
الرحیم الرحمن هللا بسم عید ثابت  -   في زیورخ  -     ٨١/١١/٣٩٩١   
وأوروبا اإلسالم الغریـبان الجاران  :   

السویسري الباحث بقلم  
جیسلینج إریك  

لھ وقدم األلمانیة عن ترجمھ  
عید ثابت  

 
جیسلینج إریك یعتبر    (Erich Gysling) ھوتینجر وأرنولد       (Arnold Hottinger) كبیري     سویسرا خبراء   

في المتخصصین األوسط الشرق شئون    السویسري الشعب أفراد بین جارفة بشعبیة جیسلینج ویتمتع  .  ألتقي وعندما  .  في بھ      
زیورخ مدینة وسط  إلي یخیل    أكادیمیا، باحثا لیس أنھ أحیانا    العظام، ھولیوود نجوم أحد ولكن     بنظرات العیون تتبعھ حیث   

لتقدیر،وا اإلعجاب البعض، ویتجرأ    أوتوجراما منھ فیطلب     الشخصیة ھذه أن والمسلمین العرب حظ حسن ومن  . 
السویسري، الشعب من والمحبوبة المحترمة السویسریة ھي    في    للعرب، منصفة شخصیة الوقت نفس     وللحضارة   

اإلسالمیة، قلیل الیوم والمنصفون    فجیسلینج  .  في واإلسالم للعرب المشوھة الصورة حیحتص إلى دائما یسعى     عقول   
الغربیین، أن عساه ماذا ولكن    في الغالب فالتیار وحده؟ یفعل     بـمدرسة متأثر تیار ھو اإلعالم وسائل على سویسرا   

الصحفیینِ  األلمانیینِ     كونسلمان  :     (Konzelmann) ،(Scholl-Latours)وشوالتور    صحفیان وھما     اللغة یتقنان   
جیدا، األلمانیة ماھولكن    اإلسالم، تاریخ النھیج    وبالتالي    في فعالة مساھمة ساھما فقد    في والمسلمین العرب صورة تشویھ      

األلمانیة أوروبا  في دینھالمجت الباحثین من مجموعة أن هللا ونحمد  .   ھذیـن االتھلج تصدت قد بألمانیا ھامبورج جامعة   
الصحفییِن، في ماھبفضح قامتو    كتابین    التي الكتب أھم من یعتبران    في صدرت    في القرن ھذا    االستشراق حقل     ؤالءھف  . 

في عظیم بدور ھنا قاموا المستشرقون الباحثون وھذا والعرب؛ اإلسالم عن الدفاع    یعني     أن تكاد ظاھرة أمام اآلن أننا   
جدیدة، تكون ال ھنا فاالستشراق    ،یشوه    بل    التشویھ، یصحح    ال وھو    في یطعن    اإلسالم،    بل    فیھ، للطاعنین یتصدى      

مھویفتضح  األول، الكتاب أما  .  فعنوانھ     :  Allahs Plagiator األلماني المستشرق ھو ومؤلفھ  -    یرھالش       Gernot 
Rotter الثاني والكتاب  -   عنوانھ     :  Das Schwert des Experten في وشارك  -     الباحثین من مجموعة تألیفھ   

األلمان، نفسھ، روتر مثل    األلماني والمستشرق    ھالم ھاینتس       (Heinz Halm)، السویسري الباحث مھومع     السالف  -   
الذكر ھوتینجر أرنولد  -   الكتابین وعنوانا  .  لجاھلین،ا األلمانیین الصحفیین ھذین من كمھوالت السخریة قمة یعكسان     فالعنوان   

معناه األول  : « المفتري  هللا على     » ، التي األكاذیب ھنا والمقصود    اإلسالم، باسم طویلة سنوات كونسلمان اھروج     أما   
الثاني العنوان فمعناه     : « الخبیر سیف   » ، ھنا سیف ولفظ    التي األفالم سلسلة إلى یشیر    لمانياأل للتلیفزیون شوالتور اھأنتج      

اإلسالم، تشویھ دفھب  اھعنوان وكان      « اإلسالم سیف   » ، لفظ من والمقصود      « الخبیر   شوالتور الجاھل على كمھالت ھو ھنا  « 
الذي یدعي    في خبیر أنھ    األوسط، الشرق شؤون    في خبیر أنھ واألصح    والتشویھ لھالج    السویسري للباحث ونعود  .   إریك  -  

جیسلینج أنھ ونقول  -   في والعرب لإلسالم المشوھة الصورة تصحیح دائما یحاول    الغرب،    ال الشریف العمل ھذا ولكن      
من یجد  العرب، بین من یقدره    في ھنا مھمن المقیمین سواء    سویسرا،    في أو    العربي، العالم     مھمعظم النشغال ربما   

إمام عادل بمسرحیات ال األمر ھذا وكأن  !!  بعید، أو قریب من مھیعنی    مؤسف، موقف وھذا    أن نأمل    قریبا یتغیر    وینتمي  .    
إلي جیسلینج  في العقالنیین من المعتدلین المثقفین طبقة    الغرب،    وھي    التسامح، بقیم تؤمن طبقة    السلمي والتعایش     بین   
الشعوب، األخري، الحضارات وعادات قیم واحترام    طعن،ال ونبذ    والتشویھ،    والعنف،     دول بین تعاون عالقات وإقامة   

العالم المتبادل، االحترام اھیحكم    مختلفة، حضارات بوجود واالعتراف    متباینة وقیم     ثالثة اآلن حتى جیسلینج نشر وقد  . 
األوسط، الشرق عن كتب الذي كتابھ آخرھا كان    بعنوان ھوتینجر مع ألفھ     :  "Krisenherd Nahost"   )  بؤرة 

الصراعات األوسط الشرق  :  العالمیة المنظمة جیسلینج ویترأس  .)     Intermag التي     تلیفزیوني إرسال محطة  ٢٤  تضم      
وأسترالیا الشمالیة وأمریكا أوروبا من   .  

في جیسلینج یقول ھذا مقالھ     :  
في ھما ةالغربی األوروبیة والحضارة اإلسالمیة الحضارة جارتان الواقع    فال  :  طریفة عن المغرب یفصل       (Tarifa)  على   

الجنوبي الساحل ألسبانیا،     والرحلة واحدة؛ ساعة الجزائر إلى مرسیلیا من بالطائرة الرحلة وتستغرق كیلومترات؛ عدة إال   
لباریس، وبالنسبة فقط؛ ساعتین إلى تحتاج تونس إلى جنیف أو زیورخ من  طرابلس؛ من عنھا بعدا أكثر وسكوفم   

ولم،ھستوك من روما إلى أقرب والقاھرة مثال بیترسبورج أو     .  
الجغرافي، الجوار إلى وباإلضافة التاریخیة العالقات ناكھف    واحد ماھأصل واإلسالم فالمسیحیة  :  وال  .   اإلسالم نشأة یفصل   

المسیحیة، نشأة عن قلیلة، قرون إال    التي المنطقة إلى معا الدیانتین رجذو وتعود    الغرب اھیسمی      « الشرق   واإلسالم  .« 
والمسیحیة تعالى، هللا بوحدانیة یقران    المتشددة، اإلسالمیة النظر ةھوج من فیھ مشكوكا ذلك اعتبر وإن حتى     الفكرة ألن   

في تغیرت قد للتوحید المحضة المسیحیة،    في    الكنسي االجتماع    الذي    في عقد    ١٥٤  سنة خلقیدونیة مدینة    م،   بتوسیع وذلك   
األلوھیة لفظ  .  

في لإلسالم صار فقد وأخیرا وجذور تاریخ أوروبا      ) التركي للتوسع كنتیجة وذلك  في    البلقان     ( ، ھي اإلسالمیة والثقافة      
في والمؤثرة السائدة القیم مصدر  مستمرة، بصورة تتزاید مسلمة أقلیة    ذلك أكان سواء    بـمـسلمي یتعلق     أفریقیا شمال   

في المقیمین فرنسا،    في بباكستانیین أو    بریطانیا،    في بأتراك أو    سویسرا أو ألمانیا     .  



أن الممكن من ذلك كل نقول أن یغرینا    ینبغي  :  أن     على القائمة الغربیة أوروبا حضارة بین جوار حسن عالقة ھناك یكون   
المسیحیة، تقالیدال في والمواطنون اإلسالمي؛ والعالم    العالمین كال    أن یجب    جیدة معرفة بعضا مھبعض یعرف     عكس ولكن  . 

الصحیح ھو ذلك الغربیة أوروبا فمواطنو  :  المسلمین أن یشعرون    م،ھل بالنسبة غرباء    كما     األوروبیین أن المسلمون یشعر   
الغربیین ماھبین متبادل تفاھم إلى التوصل عن تباعدا ازدادا قد الطرفین أن الماضیة السنوات رتھأظ وقد م؛ھعن غرباء     . 

جدا، محدودا دائما المتبادل التفاھم ھذا كان وقد  فقط والمظاھر الشكلیات على ومقتصرا    مثال انظر)     :  ) - (Maxime 
Rodinson,  La Fasination de L'Islam, Paris 1980 أیضا وراجع  : Bernard Lewis, The  

Muslim Discovery of Europe, London 1982).  
إذن؟ الوضع ھذا لماذا  

الغربیین، األوروبیین نظر ةھوج من في دورھا تلعب كثیرة عوامل ھناك    ذلك    دول من مواطنین ھجرة أن ذلك من  :   غیر   
األوروبیین من للكثیر مشكلة أصبح قد أوروبا إلى أوروبیة  من نسبیا كبیرا جزءا أن المصادفة قبیل من أنھ صحیح  . 

دول من جاء قد اجرینھالم الثقافي العنصر اھفی اإلسالم یمثل    السائد      ) أفریقیا، شمال  البلقان، جنوب    تركیا،     الشرق   
المناطق ھذه من اجرینھالم ولكن ؛)األوسط في عریضة لطبقات كبیرا تحدیا یشكلون    أوروبا    فاألوروبیون  .   أن یعتقدون   

ال المسلمین اجرینھالم فحسب، مھودین مھبثقافت االحتفاظ یریدون    بل    في اإلسالم لنشر أیضا یتطلعون    أوروبا،    رأي وھذا      
التاریخیة، الحقائق یناقض  االنتشار واسع ذلك من الرغم على ولكنھ    نسبیا، شائعة نظر ةھوج ذلك عن فضال وھناك  .   تقول   

إلى جاؤوا قد المسلمین إن أوروبا، غرب    في المسیحیین إدخال دفھب    اإلسالم    مثال انظر)     :  C. P. Baumann und 
C. Jaeggi, Muslime unter uns, Luzern 1991). 

في واالغتیاالت االعتداءات فأخبار كذلك ومصر، الجزائر مثل دول    تؤدي    في المخاوف نشر إلى     أن من أوروبا غرب   
في المتطرفة التیارات كل تكسب اإلسالم    جدیدة أرضا یوم    للرأي استطالعا الیوم أجرینا وإذا  .  في     ھذا عن أوروبا   

الموضوع، اإلسالم إن تقول لألوروبیین العظمى الغالبیة من إجابة على األرجح على لحصلنا     مع عندھم یتساوى   
التطرف وال  .  ھي فقط صغیرة لیةأق إال یوجد    التي    صحیحة لیست والتطرف بالعنف اإلسالم مساواة أن تدرك     .  

رشدي سلمان الكاتب بإعدام اإلیرانیة القیادة حكم أن كما  فیھ مكان ال اإلسالم أن على دلیال األوروبیین من مالیین یعتبره   
للتسامح، ھو وال    لإلنسان، الشخصیة الحقوق یحترم    وال    أھدافھ لتحقیق العنف استخدام عن رعیتو     .  

إنني ألقي    مستمرة، بصورة محاضرات    في    وصغیرة، كبیرة سویسریة مدن    كتبي عن    التي     السیاسیة األوضاع اھفی أعالج   
في أنني كما األوسط؛ الشرق    في أحاضر    اإلسالمي العالم بین التفاھم موضوع عن مختلفة جامعات    وأوروبا    ني،ھویواج  .    

مستمرة، بصفة  الثقافیة، المستویات جمیع وعلى    التالي السؤال    أال  :  علینا یجب    األوروبیین نحن  -     أنفسنا عن ندافع أن  -  
بالفعل، موجود خوف فثمة العنیف؟ اإلسالم ھذا أمام الخوف ھذا تزاید إلى أدى قد مھالف سوء أن شك وال     ھذا أن والواقع  . 

ما لھ لیس فالخو یبرره،    ال وھو    بصلة، الحقیقة إلى یمت    ومنتشر، موجود ولكنھ    أنھ وأعتقد    في یساھم    الوعي تشكیل      
مخیفة بصورة لألوروبیین العام   .   

في السیاسیین بعض أن غیر العربي العالم    في أحیانا یشارك    ھذه مھالف سوء حاالت تقویة    نا،ھف  .  في    وروبا،أ غرب     یتذكر   
حسین صدام إعالن الناس من كثیر   « المقدسة الحرب   » ) ھكذا  لفظ األوروبیون یحرف      « ادھالج   » ، خطأ ویترجمونھ     ( ، في      

الخلیج، أزمة أثناء  في    ١٩٩١  عام أوائل     ، الغربیة الحضارة ضد اإلسالمیة الحضارة عن الدفاع ضرورة وأخیرا     وتعود  . 
في اإلسالمیة الحضارة عن المنتشرة اآلراء بالذات اللفظ ھذا إلى أوروبا     : « ادھالج   لألوروبیین بدا حسین فصدام  .« 

اإلسالم، عن كمدافع الغربیین وفي    كدیكتاتور الوقت نفس     .  
أوروبي، ورھجم ةھمواج وعند حقا یصعب      ) عملیة خبرة عن ھذا وأقول  معاصرةال التاریخیة الحقائق توضیح  )   إن  : 

حسین صدام مثل سیاسیین دینیة، مصطلحات یستخدمون    بین التفاعل وإن سیاسیة؛ أھداف لتبریر    المسیحي، أوروبا غرب      
اإلسالمي، األوسط والشرق  األوسط، الشرق على الغرب اعتداء على قائم    األوروبي االستعمار وإن العكس؛ من أكثر     قد   

في جروحا ترك العربي العالم    في    القرن، ھذا    اإلسالمیة، والسلفیة العربیة القومیة وإن بعد؛ تلتئم لم    في ھما     جوھرھما   
دفاعیتان، استیراتیجیتان في الغرب تحكم على فعل رد ھما    العربي العالمین    واإلسالمي      ) اقتصادیا،  وعسكریا،     ؛)وسیاسیا   

وإنھ عدوانیة، أكثر كان الشرق اهتج الغرب سلوك أن إثبات یمكن    سماحة، وأقل    تجاه المسلمین سیاسة من     أوروبا؛ غرب   
بالغرب، إساسا ارتبطا قد والعنف القوة وإن بالشرق ولیس    وأخیرا  .  عما السؤال یتبقى    أن یمكن     للقضاء الطرفان بھ یقوم   
مھالف لسوء الكثیرة والحاالت التوترات على والتنویر الصحیحة لوماتالمع أن أعتقد  .  في ھنا یأتیان    األول، المقام    وأعني      

بذلك  ال  :  ینبغي    في ھنا نتصرف أن    أوروبا، غرب    في وال    العربي العالم    ذي    اإلسالمیة، الثقافة     خالفات توجد ال وكأنھ   
بیننا، في متفقون وكأننا    شئ كل على الواقع    ال،  .  لفة،مخت قیم فثمة    ینبغي    اھتوضیح نحاول أن علینا     تكوین دفھب وذلك  . 

ما لكل متبادل احترام یربطنا،    ما لكل أیضا ولكن     األحكام بین والتفریق المختلف؛ باآلخر المتبادل االھتمام وإیقاظ یفرقنا؛   
السطحیة، المبتذلة وما    حقائق من اھخلف یكمن     .  

الرحیم الرحمن هللا بسم في یورخز  -   عید ثابت  -  ٣/٣/٤٩٩١      -   
في اإلسالم الغرب مرآة     

رودینسون وماكسیم لویس برنارد نموذج  
جیسلینج إریك بقلم  

عید ثابت وتقدیم ترجمة  



 
 تقدیم

التي الكتب أھم من في صدرت    في اإلسالمیة الدراسات حقل    سعید ادوارد كتاب القرن ھذا      « االستشراق   »)٨٧٩١(  ،   
نورمان دانیل وكتاب    « والغرب اإلسالم   عالما مؤلفھ كون من فقط لیس أھمیتھ سعید ادوارد كتاب ویستمد  .)٠٦٩١(« 

شجاعا، عربیا التي باللغة الغرب خاطب سعید ادوارد ألن أیضا ولكن    یفھمھا    لم سعید ادوارد أن نذكر لذلك وتوضیحا  .    
عربي عالم أول یكن  وغطرستھم، رقینالمستش تحیز قضیة یعالج    في سبقھ فقد    آخرون، علماء ذلك     المثال سبیل على منھم   

المصري العالم األزھري    البھي، دمحم    الذي    في الموضوع ھذا عالج    كتابھ      « اإلسالمي الفكر   باالستعمار وصلتھ الحدیث   
الغربي  » ، البھي كتاب ولكن  .٧٥٩١  سنة المنشور    لم    یین،الغرب یزعج    سعید ادوارد العالمة كتاب أزعجھم كما    وال  .   یقلل   

البھي، دمحم الدكتور كتاب قیمة من ھذا المسلم، للقارئ أصال كتابھ كتب ألنھ    الغربي للقارئ ولیس    دانیل نورمان كتاب أما  .    
والغرب اإلسالم »  » ، كتاب أول كونھ من أھمیتھ فیستمد    موضوعي بأسلوب یعرض    في الغربیة المطاعن اریخت     اإلسالم   

ھذا عصرنا وحتى المبكرة العصور منذ سعید، ادوارد عن الحدیث وعند  .  الصھیوني ذكر من فالبد    لویس برنارد     . 
في كشف سعید فادوارد  التي الملتویة األسالیب الذكر السالف كتابھ    الحقیقیة أغراضھم إلخفاء صھیون بنو یتبعھا     وھذه  . 

محفوظة لعبة للمتخصصین بالنسبة صارت ألسالیبا فعندما  :  اإلسالم، عن صھیون بنو یتحدث    فھم     العبارات یستخدمون   
التي البراقة رزینة، علمیة عبارات أنھا ظاھرھا من تبدو    حتمیة، نتیجة إلى للوصول    وھي    متخلف، دین اإلسالم أن     وأن   
المسلمین ارى،والنص الیھود یعادون    الدیموقراطیة، ضد اإلسالم وأن    الحداثة، وضد    التقدم وضد    في والغریب  .  بني      

عندما أنھم صھیون  اإلسالم، عن یتحدثون    ال    أي لنا یحددون    إسالم    یقصدون    الحنابلة، إسالم أھو  :  األشاعرة، إسالم أم     أم   
المعتزلة، إسالم الفالسفة، إسالم أم    الباطنیة، المإس أم    الظاھریة، إسالم أم    الصوفیة، إسالم أم    الخوارج، إسالم أم     إسالم أم   

السنة، الشیعة، إسالم أم    الصھاینة إن الحدیث؟ أھل إسالم أم    الضخمة، باأللفاظ یتشدقون     بأنھم للغربیین انطباعا ویعطون   
في خبراء اإلسالم، شئون    في خبراء أنھم واألصح    في الطعن    اإلسالم    في سعید ادوارد یقول  .  كتابھ      « االستشراق   »: «  أن 

واع، حكم عن نبحث عادل،    اإلسالم عن لویس لبرنارد وصریح    جدوى بال نبحث أن ھو  ...   فھو  .  أن یفضل    یعمل      ... 
الغامزة واإلشارة باإلیحاء  لویس، لبرنارد نقولھ ما لدینا ولیس  .«  بني من ورفاقھ    الیھود، والمتطرفین صھیون    ما سوى      

یلي  ال  :  في شعب یوجد    العرب سماحة بمثل الیھود عامل العالم    الذي ھتلر أن صھیون بنو ولیتذكر  .  كان    في یحرقھم      
لم األفران  عربیا، یكن    أوروبیا بل    في ذبحوھم الذین وأن  .  منھا، العرب طرد بعد أسبانیا    لم    عربا، یكونوا    أوروبیین بل     . 

في أوصالھم قطعوا الذین وأن  الصلیبیة، الحمالت أثناء فلسطین    لم    عربا، یكونوا    نصارى أوروبیین كانوا بل    العرب، أما  .    
دیارھم، اتسعت فقد  ومازالت،    للیھود    ویكفي  .  في المالیة وزراء أحد أن نذكر أن    مصر،    الثورة، قبل    لم    یكن    فقط، یھودیا      

صھیونیا، كان بل  وكان    المصریین، بین یعیش    وبینھم بینھ فرق ال    الیھودي والفیلسوف الطبیب میمون بن وموسى  .    
الشھیر،  كتاب صاحب      « الحائرین داللة   » ، لم    وطنا یجد    یأویھ،    الدیني االضطھاد بنار اكتوى أن بعد    في    أسبانیا،    مصر إال     . 

