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ي�شتطيع �لد�ر�ص لالإنتاج �لفكري �لغربي �أن يخل�ص �إىل �أن جزء� 

و�لفنية  و�لتاريخية  �لفكرية  �أبعاده  يف  بالإ�شالم  مت�شل  منه  كبري� 

�لدين خ�شائ�ص  ر�أو� يف هذ�  �لغرب  �أن مفكري  وذلك  و�حل�شارية، 

و�شفات ��شتدعت منهم تقليب �لنظر و�إجالة �لفكر، بل دفعت بالعديد 

ب�شورته  �لظفر  بغية  وجمتمعاته  و�شعوبه  �أهله  خمالطة  �إىل  منهم 

�لنظرية و�لعملية.

و�لبحث يف �شورة �لإ�شالم يف �لإعالم بالغرب بحث يتجدد يف كل 

مرحلة، بل مع كل نازلة، لكن �لثابت �أن �لتطور�ت تالحقت يف �جتاه 

تو�شيع د�ئرة �لهتمام بالإ�شالم و�مل�شلمني.

�لد�ئرة  فاإن  �لغربي وتطورها،  �لإعالم  تعدد و�شائل  �إىل  وبالنظر 

�شورة  ر�شم  يف  �لغربي  �لإعالم  جهود  �أن  يعني  وهذ�  �أو�شع،  ت�شري 

�لإ�شالم و�مل�شلمني متثل مادة خ�شبة للبحث و�لتحليل، وهي منا�شبة 

�ل�شورة من خالل  �إىل تفكيك هذه  لل�شعي  للم�شلمني، قبل غريهم، 

يك�شف  �أن  ذلك  �شاأن  من  لأن  لهم؛  غريهم  وقر�ءة  لذ�تهم  قر�ءتهم 

�ل�شلبيات مقدمة للعمل على جتاوزها.

�لفكرية  �لأ�شول  يف  يبحث  �أن  تقت�شي  �لعلمية  �لدر��شة  �أن  �إل 

وليدة  لي�شت  فهي  �ل�شورة،  تلك  خلف  �لثاوية  و�لنف�شية  و�لتاريخية 

�لغربي، وخمتلطة  �لإن�شان  تاريخ  �أحد�ث عابرة، ولكنها متجذرة يف 

باآثار من �ملا�شي �لقائم، يف بع�ص جو�نبه، على �ل�شر�ع و�لإق�شاء.

د.  للباحث  �لغرب«  يف  و�لإعالم  »�لإ�شالم  كتاب  �أهمية  وتاأتي 

يقف  ل  ولكنه  �جلذور،  تلك  يغفل  ل  كونه  من  بوفرة  عبد�لكرمي 

�ملو�جهة  بلون  يلون حتليله  �أن  �لوقوف عندها  عندها؛ لأن من �شاأن 

و�ل�شر�ع، بل جعل همه �لأ�شا�ص حم�شور� يف ك�شف خ�شائ�ص �ملنظور 

�لثقايف �لغربي لذ�ته ولغريه، ويف �إبر�ز �لعالقة �لحتو�ئية �لقائمة من 

لو�شائل �لإعالم ب�شكل يخرجها عن  �ل�شيا�شي  �لقر�ر  �أ�شحاب  جهة 

حياديتها وعلميتها �ملطلوبة �أو �ملفرت�شة.



10

وما �إير�ده لوقائع من هنا وهناك �إل للتدليل على �شحة تف�شريه 

لأثر �ملنظور �لثقايف يف �لتعامل مع خمتلف �ملو�د �لإعالمية وخا�شة 

�لإ�شالم و�مل�شلمني.

ومن �أبرز ما وقف عنده �لباحث �أن نظرة �لإعالم �لغربي لالإ�شالم 

و�مل�شلمني تتاأثر بال�شتثناء ولي�ص �لقاعدة، فالأ�شل �أن يعمد، بني يدي 

�لرغبة يف فهم �لإ�شالم، �إىل ن�شو�شه يف �لقر�آن و�ل�شنة، لكن �لإعالم 

�لغربي يتجاوز ذلك، فال ير�شم �شورته �إل بالتقاط ما عليه �مل�شلمون 

يف  ودوره  �لدين  مفهوم  عن  وعيه،  ل  هو، يف  �أ�ش�شه  وما  جهة،  من 

�حلياة �لغربية من جهة ثانية.

و�أعر�فهم  باأو�شاعهم  متاأثرون  �ليوم،  �مل�شلمني،  �أن  ومعلوم 

و�أحو�لهم، ول ميكن �أن يد�ن �لإ�شالم بت�شرفاتهم و�شلوكاتهم، و�إن كان 

�لأمر حمرجا، لأن �مل�شلمني مطالبون، دينيا، باأن يهتدو� بهدي تعاليم 

�لإ�شالم، ويج�شدوها و�قعا يف حياتهم �خلا�شة و�لعامة.

ثم �إن �لإعالم �لغربي ي�شحب روؤيته للدين، باملفهوم �مل�شيحي، على 

روؤيته لالإ�شالم، دون �أن يدرك �لفارق �لكبري بني �لأمرين، وخا�شة فيما 

له �شلة مبو�شوع �لأبعاد �لجتماعية و�حلياتية و�حل�شارية لالإ�شالم، 

�لتي جتعل و�قع �مل�شلمني متناغما مع روؤيتهم �لإ�شالمية وعقيدتهم، 

�أو على �لأقل تدعوهم وحتثهم على �أن يكون و�قعهم كذلك.

�لغرب  �إىل  �ملعطيات  هذه  ت�شل  �أن  ميكن  كيف  هو  و�لإ�شكال 

�ليوم  و�قعهم  باأن  �إعالمه  يقنعو�  �أن  للم�شلمني  يتاح  وكيف  ودو�ئره، 

ل ميثل �ل�شورة �ملثلى لالإ�شالم، و�أن �لإ�شالم دين ذو �أبعاد �جتماعية 

و�قت�شادية وثقافية وح�شارية جتعله خمتلفا عن �مل�شيحية بني يدي 

�ملقارنة �لعلمية بينهما.

�إىل  لقد �شعت وز�رة �لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شالمية بدولة �لكويت 

�إجناز عمل موؤ�ش�شي متثل يف �لتو��شل مع كبار �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية 
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يف  للبحث  �خل�شو�ص  بهذ�  موؤمتر�ت  و�أقيمت  بالغرب،  و�ل�شحفية 

و�مل�شلمني،  �لإ�شالم  �إىل  �لغربي  �لإعالم  نظرة  �ملتحكمة يف  �لآليات 

مع تقدمي برنامج عمل ومقرتحات للو�شول �إىل ر�شم �شورة دقيقة، 

وثقافته  �لدين  عن  �ملعلومة  تلقي  م�شادر  م�شتوى  على  وخا�شة 

وح�شارته، و�لعمل ما يز�ل متو��شال، وهو حمتاج �إىل دعم و�إ�شهام 

من قبل جميع �ملخت�شني باملو�شوع.

و�إن �إقد�م قطاع �ل�شوؤون �لثقافية بالوز�رة على ن�شر هذ� �لكتاب 

منا�شبة  ميثل  �لفكرية،  »�آفاق«  �شل�شلة:  ويف  رو�فد،  م�شروع  �شمن 

للتذكري بالعنا�شر �لآتية:

- �حلديث عن �لإ�شالم و�لإعالم بالغرب حديث مت�شعب، وتناوله، 

يف �شموليته ودقته وح�شا�شيته، حمتاج �إىل �شرب و�أناة، و�عتماد ملنهج 

عن  بعيد�  و�لتقومي،  و�لنقد  و�لتحليل  �لعر�ص  يف  و�لإن�شاف  �لعدل 

مع  �لتو��شل  �لأمة يف  م�شروع  تخدم  �لتي ل  و�لتوتر  �لتاأزم  عنا�شر 

�لعامل، و�إبالغ ر�شالة دينها رحمة للعاملني.

متاأثرة  �لغربي  �لإعالم  يف  و�مل�شلمني  �لإ�شالم  �شورة  �أن  ومع   -

يرتبط  ما  ومنها  �لغربي،  باجلانب  يت�شل  ما  منها  عديدة،  بعو�مل 

باجلانب �لإ�شالمي، �إل �أنه يتعني قر�ءة �ملو�شوع بعيد� عن تد�عيات 

ذلك �لتاأثري. ومن ثم، فاإن �خلطاب �لإعالمي �لغربي ينتظر منه �أن 

وهو مدعو  و�لإ�شالم،  �مل�شيحية  بني  �لتاريخية  �لتوتر  �أجو�ء  يتجاوز 

�إىل �أن يطالب بحركة ت�شحيحية يف هذ� �ل�شاأن، كما �أن على �جلانب 

�لإ�شالمي �أن يفهم باأنه مهما كانت �ل�شورة �لنمطية �ملعرو�شة له يف 

و�شائل �لإعالم �لغربي مغر�شة �أو ذ�ت ر�شائل �أيديولوجية، فاإن عليه 

�إىل توجيه رعايته وعنايته �إىل �جلاليات  �أنه حمتاج  �أن يدرك كيف 

لتكون  ويوؤهلها  ير�شدها  و�أن  �لغربية،  بالديار  و�لإ�شالمية  �لعربية 

جم�شدة لل�شورة �ل�شليمة للدين، باعتباره ر�شالة حو�ر وتعارف وتعاون 

على رعاية �لقيم �لإن�شانية �حل�شارية و�لرقي بها، و�أنه لي�ص هناك 



تناف �إطالقا بني هذ� �مل�شلك و�حلر�ص على هوية �مل�شلم وعقيدته، 

بل �إن �لثانية د�عية لالأوىل وحمر�شة عليها.

- مهما �شيطر �لإعالم، فاإن دور �ملثقف جوهري يف هذ� �مليد�ن؛ 

من  �لعديد  �أن  حقيقة  ونقد�.  وتعليقا  حتليال  �ملادة،  له  يوفر  لأنه 

و�شائل �لإعالم »ت�شتاأجر« �أقالما ملفكرين، وجتعلهم يدورون يف فلك 

ما ت�شتهدفه تلك �لو�شائل، �إل �أن هذ� ل ين�شحب على عموم �ملثقفني 

و�ملفكرين، بل هناك �أقالم و�أ�شو�ت ت�شعى �إىل و�شف �لو�قع وحتليله 

بعيد� عن �أي م�شبقات �أو توجهات �أو خلفيات. ومطلوب من مفكري 

�لأمة وموؤ�ش�شاتها �ل�شعي �إىل بناء ج�شور للتو��شل مع هوؤلء، ومتكينهم 

من كل �لعنا�شر �لتي يرجح �أن ت�شهم يف م�شاعدتهم على �إدر�ك مزيد 

�لتوجيه  ودور  وح�شارته،  وثقافته  �لإ�شالم  مو�شوع  �حلقائق يف  من 

�لإعالمي يف ت�شعيد حالت �لتوتر و�ل�شد�م بانتهاجه �أ�شلوب �لر�شم 

�ملغر�ص �لنتقائي �لبعيد عن �لدقة و�لإن�شاف.

من  بوفرة  عبد�لكرمي  د.  �لباحث  �إليه  دعا  ما  �أهمية  تنبع  وهنا 

�لإ�شالم  تثار عن  �لتي  �لق�شايا  للمعلومات حول  �إن�شاء بنك  �شرورة 

و�مل�شلمني يف و�شائل �لإعالم �لغربية، و�لقيام بعمليات �إح�شاء ودر��شة 

ونقد ملدى �شحة �رتباط تلك �لق�شايا و�لأحكام و�ملو�قف بالإ�شالم، 

�أو حتديد موقف �لإ�شالم منها يف �أ�شوله �ملعتربة، ومن �شرورة تكوين 

مركز �إعالمي يكون هدفه ربط �لت�شال �ملبا�شر باملحطات �لتلفزيونية 

�لغربية �ملحلية و�لف�شائية وعرب �لإنرتنت، و�لتدخل لإبر�ز وجهة نظر 

�مل�شلمني، وت�شحيح ما يعنُّ من �أخطاء وهنات يف �ملو�قف و�لأحكام.

دون �أن يغفل �لباحث دور �ملثقفني �لعرب و�مل�شلمني �لذي ��شتقرو� 

بالديار �لغربية، فاحلقيقة �أن عليهم دور� كبري� يف �لإ�شهام يف ت�شحيح 

�ل�شورة �لنمطية عن �لإ�شالم و�مل�شلمني بالإعالم �لغربي، وذلك نظر� 

خلربتهم �ملتمثلة يف معا�شرتهم للغرب و�أهله يف �أعر�فهم وقيمهم، فهم 

�أقدر على مد ج�شور �حلو�ر و�لتو��شل.

12
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بق�شايا  �ملهتمني  �لباحثني  رعاية  �إىل  دعا  نف�شه،  �ل�شياق  ويف 

�لأجنبية،  باللغات  ودر��شاتهم  �أبحاثهم  ن�شر  يف  ودعمهم  �لإ�شالم، 

من �أجل �أن تكون تلك �لأبحاث و�لدر��شات م�شادر لالإعالم �لغربي 

بني يدي بحثه عن �لعنا�شر �مل�شكلة ل�شورة �لإ�شالم و�مل�شلمني دينيا 

وثقافيا وح�شاريا.

كما مل يغفل دور �لف�شائيات �لعربية يف �إمكانية �مل�شاركة يف تعديل 

�ل�شورة �لنمطية عن �لإ�شالم و�مل�شلمني، وذلك بانخر�طها �حل�شاري 

مو�شوع  �إيالء  �إىل  و�ل�شعي  �مل�شكالت،  خمتلف  معاجلة  يف  �لو�عي 

م�شادر تلقي �لغرب ل�شورة �لإ�شالم و�مل�شلمني �أهميته �لق�شوى، ويف 

مقدمتها �لقنو�ت و�لف�شائيات �لعربية، �لتي قد ي�شيء بع�شها، بوعي 

�أو بدون وعي، �إىل تلك �ل�شورة نف�شها.

وقد �أكد �لباحث �أهمية �حلو�ر �لعلمي �لر�شني منهجا يف �لتو��شل 

�خلطاب  �أ�شكال  عن خمتلف  و�لبتعاد  �لغربية،  �لإعالم  و�شائل  مع 

�لنفعايل �لت�شادمي �لذي يقيم متاري�ص وعر�قيل، ول ي�شهم يف بناء 

�لتمكني ل�شورتها  �لإ�شالمية يف  �لعربية  �لذ�ت  ت�شتفيد منه  تو��شل 

�حل�شارية �لفعالة.

و�لأمل معقود على �أن يكون �لكتاب لبنة يف بناء �شرح حو�ر متو��شل 

�لع�شر  يف  و�أعقدها  �لإ�شكاليات  كربى  من  بحق،  تعد،  �إ�شكالية  يف 

�حلديث، و�هلل �ملوفق للفالح.
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ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم، و�ل�شالة و�ل�شالم على �أ�شرف �ملر�شلني 

وعلى �آله و�شحبه �أجميعن.

ميثل ح�شور �لإ�شالم يف و�شائل �لإعالم �لغربية، �ملرئية و�مل�شموعة 

و�ملكتوبة و�لف�شائية و�ملعلوماتية... مو�شوعا يكت�شب �أهميته وخطورته 

و�ملتعار�شة...  و�ملت�شاربة  و�ملت�شابكة  �ملت�شعبة  �لعالقات  طبيعة  من 

�لغربية  �لإعالم  و�شائل  معاجلة  وطريقة  �لإ�شالم  بني  جتمع  �لتي 

�ملختلفة لكل ما له �شلة بهذ� �لدين �حلنيف.

يكاد  ومنتدياته  �لغربي  �لإعالم  جمال�ص  يف  �لإ�شالم  حظ  ولعل 

متثل  كانت  �لتي  و�ملعرفية  �لفكرية  �لق�شايا  من  جملة  على  يغطي 

�أحد�ث �حلادي ع�شر من �شهر  للغرب وفيه، خ�شو�شا بعد  هاج�شا 

�شبتمرب 2001، تلك �لأحد�ث �لتي ميكن �أن تكون حد� فا�شال - من 

عالقتهما  يف  غربيتنينْ  روؤيتنينْ  بني   - �لأقل  على  �لت�شورية  �لناحية 

و�ملمار�شة  �لعقيدة  عن  حديثها  يف  �شر��شة  �أكرث  �أ�شبحت  بالإ�شالم 

�لدينية �لإ�شالمية.

وحينما نتحدث عن �لإ�شالم و�لإعالم يف �لغرب فاإننا نق�شد و�شائل 

وبذلك  �خلامت.  �ل�شماوي  �لدين  بهذ�  عالقتها  يف  �لغربية  �لإعالم 

�لغرب، وعن  و�إ�شالمية يف  �إعالم عربية  نرجئ �حلديث عن و�شائل 

�أخرى  منا�شبة  �إىل  له  تقدميها  وكيفية  �لإ�شالم  عن  طريقة حديثها 

بحول �هلل تعاىل وقدرته.

وحينما نتحدث عن �لإ�شالم و�لإعالم يف �لغرب �أي�شا فاإننا نعالج 

هذه �لق�شية من ز�ويتني �ثنتنينْ خمتلفتنينْ (وقد تتكامالن يف مرحلة 

لحقة):

- �لز�وية �لأوىل: ونتناول من خاللها �لإ�شالم باعتباره ن�شقا من 

�ملبادئ و�لأفكار و�ملعتقد�ت، متثل روؤية دينية للكون و�لوجود.
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- �لز�وية �لثانية: ونتناول من خاللها �لتطبيق �لعملي لتلك �لروؤية 

�لإ�شالمية �ملتكاملة، ونق�شد ممار�شة �ل�شعائر �لدينية �لو�جبة على 

�لإن�شان �مل�شلم.

وبذلك تتعدد م�شتويات معاجلة ح�شور �لإ�شالم يف و�شائل �لإعالم 

�لغربية بح�شب �لروؤية �لتي تنطلق منها تلك �لو�شائل يف حديثها عن 

�لإ�شالم. وهكذ� يكون �لإ�شالم دينا وعقيدة، �أو فكر� وثقافة، �أو �شلوكا 

ومعاملة،... ويتم �لتعامل مع �لإ�شالم مبعناه �ل�شامي �ملثايل �ملتعايل، 

�أو �حلكم عليه من خالل ممار�شات �أخالقية �شدرت من �أنا�ص يعتربون 

�أنف�شهم يت�شرفون وفق تعاليم �لإ�شالم ومبادئه.

وعلى هذ� �لأ�شا�ص ينبغي �لتمييز بني �لدين la religion و�ملتدين 

�لروؤية  هذه  �إطار  ويف  �أول،  �ملعاجلة  هذه  �إطار  يف   le religieux
�لغربية لالإ�شالم ثانيا.

و�نطالقا من �ملالحظات �أعاله، تبدو هذه �لق�شية �شائكة، وحتمل 

كثري� من �ملخاطرة و�ملغامرة.

�إن عملية �جلمع بني »مفهومني« غري متكافئني يثري �شوؤ�ل عوي�شا 

خاللها  من  ميكننا  �لتي  �لطريقة  به  ونعني  �ملنهجية،  �لناحية  من 

�حلديث عن �لإ�شالم من جهة، و�لغرب من جهة �أخرى.

فالغرب ف�شاء معريف جغر�يف، و�لإ�شالم دين متكامل.

و�لغرب حدود تتمطط وتتقل�ص بح�شب �لروؤية �لأيديولوجية له.

و�لإ�شالم ن�شق من �ملبادئ يتجاوز �لزمان و�ملكان.

مثل  و�ملو�قع  �لأماكن  خالله  من  نحدد  وجهة  �أي  �جتاه،  و�لغرب 

�لبو�شلة، �أي �أن �لغرب يتحول �إىل و�شيلة ن�شتطيع من خاللها �لتمييز 

بني �ل�شمال و�جلنوب، �أو �ل�شرق و�لغرب، بينما �لإ�شالم يتعاىل على 
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تلك �لتحديد�ت؛ ذلك لأن تلك �لأبعاد �جلغر�فية ت�شيق عن �حتو�ء 

و�ملعتقد�ت،  و�لأقو�م  و�لأجنا�ص  �ل�شعوب  تخاطب  �لتي  م�شامينه 

و�لبلد�ن و�لقار�ت، و�لأجر�م و�لنجوم، و�لأر�ص و�ل�شماو�ت، و�لأفالك 

و�لكو�كب.

و�لغرب ي�شم تاريخ ثقافة ت�شر على �حلديث عن عالقة �شر�ع بني 

�لإن�شان و�لإله، وتنادي مبوت �لإله، ليحل حمله �إله �شغري، هو �لإن�شان. 

�لإحلاد مثال،  لفكرة  �لتاأ�شيل  �إىل  ت�شعى  فل�شفة  و�لغرب عبارة عن 

 Athéologie وجتعل منه نزعة �إن�شانية جديدة، �أو علما قائما بذ�ته

  Michel Onfray (2006) و(2005) 
(1)

كما يفعل �لفال�شفة �لفرن�شيون

 Michel Guérin (2005) 
(3)

، Philippe Cappelle & Andréو ،
(2)

Comte-Sponville (2005)(4) مثال. 

�لتي  �لعالقة  نوع  ويقوم على حتديد  تام،  �ن�شجام  دين  و�لإ�شالم 

جتمع �ملخلوق بخالقه، و�لعبد بربه، وهي عالقة ت�شع حدود� فا�شلة 

�لأر�ص، وبني �هلل خالق  �إىل عمارة  ي�شعى  �لب�شري وهو  �لكائن  بني 

�لكون �لذي يدعو �لإن�شان �إىل �لتفكري و�لتدبر. ولعل �لعلماء حينما 

حينما  و�لرهبة  �خل�شية  تلك  تنتابهم  �إمنا  �شبحانه  �خلالق  يخ�شون 

يك�شفون عن بع�ص من �أ�شر�ر �لكون �لتي ل حت�شى.

وهكذ� فبدل من �أن ي�شيع �لإن�شان عمره، ووقته، وجهده، وطاقاته 

له ذلك،  �أن يتحقق  و�أنى  بالإله، و�لت�شرف مثله،  �لتمثل  يف حماولة 

(1)  Michel Onfray : 2006. Contre - Histoire de la philosophie (2 volumes). Tome 1 : Les 
sagesses antiques. 334 pages. Tome 2 : Le christianisme hédoniste. 346 pages. Editions 
Grtasset. Paris.
(2)  Michel Onfray : 2005 Traité d’athéologie. 281 pages. Editions Grasset. paris.
(3)  Michel Guérin : 2005. La pitié. Apologie athée de la religion chrétienne. Editions 
Actes Sud. Paris.
(4)  Philippe Cappelle & André Comte-Sponville : 2005. Dieu existe-t-il encore ? Editions 
du Cerf. Paris.

وهذ� �لكتاب عبارة عن مناظرة فكرية �شيقة بني فيل�شوف موؤمن (�ل�شم �لأول) وفيل�شوف (�ل�شم 

�لثاين) ل يكف عن �جلهر باإحلاده و�لإعالن عن نزعة �إميانية مادية حم�شة.
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يدعو �لإ�شالم �لإن�شان �إىل ��شتثمار زمنه فيما يفيده يف حياته على 

وجه �لب�شيطة.

وهكذ� يبدو من �ملالحظات �أعاله �أننا نتع�شف كثري� حينما جنمع 

و�أخالقية،  ووجودية،  فكرية،  منطلقات  يعرب�ن عن  ل  مفهومنينْ  بني 

ومعرفية، ودينية، وفل�شفية م�شرتكة. وعلى �لرغم من هذ� كله نحاول 

من  بع�ص  تفا�شيل  يف  و�خلو�ص   ، �ملفهومنينْ من  �أمكن  ما  �لقرت�ب 

�لق�شايا �ملرتبطة بهما.

عن  عبارة   - �لت�شور  هذ�  من  �نطالقا   - �لإعالم  و�شائل  وتبقى 

�لإ�شالم  عن  حديثها  يف  �مل�شئولية  من  كبري�  قدر�  يتحمل  و�شيط 

وت�شبح  �لإ�شالم.  �لغرب عن  بالغرب، وكذلك يف حديث  يف عالقته 

�ملرتبطة  �لق�شايا  تعالج كثري� من  �لإعالم مزدوجة حينما  م�شئولية 

بالإ�شالم عموما يف عالقته بالغرب، �نطالقا من ذلك �لت�شور �لذي 

هما  �لثقافية،  �لناحية  من  منف�شلنينْ  كياننينْ  بني  �لتمييز  على  يقوم 

»�ل�شرق« و»�لغرب«.

هذه �ملانوية �لفكرية ت�شعى للمفا�شلة د�خل هذه �لثنائية »�لوهمية« 

و�لتحايل  �لدعاء  من  كبري  ن�شيب  فيها  �لت�شور�ت،  من  جملة  بني 

وتعليل  �ملقولت،  وت�شويغ  �لأحكام،  �إ�شد�ر  يف  و�لتع�شف  و�لتطاول 

�ملو�قف، ومترير �خلطابات، و�إ�شد�ر �ل�شعار�ت...

ولعل هذ� �لتدرج يف �شعوبة �حلديث عن هذ� �ملو�شوع �ل�شائك حول 

»�لإ�شالم و�لإعالم يف �لغرب« يكون حافز� لنا من �أجل ب�شط ت�شور 

ي�شعى قدر �لإمكان �إىل �لنخر�ط يف حو�ر فكري هادئ ور�شني يف 

خ�شم �شخب �إعالمي، و�شجيج فكري يعتمد �لإثارة وتهييج �لأحا�شي�ص 

يف كثري من �لأحيان. 

�إن �حلديث عن »�لإ�شالم و�لإعالم يف �لغرب« ي�شعنا �أمام ق�شية 

تتعدد �أبعادها، وتت�شابك جو�نبها، وتتد�خل عنا�شرها. فهذ� »�لثالوث« 
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عالقة  يف  تتحكم  �لتي  و�ملنهجية  �لفكرية  �لأدو�ت  من  كثري�  يحمل 

�لغرب بال�شرق �أ�شا�شا من خالل �ل�شورة، �شو�ء كانت مرئية �أو مكتوبة 

�أو م�شموعة.

هذه �ل�شورة قد تكون عبارة عن لقطة حية حتملها �لكامري�، وتنقلها 

�إىل  مثال  �حلا�شوب  �شا�شة  �أو  �لتلفاز  �لف�شائية عرب جهاز  �لقنو�ت 

�أماكن خمتلفة يف هذ� �لكون، يف �للحظة �لتي يقع فيها حدث معني. 

وقد تكون �ل�شورة عبارة عن در��شات ومقالت حتدث تاأثري� كبري� يف 

�لر�أي �لعام، نظر� للم�شتوى �لثقايف �ملتميز لفئات و��شعة د�خل �لغرب، 

ونظر� لعادة حممودة جد� على �مل�شتوى �ل�شعبي و�جلماهريي، وهي 

�لأجو�ء.  �لأنفاق، ويف  و�حلافلة، وحتت  �لقطار،  �ليومية يف  �لقر�ءة 

تعر�ص جميعها �شورة  كتابات ل  �لفئات مع  تلك  تفاعل  يعني  وهذ� 

مو�شوعية �أو بريئة عن �لإ�شالم يف عالقته بالغرب يف كل �لأحو�ل �أو 

�ملنا�شبات.

�لتي  �مل�شموعة  �لو�شائل  خالل  وذلك  ذهنية  �ل�شورة  تكون  وقد 

يحر�ص �لغرب على �لرتباط بها، على �لرغم من هيمنة �شا�شة �لتلفاز 

على و�شائل �إعالمية �أخرى. هذ� �حل�شور �لد�ئم لل�شورة جعل ن�شرة 

�لأخبار �مل�شائية يف فرن�شا مثال ت�شبه »�لقد��ص« Une messe نظر� 

للن�شبة �ملرتفعة يف متابعة �أخبار �ل�شاعة �لثامنة من م�شاء كل يوم.

�لكثرية  �لت�شهيالت  مع  خ�شو�شا  �ل�شورة  �أهمية  و�زد�دت 

من  �شو�ء  �ليوم،  �لت�شال  و�شائل  �لتي متنحها  �لكبرية  و�لإمكانيات 

�لثالث  بف�شل �جليل  �أو  �لإنرتنت،  �أو عرب  �لف�شائية  �لقنو�ت  خالل 

للهاتف �ملحمول؛ وهو ما يعني �أن �ل�شورة حتولت �ليوم �إىل ما ي�شبه 

»�لأيقونة« Une icone، �أي �إىل �شكل يكاد يكون نقال �أمينا لالأمور 

�لتي  �لفكرة  �لأ�شياء. وهنا تتجلى خطورة هذه  كما حتدث يف و�قع 

جتعل �لأيقونة تتحول �إىل »يقني«! �أي �أن �ل�شورة مل تعد متثيال لو�قع 

معني، و�إمنا هي �لو�قع ذ�ته!!. 
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بالغرب من  �لإ�شالم  �لف�شل �حلديث عن عالقة  ونقرتح يف هذ� 

ثقافية  بجو�نب  �لق�شية  هذه  بربط  وذلك  �لإعالم،  و�شائل  خالل 

عامة، و�أخرى مت�شلة بالغرب حتديد�، وكذلك باحلديث عن »�مل�شاألة 

�ل�شعائر  ممار�شة  خالل  من  و�أي�شا  �لجتماعي،  مبعناها  �لدينية« 

هي  �لإعالم  و�شائل  وتبقى  �ل�شرق.  �أو يف  �لغرب  �إننْ يف  و�لطقو�ص، 

�لو�شيط �لذي يعر�ص لهذه �لق�شايا، وي�شهم يف �إثر�ء �لنقا�ص حولها 

�شلبا �أو �إيجابا، ويف �لتعبئة و�لإثارة و�لت�شوي�ص و�لعر�ص �لهادئ لكل 

ما له �شلة بالإ�شالم و�مل�شلمني عموما.

و�لإعالم  و�لإ�شالم  �لغرب  فيها  يت�شابك  �لتي  �لعالقة  هذه  ولعل 

و�لأيديولوجيات  و�ملعتقد�ت  و�لت�شور�ت  �لروؤى  طبيعة  عن  تك�شف 

�لغرب يف  منها  ينطلق  �لتي  و�لأدو�ت  و�لو�شائل  و�لآليات  و�لتقنيات 

حديثه عن �لإ�شالم من خالل و�شائل �لإعالم �لتي يجيد هذ� �لغرب 

�لتحكم فيها، ما د�م هو �ملبادر و�ل�شاعي �إىل �بتكار تقنيات حديثة 

وجديدة يف �لتعبري و�لتو��شل مع �أهله ومع غريه.

وحينما نثري �لق�شية �أعاله يف هذ� �لبعد �لثقايف �لعام تبدو معرفة 

�خللفية �لفكرية للغرب م�شاألة �شرورية من �أجل فهم �ملو�قف �ملتباينة 

�ل�شادرة عن هذ� �لغرب جتاه �لإ�شالم. وتك�شف هذه �ملو�قف عن قدر 

ل ي�شتهان به من تلك �لق�شايا �لتي تعر�ص د�خل �لغرب �ليوم، دومنا �أن 

يعني ذلك بال�شرورة �رتباطها بالإ�شالم و�مل�شلمني ب�شكل مبا�شر. �أي 

�إنَّ �خللفية �لثقافية �لغربية يف عالقتها بالإ�شالم تدخل �شمن ت�شور 

بالوجود  �لغرب يف روؤيته لنف�شه، وكذ� عالقته  عام ينطلق منه هذ� 

عموما، مبا فيه �لآخر ب�شفته ذلك �لكائن �لبعيد، �أي �لغريب.

و�شائل  خالل  من  بالإ�شالم  �لغرب  عالقة  در��شة  �أن  نعتقد  لذ� 

�لإعالم �شوف تكون مفيدة �أكرث حينما نربطها �أول بامل�شاألة �لثقافية 

�لنماذج  بع�ص  من خالل  وذلك  �لغرب،  يف  �ليوم  مب�شوطة  هي  كما 

وق�شية  فرن�شا،  يف  �ل�شباب  مظاهر�ت  مثل  �ملعا�شرة،  �لفكرية 
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�لعلمانية، وق�شية �لر�شوم �لكاريكاتريية، وق�شية �ل�شتعمار، وكذلك 

من خالل �حلديث عن بع�ص �لأ�شكال �جلديدة يف �لتعبري عن �لهوية 

عموما  باجل�شد  �ملرتبطة  �لدعو�ت  تلك  �شمنها  ومن  �لغرب،  د�خل 

و�لأ�شرة و�لأقليات و�للغة و�لدين.

ولعل �لتمهيد لهذه �لق�شايا باحلديث عن طبيعة �لغرب �لثقافية 

�لقيم  من  متنا�شقا  نظاما  باعتباره  بالإ�شالم،  �شلتها  يف  عموما 

�ملختلفة  �لأ�شكال  ��شتيعاب  لغر�ص  كثري�  يعيننا  �شوف  �لإن�شانية، 

�لتعريف بالإ�شالم  �إىل  �لتي ت�شعى من خاللها و�شائل �لإعالم لي�ص 

�لغرب  �إىل  غربي  منظور  من  �لإ�شالم  تقدمي  �إىل  و�إمنا  وق�شاياه، 

(ورمبا �ل�شرق) عموما.

ويف ف�شلي �لكتاب بيان ذلك بتف�شيل، و�هلل �ملوفق
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الف�صل الأول

الإ�صالم والإعالم

يف الغرب
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1 - املنظور الثقايف

�لغرب  تربط  �لتي  حقيقتها)  (ولي�ص  �لعالقة  طبيعة  فهم  ينبغي 

بالإ�شالم (ولي�ص �لعك�ص) من وجهة نظر هذ� �لغرب �لثقافية.

 Charles  (1821-1867) �لفرن�شي  �ل�شاعر  يقول  فحينما 

�ملحرتمني،  �لنا�ص  من  �أ�شناف  ثالثة  توجد  �إنه  مثال   Baudelaire
وهم: رجل �لدين �ملتعبد يف �لكني�شة، و�ملحارب، و�ل�شاعر، فمثل هذ� 

�لكالم ي�شعنا �أمام روؤية ثقافية ل �شك �أنها وليدة �ملجتمع �لفرن�شي 

�آنئذ. وهذ� �لت�شور ي�شع عالقة تر�تبية ومبا�شرة بني ثالثة �أ�شكال من 

»�لثقافة«، وهي: �لعلم، و�حلرب، و�لإبد�ع.

عن  يعرب  �ملجتمع  د�خل  �لوظائف  هذه  ت�شنيف  �أن  خاف  وغري 

�ملكانة �لتي كان يتمتع بها �لر�هب يف �لكني�شة، و�ملحارب يف ميد�ن 

�لقتال، و�ل�شاعر يف جمال �لإبد�ع.

بالإ�شالم من خالل  �لغرب يف عالقته  مو�شوع  �إىل  نعود  وحينما 

�إ�شكالية عوي�شة من �لناحية  �أنف�شنا يف خ�شم  و�شائل �لإعالم جند 

�ملنهجية على �لأقل.

فالإ�شالم يحتوي على ن�شق متكامل من �لقيم �لإميانية، و�لتعبدية، 

و�لنف�شية،  و�لذوقية،  و�ملعرفية،  و�جلمالية،  و�ل�شلوكية،  و�لأخالقية، 

ي�شبط  لدرجة  و�لفكرية...  و�ل�شيا�شية،  و�لقت�شادية،  و�لرتفيهية، 

فيها هذ� �لن�شق نظام �حلياة �ليومية و�لدورية، �لفردية و�جلماعية، 

ين�شجم مع  ب�شكل  �إيقاعها  ي�شبط  كما  �لإ�شالمية،  �لإ�شالمية وغري 

ظروف �حلياة و�ملعي�شة يف �شتى �لأ�شقاع ويف �شتى �لبلد�ن.

منوذج  �لإ�شالم  ميثله  �لذي  �ملتكامل  �ملعريف  �لن�شق  هذ�  ويقابل 

�لتاريخ  يف  ثقافية ممتدة  جغر�فية  �أي  �لغرب،  ين�شوي حتته  ثقايف 

�أ�شكالها  بجميع  �لإحاطة  ت�شعب  لدرجة  �شا�شعة  وهي  �لزمن،  ويف 

هذ�  عن  �حلديث  �إىل  ت�شعى  مقاربة  �أي  �أن  و�لنتيجة  ومظاهرها. 

�لغرب يف »عمومياته« ما هو �إل �شرب من �لهو�ص �لفكري �لذي ل 
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ي�شيف �شيئا �إىل �لبحث �لعلمي �جلاد و�لر�شني.

وبني نظام �لقيم و�جلغر�فية �لثقافية ينت�شب �لإعالم مبا ميثله من 

خطورة فكرية ونف�شية وب�شرية، وما يعنيه من هيمنة ورغبة يف �لتاأثري 

على مد�رك �ملتلقي وعو�طفه و�أحا�شي�شه وم�شاعره.

وحينما يكون �لإعالم على هذ� �مل�شتوى من �خلطورة تكون هذه 

�لأد�ة �لو��شطة �لتي جتعلنا نتحدث عن �لغرب يف عالقته بالإ�شالم 

لعتبار�ت  وذلك  باحلياد،  تت�شم  �أن  ميكنها  ل  �أد�ة  �لعك�ص)  (ولي�ص 

�شنعود لها لحقا.

1-1 الإ�ضالم نظام من القيم

جاء �لإ�شالم حامال ل�شفة �لدين �خلامت، �أي �لدين �ملكمل و�ملتمم 

�شكال  �أوجد  قد  �لإ�شالم  يكون  وبذلك  �شماوية.  �أديان  من  �شبقه  ملا 

جديد� يف طريقة تعامله مع �لدينني: �ليهودية و�مل�شيحية مثال. فهو 

مل يح�شر نف�شه يف ق�شايا لهوتية ت�شل �إىل �حلد �لذي ل ميكن معه 

�لف�شل بني هاتنينْ �لديانتنينْ من �لناحية �لثقافية مثال. و�حلديث عن 

ح�شارة يهودية - م�شيحية تعبري دقيق جد�؛ لأنه ينطلق من موروث 

فكري - وجودي م�شرتك ل تُفهم �ليهودية �أو �مل�شيحية �إل د�خله �أو 

�نطالقا منه.

دينية  معاٍن  من  وما حتمله   Testament مثال  »�لعهد«  فت�شمية 

�إل يف هذ�  و�مل�شئولية ل ميكن فهمها  �لأمانة  بفكرة  ترتبط عموما 

»�لعهد  �لو��شح بني مفهومينْ  �لفرق  ��شتيعاب  �لإطار، وبعدها ميكن 

�لروؤية  يف  هي  كما  (�لأناجيل)  �جلديد«  و»�لعهد  (�لتور�ة)  �لقدمي« 

�مل�شيحية.

و�لأمر نف�شه ينطبق على جملة من �ملفاهيم، من قبيل »�مل�شئولية«، 

و»�لختيار«، و»�مليثاق«، و»م�شئولية �مل�شئولية«، و»�ل�شعب - �ل�شاهد«، 

و»�إ�شر�ئيل �جلديدة«.
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وجودية   - فكرية  مفاهيم  يف  �خلو�ص  عن  �لإ�شالم  �بتعد  ولقد 

»جديدة« حتتل  مقولت  وبناء  عليه،  �ل�شابقة  �ملقولت  بن�شخ  تكتفي 

للفكر  جديدة  م�شاحات  ��شتيعاب  عن  �شاقت  �لأر�ص  وكاأن  مكانها، 

و�حلو�ر و�لنقا�ص و�جلدل.

�شماويا  دينا  باعتباره  �لإ�شالم  عن  للحديث  �لإ�شارة  هذه  وتكفي 

يتميز عن �ليهودية و�مل�شيحية بعدم ربطه �لل�شيق بهما، كما ح�شل 

م�شاحة  �إىل  منا  حتتاج  ميزة  وهي  بالتور�ة.  عالقتها  يف  لالأناجيل 

و��شعة حتى نخو�ص يف تفا�شيلها.

موقف  عن  �حلالية  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شية  �ملو�قف  بع�ص  وتعترب 

فاإذ� كانت دول �لحتاد  »�لعوملة« مثال.  �ليهودي عن م�شاألة  �لت�شور 

�لأوروبي ت�شعى منذ �أكرث من خم�شة عقود �إىل تكوين نظام �شيا�شي 

�إ�شر�ئيل  فاإن   ،L'état Nation �لأمة«   - »�لدولة  مفهوم  يتجاوز 

�حلالية تعار�ص ب�شدة وجود »�شوق �أو�شطية م�شرتكة«؛ وذلك خلطورة 

مثل هذ� �لتوجه �لقت�شادي �ملرتبط بالعوملة على مفهوم جوهري يف 

�لفكر �ل�شيا�شي �لإ�شر�ئيلي �ملعا�شر، ونق�شد مفهوم »�لدولة �ليهودية« 

The Jewish State؛ ذلك �أن �لدولة �ليهودية تعني يف نهاية �ملطاف 
دولة يكون مو�طنوها يهود� فقط!.

وتظهر هذه �لإ�شارة مدى �لتد�خل �حلا�شل بني �لدين و�ل�شيا�شة. 

وي�شل هذ� �لتد�خل مد�ه �إىل جمال �لأكل وطريقة حت�شري �لطعام 

مثال!.

يتتبع م�شار  ، وهو 
(1)Anthony Rowley (2003) ملوؤرخ� فهذ� 

�نتقال كثري من �لأطعمة و�ملاأكولت و�لبهار�ت، �شرقا وغربا، ي�شل �إىل 

�أن فكرة �لعوملة هي �بتكار حم�ص من �لفاتيكان �لذي قرر �أن يحمل 

ر�شالة �لإجنيل �إىل �لأر�ص كافة. وكان ينطلق هذ� �لتب�شري من فكرة 

(1) Anthiny Rowley : 2006. Une histoire mondiale de la table. Stratégies de la bouche. 
Editions Odile Jacob. Paris. 402 pages.
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مفادها »�شرورة« »مت�شيح« �لأر�ص لأن كل �ملعتقد�ت �لأخرى �أدخلت 

�لإن�شان يف مرحلة �لتوح�ص و�لهمجية. ومن �أجل �إخر�ج هوؤلء �لب�شر 

من تلك �لو�شعية �ل�شيئة كان ل بد من »حملهم« على �عتناق �مل�شيحية 

(طوعا �أو كرها)، وكان ل بد من �حلديث عن �لأر�ص باعتبارها ذ�ت 

حول  بالدور�ن  �لإجنيليون  �ملب�شرون  يقوم  لكي  وذلك  كروي،  �شكل 

�لأر�ص، و�لو�شول بتعاليم �مل�شيحية �إىل �أ�شقاع مرت�مية �لأطر�ف.

ويتز�من هذ� �لتوجه �لتب�شريي مع خمططات �شيا�شية و�قت�شادية 

ترتبط عادة مبر�مي �ل�شتعمار و�أهد�فه �لتو�شعية �ل�شتغاللية. 

