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 ملخص :
املدنيــة  الدولــة  اشــكاليات  ضمــن 
ــامي  ــامل االس ــدين يف الع ــع امل واملجتم
ــا  ــرا امريكي ــذه منظ ــا ه ــاور ورقتن حت
باســتحالة  جازمــا  يعتقــد  كبــرا 
والدولــة  املجتمــع  واقامــة  احلداثــة 
ــرى  ــامي وي ــامل االس ــة   يف الع املدني
القــرن  منــذ  افتقــدوا  املســلمن  ان 
اخلامــس عــرش امليــادي = التاســع 
اهلجــري ثــاث قــدرات  مهمــة  قــدرة 
الفتوحــات، وقــدرة التجــارة العامليــة، 
وقــدرة امتــاك منصــة العلــم، وكانــوا 
القــدرات  بدينهــم  هبــذه  يبــرشون 
ــرب   ــدرات اىل الغ ــذه الق ــت ه وانتقل
ــبب فقداهنــا اهنــم مارســوا القــوة  وس

وخــرسوا  بالفتوحــات  املتعســفة 
ــوا  ــارة وحارب ــة للتج ــات الرفيع التقني
ــوا  ــق واغلق ــفة واملنط ــل  والفلس العق

ــادت  ــك س ــبب ذل ــاد وبس االجته
ــا  ــتحيل معه ــة يس ــكار مميت ــم اف لدهي

ــة. ــدم واملدني ــق التق حتقي
ــر  ــلم وغ ــن املس ــز ب ــك التاي ــن ذل م
والرجــل  والعبــد    واحلــر  املســلم 
الكفــر  ودار  االســام  ودار  واملــراة 
والن النزعــات االصاحيــة  فشــلت يف 
اكتشــاف اســام متنــور مــن االفغــاين 
اىل االن  فــان اســتحالة  تكوين املجتمع 
ــر  ــامية ام ــم االس ــامل القي ــدين يف ع امل
واقــع وقــد القــت هــذه االفــكار مــن 
لويــس جمموعــة ردود مــن اطــراف 
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بحســب  البحــث  عرضهــا  متعــددة 
امــكان االســتيعاب  وابــدى الباحــث   

ــات  ــا ي ــس وك ــة لوي ــه يف اطروح راي
عــى  مؤسســة  االطروحــة  1-ان 
ايديولوجيــة فهــي التقــدم   مســبقات 
ــا  ــن اهن ــا ع ــة ، فض ــة اكاديمي اطروح
ــن  ــدام ب ــة الص ــة الدام ــوة حتريضي دع
احلضــارات واألديــان بحيــث تفتقــد 
ــي  ــج انتقائ ــي ذات منه ــة ، وه لاجيابي
وليــس مضطــرد فــا تبنــى عليهــا نتائــج 

إجيابيــة.
باالجتهــادات  النظــر  اعــادة  ان   -2
ــرا  ــس ام ــة لي ــة التارخيي ــراء املراجع واج
مســتحيا عــى عمــوم الثقافــات بالعــامل  
ناهيــك عــن املســلمن  فعــى فــرض 
ــلمون   ــع املس ــا يان ــات ف ــة املدعي صح
مــن اجــراء تصحيحــات يف فهــم االدلــة

3- لقــد قــدم الفكــر الشــيعي اطروحــة 
ــكل  ــزال  تش ــة ( ال ت ــه االم ــة  )تنبي مدني
الغربيــة  الديقراطيــة  ترشــد  الئحــة 
ويمكــن تطويرهــا ومراجعتهــا وطرحهــا 

ــق  ــة طري كخارط
ــاح  ــس بنج ــض اراء لوي ــن نق 4- يمك
وايــران  ماليزيــا  للتجــارب يف  نســبي 

وتركيــا  وســنغافورة 
5-  ان العلانيــة يف الغــرب التــي تدعــي 
اهنــا االم للدولــة املدنيــة  ال تــزال بحاجــة  
اىل اكتشــاف عاقــة ســليمة واجيابيــة 

الكثــر  البحــث  ثنايــا  الدينــي  مــع 
مــن التفصيــات اإلســام وإشــكالية 

التحــوالت املدنيــة واحلداثــة
مقاربــة نقديــة  ألفــكار  برنــارد 

لويــس :
اهنيــار  أن  لويــس   برنــارد  يقــرر 
الزحــف  أمــام  الكــرى  احلضــارات 
ــور  ــزاال ال يتص ــامي األول كان زل اإلس
معــه أن تتقــدم  عــى حضــارة املســلمن 
ــارة  ــت حض ــا كان ــارة ، ألهن ــة حض أي
ــم  ــرش بقي ــارات ( تب ــرة الق ــة ) عاب عاملي
فكيــف  آنــذاك   واإلنســانية   التقــدم 
تنــازل العــامل اإلســامي عــن موقعــه 
مــن متصــدر حضــاري إىل أمــة يصطــدم 
ــك  ــث تل ــة والتحدي ــع احلداث ــا م عقله
ــة  ــاج املعرف ــادت  إنت ــي  اع ــارة الت احلض

اإلنســانية املنقولــة إليهــا (
 المدخل :

ــع  ــا نطل ــر حين ــع كب ــق نف ــا يتحقَّ رب
عــى ) خصــوم حضارتنــا ( ونعــرف 
ــم  ــن خاهل ــرف م ــرون ونع ــف يفك كي
نقــاط الضعــف يف تفكرنــا ليســّهلوا 
ــا  ــيا إذا عجزن ــذات، الس ــد ال ــا نق علين
عــن أن ننقــد ذاتنــا، وال يوجــد أروع مــن 
ــلمن  ــن املس ــاط املؤرخ ــول نش أن يتح
ــدث  ــق احل ــة توثي ــن مهم ــا م حلضارتن
وبيــان  احلــدث  حتليــل  إىل  التارخيــي 
اآلثــار، ويبــدو  الدوافــع وتشــخيص 
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ــلمن أن  ــن املس ــَي نح ــا التارخي أن قدرن
ندخــل يف رصاع طويــل مــع أوربــا – 
ــا  ــل مرشوعن ــا أن نحم ــرب، و قدرن الغ
وحيمــل  اإلنســان  لســعادة  املرشقــي 
الغــرب مرشوعــا اخــر  للعــامل ، وقدرنــا 
أن نعتنــق دينــن بينهــا كثــرا مــن نقــاط 
ــًا  ــا فه ــان بعضه ــا يفه ــاق، لكنه االتف

ــا. ــن جوهرمه ــارض م يتع
وقدرنــا أن ندخــل يف مواجهــة تارخييــة ال 
ــامل  ــرش قرن ــة ع ــذ مخس ــتعرة من ــزال مس ت
هيــدأ ذلــك الــراع بــن اإلســام و 
ــة  ــوى الراعي ــع الق ــيا  م ــرب الس الغ

يف ) الغــرب ( )*( 
ــذا  ــر هل ــداق األول واملبك ــد كان املص لق
الــراع، النــزوع اليهــودي – التلمــودي 
ــرآن  ــا الق ــذي أخرن ــلمن وال ــد املس ض
عنــه يف آيــات عــدة والتــي كانــت تــدور 
وكــون  اخلــرة،  امتاكهــم  حــول  
املســلمن بحاجتهــم دائــا حتــى يف معرفة  
قبلــة صاهتــم )1( .و انتقــل هذا الســجال 
اىل الــراع مــع الــروم الــذي كان يســر 
جنبــا إىل جنــب مــع املواجهــات احلربيــة 
، وكأن الرؤيــة التارخييــة لطبيعــة هــذا 
ــرر ان  ــة تق ــص يف معادل ــجال تتلخ الس
ــاء  ــون باهن ــن مره ــد الطرف ــود أح وج
ــة  )كلــا   ــة االتي اآلخــر، فصاغــوا املعادل
قويــت احلضــارة اإلســامية يلــزم منهــا 
ان تضعــف احلضــارة  الغربيــة والعكــس 

ــة  ــراع هناي ــهد لل ــم نش ــح (  فل صحي
الطرفــن  تكافــؤ  عــن  ناجتــة  اجيابيــة 
ــام  ــة القتس ــؤدي إىل فرص ــا ي ــذي رب ال
ــة للبــرش وحتقــق التعايــش  اهلبــات اإلهلي

