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()1
إهنم يعرفون قمية التارخي
يف سبمترب عام 1982م تناقلت واكالت األنباء ،والصحف ،ولك
وسائل اإلعالم أخبار أزمة عتيقة بني الصني والياابن ،ه ّددت
الصني عندها بقطع لك الصالت الاقتصادية ،والاتفاقات التعاونية،
والعالقات ادلبلوما�سية ،بعد أن اكنت هذه العالقات قد بلغت مقّة
املتانة والق ّوة بني البدلين!! مفا الرس وراء هذه األزمة؟
اكن الس���بب يف هذه األزمة هو اخلالف حول بضعة أسطر يف
كتب التارخي املدر�سية :منى إىل عمل الصني أن الياابن قد غيرّ هتا قبل
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بدء العام ادلرايس ،مفا شأن الصني ابلكتب املدر�سية الياابنية؟
ذلكل قصة :ففي أغسطس �سنة 1945م رُضبت الياابن ابلقنابل
ّ
اذلرية األمريكية ،ومُحيت بذكل مدينة “هريو�شامي” ومدينة “انجازايك”
من الوجود ،وبذكل انهتت احلرب العاملية الثانية ،واستسلمت الياابن،
وعندما أحمك اجلرنال “ماك آرثر” قائد القوات األمريكية املنترصةـ
قبضته عىل الياابن ،اكن ُشغهل الشاغل كيف جيعل ،أو كيف يضمن ألاّ
ُ
ُّ
العسكري اليااب ُّين م ّرة اثنية؟ ومل يض ِّي ْع وق ًتا ،بل
العمالق
ينبعث هذا
عىل الفور ا�ستقدم فري ًقا من خرباء الرتبية األمرياكن ،اكن هذا الفريق
مكوناً من �سبعة وعرشين خبريًا من ُعتاة الرتبية يف أمرياك ،وطلب
مهنم وضع خطة تربوية ،ومناجه تعلميية تؤدي إىل تفتيت الش���خصية
الياابنية ،وتضمن القضاء عىل الروح القتالية ،وعدم انبعاث القدرة
العسكرية الياابنية م ّرة اثنية.
فرض اجلرنال “ماك آرثر” عىل الياابن تغيري لك يشء من تقديس
املياكدو ،وتقديس األس�ل�اف ،وادل�ستور ...وكتب التارخي ،حبيث
صارت كتب التارخي اليت ُتد ّرس يف املدارس تقول للتالميذ :إن اجلرنال
“هيدييك” القائد الياابين وجامعته اكنوا ديكتاتوريني ،وم�ستعمرين،
وجمرمني ،وهؤالء مه اذلين قادوا اجليوش الياابنية يف الفرتة البازغة
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من اترخي الياابن اليت فرضت فهيا �سيطرهتا عىل منشوراي وكوراي،
و ّ
احتلت فهيا ما يقرب من نصف الصني ،ويف احلرب العاملية الثانية
انض ّمت إىل هتلرّ ،
وحطمت األسطول األمرييك يف “بريل هاربور”،
ّ
وظلت تقاتل وحدها حنو ثالثة أشهر بعد سقوط أملانيا ،ومل تستسمل
إال بعد أن رُضبت ابلقنابل اذلرية.
ُف ِرض عىل الياابن أن تتنكر لهذا التارخي ،وأن تصف قادهتا بأبشع
الصفات ،حىت ُت ِّنشئ ً
أجياال تتج َّرع هذه املرارة ،فتخرج عاجزة عن
القيادة ،وعن اجلندية معًا“ ،و ٌيل للمغلوب من الغالب”.
وحني بدا للياابن أن ترفع هذه السطور من ُك ُتهبا املدر�سية ،هاجت
الصني وماجت ،حىت اضط َّرت الياابن إىل اإلذعان والرضوخ ،وتنصّ ل
من ذكل رئيس الوزراء الياابين “سوزويك” يف مؤمتر حصفيً ،
قائال:
إن األمر اكن من مؤلِّفي ُالك ُتب ،وأرس���ل مندوبني و ُن َّواباً إىل الصني؛
ملعاجلة األزمة.
ُ
وسبب اخلالف ،وإمنا يعنينا هنا أن ننتبه
وال يعنينا
موضوع األزمة ُ
إىل أمرين هلام ٌ
مدلول خطريٌ:
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أ َّوهلام :إدراك قمية التارخي وأثره يف صناعة األجيال ،و هُّ
توجات األمم،
وهذا اإلدراك واحض متامًا من اجلانبني “الياابن والصني”؛ فالياابن
تريد أن تصحِّ ح ،أو تغيرِّ  ،والصني ال تهتاون ،وال تتساهل ،ويقف
العمالقان و ًهجا لوجه.
احلس ّ
وش���دة الانتباه من
واألمر الثاين اذلي ننتبه هل :هو رهافة ِّ
ٍّ
لك من ادلولتني ً
أيضا ،وخباصة من الصني ،فكيف ش���عرت حكومة
الص�ي�ن بأن الياابن -ويه ت�ستع ُّد للعام ادلرايس اجلديد -غيرَّ ت هذه
السطور؟؟ كيف شعرت الصني بذكل؟؟ فالكتب مل تكن خرجت
من املطابع ُ
بعد؟؟ هل جعلت الصني من هممة خمابراهتا مراقبة
الكتب املدر�سية؟ إن اخملابرات عادة هم َّمهتا مراقبة األسلحة واجليوش
واملفاعالت اذلرية ،والصناعات الاسرتاتيجية ،والا�ستعدادات
احلربية ...فهل أضافت الصني إلهيا مراقبة الكتب املدر�سية؟
أخال ذكل قد حصل ،واخملابرات يف ذكل مل خترج عن وظيفهتا
وهم َّمهتا؛ فه�ي ما زالت خمابرات عسكرية ،تراقب ق ّوة العدو وقدرته
القتالية ،فه���ذه الكتب املدر�سي���ة يه اليت تصنع الرجال ،وتصوغ
اإلنسان ،اذلي هو احمل ِّرك األول ،والفاعل احلقيقي يف لك معركة،
فبدونه لن تكون هناك جدوى ألي سالح همام بلغت قوته وكفاءته،
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وال ننىس ً
تنس ،ومل مَْتن؛ فه�ي عىل إدر ٍاك
أيضا يقظة الياابن اليت مل َ
و ٍاع بأن هناك سطو ًرا جيب أن ُتغيرَّ  ،قد ُف ِرضت علهيا ً
فرضا ،وأرادت
أن تنهتز فرصة العالقات الطيبة اليت بدأت تربطها ابلعد ِّو القدمي ،لعلهّ
يتغاىض ،أو يكون قد نَ يِس ،ولكن اكن ما اكن.

هذه قمية التارخي!
ويف كتب التارخي يف عامَّة ادلول اإلفريقية ُ
جتد احلديث عن َّجتار
تصدر الع َ
الرقيق العرب ،وأسواق النخاسة اليت ِّ
بيد إىل ادلول العربية،
سطرا و ً
احدا عن اسرتقاق األوروبيني لألحرار األفارقة،
وقد ال جتد ً
أخس أساليب اخلداع
واصطيادمه من م ُُدهنم ُوق َرامه اب�ستخدام
ّ
واملكر ،وتصديرمه إىل أمرياك بأبشع وسائل القسوة والامهتان،
فهل تن َّبه أحد منا ذلكل؟ أم إن األمر ال يعنينا؟!
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()2
سلطان العاطفة
ال أحد ينكر س���لطان العاطفة -أية عاطفة اكنت -عىل اإلنسان،
فأنت ت�ستطيع أن حتاور صاحب فكرة حول فكرته ،أو جتادل صاحب
رأي حول رأيه ،وقد تنجح -إذا أحس���نت تقدمي األدةل والرباهني -أن
ترصف صاحب الفكرة عن فكرته ،أو صاحب الرأي عن رأيه.
فههيات َ
َ
أما صاحب العاطفة
ههيات ،ل���ن ت�ستطيع أن حت ّول من
حيب أو يكره ،عن حُ ّب ما حيبه ،أو كراهية ما يكرهه ،أو حت ّول من
ّ
يزدري وحيتقر إىل احرتام وتقدير ما يزدريه أو حيتقره!
الفكر ،فالعاطفة تتك َّون
وس���بب ذكل أن العاطفة غ ُري الر ِأي و ِ
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هبدوء ،وعىل مدى طويل ،فالعاطفة أمر مع ّقد ّ
مركب؛ ذكل أهنا
تبدأ ابإلدراك والشعور وامليل والزنوع ،مث ترتقي حىت تصبح عاطفة
تنشب يف القلوب ،وتصبح ّ
حمل حامية ورعاية ،ويصعب مناقشة
صواب موضوعها أو خطئه ،وتصبحُ بدهيية من البده ّياتَّ ،
ومسلمة
من ّ
املسلامت.
ومن مث تصبحُ هذه العاطفة يه املوجِّ ه لترصُّفات صاحهبا ،وادلافع
هل حنو لك ما يُ�شبعها وي�ستجيب لها ،وابلتايل النفور واملقاومة للك
ما يضا ُّدها أو خيالفها ،وأصدق ما يص ِّور ذكل ما رُ ِوي عن رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل“ :حُ ُّبك اليشء يُعمي ويص ُّم” [رواه أبو داود يف
سننه ،وسكت عنه ،وقال احلافظ العرايق :يكفينا سكوت أيب داود].
أحب أن ّ
أؤكد هنا أن العاطفة ليست ابلرضورة ً
نقيضا للعقل؛
و ُّ
فالعاطفة ال ُت ىَبن ،وال تمنو ،وال تنشأ إال عن مجموعة من اخلربات،
واإلدرااكت ،واألف�ك�ار ،واآلراء ،فإذا َّ
حصت هذه األفاكر ،وصدقت
هذه اآلراء ،نش���أت عهنا عاطفة س���لمية قومية ،تدفع إىل الطريق
الصحيح ،واملوقف الصائب.
حص عندك هذا ،و ْ
• فإذا َّ
أدركت مدى سلطان العاطفة ،فاعمل
أن دراستنا للتارخي اإلساليم ا ُمل ْب َتسرَ ة املم َّز َقة ،ق َّدمت لنا
ً
منقوصة ،وأخبا ًرا مبتورة ،وأحداثاً خمتلقة ،وساندهتا
معلومات
ٍ
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وسائل اإلعالم اخملتلفة ابألفالم واملسلسالت واملقاالت،
وابلتكرار واللجاجة ،واإلحلاح ...نشأ من ذكل لكه صورة
شوهاء عن اترخينا اإلساليم ،ا�ستق َّرت يف أذهان مثقفينا
عامَّة ،وعهنا نشأت ُ
عاطفة نفور ،بل ازدراء وكراهية للتارخي
اإلساليم يف مجمهل ،وخرجت قضية تصحيح التارخي اإلساليم
من مرحةل تصويب أفاكر وتصحيح معلومات إىل تعديل
وههيات َ
َ
ههيات.
عواطف وتصحيح ميول واجتاهات،
• وليك تدرك َّ
جملس من جمالس
حصة ما أقول حاول يف ٍ
املثقفني ،أهل الفكر والنظر ،و ْليكونوا من اإلسالميني :العلامء
وادلعاة و ّ
جملس أن تذكر تشويه التارخي
املنظرين ...حاول يف ٍ
اإلساليم ،وأن تتحدث عن وهجه امليضء ،وإجنازات بين
أمية ،وحضارة بين العباسْ ،
وعدل معاوية ،وف ْقه عبد املكل
بن مروان ،و َو َرع الر�شيد ،و ِعلمْ املأمون ،وهجا ِد املامليك،
وفتوحات األتراك ....إخل.
إنك إن فعلت ذكل �ستجدمه ي�ستقبلون حديث���ك بفتور ،وال
ياكدون يطيقونه ،وي ْمتلملون ،مما جيعكل مضط ًرا إىل إجياز الكمك
واإلمساك عنه.
مث إذا ّ
سكت وأمسكت� ،ستجد من ينربي كل ما ًّدا قامته رافعًا
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هامته ،يحُ ِّدثك عن “املوضوعية” يف كتابة التارخي ،و“األخطاء”
و“السلبيات” ورضورة ذكرها “للعظة” و“الاعتبار” ،وعن “املآيس”
و“الظلامت” يف اترخينا ...وال هتدأ “مشاعره” حىت يذكر من وقائع
هذا التارخي ما تقشع ُّر منه األبدان!
يس���فه حديثكَّ ،
مث ال ينىس أن يغمزك ،و ِّ
فيتلكم عن “السذاجة”
يف حماوةل كتابة التارخي اإلساليم عىل أنه لكه “إجيابيات” وننىس
“السلبيات”.
• مث حا ِو ْل مرة اثنية -يف هذا اجمللس نفسه -أن ت�ستفتح حدي ًثا
عن املسترشقني ،و َّ
تلكم عن أفاعيلهم يف خدمة الا�ستعامر
والتبشري ،وعن أثرمه يف ختريب ثقافة األمة ،وتدمري هجاز
تفكريها ،وأن مهنم من اكن حيمل رُ َت ًبا عسكرية يف اجليوش
اليت َّ
حطمت اخلالفة ،واكن من قادة الفريق اذلي دخل
القدس عام 1917م وهو ِّ
يقدم بني يديه صُ ُفو ًفا من الكرادةل،
ً
احتـفاال
ورجــال اإللكيـــروس ،يتلون صَ َل َواتهِ م ،وأها ِز َجيهم؛
بتحقيق الغاية من احلروب الصليبية وسقوط القدس.
• مث انظر وانتبه ملشاعر هؤالء “العلامء وادلعاة و ّ
املنظرين” ومه
يسمعون منك هذا الالكم عن املسترشقني ،وقارن بيهنا وبني
مشاعرمه عندما كنت تتلكم عن إرشاقات التارخي اإلساليم.
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�سنجدمه ً
أيض���ا يمتلملون ،وقد ال يطيقون ا�سمترارك يف احلديث،
بل �سيقاطعك قائلهم“ :ال نريد أن نكون زِّ
متحيين” ،وآخر يمكل:
جير َم َّنمك َ�ش َن ُآن َق ْو ٍم عىل أال َتع ِْد ُلوا” مث يتس���ابقون إىل احلديث
“وال ِ
عن خدمات املسترشقني للقرآن ،وعن حتقيقهم لهذا الكتاب أو
ذاك ،وعن “املعجم املفهرس أللفاظ احلدي���ث” ،وعن “مهنجيهتم”
و”موضوعيهتم” ...إخل.
و�ستجد من يصفك بـ”احل ّدة” وآخر “ابلعنف” وآخر يسوقها كل
يف صورة دعابة“ :اي أيخ أنت متط���رف” ،والفرق بني املوقفني هو
“العاطفة”؛ فاذلين مل يتح َّملوا التقدير والثناء عىل اترخينا ورجاهل مه
بأعيهنم اذلين مل يطيقوا إدانة املس���ترشقني ،وكش���ف جرامئهم ،ووراء
ذكل يف احلالتني اكنت “العاطفة”.

***

هذه صورة ملواقف “حقيقية” وقعت ً
فعال ،وآخرها حدث منذ
عدة أس���ابيع ،عندما مجعتنا جلسة ض ِّيقة هادئةَّ ،مضت عد ًدا ممن
يعملون ابدلعوة ،ويعيشون لها ،واكن من بيهنم بعض قادة الفكر
والتنظ�ي�ر ،وجرى احلديث -ابلطبع -حول مهوم األمَّة ومآ�سهيا ،وعن
التيارات الفكرية اليت تتجاذهبا ،واكن ال بد أن ننعطف حنو التارخي،
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فاألمم الواعية تهُ َرع إىل اترخيها ت�ستلهم منه العظات وال ِعبرَ  ،فاكن مما
ُ
قلت :إننا ظلمنا اترخينا ظل ًما ب ّي ًنا ،وقرأانه عىل غري وهجه ،فاألتراك
العامثنيون اذلين شهد هلم املؤ ِّرخون الغربيون ابلعدل والتسامح ،نشأان
حنن عىل تب�شيع أمرمه ،ووصفهم ابجلهل والظمل ،وأنهَّ م جاءوا بالدان
العربية ُغ َزاة ُق َساة ،وم�ستعمرين ُط َغاة ،رضبوا علينا أسوار اجلهل
و ُّ
التخلف حىت استيقظنا عىل طلقات مدافع انبليون.
مع أن القراءة الصحيحة لتارخينا تؤكد أهنم ما جاءوا إىل مرص والشام
واجلزيرة إال محلاية البحر األمحر من جهامت الربتغاليني اليت تك َّررت عىل
ج َّدة بقصد الاس���تيالء عىل احلرمني الرشيفني ،مث تط ّر ُ
تف
قت إىل ُن ٍ
رسيعة موجزة عن مواقف بعض الصحابة -ريض هللا عهنم أمجعني -يف
الفتنة ُفهمت عىل غري وهجها.
ُ
وكام ُ
توقعتُ ،
فأمسكت
وجدت المتلمل ،وعدم اإلقبال ،بل والنفور،
عن احلديث ،وهنا انربى أخ كرمي وأ�ستاذ جليل ً
قائال يف ح ّدة ظاهرة:
ال ب ّد من ذكر األخطاء واملآيس يف التارخي اإلساليم ،وال بد عند
كتابة التارخي من ذكر “السلبيات” وعدم الاكتفاء “ابإلجيابيات”.
ُ
فقلت :إننا ًأبدا ال ميكن أن نتخىل عن املهنج العلمي الصارم بلك
ضوابطه عند كتابة التارخي ،ولكن األ�ستاذ اجللي���ل َّ
ظل يف حدته
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بل غضبه يك ِّرر :ال بد من ذكر األخطاء والسلبيات -ومل يك ِف ِه قويل
قائال“ :يعين األتراك ا يّلل ّ
اباللزتام ابملهنج العلمي -مث أردف ً
بتتلكم عهنم
ُدول اكن الواحد مهنم عندما يتولىّ اخلالفة يقتل لك إخوته” ...قالها
هكذا ابللهجة ،مث ظهر عليه الارتياح ،وكأنه ا�شتفى من األتراك اذلين
مل ي ُِط ْق أن يُذكروا أمامه خبري!
وأن ِّبه هنا إىل أمور:
1ـ	
2ـ	
3ـ	

4ـ	

إن حديثه هذا ل ِق َي ً
قبوال وارتياحً ا دلى حصيح احلارضين “وإن
يكن بدرجات متفاوتة”.
أنين مل أقل ًأبدا :إننا ال نذكر األخطاء ،فكيف ُف ِهم من الكيم
أننا ال نذكر األخطاء؟؟
إن بناء عبارته وألفاظها “األتراك ا يّلل ّ
بتتلكم عهنم دول”
هذا البناء يدل دالةل واحضة عىل خمزون البغض والكراهية
والازدراء لألتراك.
أؤكد أن األ�ستاذ اجلليل صاحب هذا املوقف ليس وحده،
بل هو مثال للك علامء اإلسالم ودعاته “إال القليل النادر”.
19

5ـ وآخر ما أن ّبه إليه :أنين ال أحيك هكذا اثل ًبا أو عائ ًبا ،فصاحب
هذا املوقف ٌأخ كرمي ،وعامل جليل ،هل هجاده وهجوده ،وهو
منوذج ألساتذة كبار ،أحصاب فضلَّ ،
تعلمنا مهنم وتتلمذان عىل
أيدهيم.
مث إن�ن�ي ً
أبدا -ال ألوم علامءان وأمئَّتنا ،فع���ذرمه بينِّ واحض؛ فهم مليعرف���وا من اترخي أمهتم إال تكل املِ َزق اليت تل َّقوها يف التعلمي العام،
بأيد خبيثة ماكرة ،صاغها “دنلوب” ،ومل
وعىل املناجه اليت صيغت ٍ
يدرس علامؤان وقادة الرأي فينا إال ما ق َّدمته هلم هذه املناجه ،اليت
ّ
شلكت وجداهنم ،وصاغت عاطفهتم ،مث كرب الواحد مهنم وصار عل ًما
م���ن األعالم يف ف ّنه اذلي ختصَّ ص فيه ،وأصبح ً
رمزا من رموز الفكر،
وواحدا من النخبة اليت تقود األمَّة و هِّ
ً
توجها ،ومل ُت َتحْ هل فرصة ملراجعة
وتصحيح ما تعلمه ،وما ا�ستق َّر يف ذهنه من صورة مش َّوهة عن اترخي
أمَّته ،وأحاكم خاطئة صارت بدهيات غري قاب�ل�ة للنقاش ،وال هو
مب�ستطيع أن يعيد القراءة واملراجعة لهذه األمور اليت بعُدت عن جمال
ختصصه ،وال هو نف�س ًيا -من حيث الس���نّ  -يقبل أن يعيد التكوين
والتعديل التجِّ اهاته ،ومشاعره ،وعواطفه.
أرأيت؟ إهنا بضعة أسطر يف كتاب التارخي ،صنعت لك هذا
اخللل ،وهللا وحده امل�ستعان.
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()3
ملاذا اترخي اإلسالم وحده؟؟
ملاذا اترخي اإلسالم وحده هو اذلي در�سناه مش َّو ًها مم َّز ًقا؟ ملاذا
اترخي اإلسالم وحده هو اذلي صفعناه ،وجدلانه ،وحسلناه؟ ملاذا
اترخي اإلسالم وحده هو اذلي يُع ِقب نفو ًرا وازدراء وب ً
ُغضا يف نفوس
دار�سيه؟
وإن كنت يف ٍّ
شك من هذا فاخترب نفسك ،واخترب من حوكل،
حا ِو ْل أن تذكر لكمة “التارخي اإلساليم” ،وانظر إىل ما تثريه يف
معان
النفوس ،وراقب ما يسميه علامء النفس “تداعي املعاين” ،أية ٍ
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ستتوارد عىل اخلواطر؟! وأية صور �ستحرض يف األذهان؟! وأية
مشاعر ستتح َّرك يف الوجدان؟! إن أقل ما ستتح َّرك به النفوس هو
التح ّفز للنقد ،واحملا�سبة ،واملناقشة ،وإحصاء األخطاء ،و�سيصل
األمر ابلبعض إىل الازدراء والاحتقار ،وال ُبغض ،ولقد َّمع ذكل وط َّم،
مل يسمل منه أحد حىت علامء األمة ،ودعاة اإلسالم إال من رمح ربك
وقليل ما مه.
ذكل أنك إذا ذكرت التارخي اإلساليمُ ،
فأرسَع ما يقفز إىل اذلهن:
	•ما حنفظه من اهتامات لعامثن بن عفان -ريض هللا عنه -بأنه
اكن يوليِّ أقاربه إمارة األقالمي ،وحيكمِّ هم يف رقاب العباد ،ويُطلق
أيدهيم يف مال األمَّة ،وملَّا اثر الصحايب اجلليل أبو ذ ٍّر عىل هذه
ال�سياسة َغضِ ب عليه عامثن ،ونفاه إىل الربذة.
	•مث حصار الثوار لعامثن ،وق ْت ِلهم هل وهو يتلو يف املصحف.
لقميص عامثن
	•وما صار يُرضب به املثل من نصْ ِب معاو َية ِ
َّ
امللطخ ابدلماء يف املسجد ،واحتياهل بذكل حىت ال يبايع عل ًيا
ريض هللا عنه -ومن أجل املكل العضوض أشعل حرباًظاملة عىل اخلليفة الراشد عيل بن أيب طالب ،فاكنت معركتا
“امجلل” و“صفني”.
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	•مث مرسحية التحكمي الهزلية ،وما جتلىّ فهيا من منهت�ى الغفةل
والبالهة ،يف مقابةل منهت�ى النصب والاحتيال.
	• ُوقيض األمر ابستيالء معاو َية عىل احلمك ،وحتويل اخلالفة
الراشدة إىل قيرصية ِه َر ْقلية ،أخذ فهيا معاوية البيعة البنه يزيد
قهرا حتت هتديد السالح.
ً
	•صورة يزيد َخب ْم ِرياّ ته وفسقه ،ولهوه ولعبه بقروده والكبه،
و�سنواته الثالث السود اليت قتل فهيا احلسنيَ ،وغزا املدينة
املنورة ،وأابهحا جلنوده ،و َه َد َم الكعبة.
	•مث يأيت احلجَّ اج ،وجربوته وظلم���ه ،وقتهل ابنَ الزبري ،رَْ
وضبِه
الكعبة ابملنجنيق.
	•وحياول معر بن عبد العزيز تصحيحَ األوضاع ،فميوت مسمومًا.
	•مث تدور ادلائرة عىل بين أمية ،وتسقط دولهتم؛ بسبب ظلمهم
وفسادمه ،وعنرصيهتم املتعصِّ بة للعرب.
	•وأما العبا�سيون ،فأوهلم اذلي ا�ستفتح دولهتم أبو العباس
الس��� َّفاح ،ومن أبرز ما نذكره عهنم رَْ
ضب األمئَّة :أيب حنيفة،
وماكل ،والش���افعي ،وأمحد ،ومخرايت الر�شيد ،وسرَ َفه،
و َعبَث���ه ،و ُن َوا ِ�س َّياته ،مث حمنة الفقهاء وأهل احلديث يف عرص
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املأمون ،مث �سيطرة الفرس عىل ادلوةل -ألهنم مه اذلين
صنعوه���ا -ولعهبم ابخللفاء ،حىت جاء التتار ،واكن ما اكن،
وسقطت اخلالفة.
	•مث جاء عرص املامليك ،هَ َجةل ميلكون �سي ًفا قوياً ي�ستخدمونه
حي ًنا ضد العدو دفاعًا عن اإلسالم ،وأحياناً ضد بعضهم
بعضا ،ودامئًا ضد الشعب.
	•مث جاء العامثنيون ،فاكن ُ
اجلهل والظالمُ ،والقضا ُء عىل احلضارة
والصنائع والفنون ،وإذالل العنرص العريب ابلعجرفة الرتكية اليت
ما برحت مرضب األمثال.
	•أما األندلس ،فقد غرق ملوكها يف الترَّ َف ،ودارت برؤوسهم
الكأس والطاس ،فقاتل بعضهم ً
بعضا ،بل حتالف بعضهم مع
الصليبيني ضد إخواهنم ،فاكنت الهناية املأساوية اليت انهتت
بإابدة املسلمني وخروج اإلسالم من األندلس.

