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النبي حممد فـي ميزان الكتابات الأجنلو� -أمريكية
عبد اهلل العلوي

� ّإن ال�صورة التي ر�سمها لنا الباحث ال�سوري عبد النبي ا�صطيف يف مقاله �صورة النبي حممد – �صلى اهلل عليه و�سلم -يف الكتابات الأنكلو
– �أمريكية ،لهي �صورة ما�سحة على مدى الإن�صاف والعدل واحلق ،والإجحاف والتع�سف والظلم يف حق هذه ال�شخ�صية املقد�سة عند من
يدينون بديانة الإ�سالم ،من خالل اال�ستعانة بالكتابات الأمريكية والكتابات املتحدثة باللغة الإجنليزية ،واحلق �أنه ا�ستطاع �أن يج�سد
هذه ال�صورة من خالل ا�ستدالته بك ّتاب �أوربيني و�أمريكيني كبار ،تدعيما للفكرة الأ�سا�سية التي انبنى عليها املقال.
و�إن � �ن� ��ا �إذ ن �ط��ل ع �ل��ى ال� ��� �ص ��راع ��ات ال��دي �ن �ي��ة
احلا�صلة يف ال�ع��امل �أج �م��ع ،جن��د �أنّ ال�صراعات
على مر الع�صور والأزم��ان كانت �ساكنة يف قلوب
ال�ك�ث�ير م��ن م�ت���ش��ددي ال��دي��ان��ات �أن�ف���س�ه��م ،وه��ذا
الأمر ال ميكن �أن نطلقه على امل�سلمني وحدهم،
�أو ع�ل��ى امل���س�ي�ح�ين وح��ده��م� ،أو ع�ل��ى ال �ي �ه��ود �أو
غ�يره��م ،و�إمن ��ا ��ص��ارت على م � ّر ال�ت��اري��خ �أح��دا ًث��ا
تو�ضح لنا مدى احلقد الدفني الذي يحمله كل
�أ�صحاب كل دين على الآخ��ر ،ومن ذلك احلروب
ال�صليبية على ال��دول الإ�سالمية ،ك��ذا احل��روب
التي �شنها العثمانيون يف لبنان على امل�سيحيني،
مم��ا ا�ضطرهم �إىل ال�ه��روب �إىل �أع��ايل اجل�ب��ال،
كما جند الهندو�س يف الهند قتلوا ما ال يقل عن
� 10آالف م��ن امل�سلمني ،وك��ذا العك�س ،وال نن�سى
امل��ذاب��ح ال�ت��ي �أق��ام�ه��ا الأ� �س �ب��ان ل�ل�ع��رب امل�سلمني
بعد �سقوط غ��رن��اط��ة� ،آخ��ر معقل للم�سلمني يف
�شبه جزيرة �إيربيا ،ف��إذا كان امل�سلمون يعاملون
ال �ط��رف امل�سيحي امل�ن�ه��زم ع�ل��ى �أ ّن ��ه الأق ��ل ��ش��أ ًن��ا
وعليه دفع اجلزية ،ف�إنّ الأ�سبان قاموا با�ستئ�صال
امل�سلمني واليهود متامًا ،و�أفرغوا البالد منهم،
وهذا املنهج ال ميكن �أن نتهم به الديانة نف�سها بل
نتهم من فهموا الديانة على الطريقة اخلاطئة.
�أ ّم � ��ا ال �� �ص��ورة ال �ت��ي ر� �س �م �ه��ا � �س �ل �م��ان ر� �ش��دي
ع��ن حم�م��د ر� �س��ول اهلل ،لي�ست ج��دي��دة ،ب��ل هي
ع �ب��ارة ع��ن ت��راك �م��ات وم��واق��ف ت��ر ّب �ع��ت يف عقل
ر� �ش��دي ح ��ول الإ� �س�ل�ام وم�ع�ت�ن�ق�ي��ه ،مم��ا جعلته
يبحث ع��ن طريقة لكي ينتقم على ه��ذا احلقد
الدفني بطريقة �إبداع ّية فكتب روايته ال�شهرية
“�آيات �شيطانية” ،منها ا�ستطاع �أن ي�صف هذه
ال�شخ�صية اجلوهرية يف الإ��س�لام ،وال �أظ��ن �أنّ
ر�شدي كان جاهال مبدى �أهم ّية هذا ال�شخ�صية
عند امل�سلمني ،فهو مل ير�سمها دون �أن تكون لديه
مرجع ّيات �سابقة ،بل هو يعرف مدى قد�سية هذه
ال�شخ�صية لدى امل�سلمني ،ويعلم علم اليقني ردة
ال�ف�ع��ل ال �ت��ي �ستظهر م��ن امل���س�ل�م�ين ،ل��ذل��ك هو
مل ي�سحب الكتاب من ال�سوق ،رغم ردود الفعل
الدولية ال�سلبية ،والتهديدات التي القاها من
قبل امل�سلمني �أنف�سهم حتى و�صل الأم��ر ب�إباحة
دم��ه م��ن ق�ب��ل اخل�م�ي�ن��ي ،وم��ع ك��ل ذل��ك ف�ه��و مل
ي�سحب رواي �ت��ه ،ومي�ك��ن �أن �أ��ص�ن��ف بع�ض ردود
الفعل �أ ّنها طبيعية من قبل امل�سلمني ،لأ ّنه م�س
�شخ�صية مهمة وم�ؤ�س�سة من �شخ�صيات ديانة
الإ�� �س�ل�ام ،ول ��و ح���ص��ل ال �� �ش��يء ذات ��ه ع�ن��د دي��ان��ة

معينة يف ال �ع��امل ال���ش��رق��ي �أو ال�غ��رب��ي ل�ك��ان ردة
فعلهم م�شابهة �إن مل تكن الأقوى من ذلك.
