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حلق َولو َك ِره َ
لنظهر ا َ
الك ِاف ُرون!
�إينا�س ال�شيادية

منذ �شهر تقري ًبا و�صلني مقطع فيديو على هاتفي املحمول فيه رجل �أجنبي م�سلم مير على جمموعة من الأجانب غري امل�سلمني لي�سمعهم القر�آن الكرمي ،وي�س�ألهم بعدها ع ّما
ريا وقلت يف نف�سي كيف �ستكون ردة فعلهم �إن عرفوا
�أح�سوا به ،فكان رد الأغلبية �أ ّنهم �أح�سوا ب�سالم وان�سجام وراحة نف�سية ،رغم �أ ّنهم ال يعلمون ما كان ذلك فعال ،حزنت حينها كث ً
أفواجا عظيمة تنطق ال�شهادتني و ُت�س ِّلم �أمرها �إىل اهلل لإمياين ب�سحر كلمات القر�آن وقوة معانيها.
�أ ّنه قر�آن احلق �أو فهموا ما يقوله القر�آن الكرمي حقا ،و�سرحت بعيدا لأتخيل � ً
قمت م��ن ه��ذه اخل��ي��االت والأح��ل�ام لأق���ر�أ مقالة الكاتب
يا�سر عبد الرحمن الليثي يف جملة الت�سامح بعنوان « اللغة
العربية ودرا�سات اال�ست�شراق الإ�سالم ّية» ووجدت ت�سا�ؤالتي
ت�شبه متامًا ما ت�ساءل عنه الكاتب يف �أول مقالته ،يا ترى
لو كانت اللغة العربية حتتل اليوم مكانة الإجنليز ّية على
ال�صعيد العاملي فكيف �سريى الغرب الإ�سالم؟
يحاول الكاتب يف مقالته هذه معرفة العالقة بني اللغة
العربية بدرا�سات اال�ست�شراق والإ�سالم ،ليجلي �أهم ّية اللغة
العربية ودوره���ا يف رد ك��ل التهم ال��ت��ي وج��ه��ت �إىل الإ���س�لام
وامل�����س��ل��م�ين وال��ت��ي ���ش��وه��ت ح��ق��ائ��ق��ه��م احل��م��ي��دة �إىل حقائق
�سوداوية ال تعرف �سوى الدم والقتل والكره.
وبغ�صة حزن بد�أت �أق��ر أ� كيف حاول ويحاول كتاب الغرب
ّ
طم�س احلق واملماطلة يف ر�سم �صورة مغالطة عن الإ�سالم
�سواء امل�ست�شرقون منهم �أو من �أقحم نف�سه على هذا املجال،
وذك���ر ال��ك��ات��ب �أ ّن���ه ال ه���دف م��ن ذل���ك ���س��وى ال��ن��ي��ل م��ن دي��ن
وح�ضارة دارت عليهما الدوائر ف�صار التبا�س الفهم ب�ش�أنها
(درا�سة) و�سمي الت�شويه بكليهما (بحثا).
ف��ع�بر ع�����ص��ور ط��وي��ل��ة ب����د�أت ال��درا���س��ات ال�����ش��رق��ي��ة بتعليم
اللغة العربية ولغات �أخرى لأغرا�ض تب�شريية فقط وبهدف
تن�صري امل�سلمني ،وت���أل��ي��ف �أدب��ي��ات ن��اق��دة ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي،
ففي عام 1143م �أع��د روب��رت كينيت ترجمة التينية للقر�آن
الكرمي ،التي كان من �ش�أنها �أن ت�صحح العديد من املفاهيم
اخلاطئة عن الإ�سالم ونبيه عند الغرب ،وللأ�سف وقعت هذه
الن�سخة بيد وح�شية لرئي�س دير كلوين �أبهرته عظمة القر�آن
وحمتواه لي�شن بطغيانه هجومًا �شر�سا على القر�آن ،ويحاول
بكل ما �أوتي من قوة �شيطانية منع و�صول هذه الرتجمة �إىل
�أيدي النا�س ويتحدى اجلبار الذي توعد بقولهُ « :ه َو ا َّل ِذي
ِين ْ َ
ّين ُك ِّل ِه َو َل ْو
ال ِّق ِل ُي ْظ ِه َر ُه َعلَى ِ
الد ِ
�أَ ْر َ�س َل َر ُ�سو َل ُه بِا ْل ُهدَى َود ِ
َك ِر َه ا ْل ُ ْ�ش ِر ُكون».
