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فمنننُُكننا ُُمنننُهننألجُاأل يننا ُُأعننر ُُيفُالبننواوُُ
وأشوُأبساُصنارُُأقنربُُإىلُالتغُلن ُُعلن ُسنواجُُ
َُّ
يفُالقوُُالعصبُيَّةُُ .
َُّ
إذاُتقارابُيفُالعودُُوتكافأُاُ
ُ
نُابنُخلوو ُن ُ

مقومةُاملرت م ُ
ِ
قارّة أورواب .لذلك جاء مؤمتر سوسيولوجا األ ِ
دب
ترَّكزت معظم
األعمال النظر ِية املعاصرِة بصورة جلية على َّ
كلية ال ِّدر ِ
ِ
اآلداب من ِ
ِ
جامعة إسكس يف بريطانيا ما بني  13و 15متوز عام 1984
اسات املـقارنة يف
الَّذي نظَّمه قسم
ردا على ِ
ِ
البثِ
األوروب الضيِّ ِق يف
النزعة األوروبيـَِّة املركزيـَِّة .وكان الغرض الرئيسي من هذا املؤمت ِر هو االبتعاد ع ِن التَّـركي ِز
َّ
ِّ
من ِ
دعوة أعمال تعال العالقة بني أورواب والث ِ
العامة
َّقافات األخرى .وتَّ اختيار جماالت عديدة منها ما يدرس البنية َّ
ِ
ِ
ورحالت أانس شرقيِّني
للخطاابت األوروبيَّ ِة املركزيـَِّة ،وأخرى تتعلق مبصورات جغرافيَّة ،وقصص حول بداايت استعمارية،
ِ
ِ
الشرق يف ِ
القرن التاسع عشر ،وأ ِلقيت أحباث ركزت على
ورحالت أانس أوروبيِّني إىل
وغ ِي أوروبيِّني إىل أورواب،
القرن التاسع عشر"" ،كتاابت اهلجرِة األسرت ِ
ائل ِ
مثل " ِ
البنغال يف أو ِ
خطاابت تتعلَّق أبوضاع استعمارية خاصة ِ
الية"،
ِ
الوالايت املتَّثدةِ ومسألة اهلويَِّة القوميَّ ِة" ،وقضااي أوروبيَّة داخلية كاالستعما ِر
"احلرب الفرنسيَّة يف اجلزائ ِر"" ،الشرقيون يف

ِ
داخل بريطانيا ،واختفاء أورواب "املركزيـَِّة" .وانل الشرق واإلسالم والعرب حظَّا ال أبس ِبه من الدر ِ
املناقشة ضمن
اسة و
ِ
األحباث الَّيت تناو ِ
لت األعمال النظرية لفرانز فانون وإدوارد سعيد وجاك
أحبا ِث املؤمت ِر .وبرزت على حنو ابهر بعض

دريدا .و ِ
ِ
جامعة إسكس لسوسيولوجيا
صدرت األحباث امللقاة يف املؤمت ِر يف جملَّدي ِن بعنو ِان" :أورواب وغيها :أعمال مؤمت ِر
ِ
األدب" من حتري ِر فرانسيس ابركر وبيرت هيوم ومارغريت إيفرسون ودايان لوكسلي الصاد ِر عن جامعة إسكس يف

كولشسرت عام  .1985واخرتت حبثا ذا فائدة تنبع من ِ
مادتِِه بل من داللتِها وهو بعنو ِان" :اإلمربايلية اإلسالميَّة
أمهية َّ
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جامعة إسكس ،فقمت بنقلِ ِه إىل العر ِ
ِ
وخلق ِ
بية
بعض األفكا ِر عن أورواب" جلاكلني كي وهي أستاذة جامعيَّة وابحثة يف
عليق ِ
التقدي له والتَّ ِ
و ِ
عليه.
ِ
االت ِام من ِ
ِ
اإلسالم يف ِ
دون أيَِّة حماولة لفه ِم طبيعتِ ِه
اقي وضع
قفص ِّ
حتاول جاكلني كي يف هذا البثِ االستشر ِّ
وآفاق ِ
وأ ِ
سس ِه ِ
ِ
األندلس ،بل تق ِّومه من اخلارِج ومن زاوية ضيِّقة جدا .وحاولت أيضا أن تنتقد وتاجم حتت
وجودهِ يف
ِ
للثملة على ِ
العرب واملسلمني ،وإن كان هذا النوع من املوضوعيَّ ِة مألوفا يف
كرسته
غطاء من املوضوعيَّ ِة يف حبِ َّ
ال ِّدر ِ
يتصد هلا إال القلَّة القليلة من العر ِ
اسات و ِ
الكتب .ومل َّ
ب واملسلمني وغ ِيهم من املوجودين نذكر منهم الدكتور أنور
ِ
ِ
حدةِ
عبد امللك الَّذي طالبها وبلطف علمي ابلتَّ ِ
حتليالتا ِ ِ َّ
خفيف من َّ
اإلسالمي يف
العرب و
ّ
املتطرفة اليت تتعلق ابلوجود ِّ
ِّ
ّ
األندلس مبا فعلته قوى إمربايليَّة يف ِ
ِ
ِ
مشال إفريقيا
األندلس إذ ال جيوز يف هذا اإلطا ِر مقارنة ما فعله العرب واملسلمون يف
جنوب ِ
ِ
شرق آسيا موضثا االختالف الواضح بني الطرف ِ
ني.
أو
ِ
ِ
ِ
األندلس ،أي يف الواق ِع
للدولة العربيَّ ِة اإلسالميَّ ِة يف
السياسي
يخ
التبس األمر على
الباحثة بني قراءةِ التار ِ
ِّ
ِ
ِ
احلمالت الصليبيَّة
لإلسالم من جانب آخر ،وبني
التارخيي الَّذي كان قائما من جانب ،وبني القي ِم اإلنسانيَّ ِة واحلضاريَِّة
ِّ
توجهت إىل ِ
ِ
ردة فعلِها هنا موقفا "معلنا" من ِ
داخل
الشرق ومحالت أخرى إىل أورواب من
الشمال .وميكن أن تـعـ َّد َّ
الَّيت َّ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
نصها يف ِّاتاه ِ
الستكشاف
تص اب
كادميي
الثقايف واأل
ني :علمي اخ َّ
اإلنكليزي .وتتفاوت األفكار يف ّ
ِّ
مؤسسة االستشراق ِّ
ِّ
والتفس ِي ،وإيديولوجي متثامل جوهراي يتجلَّى يف عقدة غربيَّة حبثيَّة استعالئيَّة.
ِ
حلمالت الصليبيَّة شرقا ومشاال من فكرِة احلر ِ
كة ،من
اإلسالمي اب
العرب
وتنطلق جاكلني كي يف مقارنتِها الفتح َّ
َّ
عني ابتاهِ مكان آخر .ولكنَّها تتجاهل أسباب هذه احلر ِ
كة وطبيعتها ودوافعها وأهدافها ونتائجها .فلوال التمدن
مكان م َّ
ِ
ِ
للنهضة األوروبيَّـ ِة وهذه حقيقة عامة معروفة .فقد أدرك
األندلس لما هنض الغرب ،إذ كان ابعثا
العرب اإلسالمي يف
درس العل ِوم أبنو ِ
مفاتيح احلضارِة إال إذا أخذوا سبيل ِ
العرب واملسلمني يف ِ
اعها
األوروبيون َّأهنم ال يستطيعون الوصول إىل
ِ

ِ
ِ
ابلعرب واملسلم ِ
وتطبيقها .فاعرتاف األوروبيِّني
ني حضارة وكياان يعين ،عالنية وضمنا ،مشروعية اآلخ ِر وإسهامه ومن ثَّ
ِِ
َّ
ظل
الوثوق بوجوده .وبكلمات أخرى ،ما كان إلسبانيا أبدا أن تدخل التاريخ لوال القرون الثمانية اليت عاشتها يف ِّ
ِ
اإلسالمي واحلضارِة الَّيت قامت هناك ،وكانت ابعثا حقيقيا للثضارِة يف أورواب قاطبة والَّيت كانت تتخبَّط
العرب
احلكم ِّ
ِّ
اجلهل والنز ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظلمات التخل ِ
فو ِ
املقارن دائما هو الوصول إىل
األدب
البثِ
املختلفة .فالغرض من
اعات
يف
التارخيي و ِّ
ِّ
ِ
احلقيقة إب ِ
ِ
لكن األمر هنا ليس كذلك .فمثال ،تعرتف
قامة حوار متوازن عرب املناظرِة واملواز ِنة و
االستكشاف والتفس ِيَّ ،
ِ
الباحثة اإللجنليزية َّ
االتاهات الَّيت ميكن مجعها يف تياري ِن عند مقدِم
توزعوا يف عدد من
أن الغربيِّني (سكان إسبانيا) َّ
ِ
العرب واملسلمني :تيار يرى يف القادمني تديدا اجتماعيَّا وسياسيَّا وفكرَّاي ودينيَّا ،وآخر يرى فيهم مقدم حضارة ،غي َّ
أن

ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
أهم بقا ِع
موقف التيار األول بدأ ينثسر تدرجييَّا مع تراج ِع األعمال احلربيَّة ،حني استقرت األندلس وأصبثت إحدى ّ
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الشرق (مسلمون ومسيثيون) يف ِ
ِ
األرض حضارة .فهل وجد أهل ِ
ِ
احلمالت الصليبيَّ ِة إليهم مقدم حضار ِّيني ،أو
قدوم
أهل ِ
حضارة جديدة عموما؟ عجز الصليبيون ع ِن التأث ِي إجيابيا يف ِ
الشرق ومل خيلفوا وراءهم إال اجملازر واخلرائب واحلرائق،
وآاثرهم الباقية تنثصر فيما تركوا من ذكرايت دمويَّة ومواقع وحتصينات عسكرية .وترك األندلسيون وراءهم حضارة
ِ
أسهمت إسهاما أساسيا يف والدةِ احلضارةِ الغر ِ
الوجهة الَّيت
بعامةِ .بل امتدح بعض األوروبيِّني العرب واملسلمني من
بية َّ
أفادوا هبا حضارتم ،فكيف ومىت وأين امتدح العرب الصليبيِّني ،ومن أيَِّة وجهة أو جانب؟
ِ
ِ
وجهان :إجياب وسلب ،االستشراق العلمي املوضوعي الَّذي يبغي املعرفة و ِّ
احلقيقة ويتَّسم
حتري
لالستشر ِاق
ِ
ِ
إبنصاف احلضارِة العر ِ
يف والتثر ِ
الز ِ
بية اإلسالميَّ ِة ،واالستشراق املليء اب ِ
يف
ابحلياد واملوضوعيَّ ِة ،وقام
لتثامل والته ِم و َّ
ِ
الباحثة ،على ِ ِ
التارخيي تدفع
لنص اب ِن خلدون
وجهة .فقراءة
وحيمل أو يغ ِطّي أهدافا سياسية وإيديولوجية م َّ
سبيل املثالِّ ،
ِّ
ِ
البثِ رائثة قراءة متثاملة على حنو واضح إزاء ما خيص العرب واملسلمني .فهذا البثِ ليس
املرء ِألن يش َّم يف هذا
ِ
توزع املستشرقون
غريبا ،وال يقف مبعزل ع ِن
االتاهات االستشراقيَّ ِة السائدةِ الَّيت تدرس األندلس وجنوب أورواب .و َّ
ِ
اقف الفكر ِية واألر ِ
األحداث التارخييَّ ِة واملو ِ
ني خمتلف ِ
ني ينطلقا ِن من مبدأي ِن أساسيَّ ِ
ني متنازع ِ
عموما يف فريق ِ
كان
ني حيال

العام من جهة ويف ِ
ِ
اخلاص من جهة اثنية .فالفريق األول يرى
األندلسي اإلسالم ِّي
احمليط
النطاق
احلضاريَِّة يف
اإلسالمي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أن زمن ِ
يخ ِ
اإلسالم مدة ِ
ِ
َّ
شبه جزيرِة إيربية.
وجود
همة ال سبيل إىل تاهلِها يف اتر ِ
مثانية قرون يف إسبانيا تش ِّكل حقبة م َّ

ويتَّصف هذا الفريق ابلنَّ ِ
أن إسبانيا من ِ
دون اعتبا ِر مرحل ِة احلضارِة اإلسالميَّ ِة دولة عاجزة ع ِن ال ِ
العلمي ويرى َّ
وصول
قاء
ِّ
ط أقرب إىل ِ
إىل اإللجناز ِ
احلياد وعلى ر ِ
ات احلضاريَِّة ،لذلك فهذه اجلماعة على صغ ِر ِ
أسهم مدرسة
حجمها تسي يف خ ّ