فحسب، ھذا لیس  المصریین، إن بل    المعروفة، بسماحتھم    كاملة، فرصتھ أعطوه    الشخصي الطبیب صار حتى     لصالح   
األیوبي الدین ھي ھذه  .  اإلسالم، سماحة    المسلمین وأخالق    صھیون، بنو أما  .  لھم، ھم فال    فلسطین، عرب قتل إال     وذبح   

في اإلسالم الغرب عاتجام    الذي والسؤال  .  ھنا، نفسھ یطرح    ھو    والذبح، القتل من والبد كان إذا  :  أن األولى من أفلیس      
الیھود، ذبح من ضد موجھا ذلك یكون  وھل العصور؟ مر على وقتلھم    أن یجوز     العرب سماحة على الیھود رد یكون   

والذبح؟ القتل ھو التاریخ عبر تجاھھم والمسلمین  
السویسري الباحث یستعرضو في جیسلینج إریك    التالي مقالھ    واإلسالم، أوروبا بین العالقة أبعاد بعض    في وذلك     ضوء   

ھاتینجتون، كتابات سعید، وادوارد    لویس، وبرنارد    رودینسون، وماكسیم    كیبل وجیل    أنھ حیث من مفید والمقال  .   یتعرض   
التي الكتب أھم لبعض في اإلسالم عن صدرت    الغرب    أن نأمل ونحن  .  ما متابعة على لنا حافزا ھذا یكون     الغرب یكتبھ   

عنا، وترجمتھ،    علیھ والرد     .  
 

نظریتھ ونقد ھاتینجتون  
ھاتینجتون صامویل مقال ظھور منذ ھارفارد بجامعة األستاذ  -    عنوان تحت  -      « الحضارات تصادم   » ، في    ٣٩٩١  صیف     ،   

في  مجلة      « الخارجیة الشؤون   » ، وھي    سنویة، ربع مجلة    النفوذ واسعة    في المناقشات تنقطع لم  -    وأوروبا المتحدة الوالیات   
التوترات عن   ) والوھمیة الحقیقیة  العربي والعالم الغرب بین  )  اإلسالمي -  علمي حوار ھاتینجتون مقال عن نتج وقد  .   شارك   

الباحثین، كبار من عدد فیھ عجمي فؤاد مثل    ھوبكینز جامعة من      ) واشنطن  دي  -   سي     ( ، باتریك كیرك جین أو    ولم  .   یكن   
المصادفة، قبیل من ذلك التیار، مجاراة لمجرد نتیجة كان وال    رأي ألن    في مس قد ھاتینجتون     لفھم الغربیة األصول الواقع   

الذات، في    عالم    بسرعة یتغیر    باختصار، رأیھ تلخیص ویمكننا  .  كما    یلي     والشرق سابقا الغرب بین الصراع انتھاء بعد  : 
األوروبي، الباردة، الحرب نھایة وبعد    الشیوعي، الحكم أشكال وانھیار     االیدیولوجیات بسبب حروب اندالع خطر تالشى   

المختلفة، الخطر وأصبح    في اآلن یكمن    الحضارات بین مسلحة صدامات وعوق إمكانیة    المتناقضة، فالتصورات  .   والقیم   
المختلفة، واإلسالمیة، الغربیة وخاصة    وضوحا أكثر صارت قد     والشرق تركیا من بشریة جماعات ھجرة عن ونتج  . 

التوتر، من حالة أوروبا إلى أفریقیا وشمال األوسط تنطوي    ینالحضارت بین واسع صدام اندالع على    الغربیة،  :    
األوسطیة الشرق-اإلسالمیة- والعربیة   .  

العلماء، كبار بعض ھاتینجتون نظر وجھة على بشدة اعترض وقد عجمي فؤاد البروفیسور مثل      ) لبناني  األصل     ویدرس  -  



في طویلة سنوات منذ أمریكیة جامعات     ( ، تالیةال الحجة على رئیسیة بصورة مبنیا االعتراض ھذا وكان    ال  :   بین یوجد   
الحضارات   ) الثقافات أو  بینھا، تفصل قاطعة حدود  )  ما كثیرا ولكن    انتقالیة مناطق ھناك یكون     ھذه مع أتفق شخصیا وأنا  . 

بعید حد إلى الحجة ناحیة، من جغرافیة أنھا على االنتقالیة المناطق ھذه مثل نفھم أن ویمكننا  .   ناحیة من وثقافیة واجتماعیة   
أخرى في المثقفة الطبقات حیاة فأسلوب  .  مثال تركیا    ال یكاد    في المثقفة الطبقات حیاة أسلوب عن یختلف    أوروبا، غرب      

في وخاصة  المتوسط األبیض البحر على الواقعة األوروبیة الدول    في المثقفة العلیا والطبقة  .  تفكر، ال تكاد لبنان أو مصر      
تشعر، وال  في للمثقفین العلیا الطبقات عن مختلفة بطریقة    وبریطانیا فرنسا    أفریقیا شمال من ومؤلفات مؤلفون ویكتب  .    
االجزائریة، جبار آسیا مثل ( المغربي جللون بن وطاھر    ثقافي بمستوى  )  عقالني    الغربي األدب بمستوى الصلة وثیق     . 

نفسھ والشئ  السعداوي ونوال بكر سلوى على ینطبق    مصر من    أدب كل أن إلى دائما اإلشارة مع  .  راقیا مستواه كان إذا  -     
أن البد  - للمجتمع، الداخلیة النزاعات یعكس    ال وأنھ    أن یمكن    بشعوب، خاصة خبرات عن بمعزل یقوم     وطبقات   

اجتماعیة، معینة ثقافیة ودوائر    بدیھي، أمر ھذا ولكن  .  مفروغ    منھ    إنني  .   استدالالت معقولیة إلى فقط أشیر أن بھذا أرید   
عجمي، فؤاد البروفیسور الذي    في شكك    الحضارات، بین الصارم الفصل نظریة صحة    ھاتینجتون فھمھا كما     إذا ولكن  . 

في النخب تفكیر طرق بقرابة اعترفنا اإلسالمي األوسط الشرق عالم    الغربي، والعالم    فینبغي     نقر أن أخرى ناحیة من علینا   
في االحتكاك تكثیف بأن أیضا وتوترات بلبلة إلى أدى قد واألوروبیین المسلمین بین الیومیة الحیاة مجاالت    یومیة    وقد  .    

بالقول المشكلة ھذه اجتیاز یمكن  ھنا، مشاكل رأى من إن  :  ال فھو    األخرى بالثقافات كافیة بطریقة یھتم    أو  .  كما  -    یفعل   
في الناس من كثیر لألسف أوروبا غرب    مسلم، كل وراء رأى َمن  -   عربي، كل ووراء    محتمال، وإرھابیا مسلما متطرفا      

ببساطة فھو  مطلع غیر    ال الشائعة الخاطئة األحكام على الحكم ھذا مثل إن  .  یجدي    نفعا،     أصبحت قد الخاطئة األحكام ألن   
الیومي الشعور نم جزءا لألسف في واسعة لدوائر    أوروبا، غرب    اإلثارة، صحف عناوین إلى طریقھا وأخذت     وتسربت   
وبراھینھم، الیمینیین حجج إلى في وسط سیاسیین إلى أیضا ولكن    األوروبیة الدول من كثیر    الفرنسي العالم ذلك حلل وقد  .    

في جدا رزینة بطریقة كیبل جیل  كتابھ     :  "Les Banlieues de l'Islam" الذي     الثالثة اعتداد تزاید فیھ وصف   
بأنفسھم، نسمة المالیین فرنسا، إلى إسالمیة دول من ھاجروا الذین    والذین    في یریدون    في البقاء أیضا العظمى غالبیتھم      

فرنسا،  بالدھم إلى العودة وعدم    في واالستقرار البقاء إلى المیل ھذا كیبل جیل ویعتبر  .  حقا الجدیدة الظاھرة ھو فرنسا     . 
وھي  معینة، أوضاع على فعل كرد جاءت ظاھرة    الھجرة تصعیب منھا     المسلمین المھاجرین ھؤالء ألن ببساطة وذلك  . 

في المقیمین فرنسا،    في السفر یعتبرون    بالمخاطر، محفوفا بالدھم إلى إجازة    في فرنسا إلى العودة ألن     الظروف ھذه ظل   
تتعذر قد النقطة ھذه إلى أیضا ویشیر  .  أي  -   الدائم، والبقاء االستقرار إلى المیل بین العالقة     إمكانیات تقیید ومحاوالت   

الغربیة الحكومات قبل من الھجرة السویسري الكاتب  -   ھوتینجر، أرنولد الشھیر    في    كتابھ      « اإلسالمي التطرف   » ، ھولكن      
قائال یضیف   : « الذي المباشر الخطر  ینبغي    في الجد مأخذ أخذه حقا    الغربیة، الدول    في یكمن     المقیمة المسلمة األقلیات   

ھناك بینھم موجودون المسلمون فالمتطرفون  .  في المسلمون والالجئون والعمال  .  أوروبا، غرب    الذین    یبلغ    حوالي عددھم      
نسمة مالیین عشرة  في وھم  (   مستمر تزاید     ( ، المسلمین للمتشددین المحتملة األھداف ھم    إنھم  .   كل استغالل إلى یسعون   

في للمسلمین تذمر أو استیاء أوروبا،    المسلمین، المھاجرین ھؤالء وتعبئة    المتطرفین أھداف لتحقیق     ».   
التي المكثفة والمناقشات في الیوم تدور    اإلسالمي العالم من األشخاص التقاء كیفیة مسألة ولح الغرب    الغربي، والعالم      

في نشرا كتابین إلى أساسا ترجع  الثمانینات بدایة    رودینسون ماكسیم كتاب ھو األول الكتاب  :    « اإلسالم جاذبیة   » ، والثاني      
لویس برنارد كتاب ھو    « أوروبا المسلمین اكتشاف   » ) في كأستاذ یسلو برنارد یعمل  برینستون، جامعة     ماكسیم ویدرس   

في رودینسون باریس،    في الباحثین مشاھیر أحد وھو    فرنسا     (.   
 

لویس برنارد  
لویس برنارد كتاب إن   « أوروبا المسلمین اكتشاف  التالي للسبب خاصة بصورة باالھتمام جدیر  «  في لویس یحاول  :   ھذا   

الكتاب كعالم  -    غربي    أن  -   في اإلنسان تفكیر أسلوب یتفھم    اإلسالمي، العالم    وفي    نفسھ الوقت    أن یحاول     تاریخ إلى ینظر   
الثقافتین، التقاء صراعاتھما، وأیضا    أجنبیة بعیون    النواحي جمیع من بالنجاح تكلل لم ھذه محاولتھ أن بید  .  ففي  .   بدایة   

كتابھ، وشعوبھ، العالم إلى اإلسالمیة النظرة نأ إلى لویس برنارد یشیر    للعالم الغربیین نظرة عن مختلف أساسھا     : «  فحتى 
عشر، التاسع القرن لم    المسلمون والجغرافیون المؤرخون یكن    التي األسماء عن شیئا یعرفون     على األوروبیون أطلقھا   

العالم قارات نقدیة حظةبمال لویس برنارد كالم على نعقب أن وعلینا  .«  فاألوروبیون  :  مثال، أمریكا اكتشفوا عندما  -    في      
عشر السادس القرن وأثناء عشر الخامس القرن نھایة  لم  -    التي والجزر الدول أسماء عن شیئا یعرفوا    فتحوھا،    لم إنھم بل      
أن یریدوا  شیئا ذلك عن یعرفوا    ھنا تمیز قد كولومبوس كریستوف إن  .  یاسلب  -   خاصة، بصورة  -    جزر على أطلق عندما   
الكاریبي، التي    قدماه، وطئتھا    أوروبیة-مسیحیة أسماء بساطة بكل      ) دومینجو، سانتو مثل  لوتسیا وسانتا     مغامرون وفعل  .) 

نفسھ، الشئ آخرون أوروبیون في فنزویال مثال وصفوا عندما    الجنوبیة، أمریكا    الصغیرة ندقیةالب مدینة أنھا على    ولم  .    
المكتشفة، العوالم عن علم من فقد ما حجم األوروبیون یدرك  طویل بوقت ذلك بعد إال     إلى عدنا إذا أننا ذلك من وأكثر  . 

التاریخ، فینبغي    نقدیة مالحظة نذكر أن    المتأخرة، القدیمة العصور فمنذ  :  الحادي القرن حتى    تقریبا، عشر     معظم كان   
وروبیوناأل لفظ یستخدمون       Sarazenen والمسلمین العرب إلى لإلشارة    اإلسالم، نشأة وحتى  .   لقرون تجاھلوھا فقد   

طویلة المعنى بھذا  .  ینبغي    نقدي بأسلوب النظر إمعان    في    الذي االھتمام عن لویس برنارد مالحظة    ال    یظھر،     من إال   
واحدة، ثقافة طرف أخرى بثقافة ائھاالتق عند    قلیلي كانوا وحدھم المسلمون فلیس  :  المسیحي، بالعالم االھتمام     الصحیح بل   



لم أیضا المسیحیة عالم أن یكن    العالم، بقیة إلى ینظر    نظره وجھة خالل من إال     أخرى ناحیة من لویس برنارد أشار وقد  . 
للعالم، اإلسالمیة النظرة تطور إلى بوضوح حیث    یقول     : « في اإلنسانیة تنقسم   إلى حاسمة بطریقة للعالم اإلسالمیة الرؤیة   

الحرب ودار اإلسالم دار  ». « اإلسالمي القانون منطق ولكن  ال    ألي الدائم بالوجود یعترف     نطاق خارج أخرى جماعة   
اإلسالم اإلسالمیة، الرؤىة فحسب  .  في جمعاء اإلنسانیة ستدخل    اإلسالم    ما، ومای    اإلسالمیة للسیادة ستخضع أو     ». «  ولذلك 

ودولة إسالمیة دولة بین سالم معاھدة تحقیق كان فقد مستحیال، إسالمیة غیر    في القانونیة للنظریة تبعا    اإلسالم     ویحاول  .« 
أن ھنا لویس برنارد اإلسالمي العالم حالة یصف    في    والثاني األول القرنین    لقرآنا نزول بعد    ذلك وبعد  .  یلقي     على نظرة   

التالیة القرون  : « الموحدة، الكبرى اإلسالمیة الدولة إن  التي    في مبدئیا نشأت    والثاني األول القرنین    الھجرة، بعد     انقسمت   
صغیرة دویالت إلى والمتواصل الجامح الجھاد وانتھى  .   عالقة العالم قیةوب اإلسالم عالم بین تطورت الوقت مرور ومع  . 

متبادل تسامح اإلسالمي العالم وظل  .  حرب دار العالم بقیة یعتبر     السیاق من إرجاؤه تم العالم بقیة إخضاع أن بید  . 
التاریخي الحق عصر إلى    الخالص فیھ یتحقق    والدول اإلسالمیة الدول بین ثابتة حدود اقیمت فقد عامة وبصفة  .   غیر   

اإلسالمیة، السالم، كان    الحرب، ولیس    علیھا السائدة الطبیعیة الحالة ھو    ذلك، إلى وباإلضافة  .«   إلى لویس برنارد یشیر   
أنھ أعلنوا الذین المسلمین العلماء تفسیر الحاجة، حسب الحرب ودار اإلسالم دار بین الھدنة تجدید تكریر یمكن     بحیث   

لمراقبةا تحت الموضوع السالم من حالة واقعیا تقوم في الزمان من عقدین من أكثر لویس برنارد أمضى لقد  .   دراسة   
اإلسالمي العالم نظرة للغرب التاریخیة    في األصلیة النصوص من الكثیرة والمختارات  .  لویس برنارد كتاب      «  اكتشاف 

أوروبا المسلمین الغربي القارئ تقرب  «  في المسلمین تفكیر طریقة من أیضا     والقرن السابع القرن بین الواقعة رةالفت   
عشر التاسع الذي السؤال ولكن  .  ھو ھنا نفسھ یطرح    في حقا لویس برنارد نجح ھل  :   الغربیین قرائھ اطالع من ھذا كتابھ   

اإلسالمي العالم تفكیر طریقة على أخرى بعبارة أو لألمور؟ ونظرتھ    أال  :  لویس، برنارد تفسیر یظل     بالطابع المتأثر   
الغربي، في كتابھ ألیس بل دراستھ؟ على بالضرورة مسیطرا    تفسیرا األمر نھایة    اإلسالمي، التفكیر ألسلوب غربیا     أكثر   

للغرب؟ اإلسالمیة للنظرة عرضا كونھ من یقینا،    في الممكن من كان    عشر، الثامن القرن نھایة    الفرنسي االحتالل أثناء      
النابلیوني  مصر،ل    في الموجودة المكتبات على وبناء    الوقت، ذلك    التي الكتب أن إثبات    اإلسالمي، العالم عن الغربیون ألفھا      

التي تلك من بكثیر أكثر كانت  الغرب عن المسلمون ألفھا    حقا؟ ذلك معنى ما ولكن  .  لویس برنارد یقول     : «  موقف كان 
تسامحا، قلوأ تطرفا أكثر اإلسالم من المسیحیة المسیحیة من المسلمین موقف من    اإلسالمي التسامح ذلك أسباب أما  .    

العظیم،  دیني فبعضھا    تاریخي، -   عملیة طبیعة ذات اآلخر وبعضھا    اإلسالم، فرسول  .  دمحم      ) ص   ( ،  بستة المسیح بعد عاش   
تقریبا قرون والمسلمین المسیحیین من كل وكان  .  ووحیھ نھدی أن یعتبر    لإلنسانیة األخیرة هللا كلمة یمثالن     التسلسل أن بید  . 

التاریخي اآلخر إلى منھما كل نظرة بین الفرق حدد    ونذیرا، بشیرا للمسلمین بالنسبة كان فالمسیح  .  دمحم كان بینما      ) ص   ( 
دجاال للمسیحیین بالنسبة  الصحیح للدین قادمةومت وناقصة مبكرة كصورة للمسلمین المسیحیة وبدت  .   تسامح ولكن  . 

سیعني كان اإلسالم مع المسیحیین وحي بوجود االعتراف    المسیح، بعد    األناجیل بعد مقدس وبكتاب    ولم  .   المسیحیون یكن   
بذلك لالعتراف مستعدین وأوروبا، اإلسالم بین للعالقات المختلفة الجوانب لویس برنارد ویعرض  .«   األمر أن ویوضح   

كان الطرفین، بین بالحوار دائما یتعلق    في    السالم وعصور الحرب فترات     بین متبادل اكتشاف ھناك كان فقد  : 
الحضارتین ولكنھ  .  العربي بالعالم األوروبیین اھتمام أن إلى یلمح    في    بأوروبا المسلمین اھتمام من أكبر كان النھایة     وقد  . 

في عنیف جدل ضرامإ إلى العام الموقف ھذا أدى التي السنوات    لویس برنارد كتاب نشر تلت      «  المسلمین اكتشاف 
أوروبا  »)٢٨٩١(.   

 
سعید إدوارد  

سعید ادوارد قام فلسطیني أستاذ وھو  -   األصل،    في یدرس    سنوات عدة منذ األمریكیة الجامعات    في  -   بعنوان كتاب      
االستشراق » التي اإلسالمیة اتالدراس على بالتشنیع  «  أساتذة بھا یقوم    غربیون،    والتطاول، بالغطرسة المستشرقین واتھم      
الذین وحدھم بأنھم المستشرقین ادعاء ألن  تفكیرھم وأسلوب المسلمین تاریخ عن شئ كل یعرفون    في بالفعل یظھر     الكثیر   

أعمالھم من ساخر، بأسلوب سعید ادوارد البروفیسور وكتب  .  ھجومیة، ونبرة    التي الخاطئة المبتذلة التصورات عن      
في تكونت  طویلة، قرون عبر الغرب    تتكون، مازالت وربما    اإلسالمي العالم عن     صور ألنھ الغرب سعید ادوارد وھاجم  . 

العربي العالم مما أكثر رومانسیة بطریقة    یجب،    ناحیة، من    أخرى ناحیة ومن     وشتمھ العالم ھذا نفس عنبل الغرب یقوم   
ناقصا واعتباره في النقد ھذا أدى وقد  .  الغربیین والباحثین المسلمین العرب الباحثین بین الجدل من جدیدة حلقة إلى الحال     . 

