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مقــــال

ـــرب الـم�ستعرة جمددا �ضد الإ�سالم»
امل �ه �م��ة) ،وع �ك��ف ع�ل��ى ا��س�ت�ئ���ص��ال ال�ت�ع�ب�ير ال�شهري
«احلرب العاملية على الإرهاب» من مفردات احلكومة،
واعتماد تعابري �أخرى بد ً
ال منه؛ مثل« :احلرب �ضد
�شبكة الكراهية والعنف وا�سعة النطاق» .وقال �أوباما
يف خطابه ال�شهري بالقاهرة «�إن احل�ضارة مدينة
للإ�سالم»� .إال �أنَّ خطابه البالغي ال��ذي جنح �إىل
الدبلوما�سية ،وحت� َّرر من االرتباك خالفًا ملا كانت
عليه خ�ط��اب��ات �سلفه ،مل مينع احلملة ال�صليبية
اجلديدة التي ا�ستمرت يف عهده.
وي�ؤكِّد امل�ؤلف �أنَّ احلملة ال�صليبية اجلديدة لي�ست
حرب ع�سكرية ،و�أن احلمالت
حر ًبا مقد�سة ،بل هي
ٌ
الع�سكرية بتزامنها مع موجة كراهية الإ��س�لام يف
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة و�أوروب � ��اُ ،ت���ض�ف��ي ع�ل��ى �سيا�سات
الواليات املتحدة وحلفائها مظاهر ن�ضال ح�ضاري.
وا�ستعا�ضة �إدارة �أوب��ام��ا ع��ن ا�سم «احل��رب العاملية
على الإره� ��اب» با�سم خمتلف ،مل ت ِّ
ُلطف م��ن حدة
الأه ��داف الرئي�سية للحملة ال�صليبية اجل��دي��دة.
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ف ��ري ��ق الإدارة اجل ��دي ��د يف
وا�شنطن ك��ان �أدق �إع ��دا ًدا و�أك�ث�ر ح ��ذ ًرا يف تعريفه
للإ�سالم ب�أنه دين �سالم ،ويف عمله على خطب ود
العامل الإ�سالمي ،ف�إن امل�سلمني بب�ساطة ال ي�شعرون
مب�صداقية هذا ال�سلوك.
ويختم امل�ؤلف هذا الف�صل قائالً� :إنَّ كراهية الإ�سالم
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة خ �ط�يرة ج� � � ًّدا؛ ف �ق��د ح��رف��ت
بت يف ق��در كبري
اجل ��دال ال�سيا�سي و�شوهته وت�س َّب ْ
من معاناة امل�سلمني الأمريكيني .ويبقى الو�ضع يف
�أوروبا �أ�شد خطورة؛ �إذ �إنَّ اجلدال املحتدم هناك ال
يقت�صر على م�سجد بذاته �أو م�س�ألة ت�شريعية ،بل
يتمحور حول طبيعة الهوية الأوروبية ذاتها.
وي �ت �ن ��اول امل� ��ؤل ��ف يف ال �ف �� �ص��ل اخل ��ام �� ��س «ال �ت �ح��ول
الأوروب��ي»؛ �إذ ظهرت م�ؤخ ًرا جمموعة من املقاالت
وامل�ؤلفات تعترب �أنَّ معاداة الإ�سالم عن�صر مقبول
من عنا�صر احلياة الأوروب�ي��ة العامة؛ منها :كتاب
ال�ك��ات�ب��ة الإي�ط��ال�ي��ة �أوري ��ان ��ا ف��اال� �س��ي ،حت��ت ع�ن��وان
«ال �غ �� �ض ��ب وال � �ك �ب�ري� ��اء»؛ ا� �س �ت �ه ��دف � ْ�ت ف �ي ��ه ال �ع ��رب
وامل�سلمني وجميع امل�ه��اج��ري��ن ،والق ��ى ه��ذا الكتاب
يرا يف �أوروب � ��ا؛ ح�ي��ث ِب � ْي��ع م�ن��ه �أك�ث�ر من
ً
رواج� ��ا ك �ب� ً
مليون ن�سخة يف �إيطاليا ،وكان الكتاب الأكرث مبي ًعا
يف فرن�سا.
