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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 متهيد: 

ور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  ابهلل من شر إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  
ال إله إال هللا وحده ال شريك  ، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن  من يهده هللا فال مضل له

 .آله وأصحابه وسلم تسليماً كثرياً ، وأشهد أن حممداً عبد هللا ورسوله صلى هللا عليه وعلى له

 :أما بعد

إىل تتبع اجملرمني والنظر يف أفعاهلم وطرقهم يف هدم هذا الدين،     عز وجل  فقد أرشد هللا  
تَ فقال هللا  ايِت َولَِتسآ رِِمنَي{}وََكَذِلَك نُ َفصِ ُل اْلآ  (. 55نعام:)األ ِبنَي َسِبيُل الآُمجآ

االستشراق ظاهرة  "  عن  املختصر  سأتناول يف هذا البحث   القرآنية  وانطالقا من هذه اْلية
ولو ابلقليل يف الكشف عم ا سامهة  رغبة مين يف امل،  "ه ابالحتالل الغريبفلبني وعالقتيف ال

كثري من العلماء والدعاة فضال عن طلبة العلم وعامة الناس حول حقيقة ما جيري    خِفي على
 مواجهته.   يف بذل اجلهد و  الوقوف أمامه يف الفلبني من غزو فكري يتطلب من اجلميع

بقوة السيوف واملدافع ابحتالل الفلبني    أن الغرب مل يكتفوامن نظر يف اتريخ الفلبني جيد  ف
العلمية والبحثية  فحسب املسلمني و ، بل استغلوا املؤسسات  تغيري طريقة تفكري  تغيري يف  يف 

دينهم واترخيهم  طريقة عيشهم وحياهتم، فقامت طائفة منهم يف دراسة أوضاع املسلمني وعن  
ق ق  حت  ا ، ولكنهالنصرانيةالناس إىل اعتناق    دعوتال    هذه الطائفة   وابلرغم من كون  وعاداهتم.

شرقون املست  إهنم  (1) االستعمارية،  هيف حتقيق أهداف  الغريب  دم احملتلخت، و ةالديني    رينأهداف املنص  
 . الفلبني املسلم يف عب كل ما يتعلق ابلش كرسوا جهودهم يف دراسة  الذين  

أقتصر  سوف  فإين  واإلجياز  االختصار  يستدعي  واملقام  وتشع به  املوضوع  لطول  ونظرا 
 يف أربعة حماور فقط وهي:   احلديث عن املوضوع

 
(، وانظر: التنصري: 177ينظر: كنه االستشراق، املفهوم األهداف االرتباط، د. علي النملة، ص )   )1)

 (. 149املفهوم، الوسائل، املواجهة. د. علي النملة، ص ) 
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 "االستشراق يف الفلبني". احملور األول: مفهوم مصطلح

 . يف الفلبني املستشرقني  خطر وسائلأ  احملور الثاين:

 املستشرقني يف الفلبني.  رموزاحملور الثالث: أبرز 

 . بني االستشراق واالحتالل الغريب يف الفلبني  لعالقةاحملور الرابع: ا

 مفهوم االستشراق: أوال: 

خيتلف الباحثون يف حتديد معىن االستشراق اختالفا كبريا، وقد تعددت اْلراء حول كنهه  
ومفهومه، ولكن ميكن أن خنتار بعض التعريفات اليت ذكرها العلماء حول مصطلح االستشراق  

 مما ينطبق يف واقع االستشراق يف الفلبني: 

األول هوالتعريف  "االستشراق  قال:  األسد حيث  تعريف حممد  علماء غري    :  تصدي 
مسلمني سواء أكانوا من الشرق أم من الغرب لدراسة علوم املسلمني وحضارهتم ومعتقداهتم 

 (2) . "وشعوهبم وعاداهتم وآاثرهم وآداهبم وتقاليدهم

يُ  واقع  ولكن  فإن  مسلمني(،  غري  علماء  تصدي  )هو  قوله:  التعريف  هذا  على  شكل 
النصارى ومن يث أصبح للمستشرقني تالميذ من االستشراق يف الفلبني خيالف هذا القول، ح 

فأصبحوا  أبفكارهم  وأتثروا  مؤمتراهتم  يف  ويشاركوهنم  العلمية  دراساهتم  يف  يعاونوهنم  املسلمني 
 ينهجون هنجهم يف الكتابة والبحث.

املستشرقون هم أولئك األساتذة والباحثون األكادمييون الذين ختصصوا  التعريف الثاين:  
 (3)يف دراسة اللغة العربية واحلضارة العربية وبقضااي العامل العريب وابلدين اإلسالمي. 

 
مستشرقون يف علم اْلاثر، كيف قرأوا األلواح وكتبوا التاريخ، حملمد األسد، بريوت: الدار العربية   )2)

 (. 246م، ص )2010- ه   1431للعلوم، 
 (. 82، ص )1الدراسات العربية واإلسالمية يف أورواب، د. ميشال جحا، معهد اإلمناء العريب، ط  )3)
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بينما   العربية،  ابحلضارة  خاص  االستشراق  حدده كون  أبنه  التعريف  هذا  من  ويؤخذ 
وإمنا يهتم حول الشعب املسلم الذي ينتمي إىل أصول  االستشراق يف الفلبني مل يكن كذلك،  

 ماالوية.  

التعريفات   بقية  بتعريف قد خيتلف عن  نعرف االستشراق  أن  املختار: وميكن  التعريف 
ومن اختالفا يسريا، فأقول االستشراق يف الفلبني: "هو حركة علمية تقوم هبا الباحثون الغربيون  

هنج بنهجهم من الشرقيني سواء كانوا من املسلمني أو من غري املسلمني وذلك لفهم اخللفيات 
 ة والدينية للسكان األصليني يف الفلبني". التارخيي

 وهذا التعريف بنظري هو الذي ينطبق حول االستشراق يف الفلبني، وذلك لسببني: 

السبب األول: أن الطابع العام لالستشراق يف الفلبني مييل إىل دراسة اتريخ شعب مورو  
 وحول عالقتهم ابلشعوب اجملاورة من غري املسلمني. 

