مجلة سطور
مارس 3002
رداًًعلىًإفتراءاتًالمؤرخًورجلًالمخابراتً :

برنارد لويس يقوم بتزييف التاريخ لصالح البيت األبيض
دراسةًوتقديمً:رءوفًعباس ً

نشرنا فى العدد الماضى خاتمة كتاب "أين الخطأ؟ التأثير الغربى
وإستجابة الشرق األوسط" للمؤرخ األمريكى الصهيونى برنارد لويس
والذى يحلل فيه أسباب التردى الحضارى للعالم اإلسالمى ،متوقعا
عودة اإلحتالل إلى المنطقة.



إختزال اإلسالم ليصبح مجرد :تركى
عثمانى دموى



اليهود كانوا يسيطرون على تجارة
البحر األبيض المتوسط فى العصور
الفاطمية واأليوبية والمملوكية ..فأين
إذن عنصرية المسلمين؟



إذا أردنا قصائد المديح بدال من
اإلنتقادات علينا أن ننسى فلسطين كما
نسى العالم الهنود الحمر



كيف تمكنا من بناء إقتصاد وطنى فى
القرن التاسع عشر إذا كنا كما يقول
على هذا القدر من الكسل وفقدان
الطموح

ننشر هنا جزءا من الدراسة التى كتبها د .رءوف عباس أستاذ التاريخ
الحديث والتى يفند فيها آراء "لويس" .والدراسة كاملة ستنشر إلى
جانب ترجمة الكتاب الذى يصدر قريبا عن سلسلة "كتاب سطور".

أينًالخطأ ً

كان أحدث ما دفع به برنارد لويس  -المستشرق الشهير  -من الكتب
إلى المطبعة ،كتابه الذى حمل عنوان" :أين الخطأ ؟ التأثير الغربى
وإستجابة الشرق األوسط"  -كان ذلك فى خريف عام  ،3001قبيل
حادث الحادى عشر من سبتمبر الذى أصاب نيويورك وواشنطون ،وفجر ما سمى "بالحرب ضد اإلرهاب" وما ترتب
عليها من تداعيات .وهكذا عندما صدر الكتاب عن قسم النشر بجامعة أكسفورد فى مطلع  ،3003حظى بإقبال كبير من
جانب الجمهور الذين كانوا يتلهفون على معرفة كل ما يتعلق بذلك العدو الخطير " :اإلسالم " ،وكانت كتب لويس من
أكثر الكتب رواجا بحكم كونه أشهر مستشرق فى الغرب عامة ،وفى المجال األكاديمى األنجلو -أمريكى خاصة.
لذلك لم يكن غريبا أن يكون اإلحتفاء بكتابة " أين الخطأ؟ " كبيرا عند صدوره ،فدبجت المقاالت التى عبرت عما يحمله
الكتاب من إشارات وإيحاءات ،وإزدحمت المواقع المختلفة على الشبكة الدولية للمعلومات بالعديد من المداخالت التى
ساهم فيها مئات المسلمين والصهاينة وغيرهم من مستخدمى الشبكة ،تراوحت تلك المداخالت بين دحض األفكار التى
يروج لها لويس ،وتأكيدها والدفاع عنها حسب رؤية وموقع صاحب المداخلة .ونشرت صحيفة US News World
 Reportبعددها الصادر فى  2من ديسمبر  3001مقاال مطوال تبشر فيه القراء بقرب صدور كتاب "أين الخطأ؟" كتبه
جاى تولسون “ ،“Jay Tolsonوإختار له عنوان " :حكيم العصر ،صورة لبرنارد لويس" ،إستهله بقوله:
"إن خريف  3001جعل األضواء كلها تتجه إلى أبى الدراسات اإلسالمية برنارد لويس ،فهو (متخصص الموسم) ،إذ
إستدعى إلى واشنطن ست مرات منذ حادث البرجين ،للقاءات سرية مع كبار المسئولين بالبيت األبيض والبنتاجون .كذلك
ظهر مؤخرا فى برنامج (واجه الصحافة) وبرنامج (تشارلى روس) بالتلفزيون .ويذكر الجميع مقاله الهام الذى نشر
بالنيويوركر فى  11من نوفمبر  3001بعنوان (ثورة اإلسالم) الذى قدم فيه رؤية خبير باإلسالم والمسلمين".