ُ
كتب من ِق َبل
كانت تلك هي البداية فقط؛ �إذ �ألِّفت ٌ
ك��لٍّ م��ن :برو�س بيور ،وكري�ستوفر كالدويل ،وبات
بور .وكانت جميعها منوعات عن املو�ضوع ذاته :عن
امل�سلمني الذين ي�ستولون على �أوروبا ،مع تغيريات
طفيفة يف كلٍّ منها.

ويف �أعقاب احل��ادي ع�شر من �سبتمرب ،باتت �أوروب��ا
فج�أة غارقة يف هذه امل�شاعر املعادية للإ�سالم ،وقد
جتلَّى هذا يف الكتب ور�سوم الكاريكاتري والربامج
وامل �ن��اب��ر ال���س�ي��ا��س�ي��ة وت �ظ��اه��رات ال �� �ش ��وارع .و ُو ِّج� ��ه
�شيء من هذه امل�شاعر املعادية للإ�سالم �إىل داخل
التجمعات ال�سكنية للمهاجرين.
ويعلِّق امل�ؤلف على �أنَّ الإ�سالموفوبيا يف الواليات
امل �ت �ح ��دة �أم � � � ٌر ق �ب �ي� ٌ�ح وم���زع � ٌ�ج اج �ت �م��اع � ًّي��ا ،وت�ه�م��ة
لكن امل�شاعر املعادية للإ�سالم يف
موجهة �سيا�س ًّياَّ ،
َّ
�أوروب� ��ا -ال �ت��ي م��ا ان�ف�ك��ت تختمر م�ن��ذ ع�ه��د بعيد-
ُي�ك��ن �أن ت�ك��ون �أ� �ش��د خ �ط��ورة؛ لأن �ه��ا ت�ستعيد �إىل
الذاكرة عهو ًدا مغرقة يف القدم و�شديدة اخلطورة
م��ن التع�صب الأوروب� ��ي ،وت�ه��دد بتقوي�ض م�شروع
التكامل الأوروبي ال�سلمي برمته.
وحتت عنوان «�إنهاء احلرب ال�صليبية الثانية» ي�أتي
الف�صل ال�ساد�س والأخري من هذا الكتاب ليتح َّدث
عن ط��رق �إنهاء ه��ذه احل��رب ،وي��رى امل�ؤلف �أنَّ هذا
تاحا يف احلروب ال�صليبية
الأمر ممكن ،كما كان ُم ً
الأوىل ،ع�ن��دم��ا ع�ثر امل���س�ل�م��ون وامل���س�ي�ح�ي��ون على
�سبل جعلتهم ُيفلحون يف تدبري �أمورهم امل�شرتكة؛
حيث �أن�ش�أ امل�سيحيون م�ستوطنات ،وتبنَّى القادمون
اجل��دد ع ��ادات ال�سكان املحليني و�أ َّل�ف��وه��ا ،وتعلَّموا
ل�غ��ات�ه��م ودر�� �س ��وا ت��راث �ه��م ،و� �ش � َّي��دوا �أب�ن�ي�ت�ه��م تب ًعا
للتقاليد امل�ح�ل�ي��ة ،وت � ��زاوج الأوروب � �ي� ��ون وال���س�ك��ان
َ
وانخرط املهاجرون مع ال�سكان املحليني.
املحليون،
ويف �أن��دل ����س ال �ق ��رون ال��و��س�ط��ى ،ع��ا���ش ال �ي �ه��ود مع

امل�سيحيني يف �سالم ن�سبي يف ظلِّ احلكم الإ�سالمي،
وانبثقت ثقافة هجينة احت�ضنت الفكر النه�ضوي،
وطورته ،وعجلت بانبثاق حركة التنوير.
