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()5
وي��ق��ف امل����ؤل���ف �إزاء ت��ي��اري��ن يف ال���ع���امل الإ���س�لام��ي
مت�ضادين بال�ضرورة؛ �أحدهما تيار الفتوى� :شيعية
ك��ان��ت �أم �سنية ،وه��و داع��م لأنظمة �سيا�سية معينة
وم��دع��وم م��ن قبلها ب��ق��وة� .أم���ا ال��ت��ي��ار الآخ����ر ،فهو
تيار امل�صلحني واملفكرين الإ�سالميني ال��ذي��ن لهم
�إ���س��ه��ام��ات ج���ادة ،غ�ير �أن��ه��م ال يحظون ب��دع��م وا�سع
�أو �شعبية ،وتت�سم جهودهم بالنخبوية غ��ال��ب��اً ،وال
نفوذ لهم يوازي ما تتميز به م�ؤ�س�سات التيار الأول
املهيمنة على ت�شكيل الوعي ،عرب خطاب ديني يكر�س
االت��ب��اع��ي��ة وق��ي��م ال�����س��ل��ف��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع الإ���س�لام��ي
امل��ع��ا���ص��ر ،وف��ق ر�ؤي���ة ل��ل��ت��اري��خ ه��ي ع��ل��ى العك�س من
ال��ر�ؤي��ة الغربية التي ت��رى �أن الف�صل بني الكني�سة
وال���دول���ة ���ش��رط �أ���س��ا���س للتطور علميا واقت�صاديا
و�سيا�سيا واجتماعيا؛ �إذ تقوم ر�ؤيتهم على االعتقاد
ب�����أن ال��ع��ك�����س مت��ام��اً ه��و ���س��ب��ي��ل اخل�ل�ا����ص؛ ف��ال��ع��امل
الإ���س�لام��ي ل��ن ينه�ض �إال ع��ن��دم��ا ي�ستعيد جم��ده
القدمي ،وي�سود فيه الإمي��ان ،وعندئذٍ فقط �سيولد
م��ن ج��دي��د ،و���س��ي��ت��ف��وق ع��ل��ى ال��غ��رب ال����ذي خلخلت
العلمنة �أ���س�����س��ه الأخ�لاق��ي��ة ،وا���س��ت�����ش��رت ف��ي��ه القيم
املادية واالنحطاط والإباحية واملخدرات.

م��ا ي��ق��در بنحو مائتي �أل���ف ع��ب��دٍ و�أ َم���ة م��ن جمموع
�سكانها البالغ  4ماليني� ،أو كما يف ال�سعودية حيث
يتم العمل مبا يعرف بنظام «الكفيل» �إىل الآن ،دون
�أي مراجعة من املراكز الدينية .ويعلل امل�ؤلف هذه
ال��ظ��اه��رة ب����أن ع���دم وج���ود ن�����ص قطعي مي��ث��ل حجة
ق��وي��ة ل�ل�إب��ق��اء ع��ل��ى ه��ذه امل��م��ار���س��ة ال��ت��ي ال يفهمها
()6
وم��ن املو�ضوعات التي ي��رى �أن��ه��ا ج��دي��رة بامل�ساءلة امل�سلم املعا�صر ،ال�سيما يف �أوروبا �إال يف �سياق هاج�س
يف �سياق املوقف من امل���ر�أة :ملك اليمني ،وال��رق يف الت�آمر �ضد الإ�سالم.