ِ
اجلماعة مستشرقون أمثال خوليان ريبيا وآسني بالثيوث وأخنيل غونزاليس ابلنسيا وغارسيا
بين كوديرا .إذ ينتمي إىل هذه
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالم موقفا عدائيَّا
املعتدل فرانسيسكو كوديرا .وأما الفريق الثَّاين فيقف من
املستشرق
غومز وهم تالميذ
اإلسباينّ
ِ
يخ ِ
ِ
اإلسبانيةَّ ،
لشعب واغتصااب ألرض وحسب.
وإّنا يراه استعمارا
األمة
ويرى أنَّه ال ميثِّل حقبة ذات اعتبار يف اتر ِ
ِ
سوغا ِ
مبختلف الط ِ
ِ
كل امل ِّ
يخ
ت ،وخيتلق عديدا من
وحياول هذا الفريق
األحداث مهما خالفت ثوابت التَّار ِ
رق ويفتعل َّ
الش ِ
ديد كثي ِ
ِ
ِ
الصوت شديد ِ
إلثبات ما ذهب ِ
ِ
ِ
اإلسبان
اجللبة ،وأشهرهم من غ ِي
العدد ،عايل
إليه وهو
وبدهيَّاتِِه
لألسف َّ
فرانسيسكو سيمونيت( .)1وينضم حبِ جاكلني كي إىل ِ
أحباث الفر ِيق الثَّاين من دون حتفظ ،فهو حيمل عنواان ال يقل
ِ
مثل ِ
اجلماعة ِ
كتاب "االحتالل العرب إلسبانيا" خلوسيه أنطونيو كوندي(.)2
استفزازا ع َّما صدر من أحباث هلذه

ِ
البثِ وحمتواه وهي َّ
أن احلضارة العربية اإلسالميَّة ال "االحتالل"
وجيدر بنا أن نشي إىل فكرة تتعلَّق بعنو ِان
حصول شعور قومي يف إسبانيا وأسهمت على حنو مباشر وإجياب يف ِ
ِ
إجياد أورواب.
اإلسالمي هي الَّيت َّأدت إىل
العرب
َّ
َّ
ّ
ّ
ونذكر هنا أيضا مستشرقا ينتمي إىل املستشرقِني امل ِ
ِ
ِ
ويف منذ سنوات وصاحب ِ
كتاب "حقيقة
للثقافة
نصفني
اإلسبانية ،ت ِّ
إسبانيا التارخيية" واسه أمييكو كاسرتو .في ِدير هذا املستشرق حماور كتابِِه يف اتاهِ
ِ
حقيقة إسبانيا وينتهي إىل َّ
أن
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األندلسيِّني املسلمني هم الَّذين أوجدوا أول شعور قومي يف إسبانيا ،متاما على ِ
عكس ما تطرحه جاكلني كي يف حبثِها،
ّ
ِ
الوسيط فثسبَّ ،
وإّنا يف اتر ِخيها
ولوالهم لما أصبح إلسبانيا أيَّة صفة مميَّزة أو شخصية بني األم ِم ،ال يف اتر ِخيها
ِ
احلديِ أيضا .ف َّ
إن كاسرتو حني سطّر كتابه كان يرد على مستشرق اسه كلوديو سانشيز الربنس الَّذي ألَّف كتااب عن

إسبانيا اإلسالميَّ ِة يهمل ِ
فيه شأن ِ
جبرِة قلم ِّ
ويقرر بعصبية واضثة َّ
أن
العرب واملسلمني ويلغِي القرون الثمانية العظيمة َّ
ِ
الالتينية والكاثولي ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالم" غي
إمربايلية
كية فقط( .)3ففكرة "
الرومانية والقوطيَّ ِة و
اتريخ إسبانيا يقتصر على العناص ِر

ِ
ِ
اإلمربايلية" ِ
ِ
ِ
املتكافئة بني
ابلعالقة غ ِي
يوحي
للتصديق وخاطئة علميا واترخييا ألسباب أساسيَّة بسيطة .فمصطلح "
قابلة
ِ
ني :م ِ
ني إنسانيَّ ِ
طرف ِ
العالقة بني الرب ِ
يكي
ستعمر ومستعمر ،على غرا ِر
نسي واجلز ِّ
يطاينّ و ِّ
ائري ،واألمر ِّ
اهلندي ،والفر ِّ
األبيض و ِ
ِ
ِ
الفلسطيين ،و ِ
األندلس خصوصا،
جنوب إفريقيا .فإن املسلمني عموما ،ويف
األسود يف
ائيلي و
و
ِّ
الفيتنامي ،واإلسر ِّ
ِّ
ِ
ذمة وطبِّقت عليهم
بكل
احلقوق الَّيت متتَّع هبا املسلم الفاتح ،و َّأما الَّذين مل يسلِموا فعدوا أهل َّ
و َّ
كل من أسلم متتَّع ِّ
السماحة واحلر ِية و ِ
ِ
ِ
إن معاملة ِ
السمح .ف َّ
العرب
اإلسالم
العدالة ما قال ِبه دين
األحكام الشرعيَّة اإلسالميَّة ولقوا من
ِ
األندلس و ِ
يهودها منذ ِ
املسلم ِ
ِ
ِ َّ
ديين وإنساينّ ال
رقي
ني لنصارى
أايم ِ
ّ
حضاري وتسامح ّ
الفتح األوىل ال تنم إال على ّ
حمدود .ولوال وجود عالقة عادلة ومتوازنة شاملة بني ِ
ِ
العرب واملسلمني و ِ
األندلس لما قامت
الناس مجيعا بصفة عامة يف
تلك احلضارة الراقية يف تلك ِ
البالد (.)4
ئج الكث ِي من ِ
تتلخص يف َّ
َّ
العرب أ ِو
عين ينتهي إىل نتائج مشاهبة لنتا ِ
أحباث املستشرقني الَّيت َّ
أن َّ
إن البثِ امل َّ
مهوم ويعيش يف ِ
اإلبداع ،و َّ
أن اإلسالم داينة مسلَّثة عدوانية توى
حالة سبات تع ِطّل شرقيَّـته فيه دوافع
ِ
املسلم إنسان َّ
ِ
ِ َّ
السيطرِة على العاِمل وتشبه
حممد َّإّنا هي حلم
النب َّ
ابمتالك َّ
القوةِ و َّ
العنف والقوة والقمع والسيطرة على العامل ،وأن رؤية ِّ
رؤية ِ
امللك مانوييل أو رحلة فاسكو دوغاما ،وجوهر احلل ِم فكرة إمربايلية ،ودور ِ
ِ
اإلنساينّ نقل من
العرب يف االزدهار
ِ
ِ
حضارة إىل أخرى دوّنا ابتكار أو إضافة ،فضال عن َّ
الغرب
احتذاء
مشكلة االستعما ِر واحلر ِية يكمن يف
حل
ِ
أن َّ
النموذج ِّ
ِّ
احلر وذلك كله على حنو غائم ودوّنا توضيح(.)5

حبِ جاكلني كي ،بل تركت ما ِ
ِ
كل فكرة واردة يف ِ
حتويه من حتامالت وأحكام
وال نود اإليغال يف مناقشة ِّ
ِ
ِ
للواثئق أصدرتا َّ
توصلت إليها للقر ِاء والدارسني ابلعرب ِية،
ضد احلضارةِ اإلسالميَّ ِة و
متسرعة وحتريف
االستنتاجات الَّيت َّ
ِ
بنقل عملِها إىل العر ِ
ِ
واكتفيت ِ
األصلي ومل
ابلنص
للرتمجة
األصل ،والتصقت مبثاوليت
بية نقال يكون ما أمكن قريبا من
ِّ
ِّ
يتوجه إىل األوروبيِّني
أتصرف إالَّ يف نقاط حمددة على حنو يسي .ويف الواق ِع ،هذه املقدمة أ ِو الرد املوجز ،رمبا جيب أن َّ
ال إىل ِ
ِ
احلرص على التص ِّدي ملا يكتبه اآلخرون عنَّا ،وال ينهض من
العرب واملسلمني ،غي أنَّه ال ينطلق أساسا من فكرِة
منطلقات دفاعية إيديولوجية أو دينية ِ
ِ
ووجهة نظر خمتلفة على حنو واضح يف جهد
متثجرة ،بل يهدف إىل طرِح نقاش
ّ
السياق ،يذكر الدكتور أمحد سايلوفيتش ،أستاذ العقيدةِ
ِ
ِ
ِ
احلقيقة .ويف هذا
النهاية إىل
يبثِ عن مقارنة متوازنة ليصل يف
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ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فلسفة االستشر ِاق،
مهم حول
والفلسفة اإلسالميَّة بكلية ال ّدراسات اإلسالميَّة يف سراييفو بيوغوسالفيا ،يف كتاب ّ
بية املعاصرةِ .فثدث أتثيه املباشر ب ِ
الثقافة العر ِ
األدب و ِ
ِ
ثالثة عوامل رئيسة حي ِّددها
وسائل االستشر ِاق وطرق أتث ِيهِ يف

ات االستشر ِاق ،واستثضار ِ
العرب مؤمتر ِ
ِ
البعثات العر ِ
بية إىل أورواب ،وحضور ِ
علماء االستشر ِاق
على النث ِو اآليت :إرسال
ِ
اجلامعات العر ِ
بيةَّ .أما أثره ع ِن الطر ِيق غ ِي املباش ِر فكان بعامل رئيس آخر هو ترمجة ِ
للتدر ِ
أعمال االستشر ِاق إىل
يس يف
ِ
ِ
اللغة العر ِ
األصلية إىل ِ
ِ
اللغة العر ِ
ِ
بية ،أخذ
اللغات
الرتمجات من
خاصة فب
بية ( .)6والعامل األخي يكتسب أمهية َّ
الرتمجات أيضا توفِّر املو َّاد البثثيَّة االستشراقية ابِّتا ِ
ِ
ِ
العرب وثقافتِ ِه وأدبِِه .بيد َّ
هاتا
أن
االستشراق ينفذ إىل الفكر ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلجيابية واملوضوعيَّ ِة لتعرفِها ِ
الرد عليها.
املوجهة منها-قبل
نشجع عليه نقل السلبيَّ ِة َّ -
وفهمها و ّ
املختلفة ،وممَّا جيب أن ّ
ِ
الدارسني وق ـَّر ِاء العر ِ
ِ
تؤدي إىل متك ِ
بية من أن يطَّلِعوا عليها ويتناولوها حبثا
ني
بكل تواضع ،ومثيالتا ّ
فهذه الرتمجةِّ ،
ِ
ِ
العرب وجود هيئات اختصاصيَّة معنيَّة بتتب ِع ِ
مثل
ومتثيصا .وتتأكد أمهية هذه احملاوالت إذا علمنا أنَّه يندر يف الوط ِن ِّ
ِ
األحباث ،ترتمجها وتدرسها وترد عليها ،وقد تستطيع احملاوالت الفردية يف أحوال كثية تعويض ذلك يف كثي من
هذه
ِ
اجملاالت.
النننصُُ :
اإلمربايلُيَّةُُاإلسالميَّةُ ُ

ُوخلقُُبعضُُاألفكارُُعنُأورواب ُ
بقلم ُ:اكلنيُكنني
سيثاول حبثِي التصدي ِ
لبعض املباد ِئ الَّيت تكمن وراء عنو ِان هذا املؤمت ِر (أورواب وغيها) وإعالنه امللصق،
ِ
ِ
الصورة رقم [ .)7( ]1سآخذ هنا استثناء َّ
لإلعالن امللص ِق والَّذي أشعر أنَّه ميثِّل حماولة مغرورة حني أربطه
ابلنسبة
حمددا

الوالايت املت ِ
ِ
للسياسة الدو ِ
ِ
ِ
َّثدة جلزيرِة غرينادا
لية ،وهو يتعلق بغزِو
ابلنسبة
أي صعيد ،حدث صغي
مبا هو ،وعلى ِّ
و ِ
ِ
ِ
القضاء على الثورِة الغريناديَِّة فيها .قد يكون لذلك ِ
ابلتأكيد وثيق الص ِلة
العالقة "أبورواب" ومهما يكن فإنَّه
العمل بعض

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يب .وأريد أن أتساءل هنا ما "أورواب" الَّيت حنن
ابإلمربايلية األمريكية وسياساتا التدخليَّة يف منطقة جزر البثر الكار ِّ
مدعوون لدراستِها؟ ومن هم أولئك "اآلخرون" الَّذين خضعوا هلا ،وِمل نقول إ َّن املبادئ الَّيت تكمن خلف العنو ِان تدعو
ِ
ِ
اخلمسينات "نزهة ال ِّد ِ
ببة
بكلمات أغنية كانت شائعة يف
أي شيء آخر؟ أريد أن أذ ّكِركم أيضا
لالر ِ
تياح أكثر من ِّ
الوقت ِ
للنزول إىل ِ
ِ
الغابة اليوم ولكنَّها يف ِ
نفس ِه تنصثنا أن نبقى يف ِ
األليفة" فهذه األغنية تدعوان ِ
املنزل فهو أكثر أماان
لنا .ذلك النوع من اجلم ِع بني النقيض ِ
ني له عالقة كبية بعنو ِان هذا املؤمت ِر.
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لِنشرع ِ
الناس مجيعا .أتى رجل إىل منزلِِه فوجد زوجته يف الفر ِ
إبنعام النظ ِر يف نكتة قدمية جدا معروفة لدى ِ
اش
فرد ِ
عليه ذلك الرجل أنَّه كان متعبا ،وقد أهنكه
مع رجل آخر .فسأل الزوج الرجل ماذا تفعل هنا يف الفراش مع زوجيتَّ ،

