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�إن ط��رح ه����ؤالء الإ���ص�لاح��ي�ين مل��دى مطابقة الإ���س�لام مع
حداثة الغرب� ،أثار حركة من الهياج الثقايف يف م�صر ،وكانت
ُت�سمع �أ����ص���دا�ؤه يف ب�ي�روت ودم�����ش��ق؛ حيث ك��ان��ت امل��دار���س
الدينية امل�سيحية تدر�س اللغات واملواد العلمية الغربية.
ويف العام  ،1906انت�ش َر يف م�صر �أوىل اجلرائد ال�سيا�سية،
وبعد ع��ام مت ترخي�ص �إن�����ش��اء �أح���زاب �سيا�سية� .أول حزب
وطني ك��ان بقيادة م�صطفى كامل  1908-1874ال��ذي كان
حم��ف��زا على من��و اجل���دال ال�سيا�سي؛ مم��ا ع��زز م��ن ن�شوء
تيارات فكرية خمتلفة .قراءة الكتب الكال�سيكية التي تبحث
بالتحرر وعلم االجتماع �أدت لوالدة الفكر العربي القومي،
العالقة بني املفكرين وال�سيا�سيني �أ�صحاب النفوذ �أ�سهمت
يف تطوير حركة قامت ب�إ�سقاط االمرباطورية العثمانية
�أوال ،ووالدة �أقطار قومية بعدها بعد ن�ضال طويل للتحرر
من االحتالل.
وفيما يتعلق بالن�ساء ودورهن يف احلياة االجتماعية ،كتبت
ريناتا بيبي�شللي �إنه تقريبا يف الفرتة نف�سها ظهر ما ي�سمى
باحلركات الن�سائية ،وظ��ه��رت �أ���ص��وات ن�سائية تتحدث يف
الأم��اك��ن ال��ع��ام��ة ،وا�ضعة ج��داال ع��ن ع�صور اال�ستبداد يف
القرون ال�سابقة .من خالل ال�شعر ،وال��رواي��ة ومقاالت يف
اجلرائد؛ مثل :امل�صرية مالك حفني نا�صيف 1918-1886
التي كانت تكتب حتت اال�سم امل�ستعار باحثة البادية ،وهدى
�شعراوي  ،1947-1879والتون�سية ب�شرى بن م��راد -1913
 ،1993ك��نَّ يناق�شن ق��وان�ين ال��ل��ب��ا���س ،والتعليم ،وال����زواج،
ودخول عامل العمل وحق االنتخاب� .أ�شهر منظمة ن�سائية
هي االحتاد الن�سائي امل�صري برئا�سة هدى �شعراوي والذي
مت ت�أ�سي�سه بتاريخ  16مار�س  1923يف الذكرى الرابعة لوفاة
حميدة خليل خ�لال مظاهرة �ضد االح��ت�لال الربيطاين.
وق��د �شهدت �أع���وام الع�شرينيات والأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن القرن
املا�ضي ظ��ه��و َر ع��د ٍد م��ن االحت���ادات الن�سائية يف فل�سطني،
و�سوريا ولبنان .وكانت جتمع ن�ساء م�سلمات وم�سيحيات
مما يعني �أن امل�شكلة مل تكن الإ�سالم.
ورغ���م م�����ش��ارك��ة امل����ر�أة يف ال��ن�����ض��ال ���ض��د االح���ت�ل�ال� ،إال �أن
حكومات ما بعد اجلالء يف كل من م�صر ،وتون�س ،واجلزائر
واملغرب ،مل تتقبل ظهورهن العام وقل�صت من حرياتهن.
لكن حكومات جمال عبدالنا�صر يف م�صر واحلبيب بورقيبه
يف تون�س منحت لهن بع�ض املطالب.
