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مقــــال

ــــكرالإ�سبايناملعا�صر
ب�ح�ي��ث ك ��ان م�ن��ا��ص��را وجم��اه��را ب �� �ض��رورة اح�ت�لال
املغرب والق�ضاء على امل�سلمني .ثم ينتقل الباحث
ل �ع��ر���ض �أف� �ك ��ار «�آ�� �س�ي�ن ب��اال� �س �ي��و���س »1944-1871
وه ��و ُم���س�ت�ع��رب م���ش�ه��ور ل��ه ف���ض��ل ع�ل��ى ال��درا� �س��ات
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،خ���ص��و��ص��ا درا� �س ��ات ��ه ع ��ن اب���ن ع��رب��ي
وال�غ��زايل واب��ن ح��زم واب��ن م�سرة واب��ن طفيل وابن
باجة واب��ن طمل�س...وغريهم .وب�صدد الر�سول،
ي ��رى ب��اال��س�ي��و���س �أن ��ه جم ��رد ن��اق��ل ل�ل�إجن �ي��ل ،وم��ا
ورد منه �أو عنه مت نقله نقال حرفيا �أو مع َّدال من
ال�ت�ع��ال�ي��م امل���س�ي�ح�ي��ة ،وي ��رى ال�ب��اح��ث حم�م��د ب�لال
�أ��ش�م��ل �أن �أف �ك ��ار «ب��اال��س�ي��و���س م��زي�ف��ة ومتناق�ضة
وراف���ض��ة ل��ر��س��ال��ة الإ� �س�لام ور� �س��ول��ه ،ك�غ�يره��ا من
�أفكار املفكرين الإ�سبان».
ويف الف�صل الثالث ،عر�ض الباحث �صورة الر�سول
يف اخل �ط ��اب الإ� �س �ب ��اين امل �ع��ا� �ص��ر ب�ي�ن «ال�ت�ع���ص��ب»
و«الإره � ��اب» .وه�ن��ا يتوقف ال�ب��اح��ث عند املفكرين
املعا�صرين مثل خو�ستافو بوينو  1924ال��ذي دعا
ع�لان�ي��ة �إىل اج�ت�ث��اث الإ� �س�لام م��ن ج ��ذوره ب�سالح
العقالنية .بحيث طالب بعد �أح ��داث � 11سبتمرب
قائال« :ينبغي الهجوم على ج��ذور الإ�سالم ذاتها،
كما حدث مع الكني�سة يف القرن الثامن ع�شر ،وما
قام به ع�صر الأنوار يومئذ .ولكن طاملا ت�ؤخذ الأمور
برفق ،فلي�س يف و�سعنا القيام ب�أي �شيء .ال بد من
تدمري ج��ذور الإ��س�لام ول��ن يت�أتى ذل��ك �إال ب�سالح
ال�ع�ق�لان�ي��ة» (� ��ص  .)103وي ��رى ال �ب��اح��ث �أنَّ بنية
خطاب خو�ستافو م�ستن�سخة ومعدلة وم�صطنعة،
يعميها التع�صب وال ترى من الإ�سالم غري �صوره
املحرفة وامل�شوهة ،وهي لفئات قليلة جتهل بدورها
روح الإ�سالم وجوهره املعتدل.
وي �ن �ت �ق��ل ال� �ب ��اح ��ث ف �ي �م��ا ب �ع ��د �إىل ع ��ر� ��ض �أف� �ك ��ار
الفيل�سوف الإ� �س �ب��اين «�أوخ�ي�ن�ي��و ت��ري��ا���س» -1942
 ،2013الذي در�س احلقيقة املحمدية درا�سة معمقة
حماوال �إرجاعها �إىل م�صادرها الثيولوجية .منبها
�إىل �أنه ما من �ضرورة للت�شكيك يف �أن هناك م�صادر
��س�م��اوي��ة ل�ل��دع��وة امل�ح�م��دي��ة� .أم ��ا امل�ف�ك��ر الإ��س�ب��اين
ثي�سار ف�ي��دال �صاحب ك�ت��اب «�إ��س�ب��ان�ي��ا يف مواجهة
الإ�سالم :من حممد �إىل بن الدن» ،الذي ي�سعى من
خالله �إىل ر�سم ��ص��ورة �سيئة وباطلة للم�سلمني.
ك �ت��اب ي� ��روج ل�ث�ق��اف��ة ال �ك��راه �ي��ة وال�ت�ح��ري����ض على
الإ�سالم.
وي�ن�ت�ق��ل ال�ب��اح��ث يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع والأخ �ي�ر �إىل
تف�سري دالالت اخل �ط��اب ح ��ول ال��ر� �س��ول يف الفكر
الإ�سباين املعا�صر .ويح�صر هذه البنية يف داللتني؛
هما« :الرفع من قيمة الذات الإ�سبانية /الغربية»

