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مقدمة

مـنـذ عقـود من الـسنـ وموضـوع الـعالقات بـ الـعالم اإلسالمي
والـغرب يُطـرح في األوساط الـسياسـية واجملـامع العلـميـة ومراكز الـبحوث
ومـعاهـد الدراسات االسـتراتـيجـية ويُعـالج من جوانب مـتعـددة باعـتباره
ـسـتقـبل عـلى مـستـوى الـعالقات الـدولـية مـوضـوعاً ذا صـلـةٍ باحلـاضـر وبا

والتعاون ب الشرق والغرب والشمال واجلنوب.
ـاضي كــتب ودراسـات كــثـيـرة ولـقــد ظـهــرت مـنـذ مــطـلع الــقـرن ا
بـلغـات مخـتلفـة تبـحث العالقـات ب الـعالم اإلسالمي والـغرب ولكن
مـعظم هـذه الكـتب والـدراسات تـتنـاولهـا من جانب واحـد ألنهـا صدرت
يـة أو سـياسـيـة رسمـية عن بـاحثـ غـربيـ يـتبـعون جـهـات علـمـية وأكـاد
تـمثل سياسة الـدولة التي يعملـون لها والتي ترتـبط بصلةٍ ما مع دولة أو
مع مــجـمـوعــة من دول الـعــالم اإلسالمي خــاصـة إجنـلــتـرا وفــرنـسـا وإلى
انـيا وروسيـا وإيطالـيا وإسبانـيا وهي الدول الـتي احتلت حـدّما هولـندا وأ
بـلداناً إسالمية مـن القرن السابع عـشر إلى القرن العـشرين. ولذلك فإن ما
ـوضـوع وفي هـذا صـدر مـن كـتب ودراسـات ومـجالت دوريـة حــول هـذا ا
ـثّل وجـهات نـظـر متـقـاربة ويـعكـس توجّـهـات الدول األوروبـية الـسـياق 
نهـجية احملـتلة فـجاءت تلك اإلصـدارات ناقـصة ومبـتورة من النـاحيتـ ا

والسياسية.
واحلق أن اهـتـمـام الــدوائـر الـبـحـثـيـة بـدراسـة مـوضـوع الـعالقـات بـ

الــعـالم اإلسالمـي والـغـرب مـن جـوانــبه اخملـتــلـفــة كـان وال يــزال يـصبُّ في
علومة واجملهولة ولم يكن االجتاه الذي يخدم أهداف القوى االستعمارية ا
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وضـوعي النزيه الذي يخـدم احلقائق كما هي دون حتريف بـقصد البحث ا
أو تـزيــيف أو تـدلـيس; فــعـلى الـرغم مـن مـئـات الـكــتب والـدراسـات الـتي
ـيـة عن الـعـالم اإلسالمي بـأقالم مـؤلـفـ غـربـي صـدرت بـالـلـغـات الـعـا

هتم ـاضي والتي ال تـزال تصـدر حتى اآلن فـإن القـار ا خالل الـقرن ا
ـوثقة عـلومات ا عرفـة والتزود بـا ـتخصـص واحلريص على اكـتسـاب ا وا
ال يـخرج منهـا بفائـدة تنير بـصيرته وتقـدم له صورة متـكاملة الـعناصر عن
الـعـالم اإلسالمـي من الـنـواحي كـافـة وعن حـقـائق احلـيـاة في اجملـتـمـعـات
شاكل التي تعاني منها وعن أسبابها وجذورها اإلسالمية وعن طبيعة ا
ــسـؤولـيـة الـتي تـتـحـمـلــهـا الـدول االسـتـعـمـاريـة عن هـذه األصـلـيـة وعن ا
ـا يعـمد هـؤالء البـاحثـون إلى حتلـيل أوضاع الـعالم اإلسالمي ـشاكل وإ ا
انــطالقــاً من خــلــفــيـة اســتــعــمــاريــة ويــلــجــأون إلى احلــكم عــلى الــظــواهـر
الـسـياسـيـة واالقتـصـاديـة واالجتـمـاعيـة الـعـامة الـتي يـبـحثـونـها من خالل

ثلونها. وجهات نظر منحازة إلى  القوى العظمى وإلى من 
وذلك وجه مـن وجــوه األزمــة الــفــكــريــة الــتي تــعمّ الــعــالم الــيــوم
وضـوعية فيـما يكتـبه الباحثون عن نـتيجةً لالبـتعاد عن األمانـة والنزاهة وا
قـضـايا الـعالم اإلسـالمي. وهي أزمة ذات أبـعـاد متـشعـبـة ولهـا انـعكـاسات
عـلى القرارات التي تتخذها الدول الغربية بشأن القضايا التي تهمّ العرب

سلم في حاضرهم وفي مستقبلهم. وا
ــثـــقــفــة من ـــنــطــلـق اخــتــرت أن أحتــدث إلـى الــنــخـــبــة ا من هــذا ا
ي والبـاحث وأساتـذة اجلامعة في إحـدى دول أمريكا الالتـينية األكـاد
عـن موضوع (العالم اإلسالمي والـغرب : التـحدّيات احلـضارية وآفاق
ناسبة ستقبل). فلقد زرت في شهر يوليو 2007 جمهورية الشيلي  ا
راكـز الثـقافـية واجلـمعـيات اإلسالمـية انـعقـاد االجتـماع الـسنـوي لرؤسـاء ا
في أمـريكـا الالتيـنيـة ومنـطقـة الكـاريبي. وتـلبـيةً لـدعوة مـشكورة مـن مركز
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الـدراسـات العـربـيـة بجـامـعة الـشـيـلي ألقـيت هـذه احملـاضرة الـتي كـان لـها
ية واإلعالمية في هذا البلد. صدى واسع في األوساط األكاد

ولـقــد تـنــاولت هـذه  احملـاضــرة الـتي مــهـدت لـهــا بـعــرض مـركـز عن
ظروف االحتالل األوروبي للبلدان العربية اإلسالمية األسبابَ احلقيقية
لتأزّم العالقات ب العالم اإلسالمي والغرب وكشفت بعضاً من احلقائق
الـتي يـتمّ الـتـعـتيـم علـيـهـا والـتي لـهـا عالقـة بالـتـذبـذب الـذي تـعـرفه هذه
ـقدمة مـنها انـحيـازُ دول من الغرب إلى جـانب إسرائيل الـعالقات وفي ا
ارسـة سـيـاسـة الـكيل ـستـمـر ضـدّ الـشعـب الفـلـسـطـيـني و في عـدوانـهـا ا
ـســلـمــ إلى جـانب ـكــيـالــ عـنــدمـا يــتـعــلّق األمــر بـقــضـايــا الـعــرب وا
اســـتــــنـــزاف خــــيـــرات الــــعـــالـم اإلسالمي ونــــهب مــــوارده طـــوال عــــهـــود
ـا أثّـر تـأثـيـراً خـطـيـراً عـلى مـسـتـوى الـتـنـمـيـة في جلّ الـبـلـدان االحـتالل 
ـمـارسـات االسـتـعـمـاريـة الـعـربـيــة اإلسالمـيـة. ثم أبـرزت كـيف أن هــذه ا
ـسلم ضدّ دول غربـية بعينها كـانت من أسباب تعبئـة مشاعر العرب وا
تــمـلك الــنــفـوذ الــواسع في الــســيـاســة الــدولـيــة. وانــتـهــيت إلى الــقـول إنَّ
اخلــروج من هــذه األزمــة لن يـكــون إالَّ بــاحــتــرام إرادة الـشــعــوب وســيـادة

