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 وجرمية العبث بالتاريخ

 البوطي الشهيداإلمام 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله. وبعد:

ؤون بني يدي اآلن حماضرة ألقاها أنطوين ليك، مستشار الرئيس األمريكي السابق كلينتون، لش
األمن القومي، يف معهد واشنطن لسياسة الشرق األوسط، حبثت فيه عن شيء مما تتهم به احلضارة 
اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي عموماً، على ألسن القادة األمريكيني اليوم، فلم أجد يف كالمه إال 

 نقيض ما نسمعه من َخَلَف كلينتون اليوم.
الذي مل خيف عاطفته اليهودية يوماً، وإن كان، وعدت إىل مذكرات كيسنجر، وهو اليهودي 

َهَم العجيبة اليت تلصق  وال يزال، يدعي عدم التزامه مبذهبه الديين، فلم أجد فيها شيء مما يؤيد الت ُّ
 باإلسالم وحضارته، يف البيت األبيض اليوم.

م اليت غدت هي حيثية احلكم على اإلسال "اإلرهاب"وحبثت هنا وهناك مطواًل عن كلمة 
 باإلعدام. فلم أجد هلا ذكراً قط.

إنين أفهم كيف يتطور املستقبل من حال إىل حال .. ولكين ال أفهم كيف يتطور املاضي هو 
 اآلخر، بعد أن مجدت واستصلبت وقائعه، وأغلق عليها يف خمزن التاريخ.

انية يف باألمس كانت احلضارة اإلسالمية، فيما يؤكده البيت األبيض، علمية يف نشأهتا، إنس
غايتها. واليوم: كانت احلضارة اإلسالمية مهجية يف نشأهتا، عدوانية يف غايتها، فيما يؤكده املصدر 

 ذاته !..
تلك هي املصيبة الكربى اليت حتيق بالتاريخ، عندما يغدو ورقة يتقاذفها فيما بينهم جتار السياسة 

نع من جرمية توظيف التاريخ خلدمة ومساسرهتا. وإين ألجزم بأنه ليس يف اجلرائم كلها ما هو أش
 أطياف السياسة، واستنطاقه مبا يهواه جتارها، على اختالفهم يف املذاهب واألهداف.

عندما أخرج صموئيل هنتنجتون كتابه " صدام احلضارات " كان طيف السياسة األمريكية 
 11وقعت حادثة  يقتضي آنذاك تكذيبه فيما اهتم به احلضارة اإلسالمية وتاريخ اإلسالم. فلما

اختلف األمر، فقد اقتضى اللون اجلديد للسياسة األمريكية تصديقه يف كل ما  1001أيلول عام 
 زعم !..
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وهكذا نشهد كيف آلت احلقيقة يف عصرنا إىل وهم، ال جيّسده إال قوالب السياسة واألهواء 
الذي جيب أن يسري بني " حمل قدسية الصدق الذرائعيةاملتصارعة .. بل إننا لنشهد كيف حلت "

اللسان والواقع، وكيف انتصرت نبوءة وليم جيمس املبشرة بإخضاع احلقيقة الكونية للرغبة بداًل من 
 .(1) إخضاع الرغبة هلا

                   *              *    * 
ث عن ترى ما الفائدة املرجوة إذن من بيان احلقيقة والدفاع عنها ؟ وفيم اخلوض إذن يف احلدي

 احلضارة اإلسالمية وتارخيها وموقع احلرية اإلنسانية فيها ؟
 أمل ُتَذوَّْب احلقيقة أياً كانت يف أسيد السياسة ؟

واجلواب أننا ال نطمع يف حديثنا عن احلقيقة والكشف عنها، بتحويل أنظار ساسة الغرب 
قامة الرباهني على وجودها، أن األمريكي إليها، وتبصريهم هبا. ولكنا نرمي من وراء التنبيه إليها وإ

ال ينخدع األغرار من أبناء جلدتنا بالغيوم السياسية الداكنة اليت متتد على صفحتها. إن يف هؤالء 
 األغرار من أنستهم الصراعات السياسية وقائع التاريخ ووضعتهم منها أمام البدائل الكاذبة.

بأقدامهم يف سبيل السياسة، فإن قدسية وعلى كل، فإن كان يف الناس اليوم من يركلون التاريخ 
 احلقيقة تدعونا إىل أن نركل السياسة يف سبيل اإلبقاء على حقائق التاريخ.