ويعزو الكاتب إلى لويس فضل التنبؤ بما حدث فى  11سبتمبر  ،3001قبل الواقعة بعشر سنوات ،فى مقال نشر بعنوان
"جذور العنف اإلسالمى" ذكر فيه أن الغرب عامة والواليات المتحدة خاصة ،ال تملك دفعا لروح العداء ،والحقد،
والكراهية ،والرغبة فى الثأر ،التى تولدت عند المسلمين منذ حسم النزاع بين اإلسالم والمسيحية ،عندما فشل العثمانيون
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فى اإلستيالء على فيينا للمرة الثانية عام  ،1862وما تال ذلك من إستعمار أوروبا لبالدهم .فهم ال يكفون عن التساؤل
حول ما حل بهم بعد أن كانوا األغنى ،واألرقى ،واألقوى .وأن ذلك يجعل منهم خطرا يتهدد الغرب – يجب أن يؤخذ
مأخذ الجد -تنفيسا ألحقاد تراكمت عند المسلمين على مدى ما يزيد على الثالثة قرون ،عجزوا خاللها عن اللحاق بركب
المدنية الغربية ألسباب ترجع إلى عقيدتهم وثقافتهم.
وما يعده تولسون "نبوءة" عمرها عشر سنوات ،أقدم من ذلك بكثير ،فهو جوهر ما ردده برنارد لويس فى كتبه األخرى
التى نشرت وأعيد نشرها عدة مرات فى الثالثين عاما األخيرة ،وهى فكرة إستعداء الغرب على اإلسالم والمسلمين التى
صيغت فى إطار دراسة "علمية " ال تغفل إيجابيات الماضى ،ولكنها ال ترى من الحاضر إال السلبيات ،فهو يستدعى كل
الحجج الموحية للقارئ بأن المسلمين ال أمل فيهم ،فهم ال يعترفون باآلخر ،وال يقدرون ثقافته ،عدوانيون متعصبون
بطبعهم !
وكتاب لويس "أين الخطأ ؟" ليس فيه جديد سوى عنوانه وهى مهارة إنفرد بها برنارد لويس ،لو فعلها غيره لما غفرت
له ،فهو يصوغ مقوالته األساسية مستخدما نفس المادة ،فى مواقع مختلفة وسياقات متنوعة .وهذا الكتاب الجديد  -القديم،-
يجمع في فصوله الكثير مما جاء بكتب لويس السابقة "اإلسالم والغرب" ،و "إكتشاف المسلمين ألوروبا" ،و"اللغة
السياسية لإلسالم" ،و" ثقافات متصادمة" ،وهى كتب إتسمت جميعا بطابع مميز ،لعل من األفضل أن نستخدم هنا تقييم
تولسون لها فى مقاله سالف الذكر:
"إن كتابات لويس عن تاريخ وثقافة ،وسياسات الشرق األوسط محملة بأجندة أيديولوجية ،تجمع بين المركزية األوروبية و
الصهيونية ،مما جعلها وصاحبها مثارا للجدل على مدى ما يزيد على الثالثين عاما"..
فهذه شهادة كاتب بهرته أعمال لويس حتى عده "حكيم العصر" ،وليست شهادة واحد من نقاده.
******
وقبل أن نناقش جديد برنارد لويس القديم فى هذا الكتاب "أين الخطأ؟ التأثير الغربى وإستجابة الشرق األوسط" ،نرى
لزاما علينا أن نلقى الضوء على الرجل الذى إحتل مساحة كبيرة من ميدان اإلستشراق ،لم يحظ بها غيره من كبار
المستشرقين الذين تركوا أعماال هامة بالغة القيمة.
ولد برنارد لويس بلندن فى مايو  ،1118ألسرة يهودية أشكنازية ،ال تتوفر لدينا معلومات عن البلد الذى نزحت منه إلى
بريطانيا ،وتاريخ ذلك النزوح ،فلم يذكر برنارد لويس فى سيرته الذاتية المتاحة على موقع جامعة برستون بالشبكة الدولية
للمعلومات (اإلنترنت) شيئا عن أصول عائلته ،ولم يشر إلى طفولته وصباه وتعليمه العام ولكنه إكتفى باإلشارة إلى تعليمه
العالى ،ولكن إلتحاقه بجامعة لندن فى أوائل الثالثينات يوحى بإنتمائه إلى أسرة ثرية .وقد حصل على درجة الليسانس
الممتازة فى التاريخ من مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن عام  ،1128كما حصل على درجة الدكتوراه
فى تاريخ اإلسالم من نفس المدرسة عام  ،1121وكان موضوع رسالته عن الطائفة اإلسماعيلية وجماعة الحشاشين.
وخالل إعداده لرسالة الدكتوراه ،قضى فترة بجامعة باريس ،كما قام بجولة فى بالد الشرق األوسط إستغرقت بضعة
شهور.
وقبل حصوله على درجة الدكتوراه بعام واحد ،عين مدرسا مساعدا بمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية ،غير أنه ترك
العمل بالجامعة خالل سنوات الحرب (  )1191-1190ليلتحق بخدمة المخابرات البريطانية ،وبعد الحرب عاد للعمل
بالجامعة حتى عام  .1199ولكن صلته بالمخابرات البريطانية لم تنقطع ،فقد ظل مرجعا هاما ،يستشار فى كل ما إتصل
بشئون الشرق األوسط.