ن االستشراق يف الفلبني مل يقتصر على الغربيني فقط، بل تعاون معهم السبب الثاين: أ
أيضا أبناء البالد ممن درسوا يف اجلامعات الغربية وقدموا خدماهتم للغربيني يف احتالل منطقة 

 مينداانو وسولو.  

     أخطر وسائل املستشرقني يف الفلبني:  اثنيا: 

ت لتوصيل نظرايهتم وأفكارهم خلدمة وسائل وأدوااستخدم املستشرقون يف الفلبني عدة  
التوصيات ل لتقدمي  أو  الغربيني  القرار  فإين  صناع  األدوات  لتعدد هذه  احملليني. ونظرا  لحكام 

 وأكثرها استخداما.  وأشهرها إىل أخطرهافقط سوف أشري 

 العمل احلكومي:    -1

يف التعليم  الفلبني كوزراء  يفُعرف عن الوالايت املتحدة االستعانة ابملستشرقني للعمل    فقد
ومفكرين  كو واجليش   االسرتاتيجي يف ومرتمجني  مستشارين  التخطيط  احملتلني على  يساعدون 
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الفلبني واستمرارها يف  الغربية  السيادة  هيمنة  أبهنم عمالء  سبيل  ماكينا  توماس  وقد مساهم   ،
 ( 4). للمستعمرين

 يف هذا اجملال:   واوممن برز 

 : م(1870-1935)  (Najeeb Saleeby)  جنيب صليب  -أ

، وكان من أصل م( كطبيب1900عام )  إىل جنوب الفلبني  الذي رافق اجليوش األمريكية
سوري هاجر إىل أمريكا، ونظرا ملعرفته لطبيعة املسلمني وخلفيتهم الدينية والتارخيية مت اختياره  

عاما   مسؤوال  املسلمني  ليكون  أنشأهتالشؤون  اليت  مورو  منطقة  املتحدة    يف  عام  الوالايت 
أتقن لغتني حمليتني للمسلمني مها لغة و وقد تعرف على العديد من القادة احملليني  .  م(1903)

ماجنداانو،   ولغة  يف  اتوسوغ  املسلمني  مع  التعامل  يف كيفية  ونظرايت  مقرتحات  قدم  وقد 
جتاه املسلمني   اجلنوب، ورسم لصناع القرار يف الوالايت املتحدة السياسة اليت جتب أن تتخذ

، أبرزها كتاب: واترخيهم  حول اإلسالم واملسلمني يف الفلبني  عديدة كما ألف كتبايف الفلبني.  
م(، الذي يعد أول 1905دراسات يف مورو التاريخ والقانون الدين، الذي صدر منه عام )

  عب مورومشكلة شعمل أكادميي عن املسلمني يف الفلبني املكتوب ابللغة اإلجنليزية، وكتاب:  
 (5) م(1913الذي صدر عام )

 :م(1855-1924) ( Frank Carpenter)  فرانك كاربنت  - ب 

م(  1914هو أول حمافظ إلدارة جزيرة مينداانو وسولو حيث عني يف هذا املنصب عام )
بعد أن الكتاب الثاين لنجيب صلييب بعام، ولذلك يالحظ أتثره أبفكار صلييب. فقد اقتنع مبا 

من خالل قادهتم    صلييب أبنه بدال من مواجهة شعب مورو فإن األوىل هو أتهيلهمذهب إليه  
القادة احملليني إبدخال أبنائهم  عدم حماولة التعرض لدينهم. فكان من خطواته اقناع  و   احملليني

 
 (.105-104قادة املسلمني والثوار، توماس ماكينا، ص )   )4)

Muslim Rulers and Rebels, Thomas Mckenna, pp (104-105). 

 ( 105- 104)ينظر: املصدر السابق، ص   )5)
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وبناهتم إىل املدارس األمريكية. وقد جنح يف اقناع السلطان يف سولو إبرسال احدى بناته للدراسة  
 (6). بين  إىل أرمريكا، وهي بنت السلطان ابلت   (اترحاات كرام) ريكا. فتم ارسال األمرية إىل أم

 م(.  1871-1942) (Edward Kuder)  إدوارد كودر   - ت 

يف مناطق جنوب    الذي أشرف على املدارس العامةاملتأثرين ألفكار صلييب    أكثروهو من  
فعلى الرغم من أن كودر هو الذي (  7)م(،  1924( عاما ابتداء من عام )17الفلبني ملدة )

تربية احلكام اجلدد يف   الفضل يف  له  الغربيني يرجع  أنه يف نظر  بعقوهلم إال  املسلمني  حارب 
  ته اخلاص،مناطق املسلمني، وذلك حني قام بتعليم أبناء احلكام احملليني )داتو( حتت سقف بي

ج جمموعة منهم يوالون األمريكان بقوة فربز  ر  فبعد أن انتقى من أبنائهم النجباء استطاع أن خيُ 
ومن أهم آاثر   (8) أصبحوا فيما بعد أكرب احللفاء واملوالني للمحتل األمريكي.    منهم شخصيات 

 
 (. 107-106ينظر: قادة املسلمني والثوار، توماس ماكينا، ص )  )6)  
 (. 109- 107م ص )2018ينظر: قادة املسلمني والثوار، توماس ماكينا، (  7)   

من أبرز الشخصيات اليت ترىب وختر ج على يد املستشرق إدوارد كودر من أبناء املسلمني: اجلنرال    )8)
م( يف كواتابتو، تويف أبوه وهو صغري، 1912( ولد عام )Salipada K. Pindatunساليبادا بيداتون )

( يف كتابه Thomas McKennaفتبناه ادوارد كودر عندما كان معلما يف منطقة مينداانو، وقد ذكر )
(Muslim Rulers and Rebels )( ( أبن حرف )29يف احلاشية رقمKيف اسم بينداتون )   هو اسم

الذي تبناه. فتعلم منه الثقافة األمريكية حىت واصل دراسته يف اجلامعة الفلبينية يف  (Kuderمعلمه )
مانيال، وهناك التحق بكلية العلوم العسكرية مث التحق بكلية القانون، ويعترب أول مسلم يتخرج يف 