وهك���ذ� دعا �لبابا �لإ�شب���اين Alexandre VI Borgia يوم 04 

 Inter ماي���و 1493 �إىل »متدين �لعامل وحت�ش���ريه« من خالل ر�شالته

Coetra، وخال�ش���ة فكرت���ه ه���و �أن ي�شع���ى �لفاتي���كان �إىل »تن�شري« 
�لآخري���ن خ�شية �أن يتحول ه���وؤلء �إىل »وحو�ص«، �أو خمافة �أن يقودو� 

�ملوؤمن���ني بامل�شيحي���ة �إىل �لهاوي���ة! فالتن�ش���ري به���ذ� �ملعن���ى حماي���ة 

للم�شيحيني من �نحر�ف �لكفار.

�لفكر  �أمور  ت�شريف  يف  �لدين  تغلغل  مدى  �لنماذج  هذه  تو�شح 

فكيف  و�مل�شيحية.  �ليهودية  ذلك  يف  ت�شتوي  و�ل�شيا�شة،  و�لقت�شاد 

جزئياتها  يف  و�لدنيا  �لدين  �شئون  يف  خو�شه  �لإ�شالم  على  نعيب 

�لكبرية و�ل�شغرية؟

و�لفكر  �ليهودي  �لفكر  فيها  خا�ص  �لتي  مثال  »�لختيار«  ففكرة 

�مل�شيحي على �ل�شو�ء �نتقلت من جمرد فكرة ترتبط مب�شئولية �لإن�شان 

يف �لأر�ص �إىل ت�شور يجعل من هذ� �لختيار دليال على تفوق عن�شر 

ب�شري معني على باقي �لأجنا�ص �لب�شرية �لأخرى.

ومن هنا برزت فكرة »�شعب �هلل �ملختار« باملعنى �لديني كما طرحته 

(1) �أبو يعرب �ملرزوقي: وحدة �لذ�ت �لعربية �لإ�شالمية يتهددها �لتفكك، �ص 17، �لقد�ص 

�لعربي (لندن)، �ل�شنة 16، �لعدد 4759-4760 / 10 �شبتمرب 2004.
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�ل�شهيونية، وكذلك باملعنى �لعلماين كما طرحته �لنازية. ففي �حلالة 

�لأوىل نحن �أمام عقيدة دينية، ويف �حلالة �لثانية نحن �أمام عقيدة 

.
(1)

�إثنية 

ولعل هذ� �لتجاذب بني ما هو ديني وما هو ثقايف فكري، و�شعوبة 

�لف�شل فيه، هو �لذي حد� بكثري من و�شائل �لإعالم �لفرن�شية مثال 

�إىل تخ�شي�ص عدد كبري من مو�شوعات غالفها �إىل �حلديث عن �لدين 

و�لإ�شالم يف �لغرب عموما. ونذكر منها على �شبيل �ملثال فقط:

 Le �لفرن�شية  �لأ�شبوعية  طرحتهما  بالإ�شالم  خا�شان  عدد�ن   -

Point موؤخر�.

- �لعدد 2804 من �أ�شبوعية L'Expres)28 مار�س - 03 �أبريل 2005)، 

ومو�شوعه: �هلل و�ل�شيا�شة.

- �لعدد 2109 من �أ�شبوعية Le Nouvel Observateur (من 

07 �إىل 13 �أبريل 2005)، ومو�شوعه: �لبابا �لذي هز �لعامل.

- �لعدد 1699 من �أ�شبوعية  Le Point)2005/04/14)، وهو 

 -  1920) �لثاين  بول�ص  يوحنا  �لبابا  حياة  حول  خا�ص  عدد  عن  عبارة 

2005) يف 75 �شفحة.

Sélection (مار�ص 2005) ومو�شوعه  697 من جملة  �لعدد   -

�لإميان باهلل: حتقيق خا�ص يف �أربعة ع�شر بلد� �أوروبيا.

 ،(2005/04/21(Le Point  أ�شبوعية� من   1701 �لعدد   -

ومو�شوعه: بابا �ل�شدمة.

�إىل   04/25 (من   L'Express �أ�شبوعية  من   2808 �لعدد   -

2005/05/01)، ومو�شوعه: �لبابا �جلديد �لذي يفرق �مل�شيحيني.
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1-2 الغرب: جغرافية ثقافية

�شعوبة  �أمام  ي�شعنا  حتديد�  ثقافية  جغر�فية  �لغرب  �عتبار  �إن 

�خلو�ص يف جملة من �لق�شايا �ملرتبطة بهذ� �لف�شاء �ل�شا�شع؛ ذلك 

�أن �حليز �ملكاين �لذي يحتله هذ� �لغرب فوق كوكبنا �لأر�شي يجعل 

منه فاعال ثقافيا �أ�شا�شيا �إىل جانب ثقافات وح�شار�ت �أخرى، �أي �إنه 

جزء من فكر ب�شري حباه �هلل بقدر هائل من �لطاقات و�لإمكانيات 

�أخالقيا، يف  لنف�شه حياة كرمية وح�شور�  ي�شمن  لكي  و�لقدر�ت... 

على  و�لت�شجيع  �لغري،  بثقافة  و�لعرت�ف  �ملتبادل،  �لحرت�م  �إطار 

من  بكثري  معها  و�لتفاعل  عليها،  و�لطالع  خ�شو�شياتها،  معرفة 

�لليونة، وقدر كبري من �لتقدير و�لحرت�م.

ي�شبح  �لثقافية  �جلغر�فية  �لروؤية  هذه  �شمن  �لغرب  ن�شع  وحني 

�لإن�شان  �شعادة  منه  �لغر�ص  حو�ر  لأنه  جمديا  وعنه  معه  �حلديث 

ب�شفته �إن�شانا.

غري �أن �لغرب كما يبدو �ليوم يكاد يتحول �إىل وح�ص �شار، يفرت�ص 

كل من يعرت�ص طريقه، �أو يحاول �أن يعيده �إىل جادة �ل�شو�ب.

بامتياز  ��شتهالكي  جمتمع  �إىل  �لغرب  هذ�  حتول  ولقد 

�لفرن�شي  �لجتماع  عامل  يقول  كما   Hyperconsommation
يف  عليه  كان  ما  خالف  على   ،

)Gilles Lipovetsky (2006) 
)1

كان  �آنذ�ك  �لع�شرين.  �لقرن  من  و�ل�شبعينيات  �ل�شتينيات  عقدينْ 

�لغرب جمتمعا ��شتهالكيا فقط. و�ليوم مل يعد �لنموذج �لقت�شادي 

قائما على �لعر�ص، و�إمنا على �لطلب، �أي �إن �لزبون هو �لذي �أ�شبح 

يفر�ص طريقة �لإنتاج و�شكله، وحجمه وجودته، كل زبون ح�شب رغباته 

وقدر�ته �ملادية.

وهكذ� تغلغلت كثري من �أ�شكال �ل�شتهالك لدى هذ� �لغرب لدرجة 

ولدرجة  �ملحتوم،  �لغرب  هذ�  قدر  وكاأنها  �لليرب�لية  معها  �أ�شبحت 

(1) - Gilles Lipovetsky : 2006. Le bonheur paradoxal
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 There :أي �نعد�م �لبديل� ،TINA أي�شا برز فيها حديث عن عقلية�

is no alternative، �أي �إننا �أمام �لبديل �لقت�شادي لليرب�لية يف 
وجهها �لكا�شح و�لكا�شر و�ملتوح�ص.

من  جديدة  طبقة  �لليرب�يل  �لغربي  �ملجتمع  هذ�  د�خل  وبرزت 

�أ�شهم بور�شاتها، ول  �رتفاع  �إل  بلد�نها  �لأغنياء ل يهمها من �شئون 

�لعمل يف  �أرباب  يجنيه  ما  ت�شاهي  �إ�شافية  �أرباح  �إل حتقيق  يعنيها 

م�شتخدميها  �أجور  جتعل  لكي  وت�شعى  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 

�لغنية  �لطبقة  فهذه  �ل�شني.  �لب�شيط يف  �لعامل  يتقا�شاه  ما  يو�زي 

�جلديدة �أ�شبح وطنها �حلقيقي هو �لعامل باأ�شره، وتكاد تكون �لر�بطة 

�لتي جتمعها بالبلد �لذي تعي�ص فيه هي �جلن�شية فقط!.

و�لأخالق  �ل�شلوك  يف  جديدة  �أمناطا  �أوجدت  �لليرب�لية  هذه 

ذلك  ينعتون  مفكرينا  بع�ص  جعل  ما  وهو  �لغرب،  يف  و�ملعامالت 

�جلاهلية  هذه  يف  »�جتمع  �أنه  ويجزمون  »�ملعا�شرة«،  باجلاهلية 

�ملعا�شرة ما تفرق يف جاهليات �لتاريخ �لب�شري كله:

- جاهلية قابيل وهابيل، فقيل عن �لإن�شان �إنه ذئب لالإن�شان.

- جاهلية قوم نوح بالعقوق وتفكك �لأ�شرة و�لع�شيان، وهو ما يدل 

على �أن �لدين لي�ص م�شاألة عائلية.

- جاهلية قوم �إبر�هيم بكرثة �لأ�شنام وتفاقم �لوثنية.

- جاهلية قوم لوط مبا فيها من ب�شاعة ووقاحة، دون �أن ت�شل هذه 

�لوقاحة �إىل عقد �لزو�ج بني �أهل �لفح�شاء.

وعنف  وتفكك  وظلم  جهل  من  �لإ�شالم  قبل  ما  جاهلية   -

(1) �ملهدي بنعبود: طبعة 2005. - �لأعمال �لكاملة. ر�شد �خلاطر، 61/1. - �جلزء �لأول: 

�أزمة �حل�شارة �ملعا�شرة... - مطابع �أمربيال، �لرباط.

(2) - Ruwen Ogien : 2006. Halte a la panique morale! pp. 30-33. In: Sciences Humaines. 
Série: Les grands Dossiers. N 2. La moralisation du Monde. Mars-Mai 2006.



34

.
)1(

ووثنيات« 

بكثري  دفع  ما  وهو  حادة؛  �أخالقية  �أزمة  �ليوم  يعي�ص  �لغرب  �إن 

من �ملفكرين �لأوروبيني و�لأمريكيني �إىل �لتحذير من خطورة تردي 

�لأو�شاع �لأخالقية يف �لغرب.

 يتحدث 
)Ruwen Ogien (2006) 

)2
فهذ� �لفيل�شوف �لفرن�شي 

عن »فو�شى �أخالقية« بد�أت تربز يف �ملجتمعات �لغربية، نتيجة تغري 

كثري من �لعاد�ت �لجتماعية �لتي كانت تقوم يف �أوروبا على �أ�شا�ص 

و�جلن�ص.  �لأ�شرة  جمايلنْ  �إىل  �لفو�شى  و�متدت  �مل�شرتك.  �لعي�ص 

فالأ�شكال �لتقليدية يف تكوين �لأ�شرة، وعلى ر�أ�شها �لزو�ج، �أ�شبحت 

ُد �شرح �ملجتمع (�شنعود �إىل  مهددة نتيجة ظهور �أ�شكال جديدة تَُهدِّ

هذه �لفكرة لحقا).

�لباري�شية  �لأ�شبوعية  �ملجلة  �أحدثتها  �لتي  �ل�شجة  جيد�  ونتذكر 

ن�شرت  حينما   1971 �أبريل   5 يوم   Le Nouvel Observateur
لئحة باأ�شماء �لن�شاء �لالئي قمن بالإجها�ص (وكان ممنوعا يف فرن�شا 

�ل�شتفز�ز: »بطوننا  �آنذ�ك)، ووقعن عري�شة يثري عنو�نها كثري� من 

يعدن  هنَّ  وها   .Notre ventre nous appartient لنا«  ملك 

�ليوم، وعددهن 343 �مر�أة، بعد مرور ثالثة عقود ون�شف على ن�شر 

تلك �لعري�شة، ليوؤكدن �أنهن كن ينا�شلن من �أجل �حلق لكي يكن ن�شوة، 

دون �أن يكن بال�شرورة �أمهات.

هذه عينة من ق�شايا ثقافية ظهرت يف �لغرب، و�نتقلت �إىل �ل�شرق 

بف�شل و�شائل �لإعالم �ملتعددة و�ملختلفة.

3-1 الإعالم: ال�ضالح الفتاك

�إن نعت �لإعالم بال�شالح �لفتاك لي�ص تعبري� جمازيا بقدر ما هو 

ت�شخي�ص خلطورته يف حياة �لأفر�د و�جلماعات.
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وقد فاقمت و�شائل �لت�شال �حلديثة من خطورة و�شائل �لإعالم 

يف  �لإبحار  �إمكانيات  من  تتيحه  وما  فالإنرتنت  �أ�شال؛  �خلطرية 

بني  فيه  وما  �لعامل  م�شلية خمتلفة جتعل  وف�شاء�ت  فكرية،  عو�مل 

�مل�شتعمل  �لرقمي  �ل�شغط  تقنية  �أيدي م�شتعملي �حلو��شب. ومتكن 

�شئيل  حيز  ويف  وجيز  ظرف  يف  �ملعلومات  من  هائل  قدر  نقل  من 

�إىل  �لتكنولوجيا  فيه  حتولت  لدرجة  �شنتمرت�ت،  ب�شع  يتعدى  ل 

بتقنية  يعرف  ما  وهو  جد�،  �ل�شغرية  للعنا�شر  فيه  �لغلبة  ف�شاء 

�لإعالمية  �لتقنيات  خطورة  وتتجلى   .La nanotechnologie
على  وتعديالت  تغيري�ت  �إدخال  �إمكانية  يف  �حلديثة  و�ملعلوماتية 

�لتقنية  هذه  وتتيح  مثال.  �لرقمية  �أو  �ملرئية  �أو  �ل�شمعية  �ل�شورة 

�نتقال و�شائل �لإعالم من  �ل�شورة مثال، وهذ� يعني  �إمكانية تقليب 

مرحلة متثيل للو�قع �إىل مرحلة تقدمي �لو�قع.

يقوم �لتمثيل Représentation على ت�شوير �لأ�شياء ونقلها »كما 

هي« �إىل �ملتلقي، دومنا تدخل مبا�شر من طرف �ل�شخ�ص �أو �لهياأة �أو 

�جلهة �أو �ملوؤ�ش�شة �أو�لقناة �أو �ملحطة �لتي قامت بت�شوير م�شهد �أو 

لقطة �أو حدث �أو و�قعة �أو عملية م�شلحة �أو عملية �شطو.

(خ�شو�شا  �ملتلقي  حق  ومن  �لإخبار،  على  يقوم  �لإعالم  �أن  ذلك 

حينما يكون زبونا) �أن يعرف �لأ�شياء �لتي يرغب يف �لطالع عليها. 

غري �أن �لتمثيل مبعناه �لتجريدي (�لت�شطيحي) هذ� مل يعد له تاأثري 

وكذلك  �لإعالم،  و�شائل  �لذي ح�شل يف  �لهائل  للتطور  نظر�  �ليوم، 

�لتغيري �لذي �أ�شاب �لأفكار و�لعقليات.

وهكذ� �نتقلنا، �إعالميا، من مرحلة �لتمثيل �لتقليدية �إىل مرحلة 

�لتدخل  بها  ونق�شد   ،Présentation �لتقدمي  ن�شميها  خطرية، 

تغطية  يف  �أو  نقل خرب،  يف  معينة  �إعالمية  هياأة  من طرف  �ملبا�شر 

حدث، و�إن كان ذلك على �لهو�ء مبا�شرة.

فاحلياد يف نقل �خلرب �أو ت�شويره ل يعني �أكرث من تقدمي وجهة 
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�لكم  �لغر�ص من وجود هذ�  فما  و�إل  �إز�ء حدث معني،  معينة  نظر 

�لد�عي  وما  �ليوم؟  و�لأجنبية  �لعربية  �لف�شائية  �لقنو�ت  من  �لهائل 

لتنا�شل حمطات تلفازية �أو �إذ�عية �أو مقاولت �شحفية؟

�لإعالم مل  و�شائل  مع  �لعالقة  �أن  تثبت  مرحلة جديدة  فالتقدمي 

تعد كما كانت من ذي قبل. فاإذ� كانت تلك �لو�شائل جمرد و�شيلة يف 

مع  غاية)  لأجل  و�شيلة  (�أو  غاية  �إىل  فاإنها حتولت  �لتمثيل،  مرحلة 

مرحلة �لتقدمي.

وحينما تعر�ص �لأمور بهذه �ل�شيغة علينا �أن ننتظر مفاجئات حينما 

ن�شل �إىل �لطريقة �لتي عاجلت بها و�شائل �لإعالم �لغربية �لإ�شالم 

وما يرتبط به من ق�شايا فكرية و�شيا�شية.

ويبقى تاأثري و�شائل �لإعالم كبري� يف �لغرب، لدرجة تتحول ن�شرة 

ما  �إىل  �لأحيان)  �أغلب  يف  �لثامنة  �ل�شاعة  (على  �مل�شائية  �لأخبار 

ي�شبه »�لقد��ص« La messe de 20 heures. هذ� �لتعبري: »قد��ص 

�ل�شاعة �لثامنة م�شاء« يظهر حجم متابعة �لأوروبيني لن�شر�ت �لأخبار، 

وحر�شهم على معرفة ما يدور وميور يف �لعامل من �أحد�ث �ليوم.

ولقد �أدرك �أ�شحاب �ل�شركات و�ملقاولت �لإعالمية و�لتجارية على 

و�لتاأثري  �لعام  �لر�أي  �إىل  �لو�شول  �لإعالم يف  و�شائل  �أهمية  �ل�شو�ء 

�ليوم  باإمكانه  �أ�شبح  و�إن  �لتلقي،  يف  دوره  ينح�شر  فامل�شاهد  عليه. 

نف�شه  �لوقت  Interactivité. وهو يف  �لتفاعل  �لتدخل عن طريق 

�إطار �شفقة جتارية كبرية؛  �أي رقم �شمن معاملة يف  زبون حمتمل، 

فهذ� زمن �مل�شالح.

 Patrick ل�شيد� TF1 ولعل كالم �ملدير �لعام للقناة �لفرن�شية �لأوىل

Le Lay يعرب �شر�حة عن هذ� �لتوجه �لإعالمي �جلديد و�خلطري 

(1) - Eric Dupin : 2006.
Une société de chiens.
Editions du Seuil. Paris. 220 pages.
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�أنه  نتمعن مليا فيما �شنورده خ�شو�شا  �أن  وينبغي  نف�شه.  �لوقت  يف 

�مل�شتوى  على  �لأوىل  �ملرتبة  حتتل  تلفزيونية  قناة  مدير  عن  �شادر 

�لأوروبي.

: »تنح�شر وظيفة TF1 �أ�شا�شا 
)Patrick Le Lay )1 يقول �ل�شيد

يف م�شاعدة كوكا كول مثال على بيع منتوجها. ولكي يتم �لتقاط خطاب 

�إ�شهاري معني يجب �أن يكون دماغ �مل�شاهد متاحا. فرب�جمنا ت�شعى 

و�لرتويح  ت�شليته  طريق  عن  وذلك  متاحا،  �لدماغ  ذلك  جتعل  لكي 

. فما نبيعه لكوكا كول هو وقت من دماغ  عنه وحت�شريه بني خطابنينْ

�إن�شاين متاح«.

يف  ن�شقى  دمنا  ما  ذ�كرة،  دون  ن�شاط  جمرد  »�لتلفزيون  ويعترب 

متابعة �لتقليعات �جلديدة (�ملودة)«.

�لفرن�شية  للقناة  �لعام  �ملدير  عن  �ل�شادر  �لت�شريح �خلطري  هذ� 

�لأوىل، وهي �أكرب قناة �أوروبية، يحدد وظيفة معينة لهذه �لقناة، وتتمثل 

يف م�شاعدة �شركة عاملية للم�شروبات �لغازية على بيع منتوجها. ويحق 

لنا �أن ن�شتف�شر عن دو�عي ذكر �شركة بال�شم دون غريها. ولكي تبيع 

تلك �ل�شركة م�شروبها �لغازي حت�شر �لقناة �لفرن�شية �لأوىل �لأجو�ء 

ويقت�شر  و�لإ�شهارية.  �لإعالنية  خطاباتها  كول  كوكا  مترر  لكي 

و�إز�لة  �مل�شاهد،  دماغ  تروي�ص  �أي  و�لت�شلية،  �لرتفيه  �لتح�شري على 

تفريغ  بعملية  �لقيام  �أي  عنه،  و�لعاطفي  و�لع�شبي  �لنف�شي  �لتوتر 

لدماغ �مل�شاهد لكي يكون م�شتعد� لي�شتمع �إىل خطاب تلك �ل�شركة 

�لغازية.

غري �أن هذه �مل�شاعدة �شرعان ما تنتهي �إىل عملية بيع، بيع ماذ�؟ 

بيع وقت حمدود (30 ثانية �أو �أكرث عند كل و�شلة �إ�شهارية) من دماغ 

م�شاهد م�شتعد لال�شتماع خلطاب �إ�شهاري غازي!!

م�شاهدة  فيه  يعترب  �لذي  �حلد  �إىل  �لعام  �ملدير  جر�أة  وت�شل 

�لتلفزيون عبارة عن ن�شاط ل مكان فيه للذ�كرة! �أي يف غياب �لوعي 
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و�لقدر�ت �لعقلية لدى �مل�شاهد، وكاأن �مل�شاهد يقع حتت تاأثري مادة 

منومة �أو خمدرة �أو م�شكرة.

تقوم،  جديدة  �إعالمية  ��شرت�تيجية  عن  �لت�شريح  هذ�  ويك�شف 

�إعالمية  �أمام مقاولت  �لتجارية ما دمنا  �ملعاملة  عالوة على منطق 

من  عمالقة  �شركات  بني  فا�شح  تو�ُطوؤ  عملية  على  كربى،  وجتارية 

�أجل ك�شب مزيد من �لربح، وذلك �نطالقا من �عتقاد م�شبق بخ�شوع 

�مل�شاهد لهذه �ل�شرت�تيجية �جلديدة؛ وهو ما يدل على ��شت�شغار بل 

�حتقار لذهنية �مل�شاهد، ما د�مت عملية �مل�شاهدة برمتها وكاأنها تتم 

يف ل وعي �مل�شاهد ول �شعوره.

وهذ� يعني �أن منطق �لتجارة يعتمد �أ�شا�شا على �جلانب �لنف�شي 

باقي  �لفرن�شية، ومعها  �لنفعي. فالقناة  �لهدف  �إىل  �لو�شول  لغر�ص 

�لقنو�ت عموما، و�شركة كوكا كول، ومعها باقي �ل�شركات و�ملقاولت 

عموما، تنطلقان من رغبة م�شرتكة يف دفع �مل�شاهد �إىل �ل�شتهالك 

�إىل �أق�شى �حلدود، ورمبا ��شتنز�ف �إمكانياته �ملادية. �تفاق م�شبق، 

�أي تو�طوؤ و��شح بينهما لغر�ص �لتاأثري على �مل�شاهد ب�شفته زبونا �أو 

م�شتهلكا.

م�شتويات  من  يعنيه  وما  خطاب  �إىل  �لإ�شهارية  �لو�شلة  وتتحول 

�أبعاده ومر�ميه. فالإ�شهار مل يعد جمرد ترويج  �إعالن ما، وفهم  يف 

ل�شلعة معينة، بل حتول �إىل خطاب، �أي �إىل لغة تقدم منتوجا معينا. 

ولعل هذ� �ليقني عند �ملدير �لعام للقناة �لفرن�شية �لأوىل يف �شهولة 

�لو�شول �إىل دماغ �مل�شاهد ي�شعنا �أمام م�شاألة �لثقة �لز�ئدة يف �لنف�ص 

�لتي ت�شل �إىل حد �لغرور، وي�شل �لغرور مد�ه حينما يكون �لهدف 

دماغ �لإن�شان، �أي ذلك �جلهاز �لذي ي�شتطيع �لتقاط �لأ�شياء وقبولها 

�أو رف�شها.

دماغ  �إىل  للو�شول  و�شيلتان  �إل  هما  فما  و�لت�شلية  �لرتفيه  �أما 

�مل�شاهد. هذ� �لأخري عليه �أن يقبل باخل�شوع لعملية »غ�شل دماغ«، �أو 
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�لوقوع حتت �لتخدير مقابل م�شاهدة �لرب�مج �مل�شلية �لتي يتابعها كل 

م�شاء. فهو يدفع مقابال معنويا وماديا وع�شبيا وعاطفيا وهو يتفرج 

على �شا�شة �لتلفزيون.

دماغ  من  وقتا  �لأوىل  �لفرن�شية  للقناة  �لعام  �ملدير  يبيع  وحينما 

�مل�شاهد �إىل �شركة �مل�شروبات �لغازية يت�شح �لغر�ص �لتجاري �لكامن 

ور�ء �لرتفيه و�لت�شلية.

�أي  �أن ما يثري �لنتباه كثري� هنا هو كلمة »بيع«؛ فالبائع يف  غري 

�شفقة جتارية هو �شاحب �ل�شلعة ومالكها، وبالتايل تعود �إليه حقوق 

�مللكية �لتجارية و�لفكرية و�ملالية و�لأدبية لتلك �ل�شلعة، لكن ما يحري 

�لبال هو �عتبار زمن ق�شري من دماغ �مل�شاهد ملكا لقناة تلفزيونية 

تبيعه ل�شركة جتارية عاملية!!

وما يحري �لبال �أكرث هو �أن تتم �ل�شفقة يف غفلة من �مل�شاهد �أول، 

فهو �شحية عملية بيع و�شر�ء، وهو طرف مبا�شر يف �ل�شفقة، دون �أن 

تتم ��شت�شارته �أو طلب ر�أيه، بالرف�ص �أو �لقبول؛ فهو طرف غائب يف 

عملية تعنيه ب�شكل مبا�شر.

وما يزيد �لبال حرية �أن �لقناة �لفرن�شية �لأوىل تبيع زمنا من دماغ 

�مل�شاهد، �أي �إنها تت�شرف يف قيمة جمردة. وهي يف و�قع �لأمر ت�شرق 

ول تبيع، �ل�شىء �لذي ي�شعنا �أمام مع�شلة �أخالقية جديدة.

فهل هذ� زمن بيع �ملجرد�ت؟

وتك�شف عملية بيع �لزمن �لق�شري عن �شرقة و��شحة لدماغ �مل�شاهد؛ 

فبعد �أن كنا نبيع �ل�شلع حتولنا �إىل بيع �لأع�شاء �لب�شرية،و�ليوم نبيع 

زمنا من دماغ �مل�شاهد؛ ويا لها من �شفقة ي�شبح فيها �مل�شاهد غافال 

لي�ص عما يدور حوله فقط، و�إمنا د�خل بدنه �أي�شا.

�لفرن�شية  للقناة  �لعام  �ملدير  كالم  مناق�شة  من  �لغر�ص  كان  لقد 

�لأوىل �لوقوف عند �لأ�شكال �جلديدة يف �خلطاب �لإعالمي �لغربي. 
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وهي �أ�شكال متطورة جد�، ول جتد �أدنى حرج يف �لإعالن عن �لنو�يا 

�حلقيقية �لكامنة ور�ء �إن�شاء حمطة ف�شائية تلفزيونية معينة.

�لالمات  »قانون  ظهور  �إىل  �أدت  �لتي  هي  �خلا�شة  �مل�شلحة  �إن 

بهذ�  ونق�شد  �ملعا�شر،  �لغربي  �لإعالمي  �خلطاب  يف  �لثالثة« 

�ملفهوم.

La Loi des Trois L :
Lécher.
Lâcher.
Lyncher.

�أي: �لتقرب و�لتملق و�لتزلف.

�لرتك و�لإهمال.

�لنقد و�لهجوم �ل�شر�ص.

�لنقاد  �لتهكم على  �إىل  بالكلمات بطريقة ي�شعى من خاللها  �ل�شاخر  �لكاتب  (1) يتالعب هذ� 

�لذين ل يعرفون �إل مديح �لأ�شدقاء، و�إن كانت �أعمالهم �لأدبية دون �مل�شتوى. وباملقابل يو�جهون 

�إنتاجات فكرية �أو �أدبية بالالمبالة �إذ� كان كتابها �شبابا �أو مغمورين. لذ� يتحدث �لكاتب عن تلك 

�لعالقة �لتي تقوم على �لتملق بني �لفعل و�لفاعل، �أي بني �لناقد و�لعمل �لإبد�عي حينما يكون 

�شاحبها معروفا �أي �شديقا للناقد، ويحكي كاتب فرن�شي �آخر، و��شمه Alain Rémond كيف 

كان يتو�شل من حني لآخر على عنو�نه �ل�شخ�شي �أو يف مقر �ملجلة �لتي ي�شتغل بها برو�ية جديدة 

لكاتب مبتدئ. وكان يقابل ذلك �لعمل بالالمبالة. غري �أنه ملا علم عن طريق و�شائل �لإعالم �أن 

ذلك �لكاتب �ملبتدئ ما هو �إل كاتب �شحايف م�شهور، و�شديق حميم له، و�أنه جلاأ �إىل �لكتابة با�شم 

م�شتعار، حينذ�ك بحث عن تلك �لرو�ية �شمن ركام �لأعمال �ملهملة يف بيته، وقر�أها، وكتب عنها 

مقال مطول، كله �إعجاب بذلك �لعمل �لإبد�عي، و�شجع �لقر�ء على �قتناء ن�شخة من تلك �لرو�ية 

�لتي روج لها �لنقد كثري� بعد �أن �أهملها طويال. وتثري هذه �لو�قعة م�شاألة �أخالقية ترتبط بالعمل 

�لنقدي برمته وعالقته بالإنتاج �لأدبي، و�لتعريف به.
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معني  مبو�شوع  معينة  �إعالمية  و�شيلة  عالقة  تكون  �لبد�ية  ففي 

نقر�أ  �أو  ن�شاهد  �أو  ن�شمع  لذلك  وتبعا  جيدة،  �شخ�شية...)  (ق�شية، 

�لتوتر  مرحلة  �إىل  �لأمور  ت�شل  وحينما  و�لإطر�ء،  �ملديح  خطابات 

جند و�شيلة �لإعالم تلك تتعمد �إغفال �حلديث عن مو�شوع معني، يف 

�نتظار �لنتقال �إىل مرحلة �لهجوم و�لنقد �لالذع، بل �ل�شب و�لقذف 

و�ل�شتم �أحيانا.

ومما يثري �لنتباه �أن »قانون �لالمات �لثالثة« هذ� يجد �شد�ه يف 

كثري من �لنماذج �حلية، نتجنب �خلو�ص يف تفا�شيلها لعدم عالقتها 

�ملبا�شرة مبو�شوع كتابنا هذ�.

�لتوجه  عن   Pierre Bouteiller �لفرن�شي  �لكاتب  عرب  وقد 

�لإعالمي �ملرتبط باملديح على �مل�شتوى �لنقدي، يف مرحلة �لإطر�ء، 

Sujet، verbe، compliment« :(1)« بدل �لعنا�شر 
بهذه �جلملة 

 .Sujet، verbe، complement :ملعروفة يف �لنحو �لفرن�شي�

ترتبط  �أخالقية  م�شاألة  �إثارة  يف  و�لإعالم  �لنقد  يت�شافر  وبذلك 

مبدى �ل�شدق و�لأمانة و�مل�شئولية يف خدمة �لثقافة و�لتعريف ببع�ص 

مناذجها �لتي ت�شتحق �لتنويه و�لت�شجيع.

�لعام  �لر�أي  يف  �لغربي  �لإعالم  و�شائل  تاأثري  درجة  نو�شح  ولكي 

نقرتح جدول مببيعات بع�ص �ل�شحف �لفرن�شية �ليومية و�لأ�شبوعية 

:
)1( Le Figaro (2006)  يف �شهر مار�ص 2005 كما ن�شرتها يومية

عدد الن�ضخ التي بيعت بالألفا�ضم ال�ضحيفة

Le Parisien + Aujourd'hui498021 نسخة

L'Equipe341025

Le Figaro325289

(1) - Le Figaro du jeudi: 13/04/2006
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Le Monde320704

Libération136945

Les Echos116547

La Croix96232

L'Humanité51639

France Soir50633

2 - بع�س الق�ضايا الفكرية املعرو�ضة يف الغرب اليوم

نقرتح فيما يلي �لتعريف ببع�ص �لق�شايا �لتي يعي�شها �لغرب �ليوم 

�لنقا�ص  ثم  ومن  كبري من �حل�شور،  ن�شيب  فيها  لالإ�شالم  كان  �لتي 

�أن  ندعي  ل  ونحن  و�لالذع.  �لعنيف  و�لهجوم  و�ل�شاخب،  �لهادئ 

و�شائل �لإعالم تلك ما هي �إل ن�شخة و�حدة ل�شكل موحد يف �ملو�قف 

من �لإ�شالم وق�شاياه.

�أقالم  فيه  توجد  �لذي  بالقدر  �شريفة  �أقالم  توجد  �لغرب  ففي 

�أن  نعتقد  ل  كما  خبيثة...  و�أخرى  بريئة،  نو�يا  �لغرب  ويف  �شريرة. 

�لأمثلة �لتي نوردها �لآن هي جممل �لق�شايا �لفكرية �ملعرو�شة للنقا�ص 

يف �لغرب �ليوم. وبعبارة �أخرى: ن�شعى �إىل عر�ص بع�ص �لنماذج على 

�شبيل �ملثال ل �حل�شر.

2-1 مظاهرات ال�ضباب يف فرن�ضا �ضتاء �ضنة 2005

ثورة  �لفرن�شية  �ملدن  كربيات  وكذ�  و�شاحيتها  باري�ص  عرفت 

�شبابية عارمة نتيجة ل�شنَّ �حلكومة �ليمينية �لفرن�شية قانونا جديد� 

خدمات  عن  �لفوري  �لتخلي  �لعمل  لأرباب  �حلق  يعطي  �ل�شغل  يف 

�شاب م�شتخدم يلج جمال �ل�شغل للمرة �لأوىل ب�شفة تدريبية. ويتم 

�ل�شتغناء دون تقدمي م�شوغات �أو خ�شية �لتعر�ص مل�شايقات مرتبطة 

بقانون �ل�شغل.
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تهد�أ  ومل  �جلديد،  �لقانون  هذ�  على  عارما  �ل�شباب  �شخط  كان 

حدثت  وقد  موؤخر�.  ل�شحبه  �حلكومة  ��شطر�ر  بعد  �إل  �لعا�شفة 

فو�شى كبرية، ومت حتطيم و�جهات كثري من �ملحالت �لتجارية، ومت 

من  كبري  عدد  حرق  ومت  �ملو�طنني،  من  كثري  على  بال�شرب  �عتد�ء 

�ل�شيار�ت �لعمومية و�خلا�شة، وح�شلت مو�جهات عنيفة بني �ل�شرطة 

وهوؤلء �ل�شباب.

�لأحد�ث  تلك  عن  مرعبة  �شور�  �لعاملية  �لإعالم  و�شائل  ونقلت 

�أو  فرن�شا  يف  �شو�ء  �شاخب،  و�شيا�شي  فكري  نقا�ص  �شاحبها  �لتي 

خارجها. وبد�أت كثري من �لزعامات و�لتيار�ت يف توجيه �أ�شابع �لتهام 

�ملغاربيني  �ل�شبان  لأولئك  �لثقافية  �لأ�شول  �إىل  و�ملبطنة  �ل�شريحة 

�لباري�شية«  �ل�شاحية  »�إ�شالم  و�إىل  �لفرن�شية،  للجن�شية  �حلاملني 

وبقية �ل�شو�حي �لفرن�شية.

وتدينهم،  �ل�شباب  عنف  بني  �لربط  �لأقالم  من  كثري  وحاولت 

وقامت معادلة غريبة وعجيبة جتعل عنف �ل�شباب مرتبطا بجذورهم 

�لإ�شالمية!.

و�لنقابات  �لأحز�ب  وزعماء  �ل�شيا�شيني  �لقادة  من  كثري  ودخل 

و�جلمعيات د�ئرة تهييج �لعو�طف، وتاأليب �لر�أي �لعام �شد �ل�شباب 

تلميحات  �لأحد�ث  �شطح  على  وطفت  �لأ�شل،  �ملغاربي  �لفرن�شي 

�جلمهورية  »علمانية«  على  �لتاأكيد  �شرورة  �إىل  تدعو  وت�شريحات 

�لفرن�شية �خلام�شة، وعلى تطبيق �لقانون �خلا�ص مبنع �رتد�ء �حلجاب 

ق�شية  �لنقا�ص  لو�جهة  وعادت  �شارم.  ب�شكل  �لعمومية  �لأماكن  يف 

�لفرن�شي.  �ملجتمع  د�خل  خ�شو�شا  �ملغاربيني  �ملهاجرين  »�ندماج« 

و�نطلقت دعو�ت م�شتفزة تخري �ل�شباب بني »حب فرن�شا �أو �لرحيل 

عنها«.

�لفرن�شي  �لد�خلية  وزير  �أحدثها  �لتي  �ل�شجة  جيد�  ونتذكر 

يكرر  كان  حينما  �لأحد�ث،  تلك  خ�شم  يف   Nicolas Sarkozy
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باأقبح �ل�شفات،  خرجاته �لإعالمية، وحينما نعت �ل�شباب �لفرن�شي 

وقال لهم ب�شكل �شريح ومبا�شر: »من ل يحب فرن�شا، عليه �أن يرحل 

عنها«!.

»حب فرن�شا �أو �لرحيل عنها« �شعار قدمي جديد، رفعته منذ �شنة 

 MIL: Mouvements �أي  للحريات«  �مل�شتقلة  »�حلركة   1983
لليمني  �ملت�شدد  �جلناح  وهي   ،Indépendant des Libertés
�لأحد�ث  د�ئما  يربط  �لفرن�شي  �ليمني  كان  لقد  �حلاكم.  �لفرن�شي 

�لجتماعية مبا فيها من قالقل و��شطر�بات مبو�شوع �لهجرة �ملغاربية 

�إىل فرن�شا خ�شو�شا، و�أوروبا عموما.

ما  عنها«  �لرحيل  �أو  فرن�شا  »حب  �شعار  �أن  �إىل  �لإ�شارة  وتنبغي 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �ملتد�ول  نف�شه  لل�شعار  حرفية  ترجمة  �إل  هو 

.»America، love it or leave it« :لأمريكية�

تلك  يف  �لأنكلو-�شاك�شونية  �لإعالم  و�شائل  من  كثري  ر�أت  وقد 

�لأحد�ث �لتي هزت فرن�شا دليال على �نهيار �لنموذج �لجتماعي - 

�لثقايف �لفرن�شي. وحاولت بع�شها �أن ت�شعها يف �إطار »ثورة« يقودها 

»�لعرب« �شد �لفرن�شيني!! 

 Silvio بل �إن زعيما �شيا�شيا مثل �لوزير �لأول �لإيطايل �ل�شابق

Berlusconi كان ل يتو�نى عن �لتنبيه �إىل �أن �إيطاليا ل ميكنها �أن 
تكون بلد� متعدد �لأجنا�ص و�لثقافات باأي حال من �لأحو�ل.

تلك  �لإ�شر�ئيلية  �أحرونوت«  »يديعوت  �شحيفة  �عتربت  وقد 

عن  �شيء  يف  تختلف  ل  ح�شارية«!  »حرب  ببد�ية  �إيذ�نا  �لأحد�ث 

مفهوم »حرب �لأفكار« �لذي �أثارته �لإد�رة �لأمريكية، وخ�شو�شا وز�رة 

�لدفاع �حلالية.

غري �أن كثري� من �ل�شحف �أ�شارت �إىل �أن �ل�شو�حي �لتي تعرف 

�لتي  هي  �ملغاربية  �لأ�شول  ذوي  �لفرن�شي  لل�شباب  مكثفا  ح�شور� 
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�أفارقة  �أو  �لتي يعي�ص فيها فرن�شيون  �أقل عنفا من �ل�شو�حي  كانت 

�آ�شيويون. ومرد هذ� �لهدوء عند هذ� �ل�شباب �لفرن�شي �ملغاربي  �أو 

�لأ�شل �إىل جملة من �لعو�مل، من بينها:

- �لعامل �لدميغر�يف: لقد �أظهرت �لإح�شائيات �لر�شمية �ل�شادرة 

عن وز�رة �لد�خلية �لفرن�شية �أن �لأحياء �لتي يقطنها �ل�شباب �ملغاربي 

كانت �أقل �شغبا من تلك �لتي ي�شكنها �لأفارقة مثال. ولعل هذ� �لهدوء 

�لتاريخية،  �لناحية  من  فرن�شا  �إىل  �ملغاربية  �لهجرة  قدم  �إىل  يعود 

وذلك باملقارنة مع موجات هجر�ت �أخرى قدمت من �إفريقيا �ل�شود�ء 

�أو �آ�شيا �أو تركيا مثال.

به كثري من  �لذي قامت  �لدور  به  ونق�شد  �لعامل �لجتماعي:   -

جمعيات �ملجتمع �ملدين �لتي تعاونت مع �ل�شرطة ب�شكل �إيجابي للحد 

عقود  منذ  �ملغاربية  �لأ�شول  ذوي  �ل�شباب  عند  �لعنف  ظاهرة  من 

طويلة.

�لتي  �لأحياء  �أن  �لفرن�شية  لل�شرطة  تبني  لقد  �لديني:  �لعامل   -

يقطنها مغاربيون �أو فرن�شيون من �أ�شول مغاربية يقل فيها ��شتهالك 

�خلمور ب�شكل مثري لالنتباه، وبالتايل يقل فيها ��شتعمال �لعنف.

لقد كانت م�شالح وز�رة �لد�خلية �لفرن�شية تعي جيد� �أن �ل�شبان 

�أي  مغاربيني،  بال�شرورة  لي�شو�  �ل�شو�حي  مظاهر�ت  قادو�  �لذين 

»ثورة«  عن  يتحدث  �لفرن�شي  �لإعالم  وجدنا  ذلك  ومع  م�شلمني. 

يقودها »�إ�شالم �ل�شاحية« �شد »�جلمهورية �لفرن�شية �خلام�شة«!.

ومما جتدر �لإ�شارة �إليه �أن بع�ص �جلمعيات �لإ�شالمية �لفاعلة يف 

فرن�شا دعت �مل�شلمني �إىل �لتز�م �لهدوء، و�حرت�م مبادئ �جلمهورية 

�ملو�طنني  مع  �لتعامل  وح�شن  �لعلمانية،  مببد�أ  و�لإقر�ر  �لفرن�شية، 

�لفرن�شيني. ومما يثري �ل�شتغر�ب �أنه و�شل �لأمر ببع�شها �إىل �إ�شد�ر 

»فتوى« حترم �أعمال �ل�شغب و�لفو�شى با�شم �ل�شريعة �لإ�شالمية.



46

�لفرن�شي،  �ملجتمع  د�خل  و��شعا  نقا�شا  �لفتوى  تلك  �أحدثت  لقد 

�لفئات  من  �أكرث  فرن�شا  م�شلمي  على  �شلبية  نتائجها  كانت  ورمبا 

�لجتماعية �لأخرى، وذلك لالعتبار�ت �لتالية:

- لقد �أحدثت �لفتوى خلطا بني �مل�شلمني و�ملخربني، �أي بني �لإ�شالم 

�ل�شغل  قانون  على  �ل�شو�حي  يف  �ملتمرد  �ل�شباب  فكاأن  و�لفو�شى. 