في الجدل ھذا تلخیص ویمكن  بسیط سؤال صورة    ھل  :  أن للمرء یمكن     المختلفة؟ أوصافھ بجمیع مجتمعھ على كلیة یتعرف   
وھل أن اإلنسان یستطیع    مستحیل، ھذا أن أم موضوعیا؟ وصفا المجتمع ھذا یصف     ھو المجتمع ھذا من كاتب كل ألن   

منھ، جزء وبالتالي    ال    كذلك، ذلك كان ولو فیھ؟ األجنبیة العناصر یرى    لكان    ینبغي    ما استخدام    االتنولوجیة بالرؤیة یسمى      
المختلفة والثقافات الشعوب خصائص اسةدر علم ھو االتنولوجیا (  ( ، فال    في یصح    الحالة، ھذه     بعیون المجتمع وصف إال   
أجنبیة ھكذا  .  االتنولوجیا علم تطبیق یتم    النظریة الناحیة من األقل على  -   میداني، بحث كل عند واقعیا ألنھ  -    الباحث یقع   

في نفسھ مأزق    في مشارك ھو فھل  :  ما، حدث    أي وإلى    في مشارك ھو وھل حد؟    في ما تطویر    أي وإلى معین؟ مجتمع      
حد  في بوجوده یشارك    الحدث؟ ھذا تحقیق     

 
رودینسون ماكسیم  



الفرنسي المستعرب ظل وقد الكبیر    رودینسون ماكسیم  -   كما االستشراق حول المحتدم الجدل ھامش على ما حد إلى  -      
سعید ادوارد ورالبروفیس یعرفھ  في ذلك تفسیر ویمكن  .  دائما كان رودینسون ماكسیم أن حقیقة خالل من األول المقام     یمیل   

األساسي الموقف نقد إلى في للغرب    اإلسالمي العالم عن العلمیة أبحاثھ     مراحل بعض رودینسون ماكسیم وصف وقد  . 
اإلسالمي، للعالم الغربیة النظرة كما    یلي    في  :  اإلسالم، ظھور بعد األولى القرون     الحدث ھذا بعید حد إلى الغرب تجاھل   

الجدید االنتشار، الواسع اللفظ ذلك عالمات من وكان  .  ذكره، السابق       Sarazenen الذي     لوصف األوروبیون استخدمھ   
والمسلمین، العرب الحادي القرن حتى    تقریبا عشر    الصلیبیة، تالحمال عصر ذلك وتبع  .  في المسیحیة نشر ومحاولة     دیار   

اإلسالم، في مسلحة توسعیة مسیحیة بین والصراع    ھناك اإلسالمیة والدولة أسبانیا    في األوروبیون كان عامة وبصفة  .    
المسیحیة، الوسطى العصور  في وأیضا    النھضة، عصر    معھم، متساویین المسلمین یعتبرون    واكان ما وكثیرا     ینظرون   

وثقافیا علمیا متفوقون أنھم على إلیھم فیینا، حدود حتى العثمانیة التركیة االمبراطوریة امتدت وعندما  .  المخاوف ازدادت     . 
فیینا أسوار أمام األتراك ھزیمة بعد ولكن    ) ٣٨٦١  سنة  م   ( ، األحوال تغیرت    األوروبیون فصار  .  األتراك إلى ینظرون      

كان ما كثیرا ھنا تراكأ ولفظ ( العربي العالم یشمل    اإلسالمي -  أیضا    مھزوم خصم أنھم على  )   تغیرت أخرى ناحیة ومن  . 
النبي صورة دمحم      ) ص  في المثقفین عند  )  أوروبا غرب    ففي  :  دمحم، اعتبر عشر الثامن القرن    مثال، ولتیرڤ قبل من     شخصیة   

تقدمیة، لىأع روحانیا ومثال    الزمان، من بقرن ذلك وبعد  .  السلبي التحول بدأ    رودینسون ماكسیم تفسیر حسب  -    فقد  : -  
في الغرب تغلغل ازداد العربي العالم    اإلسالمي -  قویة، بصورة    الفرنسي االستعمار خالل من وخاصة    والبریطاني     وتطور  . 

في الغرب    رودینسون حسب  -   عدائي موقف  -    والمسلمین العرب اهتج    واالحترام المساواة عن الحدیث وانتھى  .   وصار  : 
الغربي، للتوسع أھدافا والمسلمون العرب وأصبحوا    واالقتصادیة، العسكریة الغربیة للمصالح كمنفذین یُستخدمون    أو      

مصالحھ تحقیق أعاقوا إذا الغرب یحاربھم   .  
 خاتمة

لكتابي بالنسبة ھذا كان رودینسون وماكسیم لویس دبرنار    الكتابان، ھذان ظھر وقد  .   الكتب موجة ظھور من سنوات قبل   
العالمین تباعد أو تقارب عن الجدیدة الغربي  :  ناحیة، من    والعربي    اإلسالمي -  التركي -  اإلیراني -  أخرى ناحیة من    وفي  .   بدایة   

تقریبا، الثمانینات ران،المذكو الكتابان نشر عندما    لم    رودینسون وماكسیم لویس برنارد یكن     المسلمین ھجرة أن یدریان   
أوروبا، إلى أفریقیا وشمال تركیا من في أساسیة مشكلة إلى ستتحول    أوروبا غرب    وفي  .  األخیرة، السنوات     مثل كتاب قام   

ھوتینجر، أرنولد كیبل، وجیل    مكثفة، بصورة المشكلة ھذه بدراسة    التوتر، حدة تخفیف اولینمح     الجوفاء الشعارات وتبدیل   
الثابتة بالحقائق  .  

 
الرحیم الرحمن هللا بسم عید ثابت  -   في زیورخ  -     ٥٢/٣/٤٩٩١   

 
الغزالي الشیخ موقف في المرأة قضایا من     اإلسالم   

في أجراه حوار  القاھرة   
جیسلینج وإریك عید ثابت  

 
ھل  -  مصرَ  تصبح أن صریینالم من كثیر یرید    إسالمیة؟ جمھوریة     

الغزالي الذي الدستور  :  البالد یحكم    الدولة، دین اإلسالم أن على ینص    اإلسالمي الفقھ وأن    األساسي المصدر ھو    للتشریع     . 
الدستوري النص ھذا تحویل ھو فالمطلوب  واقعة عملیة حقیقة إلى     .  

 
في النساء أن الغربیین من كثیر یعتقد  -  اإلسالمي العالم    الحریة، من محرومات    في رأیك فما     ھذا؟   

الغزالي في الحریة من محرومات النساء تكون قد  :  وفي الشرق    معا، الغرب    الناس، صنعھا لتقالید     من نزلت لشرائع ولیس   
هللا عند في عندكم  .  البشریة، شقاء عن مسئولة المرأة أن المسیحیة    ھي ألنھا    التي    الجنة من آدام أخرجت    في نحن أما  .    

اإلسالم،  االتھام، ھذا من المرأة فنبرئ    الذي ھو آدم إن ونقول    انخدع،    الشجرة، من وأكل    في ذنب لھا لیس امرأتھ وإن      
ذلك  ثانیا  .  الرسالة، صاحب  :  دمحم      ) صلعم  كان  )  الدین، رجال إلى ینظر    مفیراھ    ویحتقرونھا، المرأة یكرھون    أو     یستمتعون   

ویرمونھا، بھا في فقال    عنھ صح حدیث    لي حبب »     :  دنیاكم من    عیني وقرة والطیب النساء  :  في    الصالة     الحدیث ومعنى  .« 
والعطور، والزھر الورد مع المرأة جعل أنھ مكانتھا، فأعلى    دینا عنھا البعد كان أن بعد    في الرھبانیة تتم وال  .  المسیحیة،      

المرأة، عن بالبعد إال  الشیطان عمل من رجس الجنسیة الشھوة أن على    في ھذا نعرف ال نحن  .  قط، دیننا     عن بعید فدیننا   
األفكار ھذه في ردیئة المرأة أوضاع تكون قد  .  العربي العالم    أخیرا    في ولكن  .  في المرأة اعأوض كانت اإلسالم فجر     غایة   

والقوة واالعتدال االستقامة الرسالة صاحب أوال ألنھ  .  یقول     : « الرجال شقائق النساء  الكریم والقرآن  .«  یقول     : «  فاستجاب 
أني ربھم لھم بعض من بعضكم أنثى أو ذكر من منكم عامل عمل أضیع ال     » ، ویقول     أنثى أو ذكر من صالحا عمل من »     : 

مؤمن، ھوو طیبة، حیاة فلنحیینھ    كانوا ما بأحسن أجرھم ولنجزینھم    یعملون    تعطي عندنا والسنة القرآن أصول  .«   المرأة   
كامال، حقھا تماما كالرجل    سألني وقد  .  الغربیین، بعض    فقالوا    لماذا  :  یعطي    لھ فقلت المیراث؟ نصف المرأة اإلسالم     أفضل  : 

أنتم، منكم قط شیئا تعطوھا لم ألنكم    األكبر، لالبن كلھ المیراث وأعطیتم  .  بعده من وحرمتم    نحن، أما  .  النصف، فأعطیناھا      
أن على  لھا، یبقى    نفسھا، على منھ تنفق فال    الذي بل    زوجھا، علیھا ینفق    والدھا، أو    أخوھا، أو    إلیھا الناس أقرب أو     فنحن  . 



في المرأة ظلمنا ما إطالقا تعالیمنا    ھي إنما  .  كاذبة إشاعات    لھا أصل ال شائعات  .   .  
 

كیف  -  في النساء حیاة على الغرب یؤثر    األوسط؟ والشرق مصر     
الغزالي الذي لألسف  :  العربي العالم أن حدث    في    التي الحقوق بعض من المرأة حرم قد كان األخیر العصر     لھا كفلھا   
اإلسالم صغیرا مثال لك وأضرب  .  الخطاب بن عمر بن هللا عبد كان  :  الثاني الخلیفة  -   في یدرس  -   المسجد،    فقال     ال  : 

هللا، مساجد هللا إماء تمنعوا النساء اجعلوا    في یصلین    المسجد    ابنھ، فقام  .  وقال    ال،  :  وهللا،    لنمنعھن    أبوه علیھ فأقبل  .  یشتمھ،      
القسوة، شدید بأسلوب منھ لوینا  لھ وقال    هللا، رسول قال لك أقول  :  وترفض    الذي السؤال  .  لنفسي، سألتھ     من كثیر وسألھ   

أنفسھم الناس الذي من  :  عمر، ابن بھ طالب كما الحق ھل رأیھ؟ مضى     منع لقد هللا؟ عبد ابن صورھا كما الفاسدة الغیرة أم   
المسجد، إلى ابالذھ من المرأة المسلمون لھا، المسجد فتح الرسول ولكن    بابا، لھا ووضع    وقال    النساء، باب ھذا  :   یدخلن   

منھ وكن  .  العشاء إلى الفجر من یدخلن    والعشاء، والمغرب والعصر والظھر الفجر  :  الخمسة األوقات    وكن  .   من یأتین   
في بیوتھن وفي الظالم    الضیاء    ذيفال ھذا ومع  .  في اآلن یحدث    في ھنا مساجدنا من كثیر    تصلي أال ھو مصر     أبدا المرأة   

في المسجد،    صف لھا ولیس    اإلسالم، ذنب ھذا فھل  .  التي التعالیم ذنب أم     جاء ثم لھا؟ أصل وال الناس بین شاعت   
بتعالیم، الغربیون ھي ال    المسیحي، الدین من    ھي وال    المياإلس الدین من    في    شئ    في المرأة أن المعروف ألن  .   الغرب   

جسدھا، تملك كما    جسده، الرجل یملك    في تتصرف أن المرأة حق من أن الغربیین عند والمفھوم    نفسھا،     حق من وإن   
أن الرجل في یتصرف    نفسھ،    بلغ ومادام    رشده،    فال    أحد علیھ یحجر    في ربما البكارة اختفت ھنا ومن  .   أو العشرین سن   

عشرة، الثامنة ذلك قبل أو    علینا، ھجمت التقالید ھذه  .  في    اإلسالمیة، األمة ضعف من حال    بدینھا، عملھا ومنسوء     فكانت   
التي الفوضى ھذه اآلن نراھا     .  

 
اإلسالم، دار شعار معنى ما  -  الحرب؟ ودار     

الغزالي في ھذا كتبت أنت  :  بحثك من األولى حةالصف    في موجود كالم وھذا  .  الكتب،    لھ، أصل ال ولكن    فیھ السبب أنتم أو     . 
لي اسمح  أنتم، أقول أن    الغربي العالم أقصد    اإلسالمي العالم أن قط حدث فما  .  ال الذین عامل    باإلسالم، یدینون     معاملة إال   

طیبة في ھنا الدینیة األقلیات اعتبر أنھ بمعنى  .  ذمتھ،    في    عینیھ،    في    رقبتھ،    دینھا، تترك أن أو ؟ تضام أن فمنع    بقي ولذلك      
دینھم، على عندنا المسیحیون  ولم    یتركوه    دینھم، على البقاء نمنعھم أن نستطیع كنا  .  ذلك نفعل أن رفضنا ولكننا     جاء إذا  . 

أي من إنسان ناحیة،    األمان، عقد فلھ    حیث    دینھ، یصان    وعرضھ،    ومالھ    بل  .  یُترك    الخنزیر، ویأكل الخمر یشرب     وال   
ھذا من نمنعھ الثاني الشئ  .  في األجانب لھؤالء معاملتنا ھو    دولھم،    ھي    عادلة، معاملة    نعتدي فال    علیھم،     اعتدوا إذا إال   

علینا  : « في قاتلوا  الذین هللا سبیل    نكم،یقاتلو    تعتدوا، وال    ال هللا إن    المعتدین یحب    والقوانین، التشریعات نضع أن نستطیع  .«    
الدیني الوضع كان لحظة آخر حتى لألسف ولكن  في    الغرب    اإلسالم، وبحق الحریة بحق علینا یضن     عندكم موجود وھذا   

اآلن، حتى ربما    قلیال اآلن خف قد یكون    في ینیةالد الحروب لكن  .  أوروبا،    ألم     وكاثولیك؟ بروتستانت مسیحیین ھؤالء یكن   
الذي ما الكاثولیك جعل    أن یرفضون    ؟(سامبارثملیون قصة تعرف أنت ویقاتلونھم؟ مذھبھم؟ على البروتستانت یكون    في  )    

فرنسا،  حوالي البروتستانت من قتل عندما    في إلف أربعین    واحدة لیلة    ألم  .  في الدینیة المعارك عن ناتجا القتل ھذا یكن      
قلتم الذین أنتم الغرب؟  معھ، نتفق ال وحده اإلسالم  :  نمد وال    إلیھ یدنا    لكم نقول نحن  .  ولي دینكم لكم  :  دین،    لي    عملي     ولكم   

عملكم، فلیؤمن، شاء من    فلیكفر، شاء ومن    فإنما جاھد من    لنفسھ یجاھد    رفضتم نكمولك  .   الخلفاء أحد عندنا ولذلك  . 
العثمانیین، القانوني، سلیمان اسمھ    فرنسا، حكام أحد مع معاھدة عقد    امتیازات، للفرنسیین فیھا أعطى     الكنیسة فغضبت   

كیف ألنھ الفرنسي الملك یعاھد    الكاثولیكي    قسمین، العالم وضع فقصة المعاھدة؟ لھ تجوز وال المسلمین؟    الذي ھو الغرب      
صنعھا،  نحن ولیس    نحن، أما  .  اإلسالم رسول قالھ ما تحقیق فنرید    إخوة كلھم العباد بأن أشھد  :   على نتعرف أن أمرنا لقد  . 

الناس، أن للمسلم وقلنا    مسیحیة، یتزوج    بیتي مثل بیت كان فإذا    ھذا    مسیحیة وامرأة مسلما رجال یطیق    في یأخذھا      
انھأحض  فھل  .  أن الفضاء باألرض یضیق    ال ومسیحیون؟ مسلمون فیھا یكون    یضیق،    الذي ولكن     على ضن من ھو ضاق   

الحیاة بحق اإلسالم أعطني  .  الحیاة، حق    بدیني، أرید كما    تحب، كما بدینك أنت وتمتع    تختفي عندئذ     ودار الحرب دار قصة   
اإلسالم أعطني  .  الحیاة حق    ال اآلن حتى الحاصل  .  األوروبیة، الحضارة  .  أصولھا ألن    وثنیة، ورومانیة یونانیة     وألن   

ال لألسف في یوجد    مدني قانون الكنیسة    جنائي قانون أو    دولي قانون أو    للعمل، قانون أو     أخرى قوانین األوروبیون فاتبع   
ألنفسھم، سنوھا ال،مث الخمر أباحت القوانین ھذه    الخمر، نبیح ال نحن    ال قانوننا لكن    منكم بضغط یحرمھا     نحرم نحن  . 

الزنا، القانون لكن    یبیحھ،    بالتراضي مادام    كانتربري كنیسة رئیس كان  .  األحزاب لجان أعضاء مع    والمحافظین العمال  -      
الجنسي الشذوذ یؤیدون  - كلھ ھذا نرفض نحن  .  ینا،عل كابسون وأنتم  .   العالم حضارة من تكون أن البد حضارتكم وتقولون   

الغربي لھا وامتداد    وراءكم، وحكامنا  .  الذي البالء سر وھذا     وغیر والتطرف والفوضى واالضطرابات اآلن یشیع   
التطرف إسالمیا نظاما نرید نحن  .  اإلسالمي والنظام  .  اإلسالم علماء من ممن؟ یؤخذ    المسلمین لماءع من رجل أنا  .  فال  .    

ینبغي  تأتي أن    لي    كھربائي، بواحد    طبال، أو    كما    یقولون،    اإلسالمیة لألمة لیشرع    فماذا  .  في ھؤالء مثل یعرف     التشریع؟   
أشرع، لما أنا العشاء، صالة إلى الفجر صالة من للمرأة المسجد باب افتح سأقول    هللا، رسول أیام كان كما     القرن حتى بل   

الھجري السابع في ألفت رسالة فھناك  .  العلوم، دار    الدیك، محمود ھو مؤلفھا    في النبویة السنة عن     السادس القرن   
الھجري، حوالي ھناك كان إنھ فیھا قال    امرأة أربعین    في النبویة السنة بتدریس یشتغلن    اإلسالمي العالم    وعندي  .   كتاب   

لترھیب،وا الترغیب السنة، أصول من وھو    مؤلفھ یقول    فالنة، عن رویتھ  :  أعطتني    بتدریسھ إجازة     المؤلف خلكان وابن  . 



في المشھور التاریخ،    األعیان، وفیات صاحب    فالنة، عن الكتاب ھذا روى إنھ أیضا قال    وأعطتني    بتدریسھ، إجازة    ھكذا     . 
في علماء عندنا كان فقد  في وعلماء نةالس    في وعلماء الفقھ    النساء من التفسیر    اإلسالمي، العالم تأخر مع ولكن  .   حبست   

حقھا، وضاع المرأة الغربیة، الحضارة علینا طغت الخیر إلى بھا نتحرك جئنا ولما    بفدائیة، إلینا ىأتوا أن من وبدال     مثل   
طیبا، خلقا منھا نتعلم ؟؟؟ ال،    مونرو، مارلین مثل ممثالت یناإل أحضروا لقد    وغیرھا،    لكي    الفارغ الكالم منھن نتعلم     .  

 
الغزالي، الشیخ  -  الحدیث ھذا على لك شكرا     .  
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كتاب األوسط الشرق ــ الصراعات بؤرة  :   

بقلم ھوتینجر وأرنولد جیسلینج إریك  :   
تسایتونج تسیورخر نویھ   

١٩٩١  زیورخ   
في یتحاور متخصصینِ  وأشھر أكبر الكتاب ھذا    سویسریینِ     في    األوسط الشرق شئون    ھوتینجر، وأرنولد جیسلینج إریك  :    

السویسري المثقف إعطاء بھدف وذلك  العربي، العالم عن عامة تاریخیة نبذة المتخصص غیر     الحقائق ببعض وتزویده   
عما في یدور    األوسط الشرق    في ھوتینجر من موضوعیة أكثر سلینججی إن نقول أن عامة بصورة ویمكننا  .   على حكمھ   

وقضایاھم العرب ھوتینجر، أما  .  فمعلوماتھ    غزیرة،    ولكن    الذاتي، النقد من نوع ممارسة أحیانا ینقصھ     الصحیح والتمییز   
لدیھ المتوافرة المعلومات بین محالة، ال ھامة فالمعلومات  .  ولھاومدل معناھا فھم ھو منھا أھم ولكن     عند الضعف ونقطة  . 

