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         المقدمة 

     احلمد هللا محد الشاكرين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعـني           
  :وبعد
يوشك أن تداعى عليكم    (  يردد الوعاظ واخلطباء واحملدثون حديث املصطفى صلى اهللا عليه وسل الذي يقول فيه                  

إنكم يومئذ كـثري ،     ( أمن قلة بنا يومئذ؟ قال      :قلنا يا رسول اهللا     ) األمم من كل أفق كما تداعى األكلة على قصعتها        
حب (قلنا وما الوهن؟ قال     ) دوكم، وجيعل يف قلوبكم الوهن    ولكن تكون غثاء كغثاء السيل ينتزع املهابة من قلوب ع         

ويبذل هؤالء جهوداً يف شرح احلديث واستنباط الفوائد منه ، وحيذرون املـسلمني مـن               ) ١)(احلياة وكراهية املوت  
تداعي األمم عليهم ، ولعلهم يشرحون هلم صوراً من تداعي األمم على املسلمني ، وأحب هنا أن أتناول صورة مـن                     

  .ذا التداعي مما ال يلتفت إليه إالّ القليله
     بعد أن خرجت الواليات املتحدة األمريكية من احلرب العاملية الثانية منتصرة ، وأصبحت قوة عظمى، وتغـريت                 
موازين القوى يف العامل كان ال بد هلا أن تتعلم من األوروبيني الذين كانوا يسيطرون على معظـم أرجـاء العـامل                      

  كيف كانوا ُيحِكمون سيطرهتم عليه، فماذا هم متعلمون؟اإلسالمي 
    بدأت وزارة الدفاع األمريكية باستصدار قانون خيوهلا اإلنفاق بسخاء على برامج الدراسات العربية واإلسـالمية               
وبرامج دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات األمريكية ، ويف مراكز البحوث واملؤسـسات العلميـة املختلفـة ،                  

ستعانت يف هذا األمر مبجموعة من املستشرقني األوروبيني الذين تركوا بالدهم إىل العامل اجلديد ألهنـم أدركـوا                  وا
  .اهتمام أمريكا خبرباهتم

    وانتشرت مراكز الدراسات العربية اإلسالمية وأقسام الشرق األوسط يف اجلامعات واملعاهد العلمية األمريكية حىت              
وبعد مضي فترة من الزمن مل تطـل كـثرياً          . وبدأت نشاطاً حمموماً يف دراسة العامل اإلسالمي      جتاوز عددها املئات ،     

أصبحت هذه املراكز عصب السياسة األمريكية متد السياسيني باملعلومات واملقترحات واآلراء واخلطط، وحدث تبادل          
 إىل العمل السياسي ، وكم سياسـي        يف املراكز فكم من مستشرق أو متخصص يف الدراسات العربية اإلسالمية انتقل           

  .ترك السياسة إىل العمل اجلامعي والبحث والدراسة
    ولعل من أبرز اهتمامات السياسة األمريكية دراسة احلركة اإلسالمية وسبل مواجهتها والقضاء عليها ، ومن ذلك                

رة خـرباهتم وحبـوثهم للكـوجنرس       أن جمموعة من املستشرقني والسياسيني الذين عملوا يف العامل اإلسالمي قدموا مث           
م، وقد نشرت حماضر اجللسات يف كتاب بلغت صفحات ١٩٨٥األمريكية يف جلسات خاصة يف صيف وخريف عام     

                                              
  .٥/٢٧٨ مسند اإلمام أمحد - ١
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وقد قامـت   . اثنتني وأربعني وأربعمائة صفحة ووزع توزيعاً حمدوداً حىت يتسىن للمختصني مواصلة البحث والدراسة              
  )١(ن هذه احملاضر وعلقت عليها بقلم الدكتور أمحد خضر إبراهيمجملة اجملتمع الكويتية بنشر أجزاء م

      إذا مل يكن هذا من التداعي فما التداعي إذن؟
ُنزعت املهابة من   (    ولكن كيف السبيل إىل مواجهة تداعي األمم من هذا النوع؟ لقد وّضح احلديث الشريف هذا                

أما نزع املهابة فالسبب يف ذلك أن القوي ال         ) راهية املوت حب احلياة وك  : قلوب عدوكم ، وجيعل يف قلوبكم الوهن      
وقد أكدت األحداث يف السنوات املاضية ذلـك، وال      . يهاب الضعيف وأن أمة ال تصنع سالحها ألمة ضعيفة ضعيفة         

 قـوة   وأعدوا هلم ما استطعتم من    ( سبيل إىل استعادة هيبة هذه األمة إالّ بأن تعود األمة إىل دستورها الذي جاء فيه                
  .وأين حنن من هذا؟ األمر أوضح من أن جياب عليه) ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم

ومن .     أما الشق الثاين من القضية فهو الوهن الذي فّسره الرسول صلى اهللا عليه وسلم حبث الدنيا وكراهية املوت                 
  .االستخدام الصحيححب الدنيا احلرص عليها جبمع األموال وكرتها وعدم استخدامها 

وقـد  .     إن أمريكا حني أرادت أن ُتحِكم سيطرهتا على العامل بذلت األموال بسخاء على البحث العلمي والتقانة               
أكدت دراسات عديدة أن ما ينفق يف العامل العريب اإلسالمي قليل جداً ومن هذه الدراسات ما قدمه الدكتور حممـد                    

م،وتفيد دراسة أخرى أن ما ينفق على الباحث العريب ال يتجاوز ثالثـني ألـف               ١٩٨٧عبد السالم ملؤمتر قرطبة عام      
  .دوالر سنوياً بينما تنفق أمريكا وأوروبا بني مخسة وسبعني ومثانني ألف دوالر سنوياً

لذي      ومن أوجه إنفاق املال عند الغرب ما ينفقونه يف الغزو الفكري ويف الدراسات العربية اإلسالمية ، والتقرير ا                 
أقدم ترمجته يف هذا الكتاب يوضح جانباً من هذا األمر وإن كان إعداده قد مت يف فترة تأثرت بأزمة النفط العاملية بعد                      

لكن الغرب استطاع أن يتجاوز هذه األزمة ويسيطر على األوضـاع مـن   ) م١٩٧٣أكتوبر  ( ١٣٩٣حرب رمضان   
  .جديد

لكـن ال بـأس أن      ) ٢(علومات ومال لتحديث هذه الدراسة         وكم وددت لو توفرت يل اإلمكانات من وقت وم        
 ولعل هذه الدراسـة     - حنسبهم كذلك  -نعرف املاضي  فالدراسة يف جمملها جيدة، وقد قام عليها مسلمون خملصون           

باإلضافة إىل اجلزء األول عن زياريت جلامعة برنستون تقدمان لذوي الغرية من أبناء املسلمني ما حيثهم على بذل املزيد                   
فال بـد أن    . من اجلهد واملال لالرتفاع مبستوى متابعتنا للدراسات العربية واإلسالمية يف الغرب، وكذلك دراستنا له             

 أكثر  -أحيانا–فاملعركة احلالية معركة معلومات ، وأظنهم يعرفون عّنا         : ندرسهم دراسة عميقة واسعة كما يدرسوننا     
  .مما نعرف عن أنفسنا 

 منوذجاً لدراسة االستشراق األمريكي املعاصر نتيجة الدراسة واملشاهدة واملتابعة، وفيـه                وأضيف إىل هذا البحث   
حقيقة املعرفة اليت يسعى املستشرقون األمريكيون الوصول إليهـا،         : تناولت االستشراق األمريكي من ثالث زوايا هي      

                                              
  .ولكن كانت احللقات يف اجمللة قد جتاوزت اخلمسني حلقة. نشرت احملاضر مترمجة يف كتاب ومل أطلع عليه- ١
عري واإلسالمي صعوبة كبرية يف احلصول على متويل إلجراء حبوثه وما زالت ميزانية البحوث العلمية يف العامل العريب اإلسالمي أقل                     جيد الباحث يف العامل ال     ٢

  فمىت نتنبه إىل أمهية البحث العلمي ومىت يدرك أثرياءنا أمهية البحث العلمي؟. بكثري من مثيالهتا يف أوروبا وأمريكا



  ٦

اولت اهتمام البـاحثني األمـريكيني      كما تناولت ظاهرة االستشراق اإلعالمي وهي ظاهرة بارزة يف أمريكا، كما تن           
  )١"(األصولية اإلسالمية" باحلركات اإلسالمية اليت يطلقون عليها 

   ويف اخلتام أود أن أتقدم بالشكر إىل أخي األستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة على مراجعة الترمجة يف القـسم                    
فجزاه اهللا خرياً ، وأتقدم بالشكر جلامعة اإلمام حممد بـن           الثاين من الكتاب ، وتقدمي املقترحات والتصويبات القيمة         

سعود اإلسالمية على إنشائها قسم االستشراق، هذا القسم الفريد يف العامل اإلسالمي الذي أتاح لكاتب هذه السطور                 
 رب  أن يتخصص يف هذا اجملال، وأسأل اهللا أن يتواصل البحث يف هذا اجملال احليوي، وآخر دعوانـا أن احلمـد هللا                    

  .العاملني
  املدينة املنورة             
  ١٤٢٠شعبان ٤يف يوم اجلمعة           

  
  
  
  
  

                                              
اضيني أن أعد عدداً من الدراسات حول االستشراق يف جمال األدب العريب ويف موضوع املرأة املسلمة ، واالستشراق واملـؤمترات                     تيسر يل يف العامني امل     - ١

حول العامل اإلسالمي، كما أعددت كتاباً حول مراكز البحوث والدراسات واملعاهد وأقسام دراسات الشرق األوسط يف العاصمة األمريكية واشنطن وأرجو        
  . م نشر الكتابني يف القريب العاجل بإذن اهللاأن يت
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  القسم األول
  رحلة علمية إلى جامعتي برنستون ولندن

  
  

  :أهداف الرحلة ومبرراتها
  تمهيد

      الكتابة حول االستشراق واملستشرقني كثرية، ولكنها يف الغالب دراسات تارخيية لنشأته وتطـوره وموضـوعاته           
وقد مّن اهللا على كاتب هذه السطور بتجربة        . وأهدافه، وإن الدراسات اليت تعيش االستشراق يف معاقله حمدودة وقليلة         

طريفة ومفيدة أن عاش شهراً تقريباً يف مدينة برنستون بالواليات املتحدة األمريكية ، كنت أقضي فيها معظم هنـاري                   
أحضر احملاضرات وأستمع إىل الدروس وأقابل األساتذة وأطلع علـى          يف قسم دراسات الشرق األدىن يف هذه اجلامعة         
  .النشاطات،فعرفت بعض الشيء عن هذا املكان
من آفاق االستـشراق    (  أن أقدم حماضرة بعنوان      ١٤٠٩ رجب عام  ١٤   وملا أتاح يل نادي املدينة املنورة األديب يف         

 هذه الصفحات اليت تدعو إىل مزيـد مـن االهتمـام        مجعت أوراقي وحبثت يف مكتبيت فجاءت     )  األمريكي املعاصر   
  ) ١.(باالستشراق بدراسته يف صوره اجلديد واالقتراب من علمائه وفكرهم

    ومهما كانت الدراسة النظرية مفيدة وضرورية فمثل هذه الرحالت جيب أن تتكرر وأن يطلع املثقفون على ما يعد      
  )()إّنا لننصر رسلنا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد( اهللا عز وجل لنا الغرب من سالح حياربنا به، ولنتذكر قول 

    لقد رحلت إىل أمريكا وبريطانيا يف طلب العلم ، ألعرف ما يدرس القوم ويعدون ألمتنا اإلسالمية، وال أدعي أنين       
ك أيها القارئ الكـرمي حـديثاً       كما ال أزعم أين سأقدم إلي     . عرفت الكثري َبْيَد أين شعرت أن يف هذه الرحلة ما يقال          

مفصالً عن االستشراق األمريكي قدمياً وحديثاً أو موضوعاته وأهدافه، بل سيكون احلديث هنا عـن أحـد مراكـز        
  . وما ينطبق عليه ينطبق على املراكز األخرى كثرياً أو قليالً . االستشراق يف أمريكا

 الشرق األدىن الذي كان أول األقسام تأسيساً يف اجلامعات              هذا املركز هو جامعة برنستون وخباصة قسم دراسات       
وقد أسسه فيليب حّتي الذي جاء إىل برنستون بتـدبري مـن الـرئيس              . األمريكية لدراسة الشرق األوسط احلديث    

                                              
 أتيح للكاتب أن يستفيد من برنامج الزائر الدويل الذي كانت تشرف عليه وكالة إعالم الواليات املتحدة فقام برحلة علمية إىل الواليـات املتحـدة يف                          - ١

كما أتيح له فيما بعد أن يلتقي . اطلع على نشاطات هذه املؤسساتإىل عدد من اجلامعات األمريكية ومراكز البحوث و) ١٩٩٥سبتمرب ( ١٤١٦صيف عام   
عدداً من الباحثني يف الدراسات العربية واإلسالمية يف عدد من املؤمترات يف تونس واملغرب وهولندا واجملر، وكذلك بعض اللقاءات اليت تـتم يف القنـصلية                         

  . السنوات اليت تناولت هذه الندوة عالقة اإلسالم بالغرباألمريكية يف جدة باإلضافة إىل مهرجان اجلنادرية وخباصة يف



  ٨

 من اجلامعة األمريكية يف بريوت باالشتراك مع املؤسسات Bayard Dodgeاألمريكي ويلسون وصديقه بايارد دوج 
  )١(ية األمريكية التنصري

    وبرنستون متخمة أيضاً بأن هذا القسم فيها ليس فقط خاضعاً لسيطرة أشخاص يتعاطفون فكرياً مع الـصهيونية                 
  )٢.(وإمنا أيضاً لسيطرة مشاركني نشطني يف املعركة السياسية الدائرة بني الصهيونية والفلسطينيني

داهم النقطة اليت ينبغي التوقف عندها يف احلديث عن النفس حىت               أعلم أن موضوعاً كهذا تتجسد فيه مشكلتان إح       
ال يتحول املوضوع إىل جمرد انطباعات وعواطف ، واملشكلة األخرى الفصل بني هذه االنطباعات والـرأي اجملـرد،                  

  .ولكين سأحاول جتنب هاتني املشكلتني ما استطعت
فلـم  . يها مخس سنوات أطلب العلم والشهادة الدراسـية          رحليت إىل أمريكا ليست األوىل أو الثانية فقد عشت ف         
والذي يعود من أمريكا بال شهادة ينال لقب فاشل جبدارة          . أحصل على الشهادة وحصلت على شيء قليل من العلم        

فاجملتمع العريب اإلسالمي قد جعل احلصول على الشهادة املعيار الوحيد للنجاح أو الفشل متجاهالً ما حيدث أحيانـاً                  
  .تأثر املبتعث سلبياً بالفكر الغريب والسلوك الغريب وهو الفشل مهما كانت الشهادة عاليةمن 

   وإن أخطر ما تواجه األمة اإلسالمية اآلن بل منذ بدء حركة االبتعاث انسالخ بعض املبتعثني من فكرهم اإلسالمي                  
طربة العقائد واألفكار والسري واألخـالق ،       طبقة مض " إهنم  : مما دعا الشيخ أيب احلسن النْدوي أن يصف هؤالء بقوله         

أحسن أحواهلا أن تكون متذبذبة بني الفكرة الغربية والفكرة اإلسالمية، وإالّ فهي يف أكثر األحيان تنسلخ من كل ما                   
  )٣."(يدين به جمتمعها وأمتها وبالدها

باملدينة املنورة ، قـسم     ) ة الدعوة حالياً  كلي(      بعد أن سجلت رسالة الدكتوراه يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية           
وبدأت القـراءة   ) منهج املستشرق برنارد لويس يف دراسة اجلوانب الفكرية يف التاريخ اإلسالمي          ( االستشراق بعنوان   

  .الفعلية يف أعمال هذا املستشرق، وجدت أن من الضروري القيام برحلة إىل الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا
عود مرة أخرى إىل أول عهدي باالستشراق فقد كان ذلك يف كتاب التوحيد والتهذيب املقرر على طلبة السنة                      وأ

. وقد مجع فيه مؤلفه جمموعة من أقوال املستشرقني عن حماسـن اإلسـالم            ) م١٩٦٨(هـ  ١٣٨٨الثانوية الثالثة عام    
وال ادري  . نا أقوى ألن علماءهم رأوا إسالمنا عظيماً      وكأننا كّنا ُنَعدُّ للذهاب إىل بالد الغرب فيكون متسكنا بإسالم         

هل كانت تلك اجلرعة كافية لتحصني الشباب، ولكن الذي يذهب إىل بالد الغرب ال حيتاج إىل قناعة فكرية فقـط،                    
ىل  إ – وهذا من واقع التجربة      -بل حيتاج إىل تربية روحية عظيمة حىت يتمكن من مقاومة املغريات املادية وحيتاج أيضاً             

  .إخوان يف اهللا يدلونه على اخلري ويذكرونه إذا نسي

                                              
١ - “ A Critical Analysis of Islamic Studies at North American Universities.” Compiled by the Committee on Oriental 

Studies at the Islamic Youth Congress in Tripoli, Libya, July 1973 and updated March 1975. Distributed by a 
Publishing Company in Cedar Rapids, Iowa, USA. وجتد ترمجة هذه الدراسة يف القسم الثاين من الكتاب.  

  .م١٩٨٧ ديسمرب ٨-٢، ٤٠٨العدد جملة اجمللة، يف ." االستشراق والصهيونية."  إدوارد سعيد- ٢
 السنة الـسابعة عـشرة، العـددان اخلـامس      حضارة اإلسالم يف  ." بية والتعليم يف األقطار اإلسالمية    أمهية نظام التر  ."  أبو احلسن علي احلسين الندوي       - ٣

  .٢٩،ص ١٩٧٦أيلول /هـ، آب ١٣٩٦شعبان /والسادس، رجب 
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     حينما وصلت أمريكا اختار يل احمللق التعليمي معهد اللغة يف لوس أجنلوس، وكان هناك اتفاق بني معهد اللغـة                   
لطالب يف لباسه العادي إىل املطار الستقبال ا      ) مّنصريها( وكنيسة الباب املفتوح حيث ترس الكنيسة أحد قساوستها         

ولعل . اجلديد والترحيب به وإسكانه ومساعدته يف املالءمة مع احلياة اجلديدة مع تعريفه بالبنك وباملدرسة وغري ذلك               
امللحق التعليمي مل يكن على علم مبثل هذا الترتيب ، وكان بعض هؤالء املنصرين قد قضوا سنوات طويلة يف بـالد                     

  .ريكا لتلقف املبتعثني وتنصريهماملسلمني حىت أتقنوا لغاهتا وعادوا إىل أم
   مل أدرك طبيعتهم التنصريية رغم أنين أقمت يف مرتل رئيس تلك الكنيسة مدة شهرين حىت ذهبنا يف رحلة نظمتـها                    

وكـانوا يف الطريـق     . الكنيسة إىل والية أريزونا لتعريف الطالب األجانب ببعض املناطق األمريكية وطبيعتها اخلالبة           
لى بعض الكنائس ويكون هناك برنامج ثقايف فيتحدث أحد الطالب مثالً عن جتربته يف االنتقال من                ينـزلون ضيوفاً ع  

  . دينه السابق إىل النصرانية،وقد كان بعض املتحدثني مسلماً 
     رفضت هذا األسلوب الفج ومل أصدق ما يقولون، وبقيت على اتصال هبذه الكنيـسة وخباصـة أن الـسلوك                   

دي الذي جيتمع فيه الطالب ملتزم ونضبط، فهم حيرمون اخلمر والتدخني، حىت كان يوم دار فيـه                 االجتماعي يف النا  
حديث بيين وبني رئيس الكنيسة حول قضية فلسطني وتشعب احلديث إىل اإلسالم والنصرانية فأبدى املنصر عدم إميانه     

وأضيف أهنم مل ينجحوا    . اق بيننا من يومها   بوجود دين بعد النصرانية وأنه ال نيب بعد عيسى عليه السالم، فوقع الشق            
  .يف اجتذاب الطالب املسلمني

    انتقلت من هنا للدراسة يف جامعة أريزونا ،وهناك كان لقائي بالشباب العريب واملسلم الذين يدرسون العلوم حيث                 
بعض هؤالء الشباب قد    كانت أحاديثنا تدور أحياناً حول اإلسالم ومدى صالحيته للتطبيق يف العصر احلاضر، وكان              

وشد ما كانت صدميت حني حدثين زميل عريب مـسلم يـدرس            . ترّبى على اإلميان بالعلمانية واالشتراكية والشيوعية     
وأن القرآن ال خيتلف إطالقاً عـن      ) صلى اهللا عليه وسلم     (إنه من وضع حممد     :" الدكتوراه يف التربية عن القرآن قائالً       

  .اولت أن أرد ولكين مل أكن معداً لذلكفح." الشعر اجلاهلي وأغراضه
     عدت إىل اململكة أللتحق بقسم التاريخ  جبامعة امللك عبد العزيز وألصطدم تارة أخرى باألفكار الـيت مسعـت                   
وعرفت بعضها يف أمريكا ،فبعض أساتذتنا تلقوا العلم على أيدي املستشرقني يف أوروبا وأمريكا وتبنـوا أفكـارهم،                  

وكّنا نظن أن هذه األقوال هي اجتهاداهتم لكن بعضهم كان أحياناً يعزو، فـإذا              ."كتور أكرم العمري    وكما يقول الد  
ما عزا القول لصاحبه عرفنا أنه يتبىن رأياً ألحد الدارسني الذين كانوا يسّمون مستشرقني، لكن معظم اآلراء ما كانت                   

  )١."(تعزى ، وهذا أخطر بالطبع
ستشرقني أن أستاذ مادة علم التاريخ يف مرحلة الدراسات العليا الدكتور حسن صـبحي                   وكانت ذروة التأثر بامل   

واحتد النقاش بيننا وخشيت أن     ." يا بين ال ختلط العلم بالدين     :" صرح عندما سألته عن املنهج القرآين يف التاريخ قال          

                                              
 ملحق التـراث     ونشرت فيما بعد يف    ١٤٠٨حماضرة ألقيت يف اجلامعة اإلسالمية يف رجب عام         " االستشراق هل استنفد أغراضه؟   . " أكرم ضياء العمري  - ١

ـ ١٤١٧:الريـاض " موقف االستشراق من السرية والسنة النبويـة        " مث نشرت يف كتيب عن دار اشبيليا بعنوان         ) من إعدادي ( جبريدة املدينة املنورة     / هـ
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فقلـت يف   ." هذا ليس اعتذاراً بل إهانة    " تتأثر درجايت يف االمتحان بسبب خمالفيت له يف الرأي فكتبت له ذلك فقال              
وكان إىل جانب هؤالء املغتربني أصحاب فكر إسالمي أصيل وأذكـر منـهم             . نفسي من ُيهن الدين يستحق اإلهانة     

الدكتور مجال عبد اهلادي الذي كان يدرس مادة علم اآلثار وتاريخ اليونان وتاريخ روما وكم كان عظيماً أن ندرس                   
ومن ذلك حديثه عن اهنيار اإلمرباطورية الرومانية وكيف رجع إىل القرآن الكـرمي             . سالمي أصيل هذه العلوم مبنهاج إ   

هل حنن ندرس التاريخ أو الثقافـة       :"ليتخذ من آياته ميزاناً ومعياراً يف هذا حىت إن بعض الطالب مهس يف أذن زميله                
  " ؟.اإلسالمية

  Bernard Lewisمن هو برنارد لويس؟ 
، حصل على الشهادة اجلامعية من جامعـة لنـدن عـام            )هـ١٣٣٤( م١٩١٦ويس يف لندن عام         ولد برنارد ل  

وهو مل يتجاوز العشرين، ودرس يف باريس سنتني مع املستشرق الفرنسي لـويس ماسـنيون               ) هـ١٣٥٥( م١٩٣٦
) إلمساعيليةأصول ا (عن رسالته بعنوان    ) هـ١٣٥٨( م١٩٣٦وغريه، مث عاد إىل بريطانيا ليحصل على الدكتوراه عام          

من أشـهر كتبـه     . له عدد كبري من البحوث والكتب واملقاالت الصحفية         . حتت إشراف املستشرق هاملتون جب    
) استنبول وحضارة اإلمرباطورية العثمانية     (و) ظهور تركيا احلديثة  ( و. وقد أعيد طبعه سبع مرات    ) العرب يف التاريخ  (
واحلشاشون فرقة ثورية يف اإلسـالم      ) يهود اإلسالم ( و)  اإلسالم العرق واللون يف  ( و  ) الغرب والشرق األوسط  ( و

  )١) (اللغة السياسية يف اإلسالم( وآخر كتبه 
 حىت تـرأس هـذا      - مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية    -    عمل لويس يف جامعة لندن مدرساً يف قسم التاريخ        

 عشر عاماً حىت انتقل إىل قسم دراسات الشرق         وظل رئيساً له مدة مخسة    ) هـ١٢٦٦(م١٩٥٧القسم يف أول أكتوبر     
باإلضافة إىل عـضويته الدائمـة يف       ) هـ١٣٩٤(  م ١٩٧٣األدين  جبامعة برنستون بوالية نيوجرسي األمريكية عام         

  .معهد برنستون للدراسات املتقدمة وهو املعهد الذي كان يعمل فيه ألربت إينشتني صاحب النظرية النسبية
م وهو اآلن أستاذ متقاعد ، ولكنه مازال حيتفظ مبكانته العلمية يف            ١٩٨٢نسية األمريكية عام        حصل لويس على اجل   
 مديراً مشاركاً ملعهد حبوث أننربج للدراسات اليهودية ودراسـات الـشرق األدىن             ١٩٨٦اجلامعة ، وقد أصبح عام      

  .مبدينة فيالديلفيا بوالية بنسلفانيا
وكانت معاملته هلم راقية جداً حىت إنه       . الطالب العرب واملسلمني وغريهم      هذا وأشرف لويس على العشرات من       

وقد أفادين هبـذا    . كان نادراً ما يشكو طالب من سلوكه معه على العكس كان الكثري من الطلبة حيبونه ويتعلقون به                
ويس ال يفعل   ومالحظة هامشية هنا إن ل    . الدكتور شارل عيساوي وأكده كل من حممد مناظر أحسن ومايكال كوك          

كما يفعل بعض املشرفني يف بالدنا ويف بالدهم أيضاً حيث يصرون على أن مهمتهم هي عرقلة سري الطالب ومـلء                    
ونظراً ليهوديته وصهيونيته فال بد أنه ضايق بعض الطالب يف اختيـار            . حياته بالغم والكمد واستغالله أسوأ استغالل     
  .موضوعات حبوثهم أو توجيهها وجهة معينة

                                              
اللـون  ( للون والعرق يف اإلسالم بعنوان  كان هذا حني إعداد احملاضرة ولكن لويس نشر العديد من الكتب بعد هذا الكتاب منها إعادة نشر كتابه عن ا       - ١

  . وله كتاب عن تاريخ الشرق األوسط وغريه من الكتب) والعرق يف الشرق األوسط
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  :اطات جامعة برنستون االستشراقيةنش
     بعد وصويل مدينة برنستون زرت جامعتها وخباصة قسم دراسات الشرق األدىن ملعرفة نشاطات هذا القسم وفيما            

  :يأيت نبذة موجزة هلذه النشاطات اليت حضرهتا
هود األمريكيـة لتنظـيم   اجل: وهم يتحقق" بعنوان L.C. Brownحماضرة للربوفيسور ليون كارل براون  :     أوالً

  " الشرق األوسط
    كان ملخص احملاضرة أن على أمريكا أن تتخلى عن أعماهلا اإلمربيالية وزعامتها للعامل، ذلك أن هـذه الزعامـة                   

ودار نقاش حول هذه املسألة وهل من حق        . باهظة التكاليف، وأن أمريكا ال تستفيد من هذه الزعامة بقد ما تكلفها           
أو أن الطرفني ال بد أن يتركـا دول العـامل           ) سابقاً  ( لى عن هذه الزعامة فينفرد هبا االحتاد السوفييت         أمريكا أن تتخ  

إنكم تتحدثون عن موقف أمريكا وكأن      : " وهل هذا ممكن؟ وكان من الذين أدلوا بدوهلم طالبة تركية قالت          . وشأهنا
." ة وأن أمريكا ستظل هي القوة صاحبة الرأي والقرار        العامل فراغ مهمل، وكأن الدول الصغرية ستبقى إىل األبد صغري         

وقد خطرت يل فكرة وهي أليس هذا الثراء الذي تنعم به أمريكا والقوة اليت تسند هاذ الثراء إالّ بسبب مـا أكلـت                       
أمريكا من حلوم الشعوب األخرى؟ وهل ما قدمته أمريكا أو تقدمه يساوي ما وصل إليها مـن ثـروات الـشعوب                   

  . كين كنت موطد النفس على أن ال يكون يل رأي، فأنا حباجة إىل العمل اهلادياألخرى؟ ول
     والربوفيسور براون كانت اهتماماته متجهة إىل مشال أفريقيا فكتب يف تاريخ توسن كما كتـب عـن علمـاء                   

وله . لشرق األوسط بعامة  اإلصالح يف اجلزائر، ولكنه حتول مؤخراً إىل القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف ا            
  . كتاب حول سياسة أمريكا يف الشرق األوسط مقرر على طلبة قسم العلوم السياسية ودراسات الشرق األدىن كذلك

  " م١٨٢٠الشاعر اإلجنليزي شيلي والشرق األوسط، " حماضرة الربوفيسور شارل عيساوي، بعنوان  : ثانياً
 وتلـك   –ولة العثمانية وأوضح حب شيلي وهيامه بكل ما هو يوناين               وقد حتدث فيها عن موقف الشارع من الد       

.   فلذلك جند شيلي قد وجه غضبه وحقده على الدولة العثمانيـة           -موجة قد اجتاحت أوروبا وأمريكا فترة من الزمن       
نصرانية ولكـن   أما ما كتبه ثورة اإلسالم فيقول احملاضر إنه مل يكن له عالقة باإلسالم، فقد أراد شيلي أن يطعن يف ال                   

ويف أثناء احملاضرة ذكر عيساوي أن شيلي كـان يـرى أن            " . ثورة  اإلسالم  " خوفه من الكنيسة جعله يسّمي حبثه       
ويف هناية احملاضرة قلت للـدكتور      . النصرانية خري للشعوب األخرى ويف اهلند بالذات وأهنا ساعدت على متدين اهلنود           

ر يف النصرانية املصّدرة إليهم، وقد عارضوها ألهنا هتاجم اإلسالم وتطعن           عيساوي لقد كان للهنود املسلمني رأي آخ      
فقال لـيس يل    ) ١.(وقد كان هناك مناظرات خطرية من أمهها ما دار بني الشيخ رمحة اهللا الكريواين والقس فندر               . فيه

  .علم هبذا وحبذا لو كتب يل رأيك يف احملاضرة
  . احملاضرين وعناوين حماضراهتم ولكم أن تستنتجوا من ذلك ما شئتم     أما بقية الربامج فأكتفي بذكر أمساء

                                              
  .وزارة الشؤون الدينية واألوقاف: قطر . إظهار احلق.  رمحة اهللا الكريواين - ١
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مالحظات متأنية حـول املوقـف      : من كَتَب ميثاق عمر؟      "بعنوان  . حماضرة الربوفيسور إبراهام يودوفيتش   : ثالثاً
 وادعـاء   وقد علمت أهنا كانت حديثاً حول عهد عمر رضي اهللا عنه ألهل الذمـة             ." اإلسالمي القانوين من األقليات   

  .بعض املستشرقني أن بعض النصارى هو الذي كتب هذا العهد
الفرار مـن العـروس يف   "  أستاذ زائر من جامعة تل أبيب بعنوان Emanuel Sivanحماضرة إميانيول سيفان : رابعاً
   "األردن
  "من حيكم سوريا اليوم: " صادق جالل العظم أستاذ زائر من جامعة دمشق : خامساً
  " هل هناك مدينة إسالمية؟" دريه رميوند أستاذ زائر من جامعة بروفنس بفرنسا بعنوان أن : سادساً

  حماضرات األساتذة الزائرين 
اإلسالم :" أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة بون بأملانيا الغربية وعنواهنا         : حماضرة الربوفيسور راينهارد شولتز    -١

د إسالم سياسي وإسالم آخر يهـتم بالـسلوك اليـومي           حتدث فيها عن وجو   " السياسي يف القرن العشرين   
وحتدث عن مسألة احلاكمية مث انتقل إىل الكالم عن العصر احلديث منذ القرن الثامن عشر وبدايـة                 . للمسلم

واهـتم  . االستعمار وظهور حركة النهضة اإلسالمية والصراع بني الفئة املتغربة وعلماء الـدين املـصلحني             
عاصرة وموقف الدول اإلسالمية وركز على أن الدول اإلسالمية حتاول بشىت الوسـائل             باحلركة اإلسالمية امل  

تبين بعض املمارسات اإلسالمية حماولة منها إقناع احلركة اإلسالمية جبديتها ومن ذلك اسـتخدام الفتـوى                
  .وقد حصلت على نسخة من هذه احملاضرة. إلقرار بعض األمور االجتماعية واالقتصادية

وهي حماضرة  "  اإلصالح اللغوي  –النجاح الكارثة   " وعنوان احملاضرة   ) ١(لربوفيسور جيفري لويس     حماضرة ا  -٢
 م يف األكادميية الربيطانية حتدث احملاضر عن جهود مصطفى كمـال وحكومتـه          ١٩٨٥كان قد ألقاها عام     

وأملح بسخرية إىل أن    إلجياد لغة تركية حديثة يتخلصون فيها من الكلمات الدخيلة وخباصة املفردات العربية             
الكلمة العربية كانت إذا دخلت اللغة التركية دخلت بعائلتها وضرب املثل بكلمة علم ، يعلم ، علماً، عاملـاً                