***

هذه معامل اترخي اإلسالم اليت ا�ستق َّرت يف بؤرة شعور مث َّقفينا
عامة ،وال أ�ستثين مهنم علامء اإلسالم ودعاته (إال النادر ،والنادر ال
حمك هل).
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قد يقول قائل :وأين ما َّ
يتعلمه أبناؤان عن انتصارات املسلمني
وفتوحاهتم ،وحضارهتم وأجمادمه؟؟
وأقول :نعم يوجد يشء من هذا ،ولكنه ُي َعرض بصورة ابهتة
ممزقة ،وذلكل تتوارى يف حنااي اذلاكرة ،وتتخىل عن بؤرة الش���عور،
وتبقى الصورة البشعة اليت عرضهتا كل آن ًفا يه احلارضة يف اذلهن..
“ ”on lineك�م�ا يقول���ون!
وعندي عىل ذكل ألف دليل ودليل ،وال َّ
شك أنك مسعت ذكل
اإلعاليم الناحج وهو يقول يف ثنااي حوا ٍر هل مع أحد ضيوفه“ :لك
اخللفاء الراشدين ُق ِتلوا إال و ً
احدا” ،وزميهل اذلي مل ي ُِطق صربًا عىل
مُحاوره -وهو يتحدث عن معر بن عبد العزيز وإصالحاته -فيقول هل
يف لهجة ساخرة“ :وذلكل قتلوه”.
	•وقبل أن أترك الالكم عن هذه الصورة البشعة للتارخي
اإلساليم أؤكد أهنا صورة اكذبة خاطئة ،تقوم عىل معلومات
مكذوب ال َ
ٌ
أصل هل ،وابقهيا بني ثالث حاالت:
أكرثها
1ـ	 أحداث خُ ِّ
ضمت وبولغ فهيا حىت أخذت أكرث من جحمها حىت
حَ جَ بت الكثري.
25

2ـ	 أحداث ُأيسء فهمها وتفسريها ،ولو ُف ِه َمت عىل حقيقهتا
خفرا لصانعهيا.
ووهجها لاكنت ً
3ـ	 أحداث تدخل يف إطار العجز البرشي عن الكامل “لك بين
آدم خطاؤون”.

ونعود للسؤال :ملاذا اترخي اإلسالم وحده؟
لقد درس أبناؤان ومثقفوان ،ودر�سنا ً
أيضا اترخي أمم األرض قدميها
وحديهثا ،مفا تركت أية دراسة مهنا هذه الصورة ،ال للفراعنة،
وال لآلشوريني ،وال للبابليني ،وال للفينقيني ،وال لليواننيني ،وال
األوروبيني واألمريكيني.
ًأبدا ال يشعر أحد جتاه هذه العصور التارخيية واترخي أهلها مبا يشعر
به جتاه التارخي اإلساليم.
	•فإذا ذكران الفراعنة جتد شعو ًرا ابالعزتاز ،بل الفخر واملباهاة،
وتقفز إىل ذهنك صورة احلضارة اليت أضاءت ادلنيا منذ جفر
التارخي ،وهبرت العامل مبا ّ
خلفته من آاثر ،وما أظنّ املشاعر
حنوها تصل إىل درجة احلياد.
26

	•فإذا ُذ ِكر اترخي اليوانن ،فهنا شعور اإلكبار والاحرتام ،وعىل
الفور يقفز إىل اذلهن سقراط ،وأفالطون ،وأرسطو ،وما
حوهلم من هاالت المتجيد والتعظمي.
	•وابملثل اترخي الرومان ،ولك أمم األرض.
	•فإذا جئنا إىل اترخي أورواب ،بعد عرص الهنضة ،ف�سنجد اإلجعاب
واإلكبار يصل إىل حد الانهبار والاندحار ،والا�ستخزاء
والشعور ابلهوان ،حىت رصان نلهث وراءمه ،ونقيس تق َّدمنا
مهنم ،واملسافة اليت نقطعها يف حماوةل اللحاق هبم.
وإن كنت تظن يب املبالغة ،فانظر حوكل ،واقرأ وامسع معي
األسامء اآلتية:
حصيف���ة “األه���رام” ،وحصيفة “ابب���ل” ،وواكةل األنباء “�سبأ”،
وهمرجان “جرش” ،وهمرجان “قرطاج” ،وهمرجان “بعلبك” ،وفندق
“فالدلفيا” ،وش���ارع “رمسيس” ،واحلديث عن “دملون” ،و ...و...
هذا ما حيرضين َع ْف َو اخلاطر ،ولو تأمَّلت وتت َّبعت ،لر َ
أيت اإلرصار
أمرا ُيراد ،حىت ُ
مسعت
عىل جتلية اترخي هذه اجلاهليات والوثنيات ً
ب���أذين َمنْ يتحدث عن التجربة ادلميقراطية يف بالده ،مث خيمت الكمه:
َ
“ومل ال؟ أل�سنا أحفاد ملكة �سبأ” ،هكذا عىل امللء من مشاهدي
الفضائية البارعة.
27

	•ومسعت آخر يقول مباه ًيا“ :حنن أحفاد رماة احلدق”؛
(ورماة احلدق هؤالء مه أهل النوبة اذلين تص ّدوا جليش الفتح
اإلس�ل�ايم ،وحالوا بينه وبني فتح اجلنوب ،وساممه املسلمون
“رماة احلدق”؛ لرباعهتم يف الريم ،ودقة إصابهتم) ،هؤالء
يبايه مث َّقف مسمل معارص بأنه من أحفادمه!
	•أما صيحة “إحنا الفراعنة” ،مفا أكرث ما تسمعها عند إصابهتم
مرىم اخلصم يف كرة القدم.
وانظر حوكل وتأمَّل �ستجد من هذا رضواب وأفانني.
فلامذا اترخي اإلسالم وحده؟
إهنا بضعة أسطر اكذبة خاطئة يف كتاب التارخي وراء لك هذا.
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()4
هذه يه القضية
إن هذا التشويه لتارخي اإلسالم ليس مصادفة ،ومل يقع عف ًوا ،وإمنا
وراءه كي���د حممك ،وتدبري خبيث ،وهو يأيت مضن خطة اكمةل للحرب
الصليبية ضد العامل اإلس�ل�ايم ،ترجع هذه اخلطة إىل عدة قرون ،إىل
القرن الثالث عرش امليالدي ،حيامن ارت َّدت اجليوش الصليبية -بعد
أكرث من قرنني من الزمان -همزومة مدحورة ،فقد اكن من نتاجئ
ه���ذه احلرب الطويةل ما عبرّ عنه املؤرخ “فيليب حىت” ً
قائال :ومن
النتاجئ الفرعية اليت ّ
ختلفت عن امحلالت الصليبية إنشاء اإلرساليات
امل�سيحية للتبش�ي�ر بني املسلمني ،فقد اقتنع رجال الفكر (الصليبيون
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طبعًا) بفشل هذه احلرب ،وإخفاق الوسائل العسكرية يف معامةل
املسلمني.
واكن الاكهن القطالين “رميون لول” أول أورويب ن َّبه ّ
وش���دد عىل
لنضال سلمي ،يعمتد عىل اإلقناع
أمهية ادلراسات الرشقية؛ كأداة فعّاةل ٍ
ً
بدال من اإلكراه.
وبتأثري “رميون” هذا جرى الروح الصلييب يف جمرى جديد ،هو
إقناع املسلمني ابمل�سيحية ً
بدال من إابدهتم.
أمَّا اإلرسالية الكرملية (ن�سبة إىل جبل الكرمل) اليت ال تزال عامةل
يف سوراي ،فقد أسسها أحد الصليبيني عام 1157م ،مث أ ِنشئت اثنتان
من اإلرساليات الرهبانية هام “الفرنسيساكن” و“ادلوميناكن” ،وصار
ٍّ
للك مهنام فروع خمتلفة يف لبنان ،وكتب أسقف دوميناكين رساةل من
أوىف رسائل العصور الوسطى ب�شئون املسلمني ،موص ًيا اب�ستخدام
املرسلني (املبرشين) ً
بدال من اجلنود؛ ال�ستعادة األرض املقدسة .أ.هـ
بنص حروفه.
ّ
هكذا بلك وضوح تعطينا هذه الوثيقة احلقائق اآلتية:
1 .1اعرتافهم بفشل احلروب الصليبية.
2 .2أهنم تي َّقنوا من جعزمه عن هزمية املسلمني ابلوسائل العسكرية.
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أسلوب جديد هو املرسلون املبرشون.
3 .3أهنم ع ََدلوا إىل
ٍ
4 .4أن هذه املؤسسات ادلينية (األديرة ،واإلرساليات ،وما تبعها
من مدارس ولكيات) يه ال�ستعادة األرض املقدس���ة؛ أي
لهزمية املسلمني ،وال�سيطرة عىل دار اإلسالم.
5 .5أن �سيطرة خرجيي هذه املؤسسات التبشريية عىل منابع الثقافة
أمرا ً
مدبرا ،فمل يكن
خمططا ً
والفكر يف أمه العوامص العربية اكن ً
أمرا عفويً أن يقبض عىل زمام الثقافة والفكر أمثال :بشارة
ً
تقال ،وجربائيل تقال ،وس���لمي تقال ،وداود براكت ،وفارس
من���ر ،و�شبيل مشيل ،وأمني مشيل ،وإدجار جالد ،وأنطون
امجليل ،وشاهني ماكريوس ،ولويس �شيخو ،وجوريج
زيدان ،وشكري زيدان ،وإميل زيدان ،وإميل اخلوري...
هؤالء وغريمه كثري ال يُصَ ون عد ًدا ،خرج���وا من حماضن
“رميون لول” وتالميذه ،وانترشوا يف بغداد ،ودمشق،
والقاهرة ،وظا َهرهتم ٌ
هجات ُكثُ ،بعضها منظور ،وبعضها من
وراء �ستار ،وحيتاج أمر هذه الظاهرة وقياس جحم خطرها
وإفسادها إىل أطروحة ،بل أكرث من أطروحة ،فهل نرى من
يهنض إىل ذكل؟
31

	•ومل تكن هذه املراكز وحدها اليت حت ِّقق اسرتاتيجية “رميون
لول” ،بل اكنت هذه الاسرتاتيجية واحضة املعامل بينة القسامت
أمام لك من يعمل للمرشوع الا�ستعامري الغريب ،فها هو
“انبليون” وهو أول من جازف مبحاوةل الهجوم عىل داير
ينس أن ِّ
يقدم بني يديه
اإلسالم منذ احلرب الصليبية ،مل َ
ينس وهو ي�ستخدم أبشع وسائل
كتيبة من املسترشقني ،ومل َ
ينس ًأبدا الاسرتاتيجية األساس،
القتل واحلرق والتدمري ،مل َ
فكتب إىل انئبه “لكيرب” بعد أن غادر مرص إىل فرنسا ،كتب
إليه يقول:
“�ستظهر السفن احلربية بال ريب يف هذا ال�شتاء أمام اإلسكندرية،
أو الربلُّس أو دمياط ،جيب أن تبين برجً ا يف الربلّس ،اجهتد يف مجع
مخس�م�ائة خشص ،أو �سامتئة خشص من املامليك ،حىت إذا الحت
الس���فن الفرن�سية تقبض علهيم يف القاهرة أو األرايف ،وتس ّفرمه إىل
فرنسا ،وإذا مل جتد عد ًدا اكف ًيا من املامليك ،فا�ستعض عهنم برهائن من
العرب ومش���اخي البدلان ،فإذا ما وصل هؤالء إىل فرنسا ،يُجَ زون
مدة �سنة أو �سنتني ،يشاهدون يف أثناهئا عظمة األمَّة الفرن�سية،
ويعتادون عىل تقاليدان و ُل َغتنا ،وملَّا يعودون إىل مرص يكون لنا مهنم
ٌ
حزب ي ُّضم إليه غريمه” .أ.هـ.
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هذه الرس���اةل حمفوظة يف نصِّ ها األصيل مضن واثئق وزارة احلرب
الفرن�سية حتت رمق  ،4374ويه ِّ
تؤكد ما يأيت:
 1 .احلرص املبكر عىل نرش “التقاليد الغربية” ،و”اللغة الغربية”
أي الثقافة الغربية ،والوعي بأن ذكل مفتاحٌ لتوجيه هؤالء
املتغ ِّربني ،وأهنم �سيكونون مبجرد الوقوع يف براثن هذه الثقافة
حزب فرنسا“ ،يكون لنا مهنم حزب”ّ ..
َ
تذكر ما نسمعه هذه
األايم يف ثنااي أخبار اجلزائر عن “حزب فرنسا”.
 2 .احلرص عىل أن يكون هؤالء ال ّرواد األوائل من ذوي املاكنة
والوجاهة يف اجملمتع؛ إذ طلب انبليون أن يكونوا من أبناء
الطبقة احلامكة “املامليك ومشاخي البدلان” ،وذكل حىت يكونوا
َّ
حم���ل قدوة يقتفي الناس آاثرمه ويقلدّ وهنم ،وال يقترص األمر
عىل أشخاصهم.
وهذا املعىن عبرَّ عنه أحد ُدهاهتم وهو يتحدث عن مدى جناح
مرشوعاهتم التبشريية الا�ستعامرية ،فقد ذكر -مباه ًيا -أن مدارسهم،
وخباصة مدارس البنات تض ُّم أبناء الطبقة العليا يف اجملمتع ،أبناء احلاكم
واألثرايء ،ومه اذلين ُيسمع لقوهلم ،ويُطاع أمرمه ،ويُق َتدى هبم.
3 .3وه���ذا اذلي قاهل “انبليون” بإجياز مقتضب ع�ّب�رّ عنه بعد
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أكرث من قرن ونصف القرن الفيلس���وف الفرنيس “سارتر”
بوضوح وتفصيل؛ حيث قال“ :كنا نأخذ النوابغ من أبناء
آ�سيا وإفريقيا ،ونأيت هبم إىل بالدان ،ونطوف هبم عوامصنا؛
حىت يعتادوا عاداتنا ،ويتثقفوا بثقافتنا ،و ُنلقي يف أفواههم ً
مجال
خضم���ة تلتصق بأ�سناهنم ،فال يتلكمون إال هبا ،مث نر ّدمه إىل
بالدمه ،فيتلكمون ً
بدال عنا ،واألمه من ذكل أهنم مينعون
غريمه من الالكم”.
	•ورمغ أن مرشوع “انبليون” قد سقط هبزمية محلته العسكرية،
إال أنه ُأتيح هل أن جيد من حيققه نيابة عنه ،وهو “محمد عيل”
اذلي تولىَّ حُ مك مرص بعد خروج الفرن�سيني ،ذكل أن “محمد
عيل” تبنَّ املرشوع الغريب ابلاكمل ،وحقق لفرنسا َّ
لك
ما اكنت تريده ،وال يتبادر إىل ذهن أحد أنين أتَّم “محمد
حب هذه التجاوزات،
عيل” ابلعامةل أو اخليانة ،فأان ال ُأ ُّ
ولكن الرجل وجد نفسه عىل مفرتق طرق ،وأنه ال بد من
هنضة وتغيري ،فاكن أمامه التغيري والتجديد من ادلاخل ،من
داخل اجملمتع وثقافته ومؤسساته القامئة ً
فعال ،وقد اكنت قادرة
عىل ذكل ،واكن أمامه يف نفس الوقت التغيري عىل اخلط
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الغريب امل�ستورد ،يزيِّنه هل قناصل ادلول األوربية ،فا�سمت َع
لوالكء املرشوع الغريب ،ورفض الا�سامتع لعلامء األزهر،
ولقادة الفكر يف األمَّة ،ومعل عىل تنحيهتم وهتميشهم ،بل
نفى بعضهم ،وجسن بعضهم ،واختذ مستشاريه ومعاونيه من
الفرن�سيني ،ومن يدور يف فلكهم ،اكن ذكل اجهتا ًدا خاط ًئا
تآمرا أو عامةل -ولعهل اقتدى فيه بآخرين �سبقوه
منه -وال أقول ً
يف العامل اإلساليم( ،وذلكل حديث آخر يطول).
أسْ َلس “محمد عيل” قياده لهؤالء ،فاكن مرشوعه الهنويض فرن�س ًيا
تغريب ًيا يف ُلحْ مَته وسُ داه ،وحىت ال نلقي الالكم عىل عواهنه بغري
دليل ،نشري إىل املظاهر اآلتية اليت تشهد مبا نقول:
أ -اكن ديوان املدارس اذلي أنشأه “محمد عيل” �سنة 1837م،
وه���و مبثابة إدارة للمدارس العليا واخلصوصية (أي املتخصصة) اكن
جمللس يتكون من:
اإلرشاف عىل هذا ادليوان ٍ
1ـ لكوت بك.
2ـ كياين بك.
3ـ أرتني بك.
4ـ أسطفان بك.
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5ـ حسلكتيان.
6ـ فارين بك.
7ـ المبيري بك.
8ـ هامون بك.
9ـ دوزول بك.
10ـ مصطفى خمتار بك.
11ـ رفاعة رافع.
12ـ محمد بيويم.
وكام ترى لكهم غربيون فرن�سيون إما ًمحلا ودمًا ،وإما ثقافة وهوى،
اكلثالثة األواخر.
ب -كذكل اكن توجيه طالب البعثات إىل فرنسا ،حيث اكن تأثري
التغريب فهيم أشد ،كام اعرتف بذكل “سارتر” فامي نقلناه من الكمه
آن ًفا ،وقد بلغ عدد هؤالء  319مبعوثً اكن من بيهنم أربعة من بيت
“محمد عيل” :اثنان من أبنائه ،واثنان من أحفاده ،أحدهام إسامعيل بن
إبراهمي اذلي صار اً
حامك ملرص ،وأعلن يوهما أن مرص قطعة من أورواب
“واكن من أمره ما اكن”.
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ج  -اكن املرشف عىل هذه البعثات يف فرنسا “م�سيو جومار”
أ�ستاذ “رفاعة الطهطاوي” ،وقد قال عنه “رفاعة الطهطاوي”“ :وشهرة
“م�سيو جومار” وحُ سن تدبريه يُوقع يف نفس اإلنسان من أول وهةل
تفضيل القمل عىل ال�سيف؛ ألنه يدبِّر بقلمه ما ال يدبَّر ابل�سيف ألف
جعب فباألقالم ُت َساس ادلول”.
مرة ،وال َ
فهل اي ُترى اكن �شيخنا رفاعة يشري إىل نشاطه الا�ستعامري
التبشريي؟ أم إىل هجوده يف اخملابرات الفرن�سية؟ أم إىل خطورة أثره
يف صياغة عقول واجتاهات وميول وعواطف طالب البعثات؟ ما
اذلي اكن حيركه “جومار” بقلمه؟ تأمَّل!
د -ب���ل ن�ستطيع أن نقول :إن النفوذ الفرنيس يف مرص بلغ درجة مل
يبلغها أايم امحلةل عىل مرص ،يكفي ً
مثاال عىل ذكل أنه عند الاحتفال
بوضع جحر األس���اس للقناطر اخلريية �سنة 1847م تصاحي الفرن�سيون:
“ن�ش�رب خنب محمد عيل وانبليون” ،وتع َّمدوا فامي ألقوه من لكامت أن
يذكروا بفضل أايدي حكومهتم البيضاء عىل محمد عيل.
	•وكأن الفرن�سيني ْأخ ِرجوا همزومني عسكرياً  ،فأعادمه “محمد
عيل” م�سيطرين هِّ
وموجني ثقاف ًيا وتربوياً  ،بل و�سيا�س ًيا ،وال
حول وال قوة إال ابهلل.
37

