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أوهام الغرب عن اإلسالم في العصر
االستعماري

زينب الكلباين

التو�سع والت�ش ُّعب؛ فالبلدان اال�ستعمارية مل تكن ت�سلك �سيا�سة مُوحدة ،و�إن التقت غايتها و�أهدافها ،وتقاربت
ال�سيا�سات جتاه الإ�سالم يف الع�صر اال�ستعماري مو�ضو ٌع �شديد ُّ
ري من الأحيان ،كما �أنها مل تكن تتعامل مع الإ�سالم ب�صفته دينا �أو ح�ضارة ،بقدر ما كانت تعامله ب�صفته ف�ضاء جغرافيا و�سيا�سيا ،وكثريا ما عنتْ
و�سائلها ومناهجها يف كث ٍ
كلمة «�إ�سالم» يف الأدبيات اال�ستعمارية ما نطلق عليه عادة عبارة «العامل الإ�سالمي»؛ لذلك ف�إ َّن ال�سيا�سات قد اختلفت �أي�ضا ح�سب املناطق ،وما كان منها مطلوبا لذاته
ريا ما برز �ش�أنه ب�سبب اجلوار ،و�سعي القوي �إىل فر�ض �سيطرته
ب�سبب ما يزخر به من خريات «الهند مثال» ،وما كان مهما ب�سبب موقعه اجلغرايف والإ�سرتاتيجي ،و�أخ ً
على ال�ضعيف ،ال �سيما �إذا ح�ضرت م�شاعر الث�أر من تاريخ مل يكن فيه القوي قويا دائما ،وال ال�ضعيف �ضعيفا دائما .وهذا ما ناق�شه الباحث حممد احلداد يف مقاله املن�شور
يف «جملة التفاهم».
م�ث��ل ه ��ذا امل��و� �ض��وع ق��ا ِب��ل لأن ي �ط��رح م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر �أ��ص�ح��اب
ال�سيا�سات� ،أو م��ن وج��ة نظر ال��ذي��ن خ�ضعوا لتلك ال�سيا�سات.
فمن وجهة النظر الأوىل ،مل يكن اال�ستعمار �إال م�سارا لإدخال
ال�شعوب املتخلفة �إىل احل�ضارة ،واقت�سام مكت�سبات احلداثة معها،
وتدريبها على ا�ستعمال التكنولوجيات والإ� �ض��اءة بالكهرباء،
والتوا�صل بالهاتف وتدريبها على املعارف الريا�ضية واجلغرافية
وال�ط�ب�ي��ة احل��دي�ث��ة ،و��ص��د حكامها ع��ن ال�ت���ص��رف ب��الإط�لاق يف
الرعية و�إلزامهم بالتقيد بالد�ستور والقوانني ،هذه هي ال�صورة
التي تربز مثال يف مذكرات بع�ض كبار ال�سيا�سيني الذين تولوا
منا�صب خطرية وح�سا�سة يف الإدارة اال�ستعمارية.
�أم��ا م��ن وج��ة النظر الثانية �-أي ر�ؤي��ة امل�ستعمرين (بالفتح)-
ف�ستربز ال���ص��ورة طبعا على ط��رف نقي�ض ،و�سيعد اال�ستعمار
��ض��رب��ا ل��وح��دة ال�ب�ل��د ون�سيجه االج�ت�م��اع��ي امل�ت�م��ا��س��ك وثقافته
العريقة و�أخ�لاق��ه ال�سامية ،و�ستحتل م�س�ألة التحديث امل��ادي
مكانة ثانوية مقارنة باجلوانب املعنوية والأدبية؛ نظرا ملا �أ�صاب
الأم ��ة م��ن وي�ل�ات ،وق��د حتمل ال�سيا�سات اال�ستعمارية �أحيانا
امل�س�ؤولية الكاملة يف كل مواطن اخللل والوهن ،مع �أن بع�ضها
م ��وروث م��ن م��رح�ل��ة م��ا ق�ب��ل اال��س�ت�ع�م��ارَ ،ب � ْي��د �أن ب�ن��اء ال��وح��دة
الوطنية �ضد امل�ستعمر ،وجتيي�ش الإرادات ملقاومته ،وال�سعي
�إىل �إقناع املجتمعات ب�إمكانية التغيري ،كانت ب�صرف النظر عن
التاريخ البعيد ،وح�صر االهتمام يف اللحظة اال�ستعمارية ذاتها،
مف�صولة عما ك��ان املفكر اجل��زائ��ري مالك بن نبي يطلق عليه
«القابلية لال�ستعمار».