وقد أشاد احملاضر باجلهود اليت بذلت يف هذا الشأن وكيف أهنا مرجتلـة أحيانـاً      . اخل٠٠٠معلماً علماً عليماً    
وقد أشار احملاضـر إىل أن      . بقرية مصطفى كمال وإخالصه وتفانيه    ومتسرعة ولكنه يعود ليذكر احلضور بع     

احلروف الالتينية أنسب وأكثر مالءمة للغة التركية، وبرر ذلك باحتواء اللغة التركية على عدد كـبري مـن                  
. األصوات يفوق ما يف اللغة العربية اليت ليس فيها من احلركات سوى ثالثة هي الضمة والفتحة والكـسرة                   

  .قناة موجودة لدى صغار املستشرقني ممن تعرفت عليهم يف برنستونوهذه ال
     ويف هناية احملاضرة تقدمت إليه ألشكره على حماضرته املمتعة، وملّا مل أكن أعرف أنه يهودي قلت له قـرأت أن                    

هـذا  مصطفى كمال من يهود الدومنة وهذا سبب من أسباب غضبه على اللغة العربية وحقده على اإلسـالم فهـل      

                                              
١ -“ Modern Turkey”  In the Proceedings of the British Academy 1985 
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لقد مسعت مثل هذا وصدمت ، مث رأيته يتجهم ويشيح بوجهه عّني ملتفتاً إىل اآلخرين الذين تقدموا                 : " فقال. صحيح
  .إليه

  احملاضرات اجلامعية 
     ويف جمال احملاضرات اجلامعية لطلبة الدراسات العليا وجدتين منجذباً حلضور بعض حماضرات الـدكتور صـادق                

اهلزميـة  ( وقد كانت حماضراته تنطلـق مـن كتـاب        . ر السياسي املعاصر يف العامل العريب     عن الفك ) ١(جالل العظم 
لياسني احلافظ أحد كبار منظـري حـزب البعـث          ) سرية ذاتية ( وبالذات لفصل املعنون    " واأليديولوجية املهزومة 

الثقافيـة  ) حلـافظ   ياسـني ا  ( لقد كانت احملاضرات اليت استمعت إليها حول لغة النص وخلفية الكاتب            . السوري
وقد أشار العظم إىل مترد ياسني احلافظ على اللغة العربية وقوالبها املعروفة، وأكد على أن ياسني احلافظ                 . واالجتماعية

ومن األلفاظ الغربية اليت أصروا على إدخاهلـا        . ينظر إىل اللغة كأداة ووسيلة لنقل الفكر وأنه ليس هلا حرمة أو قدسية            
 دميوقراطية فاشتقوا منها فعالً هو دمقرط أو مقرط وكلمة بروليتاريا وكولونيالية وراديكاليـة وأدجل               للغة العربية كلمة  

من أيديولوجية ودمغج من يدماغوجية وغريها، وغرامه بصيغ جديدة مثل سياسوية ، وماضوية وأخالقوية واخليانوية               
لكـن  .  اهللا أنين مل أحضرها فقراءة النص تكفي       أما أفكار النص فكانت ستأيت يف حماضرات أمحد       . واملادوية وسواها 

أبرز ما يف النص من أفكار أنه مل يتوجه به إىل أولئك الذين ما زالوا يتمسكون بعقائد غيبية ،و هناك تركيـز علـى                        
  .املفاهيم الشيوعية

  :نشاطات مجعية برنستون للشرق األوسط
حـول  " ليم كواندت من كبار أعضاء معهد بروكنقز            دعت مجعية برنستون للشرق األوسط إىل حماضرة يلقيها و        

. كما دعي اثنان من أساتذة العلوم السياسية يف اجلامعة ملناقـشته          " سياسية أمريكية حنو الشرق األوسط يف التسعينات      
  :وقد بدأ احملاضر حماضرته مبجموعة من الفرضيات وتناوهلا فيما بعد بالنقاش وهذه الفرضيات هي

الباردة بني أمريكا وروسيا واتفاق كلتا الدولتني على أن الشرق األوسط ال يـستحق              اخنفاض حدة احلرب      - أ
  . املغامرة من أجله

  . مل يعد النفط يشكل أزمة يف السياسة الدولية  - ب
  .استمرار اخلريطة السياسية للشرق األوسط دون تغري  - ج
  .انشغال دول الشرق األوسط مبشكالهتا الداخلية االقتصادية واالجتماعية  - د

  .لن يكون هناك تغيري كبري يف النواحي األيديولوجية فال يتوقع مثالً أن تصل أي حركة إسالمية إىل احلكم  هـ
تطور األسلحة الكيميائية يف دول املنطقة مثل سوريا ، والعراق وإيران، وأن هذه األسلحة ليس صعبة فيمكن                   - و

  .تطويرها بإمكاناهتم احلالية

                                              
الذي رّد عليه الشيخ عبـد      ) نقد الفكر الديين    ( هو أستاذ سوري خترج يف جامعة ييل األمريكية بدرجة الدكتوراه يف الفلسفة وهو ماركسي وله كتاب                 - ١

  . سنوات أو أكثراستضافته جامعة برنستون لفصل واحد مث مت متديد املدة لثالث) صراع مع املالحدة حىت العظم( الرمحن حسن حبّنكة امليداين يف كتابه 
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ت هذا كان من كبار املوظفني السياسيني يف احلكومة األمريكية لكنـه حتـول إىل                    ومن اجلدير بالذكر أن كواند    
النشاط األكادميي وذلك ما فعله غريه من الساسة األمريكيني أمثال هنري كسينجر وهارولد سـاوندرز وروبـرت                 

رب كواندت مـن أبـرز      ويعت:" حتدث فيه كاتبه عن كواندت يف آخر مقاله قائالً          اجمللة  ويف مقال نشرته جملة     . نيومان
وذكـر  " خرباء الشرق األوسط يف الواليات املتحدة واملدرك ألبعاد الصراع العريب اإلسرائيلي علىاملصاحل األمريكية            

  )١.(كاتب املقال أن كواندت هذا قد نشر كتاباً عن معاهدة كامب ديفيد تعد وثيقة هامة يف هذا املوضوع
  :معرض الصور الفوتغرافية عن االنتفاضة

أما النشاط اآلخر الذي دعت إليه مجعية برنستون للشرق األوسط فهو معرض للصور الفوتغرافية قدمه صـحفي                     
بدأ الصحفي حديثه قائالً إن املساحة الـيت حتتلـها أخبـار    ) Free Lancer(ليس له ارتباط بأي صحيفة أمريكية 

ظاملة للفلسطينيني، وبدأ عرض الصور والتعليق عليهـا        االنتفاضة يف الصحافة األمريكية حمدودة جداً وُتغطّى بطريقة         
وشرح اإلجراءات اليهودية وذكر أن جمرد جتمع جمموعة من الفلسطينيني ال سالح معهم يكفي إلطالق النار علـيهم                  

وفضح ما يقال عن الرصاص املطاطي بأنه ال يؤذي قائالً إن إطالقه من مسافة قريبة قـد يـؤدي إىل                    . من قبل اليهود  
وحتدث أيضاً عـن    . وأضاف إن استخدام الغاز املسيل للدموع فيه كثري من األضرار الصحية          . بات بالغة وخطرية  إصا

حماولة اجلنود اليهود منعه من التصوير مرات عديدة ولكنه إمياناً منه برسالته يف فضح املمارسـات اليهوديـة كـان                    
  . يقاومهم دائماً وهو ينوي العودة إىل فلسطني قريباً

  حاول اليهود يف القاعة أن يربروا أعمال اجلنود اليهود وأن احلجارة أيضاً خطرة، وأنه كان هناك ضـحايا مـن                       
وبعد انتهاء العرض ذهبت إليه وشكرته وقلت       . وكدت أشكره علناً لوال أنين تذكرت مهميت يف برنستون        . جنودهم

وا فإن االنتفاضة سالحها اإلسالم واإلميان بالـه ومـا          سواء آمن الشعب األمريكي بقضية الفلسطينيني أم مل يؤمن        : له
  .كانت حربنا مع يهود إالّ حرب عقيدة ، وليس الفلسطينيون وحدهم يف هذا امليدان فقد سبقتهم شعوب إسالمية

    ومما يؤخذ على هذا الصحفي وغريه عدم معرفته جبوانب الصراع واالكتفاء بتصويره على أنه صراع مـن أجـل                   
  .تحرر من االحتالل، وإمنا هو أكرب من ذلكاألرض وال

  :املستشرقون الصغار
و بالرغم مما أعرف عن نفسي من انطوائية وعدم قدرة على االختالط بالناس يف جمتمع كاجملتمع األمريكي، لكن                       

ية فأحـد   كان هناك حلظات تغلبت فيها على هذا النقص فعملت أموراً عن خلفيات بعض الطلبة الثقافية واالجتماع               
الطلبة مبتعث من اجليش األمريكي وهو برتبة ضابط مبتعث لدراسة أحوال الشرق األوسـط الفكريـة والـسياسية                  

وقد درس اللغة العربية مدة ثالث سنوات، كما قابلت طالباً آخر حصل على منحة من مؤسسة فلربايت   . واالجتماعية

                                              
-١،  ١٩٩٨ ينـاير    ٢٦– ٢٠يف  ٤١٥، عـدد    اجمللةيف جملة   " كيف تصنع اجلامعات األمريكية قرارات البيت األبيض ووزارة اخلارجية          ." أمحد برصان - ١
سلة كتاب أكتوبر صدر مترمجاً يف سل) ١٩٨٨-١٩٧٧(عشر سنوات كاملة : أمريكا والعرب وإسرائيل"  ولكواندت كتاب بعنوان  ١٤٠٨مجادى اآلخرة   ٧

  .عن دار املعارف مبصر
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. ات اليمنية يف صنعاء ويتقن اللغة العربية والتركية وغريمها        وقد أمضى ثالث سنوات يعلم يف املعهد األمريكي للدراس        
  .وسوف حيضر ندوة عن األوضاع االقتصادية يف اليمن تعقدها مجعية الشرق األوسط يف لوس أجنلوس

  وحضرت لقاًء لطالب الدراسات العليا يف قسم دراسات الشرق األدىن يف برنستون لتكوين مجعية هلم وعلمت أن                 
العربيـة  ( ثل هذه اجلمعية متويل نشاطاهتم املختلفة مثل احلفالت املوسيمة وتعلم اللغـات املختلفـة               من نشاطات م  

  )والفارسية والتركية وغريها
     ومن الطالب الذين مل ألقهم ولكن عرفت طبيعة عملهم عن طريق حبثه وهو طالب  يعمل حاليـاً يف البحريـة                     

إىل ١٣٠٦( م١٩٧٤إىل  ١٨٨٩ حول التنصري يف اخلليج العريب مـن عـام           األمريكية وقد كان حبثه لدرجة املاجستري     
  )١)(هـ١٣٩٣

  :مقابلة املستشرقني يف جامعة برنستون
     ومن نشاطايت يف برنستون االلتقاء باألساتذة وكان ممن لقيت الربوفيسور إبراهام يودوفيتش رئيس قسم دراسات               

عرضت عليه خطـة حبثـي      . يخ االقتصادي للعامل اإلسالمي   الشرق األدىن، وهو من أصل روسي متخصص يف التار        
وكان حريصاً على تسهيل    . وأهديت له نسخة من كتايب عن مجعية العلماء، فأخربين أن زوجه مهتمة بشمال أفريقيا             

ويف أحد لقاءايت به قال يل انظر يا مستر مطبقـاين حنـن             . مهميت وعرض علي املساعدة ومل أحتج منه إىل أي شيء         
 على أن نعرض اإلسالم بطريقة صحيحة، ولدينا علماء مسلمون أتقياء أمثال مدّرسي وال أدري هل كـان                  حريصون

ولكين مل أناقشه وقد قرأت قريباً أنه كان أحد أعضاء الوفد اليهودي الذين ذهبوا ملقابلة ياسر                . يتوقع أن أصّدقه أو ال    
  )٢.(عرفات يف السويد

ريخ اإلسالمي وأحد تالميذ الربوفيسور برنارد لويس، من أهم أعمالـه الـذي             أستاذ التا : الربوفيسور مايكال كوك  
وهي حماولة إلعادة كتابـة التـاريخ       ) اهلاجرية( اشترك يف تأليفه مع باحثة إجنليزية هي باتريشيا كرون كتاب بعنوان            

وكان مما توصال إليه يف     . لاإلسالمي باالعتماد على املصادر غري اإلسالمية ورفض املصادر اإلسالمية دون منطق مقبو           
كتاهبما أن املهاجرين ينتسبون إىل هاجر وليس إىل اهلجرة من مكة إىل املدنية، ويف هذا الكتاب يصرح املؤلفان أن أي                    

) صلى اهللا عليه وسـلم    (مسلم لن يقبل النتائج اليت توصال إليها ليس ألن هذه النتائج تقلل من الدور التارخيي حملمد                 
ويصرحان أيضاً بأن كتاهبما كتـب مـن قبـل          . دمه يف دور خيتلف كلياً عما يعرفه املسلمون تقليدياً        ولكن ألهنا تق  

امللحدين للملحدين، وأطرف ما يف الكتاب اعتراف أن املسلم الذي يف قلبه مثقال حبة من خردل من اإلسالم فإنه لن                    
  )٣.(جيد صعوبة يف رفض الكتاب

                                              
وقمت بترمجتـها   ) ١٩٧٤-١٨٨٩من   تاريخ البعثة العربية  : إزهار مؤقت يف الصحراء   ( حصلت على نسخة من مكتبة القسم من رسالته وعنواهنا          - ١

  .هـ١٤١٨سالمي بإعادة طبع الكتاب عام  وقامت الندوة العاملية للشباب اإل١٤٠٩ونشر الكتاب عام) ة أصول التنصري يف اجلزيرة العريب( بعنوان 
  .هـ١٤٠٩ ربيع اآلخر ٢٨، ٧٨٨٦عدد املدينة املنورة،  - ٢

٣ - Patricia Crone and Michael Cook. Hagarism: The making of the Islamic World.Cambridge University Press, 1977 
PP VII& VIII. 
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 اإلسالمي العثماين، وهو من املؤمنني بنظرية فرويد يف التحليل النفسي، وقد قـام              أستاذ التاريخ : الربوفيسور أتكوويتز 
هبذا العمل يف كتابه حول مصطفى كمال حىت يقال إنه ملا فضح من أخالق مصطفى كمال يف كتابه هـذا أصـبح                      

كتبتـه  لكين وجدت عرضاً لـه      ) ١(ومل أحصل على نسخة من هذا الكتاب رغم حرصي على ذلك،          . مغضوباً عليه 
معجبان بعمق بعبقرية   ) اتكوويتز وآخر (وبالرغم من أن املؤلفني     :" املهدية مرمي مجيلة يف جملة متخصصة جاء فيه قوهلا          

أتاتورك يف القيادة وميدحان حبماسة إجنازاته يف حتديث تركيا وتغريبها إالّ أهنما ال حيجمان عن الكشف الصريح عـن              
  )٢."(كل عيوبه الشخصية وضعفه البشري

لقد التقيت شباباً من السعودية قبل مخسة عشر عاماً فـشعرت    : "      طرقت بابه دون موعد مسبق فرّحب يب وقال       
فقلت له وأرجو أن ال تكون هـذه  " أهنم أذكى طالب الشرق األوسط وأكثرهم نباهة ومل حيدث ما يغّير رأيي فيهم         

ففي الوقت  . خ وكيف يتأثر باألفكار السائدة يف جمتمعه وعصرة       مث حتدث عن املؤر   . املقابلة سبباً يف تغيري هذه النظرة     
الذي ظهر هو فيه كان الناس يهتمون بالتحليل النفسي فانساق هو مع هذا التيار،ويف العصر احلاضر انصب االهتمام                  

  .على القضايا االقتصادية فيكون التفسري االقتصادي للتاريخ هو السائد
رض علّي أمهية التحليل النفسي بتطبيقها على مسألة الوحي واعتذر بأن ذلـك قـد                     حاول أثناء احلديث أن يع    

يغضبين، وكان كالمه أن الوحي حلة مرضية فقلت له ال بأس، وأضفت أن الشيخ حممد رشيد رضا قد كتب قبـل                     
ن الذي يكـون يف     رد فيه على مثل هذه األفكار وأبسط الردود أ        ) الوحي احملمدي ( مخسني سنة تقريباً كتاباً بعنوان      

  .حالة مرضية ال يأيت بقرآن معجز وال يؤسس دولة وأمة
 أمريكي، متخصص يف الدراسات االقتصادية  للعـامل اإلسـالمي           – مصري   -فلسطيين: الربوفيسور شار عيساوي  

 زيـن،   :أعجبته اخلطة وقال يل بالتعبري العراقي     . قابلته لصداقته للويس وألعرف رأيه يف خطة البحث       . وبالذات مصر 
وملّا ذكرت له أن لويس ال يريد مقابليت ، قال ملاذا؟ وأضاف سـأحدثه عنـك                . وأعجب بصفة خاصة باملنهج   . زين

ونصحين بأن يقتصر حبثي على القضايا اليت ختص العامل العريب، فهناك من األتراك من يتوىل الرد على                 . وأقنعه مبقابلتك 
الميذه، فأجابين كما ذكرت سابقاً بأن عالقة لويس مبـن يـشرف            سألته عدة أسئلة عن حياة لويس وت      . لويس فيها 

وسألته عـن ممارسـة لـويس       . عليهم من الطالب رائعة جداً، وهو يساعد الطالب يف حبثه ويهيئ له كل ما حيتاجه              
ـ   –للشعائر اليهودية فنفى أن يكون لويس متديناً وأنه مل يدخل قط يف حياته املعبد اليهودي ، مث استدرك                    د  على ح

  .-علمه
  :اللقاء بالربوفيسور لويس

                                              
وشرعت يف ترمجته ولكين مل أجد الوقت الكايف        .  حممد مناظر أحسن حصل عليها من مكتبة يف سويسرا         حصلت على نسخة من الكتاب بعثها الدكتور      - ١

  .لذلك
٢ -Mariam Jamilah, “ Review of the Immortal Attaturk: A psycho-biography. By Valmic D. Volkan and Nrman 

Itzolowitz, Chicago: Chicago University Press, 1984.” In Muslim World Book Review.Vol.6,No.3 Spring 1986. 
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لقد كان من االستعداد للقاء لويس الكتابة إليه للحصول على موعد معه، فكانت إجابته على رساليت األوىل أن                       
فأجبته بأن العنوان   . منهجه ال ميكن الكتابة فيه مبا يكفي لرسالة دكتوراه، واقترح علّي الكتابة يف موضوعات أخرى              

إنه متخوف أن تكون :" ن تغيريه  ليصبح مفهوم لويس، ولكنه بقي متردداً، وأجاب يف رسالته الثانية قائالً       مقترح وميك 
كتابيت غري موضوعيه ومتعصبة ضده، وأنه ال بد أن يرى جزءاً من الرسالة حىت يقرر فيما إذا كان اللقاء سـيكون ذا                      

علمـت  . ه حريص على استغالل وقته بشكل دقيـق       جدوى أم أنه ال جدوى منه ،وعلل ذلك بأنه مشغول جداً وأن           
عندنا أن حماولة إقناعه للقائي لن جتدي ولو حاول معي كل من أعرف ليقنعوه باللقاء فإنه لن يقبل ، ففضلت الرحيل                     

  )١.(إليه
    وصلت برنستون وسألت عن لويس فعلمت أن على أهبة السفر إىل جنوب شرق آسيا، ومل أمتكن مـن ترتيـب                    

ائه قبل سفره ، وكان هذا توفيقاً من اهللا أنين بدأت مقابلة زمالئه وأصدقائه وزرت معهده يف فيالدلفيا ، فما              موعد للق 
  .أن عاد حىت أصبحت كأنين عضو يف القسم وأصبح بيين وبني زمالئه وأصدقائه ألفة هبا يستطيعون إقناعه باللقاء

ن أسأله أو أناقشه يف مسائل حمدده مما كتب، ولكن املشرف               ما ذا سيكون احلديث عند لقائه؟ لقد كان يف ذهين أ          
) أمالهـا علـيّ   ( على حبثي للدكتوراه أشار علي بأن يكون اللقاء عاماً وحول منهجه بالذات، وأعددنا األسـئلة                

لو قّدمت هذه األسئلة ملا مسح لك لويس باحلـديث          : وشاورت الدكتور أكرم ضياء العمري قبل أن أسافر فقال يل           
  . ه فهو رجل ذكي وملّاح واألسئلة فيها اهتامات صرحية للويس يف منهجهمع

    وحدد يل لويس موعداً للقائه دعوة إىل الغداء يف مطعم األساتذة ،وهو مطعم راق يطرس نظرية التفرقة واالستعالء    
. العامة ، وهذا للخاصة   حىت ملا ذكرت للويس أن حبذا لو كان للطلبة مطعم مشابه قال أليس عند املسلمني اخلاصة و                

فليست اخلاصة والعامة إالّ ما أورده أحد الفقهاء املسلمني بأن اخلاصـة هـم              . ومل أناقشه ألنين أريد أن أستمع فقط      
القادرون على فهم األحكام وعللها ، والعامة الذين ال يقدرون على هذا الفهم لعدم استعدادهم العلمي والعقلي وهذا                  

  . أيضاًمن التقسيمات الباطنية
    ويف هذا اللقاء كان احلديث عاماً صّورته يف مذكرايت باللقاء بني املتصارعني أو املتالكمني عندما حيدق كل منهما                  

وكان لقائي بلويس هادئاً استمعت فيه أكثر وأفصحت عّما عندي أقل حىت            . يف عيين خصمه حياول هزميته قبل اللقاء      
  .قليالً: قلت.  من عملك يف العالقات الدولية يف اخلطوط السعوديةإنه قال يبدو أنك تعلمت الدبلوماسية

    وجئته بعد أيام يف مكتبه وقد أعددت أربعة أسئلة حول منهجه والتغريات اليت طرأت على هذا املنـهج وحـول                    
  .التوثيق يف كتاباته وعمن تأثر هبم يف منهجه وأجاب عن األسئلة وقمت بتسجيل حديثه بآلة التسجيل

 ولعل أهم نتيجة أعتقد أنين وصلت إليها هي إقناع لويس وغريه أن املنتسبني للمعاهد أو اجلامعـات اإلسـالمية                      
وال جيرمّنكم شنآن قوم على أالّ ( ليسوا كلهم متعصبني أو حاقدين على املستشرقني، وإمنا هم ينطلقون من قوله تعاىل   

                                              
ومقال فـؤاد   " االستشراق واالستشراق معكوساً  "  تأكد يل موقفه من اإلسالميني عندما اقترح علي يف إحدى رسائله قراءة مقال صادق جالل العظم                  - ١

  .اخل.. على اإلسالميني سطحية النظرة ألعمال املستشرقنيالذي يعيب فيه زكريا" نقد االستشراق وأزمة الثقافة العربية املعاصرة " زكريا 
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ي يف مسألة ما فقلت له ال بد أن أقرأ كلما كتب حوهلا ومـن مثّ                وقد سألين رأي  ) ١)(تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى    
  . أستطيع أن أكّون لنفسي رأياً فأعجبته هذه اإلجابة

  :مكتبة جامعة برنستون
وقبل أن أختم احلديث عن زياريت جلامعة برنستون ال بد يل أن أذكر كلمة عن مكتبة جامعتها، فهي تعد املكتبـة          

وقد افتتحوا أثناء زياريت توسعة للمكتبة اليت بلغت تكلفتها         .  يف العامل ورمبا يف عدد كتبها أيضاً       اجلامعية األوىل مساحة  
وإن من  . أحد عشر مليون دوالر ، أما ميزانية املكتبة فقد تسببت يف عجز يف ميزانية اجلامعة قدره حوايل مليون دوالر                  

كتب والدوريات أن أضافوا بعض الرفوف اليت تتحرك على         الوسائل اليت استحدثوها ملواجهة الزيادة املضطردة من ال       
  .قضبان كسكة احلديد فال تأخذ مساحة واسعة وميكن حتريك الرفوف بعجلة صغرية باليد

   وهناك قسم للكتب العربية فيه من الكتب ما ال ميكن أن يوجد مثله يف املكتبات العربية، وهلم وسائل خاصة معرفة                    
ولكين وجدت ترتيب الكتب بطريقة مل استطع فهمهـا، فهنـاك           . لعريب واإلسالمي واقتنائه  كل ما يصدر يف العامل ا     

كتب التاريخ إىل جوار كتب التفسري إىل جوار كتب اللغة ،ليس هلا نظام حىت الترتيب األجبدي ألمساء املؤلفني لـيس         
تر يف معرفة مكان الكتـاب وال حاجـة         وعللت األمر بأن الباحثني يستعينون بالبطاقات أو الكمبيو       . هو النظام املتبع  

ألحد علماء املدينة املنورة تويف منذ      ) ٢(للوقوف بني الرفوف، ولكن وقويف بني الرفوف يسر يل احلصول على خمطوطة           
  .مائة عام كما وجدت بعض الكتب لتعليم اللغة العربية العامية يف املغرب العريب قد ال تتوفر يف املغرب نفسه

 الكتب املطبوعة فمكتبة اجلامعة تضم ثاين أكرب جمموعة من املخطوطات العربية يف العامل وقد قرأت                   وباإلضافة إىل 
 حني ١٨٨٣أن أحد علماء املدينة وهو أمني حسن حلواين املدين قد باع ملكتبة برنستون جمموعة من املخطوطات عام    

  )٣.(حضر مؤمتر املستشرقني الذي عقد يف ليدن هبولندا يف تلك السنة
 Annenberg بنـسلفانيا  -فيالديلفيـا –معهد حبوث أنانربج للدراسات اليهودية ودراسات الـشرق األدىن  

Institute  
هذا معهد أقامه اليهود للدراسات املتقدمة ما بعد الدكتوراه بعد أن وجدوا كثرة اجلامعات اليت تقدم الدراسـات                       

ويقع يف احلي التارخيي من مدينـة       .  وهو معهد راق يف إمكاناته وجتهيزاته      اليهودية يف املرحلة اجلامعية واملرحلة العليا،     
زرت املعهد يف غياب الربوفيسور لويس واطلعت على        . فيالديلفيا حيث قاعة االستقالل واملتحف األمريكي الوطين        

  .ام احلايل والقادماطلعت على برناجمهم للع. مكتبته ومتنيت أن يكون للمسلمني معاهد مثله يف بالدهم أو خارجها 
م يدرس العلماء النصوص املقدسة وترمجتها، وقد الحظت أن معظم املـدعوين مـن              ١٩٨٨/٨٩    ففي هذا العام    

جامعات يهودية يف فلسطني حيث يبلغ عددهم سبعة من ثالثة عشر عاملاً ، وهناك عامل مسلم من اهلند كان من املقرر         

                                              
  .٨سورة املائدة آية - ١
هـ، ومل يكن الكتاب خمطوطة ولكنه طبع       ١٣١٦تأليف أمني بن حسن حلواين املدين املتوىف سنة         ) نبش اهلذيان من تاريخ جرجي زيدان       (  الكتاب هو    - ٢

  .وقد قمت بتحقيقه ونشره واحلمد هللا. باًطبعة حجرية يف حيد أباد الدخن قبل مائة سنة تقري
  .١١٢-١١١م ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣دار الرفاعي، : الرياض . االستشراق بني املوضوعية واالفتعالية. قاسم السامرائي- ٣
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 األردو، وهناك أستاذة من جامعة عني مشس هي أمينة مجعة سـتقوم بترمجـة            أن يقوم بترمجة معاين القرآن الكرمي إىل      
أما موضوع البحث للعام املنصرم فكان حول التفرقة العنصرية والنمطيـة ،   . املشينا إىل اللغة العربية مع مقدمة وتعليق      

ن مـن احلـصول     حصلت يف هذه الزيارة على بعض أعمال لويس اليت مل أمتك          . ومل أحصل على موضوعات البحث    
  .عليها يف جامعة برنستون

  .فريجينيا– هرندن -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
ويعمل يف هذا املعهد كل من الدكتور طه جابر العلواين والدكتور عبد احلميد أبو سليمان وغريمهـا، ويتركـز           

وأجد من املهم   . مترات والبحوث والتأليف  جهد املعهد أساساً على اسلمة املعرفة ويستعينون على ذلك بالندوات واملؤ          
  :أن أذكر هنا أهداف املعهد اليت ينبغي على املؤسسات التعليمية يف العامل اإلسالمي كله تبنيها وهي

إشعار األمة اإلسالمية بقَْدرها وحتريرها من عقد النقص واهلزمية الروحية والفكرية وإنقاذها مـن االنفتـاح                 -١
  .بالتاريخالومهي واالعتزاز السليب 

تنبيه األمة اإلسالمية إىل أمهية تراثها اإلسالمي وتذكريها بأن دوره مل ينته ، وأنه البد من إحياء جوانبه النافعة        -٢
  .املفيدة وتنميتها

تيسري االطالع على التراث الثقايف والفكري اإلسالمي وتبويبه وتصنيفه وفهرسته علـى أ بـواب العلـوم                  -٣
للباحثني املسلمني بأيسر السبل وأفضل الوسائل مع العناية بتنقيته ممـا خيـالف             واألنشطة املعاصرة وتقدميه    

  .اخل…الكتاب الكرمي والسنة النبوية الشريفة وال ينسجم مع غايات اإلسالم ومقاصده وأهدافه
: املعرفـة إسالمية  " سلسلة إسالمية املعرفة صدر منها    :     وللمعهد قائمة منشورات هامة أذكر منها على سبيل املثال        

حنـو  " و  " أدب االختالف يف اإلسالم   " وإعادة طبع كتاب    " حنو نظام نقدي عادل   " و  " املبادئ العامة وخطة العمل   
  "عليم اإلنسان اإلسالمي

     عقدت مقارنة ذهنية سريعة بني املعهد العاملي ومعهد أنانربج ليس يف األهداف فهذا أمر ال حيتاج إىل نقاش ولكن    
وهو فيمـا يبـدو يل      . تجهيزات ففرحت أن هذى اهللا من أثرياء املسلمني من قام على متويل هذا املعهد             يف املبىن وال  

  . مستقل يف أعماله وهذا أصل خطري تتمسك به املعاهد العلمية اليت تريد النجاح والفالح
  :تقومي موجز لتجربية برنستون

مستشرق األمريكي دانيال بايبس أستاذ التاريخ مبركز جامعـة         تقريراً لل ) ١(قبل سنتني تقريباً نشرت جملة اجملتمع            
وجـاء يف   " املتعصبون املسلمون وسياسية الواليات املتحدة    " هارفارد لدراسات الشرق األوسط عن حبث له بعنوان         

امعة وتأيت أمهية التقرير الوثيقة ألنه صادر عن مركز متخصص بدراسات الشرق األوسط من ج             :" تقدمي اجمللة للتقرير  
. هارفارد اليت تتميز بقوة النفوذ الصهيوين فيها كما تعترب مركزاً أكادميياً مؤثراً يف السياسات األمريكية بشكل عـام                 

وأشارت اجمللة إىل الدكتور ناداف سافران وهو أستاذ يهودي حيمل اجلنسية اإلسرائيلية من أصل مصري قد عهد إليه                  
                                              

، ص  ١٩٨٥ نوفمرب   ٢٦هـ،  ١٤١٦ربيع األول   ١٤،  ١٤٣عدد  ) الكويت(اجملتمع،  يف  " املسلمون املتعصبون وسياسة الواليات املتحدة    ." دانيال بايبس - ١
٣٢-٢٨.  
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وملا اكُتِشَف أن املؤمتر مّولته املخابرات املركزية       " السياسة يف العامل املعاصر   اإلسالم و "باإلشراف على عقد مؤمتر عن      
  . اضطر إىل االستقالةCIAاألمريكية 

   والربوفيسور لويس الذي كان يعمل يف جامعة برنستون يرأس جلنة الزيـارات يف قـسم لغـات الـشرق األدىن                    
هارفر فإنه مركز يستحق الزيارة وهو يـستحق الزيـارة          وقد سألين هل زرت جامعة      . وحضارهتا يف جامعة هارفرد   

  )١.(فعالً
     إن ذكر هذا التقرير الذي أعده بايبس يف جامعة هارفرد يذكرنا مبا نشرته جملة الدعوة حينما كانت تـصدر يف                    

اجمللـة  ويكفينا أن نقـرا مقدمـة       " عودة اإلسالم " النمسا عندما نشرت ترمجة حبث املستشرق برنارد لويس بعنوان          
  :للبحث
واحٌد من أشهر وأخطر املستشرقني املعاصرين يف الكتابة عن القضايا          ) م١٩١٦( برنارد لويس الربيطاين األصل          " 

وأمهية الدراسة تعود إىل أمهية القضية اليت تتناوهلا إذ هي قـضية الـساعة لـدى                "إىل أن تقول اجمللة     ٠٠٠اإلسالمية  
 على السواء، وإىل أمهية الكاتب وطول خربته يف هذا امليدان ، وإىل قدرته الواضـحة  املسلمني الواعني ولدى أعدائهم  

  )٢."(على توفري املعلومات وتنظيمها ليثري من خالل ذلك قضايا حساسة
م ١٩٧٤    فباإلضافة إىل مثل هذه األعمال املشهورة اليت وصلت إلينا فما ال يصل إلينا كـثري جـداً ففـي عـام                      

لربوفيسور لويس كلمة أمام جلنة الكوجنرس الفرعية للشؤون اخلارجية برئاسة هنري جاكسون عن             هـ ألقى ا  ١٣٩٤/
. الصراع العريب اإلسرائيلي واعتزازاً من اليهود بتلك املشورة الغالية قامت وزارة الشؤون اخلارجية يف إسرائيل بنشرها               

إهنـم يدرسـون اللغـات    . وب ال يعرف الكلـل    أما غرية من الباحثني وصغار املستشرقني فإهنم يعملون بنشاط دؤ         
والديانات واجملتمعات ويقيمون احملاضرات والندوات املنظمة جداً ليصلوا إىل هدفهم وهو املعرفة اليت يوجهوهنا حنـو                

  .إحكام قبضتهم على العامل ، وحنن من هذا العامل الذي مل تنته أطماعهم فيه
اإلسـالم  " باب العريب املسلم يف أمريكا قد نشرت مؤخراً كتابـاً بعنـوان                وباملناسبة أود أن أذكر أن رابطة الش      