ــاين. اإلنس
وهــذه الرؤيــة تقابلهــا رؤيــة اخــرى هلــذا 
ــراع  ــذا ال ــر ه ــرس جوه ــراع تف ال
بأنــه        ) رصاع   دينــي عقائــدي( لكــن 
ــة.  ــرات املنهجي ــن الثغ ــر م ــا الكث فيه
ــرا  ــل تفس ــة حتم ــة  ثالث ــاك رؤي ــم هن ث
للــراع،  واســرتاتيجيا  اقتصاديــا 
وتــرى أن احلــروب الصليبيــة كمثــال 
دينيــة  تكــن حربــا  مل  املواجهــة  عــى 
الديــن  وراء  اختفــت  إنــا   ، حمضــة 
أهــداف اقتصاديــة وسياســية ،و يؤســس 
ــة للعقــل الغــريب  أصحــاب هــذه النظري
ــراع  ــتمرار ال ــة  اس ــارص مرشوعي املع
ــي  ــيحي  األنجي ــن املس ــن اليم ــا ب حالي
ــامي )  ــب اإلس ــن  اجلان ــكا وب يف امري
بــكل تنوعاتــه ( عــى ذات األســس . 
ــراع  ــارصة لل ــة  املع ــات الرؤي فمنطلق
ــة  ــة واقتصادي ــور عقائدي ــن أم ــة م مركب
وثقافيــة ووفــق املنهجيــات املعــارصة  
حتولــت املارســة الراعيــة مــن ممارســة 
بســيطة  إىل مواجهــة اســرتاتيجية معقدة، 
باعتبارمهــا  وأمريــكا  أوربــا  أن  أي 
جزئــن مــن جغرافيــة العــامل الغــريب 
الــذي حيقــق وتائــر  رسيعــة للتقــدم  
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ــع  ــش ( م ــا – مراك ــط ) جاكرت ــع خ م
ــف  ــارق بالتخل ــام  الغ ــة االس جغرافي
اىل  للتطلــع   قلــق  أي  دون  والعجــز  
التارخيــي   التموضــع  مــن  اخلــروج 
وهاتــان اجلغرافيتــان  تتصارعــان ضمــن 
اســرتاتيجيتن الغربيــة وتعنــي )اهليمنــة( 
واالســامية وهتتــم    )الدفــاع  والتطلــع 

للتنميــة (.
ــل  ــف – تواص ــر والتوصي ــذا احل وهب
الدراســات يف هــذا الصــدد  داهبــا متجهة  
نحــو  البحــث احلقيقــي عــن جوهــر  
العنــارص  املكونــة للــراع  الــذي نفتقــد 

ــانية  ــة اإلنس ــارص القيمي ــه اىل العن في
ــم  ــامي  أهن ــامل االس ــرو الع ــم مفك يزع
محلــة  رســالة إنســانية قيميــة وان كان 
عاملهــم  املــادي يف وضــع  أضعــف من أن 
يبــرش برســالة ، وإن املفكريــن  األوربيــن 
ــة  ــالة احلري ــة رس ــم  محل ــون اهن يرح
عــن  واملدافعــن  االنســاين  والتقــدم 
التطلعــات  ان  بيــد  االنســان  حقــوق 
املاديــة حلضــارة الغــرب  ال ُتظهــر أن 
ــانية  ــؤولية االنس ــًا  للمس ــرب حام الغ

ــامية. ــم الس ــر بالقي للتبش
ومنــذ القــرن التاســع عــرش حتــى اليــوم  
ــرص   ــال الف ــتمرار  اغتي ــن اس ــو زم وه
ــة  ــبب اهليمن ــلمن بس ــة  للمس احلضاري
ــا  ــامي ثقافي ــامل اإلس ــى الع ــة ع الغربي
واقتصاديــا وعســكريا يف هــذا الزمــن 

املواجهــة  الغــرب يف  يتغــر هــدف  مل 
عــى  لاســتحواذ  مرشوعــًا  بوصفــه 
ــا  ــات منه ــت يافط ــة حت ــروة واهليمن الث
وتفكيــك   احلداثــة  تبنــي  اىل  الدعــوة 
ــام  ــف اإلس ــة، وتلطي ــات احلداث معوق
ــم   ــدل و وتعظي ــام معت ــوة اىل اس والدع
ــدة يف  ــان املفتق ــكالية حقــوق اإلنس إش
ــز  الفكــر االســامي للمجتمــع،  بالرتكي
ــامي   ــرشوع اإلس ــواء امل ــدم احت ــى ع ع
يــرون  ولذلــك  املدنيــة   للحقــوق 
ــة يف  ــاء الديمقراطي ــارش لبن ــل املب التدخ

بلــدان العــامل اإلســامي.
وهاتــان األشــكاليتان تعــران عــن مــادة 
فكريــة يف حمتوامهــا ويف ازائهــا يقــف 
مواقفــه  متعــددًا يف  اإلســامي  العــامل 
اإلســامي  الفكــر  افتقــاد  بســبب 
ــوار  ــألدوات يف ح ــرواد ول ــارص  لل املع
ــدا  ــك واح ــل ذل ــئ، ولع ــاد ومتكاف ج
مــن أســباب تبنــي بعــض اجلاعــات 
الدينيــة اســلوب العنــف املســلح  للتعبر 
عــن وجودهــا  والتعامــل مــع املســارات 
وتداعيــات  اســباب  ومعــه  الغربيــة. 

ــرى. أخ
لقــد اســتفاد الغــرب مــن ظاهــرة العنــف 
الدينــي التــي حفــزت الغــرب للتعاطــي 
معهــا وتوظيفهــا كاداة  الســتمرار تدمــر 
احليــاة والنهــوض والتقــدم يف عاملنــا، 
وحينــا نتوقــف عــى  كيفيــة تعامــل 
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ــامي  ــف االس ــرة العن ــع ظاه ــرب م الغ
مجاعــات  ســلوك  يتبنــى  انــه   نجــد 
ــتان  ــم يف افغانس ــي ويموهل ــف الدين العن
بحجــة مقاومــة حمتــل )ملحــد ( هــو 
الســوفيت ، ولقــد أفــاد الغــرب مــن 
ــراج  ــا  اخ ــة  منه ــد مج ــي فوائ ــذا التبن ه
الســوفييت مــن افغانســتان  وابقائهــا 
دولــة هشــة فاشــلة وســاعد عــى انتشــار 
لاســامين  املتعصــب  العنفــي  املــد 
ــز  ــم رك ــوفييت، ث ــرد الس ــد ط ــى بع حت
ــراي  ــع ال ــذي يصن ــام ال ــواء االع أض
العــام  عــى ظاهــرة العنــف الدينــي 
االســامي  وضّخمهــا   ليظهــر اإلســام 
دينــا بدائيــا مهجيــا يســعى اتباعــه إىل 
تدمــر احلضــارة  االنســانية  واملدنيــة 
ــم  ويســفك الدمــاء ، ويعتــدي عــى القي
مــن   أجيــال  ألجلهــا  ضحــت  التــي 
البــرش مثــل قيــم الديمقراطيــة وحقــوق 

ــدم . ــم التق ــان و قي اإلنس
وممــا يلفــت  النظــر يف هــذه  املواجهــة ان  
ــرن  ــعينيات   الق ــف يف تس ــات العن فعالي
املــايض التــي اعتــرت نقطــة حتــول غايــة 
ــاءت  ــد ج ــابقاهتا ، ق ــن س ــة ع يف األمهي
مــع جمــيء املحافظــن اجلــدد الــذي 
ــي  ــي االنجي ــن األمريك ــم  اليم أفرزه
ومــع  اهنيــار االحتــاد الســوفيتي وســقوط 
جــدار برلــن ،يف هــذا  اخلضــم ظهــرت 
نظريــة صــدام احلضــارات هلنتنغتــون 

ورؤيــة فوكويامــا كنهايــة التاريــخ، ومــن 
ــورت  ــات  تط ــذه النظري ــات ه طروح
ــع  ــة يف املجتم ــتحالة احلداث ــوى  اس دع
ــة  ــل اطروح ــي يف  االص ــامي  وه االس
برنــارد لويــس الــذي  يســميه أركــون )2( 

ــرب  . ــي الغ مفت
لقــد حتــول اكثــر  الباحثــن مــن مؤرخن 
غائيــن  مســترشقن  إىل  أكاديميــن 
ثــم تطــورت  مهمتهــم  اىل خمططــن 
العــامل  إزاء  األمريكيــة   لاســرتاتيجية 
اإلســامي ، ولقــد تركــزت نتاجاهتــم يف 
ــى  ــايض ع ــرن امل ــن الق ــر م ــع األخ الرب
ــدي   ــامي التقلي ــل اإلس ــات العق متبني
ــة إىل  ــة دعوي ــن  وجه ــول م ــا حت عندم
ضــد  البدايــة   يف  كان  قتاليــة  وجهــة 
ــب  ــد  أعق ــتان وق ــوفيت يف أفغانس الس
العشــوائية  العنفيــة  النزعــة   تنامــي 
التدمريــة فتحــول مفهــوم) اجلهــاد ( بعد 
ــي  ــب دين ــن واج ــول/2001 م 11/أيل
ــلمن   ــى املس ــدوان ع ــرد  الع ــه ل موج
مســتندة  داخليــة  اهليــة  حــروب  إىل 
تكفــر  وهــو  تريــري  منطــق   عــى 
ــة  ــة للمواجه ــم كمقدم ــلمن وقتله املس
مــع الغــرب  .وقــد ســبق القــول أن 
ــة  ــت للسياس ــول أعط ــداث 11/أيل أح
ــن رأي  ــرى لتكوي ــة ك ــة فرص األمريكي
وهيــأت  املســلمن  ضــد  دويل   عــام 
ــة  ــول النزعةاحلربي ــات قب ــك الدراس تل
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حروهبــا  وصــورت  املســلمن  ضــد 
بأهنــا دفــاع اســتباقي عــن أمــن الشــعب 
ــة  ــا عام ــن أورب ــة وأم ــي خاص األمريك
)3( فصــارت امريــكا هــي التــي متنــح 