�ملظاهر�ت  يف  �شارك  �شاب  م�شلم  كل  وكاأن  برمته،  م�شلم  �جلديد 

دينية  ممار�شة  بني  �لو��شح  �خللط  فهذ�  �لتخريب.  باأعمال  قام 

وطريقة عنيفة يف �لحتجاج �أ�شر كثري� بامل�شلمني يف فرن�شا، و�أوروبا 

عموما. ول �شك �أن هذ� كله ز�د من و�شعية �لإ�شالم �ملتاأزمة �أ�شال 

يف �لغرب.

- ت�شع تلك �لفتوى م�شلمي فرن�شا يف و�جهة �لأحد�ث. فكاأن فرن�شا 

ل تقطنها �إل طائفة م�شاغبة و�حدة، وكاأن �لطو�ئف �لأخرى، �شو�ء 

كانت دينية �أو ثقافية، ل تلجاأ �إىل �لعنف �أحيانا للتعبري عن مطالبها 

�أو مو�قفها. وكان ميكن للفتوى �أن تكون موؤثرة من �لناحية �لجتماعية 

لو �شدرت يف �شكل ر�شالة جماعية وقعتها طو�ئف دينية �أخرى؛ وهو 

ما يدل على �لتالحم و�لتعاون بني جميع مكونات �ملجتمع �لفرن�شي 

دومنا متييز بني مكوناته �لدينية و�لجتماعية و�لفكرية و�لثقافية.

- حينما نتحدث عن »�لفتوى« فهذ� يعني �ل�شريعة �لإ�شالمية، �أي 

جمال �لفقه. �أما �أحد�ث �ل�شغب �لتي �شاحبت �ملظاهر�ت �لر�ف�شة 

لقانون �ل�شغل �جلديد فتدخل �شمن �لأفعال �لتي يرتكبها مو�طنون 

فرن�شيون ت�شري عليهم قو�نني �جلمهورية �لفرن�شية. وبعبارة �أخرى: 

�إذ� كانت �لعقوبة �ل�شادرة عن »فتوى« دينية زجرية، فاإن عقوبة �ل�شغب 

تختلف  �ملنظور  هذ�  من  و�نطالقا  �لعام.  �حلق  قانون  �شمن  تدخل 

طبيعة كل عقوبة بح�شب �ملرجعية »�لفقهية« (دينية �أو علمانية) �لتي 

ت�شتند �إليها.

�ل�شباب  فتو�ها  يف  �لإ�شالمية  �جلمعية  هذه  تطالب  وحني   -
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�لفرن�شي بالتز�م �لهدوء، وعدم ��شتعمال �لعنف و�لقوة با�شم تعاليم 

�لإ�شالم، فهذ� يعني - ح�شب كثري من �ملحللني و�لباحثني �لفرن�شيني 

- �إعطاء �لأ�شبقية و�لأف�شلية للقانون �لديني على ح�شاب �لقانوين 

�لو�شعي للجمهورية �لفرن�شية، وهذ� يعني �إحد�ث ت�شكيك �أو خلل �أو 

��شطر�ب �أو لب�ص يف مبادئ فرن�شا �لعلمانية.

- منحت هذه �لفتوى لأولئك �ل�شبان �ملتمردين »هوية دينية« �نطالقا 

من �نتماء طائفي ثقايف معني. ومن �شاأن هذه �لهوية �لدينية �أن حتدث 

تعار�شا مع علمانية فرن�شا �لتي متنح مو�طنيها هوية »وطنية«. وبعبارة 

�أخرى: �أثارت �لفتوى معار�شة بني »�ملوؤمن « و»�ملو�طن«.

فرن�شا؛  يف  بامل�شلمني  كثري�  �أ�شرت  �لفتوى  تلك  �أن  و�لنتيجة   -

لأنها و�شعتهم يف موقع �لتهام �ل�شريح بامل�شاركة �ملعنوية و�لفعلية يف 

�أعمال �ل�شغب و�لتخريب.

دينية  �أ�شدرتها جمعيات  »فتاوى«  نقر�أ  �أننا مل  �لنتباه  يثري  ومما 

م�شيحية �أو يهودية �أو بوذية �أو جمو�شية �أو غنو�شية... تدعو �أتباعها 

�إىل �لهدوء با�شم تعاليم دينها �أو مذهبها.

�لفتوى  �أ�شدرت  �لتي  �جلمعية  تلك  �أن  �أي�شا  �لنتباه  يثري  ومما 

�لإ�شالمية  �جلمعيات  بقية  �إىل  �لرجوع  دون  تلك  مبادرتها  �تخذت 

بني  �لتن�شيق  غياب  على  يدل  ما  وهو  فرن�شا؛  يف  �لعاملة  �لأخرى 

�جلمعيات �لإ�شالمية �لفرن�شية؛ �لأمر �لذي يقوي من مقولة غياب 

�لنطباع  ويعطي  مثال،  فرن�شا  يف  �لإ�شالم  با�شم  �لر�شمي  �لناطق 

بفرقة �مل�شلمني وت�شتت �جتاهاتهم ونزعاتهم.

ول ميكن �أن يكون �لإن�شان �شد �لفتوى، ولكن ل ميكن �أن يكون مع 

�لفتوى �لتي ل تر�عي عنا�شر �ملحيط و�ل�شياق و�لأحو�ل �أو تلك �لتي 

(1) - Jean Daniel: 2005 Une troisieme blessure identitaire, pp. 19-20. In: Le Nouvel 

Observateur, N. 2141. Du 17 au 23 novembre 2005.
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تكون عبارة عن بادرة غري مدرو�شة �لعو�قب.

 Le �لأ�شبوعية  �ملجلة  مدير 
 )1(Jean Daniel (2005)  ويعتقد

Nouvel Observateur �أن �أحد�ث �ل�شو�حي �لفرن�شية متثل ثالث 
�لدور  �إىل  �ملتطرف  �ليمني  بعد و�شول  �لفرن�شية،  �لهوية  جرح م�ص 

وبعد  �لأول)،  (�حلدث   2002 �شنة  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �لثاين 

(�حلدث   2005 مار�ص   29 يوم  �لأوروبي  �لد�شتور  �شد  �لت�شويت 

�لثاين).

هذ� �جلرح �ملرتبط بالهوية �أعاد �إىل د�ئرة �لنقا�ص حديثا قدميا 

جديد� حول مفهوم �لندماج مبعناه �لثقايف، وما يتعلق به من �إدماج 

�أو ��شتالب.

�أ�شا�ص نفيه  فال�شتالب Assimilation يعني قبول �لآخر على 

مثال)  �أوروبا  �إىل  �ملغاربي  �ملهاجر  (�أي  فالآخر  �لختالف.  لفكرة 

�لتخلي  منه  يطلب  لكن  متييز،  ودون  حتفظات  دون  ��شتقباله  يتم 

�أن  �أجل  من  وذلك  �خلا�شة،  �لثقافية  �شخ�شيته  عن  نهائية  ب�شفة 

يتبنى قيم �ملجتمع �لو�فد عليه، من عاد�ت وتقاليد و�شلوك و�أخالق 

وت�شرفات...

�لتنكر  تعني  �لتي  �ل�شتالب هذه  فكرة  �لآخر  ذلك  يرف�ص  وحني 

فيه،  رجعة  ل  كلي  ب�شكل  عنها  و�لن�شالخ  �لأ�شلية،  �لثقافية  للهوية 

فاإنه يبقى �أمامه �لحتفاظ بثقافته �خلا�شة، و�لعي�ص د�خل �ملجتمع 

�لو�فد عليه. لكن من �شاأن هذه �لو�شعية �لثقافية �ملزدوجة �أن جتعل 

�لآخر يعي�ص يف �ختالف د�ئم ونهائي مع �ملجتمع �جلديد �لذي قرر 

�ل�شتقر�ر فيه. ويبقى لعامل �لزمن دوره يف �شقل ثقافة �لآخر �لأ�شلية 

.Intégration وكذ� ثقافة �لبلد �مل�شيف، وهو ما ي�شمى بالندماج

ونالحظ �أنه يف حالة �ل�شتالب �أو �لندماج نطلب جمهود� كبري� من 

طرف �لآخر فقط. �أما �ملجتمع �لذي وفد عليه �لآخر (�مل�شيف) فال 
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يكرتث حلالته �لنف�شية، ول يعباأ بظروفه �خلا�شة، ول يهتم بو�شعيته 

�لجتماعية و�لقت�شادية و�ملادية و�لعاطفية... ومن �شاأن فكرة �جلهد 

�لتي نطالب بها �لو�فد وحده �أن ت�شعره بقيمته �ملتدنية د�خل �ملجتمع 

�جلديد �لذي ف�شل �ملهاجر �لنتقال �إليه، و�لعي�ص فيه.

ولعل بريطانيا متثل حالة و��شحة لنموذج �لندماج �لق�شري �لقائم 

 British �ملعروف:  �ل�شعار  خالل  من  وذلك  �ل�شتالب،  فكرة  على 

هذ�  �أثبت  وقد  �لربيطانية«.  �لعي�ص  »طريقة  �أي   ،Way of Life
�لنموذج حدوده �أي ف�شله �لكبري. ولتجاوز هذه �لو�شعية مت �حلديث 

عن �لندماج مبعنى »تالقي �لفر�ص«، و»�لتعدد �لثقايف«، و»�لحرت�م 

�ملتبادل«، و»�حلق يف �لختالف«.

ولكي تظهر كثري من �لبلد�ن �لأوروبية جديتها يف �لت�شجيع على 

�لإدماجية،  �لثقافية  �شيا�شتها  و�لتاأكيد على جناح  ثقافة �لختالف، 

 La �لإيجابي«  »�لتمييز  ي�شمى  ما  وهو  جديد،  قدمي  ملفهوم  روجت 

ثقافية  مناذج  تقدمي  و�ملق�شود   .Discrimination positive
ناجحة لكثري من �لأفر�د �ملنحدرين من �أ�شول مهاجرة.

�أ�شول  (من  فرن�شي  ل�شحايف  �لفر�شة  تعطى  مثال  فرن�شا  ففي 

جز�ئرية) لتقدمي ن�شرة �لأخبار �مل�شائية مثال، وذلك للتاأكيد على �أن 

�إىل  ي�شعى  و�إمنا  عن�شريا،  لي�ص  فرن�شا  يف  �جلديد  �لهجرة  قانون 

حماية �ملجتمع �لفرن�شي من �لتطرف.

�لأمريكي  �لنا�شط �حلقوقي  �إىل  �لإيجابي«  »�لتمييز  تعبري  ويعود 

من  �ل�شبعينيات  نهاية  دعا يف  �لذي   James Baldwin (�لزجني) 

�لق�شاء  يتم  حتى  ثقافيا  �ل�شود  بع�ص  ت�شجيع  �إىل  �لع�شرين  �لقرن 

على �شبح �لعن�شرية د�خل �ملجتمع �لأمريكي، وحتى تتم تهدئة ثور�ت 

�لأحياء �لهام�شية ذ�ت �لأغلبية �ل�شكانية �ل�شود�ء.

(1) �شنعود بتف�شيل لهذه �لق�شية يف �لف�شل �لثاين من هذ� �لعمل �ملتو��شع.
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2-2 ق�ضية العلمانية

�أثريت ق�شية �لعلمانية يف �لغرب خ�شو�شا بعد تنامي �لإح�شا�ص 

�ل�شباب �لأوروبي �لذي مير بفرتة من  �لديني لدى فئة عري�شة من 

�لفر�غ �لفكري و�لنف�شي و�لعاطفي و�لوجودي.

ويثري �لنقا�ص حول �لعلمانية م�شاألة درجة مالءمة تعاليم �لإ�شالم 

بتعبري  �أو  �لدولة،  عن  �لدين  ف�شل  �إىل  �لد�عي  �لأوروبي  لالختيار 

�ل�شلطة  ممار�شات  عن  �لكني�شة  ممار�شات  �إبعاد  �إىل  �لد�عي  �أدق 

�ل�شالحيات فقط،  بني  �لف�شل  يتعلق مب�شاألة  ل  فالأمر  �ل�شيا�شية. 

و�إمنا بني �أمناط �لتفكري و�لتدبري و�لت�شيري، و�لتمييز بني عقلية دينية 

تتحدث با�شم �لكني�شة �لبابوية، وبني عقلية متمردة على هذه �ل�شلطة 

�لز�ئدة لدى �لرهبان و�لآباء و�لق�شاو�شة.

فالعلمانية - يف �أ�شولها - �إمنا كانت تق�شد يف حديثها عن �لدين 

�مل�شيحية �لكاثوليكية، ولي�ص �لدين مبعناه �ملطلق.

غري �أن �شوؤ�ل �لعلمانية حينما يثار يف �أوروبا �ليوم يرتبط مبا�شرة 

.
(1)

بالإ�شالم؛ لأنه دين ودنيا 

2-3 ق�ضية الر�ضوم الكاريكاتريية

نود �لإ�شارة هنا �إىل ق�شية �لر�شوم �لكاريكاتريية �مل�شيئة للر�شول 

ت�شعيدية  مرحلة  باعتبارها  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  حممد  �لكرمي 

جديدة �شد �لإ�شالم و�مل�شلمني عموما �إثر �أحد�ث �حلادي ع�شر من 

�شبتمرب 2001. فهذه �لر�شوم لي�شت حدثا منعزل، و�إمنا تدخل يف 

(1) عبد�لكرمي بوفرة: حرب �لقيم. قر�ءة يف �خلطاب �لإعالمي �لغربي بعد �أحد�ث 11 �شبتمرب 

2001. من�شور�ت �ملجل�ص �لعلمي. وجدة. �ملغرب.
(2) نعكف حاليا على حتليل �ملادة �ل�شحفية �لتي قمنا بجمعها �إثر �شدور �لر�شوم �لكاريكاتريية 

�لد�مناركية. و�شوف نعمل على حتليلها حتليال و�فيا يف در��شة م�شتقلة �إن �شاء �هلل.
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�شياق ثقايف عام يتعمد �لإ�شاءة للدين �خلامت.

جلملة  �نهيار  عنه  نتج  نيويورك  يف  �لعاملي  �لتجارة  برج  فانهيار 

 �لتي كان يتباهى بها 
(1)

من �ملفاهيم و�لت�شور�ت �لفكرية و�لثقافية 

»�حلرب  �لأمريكية  �لإد�رة  �أعلنت  وملا  و�لعقالين.  �لعلماين  �لغرب 

على �لإرهاب« دخل �لفكر �لغربي مرحلة جديدة، قو�مها �شن معركة 

و�لأهو�ء  �مل�شالح  ح�شب  يتمطط  وملتب�ص،  غام�ص  »مفهوم«  �شد 

و�لرغبات.

من  كثري  �شد  حملة  �شياق  يف  �لكاريكاتريية  �لر�شوم  وتاأتي 

وما  بالإ�شالم.  �ملبا�شرة  �ل�شلة  ذ�ت  و�لعاد�ت  و�لطقو�ص  �ملمار�شات 

�لت�شعيد  �شل�شلة  يف  جديدة  حلقة  �إل  فرن�شا  يف  »�حلجاب«  ق�شية 

يف  لالإ�شالم  �مل�شيئة  �لأحد�ث  من  كثري  �إدر�ج  ينبغي  لذ�   .
(2)

تلك 

�لغرب عموما �شمن توجه عام يك�شف عن مرحلة جديدة يف �لتعامل 

مع �لإ�شالم وق�شاياه ب�شكل �شريح ومبا�شر، ويتعمد �لإ�شاءة و�إحلاق 

�أن  بعد  و�أهله،  �حلنيف  �لدين  �شد  �ملعنوي  و�ل�شرر  �لنف�شي  �لأذى 

كانت �مل�شاألة تتم فيما �شبق بالهمز و�للمز، كما تو�شح ذلك كثري من 

�لأعمال �ل�شت�شر�قية ذ�ت �ل�شلة بالتب�شري و�ل�شتعمار.

هذ� �لتوجه �جلديد يتميز باجلهر بالعد�ء لالإ�شالم و�أهله يف غالب 

نفاذ �شرب، وعن  و��شح، وعن  �نفعال  توجه يعرب عن  �لأحيان. وهو 

نق�ص معرفة (�إن مل يكن جهال) من طرف جيل جديد د�خل �لغرب 

بالإ�شالم وق�شاياه. هذ� �جليل �ل�شاعد يف �لغرب �لذي ي�شعى لكي 

»در��شاته وحتليالته«  �إىل  ننظر  يجعلنا  ��شت�شر�ق جديد  لو�ء  يحمل 

بكثري من �لقلق و�لريبة، للطريقة �ملت�شرعة �لتي يكتبون بها �أعمالهم 

من  �لنوع  ذلك  على  فيها  »نرتحم«  �أ�شبحنا  لدرجة  »�لأكادميية«، 

�ل�شت�شر�ق �لقدمي �لذي كانت تتحكم فيه نو�زع تو�شعية، ومع ذلك 

كانت در��شاته تتميز بالعمق و�لإحاطة يف �لدر��شة و�لتحليل.

�أكتوبر 2005 يف  ملا ظهرت �لر�شوم �لكاريكاتريية يف بد�ية �شهر 
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�لد�منارك كان ينبغي ربط ظهورها يف تلك �لفرتة بالذ�ت باحتفال 

تاأ�شي�شه،  على  �لعا�شرة  �لذكرى  مبرور  �لد�مناركي«  »�ل�شعب  حزب 

وهو حزب مييني متطرف. وميتلك هذ� �حلزب �لأغلبية �لنيابية، ذلك 

�أن ت�شعني ع�شو� منه هم �أع�شاء يف �لربملان �لد�مناركي.

�حلكومة  فيه  �شددت  وقت  يف  ظهرت  �لر�شوم  هذه  �أن  كما 

�حل�شول  وطلب  �لعائلي،  و�لتجمع  �لهجرة،  قو�نني  يف  �لد�مناركية 

�إيد�ع  �شرورة  كله  هذ�  �إىل  وين�شاف  �لد�مناركية.  �جلن�شية  على 

وتتز�من  �لد�مناركية.  باللغة  �لإملام  و�شرورة  �ل�شمانات،  من  جملة 

هذه �لإجر�ء�ت مع قر�ر �حلكومة �شحب �لدعم �ملايل عن �أي جمعية 

تد�فع عن حقوق �ملهاجرين. 

بالكر�هية  �مل�شحون  و�لجتماعي  و�لثقايف  �لنف�شي  �جلو  هذ�  يف 

م�شلمني)،  عربا  يكونون  حينما  (خ�شو�شا  للمهاجرين  و�لعن�شرية 

جتر�أت �ل�شحيفة �ليومية �لد�مناركية Jyllands Posten على ن�شر 

ومق�شودة  و��شحة  �إ�شاءة  فيها  كاريكاترييا  ر�شما   (12) ع�شر  �ثني 

ومتعمدة للر�شول �لكرمي.

رقم  به  ونق�شد  �لر�شوم،  تلك  عدد  هو  بد�ية  �لنتباه  يثري  وما 

12، فهذ� �لرقم يحيلنا يف �لتور�ة على �أ�شباط يعقوب عليه �ل�شالم، 
�ل�شنة  ب�شهور  ويذكرنا  �ل�شالم،  عليه  �إ�شماعيل  ن�شل  �إىل  ي�شري  كما 

فكرة  وكذلك  �لعاربة،  �لعرب  فكرة  �إىل  تاريخيا  بنا  ويعود  �لبابلية، 

�لعرب �مل�شتعربة. فامل�شاألة تبدو وكاأنها ت�شفية ح�شاب مع جملة من 

فرقم  �لكرمي.  بالر�شول  �ملرتبطة  �لتاريخية  و�لرموز  و�لقيم  �ملعاين 

12 هو رقم �شحري يف �لثقافة �لعربية �لقدمية، قبل ظهور �لإ�شالم 
من  ��شتح�شار جملة  �إىل حد  ت�شل  بجر�أة  يتعلق  �لأمر  فهل  وبعده. 

�ملعاين �لقدمية �لتي كان لها دور يف تكوين �لعقل �لعربي من �لنو�حي 

تلك  تبدو  �لأوىل  فللوهلة  و�لوجودية.  و�لفكرية  و�لدينية  �لثقافية 

�لر�شوم ذ�ت �أبعاد تتجاوز م�شاألة �لتعبري �إىل �لتعيري.
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وعلى �إثر �ل�شجة �لعارمة �لتي �جتاحت �لعامل �لإ�شالمي و�لعامل 

�حلر عقب ن�شر تلك �لر�شوم، بادرت 143 جريدة يف 56 دولة �إىل 

�إعادة ن�شرها، كاملة �أو ناق�شة، تعبري� منها عن ت�شامنها مع �ل�شحيفة 

�لد�مناركية، و»دفاعا« عن مبد�أ مقد�ص ��شمه »حرية �لتعبري«!.

�إن �إعادة ن�شر تلك �لر�شوم يف �أكرث من جريدة ويف �أكرث من بلد كان 

�لغر�ص منه �لتخفيف من حدة �ل�شغط �لنف�شي �لذي كانت تتعر�ص له 

�جلريدة �ليومية �لد�مناركية، وكذلك »ت�شتيت« �لغ�شب، للتقليل من 

حدته وفعاليته، و�أخري� »تغييب« �مل�شئول �لأول و�ملبا�شر عن ن�شر تلك 

�ملعنوية،  تبعاتها  �مل�شئولية، وحتمل  �قت�شام  �إىل  �ملبادرة  �أي  �لر�شوم، 

ورمبا �لقانونية.

لر�شول �هلل �شلى  �لكاريكاتريية مبا ح�شل  �لر�شوم  وتذكرنا هذه 

بكر  �أبي  ب�شحبة  �ملدينة،  �إىل  �لهجرة من مكة  ليلة  و�شلم  �هلل عليه 

�ل�شديق ر�شي �هلل عنه؛ فقد �جتمعت �لقبائل �لعربية بزعامة قري�ص، 

وقررت �لت�شفية �جل�شدية للر�شول �لكرمي، وقامت بتعيني فرد عن كل 

قبيلة وع�شرية ي�شارك يف ذلك �لعمل �لإجر�مي. لقد كان �لغر�ص من 

تلك �مل�شاركة �جلماعية �لتعبري عن ت�شامن �لع�شائر �لعربية، و�تفاقها 

على ت�شفية �لدعوة �ملحمدية ملا متثله من خطورة على م�شالح قري�ص 

وحلفائها. لذ� كان ل بد من عمل جماعي ي�شعى �إىل �شد خطر يتهدد 

�مل�شالح �لجتماعية و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية للقبائل �لعربية يف مكة 

و�لنو�حي، وكان ل بد من �مل�شاركة �جلماعية يف حماولة �لقتل تلك، 

(1) �نظر مثال:

- �لأ�شبوعية �ملغربية �ل�شادرة باللغة �لفرن�شية Tel Quel، �لعدد 212. من 11 �إىل 17 فرب�ير 

.2006
�لباري�شية،   Jeune Afrique �أ�شبوعية  �شديق يف  يو�شف  �لتون�شي  �لأنرتوبولوجي  �لباحث   -

�ل�شنة 46، �لعدد 2355، من 26 فرب�ير �إىل 04 مار�ص 2006.

- �لباحث �جلز�ئري مالك �شبل يف �لأ�شبوعية نف�شها و�لعدد نف�شه.

- �لباحث �جلز�ئري مالك �شبل �أي�شا يف �أ�شبوعية Paris Match �لباري�شية، �لعدد 2907، من 

03 �إىل 09 فرب�ير 2005.
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�مل�شئول  تغييب  �أي  �لقبائل،  بني  �لكرمي  �لر�شول  دم  »يت�شتت«  حتى 

�ملبا�شر عن تلك �ملحاولة!!.

بع�ص  �نطلقت  �لعربي  �لعامل  �إىل  �لكاريكاتري  ق�شية  �نتقلت  وملا 

ب�شكل فيه  و�لر�شل  �لأنبياء  �إمكانية ت�شوير  لتثري ق�شية   
(1)

�لأقالم 

جر�أة �أكرث من ذي قبل، ذلك �أن مو�شوعا من هذ� �لقبيل تناوله كثري 

من �ملثقفني �لعرب قبل ن�شر �لر�شوم بزمن طويل.

فهذ� �لباحث �لأنرتوبولوجي �لتون�شي يو�شف �شديق يتوقف عند 

�لقر�آن  ت�شوير  على  يقوم  �لذي  �ل�شخم  م�شروعه  �لثالث يف  �جلزء 

�ل�شحيفة  كاريكاتري  ويعترب  متحركة«،  »ر�شوم  �شكل  على  �لكرمي 

�أن تلك  �لعربية و�لإ�شالمية. كما يعترب  �لد�مناركية م�شيئة مل�شاعره 

�شرط   - �عتقاده  - ح�شب  و�لعفة  »�لعفة«.  �لر�شوم جتاوزت حدود 

�أ�شا�شي لفهم �لثقافات و�حل�شار�ت، وبالتايل �حرت�مها �نطالقا من 

مبد�أ �إن�شاين �أخالقي عام، يخاطب �لإن�شان يف بعده �لإن�شاين.

�لر�شوم  تلك  فيعترب  �شبل  مالك  �لأ�شل  �جلز�ئري  �لباحث  �أما 

»متو�شطة �جلمال« من حيث �ل�شكل، ويدرجها يف �شياق �شر�ع قدمي 

بني �لغرب و�ل�شرق، وي�شبهه بذلك �خلالف �لقائم دوما بني »�لكلب 

و�لقط«. ويزعم �أن تلك �لر�شوم �أثبتت �أن �ل�شرق ما يز�ل حتت تاأثري 

كل ما له �شلة باملقد�شات و�خلر�فات، بينما متكن �لغرب من �إيجاد 

م�شافة فا�شلة بينه وبني فكرة �لإله. وبعبارة �أخرى، �نتقل �لغرب �إىل 

�ملرحلة �لعلمية �لو�شعية يف �لوقت �لذي ي�شر فيه �ل�شرق على �لعي�ص 

يف �ملرحلة �لأ�شطورية ما قبل �لتاريخية.

�إطار  �أن م�شاألة �لر�شوم هذه جتاوزت  �إىل  وتظهر هذه �لإ�شار�ت 

عالقته  يف  بال�شرق  ترتبط  عامة  ق�شايا  يف  لتخو�ص  �لكاريكاتري 

بالغرب، وكذلك �لغرب يف مو�قفه �إز�ء �ل�شرق.

باعتبارها  �لتعبري« على �ملحك،  �لر�شوم ق�شية »حرية  تلك  وتثري 
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�لديانات  �شعار� يخ�شع ملقايي�ص ومعايري ومكاييل غري متكافئة بني 

و�لثقافات و�حل�شار�ت؛ وهو ما يعني حتول »حرية �لتعبري« �إىل �شعار 

نظري �أكرث من كونه ممار�شة فعلية حقيقية.

من  �أثارته  وما  �لكاريكاتريية  �لر�شوم  ق�شية  �إىل  ن�شري  وحينما 

نقا�ص، وما تالها من جد�ل �إعالمي �شاخب فلكي نثري �لنتباه �إىل 

�أهمية »�ل�شورة« يف �إي�شال خطاب قد يكون »موؤثر�« �أكرث من ع�شر�ت 

�خلطب و�لكلمات.

ويزد�د هذ� �لتاأثري حينما ت�شتفيد تلك �لر�شوم مثال من �لتقنيات 

�حلديثة يف �لتعبري و�لتو��شل، مع ما يعنيه ذلك من �شرعة فائقة يف 

نقل �خلرب ون�شره وتد�وله، وتبادل �ملعلومات حوله، يف ظرف زمني 

تعدى  بل  و�ملو�نع و�حلدود،  �لفو��شل  و�أز�ل  �مل�شافات،  وجيز، حطم 

�خل�شو�شيات و�حلرمات، ذلك �أن ق�شية مثرية �إعالميا مثل �لر�شوم 

بدون  حو��شيبنا  �شا�شات  وت�شتوطن  بيوتنا،  تقتحم  �لكاريكاتريية 

��شتئذ�ن منا، بل تفر�ص نف�شها علينا نظر� ملا متثله و�شائل �لإعالم 

من قوة يف �لتاأثري، وتوجيه للر�أي �لعام، وكذلك ت�شليله يف كثري من 

�لأحيان.

كما �أن �حلديث عن حق �لإن�شان يف �لتعبري - �شمن حقوق �أخرى 

لالإن�شان �ملعا�شر - جتعل م�شاألة �لر�شوم �لكاريكاتريية مثال منا�شبة 

و�ملذ�هب  �لديانات  باحرت�م  ترتبط  �أخالقية  ق�شية  يف  للخو�ص 

و�ملعتقد�ت.

فهل �لإ�شاءة �ملق�شودة �إىل نبي من �لأنبياء، �أو دين من �لديانات تعني 

�حلرية يف �لتعبري �حلر عن �لر�أي �ل�شخ�شي �أو �ملوقف �لفردي؟

وهل ميكن لالإهانة مثال، مع ما تعنيه من �شتم و�شب وقذف، �أن 

تكون طريقة جديدة للتطاول على �لأفر�د و�جلماعات، ل ل�شبب �إل 
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لكونهم �آخرين؟

وهل �جلهر بالإحلاد يعني دوما �حلق يف �لتعبري و�لعتقاد؟

و�إذ� كان �لأمر كذلك: فماذ� يعني �جلهر بالإميان؟ �أل يعني هذ� 

�أي�شا حقا من حقوق �لإن�شان �لوجودية؟

�لنقا�ص  هذ�  �شياق  �شمن  »�لأخالق«  م�شاألة  ن�شع  �أن  و�أين ميكن 

»�أخالقيا«  يكون  �أن  ينبغي  �لإن�شان  �أن  �ل�شاخب، خ�شو�شا  �لفكري 

بطبعه؟

�إن م�شاألة �لر�شوم �لكاريكاتريية ينبغي �أن تكون منا�شبة لنا ولغرينا 

للتاأكيد على �أهمية �حرت�م م�شاعر �لإن�شان وقيمه �لوجودية، وذلك 

بالعودة �إىل �لبعد �لإن�شاين �أي �لأخالقي عند ذلك �لإن�شان.

2-4 ق�ضية ال�ضتعمار

�إيالء  �إىل  عنها  �ملد�فعون  يدعو  عجيبة  ق�شية  فرن�شا  يف  �أثريت 

�لفرن�شي  لال�شتعمار  �لإيجابية«  »�جلو�نب  �أ�شموه  ملا  كربى  �أهمية 

�ل�شود�ء. فال�شتعمار - ح�شب هذ�  و�إفريقيا  �لعربي  �ملغرب  لبلد�ن 

�لت�شور �جلديد - مل يكن كله �شر�، بل �إنه �أ�شهم يف »متدين« �ل�شعوب 

�ملحتلة، كما حمل لهم كثري� من �لتجارب و�خلرب�ت.

(�أي �جلمعية  �لفرن�شي  تبني �لربملان  �إىل درجة  �لأمر  وقد و�شل 

�لوطنية) لقر�ر �شدر يف 25 فرب�ير 2005 حول »�ملظاهر �لإيجابية 

و�ملحيط  �إفريقيا  يف  �لقدمية  مل�شتعمر�تها  �لفرن�شي  لال�شتعمار 

�لهادي«. ودعا �لربملانيوين �مل�شوتون ل�شالح هذ� �لقر�ر �إىل �شرورة 

لتالميذ  �لإيجابية  جو�نبه  يف  �لفرن�شي  �ل�شتعمار  تاريخ  تدري�ص 

(1) ت�شم لئحة �لعري�شة �أ�شماء موؤرخني لهم وزنهم �لكبري د�خل فرن�شا وخارجها. ولعل مو�قفهم 

�ملناه�شة لذلك �لقر�ر يحرج كثري� من رجال �ل�شيا�شة �لذين كانو� يعتقدون �أن قر�ر�ت �لربملان 

ميكن �أن تغري من مغزى �لأحد�ث �لتاريخية.  
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�ملرحلة �لبتد�ئية.

وقد ثارت حفيظة كثري من �ملوؤرخني و�ملثقفني و�ملفكرين �لفرن�شيني، 

ذلك  �شحب  ب�شرورة  �لفرن�شية  �حلكومة  تطالب  عري�شة  ون�شرو� 

�لقر�ر، وذلك لتعار�شه مع �لف�شل 34 من �لد�شتور �لفرن�شي �لذي 

يفر�ص على �ل�شيا�شيني �لهتمام فقط مب�شتقبل �لبالد، وبالتايل ل 

عالقة لهم بتحديد ما�شي فرن�شا، �أو �حلديث عن تاريخها، لأن ذلك 

ل يدخل �شمن �خت�شا�شاتهم �لد�شتورية.

هذ� من حيث �ل�شكل، �أما جوهر �لق�شية فريتبط ب�شرورة حتديد 

�حلدود �لفا�شلة بني �لعمل �لأكادميي و�لن�شاط �ل�شيا�شي. فال�شلطة 

تكون  �أن  �لوز�رية ل ميكن  و�حلقيبة  �لربملانية  و�حل�شانة  �لتقريرية 

و�إذ�  �شيا�شية.  �أو  فكرية،  �أو  ثقافية،  ق�شايا  يف  للخو�ص  م�شوغا 

�ختلطت �لأمور بني هذين �جلانبني فهذ� يعني �شططا يف �ل�شلطة، 

و�عتد�ء �شارخا على �خت�شا�شات �لغري، وجر�أة على �إبد�ء �لر�أي يف 

مو�شوع ل تتوفر فيه �لعنا�شر �لتي ت�شاعد على �إبد�ء ر�أي من هذ� 

�لقبيل، من مناهج ومادة علمية وبحث �أكادميي وجتربة يف مدرجات 

.
(1)

�جلامعات و�ملعاهد و�لأكادمييات 

ولعل هذ� �ل�شعي لت�شويه �لتاريخ عن طريق فر�ص قر�ر�ت �شيا�شية 

�لقانونية  �لناحية  من  �شرعية  تكت�شب  قو�نني  م�شاريع  �شكل  على 

و�لد�شتورية ل يختلف يف �شيء عن تلك �ل�شيا�شة �لتي تتبعها �لإد�رة 

�لأمريكية �حلالية يف »حربها على �لإرهاب«.

 Office of Strategic »وما �إن�شاء »مكتب �لتاأثري �ل�شرت�تيجي

من  لو�حد  منوذج  �إل  �لأمريكية  �لدفاع  لوز�رة  �لتابع   Influence
وجهة  �إبد�ء  �أجل  من  تعمل  تز�ل،  وما  كانت،  �لتي  �لعديدة  �لأجهزة 

�لنظر �لأمريكية �إز�ء ما يح�شل يف �ل�شرق �لأو�شط من �أحد�ث عنف 

�لو�جهة  �لإعالم  وميثل  �لأبرياء.  �ملدنيون  �شحيتها  يذهب  د�مية، 

�أجل  من  وذلك  وغريه،  �ملكتب  هذ�  �شمنها  يتحرك  �لتي  �لأ�شا�شية 
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تقدمي وجهة �لنظر �لأمريكية �لر�شمية حول �حلروب �لتي تخو�شها 

�أو  �ل�شور،  �أو  �لإخبارية،  �ملعلومات  تقدمي  على  �لأمريكية  �لإد�رة 

�إعالمية  حملة  �إطار  ويف  كبرية،  �حرت�فية  بطريقة  وذلك  �لتقارير، 

متكاملة.

و»��شطر�ب«  »قلق«  عن  و�لأمريكية  �لفرن�شية  �حلالتان  وتعرب 

و��شحني، لي�ص فقط يف �لتعامل مع �لتاريخ، و�إمنا يف �ل�شتفادة منه. 

م�شتقبل  على  يخ�شى  �لعمل  فرب  �جلديدة،  �لليرب�لية  ميزة  و�لقلق 

مقاولته، و�مل�شتخدم يتوقع �أن يفقد وظيفته يف �أي حلظة.

ح�شلت  �لتي  �لب�شرية  باملجازر  تذكر  و�أقالم  �أ�شو�ت  �شدور  وما 

�إبان �ل�شتعمار �لغربي لكثري من �لبلد�ن �لإفريقية �إل رد فعل على 

ذلك �لتوجه �ل�شيا�شي �لذي يعترب �حتالل �لدول م�شاألة �إيجابية، بل 

�شرورية �أحيانا با�شم �شعار �بتدعته كثري من �لقوى �ل�شتعمارية �لتي 

نفوذها  مناطق  م�شاحلها يف  وعلى  هيمنتها  على  للمحافظة  ت�شعى 

.Le Droit d’Ingérence »لقدمية، ونعني به »�حلق يف �لتدخل�

و�َشاَحَب �حلديث عن �ملجازر �لب�شرية لال�شتعمار حديٌث عن جمزرة 

�أ�شحابها ��شم »�ملذبحة �لثقافية«.  �أطلق عليها  �أخرى �أخطر و�أ�شد، 

و�ملق�شود بهذ� �لتعبري �أن �لنو�حي �ل�شلبية لال�شتعمار ل تكمن فقط 

يف ق�شية �حتالل بلد، و�لتنكيل باأهله، ونهب خري�ته، و�شلب ثرو�ته، 

على  حملة  �أي�شا  �ل�شتعمار  يعني  و�إمنا  وكنوزه،  معادنه  و�مت�شا�ص 

�لهوية �لثقافية، وحماولة �إيجاد �أ�شكال من �لتبعية �لفكرية، و�لتقليد 

�لهوية  مي�ص  فال�شتعمار  و�للغة.  و�ل�شلوك  �لعاد�ت  م�شتوى  على 

لدى  �لوطني  �لوعي  ت�شكيل  �أ�شا�ص  هي  و�لهوية  لل�شعوب.  �لثقافية 

�لأفر�د و�ل�شعوب. لذ� فالتحرر ل يقت�شر فقط على جالء �لحتالل، 

و�إمنا زو�ل كثري من �ملمار�شات �لثقافية �ملرتبطة ب�شلطة �ل�شتعمار 

باعتبارها �شلطة �لقوة و�لهيمنة �لتي متثل �أ�شا�ص وجوده وح�شوره.
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2-5 اأ�ضكال جديدة يف الهوية الثقافية الغربية.

�ملعي�شة،  م�شتوى  و�رتفاع  �لتكنولوجي،  �ل�شناعي  �لتطور  �أوجد 

لثقافة  للتعبري عن �لنتماء  �أ�شكال جديدة  �ل�شريعة  وظروف �حلياة 

تطور  �أن  ذلك  �ليوم.  �لغرب  يف  بعدها  وما  �حلد�ثة  مرحلة  ت�شاير 

�لأفكار وتغري �لعقليات جعل �لفرد يت�شرف ب�شكل د�ئم �لتحول من 

طور �إىل �آخر، ومن مودة �إىل �أخرى. هذ� �لنتقال �لد�ئم يف �لأحو�ل 

و�لهيئات يعرب عن نف�شية م�شطربة، ت�شعى للبحث عن �حللول �ملثالية 

لكثري من �مل�شاكل ذ�ت �لطبيعة �لوجودية �لتي تتخبط فيها.

�لثقافية  �لأ�شكال  تلك  لبع�ص  وجيز�  تعريفا  يلي  فيما  ونقرتح 

�إثارة  كله  و�لغر�ص من هذ�  �ملثال ل �حل�شر.  �شبيل  على  �جلديدة، 

�لنتباه �إىل �مل�شتوى �لفكري و�لأخالقي �لذي و�شل �إليه هذ� �لغرب 

نتيجة �لتقدم �لذي �نتهى �إليه. وينتج عن هذ� طريقة عميقة يف حتليل 

كثري من �ملظاهر �لجتماعية، وموقف متحفظ �إز�ء ما يفد على هذ� 

�لغرب من �أ�شكال ثقافية، و�أمناط معرفية تختلف عن ثقافته �لأ�شلية. 

وهكذ� �شوف يبدي هذ� �لغرب »ح�شا�شية« ز�ئدة عن �ملاألوف حينما 

يكون �لإ�شالم وما يت�شل به من ق�شايا مو�شوعا للدر��شة و�لبحث.

2-5-1 ثقافة اجل�ضد.

�شبقت �لإ�شارة �إىل ظهور فكرة �لتحرر �جلن�شي يف �لغرب عموما 

�لفكرة حرية  نتج عن هذه  وقد  �ملا�شي.  �لقرن  من  �ل�شبعينيات  يف 

ودون  �شرط،  �أو  قيد  دون  �أي  �ملطلق،  مبعناها  �جلن�شية  �ملمار�شة 

مر�عاة للمخاطر �لنف�شية و�ل�شحية و�لأخالقية و�لجتماعية للفو�شى 

�لدفاع عن حق  �إىل  �جلن�شية. وهكذ� قامت جمعيات ن�شائية تدعو 

�لفتاة يف �لإجها�ص، بعيد� عن �أي و�زع ديني �أو �أخالقي.

وترتبط ثقافة �جل�شد �ليوم بالدعوة �إىل حق �لفرد �ملطلق و�لكلي 

ملكا  �جل�شد  د�م  ما  يريده،  �لذي  بال�شكل  ج�شده  يف  �لت�شرف  يف 

ول  فيه،  �لت�شرف  له حرية  تعطي  للج�شد  �لفرد  فملكية  وحده.  له 
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يحق لأي كائن �أن يحا�شبه على �أدنى ت�شرف ي�شدر عنه. فنحن �أمام 

فكرة »جديدة« ترتبط بالدعوة �إىل �حلق يف �مللكية �لفردية للج�شد 

�لب�شري، ول يقرتن هذ� �حلق بال�شرورة مع �إح�شا�ص بامل�شئولية، �أو 

وعي بالو�جبات �ملفرو�شة على �لفرد �لذي »ي�شكن« ذلك �جل�شد. �إنها 

ملكية غري مقيدة بالعو�قب �لوخيمة �أو �لتبعات �خلطرية لأي �شطط 

�أو �أي مبالغة يف �لت�شرف فيه، حتى و�إن  يف ��شتعمال �لفرد لبدنه، 

كانت �ملخاطر �ل�شحية و�ردة ب�شكل كبري ومثري للقلق �حلقيقي.

و�لتقاليد،  �لأعر�ف  خارج  مثال  �جلن�ص  ممار�شة  ت�شبح  وهكذ� 

ل  د�مت  ما  مطلقة  ت�شبح ممار�شة  و�لأخالق،  �لدين  حدود  وخارج 

�لت�شور  هذ�  تقليدية ح�شب  �أ�شبحت  �لتي  �لزو�ج  تعرتف مبوؤ�ش�شة 

�جلديد.

فقد ذكرت �إح�شائية ر�شمية �أن �شنة 2005 وحدها عرفت �رتفاعا 

�لزو�ج،  موؤ�ش�شة  خارج  �أي  �ل�شرعية،  �لولد�ت غري  ن�شبة  مهول يف 

و�شلت �إىل ٪48,3.

�جلن�شية.  �لفو�شى  بل  �لإباحية،  ت�شوده  عاملا  �ل�شلوك  بهذ�  ونلج 

ويبدو �لإجها�ص تقنية »تقليدية« بالنظر �إىل �لإمكانيات �لتي تتيحها 

عمليات �لتحول �لبيولوجي �ليوم.