ه ��ذه الأزم� �ن ��ة ُت��وح��ي ب � ��أنَّ ال �� �ص��راع��ات ب�ين ال ��دول
والأديان -وحتى احل�ضارات -لي�ست �أقدا ًرا حمتومة.
وه ��ي ت��ذك��رن��ا ب � ��أنَّ احل� ��روب وال�ت�ع��ُّ��ص��ب يف ع�صرنا
أي�ضا،
الراهن ميكن التغلب عليها ،وو�ضع نهاية لها � ً
متاما كما انتهت احلروب الدامية التي كانت دائرة
ً
فيما م�ضى بني الفر�س والعرب ،وبني الربوت�ستانت
والكاثوليك ،وبني الأمل��ان والفرن�سيني ،وقد �أم�ست
اليوم حبي�سة �صفحات كتب التاريخ.
ويختم امل��ؤل��ف كتابه ق��ائ�لاً� :إنَّ م�شاعر الكراهية
والإ�سالموفوبيا ال تتعلَّق يف واقع احلال بامل�سلمني،
ب ��ل الأم � ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب �ن��ا ن �ح��ن ،ن �ح��ن ال� �غ ��رب ،ال �غ��رب
غري امل�سلم .فما زال علينا �أن نتق َّبل احلقائق ،و�أن
نتعامل معها ..وتتمثل هذه احلقائق يف �أن احلروب
ال�صليبية ال ت��زال قابعة يف �أع�م��اق قلوبنا ،ويف �أنَّ
م�ق��والت احل��رب ال�ب��اردة م��ا برحت ت��ؤط��ر تفكرينا،
ورغباتنا يف ال�ت��دخ��ل يف �أح ��داث ال�ع��امل الإ��س�لام��ي
والتحكم فيها.
لقد د�أب الإ�سالميون على االحتجاج على ال�سيا�سات
الغربية التي تر ِّوج لها حكومات وم�ؤ�س�سات دولية،
روب الظلم واجلور.
تلك ال�سيا�سات التي �أدام� ْ�ت ُ�ض َ
وي� �ج ��ب ع �ل �ي �ن��ا َو��ْ��ض� ��ع ح� � ��دو ٍد حل � ��روب االح� �ت�ل�ال،
وت��و��س�ي��ع �آف� ��اق �أف �ك��ارن��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ث�ق��اف��ة ال�ي�ه��و-
م�سيحية ال�ن�زَّاع��ة �إىل ال�ت�ع��ايل على َم � ْ�ن َت�سبهم
دونها منزلة .ويف النتيجة �سوف تتال�شى مناه�ضة
الإ��س�لام و«ال �ع��داء للغرب» على ح� ٍّ�د ��س��واء .و�سوف
تتوقف احلملة ال�صليبية ال�ث��ان�ي��ة ،ول���س��وف تكون
الأخرية من نوعها.
---------------- الكتاب« :احلرب ال�صليبية الثانية :حرب الغربامل�ستعرة جمد ًدا �ضد الإ�سالم».
 ت�أليف :جون فيفر. ترجمة :حممد هيثم ن�شواتي. ال�ن��ا��ش��ر :منتدى ال�ع�لاق��ات العربية وال��دول�ي��ة-قطر ،الطبعة الأوىل.