احلضــارة الغربيــة فرصــة  البقــاء والنمــو 
ــكا  واالســتمرار ، وبــدون حــروب  امري
ــزوال ،  ــددة بال ــارة مه ــذه احلض ــإن ه ف
وأن اإلنســان الغــريب مهــدد يف وجــوده ، 
ودينــه وحضارتــه  مــن مجاعات االســام 
العنفــي ، وهكــذا عبــأ األمريــكان العقــل 

األوريب ضــد اإلســام . 
ومــن معطيــات 11/أيلــول يف العاقات 
ــرار  ــع الق ــز صن ــل  مرك ــه نق ــة أن الدولي
احلــريب  واملخابــرات مــن أوربــا الوســطى 
مراكزهــا  وان   الســيا   ، أمريــكا  إىل 
مركــز   )2000( عــى  تربــو  البحثيــة 
ــد  ــي ترش ــرتاتيجية )4( وه ــات اس دراس
القــرار الســايس واالقتصادي وسياســات 
املواجهــة يف تزعــم العــامل اجلديــد وتداول 
بالقــارة  اوروبــا   اهتــام  االمريــكان  
أثــر  تعاظــم  واشــنطن  العجــوز. ويف 
التفكــر العنــري ضــد االســام  ومــن 
تلــك  إشــكالية اإلســام واحلداثــة ، 
ــاب  ــر كت ــكالية  ظه ــذه اإلش ــول ه وح
ــد  ــة، فق ــام و احلداث ــن اإلس ــتقل ع مس
ــاب  ــكالية كت ــذه اإلش ــول ه ــدر ح ص
مســتقل عــن اإلســام واحلداثــة لرنــارد 
لويــس، ســاه )أيــن يكمــن اخلطــأ( 

ــا  ــارضات  القاه ــبع حم ــه س ــذي أصل ال
حمــارضات  ثــاث  كانــت   لويــس، 
1999م  عــام  فينيــا  يف  ألقيــت  منهــا 
 Culter عنــوان  حتــت  ونــرشت 
 and Modernism is ierung
im vaben عــام 2001م واعيــدت 
الفصــول  منهــا  فانتخــب  صياغتهــا 
الثاثــة األوىل فــكان ذلــك الكتــاب.  

مــاذا يف كتــاب )) أيــن يكمــن اخلطــأ ؟(( 
 :

صــدر كتــاب )) أيــن يكمــن اخلطــأ 
ِصــَدام اإلســام واحلداثــة يف الــرشق 
األوســط (( )*(عــام 2002م  أي بعــد 
أيلــول برهــة  ثــم ترمجتــه  أحــداث 
عــام  دمشــق   / الــرأي  دار  ونرشتــه 
2006م  ، ومنهــج الكتــاب : أنه يســتنتج 
ــخ  ــات تاري ــي ملجري ــع التارخي ــن التتب م
العاقــات بن الغــرب والعامل اإلســامي  
ــي إىل أن  ــا ،  لينته ــة م ــا دالل ــا هل احداث
ــل  ــام  عق ــكله اإلس ــذي يش ــل ال العق

ــة. ــع احلداث ــا م ــا وبنيوي ــدم ذاتي يصط
يف هــذا الكتــاب مقدمــة طويلــة وفصــول 
ــه  ــة )ان ــا بكلم ــن تلخيصه ــة يمك أربع
توظيــف لتاريــخ الــراع بــن املســلمن 
وأوروبــا املســيحية للوصــول اىل االقنــاع  
اإلســام  مــع  احلداثــة  باســتحالة 
واســتحالة احلــوار والســام والتعــاون(.
اإلســام  )كان  بالقــول  لويــس  يبــدأ 
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متعــددة  كونيــة  حضاريــة  حركــة 
الطاقــات الذاتيــة ال ينافســه إال العــامل 
دينــًا  يمتلــك  االخــر  ألن  املســيحي 
ــوة  ــك ق ــام ويمتل ــن اإلس ــًا لدي مقاب
عامليــة  ال يملكهــا املســلمون، فاحلضــارة 
الصينيــة ليســت منافســة لإلســام ألهنــا 
ــة  ــى  جمموع ــرك ع ــة تتح ــارة حملي حض

عرقيــة واحــدة. 
 وإذا كان هنتنغتــون يوصــف الصــدام 
احلضــاري بانــه معــارص أو عــى األقــل مل 
يــرح باالمتــداد التارخيــي الســحيق لــه 
ــات  ــرى أن الفتوح ــه ي ــس  قبل ــان لوي ف
ــت  ــيحية كان ــوريا املس ــاه س االوىل باجت
بــن  الصــدام  هــذا  يف  البــدء  نقطــة 

ــرب. ــرشق والغ ال
لقــد انطلــق مــن وســائل نــرش اإلســام 
أهدافــه  نحــو  الفتوحــات   وبــدء 
الفكريــة فجعلهــا  نقطــة املبــادرة بــا 
ــرب (  ــى الغ ــامي ع ــدوان اس ــاه )ع س
ثــم أشــار إىل أن الفتوحــات قــد توقفــت 
بعــد فــرتة مــن الزمــان ، وعندهــا بــدأت 
ــى  ــؤرش ع ــع ، وكان أول م دورة الرتاج
توقــف اندفــاع املســلمن  طردهــم  مــن 
ثانيــة  بعــد  )1492م(  عــام  صقليــة 
ــذا  ــا ، وه ــتياء عليه ــن االس ــرون م ق
ــيحي  ــزو املس ــدرب للغ ــح ال ــدث فت احل
آلســيا وأفريقيــا واســاه اهلجــوم املضــاد، 
العثانيــن نحــو أوربــا  اندفــاع  وازاء 

ــة مل  ــارات خاطف ــن انتص ــوه م ــا حقق وم
ــف  ــم حل ــى واجهه ــد  حت ــم اح يوقفه
ــا  ــة الباب ــام)1684م ( برعاي ــيحي ع مس
وتــم   ، العثانيــن  خســائر  فتكــررت 
إجبارهــم عــى التخــي عــن مفاهيمهــم 
العدوانيــة يف التعامــل مع العــامل اخلارجي 
. وهنــا يؤكــد لويــس عــى ان العــامل 
االســامي تنــازل عن خيــاره العســكري 
واصبــح توســله بالقــوة  والفتوحــات 
ــى  ــه  وانته ــى ب ــذي يتغن ــايض ال ــن امل م
ــرب. ــد للغ ــامي اىل االب ــد االس التهدي
أمــا التجــارة ، فقــد قــال لويــس )امتــاز 
تقنيــن  باهنــم   االوائــل  املســلمون 
ــزة ،  ــة متمي ــة عاملي مارســوا حركــة جتاري
ــام يف  ــن اإلس ــم دي ــرشوا يف حركته ون
جنــوب وجنــوب رشق آســيا ، إال إهنــم 
تراجعــوا تدرجييــا عــن تلــك التقانــة  فلم 
يعــد هلــم ذلــك الــدور املتميــز يف التبــادل 
ــد  ــا بع ــر في ــي ، وسنش ــاري العامل التج
إىل أســباب النكــوص التجــاري كــا 
ــس  ــس لوي ــا يؤس ــس. وهن ــا لوي وصفه
ــد  ــام ق ــرش االس ــة لن ــيلة الثاني ان الوس
ــن  ــل الدي ــار يف مح ــل التج ــت وفش انته

ــامل(. ــدان الع ــد اىل بل اجلدي
ــا  ــلمن مل ــإن املس ــة ف ــة العلمي ــا املعرف أم
قــرروا نقــل املعرفــة اإلنســانية لبلداهنــم 
ــوا  ــا كان ــا ونرشوه ــا وترمجوه ــن أورب م
ــت  ــه تعامل ــل ام ــب افض ــتحقون لق يس
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ــكيل  ــا يف تش ــادة منه ــة  واإلف ــع املعرف م
رؤيتهــم احلضاريــة  لقــد كانــوا مــن 
أكثــر األمــم إبداعــا يف التــرف باملعرفــة 
ــا  ــدم طوي ــك مل ي ــن ذل ــانية ولك اإلنس
ــت  ــة كان ــوى أصولي ــتولت ق ــد  اس فق
ــان  ــن اإلي ــا  ب ــًا حتمي ــن أن ِصَدام تؤم
ــن  ــروه م ــة  واعت ــع الحمال ــة  واق واملعرف
ــر  ــان ليخت ــة لإلنس ــة اإلهلي ــور الفتن ص
اهلل ايانــه .فحرمــوا الفلســفة واملنطــق 
ــاطر  ــادت االس ــاد وس ــوا االجته واغلق