و»الو�ضع واحلط من قيمة الغري/الإ�سالم ورموزه
املقد�سة» ،وانطالقا من ت�ضخيم ال��ذات امل�صطنع
الذي ينطلق منه املفكرون الإ�سبان الذين �أنتجوا
ي�ب�ت�ع��د ك ��ل االب �ت �ع ��اد ع ��ن �آداب ال �ب �ح��ث ،وال ��وف ��اء
ب� ��أخ�ل�اق احل � ��وار .وك �م��ا ي �ق��ول ال �ب��اح��ث« :خ �ط��اب
ي�ت���س��م ب�ك��ون��ه ي �ح��ول بكيفية م��و��ض��وع�ي��ة دون �أي
تقارب فكري� ،أو �إج��راء �أي ح��وار ديني� ،أو تر�سيم
�أي �سلم �سيا�سي بني امل�سلمني...وغريهم عموما،
وكانت
وبينهم وبني الإ�سبان خ�صو�صا» (�ص.)140:
ْ
نتيجة انزياح الفكر الإ�سباين عن مقا�صده احلقة
�أنه �أنتج خالفا �أيديولوجيا وثقافيا بني تقليدين
دي�ن�ي�ين ال��واح��د منهما يف م��واج�ه��ة الآخ� ��ر ،وهما
ال�ع��امل امل�سيحي والإ� �س�ل�ام .ومل يتوقف اخل�لاف
عند ه��ذه احل��دود والنتائج ،ب��ل جت��اوزه��ا ليتحول
�إىل خ�سارة ح�ضارية يف املا�ضي حينما حتول جنون
اال�ستحواذ على الأر�ض �إىل ه�سترييا دينية �أ�سفرت
عن ع�صبية وعن�صرية وحماكم تفتي�ش دون مبداد
اخل��زي تاريخا م��ن الإب ��ادة والإق���ص��اء .ث��م خ�سارة
يف احلا�ضر حينما �أن���ش��أت خطابا فكريا حتريفيا
و�إق�صائيا و�أن��ان�ي��ا .وب��ذل��ك ي�ك��ون ه��ذا ه��و ال�سياق
ال �ع��ام ال ��ذي �أن �ت��ج ال�ن�ظ��رة امل�ن�ح��رف��ة ع��ن الإ� �س�لام
و�إىل ن�ب�ي��ه ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام .وك �م��ا ي �ق��ول ال �ب��اح��ث:
«��س�ي��اق ال �� �ص��راع ال�غ��رب��ي م��ع دي ��ن ال �ه��دى ور��س��ول
الرحمة .وهو ال�سياق ذاته الذي �أفرز خطابا حول
الإ�� �س�ل�ام ،ون�ب�ي��ه ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام ،مت � ّي��ز ب�ك�ث�ير من
�سمات «ال�ب��ؤ���س» و»اجل �ن��ون» ،م�ي��زا ب��دوره�م��ا ذلك