�أبناء  من  �أ�شو�ت  تتعاىل  �أخذت  �أن  �لثقافة  هذه  تد�عيات  ومن 

جلدتنا و�أرومتنا تدعو �إىل �حلق يف �لأكل يف �لأماكن �لعمومية نهار� 

جهار� يف رم�شان. ذلك �أن �لأكل ح�شب هوؤلء »�ملثقفني �جلدد« »حق 

من حقوق �لإن�شان«، �أما كون �ملغربي م�شلما فهو ل يعني بال�شرورة 

»�شيام �شهر رم�شان« كما يزعمون.

»ع�شرنة«  �إىل  تدعو  �لتي  �لأ�شو�ت  تتعاىل  رم�شان  حل  وكلما 

م�شايرتها  �شرورة  بدعوى  »حتديثها«  و�إىل  �لإ�شالمية،  �ل�شريعة 

ملتطلبات �لع�شر.
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وكلما حل رم�شان ينطلق هوؤلء »�ملثقفون �جلدد« يف �لتنبيه على 

هو   - زعمهم  ح�شب   - و�ل�شبب  و�لإنتاج.  �لعمل  »وترية«  �نخفا�ص 

�لذي  �لنف�شي  �لتعب  وكذلك  �ل�شائم،  بدن  ي�شيب  �لذي  �لإرهاق 

ي�شيبه »طيلة يوم كامل من �ل�شوم«.

�شمن  �ل�شارم  مبعناها  �لغذ�ئية  »�حلمية«  م�شاألة  �إدر�ج  وميكن 

يف  لحظنا،  فقد  عموما.  باجل�شد  �ملرتبطة  �جلديدة  �لثقافة  هذه 

�لآونة �لأخرية، �شر�عا حمموما بني جمموعة من عار�شات �لأزياء 

بر�شاقة  �لحتفاظ  �أجل  من  و�شقر�و�ت)  (�شمر�و�ت  �حل�شناو�ت 

�أج�شادهن �إىل �حلد �لذي يجعل مفهوم »�لر�شاقة« يتحول �إىل نحافة 

و��شحة، وكاأن �أولئك �لعار�شات يعانني من �شوء تغذية مزمن.

وينعك�ص هذ� �حلر�ص على »�لنحافة« �شلبا على �ملر�هقات �لالئي 

يعتربن عار�شات �لأزياء منوذجا »مثاليا« ي�شعني ب�شتى �لو�شائل �ىل 

�لقتد�ء به.

�لأوروبية  �ل�شاحة  يف  �أوجد  �لذي  هو  �ل�شلبي  �لتاأثري  هذ�  ولعل 

�لفتيات  يف  توفرها  ينبغي  �لتي  �ملعايري  حول  �شاخبا  نقا�شا  �ليوم 

و�لأنو�ر،  و�ل�شهرة،  »�ملودة«،  عامل  �إىل  بالولوج  �حلاملات  �ملر�هقات، 

و�لأ�شو�ء، و�ملجد... مع ما يعنيه ذلك من حر�ص على »�لر�شاقة« قد 

ت�شل �إىل حد �لظهور ببنية ج�شدية مرتدية جد�، ومع ما يعنيه ذلك 

�أخالقي، وتف�شخ  �أي�شا من رق�ص، و�شهر، وخمدر�ت، وف�شاد  �لعامل 

جن�شي ل ميكن ت�شوره.

�ملفرطة  »�لنحافة«  عن  تد�فع  جماعات  ظهور  �لنتباه  يثري  ومما 

لدى عار�شات �لأزياء (رمبا يف مرحلة �أوىل)، بل تدعو �إىل ما ت�شميه 

�لطاقة  »موؤ�شر  يف  مثال  �جلمالية  هذه  وتتجلى  �لعظام«.  »جمالية 

�جل�شدية«، �أو IMC، �أي Indice de masse corporelle �لذي 

ل يتعدى رقم 18: �أي وزن 55 كيلو غر�م لقامة ل تتعدى 1.75 مرت.
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فنحن �أمام �شكل ثقايف جديد يعترب �جل�شد ملكا ل�شاحبه، ويجوز 

�لت�شرف فيه بال�شكل �لذي ير�ه منا�شبا له، و�إن كان ذلك �لت�شرف 

�لإن�شان. ولعل حالت »�لإ�شر�ب  يحمل عو�قب خطرية على �شحة 

عن �لطعام« تدخل �شمن هذ� �لت�شور عموما، و�إن كان ذلك �لإ�شر�ب 

عبارة عن �شيغة يائ�شة لالحتجاج.

وهكذ� تتجلى �لأبعاد �لثقافية �لتي يحملها �لت�شور �لفكري �لغربي 

كبري  بزمن  �لت�شور جتاوز  هذ�  �أن  ونالحظ  �جل�شد.  حول  �جلديد 

تلك �لعقلية �لرجولية �لتي ت�شر على ربط ثقافة �جل�شد بالرق�ص، 

و�إظهار �ملفاتن يف �لنو�دي �خلا�شة و�ملالهي �لليلية، يف منظر تتحرك 

فيه �لغر�ئز �حليو�نية عند �لرجل �لذي يتحول �إىل »فحل« يبحث عن 

»فري�شة« ي�شبع فيها نزو�ته، ورمبا �شذوذه.

ثقايف  بت�شور  يرتبط   - �جلديد  �لت�شور  هذ�  ح�شب   - فاجل�شد 

وتاأكيد  و�لهوية  بالنتماء  �ملرتبطة  �ملطالب  من  جملة  عن  عبارة  هو 

�لذ�ت، د�خل جمتمع حتول �إىل جمموعة من �لكيانات �مل�شتقلة، �أي 

�إىل جمموعة من �لأقليات.

2-5-2 حقوق الأقليات.

كرث �حلديث يف �لآونة �لأخرية عن �شرورة متتيع �لأقليات �لعرقية 

و�لثقافية بحقوقها �لوطنية كاملة، ما د�مت �ملو�طنة تنطلق من قاعدة 

ت�شاوي �لأفر�د وتكافوؤ �لفر�ص.

وهكذ� �نطلقت كثري من �جلمعيات يف �لغرب ويف كثري من �لبلد�ن 

بهذ�  �لعرت�ف  و�شرورة  �لختالف،  يف  باحلق  للمطالبة  �لعربية 

�لختالف ب�شكل د�شتوري وقانوين.

�لناحية  من  ��شطهاد�  بل  تهمي�شا  عرفت  �لأقليات  كانت  و�إذ� 
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�لتطور  فاإن  خ�شو�شا،  �ل�شتعمارية  �لبلد�ن  من  كثري  يف  �لتاريخية 

�لهائل �لذي ح�شل �ليوم يف �لغرب دفع كثري� من �ملثقفني �إىل �لدفاع 

عن جمموعات ب�شرية تد�فع عن خ�شو�شيات ثقافية تعتقد �أنها متثل 

�إرثا م�شرتكا لها، ينبغي �حلفاظ عليه، ويجب �لعمل على ��شتمر�ره، 

حا�شر� وم�شتقبال.

�لدفاع عن  �إىل  تدعو  �لتي  تلك  �ليوم  �لفاعلة  �لأقليات  بني  ومن 

لغات حملية �أو حمليات، �أو تنطلق من فكرة �لنتماء �إىل »عرق« ب�شري 

معني. �ل�شيء �لذي ي�شعنا �أمام �عتبار�ت و�ختيار�ت »عن�شرية«، �أو 

تنطلق من لون م�شرتك، �أو من رغبة م�شرتكة، مثل »�ل�شو�ذ« �جلن�شيني 

�لذين حتولو� يف قامو�ص »حقوق �لأقليات« �إىل »مثليني جن�شيني«، �أو 

�إىل مو�طنني لهم »ميولت« �أو »رغبات« جن�شية خا�شة. وي�شتوي يف 

هذه »�ملثلية« �لذكور و�لإناث.

ونتج عن هذه �لدعو�ت �إحد�ث كثري من و�شائل �لإعالم من جر�ئد، 

وجمالت، وقنو�ت �إذ�عية، وتلفزيونية، وف�شائية، ومو�قع �إلكرتونية... 

فيها،  �لنخر�ط  �إىل  للدعوة  وكذلك  تلك،  �أو  �لأقلية  بهذه  للتعريف 

و�مل�شاهمة يف جناح م�شاريعها �لتي ت�شعى �إىل �لدفاع عن حق �إن�شاين 

ب�شيط، ح�شب زعم �أ�شحابها، وهو »�حلق يف �حلياة«.

غري �أن ما يثري �لنتباه حول هذه �لق�شية �أن �لغرب نف�شه، ما د�م 

ي�شر على �عتبار دين �لدولة هو �لعلمانية، يرف�ص لالإن�شان حقه يف 

�لتدين، وما �ملالحقات �لتي يتعر�ص لها كثري من �ل�شباب �مل�شلم يف 

�أوروبا بتهمة »�لإرهاب« �إل وجه من �أوجه �ملنع �لتي حترم �ملو�طن من 

�أد�ء �شعائره �لدينية بكل حرية وهدوء و�طمئنان. ولعل تلك �مل�شايقات 

هي �لتي تدفع بكثري من �ل�شباب �مل�شلم �إىل »�لغ�شب«، و�لتعبري بعنف 

قد ي�شل درجة »�لعتد�ء« على �لغري وعلى ممتلكاته.

�إن �حلديث عن �لأقليات �لثقافية يقت�شي تو�شيع �لهتمام مبطالب 

�أ�شحابها دومنا �أدنى متييز �أو حتيز. ولكن �ل�شرط �لأخالقي ينبغي 
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�أن يكون هو �ل�شابط �لأ�شا�شي لدى كل فئة �جتماعية �أو ثقافية.

الغربي.. النظام الجتماعي  اأ�ضكال جديدة داخل   3-5-2

الأ�ضرة منوذجا.

�لقلق  على  يبعث  ب�شكل  �لغرب  �لأ�شرة يف  تنظيم  �أ�شكال  �نهارت 

جتاه م�شتقبل �لن�شل �لب�شري يف تلك �لربوع. فاإذ� كانت عالقة �لرجل 

و�لرحمة  �ملودة  على  تقوم  و�لطبيعية  �ل�شرعية  �لناحية  من  باملر�أة 

وتكوين �أ�شرة، فاإن �لغرب يتجه �ليوم �إىل تاأ�شي�ص كيان �أ�شري جديد، 

تتحدد معامله �لأ�شا�شية يف »�لفو�شى �جلن�شية« �لتي �شبقت �لإ�شارة 

�إليها.

وتتمثل هذه »�لفو�شى �جلن�شية« يف حق �لفرد/ �ملو�طن �لأوروبي 

�جلن�شية  »ميولته  من  �نطالقا  و�لزو�ج،  �لقرت�ن  �شكل  �ختيار  يف 

�أن  للرجل  وميكن  باملر�أة،  تقرتن  �أن  للمر�أة  يحق  وهكذ�  �خلا�شة«؛ 

يتزوج �لرجل، بل ميكن لأحدهما �أن يرتبط باحليو�ن.

و�لنتيجة �أن نو�ة �لأ�شرة مل تعد بال�شرورة مقرتنة بعالقة طبيعية 

هذه  �نهارت  بل  �لأر�ص)،  (وتعمري  �لإجناب  لغر�ص  و�أنثى  ذكر  بني 

�لنو�ة ب�شكل لفت للنظر. فالأ�شرة �جلديدة �أ�شبحت »مثلية«: فالزوج 

فيها ذكر و�لزوجة ذكر، �أو �لزوج �أنثى و�لزوجة �أنثى، �أي �أننا �أ�شبحنا 

�أمام �أ�شكال هي عبارة عن �أزو�ج متطابقة كليا. و�لنتيجة �أن �أ�شا�ص 

تلبية رغبة جن�شية �شاذة، وينعدم فيها  �أجل  �لزو�ج يكون من  تكوين 

�أمام �شنف ب�شري  �أو �مل�شئولية؛ وهو ما يجعلنا  �لإح�شا�ص بالو�جب 

يعي�ص حالة من »�لالجدوى« من وجوده. وهذ� يعني ظهور حالت من 

�لياأ�ص و�لإحباط، تعطي فر�شا �أوفر لإمكانية �لنتحار.

 / »�ملثليني«  بحقوق  �لأوروبية  �لبلد�ن  من  كثري  �عرتفت  وقد 

»�ل�شاذين« من �لناحيتني �ملدنية و�لجتماعية، من تعوي�شات، ورعاية 

�شحية، وتاأمني، وتخفي�شات على �لنقل، وخ�شم يف �ل�شر�ئب، وحق 
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يف �لإرث و�قت�شام �لرثو�ت.

و�إذ� تتبعنا م�شار هذه �حلقوق يف فرن�شا مثال جند تطور� ملمو�شا 

ح�شل لفئة �ملثليني من مرحلة �إىل �أخرى، نتيجة ل�شغط كبري مار�شته 

�جلمعيات �ملد�فعة عن تلك �لفئة.

حق  يف  �لق�شائية  �ملتابعة  �إ�شقاط  مت   ،1982 غ�شت   04 ففي 

ممار�شي �ل�شذوذ �جلن�شي، �أي �أنه مل يعد خمالفا لالأعر�ف و�لقو�نني 

�ملعمول بها يف فرن�شا �آنئذ.

ويف 17 مايو 1990، �شحبت منظمة �ل�شحة �لعاملية �ل�شذوذ من 

لئحة �لأمر��ص �لع�شبية.

ي�شمى  �جتماعيا،  نظاما  فرن�شا  �أقرت   ،1999 �شبتمرب   17 ويف 

باحلقوق  يعرتف  �لذي  �لجتماعي«  �لت�شامن  »ميثاق  �أي   PACS
�ملدنية و�لجتماعية لل�شو�ذ.

ويف 15 يونيو 2000، مت �ل�شماح للجمعيات �ملد�فعة عن �ل�شو�ذ يف 

�أن تكون طرفا مدنيا يف كل ق�شية يكون �ل�شحية فيها �شخ�ص تعر�ص 

لال�شطهاد ب�شبب »ميولته �جلن�شية �ل�شاذة«.

ويف 27 يونيو 2001، �أعطت �لعد�لة �لفرن�شية حق �لتبني لطفل 

من طرف »�لأنثى« �ملر�فقة لأمه »�لبيولوجية«.

�شفات  كل  عنها  يزيل  �لبيولوجية  �ل�شيغة  بهذه  �لأم  نعت  (ولعل 

و�لرتبية  و�حلنان  �لعطف  معاين  من  �لكلمة  حتمل  وما  �لأمومة، 

و�لرعاية و�حلب وجميع �ل�شفات �لإن�شانية �لنبيلة).

بال�شذوذ  �ملرتبطة  �جلر�ئم  �عتبار  مت   ،2003 مار�ص   18 ويف 

�جلن�شي جر�ئم عن�شرية.



66

ويف 05 يونيو 2004، مت عقد �أول زو�ج مثلي ب�شفة ر�شمية جنوب 

فرن�شا و�شط �شجة �إعالمية كبرية.

ويف 03 دي�شمرب 2004، مت �عتبار �أي �شب �أو قذف �شد �ل�شذوذ 

�جلن�شي مبثابة �أفعال م�شينة، تدخل �شمن �لأعمال »�ملعادية لل�شامية«. 

ويبقى �لربط بني حادث يكت�شي �شبغة �جتماعية و�آخر يحمل �شبغة 

�إن�شانية �شاملة م�شاألة تعتمد معايري ي�شعب �لإقر�ر بها من �لناحية 

�لتاريخية، و�لنف�شية. ذلك �أن »معاد�ة �ل�شامية« حتيل على جمموعة 

ب�شرية لها ظروفها �خلا�شة، ولها ثقافتها �لإن�شانية �لتي متثل �ليوم 

�شكال من �أ�شكال �ملعاناة �لإن�شانية عند كثري من �لفل�شفات و�ملذ�هب 

�أولئك  ير�شي  ل  �مل�شاألتني  بني  �جلمع  هذ�  ولعل  �ليوم.  �لغرب  يف 

�ملعنيني بق�شية »معاد�ة �ل�شامية«، ونق�شد بهم �ليهود، ملا ميثله هذ� 

�جلمع من جتٍن على فرتة موؤملة يف تاريخ �أوروبا �حلديث.

ويف 24 فرب�ير 2006، �عرتفت حمكمة �لنق�ص يف فرن�شا بحق 

�لأ�شرة �ملثلية يف �أن تكون لها �شلطات �أبوية، على غر�ر ما هو حا�شل 

يف �لأ�شرة »�لتقليدية«.

و�إذ� عدنا �إىل �لأرقام �لر�شمية حول عدد �لزو�ج �ملثلي يف فرن�شا 

جند:

 ،2000 �شنة  ت�شريحات  و22108   ،1999 �شنة  ت�شريحا   6139
و19410 ت�شريحات �شنة 2001، و24979 ت�شريحا �شنة 2002.

و31161 ت�شريحا �شنة 2003، و39576 ت�شريحا �شنة 2004، 

و53837 ت�شريحا �شنة 2005.

وكانت كثري من �لبلد�ن �لأوروبية �عرتفت منذ مدة بعيدة بالزو�ج 

�ملثلي وباحلقوق �ملدنية �ملرتتبة عنه.

�شنة  و�ل�شويد   ،1993 �شنة  و�لرنويج   ،1989 �شنة  �لد�منارك 
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�شنة  و�أملانيا   ،2000 �شنة  وهولند�   ،1996 �شنة  �أي�شلند�   ،1994
�شنة  وكرو�تيا   ،2003 �شنة  وبلجيكا   ،2001 �شنة  وفنلند�   ،2001
2003، وبريطانيا �شنة 2004. و�شوي�شر� �شنة 2005، و�إ�شبانيا �شنة 

.2005

�أما بولونيا وهنغاريا و�إيطاليا فلن تتاأخر يف �لعرت�ف بتلك �حلقوق 

على غر�ر �لبلد�ن �لأوروبية �لأخرى.

�ملجتمعات  د�خل  �لنتماء  عن  �جلديدة  �لتعبري  �أ�شكال  بني  ومن 

�لأوروبية �ليوم حق �لتبني بالن�شبة لل�شو�ذ. وهكذ� بعد �أن طالب هوؤلء 

بحقهم �لد�شتوري يف ممار�شة ميولتهم �جلن�شية �ملنحرفة �نتقلو� �إىل 

مرحلة خطرية، �شوف يكون لها تاأثري كبري على �لتو�زن د�خل �لأ�شرة 

و�ملجتمع. فها هم �ليوم ي�شغطون من �أجل �أن تكون لهم كامل �حلقوق 

�أن يرف�ص  للطفل  �أل يحق  �لتبني. ولكن  �أ�شرة عن طريق  يف تكوين 

�لعي�ص د�خل بيت يكون طرفاه مثليني؟ ومن ي�شت�شري ذلك �لطفل قبل 

�لقذف به يف جحيم عالقات �إن�شانية جديدة، تبدو مالحمها خطرية 

جد� من �لناحية �لجتماعية و�لنف�شية و�لإن�شانية على �لن�شل �لب�شري 

و�لع�شبية  �لنف�شية  �ل�شحة  على  نخ�شى  �أل  ثم  �لأر�ص،  هذه  فوق 

و�لعاطفية و�لوجودية لهذ� �لطفل د�خل نو�ة جديدة تنهار معها جملة 

من �ملقولت و�ملبادئ و�ملفاهيم؟

وي�شاحب هذ� �حلديث عن »�لأ�شرة �جلديدة« حديٌثُ عن »�مل�شاألة 

�للغوية  �ل�شتعمالت  بع�ص  �شد  ن�شوية  �نتفا�شة  �إطار  يف  �لن�شوية« 

�لالتينية �لتي متيز ما بني �شفة »�لآن�شة« و�شفة »�ل�شيدة«، وما نتج 

عنه من »تد�عيات« على بطاقات �ل�شفة �ل�شخ�شية، �أي على طبيعة 

�حلالة �ملدنية لهذ� �ل�شنف �جلديد من �لن�شاء يف �لغرب.

ولقد بد�أنا ن�شمع موؤخر� جدل حول �جلدوى من �حلديث عن �ملر�أة 

حينما تكون عازبة، وحينما ت�شبح متزوجة. هذه �لزدو�جية ل جندها 

يف حالة �لرجل �لذي يظل د�ئما »�شيد�« �شو�ء كان عازبا �أو متزوجا 
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�أو مطلقا �أو �أرنَْمَل.

 Madame �ل�شيدة  �أو   Mademoiselle �لآن�شة  و�حلديث عن 

�لنعت ينطبق على  �أن  �لن�شوية  �لنا�شطات  يعني يف �عتقاد كثري من 

�أو حينما تكون متزوجة  �لكلمة �لأوىل)  �ملر�أة حينما تكون بكر� (يف 

(يف �لكلمة �لثانية). وهذ� يعني - ح�شب هوؤلء - تدخال يف تفا�شيل 

�حلياة �ل�شخ�شية للمر�أة، وتقييد� لها من �لناحية �لقانونية/ �لإد�رية 

ما د�مت بطاقة �لتعريف �لوطنية حتمل �إما �ل�شفة �لأوىل �أو �ل�شفة 

�لثانية، وذلك بالنظر �إىل �حلالة �لعائلية �ل�شخ�شية للمر�أة.

خالله  من  ي�شعى  ثقايف  �شياق  �شمن  �حلديث  هذ�  مثل  ويندرج 

�إطار  يف  وذلك  بالرجل،  �ملر�أة  م�شاو�ة  �إىل  �لأقليات  عن  �ملد�فعون 

�لدعوة �إىل �حلرية �ملطلقة �لتي ينبغي �أن يتمتع بها �لفرد يف �لغرب 

�جلن�شية  �شفته  من  �نطالقا  يتميز  �أن  ينبغي  �لفرد  هذ�  �ليوم. 

�لبيولوجية، فهو �إما ذكر �أو �أنثى، �أي �أنه يتحول تدريجيا �إىل »كيان« 

م�شتقل بذ�ته د�خل �ملجتمع �لذي ي�شبح هو �أي�شا عبارة عن »حميط« 

ي�شم �نتماء�ت خمتلفة من �لناحية �لثقافية و�لجتماعية. و�لنتيجة 

وغياب  �لعامة،  �لإن�شانية  �لعالقات  �أ�شكال  من  �شكل  �أي  غياب  هي 

قيم �ملو�طنة، و�لتكافل، و�لتعاون، و�لتز�ور، وعيادة �ملري�ص، وم�شاعدة 

�ملحتاج، و�إكر�م �ل�شيف، و��شتقبال �لغريب، و�لإح�شان �إىل �جلار، بل 

يغيب �لتو��شل �للغوي بني مكونات �ملجتمع. وحني ينعدم �حلو�ر ت�شود 

�لأنانية، وحب �لذ�ت، وعدم �لثقة يف �لغري.

Mrs يف  �ل�شيدة  �أو   Miss �لآن�شة  ت�شمية  �أن  يبدو  �إجنلرت�  ويف 

طريقهما �إىل �لنقر��ص. فقد �بتكرت �للغة �لإجنليزية �شفة جديدة 

�مر�أة  تعني  �لتي   »Miz« وتنطق   Ms لغوي، وهي  »حياد«  تعرب عن 

فقط، ول يهم �إطالقا �إن كانت �آن�شة �أو متزوجة.

وحني نت�شفح �ملوقع �لإلكرتوين ل�شركة �ل�شكك �حلديدية �لأوروبية 

(1) - Le Monde. N. 19047. 62 eme Année.Vendredi 27 avril 2006.
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Eurostar جندها ت�شع رهن �إ�شارة زبائنها �مل�شافرين �لذين يرغبون 
يف حجز �لتذ�كر خانة يتم فيها �لختيار بني �حلالت �لعائلية �لثالثة: 

.
(Ms (1 أو� Mrs أو� Miss

يبدو �أن �مل�شاألة �للغوية �لتي تقوم على �لتمييز بني �ملذكر و�ملوؤنث 

جتاوزت �لإطار �لتقني، �أي �لعالمة �ل�شرفية �لد�لة على جن�ص �لكلمة، 

كياننينْ يف  بني  �لتفريق  م�شاألة  من  ينطلق  �لذي  �لثقايف  �لإطار  �إىل 

�لبيولوجي  باملعنى  �لذكور  »ف�شيلة«  وهما  �لنف�شال.  �إىل  طريقهما 

للكلمة، و»ف�شيلة« �لإناث باملعنى نف�شه. فنحن �أمام �شورة للمجتمع 

ب�شكل  و�لثقافية  �لب�شرية  مكوناته  فيه  ترت�كب  م�شتقال  �لغربي 

عمودي، �أي بطريقة تنعدم فيها مظاهر �لتالحم و�لن�شجام و�لتعارف 

و�لرت�حم و�لتعاون و�لتكافل، وتطغى فيه �لأنانية و�لغرور وحب �لذ�ت 

و�لحرت��ص من �لآخر و�حلذر �ل�شديد لدرجة تقرتب من �حل�شا�شية، 

�ل�شيء �لذي يعيدنا �إىل فكرة »�شريعة �لغاب«. ول عجب يف �مل�شاألة 

ما د�مت �لعالقات �لإن�شانية ت�شبه يف كثري من مظاهرها، من �لناحية 

�لأخالقية، �ملمار�شات �حليو�نية �لغريزية �لبهيمية.

2-5-4 معركة امل�ضطلحات اللغوية

يف  خمتلفة  �أ�شكال  �لغرب  يف  �جلديدة  �لعي�ص  �أمناط  �أوجدت 

و�لجتماعي.  �لثقايف  �مل�شتوينينْ  على  و�ل�شلوك  و�ملمار�شات  �لعاد�ت 

�إىل  �لنتقال من طور  للتعبري عن  لغوية جديدة  تعابري  �أوجدت  كما 

طور، ولي�ص يف �لأمر غر�بة ما د�مت �للغة �لإن�شانية ت�شاحب �لإن�شان 

يف عمليات �لتحول �لتي تطر�أ على حياته �لفردية و�لجتماعية.

 Pierre Yves �لفرن�شي  �لقت�شادي  �لباحث  جند  وهكذ� 

 يقرتح »ت�شوية« قانونية ل�شوق �لدعارة يف 
 )1(Geoffard (2006) 

»عامالت«  ب�شفتهن  باملوم�شات  �لعرت�ف  خالل  من  وذلك  �أوروبا، 

(1) - In Marianne. N. 466, p. 46. Du 25 au 31 mars 2006.
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�أنهن ي�شاهمن يف �لن�شاط �لقت�شادي للدول  �أي  يف ميد�ن �جلن�ص، 

بني  جتاري«  »ن�شاط  باإقامة  �ل�شماح  يتم  �أن  يقرتح  كما  �لأوروبية. 

مو�فقتهما  �شريطة  »عملهما«  �حلق يف ممار�شة  لهما  بالغنينْ  �شابنينْ 

من  كثري�  تزيل  �أن  »�جلديدة«  �مل�شطلحات  هذه  �شاأن  ومن  �لتامة. 

مثل  مهنة  يز�ولن  �أ�شبحن  دمن  ما  مثال،  �لهوى  بائعات  عن  �حلرج 

يف  �مل�شاهمة  حقهن  من  يبقى  وبالتايل  �لأخرى!  �حلرة  �ملهن  باقي 

و�لتمتع  �جتماعية،  تعوي�شات  على  و�حل�شول  �لتقاعد،  �شندوق 

بطاقات  و�لتوفر على  �ملعا�شات،  و�ل�شتفادة من  �ل�شحية،  بالتغطية 

مهنية قانونية.

ت�شف  �لغربية  �لإعالم  و�شائل  كثري� من  �آخر، جند  وعلى �شعيد 

بع�ص �مل�شلمني �لذين »تن�شرو�« يف �أوروبا باأنهم حتولو� �إىل »مربني« 

تعرفه كثري من  �لذي  بالعنف  له �شلة  »م�شت�شارين« يف كل ما  و�إىل 

�شو�حي �ملدن �لأوروبية. فهويتهم �مل�شيحية �جلديدة جعلت من �أولئك 

�مل�شلمني �لذين �رتدو� عن �لإ�شالم فاعلني �أ�شا�شيني د�خل �ملجتمعات 

�لنماذج  هذه  على  �لغربي  �لإعالم  تركيز  هذ�  عن  وينتج  �لغربية. 

»�لناجحة« لفكرة �لندماج �لتي ت�شعى كثري من �لبلد�ن �لأوروبية �إىل 

فر�شها على �ملهاجرين �مل�شتقرين فيها. ونالحظ �أن �شفتينْ �لرتبية 

و�ل�شت�شارة �للتنينْ تالزمان �ملتن�شر �لذي تنكر لدينه �لإ�شالمي و�رتد 

عنه حتيالن على �لو�شعية �جلديدة �لتي �أ�شبح عليها ذلك �ملتن�شر. 

كما  لغريه،  قدوة  �أي  مربيا،  يكون  باأن  له  ت�شمح  �جلديدة  فاأخالقه 

جتعله حكيما ميكن ��شت�شارته و�لرجوع �إليه.

و�شمعنا موؤخر� عن طلب تقدمت به دول �لحتاد �لأوروبي �إىل بع�ص 

�لتي  بامل�شطلحات  مف�شلة  قائمة  و�شع  �أجل  من  �ملغاربة  �لل�شانيني 

تثري غ�شب �مل�شلمني. ومن بني تلك �مل�شطلحات �لتي متت �لإ�شارة 

و�لر�دكالية  �ملقد�شة،  و�حلرب  و�جلهاد،  و�لفا�شية،  �لإرهاب،  �إليها: 

(1) - m: jeune Afrique/ L’intelligent. 46éme année. No 2353. Du 12 au 18 Fevrier 2006. 
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�لإ�شالمية.

وخالل كاأ�ص �لعامل �لأخرية لكرة �لقدم �لتي جرت يف �أملانيا يف �شيف 

2006 قامت �شبكات �لدعارة بتوفري ما ل يقل عن 40000 (�أربعني 
�ألفا) من �ملوم�شات من »�أجل �لرتفيه عن �مل�شجعني �لريا�شيني«. غري 

�أ�شخم  ببناء  �رتبطت  �لتي  �أكرب ف�شيحة عرفتها برلني هي تلك  �أن 

3000 مرت مربع، وي�شم متجر� ممتاز�  ماخور على م�شاحة تتعدى 

تتوفر فيه جميع لو�زم �ملمار�شة �جلن�شية، وذلك غري بعيد عن �مللعب 

�لأوملبي.

وعلينا �أن ل ن�شتغرب خلرب من هذ� �لقبيل ما د�مت �أملانيا رخ�شت 

للدعارة ب�شفة قانونية منذ �شنة 2002. بل �إن وز�رة �لتعاون �لأملانية 

�أ�شدرت كتيبا �أ�شمته »دليل �شفر للن�شاء«، وهو موجه ب�شفة خا�شة 

�إىل �لفتيات �لقادمات من �أوكر�نيا حتديد� �لالئي يرغنب يف »�لعمل« 

خالل مونديال 2006. ويطلق �لدليل على عمل �ملوم�شات يف �أملانيا 

»م�شيفات ��شتقبال«.

وعلى �إثر �أحد�ث 11 �شبتمرب 2001، ونتيجة ملوجة �لكر�هية �لتي 

�جتاحت �لعامل �لغربي لكل ما له �شلة بالإ�شالم و�مل�شلمني عموما، 

جلاأ كثري من �ل�شبان �لعرب �لذين يحملون جن�شيات �لبلد�ن �لأوروبية 

 - �لعربية  �أ�شولهم  �إخفاء  يف  �أمال  وذلك  �ل�شخ�شية؛  �أ�شمائهم  تغيري  �إىل 

 Momo، Moha، �إىل:  حممد  لقب  حتول  وهكذ�  �لإ�شالمية. 

 Mominette، Sam، Gregory
 كيف �أن 

)1(
ويحكي �لرو�ئي �ملغربي �لأ�شل فوؤ�د �لعروي (2006) 

�شكرترية يف �جلامعة �لتي كان ي�شتغل فيها يف بريطانيا كانت ت�شر 

على �أن تناديه با�شم Fred بدل Fouad، ويعرتف �أنه كان يقبل هذ� 

�للقب �جلديد دون �أدنى �عرت��ص منه.

يبدو �أن معركة �مل�شطلحات و�لت�شميات و�لألقاب و�ملفاهيم �للغوية 

تتحكم  �لتي  �لأخرى  و�لثقافية  �لفكرية  �ملعارك  عن  �شر�وة  تقل  ل 
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يف �ل�شر�ع �لد�ئر بني �لغرب و�ل�شرق؛ فهذ� �ل�شر�ع تغذيه كثري من 

�لأحد�ث �ليومية �لب�شيطة �لتي ميكن �أن ترتك �أثر� كبري� يف �لنفو�ص، 

و�أهل  �مل�شلمني  و�لنفور بني  �لفجوة  �أن حتدث مزيد� من  كما ميكن 

�لغرب.

كثري  �ليوم  تتجاذبه  �لغرب  �أن  على  للدللة  �أعاله  �لنماذج  ذكرنا 

من �لنزعات و�لرغبات و�مليولت و�لأذو�ق �لتي تعرب عن حتول كبري 

طر�أ على م�شتوى �ل�شلوك، و�أمناط �لتفكري و�لعي�ص يف �لغرب. وعري 

خاف �لتاأثري �لذي يحدثه مثل هذ� �لتحول يف عالقة �لغرب بكثري 

من �لق�شايا �لتي �شوف نعر�ص لها بعد قليل. ومن �شاأن هذ� �لتجاذب 

ق�شايا  وبني  مبا�شرة،  �لغرب  تخ�ص  ق�شايا  من  مطروح  هو  ما  بني 

�أخرى تربطه بالآخر �أن يجعل عملية �لف�شل �شعبة �لتحقيق، ما د�مت 

�لعقلية �لغربية هي �لتي تتحكم يف ت�شريف �لأمور، وحتليلها، و�لتحكم 

فيها، و�حلكم عليها.

وكان لز�ما معرفة بع�ص من �لق�شايا �لثقافية �لعديدة �لتي يناق�شها 

�أبناء �لغرب فيما بينهم، ملا لها من تاأثري مبا�شر على جممل �لق�شايا 

�لإن�شانية �لتي ميكنه �أن يخو�ص فيها. وتزد�د �لأمور تعقيد� بالنظر 

�إىل تلك �لعقلية �لغربية �لتي جتعل من �لغرب كيانا ثقافيا م�شتقال 

من �لناحية �لفكرية، بل ت�شعه يف مكانة متفردة ومتميزة عن عقلية 

�لآخر. وتبدو �مل�شافة ق�شرية بني هذ� �لتفرد وهذ� �لتميز وبني �لتفوق 

�لعجرفة  من  بكثري  �لتعامل  وبالتايل  و�لكربياء،  و�لغرور  و�ل�شتعالء 

�ملرتبطة  �لفكرية  للق�شايا  و�لعتبار  �حلكمة  من  وقليل  و�لحتقار، 

بالآخر. هذ� �لآخر عليه �أن ي�شتهلك �لأفكار مثلما ي�شتهلك �لب�شائع 

و�ل�شلع. هذ� �لآخر �لذي ميكن �أن يفر�ص عليه �لغرب و�شاية، نظر� 

لعدم ن�شجه، ونظر� لفرتة �ملر�هقة �لفكرية �لتي يعي�ص فيها، وبالتايل 

فالو�شاية حماية له. وهكذ� ي�شبح �ل�شتعمار �شرورة لإخر�ج �لآخر 

�إىل  �ل�شرورة  هذه  وتتحول  فيها.  يعي�ص  �لتي  �لبد�ئية  �ملرحلة  من 

(1) �نظر �لفقرة: 3-4 من هذ� �لف�شل.
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و�جب باملعنى �لديني للكلمة، ذلك �أن �لتب�شري بالديانة �مل�شيحية هو 

ت�شدير للكلمة �لطيبة �إىل �شعوب ما ز�لت حتيا مرحلة همجية، بل 

ي�شبح هذ� �لتن�شري �شروريا من �أجل حماية �لغرب نف�شه من وح�شية 

�لآخر. ومبا �أن �لوقاية خري من �لعالج، فال�شتعمار، وما يرتبط به من 

تب�شري وتن�شري، هو �إجر�ء وقائي ي�شعى من خالله �لغرب �إىل حماية 

�لغرب  د�م  وما  �لآخر.  فيها  يعي�ص  �لتي  �لبد�ئية  �ملرحلة  من  نف�شه 

يعترب نف�شه مركز �لكون فكل ما يحيط به هام�ص، �أي غري ذي قيمة، 

ول جدوى من وجوده. فوجوده مثل عدمه.

-3  امل�ضاألة الدينية يف الغرب.

�لنتباه  �إىل لفت  �لغرب  �لتدين يف  �إثارة ق�شية  نهدف من خالل 

�إىل ح�شور �لإميان �لديني لدى فئة عري�شة من �ملو�طنني يف �أوروبا 

و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية عموما.

وحني نتحدث عن �لدين يف �لغرب، فاإننا نق�شد ممار�شة �لديانة 

�مل�شيحية (كاثوليكية كانت �أو بروت�شتانتية �أو �إجنيلية �أو �أرثودوك�شية 

�أو �إ�شالحية �أو جتديدية...) من طرف �لغربيني �أنف�شهم. �أما ح�شور 

.
(1)

�لإ�شالم يف تلك �لربوع ف�شوف ياأتي �حلديث عنه لحقا 

وحينما تثار ق�شية �لتدين يف �لغرب تبدو �مل�شاألة ظاهريا متعار�شة 

مع مبد�أ مقد�ص تبنته �ملجتمعات �لأوروبية يف �لغالب �لأعم، ونق�شد 

»�لعلمانية«.

�لتي  �لدينية  �ل�شلطات  بني  �لف�شل  �شرورة  على  �لعلمانية  وتقوم 

على  ي�شهر  �لتي  �ملدنية  �ل�شلطات  وبني  �لكني�شة،  تدبريها  تتوىل 

ت�شيريها جمعيات وهيئات وفعاليات مدنية و�شيا�شية وثقافية منتخبة، 

�أو متطوعة لهذ� �لعمل.
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�إىل   - �شلفا  ذلك  �إىل  �لإ�شارة  �شبقت  كما   - �لف�شل  هذ�  ويعود 

�لقرن  منذ  �لأوروبية  �ملجتمعات  تطور  طبعت  �لتي  �ملتوترة  �لعالقة 

رجال  بني  حمموم  �شر�ع  ميزها  �لتي  �لعالقة  تلك  ع�شر،  �لثامن 

�لكني�شة وبني بع�ص �ملثقفني �ملب�شرين بع�شر �لأنو�ر.

لقد كان �آباء �لكني�شة يفر�شون و�شاية على �إميان �لفرد يف �لغرب  

�لعا�شي  فاملوؤمن  �لإقطاعية.  بالع�شور  تذكر  ممار�شات  خالل  من 

»يعرتف« باآثامه �أمام »رجل« ميثل �لكني�شة، وهو �لذي يوزع »�شكوك 

�ملوؤمن  �لو��شطة بني هذ�  �لتائب، وهو  �لطائع  �ملوؤمن  �لغفر�ن« على 

يف  و�لتفكري  �لعي�ص  �أمناط  �ملوؤمن  على  يفر�ص  �لذي  وهو  وخالقه، 

�شئون �لكون ما د�م يتحدث با�شم »�لإله«، وهو �لذي ير�قب حركات 

�ملوؤمن و�شكناته، ويتابع كل �شغرية وكبرية ت�شدر منه، ويح�شبها عليه 

�أو �شده. وهو �لذي ل يتو�نى عن �إل�شاق تهمة �لكفر و�لزندقة و�لردة 

و�لهرطقة على �أي تفكري ل ي�شاير ما تقول به �لكني�شة وتد�فع عنه.

يقوم  �لأر�ص  »كروية«  �إمكانية  عن  ب�شري  عقل  يت�شاءل  فحينما 

رجال �لكني�شة بتوجيه �تهام مبا�شر باخلطل و�حلمق و�جلنون و�لهو�ص 

و�مل�ص لت�شور من هذ� �لقبيل، ولأي ت�شور ي�شعى لفهم مبادئ �لديانة 

�مل�شيحية عموما فهما عقليا.

بني  حمموم  ل�شر�ع  نتيجة  هي  �لتاريخي  �شياقها  يف  فالعلمانية 

ممار�شتنينْ متعار�شتنينْ منذ �لبد�ية، وهما ممار�شات رجال �لكني�شة 

وممار�شات رجال �لعلم. ول دخل للدين �أي �مل�شيحية يف هذ� �ل�شر�ع! 

بل �ملعنيون بهذ� �ل�شر�ع هم �أولئك �لذين كانو� يتحدثون با�شم �لدين، 

�لدينية  �ل�شلطات  با�شم  �لر�شميني  �لناطقني  �أي  �لكني�شة،  �أي رجال 

�لكني�شة  منها رجال  ينطلق  كان  �لتي  �لو�شاية  فكرة  ولعل  �لكن�شية. 

هي �لتي كانت �ل�شبب يف �حتد�م �لنز�ع بني هوؤلء وتلك �لطبقة من 

�ملثقفني �جلدد �لذين كانو� يرغبون يف فهم تعاليم �لديانة �مل�شيحية 

فهما عقليا جديد�. غري �أن �لكالم �أعاله ل ينفي وجود �أ�شخا�ص كانو� 
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يبدون معار�شة �شديدة لأي �شكل من �أ�شكال �لتدين، �أي �أن مذهبهم 

يف �حلياة كان مذهبا ماديا طبيعيا حم�شا.

و�لنتيجة �أن �لعلمانية يف �شياقها �لتاريخي على �لأقل ل تعني ف�شل 

�لدين عن �لدولة مبعنى �لقطيعة �لتامة بينهما، بل كانت تعني �لتمييز 

بني ت�شرفات من يتحدثون با�شم �لكني�شة، و�أولئك �لذين عار�شو� تلك 

�لت�شرفات. فحني تعار�ص �لكني�شة �لتفكري �لفل�شفي و�لعلمي يتكون 

�لتفكري.  هذ�  مثل  تناه�ص  �لتي  هي  �مل�شيحية  �لديانة  باأن  �نطباع 

وحينما ننقل »�لتهام« من رجال �لكني�شة �إىل �لكني�شة نف�شها ننتقل 

�إىل �لديانة �مل�شيحية برمتها، ومنها �إىل »�لدين« عموما!!.

وهكذ� تبدو �مل�شافات ق�شرية جد� بني حكم ن�شبي يخ�ص رجال 

�لكني�شة، وبني حكم عام ير�د له �أن ين�شحب على �أي دين، �شو�ء كان 

�شماويا �أو و�شعيا.