ولعل ذلك يفسر إنصرافه عن دراسة تاريخ اإلسالم الوسيط ،واتجاهه – بعد الحرب العالمية الثانية  -إلى دراسة تاريخ
الشرق األوسط الحديث ،فنشر كتابا عن "قيام تركيا الحديثة" ،وآخر عن "تكوين الشرق األوسط الحديث" ،وثالث عن
"تاريخ الشرق األوسط فى األلفى عام األخيرة" جاء فى حقيقة أمره طبعة معدلة لسابقه ،ثم كتاب "تعدد الهويات فى
الشرق األوسط" .ووظف لويس رصيده المعرفى عن تاريخ األفكار التى يطرحها فى كتبه ،فرصيده المعرفى عن تاريخ
اإلسالم يشى بالقصور فى متابعة ما حققه هذا الحقل األكاديمى من تطور بعد الحرب الثانية فى الغرب ذاته ..واألفكار
التى يطرحها فى كتبه فى الثالثة عقود األخيرة موحية لصانع القرار الغربى ،تستهدف إثارة مخاوف القراء من اإلسالم
وأهله.
وبعد أفول نجم الهيمنة البريطانية فى الشرق األوسط ،وإضطرار بريطانيا إلى تنفيذ سياسة "اإلنسحاب شرق السويس"
عام  ،1191ليسدل بذلك الستار على النفوذ البريطانى فى اإلقليم ،وتصبح الواليات المتحدة هى الوريث الطبيعى لحماية
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المصالح الغربية فى المنطقة ،وجد برنارد لويس أن مكانه الطبيعى هناك ،فى الواليات المتحدة ،حيث مركز التأثير فى
صناعة القرار الغربى فى الشرق األوسط ،وخاصة أن صهيونية الرجل كانت حقيقة راسخة أكدها فى كتاباته ومقاالته
الصحفية ومن ثم جاء إنتقاله إلى جامعة برنستون عام  1199أمرا منطقيا ،بعدما ترك قسم الشرق األدنى بمدرسة
الدراسات الشرقية واإلفريقية بلندن ،خلفاء من المشايعين للصهيونية من أمثال فاتيكيوتس ،وياب.
وفى أمريكا ،تولى برنارد لويس قيادة معسكر الصهاينة فى حقل دراسات الشرق األوسط ،الذى يعد من أبرز رموزه:
ليونارد بايندر ،وإيلى كيدورى ،ودافيد برايس ،جونز ،ورفاقهم من أمثال :دانيال بايبس ،ومارتن كريمر ،وتوماس
فريدمان ،ومارتن بيرتز ،ونورمان بودو رتز ،وجوديث ميلر ،وغيرهم من العناصر الصهيونية المنتشرة فى أقسام
ومراكز دراسات الشرق األوسط ،والدراسات اإلسالمية ،بالجامعات األمريكية ،ممن يلعبون  -فى نفس الوقت  -دور
الخبراء العالميين ببواطن األمور ،يقدمون المشورة ألعضاء الكونجرس ،ودوائر صناعة القرار ،يتقدمهم كبيرهم برنارد
لويس ،يفتح أمامهم األبواب.
وظل برنارد لويس أستاذا لدراسات الشرق األدنى بجامعة برنستون حتى تقاعد (رسميا) عام  1168عند بلوغه سن
السبعين ،ولكنه أصبح منذ ذلك التاريخ "أستاذا فخريا  ،"Professor Emeritusوهو مركز ال يشغله إال العلماء
البارزون .ولكنه يحتل  -فى الحياة األكاديمية  -موقعا مؤثرا بإعتباره ،على حد تعبير تولسون "حجة ومرجعا فى الشئون
اإلسالمية والشرق أوسطية ال غنى عنها لصانع القرار األمريكى".
***
وهنا تأتى خطورة الرسالة التى يوجهها برنارد لويس فى " أين الخطأ ؟" من حيث تأثيرها على الرأى العام الغربى
وصناع القرار فيه على وجه الخصوص ،على ضوء ما لقيه الكتاب من إهتمام واسع ،وهو يستدعى اإلهتمام بطرح
وجهة نظرنا على الرأى العام الغربى دحضا لما حفل به الكتاب من مغالطات وإفتراءات ،فال تكفى جهود إدوارد سعيد
وحدها فى كتابه عن "اإلستشراق"  -رغم ما أثاره من ضجة فى األوساط العلمية  -وما وجهه من نقد لكتابات "برنارد
لويس" والبد من جهود علمية منظمة فى هذا السبيل.