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ال�صليبية الثانية :حرب الغـــ
«احلرب
َّ

ُيحاول هذا الكتاب َف ْهم م�صادر امل�شاعر املعادية للإ�سالم ،ويك�شف �أنَّ ثالث حروب من الألفية املا�ضية -احلروب ال�صليبية ،واحلرب الباردة ،واحلرب على الإرهاب -ما زالت
م�ستعرة ،وما زالت ُتهيمن على طريقة تفكري الغرب ..و� ْأ�ض َحى الإ�سالم ُم�ستهد ًفا اليوم ،يرتاءى للغرب �أنه ُمنخرط يف حرب ال هوادة فيها ،حرب الدفاع عن م�صري احل�ضارة
الغربية �ضد االجتياح الإ�سالمي دميوغراف ًّيا وثقاف ًّيا من الداخل ،و�ضد �إقامة اخلالفة الإ�سالمية بالقوة من اخلارج ،حرب يرى �أنها -يف نهاية املطاف -حتدِّ د ماهية وجوهر
احل�ضارة الغربية يف حقبة ما بعد احلرب الباردة.
و ُم�ؤ ِّلف الكتاب هو جون فيفر املدير امل�ساعد لق�سم ال�سيا�سة اخلارجية يف معهد الدرا�سات ال�سيا�سية وع�ضو م�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح منذ العام � ،2012أ َّلف عد ًدا من الكتب،
وله مقاالت كثرية يف «نيويورك تاميز» و»البو�سطن جلوب» و»الوا�شنطن بو�ست»...وغريها ،وعمل ممث ًال لل�ش�ؤون الدولية يف �شرق �أوروبا و�شرق �آ�سيا للجنة خدمة الأ�صدقاء
الأمريكيني ..ويتكون الكتاب من مقدمة و�ستة ف�صول ..يتحدث امل�ؤلف يف املقدمة عن «الإ�سالموفوبيا» ،وي�صفه ب�أنَّه خوف مر�ضي وال عقالين من الإ�سالم .وهو م�صطلح نحته
امل�ست�شرق الفرن�سي �إتيان دينيه عام  ،1922و�أ�شاعت ا�ستخدامه م�ؤ�س�سة «رونيميد تر�ست» اللندنية يف تقرير �أ�صدرته عام ُ .1997
ويذكر امل�ؤلف �أنَّ بع�ض الأ�صوليني امل�سلمني
قد نفَّذوا هجمات �إرهابية ،وال يزال بع�ض املتطرفني الذين ا�ستوحوا ر�ؤاهم عن «اخلالفة العاملية» م�ستمرين يف تدبري هجمات جديدة �ضد من يتخيلون �أنهم �أعداء لهم ،غري �أنَّ
الذين يعانون رهاب الإ�سالم يخلطون بني هذه اجلماعات ال�صغرية وبني عامة امل�سلمني ،ويرون «اجلهاد الإرهابي» حتت كل و�سادة �إ�سالمية ،و�أنهم يت�صببون ً
عرقا ملجرد ر�ؤيتهم
مئذنة �أو �إمام م�سجد.

�ف امل ��ؤل ��ف م�صطلح «الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا» ب ��أ َّن��ه
وي �� �ص� ُ
ُم�صطلح غ�ير دق�ي��ق ،و�أن م��ا ن��راه ال�ي��وم يف و�سائل
الإع� �ل ��ام ،ويف ت �ظ ��اه ��رات ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف خ ��ارج
امل �� �س��اج��د ،ويف ال �ت �� �ش��ري �ع��ات الأوروب � �ي� ��ة اجل ��دي ��دة،
ي�ت�خ��طَّ ��ى ح� ��دو َد اخل ��وف م��ن الإ�� �س�ل�ام ،ومي �ت��د �إىل
ال�غ���ض��ب ب��ل ح�ت��ى ال �ك��راه �ي��ة .وي� ��روي ه ��ذا ال�ك�ت��اب
ق���ص��ة خم�ت�ل�ف��ة ع ��ن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الإ�� �س�ل�ام وب�ق�ي��ة
العامل ،ويركِّز على الواليات املتحدة و�أوروبا؛ حيث
ت�ستعر احل ��رب ال�صليبية الثانية ب���ض��راوة .وه��ذا
الكتاب لي�س جم��رد تو�صيف ،بل دع��وة �إىل البحث
تدب فيها
عن طريقة جديدة مل�شاركة ناب�ضة بحياة ُّ
الروح يف احرتام �أ�صيل بد ً
ال من الت�سامح الباهت.