التاريخ���( »...ص ،)12:و�إذا نظرنا �إىل هذا التاريخ
وخ�ط��اب��ه ال�ف�ك��ري ق��دمي��ه وح��دي �ث��ه�� ،س�نرى �أن ��ه ال
يه ِّيئ �أ�سباب احل��وار البناء والفعال مع امل�سلمني،
وال ي�ضمن ��ش��روط التفاهم امل�ن�ت��ج ،لأن��ه ي�صطنع
�أدوات من خارج الن�سق العلمي للحجاج واملناظرة؛
�إذ حتكمه م�ع��اي�ير �أخ�لاق�ي��ة وت�سيطر عليه ن��واي��ا
�سيا�سوية ال تقوم على معايري احلقوق الأ�سا�سية
الإن�سانية التي تدعو �إىل التفاهم والتعاي�ش ب�أمن
و�سالم مع احتفاظ كل طرف بثقافته ومعتقداته
وال�سعي نحو ب�ن��اء ح�ضارة �إن�سانية م��ن الت�سامح
والعطاء املتبادل.
ث ��م ي�ن�ت�ه��ي ال �ب��اح��ث �إىل �أنَّ الإ� �س �ب ��ان ا��س�ت�ع�م��اه��م
اخل ��وف م��ن الإ�� �س�ل�ام وت��اري �خ��ه احل��ا� �ض��ر ب �ق��وة يف
دمائهم وجوارهم اجلغرايف؛ ف�ض َّيعوا على �أنف�سهم
ف��ر��ص��ة ت��اري�خ�ي��ة للنهو�ض ب��احل��وار ال��دي�ن��ي على
�شروط من العدل والإن�صاف ،من منطلق اجلوار
التاريخي خالل الوجود الإ�سالمي يف الأندل�س� ،أو
من منطلق اجلوار اجلغرايف مع القطر املغربي.
وتكمن قيمة هذا البحث يف �أنَّه اقتحم متون الفكر
ُ
الإ��س�ب��اين ،باللغة الإ�سبانية .كا�شفا جوهر ر�ؤيته
وم �ت �ن��ه ودالل� �ت ��ه ال �ف �ك��ري��ة وال��دي �ن �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة
وال �� �س �ي��اق ال �ت��اري �خ��يَ .ي� � ْن� ��أى ك ��لَّ ال �ن ��أي ع��ن امل�ق��ام
العلمي واالن �ت �م��اء احل���ض��اري وامل�ع�ي��ار الأخ�لاق��ي.
ال ي �ك��ف ع ��ن ت ��ردي ��د �أك �ث��ر ال �ت �ه��م ب �ط�لان��ا يف حق
الر�سول ونبوته وحق الإ�سالم ودعاماته .وبذلك،
فكَّك الباحث حممد ب�لال �أ�شمل �سر ره��اب الفكر
الإ�سباين املعا�صر من الإ�سالم .املتمثل يف اخل�شية
من فقد الأندل�س من جديد وجتربتها امل�أ�ساوية
م��ع حكم اجل�ن�رال فرانكو ال��ذي ا�ستعان باملغاربة
للق�ضاء على اجلمهوريني .وبذلك حت��ول الرهاب
م��ن اجل ��ار �إىل خ��وف ه��ائ��ل م��ن الإ� �س�ل�ام� ،صاحبه
ت��أوي��ل �صدامي؛ فكلما كانت املواجهة �شديدة مع
الإ�سالم� ،أ�صبح اخلوف متعاظما على �إ�سبانيا منه.
�أم� ��ام ال�ف�ك��ر الإ� �س �ب��اين ال�ك�ث�ير م��ن ال��وق��ت مل ��داواة
�أمرا�ضه النف�سية عن الإ�سالم والكثري من اجلهد
لإع��ادة بناء �صورة �صحيحة وحقيقية عن الإ�سالم
ورموزه املقد�سة.
.............................
 الكتاب�« :صورة الإ�سالم يف الفكر الإ�سباين املعا�صر ..تزكيةالذات وجتريح الغري».
 امل�ؤلف :د.حممد بالل �أ�شمل. النا�شر :دار نون للن�شر-الإمارات ،الطبعة الأوىل .2015 عدد ال�صفحات� 154 :صفحة.كاتب وروائي مغربي