وإذا حاولنا أن نبين موضع الخطأ فى كتاب برنارد لويس الجديد  /القديم ،نجده يتمثل أوال ،فى المنهج الذى أتبعه فى هذا
الكتاب ،بل وفى غيره من الكتب التى سبقت اإلشارة إليها ،والتى إستولدها هذا الكتاب ،فهو يركز دراسته على الدولة
العثمانية ويعتبرها معبرة عن اإلسالم والمسلمين ،وال يرى اإلسالم والمسلمين خارجها ،فال يشير لفارس إال لماما،
ويسقط وسط آسيا اإلسالمى تماما من إعتباره ،كما يفعل الشيء نفسه مع شبه القارة الهندية .فهو يختزل اإلسالم فى
اإلمبراطورية العثمانية ،ويختزل المسلمين أنفسهم فى حكام وساسة ورجال هذه اإلمبراطورية ،وهو إختزال له ما يبرره
من وجهة النظر األيديولوجية للمؤلف الذى يريد أن يقدم اإلسالم والمسلمين فى إطار معين بإعتبارهم "خطرا" موجها
ضد أوروبا عامة والغرب خاصة .ولما كانت الدولة العثمانية هى العدو المسلم الذى عرفته أوروبا منذ القرن الخامس
عشر حتى إنحسر تهديدها لوسط أوروبا فى أواخر القرن السابع عشر ،فقد ترسبت لهم صورة قبيحة فى الفولكلور
األوروبى ،وإحتل صراع العثمانيين ضد أوروبا خالل هذين القرنين موقعا هاما فى كتب التاريخ األوروبى .ومن هنا جاء
إختزال برنارد لويس لإلسالم فى الدولة العثمانية ،وللمسلمين فى األتراك ،فهو يبنى على أسس قائمة فعال فى الثقافة
األوروبية .فإذا كان التركى العثمانى عدوانيا دمويا فى إجتياحه للبلقان وسط أوروبا ،قاسيا فى معامالته للبالد األوروبية
التى وقعت تحت نيره إلى حد فرضه ضريبة الدم "الدوشرمه" عليهم ،والتى بموجبها إنتزع أطفالهم الذكور األصحاء من
بين أحضانهم ليصبحوا عبيدا للسلطان وجندا له ،فهذا هو اإلسالم ،وذلك هو شأن المسلمين مع المسيحيين ،فهم ال يرون
اآلخر إال عبدا لهم !!
وفضال عما يشوب هذا المنهج من أوجه القصور التى تتمثل فى تعدد الشعوب اإلسالمية التى تقع خارج إطار الدولة
العثمانية ،وتهافت فكرة وجود نموذج نمطى لإلسالم ،وصورة نمطية للمسلم على ضوء الدراسات العلمية المستفيضة
للمجتمعات اإلسالمية وثقافتها ،التى تكشف عن التنوع والتعدد ،وتبين أن الثقافة اإلسالمية تتضمن العديد من الثقافات
الفرعية  Subculturesالتى تختلف بإختالف الموروث الثقافى القديم السابق على اإلسالم فى تلك البالد  -فضال عن ذلك
كله  ،-يقع لويس فى خطأ "التعميم" ،فهو يتعامل مع الدولة العثمانية وكأنها مجتمع واحد ،أو دولة مركزية قطرية ،ويسقط
من إعتباره تعدد الشعوب والمجتمعات التى تكونت منها واليات الدولة العثمانية ،وتعدد أعراق وثقافات وديانات سكانها:
فشتان بين العرب ،والترك ،والجركس ،واألكراد ،واألرمن ،واليونانيين ،والمجر ،والبلغار ،والبربر ،والتتار واأللبان.
وإذا كان السلطان العثمانى حاكما مسلما سنيا ،فال يعنى ذلك أن أغلبية سكان اإلمبراطورية كانوا مسلمين أو أن المسلمين
منهم كانوا من السنة .فقد جمعت الدولة العثمانية بين مختلف المذاهب الدينية اليهودية والمسيحية واإلسالمية ،ترى ..متى
صهر المسلمون من رعايا الدولة العثمانية فى بوتقة واحدة لتخرج لنا إسالما نمطيا ومسلما نمطيا ،كذلك الذى رسم لنا
لويس صورته ؟!
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لقد أثبتت الدراسات التى تمت فى العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين (وهى نفس الحقبة التى بلور فيها لويس رؤيته
لإلسالم والمسلمين) على مجتمعات الدولة العثمانية فى مختلف والياتها ،وجود تباين فى مستوى النمو المادى والثقافى
بين تلك المجتمعات وبعضها البعض ،وأن أى تعميم لظاهرة إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية على الدولة كلها يعد خطأ
منهجيا فاحشا ألنه يقدم نتائج مضللة وغير دقيقة .فإذا كانت العادة قد جرت على أن يهتم الباحث بمتابعة كل جديد من
الدراسات المتعلقة بمجال بحثه ،وإذا كانت الدولة العثمانية هى عالم اإلسالم عند برنارد لويس ،فكان جديرا به أن يتابع
دراسات  2وغيرهم ،وهى دراسات منشورة باإلنجليزية والفرنسية من دور نشر كبرى وجامعات معتبرة ،وتحظى
بإهتمام األوساط األكاديمية الدولية .فإذا كان لويس ال يعرف عنها شيئا فتلك مصيبة ،وإذا كان يتجاهلها عامدا ،فالمصيبة
أعظم.