واذلي يعنين���ا من لك ذكل هو أثر هذه ال�سيطرة يف الثقافة
والتعلمي ،اذلي عبّت عنه املؤرخة اإلجنلزيية “هيلني ريفليلني” بقولها:
“إن التفكيك الثقايف املرتتب عىل �سياسة محمد عيل الرتبوية املبتورة
أم ٌر ي�ستحيل تقديره ،ولكن آاثره ما زالت حمسوس���ة يف مرص حىت
اليوم دون جدال”( .جمةل الفكر العريب عدد  32صـ .)46
ويف دورة أخرى من دورات التارخي واألحداث انتقلت ال�سيطرة
دائرا ال هيدأ بني اجنلرتا وفرنسا عىل
إىل اإلجنلزي ،ذكل أن الرصاع اكن ً
اقتسام العامل العريب واإلساليم ،اكن التسابق بيهنام ال هيدأ ،ومعلوم
مش���هور أن األسطول اإلجنلزيي حاول أن ي�سبق أسطول انبليون
وحي���ول بينه وبني احتالل مرص ،فلام �سبقه انبليون ،ونزل إىل مرص،
ُ
ّ
األسطول اإلجنلزيي يتحيَّ الفرصة حىت ا َّ
نقض عىل األسطول
ظل
الفرنيس يف خليج “أبو قري”َّ ،
وحطمه يف تكل املوقعة املشهورة ،مث
ملا فشلت امحلةل الفرن�سية العسكرية عىل مرص وخرجت مهنا �سنة
1801م ،جاءت اجنلرتا حبملهتا املعروفة حبمةل “فريزر” �سنة 1807م،
وملَّا اكن الشعب مل يدجَّ ن بعد ،فقد رُ ّدت امحلةل عىل أعقاهبا ،همزومة
مدحورة.
وظل���ت اجنلرتا عىل حالها ،مل ت ْنَ عن هدفها يف احتالل مرص،
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فتدسّ ست عن طريق القروض ،والرشاوى ،حىت حصلت عىل
موطئ قدم ،وأخذت تعمل بدأب حىت َّمتكنت من حتقيق مأرهبا،
واحتلت مرص �سنة 1882م أي بعد هزميهتا خبمس و�سبعني �سنة،
وملا س���قطت مرص سألت اجنلرتا رجلها األول َّمعا يلزمه إلحاكم
ال�سيطرة عىل البالد؟ فأجاب “كرومر” :إنِّ قادم بنفيس إىل لندن
لهذا الش���أن ،وهناك مل يطلب من قيادته ال مز ًيدا من الس�ل�اح ،وال
مز ًيدا من اجلنود ،وإمنا طلب مهنم خرباء يف الرتبية واملناجه ،فز ّودوه
ابخلبري اخلطري “مسرت دنلوب” اذلي َّ
سيطرا عىل التعلمي يف
ظل م� ً
دهرا ،يصوغ مناهجهِّ ،
وحيدد أهدافه ،واكن هذا ا�سمترا ًرا أو
مرص ً
ا� ً
ستكامال لل�سيطرة الفرن�سية ،بل اكن هذا أكرث جرأة ،وأكرث بشاعة؛
حيث ُتسانده �سيطرة عسكرية أو احتالل اكمل للبالد ،ومنذ ذكل
اليوم أخذ “دنلوب” يضع لألمَّة نظام تعلميها ،اذلي اكن من أثره ما
عبرّ عنه �شيخنا محمود شاكر بقوهل:
“خترجي أجيال متعاقبة من تالميذ املدارس يرتبطون ار ً
تباطا وثي ًقا
هبذا التحول حنو اإلجعاب املزه ّو ببعض مظاهر احلياة األوروبية،
ونَ ْقد مظاهر احلياة يف بالدمه ،مع اإلميان بأن ما ُأ ِجعبوا به عند الغرب
هو رسُّ ق َّوهتم ،وأن ما عندان هو رسُّ ضعفنا واهنياران ،وذكل عن
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طريق تفريغهم تفري ًغا ً
اكمال من ماضهي���م لكه ،مع هتك أكرث العالئق
اليت تربطهم هبذا املايض اجامتع ًيا وثقاف ًيا ولغوياً  ،ومع ملء هذا الفراغ
ابلعلوم والفنون واآلداب ،ولكهنا فنوهنم مه ،وآداهبم مه ،واترخيهم مه،
ولغاهتم مه ،أعين الغزاة” .أ.هـ.
وتصدي ًقا لهذا اقرأ معي ما قاهل العامل املرصي الشهري “فاروق الباز”
حني قال“ :خرجت من التعلمي املرصي وأان أعرف لك يشء عن
جبال “رويك” يف أمرياك ،ومل أعرف شي ًئا عن منامج “أبو طرطور”
يف السويس”.
مث نعود لالكم �شيخنا ال�شيخ محمود ش���اكر“ :وقد تولىّ نظام
مئات من
“دنلوب” تأسيس ذكل التدمري يف املدارس املرصية ،مع ٍ
م���دارس اجلاليات األجنبية ،اليت يتاكثر عىل األايم عدد من ُتض ُّم من
أبناء املرصيني وبناهتم ،وقد اكن ما أراد الغزاة.
ومل يزل األمر إىل يومنا ه���ذا م�س ًمترا عىل ما أرادوا! بل ازداد
بشاعة ومع ًقا يف سائر أحناء العامل العريب واإلساليم -بظهور دعوات
خمتلفة؛ اكدلعوة إىل الفرعونية ،والفينيقية وأ�شباه ذكل ،يف الصحافة
والكتب املؤلفة؛ ألن تفريغ األجيال من ماضهيا املتد ِّفق يف دماهئا
مر ً
مباض آخر ّ
يغطي عليه،
تبطا ابلعربية واإلسالم ،حيتاج إىل امللء ٍ
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ُغرق يف ال ِقدم والغموض ،لزيامح بقااي ذكل املايض
مباض ابئد م ٍ
جفاءوا ٍ
املتد ِّفق احلي اذلي يوشك أن يمتزق وخيتنق ابلتفريغ املتواصل” .أ.هـ.
وما قاهل �شيخنا ال�شيخ محمود شاكر َش ِهد به اخلبري الرتبوي املعروف
األ�ستاذ “حلمي فريد اتدرس”؛ حيث قال“ :خمطئ من ظن أن نظام
تعلمين���ا تغيرَّ أو تط َّور منذ وضعه “دنلوب” ،فلك ما يقال عن تغيري
أو تطوي���ر هو حركة يف إطار مرشوع “دنلوب” ونظامه” (من لكمة
نرشها يف جريدة األهرام).
ومن هذا الباب ً
أيضا ما اكن ير ّدده الش���هيد �سيد قطب كثريًا:
“إن الا�ستعامر ال يربض عىل شاطئ القناة ،يف املعسكرات اليت تض ُّم
مثانني ألف جندي بريطاين ،وإمنا الا�ستعامر احلقيقي يربض يف شارع
الفليك”؛ يشري بذكل إىل وزارة الرتبية والتعلمي ،حيث تقع يف هذا
الشارع.
وكذكل قوهل يف مقال هل يف جمةل الرساةل العدد  995بتارخي 28
يوليو 1952م“ :إنين أنظر يف اترخي الا�ستعامر فال أاكد أجد هل إ�سنا ًدا
إال من املتعلمني ..لك الرجال اذلين ق ّدموا لال�ستعامر خدمات خضمة،
اذلين َّهمدوا لال�ستعامرّ ،
ومكنوا هل ،اذلين كشفوا هل عن عورات البالد
ومقاتلها ،اذلين تولّوا عنه حتطمي معنوايت الوطن ،وقواه الاكمنة،
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اذلين جعلوا أنفسهم �ستا ًرا ملساوئ الا�ستعامر وخمازيهّ ...لكهم اكنوا
من املتعلمني” أ.هـ.
ولكن اذلي صور هذا التدمري أبلغ تصوير وأبشعه ،هو ما قاهل
أحد اذلين خططوا هل ،وتولّوا كربه ،ذكل هو “اللورد كرومر” ،جاء
ذكل يف كتاب���ه مرص احلديثة ،ونقهل عنه العلاّ مة أبو احلس���ن الندوي
يف كتابه “الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية”ً ،
قائال“ :إن
الل���ورد كرومر اذلي اكن أكرب رائد إىل تغريب مرص ،والعامل العريب
ابلتت ُّبع ،قد ص َّور بنفس���ه اجليل املرصي اجلديد اذلي نشأ يف أحضان
التعلمي اجلديد ،وآمن ب�سيادة الغرب وفضل حضارته ومبادئه تصو ًيرا
صاد ًقا دقي ًقا ،قد يُنسب إىل املبالغة والقسوة والتشاؤم ،إذا صدر
عن قمل ِّ
مفكر إساليم ،أو عامل مسمل متح ِّفظ ،ولكن صدوره عن قمل
رجل اكن من أكرب دعاة التغريب يف الرشق ،جي ِّرده من لك مبالغة
وهتوي���ل ،ويضفي عليه قمية علمية كبرية ،وجيعهل وثيقة اترخيية ت�ستحق
لك اهامتم”.
“إن اجملمت���ع املرصي يف مرحةل الانتقال والتطور الرسيع ،واكنت
نتيجته الطبيعية أن وجدت جامعة من أفراد مه “مس���لمون” ،ولكهنم
متج ِّردون عن العقيدة اإلسالمية واخلصائص اإلسالمية ،وإن اكنوا
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“غربيني” ،فإهنم ال حيملون القوة املعنوية ،والثقة بأنفسهم ،وإن املرصي
اذلي خضع للتأثري الغريب ،فإنه وإن اكن حيمل الامس اإلساليم ،لكنه
يف احلقيق���ة ملحد وارتيايب ،والفجوة بينه وبني عامل أزهري ال َّ
تقل عن
الفجوة بني عامل أزهري وبني أورويب”.
أرأيت؟ هذا هو تصوير أحد دهاقني التدم�ي�ر والتغريب ،آلاثر
فعهل ،ومثرة ختطيطه وهجده ،لو قال هذا عن املتغربني ُ
أحد علامء
اإلسالم ودعاته ،التّم ابلتط ّرف ،واإلرهاب ،والتكفري ،فهل توافق
عىل ما قاهل “كرومر”؟
أان خشص ًيا ال أوافق!! مفا رأيك؟
ليس هذا تفس�ي�رًا تآمريً للوقائع واألحداث ،ولكنه تصوير للواقع
ابألدةل والرباهني ،بيان حلقيقة الرصاع اذلي ال هيدأ ،وال ينهت�ي� ،س َّنة
ْض
للّ ال َّن َ
هللا يف خلقه� ،س َّنة التدافعَ { :ولَ ْو َال َد ْف ُع ا ِ
اس بَع َْض ُه ْم بِ َبع ٍ
لَّ َف َس َد ِت َاأل ْر ُض َولَ ِـكنَّ ا َ
للّ ُذو َف ْض ٍل عَلَ ْالعَالَ ِمنيَ} [سورة البقرة:
.]251
أع�ل�م أن البعض �سيقول :دامئًا ِّنعلق جعزان وقصوران عىل اآلخرين،
حىت هجلنا بتارخينا وفساد مناجهنا ،أين حنن؟ هل حنن دامئًا مفعول
بنا؟! هل ي�ستحيل علينا أن نكون فاعلني؟؟
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وأقول :إننا نفسِّ وال نربِّر ،التفس�ي�ر هو معرفة رسِّ الظاهرة،
وأبعادها وحدودها ،التفسري هو التشخيص ،والتشخيص هو اخلطوة
األوىل يف العالج.
وأما التربير فهو ْالامتس األعذار ملا اكن ،وإعف���ا ٌء من امل�سئولية،
وترضي���ة ابلواقع ،وحنن ال نقول بذكل ًأبدا ،بل إننا حيامن نبحث عن
جذور هذه العلل ،ندعو يف نفس الوقت إىل الثورة علهيا ،والتخلص
مهنا ،والاغتسال من أوضارها ،وننعى عىل من ا�ستاكن لها ،وريض
حساب ومؤاخذة ً
ٌ
أيضا.
هبا أو ساعد عىل قبولها ،ففي هذا التفسري
َّمث إن أمتنا مل تكن ًأبدا مستس���لمة ملا يُفعل هبا ،فالتارخي يؤكد أن
ٍّ
جتديدي من
مبرشوع
مرشوع “محمد عيل” لقي مقاومة عنيفة ،ومقابةل
ٍ
داخل ثقافتنا وتراثنا ،ولكن السلطان “محمد عيل” الغامش ،نكلّ بقادة
الرأي والفكر ،ووأد مرشوعهم ،ولكهنم مع ذكل مل يستسلمواَّ ،
وظل
هذا املرشوع ح ّيا إىل يومنا هذا حيمهل ٌ
رجال ُأصَ الء أطهار ،وليسوا
بأدعي���اءً ،
جيال بعد جيل ،منذ ال�شيخ معر مكرم ومن معه إىل علامء
الصحوة ودعاهتا ،اذلين حفلت املكتبة اإلسالمية بأعامهلم العلمية اليت
يوم ما ييضء جوانب املرشوع احلضاري اإلساليم،
حتمل لنا لك ٍ
ويوضحِّ قسامته ،ويبينِّ خطورة مرشوعات التغريب والتخريب اليت
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تب ّنهتا دولتنا منذ قرنني من الزمان ،منذ عهد محمد عيل �سنة 1802م،
فمل حنصد مهنا إال ما نعانيه اآلن من اهنيار واندحار.
فنحن -سواد األمة -مل نستسمل يومًا ،ومل نكن ً
مفعوال بنا ،وإمنا
املأس���اة يف القرشة املتغربة اليت مُلئت أفواهها “هناك” -كام قال
“سارتر” -وجاءت لتنطق نيابة عهنم هنا ،هؤالء مه اذلين م ُِّكن هلم
من قيادة الفكر ،والهمينة عىل مناجه الرتبية والتعلمي ،ومنابر اإلعالم،
ومراكز التثقيف ،وكام قال “سارتر”“ :مينعون غريمه من الالكم”.
ولكن مع لك هذا َّ
ظلت أمتنا ح َّية فاعةل ،و ًأبدا لن متوت.
جعب أهنم دسُّ ���وا بضعة أسطر يف كتاب التارخي تقول“ :إن
ومن ٍ
عرص الهنضة بدأ حبمةل انبليون؛ حيث استيقظ الرشق عىل طلقات
مداف���ع انبليون ،اذلي جاء إلينا بأول مطبعة عربي���ة ،وأول مرمس
للخرائط ،وأول معمل للكميياء”.
ومن أجل هذه األسطر صار الغازي املبري اذلي دخل األزهر
خبيوهل ،اذلي ه ّدم القاهرة ،وح ّرقها ،اذلي كتب ّ
خبط يده إىل ق ّواده
يف األقالمي يقول للك مهنم“ :اقتل لك يوم من ثالثة أشخاص إىل
مخسة ،واقطع رؤوسهم ،و ْارفعها عىل الرماحُ ،وط ْف هبا يف مجيع أحناء
إقلميك ،مث انصبهْ ا طوال اليوم؛ ليتحدث بذكل الناس ،إنك إن فعلت
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ذكل َ
مألت القلوب ابلرعب واخلوف ،وألزمهتم اخلضوع واخلنوع ،إنين
يوم يف القاهرة ،فافعل مثيل”.
أفعل ذكل لك ٍ
أسطر التارخي لنا ،حىت
هذا السفاح املبري اذلي َزي ّفت صور َته ُ
وجدان محةل واس���عة من جامعة املثقفني “الرمسيني” تدعو لالحتفال
مبرور مائيت عىل جميء انبليون إىل مرص.
هل رأيت يف ادلنيا لكها أمَّة حتتفل وتبهتج بذكرى جميء غازهيا؟
ولكهنا العاطفة اليت تصنعها بضعة أسطر يف كتاب التارخي.

******
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()5
وهذه يه آاثرها )*(
قدمنا ً
أجيال
قبال احلديث عن بعض وسائل التدمري اخلبيث لثقافة ِ
ما سمُ ّ ي “عرص الهنضة” ،وكيف ّمت تفريغ هذه األجيال من ماضهيا لكه،
و َه ْتك العالئق بيهنا وبني ثقاف ٍة اكم ٍةل متاكمةل ،ومن ّمث تشكيل ِوجداهنا،
وتنفريها من ماضهيا ،وتبغيضه إلهيا ،وأرشان إىل ما اكن من مقاوم ٍة
لهذا التدمري ،وأن تيا ًرا قوياً من أبناء هذه األمة ،حاول التص ّدي لهذا
الطوفان املهكل ،ولكن السلطة اكنت ابملرصاد ،فساندت مرشوع
(*) هذا العنوان والذي قبله م�ستعار من �شيخنا حممود �شاكرّ ،برد اهلل م�ضجعه.
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التغريب والتخريب ،وأعاهنا عىل ذكل ما ج ّد من منجزات وخمرتعات
العرص ،حبيث ابتت ادلوةل قادرة عىل أن تتحكمَّ فامي يسمع الناس،
ألحد
وفامي يقرؤون ،وفامي يشاهدون ،وكيف يسمُرون ،وال ُيسمح ٍ
أياًّ من اكن -أن يقعد مقعد التوجيه والتعلمي والتثقيف ،أو ميتكل أيةبإذن من ادلوةل ،حىت خطبة
و�سيةل من وسائل التوجيه والتعلمي إال ٍ
امجلعة ،حىت ادلرس يف املسجد ،لك ذكل صار بيد ادلوةل ،و َد ْع عنك
ما ظهر أخريًا من �شبكة املعلومات ادلولية “اإلنرتنت” ،فإهنا -مع
قدرهتا اليت ال ينكرها إال ماكبر -ال ُتغين غناء التوجيه املبارش ،واللقاء
املبارش ،مث إهنا ما زالت حمدودة الانتشار ،ال تتاح للك الناس.
ُ
قلت :مع لك ذكل هناك تيار أصيل يف األمة مل يستسمل ،ومل
يتخاذل ،ومل خيضع ،وما زال ينادي بأعىل صوته “اإلسالم هو احلل”،
وهذا تيار عريض يشمل -بأطيافه املتعددة -عامة أبناء هذه األمة.

***
ولكن هل جنا هذا التيار متامًا؟
إن مما يفزعين -منذ عقود من الزمان -هذا اخللل اخلطري يف ثقافة
هذا التيار ،فهو اذلي ّنعلق عليه اآلمال ،ولكن هذا التيار مل يسمل من
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هذا التدمري الثقايف ،وأصابه منه ٌّ
رش م�ستطري ،نراه يف ثقافة علامئه
ودعاته ،مفا ابكل مبن دوهنم!!
إن موقف دعاة اإلسالم وعلامئه من اترخينا اإلساليم ليس أقل
سوءًا من موقف العلامنيني ،بل ال�شيوعيني امللحدين ،بل إن عاطفة
هؤالء العلامء وادلعاة ،قد تكون أحياناً أش ّد وأقىس وأعنف جتاه
بعض رموز التارخي اإلساليم ورجاهل؛ ذكل أهنم حي�سبون هذا غري ًة
عىل اإلسالم ،ودفاعًا عنه جتاه هؤالء احلاكم اذلين ا�ستغلوا اإلسالم
وعبثوا به ،كام �شُ ّبه هلم.
وقد مىض يب الزمن وأان أتلكم يف صفوف اإلسالميني ،منادياً
برضورة تطهري هذه الثقافة التارخيية من األاكذيب اليت ير ِّددها ادلعاة،
ويسطرها العلامء ،وتنقيهتا من املبالغات البشعة ،وعالهجا من القصور
والنقص ،وتنقيهتا من سوء التفسري ،وخطأ التعليل ،وقد ُ
بدأت ذكل
منذ عقود -كام قلت -ولكين كنت ُأخا ِف ُت به أ َّول األمر بني تالميذي
وأبنايئ ،حماذ ًرا أن يفهموا مين رصاحة أين أخالف �شيويخ وأساتذيت،
مث مع تق ُّدم السن بدأت أرفع صويت ً
قليال ،وبعد أن ت َّوجنا املشيب
عال ،ولكن ًأبدا مل أجرؤ يومًا عىل أن أواجه
رصت أصدع هبا ٍ
بصوت ٍ
ً
أحدا من ال�شيوخ الكبار مبا قرأته هل ،أو مسعته منه ،ذكل أين من
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اجليل اذلي يعرف لأل�ستاذ حقه ،ولل�شيخ قدره ،فقد كنا يف أ َّول
نشأتنا إذا لقينا األ�ستاذ يف الطريق إن مل ن�ستطع أن نرتكه ونسكل
غريه ،تركنا هل “لَ َق َم” (أي وسط) الطريق( ،أ�ستثين من ذكل موقفني
�سيأيت ذكرهامُ -فرض ّعيل ً
فرضا أن أر ّد قول �شيويخ).
واآلن وقد دعا داعي الرحيل ،بدا يل أن أحرص بعض ما َّ
جسل ُته
مما وقع يل من الكم العلامء وادلعاة بعامَّة ،و�شيويخ و�شيوخ ادلعوة
خباصة ،حىت إذا جمُ ع ذكل يف صعيد واحد ظهر خطره ،وبدا جحمه،
فيتن َّبه هل الغافلون ،ويعرف أثره الباحثونَ ،ف َينهْ ُضون إىل ما نرجوه
من تصحيح وتقومي ،أما ترك ذكل مغمو ًرا يف عمل أحصابه ،مبثوثاً يف
ثنااي صفحات كتب مط َّوةل ،فغال ًبا ال يتن َّبه هل أحد ،ويُرتك يفعل فعهل
اكلسم اخلبيث يقتل وال يظهر هل أثر.

