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مقــــال

ـــــة والإ�سالم بني التعاي�ش والت�صادم»
البالد العربية ،على �أم��ل ح�صول تغري يف �أو�ضاعهم
االجتماعية ،بعد �أن �أرهقهم نظام الذمة املتقادم ،ومل
يتحقق تطور ُيذكر مع نظام امللل العثماين.
ويف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان فيه م�سيحيو ال�شرق يبحثون
عن اخلروج ب�شتى ال�سبل من نري النفوذ الرتكي ،كان
اليهود يف تركيا �أقل حما�سا .وخالل العام  ،1918ذهب
البطريرك اليوناين الأرثوذك�سي ميليتو�س يف زيارة
�إىل حاخام �إ�سطنبول الأكرب يف م�سعى لك�سبه التفاق
جماعي يبحث يف م�صري غري تركي للق�سطنطينية،
تلقّى الإج��اب��ة التالية« :ن�ح��ن ق��ادة الأدي� ��ان ،مهمتنا
مي�ل�ي�ه��ا ال ��دي ��ن .ا� �ص � ِغ �إىل م ��ا ق��ال��ه ال �ن �ب��ي �إرم� �ي ��اء:
التم�سوا �سالم املدينة التي �سب ْيتُكم �إليها ،و�صلُّوا من
�أجلها �إىل ال��رب لأن �سالمكم يتوقّف على �سالمها».
بعد احلرب العاملية تزعزع التعاي�ش الديني يف ال�ضفة
اجلنوبية للمتو�سط ،وباملثل �ساهم ظهور القوميات يف
املتو�سط (منطقة البلقان) يف تزعزع التوازن القائم
منذ قرون.
حت ّول امل�سيحي الذمي ،مع تراجع الدولة العثمانية،
�إىل م�سيحي حممي من ِق َبل القوى الأوروبية .ومنذ
 1774كان لرو�سيا حماية امل�سيحيني الأرثوذك�س ،كما
لعبت فرن�سا الدور نف�سه جتاه الكاثوليك .وبد�أ غري
امل�سلم يقرتب من و�ضع قانوين مياثل �أو�ضاع الرعايا
الأجانب يف الدولة العثمانية ،كما �أن احلماية بالن�سبة
�إىل العديد من امل�سيحيني امل�شارقة كانت �صادرة من
القنا�صل الأوروب� �ي�ي�ن ال ال�ب�ط��ارق��ة امل���ش��ارق��ة �أو من
�سلطاتهم الدينية (�ص.)58 :
وجراء ما دب من اختالل يف والءات الطوائف امل�سيحية
يف امل�شرق العربي� ،إب��ان احلكم العثماين ،ت�ستوقفنا
يف الكتاب إ�ح��دى ح��االت التوتر ال�ب��ارزة ودور الأم�ير
عبدالقادر اجلزائري يف حماية امل�سيحيني يف دم�شق،
وه ��و ح ��دث ت��اري �خ��ي ،ع�ل��ى م��ا ي��ذك��ر ري �ك ��اردي ،زع��زع
ال�صورة ال�سلبية للم�سلم يف املخيال الغربي .فالأمري
مهجرين جزائريني
عبدالقادر املنفي يف دم�شق م��ع
َّ
من ِق َبل اال�ستعمار الفرن�سي كان م�ست�ض َعفا دافع عن
م�ست�ض َعفني لي�سوا من �أبناء ملته� ،أثناء �أحداث دم�شق
�سنة �� � �( 1860ص .)93-91:وم��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ،تع ّر�ض
ري� �ك ��اردي �إىل ح ��االت ل�ق��ي ف�ي�ه��ا م���س�ي�ح�ي��ون نحبهم
�شهداء على �أيدي م�سلمني بتهمة الردة �أو على �أيدي
م�سيحيني لأن�ه��م ان���ش�ق��وا ع��ن كني�ستهم �إىل كني�سة
غربية كاثوليكية باحثة عن التواجد يف امل�شرق؛ �إذ �إىل
حدود العام  1846بقيت الكاثوليكية غائبة عن م�شهد
امللل العثمانية� .أو كذلك �إىل ح��االت �أخ��رى يف نطاق
ال�صراع بني اليهود وامل�سيحيني ،ال��ذي ك��ان من �أب��رز
ف�صوله م�س�ألة ما ُيعرف بالقتل ال�شعائري لأطفال
م�سيحيني .وه��ي يف احلقيقة م�س�ألة بالغة التعقيد
تع ّر�ض لها امل�ؤرخ اليهودي �أرييل طُ َواف يف كتاب �صادر
بالإيطالية بعنوان «�أع�ي��اد ف�صح دامية :يهود �أوروب��ا

والقتل ال�شّ عائري» (� ،)2008ضمن مراجعة ج�سورة،
خَ لَ�ص فيها ط��واف �إىل ال �ت��و ّرط الفعلي لبع�ض من
�أبناء ملّته يف ممار�سة القتل ال�شعائري ،بغر�ض �إ�ضافة
املقد�س.