ولقد َّ
ف�ضلنا يف هذا املقال �أن نطرق املو�ضوع من زاوية خمتلفة،
فلم نتجه �إىل �أ�صحاب الوجهة الأوىل وال �إىل �أ�صحاب الوجهة
الثانية ،و�إمن��ا �أردن��ا �أن نع ّرف ب�أثر طريف وغري معروف ،تركه
ك��ات��ب �أ�صبح ال�ي��وم يف ع��داد امل�غ�م��وري��ن ،ب��ل املجهولني� ،صاحب
الأث��ر هو �أحمد ر�ضا -كاتب تركي -در�س يف العديد من املعاهد
واجلامعات �إىل �أن تقلد رئي�س الربملان العثماين عام 1895م.
كان �أحمد ر�ضا �شديد الإعجاب باحل�ضارة الأوروبية ،وبفل�سفة
�أوغ���س��ت ك��ون��ت ال��و��ض�ع��ان�ي��ة ،و��س�خ��ر ح�ي��ات��ه ك�م��ا ي�ق��ول مل�ق��اوم��ة
ا� �س �ت �ب��داد ال���س�لاط�ين ال�ع�ث�م��ان�ي�ين م ��ن ج �ه��ة ،وت �ع��ري��ف ��ش�ع��وب
الإمرباطورية مبحا�سن احل�ضارة احلديثة ،و�سخر قلمه لتحقيق

الغايتني ،ورغ��م اجلهود التي بذلها للدفاع عن �صورة الإ�سالم
وامل�سلمني ومهاجمة ال�سيا�سات اال�ستعمارية جتاههم ،ف�إن ذكره
يكاد يكون معدوما يف املراجع العربية ،و�إذا ما ذكر في�شار �إليه
غالبا ب���ص��ورة امل�ت�غ��رب ،وي��رج��ع ذل��ك �إىل ع��دة �أ��س�ب��اب منها �أن��ه
مل يكن يخفي �إعجابه بالثقافة واحل�ضارة احلديثتني ،و�إن مل
يكن يخلطهما بال�سيا�سات اال�ستعمارية ،ومنها دوره يف جمعية
«تركيا الفتاة» التي �أ�سهمت يف الإطاحة بال�سلطان عبداحلميد
�سنة 1909م ،ومنها منا�صرته لق�ضية حترير امل��ر�أة .وحت�ضرنا
هنا حادثة طريفة تثبت مدى تغري الأفكار بتغري الأزمنة ،فمن
امل��آخ��ذ على �أح�م��د ر�ضا ع�ب��ارة ا�شتهرت عنه ،وق��د نقلها �شكيب
�أر� �س�لان وق��ال�ه��ا عندما ت��وىل ر��س��ال��ة ال�برمل��ان ال�ع�ث�م��اين ،ال��ذي
ا�ستعيد بعد عزل عبداحلميد الثاين� ،إذ هن�أه �أحدهم با�ستعادة
الربملان ،وق��ال له� :إن الإمرباطورية العثمانية دخلت بذلك يف
م�صاف البلدان املتقدمة ،فرد عليه بالقول� :إن الإمرباطوية لن
تكون جديرة ب�صفة التقدم� ،إال �إذا ج��اء ي��وم ن��رى فيه �شاباتها
يعربن مع ال�شباب ج�سر البو�سفور� ،سافرات الوجوه ،مت�ساويات
يف احلقوق ،وقد اعتربت هذه الأمنية من الكبائر يف ذلك الوقت،
و�إنها من �شواهد احلملة املمنهجة �ضد الإ�سالم.
جمعا بني �إ�ضعاف اخلالفة ،وتغيري منط حياة امل��ر�أة ،والوا�ضح
�أن الذين ذهبوا هذا املذهب مل يطلعوا على كتابات �أحمد ر�ضا
بالفرن�سية ال�ت��ي ��س�خ��ره��ا ل�ل��دف��اع ع��ن الإ� �س�ل�ام وامل���س�ل�م�ين ،ال
�سيما ونحن ن��رى ال�ي��وم عبور الفتيات ج�سور �إ�سطنبول ،وقد
�أ�صبح �أم��را عاديا ،ال يكاد يثري حفيظة �أح��د ،و�إمن��ا هي العادات
والتقاليد ت�ستقر يف الأذه ��ان ،وتختلط بالدين ف ُت�صبح وك�أنها
ج ��زء م��ن ق��دا��س�ت��ه وع �ل ��وه ،وي�ت�ه��م ك��ل م��ن ي�ت�ج��ر�أ ع�ل��ى نقدها
بالتطاول على الدين ذاته.