ھي ھوتینجر ال أنھ    األحداث مدلول أحیانا یفھم     .  
في الكتاب یعالج العربي، بالعالم الغرب اھتمام مسألة البدایة    كانوا الیھود أن فیذكر    ومازالوا  -    بالعالم اھتماما الناس أكثر  -  

العربي  . ) ما ھذا ولعل  المستشرقین بین الیھود ددلع الملحوظة الكثرة لنا یفسر    فجولدتسیھر،  .  كراوس، وباول    وجرونباوم،      
لویس، وبرنارد  إس، فان ویوسف    فقط لیسوا    یھودا،    شدیدا عداء لإلسالم ویضمرون بل    العربي بالعالم الغرب واھتمام  .)    
رئیسیین، عاملین إلى عامة بصفة إرجاعھ یمكن  تیراتیجياالس والموقع البترول ھما    ولم  .  القوي باعتماده الغرب یشعر      

العربي البترول على  حقا،    في إال    ٣٧٩١  أكتوبر حرب أعقاب     ، العرب، اتحد حینما    البترول، إنتاج وخفضوا     ذلك عن فنتج   
الشھیرة البترول أزمة للغرب، جدا قاسیا درسا ھذا وكان  .  الكثیر، منھ تعلم    السریة، المخططات ووضع     وقوع تكرار لمنع   

األزمة ھذه مثل  .  
العربي، بالعالم أوروبا عالقة عن أما العربي العالم أن جیسلینج إریك فیرى    في بعید قریب أوروبا إلى بالنسبة    واحد آن     . 

الجغرافیة، الناحیة من قریب وھف  والتقالید والعادات والمبادئ القیم ناحیة من بعید ولكنھ    في ازدواجیة ناكوھ  .   نظرة   
العربي العالم إلى الغرب فالغرب  :  یضفي    العربي العالم على    فیھا، مبالغا رومانسیة    في ولكن    نفسھ الوقت     العالم یبدو   

العربي مخیفا، رھیبا للغرب    ال    مسبقا فعلھ بردود التنبؤ یمكن    األوروبیین أن جیسلینج ویضیف  .   نم جزءا یتحملون   
ما مسؤولیة في الیوم یحدث    العربي، العالم    االستعمار، بسبب    في مساعدتھم بسبب وأیضا    اسرائیل دولة تأسیس    ویأتي  .   بعد   

العربي العالم بین االختالف مظاھر من آخر مظھر ذلك وأوروبا،    في فعال بدور محتفظا مازال الدین أن وھو     حیاة   
العربیة، المجتمعات في الحال علیھ ھو ما كسبع    أوروبا     .  

كان أیضا أوروبا أن إلى ھوتینجر أرنولد ویشیر في الدین یحكمھا    الوسطى العصور    وھذا  .  یعني     الحضارتین أن   
في تحكمھما كانت واإلسالمیة األوروبیة الدینیة الشرائع الوسطى العصور    في ذلك بعد الحضارتان سارت ثم  .   اتجاھین   

تلفین،مخ والدولة، الدین بین أوروبا فصلت عندما    طریقَ  وانتھجت    والتنویر، العقالنیة    الصناعیة الثورة ثم     جیسلینج ویثیر  . 
األخرى، عن حضارة كل تعرفھ ما نقص قضیة جغرافیا تجاورھما من الرغم على     بشئ الموضوع ھذا ھوتینجر ویتناول  . 

التفصیل، من حیث    األوروبیین، على متفوقین كانوا لعربا أن یذكر    األقوى، الحضارة أصحاب وكانوا    جعلھم مما      
األوروبیین، إلى باحتقار ینظرون  وبالتالي    لم    ودیاناتھا وسیاستھا واقتصادھا أوروبا تاریخ بدراسة بالھم یشغلوا     . «  ظل لقد 

طویلة، لقرون العسكریة الناحیة من متفوقین العثمانیون المسلمون وكان    یعتقدون،    عشر، الثامن القرن أواخر حتى     أن   
في األوروبیة الدول األھمیة، عدیمة الواقع    بھا االھتمام إلى بحاجة لیسوا وأنھم    ذلك، من العكس وعلى  .«  في ظھر      

أوروبا،  التنویر، وعصر النھضة روح مع    األخرى بالثقافات واسع اھتمام    في وروبیوناأل كان لقد  .   متعطشین الوقت ذلك   
الخارجي العالم عن شئ كل لمعرفة حقا ھوتینجر یقول  .   : « األوروبیون وبدأ   كشئ األخرى الحضارات إلى ینظرون   

تماما، مختلف في ولكن    بھم، وقرابة صلة لھ نفسھ الوقت    شئ    أن للمرء یمكن    فیھ، نفسھ یرى    وأن    منھ، یتعلم    شئ     فریو   



جدیدة، معرفة ولذلك    أن یستحق    بھ المرء یھتم    في المعرفة حب كان لقد  )...( .  شیئا األوروبیة النھضة عصر     غیر   
مألوف، ببعض بعضھما الحضارتین عالقة تغییر إلى أدى    اإلیجابي الموقف وھذا  .«  األخرى، الحضارات من     العلم ومن   

والمعرفة، أساسي شرط ھو    أي ازدھار شروط من    حضارة    الرغبة، ما حضارة تفقد فعندما  .  والتعطش،     للعلم والتطلع   
والمعرفة، واالنحطاط االنھیار إلى طریقھا بدأت قد بذلك تكون    العرب مع حدث ما تماما وھذا  .   ازدھرت فعندما  . 

المیالد، بعد عشر الثالث القرن حتى الثامن القرن من حضارتھم األخرى، الثقافات على بانفتاحھم لكذ ارتبط     وقیامھم   
في فریدة ترجمة بحركة اإلنسانیة تاریخ    االنحطاط، عصور بدایة ومع  .  أنفسھم، على العرب تقوقع    بالالمباالة، وأصیبوا      

ولم  أي یُظھروا    حقیقي اھتمام    الخارجي بالعالم    في ھما والتأخر فالتقدم  .  الحیاة من موقفان الواقع     تحب المتقدمة فاألمم  : 
وتقدره، العلم وتخاصمھ العلم تكره المتخلفة واألمم     .  

مرة، ألول أوروبا إلى جاءوا عندما والتعدد التنوع إلى العرب نظرة مسألة جیسلینج إریك ویُثیر  تعدد اعتبروا حیث   
اللغات، الثقافات، وتنوع    في    أوروبا،    وتخلفا قصورا    ثم  .  عامة، بصورة للبدع اإلسالم رفض إلى یشیر     قاعدة وجود مع   

استثنائیة، تقول     : « نفسھ، تقویة من البدع طریق عن المرء تمكن إذا  أي     السالح تكنولوجیا المثال سبیل على المرء اتخذ إذا   
األجانب، األعداء من بھ مسموحا ھذا فیكون    المالحظة، ھذه ھوتینجر ویُكمل  .«   أنفسھم وجدوا العثمانیین إن ولھبق   

األوروبیة، الجیوش من الحربیة األنظمة اقتباس إلى مضطرین األسلحة، ثم    الزي، ثم    التي الصناعة ثم    الزي ھذا تنتج      
والبارود  الحضارات تخلف أو بازدھار أیضا ھو مرتبط وقبولھا البدع رفض ولكن  .  لم فالعرب  .  البدع، یرفضوا     اعندم   

حضارتھم، ازدھرت رفضوھا، ولكنھم    في دخلوا عندما    واالنحطاط الجمود عصور     .  
وانحطاطھم العرب تخلف إن في بوضوح مالحظتھ یمكن    التعلیم قطاع    ال الیوم فالعرب  .   البحث اسمھ شیئا یعرفون   

العلمي، األوروبي بالمعنى    في العلم إلى نظرتھم إن بل  .  التخلف غایة     : « فالمرء  كتاب، من یتعلم    الكتاب، ھذا ویحفظ      
عالما بذلك ویصیر  العربیة باللغة علم لفظ إن بل  .  یعني    العلمي البحث ونتائج الموجود العلم    في    واحد آن     من النوع وھذا  . 

العلم الحفظ طریق عن تعلمھ یمكن    ال ولكنھ  .«  یجدي    نفعا،    وال    مة،قائ مشاكل یحل    أي    عدمھ مثل مثلھ أن     .  
أن جیسلینج ویحاول الجمود، ظاھرة من العرب موقف یحلل    حیث    یقول     : « أن الممكن من ظاھرة الجمود إن   رد یكون   

كما تجاھھا كغربیین فعلنا یلي    جدید، شئ عن نبحث أن علینا  :  جدیدا شیئا نكتشف أن وعلینا    العرب ولكن  .   عندما  -  
أنھم شفوااكت في یعیشون    جمود مرحلة    بدأوا  -   الماضي إلى یعودون     » ،  تحكمھا دینیة دولة تأسیس ھو ھدفھم وصار   

اإلسالمیة، الشریعة على    الرسول، دولة غرار    السالم، علیھ    في    المدینة    الماضي إلى العودة أن ھوتینجر ویرى  .   تقتصر ال   
وحدھم، العرب على القدیمة العصور إلى بالعودة أیضا بدأت األوروبیة ضةفالنھ     اقتبسوا األوروبیین أن الفارق مع  . 

الماضي، من محددة عناصر بتطویرھا، قاموا ثم    الحدیثة حضارتھم علیھا وأسسوا     .  
اإلسالمي التطرف  

في والتطرف السلفیة عن الحدیث إلى جیسلینج وینتقل اإلسالم،    في نشأت اإلسالمیة السلفیة أن فیذكر     كموقف البدایة   
دفاعي الغرب، تجاه    الذي    العربي العالم على سیطرتھ أحكم    وثقافیا واقتصادیا سیاسیا    ھوتینجر، أما  .   الحركة أن فیرى   

الجذور عن واالبتعاد بالغربة لإلحساس نتیجة ظھرت قد السلفیة كثیرة جنبیةأ بأشیاء تغطیتھا تم قد اإلسالمیة فالثقافة  .   ولم  . 
وصحیحة، جمیلة دائما األجنبیة األشیاء ھذه تكن في فشلت ما كثیرا إنھا بل    أي تحقیق    نجاح     لم الحدیثة العربیة فالنھضة  . 

تفشل، الحدیثة الغربیة الحضارة عناصر بعض اقتبست ألنھا إال    المسلمون والمتشددون  .  یرون    ھوتینجر قول حد على  -     - 
وأمانة، بدقة اإلسالمیة الشریعة قوانین اتباع نأ  أخري مرة العودة اإلسالمیة لألمة یضمن    للناس أخرجت أمة كخیر     ومن  . 

اللذین والتغریب الغربة مظاھر الیوم، المسلمون بھما یشعر    الفرنسي القانون تطبیق    الذي  -    لمجتمعات فرنسیون وضعھ   
أوروبیة في  -   العربیة دولال من كثیر     التخلف عصور بدایة مع واضحة بصورة التصوف انتشار إلى ھوتینجر ویشیر  . 
واالنحطاط وھذا  .  التصوف، طبیعة عن التساؤل إلى یقودنا    للتخلف، حتمیة نتیجة ھو وھل    أساسي سبب أنھ أم     للتخلف   
واالنحطاط في المتطرفین عدد ھوتینجر ویقدر  .  اإلسالمي العالم    و  ٧  بین تتراوح بنسبة     ٥١  ٪ المسلمین عدد من     وھو  . 

وھمي تقدیر ال    أي على یعتمد    حقیقیة إحصاءات أو دراسات    الغرب، كتاب من كثیر تفكیر أسلوب على مثال مجرد وھذا  .    
شیئا، یتوھمون  ثم    بأي الواقع إلى تمت ال وھمیة وتوقعات تقدیرات علیھ یبنون    صلة     قاعدة ھناك أن ھوتینجر ىویر  . 

في التطرف بانتشار خاصة عامة اإلسالمي، العالم    وھي    االقتصادیة، األحوال ساءت كلما  :  التطرف ازدھر كلما     .  
الحدیث العصر تحدیات  

العربیة الدول مستقبل عن جیسلینج یتساءل للنفط، المنتجة غیر    فقرا سیزدادون العرب فقراء إن قائال    ذلك، عن الوفض  .    
العربي فالعالم  المیاه من حاجاتھ لتوفیر جمة صعوبات سیواجھ    السكاني االنفجار مشكلة ھوتینجر ویصف  .  في     العالم   

العربي، في وخاصة    الفقیرة، الدول    في مشكلة بأنھا    الخطورة غایة    المیاه، ندرة مشكلة أما  .  في بوادرھا بدأت فقد     الظھور   
سنوات ةعد منذ التي البحر میاه تحلیة طریق عن المشكلة ھذه الخلیج دول حلت وقد  .  ضخمة، طاقة تبتلع     مشاكل وتسبب   

كثیرة بیئیة اتساعا، ستزداد وفقرائھم العرب أغنیاء بین الھوة أن ھوتینجر ویذكر  .   على اعتمادھم سیزداد الفقراء وأن   
األغنیاء العرب بقیة على ثروتھا لتوزیع مستعدة لیست الغنیة العربیة والدول  .   األغنیاء على الفقراء ضغط خف وقد  . 
نسبیا، الغنیة الخلیج دول إلى العرب فقراء من كبیرة أعداد بھجرة    في أخرى عمالة ھناك ولكن  .   العمالة تنافس الخلیج   

العربیة والفلبین وكوریا وتایالند وبنجالدیش وباكستان الھند من عمالة  .  ھؤالء فكل  .  العربیة الثروة من نصیبھم یریدون     . 
اآلسیویة الجنسیات ھذه جمیع أمام العمل سوق وفتح  عاملین إلى یرجع    الجنسیات ھذه بعض أن ھو األول  :   أحسن یعمل   

العربیة، العمالة من مثال كالكوریین    الثاني والسبب  .  ة،سیاسی مشاكل تثیر قد العربیة العمالة أن ھو     اآلسیویة العمالة بعكس   



التي العربیة، اللغة حتى تفھم ال    وتؤدي    بھدوء، عملھا    أن دون    أي لدیھا یكون    سیاسیة طموحات أو مطالب     فالعمالة  . 
العربیة مراقبتھا، یتم    اآلسیویة العمالة عدد على عددھا ازدیاد عدم ویراعى    لما فریدة ظاھرة الكویت وتمثل  .  أن مكنی      

في خلل من یحدث  األصلیین، البالد لسكان بالنسبة المھاجرین عدد نسبة    بلغ فقد    في األجانب عدد    الكویت     االحتالل قبل  -  
العراقي الكویتیین عدد أضعاف ثالثة  -   في خاصة بصورة الفلسطینیون وتسبب  .  للكویتیین، المتاعب من الكثیر     على   

الذین المصریین من العكس بھدوء، عملھم یؤدون    وال    أي إثارة إلى یسعون    قالقل    ولتحاشي  .  المشاكل، ھذه كل     دول تفضل   
العربیة العمالة على اآلسیویة العمالة الخلیج  .  

ویلقي العربي، العالم على تاریخیة نظرة ھوتینجر    حیث    ھي العربیة الدول بین الحالیة الحدود أن یذكر    مصطنعة، حدود      
الغربي االستعمار وضعھا  تعسفیة بطریقة    وفي  .  وتدمیرھا، الحدود ھذه إزالة تتمنى العربیة الشعوب أن حین    ینادي      

دولھم بحدود بالتمسك األفارقة  التي  -   أیضا االستعمار وضعھا    في الفوضى انتشار من خوفا  -    البالد تلك     ھوتینجر ویقول  . 
ناألوروبیو إن التي الحدود إزالة الیوم یتمنون    العربیة، الدول بین وضوعوھا    الحدود، ھذه ألن    الحالي، بشكلھا     إلى أدت   

العرب، بین الثروة توزیع اختالل قد وھذا    یؤدي    في    في اضطرابات حدوث إلى المستقبل     المصالح تھدد قد المنطقة ھذه   
الغربیة  .  

العربي العالم بین الحكم أسالیب اختالف ضیةق جیسلینج إریك ویُثیر الغربي والعالم    ففي  .  حین     الحكومات اختیار یتم   
في الحرة باالنتخابات الدول ورؤساء الغرب،    الحیاة مدى بالسلطة باالحتفاظ للحكام العربیة األنظمة تسمح     ویرى  . 

العربیة الحكم أنظمة أن ھوتینجر في إرجاعھا یمكن    األبوي النظام إلى األول لمقاما    في السائد    العربیة المجتمعات      )  كما أو 
السادات كان یقول    العائلة رب أنا  :  األبوي النظام ذاھف  .)  فحسب، العربیة األسرة نطاق على مطبقا لیس     على أیضا بل   
الدولة نطاق العلیا، السلطة صاحب ھو فاألب  .  الذي العائلة رب ھو    ال    وال یمكن    ینبغي    أي توجیھ    إلیھ لوم     ویذكر  . 

في الشعب تجاه الدولة واجبات تزاید أن ھوتینجر ھذا، عصرنا    أن العرب على سیحتم    أنفسھم، یراجعوا     نظام إلیجاد   
دیمقراطي لھم مناسب    بالصناعة، الدیمقراطیة عالقة عن ھامة مالحظة ذلك إلى ویضیف  .  حیث     الدول بعض فقر إن یقول   
العربیة الدیمقراطیة مسیرتھا أمام حائال یقف    شیطانیة بحلقة ھنا األمر ویتعلق  .   التحول تستطیع ال الفقیرة العربیة فالدول  : 

الدیمقراطیة، إلى صناعیة، دوال لیست ألنھا    التصنیع، إلى تتحول أن أیضا تستطیع ال ولكنھا    دیمقراطیة لیست ألنھا     . 
ھي الدیمقراطیة أن ھذا معنىو  قویة صناعة تأسیس شروط أحد    الصناعي المجتمع وجود أن كما  -    أساسیة ضرورة   

دیمقراطي حكم نظام إلقامة واءھوال كالشمس الحریة إلى تنظر صارت فالشعوب ذلك عن وفضال  .  ویكفي  .   إلى نشیر أن   
العربي المواطن فةھل العربیة، كالو ونتم أو لندن إذاعة سماع إلى    لسبب، لیس     تقول اإلذاعات ھذه أن القتناعھ إال   

الحقیقة، للرقابة تخضع وال    فالدیمقراطیة، ذلك كل وفوق  .  السلطة، وتوزیع    في تجمیعھا وعدم    واحد، شخص ید     أیضا ھو   
لالستقرار، الوحید الضمان الحكومات، ولنجاح    التطرف ولمكافحة بل     .  

عربیة، وحدة إلقامة المتكررة المحاوالت شلف وعن في الكبرى الممالك أن ھوتینجر یرى     دائما كانت العربیة المنطقة   
استثنائیة حاالت آلخر، وقت من تنشأ كانت الكبرى العربیة االمبراطوریات ذهھف  .   إلى تتفكك كانت ما سریعا ولكنھا   

صغیرة دویالت الكبرى االمبراطوریات ولیس الصغیرة الدویالت ھذه نصیب من كان واالستمرار والدوام  .   .  
العربي العالم أھمیة ألوروبا بالنسبة     

في جیسلینج یُثیر الثاني الباب    في والعسكریة واالقتصادیة االستیراتیجیة القضایا الكتاب من    العربي، العالم     عن ویتساءل   
العربي العالم أھمیة مدى للغرب بالنسبة    ٣٧٩١  سنة البترول أزمة فمنذ  .   ، العربي البترول على باعتماده الغرب یشعر     . 

الغرب أن والواقع  في نفسھ یجد    حرج، موقف    في واضحا صار التناقض إن بل    العرب تجاه سیاستھ    ناحیة فمن  .   یرید   
ما ضخ استمرار ضمان الغرب العربي، البترول من یحتاجھ    أخرى ناحیة ومن    في الغرب یرغب     وطیدة عالقات إقامة   

اسرائیل مع ال الھدفین ھذین تحقیق أن شك وال  .  في الدخول دون دائما یتیسر    داخلي صراع    الذات مع     لم البترول وأسعار  . 
عاما،  ٧١  من أكثر منذ ترتفع الجانب، مرھوبة قوة إلى تتحول لم األوبك ومنظمة    الغرب كان كما    في دیعتق    البدایة     . 

أخرى مالحظة ذلك إلى جیسلینج ویضیف  في تحولت للبترول المنتجة العربیة فالدول  :   إلى  ٣٧٩١  البترول أزمة أعقاب   
التي الغربیة للشركات الجذب شدیدة منطقة في بدورھا شاركت    في العمالقة المرافق إنشاء    العربیة، الدول     بذلك وتمكنت   

ضخمة بمكاس تحقیق من مرافقھا بناء استكملت قد الغنیة الخلیج دول أن بید  .  اآلن انتھت قد العمالقة فالمشروعات  .   . 
الذي والسؤال  ھو ھنا نفسھ یطرح    العربي العالم سیفقد ھل  :  للغرب؟ بالنسبة االقتصادیة أھمیتھ     البترول أن ھوتینجر یرى   

في كبیرة بكمیات اآلن متوافر األسواق    ولكنھ  .  في البترول آبار أن إلى یشیر    العالم أنحاء جمیع    الخلیج منطقة باستثناء  -     - 
في ستجف  اآلن من سنة ثالثین أو عشرین خالل    احتیاطي فأكبر  .  في للبترول    في موجود العالم    الخلیج منطقة     ویذكر  . 