وأحب ً
معان:
أوال أن أؤكد عدة ٍ

 .1أنين -حاشاي -مل أذكر هذا عائ ًبا قادحً ا؛ فهؤالء يف مجلهتم
علامء عظامْ ،
تعلمت عىل أيدهيم أجيال ،وما زالت كتهبم
معامل يهُ تدى هبا ،وصُ ً
ٌ
وعيون ث َّرة ميتع مهنا
وى عىل الطريق،
الباحثون ،ويتكئ علهيا ادلارسون.
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 .2مث إن كثريًا مهنم مجع بني العمل والعمل ،جفاهد يف سبيل هللا،
وأوذي فصرب ،وامتحن فصابر ،ومات ً
جماهدا وال�سيف يف
يده ،مفن ي�ستطيع أن يقدح أو يعيب هؤالء؟
 .3إنين لن أرصح بأسامهئم (اآلن عىل األقل)؛ لالعتبارات اآلتية:
أ -إن بعض ق َّراء هذه الصحف اليومية من النا�شئني رمبا مل يكن قد
قرأ ألحد من هؤالء شي ًئا ،وقد مسع به وجبهاده ،فإذا قرأ هل اآلن ً
بعضا
من هذه ال�شناعات ،لن يقرأ هل شي ًئا ُ
بعد ،فنكون قد ارتكبنا جُ رمني:
أحدهام :أننا حُ لنا بني هذا الفىت وبني كتب ال�شيخ وعلمه.
واثنهيام :أننا نكون قد وقعنا فامي نهن�ى عنه من أن نعرض لشخصية
ما من جانب واحد ،ف ُننقصها حقها ،مفا ظ ُّنك لو اكن هذا اذلي نعرضه
ّ
وجنليه هو هفوة أو سقطة ،ال تساوي شي ًئا يف جنب عمل صاحهبا ،بل
مغمورة يف حبره ،كام قيل.
ب -إن حُ ّب هؤالء -ال شك -قد �سبق وامتكل قلوب الكثريين
ممن �سيقرؤون هذا الالكم ،فإذا رآان ننسب هلم شي ًئا من األخطاء أو
املآخذ ،ف َ�س َي ْلوي عنقه وينرصف عنك ،ولن يسمع كل ،هذا إذا مل
تدفعه عاطفته إىل الغضب والثورة ل�شيخه ،واهتام من يعيبه بأنه يبغي
الصيت والسمعة والعياذ ابهلل (تذكر“ :حبك اليشء يُعمي ويُص ّم”).
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ج -إننا ل�سنا يف مقام تقومي وحما�سبة ،حىت يلزم إلحقاق احلق
ومه إىل صاحبه.
ن�سبة لك زلل أو ٍ
د -إن لك ما يعنينا هو بيان جحم هذا اخللل واخلطر ،وبيان خطئه
وخلهل ،ال يعنينا َمنْ قاهل ،و َّمعن صدر ،وهذا يتيح لنا مشاعر حمايدة
عند املتلقي (أعين القارئ) ،فنيسرّ هل أن يناقش املسأةل مبنجهية
علمية غري واقع حتت أي تأثري.
هـ -إن هذا أقرب إىل مهنج ال�سنة النبوية اذلي َّ
النيب
تعلمناه من ّ
صىل هللا عليه وسمل“ :ما ابل أقوام يقولون ....أو يفعلون”...؛ فالغاية
تصحيح اخلطأ برصف النظر عن صاحبه.
و -إن ما يقال عن “املهنج” و“التوثيق” ال ميكن أن يكون هل ماكن
هنا إذا أح�س َّنا قراءة البنود السابقة وتدبَّرانها.
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()6
وهذه يه آاثرها
يف اللكمة السابقة ب َّي َّنا أن ً
أحدا مل ينج من آاثر هذا التخريب
والتدمري الثقايف ،وال حىت علامء اإلسالم و ُدعاته ،وقلنا :إننا �سنجمع
جسلناه من واقع كتهبم ،حىت يكون ً
شي ًئا مما َّ
دليال عىل خطورة أثر
هذا اذلي اكن ،كام قلنا :إن مهنجنا عدم الترصحي ابمس ٍّأي من هؤالء،
ووضحَّ ن���ا رسَّ هذا املهنج ،واليوم نبدأ بعرض ما يت َّيرس من هذه
النصوص.
أ -أ�ستاذ جليل ،وعامل من علامء اإلسالمُ ،شغهل العقيدة ،والفلسفة
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والفكر ،يقول يف مقدمة كتابه ...“ :ومل يكن اإلسالم دي ًنا مغل ًقا ،بل
رسعان ما انفتح العامل اإلساليم للك داخل فيه( ،وسرنى ُ
بعد َ
أحد
خلفاء األمويني -ويف األمويني روحٌ جاهلية معياء -يضيق صدره حني
يس���مع أن العدد األكرب من احمل ّدثني والفقهاء واملعارصين هل مه من
املوايل ،أي من أصول فار�سية) ،وقد اكنت احلرية الفكرية مزية احلمك
اإلساليم يف البالد املفتوحة ،وقد دعت هذه احلرية الكثري من أبناء
األمم املغلوبة إىل عرض آراهئم ومعتقداهتم ،بل إىل مناقشة املسلمني
يف عقائدمه ...إخل” .أ.هـ بنصه.
فانظر هذه العبارة“ :ويف األمويني روح جاهلية معياء” ،وتأمّل،
تالحظ ما يأيت:
	•أن العبارة جاءت هبذا احلمك القايس القاطع بأسلوب التعممي
“األمويني” والتعممي ليس أسلوباً علم ًيا ،كام يعرف -ال شك-
أ�ستاذ املناجه.
	•أن الكتاب يف اترخي الفكر ،وليس يف التارخي ال�سيايس.
	•أن العبارة عن بين أمية لكها مقحمة يف ال�سياق ،وال ُتضيف
معىن ّ
خيتل الالكم بدونه ،أو يقرص عن أداء الغرض منه ،فلو
َ
حذفت العبارة لكها ،وقلت“ :مل يكن اإلسالم دي ًنا مغل ًقا ،بل
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داخل فيه ،وقد اكنت
رسعان ما انفتح العامل اإلساليم للك ٍ
احلرية الفكرية مزية احلمك اإلساليم ...إخل”.
انظر ،وتأمَّل الالك َم دون هذه العبارة احملذوفةْ ،
جتده -ال ش���ك-
أكرث ا�ستقامة واتسا ًقا ،ووضوحً ا.
	•إن بناء العبارة احملذوفة هبذه الصورة من تقدمي وتأخري ،وألفاظ
قا�سية مثل“ :روح جاهلية  +معياء  +يضيق صدره” ،لك
هذا -كام يقرر علامء البالغة -يشهد بقوة العاطفة الاكمنة وراء
هذه األلفاظ؛ فعاطفة البغض لبين أمية اليت نشأ علهيا العامل
اجلليل ،يه اليت جعلته يقذف هبذه “العبارة” هبذه احلدة،
وهبذا العنف ،من غري أن يكون لها جمال أو منا�سبة.
	•أن خطورة مثل هذه األحاكم القا�سية اليت تصدر عىل هيئة
ّ
أخطر من العبارات
كتاب مثل هذا ُ
مسلامت وبدهيات ،يف ٍ
املط ّوةل والالكم املفصل يف شأن ادلوةل األموية أو األمويني،
ً
متصال تتاح الفرصة للنظر يف
حفيث يكون الالكم مط ّو ًال
األ�سباب اليت أدت إىل احلمك امل�ستخلص منه ،أما إلقاء هذه
األحاكم القا�سية هكذا عىل هيئة ّ
مسلامت ،فذكل أبعد أث ًرا،
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وأقرب إىل القبول والا�ستقرار يف ذهن املتل ِّقي ،وهذا هو ما
يعبرِّ عنه علامء الرتبية ابخلربة املصاحبة ،أو التعلمي املصاحب.
	•ومن أجعب العجب أن العبارة اليت حاكها عن أحد اخللفاء
األمويني ،وبىن علهيا هذا احلمك البشع ليس لها �سند ،وال
أصل لها هبذه الصورة.
	•مث عىل فرض حصهتا ،فهل ُتثبت أنَّ يف األمويني “روح جاهلية
معياء”؟
	•واذلي ال ينقيض منه العجب أن الكتاب اذلي يق َّدم هل عاملنا
اجلليل هو عن املهنج العلمي ،أو مناجه التفكري ،فهل من املهنج
بناء هذا احلمك عىل مقدمات ابطةل؟
مفا رسُّ لك هذه الثورة؟ أو رسُّ هذه البغضاء لبين أمية اليت جعلته
ينىس أ َّوليات املهنج؟ أليست سطور التارخي وراء لك ذكل!!
ب -وعاملنا اجلليل هذه املرة ممن ي�شتغلون ابدلعوة ً
أيضا ،ويشارك
جبهد ابرز يف جتلية ماكرم الرشيعة ،وتوجيه
يف الصحف واجملالت ٍ
ال�شباب.
مث هو ً
أيضا من “احملققني” اذلي���ن يعملون بتحقيق كتب الرتاث،
ومعىن ذكل أنه ممن يعرفون لتارخي هذه األمَّة ح َّقه ،وير َع ْون قدره.
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جند �شيخنا هذا حيقق كتاباً تراث ًيا حيوي ترامج لبعض الصحابة
رضوان هللا علهيم -من بيهنم الصحايب اجلليل أبو ذرٍّ ،ويف احلديثعن وفاة أيب ذ ٍّر يأيت ذكر “ال َّربذة” فيقوم احملقق اجلليل ابلتعريف هبا
يف الهامش عىل هذا النحو“ :ال ّربذة” ب َُليدة قرب املدينة ،وفهيا مات
أبو ذ ّر ،و ُد ِفن بعد أن ُن ِفي من املدينة” .أ.هـ بنصِّ ه.
لعلكّ ُترسع ابلتساؤل :وماذا يف ذكل؟ وما اذلي تأخذه عىل هذا
العامل احمل ِّقق؟
واجلواب :أن ترمجة أيب ذ ٍّر يف صلب الكتاب اذلي حي ِّققهِّ ،
تؤكد
ُنف ،بل خ���رج إىل ال ّربذة خمتا ًرا ،وي� ُّ
أن أاب ذ ّر مل ي َ
ستدل مؤلف
حبدي���ث رواه البخاري عن أيب ذ ّر
الكتاب عىل ذكل بدليل قاطعٍ ،
يُنكر فيه أن يكون عامثن قد أخرجه!!
يق���رأ احملقق ذكل ،ولكنه ال يقع منه موقعًا ،ب���ل يذهل عنه لك
اذلهول ،و ِّ
يغطي عىل ما قرأه بعينيه ُ
خمزون ذاكرته ،ومكنون عاطفته،
فال يرى ما قرأه بعينيه ،نعم مل َير ما قرأ ،وإال فقد اكن عليه أن يناقشه
يعلق عليه إذا مل يقتنع به ً
دليال ،أو ال ُّ
و ِّ
خيط بيده أنه نفي إذا اقتنع مبا
قرأ ً
دليال.
ولكنه ملَّا قرأ ومل َير اكن ما اكن ،فكتب يف هامش الكتاب
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ما يُناقض ما يف صُ لبه ..وهل يكون ذكل إال ألنه قرأ ومل َير!!
ورسُّ ذكل أنه تعلمَّ  ،وقرأ ،ومسع مئات املرات أن عامثن نفى أاب ذ ّر
الصحا ّيب الزاهد ،واإلنسان النبيل يتعاطف دامئًا مع املظلوم ،ويكره
الظ�ل�م والظلمة ،فا�ستق َّر يف عقل ال�شيخ اجلليل ،منذ الصغر ،أن أاب
ذ ّر مات غري ًبا منف ًيا مظلومًا ،وعن هذا ا�شتعلت العاطفة جتاه طريف
القضية ّ
شب عىل ذكل وشاب
لك مبا ي�ستحق ،فإذا قرأ -بعد أن َّ
عليه -أن عامثن بريء ،وأن أاب ذ ّر مل ي َ
ُنف كيف ي�ستوعب ذكل؟؟
هذا ما أراه تفسريًا ذلكل (أنه قرأ ومل ير) ،أما أن يقول قائل :إنه مل
يقرأ النص اذلي حيققه ،فهذا اهتام خطري ال أمكل أن هِّ
أوجه إليه ،بل
ُأ ُّ
جل ال�شيخ احمل ّقق عنه ،وأجزم بأن ال�شيخ يقبل أن يُقال فيه “قرأ
ومل َير ما قرأ”؛ أي مل يقع يف إدراكه ،بل أمعته عاطفته (حبك اليشء
يُعمي ويُصم) ،يقبل ال�شيخ احملقق أن يقال فيه هذا وال ّ
ش���ك ،وال
يقبل أن يقال :إنه مل يقرأ ،وزمع أنه حقق ،حاشاه.
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()7
ملاذا التارخي؟؟
بعض الكرام القارئني يلوون رؤوسهم ،ويزمّون شفاههم ،وي�شيحون
بوجوههم ،ويقولون :التارخي! التارخي! مل هذا اإلحلاح عىل التارخي؟ أما
آن لنا أن نلتفت إىل الواقع؟ ح ّدثوان عن واقعنا املزري وكيف خنرج
منه ،وكفاان حدي ًثا عن املايض!
ولهؤالء الكرام نقول :إننا ً
أبدا -ال ننفص���ل عن الواقع ،فنحن النريد من التارخي أن يكون حقنة مورفني خم ّدر خت ِّفف من آالم واقعنا
البئيس ،وتعطينا شعو ًرا ابالعزتاز ابملايض ي�شيع فينا الرضا والسعادة،
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فننام عىل ما حنن فيه ،ونفقد اإلحساس مبا نعانيهً ،أبدا ليس هذا
ما نريده من التارخي ،فالتارخي ليس عمل املايض ،بل عمل احلارض
وامل�ستقبل ،والش���عوب تتذكر لتحيا ،وال ميكن ألمة أن تهنض من
غري أس���اس ،وال أن تقوم من غري جذور“ ،فالتارخي ليس راكمًا من
احلاكايت والقصص ،ب���ل هو ٌّ
جسل للنفس البرشية ،والفكر املبتكر،
واملرشوعات املمثرة ،والعمل البطويل؛ فاألمم الكبرية ّ
تتذكر ليك حتيا؛
ألن الن�سيان هو املوت ،والتذكر هو حاةل م���ن عودة الوعي ،وهذا
التذكر يتح َّول إىل فعل إذا ا�ستطاع أن يرتب لنفسه ً
موعدا مع العقل”.
لقد قالوا كثريًا عن التارخي وقمية التارخي ،ولكن أمجع ما قيل وأوجزه هو:
“التارخي ذاكرة األمة”.
نعم ،التارخي لألمة اكذلاكرة لألفراد ،وكل أن تتخيل إنس���اناً فقد
اذلاكرة -والعياذ ابهلل -تراه حصيح البدن ،قوي البنية ال يشكو عةل
وال توعكاً  ،ولكنه ال ميكل من أمر نفسه شي ًئا ،ال يدري من هو،
وال كيف نشأ ،وما عالقته مبن حوهل ،خت َّيل كيف يكون حاهل ،ولقد
رأي���ت حاةل من هذا ،اكن أ� ً
ستاذا لنا يف املرحةل بعد اجلامعية ،واكن
معرو ًفا ابلشدة واحلدة ،ال يهتاون يف فتيل وال نقري ،مع سعة يف العمل،
وا�ستقامة يف السلوك ،ورصامة يف الطبع ،وخت َّرجنا عليه ،وحنن مجيعًا
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نجُ ِ لهّ  ،ونق ّدره ،وهنابه ،ونتفق مجيعًا عىل أنه ال يُبارى يف ختصصه (أحد
علوم الرتبية).
وكنا نسأل عنه ،ونتت َّبع أخباره ،وذات يوم سألنا عنه ،جفاءت
اإلجابة خافتة واهنة :يف حاجة إىل دعائمك بأن يلطف هللا به!! إنه فقد
اذلاكرة ،ويتعلمّ اآلن بعض األ�شياء اليت تساعده عىل ا�سمترار احلياة،
أصبح هذا العمالق ُّ
كطفل حائ���ر حيتاج إىل من يأخذ
القوي احلا ُّد ٍ
بيده ،وهو يتحسس طريقه يف احلياة.
وهكذا األمم متامًا ،حيامن يضيع مهنا اترخيها ،تفقد ذاكرهتا ،ويضطرب
أمرها ،وتعجز عن ِّ
شق طريقها بنفسها ،فتسمل ِم ْقودها ملن يوهجها،
ويعود ميأل ذاكرهتا ،مبا جيعهل يقودها حيث يريد هو.
من أجل هذا ُنعىن ابلتارخي ،وننادي م���ن عقو ٍد مضت برضورة
تصحيح التارخي اإلساليم ،وتنقيته مما مأل صفحاته من أاكذيب ،وما
س ّودها من مبالغات ،وتفسريات اكذبة خاطئة.
وحنن إذ حن���اول ذكل ،وندعو إليه ال نبعد عن الواقع وامل�ستقبل،
فل�سنا نرتيض ابلواقع وامل�ستقبل بديال ،ولكن نريد الفهم الصحيح
للواقع ،والطريق الصحيح لصناعة امل�ستقبل ،ولن نمتكن من ذكل أمة
بغري ذاكرة (أي بغري اترخي).
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وأقول لذلين ينفرون من اإلحلاح عىل التارخي ،وادلعوة إىل بذل
اجلهود لتصحيحه ،أقول هلم :تأمَّل حوكل وتأمَّل نفس���ك ،جتد ما من
حديث يدور حوكل عن مهوم األمة ،وأوجاعها ،إال وينعطف حنو
ٍ
التارخي دامئًا ،بل ال جتد و ً
اعظا وال خطي ًبا ،وال ً
حمارضا إال وللتارخي
يف الكمه نصيب ،يرضبه ً
مثال ،ويتخذ منه ّ
مسلامت ،وبدهيات يبين
علهيا قوانني ونظرايت ،ويرتب علهيا أحاكمًا و َ
نتاجئ.
ومن هنا اكن ال بد من تصحيح التارخي ،يك ال َّ
نضل الطريق! فإذا
اكنت هذه ّ
املسلامت ،والبدهيات اليت ا�ستقيناها من اترخينا اكذبة،
جاءت األحاكم والنتاجئ اليت بنيناها علهيا خاطئة ،وما أكرث ما نراه
من ذكل وما أبشعه�( .سنحاول فامي يأيت أن نرضب أمثةل ومناذج تؤكد
هذا اذلي قلناه).
ونعود لتأكيد قمية التارخي ،فقد عبرَّ عن ذكل الاكتب الت�شييك
“ميالن هوبل” ،فامي كتبه �سنة 1917م ً
قائال“ :إن شئت استئصال
ش���عب ما ،فلتكن أول خطوة يه حمو ذاكرته ،أحرق كتبه ،واحسق
ٍ
ثقافت���ه ،ودمّر اترخيه ،مث ّلكف آخرين بتأليف كتب جديدة ،وبناء
ثقاف���ة جديدة ،واخرتاع اترخي جديد ،ولن مييض وقت طويل قبل أن
تبدأ األمَّة يف ن�سيان ما يه ،وكيف اكنت” .أ.هـ[ ..عن مقال مبجةل
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األهايل صـ  8بتارخي 1991/8/30م] ،وما قاهل هذا الاكتب الت�شييك
هو اذلي حصل معنا يف اترخينا وثقافتنا تقري ًبا ،وقد أرشان ً
قبال إىل
يشء من الوسائل واألدوات اليت اتبعت يف ذكل.
واحلديث عن خطورة التارخي ،وأثره يف انبعاث األمم ما زال
ً
لطرف من���ه ،وأرشان إليه من الكيد
موصوال ،فنقول :إن ما عرضنا ٍ
والتدبري لتشويه اترخينا ،يدخل يف ابب “التضليل املعلومايت” ،وإذا
اكن التضليل املعلومايت قد أصبح عل ًما هل نظرايته ،ومدارسه ،وتط َّورت
وسائهل ،وتن َّوعت جماالته ،وال ي�ستطيع أن ينكر ذكل عاقل ،فليس
معىن ذكل أن التضليل املعلومايت مل يظهر إال يف هذا العرص ،بل لقد
اكن موجو ًدا من قدمي ،وميا َرس بطرقه ووسائهل املتاحة حسب الزمان
واملاكن ،وإن مل تكن قد صِ يغت نظرايته ومفاهميه ،وحت َّددت قواعده،
ومتايزت مدارس���ه ،شأنه يف ذكل شأن مجيع العلوم اإلنسانية ،تنشأ
ومتا َرس ويعيش هبا الناس ما يش���اء هللا هلم أن يعيشوا ،مث ينشأ العمل
بعد ،كعمل اخلدمة الاجامتعية ً
ُ
مثال.
وآية ذكل -أعين ا�ستخدام التضليل املعلومايت قدميًا -ما كتبه
الفيلس���وف الفرنيس املعارص “رجاء جارودي” ،قال“ :يف إحدى
صفحات الكتاب الرائع ألانت���ول فرانس “فوق احلجر األبيض” يوجّ ه
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ً
ُ
سؤالا إىل مدام نوزبري :ما أتعس يوم يف اترخي فرنسا؟
أحد املؤرخني
وعندئذ قال لها املؤرخ:
عمل هبذا اليوم،
ٍ
ومل تكن مدام نوزبري عىل ٍ
إنه عام 732م ،إنه العام اذلي جرت فيه معركة بواتيه ،اليت ُه ِزم فهيا
املسلمون ،ومل ي�ستمكلوا دخول فرنسا ،يف هذا اليوم اهنزمت احلضارة
العربية أمام الرببرية الفرن�سية ،ولوال هذا اليوم األسود ما عاشت
فرنسا قروناً متطاوةل يف ظالم العصور الوسطى حىت سطعت علهيا
مشس احلضارة” .أ.هـ الكم أانتول فرانس يف كتابه الرائع.
مث يمكل “جارودي” ً
قائال :هذا النص يثري يف نفيس ذكرى ذليذة،
إذ كن���ت يف تونس �سنة 1945م ،وأثناء حمارضة يل عن ابن خدلون
وقتئذ مق ًميا عامًا
ذكرت هذا النص من كتاب أانتول فرانس -اذلي اكن ٍ
يف تون���س( -أي اً
حامك عامًا لها) ،إذ هبذا احلامك العام يأمر بطردي من
تونس ،بدعوى الرتوجي لدلعاية ضد فرنسا ،واكن لهذا احلدث دالةل
ومغزى ،من وهج���ة النظر الا�ستعامرية ،فإن جمرد تذكري امل�ستع َم ِرين
(بفت���ح املمي) بعظمة ماضهيم وثقافهتم ،اكن يعترب إهانة لال�ستعامر،
وخطرا هيدده” .انهت�ى الكم جارودي ،وهو غ ّين عن أي تعليق.
ً
ويف عهد الا�ستعامر يف إحدى دول الشامل اإلفريقي اكن أ�ستاذ
الفزيايء األجنيب يدرس نظرايت الضوء ،ويستشهد بالكم عامل قدمي
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مبتكر امسه “الهازان” ،ويذكر اترخي ابتاكراته ونظرايته ،فس���أهل أحد
تالميذه :من هو “الهازان” هذا؟ َّ
فلكفه األ�ستاذ ابلبحث عنه ،هَّ
ووجه
إىل بعض الكتب األجنبية يف اترخي العمل ،وا�ستطاع الطالب النجيب
أن يصل إىل حقيقة “الهازان” فإذا هو “احلسن بن الهيمث” ،وملا عاد
إىل أ�ستاذه هبذه احلقيقة ،الحظ أن أ�ستاذه األجنيب مل يعد ًأبدا يذكر
امس “الهازان” ،وإذا اضطر إىل احلديث عن نظرايته ،يشري إلهيا من
غري أن يذكر امس صاحهبا ،فكيف يذكر هؤالء بأجمادمه؟ وكيف ُّ
يضخ
يف عروقهم دماء الاعزتاز بإسالهمم.
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صك الانتداب
ول�ك�ي نتأكد أن هذا التضليل التارخيي أمر مقصود ،اعمل أن َّ
صك
الانتداب اذلي َّلكفت به عصبة األمم اجنلرتا حبمك فلسطني وإدارهتا،
اكن ّ
ينص يف مادته رمق  21عىل أن تضع ادلوةل
ص���ك الانتداب هذا ّ
املنتدبة ،وتن ّفذ يف ال�سنة األوىل من هذا الانتداب قانوناً خاصً ا
ابلتنقيب عن اآلاثر ،والعادايت يتضمن ...إخل” .أي أن من معل ادلوةل
املنتدبة بعث اترخي ما قبل اإلسالم ،والاحتفاظ بآاثره ،والعناية
بعادايته ،وكذكل اكن شأن الفرن�سيني يف س���وراي ولبنان ،فقد اكن
أول ما اه ّمت به الفرن�سيون أن ألّفوا يف خالل احلرب الكونية األوىل
جلاناً يف دمشق وبريوت لكتابة اترخي بالد الشام ،فكتبوا منه بعض
اترخي لبنان ،أما اترخي س���وراي ،فقد ّلكف اآلابء اليسوعيون ثالثة من
رهباهنم �سنة 1920م بكتابة هذا التارخي ،بعد أن ّقس���موه إىل ثالثة
عصور ،العرص األريم والفينيقي ،والعرص اليوانين والروماين ،والعرص
العريب.
ومن هذا الباب أن الرثي األمرييك “رولكفر” أعلن يف �سنة
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1926م عن تربّعه مببلغ عرشة ماليني دوالر أمرييك إلنشاء متحف
لآلاثر الفرعونية يف مرص ،عىل أن يلحق به معهد لتخرجي املتخصصني
يف هذا الفن ،واش�ت�رط إلمتام هذا التربع أن يكون املتحف واملعهد
حتت إرشاف جلنة من مثانية أعضاء ليس فهيا من املرصيني إال اثنان
فقط ،وأن ي�سمتر هذا اإلرشاف ملدة ثالث وثالثني �سنة ،وملا رفضت
مرص رشط اإلرشاف هذا ،قبض يده وامتنع عن التربع.
ويف �سنة 1932م ظهر كتاب “إىل أين يتجه اإلس�ل�ام؟” وهو
ٌ
فاحص ٌ
ابحث عن حاةل
يف الواقع ليس كتاباً  ،بل هو تقرير
شامل ٌ
العامل اإلساليم ،وما ميوج فيه من تيارات ،اشرتك يف إعداد هذا
التقرير مجموعة من اخلرباء األاكدمييني وكبار املسترشقني ،وقام بتحريره
واإلرشاف عىل إعداده املسترشق اإلجنلزيي املشهور “هـ .ا .جب”،
ويرصّح “جب” يف مقدمته بأن الاهامتم بدراس���ة اإلسالم انشئ عام
يعرفونه من �سيطرة تعالميه عىل املس���لمني ،مث يقول“ :وهذا العامل
إحاطة م ً
ً
ُحمكة تعزلها عن
اإلساليم املرتايم األطراف حييط بأورواب
العامل ،ومن هنا وجب علينا الاهامتم هبذا العامل ودرا�سته عىل هذه
الصورة”.
مث يعود فيقول يف الفصل الس���ادس واألخري ما نصُّ ه“ :وقد اكن
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من أمه مظاهر تغريب العامل اإلساليم وفرجنته تمنية الاهامتم ببعث
احلضارات القدمية ،اليت ازدهرت يف البالد اخملتلفة اليت يشغلها
املسلمون اآلن ،مفثل هذا الاهامتم موجود يف تركيا ويف مرص ،ويف
إندوني�سيا ،ويف العراق ،ويف فارس ،وهذا من املمكن أن يلعب دو ًرا
هم ًّما يف تقوية الوطنية الشعوبية ،وتدعمي مق ّوماهتا” .أ.هـ .بنصِّ ه.
وهذا الكم واحض مبني يكشف عن أن بعث اترخي الوثنيات
اجلاهلية قبل اإلسالم يف بالد العامل اإلساليم مل يكن عف ًوا ،وإمنا اكن
ش���ي ًئا ُيراد ،ويُثبت أن هذه الشعوبية البغيضة ،و ُالقطرية الضيقة اليت
مزَّقت األمة رش ممزَّق ،اكنت ً
معال مقصو ًدا ،و ً
كيدا بِ َل ْي ٍل.
ويف مدينة “بلتمي���ور” بأمرياك ُع ِقد مؤمتر يف �سن���ة 1943م
للمبشرِّ ي���ن ،اكن من مضن قراراته “مضاعفة اجلهود املبذوةل يف توجيه
ادلراسات للتارخي اإلس�ل�ايم ،حنو إعالء شأن ثورة الزجن والقرامطة
والباطنية ،وتصويرها عىل أهنا حراكت تق ّدمية متثل العدل الاجامتعي،
يف وجه اخلالفة اإلسالمية الفاسدة اليت يظاهرها علامء سوء فاسدون
مفسدون” .أ.هـ بنصِّ ه.
أرأيت؟ أال يشهد هذا بقمية التارخي ،وأثره يف صناعة حارض األمم
وم�ستقبلها!!!
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وإن مل يكن هذا لكه اكف ًيا ،فانظر حوكل ،وتأمَّل هذه الضجَّ ة اليت
تقميها ادلوةل العظمى اليت بلغ من قوهتا أهنا تريم جبنودها ،وأساطيلها،
وطائراهتا حيث تشاء ،ال يقف يف وهجها أحد ،هذه ادلوةل هبيلها
وهيلامهنا تتح َّرك لوقف مسلس���ل تليفزيوين اترخيي ،و ُترعد وتربق،
و ُترغي و ُتزبد ،من أجل وقف مسلسل “ال�شتات” ،وختضع ادلوةل
اليت أنتجته ،فال جترؤ عىل عرضه ،انظر ،وتأمَّل كيف هي ّز مسلس���ل
اترخيي هذا العمالق األمرييك العظمي اذلي ُيرهب العامل ،ولكنه يرتعد
من التارخي.