 ( عام  وبعد خترجه  اجلامعة،  الرئيس كيزون ع 1938هذه  قبل  من  ُعني   حمافظة م(  ضوا يف جملس 
م لعب بنداتون 1941كواتابتو، وعندما اندلعت احلرب العاملية الثانية وهاجم الياابن الفلبني عام  

دورا كبريا انل جبهوده لقب اجلنرال عندما قاتل الياابن مع األمريكان واملسيحيني الفلبينيني، وبعد 
قبل رئيس احلكومة االنتقالية )أومسينيا( حمافظا   م مت تعيينه من1945انتهاء احلرب العاملية الثانية عام  

ملنطقة كواتابتو، وذلك تكرميا جلهوده البطولية أثناء احلرب العاملية الثانية ضد الياابن. وبعد اإلعالن 
م( شارك يف االنتخاابت الربملانية فأصبح أول مسلم يتقلد منصب 1946عن استقالل الفلبني عام )

م( شغل منصب املستشار للرئيس كريينو، مث عاد إىل الربملان 1953- 1950السيناتور، ويف فرتة ) 
م(. وتقلد مناصب حكومية خمتلفة، مث كرس بقية حياته يف املشاركة مع 1969عام )   من جديد 
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، وكتاب: "الفلبني مل تستسلم (9) م1949عام  كودر: كتاب بعوان: "شعب مورو يف الفلبني"
 م.  1945قط" عام 

 م(. David Prescott Barrows( )1873-1954)  ديبيد اترو - ث 

م( مت تعيني من قبل 1900، يف عام )ومن املستكشفني  )أنثروبولوجيا(  عامل أمريكي يف
مديرا مث عني    رئيس احلكومة األمريكية يف الفلبني )وليام اتفت( مشرفا على التعليم يف مانيال،

عاما للتعليم يف   مديرام( مت تكليفه  1909-1903ويف فرتة )  .لشؤون القبائل الغري نصرانية
. مث عاد بعد ذلك إىل أمريكا على غرار املنهج العلماينفنظم شؤون التعليم يف البالد  الفلبني،  

العليا عام ) للمدارس  أستاذا يف جامعة كاليفورنيا، مث عميدا  أستاذ1910ليكون  ا يف  م( مث 
كما  م( أصبح رئيسا جلامعة كاليفورنيا.  1919ويف عام ).  م(1911يف عام )  العلوم السياسية

 احلكومة األمريكية أثناء احلرب العاملية الثانية وتقلد مناصب حكومية كثرية.  خدم

الفلبني:   عن  منه  الفلبني" صدر  عام  A History of the Philippines)   "اتريخ   )
 A Decade، ) "احلكومة األمريكية يف الفلبني  من الزمان يف خالل عقد  "م( وكتاب:  1903)

of American Government in the Philippines( عام  هذين  م(.  1915(  أظهر يف 
، وابلغ يف متجيد البطولة الكتابني العقلية األمريكية االستعمارية يف التعامل مع سكان أهل فلبني

 
احلكومة يف إجراء حماداثت السالم مع اجملاهدين الذين قاوموا احلكم العسكري الذي فرضه الرئيس  

م(. ينظر: اإلسالم واملسلمون يف الفلبني، أتليف: حممد 1985عام )ماركوس. وتويف إثر حادث  
(. وانظر: سريته الذاتية يف املوقع الرمسي للربملان الفلبيين على 25-20عدس، اجلزء الثاين، ص ) 

 /:legacy.senate.gov.ph/senators/former_senators/salipada_pendatun.htm/http الرابط:  
وانظر أيضا: رسالة ماجستري بعنوان: اْلاثر األمريكية يف حرب مينداانو أثناء احلرب العاملية الثانية، 

 (. 28-25م(. ص ) 1990مايكل ابليس، جامعة أولد دومينيون، ) 
The American Influence on the Mindanao Resistance During the Second World War, 

Michael Anthony Balis, Old Dominion University, pp. 25-28. 

م، 1945، شهر فرباير  2، العدد،  4، جملة الشرق األقصى، اجمللد  شعب مورو يف الفلبني، إدوارد كودر  )9)
 (. 126- 119إصدار: مجعية الدراسات اْلسيوية، ص )

The Moros in the Philippine, Edward M. Kuder, the Far Eastern Quarterly, Published 

by: Association for Asian Studies, No. 2, Vol. 4, (Feb. 1945), pp. 119-126.  

http://legacy.senate.gov.ph/senators/former_senators/salipada_pendatun.htm
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ولسان حاله يقول:  .  يف إطاحة االحتالل االسباين وأظهر حماسن أمريكيا جتاه الفلبنياألمريكية  
 (10) "االسبان أساءوا إليكم وحنن من أحسن إليكم وطوران بالدكم". 

، ووقع يف أخطاء  الكتابة حول الشعوب واألدايناملستشرقني يف  هنج فيهما منهج  وقد  
علمية تتعلق ابإلسالم واملسلمني، وبىن كتاابته عن اتريخ املسلمني يف الفلبني مبا كتبه رجال  

 (11)الكنيسة الكاثوليكية الذين شوهوا اتريخ املسلمني. 

مورو جنبا  مع احلكومة احملتلة يف بالد    ئالشخصيات الذين عرفوا ابملتواطبرز  ؤالء هم أه
إىل جنب، حيث مهدوا لالحتالل مواقفه العدائية جتاه املسلمني، وسوغوا له عملهم حىت لو  

 كان على حساب حقوق شعب مورو اإلنسانية. 