الدول وااللتزام بقواعد القانون الدولي.
ولـقـد رأيت أن أنشـر هذه احملـاضـرة متـرجمـةً إلى الـلغـات الثالث ;
اإلجنـليـزية والفـرنسـية واإلسبـانيـة ضمن كتـاب واحد مع الـنصّ العربي

وذلك تعميماً للفائدة.
وفّق وهو الهادي إلى سواء السبيل. واللَّه ا

الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري
دير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ا
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ـنـاسب أن أحتـدث من فـوق مـنبـر هـذه اجلـامـعة ـفـيد ومن ا من ا
ي في الـشـيلي(1) وفي احمليط ذات السـمـعة الـواسـعـة والتـأثـير األكـاد
العـام في قارة أمـريكـا الالتيـنيـة حول قـضايـا تشغـل اهتـمامات الـنخب
الفـكـريـة والثـقـافـيـة وصانـعي الـقـرار في العـالم اإلسالمي الـذي جـئـتكم
أمثـله في هذه األمسـية بصـفتي مديـراً عاماً لـلمنـظمة اإلسالمـية للـتربية
والـعلـوم والـثـقـافة ــ إيـسـيـسـكـو ــ وأميـنـاً عـامـاً الحتاد جـامـعـات الـعالم
ــؤســسـات اإلسالمـي وأســتـاذاً جــامــعــيــاً وعــضــواً في الــعــديــد من ا
ية والعلمية العربية اإلسالمية حرصاً على تقد صورة حقيقية األكاد
لعالقة العالم اإلسالمي بالغرب والتأثيرات الناجمة عنها سلباً وإيجاباً.
وضوع حتـديداً? فألن العالم اإلسالمي اذا اخترت هـذا ا أمـا 
أصـبح الـيـوم يــشـغل حـيّـزاً واسـعـاً من اهـتـمـامـات الـرأي الـدولي وأن
ائة من األخبار التي تذيـعها أو تنشرها نـسبة تزيد عن اخلمسـ في ا
ية يكون العالم اإلسالمـي مسرحاً لها. وهو األمر وسائل اإلعالم العـا

عمقة. الذي يشكل ظاهرة إقليمية تستحق الدراسة ا
كن للباحث أن يطرح في هذا السياق مجموعة أسئلة منها : و
ـاذا الــعــالم اإلسالمي يــعـيـش الـيــوم أوضــاعـاً غــيـر ــ 

مستقرة ?.
ائة من الالَّجئ في اذا يوجد أكثر من سـبع في ا ــ 

العالم ينتمون إلى بلدان العالم اإلسالمي ?. 
اذا تنخفض مستويات التنمية في العالم اإلسالمي ?. ــ 
(1) ألـقيت هـذه احملـاضرة في جـامعـة الـشيـلي (مركـز الـدراسات الـعربـية) بـسـانتـياجـو يوم 26

يوليو 2007 م.
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ـاذا تــشـوب الــعالقــات بــ الـعــالم اإلسالمي والــغـرب ــ 
بعض التوترات على مدى عقود متواصلة من السن ?.
ولـقد رأيت أن أمـهّـد لإلجـابـة عن هــذه األسئـلـة بـالعــودة قليالً
عـاصـر لـلوقوف عـلى اخللـفيات الـسيـاسيـة التي كانت إلـى التـاريـخ ا
من األسـبـاب الرئـيـسَـة الـتي أثّـرت في مـجـمـوع دول العـالم اإلسالمي

تدّ تأثيرها إلى اليوم. والتي 

البدايات  األولى لالستعمار الغربي للعالم اإلسالمي :
لــقــد بــدأ االســـتــعــمــار األوروبي لــلــعــالـم اإلسالمي في الــقــرن
السادس عشر حينما احتلت هولندا اجلزر األندونيسية في سنة 1552
ـدة ثالثـة قـرون ونـصف الـقـرن حـيث اسـتـمر واسـتـمـر احـتاللـهـا لهـا 
االحــتالل الـهـولـنـدي ألنـدونــيـسـيـا إلى سـنـة 1945. ثم احـتـلت روسـيـا
الـقــيــصـريــة قـازان عــاصــمـة تــتــارسـتــان في ســنـة 1602. ثم وصــلت
األساطيل الـبريطانـية إلى شبه الـقارة الهنـدية في سنة 1757 فاحتلت
إجنـلـتـرا الـهنـد الـتي كـانت عهـدئـذ حتت حـكم دولـة إسالميـة واسـتـمر
احتاللها لها مائة وتسع سنة إلى أن استقلت الهند في سنة 1947.
وفي سـنة 1798 غزت فـرنـسا مـصـر بقـيـادة نابـلـيون بـونـابرت
واسـتمـر الـغـزو الـفـرنسي لـهـا ثالث سـنـوات. وفي سـنة 1830 احـتلت
فرنسا اجلزائر واستـمر االحتالل مائة واثنت وثالث سنة إلى سنة 1962.
وفي سنة 1882 احتلت بـريطانيا مصـر واستمر االحتالل إلى سنة 1923
وفي سنة 1881 احتلت فرنسا تونس. وفي السنة ذاتها احتلت بريطانيا
قبرص. وفي سنة 1829 احتلت بريطانيا جنوب اليمن واستمر احتاللها
لهـا إلى سنة 1967 وفي سنة 1857 احـتلت فرنـسا الـسنـغال واسـتمر

االحتالل إلى سنة 1960 وفي سنة 1903 احتلت بريطانيا نيجيريا.
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ـغربيـة في جنوب واحـتلت إسـبانيـا في سنة 1884 الـصحراء ا
ـغرب وأطلـقت علـيها اسم (الـصحراء اإلسـبانية) واسـتمر احـتاللها ا
لـهـا إلى سـنة 1976. وفي سـنة 1912 احـتـلت فـرنـسـا ثم إسـبـانيـا في
ـغـربَ حتت غـطــــاء احلـمـايـة. وفي سـنة 1911 آخـر الـسـنـة نـفـسـهـا ا
غزت اجلـيـوش اإليـطالـيـة لـيبـيـا (بنـغـازي وطـرابلس) فـانـدلـعت احلرب
اإليطـالية ــ الـعثمـانية عـلى مدى السـنت (1911 - 1912) باعـتبار أن
لـيـبـيا كـانت في تـلك الـفـتــرة جزءاً من اإلمـبـراطـوريـة العـثـمـانـيـة. وفي
ـيــة الـثـانـيـة (1939 - 1945) احـتـلت فـرنـسـا إقـليم أثـنــاء احلـرب الـعا
فــزان الـلــيـبـي واحـتــلت إجنــلـتــرا بـنــغــازي وطـرابــلس واســتـمــر هـذا

االحتالل الفرنسي والبريطاني لليبيا إلى سنة 1952. 
ومـنـذ مـنـتـصف الـقـرن التـاسع عـشـر بـدأت األطـمـاع األوروبـية
تتـجه نحـو اإلمبـراطوريـة العثـمانـية الـتي عُرفت فـي تلك الـفترة بـالرجل
ريض فعـمدت الدول األوروبـية إلى  حتريض روسيـا القيـصرية ضد ا
األقـالـيم اإلسالمـيـة اجملـاورة لـهـا فـقـامت بـغـزو مـنـطـقـة الـقـرم وقادت
حروبـاً طويـلة لالسـتيالء عـلى األراضي شمـالي القـوقاز. وفي الـنصف
الـثـانـي من الـقـرن الـتـاسع عـشـر بـســطت روسـيـا نـفـوذهـا عـلى آسـيـا