وف���ي���م���ا ب��ي�ن ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ال����ق����رن امل���ا����ض���ي،
ب�����د�أت ب��ال��ظ��ه��ور احل���رك���ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة .وه��ن��ا،
يكتب ما�س�سيمو ب��اب��ا ع��ن م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ت��ح��ري��ر من
احل��ك��م اال���س��ت��ع��م��اري بالن�سبة للقوانني وت���أث��ره��ا ب��ال��دول
اال�ستعمارية ،فقد قامت ال���دول العربية املختلفة بو�ضع
د���س��ات�ير على النمط ال��غ��رب��ي ،ول��ك��ن ب���د ًال م��ن ذل��ك ظلت
مرتبطة بالتقاليد الإ�سالمية فيما يتعلق بقانون الأحوال
ال�شخ�صية ،وعلى وجه اخل�صو�ص القواعد التي ت�سرت�شد
بحقوق امل��ر�أة ،وال��زواج ،الطالق والإرث .يجب الإ�شارة �إىل
اال�ستثناءات املهمة ،وهي تركيا التي �ألغت اخلالفة وحظرت
احلجاب ،و�أعطت حق الت�صويت للن�ساء مبا�شرة بعد انتهاء
احل��رب العاملية الأوىل ،وفر�ضت العلمانية يف البالد .كما

�أعطت تون�س بورقيبه ح َّق الت�صويت للن�ساء ،و َّ
مت منحهن
ال��ط�لاق وامل�������س���اواة يف احل��ق��وق يف ال��ع��م��ل وف��ر���ض ال����زواج
الأح��ادي .كما دعمت العديد من اجلمعيات الن�سائية التي
�ساعدت يف تطوير االقت�صاد والتعليم يف املناطق الريفية.
ومع ذلك ،هناك العديد من الدول العربية؛ حيث القواعد
ال�سلوكية للمر�أة تتعر�ض للعن�صرية .عالوة على ذلك ،يف
العقود الأخ��ي�رة ،ينت�شر مفهوم ج���ذري ج��دا ل�ل�إ���س�لام ال
ي�سهل ن�شر حقوق املر�أة.
ويف الآون��ة الأخ�يرة ،عاد العديد من العلماء الإ�صالحيني
امل�سلمني لتحليل �أ�صوات الإ�سالم ل�شرح �أن التف�سري اجلديد
يجلب التوافق املطلق مع احلداثة وحقوق الإن�سان .على
وجه اخل�صو�ص� ،أ�شار امل�ؤرخ التون�سي حممد طالبي الذي
كتب م���ؤخ��راً �أن املتخلفني عن حقوق الإن�سان لي�سوا من
�أ�صل عربي فقط ،بل يربز �أي�ضاً �أن جذور الرتاث الديني
الإ�سالمي تتوافق مع حقوق الإن�سان.
ويف ف�صل «الإ�سالم والإرهاب» ،كتب عامر ال�سبايله :منذ 11
�سبتمرب ُ ،2001تهيمن الق�ضية الإ�سالمية على ال�سيناريو
ال��دويل ،وم�س�ألة الإره��اب ب�شكل خا�ص �إذا كانت ذات �أ�صل
�إ�سالمي ،لذلك هناك «قبل» و»بعد � »11سبتمرب؛ لدرجة
�أنه ميكن التحدث عن عهدين خمتلفني من التاريخ الذي
يعمل كنقطة فا�صلة.
ْ
الربجي التو�أمني �أ�شعلت نقا�شا دوليا
�إ َّن الهجمات على
مكثفا ،ح��ول ن��وع اخل��ط��ر ال���ذي ميكن �أن ميثله الإ���س�لام
ل�سالم كل النا�س والعامل ،ومعظم هذه املناق�شات مل تبني
الطبيعة احلقيقية للم�شكلة.