ــة  ــم املعرفي ــة يف منظومته واخلراف
الوســائل  أن  لويــس  يقــرر  وهكــذا 
الثاثــة التــي انتــرش اإلســام بواســطتها 
ديمومتهــم   يف  املســلمون  أخفــق  قــد 
لإلفــادة منهــا )5( وعــى عــدم اإلفــادة مــن 
ــس  ــائل نــرش دينهــم تســاءل  لوي وس
ــن  ــبه األزيل : أي ــي ش ــؤال التارخي : الس
يكمــن اخلطــأ ؟ أنــه ســؤال الباحــث 
ــد  ــن يري ــواء مم ــكاس ، س ــن رس االنت ع
اجتيــازه ، أو ممــن يريــد تكريســه . لكــن 
لويــس يســعى اىل أن جيعــل اخلطــأ كامــن 
ــوم  ــال عم ــه ح ــه حال ــام نفس يف اإلس
ــن  ــل م ــذي جيع ــترشاق ال ــاب االس خط
الفــروع والتطبيقــات غــر الســليمة أدلــة 

ــم. ــى رؤيته ع
ــرر  ــس يق ــا : أن لوي ــك  فمث ــن  ذل وم
أمــام  الكــرى  اهنيــار احلضــارات  أن 
الزحــف اإلســامي األول كان زلــزاال 

ال يتصــور معــه أن تتقــدم  عــى حضــارة 
ــت  ــا كان ــارة ، ألهن ــة حض ــلمن أي املس
حضــارة عامليــة ) عابــرة القــارات ( تبــرش 
بقيــم التقــدم واإلنســانية  آنــذاك   فكيــف 
تنــازل العــامل اإلســامي عــن موقعــه 
مــن متصــدر حضــاري إىل أمــة يصطــدم 
عقلهــا مــع احلداثــة والتحديــث، ال ســيا 
واهنــا تلــك احلضــارة التــي  اعــادت  
ــة إليهــا. ــة اإلنســانية املنقول ــاج املعرف إنت
وقــد تلقــت أوربــا فيــا بعــد  األرث  
 ، للمســلمن  واحلضــاري  العلمــي 
ــت  ــا وجعل ــا متقدم ــه فه ــرزت في وأح
ــرشوع  ــة ال ــامية نقط ــه االس ــن هنايات م
، يف حــن  تراجــع اإلنجــاز العلمــي 
ــرش  ــس ع ــرن اخلام ــد الق ــامي بع اإلس
ــؤال  ــز للس ــذا املحف ــكان ه ــادي ف املي

ــأ(.  ــن اخلط ــن يكم )أي
ويســتطرد لويــس أن القــرن اخلامــس 
االنطــاق  قــرن  كان  امليــادي  عــرش 
الوقــت  كان   نفــس  ألوربــا وهــو يف 
ــلمن ،  ــاري للمس ــف احلض ــرن التوق ق
ــدأ التوســع التجــاري لألوربيــن  ــه ب ففي
يف العــامل اإلســامي وفيــه انحــرست 
املســلمن  عنــد  التجاريــة  احلركــة 
عــن معدالهتــا األوىل، فلــاذا توقفــت 
ــاذا  ــس ؟ ومل ــل العك ــات وحص الفتوح
ــن  ــادة م ــامي يف اإلف ــامل اإلس ــل الع فش
التاســع  القــرن  يف  األوربيــة  املعرفــة 
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عــرش، وملــاذا انحــرس النشــاط التجــاري 
للمســلمن يف العــر احلديــث إذن ) 

أيــن يكمــن اخلطــأ ؟ (.
واىل جانــب هــذه العوامــل الثاثــة املهمة 

هنــاك عامــان اخــران مها:
ســلطة  مــن  روســيا  ختلــص  اوالً: 
وعــودة  املســلمن  املغــول  وســيطرة 

. كــس و ذ ثو ر ال ا
ثانيــًا: الــراع الداخــي بــن الصفويــن 

والعثانيــن الــذي دام فــرتة طويلــة.
إن تلــك العوامــل يف غايــة األمهيــة يف 
اإلســامي  العجــز  رس  عــن  البحــث 
اعتــر  فلقــد  واملعــارص،  احلديــث 
ــة  ــة تارخيي ــدم معرك ــا تق ــس كل م لوي
بــن اإلســام والغــرب، وتعامــل معهــا 
وســمى  مســببة،  أحــداث  بوصفهــا 
)دروس  كتابــه  مــن  األول  الفصــل 
املعركــة( وأراد منهــا نتائــج هــذه املعركــة 
ــن  ــرن الثام ــع الق ــرت يف مطل ــي ظه الت
عــرش امليــادي فأوجزهــا بعــدة نقــاط :

الزحــف  أزاء  العثانيــن  تراجــع   -1
العــامل  عــى  األوريب  ســيايس  اجليــو- 

اإلســامي 
2- انتــزاع النــادي املســيحي      ) إســبانيا 

والرتغــال وصقليــة ( مــن املســلمن .
3- التواجــد األوريب يف جنــوب وجنوب 

ــيا االسامية. رشق آس
ــة يف عقــل  4- حصــول حتــوالت إدراكي

ــى  ــهد ع ــلمن ويستش ــن املس ــب م النخ
ذلــك بقــول عســكري مســلم   )) ينبغــي 
عــى املؤمنــن إتبــاع الكفــار يف تنظيمهــم 
العســكري وطــرق إدارهتــم للحــرب (( 

. )6(

5- هنــوض روســيا اجلديــدة  بــدون 
ســلطة إســامية .

6- وانتصــار الفــرس عــى العثانيــن 
ــن  ــدون ع ــرس بعي ــأن والف ــاد ب ــد أف وق
املرونــة بحيــث مل حيفــزوا املســلمن عــى 

ــرب . ــوم الغ ــذ عل أخ
ــزوع إىل  ــت الن ــارص : أضعف ــذه العن ه
التحديــث يف  الوقــت الــذي كانــت أوربا 
ــية  ــوات التأسيس ــم اخلط ــاز أه ــه جتت في
نحــو جمتمــع املعرفــة التطبيقيــة ، ويف هــذا 
الوقــت  توســع النشــاط الدبلومــايس 
املســلمون  يــارس  مل  بينــا  األوريب 
ــدون  ــم يعتق ــايس ، ألهن ــل الديبلوم العم
ــج  ــار ومه ــعوب كف ــن الش ــم م أن غره
وبرابــرة فــا يســتحقون االعــرتاف هبــم 
املجتمعــات  أرسار  الغــرب  فعــرف   ،
اإلســامية ولــن يعــرف املســلمون أرسار 
الغــرب ومل ينتبــه املســلمون إىل أمهيــة 
النشــاط الدبلومــايس إال بعــد قرنــن 
ــرة   ــا اول م ــه تركي ــان ، فبارشت ــن الزم م
ــدي  ــب أفن ــر رات ــا ، وكان تقري يف فرنس
ــرب  ــن الغ ــاين ( ع ــايس العث ) الدبلوم
املؤلــف مــن )245( صفحــة يعــادل 
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أســافه  كتبــه  مــا  أضعــاف  عــرشة 
الدبلوماســين مجيعــا )7( .وعــى مســتوى 
ــن  ــرون م ــود املهاج ــام اليه ــث ق التحدي
ــقون           ــيحيون املنش ــا واملس ــبانيا وأروب إس
)اهلراطقــة ( بإنشــاء مطبعــة يف اســتنابول 
فكانــت طبقــة التكنوقــراط مــن الذميــن 
أكثــر  كانــت   تركيــا  أن  ورغــم    ،
ــران  ــن إي ــث م ــول التحدي ــتعدادا لقب اس
ــى  ــاري ع ــز احلض ــا العج ــي أجره الت
ــازل عــن أرايض شاســعة إىل روســيا  التن
متــارس  مل  ولكنهــا   1828-1813
ــي إىل  ــة فينته ــباب ديني ــث الس التحدي
ــة  ــة التارخيي ــق الفرص ــه مل ختل ــول ان الق
ــن  ــرب ع ــة الغ ــا ملراقب ــران وال تركي إلي
ــكاكات  ــور االحت ــع ظه ــى م ــب حت كث
الدبلوماســية ، واحلــرب ، والتجــارة ، 

واملعرفــة  .
اســباب   مــن  ســبب  اهــم  كان  لقــد 
ــامي  ــاري االس ــاط التج ــار النش انحس
ــة عــى  ــوا يركــزون بعناي أن الفقهــاء كان
الكفــر،  بــاد  إىل  الرحــات  حرمــة 
ــش  ــواز  عي ــدى ج ــون يف م ــم خمتلف وه
ــن  ــامية لك ــر إس ــدان غ ــلم يف بل املس
ــر  ــي كث ــل يفت ــة ب ــى احلرم ــم ع أغلبه
منهــم بوجــوب مغــادرة املتوطنــن يف 
ــن  ــوا م ــن بق ــل الذي ــدان) مث ــك البل تل

املســلمن يف إســبانيا ( .
ــوى  ــذه الفت ــس أن ه ــرتف لوي ــا يع وهن

افرتاضيــة ألن املســيحين يف إســبانيا مل 
يكونــوا متســاحمن ، بيــد أن الفتــوى غــر 
ــي  ــه العلم ــن جانب ــوع م ــرة للموض ناظ
ــن  ــا م ــي خوف ــف دين ــو موق ــل ه اآلين ب
ــيحية  ــون املس ــم، ولك ــم وردهت تنره
الفقهــاء  عنــد  القيمــة  منتقــص  أمــر 
ــن  ــم م ــتحقون ان جياوره ــم ال يس فاهن