الإ���س�لام وال��ع��امل الإ�سالمي؛ فحقيق َة �أن للإ�سالم
()7
ق��ي��م��اً �أخ�لاق��ي��ة ع��ل��ي��ا ،تقت�ضي �أن ي��ك��ون -م���ن غري
امل��ن��ط��ق��ي -ال��ت��ن��اق�����ض م��ع��ه��ا ،ب��ت�بري��ر االن��ت��ه��اك��ات «ال �إك��راه يف ال��دي��ن» ..مبد�أ �إ�سالمي ي�ؤكد اح�ترام
املعا�صرة بحق الن�ساء غري امل�سلمات ،خ��ارج ال�سياق ح��ري��ة امل��ع��ت��ق��د واخ���ت���ي���اره ،و���س��ل��م��ي��ة ال��ت��ع��اي�����ش بني
التاريخي؛ فم�سار حتقيق قيم الإ�سالم الكربى جتاه الأدي���������ان وامل���ت���دي���ن�ي�ن ،ل���ك���ن ك���ي���ف ي���ج���ري ت��ط��وي��ع
الإن�سان ،من غاياته �أن يف�ضي �إىل �إلغاء العبودية الن�صو�ص لت�سويغ عمليات العنف ال��ت��ي ت�ستهدف
ل��غ�ير اهلل��� ،س��واء للن�ساء ب�صيغة م��ل��ك ال��ي��م�ين� ،أم الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف؟ ه���ذه م�����س���أل��ة �إ���ش��ك��ال��ي��ة؛ ف��اجل��ه��اد
للرجال ب�صيغة العبيد .الأم��ر ال��ذي يربك امل�سلم م��ب��د�أ م��وا ٍز �أي�����ض��اً ،لكنْ هناك اعتقاد ب���أن م��ن يعلن
امل�ستجد ،كما يقول ،ويداخل �أزمنة متعددة يف وعيه ،اجل���ه���اد ه���و اخل��ل��ي��ف��ة امل��ج��م��ع ع��ل��ي��ه ،مب��ع��ن��ى �أن����ه ال
حينما يجد ت�ضارباً فقهياً ب�ين م��ن يقول ب�إم�ضاء يكون �إال با�ستعادة اخلالفة .غري �أن تلك احلركات
�أحكام معينة ،وهم املت�شددون ،ومن يقول بتعطيلها تربط الأمر متاماً بفكرة �أن الإ�سالم يتعر�ض اليوم
وه��م املعتدلون ،داع�ين يف الوقت نف�سه �إىل املقارنة لتهديد خطري ،يقت�ضي اجلهاد .ويف �سبيل فهم كيف
ب�ين اال���س�ترق��اق وال��ق��ت��ل ،يف احل�����روب ،ول��ي�����س بني ميكن �أن ي��ح��دث ،فثمة حاجة -كما ي��ق��ول -للعودة
اال�سرتقاق واحلرية .يف حني ي�شكك �أولئك وه�ؤالء ب�ضعة قرون �إىل الوراء ،عندما واجه العثمانيون املد
معاً يف عقيدة م��ن يقول ب�إلغائها ان�سجاماً م��ع ما الغربي يف القرنني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر
�أجنزه الإ�سالم من قيم حررت الإن�سان من عبودية امليالديني بفكرة العودة �إىل �أي��ام املجد الإ�سالمي،
و�إح����ي����اء اخل�ل�اف���ة ال���ت���ي م���ا ل��ب��ث �أن �أل���غ���اه���ا ك��م��ال
الب�شر.
ويالحظ هل�سب�س على مرجعيات العامل الإ�سالمي �أت��ات��ورك ،ف�� ُو ْوج��ه بفكر �أ���ص��ويل يرف�ض ال��ت���أث�يرات
الفقهية يف هذا االجت��اه �أنها مل تبادر �إىل �إج��راءات الغربية كلها ،ويدعو �إىل العودة للإ�سالم ال�صحيح
�إن�سانية يف هذا ال�سياق ،حتى مت حترمي الرق وجتارة (�أب��و الأعلى امل��ودودي ،ح�سن البنا� ،سيد قطب،)...