 :  واملوسوعات  والرواايت أتليف الكتب -2

لبني وآداهبم وفنوهنم انطلق طالئع من املستشرقني الغربيني يف الكتابة حول حضارة أهل الف
ولغاهتم وداينتهم واترخيهم وعاداهتم وكل شيء يتصل هبم. فألفوا العديد من الكتب منذ العهد  

م، وحىت يومنا هذا ال تزال جهودهم قائمة يف هذا الباب. ومل تكن 1900االسباين أي قبل  
فتقر إىل املوضوعية،  هذه األحباث ذات طابع واحد، بل الكثري منها مليئة ابألخطاء املنهجية وت

وتظهر فيها أيضا األحكام املستبقة. خاصة ما كان متعلقا جبهود السكان احملليني يف مقاومة 
الفلبني. وممن   اليتاشتهر  االحتالل وأيضا ما كان مرتبطا بداينة أهل   يف هذا اجملال األمساء 

 يضاف إليهم: ، وإدوارد كودر، وابروس، و السابقة مثل: جنيب صلييب وردت يف الفقرات 

   : (John Foreman) جون فرمان -أ

 
جملة القضااي االجتماعية   ،ديفيد ابروز وتصورات الوعي التارخيي يف الفلبني املستعمرةمقال بعنوان:    )10)

 (. 167-153م، ص ) 2012، عام 1، العدد: 27يف جنوب شرق آسيا، جملد: 
David Barrows and Perceptions of Historical Consciousness in the Colonial Philippines, journal 

of Social Issues in Southeast Asia Vol. 27, No. 1 (2012), pp. 153-67.  

  ,Barrows, David P. (David Prescott)"1873- على الشبكة:لالستزادة عن سرية )ابروس( ينظر    )11)

Biographical History-9541.  

https://archive.is/20121228225438/http:/socialarchive.iath.virginia.edu/xtf/view?docId=barrows-david-p-david-prescott-1873-1954-cr.xml
https://archive.is/20121228225438/http:/socialarchive.iath.virginia.edu/xtf/view?docId=barrows-david-p-david-prescott-1873-1954-cr.xml
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عاش يف الفلبني وسافر حوهلا نيابة عن الشركات الربيطانية املصنعة و هو بريطاين األصل،  
(  The Philippine Islands)اجلزر الفلبينية    وله كتاب يف اتريخ الفلبني بعنوان:ْلالت الزراعة،  

 ( 12) .اإلجنليزية حول اتريخ الفلبنيلغة عترب من أقدم الكتب ابليو 

جلنة  مشورته وآرائه أمام  استعانوا به لتقدمي  به من صيت لدى األمريكان  اونظرا ملا لقي كت 
  (13) . (م1898بني اسبانيا وأمريكا عام ) ابريس معاهدة السالم األمريكية يف

فيه    مل يراع)جيمس لريوي( أبنه    هوصف لذلك    ة،علميالو   ةنهجيوكتابه مليء ابألخطاء امل
بل  الغري دقيقة،  إىل اإلجنليزية  وفيه احصائيات وترمجات من اللغة االسبانية    واملوضوعية، الدقة  
رجال  إىل تشويه صورة الفلبني والفلبينيني. كما أنه اعتمد بشكل كبري مبا أورده  كاتبه  ذهب  

بل اعتمد الكاتب إىل األوهام واملعلومات ،  اتريخ الفلبني وأهله  شوهوااالسبان الذين    الدين من
شأنه يف ذلك شأن    ( 14) واالفرتاضات اخلاطئة. وقد وصف املسلمني وحكامهم أبوصاف قبيحة  

  بقية املستشرقني.

 James Alexander)  وجيمس روبينسونم(  1851 -1911)   (Emma Blair)  إميا بلي   - ب 

Robinson) (1888-1971 .)م 

 
، واالجتماعي واالقتصادي للجزر الفلبينية،  اإلثنوغرافيةاجلزر الفلبينية، التاريخ السياسي واجلغرايف و (  12)

 م(.   1899الطبعة الثانية، مطبعة اسكربنر سونس، نيويوك، ) 
The Philippine Islands. A political, geographical, ethnographical, social, and 

commercial history of the Philippine Archipelago and its political dependencies, 

embracing the whole period of Spanish rule, By John Foreman, 2nd edition, New York, 

C. Scribner's sons, 1899. 

امعة أوكسفورد، ينظر: مراجعة كتاب: اجلزر الفلبينية، جون فرمان، راجعه: جيمس لريوي، جملة ج  )13)
 (. 391-388، ص ) 2، العدد 12م مطبعة جامعة أكسفورد. اجمللد 1907يناير  

The Philippine Islands by John Foreman, Review by: James A. LeRoy, The American 

History Review, published by: Oxford University Press. Jan 1907, Vol 12, No.2, pp. 

388-391, 

 املرجع السابق.   )14)  
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من على    خنياملؤر    كالمها  استكشافية  بدور  قاما  الذين  الغربيني  حساب املستشرقني 
منذ فرتة ما  ومن أبرز أعماهلما ترمجة ما كتبه القساوسة االسبان    الوالايت املتحدة األمريكية.

 .م(189-1493) قبل وصول االسبان إىل الفلبني حىت مغادرهتم منها، أي يف فرتة

على نفقة احلكومة طُِبَعت ابسم )اجلزر الفلبينية(    جملدا(  55)إىل  وقد بلغ جمموع أعماهلما  
جزيرة سولو ومينداانو  احتالل  لالحتالل األمريكي على    مبثابة خارطة الطريق  تاألمريكية، وكان

ميكن أن يوصف  ال  )اجلزر الفلبينية(  أبن كتاهبما    الفلبني. حيث ذهب بعض الباحثنيجنوب  
الم  وال يُ   (15).  احملتل  مراد  ختدمملا حيتويه من معلومات    ريوإمنا هو عمل استعما  ،علمي  مبشروع

على هذا املشروع هو املستشرق  إذا علمنا أن الذي أشرف    صف الكتاب هبذا الوصفمن و 
(James LeRoy  )حسب ما   الذي يعترب املهندس واملخطط للمشروع االستعماري يف الفلبني

( عام  Gloria Canoذكره  )فقد  ،  (16) م  2013(  هوLeRoyكان  الشخصي    (  السكرتري 
االستعمارية  واالقتصادي  السياسيواحمللل    املستشارو  احلكومة  الفلبني   األمريكية  لرئيس   يف 

 
اجلزر الفلبينية: عمل علمي أو بروابجاندا استعمارية. جلوراي كانو، جملة الدراسات الفلبينية، عام   )15)

 .56، جملد  3م العدد:  2008
The Philippine Islands, 1493-1898": Scholarship or Imperialist Propaganda, Gloria 

Cano, Philippine Studies, 2008 / 03 Vol. 56. 