ــم. ــل منه ــو افض ه
املســيحين  اضطهــاد  لويــس  ويــرر 
ــول  ــا بالق ــن يف أورب ــلمن القاطن للمس
بلداهنــم  أن  يتحسســون  ألهنــم   ((
يومــا مــا خضعــت لســيطرهتم، بينــا 
وألن  اهلنــود،  أو  للصينيــن  ختضــع  مل 
اليهــودي  والفكــر  الصــن  حضــارة 
كــا  حضارهتــم  هيامجــا  مل  التلمــودي 
ــان  ــدم هات ــل مل تق ــلمون، ب ــا املس هامجه
ــل  ــا أفض ــد أهن ــخة تعتق ــان نس احلضارت
مــن األنجيــل بوصفــه كلمــة اهلل اخلالــدة 

كــا قــدم املســلمون القــران ((  
يقــول لويــس  : مــع هــذا الظــرف جاءت 
ــات إال  ــة الرح ــة  بكراه ــوى الديني الفت
للــرورة خشــية االندمــاج ، عــى أن 
قضيــة االندمــاج يف العقــل الفقهــي قضية 
ــلم  ــاج املس ــون اندم ــم حيرم ــرة فه خط
ــرأة  ــل بامل ــاج الرج ــلم واندم ــر املس بغ
بالعلــم ، والديــن  الديــن  ، واندمــاج 
ــم كاف  ــى عل ــم ع ــى أهن ــفة  ع بالفلس
ــون  ــوا يتول ــن كان ــن الذمي ــددا م أن ع
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ــامية  ــات اإلس ــة يف املجتمع ــاال مهم أع
مثــل الدبلوماســية ، والتجــارة لكــن بعــد 
تزايــد النكســات واهلزائــم أفتــى الفقهــاء 
بجــواز حمــاكاة الكفــار – هبــدف التفــوق 
عليهــم ومل يفكــر العقــل الفقهــي بســؤال  
ــون  ــن يقدم ــم الذي ــار ه ــاذا كان الكف مل

ــاري ..؟؟؟ ــاز احلض اإلنج
يف الفصــل الثالــث : كان لويــس : يبحث 
ــة  ــث واحلداث ــق التحدي ــاه عوائ ــا أس ع
ــد  ــه بع ــول: أن ــة فيق ــة والثقافي االجتاعي
االنتكاســات أعطــى املســلمون اهتامهم 
ــادي واإلدارة  ــاج االقتص ــلح واإلنت للتس
يعاجلــوا  أن  نســوا  لكنهــم  احلكوميــة 
ــرأة  ــن امل ــي م ــف الفقه ــكات املوق مش
وإشــكالية تعــدد الزوجــات ، ونظــام 
ــلم،  ــر املس ــن غ ــف م ــم ، واملوق احلري
حتــى أن املصلحــن مــن املســلمن كانــوا  
ــرأة،  ــوق امل ــن حق ــث ع ــون احلدي خيش
ــق  ــا نام ــاال هــو الباش ــك مث ورضب لذل
ــة  ــة الفقهي ــه اهلجم ــذي اضطرت ــال ال ك

ــه . ــدأ ب ــذي ب ــار ال ــرتك املس أن ي
 يف عــام 1899 كان قاســم أمــن قــد 
نــادى بحقــوق املــرأة وربــط بــن حتريــر 
املــرأة وحتريــر املجتمــع فاقــى ردود 
ــجال  ــول  الس ــد حت ــة )8( لق ــل عنيف فع
اىل تريــر عــى اســاس التفرقــة  بــن 
احلداثــة والتغريــب ، فاحلداثــة تغيــر 
التقنيــات  اســتخدام  ســلوكيات  يف 

والتغريــب تغيــر يف القيــم العليــا لتلــك 
ــرأة   و  ــكلة امل ــت مش ــلوكيات  فكان الس
ــب  ــائل  التغري ــن مس ــم م ــكلة العل مش
ــة  ــن إىل الرتكي ــم ام ــم قاس ــد ترج ، لق
الديــن  بــن  الــراع  تاريــخ  كتــاب 
ــن  ــدد م ــن ع ــزءا م ــم ، وكان ج والعل
املدونــات التــي تثــر االنتبــاه إىل رضورة 
اعتــاد الطريــق األوريب للوصــول للتقدم 

.
لويــس  يرســم    : الرابــع  الفصــل  يف 
واملســاواة  التحديــث  بــن  العاقــة 
اإلســام  إقــرار  فيناقــش  االجتاعيــة 
بــن  احلقــوق  وتفــاوت   ، للعبوديــة 
واملــرشك  واملســلم  واملــرأة  الرجــل 
ــة   ــرة  املواطن ــارض فك ــرض اىل تع وتع
مــع فكــرة الذمــي واجلزيــة  يف العــامل 
ــا  ــكلة ب ــت مش ــي  ظل ــامي والت اإلس
ــرة  ــرة اخلط ــا الكب ــل رغــم تأثراهت ح
ــاع   ــز غــر املســلمن مــن اتب ومنهــا حتفي
األمراطوريــة  العثانيــة عــى  اإلنفصــال 
وقــد  الــذات  باحلكــم  املطالبــة  او    )9(

ــاق  ــة نط ــة االقصائي ــذه الرؤي ــت ه ضيق
املطالبــة مــن الديــن  إىل ) العــرق (  ، لقــد 
ــة  ــة أو املطالب ــة انفصالي ــور نزع أدى ظه
بحكــم ذات لــدى بعــض املقاطعــات إىل 
ــوين  ــز القان ــر باملرك ــادة النظ رضورة إع
لرعايــا اإلمراطوريــة مــن غــر املســلمن 
لــدى فقهــاء العثانيــن ، ممــا أظهــر طبقــة 
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مــن اإلصاحيــن يف تركيــا خططــوا  
لقــراءة جديــدة  لاســام .

عــن  تكلــم   : اخلامــس  الفصــل  يف 
ــدث  ــد حت ــدين وق ــع امل ــة واملجتم العلاني
فيــه عــن االلتبــاس يف مصطلــح العلانيــة 
وقــرر أن أصــول املســيحية األوىل أصــول 
ــك  ــن ذل ــاين، وزاد م ــط العل ــة للنم قابل
طالــت  التــي  االضطهــادات  القبــول 
الكنيســة مــن جــراء ســيطرهتا عــى 
ــت  ــة، فقام ــة والروحي ــلطتن الزمني الس
احلركــة الروتســتانتية لتقــرر علانيــة 
النــادي املســيحي، وإن املســيحية بشــكل 
خــاص  بشــكل  والروتســتانتية  عــام 
تعطــي جمــاال  لبنــاء املجتمــع املــدين 
عــى قواعــد علانيــة  ال تتمتــع اليهوديــة 
ــة )10( .  ــذه القابلي ــل ه ــام بمث وال اإلس
ــاوزت  ــيحية جت ــس ان املس ــر  لوي ويذك
مــا درج عليــه التفكــر الدينــي مــن اقامــة 
ــام (  ــه الس ــف ) علي ــة فيوس ــة ديني دول
ــة  ــة الديني ــوم الدول ــاغ مفه ــن ص أول م
، والرومــان القدمــاء  اعتــروا قيــر 
رومــا هــو الــرب فاحتــد اهلل مــع القيــر   
ــا عندهــم  أمــا املســلمون فالســيادة العلي
ــد  ــن اهلل   فاحت ــب ع ــة نائ ) هلل ( واخلليف
الزمنــي باملطلــق اســتحكم االســتبداد 
ــه  ــس ( يف أطروحت ــهد  ) لوي ــم يستش ث
بالتطبيقــات التارخييــة  فــرى أن املأمــون 
فرض عــى الديــن نظريــة خاصــة للدولة 