ويف ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة ،مت ن�شر ال��ع��دي��د م��ن الكتب حول
هذا املو�ضوع ،والتي ميكن تق�سيمها �إىل فئتني رئي�سيتني:
واح��دة تعترب الإ�سالم م�صد ًرا للإرهاب ،والأخ��رى حتاول
�إنكار هذه الأطروحة ،وتفكيك االتهامات .يف الغرب ،ترتبط
ال�����ص��ورة النمطية املهيمنة ب��اجل��ه��ادي ،وتتعلق بالفئات:
اجلن�سية واللغة العربية ،والب�شرة الداكنة واللحية .مع

احلرب على العراق ،التي بد�أت يف العام  ،2003يف عهد جورج
بو�ش ،تغريت بع�ض خ�صائ�ص الإره��اب؛ فلم تعد منظمات
تعمل يف ال�سر �أو اخل��ف��اء وال��ظ��ل ،و�إمن���ا جماعات �إرهابية
تعمل على الأر�ض حتت �ضوء ال�شم�س ،وتعمل على الدعاية
لنف�سها م�ستخدمة جميع قنوات التوا�صل االجتماعي.
هنا ..نعتزم التمييز بني الإ�سالم والإره��اب ،وتبني عملية
حتليلية جديدة ال تنكر وجود الراديكالية الإ�سالمية� .إن
نقل عا�صمة اخلالفة من مكة �إىل دم�شق من عام  661اىل
عام  ،750على �سبيل املثال ،ي�ستجيب لإ�سرتاتيجية �سيا�سية
دقيقة .فكل قرار �أو عمل للخليفة يرتبط لدى اجلماهري
بالقيم املفرو�ضة يف الإ�سالم .ومع �سقوط الإمرباطورية
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ون��ه��اي��ة احل���رب�ي�ن ال��ع��امل��ي��ت�ين ،ت��ق��وم الأن��ظ��م��ة
ال�سيا�سية اجل��دي��دة ب�إ�ضفاء ال�شرعية الذاتية على فكرة
الأثر بالعودة �إىل ارتباط مبا�شر ب�آل �أهل بيت النبي.
لقد و�ضع امل�صري ح�سن حنفي تف�سريه للإ�سالم كدين
ثوري؛ فالإ�سالم دين عدالة يقود الب�شر �إىل رف�ض اخل�ضوع
لكل �سلطة ظاملة ،و�إىل املطالبة با�سم اهلل بتحرير الأر�ض
وال�����ش��ع��وب .يجب حت��وي��ل ال��ع��ب��ادة �إىل �أن�ثروب��ول��وج��ي��ا من
�أجل متكني الرجال من جعل الإميان واملعتقد �أداة لتغيري
العالقات االقت�صادية واالجتماعية .التحديات الرئي�سية
للفكر الإ�سالمي تتحرك يف ثالثة اجتاهات؛ �أوال :التقاليد
التي ا�ستمرت ملدة �أربعة ع�شر قرنا وقدمت الأفق النظري
للجماهري .ثانيا :الغرب؛ حتد جديد للتقاليد ،كم�صدر
ث��ان للمعرفة والعمل مل��دة قرنني تقريبا ،خا�صة بالن�سبة
للنخبة؛ فقد خلق العلمانية يف الفكر العلمي واحلداثة يف
الإ�صالح الديني والفكر االجتماعي ال�سيا�سي ،ثال ًثا :واقع
العامل الإ�سالمي ،احتياجاته و�ضروراته ،التي تقف وراء
�إ�صالح التقليد �أو تقليد احلداثة.
تغي يف العالقة ما بني ال�شرق والغرب؛ فالثورات
�شيء ما َّ
العربية �أو���ض��ح��ت ل��ه��ذه املجتمعات �أن��ه��ا تعبت م��ن اتهام
�أعدائها اخلارجيني.
وعن �أ�سباب الأزمة االقت�صادية التي نتجت عن �سوء الإدارة
والف�ساد العربي ،ك��ان ف�شل ال��ث��ورات العربية للعام 2011
مثرياً بالن�سبة حلياة �سكان ال�شرق الأو���س��ط؛ وذل��ك رغم
�أن احل��ك��وم��ات املختلفة ق��د بحثت يف بع�ض الأح��ي��ان عن
طرق جديدة لإحياء االقت�صاد� ،إال �أنها واجهت �صعوبة يف
الو�صول �إىل الأ�سواق الدولية و�أموال البنك الدويل.
