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الفل�سفية  امل�ؤلفات  ترجمة  ج��اءت  ذل��ك،  اإىل 
البن �سينا وابن ر�سد والغزايل اىل الالتينية 
الفهم اجلديد  لتعمق من هذا  الفرتة  يف هذه 
اب��ن �سينا  اب��ن ر�سد او  ك��ان  ف��اذا  ل��ال���س��الم. 
يف  ور���س��ال��ت��ه  اال���س��الم��ي  للمفكر  جت�����س��ي��دًا 
التناق�ض  او  ال��ه���ة  تلك  اذن  اي��ن  الفل�سفة، 
�ساعد  وقد  وامل�سيحية؟  اال�سالم  روحي  بني 
يف نك��ض هذا التناق�ض واقع الرثاء الكبري 
امل�سلمني  الفال�سفة  م���ؤل��ف��ات  حتمله  ال���ذي 
وامل�سامني،  ال��ل��غ��ة  ���س��ع��ي��دي  يف  اول���ئ���ك 
يف  امل�سيحي  املفكر  ل��دى  مت��ام��ًا  املفق�دتني 
لذلك  ع�����س��ر.  وال��ث��ال��ث  ع�سر  ال��ث��اين  ال��ق��رن 
ا�ستخدام  م��ن  ب����دًا  االك���ي��ن��ي  ت���م��ا  ي��ر  مل 
ر�سدية  فل�سفية  وح��ج��ج  وم�سطلحات  لغة 
على  الفل�سفية  ر�سائله  يف  عم�مًا  وا�سالمية 
الرغم من عنف رف�سه لال�سالم. بل مل يرتدد 
الع�دة  اآخرون يف  مفكرون م�سيحي�ن كبار 
اىل املفكرين امل�سلمني عند م�اجهتهم مل�ساكل 
التط�ر  وه��ذا  م�سيحية.  اله�تية  ق�سايا  او 
عمق م��س�عيًا امليل نح� نظرة ايجابية من 

العقيدة اال�سالمية.
روجيه بيك�ن كان رمبا اول من طرح �سرورة 
ارادت  اذا  امل�سلمني  مع  التعامل  يف  احل���ار 
امل�سيحية لنف�سها ان جتذبهم اىل اميانها. كما 
انه اول مفكر م�سيحي اقرتح اعتبار اال�سالم 
اليه�دية  الت�حيدية مع  الدائرة  نف�ض  �سمن 
وامل�سيحية رغم اميانه العميق بان امل�سيحية 
ال�حيدة.لكن  احلقيقية  االلهية  الديانة  هي 
ان  باعتقاده  ذلك  يف  يتجاوزه  ل�ل  رامي���ن 
اال�سالم اكرث االديان جميعًا قربًا للم�سيحية. 
وهذا ما يف�سر اندفاعه ال�سديد واملبكر لتعلم 
تدري�سه  اىل  ا���س��اف��ة  ال��ت��ي،  العربية  اللغة 
العديد  بها  كتب  واملعاهد،  االدي��رة  يف  اياها 
بلغ  وقد  والاله�تية.  الفل�سفية  م�ؤلفاته  من 
املت�س�فة  منظ�رات  م��ع  وت�افقه  اعجابه 
اي  وج���د  ع��دم  ي�ؤكد  يجعله  ح��دًا  امل�سلمني 
اخ��ت��الف ج���ه��ري ب��ني االمي��ان��ني اال�سالمي 
وامل�����س��ي��ح��ي وي��ك��ر���ض ���س��ن���ات ط���ي��ل��ة من 
حياته داعيًا اىل ا�ستبدال احلروب ال�سليبية 
اجل  من  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  باحل�ار 

»الت�حد من جديد«، بل راح يت�سل بالباب�ات 
واملل�ك الإقناعهم بذلك. فقد كتب يف م�ؤلفه له: 
ي�سم�ن  الذين  املفكرين  ه�ؤالء  على  »تعرفت 
ب�»ال�س�فيني« والذين يحظ�ن مبكانة عظيمة 
ف�جدتهم  امل�سلمني،  وغ��ري  امل�سلمني  ل��دى 
وجيزة  وع��ب��ارات  ب��احل��ب  منعم  ك��الم  ذوي 
النبل والتق�ى، وه�  االن�سان مب�ساعر  متالأ 
تقت�سي عر�سا ترتفع املدارك بف�سله اىل اأعلى 
مراتب ال�سم� مقرونة باأعلى درجات التفاين 

االمر الذي دعاين اإىل ان اقتدي بهم«.
بيد ان هذا االجتاه الذي اأ�س�سه رامي�ن ل�ل، 
وتبعه غي�م ب��ستل واآخرون فيما بعد، كان 
جدًا،  �سحيح  عظيم.  واد  يف  ب�سرخة  ا�سبه 
الفرتة  تلك  يف  كف  قد  اال�سالم  ك�ن  وبقدار 
العامل  �سد  تهديدًا  او  خ��ط��رًا  ي�سكل  ان  ع��ن 
اال�ستمرار  فكرة  ك���ن  ومب��ق��دار  امل�سيحي، 
باإر�سال حمالت �سليبية م�سلمة مل تعد تثري 
احلما�سة، فاإن فهم االإ�سالم بل واحل�ار معه 
هما ما اخذ يتعزز اكرث فاأكرث. اإال ان الديانة 
الاله�تية مل تخمد قطعًا بل ا�ستدت ا�ستعارا 
ب��ف�����س��ل ال�����س��راع��ات واالن�����س��ق��اق��ات داخ���ل 
الكامنة  االخطار  وبف�سل  جهة  من  الكني�سة 
التي اخذت تتجلى مع ظه�ر الق�ة العثمانية 
ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د دخ��ل��ت م�سرح ال�����س��راع من 
ج��ه��ة ال�����س��رق ل��ل��ت���. ويف ك��ل االح�����ال فما 
ومادامت  ال�سيا�سة  خدمة  يف  الاله�ت  دام 
امل���ؤ���س�����س��ة ال��دي��ن��ي��ة امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع االم���راء 
مبا  االفكار  على  ي�سرف  من  هي  االقطاعيني 
امل�قف  لتيار ل�ل يف  الفل�سفية، مل يكن  فيها 
ما  �سرعان  اذ  ط�يال.  ي�سمد  ان  اال�سالم  من 
مر�س�م  عرب  ب�»الهرطقة«  مدانا  نف�سه  وج��د 
ق�سى  ع�سر  احلادي  غريغ�ار  البابا  اأ�سدره 
الكاتاالين  الفيل�س�ف  ه��ذا  م�ؤلفات  بحظر 
نف�سه،  ه�  ي�سقط  ان  قبل  تداولها،  وحترمي 
قاتلة  طعنة  اث��ر  م�سجى  وج��ي��زة،  ف��رتة  بعد 
اع���ل���ن ان���ه���ا ج���اءت���ه ع��ل��ى ي���د »ق���ط���اع طرق 
م�سلمني«! ومع ذلك كان رامي�ن ل�ل بال�سك 
االن�ار  لع�سر  ما،  مبعنى  البعيد،  امل�ؤ�س�ض 
فيما يتعلق بالنزعة االن�سانية ال�ساملة لديها 
كان  ان��ه  بيد  اال���س��الم.  م��ن  بامل�قف  واي�سًا 
العجاف  القرون  على هذا املنظ�ر ان يجتاز 
تاريخ  يف  بينهما  ف�سلت  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
االجتاه  ه��ذا  �سريورة  ان  اذ  الغربي.  الفكر 
االنفتاحي �ستنقلب راأ�سًا على عقب مع حدث 
باأيدي   1456 عام  يف  الق�سطنطينية  �سق�ط 
العثمانيني امل�سلمني. فهذا احلدث، عالوة على 