تضمن دراسة موجزة لكيفية دراسة الغرب للدين اإلسـالمي وخباصـة ظـاهرة             " السياسي وحتوالت الفكر املعاصر   
 أمريكـا   وقد حتدث الكتاب عن الندوات واملؤمترات اليت عقدت يف        ) ٣.(الصحوة اإلسالمية يف أحناء العامل اإلسالمي     

  :وأوروبا خالل األعوام القليلة املاضية فذكر منها ما يأيت
ندوة مركز الدراسات العربية املعاصرة يف جامعة جورجتاون يف واشنطن العاصمة استمرت يومني شارك فيها    -١

  .ما يزيد على مخسة وثالثني أستاذاً وباحثاً ومفكراً من االختصاصيني يف القضايا العربية واإلسالمية
                                              

   أين املنح اليت تتيح للباحثني العرب واملسلمني االطالع على مثل هذه املراكز؟ أين البنوك والبيوتات املالية والتجارية من دعم البحث العلمي اجلاد؟ - ١
.  واألعداد اليت تليها حىت العدد التاسـع والثمـانني         ١٤٠٣يف ذي القعدة    ٨٦النمسا العدد   (. جملة الدعوة املصرية  يف  " عودة اإلسالم   ."  برنارد لويس    - ٢

  .والعبارات من مقدمة املترجم
م ترمجه وعلق عليه عبـد      ١٩٨٥عام  )األصولية يف العامل العريب     (  وجتدر اإلشارة إىل باحثاً أمريكيا هو ريتشارد هرير دمكمجيان قد نشر كتاباً بعنوان               - ٣

 أضاف إليه دراسات عن عدد أكرب       ١٩٩٦وقد قام املؤلف بنشر طبعة ثانية من كتابه عام          . ١٤٠٩باعة والنشر عام    الوارث سعيد وصدر عن دار الوفاء للط      
  . من اجلماعات واحلركات اإلسالمية يف أحناء العامل اإلسالمي
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قدت رابطة دراسات الشرق األوسط مؤمترها السنوي العشرين واحلادي والعشرين يف كل مـن مـدينيت                ع -٢
وقد نوقش يف هذين املؤمترين ما يقارب املائة حبث تنوعت من الطرق            ) م١٩٨٧و١٩٨٦( بوسطن وبلتيمور   

يعقد يف لـوس أجنلـوس      وأما مؤمتر هذا العام ف    . الصوفية إىل احلركات احلديثة مث ظاهرة األصولية اإلسالمية       
حول التاريخ االقتصادي احلديث للدول اإلسالمية وسوف يقدم أحد طالب الدراسات العليـا يف جامعـة                

  .برنستون حبثاً عن األوضاع االقتصادية يف اليمن بعد أن أمضى هناك ثالث سنوات
املد اإلسـالمي يف منطقـة      " قضية       وقد أصابت العدوى الدول األوروبية فُقد مؤمتر أورويب غريب رمسي ملناقشة            

وقد كتبت جملة املستقبل عـن      . وإمكانات انعكاس هذا املد على األوضاع القائمة حالياً يف املنطقة         " الشرق األوسط 
  .م١٩٨٧ ديسمرب ١٢ يف ٥٦٤هذا املؤمتر يف عددها رقم 

ل ما خفي يكون أعظم، ولكن لننظـر            أما يف جمال النشر فإن القوم يصرحون أحياناً ببعض نتائج اجتماعاهتم ،ولع           
النظريات التحديثية وضعت األديان    :" فيما صدر عن أحد الدبلوماسيني األمريكييني وهو هريمان إيليتيس حيث يقول          

وبدا واضحاً خالل السنوات    . ومنها اإلسالم جانباً منذ أمد بعيد وعزلته عن أي دور ذي ثقل تطوير يف العامل الثالث               
نصائح ال قيمـة   " ن أولئك املتطرفني أظهروا قهماً سطحياً حليوية اإلسالم يف العامل املعاصر ، وقدموا              اخلمس املاضية أ  

  )١."(هلا يف هذا اجملال ، وعلى خالف ما أكدوه فإن اإلسالم أثبت أنه حي
بيت األبيض    وقد استطاعت اجملتمع أن حتصل على تسجيل وثائقي حلوار دار بني بعض املسؤولني واملتخصصني يف ال        

حول موقف أمريكا من العامل افسالمي وخباصة الصحوة اإلسالمية ، واحلوار يكشف عن مدى ختوف أمريكا مـن                  
واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس       ( احلركة اإلسالمية وإعدادها كل الوسائل لوقفها بل وحتطيمها ولكن نقول           

  )٢)(ال يعلمون

                                              
  .م١٩٨٨رابطةا لشباب العريب املسلم، : انديانا.  اإلسالم السياسي وحتوالت الفكر املعاصر.أمحد بن يوسف- ١
 يف  ٩٧٣حىت العدد   ) ١٩٨٩ أبريل   ٢٥ (١٤٠٩رمضان  ٢٠ يف   ٩١٤العداد من   ) لكويت(اجملتمع  اإلسالم ولكوجنرس، يف جملة     ."  أمحد خضر إبراهيم     - ٢

 وقد بلغت أكثر من مخسني حلقة مبا يف ذلك الترمجة والتعليق ، وقد صدرت هذه احللقات يف كتاب ولكـن مل                    ) ١٩٩٠يوليو  ١٠( ١٤١٠ ذو احلجة    ١٨
  . وإن كنت قد حصلت على نسخة من الوثائق األصلية.أطلع عليه
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  بريطانيا
نيا قد ال يقع حتت عنوان الكتاب، ولكن للتجار مصطلح حني يكرمون الزبون بإعطائه زيادة     إن احلديث عن بريطا  

ولكنـها يف   " وصاية البياع "ويف املدينة املنورة نطلق عليها      " زيادة البياع "على ما اشترى ويطلق على ذلك يف األردن         
 وجهان لعملة واحدة ، ولنذكر األثر الذي        احلقيقة ليست زيادة بل هي من صلب املوضوع، فما بريطانيا وأمريكا إالّ           

  ."الكفر ملة واحدة" حيب لويس أن يكرره كثرياً 
  .    نعم رحلت إىل بريطانيا ألتعرف على جذور برنارد لويس وحياته األوىل ونشاطاته وقد تعلمت بع الشيء عنها

معة لندن ، فكان ال بد مـن زيارهتـا              ذكرت أن لويس دّرس يف مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية التابعة جلا          
وهلذه املدرسة تقرير سـنوي     . وتعد هذه املدرسة من أهم مراكز االستشراق يف العامل الغريب         . والتعرف على مكتبتها  

تصدره اهليئة اإلدارية للمدرسة توضح فيه النشاطات العلمية لكل قسم من أقسامها ، مث تعرض اإلنتاج العلمي لكـل                   
  )١.(من حماضرات عامة إىل أحاديث إذاعية إىل ندوات تلفازية إىل مقاالت وحبوث وكتب منشورةعضو هيئة تدريس 

    أردت أن أعرف الرسائل العلمية اليت أشرف عليها الربوفيسور برنارد لويس ، فكان ال بد من زيارة مكتبة جامعة                   
 ولكن من الصعب حـصر هـذه   Senate Houseقسم الرسائل العلمية، وهذه يطلق عليها مكتبة السينيت –لندن 

أما أمساء املشرفني   . الرسائل ألهنا مرتبة حسب أمساء معديها ولكن عن طريق املوضوع ميكن اكتشاف ذلك إىل حد ما               
  :ويف هذه املدرسة قابلت بعض األساتذة ومنهم. فال توضع على غالف الرسائل كما هو متبع عندنا

وهو من زمالء لويس تقدمت إليه ببعض األسئلة فأشار إىل أن هـذه              رئيس قسم التاريخ   M.E.Yappياب  . إي. إم
األسئلة واسعة جداً وجيب على الباحث اإلجابة عنها، ولكنه حتدث عن انطباعاته عن لويس ، وكان حديثه عاماً فهو                   

  .ال يريد أن يقول كلمة عن لويس قد تؤخذ عليه
س يف هذه املدرسة وأشركه لويس يف كتابة بعض موضـوعات    أستاذ التاريخ اإلسالمي يف اهلند، زامل لوي      : زيدي. د

ولكنهم مينون على شخص أو اثنني      ) املوسوعة اليت جيب أن تكتب بأيد إسالمية مائة باملائة        ( دائرة املعارف اإلسالمية    
  )٢(أو ثالثة من املسلمني ليشتركوا يف أقل جهد ال ميكن أن يغري من طبيعتها االستشراقية

أستاذ العلوم السياسية لدول الشرق األدىن واألوسط، من زمالء لويس اطلع على خطة حبثي وكـان                : فاتيكيوتس. د
يهز رأسه ويضحك أحياناً ، وبدأ دفاعاً مستميتاً ضد من هاجم لويس منذ ذكرت يف اخلطة ووصف الذين يهامجون                   

  .ودياً وما ذنبه أن ُخِلق كذلكوذكر بأن الذين يهامجون لويس يفعلون ذلك ألنه ُخلق يه) زعران( لويس بأهنم 

                                              
 ليت جامعاتنا تعتين بإنتاج أعضاء هيئة التدريس فيها ، فإن هذا السجل يدفع األساتذة إىل تقدمي خربهتم وعلمهم ولعله يكون حافزاً للتنـافس العلمـي                          - ١

 ذكرت كتاباته كمراجع ومصادر يف كتابات اآلخرين على أهنا شهادة خلربته يف اجملال الذي               ومن الطريف أن األستاذ اجلامعي حيصي عدد املرات اليت        . الكرمي
  . ختصص فيه

بدأت مؤسسة وقف الديانة التركي يف تركيا بإصدار دائرة معارف إسالمية بأقالم إسالمية ودعت العلماء املسلمني من مجيع أحناء العامل اإلسالمي للكتابة           - ٢
اً عن موسوعة املستشرقني يف خطتها ويف مادهتا، ولكاتب هذه السطور إسهاماً فيها متثل يف كتابة عدة مواد منها تعريفاً جبمعية العلمـاء                       فيها، وختتلف كثري  

  .املسلمني اجلزائريني وبعض أعالم هذه اجلمعية وكذلك التعريف بربنارد لويس
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رئيس املؤسسة اإلسالمية مبدينة ليستر ،وأحد تالميذ لويس يف مرحلة الدكتوراه، حتدث        : الدكتور حممد مناظر أحسن   
والدكتور مناظر  . عنه طويالً وأكد بعض املعلومات اليت حصلت عليها من أمريكا وخباصة حول معاملة لويس لطالبه              

واملؤسسة اإلسالمية اليت يديرها رغم إمكاناهتا تقوم بعمل مبـارك          .  بأس به من كتابات لويس     كان قد زودين جبزء ال    
وهلا دورية مهمة جداً حـول      . يف نشر الفكر اإلسالمي والدعوة إىل اإلسالم، وهي مهتمة باحلوار اإلسالمي النصراين           

  .ضاَ وتقومياً ، وفق اهللا القائمني عليهاالكتب اليت تصدر حول اإلسالم يف الغرب فتقدم مراجعات هلذه الكتب وعرو
  :بني جامعة برنستون وجامعة لندن

لقد عقدت مقارنة بني مركز برنستون وجامعة لندن ليس من حيث األهداف والغايات، فهذه متفقـة إىل حـد          
 ،فمكتبـة   كبري، ولكن من حيث اإلمكانات والتجهيزات فوجدت أن األمريكان يتقدمون اإلجنليز بعشرات الـسنني             

مدرسة الدراسات الشرقية على ضخامتها واتساعها فليس فيها سوى آلة تصوير واحدة، وكانوا ينوون إضافة آلـتني                 
وأذكر هنا كلمة للدكتور مناظر قاهلـا يف        . ولكن حني كنت هناك كان ال بد من االنتظار يف صف طويل           . جديدتني

وأما أمريكا فاملقـدرة    : للدعوة اإلسالمية باملدينة املنورة جاء فيها     حماضرة ألقاها يف قسم االستشراق يف املعهد العايل         
إهنم حني ينـشئون أقـساماً      . املالية متوفرة، فهناك برامج وختطيط على نطاق واسع ن ولكنه ليس يف خدمة اإلسالم             

ارد لكـن   وأما يف بريطانيا فإنه وإن اخنفض العمل وقل اإلنتـاج لقلـة املـو             . جديدة ومؤسسات فهي ضد اإلسالم    
وقد تغري األمر يف الوقت احلاضر فلم تعد الدراسات االستـشراقية تركـز    . االستشراق لن ميوت فاالستشراق مستمر    

  "على العقيدة والتاريخ فقط بل اجتهت إىل األوضاع احلاضرة والنهضة أو الصحوة اإلسالمية أيضاً
:  ضياء العمري يف حتديد احلل الذي يتمثل يف جانبني              ويف ختام حديثي هذا ال أجد خرياً من كالم الدكتور أكرم          

أن منثل أنفسنا أمام أنفسنا بأن تقوم مؤسساتنا العلمية برسم الصورة الثقافية والتارخيية والعقدية ألمـة                :" الشق األول   
مام ألن فيه   اإلسالم دون أن ختضع لألفكار املسبقة اليت رمسها املستشرقون، فهذا جانب مهم وأويل وهو أحرى باالهت               

حتصيناً لألمة ، مث يصار إذا بلغنا املستوى املناسب من هتيئة أصحاب اخلربات نقوم عندئذ بتمثيل أنفسنا أمام اآلخرين                   
وأحب أن أضيف أن اجلانبني ال يلزم أن يكونا منفصلني أو متعاقبني حبيث أن نتم األول لنبدأ الثاين ، فـال            ." وبلغاهتم

ا على متثيلنا أن يفعلوا ذلك إذا كانوا على يقني بصدق متثيلهم ألمتهم وعقيدهتا وفكرهـا                بأس أن يقوم القادرون منّ    
ألنه إذا انتظرنا إجناز الشق األول فإن الغرب متقدم علينا اآلن خبطوات واسعة يف دراستنا ومتثيلنا فال بد من                   . وتارخيها

  .العمل الدؤوب املخطط له
  .لعاملني     وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب ا
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  :المراجع
  :المراجع العربية 

 ٢٠ يف الفتـرة مـن       ٩٧٣إىل٩١٤األعداد من   اجملتمع ،   يف  " اإلسالموالكوجنرس" ،إبراهيم ، أمحد خضر      -
  .م١٩٩٠ يوليو ١٠حىت ١٩٨٩ أبريل ٢٥هـ املوافق ١٤١٠ذو احلجة ١٨إىل ١٤٠٩رمضان 

املعهد العايل للدعوة اإلسـالمية باملدينـة       ألقيت يف   حماضرة  " حقائق عن االستشراق  ." أحسن ،حممد مناظر   -
  .هـ ،قام بالترمجة كل من عدنان األماسي ومازن مطبقاين١٤٠٨شعبان ٢٥املنورة باللغة اإلجنليزية يف 

 ربيع  ١٤يف  ٧٤٣عدد  ) الكويت(اجملتمع  يف  " املسلمون املتعصبون وسياسة الواليات املتحدة    . "بايبس، دانيال  -
  .٣٢-٢٨ص -، ص١٩٨٦ نوفمرب ٢٦هـ ١٤٠٦األول 

جملة يف  " كيف تصنع الواليات اجلامعات األمريكية قرارات البيت األبيض ووزارة اخلارجية         . " برصان، أمحد  -
  . هـ١٤٠٨مجادى اآلخرة ٧-١(م١٩٨٨يناير ٢٦-٢٠يف ٤١٥عدد . اجمللة

  .م١٩٨٧ديسمرب ٨-٢يف ٤٠٨العدد اجمللة، يف جملة " االستشراق والصهيونية" سعيد ، إدوارد ، -
 رجـب   ٤٩عـدد   . جملـة الفيـصل   يف  " الدراسات العربية واإلسالمية يف أمريكا    " عبد الرمحن،عفيف ،   -

  .٢٣-١٨، ص ١٩٨١) مايو( هـ أيار ١٤٠١
حماضرة عامة ألقيت يف اجلامعة اإلسالمية      " االستشراق هل استنفد أغراضه؟   . "العمري، أكرم ضياء العمري      -

  هـ١٤٠٨يف رجب 
حىت صفر  ١٤٠٣، ذو القعدة    ٨٩-٦٨األعداد  ) النمسا) الدعوة  يف جملة   " سالمعودة اإل " لويس ، برنارد ،      -

  )م١٩٨٣أغسطس إىل نوفمرب ( هـ١٤٠٤
 ديـسمرب   ٧،  ١٤٠٩ ربيـع اآلخـر      ٢٨يف  ٧٨٨٦العدد  " عرفات جيتمع بيهود أمريكيني   . " املدينة املنورة  -

  م١٩٨٨
رابطة الشباب العـريب ، سلـسلة       :اانديان.اإلسالم السياسي وحتوالت الفكر املعاصر    . يوسف ، أمحد بن      -

  .م١٩٨٨البحوث والدراسات عام 
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  تقديم 
     إن دراسات الشرق األدىن واألوسط اليت تقدم يف أكثر من عشرين موقعاً يف الواليات املتحدة األمريكية وكنـدا                  

اين اآلن من نوع من األزمة      وهذه اجلامعات تع  . ختتلف مستوياهتا من حيث الكفاءة وتتفاوت نتائج حبوثها ودراساهتا        
وملا كان املال ّميول هذه املـشروعات لـذلك   )١.(اليت ستحدد نتيجتها مستقبل فائدة هذه الدراسات يف شؤون العامل 

وبالرغم من أن هذا اجلهد مفكك أساساً وليس له برنامج ثابت بالنسبة للسياسة اخلارجية إالّ              . جيب أن يكون هلا مربر    
وحىت املصاحل التجارية الكبرية بـالرغم      .  مصاحل تقوم بتشويه هذه الدراسات ألسباب خاصة هبا        أن هناك أطرافاً ذات   

من أهنا تعمل على حنو متعارض يف جماالت الصناعة كاملشروبات وصناعة السيارات وشركات النفط ألهنم ال يعرفون                 
والقاعـدة أن التجـارة     .  تعمل يف اخلفاء   هل خيدمون أهدافهم الرحبية أو إحباطات العرب أو املصاحل الصهيونية اليت          

  .جيعلها دائماً حمايدة" دعه يعمل" حمايدة يف املسائل األخالقية حيث أن مبدأ 
وكـان  .      كان املنصرون هم أول جمموعة ذات مصلحة وخباصة يف القرنني التاسع عشر والعـشرين املـيالديني               

العثمانيـة ،  ) اإلمرباطورية (ديلفي ابناً ملنّصر بروتستانيت يف  رجل الصحافة الفيالTalcot Williamsتالكوت وليامز 
تعلم العربية يف ديار بكر تعليماً جيداً يف صباه ليستخدمها فيما بعد يف رحالته إىل املغرب خالل التسعينيات من القرن                    

 بدأت دراسات الـشرق     وهكذا. وقليل من الصحافيني يف هذه األيام ُيقِدمون على مثل هذا العمل الفذ           . التاسع عشر 
األدىن من خالل مصاحل املنّصرين الربوتستانت اليت تضمنت إنشاء اجلامعة األمريكية يف بريوت وجامعة أخرى باالسم                

   .Roberts Collegeنفسه يف القاهرة، وكلية روبرتز يف استنبول 
وب النابليونية َوُوِجد مغـامرون     خالل احلر " حىت شواطئ طرابلس  "    ومع ذلك فقد تبعت البحرية هؤالء املنصرين        

ويف احلقيقة كانت .  يف تونس واملغرب كذلكHaron Burr  صديق هارون بورWilliam Eatonأمثال وليام ايتون 
أول قوة أجنبية تعترف بالواليات املتحدة هي املغرب مما أعطى هذه األمة الناشئة اول قطعة أرض متتلكهـا خـارج                    

 ١٩٥٧عام  ) ٢(وعندما اقترح أحد أعضاء اللجنة    . ن قنصلية أو مركزاً لغوياً يف طنجة      حدودها الشرعية، وأصبحت اآل   
 إعطاء هذه اململكة القدمية اليت نالت استقالهلا حديثاً قطعة مماثلة جتاهـل  Hubert Humphryعلى هيوبرت مهفري 
  .مهفري هذه الفكرة

أدرك األمريكان ختلـف    ) Spatnik( هذا القرن         وبعد إرسال القمر الصناعي الروسي يف أواخر اخلمسينات من        
دراساهتم اللغوية وأهنم بدون هذه الدراسات لن يفهموا العامل اخلارجي أبداً ، وأُقر مرسوم التعليم الـدفاعي الـوطين     

                                              
سة أي يف أعقاب أزمة البترول العاملية ، ولكن الغرب استطاع أن يتجاوز هذه األزمة ويسيطر  رمبا كان هذا صحيحاَ يف الفترة اليت أعدت فيها هذه الدرا        - ١

وقد استمرت الدراسات العربية اإلسالمية تؤدي دورها املرسوم وتقدم هلا احلكومات الغربية وخباصة الواليات املتحـدة األمريكيـة                  . على األوضاع العاملية  
األصولية يف العامل   ( منها مثالً كتاب دكميجيان     ) األصولية عندهم ( لك ظهور عدد من الكتابات عن احلركات اإلسالمية         املشورة والنصح ومن األدلة على ذ     

  )املترجم. ( الذي كان أصالً تقريراً قدم للكوجنرس األمريكي ،والغرب اآلن يف طور نشر ما يسميه العوملة يف مجيع جماالت احلياة) العريب
وهو كندي مسلم مقيم يف الواليات املتحدة نال الدكتوراه من جامعـة  ) م١٩١٤ (T. B. Irvingإيرفينج . ب. ضو هو الدكتور ت يبدو أن هذا الع- ٢

م يف الدراسات العربية واإلسبانية ويقارن هنا حجم السفارات األمريكية يف خمتلف بالد العامل مع حجم سفارات الـدول األخـرى يف       ١٩٤٠برنستون عام   
  .أمريكا
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National Defense Education Actوقد انتهت .  للمساعدة يف تأسيس هذا النوع من مراكز الدراسات اإلقليمية
وما كـان يريـده اجلـيش       . ال هذا املرسوم من اجلامعات األمريكية وتبع ذلك حجاب كثيف من الكآبة           اآلن أمو 

ونرى كيف  )١.(األمريكي إىل حد بعيد هو دراسة اللغات واللهجات دون االهتمام بأي شيء يتعلق بالثقافة واألدب              
يمت املؤسسة الواسعة يف جامعة لـويس       أن هذا املوقف التنصريي والصهيوين حنو العامل اإلسالمي، ومع ذلك فقد أق           

 وجورج  Wisconsinوكذلك يف وسكنسن    ) ٢.(أجنلوس مثالً على أساس مساعدات مرسوم الدفاع القومي التعليمي        
ومع ذلك فإن ميتشجان كانت قد بدأت بداية        .  ومعاهد عديدة أخرى   Michigan وميتشيجان   Georgetownتاون

  .معاهد أخرى" اخلريية"ل املؤسسات جيدة قبل مدة طويلة بينما ساعدت أموا
وقد وجدت هذه يف    .      كان أحد أكرب األسرار غموضاً يف دراسات الشرق األوسط هو توزيع املعونات اخلارجية            

ففي مصر كانت اإلفادة مقتصرة علـى اجلامعـة         . ، واملغرب وتونس  )اهلند(البالد اإلسالمية مثل مصر ، والباكستان       
 وميكن أن نضيف أهنا كانت ألغراض علمانية حيث يقضي الدستور األمريكي بعدم الـسماح               األمريكية يف القاهرة،  

بقيام مؤسسات دينية يف الداخل ولكن ميكن أن يكون ذلك خارج البالد ،وهذا متاماً كما فعلت اجلمهورية الفرنسية                  
صيبها املتمثل يف مركز سامي حّنـا       وكان لتونس ن  . الالدينية حينما مسحت ببناء الكنائس الضخمة يف القرى اجلزائرية        

وأعطيت األموال من املغرب لألساتذة اجلامعيني الذين يعرفون الفرنـسية ال إىل الـذين يعرفـون                . ألفريقيا الشمالية 
 إرسـال   Fullbrightومن غري هؤالء أفاد من هذه األموال؟ ومع ذلك فقد كان هدف برنـامج فلربايـت                 . العربية

يكان إىل اخلارج بينما استمع السياسيون اآلخرون إىل فرق الـضغط الـيت وعـدهتم بتقـدمي      التالميذ والعلماء األمر  
  . األصوات االنتخابية هلم

     ومما ُيشعر بالوحدة أن تكون مسلماً يف الواليات املتحدة وأن ال تستيطع أن تعرب أي شيء أساسي حول الشرق                   
سالم كدين حيث جتد أنك هتدم القصص القدمية املوجودة يف           األوسط يف الدوائر الفكرية بل وأقل من ذلك حول اإل         

وأكثر من هذا فإنه من املستحيل للمسلم أن حيصل على زمالة للتـدريب             ) ٣(املرجعية البائسة اليت جيب أن تستخدمها     
يـات  ويف كل اجملالس التنفيذية مثل جملس حبوث العلوم االجتماعية ، واجمللس األمريكي للجمع            . يف الشرق األوسط  

  .العلمية أعضاء معاكسون وحمايدون وأمناء سر أو حىت كتبة يستطيعون تعطيل هذه الطلبات

                                              
 البد أن هذا األمر قد تغري مع مرور الزمن فاهتمامات اجليش األمريكي أصبحت تتعدى اللغات وقد ترف املترجم على ضابط أمريكي كان يـدرس يف                          - ١

  .م ومن بني املواد اليت كان يدرسها الفكر السياسي العريب املعاصر مع صادق جالل العظم١٩٨٨جامعة برنستون عام 
  )املترجم. (ت الشرق األوسط جبامعة لوس أجنلوس والذي يطلق عليه أيضاً مركز جوساف جرونباوم لدراسات الشرق األوسطلعله يقصد مركز دراسا- ٢
  ليس هذا احلظر مفروضاً على املسلمني فقط بل إن األمريكي إذا ما أصبح لرأيه شيوعاً وتأثرياً يف األوساط الثقافية فإنه يواجه حرباً شعواء واألمثلة كثرية                         - ٣

من جيرؤ على الكالم ، ومن االغتياالت اغتيال مالكوم إكس والدكتور إمساعيل الفاروقي رمحهما              ( وهذا ما يوضحه السيناتور األمريكي بول فنديل يف كتابه          
 إن بعض جلـسات املـؤمتر       ولعل هذه النظرة قد أخذت يف التغري يف السنوات املاضية بعدما بدأ املسلمون يفرضون وجودهم يف اجملتمع األمريكي حىت                  . اهللا

ولعـل  . عقدت يف البيت األبيض وأقيمت صالة اجلمعة وصلوات أخرى يف قاعات البيت األبيض            ) م١٩٩٩(السنوي للمجلس اإلسالمي األمريكي الثامن      
  )املترجم.(املسلمني يكون هلم وزناً أكرب إذا ما عرفوا كيف يتحدون يف العمل
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     لقد حتملنا ثالثة عقود من هذه الضغوط، فمىت جنرؤ على الكالم؟ من يساعدنا على اإلفصاح ويتيح لنا الفرصـة                   
وقد ثبت لنا بالفحص الصادق هلذا      . مح فيه أن ُنسمع؟ إن القانون املركب من عناصر خمتلفة هو قانون انتقامي ال تسا            

وجيب أن يسمح لشخص ما بأن يقول كيف أن هـذا القـانون غـري               . يف الشؤون الدولية خالل ربع القرن املاضي      
 من دائرة حمفوظـات أرشـيف مكتبـة    Myron Smithلقد حتمل الراحل مايرون مسث. مناسب للحياة املعاصرة

لقد أراد اليهود إبعاده من تقدمي املشورة لـوزارة         . ل السنوات األخرية من حياته    الكوجنرس حتّمل رعباً صهيونياً خال    
الصحة ووزارة التعليم والرعاية االجتماعية خبصوص كيفية متويل دراسات الشرق األدىن خالل السنوات األخرية من               

اكم ملا تعرض له من تشويه      فقد حاول دكتور مسث أن يضمن تعويضاً يف احمل        . مخسينات القرن احلايل وبداية الستينات    
السمعة ولكن زمالءه اآلن قد أصيبوا بالذعر بعد هذه العقود األخرية من الضغوط وغسل الدماغ ألهنم يعلمون كـل             

  . القصص حول القسوة اليت ميكن أن تصل إليها عملية الثأر
ات إسالمية جادة يف أمريكا؟         ومثة موضوع آخر يستحق االهتمام وهو مع من نتعامل من أجل تشجيع قيام دراس             

) ١)(ما زال حياً  (يف أمريكا هو الربوفيسور فيليب حّتي من جامعة برنستون          ) ليس اإلسالمية ( فرائد الدراسات العربية    
، )انظر الفقرة حول برنـستون    (وبالرغم من حياته الطويلة يف البحث والتدريس إالّ أنه مل خيلف أحداً ليحتل مركزه               

 وقد دّرس احلوراين يف الكلية العربيـة        Buffalo جورج حوراين أستاذ يف اجلامعة احلكومية يف بفلو        فأحد تالميذه هو  
 مدة عشرين سنة ،وهو     Michiganيف القدس قبل االحتالل اليهودي لفلسطني، وقد عمل أيضاً يف جامعة ميتشجان               

برنستون ، ومن تالميذ حّتي اآلخرين نبيه       الذي ولد يف بريطانيا ودرس يف أكسفورد ونال الدكتوراه على يد حّتي يف              
مسث .  ودبليو سيHarold Gliddenوهارولد جلدن ) ٢ (T. B. Irvingإيرفينج. ب.فارس وإدوارد جبوري،  وت

W.C. Smith وحيي أرجماين Yahya Armajani  وسيـسيل داون Cecil Dawnاخل، وموضـوع اإلخـوة   … و
نت أيام جمده حينما كان مستشاراً لبورقيبة يف تونس ،وميكن مالحظة           أما سيس داون فقد كا    . حوراين الثالثة مشوق  

 يف  Sternبينما علم األخ حوراين الثالث ألربت مـع سـترن   ) ٣.(نتائج استشاراته الثقافية يف جامعة تونس الوطنية
مهتماً لـبعض   حيث كان   Pennsylvaniaأكسفورد وأدى به هذا التعاون القريب مع اجملموعة اليهودية يف بنسلفانيا            

 باهتمامها يف جامعة كاليفورنيا Nikki Kiddiالوقت باملصلح املصري حممد عبده وهو يف هذا قريب من ِنكي كدي 
  . بلوس أجنلوس بأستاذ عبده األفغاين

                                              
  . لقد هلك منذ عدة سنوات- ١
إيرفينج أستاذ جامعي أمريكي مسلم تسّمى باسم احلاج تعليم علي وهو من الذين أسهموا يف إعداد هذا التقرير ، وللحاج تعليم علي جهـود                        . ب.  ت - ٢

اوا األمريكيـة   كبرية يف الدفاع عن اإلسالم وقضايا املسلمني ولعله من أبرز من أسهم يف تأسيس املركز اإلسالمي واملسجد يف مدينة سيدر رابدز يف والية أي                       
  . ويعد من أقدم املراكز هناك

 فهو من املستشرقني الذين خترجوا يف جامعة برنستون وله دراسات مشهورة حول املسلمني يف اهلند وباكستان وهو W. C. Smith   أما دبليو سي مسث 
  .اخل..من الداعني إىل ما يسمى إسالم باكستاين وإسالم هندي 

ولعل ..وتونس عقبة بن نافع   " الزيتونة"ني نتخذ من أعدائنا مستشارين لنا، فكيف لنصراين ماروين أن يكون مستشاراً ثقافياً لدولة                ما أعجبنا حنن املسلم    - ٣
  .عن مكانتها العلمية يف تونس والعامل اإلسالمي" الزيتونة" أسوأ أعمال بورقيبة إقصاء 
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 وأنيس أمحد من جامعـة    )١) (رمحه اهللا (    ومن بني األساتذة اجلامعيني املسلمني القالئل الربوفيسور إمساعيل فاروقي          
وهناك مسلم آخر هو حمسن مهدي يف جامعة هارفرد وقد تلقى تدريباً            . Philadelphia يف فيالديلفيا    Templeمتبل  

ويـدرس  . وقج ختصص يف دراسة ابن خلدون     . جيداً يف كل من بريطانيا وشيكاغو كما تلقى ذلك يف بلده النجف           
، ) الـسكانية (سالمية من النواحي الدميوغرافيـة   اجملموعات اإلNorthern Illinois عبده اخلويل يف جامعة إلينوي

 ، وكمـال إدفـتش وهـو        Princeton وبرنستون   Edmintonوميكننا أن نذكر عبد العاطي من جامعة إدمنتون         
وهو اآلن مدير مؤسسةاملركز اإلسالمي يف ) ٢ ( Toledo, Ohioيوغساليف خترج يف األزهر وعمل يف توليدو بأوهايو

 بعد أن عـاش فتـرة يف        Torento، ويعمل الربوفيسور حمي الدين مع جملس التعليم يف تورنتو           شيكاغو بوالية إلينوي  
إدمنتون مبقاطعة ألربتا الكندية، ومع ذلك فإن عدد املسلمني حقاً قليل يف أمريكا وكندا وخيتفون غالباً يف أقسام مثل                   

 أو عن غري قصد أو ببساطة ال تصنف فمثالً يوجد           االقتصاد أو اهلندسة أو العلوم، وهنا ميكن لألمساء أن حتذف بإمهال          
يوغساليف متخصص يف املكتبات هو فاضل مرمحك يعمل يف جامعة أوهايو احلكومية وقد استطاع القيام بشراء بعض                 

  )٣.(الكتب يف جمال اإلسالم
  )األهلية(الجامعات الخاصة 

وهذه املعاهد تبدأ جبـدارة     . لية يف الشاطئ الشرقي       لعل املكان املناسب لبدء استعراض املعاهد هو اجلامعات األه        
وكان الراحل سـري هـاملتون      .  حيث استطاعت هذه اجلامعة أن حتافظ على مستوى عال         Harvardجبامعة هارفرد   