يقول التاريخ: إن نسيج احلضارة اإلسالمية إمنا تكامل من خالل االلتزام بتعاليم الدين 
 اإلسالمي بدءاً من عقائده، إىل عباداته، فسائر شرائعه وأحكامه.

انتشار اإلسالم ديناً، يف األقطار واجملتمعات املرتامية الكثرية، اليت تتفيأ اليوم ظالل  فكيف مت
اإلسالم، حىت أعقبها على إثر ذلك ظهور ما يسمى حبضارة اإلسالم؟ وهل كان لسياسة القسر 

 واإلرغام أثر يف ذلك؟
طريق الرسل  إن الذي جييب عن هذا السؤال، معىن التكليف الذي خاطب اهلل به عباده عن

 .(2)واألنبياء. وقد عرف العلماء التكليف بأنه توجه اخلطاب من اهلل باألمر والنهي إىل عباده
 وال بد لتوجه هذا اخلطاب إليهم من توفر العناصر التالية:

أواًل: اإلعالم الذي هو مثرة توجه خطاب اهلل إىل اإلنسان. إذ لواله ملا حتقق لدى اإلنسان 
 ، ومن مث ملا استقر لديه أي موجب من موجبات التكليف.العلم بأنه مكلف

                                                 
 ( انظر كتاب ) إرادة االعتقاد ( لوليم جيمس، تجد فيه المنهج الفكري للسياسة األمريكية. 1)

 202( أصول الدين للبغدادي : 1)
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ثانياً: التمكن من القيام باملطلوب، تصورًا وفهمًا يف املعتقدات، وممارسة سلوكية يف الرتوك 
 واألفعال.

ثالثاً: توفر اخليار لدى اإلنسان يف أن يستجيب أو ال يستجيب لألمر الصادر إليه من اهلل عز 
د لألمر ال يكون إال عن طواعية ورضا. فمن مل يدرك أنه يتمتع باحلرية، أي وجل. ذلك ألن االنقيا

القدرة الذاتية على أن يستجيب أو ال يستجيب لألمر الصادر إليه، فإن معىن االستجابة أو 
 .(1)عدمها للتكليف ال ميكن أن يتحقق فيه

ستجابة هلا إال يف منا  إذن فمن الثابت أن التكاليف اليت خاطب اهلل هبا عباده، ال تتأتى اال
احلرية التامة إذ ميلكها اإلنسان، إذ هي اليت تشعره بأنه متمكن من أن يفعل أو أن ال يفعل ما 

 طلب منه.
ومن هنا يتجلى الفرق بني ما يسميه العلماء بأوامر اهلل التكوينية وأوامره التكليفية. فالتكوينية 

اختيار يف نفس املأمور، كسائر إبداعات اهلل الكونية  منها هي املقرونة باخللق املباشر دون وساطة
 وكسلسلة خملوقاته يف عامل اجلماد والنبات واحليوانات.

أما التكليفية منها فهي اليت اجتهت من اهلل تعاىل إىل الثقلني اإلنس واجلن، ختاطب يف كل 
.. وذلك كي يكون انقياده منهما وعيه، من خالل القوة اليت بثها فيه واالختيار الذي متعه اهلل به 

ألوامر اهلل تعاىل مقرونًا باختيار ذايت منه يستأهل عليه األجر إن أحسن ويستحق العقاب إن 
 أساء.

ونظرًا إىل هذا الفارق الكبري بني كل من أوامر اهلل التكليفية والتكوينية، فقد كانت أوامره 
تواجه أوامره التكليفية اختيارات التكوينية كلها منفذة على أمت وجه دون عصيان، على حني 

املكلفني ورغباهتم، فمن خاضع مستجيب هلا، ومن متأّب عليها معرٍض عنها. ذلك ألن طبيعة 
 األوىل قائمة على اإلجبار والتسخري، وألن طبيعة الثانية قائمة على االختبار واالمتحان؟.

 فما احلصيلة اليت ننتهي إليها من بيان هذه احلقيقة؟
مثل يف أن عنصر احلرية ال بد أن يصاحب دائمًا واقع التكليف، وإن إدراك هذه احلقيقة إهنا تت

 ذو أمهية كربى.
إذن فمهمة الداعي إىل اهلل )والدعوة إىل اهلل جذع اجلهاد ومصدر تنوعاته وأحكامه( أن يبّصر 

االعتقاد أوالً  الناس هبوياهتم وبأهنم مكلفون من قبل اهلل بأداء واجبات ووظائف حمددة يف نطاق

                                                 
 1/00( انظر تفصيل القول في هذه العناصر شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع البن السبكي: 2)
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والسلوك ثانياً، وأن يرتكهم بعد ذلك أحراراً يف اختاذ القرار الذي يشاؤون، على أن نذكرهم بعقاب 
 اهلل الذي ينذر به املستكربين واجلاحدين.