ه�ل اجلرح املقرتن باالإهانة الذي اأحدثه يف 
وعي العامل امل�سيحي، فجر حالة من الغ�سب 
وال�سع�ر بالقلق لديه ت�سبه اىل حد بعيد تلك 
التي نتجت عن الفت�حات العربية اال�سالمية 
يف القرنني ال�سابع والثامن امليالديني ال�سيما 
ان الق�ة الع�سكرية العثمانية مل تت�قف عند 
امنا  لفرتة وجيزة  اإال  الق�سطنطينية  احتالل 
يف  الع�سكري  تقدمها  وا���س��ل��ت  م��ا  ���س��رع��ان 
فيما  متامًا  حتتلها  ان  قبل  ال��سطى  اأوروب��ا 
لذا، وابتداء من تاريخ �سق�ط عا�سمة  بعد. 
تلك  البيزنطينية  امل�سيحية  االم��رباط���ري��ة 
احلجج  نف�ض  اإح��ي��اء  اإىل  الكني�سة  ع���ادت 
اال�سالم  �سد  االوىل  واالدان���ات  واالتهامات 
ويف مقدمتها نعت اال�سالم ب�»ديانة ال�سيطان« 
ونعت نبيه ب�»ال�ساحر الدجال« كما ان مفه�م 
حيث  مبتذلة  عملة  ا�سبح  امل�ساد«  »امل�سيح 
جن��ده��ا، خ��الل ف��رتة اال���س��الح خ��ا���س��ة، يف 
اجلماعات  ب���ني  ال��ك��الم��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات  ق��ل��ب 
الكاث�ليكية،  الكني�سة  ال��ربوت�����س��ت��ان��ت��ي��ة 
ن�سع  ان  اردن��ا  اذا  »اننا  مثاًل:  ل�ثر  فح�سب 
عقبة ب�جه االت��راك، فذلك بهدف منع احالل 
ربنا  حمل  وال�سائنة  ال�سريرة  حممد  عقيدة 
يرى  ل���ث��ر  امل�سيح"الأن  ع��ي�����س��ى  احل��ب��ي��ب 
ال�سياطني«.  م��ن  كبري  »جي�ض  امل�سلمني  ان 
�سحيح انهم لديه لي�س�ا ا�س�اأ من البابا الذي 
ه� »العدد احلقيقي للم�سيح« الأن امل�سلمني »ال 
اعداء  اكرب  من  ك�نهم  رغم  مثله  يت�سرف�ن 
ي�ؤمن�ن  فهم  العك�ض  على  ب��ل  امل�سيحيني 
يكتب يف  ان  ين�ض  ل�ثر مل  ان  اال  بامل�سيح«، 
لل�سعب يحذره  كاملة م�جهة  1541 م�عظة 
فيها من اخلطر احلقيقي لال�سالم، جاء فيها: 
»ايها الرب الرحيم، ان اخلليفة الرتكي ي�سعى 
وه�  املحب�ب.  ابنك  مكان  يف  حممدا  ليحل 
باالله احلقيقي، وان  لي�ض  بانه  قائاًل  ي�ستمه 
الت�سعيد يف  لكن هذا  واأ�سمى  اعظم  حممده 
حدة اخلطاب يجد تف�سريه براأينا يف ا�ستداد 
ا�سا�سي.  ب�سكل  الع�سكرية  ال��سعية  ت�تر 
قد  الرتكية  اجلي��ض  كانت   ،1541 اآب  ففي 
لتحتل  الدان�ب  عابرة ح��ض  بق�ة  اندفعت 
بالد املجر، بينما كانت بع�ض ق�اتهم االخرى 
والعامل  اأملانيا  باجتياح  مهددة  فينا  حتا�سر 
كان  ال��سعية  ه��ذه  وام���ام  ك��ل��ه.  امل�سيحي 
ل�ثر يرى ان خطر اال�سالم على كل امل�سيحية 
يقا�ض  ال  مبا  وكبريًا  ومبا�سرًا  جديًا  ا�سبح 
على  الرومانية  الكني�سة  خطر  مع  باملقارنة 
عن  يغفل  ال  فه�  ذل��ك  وم��ع  الربوت�ستانتية. 
جمرد  عن  املبا�سرة  امل�س�ؤولية  البابا  حتميل 
مبعنى  االآين  االإ�سالمي  اخلطر  ذل��ك  وج���د 
اآخر ان ذن�ب الكني�سة وانحرافها عن الدين 
وهي  اال���س��الم.  بظه�ر  �سمح  م��ا  ه���  احل��ق 
املفه�م  هذا  يف  ا�سا�سية  اهمية  حتمل  فكرة 

الاله�تي.
يف 1542 قام ل�ثر برتجمة كتاب اله�تي من 
القرن الثالث ع�سر لديك�لدو دام�نتكرو�سي 
 ،)Ricoldo da Montexroce(
بعن�ان »الرد على القراآن«، نقله من الالتينية 
ط�يلة  م��ق��دم��ة  ل��ه  وا����س���اف  االمل��ان��ي��ة،  اىل 
ت�سمنت اآراءه ال�سابقة. كق�له »ل�ست مقتنعًا 

