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تقديم

 �أنس الطريقي

ام واضحاً، ال سيَّام إثر الوضع العدايّئ املستقّر يف  ما من شّك يف أنَّ صورة اإلسالم يف الوعي الغريّب الرَّاهن شهدت تضخُّ

بة ينحرص  األذهان بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب. ويكاد التناقض الكوينُّ بني الغرب والرشق مبختلف أبعاده املركَّ

يف التصادم بني النيوليرباليَّة الجامحة والجامعات الدينيَّة اإلسالميَّة املتطرّفة.

وبهذه الصورة تمَّ تكثيف الحالة العدائيَّة املصطنعة بني الحضارتني الغربيَّة واإلسالميَّة، وتحوَّل الخوف من اإلسالم 

يف الذهن الغريّب من رهاب ُسّمي إسالموفوبيا إىل نوع من العصاب الهستريي تجاه اإلسالم واملسلمني.

الغريّب،  الفضاء  قطاعات  مختلف  بني  االنسجام  من  الدرجة  هذه  عىل  ليست  الصورة  هذه  أنَّ  يف  أيضاً  شكَّ  ال 

وفئاته االجتامعيَّة، وأنَّ للسياسة واالقتصاد الدور األبرز يف تعميمها ونرشها، إال أنَّها تخلق سياقاً لوضع مضّلل يساهم 

فيه الغربيُّون واملسلمون معاً. وهو الوضع الذي ال تتوقَّف خطورته عىل الحضارتني يف كونه ميّثل نقطة قصوى يف تهديد 

ا هو من زاوية العامل اإلسالمّي يعّطل تطّلعه الثابت إىل تطوير  الحوار الحضاري الكويّن يف أفق صناعة الكونيَّة اإلنسانيَّة، إنَّ

تجربته الذاتيَّة املدنيَّة األصيلة، إذ هو يساهم يف إرباك صورته عن ذاتّيته، وهي أوَّل املداخل يف ترتيب عالقته بذاته.

من هذا املنظور قد ُيعدُّ أوَّل مطالب العقل العريّب الرَّاهن يف سياق محاولته بناء ذاتيَّته أن يتبيَّنها يف عني اآلخر 

بوصفه جزءاً من هذه الذات، وأن يكون قادراً عىل التخّلص من كلِّ التضليل الذي يسّببه تركيبها من قبل ذلك اآلخر 

َل املستهدفني فيها. بحسب أهدافه الذاتيَّة اإليديولوجيَّة التي كثرياً ما كان اإلسالُم واملسلمون أوَّ

ومن هذا املنظور ميّثل هذا امللفُّ البحثيُّ محاولة يف تفكيك صورة اإلسالم واملسلمني يف الغرب، يف أفق مزيد من 

الوعي بحقيقة الذات.

بني بحوث بدر الدين هوشايت، ولبنى بو شوارب، وصابر بقور، ومصطفى بن متّسك ننتقل من رشح ألصول هذه 

الصورة الرَّاهنة عن املسلمني يف الغرب إىل منابتها األوىل يف الّلقاء األوَّل بني اإلسالم واملسيحيَّة، يف مقال بدر الدين هوشايت 

الذي يعود إىل جذورها يف لحظة ظهور اإلسالم بدياًل عن املسيحيَّة يف التبشري بخالص جديد، ليكشف عن املعطى الديني 

ا لبنى بو شوارب فتكشف عن معطاها املصلحّي الرَّاهن، وتستعني يف ذلك  التاريخّي القديم لهذه الصورة الرَّاهنة، وأمَّ

بالجابري وإدوارد سعيد، لتبنّي أنَّ ما يحكمها هو املصلحة الغربيَّة.

ة عىل التحويل  ومن جهته يقّدم املتأّلق مصطفى بن متّسك قراءة جيوسياسيَّة لظاهرة اإلسالموفوبيا، ويرّكز خاصَّ

ر، إىل حرب بني  من قبل بعض األحزاب اليمينيَّة املحافظة للتناقض الكوين بني غرب إمربيايّل ورشق مسلم تائق إىل التحرُّ

العوملة والحركات الدينيَّة املتطرّفة، ال سيَّام بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب.
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صه الدرايّس يف اإلعالم إىل أحد الوسائط املوّظفة يف  ا الباحث املجتهد صابر بقور فيتعرَّض من زاوية نظر تخصُّ أمَّ

عمليَّة تحوير صورة اإلسالم عرب الوسيط اإلعالمي الذي متّثله السينام. فمن هذه الزاوية يتناول دور السينام األمريكيَّة يف 

ة السينامئيَّة العامليَّة  صناعة صورة إرهاب إسالمّي، ويحتجُّ عليها من خالل تحليل فيلم من السينام الهنديَّة التي متّثل القوَّ

املعرتضة عىل هذه الصورة.

دي ذويب والتجاين بولعوايل إىل الوجه اآلخر لإلسالم يف الغرب، هو الوجه الذي  ومن واجهة مقابلة يتعرَّض حماَّ

التثاقف  الكونيَّة، من زاوية  الحضارة  لها قيمتها يف  لنفسه، عرب دراسته بوصفه منظومة حضاريَّة  الناقد  الغرب  كشفه 

واملغايرة.

ففي هذا السياق تعرَّض األستاذ التجاين بولعوايل إىل القراءة املنصفة لإلسالم واملدافعة عنه من قبل أحد أبرز الفالسفة 

ا الباحث املتخّصص عىل املستوى العريّب يف أصول  املعارصين الناقدين للحضارة الغربيَّة هو الفيلسوف جاك دريدا. أمَّ

دي ذويب فاهتمَّ باملسترشق األملاين جوزاف شاخت، وكشف أهميَّة دراسته للفقه اإلسالمّي وأصوله من جهة  الفقه حماَّ

تأكيده تاريخيَّته، وبنيَّ حدود اإلضافة التي تقّدمها يف معرفة املسلمني باملنظومة الدينيَّة التي تشّكلت حول النّص القرآيّن.

وتوقَّف األستاذ عبد املنعم شيحة يف قسم القراءات يف كتب عند طرق صناعة صورة املسلم يف الوعي الغريّب منذ 

م  اليحياوي فقدَّ يحيى  املعروف  املتمّيز  الباحث  ا  أمَّ اإلسالموفوبيا.  ُيعرف بعرص  ما  األوىل إىل حدود  عصور االسترشاق 

شهادة باحث يعيش يف الغرب عن صورة املسلم فيه، وتوصياته بسبل تصحيحها.

راضية عبيد،  الرتجمة وعلوم املصطلح  املتمّيزة ألستاذة  الرتجمة  القارئ يف  السابقة، يجد  وإضافة إىل األبحاث 

يارس قنصّوه، فضاًل من اإلضاءة  الفلسفة املرصي  أستاذ  مع  يوسف هرمية  الباحث  أنجزه  الذي  القّيم  الحوار  ويف 

الحارق. املوضوع  بهذا 

إنَّ فضلهم جميعاً أن سعوا كلٌّ من زاوية نظره إىل تقديم أجزاء من صورة، يساعد تركيبها عىل تبنيُّ بعض مالمح 

صورة الذات املسلمة من خالل عني اآلخر الغريّب. ملَّا كانت املرآة رضوريَّة يف التعرّف عىل الذات، فالوعي بأنَّ مرآة الغرب 

مل تكن يف جميع األحوال ملساء أو محدودبة، قد يكون مفيداً يف تصحيح الوعي بالذات، واالضطالع بها بطريقة جديدة 

س سبيلها. ما زلنا نتحسَّ

اإلسالم في الغرب
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صــورة اإلسالم والمسلمين في المتخّيل األوروبي 
في القرون الوسطى

 �بدر الديـن هوشاتـي

مقّدمـة

د  رات عن اإلسالم واملسلمني تعود إىل بداية ظهور الدعوة، وما تبعها من متدُّ اختزنت الثقافة الغربيَّة منذ القديم تصوُّ

الدين الجديد يف الرشق البيزنطي )مرص وبالد الشام( ومن ثمَّ إىل القارة األوروبيَّة، بعد اكتساحه لشبه الجزيرة األيبرييَّة 

وتهديده ببسط النفوذ عىل جنوب أوروبا.

وإنَّ استشعار الخطر القادم من الرشق قد دفع مؤرّخي الغرب األورويب إىل الرتويج لفكرة تقوم عىل اعتبار ظهور 

ة  إلهيَّاً مسّلطاً عىل عامل مسيحي مل يعد متمّسكاً بدينه، وقد نهض املؤرّخون البيزنطيُّون بالخصوص مبهمَّ اإلسالم غضباً 

التسويق لهذه الفكرة، حيث قاموا بدور بارز يف تدعيم الجهل باإلسالم وعقيدته، وعملوا عىل تغذية املخيال األورويب ـ 
عىل املستوى النفيس- بَكمٍّ كبري من التشويه عن اإلسالم ونبّيه.1

اً ال سبيل  ة كارهة لإلسالم وأهله، تراه عدوَّ ل هذه الفكرة يف الذهنيَّة الغربيَّة قد أوجد سيكولوجيَّة عامَّ ولعلَّ تأصُّ

إىل التعامل معه، باعتباره دين عنف وقسوة ودمويَّة2.

هكذا، ومنذ البدء يتضح أثر الرتاكامت التاريخيَّة يف تشكيل طبيعة العالقة بني املسلمني والنصارى، وفق صور نطيَّة 

ت عن نفسها بوضوح  رسمها كلُّ طرف لآلخر، تعود جذورها إىل فرتات زمنيَّة سابقة بلغت مداها مع الصليبيَّات، وعربَّ

أكرث من خاللها.

ن من فهم لحظة الرصاع بني الطرفني، وهي لحظة فارقة  وإنَّ استقراء هذه الصور النمطيَّة وتفكيك أبعادها قد مكَّ

ر  ها تراجع الحضارة العربيَّة اإلسالميَّة وانحراف مسار التطوُّ يف التاريخ الوسيط، بحكم ما ترتَّب عليها من نتائج، لعلَّ أهمَّ

نت من النبش يف الذاكرة لربط هذه الصور )لدى الجانب األورويب  الحضاري منها إىل الغريب املسيحي من جهة، كام مكَّ

ت من جهة ثانية. تحديداً( باملرجعيات والروافد التي منها تغذَّ

راته في قراءة اإلسالم« مجلة الكلمة، العدد23، السنة السادسة، 1999. )من الموقع اإلكتروني للمجلة(.  1 ـ محمد الدعمي: »تحيّز الغرب لتصوُّ

د الجواد، سلسلة عالم المعرفة، طبعة الكويت 1996، ص 87. وتعتبر الدراسة من أفضل ما كتب  2 ـ أليكسي جورافسكي: »المسيحيَّة واإلسالم«، ترجمة: خلف محمَّ
عن تطور الرؤية األوروبيَّة لإلسالم في العصور الوسطى.
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1- الصورة النمطيَّة لإلسالم والمسلمين في المخيال المسيحي:

وا يف شأنها الكثري، كرثة ساهمت  لقد وجد الغربيون عىل مدى العصور الوسطى يف اإلسالم واملسلمني مادة خصبة، حربَّ

ه املسيحي ال يتزحزح عنها، وقد يعود هذا إىل أنَّ األورويب، كام  يف إيجاد نوذج نطّي متخيَّل، بات من ثوابت التوجُّ

الة  باً تجاه املسلم«3. وَحْسُبنا قراءة متأنية ملدّونات املؤرّخني والرحَّ ح برنارد لويس Bernard Lewis: »هو األكرث تعصُّ رصَّ

ن عارصوا الحروب الصليبيَّة لنقف عىل استنتاج مهم، وهو أنَّ هذه املدونات أو أغلبها صادرة عن شعور  املسيحيني ممَّ

بالعداء للطرف املسلم، فجاءت متخمة بالنعوت املنّفرة من املسلمني من قبيل وصفهم بـ«الجنس الرشير« و»أعداء الله« 

التي  العبارات  النجسة«،5 وغري ذلك من  الشيطان«4 و»األمم  الدماء« و»أتباع  الوثنيني« و»القتلة« و»سفايك  و»الربابرة 

زخرت بها قواميس القذف والشتم يف تلك املرحلة.

إنَّ هذه اللهجة املتشّنجة ال ميكن أن تكون وليدة الفرتة الصليبيَّة وحدها، بل هي رجع لصدى املايض الذي يعود بنا 

ل الظاهرة اإلسالميَّة وصور التعامل املسيحي معها. فعندما تحوَّل العرب من الوثنيَّة إىل اإلسالم يف القرن  إىل بداية تشكُّ

ل، ويبدو أنَّه مل تطرح إال أسئلة قليلة عن هذا الدين الجديد  السابع امليالدي مل تكن أوروبا يف بادئ األمر تلحظ ذلك التحوُّ

وأتباعه الذين اعتربتهم املسيحيَّة غري مختلفني عن بقية الشعوب الرببريَّة األخرى، وأنَّ دينهم ال يتجاوز كونه تعبرياً عن 

»هرطقة«6 مسيحيَّة جديدة، ولذلك، فليس مثَّة حاجة تدعو إىل املزيد من املعلومات عنهم يف هذا الوقت املبكر7.

لقد اختزلت خطبة البابا »أوربانوس الثاين« Urbanus II )1042م - 1099م( يف مدينة »كلريمونت« الفرنسيَّة سنة 

الزمن حتى  بالتدريج عرب  لت  التي يحملها املخيال املسيحي عن اإلسالم واملسلمني، وهي صورة تشكَّ 1095م8 الصورة 

تنامي  مع  عدائياً،  نطياً  طابعاً  وإعطاؤها  تبسيطها  الرضوري  من  كان  وقد  الصليبيَّة،  الحادثة  أبعادها عشية  اكتملت 

د، المكتبة األكاديميَّة، القاهرة 1996، ص 49. 3 ـ برنارد لويس: »اكتشاف المسلمين ألوروبا«، ترجمة وتقديم: ماهر عبد القادر محمَّ

4 ـ منى حماد: »صورة المسلمين في المصادر الالتينيَّة للحملة الصليبيَّة األولى«، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة، مجلد13، عدد1، 
1997، ص 259.

5 ـ وردت هذه العبارة في خطبة البابا أوربانوس الثاني في مؤتمر كليرمونت المدينة الفرنسيَّة سنة 1095، وهي خطبة اكتست بعداً حماسياً الهباً، الغاية منها تعبئة 
للقبر المقدَّس. للمزيد: أحمد الشامي، تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، ط1، دار  المسيحيين وتحفيزهم على محاربة المسلمين تخليصاً 

النهضة العربيَّة، القاهرة، 1985، ص 192. 

6 ـ الهرطقة: يطلق عليها أيضاً لفظ الزندقة، وهي تغير في عقيدة أو منظومة معتقدات مستقّرة وخاصة الدين بإدخال معتقدات جديدة عليها أو إنكار أجزاء منها، بما 
يجعلها بعد التغيير غير متوافقة مع المعتقد المبدئي الذي نشأت فيه هذه الهرطقة، وقد نشأت الهرطقة مفهوماً في السياق المسيحي، لكنَّها تنطبق في سياقات مختلف 

العقائد الدينيَّة منها أو غيرها، وفي اإلسالم تستخدم الزندقة أو البدعة للداللة على المعنى ذاته في سياق الجدل الكالمي بين مختلف الفرق. 

ل من بحث في هذا الموضوع هم المسيحيون اإلسبان، وهي ريادة تحسب لهم ألسباب بدهيَّة؛ وهي أنَّ سيطرة المسلمين على شبه الجزيرة األيبيريَّة دفعت  7 ـ أوَّ
هؤالء الباحثين إلى إخضاع هذا الدين ومعتنقيه إلى الدراسة والتمحيص. 

8 ـ اجتمع المجلس التاريخي بمدينة كليرمونت في مقاطعة أوفرني الفرنسية في نوفمبر من العام 1095م، وألقى البابا أوربانوس الثاني خطبة حماسيَّة الهبة عدَّها 
بعض المؤرخين األعظم في تاريخ العصور الوسطى، غايتها التعبئة والحشد لزحف صليبّي مقّدس قصد تحرير أماكن الحج المسيحي من سيطرة المسلمين، ونقتطف 
من كتاب »قصة الحضارة« بعض ما جاء في هذه الخطبة: »على َمْن إذن تقع تبعة االنتقام لهذه المظالم، واستعادة تلك األصقاع إذا لم تقع عليكم أنتم، أنتم َمْن حباكم 
هللا أكثر من أي أقوام آخرين بالمجد في القتال وبالبسالة العظيمة وبالقدرة على إذالل رؤوس َمْن يقفون في وجوهكم؟ أال فليكن من أعمال أسالفكم ما يقّوي قلوبكم، 
أمجاد شارلمان وعظمته وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم...فليثر همتكم ضريح المسيح المقدَّس، ربّنا ومنقذنا، الضريح الذي تمتلكه اآلن أمم نجسة، وغيره من 
األماكن المقدَّسة التي لُّوثت وُدنِّست ...«. للمزيد من االطالع على ما ورد في نّص الخطبة انظر: وول ديورانت: »قصة الحضارة، طبعة المنظمة العربيَّة للتربيَّة 

والثقافة والعلوم، بيروت/ تونس 1998. 
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صــورة اإلسالم والمسلمين في المتخّيل األوروبي في القرون الوسطى

الحاجة إىل إشباع نفيس لدى الشارع الغريب الذي وقعت تعبئته بشكل أصبح معها راغباً يف صورة تبنّي الصفة الكريهة 

لإلسالم عن طريق متثيله بشكل فّج، عىل أن تكون يف الوقت نفسه مرسومة بشكل يريض الذوق األديب امليَّال إىل كّل ما 

هو غريب مستهجن.

لدى  الحاجة  إشباع هذه  عام 1100 وعام 1140م  بني  أخذوا عىل عواتقهم  الذين  الالتينيني  الُكتَّاب  فإنَّ  وهكذا، 

اإلنسان الغريب، قد عمدوا إىل توجيه اهتامماتهم نحو إطالق أوصاف عدائيَّة عىل املسلمني، تنتمي كلها إىل معجم القذف 

-Mouhamm ديني  Saracens 9« و»الوثنيني Pagans« و»الكفار Infidels« و»املحمَّ ةوالشتم والسخرية؛ مثل »الرساقن

.»Musulmans إىل غري ذلك من النعوت واألوصاف التي مل يرد ضمنها عىل اإلطالق لفظ »املسلمني ،... »dans

وقد قّدر لهذه الصورة أن تتجاوز حدود التدوين التاريخي لتصبح مادة مطلوبة لكثري من األعامل األدبيَّة الفلكلوريَّة 

والقصص البيزنطيَّة، هدفها الوحيد إثارة اهتامم القارئ بالعرض املشّوه للعقيدة اإلسالميَّة، بل إنَّ املالحم قد وصلت - 

د يف عرف تلك  يف عالقة بهذا الهدف – إىل أعىل ذرا االبتكارات الخياليَّة، فقد اُتهم املسلمون بعبادة األوثان، وكان محمَّ

املالحم صنمهم الرئيس، واعتربه معظم الشعراء البيزنطيني كبري آلهة املسلمني، تقام له متاثيل ضخمة تصنع من مواد 

 Foucher غنيَّة وذات أحجام هائلة، 10 ولدينا وصف معرّب للمسلمني، رسمته كلامت املؤرخ الصليبي فوشيه دي شارتر

De Charters )1127-1055/1060( الذي كان شاهد عيان ملعظم أحداث الحملة الصليبيَّة األوىل، وهو وصف معرّب عن 

رؤية املصادر الغربيَّة عموماً يف ذلك الوقت املبكر من أدوار الرصاع الصليبي اإلسالمي، يقول: »كانوا )ويقصد املسلمني( 

م إىل  يبّجلون معبد الرّب تبجياًل عظياًم، ويفّضلون تالوة الصلوات فيه، غري أنَّ هذه الصلوات كانت تضيع سدى ألنَّها ُتقدَّ

صنم أقيم هناك«11.

والثابت أنَّ هذا املؤرخ قد خلط بني االحرتام الذي كان املسلم يكنُّه ملسجد قّبة الصخرة )معبد الرب يف التسمية 

الصليبيَّة( وبني العبادة فيه بإقامة الصلوات، وتلك مغالطة، الغاية منها التشويه الذي جاوز حّده، بتعمد الطرف املسيحي 

د يف أكرث  الرتويج لفكرة أنَّ املسلمني مل يكن لهم دين يدينون به، من ذلك إشارة فوشيه دي شارتر سالف الذكر الذي ردَّ

من موضع يف كتابه: »يا له من عار عىل املسيحيني أن يلومنا َمْن ال دين لهم عىل ديننا«.12 كام نستحرض قوله يف حّيز آخر: 

»يا له من عار إذ قام جنس خسيس مثل هذا الجنس )يقصد املسلمني( جنس منحّل تستعبده الشياطني بهزمية شعب 

يتحىّل بإميان عظيم«!13.

9 ـ كثرت اآلراء واالجتهادات في العصر الحديث حول تفسير معنى السراقنة والمقصد منها، فقد أرجعها البعض إلى أنَّها تعني »عبيد سارة« في إشارة إلى أنَّ 
المسلمين هم من نسل هاجر زوجة النبي إبراهيم الثانية، وكانت أََمًة لدى السيدة سارة زوجته األولى. 

10 ـ محمد مؤنس عوض: »الرحالة األوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبيّة«، ط1، شركة دار اإلشعاع للطباعة، القاهرة 1992، ص 57. 

11 ـ المرجع السابق، ص 103. 

12 ـ محمد مؤنس عوض: مرجع سابق، 104. 

13 ـ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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الحضاري  املستوى  عن  تعبري  الصليبيَّة  الحروب  من  األوىل  األدوار  يف  املسيحيون  بها  متيَّز  التي  القسوة  هذه  إنَّ 

املتعّصب الذي عاشه مجتمع أوروبا يف تلك املرحلة، حيث تمَّ شحذ أذهان الناس بأنَّ املسلمني ليسوا أهل دين، وما 

د نبيهم إال »ذاك الشخص املثري للجنون، وعد أصحابه بامللذات الحسيَّة من مأكل وجنس...وحتى كالمه عن قوى  محمَّ

روحيَّة مل يستند إىل وقائع برهانيَّة قويَّة، بل هي ثرثرات يفندها العقل البرشي البسيط...، ما هو إال شخص جاب بسيفه 

كاللصوص ربوع الصحراء، حيث خشيته الشعوب هناك، مستهزئاً بقصص وثرثرات ما قبل النوم املأخوذة من حكايات 

العهد القديم«14.

اعتبارات  ذلك  إىل  أضافت  بل  املسلم وتشويه سلوكه ونط حياته،  بتضخيم عقيدة  املسيحيَّة  املخيلة  تكتِف  ومل 

الجمعي  الالوعي  مخاوف  الوسيط  العرص  يف  املسلم  فيها صورة  كثفت  درجة  إىل  وهيئته،  بلونه  تتعلق  سيميولوجيَّة 

املسيحي إلنتاج ردود فعل رافضة لإلسالم يف كليته، وخلق رشوط التعبئة النفسيَّة ملحاربته.

د، وقد تمَّ  تلك تصورات نراها مزيجاً بني العنرصيَّة واالنغالق عىل الذاتيَّة تجاه اآلخرين الذين اعتنقوا عقيدة محمَّ

تصويرهم عىل أنَّهم أناس أغبياء، يعيشون يف الفيايف، يتقاتلون فيام بينهم، جاهلني عقيدة الرّب املسيحي.

ة من املسيحيني رجع صدى للدعاية املحمومة التي قادتها البابويَّة  والواقع أنَّ هذه الصورة التي متثلتها أذهان العامَّ

أثناء الحروب الصليبيَّة. عىل أنَّ أخطر ما فيها إسهامها يف تأبيد املوقف النافر من اإلسالم واملسلمني حتى أيامنا هذه. ومع 

ذلك ال ميكن الجزم بأنَّ مرجعياتها اعتبارات دينيَّة محضة، أو مّد وجزر عسكريني فقط، ألنَّ املدى الزمني الطويل الذي 

سة الكنسيَّة وحدها، وهو ما يفرّس عدم قدرة املخيلة الغربيَّة،  لت فيه هذه الصورة مل يكن خاضعاً لحسابات املؤسَّ تشكَّ

ورمبا عدم رغبتها يف تجاوز األحكام املسبقة عن اإلسالم واملسلمني، رغم االقتناع بحجم التشويهات التي اتصفت بها.

2- الروافد والمرجعيات:

يف العصور الوسطى، استثمر الغرب املسيحي كلَّ الوسائل الكفيلة بتكوين متخيل جمعي يعيل من شأن الذات، 

ويقّدم اآلخر يف أشكال منتقصة شيطانيَّة، محفزة عىل اإلميان بعدوانيته ورشاسته إىل الدرجة التي يصل فيها االعتقاد بأنَّ 

مواجهة اإلسالم »حرب عىل الظالم قصد إشاعة األنوار«15.

وسواء أكانت هذه العمليَّة »إيديولوجيا« أو »دعاية«، فإنَّ ما أثار االنتباه عند الباحثني املهتمني استعاملهم الكبري 

لقاموس املتخّيل أو املخيلة، أو اإلدراك، أو الصورة النمطيَّة، وهو ما يضعنا مبارشة يف قلب اإلشكاليَّة التي تحركنا منذ 

البداية باعتبار ما للمتخّيل من دور حاسم يف تشكيل النظرة الغربيَّة القروسطيَّة لإلسالم واملسلمني. فإذا كانت الحضارات 

لآلخرين،  كراهيتها  متارس  كيف  تعرف  ألنَّها  ـ   )Fernand Braudel )1902-1985 بروديل  فرنان  يزعم  كام  ـ  تنترص 

14 ـ أحمد الشامي: »تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في القرون الوسطى«، ط1، دار النهضة العربَّية، القاهرة 1992.

15 - W.Montgomery Watt; L’Influence de L’Islam Pour L’Europe Médiévale, Ed. Librairie Orientaliste Paul Genthmer; Paris 
1974; P97.
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»للتعويض  عربَّ عن حاجة رضوريَّة  األوروبيني  اإلسالم من طرف  له  تعرَّض  الذي  التشويه  إنَّ  حينئذ  القول  يصحُّ  فهل 

عن شعورهم بالنقص«16؟ مبعنى هل التعبئة املسيحيَّة حني قرنت اإلسالم بالظالم واملسيحيَّة بالنور، زرعت يف الوجدان 

املسيحي الشعور برضورة االنتصار عىل النقص لهزم الظالم اإلسالمي؟ الجواب يف هذه الحالة: مهام كانت قوة اإلسالم 

خت لديهم القناعة بتفوقهم بفضل دينهم،17 ومن ثمَّ فإنَّ الصورة املشّوهة  واملسلمني فإنَّ املسيحيني من جهتهم قد ترسَّ

عن اإلسالم يتعني النظر إليها بأنَّها »إسقاط للجانب املظلم يف الشخصيَّة األوروبيَّة«18.

إنَّ التصور املسيحي لإلسالم، أو ما ميكن لنا التعبري عنه بالوعي الضّدي باآلخر، جاء نتاج األدبيات التي وضعها رجال 

الكنيسة وعلامء الكالم واملؤرخون والدعاة، لسبب بسيط وهو أنَّ الرهبان والكهان وموّظفي الكنيسة الكبار هم الذين 

عون امتالك مفاتيح املعرفة، وبعهدتهم وحدهم تناط تربية املؤمنني بكتاباتهم ودعواتهم19. يدَّ

يف هذا السياق يشري »أليكيس جورافسيك Alex Georavsky إىل أنَّ تعرُّف أوروبا عىل الكتابات الدينيَّة والجدليَّة 

املناهضة لإلسالم قد مرَّ عرب النموذج البيزنطي بالدرجة األوىل20، أي أنَّه مهام كان دور املسيحيني الرشقيني يف التمهيد 

لعنارص الصورة املسيحيَّة عن اإلسالم فإنَّ الوساطة البيزنطيَّة أعطت لكثري من هذه العنارص ُبعداً ينّشط املخيلة ويحرّك 

الوهم أكرث مامَّ يستدعي النظر العقيل الهادئ. وإنَّ اإلطار املرجعي لهذه الوساطة البيزنطيَّة متثله األعامل التي تركها 

يوحنا الدمشقي John de Damas Jean Damascéne )676م - 749م(،21 وكان اإلسالم موضوعاً لها.

• مقوالت يوحنا الدمشقي رافد من روافد املتخيَّل

لنئ كانت نشأة يوحنا الدمشقي يف بيئة عربيَّة بيزنطيَّة وإسالميَّة، فإنَّه ساهم بقدر مهم يف إثراء الجدل الكالمي بني 

اإلسالم واملسيحيَّة، وإضفاء نوع من »العقلنة« عىل نط املناظرة الذي دار حول قضايا الهوتيَّة بني علامء الكالم املسلمني 

وعلامء الالهوت املسيحيني.

غري أنَّنا نشري إىل أنَّ يوحنا الدمشقي ساهم بشكل تأسييس يف رسم بعض مالمح املسلم، ذلك أنَّه حاول التشكيك 

بكون اإلسالم دين إبراهيم من خالل وصفه املسلمني عىل نحو ال يخلو من مخاتلة بـ »الرساقنة«، فهو أول كاتب بيزنطي 

ر  استخدم هذا التشويه اإليتمولوجي ألغراض الجدل العنيف وتحفيز الذاكرة، كام وصف املسلمني بـ »املفسدين«، وصوَّ

16 - Ibid. P97.

17 - Ibid. P97. 

18 - Ibid. P97. 

19 - Simon Jargy, Islam et Chrétienté ; Ed, Labor et Fides, Géneve 1981, P9. 

20 ـ أليكس جورافسكي: »المسيحيّة واإلسالم« ترجمة خلف محمد الجراد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1996، ص 71. 

21 ـ يوحنا الدمشقي الملقب بـ« دقاق الذهب« لفصاحة لسانه، ولد باسم يوحنا منصور بن سرجون عام 676م وتوفي سنة 749م، يعتبر آخر آباء الكنيسة الشرقيَّة 
بإجماع الباحثين، شكلت مؤلفاته مرجعاً مهماً لجميع الهوتيي القرون الوسطى، قضى حياة رهبانيَّة نسكيَّة طويلة، وشاع نبأ قداسته في المسيحيَّة الشرقيَّة مبكراً. للمزيد 

من االطالع على حياته وآرائه وآثاره، اانظر: فيليب حتّي »تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين« ترجمة كمال اليازجي، دار الثقافة بيروت 1983، ص 116. 
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من جهة ثانية النبي محمداً عىل أنَّه واحد من »أتباع بدعة أريان«، وبأنَّه استقى من اآلريانية Arianisme22 العقيدة 

التي تفيد بأنَّ »الكلمة« و»الروح« ال يعدوان كونهام مخلوقني لله، واقتبس من النسطوريَّة Nestorianisme23 ما يتعلق 

ة  بعدم تأليه االبن املتجّسد24، كام اعترب يوحنا القرآن نتاجاً »ألحالم اليقظة« والنبي محمداً »شخصاً مضلاًل«، وينتقد بقوَّ

ما يعتربه »معاملة ال تليق بالنساء من قبل املسلمني«،25 ثم ينتهي معّدداً أهمَّ املامرسات واملحظورات يف اإلسالم عىل 

الشكل التايل: الختان، عدم اتخاذ يوم السبت للراحة والعبادة، إلغاء املعموديَّة، إحداث تغيري يف محرَّمات الطعام ومنع 

رشب الخمر26. وبغض النظر عن التأثري الذي كان ليوحنا الدمشقي عىل املناخ الجديل الكالمي اإلسالمي، أو عن انتامئه 

»السامي« و»ثقافته السوريَّة« أو حتى االحرتام الذي متتَّع به من قبل املسلمني واملسيحيني، فإنَّ هذا الرجل يف نظر بعض 

ة،  ة ومنشقَّ الباحثني قد ناقش اإلسالم »باعتباره بدعة«، 27 بل إنَّ »التصورات املتكّونة عن اإلسالم كبدعة مسيحيَّة مرتدَّ

د كنبّي مزّيف، انتقلت من سورية إىل البيزنطيني ومنهم إىل األوروبيني عرب شخصه«28. وعن محمَّ

د، تتسم بالكذب  إنَّ املتخّيل املسيحي يف الزمن الوسيط قد بلور الصورة التالية عن اإلسالم: »إنَّه عقيدة ابتدعها محمَّ

والتشويه املتعمد للحقائق، إنَّه دين الجرب واالنحالل الخلقي والتساهل مع امللذات والشهوات الحسيَّة، إنَّها ديانة العنف 

والقسوة«29.

وة  القَّ إرادة  من  عنه  تولد  وما  اإلسالمي  الشغف  طبيعة  إىل  اإلسالم  عن  املتخيَّلة  األحكام  عنف  الدارسون  ُيرجع 

املتطلعة إىل انتزاع مناطق شاسعة من السيطرة املسيحيَّة. ومل مينع احتكاك املسيحيني الرشقيني بتحوُّالت الواقعة اإلسالميَّة 

النمطيَّة  الصور  تكوين  إىل  أفىض  لإلسالم،  عدايئ  متخّيل  تنشيط  عىل  البيزنطيَّة  الوساطة  التأسيسيَّة حرص  وبنصوصها 
املؤّسسة للوعي والالوعي املسيحي طيلة الزمن الوسيط«.30

22 ـ اآلريانية، مذهب مسيحي ظهر في القرن الرابع الميالدي على يد كاهن من اإلسكندريَّة اسمه آريوس )256م – 336م( يرى أنَّ يسوع كائن فاٍن، وليس إلهاً بأّي 
معنى، وليس شيئاً آخر سوى كونه معلماً يوحى إليه، ومن الطوائف المسيحيَّة التي تأثرت بهذه العقيدة »الوحدويون« طائفة منشّقة عن المعتقدات التقليديَّة في الديانة 
النصرانيَّة، حيث ال تؤمن بألوهيَّة المسيح وال بالثالوث. ويعّد آريوس من وجهة نظر الكنيسة األرثوذكسيَّة هرطقياً أو زنديقاً شّكل خطراً على العقيدة المسيحيَّة طوال 
القرون العشرة األولى من تاريخ المسيحيَّة. للمزيد من االطالع، اانظر: نهاد خيّاطة: »الفرق والمذاهب المسيحيَّة حتى ظهور اإلسالم«، دار األوائل، دمشق2002، 

ص 81. 

23 ـ النسطوريَّة: نسبة إلى »نسطور« بطريرك القسطنطينيَّة، وهي العقيدة القائلة إنَّ يسوع المسيح مكّون من جوهرين يعبّر عنهما بـ »الطبيعتين«، وهما جوهر 
د  إلهي هو الكلمة، وجوهر إنساني بشرّي هو يسوع نفسه، وحسب النسطوريَّة ال يوجد اتحاد بين الطبيعتين البشريَّة واإللهيَّة في شخص يسوع المسيح، بل هناك مجرَّ
صلة بين اإلنسان واأللوهيَّة. للمزيد من االطالع، اانظر: عبد الملك خلف التميمي: التبشير في منطقة الخليج العربي، دراسة في التاريخ االجتماعي والسياسي، 

1982، ص 81. 

24 ـ دانييل ساهاس: »الشخصيَّة العربيَّة في الجدال المسيحي مع اإلسالم«، مجلة االجتهاد، العدد28، 1995، ص ص 126- .127

25 ـ المرجع السابق، ص128. 

26 ـ المرجع السابق، ص 129.

27 ـ أليكس جورافسكي، مرجع سابق، ص 71. 

28 ـ المرجع السابق، ص 73. 

29 ـ المرجع السابق، ص 75. 

30 ـ لم تكن الكنيسة المسيحيَّة منسجمة وال موّحدة، حيث كانت هناك فوارق عقائديَّة ومؤسسيَّة كبرى بين الكنيسة الشرقيَّة والكنيسة األوروبيَّة، إلى درجة أنَّ زوج 
»شرق/غرب« كان يعبّر عن المسيحيَّة نفسها قبل أن تنهض شروط التعارض بينها وبين اإلسالم، وألنَّ تأويالت مختلفة كانت تعتمل داخل العقيدة المسيحيَّة، فإنَّ ما 
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ر خاص، تبعاً لسريورة املّد اإلسالمي، ولطبيعة النزاع الذي شهدته املنطقة  لقد خضعت هذه الصور النمطيَّة إىل تطوُّ

املخيلة  نتها  التي كوَّ األوىل  اإلدراكات والصور  أنَّ  الباحثون عىل  املتوسطيَّة وما جاورها بني اإلسالم واملسيحيَّة. ويجمع 

دة مثل حالة يوحنا الدمشقي ـ إىل  املسيحيَّة عن اإلسالم كانت باهتة وغامضة وال تستند - باستثناء حاالت قليلة محدَّ

اّطالع ومعرفة كافية بأصول اإلسالم ونصوصه التأسيسيَّة.

ة طويلةـ  بالنسبة إىل الغرب املسيحّي »خطراً قبل أن يصبحوا مشكلة«31.  لواـ  وملدَّ ويف كّل األحوال، فإنَّ املسلمني شكَّ

د أكرث، دون أن يعني  وضمن جدليَّة املّد والجزر هذه، واالحتكاك العنيف أحياناً، بدأت الصور املسيحيَّة عن اإلسالم تتحدَّ

ل اإلنسان عميقاً للبحث عن األصول املبارشة لهذه الصور صعب عليه التمييز  ذلك اقرتابها أو مطابقتها للوقائع. فكلام توغَّ

بني ما هو واقعي وما هو متخيَّل، بل إنَّ الُبعد األسطوري لهذه الصور يغدو حاساًم يف إعادة إنتاجها وتكريس معانيها يف 

أعامق الالوعي الجمعي، خصوصاً أنَّها تعلقت مبنظومة دينيَّة وثقافيَّة تحمل كلَّ عنارص الضديَّة بالنسبة إىل املسيحيَّة.

يعيش حياة  األسطوري  الُبعد  املتخيل، ويجعل  آليات  ينّشط ال محالة  الدينيَّة  بالخلفيَّة  اإلدراك  ارتباط نط  إنَّ 

خاصة يغدو فيها الواقع ُبعداً يصعب القبض عليه، بل تصبح لألسطورة وظيفة تفسرييَّة ال يهمُّ فيها إن كانت صائبة 

بكّل  وتجثم  الجمعيَّة،  الذاكرة  ذاتها عىل  تفرض  التمثل  قدرتها عىل  »مادامت  تشّوهه  أو  الواقع  تعكس  أو خاطئة، 

ثقلها الواقعي عىل املستقبل.

هكذا، تساهم األسطورة يف تأسيس سلوكات يف العمق، وبهذه الصفة تغدو مشاركة يف الواقع32.

3- مضامين الرؤية المسيحيَّة القروسطيَّة لإلسالم:

الهجوم  تنظيم  استدعته رشوط  قد  واملسلمني  اإلسالم  الحكم عىل  يف  والقسوة  املتخيَّل  العنف  أنَّ  إىل  بدءاً  نشري 

ل أكرب تهديد للوجود املسيحي يف البحر األبيض  د كاسح شكَّ ع اإلسالمي، وهو متدُّ املضاد املسيحي عىل املّد الجارف للتوسُّ

املتوسط، بل إنَّه أحدث قطيعة حاسمة بني املرحلة الرومانيَّة التي كانت ترى يف املتوسط مركز العامل والفضاء االستثنايئ 

للمسيحيَّة وبني واقع جديد أعطى للعالقات بني الرشق اإلسالمي والغرب املسيحي أبعاداً عميقة يف العقل والوجدان، مامَّ 

سة الكنسيَّة تشعر بحرسة ال متناهية عىل فقدان وحدتها الجغرافيَّة والروحيَّة. جعل املؤسَّ

وضمن هذا السياق، تندرج الحرب الرمزيَّة والنفسيَّة من خالل االنتقاص من كّل مظاهر الواقعة اإلسالميَّة نصوصاً 

ونبيَّاً وحضارة وإنساناً، إلعادة بناء الوعي املسيحي بالذات، يف سياق خلق صور قدحيَّة لآلخر، قصد التعويض عن الفقدان 

الكبري الذي أحدثه اإلسالم يف منطقة تعتربها املسيحيَّة مجاالً حيوياً منذ القديم. ولذلك عملت الظاهرة الصليبيَّة مبراحلها 

يهمنا نحن هنا هو الصور المشتركة التي أنتجتها المخيلة المسيحيَّة حول اإلسالم.

31 - Maxime Rodinson: La Fadcination De L’Islam; Ed.La decouverte, Paris 1989, P35.

32 ـ تييري هنتش: »الشرق المتخيَّل، رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطي«، ترجمة غازي بّرو وخليل أحمد خليل، الطبعة 1، دار الفارابي، بيروت 2004، ص 14. 
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نتها املسيحيَّة األوروبيَّة عن الدين املنافس«33، وقد نجحت يف ذلك إىل أبعد  املختلفة عىل »تكثيف الصور األوىل التي كوَّ

ه فرنان  مدى لصدورها عن تأويالت وأخبار مغرضة ضدَّ الواقعة اإلسالميَّة، تعكس بشكل ما ذلك الشعور العميق مبا سامَّ

بروديل الكراهية.

إنَّ أبعاد الصورة النمطيَّة املشوَّهة متتدُّ لتالمس أفقاً تخييلياً رحباً مل يضق به الوجدان املسيحي، بل استوعبه ومَتثَّله 

بشكل أرىض يف داخله نزعة الحقد والتشّفي. ونقترص يف عرضنا لهذه األبعاد املشّكلة لتلك الصورة عىل املسّلامت التالية:

• اإلسالم دين الوثنية: نسج الغرب املسيحي يف الزمن الوسيط خطاباً حول اإلسالم تداخلت فيه املعلومة املنتزعة من 

سياقها وواقعها بالخيال املتدفق بامليل املقصود إىل التشويه، وتقديم اإلسالم بكّل األشكال املتناقضة مع ماهيته وأصوله. 

س عىل التوحيد قاعدة دينيَّة ثابتة، نجد الخطاب املسيحي مراهناً عىل الرتويج  ففي الوقت الذي نجد فيه اإلسالم يتأسَّ

ال وساحر  د، ومؤّسسها دجَّ ملا هو مناقض لهذه القاعدة بالذات، من خالل االدعاء بأنَّ اإلسالم ديانة وثنيَّة تدعو إىل التعدُّ

ة املشكوك فيها أصاًل، ألنَّ القول إنَّ محمداً أرسل إىل الناس  ومنشّق، ويف كّل األحوال ال ميكن أن تنطبق عليه صفات النبوَّ

لتصحيح التحريف الذي طرأ عىل اليهوديَّة واملسيحيَّة، وإنَّ كلَّ ما هو جّيد يف اإلنجيل موجود يف القرآن قول باطل، ألنَّ 

ذلك ينمُّ عن »اّدعاء وجنون أكيد«34.

للمسيحيَّة،  املبارش  النقيض  والقتال، وهي صفات متثل  والحرب  السيف  دين شعاره  العنف: هو  دين  اإلسالم   •

م إىل مساحة اإلدراك املسيحي األورويب باعتباره رجاًل محارباً، رشساً، متوحشاً، يقوم بكّل أنواع النهب  إذ املسلم يتقدَّ

والتنكيل، مخّلفاً بذلك وراءه تعاسة وشقاء ال يوصفان، فيصبح املسلم ممثاًل لكّل التعبريات العدوانيَّة، يحركه ميل قوّي 

ة عنده، وعىل نطاق عامٍّ تقريباً، عنرصاً مؤّسساً للديانة اإلسالميَّة وعالمة بديهيَّة عىل الضالل35. للقتل، حتى أصبحت القوَّ

د خاصة بهم، لعبت فيها  • اإلسالم دين الشبقيَّة: عمل رجال الكنيسة املسيحيني عىل بناء سرية ذاتيَّة للنبي محمَّ

املخيلة دوراً حاساًم يف إنتاج الصور واختالق األخبار بدمج بعض التفاصيل القريبة من الصحة يف قالب متخيَّل يجعل 

ينغمس يف  د عندهم رجل »شبقي«  فالنبي محمَّ النفور والرفض غايته.  توليد  له، ومن  التهويل والتضخيم قاعدة  من 

، ويف العرف املسيحي الداعي إىل الورع والتقشف  د النساء وبالتمّتع بالحياة معهنَّ عوامل اللذة بشكل عبثي، يقول بتعدُّ

خ واالنحالل األخالقي، وهو ما استغله املسيحيون يف  ة التفسُّ والتعايل عن اللذات واالمتناع عن الزواج ميثل هذا السلوك قمَّ

ة الرسول، من منطلق إدراكهم بأنَّ التحامل عليه، مبا مل يثبتوه فيه بالدليل، أحسن وسيلة لنسف  كتاباتهم للتشكيك يف نبوَّ

اإلسالم وتدمري صدقيَّة رسالته، وزرع الشك لدى معتنقيه الذين يبقى األمل يف تغيري عقيدتهم مرشوعاً تبشرييَّاً قامئاً.

والستكامل املشهد، التجأت املخيلة املسيحيَّة الغربيَّة إىل استثامر كّل أشكال التجريح والدعاية، ويف هذه الصورة 

كام يف الصورتني السابقتني ينشط املتخّيل بشكل ال حدود له قياساً إىل واقعيَّة األمور.

33 ـ تييري هنتش: مرجع سابق، ص ص 39-35. 

34 - Norman Daniel: Islam et Occident, traduit par Alain Spiess, Ed Du Cerf, Paris 1993, P49.

35 - Ibid. P 151. 
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الجنس مسألة حيويَّة يف عالقاتهم  يتورَّعون يف جعل  الجنيس، وال  الشذوذ  بكونهم ميارسون  املسلمون  ُنعت  لقد 

ووجودهم، وهذا ما يعرّب عن ضعفهم وعجزهم أمام غرائزهم وأهوائهم، فكيف لنبي وملن اتبعه أن يّدعي اإلتيان مبرشوع 

ر من إغراءات اللذة والحياة العابرة؟ إلهي وهو غري قادر عىل الرتفع عن غرائزه البسيطة، والتحرُّ

خاتمــة

إنَّ الخطاب املؤّسس للنظرة املسيحيَّة لإلسالم يف القرون الوسطى ارتهن بقاموس لفظي كان فيه للوهم واملتخّيل 

سة  دور حاسم، فالوعي الضّدي باآلخر واإلدراك القوّي للمنافسة، وما يفرتضه ذلك من االحتفاظ بالوجود وّلدا لدى املؤسَّ

الجمعي  املتخيل  الوسائل لشحن  كّل  إىل  ذلك  تحقيق  أجل  فالتجأت من  الفعل،  برّد  القيام  الشعور برضورة  الكنسيَّة 

ة للحقيقة املسيحيَّة، سواء قّدمت هذه الصور يف أشكال متخيلة تشّوه اإلسالم باعتباره عقيدة، أو يف  بالصور املضادَّ

صور كاريكاتوريَّة تضّخم بعض الجوانب الواقعيَّة، وتصوغها يف قالب ال أخالقي منّفر، أو يف صور انتقائيَّة تجعل من بعض 

املواقف اإلسالميَّة، وال سيَّام يف موضوع الجنس، فرصة للتهويل إلنتاج ردود أفعال رافضة لهذا الدين، وخلق رشوط التعبئة 

النفسيَّة واملعنويَّة ملحاربته.
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صورة اإلسالم في المنظور الفلسفي التفكيكي

 � التجاني بولعوالي

توطئة

ال يكاد يحرض الفيلسوف التفكييك جاك دريدا Jacques Derrida )1930- 2004( يف الدراسات األكادمييَّة والفكريَّة 

التي اشتغلت بصورة اإلسالم يف الغرب، رغم أنَّه تعرَّض يف املرحلة األخرية من حياته ملوضوع اإلسالم يف مجموعة من 

الحوارات الصحفيَّة واللقاءات الفكريَّة، وميكن ردُّ ذلك إىل كونه اشتهر أكرث يف ميدان األدب والنقد التفكييك والفلسفة. 