العرب أن ھوتینجر جیدا، الحقیقة ھذه یدركون    الذھبي العصر أن مقـتـنعون السعودیین المثقفین أن ویضیف     المنطقة لھذه   
لن حقا، یبدأ    السعودیة، أھمیة ستزداد فعندئذ  - ٠١٠٢  سنة أو  ٠٠٠٢  سنة إال     مضطرین أنفسھم األوروبیون سیجد وعندئذ   

الذي بالثمن البترول لشراء الخلیج دول إلى الذھاب إلى الدول ھذه تحدده     بعوامل مرتبط التوقعات ھذه كل تحقیق أن بید  . 
ال أخرى اآلن، تقریرھا یمكن    بدیلة، طاقة إیجاد مثل    البیئة، وقضایا    المثال سبیل على     .  

الغرب إن ھوتینجر قول حد على  -   أن دائما علیھ  -   في المستجدة األوضاوع مع التأقلم على قادرا یكون    األوسط، الشرق      
أن وعلیھ  جدید شئ عن یبحث    الغنیة العربیة للدول یبیعھ    ماذا ولكن  .   إلى إنشاؤھا تم قد األساسیة فالبنیة الشئ؟ ھذا یكون   

بعید حد صیانة إلى بحاجة ولكنھا  .  حقا مربحا عمال الیوم الصیانة أصبحت وقد  .  العرب وأغنیاء  .   حیاة إلى دائما یسعون   
وأرقى أفضل نفالسعودیو كذلك  .  بسرعة یتزایدون    الیوم صاروا والبدو  .  ونیوزالندا أسترالیا من أجبانا یأكلون     إن بل  . 



الجمال علف في الخارج من الیوم استیراده یتم    صغیرة، حبوب صورة    كل األخضر العشب أكل من الجمال تمل ال حتى      
یوم  إلي والحاجة  .  في النقل وسائل    مستمر، تزاید    التي الشاسعة للمسافات نظرا    في المدن بین تفصل    العربیة الجزیرة شبھ     . 

لھا نھایة ال الغنیة العربیة المجتمعات فاحتیاجات   مع السریع بالتأقلم ملزمة دائما ستكون الغربیة الصناعة أن بید  . 
المجتمعات لھذه الجدیدة االحتیاجات  .  

العربي للعالم االستیراتیجیة األھمیة وعن ألوروبا، بالنسبة    العربي العالم إن ھوتینجر یقول     أوروبا بین الوصل حلقة ھو   
وآسیا العربي، العالم إلى ندھال من جاءت ولیلة لیلة فألف  .  أوروبا إلى منھ ووصلت     العربیة األرقام مع حدث نفسھ والشئ  . 
التي بدونھا الریاضیات تطویر المستحیل من كان    ولم  .  ھي ما إلى وتصل تتطور أن اإلنسانیة حضارةلل یكن    الیوم، علیھ      

الذي الدور بدون  العربي العالم بھ یقوم    والغرب الشرق بین للوصل     والبحریة الجویة الطرق فھناك ذلك عن وفضال  . 
في والبریة العربي العالم    التي    بغربھ العالم شرق تربط    ویكفي  .  العربي العالم نتخیل أن    الجوي مجالھ أغلق وقد     حركة أمام   

العالمي، الطیران فادحة خسائر من العالمیة الطیران شركات ھذا سیكلف وكم     .  
العربي الخلیج على المطلة العربیة الدول أھمیة تطور وعن للغرب، بالنسبة     بریطانیا اھتمام تاریخ ھوتینجر یستعرض   

الصغیرة، الدویالت ذهھب في أرادت یطانیابر أن فیذكر    ند،ھال إلى التجارة طریق تأمین البدایة     المنطلق ھذا من سعت وأنھا   
العربي، الخلیج على المطلة العربیة الدویالت على السیطرة إلى الھند مع تجارتھا لضمان    وھذا  .  یعني     الدول ھذه أھمیة أن   

في كانت بحتة استیراتیجیة أھمیة البدایة     معونات اإلمارات ھذه لحكام تدفع كانت بریطانیا أن الغریبة رقاتالمفا ومن  . 
في اقتصادیة لسیاستھا تنفیذھم مقابل    البترول، اكتشاف وبعد  .  استقاللھا، على الحصول من الدویالت ھذه تمكنت      

والغرب، بریطانیا مع الوثیقة بعالقتھا واحتفظت  االستیراتیجي الموقع من أھمیتھا وتحولت    البترول إلى     .  
في الصحراء قیمة تطور إلى ھوتینجر ویشیر العربي، العالم    حیث    ار،ھاألن وودیان الصحراء بین مقارنة یعقد     أن فیذكر   

ھي التاریخ عبر كانت ارھاألن أودیة الطبیعیة، والموارد بالسكان الغنیة المناطق    في     فقیرة دائما كانت الصحراء أن حین   
في اھوسكان ردھاموا    ار،ھاألن ودیان من دائما تنطلق كانت القدیمة والحضارات  .  الصحراء من ولیس     انقلبت وفجأة  . 

عقب، على رأسا األحوال الصحراء رمال تحت األسود الذھب اكتشاف بعد     إلى الفقر من الصحراویة الدول فتحولت  . 
الغناء، في المعیشة أحوال تدھورت بینما    ألنھار،ا ودیان    أي    في    القدیمة، الحضارات مراكز    في وخاصة    مصر     عن ونتج  . 

والتناقضات المشاكل من الكثیر المذھلة التغیرات ھذه  .  
العربي الصراع  االسرائیلي   

الرأي إلى جیسلینج یشیر في الشائع    ھي اسرائیل بأن الغرب    في الوحید الشریك    الذي األوسط الشرق منطقة     للغرب یمكن   
أن علیھ، یعتمد    ھي اھألن    في الوحیدة الدیمقراطیة    المنطقة    العربیة، الدول تجاه الغرب سیاسة جیسلینج وینتقد  .   باعتبارھا   
سیاسة متزنة وغیر عادلة غیر    ھوتینجر ولكن  .  اسرائیل، عن یدافع    في الحكم نظام إن قائال     األنظمة إلى أقرب اسرائیل   

غربیة،ال العربیة الحكم أنظمة من    إنھ ثم  .  الیھود تجاه بالذنب اإلحساس عقدة إلى یشیر     باضطھاد قاموا فاألوروبیون  . 
طویلة، لقرون الیھود كان وھتلر    في یحرقھم    الشاملة اإلبادة معسكرات     من للتخلص كبیرة صعوبة األوروبیون ویجد  . 
الیھود تجاه بالذنب إحساسھم أنھم ذلك عن نتجو  .  السرائیل، األعمى بتأییدھم الذنب ھذا عن التكفیر یریدون     ومساعداتھم   

ودیةھالی للدولة السخیة ٨٤٩١  اسرائیل دولة تأسیس نتائج أحد أن ھوتینجر ویقول  .   ، العسكري الحكم انتشار كان      
الدیكتاتوري  في    العربي العالم    الرئیسي لاسرائی ھدف أن جیسلینج ویرى  .  مصر، مع سالم معاھدة توقیع من     عزل كان   

العربي، العالم عن مصر السرائیل المواجھة العربیة ةھالجب وتفتیت    لم مصر مع السالم أن بید  .  التي بالطریقة یتطور    كان      
اسرائیل، ساسة یرجوھا  بارد سالم إلى تحول بل    من للعرب وكراھیة داوةع أكثر العرب الیھود أن ھوتینجر ویذكر  .   یھود   

وأمریكا أوروبا تحد أكبر أن ویضیف  .  في السالم عملیة یواجھ    األوسط، الشرق    الصھیوني الفكر ھو    المتطرف     . 
فالصھیوني  مثال، بیجین    كان    یقول     : « ھي المحتلة المناطق إن  الكبرى، اسرائیل من جزء أیضا     تل وبین بینھا فرق ال   
یب،أب وحیفا،    والقدس    في ھوتینجر ویتشكك  .«  كدولة، واالستمرار البقاء على اسرائیل مقدرة    األراضي جمیع أعادت إذا      

التي  العرب إلى  ٧٦٩١  سنة احتلتھا    التي الدولة تكون أن ھو اسرائیل فأصل  .  جمیع فیھا یجد    مھل مأوى العالم یھود     ومع  . 
في الروس ینالمھاجر أعداد تزاید األخیرة، الفترة    في جمة صعوبات اسرائیل ستواجھ    الجدد، الوافدین توطین     نظرا   

اآلن، مساحتھا لصغر الحال، سیكون فكیف    األراضي جمیع أعادت إذا     ھویتنجر ویذكر العرب؟ إلى المحتلة العربیة   
متدینین وغیر نیینوعلما متشددین بین أنفسھم على الیھود انقسام عن ھامة مالحظة  فكرة الفئات ھذه جمیع تربط ولكن  . 

واحدة، وھي    في القویة الرغبة    تحاشي    في بھم ھتلر فعلھ ما تكرار    الثانیة العالمیة الحرب    فھم  .  یقولون     : « ال  ینبغي     أن   
في حدث ما بتكرار نسمح الثانیة العالمیة الحرب    ال وحتى  .  عسكریا، أقویاء نكون أن علینا ھذا یتكرر    لكي     أن نستطیع   

أنفسنا عن ندافع الثانیة العالمیة الحرب أثناء علیھ كنا مما وأشد أقوى اآلن نكون أن البد  .  شئ ھذا أن والواقع  .«   یحسب   
للیھود فیھ العرب فشل فیما نجحوا فقد  .  في نجحوا  .  واحدة، فكرة حول االلتفاف    ھم،مذاھب اختالف رغم    العرب، اتفق بینما      

كما  یقال،    أال على    یتفقوا     .  
 

بینھما الدائم الفھم سوء وأزمة والغرب الشرق  
الصحفي بقلم السویسري     الشھیر   

جیسلینج إریك  
وتلخیص تعریب  



عید ثابت  
 

واألمریكیین األوروبیین أن المعروف من في جمة صعوبات یواجھون    ما فھم    یجري    في     من األوسط الشرق منطقة   
وصراعات، أحداث ھي وما ذلك؟ السبب فما    ھي أم العقلیتین؟ بین الكبیر االختالف ھو ھل ھذا؟ الفھم سوء خلفیات      

الدینیة، الخالفات  والثقافیة،    ھي اللغة أن أم الحضارتین؟ بین    الرئیسي العائق    الطرفین؟ بین     
في سأحاول القضیة، ھذه جوانب بعض ستعرضا أن التالیة السطور     العالم عن الخاطئة األحكام لبعض وأعرض   

اإلسالمي، فھم، سوء من عنھا نتج وما    العربي والعالم الغرب بین وخصام    في اإلسالم عن الخاطئة فاألحكام  .   الغرب   
موجودة، جمیعا، نعرف كما    وربما    وشیقا مفیدا ذلك أسباب عن البحث یكون     .  

في في ھنا األوسط الشرق منطقة عن أتحدث مرة كل    البلد ھذا    سویسرا  =(    ( ، یبادرني    سائلین السویسریون     العالم أن أحقا  : 
العربي ال    یتصرف،    بالنفي أجیب بالطبع عاطفیة؟ بطریقة إال    السؤال، ھذا على    في ذلك بعد أشرع ثم     القضیة أبعاد شرح   

كما یلي     :  
العرب السیاسیین إن العموم وجھ على نقول أن طیعنست الوعي بنفس األمور مع یتعاملون    اللتین والعقالنیة     بھما یتصرف   

أوروبا سیاسیو في االستثناءات بعض طبعا ھناك  .  العربي، العالم    مثلما تـماما    في یوجد    استثناءات أیضا الغرب     أن بید  . 
الحالتین، بین فرقا ثمة أعني    في السیاسة أن    العربي العالم    واضحة، محددة لنظریات تخضع مجردة مسألة لیست    ھي بل      

عملي، موضوع  ومجّسم،    ومحسوس    واضعي من كثیر العرب عند فلیس  .  السیاسیة، النظریات    مؤسسي أو     المذاھب   
األیدیولوجیة، في الحال ھو مثلما    الغربي العالم    أخرى، احیةن ومن  .  الذین األشخاص من نسبیا المحدود فالعدد     یضعھم   

العربي القرار صانع في    اعتباره،    ما غالبا    یؤدي    في والجماھیر الحاكم بین معین فارق إیجاد إلى    العربي العالم     نتج وقد  . 
في العرب من كبیرة مجموعات أن ذلك عن في صعوبة تـجد العربیة الدول مختلف     األنظمة إلى باالنتماء اإلحساس   

في القائمة السیاسیة الدول تلك    ففي  .  محددا، سیاسیا نظاما الدول تلك تمثل ال الحاالت من كثیر    في تعتبر إنھا بل     بعض   
مصطنعة، أنظمة مجرد األحیان شكلیة ھیاكل أو    وفي  .  الدول، تلك حدود أن نجد كثیرة أحیان    ا،جمیع نعلم كما     تم قد   

عشوائیة، بطریقة رسمھا االستعماریة، القوى قِــَبـل من    وفرنسا انجلترا وخاصة    السبب ولھذا  .  ینبغي     عندما نستغرب أال   
ما نادرا المصطنعة بحدودھا الدول تلك أن نالحظ حقیقي شعور سكانھا یراود    إلیھا باالنتماء     واسعة مجادالت ثارت وقد  . 

في الحدود مسألة حول والكویت، العراق بین األخیرة األزمة أثناء     تعترف ال حكومتھ أن العراق حاكم أعلن حینما وذلك   
البلدین، بین الحدود بخط االنجلیزي االستعمار قبل من وضعھا تم قد الحدود ھذه أن إلى بذلك مشیرا     العراق حاكم أن إال  . 

أن نسى قد الكویت بحدود ھاعتراف عدم أن ذلك إلى یضیف    یؤدي    ھي العراق حدود بأن القول إلى منطقیا     حدود أیضا   
مصطنعة، في مثلھا    أي حدود مثل ذلك    في أخرى دولة    المنطقة،    في مشكوكا بذلك تصیر العراق حدود شرعیة وأن      

ھي صحتھا  األخرى     .  
األول سؤالنا إلى اآلن ولنعد ھي ما  :  التي األسباب    أدت،    تؤدي ومازالت     أول العربي؟ والعالم الغرب بین الفھم سوء إلى   

ما ینبغي    في ذكره    السیاسي النظام أن ھو السیاق ھذا    في    الغربیة المجتمعات    السلطات، توزیع أساس على یقوم     وإشراك   
في األقلیات الحكم،    في السلطة تركیز من والحد    واحدة، ھیئة ید    األحزاب، تعدد نظام قبول طریق عن     بحقیقة واالعتراف   

الثقافات تنوع إنني  .  األفكار ھذه بأن القول إلى أذھب ال    في غریبة    العربي العالم على معظمھا     من أكثر نرى فنحن  . 
دیمقراطي، نظام لتأسیس محاولة في األحزاب تعدد على قائم    العربي العالم    المحاوالت، لھذه الكمث األردن ولنذكر  .    

الجزائر، وكذلك  حتي    لم ولو    الحرة االنتخابات طریق عن الحكم إلى اإلسالمیة الجماعات وصول بفكرة الغرب یعجب     . 
ھي العربیة الشعوب أن أعتقد شخصیا فأنا  السیاسي النظام اختیار على القادرة وحدھا    الذي    یناسبھا    ال ھذا أن بید  .  یعني      

في خالفات وجود دمع  في الحكم أصول بعض حول النظر وجھات    اإلسالم    مصطلح تعریف ویعتبر  .    « الحریة   أھم أحد  « 
في المشاكل السیاق، ھذا    نظر وجھة من اإلسالم إلى نظرنا إذا    غربیة    في جدا شائكة مسألة تعتبر اإلنسان حقوق فمسألة  .    
اإلسالم  اإلنسان، حقوق نطاق حول اإلسالمیة المذاھب بین إجماع ھناك لیس النظریة الناحیة فمن  :   بخصوص وكذلك   

واالختیار، الجبر موضوع فال العملیة الناحیة ومن    ندعي أن یمكننا    في الحكم أنظمة أن    تراعي العربیة الدول     حقوق   
اإلنسان، الغربیة الدول ذلك تفعل كما     الرئیسیة الخالف أوجھ أحد تمثل اإلنسان حقوق شكالیةإ أن بالمالحظة الجدیر ومن  . 

العربي والعالم الغرب بین السلطات، توزیع أن ھنا القول وجملة  .  في الشعب قوى مختلف وإشراك    الحكم،     بنظام واألخذ   
األحزاب، تعدد لم ھذا كل    في كافیة بصورة بعد یتحقق    العربي العالم     .  

الراھن، الوضع لھذا اتفسیر نجد أن ونستطیع اإلسالمیة، الشعوب تاریخ إلى عدنا إذا    ال أنھ نالحظ حیث     فاصل حد یوجد   
والدولة الدین بین فاإلسالم  .  في جوھریا دورا یلعب    الدول تلك شعوب حیاة    فحسب، سماویة دیانة مجرد اإلسالم ولیس  .   بل   

في فلسفة أیضا ھو الحیاة،    لإلنسان، الیومیة الحیاة أمور دقائق تحكم وقوانینھ    االقتصادیة، المعامالت وتنظم     واألنشطة   
السیاسیة، فھو وكذلك    في والعبادات الفرائض ینظم    المسلمین حیاة    ھذا ولعل  .   نظام تأسیس إمكانیة عدم ما حد إلى یوضح   

دیمقراطي في    األوسط، الشرق منطقة    سیؤدي ذلك ألن    وطبقاتھ الشعب قوى مختلف بین السلطات عتوزی إلى     ویمكننا  . 
في األقلیات مشاكل لحل العربیة الحكومات استعداد عدم إلى أدى قد ذلك أن نقول أن أیضا العربي، العالم     ھذه حل ألن   

سیؤدي المشاكل السلطات، توزیع إلى    العربیة الدول من كبیرا عددا أن نعرف ونحن    یعاني    األقلیات لمشاك من     .  
 

اإلسالمیة السلفیة  



 الشعوب جانب من فعل كرد قامتا حركتین باعتبارھما اإلسالمیة والسلفیة العربیة القومیة من كل إلى ننظر أن یمكننا
الذي الغرب ضد العربیة في وقاسیة جافة بطریقة تدخل    العرب حیاة    مصر، على الفرنسیة الحملة وبعد  .  أي    في     القرن   

عشر، لتاسعا االقتصادي التفوق صار    للغرب،    السیاسیة، وسیطرتھ    العربیة للشعوب واضحین    العرب وشرع  .   یسألون   
ضعفھم، سر عن أنفسھم تخلفھم، وعوامل    التي األسباب عن وكذلك    علیھم األوروبیین تفوق إلى أدت    وبدأوا  .   یحللون   

الماضي في    الحاضر، لفھم محاولة    التي االنحطاط حالة من مخرج إلیجاد وكذلك    فیھا أنفسھم وجدوا     ظھرت وھكذا  . 
العرب، المثقفین من جماعة تقول    ینبغي  :  الغرب، من العلوم ننقل أن علینا    في ونسخرھا    مشاكلنا، حل     وتطویر   

مجتماعاتنا وقواعده، اإلسالم تعالیم عن دھمابتعا ھو المسلمین ضعف سبب بأن القول إلى أخرى طائفة وذھبت  .  الحل وأن      
في یكمن  أخرى مرة والقواعد التعالیم ھذه إلى العودة     جماعة البنا حسن أسس عندما اإلسالمیة السلفیة فكرة تبلورت وقد  . 

في المسلمین اإلخوان في واحدا شكال تأخذ لم اإلسالمیة السلفیة أن بالمالحظة وجدیر  .٨٢٩١  سنة مصر    تطورھا،     فھناك   
المعتدلون، المتطرفون وھناك     األولى القواعد إلى بالعودة المطالبة ھو الحركة ھذه أتباع بین المشترك العامل أن بید  . 

لإلسالم، المبكرة وتعالیمھ    اإلسالمیة، السلفیة صارت لقد  .  في ممثلة    اإلسالمیة، الجماعات    ال قوة    في بھا یستھان     بعض   
العربیة لدولا ذلك، من الرغم وعلى  .  فال    ینبغي    أن لألوروبیین    ذلك من ینذعروا    فعندما  .   إیران مثل دولة المرء یزور   

الیوم، فھو    االعتدال، نحو طریقھا تشق أن جدا الممكن من اإلسالمیة الجمھوریة أن یالحظ     تمثل ال اإلسالمیة الثورة وأن   
األخرى، الثورات لھتمث مما أكثر تھدیدا اإلسالمیة والحكومة الغرب بین وثیقة عالقات إقامة جدا الممكن من وأنھ     .  