(: األمريكان يف الفلبني...، جلوراي كانو، جملة الدراسات الفلبينية...،  LeRoyمراجعة كتاب )  )16)
  (.4م( الناشر: جامعة أتينيو مبانيال، ص ) 2013، )مارس/1، العدد: 61جملد: 

LeRoy's "The Americans in the Philippines" and the History of Spanish Rule in the 
Philippines, Gloria Cano, Philippine Studies: Historical & Ethnographic Viewpoints, 
Vol. 61, No. 1, (mar 2013), Published By: Ateneo de Manila University, p 4.  
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  م( كتب خالصة جتاربه يف الفلبني 1914يف عام )و   .(17)   (William H. Taft)  )ويليام اتف(،
 ( 18)  (. PhilippinesThe Americans in the)  عنوان األمريكيون يف الفلبنييف كتاب ب

 .  Vic Hurley  (1898–1978 )))بيك هاريل،  -ج

( عام  الفلبني  إىل  سافر  مث  األوىل،  العاملية  احلرب  يف  مدينة  1925شارك  يف  وأقام  م( 
ع الفلبينية  الشرطة  رجال  من  وأصبح  فيها.  األمريكية  الشركات  إلحدى  مديرا  ام  زامبواجنا 

إىل الوالايت املتحدة ليكتب فيها جتاربه يف الفلبني، فأنتج   م(، مث عاد بعد هذه الفرتة1930)
رجال  م(، وكتاب:  1935عام )  جنوب شرق زامبواجنارواايت وألف بعض الكتب، من أبرزها:  

م(، مث ألف كتابه املشهور حول  1936عام )   (Men in Sun Helmets)  يف خوذات الشمس
م(. كما كتب حول الشرطة  1938عام )(  Swish of the Kris)املسلمني يف الفلبني بعنوان:  

 ومجيعها مطبوعة. (. Jungle Patrol)الفلبينية يف كتاب بعنوان  

فهو وإن وقع فيما وقع   من املؤرخني املنصفني لقضية املسلمني يف الفلبني، (هاريل) عد  يُ و 
وبطوالهتم    شعب مورو  أظهر حماسنعليه بعض املستشرقني من األخطاء، إال أنه من أحسن من  

من املتوقع أن )  (:Renato Constantino)املؤرخ الفلبيين  حىت قال    أمام احملتلني األجانب.
ماعات املقاومة على أهنم قطاع  اجلاملسلمني و   حكامإىل    (فيك هرييل)ينظر املؤلف األمريكي  

، فسنرى  أخرىنظر  اومة اإلسالمية من وجهة  عن املق  لكن إذا قرأان رواايتهو طرق وإرهابيون.  
،  ..حقيقتها دفاًعا بطولًيا حازًما من قبل املسلمني عن سالمة جمتمعاهتم.  يفهذه املعارك  أن  

 
م( الرئيس السابع والعشرين للوالايت املتحدة 1857 -1930: ) William H. Taft  وليام اتف،   )17)

م( من قبل 1901. وكان قبل ذلك مت تعيينه تكليفه عام )(م1913–1909) األمريكية، يف فرتة  
األمريكي   الرمسي   William McKinleyالرئيس  املوقع  ينظر:  للفلبني.  العام  املدين  احملافظ  ملنصب 

      taft-howard-https://guides.loc.gov/williamملكتبة الكوجنرس، على الرابط:  
، ماراي جلوراي ستعماري االسبايناملاضي اال( ينظر: رسالة يف الدكتوراه بعنوان:  LeRoyللمزيد عن )  )18)

 (. 127- 90م، ص )2005كانو، جامعة سنغافورة، 
THE “SPANISH COLONIAL PAST” IN THE CONSTRUCTION OF MODERN 

PHILIPPINE HISTORY: A CRITICAL INQUIRY INTO THE (MIS)USE OF SPANISH 

SOURCES MARIA GLORIA CANO GARCIA, NATIONAL UNIVERSITY OF 

SINGAPORE, 2005, pp. (90-127). 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_McKinley
https://guides.loc.gov/william-howard-taft
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ابلرباعة القتالية للمسلمني   االعرتافيف رواايت املؤلف  جند    وعلى الرغم من التحيز االستعماري
 (19) (. الفلبينيني

بعض الفلبني    فهذه  حول  الكتابة  يف  جهودهم  الذين كرسوا  املستشرقني  من  النماذج 
ك العديد من املشتغلني يف عامل االستشراق عن قضية الفلبني، ولكن  هناوالفلبينيني، واحلقيقة أن  

، وإال فهناك من املستشرقني الذين امليداناكتفيت بذكر هؤالء نظرا لقدم ساقهم وسبقهم يف  
وأثرت أعماهلم حىت على  ن األوائل ممن يستحق أن تدرس إنتاجهم العلمي  بذلوا أكثر جهدا م

الذي كتب أطروحته    (Michel Hawkins: املستشرق )صناع القرار يف الفلبني. فمن أبرزهم
للحصول على الدكتوراه حول شعب مورو يف الفلبني، وكتب عدة أحباث عن مينداانو. وأيضا  

(،  Jeffry Ayala Milligan( و ) Peter Gowingستشرق )برز يف اْلونة األخرية كتاابت امل
 وكالمها من املكثرين يف الت عرض على اإلسالم واملسلمني يف الفلبني.  

 املؤمترات االستشراقية:  إقامة  -3

الفلبني   يف  االستشراق  حركة  تنشيط  يف  سامهت  اليت  الوسائل  املؤمترات  من  فكرة 
د املستشرقني املوجودين يف اجلامعات املختلفة سواء االستشراقية اليت جتمع ما تفرق من جهو 

فهذه املؤمترات كانت فرصة للقاء والتعارف وفرصة أيضا لتوحيد  ،  كانوا يف الفلبني أو خارجها
 . االستشراقيةاجلهود 

لعل من أخطر املؤمترات االستشراقية اليت عقدت يف الفلبني: ما مت عقده خالل عشر و 
من ملدة ثالثة أايم  ، وكان يعقد  م(1977م( حىت عام )1968)سنوات على التوايل من عام  