اإلعياء ،وملا وصل الفراش هوى فيه انئما ،فثينئذ قال الزوج" :إن حدث هذا اثنية فاعلم أنَّين سأتشاجر معك ِشجارا
َّ
ضد الفر ِ
ِ
عنيفا" .تعود هذه النكتة إىل ِ
لجنة الَّذين كانوا يف نظ ِر ِ
احلملة الصليبيَّ ِة األوىل قاهلا العرب َّ
العرب ال
أايم

ِ
جانب ذلك اقتباسا من عمل بعنو ِان
يستطيعون السيطرة على نسائ ِهم وضعافا جنسيا ومنثلِّني عموما .وسأضع إىل
منتصف ِ
ِ
القرن التاس ِع:
"اإلشارة املضيئة" لرجل يدعى بول الفاروس كتـبه يف
ـرب وقصــص حــبِهم ،وكــانوا يدرســون أعمــال الفقهـ ِ
ـاء والفالسـ ِ
ـب املســيثيون ق ـراءة أشــعا ِر العـ ِ
ـفة
أحـ َّ
ّ
العـ ِ
ـرب ال لِـيدوا علــيهم بــل لِيتعلَّمـوا العربيَّـة الفصــيثة واجلميلــة … كــان العلمــاء الشـبَّان املســيثيون
املوهوبــون يقــرؤون ويدرســون كتــب العـ ِ
ـرب حبماس ـة … فنس ـوا لغــتهم .وإذا كــان هنــاك بعــض م ـن
يســتطيع كتابــة رســالة ابلالتينيـ ِـة إىل صـ ِ
ـديق ِه ،فقــد كــان هنــاك آالف يســتطيعون أن يعـ ِّـربوا بفصــاحة
العرب ِ
أنفس ِهم مستعملني اللغة العربية وأن يكتبوا هبذه ِ
عن ِ
اللغة أشعارا تفوق أشعار ِ
أنفس ِهم.
(ساوثرن ،النظرات الغربية إىل اإلسالم يف العصور الوسطى ،ص .)21
ِ
ِ
كان "بول الفاروس" أحد ِ
املسيثي يف قرطبة
إليقاظ الوع ِي
شهداء قرطبة الَّذين قضوا يف حماولة
املنافثني عن
ِّ
للمسيثية ِ
اإلسالم خالل هذه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
قد
الفرتة كدين معارض
أسلمة إسبانيا .وكانت فكرة
وعملية
العرب املهيم ِن
ضد احلكم ِّ
اإلسالم يرتبط أبفكا ِر "سف ِر الرؤاي"ِ " ،
ِ
وهناية العاِمل" وتلك احلركات األلفيَّة
اتسعت واستوعبت ،وذلك جعل "اكتشاف"

ِ
الَّيت بلغت ذروتا آنذاك ،فضال ع ِن ار ِ
تباط ِه بعوامل أخرىِ ،
احلملة الصليبيَّ ِة األوىل .ومن املمت ِع أن نالحظ َّ
أن لغة
بقيام
ِ
املسيثية -كما قال الفاروس بذلك – هي الالتينية ال اإلسبانية أو أيَّة لغة حملية أخرى ،وأن نالحظ أيضا أنَّه يف هذه

الفرتةِ حكم شارملان وظهرت فكرة ما كان يطلق ِ
ِ
وتثبيت األقالي ِم .ولكنَّها فرتة متيزت
عليه آنذاك "أبورواب" برس ِم احلدود
ِ
الشعوب :ليس فقط حركة ِ
ِ
أيضا بتثركات ضخمة ِ
املتوسط بل أيضا حركة
العرب مشاال ابتاه إسبانيا والبث ِر
لبعض

ِ
املتوسط ِ
ِ
ِ
ِ
الشمال ونصيهم القبائل الرحل .ويكتب نورمان
بقصد تبش ِي "برابرةِ"
نفس ِه
األبيض
مضاعفة مشاال من البث ِر
دانييل يف كتابِِه "العرب وأورواب القروسطية":
ـال أن نقــول إنـَّه ملـا كانـ ِ
لــيس ضـراب مــن اخليـ ِ
ـت اجلزيــرة العربيــة متتــد لتثــيط ابلبثـ ِر األبـ ِ
ـيض املتوسـ ِـط،
َّ
كان البثر األبيض املتوسط ميتـد لـيبط نفسـه جبـزِر الش ِ
ـمال البعيـدةِ .كـان ذلـك وجـه شـبه ،ال وجـه
ِ
سيطرت األسس العقائديَّة والدينيَّة واألخالقيَّة لكال الداينت ِ
ني.
اختالف ،ملا
َّ
(ص )11
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ِ
ِ
الرومانية .ففي ذلك ِ
الوقت تطابقت حر ِ
كتان
سقوط اإلمرباطور ِية
وظهرت وقتئذ فكرة واحدة عن أورواب إثر
الشمال متثِّ ِ
ِ
ني مسلثت ِ
الن داينت ِ
ني ارتبطتا ابجتثاث أو تغي ِي لغات وثقافات وأداين حملية قائمة ،وكان هناك تطابق
ابت ِاه
ِّ
ابتاهِ
ِ
القادمة من إسكندانفيا وقبائل ِ
ِ
اجلنوب و ِ
ِ
آخر بني حركت ِ
اهلون القادمة من
الشمال
الغرب :الفايكينغ أو قبائل
ني ِّ
نفس الو ِ
ِ
ِ
أن اعتناق ِ
اإلسالم حدث يف ِ
الشرق .ويذكر دانييل يف كتابِِه َّ
قت الَّذي اعتنق فيه اإلنكليز الداينة
العرب لدي ِن
لكن هذه احلر ِ
كات متَّت دراستها والتعامل معها على حنو خمتلف جدا ،وأريد أن أ ِلفت انتباهكم إىل ِ
بعض
املسيثيَّة .و َّ

ِ
ِ
ِ
املرتمجة حديثا حول اب ِن خلدون والَّذي كتبه الباحِ الفرنسي إيف الكوست
األعمال
االختالف .فيصف أحد
هذا
ِ
ِ ِ
ِ َّ
العرب الكب ِي:
الستينات وضع اجملتم ِع
وصدر يف فرنسا يف
اإلسالمي الذي ميكن أن نتبيَّـنه من كتاابت العامل ِّ
ّ
إن دراســة هــذه اجملتمعـ ِ
ـات القاسـ ِ
ـية واهلاجعـ ِـة تقــدم نفيــا قاطعــا ألطروحـ ِـة مــاركس القائلـ ِـة َّ
َّ
أبن الصـراع
يخ.
الطبقي هو حمرك التار ِ
َّ

(الكوست ،ص )60
ِ
ِ
ِ
ِ
متكنت يف عام  750/م /من السيطرةِ على ِ
احلاكمة الَّيت َّ
الشرق
األموية
الساللة
الكلمات على
ولنطبق هذه
ِ
ِ
املتوسط وإسبانيا والرب ِ
األوسط وإيران ِ
ِ
ِ
وجنوب فرنسا ،فنجد َّ
أن هذه اإلمرباطورية يف
تغال
األبيض
ومشال إفريقيا والبث ِر
ِ
هن ِ
ِ
بقوةِ ِّ
ِ
االستبداد
البشري اهلاج ِع ورم ِز
اجلنس
ملفعول ذلك
بتجل أعظم
الطبقي
احملر ِك
اية األم ِر مل تتداع َّ
ِّ
األوروب وإّنا ّ
ِّ
ِّ
وملت على حنو خمتلف عما ع ِ
ست اهليمنة اإلسالميَّة على حنو أكثر جدية ،ع ِ
الشرقي .بل ملا د ِر ِ
وملت ب ِه اهليمنة يف
ِّ
َّ
أورواب .ويكتب فرنسيسكو غابرييلي يف مقالة عنواهنا "انتقال العل ِم والتأثيات األدبية إىل أورواب الغر ِ
بية" الَّيت ن ـ ِشرت يف

ِ
ِ
لإلسالم":
كتاب "اتريخ كمربدج

األايِم األوىل مل يعـ ِ
ـرف الغــرب الالتيــين العــرب إال فــاحتني وغ ـزاة … وبعــد فــرتة ،مل ـا َّ
خف ـت حـ َّـدة
يف َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـرب ،أصـبح الغــرب
ـرب ،وبــدأ هـذان العاملــان الـدينيَّان والسياسـيَّان يتَّصـالن اتصــاال غـي حـ ّ
اهلجـوم الع ِّ
إليه ما أحرزه ِ
هؤالء العرب يف ِ
يعِي املستوى الرفيع الَّذي وصل ِ
بالدهم من ثقافة وعلم.
(اتريخ كمربدج لإلسالم ،اجمللد الثاين ،ص)851
ِ
وعلى ِ
السوداء" بدال من " ِ
الالتيين" ومصطلح "األوروبيِّني" بدال
الغرب
املرء هنا أن يضع فقط مصطلح "إفريقيا
ِّ
ِ
من " ِ
مقدمة
السياسي الكامل هلذا املقط ِع .وي ِلفت االنتباه الباحِ األمريكي دوانلد التش ،يف
العرب" ليدرك املغزى
َّ
ِ
صناعة أورواب" ،إىل ارتباكه ملا كان طالبا ،فكان دائما يطلب منه أن يدرس أتثي
الواثئقي الضخ ِم "دور آسيا يف
عملِ ِه
ِّ
َّ
أورواب يف آسيا:
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أن قضـية كيفيـ ِـة أتثـ ِي آسـيا يف الغـ ِ
وممـَّا يثـي الدهشــة واالسـتغراب َّ
يخ مل تكــن تبـدو جــزءا
ـرب عـرب التـار ِ
من تلك االعتبار ِ
ات.
(التش ،الكتاب األول ،اجمللد األول ،ص)7
ويقول مارك بلوتش يف عملِ ِه "اجملتمع اإلقطاعي" َّ
ثالثي:
إن أورواب خلِقت وسط غزو
ّ
استعماري ّ
هِ
ومج ـت أورواب مــن ثـ ِ
ـالث جهــات يف الوقـ ِ
ـت ذاتِـ ِه :دعــاة اإلسـ ِ
ـالم ،والعــرب ورعــاايهم املعـ َّـربِني مــن
مال .وملـا كان ِ
ـوب ،واجملري ـون مـن الشـ ِ
الشـ ِ
اجلن ِ
ـت القـوة االقتصـادية يف أيــدي
ـرق واإلسـكندانفيون مـن ِّ
َّ
ـرن الثــاين عشــر ،مــارس العالمـ ِ
ـرب حــىت القـ ِ
ـان اإلســالمي والبيزنطــي هيمنــة اقتصــادية علــى الغـ ِ
العـ ِ
ـرب
ـك اإلغريقيـ ِـة أ ِو
ف ِقطــع النقـ ِـد الذهبيَّـة الَّــيت ظلــت متداولــة يف عاملِنــا
األوروب كانــت أتيت مــن دوِر الصـ ِّ
ِّ
العربي ِة.

(بلوتش ،ص)30
ِ
الصعب أن لجند ابحثني أوروبيِّني يكتبون عن تربتِهم كأشخاص مستعمرين .بدال من ذلك
ومع هذا فإنَّه من
العرب _ الشيء الَّذي ِ
ِ
لجندهم َّ
مستمرة لالستعما ِر _
يوحي حبالة
َّ
يتثدثون عن أتثي أو "مسامهة" فيما يتعلق ابحلكم ِّ
الشمايل فال يرون ِ
وهم َّ
فيه إال عملية سلب وهنب.
يتثدثون على حنو خمتلف فيما خيص الغزو
َّ
أي بلد آخر ،فاستعمر الفايكنغ إنكلرتا على حنو عنيف
وأثـَّر الغزو الشمايل على إنكلرتا أكثر مما أثـّر على ِّ
جدا .ود ِم ِ
رت املمالك اإلنكليزية القائمة و َّأوهلا مملكة إيست إلجنليا (شرق إنكلرتا) حيِ حنن موجودون اآلن ،وتبعتها
ّ
مملكة نورمثرباي وميسيا .وميكن أن يقال إ َّن غزو ِ
ات الفايكنغ َّ
حددت خريطة بريطانيا الَّيت ال زالت قائمة حىت وقتِنا
احلاض ِر .ويضيف بلوتش:

اتسع االحتالل األجنـب وطـال خصوصـا يف إنكلـرتا ،فخض ِ
ـعت اخلارطـة السياسـيَّة والثقافيَّـة لتغـيات
ني ظلَّت ـ ــا ق ـ ــويَّت ِ
كب ـ ــية ج ـ ــدا .فاهني ـ ــار مملكتـ ـ ـ ِ
ني ح ـ ــىت وق ـ ــت مت ـ ــأخر ك ـ ــان ي ـ ــدفع إىل هن ـ ـ ِ
ـوض مملك ـ ـ ِـة
ـات إحــدى شخص ـ ِ
ـوب ،وبكلم ـ ِ
ويس ــكس… وه ــذا ابلفع ـ ِـل جعــل مل ــوك اجلن ـ ِ
ـياتم ،حيمل ــون لق ــب
"إمرباطور بريطانيا كلِّها".