ذلك ألهنم لو سيقوا إىل االنقياد ألوامر اهلل قسراً، ملا استحقوا على هذا الذي سيقوا إليه أي 
 جل، إذ ال يدخل سلوكهم القسري يف معىن الدينونة هلل عز وجل.مثوبة من اهلل عز و 

مجلة خربية وليست كالمًا إنشائيًا كما  ال إكراه يف الدينومن هنا ندرك أن قول اهلل تعاىل: 
يظن البعض. إذ معناه: ال يتأتى اإلكراه على الدينونة احلقيقية هلل عز وجل، إذ هي ال تتحقق إال 

إن إخبارات اهلل تعاىل ال يتأتى فيها النسخ، كيف وإن نسخ البيان اخلربي ال  طوعاً. ومن املعلوم
 بد أن يكون نتيجة خطأ أو كذب، وكالمها يستحيل على اهلل عز وجل.

ُُ من هذا القرار اإلعالمي يف هذه اآلية، حيدد اهلل وظيفة رسوله صلى اهلل عليه وسلم  وانطالقًا
وف عند حدود اإلبالغ والتذكري وإقامة احلجج وإزالة الشبهات، يف أمر الدعوة اليت بعث هبا، بالوق

دون أن يتجاوز شيئًا من ذلك إىل أي قسر أو إكراه. يتجلى هذا التحديد يف مثل قوله تعاىل: 
فذكر إمنا أنت مذكر  :وقولهفإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إال البالغ . 

جلهاد القتايل ليس إال متفرعًا عن واجب الدعوة إىل اهلل ومحاية فإذا تقرر هذا فلنتذكر أن ا
األوطان واحلقوق، مقيداً باملعىن الذي ذكرناه وضمن احلدود اليت بينها اهلل عز وجل. أي إن اجلهاد 
القتايل مل يكن يومًا ما سعيًا إىل إكراه الناس على اإلسالم، وإال لناقض الفرع أصله. وشريعة اهلل 

 ذلك. مربأة من
وكتاب اهلل يفيض باألدلة الناطقة بذلك. ومن أجالها هذا األدب اإلنساين الرفيع الذي ألزم اهلل 
به رسوله وأصحابه، تقريراً حلرية االختيار والرأي، وذلك أثناء معمعة القتال. إذ يقول اهلل عز وجل: 

منه، ذلك بأهنم قوم ال وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهلل مث أبلغه مأ
إن من الواضح أن اجلهاد القتايل، لو كان مشروعًا إلرغام الناس على اإلسالم، جلاء  يعلمون

الكالم يف هذه اآلية متهافتاً مع مبدأ القسر واإلرغام. وجل بيان ربنا سبحانه وتعاىل عن أن يلحقه 
 خلف أو هتافت.

تحم فيه املسلمون مع غريهم، منذ صدر اإلسالم ولقد استقصيت وقائع اجلهاد القتايل الذي ال
إىل أواسط العصر الذهيب للحضارة اإلسالمية، فلم أجد إال أحد دافعني محل املسلمني عليه: درءاً 

 لبغي واقع، أو قضاء على خطة لبغي متوقع.
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ول أما اإلسالم فقد شهد تارخيه الغابر، كما يشهد واقعه اليوم، أنه إمنا سلك سبيله إىل العق
قناعة ويقيناً، مث إىل القلوب تعلقًا وحباً. وال أعلم أن بلدة أو قرية أو حملة يف غابر التاريخ أو 
حاضره، أرغم أهلها على اإلسالم وهم له  كارهون .. وقد علمنا أن احلضارة اإلسالمية هي الثمرة 

ك ألن احلضارة إمنا هي اليت ال بد أن حتملها شجرة اإلسالم حيثما وجدت، وأينما استُ ْنِبَتْت، ذل
مثرة التفاعل الذي يتم بني اإلنسان والكون واحلياة .. وهل اإلسالم يف مضمونه إال املنهج األمثل 
الذي يرمسه القرآن للتفاعل الذي جيب أن يتم ما بني اإلنسان والكون واحلياة، فكيف يتصور أن 