***

69

()8
خطورة التارخي اإلساليم
وإذا اكن أمر التارخي هبذه املزنةل ،وأن األمم ال ميكن أن تهنض
بغري اترخي ،وأن تقوم بغري ذاكرة ،فإن التارخي اإلساليم أش ُّد خطورة
يف حياة املسلمني من التارخي يف حياة أية أمة ،وتشوهيه ،وطمسه،
ومتزيقه ابلن�سبة للمسلمني أسوأ وأفظع منه ابلن�سبة ألية أمة أخرى.
ذكل أن التارخي اإلساليم هو اإلسالم مطب ًقا ،من ّف ًذا عىل أرض
الواقع ،م ّزن ًال عىل حياة الناس اليومية ،فهو يف حقيقة األمر حركة األمة
اليت رابها محمد -صىل هللا عليه وسمل -ابإلسالم ،وحركة اإلسالم
ابألمة.
71

فاإلسالم اذلي هو رساةل هللا اخلامتة هل نوعان من الوجود :مفن
حيث هو رساةل السامء إىل األرض موجود يف الوحيني (القرآن الكرمي
وال�سنة املطهرة) ،مفا بني د ّفيت املصحف الرشيف ،وما حتويه دواوين
ال�سنة الصحيحة هو الوجود األول للرساةل األخرية من السامء إىل
األرض ،رساةل هللا إىل خلقه.
والوجود اآلخر لإلسالم هو ا�ستجابة أهل األرض لرساةل السامء،
أو ا�ستجابة خلق هللا لرساةل هللا ،هذه الا�ستجابة يه اليت مت ّثلت
يف إميان املؤمنني بصدق رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل -وطاعهتم
هلَّ { ،منْ ي ُِطع ال َّرسُ َ
ول َف َق ْد َأ َط َاع هّ َ
الل} [النساء ،]80 :وإجابهتم إايه،
ِ
والزتاهمم مبا أمر وهن�ى ،حىت صارت الرساةل واقعًا معل ًيا تطبيق ًيا ،صُ نع
عىل عني رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل -مث محهل من بعده أحصابه
األكرمون اذلين ريض هللا عهنم ورضوا عنه ،ذكل اجليل املثايل -كام
َّمساه العالمة حمب ادلين اخلطيب -اذلي اختصَّ ه هللا �سبحانه برشف
الصحبة ،وأم ّدمه خبصائص اختصَّ هم هبا ،حيث ه َّيأهتم األقدار إلبالغ
هذه الرساةل اخلامتة ،وأع َّدهتم حلفظها ،عهنم جاءان القرآن الكرمي
اترا ،ومهنم وصلتنا ال�سنة الرشيفة املطهَّرة ،وفهيم جتلىَّ اإلسالم
متو ً
جممتعًا ودوةل� ،سياسة واقتصا ًدا ،ومىض بعدمه التابعون هلم بإحسان
عىل نفس املهنج ،وتتابعت األجيالً ،
جيال بعد جيل.
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فتارخي اإلسالم ،أو التارخي اإلساليم هو حركة األمة ابإلسالم،
وحركة اإلسالم ابألمة ،كام قلنا آن ًفا ،فهو اإلسالم مط َّب ًقا.

***

ومن هنا اكن تشويه التارخي اإلساليم معناه القضاء عىل المنوذج،
يقدمه ادلعاة ،المنوذج اذلي َّ
واملثال اذلي ميكن أن ِّ
تتطلع إليه األجيال،
لهتتدي به ،ولتنسج عىل منواهل.
فلو اكن التارخي اإلساليم قد احنرف منذ انهتاء عهد عمُ َ ر ،ووقع
يف متاهات الاستبداد ،ومستنقع الفساد ،فألي يشء ندعو الناس؟
ندعومه لرشيعة ال يطيقها البرش ،أليس قد جعز عن الالزتام هبا
الصحابة؟ مفا إن ُ“قتل” عمُ َ ر -اذلي اكن همي ًبا خمو ًفا -حىت انسلخوا من
اإلسالم ،ورجعوا إىل اجلاهلية ،ال إىل عصبيهتا فقط ،بل إىل ظلمها
وجتبرُّ ها ،وكربايهئا ،وإىل قياهنا وغناهئا ،ومخرها واحناللها.
• وقد صار هذا التارخي هبذه الصورة الش���وهاء س ًّدا يف وجه
ادلعوة وادلعاة ،حفني ينادي ادلعاة :اإلسالم هو احلل ،يسأهلم
إسالم تريدون؟
العلامنيون ،وال�شيوعيون ،والرأسامليونّ :أي ٍ
إسالم عامثن وبين أمية ويزيد واحلجاج؟ إسالم العبا�سيني
هارون الر�شيد ومرسور ال�س ّياف ،وامخلر والنساء ،وأيب
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نواس؟! أم إس�ل�ام املامليك واجملازر اليومية ،و َاخل ْوزقة،
والتو�سي���ط؟ أم إس�ل�ام األتراك ،والظمل الغامش ،والظالم
اجلاهل...؟
• ودعاة اإلسالم وعلامؤه -مع األسف -ال جيدون ر ًّدا لهذه
التساؤالت وال دفعًا ،إال أهنم يقولون :حنن ندعو إىل اإلسالم
املص َّفى ،اإلسالم املوجود يف الكتاب الكرمي وال�سنة املطهَّرة؛
فاإلس�ل�ام هو اذلي حيمك عىل الناس ،وليس العكس ..هذا
أقىص ما ميلكونه دفعًا لهذه التساؤالت.
• ولكن هذه اإلجابة تسقط ببدهية العقل حيث يقال هلم :إذا
اكن الصحابة قد جعزوا عن تطبيق اإلس�ل�ام ،وانقلبوا عليه،
فهل أنمت تقدرون عىل حتقيق ما جعز عنه الصحابة؟؟ وال ميكل
اإلسالميون لهذا الاعرتاض دفعًا.
أمرا أخطر وهو“ :إن دين هللا
• ولقد رتَّب املعاندون عىل هذا ً
األقوم ينبغي أن َّ
قرس منمك
يظل صةل بني العبد وربِّه ،بغري ٍ
(ادلعاة واإلسالميني) وال إجبار ،أال ختشون أن تضعوا قرآن
هللا ب�ي�ن يدي طغاة ي�ستغلونه كام فعل اخللفاء طوال ألف
وأربعامئة عام؟”.
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وإذا اكن هللا يقول لنبيه عليه الصالة والسالمَ { :ف ِإنَّ َما ع ََل ْي َك ْال َب َال ُغ
َوع ََل ْي َنا ْال ِح َس ُاب} [الرعد ،]40 :مفن مسح لمك اي سادة بأن تبلغوا،
وما أنمت مببلغني ،أو حتا�سبوا وما أنمت مبحا�سبني” .أ.هـ بنصِّ ه من مقال
جبريدة األهرام يف 1987 /4 /12م لرئيس احتاد الكتاب العرب
األ�ستاذ ثروت أابظة (غفر هللا لنا وهل).
• إن ادلعاة إىل الرأس�م�الية ،وإىل ال�شيوعية ،وإىل الليربالية،
جيدون ً
مثاال ومنوذجً ا مُعج ًبا ان ًحجا موجو ًدا بني الناس ِّ
يقدمونه
ً
دلي�ل�ا عىل َّ
حصة ما يدعون إليه ،ولكن اإلس�ل�اميني وحدمه
مهنج غري صاحل للتطبيق ،ال لِعَيب
مه اذلين يدعون إىل ٍ
يف املهنج -حاشا هلل -بل هو أقوم املناجه ،وأعظم الرشائع،
�سبح���ان من أنزهل ،ولكن العيب يف البرش ،فهم أجعز من أن
يطيقوا هذا الرشع املثايل.
وهذا الكم ابلغ اخلطورة ،فاهلل �سبحانه أحمك احلامكني ُّ
أجل وأعظم
من أن يرسل رساةل لعباده يعجزون عن إجابهتا ،ورشيعة ال يطيقون
الالزتام هبا{َ :ألاَ يَعْلمَُ َمنْ َخ َل َق َو ُه َو ا َّلل ِط ُ
يف ْال َخ ِبريُ} [سورة املكل.]14 :
• ولو تت َّبعت املناظرات اليت جرت بني عتاة العلامنيني وغالهتم
مع كبار ادلعاة والعلامء ،لوجدهتم يعمتدون وقائع التارخي املكذوبة
75