(بلوتش ،ص)42
جلعل إسبانيا سورية حتت ر ِ
وكانت تري يف ِ
الوقت ذاتِِه تقريبا حماولة ِ
األوِل
اية احلك ِم
األموي ،أوال أبوام ِر هشام َّ
ِّ
ِ ِ
املتزم ِ
الَّذي أسس قرطبة مركزا للتعص ِ
ت ،وبعده أبوام ِر احلك ِم .وقامت ثورة َّ
السوري امتدت من
ضد احلك ِم
ب
العقائدي ّ
ِّ
ّ
اإلسبان واملسلمني واملسيثيِني والربب ِر و ِ
ِ
العبيد .واملقاومة الشديدة يف طليطلة
إبرو حىت اتغوس قمعها جيش حمرتف من
ّ
حرس احلك ِم الَّذين كانوا حتت إمرةِ قادة مسيثيِني ،ويف عام  818/مِ /
ذبح املسيثيِّني على ي ِد ِ
قامت
َّأدت إىل ِ
ّ
ب ِ
ثالمث ِ
ِ
ضد ِ
ائب َّأدت إىل صل ِ
جباية الضر ِ
انتفاضة َّ
ائة شخص ،ون ِفي آخرون إىل فاس واإلسكندر ِية وكريت.
نظام
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وش العر ِ
و ِ
ِ
تطوعوا يف اجلي ِ
قامت انتفاضات َّ
بية لكنَّهم
العرب يف إسبانيا غالبا ما كان َّقوادها من الربب ِر الَّذين َّ
ضد احلكم ِّ
ِ
لتأسيس مراك ِز َّقوة هلم يف إسبانيا.
انتهزوا الفرصة
اقتصادي مراقب بصرامة .ووصف ليفرمور هذا
وكان احلكم األموي يف إسبانيا بيوقراطيا يرتكز على نظام
ّ
النظام يف كتابِِه "اتريخ إسبانيا":
تضـ ِ
ـمنت الض ـرائب املفروضــة ض ـريبة العش ـ ِر مــن احملاصـ ِ
ـيل الزراعيـ ِـة الَّــيت يــدفعها املســلمون ،وض ـريبة
ِ
األرض الَّـ ــيت يـ ــدفعها غـ ــي املسـ ــلمني واجلِـ ـزايت الَّـ ــيت جيمعهـ ــا رؤسـ ــاء
اخلدمـ ـ ِـة االجتماعيـ ـ ِـة وض ـ ـريبة
األداين .وقــام فــرع خــاص مــن نظـ ِـام احلكـ ِم بعقـ ِـد اتِّفــاق مــع رؤسـ ِ
اجلماعـ ِ
ـات الَّــيت ِ
ِ
تنتمـي ملختلـ ِ
ـاء
ـف
اجملموعات يقوم مبوجبِ ِه ِ
هؤالء ابالعرت ِ
ِ
اف ابألم ِي ويدفعون اجلزيـة لـه ،وهبـذا كـان ازدهـاره االقتصـادي
وقوته العسكرية أمري ِن مرتابط ِ
ني.
َّ

(ليفرمور ،ص )75
إن املؤرخني غي املتأثـِرين ابملار ِ
َّ
العرب يف أورواب على أنَّه حضارة متق ِّدمة
كسية يق ِّدمون على حنو متواصل احلكم َّ
ّ
على حضارة متخلِّفة:
ِِ
ِ ِ
ـري مل يـتمك ِن الغـرب مـن إحرا ِزهـا
عرب أربعمائة سـنة مـن قيامـه ،م َّـر اإلسـالم مبراحـل مـن التطـوِر الفك ِّ
إال بفرتات أطول بكثي.
(سوثرن ،ص )8
ِ
ِ
ِ
البدايةَّ ،
تفسر
اجلمود
أن األفكار املاركسية حول
ويوضح االقتباس من الكوست يف
ِّ
الشرقي ال تستطيع أن ّ
ِّ
بوضوح اللثظة التارخيية الَّيت هي موضوع هذه الدر ِ
اسة.
وتلقى من انحية أخرى أضواء قامتة على دوِر الفايكنغ ،وإن سامهوا يف حضارتِنا .لِنأخذ مثاال اترخييا ،حلظة
ِ
ميكن أن تكون نقطة ال ِ
يخ
بداية ،اتريخ يعرفه تلميذ
املدرسة الصغي ،هو العام 1066/م ./فعندما حنيِي ذكرى هذا التار ِ

كبداية لتارخينا ،حنتفل بذكرى هز ِ
مية اإلنكلي ِز على أيدي النورمانديِّني ،والَّذين هم ابلطب ِع إسكندانفيون ،وما حصل من
عملية فرنسة وأتثي التيين يف ثقافتِنا .ولكن كان هناك معركة أخرى خاضها هارولد قبل معر ِ
ِ
كة هاستنغ ،وهي معركة
ّ
ِ
ِ
ضد ِ
جس ِر ستامفورد َّ
القسطنطينية،
سكندانيف يف
احلرس اإل
النروج ،ورئيس
جيش غزاة يقوده هارالد هاردرادا ،ملك ِ
ِّ
اجليوش البيزنطيَّ ِة الَّيت أ ِ
ِ
ِ
ِ
الشمايل.
القطب
مناطق
رسلت لتقاتل العرب يف صقلية،وصهر أم ِي نوفغورود ومكتشف
وقائد
ِّ
كل ِ
البعد عن أن يكون وثنيَّا وبربرَّاي ولعلَّنا جيب أن حنزن هلزميتِ ِه على أن حنتفل ابستعما ِر
إذن هذا الرجل كان بعيدا َّ
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املناطق َّ
ِ
الفرنسيِّني لنا .وقد يعترب بعض ِ
الناس َّ
ألهنا
ثقايف أعلى من بقيَّ ِة
أن املناطق الشماليَّة من إنكلرتا تتمتع مبستوى ّ
ِ ِ
نسي وبقيت حتت أتث ِي الفايكن ِغ.
كانت بعيدة عن التأثي الفر ِّ
هاهنا يربز أمامنا اختالف ثقايف مدرك اب ِ
ِ
ملناضلة بني الغزاةَِّ :
اجلنوب كانوا ،على حنو
إن أولئك القادمني من
الش ِ
مال .والَّذي كان حيدث هو على أيَِّة حال اقتسام الغنائ ِم أ ِي
واضح دائما ،أكثر تقبال من أولئك القادمني من ِّ
ِ
وقو ِادها الَّذين ِ
ِ
ِ
البعض اآلخ ِر حتالفات تتجاهل
يعقد على الفوِر بعضهم مع
زعماء
االستيالء على األراضي بني
القبائل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلكام
املتشابكة الَّيت نشأت بني
ابلعالقات
االختالفات الثقافيَّة الَّيت نتثدث عنها .ويبدو األمر واضثا يف إسبانيا

ِ
القوط الغربيِني ( )8املوجودين الَّذين غزوا إسبانيا عقب ِ
القبائل ِ
ِ
ِ
ِ
الروماينّ :ويصف ليفرمور
هناية احلك ِم
وزعماء
العرب
ّ
احلالة آنذاك بعد وفاةِ ِ
عبد الرمح ِن عام  852/م /قائال:
الشـ ِ
رق أنشــأ املولَّـدون أ ِي املســلمون اجلـدد مـن بــين قاسـي ،الَّــذين ينثــدرون مـن الكونــت فــورتني
يف َّ
الَّذي اعتنق اإلسالم مقابل وعـد إبعطائـِ ِه حكمـا ذاتيَّـا ،والَّـذين هربـوا مـن قرطبـة ،وأقـاموا ابلتث ِ
ـالف
ِ
ـكوانت مدين ـ ِـة ابمبالون ــة ،إم ــارة يف وادي إب ــرو وعاص ــمتها مدين ــة سراقس ــطة .وه ــذه الق ـ َّـوة
م ــع فيس ـ
سماة "اململكة الثالثـة يف إسـبانيا" يف ِ
ردة فعـل إسـبانيَّة علـى الصـر ِاع بـني الفرلجن ِـة
أساسـها َّ
اجلديدة وامل َّ

ِ
لألرض ،ينهبون علـى الفـوِر برشـلونة اإلفرلجنيـة كلَّمـا
والسوريني :وكان بنو قاسي األصثاب القدامى
حتالف املسلمون مع النافاريِّني األحرا ِر.

(ليفرمور ،ص )77
مقاومة غزو ِ
ات الفر ِ
ِ
لجنة و ِ
العرب معا ومن حتالف بني عائلة قوطيَّة مؤسلمة،
أتسست إسبانيا من
إذن َّ
حرة .ف َّ
إن "اكتشاف" ق ِرب جيمس العظي ِم يف سانتياغو كومبوستياد َّأدى إىل
وبشكواليِّني وثنيِّني ،ومناطق مسيثيَّة َّ
ِ
لكن ذلك االسرتداد تَّ على طر ِ
ِ
ِ
يقة احلك ِم
اسرتداد
أتسيس "طر ِيق ح َّجاج" وكان اخلطوة األوىل حنو
اإلسبان بالدهم .و َّ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ِ ِ
اخلارجي.
العرب يف التوس ِع
العرب يف التَّنازل ع ِن املمالك املوالية وع ِن املناطق املعادية اليت تَّ فتثها على طريقة احلكم ِّ
ِّ
ِّ
الس ِ
يد" تبعية الد ِ
ويالت العر ِ
ِ
املسيثي متاما كما أطاح القوطيون ابحلك ِم
بية للثك ِم
ونستطيع أن نرى يف قصيدةِ " َّ
الروماينّ
ِّ
ِ
ِ
أشكال ذلك احلك ِم:
بتخليد
وقاموا مع ذلك
هلــذا اعتمــدوا كلِّيــا علــى نظ ـ ِم إمرباطوريــة كانــت موجــودة قــبلهم ،وهــذه الــنظم تَّ حفظهــا علــى حنــو
غريب و بدا َّأهنا ممكنة ذاتيا ابر ِ
ِ
لتشكيل حيويَّة مؤسساتيَّة نظامية.
تباطها بنظم جرمانيَّة مشاهبة
(بيي أندرسون ،من العصور القدمية إىل اإلقطاع ،ص )114_113
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ط كبي فاصل ميكن رسه بني ِ
ِ
أنظمة احلك ِم ِ
َّ
هناية
إن هذه البنية من
تعين أنَّه مل يكن هناك نقطة انقطاع أو خ ّ
ملناقشة ِ
ِ
ِ
ِ
احلديِ يقول بنيدكت أندرسن يف
القومي
قضية تكو ِن الوع ِي
وبداية آخر .ويف إطا ِر حماولتِ ِه
نوع من احلك ِم
ِّ
كتابِِه "جمتمعات متخيَّلة":
يخ أبنـَّه سلسـلة ال تنتهــي مـن األسـ ِ
ِ
ـباب
ـطي أيـَّة فكــرة عـ ِن التـار ِ
ـيثي القروسـ ِّ
مل يكـن لـدى العقــل املس ِّ
النتائج أ ِو اال ِ ِ
اد بني املاضي واحلاض ِر.
و ِ
نفصال احل ّ
(ص )29
ِ ِ
الداخلية املتع ِّد ِ
ِ
ِ
ِ
دة
األشكال
احلاد متنعنا فعليا من فه ِم
النتائج و
لعل هذه الفكرة ذاتا من
األسباب و ِ
و َّ
االنفصال ّ
يخ .للنظ ِر يف ما كتبه إينهارت ونوتكر ذاستامرر عن مر ِ
احل حياةِ شارملان والَّيت تشرح بوضوح بعض األفكا ِر عن
للتار ِ
ِ
استثداث أورواب وأحاول استكشافها اآلن .بناء على ذلك إبمكاننا أن نصف شارملان أبنَّه استثدث أورواب .ففي عام
 680/م /ورث مع ِ
أخيه كاروملان أراضي واسعة ،حكمها وحده فيما بعد،ومشل ِ
ت األراضي احلاليَّة هلولندا ،وبلجيكا
وفرنسا وأملانيا والنمسا .وكان العرب والفايكنغ حياصرون هذه األراضي من اخلارِج ويه ِّددها الساكسون واآلفارس(.)9
وعلى أيَِّة حال ،تَّ تعريف الساكسون كما ِّ
املتوحشني .ويكتب إينهارت:
نعرفهم حنن اليوم ابلوثنيِّني
ِّ

كل الش ِ
ـعوب الَّـيت عاشـت يف أملانيـا ،كـانوا قسـاة بطبيعـتِهم .وهـم ين ِزعـون
الساكسون ،مث ـلهم كمث ِل ِّ
ني للاِ
كثـ ـيا لعب ــادةِ الش ـ ِ
ـب انته ــاك قـ ـوان ِ
ـيطان ،ومع ــادون ل ــدينِنا ،مل يكونـ ـوا يعتق ــدون أنَّـ ـه م ــن العي ـ ِ
املقدسـة للعقيـدةِ والداين ِـة املس ِ
واإلنس ِ
ـان أ ِو العبـِ هبـا … ولكـنَّهم ملـا اعتنقـوا األسـرار َّ
ـيثيةَّ .احتـدوا
َّ
مع الفرنكيِّني ( )10وأصبثوا معهم شعبا واحدا.