الوسطى فاحتلت آذربيجان في سنة 1828.
وتـفـجّـر الـصراع بـ الـعـالم اإلسالمي والـغـرب من جـديد مع
أواخر القرن التاسع عشر في شكل احلرب الروسية العثمانية التي
انـــدلــعت فـي الــفــتـــرة مــا بــ (1871 و 1878) بـــتـــواطــؤ مـن الــدول
ـية األولى(1914 - 1918) . وأثنـاء فتـرة احلرب الـعا األوروبـيـة أيضـاً
ّ تمزيقـها إلى مجمـوعة أقاليم ما انهـزمت اإلمبراطورية الـعثمانـية و
لبـثت أن أصبحت دوالً قـائمة الذات; فـاستولت فـرنسا وإجنـلترا على
الـواليات الـعـربـيـة التي كـانت تـابـعـة لـلدولـة الـعـثـمانـيـة والـتي تـشمل
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أقـاليم الـشـام أو سـورية الـكـبرى (سـوريـة ولبـنـان وفلـسـط واألردن
اليوم) والـعراق. ثم امتد االحتالل لهـذه األقاليم حتت غطاء االنتداب
. وجب قرار عـصبة األ إلى سنة 1943 بالـنسبـة لسوريـة ولبنـان 
ملكـة األردنية الهاشـمية اليوم) وتأسست إمارة شرق األردن (نـواة ا

في سنة 1921.
واسـتمـر االحتالل الـبريـطـاني لفـلسـط حتت مـسمى االنـتداب
وحتت غـطــاء دولي إلى سـنـة 1948 عـنــدمـا اسـتــغل الـيــهـود الـوضع
فـأعــلـنـوا عن تـأسـيس دولـة إسـرائـيل في  15مـايـو من سـنـة 1948 في
مخـالفـة واضحـة للقـانون الـدولي حيث أقـيمت هـذه الدولة فـي إقليم له
سـكانه األصـليون هم الـشعب الفـلسطـيني الذي  تـهجيـره واالستيالء
أسـاوي غير القـانوني الذي نتج عن على وطنه. وال يزال هـذا الوضع ا
احــتالل فـلـسـطـ وتــهـجـيـر شـعــبـهـا هـو الـسـبـب الـرئـيس في تـدهـور
األحـوال وفي تـهـديـد األمن والسـلم الـدولـيـ لـيس في منـطـقـة الـشرق
ـا في العـالم أجمع. وهـو أخطر أزمـة تتـهدد الـعالقات ب األوسط وإ
ا يـضـعـنـا أمام ـسـتـقـبل  الـعـالم اإلسالمي والـغـرب في احلـاضر وا
تـمثلة في انسداد األبواب أمام تسوية عادلة لها مفتاح األزمة الدولية ا
شـروعة إلى الشعب في إطار الـشرعية الـدولية تردّ احلـقوق الوطـنية ا

ستقلة بعاصمتها القدس. الفلسطيني بقيام دولته ا
 هكـذا دخل العـالم اإلسالمي القـرن العـشرين وأقـطاره مـحتـلة
زقة وأوضـاع شعوبه متدنية اقتـصادياً واجتماعياً بصورة وأجزاؤه 
بالغة الـسوء. ولقد امـتدت تداعيات هـذه األوضاع وآثارها الـسلبية إلى
مـرحـلـة مـا بــعـد تـأسـيس الــدول الـعـربـيــة احلـديـثـة في الــعـالم الـعـربي
ا تـسبّب في اندالع أزمات سياسـية متالحقة وفي نشوء اإلسالمي 

ظروف اقتصادية صعبة.
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الوقوف في وجه طموح الشعوب اإلسالمية :
لـقد كانت األنـظمة السـياسيـة في العديـد من دول الغرب طـوال ما يزيد
ـعـادي إلرادة الـشـعـوب اإلسالمـيـة عـلى قـرنـ من الـزمن تـقـف في الـصف ا
عـاكس لتـوجّـهاتـها نـحو بـناء ـة وا ـناهض حلـقـها في احلـياة احلـرة الكـر وا
ستقر الـذي تزدهر فيه احلياة السـياسية واالقتصادية اجملـتمع القوي ا
شـروعة. وقـد تـرتب علـى هذه الـسيـاسـة التي ويـتـمتـع فيه اإلنـسـان بحـقوقـه ا
اتبعتها األنظمة السياسية في تلك الدول الغربية جتاه شعوب العالم اإلسالمي
لـعـقـود مـتـطـاولـة أن نـشـأ رأي عــام يـحـمّل الـغـربَ مـسـؤولـيـة هـذه األوضـاع
وتوتّرت العالقات على مستويات عديدة ب الطرف وال تزال إلى اليوم.
عـاصرة إذا أضفنا إليها إنَّ هـذه اخللفيات التاريـخية احلديثة وا
خلفـيات العصور الوسطى جند أنفـسنا أمام ركام هائل من اخلصومات
الـتاريـخيـة الـناجتـة عن سوء الـظن وعدم الـثقـة واحتـدام الصـراع الذي

يتخذ أشكاالً تتفاوت ب اخلفاء والظهور من عصر إلى آخر.

شهادة أرنولد توينبي :
ؤرخ الـبـريطـاني الـشهـير (أرنولـد تويـنبي) أحوال  يـصـوّر ا
ـية األولى تصويراً دقيقاً في العالم اإلسالمي بـعد انتهاء احلرب العا
اضي حـيث قال في مـحاضـرة له في أوائل اخلـمسيـنيـات من القـرن ا
حلـظـة صـدق ومـكـاشـفـة : "إنـنـا ظـلـلـنـا نـطـارد الـرجل الـتـركي (يـقـصد
ـريض وهو كنـاية عن اإلمبـراطوريـة العثـمانـية) ونهـاجمه لكي الرجل ا
يتـرك دينه ألنه كان يـنظـر إليـنا من علٍ كـأننا خـنازيـر برية فـلما ترك

دينه وتبعنا احتقرناه ألنه لم يعد عنده ما يعطيه"(2).

ـستقبل" ترجـمة نبـيل صبـحي الدار العـربيـة للطـباعة (2) أرنـولد تـوينبي "اإلسالم والغرب وا
والنشر والتوزيع بيروت 1969 م.
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وهـــذا تــلــخـــيص لألزمـــة احلــضــاريـــة الــتي نـــكب بــهـــا الــعــالم
عاصـر تظهـر لنا جوانب اإلسالمي. وتلك حـقيقـة من حقائق الـتاريخ ا
مـن اخلـطـة الــتي دبــرتـهـا مــجـمــوعـة مـن الـدول األوروبـيــة في الــقـرنـ
الــتــاسع عــشــر والــعــشـريـن لـتــمــزيق الــعــالم اإلسالمـي وإلضـعــافه
والسـتـغالل مـوارده الـطـبـيـعـيـة من أجل بـنــاء االقـتـصـاديـات األوروبـيـة
ـا كـان له مـضـاعـفات سـيـاسـيـة ونـفـسـية ـرحـلـة  زدهـرة في تـلك ا ا
وثـقافـية عـلى مجـمل العالقـات التي تـربط دول العالـم اإلسالمي بالدول
ـتحـدة األمريـكيـة الـتي تقف بـكل إمكـاناتـها مع األوروبيـة وبالـواليات ا

إسرائيل وتدعمها في جميع اجملاالت.
ـنهـجـية نـؤكـد هنـا أن هذه ولألمانـة الـتاريـخـية ولـلـموضـوعيـة ا
اخلـلفـيات جمـيعاً سـاهمت في تـشكيل الـعالقات بـ العالم اإلسالمي
والـغــرب عـلى مـسـتـوى الـالوعي اجلـمـعي وعـلـى مـسـتـوى الـواقع. وال
سـبــيل الـيـوم إلى فـهم طـبـيــعـة هـذه الـعالقـات وإدراك أبـعـادهـا إالّ من
خالل الوقوف على تـلك الظروف التاريـخية اآلنفـة الذكر والتي ال تزال