لقد ولد يف اإلسكندرية وكانت حياته ) الستينيات(  هو رئيس القسم يف العقد املاضي Sir Hamilton Gibb جب
يظهر التعصب الذي كان واعياً بـه       ) احملمدية( فعنوان كتابه الصغري    Durellة من روايات دورل   وحبوثه أشبه بشخصي  

ولكنه شعر بعدم القدرة على تغيريه حىت أصبح مصدر إزعاج يف الفصول الدراسية منذ الوقت الذي طبعه فيه برخص                   
ومن العاملني  ). اخلبث( واء الربيطاين ولكن دراساته االجتماعية أفضل بالرغم من اهنا تنطوي على االلت         . ككتاب جيب 

  . يف هارفارد حمسن مهدي وهو باحث جاد يف الفلسفة وجييد عدة لغات شرقية وأوروبية قدمية وحديثة
أمـا جـورج   .  القبطي كتباً يف اللغة العربية ويف الثقافة العربيـة Wilson Bishani     كما نشر ويلسون بيشاين 
 يف الفنون، ويقـال بـأن   Oleg Garberويعمل أوليج جاربر. لبنان وهو كاثوليكياملقدسي فهو أمريكي مولود يف 

 استطاع احلصول على مبلغ من املال من أغاخان الراحل إلنشاء كرس للدراسـات  Richard Fryeريشتارد فراي 
عة املقتصرة على هـذه     فإذا كان نصف املليون دوالر املذكور هو الثمن فإنه مثن كبري ملثل هذه املعرفة الواس              . اإليرانية

                                              
سالم وقضايا العامل اإلسالمي ،وقد مات مقتوالًيف الواليات املتحدة األمريكية يف مرتلـه مبدينـة                لقد عرف الفاروقي رمحه اهللا مبواقفه يف الدفاع عن اإل          - ١

  .هـ١٤٠٦فيالدلفيا بوالية بنسليفانيا يف رمضان عام 
  . وهي حتريف من طليطلة اإلسبانية اإلسالمية- ٢
 الذين يدرسون يف أقسام الدراسات العربيـة واإلسـالمية يف اجلامعـات              وحىت  بعد أكثر من عشرين سنة من إعداد هذا التقرير ما زال عدد املسلمني               - ٣

وقد زار جدة رئيس قسم األديان جبامعة ديوك يف شهر أكتوبر . األمريكية قليل وإن كان قد ازداد ولكن هذه الزيادة ال تناسب  ازدياد عدد املراكز وحجمها       
يكية ولعلهم يريدون أن حيسنوا صورة هذه الدراسات لدى املثقفني يف العامل اإلسالمي ولكـن               ليلقي حماضرة عن تدريس األديان يف اجلامعات األمر       ١٩٩٩

  )املترجم.( احلقيقة غري ذلك
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 يف الدراسات الفلسفية لعصور أوربا الوسطى مثل ابن رشـد  Hary Walfsonويعمل هاري ولفسون . الدراسات
ضامناً التأكيد اليهودي باإلضافة إىل التعاون النصراين       " Maimonides"وابن ميمون   " Averroes"الذي يطلق عليه    

   Isador Twersky وإسادور تورسكي Elsa Lichtenstadterادر ومثة امسان يدعوان للحضر ومها إلسا ليشتنس
 يف مدينة بروفيـدانس  Brown مثل جامعة براون New England    وهناك مدارس أقل أمهية يف والية نيوإجنالند 

Providence                 وكذلك مدينة رود آيالند يف نيويورك اليت يوجد فيها اهتمام لغوي فقط يقوم به األستاذ وليام كوان  
William Cowan . وكذل . وهبذا االهتمام وجدت الدراسات اإلسالمية هنا، وكاون هذا من ذوي الشعور اطويلة

 بإصدار ترمجة متكلّفة ملقدمة ابن خلدون العظيمة لعلـم  Yaleمن جامعة ييل Franz Rosenthalقام فرانز روزنثال 
وبالرغم من أهنا قدمت الترمجـة إىل علمـاء      . الغ يف تقديرها  وتظهر هذه الترمجة السيئة الطريقة اليهودية املب      . التاريخ  

وجامعة ييـل   . اجتماع يتحدثون اإلجنليزية الذين يستخدمون مصطلحات ليست يف الغالب أفضل منه على أية حال             
  )مجعية الدراسات الشرقية األمريكية( هي مركز 

 مميزة يف دراسات الشرق األوسـط،   University  Colombia    ولقد كانت جامعة كولومبيا يف مدينة نيويورك
ولكن الوضع املعنوي للمعهد تدهور بسبب االضطرابات الطالبية وكذلك األوضاع املالية املتدهورة وقربه من أحياء               

 معهد دراسات الشرق األوسط فيهـا  J. S. Hurewitzهوروتز . ويرأس جي إس. اليهود والسود يف مدينة نيويورك
اقتصادي لبناين )١. ( ومثة عضو آخر هو شارلز عيساويIssa Petersن يارتاتر وعيسي بيترز ويساعده كم من إحسا

وقد . كفؤ درس ابن خلدون، وبالرغم من أن ما كتبه عيساوي عن ابن خلدون أقصر مما كتبه روزنثال غالّ أنه أفضل                   
  .بدأت جامعة كولومبيا بتقدمي برنامج يف الدراسات اإليرانية مؤخراً

معة كولومبيا جامعة شقيقة هي جامعة نيويورك تقع يف ماهناتن وسط البلد، وهي مدرسة املدينـة الكـربى                      وجلا
 I. Williamوعميد كلية اآلداب فيها هو خنت الربوفيسور فيليب حّتي ومن بني أعضاء الكلية آي وليام زارمتـان  

Zartmann ويعمل يف اجلامعـة بـارفيس   . ترياً هلا الذي ُجعل واجهة لرابطة دراسات الشرق األوسط بعمله سكر
 Max Kortepeterوهناك أيضاَ ماكس كـوتيبتر  .  وهو إيراين متخصص يف الفلسفةParvis Morwedgeمورفدج

ومن أساتذة الكليـة جـون   .  يف الفنون اجلميلةRichard Ettinghausenيف قسم التاريخ ، وريتشارد اتنقهاوزن 
 الذي عمل يف موسوعة كبمـردج  D. S. Rustowرستو . إس.ملقارن، وديف األدب ا John Yohannanيوهانان 

  .للتاريخ اإلسالمي وكالمها يعمل يف مدرسة ثالثة هي جامعة مدينة نيويورك
مدة طويلة هي اجلامعة الرائدة يف دراسات الشرق األوسط بفضل عمل الربوفيسور حّتي،             جامعة برنستون       ظلت  

 من اجلامعة األمريكية Bayard Dodgeوصديقه بايارد دوج )٢ (Willsonلسونوحدث هذا بسبب نفوذ الرئيس وي
وجلامعة بريوت األمريكية روابط مع     ( يف بريوت مضافاً إليه النفوذ التنصريي األمريكي قبل وبعد احلرب العاملية األوىل           

                                              
انتقل شارل عيساوي إىل العمل جبامعة برنستون وعمل فيها عشر سنوات حىت بلغ سن القاعد وخربته يف جمال التاريخ االقتـصادي للعـامل اإلسـالمي      - ١

  .العراق مفيدة جداً للسياسة األمريكيةوخباصة مصر و
  .  أطلقت جامعة برنستون اسم ودرو ويلسون على كلية العلوم السياسية- ٢
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دىن يف الواليات املتحدة قد     ويالحظ أن كثرياً من أفراد جمموعة املختصني يف الشرق األ         ) كل من برنستون وكولومبيا   
درسوا يف جامعة برنستون بالرغم من أن تعليم اللغة العربية فيها كان ضعيفاً يف تلك األيام حيث عوملت كلغة قدمية                    

وقد غادر برنستون اآلن كل اللبنانيني والفلسطينيني       . مثل الالتينية واليونانية وبال أمل يف حتريرها من وضعها املستعَمر           
 More ومورو بريجر Manfred Halpernاستبدلوا مبختصني يف العلوم االجتماعية من أمثال مانفرد هالربن ، وقد 

Berger وإبراهام يودوفيتشAbraham Udovitch    ويقولون بأن الذي شجع هذا الغزو وجـود ألـربت إنـشتني 
Albert Einsteinل احلرب العاملية الثانية يف معهد الدراسات املتقدمة اجملاور والتعاطف مع اليهود خال .  

 وهو مؤسسة جتسسية مرتبطة برمينقتون براند والتسليح وهي تدخل  Rand     وقد عمل مورو بريجر ملؤسسة راند
 Daniel Elsworthوكان دانيال الـزورث  . يف عقود جتسسية لصاحل احلكومة الفيدرالية ووكاالهتا وخباصة اجليش

وقد رّوج كويلر يونج الدراسات     ). وزارة الدفاع األمريكية  ( أوراق البنتاجون   يعمل مع مؤسسة راند عندما اختلس       
. وكان ألرامكو اتصاالهتا حبّتـي    . يف صورة ما قبل عمليات وكاالت املخابرات املركزية       )١(اإليرانية يف برنستون أيضاً   

قسم مشوش بال أمل هو وعني رئيساً ل)٢ (Leon Carl Brownوقد انضم عامل اجتماع آخر هو ليون كارل براون 
  .قسم دراسات الشرق األدىن

    John Hopkins in Baltimoreجامعة جون هوبكرت يف بالتيمور 
وهـو   George Krtloff    وهلذه اجلامعة معهد شرقي كما يطلق عليه، ويعمل يف هذا املعهد جورج كروتكوف 

وهناك فرع للجامعة وهو معهـد      . هتم متاماً باإلسالم  عامل منساوي متمكن يف اللهجتني املصرية والعراقية ولكنه غري م         
الدراسات الدولية املتقدمة يف واشنطن على بعد ثالثني ميالً ويعمل يف اجلامعة جميد خدوري العراقي النصراين الـذي                  

  )٣.(يكتب يف التاريخ الدبلوماسي والسياسي وقد أمضى مدة يف ليبيا
 وقد كانت ذات هيبة يف جمال دراسات الـشرق          Chicagoعة شيكاغو   جام     وإىل الغرب من هذه اجلامعات جند       

 بإيقاف املعهد John D.Rockofellerروكفللر . وقد قام جون د. األوسط منذ إنشائها قريباً من هناية القرن املاضي
 Martinوقد كان مارتن سربجلن .  يف حبوثه يف اآلثار املصرية J. H. Breastedبرستد . هـ. الشرقي ملساعدة جي

Sperglin     ويعمل يف مركز دراسـات الـشرق األوسـط كـل مـن ليونـارد               .  املختص بالعربية يف هذا القرن
وفـضل الـرمحن   ) يف دراسات األمم احلديثـة  ( Lawrence Rosen ولورانس روزن Leonard Binderيايندر

الصعوبات املالية يف إلغاء جامعـة      ورمبا تسببت بعض    . الباكستاين املرتد ، ومع ذلك فهو أستاذ الدراسات اإلسالمية        
ويواجـه  . شيكاغو لربنامج السنة الثانية للغة العربية وأعلن عن وظيفة تفرغ جزئي للسنة القادمة لإلحـالل حملـها                

ومما جيب البحث فيـه حبثـاً علميـاً قـاموس جـون             . املتحدثون يف املدينة اجلامعية قيوداً بسبب الضغط الصهيوين       

                                              
  .أسس يف جامعة برنستون قبل عامني مركزاً للدراسات الشيعية ولتفاصيل أكثر فقد حتدثت عنها يف القسم األول من هذا الكتاب- ١
نامج الشرق األدىن وقد حتول اهتمامه من علم االجتماع إىل الدراسات السياسية له كتاب يعد مرجعاً وكتاباً منهجياً يف                    ليون براون يعمل اآلن مديراً لرب      - ٢

  )الساسة الدولية والشرق األوسط( جامعة برنستون وعنوان
  .ما كان يعمل فيه جيمس بسكتوري فؤاد عجمي وهو شيعي لبناين ومؤيد إلسرائيل ك- ورمبا حىت اآلن– ١٩٩٥ يعمل يف هذا املعهد  عام - ٣
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 لتاريخ األلفاظ اإلسبانية الذي مل يهتم مطلقاً باملفردات العربية بالرغم من وجـود  John Corominesكوروميناس 
متخصص يف اللغة العربية يف املعهد نفسه، وبالرغم من أن هذا جزء مهم من أصول الكلمات اإلسبانية حيتاج تتبعهـا                    

  .تتبعاً علمياً
  :جامعة بنسلفانيا يف مدينة فيالدلفيا

 وغنية ونظراً ألهنا تقع يف املدينة فقد عرفت مدة نصف قرن بأعضائها اليهود واهتماماهتا العربية                وهي مدرسة قدمية      
إىل الدراسات اللغوية السامّية حىت قبل قيام احلـرب العامليـة    Glaserفقد قادها جالسر . يف جمال الشرق األوسط

ن ، وكان مصدره غالباً ما التقطه من اليهـود   كتابة تافهة عن اليمS. D. Goiteinجوينت . دي. وكتب إس. الثانية
اليمنيني الذين أجرى معهم مقابالت يف فلسطني احملتلة ومن اجلنيزة يف القاهرة ومن مكان قدمي،  باإلضافة إىل كومة                    

ـ      . من النفايات أعطته جماالً للنشر ال هناية له حول البحر املتوسط من وجهة نظر يهودية               ه ويشبه هذا النشاط ما قام ب
 يف املغرب حتت االحتالل الفرنسي الذي كان يسمح فقط بدراسة الشعراء اليهود يف              Alloucheالربوفيسور اللوتشي   

وقد فعل الربوفيسور ليفي بروفنسال اليهـودي       . تاريخ املغرب املبكر وإسبانيا العربية حموالً كلياً التركيز يف هذا الفن          
ومثة يهودي آخر يف بنسلفانيا هو مارك       . ر الشيء نفسه بتاريخ العرب يف إسبانيا      امللّة الفرنسي اجلنسية املولود يف اجلزائ     

وجند يف فيالديلفيا أنيس أمحد وإمساعيل فاروقي يف جامعة متبـل  .  وعمل هنا أيضاً ألربت حوراين Dresdenدرسدن  
Temple)باإلضافة إىل أندرو هس ) ١Andrew Hess بطريقة ماهرة ومتعمقة الذي طّور تارخياً مضاداً للعثمانيني .  

  )الرسمية(الجامعات الحكومية 
     جيب اآلن دراسة اجلامعات احلكومية ألهنا املصدر اجلديد للقوة بسبب قدرهتا املباشـرة للوصـول إىل األمـوال     

 اليت من احملتمل أن تكـون  Ann Arber يف مدينة آن آربر Michiganجامعة متشجان العامة، ومن هذه اجلامعات 
ثرها كفاءة، وقد كانت تلك كذلك لعدة عقود من السنني، فموادها الدراسية متنوعة وجذابة، وقد ترأس القـسم                أك

 الذي كان مهتماً ببالد الفرس قدمياً ، وقد نـسخ نقـوش بـسنت    George Cameronيف البداية جورج كامريون 
Besitun ست مكـاروس  قرب كمرنشاه بواسطة النماذج املطاطية، ويراسالقسم اآلن أرنErnest    McCarus  

 Trevor وهو انعزايل، وترفر لوجاسك James Bellamyومن أساتذة اجلامعة جيمس بيالمي . وهو لبناين مسيحي

le  Gassick الذي تدرب يف بريطانيا، ووليام شروجر William Schorger يف علم افنسان وراجي راموين Raji 

Rammunyتز  يف اللغويات وأندرو اهرنكروAndrew Ehrenkreutz    يف التاريخ اإلسـالمي، وهربـرت بيـرب 
Herbert Paper يف األدب اليهودي يف بالد فارس، ويوجني شرام Eugene Schramm  الذي شّوه مسعة دكتـور 

مايرون مسيث الراحل املتخصص يف األرشيف الذي عمل يف إعادة إصالح أصفهان ومين أن تعّد ميتشجان يف حالـة                   
وقد تكون مسألة عارضة ولكـن      . ق برحيل كامرون والنقص يف مساعدات رسوم التعليم الدفاعي الوطين         إنعاش معلّ 

  .احلكومة السعودية قّدمت لرابطة الطالب املسلمني يف مدينة آن آربر سجادة مثينة للصالة

                                              
  . هو الدكتور خالد حيي بالنكنشب املتخصص يف التاريخ اإلسالمي والعلوم الشرعية) م١٩٩٩( رئيس قسم األديان يف جامعة متبل اآلن - ١
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ربنامج موزع بني  الفلسطيين، والFrederic Cadura قسم يرأسه فردريك كادورا Ohio State وجلامعة أوهايو     
 التاريخ التركي والفارسي بدالً من العريب ويوجد يف Sydney Fisherويدرس سيدين فيشر . جماالت وأقسام عديدة

  .اجلامعة جمموعة من رابطة الطالب املسلمني تقدم مساعدة عظيمة
ــصت  ــديانا      وختص ــة إن ــون جامع ــIndiana University at Bloomingtonيف بلومنقت ة  يف دراس

ألغراض عسكرية وملنع الدراسات بعمق وهي احليلة القدمية حيث إن املثقفني الغربيني خيافون اإلسالم وال               )١(اللهجات
 من معهد اخلدمة اخلارجية ليكـون  Carlton Hodgeوجاء كارلتون هودج . يستطيعون معاجلته بكفاءة وال بأماهنة

من ( األلطيق –إنه يهتم باألوراق . دراسة حول األقطار اإلسالميةمسؤوالً عن الربنامج ولكن الربنامج يهتم بأكثر من     
وبالرغم من أن معهد اخلدمة اخلارجية يبدو رائعاً ومبدعاً إالّ          . ولغات أخرى يف االحتاد السوفييت أيضاً     ) العائلة التركية 

مية ، فمعظـم األسـاتذة      أن احلكومة األمريكية ليست املكان املناسب لشخص جامعي ليمضي فيها بقية حياته التعلي            
العاملني يفضلون مناصب ثابتة يف اجلامعات احلكومية ، وهناك العديد من العراقيني يف جامعة إنديانا منـهم وديـع                   

  .جويدة وصاحل الطعمة ومها بالتاريخ واللسانيات على التوايل
 العراقي عبد اجمليد عباس Southern Illinois at Carbondale    ويعمل يف جامعة جنوب إلينوي يف كاربونديل 

املتخصص يف التاريخ والسياسة ، وقد مثّل بالده يف األمم املتحدة حينما كانت بالده حتت احلكم اهلامشي ، وظل يف                    
 وهو أملاين Frederich Bargebourويعمل يف اجلامعة أيضاً فردريك بارجبور. الواليات املتحدة بعد تغري نظام احلكم

 وقد نشر مؤخراً كتاباً يف األملانية حول غرناطة يف القرن احلادي عشر حاول فيه أن                Iowa أيوا   يهودي عمل سابقاً يف   
 Fansويدرسبارجبور الشعراء اليهود من أمثال بن جربيـل مؤلـف   . يشّوه تاريخ هذه اململكة جبعلها مملكة يهودية

Vitaeفها باحثون يهو آخرون أمثال سترن  الذي كتب الشعر العربي حول النماذج اإلسبانية العربية اليت حّرStern  
  . يف املغرب إىل حركة يهوديةAllouchiيف أكسفور واللوتشي 

 مؤخراً قسم دراسـات الـشرق   The State University at Baffalo جامعة نيويورك احلكومية    وقد أسست 
 Stephen Humphryفن مهفري األدىن حتت إشراف جورج حوراين الذي يّدرس الفلسفة هناك ويعمل تلميذه ستي

 على دراسات العصور الوسـطى  Binghamtonيف بنجهامتون جامعة نيويورك  وتركز  . يف التاريخ وعلم االجتماع     
واملختص الرئيس فيها هو خليل مسعان وهو سوري نصراين متمكن إىل حد ما يف دراسات اللغة يف العصور الوسطى                   

 بالرغم من أهنا يهودية برحالت إىل الـبالد  Helen Givlinيلني ريفلني وتقوم ه. وكان يعمل يف مكتبة الكوجنرس
 قد جاء إىل اجلامعة األمريكية يف القاهرة بـالرغم مـن أن ال يـسمح    Bernard Weissوبرنارد ويس (العربية ، 

  ) للمسلمني فيها

                                              
وبة واملنطوقة ، وإن االحتمال األكثر رجوحاً  إن اللغة العربية الفصحى يف القرن السابع والفصحى يف القرن العشرين مها شيء واحد أال وهو العربية املكت                - ١

أن العلماء الغربيني نتيجة جلهلهم باللغة العربية قد أخطأوا حينما التقطوا اللهجات اجلغرافية الطبيعية يف البالد العربية ليخلقوا الوهم بأن قاعدة اللغة العربيـة                        
  )معدو التقرير. ( تتكون من هلجات عديدة
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 اآلداب املقارنـة،   حيث يدرسـون Husdon على هنر هدسون New Paltz     وهناك فرع للجامعة يف نيو بالتز 
 األرمين رئيساً وقد نـشر  Albert Mangouni يعمل فيها ألربت مانغوين Albanyوللجامعة مطبعة يف مدينة ألبين 

  .بعض الكتب حول الشرق األدىن من بني ما نشر من كتب
ين جارسـيا    شهرة قبل أربعني سنة عندما كان يدّرس فيها العامل اإلسبا          Wisconsinجلامعة وسكنسن         وكان  
 Lloyd Kasten ومع ذلك فقد حتول املشروع يف العقود األخرية إىل لويد كاسنت Garsia Solalindeسوالليندي 

وأصبح معجم الصور الوسطى يف هيئة سيئة، ويعمل اآلن مناحيم منصور وهو يهودي مصري يف التاريخ الدبلوماسي                 
وعيمل كمال كاربات   . ول على األموال ملثل هذه املشروعات     وبطاقات امليكروفيش ، ويبدو أنه يستطيع دائماً احلص       

Kemal Karpat١( يف التاريخ التركي(  
 دراسات الشرق األدىن فيها خـالل ربـع القـرن    University of Minnesotaجامعة منيسوتا      وقد طّورت 

أنـور شـخنة    ( بناين نصراين   ،ويتكون قسم اللغة العربية من ل     )٢(إيرفينج. ب. وقد أسس الربنامج فيها ت    . املاضي
 يف  Lukermanويتخـصص الربوفيـسور لوكرمـان       ) ٣)(آخر حول اإلسالم  " لبنانياً"وقيصر فح الذي نشر كتاباً      

الدراسات اجلغرافية للشرق األوسط واحمليط اهلندي،وتعرضت اجلامعة لضغط صهيوين قاس خالل الستينيات من القرن          
  . اليت درست يف بنسلفانياJonathan Paradiseبتدريسها جونتان باراديس العشرين إلدخال اللغة العربية وتقوم 

 Chapel يف مدينة شابل هيل University of Northern Carolina جامعة مشال كالورانيا    ويف اجلنوب تقع 

Hill اليت تقدم الدراسات اإلسالمية ويرأس هذا الربنامج اإلسباين جوليو كورتيس Julio Cortes ص يف  كمتخـص
 أستاذاً للتاريخ يف جامعة A.A. Hegoyالثقافة اإلسبانية والعربية ، وقد عاش سابقاً يف دمشق، ويعمل إي إي هيقوي

  . ويكتب حول اجلزائرGeorgiaجورجيا 
 الذي يعد خبرياً يف الثقافة اإلسبانية العربيـة  Thomas Ballantine Irving      ودكتور توماس باالنتني إيرفينج 

 ، حصل على درجة الـدكتوراه مـن جامعـة           Koxville يف مدينة نوكسفيل       Tennesseجامعة تنيسي   يف  يعمل  
برنستون حتت إشراف الربوفيسور حىت ، ودكتور إيرفينج مسلم من أصل كندي ، وقد حصل على منحة فلربايـت                   

ن احلكومة الليبية ، وممن مؤلفاتـه       للدراسة يف بغداد بالعراق وقدم حماضرات يف وزارة التعليم الليبية بناء على طلب م             
وهو ترمجة للحاكم العريب إلسبانيا يف القرن الثامن عبد الرمحن األول ، كما أسهم بعدد من املقاالت                 ) صقر إسبانيا (

                                              
وسكنسن اآلن ستيفن مهفري وهو متخصص يف التاريخ اإلسالمي وله كتاب حول منهجية الكتابة يف التاريخ اإلسالمي وقد أصـبح                    من أساتذة جامعة     - ١

  . مؤخراً أستاذ كرسي تربعت به إحدى الدول العربية 
جد أقدم مركز إسالمي وامسه أيضاً احلاج تعلـيم          ويف هذه املدينة يو    Iowa أمريكي مسلم من أصل كندي يقيم حالياً يف مدينة سيدر رابدز بوالية أياوا               - ٢

  . علي وقد أفدت منه كثرياً يف حبثي للدكتوراه حول برنارد لويس وقد زودين ببعض املقاالت والدراسات
ين القنصلية األمريكيـة  زار فرح قيصر اململكة العربية السعودية قبل سنوات واقترح إنشاء مركز دراسات إسالمية يف منطقة متوسطة يف أمريكا وقد زودت    - ٣

العامة جبدة بنسخة من اخلطة اليت أعدها لذلك ومربرات إنشاء املركز ولعل هذا املركز قد أنشئ يف مدينة سنسينايت وقد كتبت عن ذلك يف زاوييت جبريـدة                           
  املدينة املنورة 
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 Phebemarrويدّرس الدكتور فبمـار     . وهو يدّرس مواد يف الثقافة اإلسالمية والعربية      . وخارجها) يف أمريكا ( هنا  
  .األوسط وهلذه اجلامعة موقف إجيايب من العرب والدراسات اإلسالميةتاريخ الشرق 
 برنامج مفيد آخر لدراسات الشرق األدىن ، وقد بـدأت دراسـة     Austinجامعة تكساس يف أوسنت         ويوجد يف   

إسـبانيا  م مع اإلسبانية يف قسم اللغات الرومانسية، والعالقة معقولة إىل حد ما لكـون               ١٩٥٨اللغة العربية هنا عام     
كانت عربية عدة قرون ، ولكن برنامج اللغة العربية أُلغي بعد سنة تقريباً مث أعيد تدريس اللغة العربية يف القسم األملاين   

 وكان من أعضاء القسم بيتر عبود الفلسطيين النصراين الذي Winfred Lehmanحتت إشراف ونفرد هلمان ) هكذا(
ومن األساتذة اآلخرين يف قـسم دراسـات        . ة والتزم غالباً بالدراسات اللغوية    درس يف اجلامعة األمريكية يف القاهر     

 Stanley Show األرمين املتخصص يف التاريخ ، وستانلي شو Vartan Georgianالشرق األدىن فارتان جورجيان 

 .M. A جـزيريي اى. وإم.  يف التاريخ العريب اإلسـباين Victor Cantarinoا يف اللغة التركية وفيكتور كانتارينو 

jazayery وهذه اجلامعة هي اليت درس فيها مستشار الـنفط اخلليجـي عبـد اهللا    .  وهو إيراين متخصص يف التاريخ
ومثة عدد كبري من الطالب العرب جتتذهبم دراسة هندسة النفط واجلو املعتدل            . الطريقي يف هناية احلرب العاملية الثانية     
  . ليلولكن تأثريهم يف املدينة اجلامعية ق

 مركز لدراسات الـشرق  University of Utah at Salt Lake city     وكان جلامعة يوتا يف مدينة سولت ليك 
وختضع يوتا للتأثري املـورمين ،      . األدىن لبعض الوقت أسسه عزيز عطية ويرأسه اآلن سامي حنا وكالمها عريب نصراين            

وقد كان حّنا القبطي يـدير مركـزاً يف   . م التنصريية اخلارجيةولذلك فالدراسات اللغوية مهمة بالنسبة هلم يف مهماهت  
تونس خالل أشهر الصيف بأموال نظرية للمساعدات الداخلية تقدمها وزارة اخلارجية له ،وتوزيع هذه األمـوال يف                 

  .أيدي جلان تؤيد الدراسات اللغوية االجتماعية
 University of Californiaة كاليفورنيا يف بريكلي      ويف أقصى اجلنوب وعلى شاطئ احمليط اهلادي تقع جامع

at Berkeleyًويف األيام املبكرة كان البوفيسور بوبر .  اليت كان النفوذ اليهودي فيها قوياPopper وهو يهودي أملاين 
جلامعـة  قام بترمجة  ابن تغري بردي املؤرخ اململوكي،وليتفرغ هلذا العمل ّمحل تالميذه فوق طاقتهم حىت يغـادروا ا                 

 Walter Fischelوقد قام مؤخراً والتر فيشك . مستخدماً األسلوب األورويب يف أن يكون صاحب وظيفة بال عمل
وهو حاخام يهودي هارب من أملانيا بنشر كتاب مدهش حول حياة ابن خلدون يف مصر أطلق لنفسه العنـان فيـه                     

 وجورج Ariel Blochومن أساتذة اجلامعة أريال بلوخ ! غالباً يف عالقات الفيلسوف التونسي مع اليهود يف القاهرة
املهتمة  ( Ira Lapidusوإيرا البيدوس ) خبري يف الشرق األوسط املعاصر ( George Lenczowskyلنكزووسكي 

 الذي ترأس رابطة دراسـات  William Brinnerوالشخصية األكثر بروزاً هو الشاب وليام برنر) يف املدن وثقافتها
من أمثال مىن خوري    ) املدّجنني  (  منذ بدايتها مع جورج حوراين،  وهناك بعض اللبنانيني املروَّضني            الشرق األوسط 

  .وحامد الغر وهو مسلم بريطاين) ُيظهران التأثري الفرنسي" ou"وحريف ) Mouna Khouriتكتب امسها ( 
 جنوب مدينـة  Palo Alto بالو ألتو يف مدينة Stanford جامعة ستانفورد     وقريباً من جامعة كاليفورنيا توجد 

سان فرانسسكو حيث ألغي برنامج اللغة العربية قبل حوايل عشر إىل اثنيت عشرة سنة كما ذكر أنه بـسبب ضـغط                     
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 يف بالو ألتو تضم العديد من الوثـائق  Hoover ومع ذلك فإن مكتبة هوفر. املمولني اإلسرائيليني يف سان فرانسسكو
 وجورجيانـا  George Rentzعلقة باحلرب العاملية األوىل اليت يعمل فيها كل من جورج رنتز واحملفوظات العربية املت

فـشارلز فرجـسون   . ومن املهم معرفة نوعية الدروس اليت ُسمح هلما بإعطائهـا  . Georgiana Stevensستيفرت 
Charles Fergusonراسـات يف اللـهجات    خريج جامعة ينسلفانيا حّول الدراسات العربية إىل دراسات لغوية ود

نتيجة نفوذه يف معهد اخلدمة اخلارجية ومعهد الدراسات اللغوية التطبيقية الذي أسسه يف واشنطن وقد ختلى اآلن عن                  
ويسكن يف  . ويقتصر عمله حالياً على الدراسات اللغوية     ) بسبب الضغط اليهودي إىل حد كبري     ( اهتمامه باللغة العربية  

قتصادي الباكستاين مرغوب قريشي وهو نشط يف خميم الشباب املسلم يف جبال كاليفورنيا             مدينة بالو ألتو املستشار اال    
  .الذي يقال أن أعماله تسري سرياً حسناً

 جيد يف دراسة اللهجات، The Defence Language Institute / Monterey     ومعهد لغة الدفاع يف مونتري 
عليا حيث يكونـون منـهمكني وضـحلني عنـدما يتقاعـدون مـن       ولكن تالميذه نادراً ما يواصلون دراساهتم ال      

  .وأستاذ اللغة العربية الرئيس هو كامل سعيد. اخلدمةالعسكرية
يف لوس أجنلوس مركزاً ضخماً لدراسات الشرق األدىن حتت رئاسـة الربوفيـسور   جامعة كاليفورنيا       وشيدت

وقامت . الذي دّرس مدة طويلة يف شيكاغو) لنمساوي ا(  الغامل الفيّني Von Grunebaumالراحل فون جرونباوم 
احلكومة األمريكية بتمويل املركز من خالل مرسوم التعليم الدفاعي الوطين، وبانتهاء هذه املساعدات ومـوت فـون                 

وهو ككتاب جب " إسالم العصور الوسطى" وأبرز أعمال فون جرونباوم كتابه . جرونباوم فاملستقبل ما زال غامضاً  
 بدراسة حياة مجال الدين األفغاين Nikki Kiddiوتقوم نيكي كدي . يظهر التحيز وخطوره هؤالء العلماء" مديةاحمل"

 زاوي من حيفا    -باذلة جهودها يف حماولة غريبة لتشويه مسعة هذا املصلح وهي تعمل يف هذه املهمة مع ألربت قدسي                
 وأمـوس  Wolf Leslaw وولف لسلو Moshe Perlmanومن الباحثني اآلخرين موشى برملان . يف فلسطني احملتلة

وهي قائمة عجيبة تساوي يف سوئها إن تكن أسوأ من قائمة جامعة برنـستون   Amos Farnkenstienفرانكنشتني 
ويستطيع اإلنسان أن حيكم على حتيز هذه اجملموعـة بـالنظر إىل قائمـة              . واليت ميكن أن يضاف إليها أمساء أخرى      

ز وتتمتع جامعات كاليفورنيا بـشبه   Malcolm Kerrويعمل معهم جورج صابغ ومالكومل كراحملاضرين الزائرين ، 
  .احلكم الذايت وهذه األقسام قد أنشئت مببادرات فردية

تابعة للكنيسة امليثودستيه يف لوس أجنلوس كان هلا اهتمام بشمال أفريقيا وهذا هـو              وجامعة جنوب كاليفورنيا         
وأظهرت اهتماماً قليالً . جان له اهتمامه من هذا النوع ، ولكن رمبا يكون الربنامج قد مات          املعهد الوحيد خارج ميتش   

باللغة العربية أو األدب وركزت غالباً على تكديس الوثائق على الطريقة األمريكية يف عشقها لتوفري اجلهد والكمبيوتر                 
 إىل الشمال على ساحل احمليط اهلادي Santa Barbaraسانتا باربرا ويعمل جورج حداد يف . بدالً من تدريب العقل