(إينهارت ونوتكر ،ص )61
فتح أسالفنا بريطانيا الكلتيَّة الَّيت بقي سكاهنا ينظر إليهم على َّأهنم قوم ميكن استيعاهبم على حنو خمالف كما
ِ
ابلنسبة للباشكواليِّني مثال.
كان احلال
ت الغزو ِ
ات العربيَّ ِة يف األراضي الفر ِ
العرب يف إسبانيا خمتلفا متاما فل َّما توقَّف ِ
احلك ِام ِ
كان املوقف تاه َّ
لجنية بعد
معر ِ
كة بواتييه ،ف ِهم ِ
لقوِة شارملان:
ت اخلالفة العربية يف بغداد على َّأهنا َّقوة معادلة َّ
ظـ َّـل شــارملان علــى عالقــة طيبــة جــدا مــع هــارون الرشـ ِ
ـيد ،ملـ ِ
ـك الفـ ِ
ـرس ،الَّــذي امتلــك الشــرق كلَّ ـه
مودت ـه أكثــر مــن إط ـرا ِ
ءات كـ ِـل ملـ ِ
ـوك العــاِمل وأمرائِـ ِه
اتم ـة ،مــا عــدا اهلنــد ،وكــان هــارون يق ـ ِّدر َّ
ملكيَّـة َّ
ّ
ويعده الشخص الوحيد الَّذي يستثق التَّبجيل واالسرتضاء وتقدي اهلدااي.
(إينهارت ونوتكر ،ص )70
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ِ
والشيء الَّذي ِ
األحداث البطوليَّ ِة
تكشفه أيضا هذه النصوص املب ِّكرة هو الدوافع احلقيقيَّة الَّيت تكمن وراء
عروضة .ويكتب إينهارت حول هز ِ
امل ِ
مية األفارس (الَّذين يدعون ابهلون) ما أييت:
اهلون مجيعـا ورحـل معهـم جمـدهم ،وتن ِ
احلرب نبالء ِ
مات يف هذه ِ
ـاثرت الثـروات والكنـوز الَّـيت مجعوهـا
يف سنني طويلـة .وال تسـتطيع ذاكـرة إنسـان أن تـذكر حـراب اغتنـوا فيهـا وزادت فيهـا ممتلكـاتم العينيَّـة
ضد الفر ِ
أكثر من حرِهبم َّ
لجنة ،اكتشف الفرلجنة يف هذه اللثظ ِـة ،وهـم الَّـذين ظلـوا لوقـت طويـل فقـراء
ِ
الفض ِة يف القصـوِر وحـازوا غنـائم نفيسـة جـدا يف معـاركِهم ،حـىت إنـَّه ميكـن
جدا ،الكثي من
الذهب و َّ

حققوا العدل ملا أخذوا من ِ
القول َّإهنم َّ
اهلون ما كانوا بدوِرهم قد سرقوه بغ ِي عدل من أمم أخرى.
َّ
(إينهارت ونوتكر ،ص )67
ني قويَّ ِ
ويشي نوتكر يف كتابِِه حياة شارملان إىل تقسي ِم العاِمل بني شرق وغرب وبروِز حاكم ِ
ني معا يف احتاد
ِ
موجهة من ِ
القسطنطينية إىل شارملان:
ملك
للسيطرةِ على العاِمل .وبدا ذلك جليَّا يف رسالة َّ
لو مل يكن يفصل بيننا مضيق مائي ضيِّق.
نقتسم خي ِ
لكان إبمكانِنا أن ِ
ات ِ
الشرق فيما بيننا
ِ
الكامل.
أو أن ّنتلكها معا وكل منَّا حيصل على نصيبِ ِه
(إينهارت ونوتكر ،ص )124
ِ
ِ
قبائل القوطيِني( )11و ِ
لكن التثالف مل يكن ممكنا بني ِ
الفاندل()12
إبمكان احل َّك ِام
األقوايء أن يتَّثدوا ،و َّ
ّ
الغرب إىل ِ
ِ ِ
الَّذين كانوا منصرفِني إىل ِ
جمرد صثراء (ص .)136
تدي األم ِن الَّذي كان ينعم ِبه الناس …
وبتثويل العامل ِّ
ِ
ِ
ِ
األعمال املب ِّكرةِ ،الناس
وحبسب هذه
الداخل يفهم دائما على أنَّه اخلائن والعدو.
وسنرى أيضا أ َّن الغريب اآلخر يف
ِ
الرحل الَّذين ال وطن هلم جيب سثقهم َّإما ِ
خمصصة هلم.
وإما
حبصرهم يف أرض َّ
إبابدتم َّ
َّ
ِ
أانشيد البطو ِلة ،وإىل أشه ِرها "أنشودة
الشروح الَّيت عاصرت بقليل أو كثي حياة شارملان إىل
ونتثول اآلن من
ِ
َّ
حامية شارملان عام  777/م  /يف معر ِ
ِ
روالن"خصوصا .فاحلدث التارخيي الَّذي تستند ِ
كة
إليه األنشودة هو هزمية

ِ
صارت احلملة
رونسيفو  /رونسيفال على أيدي الباشكواليِّني الوثنيِّني .وظهرت هذه األنشودة مكتوبة بعد مائيت سنة ملا
ّ
ذات دوافع دينيَّة يف إسبانيا وهو عكس مباشر للواق ِع فذهب شارملان إىل هناك تلبية لدعوةِ ثالث ِة َّ
حكام عرب اثروا
احلملة الصليبيَّ ِة األوىل وعلى ما كانوا يسمونه ابخلط ِر املتز ِ
ِ
ايد
روح
على أم ِي قرطبة .ومتَّت يف هذه األنشودةِ احملافظة على ِ

لإلسالم ،وأيخذ فيها الباشكواليون مكان املسلمني الغادرين ،الَّذين يهامجون خية ِ
ِ
جنود شارملان ويذحبوهنم ،ومل يكونوا
ِ
ِ
مرت ِ
ِ
ني _ خانه حلفاؤه العرب
عم روالن( .)13ففي الواق ِعِ ،خني شارملان َّ
قادرين على القيام بذلك دون خيانة جانيلون ّ
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الَّذين رفضوا أن يدعوه يدخل سرقسطة وخانته العناصر السكسونيَّة ،الَّيت أ ِ
رضيت ظاهراي ،واثرت َّ
جمددا أثناء غيابِِه
ِ
ِ
اإلسبانية والعودةِ إىل موطنِ ِه (انظر ،دوزي ،اإلسالم اإلسباين ،ص204ـ.)206
املدينة
فك احلصا ِر ع ِن
وأجربته على ِّ
ِ
قبلي انجح إىل إمرباطور ذي هالة قدسيَّة وفروسيَّة وعمر يبلغ مائيت عام،
ويتثول شارملان نفسه يف األنشودة من زعيم ّ
ِ
وأتباعه ليسوا لصوصا ِ
الفروسية املسيثيَّ ِة .وأصبح املوقع الَّذي قـتِل فيه روالن وأوليفر
وجامعي غنائم بل رجال هم أّنوذج
ِ
ِ
قوي
للثج على الطر ِيق إىل سانتياغو ،وهبذا َّ
يف الوقت الَّذي كتبت فيه هذه األنشودة مكاان ِّ
تتوجه األنشودة على حنو ّ
ِ
ِّ ِ
إلعادة الغزِو.
لوجي
ابالتاه اإليديو ِّ
أن املسلمني يف أ ِ
انشيد البطو ِلة نتاج خيال ،و َّ
ويوضح نورمان دانيال يف كتابِِه "أبطال ومسلمون"َّ ،
أن املعرفة
ِّ
ِ ِ
ِ
العرب يف أورواب أ ِلقيت جانبا لت ِربز صورة منثرفة ع ِن ِ
ِ
العرب
احلقيقية
ابإلسالم والَّيت َّ
تعمقت عرب أربعمائة عام من احلكم ِّ
فهم وثنيون وعبدة آهلة متع ِّددة َّ
مشتقة من املثيولوجيا الوثنيَّ ِة أ ِو الكالسيكيَّ ِة .وهم أيضا كساىل وحشيون وفاسدون

أن ِ
ِ
خلقيا .ولكنَّنا على حنو غريب قد نف ِّكر َّ
أنشودة روالن ،يظهرون فرساان شجعاان ذوي
هؤالء املسلمني ،كما يف
شهامة وهم يف الواق ِع خصوم أنداد للفرنكيِني الَّذين أصبثوا اآلن على أي ِة حال فرنسيِني .هلذا كان من ِ
الالزم أن يظهروا
َّ
ّ
ّ
ن ِّدا ِ
معادال للفرنسيِني ويف ِ
الوقت ذاتِِه خصوما هلم.
ّ
مملكة" أورواب ومع تو ِ
وأتسيس " ِ
ِ
ِ
جسدها
الشعوب
تطابقت هذه اللثظة مع توطّ ِن
كيد أرستقراطية من القي ِم َّ
روالن وأوليفر ِ
لب والنَّ ِ
الس ِ
هبَّ .
إن هزمية
بكوهنما حاملي لو ِاء هذه املعاي ِي الثقافيَّ ِة اإلجيابيَّ ِة .وم ِّوهت دوافع مج ِع الغنائ ِم و َّ
اجليش مل تكن هزمية قوة دخلت إسبانيا لتشارك يف الغار ِ
املناطق العر ِ
ِ
بية ،بل على العكس ِ
ِ
ِ
كانت
ات على
حامية
ِ
ِ
ِ
ابلعالقات بني احملتلِّني
النقطة نستطيع أن نرى الغموض حييط
للمسيثية .وعند هذه
استشهادا على أيدي قوى معادية
يف أورواب ،والفرنكيِني من طرف و ِ
العرب من طرف آخر.
ّ

الس ِ
احملتمل َّأهنا ِ
يد" ،الَّيت تشبِه "أنشودة روالن" ،عمل شفهي جمهول املؤ ِ
ِ
َّ
مجّعت تقريبا
لف ،ومن
إن قصيدة " َّ
الوقت ِ
نفس ِه الَّذي ِ
يف ِ
مجّعت فيه أانشيد البطو ِلة ،ولكنَّها مل تكتب َّإال يف ِ
القرن الرابع عشر ،ومل تستغرق هذه العملية
ِ
احلملة الصليبيَّ ِة األوىل ،كانت معروفة
ويف عام  1099/م ،/أثناء
لعل حياة روي دايزدوبيفار( )14الَّذي ت ِّ
وقتا طويال .و َّ
أكثر .كان معاصرا ِ
لوقت ِ
أتليف القصيدةِ الَّيت حتتفل له بطريقة مل حيظ هبا روالن .ولذلك ف ِهمت أعماله البطوليَّة على

ِ
إبخفاء من قام هباَّ .
إن قصة القس ِم األك ِرب للقصيدةِ تدور حول
جوهري ومستوعب .وليس هناك داع للتَّعتي ِم عليها
حنو
ّ
ِ
ضد ِ
ِ
ِ
ِ
العرب ،عن مؤامرة َّ
ضمت
امللك َّ
كشف بيفار ،أثناء محلة جلم ِع اجلزية لصا ِل ملك قشتالة وليون من حاكم إشبيليا ِّ
الداخل .وملا أخذ بيفار على ِ
ِ
عاتق ِه معاقبة اخلو ِنة قام
العرب ونبالء ليونيِّني ،مثال آخر ع ِن اخليانة من
حاكم غرانطة َّ
َّ
امللك بنفيِ ِه من ِ
ِ
القصيدة يصف سلسلة من ِ
لب والنَّ ِ
الس ِ
البالد خوفا من طموحاتِِهَّ .
هب الَّيت
كزي من
إن اجلزء املر َّ
أعمال َّ
ِ
ِ
ِ
االحتيال على
القتسام الغنائ ِم .وأول أعمالِِه يكمن يف
الشغف
تلب إىل ص ِّف ِه َّقوة كبية من
الرجال يدفعهم إىل ذلك َّ
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ِ
يربر حباجتِ ِه إىل ِ
ني ِ
ني أقرضاه ماال مقابل خزانت ِ
يهوديَّ ِ
حقيقة األم ِر سوى ِ
املال.
للمال مل يكن بداخلِهما يف
الرمل ،عمل َّ
املناطق العر ِ
ذبح ِ
ِ
َّ
العرب الَّيت يستمتع هبا ال متنعه من أن
إن األشياء املنهوبة من
بية غالبا ما تعاد للبي ِع هناك ،وعمليات ِ
املناطق العر ِ
ِ
حيظى ِ
بية:
ابحلب واالحرت ِام بكونِِه حاكما يف
ّ
ـتويل علـى مـ ِ
أرض املسـلمني يس ِ
ظل سيِّدي ميشي الليـل وينـام النهـار فأمضـى ثـالث سـنوات يف ِ
دهنم
ّ
وينهبها.
(قصيدة السيد ،ص)49
ووصل ذلك إىل ذروتِِه يف الشه ِر التَّاس ِع حلصا ِر فالنسيا يف ِ
وصول يوسف ِ
ِ
ملك ِ
املغرب بناء على طلب
أثناء