وأن اجلغرافيــة املذهبيــة والعقائديــة – 
عنــد املســلمن كلهــا رســمت بضغــوط 
ذلــك  جانــب  إىل  الرســمية  الســلطة 
ــون  ــي القان ــام ه ــة يف اإلس ــان الرشيع ف
واملجتمــع  للديــن  األشــمل  املوحــد 
ــا  ــلمن، ام ــيادة املس ــع لس ــذي خيض ال
الدنيــا فبينــا  يوجــد  يف الغــرب قانونــان 
ــي وال  ــون الكن ــدين ، والقان ــون امل القان
ــن  ــص بالدي ــة ختت ــة كهنوتي ــد طبق توج
ــاك  ــيحية هن ــس املس ــام بعك ــي اإلس فف
قانــون دينــي فقــط للديــن والدنيــا، 
ــاك طبقــة رجــال الديــن ، ليخلــص  وهن
ــل  ــازج والتداخ ــذا الت ــس اىل ان  ه لوي
ال  اإلســام  يف  والدولــة  الديــن  بــن 
ــول  ــة ،ويق ــة علاني ــة دول ــمح بإقام يس
ينتقــدون  االســامين  )ان   : لويــس 
العلانيــة الهنــا  اســتبدلت اهلل مرتــن 
ــدر  ــعب مص ــت الش ــن جعل ــرة ح ، م
جعلــت  حينــا  وأخــرى  الســلطات 
الوطــن موضوعــا للعبــادة والــوالء( )11( 
ــل حتولــت بلــدان  ــزاع طوي لكــن بعــد ن
املســلمن إىل دول علانيــة فعــا ، لكنهــا 
ــة  ــة علاني ــا جترب ــا ،  فرتكي ــامية إس إس
حمضــة،  وكثــر مــن الــدول مســلمة 
ــلطة إال يف  ــة س ــل للرشيع ــا مل جتع لكنه
ــاك  ــا اآلن فهن ــخصية، ام ــوال الش األح
رصاع بــن الدولــة التقليديــة  هــذه وبــن 
ــة  ــد إقام ــي تري ــة الت ــركات األصولي احل
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ــة. ــة الديني الدول
ــى  ــل ع ــت إرسائي ــد إقيم ــل : فق  باملقاب
اســس  ليراليــة ديمقراطيــة  رغــم ان 
اســاس الدولــة اســاس  دينــي واهنــا 
هائــا   نفــوذا  الديــن  رجــال  متنــح 
ــة  ــق الديقراطي ــت يف تطبي ــا نجح لكنه
ــرة  ــا فك ــة، أم ــدين واحلداث ــع امل واملجتم
ــل  ــا  مقاب ــو يف أورب ــدين فه ــع امل املجتم
املجتمــع الدينــي أمــا يف العــامل اإلســامي 
ــكرة  ــل عس ــوه  مقاب ــم  ان جيعل – فعليه

ــع  املجتم
أن  )صحيــح   : لويــس  يقــول  أخــرا 
ــل  ــة حل ــت حماول ــا كان ــة يف أورب العلاني
ــا  ــة لكنه ــة والدول ــن الكنيس ــراع ب ال
ــن ان  ــية  يمك ــفة  سياس ــت اىل  فلس حتول
ــن  ــى الدي ــلط ع ــن التس ــة م ــع الدول متن
ــتخدام  ــع اس ــا ومتن ــخره ألغراضه وتس
رجــال الديــن لقــوة الدولــة لرهاناهتــم(. 
ويف الفصلــن األخريــن :كانــت رؤى 
ــي  ــن تارخي ــت كزم ــول الوق ــس ح لوي
، ومســار التحديــث كفعــل تارخيــي ، 
وينتهــي إىل أن التغــر الثقــايف حيمــل 
ــن  ــة م ــد للحداث ــب وال ب ــوم التغري مفه
يشء مــن التغريــب ، فــا يمكــن الفصــل 
ــون  ــابع عن ــل الس ــد الفص ــا .وبع بينه
قســا حتــت كلمــة خاصــات اثبــت 

ــا : فيه

القــرن  يف  املتــداول  اإلســام  أن   -1
ان يوجــد عاملــا  العرشيــن تســبب يف 

. وجاهــا  وضعيفــا  فقــرا 
2- أن شــكل الســلطة يف العامل اإلسامي 
ال يــزال  كــا كان شــكا  دكتاتوريــا 
ــة  ــة والديمقراطي ــن احلداث ــه م ــس ل لي
امتــاك أجهــزة  يتمــدن االيف  يشء ومل 

ــع . القم
ــامي  ــامل االس ــرشوع الع ــر م 3- أن تعث
مــدة قــرن – دليــل عــى أن اإلســام 

يســتحيل أن يتبنــى احلداثــة .
ــة  ــارص خمتلف ــام املع ــة اإلس 4- أن جترب

ــه األوىل )12( . ــن جتربت ــا ع متام
فا عسى ان يفعل املسلمون ؟

نقد آراء برنارد لويس : 
لويــس  ألفــكار  الناقــدة  النصــوص 
ــال  ــس ردود افع ــارت آراء لوي ــد اث :لق
كثــرة، أشــر إىل بعــض منهــا للكشــف 
االســترشاقي  النــص  تداعيــات  عــن 

االمريكــي:  
ــار  ــال لـــ ) ب ــواة ( مق ــع ) ن ــرش موق - ن
 2005/ أيلــول  يف   ) كريــش  آالن 
ــن   ــال ع ــام ، ومق ــداء لإلس ــول  الع ح
برنــارد لويــس اســاه جينــة اإلســام 
ركزتــا عــى املســبقات األيديولوجيــة 
ــن يف  ــه مل يك ــوه بان ــس واهتم ــد لوي عن
ــا وجــه  ــا  إن ــة التارخيــي موضوعي حتليلي
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ــة  ــج خمطط ــو نتائ ــة نح ــة التارخيي املعلوم
ــس مل  ــاث لوي ــرا أن أبح ــد ذك ــلفا  وق س
تتحــرر  مــن  التزاماتــه السياســية ، وإهنــا 
– األبحــاث وااللتزامــات – معــا انتظــا  
بخيــط واحــد وهــو أن العــامل اإلســامي 
املكتشــف  أنــه  يؤكــد   ممــا  متحجــر 
األســبق لنظريــة ِصــَدام احلضــارات فقــد 

اكتشــفها منــذ 1957 .
-يؤخــذ عــى  لويــس تبنيــه لفكــرة  
إن أثــار  الــراع ليــس بــن الــدول 
ــن  ــدام ب ــل الص ــا بفع ــح  إن أو املصال
حضارتــن ، وانــه بــدء  مــن حلظــة تدفــق 
أســبانيا  إىل  ســوريا  نحــو  املســلمن 
وكلهــا مناطــق مســيحية فــكان اهلجــوم 
ــة  ــة ، واملرحل ــروب الصليبي ــاد احل املض
اإلســامي  الرتكــي  التوســع  الثانيــة  
باجتــاه أوربــا الغربيــة فــكان اهلجــوم 
ــرشق  ــوع ال ــرب بوق ــاين للغ ــاد الث املض
األوســط كلــه حتــت اهليمنــة الغربيــة 
اهليمنــة السياســية واالقتصاديــة والثقافية 
ــدة   ــر الناق ــذه التقاري ــتندت ه ــد اس - لق

إىل
 Bern ard Lewis، Islam Quarto، 

     Gallimard Paris، 2005، p. 55

ــن  ــروب ب ــة للح ــوة حتريضي ــا دع  باهن
ــم. األم

ــرس  ــس ال يف ــش: أن لوي ــرى غري - وي

حركــة الشــعوب للتحــرر مــن الوجــود 
الغــريب بســببه احلقيقــي ، وإنــا يــراه 
ــة  ــداء للثقاف ــه الع ــيا دوافع ــا سياس موقف
ــون  ــا يكره ــلمن إن ــة ، وإن املس الغربي
الغــرب ليــس بســبب مــا يفعلــه الغــرب 
هبــم مــن كــوارث، وإنــا بســبب رفضهم 
ــلمن  ــة ، وآلن املس ــة الغربي ــم احلري لقي
فقــدوا جروهتــم منــذ قرنــن وعــى هــذه 
اخللفيــة يفــرس تأميــم قنــاة الســويس 
ــطن  ــة فلس ــاه ، وانتفاض ــقوط الش وس
ــه  ــوفو وب ــلمن يف كوس ــة املس ، وحرك
يفــرس مســاندة املســلمن تركيــا العثانيــة 
لــدول املحــور ، والتحالــف الغــريب  مــع 
االحتــاد الســوفيتي ابــان احلــرب البــاردة 
 The( كتابــه  ذلــك مفصــا يف  ، جتــد 
ــي          ــرا ينته root of Muslim Rage( وأخ

)غريــش ( اىل أن لويــس يتعامــل مــع 
ــر  ــزت بالكث ــرون متي ــرشة ق ــداث ع أح
مــن االنشــقاقات والتحالفــات حتــى 
ــا  ــا انتقائي ــيحية تعام ــوى املس ــع الق م
لويــس  بدعــوى  غريــش  ويــزدري   ،
القــدرة عــى اختصــار مــا يفكــر بــه 
ــم  ــعوب وأم ــب وش ــن نخ ــلمون م املس
ــددة يف  ــرق متع ــب وف ــات ومذاه وطبق

توصيفاتــه.
ــعيد  ــرد س ــعيد :ي ــد د. أدوارد س -    نق
ه يف  عــى قــول لويــس ان  ) إن املتنــزِّ
نوتــات  يســمع  مل  القاهــرة  شــوارع 
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موســيقية  ملــوزارت Mozar أو برامــز 
Bramis ( .ومل  يســمع لويــس يف مقاهــي 

لنــدن أو باريــس املوســيقى العربيــة  ، 
ــاك  ــم يقــول : أمل يعــرف لويــس ان  هن ث
عــدة عواصــم عربيــة متلــك معاهــد 
خرجــت  وقــد  للموســيقى  جيــدة 
وهــم  املمتازيــن  املوســيقن  آالف 
اآلوركســرتات  مــن  العديــد  يــؤدون 
الســمفونية ثــم يتســاءل أدوارد :ملــاذا 
املوســيقى  ســاح  لويــس  يســتخدم 
الغربيــة ملحاكمــة اإلســام ، وملــاذا ال 
يأخــذ باالعتبــار الســجل االســتثنائي 
للموســيقى يف العــامل اإلســامي .وخيتــم 
أدوارد ســعيد ان جوهــر أيديولوجيــة 
لويــس ان  اإلســام  لــن  يتغــر وأن أيــة 
ــة  ــة ، أو جامعي ــية تارخيي ــة سياس مقارب
للمســلمن عليهــا أن تبــدأ وتنتهــي مــن 
ــك   ــلمون لذل ــم مس ــلمن ه ــون املس ك
لويــس  ب  تــزدري  مقولــة  شــاعت 
ــاء  ــد العل ــح أن أح ــى األرج ــول  )ع تق
جينــة  قريبــا  سيكتشــف  األمريكيــن 
اإلســام لتفســر مــا يفرقهــم عــن ســائر 

العــامل املتحــر( .
 Edward Said. Cite par shahid

 Alam counter puncEdward Said.