وصورته املش��� َّوهة ،واإلس�ل�اميون ال جيدون جواباً  ،فهم قد
أق ُّروا هب���ذا ،ومن أقواهلم وكتهبم يأخذ العلامنيون وامللحدون،
ما جيهبوهنم به.
• ويؤكد خطورة التارخي اإلس�ل�ايم بصورة أوحض ،ما جاء يف
تكل َّ
اخلطة املشهورة اليت وضعهتا جلنة من خرباء الرتبية ،وعمل
النفس ،وعمل الاجامتع ،ورجال األمن؛ للقضاء عىل العمل
اإلساليم ،فاكن من الوسائل الوقائية ما يأيت:
“ .1إعادة النظر يف مناجه تدريس التارخي اإلساليم؛ حبيث يكون
الرتكزي عىل مفاسد اخلالفة اإلسالمية ،وخاصة العامثنية،
وعىل تق ّدم الغرب مبجرد إقصائه لدلين.
 .2تشويه اآلابء الروحيني والقياديني للحركة اإلسالمية” .أ.هـ
بنصِّ ه وهو غين عن لك تعليق.
• وم���ن املعلوم املق ّرر أن املبادئ والنظم والترشيعات ال ُتمتحن
الامتحان الصادق ،وال تثب���ت حصهتا إال ابلتطبيق ،فمك
عقول كبرية أُعجْ بت ابل�شيوعية وانهبرت هبا ،ومل تدرك خللها
وعوارها ،ولكن عند التطبيق ظهر جعزها وفسادها.
وحاشا لإلسالم -وهو مهناج ِّ
رب العاملني -أن يفشل يف التطبيق،
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ولكهنا القراءة اخلاطئة املزيّفة لتارخي اإلسالم.
• ومن هنا جاءت دع���وة العالمة ال�شيخ حمب ادلين اخلطيب
إىل تصحيح اترخي اإلسالم ،وهو -رمحه هللا -من القةل القليةل
من علامئنا اذلين تنبهّ وا لهذا األمر ،ونبهّ وا إليه ،قال رمحه
هللا ...“ :و�شباب اإلسالم اليوم معذور إذا مل حيسن التأسيِّ
ابجليل املثايل يف اإلسالم؛ ألن أخبار أولئك األخيار قد
طرأ علهيا من التحريف ،والبرت والزايدة ،وس���وء التأويل من
قلوب حُ ِش َنت ِّ
ابلغل عىل املؤمنني األ َّولني ،فأنكرت علهيم نعمة
اإلميان.
وقد أصبح من الفرض عىل لك من ي�ستطيع تصحيح اترخي صدر
اإلسالم أن يعترب ذكل من أفضل العبادات ،وأن يبادر هل ،وجيهتد فيه
ما ا�ستطاع ،ليك يكون أمام �شباب املسلمني مثال صاحل من سلفهم
يقتدون به ،وجي ّددون عهده ،ويصلحون سريهتم بصالح سريته.
وهذه املعاين حتتاج إىل دراسات علمية معيقة ليتبينّ لنا رسّ هللا يف
تكوين هذا اجليل عىل يد حامل أمكل رساالت هللا عز وجل” .أ.هـ.
وإىل أن يمت هذا العمل الكبري نسأل هللا �سبحانه أن يعني أمتنا
عىل ما نزل هبا.
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()9
من اإلفرتاء والزتيـيف
قد ذكران أن تشويه التارخي اإلساليم أدى إىل ح ّد تربية عاطفة
البغض والكراهية ،والنفور والازدراء عند لك من درس التارخي
اإلساليم هبذه الصورة الشوهاء.
واليوم نكش���ف زيف بعض هذه الاف�ت�راءات ،اليت أورثت
درا�سهتا عاطفة من الكراهية لألتراك ،واخلالفة العامثنية ،حىت
صار من البدهيات ّ
واملسلامت اليت تبىن علهيا األحاكم ،وتقام علهيا
النظ���رايت.
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تعصّ ب العامثنيني و ِغلظهتم
صار ذكل أم ًرا ّ
قابل للنقاش ،حىت إنك جتد اذلين
مس���ل ًما ،غري ٍ
يع ّددون أ�سباب ضعف ادلوةل العامثنية واهنيارها ،وتاكلب ادلول
األوربية علهيا ،جتدمه يع ّدون تعصّ ب العامثنيني و ِغلظهتم أمه هذه
األ�سباب.
والواقع عكس ذكل متامًا ،فقد اكنت ادلوةل العامثنية أكرث تسا ًحما مع
امل�سيحيني من مذاهب امل�سيحيني بعضهم مع بعض ،وال أ�ستطيع
أن أثبت كل ذكل بأقوال مؤرخني من األتراك ،أو من العرب ،أو
من أي مسمل ،ولكين أق ّدم كل شهادة مؤ ّرخني وابحثني أوروبيني،
مه ابلطبيعة يتحاملون عىل األتراك ،ولكن احلقيقة بلغت من الوضوح
ح ًّدا مل ي�ستطع إناكره ،فها هو الباحث األوريب الش���هري “توماس
أرن���ودل” يتحدث عام القاه األرثوذكس من طائفة الاكثوليك ،ويوازن
ب�ي�ن ما يلقاه امل�سيحيون من األتراك ،وما يلقاه امل�سيحيون بعضهم
من بعض ،فيقول“ :إن املعامةل اليت أظهرها األابطرة العامثنيون للرعااي
امل�سيحي�ي�ن -عىل األقل بعد أن غزوا بالد اليوانن بقرننيّ -
لتدل عىل
تس���امح مل يكن مثهل حىت ذكل الوقت معرو ًفا يف سائر أورواب ،وإن
أحصاب  Calvinيف اجملر وترانسلفانيا ،وأحصاب مذهب التوحيد
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 Unitariansمن امل�سيحيني اذلين اكنوا يف ترانسلفانيا ،طاملا آثروا
اخلض���وع لألتراك عىل الوقوع يف أيدي أرسة هاب�سبورج املتعصبة،
ونظر الربوت�ستانت يف �سيلزياي إىل تركيا بعيون الرغبة ،ومت ّنوا برسور
أن يشرتوا احلرية ادلينية ابخلضوع للحمك اإلساليم ،وحدث أن هرب
الهيود األ�سبانيون املضطهدون يف مجوع هائةل فمل يلجأوا إال إىل تركيا،
يف هناية القرن اخلامس عرش ،كذكل نرى القوازق  Cossaksاذلين
ينمت���ون إىل فرقة املؤمنني القدماء  Old Believersاذلين اضطهدهتم
كنيسة ادلوةل الرو�سية ،قد وجدوا من التسامح يف مماكل السلطان
ما أنكره علهيم إخواهنم يف امل�سيحية”.
مث يش�ي�ر إىل ما تمتتع به الكنائس اليت تقع حتت حمك السلطان
الع�ثماين من حرية ،وما تلقاه من رعاية ،وما جيده بطارقهتا من حامية،
فيرضب “مقاريوس” بَطريق كنيسة أنطاكيا (ويه حتت نفوذ العامثنيني)
ً
مثال حيسده اآلخرون عىل ما ينعم به ،ويمتنون أن ينالوا حظه،
فيقول“ :ورمبا اكن ّ
حيق ملقاريوس ب َْطريق أنطاكية يف القرن السابع عرش
أن ئّ
هين نفسه حني رأى أعامل القسوة الفظيعة اليت أوقعها البولنديون
من الاكثوليك  Catholic Polesعىل رو�سيي الكنيسة الرشقية
األرثوذك�سية ،قال مقاريوس“ :إننا مجيعًا قد ذرفنا دمعًا غز ًيرا عىل
آالف الش���هداء اذلين ُقتلوا يف هذه األعوام األربعني أو امخلسني عىل
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يد أولئك األشقياء الزاندقة أعداء ادلين ،ورمبا اكن عدد القتىل �سبعني
ألف���ا أو مثانني ألفا ،فيا أهيا اخلونة! اي مردة الرجس! اي أيهتا القلوب
املتحجرة! ماذا صنع الراهبات والنساء؟ وما ذنب هؤالء الفتيات
والصبية واألطفال الصغار حىت تقتلومه؟ وملاذا أ ّمسهيم البولنديني
ً
احنطاطا وأكرث رشاسة من ُع ّباد
امللعونني؟ ألهنم أظهروا أنفسهم أشد
األصنام املفسدين ،وذكل مبا أظهروه من قسوة يف معامةل امل�سيحيني،
ومه يظنون بذكل أهنم ميحون امس األرثوذكس”.
وبعد أن يلعن البولنديني الاكثوليكِ ،كفاء ما اكن من فظائعهم،
وقسوهتم ،يدعو لدلوةل العامثنية بدوام البقاء ،فيقول“ :أدام هللا بقاء
دوةل ال�ت�رك خادلة إىل األبد ..فهم يأخذون ما فرضوه من جزية وال
شأن هلم ابألداين ،سواء أاكن رعاايمه م�سيحيني أم انرصيني ،هيو ًدا
أو سامرة :أما هؤالء البولنديون املالعني فمل يقنعوا بأخذ الرضائب
والعشور من إخوان امل�سيح ،ابلرمغ من أهنم يقومون خبدمهتم عن
طيب خاطر ،بل وضعومه حتت سلطة الهيود الظاملني أعداء امل�سيح
اذلين مل يس���محوا هلم حىت بأن يبنوا الكنائس ،وال بأن يرتكوا هلم
ًقسا يعرفون منه أرسار ديهنم” ،حىت إيطاليا اكن فهيا قوم يتطلعون
بشوق عظمي إىل الرتك لعلهم حيظون كام حظي رعاايمه من قبل ابحلرية
والتسامح الذلين يئسوا من المتتع هبام يف ظل أية حكومة م�سيحية”.
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وهذا الكم مُبني انطق بسامحة األتراك مع األداين اخملالفة ،بل
إن “توماس أرنودل” حىك عن ش���هود عيان كي���ف اكن امل�سيحيون
يدخلون طوعًا يف اإلسالم ،ويمتتعون مبزنةل وماكنة ونفوذ يف دوةل
اخلالفة العامثنية.
فهل ُترى هذا الالكم يفيد يف تغيري النظرة إىل العامثنيني ،أم إن
“سلطان العاطفة” حيول دون الفهم وتفتح القلب والعقل؟؟
أميل كبري يف ال�شب���اب ،أمّا �شيوخنا اذلين ختطوا مرحةل التكوين
فههيات ههيات ،فاأل�ستاذ اجلامعي األاكدميي اذلي يتحدث عن فظاعة
األت���راك ،وأهنم مل يكتفوا اب�ستعامر ادلول العربية بل ا�ستعمروا أورواب
ً
أيضا أسوأ ا�ستعامر.
فهل من يقول مثل هذا بقاد ٍر عىل أن يتغري؟
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()10
عن سامحة األتراك أحتدث
نتابع احلديث عن سامحة األتراك ،وهجودمه يف نرش ادلعوة،
ومعدتنا يف ذكل املصادر األجنبية ،اليت خلصها لنا واعمتد علهيا
“توماس أرنودل” ،وعنه نأخذ ،ونالحظ أن هؤالء مع اعرتافهم بسامحة
األتراك ،وأهنم مل يدفعوا أحدا لدلخول لإلسالم قرسًا ،مع اعرتافهم هبذا
إال أهنم يس ّمون ادلعوة ابحلمكة واملوعظة احل�سنة “خداعًا” ،ولكن
هذا ال يغري من األمر شي ًئا.
يعبرِّ الباحث األورويب عن اهامتم األتراك ابدلعوة ،فيقول:
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“وقد رأى األتراك أن أعظم خ ٍري ي�ستطيعون تقدميه ألي فر ٍد
هو أن هيدوه إىل دين اإلسالم ،ويف سبيل هذه الغاية مل يدعوا
و�سيةل لإلغراء(!!) إال فعلوها؛ حي ّدثنا رحاةل هولندي ،عاش يف القرن
السادس عرش أنه بيامن اكن يُظهر إجعابه مبسجد أاي صوفيا الكبري
حاول بعض األتراك أن يؤثّروا يف عواطفه ادلينية من طريق إحساسه
ابمجلال ،فقالوا هل“ :إنك لو أصبحت مسل ًما ،ال� َ
ستطعت أن تأيت
هنا لك يوم من أايم حياتك” ،وبعد ذكل بقرن تقري ًبا حدث لرحاةل
إجنلزيي ما ي�شبه تكل احلادثة؛ إذ قال“ :وقد يسألون م�سيح ًيا بدافع
من فيض حامسهم ،يف أدب مج (انظر يف أدب ّمج) كام سألوين أان
نفيس عند مدخل مسجد أاي صوفيا :ملاذا ال ُتصبح مسل ًما ،فتكون
كأحدان؟” ،ويتحدث عن تكل الاحتفاالت اليت يقميها األتراك ابهتاجً ا
ابملسلمني اجلدد مب ّينا داللهتا ،وواص ًفا إايها ،فيقول“ :ومما يدل عىل
احلب الرويحّ املتو ّقد اذلي جعل هؤالء القوم يف مثل هذه املزنةل
ّ
من الغرية عىل نرش ادلين ،تكل األفراح الشعبية اليت اكنوا يحُ ّيون فهيا
من دخلوا طوعًا من املسلمني اجلدد يف اإلسالم ،فاكن املسمل اجلديد
ميتطي ِحصاناً  ،ويطاف به يف طرقات املدينة ،ومه يف نشوة النرص”.
ويتح ّدث عن ماكفأهتم للمسلمني اجلدد (تأليف قلوهبم) ،فيقول:
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“فإذا توسمّ وا يف هذا املسمل إخالص النية ،أو اكن ذا ماكنة ا�ستقبلوه
بتكرمي عظمي ،وأم ّدوه مبا يعينه”.
مث يؤكد أن هذا الشغف ابدلعوة ،واحلرص عىل هداية الناس
لإلسالم ،اكن مسة يُعرف هبا األتراك ،فيقول“ :إن يف نفوس األتراك
َغ رْية ال ياكد يص ّدقها العقل حني يبهتلون إىل هللا أن حي ّول الناس إىل
اإلسالم ،أو بعبارة أ ّ
حص أن حي ّول امل�سيحيني إىل داينة األتراك املارقة
يوم يبهتلون إىل هللا يف مساجدمه خملصني أن يؤمن
(تأمّل) ..إهنم لك ٍ
امل�سيحيون ابلقرآن ،وأن هيتدوا عىل أيدهيم ،ومل يدعوا للتأثري و�سيةل
من وسائل الرتهيب (كذا) والرتغيب إال فعلوها” .أ.هـ.
وهذا الالكم ينطق مبا يف قلب صاحبه من حقد وتعصُّ ب ،فادلاينة
اإلسالمية مارقة ،وبعد أن شهد لألتراك بأهنم مل يرمغوا ً
أحدا عىل
يدس لكمة “الرتهيب” ،ان�س ًيا أنه يناقض
اإلسالم اكن ال بد أن ّ
نفسه.
مث يفسرّ رسّ جناح األتراك يف ادلعوة إىل اإلسالم ،مبي ًنا حاةل
الاحنطاط والفساد اليت اكنت تسود الكنيسة اإلغريقية ،واحلياة
الاجامتعية ،وجيعل ذكل من العوامل اليت أ ّدت إىل أو ساعدت عىل
جناح األتراك يف نرش اإلسالم ،فيقول:
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“إن حاالت اجملمتع امل�سيحي نفسه قد جعلت هذه اجلهود الرتكية
اليت تنطوي عىل الغرية وامحلاسة ادلينية أش ّد ًأثرا ،وأعظم قمية”.
ويع ّد تدهور الكنيسة اإلغريقية أمه هذه األ�سباب ،إىل جانب
طغيان ادلوةل البزينطية يف ال�شئون الزمنية (أي ادلنيوية) ،أضف إىل
ذكل الاستبداد يف األمور ادلينية ،مما جعل احلياة العقلية ترزح حتت
عبء قرار حامس ح ّرم لك مناقشة يف �شئون األخالق وادلين” .أ.هـ.
وبعد أن أفاض يف تصوير هذا الفساد ،قال:
نظرا لتعالميه
“لك ذكل جعل الناس يتق ّبلون اإلسالم بصد ٍر رحب ً
الواحضة ،املفهومة اليت تقوم عىل الوحدانية ،وقد انهتت إلينا أخبار
عن طوائف كبرية من الناس أسلموا ،ومل يكونوا من البسطاء والعامة
حفسب ،اكنوا من العلامء عىل اختالف طبقاهتم ومناصهبم وحاالهتم.
كام انهتت إلينا أخبار عن الطريقة اليت أجرى هبا األتراك أرزا ًقا
أخسى عىل هؤالء الرهبان والقساوسة اذلين اعتنقوا اإلسالم ،حىت
يكونوا قدوة قد تدفع غريمه إىل اعتناق اإلسالم.
وبيامن اكنت أدرنة ال تزال عامصة األتراك (أي قبل فتح القسطنطينية
عام 1453م) اكن البالط قد َّ
اكتظ ابذلين أسلموا ،ويقال إهنم اكنوا
يؤلّفون السواد األعظم من أحصاب اجلاه والسلطان هناك ،وكثريًا
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ما احناز األمراء البزينطيون وغريمه إىل صفوف املسلمني ،ووجدوا
مهنم ترحي ًبا كبريًا :ومن أ�سبق هذه احلاالت ما يرجع اترخيه إىل
�سنة 1140م عندما أسمل ابن أيخ اإلمرباطور جون كومنني John
 Comnenesوتز ّوج إحدى بنات مسعود سلطان قونية” أ.هـ.
وأعتقد أن هذا الالكم ال حيتاج إىل تعليق ،ولكن...؟؟
يواصل “توماس أرنودل” حديثه عن سامحة األتراك مع امل�سيحيني،
وعن شغفهم ابدلعوة إىل اإلسالم ،وكيف تسابق امل�سيحيون إىل
ادلخول يف اإلسالم ،فيقول:
“ولقد ابرش العامثنيون السلطة عىل الرعااي امل�سيحيني منذ األايم
األوىل اليت قاموا فهيا بتو�سيع مملكهتم يف آ�سيا الصغرى ،ومل تكد
حارضة اإلمرباطورية الرشقية القدمية تسقط يف أيدي العامثنيني �سنة
1453م ،حىت ّ
توطدت العالقات بني احلكومة اإلسالمية والكنيسة
امل�سيحية بصفة قاطعة وعىل أساس اثبت.
ومن أوىل اخلطوات اليت اختذها محمد الثاين ،بعد سقوط
القسطنطينية وإعادة إقرار النظام فهيا ،أن يضمن والء امل�سيحيني بأن
أعلن نفسه حايم الكنيسة اإلغريقية ،حف َّرم اضطهاد امل�سيحيني حترميًا
قاطعًا ،ومنح البطريق اجلديد مرسومًا يضمن هل وألتباعه وملرءو�سيه
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من األساقفة حق المتتع ابالمتيازات القدمية واملوارد والهبات اليت اكنوا
يمتتعون هبا يف العهد السابق ،وقد تسلّ جناديوس -أول بطريق بعد
الفتح الرتيك -من يد السلطان نفسه ،عصا األسقفية اليت اكنت رمز
هذا املنصب ،ومعها كيس حيتوي عىل ألف دوكة ذهبية ،وحصان
حملّ بطامق فاخر ،واكن يمتيَّ بركوبه يف خالل املدينة جتف به حاشيته”.
أ.هـ.
ومل يقترص األمر عىل التوقري والاحرتام ،ومظاهر التقدير والتكرمي
للبطريرك ،بل صار للبطريرك سلطة واسعة عىل رعااي الكنيسة،
وا�ستقالل اكمل ب�شئون الطائفة من الناحية ادلينية؛ يقول “توماس”:
“ومل يقترص املسلمون يف معامةل رئيس الكنيسة عىل ما تعود أن
يلقاه من األابطرة امل�سيحيني من توقري وتعظمي ،بل اكن ممتتعًا ً
أيضا
بسلطة أهلية واسعة ،فاكن من معل البطركية أن تفرض الغرامات،
وتسجن اجملرمني يف جسن ٍّ
معد لها ،بل اكن لها أن حتمك ابإلعدام يف
بعض األحيان ،بيامن صدرت التعلاميت إىل الوزراء وموظفي احلكومة
بتنفيذ هذه األحاكم :واكنت املراقبة التامّة عىل ال�شئون الروحية
والكن�سية (ويه اليت مل تتدخل فهيا احلكومة الرتكية مطل ًقا بعكس
السلطة املدنية اليت اكنت خموةل لدلوةل البزينطية) مرتوكة لكها يف
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أيدي البطريك وأعضاء اجملمع األعظم ،واكن يف ا�ستطاعة البطريك أن
يدعومه مىت شاء ،كذكل اكن يف ا�ستطاعته أن يفصل يف لك �شئون
العقيدة والرشيعة من غري أن خيىش ً
تدخال من جانب احلكومة” .أ.هـ.
ومل يقترص األمر يف نفوذ البطريرك عىل الكنيسة ورعاايها ،بل
اكن هل ً
أيضا لكمة مسموعة دلى السلطات الرتكية جياب طلبه ،و ُتقبل
شفاعته ،يقول “أرنودل”:
“وملا اكن هذا البطريك معرت ًفا به ّ
موظ ًفا يف احلكومة السلطانية،
بعمل كبري يف رفع الظمل عن املظلومني بأن يوجِّ ه
اكن ي�ستطيع أن يقوم ٍ
أنظار السلطان إىل أعامل احلاكم الظاملني” .أ.هـ.
وقد مشلت هذه املعامةل رؤساء الكنائس يف الوالايت ،ومل تكن
قارصة عىل بطريرك الكنيسة الكربى فقط ،قال “أرنودل”“ :كذكل
عومل األساقفة من اإلغريق يف الوالايت معامةل تنطوي عىل رعاية
ابلغةُ ،وع ِهد إلهيم بكثري من القضااي املتعلقة ب�شئوهنم املدنية ،إىل ح ّد
ظلوا حىت عصور حديثة يعملون يف أسقفياهتم ،كام لو اكنوا ً
أهنم ّ
عامال
من األتراك عىل األهايل األرثوذكس ،وبذكل ّ
حلوا ّ
حمل األر�ستقراطية
امل�سيحية القدمية اليت ا�ستأصل الغزاة شأفهتا ،وجند أن رؤساء
الكنيسة اكنوا -بوجه عام -أكرث ً
نشاطا ابعتبارمه من األتراك مهنم
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ابعتبارمه قساوسة من اإلغريق ،وطاملا ّعلموا شعهبم أن السلطان قد
اكتسب ً
قبوال إله ًيا بوصفه حايم الكنيسة األرثوذك�سية.
ومن مث ُأ ِذيَع منشور يكفل لألرثوذكس حق ا�ستخدام الكنائس
اليت مل تصادرها احلكومة؛ لتحويلها إىل مساجد ،ومينح هلم حق
الاحتفال بطقوسهم ادلينية تبعًا لعاداهتم القومية”.
“ومل ُي َبينّ صاحبنا أن هذه الكنائس اليت حُ ِّولَت إىل مساجد اكن
لك رعاايها قد حت ّولوا إىل اإلسالم ،ولكنه -كام قلنا -مل يسمل من حتامهل
عىل األتراك ًأبدا”.
وقد اكن من أثر ذكل التسامح ما عبرّ عنه بقوهل:
“واكن من أثر ذكل أن اإلغريق ،ولوأهنم اكنوا يفوقون األتراك عد ًدا
يف لك الوالايت األوروبية التابعة لدلوةل ،قد جعلهم التسامح ادليين
اذلي مت ّتعوا به ،وما انلوه من حامية حلياهتم وأمواهلم ،يرسعون إىل
املوافقة عىل تغيري سادهتم ،وإيثار �سيادة السلطان العامثين عىل �سيادة
أية سلطة م�سيحية”.
وقد �سبقت األتراك سمُ عهتم ،وحُ ْسن سريهتم ،مما اكن يسهّل علهيم
بقاع كثرية يلقون ترحي ًبا من
الفتوحات؛ “فقد اكن الغزاة العامثنيون يف ٍ
جانب أهل البالد ،ويع ّدوهنم ّ
خملصني هلم من احلمك الظامل املستبد،
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فقد صيرّ وا الشعب يف حاةل من العبودية يرىث لها” .أ.هـ بنصّ ه.
فهذه شهادات قاطعة ينقلها لنا “توماس أرنودل” عن املؤ ِّرخني
األوروبيني ،والرحاةل املعارصين اذلين يشهدون لألتراك شهاد ًة عن
عيان“ ،والفضل ما شهدت به األعداء” “وشهد شاهد من أهلها”.
مفن اذلي رمس هذه الصورة البشعة لألتراك ،ووضعها يف بؤرة
الشعور للك املث ّقفني وادلارسني؟؟ نعوذ ابهلل من اخلذالن ،وال حول
وال قوة إال ابهلل.
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()11
عندما اكنت إ�ستانبول عامصة ادلنيا
حيامن فتح فىت الرتك الشاب محمد الفاحت القسطنطينية ،ا�ستجابة
ألمل حاول املسلمون
لبش���ارة الرسول -صىل هللا عليه وسمل -وحتقي ًقا ٍ
حتقيقه منذ دفن الصحايب اجلليل أيب أيوب األنصاري حتت أسوارها-
عندما فتحها محمد الفاحت غيرّ امسها إىل “إسالم بول” (أي انتشار
تفاؤال و ً
ً
اإلسالم) واختذها ً
أمال أن ينساح مهنا
عامصة بعد “أدرنة”؛
اإلسالم إىل لك أرجاء ادلنيا ،وحت ّول امسها إىل “إ�ستانبول” عىل
األل�سنة ،وصارت ُتعرف به إىل اآلن.
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وازدهرت إ�ستانبول وص���ارت مدينة العلوم ،والفنون ،واآلداب،
واحلضارة ،والريق ،ومن قبل لك هذا ومن بعده ،صارت مدينة
احلرية ،والتسامح ،حييك لنا “توماس أرنودل” عن “مارتن كرو�سيوس”
 Martin Crusiusشهادته عىل واقع احلياة يف إ�ستانبول ،فيقول:
“ومن الغريب أننا مل نسمع مطل ًقا أن شي ًئا من اجلرامئ ،أو املظامل
ق���د و ّقع بني الربابرة (يقصد األتراك) ،وبني البقية الباقية يف هذه
املدينة الكربى (يعين البقية اليت بقيت عىل ديهنا امل�سيحي) ،فالعداةل
ممنوحة للك فرد ،ذلكل وصف السلطان القسطنطينية (انظر إرصاره
عىل الامس القدمي) بأهنا ملجأ العامل لكه (تأمّل ج ّي ًدا)؛ ألن مجيع
التاعسني خيتبئون هناك يف أمان ،وألن العداةل تو ّزع عىل الناس
مجيعًا ،عىل أقلهم شأناً  ،وأعظمهم ً
نفوذا ،عىل امل�سيحيني ،والكفار
(يعين املسلمني) سواء بسواء” .أ.هـ.
انظر وتأمّل :السلطان يصف عامصته بأهنا ملجأ العامل ،فهو عىل
وعي مبا يعمل ،وعىل ّاطالع بأحوال ادلنيا من حوهل ،فهو يبايه بأن
عامصته ملجأ العامل.
وانظر وتأمّل املؤرخ امل�سيحي الغريب املتعصّ ب ض ّد األتراك وض ّد
اإلس�ل�ام ،هذا املؤ ّرخ اذلي بلغ تعصّ به أنه يسمي األتراك “الربابرة”،
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ويسمي املسلمني “الكفار” ،وال يريد أن ينطق أو يكتب امس املدينة
اجلديد “إ�ستانبول” ،فيرص عىل أهنا “القسطنطينية” ،هذا املؤرخ مع
لك هذا التعصّ ب يعرتف ويق ّر ابآليت:
• أنه مل ُيسمع يشء مطل ًقا عن اجلرامئ أو املظامل بني “الربابرة!!”
وامل�سيحيني.
• أن العداةل موفورة للك فرد.
• أن الع���داةل تو ّزع عىل الناس مجيعًا ،ال تتأثر مباكنة ومزنةل
ونفوذ األشخاص.
• أن مجيع التاعسني خيتبئون هناك يف أمان ،ولست أدري ماذا
يريد ابلتاعس�ي�ن ،ولكن اذلي يتبادر إىل اذلهن ،ويفهم من
لكمة “خيتبئون” أنه يريد هبم املطا َردين املضطهَدين املظلومني.
تأمّل فامي قرأت وا�ستحرض ما يأيت:
 .1الصورة البش���عة دلى مثقفينا عن جالفة األتراك ،وظلمهم،
وعنجهيهتم.
 .2ص���ورة الالجئني ال�سيا�سيني اآلن إىل الغرب ،وكيف انقلب
احلال.
 .3حماوالت الهجرة إىل العوامص الغربية ،والقيود التعسفية اليت
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يضعها الغربيون ،من رشط الكفاءة العلمية واخلربة الفنية ،بل
والقدرة املالية؛ حيث تشرتط بعد هاتيك البالد أن حي ِّول من
يريد الهجرة إلهيا مبل ًغا ال بأس به من آالف ادلوالرات ،وكأهنم
هبذا ال يكتفون اب�ستزناف العقول ،واخلربات والكفاءات ،بل
ً
أيضا املال ،ومه هبذا يريدون امتصاص املهاجرين والا�ستفادة
مهنم ،وليس ال ّرب هبم وإاتحة الفرصة هلم وحتقيق رغبهتم.
 .4تأمّل ً
أيضا املؤمترات ،والكفاءات والتدابري اليت يتحدثون عهنا
صباح مساء؛ لوقف الهجرة اليت يسموهنا “غري مرشوعة”.
 .5تأمّل فتح القسطنطينية ،وقارنه ،ال أقول بدخول اجلحافل
الصليبية إىل بيت املقدس وبالد الش���ام ،وال بدخول جيوش
الا�ستعامر إىل داير العامل اإلساليم ،بل قارنه بدخول اجليوش
ميض
األملانية إىل ابريس يف احلرب العاملية الثانية ،اليت مل ِ
علهيا إال بضع و�ستون عامًا ،قارن وانظر إىل ما قام به عساكر
األملان من فظائع يف شوارع ابريس ،وما القاه الفرن�سيون من
إذالل وامهتان ،وما اكن من اغتصاب الفتيات الفرن�سيات
عىل قارعة الطريق -وبعض الاليئ اغتصنب ما زلن أحياء
إىل اليوم ،وما زال اذلعر ّ
يطل من أعيهنن لكام ذكر امس
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األملان -قارن هذا مبا حكيناه كل آن ًفا عن سامحة األتراك عند
دخوهلم القسطنطينية ،هذه السامحة اليت شهد هبا املؤ ّرخون
الغربيون ،والرحّاةل املعارصون أنفس���هم ،هذه السامحة اليت
اكنت أوحض وأكرب من أن يكمتها هؤالء ،مع بُغضهم وحتاملهم
اذلي يفوح من بني السطور.
• واألجعب من لك هذا أن الفرن�سيني وجدوا -رمغ لك هذا -ما
جيمعهم ابألملان ،فقادوا معًا د ّفة الاحتاد األوريب ،وصارات
منوذجً ا للصداقة والتعاون والتقارب.
وما زلنا حنن حنمل بني جواحننا صورة شوهاء م�ستبشعة للخالفة
العامثنية ،اليت اكنت حامةل لواء اإلسالم حنو مخسامئة عام.
ولكهنا بضعة أسطر يف كتاب التارخي.
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()12
من اإلستسالم للعاطفة
أحد األساتذة اجلامعيني “األاكدمييني” نرش كتاباً يف امخل�سينيات
من القرن املايض ،تع ّرض فيه للسلطان مراد األول العامثين ،وذكر عنه
قصة “طريفة” جاء فهيا :إن السلطان اكن بينه -كعادة العامثنيني -وبني
أعدائه حروب ومعارك طاحنة ،ويف هناية إحدى هذه احلروب ،اكنت
معاهد ٌة بني الطرفني ،وبعد الاتفاق عىل بنود املعاهدة ورشوطها،
متّت كتابهتا ،وابلطبع اكن ال بد من التوقيع علهيا.
فلام ُق ّدمت للسلطان يك يو ّقع علهيا -واكن أم ًيا ال يعرف القراءة
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والكتابةّ -لطخ يده اليرسى ابحلرب ،مث طوى إهبامه ،وم ّد أصابعه
الثالثة “ال�سبابة والوسطى والبنرص” وترك اخلنرص منفرجً ا عهنا
ً
قليال ،مث ضغط بيده -وأصابعُه هبذه الهيئة -عىل املعاهدة ،فظهرت
عىل الورقة صورة ت�شبه ُّ
“الط ْغراء” اليت نعرفها ،وبعد ذكل أخذ اكتب
السلطان الورقة ،وكتب يف داخل هذه الصورة -اليت طبعها السلطان
مس السلطان ،وا َ
بيده -كتب يف داخلها ا َ
مس أبيه مث لقب “خان”،
وعبارة “ع ّز نرصُ ه”.
وملا نظر الناظرون إىل هذا الرمس اذلي صنعه السلطان -بسبب
هجهل -وجدوا فيه نوعًا من امجلال ،فصنعوا ُّ
“الط ْغراء” عىل هذا الرمس
ً
مصادفة من السلطان” .انهت�ى ما جاء يف كتاب األ�ستاذ
اذلي جرى
اجلامعي األاكدميي عن قصة ُّ
الط ْغراء ونشأهتا.
والعجب أن املؤلف األاكدميي ساق هذا الالكم مساق اجل ّد ،ومحهل
عىل محمل الصدق ،وإن اكن قد خرج من ُعهدته؛ إذ أشار إىل مصدره
اذلي أخذ عنه القصة باكملها ،وأنه أخذه عن أحد املؤ ّرخني الغربيني.
ومؤلفنا اجلامعي وإن اكن قد أ ّدى حق األاكدميية ووفىّ برشطها من
حيث أابن عن مصدره ،ووثَّق قوهل ،إال أنه مل ي�ستمكل ُع ّدة املؤ ّرخ
من ِع َّدة نو ٍاح مهنا:
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أ -أنه مل يلتفت إىل أهواء الرواة ،ومل يتح ّفظ علهيا ،مفعلو ٌم احلقد
الاكمن يف نفوس الغربيني جتاه األتراك ،واذلي يتوارثونه ً
جيال عن
جيل ،ومن هل أدىن إملام ابلتارخي أو الثقافة العامة يدرك ما تفعهل لكمة
“الرتك” يف نفوس الغربيني لآلن ،فاكن عليه أن يتو ّقف يف نقل هذا
الالكم قبل أن يتثبت منه ،وذكل ليس بعسري لو أراد.
فلو حبث عن معىن لكمة ُّ
“الطغراء” يف املعامج العربية ،لقاده
البحث إىل معرفة اترخي ُّ
“الط ْغراء”.
احلس املرهف والقدرة عىل التوسمُّ  ،وا�ستكناه ما
ب -أنه مل ميكل ّ
يُنقل إليه ،وإدراك البواعث اليت أدت إىل اختالقه.
ج -أنه -مع كونه مسل ًما -غابت عنه الثقافة احلياتية اإلسالمية،
حيث ي�ستعمل املسمل يده الميىن وليس اليرسى يف مثل املوقف ،فمل
يلتفت إىل أن احلاكية تقول“ :م ّد السلطان يده اليرسى…” ومنذ
قرون طويةل ن َّبه مؤرخنا اجلليل ابن خدلون إىل “اختالق العوائق”،
ورضورة أن يتيقظ لها املؤرخ وهو يستنطق ما بني يديه من مروياَّ ت.
د -إن امللوك والسالطني قبل السلطان مراد اكنوا ي�ستخدمون
اخلامت املعدين املنقوش ابمسهم ولقهبم برصف النظر عن معرفة الكتابة
وعدهما ،وال ّ
شك يف أن هذا اكن معرو ًفا دلى السلطان مراد واكتبه،
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ورجال ديوانه ،ال ّ
يشك عاقل أهنم عرفوا هذا من أمراء اإلسالم،
وسالطينه ،وخلفائه ،فهذا أم ٌر معروف منذ خامت الرسول -صىل هللا
عليه وسمل -فكيف غاب عن السلطان مراد وحده ،وكيف جعز وحده
عن أن ي ّتخذ خامتًا يو ّقع به ويواري به هجهل.
هـ -مث هل هذه املعاهدة أول ورقة و َّقعها السلطان مراد يف حياته؟
أمل يو ّقع قبلها رسائل للملوك والسالطني من أصدقاء وأعداء؟ أمل يو ّقع
قبلها أوامر وقرارات وتعالمي لرجال دولته؟ فكيف و ّقعها؟ وملاذا اكنت
الورطة وتلطيخ يده ابحلرب يف هذه املعاهدة وحدها؟
و -أين اكن اكتب السلطان؟ وهو يعمل -كام يعمل السلطان -أن
املعاهدة ال بد من توقيعها ،فكيف مل يتدبر هذا األمر مع السلطان
من قبل؟ وكيف يرتك السلطان حىت يغمس يده يف احلرب ويصنع هذه
الصورة الطريفة؟ أمل يقل لنا :إن الاكتب تناول الورقة وكتب يف ثنااي
الصورة امس السلطان وامس أبيه؟ أمل يكن األوىل باكتب السلطان،
بل هو املعقول أن يتدبّر يف طريق ٍة لتوقيع املعاهدة ،ولو أن يبصم
السلطان بإصبع واحد ً
بدال من هذه الصورة اخملزية؟
زـ وأم ٌر آخر أش ّد وضوحً ا من لك ذكل ،هو أن األيرس واألسهل
واملتبادر إىل اذلهن أن يبسط اإلنسان أصابعه لكها عىل الورقة،
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فلامذا جلأ السلطان إىل هذه الصورة؟ وإذا قلت يل :إن سعة املاكن
أو املساحة اخملصصة للتوقيع ال تسمح ابليد لكها ،فاجلواب أن هذا
اكن ي�ستدعي ّ
مض األصابع األربع ال تفريق اخلنرص وإبعاده عن األصابع
األخرى.
مث حاول أنت اآلن أن تفعل بيدك ما زمعوا أن السلطان قد فعهل،
�ستجد أن األمر حيتاج إىل معاانة ،وحماوةل ،وقصد ،وإرادة ،وال ميكن
أن يأيت هكذا عف ًوا ،بل األيرس واألسهل أن يضع اإلنسان أصابعه
األربعة متجاورة مضمومًا بعضها إىل بعض ،فهل اكن السلطان ّ
يفكر،
ويق ّدر ،ويتع ّمد أن يصنع هذه الصورة املعجبة؟ ال ّ
شك يف ذكل،
وإال ملا ىّ
عن نفسه بتفريق أصابع وقبض آخر هبذا الشلك!! ومن أين
ا�ستوىح السلطان هذه الصورة اليت تع ّمد رمسها؟ سؤال حيتاج إىل
جواب!
ح -مث األظهر من ذكل أن ّ
“الط ْغراء” توضع يف أعىل الورقة،
وليس يف أسفلها ،فإذا اكن هذا الرمس املعجب ،قد ظهر أول مرة
عند توقيع سلطاننا اجلاهل األمّي ،مفن ح ّولها إىل أعىل الورقة؟ ومك
من الزمن ا�ستغرق هذا التح ّول؟ وهل حيتفظ التارخي بواثئق بعد
السلطان مراد جند ّ
“الط ْغراء” فهيا ماكن التوقيع؟ العقل امل�ستقمي
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يقول :إذا اكنت ّ
“الط ْغراء” قد وُلدِ َ ت عىل أسفل الورقة ،من ذاك
الزمن (عىل األقل يف عهد السلطان مراد) مفن غيرّ ها؟