------------------------------------الكتاب“ :اإلسالم ليس إرهابا”.
 المؤلفان :فرانشيسكا ماريا كــورراو،ولوشانو فيوالنتي.
 الــنــاشــر :آل مولينو ،إيطاليا ،باللغةاإليطالية2018 ،م.
 عدد الصفحات 228 :صفحة.* مترجمة مقيمة في إيطاليا
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«اإلسالم ليس إرهابا»
لفرانشيسكا ماريا ولوشانو فيوالنتي

فاتنة نبيل *
سردا لتاريخ اإلسالم والعوامل المختلفة التي تأ َّثر
كتاب «اإلسالم ليس إرهابا» ،الذي يقع في أربعة عشر فصالُ ،مستعرضا
ً
بها من وجهه نظر عدة ُكتَّاب متخصصين وباحثين في هذا الموضوع .فمن وجهة نظر المؤلفة كورراو ،فإن العالقات التي
يجب تطويرها تحتاج إلى التزام من كال الجانبين «الشرق والغرب» ،وهناك حاجة لمعرفة متبادلة لتعزيز الحوار؛ ألنه في حال
واصلنا الحديث عن اإلسالم فقط من حيث اإلرهاب فسوف نتعب للعثور على محاورين .وفي الوقت نفسه ،إذا سادت لدينا
سيصبح صعبًا بشكل متزايد لوقف انحراف الفرائس الصغيرة المهمشة للشباب
أجواء عدم الثقة ،فإن التواصل في الغرب ُ
من «المح ِّرضين السيئين» ،الذين يقومون بالدعاية لإلرهاب للشباب «الجنة مقابل التضحية بالحياة» ،ويستند االقتراح الحاقد
والمتك ِّرر إلى عرض للصور التي تظهر النتائج المأساوية الناجمة عن الحروب التي يشنها الغرب في الشرق األوسط.
يجب �أن نتذكر �أن الو�ضع �أك�ثر تعقيدًا ،لأن العديد من
امل�سلمني يعي�شون يف ال��غ��رب وي�����ش��ع��رون ب���أن��ه��م ج���زء من
جمتمعنا؛ لذا يجب ت�أ�سي�س مناخ من املعرفة والثقة بني
كال اجلانبني ،وفقط مع اجلهود امل�ستمرة من النا�س ذوي
النوايا احل�سنة �سيكون من املمكن خلق احل��وار واالح�ترام
املتبادل .هذا هو ال�سبب الذي دفعني لكتابة «الإ�سالم لي�س
�إرهابا» مع لوت�شيانو فيوالنتي؛ فقد دعوت �سبعة مثقفني
�إي��ط��ال��ي�ين خمت�صني ب��ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وخ��م�����س��ة مفكرين
ع��رب ،وتركيا واح���دًا ،و�صومال ًّيا ،لإب���راز جوانب خمتلفة
م��ن ال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة :م��ن ال�����س��ي��ا���س��ة �إىل االق��ت�����ص��اد،
من احل��ق �إىل الفل�سفة وم��ن تاريخ الن�ساء �إىل الت�صوف؛
للح�صول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات علمية ج��ي��دة بلغة ب�سيطة ملن
يريد االقرتاب من الثقافة الإ�سالمية ،وف�ضح الكثري من
التحيزات اخلادعة .واليوم ،دعم احل��وار هو �أف�ضل و�سيلة
للدفاع عن حقوق الإن�سان و�صونها .وهنا �أ�ستذكر ما كتبه
عامل االجتماع الرتكي م�صطفى �شناب عن كرثة املبادرات
من خمتلف الطوائف الدينية ل�صالح ح��وار الأدي���ان ،كما
ت�ضاعف لدينا لثالث م��رات عدد الطالب الذين يريدون
التعرف على العامل العربي.