دي،  راته دريدا حول عالقة الغرب باإلسالم، التي حاول استيعابها من منطلق تفكييك تعدُّ وقد اسرتعت نظري أهميَّة تصوُّ

الغريب والدميقراطيَّة من  الغرب والرشق والتمركز  املتداولة، كرصاع  النمطيَّة  املفاهيم  وّفق فيه بني تقويض جملة من 

ع الثقايف والديني واإلثني داخل املجتمعات  جهة، وبني اعتبار التعدديَّة اإلطار العام الذي وضعته العلامنيَّة لتنظيم التنوُّ

املعارصة املتعّددة من جهة أخرى.

لذلك كان من األهميَّة مبكان تناول هذا الجانب الفكري من فلسفة دريدا الذي يغيب يف العديد من الدراسات 

الفكريَّة حول اإلسالم والغرب، ال سيَّام وأنَّه تعامل مع ما هو إسالمي بشكل موضوعي منصف، بينام مارس عىل أوروبا 

ك من خالله يف حقيقة الثقافة الغربيَّة التي متتدُّ جذورها يف املايض اإلسالمي  اإلمربياليَّة والغرب الرنجيس نقداً عنيفاً شكَّ

املرشق. ثم إنَّ انتامءه اليهودي مل يقف سداً أمام تعاطيه اإليجايب مع الثقافة اإلسالميَّة التي يحرتمها رغم أنَّه مل يتعرف 

عليها، واللغة العربية التي ُيكّن لها التقدير رغم أنَّه مل يتعلمها ومل يرطن بها.

مت يف أوَّلها  وقد توزَّعت هذه املقالة التي عقدتها لصورة اإلسالم يف املنظور الفلسفي التفكييك يف ثالثة مباحث: قدَّ

صته  ا املبحث الثاين فقد خصَّ ملحة موجزة عن شخصيَّة دريدا، وعن تفكيكيته التي يرفض أن يسميها نظريَّة أو منهجاً، أمَّ

العقدي والعرقي  ع  بالتنوُّ تتَّسم  التي  منظاًم للمجتمعات املعارصة  باتت تشّكل إطاراً  التي  بالتعدديَّة  التفكيك  لعالقة 

والسوسيو- ثقايف، يف حني قاربت يف املبحث الثالث عالقة اإلسالم مع الغرب من خالل منظور دريدا التفكييك.

عن دريدا والتفكيك

التفكييك املثري للجدل جاك دريدا يف 15 يوليوز 1930 باألبيار يف الجزائر، وهو ينحدر من عائلة  الفيلسوف  ولد 

يهوديَّة هاجرت من األندلس إىل شامل إفريقيا. ورغم انتقاله إىل فرنسا واستقراره هناك، ظلت الهويَّة الجزائريَّة حارضة 
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يف ذاكرته، وقد عربَّ عن ذلك يف لقاء مطوَّل أجراه معه املثقف الجزائري مصطفى رشيف بقوله: »سوف أحدثك اليوم 
بكوين جزائرياً، كمن ولد يهودياً جزائرياً، ومن ثمَّ فهو ينتمي إىل هذا املجتمع«.1

ولعل هذا االنتامء الوجودي والتاريخي إىل بقعة محسوبة عىل العامل العريب اإلسالمي جعله ُيكنُّ تقديراً كبرياً للغة 

العربيَّة والرتاث اإلسالمي، ففيام يتعلق باللغة العربيَّة مل يحَظ دريدا بتعّلمها، ألنَّها كانت تعترب آنذاك تهديداً لالستعامر 

ا الرتاث اإلسالمي فقد  د.2 أمَّ الفرنيس يف الجزائر، لذلك تمَّ حظر تدريسها، ولو أنَّه أتيحت له الفرصة لتعلَّم العربية دون تردُّ
ألهم دريدا بشكل أو بآخر كام يقّرر بنفسه: »إنَّ الرتاث الذي تلقيته يف الجزائر من األرجح أنَّه ألهم عميل الفلسفي«.3

عام 1949م غادر دريدا الجزائر نحو باريس ملتابعة دراسته التي كان قد استهلها يف مدرسة بن عكنون باألبيار،4 

وبعد أكرث من فشل درايس انتهت دراسته األكادمييَّة يف الفلسفة بجامعة باريس، وكتب رسالته لنيل شهادة املاجستري 

حول الفيلسوف األملاين هورسل، ثم هاجر بعد ذلك كفيلسوف طموح إىل الواليات املتحدة األمريكيَّة، حيث تابع مساره 
الدرايس يف جامعة هارفرد.5 

ورغم اإلخفاقات الكثرية التي أملَّت بدريدا يف حياته الدراسيَّة واالجتامعيَّة، فإنَّه مل يستسلم أبداً، بقدر ما زاده ذلك 

ة وإرصاراً. ولعلَّ تلك الظروف الصعبة التي مرَّ بها هي التي صنعت منه ذلك الفيلسوف الذي ال ُيشقُّ له غبار، والذي  قوَّ

ن من أن يخلق له حيزاً معترباً يف الفكر الفلسفي والنقدي الحديث، حيث أضحت فلسفته التفكيكيَّة مرجعاً رئيساً  متكَّ

بالغموض  يتَّسم  أغلبها  أنَّ  املتنوعة، رغم  مؤلفاته  إىل  بالبنان  ُيشار  بل صار  والفكريَّة،  األدبيَّة  األكادمييَّة  الدراسات  يف 

والغرابة والتعقيد، وتجدر اإلشارة هنا إىل بعض العناوين املشهورة التي أثرى بها دريدا املشهد الفكري العاملي مثل: يف 

علم الكتابة، مسارات فلسفيَّة، صيدليَّة أفالطون، املهامز، الصوت والظاهرة، الكتابة واالختالف.

الفيلسوف  إىل  اإلشارة  دون  دريدا  عند   Déconstruction التفكيك  أو  التقويض  مفهوم  عن  الحديث  ميكن  وال 

األملاين مارتن هايدغر الذي ُيعترب ُملهمه الحقيقي، فهو الذي، كام يقول دريدا، »قرع نواقيس نهاية امليتافيزيقا وعّلمنا 

أن نسلك معها سلوكاً »اسرتاتيجياً« يقوم عىل التموضع داخل الظاهرة، وتوجيه رضبات متوالية لها من الداخل. )...( 

دة املعامل واملحيط، ميكن أن نخرج  إنَّ امليتافيزيقا، كام عربُت عنها يف موضع آخر، ليست تخاًم واضحاً، وال دائرة محدَّ

منها ونوجه لها رضبات من هذا »الخارج«. ليس هناك من جهة »خارج« نهايئ أو مطلق. إنَّ املسألة مسألة انتقاالت 

1 - Chérif, Mustapha, De Islam en het westen een ontmoeting met Jacques Derrida, transl. )Frans( Vries, L. O. )de(, 
Klement-Zoetermeer 2011, p. 43.

2 - Chérif, Mustapha, p. 47.

3 - Chérif, Mustapha, p. 45.

4 - Mikics, David, Who was Jacques Derrida? An intellectual biography, Yale USA 2009, p. 16. 

5 - Oger, Erik, Derrida een inleiding, denkers, Pelckmans Kapellen 2005, p. 17.

اإلسالم في الغرب
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ع الكل، وهذا هو ما دعوته  موضعيَّة، ينتقل السؤال فيها من »طبقة« معرفيَّة إىل أخرى، ومن َمعلم إىل َمعلم، حتى يتصدَّ
بـ »التفكيك«.«6

األديان  ملختلف  فسحة  متنح  التي  التعّدديَّة،  فلسفة  من  كثرياً  فتقرتب  والغرب  اإلسالم  لثنائيَّة  دريدا  مقاربة  ا  أمَّ

والثقافات ووجهات النظر، فالجديد الذي تطالعنا به أفكاره األخرية هو أنَّه يقّوض جملة من املفاهيم واآلراء السائدة، 

كالغرب وأوروبا والدين والعقيدة والعوملة وغريها، ليعيد شحنها ببدائل معنويَّة أخرى، كام أنَّه يفكك العالقة الراهنة بني 

اإلسالم والغرب ثم يعيد صياغتها من جديد، عندما يتحدث عامَّ يسّميه التحالف العاملي أو الحضارة الكونيَّة. ولعلَّ هذا 

ديَّة الحقيقيَّة كام يعتقد دريدا »ليست أقلَّ من ذات الحضارة نفسها،  يتامىش مع املجتمع املتعّدد ثقافياً، حيث التعدُّ
: اآلخر، ومبدأ االختالف واحرتام غرييَّة اآلخر تتموضع يف أصل الحضارة«.7 فالتعدديَّة تعني بالنسبة إيلَّ

دي التفكيكيَّة وطابعها التعدُّ

العامل  القليل عنه! يف  اليشء  إال  يقل  أو  يكتب  أنَّه مل  إال  باإلسالم،  أو خيط  أكرث من سبب  يربطه  دريدا  أنَّ  رغم 

اإلسالمي ولد وترعرع يف زمن عويص بلغ فيه الرصاع بني اإلسالم وأوروبا اإلمربياليَّة أوجه، وقد ظلَّ إىل آخر لحظات حياته 

يقرُّ بأصله الجزائري، ثم إنَّه ال ميكن تناول الفلسفة الغربيَّة دون التوقف عند جهود وإسهامات الفالسفة املسلمني، ال 

سيَّام يف األندلس التي أُجيَل منها أجداده األوَّلون؛ يف األندلس التي مثلت نوذجاً استثنائياً يف تاريخ تلك املنطقة لتعايش 

العقائد والثقافات والفلسفات، ما هيَّأ املناخ املناسب الزدهار العلوم واملعرفة والفن والفلسفة. وُيجمع الباحثون عىل 

أنَّ الفلسفة اليهوديَّة مل تشهد صعودها الذهبي إال يف تلك املرحلة من تاريخ اإلسالم يف األندلس، حيث ظهر العديد من 

األسامء الوازنة، كموىس بن ميمون، ويستاك بن يهودا، ويودا حليفي، وغريهم. يقول دريدا يف هذا الصدد: »إنَّ عائلتي 

التي عاشت يف الجزائر قبل املرحلة االستعامريَّة جاءت عىل األرجح من تلك البالد، إذن من إسبانيا، حيث تداخل الفكر 
اليوناين بالعريب باليهودي«.8

ومع هذا كله، فإنَّ دريدا مل يهتم بشكل حقيقي باإلسالم، ويرّبر ذلك بكونه يفتقر إىل املعرفة الحقيقيَّة باإلسالم، وأنَّ 

صه مختلف متاماً، وهذا ال يؤهله ألن يتحدث عن الثقافة العربيَّة واإلسالميَّة، غري أنَّ وجهة نظره حول الثقافات غري  تخصُّ

الغربيَّة تتامىش وفلسفة التعدديَّة التي متنح متسعاً لكّل األديان والفلسفات والثقافات والتقاليد دون متييز أو إقصاء. 

التي   Kosmopolitism الكوسموبوليتيَّة  مقابل   Universalism الكونيَّة  مصطلح  ديَّة  التعدُّ مصطلح  بدل  ويستعمل 

ترتبط بالدولة القوميَّة واإلقليميَّة، يف حني أنَّ الكونيَّة )الدميقراطيَّة العامليَّة( تتجاوز املواطنة الضيقة والدولة القوميَّة. 

يقول حول ذلك: 

6 ـ دريدا، جاك، الكتابة واالختالف، تر: كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط2000/2، ص 47.

7 - Chérif, Mustapha, p. 100.

8 - Chérif, Mustapha, p. 52.

صورة اإلسالم في المنظور الفلسفي التفكيكي
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»إذا كان ال ُبدَّ من قيام حوار بني ما نسميه الغرب والرشق، بني مختلف األجواء الثقافيَّة والدينيَّة يف عاملنا، إذا كان 

مثل هذا التبادل الفكري ال التسلطي ممكناً دون العودة إىل العنف، إذن يجب أن يتمَّ ذلك وفق منظور الدميقراطيَّة 

املستقبليَّة التي ال ترتبط بالدولة القوميَّة أو املواطنة الضيقة أو اإلقليميَّة. فذلك إذن هو رشط حريَّة التعبري والتبادل 
الحر ملا نسّميه اآلن حواراً«.9

من هذا املنطلق، مييز دريدا بني الدميقراطيَّة املعتادة، التي يسعى فيها كلُّ طرف إىل الفوز بعدد أكرث من األصوات 

عىل أساس املنافسة والنديَّة، وبني الدميقراطيَّة املستقبليَّة التي هي عبارة عن وعد، وال توجد اآلن يف أّي مكان من العامل 

دميقراطيَّة تتطابق ومفهوم هذه الدميقراطيَّة.10 ولعل هذه الدميقراطيَّة مبثابة مطلب مثايل وحلم كبري، ال ميكن تحقيقها 

عىل أرض واقع يتَّسم بالرصاع واإلقصاء والتنابذ، ودريدا يدرك بعمق أنَّ الظروف الراهنة ال تسمح بإرساء ذلك النظام 

الدميقراطي، الذي ال يصلح إال ملستقبل قد يأيت وقد ال يأيت! غري أنَّه ميكننا بفضل قيم الحوار واالحرتام واالعرتاف باآلخر 

ة املؤدية إىل هذه الدميقراطيَّة املنشودة، »التي تسمو عىل السيادة القوميَّة أو اإلقليميَّة، وتوّظف كلَّ  أن نيض عىل السكَّ
التقنيات الجديدة لتحطيم الحدود الرتابيَّة، وتطرح منظوراً لقانون عاملي جديد«.11

ا انشغال باملستقبل؛  وهذا إن دلَّ عىل يشء، فإنَّه يدلُّ عىل أنَّ فلسفة دريدا حول العالقات اإلنسانيَّة منشغلة أميَّ

ا مستقبل األفكار واملفاهيم، ألنَّه دون بناء فكر عقالين واضح سوف  ليس مستقبل االمتدادات واملسارات الفيزيقيَّة، وإنَّ

نظلُّ نعيش يف نوع من االرتباك والقلق، ال سيَّام أنَّ املهّمة الجوهريَّة لفلسفته التفكيكيَّة هي إعادة تشكيل األنا أو الذات 

واللغة ثمَّ املجتمع.

اإلسالم ونظريَّة التفكيك

واملعايري  والسلوكات  املامرسات  وأنَّ مختلف  للمجتمع،  التنظيمي  العام  اإلطار  تشّكل  العلامنيَّة  أنَّ  دريدا  يعتقد 

تقرتح  التي  املستقبليَّة،  الدميقراطيَّة  عليه  يطلق  ما  مع  يتطابق  وهذا  وقوانينها،  العلامنيَّة  ملقاييس  تخضع  أن  ينبغي 

علامنيَّة تحّرر ما هو سيايس من أّي تواطؤ مع الثيوقراطي والالهويت، ويف الوقت نفسه وبطريقة متسقة ومتامسكة متاماً 
تضمن الدولة طبعاً حريَّة الدين والتديُّن.12 

وهذا يعني أنَّه ال ميكن فهم مقاربة دريدا لإلسالم وغريه من األديان يف انفصال عن رؤيته الشموليَّة حول السياسة 

والدميقراطيَّة والعلامنيَّة، فهو مييز بني الدين واإلميان، فاألديان معروفة؛ إذ منها ما هو توحيدي وما هو وضعي، غري أنَّ 

ه إىل اآلخر دون أن يطلب منه أن يصدقه )يؤمن به( أو يثق  اإلميان يحمل أيضاً معنى الثقة، فاإلنسان ال يستطيع أن يتوجَّ

9 - Chérif, Mustapha, p. 57, 58.

10 - Chérif, Mustapha, p. 56.

11 - Chérif, Mustapha, p. 58.

12 - Chérif, Mustapha, p. 66.

اإلسالم في الغرب
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ا يعرتي شتى عالقاتنا االجتامعيَّة والسياسيَّة.  فيه،13 ومسار الثقة أو اإلميان هذا ال يقترص عىل ما هو شخيص أو ديني، وإنَّ

يقول موضحاً ذلك: 

ث معنا شخص ما، يطلب منا أن نصدقه )نؤمن به(. وعىل هذا يتأسس اإلميان  »هذا يعني إذن أنَّه عندما يتحدَّ

سواء تبادلنا للكلامت أو االئتامن املايل واالئتامن االجتامعي، فضاًل عن جميع أشكال االعتامد أو الرشعيَّة االجتامعيَّة. إنَّ 

هذا اإلميان )حرفياً: الثقة( يعترب رشطاً لتحقيق الرابطة االجتامعيَّة يف حّد ذاتها، ويف غياب اإلميان أو الثقة ال ميكن وجود 

ك يف الوقت نفسه برضورة  رابطة اجتامعيَّة. حسناً، أعتقد أنَّه ميكن للمرء جعل علامنيَّة السيايس متطرفة، بينام هو يتمسَّ

اإلميان مبعناه العام كام سبق وأن عرَّفته. وعىل أساس هذا اإلميان الكوين، هذا اإلميان املشرتك، هذا اإلميان الذي بدونه 

ال وجود لرابطة اجتامعيَّة، ميكن أو يجب عىل املرء عىل هذا النحو أن ينتسب إىل هذا الدين أو ذلك أو يحرتمهام. وأنا 

مقتنع بأنَّ املؤمنني الحقيقيني الذين هم يهود أو مسيحيون أو مسلمون، هم الذين يعيشون حقاً تلك الحياة الدينيَّة 

اإلميانيَّة وليس هدفهم التبشري بعقيدتهم، وهم مستعدون دوماً لفهم دين اآلخرين والوصول إىل معرفة ذلك اإلميان، 
الذي ُقمت بتوضيح ُبعده العاملي«.14

يبدو من خالل هذا أنَّ دريدا يسعى باستمرار إىل بلورة مفاهيم جديدة من منظوره التفكييك، إذ يحطم التصورات 

السائدة، ليس قصد إلغائها نهائياً، ولكن قصد نفخ دالالت جديدة فيها أكرث مالءمة وتكيُّفاً. وهذا ما يرسي عىل مقاربته 

ين، كام هو متداول لدى أغلب الفالسفة واملفكرين  لثنائيَّة الرشق والغرب، عندما يفرتض أنَّ هذين املفهومني ليسا متضادَّ
املعارصين، »وأودُّ أيضاً أالَّ أضع الرشق والغرب عىل طريف نقيض«.15

وهكذا يقّوض ثنائية »الرشق والغرب« التي اعتدنا فهمها عىل أنَّها متعارضة، ويحلُّ محلها ثنائيَّة جديدة منسجمة، 

يظهر فيها الرشق والغرب متَّحدين، أو باألحرى يخّصب بعضهام بعضاً بشكل متبادل. وهذا ما يذّكرنا يف الحقيقة بالشاعر 

ا احتفاء بالرشق واإلسالم، ودعا إىل وحدة الرشق  األملاين الكبري يوهان فولفجانج فون جوته، الذي احتفى يف أشعاره أميَّ

الشعري، يف زمن كانت فيه أوروبا املسيحيَّة ترى يف اإلسالم عماًل شيطانيَّاً وهرطقة  والغرب كام يوحي عنوان ديوانه 

مسيحيَّة، يقول يف ديوانه الغريب الرشقي: »لله املرشق، / ولله املغرب، / والشامل والجنوب/ يستظالن بالسالم بني يديه«.16 

وال يكتفي بهذا، بل يحفز الذات عىل أن تهاجر إىل الرشق، حيث األمان النفيس والصفاء الروحي والنبع النبوي؛ »الشامل 

والغرب والجنوب تتحطم وتتناثر/ والعروش تؤول، واملاملك تتزعزع وتضطرب/ فلتهاجر إذاً إىل الرشق يف طهره وصفائه/
يك تسرتوح جوَّ الهداة واملرسلني!«17

13 - Chérif, Mustapha, p. 75.

14 - Chérif, Mustapha, p. 75, 76.

15 - Chérif, Mustapha, p. 53.

16 ـ جوته، يوهان فولفجانج )فون(، الديوان الشرقي للمؤلف الغربي، تر. عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر، بيروت 1980/2، ص 11. 

17 - جوته، ص 12.
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وفضاًل عن ذلك، فإنَّ دريدا ميارس أيضاً هذه العمليَّة التفكيكيَّة عىل ثنائيَّة اإلسالم والغرب، حينام يرّصح بأنَّ مثَّة 

رضورة لتطبيق تفكيك أو صياغة لصورة أوروبا عن اإلسالم، وأنَّ هناك ما يدعو إىل وضع التباين التقليدي املقبول بني 

ما هو إغريقي ويهودي وعريب موضع الشك.18 وال يقف دريدا عند هذا الحد، بل يعترب بيقني تام أنَّ الثقافة العربيَّة 
العديد من الغروب )جمع غرب(.  العديد من اإلسالم)ات(، كام أنَّ هناك  واإلسالميَّة هي ثقافة غربيَّة أيضاً، إذ هناك 

دي املعارص،  19ولعلَّ كثريين سوف يعتربون هذه الرؤية شاذة وغامضة، غري أنَّها مقبولة إىل حد ما يف إطار الفكر التعدُّ

اآلخر عن  البعض  ويدافع  الراهن،  الغريب  املجتمع  من  يتجزأ  ال  يشكل جزءاً  اليوم  اإلسالم صار  أنَّ  البعض  يرى  حيث 

أطروحة اإلسالم األورويب أو الغريب.

18 - Chérif, Mustapha, p. 52.

19 - Chérif, Mustapha, p. 53.

اإلسالم في الغرب



21

اإلسالم والغرب

 �لبنى بو شوارب

تعرَّضت صورة اإلسالم لكثري من التشويه والتحريف والتضليل يف وسائل اإلعالم الغربيَّة، وهي صورة ال شكَّ أنَّها 

انعكست عىل تعامل الغربّيني مع الجاليات املسلمة، كام يف قضيَّة الحجاب وبناء املساجد. وقد اتَّخذت هذه الصورة 

رات  د ـ عليه السالم ـ يف املقرَّ النبي محمَّ أكرب عندما ُربط الدين اإلسالمي بالعنف واإلرهاب، وتمَّ تشويه صورة  ُبعداً 

اس بغية لفت انتباه املتلقي، خصوصاً وأنَّنا نعيش اليوم  املدرسيَّة. ويف هذا املقال سنسّلط الضوء عىل هذا املوضوع الحسَّ

يف ظّل دعوى حوار الحضارات واألديان.

ة تتمّثل يف التالزم بني العرب واإلسالم، فهذا ُيعدُّ حقيقة تاريخيَّة، فالعرب  يف البداية وجب التأكيد عىل قضيَّة مهمَّ

س، نزل بلغة العرب، وهو يربط اإلسالم والعرب  هم من توىّل أعباء نرش الرّسالة عند والدتها. والقرآن الكريم، كتابها املقدَّ

ة اإلسالم بتعبري الجابري. إال أنَّ وسائل اإلعالم الغربيَّة  معاً بأصل واحد هو إبراهيم وابنه إسامعيل. وهكذا كان العرب مادَّ

يقول  اإلسالم،  وصورة  صورتهم  بتشويه  األمر  يتعّلق  حينام  متاماً  يختلف  العالقة  من  آخر  نوعاً  بينهام  تقيم  املعارصة 

ث عن اإلسالم فال تدخل يف مجال اهتامماتها ـ يف الوقت  الجابري: »فهي من جهة ال تقصد جميع املسلمني حني تتحدَّ

الحارض عىل األقل ـ مسلمي أندونيسيا وباكستان ونيجرييا، عىل الرغم من أنَّهم يشّكلون األغلبيَّة العدديَّة من املسلمني 

ا تقصد أساساً العرب )وإيران( أي مسلمي الرشق األوسط...«.1 والحديث عن العرب ال تدخل فيه  عىل وجه األرض، وإنَّ

األقليَّات، بل هناك أمر آخر تركز عليه. يقول الجابري: »هكذا يبدو واضحاً أنَّ ما يجمع وسائل اإلعالم الغربيَّة هو يشء 

آخر يقع خارج املعنى الديني لـ«اإلسالم« واملفهوم العرقي لـ«العرب«، يشء آخر يجمع إيران إىل العرب ويفصل عنهام 

باقي املسلمني، إنَّه نفط الرشق األوسط الذي تقول عنه وسائل اإلعالم الغربيَّة إنَّه يشّكل ثلثي املخزون العاملي من هذه 

املادة التي يقوم عليها كيان الحضارة الغربيَّة املعارصة«.2 إذن، فلنقل إنَّ الصورة، أي صورة العالقة بني اإلسالم والعرب، 

ا هي متشّكلة حسب معيار آخر، هو املصلحة الغربيَّة وطمعها يف خريات  م فيها املعطى الدينّي أو التاريخّي، إنَّ ال يتحكَّ

هذه البلدان.

م فيها عنرص  من البدهّي أنَّ الصورة تصبح والحالة هذه صورة غري موضوعيَّة كام يقول الجابري، ألنَّها صورة يتحكَّ

ذايت هو حاجة الغرب إىل النفط، وخوفه من أن ميارس فيه مالكوه من العرب واملسلمني حقهم املرشوع يف االستفادة 

منه واستعامله عند الحاجة كأداة ضغط لنيل الحقوق التي يهضمها النظام العاملي. نقطة النفط تطرَّق إليها أيضاً إدوارد 

سعيد، إذ يقول تحت عنوان »اإلسالم والغرب«: »عندما أرادت رشكة إديسون املتحدة األمريكيَّة )رشكة كون إيد( أن تقنع 

ن لقطات متحّركة  تلفزيونيَّاً مثرياً يف صيف 1980، يتضمَّ األمريكيني برضورة توفري مصادر بديلة للطاقة، أذاعت إعالناً 

1 - مسألة الهويَّة: العروبة واإلسالم والغرب، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، ط4، 2012، ص 170.

2 - مسألة الهويَّة: العروبة واإلسالم والغرب، محمد عابد الجابري، ص 170.
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قدمية لبعض الشخصيَّات املعروفة يف منّظمة البلدان املصدرة للنفط التي تلبس الزّي العريب...، ومل يرش اإلعالن إىل أيٍّ 

مون يف مصادر النفط األمريكيَّة«3.  من هذه الشخصيات بأسامئها، ولكنَّ املذيع قال بصوت املنذر املحذر إنَّ هؤالء يتحكَّ

د أمريكا بالنفط الرضورّي لحياة شعوبها. وهنا رسالة بأنَّ هؤالء العرب سيكونون سبب تعذر تزوُّ

ومن النفط إىل املهاجرين، فهؤالء يحتلون إىل جانب النفط موقعاً بارزاً يف صورة اإلسالم كام تقّدمها وسائل اإلعالم 

ف:  الغربيَّة عاّمة واألوروبيَّة خاصة. يقول الجابري: »والواقع أنَّ ربط »اإلسالم« باملهاجرين عمليَّة فيها كثري من التعسُّ

داً، فهم تارة أولئك الذين يقيمون يف أوروبا إقامة غري  فمقولة »املهاجرين« يف الخطاب األورويب ال تعني شيئاً واحداً محدَّ

قانونيَّة، ويتمُّ التعامل مع املهاجرين يف الخطاب العنرصي الشوفيني، ال بوصفهم يقيمون بصورة غري قانونيَّة بل بوصفهم 

عرقاً آخر، وقد متتدُّ العنرصيَّة أحياناً إىل اعتبار كّل من ليس أصله من العرق صاحب البلد مهاجراً غري مرغوب فيه«4. 

ان األصليني إىل وجود اليد العاملة املهاجرة، ولحّل هذا  ولزيادة الحقد عىل املهاجرين تمَّ إرجاع مشكلة البطالة لدى السكَّ

املشكل وجب إعادة املهاجرين إىل بلدانهم. مع العلم أنَّ املهاجرين يعملون يف املناجم والحفر والبناء واألعامل الفالحيَّة.

ف أوروبا من املهاجرين راجع كذلك إىل تزايد الجاليات املهاجرة بفعل  إنَّ ما نودُّ التأكيد عليه هو أنَّ قضيَّة تخوُّ

أنَّ اإلسالم صار ميّثل الدين الثاين يف  ارتفاع نسبة الوالدة، وهو ما تراه أوروبا مبثابة تهديد للوحدة الوطنيَّة، خصوصاً 

فات التي تقف موقفاً عدائياً من املهاجرين نقرأ من حني إىل  فرنسا مثاًل. يقول الجابري: »بينام نسمع مثل هذه التخوُّ

آخر دراسات وأبحاثاً علميَّة تشري إىل أنَّ املجتمعات األوروبيَّة التي تنخفض فيها نسبة الوالدة انخفاضاً كبرياً ويشّكل فيها 

الكهول والشيوخ نسبة أعىل من نسبة الشباب واألطفال ستحتاج يف املستقبل إىل املهاجرين ليمّدوها بالشباب العامل، 

صات التقاعد والرعاية االجتامعيَّة لكبار السن«5. وهكذا نالحظ أنَّ قضية املهاجرين مطروحة عىل  بل أيضاً أداء مخصَّ

مستويني متناقضني: فهناك من ناحية خوف من املهاجرين ومن تنامي عددهم، ويف املقابل هناك من ناحية ثانية حاجة 

ة إليهم لحّل مشكل العمل والخدمات االجتامعيَّة. ماسَّ

ويرى إنجامر كارلسون »أنَّ الرشط الجوهري لنجاح عملية اندماج املهاجرين يتمثل يف قدرة الغرب عىل التعرُّف عىل 

الوجوه املختلفة لإلسالم، والتباين بني املهاجرين املسلمني، عوضاً عن االستسالم للمقوالت واملفاهيم املغلوطة، كتلك التي 

م الخط األخرض ليحلَّ مكانه«. إنَّ دعاوى من هذا النوع تحمل مخاطر استغاللها  تقول: »عندما تالىش الخطُّ األحمر تقدَّ

لتعزيز اإلحساس بالوحدة األوروبيَّة، وهو إحساس بدأ بالتضاؤل اآلن بعد أن وصل إىل ذروته يف نهاية الثامنينات. إنَّ 

وجود ما يزيد عىل )10( ماليني مسلم يف أوروبا الغربيَّة، واالعرتاف بحقيقة أنَّ الهجرة من العامل اإلسالمي ستتواتر، يفرض 

التجانس، يزحف تحت رايات اإلسالم الخرض  التي تدفعنا لرؤية هؤالء املهاجرين كرتل إسالمي عظيم  الهواجس  طرد 

بسيوف معقوفة يحملونها يف يد والقرآن يف اليد األخرى القتالع فراديس الرفاهية االجتامعيَّة يف الغرب«6.

3 - تغطية اإلسالم، إدوارد سعيد، ترجمة: د. محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ط1، 2005، ص ص 69-68.

4 - مسألة الهويَّة: العروبة واإلسالم والغرب، محمد عابد الجابري، ص ص 171- 172.

5 - نفسه، ص 175.

6 - إنجمار كارلسون، اإلسالم وأوروبا: تعايش أم مجابهة؟ ترجمة: سمير بواتي، مكتبة الشروق الدوليَّة، ط1، 2003، ص ص 121-120. 
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إسالم أوروبي أم إسالم العزلة؟

املسلمني ودمجهم يف  املهاجرين  استيعاب جاليات  التي تستهدف  األوروبيَّة  السياسة  يتعنيَّ عىل  أنَّه  إنجامر  يرى 

ة:  املجتمعات الجديدة أن تأخذ بعني االعتبار عدداً من الحقائق والفرضيَّات املهمَّ

عات إسالميَّة كبرية، وهذه الجاليات ال تتكاثر وتكرب فحسب، بل أيضاً  - تتواجد يف معظم دول أوروبا الغربيَّة تجمُّ

الجنسيات  منهم عىل  الحاصلني  عدد  بها  يزداد  التي  نفسها  وبالرسعة  السياسيَّة،  الحقوق  من  أعظم  بقسط  ستطالب 

األوروبيَّة وعىل حّق املشاركة يف االنتخابات يف أوطانهم الجديدة هذه.

عات  - إنَّ استيعاب ودمج املسلمني يف املجتمعات األوروبيَّة ليس عىل الدرجة نفسها من السهولة، كام حصل مع التجمُّ

التي هاجرت سابقاً إىل أوروبا، بل إنَّ بعضاً منهم ال يرغب أصاًل باالندماج. إنَّ الهويَّة اإلسالمّية تحتوي عىل تقاليد وعادات 

قد تختلف عن أساليب السلوك العاديَّة يف املجتمعات التي يعيشون فيها اآلن، وعليه فهؤالء املسلمون سيطالبون مبعاملة 

ان املحلّيني، وهذه املطالب لن تكون صعبة  ة ومزايا استثنائيَّة إضافة إىل ما يتمتَّعون به من الحقوق مع بقية السكَّ خاصَّ

فحسب، بل يف كثري من األحيان قد يستحيل االستجابة لها، األمر الذي سيؤدي إىل زيادة التوتر.

واملعادية  املتطرّفة  األفكار  بعض  األصلية  أوطانها  من  ترافقها  أوروبا  يف  اإلسالميَّة  الجاليات  وإقامة  الهجرة  إنَّ   -

والفرق  واملنظامت  الحكومات  قبل  من  الجديدة  أوطانهم  يف  املهاجرون  ُيستغل  أن  إىل  هذا  يؤّدي  وقد  للدميقراطيَّة، 

املسلمني  متّكن  التي  املناسبة  والرشوط  الجوهريَّة،  املتطّلبات  من  عدد  توفري  إنجامر رضورة  يرى  املقابل  يف  الدينيَّة7. 

املهاجرين من اإلحساس باالنتامء الحقيقي إىل أوطانهم الجديدة، ويذكر من ذلك مثاًل: 

- وجوب االعرتاف باإلسالم واحرتامه، والتعامل معه كدين محيل؛ إذ ال يوجد حائل دون أن يصبح املسلم سويدياً 

صالحاً مثله مثل أي مواطن آخر من أتباع الدين املسيحي أو اليهودي، وال يشء أيضاً مينع من أن تغدو املساجد مشهداً 

مألوفاً يف املدن األوروبيَّة مثلام كانت الكنائس دامئاً مشهداً مألوفاً يف حلب ودمشق والقاهرة واملوصل.

- إنَّ تعليم التالميذ عن اإلسالم يجب أالَّ يقترص عىل التطوير فحسب، بل يجب أن يصبح إلزامياً أيضاً يف مدارسنا، 

ويجب عىل كال الطرفني نبذ االتهامات وشيطنة الطرف املقابل. إنَّ الجهل يوّلد الكراهية واألحكام الجزافيَّة املسبقة.

- عىل املجتمع أن يوّفر حامية لكّل من يريد االندماج يف املجتمعات األوروبيَّة؛ ألنَّ أمثال هؤالء يتعرَّضون حالياً 

لتهديدات مزدوجة من قبل الجامعات اإلسالميَّة املتطرفة من ناحية، ومن قبل الفئات العنرصيَّة واملعادية لألجانب محلياً 

من ناحية أخرى.

- يجب إتاحة الفرصة للمهاجرين للتعبري عن وجهة نظرهم واإلعراب عن رغباتهم وبلورة اقرتاحاتهم وتطلعاتهم.

7 - اإلسالم وأوروبا: تعايش أم مجابهة؟ إنجمار كارلسون، ص 138.
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ق الهجرة، وأن تكون مقبولة عىل  - انتهاج سياسة خارجيَّة وسياسة مساعدات تطوير إيجابيَّة بهدف تخفيف تدفُّ

أنَّها ستفتح الباب للتعايش عىل أساس الوطنيَّة بعيداً عن  الصعيدين اإلنساين والسيايس. وهذه اإلجراءات من املؤّكد 

العزلة والعنرصيَّة. ويقول إنجامر يف هذا: »وإذا ما تمَّ النجاح يف استيعاب املهاجرين املسلمني ودمجهم يف املجتمعات 

األوروبيَّة عىل هذا األسلوب، فإنَّ الجاليات املسلمة يف أوروبا ميكن أن تتحوَّل إىل جسور بني أوروبا والبلدان التي نزحوا 

ن املسلمون األوروبيون من أن يصبحوا نوذجاً يساهم يف نرش الفكر الدميوقراطي وثقافة الحريَّة  منها، وعندها سيتمكَّ

يف بلدانهم التي هاجروا منها أصاًل، وعىل هذه األرضيَّة ميكن تأسيس عالقة ثالثيَّة بنَّاءة وإيجابيَّة بني األوطان األصليَّة 

واألوطان الجديدة والجاليات املسلمة«8.

خطاب الخوف من اإلسالم في اإلعالم الغربي: 

ة، وعندما يتعّلق األمر باإلرهاب  يرصُّ اإلعالم الغريب عىل ربط اإلرهاب باإلسالم، ويحرص ذلك يف البلدان العربيَّة خاصَّ

خارج البلدان العربيَّة يرصف النظر متاماً عن ربطه بالدين. وهذا الربط غري مربَّر وغري مقبول، فاإلرهاب أوَّالً ال دين له، 

والدين اإلسالمي ضّد اإلرهاب مهام كانت األسباب.

إنَّ اإلعالم الغريب يتجاهل الكثري من األحداث التي تقوم بها دول غربيَّة سواء بصفة مبارشة كالتدخل يف كثري من 

الدول، أو بصفة غري مبارشة كتزويد األطراف املتصارعة باألسلحة.

الصهيونيَّة يف حق  الغارات  نعت  أنَّه  الغريب  اإلعالم  ملاذا مل يسمع عن  السؤال:  ُيطرح  أن  السياق ميكن  ويف هذا 

الفلسطينيني باإلرهاب؟ فهكذا يريد هذا اإلعالم أن يرّسخ يف ذهن اإلنسان الغريب صورة مشوَّهة عن اإلسالم، مامَّ يتعذر 

معه اإلقبال عىل معرفة حقيقة هذا الدين. ويبدو أنَّ األمر مل يقترص عىل اإلعالم فقط، بل مثَّة يف املقررات الدراسيَّة 

أيضاً ما يوحي بسعي غريّب إىل غرس صورة سلبيَّة لدى الناشئة الغربيَّة عن هذا الدين. يقول محجوب بن سعيد: »تقّدم 

د ـ صىل الله عليه وسلم ـ يف صور متعّددة، فهو أحياناً »رسول  رات والكتب املدرسيَّة يف الغرب صورة الرسول محمَّ املقرَّ

املسلم  غري  األورويب  الطالب  أنَّ  فيه  ال شكَّ  ا  ومَّ برأيها«...،  ة  مستبدَّ »شخصيَّة  وأحياناً  خارقة«،  رؤيا  يرى  ملهم  شاعر 

الصورة  ـ«9. هذه  عليه وسلم  الله  ـ صىل  د  ذاكرته صورة سلبيَّة عن شخصيَّة عظيمة هي شخصيَّة محمَّ سيختزن يف 

املشوَّهة وغري املوضوعيَّة يعّلق عليها الجابري قائاًل: »إنَّ التالزم الذي يقيمه الخطاب الغريب اإلعالمي املعارص بني اإلسالم 

من جهة، والعرب واملهاجرين واإلرهاب من جهة أخرى، تالزم زائف غري مربر، ينطوي عىل مفارقات وتناقضات ال يشء 

يخفيها غري العموميَّة والضبابيَّة اللتني يستعمل بهام لفظ اإلسالم يف ذلك الخطاب، والواقع لو أنَّنا حاولنا التعرُّف عىل ما 

يعنيه بالضبط لفظ اإلسالم يف الخطاب اإلعالمي األورويب املعارص فسنجد أنفسنا أمام عبارات سلبيَّة تقّدم اإلسالم هكذا، 

د، كيشء غري مرغوب فيه، ال بل كخصم وعدّو«10. بدون مضمون محدَّ

8 - اإلسالم وأوروبا: تعايش أم مجابهة؟ إنجمار كارلسون، ص 142.

9 - اإلسالم واإلعالموفوبيا، المحجوب بن سعيد، دار الفكر، ط1، 2013، ص ص 42، 44.

10 - مسألة الهويَّة: العروبة واإلسالم والغرب، محمد عابد الجابري، ص 178.
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اإلسالم الذي يسكت عنه اإلعالم الغربي: 

إنَّ اإلعالم الغريب يسكت عن كثري من األمور، وهي أنَّ اإلسالم يعرتف باآلخر، بل هو اعرتف باألنبياء، وجعل اإلميان 

بهم جزءاً من اإلسالم. يقول الجابري: »وإنَّ من يطالع كتب امللل والنحل التي ألفها علامء مسلمون يدرك كيف أنَّ السجال 

مع أهل الديانات كان يدور حول األمور التي تختلف فيها العقائد، ويكفي أنَّ الرأي املخالف كان يدحض بالحجج العقليَّة 

ال غري. ويستحيل أن يجد الباحث يف املجادلني املسلمني من يطعن يف خصمه بسبب اللون أو العرق، بل إنَّ املجادل 

املسلم كان يحرص دامئاً عىل التعامل مع أهل الديانات األخرى بوصفهم أصحاب رأي مخالف ال كخصوم وأعداء«11.

ة لجوهر دعوته الكونيَّة،  ر الغرب بوسائل عدَّ ومن ثمَّ يلوح كيف يشّكل اإلسالم دين رحمة وحضارة، كثرياً ما تنكَّ

وانكفأ يرّوج عنه صورة مغلوطة غري موضوعيَّة محكومة بأهداف الغرب يف تعامله مع حملة هذا الدين، فهو محتاج إىل 

أهله، رافض لتاميزهم بخصوصّيتهم الدينيَّة.

ب عىل املسلمني فعله اليوم هو التسلُّح بسالح العلم واملعرفة للتعريف بحقيقة هذا الدين الحنيف،  إنَّ ما يتوجَّ

الغريب كام هي. ويجب  اإلنسان  اللغات، يك تصل صورة اإلسالم إىل  املؤمترات والندوات والكتب مبختلف  من خالل 

املضايقات، كام يف شأن  بعض  رغم  اآلخر  مع  التواصل  ترتكز عىل  املهجر  دول  للمسلمني يف  تكوينيَّة  دورات  تنظيم 

ة العنرصيَّة تجاه  ة فعل املسلمني هناك، وتفادياً يف الوقت نفسه الزدياد حدَّ لبس الحجاب، وذلك بهدف تجنُّب ردَّ

املسلمني يف بالد الغرب.

11 - نفسه، ص ص 193- 194.
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من مواقف المستشرق شاخت من الفقه واألصول، 
والتلقي النقدي لها

 � حمادي ذويب

ص:  الملخَّ

سعينا يف بحثنا هذا إىل دراسة صورة اإلسالم يف مرآة اآلخر املسترشق، لذلك اخرتنا تسليط األضواء عىل أحد أهّم 

أعالم االسترشاق يف العرص الحديث، وهو يوسف شاخت )joseph schacht(، وبيَّنا يف فاتحة عملنا بعض ما دفعنا إىل 

اختيار االشتغال بهذا العلم دون غريه، ثمَّ نظرنا يف القسم األول من البحث يف بعض مواقف شاخت من القضايا الفقهيَّة، 

صنا القسم الثالث واألخري لبيان ناذج من التلقي  وعرَّجنا يف القسم الثاين عىل بعض مواقفه من القضايا األصوليَّة، وخصَّ

النقدي ألطروحات شاخت.

المقّدمة

التي  األعامل  غزارة  إىل  نظراً  الحديث،  العرص  املسترشقني يف  أهّم  من   )joseph schacht( يوسف شاخت  ُيعترب 

أنجزها وقيمتها وتأثريها الكبري يف أعامل الباحثني يف مجاالت الفقه اإلسالمي وأصوله بشكل خاص. من ذلك تأسيسه مجلة 

»ستوديا إسالميكا« صحبة املسترشق برنشفيك وإدارتها إىل حّد وفاته سنة 1969، ومن ذلك مشاركته يف نرش الطبعة 

الجديدة من دائرة املعارف اإلسالميَّة التي بدأ صدورها سنة 1954.

وفضاًل عن هذا وذاك، فإنَّ شاخت أّلف كثرياً من الكتب واملقاالت التي ما تزال تثري كثرياً من املواقف املتباينة بني 

اإلطراء والنقد. ولعلَّ هذا االختالف الشديد يف تقييم مواقف املؤّلف ال يفرّس بانتامء النقاد الجغرايف والديني فحسب، 

ذلك أنَّ بعض الباحثني األوروبيني أنفسهم قاموا مبراجعة مواقف شاخت عىل غرار موتسيك1 الذي بنيَّ يف إحدى دراساته 

ة بتاريخ نشأة الفقه اإلسالمي. بعض الثغرات التي وجدها يف أطروحات شاخت الخاصَّ

ومهام تكن قيمة كثري من آراء الكاتب التي اتهمت بالتحامل عىل اإلسالم وعىل تاريخه، فإنَّ خصوصيتها يف نظرنا أنَّها 

تعرّب عن وجهة نظر لإلسالم تحكم عليه من خارجه من دون أيَّة نظرة مركزيَّة ومتجيديَّة تحّركها.

1 ـ انظر:

Harold Motzki ,la naissance de la Jurisprudence islamique :Nouveau Résultats et Méthodes de Recherche .Cahier du Céres. 
Série Sociologie ,N ,18 °Tunis, 1991.
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أن  دون  التاريخيَّة  اإلسالمّي  الفقه  بظاهرة  خاص  بشكل  اإلسالمي«  الفقه  إىل  »مدخل  كتابه:  يف  شاخت  انشغل 

يتجاوزها إىل القوانني املعارصة يف مختلف بلدان الرشق األوسط أو غريها من البلدان التي يقطنها مسلمون.

ر الفقه اإلسالمّي إىل ما شهده املجتمع اإلسالمّي من نو. والتزم يف  وقد حاول - باعتباره دارساً لإلسالم- إرجاع تطوُّ

ر منفصل يف  ّنيَّة، وترك جانباً ما وقع من تطوُّ هذا الصدد بحرص اهتاممه يف تاريخ الفقه اإلسالمّي يف نطاق املذاهب السُّ

الفقه الشيعي والفقه اإلبايض، واختار يف القسم النظري مذهباً من املذاهب الفقهيَّة السّنيَّة، وهو املذهب الحنفي. غري 

نيَّة، وكذلك الفقه الشيعّي  أنَّه مل يوّسع قامئة املصادر واملراجع التي اعتمد عليها بحثه حتى تشمل جميع املدارس السُّ

والفقه اإلبايض.