ولعل هذ� �ل�شياق �لتاريخي يجعلنا ندرك �أهمية �ملمار�شة �لدينية 

يف �لغرب عموما، ونعي يف �لوقت نف�شه طبيعة �ل�شر�ع �لقائم هناك 

بني �لدين و�لعلم، �أي بتعبري �أدق بني �ملتدين و�لعامل. هذ� �لتقابل ل 

ميكن �أن ين�شحب باأي حال على و�شعيات �جتماعية وتاريخية وثقافية 

ل �شلة لها بالتفكري د�خل �إطار �لكني�شة �لبابوية. �إن تعميما من هذ� 

�لب�شرية  للتاريخ عموما وجلميع �ملمار�شات  �لنوع هو �ختز�ل م�شني 

�لفكرية. ونحن ندرك جيد� �أن حتليل ظاهرة ثقافية معينة يتطلب منا 

�إدر�ج تلك �لظاهرة �شمن �شياقها �لعام من �لناحية �لفكرية و�لثقافية 

�ل�شكل  هذ�  على  جتري  �لأمور  كانت  فاإذ�  و�لنف�شية.  و�لجتماعية 

فكيف يجوز لنا �لقفز على كثري من �ملعطيات �ملت�شلة بالنز�ع �لد�ئر 

بني رجال �لكني�شة وبني فئة من �ملثقفني، و�للجوء �إىل تلك �لطريقة 

(1) - Jean-Francois Colossimo: 2006. 
Dieu est Américain.
De la théodémocratie aux Etats-Unis.
Edition Fayard. Paris. 324 pages.
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�لتي تختزل �ملحطات و�مل�شافات �لتاريخية، وكاأن �ل�شياق �لعام �لذي 

وقعت فيه تلك �لأحد�ث لي�ص �إل �إطار� عاما، ينبغي �لنظر �إليه ب�شكل 

فاتر وحمايد.

3-1 الديانة الأمريكية

 Jean-Francois Colossimo �لفرن�شي  �لباحث  يذكر 

، �لذي ��شتهر بدر��شاته �لعديدة حول �ملجتمع �لأمريكي، 
 )1(

(2006)

�أن �ل�شيا�شة �لأمريكية �حلالية تنطلق من فكرة �شرورة �لقيام بحرب 

�شليبية عاملية جديدة، يكون لو�ءها �لإجنيل، و�لعدو فيها هو �لقر�آن. 

وتاأتي هذه �حلرب �لدينية بعدما �نتهت �حلرب �لباردة، وبعدما دخلت 

�ل�شيوعية متحف �لآثار �لتاريخية.

وي�شبح �لدين م�شاألة وطنية، ويدخل جمالت عمومية عديدة، دون 

�أن يثري ذلك �أدنى �إ�شكال لدى �ملو�طن �لأمريكي �لعادي.

ويعود هذ� �لت�شور �ملرتبط بعاملية �لإجنيل ووطنيته وعموميته، يف 

�لآن نف�شه �إىل �لرئي�ص �لأمريكي �لثامن و�لع�شرين يف تاريخ �لوليات 

-Thomas Woodrow Wilson (1856 �لأمريكية  �ملتحدة 

تبنى �شيا�شة عاملية تقوم على ت�شدير �لنموذج �لأمريكي 
 
1924) �لذي

�إىل �جلن�ص �لب�شري قاطبة، لأنه »منوذج �إلهي«.

و�أنه  �أمريكا،  �أن�شاأ  �لذي  هو  �هلل  �أن  جازما  يعتقد  ويل�شون  وكان 

�ختار �لأمريكيني لكي يو�شحو� �لطريق �أمام �شعوب �لعامل �لتي تقود 

�إىل �حلرية. و�نطالقا من هذ� �لت�شور يتحول �لأمريكيون �إىل »�شعب 

(1) حتمل فكرة »�شعب �هلل �ملختار« معاين عديدة تتجاوز �لت�شور �لديني �ليهودي. وقد �شبق لنا 

�أن ناق�شنا هذه �لفكرة مبد�خلة بعنو�ن:

»�لإن�شان يف  بعنو�ن  دولية  ندوة  �ملختار« خالل  �لتور�ة وفكرة �شعب �هلل  �لإن�شان يف  »م�شئولية 

�لكتب �ل�شماوية«. �ملعهد �لوطني للتعليم �لعايل للح�شارة �لإ�شالمية، جامعة وهر�ن (�جلز�ئر): 

من 23 �إىل 25 نوفمرب 1997.

(2) - In: Marianne. N. 482, pp. 36-37. Du 15 au 21 juillet 2006.
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.
(1)

�هلل �ملختار« 

�أنهم،  يعني  فهذ�  �لأمريكيني  هوؤلء  على  �لختيار  وقع  وحني 

هو  �لت�شور  هذ�  ولعل  �إلهي«.  »جوهر  من  �لب�شري،  �جلن�ص  ومعهم 

�لذي جعل كثري� من �لوليات �لأمريكية حاليا ترف�ص �إطالقا تدري�ص 

تلقنهم  �أن  وتف�شل  و�لثانوية،  �لبتد�ئية  �ملد�ر�ص  يف  د�روين  نظرية 

نظرية  وهي  ع�شر،  �لثامن  �لقرن  منذ  �أمريكا  يف  ��شتهرت  نظرية 

Intelligent Design �لتي ترف�ص ربط �لإن�شان بالقرد يف عملية 
�لن�شوء و�خللق، بل تقر باأن �لبنيات �لبيولوجية لدى هذ� �لإن�شان بلغت 

درجة من �لرتكيب و�لتعقيد ل ميكن �أن يكون ور�ءها �إل »مبدع ذكي«، 

وهذ� »�ملبدع« ل ميكن �أن يكون �إل �هلل �خلالق.

�ملتحدة  �لوليات  تتزعمها  �لتي  �لإجنيل  عاملية  فكرة  ولعل 

 Tom لأمريكية منذ مدة بعيدة هي �لتي دفعت �مللياردير �لأمريكي�

  �إىل �ل�شروع يف بناء مدينة �أطلق عليها ��شم »�ملدينة 
)1(Monaghan

ويبنيها  »ي�شممها  مدينة  �أول  وهي   ،Catholic City �لكاثوليكية« 

وي�شكنها كاثوليكيون، وميتد �إ�شعاعها �لديني �إىل �لعامل قاطبة«.

وتقع �ملدينة �جلديدة حو�يل 20 كيلو مرت� �شمال ميامي يف ولية 

فلوريد�. و�شوف مييزها �شليب علوه 22 مرت�، وهو �لأكرب يف �لوليات 

�أي ع�شرين  ن�شمة،  �ألف  �لأمريكية، و�شوف يقطنها ع�شرون  �ملتحدة 

�ألف موؤمن.

لقد �كت�شح �لتدين يف �أمريكا جمالت عمومية عديدة لدرجة ت�شبح 

�ملرجعية �لكاثوليكية و�لإجنيلية مهيمنة على كثري من مناحي �حلياة 

هناك.

وكر�شت �لإد�رة �ل�شيا�شية �لأمريكية �حلالية هذ� �لو�شع؛ �إذ �أ�شبح 

حتركها ي�شري على �إيقاع ت�شور�ت �ملحافظني �لدينيني �جلدد؛ وهو ما 

(1) عبد�لكرمي بوفرة: .حرب �لقيم... �ص. 150 وما بعدها 2003.
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 .Theodemocracy يجعلنا �أمام »دميقر�طية دينية«، �أي ما ي�شمى

�لدين  تعار�ص  عدم  على  للدللة  �لأمريكي  �مل�شطلح  هذ�  ويكفي 

يف  مثال  �ل�شيا�شي  �لعمل  �إمكانية ممار�شة  وعلى  �لدميقر�طية،  مع 

�أو  �أن يثري ذلك عالمات �ل�شتغر�ب  �لديني، دون  �لإميان  �إطار من 

�ل�شتهجان!.

ومما يزيد من مكانة �لدين د�خل �ملجتمع �لأمريكي �لدور �لكبري 

�لذي تقوم به جمعيات مدنية دينية من �لناحية �لجتماعية، من دعم 

وم�شاعدة للمحتاجني ب�شكل ل يبدو معه تعار�ص بني �لعمل �لتطوعي 

مثال و�لتحرك با�شم �لكني�شة.

�إىل ق�شية وطنية وعمومية ب�شكل يبدو معه  �لدين  وهكذ� حتول 

�إيقاع �حلياة مرتبطا بنو�قي�ص �لكني�شة وترنيمات �لأناجيل.

3-2 امل�ضاألة الدينية يف اأوروبا

تختلف �ملمار�شة �لدينية يف �أوروبا كثري� عن مثيلتها يف �لوليات 

�إىل  �أ�شرنا  وفكرية  وثقافية  تاريخية  لعتبار�ت  �لأمريكية  �ملتحدة 

.
(1)

بع�شها يف منا�شبة �شابقة 

�لتاريخية  بالهجرة  �أ�شا�شا  �ملت�شلة  �لأمريكي  �ملجتمع  فطبيعة 

�لت�شامح  من  بكثري  تتميز  �لدينية  �مل�شاألة  �لعامل �جلديد جتعل  �إىل 

و�لنفتاح و�لت�شاهل يف كثري من �لأحيان. �أما �أوروبا، مركز �مل�شيحية 

ومقر �شلطة �لبابا، فتبدو هذه �لق�شية كثرية �حل�شا�شية بالنظر �إىل 

وظيفة �لكني�شة �لكاثوليكية �لإجنيلية �لتب�شريية.

ونود �أن ن�شيف هنا فكرة ترتبط بر�شوخ فكرة �لتثليث كما جاءت 

�أدبيات �لكني�شة �مل�شيحية يف جمالت علمية عديدة ل �شلة لها  يف 

باجلانب �لديني، �أي �أنها ت�شربت �إىل كثري من �ملناهج �لفكرية و�لعلمية 

(1) �لأعمال �لكاملة. ج. 1/ �ص 115 وما بعدها.

(2) - In: Le Monde Diplomatique. 53 eme Année. N. 622, pp. 14-15. Janvier 2006
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و�لفل�شفية.

وكان �لفيل�شوف �ملغربي �لر�حل �لدكتور �ملهدي بنعبود على حق حني 

 يف �شياق حديثه عن ت�شنيفات جاءت بتف�شري 
(1)

�أ�شار �إىل هذه �مل�شاألة 

�لتق�شيمات  للتاريخ، ويعتربها من قبيل �لظن ل �لعلم. وهذه  ثالثي 

�لأب/  �لكني�شة:  رجال  لدى  �ملقد�ص  �لثالوث  بفكرة  تذكرنا  �لثالثية 

�لبن/ �لروح �ملقد�ص.

فاملوؤرخ Vico �نتقل باأطو�ر �لتاريخ من مرحلة �لآلهة �إىل مرحلة 

�لأبطال ثم مرحلة �لإن�شان.

ويرى فيل�شوف �لنزعة �لو�شعية Auguste Comte �أن �لتاريخ 

(�أو  �خليالية  �ملرحلة  من  �بتد�أت  ثالث  مر�حل  عرب  تطور  �لب�شري 

مرحلة �لآلهة)، و�نتقلت بعدها �إىل �ملرحلة �لتجريدية (�مليتافيزيقية)، 

لت�شل يف نهاية �ملطاف �إىل �ملرحلة �لعلمية (�أو �لو�شعية).

هذ�  عن  كثري�   Hegel �جلديل  �ملذهب  فيل�شوف  يبتعد  ول 

�لت�شنيف، �إذ يتحدث عن ثالثة عنا�شر ت�شكل �أ�شا�ص فل�شفته، وهي 

�ملو�شوع، ونقي�ص �ملو�شوع، و�ملركب.

 Ryszard Kapuscinski �لبولندي  �لكاتب  يتحدث  وحني 

 عن عالقة �لإن�شان بالآخر فاإنه يح�شر رد �لفعل يف ثالثة 
 )2(

(2006)

مو�قف متباينة: �حلرب، �أو �لعزلة، �أو �حلو�ر.

�إليه باعتباره كينونة فريدة، ول  ويعتقد �أن �لآخر ينبغي �أن يُنظر 

عليهما  �شابقتنينْ  فكرتنينْ  مع  �لفكرة  هذه  وتتعار�ص  تقليدها.  ميكن 

�إلغاء  تعني  �لتي  �ملجتمع  هيمنة  وهما  �لع�شرين،  �لقرن  يف  ظهرتا 

خ�شو�شيات �لفرد، وهيمنة �لأيديولوجيات �لهد�مة و�ل�شمولية (مثل 

�لنازية و�ل�شتالينية و�ل�شيوعية و�ل�شهيونية) �لتي تقوم على »�شرورة« 

(1) - N. 697, pp. 44-46. Mars 2005. 
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دحر �لآخر و�لق�شاء عليه، لأنه ل ي�شتحق �لوجود �أ�شال، ول ي�شتاأهل 

�حلياة؛ لأنه ل ميتلك �أدنى قيمة وجودية، بل قد يتحول هذ� �لآخر 

باملعنى  �إن�شانا  لي�ص  فالآخر  �لإن�شان.  عن  م�شوهة  فكرة  �إىل جمرد 

�لكامل، بل هو م�شخ �أي �شبيه باحليو�ن و�لآدمي يف �لوقت نف�شه، كما 

نقر�أ ذلك يف �لأ�شاطري �ليونانية �لقدمية.

فيكفي �أن يتم »تغييب« �لآخر لكي تن�شج حوله ت�شور�ت جتعل منه 

تدريجيا �شكال خملوقا فيه ت�شويه ثم م�شخ، ويف �لأخري ي�شبح �شكال 

ل هو بالإن�شان ول هو باحليو�ن، بل هو تركيب م�شني بينهما.

3-3 الإميان يف الغرب.

 Sélection du Reader’s �ملعروفة  �ل�شهرية  �ملجلة  قدمت 

 ح�شيلة در��شة قامت بها 
(1)

Digest يف ن�شختها �لفرن�شية (2005) 
كثري من �لبلد�ن �لأوروبية حول �لإميان وما يتعلق به.

فعن �ل�شوؤ�ل: هل توؤمن باهلل؟ كان �جلو�ب بنعم بن�شبة:

بولند�، و90٪ يف �لربتغال، و87٪ يف رو�شيا، و84٪ يف  97٪ يف 
فنلند�،  يف  و٪74  �شوي�شر�،  يف  و٪77  �إ�شبانيا،  يف  و٪80  �لنم�شا، 

و60٪ يف  بريطانيا،  و64٪ يف  �أملانيا،  و67٪ يف  هنغاريا،  و73٪ يف 

فرن�شا، و58٪ يف بلجيكا، و51٪ يف هولند�، و37٪ يف �لت�شيك، و٪71 

�لن�شبة �لأوروبية.

بنعم  �جلو�ب  كان  �ملوت؟  بعد  بحياة  توؤمن  هل  �ل�شوؤ�ل:  وعن 

بن�شبة:

81٪ يف بولند�، و67٪ يف �لنم�شا، و64٪ يف �شوي�شر�، و60٪ يف 
فنلند�،  و51٪ يف  �لربتغال،  و57٪ يف  بريطانيا،  و58٪ يف  �إ�شبانيا، 

و51٪ يف رو�شيا، و45٪ يف هولند�، و43٪ يف �أملانيا، و43٪ يف فرن�شا، 

و43٪ يف هنغاريا، و37٪ يف بلجيكا، و36٪ يف �لت�شيك، و53٪ �لن�شبة 
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�لأوروبية.

وعن �ل�شوؤ�ل: هل تعتقد �أننا بحاجة �إىل �لدين من �أجل �لتمييز بني 

�خلري و�ل�شر؟ كان �جلو�ب بنعم بن�شبة:

86٪ يف بلجيكا، و78٪ يف رو�شيا، و54٪ يف �شوي�شر�، و53٪ يف 
هنغاريا، و44٪ يف �لربتغال، و44٪ يف �أملانيا، و41٪ يف �لنم�شا، و٪37 

بريطانيا،  و31٪ يف  بلجيكا،  و32٪ يف  فنلند�،  و32٪ يف  �أملانيا،  يف 

و27٪ يف �لت�شيك، و25٪ يف هولند�، و24٪ يف فرن�شا، و43٪ �لن�شبة 

�لأوروبية.

�أجل �خلري يف هذ�  تعمل من  �لكربى  �لديانات  �ل�شوؤ�ل هل  وعن 

�لعامل؟ كان �جلو�ب بنعم بن�شبة:

79٪ يف �لربتغال، و78٪ يف بولند�، و72٪ يف �إ�شبانيا، و61٪ يف 
�لنم�شا، و53٪ يف فنلند�، و52٪ يف �أملانيا، و51٪ يف �لنم�شا، و٪50 

يف هنغاريا، و46٪ يف بريطانيا، و42٪ يف �لت�شيك، و40٪ يف فرن�شا، 

و39٪ يف بلجيكا، و36٪ يف رو�شيا، و34٪ يف هولند�، و52٪ �لن�شبة 

�لأوروبية.

�لعامة  �حلياة  للدين يف  �لقوي  �حل�شور  تو�شح  �لن�شب  هذه  لعل 

يف �أوروبا، على �لرغم من �عتماد كثري من �لبلد�ن �لأوروبية �لنظام 

فاملو�طن  و�لعامة.  �لعادية  �شئونها  ت�شريف  يف  �لعلماين  �للرب�يل 

بحياة  يوؤمن  كما   ،٪71 �إىل  ت�شل  كبرية  بن�شبة  باهلل  يوؤمن  �لأوروبي 

بعد �ملوت بن�شبة تفوق �ملعدل �لعام. بل �إن هذه �لن�شبة تقرتب كثري� 

�لدين  �إىل  باحلاجة  �لأوروبي  �ملو�طن  �إميان  يف  �لعام  �ملتو�شط  من 

و�ل�شر. وتبدو �شورة  �لتمييز بني �خلري  ت�شاعدنا يف  باعتباره قيمة 

�لديانات �لكربى معتربة بالنظر �إىل �لتطور �حلا�شل يف �ملجتمعات 

(1) - Michel Guérin: 2005. La Pitié. Apologie athée de la religion chrétienne. Editions 
Albin Michel. Paris.
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�لغربية �ليوم.

ولعل مكانة �لدين يف �أوروبا �شوف تت�شح معاملها �أكرث حني �حلديث 

عن �ل�شورة �لتي يتمتع بها بابا �لفاتيكان لدى �لر�أي �لعام �لأوروبي 

كما عك�شته و�شائل �لإعالم من خالل تغطيتها لوفاة �لبابا يوحنا بول�ص 

�لثاين �لذي و�فته �ملنية نهاية �شهر مار�ص 2005.

و�حت�شاره  �لبابا  مر�ص  �لأوروبية  �لإعالم  و�شائل  و�كبت  لقد 

�أ�شبحت  لدرجة  و�ليوم،  �ل�شاعة  مد�ر  على  متو��شل  ب�شكل  ووفاته 

 La �أي  و»�لعبادة«،  »�لتقدي�ص«  ت�شبه  للبابا  �ل�شحية  �حلالة  متابعة 

 Alain �مل�شاغب  �لفرن�شي  �لفيل�شوف  نعتها  كما   papaulaterie
Finkielkraul، وهو يعلق على مر��شيم ت�شييع جنازة �لبابا يوحنا 

بول�ص �لثاين.

وذلك  �جلديد«،  »�لتب�شري  �أ�شماها  حملة  �أطلق  �لذي  �لبابا  هذ� 

»جند  ت�شمى  ومدربة،  �شابة  م�شيحية  جمعيات  على  بالعتماد 

�مل�شيح«.

�لتغطية  تلك 
 )Michel Guérin (2005) 

)1
�لفيل�شوف  ويربط 

�لإعالمية �لتي �شاحبت وفاة بابا �لفاتيكان برغبة �لديانة �مل�شيحية 

يف �أن تكون ديانة عاملية. فبما �أن �لكني�شة ت�شعى �إىل خماطبة �لعامل 

باأ�شره، وما د�مت حتمل �لب�شارة و�لكلمة �لطيبة �إىل �لب�شرية، فاإنها 

(�أي �لكني�شة) ت�شتغل و�شائل �لإعالم �إىل �أق�شى �حلدود من �أجل مترير 

�لديانة  بعاملية  فالعتقاد  ي.  �خَلال�شِ �لإجنيلي  �لتب�شريي  خطابها 

�لإعالم  و�شائل  �أمكن من  ما  �إىل �لقرت�ب  �لفاتيكان  �مل�شيحية دفع 

�لدولية، بالإ�شافة �إىل �لأدو�ت �لتي متتلكها وتر�قبها من �إعالم مرئي 

وم�شموع ومكتوب، وذلك �شعيا منهم للح�شول على �لتغطية �لإعالمية 

لكثري من �أن�شطة �لبابا يف جولته �ملكوكية عرب �لعامل. لقد كان �لبابا 

�إي�شال خطاباته  �أهمية �لإعالم يف  �لثاين يدرك جيد�  يوحنا بول�ص 

وعظاته �لدينية، وكان يحلو له كثري� �أن يخو�ص يف ق�شايا �شيا�شية 
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و�جتماعية، مثل �لإرهاب و�لإجها�ص وم�شاألة �ل�شذوذ �جلن�شي؛ وذلك 

لكي ميرر خطابا مفاده ح�شور �لكني�شة خارج �أماكن �لعبادة، كما كان 

ي�شعى �إىل �إيالء بابا �لفاتيكان �ملكانة �لتي ينبغي �أن تعود �إليه باعتباره 

با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �أي  �لعامل،  عرب  للكاثوليكية  �لروحي  �لزعيم 

�لدين �لذي يحق له �أن يتدخل يف كل �شيء با�شم �لدين.

تلفزيوين  م�شهد  �إىل  �لثاين  بول�ص  يوحنا  �لبابا  �حت�شار  وحتوَّل 

�أي �ملوؤمنني  در�مي من �لناحية �لإعالمية، دفع كثري� من �ملتفرجني 

�إىل ��شتح�شار �شورة �أخرى، تذكر مبعاناة »ي�شوع �مل�شيح« و»عذ�بات 

�ملخل�ص«.

لدرجة  �لغربي  �لإعالمي  �مل�شهد  يف  قويا  �لدين  ح�شور  يبدو 

يحق لنا �أن نت�شاءل عن طبيعة �لعلمانية وحدودها د�خل �ملجتمعات 

�لأوروبية، من �لناحية �لعملية على �لأقل �أي حينما نربط هذه �مل�شاألة 

مبمار�شات �ملو�طن �لأوروبي يف حياته �ليومية �لعادية، وذلك حينما 

�لعالقات  م�شتوى  على  �لفاتيكان  يوؤديه  �لذي  �لدور  يف  مليا  نتاأمل 

�خلارجية وكذلك على م�شتوى �لتو��شل مع �ملوؤمنني، من خالل ر�شائل 

�لبابا وكتاباته وخطاباته وعظاته ولقاء�ته �لتي تكاد ل تنقطع. فنحن 

�أمام ح�شور مهيمن ل�شورة �لفاتيكان على �ل�شاحة �لإعالمية �ليوم. 

هذ� كله بالإ�شافة �إىل م�شاألة �لتب�شري و�لتن�شري �لتي �أ�شبحت تتخذ 

�أ�شكال ت�شاحب �لتطور �لتكنولوجي �حلا�شل يف كثري من بلد�ن �لعامل. 

فالعوملة تعني �لثقافة و�لفكر و�لقت�شاد... وتعني �لدين �أي�شا. 

 كان ل بد لنا من هذه »�لتوطئة« قبل �خلو�ص يف م�شاألة »�لإ�شالم 

يف �لغرب«؛ وذلك للتنبيه على جملة من �حلقائق، منها:

- �إن �حلديث عن �لإ�شالم يف �لغرب ينبغي �أن يدخل �شمن �شياق 

عام يرتبط مبكانة �لديانة �مل�شيحية د�خل �ملجتمعات �لأوروبية، �أي 

�ليوم.  به  ترتبط  �لذي  �ملجتمع  لي�شت غريبة على  نعالج ق�شية  �أننا 

(1) - Philippe Descola: 2005. Par-dela nature et culture. Editions Gallimard. Paris.
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و�لنتيجة  و��شح.  ب�شكل  وميار�شها  ديانة  ميتلك  �لغرب  �أن  و�لأدهى 

�أن هذ� �لغرب، من حيث �ملبد�أ، لي�ص يف حاجة �إىل �لتدين و�إمنا هو 

يف حاجة �إىل �لدين، ونق�شد �لدين �لذي يتجاوز مقولت �مل�شيحية، 

�ل�شوؤ�ل  يكلون من طرح  ل  �لذين  �لف�شوليني  �ملوؤمنني  غليل  وي�شفي 

تلو �لآخر حول �أمور دقيقة جد� قد تكون �مل�شيحية قدمت لها �أجوبة 

ناق�شة �أو عامة.

- هذ� �حل�شور �لكبري للديانة �مل�شيحية يف �لغرب �ليوم رمبا يف�شر 

�أي  �لأوروبية،  �ملجتمعات  د�خل  لالإ�شالم  �ملعادية  �أو  �ملوؤيدة  �ملو�قف 

ينبغي ربط تلك �ملو�قف مبدى �لعالقة بالديانة �مل�شيحية، من حيث 

�ملكانة �أو �لأولوية �لتي حتظى بها �مل�شيحية يف كثري من مناحي �حلياة 

�ليومية يف �لغرب.

م�شاألة  يف  �لنظر  �إعادة  �شرورة  �إىل  تقودنا  �ملكانة  هذه  �إن   -

�لعلمانية �لتي طرحت يف عاملنا �لعربي - �لإ�شالمي ب�شكل تب�شيطي 

وما  و�لدنيا!  �لدين  بني  �ملو�شوعي  �لف�شل  على  يقوم  وت�شطيحي 

�إل  �شلفا  �إليه  �لإ�شارة  متت  �لذي  �لدينية«  »�لدميقر�طية  م�شطلح 

تعبري على �إمكانية �جلمع بني �ملو�طنة و�لإميان يف �ن�شجام تام ودومنا 

تعار�ص.

 )1(Pholippe Descola (2005) �لفيل�شوف  مع  كليا  ونتفق 

حينما �أ�شار �إىل �أن �لف�شل ما بني �لطبيعة و�لثقافة ما هو �إل »وهم« 

ل ي�شتقيم مع �حلقيقة �ملو�شوعية لالأ�شياء، كما هي يف و�قع �حلياة. 

وقد �أدى هذ� �لف�شل غري �ل�شوي �إىل جتزئ كثري من مظاهر �حلياة 

�لطبيعية، و�عتبارها جمرد »عينات« ت�شلح لتقدمي نتائج عامة. و�أخطر 

ما يف هذ� �لف�شل هو ذلك �لذي ح�شل على �مل�شتوى �للغوي و�لل�شاين 

 Alain-Abraham Abehsera كما ي�شرح ذلك بتف�شيل �لباحث

يف كتاب جدير بالقر�ءة و�ملناق�شة �لعميقة.
 )1(

(2001)

(1) - Philippe Descola: 2005. Par-dela nature et culture. Editions Gallimard. Paris.
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�لأمر مو�قف  و�قع  �لغرب هي يف  �لإ�شالم يف  �ملو�قف من  �إن   -

من �لديانة �مل�شيحية، عن طريق �إعادة �لعتبار �إليها، وجعلها ديانة 

ت�شتطيع �لتدخل يف جميع مناحي �حلياة، مثلما هو �ل�شاأن يف �لإ�شالم 

�لذي يعترب نف�شه دينا ودنيا يف �لوقت نف�شه، دون �أن يثري هذ� �جلمع 

تعار�شا �أو تناق�شا بني �جلانبني �لروحي و�ملادي، ما د�ما هما �ملقومني 

�لأ�شا�شيني يف حياة �لإن�شان.

- �إن مو�شوع �لإ�شالم يف �لغرب يكت�شي �أهميته وحدته وخطورته 

�ملكانة  فلول  �لغرب.  يف  عموما  �لدين  بها  يحظى  �لتي  �ملكانة  من 

�خلا�شة للديانة �مل�شيحية ملا كانت �ملو�قف من �لإ�شالم حادة وعنيفة، 

وملا �ت�شمت بكثري من �جلر�أة و�لتطاول يف كثري من �لأحيان.

4 -  الإ�ضالم يف الغرب

ميثل ح�شور �لإ�شالم يف �لغرب يف جانبه �لإيجابي وجها من �أوجه 

�للتقاء �حل�شاري �لتي طبعت م�شرية �لدين �حلنيف باعتباره �لدين 

�خلامت �أول، ور�شالة �شماوية ثانيا، وخطابا �إلهيا للنا�ص كافة ثالثا.

�لنا�ص  لدعوة  وجاء  �لطيبة  للكلمة  حامال  جاء  �لإ�شالم  �أن  ومبا 

باحلكمة و�ملوعظة �حل�شنة و�لعقل فاإنه ل يكره �لنا�ص على �لإميان 

وتعاىل،  �شبحانه  �هلل  غري  �آخر  �إله  عبادة  بحق  للغري  ويعرتف  به، 

�شريطة عدم �إحلاق �لأذى باملوؤمنني، وعدم �إثارة �لفتنة بني �مل�شلمني، 

وعدم �لتطاول على رب �لعباد.

ويعود ح�شور �لإ�شالم يف �لغرب �إىل طبيعة �لإ�شالم نف�شه؛ فهو 

دين �لعلم و�حل�شارة و�لثقافة و�حلكمة و�لفل�شفة و�لوجد�ن و�ل�شعور 

و�لروح... وهو دين �لإن�شان يف بعده �لإن�شاين.

د�م خطابه ل  ما  �لعجم عليه  �إقبال كبري� من  �إذن  ن�شتغرب  فال 

ي�شتثني �أحد� من �لكائنات �حلية. ولعل �حل�شور �لعربي �لإ�شالمي 

يف �لأندل�ص �لإ�شالمية يف �لقرن �خلام�ص �مليالدي كان له تاأثري كبري 

على م�شرية �لغرب �لثقافية؛ ذلك �أن �لنه�شة �لأوروبية �عتمدت كثري� 
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على �مل�شادر �لإ�شالمية يف نه�شتها �لفكرية تلك.

وكان حلمالت �لتب�شري و�ل�شت�شر�ق و�ل�شتعمار دور حا�شم يف ربط 

�ملبادئ  �ل�شر�ع حول  �أن  يعني هذ�  �أن  دون  و�أهله،  بالإ�شالم  �ل�شلة 

و�مل�شالح كان غائبا �أو مهمال. فبما �أن �مل�شيحية جاءت حاملة للب�شارة 

�أن  �لكني�شة  �آباء  �إ�شر�ئيل �ل�شالة« فقد �عتقد  ولهد�ية »خر�ف بني 

�لب�شارة ينبغي �أن تعم �لأر�ص كلها، �أيا كانت �لو�شائل �ملعتمدة من �أجل 

�إي�شال ذلك �خلطاب �لتب�شريي.

ولعل هذ� �لت�شور ميثل �لإرها�شات �لأوىل لفكرة »�لعوملة«. ونعتقد 

�أنه من �ملفيد جد� لنا �لبحث يف �جلذور �لدينية لفكرة �لعوملة، وذلك 

بربطها مبا�شرة باإطارها �مل�شيحي �لتب�شريي �أول وقبل كل �شيء. �إننا 

نثري �لنتباه هنا �إىل مو�شوع جدير بالبحث و�لدر��شة.

و�عتقد �آباء �لكني�شة �أن �لب�شارة هي خال�ص �لب�شرية، فال بد �إذن 

من حمل �لنا�ص على �تباع تعاليم �لديانة �مل�شيحية، ول بد من �إرغامهم 

على �خل�شوع ل�شلطة �لبابا �لذي ميثل »ظل �هلل يف �لأر�ص«.

وهكذ� �نتقلت دعوة �مل�شيحية من �لكلمة �لطيبة �إىل �لقهر و�لت�شلط 

�ملوؤ�ش�شات  خدمة  يف  كبري  دور  لال�شت�شر�ق  وكان  �لرقاب.  وقطع 

و�أهله.  �لإ�شالم  عن  در��شات  تقدمي  ويف  و�ل�شرت�تيجية،  �لع�شكرية 

جتند  �لذي  �ل�شت�شر�ق  من  �لنوع  ذلك  �إىل  فقط  هنا  ن�شري  ونحن 

خلدمة �لإمرب�طوريات �مل�شيحية �لتي �شعت �إىل دحر �مل�شلمني، لأنهم 

�لطيبة،  و�لكلمة  �لب�شارة  م�شاألة  �مل�شيحية يف  تنازع  ر�شالة  �أ�شحاب 

فالريادة يجب �أن تبقى للغالب �ملنت�شر. ولهذ� �لغر�ص قامت حروب 

دينية و�شليبية. وكان �لقادة �لع�شكريون �لأوروبيون، ومعهم كثري من 

�مل�شت�شرقني و�آباء �لكني�شة، يعتقدون �أن �لعامل غري �خلا�شع للم�شيحية 

و�شهو�ين...  وحيو�ين،  وهمجي،  وبد�ئي،  ومتوح�ص،  همجي،  عامل 

يحتاج ملن يخرجه من �لكهوف، و�ملغار�ت، و�لظ�لمات، و�لغ�شاو�ت �إىل 

�لأنو�ر، و�لأ�شو�ء، و�لزخارف، و�ل�شور، و�لتماثيل.
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وكان للتبعية �لقت�شادية دور فعال يف »ت�شكيل« �شورة »م�شو�شة« 

عن �لإ�شالم يف �لغرب. وبرزت هذه �لتبعية بعد �نتهاء فرتة �ل�شتعمار، 

وظهور �حلاجة عند كثري من مو�طني دول �ملغرب �لعربي مثال �إىل 

يف  لالأهل  كرمي  عي�ص  و�شمان  �لعمل  �أجل  من  فرن�شا  �إىل  �لهجرة 

�لبلد�ن �لأ�شلية �لتي هاجرو� منها.

�لذي  �ملرتدي  �لجتماعي  و�شعهم  �ملهاجرين هو  هوؤلء  وما مييز 

فرو� منه، �أي �إن هوؤلء يف �لغالب �لأعم مل يكونو� يحملون هما فكريا 

�أو ثقافيا �أو ح�شاريا، ومل ير�ودهم �أدنى تفكري يف �أن �نتقالهم �إىل 

�أوروبا هو �لتقاء بثقافة �أخرى. ومما فاقم من حالة هوؤلء م�شتو�هم 

�لتعليمي �لذي يكاد يكون منعدما.

فاملهاجرون �لأو�ئل كان �شعيهم رغيف خبز، ولقمة عي�ص، وكانو� 

�أن �لأوروبيني  �أنف�شهم عربا وم�شلمني يف ديار �لغربة، غري  يعتربون 

كانو� يح�شبون كل �شغرية وكبرية ت�شدر منهم على �لإ�شالم.

4-1  الإ�ضالم: ممار�ضة دينية

�إن ق�شية �لإ�شالم يف �لغرب تعني يف �أب�شط معانيها ح�شور� ذ�تيا 

وفعليا للم�شلم يف ديار �لغربة �لتي حتولت، مع �لأجيال ومع موجات 

�لهجرة، �إىل بلد �شكن و��شتقر�ر.

ويتطلب هذ� �حل�شور من �مل�شلم �ملدرك لإ�شالمه �شرورة �لتز�م 

تعاليمه، و�لت�شرف بال�شكل �لذي يدعو �إليه �لدين �حلنيف. فق�شية 

�لإ�شالم يف �لغرب تعني �أول ق�شية �لإن�شان �مل�شلم يف بالد �ملهجر �أو 

�أي ت�شرف مهما  يف بلد �ل�شتقر�ر. هذ� �مل�شلم �لذي يح�شب عليه 

و�شكناته؛  ير�قب يف حركاته  �لذي  �مل�شلم  �شغر. هذ�  �أو  �شاأنه  عال 

لأنها يف �عتقاد �أهل �لغرب حركات �لإ�شالم و�شكناته.

ونعتقد �أن من �أوىل �لأولويات حني �حلديث عن �لإ�شالم يف �لغرب 
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و�شلوك  بالإ�شالم،  مبا�شرة  �شلة  له  �شلوك  بني  �لتمييز  �شرورة  هو 

�آخر هو وليد ممار�شات �جتماعية قدمية يختلط فيها �لدين برو��شب 

ثقافية متتد جذورها �إىل �لبلد �لأ�شلي، ول نغايل �إذ� قلنا �إنها ذ�ت 

مرجعية »وثنية«.

وحني ن�شع �مل�شاألة يف هذ� �ملنظور ينبغي �أن تكون نظرة �لأوروبيني 

�لعاد�ت  تلك  �إىل  بالنظر  ن�شبية  �لغرب  يف  �لإ�شالم  ق�شية  �إىل 

و�لرو��شب �لقدمية.

فال�شرط �لأول �لذي يعيننا على فهم طبيعة عالقة �لغرب بالإ�شالم 

هو عدم حتميل �لإ�شالم م�شئولية �أدنى ت�شرف ي�شدر من �مل�شلمني، 

وكاأنه يتو�فق مع تعاليم �لدين �حلنيف.

و�ل�شرط �لثاين هو �شرورة �أن يعي �مل�شلم يف �لغرب �لأثر �لنف�شي 

و�لثقايف �لذي يحدثه نظام حياته عند غريه من �أهل �لغرب، مع ما 

يعنيه هذ� �لكالم من حر�ص على �لإح�شا�ص بامل�شئولية، ومن حر�ص 

على تقدمي �شورة ح�شنة عن �لإ�شالم و�أهله، من خالل �لكلمة �لطيبة، 

يف  و�لإخال�ص  �ل�شرف،  وحفظ  �لأمانة،  و�شيانة  �ل�شادق،  و�لوعد 

و�لبت�شامة،  و�لنية،  و�لعهد،  و�لوفاء،  �لغري،  �إىل  و�لإح�شان  �لعمل، 

وح�شن �لهند�م، وجميل �لكالم، و�لأناقة، و�للباقة، وح�شن �ملعا�شرة، 

�ل�شريفة،  �لنبوية  �لأحاديث  �لفهم يف  وتعميق  �لكرمي،  �لقر�آن  وتدبر 

و�حل�شار�ت،  �للغات  على  و�لنفتاح  و�لثقافة،  �لعلم  على  و�لإقبال 

�أهل �لغرب، خ�شو�شا �لعقالء  و�لدخول يف حو�ر هادئ ور�شني مع 

و�حلكماء و�أ�شحاب �لنو�يا �حل�شنة من �أبنائه وذويه، ومعاملة �جلار يف 

�إطار من �لحرت�م، و�حلر�ص على �شالمة ممتلكاته، ور�حة منزله.

�لغرب،  بالد  يف  يبذله  باأن  �مل�شلم  يُطالب  كبري  جمهود  هو  �إذن 

ويف �أر�ص �لغربة، حتى يكون �شلوكه مطابقا لثقافته، �أي �أن يت�شرف 

بطريقة تنم عن �نتماء ح�شاري عريق، وعن ذوق �شليم، وعن جمالية 

يف �لفعل و�لقول.
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ويكاد يكون هذ� �ملجهود م�شاعفا �ليوم �أكرث من �أي وقت م�شى 

خ�شو�شا بعد �أحد�ث �حلادي ع�شر من �شبتمرب 2001، وبعد تعمد 

�إل�شاق تهمة �لإرهاب بامل�شلمني زور� وبهتانا.

يعي�شها  �لتي  �لو�شعية  حمنة  يف  �لأفكار«  »حرب  ز�دت  ولقد 

�لإ�شالم يف �لغرب. وعلى �مل�شلم �ل�شادق �أن يخو�ص يف نقا�ص و�شجال 

�إطار �لت�شامح و�لحرت�م �ملتبادل، وذلك  باحلو�ر �لهادئ �لرزين، يف 

يف  �لإ�شالم  عن  �ل�شلبية  �ل�شورة  تلك  �إز�لة  يف  �مل�شاهمة  �أجل  من 

�لغرب عموما.

و�ملنظمات  و�جلماعة  �لفرد  نق�شد  فاإننا  �مل�شلم  نقول  وحينما 

على  �لإعالم  وو�شائل  و�لثقافة،  �لن�شر  ودور  و�جلمعيات  و�لهيئات 

�لدين،  وعلماء  و�لف�شائية،  �لإذ�عية  و�لقنو�ت  �أنو�عها،  �ختالف 

لالإ�شالم  �ل�شادقني  و�ملخل�شني  �لأمة،  وحكماء  �ل�شيا�شة،  وفقهاء 

و�أهله... هوؤلء وغريهم مدعوون لبذل جمهود م�شاعف �أمام »حرب 

�لأفكار« تلك.

4-2  الإ�ضالم.. يف قف�س التهام!

�شبقت �لإ�شارة �إىل �لأحد�ث �لتي �شهدتها كثري من �ملدن �لفرن�شية 

نهاية 2005، على �إثر �شخط �ل�شباب �لفرن�شي على قر�ر جديد حول 

�لأحد�ث  تلك  �لفرن�شيني  �ملثقفني  بع�ص  ��شتغل  �ل�شغل. وقد  مدونة 

ليحملو� �لإ�شالم م�شئولية ما ح�شل.

 ،
)1(Alain Finfielkraut (2005) �لفرن�شي  �لفيل�شوف  فهذ� 

عموما،  و�إ�شالمي  عربي  هو  ما  كل  �شد  �ملقيتة  بعن�شريته  �ملعروف 

ي�شري �إىل �أن �ملحر�شني على �أعمال �لعنف و�ل�شرب و�ل�شغب ما هم 

(1) - In: Le Nouvel Obdervateur, p. 22. N. 2143. Du 01 au décembre 2005.
(2)- In: Le Nouvel Observateur, p. 22. N. 2143. Du 01 au décembre 2005.
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�إل جمموعة ب�شرية تكره �جلمهورية �لفرن�شية، وتهاجم رموز �ل�شيادة 

�لن�شيج  د�خل  �لندماج  من  تتمكن  مل  �ملجموعة  تلك  لأن  �لوطنية؛ 

�لثقايف �لفرن�شي لأنها تكره �لغرب و�أهله.

�أن 
 )2(André Gluksmann (2005) ويعتقد �لفيل�شوف �لفرن�شي

�لنزعة �لتخريبية �لتدمريية هي �لتي حركت ذلك �ل�شباب �لغا�شب، 

ملبادئ  معاٍد  موقف  عن   - نظره  وجهة  من   - تك�شف  نزعة  وهي 

�جلمهورية �لفرن�شية �خلام�شة.

فال�شباب �لفرن�شي يتحمل م�شئولية ما حدث، وخ�شو�شا �ملنتمي 

عن  �حلديث  من  بد  ل  كان  و�إذ�  و�إ�شالمية،  عربية  �أ�شول  �إىل  منه 

ف�شل منوذج فرن�شي لالندماج مبعناه �لثقايف، فذلك يعني �أن �ل�شباب 

هو �لذي مل يتمكن من �لنخر�ط يف ذلك �مل�شروع �لثقايف �لفرن�شي 

�لفريد من نوعه.

و�لفيل�شوفان �ملذكور�ن �أعاله يدخالن �شمن خانة �ملثقفني �ملنتمني 

لتيار »�ملحافظني �جلدد« يف فرن�شا �لذين ينطلقون من �أربعة مبادئ 

�أ�شا�شية:

منذ  �لنف�ص  عن  دفاع  حالة  يف  �أي  حرب،  حالة  يف  �لغرب  �أن   -

�لعتد�ء على  يو�جه موجة عاملية من  و�لغرب   .2001 �شبتمرب   11
ح�شارته، وقيمه، وثقافته. وما �لهجمات �لتي تعر�شت لها نيويورك 

�أن �لعد�ء �شد �لغرب هو عد�ء موجه  �إل دليل على  ولندن ومدريد 

�شد مر�كزه �لثقافية �لكربى.