العبيد بقرار من الأمم املتحدة عام  ،1948ثم بد�أت ومناه�ضة اجتاه اال�شرتاكية العربية (م�صر و�سوريا
ظ��اه��رة اال���س�ترق��اق ،على �أث���ره ،تتال�شى تدريجياً ،م���ث���ا ًال) ،وم���ا ت��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن م��واج��ه��ات ق��ا���س��ي��ة،
و�إن بقي املاليني يف �أنحاء العامل يعي�شون العبودية ،وت�صفيات دم��وي��ة� ،أعقبتها م��وج��ات جهادية �شكلت
كما يف �أفغان�ستان خ��ا���ص�� ًة ،وباك�ستان وبنجالدي�ش رواف���د ج��دي��دة ملكافحة النفوذ الغربي يف املنطقة،
ال مب��رج��ع��ي��ة م��ذه��ب��ي��ة حم��اف��ظ��ة ات�����س��ع��ت خ��ارط��ت��ه��ا
و�شمال �إفريقيا؛ حيث ال ي��زال يف موريتانيا مث ً

من حركة طالبان �شرقاً �إىل قاعدة جزيرة العرب
و�شمال �إفريقيا ،و�صو ًال �إىل داع�ش وجماوراتها ذات
املرجعية الأ�صولية الواحدة العابرة للحدود ،والتي
مت ت��وظ��ي��ف �آل��ي��ات��ه��ا يف خ�����ض��م الأح�����داث وال���ث���ورات
واحل������روب ال���ت���ي ع�����ص��ف��ت ب��امل��ن��ط��ق��ة ،وك�����ان معظم
�ضحاياها من العرب وامل�سلمني حتديداً ،ثم ازدادت
حد ًة يف �أت��ون ال�شحن الطائفي ال�سني-ال�شيعي� .إال
�أن امل�ؤلف يبدي تفا�ؤ ًال ب�أن حالة من التوازن �سوف
تعقب هذا التوتر والعنف املتبادل ،فقد حان الوقت
لإع����ادة تقييم امل�����ص��ادر ون��ق��ده��ا ،و�إ���ص�لاح اخل��ط��اب
الديني.
()8
ال�سمة العامة للكتاب �أن��ه يعرب يف جممله عن ر�أي
نقدي مو�ضوعي �إىل حد ما ،وفق ت�صور يقوم على
فر�ضية �أن الإ�سالم يواجه يف اللحظة الراهنة �أزمة
عميقة بعد ق���رون جم��ي��دة م��ن ال��ن��ج��اح��ات .لذلك؛
ي��دع��و امل����ؤل���ف �إىل �إع�����ادة ق�����راءة ال��ن�����ص وت��ف�����س�يره
وت�أويله؛ بحيث يكون �صاحلاً لكل زمان ومكان كما
ه��و يف الأ����ص���ل .غ�ير �أن���ه ي�����س��ت��درك ب����أن م��ن ي��ج��ر�ؤ
وي��ري��د ال�����س�ير يف ه���ذا ال��ن��ه��ج ي��ج��ب �أن ي��ك��ون ق���ادراً
على �أن يتحدث ،ويناق�ش ،وي���ؤل��ف ،ويفكر بحرية،
دون احل���اج���ة ل��ل��أم����ان ع��ل��ى ح��ي��ات��ه خ�����ارج ال��ع��امل
الإ�سالمي؛ لذلك فهو يزعم �أن الإ�سالم لي�س مهدداً
من اخل��ارج ،ولكن اخلطر الأكرب عليه من الداخل،
من امل�سلمني �أنف�سهم ،كلما هيمنت يف جمتمعاتهم
ذه��ن��ي��ة اخل�����وف م���ن ال��ت��ن��وع واالخ����ت��ل�اف واحل�����وار
والقبول بالآخر ،بدعوى �إ�ضعاف الإميان والت�شكيك
يف امل�سار التاريخي للإ�سالم ،وهو حتد ماثل ال بد
للم�سلمني ع��ام�� ًة م��ن مواجهته ،مب���وازاة حت��د �آخ��ر
ينبغي للم�سلمني -يف هولندا خا�صة� -أن ي�صيغوا
ال �أم �آج ً
�إجاباته عاج ً
ال ،يف ظل ما لديهم من امتياز
العي�ش بثقافتني ،ال���ذي ال ميكنهم ،ب�سهولة ،من
حتديد اخليارات الواعية �أو القناعات احلرة ،بعيداً
عن جت��اذب��ات الهوية واالزدواج الثقايف .غري �أن ما
ي�ؤخذ على امل�ؤلف �أنه �أقام فر�ضية كتابه على ت�صور
يقلل من خطورة العوامل اخلارجية و�أهميتها ،وهي
ماثلة وفاعلة بقوة ،ولي�ست بخافية على املتابع العام
ناهيك عن باحث مثله يف الوقائع وامل�صائر.
