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امل�سيحية التي تعود �إىل احل�ضارة اليهودية ،والإغريقية-
ال���روم���ان���ي���ة ،ال��ل��ت�ين ان��ت��ه��ت��ا مب��ج��يء امل�����س��ي��ح ،وم���ا �أت����ى به
م��ن تعاليم ل��ب��ن��اء ح�����ض��ارة ج��دي��دة ع��ل��ى �أن��ق��ا���ض��ه��م��ا .ي�برز
كروليكوف�سكي اختالف امل�سيحية ،كنموذج ديني ،عن مناذج
تقليدية �أخ����رى ،وي��ب��ح��ث يف ���ش���ؤون الكني�سة ،و�شجونها،
حمددًا �أهم مفا�صلها التاريخية .وي�سرد �أ َّن الكني�سة �أخذت
�شكلها الأ َّول مبُ�سمى «امل�سيحية الق�سطنطينية» (ن�سبة �إىل
الإمرباطور الروماين ق�سطنطني الأول 337-306م) ،حيث
دخلت يف م�ؤ�س�سة ال��دول��ة و�أ�صبحت ج���زءًا منها .ويف ظل
ذلك يعالج ظهور الإ�سالم يف القرون الو�سطى ،وح�ضوره
ال��ق��وي يف ج��ن��وب امل��ت��و���س��ط و���ش��رق��ه ،وك��ي��ف �أ���ص��ب��ح �إح���دى
�إمرباطوريتني حتكمان العامل ،هما امل�سيحية والإ�سالمية.
ب��ي��د �أ ّن امل�����س��ي��ح��ي��ة ك��ان��ت م��ن��ق�����س��م��ة �إىل �إم�براط��وري��ت�ين:
�شرقية ،مركزها الق�سطنطينية ،وغربية ،حا�ضرتها روما.
وق��د �أ�صبح الإ���س�لام ق��وة م��ه��ددة للم�سيحية الغربية بعد
ف��ت��ح الأن��دل�����س ،وال��ت��غ��ل��غ��ل يف ج��ن��وب ف��رن�����س��ا .وب��ب�����س��اط��ة -
كما يقول كروليكوف�سكي  -ع��دت ه��ات��ان الإم�براط��وري��ت��ان
امل�سيحيتان وجود الإ�سالم فاجعة ونكبة ،وجرى ال َّت�شديد
على ال��ف��روق امل��ت��ط��رف��ة ،ال��ت��ي ع َّمقت ال��ه��وة ب�ين امل�سيحية
والإ�سالم ،بد ًال من ت�أكيد نقاط ال َّتقارب بينهما .ونتج عن
ذل��ك غ��راب��ة ك��ام��ل��ة م��ت��ب��ادل��ة ب�ين من���وذج احل��ي��اة امل�سيحي،
ومن��وذج احلياة الإ�سالمي ،و�أ�صبحت املواجهات ،واملعارك،
واحل����روب ،ح��ا���ض��رة ب�شكل دائ����م ،تخللتها ال��ه��دن ع��ل��ى ما
يزيد عن �أل��ف ع��ام ،ولكن ال�سلم مل يحل ق��ط .وق��د جعلت
الدولة العربية ب�سلطتيها الأموية والعبا�سية  -كما يُ�سميها
الكاتب  -البحر املتو�سط «بحرية �إ�سالمية» ،بنظر العديد
من املُفكرين الفرجنة .ورغم هزمية امل�سلمني قرب بواتيه،
ووقف تو�سعهم يف �أوروب��ا� ،أ�صبحت الإمرباطورية العربية
 ك��م��ا يُ�سميها كروليكوف�سكي  -حقيقة ج��دي��دة ك��ل��ي��اً يفم�����س��ت��ودع خ�ب�رات امل�سيحية القرو�سطية امل��ب��ك��رة ،كنتيجة
ل��ل��ف��ت��ح ال��دي��ن��ي امل���ح���م���دي .وك��م��ا ي����ؤك���د ال���ك���ات���ب ،م��ع��ت��م��دا
ع��ل��ى درا���س��ات امل�����ؤرخ �إ���س��ي��دوري��و���س با�س�سيني�س ،ف����إ ّن ه��ذا
املكان بالتحديد  -بواتيه � -شهد ظهور لفظة جديدة هي
«�أوروبي» يف �سياق و�صف جند �شارل مارتيل ،الذين هزموا
ال��ع��رب يف معركة «ب�لاط ال�شهداء» .ويقر كروليكوف�سكي
�أن تو�سع حدود الإمرباطورية الإ�سالمية ،وب�سرعة فائقة،