1- بعض مواقف شاخت من القضايا الفقهيَّة

يعترب شاخت أنَّ الفقه اإلسالميَّ هو خالصة الفكر اإلسالمّي وأهمُّ نوذج تتجىّل من خالله طريقة حياة املسلمني. 

ف وحده ما  ل علم الكالم أبداً إىل اكتساب أهّميَّة تضاهي أهّميَّة الفقه. وكان للتصوُّ وهو جوهر اإلسالم ولبُّه. ومل يتوصًّ

ى لهيمنة الفقه عىل عقول املسلمني ويثبت نجاحه يف ذلك يف غالب األحوال. لكن حتَّى يف  يكفي من القّوة حّتى يتصدَّ

، إن مل يكن أهمَّ عنرص يف  ً الوقت الحارض يظلُّ الفقه وما فيه من مادة ترشيعيَّة )باملعنى الضّيق للعبارة( عنرصاً مهامَّ

الرصاع الذي تدور رحاه يف اإلسالم بني االتجاهني التقليدّي والتحديثي بفعل األفكار الغربيَّة.

املتنوعة  العنارص  اجتهادات دينيَّة يف حقل فقهّي غري متجانس، يشمل  الفقه اإلسالميَّ حصيلة  أنَّ  ويرى شاخت 

ة. وتضاف هذه االزدواجيَّة الداخليَّة إىل  لقوانني الجزيرة العربيَّة شموله للقوانني املعمول بها لدى شعوب املناطق املغزوَّ

ع الظاهرّي للقواعد الفقهيَّة واألخالقيَّة والطقسيَّة التي متّيز رشيعة ما. املحتوى الفقهّي واملعيار الدينّي وإىل التنوُّ

ة منّظمة الفقه اإلسالمّي، وانجرَّ  ومل يحدث أبداً لإلسالم يف نظر شاخت ما حدث للكنيسة، ومل تؤّيد مطلقاً أيَّة قوَّ

عن ذلك غياب كامل ألّي تصادم فعيّل بينهام. وما وجد ال يعدو أن يكون خالفاً بني الرشع وواقع املامرسة العمليَّة الذي 

ولة جزءاً منه. كانت القوانني التي تسنُّها الدَّ

معقول ليس جوهريَّاً فيه بأّي شكل من األشكال. ومل ينشأ هذا الفقه عن  والفقه اإلسالمّي وإن كان رشعاً فإنَّ الالَّ

ا عرب طريقة عقليَّة يف التأويل. ووفَّرت املعايري الدينيَّة  طريق عمليَّات عصيَّة عىل التعّقل تستند إىل الوحي املتواصل، وإنَّ

والقواعد األخالقيَّة التي ُضّمنت يف املادة الفقهيَّة الخطوط العريضة الّتساقه الداخيّل.

د إجامالً أسباب قويَّة لتغيري القانون العريف  لقوانني الجزيرة العربيَّة. ومل تكن ملحمَّ وُيعدُّ ترشيع الرَّسول تجديداً 

املعمول به. ومل تكن غايته بوصفه نبّياً إنشاء نظام ترشيعّي جديد، بل تعليم النَّاس كيف يترصَّفون، وماذا يفعلون، وما 

الذي ينبغي عليهم تجنُّبه للمثول أمام الله يوم الحساب قصد دخول الجنَّة.
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ن أحكاماً طقوسيَّة وأخالقيَّة وترشيعيَّة  ة، نظاماً من الواجبات يتضمَّ ة، والفقه اإلسالمي خاصَّ ولهذا ميّثل اإلسالم عامَّ

توضع عىل قدم املساواة، ويقع إخضاعها كّلها لسلطة الّزعامة الّدينيَّة نفسها. ولو كان تطبيق املعايري الّدينيَّة واألخالقيَّة 

وام يف املامرسة مل يكن ليوجد مكان لنظام ترشيعّي باملعنى الضّيق  لوك البرشي ومّتبعاً عىل الدَّ شاماًل لكّل مظاهر السُّ

للفظ أو حاجة إليه.

وقد تجاوز الخلفاء األوائل يف مجال الحدود العقوبات التي ضبطها القرآن، من ذلك القيام بجلد ناظمي القصائد 

هة ضدَّ القبائل املنافسة، وهو شكل شائع من أشكال القول الّشعري يف الجزيرة العربيَّة القدمية. الهجائيَّة املوجَّ

ويعود إىل هذه الفرتة أيضاً إدخال عقوبة الرَّجم حتَّى املوت للزَّاين، وهي ال توجد يف القرآن بل استلهمت بداهة من 

الّترشيع املوسوي،2 وقد تواصل ارتباط العمل بـ«القصاص« وبـ«ديَّة القتيل« عىل أساس مبادرة أدىن أقارب الضحيَّة.

القضاء.  الّنظام اإلسالمّي إلدارة  ما أصبح يف وقت الحق  أسس  األوائل قضاة، ومل يضعوا عموماً  الخلفاء  يعنّي  ومل 

وتربهن عىل هذا الّتناقضات واألمور املستبعدة الحدوث املتأّصلة يف الحكايات التي تثبت العكس. وُتعدُّ الّتعليامت، التي 

يزعم أنَّ عمر أعطاها للقضاة، من صنع أبناء القرن الّثالث للهجرة.

الكنائس  الرُّومايّن والبيزنطّي وإىل رشيعة  القانونني  بت يف رأي شاخت مفاهيم ومواعظ ترقى يف األصل إىل  وترسَّ

اإلسالمّي وهو يف طور  الّدينّي  الّترشيع  ثنايا  الّساسايّن، يف  والقانون  اليهود  الكهنة  وقانون  الّتلمودّي  والقانون  الرّشقيَّة 

الّتالية دخلت  الخصائص  أنَّ  بيقني معقول  نعترب  أن  للهجرة. وميكن  الّثاين  القرن  إثر ذلك يف مذاهب  لتظهر  الّتشّكل، 

إىل الفقه اإلسالمّي بهذه الكيفيَّة، ومن ذلك مطابقة املثل اإلسالمّي الذي غالباً ما تقع اإلحالة عليه »الولد للفراش« مع 

الفقه اإلسالمّي، ومن ذلك  الّرومايّن )Pater est quem muptiae demonstrant(، وإن مل يكن له دور كبري يف  املثل 

ارق الذي ال ميكن تطبيق العقوبة القرآنيَّة عليه بضعف مقدار ما رسقه، وهو مذهب قديم ما لبث  ضبط مسؤوليَّة السَّ

امن العريّب القديم والقرآيّن إىل ضامن من أجل تسديد دين  الفقه اإلسالمّي أن استغنى عنه، ومن ذلك تغيري مفهوم الضَّ

يون، وهو ما يتطابق مع )pignus( الّرومايّن، ومن ذلك الرّتكيبة الفقهيَّة لعقد اإلجارة التي متتزج فيها املعامالت  من الدُّ

الّثالث املنفصلة بعضها عن بعض يف األصل، وهي الكراء )يف الالتينّية: rei(، واإلجارة )يف الالتينّية: operarum(، والجعل 

)يف الالتينيَّة: operis(. وتحتذي يف ذلك النموذج الروماين )Location conductio(، ومن ذلك مطابقة املفاهيم الّثالثة 

البارزة يف فقه البيع وهي املكيل واملوزون واملعدود لـ )quae pondere numero mensura constant( ومن ذلك أيضاً 

املبدأ النَّابع من رشيعة الكنائس الرشقيَّة املتمّثل يف أنَّ الزّنا يشّكل عائقاً أمام الزواج. وهذا املبدأ مل يؤّثر إال تأثرياً ضعيفاً 

ّني، إال أنَّه احتفظ به يف الفقه الّشيعّي اإلمامّي والفقه اإلبايّض )الخارجّي(. يف الفقه السُّ

االستصحاب  مثل  الرّشعّي  الّتفكري  يف  أخرى  وطرائق  العربية-  يف  دخيل  الّلفظ  ـ  القياس  طريقة  استمّدت  وقد 

واالستصالح من القانون اليهودّي.

2 - لم تكن عقوبة شرب الخمرة، مع ذلك، قد ضبطت خالل العهد األموي.

من مواقف المستشرق شاخت من الفقه واألصول، والتلقي النقدي لها
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2- بعض مواقف شاخت من القضايا األصوليَّة

يرى شاخت أنَّ إرهاصات نشأة علم أصول الفقه برزت مع بداية القرن الثاين الهجري3 ومع استهالل فرتة الحكم 

نَّة الحيَّة« يف املدارس الفقهيَّة القدمية ذلك أنَّه  العبايس. ويتوقف يف هذا السياق عند مفاهيم كثرية منها مفهوم »السُّ

نوا يف العقود األوىل من القرن الثاين الهجري ما ُسّمي باملدارس الفقهيَّة )أو  ملَّا كرث عدد علامء الّدين وقوي ائتالفهم كوَّ

الترشيعيَّة( القدمية4. وتتمّثل أهمُّ املدارس التي وصلتنا معلومات عنها يف مدرستي الكوفة والبرصة يف العراق ومدرستي 

املدينة ومّكة يف الحجاز ومدرسة الشام )أو سورية(5.

وهناك مظهر هام ميَّز نشاط املدارس الفقهيَّة القدمية تجىّل يف أخذها مأخذ الجد ألوَّل مرَّة القواعد القرآنيَّة، ذلك 

أنَّ الرشيعة اإلسالميَّة من الناحية التاريخيَّة مل تنبثق مبارشة من القرآن، فقد نت من خالل مامرسة كانت تبتعد يف كثري 

من األحيان عن مقاصد القرآن بل حتى عن منطوقه6.

-)Trad  ومن أهّم ما كانت تشرتك فيه هذه املدارس مفهوم مركزي هو السنَّة الحيَّة للمدرسة أو العمل الجاري

)tion vivante، وكان يستمدُّ مرشوعيَّته من فكرة السنَّة، فهو نوع من »العادة املتَّبعة يف املجتمع املحيّل«، ولكنَّه كذلك 

ها أخرياً من مفهوم إجامع العلامء، أي »الّرأي الوسط  يستمدُّ مرشوعّيته من »العرف كام كان ينبغي أن يكون«، ويستمدُّ

ملمّثيل املدرسة«7.

ر علامء كّل مدرسة يف أعالم حديثي عهد نسبيَّاً، أي التابعني مثل إبراهيم النخعي )ت 95 أو 96هـ(  ويف البداية فكَّ

روا يف الصحابة وأخرياً يف النبي محّمد ذاته الذي أصبحت سّنته ملجأ كّل مدرسة فقهيَّة تستند إليه  لعلامء الكوفة. ثمَّ فكَّ

للرفع من قيمة عملها الجاري. ومع هذا فإنَّ هذه املدارس كانت تبدي مقاومة عنيدة »لعنرص التغيري الشديد الذي تأيت 

به األحاديث املرويَّة عن النبي«8.

اد املذاهب الفقهيَّة املنقرضة والحيَّة، من ذلك الفقيه الشامي  بناء عىل هذا رأى شاخت رضورة دراسة ناذج من روَّ

األوزاعي )ت 157 هـ(،9 وهو ميثل مرحلة مبّكرة نسبيَّاً يف تاريخ الترشيع اإلسالمي. وتقوم آراؤه شاهداً عىل أقدم الحلول 

التي تبناها هذا الترشيع بواسطة تثبيت العمل الجاري أو تعديله أو صبغه بلباس إسالمي )أسلمته(.

3 - يوسف شاخت، أصول الفقه، بيروت، 1981، ص 67.

4 - ال يعني لفظ المدرسة أنَّ المنتمين إليها لهم انضباط مذهبي صارم أو تعاليم منظمة أو قانون رسمي كما قد يفهم من إطالق هذا اللفظ في عصرنا الحديث.

Esquisse d’une Histoire du Droit Musulman, Paris, 1952, p. 26 :Schacht Joseph :5 - انظر

6 - المرجع نفسه، ص ص 25-26.

7 - المرجع نفسه، ص ص 26-27.

Esquisse, pp. 31-33 ,Schacht :8 - انظر

9 - األوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. ولد بدمشق وتوفي ببيروت. ذكر صاحب الفهرست مؤلّفات األوزاعي التي أمالها على تالميذه وهي كتاب السنن 
في الفقه وكتاب المسائل في الفقه، لكنّها لم تصل إلينا في شكلها األصلي. ويبدو أنَّ المسند الذي نسب إليه ألّف في وقت متأّخر. نعرف آراءه خصوصاً من خالل 
الردود التي ألّفت لدحض أفكاره، ومنها أساساً كتاب الفقيه الحنفي أبي يوسف »الرد على سير األوزاعي«. انظر بـ د. م. إ. )ط2 بالفرنسية( فصل »األوزاعي« 
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ى مفهوم السنَّة الحيَّة لدى األوزاعي من خالل العمل الجاري للمسلمني الذي دّشنه الرسول وحافظ عليه  ويتبدَّ

له العلامء10. ام وأصَّ الخلفاء األوائل ومن تالهم من الحكَّ

ا اإلحالة عىل الرسول أو  ويعترب العمل الجاري للمسلمني العنرص الرئيس يف مفهوم السنَّة الحيَّة لدى األوزاعي. أمَّ

د ذلك من خالل ندرة تواتر لفظ »سنَّة« يف مرجعيَّة عىل  الخلفاء األوائل فهو اختياريٌّ وغري حتمي إلقرار العمل. ويتأكَّ

الرسول11. ويكفي بالنسبة إليه اعتامد حديث نبوي بدون إسناد لتثبيت سنَّة ما12. وهو إذ يطابق مفهوم السنَّة الحيَّة 

لف الصالح« الذي ال يقرصه عىل الخلفاء األربعة، بل ميّدده إىل تاريخ  املثايل مع ُسنَّة الرسول »يصله مبفهوم زمن السَّ

اغتيال الخليفة األموي الوليد الثاين بن يزيد الثاين )ت سنة 126 هـ(.

الح، وبالتايل زمن السنَّة املعياريَّة.  لف الصَّ وهكذا فأغلب فرتات العرص األموي ُتعدُّ لدى األوزاعي امتداداً لزمن السَّ

وميكن تعليل هذا املوقف من خالل إشارتني الفتتني: أوالهام أنَّ األوزاعي قد شغل يف الياممة وظيفة سياسيَّة، وثانيتهام 

تنبئ بأنَّه وإن مل يبِد أيَّ شعور عدايئ لألموّيني فإنَّ موقفه من العباسيني متيَّز بالفتور13.

ومييل األوزاعي إىل أن ينسب إىل الرسول كلَّ ما يجده يف عرصه من عمل املسلمني املستمر ويعطيه الحجيَّة النبويَّة 

سواء كانت لديه أحاديث تؤّيده أم ال. وهو يّتفق يف صنيعه هذا مع العراقيني14.

ره سنَّة الرسول فحسب، بل  وعندما يتوقف شاخت عند مفهوم السنَّة لدى مالك بن أنس يرى أنَّه ال يعني يف تصوُّ

يدلُّ كذلك عىل العرف والعادة املسنونة يف املدينة15.

ا يريد  ويتبلور هذا املفهوم من خالل ما يروى عن الشافعي: »إذا قال مالك السنَّة عندنا أو السنَّة ببلدنا كذا فإنَّ

به سنَّة سليامن بن بالل وكان عريف السوق16. إنَّ عدم تطابق مفهوم السنَّة عند مالك مع مفهوم سنَّة النبي تجىل يف 

ة. إنَّ مالكاً يف املوطأ  مظهر أسايس هو تفضيل عمل أهل املدينة عىل أحاديث الرسول وآثار الصحابة يف مناسبات عدَّ

.1/796 )Schacht .J( ليوسف شاخت

10 - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

11 - انظر:

Zafar  Ishaq  Ansari  ,Islamic  Juristic  terminology  Before  SHAFI’I  ,Asemantic  Analysis  .With  special  Reference  to  Kufa, 
Arabica, oct. 1972, p. 268.

.70 .p ,1950 ,Oxford ,jurisprudence Muhammadan of origins The ,Schacht Joseph 12 - انظر

13 - شاخت، فصله بـ د. م. إ. عن األوزاعي، ص 796.

14 - شاخت »origins The« ص 73-72. وقد عارض هذه الفكرة الباحث السلفي محمد مصطفى األعظمي في فصل »المستشرق شاخت والسنّة النبويّة«، ضمن 
كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربيَّة اإلسالمّية، تونس، 1985، 1/102-104.

15 - شاخت، ثالث محاضرات في تاريخ الفقه اإلسالمي، ضمن كتاب صالح الدين المنّجد: المنتقى من دراسات المستشرقين، القاهرة 1955، 1/69.

16 - عبد العزيز البخاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم للبزدوي، 2/566. ويروي أبو يوسف قولة مماثلة: »وأهل الحجاز يقضون بالقضاء، فيقال لهم 
ن؟ فيقولون بهذا جرت السنّة وعسى أن يكون قد قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات«، الشافعي، كتاب سير األوزاعي ضمن ج7 كتاب األم، ص ص  عمَّ

.303-304
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ة الوحيدة أو الفاصلة، فهو فضاًل عن تقدميه عمل أهل املدينة عىل األحاديث عندما يتعارض  ال يجعل الحديث الحجَّ

الطرفان ينتصب مرشعاً معماًل رأيه حني ال يجد حديثاً أو إجامعاً مدنياً، إىل درجة اّتهم معها بالتعرُّق )أي االنتساب 

إىل مذهب العراقّيني(17.

وميثل أبو يوسف )ت 182 هـ( بداية عمليَّة االنتقال التي حلَّ إثرها مذهب أتباع أيب حنيفة محلَّ املدرسة القدمية 

ه شيخه. لعراقيي الكوفة. ويضمُّ مذهب أيب يوسف يف جملته بني دّفتيه مذهب أيب حنيفة الذي كان أبو يوسف يعدُّ

ومن أبرز سامت مذهب أيب يوسف أنَّه يعتمد عىل الحديث يف دائرة أضيق من دائرة شيخه، ذلك أنَّ األحاديث 

ى من خاللها أنَّ أبا يوسف يقيم  ة يتبدَّ حيحة املرويَّة عن النبي يف أيَّام أيب يوسف كانت قد زادت، 18 وهناك حاالت عدَّ الصَّ

متييزاً واضحاً بني الحديث والسنَّة، ويؤّكد عىل رضورة أال تقبل إال األحاديث التي ال تعارض القرآن والسنَّة، وهو ميّيز بني 

ما سمعه مسنداً إىل الرَّسول من أحاديث وبني السنَّة املحفوظة املعروفة19.

واألوزاعي يف مستوى  مالك  بني  باملقارنة  لنا  تخرب عن عرصها، وتسمح  املوّطأ  مالك يف  يعرضها  التي  النظريَّة  إنَّ 

املكونني األساسيني ملفهوم السنَّة الحيَّة عند كليهام، أي العمل وإجامع العلامء20.

إنَّ انطالقنا من إحصائيَّات قام بها باحث معارص لكتاب »اآلثار« أليب يوسف تربز النتائج التالية: 

عدد األحاديث النبوية ......... 189

عدد األحاديث املوقوفة21....... 372

عدد آثار التابعني ............. 549

ومتّثل األحاديث النبوّية هنا نسبة السدس من آثار الصحابة والتابعني فام داللة ذلك؟

إذا كان املسترشق شاخت قد استنتج من كرثة عدد اآلثار املرويَّة عن الصحابة والتابعني قّلة االكرتاث بالسّنة النبويَّة 

فقد حاول أحد الباحثني املعارصين الرّد عليه مفرّساً نقص األحاديث النبوية بتأّخر أيب يوسف عن أيب حنيفة يف الزمن 

وتعرُّضه لتأثري أشّد منه يف قبول األحاديث املرويَّة عن النبي وأصحابه22.

.5/250 )Schacht .J( فصل »مالك« ليوسف شاخت )17 - انظر بـ د. م. إ. )ط. 2 بالفرنسية

.1/168-169 )Schacht .J( فصل »أبو يوسف« ليوسف شاخت )18 - انظر بـ د. م. إ. )ط2 بالفرنسية

19 - شاخت، The origins، ص 74.

20 - شاخت، Esquisse، ص 37.

21 - الحديث الموقوف: هو الحديث الذي ينتهي إلى الصحابي فقط. محمد عجاج خطيب، أصول الحديث، علومه ومصطلحه، ص 380.

22 - األعظمي، المستشرق شاخت والسنّة النبويَّة، ضمن كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربيَّة اإلسالميَّة، ص 86.
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سنَّة  عىل  يحيل  نجده  كام  النَّبي«.  »سنَّة  عبارة  يوسف  أبو  فيها  استعمل  حاالت  ة  عدَّ الخراج  كتاب  يف  ونجد 

كانوا  الرسول  أصحاب  من  الصالح  والسلف  املسلمني  بأنَّ  محتجاً  إسناد،  دون  أحاديث  ة  عدَّ ذاكراً  وسريته  الرسول 

يفعلون األمر ذاته23.

ومن االستعامالت املعزولة للفظ السنَّة لديه »إحياء السنن«، وال يقصد بها سنن الرَّسول والصحابة رضورة بل السنن 

التي وضعها الصالحون، ومرجعيتها العرف والعمل الحسن. ومبدأ الحفاظ عىل األعراف القانونيَّة السائدة قبل اإلسالم يف 

ظّل اإلسالم قد وقع االعرتاف به رصاحة أحياناً كام يبدو من النص التايل للبالذري )ت 279 هـ(: »وقال أبو يوسف: إذا 

كانت يف البالد سنَّة أعجمية قدمية مل يغرّيها اإلسالم ومل يبطلها، فشكاها قوم إىل اإلمام ملا ينالهم من مرضَّتها فليس له 

أن يغرّيها. وقال مالك والشافعي يغرّيها وإن قدمت ألنَّ عليه نفي كّل ُسنَّة جائرة سنَّها أحد من املسلمني فضاًل عامَّ سنَّ 

أهل الكفر«24.

ر األوزاعي، وهناك درجة أكرب من  ّنة ـ بالرغم من مجادالته- مطابق بصفة جوهريَّة لتصوُّ ر أيب يوسف للسُّ إنَّ تصوُّ

التوفيق الفّني لدى علامء العراق فحسب.

نَّة الحيَّة أو العمل الجاري لدى املدارس القدمية يّتسم بالشموليَّة ومراعاة الواقع واجتهاد  وهكذا فإنَّ مفهوم السُّ

البرش، وهو بذلك يأخذ بعني االعتبار الرشوط املوضوعيَّة للخالفات بني البرش من جرَّاء ظروف عيشهم املختلفة. ولنئ 

نَّة الحيَّة عند هاته املدارس فإّنه عنرص ال يحظى باألولويَّة،  كان االعتامد عىل أحاديث الرسول قاساَم مشرتكاً ملفهوم السُّ

نَّة يّتسم باالتساع  حابة وإجامع العلامء واألعراف املعمول بها يف كّل مدينة يف بلورة مفهوم للسُّ بل يشرتك مع سنَّة الصَّ

ر هذا املفهوم؟ يجدر بنا يف هذا املجال التلميح إىل  وعدم تقييد االجتهاد البرشي مبرشوعيَّة عليا واحدة. لكن كيف تطوَّ

موقف املحّدثني من هذه املدارس.

ظهرت حركة املحّدثني يف القرن الثاين الهجري، واعتربت أهمَّ حدث يف تاريخ الفقه اإلسالمي خالل ذلك القرن25، وقد 

ى أصحابها ملمثيل املدارس الفقهيَّة. وكان مبدؤهم األسايس الذي ينرصونه أنَّه ال يكفي أن يرجع العمل الترشيعي  تصدَّ

ة إىل ُسنَّة النبي، بل يجب أن يرجع كلُّ حكم يصدره العلامء إىل حديث نبوي ينقل عنه حرفّياً. عامَّ

عى أصحابه انتامءه إىل ُسنَّة  م عىل العمل الجاري حتى لو ادَّ روا أنَّ الحديث النبوي من قول أو فعل يقدَّ وهكذا قرَّ

النبي. كام كانوا ينبذون استعامل الرَّأي ويعّولون عىل الحديث فحسب26.

23 - انظر: الرد على سير األوزاعي، ص 21.

24 - البالذري، فتوح البلدان، ص 629. انظر كذلك شاخت، مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، ص 28.

.1/192 ،)Schacht .J( فصل »أهل الحديث« لـ شاخت )25 - انظر بـ د. م. إ. )ط 2 بالفرنسية

26 - شاخت، Esquisse، ص 31.
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ة نسبة الحديث إىل الرسول بأنَّه »ال بدَّ من اعتبار كّل حديث ترشيعي عن النبي  ح شاخت يف مسألة صحَّ وقد رصَّ

تعبرياً موضوعاً عن رأي ترشيعي اتخذ يف عهد الحق ما مل يثبت العكس، وال ميكن اعتباره بياناً موثوقاً به27، وهذا الرأي 

دي« الصادر سنة 1950 تجاوزه بعد أربع عرشة سنة عندما أصدر  الذي عربَّ عنه شاخت يف كتابه: »أصول الترشيع املحمَّ

كتابه: »مدخل إىل الفقه اإلسالمي«، حيث اعترب أنَّه يكاد من املستحيل توثيق أيٍّ من هذه األحاديث فيام يتعلق بأمور 

الترشيع الديني.

وقد استدلَّ شاخت بعدم ورود كثري من األحاديث يف بعض املصادر يف الفرتة املبكرة ليستنتج غيابها يف تلك الفرتة.

نقد أطروحات شاخت

ظهرت منذ وقت مبكر ردود علميَّة كثرية عىل مواقف شاخت التي تخصُّ الحديث النبوي بشكل خاص، منها مقالة 

للباحث الباكستاين ظفر إسحاق األنصاري موسومة بـ«نقد منهج جوزيف شاخت يف دراسة الحديث«28 بنّي فيها أنَّ من 

النظريات األساسيَّة التي نالت قبوالً عاماً لدى الباحثني الغربيني املشتغلني بدراسة تاريخ صدر اإلسالم أنَّ أحاديث الرسول 

أو آثار صحابته تتعلق بالجملة بعهد متأخر عن العهد الذي تنسب إليه، أي عهدي الرسول والصحابة، فزعموا أنَّ ظهور 

األحاديث مل يكن إال نتيجة مجتمعة لنسبة مجموعة من اآلراء الشخصيَّة بواسطة سلسلة من الرواة إىل الرسول وإىل صحابته.

وبعبارة أوضح يرى هذا الباحث أنَّ أصحاب هذا املوقف يزعمون أنَّ مجموعة األحاديث النبويَّة ليست إال نتيجة 

لتزوير عىل نطاق واسع قام به أصحابه بدافع ديني.

ويف هذا الصدد يتوقف عند موقف شاخت الذي ادعى أنَّ وصل رواية األحاديث بالعهد النبوي متَّت يف عهد متأخر 

جداً يف تاريخ اإلسالم، وأنَّ عدداً كبرياً من األحاديث الترشيعيَّة وقع ترويجها بعد سنة 150هـ. ويعترب أنَّ قاعدة كتاب 

دي« سطحيَّة للغاية، فأقدم كتب الحديث التي وصلتنا تمَّ تأليفها حوايل منتصف القرن  شاخت »أصول الترشيع املحمَّ

الثاين وما بعده وبعضها منذ القرن األول29.

وا للمقوالت االسترشاقيَّة، ومنها مقولة تنصُّ عىل أنَّ الحضارة األوروبيَّة  وُيعترب وائل حالق من الباحثني الذين تصدَّ

الكاتب  ولهذا يسعى  التاسع عرش.  القرن  إبَّان  والفساد  الجمود  وإخراجه من  اإلسالمي  العامل  التي جاءت إلنقاذ  هي 

ة للصورة االسترشاقيَّة، وهو ما جعل بعض الباحثني يعترب أنَّ من  إىل الرّد عىل هذه املقوالت حتى يخلق صورة مضادَّ

وجوه أهميَّة كتابه »تاريخ النظريات الفقهيَّة مقدمة يف أصول الفقه السني« أنَّ صاحبه أراده أن يكون بدياًل لشاخت 
)Schacht( يف كتاباته ونظرياته.30

27 - شاخت، Origins، ص 149.

28 ـ نشرت بمجلة الدراسات اإلسالميَّة، إسالم أباد، 25: 2)1990(.

29 ـ انظر محمد مصطفى األعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، الرياض، شركة الطباعة العربيَّة السعوديَّة، 1981. 

30 ـ فهد الحّمودي، مقاالت في الفقه، دراسات حول الشريعة للدكتور وائل حالق، ص 14.
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وكان حالّق قد نظر يف أصول الفقه الرئيسيَّة كالقرآن والسنَّة واإلجامع والقياس واالستحسان واالستصحاب، مشّدداً 

نَّة بني الباحثني الغربيني،  عىل االتفاق الحاصل عىل أنَّ القرآن مصدر ثابت للرشيعة يف مقابل االختالف الكبري يف حجيَّة السُّ

نَّة وضعها الفقهاء  ها كّلها موضوعة، وكذلك األمر بالنسبة إىل شاخت الذي ذهب إىل أنَّ السُّ عىل غرار غولدزيهر الذي عدَّ

نَّة  ارسني الغربيني ليس االّتجاه الوحيد، ذلك أنَّه برز فريق يرى أنَّ السُّ يف نهاية القرن األوَّل إال أنَّ هذا االتجاه من الدَّ

ثابتة بأسانيد للنبي عىل غرار موتسيك واألعظمي وسيزكني وأبوت.

توّقف حالّق عند دور املسترشق يوسف شاخت باعتباره برهنـ  بصورة تفوق ما قام به أّي باحث آخر- عىل النجاح 

قه الشافعي »ال يف تجذير رصح الرشيعة يف القرآن فحسب، وهو ما كان ُيعدُّ يف زمانه أمراً مسّلاًم بصّحته،  الباهر الذي حقَّ
نَّة النبويَّة عىل وجه الخصوص«.31 بل تجذيرها أساساً يف السُّ

ل إليه شاخت من نتائج الفتة، إضافة إىل ما حظي به الشافعي من تبجيل كبري، إن يف الفرتة اإلسالميَّة  إنَّ ما توصَّ

الفقه  أبو  هو  الشافعي  أنَّ  اعتقاد  إىل  اإلسالمي  بالفكر  املشتغلني  الدارسني  قاد  قد  املعارصة،  املرحلة  يف  أو  القدمية 

اإلسالمي، وأنَّه مؤّسس أصول الفقه، وأنَّ رسالته ُتعدُّ نوذجاً يحتذى به يف نظر الفقهاء واملتكّلمني الذين كتبوا يف هذا 

املوضوع. والّرأي القائل إنَّ الشافعي ميّثل يف علم أصول الفقه ما ميّثله أرسطو يف املنطق ما زال قامئاً إىل اليوم قيامه 

زمن ظهوره أوَّل مرَّة.

ة الحديث النبوي، وهو يرى أنَّ  س قواعد الدراسة النقديَّة لصحَّ ويعترب حالق أنَّ غولدزيهر )Goldziher( هو من أسَّ

معظم األحاديث تحمل مؤرّشات زمنيَّة تخرب عن نسبتها إىل قرون الحقة وليس إىل زمن الرسول.

ر عىل يد يوسف شاخت )Joseph Schacht( الذي حكم عىل جميع  ويعترب حالّق أنَّ منهج غولدزيهر النقدي تطوَّ

ة  األحاديث ذات املحتوى الفقهي بأنَّها موضوعة حتى يثبت العكس، وقد ازدهر الخطاب العلمي الدائر عىل مسألة صحَّ

دي« سنة 1950. الحديث النبوي منذ كتب شاخت كتابه »أصول الفقه املحمَّ

ويرى شاخت مع فريق من املسترشقني أنَّ تنامي الحديث النبوي يعرّب عن الجذور الدنيويَّة للترشيع اإلسالمي، وهو 

ما يسّميه شاخت مامرسات األمويني اإلداريَّة التي أقاموا عليها العمل. »وبعبارة أخرى مل يكن من املتاح أسلمة الترشيع 

إال بخلق صلة بني املامرسات االجتامعيَّة وأقوال الرسول التي يطلق عليها تسمية الحديث«32.

ق- إال يف حالة القبول بأنَّ السنن التي ظهرت قبل الحديث النبوي  وال ميكن التسليم بصّحة هذا الفهم ـ يف نظر حالَّ

مل يكن املسلمون الجدد يعتربونها ذات طابع ديني، غري أنَّ هذا األمر ال ميكن التسليم به يف أّي حال من األحوال ـ يف 

نن التي تحتوي بصفة كبرية عىل سرية الرسول وسنَّته كانت ذات طابع ديني إىل جانب كونها مستلهمة  نظره- ألنَّ السُّ

دي Jurisprudence muhammadan of Origins، أكسفورد، 1975. 31 ـ انظر: يوسف شاخت، أصول التشريع المحمَّ

32 ـ حاّلق، نشأة الفقه اإلسالمي، ص 152.
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ق- أمر بدهي، غري أنَّ رفضها عىل أساس أنَّها غري دينية  من فهم املسلمني األوائل لإلسالم، 33وحركيَّة السنن ـ حسب حالَّ

س الحقاً من أشكال دينيَّة إّنا هو سوء فهم للّداللة  ة أفقدتها كلَّ صلة تربطها مبا سيتأسَّ ملجرَّد كونها شهدت تغيريات مهمَّ

التاريخيَّة للقرن األوَّل للهجرة.

ويورد حالّق مثاالً توضيحياً ملوقفه يتمّثل يف أنَّه يف حالة قبول إقامة أيب بكر الصّديق وعمر بن الخّطاب سننهام عىل 

أساس فهمهام للقرآن والرسالة النبويَّة فإنَّه ليس باإلمكان القول إنَّ هذه السنن كانت ذات طابع دنيوي، وهي بذلك 

ق- أن يجعل اإلسالم هيكاًل متكّلساً. تفتقر إىل املضمون اإلسالمي والّديني. فمن شأن هذا املوقف ـ حسب حالَّ

ا هو  ق إىل أنَّ القول إنَّ الترشيع الّديني اإلسالمي مل يربز إال مع ظهور الحديث النبوي إنَّ وبناء عىل هذا يخلص حالَّ

ته باعتباره مرحلة من مراحل تاريخ  ا يغضُّ النظر عن القرن األوَّل للهجرة برمَّ قول ال يقود إىل نحت أسطورة فحسب، وإنَّ

ق التأكيد عىل أنَّ مجموع األحاديث التي بدأت تتكاثر مع بداية القرن الثاين  هذا الّدين، ومن غري املعقول حسب حالَّ
نن النبويَّة التي كانت موجودة منذ البداية األوىل.34 للهجرة قد وضعت بأكملها، ألنَّ هذا القول يغضُّ النظر عن السُّ

اص واملحّدثون  ق أّنه مع ذلك ال ميكن إنكار وجود كثري من األحاديث غري الصحيحة التي ساهم القصَّ ويضيف حالَّ

نة الحديث. والّدليل عىل هذا يف نظره أنَّ محّديث القرن الثالث للهجرة مل يقبلوا إال قرابة أربعة آالف  يف إضافتها إىل مدوَّ

نة تجاوزت خمسامئة ألف حديث. أو خمسة آالف حديث صحيح من مدوَّ

ا  ة الحديث النبوي ال تتجاوز ثالثة: أحدها يدعم مواقف شاخت، أمَّ يرى حاّلق أنَّ االتجاهات الغربيَّة يف بحث صحَّ

االتجاه الثاين فهو يحاول نقض هذه املواقف، يف حني أنَّ االتجاه الثالث يسعى إىل التوفيق بني النزعتني السابقتني.

ق أنَّهم عىل الرغم من تناقض مناهجهم ورؤاهم وأسباب  وبعد ذكر بعض أسامء ممّثيل هذه االتجاهات يعترب حالَّ

ة الحديث إال أنَّهم يتفقون عىل »أنَّ األغلبيَّة العظمى من األحاديث النبويَّة أحاديث صحيحة، وأنَّه  دراستهم موضوع صحَّ

عىل الّرغم من كرثة األحاديث املوضوعة التي نسبت إىل النبي يف املراحل األوىل من تلك الفرتة فإنَّ ما دّون من األحاديث 
عىل غرار ما ورد يف الكتب الستَّة عىل األقّل هي أحاديث صحيحة«.35

ة الحديث، يعود إىل املسترشقني ليستخلص  وبعد دراسة حاّلق املوجزة ملوقف القدامى من األصوليني يف مسألة صحَّ

وا بذلك الجانب من الخطاب اإلسالمي التقليدي الذي ال جدوى من دراسته، ذلك أنَّهم درسوا هذا الخطاب  أنَّهم اهتمُّ

التقويم  ر هذا  التاريخي. وقد تطوَّ ر اإلسالمي للبحث  التصوُّ التقويم املعريف للحديث الذي يشكل جوهر  خارج سياق 

واتضحت خطوطه بفضل علامء الفقه واألصول، لذلك كان جديراً باملسترشقني أن ينطلقوا يف بحثهم من هذا الجانب 

33 ـ المرجع نفسه، ص 152.

34 ـ المرجع نفسه، ص 153.

35 ـ حالق، ثبوت األحاديث، ص 105.
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ق يف جدوى دراسة من هذا القبيل قائاًل: »هذا إذا وجدنا أيَّ طائل من  من الفكر اإلسالمي. لكن مرَّة أخرى يشّكك حالَّ
دراسته أصاًل«.36

ة الحديث مسألة صغرية إن طبقناها عىل صنف األحاديث املتواترة املتفق  ق أنَّ مسألة صحَّ ويف النهاية يرى حالَّ

عىل صّحتها، لذلك فإنَّ الجدال الغريب الحديث حول صحة املتواتر لن يكون منطقياً إذا حرص موضوع النقاش يف عدد 

ا بقية األحاديث وهي الغالبيَّة العظمى منها التي تنتمي إىل صنف اآلحاد فإنَّ  من األحاديث املنتمية إىل هذا الصنف. أمَّ

ة األحاديث، فهي  الفقهاء واملحّدثني باعتبارهام الفئتني األكرث اختصاصاً بدراسة الحديث قد سّلموا مسبقاً باحتامليَّة صحَّ

اً منها، والظنُّ يدلُّ عىل احتامل الخطأ، لذلك ال طائل يف نظره من إهدار  يف نظرهم ظنيَّة الثبوت باستثناء القليل جدَّ

طاقاتنا يف نقاش عقيم، فامذا نريد أكرث من اعرتاف القدامى بظنيَّة الثبوت؟

وقد توقف حاّلق عند الخالف الذي وقع خالل القرن السادس حول إمكانيَّة وجود املجتهدين، وكذلك خالف ممّثيل 

دد معارضته الدعاء شاخت أنَّ باب  املذاهب الفقهيَّة حول القضاء ومسألة غلق باب االجتهاد، وبنيَّ الكاتب يف هذا الصَّ

االجتهاد قد أغلق.

ق عىل أنَّ وصف القياس باألصل يجب أال ُيؤخذ مبعناه الحريف، فهو ال ُيعدُّ أصاًل إال باعتباره طريقة  وقد نبَّه حالَّ

إليها  أشار  ذاتها  الفكرة  النصوص واإلجامع. وهذه  أساس  تعاىل عىل  الله  اكتشاف رشيعة  إىل  تؤّدي  استدالل منطقي 

مصدراً  ليس  أنَّه  الرئيسة  الرشع  أصول  بقّية  عن  القياس  ميّيز  ما  أهّم  من  أنَّ  اعترب  عندما  شاخت  يوسف  املسترشق 

ا هو طريقة ومنهج37. )source( لألحكام مثلها، وإنَّ

م للبحث العلمي مادة ثريَّة، لكنَّها ُتعدُّ صادمة للمسّلامت  من الواضح يف خامتة هذا العمل املوجز أنَّ شاخت قدَّ

السنيَّة يف كثري من جوانبها، وأنَّ نقضها مل يقترص عىل الباحثني العرب واملسلمني بل شمل أيضاً الباحثني الغربيني، وهو ما 

يغري بالحفر يف التلقي النقدي الغريب لصورة اإلسالم واملسلمني لدى الباحثني الغربيني املعارصين.

36 ـ المرجع نفسه، ص 118.

37 - Josef Van Ess, Prémices de la théologie musulma.

من مواقف المستشرق شاخت من الفقه واألصول، والتلقي النقدي لها
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اإلسالموفوبيا: مقاربة جيو - سياسيَّة

 �مصطفى بن تمسك

الملخـص التنفيذي

التقاطب  نهاية  أقلها  ليس  العرشين،  القرن  من  األخري  العقد  يف  كربى  تحوُّالت جيو-سياسيَّة  املعارص  عاملنا  شهد 

فرضها  جديدة  يات  مبسمَّ )غرب/رشق(  القديم  الحضاري/الرمزي  التقاطب  وإحياء  رأسامليَّة(،  )شيوعيَّة/  اإليديولوجي 

الغرب الغالب عىل الرشق املغلوب، ولعلَّ من أبرزها وأكرثها رواجاً اليوم ظاهرة “اإلسالموفوبيا” أو الرّهاب من اإلسالم. 

وغري خاٍف عن األنظار أنَّ الغرب قد اتخذ منها حيلة إيديولوجيَّة للسيطرة عىل ثروات الرشق، عرب مخطط يهدف اىل 

نا - يف هذا  ة” وإحياء الرصاع الكامن بني امللل والنحل )سنَّة-شيعة(. لهذا يهمُّ اإلمعان يف تفتيت املفتَّت من هذه “األمَّ

السياق- أن نبسط للنقاش الهواجس التالية:

• هل ميثل »اإلسالم الجهادي« تهديداً فعليا للرأسامليَّة املتعوملة، أم هو ال يعدو أن يكون سوى إحدى مصنوعاتها 

وحيلها لتجديد سيطرة الغرب ما بعد-الكولونيايل عىل مستعمراته التقليديَّة؟

الغرب  أم تحميل  الغرب،  الذي يرغب فيه  بالشكل  أنَّ مخرجات هذه األزمة هي تقديم »إسالم معتدل«  • هل 

مسؤوليَّة إنتاج وتعزيز بؤر التوتر الثقايف والجيو-سيايس عىل مستوى الكون بأرسه؟

المقّدمـة

يخطئ من يعتقد أنَّ ظاهرة الرّهاب من اإلسالم املعروفة يف الغرب املعارص باإلسالموفوبيا اقرتنت باعتداء الحادي 

عرش من سبتمرب 2001، ألنَّها قدمية قدم الرصاع املتأّصل بني أتباع الديانات الكربى، وسببها الرئيس، الذي تناسلت منه 

د. ة محمَّ بقية األسباب، هو اإلنكار اليهودي-املسيحي لإلسالم ولنبوَّ

استمرَّ العداء لإلسالم واملسلمني عىل مّر التاريخ، فكان يتصاعد تارة ويخفت طوراً، لكنَّه كان دوماً مبثابة اإليديولوجيا 

ها:  التي تسّوغ رصاع الغرب اليهودي-املسيحّي مع اإلسالم. بلغت هذه الرببريَّة ذروتها يف مناسبات تاريخيَّة نذكر أهمَّ

العربيَّة،  املنطقة  واستعامر  سنة1492،  غرناطة  من  املسلمني  وطرد  ـــ/1096-1292م(  )489-690ه الصليبيَّة  الحروب 

 .1917 سنة  بلفور  وعد  إثر  عىل  فلسطني  يف  اليهودي  واالستيطان   ،1916 سنة  سايكس-بيكو  مخّطط  وفق  وتقسيمها 

الغرب إىل ذريعة معاداته  االقتصاديَّة، يعود  األزمات  الباردة، واستفحال  الحرب  العاملّيتني، ونهاية  الحربني  نكبة  وبعد 

لإلسالم، لوقف تدّفق املهاجرين املسلمني، وإلجهاض كّل مشاريع الوحدة االقتصاديَّة والجغرافيَّة، وذلك باملزيد من تفتيت 

صفوفهم إىل دويالت وطوائف متناحرة عىل خلفيات دينيَّة داخليَّة. وتحقيقاً لهذا الهدف تستزرع القوى الغربيَّة حركات 
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تدعي »الجهاديَّة« )القاعدة وداعش( باسم نط استئصايل ودموّي من اإلسالم، ميعن يف تأجيج نوعني من اإلسالموفوبيا: 

للتكفري والتفجري، ولذلك تتنامى اليوم يف الداخل  داخليَّة بني املسلمني أنفسهم، بعد أن أضحى املسلم »اآلخر« هدفاً 

خانة  يف  وحرشهم  تكفريهم  خلفيَّة  عىل  الناس  لعموم  اإلرهايب  االستهداف  نتيجة  والرَّهبة  س  التوجُّ من  حالة  العريب 

إىل  انتخابيَّة )كام سنأيت  أجندات  بها خدمة  ُيراد  الغريب فهي حالة سياسيَّة  الفضاء  اإلسالموفوبيا داخل  ا  أمَّ »األعداء«؛ 

بيانه الحقاً(، وتثبيت توقعات صامويل هنتغتون بقرب نشوب »صدام حضاري« بني الغرب والرشق عىل خلفيات العداء 

العقائدي القديم، ومن مثَّة الترشيع للحروب »الوقائيَّة« عىل أرض العدّو، وهو ما نراه قد حصل فعاًل يف أفغانستان 

والعراق وسورية وليبيا.

اتخذ الغرب من اإلسالموفوبيا مطيَّة إيديولوجيَّة للسيطرة عىل«مدائن الرشق وأراضيه التي تفيض لبناً وعساًل«، عرب 

ة، وأنَّها  ة اإلسالميَّة وخلق ملل ونحل تزعم كلٌّ منها أنَّها وحدها من ميثل ضمري األمَّ مخطط يهدف إىل تفتيت وحدة األمَّ

»الفرقة الناجية« وما عداها يف النار.

ص البحث ملخَّ

واالستيطانيَّة،  االقتصاديَّة  األطامع  لتورية  ذريعة  األديان  من  يّتخذ  دوماً  كان  الذي  القديم،  الرصاع  استمرار  أمام 

سنطرح للمساءلة واالستقصاء الهواجس التالية:

• ملاذا يرصُّ الغربيون عىل محاربة املسلمني من خالل دينهم؟ وما رهاناتهم يف ذلك؟

• ما الذي يجعل املسلمني يقعون يف كّل مرَّة يف جحيم الفنت الدمويَّة التي نصبها لهم أعداؤهم؟ ملاذا ال يّتعظون 

من أخطاء املايض وآالمه؟

• كيف ميكن أن ندرأ مشاعر اإلسالموفوبيا داخلّياً وخارجياً، ونؤّسس لحوار جديد بني األديان والحضارات؟

1- اإلسالموفوبيا: سياقات المفهوم وتاريخه

ظهر املفهوم ألوَّل مرَّة سنة 1997 يف تقرير لجنة »املسلمني الربيطانيني واإلسالموفوبيا« املعنون: »اإلسالموفوبيا 

لهذه  معرّفات  عّدة  التقرير  وضع  جميعاً« Islamophobia: A Challenge For All Of Us 1997 وقد  تتحدانا 

الظاهرة:

اعتبار اإلسالم عقيدة صامء وجامدة وغري قابلة للتغيري، ويرتتب عنه أنَّ هذا الدين منغلق عىل نفسه وال ميكنه أن 

يتفاعل مع املشرتكات الكونيَّة، ما يجعل من الشعوب اإلسالميَّة شعوباً بربريَّة التفكري واملعاش، عدوانيَّة وشهوانيَّة، وبالتايل 

فهي متخلفة بالنظر إىل الشعوب الغربيَّة. وبهذا يكون اإلسالم الحاضنة املثاليَّة لإلرهاب الدويل و»رصاع الحضارات«. 