ستقبل. ا في ا تعمل عملها في احلاضر ولر
إنَّ األوضاع التي نشأت عن االستعمار األوروبي للعالم اإلسالمي
تسبّبت في ظروف لم تكن مواتـية على الدوام للنموّ والتقدم واالزدهار. فقد
وجدت الدول العربية واإلسالمية نفسها بعد االستقالل أمام أزمات كبيرة
ـرض وسوء اإلدارة والـفـسـاد والنـعدام نـتيـجـة لـشـيوع الـفـقـر واجلـهل وا
ـستقلـة. وقد ترتبت على وضوعية إلقـامة هياكل جـديدة للدولة ا الشـروط ا
تلك األوضاع مشاكل كثيرة ظلت تـتفاقم فتعطّـلت عملية النمو في مناطق
وتعـثرت في مـنـاطق أخرى وتـباطـأت في جل األقـطار. وعـلى الرغم من أن
قــلـة من الــدول الـعـربــيـة اإلسالمــيـة قــد عـرفت كــيف تـسـتــثـمــر مـواردهـا
وإمكاناتها وحتـقق معدالت معينـة من النموّ والتقـدم وحتسّن من مستويات
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مواطنيها فإن غالبـية دول العالم اإلسالمي تعاني اليوم من مخلفات عهود
تسببة في بطء النمو ال تعود دائماً ما قبل االستقالل. وإن كانت العوامل ا
إلى ظـروف االسـتعـمـار فـكثـيـر مـنهـا يـنـبع من الـداخل ألسبـاب كـثـيرة ال

يسمح اجملال باخلوض فيها.
إنَّ تأزم األوضـاع االقتصـادية وتدهـور اخلدمات الـتي تقدمـها بعض
وارد واطنيها في جل دول العالم اإلسالمي سواء بسبب شح ا احلكومات 
وقلة اإلمكانـات أو بسبب سوء التـسيير وانعـدام اخلبرة قد أدّى إلى نشوء
مـشاكل اجتـماعيـة كثيـرة منهـا تنـامي الشعـور بالظـلم واحلرمان وتـصاعد
ا كان له األثر واطن  نبرة الغـضب واالحتجاج ب فئات غير قـليلة من ا
الــقـوي في ظــهـور تـيــارات الـعــنف والـتــطـرف وانــتـشـار األفــكـار الــرافـضـة
والــتـيـارات الــسـاخـطــة وفي ردّ أسـبـاب األزمــات إلى الـدول االسـتــعـمـاريـة
ـسؤولية عن فسـاد األوضاع وسوء األحوال األمر سابقـاً واتهامها  با

الذي ينعكس سلبياً على العالقات ب العالم اإلسالمي والغرب.
والشكّ أن الـدول الغربـية الواسـعة النـفوذ سيـاسياً واقـتصادياً
ـســؤولـيــة إزاء مــا تـعــاني مــنه الـشــعـوب تــتــحـمّل الــيــوم قـســطـاً مـن ا
اإلسالمية من أوضـاع اقتصـادية صعـبة وحيـال اضطراب حبل األمن
والـسلم في منطقة الـشرق األوسط وفي فلسط والـعراق وأفغانستان

والصومال وغيرها.

دور الغرب في صنع مأساة فلسط :
ومـعلـوم أن تـدهـور الوضع فـي األراضي الفـلـسـطيـنـيـة إلى هذه
الـدرجة اخلـطيـرة التي وصـلت إلـيهـا واستـمرار االحـتالل اإلسرائـيلي
ـارسـة سـلـطـات االحـتالل لـسـيـاسـة الـقـمع والـقـتـل والـتـهـجـير لـهـا و
ـواطـن ـطـاردة فـي حق الـشـعب الـفـلـسـطيـنـي ووجـود اآلالف من ا وا
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الـفـلـسـطـيـنــيـ في الـسـجـون اإلسـرائـيـلــيـة كل ذلك يـخـلق حـاالت من
الـتـذمر والـسـخط والـكـراهـيـة في أوسـاط الشـعـوب اإلسالمـيـة عـمـوماً
ولـيس لـدى الشـعب الـفلـسـطيـني فـحـسب ويتـسـبّب في حتمـيل الـغرب
ـشـتـركة مـع إسرائـيل في اسـتـمـرار هـذا الـظلم. وتـلك هي ـسؤولـيـة ا ا
ـا يردّ سـألـة التي عـلى الـغرب أن يـتـفهـمهـا ويـعمل عـلى مـعاجلـتـها  ا
احلقـوق إلى أصحابـها الشـرعي ويـؤدي إلى استتبـاب األمن والسلم
ـنـطقـة من الـعـالم. ولن تـسـتـقر الـعالقـات بـ شـعـوب الـعالم في هـذه ا
سـألـة مـعـاجلة اإلسالمي والـغـرب بـصفـة عـامـة إالّ إذا عـوجلت هـذه ا

عادلة تردّ األمورَ إلى نصابها وتقضي نهائياً على أسباب األزمة.
وحتـى تتـبيّن مـعالم الـصـورة بالـوضوح الـكامل أريـد أن أسوق
تطرّفة سؤولة التي تـتخذ واآلراء ا واقف غـير ا ثالثـة أمثلة عن بعض ا
الـتي يُعـبـر عنـها فـي الغـرب والتـي يكـون لهـا نـتائج سـيـئة لـلـغايـة لدى
الـرأي الـعـام اإلسالمـي والـتي تـنـعـكس آثـارهـا الــسـلـبـيـة عـلى مـجـمل

العالقات ب العالم اإلسالمي والغرب.

اعتراف صريح من الرئيس ريتشارد نيكسون :
يــقـول الـرئــيس األمـريــكي األسـبق ريــتـشــارد نـيــكـسـون فـي كـتـابه
(الــفـرصــة الـســانـحـة) : «إن اإلسالم والــغــرب مـتــضــادان وإن نــظـرة
اإلسالم لـلـعـالم تـقسـمه إلى قـسـمـ : (دار اإلسالم) و(دار احلـرب) حيث
سلـم يوحـدون صفوفهم يجب أن تتـغلب األولى عـلى الثـانية وأن ا
للقيام بثورة ضدّ الغرب وعلى الغرب أن يتحد مع االحتاد السوفييتي

(قبل أن يسقط ويتمزق) ليواجه هذا اخلطر الداهم بسياسة واحدة»(3).