بان حممدا ه� امل�سيح الدجال.. اذ ال يتمتع 
بذلك الذكاء اخلبيث ال�سرير.. ان البابا عندنا 
تلك  ميلك  فه�  حقيقة.  ال��دج��ال  امل�سيح  ه��� 
العقلية ال�سيطانية ال�سريرة، وه� جاثم على 
�سدر امل�سيحية.. واذا كنا نريد التخل�ض من 
فعلينا  للم�سيحية،  اخلارجي  العدو  حممد، 
اأي امل�سيح  الداخلي  العدو  اواًل االلتفات اىل 

الدجال املتحرك بداخلنا«.
والبابا،  حم��م��د  ال��ن��ب��ي  ب���ني  امل��م��اث��ل��ة  ه���ذه 
ك�سر،  ح��ت��م��ًا  ال��ث��اين  ع��ل��ى  االأول  وي��ف�����س��ل 
اجهزت يف ال�اقع لدى اجلانبني الكاث�ليكي 
وم�سداقية  ر�سانة  على  والربوت�ستانتي 
م��ف��ه���م »امل�����س��ي��ح ال���دج���ال« ال����ذي اع��ت��ادت 
ان  كما  اال���س��الم،  نبي  على  اطالقه  الكني�سة 
مفكرو  يطلقها  اخ��ذ  ال��ت��ي  االخ���رى  االف��ك��ار 
وج�ن  ل���ث��ر  م��ارت��ن  ال�سيما  الربت�ستانية 
وي��ك��ل��ي��ف ك��ت��ل��ك امل���ح��ي��ة ب��ا���س��ت��ح��ال��ة جلب 
تعرتف  التي  تلك  او  امل�سيحية  اىل  امل�سلمني 
ب����ج����د ج����ان���ب اإي��ج��اب��ي��ة م�����س��رتك��ة بني 
جمة  لف�سائل  امل�سلمني  امتالك  او  الديانتني 

ت�ستحق التقدير.
بكلمة اخرى، يف نهاية القرن ال�ساد�ض ع�سر، 
اكرث  امل�سيحي  املفكر  �سار  كثرية،  والأ�سباب 
اال�سالمية  الظ�اهر  مع  التعامل  يف  واقعية 
حماواًل قدر امل�ستطاع جتنب ال�سجال املجاين 
واملماحكة ل�سالح جعل العقل العملي مرجعًا 
الت��سل  بعد  ال�سيما  التقييم،  يف  ومعيارًا 
اىل ي��ق��ني ق��اط��ع ب���ال ج����دوى ���س��ن ح���روب 
واالرت���دادات  النتائج  معروفة  غري  �سليبية 
مكت�ب  تب�سريية  حمالت  اإر�سال  تكثيف  او 
االمة  انق�سام  فان  ذلك  اىل  �سلفًا.  الف�سل  لها 
امل�سيحية االوروبية ذاتها اىل بروت�ستانتية 
وحدة  عن  البحث  عقالنية  الغى  وكاث�ليكية 
نف�سها  على  املنق�سمة  القارة  خارج  م�سيحية 
مع �سع�ب واأمم جمه�لة وبعيدة ال�سيما ان 
تخرتق  كانت  الق�مية  اال�ستقاللية  النزعات 
ال��ق��ارة االوروب���ي���ة ط���ال وع��ر���س��ا. غ��ري ان 
�سائدا  يظل  اال���س��الم  من  التقليدي  املنظ�ر 
يف  بعد  فيما  اخ��رى  ط�يلة  لفرتة  ومهيمنا 
الفكر الاله�تي والفل�سفي على حد �س�اء، ما 
يثبت ان ذلك املنظ�ر القرو�سط�ي ت�غل يف 
الغربية  االوروبية  للثقافة  اجلماعي  ال�عي 
اىل درج��ة بعيدة ج��دًا. وان��ه يف ه��ذا االطار 
خ�س�سها  ال��ت��ي  الن�س��ض  فح�ض  ينبغي 
ففي  لال�سالم.  با�سكال  الفرن�سي  الفيل�س�ف 
»كل  الفيل�س�ف  ه��ذا  ي��ق���ل  »اف��ك��ار«  كتابه 
حممد،  به  جاء  مبا  االتيان  ي�ستطيع  ان�سان 
النه مل ي�سع اأي معجزة ومل يتنباأ باأي �سيء. 
لكن لي�ض هناك ب�سر ي�ستطيع ان يفعل ما فعله 
م�قع  يف  با�سكال  وي�سيف  امل�سيح«.  عي�سى 
وج�د  نت�س�ر  ان  م�سحك  �سيء  »ان��ه  اآخ��ر 
انا�ض يف العامل ممن، وبعد ان اداروا ظهرهم 
الله والطبيعة. �سنع�ا الأنف�سهم  لكل ق�انني 
غريها وخ�سع�ا لها متامًا كما يفعل مثاًل جند 
حممد والل�س��ض والهراطقة واملناطقة...«.

هذا  يف  اي�����س��ًا  ه���  في�سرتك  ب������س���ي��ه  ام���ا 
ح�ل  »خ��ط��اب  ك��ت��اب��ه  يعك�سه  ك��م��ا  امل��ف��ه���م 
يف�سر  ان  فيه  ح��اول  ال��ذي  الك�ين«  التاريخ 

�سريورة التاريخ الك�ين وتط�ر احل�سارات 
االلهية  ال��غ��اي��ة  ف���ك���رة  م���ن  ف��ق��ط  ان���ط���الق���ًا 
امل�سيحية. اي انه ال يهتم بهذه احل�سارات اال 
بالقدر الذي يخدم حتليله. على هذا اال�سا�ض 
يرى ب��س�يه ان اال�سالم ه� »�سر اأكرب نه�ض 
حممد  ظهر  عندما  امل�سيحي  العامل  كل  �سد 
قدم  الزائف  النبي  العرب«.. وهذا  كنبي بني 
فاال�سالم  ر�سالته«.  على  كدليل  االنت�سارات 
ا�ستطاعت  »التي  الزائفة  الديانة  اأم��ة  براأيه 
حم���اك���اة ال��ك��ن��ي�����س��ة يف ال��ك��ث��ري م���ن االم����ر 
وخ�س��سًا تقليدها والق�ل بان الله ه� الذي 