 ؟يصادم اإلسالم نفسه أو أن تصادم احلضارة اإلسالمية ذاهتا 
نعم .. لقد ضاقت ذرعًا قيادات ومجاعات يف عهود شىت باإلسالم وهديه، والحقت الدعوة 
اإلسالمية القائمة على املساملة واحلوار، باحملاربة والتضييق، وتوجست خيفة من ضياء احلضارة 
اإلسالمية الذي ال بد أن ينتشر يف أعقاب بزوغ فجر اإلسالم، فآثرت تلك القيادات من جانبها 

ملقاومة والصدام .. ولكن املسلمني القائمني بأمر الدعوة إىل اإلسالم والتعريف به مل يرغموا أحداً ا
على عقيدة أو دين. وإمنا وقفوا موقف الدفاع عن حرية الكلمة وقدسية احلوار. فكانت عاقبة ذلك 
أن انتعش اإلسالم وأشرقت حضارته؛ ال من خالل قهر وصدام، بل من خالل التالقي، 

 فالتعارف، يف ساحة احلرية واحلوار.
وإن لنا يف قصة انتشار اإلسالم، فاحلضارة اإلسالمية، يف بقاع آسيا وأوربا، خري شاهد جيسد 
هذه احلقيقة ويؤكدها .. هل يف الناس من قال: إن احلضارة اإلسالمية فرضت نفسها هناك بالقهر 

احدة أريقت يف بلدان جنوب شرقي آسيا، والصدام؟.. بل هل يف املؤرخني من قال: إن قطرة دم و 
أو يف ربوع إسبانيا، بني يدي حترر هذه الثانية من ظلمات التخلف األوريب، ويقظتها على أشعة 

 مشس اإلسالم؟
وهل يف املؤرخني من جيهل أن احلضارة اإلسالمية مل تكن حيث ظهرت وانتشرت إال مائدة 

الرفاهية واملعرفة، يدعى إليها املسلمون وغري تفيض بكل ما يغذي اإلنسانية وميدها بأسباب 
 املسلمني على السواء؟

هاهو التاريخ حيدثنا أن غرناطة اليت اعتنقت اإلسالم عن طواعية وحب، كان فيها ما ال يقل 
عن مخسني مشفى تستقبل املسلمني والنصارى واليهود على السواء، دون أي امتياز أو تفريق .. 

عشرين جامعة ومعهدًا للعلوم املتنوعة، تعج باملسلمني وغريهم على  وكان فيها ما ال يقل عن
 السواء ..
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ويف الوقت الذي كانت ليايل أوربا غارقة يف الظالم، وكانت أزقتها مفروشة بالوحل، كانت 
جدران الشوارع واألزقة يف غرناطة وما حوهلا تتألق باملصابيح الثابتة عليها، وكانت أزقتها وشوارعها 

باحلجارة امللساء، كان الناس كلهم: مسلمني ونصارى ويهوداً يتفيئون ظالل هذه احلضارة  مفروشة
 اإلسالمية، وينعمون بثمارها دون تفاوت أو متييز.

إذن فإن كلمة اإلرغام والقسر، أو الصدام، أو الرتبص، كانت غريبة وال تزال عن قاموس 
 جذورها الراسخة وأغصاهنا الصاعدة، ومثارها احلضارة اإلسالمية. إهنا كانت وال تزال إنسانية يف

 العامة للجميع.
رمبا قيل إن هذا الوضع اجملامل لغري املسلمني إمنا كان يف أوربا، حيث الكثرة الغالبة من 
النصارى واليهود .. ولعل األمر مل يكن على هذه الشاكلة، من التعامل مع غري املسلمني، يف 

الم .. إذن فلنصغ إىل ما يذكره جل املؤرخني عن الواقع التارخيي البالد العربية حيث مشرق اإلس
 يف هذه البالد.

يروي ابن عساكر وزيين دحالن، يف كتابه ) الفتوحات اإلسالمية ( أن الكثرة الغالبة من سكان 
القدس وسكان سورية الطبيعية، ظلت ممن ينتمون إىل الديانة املسيحية، فلما وقعت احلروب 

 ح املسلمون على أعقاهبا هم الكثرة الغالبة.الصليبية أصب
وسبب ذلك أن الغزاة الصليبيني خرّيوا املسيحيني العرب بني الوقوف مع بين دينهم الوافدين أو 
الوقوف مع بين قومهم املسلمني. ونظرًا إىل أن الكثرة الساحقة فيهم اختاروا احلل الثاين، فقد 