لقد ا�ستغل الغرب الإع�لام  -ال��ذي يحتل م�ساحة كبرية
ومهمة يف غر�س �أفكار ومبادئ وتغيري موجة الر�أي العام -يف
تكوين مرجعية م�شوهة عن الإ�سالم ،وهذا ما نراه واقعا �إىل
يومنا هذا من انتهاكات حلرمات امل�سلمني يف بلدانهم ون�سب
التفجريات الإرهاب ّية �إليهم ،حتى قبل �أن يتب ّينوا ال�صواب

وح��ت��ى بعد تبينه ،وب�شرا�سة م��درو���س��ة ا�ستخدموا و�سائل
الإع�ل�ام املختلفة ك�سالح يف �ضخ مفاهيم مغلوطة و�أح��ك��ام
خاطئة عن الإ�سالم ،ولقد �أرجع الكاتب بع�ض هذه املهاترات
���ض��د الإ���س�لام �إىل تبني بع�ض ال��غ��رب��ي�ين للقيمة ال��دالل��ي��ة
للفظ دون الأخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار القيمة ال��دالل��ي��ة اللغوية
فهناك الكثري من الكلمات مثل «اجلهاد والكفر» التي باتت
تعج بها �صفحات جمالتهم و�شا�شات التلفاز حتى �أ�صبحت
تو�صيفا لواقع عالقة الإ�سالم بغري �أهله لأنهم «كفار» وجب
الق�ضاء عليهم عرب «اجلهاد».
كما �أن تنظيم داع�ش الإرهابي ونظريه بوكو حرام �ساهما
يف الآون��ة الأخ�يرة يف دفع مثل هذه االف�ت�راءات حينما بثوا
�سموم �أفالمهم وهم يحملون علم ال �إله الإ اهلل وجعلوا من
مظهر اللحية الطويلة رمزا للت�صديق ب�أ ّنهم م�سلمون وهم
يقتلون ويذبحون بع�ضهم بع�ضا والإ���س�لام ب��ريء م��ن هذا
كله.
رمبا كانوا م�سلمني كما �صورت و�سائل الإعالم وقد تكون
حربا �إع�لام��ي��ة ج��دي��دة ،ومهما يكن فرمبا اللب�س املعنوي
لبع�ض كلمات ال��ق��ر�آن الكرمي و�ضعف و�صول معانيها لهم
حال دون ذلك وحارت بهم الظنون والأفكار ،فلم يكن اللب�س
امل��ع��ن��وي مق�صورا على الأج��ان��ب ب��ل حتى ال��ع��رب امل�سلمني
�أنف�سهم بات جهلهم باللغة العربية �سبيال مقلقا لعدم فهم
الن�ص القر�آين من قبل �شريحة لي�ست بالقليلة يف جمتمعات
العرب املعا�صرين ف�صاروا ين�سبون �إىل الدين ما لي�س فيه
بل ويجر�ؤ بع�ضهم �إىل حتريف ت�أويل �آيات اهلل البينات مبا
ي�شبع هواه ،ويح�سبونه هينا وهو عند اهلل عظيم .فيا ترى ما
�سر هذا اجلفاء للغة العربية بعد تاريخها العريق حيث وجد
ع��رب ك�ثر م��ن ال��ذي��ن حفظوا وت��رج��م��وا و���ش��رح��وا و�أ���ض��اف��وا
الكثري �إىل علوم تراث الإغريق القدمي ثم قدموا بكل ثراء
ال�شرق وجتربته احل�ضارية �إىل �أوروبا لتنه�ض بف�ضلهم من
�سبات التخلف والرتاجع .ولكن �أوروب��ا كعادة جفائها كانت
كالطري اجلريح املنت�شل من �سبات الظالم لت�ضمد جراحها
بعلوم ال��ع��رب ،ومل��ا ا�شتد �ساعدها �أل��ق��ت بكل �شرا�سة ب�سهام
الغدر ملا قدمته لها احل�ضارة العربية حيث هُمِ �شت و ُقل�صت
دوره��ا و�أ�صبحت حتاربها بكل ما �أوتيت من قوة يف حني � ّأن

العرب مل تكن العن�صرية يف قامو�سهم فقد كانوا ي ّت�سمون
بالت�سامح والإيثار واالن�شغال بتهذيب النف�س الإن�سانية يف
دينها ودنياها دون حت ّيز لدين �أو بلد.