اأ�س�سها«.
ترتك  امل�سيحية  راح���ت  ال���ذي  ب��ال��ق��در  ل��ك��ن، 
يعد  مل  احلديثة  الأوروب����ا  تدريجيًا  مكانها 
�سيما  االأ�سا�سي  العدو  مبثابة  يبدو  اال�سالم 
هذا  ففي  ع�سر.  ال�سابع  ال��ق��رن  مطلع  منذ 
القرن، بالفعل، مل يعد ال�عي امل�سيحي يهاجم 
مهزومًا  يبدو  جانبه  من  ك��ان  ال��ذي  اال�سالم 
ومل  خا�سة.  واالن��دل�����ض  ب��غ��داد  �سق�ط  منذ 
يعد قد خ�ّض اله�تيًا امنا فقط ك�»دين كاذب« 
ومرف��ض ب�سفته من التيار الروحاين احلق 
احلديث  الع�سر  ب���زوغ  ان  اال  لالن�سانية. 
هذا  يف  �سامل  ان��ق��الب  ب����ادر  معه  �سيحمل 
اجلذرية  امل���اق��ف  يف  تعبريه  وج��د  امل���ق��ف 
حلركة االن�ار كما �سرنى بعد قليل. لكن هذا 
جملة  ل���ال  التحقيق  ممكن  ك��ان  ما  االنقالب 
من الع�امل او التط�رات مت��سعت جميعًا 
يف القرن ال�سابع ع�سر. االول بينها اكت�ساف 
اوروبا، بف�سل احلمالت اال�ستعمارية، وج�د 
اديان �سرقية كالهندو�سية والب�ذية، ال عالقة 
جماعات  تتبعها  امل�سيحية  م��ع  اط��الق��ًا  لها 
هائلة من الب�سر، ويبدو اال�سالم اىل جانبها 
االوروبية  الثقافة  اىل  وقربًا  حميمية  اكرث 

امل�سيحية.
العامل الثاين تراكم معطيات معرفية جديدة 
لفهم  امل��س�عية  ال�سعة  حيث  م��ن  ومهمة 
اف�سل لال�سالم متثلت يف م�ؤلفات �سعت اىل 
تقدمي �س�رة اكرث تطابقًا مع ال�اقع الفعلي 
من  بعيدًا  اال�سالميني  والتاريخ  للح�سارة 
تاأثريات امل�روث الثقايف ال��سيط واالحكام 
الاله�تية. ففي 1705 قدم اله�لندي ادريان 
ط�يلة  م��داخ��ل��ة   A. Reland ري���الن���د 
اث���ارت  حم��م��د«  »دي��ان��ة  ب��ع��ن���ان  بالالتينية 
ا�سداء وا�سعة ملا فيها من منظ�رات جديدة، 
االأملانية.  اإىل  ال��ف���ر  على  ترجمتها  وج��دت 
اىل  بعد  فيما  ث��م  واالجنليزية  واله�لندية 
الفرن�سية. فباالعتماد مبا�سرة على ن�س��ض 
املنظ�ر  زيف  اثبات  ريالند  ح��اول  ا�سالمية 
بل  ونبيه،  اال�سالم  ح�ل  التقليدي  امل�سيحي 
ي�ستنتج ان هذا الدين ه� وحده الذي اأ�سيء 

له يف الغرب بني االديان االخرى كافة.
عند  وامل��س�عية  للتحري  اإذن  هناك  كانت 
حركة  تبعتها  اال�سالمية  العقيدة  عن  الكتابة 
لكل  وا���س��ع��ة  وت�سحيح  وت��دق��ي��ق  متحي�ض 
م��ا ك���ان ق��د ق��ي��ل او ك��ت��ب ح��ت��ى ذل���ك ال�قت 
ن�سر  ريالند  وبعد  وامل�سلمني.  اال���س��الم  عن 
الفرن�سي ب�النفييه كتابًا مهمًا بعن�ان »حياة 
هذا  يف  متامًا  جديدة  افكارًا  ت�سمن  حممد« 

كل  »ان  م��ث��اًل  ب�النيفييه  ي��رى  اذ  االجت���اه. 
العقائد  مع  باملقارنة  �سحيح  حممد  قاله  ما 
اجل�هرية للدين« و»ان حممد ه� رجل دولة 
انتجته  ما  كل  من  ارق��ى  وم�سرع  له  مثيل  ال 
امل�ساعر  ه��ذه  لكن  ال��ق��دمي��ة«.  االغ��ري��ق  ب��الد 
فكرة  ���س��يء،  اأي  ق��ب��ل  �سحرتها  امل��ت��ع��اط��ف��ة 
وحدانية الله التي يب�سر بها القراآن والبعيدة 
الذات  تعددية  او  التج�سيم  اإيحاءات  كل  عن 
لي�ؤكد  ي��ع���د  ب�النفييه  لكن  احلل�لية.  او 
اميانه بديانة امل�سيح ال الكني�سة مع تاأكيد ان 
العقالين  اجلانب  ه�  اال�سالم  يف  يعجبه  ما 
معقدة  مفاهيم  »ب���ال  لعقيدته:  والطبيعي 
كل�د  ام��ا  كني�سة«،  وال  باب�ية  م�ؤ�س�سة  وال 
�سافاري فريى »ان الفيل�س�ف يجد فيها )حياة 
اعتمد  ان�سان  وظفها  التي  ال��سائل  حممد( 
ت�سبث  على  لالنت�سار  وحدها  عبقريته  على 
وق�انني«  عبادة  والإعطائهم  بال�ثنية  العرب 
التي ظهرت يف  للقراآن  كما كتب يف ترجمته 
1783. وقبلهم كان املفكر الفرن�سي بيريبيل 
الفل�سفي  »ال��ق��ام������ض  يف  ب��ج��راأة  داف���ع  ق��د 
وعن  اال�سالمية  االخ��الق  نقاوة  عن  النقدي« 
نبي اال�سالم الذي اعتربه داعية خمل�ض يف 

حما�سته الهادفة اىل انقاذ االن�سانية.
الكبري  االمل��اين  الفيل�س�ف  �سدد  جانبه  ومن 
الربانية«  »العدالة  كتابه  مقدمة  يف  اليبنتز. 
)1710( على ان نبي اال�سالم مل يحد اأبدًا عن 
الطبيعي«،  »الدين  هي  اال�سا�سية  املبادئ  ان 
جذب  يف  العظيم  الف�سل  للم�سلمني  وان 
االميان  اىل  ال�ثنية  ال�سع�ب  من  كبري  عدد 
ف�سلت  ق��د  امل�سيحية  ك��ان��ت  ال��ل��ه  ب�حدانية 
بق�ة  دان  فقد  ل�سنغ،  اأم��ا  قبل.  م��ن  ذل��ك  يف 
باال�سالم  الكني�سة  اأحلقتها  التي  الت�س�يهات 