يف عمر جيل واحد فقط ،وامتدادها من فار�س �شر ًقا� ،إىل
بيزنطة �شما ًال ،و�إىل �شمال �إفريقية غربًا� ،أحدثا حتوالت
هائلة �أف�ضت �إىل ظهور منوذج حياتي جديد ،كان له ت�أثري
قوي يف امل�سيحية التي ت�شبعت ب�أفكار القي�صر ق�سطنطني
و�إمرباطوريته .ويحتج الكاتب بطرح امل���ؤرخ هرني بريين
( )1862-1935ال�����ش��ه�ير ،ح��ي��ث ي��ق��ر ب�����أ ّن الإ����س�ل�ام حقيقة
تاريخية� ،أغلقت احل�����ض��ارة ال��ق��دمي��ة ،وافتتحت احل�ضارة
القرو�سطية ،لكنه يرى �أن هذا الطرح قد يكون غري دقيق
م���ن ن��اح��ي��ة حم���دودي���ت���ه� ،إذ ي����أخ���ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار احل��ج��ج
امل�ستقاة م��ن م��ي��دان التفاعالت االقت�صادية وح�سب .ويف
ر�أي����ه� ،أ َّن ه��ذا ال����ر�أي مي��ك��ن �أن ي��ك��ون م��ق��ب��و ًال م��ن منطلق
تاريخي ح�ضاري ،و�أن ميالد الإ�سالم يُحدد مرحلة حا�سمة
يف تاريخ امل�سيحية.
ي��ت��ط��رق ك��رول��ي��ك��وف�����س��ك��ي �إىل ان��ح�����س��ار ال���ت����أث�ي�ر ال��ع��رب��ي
يف ح���و����ض امل��ت��و���س��ط �إث�����ر الأزم������ة احل������ادة ،ال���ت���ي ع�صفت
ب��الإم�براط��وري��ة العربية يف ال��ق��رن الثالث ع�شر امل��ي�لادي،
وظ���ه���ور ال���دول���ة ال�� ُع��ث��م��ان��ي��ة ال��ق��وي��ة ،ودوره�����ا احل��ا���س��م يف
حتوالت حو�ض املتو�سط يف الفرتة املمتدة من القرن الرابع

ع�شر ،وحتى الثامن ع�شر امل��ي�لادي .ورغ��م �أنَّ العثمانيني
ه��زم��وا يف �أرب���ا����ض فيينا ع���ام  ،1683ومل ت�����ص��ل جيو�شهم
�إ�سبانيا ،فقد ق�ضوا على بقايا الإمرباطورية امل�سيحية يف
ال�شرق ،وتغلغلوا يف العمق الأوروبي عرب البلقان ،مهددين
فيينا والبندقية .ويطرح الكاتب م�س�ألة الت�أثري الإ�سالمي
الكبري يف �أوروب��ا ،و�شمال �إفريقية ،ويبث مقارباته ملتزما
مبنهج حتليلي تاريخي ينحى �إىل ق��راءة جمريات التاريخ
مبو�ضوعية ،معربا عن فهم �شامل لت�أثرياتها من منظور
الواقع املعي�ش .وهكذا جن��ده يف مقاربته التي يطرح فيها
م�س�ألة احل�ضور الإ�سالمي ،على �أن��ه نتيجة لنموذج حياة
مقرتح جنح يف جذب �أقوام كثرية �إليه ،مثل �سكان اجلزيرة
العربية ،ونوميديا ،ومتكن من �أ�سلمة� ،أو تعريب ،ال�شعوب
ال��ت��ي خ�����ض��ع��ت حل��ك��م��ه .ومل ي��خ��ل الأم�����ر �أي�����ض��ا  -ح�سب
كروليكوف�سكي  -م��ن ف��ر���ض من���وذج احل��ي��اة ه���ذا ،ب��ال��ق��وة،
على بع�ض الفئات التي وقعت داخل حدوده .ويجد الكاتب
ت�شابها بني منوذجي العي�ش :الإ�سالمي وامل�سيحي ،فهما
ينطلقان م��ن م��ب��د�أ الإمي���ان ب��اهلل ال��واح��د ،املطلق ،الكلي،
الذي يحا�سب فيعاقب ويجزي .وهذا النموذج احلياتي هو
ال��ذي و�ضع نهاية النموذج الإغريقي-الروماين ،وعلى ما
يبدو  -كما يظن كروليكوف�سكي � -أبقى بع�ضا من عنا�صر
النموذج اليهودي على الأقل ،على الرغم من �أنه ،يف �أعماق
منطلقاته ،كان مهي�أ لتقوي�ض �أركانه نهائيا.