وات��ف��ق مت��امً��ا م��ع الكاتب ال��ذي ي��رى � ّأن بع�ض مناهجنا
التعليمية يف كثري من البلدان العربية كانت �سب ًبا يف جهل
ال��ع��رب��ي ل��ل��غ��ت��ه ،ف���أح��ي��ان��اً تنتقي ه���ذه امل��ن��اه��ج ن�����ص��و���ص��ا قد
ي��ف��وق م�ستوى تراكيبها وم��ف��ردات��ه��ا الع�صر ال��ذي نعي�شه،
ليجد القارئ نف�سه �أمام متاهة كبرية من امل�صطلحات التي
�سيمر عليها حت ًما دومن��ا فهم ،وه��ذا ب�لا �شك �سي�ؤثر على
نف�س املتلقي يف تنفريه من لغته الأم ،وهنا يوجب التوازن
يف عر�ض امل��واد بلغة �سل�سة ب�سيطة مفهومة يف زمن و�صف
بال�سرعة يف ظ��ل وج���ود التقنيات الإل��ك�ترون��ي��ة وا�ستخدام
العامية فيها ب�شكل وا�سع.
وال��ذي يجعلني ابت�سم لهذه احل��روب التي ي�شنها الغرب
يف ت�شويه �صورة الإ�سالم ونبيه الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
هو �أنها مل ت��زد املحيطني بامل�سلمني من الغرب �سوى �أ ّنها
جعلتهم �أك�ث�ر بحثا وتلهثا مل��ع��رف��ة احلقيقة املغيبة عنهم
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي وغريها ،وما جعلني �أذيب
ابت�سامتي هو �أ ّنه ماذا لو مل يجدوا ما يروي عط�ش معرفتهم
من ترجمات العرب لكتبهم الدينية والفكرية واملعرفية حتى
يتبيوا احل���ق ،فلقد �أرج���ع ال��ك��ات��ب �إه��م��ال ال��ع��رب للرتجمة
�سببا مهما يف جهل الآخر حلقيقة الإ�سالم وامل�سلمني.
ويختم الكاتب مقالته يف املنا�شدة ب�����ض��رورة وج��ود دعم
لأق�سام اللغة والدرا�سات العربية يف دول الغرب لفهم ديننا
وح�ضارتنا على �أ�س�س �صحيحة ،وهنا �أ�شيد ب��دور ال�سلطنة
يف دعم مثل هذه املراكز وتو�سيع تعليم الغرب للغة العربية،
و�إن�شاء كل ّية ال�سلطان قابو�س لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها خري دليل وبرهان على اهتمام جاللته يف دعم اللغة
العربية وتو�سيع فهم الآخر للعرب امل�سلمني.
ولهذا وجب علينا االحتاد جميعا ملحاربة هذه االنتهاكات
لي�ست بالهتافات واال�ستنكارات والإدان����ات �أو بحرق �أع�لام
الآخ���ري���ن و� ّإن�����ا مب��ح��ارب��ت��ه��م ب��ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة وال�ترج��م��ة
امل��و���ض��وع��ي��ة ل��ل��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي ،ول��ن��ظ��ه��ر احل����ق ول����و ك��ره
الكافرون.
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