اإلسالم في الغرب
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االعرتاف  وعدم  العام  الفضاء  من  وإقصائهم  بعزلهم  وذلك  املهاجرين  للمسلمني  الغريب  العداء  تنامي  هي  واملحّصلة 

بجهودهم يف ناء املجتمع وتقّدمه، واألخطر من هذا أنَّ هذا العداء وهذا التمييز يف العمل والحقوق والشأن السيايس، 

أضحى مقّنناً ومرشوعاً وال ُيدان قانونياً أو حتى أخالقيَّا1ً.

أضحى استعامل املفهوم دارجاً لغوياً وسياسياً، منذ مؤمتر »تحدي اإلسالموفوبيا« الذي أرشفت عليه األمم املتحدة 

جت مشاعر الرّهاب من اإلسالم،  سنة 2004. وقد جاء يف هذا التقرير اعرتاف دويل باألسباب العميقة التي ولدت وأجَّ

وهي باألساس أسباب سياسيَّة متعّلقة بالوضع الجيو-سيايس العريب الذي تسبب فيه االستعامر الغريب للمنطقة العربيَّة 

 Victimisation »ة تنامي مشاعر االضطهاد و»النكبنة واحتالل فلسطني، وهو ما فاقم العداء بني الرشق والغرب، وخاصَّ

لدى العرب-املسلمني، ومحاوالتهم استعادة حقوقهم وتقرير مصريهم بأنفسهم. لكنَّ اآللة اإلعالميَّة والسياسيَّة الغربيَّة، 

ال تفتأ يف تصويرهم عىل أنَّهم »برابرة« وأعداء »الدميقراطيَّة« تحّركهم مشاعر الضغينة تجاه الغرب، ولذلك فهم خطر 

عىل األمن القومي الغريّب يجب استئصاله2.

الرّهاب من اإلسالم هو شكل من »العزل الحضاري«3 القائم عىل تصنيف الشعوب وفق انتامءاتهم العقائديَّة. تختزل 

رات اإلسالم التي تختلف من مكان إىل آخر ومن زمان إىل  هذه الرؤية املسلمني يف االنتامء العقائدي، وال متّيز بني تصوُّ

ر ألنَّه فوق  ر وغري قابل للتطوُّ ر كيل ومطلق إلسالم موسوم بالتحجُّ آخر ومن فرد إىل آخر، بل تحجز الكّل داخل تصوُّ

التاريخ، بل ُقْل خارجه.

تنتمي مفردة اإلسالموفوبيا )الرّهاب من اإلسالم( إىل سجّل ثقافة الكراهية وامليز العنرصّي والعداء للساميَّة، الذي 

كرَّسته الدراسات االسترشاقيَّة عن اإلسالم واملسلمني عرب تاريخ الرصاع الطويل بني اإلسالم والتقليد اليهودّي-املسيحي4.

الكراهيَّة هي إحدى مشتقات اإلكسينوفوبيا Xénophobie )كره األجانب أو املخاوف املرضيَّة من األجانب، أو 

الكراهيَّة العميقة لألجانب(، وقد اكتسب هذا املصطلح معاين إضافيَّة يف أوروبا يف الثالثني عاماً املاضية، وأصبح املقصود 

به يف فرنسا وأملانيا مثاًل املهاجرين األجانب من املغرب والجزائر وتركيا ويوغوسالفيا، وعندما تشري لجان االتحاد األورويب 

مفردة  ا  أمَّ عموماً.  العامل  دول  يف  األجانب  وليس  األوروبيَّة  الدول  داخل  األجانب  يقصدون  فإنَّهم  العبارة  هذه  إىل 

ن املخاوف بنوعيها؛ مخاوف من املسلمني املهاجرين وعموم املسلمني أينام وجدوا يف العامل،  »إسالموفوبيا« فإنَّها تتضمَّ

املسلمني  بني  ع  التنوُّ رؤية  عن  يتعامى  الذي  الزائف،  التعميم  درجة  إىل  الرمزي  والعنف  الرهبة  مشاعر  مُتّدد  بحيث 

ديَّة مثرية داخل اإلسالم، ال ميكن  أنفسهم، وبني مختلف التأويالت واملدارس الفقهيَّة التي رسمت )بغري وعي منها( تعدُّ

1 - http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf, 24 novembre 2007.

2 - M. Abu Sway, »Islamophobia: Meaning, Manifestations, Causes«.

http://www.passia.org/meetings/2006/Islamophobia.htm, 27décembre 07.

3 - Amartya Sen, Identité et Violence, Traduit de l’anglais par Sylvie Kleiman-Lafon, Paris, Editions Odile Jacob, 
2007, p.34

4 ـ انظر مثاًل: إدوارد سعيد، االستشراق: المعرفة/ السلطة/اإلنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة األبحاث العربيَّة، 2001، ط5.
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ديَّة يف »إسالمات« املسلمني،  ع وهذه التعدُّ للغرب أن يتغاىض عنها. بيد أنَّ آلة االسترشاق الغريب ال تريد أن ترى هذا التنوُّ

فتحرشهم داخل وصفة عدائيَّة شاملة ومطلقة، »اإلسالم« مطلقاً، ما يعني نواً غري مسبوق ملنسوب العداء بات اليوم 

عيَّة. كونياً ومتساوقاً مع مخّططات العوملة التوسُّ

2- اإلسالموفوبيا: إحياء »حرب اآللهة« في زمن العولمة

هل تعترب الحركات اإلسالمويَّة »الجهاديَّة« من نقائض العوملة، أم هي إحدى أبرز إفرازاتها؟

الجهادي- اإلرهاب  عىل  »االستباقيَّة«  الحرب  نظريَّة  وابتكار  سبتمرب2001  من  عرش  الحادي  حادثة  افتعال  بعد 

ل  التحوُّ بهذا  التبشري  يف  الغربيني  املفّكرين  من  رهط  انخرط  األفغانيَّة،  األرايض  من  القاعدة  تقوده  الذي  اإلسالموي 

الجيو-اسرتاتيجي والتنبيه إىل مخاطر التصادم الحضاري بني الغرب والرشق، حتى انحرص التناقض الكوين لدى بعضهم 

بني العوملة والحركات الدينيَّة-الجامعويَّة، ورسعان ما ُنسيت التناقضات البنيويَّة الخانقة للنظام الرأساميل املتعومل، وكأنَّ 

د املفارقة الكونيَّة  مشاكل العامل مل تعد سياسيَّة واقتصاديَّة، بل رمزيَّة وثقافويَّة. يقول بنجامني بربار يف هذا السياق: »تتحدَّ

الراهنة بني االنتامء للسوق العامليَّة أو الوالء للذهنيَّة القبليَّة«5. ويف السياق نفسه، يصوغ كلٌّ من أندري تاغييف وآالن 

الفردانيَّة  أو  املتنامية  الجامعويَّة  القبلنة  االنخراط يف  ا  »إمَّ املوصوفة:  الثنائيَّة  أفق منطق  العرص ضمن  إشكاليَّة  توران 

املتذّررة؟«6. هل قطعنا كلَّ هذا الطريق حتى نعود القهقرى إىل عامل حيث ال خيار لنا فيه سوى بني أسواق كسموبولتيَّة 

أو خصوصيات قَبليَّة عنيفة؟«7.

ه الجهادي،  وبهذا التحويل لوجهة القضايا الكونيَّة، وعىل وقع التضخيم اإلعالمي لدور الحركات الدينيَّة ذات التوجُّ

الحقيقي بني غرب  الرصاع  لذلك محاور  تبعاً  املحافظة، وانحرفت  اليمينيَّة  برعاية األحزاب  الرّهاب اإلسالموي  انترش 

الداخل والخارج، حتى أضحت محاور الرصاع  ر من سالطني  التحرُّ يتوق إىل  إمربيايل متعطش لرثوات الرشق، ورشق 

مجرَّد تناقضات رمزيَّة-ثقافويَّة بني غرب يدافع عن قيم »الحريَّة« منذ القرن الثامن عرش ورشق منكفئ عىل هويته 

منذ أربعة عرش قرناً.

-Isl  إنَّ ما بتنا نشهده يف الغرب مل يعد فقط حالة كالسيكيَّة من اإلسالموفوبيا، بل هي رضب من »اإلسالموبرانويا«

ف العادي من اآلخر إىل الرّهاب املريض )الُعظامي( الذي  moparanoia8، ويفيد هذا التحول االنفعايل االنتقال من التخوُّ

ت عنه جلُّ فلسفات الغرب بتعبريات شتَّى  ق الحضاري والحدايث عىل غري األوروبيني، وهو ما عربَّ يفرتض الشعور بالتفوُّ

5 - Benjamin Barber, Djihad versus Mc World, Desclée de Brouwer, 1996, p.26.

6 - Pierre–André Taguieff, La république enlisée. Pluralisme, »communautarisme« et citoyenneté, Paris, Editions des Syrtres, 
janvier 2005, p.64.

7 - Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? Fayard, 1997, p.17.

8 - Raphael Liogier, Le mythe de l’islamisation: Essai sur une obsession collective, Paris, Seuil, 2012, p. 24.
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تراوحت من متجيد »اإلنسان األرقى« االرستقراطي األورويب دون غريه )نظريَّة نيتشه(9، إىل وصف الحداثة الغربيَّة بكونها 

تجسيداً نهائياً للعقل الكيل )نظرية هيغل(10 وانتهاء إىل إعالن »نهاية التاريخ واإلنسان األخري« الذي ميثله التشكيل الغريب 

الراهن )نظرية فوكاميا(11.

تنتمي هذه االتجاهات الفلسفيَّة إىل ما يسّميه روجي غارودي »األصوليَّة العلمويَّة« التي تتامهى مع األصوليات 

ق الرجل األبيض عرقياً وحضارياً وعلميَّاً، ومن حيث تبشريها بنهاية التاريخ مع اكتامل  العقائديَّة من حيث اعتقادها يف تفوُّ

ر الخّطي للبرشيَّة، الذي يضع الحداثة  حلقات الحداثة الغربيَّة الرأسامليَّة والعلامنيَّة. يقول غارودي: »إنَّ عقيدة التطوُّ

إىل إفقار الحضارة  ى أيضاً  أدَّ الغربيَّة يف نهايته املرتقبة، مل يؤِد إىل إنكار وتحطيم كلِّ الحضارات األخرى وحسب، بل 

ر  الغربيَّة أيضاً، حني غّلبت املنزع الفردي عىل املنوال الجامعي، واختزلت أبعاد اإلنسان يف الوجود الوضعي. إنَّ هذا التصوُّ

ى إىل هزمية الغرب أخالقيَّاً«12. للعلامنيَّة املصابة بعدوى الوضعيَّة والحداثة املختلطة مع نفي التعايل واملجتمع قد أدَّ

سات الدينيَّة 3- اإلسالموفوبيا االنتخابيَّة: »االستثمار« في المقدَّ

رات  التصوُّ ختها  رسَّ اإلسالم13،  عن  نطيَّة  لصورة  الرتويج  يف  الضخمة  واإلعالميَّة  الدعائيَّة  الغربيَّة  اآللة  نجحت 

االسترشاقيَّة العنرصيَّة، فجعلت من املسلم )بإطالق( حيواناً دموياً وجنسياً وإرهابياً، يحتقر املرأة ويعشق السلطة والقتل 

وقطع الرؤوس...، وهو ما تفتأ وسائل اإلعالم الغربيَّة يف الرتويج له منذ أحداث الحادي عرش من سبتمرب 200114.

وهاهي ذي اآللة الحديثة نفسها برتسانتها اإلعالميَّة الضخمة تعيد تحريك منسوب الحقد العميق القابع يف البنية 

د التي شهدتها الدانارك وفرنسا والرنويج  النفسيَّة والثقافيَّة للغرب من خالل حملة الصور الكاريكاتوريَّة املسيئة ملحمَّ

نتساءل: ملصلحة من تجري هذه  أن  نا هنا  201515. ويهمُّ الدمويَّة  إىل حادثة »شاريل هيبدو«  وأملانيا منذ عام 2006 

األجندات اإلسالموفوبيَّة؟ ومن يغذيها ويستفيد منها؟

9 ـ نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة فليكس فارس، بيروت، دار القلم، )دون تاريخ( ص 38. 

10 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, p.15.

11 ـ فوكايما، فرانسيس، نهاية التاريخ واإلنسان األخير، مركز اإلنماء القومي، بيروت 1993.

12 ـ روجيه غارودي، األصوليات المعاصرة: أسبابها ومظاهرها، تعريب، د. خليل أحمد خليل، باريس، 2000، ص 23.

13 ـ هانس كوكلر، تشنُّج العالقة بين الغرب والمسلمين: األسباب والحلول، ترجمة حميد لشهب، بيروت، دار جداول، 2013، ص ص 143- 144.

14 ـ »بعد مضي سنة على أحداث 11 سبتمبر 2001 بثت محطات التلفزة عبر البالد )مأثرة( إيمرسون الرئيسيَّة التي جاءت على شكل فيلم وثائقي حمل عنوان: 
»الجهاد في أمريكا: تحقيق عن نشاطات المتطرفين اإلسالميين في الواليات المتحدة« )...( نشر هذا الفيلم ضباباً من الرعب في أنحاء البالد، )...(، كما ولّد انطباعاً 

بأنَّ األصوليين المسلمين خطرون غير عقالنيين، تسللوا إلى الريف األمريكي، حيث أنشؤوا شبكة شريرة تهدف إلى تدمير الواليات المتحدة«. انظر: 

بول فندلي، ال سكوت بعد اليوم: مواجهة الصور المزيفة عن اإلسالم في أمريكا، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع، والنشر، ط5، 2010 ص 90.

صت صحيفة شارلي  15 ـ الرسوم الكاريكاتوريَّة المسيئة للنبي محمد هي رسوم نشرتها الصحيفة الدانمركيَّة يوالندس بوستن في 30 سبتمبر 2005. ثمَّ تخصَّ
هيبدو الفرنسيَّة منذ  2011 إلى 2015 في نشر مثل هذه الصور في إطار أجندات إسالموفوبيَّة ممنهجة، انتهت بالهجوم الدموي االنتقامي على مقر الصحيفة 

بباريس يوم 7 جانفي 2015 وأسفر عن مقتل 12 شخصاً. 
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أ- تقوية نفوذ املتطرّفني

من املفارقات العجيبة أنَّ االعتداءات عىل الرموز اإلسالميَّة، دون غريها من الرموز الدينيَّة اليهوديَّة أو املسيحيَّة أو 

البوذيَّة مثاًل، تثري مشاعر املسلمني وتحرّك عواطفهم، فيهبُّون بكّل عفوية إىل الشوارع للتعبري عن سخطهم، ويكتفون 

جمون عىل سفارة أمريكيَّة فيحرقونها )وهو ما وقع يف تونس يوم 14  بحرق أعالم إرسائيل وأمريكا، ويف أسوء الحاالت يتهَّ

سبتمرب 2012 مبناسبة االحتجاج عىل الفيلم األمرييك »براءة املسلمني« Innocence of Muslims( أو يقتلون سفريها 

وموظفيها )وهو ما حدث يف ليبيا سنة 2012 للسبب نفسه(. وتتواتر التنديدات من كّل صوب وحدب، حتى ليختلط 

عليك األمر فال ميكنك أن متيز بني الصديق والعدو. ولكن رسعان ما يخمد هذا الحراك، بعد أن استفاد منه مهندسو 

الشعبي  الغضب  من حاالت  تتغذى  التي  املتشددة،  الدينيَّة  والحركات  والخارج،  الداخل  من  والطائفيَّة  الدينيَّة  الفنت 

فيلم  املتطرفة من  الدينيَّة  الحركات  استفادة  كيفية  عمليَّة عن  عينات  ولُنقدم  الدينيَّة.  للرموز  اإلساءة  »املؤقتة« عىل 

»براءة املسلمني«: يف ليبيا، استثمرت املجموعات الدينيَّة املوالية للقاعدة يف منطقة املغرب العريب الغضب الشعبي عىل 

هذا الفيلم، لتنفيذ هجوم دموي عىل السفارة األمريكيَّة ببنغازي يوم 11 سبتمرب 2012 انتهى إىل قتل السفري وأربعة من 

املوظفني. حمل هذا الهجوم إىل الداخل الليبي وخارجه رسالة مفادها أنَّ الحركات الدينيَّة املتشّددة هي التي باتت القوة 

الضاربة يف ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذايف، وعليه فاإلسالميون املعتدلون الذين أىت بهم »الربيع العريب« يف كلٍّ مرص 

وتونس وليبيا ليسوا قادرين عىل إدارة مرحلة »التوحش«.

ويف قطاع غزة، استثمرت حركة حامس هذا الفيلم وما أثاره من سخط عفوي يف الشارع العريب، لتجميل صورتها 

أت يف قطع عالقاتها مع نظام األسد يف سوريا...، قادت حامس حركات التنديد بالفيلم املذكور يف قطاع غزة  بعد أن تلكَّ

يف مسعى إلبراز نفسها كأحد املدافعني الراديكاليني عن اإلسالم، وكأبرز خصوم الواليات املتحدة وإرسائيل. ويف تونس قاد 

املتطرفون الدينيون أو ما ُيعرف »بتنظيم أنصار الرشيعة« بزعامة أبو عياض »غزوة السفارة« األمريكيَّة يوم 14 سبتمرب 

بوا جزءاً من السفارة بشكل سلس تفوح منه رائحة  2012 احتجاجاً عىل الفيلم املذكور، فأحرقوا مدرسة أمريكيَّة وخرَّ

التواطؤ بني هؤالء وبني من أرادوا لهذا الهجوم أن يبلغ مداه األقىص، من أجل تحقيق أجندات تخريب مسارات »الربيع 

العريب« التي انطلقت رشارتها من تونس تحديداً.

ة إلظهار قوتهم  استفاد املتطرّفون من هذا الحدث للظهور مبظهر الغيور واملحامي األكرب عن الرموز اإلسالميَّة، وخاصَّ

يف الفضاء العمومي وترهيب أعدائهم من العلامنيني، وإحراج حلفائهم املعتدلني من اإلسالميني الذين انخرطوا يف جوقة 

ل الدميقراطي. التحوُّ

بل  العريب فحسب،  الداخل  املتطرفة يف  الدينيَّة  الحركات  األفالم مصلحة  للرسول وكذلك  املسيئة  الصور  ال تخدم 

تستثمر أيضاً ورقة ضغط سياسيَّة ضدَّ الجاليات املسلمة يف الغرب.

ولنالحظ أنَّ إثارة الفوبيا )الرّهاب( من اإلسالم واملسلمني ترتبط يف الغالب بالسياقات االنتخابيَّة الغربيَّة، ويستثمرها 

وانتشار  البطالة  تنامي  املسلمة مسؤوليَّة  الجالية  لُيحّمل  املناسبة  يقتنص هذه  الذي  املتطرف،  اليمني  األوىل  بالدرجة 
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الجرمية واإلرهاب والهجرة الرسيَّة )ارتكزت حملة الرئيس األمرييك دونالد ترامب عىل وعوده بطرد املسلمني من األرايض 

األمريكيَّة، ألنَّهم مصدر الجرمية والبطالة واإلرهاب املنترش يف الواليات املتحدة(.

أمام هذا الخطر املتزايد، وبالتوازي مع األزمة االقتصاديَّة الخانقة التي يتخبط فيها النظام الرأساميل العاملي منذ 

2008 فضاًل عن األزمات القيميَّة البنيويَّة التي باتت تهّدد املجتمعات بالتفتت والتاليش، تتحرَّك مراكز النفوذ اإلعالميَّة 

واملاليَّة إلنقاذ الوضع املرتدي، وذلك عرب اعتامد آليتني:

أوالً: توجيه الرأي العام الغريب الداخيل إىل رصاعات وهميَّة مع الجاليات املهاجرة من أصول مسلمة دون غريها، 

وتحميلها مسؤولية ارتفاع معدالت البطالة والجرمية )حالة فرنسا مع اليمني املتطرف نوذجاً(.

الغرب، ومبوجب هذا  املفتاح السحري لحلِّ مشكالته هو طرد املسلمني من بالد  بأنَّ  الغريب  الناخب  إيهام  ثانياً: 

اإلجراء ستنتهي مشكلة بطالة «أصحاب األرض« حني يرحل عنها املسلمون »الدخالء«16.

والغريب أنَّ هذه األوهام السخيفة والطفوليَّة تجد لها آذاناً صاغية لدى قسم واسع من السكان، وتنجح إىل حدٍّ 

بعيد يف تورية الفساد البنيوي للمنظومة الرأسامليَّة وتهافتها، وتزجُّ مبجتمعاتها يف فوبيا عقائديَّة وعرقيَّة وثقافيَّة خطرية 

ة العربيَّة-اإلسالميَّة بالذات، الرازحة بدورها تحت نري االضطهاد اإلمربيايل العاملي بكلِّ ألوانه. تجاه األمَّ

ب- اإلسالموفوبيا املتعوملة: أو ميالد مفهوم »اإلرهاب اإلسالمي«

الجاليات املسلمة يف  إىل  رأساً  موجهاً  وعداء عقائدياً-سياسياً  داخلياً  غربياً  االنتخابيَّة شأناً  إذا كانت اإلسالموفوبيا 

أوروبا وأمريكا، فإنَّ اإلسالموفوبيا املتعوملة تتجه بدورها رأساً إىل الهدف نفسه، ولكنَّها متتدُّ اىل مساحة الكون الواسعة. 

وحتى يكتسب تحليلنا املتانة التاريخيَّة والسياقيَّة الالزمة، يتعني أن نشري اىل أنَّ ما نطلق عليه: »اإلسالموفوبيا املتعوملة« 

عىل النحو الذي تقوده الواليات املتحدة وحلفاؤها اليوم، يتنزل تاريخياً بعد نهاية الحرب الباردة وزوال الخطر »األحمر« 

العامل وإطالق  العاملي، ومن الطبيعي أن تطمح إىل وضع يدها الطوىل عىل كّل منابع الرثوة يف  الرأساميل  النظام  عىل 

رشكاتها األخطبوطيَّة يف كّل االتجاهات.

بيد أنَّها تدرك أنَّ الشعوب ستقاوم جشعها وسرتدها عىل أعقابها خائبة، وهو ما اختربته أمريكا فعاًل بجيوشها الجرَّارة 

يف حرب الفيتنام، وما تكبدته من هزمية نكراء ال ميكن أن متحى من الذاكرة الجامعيَّة األمريكيَّة. لذلك كان عليها أن 

ل عسكرياً يف البلدان العربيَّة واإلسالميَّة الزاخرة برثوات الطاقة.  ترتيث كثرياً وتبتكر سيناريوهات وذرائع »رشعيَّة« للتدخُّ

ل يف الشؤون العربيَّة؟ ت الواليات املتحدة وحلفاؤها سيناريو التدخُّ فكيف أعدَّ

16 ـ »يقول إدوارد سعيد في هذا الصدد: ما يهم خبراء مثل جوديث ميلر وصامويل هنتغتون ومارتن كرايمر وبرنار لويس ودانيال ياييس وستيفين إيمرسون 
وباري روبين، إضافة إلى مجموعة كاملة من األكاديميين اإلسرائيليين، هو التأكد من إبقاء خطر اإلسالم نصب أعيننا )...( بما يدعم األطروحة القائلة: إنَّ وراء 
كّل انفجار مؤامرة عالميَّة« أورده بول فندلي، ال سكوت بعد اليوم: مواجهة الصور المزيفة عن اإلسالم في أمريكا، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع، والنشر، 

ط5، 2010 ص 88.
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منذ نهاية الحرب الباردة طفقت أمريكا تبحث عن أعداء جدد، حتى تجد مسّوغاً »رشعيَّاً« لتدخلها يف شؤون الدول. 

ل وزرها حتى تجد ذريعة  لذلك كان عليها افتعال حادثة غري مسبوقة يف التاريخ املعارص، واتهام من تريده أن يتحمَّ

ل العسكري الردعي والوقايئ يف السيادات الوطنيَّة العربيَّة. وبالفعل كان حدث الحادي عرش من سبتمرب 2001  للتدخُّ

مذهاًل بكّل املقاييس، إذ أعاد إىل املشهد الكوين صورة الحروب الصليبيَّة الدمويَّة. يقول تشومسيك: »ولعله من الخداع أن 

ة السوفييت يف الثامنينات، وقد وجدنا ما نبحث عنه يف اإلرهاب  نسارع يف البحث الدؤوب عن أعداء جدد منذ تراجع قوَّ

الدويل والتجارة الدوليَّة للمخدرات واألصوليَّة اإلسالميَّة وعدم االستقرار يف العامل الثالث والفساد بشكل عام«17.

التعدديَّة،  الليرباليَّة  والدميقراطيَّة  الحرَّة  السوق  القتصاديات  الغريب  النظام  بدأ  الشيوعيَّة  »بانتصاره عىل  وهكذا 

وكأنَّهام يف ظّل تهديد منافس جديد، ألنَّه مع موت الشيوعيَّة بات اإلسالم البديل العاملي، وقد ازداد طاقة ضمن حركة 

ية جديدة«؟ وهل الحرب عليه تعادل حرباً عامليَّة ضدَّ  د اإلسالمي »شيوعَّ شعبيَّة تلت حرب الخليج«18. »هل ميثل التشدُّ
االتحاد السوفيتي؟ وما هو مدى جديَّة تهديد »اإلرهاب اإلسالمي«؟19

تعيدنا السياسة األرثوذوكسيَّة األمريكيَّة إىل ما يسّميه ماكس فيرب بـ«حرب اآللهة«، أي حرب األديان واإليديولوجيات، 

اإليديولوجيا  زوال  بعد  قد وىل ومىض  اإليديولوجيات  بأنَّ عرص  الجديدة  الليرباليَّة  فيه مفّكرو  يّدعي  الذي  الوقت  يف 

مقام  إىل  االرتقاء  مثَّة  ومن  ذاتها،  وتجاوز  االستمرار  عىل  األقدر  هي  الجديدة  الليرباليَّة  اإليديولوجيا  وكأّن  املاركسيَّة. 

املنظومة املعياريَّة املتعالية عىل رصاع اإليديولوجيات.

يف هذا السياق نفسه ويف »نهاية التاريخ« )فوكوياما( يضمحل الرصاع اإليديولوجي، أو ُقْل لن يكون هناك خصم 

إيديولوجي يف حجم الليرباليَّة املتجّددة عىل الدوام، لذلك من األجدر الحديث اليوم عن »رصاع الحضارات« حتى يسّوغ 

الغرب األطليس مخططات وضع اليد عىل مصادر الطاقة.

نجحت اآللة اإلعالميَّة الجهنَّميَّة يف نسج القران املضمر من وراء هذه العملية: ربط اإلسالم مطلقاً باإلرهاب الدويل، 

ومن مثَّة امليض إىل ردعه واستباقه أين ما كان وحيثام كان ودون متييز. ولكن قبل ذلك كانت أمريكا الراعي الرسمي لكّل 

حركات اإلسالم السيايس يف العامل بدءاً بحركة اإلخوان املسلمني يف مرص، حيث دعمتهم يف حربها ضدَّ عبد النارص، ويف 

أفغانستان أوجدت أمريكا حركة طالبان ملقاومة الغزو السوفيتي، كام دعمت آيات الله يف إيران ضدَّ الحركة القوميَّة 

اإليرانيَّة التي كان يتزعمها آنذاك محمد مصدق...إلخ20.

17 ـ تشومسكي نعوم، النظام العالمي القديم والجديد، ترجمة: د.عاطف معتمد عبد الحميد، شركة نهضة مصر، 2007، ص 9.

18 ـ راي تكيه ونيكوالس غفوسديف، نشوء اإلسالم السياسي الراديكالي وانهياره، ترجمة حسان بستاني، بيروت، دار الساقي، 2005، ص 170.

ة، ال بدَّ من أن يتواجهوا مع القوة المهيمنة الوحيدة وهي الواليات المتحدة. وهم يرون  »بعدما وضع اإلسالميون الراديكاليون نصب أعينهم مشروع إعادة بناء األمَّ
عولمة اإلسالم، ترجمة الرا  أوليفيه روا،  باإلمبراطوريَّة األمريكيَّة«. انظر:  الذي نعبر عنه عسكرياً وسياسياً  بين حضارتين، اإلسالم والغرب  النزاع صراعاً 

معلوف، بيروت، دار الساقي، 2003، ص195. 

ف الديني، ترجمة، أشرف رفيق، مركز دراسات اإلسالم والغرب، 2010، ص 336. 19 ـ روبرت دريفوس، لعبة الشيطان: دور الواليات المتحدة في نشأة التطرُّ

20 ـ »مع مطلع الخمسينات شهدت منطقة الشرق األوسط تطوراً جوهرياً تمثل في ظهور زعيمين قوميين في كل من مصر وإيران )..( أطاح الضباط األحرار 
بالملك الفاسد في مصر )..( وفي إيران نجح محمد مصدق الذي يميل إلى االشتراكيَّة في انتخابات ديمقراطيَّة حرة وتحدى الشاه ملك إيران واضطره إلى الهروب 

اإلسالم في الغرب



47

وباملحّصلة وجدت أمريكا وبريطانيا يف اإلسالم السيايس األداة املثىل ملقاومة املد الشيوعي والقوميَّة العربيَّة. وبعد 

اإلسالم  االنتهاء من حركات  ر  تقرَّ املنطقة،  األمريكيَّة واإلرسائيليَّة يف  املصالح  والقومي عىل  الشيوعي  الخطر  انتهى  أن 

السيايس وتصفيتها بعد أن انتهت مهامها، ولكن رسعان ما انقلب السحر عىل الساحر، وانقلب الطرفان من حليفني إىل 

عدوين، وبدأت حرب االتهامات. وهكذا اختلق األمريكان وحلفاؤهم يف حربهم اإلعالميَّة عىل الحركات املذكورة عبارة: 

ضوا لها مهام  عي باطاًل انتامءها لإلسالم »السلفي-الجهادي«، وفوَّ سوا جامعات من املرتزقة تدَّ »اإلرهاب اإلسالمي«، وأسَّ

تأجيج الفنت الدينيَّة والطائفيَّة بني املسلمني، وتدمري األوطان وهدر الدماء )داعش نوذجاً(.

كلُّ هذه الفظاعات كانت وما تزال تجري تحت أنظار عدسات الفضائيات الغربيَّة الكربى، وكبار مخرجي األفالم 

القران الخطري بني اإلسالم  الباطني  خ يف ذهن املشاهد وعقله  الهوليوديَّة، وترّوج إعالمياً عىل مدار الساعة، حتى يرتسَّ

بإطالق واإلرهاب بإطالق.

ت- إسالموفوبيا الفنت الدينياَّة: »فرّْق َتُسْد«

يف سياق عوملة إمرباطوريَّة توسعيَّة بال حدود، استخدمت اإلسالموفوبيا كأداة للنزاع الطائفي والديني وكنزعة احرتابيَّة 

ترمي إىل التخطيط مجدداً »لرشق أوسط جديد«، أو ُقْل »سايكس-بيكو« جديد تشّكله عىل مقاساتها ووفق مصالحها.

والحضارات  الهويَّات  بني  »الصدام«  الحايل هو عرص  بأنَّ عرصنا  العامل  يقتنع  أن  أوَّالً:  االسرتاتيجيَّة  الخطة  تقتيض 

النمطيَّة  الصور  تكريس  ثانياً:  الناهضة.  الرشقيَّة  الحضارة  مع  الغربيَّة  الحضارة  تواجه  من  مناص  ال  وأنَّه  والثقافات، 

بني  »وهميَّة«  صدامات  افتعال  ثالثاً:  العلامنيَّة.  املجتمعات  قيم  يهّدد  داهم  كخطر  وتقدميه  اإلسالم،  عن  »املخيفة« 

»اإلنسانيَّة الغربيَّة املتسامحة« و»اإلرهاب اإلسالمي املتشّدد« الذي متثله الحركات »الجهاديَّة« املرتزقة. رابعاً: التحرُّك 

العسكري »الوقايئ« ضدَّ هذه التنظيامت يف أشكال استعامريَّة جديدة للبالد العربيَّة. خامساً، واألهم: يدرك قادة الغرب 

جيداً أنَّ »الحصون املنيعة ال تفتك إال من الداخل«، لذلك ال ُبدَّ من شّق صفوف الشعوب العربيَّة، وتجييش الفنت الدينيَّة 

والطائفيَّة والعرقيَّة والجهويَّة، حتى تبلغ الخطة املذكورة مداها ومنتهاها.

نَّة  السُّ التاريخ؛ حالة  مّر  متعايشة عىل  إسالميَّة  ألوان  بني  دينيَّة وطائفيَّة  افتعال مواجهات  املرحلة  تقتيض هذه 

والشيعة مثاًل يف العراق وسورية ولبنان، وتقوية جانب عىل آخر بالتحريض والتمويل واإلغراء واإلرهاب.

املعتدلني وبعض  الداخليَّة بني عموم املسلمني  إرساء ظاهرة اإلسالموفوبيا  العوملة االحرتابيَّة من  نت  وبالفعل متكَّ

بت نفسها وصيَّة عىل اإلسالم واملسلمني. تتجىل الفوبيا التي يستشعرها املسلمون  الحركات السلفيَّة »الجهاديَّة« التي نصَّ

املعتدلون يف االنقسام الذي بات واضحاً بني عموم الشعوب املسلمة والحركات السلفيَّة »الجهاديَّة« املتطرفة، وما يرتتب 

من البالد)..( وفي كلتا الحالتين تحركت المخابرات األمريكيَّة والبريطانيَّة وأطاحتا بمصدق وحاولتا الشيء نفسه مع عبد الناصر لكنهما فشلتا. واستغلت المخابرات 
األمريكيَّة والبريطانيَّة في الحالتين اليمين اإلسالمي كمخلب قط لتحقيق أهدافهما. في مصر استغلت اإلخوان المسلمين، وفي إيران عبؤوا مجموعة آيات هللا التي 

ف الديني، م.م، ص 110. تشمل األب الروحي آلية هللا الخميني«. انظر: روبرت دريفوس، لعبة الشيطان: دور الواليات المتحدة في نشأة التطرُّ
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خة يف أحياء وأسواق شعبيَّة  عنه من فتاوى تكفرييَّة رسعان ما ترتجم يف عمليات انتقاميَّة جامعيَّة شنيعة )سيارات مفخَّ

ها مسلمون عاديون.... إلخ(. - انتحاريُّون بأحزمة ناسفة يف مساجد يؤمُّ

ما يستخلص يف نهاية هذا التحليل لظاهرة اإلسالم »الجهادي« هو التضخيم اإلعالمي الذي انساق وراءه بعض 

الشهرية.  األفغانيَّة  بورا  طورا  جبال  مغاور  يف  النامئة  الخاليا  بعض  تسببها  قد  التي  للمخاطر  االسرتاتيجيني  املفكرين 

وال شكَّ أنَّ تضخيم مخاطر حفنة من »املجاهدين« األفغان، صنيعة املخابرات األمريكيَّة والروسيَّة، يذّكرنا باملخاطر 

النووي  للسالح  العراق  بامتالك  املحافظني، والزاعمة  األمريكيَّة يف عهد  اإلدارة  جتها  التي روَّ ذاتها،  الوهميَّة واملضللة 

ام حسني. وقد كانت هذه الذريعة الكربى مرتكزاً الحتالل هذا البلد، ثم تبنيَّ الحقاً بطالن هذا االدعاء،  يف عهد صدَّ

لكن بعد أن ُدّمر البلد كّله.

ال ميثل اإلسالم »الجهادي« والسيايس نقيضاً للعوملة يف كّل الحاالت، بل قد يكون رديفاً لها يف أغلب األحيان. يقول 

سمري أمني: »اإلسالم السيايس يقوم يف بعض الحاالت بوظائف رجعيَّة تخدم رأس املال العابر للقوميات«21، بل إنَّنا نعاين 

»الجهاد  الرشيعة ومطلب  تطبيق  والتخيل عن مطلب  العوملة  روح  املتطرّف مع  اإلسالم  تكييف  إىل  تهدف  محاوالت 

س«، ألنَّ الجهاد الحقيقي هو جهاد النفس. يقول باتريك هايني: »مل يعد هاجس الوعاظ الدينيني املبثوثني عىل  املقدَّ

الفضائيات الدينيَّة الجهاد من أجل تطبيق الرشيعة، بقدر تحقيق التوافق مع قيم الحداثة الغربيَّة«22. وحسب برتيك 

هايني وأولفي روا، يشهد اإلسالم يف عرص العوملة أو »اإلسالم املتعومل«23تحوُّالت جذريَّة عىل مستوى الشكل واملضمون، 

املدارس  الزوايا،  )املساجد،  التقليديَّة  الدعويَّة  املؤسسات  اليوم  عوَّضت  الوعظيَّة  الفضائيات  إنَّ  شكاًل-   - القول  ميكن 

القرآنيَّة(. يدعو إسالم العوملة عرب الفضائيات إىل تأسيس تديُّن فردي/ليربايل عرب التخيل عن مؤسسة الخليفة واملرشد 

األعىل. »أضحت غاية التديُّن متطابقة مع روح العرص املشبعة بالنفعانيَّة. يقطع هذا النموذج مع صورة املتدّين القَدري 

املربَّرة  العزلة والخصاصة  الحياة، وتستنكف  بالرفاهة وبحب  لتيولوجيا معارصة تحتفل  املقابل  يف  واملتقشف، مؤسساً 
ماورائياً، وتقرن ـ عىل غرار النموذج الطهري األمرييك- العمل والربح بالعبادة.24

عىل مستوى املضمون، يؤّسس »اإلسالم املتعومل« نوذجاً ملسلم جديد فخور متفرّد، ال يعنيه الشأن السيايس بقدر ما 

يشغله املردود االقتصادي«25. أصبح الرهان الجديد هو تحقيق السعادة الفرديَّة وامتالك القدرة االقتصاديَّة القادرة عىل 

مغالبة الغربيني يف فضاءات السوق العامليَّة. يقول هايني: »أصبحت قصة النجاح الفردي للمسلم الجديد مبعثاً لالفتخار. 

يف هذا السياق ظهر نوذج »التقي الفائز« Winner pieux ناجعاً اقتصادياً، غري ملتزم سياسياً، شغوفاً بتحصيل قيم الرثاء 

ه ثقافة مقاومة داخل اإلسالم السّني حيث يفرض مقاولو  واالكتامل التي ال تتعارض مع مخياله الديني. يؤّسس هذا التوجُّ

21 ـ أمين، سمير، الرأسماليَّة المتهالكة، ترجمة: د. سناء شرف الدين ود. سناء أبو شقرا، بيروت، دار الفارابي، 2003، ص 181. 

22 - Patrick Haenni, L’islam de marché: l’autre révolution conservatrice, Paris, Seuil, 2005, p.8.

23 - L’Islam mondialisé, Olivier Roy, Paris, Seuil, 2002.

24 - Ibid. p.10-11.

25 - Ibid. p56.
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الدين الجدد عىل أتباع اإلسالم التقليدي والقدري نوذجاً تدينيَّاً قوامه فكرة »صداقة السوق«»Market-Friendly» ذات 

ة اإلسالميَّة حتى تكون قادرة عىل منافسة األمم األخرى26. التوجه الربجوازي، الكسموبوليتي الساعية إىل »رأسملة« األمَّ

ر شيئاً فشيئاً من الخصوصيَّة واإلقليميَّة والرنجسيَّة املغلقة، عرب انخراطه يف  نفذ اإلسالم »الناعم« إىل الكونيَّة، وتحرَّ

اقتصاد السوق وتحريضه عىل االستهالك كشكل من أشكال تحقيق الذات. استثمرت املاركات العامليَّة الرموز اإلسالميَّة 

ة أو املحجبات أو  عىل غرار وضع عالمة »حالل« عىل املنتجات التجاريَّة املحتوية عىل لحم الخنزير مثاًل، وكذلك صور مكَّ

العائلة الخليجيَّة حيث يتوافق املظهر التقليدي للمرأة والرجل مع استهالك أغىل العطور وأشهى أنواع البيتزا والهمبورغر 

ق إعالميَّاً عىل مدار الساعة يف إطار من املرح والسعادة، حيث تنقل إىل املشاهد الكوين رسائل  األمرييك. كلُّ ذلك يسوَّ

التوافق بني قيمتي الخصوصيَّة الثقافيَّة والكونيَّة يف مدلولها االستهاليك والربغاميت وحسب.

يتشبَّع إسالم زمن العوملة أو اإلسالم البديل عن النموذج التقليدي والجهادي واإلخواين بالروح الرأسامليَّة وال يجد 

سات الدعوة واإلفتاء. وفضاًل  ل الروح الرأسامليَّة من قيم الفردنة والنجاعة ورفض املوروث ومؤسَّ حرجاً يف ذلك. تتشكَّ

ية تعود إىل تفيّش وضعيَّة الخمول والدوغامئية القدريَّة  ة العربية اإلسالمَّ عن ذلك يعترب دعاة إسالم السوق أنَّ نكسة األمَّ

والدروشة واالنغالق الهووي.

يتمثل الحلُّ بالنسبة إىل الدعاة الجدد يف تقليد النموذج الربوتستنتي كام تناوله ماكس فيرب27. يقّدس الربوتستانت 

والطهريون Les puritains يف الواليات املتحدة العمل بوصفه أمراً إلهياً ال يقل أهميَّة عن طقوس العبادة. يجد هذا 

القياديَّة يف  النموذج صداه ونجاحاته يف بلدان رشق-جنوب آسيا )أندونسيا وماليزيا( وكذلك تركيا. استطاعت النخب 

نها هذا  البلدان املذكورة أن تحّول وجهات اهتامم شعوبها من السيايس والعقائدي إىل اإلتيقي-النفعي والفرداين. وقد مكَّ

من قدرة تنافسيَّة عامليَّة، ال سيَّام بعد تخليها عن وصاية الدولة-األبويَّة. يقول هايني: «يدافع دعاة إسالم اقتصاد السوق 

عن رؤية أمريكيَّة محافظة، وعن حريَّة ال تقوم عىل حق االختالف، بل عىل مجاوزة وصاية الدولة28».

أضحت السوق الرأسامليَّة هي الفضاء الجديد إلثبات الذات الدينياَّة الفاعلة والحراَّة. لكْن يف املقابل هناك تخٍل عن 

دور الدولة الضامنة والراعية للحريات والرشوع يف استبدالها بالقطاع الخاص من جهة وبالجامعات والجمعيات الدينيَّة 

العابرة للدول من جهة أخرى. وبذلك أصبحت مصالح املواطنني وحرياتهم مرتهنة بهذين الهيكلني.

راً يف فضاء  وبهذا يتحقق التقاطع املنشود بني قيم األسلمة وقيم »الغربنة«، بشكل جعل الفرد أكرث فاعليَّة وتحرُّ

املعامالت املاديَّة. وبقدر ما يكون كذلك بقدر ما ينأى عن الشأن السيايس ويتوافق بالتايل مع منطق العوملة. يقول هايني: 

»يتبع إسالم اقتصاد السوق اسرتاتيجيَّة فّك العزلة عن ما هو ديني بإعادة غرسه يف فضاء املعامالت الكونيَّة الال-دينيَّة«29.

26 - Ibid. p60-59 .

27 - Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Pocket, collection, Agora, 1904-1905, p.191.

28 - Haenni Patrick, L’islam de marché: l’autre révolution conservatrice, op.cit. p95 .

29 - Ibid., p.43.
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4- اإلسالموفوبيا: أّي مخرج؟

هات التي أصابت الشخصيَّة  ه به إىل الغرب حتى نربّئ أنفسنا من ركام التشوُّ نحتاج اليوم إىل خطاب جديد نتوجَّ

العربيَّة-اإلسالميَّة يف مقتل. فالرتاث مل ينصفنا، بل أنصف التأويل الدوغاميئ لإلسالم وأطلق عنانه عرب التاريخ ليشّكلنا عىل 

ر الوطني والنخب  هواه، وال الزمن الحارض ينصفنا أيضاً، إذ فشلت القوى الجديدة من دولة االستقالل وحركات التحرُّ

املثقفة املتعلمة يف مدارس الغرب وجامعاته، من فرز هذا الرتاث وتصفية حسابنا معه، والنتيجة هي استمرار وضعيَّة 

بلونه  ويصبغها  الغرب  يحرسها  كونيَّة  نحو  منه  ر  التحرُّ والرغبة يف  أن مييض،  يريد  ال  ماٍض  إىل  االنشداد  بني  التذبذب 

وسياساته.

أمام وضعيَّة االنسداد هذه، ال ُبدَّ من التحرُّك من جديد باتجاه تنشيط حوار كوين بني األديان30 من أجل القطع مع 

األحكام النمطيَّة الجاهزة. ويشرتط هذا الحوار أوالً التخيل عن كّل األحكام املسبقة عن اإلسالم كام روَّجتها الدراسات 

االسترشاقيَّة وحركات التبشري واالستعامر، والقطع مع العقليَّة الرتاثيَّة والصليبيَّة31.

يروم حوار األديان السامويَّة إىل إبراز نقاط االلتقاء التي من شأنها أن تضع حداً لألحكام املسبقة املثرية للفوبيا 

والكراهية بني الشعوب32. يجب التأكيد عىل أنَّ األديان توّحد اإلنسانيَّة مهام اختلفت ألوانها وأعراقها ولغاتها وتقاليدها...، 

وأنَّ ما يفرّق اإلنسانيَّة بالفعل هو الفنت والفقر والتهميش االقتصادي والسيايس واالحتالل العسكري، وليس العقائد مهام 

بلغت من قوة تأثري.

الراهن املوسوم  يتعني عىل الجميع السعي إىل تكريس شعار »حوار الحضارات« بدل الرصاع العدمي والتدمريي 

بالرصاع الدارويني للحضارات. لكنَّ الحوار الكوين يشرتط تساوي أطراف الحوار يف األهميَّة والحضور. وبعبارة أخرى علينا 

ى حوار املركز واألطراف أو حوار الشامل والجنوب أو حوار الرشق والغرب...، فمثل هذه التقسيامت  أن نتخىل عامَّ ُيسمَّ

الثنائيَّة تخفي تفاضاًل سلبياً بني الطرف األول والطرف الثاين...، وعليه فطاملا تظّل التمييزات قامئة عىل خلفيات قوميَّة أو 

30 ـ منذ ثمانينات القرن الماضي انتظمت لقاءت حوار بين األديان السماويَّة الثالثة، لكنَّها كانت متقطعة وغير منتظمة، ولم تؤثر في السياسات العامة. نذكر 
على سبيل المثال ال الحصر بعضها: 

المقدَّسات اإلسالميَّة  المقدس، وتمَّت خالله دراسة أوضاع  لبيت  العام  المؤتمر اإلسالمي  1982، بدعوة من  المسيحي في األردن سنة  اللقاء اإلسالمي  ـ 
والمسيحيَّة في األراضي الفلسطينيَّة المحتلة.