 ويكتب حول الشعراء James Monroe على احلدود املكسيكية جيمس مونرو San Diego سان دياقوويعمل يف 
  .اإلسبانيني
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 اليت وجد الدعم Portland State Universityجامعة بورتالند احلكومية     ومن معاهد الساحل الغريب األمريكي 
واألساتذة غالباً من املصريني األقباط أمثال جنيب جريس مع بعض اللبنانيني أو            . قدمي برنامج جامعي واسع   الغامض لت 

 حيـث   Seatleيف سياتل   جامعة واشنطن   وإىل الشمال من بورتالند يوجد برنامج       . السوريني أمثال نوري اخلالدي   
ممتاز يف قواعد اللغة الغربية الفصحى مع العميد        يرأس الربنامج فرحات زيادة الفلسطيين الذي شارك يف تأليف كتاب           

. والكتاب مصحوب بأشرطة وأسـطوانات    .  من جامعة نيويورك عندما كانا معاً يف جامعة برنستون         Winderوندر  
(  وهو سكرتري وأمني صندوق رابطة معلمي العربية األمريكـان  Nicholas Herrومن أعضاء القسم نيكوالس هري 

وكان هري يف جامعة ستانفورد إىل حني إلغاء برنـامج اللغـة            )  جامعة براون متشاهبان جداً     من Cownوهري وكاون   
  .العربية هناك

  :الكليات الصغيرة
 Houlton /  Maine يف هولتون بوالية مـني  Ricker كلية ريكر    إن أهم مدرسة من بني الكليات الصغرية هي 

وتقع كلية ريكر يف أقصى الـشمال الـشرقي         .  اإلسالمي هنا  يرأس الدكتور عبد الرمحن شاكر قسم دراسات العامل       
وقد أسس الدكتور شاكر مبفرده برناجماً ودون مساعدة        . للواليات املتحدة واحلاجة ماسة إىل معلومات حول نشاطاهتا       

. يـا وتقتصر الدراسة يف كلية ريكر على املرحلة اجلامعية حيث ال يوجد فيها دراسات عل             . من أحد وبأموال سعودية   
وال أعلم نوع أعضاء هيئة التدريس الذين يعاونونه وهل سيستمر الربنامج أو ال؟ ومن هم الطالب الـذين جتـذهبم                    

  .الدراسة هنا؟ وال يبدو أن هناك أي خطة واضحة واحلاجة كبرية ملعونات مدروسة كي تستمر
 مراقبتها ملعرفة إذا ما كان باإلمكـان             والكليات الصغرية اليت قد تكون كليات دينية تواجه صعوبات مالية جيب          

تدريب أساتذهتا على تعليم الدراسات اإلسالمية واملشاركة يف حركة توحيد عاملية حقيقية، وكذلك مراقبة الكليات               
كلية كورنيل  ومن هذه الكليات    . املتوسطة احمللية حيث ميكن مراقبة جمموعات الضغط وتستحدث الوسائل ملواجهتها         

Cornell College يف ماوت فرنون Mount Vernon كلية كاو  أوCoe College يف مدينة سيدر رابدز Cedar 

Rapids    يف أيوا Iowa                 ميكن االتصال هبا حيث إهنا قريبة مما ميكن أن يطلق عليه املسجد األم يف أمريكا الـشمالية  .
 استثمار العالقات األكادميية بـالرغم      ووجود جمتمع مسلم نشط ومع ذلك فإن املسلمني احملليني مل يكونوا نشيطني يف            

من أن لديهم أمواالً يف حاالت عديدة فهم يتوقعون املساعدات املالية اخلارجية وجيب أن ُيروا كيف ميارسون محـل                   
  .بعض الثقل

 الربسبتريانية وكالمها يف مدينة سـينت       Macalester وكلية ماكالستر     امليثودستيه hamlineوجلامعة هامالين        
باملدينة نفسها، وقد حصلتا Hill   يف منيسوتا برنامج مشترك حول الشرق األوسط متوله مؤسسة هيل St. Paulل بو

 فلـسطني  Scott Johnson على الدعاية من خالل برامج التلفزيون واحملاضرات ومع ذلك فقد زار سكوت جونسن
الل الصهيوين يف الوقت الذي يوجد فيه الربوفيـسور         احملتلة عدة مرات، ويقوم بالكتابة يف علم االجتماع مؤيداً االحت         

  .حيي أرجماين يف كلية ماكالتسر وهو أحد تالميذ حّتى يف برنستون وهو إيراين ارتد إىل النصرانية
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وشيكاغو حيث يوجـد    ) طليطلة(    أما املدن األخرى اليت يوجد فيها مساجد وميكن بدء برامج فيها فهي توليدو              
ألهنم مثل الفلسطينيني أو جيش إيرلندا      " (القوة السوداء "  العمل مع السود أيضاً ، ولكن ليس         جمتمعات كبرية وجيب  

  .بينما جيب معاملة املسلمني السود على أهنم طائفة حمدودة) السري الذين يتجهون لتدمري أنفسهم
جامعـة ماقّيـل    لثـاين    وا Toronto جامعة تورنتو      ويف كندا معهدان جيدان للدراسات اإلسالمية أحدمها يف         

McGill    يف مونتريال Montreal              وهناك مستعمرات نامية للمهاجرين باإلضافة إىل العدد القليـل مـن العـرب ،
ويوجد مـسجدان  )  بكندا حيث ميتلكون مسجداً منذ القدميOntarioكما يف لندن وأونتاريو     ( املوجودين منذ زمن    

وقد حدثت هجرات كبرية    . مثة مساجد أخرى يف مدن كندية أخرى      يف تورنتو ويسمى أحدمها املؤسسة اإلسالمية و      
إىل كندا من دول الكومنولث مثل باكستان واهلند وجنوب أفريقيا، وأغلب املهاجرين متعلمون وأصحاب مهنة غالباً                

  . ويتكلمون اإلجنليزية بعامة ويتالءمون مع جمتمعاهتم اجلديدة سريعاً
. دين وقسم دراسات شرق أدىن تقليدي وقسماً جديداً للدراسـات اإلسـالمية                وتضم جامعة تورنتو أساتذة جي    

 قبل أربعني أو مخسني سنة أستاذاً مثالياً يف هذا اجملال، فقد كان منـّصراً يف الـشرق                  Taylorوكان الربفيسور تيلور    
. ف. وكـان إف  .  تالميـذه  األوسط وعندما عاد كان ُيِكنُّ تعاطفاً كبرياً مع اإلسالم ونقل هذا التعاطف بدوره إىل             

 طّيباً أيضاَ، ولكنه تعرض للتثبيط من قبل الصهاينة يف اخلمسينات بعد كتابة مقالة يف صـاحل  E. V. Winnetوينيت 
وتلقى مكاملات بذيئة لعدة شهور تلت وإهانـات يف الـشوارع           .  القومية الكندية  Macleanالعرب يف جملة ماكلني     

وهذا النوع من املواطنني حيتاج إىل محاية أو تقدير جلهودهم اليت تظهر يف أحـوال               . وكثري منها من النساء اليهوديات    
. ومن األساتذة هناك عزيز أمحد من باكستان ومايكال مارمورا لبناين نصراين بينماميثل جـي             . كثرية شجاعة حقيقية  

  . املدرسة الربيطانيةRoger Savory وروجر سافوري G. M. Wickensويكرت . إم
تظهر جمموعة تورنتو اهتماماً بالنفوذ البريطاين يف العامل اإلسالمي وخباصة يف إيران ومنطقة احمليد اهلندي ، ويعلم                     و

 ومها Douglas Tushigham ودوجالس تشنجام Cuyler Youngيف املتحف امللكي بأنتاريو كل من كويلر يونج 
  .متخصصان يف اآلثار

 وكان  Rockefellerاإلسالمية أسس يف مونتريال بتمويل من مؤسسة روكوفللر             وجلامعة ماقّيل معهد للدراسات     
م مث ذهب منـّصراً إىل  ١٩٣٧ الذي بدأ تدريس العربية يف تورنتو عام Welf Smithأول رئيس له هو ولف مسيث 

ن بيـافرا   يرأس أخوه مكتب الكومنولث يف لندن، وكان مهتماً مـؤخراً بـشؤو           ( اهلند الربيطانية وخباصة يف الهور    
 وقد ذهـب  Wilfred Cantwell Smithوأصبح ولف هذا معروفاً اآلن باالسم ولفرد كانتول مسيث ) وبنجالديش

أخرياً إىل برنستون حيث ضمن احلصول على الدكتوراه مث ذهب إىل هارفرد وهو اآلن يدرس يف جامعـة دهلـاوزي                    
Dalhousi يف مدينة هاليفاكس Halifax يف نوفا سكوتيا Nova Scotia ويرأس املعهد اآلن شارلز أدامز Charles 

Adams              وقد قدم  .  من تكساس وهدفهم يف املعهد إعطاء صورة مشوهة حديثة لإلسالم وخباصة يف منطقة باكستان
.  بعض الدراسات املمتازة حول املصطلحات األخالقيـة يف األلفـاظ القرآنيـة            Isutsoالربوفيسور الياباين أزوتسو    

ي مكتبة غنية ورمبا يصل مستواها إىل مستوى أي مكتبة يف أمريكا الشمالية حىت مكتبـة جامعـة                  وللمعهد اإلسالم 
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مع أن هذا حيتـاج إىل مـوظفني        ( ومن املخجل أن ال توجد مكتبة شبيهة يف املركز اإلسالمي يف واشنطن           . برنستون
  ) للمكتبة نفسها وألغراض التدريس

لتصبح فرنسية وخباصة مدرسـة   Quebecن حكومة مقاطعة الكوبيك      وختضع جامعة ماقّيل اآلن إىل ضغوط م
إن اجلو يف مونتريـال  ) الذي عمل أيضاً يف جامعة جون هوبكرت (William Oslerالطب اليت أسسها وليام أوسلر 

  .يشبه كثرياً جو اجلزائر أيام االحتالل وتعاين املدينة من ضغوط مشاهبة
مثال رئيسي هلذه    فجامعة جورجتاون    ا حول املعاهد الدينية النصرانية أو غريها           وتظل كلمة أخرية ال بد من قوهل      

املدارس حيث متارس نفوذها إىل حد كبري من خالل السياسيني الشبان الذين يدرسون فيها دراسات مسائية للحصول                 
( ينـدون جونـسون     وكان ل . على درجات عليا وخباصة يف القانون الذي كان إىل فترة طويلة خصوصية لليسوعيني            

وهم بالتايل جمموعة الضغط من القساوسة الساعني للحصول على األموال          . أحد هؤالء الشبان  ) رئيس أمريكي سابق  
  . احلكومية ليستثمروها يف العقارات والبنايات حول العاصمة

ريخ فيها ، وخمتـار     من أمثال هشام شرايب الذي يدّرس التا      ) املدّجنني(    وتتخصص جورجتاون بالعرب املستأنسني     
ويعرف اليسوعيون كيف حيققون هذا من خـالل        . العاين من دمشق ،وعرفان شاهد وهؤالء مدربون يف اللغة العربية         

كلياهتم العديدة يف الشرق األوسط مثل كلية بغداد اليت كانت تسمى سابقاً جامعة احلكمة مأخوذاً من االسم القدمي                  
 السفري السابق يف مصر ورئيس هيئة إغاثة الشرق John Badeauعمل جون بادو وي. لبيت احلكمة يف بغداد العباسية

  .األدين وكيالً نصرانياً هنا
     ونظراً ألن معظم املدارس يف واشنطن العاصمة دينية أو ممولة حكومياً فإهنا تستحق املالحظة وخباصة أهنا تقـدم                  

وال . ملعادية لإلسالم واضحة يف أساتذهتا وكتبـها املنهجيـة          غالباً دورات قصرية للبعثات احلكومية وتظهر أهدافها ا       
يسمح جو واشنطن ألي شخص أن يكون جاداً وال يتوقع أحد أن يبقى هنا مدة طويلة حيث إن العاصمة تـسيطر                     

  .عليها البعثات الدبلوماسية واالنتخابات النيابية فإن الناس خيرجون منها بالسرعة اليت دخلوا إليها
 معهد ميثودسيت وجامعة جورجتاون كالمها أساساً مدرسة ليلية ليدرس فيهمـا املوظفـون              عة األمريكية   اجلام      

املدنيون والسياسيون والدبلوماسيون الشباب دورات قصرية وأحياناً يسعون للحصول على درجات عليـا، فـشارل               
عد متاعب دبلوماسـية،ودرس جـون      مالك درس يف اجلامعة األمريكية كما درس عبد اجمليد عباس يف كاربونديل ب            

وقبل سنوات حاولت نانسي مصطفى الفتاة األمريكية اليت تزوجت .  يف جورج واشنطن  John Janessianهانسيان
طالباً عراقيا أن تعد أطروحة حول الشعر الغنائي العريب اإلسباين حتت إشـراف الربوفيـسور جـورج ماكـسبادن                   

George Mc Spaddenشنطن من جامعة جورج وا .  
جامعة دينية أخرى جند فيها ريتشارد فرانك الذي يدرس اللغة العربية فيها شخص سـيئ               واجلامعة الكاثوليكية         

 Kenneth اخلاصة بالسود يقوم العريـف الـسابق كينيـث كروفـورد      Howardجامعة هاورد املظهر ، ويف 

Crawford            مضمون"الدراسات األفريقية وهو ليس مثقفاً ولكنه        الذي عمل يف القوات اجلوية يف ليبيا يعمل اآلن يف "
 karlويعمل كـارل ستوواسـر   .  منصباً هناك حيث تعمل يف حقل مشال أفريقياLorna Hahnوحتتل لورنا هان 
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Stowasser   كلية ماريالند  يف Maryland           كوجل بارك قريباً من واشنطن وهو مغامر أملاين ال ميلك درجـة علميـة 
 العريب يف أملانيا وزوجته هـي بـاربرا ستوواسـر يف جامعـة              Wehrا وعمل يف قاموس وير    واضحة عاش يف سور   

  )١(جورجتاون
 ولكن Mayron Smith     ويعمل يف مكتبة الكوجنرس اآلن جورج سليم حيث كان يعمل من قبل مايرون مسيث

عمار اإلسالمي على شرائح؟ وقد     ماذا حدث لألرشيف اإلسالمي الثمني الذي صنعه الذي ميثل سجالً فريداً للفن وامل            
 Potomacظل معهد اخلدمة اخلارجية مدة طويلة حيتل الطابق حتت األرضي لعمارة مكونة من شقق عرب هنر البومتك                  

وقد كان هذا املعهد ذا نفوذ يف       . يف فرجينيا كأمنا كان هذا لتأكيد طبيعته املؤقتة وليفقد مصادر متويله سنة بعد أخرى             
ات، فقد كانت معظم مواد الدراسة فيه منسوخة على اآللة الكاتبة وصعبة يف احلصول عليها وخباصة                نشر تعليم اللهج  

وإن كانت فكرة تدريس اللهجات ممتازة للدبلوماسيني الـذين يعملـون يف            . بكميات كافية لالستخدام يف الفصول    
  . مهنة التعليمامليدان ولكنها سريعة الزوال يف البحث، وجيب إعطاءها تطبيقات إضافية ضمن

  James Kirtzekيف جنوب بند حيث يعمل فيها جيمس كريتـزك  جامعة نوتردام      ومثة جامعة كاثوليكية هي 
تعصبه ويهتم هـذا    ) بيتر املبجل واإلسالم  ( ويظهر كتابه   . خريج جامعيت مينسوتا وبرنستون بصفته خبرياً يف اإلسالم       

 إىل الالتينية، وقامت جامعة برنستون بطبع هذا الكتاب، وتستخدم مقتطفاته           الكتاب بأول ترمجة أوروبية ملعاين القرآن     
  .من األدب اإلسالمي يف فصول عديدة

اليت بدأت كمجلة شديدة العداء لإلسالم حتت إشراف الراحل زومير " Muslim World"عامل اإلسالم      إن جملة 
Zwemer )  وكانت تدعى حينذاك"Moslem World ("ارها معهد هارتفورد الالهويتيقوم بإصد Hartford يف 

 حتاول هذه اجمللة هذه األيام أن تظهر بأهنا أكثر حيادية ولكن املسلمني فيها يكونون               Connecticutوالية كنديكت   
وهذا املعهد الالهويت مثله مثل معهد اخلدمة اخلارجية معروف باهتماماتـه بـالبحوث             . قائمة مهمة تستحق املراقبة   

 وكانت هذه املدرسة قوية بسبب أوقافها وهي توشك أن تفلس           Gleasonحتت إشراف الربوفيسور جليسون     اللغوية  
  .اآلن

  : مدن فيها مساجد
    وهناك صنف آخر ميكن مناقشته أال وهو املدن اليت تضم مساجد وجمتمعات إسالمية لنرى ما ميكن أن يقدموا من                   

ومثة جمتمعات إسالمية كبرية يف العديـد مـن مـدن           .  احلاجة إليها  مرافق للدراسات اإلسالمية وخباصة حيث تتوفر     
ولنبدأ . الواليات املتحدة األمريكية وكندا بالرغم من أهنا فقت وسائل األمان منذ اجليل الثالث الذي مييل إىل التأمرك                

ترم من قبل اآلالف مـن      مرة ثانية بالعاصمة األمريكية لوجود دعامة أساسية تتمثل يف املركز اإلسالمي املعروف واحمل            
  .السّياح واملقيمني

                                              
 رابطة دراسات الشرق األوسط وهلا العديد مـن املؤلفـات ومـن              باربرا ستوواسر تعمل اآلن رئيسة ملركز الدراسات العربية املعاصرة وترأست أيضاً           - ١

  . اهتماماهتا الصحوة اإلسالمية وموقف اإلسالم من املرأة 



  ٤١

    ميكن للمركز اإلسالمي يف واشنطن أن يقوم بدور املدرسة الليلية يف العاصمة للتذكري باإلسالم ورمبا لتقدمي برامج                 
ولكن أكثر من هذا جيب أن ُيطور كمدارس يوم األحد للمجتمع اإلسالمي            . تؤدي إىل احلصول على درجات علمية     

طن، وإذا مسح له بتقدمي الدرجات العلمية فيجب أن يدمج يف نظام التعليم األمريكي إما على مستوى املدارس                  يف واشن 
وللمركـز اإلسـالمي    . الثانوية أو الكليات أسوة بنشأة الكليات الربوتستانتية والكاثوليكية اليت نشأت هبذه الطريقة           

كما أن املبين جيد من الناحية املادية ومثري لإلهلام         . سبق ذكره مرافق ميكنها أن تصبح مدرسة ابتدائية من النوع الذي          
وقـد أسـاء    . من الناحية املعمارية سواًء داخلياً أو خارجياً، ولكنه مهتريء إىل حد ما وال يستخدم كلياً يف أغراضه                

وة احملاضرين مـن    جيب أن ال تكون دع    . رئيسه األول استخدام املبين وفشل يف طريقة الوصول إىل العقلية األمريكية          
أجل جماملة املثقفني ولكن لتوجيه فكرهم وتفكرينا إذا كان هذا حقيقياً ومنسجماً مع املبادئ اإلسالمية وأكثر مـن                  

واملركز . هذا إلرشاد الواليات املتحدة خبصوص قوة اإلسالم وأمهيته، وكيف ميكن أن يكون هذا يف مصلحة الطرفني               
قيقياً للمجتمع وحىت مركزاً قومياً إذا ما روعيت هذه اجلوانب ومل يبق فقـط              يف وضع يسمح له أن يكون مركزاً ح       

كان جيداً يف هذا الـشأن حـىت        ) ١(فالدكتور رؤوف   . كمركز للعبادة للدبلوماسيني كما هو منذ إنشائه حىت اآلن        
فمن ناحية املكتبة هل هي مفيدة وهل هلا فهرس جيد حبيث يستطيع الطالب األمريكان استخدامها؟ من الذي                 . ناآل

يتحكم يف الكتب هناك؟ إن املركز حيتاج إىل سياسة مكتبية مناسبة وحيتاج أيضاً منهج املدرسـة الليليـة واهتمامـاً                    
زءاً من حياة واشنطن حيث إن معظم هذه احلياة يـدور           وأكثر من هذا جيب أن يصبح املركز ج       . متواصالً وتشجيعاً   

  . حول االتصاالت الدبلوماسية بالدول اإلسالمية
 يف والية أوهايو ألهنا مدينة متوسطة احلجم ومنطية         Toledo     أما املدينة التالية اليت جيب أن ننظر فيها فهي طيلطلة           

ويوجد يف طليطلة مـسجد صـغري       . حة يف هذا اجملال   من وسط الغرب األمريكي الصناعي وذات اإلمكانات الواض       
ومع ذلـك   . بالقرب من وسط املدينة وإمام املسجد قاض أردين سابق حاول أن يدّرس اللغة العربية يف جامعة حملية                

فتدربيه ومؤهالته العلمية غري واضحة ومل ُيقبل هنا مطلقاً بوظيفة مدّرس فطرقه يف التعليم غامضة ،وميكن أن يقال عن      
وتستقبل جامعة طليلطة العديـد مـن       . جتربته أهنا حتذير ملا جيب أن ال يفعله أو كيف ميكن معاجلة مثل هذه اجلهود              

الطالب اليهود من نيويورك ومن اجلزء الشرقي من الواليات املتحدة ويظهر نفوذهم يف الربامج مثل احملاضرين الزائرين               
عرفون االسم العريب طيلطلة لالسم اإلسباين توليدو ويهجونه كأنـه          للجامعة يف حني أن معظم الطالب املسلمني ال ي        

  .لفظ إجنليزي عادي
مـاذا  .  أربعة مساجد ولكن اهتمامها الفكري خبصوص تعليم اإلسالم قليـل          Detroit     وحتتضن مدينة دترويت    

والثالث ليـسوا أكفـاء وهـم     إن الطالب العرب من اجليل الثاين       . ميكنهم أن يفعلوا هلذه الدراسات ولتعليم أبنائهم      
ضحايا للموقف األجنلو سكسوين حنو تعليم اللغات األجنبية إهنم ببساطة ال يعرفون كيف يدرسوهنا بل يرفضون ذلك                 

 Wayne State University يف جامعة وين احلكومية  Jacob Lassnerوقد حلّ الربوفيسور يعقوب السنر . أيضاً

                                              
  .  كان رئيس املركز اإلسالمي يف واشنطن يف السبعينيات وبداية الثمانينيات- ١
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وهذا بالفعل يؤكد االنقسام    .  الذي حتول اآلن إىل منسوتا ومل يهتم املسلمون بذلك         يف دترويت حمل أنو شخنة اللبناين     
  .املوجود بني اجملموعات اللبنانية وكيف أنه ال فائدة من االعتماد عليهم

. وقد مر معنا احلديث عنـها     .      ويف شيكاغو العديد من املساجد كما تضم عدداً من اجلامعات الالدينية والدينية           
واملسلمون السود نشطون أيضاً وعنهم     . فرصة للعمل ولكنها غالية الثمن وجيب أن تعتمد على اجملموعات احمللية          وهنا  

  .ومل يأذنوا ألحد من اخلارج أن يفحصها ويقومها فإن االسم ال يعين شيئاً" جامعة اإلسالم"ما يطلقون عليه 
رت حني احلديث عن الكليات الصغرية فمن ناحيـة   يف أيوا فمهمة وقد ذكCedar Rapids      أما سيدار رابدز 

اإلمكانات تعد هذه املدينة من أكثر التجمعات أمالً يف الواليات املتحدة حيث بىن هذا اجملتمع الصغري العديـد مـن                    
م وأقيمت أول مقربة    ١٩٣٤الدعامات اإلسالمية يف أمريكا الشمالية ومن ذلك أول مسجد يف مشال أمريكا بين عام               

 وأنـشئت   ١٩٥٢م، وأسست الفدرالية اإلسالمية ألمريكا وكندا عام        ١٩٤٨ة على مساحة ستة فدادين عام       إسالمي
وكـان متويـل هـذه      . م١٩٧٢م وبين فيها مركز إسالمي ومسجد جديدين عام         ١٩٦٨شركة النشر املتحدة عام     

ملكة العربيـة الـسعودية،     املشروعات كلها من قبل األفراد عدا املسجد الذي حصل على هبة كرمية من حكومة امل              
وقد . وختضع مجيع املصروفات هنا ملراقبة دقيقة وفقاً لنشاطات املركز وأهدافه احملددة          . وإسهاماً من حكومة الكويت   

يطلب التعاون مع كلية كورنيل الواقعة قريباً من املركز أو حىت جامعة أيوا الواقعة على بعد مخسة وعشرين مـيالً أو                     
  . كومية اليت تبعد مخسة وستني ميالً عن املركزحىت جامعة أيوا احل

 مهمة كذلك باإلضافة إىل مسجديها واجلامعة ففي الواليات املتحدة ال يسمح بأي             Toronto       ومدينة تورونتو   
تعليم ديين يف املدارس العامة ولكن هذا ال ينطبق على كندا ففي احلقيقة كسب اجملتمع اإلسالمي يف تورنتو مـؤخراً                    

اراً مهماً بأن يتلقى أطفال املسلمني تعليماً إسالمياً يف املدارس واحلاجة اآلن هي تأليف مناهج تعليمية يف هذا اجملال                   قر
وملساعدهتم يف حتقيق ذلك ال بد من استشارة السيد معني الدين الذي يعمل يف جملس التعليم يف تورونتـو يف هـذا                      

 من املتوقع أن    Quebecة باللغة الفرنسية ألن املقاطعة اجملاورة كويبك        وجيب أن نعمل مستخدمني مواد تعليمي     . الشأن
تعطي إذناً مشاهباً قريباً وميكن استخدام أي مناهج تستحدث يف بريطانيا أو حىت فرنسا لذلك جيب إقامة االتصاالت                  

  .هبذه الدول
ولكن . ة فهي جامعة أونتاريو الغربية    أما اجلامع .  مسجداً وجامعة    Ontario     وتضم كل من لندن بكندا وأونتاريو       

إدخال الدراسات اإلسالمية هنا جيب أن يعتمد على توفر املصادر، وينطبق الشيء نفسه على هاملتون بقاطعة أونتاريو                 
 أو Albertaحيث جامعة ماك ماستر ويف إدمننتون يقع أول مسجد أسس يف كندا ليس بعيداً مـن جامعـة ألربتـا                

  . بوالية تكساسHoustonثل اليت يف مدينة هيوسنت اجملتمعات اجلديدة م
   رحلة إلى ما وراء البحار

      جيب ذكر الربيطانيني هنا ألنه كان هلم نفوذ عظيم يف كندا ويف غريها مثل وجود البورفيسور جب يف جامعـة                    
وما زال .  فعل األخوة مسيثفالربيطانيون عموماً علماء حقيقيون بالرغم من إظهارهم ميوالً استعمارية كما      . هارفارد  

لربيطانيا عدد من اجلامعات اليت حتمل هذه امليول واحلاجة واضحة إلخراج األساتذة القدماء ومراقبـة تالميـذهم يف                  
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من ) والكندية( ونظراً لنمو اجملتمعات اإلسالمية الباكستانية واهلندية يف معظم املدن الربيطانية           . العامل اإلسالمي وغريه  
مي املساعدة الفكرية هلؤالء وتشجيع االتصال بينهم وبني اجملموعات الشبيهة يف الدول الناطقة باإلجنليزية حىت               املهم تقد 

  .ميكن تبادل مواد التعليم واألفكار
فألربت حواراين يدّرس يف كلية سـينت أنتـوين         .      وبالطبع فاجلامعات هي أكسفورد وكامربدج وأدنربة ولندن      

Saint Anthony Collegeسترن .إم .  يف أكسفورد، وقد عمل مع الراحل إسS. M. Stern وهو يزور بنسلفانيا 
 Arberyوقد عمل الربوفيسور آربري     . وكتب أخرى عديدة يف مطابع اجلامعات     " تراث اإلسالم "وقد طبع كتاب    . 

راته العامة، وقد كان     املعادي لإلسالم بصورة سافرة يف حماض      Serjeantيف جامعة كامربدج وحل حملة اآلن سريجنت        
يف حـني حيـاول مـونتجمري وات    . يف اسكتلندا سابقاً بل مّزق القـرآن فعليـا   Edinburghيف جامعة إدنربة 

Montgomery Watt حالياً  أن يتجنب القسوة ولكنه عاد كاثوليكيا بعد رحلته األخرية إىل الشرق األوسط؟ وقد 
ـ . فالربوفيـسور د  .  يف مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية     كانت جامعة لندن نشيطة يف هذا اجملال وخباصة        . هـ

واجملموعة التنصريية الربيطانية نشطة أيـضاً وتقـوم   .  هو خبريها يف الشريعة اإلسالميةH. D. Andresonأندرسون 
 تـؤيت   وجيب االنتباه هلذه الدراسات بصفة عامة حـىت ال        . بتحرير ونشر العديد من الدراسات حول العامل اإلسالمي       

كما يوجهنا القرآن الكرمي    )١)(فأعرض عنهم ( والطريقة إلجناز ذلك هو جتنبها أو جتميد نفوذها         . الثمار اليت يرجوهنا  
  .لذلك

     وإذا ما اجتهنا جنوباً جند وضعاً آخر يف الدول املتحدة باإلسبانية فالدول الرئيسية هي إسبانيا واملكسيك وبـريو                  
إن العقل اهلسباين كان دائماً مرتبطاً وخجوالً إىل حـد مـا نتيجـة              .  أهنا برتغالية خمتلفة   واألرجنتني والربازيل على  

وقـد  . للخسارة الثقافية والدينية اليت تعرض هلا الكاثوليك القشتاليون بطرد املسلمني اإلسبان من فردوسهم املفقـود              
  .يكون اآلن هو الوقت املناسب إلثارة هذه الذكريات واإلفادة منها

 هي الشخصية العظيمة فقد مثّل إسبانيا دبلوماسـياً يف  Garcia Gomez ويف إسبانيا تعد شخصية جارسيا جوميز   
ونظراً ألن تقاعده أصبح وشيكاً فمـن       . وهو كمثل الربوفيسور حّتي مل يدّرب أحداً حليل حمله        . البالد العربية وإيران  

في لبلد كبري وخباصة وهو ميلك هذا التـراث اإلسـالمي           وال شك أن شخصاً واحداً ال يك      . غري املؤكد من سيخلفه   
 Julian Riberaوكان اجليل السابق من العلماء اإلسبان يتمتع بالشهرة ويضم أمساء من أمثال جوليان ربريا . احليوي

وقد حافظت مصر على بعثة ثقافية يف مدريد .  الذي نال االحترام يف أوروبا كلهاAsin Placiousوآسن بالثيوس  
هتتم هبذه الدراسـات    " األندلس" ومن املدهش أن جند جملة من الدرجة األوىل باسم          . برئاسة الدكتور حسني مؤنس   

ويكتب فيها العديد من اليهود حماولني أن يثبتوا أن املوشح والزجل وهي األنغام العربية النمطية اليت نشأت يف إسبانيا                   
  "سقاراد"يطلق عليها " األندلس"، وينشر اإلسبانيون جملة ملحقة ب كانت وحياً يهودياً ويصفوهنا مبصطلحات يهودية

                                              
  .٦٨ سورة األنعم آية - ١
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     عن معظم املهاجرين العرب إىل أمريكا اجلنوبية هم من اللبنانيني كما هي احلال يف أفريقيا، والقلة منهم مـسلمة                   
د بلغ بعض هؤالء العرب أو      وق. وبالتايل فاالهتمام الديين بينهم قليل وأقل من ذلك اهتمامهم اللغوي بعد اجليل الثاين            

كما يطلق عليهم عموماً يف اللغة اإلسبانية درجات عليا يف التجارة وجيب اسـتثمارهم ملوازنـة النـشاط                  " األتراك"
وهذه املستعمرات اللبنانية موجودة يف كل مكان يف أمريكا الالتينية وبعضها يف الدول األفريقية              . الصهيوين القوي هنا  
لفرنسيون كرجال أعمال وجتار كما فعل الربيطانيون متاماً مع اهلندوس يف شرق أفريقيا والصينيني              أيضاً حيث فّضلهم ا   

  .يف املاليو
     وتدّرس اللغة العربية يف املكسيك يف قسم الدراسات الشرقية يف كلية املكسيك وهي معهد للدراسات العليـا يف                  

نية أُحضرت إىل هنا كمعلمة للمرحلة الثانويـة مـن قبـل            وعضو هيئة التدريس مصري تساعده امرأة لبنا      . العاصمة
كما هو األمر يف معظم أقسام ( وهنك نفوذ يهودي قوي يف قسم اللغة اإلسبانية يف كلية املكسيك  . املستعمرة اللبنانية 

  )اإلسبانية يف الواليات املتحدة وكندا
  :الجمعيات العلمية

ملؤسسات املهنية ذلك أن جمالسها التنفيذية حمشوة باليهود وخباصة يف              وجيب التحدث هنا عن اجلمعيات العليمة وا      
املناصب الفعالة كالسكرتري وأمني املال وهذا ال ينطبق فقط على الدراسات اإلسالمية ودراسات الشرق األدىن ولكن                

  .لمعظم اجملاالت يف الدوائر األكادميية كما هو احلال يف األعمال التجارية اليت هي مصدر املا
 أُنشئت هذه الرابطة قبل عدة سنوات بتحالف بني اليهـود واللبنـانيني   )MESA( رابطة دراسات الشرق األوسط   

وقد اتبعت الطريقة نفسها إىل حد      . الذين تقامسوا منذ ذلك احلني املناصب يف الرابطة وحافظوا على حتالف غري مكني            
وليام . وسكرتري الرابطة هو إي   . ية اليت أنشئت بتمويل مشابه    ما يف تأسسي توأمها رابطة الدراسات الالتينية األمريك       

زارمتان من جامعة نيويورك، وقائمة أعضائها مليئة بأساتذة يعيشون يف فلسطني احملتلة والذين يتلقون منحـاً لقـراءة                  
  .البحوث والتدريس يف أمريكا