(3) ريتشارد نيكسون (الفرصة السانحة) ص : 135 138 139 ترجمة أحمد صدقي مراد
طبعـة دار الهالل القاهرة 1992 م.
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ـية وهـذا الرأي الـذي نـشـر في كـتـاب ترجـم إلى عدة لـغـات عـا
ومــنـهــا الـلــغـة الــعـربــيـة يـســاهم في تــأجـيج روح الــعـداء وفي تــألـيب
قــطـاعــات واسـعــة من أبـنــاء الـعــالم اإلسالمي ضــد الـغـرب. والــرئـيس
. أما في نيكسون في القسم األول من هـذا الرأي يجانب احلقيقة تماماً
الـقــسم الـثــاني فـيـعــبـر نــيـكـســون عن رأي يـتـبــنـاه قــطـاع عـريض من
صـانـعي الـقـرار والـنـخب الـفـكـريـة والـثـقـافـيـة وأوسـاط واسعـة مـن ب
الـشعـوب في الـغـرب. وهذا مـوقف غـيـر سلـيم ال يـنمّ عن احلـكمـة وبـعد

النظر ويعكس في الوقت ذاته نوايا ليست بريئة.
وفـي هذا السـياق أيضـاً يقـول الكارديـنال (بـول بوبار) مـساعد
بـابـا الـفـاتـيـكـان الـســابق ومـسـؤول اجملـلس الـفـاتـيـكـاني لـلـثـقـافـة في
تـصريح إلى صـحـيـفة (الـفيـجارو) الـفـرنسـية : (إن اإلسالم يـشكل
رء ال يـحتاج إلى حتديـاً بالنـسبة ألوروبـا وللغـرب عموماً وإن ا
أن يـكون خبـيراً ضـليـعاً لكي يالحظ تـفاوتـاً متـزايداً ب مـعدّالت الـنموّ
الـســكـانـي في أنـحــاء مـعــيـنــة من الــعـالم; فــفي الـبــلـدان ذات الــثـقــافـة
ـسيحية يتراجع النمـوّ السكاني بشكل تدريجـي بينما يحدث العكس ا
ــســيح  ــ هــكـذا يــقـول في الــبـلــدان اإلسالمــيـة الــنــامـيــة وفي مــهـد ا
الـكـاردينـال بـول بـوبار وهـو يـقـصد الـشـرق األوسط وحتـديداً الـبـلدان
سيحيون بقلق عـما سيحمله لهم الغد وعما إذا لم العربيـة ــ يتساءل ا
يكن موتهم مبرمجاً بشكل ما ? .. إنّ التحدّي الذي يشكله اإلسالم
يكـمن فـي أنه دين وثـقـافة ومـجـتـمع وأسـلـوب حـيـاة وتـفـكـير
ـيـلــون إلى تـهـمـيش ـسـيـحـيــ في أوروبـا  وتـصـرف في حــ أن ا

الكنيسة أمام اجملتمع(4).

(4)  نقالً عن صحيفة (الشرق األوسط) لندن في 1999/10/1 م.
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اإلسالم ال يشكّل خطراً على أمة أو شعب أو دين :
أمـا كـون اإلسالم دينَ ثـقـافـة ومـجـتـمع وأسـلـوب حـيـاة وتـفـكـيـر
وتـصـرف فـهـذا صـحـيح ال شكّ فـيه وحـقـيـقـة من حـقـائق هـذا الـدين.
وأما القول بـأنه يشكّل حتدّياً للمسيحـي باعتباره ذاك فهو قول باطل
ال أسـاس له من الصـحـة إطالقاً. وهـو قـول يزيـد في تـأز العالقـة ب

العالم اإلسالمي والغرب وتتبنّاه قطاعات واسعة من أبناء الغرب.
إنَّ اإلسالم ال يـشكّل حتـدّيـاً ضدّ أمـة أو شـعب أو دين أو ضدّ
سـلـم ـا الـعداء لإلسالم وكـراهـيـة ا قـانـون من الـقوانـ الـدوليـة وإ
ـارسة سـياسة الـتمـييـز ضدهم وانـتهـاك القـوان الـدولية واإلعالن و
ي حلـقـوق اإلنـسان إن ذلـك هو الـذي يـشـكّل حتـديـاً حـقـيـقـياً ال الـعـا
لـلغرب فحـسب ولكن للـعالم أجمع ويـهدّد استـقرار العالقـات الدولية

وخصوصاً عالقات العالم اإلسالمي بالغرب.
ويـعـزّز هـذا الـتـوجّه غـيـر الـسـلـيم الـذي يـذكي نـار الـكـراهـيـة والـتـمـيـيز
ـيـكـلـيس) رئيـس اجمللس الـوزاري األوروبي في والـصـراع ما قـاله (جـيـاني د
ـاضي في حـديث إلى مجـلة (الـنيوزويك) إذ مـطلع الـتسـعـينـيات من الـقرن ا
ـواجـهـة ب سـئل : "مـا مـبـررات بـقـاء حـلف األطـلـنـطي ــ الـنـاتـو ــ بـعـد زوال ا
عسكـر الذي كان اشتراكـياً ?". فأجاب بـقوله : «صحيح أن الغـرب الليبـرالي وا
كن أن حتلّ واجـهة مـع الشيوعيـة لم تعـد قائمـة إالَّ أن ثمة مـواجهة أخرى  ا
مـحلهـا ب الـعالم الغـربي والعالـم اإلسالمي". فلمـا عاد مراسل (الـنيوزويك)
يكليس) : ـواجهة احملتملة?". قال (جياني د كن جتنّب تلك ا ليسأل : "وكيف 
"يـنبغي أن حتلّ أوروبـا مشاكـلها ليـصبح النـموذجُ الغربيُّ أكـثر جاذبـية وقبوالً
من جـانب اآلخـرين في مـخـتـلف أنـحـاء الـعالم. وإذا فـشـلنـا في تـعـميم ذلك
النموذج الغربي فإن العالم سيصبح مكاناً في منتهى اخلطورة"(5).

(5) (النيوزويك)  2 يوليو 1990 م.
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وهـذا الـكالم من مسـؤول كبـيـر في االحتاد األوروبي يـنطـوي على
تهديد سافـر للعالم اإلسالمي. وهو رأي يـتعارض كليـاً مع قواعد القانون

الدولي ومع احلق في احلفاظ على اخلصوصيات الثقافية للشعوب.
إنَّ هناك شعوراً متزايداً يسود الشعوب اإلسالمية بأن اإلسالم
مـسـتـهـدف من جـهـات متـعـددة. والـعـقالء في الـعـالم اإلسالمي يـبـذلون
جـهــوداً في إبـعــاد الـنــاس عن ســوء الـظن وفي الــقـضــاء عـلى (فــكـرة
سـلمـ من منـطلق أن سـوء الظن الـتآمـر) الذي يـستـهدف اإلسـالم وا
هـو نـقـيـصـة من الـنـقـائص الـتي تـنـهى عـنـهـا الـتعـالـيم اإلسـالميـة. ولي
شـخــصـيـاً في هـذا اجملــال نـشـاط فــكـريّ مـنـذ أكــثـر من ربع قـرن في
ي واإلعالمـي. ولـكـنــنـا أحـيــانـاً جنـد سـاحــة الـعـمـل الـثـقــافي واألكـاد

أنفسنا أمام ما يعزز سوء الظن هذا باألدلة واحلجج.

اختراق اإلسالم إعالن للعداء ضدّه :
ــثــال أُورد هــنــا مــا جــاء في وثــائق (مــؤتــمـر وعــلى ســبــيل ا
تحدة األمريـكية في سنة 1978 كولورادو) الـذي انعقد في الواليـات ا
تقول إحدى هذه الـوثائق عن اإلسالم ما يلي : «إنه الدين الوحيد الذي
تنـاقض مصـادره األصلـية أسس الـنصـرانيـة .. والنظـام اإلسالمي هو
تناسـقة اجتـماعياً وسـياسياً .. ونـحن بحاجة إلى أكـثر النـظم الدينيـة ا
ـراكز لـفهم اإلسالم والختراقـه في صدق ودهاء. ولذلك ال مـئات ا
.(6)« سلم يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير ا
ـريـبــة الـتي تُــعـدُّ لـغـزو الــعـالم اإلسالمي إنَّ مـثل هـذه اخلــطط ا
ـضــاعـفـات إذ تــسـاهم فـي تـألـيب يـكــون لـهـا أســوأ الـنــتـائج وأخــطـر ا