ُّ
ت�ستهل الكاتبة يف مقدمتها احلديث عن واق��ع اليوم عن
العامل العربي ،وبالأخ�ص عن العامل الإ�سالمي الذي لي�س
بالأمر ال�سهل؛ فو�سائل الإع�لام الغربية تعطِ ي معلومات
م���ؤك��دة ع��ن احتمال وق���وع هجمات �إره��اب��ي��ة دون ت��رك �أي
م�ساحة للتفكري �أو الت�أمل.
لدينا �أمام �أعيننا الأعمال الإجرامية امل�أ�ساوية للمجموعات
املتطرفة ُتربرها قراءة �ضالة للإ�سالم .ل�سوء احلظ ،و�سائل
الإع�ل�ام ال ت�ساعد على التمييز ب�ين العقيدة ال�صحيحة
واالعتدال الذي يدعيه غالبية امل�سلمني ،فنجد تخمينات
ال�سيا�سيني ،واال�ستخدام ال�شرير للمتالعبني بالإ�سالم هم
من يُ�سهمون يف تدمري ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �إفريقيا.
من املعلومات املتوفرة حال ًيا يح�صل املرء على االنطباع ب�أن
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العالقة بني الإ�سالم والإره���اب هي عالقة مبا�شرة ،ومن
يرغب حقا يف فهم ما يحدث و�إيجاد احللول املنا�سبة من
بني كل ما يكتب وين�شر ،يجب عليه ���س���ؤال اال�ست�شاريني
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين ،وال����ذي����ن ه���م ق��ل��ة وم��غ��ي��ب��ون يف �إي��ط��ال��ي��ا
و�إجاباتهم غالبا جاهزة وخمت�صرة.
�إ َّن التنوع الكبري يف اللغة ال�سيا�سية يُظهر ب�شكل معقول �أن
الإ�سالم �شديد الو�ضوح ،و�أن��ه لي�س �إرهابيا على الإط�لاق،
فكما كتب املثقف التون�سي حممد �شريف يف كتاب «الإ�سالم
واحل��ري��ة» (�« :)1999إن جميع الأدي���ان التوحيدية عرفت
حركات مت�شددة وجماعات �إرهابية».
ل ُنعطي متهيدا ع��ن كينونة الإ���س�لام وم��ب��ادئ��ه :ن��ذك��ر �أن
القر�آن يتكون من � 114سورة (ف�ص ً
ال) تبد�أ بالدعاء «با�سم
اهلل الرحمن الرحيم» .وكما يذكر امل���ؤرخ التون�سي الكبري
حممد الطالبي ،امل�سلم ال�صالح يجب �أن ي��ك��ون منوذجا
ل��ر�أف��ة اهلل ورحمته ،ويجب �أن ن�ستمر بهذه الطريقة مع
�آالف م��ن الأمثلة الأخ���رى .وه��ن��ا ،يجدر التذكري ب���أن��ه يف
القر�آن هناك حديث عن ال�سالم �أكرث مما هو عن احلرب،
وحقوق �أكرث من حمظورات� .إن التعددية الدينية م�ضمونة.
يجب التذكري ب�أنه ولأك�ثر من �ألف قرن عا�ش امل�سيحيون
وال��ي��ه��ود يف ظ��ل اخل�لاف��ة؛ �أوال :يف دم�����ش��ق ،ث��م يف ب��غ��داد،
وبعدها حتت حكم ال�سالطني العثمانيني .ال نن�سى �أنه بعد
الطرد من �إ�سبانيا ،يف وقت �إعادة اال�ستيالء ،جل�أ اليهود �إىل
�شمال �إفريقيا ،ال �سيما يف تون�س ،واملغرب ،وم�صر ،و� ً
أي�ضا
يف �إ�سطنبول؛ حيث َّ
مت ا�ستقبالهم واندماجهم ب�شكل جيد.