لقد كانت اإلمبراطورية العثمانية كيانا سياسيا إقطاعيا فضفاضا ،لم تتحول قاعدتها فى األناضول وعلى ضفاف البوسفور
إلى "قلب" يضبط حركة الواليات المختلفة بإعتبارها "أطرافا" ،بل كانت السلطة المركزية للدولة ال تكاد تحس فى
الواليات ،اللهم إال عندما تقوم حركة عصيان من جانب أحد الوالة أو القوى المحلية ،عندئذ كانت الدولة تضمن إستمرار
سيطرتها على الوالية عن طريق تأليب مراكز القوى ضد بعضها البعض ،ثم تتدخل عسكريا فى نهاية المطاف لوضع
األمور فى نصابها .وبحكم طبيعة السلطة اإلقطاعية ،كانت الدولة ال تهتم إال بجباية الضرائب ،وحفظ األمن ،وإقرار
العدل ،وال تحمل على عاتقها عبء الخدمات المختلفة :تعليمية ،أو صحية ،أو حتى عمرانية أو غيرها ،فتركتها للرعية
تدبرها بوسائلها الخاصة.
وهنا عرفت الواليات العثمانية ما نسميه اليوم "بالمؤسسات غير الحكومية" أو ما يعرف "بالمجتمع المدنى" ،فأوقف
األثرياء من التجار والحكام األراضى والعقارات لإلنفاق على ما شيدوه من مدارس و مستشفيات ،ودور لرعاية العجزة
(تكايا) ،ومساجد ،وكنائس ،وغيرها .وإرتبط مستوى أداء وكفاية هذه المؤسسات األهلية بدرجة النمو اإلقتصادى
واإلجتماعى فى الوالية .ونظرا لتفاوت مستويات النمو داخل الدولة من والية ألخرى ،فقد تفاوتت مستوياتها فى قطاع
الخدمات.
وهكذا كان هناك تباين شديد بين الواليات العربية وبعضها البعض ،من حيث المستوى اإلقتصادى واإلجتماعى والثقافى،
وكذلك الحال بالنسبة لألناضول والرومللى (البلقان) .فحتى لو كانت اإلمبراطورية العثمانية تصلح نموذجا نمطيا لإلسالم
ككيان سياسى ومجتمعى عند برنارد لويس ،فكيف يستقيم ذلك مع تلك التعددية والتنوع ،والتمايز فى مستوى النمو
اإلقتصادى واإلجتماعى والثقافى.
وينطبق ذلك  -أيضا  -على فكرة عداء اإلسالم للمسيحية ،بل رفض اإلسالم لغيره من الثقافات واألديان األخرى ،وهى
حجر الزاوية فى "فكرة" برنارد لويس عن اإلسالم ،رددها فى كتبه ومقاالته ،كما ألح عليها فى "أين الخطأ؟" .فأى دارس
مبتدىء لإلسالم والثقافة اإلسالمية يدرك أن اإلسالم ال ينفى حق األديان األخرى فى الوجود داخل األراضى التى يضمها
"دار اإلسالم" وأن "اإليمان باهلل وكتبه ورسله" شرط أساسى للمسلم المؤمن ،ومن عجب أن يشير لويس لذلك بإعتباره
وجها نظريا لإلسالم ،ويزعم أن الممارسة الفعلية له تعادى األديان األخرى وخاصة المسيحية واليهودية ،وتعتبر معتنقيها
"كفارا" ،وال تقبل وجودهم فى أراضيها إال إذا كانوا "عبيدا" .وكأن لويس يتعمد أن يصدم القارئ الغربى بالءات ثالثة:
ال إعتراف ،وال تعايش ،وال تعامل مع غير المسلمين ،ويوحى له أن المسلمين عنصريون ال يعترفون إال بمن إعتنق
دينهم وتبنى ثقافتهم !