(6) "التنصير : خطة لغزو العالم اإلسالمي" ــ التـرجمة العربية لـوثائق مؤتمر كولورادو ص 452
طبعة مركز دراسات العالم اإلسالمي مالطا 1991 م .
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الشـعـوب اإلسالميـة ضد الـغـرب بصـورة عامـة وتؤدي بـصـورة تلـقائـية
إلى إذكاء نوازع النفور بدالً من تقـوية مشاعر التفاهم والتسامح. ففكرة
(اختراق اإلسالم) من األفـكار اخلطـيرة التي تـروج في أوساط عديدة
وهي شبـيهـة بفـكرة (صـدام احلضارات) الـتي تكـاد أن تـسيـطر الـيوم
على صانعي السياسات في الساحة الدولية والتي تُفسَّر على أساسها
رحلـة من التاريخ وتُفهم كثير كثيـر من األحداث التي جتري في هذه ا

لتزمة بالقانون الدولي. تحيزة غير ا تعصبة ا واقف ا من ا
ـوضـوعـيـة في هـذا وتـقـتـضي مـني األمـانـة الـعـلـمـيـة والـنـزاهـة ا
الـسيـاق أن أشـيـر بـاختـصـار شـديـد إلى ردود الفـعل الـتي أحـدثـتـها
أقـوال نيـافـة الـبـابـا بـيـنـيـدكت الـسـادس عـشـر الـواردة في مـحاضـرته
اضـية انـيـة يوم  12سـبـتمـبـر من السـنـة ا بـجامـعـة ريغـيـنسـبـورغ األ
حــول مـوضــوع الـعــقل في اإلسالم أو الــعـقل والــقـرآن أو الــعـقل في
احلضارة اإلسالمـية. وقد قـمت بكتابـة ردّ علمي مـوضوعي هاد على
نـيـافـة الـبابـا تـرجم إلى الـلـغـت اإلجنـلـيـزيـة والفـرنـسـيـة وجتدونه في
ـوقع اإللكتـروني للمنـظمة اإلسالمـية للتـربية والـعلوم والثـقافة. وصدر ا
هذا الرد مع ردود أخرى شارك فيهـا شيخ األزهر الدكتور محمد سيّد
طـنـطــاوي في الـعـدد الــرابع والـعـشـريـن من مـجـلـة (اإلسالم الـيوم)
ـيــة الـتـي تـنــشـرهــا اإليـســيـســكـو ســنــويـاً بــالـلــغـات الــعـربــيـة األكــاد

واإلجنليزية والفرنسية.
ومع االحـترام الذي نكنّه لنـيافة البابـا فإنه البد من القول إن ما
ورد في محـاضرتـه تلك بـخصـوص اإلسالم ورسـوله الكـر محـمد بن
عـبـد اللَّه [ يـخـالف حـقائق الـتـاريخ. وقد أصـيب الـعالم اإلسالمي
بـصدمـة شديـدة من جراء هذه األقـوال غيـر الصحـيحـة على الرغم من
ي ويشرفني أنني كنت واحداً منهم فكرين واألكاد أن صفوة من ا



- 23 -

(7) ولــد سـنة 1913 في نـيويـورك مــؤرخ وصـحافـي كـتب في سـنة 1949 مـقـاالً بعـنوان "عَلَمُ
إســرائـــيل لــيس عَـــلَــمـي" (Israel's Flag is not Mine) أثــار ردود فـــعـل واســعـــة في
ـنــاهض لـلـصــهـيـونـيــة أهم كـتـبه "الـشـبـكـة األوسـاط الـيــهـوديـة األمــريـكـيــة بـسـبب مــوقـفه ا

.(The Zionist Connection) "الصهيونية

كانة الدينية قد ردّوا عليـها بنزاهة وحكمة وفندوهـا في إطار احترام ا
ية لصاحبها. والعلمية واألكاد

والـواقع أن مـا ورد في مـحـاضـرة نـيـافـة الـبـابـا يـرد كثـيـراً في
الـكـتابـات الـغـربـيـة مـنـذ أن ظـهرت الـطـبـاعـة وإلى الـيـوم. ولـكن مـا أثار
رة بشخـصية ذات اعتـبار عظيم الـضجة الهـائلة أن األمر يـتعلق هـذه ا
ـسألـة انتـهت. وطويت الـصفـحة. وإن كـنا ومكـانة سـاميـة. وأعتـقد أن ا
في الـعـالم اإلسالمي نـتـطـلع إلى مـبـادرات عمـلـيـة إلثـبـات حسـن الظن
ولــوضع حــدّ الزدراء اإلسالم بل الزدراء األديــان الـسـمـاويــة عـمـومـاً

ؤمن في سائر أنحاء العالم. وللتطاول على مقدسات ا

رؤية غربية مستنيرة :
ستقـبل لبناء عالقات إنَّ شعوب العالـم اإلسالمي تتطلع نحـو ا
ثل اإلنسانية ـباد الدينية السـماوية وا إنـسانية جديدة على أساس ا
الـسـامـيـة ومـا انـتـهت إلـيـه الـبـشـريـة من قـوانـ حتـكم عالقـات الـدول
والشعوب بعضها ببعض. ولكن ظواهر األمور في هذا العالم تؤكد لنا
تـحكمـة في زمام السـياسة ـقصـود هنا الـدول الكبـرى ا أن الغرب -وا

عاكس. الدولية ــ يسير في االجتاه ا
ؤرخ اليهودي الدكتور تقـول الباحثة (سوزان نيكول) مساعدة ا
عـادي للصهـيونية ألفـريد ليلـينثال(7) (Dr. Alfred M. Lilienthal) ا
في مـــوضـــوع لـــهــا وزعـــتــه عــلـى اإلنـــتــرنـــيـت بــتـــاريخ 2005/7/13 :



- 24 -

«األمـريــكــيــون يــســاعــدون بالدهم ضــدّ اإلرهــاب لــو عــرفــوا اجلـواب
سـلم يـقولون ـاذا يكرهـوننا ?). إنَّ الـعرب وا احلـقيـقي عن السؤال (
لـلـغـرب بـاسـتـمـرار الـسـبـب احلـقـيـقي إالّ أن الـغـرب ال يـسـمع. يـجب
علـينـا االعتـراف بتـحيّزنـا على امـتداد نـصف قرن ضـد العرب
ـسلـمـة األخـرى. لـقـد أوجدنـا سـببَ عـدائـهم لـنا والـشـعـوب ا
ريع الذي فنحن ولـسنا هم الذين بـدأنا صراع احلـضارات ا

سنواجهه في اجليل القادم أو أكثر».
هـذه رؤيـة غربـيـة مسـتـنيـرة إلى عـمق األشـياء. نـقلـتـها هـنـا على
ثال ألثبت لكم أن الغرب لـيس كتلة واحدة فهناك عقالء سبيل ا
يـفـهـمـون األمـور عـلى حـقـيـقـتـهـا وحـكـمـاء يـعـمـلـون من أجل
الــسـالم والــتــعــايش واحلــوار بــ احلــضــارات والــثــقــافـات

واألديان.
إنَّ فـكـرة حـوار احلضـارات انـطـلـقت من الـعالـم اإلسالمي. وقد
ـتـحـدة الــدعـوة الـتي وجـهــهـا الـرئـيس تـبـنّت اجلـمــعـيـة الـعـامــة لأل ا
اإليراني السابق السـيد محمد خاتـمي من فوق منبرهـا لتعزيز احلوار
ب احلـضارات. وكان لـلمـنظـمة اإلسالمـية لـلتربـية والـعلـوم والثـقافة ــ
إيـسـيـسـكـو ــ دور تـفــخـر به في تـفـعـيل قــرار اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل
ـتــحـدة لـلــحـوار بـ ــتــحــدة بــجــعل ســنـة 2001 (ســنـة األ ا ا