ومم��ا يجب تقريره و�إث�ب��ات��ه �أنّ نظرة العامل
الغربي والأمريكي ملحمد � -صلى اهلل عليه و�سلم
 لي�ست على ن�سق واحد؛ فمنهم املن�صف ،ومنهماجل ��اه ��ل ،وم �ن �ه��م امل �غ��ر���ض ،وم �ن �ه��م الإق �� �ص��ائ��ي
احل��اق��د؛ وك ��ل ن�ظ��ر �إىل ه ��ذه ال���ش�خ���ص�ي��ة وف�ق��ا
ل �ل �غ��اي��ات ال �ت��ي م ��ن �أج �ل �ه��ا ج�ع�ل�ت��ه ي��ر� �س��م تلك
ال�صورة ،فهناك كتابات جتد هذه ال�شخ�صية من
ناحية �سيا�سية ،ومنهم من ينظر �إليها بطريقة
اج �ت �م��اع � ّي��ة ،وم �ن �ه��م م��ن ي�ن�ظ��ر �إل �ي �ه��ا ب�ط��ري�ق��ة
�إن�سانية ،ومنهم من ينظر �إليها بطريقة العدو
وهلم جرا ،وكل ذلك عائد �إىل التاريخ املتكدّ�س،
واملتال�صق بني الديانات بع�ضها ببع�ض.
ل�ق��د ك�ت��ب ال�ك�ث�ير م��ن ك � ّت��اب املجتمع الغربي
والأم��ري�ك��ي كتابات م�سيئة للنبي حممد ،و�أب��رز
ه ��ؤالء الكاتب الأم��ري�ك��ي مايكل ك��وك يف كتابه:
حممد ،فقد �شكك ب��دع��وة حممد ،كذلك اتهمه
يف �أم��اك��ن ك�ث�يرة �أ ّن ��ه ��س��رق م��ن ال�ي�ه��ودي��ة ،حتى
و��ص��ل �إىل �أنّ �شخ�صية حممد ه��ي ك��ذب��ة لفقها
الهاجر ّيون – ن�سبة لهاجر زوجة �إبراهيم عليه
ال���س�لام ،-كما و��ص�ف��وه ب��أ ّن��ه ��س��ارق م��ن ال�ت��وراة،

ومنهم من و�صفه �أ ّنه كان ي�سجد ل�صنم م�صنوع
م��ن ذه��ب ك��ان��ت تخبئه ال�شياطني ،وق��د و�صفه
دان�ت��ي ب��الإحل��اد يف ملحمته الكوميديا الإلهية،
كما و�صفوه يف كتابتهم ب�أ ّنه �ساحر ،و�أ ّن��ه فاجر،
و� �س��ارق ،كما جن��د �أنّ دان�ت��ي وج��د يف رحلته �إىل
ال�ع��امل الآخ ��ر �أنّ حم�م�دًا يف اجل�ح�ي��م ،ك��ذا جند
امل�ست�شرق الفرن�سي ماك�سيم رودن���س��ون يقول:
«�إنّ ال �ق��ر�آن اخ�ت�راع حم�م��دي ن�سبه حممد �إىل
اهلل» ،و�أمّا امل�ست�شرق الأمريكي وا�شنطجن �أرفنج
ينفي �أن يكون القر�آن يف العهد املكي اخرتاعًا من
عند حممد ،بل كان ن�سبته �إىل اهلل �صاد ًقا ،ولكن
بعد هجرته �إىل املدينة ،والتفاف �أ�صحابه حوله
وتبديل �ضعفه �إىل قوة اجته حممد وجهة دنيوية
زع��ام�ي��ة ف���ص��اغ ال �ق��ر�آن ع�ل��ى ه ��واه ،مب��ا ينا�سب
ط�م��وح��ات��ه ال���ش�خ���ص� ّي��ة ال��دن �ي��وي��ة ،وه �ن��اك من
الأقوال ما ي�ستقذر الل�سان قولها حتى ت�ستطيع
كتابتها ،وكل هذه دال على مدى احلقد والبغ�ض
والكراهية ،التي يحملها �أ�صحاب هذه الديانات
على النبي حممد .يف املقابل جند �أنّ هناك من
�أن�صف و�أعطى هذه ال�شخ�صية حقها كامال؛ كما
فعلت الكاتبة الربيطانية كارين �أرم�سرتونغ يف
كتابها :حممد �سرية للنبي ،فقد �أن�صفته �أيمّ ��ا

�إن�صاف ،رغم بع�ض القراءات التاريخية اخلاطئة،
ورمبا كان �سببها املراجع التي ا�ستعانت بها ،وقد
ب��ررت يف مقدمتها ع��ن �سبب ه��ذا الإج �ح��اف يف
حق حممد ر�سول اهلل فتقول� :إنّ موقف م�شركي
مكة يف عهد الر�سول الكرمي ،وموقف �أوربا الآن
من الإ��س�لام ن��اجت عن �آفتني :اجلهل واخل��وف».