- منا يف خ�شم هذه �حلرب �ل�شاملة يف �أوروبا �ليوم تيار ي�شاري 

ويكون  �لإ�شالمية،  �لأ�شولية  �حلركات  مع  يتحالف  جديد،  متطرف 

معها جبهة تعلن معاد�تها �ل�شريحة لليهود!! ويعني هذ� �لكالم �أن هذ� 

 : �لتيار �ملحافظ يوجه �لأنظار �إىل »عدو« د�خلي ينق�شم �إىل طائفتنينْ

يناه�شون  �لذين  �جلدد  �لي�شاريني  وفئة  �لغرب،  يف  �مل�شلمني  فئة 
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�لليرب�لية، ويعلنون كرههم لليهود، هذ� �لكره هو �لقا�شم �مل�شرتك بني 

هاتني �لفئتني.

- هذه �حلرب �ل�شاملة �أوجدت �شنفا جديد� من »�ملثقفني �لأغبياء« - 

ح�شب تعبري هوؤلء �ملحافظني �جلدد - �لذين يرف�شون �لإقر�ر بوجود 

»نظام �شمويل ثالث«، ويق�شدون به �لإ�شالم، ويجعلونه �شمولية ثالثة 

بعد: �لنازية و�لفا�شية!!.

عن  �لدفاع  حالة  وهي  �ليوم  �لغرب  يعي�شها  �لتي  �حلالة  هذه   -

�لجتاهات  يو�يل  جديد  ي�شاري  تيار  منو  �إىل  بالإ�شافة  �لنف�ص، 

�لإ�شالمية يف �أوروبا، ووجود فئة من �ملثقفني �جلدد �لأغبياء، دليل 

�لدميقر�طية  �لقيم  �نهيار  على  ودليل  وىل،  �لتقدم  ع�شر  �أن  على 

�لغربية: �ليهودية - �مل�شيحية.

ولعل تيار »�ملحافظني �جلدد« يف فرن�شا هذ� ما هو �إل جزء من توّجٍه 

عام من �لإ�شالم وق�شاياه تتزعمه بع�ص �لدو�ئر يف �لإد�رة �لأمريكية 

�حلالية. وتكاد تكون �لق�شايا �لتي يثريها هذ� �لتيار يف فرن�شا �ليوم 

ترديد� ملا يثريه �ملحافظون يف �لبيت �لأبي�ص �لأمريكي يف و��شنطن. 

وما مييزهم خطابهم �لت�شاوؤمي �لذي يثري �خلوف و�لقلق، ونظرتهم 

�حلاقدة على �لإ�شالم يف �لغرب، وعدم �حرت�مهم للممار�شة �لدينية 

على �لطريقة �لإ�شالمية، و�عتمادهم �لإثارة يف مناق�شة �ملو�شوعات 

كل  مع  مفتوحة  مو�جهة  ودخولهم يف  �ليوم،  �لغرب  بال  ت�شغل  �لتي 

بل  �لغرب،  يف  �لإ�شالم  عن  �حلديث  حني  مو�شوعيته  يعلن  مثقف 

�عتبار كل مثقف من هذ� �ل�شنف �إمنا ي�شمر عد�ء لليهود، ويحمل 

معاول لهدم نظام �لقيم �لغربية. هذ� �خللط �ملق�شود من طرف تيار 

»�ملحافظني �جلدد« يرمي �إىل �إ�شكات �لأ�شو�ت �لتي ل تو�فق على 

�لطرح �لت�شاوؤمي لهذ� �لتيار. فكل مثقف يعار�ص هذ� �لتوجه �إمنا هو 

(1) - Richard Buliet: 2006. La civilisation islamo-chrétienne: son passé, son avenir. Edi-
tions Flammarion. Paris. 240 pages
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يعادي �ل�شامية، وهي تهمة جتر �أ�شحابها �إىل �ملحاكم، وجتلب عليهم 

حملة �إعالمية ل ي�شلم منها �إل �لقليل من �أ�شحاب �لعز�ئم �لقوية.

ومن �ملثقفني �لفرن�شيني �ملد�فعني عن تلك �ملبادئ �لأربعة �ملذكورة 

 André Gluksmannو Alain Finkielkraut أعاله، عالوة على�

�ل�شحفي  و�لكاتب   ،Pierre-André Taguieff �لفيل�شوف 

Alexandre Adler، و�لرو�ئي �مل�شاغب �لذي ل يدع فر�شة متر دون 
 ،Michel Houellbecq أن يجاهر بعد�ئه �ل�شريح لالإ�شالم و�أهله�

و�ملوؤرخة  ...Hélène Carrère d’Encausse  بالإ�شافة �إىل وزير 

.Nicolas Sarkozy لد�خلية �لفرن�شي �حلايل�

هذه �ملوجة �ملتفاقمة من �لعد�ء جتاه �لإ�شالم �نطلقت من �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية خ�شو�شا، غري �أن كثري� من �ملثقفني �لأمريكيني ل 

�لذي 
 )1(Richard Bulliet (2006) ي�شايرون هذه �ملوجة، مثل �ملوؤرخ

يف�شل �حلديث عن �إرث ثقايف م�شرتك تتقا�شمه �مل�شيحية مع �لإ�شالم.

4-3 احلرب املفتوحة �ضد الإ�ضالم يف الغرب

وهو  مرعي  �شيد  �أعدها  �لأزهر،  بجامعة  حديثة  در��شة  ك�شفت 

�أ�شتاذ بكلية �لرتبية، �أن عدد �ملو�قع �لإلكرتونية �لتي تهاجم �لإ�شالم، 

 (10000) �آلف  ع�شرة  تتعدى  مبا�شر،  �أو غري  مبا�شر  ب�شكل  �شو�ء 

و�شائل  جميع  يف  �لإ�شالم  ملهاجمة  �ملر�شودة  �مليز�نية  و�أن  موقع، 

�لإعالم، ومنها �لإنرتنت، تفوق �ملليار دولر �شنويا. 

�شبكة  على  �لإ�شالمية  �ملو�قع  عدد  �أن  �إىل  �لدر��شة  �شاحب  و�أ�شار 

�لإنرتنت ي�شل �إىل 200 موقع مبيز�نية قدرها �لإجمايل مليون دولر يف 

.
(1)

�لعامل �لإ�شالمي كله! 

فيها  �مل�شلمني  م�شاهمات  تبقى  �إلكرتونية  حرب  �أمام  �أننا  جليا  يبدو 

�أكادير جنوب �ملغرب.  (1) نقال عن جملة »عامل �لإنرتنت« �ملغربية (جملة �شهرية) ت�شدر من 

�لعدد: 18، يناير 2006.

(2) - Le Monde. 62 ème Année. N. 19101. Samedi 24 juin 2006, p.5.
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حمدودة جد� بالنظر �إىل حجم �لتحديات �لتي تنتظرهم يف �شاحة »حرب 

�لأفكار« �جلديدة، خا�شة تلك �ملت�شلة بحرب �ملو�قع �لإلكرتونية.

 Pew Research Center ولعل �لدر��شة �لتي قام بها �ملعهد �لأمريكي

 تدعونا �إىل تغيري كثري من 
(2)

يف و��شنطن يف خم�شة ع�شر بلد� �أوروبيا 

»��شرت�تيجيتنا« يف �لعالقة مع �لغرب.

فقد ك�شفت �لدر��شة �أن �لأ�شخا�ص �لذين مت ��شتجو�بهم يف تلك �لبلد�ن 

�لأوروبية و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يجمعون على �أن �لعالقات �شيئة بني 

�لعاملنينْ �لغربي و�لإ�شالمي.

�آخر، على  �إىل  بلد  فعن �شوؤ�ل حول تلك �لعالقات كانت �لأجوبة، من 

�ل�شكل �لتايل:

��شم �لبلد
عالقات جديدة

بالن�شبة �ملئوية

عالقات �شيئة

بالن�شبة �ملئوية

�ملتحدة  �ل����ولي����ات 

�لأمريكية
٪32٪55

70٪23٪�أملانيا

60٪29٪م�شلمو �أملانيا

66٪33٪فرن�شا

58٪41٪م�شلمو فرن�شا

61٪14٪�إ�شبانيا

23٪49٪م�شلمو �إ�شبانيا

61٪28٪بريطانيا

62٪23٪م�شلمو بريطانيا

64٪14٪تركيا

58٪31٪م�شر

53٪39٪�إندوني�شيا
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وعن �شوؤ�ل حول �مل�شئول �ملبا�شر عن تلك �لو�شعية كان �جلو�ب:

��شم �لبلد

�مل�������ش���ئ���ول 

�مل����ب����ا�����ش����ر: 

�مل�شلمون

ل  مل�شئو �

�مل����ب����ا�����ش����ر: 

�لغربيون

�مل�������ش���ئ���ول 

�مل����ب����ا�����ش����ر: 

�جلميع

�ملتحدة  �لوليات 

�لأمريكية
٪33٪26٪22

27٪17٪39٪�أملانيا
35٪46٪06٪م�شلمو �أملانيا

19٪28٪47٪فرن�شا
21٪52٪21٪م�شلمو فرن�شا

52٪10٪32٪�إ�شبانيا
40٪28٪05٪م�شلمو �إ�شبانيا

33٪27٪25٪بريطانيا
28٪48٪11٪م�شلمو بريطانيا

08٪79٪07٪تركيا
16٪56٪01٪م�شر

15٪64٪04٪�إندوني�شيا

يبدو �أن �لعالقات بني �لغرب و�لإ�شالم لي�شت على ما ير�م ب�شهادة 

يف  كثري�  �ملعدل  تفوق  بن�شب  وذلك  �أنف�شهم،  و�مل�شلمني  �لغربيني 

جميع �لبلد�ن، ما عد� م�شلمي �إ�شبانيا. �أما �مل�شئول �ملبا�شر عن تلك 

ولكن  �لآخر،  للطرف  �مل�شئولية  يحمل  فكل طرف  �ملرتدية  �لو�شعية 

رمبا غابت و�شائل �لإعالم عن �ل�شوؤ�ل. لقد كان من �ملفيد جد� و�شع 

�شوؤ�ل حول �لدور �لذي تقوم به تلك �لو�شائل يف �لعر�ص �لأمني ل�شورة 

�لإ�شالم �أو ت�شويهها يف �لغرب. فال �شك �أن �ل�شورة �لقامتة لالإ�شالم 

يف �لغرب تعود يف ق�شط كبري منها �إىل �لطريقة �لتي تقدم بها تلك 
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�أوروبا  �لو�شائل �لإ�شالم، خ�شو�شا بعد �شل�شلة �لأحد�ث �لتي هزت 

موؤخر�. وغري خاف حالة �لهلع و�لفزع �لتي تت�شبب فيها تلك �لو�شائل، 

وهو ما  يجعلها �أبعد ما تكون عن �حلياد و�ملو�شوعية.

5 - و�ضائل الإعالم يف الغرب

متثل �لآلة �لإعالمية و�شيلة خطرية يف �إي�شال �ملادة �لإخبارية �إىل 

�مل�شاهد/ �ملتلقي �لذي يجد نف�شه يف خ�شم كم هائل من �ملعلومات، 

لدرجة ي�شبح معها �لرهان �لأكرب لديه يتجلى يف �لكيفية �لتي يتمكن 

�ملتفرج/  بيت  �إىل  ت�شل  �أن  قبل  �ملعلومات  �نتقاء  من  خاللها  من 

�مل�شاهد دون ترخي�ص �أو ��شتئذ�ن.

بطريقة  يتعلق  ما  بقدر  باملعلومات  يرتبط  ل  �ملطلوب  فالتحدي 

�لوقت  يف  وفعال  �إيجابي  ب�شكل  منها  �ل�شتفادة  وكيفية  ��شتغاللها، 

نف�شه.

فو�شائل �لإعالم �ليوم ل تقف فقط عند حدود تقدمي �ملعلومة �أو 

�خلرب، و�إمنا ت�شعى �إىل �أن جتعل لنف�شها ب�شمة �أو طابعا مييزها عن 

�لو�شائل �لإعالمية �لأخرى. فقد �أدرك �أ�شحاب روؤو�ص �لأمو�ل �أهمية 

تلك �لو�شائل، ف�شخرو� قدر� هائال من �لإمكانيات �لب�شرية و�لتقنية 

و�ملادية و�لإ�شهارية من �أجل ك�شب نفوذ طاملا حلمو� بامتالكه.

من  �أعقبها  وما   ،2001 �شبتمرب  من  ع�شر  �حلادي  �أحد�ث  ولعل 

�إعالن عن حرب �شاملة �شد مفهوم يتمطط ويتمدد ح�شب �لأهو�ء 

كانت  »�لإرهاب«  مفهوم  به  ونق�شد  و�ملغامن،  و�مل�شالح  و�لرغبات 

�حلافز �لأكرب يف �شبيل �ل�شعي �إىل فر�ص هيمنة �إعالمية تكاد تقدم 

للم�شاهد/ �ملتلقي طريقة و�حدة يف نقل �خلرب، و�لتعليق عليه.

(1) »�حلقيقة �لناق�شة«. �ص 14 �لعرب �لأ�شبوعي (لندن)، �ل�شنة �لأوىل، �لعدد 32، من 10 

�إىل 16 دي�شمرب 2005.
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ول عجب يف �لأمر ما د�مت �لعوملة تعني فر�ص »�لر�أي �لوحيد«، 

�لإعالمية  �لعوملة  �لإعالم، فت�شبح  �لأحادية هنا على  وتنطبق فكرة 

تنقل وجهة نظر �أ�شحاب �ل�شركات و�ملقاولت، و�مل�شاربني يف �شوق 

�لأ�شهم، و�أرباب �لعمل، ومديري �لإد�ر�ت و�مل�شالح �خلا�شة، ورجال 

�ل�شيا�شة و�لفكر و�لأدب، و�أ�شحاب �مل�شالح...

�لتوجه  لهذ�  �شريحا  منوذجا  �حلالية  �لأمريكية  �لإد�رة  وتقدم 

�لإعالمي من خالل �متالكها ملا ل يقل عن ع�شرين موؤ�ش�شة فيدر�لية 

و�لو�قعية  »�ملفربكة«  �مل�شورة  �ملرئية  �لأخبار  من  �ملئات  وتوزع  تنتج 

ت�شل �إىل ما ل يقل عن 254 مليون دولر، كما يقول جون نيك�شون 

.
(1)

وروبرت ماكي�شني (2005) 

هذ� �ل�شعي �إىل تاأ�شي�ص �إمرب�طورية �إعالمية فريدة ووحيدة، من 

�شاأنه �أن يهدد حقا �أ�شا�شيا من حقوق �لإن�شان، ونق�شد به �حلق يف 

�لختالف.

5-1 الإعالم.. اأو »�ضناعة الوهم وال�ضراب«.

لي�ص �لإعالم كله ملة و�حدة؛ ففيه �ل�شالح و�ملربي، وفيه �خلبيث 

و�ملدمر؛ وبني �لبناء و�لهدم تقوم حدود فا�شلة ي�شتطيع �لعقل �لب�شري 

ر�شمها بكل حرية و�طمئنان.

ويهمنا هنا �حلديث عن ذلك �لنوع من �لإعالم �لذي يبيع �لوهم 

�لعربي  �ل�شباب  خ�شو�شا  �ملجتمع،  من  عري�شة  ل�شريحة  و�ل�شر�ب 

�أنها  تزعم  �لتي  �لرب�مج  تلك  �لإعالم  و�شائل  لقد كرثت يف  �مل�شلم. 

تنقل �لو�قع من خالل م�شابقات يتبارى حولها بع�ص �مل�شاهدين �لذين 

يت�شورون طريق �ل�شهرة و�ملجد �شهال مثل �شهولة زر �آلة �لتحكم �لتي 

متكنه من �لإبحار من قناة ف�شائية �إىل �أخرى، وهو جال�ص يف بيته 

�أمام �شا�شة �لتلفزيون.
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هذ� �جللو�ص يعرب عن حالة من »�ل�شلل« �لذهني و�لع�شلي، ذلك 

�أن ما ي�شاهده �ملتفرج من �شور مرت�ق�شة يجعله يف و�شعية م�شاهد 

مفتون بجمال �ل�شا�شة و�ألو�نها. فاخلمول �شفة تالزم كل مدمن على 

�ل�شهر �شاعات طويلة بني يدي جهاز ي�شافر به يف �لتاريخ و�جلغر�فيا 

يعني  ل  مرئيا  و�قعا  ي�شور  �أن  �لو�قع«  »تلفزيون  ويحاول  و�لأجو�ء 

بال�شرورة �أنه �شورة طبق �لأ�شل ملا يح�شل يف �ل�شارع و�حلي مثال، 

و�إن كان �لتاأثري �لنف�شي لهذ� �لنوع من �لتلفزيون يدفع �إىل �لعتقاد 

باأن ما ي�شاهده �ملتفرج هو �لو�قع بذ�ته.

وتبدو �مل�شاألة �أنها حتمل �نعكا�شات �شلبية جد� على نف�شية �ل�شباب. 

�أنه  لو  كما  �لتلفزيوين«  »�لو�قع  ت�شور  �إىل  تدفعهم  �لعارمة  فالنزوة 

»و�قع و�قعي«، يف حني �أنه قد يكون »وهما«، �أي »و�قعاً خيالياً«.

بل ت�شل �لأمور �إىل حد »�خليال �لو�قعي«، كل هذ� يح�شل بف�شل 

�لتقنيات �ملعلوماتية �لتي يوفرها جهاز �حلا�شوب �ملتطور و�ملعقد يف 

�لوقت نف�شه.

وهكذ� ي�شبح »�لو�قع« يف �إطار هذ� �ملنظور �لإعالمي عبارة عن 

ح�شوله،  و�ملمكن  فعال،  �حلا�شل  بني  �حلقيقة  فيها  تتدرج  مر�حل 

و�لذي ل يح�شل �إل يف �خليال.

و�لنتيجة �أننا جند �أنف�شنا �أمام:

La réalité réelle و�قع و�قعي

La réalité virtuelle و�قع �فرت��شي

Une virtualité réelle فرت��ص و�قعي�
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ومن �شاأن هذه �مل�شتويات �أن ترتك �آثار� نف�شية على �ملتلقي/ �مل�شاهد 

�لذي يتمثل نف�شه �شمن �ل�شور �لتي تلقي بها و�شائل �لإعالم.

5-2 الإعالم: و�ضيلة حرب جديدة؟

�أن�شاأت وز�رة �لدفاع �لأمريكية موؤخر� وكالة �إخبارية، �أطلقت عليها 

��شم Lincoln Group، هدفها تقدمي �لرو�ية �لأمريكية �لر�شمية 

للبيت  و�ل�شيا�شية  �لع�شكرية  بال�شرت�تيجية  �ملرتبطة  �ل�شئون  يف 

�لأبي�ص؛ ويتم ذلك عن طريق خدمة �إعالمية لفائدة و�شائل �لإعالم 

�لأجنبية خا�شة.

ويعني �لتقدمي هنا �عتماد كل �لأ�شاليب �لتي تر�ها �لإد�رة �لأمريكية 

»منا�شبة لها« من �أجل مترير �شيا�شتها �خلارجية عرب و�شائل �لإعالم 

�لعربية،  باللغة  �لناطقة  �لو�شائل  ذلك  يف  مبا  و�لأجنبية،  �لأمريكية 

وتقدمي �لإد�رة و�ل�شيا�شة �لأمريكيتنينْ يف �شكل »بر�ق« و»جذ�ب«. وما 

د�مت كل �لو�شائل ممكنة، خا�شة �أن �لغاية تربر �لو�شيلة، فاإن �شر�ء 

�لذمم تدخل �شمن هذ� �لت�شور �لإعالمي �جلديد.

�إن عالقة �أ�شحاب �لقر�ر يف �لبيت �لأبي�ص بو�شائل �لإعالم تكاد 

تكون كال�شيكية، بالنظر �إىل حجم تلك �لإد�رة يف تلك �لو�شائل من 

�لناحية �لتاريخية، و�لتجربة �لتي �كت�شبتها عن طريق »��شتخد�مها« 

خلدمة �ل�شيا�شة �لأمريكية �خلارجية على وجه �خل�شو�ص.

�إعالميا  مكتبا  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  �أن�شاأت   2002 �شنة  ففي 

�لتاأثري  »مكتب  �أو   ،Office of Strategic Influence با�شم 

و�أبحاث  ومقالت  معلومات  تقدمي  منه  �لغر�ص  �ل�شرت�تيجي«، 

ودر��شات لو�شائل �لإعالم �لأجنبية خ�شو�شا.

ويف �شهر �أكتوبر 2003 وقع وزير �لدفاع �لأمريكي على قر�ر ياأمر 

�جلي�ص با�شتغالل و�شائل �لإعالم و�لر�أي �لعام و�لإنرتنت، و�عتبارها 



و�شائل  بها  �لتي حتظى  �ملكانة  يو�شح  وغريه  هذ�  كل  حرب  �أدو�ت 

�لإعالم يف ر�شم معامل �شيا�شة �لدول �لعظمى.

�ملو�شوعات  مت�شعبة  �لغرب  يف  و�لإعالم  �لإ�شالم  عالقة  تبدو 

يف   - �لغرب  د�م  ما  �مل�شاألة  يف  عجب  ول  و�لق�شايا.  و�لجتاهات 

�لعديد من دو�ئره �لر�شمية - يعترب نف�شه كيانا ثقافيا يتفوق كثري� 

على �ل�شرق، وما د�م يعترب �لإ�شالم دينا خطري� لأنه يناف�ص �مل�شيحية 

يف عقر د�رها، وي�شتقطب عدد� كبري� من �ملوؤمنني بها، لأنه يدعو �إىل 

ذ�تها  �لعقلية  �ملجالت  يخو�ص يف  �أنه  �أي  و�لتفكري،  و�لتاأمل  �لتدبر 

�لتي يجعل منها �لغرب �لأدو�ت �ملف�شلة لديه، �أي �لأدو�ت �لتي ي�شتغل 

بها يف جمالته �ملعرفية �ملختلفة. فالإ�شالم �أبعد ما يكون عن ت�شور 

فلكلوري لالأ�شياء و�ملخلوقات و�ملوجود�ت.

�لتب�شيطي  �ملعنى  بهذ�  غربا  و�لغرب  �شرقا  �ل�شرق  كان  و�إذ� 

�لت�شطيحي �لذي يعني ف�شال مو�شوعا وقطيعة معرفية بني كياننينْ 

، فاإن �لهوة بني �لعاملنينْ �شوف تزد�د �ت�شاعا ب�شرعة �لربق،  متبايننينْ

و�شوف يتفاقم �شوء �لفهم بينهما لدرجة ي�شبح فيها �حلو�ر غري ذي 

جدوى، ما د�م ي�شبه حو�ر �ل�شم �لبكم.

�لت�شاوؤمية، فاإنه ينبغي  و�إذ� �شايرنا هذ� �لطرح �ملوغل يف نزعته 

�لإ�شارة �إىل ق�شط كبري من �مل�شئولية �لأخالقية تتحمله و�شائل �لإعالم؛ 

ذلك لأنها ت�شعى يف �لغالب �لأعم، �إىل �لإثارة، و�إىل �لتخويف، وتلجاأ 

�إىل �لت�شخيم و�لتعتيم بح�شب �لظروف و�لأحو�ل، وتزرع يف �لنفو�ص 

�لقلق و�لياأ�ص.

كما  �لغرب  بالإ�شالم يف  �ملرتبطة  �لق�شايا  �أن  نعتقد  ل  �أننا  غري 

تثريها و�شائل �لإعالم على هذه �ل�شورة �لبعيدة عن و�قع »�لأ�شياء«. 

على  �شلبية  كانت  و�إن  �لغربية،  �لإعالم  و�شائل  يف  �لإ�شالم  ف�شورة 

�لق�شية  هذه  يثري  �لذي  �لإعالمي  باجلهاز  مرتبطة  تظل  �لعموم، 

�لإ�شالمية �أو تلك.
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�شيف  يف  �ل�شومال  �شهدتها  �لتي  �لأخرية  �لأحد�ث  �إثر  فعلى 

2006، وبعد �ل�شعود �لإعالمي لنجم ميل�شيات »�ملحاكم �لإ�شالمية« 
 André Gluksmann �لفرن�شي  �لفيل�شوف  يجد  مل  هناك، 

حيث  من  �لكثري  عنها  جنهل  منطقة  حول  يقوله  ما 
 )1(

(2006)

�ملو�شوعي،  �حلكم  فر�ص  تخول  �لتي  و�لإعالمية  �لإخبارية  �ملادة 

باملتطرفة  �مليل�شيات  تلك  و�شف  يف  حلظة  يرتدد  مل  ذلك  ومع 

جد�، وقدم دليال و�حد� يوؤكد �جتاهها �ملتطرف، ويتجلى يف منعها 

�أملانيا على �شا�شة  لنقل مباريات كاأ�ص �لعامل �لتي كانت جتري يف 

�ل�شومايل. �لتلفزيون 

ثقافة  �أي�شا  وهي  و�لرتفيه،  و�لت�شلية  باملتعة  ترتبط  �لقدم  َفُكرة 

�ملنع  �أن  و�لنتيجة  و�لعوملة.  �للرب�لية  يعي�ص يف ع�شر  �لذي  لالإن�شان 

�لت�شرف  ينبغي  لذ�  �لت�شدد،  يف  وموغلة  متطرفة،  نزعة  على  دليل 

بحزم منذ �للحظة �لأوىل مع تلك �جلماعات �لتي ترف�ص كثري� من 

�أمناط �ل�شلوك و�لعي�ص كما درج �لغرب على �لت�شرف وفقها. فرف�ص 

كرة �لقدم هو يف �حلقيقة رف�ص لطريقة غربية يف �حلياة وقف منظور 

»�ملحاكم �لإ�شالمية«.

(1) - In: Le Figaro, p.14. N19 242. Jeudi 15 juin 2006.
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الف�صل الثاين

ق�صايا اإ�صالمية

يف بع�ض و�صائل الإعالم الغربية
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و�ضائل  بع�س  يف  بالإ�ضالم  املرتبطة  الق�ضايا  بع�س   -  1

الإعالم الغربية

نثري هنا بع�ص �لق�شايا �لتي ي�شر �خلطاب �لإعالمي �لغربي على 

�إل�شاقها بالإ�شالم، كما نقرتح �لوقوف عند بع�ص مكامن �خللل يف 

ذلك �خلطاب �نطالقا من معايري تعتمد �لزدو�جية (�أو �لف�شام) يف 

�لنظر �إىل �لأ�شياء وو�شفها.

ونكاد جنزم �أن هذ� �لتفاوت يف �ملو�قف يكون �لق�شد منه �إظهار 

�لآخر، وكاأنه من ف�شيلة ب�شرية متخلفة وبد�ئية، �إن مل تكن متوح�شة 

وهمجية.

ومما يثري �ل�شتغر�ب يف مو�قف من هذ� �لقبيل �أن �لثقافة �لر�ئجة 

�إىل  تنبني على �حلق يف �لختالف، وتدعو  �ليوم عموما  �لغرب  يف 

�لتنوع و�لتعدد. وما مفهوم »�لتمييز �لإيجابي« �لذي �أ�شرنا �إليه �شلفا 

�إل تعبري عن هذ� �لتوجه �لفكري �جلديد �لذي يكاد يكون “مودة” 

�لع�شر يف �لغرب �ليوم.

ون�شري هنا �إىل �خلطاب �لإعالمي يف فرن�شا �إثر فوز منتخب فرن�شا 

باملبار�ة �لنهائية لكاأ�ص �لعامل يف �أملانيا �شيف 2006. لقد كان تركيز 

ذلك �خلطاب كبري� على تعدد �أ�شول لعبي �ملنتخب وثقافتهم. ومت 

�لربط بني �لتعدد �لثقايف و�لعرقي لأولئك �لالعبني وبني �شعار فرن�شا 

ذي �لألو�ن �لثالثة (�لأزرق و�لأبي�ص و�لأحمر). بل �شمعنا حديثا عن 

»جناح« منوذج فرن�شا لإدماج �ملهاجرين �ملنحدرين من �أ�شول ثقافية 

و�جتماعية وعرقية متعددة.

�أدنى حرج وهو يرى يف  �أن هذ� �خلطاب �لإعالمي ل يجد  غري 

�ختالف �لآخر عالمة فارقة على �لتخلف، ويدعو �إىل �ل�شتغر�ب.

فهو خطاب يتعمد �لزدو�جية و�لكيل مبكيالني. فكل ما له �شلة به 
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وبثقافته دليل على �لتنوع و�لتعدد و�حلق يف �لختالف با�شم حقوق 

�لإن�شان وحقوق �لأقليات. وكل ما له �شلة بالآخر دليل على �لتخلف 

و�لرجعية، وعدم �لوعي، و�لنغالق، و�لتقوقع... و�شوف نو�شح هذه 

�لفكرة ببع�ص �لأمثلة �حلية.

1-1 ثقافة  اجل�ضد مرة اأخرى

�أ�شرنا فيما �شبق �إىل تلك �ل�شعار�ت �لقدمية �جلديدة �لتي ظهرت 

�جلر�أة  من  كثري  فيها  ثقافية  مو�قف  عن  تعرب  و�لتي  �لغرب،  يف 

و�لغرور. ومن �شمن تلك �ل�شعار�ت: »بطننا ملك لنا« و»ج�شدنا ملك 

لنا«. وندرك جيد� ما و�شل �إليه ذلك �جل�شد من حالة �لرتدي نتيجة 

�شوقا  �ليوم  �لدعارة  فيها  �أ�شبحت  لدرجة  له،  �ملفرط  �ل�شتغالل 

جديدة للنخا�شة.

�لإن�شان«  »حقوق  حول  و�ل�شعار�ت  و�ملبادئ  �لأفكار  تطور  فبقدر 

للج�شد، ما د�م �جل�شد ملكا ل�شاحبه  �ملفرط  جند ذلك �ل�شتغالل 

(ح�شب هذ� �لت�شور �ملغلوط).

�مل�شلم يف  �لإن�شان  �لغربي عن  �لإعالمي  يتحدث �خلطاب  وحني 

عالقته باجل�شد جنده يت�شور تلك �لعالقة وكاأنها تقوم على �شر�ع بني 

�لفرد وذ�ته. و�ل�شر�ع �شمة متيز �لفكر �لغربي عموما.

�إىل  �لغربية  �لإعالمية  �لكتابات  بع�ص  يف  �جلر�أة  ت�شل  وهكذ� 

حد يجعل من �لو�شوء مثال »عالمة« د�لة على »تلك �لعالقة �ملتوترة 

تخرج  لنجا�شة  »�إز�لة  معناه  فالو�شوء  وج�شده«.  �مل�شلم  �لفرد  بني 

للج�شد،  وتنقية  فيه طهارة  يرى  ولكن هذ� �خلطاب ل  �لبدن«.  من 

ول يرى فيه عالمة �شحية متميزة. ويتحول �لو�شوء - ح�شب ذلك 

�خلطاب - �إىل »هو�ص« يتحكم يف �إيقاع �حلياة �ليومية للفرد �مل�شلم. 

�أن يقحم م�شاألة �ل�شر�ع يف عالقة �لفرد  فمثل هذ� �خلطاب يريد 

ببدنه. ول�شنا ندري �أين وجد �لد�ر�شون �شر�عا من هذ� �لقبيل؟ وهل 

�مل�شلم حينما يقوم بالو�شوء هل ي�شعر ب�شرورة �لقيام بذلك دون �أن 
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يبدي رغبة �شخ�شية يف �لتطهر؟ وهل معنى هذ� �أن �لقيام بال�شعائر 

�لدينية يف �لإ�شالم يتم عن طريق قوة ر�دعة لدرجة يرف�ص �مل�شلم 

ج�شده؟ وهل �ل�شر�ع �لذي مييز �لثقافة �لغربية ينبغي �أن ننقله كما 

هو �إىل �لثقافة �لإ�شالمية؟ وهل ي�شتقيم مثل هذ� �لإجر�ء �لتع�شفي 

من �لناحية �ملنهجية؟

للدعارة  �شاحبه  ي�شتعمله  �لغرب حينما  �جل�شد يف  �أن هذ�  غري 

مثال، مع ما يرتتب على ذلك �ل�شتعمال من عو�قب �شحية ونف�شية 

خطرية، ي�شبح دليال على �شلوك �جتماعي و�قت�شادي و�أخالقي ينبغي 

قبوله با�شم �حلق يف �لختالف وبا�شم حق �مللكية �ل�شخ�شية.

وحينما تكونت جمعيات ن�شائية يف فرن�شا �أغلبهن �شابات من �أ�شول 

 Ni putes« »ل�شنا عاهر�ت ول�شنا خانعات« مغاربية، رفعن �شعار: 

.»ni Soumises

لقد حتم�ص �خلطاب �لإعالمي �لفرن�شي كثري� ملثل هذه �جلمعيات، 

وو�شفها بالريادة �لجتماعية و�لفكرية و�لثقافية، ذلك �أنها تقود ثورة 

�شد تقاليد مغاربية م�شتمدة من �لإ�شالم. فهوؤلء �ل�شابات رفعن ذلك 

�ملغاربية  �أ�شرهن  د�خل  و�شعيتهن  للتعبري عن غ�شبهن على  �ل�شعار 

�لأكرب،  �لأخ  �أو  �لأب  و�شاية  حتت  �لعي�ص  يرف�شن  فهن  �لتقليدية؛ 

لذ� يردن �خلروج من �ملنزل بكل حرية وطالقة. وخروجهن ل يعني 

�إطالقا �رمتاءهن يف �أح�شان �لرذيلة و�لف�شاد، ولكنهن يردن �لعي�ص 

و�لت�شرف بالطريقة �لتي تبدو لهن مقبولة ومنا�شبة.

هذه هي بع�ص مالمح ثقافة �جل�شد �جلديدة يف �لغرب. وهي حق 

من حقوق �لإن�شان �ليوم يف ف�شاء �لثقافة و�لإعالم �لغربيني.

1 -2 مركزية الغرب

هذ� �لتفاوت يف �ملعاجلة �لإعالمية لق�شايا تبدو مت�شابهة بني بيئة 

»مركز�  �لغرب  من  يجعل  �أن  على  ي�شر  ت�شور  عن  يك�شف  و�أخرى، 
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للكون«. وحني نتحدث عن �ملركز، فذلك ي�شتدعي حتما وجود هام�ص 

�أو جمموعة من �لهو�م�ص.

على  يظل  �أن  يف  يرغب  و�لثقافية  �لفكرية  مركزيته  يف  فالغرب 

�لعي�ص،  و�أمناط  و�لعاد�ت،  للثقافات،  �لوحيد  »�مل�شدر«  هو  �لدو�م 

�لرتفيه...  وو�شائل  �ملودة،  و�أ�شكال  �لبحث،  وطرق  �لتفكري،  ومناهج 

وما  و�ملنتوجات،  و�لب�شائع  �ل�شلع  ��شتهالك  �إل  »�لآخرين«  على  وما 

عليه �إل ��شتن�شاخ �لثقافات و�ملناهج و�لأفكار.

فالغرب �لقوي ميتلك �شلطة متكنه من فر�ص قوته، و�لغرب �ملتفوق 

ينبغي �أن يحظى بالإجالل و�لحرت�م و�لإكر�م.

به  يحيا  وجودي  �شر�ع  عن  تعرب  �لغرب  مركزية  �أن  خاف  وغري 

هذ� »�لغرب« من �لناحية �لثقافية. ول عجب يف �مل�شاألة ماد�م هذ� 

�ل�شر�ع �متد �إىل �لإله �خلالق. فحديث �لفل�شفات �لغربية عن »موت 

ذلك  هو  جديد«،  »�إله  ميالد  عن  لالإعالن  متهيد  �إل  هو  ما  �لإله« 

.Superman »لإن�شان �لغربي »�ل�شوبرمان�

و�إذ� و�شل هذ� �لغرب يف ثقافة �ل�شر�ع تلك �إىل درجة �حلديث 

عن �شر�ع مع �لإله، فكيف �شوف يكون حال �لإن�شان �لآخر يف د�ئرة 

�ل�شر�ع تلك؟ 

�إن فكرة �ل�شر�ع تعرب عن قلق د�ئم من �إمكانية �أن يربز �لآخر، و�أن 

يتفوق يف ميادين فكرية �شتى. وهو ما يح�شل �لآن. و�لقلق تعبري عن 

حالة نف�شية فيها كثري من �ل�شطر�ب، وقليل من �لطمئنان.

وتعني �ملركزية �إح�شا�شا بالتفوق. وقد يولد �لتفوق �نطباعا بتميز 

�لغرب، وتفرده يف �لقيادة و�لريادة، وما هي �إل خطوة لن�شل �إىل فكرة 

�ل�شتعالء، وما يرتبط بها من غرور وكربياء وت�شخم �لأنا.

لكي  خطاب  من  �لغربي  �لفكر  لهذ�  بقي  ماذ�  كله:  هذ�  بعد  ثم 
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ميجد �لذ�ت، ويو�شلنا �إىل فكرة »�شعب �هلل �ملختار«؟!

��شتعالئي،  توجه  عن  يعرب  �لغرب«  »مركزية  عن  �حلديث  �إن 

و��شتكباري، ونكاد نقول ��شتعماري يجعل �لغرب هو �لقطب، و�لباقي 

يدور يف فلكه.

ولعل هذه �ملركزية هي �لتي �أوجدت جملة من �ملفاهيم، منها »�لعامل 

�لثالث«، و»جمموعة �لدول �لنامية«، و»�لدول �ل�شائرة يف طريق �لنمو«، 

�لأ�شفر«،  و»�لتنيت  �لبارزة«،  و»�لدول  �لتطور«  يف  �ل�شائرة  و»�لدول 

يف مقابل »نادي �لكبار«، �أو جمموعة »�لدول �لثمانية« �لأكرث ت�شنعا 

وتقدما.

ولعل هذه �ملركزية هي �لتي جعلت �لدول �لأوروبية �لتي تطل على 

حو�ص �لبحر �لأبي�ص �ملتو�شط تلتقي مع دول �شمال �إفريقيا يف �إطار 

جمموعة تعرف با�شم » 5+5«!.

وت�شبح هذه �ملجموعة باملنطق �لريا�شي ع�شرة!.

�أنها يف ح�شابات �لدول �حل�شارية و�ل�شرت�تيجية غري ذلك  غري 

متاما، �إذ تظل خم�ص دول متقدمة جتتمع بخم�ص دول ت�شري يف طريق 

. �لنمو، و�شتان ما بني �ملجموعتنينْ

3-1  »احلرب العاملية الثالثة«

�نقلبت كثري من �ملقولت و�ملفاهيم غد�ة �أحد�ث �حلادي ع�شر من 

�شبتمرب 2001، وما تالها من �إعالن عن »حرب �شد �لإرهاب«.

نيويورك  تفجري�ت  يف  �لغربيني  �ملفكرين  من  كثري  ر�أى  وقد 

وو��شنطن، وما �أعقبها من �نفجار�ت يف لندن ومدريد خ�شو�شا دليال 

على �شدق مقولة »�شد�م �حل�شار�ت«. فما ح�شل ناجت عن �شر�ع 

فكري بني غرب م�شيحي متقدم، و�شرق م�شلم متخلف. وما وقع من 
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�أحد�ث د�مية دليل على مدنية �لغرب مقابل همجية �ل�شرق، وما جرى 

تعبري عن درجة �لكر�هية �لتي ي�شمرها �ل�شرق للغرب!

و�أدى هذ� �لو�شف �ملاأ�شاوي �إىل �عتبار �ملو�جهة بني �لغرب و�لإ�شالم 

م�شاألة حتمية، تتطلب فقط وقتا منا�شبا حل�شولها! فاحلرب قادمة 

ل حمالة. وتتجلى بو�درها يف »حرب �لأفكار« �لتي �أطلقتها دو�ئر يف  

تعبري�ت ل تخفى  تت�شح مالحمها يف  بد�أت  �لأمريكية. كما  �لإد�رة 

مر�ميها �لبعيدة على �أحد، من قبيل »�حلروب �ل�شليبية«، و»�لفا�شية«، 

�ملثقفني  من  كثري  ور�ح  و»�لأ�شولية«،  و»�لتطرف«،  و»�لر�ديكالية«، 

�لغربيني يعبئون �لر�أي �لعام �لأوربي و�لأمريكي حلرب عاملية ثالثة!.

�حلديث  �إعادة  موؤخر�  �لغربي  �لإعالمي  �خلطاب  يف  ولحظنا 

�أغلب  لها  ملفات �شخمة خ�ش�شتها  وعن  �ل�شليبية«،  »�حلروب  عن 

 Leو ،Le Pointو ،Marianne ملجالت �لأ�شبوعية �لفرن�شية، مثل�

.L’Expressو ،Nouvel Observateur

ولندن  نيويورك  ما ح�شل يف  عقب  �لغرب  فعل  ردة  �أن  �شك  ول 

و�لغ�شب.  �لقلق  �شديد، ويرتجم حالة من  �نفعال  ومدريد يعرب عن 

غري �أن �لعو�طف �لعمياء ل ينبغي �أن تقودنا �إىل حماكمة عامة لل�شرق 

و�لإ�شالم ب�شبب �آثام �لبع�ص من �أهله، وخطايا فئة منه.

ومما يثري �لنتباه �أن »�حلرب على �لإرهاب« كانت فر�شة �شانحة 

نقا�شا  يثريو�  لكي  �لإ�شالم  �إىل  �أ�شال  �ملنتمني  �ملثقفني  من  لكثري 

يف  �جلر�أة  تلك  تتعدى  وقد  �جلر�أة.  من  بكثري  و�لتدين  �لدين  حول 

نقر�أ ون�شمع ون�شاهد  �أ�شبحنا  �للياقة. وهكذ�  �لأحيان حدود  بع�ص 

ويتحول  �لدينية«.  »�لظاهرة  عن  و�إمنا  �لإ�شالم،  عن  لي�ص  خطابا 

رم�شان �ملبارك، �شهر �ل�شيام، �إىل جمرد »منا�شبة« يلتقي فيها �لأهل 

و�لأحباب من �أجل �ل�شهر، ولي�ص من �أجل »قيام �لليل«.

بل جتر�أ �لبع�ص وحاول �إثارة ق�شية �شائكة من قبيل �شوؤ�ل ي�شبه 
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�إىل حد كبري فخا من�شوبا ل�شغار �لعقول: هل ميكن تطبيق �لعلمانية 

يف �لبلد�ن �لإ�شالمية؟

غالب  يف  و�شياح  �شر�خ  ي�شاحبه  �لذي  �جلدل  هذ�  خ�شم  ويف 

�لأحيان �أثار بع�ص مثقفينا ق�شية تتعلق باإمكانية جتاوز �لدين و�لتدين، 

و�أعلنو� »�لإحلاد« �لفكري مذهبا جديد� لهم، ودعا بع�شهم �إىل �إحياء 

نعر�ت طائفية حملية و�إقليمية.

وبذلك حتولت �لأحد�ث �لد�مية يف �لعر�ق �ليوم مثال �إىل مو�جهة 

مفتوحة بني �لإ�شالم »�ل�شني« و�لإ�شالم »�ل�شيعي«! و�نتقلت �مل�شاد�ت 

�إىل د�خل �مل�شاجد �لتي حتولت �إىل »قالع ع�شكرية«!.