اليوم ت��ده��ورت الأو���ض��اع نتيجة ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي
يف ال�����ش��رق الأو���س��ط بعد ال��ت��دخ�لات الع�سكرية الأجنبية
والدكتاتوريات التي لعبت على تق�سيم خمتلف الطوائف
الدينية ( C.A Nallinoرئي�س معهد ال�شرق الف�صل
الثامن) .حتى لو كانت ال�صور النمطية �صعبة املوت ،فمن
ال�ضروري اال�ستمرار يف تقدمي معلومات �صحيحة حتى
ال ينتهي الأمر يف دوامة جديدة من معاداة ال�سامية؛ لأن

ال��ع��رب ه��م �ساميون .فمن ال�صعب على م��ن يعرف تاريخ
احل�ضارة الإ�سالمية ،وروائع اللغة العربية ،والدين العظيم
ال��ذي قدمته للب�شرية �أن ينظر بعني �أخ���رى ل��ورث��ة هذه
احل�ضارة.
ِّ
ويف ف�صل الإ�صالحات والثقافة يف الإ�سالم املعا�صر ،تو�ضح
الكاتبة ما الذي نحتاجه لفهم الإ�سالم اليوم؛ على �سبيل
امل��ث��ال :معرفة كيف ت��ط��ور م��ع م���رور ال��وق��ت ويف خمتلف
املناطق التي انت�شر فيها .فلطاملا ا�ستوعب الإ�سالم عادات
وتقاليد الأماكن املختلفة .فعلى �سبيل املثال :رياح التجديد
كانت ت�ستلهم ال�شباب يف ال�شمال املغربي منذ بداية القرن
احل��ادي والع�شرين ،والتي لها ج��ذور بعيدة� .أوال احتالل
نابليون مل�صر عام  ،1798وبعدها احتالل فرن�سا للجزائر
ع��ام � ،1830أنتجت م�شاعر م��ن ال�سخط وك��ذل��ك احلاجة
للتحديث .فال�سلطان العثماين ،وبعد الهزائم التي َمنِي
بها ،طالب ب�إن�شاء مدر�سة ع�سكرية للح�صول على جي�ش
حديث �أكرث مالءمة للدفاع عن حدود الإمرباطورية .يف
م�صر وعلى يد املندوب العثماين حممد علي -الذي متكن
م��ن حترير م�صر ع��ام � -1805آخ���ذا بعني االع��ت��ب��ار عمليه
التحديث ب�إر�سال بعثات درا�سية �إىل باري�س لتعلم الو�سائل
احلديثه التي �ساعدت يف جناح اال�ستعمار.
وفيما يتعلق ب��الإ���س�لام واالق��ت�����ص��اد ،هنا تكتب �إير�سيليا
فران�شي�سكا حت��ت ف�صل «الإ����س�ل�ام واالق��ت�����ص��اد» ال��دع��وات
ب�إن�شاء مدار�س لتعليم اللغات لت�أهيل مرتجمني لت�سهيل
التبادل ال��ت��ج��اري؛ لأن االقت�صاد يحتل امل��ك��ان الأع��ظ��م يف
نقطة االلتقاء بني ال�شرق وال��غ��رب؛ مما �أ�سهم يف ت�سريع
التطور وبناء �سكك احلديد و�إن�شاء م�شروع قناة ال�سوي�س.
وت�ستعر�ض امل�ؤلفة ك��ورراو مراحل الإ���ص�لاح االجتماعي:
�أول م�صلح ديني كان جمال الدين الأفغاين ،1897-1838
كان يحفز املفكرين للثورة �ضد ال�سلطان؛ معه ومن بعده
حممد عبده  ،1905-1849ور�شيد ر�ضا  1935-1865كانوا
ملتزمني بتجديد روح العقيدة اخلال�صة.