 Impossible Histories، why the

    many Islam’s cannot be simplified

-نقــد هاشــم صالــح – لرنــارد لويــس 
وهــو  صالــح  هاشــم  نقــد  يرتكــز   :
املرتجــم واملصاحــب ملحمــد أركــون 
موقــف لويــس مــن احلــركات األصوليــة 

املعــارصة .
يقــول هاشــم صالــح :أن علتــه الوحيــدة 
ــوازن  ــر املت ــول ، وغ ــر املقب ــه غ موقف
ــي  ــطيني – األرسائي ــراع الفلس ــن ال م
ــر  ــة أكث ــة العري ــال إىل الدول ــو مي ، فه
ــرب  ــا يف الغ ــد أنصاره ــي وأش ــا ينبغ مم
ــد  ــف حمم ــح موق ــم صال ــل هاش .وينق
أركــون مــن كتابــات لويــس باهنــا تنتمي 
االســترشاقية  املدرســة   (( إىل  منهجيــا 
التقليديــة يف علــم التاريــخ وقــد ظهــرت  
بمدرســة  املتمثلــة  احلديثــة  املنهجيــة 
 )) هلــا  بديــا  الفرنســية  احلوليــات 
ــع  ــه ال يموض ــح أن ــم صال ــه هاش ويصف
ــخ  ــة لتاري ــدة الطويل ــن امل ــدث ضم احل
اإلســام كــا يفعــل أركــون ، وال يأخــذ 
ــه  ــذي يارس ــدوان ال ــار الع ــن االعتب بع

ــرى . ــعوب األخ ــى الش ــرب ع الغ
األصوليــة  يموضــع  :ال  أنــه  ثــم 
مقــارن  منظــور  ضمــن  اإلســامية 
وواســع مــع بقيــة األصوليــات كــي 
تفهــم عــى حقيقتهــا فهــو حينــا يــرح 
بــان معطــم  األرهابيــن اليــوم هــم مــن 
عــى  باالعــرتاض  يواجــه  املســلمن 
ــات  ــراز اإلعــام الغــريب للعملي عــدم إب
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ــك  ــرد ذل ــلمن  ف ــر املس ــة لغ اإلرهابي
: اآلت  بالتوصيــف 

ــن  ــلمن م ــر املس ــس : إن غ ــول لوي يق
اإلرهابيــن يقدمــون أنفســهم كقــوى 
مضطهــدة ) الباســك / إيرلنــدا ( وال 
ــم  ــيحي يف عملياهت ــن املس ــرشون الدي حي
ــلمن  ــة ) للمس ــركات اإلرهابي ــا احل أم
( تقــدم نفســها بأهنــا حــركات إســامية 
والديــن  اهلل  باســم  القتــل  متــارس 

ــادا . ــل جه ــذا القت ــمي ه وتس
فــرد عليــه هاشــم صالــح : لقــد حصــل 
باســم  املأســاة  بالــغ  قتــال  أوربــا  يف 
الصليبيــة  احلــروب  ومنهــا  املســيحية 
، واحلــرب األهليــة فيــا بينهــم التــي 
دامــت )300( ســنة ، وكنمــوذج حــرب 
ــة  ــت أملاني ــي اجتاح ــا الت ــن عام الثاث
ــرش ،  ــابع ع ــرن الس ــا يف الق ورشق أورب
وكنمــوذج حماكــم التفتيــش ،وكل تلــك 
املــآيس جــرت باســم اإلنجيــل ومباركــة 
اجلهتــن  كلتــا  مــن  الديــن  رجــال 
.وعليــه  والكاثوليكيــة  الروتســتانتية 
فــا ينبغــي أن نحــر العنــف باإلســام 
إنــا ينبغــي أن نموضعــه ضمــن منظــور 
ــع  ــف أن مجي ــذاك سنكتش ــارن وحين مق
األديــان اســتخدمت لرشعنــة العنــف 

ــط . ــام فق ــس اإلس ولي
مقارنــة  يرفــض  لويــس  برنــارد  إن 
ــتطيع  ــرى ليس ــان األخ ــام باألدي اإلس

ــة  ــات الدوني ــده الصف ــه وح ــق ب أن يلح
ومنهــا صفــة احلــث عــى ممارســة العنــف 
وهــذا غــر صحيــح تارخييــا أو منهجيــا .
 ان لويــس يذكــر  بأن املســلمن يارســون 
هــو  القــرآن  يرفضــه  الــذي  العنــف 
اعــرتاف منــه بــأن النــص الرشيــف يشء 
ــاس  ــر ،وإن الن ــه يشء آخ ــون ل والتابع
قــد يفعلــون عكســه إذا مادعتهــم احلاجة 
إىل ذلــك ثــم يتعللــون بالنصــوص ، 
ــخ  ــة التاري ــاه جترب ــا إي ــا تعلمن ــذا م وه
يف كل األديــان ، فاملبــادئ املثاليــة يشء 
ــذا  ــر ، وه ــييء آخ ــي ش ــق العم والتطبي
ــات ، وليــس  حيصــل مــع كل اإليدلوجي
األديــان فقــط ، وللتحقــق مــن ذلــك 
أنظــر مــا حصــل للاركســية .وينقــد 
ــار  ــس النتش ــر لوي ــح تفس ــم صال هاش
األصوليــة اإلســامية ، فراهــا بدافــع 

ــتوردة . ــات املس ــة إيدلوجي مقاوم
ــي تفهــم  ــة هــي الت واحلــق : إن األصولي
مبــارشة مــن عامــة  النــاس الن مفاهيمها 
العقــل  أعــاق  يف  تارخييــا  متجــذرة 
تعــارض  أن  الســهل  ومــن  اجلمعــي 
ــة وأن  ــة الديني ــم اإليدلوجي ــلطة باس الس
ــن  ــا ، ولك ــاس هب ــن الن ــتنهض ماي تس
ــر  ــرك اجلاه ــهل أن حت ــن الس ــس م لي

باملاركســية أو الليراليــة .
ــخت  ــأت وترس ــة نش ــة العربي ألن الدول
ــي  ــة املســتبدة الت ــورة الدكتاتوري يف ص
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ــا  ــات ، لكنه ــواع املعارض ــش كل أن تنه
مهــا تطرفــت يف االســتبداد ال تقــوى 
عــى رضب الكتلــة التــي ترتاصــف وراء 
مدعيــات دينيــة ممــا ســاعدها عــى البقــاء 
ــاح  ــن كس ــتخدام الدي ــا اس ، ويمنحه
ســيايس أن حتقــق الكثــر مــن أهدافهــا .

واحلــق : إن األصوليــة  يف االصــل مفهوم 
ــرِش يف املجــال اإلســامي  بروتســتانتي  ُن
إىل حــد مل نعــد باســتطاعتنا حتاشــيه وكان 
الصحيــح أن نطلــق عليهــا – احلــركات 

املتزمتــة دينيــا ، أو املتطرفــون 
واحلــق  إن األصوليــة : تيــار بروتســتانتي 
انحــرف عــن الليراليــة وينــادي بالعــودة 
إىل األصــول )) الكتــاب املقــدس بعهديه 
القديــم واجلديــد (( وينتهــج التفســر 
احلــريف ويرفــض التأويــل املجــازي او 
ــرايل  ــوت اللي ــض الاه ــي و يرف التارخي
ــرا  ــا كب ــار انتعاش ــذا التي ــهد ه ــد ش وق

ــول   ــد 11/أيل بع
ــام  ــا يف اإلس ــح : أم ــم صال ــول هاش يق
فــا يوجــد تيــار ليــرايل يســتطيع أن 
ــيطر  ــت املس ــار املتزم ــه التي ــف بوج يق
تارخيــي  نقــد  يوجــد  وال  التارخيــي 
ــل يف  ــو حاص ــا ه ــة ك ــوص الديني للنص
ــاين  ــوت عق ــد اله ــد وج ــيحية .لق املس
)13( – عنــد املعتزلــة ، والفاســفة الســيا 