باال�ستعانة بامل�صادر العربية القدمية لل�سرية
النبوية ا�ستطاع الكاتب الإجنليزي مارتن لينجز
�أن ي�ع�ط�ي�ن��ا � �ص��ورة ح�ق�ي�ق��ة ع��ن ال �ن �ب��ي حم�م��د،
رغ��م �أنّ اع �ت �م��اده ال�ك�ب�ير ع�ل��ى امل��وث��وق��ات �أف�ق��د
ال�ب�ح��ث ق��وت��ه ك��داف��ع ق��وي لفهم ��ص��ورة حممد،
لأ ّن ��ه � �ص��ار ع �ب��ارة ع��ن ن�ق��ل ل�ك�ت��ب ��ش��رق�ي��ة – �إن
��ص��ح ال �ق��ول -ك�م��ا �إنّ ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن ال�ك� ّت��اب
وامل�ست�شرقني الغربيني والأمريكيني من نظروا
لهذه ال�شخ�صية على �أ ّنها �شخ�صية �إ�صالح ّية،
جمتمعية ،دي�ن� ّي��ة ،ومل يقت�صر الإن �� �ص��اف على
امل� �ج ��ال ال �ع �ل �م��ي ب ��ل � �ش �م��ل امل� �ج ��ال ال �� �س �ي��ا� �س��ي،
وال��دي �ن��ي؛ ف�ه�ن��اك ��س�ي��ا��س�ي��ون وره �ب��ان و�أق �ب��اط
وق�ساو�سة �أن�صفوا ه��ذه ال�شخ�صية الإ�سالمية،
فو�صفوه ب��أ ّن��ه �صاحب ر�سالة ،و�أن��ه مبعوث من
اهلل ،و�أنّ ر�سالته ر�سالة دينية بحته ،و�أمثال ذلك
كثري ،من ذلك امل�ست�شرق الفرن�سي تبني دينيه،
وامل�ست�شرق الربيطاين �ألفريد جيوم.
ف��وق ك��ل ه��ذا ال ن�ستطيع �أن ن�ق��ول �إنّ نظرة
ال �� �ش ��رق ع ��ام ��ة وامل �� �س �ل �م�ي�ن خ��ا� �ص��ة ه ��ي ن �ظ��رة
م�ن���ص�ف��ة ،ف�ه�ن��اك م��ن امل���س�ل�م�ين م��ن ه� � ّول ه��ذه
ال�شخ�صية حتى تكاد ت�صل �إىل الألوهية ،وهذا
منطق عار�ضه الدين نف�سه عندما قال �أب��و بكر
بعد وف��اة حممد ر��س��ول« :م��ن ك��ان يعبد حممدًا
ف� ��إنّ حم �م �دًا ق��د م��ات ،وم��ن ك��ان يعبد اهلل ف ��إنّ
اهلل حي ال مي��وت» ،ولكن ما ت��زال هناك �شرذمة
م��ن امل���س�ل�م�ين م��ن ي �ج��دون �أنّ حم �م �دًا ه��و �إل��ه،
وه��ذا ت�صور خاطئ لي�س م��ن الإ��س�لام يف �شيء.
خ�ت��ام ال �ق��ول �إنّ ه��ذه ه��ي ك��ان��ت ن�ظ��رة الكتابات
الإن�ك�ل�ي��زي��ة والأم��ري �ك �ي��ة ح��ول ه��ذه ال�شخ�صية
اجلوهرية ل��دى امل�سلمني ،فال ت�أخذنا العاطفة
الدينية �إىل �أن ن ّتهم الآخرين ب�أنهم مل ين�صفوا
حممدا� ،أو نقول �إنّ القليل فقط من الغرب من
�أن���ص��ف حم �م �دًا ،ب��ل ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن ن�ظ��ر �إىل
�شخ�ص ّية حممد ب��أ ّن�ه��ا �شخ�ص ّية م ّتزنة مثال ّية
حقيقية وفقًا للم�صادر العلمية املوثوقة� ،سواء
امل�صادر الدينية �أو غريها.
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