ِ
من احل َّك ِام ِ
ملساعدتم وأحضر معه جيشا يضم أفارقة سودا من نيجياي الَّيت استعمرتا حركة املرابطني
العرب يف إسبانيا
الس ِ
الس ِ
بسبب انتصار ِ
يد مع ِ
ِ
يف إفريقياَّ .
يد وهداايه السخيَّ ِة ،وتبع ذلك عمل خياين آخر من
امللك تَّ
ات َّ
إن تصال َّ

الس ِ
ِ
القصيدة أي معىن ِ
ِ
ِ
يوحي
هن _ وهو حدث خيايل متاما .وليس هناك يف
يد
بضرب بناتِِه وهج ِر َّ
الداخل ملَّا قام ِصهرا َّ
الس ِ
ِ
ِ
ابلسيطرةِ أ ِو االتِّ ِ
ِ
ِ
انصب حقد كبي
ائدة يف اجملتم ِع
االختالف ع ِن
كل
صال
اإلسباينّ .و َّ
العالقات َّ
ابلعرب وخيتلف َّ
ِ
ِ
انصب على ِ
ِ
ابلتأكيد
اختالف لغتِهم .وليس هناك
العرب ،الَّذين مل ينظر حىت إىل
نكي أكثر ممَّا
َّ
على حاكم برشلونة الفر ِّ
ِ
الداخل دائما هم
افعي ال تده يف شع ِر "إعادة فتح" .وكان الربابرة يف
أي معىن يشي إىل ِّ
لوجي أو د ّ
أي اختالف إيديو ّ
ِ
ِ
َّ
معاملة اإليرلنديِّني ،الَّذين
لوجي ،وال يوجد مكان يتَّضح فيه ذلك أكثر ممَّا يتَّضح يف
الذين خيضعون للتفسي اإليديو ِّ
تعرضوا للغزِو دوما ،ولكنَّهم بقوا دوما على حنو ارتكاسي ،وثنيِني ِ
وخمتلفني .ويف كتابِِه "اتريخ إيرلندا وطبوغرافيتِها" يذكر
َّ
ّ ّ
ِ
جيالد أوف ويلز الَّذي ِ
التناقضات احملية حول اإليرلنديِني الَّذين ينتمون للش ِ
عوب
ينتمي لألرستقراطيَّ ِة النورمانديَِّة الغاز ِية
ّ
ِ
ِ
ِ َّ
متوحشني ال
بيعي الكب ِي ،يبقون
ِّ
الغربية وهم أكثر هذه الشعوب براءة ،ولكنَّهم ،وإن متتَّعوا مبا عندهم من اجلمال الط ِّ
ثقافة لدي ِهم .وإذا كان اإلسالم كما يناقش ليفي شرتاوس يف كتابِِه "املدارات احلزينة" غرب ِ
الشرق والَّذي يرى الغرب
ِ
الغرب ،ومن ثَّ فاإليرلنديون ،مثلهم مثل الش ِ
فيه صورته منعكسة ،وهبذا جيعلنا شرق ِ
الداخلية غ ِي املتو ِطّ ِنة
عوب الر َّح ِل
يف أورواب ،جيب أن يكونوا غرب ِ
شرق ِ
الغرب.

األمام حوايل أربعِ ِ
ِ
ِ
الشعر ِية "اللوسيادايت" الَّيت كتبها كاموينز( )15نقفز حنو ِ
مائة
ملناقشة
نتثول
وحني َّ
امللثمة ِّ
ممزقا َّ
ومعقدا فهو مييط اللِّثام وحيجب كثيا من األفكا ِر الَّيت يدور حوهلا حبثِي.
سنة لكن وإن كان هذا العمل نتاجا َّ
ِ
الثبات واحلر ِ
يخ
فاهلوس الذايت متاما والواعي ابهلويَِّة القوميَّ ِة ،وبعنصر ِي
كة ،جيعل منه وثيقة حموريَّة عن حماو ِلة أورواب لتأر ِ
ِ
ِ
ِ
وحتديدها .ويف ِ
الوقت الَّذي كتِبت فيه هذه امللثمة ،أي حوايل ِ
ابلعالقات بني
عام 1570/م /ظهر الوعي
نفسها
ِ
ِ
البلدان الَّيت نصفها اآلن ابألوروبيـَِّة و ِ
ِ
العالقات تسبِّب كثيا من
ابلشرق فانعكاسات هذه
البلدان الَّيت ندعوها اآلن
ّ
أعقاب ِ
ِ
ِ
املمالك ويف ِ
ِ
ِ
ِ
طرد
الربتغال ث قشتالة يف
األوِل مملكة
وأتسيس
الفتح
الفوضى و
التناقض .ففكرة إعادةِ ِ
املقام َّ
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ابت ِاه ِ
احل َّك ِام ِ
ابت ِاه إفريقيا وآسيا معا .وهذا يعين َّ
أن أتسيس حدود
مشال إفريقيا أوال ث ِّ
العرب ،تبِعها حترك خارجي ِّ
ِ
اللثظة ،الَّيت "اكتشف" فيها ِ
ِ
نفسها فاسكودوغاما
احلدود .واحتفل كاموينز بذكرى هذه
قومية تطابق مع خت ِطّي تلك
املؤرخني ِ
اهلند عام 1497/م /وتعترب عادة بداية السيطرِة األوروبيّـَِّة على العاِمل ،وهي الفرتة الَّيت أطلق عليها أحد ِّ
اهلنود
امللثمة و ِ
ِ
اهلندي" وأان أقرتح هنا َّ
اللثظة معا.
أن هذه قراءة سيئة هلذه
يخ
"حقبة فاسكودوغاما يف التار ِ
ِّ
ِ
مقدمة كتابِِه "دور آسيا يف صن ِع أورواب" إىل أنَّه:
ويشي دوانلد التش يف
ِ
ِ
ِ
ـادي وعلــى
منــذ عــام /1500/حــىت  /1800/ســارت العالقــات بــني الشــرق والغــرب علــى حنــو اعتيـ ّ
أساس شروط وضعتها األمم اآلسيوية .فكان األوروبيون يف ِ
ِ
الشرق يعيشون يف شـقاء،ما عـدا الَّـذين
عاشوا يف ِ
نقاط االرتكا ِز االستعمار ِية.
(ص)12
ِ
أنظمة احلك ِم الفاشيَّ ِة خصوصا نظام ساالزاروكااتنو يف
ق ِرئت ملثمة "اللوسيادايت" عرب سنني عديدة ،حتت
تغالِ ،
الرب ِ
تغايل .وكان واضثا َّ
أن بلدا
الفتح
االستعماري ،وملثمة االنتصا ِر يف التار ِ
بكوهنا شعر اهلويَِّة القوميَّ ِة ،و ِ
ِّ
يخ الرب ِّ
ِ
ِ
األرض من مانوس إىل
البلدان يف أورواب استطاع اهليمنة على العاِمل كلَّ ِه ،فسيطر على مساحات واسعة من
من أفق ِر
عكس الن ِ
ِ
تطرقت إليها ،إذ مل
مالقة .وظهرت ملثمة "اللوسيادايت" بلغة مكتوبة أو مطبوعة ،على
صوص األوىل الَّيت َّ
مثل الالتينيَّ ِة أو ِ
تكن مؤلَّفة بلغة عاملية ِ
معني .ومل تكتب بلغة يتكلَّم هبا الناس ،بل َّ
إن كاتبها
بلغة قبيلة أو شعب َّ
ِ
ِ
اقتطاع األراضي ،وحب ِ
تستثضر الصورة
كلمات بنيدكت أندرسن هي لغة "
سب
القوِة و ِ
استعمل على حنو واع َّ
ومتعمد لغة َّ
ِ
لألم ِة"(ص.)47
اهلامة ع ِن العصوِر
القدمية الالزمة لتكوي ِن الفكرِة الذاتيَّ ِة َّ
َّ

فتث ِهم " ِ
تغايل ،أي ِ
ِ
املهم أن نالحظ هنا َّ
السوابيون()16
أن إعادة ِ
لبالدهم" ،قاده األملان ،أ ِي َّ
ومن ّ
الفتح الرب ِّ
ِ
حتركوا ِّ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
العربِ ،
ونعين مسيثيِّي
الَّذين َّ
ابتاه مشايل البالد .وابلنتيجة ،أولئك التعساء الذين عاشوا يف ظالل احلكم ِّ
ِ
األندلس املستع ِربني،الحقهم الصليبيون األملان وذحبوهم .وملا حاصر الفرسان اإلنكليز لشبونة عام 1140/م ،/تَّ ذبح
َّ
اإلنكليزي ،على ِ
أيدي ِّ
حمرري ِهم املزعومني .وهذا
املسيثيِّني األندلسيِّني الَّذين التجؤوا إىل كاتدرائيَّ ِة لشبونة مع أسق ِفهم
ِّ
يعين َّ
أن الفتح اجلديد مل يكن غرضه التثرير ِبل اقتطاع األراضي وإحالل َّقوة قبليَّة مكان أخرى .وقد تبدو هذه
ِ
احلمالت الصليبيَّة َّ
العرب الَّذي
كأهنا تطرح إيديولوجية حول التوس ِع
اخلارجي ،ولكنَّها ال ختتلف ِّ
أبي حال ع ِن التثرك ِّ
ِّ
مائة عام ،بل قلَّدت ذلك التثرك .وكانت حركة شعب من البد ِو الر َّح ِل من مناطق ِ
حدث قبل سبعِ ِ
شبه صثراويَّة إىل

ِ
ساحلي" فقط وشقوا طريقهم
أتسيس وجود "
مناطق اعت ِقد َّأهنا أغىن وأكثر فائدة ،ولكنَّهم بقوا يف الواق ِع قادرين على
ّ
أب ِ
القوِة املوجودةِ قبلهم.
نظمة َّ
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ِ
ِ
املعروفة بل لتفو ِق اإلسالِم يف
اللوسيادايت" هو اكتشاف دوغاما ال لعامل جديد من األراضي غ ِي
وما نراه يف "
كل مكان .فقاده إىل تلك األراضي حبَّار عرب ولوال مساعدته لما استطاع "العثور" على ِ
اهلند .ويكتب الباحِ
ِّ
الربتغايل جوزيه دوسارييفا يف كتابِِه "ثقافة الرب ِ
تغال":
ـان مــن نــوع واحــد ،تتنافسـ ِ
ـان الربتغاليــة واإلســالميَّة كلتامه ـا حبريَّتـ ِ
اإلمربايليَّتـ ِ
ـان مــن منطقـ ِـة ســبتة إىل
ـذهب والبه ــار ِ
مالق ــة .ووِرث الربتغ ــاليون أنواعـ ـا معيَّن ــة م ــن التج ــارةِ مث ــل ت ــارةِ ال ـ ِ
ات ،والعبي ـ ِـد الَّ ــيت
ِ
احتكرها العرب زمنا طويال ،ويبدو َّ
العادات التجارية العربية أصبثت ّنوذجا لنـا .وكـان التسـويغ
أن
ني نشــر ال ـ ِّدي ِن …وهــذا الســبب س ـح جلــو دوابروس [م ـؤرِخ حيــاةِ امللـ ِ
املعلــن للطــرف ِ
ـك مانويــل] أبن
ي ِ
ِ
ضد ِ
احلملة الصليبيَّ ِة الَّيت شنَّـتها الربتغال َّ
الشرق.
ضفي صفة الشرعيَّ ِة على

(ساراييفا ،ص ،85-84من ترمجيت)
الشفهي ،ولكنَّها ظاهراي است ِ
إن "اللوسيادايت" إبداع رجل واحد ،مل يعتمد فيها على الرت ِ
َّ
ثدثت للتعب ِي
اث
ِّ
كوهنا َّأول املؤّكِ ِدين على ِ
األمة الَّيت ظهر اسها حديثا ،مع ِ
ذاتا كقوة استعمارية ،فشلت يف
عن ِ
لكن هذه َّ
روح َّ
األم ِة .و َّ
ِ
ِ
أي طبقة اجتماعية ميكن أن يقال عنها َّإهنا برجوازيَّة أو رأساليَّة.
أي معىن
ديناميكي من معاين القومية أو ِّ
استثداث ِّ
ّ
ِ
فالنقد ِ
وجهه ِّ
املؤرخون وآخرون َّ
الشرقي ميكن على حنو سهل
الطبيعة السكونيَّ ِة للمجتم ِع
ضد
القاسي والقوي الَّذي َّ
ِّ
امللثمة ،على أيدي املغار ِبة يف معر ِ
ِ
ومعادل أن يطبَّق على الرب ِ
كة القص ِر
تغال ،الَّيت هـ ِزمت يف سنوات قليلة بعد صدوِر
الكب ِي الَّيت قتِل فيها امللك سيباستيان ،وض َّمت الحقا إىل ِ
مملكة قشتالة.