أخيـرا
و ً
نقول :إن القصة يف أساسها خمتلقة ،ال حتتاج إىل لك هذا اجملهود
العقيل يف إبطالها ،فالواقع يكذهبا ،والتارخي يرضهبا بنعاهل عىل أم رأسها
(عىل حد تعبري األ�ستاذ الكبري عباس محمود العقاد رمحه هللا) ،ودامئًا
صُ َّناع األاكذيب يقعون يف أخطاء قاتةل تفضح كذهبم.

مايه ّ
الط ْغراء؟
“الط ْغراء”ُّ :
ّ
الط ّرة ُت ْك َتب يف أعىل الكتب والرسائل فوق البسمةل،
تتضمن نعوت احلامك وألقابه ،ويه لكمة ترتية ا�ستعملها الروم والفرس،
أيضا ُّ
مث أخذها العرب عهنم ،وتسمى ً
“الط ْغري والط َغري”.
و“الطغرايئ” ن�سبة إىل الطغراء ،وهو صانعها أو اكتهبا( .انهت�ى
بنصه من املعجم الو�سيط).
و“الطغرايئ” املنسوب إىل الطغراء هذا هو الشاعر املشهور
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احلسني بن عيل بن محمد الطغرايئ املتوىف �سنة 513هـ صاحب “المية
العجم” القصيدة املط ّوةل املشهورة ،وقد اكن اكت ًبا يف بالط السالجقة،
والسالجقة اكنوا أقرب السالطني واحلاكم لألتراك العامثنيني ،وأكرثمه
احتاككاً هبم “يعين ال بد أهنم عرفوا الطغراء قبل السلطان مراد ،وأهنا
تكون يف أعىل الورقة” ،والسلطان مراد األول ويل �سنة 761هـ،
ومعىن هذا أن الطغراء اكنت معروفة مشهورة قبل معاهدة السلطان
مراد هذه بنحو قرنني ونصف من الزمان عىل األقل.
ولكهنا بضعة أسطر يف كتاب التارخي ،صنعت عاطفة الازدراء
للعامثنيني دلى األ�ستاذ األاكدميي ،جفعلته يقبل هذه السخرية ابلسلطان
اجملاهد “السلطان مراد األول” ،أعان هللا أمتنا عىل ما نزل هبا.
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صفحة من اترخيهم معنا
بعض بين جدلتنا صاروا يفزّعوننا صباح مساء مبسافة ّ
التخلف
بيننا وبني الغرب ،ويفزّعوننا من الفجوة احلضارية اليت مل يعد هناك
أمل يف تداركها ،وأ ْدمنوا اللجاجة واإلحلاح هبذا الالكم حىت انتقل
إىل اإلسالميني ،ورصت تسمع كثريًا مهنم ينحى ابلالمئة عىل أمّتنا
ويعيرّ ها مبا تعانيه ،وصار احلديث هبذا األسلوب ،والعزف عىل هذا
الوتر عنوان “موضوعية” املتحدث ،وعالمة “وعيه ابلواقع” ،وآية
“جت ُّرده وإنصافه” ،وصار هذا لكه موح ًيا بأننا أمة بطبيعهتا ّ
“متخلفة”،
109

فإذا حاولنا أن ّ
نذكرمه بأننا أمة ابنية بطبيعهتا ،أمة انهضة بفطرهتا،
أمة قائدة بديهنا ،أمة رائدة برسالهتا ،أمة صنعت للعامل أول حضارة
متاكمةل ،حضارة مل َتر ادلنيا مثلها ،ال قبلها وال بعدها.
إذا حاولنا أن نقول ذكل مل جند من يسمع لنا ،بل مهنم من ينفرون
منك نفار األوابد ،قائلني :ال تص ّدعوا رؤو�سنا ابملايض ،ولكن ح ّدثوان
ابلواقع ،وآخرون يذهبون أبعد من ذكل فيذكرون كل من مآيس
وفظائع التارخي اإلساليم ما تقشع ُّر لهوهل األبدان ،حىت يصري ما
حتكيه من حضارة وإجنازات مغمو ًرا يف حبر هذه املآيس والظلامت
اليت �ش َّنعوا كل هبا.
مع أن دلى اآلخرين ،ويف اترخيهم ،بل يف واقعهم اآلن من الفظائع
وال�شنائع ما لو وقع قطرة منه يف حبر اترخينا لنجّ �سته.
• فأمّتنا مل تتاجر يف األفيون ،ومل تش���عل حرب األفيون لتفتح
األس���واق أمام جتارة األفيون ،وترمغ الناس عىل تعاطيه
ابحلديد والنار.
• وأمّتنا مل تف ّرغ قارة بأمكلها من ساكهنا يك تأخذ أرضها ومزارعها..
بأخس الوسائل وأحقرها وأبشعها؛
أمتنا مل تقتل الهنود امحلر ّ
بنرش األمراض القاتةل واألوبئة الفتاكة بيهنم عن طريق املالبس
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•
•
•

•

واألغطية املل َّوثة ابجلراثمي!!
أمّتنا مل ختطف األفارقة األح���رار من مدهنم وقرامه؛ لتتخذمه
ع ً
بيدا يفلحون هلم األرض اليت ف ّرغوها بإابدة أهلها“ ،وعامة
مثقفينا يقولون :إن أورواب يه اليت ح َّررت الرقيق”.
أمتنا مل حترق احملاصيل من احلبوب والفواكه ،حىت حتافظ
عىل أسعارها.
أمتنا مل تقتل األبقار الزائدة عن احلاج���ة؛ ختلصً ا من بحُ رية
احللي���ب وجبل الزبد الزائد عن حاجهتم! (اكن ذكل يف �سنة
1984م وهو عام اجملاعة واجلفاف يف إفريقيا ،وقد تناقلت
واكالت األنباء ذكل دون أي حياء أو جخل).
وأما عن السامحة والتسامح ،وحقوق اإلنسان ،والتعايش
مع اآلخر ،إىل آخر هذه “املسكواكت” اليت مألوا هبا أفواه
مثقفينا ،فيكفي أن نضع أمام القارئ الكرمي هذه الوثيقة ،ويه
عب���ارة عن مجموعة القوانني اليت ُفرضت عىل املس���لمني اذلين
اكنوا يف هذه البالد األوروبية قبل دخول العامثنيني إلهيا،
وقارن بني ما رأيته ً
قبال من س�م�احة العامثنيني ،اليت وضعنا
بني يديك شهادة املؤ ّرخني األوروبيني أنفسهم هبا ،اقرأ هذه
القوانني وتأمَّل ،وأعرف ال َب ْون الشاسع بيننا وبيهنم.
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الوثيقة:
1ـ	 جاء يف مرسوم أصدره املكل “أندراي الثاين” بتارخي /20
1233 /8م“ :حيرم عىل املسلمني مجيعًا تويل أية وظيفة من
وظائف ادلوةل”.
2ـ	 وبلغت الا�سهتانة ابملسلمني ذروهتا حني صدر مرسوم يف
عهد اكرل األول �سنة 1341م جاء فيه“ :عىل مجيع الرعااي
اذلين مل يعتنقوا امل�سيحية ُ
بعد ،أما أن يُع ّمدوا وف ًقا لتعالمي
امل�سيحية ،أو يغادروا البالد”.
وتص ّور املأساة يف بعض مراحلها مجموعة القوانني الهنغارية اليت
حتمل النصوص التالية:
املادة 46ـ	 لك من رأى مسل ًما يصوم ،أو يألك عىل غري الطريقة
امل�سيحية ،أو ميتنع عن ألك حلم اخلزنير ،أو يغتسل
قبل الصالة ،أو يؤ ّدي شعائر دينه ،وأبلغ السلطات
بذكل ،يُعطى هل جزء من أمالك هذا املسمل ماكفأة هل.
املادة 47ـ	 عىل لك قرية مسلمة أن ت�ش ّيد كنيسة ،وأن تؤ ّدي لها
الرضائب املقررة ،وبعد الانهتاء من تشييد الكنيسة
جيب أن يرحل نصف مسلمي القرية ،وبذكل يعيش
112

النصف اآلخر معنا كرشاكء يف العقيدة ،عىل أن يؤ ّدوا
الصالة يف كنيسة يسوع امل�سيح ّ
الرب بطريقة ال ترتك
�شهبة يف اعتقادمه.
املادة 48ـ	 ال ُيسمح للمسمل أن يز ّوج ابنته ً
رجال من عشريته ،وإمنا
يتحتمّ عليه أن يز ّوهجا ً
رجال من امجلاعة امل�سيحية.
خشص ما مسل ًما ،أو إذا دعا مسمل خشصً ا لزايرته
املادة 49ـ	 إذا زار ٌ
جيب أن يألك الضيف واملضيف معًا حلم اخلزنير.
“النص الالتيين لهذه القوانني يوجد يف مجموعة القوانني اجملرية -
املرا�سمي العامة املتضمنة العهد اجملري ،انظر القانون ادل�ستوري تأليف
ستيفانو دي فريس ،بودي صً ،157 ،148 ،135
نقال عن ادلكتور
إسامعيل ابليتش :اإلسالم يف اجملر يف القرون الوسطى”.
انظر وتأمل ،كذكل فعلوا بنا ،مث دخل العامثنيون هذه ادلاير ُ
بعد،
فاكنت السامحة والعدل.
وبلغة العرص أو ابلرطانة اليت َّعلموان إايها نقول :من اذلي ال حيسن
التعايش مع اآلخر؟
ونسأل ً
أيضا :من اذلي عليه أن يغيرِّ ثقافته ،ثقافة الكراهية؟
من اذلي جيب أن يغيرِّ خطابه ادليين؟
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من اذلي ال حيسن التعايش مع اآلخر
البعض منا ال يطيق أن ينظر يف التارخي ،وال أن يلتفت إليه ،وال
حيب أن ّ
يذكره أحد به ،فإذا حت َّدثنا عن تعصُّ ب الغرب ،وأيَّدان الكمنا
ّ
ابلواثئق ،ووضعنا بني يديه نصوص القوانني اليت اكنت ُتلزم املسلمني
ببناء الكنائس ،وبألك حلم اخلزنير ،وتزوجي بناهتم من امل�سيحيني،
وترحيلهم عن قرامه وتركها مبا فهيا من بيوت ومزارع وسائر املمتلاكت
للم�سيحيني ...و ...و ...و...
إذا وضعنا أماهمم نصوص هذه القوانني ،قالوا (يف ضيق ومتلل):
كفى!! حنن أبناء اليوم!
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ونقول لهؤالء :اي أبناء اليوم تعالوا ننظر يف الواقع املعارص ،اذلي
ما زالت ادلماء فيه غضة طرية ،واذلي ما زالت الرصخات ترنّ يف
اآلذان ،ولن أحت ّدث عن فلسطني ،وما جيري فهيا لك صباح ومساء،
فذكل أكرب من لك حديث ،ولكن أنظر إىل الشيشان اليت تحُ َرم
وحدها من حق تقرير املصري دون مجهورايت البلطيق اليت انعتقت
من الاحتاد السوفييت ،ونعمت اب�ستقاللها ،ال ليشء إال ألن تكل
امجلهورايت غري مسلمة ،والشيشان مسلمة ،وانظر إىل ما جرى يف
تميور الرشقية ،وفصلها عن إندوني�سيا ابمس ّ
حق تقرير املصري ،وأما
كشمري املسلمة ،فليس لها ّ
حق يف تقرير املصري ،ال ليشء إىل ألهنم
مسلمون.

و ّ
تذكر البو�سنة وما جرى يف البو�سنة:

• ّ
تذكر أن أكرث من مخسني ألفا من نساء وعذارى البو�سنة قد
اغ ُتصِ نب حتت مسع العامل رّ
املتحض وبرصه.
• ومل يقترص الاغتصاب عىل عسكر الكروات وحدمه ،بل -مع
األسف -شارك يف ذكل جنود األمم املتحدة ،املنظمة ادلولية
الىت ا َّدعت أهنا أقامت منطقة آمنة للبو�سنيني!
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• هل نسيت أن العبث والامهتان ابلنساء املسلامت وصل إىل
حد زرع نطف الالكب يف أرحاهمن ،يك يدلن الكاب مسلمني؟
• هل نسيت مذحبة “رسبنتسا” الىت اكن املطلوب تفريغها من
ساكهنا املسلمني ،حىت ت�ستقمي خطوط خريطة التق�سمي اليت
وضعها الو�سيط ادلويل ،ومن أجل ذكل أمغضت القوات
ادلولية عينهيا حىت ُقتل من املسلمني أكرث من مخسة آالف يف
عدة أايم ،وابلطبع هاجر أضعافهم ،حىت تاكد ختلو رسبنتسا
من املسلمني؟؟
• وتناقل العامل أنباء هذه املذحبة ،وكأنه يتابع كأس العامل ،ولكن
احدا َّ
حصفيا أمريكيا و ً
جسل صيحة إدانة لهذه اجملزرة قائال“ :لو
مياكفيلل موجودا المح ّر وهجه جخال” ،يعين أن مياكفيليل
اكن
يِ
صاحب نظرية “الغاية تربر الو�سيةل” خيجل من أن ُترتكب
جمزرة مثل هذه لتعديل خريطة التق�سمي اليت وضعها الو�سيط
ادلويل!
• هل نسيت املساجد اليت ُدمّرت يف البو�سنة ً
معدا وعد ًدا
اكآليت:
 614 .1جامعًا ُدم َِّرت عن آخرها.
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 534 .2فناء مسجد دمَّرها الرصب.
 80 .3مسجدا جامعًا دمَّرها الكروات.
 307 .4مساجد جامعة أت ِلفت ويف حاجة إىل إعادة إعامر.
ً 249 .5
مسجدا جامعًا أتلفها الرصب.
ً 58 .6
مسجدا جامعًا أتلفها الكروات.
 557 .7مصىل (أي غري اجلوامع) ُدم َِّرت عن آخرها.
 14 .8مدرسة دينية ُدم َِّرت عن آخرها.
 18 .9مدرسة أت ِل َفت.
كام تعرضت املكتبات اإلسالمية للتدمري واإلتالف.
وابلنظر إىل هذه اإلحصاءات ادلقيقة املنقوةل عن الواثئق الغربية،
جند أن أكرث من  % 80من مساجد ،ومدارس ،ودور الكتب قد
ُدم َِّرت.
لقد اكن من بني هذه املساجد اجلوامع اليت ُدم َِّرت “مسجدفراداي”
مبدينة “ابنيالواك” ،واكن هذا املسجد يع ّد حتفة معامرية عامثنية ،وهو
واحد من أمجل مساجد ادلنيا ،ويرجع أصهل إىل أكرث من  400عام.
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متاثل بوذا:

وإمنا ذكرت املساجد ُأل َذ ّكر الكرام القارئني بتكل الهزّة اليت أصابت
ادلنيا لكها يوم َأع َْل ْنت حركة طالبان أهنا �ستقوم بنسف متثالني منحوتني
يف أحد جبال أفغان�ستان ،يوهما ار ّجتت اليونسكو ،وحتركت األمم
املتحدة ،ونشط الوسطاء والرسل ،حت ّرك حاكم املسلمني العظام،
وأوفدوا كبارعلامء األمة إىل حكومة طالبان؛ حملاوةل إثناهئا عن هدم
المتثالني ،مل حيدث يشء من هذا حيامن بدأ هدم املساجد األثرية
ابلبو�سنة ،وليس ذكل بعجيب ،فكام أن ادلم املسمل أرخص ادلماء،
أو ال قمية هل ،كذكل اآلاثر اإلسالمية ال قمية لها ،بل رمبا يكون مطلواب
إزالهتا ،حىت ال ِّ
تذكر ابإلسالم وحضارته؛ حفيامن يسقط بضعة نفر
يف َّمخارة يف تل أبيب هت ُّزت ادلنيا ،أما عندما تُرضب املستشفيات
و�سيارات اإلسعاف واملدراس يف فلسطني ،فذكل أم ٌر “مفهوم” من
شارون “رجل السالم” ،فكذكل ال تتساوى مساجد املسلمني مع
متاثيل بوذا!
إن آالف املرتزقة من الروس وغريمه اكنوا حياربون يف صفوف
الرصب ،لكن ادلنيا لكها حت ّركت ضد عرشات اجملاهدين اذلين ذهبوا
إىل البو�سنة؛ ملنارصة إخواهنم املسلمني وادلفاع عهنم ضد حرب
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الاستئصال ،حت ّركت ادلنيا لكها ابآلةل اإلعالمية اجل ّبارة ،وأهجزة األمن
املاكرة ضد هؤالء اجملاهدين ،ووُصمِ وا ابإلرهابيني ،وبدأت مالحقهتم
حىت من ادلول اإلسالمية ،وحُ ِر ُموا من الرجوع إىل بدلمه ،وهللا أعمل
مبا جرى هلم.
نصف مليون مسمل من أهل البو�سنة ُق ِت ُلوا ،رُ ّ
وشد أضعافهم “هل
تذكرون”؟
آالف النا�شئة من أبناء البو�سنة أرْغمُِ وا عىل ترك ديهنمّ ،
ومت
تعميدمه يف البطريركية الرصبية!!!

ملاذا لك هذا؟
لك هذه املأساة البوسنية املر ّوعة اكنت من أجل أال تقوم دوةل
اإلسالم يف أورواب ..اكن هذا هد ًفا و ً
احضا للك متابع لتحليالت
احملللني ال�سيا�سيني ،وترصحيات رجال الاسرتاتيجية ،ونتاجئ دراسات
ادلارسني.