يرى الكاتب �أن حو�ض املتو�سط فقد مركزيته العاملية بعد
�أن ف��ق��دت امل�سيحية ال�شرقية �إم�براط��وري��ت��ه��ا ،وعا�صمتها
الق�سطنطينية ع��ام 1453م ،فانتقلت �إىل ال�شمال ال�شرقي،
�أي :مو�سكو .وكذلك انتقلت امل�سيحية الغربية �إىل �أمريكا
بعد اكت�شافها يف نهاية القرن اخلام�س ع�شر ،ف�أ�صبح املحيط
الأطل�سي «البحر املتو�سط اجلديد» يف احل�ضارة اجلديدة.
�إذن ،ه���ذا االن��ت��ق��ال احل�����ض��اري ���س��ب��ب م�����ش��ك�لات ك��ب�يرة �أدت
�إىل االبتعاد عن الأخ�لاق والإمي���ان� ،أي ت��رك من��وذج احلياة
امل�سيحي ،وانت�شار الفو�ضى والإحلاد يف قطبي هذه احل�ضارة
ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ا���ص��رة .ي��ق��دم ك��رول��ي��ك��وف�����س��ك��ي ط��رح��ا �إي��ج��اب��ي��ا
يهاجم فيه التطرف ب�شتى �أن��واع��ه ،ويحث على احل��وار بني
ممثلي العقيدتني امل�سيحية والإ�سالمية .وي�ؤكد �أن البلدان
العربية ،التي ن�ش�أت بعد انهيار اخل�لاف��ة العثمانية ،ب��د�أت

تفر�ض نف�سها م�ؤيدة بقوتيها االقت�صادية والروحية .ويرى
�أن الإ���س�لام ميكنه �أن ميثل نقطة ت���وازن وج��ذب يف حو�ض
امل��ت��و���س��ط ،وم���ن خ�لال��ه يف امل�����ش��ه��د ال��ع��امل��ي ،م�����س��ت��غ�لا ق��وت��ه
االقت�صادية على امل�ستوى الثقايف .يقر الكاتب ب�أن الإ�سالم
يقوم بفعل ذلك حقيقة ،فكثري من ال�شباب الأوروب��ي يتمرد
على االنحطاط الأخالقي والثقايف الغربي ،ويقف �إىل جانب
الر�ؤية الإ�سالمية .ويحث ال�سا�سة الأوروبيني على �أن يفكروا
مليا ملاذا يتجاوب ه�ؤالء ال�شباب مع �أكرث التيارات الإ�سالمية
ت��ط��رف��ا ،ب��ل ي��ل��ج���أ بع�ضهم �أح��ي��ان��ا حل��م��ل ال�����س�لاح ليقاتلوا
الغرب� .إن الأورب��ي�ين والعرب منق�سمون ،وم��ازال��وا بعيدين
بع�ضهم عن بع�ض ،والعداء متحفز بينهم .فق�سم كبري من
�أه��ل الغرب ي��رى �أن الإره��اب هوية الإ���س�لام ،وه��ذا ن��اجت عن
انت�شار �آراء كثري م��ن امل�سلمني ،ال��ذي��ن ي�صرحون عالنية
بقبول الأعمال الإرهابية ،بل والت�شجيع عليها �أحيانا.