ونبيه معتربًا اياها »ن�سيجًا من االباطيل«.
اإ�سافة اىل هذه امل�ؤلفات، �سهد القرن ال�سابع 
للقراآن  اخ��رى  عديدة  ترجمات  ظه�ر  ع�سر 
وكذلك  االوروبية  الق�مية  اللغات  مبختلف 
ال  املثال  �سبيل  على  منها  نذكر  بالالتينية. 
ل�دفيك�  ن�سرها  التينية  ت��رج��م��ة  احل�����س��ر 
بالفرن�سية  واخ���رى   ،1698 يف  مراك�سي� 
وترجمة   ،1647 يف  ري���ي���ه  دو  ن�����س��ره��ا 

كما   .1734 يف  �سال  جل���رج  باالجنليزية 
للقراآن  خمتلفة  ترجمات  اأرب��ع  االمل��ان  اجن��ز 
اولها  االن�����ار،  ع�سر  قبل  الق�مية  بلغتهم 
جديدة  واخ��رى   ،1616 يف  �سفايغر  بها  قام 
له ظهرت يف 1688، وثالثة لدافيد ينترب يف 
 1743 يف  ارن���ل��د  لتي�دور  وراب��ع��ة   1703
اع��ت��ربت اف�����س��ل ال��رتج��م��ات االرب���ع���ة. ويف 
مطلع ع�سر االن�ار ظهرت ترجمتان املانيتان 
للقراآن  اال�سلي  الن�ض  عن  للقراآن،  جديدتان 
مبا�سرة، االوىل لدافيد فريدريك ماغرلني يف 

.1772
امل�ؤلفات  وتلك  الرتجمات  ه��ذه  �سكلت  فلقد 
للمفكر  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ووا����س���ع���ة  غ��ن��ي��ة  م�����ادة 
عدد  لها  ي�ساف  باال�سالم،  املعني  االأوروب��ي 
ب�سكل  املت�فرة  »ال�سعبية«  الكتابات  من  مهم 
وافر تتحدث عن احلياة يف ال�سرق وال�سرق 
»األف  ترجمة  ابرزها  لعل  خا�سة  اال�سالمي 
 1708 يف  غ��االن��د  ن�سرها  التي  وليلة«  ليلة 
تلك  الرحالت ال�سيما  اأجزاء، وروايات  بعدة 
التي دونها عدد من كبار الرحالة اىل ال�سرق 

اال�سالمي كربنييه و�ساردان وتافارنيه.
اال�سا�سية  ال��ع��ن��ا���س��ر  ب��اخ��ت�����س��ار  ه��ي  ه���ذه 
فال�سفة  منها  انطلق  التي  العامة  لالر�سية 
االن�ار يف تناولهم م��س�ع اال�سالم. ولكن 
م�اقف  خ�س��سيات  لفر�ض  االنتقال  وقبل 
ابرزهم، جند من ال�سروري اإنهاء هذا املدخل 
عدد  على  نركز  ان  وه��ي  ا�سا�سية  مبالحظة 
وذلك  غريهم  دون  املفكرين  ه�ؤالء  من  حمدد 
االن�ار  حلركة  كممثلني  اخلا�سة  الأهميتهم 
خا�سًا  متميزًا  منظ�رًا  والمتالكهم  جهة  من 
بهم اىل هذا احلد او ذاك من اال�سالم، كما ه� 
�ساأن الفرن�سيني م�نت�سكي� وف�لتري ورو�س� 
واالجنليزي  وغ���ت��ه  وه����ريدر  واالمل��ان��ي��ني 
لعالقة  درا�سة  فيما نخ�س�ض  ادوارد جيب�ن 
نابلي�ن ب�نابرت باال�سالم يف اإطار تاأثريات 
ودي���درو  ك��ان��ت  اأم���ا  عليه.  االن�����ار  فال�سفة 
تناولهم  اهملنا  فاننا  و���س���اه��م،  وه�لباخ 
منظ�رًا  امتالكهم  لعدم  وذلك  م�ستقل  ب�سكل 
يذكر ح�ل اال�سالم ل�سبب او الآخر على الرغم 

من اأهمية تناولهم الفل�سفي لظاهرة الدين.

ح�سني الهنداوي

ف����ا�����س����ف����ة الأن������������������وار والإ���������س��������ام
ورغم �سقم هذه الرتجمة وحتميلها املفاهيم اال�سالمية حمموالت م�سيحية ب�سكل �سارخ احيانًا، فاإنها طرحت 

الأول مرة يف العامل امل�سيحي م�سكلة �سرورة املعرفة الدقيقة بهذا الدين من قبل املفكرين والالهوتيني. بيد ان 
احدى النتائج املبا�سرة جلهد بطر�س اجلليل املذكور، هي ظهور تيار مل يكف عن التنامي والتعمق راح يعلن رغبته 

باحلوار بني امل�سيحية واال�سالم. وهذه املعرفة املبا�سرة التي توفرت لالحاطة بفحوى الن�س القراآين، ك�سفت 
الأول مرة عن وجود متاثالت هائلة بني روح الديانتني امل�سيحية واال�سالمية. فعلى العك�س من ت�سور الالهوتيني 

امل�سيحيني �سابقًا باأن فكرة امل�سلمني عن اهلل تت�سمن التج�سيم، ها هو الن�س القراآين اأكّد ال ج�سمية الذات االلهية. 
كما كانت ده�ستهم عظيمة وهم يكت�سفون املكانة املقد�سة التي يحتلها امل�سيح يف كتاب امل�سلمني ذاته، على العك�س 

من احتقار اليهود له من جهة وعلى ال�سد من الت�سورات التي قدمت �سابقًا عن عقيدة امل�سلمني.