مقــــال

محرم  1437هـ  -أكتوبر 2015م

�صورةالإ�سالميفالفـــــ
�سعيد بوكرامي
تع�صب الفكر الإ�سباين جتاه
ُ
ير ْوم كتاب «�صورة الر�سول ُم َّمد يف الفكر الإ�سباين املعا�صر :تزكية الذات وجتريح الغري»� ،إىل تف�سري �أ�سباب ُّ
الإ�سالم ورموزه املقد�سة؛ انطالقا من حقل الفكر الإ�سباين املعا�صر ..ويعود اهتمام هذا الأخري بالإ�سالم ورموزه �إىل تخوف ورهاب وعداء
ا�ست�شرى يف الع�صر الو�سيط وات�سم بالعدوانية جتاه الإ�سالم وامل�سلمني خالل املواجهة الع�سكرية بينهما يف احلروب ال�صليبية �أو قبل ذلك يف
حروب اال�سرتداد للأندل�س ،والتي حت َّولت �إىل فكر عن�صري يطبق نظرة عرقية �إىل ال�شعوب ما بني راقية ومنحطة .هذه العدوى العدائية
انتقلتْ �إىل الفكر الإ�سباين املعا�صر ،الذي �أ�صيب بدوره بذعر وقلق من دعوات ا�ستعادة الأندل�س �إىل احلكم الإ�سالمي ،والرغبة يف ال�صالة
مب�سجد اخلريالدا .كما يدَّ عي املفكر الإ�سباين كامبوامور قائال« :ويبدو �أنَّ هذا القلق حتول �إىل رهاب نف�سي ي�ستبد بالفكر الإ�سباين ،وي�شكل
واحدة من البنيات التي تتجوهر بها اخلطابات الإ�سبانية حول الإ�سالم وامل�سلمني» .ومن هُ نا ،يتَّ�ضح للباحث �أنَّ جوهر الفكر الإ�سباين حول
ثم فهي
الإ�سالم مل ينتج غري اجلهل والتحريف .وكما يقول الكاتب« :مل ترتك لغريها با ًبا من �أبواب التدلي�س والتلبي�س �إال طرقته ،ومن َّ
تخ�سر فر�صة تاريخية يف النهو�ض مب�س�ؤولية احلوار الديني على �شروط من العدل والإن�صاف ،من منطلق اجلوار التاريخي خالل الوجود
الإ�سالمي يف الأندل�س� ،أو من منطلق اجلوار اجلغرايف مع القطر املغربي» (�ص.)5:
ِّ
ويو�ضح الباحث �أنَّ من �أهداف بحثه درا�سة هذا الو�ضع الفكري احلرج عرب درا�سة وا�صفة ملنت الفكر الإ�سباين املعا�صر وم�ضمونه .درا�سة ناقدة
للمعنى و�سياقاته التاريخية والدينية ،ومتفح�صة للمقا�صد وغاياتها ،را�صدة للآفات وهناتها ،وا�ضعة احلق حيث تراه يف منزلته ،وطارحة
الباطل حيث تراه يف رتبته.

ومن خالل ما قلناه ،يبدو جل ًّيا �أنَّ الكتاب يرنو �إىل
درا�سة خطاب الفكر الإ�سباين املعا�صر و�صورته جتاه
ال��ر��س��ول ،وم��ا ت��رت��ب عنها م��ن «ت��وت��ر ح ��اد» و»��ص��راع
عقدي» يف مرجعيته امل�سيحية �أو العلمانية ،التي غلب
عليها احل�ضور الأيديولوجي منهجا ومعرفة؛ لأنها
مل تكن من�صفة وال حمايدة وال مثمرة؛ بحيث �أنَّها
كانت َم ْيال �إىل التع�صب وال�صراع العبثي مع الإ�سالم.
وي �� �س �ت��دع��ي ال �ك��ات��ب يف ت �ق��دمي��ه ال �ع ��ام ل�ل�ك�ت��اب ر�أي ��ا
ي�ن�ح��از �إىل ال�ع�ق��ل والإن �� �ص��اف وه��و للباحثة م��اري��ة
مرتني غومز؛ تقول الباحثة مقرتحة و�سيلة حلل
ال�صراع« :لي�س من ال�صواب �أن يفر�ض الغرب قيمه،
وي���س�ق��ط ه��و الآخ� ��ر يف ت�ط��رف��ه اخل ��ا� ��ص� .إنَّ حمل
النا�س على الليربالية ،وا�ستنبات االح�ترام حلقوق
الإن �� �س��ان ب �� �ص��ورة عنيفة يف ال �ع��امل الإ� �س�ل�ام ��ي� ،أو
ت�سريع �إيقاعها هناكُ ،يكن �أن يكون غري م�أمون
ال �ع��واق��ب� .إنَّ ال�ت�ع��ود ع�ل��ى ه ��ذا ي�ح�ت��اج �إىل ال��وق��ت
واحليطة ،وكثريا من التخل�ص من الأحكام امل�سبقة
من لدن الغرب .ما ينبغي عمله ،هو ت�شجيع التطور
ال�سيا�سي يف ال�ب�لاد الإ�سالمية وال���ش��روع يف تبادل
حمرتم للتقاليد» (�ص.)9:



ورغم اعرتاف الباحث حممد بالل ا�شمل ا�ستنادا �إىل
مقولة الربوفي�سور جر�سيه جومز هريا�س ب�أنَّ م�س�ألة
حوار احل�ضارات عبارة عن «متاهة حقيقية» حمفوفة
بال�صراع والب�ؤ�س واجلنون للنظر بعمق يف منت هذا
الفكر الإ��س�ب��اين واق�ف��ا على بنيته ورا� �ص��دا دالل�ت��ه.
من خالل �أربعة ف�صول� .ض َّمنها مبحثا �أول عن بنية
اخلطاب حول الر�سول يف الفكر الإ�سباين الو�سيطي.
من بداية ت�شكل �صورة الر�سول يف الفكر الإ�سباين
املت�صل بالإ�سالم ونبيه .مع «رامون مارتي الذي طغى
ع�ل��ى ف�ك��ره ظ��اه��رة االع�ترا���ض وال �ت��داف��ع م��ن خ�لال
تزكية الذات الغربية وجتريح الذات الإ�سالمية .لكن
رغ ��م ال �ع��داء امل�تر��س��خ يف ه ��ذا اخل �ط��اب ،ف�ق��د ظهرت
باملقابل خطابات مدافعة عن الإ�سالم وم�ساملة معه؛
�أهمها :موقف «�أن�سليم طورميدا» و«خوان ال�شقوبي».
ث��م ي�ع��رج ال�ب��اح��ث على م��وق��ف «رام ��ون ل�ي��وال» ال��ذي
ي�ن�ظ��ر �إىل ال��ر� �س��ول ن �ظ��رة ع��دائ �ي��ة وع�ن���ص��ري��ة� .أم��ا
«خ ��وان ال�ط��ورك�ي�م��ادي» ،فيعدد ب�سذاجة م��ا يعتربه
الأخطاء الأ�سا�سية ملحمد �صلى اهلل عليه و�سلم.
ويف الف�صل الثاينُ ،يربز الباحث بنية اخلطاب حول
الر�سول يف الفكر الإ�سباين املعا�صر انطالقا من رفع

ال��ذات وو�ضع الغري ،ويتوقف فيه عند �آراء «دون�سو
ك��ورت �ي ����س  ،»1517-1436ال �ت��ي ت�ت�م� َّي��ز ب��اال��س�ت�ع�لاء
وال � �ع� ��داء وال �ك ��راه �ي ��ة ح� ��ول ك ��ل م ��ا مي �ث��ل الإ�� �س�ل�ام،
وب��ال�ن�ظ��رة اال��س�ت�ع�م��اري��ة؛ بحيث �أن ��ه ك��ان ي��دع��و �إىل
ا�ستئناف احلروب ال�صليبية لطرد الإ�سالم من دياره،
بدعوى ع��دم امتالك الإ��س�لام للحقيقة وال�شرعية،
و�أن ��ه جم��رد «�شجرة عقيمة»� .أم��ا «�أن�خ�ي��ل جانيفيت
 ،»1898-1865ف�يرى �أنَّ الإ��س�لام ي�صري خطريا «�إذا
�سمح ل��ه بالهيمنة على �أرا� ��ض ك�ث�يرة م��وح��دة ،فيما
بينها ومت�شكلة م��ن راب �ط��ة دي �ن �ي��ة» ،يف ح�ين يعترب
«رام ��ون كامبو �أم ��ور � »1901-1817أنَّ ال��ر��س��ول «من
ال ��رج ��ال ال �ع �ظ��ام ال��ذي��ن ج�ع�ل��وا ال�ت�ع���ص��ب غ��اي�ت�ه��م»،
وهذا الفكر من منطلقه ُيظهر العداء ،وال ُيكن �أن
ن� ِّؤ�س�س عليه حوارا ح�ضاريا .بيد �أن «منينديث بياليو
عد من �أكرب امل�ؤرخني يف املدر�سة
 »1912-1856الذي ُي ُّ
التاريخية الإ�سبانية ،ذات ال�ن��زوع القومي املتطرف
امل ّيال �إىل الغلو .ومن ذلك اعتباره الر�سول منتحال
لأح�سن ما يف اليهودية وامل�سيحية ،و�أن �أف�ضل ما يف
الإ� �س�لام م ��أخ��وذ م��ن ال�شريعة ال�ق��دمي��ة واجل��دي��دة.
فكان فكره م�شابها لأفكار �أ�صحاب حماكم التفتي�ش؛