ال ب��د  -ك��م��ا ي��ق��ول ���ص��اح��ب «ن��ح��ن ،امل�سيحيني ،والإ����س�ل�ام»
 م��ن ك�سر حاجز ال��ع��داء واخل���وف ب�ين ال��ع��رب والأورب��ي�ين،وت�شجيعهم ع��ل��ى متحي�ص وق��ائ��ع ت��اري��خ��ه��م ،وال��ت��ط��ل��ع �إىل
مهمتهم يف العامل ،لي�س من منطلقات �سيا�سية واقت�صادية،
بل من �أج��ل خلق �إمرباطورية ثالثة ذات طابع روح��اين� .إن
العقيدتني امل�سيحية والإ���س�لام��ي��ة مت��ران بلحظة تاريخية
حا�سمة ،تعي�شان فيها �أزمة خطرية ،فالتطرف ،والهرطقة،
والطائفية ،لي�ست حكرا على دين واح��د ،بل ت�صيب الأدي��ان
جميعها بت�أثرياتها الهدامة .وقد دخلت على الإ�سالم ،كما
امل�سيحية ،مفاهيم جديدة فر�ضت عليه معادالت تطمح �إىل
تغيري ن�سيجه احلقيقي ،ومنها النزعة القومية ،والأف��ك��ار
اال�شرتاكية ،وقفزات التكنولوجيا ،التي لها ت�أثري خبيث يف
ذهنية النا�س.
ي�ؤكد كروليكوف�سكي �أن اخلروج من امل�أزق احل�ضاري ممكن،
بو�ساطة احل��وار بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،وت�شكيل وعي
جديد يقوم على الأخوة الإن�سانية ،لإقامة منوذج ح�ضاري
يعتمد على املرياثني امل�سيحي والإ�سالمي .ورغ��م �صعوبة
ت�صور حتقيق هذا النموذج احل�ضاري ،الذي يبدو مثاليا ال
ميكن حتقيقه ،يحاول الكاتب �إقناع القارئ بتفا�ؤل ،ي�سميه
ب��ال��واق��ع��ي ،وي��ف��رد ل��ه الف�صل الأخ�ي�ر م��ن كتابه لي�ؤكد �أن
�أف��ك��اره واقعية ولي�ست �شطحات خيال .يف نهاية الدرا�سة
ي�ضع الكاتب ملحقا يت�ضمن خطابني للبابا يوحنا بول�س
الثاين (�أولهما �ألقاه يف الدار البي�ضاء �أمام ال�شباب املغربي
ع���ام  ،1985وث��ان��ي��ه��م��ا يف ���س��اح��ة امل�����س��ج��د الأم����وي بدم�شق
ع��ام  ،)2001وثالثة خطابات للبابا بندكت ال�ساد�س ع�شر
(�ألقاها �أمام م�سلمني يف كولن ب�أملانيا ،ولواندا ،القد�س �أمام
اجلامع العمري) .وهذه اخلطابات كلها تخدم فكرة احلوار
والتقارب بني امل�سيحية والإ�سالم ،ما يعزز م�صداقية �أفكار
م�ؤلف «نحن ،امل�سيحيني ،والإ�سالم».
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واإلسالم
نحن المسيحيين
ُ
للبولندي يانوش كروليكوفسكي
يوسف شحادة *
ي�شدنا الق�س البولندي ،يانو�ش كروليكوف�سكي� ،إىل نقطة التما�س احل�ضاري بني امل�سيحية والإ�سالم على جانبي حو�ض البحر املتو�سطُ .يقدم كتابه« ،نحن،
امل�سيحيني ،والإ�سالم» ،على وقع موجات الالجئني ،واملُهاجرين ،القادمني من البالد العربية امل�سلمة ،املنكوبة باحلروب� ،إىل �أوروبا امل�سيحية املتوج�سة من خطر
�أ�سلمتها .كروليكوف�سكي �أكادميي يف علوم الالهوت ،بدرجة بروفي�سور ،يف جامعة البابا يوحنا بول�س الثاين يف كراكوف ،وعميد فرعها يف مدينة تارنوف البولندية،
و�صاحب م�ؤلفات ودرا�سات �أكادميية كثرية يف فل�سفة الأديان والالهوت .وقد عاجلت م�ؤلفات بولندية عديدة ق�ضايا الإ�سالم ،وموقف امل�سيحية الأوروبية منها،
ولعل �أبرزها درا�سات امل�ست�شرق الق�س كري�ستوف كو�شتيلنياك ،ومنها« :اجلهاد .احلرب املقد�سة يف الإ�سالم .عالقة الدين بالدولة .الإ�سالم والدميقراطية.