احلـضـارات) فـقــد عـقــدت عـدة مـؤتــمـرات ونــدوات دولـيــة حـول هـذا
ـوضـوع بعـضـها بـالـتعـاون والـشراكـة مع مـنظـمـات دوليـة وإقـليـمـية ا
الـيـونـسـكــو ومـجـلس أوروبـا ومـؤسـسـة أنــالـيـنـد األورو ــ مـتـوسـطـيـة
ـنظـمـة الـعـربـية ـؤتـمـر اإلسالمي وا لـلـحـوار ب الـثـقـافـات ومـنظـمـة ا
للـتـربيـة والـثقـافـة والعـلـوم ــ ألكـسـو ــ التـابـعة جلـامـعة الـدول الـعربـية
وغيـرهـا. وأصـدرنـا في اإليسـيـسـكو (الكـتـاب األبيض حـول حوار
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احلـضارات) بـاللـغـات الـثالث : الـعربـيـة واإلجنـلـيـزية والـفـرنـسـية في
. وهـو الــكــتــاب الـذي يــضم الــوثــائق والــقـرارات والــبــيــانـات طـبــعــتــ
ـسـتـوى الـشخـصي واإلعالنـات اخلـاصـة بـحـوار احلـضـارات. وعـلى ا
ـؤلــفـات والــدراســات حـول قــضـايــا حـوار نـشــرت لي مــجـمــوعـة مـن ا
احلـضارات والـثقـافات وتـعزيز الـتعـايش والتـفاهم بـ الشـعوب جـلّها
مـتـرجم إلى اإلجنـلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة. ويـنصُّ مـيـثـاق اإليـسـيـسـكو عـلى
هـدفـ رئيـسَـيْن من ضـمن أهـدافهـا األخـرى هـما : تـدعيـم التـفاهم
سـاهمـة في إقرار بـ الشعوب في الدول األعـضـاء وخارجـها وا
السلم واألمن في العالم بـشتى الوسائل والسـيما عن طريق الـتربية
والــعـلـوم والـثـقـافـة واالتـصـال وتشـجـيع احلـوار بـ احلـضارات
والثـقـافـات واألديان والـعـمل عـلى نـشـر ثقـافـة الـعـدل والسالم
ومـبــاد احلـريـة وحــقـوق اإلنـسـان وفــقــاً لـلــمـنــظـور احلــضـاري

اإلسالمي.
ي ـنــاسـبـة أن (اإلعالن الـعـا ـنـاسب أن أذكــر بـا ولـعـلّ من ا
تحدة في ديسمبر سنة 1948 حلقوق اإلنسان) الصادر عن األ ا
ادت السادسة نظور احلضاري اإلسالمي ما عدا ا يعبر تماماً عن ا

عشرة والثامنة عشرة منه اللت لنا عليهما حتفظات.
ؤتمر اإلسالمي) إنَّ العـالم اإلسالمي تمـثله اليوم (منظمـة ا
التي تـضمّ في عضـويتـها سـبعـاً وخمـس دولة إضـافة إلى أربع دول
لـكة التايالند أعضاء مـراقب وهي : جمـهورية روسيـا االحتادية و
وجمـهوريـة أفريـقيـا الوسـطى والبـوسنـة والهـرسك إضافـة إلى طائـفة
. وتوجد أكـثر من عـشر منـظمـات إسالمية سـلمـ القـبارصـة األتراك ا
ـنـظـمـة اإلسالمـيـة ـؤتـمـر اإلسالمي مـنــهـا ا تـعـمل في إطـار مـنــظـمـة ا

للتربية والعلوم والثقافة ــ إيسيسكو ــ  والبنك اإلسالمي للتنمية.
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سلم في العالم الحظة هنـا أن أكثر من ثلث ا ولكن البد من ا
ـثل في دولٍ ليـار نسمـة غير  الـذين يبـلغ تعدادهم مـلياراً ونـصف ا
ـسـلـمــون في الـهـنـد وفي ـؤتــمـر اإلسالمي. مـثــال ذلك ا في مــنـظـمـة ا
الـــصـــ وفي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيــــا وفي دول االحتـــاد األوروبي وفي
األمريكت وفي غيرها. ولـذلك فإننا في اإليسيسكو نولي عناية مركزة
سـلمـة في سائـر أقطـار العـالم من حيـث تقد بـاجلالـيات واألقـليـات ا
ؤسـساتـها الـتـربويـة والتـعلـيـميـة والثـقافـيـة واإلسالميـة وتقـوية الـدعم 
الــصالت الـثـقــافـيـة واحلــضـاريـة بــ اجملـتـمــعـات اإلسالمــيـة في هـذه
ؤتمر األقطار وبـ إخوانهم في الـدين في الدول األعضاء فـي منظمـة ا

اإلسالمي.
ناسب أن أشير إلى أن اإليسيسكو أشرفت في آخر ولعلّ من ا
ـراكـز شــهـر يــونـيـو 2007 عــلى عـقــد االجـتــمـاع اخلــامس لـرؤســاء ا
الــثـقــافـيـة واجلــمـعــيـات اإلسالمـيــة في جـنــوب شـرقي آســيـا ومـنــطـقـة

الباسفيك في سنغافورة. 
كـما تـشـرف اإليـسـيـسـكو في هـذا الـوقت عـلى عـقـد االجـتـماع
ـراكـز الــثـقـافـيــة واجلـمـعـيــات اإلسالمـيـة في دول الـسـادس لــرؤسـاء ا
أمـريـكـا الالتـيـنـيـة والـبـحـر الـكـاريـبي في سـانـتـيـاغـو. وقـد وضـعنـا في
اإليــسـيـسـكـو (اسـتـراتـيـجــيـة الـعـمل الـثـقـافي في الـغـرب) الـتي
ـنـعقـــد في مـاليـــزيا في اعـتـمـدهـا مؤتـمـر القـمـة اإلسـالمي العـاشـر ا
سنة 2003. وهـو أعلى سـلطـة دسـتوريـة في منـظـومة الـعمل اإلسالمي
ــشـتـرك. وأنـشـأنــا في إطـار هـذه االسـتــراتـيـجـيـة (اجمللـس األعلى ا
هـامّ الـتنـسـيق ب لـلـتربـيـة والثـقـافة في الـغرب) الذي يـضـطلـع 
ـؤسـسات الـتربـويـة والثـقافـيـة اإلسالميـة في األقـطار الـتي تـوجد بـها ا

جاليات وأقليات مسلمة.
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(8) هذه اجمللـة ال تزال تـصدر ولكن بـإدارة جديـدة وبسيـاسة تـختلف عن الـتوجّـهات التي هـيمنت
ر أول رئـيس حتـريـر لـهـا. . وكـان الـقس صـمـوئـيل م. زو علـيـهـا طـوال عـقـود من الـسـنـ
وتـلـخص الـعـبـارة الـتي كـانت تـنـشـر حتت اسم اجملـلـة األهـدافَ مـن وراء إصـدارهـا : "مـجـلة
سيحيـ في العالم اإلسالمي وحوادث وأخبار بـشرين ا فصلـية أدبية وفكـرية تعرض جناح ا

". وقد أزيلت هذه العبارة من غالف اجمللة. احملمدي

ية ألشير إلى أن مصطلح ناسبة األكاد وأريد أن أغتنم هذه ا
. ذلك أن (الــــــعــــــالم اإلسـالمي) هـــــــو مـن وضـع الـــــــغـــــــرب أصـالً
صـطلح. وقد صدرت مجلة  بهذا ستـشرق هم الذين نحتوا هذا ا ا
اإلسم (THE MUSLIM WORLD) بـاللـغـة اإلجنلـيـزية في 1911م(8).
ــصــطـلـح يـنــطــوي اآلن عــلى مــضـمــون يــتــجـاوز الــرقــعـة ولـكـن هـذا ا
ـسلـم اجلغـرافـية الـتـقلـيـدية والـتي تـشمل الـبـلدان اإلسالمـيـة إلى ا
سـلم في أمـريكـا الالتينـية والـبحر عـامة حيـثمـا وجدوا. ولذلك فـإن ا
فهوم الكاريبي ــ مثالً ــ هم جزء ال يـتجزأ من العالم اإلسالمي بهذا ا
سلمون أينما فهوم السياسي واجلغرافي. فا احلضاري الثقافي ال با
كـانـوا هـم حـملـة رسـالـة احلـضـارة اإلسالمـيـة ودعـاة سالم وتـعـايش

وتفاهم ب الشعوب واحلضارات واألديان.