وال أدل على عدم صحة هذه الفرية من حقيقة وجود أغلبية مسيحية فى الشام ومصر حتى أوائل العصر العباسى ،ومن
وجود الكتاب المسيحيين واليهود فى الدواوين طوال العصر اإلسالمى الوسيط ،ومن التوسع فى عهد الذمة ليشمل أناسا لم
يرد ذكرهم بين أهل الكتاب :باإلضافة إلى اليهود والنصارى والصابئة ،إمتدت معاملة أهل الذمة إلى كل من كان يؤمن
بالوحدانية وله كتاب مقدس ،فشمل البوذيين والمجوس ،وغيرهم ،بل كانت مجالس الخلفاء فى مختلف عصور اإلسالم
تضم المسيحيين واليهود والمجوس ،علماء وأطباء ومنجمين .والبد أن يكون لويس قد قرأ دراسات أشتور (وهو مستشرق
يهودى محترم) الذى تحدث عن دور اليهود كصيارفة وتجار ،بل وشركاء ووكالء تجاريين للخلفاء والسالطين فى
مختلف العصور اإلسالمية ،ولعله قرأ كتاب جويتين (وهو مستشرق يهودى مرموق أيضا) "مجتمع البحر المتوسط" الذى
يتحدث عن دور اليهود فى المجتمع اإلسالمى فى العصور الفاطمية واأليوبية والمملوكية إعتمادا على وثائق الجنيزا التى
تتضمن معامالت ومراسالت الطائفة اليهودية فى مصر ،والتى عثر عليها فى أحد معابدهم بالقاهرة ،وتوضح هذه الوثائق
كيف كانوا يسيطرون على تجارة البحر المتوسط ،وما تمتعوا به من حرية وأمن وإستقالل وحماية ورعاية فى ظل الحكم
اإلسالمى.
وحتى فى ظل الدولة العثمانية ،أشار لويس – عرضا  -إلى نظام "الملة" ،وهو نظام يعطى لكل طائفة دينية حق إدارة
أمورها بنفسها ،وتطبيق أحكام شريعتها ،وجباية الضرائب المستحقة عليها للدولة وتسليمها لها فى مقابل تمتعها بحماية
الدولة .ويعرف لويس – طبعا  -أن الدول األوروبية التى حصلت على "اإلمتيازات" فى القرنين السابع عشر والثامن
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عشر ،إدعت لنفسها حق حماية الطوائف الدينية التابعة لكنائسها ،وبذلك خرجت الطوائف الخاضعة للحماية األجنبية من
دائرة الخضوع للمحاكم العثمانية ،وأن حركة اإلصالحات المعروفة بإسم "التنظيمات الخيرية" فى  1621و  ،1618كان
هدفها تحقيق المساواة القانونية بين جميع رعايا الدولة ،بما فى ذلك الخدمة العسكرية وتولى الوظائف دون تمييز ،وبذلك
كانت تهدف إلى التخلص من وطأة اإلمتيازات األجنبية التى حولت الطوائف الدينية إلى دولة داخل الدولة.
نعم هناك إستثناءات لذلك تمثلت فى معاملة الدولة العثمانية لرعاياها المسيحيين فى البلقان بقدر من القسوة ،وما حدث من
قمع الثورة اليونانية ،وما تعرض له األرمن من مذابح قبيل الحرب العالمية األولى كانت نوعا من التطهير العرقى ،ولكن
هذه كلها سياسات يتحمل وزرها النظام الذى مارسها ،وال تعبر  -بأى صورة من الصور  -عن اإلسالم وتعاليمه ،بل
تتعارض معهما تماما .وهى ممارسات عبرت عن قهر الغالب للمغلوب ،مورست – مرة أخرى  -فى البلقان على يد
الصرب ضد المسلمين فى البوسنة والهرسك ،وضد األلبان ،وتمارسها "إسرائيل" كل يوم ضد الفلسطينيين ،ولكن
برنارد لويس ال يرى ذلك كله ،بل رفض إعتبار مذابح األرمن على يد الترك "تطهيرا عرقيا" ،ورفع األرمن قضية ضده
أمام المحاكم الفرنسية ،فصدر حكم بإدانته فى  31يونيو  1111جاء فى حيثياته:
"إن المؤرخ يتحمل المسئولية تجاه أصحاب الدعوى لتشويهه وتزويره الحقائق ،وتبريره لممارسات بشعة خاطئة ،وحذفه
ألحداث وآراء يمنعه إلتزام الدقة من إغفالها"...
لقد كان إنكار برنارد لويس لحق األرمن فى إستصدار قرار من األمم المتحدة يلزم تركيا بتعويضهم عن التطهير العرقى
الذى تعرضوا له أسوة بما حدث من إلزام ألمانيا بتعويض اليهود عن "المحرقة" ،إتساقا مع موقف الصهيونية الذى ال
يريد اإلعتراف بما تعرض له األرمن من مذابح حتى تظل فكرة "إضطهاد" اليهود مركزية فى الضمير العالمى.