لثق امليثولوجيا الشرق ابلربتغال ،و ِ
امللثمة ت ِ
ِ
ملناقشة ذلك ،يستثضر كاموينز ميثولوجيا اإلغريق
ويف أشعا ِر
أن العرب هم الَّذين نقلوا املعرفة ابحلضار ِ
ِ
والرومان الوثنيَّة .ولكن جيب أن َّ
نتذكر هنا َّ
الكالسيكية إىل أورواب والَّيت
ات
ِ
ِ
ِ
تغال ِ
يؤسس "اترخيا" ليبط ِبه بني بر ِ
ِ
القرن
كانت نوعا ما "مفقودة" يف فرتات الرببريَّة واحلروب .لذلك حياول كاموينز أن ّ
السادس عشر وعاِمل حضار ِ
العرب ِ
ِ
لشبه اجلزيرةِ اإليبييَِّة.
ات
الرومان واإلغر ِيق "متناسيا" ما حدث بينهما ،أ ِي االحتالل َّ
دعي املاضي اجمليد يف ِ
البلدان اإلفريقيَّ ِة ملا است ِ
ِ
ِ
عملية ِ
الوطين ،مثل
االستقالل
حتقيق
ونستطيع أن نقارن هذا مبا حدث يف
ِّ
َّ
ِ
ِ
ِ
االستعماري .ولكن هناك ذاكرة من نوع
الذهب بـ"غاان" ،وهبذا يقام جسر بني احلاض ِر واملاضي قبل
ساحل
تسمية
ِّ
ِ
األرض ،ولجند يف األشعا ِر نوعا من التوت ِر
كرحالة طافوا أرجاء
آخر يف األشعا ِر وهي أقل وعيا حتاول تقدي الربتغاليِّني َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ائي أكثر إفراحا ومتعة ،وهو أيخذ من
بني هدف امللثمة ،أي االحتفال ابلرحلة اهلادفة ،وبني ابتهاالت طواف عشو ّ
ادات والتوس ِ
امللثمة ،شكل االستطر ِ
ابإلضافة إىل حسيَّة وتعقيد ابلغ يف ِ
ِ
ِ
تر ِ
اللغة.
عات
اكيب
ِ
وصول ِ
العرب أوال إىل تلك
تغايل حول كيفيَّ ِة
وبطريقة مضثكة متاما حتاول امللثمة أن تدرس االكتشاف الرب َّ
األصقاع .فثيِ ِ
األقل ممثِّلني عن قوى إسالميَّة .وتبلغ امللثمة الذروة يف
ِ
يصلون ِجيدون حكما عربيا َّ
مؤسسا ،أو على ِّ
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الطويلة إىل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلند.
الرحلة
األرض هلم يف
الوصول إىل كالكواتَّ ،أوِل نزول إىل
ودرجة إضثاكِها ،عند
ناخ بنيتِها
ذلك مب ِ
وحني تطأ أقدامهم الشاطئ ،حييَّا ِ
هؤالء الربتغاليون بلغت ِهم:
ويسأل شخص :ما الَّذي أحضركم إىل هنا
من الرب ِ
تغال إىل هذه العواِمل البعيدةِ جدا؟
وعلى هذا السؤ ِال أييت اجلواب ِ
مضثكا بوضوح:
… " .قطعنا الطريق كلَّه
ِ
ِ
السثيقة الَّيت مل يعرفها إنسان،
األعماق
وعرب
الس ِ
ِ
ِ
ِ
ند العمالق
لنرى إىل أين جيري هنر ّ
وهكذا َّ
فإن دين للاِ سيثبت وينمو
(كاموينز ،الكتاب الثالِ ،املقطع  ،25ص )255
ابملفاوضات بني ِ
ِ
هؤالء الربتغاليِّني
هذا الرجل ،واسه منقذ ،عرب من تونس يصبح دليال وترمجاان هلم ،ويقوم
بقيادتم إىل ِ
ِ
و َّ
ِ
اهلند ،يقوم عرب آخر
خداع أصثابِِه املسلمني .ومتاما كما يقوم حبَّار عرب
احلك ِام
اهلندوس وحي ِّذرهم من ِ
بتعريف ِهم ِ
اإلسالم و ِ
ابهلند .ويعاين الربتغاليون من صدمة دائمة لدى االعرت ِ
اعتماد ِهم ِ
ِ
عليه:
اف أبسبقيَّ ِة
ونعجب كيف يتمكن أنصار دين كاذب
من نث ِر بذا ِر دينِهم عرب العاِمل كلِّ ِه

(كامونيز ،1،57،ص)17،
َّ
تغايل ،والَّذي نراه معرتفا ِبه وواضثا يف نصوص أخرى ،ي َّ
قدم اآلن على حنو
إن الطبيعة القرصنيَّة
ِ
للمشروع الرب ِّ
اللثظات يتوقَّف فاسكودوغاما ويقول ِ
ِ
ألحد احل َّكاِم اإلفريقيِّني:
عكسي إبنكار .ويف إحدى
ّ
ِ
يتجولون
حنن لسنا من
لصوص البث ِر ،ممَّن َّ
غي عابئني ابملدن ِ
اآلمنة
ِ
وابحلديد والنا ِر نذبح الناس البسطاء
وننتزع أموال الغ ِي من أيدي ِهم
وإىل األراضي البعيدةِ ت ِري بنا األنواء
إىل ِ
ِ
العظيمة.
اهلند الغنيَّ ِة
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ِ ِ
ِ
يخ"
دمج "اتر ِ
تؤدي إىل ِ
وما هو ممتع أيضا ليس قراءة امللثمة بكوهنا ملثمة احتالل بل حترر ،هذه القراءة ّ
ِ
الرب ِ
تغال يف األشعا ِر ،ويظهر ذلك مرت ِ
لتثديد
أساسي يف تفاصيل كثية فيها جهد ،والَّذي يتمثل يف حماولة
ني على حنو
ّ
ِ
امللوك ،ال على ِ
بعض ِ
ِ
وحتالفات ِ
ِ
صيغة "أعمال
األعمال"
يخ "
أرض اهلويَِّة القوميَّ ِة .وال يتناول هذا "التاريخ" أكثر من أتر ِ
ِ
تتثدد يف مو ِ
ِ
اجهة ِ
الوجود كنفي :فهي َّ
العرب
صيغة أحداث سلبيَّة .وتظهر اهلويَّة الربتغاليَّة إىل
بطولية" بل على
تؤدي وظيفة ِ
ِ
عملية ِ
اإلسبان كفعل سياسي يف ِ
ِ
حتديد ِ
أرض
و
والدة امللكيَّ ِة الربتغاليَّ ِة .فامللثمة ،مثل التوار ِ
يخ الَّيت ترسهاّ ،
ّ
ِ
ِ
الرب ِ
استثداث دولة كنتيجة ِ
قوةِ .وحيلم امللك
امللثمة يرتَّكز على
تغال ،الَّيت جيب أن تدور حوهلا .فإ َّن اهتمام
لفعل ال َّ

ِ
مثل ِ
ِ
السماءِ ،
القوةِ:
حممد ،وهو حلم
مانويل برحلة إىل
رحلة َّ
ابمتالك َّ
كل األم ِم الَّيت تراها"
"ولسوف تكبح َّ

(كامونيز ،4,74،ص)153

فضي هبا تيثس ( )17لفاسكودوغاما ِ
امللثمة و ِ
ِ
وجيب أن نقابل هذا احللم مع ِ
الرؤية الَّيت ت ِ
وتوحي بنوع
هناية
آخر من ِ
القوِة املوجودةِ.
املعرفة خارج بىن َّ
ِ
ِ
احلدث الشه ِي يف ِ
خالف ما هو مطروح عادة:
قصة "عجوز بيليم" على
وجيب أن ننظر يف هذا اإلطا ِر ،إىل
ألرض ،صوت ِ
ِ
العكس صوت ا ِ
ِ
األرض
البقاء يف
املشروع .وهذا على
بكونِِه انبثاقا لوعي قدي حي ِّذر من الغروِر يف هذا
ِ

املستقبل ،و ِ
الذنب و ِ
احلدود ،و ِ
ِ
النهاية ألولئك الَّذين ينتهكوهنا:
والرضا ِبه .إنَّه يف الواق ِع صوت
ابلفعل ل ِ
تنثدر من ِ
إنك ِ
أصل إنسان جمنون،
ِ
شره من ميلِ ِه ِ
الطاعة
لعدم
َّ
آت ال من عامل جليل،
ساقك أمامه يف نفي حزين بعيدا ع ِن الوط ِن
القناعة الرب ِ
ِ
يئة
ولكن وضعك كله يف
ببساطة ،يبقى ،أكثر إنسانية ـ ِّ
وجيردك

الذهب ـ وجيرفك كليَّا
ذلك الشر وامليل من عصرك
ِّ
ِ
احلديد و ِ
احلرب.
إىل عص ِر
(كاموينز ،498،ص)159
ِ
ِ
يعرب
املستعمرة يف العل ِم
امللثمة نستطيع أن نرى الروح
أي مكان آخر يف
الكالسيكي ،والَّذي َّ
هناك وأكثر من ِّ
ِّ
أصول ِ
ِ
ِ
اآلهلة ،وحول ِ
تبين حبِ مزدوج حول ِ
الكون ،و"االحندا ِر" من العص ِر
قبول فكرةِ تدهوِر
عنه يف امللثمة من ِّ
ّنذجة التجر ِبة الرب ِ
ِ
الذهب والتَّ ِ
ني لإلغر ِيق و ِ
ني السابقت ِ
تغالية على منو ِال التجربت ِ
الرومان.
بطويل مفقود ،أي
وق إىل عصر
ّ
ِّ
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ِ
َّ
البثارِة على فاسكودوغاما والَّيت تذكرها التواريخ.
إن الكرامة "القوميَّة" تقود كاموينز إىل أن يكتب عن
حادثة مترِد َّ
الس ِ
ِ
فإن هذه احلادثة ِ
ِ
وعلى ِ
يد" وأنشودة روالنَّ ،
مبثابة خطر على فكرةِ اهلويَِّة
أحداث
عكس
اخليانة الَّيت تذكرها ملثمة " َّ
ِ
حتوله امللثمة على شبكة جاهزة من ِ
إن نتيجة ذلك هو الذنب والتث ِّدي الَّذي ِّ
بكوهنا متماسكة واثبتةَّ .
اآلهلة
احملبوسة ضمن إطا ِر صر ِ
ِ
ِ
اعاتا العبثيَّ ِة والَّيت بدوِرها تفيد وتشل الربتغاليِّني يف آن واحد ،فبقد ِر ما تؤّكِد
الكالسيكية
امللثمة على اهلدفيَّ ِة ،تظهر االعتباطيَّة والصدفة والضعف ،إذ إ َّن الوصول املنتظر طويال إىل ِ
اهلند ،كما أشار كثي من
ِ
الن ِ
ِ
ابلتأكيد.
األغلب عرضي ،وهو وصول مفاجئ
قاد ،هو على

وحي بتثول كبي يف ِ
بكل املعاين وت ِ
ِ
ِ
إن الكتاب ِ
هدف كاموينز .ف َّ
َّ
ني
إن ذروة امللثمة الشعرية تقع خارجها ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
بكل
األخيي ِن من امللثمة واللذي ِن يعاجلان وصول الربتغاليّني إىل جزيرة ّ
احلب حيِ تقوم تيثس وحورَّايتا إبمتاعهم ِّ
ِ
ِ
بنظام معرفة آخر يربز فجأة من ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يوحيان ِ
للرحلة.
ويستدعيان هدفا آخر
االكتشاف"
بنية "
احلس ِية
أنو ِاع املت ِع اجلنسيَّة و ّ
نتائج الطَّو ِ
ِ
الرت ِ
تتثول هنا على
ويف
اف و َّ
السلب والنَّهب من ِ
حالَّ ،
لكن هذه النتائج َّ
احلقيقة غالبا ما يكون االغتصاب و َّ