 يصل الصني يف الـشرق، واهتمامـات        وهي مجعية وقورة ولكن اهتمامها ينطلق حىت      : اجلمعية الشرقية األمريكية  
وقد عانـت   . وتنشر حبوثاً ) J.O.A.S(أعضائها يف الشرق األدىن تتركز غالباً يف العامل القدمي واآلثار وهلا جملة حمترمة              

  .مؤخراً من صعوبات مالية ويبدو أهنا تستطيع البقاء رغم هذه الصعوبات
منهم حاليا هري   (  له ويديره كثري من الدبلوماسيني السابقني        يتخذ املعهد من واشنطن قاعدة    : معهد الشرق األوسط  

واستحدثت وظائف بال عمل للدبلوماسيني املتقاعدين ليحـاولوا يف  . وميثالنه رمسياً اآلن) Hare and Hartوهارت 
 املـستديرة   وللمعهد مكتبة جيدة ويعقد املعهد مؤمترات الطاولـة       . حياهتم اخلاصة ما مل يستطيعوه يف مهماهتم الرمسية       
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سنوياً وهي مشجعة يف الغالب ولكنها غري متوازنة حملاولتهم تقدمي موضوعات إسرائيلية والحتضان اليسوعيني هلم يف                
  )١.(جورجتاون حيث تعقد اجتماعاهتم غالباً
  احتاجت هذه الرابطة ثالث سنوات لبدأ نشاطها وكتابـة دسـتورها يف            :الرابطة األمريكية ملدرسي اللغة العربية      

وما زالت الرابطة صغرية وضعيفة وهناك جمموعة داخلية تتحكم         . الوقت الذي بدأ فيه االهتمام باللغة العربية ينخفض       
بالرابطات أو  "وهلذه الرابطة نشرة حتتوي أساساً مقاالت لغوية وليس هلا أي ارتباط          . يف املناصب وتتقامسها فيما بينها    

لرغم من أهنا عضو باجمللس األمريكي لتعليم اللغات األجنبيـة ومرتبطـة            با" اجلمعيات األمريكية األخرى للمدرسني   
  .ارتباطاً غري رمسي برابطة دراسات الشرق األوسط

كانت هذه الرابطة أداة يف أيدي مؤيدي الصني مدة طويلة وبالرغم امسها فمجلتها تنشر              : رابطة الدراسات األسيوية  
 شرق آسيا أو املنطقة اإلسالمية ومع ذلك فهذه املقاالت غالباً يف العلـوم              مقاالت قليلة أو ال تنشر شيئاً يتعلق جبنوب       

  .االجتماعية ويف علم اإلنسان
اليت كانت نشطة يف وقت من األوقات وكان الطالب         " رابطة الطالب العرب  "      ومن بني منظمات الطالب هناك      

 املوقف إىل حد ما بالرغم من أن ماليتـها مل تكـن             اللبنانيون والفلسطينيون هم املسيطرون عليها غالباً وهذا يشرح       
  .واضحة مطلقاً، وقد انتهى تأثريها مؤخراً

وهي ملفتة لالنتباه لعنفها أيضاً ومن املمكن أن يكون هلا تأثري يف الـرأي              : رابطة العرب خرجيي اجلامعات األمريكية    
 لذلك فهم قادرون علـى متويـل نـشاطاهتم          العام نظراً لذكاء قيادهتا وعموماً يعمل أعضاؤها يف مناصب مسؤولة         

  . وتوجيهها
وهذه أكثر املنظمات متاسكاً وثباتاً، وقد انتشرت يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا منذ             : رابطة الطالب املسلمني  

الية إنشائها قبل مخسة عشر عاماً وقد أثرت يف اجتاه احلركة اإلسالمية أكثر من أي جمموعة أخرى يف أمريكا الـشم                   
. وسبب تأثريها أن اإلسالم حقيقة بالنسبة ألعضائها ففي أي موضوع ديين ال بد أن خيتار املسلم اجلاد جانب احلـق                   

ولديهم جملس جيد نسبياً للنشر ومركز رئيس يف مدينة         . وال حيتاجون إىل الدعايات الفارغة لبيان موقفهم يف أية قضية         
أوهلما نظراً لكوهنـا منظمـة طالبيـة    : ذلك فتعاين الرابطة من عيبنيومع .  Indiana  بوالية إندياناGaryجاري 

فعضويتها تتغري من سنة ألخرى، وثانيهما أهنا مل تتعلم كيف تعمل يف املدن اجلامعية من خالل اجملتمع األكادميي الذي                   
  .ر الدراسات اإلسالميةيقرر املواد اليت تقدم واملناهج اليت حتتويها هذه املواد وهكذا مل تساعد كثرياً يف تطوي
مثلهم يف هذا مثل طالب أمريكا      (      ويتلقى الطالب العرب وحكوماهتم القليل لإلنفاق يف املدن اجلامعية األمريكية           

إن ) الالتينية الذين يشبهوهنم مزاجياً يف حني خيتلفون عن الفرنسيني الذين حصلوا على خربة كبرية يف هـذا اجملـال                  
ن منح طالب ما وراء البحار جيب أن ختدم قضيتهم ولكن يف تكساس مل متنع الصهاينة من التدخل                  األموال اليت تأيت م   

                                              
العامل اإلسالمي يف دراسات املعاهد العليمة      ( ودة يف واشنطن العاصمة يف كتاب حتت اإلعداد بعنوان           حتدثت عن هذا املعهد وغريه من املؤسسات املوج        - ١

  ) املترجم. (وأرجو أن يصدر قريباً إن شاء اهللا) يف واشنطن العاصمة األمريكية
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واالستيالء تقريباً على دراسات الشرق األدىن بالرغم من أن الطالب قد ُحذّروا من وقوع هذا، وهم يف احلقيقة كانوا                   
  إهنم ببساطة كانوا يشعرون بالعجز يف مواجهة هذا األمر،. يعون ذلك

فأين العدد الكبري من املواطنني الذين جاؤوا لدراسة اللغة وعادوا لبالدهم ؟ كان بإمكاننا اإلمساك هبم وتدريبهم                      
  .لو يتحول تعليمهم إىل عملية  روتينية وبالتايل فقدوا احلياة الفكرية النشطة ولكن هكذا كان قدرهم

  :  الدوريات والمجالت
ع جيب النظر فيه هنا جبدية ،وقد يكون هذا هو الوقت املناسب للحـصول علـى                    إن اجملالت والنشرات موضو   

إن النـشر حاجـة     . واحدة من هذه عن طريق الشراء أو التمويل ،ومع ذلك جيب أن نفهم وندرس كيف حتقق هذا                
  .مستمرة ومتويل جملة أو مطبعة جيعلنا حنصل على مكسب مثني

 اليت يصدرها معهد الشرق األوسط يف واشنطن وحمررها هـو           ق األوسط جملة الشر      إن أكثر اجملالت رصانة هي      
 وقد أسسها الراحل جورج قيصر الذي ترك وقفاً لتمويلها وقد تعرضـت مـؤخراً   William Sandsوليام ساندس 

  .لضغوط يهودية ويتضح هذا من املقاالت اليت تنشرها
 أساساً بالشرق األدىن القدمي وتـربز اهتمامـات         تصدرها جامعة شيكاغو وهي هتتم    : جملة دراسات الشرق األدىن   

  .جمموعة شيكاغو
وهي الناطقة بلسان رابطة دراسات الشرق األوسط وتقـوم بإصـدارها           : اجمللة الدولية لدراسات الشرق األوسط    

ـ                وع مـن   جامعة كمربدج يف بريطانيا، ومازال الربيطانيون واهلولنديون نشيطني منذ احلرب العاملية الثانية يف هذا الن
  .اليت تتوىل نشر دائرة املعارف اإلسالمية هي األنشط يف هذا امليدان) مؤسسة برل يف اليدن هبولندا( النشر

 وتغطي اهتماماهتا آسيا New Havenوهذه حترر يف جامعة ييل يف مدينة نيوهافن : جملة اجلمعية األمريكية الشرقية
  .كلها وأيضاً كل العصور التارخيية

ش مسألة النشر جيب أن نؤكد على احلاجة املاسة إىل سلسلة من الكتب املنهجيـة الـشاملة للـشرق                       وحنن نناق 
فمن خـالل   . األوسط وللدراسات اإلسالمية يف اجلامعات والكليات يف العامل الغرب وحىت يف الشرق األوسط نفسه             

ناهيـك  (  من األساتذة اجلامعيني     هذه الكتب احلالية حيصل الغرب وخباصة الصحافيون ورجال األعمال وحىت الكثري          
اليت تصدرها برل يف اليدن اليت " دائرة املعارف اإلسالمية " وأهم هذه اجلرائم . على معلوماهتم اخلاطئة ) عن تالميذهم 

تتوىل دائرة املعارف اإلسالمية وقد أسسها اهلولنديون على أساس تكديس املعلومات حول رعايـاهم املـسلمني يف                 
  )١.(أجل السيطرة عليهمإندونيسيا من 

     ومن الكتب األخرى اليت ينطبق عليها هذا الوصف موسوعة التاريخ اإلسالمي اليت تصدر عن جامعة كمربدج،                
اليت قامت جامعة أكسفورد بتعديله وإعادة نشره ويرأس جملس حترير هذا الكتـاب             " تراث اإلسالم "وكذلك كتاب   

                                              
ون هدفها حمدود كما أشار املؤلف حفظـه اهللا فاهلولنـديون            احلقيقة أن دائرة املعارف اإلسالمية هي نتاج مؤمترات املستشرقني العاملية وال ميكن أن يك              - ١

يسهمون فيها كغريهم من الباحثني األوروبيني واألمريكيني وقد سجلت عدة رسائل دكتوراه قي قسم االستشراق بكلية الدعوة باملدينة املنورة لدراسة هذه                     
  . الدائرة وكان صاحب الرسالة هو الزميل الدكتور محيد ابن ناصر احلميد الدائرة دراسة نقدية وقد أجنزت أوالها وكانت حول اجلوانب العقدية يف
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 الذي كان مؤيداً لإلسـالم  Sir Thomas Arnoldمة السري توماس آرنولد اآلن يهودي بعد أن كان يتوىل هذه امله
ويبـدو أن الربيطـانيني   .  من النوع املنّصر من جامعة لندنAlfred Guillaumeوشاركه يف التحرير ألفرد جليوم 

  .شعروا طويالً بأهنم يستطيعون أن يفلتوا بأسلوهبم املتكرب ولكن احملاولة لتغيري موقفهم
الصحافة والتلفزيـون   : ل هذا التطهري مطلوب يف أمريكيا الشمالية وأن تتركز على وسائل االتصال األوسع                 ومث
فهل نستطيع أن نقيم أن نوع من املؤسسات تشجع البحث يف هذه املـشكلة أو أن نـشتري الوقـت أو                     . والراديو

لك تنقصهم املعلومات فقد ضلوا يف احلرب       فاألمريكان عموماً اليقرأون الصحف ونتيجة لذ     )١(املساحة لنشر رسالتنا؟  
إن اجملالت األسبوعية تظهـر الثقـة       . م هبذه الطريقة، وحرب فيتنام مثال أكثر حداثة       ١٨٩٨اإلسبانية األمريكية عام    

بالنفس ألهنم يسيطرون على قرائهم بكفاءة، ومع ذلك فهذا النشاط الالديين قد أضر باإلسالم خارج البالد اإلسالمية                 
قود، ولذلك فإن الضغوط الربوتستانتية والكاثوليكية واليهودية لتحريك الدعاية لصاحلهم تعطي املسلمني احلق             لعدة ع 

  .يف مواجهتهم
     ولتكن البداية دور نشر اجلامعات اليت تعاين اليوم كغريها من جتار الكتب من هبوط يف النشر ، وكثري من هـذه                     

  McGraw-Hillهـل   - ومـاجرو  Xeroxسات أضخم مثل زيروكس     املؤسسات متت السيطرة علها من قبل مؤس      
يف البداية جيب أن ُيجعل األمريكان على وعي باالتصال املبكر الذي حدث بني الواليـات               .  والصورة ما تزال مائعة   

رار الذي  وجيب أن يوضح هلم باالستق    . املتحدة بالعامل اإلسالمي الذي كان ودياً يف حالة املغرب وعدائياً يف حالة ليبيا            
يأيت من التعامل مع اجملتمع املسلم املقتنع بدالً من اجملتمعات السكرى من مخورهم كما هي حماوالهتم منـذ احلـربني                    

  . العامليتني
      لقد كانت املغرب أول صديق دويل للواليات املتحدة األمريكية يف أواخر القرن الثامن عشر وحىت أكثـر مـن     

وبعد عـشرين سـنة     .  مساعدهتا لألمل الوليد واليت تنال عموماً ذكراً أكثر يف هذا اجملال           فرنسا اليت كانت أنانية يف    
وكانـت  . وحبلول القرن التاسع عشر سيطر على احلملة اليت اجتهت إىل شواطئ ليبيا العداء واالعتقاد بأهنا على حق                

حباجة إلذاعتها وخباصة من وجهة النظر      وحنن  . هذه بعض أوائل االتصاالت اخلارجية اليت قامت هبا الواليات املتحدة         
وجيب القيام بالدعاية اإلجيابية وحنتاج إىل ندوات معلنة جيداً وندوات الطاولة املـستديرة حـول               . العربية اإلسالمية 

موضوعات خمتلفة حىت ُيسمع رأينا ، وهناك اهتمام يف الوقت احلاضر بأزمة الطاقة واإلسالم والعامل املعاصر والـدول                  
  .اخل٠٠٠ةمنفرد

نادراً ما سارت على قاعدة ثابتة، إهنـا        ) أو أي سياسة برملانبة     (     ومع ذلك فإن سياسة الواليات املتحدة اخلارجية        
تقدم املساعدات من سنة ألخرى وفقاً للتوزيع الذي يضعه الكوجنرس عدا محلتها ضد الشيوعية بعد احلرب العامليـة                  

                                              
 رغم أن هذه التساؤالت مضى عليها أكثر من مخس وعشرين سنة فما زلنا ال منلك من هذه الوسائل إالّ أقل القليل رغم أن لدينا من األمـوال الكـثري             - ١

يف إحدى أكرب وكاالت األنباء العاملية ومع ذلك مل تـتغري           )أسهماً( أحد األثرياء العرب اشترى حصصاً      املستثمرة يف شىت اجملاالت يف أوروبا وأمريكا بل إن          
فهل نعي دور اإلعالم يف الدفاع عن قضايانا أو نشر          . سياستها جتاه قضايا العامل اإلسالمي ولو كان املشتري من ملة أخرى وخباصة اليهود لتغريت سياستها              

  حقائق اإلسالم؟ 
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إننا حنتاج إىل عقد الندوات ومؤمترات الطاولة املـستديرة حـول هـذه             . ا وفيتنام الثانية اليت قادهتا إىل مغامرة كوب     
املوضوعات وننبه العامة خبصوص جغرافية وتاريخ وسياسية كل من الشرق األوسط والواليـات املتحـدة وكيـف                 

حل حمل الكتـب    وجيب أن ننشر الكتب املدرسية اليت ميكن ألطفالنا أن يشتروها وكذلك الرجل العامي لت             . يتفاعالن
وجيب أن يكون بعض هذه الكتب يف الدين وميكن أن يكون كثري منها             . القدمية ذات الطابع االستعماري والصهيوين    

  . حول الثقافة العربية اإلسالمية اليت جيب أن يعرفها املثقفون إذا أردنا لآلخرين أن حيترموننا من أجل ماضينا ومستقبلنا
اء كثري من البحوث من أجل هذا اهلدف وجيب أن يكون وافياً وعلمياً، فهناك مـثالً                      ومع ذلك فال بد من إجر     

متوهلا أموال مؤسسة وتقوم بوضع العديد مـن النـشرات          "  أعضاء اجلامعات األمريكيني امليدانية   " وكالة أحباث هي    
لغة فرنسية سيئة بينما كثري مـن       حول الدول النامية وأن تلك اليت أُجنزت حول مشال أفريقيا واجلزائر كانت أساساً ب             

أعضائها من اليهود، وقليل من املعلومات حول الشرق األوسط تتسم بالثقة ذلك أن معظم املعلومات اليت تنقل هـي                   
وال بد أن ننظر يف جماالت عديدة مثل        . جمرد فولكلور وشائعات بالرغم مما يقال بأن املعرفة يف الغرب مبنية على العلم            

وإذا ما فعلنا هذا حبرص ميكننا حينئذ أن هنيئ األشخاص الـذين ميكـن            . االقتصاد بل والتاريخ أيضاً   علم االجتماع و  
  .االعتماد عليهم يف العقود القادمة

     ولنضرب املثل فثمة حاجة لقاموس إجنليزي عريب يغطي كل الدول املتحدة باللغة العربية وحيتوي املـصطلحات                
وموضوع آخر يستحق االهتمام وهـو      . ل اهتماماً باالحتفاالت واألعياد الكاثوليكية    اإلسالمية يف ترمجة معقولة وأق    

الكلمات العربية يف املفردات األوروبية حىت يستطيع الناس أن يدركوا التراث الثقايف الذي قدمه العرب خالل القرون                 
ات أوروبا الغربية؟ إن قواميس إليـاس       ما الكلمات اليت انتقلت من العربية إىل لغ       . الوسطى وحىت يف أوقات أكثر قرباً     

اليت نشرت يف مصر سبة لعلم املعاجم ألهنا تعتمد فيما تقدم على معلومات مأخوذة فيما يبدو أهنم جنود بريطـانيون                    
أما دراسة اللهجات فإهنا . وحيتاج التعليم العام للغة العربية إىل توسيعه وتقويته بوساطة كتب منهجية جديدة   . سكارى
ى ما فعله الفرنسيون يف مستعمراهتم وما يفعله الروس يف الدراسات التركية يف أواسط آسيا جتزئة األسـلوب                  ال تتعد 

. هؤالء أساتذة إمربياليون خاضعون ويعملون لصاحل إمربياليتني مها األمريكيـة واليهوديـة           . من أجل السيطرة احمللية   
 لك فال يعرف أي منهما حقيقة العـامل اإلسـالمي وال            إحدامها متلك مستعمرة مغروسة يف قلب العامل العريب ومع        

  .يفهمون اإلسالم أكثر من الشحاذ اهلندوسي األعمى يتلمس الفيل حياول وصف ذلك احليوان
ماذا عملوا ليس فقط يف حبوثهم      .      الدراسة العليمة ضرورية ملعرفة نسبة األساتذة الصهاينة وتأثريهم يف كل امليادين          

من : "ميكننا أن نقرأ عن دراسات أجريت على يهود ليبيا يف فلسطني احملتلة           . يئة اجتاهات ومنع أخرى   ولكن أيضاً يف هت   
اليت نشرت يف كتاب عليم االجتماع مما جيعل األمر يظهر كأن هـؤالء             " دراسات الكهوف إىل مزارعي احلمضيات    

لقد كان الغزاة اإلسبان هو الـذين       ( س  اليهود يعاملون معاملة سيئة عندما كانوا يعيشون يف الكهوف جنوب طرابل          
ومل تذكر الدراسة حول زراعتهم الربتقال يف بيـارات معظمهـا           ) أجربوهم على الفرار إىل اجلنوب قبل أربعة قرون       

لقد عاش اليهود يف ليبيا وتونس ألكثر من ألفي سنة وكان تأثريهم الرئيس قبـل               . مغتصب من املواطنني الفلسطينيني   
 Cyrene عندما ثاروا ضد احلكومة الرومانية يف مدينة قورنيـة           Trajanان اإلمرباطور تراجان     حتت سلط  ١١٥سنة  



  ٤٩

تلك الثورة كشفت تدمري تلك املدينة، فاألعمدة الساقطة هناك هي نتيجة الزمن والتخريب اليهودي ملتعمد قبل زمن                 
ومن مث  "  معاد للسامية "هم املؤرخ بأنه    طويل من وصول العرب ومع ذلك فلو ذكر اإلنسان هذه احلقيقة التارخيية ليت            

يوجه انتباهنا إىل الدراسات االجتماعية حول اجلهود اليهودية وحنث على االنشغال بأمور أخرى كأن هذا أمر بطويل                 
  .بينما يطلق على جهود الفلسطينيني إليصال دعايتهم للعامل دعاية كاذبة وإرهاب. حقاً 

( ه اهلبات يتم تبادهلا بني جمموعة صغرية جداً وهكذا تظل الدراسـات العربيـة                    من ميّول هذه البحوث؟ مثل هذ     
ماذا يظهر االجتاه احلايل لبحـوثهم؟ مـن        . ضيقة وال تزدهر مطلقاً يف الواليات املتحدة األمريكية       ) ونادراً اإلسالمية   

 نادراً ما يتقامسوهنا مع من هـم        الذي جيب دعمه؟ لقد مسنوا بأموال مرسوم التعليم الدفاعي الوطين واملؤسسات اليت           
إن الطالب يف هذه املراكز يتحدثون عن احتالل فلسطني على أنه مشروع وأن اليهود يوفون جبميـع                 . خارج دائرهتم 

  .التزاماهتم الدولية واإلنسانية 
  .    ملن جيب إعطاء أي منحة دراسية؟ ما املوضوعات الدراسية اليت جيب دعمها

يت حتصل على معظم اهلبات كان هلا تعاون لصيق مع عضوية حمافظة على اسـتمرارها يف نطـاق                      إن اجملتمعات ال  
ففي شرق الواليات املتحدة تصل املساعدات إىل األقسام املعنية يف برنستون وهارفـارد             . اللبناين–التحالف اليهودي   

اليت غالبا ما تـشترك مـع       ( وبريكلي   ويف الغرب تتركز اجملموعة يف يوتا     ) آن آربر (وكولومبيا وشيكاغو وميتشجان    
وتدير جامعة يوتا مركز مشال أفريقيا يف تونس        . وجامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس وجامعة بورتالند     ) اجملموعة الشرقية 

بأموال املساعدات اخلارجية، وكذلك حتصل اجلامعة األمريكية يف القاهرة على هذه األموال ولكن ألهنا تـصرف يف                 
وكذلك عدد املسلمني يف هيئة التدريس قليـل        ( نتية فإن احملتوى اإلسالمي لدراساهتم منخفض جداً        أهداف بروتستا 

وقد رفـضت مدرسـة للبنـات يف    )  Bernard Weissجداً بينما تربز أمساء أساتذة زائرين من أمثال برنارد ويس 
ولكن ماذا عن التالميذ يف . ة بروتستانتيةالبحرين تعيني إحدى طالبايت يف منصب مدّرسة ألهنا مسلمة نظراً ألن املدرس       

املدرسة؟ ال بد من فحص دقيق هنا ليس فقط من قبل احلكومات اليت تقدم التأشريات املعنية ولكن من قبل مؤسسات                    
  .حبث يف هذا امليدان



  ٥٠

  الخاتمة واالستنتاج
ات املتحدة إىل كارثة يف تعاملها مـع              تناول هذا املسح جمتمع علماء الشرق األدىن وخرباءه الذين يقودون الوالي          

وبالرغم من أن اإلسالم ليس فيه منصب       . منهم مل يعِلموا بالدهم بدقة وبالتايل فهم ليسوا علماء حقاً         . الشرق األوسط 
القس إالّ أن هؤالء الرجال ينتحلون منصب القسس العليا من خالل عداوهتم لإلسالم ويطلبون الثقة اليت تصحب مثل                  

إن هدفهم أن جيعلوا اإلسالم يبدو كأنه من القرون الوسطى وبعيداً عن            . هر بالقوة وغالباً ما حيصلون عليها     هذا التظا 
 حني أنفق عمره يف ذلك، وأن ينـشروا اإلشـاعات   Von Grunbaumالعصر كما فعل الربوفيسور فون جرونبازم 

  .حوله ، وعندئذ يقع هؤالء فريسة أفكارهم الزائفة وخيدعوا بزيفهم
اللبنانيني واألقبـاط واألرمـن     ] بعض[     وليس اليهود وحدهم املصابون هبذا الفريوس بل يشاركهم فيه كذلك            

ال يوجه كل اللبنانيون األمور وهم ال ميثلون   . أو أي مرض معطل للقدرات    ) فقر الدم (ويستمر ُمضراً هبم كما األنيميا      
 الذين يعيشون على خرياهتم برغبتهم ويرفضون تأييدهم بإخالص،         ال العامل اإلسالمي الذي يكنون له العداء أو العرب        

فثمة طائفة من اللبنانيني غالباً ما حياولون األمور إىل اليهود عندما يكونون حتت الضغط وخباصة حينمـا ال يكـون                    
تـبعني  أو يقسمون األمور على أسـاس املـساواة م        ) وقد كان هذا داب اإلجنليز أيضاً     ( لديهم حق قانوين يف ذلك      

واملتزلفني يف دراسات الشرق األدىن هم يف الغالـب         ) املدّجنني( إن العرب املستأنسني    . املمارسة السياسية يف بالدهم   
  )١.(من اللبنانيني واألقباط

.     رمبا يكون من غري املمكن تغيري املراكز اجلامعية ولكن أي تغيري ميكن أن حيدث بسهولة مع تطور احلياة والسياسة             
وجيب أن نكـون متـزنني يف       . رأينا ضخامة الكوارث منذ االستيالء على فلسطني والتوسع املستمر يف احتالهلا          وقد  

وقد الحظنا كذلك تغريات يف املدن اجلامعيـة يف         . فاألزمة النفطية جتلب معها املخاطر      . مواجهة ذلك والتعايش مع   
وهكذا فمن األفضل تشجيع جهود جديدة      . ة ماقّيل ويوتا  أثناء منو املراكز يف جامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس وجامع        

( كلياً عدا بالنسبة للمراكز املوجودة مثل املركز اإلسالمي يف واشنطن ومعهد الدراسات اإلسالمية يف جامعة ماقّيـل        
ن مثـل   وجيب تدريب القيادات من بني الشباب املسلم ومتكينها يف مد         ) شريطة تطهريها من اإلدارة املعادية لإلسالم     

  .كما جيب تزويدهم بالوسائل فنجاز بعض نقاط هذا الربنامج) األمريكية(سيدر رابدز وأدمنتون ولندن وطليطلة 
     هناك حاجة حقيقية للدراسة األجنبية من أجل إجياد خربائنا للمستقبل، وجيب تقدمي املنح لتدريب هؤالء القـادة                 

 استحداث الوظائف هلؤالء الطالب وجنعل هلم ضماناً إن أمكن ألهنـم            اجلدد وبالتايل نغري اجتاه هذه الدراسات وجيب      
وال بـد مـن عقـد    . سيكونون علماء املستقبل ومع ذلك فيجب أن حنافظ عليهم من أن يصبحوا عاطلني بال عمل         

                                              
ن ندرك أن هناك الكثري من اليهود يؤيدون اإلسالم ومثة عدد من الكاثوليك يعرفون عن اإلسالم ولكن احلالة عموماً اليت تناولناها يف هذه املقالة هي                          حن - ١

  ) معدو التقرير.( ال شك احلالة املسيطرة أو الغالبة يف جامعاتنا وكلياتنا يف الوقت احلاضر
 أخطأ معدو التقرير هنا يف هذه العبارة فاهللا عز وجل يقول بأهنم أشد الناس عداوة للمؤمنني فكيف يؤيدون اإلسـالم؟ قـد                       اليهود ال يوثق هبم مطلقاً وقد     

  ) املترجم.( يتظاهر البعض باملساملة أحياناً ولكن ذلك أيضاً من خططهم جيب أن ال ننسى أيداً بين النضري وبين قينعاع واخلونة بين قريظة وكلهم خائنون



  ٥١

الندوات واملؤمترات اخلاصة بنا حىت يكون لنا سيطرة أكرب على املتحدثني وعلى املوضـوعات املطروحـة وخباصـة                  
  .ملوضوعات املقترحةا

      وأخرياً ما هي تكاليف هذا العمل؟ لقد ذكرت سابقاً األغاخان الذي ذُكر أنه أعطى نصف مليون دوالر جلامعة                  
فماذا نفهم من هذا اجلهد؟ يبج عدم إهـدار         ) الحظ ليس اإلسالمية  ( هارفرد الستحداث كرسي الدراسات اإليرانية      

هلدايا مثل السجاد ،جيب عدم إعطاء األموال للمعاهد احلكومية و ال لألفراد غري             املال هكذا ، وجيب عدم السماح با      
وإن أي برنامج يوضع ينبغي أن يتجاوز السنة حىت ميكـن           . الرمسيني سوى يف حالة تقديرهم ومكافأهتم على إجنازهم       

  .مراقبته ومتابعته
إن حاجتنا األوىل هي    ) ١.(ثاً وتطبيقاً للعالج      قصدت أن تكون هذه اخلطوط العريضة غامضة حىت تصبح املسألة حب          

حتليل األوضاع وأن نتأكد من القوى اليت نعمل معها وبعد ذلك جيب أن حندد ما الذي ميكن إجنازه مث نبدأ يف رسـم           
وعندما نصل إىل تلك املرحلة فقط نستطيع عندها أن نبذل الوقت يف مشروعات لربنامج أكثر تناسـباً                 . خطة العمل 
  .  الشرق األدىن والدراسات اإلسالمية يف جامعات أمريكا الشماليةلدراسات

        

                                              
 كثري من املعلومات يف هذه الدراسة حتتاج إىل حتديث وقد أصدرت امللحقية التعليمية بسفارة اململكة العربية السعودية دليالً للجامعات واملعاهـد الـيت                        - ١

علومات فقط دون التحليـل     تقدم الدراسات العربية اإلسالمية ودراسات الشرق األوسط ومل يتمكن املترجم من اإلفادة منه يف هذه الترمجة رغم أنه يقدم م                   
وأرجو أن يتم نشر كتايب عن مراكز البحوث واملعاهد وأقسام الدراسات العربية واإلسالمية والشرق أوسطية يف واشنطن العاصمة ففيه بعض                    . والنقد عموماً 
  . النقد والتحليل



  ٥٢

  
  القسم الثالث

  
   )*(دراسة في االستشراق األمريكي المعاصر

  
  

  تمهيد
االستشراق األمريكي املعاصر أو الدراسات العربية اإلسالمية يف الواليات املتحدة األمريكية  موضوع واسع                        

ومن املغامرة احلديث عنه يف حماضرة واحدة، كما أن من الصعب احلديث عن هذا االستـشراق                ومتشعب وعميق ،    
ولكن ما يشفع يل يف احلديث يف هذا املوضوع أن حبثي لرسالة الـدكتوراه              . دون معايشته عن قرب لفترة من الوقت      

و برنـارد لـويس     ."خ اإلسـالمي  منهج املستشرق برنارد لويس يف دراسة اجلوانب الفكرية يف التاري         : " كان بعنوان 
Bernard Lewis مث ١٩٧٤عاش يف بريطانيا حـىت عـام   .   إجنليزي األصل يهودي امللة صهيوين الرتعة وامليول ، 

انتقل إىل الواليات املتحدة األمريكية  ليعمل يف جامعة برنستون ، وكان هلذا املستشرق عـالقات وثيقة بالواليـات                   
خلمسينيات من هذا القرن حيث عمل أستاذا زائراً يف العديد من اجلامعات األمريكية، وانتدبته              املتحدة األمريكية  منذ ا    

وزارة اخلارجية الربيطانية للقيام جبولة يف عدد من اجلامعات األمريكية  وإلقاء بعض احملاضرات العامة والتحـدث يف                  
  . اإلذاعة والتلفاز 

يف جامعة برنستون، كما التقيت معظم زمالئه يف تلك         ) ١٩٨٨كتوبر  أ( ١٤٠٨   وقد أتيحت الفرصة يل للقائه عام       
وزرت معهـد أنـانربج     . اجلامعة وحضرت عدداً من النشاطات يف مركز دراسات الشرق األوسط يف تلك الفترة              

Annanberg            وتعرفـت علـى    .  للدراسات اليهودية ودراسـة الشرق األدىن الذي كان لويس حينذاك مديراً لـه
األمريكي من خالل دراسة كتـابات برنارد لويس وما كتب عنه باإلضافة إىل دراسة كتابات غريه مـن      االستشراق  

  .الباحثني األمريكيني حول اإلسالم عموماً والسيما التاريخ اإلسالمي
حيـث  ) ١٩٩٥ (١٤١٦   واستمرت صليت باالستشراق األمريكي من خالل رحلة علمية قمت هبا يف صيف عام              

أمريكية والتقيت كثرياً من الباحثني ورؤساء األقسام ورؤساء املعاهد املتخصصة يف دراسات الشرق             زرت تسع مدن    
جامعة جورج تاون وجامعة انديانا وجامعة كاليفورنيا يف بريكلي ويف لوس أجنلوس ،             : ومن هذه اجلامعات    . األوسط

كمـا زرت معهـد     . كوملبيا وجامعة نيويورك  وجامعة فيالنوفا وجامعة متبل يف فيالدلفيا وجامعة برنستون وجامعة          

                                              
 اإلسالمية الذي عقد يف تطوان باملغرب يف الفتـرة مـن            هذا اجلزء كان يف األصل حماضرة ألقيت يف املؤمتر الدويل حول االستشراق والدراسات             •

والثقافة ، وكلية اآلداب جبامعة عبد املالـك         ونظمه كل من املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم      ) م١٩٩٦نوفمرب٢٨-٢٦(١٤١٧رجب  ١٧-١٥
  ١٤١٩/١٩٩٨، ١٥ع ،  اإلسالم اليومنشرت هذه الدراسة يف جملة . السعدي يف تطوان



  ٥٣

الشـرق األوسط ومعهد الواليات املتحدة للسالم ومعهد بروكنجز، ومعهد الدراسات الدولية املتقدمة جبامعة جون              
كما زرت جملس الشؤون اخلارجية بنيويورك ، ومكتبة الكوجنرس واملعهد العاملي للفكـر             . هوبكرت بواشنطن العاصمة  

  .اإلسالمي 
ويتابع الباحث الدراسات االستشراقية األمريكية  من خالل بعض الدوريات والنشرات اليت تصدر عن املعاهـد                    

وسوف أتناول يف هذه الدراسـة      .ومؤسسات البحث العلمي ومراكز دراسات الشرق األوسط يف الواليات املتحدة         
  تيةبعض مالمح االستشراق األمريكي املعاصر من خالل املباحث الثالثة اآل

