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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أقدمهن معرفة باهلل
التصوف اإلسالمي (المراحل ..األبعاد ..المصادر)
ُّ
الرومي ..واإلنتاجية الكونية
العبثية في الدين
العلوم اإلنسان َّية وفهم تأثير الدين
الحق َولو َكرِ ه َ
الكافِ ُرون!
لنظهر َ
علم النحو ومسائله التنظيرية في مقدمة ابن خلدون
فطرية التدين
هل التنوير والتحديث ُمترادفان؟
المرتكزات اإلسالم َّية كجزء من منظومة القيم اإلنسان َّية
أنا واآلخر ..وتغيب نحن

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
حددت الأمم املتحدة يوم  25مار�س من كل عام يومًا دوليا
لـ «ذكرى ال ِّر ّق وجتارة الرقيق عرب املحيط الأطل�سي» .وهو
بال ريب يوم ي�ستحق االهتمام والدعم .ولكن علينا �أي�ضا
ب�صفتنا م�سلمني وعربا �أن ن�صحح فكرة منطية روّج لها
اخلطابُ الغربي بكل �أجهزته الإعالمية وال�سيا�سية .وهي
فكرة �أ ّن العرب ُ ّ
تار رقيق .انت�شرت هذه الفكرة انت�شار
النار يف اله�شيم عرب �أدب الرحالت ،والفن الت�شكيلي،
وال�سينما ،وال�شعر ،والرواية ،وغريها من الآداب والفنون.
فالعربي يف كثري من لوحات القرن التا�سع ع�شر الفرن�سية
والإجنليزية يظهر تاج َر عبيد �أو َن ّخا�سا يعر�ض زمرة من
ّ
لبيعهن .وقد عززت �سينما هوليود
الإماء العرايا يف ال�سوق
يف القرن الع�شرين هذه ال�صورة النمط ّية الب�شعة للعرب.
ورمبا �أ�سهمت يف ذلك بع�ض امل�صادر الأدبية العربية مثل
ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة يف ذلك ،وقد ترجمها �أنطون
جاالن يف مطلع القرن الثامن ع�شر �إىل اللغة الفرن�سية
ث ّم ترجمت �إىل معظم اللغات الأوروبية.
وقد لعبت الدول اال�ستعمارية مثل فرن�سا وبريطانيا
ريا يف ت�شويه �صورة العرب ب�أ ّنهم جتار عبيد ال
دورًا كب ً
م�صدر لرثواتهم �إال من جلب الأفارقة وبيعهم يف �أ�سواق
م�صر وال�شام والعراق واليمن واجلزيرة العربية .ومن
املفارقة العجيبة يف هذا ال�سياق �أ ّن بريطانيا حاولت �أن
تظهر نف�سها ب�أ ّنها الأم الر�ؤوم التي خل�صت �إفريقيا من
التجار العرب و�أ ّنها �ألزمت احلكام وال�سالطني باتفاقيات
منع جتارة العبيد؛ بينما يف الواقع هي والواليات املتحدة
الأمريكية قد مار�ستا هذه التجارة الب�شعة على نطاق
وا�سع يف القرن التا�سع ع�شر ،وما كرثة الأفارقة يف هذين
البلدين اليوم �إال دليل �صارخ على ذلك.
�إ ّن اخلطاب الغربي ب�أجهزته املختلفة مل يقابله للأ�سف
خطاب عربي مواز ي�صحح هذه ال�صورة املبالغ فيها حول
العرب وعالقتهم بالأفارقة .ويف مثل هذا اليوم ميكن
للدول العربية �أن تك ّر�س �إعالمها بلغات �أجنبية لتفنيد
هذه ال�صورة الب�شعة؛ فالبد من ت�سخري الباحثني
والكتاب والفنانني و�صناع الأفالم لهذه املهمة اجلليلة.
وهنا يف عُمان ،ميكننا يف هذا اليوم العاملي لذكرى ال ِّر ّق �أن
نعقد م�ؤمت ًرا دول ًيا حول الوجود العُماين يف �شرق �أفريقيا،
و�أن نك ّلف الباحثني العُمانيني وغريهم من العرب
والأجانب ب�إجراء درا�سات عميقة حول الدور احل�ضاري
الذي مار�سه العمانيون يف ال�شرق الإفريقي وعالقاتهم
ب�إخوانهم الأفارقة .مثل هذه امل�ؤمترات �ست�سهم دون
�شك يف زحزحة ال�صورة التي كر�ستها بريطانيا عرب
م�ؤرخيها و�ضباطها ورحاالتها حول عُمان �إبّان التناف�س
اال�ستعماري على املنطقة.
hilalalhajri@hotmail.com