ويجرنا ذلك إلى مناقشة فرية أخرى لبرنارد لويس هى إتهامه المسلمين بمعاداة السامية لموقف العرب من القضية
الفلسطينية ورفضهم التعامل مع الكيان الصهيونى .وهو عندما يشير إلى فلسطين ال يذكر لقارئه شيئا عن أوضاع تلك
األرض وسكانها ،فهى "أرض الميعاد" التى كان يعيش فيها جماعة من اليهود المضطهدين من المسلمين ،وأن تعرض
يهود أوروبا لإلضطهاد جعلهم "يعودون" إلى بالدهم التى هى حق لهم منذ ألفى عام .وبذلك يستنتج القارئ الغربى أن
"أرض الميعاد" كانت يهودية تسكنها قلة ،ثم ما لبث أن عاد إليها اآلخرون ،فال وجود للعرب ،ومن هنا يتعجب القارئ
الغربى ألولئك المسلمين المتعصبين الذين ال يقبلون وجود اليهود ودولتهم بينهم فى الشرق األوسط .وطبعا يصعب على
القارئ أن يتصور وجود عربى غير مسلم ،فال يدرك أن العرب من بينهم مسيحيون يشتركون فى رفض الدولة العبرية
ألن القبول بها يعنى التسليم بإغتصاب فلسطين.
وحتى يؤكد برنارد لويس فى ذهن قارئه أن مرد ذلك كله إلى رفض اإلسالم لآلخر دينا وثقافة ووجودا ،نجده يبرر
الخالفات السياسية بين اليهود الشرقيين ويهود أوروبا (الشكنازيم) بأن هؤالء الذين جاءوا من بالد إسالمية ،وأولئك الذين
جاءوا من بالد مسيحية حملوا معهم العداء التقليدى بين الثقافتين ،وتجلى ذلك فى الخالفات السفاردية – الشكنازية .وبذلك
يتجاهل برنارد لويس الطبيعة العنصرية للكيان الصهيونى الذى يميز بين اليهود الشرقيين والغربيين ،ويمارس أبشع
أنواع التمييز العنصرى ضد العرب ،هذا فضال عن سفك دماء الفلسطينيين وتشريدهم ،وهدم ديارهم ،وإقتالع مزروعاتهم
كل ذلك ال يراه لويس ،ولكنه يرى أن العرب هم البغاة ألن ثقافتهم ال تقبل اآلخر!
حتى حديثه عن "السعى فى سبيل الثروة والقوة" لم يتجاوز حدود ما كان معروفا عن الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية
الثانية ،فقد كشفت الدراسات الخاصة بالتطور اإلقتصادى واإلجتماعى فى العالم العثمانى ،والتى تم إنجازها فى العقود
الثالثة األخيرة عن إزدهار نشاط رأس المال التجارى فى القرون  ،16 ،19 ،18وإعادة بناء شبكة التجارة الدولية التى
تربط عالم المحيط الهندى بعالم البحر المتوسط عبر البحر األحمر ومصر ،ووسط آسيا بالعراق والشام ،وغرب أفريقيا
بالمغرب ومصر ،وأخذ رأس المال التجارى يلعب دورا بارزا فى تتجير الزراعة ،واإلستثمار فى الصناعة ،وتطوير
العمل المنزلى ،وظهور درجة من درجات تقسيم العمل ،وإنعكست هذه التطورات على الواقع اإلجتماعى فبدأت تبرز
"طبقة وسطى" عبرت عن نفسها ومصالحها من خالل كتابها الذين عبروا عن رفضهم لهيمنة المؤسسة الحاكمة ،وميلهم
إلى الواقعية.
وفى إطار هذه التطورات إزدهرت صناعة السكر فى مصر لتلبية الطلب على هذه السلعة فى أوروبا .كما حدث توسع
كبير فى صناعة النسيج حيث كان الطلب كبيرا على المنسوجات المصرية فى فرنسا وهولندا وأسبانيا .كذلك كانت
صادرات البن والتوابل القادمة عبر البحر األحمر تمر عبر مصر والشام إلى أوروبا ،مما أدى إلى حالة من الرخاء
اإلقتصادى النسبى إنعكس على قطاع الخدمات ،فحدثت زيادة ملحوظة فى األوقاف على هذا القطاع وفى تشييد المكاتب
واألسبلة والمدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والتكايا مما كان له أثره على المنشآت المعمارية.
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وجاء إنقطاع مسيرة التطور ألسباب داخلية وخارجية منذ منتصف القرن الثامن عشر ،فقد أدى ضعف سلطة الدولة إلى
إنفراد العصبيات المحلية بالحكم فى معظم واليات الدولة ،وإلى صعود نجم المماليك فى مصر ،ولما كان هؤالء فى حاجة
إلى تقوية أنفسهم عسكريا لتحقيق قدر من اإلستقالل عن الدولة ،أو ضمان بقاء السلطة فى أيديهم على األقل ،فقد أثقلوا
التجارة بالمكوس والضرائب ،وشجعوا التجار األوروبيين على غزو السوق المحلية ومنافسة اإلنتاج المحلى ،وتواكب
ذلك مع التوسع فى إنتاج السكر فى العالم الجديد ،فتقلص إنتاج السكر فى مصر ليغطى حاجة اإلستهالك المحلى ،كما
شهدت صناعة النسيج فى غرب أوروبا توسعا أدى إلى كساد سوق المنتجات المصرية ،وبذلك فقدت مصر  -وكذلك
الشام  -جانبا كبيرا من صادراتها من اإلنتاج المحلى ،وإنعكس ذلك على األوضاع اإلقتصادية المحلية فى سلسلة من
األزمات التى ترتبت على الكساد.