يف البحث   ات املؤمتر   وركزت تلك للمشاركة فيه،    واملفكرين  يتم استضافة أبرز الباحثنيكل سنة،  
مشاكل املسلمني فيه حول دراسة    كما ينصب الرتكيزسولو ومينداانو،  جزيرة    أهلثقافة  حول  

  .يف الفلبني

 
(19)  ( مقدمة  عام  Swish of the Krisينظر:  طبعة  على 1997(  انرتانشيوانل،  ملطبعة ابكباكان  م 

   http://www.bakbakan.com/swishkb.htmlالرابط:  

http://www.bakbakan.com/swishkb.html
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املؤمترات العشرة التنوع من حيث املستهدفني وأماكن انعقادها، حيث  تلك  يالحظ يف  و 
املسلمني   املؤمترات  تلك  غريمجع  واجلامعات   مع  الكليات  خمتلف  يف  وعقدت  املسلمني، 

ظم مناطق املسلمني يف جنوب الفلبني. ففي اجلدول أسلف بيان لألماكن  احلكومية لتغطي مع
 اليت عقدت فيها املؤمترات العشرة. 

 املكان اجلامعة أو الكلية
 مدينة ماراوي  كلية مؤسسة دانسالن 

 مدينة دافاو  جامعة أتينيو 
 مدينة كواتابتو  جامعة نوتري دمي 

 جزيرة سولو  كلية نوتري دمي فرع سولو 
 مدينة كاغااين  جامعة هابيري
 مدينة زامبواجنا جامعة آتينيو  

 مدينة ماراوي  جامعة مينداانو احلكومية
 مدينة سيليمان  جامعة سيليمان 

 ( Vمقدمة كتاب: فهم اإلسالم واملسلمني يف الفلبني، ص )  املصدر: 

( حبثا  17)  -للمؤمتريعترب الرأس املدبر  الذي    -انتقى املستشرق األمريكي )بيرت جوينج(  
 فهم اإلسالم واملسلمني يف الفلبني(ومجعها يف كتاب له أمساه )  ات العشرةمن املؤمتر   تخرج

وقد مُجع يف هذا الكتاب خالصة ما جاء يف املؤمترات اليت أشرف عليها )جوينج( بنفسه    .(20)
( املصاحلة"  "عملية  ب   أمساه  ما  حملاولة  سنوات  عشر  بني Reconciliation Processخالل   )

مينداان يف  واملسيحيني  تلك   و املسلمني  يف  املبذولة  اجلهود  أن  األمر  حقيقة  ولكن  وسولو، 
إليه   يهدف  الذي  احملتل  مع  والتغريب  التطبيع  هو  وإمنا  املصاحلة،  جملرد  ليست  املؤمترات 

 
الفلبني(  20) واملسلمني يف  اإلسالم  الفلبني، طفهم  نيو دي، مدينة كيزون،  بيرت جوينج، مطبعة   ،1 ،

 م. 1988
Understanding Islam and Muslims in the Philippines, By; Peter Gowing, New Day 
Publishers, Quezon City Philippines, 1988.  
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يدعو  فهو    ،يف الفلبني   االستشراقمن أخطر كتب    الكتاب   يعترباملستشرقون واملنص رون. لذلك  
،  والدعوة إىل القومية واإلقليمية والوطنية   عن الدولة.إىل التحررية والعلمانية وإىل فصل الدين  

كما يالحظ من اطلع على الكتاب   وإشاعة فكرة أن سبب أتخر املسلمني إمنا هو اإلسالم.
طالبة على االستقالل بدعوى القواسم املشرتكة بينهم وبني الفلبينيني املسلمني يف امل  حمو حق

البالد.   الكثرية أن اإلسالم    كما ورد املسيحيني يف مشال ووسط  الكتاب اإلشارات  أيضا يف 
الذي وصل إىل الفلبني إمنا هو اإلسالم الصويف وخليط ابملعتقدات اهلندوسية والوثنية، األمر  

 (21)الذي يستدعي اصالح هذه املعتقدات وجيب حتكيم العقل عليها. 

 العالقة بني االستشراق واالحتالل يف الفلبني:  :  احملور الثالث

ني االستشراق داعي للبحث حول مسألة وجود العالقة بال  من خالل ما سبق أبنه    يتضح
ولكن تبقى احلاجة قائمة يف البحث عن مدى قوة العالقة بني هذه    (22)  واالحتالل والتنصري

لكي نعرف حجم العالقة بني هذه . و بالد مورو وإىل الفلبني عموماوفدت إىل  التيارات اليت  
من خالل و   ألدوار اليت قام هبا املستشرقون يف الفلبني،حنتاج إىل دراسة دقيقة ل  اهلدامةالتيارات  

 البحث والتقصي يظهر أن من أبرز الدور االستشراقي الذي ساهم يف متكني االحتالل ما يلي:

التمهيد    أوال: مبثابة  أنه  االسباين كما  االحتالل  وليد  الفلبني كان  يف  االستشراق  أن 
ا والفلبينيني االسبان  واملستكشفون    رونفاملبش    .ألمريكيلالحتالل  الفلبني  الذين كتبوا حول 

، وأما القرن السادس عشر  أوائل  يف  حني قدموا مع الغزاة االسبان  بدأوا يف أعماهلم االستشراقية
قبل أن تطأ   بريطانيا وأملانيا إسبانيا و   األمريكان فقد استفادوا من أطروحات املستشرقني من

 (23) .أقدامهم أراضي الفلبني

 
 (. 24-19ينظر املصدر السابق، ص )   )21)
 (. 119ينظر: كنه االستشراق، علي بن إبراهيم النملة، ص )   )22)

أقرب مثال لذلك العالقة بني املستشرق األمريكي )ألبريت ِجركس( وبني احلكومة األمريكية، وكان   )23)
( يف تلك الفرتة وقد وفد ضمن البعثة األمريكية إىل الفلبني اأشهر علماء )أنثروبولوجي)جركس( من  

م( ألغراض استكشافية بدعم من الوالايت املتحدة. ينظر: رسالة علمية يف الدكتوراه 1901عام )
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به األمريكان    ومما يوضح ذلك  قام  الفلبني  وا  أرادحني  ما  من تكليف احتالل جنوب 
،  الفلبني  اتريخ   من االسبان الذين كتبوا حول  رجال الدينبرتمجة ما كتبه  للقيام    املستشرقني  بعض