امل�سيحيون يف البلدان الإ�سالمية» (كراكوف  ،)2002و»التقاليد الإ�سالمية على خلفية التثاقف امل�سيحي الإ�سالمي من القرن ال�سابع �إىل العا�شر» (كراكوف
 ،)2001امل�سيحية وع�شرون قرن ًا يف الثقافة العربية» (كراكوف  .)2000وله كتاب باللغة الأملانية يف هذا امل�ضمار عنوانه «امل�سيحية والإ�سالم .وجهات نظر،
وم�شكالت احلوار» (كراكوف .)2005

ييبدو يانو�ش كروليكوف�سكي مو�ضوعياً يف طرحه ،نبيهاً
ممح�صاً ظاهرة اخلطر الإ�سالمي املزعوم ،فنجده ال يُعري
هذا القلق املبالغ فيه كبري انتباه ،مدركاً �أ ّن امل�شكلة �أكرث
تعقيدا مم��ا ي���رى �أ���ص��ح��اب التفكري ال�سطحي .يخ�ص�ص
ف�صول درا�سته ال�سبعة لأم��ور بالغة الأهمية ،تنطلق من
نظرة دينية متفائلة ،عمادها بناء ح�ضارة �إن�سانية ترمم
انك�سارات احل�ضارات ال�سابقة� ،أو جتاوزها يف �إر�ساء مفاهيم
جديدة تن�شد احلوار ال الت�صادم .ويُعالج م�س�ألة القلق من
الآخ��ر ،واخل��وف منه ،فريجع �إىل جذور امل�س�ألة التاريخية
والثقافية ،مبديا �إدراك���ا كبريا خلطورة الطرح ال�سطحي
ال��ذي يتبناه بع�ض املحللني ال�سيا�سيني .ي���ؤك��د يف فاحتة
الكتاب فكرة �صحيحة وواعية ،فيقول�« :إ ّن امل�شكلة مركبة
وبالغة التعقيد ،وج��ذوره��ا عميقة متتد بعيدًا يف املا�ضي.
فهي حم�صلة مل�سارات دينية ،وروحانية ،وثقافية ،وح�ضارية
متعددة ،مل ت��ب��د�أ يف ال�سنوات القليلة ال��ف��ارط��ة ،كما يظن
املعلقون ال�سطحيون���( »..ص  .)8لذلك جن��ده ي�صرح �أال
حل �سهال لهذه امل�شكلة ،لكن رغم ذلك كله  -ح�سب ر�أيه -
ميكن �إيجاد احلل املن�شود بوجوب النظر يف ما يعتمل من
�أحداث وجمريات ثقافية  -دينية يف حو�ض البحر املتو�سط،
وال�سعي �إىل فهمها مب��ا حتمل م��ن خ�صائ�ص ،ومب��ا ميوج
فيها من تيارات فكرية رئي�سة.