ابو حامد الغزايل

Opinions & Ideasاآراء واأفكار

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�س�ابط االآتية:
1 � يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 � تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ض بال�سفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

م�سجب عدم حتقيق الوحدة
ق�سية  بني  ال��ع��رب،  املعا�سرين  املفكرين  بع�ض  رب��ط 
وبني  ال�حدة  وبني  حينًا،  اال�سرتاكية  وبني  ال�حدة 
التكامل االقت�س�ادي حينًا اآخر، وبني ال�حدة وحترير 
فل�سطني يف طرح ثالث، اإىل اآخر ق�سايا االأمة العربية 
العرب  عجز  اأن  وا�سحًا  وك��ان  بال�حدة.  ُربطت  التي 
الذي  امل�سجب  ذلك  منها  جعل  قد  ال�حدة،  حتقيق  عن 
ُتعلَّق عليه كل امل�ساكل املزمنة ال�سيا�سية واالقت�سادية. 
اأثبتا  نعي�سه،  الذي  احلا�سر  والزمن  القريب  فالتاريخ 
من خالل التجربة واملمار�سة - ال من خالل النظرية - 
اأن ربط هذه املحاور بق�سية ال�حدة ما ه� اإال نتيجة 
للعجز والق�س�ر القطري يف حلها، بعيدًا عن م��س�ع 

ال�حدة. 
فل�سطني قبل الوحدة

قد  ال���ح��دة  بتحقيق  الفل�سطينية  الق�سية  حل  فربط 
القرن  من  الت�سعينيات  يف  االأي��ام  لنا  واأثبتت  انتفى، 
دون  حلها  ميكن  الفل�سطينية  الق�سية  ب��اأن  الع�سرين، 
معاهدة  ت�قيع  بعد  خا�سة  العربية،  ال���ح��دة  حتقيق 
واتفاقية   ،1979 ع��ام  االإ�سرائيلية  امل�سرية  ال�سالم 
 ،  1993 ع��ام  والفل�سطينيني  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني  اأو���س��ل��� 
واإ�سرائيل  االأردن  بني  عربة"  "وادي  اتفاقية  وت�قيع 
عام 1994 . ولكن تبنيَّ بعد ذلك  - وما زال - اأن ال�سالم 
االتفاقيات  هذه  من  ت�ستفد  مل  فاإ�سرائيل  خادع.  �سراب 
غري التخّلي عن االأر�ض الثمينة مقابل �سقة – ك�سفارة 
بالن�سبة  ال�سالم  القاهرة وعمان. وكانت جتربة  – يف 
لها �سفقة خا�سرة جدًا. والعرب الذين �سامل�ا مل يظفروا 
العرب  اأم��ام  ال�جه"  "�س�اد  غري  اإ�سرائيل  �سالم  من 
االآخرين. اأما الق�سية الفل�سطينية، فقد اأ�سبحت هيكاًل 
عظميًا ال حياة فيه، بعد اأن نخره ال�سرطان ال�سهي�ين 
يزيد على ن�سف قرن، ونحن عنه غافل�ن  ما  اأكرث  منذ 

ونائم�ن يف الع�سل االأ�س�د!
الوحدة والن�سال ال�سلمي

كالفل�سطيني  ال��ع��ق��الن��ي��ني  امل��ف��ك��ري��ن  ب��ع�����ض  ي���ن���ادي 
من  بالن�سال  الرومان�سيني  غري  من  زري��ق  ق�سطنطني 
ال�سلمي  بالن�سال  الن�سال  هذا  وبتمثل  ال�حدة.  اأجل 
الفكري املطاِلب دائمًا مبزيد من احلرية والدميقراطية 
املزمعة  ال�ح�دة  م�ساريع  نقا�ض  للمفكرين  يتي�سر  حتى 
ال  عملية ع�سرية ط�يلة  ال�حدة  "فعملية  تامة.  بحرية 
ميكن اأن تتم يف �سن�ات قليلة. وهناك جمال للتجريب 
من  ُبدَّ  ال  اخلطاأ،  من  التجارب  هذه  وحلماية  واخلطاأ. 
ال�حدة،  خط  يف  ي�سري  الأن  م�ستعد  ه�  من  كل  تعبئة 

ال�سيا�سية    االأنظمة  اأن  خ�س��سًا  �سهاًل،  لي�ض  وه��ذا 
احلا�سرة، ال ت�سمح بالكثري من الدميقراطية والنقا�ض 
احلر." )"ال�حدة العربية.. املع�قات واملمكنات"، �ض 

.)198
هل �سرط الوحدة الثقافة اأم التكامل 

االقت�سادي؟
ما  فهل  والع�سرين،  القرن احلادي  بداية  االآن يف  نحن 
االأول  الن�سف  االأوائ��ل يف  يعتقده  كان  نعتق�د مبا  زلنا 
فقد  الثقافة  وحدة  ِمَن  �سَ َمْن  باأن  الع�سرين،  القرن  من 
احل�سري  �ساطع  قال  كما  العربي،  العامل  وحدة  ِمَن  �سَ
وح��دة  يل  " ا���س��م��ن���ا   :  1938 ع���ام  يف  ح�سني  ل��ط��ه 
اأ�سمن لكم ما تبقى من �سروب ال�حدة"  الثقافة، واأنا 

)"املختارات"، ج1، �ض 210(.
لقد حتققت وحدة الثقافة العربية االآن اإىل حد ما، كما 
اآخر حمدود، واإن  اإىل حد  التعليم  حتقق�ت معها وحدة 
ك�اماًل غري �سروري  التعليم حتقيقًا  كان حتقيق وحدة 
وغري مفيد حتى نرتك لكل اإقليم عربي حرية احلرك�ة يف 
والثقافية  االجتماعية  البنية  مع  تت�افق  التي  مناهجه 

لذلك االإقليم. فاأين هي ال�حدة العربية؟
يل  "ا�سمن  ح�سني:  لطه  احل�����س��ري  �ساطع  ق��ال  ول��� 
التكامل االقت�سادي وال�حدة االقت�سادية، واأنا اأ�سمن 
لك ال�حدة العربية" لكان احل�سري يف ذلك اأكرث واقعي�ة، 
واأكرث علمًا بالتاريخ احلديث، ومعادالته اجلديدة التي 
ما  بقدر  تراثية  اأو  لغ�ي�ة  اأو  ق�مية  م��ع��ادالت  تعد  مل 
احل�ساب.  ودفاتر  االأرق���ام  حتكمها  معادالت  اأ�سبحت 
االأوروبية  – ال�حدة  ال�حدة  جتارب  اأحدث  من  ولن�ا 

معادالت  تغري  على  ودليل  �ساهد  خري   – ب���ارزًا  مثااًل 
�سركي�ض  نق�ال  عنه  ع��ربَّ  ما  وه���  وكيميائه.  التاريخ 
"اإن االإمناء  العقالنيني بق�له:  اللبنانيني  اأحد املفكرين 
متالزمان  اأم��ران  هما  االإقليمي  والتعاون  االقت�سادي 
عتها ن�زوات التاريخ والدول الكربى اإىل  يف منطقة قطَّ
دول �سغرية ميكن تر�سيخ ت�حيدها ال�سيا�سي بتكامل 
والعرب  االأث���ري���اء  متني." )ال��ع��رب  ق���م��ي  اق��ت�����س��ادي 
املطل�ب  االقت�س�ادي  االإمن��اء  ولعل   .)6 �ض  الفقراء، 
بداية ه� اإلغاء الر�س�م اجلمركية بني االأقطار العربية 
االقت�سادية،  ال�سيا�سات  وت�حي�د  اقت�ساديًا،  املتكاملة 
و�سركات  بن�ك  من  االقت�سادية  امل�ؤ�س�سات  واندماج 
�سيا�سية  مرحلة  اإىل  و�س�اًل  ذل��ك،  وخ��الف  وم�سان�ع 
غرار  على  وذل�ك  ال�سيا�سية،  امل�اقف  تن�سيق  فيها  يتم 
ما قامت به ال�حدة االأوروبية من خط�ات يف نهايات 