العربیة القومیة  
في العربیة القومیة حركة إزدھرت الناصر عبد جمال الرئیس عھد    الناصر، عبد عصر انتھاء وبعد  .   القومیة مبادئ ظلت   

في مزدھرة حیة العربیة والعراق وریاوس لیبیا من كل    مستقال، آخر طریقا الجزائر وانتھجت  .   لما طبیعیة نتیجة ذلك وكان   
على وقھر ظلم من عانتھ الفرنسي االستعمار ید    كانوا األوائل العرب القومیین من كثیرا أن بالذكر الجدیر ومن  .   ینتمون   

في األقلیات إلى العربي، العالم    في بةالرغ تراودھم كانت ما وغالبا    شئ عمل     للقضیة إخالصھم خاللھ من یؤكدون   
العربیة وكانوا  .  التي والوسائل الطرق عن یبحثون    في االندماج من تمكنھم    في والمبادئ للقیم عام نظام    العربي العالم     وإذا  . 

العربیة، القومیة تاریخ إلى عدنا في مختلفین اتجاھین ھناك أن سنالحظ    حركةال ھذه داخل    أحدھما  :  یمیني،    واآلخر      
یساري  الحصري ساطع فكان  .  الیمین، یمثل    عفلق ومیشیل    الیسار یمثل    العربیة، القومیة وكانت  .  في مثلھا     السلفیة مثل ذلك   

اإلسالمیة، الغرب ضد دفاعیا خطا تمثل    لم العرب القومیین أن بید  .  العربي لمجتمعا لتحدیث الملحة الحاجة یدركوا      
فحسب،  الغربیة، التكنولوجیا نقل بأھمیة تام اقتناع على أیضا كانوا إنھم بل    وتبني    األوروبیة األفكار بعض     .  

 
والشیوعیة العربیة القومیة بین الخلط  

سیاسیة، قوة إلى القومیة فكرة تحولت عندما في اتجاه ھناك كان    الغرب،    في وكذلك    أوروبا، شرق     بین الخلط إلى یمیل   
ناحیة، من العربیة القومیة فكر أخرى ناحیة من للشیوعیة الموالیة والسیاسة     مع الناصر عبد اتفاق تفسیر تم لقد  . 

في تشیكوسلوفاكیا خاطئة، بصور الخمسینات     على حكم كنظام للینینیة العرب القومیین تفضیل عن تعبیرا باعتباره   
الغربیة األنظمة السویس، قناة بتأمیم الناصر عبد قام وعندما  .  أن الغرب أراد    الخطوة، ھذه من لنفسھ ینتقم     تمویل فرفض   

العالي السد بناء مشروع في أوروبا شرق شیوعیو ذھب وقد  .  ذلك، من أبعد إلى العربیة العربیة القومیة لحركة تقییمھم     إذ   
الشیوعي النظام إلى العربیة الدول النتقال تمھیدیة مرحلة العربیة القومیة حركة اعتبروا أنھم الصرف     االعتقاد ھذا وساد  . 

في الخاطئ بریجنیف عصر    ولم  .  یؤدِ     على مصر من الروس طرد    كلي تصحیح إلى السادات أنور ید     االعتقاد لذلك   
العربیة القومیة ماھیة عن الخاطئ السوفیتي حادلالت الخارجیة السیاسة اتسمت وھكذا  .  في األوسط الشرق دول تجاه      

والتناقض بالتخبط والثمانینات السبعینات  وفي  .   والعراق سوریا من كل مع قویة بعالقات ترتبط موسكو كانت األثناء تلك   
الجنوبي والیمن التي الدول تلك إلى السالح بتورید الروس التزام ھو العالقات ھذه أساس وكان  .  أن الغرب رفض      

یساعدھا  في ذلك من أبعد إلى نذھب أن ویمكننا  .  ھذا، تحلیلنا    فنقول    موسكو، من المساعدة تطلب لم العربیة الحكومات إن  :    
الغرب من والیأس باإلحباط أصیبت أن بعد إال  الجنوبي الیمن وكان  .  التي الوحیدة العربیة الدولة ھو    اللینیني النظام تبنت      

يالماركس  رسمیا،    الدولة أیدیولوجیة وجعلتھ    مستقلة، أخرى سیاسات المتطرفة العربیة الحكومات اتبعت بینما  .   وكانت   
موسكو، عن تبتعد الذاتي، استقاللھا وتؤكد    مصلحتھا من ذلك أن رأت كلما    العربیة، القومیة فكرة ازدھار كان لقد  .  في      

الستینات،  في روسال استراتیجیة وكذلك    األوسط، الشرق    التي األساسیة العوامل من     بین العالقات إضعاف إلى أدت   
العربي، والعالم الغرب عرفنا، إذا حتى    أعاله، ذكرنا كما     عبد جمال سیاسة تفسیر أساءت قد الغربیة الحكومات أن   

الناصر، تعنِ  لم العربیة القومیة أن ذلك    شیوعیة نفوذ منطقة إلى األوسط الشرق تحویل مطلقا     .  
 

اإلسالم ودار الحرب دار  
التقلیدي اإلسالم بأن القول صحة من الرغم على دارین أو جزئین إلى العالم یقسم    اإلسالم، دار  :  الحرب، ودار    فینبغي     أال   

القول، ھذا فھم نسئ األوسط الشرق أن خطأ منھ ونستنتج    في نفسھ یعتبر    إسالمیة الغیر الدول مع ةدائم حرب حالة     لقد  . 
في اإلسالمیة الدول عاشت سالم،    طویلة، لعصور    األوروبیة الدول مع جنب إلى جنبا     أوقات بأن القول نستطیع إننا بل  . 

في استثنائیة حاالت تـمثل واألوروبیین العرب بین الحرب التاریخ     الحرب عصور نحدد أن العموم وجھ على ویمكننا  . 
المعسكرین، ینب األقل، على عشر التاسع القرن قبل فیما    فحسب رئیسیة عصور بثالثة    في كان األول العصر  .   توسع أثناء   



اإلسالمیة، الحضارة في    المیالدیین، والثامن السابع القرنین    في    فرنسا وجنوب أسبانیا إلى ومنھا أفریقیا شمال     العصر أما  . 
الثاني، في الصلیبیة الحروب عصر فھو    الحادي القرنین    والثاني عشر    عشر    التي الحروب سلسلة تمثلھ الثالث والعصر  .    
بعد فیما واألوروبیین األتراك بین قامت  مصر، على الفرنسیة الحملة وتمثل  .  العربیة، النظر وجھة من     ھامة تحول نقطة   

في المنطقة، تاریخ    وأوروبا العرب بین العالقات نم جدیدة حقبة بدأت حیث    الوقت ذلك منذ الغرب شرع لقد  .   تفوقھ یُظھر   
العلمي والتكنولوجي    العرب على    ٠٣٨١  سنة للجزائر فرنسا وباحتالل  .   ، الجزائري، للشعب الفرنسیین معاملة ووحشیة      

جدیدا تدھورا األوروبیة-العربیة العالقات شھدت  والسودان عدن باحتالل انجلترا قامت بقلیل ذلك وبعد  .  وفي  .   بین الفترة   
أفریقیا شمال بقیة باحتالل وفرنسا إیطالیا قامت  ١١٩١  وسنة  ١٠٩١  سنة العربي العالم من أخرى أجزاء ورزحت  .   تحت   

التركیة السیطرة وفي  .  يف بمساعدتھ وعدا حسین لألمیر االنجلیز قدّم األولى العالمیة الحرب أثناء     عربیة دولة تأسیس   
مستقلة، األتراك ھزیمة بعد    محاولة بیكون- سایكس معاھدة وكانت  .  العربي العالم لتقسیم غربیة     انجلیزیة نفوذ مناطق إلى   

وفرنسیة اسرائیل دولة إلنشاء كبدایة بلفور وعد وجاء  .   .  
لفظ أن للنظر الملفت ومن   « العرب  لم  «  أي لھ یكن    في وجود    األمم عصبة وثائق    بلفور، وعد أما  .  فلم    العرب، إلى یشر     إال   

باعتبارھم   « مجتمعات  غیر    یھودیة    العربیة للشعوب بالنسبة كبیرا تحدیا تمثل كانت االستعمار سیطرة أن الواضح ومن  .«   . 
في األخرى تلو الثورة وقامت  االستعمار، نیر من التخلص سبیل    اللاالحت وقبضة     .  

 
الفھم سوء نماذخ آخر  

العربي والعالم الغرب بین الفھم لسوء نموذج آخر ظھر في    الكویتیة، العراقیة األزمة أثناء     حسین صدام استخدم عندما   
لفظ   « جھاد  في  «  السیاسي خطابھ    قدیمیة تاریخیة مخاوف بإحیاء حینئذ الغربیین من كثیر شعر لقد  .  فالغرب  .  لفظ یترجم      

جھاد » ــ  «  ب   « المقدسة الحرب   » ،  لحماس طبیعیة نتیجة أنھا على العدوانیة حسین صدام سیاسة الغربیون فسر فقد ثم ومن   
الدیني المسلمین الذي    في موجھا كان    فقط، الكویت ضد البدایة    برمتھ الغرب لیشمل بعد فیما اتسع ثم     نجد مازلنا إننا  . 
في بالغة صعوبة السویسري الشارع رجل إقناع    في الحكم نظام بأن    اإلسالم، تعالیم على مبنیا لیس العراق     على ولكن   

البعث، لحزب العلمانیة األفكار العرب السیاسیین وأن    یمیلون،    في    الشدة، أوقات    الدینیة األلفاظ استخدام إساءة إلى     .  
 

المستقبل آفاق  
إنني العربي، والعالم الغرب بین مشتركة أرضیة ھناك بأن تاما عااقتنا مقتنع شخصیا    الطرفین بین العالقات وبأن     یمكن   

ومثمرة، بناءة بطریقة تتطور أن التي والمبادئ بالقیم فریق كل اعترف إذا ھذا    اآلخر الفریق بھا یؤمن     إلى نصل وعندما  . 
التي المرحلة اآلخر، المعسكر وقیم معتقدات معسكر كل فیھا یحترم    في اآلخرین حق ویقبل    معھ، االختالف     الممكن فمن   

أن یعني    للغربیین بالنسبة ذلك    ال إنھ  :  ینبغي    أن علیھم    العربي العالم على السیاسیة ورؤیاھم ونظریاتھم قیمھم یفرضوا     . 
وسوف  فادحا، خطأ الغرب یرتكب    أن حاول إذا    یفرض      « جدیدا اعالمی نظاما  األوسط الشرق منطقة على  «   إذا أنھ ذلك  . 

عالمي لنظام قدر أن جدید    یظھر،    فینبغي    أن    والعرب الغرب بین المتبادل التفاھم على مبنیا یكون    إني  .  أن آمل     ذلك یتحقق   
فعال  .  
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جیسلینج ھوتینجر، أرنولد  :  ماذا    یعنینا    وأنت أنا  -   نولي لماذا بالضبط؟ األوسط الشرق  -   ماذا خاصا؟ اھتماما المنطقة ھذه      
الذي ما فیھا؟ یجذبنا  في یفتنك    المنطقة؟ ھذه     

ھوتینجر جذبني ما  :  وسحرني    في شخصیا    البدایة،    الثقافة كان    األخرى،    ،األوروبیة لیس    ذلك، من الرغم على ولكن     ثقافة   
لنا نسبیا قریبة تونس، إلى مرة ألول سافرت لقد  .  صغیرا، شابا كنت عندما    فصدمني    عنا، جدا مختلفین أشخاص وجود      

ثقافة  جدا، غریبة    لنا بالنسبة مجھول وعالم    ھناك، األمور تسیر كیف أعرف أن أردت ذلك وبعد  .   الداخلیة اآللة تعمل كیف   
العالم، لھذا وكیف    اآلخر العالم ھذا إنسان یفكر    عما سألت إذا ولكن  .  في الیوم كلنا یھمنا    المنطقة، ھذه     إجابات فھناك   



كثیرة األوسط بالشرق االھتمام تزاید عایشت لقد  .  في كانوا الیھود أن شك ال  .  في رغبة الناس أكثر البدایة     شئون معرفة   
األوسط، الشرق َمن كل وكذلك    باسرائیل یھتم    طویلة، بفترة ذلك وبعد  .  ٣٧٩١  سنة     ، البترول، أزمة حدثت     فجأة وأثارت   
جدا واسعا اھتماما السویسریین كل الحظ فقد  :   : « األمر ھذا إن  یمسنا،    فینا، ویؤثر    مباشرة، بصورة    إنھ     اقتصادنا؛ یخص   

في ساھمن أن علینا أیضا فنحن المنطقة، ھذه استقرار    أي وقوع نتحاشى حتى    محتملة أزمات    سویسري اھتمام وظھر  .«    
األوسط، الشرق بمنطقة واسع نطاق على شامل   التفاصیل من المزید لمعرفة تتطلع فجأة أصبحت نفسھا السلطات أن حتى   

األوسط الشرق عن قلیال اآلن تراجع التطور ھذا أن بید  .  لكنيو  .   كل من تبقى قد شیئا ثمة أن ذلك من الرغم على أعتقد   
ذلك، ھاما جارا ھناك بأن السویسریین إدراك وھو    استیراتیجي، جار ھو بل  .   بعین األخرى األوروبیة الدول إلى نظرنا إذا   

االعتبار، األخرى األوروبیة فالدول    وفرنسا انجلترا وخاصة  -   في لھا كان  -   مستعمرات ذاتھا األوسط الشرق منطقة     . 
ھي المنطقة ھذه أن البدایة منذ تعرف الدول ھذه كانت فقد ھنا ومن  والغرب الشرق بین ھامة وصل حلقة     .  

التي العظمى القوى سیاسة ھناك كان عشر الثامن القرن أوائل ومنذ المنطقة بھذه اھتمت    في العظمیان القوتان أرادت وقد  .    
الوقت ذلك  وفرنسا انجلترا  -   المنطقة ھذه على خصومھما سیطرة تتحاشیا أن  -    األخرى، نفوذ وقف حاولت منھما فكل  .    
التصدي حاولتا معا واالثنـتان  الروس لنفوذ    ذلك، وبعد  .  الثانیة، العالمیة الحرب بعد    القوى، ھذه إلى األمریكیون انضم      
في البترول بسبب  األول المقام    منافسھم أیضا األمریكیین مع جاء وقد  .  السوفیتي االتحاد  :  ففي  .   االتحاد بدأ  ٥٥٩١  سنة   

السوفیتي في یتغلغل    المنطقة،    طریق عن    بیعھ    في للمصریین أسلحة    الوقت ذلك    الروس، ظل وقد  .  لألمریكیین، كمنافسین      
في  األوسط، الشرق منطقة    كنول  .١٩٩١  سنة حتى    اآلن، انتھى قد التنافس ھذا أن یبدو    جدا ھام تحول وھذا     ھذا دام وقد  . 

السوفیتي واالتحاد األمریكیة المتحدة الوالیات بین التنافس عاما  ٥٣  من أكثر    في المتخصصون واھتم  .  الخارجیة، السیاسة      
والدیبلوماسیون،  والسیاسیون،    العظمیین القوتین بین المنافسة بھذه خاصة بصورة     القاسم طویلة لفترة المنافسة ھذه وظلت  . 

الذي المشترك إلیھ شئ كل إرجاع الممكن من كان    السیاسیون المراقبون وكان  .   كان إذا بمعرفة خاصة بصورة یھتمون   
أي حققوا قد األمریكیون في نجاح    األوسط، الشرق    الروس أم     بین بالصراع شئ كل قبل یونالسیاس المراقبون اعتنى وقد  . 

في العظمیین القوتین المشتركة، النفوذ مناطق    في قیل كما    الوقت ذلك    اآلن انتھى قد ذلك كل أن ویبدو  -    .  
جیسلینج ما  :  یفتنني    والبعد القرب تزامن ھو شخصیا    في تثیر بصراعاتھا المنطقة ھذه إن  .  نفسي    متناقضة أحاسیس     فمن  . 

یة،ناح الجغرافي، الجوار ھناك    في األوسط الشرق إلى نصل فنحن    ونصف، ساعات ثالث خالل    ساعات أربع أو    وفي  .    
تونس إلى وصلنا قد نكون فقط ساعتین  في منا جدا قریبة منطقة إنھا  .  األمر، واقع    أخرى، ناحیة ومن     لھ عالم فھو   

التي القیم عن الخاصة تصوراتھ معھا ونتأقلم نفھمھا أن لیناع یصعب    بطریقة منقسمة العالم بھذا وعالقتنا  .  جدا غریبة     . 
الذي الوصف فھناك  یضفي    مبالغ رومانسیة األوسط الشرق على    فیھا،    العروبة، على وكذلك    عربي، ھو ما وكل     حتى   

االستشراق إلى نصل ھو بذلك والمقصود  .  جمیل، ھو ما كل إبراز  :  وشریف،    ورومانسي،    المزعومة، الشھوانیة وكذلك      
في  العربي، العالم    العربیة والعقلیة    الكتابات، ھذه بمثل حقا عشر التاسع القرن فاض وقد  .  نیرفال دى جیرارد كتب فقد      

 Gérard de Nerval الشرق إلى رحلة       Reise in den Orient فحسب، ھو لیس ولكن  .  ولذلك     ناحیة من لدینا جدن   
التي الصورة ھذه تضفي    فیھ، مبالغا جماال المنطقة على    ومخیفة، رھیبة المنطقة ھذه تبدو أخرى ناحیة من ولكن    وال      

مسبقا فعلھا بردود التنبؤ یمكن  المنطقة ھذه سكان بأن زعم وھناك  .  عاطفیا، یتصرفون    عقالنیا، ولیس     اعتبره ما وھو   
ھُـراء المنطقي فالتفكیر  .  في موجود    العربي العالم    في عندنا بھ الموجود القدر بنفس الیوم    الغرب،     والمعاییر القیم ولكن   

مختلفة ذلك، إلى وباإلضافة  .  فإني    متناقضة، بأحاسیس أشعر    بمعنى    إننا  :  كأوروبیین  -    المسؤولیة من جزء بتحمل نشعر  -  
في ما موضع    اسرائیل، دولة بتأسیس اإلحساس ھذا رتبطوی  .  باالستعمار وكذلك     الصراعات خطوط من وفیر عدد فھناك  . 

وعرضا، طوال المتشابكة تنظیمھا، یصعب    بینھا والفصل    وھذا  .  واإلعجاب، بالفتنة إحساسا لدینا یثیر     أیضا ولكن   
والتعجب باالستغراب تأتي ثم  .  ذلك لىإ باإلضافة ثالثة نقطة    الحقیقة، ھذه نعرف جمیعا كنا أننا صحیح  .   نكتشفھا لم ولكننا   

حقا، الخمیني هللا آیة تولى عندما إال    في الحكم    إیران    العربي فالعالم  .  نظامنا عن مختلف آخر أولویات نظام لدیھ     فنحن  . 
ھي الحریة أن نفترض ما أسمى    أن یمكن    المرء، یمتلكھ    ذلك عن الناتج األمان عدم لذلك كنتیجة قبلنت ونحن     فنحن  . 

أعمالنا، من عمل كل عن مسؤولون مستعدون أیضا ونحن    األمر لزم إذا   -   ذلك عواقب نتحمل أن  -    اإلسالمي العالم أما  .    
في  األوسط، الشرق    أن الممكن من أنھ علمنا فقد     لألولویات، آخر نظام ھناك یكون    أي    الحریة عدامان    الذي    یؤدي     من   

الداخلي الشعور إلى أخرى ناحیة والیقین باألمان    الخمیني هللا آیة كان  .  یقول     : « ھذا، فعلت إذا  قلیال، هللا إلى تتقرب فأنت      
ذلك، تتبع لم إذا أما  هللا عن تبتعد فإنك    األفرادَ  النظام ھذا ویمنح  .«  لطمأنینةوا باألمان عمیقا إحساسا      ) ال شئ وھذا   یفھمھ   

في ھنا الكثیرون الغرب     (.   
ھوتینجر في  :  العالمین، ھذین انقسام ھو ھذا أن الواقع    الغربي عالمنا    اإلسالمي، والعالم    الذي    التاریخ مر على حدث     . 

فكرتك، ولنأخذ  جیسلینج، أستاذ یا    وانعدامھا الحریة عن    في ینالد كان أیضا فنحن  .  الماضي    حضارة    في یحكمھا     المقام   
وأوامره، الدین األول التي والكنیسة    تقول كانت     : « فعلھ، لك مسموح ھذا  وذاك    مسموح غیر    وفي  .«   الوضع مازال اإلسالم   

مذھل حد إلى ھكذا الوسطى القرون نھایة فمنذ  .    ) أي  المیالدي عشر الخامس القرن إلى الخامس القرن من     ( ،  تطورت   
في الحضارتان مختلفین اتجاھین    جانبي أحد فعلى  .  والتنویر، واإلصالح النھضة حركة ظھرت المتوسط البحر     وجعلت   

للعقالنیة األولویة والتكنولوجیا،    الصناعیة الثورة وأخیرا    المتوسط، للبحر اآلخر الجانب وعلى  .   الدینیة الصورة ظلت   
ھي كما قائمة لعالمل اإللھیة ولم  .  كبیر، خندق إلى المتوسط البحر یتحول    التطور ھذا خالل من إال     ھذا قبل أن صحیح  . 