ـ مؤتمر الحوار بين األديان سنة 1986 بتشيكوسلوفاكيا بدعوة من مؤتمر السالم العالمي للعمل على نشر المحبة واإلخاء بين البشر .

ـ المؤتمر اإلسالمي اليهودي األول ببلجيكا سنة 2005 تحت رعاية الملك محمد السادس والملك ألبير األول، لنبذ العنف والكراهية وترسيخ ثقافة السالم 
والتعايش.

ـ “لقاء األديان: من أجل حوار إسالمي- مسيحي متجدد”، الرباط 3-2 ماي 2014.

31  ـ ينظر االستشراق إلى »التعاليم المسيحيَّة بوصفها أرفع من اإلسالم الذي ال يعدو أن يكون في نظرها سوى زندقة«. هانس كوكلر، تشنج العالقة بين الغرب 
والمسلمين: األسباب والحلول، م.م، ص 140.

32 ـ التشابه السعيد بين اإلسالم والمسيحيَّة في التصورات الميتافيزيقيَّة )التوحيد-البعث-الحساب(، وفي الكونيَّة من شأنه أن يذيب كل الضغائن بين أتباع 
الديانتين، يكفي أن تبادر المؤسستان إلى فتح حوار تصالحي يقوم على التسامح والعفو ويؤسس لسرديَّة جديدة بين الديانتين اإلبراهيميّتين)بتصرف( انظر: 

هانس كوكلر، تشنج العالقة بين الغرب والمسلمين: األسباب والحلول، م.م، ص ص 139-138.
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عرقيَّة أو دينيَّة أو حضاريَّة... فأىّن لحوار الحضارات أن يكون؟ وكيف سيكون أصاًل بني أطراف تدخل يف حوار شكيل وهي 

مشحونة بأحكام مسبقة ومبرياث عدايئ مستحكم مل تحدث معه القطيعة املنتظرة؟

ة ما يتعلق بأحكامنا املسبقة تجاه األديان  ال ُبدَّ من إجراء محاسبات حضاريَّة عميقة وتصفية اإلرث الداخيل، وخاصَّ

األخرى، فال ُنرغم أحداً عىل اتباع ملتنا باعتبارها األصح واألفضل. وال يغيب عن أذهاننا أنَّ السبب الرئيس لرصاع األديان 

س« أو املتكلمون باسم السامء. نحتاج إذن إىل االنفتاح  ة »حامة املقدَّ خها يف أفئدة العامَّ هو االعتقادات الرنجسيَّة التي رسَّ

سة وإعادة  عىل كّل العقائد والنهل منها ونزع الهالة القدسيَّة املحيطة بها، كام نحتاج إىل االطالع عىل كّل الكتب املقدَّ

توطينها داخل الزمن البرشي من خالل تحيني القراءات والتأويالت املتكلسة.

الخاتمـة

مل تكن ظاهرة اإلسالموفوبيا سوى أداة وذريعة وإيديولوجيا، تستخدمها القوى املعادية لإلسالم كلام اقتضت الحاجة 

ة إعالن  إىل ذلك. فهي حينئذ ُشبهة غريبة عن اإلسالم الوسطي واملعتدل، ويتوجب علينا درأها بكّل السبل املتاحة، وخاصَّ

الداخل والخارج  أعداء  فيلتقطها  باسم اإلسالم مطلقاً،  انتقاميَّة ودمويَّة  للعامل رسائل  الذين يرسلون  أولئك  الرباءة من 

ة، مبا يحّقق يف النهاية أجندات القوى  ويستثمرونها لتأجيج املزيد من الرصاعات الطائفيَّة والدينيَّة ومتزيق وحدة األمَّ

الصليبيَّة الجديدة.
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الخطاب الديني في السينما العالميَّة بين ثنائيَّة 
الحوار والصراع

 »My name is Khan« دراسة تحليليَّة للفيلم البوليوودي

 �صابر بقور

ملّخص البحث: 

تهدف هذه الدراسة إىل الكشف عن مواطن الرصاع والحوار الدينّيني يف السينام العامليَّة. وال شكَّ يف أنَّ السينام، 

بصفتها أقدم وسيلة اتصاليَّة وإعالميَّة، تجمع بني الفن واأليديولوجيا يف سياق ثقايف شائك خاضع للتوظيف التكنولوجي 

الفائق للصورة والصوت واملؤثرات البرصيَّة والصوتيَّة لتؤثر يف املنظومة النفسيَّة/ املعرفيَّة للمتلقني، وعليه تطرح السينام 

كت فكرة الدين وعالجتها  إشكال ثنائيَّة الحوار والرصاع الحضاري عىل أساس دينّي عرب العديد من األفالم العامليَّة التي فكَّ

من مناظري وزوايا كثرية.

ويف الوقت الذي تشتغل فيه جلُّ البحوث اإلعالميَّة عىل السينام األمريكيَّة كخطاب أيديولوجي يسعى إىل العوملة 

الثقافيَّة مبا فيها الفكرة الدينيَّة، تظهر السينام الهنديَّة )بوليوود( واإليرانيَّة كمنافس رشس للخطاب الديني الهوليودي؛ 

وعليه فقد ارتأينا أن نوّجه بحثنا ودراستنا إىل ثنائيَّة الحوار والرصاع الديني عرب فيلم: name is Khan1 My، وهو فيلم 

د »متالزمة أسربجر«. وبعد وفاة أّمه  هندي أنتج عام 2010، بطله »رضوان« خان مسلم هندي يعاين من مرض التوحُّ

جا. تتأزم  ينتقل إىل الواليات املتحدة األمريكيَّة ليقيم عند أخيه، وهناك يتعرَّف عىل فتاة هندوسيَّة ُتدعى مانديرا فيتزوَّ

»رضوان«  رحلة  الفيلم  يروي  لالضطهاد.  بالتعرُّض  املسلمون  ويبدأ  العامليني،  التجارة  برجي  انهيار  بعد  الفيلم  أحداث 

ملقابلة رئيس الواليات املتحدة إلخباره بأنَّ املسلمني ليسوا إرهابّيني، ويتعرَّض خاللها ملواقف مختلفة تكشف عن نظرة 

يف  اللغات  من  عدد  إىل  ُترجم  فقد  الفيلم  يقّدمه  الذي  والخطاب  الثقافيَّة  للقيمة  ونظراً  اإلسالمي.  للدين  األمريكّيني 

مقدمتها الروسيَّة والرتكيَّة.

واأليديولوجي  الديني/الثقايف  املحتوى  وستخضع  التأوييل،  الخطاب  تحليل  منهج  ضمن  الدراسة  هذه  ستشتغل 

)جاك  التفكييك  واملذهب  االجتامعي،  كالرصاع  العلميَّة:  والرباديغامت  النظريات  من  عدد  من خالل  للتحليل،  للفيلم 

داريدا(، ونظريَّة الحتميَّة القيميَّة يف اإلعالم.

 https://www.youtube.com/watch?v=n3U7URtvHKQ :1 ـ رابط الفيلم على اليوتيوب
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إشكاليَّة الدراسة: 

تصبح  وعليه  للثانية،  واملادي  لألوىل  التجريدي  الطابع  إىل  دامئاً  يأخذنا  والحضارة  الثقافة  ثنائيَّة  الحديث عن  إنَّ 

الثقافة ذاك املخزون املعريف والفكري املرتاكم عىل خط الزمن والتاريخ، مامَّ جعل أحد املفكرين يخترصها يف قوله: إنَّ 

اء عىل أرض عدن وذلك بعد ثالمثائة ألف سنة مضت، إذ ذاك بدأ يفّكر  أوَّل فكرة ثقافيَّة كانت عندما نزل آدم وزوجه حوَّ

يف محاورتها عن سبب مغادرتهام الجنَّة، ثمَّ عن حادثة قتل قابيل ألخيه هابيل يف تكثيف عميق لألفكار التي حكمت 

هتها كّلها للزوال واالنصهار يف بوتقة واحدة، خصوصاً بعد األحاديَّة  املامرسات البرشيَّة الصانعة للعديد من الحضارات ووجَّ

راً وعبقريَّة برشيَّة  القطبيَّة وانهيار املعسكر الرشقي واستمرار الحرب الباردة ليومنا هذا، بأساليب وطرق مختلفة أكرث تطوُّ

إلفناء الوعي البرشي.

ارتباطهام  وبني  الدينيَّة  لحتميتهام  ٍع  مدَّ بني  والحضارة  الثقافة  فهم  ومناظري  فيه مدارس  د  تتعدَّ الذي  الوقت  ويف 

الثورة  بعد  وتطوَّرت  ظهرت  التي  العلامنيَّة  املدرسة  تتَّجه  عنها،  تنجم  التي  االجتامعيَّة  واملامرسات  العقيدة  مبركبات 

ة للناس مبختلف تفاصيلها االقتصاديَّة  الفرنسيَّة نحو التخلص من سلطة الكنسية ورجال الدين وطغيانهم عىل الحياة العامَّ

واالجتامعيَّة والعلميَّة...مبساعدة فلسفة التنوير التي جاءت لتنّور العقل وتحّرره من ظالم االستخدام التعسفي واملتطرّف 

ته يف ظالم ثقايف وحضاري من نوع  للدين، قبل أن تنحرف هذه الثورة الفكريَّة والبرشيَّة عن مسارها لتدخل العامل برمَّ

آخر، ظالم يتقد نوراً بفعل ثورة ناعمة بقفاز حريري يخفي قبضة من الحديد اسمها العوملة باسم الحريَّة والدميقراطيَّة 

وحقوق اإلنسان.

وُتعترب وسائل اإلعالم منذ ظهورها وسيلة للتعبري عن الثقافات والحضارات، ووسيلة تظهر الحاالت الحواريَّة والرصاعيَّة 

ب أيديولوجي من خالل الحضارة املاديَّة  ى ظهور السينام أو الفّن السابع إىل تحويل الثقافة إىل مركَّ لهذه الثنائيَّة، وقد أدَّ

ر التقني الرهيب لصناعة الصورة والفيديو واملؤثرات الصوتيَّة والبرصيَّة،  املتمثلة يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتطوُّ

الحضاريَّة  املواجهة  انتهى عرص  السينام، وعليه  اإلعالم واالتصال ويف مقدمتها  الرهيب بني وسائل  التداخل  إىل جانب 

باألساليب العسكريَّة الكالسيكيَّة والحديثة، وابتدأ مواجهة أخرى ذات طابع دبلومايس، أصلها الشاشة الكبرية والجامهري 

الكثرية وجذورها ثقافات مرتاكمة منذ آالف السنني.

ويف حني تتجه بحوث اإلعالم واالتصال إىل دراسة ومباحثة املحتويات الثقافيَّة واألبعاد الحضاريَّة للسينام األمريكيَّة 

ة عامليَّة مؤّثرة، إضافة إىل كّم اإلنتاج الهوليودي لألفالم السينامئيَّة التي أغرقت السوق واملشاهد العريب، تظهر السينام  كقوَّ

الهنديَّة كمنافس قوي، إذ انطلق خّطها من الفيلم املتمّسك بالثقافة الهنديَّة من خالل الطابع الرتفيهي الخفيف املعتمد 

الثقافات  االنفتاح عىل  من خالل  وأكرث عمقاً  أدلجة  أكرث  مواضيع  بطرح  أكرث  ر  لتتطوَّ واآلكشن،  العاطفيَّة  القصة  عىل 

األخرى والسعي إىل إبراز مواطن الحوار والرصاع بني الثقافة الهنديَّة وغري الهنديَّة، لتصبح املواجهة هنديَّة أمريكيَّة من 

خالل املواجهة الهوليوديَّة البوليووديَّة أيديولوجيا عىل مستوى الطرح السيناميئ.

اإلسالم في الغرب
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تعيني  إىل  السينامئيون  يسعى  إذ  العامليَّة،  السينام  تاريخ  يف  طرحاً  الثقافية  بات  املركَّ أكرث  من  الدين  فكرة  ولعلَّ 

 My ب والتطرُّف الدينيني، وُيعدُّ الفيلم الهندي »اسمي خان الرصاعات التي تشهدها مختلف املجتمعات بسب التعصُّ

name is Khane« تجسيداً لهذا الخطاب الديني، إذ يطرح فكرة اإلسالموفوبيا بعد أحداث 11 سبتمرب 2001، وكيف 

أنا لست  تحوَّل اإلسالم إىل رمز لإلرهاب والتطرُّف، ورحلة بطله املسلم إلثبات العكس من خالل خطاب »أنا مسلم- 

إرهابياً« وعليه ميكننا طرح إشكال هذه الدراسة يف اآليت: 

ما هي أبعاد الحوار والرصاع الثقايف والحضاري يف السينام العامليَّة من خالل السينام الهنديَّة يف فيلم: »اسمي خان 

My name is Khane«؟

ونفكك هذا التساؤل الرئيس إىل التساؤالت الفرعيَّة اآلتية: 

 My 1ـ ما مظاهر حوار الثقافات والحضارات يف السينام العامليَّة من خالل السينام الهنديَّة يف فيلم »اسمي خان

name is Khane«؟

2ـ وما مظاهر رصاع هذه الثقافات والحضارات يف السينام العامليَّة من خالل هذا الفيلم؟

3ـ وما مربرات هذا الحوار بني الثقافات والحضارات يف السينام العامليَّة، ومرّبرات الرصاع بينها؟

4ـ وما الحتميَّة التي تحرّك حوار الثقافات والحضارات يف السينام العامليَّة، والحتميَّة التي تحرّك الرصاع بينها من 

خالل السينام الهنديَّة يف فيلم »اسمي خان My name is Khane«؟

1( ثنائيَّة الّدين والسينما: خطاب جديد للثقافة والحضارة

ا يف االصطالح فيعني: اإلميان  بات الثقافة، ويعرف يف اللغة عىل أنَّه الطاعة والجزاء، وأمَّ ُيعدُّ الدين أحد أهّم مركَّ

بخالق الكون واإلنسان، وبالتعاليم والوظائف العمليَّة املالمئة لهذا اإلميان، وذلك يف مقابل أولئك الذين ال يؤمنون بالخالق 

املاديَّة والطبيعيَّة2، وتشرتك  أنَّها مسّببة لألسباب  أو  الكونيَّة،  الظواهر  باملصادفة واالتفاق يف خلق  إطالقاً، بل يؤمنون 

األديان التوحيديَّة يف ثالثة أصول كليَّة: اإلميان بالله الواحد، واإلميان بالحياة األبديَّة يف عامل اآلخرة، ونيل الجزاء عىل العمل 

إن خرياً فخري وإن رّشاً فرش، إضافة إىل اإلميان ببعثة األنبياء والرسل املبعوثني من الله تعاىل لهداية البرشيَّة إىل حيث 

سعادتهم يف الدنيا واآلخرة.

وهذه األصول الثالثة متثل إجابات حاسمة عىل األسئلة الرئيسة التي يواجهها كّل إنسان يف صميم ذاته وفطرته: 

من هو خالق الوجود واإلنسان؟ وما هي نهاية الحياة ومصري البرش؟ وما السبيل ملعرفة النظام األفضل للحياة؟ وعليه، 

2 - انظر: www.ahl-ul-bayt.org، تاريخ الزيارة: 20/02/2016 الساعة 14.20.

الخطاب الديني في السينما العالميَّة بين ثنائيَّة الحوار والصراع
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ة واملعاد، وميكن أن نعترب اإلميان بوجود الله الواحد  فإنَّ العقائد األساسيَّة لكّل األديان السامويَّة تتمّثل يف التوحيد والنبوَّ

أصل التوحيد.

ولعلَّ الرصاع الثقايف لألديان عرب التاريخ قد أخذ ُبعداً آخر من خالل السينام كفعل حضاري، حيث تتحوَّل الثقافات 

إىل أيديولوجيات مبطنة يف حضارة التقنية السينامئيَّة التي تتخذ من الرتفيه Entertainment املنطلق الظاهر واألسايس، 

ا العقل والفكر فيمثالن خطابها مضمراً، وهنا تظهر إشكاليَّة تعريف السينام من خالل نوع املنتج السيناميئ أو الغرض  أمَّ

منه وأناطه، إذ هناك اختالف يف وجهات النظر تصل أحياناً إىل حّد التناقض. فبعضهم ينظر إليها عىل أنَّها فن أو مجموعة 

من الفنون الجميلة، وبوابة متسعة مبا يكفي لرؤية يشء من عامل الخيال. بينام ينظر إليها بعض آخر بأنَّها صناعة وحرفة، 

وأنَّها أدوات وآالت ُوّظفت وفقاً لقوانني وتقنيات معيَّنة فصارت صالحة ألن تصنع لإلنسان ما يعجبه وميتعه. كام أنَّ هناك 

من يراها مزيجاً بني االثنني، أو بشكل أوسع يراها وسيلة إعالميَّة نفاذة ومؤثرة تستعني مبعظم إنجازات اإلنسان وترحب 

بآخر ما تصل إليه قدراته، ومجموعة أخرى تراها وسيلة ترفيهيَّة ال غري. ومثَّة رؤية أخرى تعتربها شيئاً ال ميكن تعريفه 

ألنَّها هالميَّة وتختلف باختالف معايري متغرية دامئاً. يف الوقت الذي تبتعد فئة عن هذا كله وتجرّد السينام قدر اإلمكان 

لتقول إنَّها مجرَّد صور فوتوغرافيَّة تعرض بتتابع توهم بالحركة ومزودة باألصوات.3 إال أنَّنا ننزع إىل تعريف السينام بأنَّها 

بة يستهدف التعبري عن الثقافات واألفكار بلغة عاطفيَّة ترفيهيَّة، حيث  وجه حضاري قائم عىل الصناعة والتقنية املركَّ

ن حواراً أو رصاعاً ثقافياً وحضارياً، قد يخّدر أو يحرّك عقل ووجدان الجمهور  ميكن وصفها بأنَّها تجربة ال شعوريَّة تتضمَّ

ة. حسب بيئته الثقافيَّة العامَّ

2( السينما العالميَّة وحوارالثقافات والحضارات في خطابها الديني

ر املشهد السيناميئ عاملياً، وإذا  إنَّ الحديث عن السينام العامليَّة يحيلنا إىل الثنائيَّة األمريكيَّة والهنديَّة التي تتصدَّ

تحدثنا عن الفكرة الدينيَّة وإعادة إنتاجها عرب شاشة السينام نجد أنَّ هوليوود تنطلق يف محاوراتها الثقافيَّة من ثنائيَّة 

اإلسالم يف مقابل بقية األديان، وقد شهد تاريخ السينام األمريكيَّة إنتاج عدد كبري من األفالم املعادية لإلسالم واملسلمني 

السينام  أظهرت  فلطاملا  املسلمني،  العدوانيَّة حيال  أيديولوجيا  الكراهية ويربر  ينّمي  ذرائعي متطرّف  ديني  يف خطاب 

 Lawrence of( ولورنس العرب )Sinbad( األمريكيَّة عالقة صعبة مع الثقافة اإلسالميَّة، خصوصاً يف فيلمي السندباد

Arabia(، لتتجه يف مثانينات وتسعينات القرن املايض إىل خطاب ديني محتقن باإلسالموفوبيا يف مثل فيلمي أكاذيب 

أيلول 2011  أحداث  بعد  تطرُّفاً  أكرث  أضحى  الخطاب  أنَّ هذا  إال   ،4)DeltaForce( دلتا  ة  وقوَّ  )True Lies( حقيقيَّة 

ليتحوَّل إىل تشويه لصورة اإلسالم ونبيِّه من خالل عدد من األفالم واألعامل املسيئة لشخص الرسول ـ صىل الله عليه وسّلم 

داً يف صورة شخص زير نساء، وذلك  ر النبي محمَّ ـ، آخرها فيلم براءة املسلمني )Innocence of muslims( الذي صوَّ

3 - انظر: www.masscomm.kenanaonline.net، تاريخ الزيارة: 21/02/2016 الساعة 18.10.

 www.1971-reviewae.com/2014/07/10-positive-hollywood-movies-about.html :4 - انظر

تاريخ الزيارة: 2016/02/21 الساعة 10.22.
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للعقيدة اإلسالميَّة، وهي أقىص حاالت االنزالق  بالتعرُّض لحياته الجنسيَّة بشكل متطرّف ومغرض يحتوي رضباً مبارشاً 

اً عىل التشويه  الخطايب الثقايف يف السينام األمريكيَّة، هذا الخطاب الذي دفع السينام الهنديَّة إىل بعث حوار ثقايف آخر ردَّ

األيديولوجي األمرييك لصورة اإلسالم، من خالل ربطه باملامرسات اإلرهابيَّة يف محاولة لتحوير مغزى الجهاد يف سبيل الله، 

وتحويله رمزياً ومعرفياً إىل بطاقة تطرُّف تجرّمها القوانني املحليَّة والوطنيَّة ومواثيق الرشف اإلنساين واالتفاقيات الدوليَّة 

لحقوق اإلنسان.

وُيعدُّ فيلم »اسمي خان My name is Khane« الذي أنتج سنة 2010 من أهّم أفالم بوليوود الهنديَّة املدافعة عن 

ة شاب مسلم ُيدعى رضوان خان، مصاب مبتالزمة  اإلسالم واملسلمني، هذا الفيلم الذي أخرجه »كاران جوهر«، يحيك قصَّ

أسبريجر منذ طفولته، يعيش يف الواليات املتحدة، ويتعرَّف إىل فتاة تنتمي إىل الطائفة الهندوسيَّة فيتزوجها، ويعيش معها 

ومع ابنها، إال أنَّ أحداث الحادي عرش من سبتمرب/أيلول، وحرب العراق وأفغانستان الحقاً تقلب حياة هذه العائلة، كام 

فعلت مع غريها، فينفّض الناس من حول هذه العائلة النتامئها لإلسالم، حتى أنَّ زمالء الطفل سمري أصبحوا يعاملونه 

ه العنرصي يف الواليات  ر التوجُّ بطريقة عنرصيَّة ألنَّه يحمل اسم خان، رغم أنَّه ينتمي إىل الطائفة الهندوسيَّة ونتيجة لتطوُّ

املتحدة، ُيقتل سمري، وتصاب والدته بنوبة عصبيَّة تفرّق بينها وبني زوجها، لكونها ترى أنَّه السبب الرئيس يف مقتل ابنها 

د إلثبات أنَّ اإلسالم ليس دين عنف، وأنَّ املسلم ليس  النتامئه لإلسالم. ومن هنا تبدأ رحلة البطل املسلم واملصاب بالتوحُّ

إرهابيَّاً، فيجوب أرجاء الواليات املتحدة للقاء الرئيس إلخباره بأنَّه مسلم وليس إرهابيَّاً، إال أنَّه ويف كّل مرَّة يقرتب فيها 

من لقائه تصادفه عقبات األمن والحراسة وكامريات اإلعالم. بهذه الصورة يطرح الفيلم معاناة األقليَّة املسلمة يف الواليات 
املتحدة األمريكيَّة بعد تفجري برجي التجارة العامليني، واالضطهاد والعنف الذي تتعرَّض له.5

وقد اختار مخرج الفيلم الواليات املتحدة األمريكيَّة مكاناً لتصوير الفيلم، وأحداث أيلول 2001 منطلقاً أساسياً له 

من خالل فكرة العنرصيَّة واألذى الذي يتعرَّض له املسلمون هناك، وعمد إىل تصوير أحداث الفيلم يف خطاب يوحي 

بحوار ثقايف وحضاري مع غري املسلمني، يف دعوة رصيحة لتوقيف الحرب عىل اإلسالم وتشجيع حوار األديان واالنتامء 

اإلنساين. للمذهب 

3( الحتميَّة الدينيَّة أصل صراع الثقافات والحضارات في السينما العالميَّة الهنديَّة

ينزع فيلم »اسمي خان My name is Khane« إىل إبراز الطابع الرصاعي للثقافات والحضارات من منطلق الحتميَّة 

بالحتميَّة الدينيَّة للثقافة، فتصبح هذه األخرية جزءاً من الدين وتابعة له،  أيديولوجياً  الدينيَّة، إذ يحمل الفيلم توجهاً 

الفيلم من خالل  للثقافات يف  الطابع الرصاعي  الثقافة، ويظهر  التعريفات بشأن  العديد من  العكس كام تشيع  وليس 

املشاهد األوىل، حيث تظهر فتاة ذات ملمح آسيوي يف حالة استغراب ونفور من البطل الذي كان يتلو القرآن يف مطار 

الواليات املتحدة األمريكيَّة واضعاً الطاقيَّة البيضاء عىل رأسه؛ وعليه يتجه الفيلم ضمنياً إىل قول إنَّ رصاع الثقافات مسألة 

د يف املامرسات االجتامعيَّة لألفراد  رصاع فكري ذي حتميَّة دينيَّة تتجىل يف األبعاد الرمزيَّة التي ميثلها الدين، عندما يتجسَّ

5 - انظر: www.archive.arabic.cnn.com، تاريخ الزيارة: 2016/02/22 الساعة 10: 12.
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أو يف طقوسهم الدينيَّة، إذ ذاك يصبح نوذج العوملة وتنميط الرمز الثقايف واحداً من مظاهر التحرضُّ وفصل للدين عن 

ة للناس حتى ال يصبح مصدراً للرصاع والفوىض بينهم عىل الصعيد الضيق )محلياً( والواسع عاملياً، وعليه  الحياة العامَّ

يرتبط الخوف من اإلسالم أو الرُّهاب من اإلسالم رمزياً بأّي لفظ يحيل عليه أو إشارة أو حركة ترمز له.

املهّدد  العدو  ميثلون  وهميني  فاعلني  بخلق  عمقاً  أكرث  ُبعداً  الدينيَّة  الحتميَّة  منطلق  من  الثقافات  ويأخذ رصاع 

والخطر عىل حياة األفراد، ويظهر ذلك يف فيلم »اسمي خان« من خالل تنامي كره األمريكيني وعنرصيتهم حيال املسلمني 

بسبب شخصيَّة »أسامة بن الدن«، ويظهر هذا الكره أيضاً من خالل مامرسات جهاز الرشطة األمريكيَّة يف مشهد احتجاز 

البطل يف املطار وتفتيشه وإهانته بعد تبليغ الفتاة اآلسيويَّة عنه، ألنَّه كان يضع عىل رأسه طاقيَّة بيضاء ويتلو القرآن.

يظهر الفيلم رصاعاً ثقافياً آخر باسم الحتميَّة الدينيَّة، وذلك من خالل إبراز االضطهاد الذي يتعرَّض له مسلمو الهند 

ر مخرج الفيلم اعتداءاتهم عىل أحياء املسلمني وإحراقها وقتل األطفال والنساء خالل أحداث  من قبل الهندوس، حيث صوَّ

سنة 1983، إال أنَّ كاتب النص ومخرجه ينزعان إىل الحوار بدل الرصاع والحروب الدامية من خالل إبراز أنَّ ما يفرّق الناس 

شيئان ال ثالث لهام؛ هام الخري والرش وليس الدين. ففي كّل ديانة يوجد الصالح والطالح سواء يف اإلسالم أو الهندوسيَّة، 

ه إىل املذهب اإلنساين وحوار األديان وشيوع املحبَّة بغّض النظر عن الدين، يف إشارة إىل أنَّ ما يوّحد  وهنا يقرتب التوجُّ

البرش إنسانيتهم وطبيعتهم الخرّية، وما يفرّقهم هو الرش، وال دخل للدين يف ذلك.

كام أنَّ من مظاهر الرصاع الثقايف كحتميَّة دينيَّة مسألة الزواج من غري الديانة ذاتها، حيث طرح الفيلم موضوع زواج 

املسلمني من الهندوس وتحرميه، وميكن القول إنَّ األيديولوجيا التي يطرحها الفيلم بشأن الرصاع الثقايف من خالل الحتميَّة 

الدينيَّة والخطاب الديني تتَّجه إىل إقناع املشاهد بأنَّ ما يفرّق الناس وينمي الفجوة الثقافيَّة ويعّزز الرصاع الحضاري 

بات من  مصدره الدين، يف إحالة إىل العلامنيَّة وفصل الدين عن شؤون الناس، خصوصاً بعد عرض مشاهد تخّلص املحجَّ

الحجاب يف الواليات املتحدة األمريكيَّة بعد موجة االضطهاد التي طالت املسلمني بعد أحداث سبتمرب 2001 التي كادت 

تصل إىل التصفية.

4( الحتميَّة االجتماعيَّة أصل حوار الثقافات والحضارات في السينما العالميَّة الهنديَّة

 ،»My name is Khaneالهنديَّة من خالل فيلم »اسمي خان العامليَّة  الديني يف السينام  لنا إىل أنَّ الخطاب  توصَّ

م يف حوار الحضارات أو رصاعها، وأنَّ مصدر الرصاع االجتامعي والثقايف  يسعى إىل إبراز أنَّ الحتميَّة الدينيَّة هي التي تتحكَّ

هو الدين والتعصب الديني، يف إحالة إىل رضورة العلامنيَّة واملذهب اإلنساين بدل املنهج الديني. إال أنَّ الثقافات ميكن 

أن تتحاور من خالل املامرسات االجتامعيَّة ذات الطابع اإلنساين، حيث تربط أفكار الفيلم الحوار الثقايف باملبدأ اإلنساين، 

إذ تلتقي الثقافات املختلفة يف الواليات املتحدة األمريكيَّة يف أماكن العمل، وبالتايل كلام اتجه الناس إىل الحياة العمليَّة 

واإلنتاج، أي الحياة املهنيَّة، اتسعت فرصة الحوار الثقايف، وكلام اتجه الناس إىل األفكار الدينيَّة، ضاقت سبل الحوار الثقايف 

وشاع التطرُّف والتعصب والعنرصيَّة والعنف. وهناك مبدأ معروف قوامه أنَّ الثقافة القادرة عىل اإلنتاج املادي والحضاري 
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ة الناعمة حالياً،  ة العسكريَّة سابقاً أو القوَّ والتكنولوجي ثقافة ال تتحاور، بل تسيطر وتفرض نطها سواء من خالل القوَّ

والتي يرى الكثري أنَّها وسائل اإلعالم.

كام أنَّ املامرسات االجتامعيَّة املرتبطة بتوطيد العالقات االجتامعيَّة كحضور حفالت الزواج ومجالس العزاء والتأبني 

وإنشاء الصداقات والجرية والقيام بأنشطة ثقافيَّة ورياضيَّة مشرتكة، من شأنها أن تعزز الحوار الثقايف وتلغي الحدود بني 

هه، وهنا يضّمن الفيلم فكرة تطبيع العالقة مع أشخاص من ديانة أخرى  األديان ومعتنقيها باسم تقبُّل اآلخر واحرتام توجُّ

باسم مذهب اإلنسانيَّة وتوطيد العالقات االجتامعيَّة.

5( الحتميَّة القيميَّة أصل الدفاع عن اإلسالم في السينما العالميَّة الهنديَّة: 

ى الحتميَّة )Determinism( منذ القرن التاسع عرش عىل كّل النظريات التي تحوَّلت إىل علوم مستقلة.  أطلق ُمسمَّ

وما الشعور بالحتمي إال الشعور بالنسق أو النظام األسايس كام يقال. فثمة، يف الواقع، حتميَّة رياضيَّة وأخرى فيزيائيَّة 

للكون. ويتضح أنَّ الحتميَّة الرياضيَّة املبنية عىل النتائج ال تنطبق عىل حتميَّة فيزيائيَّة مبنيَّة أساساً عىل األسباب، وكذلك 

ميكن الحديث عن حتميَّة علم الكيمياء التي تربهن عىل ذاتها يف أجسام منتقاة. ويقصد من الحتميَّة اعتبار متغري واحد 

أنَّه املحرّك األساس يف تفسري أو فهم أيَّة ظاهرة. واملتغرّي الرئيس أو األساس يف هذه النظريَّة الحتميَّة القيميَّة يف اإلعالم 

واالتصال عند الربوفيسور الجزائري عزي عبد الرحمن هو »القيمة« )Value(. يعني ذلك أنَّ أيَّ عنرص أو ظاهرة إعالميَّة 
ُيفرس أو ُيفهم من حيث قربه أو تناقضه أو ُبعده من القيمة.«6

يقول الربوفيسور الجزائري إنَّ اإلنسان ال ُيعترب مصدراً للقيمة بل هو مجّسد لها، عىل اعتبار أنَّ القيمة مصدرها 

الدين، والدين مصدره الله، كام أنَّ املامرسات االجتامعيَّة التي ترتبط بالقيمة تحقق متاسكاً اجتامعياً وثقافياً قادراً عىل 

تحقيق االنفتاح عىل الحضارات األخرى واحرتام خصوصيتها وعدم إلغائها أو السعي لجعلها تابعة. ويربز فيلم »اسمي 

خان My name is Khane« العديد من القيم املرتبطة بدين اإلسالم؛ كالنهي عن الكذب، واإلميان بالله، والثقة بأنَّه 

ع ومساعدة املترضرين، وقيمة التسامح  سيساعد اإلنسان عىل التغلب عىل ظروفه، والزكاة ومساعدة املحتاجني، والتطوُّ

والعمل والكدح واالعتامد عىل النفس، وقيمة العدل بني األبناء وعدم التفريق بينهم لعدم إشاعة متزق التوافق األرسي 

وصلة الرحم. هذه القيم هي التي تعّزز الدفاع عن اإلسالم واملسلمني يف حال التمسك بها، ألنَّها تعرّب عن الصورة الحقيقيَّة 

ألخالق املسلم، وبالتايل من شأنها أن تحّسن صورة الثقافة اإلسالميَّة، وتنّمي من قدراتها الحواريَّة والتواصليَّة مع الثقافات 

األخرى، وهذا ما يؤيده املفكر الجزائري مالك بن نبي بأنَّ األخالق أساس البناء الحضاري وعامد الحوار الثقايف.

كام يتجه الفيلم إىل إبراز عبث األيديولوجيا األمريكيَّة بقيمة الَجامل، من خالل تحويلها إىل عمليَّة صناعيَّة وتجاريَّة، 

ة  ز املخرج يف عرضه للشق االقتصادي للفيلم عىل مبيعات املواد الخاصَّ وربطه باملنتجات االستهالكيَّة التجميليَّة، حيث ركَّ

الزيارة:  تاريخ   ،www.caus.org موقع  نقديَّة(،  )مقاربة  عزي  الرحمن  عبد  عند  اإلعالم  في  القيميَّة  الحتميَّة  نظريَّة  مفاهيم  بوعلي:  نصير  مقال  انظر   - 6
2016/02/23 الساعة: 18: 07.
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بالتجميل من أجل زيادة األرباح وتنمية اإلحساس بالجسد والرغبة يف االهتامم به عىل حساب العقل، وعليه يتحوَّل 

الَجامل من قيمة طبيعيَّة وإنسانيَّة وثقافيَّة ومصدر للراحة النفسيَّة، إىل نسخ كربونيَّة تقيض عىل التميز ومتيع الفكر 

اإلنساين من خالل استباحة جسد املرأة وتحريك الغرائز، فتتحول كلُّ محتويات الثقافة حتى الرسياليَّة والخياليَّة منها 

عي حملها لواء الحضارة  إىل مادة يسهل بيعها ورشاؤها يف ظّل السوق العامليَّة التي تتحكم فيها القوى العامليَّة التي تدَّ

اإلنسانيَّة يف القرن الحادي والعرشين، وذلك عن طريق تحييد القيم، ويقصد بذلك إبعاد القيم كعوامل مؤثرة، وميثل ذلك 

ى ذلك إىل انتشار محتويات  ق للجمهور الواسع، وقد أدَّ يف تغييب القيم عن املحتويات حيث تنبني عىل ما ميكن أن يسوَّ
العنف والجنس.«7

6( حتميَّة العقل والمعرفة أصل الثقافة والحضارة في السينما العالميَّة الهنديَّة: 

داللياً  تساؤالً  »آسبريجر«  متالزمة  صنف  د«  »التوحُّ بوسم  البطل  شخصيَّة  وسم  عىل  النص  كاتب  اعتامد  يطرح 

األمريكيَّة  املتحدة  الواليات  واملسلمني يف  اإلسالم  الدفاع عن قضية  يتوىل  الذي  والرئيس  األوَّل  البطل  أنَّ  إذ  جوهرياً، 

د  د وليس شخصاً عادياً، وتثبت الدراسات العلميَّة األخرية أنَّ التوحُّ ة عامليَّة ونوذج للغرب، شخص مصاب بالتوحُّ كقوَّ

مل يعد يصنَّف كمرض بل كحالة مختلفة وجديدة للعقل البرشي، وما يظهره املتوحدون عموماً وبطل الفيلم خصوصاً 

العامل  التعاطي مع  الطريقة املميزة يف  هو قدرات عقليَّة خارقة، وذكاء وفطنة حادان، وإرصار وإرادة كبريان، وحتى 

الخارجي. ومن هنا يسقط املخرج صفات شخصيَّة املتوحد عىل الصفات التي يجب توفرها يف العقل املسلم، ليستطيع 

وُيعرف  ملغياً.  أو  تابعاً  يكون  أن  دون  اآلخر  عىل  االنفتاح  من  متّكنه  حضاريَّة  صناعة  إىل  الثقافيَّة  مدخالته  تحويل 

املتوّحدون برتكيزهم يف موضوع واحد أو االنتباه إىل يشء واحد بشكل دائم، وهو ما يجعلهم يبدعون فيه، وهذا يدلُّ 

عىل رسالة الفيلم املوجهة للمسلمني إىل الرتكيز يف قضيتهم األساسيَّة من خالل تطوير قدراتهم املعرفيَّة العلميَّة. إال أنَّ 

الجرعة الخياليَّة التي يحتويها الفيلم تربز من خالل املبالغة يف الدور الذي قام به البطل املتوحد، الذي مّكنه يف األخري 

من الوصول إىل رئيس الواليات املتحدة األمريكيَّة الجديد باراك أوباما وإبالغه رسالة أنَّه ليس كلُّ مسلم إرهابياً. ذلك 

أنَّ املتوحدين أشخاص معروفون مبحدوديَّة قدراتهم اللغويَّة التواصليَّة واالجتامعيَّة، وذلك قد يوحي بأنَّ إرصار املسلم 

الثقافيَّة  املسلمني إىل ظاهرة صوتيَّة تعطل طاقتهم  انتسابه لإلرهاب فعل غري مجٍد، يحّول  براءته وعدم  إثبات  عىل 

ومسريتهم الحضاريَّة، فالحاجة إىل تطوير املعارف والعمل واإلنتاج أساس تفعيل طاقة املسلمني، كام يرى الشيخ الغزايل، 

ويظهر الفيلم انزعاج املتوحدين من األصوات الصاخبة وخصوصاً العادات والتقاليد الهنديَّة، يف إشارة إىل الُبعد الصويت 

للثقافة الشعبيَّة لدى املجتمع اإلسالمي.

وقد افتتحت بداية الفيلم بقراءة البطل لجملة من كتاب عقول مختلفة، يف إحالة إىل الحاجة للعقل املختلف. كام 

ذكر العقل مرة أخرى لإلشارة إىل أنَّ نوم العقل فيه راحة جسديَّة، ولكنَّ ذلك إن طال فسوف يتسّبب يف ركود حضاري 

ه األيديولوجي للفيلم تتعّلق بإظهاره لنوع العقل األهّم فيه، وهو الذي ميّثله  ة يف التوجُّ وثقايف. إال أنَّ املالحظة املهمَّ

2009، ص  بيروت،  الثانية،  الطبعة  العربيَّة،  الوحدة  دراسات  متميز(، مركز  إعالمي  فكر  )نحو  االتصال  نظريَّة  في  دراسات  الرحمن،  عبد  7 -عزي 
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إيرانياً،  املتوحد يف طفولته بحكم خصوصيته فارسياً  البطل  الحاصل عىل شهادات جامعيَّة عليا ويتوىل تدريس  املعّلم 

ونسبه إىل عائلة عريقة اشتهرت بإنتاج السفن واألساطيل، وهنا نجد إحالة ضمنيَّة إىل الثقافة والحضارة اإليرانيَّة من قبل 

ه اإلسالمي للفيلم موالياً إليران  املخرج، يف مقابل إظهار الصورة السلبيَّة للحضارة والثقافة األمريكيَّة، وعليه يظهر التوجُّ

ومعادياً ألمريكا.

ة الخاتمة والنتائج العامَّ

ميكن القول إنَّ السينام هي الصناعة الحضاريَّة التي تعرّب عن حوار الثقافات أو رصاعها، وإنَّ السينام العامليَّة الهنديَّة 

من خالل فيلم »اسمي خان My name is Khane« تخصيصاً وليس تعمياًم تعّدد السياقات التي تتناول فيها فكرة الحوار 

والرصاع وتفككها حسب أيديولوجيتها إىل رصاع ثقايف تلفه الحتميَّة الدينيَّة للثقافة، وتظهر من خالل تجسيد الخطاب 

ه إىل العلامنيَّة وقولبة الثقافات يف العامل  الديني يف رموز تعّمق هذا التنافر من خالل السعي إىل إلغاء مبدأ الدين والتوجُّ

د من خالل فكرة العمل واإلنتاج، ذلك أنَّ املبدأ املهني واالقتصادي  ا الحوار الثقايف فيتجسَّ باسم العوملة والقرية الكونيَّة، أمَّ

ة الحضاريَّة والثقافيَّة، كام أنَّ املامرسات االجتامعيَّة التي تؤّدي إىل توطيد العالقات االجتامعيَّة  هو القادر عىل تجاوز الهوَّ

ة الرصاع الثقايف، يف محاولة إلذاعة املبدأ اإلنساين القائم عىل املحبَّة وصداقة كّل  وترسيخها من شأنها أن تخّفف من حدَّ

األديان وتقبُّل اآلخر بدل املبدأ الديني اإلسالمي القائل: »ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم قْل إنَّ هدى 

الله هو الهدى ولنئ اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ويل وال نصري«.8 حيث يجب فصل 

ة للناس حتى ال يشيع اإلرهاب والتعصب والعنف والتطرُّف والتقسيم الطائفي واملذهبي )هذا  الدين عن الحياة العامَّ

طبعاً حسب الحجج واالدعاءات الواردة يف الفيلم(، وهنا يتجىل أنَّ مسألة حوار ورصاع الثقافات والحضارات مسألة حوار 

ب،  بني الله مجّسداً يف الدين، واإلنسان مجّسداً يف العقل، وأنَّ االنحراف القيمي لإلنسان هو الذي يشيع التطرُّف والتعصُّ

إذ أنَّ اإلنسان هو الذي يجّسد ذلك بحكم نسبيَّة أفعاله وثقافته، وليس الدين الذي ُيعترب مطلقاً ومنزَّهاً. كام أنَّ حاجة 

املسلمني إىل العقل واملعرفة رضورة حضاريَّة ال غنى عنها لتطوير الثقافة اإلسالميَّة وتنمية مخرجاتها الحضاريَّة وتقوية 

عودها حيال الثقافات املهينة واملسيطرة التي تسعى إىل تنميطها وتوجيهها.

ة لهذه الدراسة اعتامد السينام العامليَّة الهنديَّة عىل الخيال العلمي واإلسقاط واإلحالة والتضمني  ومن النتائج املهمَّ

املبطن، من حيث إسقاط العقل املتوّحد عىل خصائص العقل املسلم، عىل اعتبار أنَّ األوَّل ظاهرة علميَّة بامتياز، ولكنَّ 

إنَّ وسائل  الرحمن:  الـتأثري. ويقول عزي عبد  أكرث قدرة عىل  لتصبح  والعاطفة  الخيال  من  املخرج أضفى عليها شيئاً 

الشورى يف  أو  العصبية  أو  العام،  الرأي  بدياًل عن مفهوم  عاماً، ويعتربه عزي  رأياً  وليس  إعالمياً  اإلعالم تكون مخياالً 

التي  االجتامعيَّة  النفسيَّة  املشاعر  ن  تتضمَّ باملفهوم حالة  اإلسالميَّة، ويقصد  العربيَّة  املنطقة  الجمهور يف  واقع  دراسة 

ة من محتويات ووسائل االتصال الجامهرييَّة من جهة،  ون بفعل ما يتعرَّض له الجمهور يف املنطقة اإلسالميَّة عامَّ تتكَّ

ر  وبفعل ما يحمله هذا الجمهور من مخزون ترايث وأسطوري من جهة أخرى، ويعترب تعبري »املخيال« نطاً من التصوُّ

8 - سورة البقرة اآلية: 120.
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ره بسهولة، إذ تتداخل فيه الذاكرة التاريخيَّة  الذي هو يف طور التكوين. ومن ثمَّ ال ميكن تحديد طبيعته ومراحل تطوُّ

هة بفعل عرص االنحطاط والظاهرة االستعامريَّة، مع محاولة وسائل االتصال القفز فوق التاريخ والواقع،  بصورة مشوَّ

ة يف املجتمعات العربيَّة اإلسالميَّة. خاصَّ

واقع  دراسة  الشورى يف  أو  العصبيَّة  أو  العام،  الرأي  مفهوم  »بديل عن  اإلعالمي:  املخيال  أنَّ  عّزي  األستاذ  يعترب 

ن بفعل ما  الجمهور يف املنطقة العربيَّة اإلسالميَّة، ويقصد باملفهوم حالة تتضمن املشاعر النفسيَّة االجتامعيَّة التي تتكوَّ

ة من محتويات ووسائل االتصال الجامهرييَّة من جهة، وبفعل ما  يتعرَّض له الجمهور يف املنطقة العربيَّة واإلسالميَّة عامَّ

ر الذي هو يف  يحمله هذا الجمهور من مخزون ترايث وأسطوري من جهة أخرى، ويعترب تعبري »املخيال« نطاً من التصوُّ

هة  ره بسهولة، إذ تتداخل فيه الذاكرة التاريخيَّة بصورة مشوَّ طور التكوين؛ ومن ثمَّ ال ميكن تحديد طبيعته ومراحل تطوُّ

ة يف املجتمعات  بفعل عرص االنحطاط والظاهرة االستعامريَّة مع محاولة وسائل االتصال القفز فوق التاريخ والواقع، خاصَّ
العربيَّة اإلسالميَّة.«9

الفيلم  املعرفيَّة والعقليَّة مبكونات خطابيَّة عاطفيَّة، تحّول  املنطلقات  املعاين ذات  تغليف وتبطني  أنَّ مسألة  كام 

السيناميئ الهندي إىل فيلم معطل حضارياً وغري قادر عىل حامية الخصوصيَّة الثقافيَّة، إذ يبقى موجهاً للتسلية والتخدير 

الوجداين والفكري، لذلك يقول الناقد السيناميئ الكبري »إيربت«: »كنت دامئاً أرى أنَّ الفيلم وسيط عاطفي، وأنَّ األفالم 

التعبري عن موقف سيايس أو فلسفي فإنَّ الوسيط املثايل موجود، أال وهو الكلمة  الثقايف. إذا أردت  التعبري  ال تناسب 

املطبوعة. فالفيلم ليس شكاًل فنياً عقالنياً. وعندما نشاهد فيلاًم فإنَّ املخرج يقف وراء ظهورنا ويقول: »انظروا هنا« 

و»انظروا هناك«، »اسمعوا هذا« و»اسمعوا ذاك«، و»اشعروا بهذا« و»اشعروا مبا أريدكم أن تشعروا به«. وبالتايل فإنَّنا 

ة متاماً، فإذا كانت قصة مثرية  إنَّنا نصبح متلّصصني، ونصبح أناساً تستغرقنا القصَّ م الواعي يف ذكائنا.  نتخىّل عن التحكُّ
نا. وهذه تجربة عاطفية تتعلق باملشاعر«.10 تشدُّ

وهذا ما يثبت صحة االفرتاض بأنَّ وسائل اإلعالم تستند إىل نفسيَّة الجامهري. وتؤكد هذه الدراسة أنَّ السينام تكمن 

األخرى وطمسها  الثقافات  لغمر  ه  الثقايف موجَّ الجامهري، وأنَّ خطابها  لوعي  املخّدر  العاطفي  أيديولوجيتها يف طرحها 

حضارياً من خالل آليَّة التبطني العاطفي للعقل.