دم ّ
ال�ضحايا للفطري ّ
وحتت عنوان حرب �صليبية منقو�صة :حترير القد�س
�سنة  ،1917يورد ريكاردي ،مل ّا دخلت الوحدات الغربية
م��دي�ن� َة ال�ق��د���س و�أخ ��رج ��ت ب�ق��اي��ا ال �ق ��وات العثمانية
خالل العام  ،1917عنونت �صحيفة «�أفنريي ديطاليا»
بتاريخ  11دي�سمرب  1917بالبنط العري�ض «مت حترير
بيت امل�ق��د���س» ،بو�صفها ت�ض ّم مهد امل�سيحية ،حيث
املقد�سة
تبقى بيت املقد�س يف املخيال امل�سيحي املدينة ّ
ال �� �ض��روري��ة ل �ل �ح� ّ�ج ل�ل�ت�ط� ّه��ر م ��ن اخل �ط��اي��ا ،ومب�ع�ن��ى
م��ا فهي مو�ضع للخال�ص .و�أوردت ك��ذل��ك �صحيفة
الفاتيكان« ،لو�سرفاتوري رومانو» ،بتاريخ  16دي�سمرب
 1917ب�ش�أن ال�سيطرة الإ�سالمية على بيت املقد�س
�أن ذلك ي�شكّل «�إهانة ل�سائر امل�سيحيني» .لكن �شاءت
امل�ن��اورات ال�سيا�سية �أال تبقى الأرا��ض��ي املقد�سة حتت
�سيطرة االنتداب «امل�سيحي» بل حتولت �إىل احلليف
ال �ي �ه��ودي .ومل ي�ط��ل ح�ل��م الكني�سة بال�سيطرة على
ب�لاد مهد امل�سيح ،م��ع �أن�ه��ا كانت �صارمة يف الوقوف
�ضد مطامع ال�صهيونية .فقد ج��اء ر ّد البابا بيو�س
العا�شر (1914-1835م) يف اخلام�س والع�شرين من
يناير  1904على تيودور هرتزل حا�سما ،ب�ش�أن توطني
اليهود يف فل�سطني بقوله�« :إن اليهود مل يعرتفوا
بر ّبنا ي�سوع امل�سيح ولأجل ذلك لي�س بو�سعنا االعرتاف
بال�شعب اليهودي».
ودائما يف نطاق حماوالت الكني�سة العودة �إىل البالد
ال�ع��رب�ي��ة اع�ت�م��ادا ع�ل��ى ال �ق��وى ال�غ��رب�ي��ة �إب ��ان احلقبة
اال�ستعمارية .ي��ورد ري�ك��اردي �سنة  1830بعد الإن��زال

الفرن�سي يف اجلزائر �أُقيمت االحتفاالت يف مقر �سان
ل��وي����س ال�ف��رن���س��ي يف روم ��ا ب ��أم��ر م��ن ج��ري�ج��وري��و���س
ال �� �س��اد���س ع���ش��ر حت ��ت � �ش �ع��ار «ان �ب �ع��اث ك�ن�ي���س��ة ��ش�م��ال
�إفريقيا» (���ص .)161 :وق��د مثّل القدي�س �أوغ�سطني
(اب� ��ن م��دي �ن��ة � �س��وق �أه ��را� ��س اجل ��زائ ��ري ��ة« ،ث��اغ���س��ت»
قدميا) �شخ�صية حمورية يف م�شروع ع��ودة الكني�سة
�إىل بالد املغرب .وقد لعب املب�شّ ر الفيجري وتنظيم
الآب � ��اء ال�ب�ي����ض دورا رئ�ي���س��ا يف ذل ��ك امل �� �ش��روع ال ��ذي
راف�ق�ت��ه م�ظ��امل ك�برى �أب��رزه��ا حت��وي��ل ج��ام��ع كت�شاوة
عنوة �إىل كني�سة بعد حما�صرته من ط��رف اجل�نرال
ال �ف��رن �� �س��ي روف �ي �ج��و ��س�ن��ة 1932م ،وح � ��دوث جم ��زرة
ب�شعة ذهب �ضحيتها املئات من املعت�صمني باجلامع.