------------------------------ ال��ك��ت��ابَ « :م����ن ي��خ��اف م��ن حم���م���د؟ ..ك��ل م��ا ت��ري��دمعرفته عن الإ�سالم».
 امل�ؤلف :مار�سيل هل�سب�س. النا�شر :مكتبة �أثنيوم ـ �أم�سرتدام ،2016 ،بالهولندية. عدد ال�صفحات� 213 :صفحة.* كاتب عربي مقيم يف هولندا
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“من يخاف من محمد؟”
َ
سعيد الجريري *

 ..لمارسيل هلسبس

«من يخاف من حممد؟»�ِ ..صيغة ا�ستفهامية قد توحي -من طرف ما -ب�أن الذات اخلائفة امل�س�ؤول عنها -يف العنوان -مق�صودٌ بها الأوربيون ،يف �سياق ما ُيعرف
بـ»الإ�سالموفوبيا ،-غري �أن م�ضمون الكتاب يك�شف عن منهجية امل�ؤلف يف قراءة امل�صادر الدينية والتاريخية نقدي ًا ،متخذ ًا �إياها مدخ ًال مل�ساءلة احلا�ضر ،ووقائعه،
وحتدياته ،لتحديد مكامن اخلوف من الإ�سالم وعليه يف �آنٍ مع ًا ،من خالل ما يثريه من ت�سا�ؤالت ،وما يقدمه من �إجابات موجهة �إىل املتلقي يف �أوروبا ،ال�سيما هولندا،
حيث ميثل امل�سلمون -و�أغلبهم من �أ�صول تركية ومغربية و�آ�سيوية -ن�سبة تقدر بـ %5.5من عدد ال�سكان البالغ �أكرث من  16مليون ن�سمة ،يف جمتمع يقوم على قوانني
التنوع والتعاي�ش الآمن بني الثقافات.
وال يخفي م� ُ
ؤلف الكتاب الهولندي مار�سيل هل�سب�س �إعجابه ب�شخ�صية النبي الرائعة والأكرث تنوع ًا و�إثار ًة لالهتمام .ولعل كتابه هذا يندرج �-إىل جانب �سابقه
«حممد و�أ�صول الإ�سالم» -2015 ،يف �سياق امل�ساهمة الإيجابية امل�أمولة يف اجلدل الدائر حول الإ�سالم ،من موقعه غري الطارئ على البحث يف املجال الديني؛ فقد
�أ�صدر يف العام  2006كتاب ًا جدل ًّيا ت�ضمن نظرة نقدية للكتاب املقد�س ،وحظي كتابه عن �أ�صول الإ�سالم -الذي يرتجم حالي ًا �إىل الأملانية -باهتمام املتلقي ،باعتباره
قراءة جديدة يف ال�سرية النبوية.

()1
ً
وينق�سم الكتاب �إىل ع�شرين ف�صال؛ اخ��ت��ار امل�ؤلف
لعنوان كل منها عتبة دالة من �س َور القر�آن الكرمي،
كالفاحتة ،ال�شعراء ،النجم ،ال�شورى ،املائدة ،الن�ساء،
البلَد ،النحل ،الأن��ع��ام ،التوبة ،املنافقون ،امل�ؤمنون
والأح����زاب ،ي�ستجلي م��ن خاللها م��داخ��ل �أوىل �إىل
الإ�����س��ل�ام :ال����ق����ر�آن ،ال��ن��ب��ي وال�����ش��ري��ع��ة ،ث���م يتبعها
مب��و���ض��وع��ات ت��ت�����ص��در ال��واج��ه��ة ال��ي��وم��ي��ة يف ال��ع��امل
الإ���س�لام��ي ،م��ث��ل :اجل��ه��اد والإره�����اب ،الإ����س���اءة �إىل
النبي ،احلدود ،و�ضع املر�أة ،احلجاب ،تعدد الزوجات،
زواج املتعة وملك اليمني ،جرائم ال�شرف وال��رق...