2011، ص. ص  للنشر، الطبعة األولى، تونس -بيروت،  المتوسطيَّة  الدار  الحديثة في اإلعالم واالتصال،  9 - عزي عبد الرحمن: دعوة إلى فهم المصطلحات 
.63/62

10 - انظر أمير العمري، ما هي السينما؟ على موقع الجزيرة.نت، www.aljazeera.net تاريخ الزيارة: 2016/02/23 
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أوروبا واإلسالم)1(

 �برنار لويس
راضية عبيد  ترجمة:  �

وليس  املايض  يخصُّ  أنَّه  مبا  النسيان،  يطاله  أن  تجارة  املؤرّخون  منه  يتَّخذ  الذي  التاريخ  ملحتوى  أحياناً  يحدث 

املؤرّخني  كان عىل  إذا  ما  ملناقشة مسألِة  بعضهم  م  تقدَّ روما،  ُعقد يف  للمؤرّخني  دويّل  أثناء مؤمتر  أنَّه  أذكر  املستقبل. 

املجازفة بالتنبُّؤ باملستقبل، وكان االّتحاد السوفيايّت وقتها مايزال قامئاً، قّلبنا املسألة يف كّل االّتجاهات حتَّى انتهى واحد 

من زمالئنا السوفيات إىل القول: »األعرس بالنسبة إلينا هو التنبُّؤ باملايض«.

1 ـ هذا البحث تعريب للمقال التالي في لغته األصليَّة )بالفرنسيَّة(: 

Bernard Lewis ,L’Europe et L’islam ,in Le Débat ,n ,3/2008 ,150 p-p16-29. 
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اّدعاء صياغة تنّبٍؤ ما، سواء أكان عن مستقبل أوروبا أو مستقبل اإلسالم، لكن  النظر عّني، فإنَّه باإلمكان  وبغّض 

رات، وإبراز النزعات املعتمدة يف املايض، والكشف عن تلك التي  ع من املؤّرخ التعرُّف عىل النزعات والتطوُّ بوسعنا أن نتوقَّ

ما تزال ملحوظة يف الحارض؛ وانطالقاً من ذلك، متييز اإلمكانات والخيارات التي تتهيَّأ لنا يف املستقبل.

عند تناولنا للعامل اإلسالمّي، مثَّة داٍع مخصوص ملنحه مكانته الكاملة يف التاريخ؛ ذلك أنَّ املجتمع اإلسالمّي يغّذي 

البلدان  فإنَّ  أوروبا،  يف  فشيئاً  وشيئاً  الشامليَّة  أمريكا  يف  يحدث  ما  عكس  وعىل  بالتاريخ.  اً  حادَّ وعياً  استثنائيَّة  بصفة 

ة يف الرشق األدىن، متتلك ثقافة تاريخيَّة تعود إىل ظهور اإلسالم يف القرن السابع للميالد. هذه الثقافة  اإلسالميَّة وخاصَّ

نشيطة ومنترشة ومصانة، حتَّى وإن كانت ال تحظى دوماً بالتثبُّت، فإنَّها تدخل يف التفاصيل. وخالل الحرب التي َتواجه 

ف أنَّ معرفة التاريخ  تها من اإلشارات إىل التاريخ. وقد تكشَّ ت قوَّ ت الدعاية يف الجانبني واستمدَّ فيها العراُق وإيران، تغذَّ

أساسيَّة ملن يروم فهم الخطاب العاّم للقادة املسلمني اليوم، سواء أكانوا يف الحكم أو املعارضة، يف الداخل أو يف املنفى.

ل لدى املؤرّخني، وهي يف جوهرها اصطالح  التاريخ إىل فرتات، موضوع مفضَّ إنَّ الفرتات املعلومة، مبعنى تقسيم 

يتبنَّاه املؤّرخ ألغراض البيداغوجيا والتأليف، وال مينع هذا أن ُتالَحظ خالل الزمن الطويل لتاريخ اإلنسانيَّة نقاط انعطاف 

ة، أي نهاية عهد وبداية آخر. أنا كّل يوم أكرث اقتناعاً بأنَّ الحالة هي ذاتها راهناً، وبأنَّنا نشهد يف  وتغرّيات حقيقيَّة وهامَّ

اً يف التاريخ يعادل يف األهميَّة سقوط روما، أو ظهور اإلسالم، أو اكتشاف األمريكتنْي. هذا الوقت تغريُّ

من املتَّفق عليه أنَّ التاريخ املوصوف بـ«الحديث« )»املعارص« بالنسبة إىل الفرنسّيني( للرشق األدىن ينفتح يف أواخر 

القرن الثامن عرش، عندما برهنت حملة عسكريَّة صغرية بقيادة الجرنال الشاّب بونبارت عىل قدرتها عىل احتالل مرص 

أيَّة مقاومة، وقد  يتحّققان دون  بلد يف قلب اإلسالم واحتالله  الصدمة رهيبة: فغزو  إدانة.  بأرسها وعىل حكمها دون 

أعقبتها صدمة ثانية حدثت بعد بضع سنني عندما ُطرد الفرنسيُّون، ليس من املرصّيني أنفسهم وال حتَّى من قبل سادتهم 

األتراك العثامنّيني، بل من أسطول صغري للبحريَّة امللكيَّة الربيطانيَّة، بقيادة األمريال الشاّب هوراشيو نيلسون الذي أجرب 

املحتلَّ عىل ركوب البحر واإلبحار يف اّتجاه فرنسا.

لهذين الحدثني أهميَّة رمزيَّة عميقة، فمنذ بداية القرن التاسع عرش، مل تعد البلدان املتموقعة تاريخيَّاً يف قلب اإلسالم 

تحت رقابة قادة مسلمني، وقد مورس تأثرٌي مبارش أو غري مبارش، ويف الغالب مراقبٌة من بلدان خارجيَّة أوروبيَّة أي مسيحيَّة، 

وقتها فقط بدأ مصطلح أوروبا ُيستعمل يف الرشق األدىن اإلسالمّي، وقد انحرص التغريُّ يف املصطلح دون املساس باملفهوم.

ة خارجيَّة، فام كان يصنع حياة هذه البلدان  ة التي تحكم البلدان اإلسالميَّة، منذ ذلك الوقت فصاعداً، قوَّ كانت القوَّ

ا هو التنافس بني البلدان األجنبيَّة، ويتمثَّل  ا هي قرارات وأعامل وافدة من الخارج، وما كان مينحها هامش ترصُّف إنَّ إنَّ

الدور الذي ميكن لهذه البلدان اإلسالميَّة أن تلعبه واملسموح لها به، يف محاولة االستفادة من ذلك التنافس بني تلك 

القوى باستخدامه ضدَّ بعضها بعضاً. وللمؤّرخ أن يالحظ أنَّ اللعبة مل تتغريَّ من القرن التاسع عرش إىل بداية القرن الحادي 

والعرشين، فقادة الرشق األدىن يلعبون هذا الدور بنجاحات متنّوعة، أثناء الحرب العامليَّة األوىل، فالثانية، فالحرب الباردة 

يف النهاية.
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وروسيا  وأملانيا  وفرنسا  العظمى  بريطانيا  هي:  طويلة  لفرتة  اإلمربياليَّة  الهيمنة  أجل  من  املتنافسة  القوى  كانت 

وإيطاليا. هذا التنافس أثقل كاهله مبحتوى إيديولوجّي خالل النصف الثاين من القرن العرشين ـ الحلفاء ضّد املحور بني 

ي هم أصدقايئ«،  1939 و1945، الرشق ضّد الغرب خالل الحرب الباردة. وعىل قاعدة املبدأ الذي يزعم أنَّ »أعداء عّدوُّ

ل نحو املتنافسني اإلمربيالّيني  ظهر للشعوب تحت الهيمنة األجنبيَّة أو الحكم األجنبّي من سادتهم أنَّه من الطبيعّي التحوُّ

أوَّالً واإليديولوجّيني الحقاً.

ونسوق للتدليل عىل ذلك هذه التقسيامت التي ظهرت يف البلدان التي تحت الهيمنة اإلمربياليَّة الفرنسيَّة والربيطانيَّة، 

وهي بداية يف صالح النازّيني ثمَّ يف صالح السوفيات، حتَّى أحياناً دون أن يتغريَّ القادة. ومع ذلك تجدر مالحظة أنَّه ال 

وجود، عىل ما يبدو، ملكافئ ُمواٍل للغرب يف البلدان اإلسالميَّة الخاضعة للهيمنة السوفياتيَّة. فالنظام السوفيايّت، حتَّى قبيل 

انهياره، أظهر قدرات عىل التوجيه والردع مل تتهيَّأ بطريقة مكافئة لإلمرباطوريَّات الغربيَّة ومجتمعاتها األكرث تفتُّحاً.

نه بونبارت ونيلسون. مل تعد القوات  ع ريغن وغورباتشوف نقطة النهاية للعهد الذي دشَّ انتهت اللعبة اليوم، لقد وقَّ

ل  الخارجيَّة تهيمن عىل الرشق األدىن. والشعوب هناك لديها بعض الصعوبة يف التأقلم مع الوضعيَّة الجديدة، ويف تحمُّ

املسؤوليَّة كاملة ألعاملها ونتائجها. وال أحد عربَّ عن هذا التغريُّ مبنتهى الوضوح والبالغة أفضل من أسامة بن الدن.

صدمة النزعات الكونيَّة

العميقة للرشق األدىن  االّتجاهات والتيَّارات  الخارجيَّة، ميكننا مالحظة عودة ظهور بعض  الهيمنة  نهاية عرص  مع 

التاريخّي القديم التي قمعتها الهيمنة الغربيَّة خالل القرون املاضية، أو عىل األقّل حجبتها. لقد عادت إىل واجهة املشهد. 

أحد هذه االّتجاهات هو الرصاع الداخيّل بني مختلف قوى الرشق األدىن، وهو رصاع عرقّي طائفّي إقليمّي. هذا النوع 

ته يف عهد اإلمربياليَّات. ويف أيَّامنا هذه عاد بكثافة متجّددة كام  من الرصاع حتَّى وإن مل يتوقَّف أبداً فقد تضاءلت شدَّ

تشهد عىل ذلك املواجهة غري املسبوقة يف القرون األخرية بني اإلسالم السّنّي واإلسالم الشيعّي.

بني  كويّن  أنَّه رصاع  عىل  املسلمني  بني  إليه  ُينظر  ما  عودة  ويتمثَّل يف  موضوعنا،  مبارشة يف  يدخل  آخر  تغريُّ  مثَّة 

ت إىل هذه الحروب  العقيدتني الرئيسّيتني: اإلسالم واملسيحيَّة. هذه النظرة إىل الذات عند املسلمني كام عند املسيحّيني أدَّ

الطويلة التي دامت أربعة عرش قرناً، وهي تشهد اآلن مرحلة جديدة. يف الجانب املسيحّي الذي يدخل قرنه الحادي 

والعرشين مل يعد االنتشاء بالنرص مناسباً، باستثناء بعض الجامعات من األقّليَّات؛ ويف عقر دار اإلسالم الذي يدخل قرنه 

ة تجد تعبرياً جديداً لها يف حركات املقاومة. ة مهمَّ الخامس عرش تظلُّ نشوة النرص قوَّ

نالحظ أنَّ كلتا الديانتني مل تكونا يف البدايات ولفرتة طويلة تريدان االعرتاف بوجود مواجهة، خوفاً من االعرتاف بأنَّ 

ة،  عي كلُّ واحدة أنَّ الرصاع الذي يضعها وجهاً لوجه هو بني الدين الحّق، مبعنى معتقداتها الخاصَّ اآلخر ديانة كونيَّة. وتدَّ

لت كلُّ واحدة لفرتة طويلة أن تسّمي األخرى بألفاظ ال متتُّ إىل املعجم الدينّي بصلة، فاملسلمون  ار. وقد فضَّ وبني الكفَّ

ون املسيحّيني بالرومّيني والفرنجة والسالفّيني وما إىل ذلك، فيام يتكّلم املسيحيُّون عن املسلمني باعتبارهم مورّيني  يسمُّ
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وتتاراً وتركامناً، وال تخلو التسميات من سوء نيَّة، ويف الغرب ُيعنيَّ املسلمون باملحّمدّيني، وهو مصطلح ال يطلقه املسلمون 

عىل أنفسهم كام هو شأن مصطلح املسحّيني املرتبط باملسيح. ويستعمل املسلمون مصطلح النرصايّن لتعيني املسيحّي.

لقد تزامن إعالن الحرب تقريباً مع بداية اإلسالم. تذكر الرواية املوغلة يف القدم أنَّ الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ 

أرسل يف السنة السادسة للهجرة املوافقة لـسنة 628 بالتاريخ امليالدّي سّتة مبعوثني يحملون خطابات إىل أباطرة بيزنطة 

ل  ام وأمراء آخرين إلخبارهم بظهور اإلسالم ودعوتهم العتناق العقيدة أو تحمُّ وفارس وإىل النجايّش يف الحبشة وإىل حكَّ

العواقب يف حال اعرتاض سبيل الدعوة. أصالة هذه الخطابات موضع شّك، لكنَّ مضمونها ال يعكس نظرة الهيمنة لدى 

املسلمني منذ القدم.

ويف وقت الحق من القرن األوَّل للهجرة، ُوجدت نقوش تشهد عىل عنف املواجهة بكّل ما يف الكلمة من معنى. 

لقد عرف هجوم اإلسالم ضدَّ املسيحيَّة وما أعقبه من رصاع بدافع وجوه الشبه بني الديانتني أكرث منه بسبب االختالفات 

بينهام ثالث مراحل؛ تعود األوىل إىل البدايات املبّكرة لإلسالم عندما انترش خارج مهده، شبه الجزيرة العربيَّة نحو الرشق 

األدىن وما يليه. حينها غزت الجيوش اإلسالميَّة سورية وفلسطني ومرص وشامل إفريقيا وعدداً من البلدان التي كانت تدين 

باملسيحيَّة وانضوت تحت راية اإلسالم والعروبة. ومن ثمَّ وضعت الجيوش اإلسالميَّة قدماً يف أوروبا بغزو إسبانيا والربتغال 

ة أراٍض يف جنوب إيطاليا. لقد تمَّ دمج هذه املناطق بالعامل اإلسالمّي، وكذلك، ولبعض الوقت،  وصقّلية، وأضافت إليها عدَّ

جزء صغري من فرنسا مامَّ وراء جبال البريينه التي اخرتقتها أيضاً الجيوش اإلسالميَّة.

وتبع ذلك رصاع عنيف وطويل سعى من ورائه املسيحيُّون إىل اسرتجاع جزء من املمتلكات اإلسالميَّة، وقد أفلحوا 

سة،  يف ذلك يف أوروبا لكنَّهم أخفقوا يف شامل إفريقيا والرشق األوسط اللذين خرستهام املسيحيَّة ابتداء من األرض املقدَّ

حيث فشلت هذه السلسلة من الحمالت املعروفة بالصليبيَّة.

ة، إذ يف تلك األثناء وبعد أن فشل العامل اإلسالمّي مرَّة أوىل يف محاولته غزو أوروبا،  ومع ذلك مل تكن هذه نهاية القصَّ

فإنَّه شنَّ هجوماً ثانياً، ليس هذه املرَّة بقيادة العرب واملورّيني، ولكن بقيادة الرتك والتتار. يف أواسط القرن الثالث عرش 

دخل غزاة روسيا املنغوليُّون يف اإلسالم، والرتك من جانبهم بعد غزوهم آسيا الصغرى حارصوا املدينة املسيحيَّة القدمية 

يف أوروبا القسطنطينيَّة التي سقطت سنة 1453. ثّم جاء دور البلقان، وحكم الرتك فرتًة نصف املجر. وحاول الرتك مرَّتني 

االستيالء عىل فيانا سنة 1683. كام شنَّ القراصنة الرببر بسواحل شامل إفريقيا املعروفون لدى مؤرّخي الواليات املّتحدة 

عهم سنة 1627، ونحو أماكن أخرى متنّوعة من أوروبا الغربيَّة  غارات عىل أوروبا وأوغلوا إىل إيسلندا، الحّد األقىص لتوسُّ

ث أرشيف ذلك العهد عن 700 أسري اقتيدوا إىل الجزائر. ة بالتيمور األوىل يف إيرلنده سنة 1631. ويتحدَّ خاصَّ

ت أوروبا بهجوم معاكس ولكن بنجاح ورسعة أكرث. أعاد املسيحيُّون غزو روسيا وشبه جزيرة البلقان،  ومرَّة أخرى ردَّ

م يف األرايض اإلسالميَّة وطرد الفاتحني إىل ديارهم. اتَّخذت هذه املرحلة من الهجوم املعاكس تسمية جديدة:  وذلك بالتقدُّ

ل الغرب بحكم إرثه اليهودّي  اإلمربياليَّة، وهي ال تنطبق إال عىل الغرب عندما يهاجم آسيا وإفريقيا وليس العكس. ويتحمَّ

املسيحّي تقليداً طوياًل من الذنب وجلد الذات للتكفري عنه.

اإلسالم في الغرب
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فتح هذا الهجوم األورويبُّ املضادُّ مرحلة جديدة شهدت تأسيس أوروبا لحكومة يف قلب الرشق األوسط. لقد بدأ 

العهد األورويبُّ عقب الحرب العامليَّة األوىل لينتهي عقب الحرب العامليَّة الثانية. وقد شهدنا ـ نحن املعارصين ـ نهاية كّل 

ة روسيَّة عىل أرض اإلسالم. هيمنة أوروبيَّة وخاصَّ

الترصيحات املثرية لالهتامم نظرته للحرب يف أفغانستان بني 1978 و1988 ذلك  يبسط أسامة بن الدن يف بعض 

للجهاد اإلسالمّي ضدَّ  انتصاراً  ه بن الدن  الرصاع الذي شهد هزمية الجيش األحمر فانهيار االّتحاد السوفيايّت الذي يعدُّ

الكفر، وهو يقّدر أنَّ الرتك الاّلئكّيني املوالني للغرب هم من أوصلوا التاريخ اإلسالميَّ إىل الدرك األسفل، ويرى أّن اإلطاحة 

ة األعتى، وهزمه. باألمريكّيني أمر يسري بعد مواجهة املسلمني لالّتحاد السوفيايّت، القوَّ

يبدو األمر متأّكداً يف العرشيَّة 1990، عندما شهد العامل الهجوم تلو اآلخر ضدَّ القواعد واملنشآت األمريكيَّة، دون أن 

دت دروس  يلوح أيُّ ردٍّ ما عدا عبارات الشجب وإطالق صواريخ مكلفة عىل املناطق النائية غري املأهولة. وبالفعل، تأكَّ

فيتنام وبريوت )1983( يف مقاديشو )1993(؛ يف هاتني املدينتني، تسبَّب هجوم دموّي عىل األمريكّيني األعضاء يف بعثة 

األمم املتَّحدة يف االنسحاب الكيّلّ واملبارش تقريباً للجيوش. ذاك هو مجرى األحداث التي قادت إىل 11 سبتمرب، ويهدف 

الهجوم بوضوح إىل طّي فصل أوَّل وفتح آخر سيشهد انتقال الحرب إىل قلب معسكر العدو.

الموجة الثالثة

يف نظر أقليَّة متعّصبة وحازمة من املسلمني، ُتعدُّ املوجة الثالثة من الهجوم قد بدأت دون أدىن شّك، وهي تكتيس 

ة اإلرهاب والهجرة. أشكاالً مختلفة، وخاصَّ

اإلرهاب هو عنرص من معضلة أكرب، مبعنى العنف عموماً واستعامله لصالح الدين. وليس لإلسالم، كام يراد إفهامنا، 

تلك التطّلعات السلميَّة التي للمسيحيَّة يف البدايات. فعلم اإللهيَّات والرشيعة يف اإلسالم كام التطبيق، إن مل تكن النظرّية 

بعض  الحرب يف  إىل  باللجوء  تطالب  بل  تنادي  الحياة،  أنَّها حقيقة من حقائق  الحرب عىل  يعرّف جميعها  املسيحيَّة، 

الوضعيَّات؛ وتريد وجهة النظر التقليديَّة أن ينقسم العامل إىل شطرين: دار اإلسالم حيث الرشع والحكم وفقاً لتعاليمه، 

عة تحت اسم دار الحرب. وبقيَّة العامل املجمَّ

والحرب ال تعني اإلرهاب، ذلك أنَّ اإلسالم ينّظم يف تعاليمه مامرسة الحرب بفرضه احرتام قوانينها ومعاملًة إنسانّية 

للنساء واألطفال وغري املقاتلني، كام أنَّه ال يقرُّ األعامل اإلرهابيَّة ويحرّم االنتحار.

لقد احرُتمت هذه القواعد واملعتقدات يف زمن اإلسالم األوَّل، ثّم تآكلت يف أيَّامنا هذه، وأعيَد تفسريها، واسُتبعدت 

ة من مختلف مدارس اإلسالم الراديكايّل. جميع املنّفذين ألعامل اإلرهاب هم يف حاجة إىل إعالم أفضل  بتربيرات مستمدَّ

عن معتقداتهم وتقاليد دينهم، لكنَّ األمور تجري عىل عكس ذلك، ألنَّ املنتحرين بالتفجري وغريهم من اإلرهابّيني أصبحوا 

ناذج يقتدي بها عدد متزايد من الشبَّان املدفوعني بالغضب واإلحباط.
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ا الهجرة فتخصُّ مبارشة وبدرجة أوىل أوروبا. مل يكن من املقبول يف األوَّل أن يستقرَّ مسلم يف بلد غري مسلم،  أمَّ

وقد تناولت نصوص الرشيعة املسألة بطرق مختلفة: هل يجوز ملسلم أن يعيش أو حتَّى أن يذهب إىل بلد غري مسلم؟ 

وإذا حصل فامذا عليه أن يفعل؟ ال يجيز الفقهاء عموماً اإلقامة يف بالد الكفر وعىل أسري الحرب أن يحافظ عىل إميانه 

غنائم  أخذ  بلد غري مسلم هو  لزيارة  املرشوع  الوحيد  والغرض  ممكن،  أقرب وقت  بلده يف  إىل  العودة  ويعمل عىل 

ار، كام حصل لصقّلّية  ع الحقاً ليشمل املهامَّ الديبلوماسيَّة والتجاريَّة؛ وحتَّى من تقع بلدانهم يف أيدي الكفَّ الحرب، ثمَّ توسَّ

املسلمة التي غزاها النورمانديُّون يف القرن الحادي عرش، وإسبانيا يف أواخر القرن الخامس عرش، فهل عليهم أن يبقوا 

ة. عليهم املغادرة عىل أمل استعادة وطنهم وإعادة إشاعة اإلميان  فيها؟ والجواب بالنفي دامئاً، خوفاً من وقوعهم يف الردَّ

الحقيقّي، وقد أفتى بعض الفقهاء بجواز البقاء إذا تهيَّأت لهم فرصة مامرسة شعائرهم.

والحال أنَّ مغادرة الديار طوعاً واالستقرار يف دار الحرب أصبحا أكرث انتشاراً يف الوقت الراهن بداعي العوز االقتصادّي 

املتزايد يف العديد من البلدان اإلسالميَّة وَجَشع قادتها وطغيانهم.

يستفيد املهاجرون املسلمون من حريَّة التعبري ومستوى التعليم املفتقدْين يف بلدانهم، واإلرهابيُّون أنفسهم يتمتَّعون 

اتهم وعمليَّاتهم يف أوروبا، وبدرجة أقّل يف الواليات املتَّحدة. ومن العوامل الفاعلة يف الوضع  بحريَّة أكرب فيام يتعّلق مبعدَّ

ابيَّة، وكذلك يف الشيعة  الحايّل ظهور الراديكاليَّة الجديدة يف العامل اإلسالمّي، وهي من انتامءات شتَّى، ومتمّثلة يف الوهَّ

اإليرانيَّة منذ الثورة اإليرانيَّة. وال يخلو األمر من تناقض، ذلك أنَّ اإلسالم الراديكايّل أشدُّ خطراً عىل أوروبا وأمريكا منه عىل 

الرشق األدىن وعىل شامل إفريقيا، بسبب ما بذله حّكاَم املنطقتني األخريتني من حنكة يف التصّدي للتطرُّف؛ ومل مينع ذلك 

من اعتبار الراديكاليَّة اإلسالميَّة أشدَّ خطراً عىل اإلسالم منه عىل الغرب.

ايّب مبنطقة َنْجد يف القرن الثامن عرش، وقد جعل غزو آل سعود  الراديكاليَّة السّنيَّة هي يف جوهرها من أصل وهَّ

ًة عظمى عىل األرايض اإلسالميَّة  لنجد، يف سنة 1920 وإقامة اململكة العربيَّة السعوديَّة فيها، جعل من منطقة هامشيَّة قوَّ

سة  ابيَّة كثرياً من هيبة األرسة املالكة السعوديَّة ونفوذها، وهي املسيطرة عىل البقاع املقدَّ وما يليها، وقداستفادت الوهَّ

ة من النفط. لإلسالم: الحّج السنوّي، واستفادت أيضاً من الرثوة الضخمة املستمدَّ

الثورة اإليرانيَّة هي من طراز آخر، إذ كانت حدثاً ذا طابع ميكن مقارنته مبا ُيفهم من الثورة الفرنسيَّة أو الروسيَّة، 

وكان لها تأثري عىل كامل منطقة العامل اإلسالمّي، الشيعّي والسّنّي بالرشق األدىن وما يليه.

املسألة األخرى موضوع النقاش اليوم هي مسألة االستيعاب، فإىل أّي مدى ميكن للمهاجرين املسلمني الذين استقرُّوا 

يف أوروبا أو أمريكا الشامليَّة أن يصبحوا أعضاء كاملني يف تلك البلدان كام فعل مهاجرون آخرون قدموا أفواجاً؟

مثَّة نقاط أخرى تتطّلب النظر والتحقيق، ومنها ما يتعّلق بفهم أهداف االستيعاب ومضامينه. مثَّة تناقض يف املفاهيم، 

بالنسبة إىل من يصبح  الهويَّة اإلثنيَّة  بالنسبة إىل املهاجر إىل أمريكا؛ وهو الوالء والتنازل عن  انتامء سيايّس جديد  إنَّه 

اإلسالم في الغرب



71

فرنسيَّاً أو أملانيَّاً، سواء بالنظر إىل مشاعر كّل فرد أو باعتبار ما يبدو مقبوالً من الجميع. وقد استخدمت بريطانيا العظمى 

املنحيني، فاملهاجر املتجّنس يصبح بريطانيَّاً دون أن يصبح بالرضورة إنجليزيَّاً.

لنعد إىل ما أرشنا إليه حول الفرق يف فهم الدين؛ فبالنسبة إىل املسلمني يضمُّ الدين مجموعة أشياء مختلفة منضوية 

موادَّ  القديم  منذ  الغرب  اعتربها  أمور  ذلك،  إىل  وما  واملرياث،  والطالق  الزواج  الشخصيَّة:  األحوال  قوانني  مظّلة  تحت 

ا مفهوم التمييز بني الكنيسة والدولة، بني الروحّي والدنيوّي، بني الكنيّس والالئيّك فليس له مكان وال ما يعادله  علامنيَّة؛ أمَّ

يف تاريخ اإلسالم.

أهو حوار بنَّاء؟

ديَّة  كيف تتعامل أوروبا مع هذا الوضع؟ يف الغالب تجيب أوروبا والواليات املتَّحدة مبا اصُطلح عىل تسميته بالتعدُّ

الثقافيَّة وباإلصالح السيايّس.

للمسلمني وعي قوّي بهّويتهم، إنَّهم يعرفون من هم وماذا يريدون، وتلك خصلة يبدو أنَّ الكثريين يف الغرب قد 

ة من ناحية وضعف من ناحية أخرى. افتقدوها، وهي مصدر قوَّ

للغرب إجابة شائعة ُيصطلح عليها بالحوار البنَّاء، ولهذه املقاربة رسائلها النبيلة، فقد سمح صالح الدين للمسيحّيني 

أنَّه شعر  ويبدو  الصليبيَّة؛  للحروب  إليها  قدموا  التي  الساحليَّة  املدن  بالبقاء يف  سة  املقدَّ واألرايض  القدس  فتح  عندما 

ار ُترجى منهم فائدة، مبا أنَّه ال يوجد واحد منهم  بالحاجة إىل تربير اقرتاحه لدى الخليفة يف بغداد، وكتب أنَّ هؤالء التجَّ

إال ويجلب أسلحة الحرب ويبيعها لنا، وذلك لصالحنا وعىل حسابهم. استمرَّ الحال طيلة الحروب الصليبيَّة وما بعدها حني 

لون متويل  اراً أوروّبيني يرغبون يف بيع األسلحة ومرصفّيني يتعجَّ اقتحمت الجيوش العثامنيَّة قلب أوروبا، لقد صادفوا تجَّ

ام باألسلحة الحديثة، ويواصله القادة يف إيران اليوم. مشرتياتهم، وهذا التقليد سلكه باألمس متعّهدو متوين صدَّ

وتتَّخذ محاوالت الحوار يف أيَّامنا هذه أشكاالً أخرى، فقد كشف لنا أحد األحبار املشهد الخارق لالعتذارات التي 

غري مربَّر ضدَّ بالد إسالم  الصليبيَّة عدواناً  الحروب  أن نجعل من  منَّا  وُينتظر  الصليبيَّة،  الحروب  للمسلمني عن  مها  قدَّ

مساملة. إنَّنا بعيدون عن الحساب، وأوَّل نداء بابوّي لالشرتاك يف حملة صليبيَّة كان سنة 846 يف اليوم التايل لحملة بحريَّة 

ث املعارصون عن 73 مركباً  التيرب، ويتحدَّ العرب، وقد سارت نحو عالية نهر  الواقعة تحت حكم  انطلقت من صقّليَّة 

و10000 رجل احتّلوا لفرتة وجيزة أوستيا ونهبوا كاتدرائيَّة القّديس بطرس يف روما والقّديس بول عىل الضّفة اليمنى لنهر 

ع الكنيّس يف فرنسا الحّكام املسيحّيني محاربة »أعداء املسيح«، ووعد البابا ليو الرابع  اً عىل ذلك ناشد املجمَّ التيرب. وردَّ

مبكافأة سامويَّة لكّل الذين سيهلكون يف القتال ضدَّ املسلمني؛ ويف هذا انعكاس ملا يعد به املسلمون محاربيهم. ومن متام 

الفائدة عند املواجهة التعّلم من العدّو واستعارة وسائله األكرث فاعليَّة. وُتعدُّ الحروب الصليبيَّة محاكاة للجهاد، وإن كانت 

متأّخرة ومحدودة ودون نجاح ُيذكر. فشلت املحاولة وبقيت دون إجابة.

أوروبا واإلسالم
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م رئيس الوزراء الفرنيّس جون بيار رافاران يف خطابه عن العراق بالجمعيَّة الوطنيَّة، توضيحاً  يف 18 أكتوبر 2002، قدَّ

ام حسني هو مواطنه  لة لدى صدَّ صادماً للمقاربة املعارصة حول حرب األربعة عرش قرناً هذه، وذكر أنَّ الشخصيَّة املفضَّ

اب من أن  ب أحد النوَّ ر القدس«، تعجَّ ى الصليبّيني وحرَّ صالح الدين، وهام من تكريت، وأرصَّ عىل توضيح أنَّه َمن »تحدَّ

ينطق رافاران بلفظ »تحرير«، لكنَّ الخطيب تجاهله، ومل يعّلق أحد عىل األمر يف األيَّام املوالية.

يف  ألمريكا  املعارضني  عىل  املتطرّف  اليسار  جاذبيَّة  ميارسون  ن  ممَّ أوروبا  يف  حلفاء  الراديكاليُّون  اإلسالميُّون  وجد 

ضوا السوفيات القدامى، لكنَّ جاذبيَّتهم هي من اليمني املتطرّف عىل العنارص املعادية للساميَّة من  أوروبا، باعتبارهم عوَّ

ضوا النازّيني؛ لقد ربح اإلسالميُّون غالباً عىل أرض املعركة إزاء العنارص نفسها، ألنَّه يحدث  األوروبّيني، الذين يرون أنَّهم عوَّ

أن تنترص الكراهيَّة يف أوروبا عىل الوالءات.

مثَّة اختالف آخر يف أملانيا حيث املسلمون هم باألساس أتراك، وقد ُعوملوا كاليهود، مبعنى أنَّهم ضحايا العنرصيَّة 

واالضطهاد، وهم اليوم يأملون يف قبول مليونني منهم، ويف أن يشفع لهم شعور األملان بالذنب.

ين بني التعميد أو املنفى أو املوت مبجرَّد  مسألة التسامح ُتطرح عىل نطاق أوسع عندما يجد املسلمون أنفسهم مخريَّ

ى إىل االضطرابات املعروفة يف كوسوفو والبوسنة حّتى  استعادة إسبانيا والربتغال، وظّلت شعوب مسلمة يف البلقان مامَّ أدَّ

يومنا هذا.

وتنفتح مسألة التسامح الدينّي عىل العديد من الرهانات؛ فقد أظهر املسلمون يف املايض تسامحاً أوفر من املسيحّيني 

تجاه الديانات األخرى أو التيَّارات الداخليَّة يف اإلسالم أثناء الحروب الطويلة بينهام يف أوروبا الرشقيَّة والغربيَّة. كان يف 

مسيحيَّة القرون الوسطى مجازر وطرد وموت يف املحرقة، وكانت حركات الالجئني من الغرب إىل الرشق عكس ما يحدث اليوم.

هذا التمييز الذي كان مقبوالً يف السابق أًصبح متناقضاً أكرث فأكرث مع املفاهيم الدميقراطيَّة للتعايش املتحرّض، وقد 

ا هو حقٌّ طبيعّي. اعترب جورج واشنطن يف عام 1790أنَّ التسامح ليس مكرمة، وإنَّ

يف أواخر القرن السابع عرش، كان الوضع يف أوروبا الغربيَّة أفضل مامَّ هو يف املقاطعات اإلسالميَّة، إذ أنَّ الرشق قد 

د. انطوى عىل نفسه لشعوره أنَّه مهدَّ

يتطّلعون  أوروبا  إىل  منهم  فاملهاجرون  للتسامح،  آخر  املسلمني معنى  مواطنيهم غري  املسلمون وعدد من  أعطى 

إىل االستفادة من درجة التسامح التي لقيها قدمياً غرُي املسلمني يف اإلمرباطوريَّة اإلسالميَّة. كان هؤالء يديرون أعاملهم 

بأنفسهم، ويطّبقون قوانينهم يف مجاالت الزواج والطالق واملرياث، ولهم مدارسهم، وكان اليهود يتمّتعون بالنظام نفسه، 

ومل يكن للمسلمني هذه الدرجة من االستقالليَّة يف حياتهم القانونيَّة واالجتامعيَّة صلب الدولة الالئكيَّة الحديثة. لقد 

د الزوجات واستقدامهم أكرث من زوجة، وأضحى التعارض بني وضعيَّة النساء داخل هذين املجتمعني  صادفتهم مشكلة تعدُّ

ة زمن انهزام املسلمني. لقد أشعرت الهزمية العسكريَّة املسلم بأنَّه فقد السيادة يف  اسة، خاصَّ دين دينيَّاً مسألة حسَّ املحدَّ

العامل، فلم يشْأ أن يفقدها يف داره، وهو ما يفرّس احرتازه من تحرير املرأة املستلهم من األفكار الغربيَّة.
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ة الرشيعة ينبغي أن يجري عىل غري املسلمني يف  عت أنَّ تطبيق قوَّ لكن حتَّى وقت قريب، سلطة إسالميَّة وحيدة ادَّ

البلدان غري املسلمة، وأّول تعبري علنّي لهذه الرؤية لألمور يعود إىل آية الّله الخميني الذي أعلن من إيران الحكم باإلعدام 

، ليس فقط عىل الكاتب املسلم سلامن رشدي الذي كان يعيش وقتها يف لندن، ولكن  لشتم الرسولـ  صىّل الله عليه وسّلمـ 

أيضاً عىل كّل من ساعد عىل إعداد الكتاب وصناعته وتوزيعه، من طابعني ونارشين وموّزعني وأصحاب مكتبات، وُيفرتض 

أنَّ جميعهم غري مسلمني. هذه الفتوى تبعتها محاوالت كثرية لتطبيق الرشيعة يف بلدان أخرى استقرَّ بها املسلمون. 

ة فعل املسلمني عىل الصور املسيئة التي ظهرت يف الدنارك، وقد تراوحت ردود الفعل األوروبيَّة عىل غضب  ر ردَّ لنتذكَّ

املسلمني بني اإلنكار املتحّفظ واملوافقة الرصيحة.

هل من فرصة ثالثة؟

ا مفتقدان أو موجودان  ها الحامس والقناعة، وهام إمَّ هل تكون ألوروبا فرصة ثالثة؟ للمسلمني يف الظاهر ميزات أهمُّ

نون بوجاهة قضيَّتهم، ويف هذا املضامر، يعيب الغربيُّون بعضهم  بجرعة ضعيفة يف أغلب البلدان الغربيَّة؛ إنَّهم محصَّ

بعضاً ويتخاذلون.

انيَّة. فالنموُّ الطبيعيُّ وحركات  يبدي املسلمون والء وانضباطاً، إالَّ أنَّ العنرص األكرث فاعليَّة لصالحهم هو الرتكيبة السكَّ

ان؛ قد يصبح املسلمون يف مستقبٍل منظور األغلبيََّة يف بعض املدن األوروبيَّة  ات عميقة يف عدد السكَّ الهجرة يجرَّان تغريُّ

عىل األقّل، أو يف بلدان أوروبيَّة. ويالحظ الفيلسوف السورّي صادق العظم أنَّ السؤال القائم هو معرفة ما إذا ستتمُّ 

أسلمة أوروبا أم هل أنَّ اإلسالم سيتأثَّر بأوروبا؟

ومهام يكن من أمر، فإنَّ للغرب مزاياه أيضاً، ليس أقّلها املعرفة والحريَّة، فالجاذبيَّة التي متارسها املعرفة الحديثة يف 

 ، مجتمع يتمتَّع منذ املايض البعيد بسجّل نجاحات يف مجال العلم هي حقيقة. ولدى املسلمني اليوم وعي مؤمل، لكنَّه حادٌّ

رهم النسبّي مقارنة مباضيهم ومبنافسيهم املعارصين، وكثريون هم الذين يتمنَّون القدرة عىل تغيري هذا االختالل إذا  بتأخُّ

ما تهيَّأت الفرصة.

ّية معنى  لكلمة حرَّ ة مساوية فهو جاذبيَّة الحّريَّة. يف بالد اإلسالم مل يكن قدمياً  ا ما هو أقلُّ وضوحاً ولكن بقوَّ أمَّ

سيايّس بل رشعّي، واملفهوم القانويّن هو أنَّ أيَّ شخص ليس عبداً هو حّر؛ ومل تكن الحريَّة والعبوديَّة من تلك االستعارات 

التي استعملها املسلمون كام اسُتعملت يف الغرب. ويكون التمييز بني الحكومات الحسنة والحكومات السّيئة باعتبار 

العدالة والظلم، فالحكم الحسن هو حكم عادل، يشاهد فيه تطبيق الرشيعة حّتى يف قيود السيادة التي يفرضها. التقاليد 

فّية واالستبداديَّة.  اإلسالميَّة، نظريَّاً ويف املامرسة عىل نطاق واسع، إىل حدود هجمة التجديد، ترفض بإرصار الحكومة التعسُّ

وما الصنف املعارص من الدكتاتوريَّة التي تزدهر يف عدد من البلدان اإلسالميَّة إال بدعة مستوردة من أوروبا؛ فكانت أوَّالً 

مت السلطة املركزيَّة عىل حساب عنارص املجتمع الذين منعوها، ثمَّ كانت عن طريق املراحل  عمليَّة التحديث التي دعَّ

املتعاقبة لتأثري النازّيني والسوفيات ونوذجْيهم.
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ى يف الغرب »الحريَّة«، ولكن  العيش تحت نظام العدالة بحسب السّلم التقليدّي للقيم هو ما يقرّب أكرث مامَّ ُيسمَّ

منذ أن انترشت الدكتاتوريَّة عىل النمط األورويّب عرفت فكرة الحريَّة كام يفهمها الغرب طريقها إىل األرايض اإلسالميَّة، 

م أملنا  وتمَّ فهمها بصورة أفضل وتثمينها عىل نطاق أوسع والتوق إليها بحامس أكرب. أليس هنا وعىل األمد الطويل يتجسَّ

ا الوحيد، يف أن نعيش هذه املرحلة األخرية من حرب األربعة عرش قرناً؟.. األفضل، ورمبَّ
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قراءة في كتاب
صناعة اآلخر المسلم في الفكر الغربي المعاصر

 �عبد المنعم شيحة

تمهيد:

التونيس  للباحث  اإلسالموفوبيا«  إىل  االسترشاق  من  املعارص  الغريب  الفكر  يف  املسلم  اآلخر  »صناعة  كتاب  صدر 

بالرياض، سلسلة دراسات االختالف والحوار والتعايش،  للبحوث والدراسات  الشيباين املنصوري1 عن مركز ناء  املربوك 

يف طبعته األوىل سنة 2014، وهو كتاب مثني مبقاييس املعالجة املوضوعيَّة لقضايا تشغل بال املجتمعات اإلسالميَّة يف 

عرصنا الراهن عن صورة املسلم يف الغرب وكيفيَّات صناعة هذه الصورة منذ عصور االسترشاق إىل حدود ما ُيعرف بعرص 

اإلسالموفوبيا.

1 - باحث تونسي مختّص في األديان المقارنة، وهو أيضاً أستاذ مشارك في العقيدة والمذاهب المعاصرة واألديان المقارنة بالجامعة التونسيَّة، وباحث دولي 
مشارك بجامعة تسوكوبا بطوكيو، اليابان.
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وقد أقام املؤّلف كتابه عىل جزأين رئيسني هام:

مه إىل محورين: • القسم األوَّل: فنُّ الّتمّثل وصناعة اآلخريَّة الفكريَّة: االسترشاق نوذجاً. وقد قسَّ

ـ املحور األول: االسترشاق، الفرضيات واملسلامت.

ـ املحور الثاين: االسترشاق الجديد يف الفكر األملاين املعارص، الدراسات القرآنيَّة نوذجاً.

مه بدوره إىل محورين: • القسم الثاين: فّن الّتمّثل وصناعة اآلخريَّة اإلعالميَّة: اإلسالموفوبيا نوذجاً. وقسَّ

- املحور األول: اآلخريَّة واإلرهابوفوبيا األنجلوساكسونيَّة

- املحور الثاين: اآلخريَّة واإلسالموفوبيا الفرانكفونيَّة

تأليفيَّة وبيبلوغرافيا  بأّي معنى«. وخامتة  املعارص  الغريب  الفكر  املسلم-اآلخر يف  ووضع لهام مقّدمة عن »صناعة 

بلغات أربع هي: الفرنسيَّة واإلنجليزيَّة والعربيَّة واألملانيَّة.

1. في قراءة المقّدمة:

تطرَّق الشيباين يف مقّدمة كتابه إىل أهميَّة الخوض يف قضيَّة صناعة اآلخر يف الفكر الغريب املعارص، ال سيَّام أنَّ صورة 

ِليٌَّة ُتصنع صناعة، وليست مطابقة وجوباً للمعطيات املوضوعيَّة املكّونة »للمسلم«  اآلخر املسلم يف الغرب صارت صورة مَتَثُّ

يف حّد ذاته يف مستوى الذات واملوضوع.

وتجد هذه الصورة التمّثليَّة مرّبراتها يف مقولة اآلخريَّة )Autre( )Other( التي ُتفرّس بكونها نظرة الغرب عموماً 

-Post-Colonial Crit )لآلخر املختلف عنه، وصورته اإليديولوجيَّة التي تشّكلت مع مدارس »الّنقد ما بعد االستعامري 

مت مع مدارس »الّنقد ما بعد الحداثوي )Criticism Post-Modern(«2، وهي كذلك مقولة فلسفيَّة  cism(«، ثمَّ تدعَّ

ر الوجودّي، »فمن ليس أنا فهو آخر بالّنسبة إيّل«، كام آمن بذلك فالسفة الفكر الوجودي. وال  تستقي أسسها من التصوُّ

تقف هذه املقولة عىل مجال بعينه ألنَّها تتَّسع لتشمل: »كّل ما ميّيز هذا اآلخر عّني من مأكل ومرشب وملبس وأناط 

ة  فكريَّة وثقافيَّة ماديَّة وروحيَّة ورمزيَّة تنطلق من كيفيَّة الفعل: أكاًل أو رشباً أو مشياً أو كالماً، وتصل إىل الرُّؤى العامَّ
حول الكون والوجود واملصري.«3

والدراسات  للبحوث  نماء  مركز  اإلسالموفوبيا.«  إلى  االستشراق  من  المعاصر  الغربي  الفكر  في  المسلم  اآلخر،  »صناعة  المنصوري:  الشيباني  المبروك   - 2
بالرياض، سلسلة دراسات االختالف والحوار والتعايش، ط1، 2014، ص 12.

3 - المبروك الشيباني المنصوري: »صناعة اآلخر، المسلم في الفكر الغربي المعاصر من اإلستشراق إلى اإلسالموفوبيا.«، سبق ذكره، ص 13.