يويل كروليكوف�سكي منطقة حو�ض املتو�سط �أهمية كربى
راغباً يف �إقناع القارئ بفرادتها ،فيعطيها قيمة ح�ضارية
عظمى ،جتعلها تتبو�أ مكانة مرموقة ب�ين �أ���ص��ق��اع العامل
الفاعلة يف �سريورة التاريخ الب�شري .وي�ؤكد �أ َّن هذه املنطقة
ك��ان��ت م��رك��ز ال��ع��امل ب�شكل م�ستمر ،و�أن �أيّ ح��دث مزلزل
فيها ت�صل ���ش��ظ��اي��اه �إىل ���س��ائ��ر ب��ق��اع امل��ع��م��ورة .وق���د كانت
الفل�سفة القدمية الرتاث الأول الذي خلفته هذه املنطقة،
و�أ�صابت �سهام ت�أثريه �أطراف قارات الأر�ض كلها .و�إذ يعطي
كروليكوف�سكي الفل�سفة الكال�سيكية الإغريقية الأولوية،
يعلن �أ ّن ه���ذه الفل�سفة مل ي��ع��د ل��ه��ا ال��ي��وم ت���أث�ير حقيقي



مبا�شر يف حياة الإن�سان .لكنه ال يرى �أنها فقدت �أهميتها
وت�أثرياتها ب�شكل كامل ،فهي ما زالت ت�ستحوذ على اهتمام
مُتجدد يف دوائر الفكر العاملي .ورغم هذا التناول اجلديل
للفل�سفة القدمية ،يبدي امل���ؤل��ف مي ً
ال �إىل �آراء جمموعة
كبرية م��ن الفال�سفة امل�برزي��ن يف �أن ال��ع��ودة �إىل الفل�سفة
الكال�سيكية ،ورغم خبو بريقها« ،تبث الأم��ل لك�سر املوجة
الرببرية التي تغمرنا ،والتي تت�صاعد بالتجاوب امل�ستمر
مع العدمية والفو�ضى ،كونهما نتيجة لها» (�ص  .)6وقد
ي��ب��دو احل��دي��ث ع��ن امل��ع��ن��ى امل��ق�����ص��ود مب�صطلح «ال�ب�راب���رة»
ملغما وغائما ،مع �أن امل�ؤلف يدور حوله عدة مرات ،يف زوايا
خمتلفة من كتابه ،حماوال �إي�ضاح كنه هذا امل�صطلح ،ليقدم
مقاربة ت�ستقي م��ن �أف��ك��ار م��ن �سبقه يف ���ش��رح ه��ذا املفهوم
ال��ذي غالبا ما يكون يف مقابلة � -أو مواجهة  -الف�ضيلة.
ويفيد كروليكوف�سكي م��ن �أط��اري��ح كتاب «بعد الف�ضيلة»،
لعامل الأخالق ،الفيل�سوف الإ�سكتلندي �أل�سدير ماكنتاير،
وه��و �أح��د م�ؤلفاته العديدة يف تاريخ الفل�سفة والالهوت.
وفيه حديث عن �أهمية «التقاليد الكال�سيكية» يف بناء �أمم
ب�أ�شكال حملية ،ميكن فيها حفظ العادات ،واحلياة الفكرية
والأخ�لاق��ي��ة� ،أم���ام ع�صر ال�برب��ري��ة اجل��دي��دة .وي���رى ،كما
كروليكوف�سكي� ،أن ال�برب��ري��ة �أو���ش��ك��ت ع��ل��ى احل��ل��ول ،و�أن
تقاليد الف�ضيلة قد متكنت من ال�صمود يف وجه فظاعات
ع�����ص��ر ال��ظ��ل��م��ات ال��غ��اب��ر� .إن �أم���ل ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال�براب��رة،
عند ماكنتاير ،ال ميكن ع��ده �أم�لا ب�لا �أ���س��ا���س م��ت�ين .بيد
�أن تعبري �صاحب «بعد الف�ضيلة» ،ال��ذي يتناغم معه ر�أي
كروليكوف�سكي ،يثري ال�شك مباهية ال�براب��رة حني يقول:
«لكن ال�براب��رة ه��ذه امل��رة ال يحت�شدون عند ح��دودن��ا� ،إنهم
منذ فرتة يتولون ال�سلطة علينا» (�ص  .)7وال مندوحة لنا
من التذكري هنا مب�صطلح الربابرة ،الذي اختلف معناه من
زمن �إىل �آخر ،ومن قوم �إىل قوم ،فقد كان هذا امل�سمى يطلق
على كل فرد من �أمم الأر���ض ما عدا اليوناين والروماين،
فيقال يوناين وبربري .وترد هذه اللفظة يف الكتاب املُقدَّ�س،

والتوح�ش الذي
لكنها ال تت�ضمن �شي ًئا من معنى اخل�شونة
ّ
قد يت�سم بهما هذا املفهوم يف وقتنا احلا�ضر .ولعل الق�صد
م��ن وراء ا�ستخدام ه��ذا امل�صطلح يف كتاب كروليكوف�سكي
الإ�شارة �إىل الربابرة اجلرمانيني الذين �سقطت ب�أيديهم
روم���ا �سنة 476م ،وم��ا راف���ق ذل��ك م��ن ت��غ�يرات يف الكني�سة
والعقائد الأوروبية.