  .حقيقة املعرفة وأهدافها ووسائل احلصول عليها: املبحث األول 
  .ظاهرة االستشراق اإلعالمي  : املبحث الثاين
  "   األصولية" االهتمام باحلركات اإلسالمية: املبحث الثالث



  ٥٤

  المبحث األول
  :حقيقة المعرفة  وأهدافها ووسائل الحصول عليها

      
يف  تعريفه لالستشراق أبرز خصائصه وهي املعرفة من أجل اهليــمنة والـسيطرة                    كان إدوارد سعيد قد حدد      

وانربى كثريون لنقد كتاب إدوارد سعيد ومن أبرز هؤالء  برنارد لويس الذي زعم أن االستشراق إمنا هـو مـن             )١(
 الباحث الغـريب    أجل املعرفة فقط أو العلم من أجل العلم  ،وقد أكد هذا يف حواره مع الباحث، وأضاف لويس بأن                  

يف العلوم اإلسالمية شأنه شأن التاجر فكما أن التـاجر يريد أن يرفع رصيده من األرباح فكذلك املستشرق يريد أن                   
  ) ٢.(يزيد معرفته

"      ولكن رأي إدوارد سعيد له من يؤيده ومن هؤالء األمريكي املسلم خالد حيي بالنكنشب الذي كتب يقول بأن                   
ا اجملال هو خلق وسيلة حتكّم عن طريق املعرفة ، ويتضح ذلك جلياً يف وسائل اإلعـالم املرئيـة                   الغرض من إنشاء هذ   

غـري مـسلمني   " خرباء" واملسموعة واملطبوعة حيث ال يكاد يسمح للمسلمني بالتحدث عن اإلسالم ، بل تتم دعوة        
اإلسالم ، ويـتم اختيـار أفـراد    ذوي خلفيات يهودية أو مسيحية أو علمانية أو خلفيات عربية قومية للتحدث عن             

ولـو  ) ٣."(اجملمـوعة األخرية بدقة مثل فؤاد عجمي وهو مسلم   لبناين يبدو أنـه مأجور لكي يدافع عن إسرائيل                 
كانت املعرفة من أجل املعرفة ملا ظهر التحيز  يف الدراسات العربية اإلسالميةيف الواليات املتحدة حيـث يؤكــد                   

ومما الشـك فيـه أن      :" ويقول. األمريكية  والصهيونية تتفقـان فيما يتعلق باإلسالم        بالنكشب بأن وجهيت النظر     
على الرغم من   -املسـاق األكادميي املتحكم يف جمال الدراسات اإلسالمية متحيز بشدة ضد اإلسالم الذي يتم وصفه               

و  ...معرقل ، ومتخلـف     بأنه دين عنصري ومتحيز جنسيـاً ونظري ومشويل ، و        -استخدام عبارات تلميحية ومهذبة   
  )٤."(وغري قادر على التفكري التحليلي

     وحتدث األستاذ يوشع صادق يف ندوة عن الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األمريكية  فذكر بأن مـن                  
تزويـد   حتليل أسباب انتشار اإلسالم يف الواليات املتحدة وعدة أقطار أخرى مث             -١:أهداف هذه الدراسات ما يأيت    

تـوفري   " -٢". حكومة الواليات املتحدة هبذه املعلومات ليتسىن هلا على ضوئها حتديد وصياغة سياستها اخلارجيـة             
 -٣".معلومات كافية عن اإلسـالم يف معرفة ما جيري يف العامل اإلسالمي وملاذا يتصرف املسلمون على هذا النحـو                 

للعمل يف الدول اإلسـالمية ويف أوسـاط اجملتمعـات         " ممثليها  وهذا اهلدف خاص باهليئات التنصريية وذلك إلعداد        
                                              

١ -Edward Said. Orientalism. (New York: 1987)p   
 

االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التـاريخ      : ، ونشر كملحق يف كتايب    ١٩٨٨ أكتوبر   ٢١حوار للباحث مع املستشرق برنارد لويس يف برنستون          - ٢
   )١٩٩٥-١٤١٦: الرياض(. دراسة تطبيقية على كتابات برنارد لويس: اإلسالمي

 اجلامعات األمريكيـة     وقائع الندوة األوىل للدراسات اإلسالمية والعربية يف       يف " الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات األمريكية      . "خالد حيي بالنكشب     - ٣
   .٢٨-٢٤ص) بدون تاريخ): فريجينيا(فريفاكس.
  .  املرجع نفسه- ٤



  ٥٥

واجلاليات اإلسالمية، وضرب املثل مبدينة دترويت اليت تقطن فيها جالية  عربية مسلمة كبرية، وأضاف بأن الدورات                 
  )١."(صريهماليت تعقد لتدريس اإلسالم وتعاليمه هدفها تدريب الكهنة على كيفية حتويل املسلمني إىل مسيحيني أي تن

    ويتضح حرص احلكومة األمريكية  على هذه املعرفة من خالل أمور كثرية منها أن احلكومة الفدرالية تقوم بتقدمي                  
كما أن أساتذة اجلامعات    .الدعم لعدد من مراكز دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات اخلاصة واجلامعات احلكومية           

ية تتم دعوهتم لتقدمي شهاداهتم إىل جلان الكـوجنرس األمريكـي وحـىت             واملتخصصني يف الدراسات اإلسالمية العرب    
 ثالث جلسات استمـاع قدم عدد كبري من املتخصـصني          ١٩٨٥وقد عقدت عام    . املخابرات املركزية األمريكية      

شهاداهتم وحبوثهم حىت وصلت إىل اثنتـني وأربعني صفحة وكانت هذه اجللسات خمصصة ملوضـوع األصـولية يف                 
كما أن املؤمترات اليت تعقد هنا وهناك باإلضـافة إىل          . وقد عقـدت جلسات أخرى فيما بعد     ) ٢.( اإلسالمي العامل

يف أديان العامل وخباصة اإلسالم واليهودية والنصرانية الذي حـشدت لـه            " األصولية"مشروع جامعة شيكاغو حول     
  . و احلكومة األمريكيةاجلامعة عشرات العلماء للبحث فيه البد أن يطلع على نتائجه مسؤول

    وباإلضافة إىل هذه املصادر من املعلومات فهناك مندويب مكتبة الكوجنرس يف أحناء العامل العريب اإلسالمي الـذين                 
  .يلتقطون كل جديد من كتب ومنشورات وقصاصات صحفية يتم تزويد املسؤولني هبا يف احلكومة األمريكية 

 املعلومات عن طريق الطالب العرب املسلمني يف اجلامعات األمريكية  وخباصة                 ويسعى األمريكيون للحصول على   
وقد أشار أمحد عبـد احلميـد       .الذين يعدون رسائل املاجستري والدكتوراه يف العلوم اإلنسانية واالجتمـاعية وغريها         

 وخباصة تلك الـيت تتعلـق       غراب إىل هذه املسألة وأكد على أن بعض الرسائل العلمية تشبه املعلومات االستخباراتية            
باحلركات اإلسالمية حيث يكـون الطالب املسلم أكثر قدرة على حتصيل املعلومات مـن البـاحثني األجانـب ،                  

وقد أشار إدوارد سعيد إىل هـذا األمـر         ). ٣(باإلضافة إىل أن الطالب الذي يعـد رسالة جامعية بعيد عن الشكوك          
يعدون رسائلهم اجلامعية حول لبنان ، فقال هلم بأن يكتبوا عن لبنان حني             حيث التقى بعض الطالب اللبنانيني الذين       

ملاذا ال تكتبون عن أمريكا؟ لستم هنا لكي تكتبـوا          : " يكونون يف لبنان أما يف أمريكا فإن عليهم الكتابة عن أمريكا          
  ) ٤. "(يكاهنا يتوجب عليكم أن تشاركوا يف اجلداالت الدائرة حول أمريكا يف أمر..... عن أنفسكم 

                                              
 ، مرجع   اجلامعات األمريكية    يف   ة األوىل للدراسات اإلسالمية العربية    وقائع الندو يف  ." تدريس العلوم اإلسالمية باجلامعات األمريكية      . " يوشع صادق - ١

  .٢٣-١٩ص صسابق، 
٢-  Islamic Fundamentalism  and Islamic Radicalism. Hearings before the Sub committee on Europe And The Middle 
East of The Committee of Foreign Affairs. House of Representative of 990 Congress, June 24, July 15 and 
September30.  

  ص ) ١٤١٥: بريمنجهام.(رؤية إسالمية لالستشراق. أمحد عبد احلميد غراب - ٣
 عندما كان الباحث يعيش يف الواليـات        ١٥٠-١٤٩ص)١٩٩٦:عّمان(ترمجة وحترير صبحي حديدي      . تعقيبات على االستشراق  .ادوارد سعيد   - ٤

ثا للدراسة اجلامعية أدرك أن عليه أن يعرف اجملتمع الذي يعيش فيه ومن ذلك أن انتشرت يف وقت من األوقات رواية جـورج أورويـل                         املتحدة مبتع 
وكانت أمريكا تعاين مـن     . وخباصة عندما كشفت الصحافة أن مكتب التحقيقات الفدرالية حيتفظ مبلفات لعدد كبري من املواطنني العاديني                ) ١٩٨٤(

 فيتنام فتعرف إىل هذه االجتاهات، كما كانت القناة التلفزيونية التعليمية يف جامعة والية أريزونا تقدم كثرياً من احلقـائق عـن اجملتمـع                        ويالت حرب 
  . األمريكي اليت ال يعرفها الشخص العادي



  ٥٦

     وهناك وسيلة أخرى يف احلصول على املعرفة وهي عن طريق األساتذة العـرب املـسلمني الـذين تـستقطبهم                   
اجلامعات األمريكية حيث يقوم هؤالء األساتذة باملشاركة يف املؤمترات والنـدوات ويقومون بالتـدريس اجلـامعي               

وقد كتب إدوارد سـعيد عـن ذلـك         . لعامل اإلسالمي العريب  وُيَعّدون مصدراً مهماً للحصول  على املعلومات عن ا        
العديد من املثقفني العرب يأتون  إىل أمريكا لكي يدرِّسوا أو يكتبوا عن الشرق األوسط ، و مثّـل لـذلك                     :" بقوله

كبري قضى ثالث سنوات وُجل ما فعله هو تدريس الشرق األوسط           " ناقد"الذي يفَترض أنه    " بصادق جالل العظـم    
" ويضيف بـأهنم    " صغار أمريكا ، ذلك نوع من النرجسية اليت تدعو إىل األسى عنـد قسم من املثقفني العرب                 إىل  

ألهنم يكتبون عن العامل العريب بالفرنسية يف فرنسا وباإلجنليزية يف أمريكا وبريطانيا وينظـر              " غيتو" أسرى حالة من ال   
  )١." (إليهم كمخربين حمليني

ساتذة الذين تقدم هلم الفرصة للعمل يف اجلامعات األمريكية  هم يف الغالب مـن أصـحاب                     ومن املالحظ أن األ   
االجتاهات العلمانية أو املتغربني وهؤالء بطبيعتهم يعيشون حالة من االنبهار بالغرب ، ولطبيعــة حقـدهم علـى                  

والحظت أيضاً أن الذين    . لب منهم االجتاهات اإلسالمية فإهنم يتربعون باملعلومات اليت تطلب منهم وحىت اليت ال تط           
( أو الكليــة العامـة    ) بريطانيـة ( أو كلية فيكتوريا  )  الليسيه  (يدرسون يف املدارس اخلاصة مثل املدارس الفرنسية        

يواصلون دراساهتم العليا يف الغرب ، وحيصل بعضهم على الفـرص للتـدريس والعمـل يف اجلامعـات                  )  أمريكية
   )*.(األمريكية

الرقابـة اإلعالميـة    "د يل هذا االجتاه يف أكثر من حالة فحني كنت أحضر ندوة جبامعة نيويورك بعنوان                    وقد تأك 
كان أحد املتحدثني هو حممد دلبح الذي قرأ حبثاً من عشر صفحات أو أكثر حشد فيها معلومات                 ." واملصاحل القومية 

ضور معرفة هذه املعلومات لو مل يقدمها هلـم هـذا           كثرية عن الرقابة اإلعالمية يف دول اخلليج العريب، وما كان للح          
وبالرغم من أن مـشاركيت قـد   . املشارك ،باإلضافة إلـى الروح اهلجومية على هذه البالد العربية وكأهنا بالد أعداء   

قدمت بعـض املعلومات عـن  الرقابة اإلعالمية لكنها يف الوقت نفسه تناولت الشكوى مـن اهليمنـة الفكريـة                  
ن خالل البث املباشر الذي يسيطر عليه إنتاج هوليوود ، وقد أشرت إىل مناشدة الرئيس األمريكي ألربعمئة                 الغربية م 

كما أشرت إىل كتاب مايكـال     . من شخصيات عامل السينما بأن خيففوا من جرعـات اجلنس واجلرمية يف األفالم             
 وقد أغضب أرباب صناعة السينما يف أمريكا        الذي يعد أعنف هجوم تتعرض له هوليوود      ) أمريكا وهوليوود   (ميدفيد  

  .، وقد وجدت صعوبة يف احلصول عليه
     ومن وسائل حتقيق املعرفة بالعامل العريب اإلسالمي اليت تبذل  اجلامعات األمريكية  ومراكز البحـوث ومعاهـد                  

  :الدراسات جهوداً كبرية جداً يف سبيلها ما سأذكره عن بعض اجلامعات فيما يأيت

                                              
  سعيد ، مرجع سابق - ١
  . بريوت وهشام شرايب وغريمها من الذين درسوا يف املدارس األجنبية من هؤالء على سبيل املثال فؤاد عجمي الذي خترج يف الكلية األمريكية يف*



  ٥٧

  ة نيويورك جامع
. ١٩٩٦ فربايـر  ٩و٨التاريخ واهلوية يف األفالم الوثائقيـة يف الـشرق األدىن          : ثقافات متواصلة   :"  ندوة بعنوان  -١

وشارك يف الندوة كل من ليلى أبو لغود ومايكال جليسنان وزخاري لوكماين، ومحيد دياين،  ومتاثي ميتشال وخالد                  
  . ائر وإسرائيل وفلسطني ومصر ولبنان واملغربفهمي وقد تضمنت الندوة عرض أفالم من اجلز

وهي من ست حلقات حسب املناطق اجلغرافية للشرق األوسـط          " الرقابة اإلعالمية واملصاحل الوطنية     "  نـدوة   -٢
ومن هذه الندوات واحدة حول اجلزيرة العربيـة شاركت فيها         . باإلضافـة إىل  ندوة حول الصحافة العربية املهاجرة       

 كــارابيكو املتخصصة يف العلوم السياسية و مديرة املعهد األمريكي للدراسـات اليمنيـة جبامعـة                كل من شيال  
ريتشموند بوالية فريجينيا والصحايف حممد دلبح الذي يعمل  مراسالً لعدد من الصحف واجملالت اخلليجية يف واشنطن                 

 فكانت حول الصحافة العربية املهـاجرة       أما احللقة األخرى  .  ١٩٩٦فرباير  ٢٧وعقدت الندوة يف    . ١٩٧٨منذ عام   
. رئيس حترير جريدة احلياة اللندنية وملحم كرم مراسل إذاعة مونـت كـارلو            -وشارك فيها كل من جهاد اخلازن       

  .  ١٩٩٦ أبريل ١٩وعقدت يوم 



  ٥٨

  :  جامعة هارفارد
 وبعض املراكـز         تصدر جامعة هارفارد نشرة نصف شهرية تتضمن نشاطات مركز دراسات الشرق األوسط ،            

القريبة، وهو ليس قسماً علمياً ولكنه يقوم بالتنسيق بني األقسام املختلفـة اليت هتتم بالدراسات العربية واإلسـالمية                 
( مثل قسم اللغة واآلداب ، وقسم األديان ، وقسم العلوم السياسية ، وقـسم اجلغرافيـا، وقـسم علـم اإلنـسان                     

  :ومن نشاطات هذه اجلامعة وهي كثرية جداً. اخل...وقسم االجتماع ) االنثروبولوجي
ألقاها جيمس مونتجمري املتخصص يف األدب العريب مـن         " غالم نصراين يف أغنية أليب نواس     "  حماضرة بعنوان    -١

  .جامعة أوسلو
" شارك  فيها جون اسبوزيتو وكانت حماضرته بعنـوان     " حتد أم هتور  : اإلسالم السياسي   :"  حلقة دراسية بعنوان   - ٢

ومن موضوعات الندوة النصوص والتقاليد ، املواجهـات العقديـة ، وموضـوع             " العالقات النصرانية اإلسـالمية  
وعقدت هذه احللقة يف جامعـة     . العالقات اإلسالمية النصـرانية يف الغرب ، وإصالح الدين للقرن الواحد والعشرين          

  .جورج تاون بواشنطن
حتليل للكتابات الـيت صـدرت      : ة فحص الدولة يف  الشرق األوسط      إعاد:" ، حماضرة بعنوان  ١٩٩٥سبتمرب  ٢١ -٣

 كبري باحثني من مركز دايان لدراسات الشرق األوسط ومشال أفريقيا           Kosteinerقدمها يوسف كوستاينر    ." مؤخراً
  . جبامعة تل أبيب

 من  Gary Sickقدمها جاري سيك " اجتاهات جديدة يف اخلليج الفارسي :"  حماضرة بعنوان ١٩٩٥ أكتوبر ٥-٤
  .جامعة كوملبيا بنيويورك

قدمها أوليفر روي من املركز القومي      " اإلسالم السياسي بني القومية اإلسالمية  واألصولية       :" ١٩٩٥ نوفمرب   ١٤ -٥
  .للبحوث العلمية بباريس

قـدمها  ." اجتاهات معاصرة يف الفكر املعاصر وتطبيقات يف أصول الفقـه         :"  حماضرة بعنوان  ١٩٩٥ نوفمرب   ١٤ -٦
  .الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ، عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ، وعضو اجملمع الفقهي

  :الرسائل العلمية
     تعد الرسائل العلمية من أفضل مصادر املعرفة عن العامل العـريب اإلسالمي، ومن الصعب حصر الرسائل ولكـن                 

سائل اليت تتناول اإلسالم يف النواحي العقدية والتشريعية ويف التاريخ وغريه، كما تتناول             فيما يأيت مناذج من هـذه الر     
  .بعض القضايا املعاصرة

  ١٩٧١جامعة برنستون " بناء األسرة يف اإلسالم:" محودة عبد العاطي-١
  .١٩٧٣جامعة بنسلفانيا ." النظرية اإلسالمية يف العالقات الدولية:"  عبد احلميد أبو سليمان-٢
اجلامعـة  ." دراسة مقارنة : التأثري الواضح للشريعة يف ختفيض عدد اجلرائم يف اجملتمع السعودي         ."  بكر حممد باشا   -٣

  .١٩٧٩األمريكية  العاملية 
  .١٩٧١جامعة اميوري بوالية اتالنتا " دراسة مقارنة:الدميوقراطية الدستورية واإلسالم ."  شويكار إبراهيم علوان -٤



  ٥٩

  .١٩٧٤جامعة يوتا " وضع النساء يف اجملتمعات العربية املسلمة ." باراست  على أكرب -٥
  .١٩١٦جامعة كوملبيا عام " يف الزواج والطالق] وليس اإلسالمي[ القانون احملمدي."  أمحد شكري -٦
 توضيح من خـالل نـص       ١٥٨٠-١٤٦٢يف األدب اإلجنليزي    ] وليس اإلسالمي [العامل احملمدي .  فؤاد شعبان    -٧

  .١٩٦٥جامعة ديوك . اإلخوان اإلجنليز الثالثةكتبه
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 من الصعب على اجلهد الفردي متابعة النشاطات العلمية حــول العـامل العـريب               :المعاهد ومراكز البحوث  
اإلسالمي يف الواليات املتحدة، ولكّني أشري إىل  بعض املراكز واهليئات املهمة ذات النشاط الواضح يف هذا اجملال اليت                   

  :االشتراك فيها بالعضويةأوعن طريق االطالع علىبعض إنتاجها العلمي ومنهاتيسر يل 
وهي إحدى اهليئات التابعة لرابطة  دراسات  الشرق األوسط ، وهلـا             ) رابطة دراسات النساء يف الشرق األوسط     (-أ

طـة دراسـات    عضوية مستقلة وتصدر نشرة ربع سنوية ، كما تعقد اجتماعاً سنوياً ضمـن االجتماع السنوي لراب              
ومن خالل متابعة أعداد النشرة اليت تـصدرها الرابطـة يتـضح اهتمـامهم بـالفكر التغـرييب                  . الشرق األوسط   

وقد حضرت مندوبة من الرابطة معرض القاهرة الدويل العام املاضي وأعـدت            .املرأة" حترير" العلماين،ودعاة ما يسمى  
اليت أجرهتا مندوبة الرابطـة مع الشاعرة السعودية فوزيـة  أبـو            تقريراً عن جناح املرأة يف املعرض، ومن املقابالت         

وصرحت  الـشاعرة  . ووصفت فوزية أبو خـالد  بأن ِشْعَرها يعد من طراز رفيع يف الشكل وصريح يف حمتواه       .خالد
 تعمـل   السعودية  بأهنا طردت من وظيفتها التدريسية يف كلية البنات يف إحدى  اجلامعات السعودية، ولكنها مازالت                

وبالطبع فإهنا كما صرحت ما تزال متارس الكتابة بالرغم من أكثر كتاباهتا ال تنشر              . يف اجلامعة يف إدارة ختطيط املناهج     
  )١.(يف السعودية

 ١٩٨٤تأسس هذا املعـهد يف واشنطن العاصـمة يف عـام           :واشنطن العاصمة - معهد الواليات املتحدة للسالم      -٢
وتقوم احلكومة األمريكية  بتعيني    . حيث يتوىل الكوجنرس األمريكي توفري ميزانية املعهد        بدعم من احلكومة األمريكية       

ومع ذلك فاملعهد مؤسسة مستقلة غري منحازة منعزلة عن مؤسسات الضغط السياسي ، ولكنـه               .جملس أمناء املعهد    
. ث والتحليـل واملعلومـات    قادر على مساعدة الفرع التنفيذي من احلكومة األمريكيـة  واآلخرين بتقدمي البحـو            

" للتوصل إىل حلول سلمية للمشكالت الدوليـة        ) األمريكية  (تقوية قدرات األمة    " ويهدف هذا املعهد أساساً إىل        
  :وذلك عن طريق

 حتريك أفضل املواهب الدولية من مؤسسات البحوث واألكادمييات واحلكومات ملساعدة صّناع القرار بتقـدمي               -١
  .إبداعي لكيفية معاجلة املشكالت العاملية من خالل الطرق السياسيةأفضل تقومي مستقل و

 التوصل إىل حلول للمشكالت أو اخلالفات الدولية من خالل طرح املشكالت وإعداد املفاوضـني األمـريكيني                 -٢
  .ليقوموا بدور الوسطاء

  .ساطات ومهارات التفاوض تدريب املتخصصني يف الشؤون الدولية يف إدارة املشكالت وأساليب احللول والو-٣
 رفع مستوى الطالب واجلمهور حول املشكالت الدولية وجهود السالم من خالل املنح والبعثـات الدراسـية                 -٤

  ) ٢.(واملطبوعات واالتصاالت اإللكترونية واملؤمترات 

                                              
١ -The Middle East Women’s Studies :The Review. Vol. XI ,No.1,March 1996. 
٢ - United States Institute of Peace FACTS SHEET, September 1995 and ة ، السنة  ، املعهد العريب للدراسات الدوليالرسالة اإلخبارية
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اليهودي ، كمـا يهـتم           ويهمنا يف هذا السياق اهتمام املعهد بالعامل العريب اإلسالمي وخباصة الصراع اإلسالمي             
وقد عقد املعهد العديد من املؤمترات والنـدوات وورش العمـل     "  األصولية " أو" اإلسالم السياسي "املعهد مبوضوع   

كما علمت بأن املعهد كلّف سعد الدين إبراهيم من اجلامعة األمريكية  يف القـاهرة بإعـداد                 .  لدراسة هذه القضية  
ومن الطريف أن ميزانية قسم دراسات الشرق األوسـط كانـت مليـونني             .صردراسة عن احلركات اإلسالمية يف م     

  )١.(١٩٩٢ومائتني ومثانني ألف دوالر لعام 
  :  وفيما يأيت عرض موجز لبعض ندوات املعهد

 أدار الندوة كل من باتريشيا كاريل مـن     ١٩٩٤ يونيو   ٢-١.حتليل دور تركيا يف   الشرق األوسط       : جاٌر عنيد    " -أ
 ، وقد شارك يف الندوة ثالمثئة باحث أكادميي وسياسي من تركيـا             Lehighي باركي من جامعة ليهاي      املعهد وهنر 

ونظراً ألمهية املوضـوع فقد قرر املعهد نـشر تقريـر          .ومصر وسوريا وإسرائيل وإيران وأوروبا والواليات املتحدة        
  . ب يضم مسامهات املشاركنيالندوة، كما ينوي املعهد نشر كتا مفصل يلخص أهم اآلراء اليت طرحت يف

 ، بالتعاون مع مركـز التفـاهم اإلسـالمي          ١٩٩٤ مارس   ٣-٢. اإلسالم السياسي يف الشرق األوسط    :  ندوة -ب
 -وقد رأس املعهد ديفيد ليتـل     . النصراين التابع ملدرسة اخلدمة اخلارجية يف جامعة جورج تاون بواشنطن العاصمـة            

اإلنسان، واشترك معه يف رئاسة املؤمتر نورتون هالربن من موظفي جملـس            املتخصص يف األديان واألخالق وحقوق      
  :وقد حدد ليتل يف كلمته االفتتاحية أهداف املؤمتر يف النقاط الثالث اآلتية.األمن القومي

  . التحديات اليت يقدمها اإلسالميون للغرب-١ 
  . كيفية التفريق بني العمل السياسي املتطرف والعنف-٢
  .والسياسية والدينية وحل األزمات  التغريات -٣

أما املشاركون فمن أبرزهم ليسا أندرسون مديرة معهد الشرق األوسط جبامعة كوملبيا، وديرك فاندوال مـن كليـة                  
ورميون بيكر من اجلامعة األمريكية  يف       . دارموث ، وسيد وايل نصر الذي حتدث عن اجلماعة اإلسالمية يف باكستان           

وف رئيس معهد واشنطن لدراسات الشرق األوسط، وجويس ديفس مارسيه من إذاعة صوت             القاهرة و روبرت ساتل   
أمريكا، وشاؤول ّخباض من معهد الواليات املتحدة للسالم، وجيمس إتكنـز السفري األمريكي السابق  يف السعودية،                

  .وسعد الـدين إبراهيم املتخصص يف علم االجتماع يف اجلامعة األمريكية  يف القاهرة
 وحضرها كـل    ١٩٩٤ يونيه   ١٦     وقد عقد املعهد ندوة خاصة أو ورشة عمل لتقومي نتائج الندوات السابقة يف               

  .من  روبرت بلالترو وديفيد ساترفيلد وبرنارد لويس 

                                              
  .٦-٣ص. ١٩٩٤أبريل /السنة السابعة ، العدد الثاين ، مارس ، الرسالة اإلخبارية للمعهد العريب للدراسات الدوليةيف . مؤمترات - ١
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  ظاهرة االستشراق اإلعالمي : المبحث الثاني
" أن االستشراق الصحايف إمنا هـو       مشرياً إىل   ) ظاهرة االستشراق الصحايف    (     كتب حسن عزوزي حتت عنوان      

أحد إفرازات املؤسسة االستشراقية احلديثة فينضوي حتت لوائها عدد من هائل من الصحفيني املختـصني يف شـؤون            
" وأكد عزوزي على االرتباط بني االستشراق األكادميي والصحايف فهو يرى أن األكـادمييني            ..." اإلسالم واملسلمني 

 تكوين وتأهيل أولئك الصحافيني الذين ما فتئوا يقتاتون على موائدهم ويتزودون منـها              سامهوا بشكل أو بآخـر يف    
  ) ١." (بأفكارهم وطروحاهتم الواهية

     وأذكـر أنين سئـلت عن تعريف االستشراق فرجعت إىل التعريفــات املشهورة يف هذا اجملال منذ كتـاب                
صطفى السباعي  وإدوارد سعيد وأمحد عبد احلميد غراب ،          فلسفة االستشراق ألمحد مسايلوفيتش وحسني هراوي وم      

ولكين رأيت أن بعض التعريفات حيدد االستشراق بالبحث األكادميي والبعض اآلخـر يقدم حكماً على االستشراق               
 بأن االستـــشراق ال    -  وكان هذا قــبل قـراءة مقالـة عزوزي         -من خالل التعريف فرأيت أن أضـيف       

  ه فـي الدراســات األكادميية بــل إنميـــكن حصــــر
 اإلعـالم  يقوم بدور مهم وخطري يف الترويج  ملقاالت املستشرقني وخباصة املتحاملـة واحلاقـدة علـى اإلسـالم               
واملسلمني، واإلعالم الشك يعين الصحافة واإلذاعة والتلفاز والسينما وحىت األفالم الكرتونية املوجهة لصغارنا فذلك              

كما أضفت إليه أن من االستشراق ما تقوم به احلكومات الغربية ممثلة يف مراكز حبوثها ويف خمابراهتا                 .  كله استشراق 
من عقد ندوات وتكليف باحثني بتقدمي حبوثهم ودراساهتم هلذه األجهزة، وذكرت أنه يلحق باالستشراق ما يكتبـه                 

  ). ٢(باحثون عرب مسلمون على هنج املستشرقني 
حبث االسشتراق الصحايف فهو أننا وقع يف روعنا يف البالد النامية مصداقية اإلعالم الغـريب وقدراتـه                      وأما أمهية   

اهلائلة يف الوصول إىل اخلرب ، وبذل اجلهود الكبرية يف تغطية األحداث يف العامل باإلضافة إىل تقدمي التحليل والدراسة                   
ق بقضايا العامل اإلسالمي السياسية والفكريــة والعقديـة         لكن ما مدى صحة هذه املصداقية فيما يتعل       . مع األخبار 

والتارخيية؟ لقد حبث الشيخ زين العابدين الركايب يف مقالة له يف هذا املوضوع وتوصل إىل أن مصداقية اإلعالم الغريب                    
ان  الكذب على اإلسالم ، وليس سبب الكذب اجلهل به وإن ك           -١:قضية مشكوك فيها وهذه بعض األدلة على ذلك       

بيد أن هناك من يكذب على اإلسالم عمداً، وكثري مـن هـؤالء يـستمدون مـادة      "وجد من جيهل اإلسالم بينهم      
األكاذيب من نتاج املستشرقني وهم قوم احترف معظمهم الكذب على اإلسالم ؛ الكذب على عقيدته وشـريعته ،                  

 يضع أرقام التهم يف جداول قبل كـل شـيء مث            الكذبة ابتداًء أو  " جيهز" على كتابه وسنته ولغته حىت لكانّ أحدهم        
وملّا كان اإلعالم الغريب أو قطاعات   منـه متأثراً هبذه املدرسة            : " ويضيف الركايب قائالً  ." يعتسف األدلة أو القرائن   

                                              
  )م١١/١١/١٩٩٤(١٤١٥مجادى اآلخرة ٨،  ٥١٠عدد  . املسلمونيف  " ظاهرة االستشراق الصحايف."حسن عزوزي - ١
 ١٠٩٨٨والعدد) ١٩٩٥يناير١(١٤١٠رجب٣٠،  ١٠٩٧٦ اليت تصدر يف مكة املكرمة يف عدديها         "الندوة    " لقاء مع مازن مطبقاين يف صحيفة      - ٢
  . وأجرى احلوار بدر اللحياين)١٩٩٥يناير١٥(١٤١٥شعبان ١٤،
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ساءل وت..." الكتاب والصحيفة واإلذاعة والتلفزيون   : الكذوب ، فقد تبدى هذا التأثر يف األشكال اإلعالمية املتنوعة           
  )١"(األكاذيب ؟ فكيف تصح أو تتحقق املصداقية اإلعالمية يف خضم هذا الطوفان من:" يف ختام حديثه 

     وقدم الركايب دليالً ثانياً وهو ما يفعله هذا اإلعالم مع سلمان رشـدي وتسليمة نسرين وأضراهبما، وذكر بـأن     
إمنا هي غطاء كثيـف     " لة اإلبداع  فكما يقول الركايب     إنتاج سلمان رشدي ليس له قيمة علمية أو فكرية ، أما مسأ           

  )٢." (لألهداف والدوافع السياسية احلقيقية والتغطية من هذا النوع كذب مكشوف
     ومن الذين اهتموا باإلعالم الغريب عموماً وبالصحافة األمريكية  الباحث الفلسطيين إدوارد سعيد الذي كتب عن                

ديث عن صحافة مستقلة حقاً يف الواليات  املتحدة فاملصاحل التجارية واحلكوميـة             يصعب احل :" هذه الصحافة يقول  
كما يقول بعضهم متنع وسائل اإلعالم من االنطالق احلر وراء احلقائق           " تقيدها" املتشابكة ترتبط بوسائل اإلعالم أو      

اجملموعـة  " حيث أشـار إىل     وضرب مثاالً لتغطية الشؤون اخلارجية      .." اليت قد يود صحايف طموح  ونشيط كشفها       
الصغرية صاحبة اخلربة املزعومة يف موضوع اإلسالم حتتكر احلديث عـن اإلسـالم يف وسـائل اإلعـالم املكتوبـة        

وذكر سعيد  من هذه الفئة برنارد لـويس األسـتاذ           )٣." (واإللكترونية على حنو شبه كامل منذ هناية احلرب الباردة        
عجمي رئيس قسم دراسات  الشرق األوسط مبعهد الدراسات املتقدمة جبامعة جون            املتقاعد جبامعة برنستون ، وفؤاد      

 ، وجوديث ميللر  الصحافية يف جريدة نيويورك تـاميز ، وإميرسـون      CBSهوبكرت واملستشار لدى حمطة سي يب إس      
  . صاحب فيلم اجلهاد يف أمريكا، ودانيال بايبس