اإلسالم في الغرب
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ويواصل الشيباين حفره يف مسألة اآلخريَّة4 ليقف عىل وجه آخر لها، قوامه الصناعة التي ترتبط بفّن التمّثل وتشذُّ 

عن املعطيات املوضوعيَّة التي ُبِني عليها االختالف عن اآلخر أساساً. فامُلختلف أصبح ُينظر إليه يف الغرب ال عىل أساس 

ا انطالقاً من طريقة متّثل الغرب لهذا امُلختلف. ليتحوَّل »اآلخر -املختلف« من كائن طبيعّي  اختالفه الطبيعّي والثقايّف وإنَّ

ره الغرب عنها، وُيصبح اختالفه صناعة يتفنَّن الغرب يف تشييد  وجودّي إىل كائن متّثيّل ارتسامّي وتتحوَّل ذاته إىل ما يتصوَّ

معاملها. بل األدهى أنَّ مكّونات الفرد التمييزيَّة مل تعد معطيات موضوعيَّة بل صوراً متّثليَّة: »ُصِنعت صناعًة وُرّكبت تركيباً 
يف معاهد الّدراسات االسرتاتيجيَّة ومختربات البحث والّتفكري، وقد عمل اإلعالم بكّل وسائله عىل تسويقها عامليَّاً.«5

: »الفكر العريب اإلسالمي بكّل مكّوناته وُبناه ورؤاه - منظوراً إليه من الفكر  وهكذا يخلص مربوك الشيباين إىل أنَّ

الغريّب - هو نتيجة مبارشة لفّن الّتمّثل الغريّب لهذا الفكر)...( آخريَّته بالّنسبة إىل الغرب صناعة، مبا يف مصطلح الّصناعة 
ة.«6 من معاٍن رئيسيَّة وحافَّ

ولبحث خصائص هذه الصناعة ُيعالج الباحث عىل امتداد قسمْي كتابه ظاهرتني حضاريَّتني يرى أنَّهام جديرتان بكّل 

ف يف دراسته آليات من »تفكيكيَّة« جاك دريدا،  عناية واهتامم؛ هام ظاهرة االسترشاق وظاهرة اإلسالموفوبيا. وقد وظَّ

وأدوات من »حفريات املعرفة« مليشال فوكو، معلناً أنَّها آليات قادرة عىل كشف أالعيب الفكر الغريّب.

ل: 2. في قراءة القسم األوَّ

الفكريَّة من خالل نوذج  اآلخريَّة  التمّثل وصناعة  فّن  ه  ما سامَّ بحثه  القسم من  الشيباين يف هذا  املربوك  درس 

د وُمضّلل، ُيظهر عكس ما  االسترشاق، وفيه أوضح املؤلف منذ البداية أنَّ الخطاب االسترشاقيَّ هو خطاب مركَّب ومعقَّ

يبطن وُيري عكس ما يخفي، وهو بذلك يختلف عن كثري من الّدراسات العربيَّة الّتبسيطيَّة االختزاليَّة التي درسته بصفته 

ُمتناقضاً ال متايز فيه. وقد اختلف الباحث أيضاً مع تلك الدراسات األكادمييَّة التي تقّسم  كاً  فكراً متهافتاً وخطاباً مفكَّ

االسترشاق تقسياًم ثنائياً معيارياً - غري أكادميي وغري علمي - إىل استرشاق ُمنصف واسترشاق ُمغرض، ألنَّه رأى أنَّها تنخرط: 
»يف اللعبة الغربيَّة حول اآلخريَّة عن وعي أو عن غري وعي.«7

وقد عرَّف الشيباين االسترشاق من جوانب مختلفة منها:

الذي يستعمله: »نحن نعتمد هنا تعريف المصطلح كما حدَّده جون-فرونسوا ستازاك، حيث ربط  الكتاب مبيّناً أصل مصطلح اآلخريَّة  4 - يقول صاحب 
القضيَّة بالمركزيَّة اإلثنيَّة األوروبَية )Ethnocentrism( وفق ضبط ليفي- ستراوس )Lévy-Strauss(، ووصلها أيضاً باآلخريَّة النابعة من التمايز في 

المكان والفضاء”.

انظر كتاب: صناعة اآلخر، ص 12. 

5 - المبروك الشيباني المنصوري: »صناعة اآلخر، المسلم في الفكر الغربي المعاصر من االستشراق إلى اإلسالموفوبيا«، سبق ذكره، ص 15.

6 - نفسه، ص ص 15-16.

7 - نفسه، ص 22.
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باً - االسترشاق بصفته كاّلً مركَّ

- االسترشاق بصفته رؤية مخصوصة

- االسترشاق بصفته منهجاً

- االسترشاق بصفته إيديولوجيا

سة - االسترشاق بصفته مؤسَّ

- االسترشاق بصفته ظاهرة

ثّم تطرَّق إىل القصور العريب يف تعريف هذه الظاهرة وتصنيفها من جهات مختلفة؛ منها جهة التعريف اللغوّي 

ث أيضاً عن اختزال الدراسات االسترشاقيَّة  واالصطالحّي، وجهة الخلط بني الدراسات االسترشاقيَّة والدراسات الرشقيَّة. وتحدَّ

ها يف البحث والتمحيص. وعدم إيفائها حقَّ

ويف مرحلة ثانية من عمله نظر الشيباين إىل االسترشاق من ناحية »التجانس« و»التغاير«، ُمخالفاً بذلك الكثري من 

الدراسات العربيَّة التي قوَّمت االسترشاق بكونه وحدة متجانسة وخطاباً ال اختالف بني عنارصه: »وكأنَّه ال اختالف بني ما 
8».)Joseph Fan Ess( ويوسف فان آس )Joseph Franz Schacht( كتبه األملانيان يوسف فرنتز شاخت

م مربوك الشيباين االسترشاق إىل مراحل أربع هي: وبناء عىل ذلك قسَّ

- املرحلة األوىل: مرحلة االسترشاق االستكشايف: حضارة تتطّلع إىل حضارة.

- املرحلة الّثانية: مرحلة االسترشاق االستعامري: خطاب الّتأسيس للمركزيَّة األوروبيَّة.

- املرحلة الّثالثة: مرحلة االسترشاق ما بعد االستعامري: املراجعات ما بعد الحداثويَّة.

د. - املرحلة الرابعة: مرحلة االسترشاق يف األلفّية الثالثة: من األفول إىل التجدُّ

ة وممّيزاتها  وأبرز ما يلفت االنتباه يف هذا املستوى أنَّ الباحث قد تتبَّع هذه املراحل االسترشاقيَّة يف مياسمها العامَّ

ة، ُمرّكزاً عىل استرشاق ما بعد االستعامر الذي اعتربه مرحلة مراجعات ما بعد الحداثة استبدلت فيها كتلة اآلخر  الخاصَّ

ه مرحلة  وثقافة وحضارات، وذلك قياساً مبرحلة االسترشاق االستعامري الذي عدَّ الثابتة بالرشق املتنّوع فكراً  الرشقي 

تثبيت للمركزيَّة األوروبيَّة. وقد جعل الشيباين االسترشاق الجديد يف األلفيَّة الثالثة يف الفكر األملاين محور املرحلة الرابعة 

8 - نفسه، ص 23.
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من حديثه عن االسترشاق من خالل كتاب املسترشق األملاين كريستوف ليكسنبورغ )Christoph luxenberg( القراءة 

الرسيانيَّة اآلراميَّة للقرآن«. ويبدو أنَّ الختيار القرآن والفكر األملاين واالسترشاق الجديد دواعَي موضوعيَّة كثرية، حسب 

الباحث، يحرصها يف:

أ. رضورة االهتامم باالسترشاق يف الفكر األملاين نظراً ألهميَّة هذا الفكر فلسفيَّاً وحضاريَّاً.

ب. اختار الشيباين كتاباً أّلف يف بداية األلفيَّة الثالثة حتى يتجنَّب التكرار واالجرتار، وحتى يتجاوز نظريات استرشاقيَّة 

قدمية أفلت وتجاوزتها األحداث9.

ت. اختار الباحث ُمسترشقاً يدرس الخطاب القرآينَّ الذي ُيعدُّ الخطاب الذي ُبنيت عليه الحضارة العربيَّة اإلسالميَّة 

ة اإلسالميَّة أيضاً. وقد كان االّتجاه العاّم للمسترشقني األملان يف بداية هذا القرن يدفع  والعامد التاريخّي والوجودّي لألمَّ

إىل دراسة عامد هذه الحضارة، أي القرآن، لهّد أسسه من أصولها ليك تنهدَّ بقيَّة البنيان، وال يسع الدارس إال أن يشيد 

ه إىل األصل وترك الفروع. ة ذكاء االسترشاق األملاين الجديد، ألنَّه توجَّ بحدَّ

ث. الغاية من دراسة االسترشاق األملاين الجديد »هّد الهّد«، فتقويض املسار الذي بنى عليه لكسمبورغ عمله هو 

تقويض لنظريته من أساسها.

ز الشيباين عىل نوذج »القراءة الرسيانيَّة اآلراميَّة للقرآن« للكسمبورغ، وبنيَّ نظريته  وحاصل القول يف هذا القسم: ركَّ

األملايّن  املسترشق  رات هذا  تصوُّ الكثري من  يفّند  أن  قبل  كتابه  كثرية من  تطبيقيَّة  أمثلة  إىل  تطرَّق  ثمَّ  منها،  والغايات 

ويدحضها تاريخيَّاً وفيلولوجيَّاً ومعرفيَّاً.

3. في قراءة القسم الثاني:

الفضاءين  ــة« يف  اإلعــالمــيَّ ــة  اآلخــريَّ وصناعة  الّتمّثل  ــّن  »ف إىل  الباحث  نظر  البحث  من  القسم  هــذا  يف 

بصفتها   )Islamophobie( اإلسالموفوبيا  هي  واحدة  جوهريَّة  مقولة  دراسة  خالل  األنجلوساكسوين والفرانكفوين من 

بة من طبقات تراكميَّة ُمرتاصفة فيها اإلعالمي واألكادميي والفكري والسيايس، ولكنَّها أيضاً ظاهرة  ظاهرة حضاريَّة مركَّ

توحي بنقيض ما ُتعلن حتى تبدو منسجمة مع منطلقاتها وأهدافها.

وقد فصل الباحث هذا القسم إىل محورين اثنني:

- املحور األول: اآلخريَّة واإلرهابوفوبيا األنجلوساكسونيَّة

9 - يقول الباحث في هذا المستوى إنّه تحدَّث عن االستشراق من داخله ال من خارجه، وعمل على تحليل خطابه، ال تحليل الخطاب عنه، لذلك راوح بين 
التنظير والتحقيب والتطبيق، ولتأكيد هذا األمر اختار كتاباً استشراقياً في لغته األصليَّة وفككه في أصوله ومنطلقاته، دون حاجة إلى قناة الترجمة التي كثيراً 

ما تشّوش األفكار وتشّوهها.
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- املحور الثاين: اآلخريَّة واإلسالموفوبيا الفرانكفونيَّة

وقد اشتغل يف املحور األوَّل عىل العالقة بني اآلخريَّة واإلرهابوفوبيا اإلنجلوساكسونيَّة، مستنداً يف ذلك إىل أنَّ اإلرهاب 

ر ذكرها يف الخطابني األكادميي واإلعالمي اإلنجلوساكسوين عن العرب واملسلمني طوال نصف القرن األخري.  أكرث مقولة تكرَّ

د يف هذه الدوائر، ال سيَّام أنَّها مقولة جوهريَّة تقوم عليها صناعة صورة العريّب املسلم يف اإلعالم  بل ما يزال صداها يرتدَّ

األمرييّك ـ وحتى يف الفكر األمرييّك ذاته - باعتباره آخر يختلف عن الغريب األمرييّك ويتخالف معه يف اآلن ذاته.

لقد انتقل الخوف من اإلرهاب من خوف عادّي إىل خوف مريّض فيه نوع من الفوبيا )la phobie( التي تدعمها 

البحوث األكادمييَّة والخطابات السياسيَّة واملنتجات اإلعالميَّة املختلفة. بل صار اإلرهابوفوبيا مبحثاً نفسيَّاً واجتامعيَّاً يف 

الفكر الغريّب املعارص، له مكانة وحظوة كبريتان، ويؤّثر يف الغريّب، وينعكس عىل نفسيَّته، فيوّجه كيفيَّة متّثله لآلخر العريّب-
املسلم: »أكرث من كونه مشغاًل أمنيَّاً أو سياسيَّاً.«10

وقد انطلق املربوك الشيباين يف هذا املحور من النظر يف بعض البحوث األكادمييَّة اإلنجلوساكسونيَّة التي نجحت 

يف تشكيل صورة نطيَّة للعرب املسلمني، قوامها الوحشيَّة والعنف والغدر، وللدين اإلسالمّي باعتباره دين عنف وقتل 

وإرهاب. ومن أهّم هذه املباحث األكادمييَّة ذكر:

س« لجاف أستيل )Jeff Astley( ضمن كتاب »الحرب والسلم، قضايا عقديَّة«  سة والسالم املقدَّ - مقال »الحرب املقدَّ
11.)David Brawn( الذي كتبه أستيل مع دافيد براون

- »العالقات املسيحيَّة اإلسالميَّة وأصول كراهيَّة اإلسالم للغرب«12 لربنار لويس )Bernard Louis(، وهو مقال ُنرش 

ضمن كتاب جامعّي عنوانه »إرث اإلسالم«،13 أرشف عليه يوسف شاخت.

14.)Bruce Chilton( وبروس شيلتون )Jacob Neusner( التسامح الديني يف أديان العامل، ليعقوب نويسرن -

10 - المبروك الشيباني المنصوري: »صناعة اآلخر«، سبق ذكره، ص 32.

11 - Astley, Jeff. Brown, David, War and Peace )Problems in Theology(, T & T Clark, New York, 2003.

12 - في هذا المقال يفّسر برنارد لويس العالقات بين اإلسالم واليهوديَّة والنصرانيَّة تفسيراً مادياً تاريخياً، ومن نماذج ذلك قوله: »لقد بدأ الصدام بين اإلسالم 
والنصرانيَّة منذ حياة محمد في المراحل األولى عندما كان الصراع األساسي مع العرب الوثنيين، كانت نظرته إلى اليهود والمسيحيين وديَّة ومحترمة، 
ولكن زعامة المجتمع قادته إلى الصراع مع كليهما، في البداية كان يهود المدينة األعداء المباشرين، بينما ظلَّ النصارى من أقوى الحلفاء.)...(، إّن الطبيعة 
لت العالقات مع اليهوديَّة والنصرانيَّة إلى  التوسعيَّة للمسلمين في المدينة حملت المسلمين على التصادم مع القبائل النصرانيَّة في جزيرة العرب، وعندها تحوَّ

عالقات حرب.” 

ع انظر المبروك الشيباني المنصوري: »صناعة اآلخر« ص ص 216-210.  لمزيد من التوسُّ

13 - Joseph Schacht, the legacy of Islam, Clarendon Press, 1974.

14 - Jacob Neusner and Bruce Chilton, Religious Tolerance in World Religions, PA, templeton Foundation press, 2008.
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وقد استخلص الباحث من هذه الكتب تلك القدرة التوجيهيَّة التي مارسها أصحاب هذه الكتب وهم يبحثون يف 

ة العمليات االنتقائيَّة التي مارسها هؤالء عىل الدين اإلسالمي ليالئم وجهة نظرهم  اإلسالم من وجهة نظر غربيَّة، وبنيَّ خاصَّ

رهم الذي يريدون اإلقناع به. وتصوُّ

م مربوك الشيباين هذه البحوث األكادمييَّة التي تشّكل صورة املسلم يف الغرب بالنظر يف صورة املسلم يف  وقد دعَّ

اإلعالم الغريّب معترباً إيَّاها صناعة متّثليَّة ال متتُّ إىل الواقع بصلة، وليس لها من عالقة باملرجع الذي ُتحيل عليه إال من 

ني هام: جهة األسامء واأللفاظ. وارتأى الباحث أن يفّكك هذه املسألة بوقوفه عىل كتابني هامَّ

ة بعد  - كتاب »العرب يف التلفزيون« )The TV Arab( لجاك شاهني )Jack Shaheen(،15 الذي وصل إىل نتائج هامَّ

: »كلَّ العرب أثرياء/هَمج وغري مثّقفني/ نهمون جنسيَّاً  دراسته ملئات الربامج التليفزيونيَّة عن صورة العريّب فيها، منها أنَّ

ونزَّاعون إىل الجواري البيض/ متحّمسون إىل األعامل اإلرهابيَّة/«.16 كام أثبت شاهني جملة من املغالطات الجوهريَّة التي 

تقوم عليها صناعة هذه الصورة، ومنها:

- أنَّ كلمة أوبك مرادفة لكلمة عرب.

- أنَّ اإليرانيني عرب.

- أنَّ كلَّ العرب مسلمون.

- أنَّ العرب غري متحرّضين، ويعيشون يف ماملك غري متحرّضة.

- أنَّ كلَّ الفلسطينيني إرهابيون.

- أنَّ العرب أعداء للعامل كّله.

ق جاك شاهني هذه الدراسة بكتاب مهّم نرشه قبل أحداث 11/9 بقليل، هو كتاب »العرب األرشار، كيف  ثمَّ عمَّ

تشّوه هوليود شعباً ما« )Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People(.17 وقد رضب يف هذا الكتاب أمثلة 

د أشكال التشويه وخفايا صناعة الصورة  عديدة ألفالم هوليوديَّة18 تشّوه العرب وترسم لهم صورة نطيَّة سلبيَّة، وعدَّ

ين قبل أن  السلبيَّة عن العرب وآليات التكرار والتشويه والتوجيه التي متارسها هذه السينام العامليَّة، لذلك القى األمرَّ

ينرش كتابه ويحظى بالقبول.

15 - Jack Shaheen, The TV Arab, BowLing Green state, University Popular Press, 1984.

16 - المبروك الشيباني المنصوري: »صناعة اآلخر«، سبق ذكره، ص 225.

17 - Jack Shaheen, Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, Interlink Publishing,2001 .

ة على  18 - درس شاهين في كتابه أكثر من 800 شريط سينمائي وتليفزيوني على مدى قرن كامل ترّكز على صورة العرب والمسلمين، وقد رّكز خاصَّ
)Golan globus( .»األفالم األمريكيَّة التي أنتجتها شركة »جوالن- جلوبس
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 John( لجون إسبوسيتو )the islamic threat myth or reality( 19”كتاب “التهديد اإلسالمي أسطورة أم حقيقة -

Esposito(.20 وقد حّلل فيه صاحبه متّثل الفكر الغريّب لإلسالم واملسلمني منذ ظهور اإلسالم إىل اليوم تحلياًل خلص فيه إىل 

بات واعية وغري واعية صنعها  أنَّه متّثل ال يستند إىل معرفة )Knowledge( ومعطيات موضوعيَّة: »بقدر استناده إىل ترسُّ

التاريخ مثلام يصنعها اإلعالم ويغذيها الفكر مثلام يغّذيها املجتمع، وهي حلقة لن تنتهي إىل حلٍّ جذرّي لصلة القضيَّة 
باالختالفات العقديَّة أساساً.«21

ا يف املحور الثاين الذي تناول فيه الشيباين اآلخريَّة واإلسالموفوبيا الفرانكفونيَّة من جهة أُسسها ومكّوناتها وتجّلياتها  أمَّ

فقد عرَّج فيه عىل قضيَّة جوهريَّة يف اإلسالموفوبيا، وهي كيفيَّة مساهمة اإلعالم الفرنيس يف تشكيل هذه الظاهرة ويف 

ة  ك أساساً كيفيَّة مساهمة هذا اإلعالم يف ترسيخ الصورة املرسومة يف أذهان الغربيني عن املسلمني عامَّ نرشها إعالميَّاً، وفكَّ

ة، وهي صورة تتمُّ صناعتها يف املختربات ودوائر الّتفكري ومعاهد البحوث االسرتاتيجيَّة. والعرب خاصَّ

وقد افتتح الباحث هذا املحور مبعالجة مسائل نظريَّة مرتبطة بسوسيولوجيا اإلعالم وطرق التوجيه والتمّثل والتأثري. 

ز عىل الفروق بني املعطى املوضوعّي وامُلنتج التمّثيل للعريّب يف اإلعالم الفرنيس. ويف مرحلة ثانية نظر يف الجذور  ثمَّ ركَّ

التاريخيَّة والحضاريَّة لإلسالموفوبيا يف الفضاء الفرانكوفوين وانعكاس تلك الجذور عىل مصطلح اإلسالموفوبيا يف حّد ذاته 

حفّي« الفرنيس ألصل املصطلح فعاًل متّثليَّاً بامتياز. من جهة إلصاقه بالّثورة اإليرانيَّة، باعتبار ذلك »اإلخراج الصَّ

الفرنيس  لإلعالم  الفرنسيَّة  النقديَّة  القراءات  تركيزه عىل  من خالل  إليه  ما ذهب  الدليل عىل  الشيباين  أقام  وقد 

دها الباحث: هاته التي أثارت الرعب من اإلسالم ومريديه. ومن أهّم هذه الكتب النقديَّة التي عدَّ وتوجُّ

22.)Serge Halimi( كتاب »كالب الحراسة الجدد« لسارج حليمي -

23.)Sébastien Fontenelle( كتاب« محّطمو الحرمات« لسيباستيان فونتنال -

 24،)Thomas Deltombe( كتاب »اإلسالم املتخيَّل، التشييد اإلعالمي لكره اإلسالم يف فرنسا« لتوماس ديلطومب -

ويعترب الشيباين أنَّ هذا الكتاب له أهميته يف بيان زيف اإلعالم الفرنيّس ومامرساته املضّللة لتشويهه اإلسالم وصنع متّثل 

19 - John Esposito, the Islamic threat myth or reality, Oxford University Press, USA 1999.

للتفاهم  الوليد بن طالل  تاون األمريكيَّة، ومدير مركز  الدوليَّة والدراسات اإلسالميَّة بجامعة جورج  الشؤون  ُمتخّصص في  أستاذ  20 - جون إسبوسيتو: 
اإلسالمي ـ المسيحي. ألف إسبوسيتو أكثر من 35 كتاباً حول اإلسالم، لعلَّ أهمها »اإلسالم والسياسة« و»اإلسالم: الصراط المستقيم«، وما له ارتباط مباشر 

بسياقنا من كتبه هو »الحرب غير المقدَّسة: اإلرهاب باسم اإلسالم« والعديد من الكتب التي تحاول تصحيح الصورة المغلوطة عن المسلم اآلخر.

21 - المبروك الشيباني المنصوري: »صناعة اآلخر«، سبق ذكره، ص 232.

22 - Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens de garde, Raison d’agir, 1997. 

23 - Sébastien Fontenelle Les briseurs de tabous, éd la découverte, paris, 2012.

24 - Thomas deltombe, l’islam imaginaire, La construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005, La 
Découverte, paris, 2005. 
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ه عنه25، فهو عنده ُمنجز يشبه امُلنجز الذي قام به جاك شاهني يف السياق األمرييّك. ولتوماس ديلتومب فضائل أخرى  مشوَّ

يف هذا الكتاب، إذ هو صاحب فضل يف ترسيخ مصطلحات جديدة يف مجال سوسيولوجيا اإلعالم مثل:

¶ اإلسالموفوبيا اإلعالميَّة )Islamophobie Médiatique( ويقصد به التعامل الفويب اإلعالمي مع اإلسالم أو جعل 

مادة إعالميَّة لنرش الخوف والرهبة والتخويف.

ة إعالميَّة دسمة تحلياًل ونقاشاً  ¶ أعلمة اإلسالم )La médiatisation de l’islam(: ويقصد به تحويل اإلسالم إىل مادَّ

ونقداً وتجريحاً.

- كتاب »اإلسالموفوبيا الجديدة« لفنسون قايرس )Vincent Geisser(26 الذي مُيّيز فيه صاحبه بني كره الفرنسيني 

للعرب واملهاجرين وبني اإلسالموفوبيا يف فرنسا التي تتجه إىل اإلسالم بوصفه ديناً وحضارة وترفض كّل ما يرتبط به.

الفرنيس وأالعيبه وكيفيَّة  التي كشفت أضاليل اإلعالم  الفرنسيَّة  املؤّلفات  الشيباين عىل  ز املربوك  ة ركَّ وبصورة عامَّ

تزييفه للواقع وصنعه لآلخريَّة عرب فّن الّتمّثل. وكانت الغاية الجوهريَّة من تفكيكه لهذه الكتب كشف أسس الّتمّثل 

ومقّومات اآلخريَّة يف اإلعالم الفرنيس صناعة ونقداً.

الخاتمة:

أقام مربوك الشيباين بحثه عىل تبيني أّن املسلم يف الفكر الغريب املعارص »آخر« بكّل املقاييس، وقد استندت آخريته 

ترتيب  وأعاد  منهجه-  ال  جلده-  د  جدَّ مثاًل  فاالسترشاق  اإلعالمّي.  والتمّثل  األكادميي  والفكر  االسترشاقي  اإلنتاج  عىل 

مسّلامته ومصادراته، وأفلت من مطارق النقد ما -بعد- االستعامري والتفكيك ما بعد الحداثوي، وانبعث من جديد - 

ورمبا بقّوة وإرصار أكرث - واّتجه مبارشة إىل رأس البناء اإلسالمي يف كليَّته أي القرآن. وهذا ما يفرّس كرثة الكتب واملصنفات 

ت بالقرآن منذ مفتتح هذا القرن. والسبب حسب الشيباين كامن يف العرب  واملقاالت والندوات واملؤمترات التي اهتمَّ

أنفسهم ويف بحوثهم ويف طريقة تعاملهم مع االسترشاق تحلياًل وتفكيكاً، فامزالت معرفتهم بهذا الفّن محدودة، ألنَّهم 

يستعملون يف تعريفه عبارات اهرتأت من كرثة ما ليكت، ويقّسمونه تقسياًم معيارياً غري علمي وغري أكادميي، وال مييزون 
بني مراحله ومكوناته ومقوماته، وال يستكنهون تطوراته ومنعرجاته بدقة وعمق.27

25 - اعتمد توماس ديلطومب على برامج تتحّدث عن العرب المسلمين من القناتين الوطنيّتين األولى والثانية الفرنسيّتين بين سنوات 1975-2005. 

26 - Vincent Geisser, La nouvelle islamophobie Paris, La Découverte, coll. »Sur le vif«, 2003.

27 - المبروك الشيباني المنصوري: »صناعة اآلخر«، سبق ذكره، ص 298.
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وقد خلص الشيباين يف نهاية كتابه إىل أنَّ تعريف املسلم يف اإلبستيميَّة الغربيَّة ـ إال يف ما ندر- ال يستند إىل: »األسس 

املنطقيَّة الثالثة يف التعريف، أي التعريف باملاهيَّة، والتعريف بالوظائف، والتعريف باملكّونات، بل يعرّف املسلم بالتمّثل، 
فاملسلم يف الفكر الغريب ليس ما هو عليه فعاًل، بل هو الهيئة التي يتمّثله الغريّب عليها.«28

28 - المبروك الشيباني المنصوري: »صناعة اآلخر«، سبق ذكره، ص 301.
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المسلمون في الغرب بين تناقضات الواقع 
وتحّديات المستقبل

 �يحيى اليحياوي

اإلسالم،  يف  ليس  »العيب  إنَّ  القول:  الكاتب  يحسم  مؤلفه،  مبقدمة   -1

مع  يتعاملون  والسياسيون  فاإلعالميون  لألسف،  لكن  به،  املعتقدين  يف  وإّنا 

القضيَّة من خالل واقع املسلمني، وليس من خالل محتوى اإلسالم وتعاليمه«. 

ا تدفع هؤالء إىل أن يقّدموا  ويتابع: إنَّ الظرفيَّة التاريخيَّة الراهنة للمسلمني إنَّ

»نوذجاً مقزماً لإلسالم. غري أنَّ هذا يتخذ طابعاً أكرث خطورة عىل أولئك املسلمني 

املوجودين يف الغرب، الذين كثرياً ما ُينعتون بسفراء اإلسالم الرديئني«.

ويعرّب املؤلف، بحديثه عن الشباب املسلم يف أوروبا، عن خشيته من أن 

تتأرجح »بني أدىن درجة من اإلميان،  الحامقات،  يفرز سلوكهم مجموعة من 

منطقاً،  أو  رشعاً  مقبولة  غري  انحرافات  إال  يخلف  ال  الذي  العصيان  وهي 

كذلك  يسبب  ال  الذي  والتطرف،  الغلو  وهو  اإلميان،  من  درجة  أقىص  وبني 

إال انحرافات غري مقبولة كذلك رشعاً أو منطقاً، وكال النموذجني يقّدم صورة 

هة عن اإلسالم«. مشوَّ

ويقرُّ الكاتب، يف امتداد لذلك، بأنَّه »إذا مل نتمكن من إقامة حوار رصيح 

مع الذات والهويَّة، فإنَّنا ال محالة سوف نفشل يف إقامته مع اآلخر، كيفام كان. 

وآليَّة الحوار هذه متكننا بشكل أو بآخر، من الكشف عن حقيقتنا الضائعة بني 

أنقاض الرصاعات املتتالية، التي ضيَّعت علينا فرص الدعوة العقالنيَّة واملمنهجة 

إلسالم معتدل ومتسامح، حتى أصبحنا أمام صورة إلسالم واقعي مهّشم، ال ميثل 

ا ذلك الوجه  من اإلسالم الحقيقي الخالص إال الطقوس والعبادات واللباس، أمَّ

الحضاري والعلمي واألخالقي، فال نلمسه إال عند أفراد منعزلني، يحيون خارج 

أسوار املجتمع«.

2- ينقسم كتاب »املسلمون يف الغرب« إىل فصلني أساسيني، خرج الباحث 

الذي  الحال  واقع  من  املؤلف  استنطبها  خالصات،  مبجموعة  محصلتهام  يف 

يعيشه هو نفسه مع املسلمني بالغرب: 

تأليف التجاني بولعوالي، 
مركز الحضارة العربيَّة، 

القاهرة، 2006
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ـ يف الفصل األول )»راِهُن املسلمني يف الغرب: تشخيص ومحاولة فهم«(، يقول الكاتب: »مل يوجد املسلمون يف الغرب 

ها حاجة الغرب إىل اليد العاملة، التي سوف يستوردها من دول العامل  ا حصل ذلك نتيجة عوامل شتى، أهمُّ مصادفة، وإنَّ

الثالث، لتؤدي بعض األدوار التي ال يرىض الغريب بأدائها، أو ال يتوفر لدى املجتمع الغريب من يقوم بها، أو أنَّ شيخوخة 

ذلك املجتمع وهرمه تلحُّ عليه التفتيش عن سواعد شابة وفتية، تعوض ذلك النقص الناتج عن تلك الوضعيَّة، تنضاف إىل 

ذلك جملة من العوامل الثانويَّة، كالدراسة واالضطهاد السيايس واالستثامر وغري ذلك«.

ويالحظ املؤلف أنَّ »الغالبية العظمى من مهاجري العامل اإلسالمي إىل الغرب تشكلها اليد العاملة، التي تغلب عليها 

األميَّة وانعدام الخربة العلميَّة والعمليَّة، مامَّ يؤثر سلباً عىل نوعيَّة األداء الذي تقّدمه الجالية اإلسالميَّة، سواء عىل صعيد 

ة،  الحياة األرسيَّة، حيث تفيش ظاهرة الطالق وغياب الرتبية املمنهجة واملوّجهة لألوالد، أو عىل مستوى العالقات العامَّ

ة يف املدرسة والعمل، ومع شتَّى املؤسسات اإلداريَّة والحكوميَّة«. وهو ما يدفع  حيث يعاين الكثريون من مشاكل جمَّ

هؤالء، بنظر الكاتب، إىل االنغالق والتقوقع.

ا أن تقبل قيم الغرب وتقاليده  ويقرُّ الكاتب بأنَّ هذه األقليات املنغلقة، غالباً ما توضع أمام األمر الواقع. فـ«إمَّ

فتندمج وتنصهر، فتجني بذلك قطوف االستقرار والضامنات االجتامعيَّة والسياسيَّة املتنوعة، لكن عىل حساب هويتها 

ا أن تتمسك بقيم اإلسالم وتقاليده، وتعتصم بتعاليم عقيدتها وخصائص هويتها، فتحجم عن أّي  وعقيدتها ورسالتها، وإمَّ

اندماج يف بوتقة الثقافة الغربيَّة، فتجني بذلك أشواك العنرصيَّة واالحتقار والدونيَّة، فتخرس حارضها ومستقبل أبنائها«.

ا االنفتاح املرشوط  ا االندماج أو اإلحجام، إمَّ ا هم »أمام خيارين أحالهام مر: إمَّ املسلمون بالغرب، يقول بولعوايل، إنَّ

ا ثقافة الغرب التي تضمن لهم العيش الكريم واالطمئنان، أو قيم اإلسالم التي تجلب لهم سخط الغرب  أو االنغالق، إمَّ

وعدم رضاه«، متاماً كاملهاجر املسلم املقيم بديار الغرب، والذي يجد نفسه »مرتاوحاً بني نارين: هل يوايل تعاليم دينه 

فيبصق يف وجوههم  اللواطيني  الشغل، ويعادي  أو زميلته يف  يحّيي مديرة عمله  اللحية، وال  فيطلق  بالتامم،  ويطبقها 

ويلعنهم وهكذا، فيسقط يف دوامة البغض لكّل ما هو غري إسالمي«. أم يسعى إىل الغرب بكل السبل »لنيل لقمة العيش، 

فرياوغ ويداور، وأحياناً يكذب قصد نيل مساعدة اجتامعيَّة، أو تعويض أو ما شابه ذلك«؟

ا هو »االبن الرشعي  ومييز الكاتب يف حديثه بني أجيال مختلفة من املسلمني، حيث يذكر أنَّ الجيل األخري منهم إنَّ

للجيل األول«، وهو »ضحية ظروف متنّوعة، ساهمت كلُّ األطراف يف نسج مالمحها، كام أنَّ جيل اآلباء أو الجيل األول 

كان ضحية ظروف من عيار آخر، تولدت عن السياق الذي كان ينخرط فيه.«

مل يكن الجيل األول من املهاجرين مثار إشكال بالبداية، و»مل ينشغل اإلعالم وال السياسيون باملشاكل التي يسببونها، 

الغرب من عطاء  استفاد  ما  لكن مبجرَّد  الغريب،  لالقتصاد  دافعة  قوة  املستوردين  األجانب  أولئك  يرون يف  كانوا  ألنَّهم 

املهاجرين وإسهامهم البدين واملادي، راح يفتش عن أسباب يرّبر بها خطورة وجودهم يف املجتمعات الغربيَّة«.

اإلسالم في الغرب
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من ناحية أخرى، يقول الكاتب، »فإذا كان الجيل الثاين، الذي يوصف بالرزانة والجديَّة، قد انخرط يف الحياة الغربية...، 

وإذا كان الجيل الثالث الذي ينعت بالطيش وسخونة الدم، مندمجاً يف املجتمع الشاميل، أحياناً إىل حّد الذوبان...، فإنَّ 

ل والتجلد واإلذعان، رغم الظروف السيئة التي عاىن من وقعها، فإنَّه يستحق أن نقف  الجيل األوَّل الذي يوصف بالتحمُّ

له بإجالل، وأن نبادر بأقالمنا وأصواتنا وحتى نياتنا لنجيل حقيقة األمر الذي كان عليه، ونزيح عنها غبار االنطامس الذي 

يعلو مالمحها«.

ويف حديثه عن سياسات االندماج، يالحظ املؤلف أنَّ املصطلح بات عىل كّل األلسنة، فبات مشحوناً »بشتى األفكار 

ه  والحموالت والتأويالت الفكريَّة والسياسيَّة واإليديولوجيَّة التي حرَّفت معناه األصيل، فراح كلُّ تيار أو حزب أو توجُّ

يؤّول اندماج املسلمني يف املجتمعات الغربيَّة واألوروبيَّة وفق رؤية املرجعيَّة التي ينتسب إليها«.

ا يؤمنون بأنَّه  ويالحظ الكاتب أنَّ سياسة االندماج التي اعتمدتها أوروبا تعطي االنطباع بأنَّ املرشفني عىل القضيَّة إنَّ

ابة اندماجهم  »ال خيار لألجانب واملسلمني إال االندماج يف املجتمعات الغربيَّة، وأنَّ رىض الغرب عنهم ال يأيت إال من بوَّ

وفق رؤيته الفكريَّة والتنظرييَّة، وإال فإنَّهم سوف يحرشون ال محالة يف خانة الخوارج الجدد«.

ـ يف الفصل الثاين »راِهُن املسلمني يف الغرب: نذجة ومحاولة تقريب«، يالحظ املؤلف أنَّ التضييق عىل املسلمني 

بالغرب بات سياسة قارَّة، ليس فقط عىل مستوى املضايقات التي تعرتض مسألة بناء املدارس اإلسالميَّة )0.7 باملائة من 

عموم املدارس الخاصة بهولندا مثاًل(، بل أيضاً بالنسبة إىل التالميذ الذين يلجون هذه املدارس.

بالغرب، ويعترب »أنَّ هذه املعركة  الكثري من املجادالت  أثارت  التي  الكاتب مطوَّالً عند إشكاليَّة الحجاب  ويقف 

ا إىل الحجاب باعتباره مقوماً ومظهراً إسالمياً. فلو أنَّه كان عادة هندوسيَّة  هة إىل الحجاب يف حّد ذاته، وإنَّ ليست موجَّ

أو بوذيَّة ملا وصل األمر إىل هذا الحد«.

ويتابع املؤلف: إنَّ القرار الفرنيس مبنع الحجاب يضع كلَّ الرموز الدينيَّة يف سلة واحدة، »وال يستوعب قيمة كّل 

رمز، ويف إطار الثقافة والدين الذي ينحدر منه. فإذا كان الحجاب رضورة دينيَّة، فاملرأة املسلمة البالغة مأمورة بالنص 

بارتدائه، وال خيار لها يف ذلك، وغياب الحجاب يعني عصيانها لخالقها وخروجها عن طاعته، فإنَّ الصليب املسيحي أو 

القبعة اليهوديَّة أو العاممة السيخيَّة، ال تعدو أن تكون مجرَّد رموز دينيَّة، وحملها أو طرحها ال ينقص وال يزيد ذرَّة يف 

إميان صاحبها«.

من كّل ما سبق، يخرج الكاتب بالخالصات التالية: 

- األوىل: »إنَّ موقف املسلمني من الغرب أميل إىل االزدواجيَّة منه إىل األحاديَّة، وهي ازدواجيَّة تتخطى ما هو نظري 

وفكري إىل ما هو واقعي وسلويك. وأهمُّ ما يرتجم هذه االزدوايجيَّة هو موقف قبول اآلخر، ويف اآلن ذاته رفضه، مامَّ 

يعرّض هؤالء املسلمني إىل السقوط يف مأزق التناقض سواء مع الذات، أو مع الهويَّة، أو مع الواقع، أو مع اآلخر«.

المسلمون في الغرب بين تناقضات الواقع وتحّديات المستقبل
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العكس، وهو فشل  الغرب مع املهاجرين املسلمني أو  التعامل اإليجايب من قبل  الذريع »يف  الفشل  الثانية: إنَّ   -

معرتف به رسمياً، يكمن سببه الجوهري يف رفض العديد من أفراد الجالية اإلسالميَّة للغرب اإليديولوجي، يف حني أنَّهم 

يقبلون يف انبهار عىل الغرب الحضاري. وهذا الرفض ال يفهم إال من خالل مدارسة شتى األسباب املؤديَّة إليه«، وضمنها 

املايض االستعامري للغرب، واستغالله ثروات هؤالء والتنكيل بهم والدوس عىل قضاياهم الكربى، وما سوى ذلك.

ا هم »سفراء رديئون«، ال ميثلون اإلسالم خري متثيل، مامَّ يؤثر عىل صورة  - الثالثة: إنَّ املسلمني املوجودين بالغرب، إنَّ

اإلسالم ويشوهها. بل وييسء للمسلمني الذين يتمثلون اإلسالم الصحيح واملتسامح.

- الرابعة: »إنَّ فهم اآلخر فهاًم موضوعياً يجنبنا الوقوع يف رشاك التصادم غري املثمر، وال يتمُّ إال بفهم ذواتنا، وهذا 

الفهم يكون بالعودة العقالنيَّة إىل أساس هويتنا وشخصيتنا وثقافتنا، وهذا األساس هو املرجعيَّة الدينيَّة التي نؤمن بها«.

ة مطالبون بتثمني نطاق املشرتك بني املسلمني وبني الغرب، ومطالبون بـ »تأكيد نقاط التامس  الخامسة: إنَّ علامء األمَّ

أو تأجيل نقاط الخالف  الغرب. وهي نقاط ال تحىص، مع تجاوز  الكائنة بني ثقافة املسلمني األصليَّة وثقافة  وااللتقاء 

والتوتر، وهذا يبدأ من األخذ باملشرتك اإلنساين الذي يوفق بني سائر البرش«.

ه، وهذا ال يضعه يف موقع  - السادسة: »زرع فكرة أنَّ اإلسالم ال يعادي أحداً، بقدر ما يواجه الذي يبدأ العداوة ضدَّ

ا  ا يف موقع املدافع عن وجوده...، هذه الحقيقة ال ينبغي أن تظلَّ مرهونة بفكر النخبة وتنظرياتها، وإنَّ املعادي، وإنَّ

م عىل سائر الصعد، وبني أوساط مختلف الرشائح االجتامعيَّة«. يجب أن تعمَّ

الجمعيات واملؤسسات، بخصوص تحسني صورة اإلسالم  العديد من  التي بدأها  الحملة  السابعة: »االستمرار يف   -

لدى اآلخر. وإنجاحاً لهذا املرشوع الهادف، نعتقد أنَّنا ملزمون بتحقيق عنرصين حيويني: أولهام أن نبدأ بتحسني هذه 

الصورة لدى املسلمني أنفسهم، وبالتحديد لدى أجيال الهجرة األخرية، التي تفتقد الوعي الكايف بحقيقة عقيدتها وتاريخها 

أن تعمم هذه  الغرب. وثانيهام:  القريب مشعل متثيل اإلسالم يف  املستقبل  تتسلم يف  التي سوف  وثقافتها، ألنَّها هي 

الحملة أفقياً عىل سائر املستويات؛ كالبيت واملسجد واملدرسة واإلدارة والحي واملدينة والدولة وغري ذلك، وعمودياً عىل 

سائر الصعد؛ اجتامعيَّة كانت أو ثقافيَّة أو سياسيَّة أو تعليميَّة أو غري ذلك«.

اإلسالم في الغرب
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يوسف هرمية: يف ظّل الرصاع القائم بني الرشق والغرب، تربز  » 
كيف  الصدام.  لهذا  حضارياً  نتاجاً  بوصفها  اإلسالموفوبيا  ظاهرة 

تفهمون اإلسالموفوبيا؟ وهل هو صناعة غربياَّة يف سياق هجمة 

التاريخ  فيه  مبا  يشء،  كّل  بنهايات  تبرش  إيديولوجيات  تقودها 

واأليديولوجيا والثقافة؟ أم هو صناعة ذاتياَّة لرتاث حابل بحتمياَّة 

الصدام؟

ـ د. يارس قانصوه: مثَّة مشكلة فكريَّة مزمنة نعاين منها دامئاً، وتتعلق 

بتقرير أو توكيد فكرة الرصاع القائم بني الرشق والغرب، كام لو كنَّا 

نؤمن عن يقني مبقولة الشاعر اإلنجليزي »رد يارد كبلنج«: »الرشق 

رشق والغرب غرب ولن يلتقيا أبداً«. ويف املقابل، ال ميكن اإلقرار 

بأنَّه ال يوجد رصاع بني الرشق والغرب، كام ال ميكننا نفي أو إقصاء 

فكرة الرصاع الداخيل الدائر بني رشقيات »الرشق« املبعرثة املتناثرة 

من الرشق األدىن إىل األقىص، ومن ثمَّ ليس بوسعنا وضع خط فاصل 

الرضوريَّة. وبواعثه  الرصاع  حتمية  نؤكد  يك  والغرب  الرشق  بني 

ويجب علينا أن نحّدد أيَّ رصاع نقصد؟ كام يتوجب أن نطرح سؤالنا 

كانت فرضياتنا  لو  أن يكون؟ حتى  أّي حوار ميكن  األكرث جدوى: 

لهذا الحوار متخيَّلة، وال تستند عىل واقع معاش. إنَّنا نندفع بشهيَّة 

وولع وقابليَّة مستمرَّة ملضغ كّل العبارات الغربيَّة التي تضعنا يف 

دائرة الرصاع املحتوم، وهذا الرصاع يعيدنا إىل فخر ومجد النديَّة 

والنظريات  األفكار  إنَّنا عرب  إذ  املتسق فكرياً،  الرصاع غري  يف هذا 

للمستحدثات  اليومي  الخضوع  وطأة  نعاين  العلميَّة  واملناهج 

الغربيَّة، ويخرجنا هذا من إطار التكافؤ الالزم الستمراريَّة الرصاع 

عىل مستوى الواقع. ولعلنا نعود فنكّرر السؤال بطريقة مختلفة: 

أّي رشق نقصد؟ هل هو الرشق الذي ننتمي إليه أي العامل العريب/ 

اإلسالمي، أم هو الرشق األقىص الذي يضمُّ الصني واليابان، أم أنَّه 

ظاهرة  إىل  نتطلع  وعندما  وإيــران؟  روسيا  يحتوي  الذي  الرشق 

»اإلسالموفوبيا« أو الخوف من اإلسالم فإنَّ السؤال الجدير بإثارته 

حقاً هو: من يقود مركبة الظاهرة؟ أو بتعبري ترايث: من ميتطي صهوة 

فرس املفهوم الجامح؟ بداية، اخترصت الكتابات الغربيَّة -معظمها- 

الدين اإلسالمي بصورته الحديثة يف ظاهرة سياسيَّة أطلق عليها اسم 

انبثق مصطلح »اإلسالموفوبيا«، هذا  »اإلسالم السيايس«، ومن ثمَّ 

املصطلح الذي تمَّ إحالله محلَّ مصطلح »إمرباطوريَّة الرش« الذي 

أوروبا  رشق  ـ  الرشقي  واملعسكر  السوفييتي،  االتحاد  عىل  أطلق 

وليك  العرشين،  القرن  مثانينات  يف  العامل  أنحاء  كّل  يف  وأشياعه  ـ 

يتمَّ انتقاد الوجه التطبيقي املتمثل يف مامرسات الحركات األصوليَّة 

ه إىل أقىص حاالته تطرُّفاً بعد هجامت  اإلسالميَّة، ليصل هذا التوجُّ

11 سبتمرب 2001 م يف أمريكا، ليتحوَّل مصطلح اإلسالموفوبيا إىل 

واقعة يؤرَّخ لها بهجامت الحادي عرش من سبتمرب، ويطرح معها 

السؤال  ومع  يكرهوننا؟  ملاذا  الغريب:  العامل  يف  دامئاً  املثار  السؤال 

ق حالة الخوف من اإلسالم وتزداد متاسكاً وصالبة وتحدياً لكّل  تتعمَّ

حوار ممكن بني العامل اإلسالمي والغرب.

ويف املقابل، تتساقط الدفاعات الفكريَّة يف العامل اإلسالمي يف ظّل 

يف  السلم  ودعاوى  التسامح  عن  مرسلة  وأحاديث  رنَّانة،  عبارات 

اإلسالم دون فهم لطبيعة العقل الغريب، وكيفيَّة التعامل معه، فتكون 

إجابة سؤال »ملاذا يكرهوننا؟« هي: »إنَّهم يتآمرون عىل اإلسالم«. 