التطور دیانتان، ھناك كان    باألخرى منھما أیة تعترف لم    فدانتي  .  دمحما اعتبر قد      ) ص  زندیقا،  )   أیضا المسلمین أن شك وال   



كانوا باحتقار حیینالمسی إلى ینظرون    في ولكن  .  ھناك، كان الواقع    ذلك، من الرغم على    في حضارتان    الوسطى، العصور      
حیث من متشابھتین كانتا  اإللھي القانون أو بالشریعة محكومتین كانتا أنھما    األخرى تعرف منھما كل وكانت  .   وخاصة  . 

للمسلمین، بالنسبة لم    المسیحیون یكن    اإلطالق ىعل غرباء    في المسیحیون عاش فقد  .  اإلسالمیة، الدول     دینیة كطائفة   
المسلمین، من منزلة أقل كانوا أنھم صحیح بھا؛ معترف لحمایتھم خاضعین كانوا ولكنھم    ولم  .  الكبیر، الخندق ھذا یظھر      

الذي  لم    حتى عبوره الممكن من یعد    ھذا، یومنا    في بدأنا عندما إال    سریعا، عقالنیا تطورا الغرب    مثال، دیكارت طریق عن      
والعقالنیة الدین بین وفصلنا  اإلسالم، إلى الیوم ننظر وعندما  .  ما فكثیرا    في الرومانسیة األوتار ھذا یخاطب    نفوسنا،     ذلك   

ماضینا، أیضا نسترجع ألننا األمانَ  ونتذكر    واالنسجام،    في موجودین كانا اللذین    الوسطى، العصور     كل من الرغم على   
والفقر الفظاعة ھي فرومانسیتنا  .  في لماضینا استرجاع أیضا    الوسطى القرون    ولم  .  یأتِ      للتراث الرومانسیین اكتشاف   

الغوطي عبثا،    وفي    وتباینھا الشعوب تعدد اكتشافھم نفسھ الوقت    الرومانسي تراثنا إن  .   بالشعوب باالھتمام ةمباشر عالقة لھ   
األخرى، المختلفة التاریخیة والعصور    ربما ولذلك  .  ینبغي    نعترف أن    تاریخنا، من بجوانب عالقة لھا اإلسالم جاذبیة أن      

الذي المتوسط بالبحر وكذلك  وتكرارا مرارا الحضارتین تصادم شھد     أوروبا بتاریخ أیضا اإلسالم جاذبیة ترتبط وأخیرا  . 
في الوسطى العصور    في المرء ویرى  .  التي األوضاع معقد انعكاس    في عندنا أیضا كانت أنھا المرجح من    الماضي،      

وممیزاتھا، بعیوبھا  التي    طویل زمن منذ انتھت     .  
جیسلینج  بین اتصاالت ھناك كان صحیح األخرى؟ الحضارة عن حضارة كل عرفتھ ما قلة من أیضا تستغرب أال  : 

اإلسالم فجر منذ لحضارتینا التاریخ، عبر الرحالة أو الدبلوماسیین تقاریر نقرأ عندما ولكن  .   التعجب أن نالحظ   
في كانا واالستغراب دائما المسیطرین العنصرین ھما الواقع    اآلخر الجانب فریق كل اعتبر فقد  :  غریبا     كان ما ونادرا  . 

اآلخر الطرف عن الطرفین أحد من متعمقة دراسات ھناك الخارجیة، المظاھر الجانبان الحظ وقد  .  أنھما وأدركا     یعیشان   
في مختلفین عالمین    في ویوجد  .  اللغویة الناحیة من واضح تفریق اإلسالم    اإلسالم، دار  :  الحرب ودار    ھي اإلسالم فدار  .    

اإلسالم بیت أو عالم  واإلسالم  .  یعني    والقبول، الخضوع    ھي الحرب ودار    األجنبي العالم    الغریب    ال وھذا  .  یعني     كانت أنھ   
الغرباء األجانب ھؤالء مع دائمة حروب ھناك  درجة إلى قصیرة كانت العالمین ھذین بین الحرب فترات أن فالواقع  . 

مذھلة، بعید حد إلى ونادرة    وواقعا قةحقی منھ أكثر وخیاال وھما كان الطرفین بین فالعداء  .   قد الطرفین أن المرجح ومن  . 
ما ھناك أن افترضا بینھما، مشتركة نفوذ منطقة یشبھ    بینھما فیما وسط كحل    وھي  .  كان منطقة     التسامح من نوع بھا یوجد   

المتبادل النظریة الناحیة من قائمة العالمین بین الفاصلة الحدود ظلت عامة وبصفة  .  ما ولكن  .  یشغلني    ھو دائمة بصورة     : 
ما قلة  اآلخر الطرف عن طرف كل یعرفھ     .  

ھوتینجر أنھ أعتقد  :  ینبغي    في الدقة نتوخى أن    السیاق ھذا    لم فالمسلمون  .  لھم أعلى كمثل النصارى إلى ینظروا     وكانت  . 
ناقصة، دیانة لھم بالنسبة المسیحیة أیضا ناقصة ثقافة وبذلك    طویلة لمدة بالفعل الواقع ھو ذلك كان وقد  .  وعندما  .   یكون   

واألقوى، المسیطرة الثقافة صاحب ھو أوال المرء األضعف، للثقافة االحتقار من نوع لدیھ یتكون     قائما االحتقار ھذا ویظل   
أیضا، طویلة لفترة الظروف، تنقلب عندما حتى    وأھمیة قوة بالفعل سابقا األضعف الثقافة وتزداد     حدث ما ھو وھذا  . 

للمسلمین وأھمیة قوة تزداد أوروبا كانت فقد  .  نعم،  .  العثمانیون ظل لقد    العسكریة، الناحیة من متفوقین    طویلة، لقرون      
المسلمون وكان  یعتقدون،    عشر، الثامن القرن أواخر حتى    في األوروبیة الدول أن    األھمیة، عدیمة الواقع     لیسوا وأنھم   

إلي جةبحا بھا االھتمام    للمسلمین، قدیم من معروفین كانوا والیھود فالمسیحیون  .  كانوا الذین     المسیحیة الطوائف یحكمون   
في والیھودیة بالدھم    في الذمة أھل ھناك كان فقد  .  وغیرھم والیھود المسیحیین من اإلسالم     أمام ھزموا الذین وھم  -  

لھم وخضعوا المسلمین في حدث نولك  .  عكسي تطور أوروبا    فعندي  .  بعید، جد    اسمھ كان    یوحنا    ھوتینجر، یعقوب     ترجم   
القرآن، أن قبل    طویلة بفترة المسیحیة بالدیانة المسلمون یھتم    النھضة، روح ومع  .  الھند، إلى طریق عن والبحث    الذي     كان   

طویلة، قرون منذ للمسلمین معروفا بالمناسبة التنویر، روح مع وباألصح    في ظھر    األخرى بالثقافات اھتمام أوروبا     وبدأ  . 
األوروبیون الحضارات، ھذه إلى ینظرون    جدا، مختلف كشئ    في ولكن    بھم، وقرابة صلة لھ الوقت نفس    شئ     للمرء یمكن   

أن فیھ، نفسھ یرى    وأن    منھ یتعلم    شئ  .  جدیدة، معرفة یوفر    لذلكو    أن یستحق    بھ المرء یھتم    جدیدة، روح ھذه  .   كانت   
في بالتأكید موجودة اإلسالم، فجر    في تنعدم تكاد ولكنھا    المتأخرة العصور    ولم  .  یرَ     المسلمونَ      التعلم إلى مضطرین أنفسھم   
األوروبیین، من األوروبیة، الحضارة عناصر بعض واقتباس    بعد، فیما إال     واضحة بصورة األوروبیین تفوق ظھر عندما   

جدا لم ھذا ولكن  .  وحب رغبة عن یكن    لم  .  أساسي موقف من نابعا یكن    إنني  :  أكثر، أعرف أن أرید    إنني    المعرفة، أحب      
اآلخرین حال أعرف أن أرید  إجباریا، ذلك حدث بل  .  صارى،والن األوروبیین من األجانب قوة تفوق عن نتج حیث     ولذلك   

والواجب الفرض عنوان تحت دائما ھذا كان أن یجب  .  اآلخرین، من المرء یتعلم    وال    رغبة، عن ھذا یحدث    ولذلك     یتم   
في كراھیة على األمر حقیقة    علمي، بحث ھناك فلیس  .  تقلیدا، ولكن    إجباریا واقتباسا    لي ویبدو  .   ثابتة حقیقة ھذه أن   

عشر، التاسع القرن تاریخ كل لخال استمرت وحتى    ھذا یومنا    في مختلفین اتجاھین الحضارتان انتھجت وقد  .  الواقع     . 
في كانوا المسلمین ألن وذلك  متفوقین، البدایة    نجاح من حققوه ما على الراحة إلى خلدوا ثم    المسلمون، استرخى وھكذا  .    

ولم  بأي یشعروا    حافز    األخرى بالحضارات ھتماملال یدعوھم    األوروبیة، الحضارة مع ذلك عكس حدث بینما  .  التي     بدأت   
الخارج، نحو تنطلق النھضة عصر منذ األخرى بالحضارات وتھتم    في أیضا حدث الشئ ونفس  .  التجارة، مجال     فتجار   

كانوا البندقیة مدینة األسكندریة، إلى یذھبون    لم األسكندریین ولكن    البندقیة مدینة إلى یذھبوا    في المعرفة حب كان لقد  .    
شیئا األوروبیة النھضة عصر  مألوف، غیر    في ببعض بعضھما الحضارتین عالقة تغییر إلى أدى    أوروبا     .  

جیسلینج عندي  :  ذكرتھ ما على مالحظتان    في  .  المبكرة، العصور    اإلسالمي، والعالم أوروبا بین اتصاالت حدثت عندما      



في أوروبا إلى جاءوا الذین العرب اعتبر  الوقت، ذلك    عندنا الموجودین والتعدد التنوع    اللغات، تعدد  :  الثقافات، وتنوع      
وتخلفا قصورا  كانوا ألنھم وذلك  .  یرون    حضارة، وجدت أینما إنھ  :  فینبغي    أن    واحدة، لغة ھناك یكون    واحدة، وثقافة      
في اوأیض  واحد دین الواقع    الشئ، فوحدة  .  الذي والتوحید    إلیھ ننظر    الغربي بتفكیرنا  -    سلبي، شئ أنھ على  -    یعتبره   

إیجابیا، شیئا المسلمون ھمجي شئ أنھ على عندنا والتنوع التعدد إلى وینظرون    ھي الثانیة والمالحظة  .   ذكرتھ لما تكملة   
أنت، كما    یلي    اإلسالم أن نجد ناحیة فمن  :  البدع، قبول یمنع    حیث    ینبغي    رفضھا    سماح، فھناك أخرى ناحیة ومن  .   قاعدة أو   

تقول استثنائیة نفسھ، تقویة من البدع طریق عن المرء تمكن إذا  :  أي     األسلحة تكنولوجیا المثال سبیل على المرء اتخذ إذا   
األجانب، األعداء من بھ وحامسم ھذا فیكون    نفسي أجد إیران-كونترا فضیحة عن الحدیث وعند  .  في للتفكیر مضطرا     ھذه   

الدوام على المسألة ھنا اإلیرانیون بھ قام ما تماما فھذا  .  أن حاولوا لقد  .  الغرب، عن یبتعدوا    ذلك، من الرغم وعلى     قبلوا   
األمریكیین من األسلحة  .  

ھوتینجر ثابتة حقیقة وھذه  :  عشر، الثامن القرن نھایة منذ مالحظتھا یمكننا     إلى مضطرین أنفسھم العثمانیون وجد عندما   
األوروبیة، الجیوش من الحربیة األنظمة اقتباس األسلحة، ثم    الزي، ثم    التي الصناعة ثم    الزي ھذا تنتج    والبارود،     وھكذا   

لما الجارف التیار بدأ علیھ یطلق      « التغریب  الیوم حتى البدع مع ھكذا الوضع مازال بالتأكید  .«   عبر تغییر حدث لقد  . 
اإلسالمي التاریخ لفظ لفھم متزاید اتجاه فھناك  .    « بدعة  سلبي شئ أنھ على  «  في واضحة رغبة وثمة  .   بالمثل االقتداء   

هللا لرسول القدیم األعلى   ) ص  جدید فكل  .)  یعتبر    دیني، غیر    يوبالتال    فیھ مشكوك    التي المتأخرة العصور إنتاج وھذا  .   لم   
اإلبداع على قادرة تعد ذلك قبل أما  .  في  -    المیالد بعد والعاشر التاسع القرنین    مكثفة، مناقشات ھناك كان فقد  -     واختراعات   

جدیدة في  .  إسالمیة فلسفة ھناك كان الوقت ذلك      ...   
جیسلینج االجتھاد باب أغلق حتى  ... :   .  

ھوتینجر بالضبط  :  في جدید عصر بدایة بالتأكید ھو االجتھاد باب وقفل  .  في العقالنیة الحیاة تاریخ    اإلسالمیة الثقافة     وھو  . 
الوقت ذلك منذ القائم الجمود أسباب أحد األقل على في العربیة النھضة عصر حتى الجمود ھذا استمر وقد  .   القرن أواخر   

عشر، سعالتا العشرین القرن وأوائل    اآلن حتى مستمرا مازال الجمود ھذا أن والواقع  .  ففي  .  مثال، الجامعات     انطباع ھناك   
ال بأنھ عربي، تعلیم نظام یوجد    ال وربما    إسالمي، نظام أیضا یوجد    العلمي البحث یمارس    األوروبي بالمعنى    حقا     لقد  . 

العلمي البحث امنظ الیابانیون اقتبس األوروبي،    أخرى ثقافات ولكن    أوروبیة، غیر    وھذا    بكثیر، اإلسالم یتعدى     تفعل لم   
ذلك، في فعلتھ أو    ضیقة حدود    بالعلم التقلیدیة العالقة استمرار إلى ذلك سبب ویعود  .  فالمرء  :  كتاب، من یتعلم     ھذا ویحفظ   
الكتاب، فیھ، ما ویتقن    عالما بذلك رویصی    فلفظ  .    « علم  في  «  العربیة اللغة    یعني    الموجود، العلم    العلمي البحث ونتائج    في      
نفسھ الوقت  العلم، من النوع وھذا  .  واالستیعاب الحفظ طریق عن تعلمھ یمكن    جدید، شئ واكتشاف بحث ولكن  .   وإضافة   

القائمة، العلم لثروة جدیدة معلومة في ظل قد ھذا    مریبا شیئا دائما اإلسالم    في المذكور االجتھاد باب إغالق منذ ھذا حدث  .    
العاشر القرن وأوائل التاسع القرن أواخر  الرمزي والتاریخ  .  الصوفي وفاة تاریخ ھو لذلك    الغزالي الكبیر     ١١١١  سنة   

میالدیة  اإلسالمیة ةالحضار ازدھار عصر نھایة تقریبا التاریخ ھذا ویمثل  .  ولم  .  األوروبیة، الحضارة ازدھار یبدأ    في إال      
الوقت ذلك  ٠٥٧  سنة بعد أسبانیا إلى العرب جاء وعندما  .  م،  التي الشعوب تنوع كان    جدا متخلفا ھناك العرب قابلھا     وكان  . 

في العرب بإمكان أن الوقت ذلك    الھمج ھؤالء إلى باحتقار ثقة بكل ینظروا    لم العرب ولكن  .   حدث بـما حقا علما یأخذوا   
في الوقت، ذلك منذ تطور من أوروبا    الذي الوقت جاء حتى    ذلك فعل على فیھ مجبورین كانوا     الوقت كان وعندئذ  . 

متأخرا، تقریبا األوان وفات     .  
جیسلینج أن الممكن من ظاھرة الجمود إن  :  ماك كغربیین تجاھھا فعلنا رد یكون    یلي    جدید، شئ عن نبحث أن علینا  :   وعلینا   

جدیدا شیئا نكتشف أن العرب ولكن  .  أنھم اكتشفوا عندما  -   في یعیشون    جمود فترة    بدأوا  -   الماضي، إلى یعودون    وتساءلوا     : 
نتاجواالست اإلجابة وكانت والقوة؟ النصر طریق عن إبعادنا تم ولماذا ھكذا؟ ضعفاء صرنا لماذا   طریق عن انحرفنا ألننا  : 

الصحیح، الحیاة القویم الدین عن وابتعدنا    العالج فیكون  .  في الخالفة عصر إلى العودة  :  المدینة،     الحكم إلى والعودة   
الحقیقي للشریعة،    الذي    والدین السیاسة بین یربط    وھذا  .  یعني    الماضي، إلى العودة    فقودةالم القوة السترداد    أیضا وھذا  .    

ظاھرة یمثل  غریبة     .  
ھوتینجر بالتأكید  :  ولكني  .  ال أنھ أعتقد    ینبغي    نبالغ أن    في    الظاھرة ھذه تقدیر    األوروبیة النھضة عصر مثال ولنأخذ  .   : 
في بدأت فالنھضة  القدیمة العصور إلى بالرجوع أیضا ایطالیا    في وجدنا أننا الفارق مع  .   أشیاء القدیمة العصور ھذه   

كثیرة، جدیدة، لحیاة استخدامھا یمكن    ذلك بعد تطویرھا تم واتجاھات آراء     إلى بالرجوع بدأت أیضا األوروبیة فنھضتنا  . 
الماضي مشابھا، طریقا الحدیثة العربیة النھضة سلكت وقد  .  الذھبي العصر إلى العودة حاولت حیث    اإلسالمیة، للحضارة      

في وحققت  النجاح بعض ذلك    حدیثة، عربیة لغة تطویر أمكن العصر ذلك إلى وباالستناد  .   الثقافة عكس بإمكانھا كان   
المعاصرة، األوروبیة وبالتالي    اقتباسھا    في  .  الوقت، ذلك    في    عشر، التاسع القرن    مرة ألول العربیة إلى ھومیروس ترجم     . 

والعروبة، اإلسالم بین الوثیقة العالقة مشكلة ذلك بعد ظھرت ثم  الداخلیة المناقشات تدور مازالت الموضوع ھذا وحول     . 
واإلسالمیون  الذین  -   المثالي العصر إلى العودة یریدون    للرسول      ) ص  الذین اإلطالق على الوحیدین لیسوا  - )   أن یعتقدون   

أن بإمكانھم أین إلى یقولوا    ینبغي    أن    المستقبل، طریق یسیر    األعلى الصوت أصحاب الیوم ولكنھم    وھم  .  فعال یقولون     إن  : 
التي الدینیة الدولة إلى الرجوع علینا الرسول أسسھا      ) ص  في توجد لم ھذه الدینیة الدولة ولكن  .)   اإلسالمیة العصور   

اإلطالق على ذلك بعد المتأخرة واألمویون فالعباسیون  .  في اإلسالمیة الدولة حكموا ینالذ  -    الذھبي عصرھا    لم  -    یؤسسوا   
مطلقا دینیة دولة وفي  :  التاریخي الواقع    الدینیة، الدولة ھذه تقم لم ربما    في إال    الرسول عصر      ) ص   دولة كانت وقد  .) 



في صغیرة الوقت، ذلك    في صغیرة أقلیة    مكة،    في مرة ألول مدینة حكمت ثم    یثرب،    هللا رسول مدینة      ) ص   ( ، التي     شكلت   
الرسول قیادة تحت دولة ھي فقط الدولة وھذه  .  الحقیقي األعلى المثل    الذي    لتحقیقھ المتشددون اإلسالمیون یسعى    إنھم  .    

الرسول عصر إلى العودة یریدون    ) ص  وھم  .)  نسبیا قلیال واألمویین العباسیین عن یتحدثون    فقط یقولون  .   الممالك تلك  : 
في حضارتكم من وتفوقا عظمة أكثر بالطبع كانت العظمى اإلسالمیة الوقت ذلك      )  الثالث القرن حتى الثامن القرن من 

عشر  ( ، أیضا، صحیح وھذا    ال ولكنھم    ھي الممالك ھذه إن یقولون    األعلى مثلنا    في ھناك كان أنھ إذ  .   فصل الوقت ذلك   
الدین وشئون الدولة شئون بین جدا اضحو والدولة، الدین بأن اإلسالمیین ادعاء من الرغم على ھذا  .  واإلسالم، السیاسة    ال      

بینھما الفصل یمكن  األمیر إن بل  .  الحاكم أو  -   كان  -    اإلسالمیة، بالشریعة تحكم تكن لم للقضاء مجالس یعقد     بحسب ولكن   
ھ،ورغبت الحاكم فتوى حكمھ متطلبات مع تتفقان كانتا ما كثیرا اللتین    ولم  .  دائمة، بصفة الشریعة من یطبق     أحكام إال   

معینة، األسرة، أحكام مثل    المیراث وقانون    وفي  .  الجنائي، القانون    لم    القرآني الحكم یكن    الید، بقطع المعروف     بصورة ینفذ   
منتظمة تطبق، نتك لم األحكام فھذه  .  في حتى    اإلسالمیة الحضارة ازدھار عصر     بین انفصال ھناك كان عامة وبصفة  . 