هذا القرن.
اأهمية الوحدة االقت�سادية

يطرح املفكر املغربي حممد عابد اجلابري �س�ؤااًل يق�ل:
جمرد  حتى  اأو  االقت�سادية،  ال�حدة  حتقيق  ميكن  هل 
ال�سروع اجلدي فيها، دون ال�سروع يف حتقيق ال�حدة 
على �سعيد الفكر واالإيدي�ل�جيا وال�سع�ر وال�جدان، 

وبالتايل على �سعيد االجتماع وال�سيا�سة؟
واحدة،  عامة  نظرية  وج���د  �سرورة  هنا  يعني  وه��� 
ت�ّحد بني الفكر ال�سيا�سي العربي. وه� ما �سبق وطالب 

به ندمي البيطار يف كتابه )"دور النظرية الث�رية"(.
 – االقت�سادية  ال�حدة  اأن  ال�س�ؤال،  هذا  عن  واجل�اب 
الفكر  القادرة على �سياغة وحدة  – هي  قامت  ل�  فيما 

واالإيدي�ل�جيا وال�سع���ر وال�جدان. علمًا اأن ال�حدة 
ال�سدود والقي�د  قائمة رغم  العربي  العامل  الثقافية يف 
يعرف  ال  الثقافة طائر  ولكن  الرقباء واحل�سباء،  ورغم 
فيما  مت�حدًا،  يك�ن  يك��اد  العربي  الفكر  واأن  احلدود. 
الق�ميني  املفكرين  من  العظمى  الغالبية  اأن  علمنا  ل� 
الَعلْمانيني  الليرباليني  املفكرين  من  هم  وال�سيا�سيني 
امل�ؤثرة كحزب  الق�مية  العربية  االأحزاب  انهيار  - بعد 
البعث، و"حركة الق�ميني العرب"، والنا�سريني، الذين 
تفرق�ا اأحزابًا �سغرية و�سيعًا خمتلفة - الذين جتمعهم 
العلمي والعقالين يف  النظر  رابطة  رابطة واحدة هي 
احلديث  الع�سر  م�ستجدات  �س�ء  على  ال�حدة  م�ساألة 
واإجنازاته الفكرية، رغم اختالفهم ومغايرتهم لبع�سهم 

بع�سًا.
اإذا توفر اخلبز انتفت دعوة الوحدة!

ك���ان ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي ال����ح���دوي ف���ك���رًا م��ت�����س��ن��ج��ًا من 
جتاه  خا�سة،  ال�سبعينيات  نهاية  اإىل  اخلم�سينيات 
اأو منطق علمي حُتا�سب به م�ساريع  كل دع�ة عقالنية 
اأف���ك���ار ع��ب��د النا�سر  ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث ك��ان��ت  ال����ح���دة 
وخطابه ال�حدوي ما زال لهما ذلك الربيق الذي ياأخذ 
وقفزت  البرتولية،  الطفرة  ج��اءت  وعندما  باالأب�سار. 
للربميل  دوالري����ن  م��ن   1975 ع��ام  يف  النفط  اأ���س��ع��ار 
ال�احد اإىل 32 دوالرًا، وعّمت الع�امل العربي طفرة خري 
وبركة م�ؤقت�ة، مل تلبث اأن انح�سرت، ثم زالت بعد عام 
وتكاليفها  االإيرانية   – العراقية  احلرب  بف�سل   1982
الفقر  اإىل  الع��دة  اإىل حد  انح�سارًا  الباهظة، وازدادت 
ان�سغلت  ذل���ك،  بعد  وم��ا   ،1991 ع��ام  يف  التمر  واأك���ل 

وم�ساريعها  العربية،  ال�حدة  عن  وان�سرفت  النا�ض 
الكثرية الفا�سلة، وُخطب �سيا�سييها الكاذبة، وخطابات 
الغام�سة،  ال�س�في�ة  الرومان�سية  ريها  ومنظِّ مفكريها 
على  والتهافت  الفرتة 1975- 1991  الرزق يف  بطلب 
ال�سنني،  اآالف  الذي كانت حمرومة منه منذ  اال�ستهالك 
للعمالة  للبرتول  املنتج�ة  الدول  اأ�س�اق  ُفتحت  اأن  بعد 

رت و�سائ�ل الرزق يف هذه الدول.  العربية وتي�سَّ
ومن املعروف اأن العامل العربي وخا�سة الدول املت�رطة 
ب�سكل رئي�سي يف حرب اخلليج قد غرقت بعد 1991 يف 
الدي�ن. فبلغت دي�ن العراق اخلارجية 85 مليار دوالر 
مليار   19 ال�سع�دية  دي���ن  بلغت  كما   ،1995 ع��ام  يف 
الك�يت رقمًا غري معلن من ه�له  دوالر، وبلغت دي�ن 
 Bahgat Korany and Others،:يف ال�سنة نف�سها. )اأنظر
 Political Liberalization & Democratization in the
Arab World،  P 282.( من ناحية اأخرى ظهر منذ عام 
لل�حدة  مئة م�سروع   اأكرث من  اإىل عام 1989    1913
بني اأقطار عربية خمتلفة من املحيط الهادِر اإىل اخلليج 
الثائِر، مل ُيلِب واحد منها نداء عبد النا�سِر. وُي�ستثنى 
الناجحة  الثالثة  ال���ح��دة  م�ساريع  امل�ساريع  ه��ذه  من 
اثنان  منها  العربية،  اجلزيرة  منطقة  يف  حتققت  التي 
بق�ة ال�سالح والع�سبية القبلية يف ال�سع�دية واليمن، 
العربية  االإم��ارات  والقب�ل يف  بالر�سا  الثالث  وحتقق 
املتحدة، كما قال ي��سف خ�ري يف كتابه الت�ثيقي املهم 