املعرفة ِ
املعرفةِ ،
احلب ذاكرة ِ
ِ
ِ
ِ
بكوهنا متعة ال
حنو واضح إىل تارة ،وحتقيق بىن َّقوة دائمة وتواصل بني دول ال أفراد .فجزيرة ّ
قم ِة ِ
ِ
أحد ِ
َّقوةَّ .
للكون يستند إىل
جمسما
إن تيثس" ،عروس" دوغاما ،تقوده إىل َّ
اجلبال حيِ تق ِّدم له "ّنوذجا" بلورَّاي َّ
ِ
نظام بطليموس .فهذا النظام الشرقي البالغ التَّ ِ
ِ
ِ
السماء،
حممد إىل
عقيد ميثِّل ذروة
امللثمة .وصعود دوغاما يشبه عروج َّ
نظام بطليموس ِ
لكن السماء تظهر هنا على حنو ممكن تفسيه .فاملدارات احملبوسة يف ِ
توحي ابلسج ِن والتقي ِد متاما وال
و َّ
ِ
بكشف ما هو جمهول بل املعروف واملكتشف سابقا ،وهكذا كلَّما غدا العامل مرسوما أكثر فإنَّه
تقوم االستكشافات
الوقت ِ
البطليموسي يف ِ
يصبح أيضا أصغر وحبيسا أكثر .ويرتكز مجال ِ
نفس ِه على فكرةِ الكو ِ
اكب السيَّارِة .فلم
النظام
ِّ
يتثرك ،وحمور هذا الن ِ
ظام هو ِّ
ّنوذج أرمخيدس:
األول .وكتب شيشرون حول ِ
احملرك َّ
يكن هناك شيء اثبت ،كل شيء َّ
ومبزي ــد م ــن االختص ــا ِ
ص ك ــان أفض ــل ش ــيء يس ــتثق اإلعج ــاب يف اخـ ـرت ِاع أرمخي ــدس ه ــو حماولتـ ـه
أن ثورة واحدة ِ
استنباط َّ
ـاج حركـات غـ ِي متسـاوية وخمتلفـة مبسـار ِاتا
لآللة َّأدت نوعا مـا خدمـة يف إنت ِ
امل ِ
ختلفة.
(مالحظات بيكون ،يف كاموينز ،ص )396
اللثظة ِ
ِ
كانت البلدان "األوروبيـَّة" فعليا يف ِ
اجلمال الالمتناهي للثر ِ
كة ِ
ِ
نفسها
حالة تراجع يف
انطالقا من هذا
تتوسع" .ويصف مارك بلوتش هناية الغزو ِ
ات يف أورواب َّ
ِ
لألرض:
أبهنا تسييج
الَّيت كانت فيها " َّ
ِ
ـرب صـراعاته ،ولكنَّهـا كانـت سـتقع ضـمن منطقـة
كان من املمكـ ِن ابلتَّأكيـد أن يكـون للمجتمـ ِع الغ ِّ
ـاعي علــى حنـو منــتظم ،ال يقطعـه أي هجـوم مــن اخلــارِج
مغلقـة .وهــذا يعـين إمكانيــة ّنـ ّـو ثق ّ
ـايف واجتمـ ّ
أو ت ــدفق ملس ــتوطنني أجان ــب … .وابلتَّأكي ـ ِـد إنـَّ ـه لم ــن املعق ـ ِ
ـول أن نف ِّكـ ـر َّ
أبن ه ــذه احلص ــانة غ ــي
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االعتياديَّـ ِة الَّــيت نتمتَّـع هبــا كميــزة ال نشــرتك فيهــا مــع الشـ ِ
ـعوب إال اندرا ،مثــل اليــاابنيِّني ،هــي إحــدى
ِ
احلقائق اجلوهريَِّة للثضارةِ األوروبيـَِّة ابملعني ِ
العميق و ِ
ِ
ِ
للكلمة.
الدقيق
ني

(اجملتمع اإلقطاعي ،ص)56
إن احلاجة ِ
أرض الوط ِن أكثر أمنا" ،واخلوف من التخر ِ
ألن "البقاء يف ِ
للبقاء يف ِ
أرض الوط ِن أمر ضروري َّ
َّ
يب
الَّذي ينجم ع ِن الطو ِ
ِ
ِ
اف وخطر تفت ِ
ثقافات اآلخرين" .فقط يف
عالمات ثقافتِنا ال
ت الشخصيَّ ِة االجتماعيَّ ِة تصبح من
احملد ِ
ِ
األرض غ ِي َّ
دة تكمن احلقائق الراقية" ،يكتب ملفيل ،حيِ ينزل بطله إساعيل إىل البث ِر يف مغامرة انتثاريةَّ " ،إهنا

الر ِ
صاص" .وقد يكون صثيثا َّ
بديلي ع ِن َّ
أن الطواف يعين اخلراب .ويدعو ايثلولف أوف ويسكس يف وصيَّتِ ِه
املسد ِس و َّ
ِ
إىل َّ
تتثول إىل صثراء( .بلوتش،
كل أرض مزروعة عليها أانس وقطعان كثية ،إذا مل َّ
أن التربعات جيب أن تدفع :عن ِّ
الذنب و ِ
ِ
اخلوف كالَّذي
ص ،)41ولكن إذا كان الطَّواف يعين اخلراب فعندها الثبات يعين املوت والنتيجة نوع من

اهلوايت القوميَّة ،والتماثل اللساينَّ ،و ِ
ول ،و ِ
مناطق ال ِ
ثقافة ،وتطويق الد ِ
إن حتديد ِ
يتجسد يف عنو ِان هذا املؤمت ِرَّ .
العادات
َّ
تفسر لنا أيضا غياب اإلشار ِ
ِ
ات يف هذا املؤمت ِر إىل شعب كبي
اخلاصة يف االستعما ِر
االجتماعية أنظمتنا َّ
الداخلي ولرَّمبا ّ
ِّ
من الر َّح ِل ،والَّذي يعاين معاانة شديدة يف عملي ِة ِ
حتديد ِ
أرض ِه ،وهم اليهود .إنَّنا نبدو كأنَّنا خناف من أن ِخت َّل حركاتنا
إن امليز ِ
ازن ِ
الصغية بتو ِ
ِ
ِ
املعكوس .وكتب جون ويكليف َّ
لإلسالم
ات البارزة
الكون وهكذا يكون تواضعنا نوعا من الغروِر
ِ
القوةِ ،وحب التمل ِ
ك الشديد ،والعنف وتفضيل اإلبدا ِع
و
للكنيسة الغربيَّ ِة واحدة :الغرور ،والطمع ،والرغبة يف حيازةِ َّ

ِ
الكنيسة ،نظن َّ
ِ
أن العامل
اإلنساينّ على فع ِل للاِ .ويكتب أيضا :حنن  -احملمديِّني الغربيِّني  -مع أنَّنا قالئل يف إطا ِر رعااي
ِ
أحكامنا ويرتف حتت أوام ِران (سوثرن ،ص 79ـَّ .)80
إن ما خنشاه كثيا هو أن نكتشف أنَّنا
كلَّه سوف ينتظم حول
كل شيء ،مثلهم متاما.
ال خنتلف ع ِن اآلخرين ،وأنَّنا بعد ِّ
ومصادرجُُ :
ُ
ملح ُوظاتُُاملرت مُُ
 .1انظ ـ ــر :ال ـ ــدكتور مص ـ ــطفى الش ـ ــكعة "مواق ـ ــف املستش ـ ــرقني م ـ ــن احلض ـ ــارةِ اإلس ـ ــالميَّ ِة يف األن ـ ـ ِ
ـدلس" ،من ـ ــاهج
ـات العربي ـ ِـة اإلس ــالميَّ ِة ،اجل ــزء الث ــاين ،املنظم ــة العربي ــة للرتبي ـ ِـة والثقاف ـ ِـة والعل ـ ِ
املستش ــرقني يف ال ِّدراس ـ ِ
ـوم،1985،
ص 275ـ .279
 .2املرجع السابق ،ص .281
 .3انظر :املرجع السابق ،ص  286ـ .287
ِ
وتسامح الق َّو ِاد املسلمني الفاحتني ،انظر ،املرجع السابق ،ص  298ـ .303
الشامل،
تسامح املسلمني
 .4حول
ِ
ِ
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ـاث املستشـرقني ،انظـر :منـاهج املستشـرقني يف ال ِّدراس ِ
التشابه يف أحب ِ
النتائج و ِ
ـات العربي ِـة اإلسـالمية،
حول هذه
ِ
الثقافة و ِ
بية و ِ
اجلزء األول ،املنظمة العربية للرت ِ
العلوم ،1985 ،ص.10
ِ
ِ
العرب املعاصـ ِر (القـاهرة :دار املعـارف،)1974،
انظر :أمحد سايلوفيتش ،فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب ِّ
ص 543ـ .548
جنداين أمر ِ
ِ
ِ
األغلب يف أجواء أمريكية التينية .املرتجم.
يكيان على
متثل الصورة مكافثا وطنيا قبض عليه
تنقل ـوا يف جنـ ِ
القــوط الغربي ـون ينتمــون إىل قبائــل جرمانيــة َّ
أول مملكــة قوطيــة غربيــة يف تولــوز
أسس ـوا ّ
ـوب أوروابَّ .
ِ
احلالية .هذه اململكة دامت مـن عـام  419 /م  /حـىت عـام  507/م  ./ه ِزمـوا علـى ي ِـد قبائ ِـل الفرنـك وأج ِـربوا
النزوح خلف البيينيه والتجؤوا إىل ِ
شبه اجلزيرِة اإليبييَِّة .املرتجم.
على ِ
ـتقر يف هنغــاراي احلاليـ ِـة وهـ َّـدد إيطاليــا وأخضـعه شــارملان،
شــعب قــدي أصــله مــن آسـيا الوســطى غـزا أورواب واسـ َّ

وتبدد يف ِ
َّ
امليالدي .املرتجم.
بداية القرن التاس ِع
ِّ
 .10الفرنكي ــون ه ــم الفرلجن ــة أ ِو األوروبيـ ـون عن ــد اإلغري ـ ِـق والع ـ ِ
ـرب ،ولك ـ َّـن املص ــطلح مس ــتعمل هن ــا للدالل ـ ِـة عل ــى
ّ
ِ
ِ
ِ
امليالدي .املرتجم.
السادس
القبائل اجلرمانيَّ ِة الَّيت احتلت فرنسا يف القرن
الفرنكيني أ ِي
ِّ
ِ
ِ
للميالد .املرتجم.
القرون األوىل
 .11القوط الشرقيون شعب جرماين اجتاح اإلمرباطورية الرومانية يف
 .12قبائل جرمانية اجتاحت فرنسا وإسبانيا ومشايل إفريقيـا يف الق ِ
ـرن اخل ِ
ـامس املـيالدي ويف عـام  445/م  /احتلـت
روما وهنبـتها .املرتجم.
 .13روالن فارس من ِ
شعاب ِ
ِ
جبال البيينيـه املمت َّـدةِ مشـايل إسـبانيا أمـام
فرسان شارملان ،قتِل وهو يتقهقر مهزوما يف
ِ
ِ
األندلس .املرتجم.
جيش املسلمني يف
الس ـ ِ
ـاحب لقـ ِ
 .14روي دايز دوبيفــار اســم صـ ِ
الس ـيد" رجــال حقيقيــا قاتــل املســلمني يف األنـ ِ
ـدلس
يد" .وكــان " َّ
ـب " َّ
ِ
اآلداب
بق ــوة ،وأص ــبح موض ــوعا حتـ ـاك حول ــه األس ــاطي الَّــيت ت ــروي بطوالتِـ ـ ِه .وأثـَّ ـرت شخص ــيته يف ع ــدد م ــن
األوروبيـَِّة .املرتجم.

 .15لويزفازدوكاموينز (1524ـ )1580شاعر الرب ِ
تغال القومي ،عاش حياة حافلة ابملغامرةِ .املرتجم
ِ
جنوب ِ
ِ
غرب أملانيا .املرتجم.
منطقة سوابيا يف
 .16ينتمي السوابيون إىل قبيلة أملانية عاشت يف
األصل إىل الَّتيتاانت ،عائلـة مـن اجلبـابرةِ حكم ِ
ِ
ـت العـامل قبـل آهل ِـة األوملـب ،وهـي ابنـة أورانـوس
 .17تنتمي تيثس يف
اخلارجي الكب ِي ،ووالدة أوقيانيندس يف امليثولوجيا اإلغر ِ
وغااي ،وزوجة أوقيانوس ِ
يقية .املرتجم.
إله البث ِر
ِّ
مرا عُُالباحثةُُ :
 .1أندرسون ،بنيدكت ،جمتمعات متخيَّلة ،لندن (.)1983
ِ
اإلقطاع ،لندن (.)1974
القدمية إىل
 .2أندرسون ،بيي ،من العصوِر
ِ
الس ِ
يد ،ترمجة ل .ب سيمبسون ،كاليفورنيا (.)1957
 .3مؤلف جمهول ،قصيدة َّ
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 .4مؤلف جمهول ،أنشودة روالن ،ترمجة دوروثي سيز.
 .5بلوتش ،مارك ،اجملتمع اإلقطاعي ،لندن (.)1961
.6
.7
.8
.9

كاموينز ،لويزدو ،اللوسيادايت ،ترمجة ل .بيكون ،نيويورك (.)1950
دانييل ،نورمان ،العرب وأورواب القروسطية ،لندن (.)1975
دوزي ،رينهارت ،اإلسالم اإلسباين ،لندن (.)1972
ِ
حيااتن لشارملان ،لندن (.)1981
إينهارد ونوتكرذاستامرر،

 .10جيالد أوف ويلز ،اتريخ وطبوغرافيا إيرلندا ،لندن (.)1982
 .11هولت ،المبنت ولويس ،اتريخ كامربدج لإلسالم ،كمربدج (.)1970
 .12التش ،دوانلد ،دور آسيا يف صن ِع أورواب ،شيكاغو (.)1965
.13
.14
.15
.16

الكوست ،إيف ،ابن خلدون ،لندن (.)1984
ليفرمور ،هارولد ،اتريخ إسبانيا ،لندن (.)1966
دوساريفا ،جوزيه ،ثقافة الرب ِ
العامة ،لشبونة (.)1981
تغال ،الكتاب األول ،املقدمة َّ
ِ
اإلسالم يف العصوِر الوسطى ،كمربدج ،ماس (.)1962
ساوثرن ،آر .دبليو ،آراء غربية حول
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