ويتناول الف�صل الأول «�أ�ساطري احل��رب ال�صليبية
الأوىل» ..ويف هذا الف�صل يتح َّدث امل�ؤلف عن خرافة
ال�ع�ن��ف امل�ت��أ��ص��ل ع��ن الإ� �س�ل�ام ،وت���ص��وي��ره ع�ل��ى �أن��ه
«دين ال�سيف» �إذ كانت هذه املقولة حمو ًرا وعن�ص ًرا
رئي�سيا من عنا�صر �أدب الع�صور الو�سطى وفنها.
لقد كان �شائ ًعا يف الع�صور الو�سطى -كما هو �شائع
إلهاما
يف الوقت ال��راه��ن -تعريف ال�ق��ر�آن بو�صفه � ً
للميول العنيفة ،ويف «�آي ��ة ال�سيف» ي��دع��و ال�ق��ر�آن
امل�ؤمنني �إىل قتل امل�شركني .وهذه الآية -كما يذكر
امل ��ؤل ��فُ -ي�ق���ص��د ب�ه��ا «ع �ب��دة الأوث � ��ان» ،وه ��م ال�ع��دو
الرئي�س للإ�سالم و�أتباعه يف �شبه اجلزيرة العربية
يف القرن ال�سابع ،ال «�أه��ل الكتاب» ،وه��ي الت�سمية
التي كانت تُطلق على امل�سيحيني واليهود.
حت�ض على العنف� ،إال �أن �آيات �أخرى
و»�آية ال�سيف»
ُّ
ت��وازن �ه��ا وت��ع�� ِّرف الإ�� �س�ل�ام ب��و� �ض��وح ع �ل��ى �أن� ��ه دي��ن
ال�سالم ال��ذي ي�ح� ِّرم قتل الأب��ري��اء .ولي�س ال�ق��ر�آن
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�شديد االختالف عن غريه من الن�صو�ص الدينية؛
فالكتاب اليهودي املقد�س يحتوي -كما القر�آن -على
مقاطع ال تقت�صر على العنف ،بل تدعو �صراح ًة �إىل
الإبادة اجلماعية.
ور�سالة ي�سوع امل�سيح يف الإجنيل هي ر�سالة �سالم.
�إال �أنَّ احل ��روب ال�صليبية �أن�ت�ج��ت �أع �م��ا ً
ال وح�شية
ف�ظ�ي�ع��ة وم� ��روع� ��ة .ومل ت �ك��ن الأع � �م� ��ال ال��وح���ش�ي��ة
امل�سيحية مقت�صرة على اخل�صوم امل�سلمني؛ فلقد
ارت �ك��ب ال���ص�ل�ي�ب�ي��ون م��ذاب��ح ك�ب�رى ��ض��د ال �ي �ه��ود يف
�أوروبا.
ويعلِّق امل��ؤل��ف على ه��ذه الأح ��داث ق��ائ�لاً« :يف و�سع
املرء �أن ي�ستخل�ص من ق�سوة ال�صليبيني الوح�شية
�أن امل�سيحية دي��ن عنيف ،وغ�ير مت�سامح على نحو
ا�ستثنائي ،دي��ن ارت�ك��ب -ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن التعاليم
ال�صريحة لل�سيد امل�سيح -جمموعة م��ن الفظائع
املتوا�صلة بحق �أعدائهم يف الداخل واخلارج.
مل يكن الت�شهري بامل�سلمني يف �أدب الع�صور الو�سطى
ال من �أعمال الت�ضليل الإعالمي فقط ،بل حت ُّيز
عم ً
خدم حاجة عميقة .مل يكن يف و�سع �أي م�سيحي �أن
ي�برر ممار�سته الإج��رام�ي��ة م��ا مل تكن م�بررة على
نحو ما بخطايا الآخر املختلف.