�إل�����خ؛ ف��ي��ن��اق�����ش��ه��ا م��و���ص��ول�� ًة ب��ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة،
وال��ت�����ص��ورات امل��رج��ع��ي��ة ،وم��ا ي�صدر م��ن ت�صريحات
مثرية للجدل .كما ي�صف �أي�ضا كيف ان�ضم املفكرون
امل�سلمون يف ال��ق��رن التا�سع ع�شر �إىل الن�ضال �ضد
الغرب �أو التغريب ،وكيف �أدت دعوتهم تلك يف نهاية
امل���ط���اف �إىل ت��ع��زي��ز ف��ك��ر اجل���ه���ادي���ة ،غ�ي�ر غ��اف��ل يف
الوقت نف�سه عن �أدوار املفكرين امل�ستنريين الذين
ي�سعون �إىل جتديد اخلطاب الديني.
()2
ومما يثريه امل�ؤلف ،وي��رى �أهميته� :إ�شكالية الدين
وال��ل��غ��ة؛ فلغة ال���ق���ر�آن ه��ي ال��ع��رب��ي��ة؛ مم��ا يعني �أن
ل��ل��م�����س��ل��م ال��ع��رب��ي درج����ة �أو َم���زي���ة ع��ل��ى غ��ي�ره من
امل�سلمني الناطقني باللغات الأخ��رى من جهة ،و�أنه
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى �أق�����رب �إىل ف��ه��م ال��ن�����ص ال���ق���ر�آين
وتف�سريه ،م��ن حيث �أن ال��ق��ر�آن ه��و الكتاب الكامل
ال��ذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،
ف��ه��و متثيل لكلمة اهلل امل��وح��اة �إىل ال��ن��ب��ي .ولفهم
معنى الن�ص العميق ،ف�إن من املنطقي �أن يكون املرء
متمكناً من مهارات القراءة بالعربية؛ ذلك �أن هناك



ك��ث�يراً مم��ا ال ي��درك بالرتجمة ،فثمة �آي���ات تتجلى
فيها �إ�شكالية التف�سري وال��ت���أوي��ل واالخ��ت�لاف بني
علماء ال��دي��ن والعربية �أنف�سهم ،ناهيك ع��ن عامة
امل�سلمني العرب ،ومن باب �أوىل �أن تكون م�شكلة جداً
�إىل درج��ة اال�ستغالق على امل�سلمني غري العرب� ،أو
الأوروبيني العرب من اجليل الذي تتال�شى عربيته،
ل��ي��غ��دوا م��ن��ق��ادي��ن مل��ذه��ب دي��ن��ي م����ا ،ي������ؤول ال��ن�����ص
القر�آين وفق مرجعياته ،ويتم ت�صديره �إىل الغرب
باعتباره الإ�سالم ،ولي�س هو �سوى اجتاه واحد من
اجتاهات تتنازع الت�أويل والنفوذ يف العامل العربي
والإ�سالمي الغارق يف �أزماته.
ولعل �إ�شارة امل�ؤلف �إىل هذه الإ�شكالية تثري ت�سا�ؤالت
عن مدى فهم حقائق الدين ،مادامت ب�ضاعة امل�سلم
الأع��ج��م��ي اللغوية م��زج��اة ،ويتلقى التعليمات من
فئة معينة تدرك ما ال يدركه ،وهو ما يبدو للم�ؤلف
متناق�ضاً مع مق�صدية َكون القر�آن للب�شرية جمعاء،
فيما تقوم اللغة حاجزاً بينه وبني فهمه فهماً عميقا،
خا�صة و�أن ما يجري احلديث عنه -كما يقول -هو
«تف�سري القر�آن» ال الرتجمة ،مما ي�ضفي على اللغة
العربية قدا�سة ما ،تكر�س اتباعية التلقي؛ باعتبارها
ج��زءاً ال يتجز�أ من الإ���س�لام ،بحيث ال يبدو غريباً
حينئذٍ �أن يزعم �أي مت�شدد �أن ال قيمة لل�صالة �إن مل
تكن بالعربية.