) امل�ساريع ال�حدوية العربية 1989-1913(.
اأ�سطورة املا�سي اجلميل

و�سعر امل�اطن العربي ال�ساعي نح� القطرة والِك�سرة، 
اأن العرب ت�حدوا دون اأن يق�ل�ا بال�حدة. واأن وحدة 
خالل  م��ن  ع��ف���ي  ب�سكل  حتققت  ق��د  وال��ع��ام��ل  ال�س�ق 
"امل�سم�سية"  ه��ذه  ولكن  والطلب".  "العر�ض  منطق 
ات  زخَّ من  ة  كزخَّ كانت  الأنها  ط�ياًل  تدم  مل  ال�حدوية 
رياح  ودون  جهد،  ودون  م�عد،  دون  ج��اءت  ال�سي�ف، 

عا�سرة.
هناك  ظ��ه��رت  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  م��ن  ال�سبعينيات  ويف 
اللبناين/االأمريكي  كاملفكر  ُم�ستطلعة  ُمتنبئة  اأ�س���ات 
قد  العربية  ال�حدة  اأ�سط�رة  "اإن  تق��ل:  عجمي  ف���ؤاد 
قاربت من نهايتها، اإن مل تكن قد اأ�سبحت االآن ذكرى من 
 The End of Pan-Arabism، Foreign Affairs( "املا�سي

).Magazine، Vol. 57، 1978 / 1979، pp 355 -373
واقع  يف  ال�سابق  راأي���ه  عجمي  ف����ؤاد  اأع��ل��ن  وع��ن��دم��ا 
�سفدي  مطاع  ي��ت���اَن  مل  العربية،  ال���ح��دة  وم�ستقبل 
التي  املعا�سر"  العربي  "الفكر  جملة  حترير  رئي�ض 

للنظام  ال��ت��اب��ع  العربي"  االإمن����اء  "معهد  ع��ن  ت�����س��در 
ال�حدوي  للخطاب  ال�حيد  ال�سرعي  ال�ريث   - الليبي 
لفه  ل��فَّ  "ومن  كالمه  وو���س��ف  �ستمه  م��ن   - النا�سري 
ال  اأن  ويجب  لال�سمئزاز،  مثرية  ق��امت��ة،  ���س���رة  ب��اأن��ه 
ح�ار  على  القدرة  دون  اجلارحة"،  واقعيتها  تخدعنا 
اإال  ه���  م��ا  املعار�سة  م��ن  امل���ق��ف  وه��ذا  للعقل.  العقل 
�سدى مل�قف معمر القذايف - الذي يعترب "رائد احلركة 
النا�سر"  عبد  بعد  ال�حدوي  ال�سمري  واأم��ني  الق�مية 
)جمل�ة “ال�ح�دة”، ع13، 1985(  - من املعار�سة عندما 
اأعلن يف عام 1973 تطهري البالد من املر�سى �سيا�سيًا 
من اليمني والي�سار )املعار�سة(. واأنه �سيحرق وميزق 
الكتب امل�سللة، و�سي�سن ث�رة على املكتبات واجلامعات 
واملناهج الدرا�سية حلرق كل فكر م�سلل. )اأنظر: جملة 
�ض   ،1979  ،12-11 ع  املعا�سر"،  العربي  الفكر   "
153، 155. وانظر: جريدة "الفجر اجلديد"، طرابل�ض 
الغرب، ع 192، 1973/4/16( يف حني كانت اأ�س�ات 
رومان�سية ما زالت تتلمظ طعم خدر ال�ستينيات اللذيذ 
واأوه�ام الن�سر التي حتققت فيه، ُتنكر نهاية االأ�سط�رة 
وتفزع منها، بل هي ت�ستُم وت�سبُّ  كل من يق��ل اأن فكرة 
التاريخ، ومل  ذكريات  اأ�سبحت من  قد  العربية  ال�حدة 

تع�د خبز الفقري العربي امل�ع�د.
ما زال العقل العربي بخري

ورغم ذلك كانت هناك اأ�س�ات عقالنية اأخرى يف العامل 
العربي يف ال�سبعينيات، تعرتف باأن العامل العربي قد 
فكرة  اأن  من  ال�سابقة  عجمي  ف�ؤاد  مق�لة  وت�ؤّيد   ، تغريَّ
املا�سي، وكانت  ذكريات  اأ�سبحت من  العربي�ة  ال�حدة 
الق�مي  التيار  "اإن  ب�سجاع�ة:  تق�ل  االأ���س���ات  ه��ذه 
العربية  ال���ح��دة  وه��ي  م��س�عه  ثم  وم��ن   – العربي 
ينتهي هذا  فعندما  بني�ية عميق�ة.  باأزمة  الي�م  – ميرُّ 
اأن  لرنى  ال���راء  اإىل  – �سننظر  – ال�سبعينيات  العقد 
االأ�سياء مل تعد كما هي، وال كما نعتقد اأنها كانت. واأن 
وال�سبعينيات،  ال�ستينيات  املا�سيني-  العقدين  عروبة 
اإحياء  اأي  واإن  املا�سي.  من  ج��زءًا  الي�م  اأ�سبحت  قد 
عجائبيٍة،  طبيعيٍة  ذاٍت  ا�ستعادة  ب��ساطة  يتم  لن  لها 
كمثل اخلارجني من الكهف" )غ�سان �سالمة، " العروبة 
االأو���س��ط وال��ب��ح��ث ع��ن ه�ية"، ����ض155- وال�����س��رق 

 .)156
فاإذا كان هذا حال ال�سبعينيات، فما بالك ونحن االآن على 

اأب���اب االألفية الثالثة ويف بداية قرن جديد..؟
 كيف �سرنى االأ�سياء عندما ننظر اإىل ال�راء؟

ال �سك باأن امل�سهد مرعب، وحزين جدًا.

يقول املفكر التون�سي ه�سام جعيط "اإن اخلطاأ الكبري الذي ارتكبته احلركة 
االأمة  وطرحها  االأمــة،  منوذج  على  العربية  للوحدة  ت�سورها  العروبية، 
العربية كاأحد املعطيات. لكن الوحدة لن تتم اإال انطالقًا من جتاوز الظاهرة 
 .)123 �س  العربي"،  وامل�سري  االإ�سالمية  العربية  )"ال�سخ�سية  القومية." 
�سروط  من  اأ�سا�سيًا  �سرطًا  لي�ست  الواحدة،  القومية  اأن  على  اآخر  راأي  وهذا 

الوحدة ، كما قلنا يف اأكرث من مقال �سابق هنا يف "الوطن".

�ساكر النابل�سي

ملاذا اأ�سبحت الوحدة اأ�سطورة من ذكريات املا�سي اجلميل؟


