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 صفحة 268، 2003ترجمة: محمد عنانى تقدیم: رءوف عباس القاھرة: دار سطور،  - أین الخطأ؟ برنارد لویس
 
 أجندة لویس فیھا ـ أحیانا ـ ما یفید!  
  

 عماد الغزالى 
 

غرب منذ صدوره مأل ھذا الكتاب الدنیا وشغل الناس، فمؤلفھ واحد من كبار المستشرقین الذین یصنفون فى ال
فى شئون اإلسالم والمسلمین. وھو واحد ممن یعتد بتصوراتھم وأفكارھم عن اإلسالم لدى » خبراء«بوصفھم 

ـ كما یقول الدكتور رءوف عباس فى تقدیمھ ـ » استدعي«صناع القرار ومخططى االستراتیجیة الغربیة، حتى أنھ 
 سئولین بالبیت األبیض والبنتاجون. مرات منذ حادث البرجین للقاءات سریة مع كبار الم 6إلى واشنطن 

 
سبتمبر فى محاولة للفھم ، ال یتعرض لألحداث، لكنھ  11والكتاب الذى أقبل علیھ الناس فى أمریكا بعد أحداث 

 قریب الصلة بھا كونھ یفتش فى النسق ویحلل األفكار التى تقف وراءھا. 
 

ا إلى إحاطة شاملة بكتابات لویس وانتماءاتھ الیھ ً ودیة العنصریة ومواقفھ العملیة إزاء العرب والمسلمین، واستناد
ا من أفكار لویس ویدحضھا علمیا، وبینھا أنھ  ً یرفض الدكتور رءوف عباس ـ وھو أستاذ تاریخ مرموق ـ كثیر
ا  یتعامل مع اإلسالم والمجتمعات اإلسالمیة ككتلة واحدة، فال یرى فیھا سوى تركیا والدولة العثمانیة، غاضً

تمایزات وفروقات مھمة فى المجتمعات اإلسالمیة على اتساع رقعتھا الجغرافیة، ومنھا اعتبار  البصر عن
ً یرى لویس اإلسالم  ا ال یستحقون المواطنة، وإجماال ً ًا یرفض اآلخرین ویعادیھم وال یقبلھم إال عبید اإلسالم دین

ا بمركزیة أوروبیة وصھیونیة مقیتة تحكم رؤاه وتتحكم ً  فى آرائھ.  والمسلمین محكوم
 

غیر أن ما یلفت فى ھذا الكتاب، أن أكثر انتقادات الدكتور عباس فى غیر موضعھا، وأظن أن معرفتھ بكتابات 
ً عن سوابقھ، فاستنطقھ بما لیس فیھ.   المؤلف السابقة طغت على قراءتھ للكتاب مستقال

 
ً یرى الدكتور عباس أن لویس اختزل اإلسالم فى اإلمبراطوریة العث ا مثال ً مانیة كى یقدمھ للغرب بوصفھ خطر

یھدد وجوده، وأن الخطأ ھو فى اإلسالم ذاتھ الذى یرفض اآلخرین ویمقتھم، فیما یرفض لویس ھذه المقولة ویؤكد 
 على أن أصحاب الدیانات األخرى عوملوا فى دیار المسلمین بأفضل مما عوملت بھ األقلیات األخرى فى الغرب. 

 
ِّر اإلسالم كعقیدة ویعده سببًا فى تخلف المسلمین، نجد لویس یقر بأن ذلك  وفیما یؤكد الدكتور عباس أن لویس یحق
ا ما حقق المسلمون فى الماضى إنجازات فى كافة المجاالت وأقاموا إمبراطوریتھم التى أضاءت  ً لو كان صحیح

ً من السؤال: ماذا ف عل اإلسالم بالمسلمین؟ یطرح لویس السؤال بطریقة ظالم العصور الوسطى فى أوروبا. وبدال
 مغایرة: ماذا فعل المسلمون باإلسالم؟ 

 
التى یقدمھا برنارد لویس فیھا الكثیر مما یردده عقالؤنا، فالرجل یشیر إلى جنایة » األجندة«وبشكل عام، فإن 

َّا من یجادل فى أن غیاب الحریة، ویعدھا سببًا لكثیر من متاعبنا السیاسیة واالقتصادیة واالجت ن ِ ماعیة، وھل م
 غیاب الحریة سبب ما آلت إلیھ أحوالنا؟ 

 
ا غربیا أو صھیونیا  ً والرجل یدعونا إلى التوقف عن إلقاء تبعات تخلفنا على الغیر، سواء كان ھذا الغیر استعمار

ا البحث عن الجانى، بقدر ما  ً سیجدى اكتشاف طرائق أو أمریكیا، وأظننى معھ، فما جرى قد جرى ولن یفید كثیر
لتصحیح الخطأ، وھو یحذرنا من االستمرار فى ھذا الطریق الذى تجرنا إلیھ الحكومات المستبدة، كونھ یغض 

 الطرف عن طغیانھا وانعدام فعالیتھا ویحیل النظر إلى اآلخرین. 
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ا:  ن تسوى خالفاتھا، إذا استطاعت ھذه الشعوب أن تطرح إحساسھا بالظلم وبأنھا ضحیة، وأ«ینصحنا لویس نصً
وتعمل على تكاتف طاقاتھا ومواھبھا ومواردھا لتحقیق أھداف إبداعیة مشتركة، فسوف تعید الشرق األوسط إلى 

ا رئیسیا للحضارة ً  ». ما كان علیھ، مركز
 

 برنارد لویس، وفیھ مكاشفة جارحة لكنھا صحیحة وال یجوز ردھا. » روشتة«ھذا بعض ما یرد فى 
 

َّ تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوي«.. یم یقول العزیز الحك  ». وال یجرمنكم شنآن قوم على أال
 

 ». الحكمة ضالة المؤمن ینشدھا أنى وجدھا«وجاء فى األثر: 
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