ويالحظ هذا األمر »إدوارد سعيد« عندما يقول: كان بودي القول 

إنَّ مثَّة تحسناً يف الفهم العام للعرب واإلسالم بعد 9/11، لكن عىل 

العكس امتألت أرفف املكتبات األمريكيَّة بعد 9/11 بعناوين كتب 

ث عن اإلسالم واإلرهاب والخطر اإلسالمي. تتحدَّ

ومنذ تصاعد حركات اإلسالم السيايس أو األصوليَّة منذ سبعينيات 

عن  ة  جمَّ مؤلفات  سياق  املصطلح يف  تدشني  تمَّ  العرشين  القرن 

الحركات األصوليَّة أو اإلسالم األصويل، لكنَّ مصطلح اإلسالم السيايس 

ى »اإلسالم األصويل« يف سبتمرب 1994م  ورد للمرَّة األوىل تحت ُمسمَّ

ى »خطر اإلسالم األصويل«  مبؤمتر عاملي عقد يف واشنطن تحت ُمسمَّ

اإلسالم والغرب
قضايا الحداثة، واألقليَّات، ومأزق الهويَّات

حوار مع ياسر قانصوه 

يوسف هريمة حاوره:  �
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»الثورة  نرش  إيران  محاولة  بالخطر  وُقصد  أفريقيا،  شامل  عىل 

اإلسالميَّة« يف أفريقيا عن طريق السودان، ومع األحداث الداخليَّة 

تغيري  يتمُّ  العرشين،  القرن  التسعينيات يف  منذ مطلع  الجزائر  يف 

املصطلح ليصبح »اإلسالميني املتطرفني«، وبعد أحداث 11 سبتمرب 

مع  الخوف  وترية  لتتصاعد  السيايس«،  »اإلسالم  االستقرار عىل  تمَّ 

متفرقة  وقائع  من  تالها  وما  العريب«،  »الربيع  ى  ُيسمَّ ما  أحداث 

ليتمَّ  املتطرفة،  اإلسالميَّة  الحركات  إىل  ُنسبت  إرهابيَّة  أو عمليات 

د املصالح  استغاللها من قبل الغرب كدعاية ضدَّ الخطر الذي ال يتهدَّ

املعارصة،  للحضارة  مبارشاً  تهديداً  يشّكل  بل  فحسب،  الغربيَّة 

العريب  اإلسالمي/  العامل  تجاه  يصنعه  أن  الغرب  استطاع  ما  هذا 

ة فعلنا املتباطئة واملتخاذلة لتأكيد  مستغاًل قابليتنا ملصطلحاته، وردَّ

نعيش.  الذي  بالعرص  واعية  عقالنيَّة  ومامرسات  رؤى  عرب  ذاتيتنا 

لكنَّ صفة العنف أو اإلرهاب التي ألصقها الغرب باإلسالم السيايس 

ليست صناعة غربيَّة خالصة، كام أنَّها ليست نتاجاً وحيداً لتخاذلنا 

ى  املتفاقم، بل ميكن النظر إليها بوصفها مفهوماً يكرّس واقعاً، ويتبدَّ

التاريخيَّة، هذه العقدة  هذا الواقع يف اإلحساس بعقدة املؤامرة 

التي حوَّلت عقول بعض املسلمني إىل عقول منكمشة ومنغلقة عىل 

س من كّل حادث أو طارئ، وتنظر بشكٍّ وريبة إىل  الذات، تتوجَّ

ترصفات اآلخرين أو تصنفها يف خانة التآمر والخيانة. وتاريخياً مثَّة 

وقائع عنف، ومامرسات فاحشة الظلم اعتمدت عىل نوايا اآلخر أكرث 

ة العنف. إنَّ صورة الرصاع  من كونها أفعاالً عدوانيَّة تستدعي ردَّ

توقعات تبحث يف نوايا اآلخر، وتقف  متثل يف جانبها األكرث تأثرياً 

متأهبة سلفاً للصدام دون دالئل واقعيَّة عىل العدوانيَّة أو إلحاق 

يتولد اصطناعاً  السيايس  باآلخر، فمن خطر اإلسالم  األذى والرضر 

املواقف  ومن  هنتجنتون.  صامويل  نه  دشَّ كام  الحضارات  صدام 

ف يف  السياسيَّة الغربيَّة املريبة يتولد إحساس بالغنب والقهر يتكشَّ

مامرسات عنف وإرهاب مضاد. ولألسف ننجرف يف هذا التيار دون 

إدراك ملا تعنيه »كارين آرمسرتونج« يف مقولتها إنَّ األصوليَّة ليست 

متثل  أنَّها  ويبدو  األديان،  غالبيَّة  يف  برزت  بل  اإلسالم،  عىل  حكراً 

نهايات  الحياة يف  أسلوب  أو  الحياة  عامليَّة عىل طبيعة  فعل  ة  ردَّ

القرن العرشين؛ فالهندوس، واليهود األصوليون، واليمني املسيحي 

يف أمريكا، كلُّ هؤالء يندرجون يف خانة مامرسة االضطهاد الديني 

وأعامل العنف، ويزيد الطني بلة مصادرة املستقبل عىل الطريقة 

الغربيَّة، كام حاول فرنسيس فوكوياما يف »نهاية التاريخ«، وآخرون 

يتحدثون عن عرص النهايات، ومعهم تتَّضح آفاق غري نهائيَّة لردود 

ر. أفعال أقّل ما توصف به الحامقة والتهوُّ

يوسف هرمية: استكماًل للسؤال السالف، نرى أناَّه ال ميكن أن  » 
ث عن الرشق والغرب، إال وتربز قضياَّة أخرى لها ارتباط وثيق  نتحداَّ

بسابقيها، أال وهي الرصاع بني اإلسالم والحداثة. وهنا نجد أنفسنا 

بوصفها  الحداثة  مع  يتناىف  ال  اإلسالم  أناَّ  يرى  توفيقي  تياَّار  بني 

تياَّار يرى أناَّ الحداثة هي تعبري عن حالة ال  منتوجاً غربياً، وبني 

ميكن أن نطبقها يف عامل له خصوصياته الحضارياَّة والثقافياَّة. كيف 

تقرؤون هذا املسار؟ وهل نحن بإزاء عقل مل يستوعب بعُد طبيعة 

هذه املفاهيم؟

ـ د. يارس قانصوه: لنذهب أوالً إىل معالجة صدمة الحداثة التي 

باغتتنا ذات يوم، ليس بوصفه مصطلحاً داالً عىل يشء بعينه، لكن 

ا  إمَّ الحارض،  غيابنا عن  أو  املعارصة  اندراجنا يف  دالٍّ عىل  كتاريخ 

بالجمود عند مواقف ثابتة أو بالهرولة إيل ماٍض ننشد فيه الحنني 

أماكننا نتطلع ونستمع إىل  والراحة والسكينة، فنحن جامدون يف 

مناقشات مستفيضة ومحتدمة حول الحداثة غري عابئني بوجودنا 

الزمني واملكاين، أو هاربون من فكرة الحداثة نفسها تحت دعاوى 

الخصوصيَّة الحضاريَّة والثقافيَّة، ومن ثمَّ فاستنكارها جائز رشعاً، 

واملهمُّ أنَّنا يف الحالني مل نحّدد بعُد ماذا تعني الحداثة؟

ميكن القول إنَّ النهضة العربيَّة/اإلسالميَّة الحديثة وليدة الصدمة 

عه  وتوسُّ الغرب،  ة  قوَّ إنَّها  ومهّددة،  خارجيَّة  ة  قوَّ حضور  مع 

نهاية  يف  مرص  عىل  الفرنسيَّة  الحملة  عنه  أبانت  الذي  الرأساميل 

الحداثة ومفهوم  نتاجات  بني  ما  نخلط  لكنَّنا  الثامن عرش،  القرن 

الحداثة ذاتها. فام هي الحداثة؟ إنَّ القراءة األوىل تكشف عن لفظ 

»الحداثة« Modernity للداللة عىل املصدر من لفظ حديث الدال 

تاريخياً عىل عرص ما بعد العصور الوسطى )أو نهاية القرن الخامس 

عرش(، وتتميز الحداثة يف الغرب بتطوير طرائق وأساليب معرفيَّة 

عقب  مشاعرنا  عىل  سيطرت  التي  الخوف  حالة  أنَّ  غري  جديدة. 

القوة  رات أو قراءات تفسرييَّة توجز حال  الصدمة استدعت تصوُّ

م الغرب وتأخرنا الحضاري، لكن مل تهتم  أو الخطر الداهم من تقدُّ

د ما بني القبول والرفض أو محاوالت  القراءات يف ظّل موقف يرتدَّ

التوفيق، بالحال الفكري، أي كيف نشأت الحداثة يف بيئتها الغربيَّة، 

القوة، وقد  تؤكد حال  تقنية  لتعكس  الفكريَّة  قت جذورها  وتعمَّ

حاولت قراءات تفسرييَّة للحداثة أن تضعها يف قالب األخذ باملعرفة 

العلميَّة، ومن ثمَّ فإنَّ ترجمة العلوم الدنيويَّة هي سبيلنا إىل الولوج 

مبارشة يف الحداثة، مبعنى معرفة الجديد واملستحدث عىل صورته 

م، ومن  الغربيَّة وتعريبه نظرياً وعملياً ملواجهة الغرب وإحراز التقدُّ

رحم الحداثة كام يعرف ولد »التحديث« كداللة عىل إمكانيَّة وجود 

أو  الحديثة  التقنية  عىل  املعتمد  اإلنتاج  ألسلوب  عقالنيَّة  صياغة 

تنظيم منهجي لألعامل االقتصاديَّة بصورة واعية كأساس للرأسامليَّة 

الحديثة كام يرى »ماكس فيرب«، غري أنَّنا مل نبحث يف صياغة عقالنيَّة 

والثقافيَّة، بل حاولنا  الحضاريَّة  أو تتامىش مع خصوصياتنا  تالمئنا 

مه ليسفر األمر عن تجارب فاشلة،  محاكاة الغرب يف علومه وتقدُّ

اإلسالم في الغرب
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ومع تكرار الفشل اتخذنا الغرب خصاًم تاريخياً يروم انكسارنا، ومن 

ثمَّ سيطرت النزعة االستهالكيَّة للمنتج الحدايث بكافة أشكاله دون 

م، وتمَّ القطع مع السؤال  وعي مبنظومتنا العقالنيَّة املؤهلة للتقدُّ

م الغريب، أي أكذوبة  النهضوي بالكشف الدؤوب عن أكذوبة التقدُّ

أيضاً، وألنَّ  واإلنساين  األخالقي  والسقوط  والتقني  العلمي  م  التقدُّ

عقلنا مل يستوعب املوقف من الحداثة من زاوية فكريَّة وعقالنيَّة 

م بطرائقنا املميزة لسامتنا الحضاريَّة والثقافيَّة، فإنَّ  تستهدف التقدُّ

العالج الشايف ال يتجاوز أمرين: األول: االنغامس اآلين يف الحداثة 

أيَّاً كانت وجهات النظر املختلفة واملتباينة يف التعرُّف عليها، الثاين: 

قطع الصلة متاماً مع تلك املفاهيم املستحدثة التي رسخت ملجتمع 

الجاهليَّة، بتعبري »سيد قطب« الذي نظر إىل الحداثة وانعكاساتها 

يف املجتمعات غري اإلسالميَّة بوصفها تعبرياً عن مجتمعات متخلفة 

م اإلنساين، ومل يزل املجتمع  التقدُّ أو غري متحرضة، ومبقياس خط 

عن  لة  املطوَّ األحاديث  كّل  مع  هذا،  يومنا  حتى  العريب/اإلسالمي 

دالالتها  عن  البحث  يف  حقيقياً  رشيكاً  يدخل  مل  أنَّه  إال  الحداثة، 

مازال  بل  يناسبه،  أن  ميكن  وما  واإلنساين،  املعريف  ومحتواها 

كّل  اآلخر رغم  االنفتاح عىل  فكرة  لتغيب  الحداثة،  لصدمة  أسرياً 

من  وتابعيهم  النهضة  اد  روَّ قبل  من  املبذولة  املضنية  املحاوالت 

بحثاً  الخلف  إىل  االرتداد  بالحداثة،  الوعي  محلَّ  ليحلَّ  املفكرين، 

عن حداثة ماٍض وىلَّ زمنه.

الثقايف  الحوار  لفكرة  الرافضني  من  الكثري  هرمية:  يوسف  » 
الهوياَّة، يف حني يعتربها آخرون مجراَّد وهم، عىل  يتشباَّثون مببدأ 

حّد تعبري داريوش شايغان. من وجهة نظركم هل الهوياَّة اإلسالمياَّة 

حقيقة أم وهم؟ وكيف نسعى لنقنع العقل اإلسالمي بخطأ وهم 

املطابقة، وثبات الهوياَّات؟

ـ د. يارس قانصوه: بداية، إذا استحكمت فكرة الرصاع، وسيطرت 

نظريَّة املؤامرة، أصبح التشبث بالهويَّة دفاعاً مستميتاً عن الذات 

أكرث من كونه وعياً بالذات. وتاريخياً، ترتبط الهويَّة بأمر التسييس، 

ا عىل اإلسالم أو العروبة، ومن هنا تبقى  ومسألة الخطر الداهم إمَّ

ة اإلسالميَّة  الهويَّة أسرية املرشوع القومي )القوميَّة العربيَّة(، أو األَّمَّ

)إضفاء الطابع السيايس مبعنى الدولة اإلسالميَّة(، لتتحوَّل الروابط 

الثقافيَّة واالجتامعيَّة والتاريخيَّة إىل رابطة املصري املشرتك، ومن هذا 

املنطلق يأيت خطاب الهويَّة متأثراً بفكرة أو نظريَّة املؤامرة، وتصبح 

دة بفشل املرشوع القومي أو الحيلولة  إمكانيَّة الحوار الثقايف مهدَّ

تفاقاًم، ومعها  الهويَّة  لتزداد إشكاليَّة  الدولة اإلسالميَّة،  قيام  دون 

التفضيل  »أفعل  ة  حدَّ وتزداد  من جديد،  الهويَّة  يتمُّ طرح سؤال 

العربيَّة«: أكرث عروبة أم أعظم إسالماً؟

إنَّنا يف بحثنا عن الهويَّة لسنا بصدد مناقشة حقيقة هويَّة معينة 

األول،  املقام  يف  سياسيَّة  ألغراض  له  الرتويج  يتمُّ  وهاًم  كونها  أو 

فالسيايس يبدو فاعاًل أو العباً أساسياً يف تكريس وإبراز هويَّة بعينها، 

، وعندما نناقش  دة وتحت ضغوط واقع معنيَّ يف لحظة تاريخيَّة محدَّ

فكرة الهويَّة اإلسالميَّة ومدى إمكاناتها، أي إمكانيَّة تحققها ومدى 

ل  تتشكَّ ليك  وعام،  دنيوي  هو  ملا  وخاص  روحاين  هو  ما  مطابقة 

املتباينة.  الهويَّات  الخاص عىل ساحة  هويَّة مميَّزة تفرض طابعها 

تفرض  والعام  الخاص  إشكاليَّة  فإنَّ  الهويَّة  يف  نتحدث  عندما  إنَّنا 

املشرتكة  الروابط  الفردي مبجموعة  االنتامء  يتعلق  عندما  نفسها، 

التي متّيز أبناء قوميَّة واحدة، وأيضاً تلك املعايري األخالقيَّة أو قواعد 

السلوك امللزمة لكّل أصحاب ديانة معيَّنة، وهنا تبدو القوميَّة مجاالً 

اً، لكن  اً، بينام يتجاوز الدين حدود القوميَّة ليمثل مجاالً عامَّ خاصَّ

تبقى املسألة الشائكة يف الهويَّة، هي من ميلك السيطرة عىل الفرد 

املنتمي إليه ليحدد هويَّة الفرد يف إطار خاص أو عام، وتبدو النقلة 

من املحليَّة واإلقليميَّة إىل العامليَّة مصدر الخطر القائم يف تحديد 

القومي  الهويَّة. فشعار »نحن« و»اآلخرون« قد يستخدم مبعناه 

واملصالح  األغراض  لخدمة  الديني  السياق  استعامله يف  كام ميكن 

تتضح  إسالميَّة  بهويَّة  القول  مشكلة  فإنَّ  إلينا  وبالنسبة  نفسها، 

الجامعة  مبعنى  والحديث  القرآن  يف  ة  األمَّ مفرد  داللة  يف  سامتها 

ة  السياسيَّة واالجتامعيَّة ال الدينيَّة، لكنَّ غالبيَّة املفرّسين يرون األمَّ

ة النبي( حصيلة للجامعة الواحدة التي تعتنق ديناً واحداً، إنَّ  )أمَّ

هويتنا مازالت عالقة بني الدين والقوميَّة، حيث يتامهى الخاص يف 

العام، والعكس صحيح.

وعندما يجدُّ الفرد يف البحث عن هويته، فيطرح سؤاله: عريٌب أوَّالً أم 

مسلٌم أوَّالً؟ ويتطلع إىل تلك الروابط االجتامعيَّة أو القواسم املشرتكة 

بينه وبني أبناء عروبته، والتي تشّكل جميعها وحدة املصري املشرتك، 

البوسني  أو  واألندونييس  باملاليزي  يربطه  الذي  ما  نفسه  ويسأل 

يجمعه  للقارات  عابر  مشرتك  مصري  مثَّة  وهل  الدين،  وحدة  غري 

سوف  والقلق  الحرية  فإنَّ  املسلمني؟  بإخوانه  مسلاًم  عربياً  كونه 

الوجه  عىل  هويته  لتحديد  مؤهل  غري  ويجعالنه  به،  ان  يستبدَّ

األفضل. واملشكلة أنَّه يف ظّل الدولة القطريَّة ونظمها السياسيَّة يف 

العامل العريب تركت العنان للفرد أن يختار هويته الدينيَّة، ويضعها 

يف املقام األول حتى لو وصل األمر إىل حدود التطرُّف، ولعلَّ املسألة 

الوحدة  أو  واحدة  عربيَّة  ة  أمَّ فكرة  السيايس من  بالخوف  تتعلق 

العربيَّة، ملا تشّكله من مخاطرة حقيقيَّة عىل وجود الدولة القطريَّة 

تركت  التي  الشاغرة  املساحات  إنَّ  القول  ميكن  هنا  ومن  ذاتها، 

عمداً للجامعات األصوليَّة جاءت من منطلقات سياسيَّة رصفة، فال 

حوار مع ياسر قانصوه
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هي دينيَّة وال هي توكيد لهويَّة معيَّنة. فاألمر ال يعدو كونه تربيراً 

سياسياً أضاف إشكاليَّة جديدة إىل إشكاليَّة الهويَّة.

يوسف هرمية: يف قراءة للمشهد الغريب واإلسالمي نجد مشرتكاً  » 
بدا يلوح يف األفق، وهو خطر األصولياَّات الدينياَّة وعوملة العنف، 

كيف استطاع األصوليون أن يخرتقوا مجتمعات غربياَّة ضاربة يف 

جذور التاريخ؟ وكيف تحواَّلت األصولياَّات الدينياَّة من العب داخيل 

إىل تحدٍّ للمجتمعات الغربياَّة؟

الغريب  العامل  يف  واألصوليَّة  سنوات  منذ  قانصوه:  يارس  د.  ـ 

م إىل األمام تاركة األيديولوجيات التقليديَّة تواجه  واإلسالمي تتقدَّ

مصريها يف التاليش تدريجياً، فاليمني الجديد يحرز نجاحات مدويَّة 

يف الغرب، ويف العامل اإلسالمي تبسط األصوليَّة نفوذها، حتى وإن 

لطة منذ الثورة اإليرانيَّة عام 1979، لكنَّ  مل تحكم قبضتها عىل السُّ

السؤال الجدير باالهتامم: هل األصوليَّة عودة إىل القديم أم ُتعدُّ 

طوراً حداثياً؟ عندما نطالع سيناريو املشهد األصويل، فإنَّ متوالية 

اللقطات أو املواقف تتَّسم بسمتني: األوىل استدعاء القديم بوصفه 

عها  إطاراً نظريَّاً تربيريَّاً، والثانية استخدام وسائل مستحدثه عىل تنوُّ

لتطبيقات عمليَّة تصل إىل مامرسة العنف لفرض القوة، إنَّها ليست 

محاولة إلحالل القديم يف املستجدات الحياتيَّة وال سيادة األصالة 

عىل املعارصة، إنَّها خروج عىل املألوف التقليدي، وهي أيضاً إقصاء 

للمامرسة املعارصة، ولذلك تعمل جاهدة عىل تشكيل وعي حدايث 

ل، غري أنَّه مل يسفر عن صورته النهائيَّة  خاص يأخذ طريقة يف التشكُّ

عىل  كداللة  العنف  عوملة  إدراك  ميكن  الزاوية  هذه  ومن  بعُد، 

ل العنيف لعامل يخضع لوعي حدايث جديد، أو ميكن  صورة التشكُّ

القول طور حدايث جديد، كام ميكن القول إنَّ املجتمعات الغربيَّة 

بجذورها األصيلة فكريَّاً وعمليَّاً لديها قابليَّة لبلوغ هذا الطور بعد 

سأم طال مداه. أيديولوجيات متصارعة أفرغت محتواها عىل حلبة 

الرصاع، ومل يصبح لديها جديد لتقدميه، كام استطاعت املستحدثات 

املعلوماتيَّة وشبكات التواصل االجتامعي أن تنقل اللعب »األصويل« 

من إطار املحليَّة إىل العامليَّة، وما التحدي القائم اآلن لدى األصوليَّة 

ور الحدايث األصويل. إال ترويض لعامل ُيعاند وُيقاوم هذا الطَّ

ولكن عندما نتحدث عن مقاومة العامل لهذا املّد الحدايث األصويل، 

هات  توجُّ أو  ثقايف  وعي  لديها  مجتمعيَّة  فئات  عن  نتحدث  فإنَّنا 

العريضة  الجامهرييَّة  القاعدة  لكنَّ  باألساس،  مدنيَّة  أو  علامنيَّة 

خالصها  عن  تبحث  والعريب  اإلسالمي  أو  الغريب  سواء  العامل  يف 

الدنيوي يف ظّل قهر الظروف السياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتامعيَّة، 

مل  ثمَّ  ومن  األصوليَّة،  الطريقة  عىل  للخالص  فريسة  يجعلها  مامَّ 

التقليدي،  وحامسهم  الجامهريي  حضورهم  عرب  األصوليون  يجد 

م ووسائله التي أبعدت اإلنسان عن روحانيته  ونبذهم لنتائج التقدُّ

الدينية العظمى، مل يجدوا مواجهة تذكر، بل يبدو  القيم  أو تلك 

ج، والرغبة يف  اليمني الجديد يف أمريكا والغرب يف حالة من التوهُّ

لطة التي دانت له جامهريياً، وتحتاج إىل ترجمة  تويل مقاليد السُّ

سياسيَّة بالسيطرة عىل نظم الحكم، فقد صارت التعاليم اإلنجيليَّة 

من  الجامهري  عافته  الذي  السيايس  الربنامج  عن  بدياًل  وبشارتها 

العامل  اإلسالمي،  عاملنا  ويف  تحقيقها.  يف  والفشل  وعوده،  تكرار 

وانحدر  »التحديث«،  تجارب  فشلت  أن  وبعد  تحديداً،  العريب 

الحياة مبستوياتها  الدنيا من  الدرجات  إىل  العريب  باملواطن  الحال 

بأنَّ طريق  األصوليَّة  لدعاوى  داً  ممهَّ الطريق  مامَّ جعل  املختلفة، 

الله، والعودة إىل الجذور واملنابع الدينيَّة النقيَّة، هي سبيل الفالح 

والنجاح. وميكن إيجاز األمر أنَّه متى فشل اإلنسان يف صنع جنَّته 

إىل  يدعوه  من  هناك  فإنَّ  جحيم،  إىل  األمر  وأحال  األرض،  عىل 

التطلع إىل جنَّة السامء بدالً من وضعيَّة الحياة عىل األرض، هكذا 

ى املالمح الظاهرة لفلسفة األصوليَّة، غري أنَّ املحتوى العميق  تتبدَّ

يحمل أغراضاً دنيويَّة تتخفى وراء حجب اإلميان.

يوسف هرمية: األقلياَّات الدينياَّة مل تعد مبأمن من الرصاع العاملي  » 
يف ظّل هذا التسابق عىل كسب الرشعياَّات الدينياَّة من هذا الطرف 

أو ذاك. هل سيندثر مفهوم األقلياَّات ويختفي يف عامل متوحش كم 

اندثرت بعضها يف العامل العريب واإلسالمي، أم أناَّ األمر ال يعدو أن 

يكون رصاعاً بضوابط يتحكم فيه صاحب القرار العاملي؟

ـ د. يارس قانصوه: األصوليَّة ال تعرتف »بداروين« بالنسبة إىل أصل 

»البقاء لألقوى« وفقاً لفهم الداروينيَّة  األنواع، لكنَّها تطّبق عمليَّاً 

املحصلة  مبدأ  تطرح  اآلن  العامليَّة  اللعب  نظريَّة  إنَّ  االجتامعيَّة. 

ة أو ال يشء، ومن »داروين«  ا غلبة حاسمة وسيادة تامَّ الصفريَّة، فإمَّ

الذي  الحدايث  فالطور  فهو ضدنا،  معنا  ليس  من  أو  املكارثيَّة  إىل 

تنشده األصوليَّة ال يضع »خانة« »للحياد«، أو يسمح باستقالليَّة 

ا مؤمن أو كافر وتستحق اندثارك، إذ ال  املواقف العقالنيَّة، فأنت إمَّ

توجد منطقة وسطى أو منزلة بني املنزلتني بالتعبري املعتزيل.

رصاع  من  الحايل  العاملي  املشهد  ينتقل  أن  مبستغرب  وليس 

العاملية  الحرب  بعد  العامل  التي سادت  األفكار  أو  يات  األيديولوجَّ

الثانيَّة وبداية الحرب الباردة إىل حروب ساخنة وطاحنة تصل إىل 

حّد اإلبادة لألقليَّات، فاملشهد االقتصادي العاملي كان ميّهد الطريق 

شفائهم  يف  أمل  ال  الذين  فالفقراء  مختلف؛  نوع  من  لحروب 

االقتصادي واآلخرون الذين ال يدينون بدين األغلبيَّة كالهام يستحق 

»اإلقصاء«  فكرة  تعد  مل  فلام  املختلفة،  الحروب  هذه  يف  نهايته 

ة والسيادة بالنسبة إىل األغلبيَّة الدينيَّة،  كافية إلعطاء االنطباع بالقوَّ

الدينيَّة  لألقليات  األغلبيَّة  عند  االندثار  فكرة  تكون  عنها  وبدياًل 

ة والهيمنة، وإذا جادل العقالء بإمكانيَّة وجود ضوابط  مالمئة للقوَّ

اإلسالم في الغرب
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تحكم هذا الرصاع أو االقتتال يديرها صاحب القرار العاملي، فإنَّ 

التسوية  أساليب  أنَّ  تؤكد  الحياتيَّة  وتجاربنا  اإلنسانيَّة  الخربات 

ا بالنسبة  والتفاوض وطلب الهدنة جائزة عند اللعب السيايس، أمَّ

إىل املسألة الدينيَّة وما يرتبط بها من معتقدات مطلقة، والشعور 

مبؤازرة السامء للمؤمنني األكرثيَّة، تدفع أولئك املؤمنني بدين معني 

غري  السامء  ألنَّ  أقليات  فهم  األقليات،  من  مخالفيهم  سحق  إىل 

راضية عنهم، وكام أنَّ الفقراء ليسوا نتاجاً لظروف اقتصادية قاسية، 

بل هم أرسى كسلهم وقلة حيلتهم، فإنَّ األقليات الدينيَّة ال تستحق 

من وجهة نظر الرصاع العاملي الدائر أن متارس طقوسها أو شعائرها 

األمر  الدينيَّة، بل يصل  األغلبيَّة  قبل  بها من  املعرتف  الدينيَّة غري 

متى استحكم الهوس الديني أنَّها ال تستحق الحياة.

الصورة  مع  املسلم  اإلنسان  يتعامل  ما  كثرياً  هرمية:  يوسف  » 
لت حوله باعتبارها أحد املظاهر السلبياَّة التي  النمطياَّة التي تشكاَّ

يحملها اآلخر عنه، دون أن يطرح السؤال حول الدوافع واألسباب 

التي جعلت منه متاَّهًم، تتقاذفه تهم اإلرهاب واإلقصاء والعنف 

الذات  قراءة  ليعيد  الصورة  تستوقفه هذه  أن  وبدل  والتخلف، 

من منظور معريف يسعى إىل تنقية هذا الرتاث والتاريخ والثقافة 

ـ بعيداً عن الرغبة يف الحفاظ عىل صفاء الذات -، اختار خطاب 

املظلومياَّة ليتوارى خلف جرحه الرنجيس، ويقرأ صورته يف سياقات 

املؤامرة، ويضيع عىل نفسه من جديد اكتشاف ذاته. ما قراءتكم 

لهذا العناد واملكابرة يف عقل املسلم؟

ـ د. يارس قانصوه: عرب محتويات الرتاث الفقهي تمَّ تكريس صورة 

للمسلم الحق الذي ال يدع نفسه للجدل والنقاش الذي ال يجلب 

ة  سوى الشك واالرتباك، هذه الصورة النموذجيَّة لإلميان باعدت الهوَّ

بني إميان املسلم وعقله، فالعقل يف معظم الرتاث الفقهي محدود 

ا إعامل العقل فقد يدفع إىل  بالتسليم والطاعة كدالتني لإلميان، أمَّ

فاالشتقاق  والفهم،  للتفكري  دافعاً  كونه  من  أكرث  والضالل  الزيغ 

اللغوي للفظ »عقل« يدلُّ عىل التقييد والتوقيف، كام يقال فالن 

عقل بعريه، أي قيَّده وربطه. ومن هنا فإنَّ املامرسة العقالنَّية وما 

يلحق بها من تفكري ناقد، وإيراد للحجج، ومعرفة األسباب مل تلَق 

ترحيباً الئقاً من الفقه اإلسالمي عىل امتداد تاريخه، هذا من ناحية، 

ومن ناحية أخرى مثَّة دوافع سياسيَّة دعمها الفقهاء لصالح الحكام 

إطاعتهم  ووجوب  الحكام  مظامل  لتربير  فقهيَّة  نظر  وجهة  من 

إقصاء  عىل  اإللحاح  وعرب  ورسوله،  الله  من  وتقرباً  ديني  كفرض 

الدينيَّة  باملسائل  يتعلق  فيام  والفهم  االستفهام  نطاق  من  العقل 

ة والشائكة، كان ال ُبدَّ للمسلم أن يبحث عن ثوابت يلوذ بها،  املهمَّ

ة تفسري فقهائه، وعدم القدرة عىل  فكانت جاهزيته لإلقرار بصحَّ

الطعن يف تفسرياتهم وقراءاتهم حتى وصل األمر إىل إضفاء قداسة 

عىل بعض املؤلفات، ومواجهة أّي محاولة لقراءة جديدة أو نقد ملا 

ورد فيها، ومن صورة املسلم الحق الذي يسلم ويطيع دون شك إىل 

تكريس تفسريات معيَّنة واإلقرار بها دون تعليق أو نقد، بات األمر 

جاهزاً لتسويق فكرة النيل من اإلسالم متى حدث اجتهاد معارص 

أو محاولة للتجديد أيضاً، متى تمَّ توجيه سهام النقد لبعض ما ورد 

يف كتب الرتاث أو تصحيح بعض املفاهيم املغلوطة، وعندما يضيق 

ا أن تركب صهوة عنادك منطلقاً إىل املجهول،  بك املقام العقالين فإمَّ

أو تجمد يف مكانك مكابراً حتى نهايتك.

وتاريخياً، استطاعت أوروبا أن تجتاز نفق العناد واملكابرة املظلم 

م  إىل عرص التنوير، حيث انفتح العقل عىل مرصاعيه للمعرفة والتقدُّ

م الغريب اصطنعنا رداًء من الكرب  ة، غري أنَّنا يف مواجهة التقدُّ والقوَّ

والعناد ال يكشف عورة تأخرنا وعرينا الحضاري املعارص، وذهبنا 

بكّل ثقة الجمود وغرور الجهل إىل التعويل فقط عىل فكرة املؤامرة 

الدينيَّة وإخراجنا من سكينة  العبث مببادئنا وتعاليمنا  التي تريد 

اإلميان إىل جحيم الشك والسؤال بينام إجاباتنا عن أسئلة الحارض 

املؤرقة تكفل بها خري سلف من فقهائنا العظام، ورصنا نرّدد أحياء 

عند كّل مواجهة فكريَّة معارصة، ال ليس مطلوب منا التفكري والرد 

بإجابات شافية، فقد تكفل بها أناس عظام أموات.

وتكمن املشكلة الحقة يف كيفيَّة رؤية زمننا بعيون أسالفنا ونحاجج 

باجتهاداتهم يف عصورهم دون أن ندرك الطبيعة الزمنيَّة وال حتى 

رات  لت بيئة مالمئة الجتهاد معنيَّ أو تقديم تصوٌّ املكانيَّة التي شكَّ

مناسبة لحاالت ليست مدرجة عىل قامئة حياتنا اآلن، وحينام نختار 

والراحة،  السهولة  عن  نبحث  فإنَّنا  الوراء،  إىل  القهقرى  نعود  أن 

وهذا  والوعي،  بالعلم  مدعمة  معرفة  يستلزم  املعارص  فاالجتهاد 

د عليه نتاج ظروف الجهل والفقر واملرض، واالستسالم  ما مل نتعوَّ

العمل  بينام  املظلوميَّة،  خطاب  عىل  تبعث  التي  الظروف  لهذه 

الجاد وتكوين الوعي عرب تدابري فكريَّة وترتيبات نظاميَّة تبدو عبئاً 

ثقياًل عىل أعناق مجتمعنا، مامَّ يجعله يفر من متطلبات الحارض، 

وطموحات املستقبل إىل سكينة املايض وسكونه املريح، إنَّه ليس 

العناد واملكابرة، بقدر االستسالم والشعور بالدونيَّة، هذا هو الوجه 

اآلخر للعملة النفسيَّة.

يف  لإلنسان  نقده  سياق  يف  يؤّكد عيل حرب،  هرمية:  يوسف  » 
كتابه »اإلنسان األدىن«، أناَّ هذا األخري يحتاج إىل مساءلة مفهوم 

اإلنسان، سواء عند الغرب أو الرشق، والذي تتقاذفه رؤيتان اثنتان: 

األوىل ميثلها التيار الالهويت، والثانية ميثلها الشكل العلمين السافر 

وكيف  النقد؟  هذا  مضمون  مع  تتفقون  هل  تعبريه.  حّد  عىل 

اإلنسان،  الذي يعاين منه مفهوم  الحاد  نتجاوز حالة االستقطاب 

حوار مع ياسر قانصوه
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الذي ُيعدُّ سبباً رئيساً يف حالة التضاد التي يعرفها العاملان الغريب 

واإلسالمي؟

يعرتيني القلق الفكري بإزاء هذا النوع من  ـ د. يارس قانصوه: 

الرؤى الثنائيَّة التي تشطر العامل اإلنساين إىل نصفني، وأقّدم دلياًل 

ُسلطة  من  أوروبا  تخلصت  عندما  الرؤية،  هذه  ينقض  تاريخيَّاً 

عىل  داللة  الكنيسة  من  التخلص  هذا  يعني  كان  هل  الكنيسة؛ 

لدى  الفكري  الحسم  الصورة من  أتوقف عند هذه  ثمَّ  اإلميان؟ 

العلامين هو صورة اإلنسان  أنَّ  األستاذ »عيل حرب« دون إدراك 

العادي املتميز عن »الالهويت« أو رجل الدين، فهل نخرج التيار 

الالهويت من مامرسات اإلنسان العادي يف حياته الدنيويَّة، أم أنَّ 

لطة الدنيويَّة )السياسيَّة( كام يراها  لطة الدينيَّة عن السُّ فصل السُّ

العلامين ُتعدُّ فصاًل بني الحياة الدنيويَّة للعلامين وحياته الروحانيَّة 

ضدَّ  عدائيَّة  ليست  العلامنيَّة  أنَّ  ندرك  نعد  أمل  أيضاً؟  الدنيا  يف 

؟ وعندما  اإلميان بدين معنيَّ الدين، بل هي »حياديَّة« ال تفرض 

ل حالة االستقطاب الحاد لدى اإلنسان، فإيّن أتوقع أنَّه ليس  أتأمَّ

الحرية  من  حالة  هو  ما  بقدر  للكلمة،  الحريف  باملعنى  استقطاباً 

وسياسيَّة  اقتصاديَّة  ظروف  جرَّاء  اليوم  إنسان  تنتاب  والقلق 

واجتامعيَّة، إنَّه مل يحّدد بعُد مكانه، كام أنَّ استقطابه ليس نهائياً، 

ا يف مفرتق طرق، مبعنى محاولة الجّس واختبار مجال الحياة  وإنَّ

منطق  للخروج عىل  اإلنسان  هذا  لدى  عميقة  رغبة  مع  املالئم، 

االعتياد واملألوف لتشكيل صورة جديدة إلنسانيَّته وسط ضبابيَّة 

الرؤى، وغياب خرائط فكريَّة توضيحيَّة، وانعدام الثقة يف النظم 

بقدر  اً  تضادَّ ليس  أنَّه  وأرى  والسياسيَّة،  واالجتامعيَّة  االقتصاديَّة 

اإلنساين  اليقني  هذا  لكنَّ  جديد،  إنساين  يقني  عن  بحث  هو  ما 

تشوبه محاذير عدة، منها: 

- اعتقاد اإلنسان يف معرفته الشاملة املعارصة دون أن يكون قادراً 

ر  عىل االعرتاف بجهله وقصوره اإلنساين، فعىل سبيل املثال، يتصوَّ

البعض يف عاملنا أنَّ تراثهم ُيعدُّ حاوياً كلَّ حلول املشكالت املعارصة، 

فقط نحن متقاعسون عن البحث وإيجاد هذه الحلول.

- التعويل عىل اليقني الديني كمدخل لحّل ما هو وضعي، أي أنَّ 

إال  يأيت  لن  الذي  الفرج  انتظار  حالة  تجعلنا يف  تعاىل  بالله  الثقة 

بالتفكري والعمل. إنَّنا يف عاملنا املعارص نبحث عن يقني، وعن خالص 

من حالة التضاد، لكن يغيب عنَّا فكرتا التسامح واالعرتاف كفرصة 

بني  وتعاون  وتقارب  وشفافيَّة  عادلة  نظم  إلقرار  متاحة  واقعيَّة 

البرش، وهي أمور تعّزز إمياننا بأنفسنا، وتجعلنا متأهبني لبلوغ حالة 

اليقني، بدياًل عن الهشاشة والعجز الذي يعاين منه اإلنسان املعارص.

الكتاب السابق نفسه يدعو عيل حرب إىل  يوسف هرمية: يف  » 
الخروج من ثقافة التسامح إىل ثقافة االعرتاف. هل متثل العلمنياَّة 

تسامح التي يعانيها العاملان؟ املدخل األسايس للحّد من حالة الالاَّ

حالة  العلامنيَّة«  »متثل  سابقاً  ذكرت  كام  قانصوه:  يارس  د.  ـ 

»حياديَّة« تؤكد التسامح، حيث ال تفرض شيئاً معيَّناً عىل اإلنسان 

أنَّ  كام  فحسب،  ورغباته  ومصالحه  دوافعه  وفق  يتحرَّك  الذي 

التسامح هو خطوة أوىل أساسيَّة تجاه االعرتاف، وما عىل اإلنسان 

سوى أن يؤكد ذاتيته عرب االعرتاف املتبادل. فهذا الكمُّ من الحقوق 

املختلفة،  الحياة  وأساليب  والنظريات،  واملفاهيم  والواجبات، 

واملصالح املتعارضة، قد يكون دافعاً للحروب والرصاعات ما مل يتّم 

إقرار التسامح كصيغة عامليَّة للحياة عىل هذا الكوكب، وافرتاضاً، 

يستمرُّ  ال  متجّدداً،  اجتامعياً  عقداً  ميثل  التسامح  إنَّ  القول  ميكن 

رسيان مفعوله عىل نحو مستديم ما مل يتّم توكيد االعرتاف كتوقيع 

أخري عىل العقد االجتامعي املفرتض تجديده عاملياً.

إنَّ شعارات »التسامح« التي يرفعها العامل اآلن تقابلها عىل الجهة 

روح  تسود  أن  ميكن  ال  أنَّه  وأرى  »األصوليَّة«،  شعارات  األخرى 

»التسامح« واألصوليون يف الديانات املتعددة يبحثون عن الحقيقة 

عونها، إنَّهم يف بحثهم ينطق لسان حالهم بإقصاء  املطلقة التي يدَّ

اآلخر يف ظّل توكيد هويَّة دينيَّة معيَّنة وبسط نفوذها بكّل الوسائل، 

وميثل اآلخر لدى »األصويل« الضدَّ أو العدو، ومن ثمَّ من أجل إعالء 

كلمة الدين ال ُبدَّ من سحقه، وكلُّ الرصاعات والحروب املثارة عىل 

الساحة العامليَّة اآلن تؤّكد غياب التسامح، هذا الغياب الذي يطول 

مداه مع كّل خطوة تخطوها األصوليَّة باتجاه السيطرة والهيمنة. 

تسامح  الالَّ حالة  من  للحّد  األسايس  املدخل  العلامنيَّة هي  ليست 

لكن تستبقها الخطوة األكرث أهميَّة، وهي الوعي اإلنساين باإلنسان 

ة األرض، ورفقة الحياة عىل هذا الكوكب. الذي ميثل أخوَّ

ونحن نحتاج يف عاملنا اإلسالمي/ الغريب أالَّ نرسف كثرياً يف الشعور 

باملظلوميَّة أو اإلحساس مبكائد ومؤامرات تحاك لنا، أنا ال أتحدث 

أنَّنا نحصل عىل حقوقنا العامليَّة دون  يف إنكار وجود املؤامرة، أو 

ة الفعل دون  ة ردَّ الكيل مبكيالني، لكّني أعني عدم السقوط يف هوَّ

القيام باملبادرة التي نحتاجها عىل مستويني: األول ما يتعلق بحياتنا 

يف مجتمعاتنا من أجل إيجاد صيغ وبدائل مبتكرة وجديدة لطبيعة 

كرمية  لحياة  الفرصة  يتيح  مامَّ  متعّددة،  مستويات  عىل  حراكنا 

ملواطنينا، والثاين يرتتَّب عىل مبادراتنا املحليَّة انفتاح آفاق جديدة 

العالقة واملشاركة واإلسهام مع  العاملي تقّوي أوارص  الصعيد  عىل 

اآلخر يف تحسني الظروف العامليَّة لصالح اإلنسان أيَّاً كان انتامؤه.

يوسف هرمية: شكراً األستاذ العزيز يارس قانصوه. » 

اإلسالم في الغرب
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المشاركون في الملف

ـ بدر الدين هوشايت

بحثاً  ُيِعدُّ  )إلحـــاق(.  تونس  قفصة/  بجامعة  اإلنسانيَّات  يف  التطبيقيَّة  للدراسات  العايل  باملعهد  الحضارة  أستاذ 
كتوراه، موضوعه رحالت األوروبيني إىل البالد العربيَّة يف القرن التاسع عرش بني النزعات اإلنسانيَّة واملآرب  لشهادة الدُّ

االستعامريَّة.

من أبحاثه املنشورة: 

- املسلمون تحت النفوذ الصليبي يف مدّونة الجغرافيني والرّحالة املسلمني )كتاب بصدد الطبع(.

- »الحركات الدينيَّة والتحول الدميقراطي«، مجلة نقد وتنوير )مجلة علميَّة محكمة( العدد الخامس شتاء 2015

ـ التجاين بولعوايل

باحث مغريب متخّصص يف قضايا اإلسالم والغرب، من مؤّلفاته: املسلمون يف الغرب بني تناقضات الواقع وتحّديات املستقبل 
)2006(، واإلسالم واألمازيغيَّة )2008(، وصورة اإلسالم يف املقاربة األكادمييَّة الهولندّيَة )2013(.

ـ لبنى بوشوارب

باحثة مغربيَّة، متحّصلة عىل شهادة املاجستري يف الحضارة اإلسالميَّة.

ـ حّمدي ذويب

أستاذ التعليم العايل بالجامعة التونسيَّة، متخّصص بالحضارة اإلسالميَّة القدمية، وواحد من أبرز املختّصني يف أصول الفقه، 
نَّة بني األصول والتاريخ، وجدل األصول والواقع، ومراجعة اإلجامع بني النظريَّة والتطبيق. من مؤّلفاته: السُّ

ـ مصطفى بن متّسك

وعللها  الحديثة  الهويَّة  أصول  مؤّلفاته:  آخر  من  املعارصة،  الفلسفة  يف  متخّصص  التونسيَّة،  بالجامعة  الفلسفة  أستاذ 
)مقاربة شارل تايلور نوذجاً(.

ـ صابر بقور

باحث جزائري ُيعدُّ شهادة الدكتوراه يف اإلعالم واالّتصال.

ـ راضية عبيد

أستاذة جامعيَّة من تونس، مختّصة يف الرتجمة وعلوم املصطلح.
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ـ عبد املنعم شيحة

اإلسالميَّة،  العربيَّة  للحضارة  املؤّسسة  والنصوص  اإلسالمّي  الفكر  بقضايا  التونسيَّة، مهتّم  بالجامعة  العريّب  األدب  أستاذ 
بصدد نرش مقاالت وقراءات يف كتب جملة من املفّكرين العرب يف موقع مؤمنون بال حدود.

ـ يحيى اليحياوي

باحث مغريب، وأستاذ تعليم عاٍل، حاصل عىل الدكتوراه يف التدبري االسرتاتيجّي، حاصل عىل جائزة املغرب الكربى للكتاب 
عىل كتابه »االتصاالت يف محّك التحوُّالت )1996(.

ـ يوسف هرمية

الدينّي  الفكر  نقد  بقضايا  مهتّم  اإلسالميَّة،  الدراسات  يف  قة  املعمَّ العليا  الدراسات  دبلوم  عىل  حاصل  مغريّب،  باحث 
وتجديده.

ـ يارس قانصوه

ة  العامَّ املرصيَّة  الهيئة  القاهرة،  املعارصة،  الليرباليَّة  يف  الحريَّة  مفهوم  مؤّلفاته:  من  املرصيَّة.  بالجامعة  الفلسفة  أستاذ 
للكتاب، )2000(، الليرباليَّة...إشكاليَّة مفهوم، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش، 2004. اإلسالم السيايس واألمن اإلنساين، 

ن، األردن، 2010م. املركز اإلقليمي لألمن اإلنساين، عامَّ

اإلسالم في الغرب
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