()3
هناك نقطة مهمة يف الكتاب متعلقة باعتناق الإ�سالم
يف الغرب ،فـ«�أن يكون ال�شخ�ص م�سلماً �أمر يف غاية
الب�ساطة ،فلي�س بال�ضرورة �أن يكون لأبوين م�سلمني
م��ث�ل ً
ا� ،أو مي��ار���س طقو�ساً روح��ان��ي��ة معينة ،فكل ما
ً
عليه ال��ق��ي��ام ب��ه �أوال ه��و نطق ال�شهادتني باقتناع؛
ف��ه��و ال��رك��ن الأول ل�ل�إ���س�لام� .أم���ا الأرك����ان الأرب��ع��ة

الأخ��رى ،فهي حول ما ينبغي �أدا�ؤه ط��وال احلياة».
وي��ف��رد امل���ؤل��ف ح��ي��زاً للنظر �إىل ال�صيام م��ن زاوي��ة
ثقافية ،فهو ي�شري -يف نظره� -إىل الت�شبث بالهوية؛
ب��اع��ت��ب��اره��ا ج���زءاً م��ن الن�سيج ال��ث��ق��ايف للمجتمعات
الإ�سالمية التي ينحدر منها امل�سلون ذوو الأ�صول
غري الأوروب��ي��ة ،يف حني �أن هناك م�سلمني غربيني
يجدون ال�صيام �صعباً جدًّا ،وال ي�ؤدونه ،وتعليل ذلك
عنده مبمار�سة الن�سق الثقايف الإ�سالمي فاعليته يف
املجتمع الأوروبي مبعطيات اجتماعية.
()4
وعادة ما ينظر �إىل امل�سلم يف الغرب باعتباره مهدداً
للثقافة ال��غ��رب��ي��ة؛ فال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ارتبطت
بنظرة منطية معينة .ولكن يف ال��وق��ت نف�سه ،ف���إن
امل�سلمني ينظرون �إىل الغرب باعتباره مهدداً رئي�ساً
للإ�سالم ،ويعتقدون �أن هناك حتالفاً غري مقد�س،
بني احلكومات واملنظمات الغربية و�إ�سرائيل وو�سائل
الإع�ل�ام ،بالتعاون م��ع ال��ق��ي��ادات العربية الفا�سدة،
م��ن �أج��ل �إ���ض��ع��اف الإ���س�لام .وي�شري امل���ؤل��ف هنا �إىل
�أح���د ا���س��ت��ط�لاع��ات ال����ر�أي ال���ذي �أف���رز �أن  %60من
امل�سلمني الأوروب��ي�ين ( %30فقط يف فرن�سا) ،يرون
�أن ال�شريعة �أه��م م��ن ال��ق��ان��ون ال��وط��ن��ي .مم��ا ميكن
عده م�ؤ�شراً على قلق �أ�صويل من تهديد يطال القيم
الإ���س�لام��ي��ة يف ال��غ��رب .وه���ذا ال�شعور ال ي�سود بني
عامة امل�سلمني فقط ،ولكنه ميتد �إىل فئة املنادين
ب�إ�صالح اخلطاب الديني �أي�ضاً ،حتى ليبدو الوجود
الغربي احلايل يف املنطقة العربية يف نظر الغالبية
العظمى من امل�سلمني ا�ستمراراً للهيمنة الغربية؛
فهاج�س اخلطر الغربي ،كما الإ�سالموفوبيا ،تغذيه
�أ�صوليات متوازية ت�ستعيد معارك دينية ا�ستقرت يف
ذمة التاريخ.