يف   األمريكييف شؤون االستعمار  يل  عليهما الوك)بلري و روبينسون(، وأشرف    فقام هبذه املهمة
الفلبينيةومجعت تلك الرتمجات يف كتاب  املستشرق )جيمس لريوي(،    الفلبني .  ( 24) "  "اجلزر 

والسكان    الفلبني  عناملعلومات    أهم  وكان مبثابة املرجع الرئيسي لألمريكان يف احلصول على
مبا يف ذلك النبااتت    يةالفلبين  اجلزر  أدق التفاصيل حول  لىعاحتوى الكتاب  حيث  .  احملليني

بنجاح. مع إعطاء  اليت ميكن زراعتها  للمحاصيل  املعدنية وخالصة وافية  واحليواانت واملوارد 
عدد من القوات املتمركزة يف كل منطقة، وتفاصيل حول كيفية عمل النظام املدرسي، ومعلومات 

مبثابة  كان الكتاب  أن األمريكيني لك ابلنسبة للمسؤولني واألهم من ذ ،عن العمليات التجارية
الفلبنيللسيطرة    الستعمار اإلسباينل  التفصيلي  املخطط الذي ميكن االستفادة منه يف    على 
  (25) . أهدافهمحتقيق 

االستشراق    اثنيا:  اهلدامة و ساهم  األفكار  نشر  يف  ذلك    الفلبني.يف    املستشرقون  ومن 
وا والعلمانية  تعد  املاسونية  بل  وغريها،  والشيوعية  اإلسالمية    لقومية  الفرق  انتشار  إىل  األمر 

عن    بعمق  حبثنا  إذا ا  ويظهر ذلك جلي  من خالل جهود املستشرقني.  كالصوفية والرافضة  املنحرفة  
 منبعها كانت منجند أن  فإننا  تلك املذاهب الفكرية والفرق اإلسالمية  انتشار  ظهور و   اتريخ 

رحبوا ابلشخصيات  ، حيث  يف خمتلف مناطق الفلبنياليت بناها الغربيون  اجلامعات احلكومية  

 
اإلسالميةبعنوان:   الفلبني  يف  األمريكية  االستعمارية  الثقافة  احلضارية  أولالضرورات  للباحث:  يبري ، 

 (. 303م، ص )2016شاربونيو، جامعة غرب أونتاريو،  
Civilizational Imperatives_ American Colonial Culture in the Islamic Philippines (1899-

1942) Oliver Charbonneau, University of Western Ontario, 2016, p 303.  
   (24  )( الفلبينية  وترتيب:  1898- 1493اجلزر  مجع  روبينسون إم(  جيسمس  و  بلري  عام ميا  ملك   ،

 م. 1903للوالايت املتحدة األمريكية.  
The Philippine Islands 1493- 1898, compiled by Emma Blair and James Alexander 

Robinson, public domain in the United States of America. 1903. 

الضرورات احلضارية الثقافة االستعمارية األمريكية يف الفلبني ينظر: رسالة علمية يف الدكتوراه بعنوان:  (  25)
 (. 357-356، للباحث: أوليبري شاربونيو، ص ) اإلسالمية
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أفكار   حتمل  على    (26) .التيارات   تلك اليت  قامت  اليت  احلكومية  اجلامعات  فإن  يد  لذلك 
امل . فعلى سبيل اْلمن ألصحاب املعتقدات واألفكار املخالفة لإلسالم  الذاملستشرقني تعترب 

مل يتعرفوا عن الشيعة إال من خالل اجلامعات احلكومية اليت رحبت  الفلبني  يف  سلمون  املاملثال:  
اجملالت والكتب اليت حتمل يف طياهتا هذه    الذين انتشر عن طريقهملطالب اإليرانيني الشيعة  اب

 ( 27). عقيدة الرافضة

ربوا األول ساهم االستشراق على تقسيم التعليم يف الفلبني إىل ديين ودنيوي، فحا  اثلثا:
الثاين، أيدي   (28) ودعموا  على  نشأت  اليت  املعاهد  يف  املتخرجني  على  الوظائف  وقصروا 

املستشرقني، وقللوا من شأن العلماء ومحلة شهادة العلوم الشرعية. ومن األدلة على ذلك أن  
تعلق بقانون األحوال الشخصية للمسلمني مت ياحلكومة الفلبينية حني أرادت أن تسن نظاما  

   (29) حلاجة إىل مشورهتم وأخذ آرائهم يف املوضوع. استبعاد العلماء يف القضية رغم ا
 

الثقايف سوف أذكر فيه بشكل موسع   (26) الغريب يف اجملال  يف مبحث مستقل ضمن آاثر االحتالل 
ت وانتشرت من خالل الغربيني، كما سوف أحتدث فيه إبذن هللا عن املذاهب اهلدامة اليت نشأ

 منافذ انتقال األندية املاسونية وكيف أهنا انتشرت إىل األماكن النائية يف مناطق املسلمني يف الفلبني.  
ينظر: للباحث الفقري إىل عفو ربه حبث مطبوع بعوان: املد الرافضي يف الفلبني، أثبت فيه ابلواثئق (  27)

 واألدلة أن اجلامعات احلكومية هي من أخطر املنافذ لنشر التشيع يف الفلبني.  
الذي أكثر من اهتم بقضية املدارس اإلسالمية يف الفلني من الغربيني هو د. جيفري آايال ميليجان،  (  28)

أكاد أجزم أبنه أكثر من كر س حياته يف هذا امليدان، فقد كتب يف ذلك حبواث كثرية وتعاون مع 
اجلامعات والكراسي العلمية املختلفة وعقد عدة مؤمترات علمية، وُدِعم من قبل اجلهات احلكومية 

صل إىل ما وغري احلكومية. وقد أحصيت األحباث اليت كتبه ميليجان عن املسلمني يف الفلبني ي
ما كتبه: 60يقرب إىل )  أبرز  منشور. ومن  منشور وغري  مطبوع ومقال  بني كتاب  ما  ( حبث، 

اهلوية اإلسالمية وما بعد االستعمار والسياسة التعليمية واملدارس والصراع العرقي الديين يف جنوب )
 م. 2005(. الطبعة األوىل، الوالايت املتحدة األمريكية، الفلبني

Islamic identity, postcoloniality, and Educational Policy Schooling and ethno Religious 

Conflict in the Southern Philippines, Jeffrey Ayala Milligan, Pagrave macmillan, 1st 

Edition, USA, 2005. 