و�لنتيجة �أن خطاب بع�ص مثقفي �لغرب يتقاطع مع خطاب بع�ص 

مثقفينا يف �ل�شرق. وهو خطاب يحمل نظرة فيها كثري من �لت�شاوؤم، 

و�لت�شرع �إىل �إعالن بد�ية �ملو�جهة بني �لإ�شالم و�لغرب. ول يخفى 

�لتاأثري �لنف�شي �لذي يحدثه مثل هذ� �خلطاب �لتدمريي يف �ل�شمائر 

و�لعقول. ول نعتقد �أن دور �ملثقف �لريادي د�خل �ملجتمع ي�شمح له 

بزرع بذور �لفتنة و�لقلق يف �لنفو�ص �لب�شرية �لآمنة �ملطمئنة، كما ل 

نت�شور �أن تتحول �لكلمات �إىل طبول حرب. ونرباأ باملثقف �أن تتحول 

»در��شاته« و»حتليالته« �إىل م�شتوى من �ل�شحالة، و�شيق �لأفق، لدرجة 

ي�شبح فيها �لإ�شالم مثال »�إ�شالما �شنيا« و�آخر »�إ�شالما �شيعيا«، ورمبا 

ن�شمع غد� حديثا عن »�إ�شالم كردي« و�آخر »�أمازيغي«!!.

وما هي هذه »�حلرب �لعاملية �لثالثة« �لتي يلوحون بها يف �لأفق، 

وكاأنها ب�شارة خري، وكاأنها فاأل ح�شن على �لب�شرية؟

ت�شاوؤمي  خطاب  مترير  يف  جلدتنا  �أبناء  من  كثري  �نخرط  وملاذ� 

يتعجل بح�شول �ملو�جهة بني �ل�شرق و�لغرب؟

وماذ� يك�شب هوؤلء و�أولئك من �خلر�ب و�لدمار؟
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�أمام �شنف جديد من �ملثقفني ل يهمهم م�شري �لأبرياء، ول  �إننا 

و�ل�شيوخ  �لكهول  ند�ء�ت  ول  �لأطفال،  �ل�شحايا، ول �شرخات  دماء 

و�مل�شنني و�لعجزة، ول �أحالم �ل�شباب، ول نزقهم، ول طي�شهم... �إنهم 

يريدون �إ�شعال نار حرب، �خلا�شر فيها هو �جلن�ص �لب�شري.

�لطينة  هذه  �إىل  ينتمون  قادمة  بحرب  �ملب�شرون  هوؤلء  فهل 

�لب�شرية؟

و�أفهامهم  و�أحالمهم،  عقولهم،  و�أولئك  هوؤلء  ��شتخدم  لو  وماذ� 

لأجل �شالح �لب�شرية، �أي من �أجل تعمري �لأر�ص.

2 - بع�س مثقفي ال�ضرق واخلطاب الإعالمي اجلديد يف 

الغرب

�إىل  �أ�شال  �ملنتمني  �ملثقفني  من  جمموعة  �لعنو�ن  بهذ�  نق�شد 

�لإ�شالم �لذين �أ�شبحو� يتبنون �أطروحات �خلطاب �لإعالمي �لغربي 

عن  نتحدث  �إننا حني  عموما.  و�مل�شلمني  �لإ�شالم  تهم  ق�شايا  حول 

�لنو�يا فهي  �أما  يثريونها،  �لتي  �لأفكار  نناق�ص  �ملثقفني فلكي  هوؤلء 

�شر من �لأ�شر�ر �لتي ل يعلمها �إل �هلل �شبحانه وتعاىل.

وحني نتحدث عن هوؤلء �ملثقفني �أي�شا فذلك لأنهم كتبو� مقالت 

�أو در��شات، ون�شروها يف �جلر�ئد و�ل�شحف و�ملجالت، �أو عربو� عن 

�آر�ئهم على �شا�شات �لتلفزيون وبلغات �أوروبية خمتلفة.

�لتقليل  �أو  �لتهويل  �إىل  ن�شعى  ل  �أننا  �إىل  �أخري�  ن�شري  �أن  ونود   

نرغب  ول  عليهم،  �لعام  �لر�أي  تاأليب  �إىل  نرمي  ل  كما  �آر�ئهم،  من 

�أن نعرب عن  �إىل  ن�شعى  و�إمنا  �لوقوف �شدهم،  �أو  لهم  �لنت�شار  يف 

ننبه  و�أن  �إ�شالمية،  ق�شايا  من  يب�شطونه  ما  �إز�ء  �خلا�شة  مو�قفنا 

�أن خطاباتهم �جلريئة جد� جتاوزت يف كثري من  �إىل  �لعقالء منهم 

�لأحيان �لطريقة �ل�شتفز�زية �لتي �عتاد �لإعالم �لغربي �أن يناق�ص 
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بها ق�شايانا �لفكرية و�لثقافية عامة. وحني نناق�ص تلك �لآر�ء فذلك 

لأنها �أ�شبحت عمومية، �أي �شائعة بني �جلمهور، وبتوقيعات �أ�شحابها 

�حلقيقيني، ولي�ص �لوهميني.

كما �أننا نتحا�شى �حلديث عن نزعة فرنكوفونية عند �أغلب هوؤلء 

�ملثقفني �ملنتمني �أ�شال �إىل �ل�شرق و�أهله، و�إن كانت �مل�شاألة و��شحة 

�لفرن�شية،  باللغة  �لتحدث  تعني  �لفرنكوفونية  كانت  و�إذ�  للعيان 

وقر�ءتها، وكتابتها، ون�شر �ملوؤلفات و�ملقالت، و�مل�شاهمة يف �لندو�ت 

زمنية  فرتة  ومت�شية  �لفرن�شية،  باللغة  �لفكرية  و�ملوؤمتر�ت  �لعلمية 

وحت�شري  �لأكادميية،  �جلامعية  �لدر��شة  لغر�ص  باري�ص  يف  طويلة 

�أطروحة �لدكتور�ه يف جامعة �ل�شوربون �لعريقة، فكاتب هذ� �ملوؤلف 

�ملتو��شع جد� تنطبق عليه هذه �ل�شفات جميعها دون ��شتثناء.

كثري�ً  تذكرنا  �لتي  �لطريقة  بهذه  �مل�شاألة  لهذه  للتمهيد  وناأ�شف 

�جتماعية  �أحد�ثا  �لغربي  �لإعالمي  �خلطاب  بها  يتناول  �لتي  بالكيفية 

�أوروبا، ويكون �ملت�شببون فيها مبا�شرة - ح�شب ذلك �خلطاب -  تقع يف 

فرن�شيني من �أ�شول مغاربية مثال.

�جلاين  يتحول  و�لغت�شاب  و�لعتد�ء  و�ل�شرقة  �لقتل  فجر�ئم 

ويتم  �لعامة �شحنة مغاربية،  �إىل �شخ�ص حتمل مالمح وجهه  فيها 

عنا�شر  �ل�شرطة  ت�شتويف  �أن  قبل  �لأو�شاف  هذه  على  �لرتكيز 

�أو  �جلرمية  هذه  وحيثيات  حترياتها  �ملحكمة  وت�شتكمل  �لبحث، 

يف  م�شلمني  �لغربية  �لإعالم  و�شائل  �تهمت  مرة  من  وكم  تلك. 

(1) هو �شاحب جمموعة من �ملوؤلفات، نذكر منها فقط تلك �لتي �شدرت موؤخر�:

-Malek Chebel: 2004. Anthologie du vin et de l’ivresse en Islam. Editions 
dy Seuil. Paris.. 385 pages.
-Malek Chebel: 2005. L’Islam et la raison: le combat des idées. Editions 
Perrin. Paris. 240 pages.
-Malek Chebel: 2005. L’Islam، passion francaise. Une anthologie. 

Editions Bartillat. Paris. 380 pages.
-Malek Chebel: 2006. Le Kama Sutra arabe: Deux Mille ans de littérature 
amoureuse en Orient. Editions Pauvert. Paris. 500 pages.
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�ملحكمة!!!. بر�أتهم منها  �أفعال  �رتكاب 

�خلطاب  يف  نقر�أها  �لتي  �لآر�ء  لبع�ص  مناذج  يلي  فيما  ونورد 

�إىل  �أ�شال  �ملنتمني  �ملثقفني  بع�ص  عن  �ل�شادرة  �لغربي،  �لإعالمي 

�لثقافة �لعربية - �لإ�شالمية. ويعي�ص �أغلبهم يف ديار �لغرب، ويحمل 

و�شوف  فيها.  يعي�شون  �لتي  �لأوروبية  �لبلد�ن  جن�شيات  معظمهم 

يالحظ �لقارئ �أننا نويل �هتماما خا�شا باملثقفني �لذي يكتبون باللغة 

�لفرن�شية لعتبار�ت �شخ�شية عديدة، �أ�شرنا �إىل بع�شها �أعاله.

ونبد�أ �حلديث باملفكر �جلز�ئري �لأ�شل Malek Chebel. فهو 

 وح�شور� يف 
(1)

باحث �أنرتوبولوجي ويعترب من �أكرث �ملفكرين �إنتاجا 

و�شائل �لإعالم �لفرن�شية خا�شة. وميتاز هذ� �لباحث بثقافته �لعربية 

�لر�شينة، و�طالعه �لكبري على �لرت�ث �لعربي �لإ�شالمي.

�جلن�ص  حول  �لفرن�شية  باللغة  �ملن�شورة  در��شاته  جل  وتتمحور 

و�خلمرة عند �لعرب �لقد�مى عموما. فهو �شاحب »خمتار�ت للخمر 

و�ل�شكر يف �لإ�شالم« (�شنة 2004)، وهو �أي�شا �شاحب »معجم جن�شي 

»تاريخ  حول  كتاب  موؤلف  وهو  �أي�شا)،   2004 (�شنة  �لإ�شالم«  يف 

�ملمار�شة �جلن�شية يف �ل�شرق« (�شنة 2006). كما �ألف جمموعة من 

�لكتب حول �لعالقة بني »�لإ�شالم و�لعقل« (�شنة 2005).

و�خلطري يف كتاباته زعمه بعدم »وجود حترمي للخمر يف �لقر�آن«، 

بني  �جلن�شية  �ملمار�شات  �شرط يف  �أو  قيد  �أي  »وجود  و�دعاوؤه عدم 

�لرجل و�ملر�أة«. و�لقيد �لوحيد �لذي ي�شري �إليه هو مو�فقة �ل�شريكنينْ 

يف تلك �ملمار�شات؛ �أي �أن تتم �لعملية �جلن�شية بعيد� عن �أي مظهر من 

مظاهر �لعنف«. فكل �شيء »مباح« ح�شب ت�شوره �خلا�ص. بل جنده، 

وهو يقر بتحرمي �لإ�شالم لل�شذوذ �جلن�شي مثال، يوهم �لقارئ �لعادي 

وكاأن �مل�شلمني �عتادو� عرب تاريخهم �لطويل على ممار�شات جن�شية 

مثلية، مثل �لغت�شال جماعة، و�لإم�شاك باليد، و�لنوم جماعة.

هذ� �لكالم �خلطري، وغريه كثري، يحظى بتغطية �إعالمية كبرية، 
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خا�شة و�أن �لباحث ين�شر در��شاته، معتمد�ً منهجا �أكادمييا يف �لإحالة 

و�لتوثيق، ولكن �أي�شا يف �ملغالطة »وتعومي« �لقارئ!.

ويدعو هذ� �ملفكر �مل�شلمني - من خالل �لإعالم �لفرن�شي - �إىل 

�شرورة قر�ءة �لقر�آن �لكرمي قر�ءة جديدة، �أطلق عليها ت�شمية عجيبة: 

»�لقر�ءة �لن�شوية«، دون �أن يف�شح عن م�شمون �لطابع »�لن�شوي« يف 

لها،  مناق�ص  بتعبري  تذكرنا  �لت�شمية  ولعل  �لقبيل.  من هذ�  قر�ء�ت 

ونق�شد »�لقر�ءة �لرجولية« مبا متتاز به �لرجولة من �شالبة وخ�شونة 

ورعونة،  وجفاء،  �شلف،  من  به  متتاز  ملا  �أي�شا  ولكن  وباأ�ص،  وقوة 

وعربدة، وفحولة. و�لنتيجة �أن �لقر�ءة تن�شحب مبا�شرة على �لقارئ، 

وبذلك ي�شبح �لرجل �لعربي ذلك �لوح�ص �لأعر�بي، وتتحول �ملر�أة �إىل 

كائن �شعيف وو�هن.

�لقر�آن  مع  �لتعامل  �إىل  يدعونا  �لن�شوية«  »�لقر�ءة  مفهوم  فكاأن 

�لكرمي ب�شورة لي�شت فيها رقة �ملر�أة، و�إمنا �شعفها و�شحالة تفكريها. 

ورمبا تك�شف هذه �ل�شورة عن حقيقة موقف �لكاتب نف�شه �لذي يبدو 

�أنه يحمل �شورة �شلبية عن �ملر�أة، وذلك حينما يربطها ب�شفات �لعجز 

و�لهو�ن.

�لإ�شالم«  »�إ�شالح  �أجل  من  �أور��ص  خم�ص  �لباحث  هذ�  ويقرتح 

، يجملها يف �لعنا�شر �لتالية:
(1)

ح�شب تعبريه 

1- ت�شجيع �لتفا�شري �جلديدة للن�شو�ص �ملقد�شة (ويق�شد �لقر�آن 
�لكرمي و�لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة).

2- �لتاأكيد على متيز �لفرد و�أهميته و�أ�شبقيته، بل و�أف�شليته على 
�جلماعة. وهو بذلك يدعو �إىل �لتخلي عن فكرة �جلماعة �لإ�شالمية. 

و�إذ� حللنا هذه �ملقولة �أكرث ف�شوف »ت�شقط« �ل�شالة يف �مل�شجد ما 

1- Malek Chebel: 2006. Les 5 chantiers de L’Islam.

Le Nouvel Observateur. N. 2152، p.21. Du 02 au 08 février 2006.
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�ليوم  ت�شمية  تزول  بل  �جلمعة،  خطبة  وتزول  جماعة!  تتم  د�مت 

�لأ�شبوعي، لرتباطه بكل ما له �شلة بالتجمع؛ �أي �لكرثة و�لعدد.

3- �لتاأكيد على �أهمية �جلانب �ل�شيا�شي و�أ�شبقيته على �جلانب 
�لديني، فمثلما تخلى �لغرب عن �شلطة �لكني�شة، فعلى �مل�شلمني �ليوم 

�أن ي�شعو� حد� ل�شلطة �مل�شجد! و�لأمر هنا عبارة عن دعوة �شريحة 

بني  �لتام  �لف�شل  على  يقوم  �لذي  �ل�شائع  مبعناها  �لعلمانية  لتبني 

�ملمار�شات �لدينية وبني �شئون �حلياة �ليومية.

4- �إعادة �لعتبار �إىل مكانة �ملر�أة يف �لإ�شالم.

وتكفي �لإ�شارة �إىل م�شاألة »�إعادة �لعتبار« لكي يفهم �لقارئ �أن 

»مكانة �ملر�أة يف �لإ�شالم متدنية جد�«. و�لإعالم �لغربي ل يكف عن 

ترديد هذه �ملقولة. فكيف �شيكون �ملوقف عندما يرد هذ� �حلكم من 

�شخ�ص مثقف ينتمي �إىل �لإ�شالم وثقافته؟

5- �إعالن »�حلرب �ملقد�شة« م�شاألة متجاوزة وغري جمدية.

�إعطاء  �إىل  �لإ�شالم  وهو يق�شد »�جلهاد« حتديد�. ويدعو فقهاء 

�لأولوية لتلك �لآيات �لقر�آنية �لتي تدعو �إىل �ل�شلم و�ملحبة و�لإخاء.

و�لقارئ لهذ� �ملبد�أ �خلام�ص يت�شور �لإ�شالم وكاأنه دين حرب، و�أنه 

و�أنه يحبب  بالإرهاب،  �إل  ي�شتقيم  و�أنه ل  �ل�شيف،  �إل بحد  يقوم  ل 

�لقتل و�لتدمري و�لتنكيل و�لبط�ص و�إر�قة �لدماء، و�أن �ملوؤمنني به ما 

هم �إل جماعة من �ملجانني وم�شا�شي دماء، على �شاكلة در�كول.

و�خلطري يف هذه �ل�شعار�ت �خلم�شة هو ما ل تف�شح عنه �أي:

�ملو�شوع  لهذ�  خ�ش�شها  �لتي  �لفتتاحية  على  �ملثال  �شبيل  على  �لكرمي  �لقارئ  نحيل   (1)

�حل�شا�ص جد� يف فرن�شا �ل�شيد Jean-Francois Kahn رئي�ص حترير �لأ�شبوعية �لباري�شية 

Marianne يف �لعدد 488 بتاريخ 28 غ�شت - 01 �شتنرب 2006.
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- �لدعوة �إىل تاأويل جديد للقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية ل ير�عي 

 - �لعربي  �لرت�ث  مع  تامة  قطيعة  �إحد�ث  �أي  �لقدمية،  �لتفا�شري 

�لإ�شالمي.

- �لدعوة �إىل مكانة �لفرد، �أي حرية �لفرد يف �تباع تعاليم �لإ�شالم 

بال�شكل �لذي يرغب فيه، دومنا مرجعية فقهية �أو �شلطة �شرعية، �أي 

�إعطاء قيمة للفرد �ملو�طن على ح�شاب �لفرد �ملوؤمن. يحدث هذ� يف 

وقت �رتفعت فيه �أ�شو�ت مثقفني يهود يف فرن�شا �ليوم تندد باملغالة 

.
(1)

يف �لإح�شا�ص بالنتماء �إىل �لطائفة و�جلماعة لدى يهود فرن�شا 

(ومعها  �لعلمانية  و�إقر�ر  تام،  ب�شكل  �لدولة  عن  �لدين  ف�شل   -

وبعدها �لليرب�لية) مذهبا و�شريعة وعقيدة يف �لعامل �لإ�شالمي كله، 

�أي �لكتفاء بح�شور �شوري لرموز �لإ�شالم، و�إدخاله �شمن معاجلة 

ثقافية تذكر بالرت�ث �لقدمي، �أي بالأ�شاطري �أو �أ�شاطري �لأولني.

�لت�شرف يف ج�شدها وحياتها  �لكاملة يف  �إعطاء �ملر�أة �حلرية   -

�لأ�شبقية  له  و�لفرد  لها، ما د�مت فرد�،  تر�ه منا�شبا  �لذي  بال�شكل 

على �جلماعة (ح�شب �ملبد�أ �لثاين).

و�أحكامه،  بقو�عده  �ل�شريعة  يف  �ملقرر  باملعنى  �جلهاد  �إلغاء   -

و»تغييب« �لكر�مة و�لأنفة و�ل�شرف و�لعزة، و»قتل« للرجولة، و»تيئي�ص« 

للهمم، �أي �أننا �أمام دعوة بئي�شة للهو�ن، وهي �متهان لكر�مة �لإن�شان 

ولي�ص  �ل�شرعي  �لقر�آين  مبعناه  �جلهاد  عن  هنا  و�حلديث  �مل�شلم. 

باملعنى �ملتبنى يف �ل�شاحة �ليوم.

 Malek Chebel فاإ�شالح �لإ�شالم بال�شكل �لذي يثريه �لباحث

�أمام معاول هدم حقيقية  بل نحن  �لوفا�ص،  �شعار خاوي  �إل  ما هو 

م�شت �لعقيدة و�جلماعة و�ل�شريعة و�لفرد و�أركان �لإ�شالم!

1- Boualem Sansal: 2006. Poste restante: Alger. Editions Flammarion. 

Paris.
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�مل�شلم  حاجات  تلبي  ل  �ملقرتحة  �خلم�ص  �لأور��ص  �أن  و�لنتيجة 

و�طمئنان.  ر�حة  بكل  �لدينية  �شعائره  عن ممار�شة  ت�شغله  ما  بقدر 

فاملقرتحات �أعاله تقوم على �لهدم، و�مل�شلم بحاجة �ليوم �إىل �لبناء 

و�لإ�شالح.

 
(1)

 (2006) �شن�شال  بوعالم  �لرو�ئي  �جلز�ئري  �لكاتب  وين�شر 

�أن  على  ين�ص  �لذي  �جلز�ئر  د�شتور  عنيف  ب�شكل  فيه  يهاجم  كتابا 

دين �لدولة يف �لبالد هو �لإ�شالم. وهذ� يعني يف �عتقاده �أن �ل�شعب 

�جلز�ئري برمته م�شلم، و�أن غري �مل�شلم هو غري جز�ئري.

ومبا �أن درجات �لإميان و�لعتقاد متفاوتة، فاإننا �شوف ندخل يف 

 يتلخ�ص 
(1)

دو�مة عو�قبها غري ماأمونة. و�حلل يف �عتقاد هذ� �لرو�ئي 

يف »�عتماد �لعلمانية«.

�ملد�ر�ص  من  �لديني  �لتعليم  باإلغاء  �جلز�ئرية  �حلكومة  وين�شح 

�أقبية  يف  ن�شاأت  �لتي  �لعبادة  �أماكن  �إغالق  �إىل  ويدعو  �لعمومية، 

�لبنايات و�لعمار�ت، وينادي ب�شرورة �لعودة �إىل نظام نهاية �لأ�شبوع 

�لعاملي (�أي �ل�شبت و�لأحد)، ويحر�ص �ل�شلطات �لعمومية لكي تخف�ص 

�لزكاة  �إدر�ج  يف  حرجا  يبدي  ول  �ملاآذن،  �شوت  مكرب�ت  �شوت  من 

�شمن �ل�شريبة �لعامة، ويحث على �إدخال عملية بناء �مل�شاجد �شمن 

�لت�شميم �ملديري للمدن.

ويزعم هذ� �لرو�ئي �أن �للغة �لعربية �لر�شمية يف �جلز�ئر تختلف كثري� 

عن �للغة �لتي ي�شتعملها �جلز�ئريون، وهو ما يجعل هذه �حلالة - ح�شب 

�لع�شور  �أوروبا يف فرتة  عليه  كانت  �لذي  بالو�شع  �شبيهة   - �لكاتب 

�لو�شطى.

ويدعو �حلكومة �جلز�ئرية يف �لأخري �إىل �عتماد �للهجة �جلز�ئرية 

1- In: Le Nouvel Observateur. N. 2158، p.16. mars au 22 mars 2006.
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لغة وطنية يف �لبالد �إىل جانب �للغة �لفرن�شية.

وينادي  تغيريه،  �إىل  ويدعو  بالده،  د�شتور  يهاجم  �لرو�ئي  فهذ� 

بالعلمانية يف جمتمع يعرتف هو نف�شه �أنه جمتمع م�شلم. كما يدعو 

�إىل حذف �لتعليم �لديني، ويرغب يف �لعودة �إىل عطلة نهاية �لأ�شبوع 

يومينْ �ل�شبت و�لأحد، لأنها - ح�شب زعمه - عطلة عاملية. و�لعاملية 

يف عرف هذ� �لرو�ئي هو كل ما ي�شدر عن �لغرب. ويريد �شاحبنا �أن 

يخ�شع بناء �مل�شاجد لنظام معماري خا�ص، وكاأن �لبناء �حلايل لتلك 

�مل�شاجد يعمل على ت�شويه جمال �ملدن �جلز�ئرية.

لغة  �إىل  حتولت  �لتي  �لعربية  �للغة  من  و��شحا  موقفه  ويبدو 

�أي ع�شر  �أوروبا،  كال�شيكية؛ ذلك لأنها تذكره بالقرون �لو�شطى يف 

�لظلمات و�لتخلف و�جلهل.

لغة  (�للهجة)  �جلز�ئرية  �للغة  �عتماد  يف  يكمن  نظره  يف  و�حلل 

ر�شمية �إىل جانب �للغة �لفرن�شية.

هذ�  يف  بالذ�ت  �لفرن�شية  �للغة  عن  �حلديث  كثري�  ون�شتغرب 

�ل�شياق. فاإذ� كان هذ� �لرو�ئي يتحدث عن �لعاملية، و�إذ� كان ل بد من 

�ختيار لغة ترتبط من �لناحية �لإيديولوجية على �لأقل بفكرة �لعوملة، 

�للغات  �شعيد  على  مرموقة  مكانة  حتتل  لغة  �ختيار  �إل  عليه  فما 

�لعاملية �ليوم، ونق�شد حتديد� �للغة �لإجنليزية �أو �لإ�شبانية، �أما �للغة 

�لفرن�شية �لتي يريدها لغة ر�شمية للجز�ئر (وكاأننا يف عهد ��شتعماري 

عفا عليه �لزمن) فهي حتتل مر�كز متاأخرة جد� عن �للغة �لعربية من 

حيث �ل�شتعمال و�لنت�شار.

كل هذ� يو�شح �أن �لدعوة �إىل �لعلمانية و�لعاملية ما هي �إل �شعار�ت 

1- Mohamed Talbi. In: Jeune Afrique/ L’Intelligent. N. 2346-2347، PP. 

48-51. 46 ème Année. Du 25/12/2005 au 07/01/2006.
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تفتقد �جلدة و�لقوة �ملنطقية.

�أدنى  يجد  فال   
(1)

 (2006) طالبي  حممد  �لتون�شي  �ملفكر  �أما 

�لغربية،  قيم �حلد�ثة  وبني  �لإ�شالمية  �ل�شعائر  تعار�ص يف ممار�شة 

�شريطة  بينهما ممكنا  �لتو�فق  ح�شول  ويعترب  �مل�شاألة  يتد�رك  لكنه 

حتقق �شرط و�حد: وهو �لتخلي �لتام عن �ل�شريعة �لإ�شالمية.

ويتحدث عن نف�شه ب�شمري �ملتكلم قائال: »نعم �أنا م�شلم قر�آين«.

Moi، moi je suis un musulman coranique.

غري �أنه يعود ليعترب �لقر�آن ن�شا تاريخيا فقط.

ويقوم  تون�ص،  يف  منوبة  جامعة  تتزعمه  فكري  �جتاه  �إىل  وي�شري 

على �عتبار در��شة �لقر�آن �أمر� ممكنا، �شريطة »�إز�لة« هالة �لقد��شة 

عن �لقر�آن، �أي �شريطة �عتباره ن�شا »عاديا«، ميكن تف�شريه و�شرحه 

وحتليله وتاأويله. وي�شري �ملفكر طالبي �إىل �أن �لأ�شتاذ حممد �ل�شريف 

ه�شام  �ملعروف  �لتون�شي  �ملفكر  يذكر  كما  �لجتاه،  هذ�  لو�ء  يحمل 

�لتف�شري  يف  �جلديدة  �لتون�شية  �ملدر�شة  هذه  رو�د  �شمن  جعيط 

�لديني. فجعيط ل يرتدد يف �حلديث عن »�إ�شالم علماين«، �أي �إ�شالم 

دون �إله.

ويعترب �لباحث حممد طالبي �لقر�آن �لكرمي كتاب هد�ية، غري �أن 

�لو�شف ل يعني �إطالقا - ح�شب زعمه - �أنه ميكن �أن يكون �شريعة 

�أو قانونا!.

�ل�شوم م�شاألة  �إىل �حلديث عن رم�شان جنده يعترب  وحني ي�شل 

�أيام  من  حار  يوم  �ل�شيام يف  يطيق  ل  فهو  �ل�شائم«!  ملز�ج  »تخ�شع 

�ل�شيف �مللتهبة، خ�شية �أن ميوت من �لعط�ص!.

1- Allal El Maleh: 2005. Le surcoût de ramadan، p. 3. Perspectives du 
Maghreb، N. 7. Novembre 2005. Casablanca.
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�أننا �نتقلنا من تلك �لآر�ء �لتي تتحدث عن ق�شايا عامة  نالحظ 

مرتبطة بالإ�شالم، وتدعو �إىل حذفها �أو �إلغائها. �أما يف حالة �ملدر�شة 

�لتون�شية هذه فالأمر يختلف متاما. �إننا �أمام دعوة فيها �نتقاء لبع�ص 

�ملمار�شات �لإ�شالمية، �إننا نلج �إىل ما يكوِّن �ل�شريعة، ونختار منها ما 

ينا�شبنا، وندع ما ل طاقة لنا به!.

�إنه منهج �نتقائي ي�شعى �إىل �لن�شف و�لتدمري من �لد�خل (ولي�ص 

من �خلارج).

�إىل   
(1)

 (2005) �ملالح  عالل  �ملغربي  �ل�شحفي  �لكاتب  ويدعو 

كلما حل  و�لثقايف  �ل�شيا�شي  بالنفاق  �ملطبوع  �لتخلي عن ذلك �جلو 

�شهر رم�شان! ويزعم �أن �لن�شاط �لقت�شادي ي�شيبه �ل�شلل، وكاأننا يف 

حالة �إ�شر�ب عن �لعمل. وي�شف �ملوؤذنني »باأ�شياد �لتلوث �ل�شوتي«! 

ذلك  به  ويق�شد  �حلقيقي«،  »�لإميان  ي�شميه  فيما  در�شا  لنا  ويقدم 

حول  وجتنيده  �ل�شعب،  طاقات  يف  �لثقة  على  يقوم  �لذي  �لإميان 

�إىل  �لكاتب  يدعو  �أخرى:  وبعبارة  و��شح.  جمتمعي  تنموي  م�شروع 

�إحالل �لعمل حمل �لدين!.

�إل على �شل حركة  �إل دمياغوجيات ل تعمل  �لباقي فما هو  �أما 

�ملغرب �لقت�شادية.

�لكاتب  هذ�  كالم  يف  و��شحة  �لتخريبية  �لتدمريية  �لنزعة  تبدو 

�ل�شحفي �لذي يدعونا ظاهريا �إىل �لعمل، ولكن حني نتمعن يف كالمه 

وهو  �لإ�شالم.  على  �جتماعية خاطئة  يح�شب ممار�شات  مليا جنده 

يعي جيد� �أن ل عالقة لالإ�شالم بتلك �ملمار�شات.

�ملغربية  �لإعالم  و�شائل  يف  �حلديث  حوله  يكرث  �لذي  فال�شوم 

�لفرنكوفونية كلما حل �شهر رم�شان �أ�شبح ميثل عبئا على جملة من 

�ملثقفني �لذين ل يطيقون �لإم�شاك عن �لطعام و�ل�شر�ب و�أ�شياء �أخرى 

طيلة �أيام �ل�شهر �لف�شيل. وهم يرغبون لي�ص فقط يف عدم �ل�شيام، 

و�إمنا يريدون �ملجاهرة بالأكل يف �ل�شاحات و�لأماكن �لعمومية، با�شم 
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و�مل�شروبات  �ملاأكولت  لذ وطاب من  �لإن�شان يف ملء بطنه مبا  حق 

و�ملرطبات. و�خلطاأ �لفادح �لذي يقع فيه هوؤلء �مل�شربون عن �ل�شيام 

�لغريزية  �ل�شهو�نية  �لز�وية  هذه  من  لرم�شان  �ل�شيقة  روؤيتهم  هو 

فقط، �أي �لمتناع عن �شهو�ت �لبطن و�لفرج.

فهذه �لنظرة �لتي تقلل من قيمة رم�شان، وحت�شره يف ز�وية �شيقة 

�إبعاد  تتعمد  �لإن�شان،  لدى  طبيعية  عادية  �شرور�ت  عن  تخرج  ل 

من  ميثله  ملا  فيه،  �خلو�ص  وتتحا�شى  رم�شان،  يف  �لروحي  �جلانب 

قيمة ز�ئدة عند �لإن�شان �لعاقل و�ل�شوي و�ل�شليم. كما تتعمد ح�شر 

و�لتقاليد  بالعاد�ت  رم�شان يف ممار�شة �جتماعية طقو�شية، ترتبط 

�أكرث من �رتباطها مبمار�شات دينية جاءت مع �شهر �ل�شيام و�لقيام.

�إننا حني نقر�أ كالما من هذ� �لقبيل حول رم�شان عند كثري من 

مثقفينا نتذكر باملقابل �أدبيات يهودية تدعو �إىل �لعمل، و�إىل �حرت�م 

يوم �ل�شبت وباقي �لأعياد �لدينية �ليهودية �لأخرى، وذلك لكي ي�شمن 

ربه  لأو�مر  �متثل  لأنه  �لدينا،  يف  �ل�شعادة  لنف�شه  �ليهودي  �لإن�شان 

�لتي تدعو �ملوؤمن �إىل �إخال�ص �لنية، و�جلد، و�ملثابرة. ونلم�ص هذه 

�ل�شورة عن���د جمم���وع���ة من �ل�شعر�ء �ليهود �ملحدثني، مثل �لأديب 

.
)1(

 (1970-Nathan1910Alterman)

�أما �لقول باأن �لدين �حلقيقي هو �لعمل فكالم مردود بالنظر �إىل 

�رتباط �لإ�شالم بالعمل، من حيث هو قيمة �إن�شانية كربى.

�لعمل:  كثري� يف  نرددها  مقولة  �ل�شحفي  �لكاتب  ي�شمع هذ�  �أمل 

�لعمل عبادة؟

�أمل يقر�أ م�شمون �حلديث �لنبوي �ل�شريف �لذي يدعو �مل�شلم �إىل 

غر�ص �شجرة، حتى و�إن قامت �ل�شاعة؟

(1) كان بودنا �أن نقدم مناذج من هذ� �لإبد�ع يف لغته �لأ�شلية، �أي �للغة �لعربية، ثم نقوم بعد ذلك 

برتجمة �لن�شو�ص �إىل �للغة �لعربية، وذلك حتى نتمكن من تقدمي �شورة عن قيمة �لعمل و�شلته 

بالأعياد �لدينية يف �لت�شور �ليهودي.
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فكيف �إذن جنروؤ على رمي �لإ�شالم بتهم لي�ص لها �أ�شا�ص تاريخي؟

�إننا حني نذكر مناذج ثقافية من هذ� �لقبيل، فذلك ر�جع �إىل �للغة 

�لتي ف�شل �أ�شحابها ن�شر �آر�ئهم �جلريئة بها، وهي �للغة �لفرن�شية. 

وهم حني يحر�شون على �لكتابة بها فذلك لعتبار�ت عديدة:

- �لإيحاء باأن �لكتابة باللغة �لفرن�شية يرتبط بق�شايا فيها كثري من 

�جلر�أة و�لتحدي.

- �إعطاء �نطباع عام باأن �للغة �لعربية ل ت�شعف يف �خلو�ص يف 

ق�شايا من هذ� �لقبيل، وكاأنها لغة دينية مقد�شة فقط.

�ل�شدى  خالل  من  �جلريئة  �لآر�ء  لتلك  و��شع  �نت�شار  �شمان   -

�لإعالمي �لذي ترتكه يف و�شائل �لإعالم يف فرن�شا خ�شو�شا.

ت�شمى  جديدة   - قدمية  ثقافية  لهوية  �نتماء  عن  �لتعبري   -

�لفرنكوفونية.

�لإعالم  كامري�  ور�ء  و�جلري  و�ملجد،  �ل�شهرة  �إىل  �ل�شعي    -

�لغربي.

- �شمان مكان يف �ملنابر �لإعالمية �لغربية.

�إنا ندرك جيد� �أن كثري� من تلك �لأقالم �إمنا جتر�أت على �لإ�شالم 

لعلمها �مل�شبق بالإقبال �لذي تلقاه »�آر�وؤهم« و»حتليالتهم« و»نظرياتهم« 

كون  من  �أهميته  �لإقبال  هذ�  ويكت�شي  �لغربية.  �لإعالم  و�شائل  يف 

هوؤلء �ملثقفني �أبناء حقيقيني (جغر�فيا وتاريخيا على �لأقل) للثقافة 

�أكرث  �لثقافة  �أدرى بحقيقة تلك  �لعربية - �لإ�شالمية؛ وبالتايل فهم 

من غريهم.

�أي  جد�،  �لعاديني  (خ�شو�شا  �لغربيني  �ملو�طنني  من  كثري�  ولعل 
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�أولئك �لذين لديهم م�شتوى متو�شط يف �لتعليم)، وهم يقبلون على تلك 

�لآر�ء يعتقدون جازمني �أنها متثل �لإ�شالم من حيث هو ممار�شة دينية 

�أن يعربو�  بهوؤلء  و�لفر�ئ�ص. لقد كان حريا  �ل�شعائر  وجمموعة من 

�نطباع  �لإ�شالم، ودون تقدمي  �إىل  ين�شبوها  �أن  تلك دون  �آر�ئهم  عن 

�لفقهية  ق�شاياه  بع�ص  من  �أي  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  من  تنطلق  باأنها 

مثال. بعبارة �أخرى، كان ل بد من و�شع م�شافة و��شحة �ملعامل بني 

ر�أي �ل�شرع و�لر�أي �خلا�ص؛ وذلك حتى ل تلتب�ص �لأمور على �ملو�طن 

�لغربي �لعادي. لذ� فمثل هذه �لآر�ء �ملت�شلة بالإ�شالم متثل جزء� من 

للتاأثري  نظر�  �لغربي،  �لإعالمي  باخلطاب  �ملت�شلة  �لق�شايا  جممل 

�لذي حتدثه يف تلك �لو�شائل �لإعالمية يف �لغرب.

�أنها  ذلك  نف�شه،  �لغربي  �لإعالم  م�شالح  تخدم  �لآر�ء  تلك  ولعل 

تزيل �حلرج عن �لعاملني يف ذلك �لإعالم �لذين يجدون مادة د�شمة 

للتد�ول و�لن�شر، وكذلك �لغمز و�للمز، على نطاق و��شع جد�، وذلك 

�ملرتبطة  �لق�شايا  �أي نقال عن مثقفني يفهمون  �آخرين؛  �أنا�ص  با�شم 

بالإ�شالم �أكرث من �لغربيني �أنف�شهم، �أي �لفئة �لغربية �ملتخ�ش�شة يف 

�لإ�شالم.

لذ� نعتقد �أن �لطالع على �آر�ء هوؤلء �ملثقفني يدخل �شمن �لق�شايا 

�لتي يثريها �خلطاب �لإعالمي �لغربي، نظر� للغة �لتي مت بها ن�شر 

تلك �لآر�ء، ونظر� لطبيعة �جلمهور �لذي يتوجه �إليه هوؤلء �ملثقفون، 

ونظر�ً للتاأثري �ملتوقع على عموم �جلمهور.
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تو�صيــــات عـــــامــة
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متعددة  در��شة  يتطلب  �لغربي  �لإعالمي  �خلطاب  حتليل  �إن 

�مل�شتويات لهذ� �خلطاب من كتابة و�شورة و�شوت وكاريكاتري.

منرب  ومن  �آخر،  �إىل  غربي  بلد  من  �لإعالم  و�شائل  وتختلف 

�لغربي  �لعام  �ل��ر�أي  يف  تاأثريها  �أن  غري  �آخ��ر،  �إىل  �إع��الم��ي 

�ملكثفة  �ليومية  �ملتابعة  حجم  �إىل  بالنظر  ج��د�  كبري�  يظل 

�لو�شائل. لتلك 

ولعلنا ندرك جيد� �لوقع �لنف�شي لل�شورة على �مل�شاهد، ولعلنا 

عن  تنوب  �أن  باإمكانها  و�حدة  �شورة  �أن  �عتربنا  �إذ�  نغايل  ل 

�ل�شورة  ع�شر  �ليوم  نعي�ص  �أننا  ذلك  عديدة؛  وخطابات  مقالت 

�ل�شورة  هذه  �إن  بل  و�ملح�شو�شة.  �مللمو�شة  �ملادية،  جتلياتها  بكل 

�لذي  �لكبري  بالتاأثري  لذلك  �لأيقونة. ومنثل  ي�شبه  ما  �إىل  حتولت 

�لإعالمي  �لكت�شاح  ذلك  و�لوجد�ن  و�لعقول  �لنفو�ص  يف  يرتكه 

لدرجة  كليب«  »فيديو  �شكل  على  �مل�شورة  �لأغاين  متثله  �لذي 

�لتخمة. حد  و�شلت 

ونعتقد �أن �ملالكني لو�شائل �لإعالم يف �لغرب من �شركات ومقاولت 

وحكومات و�أفر�د �إمنا ي�شعون �إىل مترير خطابات معينة عن طريق 

�ل�شتغالل �لكبري لتلك �لو�شائل.

ندرك  �أن  علينا  يجب  �إعالمي  ي�شعنا يف خ�شم جتاذب  هذ�  كل 

�أبعاده �لثقافية و�حل�شارية �خلطرية جد�. كما يجب �أن ن�شتعد له مبا 

�أوتينا من �إميان و�إر�دة وعزمية من �أجل �مل�شاهمة و�مل�شاركة و�حل�شور 

�لو�زن و�لفعال.

�إن ح�شورنا دليل على وعينا باأهمية �خلطاب �لإعالمي �ليوم �أكرث 

�لف�شائية  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  »تنا�شل«  ولعل  م�شى.  وقت  �أي  من 

�مل�شاهد  نف�شية  �ل�شورة على  ندرك خطورة  و�لغربية جعلنا  �لعربية 

�لغالب  تخاطب يف  �لقنو�ت  فتلك  منه خ�شو�شا،  و�ل�شباب  �لعربي، 
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فالأغاين  و�ل�شر�ب.  �لوهم  وتبيع  �ل�شهو�ت،  وتثري  �لغر�ئز،  �لأعم 

�مل�شورة تعطي �لنطباع باأن عاملنا عبارة عن جزيرة ��شتو�ئية، فيها 

�ملكتنزة  و�لأرد�ف  �لأ�شقر،  و�ل�شعر  �ملليح،  و�لوجه  و�خل�شرة،  �ملاء، 

و�ملمتلئة... و�أن همنا �ليومي يف �لعامل �لعربي ينح�شر يف �ل�شكوى 

لدرجة  و�لهجر�ن،  بال�شد  يقابلنا  �ملع�شوق  و�أن  �إليه،  �أو  من �حلبيب 

حتول فيها �مل�شاهد �لعربي وكاأنه كومة من �لعقد �لنف�شية و�لعاطفية، 

وخز�ن من �ملكبوتات �ملجه�شة. �إننا �أمام �شورة منطية �أف�شدت �لذوق 

�لعام، وقتلت �لفن، وو�أدت �لإبد�ع!

�إن هذ� �لنوع من �لقنو�ت �لتي تذيع �شور �لأج�شاد �لعارية �شباح 

م�شاء، وتعذب �مل�شاهد �لعربي باأ�شو�ت هي �أقرب �إىل �لنهيق و�لنعيق 

منها �إىل �لغناء، ل تعرب عن طموحات �ل�شباب �لعربي ول عن تطلعاته 

ول عن همومه، بقدر ما تثري فيه �لغر�ئز و�ل�شهو�ت، وت�شجعه على 

�لرذيلة و�لف�شاد؛ وهو ما ي�شع تلك �لقنو�ت �أمام م�شئوليات �أخالقية 

كربى يف كل ما تبثه من �شور ل ترتبط بال�شرورة بالو�قع يف بعده 

�لو�قعي.

وحني نبدي �ملالحظات �أعاله فالأننا نطمح �إىل �لرفع من م�شتوى 

قنو�تنا �لف�شائية �لعربية، ول�شنا هنا ب�شدد �لدعوة �إىل فر�ص و�شاية 

�أخالقية لأن غر�شنا هو �لرتقاء مب�شمون منتوجنا �لإعالمي حتى 

يكون ح�شوره فعال وناجعا. ثم ل نن�شى �لتذكري باأن �إقبال �مل�شاهد 

تنا�شلها  على  ي�شجع  �لذي  هو  �لقنو�ت  من  �لنوع  ذلك  على  �لعربي 

�ملنطق  و�لطلب يف  �لعر�ص  قانون  �أمام  فنحن  �لفظيع.  �ل�شكل  بهذ� 

�لتجاري. فامل�شاهد زبون ي�شتهلك مادة تلفزيونية مثال، وكلما �زد�د 

�إقباله على ذلك �لنوع من �لقنو�ت �رتفعت حمى �ملناف�شة بينها من 

�أجل ك�شب ر�شا �مل�شرتي/ �مل�شاهد.