وال �ف �� �ص��ل ال��ث ��اين ع �ن��وان��ه «الإ� � �س �ل�ام :ال���ش�ي��وع�ي��ة
اجل ��دي ��دة» ..ي��ذك��ر ف�ي��ه امل ��ؤل��ف �أنَّ بع�ض املحللني
قد ربط ربطً ا جل ًّيا بني ال�شيوعية والإ�سالم .ففي
�أرب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن رب ��ط ع ��امل االج�ت�م��اع
الفرن�سي ج��ول م��ون��رو ب�ين الإ� �س�لام وال�شيوعية؛
فكالهما كان دينًا ،وكل منهما �شمويل يف طبيعته،
مب �ع �ن��ى �أن �ه �م��ا ي�ت�ط�ل�ع��ان �إىل �إخ �� �ض ��اع ال� �ف ��رد �إىل

ال�سيطرة اال��س�ت�ب��دادي��ة ال�ك��ام�ل��ة .ويف خم�سينيات
ميا م�شاب ًها.
القرن الع�شرين قدم برنارد لوي�س تقو ً
حتى الأي��دي��ول��وج�ي��ة املارك�سية بن�سختها الغربية
حت�شر ال�شيوعية مع امل�سلمني يف خانة واحدة.
وي�أتي الف�صل الثالث ليتحدث عن «�إطالق احلرب
ال�صليبية الثانية» ،التي ُيح ِّددها امل�ؤلف ب�أنها جاءت
عقب �أح ��داث احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب مبا�شرة؛
ح�ي��ث ب��دا الأم ��ر ك�م��ا ل��و ك��ان��ت احل ��روب ال�صليبية
تنطلق م��ن ج��دي��د ،عندما ق��ال الرئي�س الأمريكي
ج ��ورج ب��و���ش االب ��ن «ه ��ذه احل�م�ل��ة ال�صليبية ،ه��ذه
احلرب على الإرهاب �سوف ت�ستغرق بع�ض الوقت».
ويف ال��وق��ت ذات ��ه ،ك��ان��ت امل���ش��اع��ر امل�ع��ادي��ة ل�ل�إ��س�لام
تت�صاعد على نحو خطري.
و َي� � َرى امل ��ؤل��ف ف���س��ا َد ه��ذا ال�ت��وج��ه؛ �إذ ك��ان يف و�سع
�إدارة ب��و���ش �أن تتعامل م��ع ه�ج�م��ات احل ��ادي ع�شر
م ��ن ��س�ب�ت�م�بر ب��و��ص�ف�ه��ا ج��رمي��ة ار ُت �ك �ب��ت م ��ن ِق � َب��ل
ع�صابة مافيوية� ،إال �أنها ذهبت ب��د ً
ال من ذلك �إىل
احل��رب .تلك احل��رب دارت رح��اه��ا يف ب�لاد م�سلمة،
حماولة إ�ح��داث تغيري ج��ذري ،و�إع��ادة ر�سم خارطة
ال�شرق الأو�سط ،و�إح��داث موجة من الدميقراطية
يف املنطقة ،ويف تعزيز موقع �إ�سرائيل فيما يتعلق
بالعالقة مع جريانها.
والف�صل الرابع عنوانه «احلرب ال�صليبية ت�ستمر»،
وي �ت �ن ��اول ف �ت�رة رئ��ا� �س��ة �أوب� ��ام� ��ا ال � ��ذي و� �ض ��ع ح� � ًّدا
لل�سيا�سات التي تنتهجها �إدارة بو�ش حيال العامل
ُدما يف
الإ�سالمي يف عدد من الق�ضايا؛ �إذ م�ضى ق ً
خطته الرامية �إىل �سحب القوات الأمريكية املقاتلة
م��ن ال �ع��راق (م��ع الإب �ق��اء ع�ل��ى بع�ض اال��س�ت�ث�ن��اءات