وال ��واق ��ع �أن� ��ه رغ ��م ال� �ع ��داء امل���س�ت�ح�ك��م ب�ي�ن الكني�سة
وال��دول��ة الفرن�سية� ،أم�ل��ى احل���ض��ور يف ب�لاد م�سلمة
توحيد ال���ص�ف��وف .وع�ل�ي��ه ،ات�ف��ق امل�ب���ش��رون وال�سا�سة
على �أن تن�صري �شعوب املنطقة يندرج يف �إطار م�صالح
ال�سيا�سة الأوروب �ي��ة و�ضمن تطلّعات الكني�سة .و�إىل
ع�شية ا�ستقالل اجلزائر بقيت الكني�سة ترنو �إىل دولة
متعددة الإثنيات والديانات على غرار جنوب �إفريقيا.
ويف �آخ��ر ال�ك�ت��اب ،وحت��ت ع�ن��وان« :ه��ل هناك �أ�صولية
�إ�سالمية واح ��دة؟» ي�ستعيد ري �ك��اردي اجل��دل الدائر
يف الأو� �س��اط الغربية ب���ش��أن الأ��ص��ول�ي��ات الإ�سالمية
وما ت�شكله من توتر يف املتو�سط ومن تهديد للغرب،
داعيا �إىل �ضرورة التمييز بني خمتلف دعوات الإ�سالم
ال���س�ي��ا��س��ي ،وم�ع��رف��ة م��ن ي�ق�ب��ل م�ن�ه��ا ح�ق��ا ب��ال�ن�م��وذج
الدميقراطي ال�غ��رب��ي ،خال�صا �إىل �أن ر�ؤى الإخ ��وان
امل�سلمني غ�ير ق ��ادرة على ال ��رواج �أو ال�ت��أث�ير يف كافة
�أرج� ��اء ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ال �سيما يف ح��رك��ات الإ� �س�لام
ال�سيا�سي يف املغرب العربي.
يف م�ؤلف ريكاردي ،ثمة تركي ٌز على اجلانب الديني يف
املتو�سط ،ولكن املتو�سط �أو�سع من اختزاله يف �صراع
ديني �أو يف ت��اري��خ دي�ن��ي .ولعل مقاربة ري�ك��اردي تلك
مت�أتية من التزامه الكهنوتي العلماين؛ فهو م�ؤ�س�س
م�ن�ظ�م��ة ��س��ان��ت �إي �ج �ي��دي��و ال � ��ذراع ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ال�ق��وي��ة
للكني�سة يف �إيطاليا .وم��ن امل��آخ��ذ على الكتاب �أي�ضا،
حت��ول بع�ض ف�صوله �إىل ا�ستعادة لتاريخ الأرم ��ن يف
ع�ه��د ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة م ��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر الكني�سة،
وتغافله عن الفظائع التي ارتكبها اال�ستعمار الغربي
يف املتو�سط ال �سيما يف بالد املغرب.
---------------- الكتاب« :البحر الأبي�ض املتو�سط :امل�سيحية والإ�سالمبني التعاي�ش والت�صادم».
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«البحر الأبي�ض املتو�سط ..امل�سيحيــ
�أمني منار *
عرف حو�ض املتو�سط تفاعل العديد من احل�ضارات على �ضفافه؛ �سواء يف ما�ضيه القدمي �أو يف تاريخه احلديث .فقد جمعت �شعوبه قوا�سم م�شرتكة
�صحبتها تباينات عميقة ،مبا جعل املتو�سط لي�س بحرا واحدا بل مركب من البحار ،كما يقول فرناند بروديل .وكتاب امل�ؤرخ الإيطايل والأ�ستاذ اجلامعي
�أندريا ريكاردي «البحر الأبي�ض املتو�سط» ،الذي نتوىل عر�ضه ،هو من امل�ؤلفات التي ُتعنى باملتو�سط يف تاريخه احلديث ،من منظور تفاعل �شعوبه على
ت�ضم دينني رئي�سيني :الإ�سالم وامل�سيحيةَ ،طب َعا تاريخها وما زاال حا�ضر ْين بقوة يف الكثري من التوجهات احل�ضارية.
نطاق ديني ،ال �سيما و�أن املنطقة ّ
وبالتايل لي�س كتاب ريكاردي ت�أريخا باملعنى احل�ضاري ال�شامل للمتو�سط ،بل هو كتاب يف تاريخ التفاعل الديني ،يرتكز على معاجلة ق�ضايا حقبة
حمددة.