لقد تراجع الدافع الديني ظاهريا ،و�أ�صبحت الدوافع املادية هي
الطاغية يف العالقات بني الأمم ،و�أ�صبحت البنوك هي املعابد،
و»ب �ل��وت��و���س» (�إل ��ه احل ��رب) م�ع�ب��ود ال�غ��رب�ي�ين؛ َب � ْي��د �أن «�أوروب� ��ا
الر�سمية» -ي�ق��ول ال�ك��ات��ب -مل تتحرر م��ن املفاهيم الالهوتية
وامليتافيزيقية ،ومل تتخل�ص من تع�صبها القدمي �ضد الإ�سالم،
وقد جتلى ذلك يف �سيا�ساتها اال�ستعمارية.
�أم� ��ا ع��ام��ة امل ��واط �ن�ي�ن ،ف�ل�ا ي�ق�ي�م��ون �آراءه� � ��م وم��واق �ف �ه��م على

املعرفة ،و�إمن��ا هم �ضحايا ما يقوله الر�سميون من �سيا�سييهم،
وال قدرة لهم على تبني حقائق الأم��ور ،يقول الكاتب�« :إذا رفع
قناع احل�ضارة احلديثة فلن جن��د غ�ير �أف�ك��ار الع�صر الو�سيط
وم�سلماته».
ويبقى اجلانب املهم يف كتابه التنبيه �إىل �أن العديد من الأزمات
وامل ��واج �ه ��ات واحل � ��روب ال مي�ك��ن ت�ف���س�يره��ا ب�ط��ري�ق��ة منطقية
وم�ع�ق�ل�ن��ة .وه ��و م ��ا ي��ذك��رن��ا ب�ن�ظ��ري��ة ط��رح�ه��ا م ��ؤخ ��را اخل�ب�ير
الإ�سرتاتيجي دومينيك موازي دعاها «جغرا�سيا�سة العواطف»؛
باعتبارها يف ر�أي ��ه �أح��داث��ا قائمة على ال�ع��واط��ف واالن�ف�ع��االت.
وح�سب نظرية موازي ف�إن النزاعات الأ�سا�سية يف العامل الراهن
حتركها العواطف ،وهي اخلوف والأمل وال�شعور باملهانة ،وعلى
هذا الأ�سا�س يقر�أ �أحداث الثورات العربية على �أنها ثورات �ضد
ال�شعور باملهانة؛ بينما يحلل الو�ضع الآ�سيوي على �أن��ه نتيجة
ال�شعور ب��الأم��ل ،والو�ضع الإ�سرائيلي على �أن��ه نتيجة ال�شعور
باخلوف.
وب�صرف النظر ع��ن ه��ذه التفا�صيل؛ ف ��إن ال��راب��ط ال��ذي جنده
بني كتابي �أحمد ر�ضا ودومينيك موازي هو �إقحام العوامل غري
املادية يف فهم النزاعات وال�صراعات ،فلئن كانت العوامل املادية
مثل البحث ع��ن ال �ث��ورات اجل��دي��دة ،وم���ص��ادر الطاقة وتو�سيع
الأ� �س��واق ميكن متابعتها ب�سهولة ،ف ��إن هناك ع��وام��ل �أخ��رى ال
ت�ق��ل �أه �م �ي��ة؛ لكنها غ�ير م�ع�ل�ن��ة ،وك �ث�يرا م��ا ي�صعب حت��دي��ده��ا
واال�ستدالل عليها ،و�أثرها يف النزاعات عميق ومتوا�صل.
فمن هذه العوامل وزن امل�سلمات التاريخية والثقافية وال��ر�ؤى
امل�ستنبطة جت��اه الآخ��ري��ن ،وت�صنيف ج��زء من الب�شر على �أنهم
مي�ث�ل��ون ا��س�ت�ث�ن��اء ي�ب�رر م�ع��ام�ل�ت�ه��م خ ��ارج ال �ق��واع��د الإن���س��ان�ي��ة
املعهودة ،وت�ستند هذه االدع��اءات �إىل �صياغات حمرفة للتاريخ
وللحا�ضر تتخذ ذرائع لتربير االعتداءات مبختلف �أ�شكالها� .إن
العامل الإ�سالمي يثري كثريا من االنفعاالت يف الغرب ،مبا يجعل
التعامل معه �-سابقا وراه�ن��ا -تعامال قليل العقلنة يكاد يكون
غري قابل للفهم والتحليل ملن �أراد �أن يتعاطى معه من جوانبه
املادية ال غري ،وال ي�سرب خلفياته التي قد تكون �أحيانا غائبة على
�أ�صحاب القرار �أنف�سهم.
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