فة بأنواعها حىت املتخصصة يف شؤون االقتصاد واملال ومن ذلك ما                 وقد استغل الكتاب املعادون لإلسالم الصحا     
  معلقاً عـلى كتاب جون اسـبوزيتو   Wall Street Journalكتبه دانيال بايبس يف صحيفة وول ستريت جورنال

وعلى ما صرح به إدوارد دجريجيان حني كـان مـسؤوالً يف وزارة اخلــارجية                اخلطر اإلسالمي وهم  أم حقيقة     
كية  بأن اإلسالم ليس عدواً للغرب ، فاإلسالم دين عظيم وقد أفادت احلـضارة الغربيـة مـن املـسلميـن                     األمري

هل مها على حق؟ أو هـل       :" فكان مما كتبه دانيال بايبس قائال     . وحضارهتم ، وإمنا الغرب يعادي احلركات املتطرفة      
ويـضيف  " دو حىت حيس باللكمة على وجهـه      يشبهان ذلك النوع من خرباء احلكومة الذين ال يستطيعون رؤية  الع           

متسائالً عن تناقص نسبة املواليد لدى الشعوب األوروبية واألمريكية  وازدياد عدد املهاجرين من البالد اإلسـالمية،                 
  )٤."(وأن ما خييف األوروبيني هو الطوفان الثقايف أكثر من الصواريخ اإلسالمية وأخذ الرهائن

                                              
  .١٩٩٦فرباير ٢٤، ٦٢٩٧العدد .  الشرق األوسطيف" االنبهارحدث ما يطفىء : مصداقية اإلعالم الغريب. " زين العابدين الركايب - ١
  .املرجع نفسه- ٢
  )١٤١٥ذو احلجة ٨(، ١٩٩٥ماير ٨يف ١١٧٦٥  العدد ، احلياةيف " اإلعالم األمريكي وحادث أوكالهوما." دوارد سعيد إ- ٣

٤ -Shaw J. Dallal. “ Islam and the U.S. National Interest.” in The Link .Vol.26 No.1 February-March 1993  pp1,3-
11.quoting Danial Pipes The Wall Street Journal , October 30,1992.  
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 ذلك بأن األصولية املتطرفة وخباصة اإلسالمية هي اخلطر احلقيقي على أمريكا واملصاحل                  وكان بايبس قد كتب قبل    
وإلدوارد  سعيد رأي يف دانيال بـايبس        ) ١.(الغربية ألن وصوهلم إىل القوة سيؤذي غالبا الواليات املتحدة وحلفاءها           

اإلسالم : جلى خرباته يف كتابه  على درب اهللا       إن بايبس من املأدجلني واملستشرقني األصغر سّناً ، الذي تت         : " يقول فيه 
، املوضوع كلياً ليس يف خدمة املعرفة بل يف خدمة دولة معتديـة ، وتدخليـة وهـي                  ) ١٩٨٣(والسلطة والسياسة   

الواليـات املتحدة يساعد بايبس يف تعريف مصاحلها ، ويؤكد سعيد على عزلة بايبس عن التطـورات الفكريـة يف                   
رى من الثقافة وعلى غطرسته العتيقة البائدة وال سيما حني يتعلق األمر بتلك الطروحات اجلازمـة                مجيع امليادين األخ  

ويقول سعيد عن بايبس يف موضع آخر إن بايبــس         )٢." (القاطعة  اليت ال تضع سوى اعتبار طفيف للمنطق واحلجة         
ونيه ، وإىل مرتـدين مـا قبـل         ينحاز بصراحة وعناد إىل صف مستشرقني استعماريني  من أمثال سنوك هورخر           " 

كولونياليني صفقاء مثل نايبول حبيث يتاح له استسهال مراقبة اإلسـالم واحلكم عليه من مركـزه العـايل يف وزارة                   
  )٣." (اخلارجية أو جملس األمن القومي

وهذا الفيلم  ) اجلهاد يف أمريكا  (      ومن االستشراق اإلعالمي ما قام به ستيف إميرسون الذي أنتج وأخـرج فيلم             
تقوم فكرته األسـاسية على تصرحيات لبعض القادة املسلمني يف الواليات املتحـدة على مدى السنني السبع املاضية                

وقد . ، وزعم إمريسون أن هؤالء استغلوا انفتاح اجملتمع األمريكي واحلرية فيه، وخيططون إلنشاء إمرباطورية إسالمية                
 بأنه مل ينظـر إىل التنوع يف احلركات اإلسالمية، وممـا يـدعو إىل التـشكيك يف                 انتقد كريستوفر تايلور إميرسون   

 أنّ هذه اجملموعات الصغرية ال يعقل أهنا تؤلف طابوراً خامساً يهـدد اجملتمـع               -حسب رأي تايلور  -مصداقية الفيلم   
  )٤.(األمريكي

ي يف إسرائيل واإلعالم األمريكي وخباصة يف قضايا            ومن املهم يف هذا اجملال اإلشارة إىل التعاون بني اإلعالم اليهود          
العامل اإلسالمي ، فقد تكون احلمالت املعادية لإلسالم واملسلمني يف الصحـافة األمريكية  إمنا هي صـدى للعـداء                   
الذي تبثه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ، ولذلك يكثر استشهاد الكتاب األمريكيني بالصحافة اإلسرائيلية ومـن هـذه                 

ففي الغرب  :"األسبوعية فقد كتبت يف أحد أعدادها عن احلركات اإلسالمية قائلة         " جريوزليم بوست   " لصحف ال   ا
كان منهج املسلمني يسري يف خط ملتو آخر ، إهنم ينادون بالتعاون بني األديان وبالتسامح، ويف احلقيقة التسلل هـو                    

 سبيل املثـال فإن بروكسل عاصمة االحتاد األورويب تضم         املفتـاح إلغراق الغرب يف حبر السيطرة اإلسالمية، وعلى       
ويشري مقال البوست إىل أن عـدد الذين حيق هلم التصويت  من بـني           ." عدداً من املسـاجد أكثر من عدد الكنائس      

املاليني الستة من املسلمني هـو ستمئة ألف ولذلك فمن املفهوم أن يكون لإلسالم تأثري جوهري ، ويضيف كاتب                  

                                              
١ - Ibid. ,quoting Daniel Pipes “ Fundamentalist Muslims” in Foreign Affairs ,Vol. 64,No.5 Summer 11986,pp 939-

959.at page 958.  
  .٤٣ سابق، صسعيد ،  تعقيبات ، مرجع- ٢
  .٤٤املرجع نفسه ، ص - ٣

٤ - Christopher S. Tayler. “ Jihad in America.- film  review” in Middle Eastern Studies Bulletin ,  Vol.29,No.2  
December 1995.p 286 
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ويف حرهبم املقدسة ضد الكفار فإهنم يصرحون بأهم سيهزمون اليهود أوالً وبعد ذلك سينتصر اإلسـالم                : ال قائالً املق
، كما أن زعماء الدولة العربية يستغلون كل فرصة لتحذير الغرب من احلركات اإلسالمية              ) ١."(على العامل النصراين  

  . د يف كتابه الشرق األوسط اجلدي-مثالً-كما فعل برييز 
إن احلملـة ضد اإلسالم واملسلمني مل تقتصر على كربيات         :     وأختم هذه الفقرة عن االستشراق اإلعالمي بالقول      

الصحف واجملالت من أمثال نيويورك تاميز ،و واشنطن بوست، ولوس أجنلوس تاميز، وجملة تامي، وجملـة نيوزويـك،                  
ها إىل اجملالت اليت تبتعد عادة عن تناول املوضوعات املتعلقـة           وجملة أتالنتك الشهرية ،ونيورببليك وغريهـا بل تعدا      

باألديان واملثرية للجدل واحلساسيات وذلك لطبيعتهـا واتساع انتشارها وترمجتها إىل العديد من اللغات ومن هـذه                
العـامل  فقد كتبت يف أحد أعدادها حول قـضية املـرأة يف    ) Reader’s Digest(اجملالت أو أشهرها جملة املختار 

اإلسالمي وركزت اجمللة على انتقاد اإلسالم وتشريعاته خبصوص املرأة واستشهدت بكتابات فاطمة املرنيـسي الـيت                
أضفت عليها هالة من التبجيل فهي متخصصـة يف القرآن الكرمي وعاملة اجتماع ، كما استشهدت بآراء بنازير بوتو                  

اب مل يرتل يف القرآن الكرمي وإمنا طالب القرآن الكرمي املرأة والرجل            ، وكان من هذه اآلراء ما قالته املرنيسي إن احلج         
حشد الكاتب كل مـا     " حـرب مقدسة تتجه حنونا     "ويف مقالة أخرى للمجلة نفسها بعنوان       ) ٢. (بالعفة واحلشمة 

  ) ٣.(على الواليات املتحدة" األصولية اإلسالمية" استطاع من أدلة  لتحذير الغرب من هجمة 
 نشاطات االستشراق اإلعالمي ما تقوم به  اإلذاعات املوجهة مثل صوت أمريكا أو هيئة اإلذاعة الربيطانية ،                      ومن

. وصوت أملانيا، وإذاعة مونت كارلو واإلذاعات التنصريية من عقد ندوات ومؤمترات حول قضايا العامل اإلسـالمي                 
وحتدث فيها  "  حنو الدميوقراطية يف الشرق األوسط     التحول" عقدت إذاعة صوت أمريكا ندوة بعنوان        ١٩٩٢ففي عام   

كل من ماريوس ديب األستاذ جبامعة واشنطن وكلوفيس  مقصود األستاذ باجلامعة األمريكية  بواشنطن أيضاً وولـيم                 
ومما يالحـظ عـدم     ) ٤(واألستاذ جبامعة  فريجينيا حاليا      -كوانت كبري خرباء الشـرق األوسط يف معهد بروكنجز         

ولعل هذا األمر يف عـدم متثيـل     . ن يف وجهات النظر  املعروضة حيث إن االجتاه اإلسالمي مل يكن ممثالً              وجود تواز 
املسلمني يف الندوات واملؤمترات ما أشار إليه إدوارد سعيد بأن العرب واملسلمني ليسوا مؤهلني بعد لتمثيل أنفسهم  أو       

بالتايل متثيلهم من قبل آخرين يعرفون عن اإلسـالم أكثر         إهنم عاجزون عن متثيل أنفسهم ويتوجب       :" كما قال سعيد  
وقد كتبت إىل  إذاعة لندن أتعجب من عدم التوازن يف ندوة عقدهتا اإلذاعة مع               ) ٥".(مما يعرف اإلسالم عن نفسـه    

  . مل أتلق أي رد! املعهد امللكي للشؤون الدولية حول العالقات بني العامل العريب وأوروبا 

                                              
١ -Dallal, Op, cit. quoting Elwood McQuid .’ By Peace, or The Sword.” in The Jerusalem Post, December 16,1992 
٢ - “ All in the Name of Islam.” in Reader’s Digest. Jan 1993 pp123-127. 
٣ Fergus M. Bordewich. “ A Holy War Heads Our Way.” in Reader’s Digest, January 1995,pp76-80. 

 ، ١٤١٢شوال  ١٩٩٢ أبريل ٢٥٣العدد ، جملة  اجملال، يف " رق األوسطحنو جمتمعات دميوقراطية يف الش   : ندوة صوت أمريكا    . " حافظ املرازي   - ٤
  .٧-٦ص ص 

  . ٤٤ سعيد ، تعقيبات ، مرجع سابق ص - ٥
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اق اإلعالمي أكثر خطورة على مجهور القراء من االسشتراق األكادميي الذي ال يقرؤه إالّ املتخصصون             إن االستشر 
، وإن كانت اخلطورة يف املادة األكادميية أشد لوصوهلا إىل أعلى مراكـز القرار السياسي  يف الواليات املتحـدة ويف                    

لصحافيني ومن الذين يلجأ إليه اإلعالم للحديث       ولكن ما حدث أن بعض املستشرقني أصبحوا من الكتاب ا         . أوروبا
  .عن القضايا اإلسالمية
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  المبحث الثالث

  األصولية"االهتمام بالحركات  اإلسالمية 
      يرى بعض الدارسني لالستشراق أو الدراسات العربية اإلسالمية أن االجتاه إىل االهتمام الواسـع باحلركـات                

الثورة اإليرانية ، ولكن واقع األمر يدل على أن االهتمـام باحلركـات اإلسـالمية               اإلسالمية ازداد زيادة كبرية بعد      
وبالعامل اإلسالمي مل يتوقف منذ أصبح االستشراق فرعاً معرفياً مستقالً حىت تنوعت اختصاصات الباحثني يف الـشأن             

 العصر احلاضر زيادة التخصصات     ولعل مما مييز الدراسات العربيـة اإلسالمية يف      . العريب اإلسالمي يف العصر احلاضر    
  .املهتمة بالعامل اإلسالمي وتعمق بعض الباحثني يف قضايا حمددة 

    و االستشراق األمريكي وإن بدأ تواصالً لالستشراق األورويب بعد احلرب العاملية الثانية وحصول الدول العربيـة                
 له  بعض النشاطات الريادية مثل إنـشاء املـدارس           اإلسالمية على استقالهلا، لكنه مل يغفل عن هذه البالد بل كانت          

التنصريية اليت كانت  هتدف إىل تنشئة أجيال من أبناء املسلمني وإعدادهم  إعداداً خاصاً على التعايش مع الغرب بل                    
 أنشأت بعض اجلمعيات التنصريية األمريكية  مدرسة ثانوية يف إزمـري            ١٨٨٢ففي عام   . قبول الغرب واإلعجاب به     

كليـة إزمـري   "  وأطلق عليها ١٩٠٢كيا ، وانضمت هذه املدرسة إىل عضوية اجمللس األمريكي  لإلرساليات عام    بتر
واهتمـت املدرسـة    .   انتقلت إىل بريوت لتكون القسم التحضريي يف اجلامعة األمريكية         ١٩٣٦ويف عام   " الدولية  

فقد حتـدث عميـد   . عية والعليا يف أوروبا وأمريكاخبرجييها  حيث وفرت الفرصة للكثريين منهم إمتام دراساهتم اجلام         
يف الكلية العامة يتعلم الطـالب الـذين ينتمـون إىل حـضارات             :" الكلية مبناسبة مرور مئة عام على إنشائها بقوله       
  )١." (وجنسيات خمتلفة أن يعيشوا بتفاهم وانسجام 

تربية جيل من املـصريني  " لتحقيق هدفهم وهو      وهذا هو السبب الذي دعا  اللورد كرومر إلنشاء كلية فكتوريا          
وكان ." العصريني تنشئة خاصة تقرهبم من األوروبيني ومن اإلجنليز على وجه اخلصوص يف طرائق السلوك والتفكري                 

يف مـصر عـام     ) املندوب السامي   ( وقد صرح اللورد لويد     .طـالب فكتوريا من أبناء احلكام والزعماء والوجهاء        
كل هؤالء ال ميضي عليهم وقت طويل حىت يتـشبعوا بوجهـة النظـر              :" لقاها يف كلية فكتوريا      يف كلمة أ   ١٩٣٦

  )٢." (الربيطانية ، بفضل العشرة الوثيقة بني املعلمني والتالميذ فيصريوا قادرين على تفهم أساليبنا ويعطفوا عليها
اد كبرية تولوا مناصب مهمة  من رؤساء وزارات               ونعود إىل الكلية العامة فقد خترج يف هذه املدرسة وأمثاهلا أعد          

ووزراء   ونواب يف الربملان وسفراء ، وكان منهم القياديون يف ميادين التربية واألعمال والصحة واإلدارات احلكومية                  
ال بـد أن يأخـذك      :" والطريف أن كاتبة التحقيق تسرد هذه اإلجنازات وتعلق عليها بقوهلـا          .... القومية والدولية   

أهو اإلعجاب أو العجب ، أو ليس يف األمر أي عجب فإهنم أعدوا لذلك ، وقد تذكرت يف أثنـاء                    ..." عجاب  اإل

                                              
  .٢٣-١٧ص ص.١٤١٢، شوال ١٩٩٢ أبريل ١٠، ٢٥٣العدد .جملة اجملاليف " الكلية العامة يف عيدها املئوي. " فينيسنت باروود - ١
  ٤٦-٤٥ص )١٩٨٢- ١٤٠٢: بريوت (الطبعة اخلامسة  .رة الغربيةاإلسالم واحلضا.حممد حممد حسني- ٢



  ٦٨

زياريت ملعهد الدراسات الدولية املتقدمة جبامعة جون هوبكرت هذا األمر حني وجدت فؤاد عجمي أحد تالميذ هـذه                  
ة الذين هلم احلظـوة يف مناصـب األسـاتذة          الكلية يترأس قسم دراسات الشرق األوسط ، ومن تالميذ هذه املدرس          

  . الزائرين واملقيمني يف الواليات املتحدة
     واستمر اهتمام الغرب وخباصة الواليات املتحدة باإلسالم واملسلمني وخباصة احلركات اإلسالمية الـيت يقودهـا               

ألمة هلـا قيادة خرياً من علمائهـا       علماء الشريعة وخباصة حينما بدأت األمة تتململ وتضيق باالحتالل  ، فلم جتد ا             
وكان مـن اجلمعيـات واهليئــات       . فهبت األمة تكافح وجتاهد ضد االحتالل     . فهم القادة احلقيقيون  وهم النخبة     

حزب الدستور القدمي ، ومجعية العلماء املـسلمني  اجلزائريني،ومجاعـة           : اإلسالمية اليت ظهرت يف بداية هذا القرن        
ويؤكد هذا الكتـابات الكثرية    .فكانت هذه اجلماعات حمل اهتمام الغرب     . ها من اجلماعات    اإلخوان املسلمون وغري  

اليت كانت تقدم العلماء عن غريهم ، فما كان الغـرب           ) تقارير األمن (واملبكرة عنها ، باإلضافة إىل التقارير الرمسية        
وروبية وهم يستطيعون السيطرة عليهـا أمـا        خيشى األحزاب العلمانية أو الوطنية القومية فتلك تنطلق من منطلقات أ          

اجلماعات املنطلقة من اإلسالم فمن الصعب السيطرة عليها لذلك صـدرت االهتامات ضدها بأهنا تكره األجـنيب،                
  .وحتارب التحديث وتكره احلضارة الغربية وغري ذلك من التهم اجلاهزة 

كات اإلسالمية باحلديث عن بعض املـؤمترات والنـدوات             وميكن رصد اهتمام الواليات املتحدة األمريكية  باحلر       
  :وعرض بعض الكتابات البارزة يف هذا اجملال" األصولية" حول احلركات اإلسالمية

  ١٩٩٣مارس ١٦-١٤مؤمتر عام حول مشروع األصولية : األصولية والسياسة العامة وصياغة العامل اجلديد :" أوالً 
علت األصولية يف األديان املختلفة جماالً للبحث، بل إن املشروع تقوم به جامعـة                   هذا واحد من املؤمترات اليت ج     

 ومتوله األكادميية األمريكية  للعلوم واآلداب، وهو مشروع من املقرر أن يستغرق مخس            -قسـم الالهوت   -شيكاغو  
جتماعيـة والـسيكولـوجية    حماولة فهم األطر التارخيية واملعاصرة للحركات األصولية والطبيعة اال        " سنوات هدفه   

والدينية لألصولية ، والنتائج اليت تترتب على وصول هذه احلركات األصولية إىل السلطة وتأثريها على احلكم واحلياة                 
السياسية واالقتصادية والتشريعية وعلى التعبري الثقايف والتنظيمات املدنية، ويهدف املشروع إىل إعداد بنوك لتخـزين               

 بواسـطة صـّناع القـرار       -ضمن أشياء أخرى  -ولية واحلركات األصولية واليت ميكن استعماهلا       املعلومات عن األص  
  ) ١."(السياسي الذين يبحثون عن الوسائل املناسبة للتصدي للظاهرة األصولية

  :       وقد قّدمت جملة شؤون الشرق األوسط نقداً هلذا املؤمتر يتلخص يف النقاط اآلتية
 يف موضوع املؤمتر وهلا إسهاماهتا من خالل البحوث امليدانية وهلا كتابات منـشورة               غياب شخصيات متخصصة   -١

  .ومن هؤالء جون اسبوزيتو، وإيفون حداد وممتاز أمحد ، وجون إيليتس ، وسعد الدين ابراهيم وجون فول وغريهم

                                              
  ٩٤-٨٦ ص ١٩٩٣/١٤١٤صيف / ،ربيع ٣اجمللد األول،عدد جملة شؤون الشرق األوسط ، يف " مؤمتر عام حول مشروع األصولية" - ١
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لعديد من املـشاركني اخلـروج      كان غالباً وطاغياً على املؤمتر حيث حاول ا       ] العرقي أو اجلنسي  [التركيز اإلثين  " -٢
بإدانات كاسحة وشامـلة لكل الذين يرفضون التمسك بالتقاليد الغربية اليت حتض على الفردية وفصل الـدين عـن                  

  )١"(الدولة
املـؤمتر الـسنوي ملؤسـسة رانـد للدراسـات          : حتوالت أساسية يف الدول واجملتمع يف الـشرق األوسـط         : ثانياً

  .١٩٩٢ سبتمرب ٥-RAND٢االستراتيجية
     كان من أبرز املوضوعات اليت طرحت يف هذا املؤمتر اإلسالم والدميوقراطية ومدى تقبل اإلسالم لآلراء املخالفـة          

وقد حتدث يف املؤمتر كبري خرباء الشرق األوسط غراهام فوللر حيث انتقد التيار             . أو التعددية ومسألة حقوق اإلنسان    
قراطيـة وإنه يؤلف عقبة أمام إقامتها ، مؤكداً أن اإلسالم أكثر الديانات حتمالً             الذي يقول إن اإلسالم ال يؤيد الدميو      

ولكن كان لفوللر رأي يف املؤمتر  أن تفرض الواليات املتحدة الدميـوقراطية يف العامل العريب وتبدأ                . لألديان األخرى 
. راطية يف الشرق األوسط ليست يف صاحلها      بالعراق ، ولكن أمريكا يف رأيه لن تقوم هبذا العمل ألهنا ترى أن الدميوق             

واحلقيقة إن فرض الدميوقراطية على شعب من الشعوب من األمور غري املنطقية ولعل عمل فوللر فترة من الوقـت يف                    
مث إن الدميوقراطية نظام غريب فكيف يفرض على شعوب هلا نظمها           . املخابرات املركزية أوحت إليه بإمكان عمل ذلك      

  ثها من احلرية والتعددية ما يفوق ما لدى الغرب، واليت ميكن للغرب أن يفيد منها؟السياسية وترا
      وقد عرضت يف الندوة بعض اآلراء اإلجيابية اليت حاولت أن تلفت االنتباه إىل مكانة احلركات اإلسالمية وقدرهتا                 

للمواطنني ، وأن هذا مؤشر إىل وجود ما        وجناحها يف القيام بدور بديل ملؤسسات الدولة يف توفري احلاجات األساسية            
  .  باجملتمع احلضاري-أستاذ االقتصاد جبامعة كاليفورنيا بسانت كروز -وصفه ألن ريتشاد 

سياسات الصحوة اإلسالمية من وجهة نظر غربية تقومياً للمؤمترات الغربية من خالل منوذٍج     ( وقد عرض مؤلفا كتاب     
كما اطلعت على تقارير عن هذه املؤمترات  يف جملة املعهد           ). ٢(املتحدة للسالم   اختاراه من مؤمترات معهد الواليات      

ومن خالل هذين  املصدرين ميكن اخلروج باالستنتاجات اآلتية حول الرؤيـة األمريكيـة  للحركـات اإلسـالمية                   
  " :األصولية"
حنو العنف أو املهادنة أو االبتعـاد         التنوع واالختالف يف احلركات اإلسالمية حبسب املوقع اجلغرايف والتوجهات            -١

  .عن العنف
  . حتتاج السياسة األمريكية  أن تؤكد احلقيقة بأن املشكلة اليت تواجه الغرب هي التطرف والعنف وليس اإلسالم -٢
 اتفق العديد من اخلرباء إنه ليس مثة مشكلة أو خالف أساسي بني اإلسالم والدميوقراطية ، ولكن النقاش مـازال                    -٣
 تؤلـف   - اليت حلت حمل القومية العربيـة        -" اإلسالم السياسي "مراً فيما إذا كانت األشكال األكثر تطرفاً من         مست

  .هتديداً خطرياً للدميوقراطية التعددية واملصاحل األمريكية 

                                              
  .املرجع نفسه- ١

٢ - Ahmad Bin Yousef,and Ahmad Abuljobain. The Politics of Islamic Resurgence: Through Western 
Eyes.(Springfield:1992)P 178-180 , also see The Journal of the Unites States Institute of Peace . Vol.VII,No.4 
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ـ                  شاطات        وبالرغم من كثرة املؤمترات والندوات اليت تقام يف الغرب فإن من أبرز املالحظات استمرار هـذه الن
باالعتماد على اخلـربات احمللية إما للقناعة بقدراهتا وخرباهتا أو للهاجس املايل حيث إن دعـوة املختصني من خارج                 

فتجدهم ُيْدَعون  ) كرزما(كما أن بعض األمساء حققت شهرة معينة أو جاذبية طاغية           .الواليات املتحدة يكلفهم الكثري   
  .  العامل اإلسالمي وخباصة مسألة اليقظة اإلسالمية أو احلركات اإلسالميةإىل معظم املؤمترات اليت تتناول قضايا

  يف نظر بعض الكّتاب األمريكيني " األصولية " 
     كما أنه من الصعب احلديث عن االستشراق األمريكي يف حبث قصري كهذا فكذلك األمر بالنـسبة للكتابـات                  

  .عض اآلراء اليت نالت شهرة واهتماماً يف األوساط األمريكية  حول األصولية اإلسالمية، ويف هذه الفقرة أعرض ب
      ترى جوديث ميللر أن احلكومات العربية تصارع من أجل السيطرة على  الضغوط اإلسالمية واالستجابة للرغبة                

 يرى غـسان    بينما) ١.(أكثر مما هو اآلن   " إسالمي  " وجمتمع  " إسالمية"املنتشـرة لدى املواطنني  يف حكومات أكثر        
سالمة أن احلكومـات اإلسالمية مترددة يف السماح للحركات اإلسالمية يف الوصـول إىل احلكـم عـن طريـق                   
االنتخابات مع أن وصوهلا إىل احلكم سيكشف عدم قدرة اإلسالميني على احلكم أو وضـع سياسـات اقتـصادية                   

  )٢. (ليةواجتماعية خمتلفة أو تتفوق على تلك اليت تعمل هبا احلكومات احلا
     وقد اتفق أكثر من باحث أمريكي أو مقالة نشرت يف دورية أمريكية  أنه جيب عدم مجع احلركات اإلسالمية يف                    

حركات اإلسالم املسلح متنوعة متاماً كتنوع  العرب أنفـسهم وتنـوع            " جمموعة واحدة ، أو كما تقول ميللر بأن         
.  يتطلب سلوكاً خمتلفاً جتاه كل نوع من احلركـات اإلســالمية           وهذا التنوع يف رأيهم   . الدول اليت يوجدون فيها   

ولكن احلقيقة أن مسألة التنوع  هذه إمنا هي إلضفاء نوع من املوضوعية على دراساهتم وإهنم ال ينظـرون إىل هـذه                      
  . احلركات مبنظار واحد

كيك يف مصداقية هذه احلركات اليت           ومن الالفت لالنتباه يف كتابات كثري من املعادين للحركات اإلسالمية التش          
ملاذا جيب التشكيك يف جدية اإلسالميني يف       :" فتتساءل ميللر   . تود أن يسمح هلا بالدخول  يف انتخابات حرة نزيهة           

باختصار السبب هو التاريخ  العريب واإلسالمي وطبيعة نشوء         : "وجتيب  ." التزامهم باحلقيقة واألسلوب  الدميوقراطي    
 مدير مركز موشيه ديان     -وهذه ليست آراء ميلر وحدها بل هي تستشهد بالباحث اليهودي           ) ٣."(ت  هذه اجملموعا 

مارتن كرمير وكـذلك آراء أستاذه برنارد لويس اليت  ترى أن احلركـات             -لدراسات الشرق األوسط ومشال أفريقيا    
ولكن ما أعجب هذا    . اواة أو مؤيدة للغرب   اإلسالمية بطبيعتها ال ميكن أن تكون دميوقراطية أو تقبل بالتعددية أو املس           

  . الربط بني عدم إمكان العرب واملسلمني أن يكونوا دميوقراطيني  وبني معاداة الغرب
هناك من يلقي يف روع إدارة :"  حيث يقول.Leon T. Hadar      وأختم هذه الفقرة برأي إجيايب كتبه ليون هادر

ديد بعد سقوط الشيوعية ، وقد متيزت سيـاسة أمريكا اخلارجية ألكثر من            كلينتون على أن  اإلسالم هو التهديد اجل       

                                              
١ -Judith Miller. “ The Challenge of Radical Islam.” in Foreign Affairs .Spring 1993.pp 43-56. 
٢ -Gassan Salame. “ Islam and The West.” in Foreign Affairs. Spring 1993.pp 22-29. 
٣ -Miller, Op., .cit., 
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) ١." (أربعة عقود بالعداء للسوفيات ، وميكن أن يشغل اخلوف من اإلسالم واشنطن لتدخل يف حرب باردة جديـدة                 
يداً للواليـات   ولكن هادر يرى أن هذه السياسة تعتمد على افتراضات  زائفة كلياً ، فاإلسالم ليس متحداً وليس هتد                 

املتحدة ، ولو مسحت أمريكا هلذه املخاوف أن تقـود سياستها اخلارجية فإهنا ستدخل يف معارك مكلفة وتـستغرق                  
ويوضح هادر سبب عدم ميل أمريكـا لتأييـد قيـام           ) ٢.(وقتاً طويالً مع ظواهر متعددة وغري متصل بعضها ببعض        

امل العريب اإلسالمي فألن هذه احلكومات ستكون أقل ميالً للخضوع          حكومات أكثر دميوقراطية أو أقل استبداداً يف الع       
استمرار  التأييد لألنظمة القمعية واستمرار حتالف أمريكا مـع  : الفاسدة   للرغبات األمريكية  ، وهنا تستمر الدائرة

  )٣. (إسرائيل الذي يشجع العواطف السلبية جتاه أمريكا
مريكي من احلركات اإلسـالمية أو من اإلسالم فإمنا هي نوع مـن العـداوة              مهما كان موقف االستشراق األ           

يتوىل كربها جمموعة من األصوات النافذة يف الواليات املتحدة وقد أخذت كما يقول سعيد بن سليمان شكل احلرب                  
فسية وأبرز  احلرب الن ... إن من مظاهر احلروب ومسات الصراعات بني احلضارات والثقافات          :" النفسية حيث يقول  

وأكد بن سلمان على أن األصـولية حركة بروتـستانتية         ) ٤."(عالماهتا حرب النعـوت واألوصاف واملصطلحات    
انبثقت من حركة األلف سنة يف القرن التاسع عشر وتعود إىل أصول يهودية ألهنا تنادي بعصمة النـصــــوص                  

احلروب الصليبية التوراتية مل تنته ولن تنتـهي فـإن          " وأكد بأن   . وتقصد التوراة وشروحها وليس اإلجنيل    " املقدسة"
أهنيناها حنن بتسامح اإلسالم مل ينهوها ولن ينهـــوها بنفوسهـم الوارثـة ألحقـــاد الصليبية، ومن ظـن               

  )   ٥." (غري ذلك بعد وضوح األدلة فقد فقَد عقلَه

                                              
١ - Leon T. Hadar. “ What Green Peril.” in Foreign Affairs . Spring 1993,pp 27-42. 

  . املرجع نفسه- ٢
  .املرجع نفسه- ٣
  .١٩٩٣، تشرين األول ٦٠عدد. جملة الباحث يف ." لتصحيح والتسطيححرب النعوت واأللقاب ومفهوم األصولية بني ا. " سعيد بن سلمان  - ٤
  . املرجع نفسه- ٥
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  خاتمة
           

ق األمريكي أو احلديث عنه حيتاج إىل جملـدات كـبرية، ونـدوات                   أعود إىل ما بدأت به بأن دراسة االستشرا       
اإلعالم ويف جمال   :ولكين حاولت أن أقدم حملات عن هذا االستشراق يف جماالت           . منفصلة ، ومعايشـة لبعض الوقت      

" . صوليةاأل" الندوات واملؤمترات ويف جمال االهتمام بالصحوة اإلسالمية اليت يصر البعض منهم ومّنا على تسميتها ب              
وإذا غلبت اآلراء السلبية على ما نقلت هنا فألهنا هي اآلراء  النافذة يف الغرب رغم صدور بعض اآلراء التطمينية بأننا                     

وإن املطلوب أن نعي الغرب ونعرفه جيداً كما يعرفنا لنستطيع التعامـل            " ال نعادي اإلسالم، واإلسالم دين عظيم     : "
  .واحلمد هللا رب العاملني.ء اإلجيابية معه وعندها ميكن أن نعرض اآلرا
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صـيف  / ربيـع  ٣عـدد   .جملـة شـؤون الـشرق األوسـط       يف  " مؤمتر عام حول مشروع األصـولية       " -١٢

  .٩٤-٨٦صفحات ١٩٩٣/١٤١
، أبريل  ٢٥٣، عدد اجملاليف  ." حنو جمتمعات دميوقراطية يف الشرق األوسط     :ندوة صوت أمريكا  ."  املرازي،حافظ -١٣

  .٧-٦، صفحات ١٤١٢ ، شوال ١٩٩٢
مكتبة امللك فهد الوطنيـة ،      : الرياض (االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي     . بقاين، مازن  مط -١٤

  .املالحق.) ١٩٩٥-١٤١٦
رجـب  ٣٠يف  ١٠٩٨٨و١٠٩٧٦ ،عدد   الندوةأجراه بدر اللحياين يف     " لقاء صحايف مع مازن مطبقاين     ==." -١٥
  )١٩٩٥يناير ١٥و١(١٤١٥ شعبان ١٥و
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