ّ
م�ستهل الكتاب ،وحتت عنوان «�أزمة التعاي�ش يف املتو�سط يف القرن الع�شرين» ،ي�ستعر�ض ريكاردي تفاعل الأحداث ال�سيا�سية الدينية التي �شهدتها
ويف
املنطقة ،التي يبدو ال ُبعد احل�ضاري للم�سيحية والإ�سالم قويا يف توجيهها .حيث يقتفي الكاتب جذور التدافع بني ال�ضفتني اجلنوبية وال�شمالية،
الديني؛ �إذ يبدو الإ�سالم وامل�سيحية قدرهما الت�صادم ،جراء حتفّز كالهما لبلوغ كافة اخللق بدعوتيهما ،وجراء ر�ؤية كل
املحكوم بوجه عام بر�ؤى
ْ
منهما للعامل .فعلى خالف الديانات ال�شرقية الأخرى -كالبوذية والهندو�سية والكنف�شيوية والطاوية -ي�شعر �أتباع الإ�سالم وامل�سيحية ب�أن من واجبهم
خو�ض تب�شري كوين ،وبالتايل تو�سيع ت�أثري نفوذهم مبا يتجاوز احلدود التقليدية للدينني .وقد خلَّف التدافع احل�ضاري بني ال�ضفتني توترا دائما ،ح َّول
املتو�سط �إىل مقربة كربى ،كما يقول �صاحب مد ّونة املتو�سط فرناند بروديل .فما كان املتو�سط بحرا هادئا من زاوية �سيا�سية ،يف تاريخه احلديث ،بل
لكن ر�ؤية ريكاردي لل�صراع تبدو حمكومة بر�ؤية غربية جمحفة؛
كان ب�ؤرة �صراع بني جنوب �أ�صويل و�شمال الئكي تعددي ،بح�سب تو�صيف ريكارديَّ .
كون ال�صراع الذي عرفته املنطقة كان بالأ�سا�س بحثا عن الهيمنة يف ُبعديها ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وما كان ح�ضور الدين يف ذلك �سوى الحق من
اللواحق� ،أو مكمل من املكمالت يف �آلة الهيمنة الكربى.
وال ��واق ��ع �أن ��ه وم �ن��ذ ت��راج��ع ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة حت � َّول
املتو�سط �إىل م�سرح مناورات �أوروبية من جانب واحد،
ب��ات��ت ف�ي��ه ال���ض�ف��ة اجل �ن��وب �ي��ة� ،أو ال���ض�ف��ة الإ��س�لام�ي��ة
حتديدا ،منفعلة مبا ي�صدر عن �أوروبا �سيا�سيا وثقافيا،
وهو ما توا�صل �إىل التاريخ الراهن.
وب��رغ��م واق ��ع ال�ت�ن��اف��ر ب�ين ج �ن��وب امل�ت��و��س��ط و��ش�م��ال��ه،
فالطرفان مدع ّوان -بحكم اجلغرافيا والتاريخ -للعثور
على �شكل جديد للتعاي�ش يف هذا الواقع امل�شرتك الذي
ُي���س� َّم��ى امل�ت��و��س��ط ك�م��ا ي��رت�ئ��ي ري� �ك ��اردي .ول �ع��ل ال���ش��يء
الالفت يف ذل��ك امل�سار �أن احل��دود الدينية لأوروب ��ا قد
ت�ن��اغ�م��ت م��ع احل� ��دود ال���س�ي��ا��س�ي��ة -ال ��س�ي�م��ا ب�ع��د ط��رد
امل�سلمني واليهود من �إ�سبانيا -وتوا�صلت �أجواء ال مكان
لغري امل�سيحيني يف �أوروبا �إىل حدود الثورة الفرن�سية.
�ساد حينها التماهي بني املواطنة واالنتماء الديني ،حتى
�ضاقت الأمور على الأوروبي املغاير للنمط الكاثوليكي
الروماين ،وتبدو حرب الثالثني �سنة (1648-1618م)
بني الربوت�ستانت والكاثوليك� ،إحدى الف�صول البارزة
عن ذلك اجلو ال�سائد .ويف مقابل ذلك ،يرى ريكاردي
�أن الأو��ض��اع يف جنوب املتو�سط ،داخ��ل الف�ضاء العربي
َ
«املواطنَة» قائمة على
حتديدا ،كانت مغايرة ،فما كانت
طم�س الهوية الدينية للآخر ل�صالح هوية مهيمنة.