كتلة إسالمية حضارية :
إنَّ هذه الكتلـة اإلسالمية احلضارية هي قوة للسالم ولألمن في
العالم ومصدر إشعاع ثقافي إلى مختلف اآلفاق وعنصر دفع جلهود
اجملـتـمع الـدولي من أجل تـعـزيـز قـيم الـتـعـايش والـتـفـاهـم واحلـوار ب

الثقافات واحلضارات واألديان.
وإذا كـانت صـورة الــعـالم اإلسالمي الـيـوم في الـغـرب يـشـوبـهـا
ـا بسبب مـا ترتـكبه فـئة قلـيلـة معزولـة متـطرفة من كـثيـر من الظالل ر
سـلم من جرائم إرهابـية هنا وهنـاك ندينها بـشدة ونرفضها أبناء ا
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قام ألنها تـخالف تعاليم اإلسالم فإن مـا يجب اإلشارة إليه في هذا ا
هـو أن دوالً كـثـيـرة من الـعـالم اإلسالمي مـسـتـهـدفـة بـهـذه اجلـرائم في
ـقام األول وضـحية لـها. ولـذلك فإن الـرأي العـام اإلسالمي يقف ضد ا
الـتـطرف بـكل أنواعه ويـرفض اإلرهـاب بجـميع أشـكـاله رفضـاً قاطـعاً
ـســلـمـ أوالً وقـبل كل شيء. ألنه يـسيء إســاءة بـالـغـة إلى اإلسالم وا
ـائـدة) : من الــسـورة اخلـامــسـة (ا وفي الــقـرآن الـكــر تـقـول اآليـة 32 
ـا قتل {من قـتل نـفـسـاً بـغيـر نـفس أو فـسـاد في األرض فـكـأ
ا أحيا الناس جميعاً}. فهذه الناس جميعاً ومن أحياها فـكأ
اآلية القرآنـية تعبّـر أصدق التعبـير وأقواه وأبلـغه عن الرؤية اإلسالمية
ــوقف اإلسالمـي الــثــابت مـن مـرتــكــبي إلى اإلرهــاب أيــاً كــان وعـن ا
ـرتـكــبـون لـلـجـرائم اإلرهـاب مـهـمـا تــكن دوافـعـهم وأهـدافــهم. فـهـؤالء ا
ـثـلون إالّ أنـفسـهم. ولـذلك فلـيس من اإلنـصاف وال اإلرهابـية قَـتَـلَة ال 
ـسـلـمـون عـمـومـاً بـجـريـرة هـذه الـفـئـة من الـعـدل في شيء أن يــؤخـذ ا

نحرفة عن جادة اإلسالم واخلارجة على القانون. ا

العالقات ب العالم اإلسالمي والغرب
شتركة : صالح ا على أساس ا

إنَّ الـعالقـات بـ العـالم اإلسالمـي والغـرب يـجب أن تـقـوم على
شـتـركة وااللـتـزام بقـواعـد القـانـون الدولي وخـدمة ـصـالح ا أساس ا
قـضــايـا اإلنــسـان في كـل مـكـان. وإن األحــداث الـتي تــقع في الــبـلـدان
ـتأزمـة التي تـشهـدها مـناطق إسالمـية عـديدة اإلسالمـية والـتـطورات ا
تـدعـونا جـميـعـاً إلى تضـافـر اجلهـود للـتـغلب عـلى األزمات وتـسـويتـها
قـاييس قـدمة مـنهـا أزمة الـشـعب الفـلسـطيـني  التي تـعدّ بـكل ا وفي ا

أخطر حتدّ يواجه هذه العالقات.
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ـسـتـقـبل تــنـفـتح أمـام الـعــالم اإلسالمي الـذي يـغـالب إن آفــاق ا
ة وجـديدة تـراكـمة الـنـاجتة عـن سيـاسـات استـعـماريـة قـد مشـاكـله ا
ويعمل على حتس أوضاعه ويواجه التحديات احلضارية التي يتفاقم
ـارسـة خــطـرهــا كـلـمــا أمـعن قــادة الـقـوى الــعـظــمى في الـغــرب في 
طٍ حــضـاري واحـد عـلى سـيـاســة الـضـغط والـســعي من أجل فـرض 

حساب اخلصوصيات الثقافية واحلضارية للشعوب.
وأعـتقـد أننـا جمـيعـاً سواء في الـعالم اإلسالمي أو في أمـريكا
الالتـينـيـة نواجه هـذا الـتحـديَّ احلـضاريَّ الـقـاهر إلرادة الـشـعوب في
احلـريـة والـتنـمـية والـتـقدم واحلـفـاظ علـى اخلصـوصـيات. ولـذلك فـإنني
ي إلـى تعـزيـز عالقـات الـتـعـاون ب ـنـبـر األكاد أدعـو من فـوق هـذا ا
شـعوب أمـريكـا الالتـينـية الـتي نـحمل لـها كلَّ الـتـقديـر واالحتـرام وب
شـعـوب الـعـالم اإلسالمي وبيـنـهـا وب بـقـيـة شـعوب الـعـالم. فـتلك هي

ستقبل اإلنساني اآلمن(*). السبيل إلى بناء ا

(*) أثناء إعـداد هذه احملاضرة للنـشر في كتاب تناقـلت األنباء خبر إقدام مـائتي جامعة في الواليات
تـحـدة األمـريـكـية عـلى إقـامـة مـا يـسمى بــ (أسـبوع الـوعي بـالفـاشـية اإلسالمـية) خالل ا
نـاسبـة إلى إدانة هذه الـفترة من 22 إلى 26 أكـتوبر 2007 م . وقد بـادرتُ في بيـان أصدرته بـا
. وقلت سلم احلملـة العنصرية التي قادها منظمو أسبوع الكراهية والتحريض ضدّ اإلسالم وا
عتمدة في التعليم اجلامعي ية ا إنَّ هذه احلمـلة تؤكد خروج هذه اجلامعات عن التقاليـد األكاد
نافية وضوعـية والنظرة العلـمية إلى األمور والترفع عن ارتكـاب األعمال ا التي منـها احليادية وا
للقـيم اإلنسانية. والشك أن مـثل هذه احلملة العـنصرية تشـكّل خطراً على مسـتقبل العالقات ب
ية ومرَّ ـوضوع لم تلـتفت إليه وسـائل اإلعالم العـا العـالم اإلسالمي والغرب. والـغريب أن هذا ا
كأنه لم يـكن مع أنه بادرة تنطوي على دالالت خطيـرة تزيد في تأجيج نار الكـراهية والعنصرية

ارس داخل اجلامعات األمريكية. وتعدُّ شكالً من أشكال اإلرهاب الفكري الذي 