في والدولة الدین مبكرة، مرحلة    في    الذھبي العصر    لإلسالم    ویجري  .  بدأوا الذین ھؤالء قبل من الحقیقة ھذه إبراز الیوم      
اإلسالمیین یعارضون  شرقیین مؤلفین بقلم لموضوعا ھذا عن أولى كتب اآلن ویوجد  .  ھام، كتاب ذلك من  .  عنوانھ     :  The 

Struggle within Islam ھندي كاتب بقلم    مسلم،    اسمھ     : Rafiq Zaharia    الذي في یعیش    بومباي     ھذا ویبین  . 
،الحكم لشئون الواقعیة والسیاسة الدینیة للدولة األعلى المثل بین الصراع أن بوضوح الكتاب  الموضوعات أھم أحد كان   

في المثارة اإلسالمي التاریخ    كان الموقفین ھذین بین االنقسام أن كیف توضح مذھلة براھین الكتاب ویعرض  .   یحدث   
وتكرارا مرارا اإلسالمیین أن من الرغم على ھذا  .  في والدین السیاسة إن عقائدیا یقولون    واحد شئ اإلسالم     .  

جیسلینج دفاعي كموقف اإلسالمیة السلفیة تنشأ  :  الغرب تجاه    في الغرب بدأ فقد  .   سیاسیا األوسط الشرق على السیطرة   
جدا مكثفة بصورة وفكریا واقتصادیا في اإلسالمیة السلفیة سعت وقد  .  الغربي التدخل ھذا مكافحة إلى الوقت ذلك     وكثیرا  . 

ما الدفاعي الموقف ھذا یبدو    في واضحا    الیومیة الحیاة    في الكبیر النجاح ھذا مثل المتطرفون حقق فكیف  .   وكیف الجزائر؟   
في المتطرفون أحرز مصر    في وخاصة  -   الجامعات     بالتغیرات مباشرة عالقة لھ بالطبع ھذا إن النجاح؟ ھذا مثل  -   

التي االجتماعیة ھناك حدثت    في األسریة الحیاة فتفكك  .  قروي مجتمع    محافظ،    الذي والتمدن     أیضا المرأة خروج إلى أدى   
للعمل، الجنسین، بین الصارم الفصل تطبیق استمرار وتعذر    التقالید حسب لھ مخططا كان كما     إلى ذلك كل أدى لقد  . 

الثقة، زعزعة الطمأنینة وفقدان    حالنجا بعض تحقیق من والمتطرفون اإلسالمیون تمكن المستوى ھذا وعلى  .   لنأخذ أو  . 
آخر كمثال الجزائر ففي  .  حیث الجزائر    سنة،  ٥١  من أصغر الشعب أفراد غالبیة    وحیث     للمجتمع سریع تفكك یحدث   

التقلیدي، والفرنسیین الوطنیة التحریر جبھة بین الحرب بعد العنف من ثانیة موجة مثل أخرى مرة ھناك اآلن یحدث     . 
مبني مییناإلسال نجاح من كبیر وجزء  األساس ھذا على     .  

ھوتینجر لي ولتسمح  :  أصیغ أن    وضوحا أكثر بصورة ھذا    ھي السلفیة الحركة  :   عن واالبتعاد بالغربة لإلحساس نتیجة   
الجذور فالمسلمون  .  یقولون     : « أجنبیة كثیرة بأشیاء تغطیتھا تم قد ثقافتنا إن  غریبة،     دائما نبیةاألج األشیاء ھذه تكن ولم   

وصحیحة، جمیلة في فشلت ما كثیرا إنھا بل    أي تحقیق    نجاح،    المساعي فمثال     وعدم فشلھا ثبت الحدیثة االقتصادیة   
جدواھا التلیفزیون ویعرض  .  التي الحالة عن صورا یومیا    علیھا تكون أن الممكن من كان      « االقتصادیة حیاتنا   » ،  أن على   

الصور ھذه اإلطالق على واقعیة رغی    تعطي إنھا  .  فیما المعیشة مستوى بارتفاع خادعا انطباعا    المتقدم، بالعالم یسمى    ثم      
الصور ھذه على یقاس  الواقعیة غیر    األوروبیة، الحقیقة على ولیس  -   البعیدة األمریكیة أو    الحدیثة، العربیة النھضة فشل  -     
وتغریبھا  الجماعات بعض عند فعل رد ھنا ویظھر  .  إنھم  .  یكتشفون    ال  :  أن یمكن    الصحیح الطریق ھو ھذا یكون     أن یجب  -   

آخر، طریقا نجد لنا مناسبا طریقا    الحلول أقرب اإلسالم إلى العودة تكون وعندئذ  .  فالقرآن  .  یقول     : «  أخرجت أمة خیر كنتم 
للناس ولذلك  .)١١-٣(«  المتشددون یستنتج    وأمانة، بدقة اإلسالمیة الشریعة قوانین اتبعنا إذا  :   كأحسن أخرى مرة سنعود   

للناس، أخرجت أمة حینئذ ستحدث إلھیة فمعجزة    المعنى بھذا  .«  اإلسالمي التطرف یعتبر     على الغربیة للتغطیة نتیجة   
اإلسالمیة الحضارة  .  

جیسلینج وال  :  ینبغي    تيال المصطلحات أن ننسى أن    جدا، إیجابیة نعتبرھا    الدیمقراطیة، مثل    ال    في بالضرورة إلیھا ینظر      
اإلسالمي األوسط الشرق عالم  اإلطالق على إیجابیة نظرة    ففي  .  الدیمقراطیة،    وإصدارھا القوانین بسن البشر نحن نقوم     . 

في ولكن  ال اإلسالم    في إلنسان یمكن    أن الواقع    أي یسن    قانون    هللا أصدره فالقانون  .  الشریعة  =(    ( ، إبالغنا وتم     نحن  -   
البشر القرآن خالل من بھ  -    الذي فھذا  .  في یحدث    الدیمقراطي، النظام    في ھو    والكفر التجدیف من نوع الواقع     .  

ھوتینجر في معك أتفق ال قد  :  النقطة ھذه    أخري ریقةبط ذلك كل نفسر أن نستطیع فنحن  .  ھي ھذه أن شك ال ولكن  .   وجھة   
المسلمین، المتطرفین نظر اإلسالم نظر وجھة تكن لم وإن    ما ھناك كان أنھ إذ  .  بالـ یسمى       Kanun في     ازدھار عصر   

العثمانیة الدولة ال وھذا  .  یعني    قانونا،    ولكن    تشریعات    التشریعات ھذه وضع وقد  .  نونيالقا سلیمان       )٦٦٥١ -  ٠٢٥١ م   ( 
العثمانیین الحكام أعظم  والذي  -   األتراك سماه      « القانوني   » ) في عنھ نحن ونقول  أوروبا    العظیم سلیمان  :   ھذه أوفت وقد  .) 

التشریعات التي  -    في نسمیھ ما سوى تكن لم    قوانین الغرب    طویلة لقرون بالغرض  -   وال  .  ندعي أن یمكننا     ھذه أن   
إسالمیة، لیست التشریعات المسلمین المتطرفین أن من الرغم على    الیوم ذلك یدعون    ھنا، علینا ولیس  .   توضیح إال   

األمور اإللھي، القانون فھناك  .  في أیضا القانون ھذا مثل ویوجد    الیھودیة    التلمود  :  أن ویمكن  .   ذلك بجانب ھناك یكون   
حكومیة، قوانین ال قد    للشریعة، الدینیة المكانة نفس لھا یكون    القادمة القلیلة للقرون صالحة تكون أن الممكن من ولكنھا     . 

بھا االستعانة تم قد الحلول ھذه فمثل  التغریب مشكلة أخرى مرة ھنا نواجھ ولكننا  .  في الیوم تقوم الحدیثة الدول فقوانین  .    



الفرنسي القانون على الغالب     (Code Napoleon) لم القوانین وھذه  .  القانوني، سلیمان یسنھا    وطني كحاكم    مسلم،      
بعید، من استیرادھا تم ولكن  جدا، بعید مكان من    ونفسیا جسدیا    في مستوردة إنھا  .  باریس، من الحالة ھذه     ھذا ولمجرد   

مفعولھا صار غریبا    تأتي ذلك إلى باإلضافة ولكن  .  كلھا الدولة أن لةمشك    التي  -    تغربت    ینبغي  -     بقوانین تعمل أن فجأة   
جدا مختلفة أخرى لم الدولة ھذه فمثل  .  أي لدیھا یعد    إسالمیة، أنظمة أو أبنیة    الغربیة، للدول سیئا تقلیدا صارت إنھا بل    ثم      

الكبیر االحتجاج ذلك یتبع  في رغبة اآلن وھناك  .  المثالیة، الدینیة الدولة إلى ملةالكا العودة    التي     على قبل من توجد لم   
اإلطالق في  -    دمحم عصر منذ األحوال جمیع      ) ص  لي ویبدو  .)  ال أننا بمكان األھمیة من    ینبغي    دعاوي نأخذ أن     المتطرفین   

واستھتار بتھاون المسلمین الدعاوي، ھذه نعرف أن یجب  .  ولكن    ینبغي    اإلسالمي المجتمع أن نعتقد الأ     ھذه على سار قد   
الدعاوي قبل من    دعوة إن  .    « الشریعة دولة إلى العودة   عالم مع االنسجام تستطیع ال المسلمین من صغیرة جماعة تطلقھا  « 

الذي الحد إلى المتغرب الیوم ضده، عنیفة إجراءات اتخاذ ترید یجعلھا    ما تعرف أن دون     ھذه مثل عنھ تسفر أن یمكن   
فعلیة نتائج من العنیفة اإلجراءات  .  

جیسلینج الذي العصر إلى أخرى مرة لنعد ولكن  :  الحضارتین بین تقارب حدوث فیھ بدا    العربي العالم اقتبس عندما  -     
ثقافتنا، على بعید أثر لھ كان العلوم من كبیرا جزءا  وطورھا وحفظھا     .  

ھوتینجر العربیة، للحضارة عظیمة دھاراز فترة ثمة  :  تقریبا،  ٠٠٠١  سنة حتى تمتد    األكثر، على  ٠٠١١  سنة أو     وقد   
في بقلیل ذلك من أطول استمرت والمغرب، أسبانیا    في وانتھت    بقلیل ذلك قبل الشرق    التي الدوافع من وكان  .   إلى أدت   

العصر، ذلك إبداع الیوناني للتراث العرب اقتباس    في    الوقت ذلك    ولم  .  األدبي التراث على العرب یركز    للیونان،     كان بل   
العلمي التراث على بعید حد إلى تركیزھم والفلسفي    التعریب كان ما وغالبا  .   كالسریانیین أخرى شعوب خالل من یتم   

النساطرة لشعوب،ا ھذه لغات إلى تترجم القدیمة الیونانیة النصوص كانت ما وكثیرا  .  العربیة إلى منھا تنقل ثم     وكانت  . 
في الیونانیة الثقافة في حیة تزال ال الوقت ذلك    بیزنطة    في ثالثة كقوة وبیزنطة  .  المتوسط، البحر    ھي     من البد شئ أیضا   

إلیھ اإلشارة للعرب جدا مثمرا القدیمة الحضارات لتراث العرب اقتباس كان وقد  .  وفي  .   الحضارة دھاراز عصر   
في العباسیة الخالفة لمركز التابع الحكمة بیت ھناك كان اإلسالمیة بغداد،     إلى بانتظام تترجم الیونانیة الحكمة كانت حیث   

العربیة الفلسفة،  :  والریاضیات،    والعلوم،    والطب    العربیة اللغة إلى العالم إلى ونظرتھم الیونان تراث نقل تم وھكذا  .   نوكا  . 
لم محددة أشیاء ھناك اقتباسھا، العرب یستطع    الیونان، بآلھة عالقة لھ ما كل مثل     األشیاء من كان الیونان عند اآللھة فتعدد   

التي لم    یستطع،    ولم    یرد،    أن المسلمون العرب    یقتبسوھا    لم وھومیروس  .  العربیة، إلى یترجم    في إال    عشر، التاسع القرن      
قبل من ذكرنا اكم   على أثرت وعلمائھم الیونان فالسفة لكبار العربیة باللغة مكتوبة عظیمة ثروة نشأت الترجمات وبھذه  . 

بعد، فیما أوروبا مباشرة بصورة    لذلك، مثال أوضح الطب كان وربما  .  العربیة، طریق عن الالتینیة إلى وصل فجالینوس      
في  ٠٠٧١  سنة حتى للطب رئیسیا مرجعا وظل  بادو       Padua الیوم، حتى نعرفھا ال ألرسطو نصوص وتوجد  .  في إال      

العربیة، ترجمتھا  في ولیس    الیوناني أصلھا    وفي  .   إلى العربیة من الرئیسیة أرسطو أعمال جمیع ترجمت الوسطى القرون   
الالتینیة إیطالیا، إلى مباشرة الیونانیة النصوص تنقل ولم  .  طویل، بوقت ذلك عدب إال    ٣٥٤١  سنة القسطنطینیة فتح بعد    م،    

وسیط بال مباشرة ھناك استقبلت حیث   ممیزا دورا الیونان فالسفة كبار أعمال شرحوا الذین العرب الكتاب كبار لعب وقد  . 
جدا أرسطو أعمال شرح رشد وابن سینا ابن مثل العرب الفالسفة كبار بھ قام ما أھم فمن  .   شرحوا قد العرب أن على  . 

في أیضا أرسطو، أعمال من اعتبروھا نصوصا الوقت ذلك    أرسطو، إلى الیوم نسبتھا تصح ال مما     من أنھا ثبت حیث   
الجدیدة لألفالطونیة المتأخر اإلنتاج العرب الفالسفة شرح وكان  .  العقلي والتحلیل الدین أن إثبات إلى یھدف     العالم لھذا   

في متفقان األمر ھایةن    الشروح، ھذه ذلك بعد أثرت وقد  .  رشد، ابن شرح وخاصة    في الكالم علم على    أوروبا     .  
جیسلینج أغلق، قد االجتھاد باب أن ذكرت لقد  :  أي    التأویل، أن    في البحث ومواصلة    اإلسالم،    لم    ممكنین یعودا     لم نحن  . 

في ھذا حدوث سبب عن بعد نتحدث لوقت،ا ذلك    تحلیلك؟ ھو ما     
ھوتینجر سؤال بالطبع ھذا  :  بوضوح علیھ اإلجابة تصعب التاریخ بفلسفة یتعلق    في وإعیاء جمود فترات فھناك  .   تاریخ   
الحضارات الذھبي العصر انتھى فقد  .  للعباسیین،    السیاسیة، المعارك من مرحلة وتبعتھ     بین الداخلیة الدینیة والمناقشات   

بالعر ما دائما الدینیة األمور أن على  .  االجتماعیة جوانبھا لھا یكون    أیضا السیاسیة  -     المعارضة تمثل كانت فالشیعة  . 
في واالجتماعیة الدینیة نفسھ الوقت    لم الذین الرسول نسل أن ذلك  .  الحكم، یتولوا    السلطة، إلى الوصول أرادوا ولكنھم      

في دولتھم أسسوا  رة،القاھ    اإلسالمیة الدولة وقسموا    اإلسالم دار داخل األھلیة الحرب تشبھ صراعات إلى األمر وانتھى  .   . 
جدید نظام ذلك وتبع  العباسیین، الخلفاء على الوصایة أوال األتراك العسكر فرض فقد  :  في استولوا ثم    الحكم على النھایة     . 

وزرائھم، أحد قام وقد  ذيال الملك نظام وھو    فارسیا كان    في یعمل    تركي، حاكم خدمة    مرة، ألول التعلیمیة المعاھد بتأسیس      
السني اإلسالم كان حیث  فیھا یدرس    المعاھد ھذه وسمیت  .    « مدارس   » ، دیني، اتجاه ذات جامعات كانت ولكنھا     وكانت   

الدولة، من مدعمة واحد كمذھب اإلسالم وتدرس    وفي  .  نھائیة بصورة االجتھاد باب بذلك أقفل قتالو ذلك     الدولة وكانت  . 
السني للمذھب تروج السني المذھب وكان  .  لتحاشي تسعى كانت الدولة أن حیث من بالدولة مرتبط    أي    اضطرابات     . 

سنیین، فقھاء الدولة وعینت  السنة، أھل من دین ورجال    في    القیادیة المناصب    الفكریة، الحیاة ختاری ناحیة ومن  .  بدأت، فقد      
التطور، لھذا مواز خط على  الوقت ذلك حتى الموجود العلم تجمیع عملیة    العرب وبدأ  .  معارف، دوائر یكتبون     من بدال   
السعي الذي العلم تطویر إلى    الوقت ذلك حتى إلیھ توصلوا     مجلدات من المكونة الكاملة األعمال عصر ھو ذلك وكان  . 

ثیرةك أخرى، خطوة حدثت ذلك وبعد  .  في الكاملة األعمال ھذه تلخیص تم حیث    العلم طالب تخدم مختصرات صورة     . 
للطلبة مدرسیة كتب إلى العلمیة الموسوعات وتحولت  الوقت، ذلك حتى بكاملھا الفكریة الحیاة تدوین أوال تم وبذلك  .   ثم   



األعمال لھذه مختصرات صدرت في عبتل وبالطبع  .  ھاما دورا كثیرة وسیاسیة اجتماعیة حوادث الوقت ذلك     جاء فقد  . 
آسیا، وسط من المغول الوقت، ذلك حتى المتطورة الحضارة على وقضوا    إیران، فدمروا    بغداد، ونھبوا     الخالفة وأنھوا   

٨٥٢١  سنة م  طویلة، صعبة حقبة ذلك وتبع  .  أخرى، ةمر اإلسالمیة الحضارة فیھا تطورت     مرحلة إلى وصلت حتى   
األتراك، حكم تحت خاص نوع من جدیدة ازدھار الفرس، الصفویین حكم وتحت    الھند ومغول     الممالك ھذه تأسست وقد  . 

حوالي الثالث ٠٠٥١  سنة    م  واالنقسام، التشتیت مراحل من مرحلة وانتھت  .  الداخلیة، النزاعات فیھا طغت     مرحلة وبدأت   
،جدیدة الجدید الشعب لذلك فیھا السیادة كانت    كفاتحین، ظھروا الذین األتراك  :   اللذین واالختصار التلخیص وشجعوا   

في انتشرا العربي العالم    بعید، حد إلى    في    الذي الوقت    في اإلسالمیة الثقافة فیھ ازدھرت     العالم أطراف على جدیدة ممالك   
العربي في كبیر توسع حدث والمغول والعثمانیین نالصفویی حكم وتحت  .  والعمارة، الرسم مثل التشكیلیة الفنون    وفي      
في الجمود من نوع حدث ذلك مقابل  العقیدة، مجال    والفلسفة،    الفكریة والـحیاة    التصوف وكان  .  متزایدة، أھمیة یكتسب      

التركي الحكم منذ الخالقة العقول واتجھت  رئیسیة بصورة التصوف نحو    في كبیر بوضوح ذلك ویظھر  .  األدب     فالشعر  . 
كانا والنثر تصوفا یزدادان    الفردوسي مع بدأت الطویلة الفارسیة فالقصائد  .  وأساطیر، صمیمة مغامرات كقصص     كقصائد   

تاریخیة، فرسان قصص علیھا نطلق ربما أو    مزدوج بمعنى صوفیة قصص إلى تحولت ما سریعا ولكنھا  .   ناحیة فمن  . 
تحكي القصیدة كانت ما، قصة    بصورة ولكن    العلیا، األفالك إلى النفس صعود تعالج كانت مباشرة غیر     اتصالھا وكذلك   

با تصویرا، متزایدة بصورة القصیدة صارت وھكذا  .  رمزا، أو    العلیا األفالك إلى النفس لصعود     كانت عامة وبصفة  . 
تصوفا تزداد المسلمین المثقفین من نالمبدعی طبقة في التفكیر نحو الطبقة ھذه وباتجاه  .  هللا،    الدنیا، اعتزلت     تھتم تعد ولم   

المادیة بأمورھا الفكریة الحیاة محور ھو هللا إلى المباشر الطریق عن البحث وصار  .   مدارس المتصوفون أسس وقد  . 
سویا فیھا عاشوا وزوایا فیھا، وزھدوا الدنیا عن وأعرضوا  .  والحكام للعسكر وتركوھا     عصر حتى الوضع ھذا واستمر  . 

األوروبیة التغطیة  .  
 