وعلى ما ير�صد الباحث ،و�إن �شكّل التمازج مع امل�سيحية



يف امل�شرق عن�صرا بارزا ،فقد كان التمازج مع اليهودية
يف بالد املغرب الوجه الآخر لذلك التمازج ،حتى �أفرز يف
ليبيا وتون�س واجلزائر واملغرب ت�شابها اجتماعيا كبريا
بني �أتباع الدينني ،ا�ستم ّر حتى ع�شية اجتياح اال�ستعمار
للمنطقة .لعل �أب��رز وج��وه التماثل يف تعدد ال��زوج��ات
ويف طقو�س الأولياء ويف الأعراف االجتماعية والعادات
ال�شعبية .وكما ي��رى ري�ك��اردي برغم هيمنة الإ��س�لام،
فقد كانت دار الإ�سالم دارا للجميع .بلغ معها نظام امللل
العثماين م�ستوى من التطور ،بات فيه التنوع الديني
مبثابة دول��ة داخ��ل الدولة ،تنتفي فيها احل��دود ومتت ّد
حيثما امتدت الطائفة.
دب حت� � � ّو ٌل ج� ��ذري يف �أو� �ض ��اع
و ُب �ع �ي��د ذل ��ك ال �ت �ع��اي ����شَّ ،
املتو�سط ،ويف الوقت ال��ذي ب��د�أ فيه انفتاح �أوروب��ا على
امل�غ��اي��ر ال��دي�ن��ي ،م��ع ان ��دالع ال �ث��ورة الفرن�سية وت�شكّل
ر�ؤى ال�ستيعاب الآخر ،بناء على «�إعالن حقوق الإن�سان
وامل ��واط ��ن» ال�ف��رن���س��ي  ،1789ب� ��د�أ ال �ع ��امل ال �ع��رب��ي مع
«الرجل املري�ض» ي�ضيق مبا ي�ض ّمه من طوائف دينية،
انتهى فيها امل�سيحي ال�شرقي -ك�م��ا ي�ق��ول ري �ك��اردي-
للإح�سا�س ب��االخ�ت�لاف ع��ن امل�سلم ،وك ��أن��ه ينتمي �إىل
عامل �آخر مرجعيته يف الغرب .واحلالة اللبنانية جلية
يف هذا ال�سياق ،حيث اكت�سح الت�أثري امل�سيحي الأوروبي
عقل ال�شرقي وروحه� ،إىل �أن �أُحلقت الكني�سة ال�شرقية

بالكني�سة الغربية .ففي ظ��ل اال�ستعمار الغربي باتت
الأق �ل �ي��ات امل�سيحية ال�ع��رب�ي��ة ط ��ورا ت�ط��ال��ب ب��دوي�لات
وت � ��ارة ب �ح �م��اي��ة �أج �ن �ب �ي��ة ،ب �ق��ي �أث� �ن ��اءه ��ا الأرث ��وذك� �� ��س
ال�ع��رب الأك�ث�ر تعلّقا بالعروبة .ذل��ك التحول الطارئ
ع �ل��ى ال� � ��والء احل� ��� �ض ��اري ،ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ي �ه ��ود ال �ب�لاد
العربية �أي���ض��ا ،فقد خ��رج ��ش��قٌّ وا��س��ع م��ن ال��ذي��ن ه��ادو
م��ع «ال �ت �ح��ال��ف الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ال �ع��امل��ي» (Alliance
 )Israelite Universelleم��ن ح�ضن ال�شرق
�إىل ح�ضن ال �غ��رب ،وح��ال��ة دم��ج ي�ه��ود اجل��زائ��ر �ضمن
امل �� �ش��روع اال��س�ت�ع�م��اري ال�ف��رن���س��ي ب ��ارزة ب�شكل وا��ض��ح.
فقد لعب التحالف املذكور دورا كبريا يف �إدخال اليهود
�ضمن دائرة الثقافة الغربية وتوجيههم وجهة مغايرة
ملا�ضيهم ال���س��ال��ف .و�إن ب�ق��ي ي�ه��ود ال��دول��ة العثمانية
حينها مبن�أى عن الدعاية ال�صهيونية لتيودور هرتزل
وع ��ن �إغ � ��راءات «ال�ت�ح��ال��ف الإ��س��رائ�ي�ل��ي ال �ع��امل��ي» ،على
خ�لاف م��ا حل��ق بيهود تون�س واجل��زائ��ر وليبيا الذين
�شهدوا تزعزعا عميقا دفع بالكثري منهم �إىل م�سايرة
النظام اال�ستعماري .تع ّر َ
�ض بول �صباغ �إىل الوهن الذي
�أ��ص��اب احلا�ضنة احل�ضارية العربية م��ن خ�لال ع ّينة
تون�س يف كتابه امل�ؤلف بالفرن�سية «تاريخ يهود تون�س»
( ،)1991مما �شجع اليهود للتعلق بامل�ستعمر الفرن�سي
وجودا وم�صريا ،وهو ما ينطبق تقريبا على �سائر يهود