ابــن رشــد – ولكنــه ضمــر ومــات منــذ 
ــريف  ــار احل ــر التي ــل ، وانت ــن طوي زم

ــاه  ــل وتبن ــن حنب ــد ب ــه أمح ــذي أسس ال
ابــن تيميــة .وزاد فيــه التشــدد واخلرافيــة 
ــوان  ــاب ، واألخ ــد الوه ــن عب ــد ب حمم
ــح أن يف  ــم صال ــرى هاش املســلمون . وي
ــق ،  ــار متزمــت منغل املجــال الشــيعي تي
منــذ أقــدم العصــور وهنــا تكمــن أزمــة 

ــامي ــامل اإلس الع
ــوال  ــتخدام أم ــرى  اس ــاة الك  ان املاس
البــرتول يف نــرش الفهــم الضيــق لإلســام 
للمهاجريــن إىل بــاد الغــرب ، رغــم أن 
هــذا الفهــم يتعــارض كليــا مــع احلداثــة 
العلميــة والفلســفية املعــارصة ، واحلداثــة 
املتمثلــة بحقــوق اإلنســان  السياســية 
ــم  ــة والقي ــاات الفردي ــة واحلري واملواطن

ــة . الديمقراطي

راي الباحث :
االســترشاقي  اخلطــاب  حتليــل  أوالً   

األمريكــَي:
ثاثــة  مــن  واحــد  لويــس  ان  يبــدو 
نظريــة  يتبنــون  مشــهورين  منّظريــن 
تعتقــد أن التاريــخ قــد وصــل اىل  حلقتــه 
األخــرة يف ليراليــة الغــرب، ومل تعــد 
هــذا  جتــاوز  عــى  قــادرة  اإلنســانية 
ــه  ــه مــن تقــدم وعلي اإلنجــاز ومــا حققت
جتــر  ان   األمريكــي  املطلــوب  فــإن 
حضــارات الشــعوب ، وثقافــات األمــم 
ــا  أزاء  ــا وقصوره ــرتف بنقصه ــي تع ك
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حضــارة الغــرب ) عامــة ( واملوديــل 
األمريكــي خاصــة .

ال 	- االســترشاقية،  املدرســة  هــذه  إن 
يف  حلضارهتــا  منافســا  اآلن  تــرى 
اهلنــد أو الصــن ، إنــا جتمــع عــى 
األســاس  ندهــا  هــو  اإلســام  أن 
كان  وملــا   ، املوضوعــي  ومعادهلــا 
الراعيــة  احلضــارة  هــذه  منطــق 
منطــق إقصائــي اســتئصايل ، ال يؤمــن 
ــا  ــد حواره ــارات بع ــل احلض بتكام
ــان  ــت اإلي ــى تفتي ــرون ع ــم م فإهن
العاملــي  بمرشوعهــم  اإلســامي 
وإهنــاء القناعــة لئــا تتكــرر الفرضيــة 
حضــارة  أن  باكتشــاف  التارخييــة 

الغــرب حضــارة رقميــة 
مــع 	- لاتفــاق  فرصــة  نجــد  ربــا 

ــن  ــن حضاري ــس يف  أن مرشوع لوي
بــدءا بالتنافــس عــى إســعاد اإلنســان 
املــرشوع  حتــول  التــي  اللحظــة  يف 
ــي  ــرشوع عامل ــا إىل م ــامي فعلي اإلس

كان املعرقــل لــه التداخــل االوريب
 كذلــك احلــال يف :ان  طبيعــة هــذا 	-

ليســت طبيعــة عقائديــة  الــراع  
إنــا طبيعــة معقــدة تتداخــل فيهــا 
 – االقتصــاد   – الثقافــة   – )القيــم 
البنــاء االجتاعــي ( ووراء ذلــك – 
ــة  ــتثمر أي ــة تس ــة كوني ــة حضاري رؤي

فرصــة للصــدام  ونشــاطره يف  أن هــذا 
الــراع ال يبحــث عــن املوائمــة .

 أن جتربــة ) ماليزيــا ( مــن عــام 1985 	-
واختــزال التجربــة التنمويــة بأقــل مــن 
ــة  ــة ناجح ــا جترب ــرن وظهوره ــع ق رب
دليــل عــى أن هنــاك فرصــة للحداثــة 
والتحديــث يف ظــل التفكــر التنويــري 

اإلســامي .
العنفــي 	- املســلك  أن  نعتقــد  إننــا 

الدمــوي ) للســلفية القتاليــة ( مل تولــد 
والدة طبيعيــة ورشعيــة ، إنــا هــي  
الغربيــة   اهليمنــة  صنعتهــا   ظاهــرة 
اإلســامي  الــرتاث  عــى  قفــزا  
ــة  ــكا  بطاع ــذي كان متمس ــني ال الس
ــة  ــر رشعي ــي والدة غ ــر،  فه ويل األم
ولذلــك ارتــدت هــذه اجلاعــات مــن  
مواجهــة مــع الغــرب  إىل مواجهــة 
الفقــراء  مــن  دينهــم   اتبــاع  مــع  

التكفــر  واملحرومــن بحجــة 
-	 ، كلــه  االســترشاق  خطــاب  إن 

ــد  ــوص ، يعتم ــه باخلص ــّيس من واملس
ــس  ــص املؤس ــن الن ــق ب ــدم التفري ع
الفهــم  وبــن  املؤسســة  والثقافــة 
البــرشي للنــص ، ويوظــف أســوأ 
إىل  لينســبها  البرشيــة  االجتهــادات 
األصــل املؤســس  وهــذه ظاهــرة تكاد 
ــترشاق  ــاب االس ــوم خط ــم عم توس
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ــه . ــا ل ــريب تبع ــاين الع ــاب العل واخلط
ــية 	- ــه السياس ــس ومواقف ــب لوي إن كت

العلمــي  الــرواق  مــن  خترجــه 
الــرواق  إىل  املحــض  املوضوعــي 
الســيايس وبــه نفــرس توظيــف املعرفــة 
ــيايس  ــرار الس ــح الق ــة لصال التارخيي
لذلــك ال يمكــن التعامــل مــع أفــكار 
لويــس بوصفهــا خمرجــات موضوعيــة 

لبحــث علمــي 
ياحــظ يف نــص ) األمريــكان ســكول 	-

( االســترشاقي أهنــا تريــد أن تؤســس  
لصــدام حضــاري  عــى أســاس دينــي 
هتــدف  الوقــت  ذات  ويف   ، حمــض 
ــات  ــل إىل هيمن ــذا املدخ ــن وراء ه م
وهيمنــة   ، اســرتاتيجية   ، اقتصاديــة 

ــوذ . لنف
يريــد لويــس أن يقنــع النــاس أن اخلطأ 	-

يكمــن يف اإلســام نفســه ، واحلــق أن 
قضيــة التخلــف والتقــدم العلمــي 
وعاقتهــا مــع  فلســفة املجتمــع يشء 
ــف  ــر ، وإال كي ــن يشء آخ ــع الدي وم
نفــرس فقــر الواليــات يف  جنــوب 
أمريــكا  وكيــف نفــرس تقــدم الصــن 
هــذه  أن  مــع   ، كونــج  وهونــج   ،
التجــارب ال عاقــة هلــا بالليراليــة 

املســيحية  وال باإلســام .
ــة  	- ــن الكنيس ــة ب ــكلة التارخيي إن املش

إىل  تتحــول  أن  يمكــن  ال  والتنويــر 
قانــون للتخلــف والتقــدم يف العــامل 
كلــه ، وال ختتــزل جتــارب األمــم كلهــا 

ــطى . ــا الوس ــة أورب يف جترب
-	 ، احلاكمــة  الســلطة  فســاد  إن 

واحلكومــات غــر الصاحلــة ، وجهالــة 
املتغلبــن عــى احلكــم ال يمكــن أن 
. بالــرورة  إســامي  ناتــج  يكــون 

إن فتــاوي الفقهــاء  بكراهــة الرحات 	-
مؤســس عــى فهــم الفقيــه للمصالــح 
الفقيــه حمتمــل  واملفاســد ، وخطــأ 

ــام . ــأ اإلس ــس خط ــه لي لكن
ال 	- الثاثــة  االندماجــات  قضيــة  ان 

تســاق أكاديميــًا هبــذا الشــكل األكثــر 
ــة . ــاال وعمومي امج

أن فقــه املــرأة أكثــره فقــه عــريف و لعــل 	-
لويــس وغــره يلفــت األنظــار إىل 
أعــادة النظــر فيــه، وكذلــك التكييــف 
القانــوين ملركــز )املواطــن( داخــل 

ــامية . ــم اإلس ــرتم القي ــة حت دول
(تلــك  	- العلانيــة   ( موضــوع  إن 

ــا  ــخ أورب ــا تاري ــي أفرزه ــرة الت الظاه
ــليمة  ــة س ــم عاق ــاج إىل رس اآلن حتت
ــات  ــة يف املجتمع ــن والدول ــن الدي ب
ــع  ــة املجتم ــك نظري ــامية وكذل اإلس
املــدين ليســت بالــرورة ذات املنهــج 

. االوريب 
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