ينظر: القانون اإلسالمي يف دولة نصرانية يف جنوب شرق آسيا...، كارتر بينتلي، جملة الدراسات (  29)
 (. 165م، ص )1981،  1، العدد: 29الفلبينية، اجمللد  
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لذلك دعم   رابعا: يدل  املسلمني،  اخلرافات واألساطري بني  نشر  ساهم االستشراق يف 
املراكز االستشراقية لألحباث اليت تورد القصص الكاذبة واملعتقدات الصوفية اخلرافية، فقد ذكر 

اتريخ املسلمني تورد األساطري واحلوادث اليت الدكتور قيصر أديب أبن بعض املصادر حول  
تعترب من املستحيالت أو ال ميكن حدوثها. وهو بذلك يشري إىل الكتب اليت كتبها املستشرقون 

أبنه  (  Tuan Masha'ikaمثل جنيب صلييب وغريه. ومما ذكروا أن أحد القادة احملليني وامسه )
رمي املخدوم وهو أول داعية نشر اإلسالم ولد داخل شجرة ابمبو، وذكروا أيضا أبن الشيخ ك

يف الفلبني أبنه أتى إىل الفلبني على لوحة من حديد. مث ذكر قيصر أديب أبن هذه اخلرافات 
 ( 30)هلا عالقة ابلصوفية اليت تعتقد مثل هذه املعتقدات. 

احلكومة األمريكية  من    مراكزهم البحثية دعما ماداي ومعنوايتلقى املستشرقون و   خامسا:
، وساعدوهم إىل التوسع يف أعماهلم وفتحوا هلم الكراسي العلمية واجلامعات واملعاهد والفلبينية

واملكتبات العامة واملتاحف الوطنية وأقاموا هلم املؤمترات والندوات واحملاضرات. ولعل من أبرز 
املنح  يتلقاه املستشرق األمريكي جيفري ميليجان من  األمثلة على ذلك يف العصر احلاضر ما  
اهلبات اليت قدمت  األمريكي وابإلضافة إىل    واخلارجية  والعطااي من السفارة األمريكية والكوجنرس

له من قبل املراكز البحثية املختلفة. وقد أحصى الباحث كل الدعم املايل الذي تلقاه )ميليجان(   
من   أكثر  إىل  وصل  حيث  جدا،  رقم كبري  إىل  املبالغ  تلك  جمموع  دوالر ووصل  مليوين 

( وكلها يف مقابل األحباث اليت يقدمها للمراكز البحثية يف الوالايت املتحدة أو  2,103,024)
ذكر )ميليجان( أبن أحباثه قد أثرت على صناع القرار يف خطورة ما يف األمر ما  و يف الفلبني.  

 (31) الوالايت املتحدة جتاه سياستها يف التعامل مع البالد األسيوية.  

  

 
Islamic Law in Christian Southeast Asia: The Politics of Establishing Shari-a Courts in 

the Philippines, Author: G. CARTER BENTLEY, Source: Philippine Studies, Vol. 29, 

No. 1 (1981), p. 165  
 (. 17- 16علم أنساب سولو، قيصر أديب خمول، ص ) (  30)

Genealogy of Sulu, Caesar Adid Majul, p. (16-17). 

 ينظر: السرية الذاتية ل  )جيفري ميليجان(، بصيغة وورد، منشور على الشبكة بعنوان: (  31)
DRAFT Curriculum Vitae, Jeffrey Ayala Milligan, Last Revised: September 25, 2020. 
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 الصة: اخل

سامهت بشكل   اليت  ألدوار اليت قام هبا االستشراق يف الفلبنييف ضوء ما سبق تبني لنا ا 
مباشر وبغري مباشر يف إضعاف موقف املسلمني جتاه احملتلني الغربيني وسامهت أيضا يف متكني 

 دينية.  الذين يسعون وراء احتالهلم للفلبني املكاسب االقتصادية والسياسية والالغربيني احملتلني 

أبن االستشراق يف الفلبني ظاهرة فكرية قدمية، وسوف تستمر    بحث ابلقولالوأختم هذا  
طاملا أن نفوذ الغرب مل تنفك عن الفلبني، وما دام أن للغرب مطامع ومصاحل يف الفلبني فإن 

 وعقدوا   صراع املسلمني مع هذه الظاهرة ابقية إال إذا جنحوا يف مواجهتها وفق املنهج القومي
 .  العزم وتسلحوا ابإلميان الصادق والثقة يف قدرة اإلسالم على املواجهة

 ،والتحليل  ،ابلبحثهلا  يف الفلبني حباجة إىل من يتصدى  واحلقيقة أن دراسة االستشراق  
أن    ،والرتمجة إال  وعظم خطورهتا  الفلبني  املستشرقني يف  قدم جهود  من  الرغم  فعلى  والنقد. 

 اجلهود املبذولة من املسلمني جتاه االستشراق ضعيفة وال ترقى إىل املستوى املطلوب. 

لة املقبلني على الدراسة يف األقسام العلمية املتخصصة  الضعف أوال: ق  والسبب يف هذا
لتأهيل    وتعليمية  عدم وجود حماضن تربوية اثنيا:  جلامعات اإلسالمية، و يف الدعوة إىل هللا يف ا

 يف الفلبني. العلماء واملفكرين الذين يقومون مبواجهة االستشراق

حركة فكرية إسالمية تتمتع    تتطلبكما ذكره د. حممد خليفة حسن  فمواجهة االستشراق  
إن االستشراق فكرة هائلة تدعمها  بقوة مساوية ملا متلكه االستشراق من قوة علمية ومادية. ف

احلكومات والقوى الدينية والسياسية. فال بد من إجياد قوة إسالمية تتمتع ابلقوة والنفوذ اليت 
 متلكها احلركة االستشراقية.  

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 