ُي��خ�����ص�����ص ك��رول��ي��ك��وف�����س��ك��ي �أ َّول ف�����ص��ول ك��ت��اب��ه مل��ا يُ�سميها
«احل��ال��ة ال��روح��ي��ة ل��ع��امل ال���ي���وم» ،منطلقاً م��ن حيثية �أ َّن
ال��ع��امل ق��د ان��ح��رف ع��ن ح�����ض��ارة ح��و���ض امل��ت��و���س��ط ،واه��ت��ز
بتبعات حت��والت �أبعدته عن ف�ضائل الأخ�لاق التي ُتثلها
ه���ذه احل�����ض��ارة .ف��ك��ل م��ا ي�����س��وق ل��ه ال��ي��وم ب�����ش��ع��ارات ،مثل
«العامل اجلديد» ،و«الإن�سان اجلديد» ،ال ميثل يف احلقيقة
�أي بدائل للح�ضارة املتو�سطية ،و�إمنا هو نتاج فكر فو�ضوي،
وي�����س��اريُ ،ي��ري��د نبذ ك��ل م��ا ه��و ق��دمي ،وو�صفه �أ َّن���ه رجعي.
ويف خ�ضم حتليله احل��ال��ة الروحية املنتك�سة يف �أوروب���ا ،يف
هذه احلقبة التي نعي�ش ،يُبني �أ َّن امل�شكلة «املفتاحية» التي
ي�ضعها الإ�سالم تتلخ�ص يف كيفية النظر �إليه ،بغ�ض ال َّنظر
ع��ن كونه دي��ان��ة �أم �إيديولوجيا .يقول كروليكوف�سكي �إ َّن
هاتني امل�س�ألتني متقاربتان يف الإ���س�لام ،فال الهوتية فيه،
وه��و ظ��اه��رة حقوقية «���ش��رع��ي��ة»؛ �أم���ا اله��وت��ي��ات الت�صوف
ف��ه��ي ح���ا����ض���رة ف���ي���ه ،ول���ك���ن ب��ط��اب��ع ه��ام�����ش��ي ،وف����ق تعبري
الباحث الإيطايل ،جيو�سيبي ري��زاردي ،يف كتابه «الإ�سالم.
ال��روح��ان��ي��ة وال��ت�����ص��وف» ( .)1994و�إن ك��ان الإ���س�لام لديه
مثل هذه امل�شكالت  -كما يلمح كروليكوف�سكي  -فح�ضارات
حو�ض املُتو�سط ال��ق��دمي��ة ،مثل الهيلينية وال��ي��ه��ودي��ة ،قد
فقدت منذ زم��ن بعيد ق��واه��ا اخل�لاق��ة امل���ؤث��رة ،وامل�سيحية
�أي��� ً��ض��ا ،يف �شكلها احل����ايل� ،أو���ش��ك��ت ع��ل��ى االن��ت��ه��اء .ب��ي��د �أ َّن
الكاتب ي�ؤمن يف �إمكانية جتديد امل�سيحية ،فهي �ستنف�ض
عن وجهها غبار املا�ضي البائد ،لتكون �شري ًكا مع الإ�سالم
اجلديد يف ا�ستعادة الزخم احل�ضاري حلو�ض املُتو�سط.
ي��ج��ري ال��ك��ات��ب يف ف�����ص��ول ك��ت��اب��ه ال�لاح��ق��ة حت��ل��ي�ل ً
ا جل��ذور