صلييب وبااًل على املسيحيني العرب مبقدار ما كان وباالً دارت دائرة السوء عليهم، وغدا الغزو ال
على املسلمني، من حيث كان املفروض أنه سيكون لصاحلهم. وهذا هو السبب الذي جعل 

 .(1)املسلمني هم الكثرة الغالبة يف ديار الشام
 أليس يف هذا الواقع ما جييب عن هذا السؤال املطروح بأبلغ بيان؟

العرب يف القدس والشام وما حوهلا يقفون مع بين قومهم املسلمني يف  ما الذي جعل املسيحيني
خندق واحد ضد بين دينهم الصليبيني، لو مل تكن صلة ما بني أولئك املسيحيني وبين قومهم 
املسلمني قائمة على أحسن ما ميكن أن يُتصور من حسن اجلوار ورعاية احلقوق وامتداد جسور 

 ؟!..الرب والتعاون بني اجلماعتني

                                                 
طلع على هذا الواقع فيما كتبه كثير من المؤرخين المسلمين من أمثال ابن عساكر وزيني دحالن، ولكن يطيب لي أن ( بوسعك أن ت1)

 . 20و11وصفحة  10و13أحيلك في وصف هذا الواقع وتأكيده إلى كتاب ) من يحمي المسيحيين العرب ؟( لفيكتور سحاب صفحة: 
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مث ما الذي قضى ببقاء املسيحيني هم الكثرة الغالبة إىل أن بدأت سلسلة احلروب الصليبية، يف 
ظل اإلسالم املهيمن بنظامه وحكمه، لو مل يكن اإلسالم حارساً على حرية االعتقاد آمراً بالتالقي 

 واالنتهاك؟.. على ميزان العدل واملساواة، ساهراً على حقوق اجلميع أن تكون حمفوظة عن احليف
إذن، هذا هو تاريخ حضارتنا اإلسالمية الغابرة، وهذا هو واقعها املشرف احلاضر. فإن كانت 
اخلطط الكيدية اليت تواجهنا اليوم من الصليبية املتهودة، هتدف إىل مالحقة اإلسالم فاحلضارة 

حداث أن هذا ليس أول اإلسالمية بالتضييق مث اخلنق، فإننا لنعلم مما ينطق به التاريخ ومنطق األ
مرة نُرِي العامل كله منا وجه املكرمة والتعاون اإلنساين، دون تفريق وال متييز، ويرينا الغرب منه وجه 

 اإلرهاب والعنف.
إذا كان يف عزم الغرب األمريكي أو غريه أن يعلن احلرب على إسالمنا وحضارته، فذلك شأنه، 

األداة املسخرة له، ولرمبا أمكنته قوته املتميزة وسلطته وطبيعي أن يتخذ من اإلرهاب الذي ميارسه 
القاهرة من الوصول إىل بعض ما يريد .. ولكننا جنزم بأنه لن ينال أي جناح يف أن يلبسنا ثوب 
إرهابه هذا، ويف أن يرمينا بدائه الذي يرعب العامل به، ليحاكمنا فيحكم علينا باجلرم الذي هو 

 ضالع فيه.
                        *              *    * 

من هتمة وبعد فإين ال أكشف سرًا إن قلت: إن ما نفاجأ به يف هذه السنوات األخرية، 
اإلرهاب اليت ألصقت بنا وبإسالمنا على حني غرة، إمنا هو وقود يراد إشعال املنطقة العربية 

املشكلة العراقية  بواسطته، ليصار من ذلك إىل إيقاد حرب عاملية جديدة تنطلق من بؤرة
ع، مث ُتستجر إليها مواقع أوربية، أماًل يف القضاء على املشروع املعروف ب "  والفلسطينية، مث ُتوسَّ

آسيا " الذي يسعى كل من أوربا وآسيا سعياً حثيثاً إىل إجنازه، والذي يهدف فيما يهدف  –أورو 
وكل من الصني واليابان من جهة  إىل إنشاء شبكة من الطرق الربية السريعة بني أوربا من جهة

أخرى. ومن شأن هذا املشروع إن مت أن يستولد يف العامل كتلة اقتصادية عظمى متحررة من النفوذ 
 الصهيوين ورمبا من اهليمنة األمريكية أيضاً.

ولكن ما الذي يدبره اهلل؟ بل ما الذي دبره يف مكنون غيبه؟ هذا ما ستكشف عنه األيام، واهلل 
 أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.  غالب على

  
 