وقد إسترد اإلقتصاد المحلى عافيته مع اإلصالحات التى تبناها محمد على باشا فى مصر والشام ،ولكن من خالل نظام
اإلقتصاد المدار الخاضع لسيطرة وتوجيه الدولة ،مع ترك مساحة محدودة للقطاع الخاص ،غير أن إرتباط هذا المشروع
بالدولة أدى إلى تعرضه للضربات الخارجبة التى تعرضت لها الدولة ،ليتحول اإلقتصاد فى النصف الثانى من القرن
التاسع عشر إلى إقتصاد تابع متخصص فى إنتاج المواد األولية الالزمة للصناعة األوروبية ،وحالت سلطات اإلحتالل
البريطانى دون قيام أى مشروع صناعى حديث أو إستثمار رأس المال المحلى خارج قطاع اإلنتاج الزراعى ،مما أدى
إلى نوع من النمو اإلقتصادى غير المتوازن الذى كانت له آثاره السلبية على اإلقتصاد ،وكان من أهم أسباب إتساع هوة
التخلف عن اللحاق بالغرب فى مجال التطور اإلقتصادى ،بما تضمنه من عقبات وضعت فى طريق إقامة إقتصاد وطنى.
تلك كانت بإختصار شديد العوامل التى حكمت التطور اإلقتصادى ولما كانت تجربة التصنيع فى القرن التاسع عشر قد
إرتبطت ببناء القوة العسكرية ،فقد كانت تصفيتها هدفا أساسيا عند القوى األوروبية الطامعة فى فرض سيطرتها على
اإلقليم ألسباب إستراتيجية وإقتصادية ،وهى تكشف عن عمل دائب لمحاولة بناء إقتصاد وطنى ،لم يقدر له النجاح مرتين
ألسباب محلية ودولية معا ،وليس ألسباب تتصل بثقافتنا ،أو عدم تقديرنا لقيمة الزمن  -على نحو ما أورده لويس  -أو
لعدم إرتباطنا بالمكان .فإذا كنا على هذا القدر من الكسل وفقدان الطموح وعدم إلتزام الدقة والتواكل ،وكلها مكونات
الصورة التى يرسمها لنا لويس فكيف كنا نمسك بزمام إقتصاد العالم فى القرون الوسطى ،وكيف إستطعنا أن نتجاوز
محاوالت قطع روابطنا التجارية مع عالم المحيط الهندى بعدم قدوم الغرب إلى تلك البالد ،وكيف أنجزنا تجربة متميزة
لبناء إقتصاد وطنى فى النصف األول من القرن التاسع عشر؟ كلها أسئلة تبرىء اإلجابة عليها ساحة ثقافتنا وديننا من
تهمة إستمراء التخلف ،وفقدان روح المبادرة.
يبقى لب الموضوع عند برنارد لويس ،فنحن أشرار ألننا ال نقبل بالكيان الصهيونى عن طيب خاطر ،ونتعايش معه،
ونوقع له توكيال على بياض إلدارة مصالحنا مع "العالم المتحضر" ولننسى إلى األبد فلسطين والفلسطينيين ،كما نسى
العالم الهنود الحمر .عندئذ سيتحول برنارد لويس إلى شاعر يصوغ فينا قصائد المديح ،ما دمنا رفعنا الراية البيضاء
إلسرائيل .وأتحنا لها فرصة التحول إلى قوة إقليمية كبرى ،فهكذا يكون السلوك "الحضارى" وإال فال !
أما إذا لم نفعل ذلك ،فسيكون مآلنا الموت ،شأننا فى ذلك شأن "الذى يفجر القنبلة فى نفسه واآلخرين "...علينا  -إذا  -أن
نكون واقعيين ،وإال كان نصيبنا من الدنيا عودة للسيطرة األجنبية "ربما من جانب دولة عظمى جديدة فى الشرق تنشد
التوسع" .فإذا كففنا عن اإلحساس بالظلم والشكوى ،سوف نستطيع  -فى رأيه  -أن نعيد "الشرق األوسط فى العصور
الحديثة إلى ما كان عليه فى األزمان الغابرة وفى القرون الوسطى ،مركزا رئيسيا للحضارة."..
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