ولكن ما عالقة هذ� كله مبو�شوع هذ� �لكتاب �ملتو��شع؟ �إننا نخت�شر 

�جلو�ب يف هذه �جلملة: �إن هذه �لقنو�ت �لعربية حتدث خلال كبري� 

تكاد ل  �لغربي. فهي  �مل�شاهد  �لفهم و�ل�شتيعاب لدى  على م�شتوى 
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تقدم له �شيئا عن �لإ�شالم، بل رمبا تعطي �نطباعا عن �شورة مغايرة 

متاما عن �لإ�شالم كما يتد�ولها �لإعالم �لغربي. كما �أن قنو�تنا �لعربية 

قارة  بر�مج  من خالل  �ملو�شوع  هذ�  ملناق�شة  كثري�  تتحم�ص  ل  هذه 

تخ�ش�شها لهذه �لق�شية �ل�شائكة. ولكن �أل يحق لهذه �لقنو�ت �لعربية 

�أن تبدي وجهة نظر فيما يعرفه �لعامل من �أحد�ث خطرية؟ وملاذ� ت�شر 

يف �لغالب �لأعم على جتنب �خلو�ص يف �ل�شيا�شة و�لثقافة و�لإعالم 

و»�لريا�شية«  »�لفنية«  �لنماذج  بع�ص  ت�شبح  وملاذ�  و�لإبد�ع؟  و�لفكر 

مبثابة »�لقدوة �حل�شنة« من �أجل �لو�شول �إىل �ل�شهرة و�ملجد؟.

وحني نعود �إىل م�شاألة �لإ�شالم و�شلته بو�شائل �لإعالم يف �لغرب، 

�لإ�شالمي  للفكر  ت�شمن  كربى  �إ�شرت�تيجية  �عتماد  نقرتح  فاإننا 

�إيجابيا يف �ل�شاحة �لإعالمية �لعاملية. وتقوم هذه  �لو�شطي ح�شور�ً 

�خلطة على �لتوجهات �لعامة �لتالية:

1- �ملتابعة �ليومية �حلثيثة لكل ما ي�شدر عن �لإ�شالم يف و�شائل 
�لإعالم �لغربية. وهذ� يتطلب �إن�شاء »مر�شد«، �لهدف منه جمع �ملادة 

�لإعالمية، وت�شنيفها، وحتليلها، ودر��شتها، وتقدميها جلهات خمت�شة 

تكون مهمتها �لرد و�لتعليق �ملبا�شر �إن �أمكن ذلك، عرب قنو�ت (لي�شت 

بال�شرورة تلفزيونية) فعالة وناجعة.

2- �إن�شاء »بنك للمعلومات« حول �لق�شايا �لتي تثار با�شم �لإ�شالم 
�شحة  ملدى  �إح�شاء  بعمليات  و�لقيام  �لغربية،  �لإعالم  و�شائل  يف 

�رتباط تلك �لق�شايا بالإ�شالم.

�لت�شال  ربط  �لأ�شا�شي  هدفه  يكون  �إعالمي  مركز  تكوين   -3
�ملبا�شر باملحطات �لتلفزيونية �لغربية: �ملحلية، و�لف�شائية، وتلك �لتي 

تبث عرب �لإنرتنت، و�لتدخل لدى �مل�شئولني عنها يف كل ما يذ�ع حول 

و�لزمالة  �ل�شخ�شية  �ل�شد�قات  دور  يخفى  ول  �لغرب.  يف  �لإ�شالم 

�ملهنية يف ربط ج�شور �حلو�ر بني �ملهتمني ب�شئون �لإعالم يف �ل�شرق 

و�لغرب. وميكن �أن يحدث هذ� بعيد� عن �ل�شخب �لإعالمي يف غياب 
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حو�ر، قو�مه �ملودة و�ل�شد�قة و�لإخاء بني بني �لب�شر.

وعموم   �مل�شلمني  �لعرب  �ملثقفني  باأولئك  �ل�شلة  ربط   -4
منهم  فكثري  �لغرب.  و�ل�شتقر�ر يف  �لعي�ص  ف�شلو�  �لذي  �مل�شلمني 

منه  وما هي  �لغربية،  �لإعالم  و�شائل  لالإ�شالم يف  ق�شايا  ين�شبون 

يف �شيء. لذ� ينبغي تنبيههم �إىل �لزلت �لتي يرتكبونها، عن جهل 

�لت�شريعي  �أو ق�شد، وهم يدعون معرفة كافية بالإ�شالم يف جانبه 

�أو �لفقهي �أو �لتاريخي �أو �لعقدي �أو غريه.

5- �شرورة �إتقان جملة من �للغات �لأوروبية، وذلك من �أجل حتليل 
�لن�شو�ص بعد جمعها �نطالقا من لغاتها �لأ�شلية �لغربية.

6- ت�شجيع �ملثقفني �ملهتمني بق�شايا �لإ�شالم و�لإعالم يف �لغرب 
على ن�شر �أبحاثهم ودر��شاتهم باللغات �لأجنبية؛ وذلك لكي ينخرطو� 

يف حو�ر مبا�شر مع �أهل �لغرب، من �أجل ت�شحيح كثري من �ملفاهيم 

�خلاطئة حول �لإ�شالم يف �لغرب عموما.

7- تنظيم لقاء�ت دورية مع بع�ص �ملالكني لو�شائل �لإعالم �لغربية 
(وما  �لغرب  يف  �لإ�شالم  عن  مو�شوعية  �شورة  تقدمي  يف  �لر�غبني 

�أكرثهم)، وت�شجيع �لتو��شل معهم من خالل تبادل �لرب�مج و�خلرب�ت 

و�لتجارب.

8- �إطالق قناة ف�شائية عربية �إ�شالمية (متعددة �للغات) تخاطب 
�لر�أي �لعام �لغربي، وتعرف بالإ�شالم دين �لو�شطية و�ل�شلم و�ل�شالم 

و�ملحبة و�لعلم و�لأخالق... وتبتعد عن �لنعر�ت �لطائفية و�لنزعات 

تلك  ت�شعى  �أن  ينبغي  كما  و�لعرقية.  �ل�شخ�شية  و�حلز�ز�ت  �ملحلية 

�لقناة �إىل تقدمي خدمة �إعالمية متكاملة لوكالت �لأنباء و�ملوؤ�ش�شات 

�لإعالمية �ملهتمة مبو�شوع �لإ�شالم يف �لغرب. هذه �لقناة تكون �للبنة 

�لأوىل يف �شبيل تاأ�شي�ص موؤ�ش�شة �إعالمية متكاملة.
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9- �عتماد �حلو�ر �لهادئ �لر�شني منهجا يف �حلديث �إىل و�شائل 
و�لقدحي  �ملنفعل  �خلطاب  �أ�شكال  عن  و�لبتعاد  �لغربية،  �لإعالم 

و�لالذع �لذي يف�شد �لق�شايا، وينفر �لنفو�ص.

�إن�شانية  10- �لإ�شالم دين وثقافة وح�شارة و�شلوك و�إبد�ع وقيم 
نبيلة؛ فليكن �شلوكنا - نحن �مل�شلمني �أول - �شلوكا ر�قيا يف �خلطاب 

و�لهند�م و�للغة و�ل�شكل و�ملظهر و�لت�شرف و�ملعاملة.

�إن هذه �لإ�شرت�تيجية �لإعالمية �لتي ندعو �إليها جتعلنا حا�شرين 

يف �ل�شاحة �لإعالمية �لغربية. وحتى يكون هذ� �حل�شور �أكرث فعالية، 

طريق  عن  مبا�شرة  �لغربي  �لعام  �لر�أي  خماطبة  �إىل  ندعو  فاإننا 

�أو مكتوبا. ومن �أجل حتقيق  �أو م�شموعا  �خلطاب، �شو�ء كان مرئيا 

هذ� �لغر�ص نعترب �إن�شاء موؤ�ش�شة �إعالمية تت�شمن د�ر ن�شر وحمطة 

�إذ�عية و�أخرى ف�شائية و�أخرى على �لإنرتنت م�شاألة �شرورية.

وننبه على �أن �ملطلوب من هذه �ملوؤ�ش�شة تكوين �لباحثني �ملهتمني 

مبو�شوع �لإ�شالم يف و�شائل �لإعالم �لغربية، وتدريبهم على �ل�شتغالل 

�حل�شن لتقنيات �لتو��شل �حلديثة �لتي يعتمد عليها �لإعالم �لغربي 

مدة  �لغرب  يف  عا�شو�  قد  �لباحثون  هوؤلء  يكون  �أن  ونف�شل  �ليوم. 

�أو �لعمل... فهوؤلء  �أو لأجل �لتدريب  �إما لأجل �لدر��شة  من �لزمن، 

ميتلكون �لقدرة على ��شتيعاب جملة من �لإيحاء�ت و�لإ�شار�ت �لتي 

ترد يف �خلطاب �لإعالمي �لغربي، كما ي�شتطيعون فهم �لعقلية �لغربية 

و�لثقافية  �لجتماعية  فالبيئة  و�مل�شلمني.  �لإ�شالم  عن  حديثها  يف 

و�لنف�شية ت�شاهم كثري� يف ت�شكيل كثري من �لت�شور�ت و�لروؤى حول 

مو�شوع �لإ�شالم يف �لغرب.

ول نن�شى �أن نتوجه بخطابنا هذ� �إىل �أبناء جلدتنا �لذين يعي�شون 

يف �لغرب �ليوم، وذلك عن طريق توعيتهم بدورهم يف �إطار �لتفاعل 

�حل�شاري بني �ل�شرق و�لغرب. ونكاد ل نغايل �إذ� قلنا �إن ح�شورهم 

�أو  �شامتا  كان  و�إن  �حلو�ر،  �أ�شكال  من  �شكل  هو  �لغرب  �لبدين يف 
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جامد�. وننبه هوؤلء على �أهمية تطابق �شلوكهم مع  تعاليم �لإ�شالم. 

كما ندعوهم (خا�شة �لعامة منهم) �إىل �شرورة جتنب �حلديث �إىل 

و�شائل �لإعالم �لغربية كيفما �تفق.

ونتذكر هنا - على �شبيل �ملثال فقط - ت�شريحا �أدىل به مهاجر 

�لكربى  �لإ�شالمية  �ملتاجر  �أحد  يف  جز�ر�  يعمل  هولند�،  يف  عربي 

هناك. فحينما �ُشئل عن ر�أيه حول �لر�شوم �لكاريكاتريية �لد�مناركية 

�مل�شيئة للر�شول �لكرمي، كان جو�به كالتايل: »�إن هذ� �ل�شريط حول 

ر�شول �لإ�شالم ل ميكن �ل�شماح ببثه �إطالقا«.

فمثل هذ� �لت�شريح يعطي �نطباعا للم�شاهد �لغربي �أن �لإن�شان 

طبيعتها  يجهل  ق�شية  عن  يد�فع  �لغرب   يف  يعي�ص  �لذي  �لعربي 

�ل�شريط  وبني  �لكاريكاتريية  �لر�شوم  بني  ما  ف�شتان  وم�شمونها؛ 

يف  �لعربي  لالإن�شان  �لثقايف  �مل�شتوى  �إىل  تلميح  وهنا  �ل�شينمائي. 

تت�شل  �أخرى  ق�شايا  حال  فكيف  ق�شاياه  يجهل  كان  فاإذ�  �لغرب. 

بالغرب ب�شكل مبا�شر؟

�أن �لرتكيز على مهنة ذلك �لعربي يحمل يف ثناياه كثري� من  كما 

�لدللت �مل�شكوت عنها، ولكن تف�شحها �ملهنة. فاجلز�ر معناه �ل�شكني 

�ل�شورة  فيجعل  �لوزرة  على  �لدم  منظر  �أما  و�لقتل،  و�لذبح  و�لدم 

�آلت  �ل�شكني وما يت�شل به من  �أكرث ماأ�شاوية. وحني نذكر  �لدموية 

و�لقهر  و�لبط�ص  �لعنف  �إىل  مبا�شرة  وعينا  ل  يذهب  حادة  تقطيع 

و�لإجر�م و�لتنكيل. وتبدو �مل�شافة ق�شرية جد� بني �ل�شكني و�ل�شيف. 

�لنمطية يف  بال�شورة  يذكر  لل�شكني  �حلامل  �مل�شلم  �لعربي  فاجلز�ر 

�لإعالم �لغربي عن �لإن�شان �مل�شلم �حلامل لل�شيف!!.

ف�شورة �جلز�ر تذكر �مل�شاهد �لغربي ب�شورة دموية عن �لإ�شالم. 

�لتفكري  بطبيعة  �لنطباع  يتعمق  �شحال  �جلز�ر  كالم  يكون  وحينما 

�ملحدودة و�ملتدنية �لتي متري �لعقل �لعربي - �لإ�شالمي.



قناة  على  بالظهور  »م�شرور�«  غريه  �أو  �جلز�ر  ذلك  كان  فاإذ� 

تلفزيونية مثال، ف�شورته �لتي �أعجبته هو �شخ�شيا �أ�شاءت �إىل �لآلف 

من �مل�شاهدين �لذين ينتظر بع�شهم جمرد لقطة و�حدة ليزد�د حنقهم 

على �لإ�شالم و�مل�شلمني.

�ملتطرف  �ليمني  لزعامات  �لفر�شة  �ل�شورة  هذه  مثل  وتعطي 

وعدم  و�لإرهاب،  �لإ�شالم  بني  �خللط  يتعمدو�  لكي  �أوروبا  يف 

و�لهجرة... و�لقلق، و�خلوف،  �ل�شتقر�ر، 

يفهمها  �لتي  بلغته  �لغربي  �لعام  �لر�أي  نخاطب  �أن  �أخري�  وعلينا 

وبف�شل  �لنبيلة،  و�لأخالق  �حل�شن،  و�ل�شلوك  �لطيبة  وبالكلمة  �أول، 

�شميم  من  هي  معامالت  وكذلك  �لإ�شالم،  تعاليم  تطابق  ت�شرفات 

�لدين �حلنيف.

�لإ�شالم  �إىل  ميت  ل  �شلوك  من  �أنف�شنا  على  نخ�شى  �أن  وعلينا 

ب�شلة، و�أن نتجنب �إطالق �حلديث على عو�هنه يف �ملنابر �لإعالمية 

�ملختلفة؛ ذلك �أن �ل�شعي �إىل �ل�شهرة و�ملجد و�لنجاح �ملادي و�ملعنوي 

و�لأدبي ل ينبغي �أن يكون حافز� ي�شل بنا حد �جلنون، ويدفع بنا �إىل 

�لت�شرف بطريقة فيها كثري من �حليلة، و�لغدر، و�خلد�ع... وقليل من 

�ملروءة، و�لعفة، و�لنبل، و�ل�شهامة.

�إن هذه �لإ�شرت�تيجية ميكن �أن تكون مو�شوعة على �ملدى �لبعيد. 

وميكن حتقيقها �شريطة �إخال�ص �لنية، و�ل�شروع بعزمية، وحزم و�إر�دة، 

و�إ�شر�ر. ويجب �أن يكون عملنا خال�شا لوجه �هلل �شبحانه وتعاىل.
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خـــاتــــــمــة
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   �إن �حلديث عن �خلطاب �لإعالمي �لغربي يف عالقته مبو�شوع 

�ملتابعة  نف�ص يف  وطول  و�أناة  ويتطلب �شرب�  مت�شعبا،  يبدو  �لإ�شالم 

و�لت�شنيف و�لدر��شة و�لتحليل.

�لتقني  �لتطور  �ملو�شوع  هذ�  يف  �لبحث  �شعوبة  من  يزيد  ومما 

�لو�شائل.  لتلك  �لإعالمية  �خلدمة  طريقة  يف  ح�شل  �لذي  �لهائل 

فالبث �لرقمي، و�لباقات �لإذ�عية و�لتلفزيونية، و�ملو�قع �لإلكرتونية، 

�ملجانية..  و�ملالحق  و�ملجالت  و�جلر�ئد  لل�شحف  �جليد  و�لإخر�ج 

كلها تقنيات جديدة ت�شجع �جلمهور �لغربي على �لإقبال عليها ب�شكل 

مكثف، خ�شو�شا �أن ذلك �جلمهور مولع باملطالعة و�لقر�ءة يف �ل�شاحات 

و�لأماكن �لعمومية، ويف و�شائل �لنقل و�ملو��شالت �ملختلفة.

�شوتا  باجلودة:  �لغربية  �لإعالم  و�شائل  تتميز  �ل�شكل  حيث  فمن 

�أن  تريد  �أخرى  و�شائل  �أمام  حتديا  ي�شكل  ما  وهو  وكتابة،  و�شورة 

تخو�ص غمار �ملناف�شة، كما ي�شكل حتديا �أمام �أي معاجلة �أو در��شة ل 

تاأخذ بعني �لعتبار م�شاألة �ملظهر هذه، و�إن كانت �شكلية من �لناحية 

�ملنهجية.

پ ونظر� لتوفر تلك �لو�شائل على �إمكانيات تقنية ومادية وب�شرية 

هائلة، فاإنها ��شتطاعت �أن تكون د�ئمة �حل�شور يف مو�قع �لأحد�ث، 

مهما بعدت �مل�شافات. فهذه �لو�شائل تتميز، بالإ�شافة �إىل �جلودة، 

بالفعالية؛ فهي جاهزة للبث يف �أي حلظة وحني، ومن �أي نقطة تغطية، 

نظر� ل�شبكة �ملر��شلني �لتي تتوفر عليها.

خدمات  من  �ل�شتفادة  على  هائلة  قدرة  �لو�شائل  هذه  ومتتلك 

�لباحثني و�خلرب�ء وحتليالتهم؛ وهو ما يجعل خطابها موؤثر� يف �لر�أي 

�لعام �لغربي.

مز�يا  جانب  �إىل  و�لقيمة،  و�لفعالية،  �جلودة،  �ل�شفات:  فهذه 

كبري  تاأثري  ذ�ت  �لعموم  على  �لغربية  �لإعالم  و�شائل  جتعل  �أخرى، 
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وح�شور قوي، ومن خالل ح�شولها على ن�شبة م�شاهدة عالية، ومتابعة 

متو��شلة لرب�جمها �ملختلفة.

�لبث  يف  �لر�قي  �مل�شتوى  هذ�  على  �لو�شائل  تلك  كانت  و�إذ�  پ 

و�خلدمة، فاإننا ننتظر منها معاجلة خا�شة ملو�شوع �لإ�شالم يف �لغرب، 

وذلك لعتبار�ت عديدة جنمل بع�شها يف �لعنا�شر �لتالية:

و�لإ�شالم  �مل�شيحية  بني  جتمع  �لتي  »�ملتوترة«  �لعالقة  طبيعة   -

�أن  �إىل  ت�شعى  ديانة  �لأقل، فكل  �لوجودية على  �لدينية  �لناحية  من 

تكون حاملة للكلمة �لطيبة. فاإذ� كانت �مل�شيحية تعترب نف�شها مكملة 

لليهودية، ونا�شخة لكثري من تعاليم �شريعة مو�شى عليه �ل�شالم، فاإن 

يعني  ما  وهو  قاطبة؛  للب�شرية  �لإلهية  للر�شالة  �لإ�شالم جاء مكمال 

جتاوز�، �شمنيا و�شريحا، للم�شيحية باملنطق نف�شه �لذي تعاملت به 

�مل�شيحية مع �ليهودية.

- �حل�شور �لكبري للعن�شر �لعربي �لإ�شالمي يف بالد �لغرب؛ وهو 

�أوجد �حتكاكا مبا�شر� من حيث �لعالقات �لجتماعية و�لثقافية  ما 

بني �ل�شرق و�لغرب.

يف  �لغرب  م�شرية  طبعت  �لتي  �ملت�شابكة  �لتاريخية  �لعالقات   -

»تو��شله« مع �ل�شرق، من خالل �حلروب �ل�شليبية، وحمالت �لتب�شري 

�لتن�شري، و�لدور �لأ�شا�شي �لذي قام به كثري  و�ل�شتعمار، وموجات 

من �مل�شت�شرقني و�مل�شت�شرقني �جلدد، وهو دور ل يت�شف باملو�شوعية 

و�لنز�هة يف جميع �ملنا�شبات و�لظروف و�لأحو�ل.

- طبيعة �لغرب �لقلقة على م�شتقبل �لعالقة �لتي تربطه بال�شرق 

وغريه من �لأطر�ف �أو �لهو�م�ص يف �شلتها بفكرة �ملركز، �أي �لغرب 

�حلري�ص على دو�م مركزيته �أمام »بد�ية ن�شوء وعي« ب�شرورة جتاوز 

زيف  على  تقوم  مماثلة  �أخرى  ثنائيات  وكذ�  �لثقافية،  �لثنائية  هذه 

قبيل:  من  و�ل�شر�ع،  �لقلق  من  حالة  وترتجم  ومو�شوعي،  منهجي 

�ل�شمال و�جلنوب، و�لأنا و�لآخر، و�لذ�ت و�ملو�شوع.
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�لغربية؛ وهو ما يجعل هذ�  �لثقافة  �ل�شر�ع يف  - حمورية فكرة 

�لباردة،  فبعد �حلرب  يت�شارع معه.  بوجود عدو  �إل  يحيا  �لغرب ل 

وموت  �ل�شيوعية،  ونهاية  برلني،  جد�ر  و�نهيار  �لنجوم،  وحرب 

�لدكتاتوريات... كان ل بد من �لبحث عن عدو جديد، وهو �لإ�شالم 

�ليوم، و�إن كان �لد�ر�ص ياأ�شف لهذ� �حل�شور �لإ�شكايل حلقيقة �ل�شر�ع 

يف فكر �لغرب، ويتمنى �أن تقوم حركة ت�شحيحية يف هذ� �لجتاه.

- �لأزمة �لوجودية �لتي يعرفها �لغرب حاليا، وذلك نتيجة حتمية 

لنهيار نظام �لأخالق. ويتجلى ذلك يف مظاهر عديدة، منها تفكك 

و�لك�شب،  �لربح  من  مزيد  �إىل  و�ل�شعي  �لأنانية،  وطغيان  �لأ�شرة، 

و�شعية  دينية  ممار�شات  وظهور  �لتقليدية،  �لروحانيات  و�نح�شار 

على  وعزما  حزما  �ل�شرق  �أهل  من  تتطلب  �لأزمة  هذه  جديدة. 

�لتو��شل مع هذ� �لغرب �لقلق و�مل�شطرب يف عمومه، وم�شاعدته من 

�أجل �خلروج من حالة �خلوف تلك.

- �لعد�ء �لذي يكنه بع�ص �أهل �لغرب لالإ�شالم لدرجة ت�شل �إىل 

ثقافية  رو��شب  �إىل  منها  كبري  جزء  يف  �حلالة  هذه  وتعود  �لهو�ص. 

ترتبط بالرتبية د�خل �ملجتمعات �لغربية عموما. لذ� ينبغي معاجلة 

عن  للمد�فعني  �لو�زن  �حل�شور  طريق  عن  �ملر�شية  �حلالة  هذه 

�لإ�شالم، و�ملوؤمنني بر�شالته �لإن�شانية �ل�شمحة.

و�مل�شلمني  لالإ�شالم  �لغرب  لعد�ء  �لثقافية  �جلذور  يف  �لبحث   -

يف  �لرتبية  نظام  �إىل  �لرجوع  �لتق�شي  هذ�  منا  ويتطلب  عموما. 

�لغرب، و�لطالع على �ملناهج �لدر��شية و�لتعليمية �ملعتمدة يف كثري 

من �لبلد�ن �لأوروبية، وحتليل �أدبيات كثري من �ملنظمات، و�لأحز�ب، 

و�لهيئات �ل�شيا�شية و�حلقوقية و�لنقابية، و�لتنقيب عن رو��شب ذلك 

�لعد�ء، و�إن تطلب منا ذلك �لرجوع �إىل �ملا�شي �لبعيد، �أو ��شتح�شار 

بع�ص �ملمار�شات غري �لأخالقية �لتي �شدرت عن بع�ص �ملنتمني �إىل 

�لإ�شالم وثقافته. فنحن �أمام ور�ص كبري للتحليل �لنف�شي للعالقة �لتي 

ربطت �لغرب بال�شرق.
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ويك�شف لنا مو�شوع »�لإ�شالم يف �لغرب« عن �لدور �لو�زن �لذي 

فاملفكر  وحديثا.  قدميا  �لغربية،  �ملجتمعات  د�خل  �ملثقف  به  يقوم 

ويب�شط جملة من  �لنظريات،  كثري� من  يقرتح  �لأوروبية  �لبلد�ن  يف 

�لعو�طف،  يهيج  �أن  كما ميكن  �خلو�طر،  يهدئ  �أن  وي�شتطيع  �لآر�ء، 

ويثري �حل�شا�شيات، وي�شغل �لر�أي �لعام بتحذير�ته �ملوغلة يف �لت�شاوؤم، 

�أو فر�شياته �لتي تقود �إىل توقعات �إيجابية... فاملثقف �شاحب دور 

ريادي د�خل �ملجتمعات �لغربية، وهو ل يحيا يف »برجه �لعاجي« كما 

جرت �لعادة قدميا، وينظر �إىل نب�ص �ملجتمع من فوق، �إنه منخرط يف 

موؤ�ش�شات �ملجتمع �لذي يحيا فيه، وي�شاهم يف �لن�شاط �لعام بف�شل 

�لريادي يفر�ص على  �مل�شاألة، فالدور  �لد�ئم. ول عجب يف  ح�شوره 

�ملثقف هذ� �حل�شور، وهذ� تقليد غربي قدمي. وهو ي�شعى - من خالل 

ذلك �حل�شور - �إىل تاأمني قدر كاف من �مل�شد�قية لبحوثه و�أعماله 

ودر��شاته وحما�شر�ته يف كثري من �ملنابر �لإعالمية و�لأكادميية.

ولعل �مل�شاألة �لثقافية حينما توؤخذ يف هذ� �لبعد �لذي يجمع بني 

دور �ملثقف من جهة، وحاجته �إىل �حل�شور �لإيجابي من جهة �أخرى، 

ت�شعنا وكاأننا �أمام »�شفقة« متت �مل�شادقة عليها �شمنيا بني �ملثقف 

و�ملجتمع.

فنحن �أمام دور جديد للمثقف د�خل �ملجتمعات �لغربية، وهو دور 

يرتبط ب�شرورة �حل�شور�لفعال و�مل�شاهمة �لإيجابية، وكذلك بالرغبة 

�ل�شخ�شية يف �شمان مكانة فكرية د�خل تلك �ملجتمعات. ول تخفى 

�لنتائج �لعك�شية ملثل هذ� �لتوجه �جلديد لدى كثري من �ملثقفني يف 

�لغرب �ليوم. ولعل �لعالقة �لوطيدة �لتي تربط كثري� منهم بو�شائل 

�لإعالم لغر�ص �ل�شتفادة منها ميكن �أن ت�شلح دليال على هذ� �لتوجه 

�لفكري �جلديد. ومما يغذي توجها من هذ� �لقبيل �ملناف�شة �ملحتدمة 

بني �ملثقفني �ليوم من �أجل �لو�شول �إىل �إحد�ث قدر �أكرب من �لتاأثري 

�أي �حل�شور �لد�ئم يف �ملجتمعات �لتي يحيون فيها من خالل و�شائل 

�لإعالم مثال، �إىل جانب طرق �أخرى مثل �لن�شر و�إلقاء �ملحا�شر�ت، 

و�مل�شاهمة يف جمعيات مدنية �أو حزبية �أو نقابية.
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وحينما نتحدث عن �لدور فنحن نق�شد �لتاأثري �لذي يرتكه �ملثقف 

يف �لغرب �ليوم، �شلبا �أو �إيجابا. فعلى �إثر �لأحد�ث �لتي �شهدتها فرن�شا 

يف �شتاء 2005 (�نتفا�شة �ل�شباب على قانون �ل�شغل �جلديد) قر�أنا 

خطابا لكثري من �ملثقفني يف فرن�شا يك�شف عن »حقد و��شح« لهوؤلء 

�ملثقفني على �أولئك �ل�شباب لي�ص فقط من حيث �لنتماء �لديني لدى 

�ل�شباب �لغا�شب، و�إن كانت �مل�شاألة فيها كثري من �ملبالغة كما �أو�شحنا 

ذلك يف �لف�شل �لأول من هذ� �لكتاب �ملتو��شع، ولكن بالنظر �إىل كون 

هوؤلء »�لغا�شبني« �شبابا �أول و�أخري�. ولعل هذ� �ملوقف �ل�شلبي �لذي 

عرب عنه كثري من هوؤلء �ملثقفني نحو �ل�شباب �أدخل �ملجتمع �لفرن�شي 

يف  �لأو�شاع  �شعوبة  من  يزيد  »جديد«  �شر�ع  يف  عامة)  (و�لغربي 

فرن�شا، ونق�شد �لعالقة �ملتوترة بني �أولئك �ملثقفني و�أولئك �ل�شباب. 

وبعبارة �أخرى، ميكن �حلديث عن خالف قدمي »متجدد« بني جيلنينْ 

�ثنني: جيل �لرو�د �ملثقفني وجيل �لأبناء �ملتمردين، �أي �أننا �أمام �شر�ع 

بني �لأجيال: بني �لكهول و�ل�شباب.

�أولئك  �لعد�ئي نحو  �ملثقفني عن موقفهم  ويعرب خطاب كثري من 

�ل�شباب من خالل جملة من �لنعوت و�ل�شفات �لتي »حللو�« بها »�نتفا�شة 

�ل�شباب«؛ فهم يف نظر �أولئك �ملثقفني جمموعة من �لأ�شخا�ص �لذين 

�ليوم،  �لغرب  و�لدميقر�طية يف  لقيم �حلد�ثة  يكنون عد�ء مك�شوفا 

وهم �شرذمة من »�لأميني«؛ فهم ل يح�شنون �لقر�ءة ول �لكتابة، �أما 

لغتهم فال حترتم قو�عد �لنحو �لتقليدي، وهم ينتمون �إىل تلك �لفئات 

�ل�شعبية �لعري�شة �لتي تكون قاعدة �ملجتمع. وهذ� �لو�شف تعبري عن 

تلك �لنظرة �لتقليدية للمجتمع �لغربي عموما �لذي ي�شبه يف تركيبته 

�لب�شرية ذلك �ل�شكل �لهرمي �لذي ي�شع �ملثقف يف �لقمة و�ل�شباب يف 

�حل�شي�ص، لأنه جزء مما ي�شمى »�لطبقات �ل�شعبية«.

�ت�شاعا  �لهوة  �لقبيل يزيد  �أن خطابا من هذ�  ونحن ندرك جيد� 

بني فئة مثقفة وفئة �شابة متمردة على كثري من �لأو�شاع �لجتماعية 

و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية د�خل �ملجتمعات �لغربية �ليوم.
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من  كثري�  ويقرتح  ويتاأمل  يفكر   - �ملعنى  هذ�  ح�شب   - فاملثقف 

�حللول، �أما �ل�شاب فهو ذلك �لفرد �ملتمرد على كل �شيء، وهو ذلك 

�لفرد �لذي ي�شعى �إىل �حل�شول على �أي �شيء دون �أدنى جهد.

وت�شبح نظرة �ملثقف م�شحونة بعد�ٍء �أكرث حينما يكون �مل�شتهدف 

هو ذلك �ل�شاب �ملنحدر من �أ�شول ثقافية عربية �إ�شالمية �أو �إفريقية 

على  د�لة  عالمة  �لأ�شلية  �لثقافة  ت�شبح  �حلالة  هذه  ففي  مثال. 

�لتخلف و�لتقوقع و�لنغالق، وبذلك يعود ذلك �حلديث عن �لأقليات 

�إىل �لو�جهة �ل�شيا�شية (�لأمنية) مدعوما مبوقف ثقايف يتزعمه كثري 

من �ملفكرين �لغربيني �ليوم.

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  دو�ئر  �أعلنتها  �لتي  �حلرب  وما 

فكثري  �جلديد؛  �لفكري  �لتوجه  هذ�  على  دليل  �إل  »�لإرهاب«  على 

�ل�شحايا  �شقوط  و�شوغو�  �إعالن �حلرب هذ�،  �شاندو�  �ملثقفني  من 

�لب�شرية، وعللو� �لدمار و�خلر�ب �لذي ح�شل يف كثري من �لبلد�ن، 

فاملقاومة  �ملفاهيم؛  من  كثري�  تقلب  جديدة  م�شطلحات  و�أوجدو� 

مهما كانت �شرعية وقانونية و�أخالقية ت�شبح �إرهابا، و�لعدو�ن على 

عن  »دفاعا  ي�شبح  �لإرهاب«  على  »�حلرب  با�شم  و�ل�شعوب  �لبلد�ن 

�لنف�ص«، ويتحول �خلالف �إىل �ختالف، و�لنز�ع �إىل �شر�ع، و�ملعركة 

�إىل حرب.

عالوة على هذ� كله، يت�شح �أن �ملثقف يف �لغرب �ليوم عموما مييل 

كثري� �إىل �لتقليل من �شاأن �لفئات �لجتماعية �نطالقا من �جلذور 

�لثقافية �لتي تعود �إليها كثري من �لأقليات �لتي تكون �ملجتمع �لغربي 

�ليوم. و�أ�شبحت تلك �لأقليات ت�شمى »مرئية«، �أي ميكن �لحتكاك بها 

يف �حلياة �ليومية، ومع ذلك ل تعريها تلك �لفئة �ملثقفة �هتماما كبري�، 

ول توليها عناية خا�شة يف �لدر��شة و�لتحليل. فاملثقف يف �لغرب ل 

يرغب يف �خلو�ص يف ق�شايا تت�شل بتلك �لأقليات خ�شية �ل�شقوط يف 

خطاب �شعبي، وخمافة �أن تتدنى مكانته د�خل �ملجتمع حينما يفكر 
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يف �أن »ينزل« �إىل ذلك �مل�شتوى »�ل�شعبوي« (�إن �شح �لتعبري). كل هذ� 

نوع من  وكذلك عن  �ملثقف،  لدى هذ�  �لكربياء  نوع من  يك�شف عن 

»�لحتقار« �لذي يعامل به فئات �جتماعية، بدعوى �ختالفها �لثقايف 

ذ�ت  �لغربية  �ملجتمعات  د�خل  �ندماجها  �شعوبة  وبالتايل  و�لفكري، 

�لقيم �لثقافية �مل�شيحية - �ليهودية �أ�شا�شا.

وحينما تكون عالقة �ملثقف يف �لغرب بفئة �جتماعية تتنف�ص �لهو�ء 

�ملتوتر  بال�شكل  �لعادية  �ليومية  حياته  يف  ي�شتن�شقه  �لذي  نف�شه 

و�مل�شطرب، فال عجب حينما يكون هذ� �ملثقف نف�شه حامال خلطاب 

فيه عد�ء و��شح لكل ما له �شلة بالإ�شالم و�مل�شلمني. فموقفه �ل�شلبي 

�لجتماعية،  �لفئة  تلك  من عالقة  نابع  مثال  �لأوروبي  �ل�شباب  �إز�ء 

�أ�شول  وهي  �إليها،  تنتمي  �لتي  �لثقافية  بالأ�شول  �لأعم،  �لغالب  يف 

ترتبط بح�شور و��شح لكثري من �ملمار�شات �لدينية �لإ�شالمية. لذ� 

يتم �خللط، عن ق�شد و�شبق �إ�شر�ر يف كثري من �لأحيان، بني �أعمال 

�لفو�شى و�ل�شغب يف �شو�حي �ملدن �لأوروبية �لكربى وبني �لأ�شول 

�لثقافية - �أي �لدينية - لأولئك �مل�شاغبني. وتتعقد �لأمور حينما ي�شبح 

�لإ�شالم رديفا للتخريب و�لحتجاج و�لتمرد، �أي �أن �لدين يتحول �إىل 

خطاب  ي�شدر  وحينما  �لجتماعية.  �لناحية  من  للقلق  مثري  عن�شر 

بهذ� �ملعنى عن بع�ص �ملثقفني �ملرموقني يف �لغرب ي�شبح ذلك �لتهام 

وينتج  �لغربي.  �لإعالمي  �خلطاب  يف  وم�شد�قية«  »�أهمية  يكت�شي 

�لغرب، من  لالإ�شالم يف  »�ملر�دفة«  �ل�شفات  كله جملة من  عن هذ� 

قبيل »�لقلق �لجتماعي«، و»�خلوف«، و»�لهلع«، و»�لفزع«، و»�لكابو�ص 

�ملزعج«، و»�ل�شبح«.

فموقف بع�ص �ملثقفني �ل�شلبي من فئة �ل�شباب يف �لغرب نابع يف 

كثري من �لأحو�ل من �شلة �أولئك �ل�شباب بالإ�شالم. ول يخفى مدى 

�لتجني على �لدين �حلنيف وعلى �أولئك �ل�شباب يف حكم عام من هذ� 

�أن �لأمور تبدو وكاأن كل �شاب غا�شب يف فرن�شا مثال  �لقبيل؛ ذلك 

هو م�شلم بال�شرورة، �أو �أنه ينحدر من �أ�شول ثقافية ودينية �إ�شالمية. 
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ويعني هذ� �لتعميم �أن فرن�شا ل تعرف �إل �ل�شباب �ملنحدر من �ملغرب 

�أو �جلز�ئر �أو تون�ص فقط. كما يعني ذلك �أن هذه �لفئة متار�ص �لإ�شالم 

هذ�  من  و�لق�شد  �لفرن�شي.  �ملجتمع  د�خل  وعادي  طبيعي  ب�شكل 

�خللط ت�شويه ممار�شات �جتماعية، وربطها بالإ�شالم مبا�شرة، و�إثارة 

نو�زع عن�شرية �شد �ل�شباب �لغا�شب، وحتويل �لأنظار و�لهتمام عن 

مطالب �ل�شباب �حلقيقية، وتتجلى يف �حلق يف �لعي�ص �لكرمي، �إىل 

تدخل يف جمال  لأنها  �أنف�شهم؛  �ل�شباب  �أولئك  يجهلها  رمبا  ق�شايا 

ثقايف ل ميتلكون �لأدو�ت �لكافية ل�شتيعاب م�شامينه، وفهم مقا�شده 

�لقريبة و�ملتو�شطة و�لبعيدة.

وتو�شح هذه �لعنا�شر وغريها مدى �حليوية �لتي متيز �أي در��شة 

تت�شل مبو�شوع �لإ�شالم يف و�شائل �لإعالم �لغربية.

وعلينا �أن نكون حا�شرين يف هذه �ل�شاحة �لإعالمية �لكربى، ملا لها 

من خطورة يف ت�شكيل �لر�أي �لعام وتوجيهه و�لتاأثري عليه.

ومع هذ� كله، ندرك جيد� �أهمية وجود �شند قوي لنا يف �لغرب، 

بني  قائم  ب�شر�ع  يبالون  ل  �لذين  �لغرب  �أبناء  من  كثري  ويتجلى يف 

�أ�شال.  �ل�شر�ع  فكرة  عن  �حلديث  يرغبون يف  ول  و�لغرب،  �ل�شرق 

وهم يرغبون فقط يف �لنخر�ط يف حو�ر هادئ، ور�شني ورزين، مع 

�ل�شرق و�أهله.

فماذ� ننتظر لكي نقابل بالأح�شان �أيادي بريئة، ممدودة لنا، كلها 

ود وحمبة، وهي تعرب عن رغبة حقيقية يف �لتعاون من �أجل �شالح 

�لب�شرية جمعاء.

ومبا �أن �لإ�شالم دين �حلو�ر و�ل�شلم و�لت�شامح، فاإننا لن نرتدد - 

حلظة و�حدة - يف خماطبة هوؤلء، ومد ج�شور �لتعاون و�ملحبة و�لأخوة 

معهم با�شم �ملبادئ �لدينية �ل�شمحة �لتي ربانا عليها ديننا �حلنيف، 

تلك �ملبادئ �لتي تقوم على خماطبة �لإن�شان يف بعده �لإن�شاين.
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�أهل  �لفئة من  تلك  و�حدة يف خماطبة  لن نرتدد حلظة  �أننا  كما 

. ومبا  �لغرب �لتي درجت على �لتعامل معنا بق�شوة وكر�هية و��شحتنينْ

�لغري باحلكمة و�ملوعظة �حل�شنة،  �إىل خماطبة  �لإ�شالم يدعونا  �أن 

فاإننا مدعوون �إىل حو�ر �شعب، ويتطلب منا كثري� من �ل�شرب و�لأناة، 

نكون يف  �أن  وعلينا  و�لحرت�م.  و�حلب  �لود  من  كبري�  قدر�  وكذلك 

و�شعنا  ويختلف  �ليوم.  نو�جهه  �لذي  �حل�شاري  �لتحدي  م�شتوى 

�لثقايف �لر�هن عما كنا عليه �إبان حمالت �ل�شتعمار. فنحن يف و�شع 

ي�شمح لنا با�شتغالل مكثف لتقنيات �لتو��شل �حلديثة ب�شكل يجعلنا 

قادرين على �لدخول يف حو�ر مبا�شر وبناء مع �لغرب. ولكن علينا �أن 

نعيد �لنظر يف �لطريقة �لتي نتعامل بها مع �لآخر يف ق�شية �حلو�ر 

تلك. كما على �لغرب �أن ير�جع كثري� من �آليات ��شتغاله حول �لإ�شالم 

�إحد�ث  من  بعد  يتمكن  مل  �لغرب  هذ�  �أن  ذلك  عموما،  و�مل�شلمني 

قطيعة مع رو��شب ثقافية وتاريخية و�جتماعية تذكرنا بفرتة �حلروب 

�ل�شليبية، �أي حروب �لديانات و�حل�شار�ت.

يف  جديدة  قو�عد  �إر�شاء  �أجل  من  م�شرتك  جهد  هو  فاملطلوب 

و�لت�شور�ت �جلاهزة، و�خللفيات  �مل�شبقة،  �لآر�ء  بعيد� عن  �حلو�ر، 

�لتي تتحكم كثري� يف لوعينا �لفردي و�جلماعي. وحني تتوفر �لنية 

مع  يتعاملو�  �أن  �ل�شرق  لأهل  ميكن  �حلقيقية  و�لإر�دة  �ل�شاحلة 

يبديه  �لذي  نف�شه  بالقدر  و�لحرت�م،  �ملحبة  من  كبري  بقدر  �لغرب 

�ملقولت  من  لكثري  فقط ميكن  وحينها  و�مل�شلمني.  للعرب  �لغربيون 

»�ل�شطناعية« �أن ت�شقط من تلقاء نف�شها، مثل �ل�شرق و�لغرب. ويحل 

حملها تقدير و�عتبار لالإن�شان يف بعده �لإن�شاين.

و�هلل ويل �لتوفيق.
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