مفن اذلي يكره اآلخر؟؟
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()15
ال جديد حتت الشمس
يف 1911/9/27م أرسلت إيطاليا إنذا ًرا إىل حكومة الباب
العايل ،ابآل�ستانة ،إىل السلطان العامثين ،جاء يف هذا اإلنذار ابحلرف
نظرا إلهاملمك �شئون القطر اللييب؛ فإن ادلوةل اإليطالية تريد
الواحدً “ :
أن تفتح أبواب هذه البدل للمدنية الغربية ..هذا من هجة ،ومن هجة
أخرى فإننا نريد أن حنافظ عىل مصاحل اإليطاليني يف ليبيا ،وإنقاذمه
من اخلطر احمليق بأرواهحم؛ بسبب حتريض العامل علهيم بدافع من
التعصب ادليين ،اذلي يظهره املوظفون األتراك وضباطهم حنومه،
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كام أن األسلحة الىت أرسلهتا دار اخلالفة والتعزيزات العسكرية اليت
قامت هبا تزيد قلقنا” .أ.هـ بنصِّ ه.
اكن هذا يف الواقع إعالان للحرب ،وليس جمرد إنذار أو هتديد ،فمل
ميض أكرث من يومني حىت اكنت اجليوش واألساطيل اإليطالية ّ
تدك
ِ
الشواطئ الليبية مبدافعها الثقيةل ،حماوةل احتالل طرابلس ،وقبل ذكل
وحرهثا إلماكن غزوها.
ب�سنني اكن قد مت إعداد األرض وهتيئهتاْ ،
اكن الغرب قد وعى ادلرس ً
جيدا حيامن خرج “انبليون” فىت فرنسا
املبري ،وس ّفاحهُ ا اجل ّبار ،خرج “انبليون” من مرص بليل ،وتبعه جيشه
مذموما مدحورا ،ولكهنم اكنوا قد َّ
تعلموا درسً ا غال ًيا ،عبرَّ عنه كبار
جرنالات “انبليون” يف تقرير هلم عند مغادرة مرص“ :إننا جئنا إىل
مرص قبل األوان” ،وذلكل احتـــاج إعداد مرص ومتهيدها لالحتالل
اذلي جاءها �سنة 1892م  -احتاج هذا اإلعداد أكرث من � 75سنة
(ولهذا حديث آخر).
واكنت إيطاليا قد وعت ادلرس ً
جيدا ،فمل تتعجّ ل يف ْالهتام حصهتا
من الفريسة ،وإمنا أخذت متهِّد لشل حركة الفريسة قبل الانقضاض
علهيا ،فبدأت يف فتح املدارس اإليطالية ،وإنشاء البنوك ،ورشاء
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األرايض ،وإقامة املباين ،وتكوين الرشاكت (لالستامثر واإلعامر) ،وفتح
املتاجر لرتوجي املصنوعات الغربية ،ووسائل الزينة والرتف والرفاهية،
العتصار أموال الشعب ،وصاحب ذكل البعثات التبشريية ،بوسائلها
املعهودة (التطبيب ،والتعلمي ،واإلغاثة ،واألعامل اخلريية) ،مع التو ّدد
و ّ
التلطف ،وكسب األصدقاء ،وتعويدمه منط احلياة الغربية ،واكن يف
مقة اإلعداد وذروته أن صار للطليان معالء يف بالط اخلليفة ،بل إن
الصدر األعظم نفسه اكن سفريًا ساب ًقا يف إيطاليا ،ومت الالتفاف حوهل
وتزوجيه بإيطالية ،ولكن اذلي ه َّيأ لهذه املاكيد النجاح هو أن دار
اخلالفة اكنت قد سقطت يف يد جامعة “الاتحّ اد والرتقيّ ” اذلين مه
يف الواقع طالئع كامل أاتتورك ،فاكن هتاوهنم يف أمر الغزو اإليطايل
ي�شبه اخليانة املتعمدة.
البااب يبارك جيش الغزو:
واكن أبشع ما ح َّرك املشاعر ،وأهاج اخلواطر ،أن ادلنيا شهدت
“اباب الفاتياكن” بلباسه الكهنويت ،وشارته املباركة ،يقف يف خشوع
وإجالل أمام اجليش اإليطايل مينحه براكته“ ،مصليا من أجهل” ،داعيا
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بـ“أن مينحه الرب التوفيق يف هممته” ،مث ق ّبل البااب الصليب ووضعه
عىل جهبة القائد ،وق ّبل الصليب اث ًنية وطاف به حول رأسه ،مث
ق ّبل الصليب اثلثة وأشار به حنو اجلند ،مث احنىن يف خشوع احنناءة
خفيفةً ،
حتية للجيش ،وتألّقت يف عينيه دمعة مقدسة ،فعلت يف
نفوس اجليش فعل السحر.
واندفع اجليش “املبارك” “املقدس” ويف قلبه من انر احلقد أضعاف
ما يف يده من انر السالح ،واكن الن�شيد اذلي ير ّدده اجلنود (ولعهل
اكن تلقائيا مل يُع ّد من ِق َبل أحد) اكن هذا الن�شيد يقول:
“أماه ال تقلقي..
أماه ال حتزين..
أان ذاهب إىل طرابلس...
فرحا مرسورا..
ألبذل ديم....
يف سبيل حسق األمة امللعونة!!
وألحارب ادلاينة اإلسالمية!!
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سأقاتل بلك قويت حملو القرآن!!
مصد الليبيون ،أو ابألحرى :مصد املسلمون ،أمام هذا اإلعصار
الصلييب اجلاحئ ،مصدوا مصود األبطال ،فعىل الرمغ من أن قوة طرابلس
مل تزد عىل مخسة آالف ،وقوة بين غازي عىل ألفني ،عىل حني اكنت
القوات اإليطالية الصليبية ،تتكون من أربعة وثالثني ألفا من املشاة،
و�ستة آالف وثالمثائة من الفرسان املزودين ابألسلحة الثقيةل ،عىل
الرمغ من ذكل فقد دفعت إيطاليا مثنا ابهظا قبل أن ت�ستق َّر قدهما
عىل ضوايح طرابلس ،فقد ُأ ِنزل عىل الشاطئ ألف ومائتا جندي
إيطايل من مشاة البحرية ،سقط مهنم �سامتئة رصعى يف أول جوةل
من جوالت املعركة ،ودارت رىح احلرب ،فطحنت يف معاركها ما
بلغ عرشين ألفا من اجليش الغازي (بني قتيل ،وجرحي ،ومفقود،
ومريض) ،وعىل طريقة الوح�شية الصليبية –اليت عرفناها مهنم يف
بيت املقدس -بدأت الانتقامات من املدنينيُ ،فق ِتل حنو ثالثة آالف
حتت التعذيب ،و ُأحْ َر َقت بيوت ُوه ِّدمَت عىل عائالت بأرسهاُ ،وذبِحَ
من ُذبِحَ من األطفال والنساء وكلُ ّ من ساقه ّ
حظه إىل طريق اجلنود
رّ
املتحضين! و�شُ ِن َق حوايل ألف رجل حىت بلغ القتىل من املسلمني
حنو مخسة عرش ألفا.
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هذا ما ذكرته الصحف الغربية الصادرة يف  28سبمترب 1912م أي
بعد الغزو بعام واحد.
وال تعليق ..ولكن فقط تأمّل يف لكامت اإلنذار اإليطايل ،ويف
موقف البااب جتد أن ادلاء قدمي ،وأن اذلرائع يه:
	.1رضورة فتح ابب للمدنية الغربية (يعين نرش ادلميقراطية،
وحترير الشعوب).
 .2التحذير من التحريض (جتديد اخلطاب ادليين).
 .3اخلوف من األسلحة والتعزيزات اليت أرسلهتا تركيا (امتالك
أسلحة.)....
 .4موقف البااب (الكم برلسكوين رئيس وزراء إيطاليا ،والكم
وليام بوكني وكيل وزارة احلريبة األمريكية).
وقد َّ
جسل الشعر العريب يف قصائد مطوةل هذه األحداث ،فاكن
مما قاهل الشاعر محمد عبد املطلب:
مفـا لك اببـا للم�سيح ُ
مـقرب إذا وقف البابـا يبارك جندكـم
إذا اكن يف اإلجنيل ليس َّ
يكـذ ُب سلوه أيف اإلجنيل للحرب آيــة
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وقال حافظ ابراهمي:
فسلوه :ابرك القوم عالمــــا؟ ابرك املطران يف أعامهلم
آمرا يلقي عىل األرض سالما؟ أهب���ذا ج���اء إجنيلــــــه��� ُم
ً
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()16
حيامن يكون إعالمنا مسلوب اذلاكرة
حيامن أنظر يف إعالمنا -بلك وسائهل -يتأكد يل أنه مسلوب اذلاكرة،
ال ذاكرة هل ،وإمنا دامئا ير ِّدد ما يلقى إليه ،ويتلكم مبا تتناقهل واكالت
األنباء ،وتد ُّقه آالت “الرتكزي”.
فإذا َّ
تلكموا عن إرهاب اإلسالم ،وإرهاب املسلمني ،وعن املناجه
الثقافية اليت أفرزت هذا اإلرهاب ،وجد إعالمنا بلك قوته يقرع لك
آالته وراء هذا املايسرتو اجل َّبار ،ويتبارى امجليع يف العزف بلك قوته،
ملزتمني حرفي ًنا بـ“النوتة” ،خيافون اخلروج عهنا ،حىت ال يكونوا “نشا ًزا”.
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ويتجاوب “جوقة” املثقفني ُك ّتاب حصف ال���رأي ،مع “جوقة”
اإلعالميني ،وخيىش العلامء وادلعاة أن يُتهّ م���وا ابلتخلف وعد معرفة
“الواقع” ،فيتسابقون للحاق بـ“اجلوقة” ،وي�سمت ُّر العزف بأفانني
رضوب من النغامت ،حىت يصيب الناس ادلوار ،وتس ّد علهيم منافذ
ٍ
التفكري ،فنص ّدق أن املسلمني إرهابيون ،وأن مهنجنا -فعال -يف حاجة
إىل تغي�ي�ر ،وأن معاهدان ادلينية فعال خت ِّرج اإلرهابيني ،مع أن الواقع
ِّ
يؤكد أنه ليس بني هؤالء املهتمني ابإلرهاب رجل واحد خت َّرج يف لكية
رشعية ،أو معهد ديين.
واملايسرتو (أي اآلخرون) يعلمون هذا متاما ،ولكن الفرصة واتهتم
فليغتمنوها؛ للعبث يف مناجه تدريس ادلين عندان حىت تصري (إسالمًا
أمريك ًيا) ظريفا لطيفا؛ “كنافة وقطايف ومقر ادلين ،وايميش ،ومتر،
وهريسة ،وفوانيس” يف رمضان ،و“كعك وغريبة” يف عيد الفطر،
و”خراف” يف عيد األحضى ،و“حلوى” يف مودل النيب -صىل هللا عليه
وسمل -وحالوة زمان ،عروسة ،وحصان “إسالم فوللكوري” يرس
الناظرين ،فهتوي إلينا أفئدة ال�سياح؛ لال�سمتتاع مبناظران الظريفة،
والاحتفاظ ابلصورة التذاكرية ،وميرحون يف دايران يف أمن وأمان،
وكأهنم ّ
يتذلذون مبشاهدة اكئنات منقرضة تعيش يف كهف من كهوف
التارخي.
130

أما اإلسالم اذلي يهنض ابألمة ،حييي الشعوب ،و ئِّ
يعب طاقهتا،
ويدعوها لرايدة ادلنيا ،واألخذ بيد البرشية ،واذلي يقعد بأههل مقعد
القيادة ،فيجب إبعاده عن املناجه ادلرا�سية متاما ،بل وجيب التعتمي عىل
مصادره“ ،وجتفيف منابعه” كام تف ّننت يف ذكل دوةل عربية ،وصارت
رائدة يف هذا اجملال ،و ِّ
تصدر برامج جتفيف الينابيع ،إىل من يريدها!
إن الغرب ال يعىن بتعديل املناجه ،وتغيري اخلطاب ادليين غري هذا،
إن الغرب يعرف متامًا ماذا يريد ،ويعرف متاما ما عندان ،ويكفي أن
نشري إىل اإلحصاءات اآلتية:
• عدد الباحثني يف �شئون العامل اإلساليم يف اجلامعات األمريكية
اكن يف �سنة 1966م  363ابح ًثا ،ويف �سنة 1986م أصبح
 670ابح ًثا أي يتضاعف لك عرشين �سنة ،أي أنه اآلن
 1340ابح ًثا.
• أما يف مراكز ادلراسات املتخصصة فاكن يف �سنة 1977م
 823ابح ًثا ،و�سنة 1986م  1582ابح ًثا ،ومعىن ذكل أن
العدد اآلن يصل إىل .4000
• أما ادلورايت املتخصص���ة فتص���ل إىل  3000دورية ابللغة
اإلجنلزيية وحدها.
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ورمح هللا الشاعر حافظ إبراهمي إذ يقول:
كحّ لها األطامع فيمك بسهد إن يف الغرب أعينا راصدات
كنا نمتىن من إعالمنا أن يقلب السحر عىل الساحر ،و ً
بدال من
أن يقترص عىل إعادة ِّ
خض ما يوهجونه إلينا ،ويكتفي بأن يكون بو ًقا،
أو جمرد “كورس” ،كنا ن ىَّمتن أن ي�ستخرج إعالمنا من ذاكرته ما فعهل
الغرب بنا -وما أفظع ما فعل -قدميا وحدي ًثا ،وما قاهل فينا عىل لسان
علامئه وخربائه وأدابئه ،وحاكمه ،وقساو�سته وحاخاماته ،وما أسوأ ما
قالوا ،اكن عىل إعالمنا أن ّ
يذكرمه مبا فعلوه يف البو�سنة والهرسك،
وما اكن مهنم يف كوسوفو ،وعن جرامئهم يف ألبانيا ،وعن أفاعيلهم يف
جنوب السودان...
اكن عىل إعالمنا أن يخُ ّرج من ذاكرته ما يواهجهم به ،ويقول هلم:
أنمت اذلين تكرهون اآلخر! أنمت اذلين جيب أن ّ
تتعلموا كيف
تتعايشون مع اآلخر.
اكن عىل إعالمنا أن جييهبم مبا قالوه -وما زالوا يقولونه -فينا ،ويقول
هلم“ :أنمت اذلين جيب عليمك أن تغيرِّ وا خطابمك ادليين ،بل وجيب عليمك
أن تغيرِّ وا خطابمك ال�سيايس ،واألديب”.
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كنت ىَّ
أمتن أنت خترج حصف العامل اإلساليم لكها غداة قال
برلسكوين“ :إن احلضارة اإلسالمية حضارة َّ
منحطة” كنت أمتىن أنت
خترج حصفنا لكها حتت عنوان واحد“ :حنن مل نتاجر يف األفيون ،ومل
ُنرمغ الشعوب عىل تعاطيه ابحلديد والنار”.
كنت أمتىن أن خترج حصفنا غداة قال وليام بوكني وكيل وزارة
احلربية األمريكية“ :إن اإلسالم دين وثين ،وإن املسلمني أرشار
يعبدون صامن ،وإن ريب أكرب من رهبم” ،كنا ن ىَّمتن أن خترج حصفنا
بعنوان واحد“ :إن ديننا ال يسمح لنا ابستئصال الهنود امحلر ،وحرق
احملاصيل الزراعية من احلبوب والفواكه حىت اآلن”.
معان تتداعى من ذاكرة شاخت ،فليس عندي
واعذروين هذه ٍ
“أر�شيف” ،وال هو من معيل.
إن إعالمنا اذلي ميكل اذلاكرة اليت حت َّدثنا عن جنوم الكرة من
بوشاكش ،وبيليه اجلوهرة السوداء ،ومارادوان العظمي ...إن إعالمنا
هذا ال ّ
شك قادر عىل أن يواجه هذه احلرب الرشسة ،لو غيرّ
اسرتاتيجيته من جم ّرد املتل ِّقي إىل اإلعالم املقاوم مث املهامج ،و�سيجد
يف ذاكرته أسلحة قاطعة جتعلنا نكسب املعركة من أول جوةل ،فنحن
وهللا أهل سالم وال نريد غري السالم.
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()17
هوامش عىل اترخي احلجاج ()3 - 1
هناك خشصيات تكون عىل موعد مع القدر ،هتيهئا األقدار ألداء
أعامل حامسة وللقيام جبهود خارقة ترتك ًأثرا ميأل مسع ادلنيا إىل األبد،
من هؤالء احلجاج بن يوسف الثقفي -رمحه هللا -ومثل هؤالء خيتلف
الناس يف تقيميهم ،وقد اختلف الناس يف احلجاج اختال ًفا عظ ًميا،
فأعداؤه -ومه رْكُث -قالوا فيه لك مَنقصة ،وومصوه بلك عيب ،وابلغ
من ابلغ ،حىت اخرتعوا غرائب وجعائب -تصل إىل حد اخلرافة -يف
نشأته ومودله ،وال شك أنه اكن ابحلجاج قسوة ،وطيش ،جيعهل مييل
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إىل توقيع أقىس العقوبة وأبلغها ،وال مييل قدر شعرة إىل اللني.
هذا القدر م ّتفق عليه بني لك من تلكم عنه من مادح وقادح.
ولكن
هناك عدة أمور أدت إىل هذه الصورة امل�ستبشعة عن احلجاج،
ويه:
 .1املبالغة :وذكل أمر فطري ،مفا ُع ِرف أحد بصفة ،وا�شهتر هبا
حىت رويت عنه حاكايت تبالغ يف هذه الصفة ،حىت خترج هبا
عن حد املعقول ،وال يكون ذكل فمين ُع ِرف بصفة مذمومة
فقط ،بل من ُع ِرف بصفة ممدوحة أيضا ،مفن ُع ِرف بصفة
الالكم أو الشجاعة ،أو التقوى والصالح ،وحنوه جتد يف
اترخيه حاكايت ،وأخبا ًرا من املبالغات تصل إىل حد اخرتاع
وقائع ال يقبلها العقل.
 .2إن هذه املبالغات تكون أكرث �شيوعا وذيوعًا من احلقائق:
وذكل أيضا أمر فطري؛ فالناس مولعون برواية العجائب
والغرائب ،ن َّبه إىل ذكل ابن خدلونَّ ،
نص
وحذر منهَّ ،
عىل ذكل يف مقدمته؛ وذكل ألن رواية األحداث والوقائع
املعقوةل واملمكنة ال هت ّز السامع ،وال يلفت الناس إىل من
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حييك ،فاحتاج اإلخباريون إىل املبالغة؛ ً
قصدا لإلاثرة ،وجل ًبا
للسامعني.
 .3وما عرف به احلجاج وا�ستقر عنه من القسوة والبطش،
وال ُبعد عن اللني ،جعل لهذه احلاكايت ً
قبوال؛ “فاليشء من
معدنه ال يُ�ستغرب” ،وذلكل راجت املبالغات حىت عند علامء
كرام ،وأمئة عظام ،من شأهنم أن ينقدوا األخبار ،وينظروا يف
�سندها ومتهنا.
 .4ساعد أيضا عىل قبول هذه األخبار ما هو مركوز عىل طبع
البرش من الكراهية والبغض للقسوة والبطش ،فمل يلتفتوا
لنقض هذه األخبار ،بل قبلوها عىل علاّ هتا؛ حيث ت�شبع
عاطفهتم ،و ُتريض مشاعرمه جتاه احلجاج.
 .5كرثة أعداء احلجاج :مفا من أحد -فامي أعتقد -حارب لك
الطوائف والفرق مثلام فعل احلجاج؛ لقد حارب احلجاج -من
أجل وحدة األمة -لك األطياف ال�سيا�سية (بلغة العرص):
حارب احلجاج اخلوارج ،وحارب ال�سبئيني ،وحارب الباطنية،
وحارب الزبرييني ،وحارب الطاحمني اذلين ر َأ ْؤا الفنت تنشب
هنا وهناكَ ،فس ّولَت هلم أنفسهم أن يطاردوا اخلالفة ،ولو
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أ ّدى ذكل إىل متزيق األمة ،ما داموا ينالون حمك جز ٍء مهنا.
 .6من أجل هذه العداوة الشامةل للحجاج جاءت األخبار
واملبالغات ،بل والافرتاءات ض ّده من لك اإلخباريني ،فال
جتد إخباراي أو مؤ ّرخا إال وهل ثأر عند احلجاج.
 .7وظل هذا الطوفان من أخبار احلجاج يزداد ويربو حىت جحب
لك فضائل احلجاج ومآثره ،سواء فضائهل الشخصية ،أو
أعامهل ومآثره يف غري جمال احلرب ،وعن هذا وجد إمامًا ً
جليال
مثل اإلمام اذلهيب يقول يف ترمجته“ :وهل ح� ٌ
سنات ولكهنا
مغمورة يف حبر ذنوبه”.
ولكن مع لك هذا :يبقى ِعمل أسالفنا األ ّولني أفضل وأقوم ،فهو بني
أيدينا ب�سنده ،نعرف روايته ،ونعرف اذلين د ّونوه ،فن�ستطيع -بيشء
من اجلهد -أن نصل -إىل حد كبري -إىل المتيزي بني الصحيح والسقمي
من الرواايت ،ونتحفظ عىل أهواء املؤرخني واحنيازمه.
ولكن اذلي ال عالج هل أن يصل قمل أديب من أبناء عرصان إىل
أن يفسرِّ أعامل احلجاج ،وقسوته مع ابن الزبري بأنه اكن يسعى جملد
جديرا
نفسه ،ولريفع خسيسة أصهل ،ولينج َو من وضاعته ،حىت يصري ً
بإمارة من إمارات ادلوةل.
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يفسرّ معل احلجاج هبذا التفسري ،فيتدسّ س إىل نفسه ،ويصل
إىل طويته ،ويدخل إىل قلبه ويكشف ن ّيته ،ويص ّوره هبذا السوء،
جمس ًدا يف خشص ممثل قدير ،يؤكد هذه
ويعرضه عىل عامة الناس َّ
املعاين مبالمح وهجه ،وحركة يديه ونظرات عينيه؛ فريى الناس
جمس ًدا مشهو ًدا انط ًقا ،ال يعنيه يف سبيل احلصول عىل
ُخبث احلجاج ّ
إمارة العراق أن يقتل ابن الزبري ومن معه ،وأن يريم البيت احلرام
ابملنجنيق! ومىت حدث هذا؟ يف جفر اإلسالم!! يف خري القرون،
يف عرص الصحابة والتابعني ،إذا ك ّنا قد فعلنا بأنف�سنا هذا مبك ًرا،
فال حرج عىل “بوش” أن يفعهل اآلن ومن أجل إمارة العراق أيضا..
اي لل ُم َفارقة!
التارخي يقول غري هذا
للحديث صةل.
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()18
هوامش عىل اترخي احلجاج ()3-2
التارخي يقول غري هذا

نقال ً
أعين أن التارخي الصحيح ً
وعقال ال يقول :إن احلجاج اكن
خبي���ث النية �سئي الطوية ،قتل ابن الزبري ومن معه ،ورضب الكعبة
ابملنجنيق؛ من أجل أن ينال والية العراق.
نعم ال يقول بذكل العقل وال النقل ،بل واقع األمر أن عبد هللا
بن الزبري -ريض هللا عنه وعن وادليه -دعا لنفسه اخلالفة ،فبايعه
م���ن ابيع ،وقعد عنه من قعد ،وعارضه وقاومه عبد املكل بن مروان،
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ستتب هل األمر يف عامَّة أرجاء ادلوةل اإلس�ل�امية ،فاكن ال بد
اذلي ا� َّ
أن يقاتل ابن الزبري بصفته خارجا عىل خليفة املسلمني.
• ول�سنا هنا لتقيمي موقف لك من عبد املكل بن مروان وعبد
هللا بن الزبريْ ،
ووزن وتقدير حُ جَ ج لك واحد مهنام؛ لنبني أهيام
اكن أحق ابخلالفة.
• وإن اكن ال بد من أن تبادر -قبل أن يزايد علينا أحد -فنقول:
إن فضل عبد هللا بن الزبري ال يجُ حد ،ومزنلته ال ُتنكر ،فهو
أول مولود للمسلمني يف دار الهجرة ،وقد فرح به املسلمون
مجيعا ،حيث قد أرجف الهيود بأهنم قد حسروا املسلمني حىت
ال يُولدَ هلم ودل ،وأبوه هو الزبري بن العوام أحد العرشة املبشرَّ ين
ابجلنة ،وأحد ال�س َّتة أحصاب الشورى ،وحو ُّ
اري رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل -وأحد أبطال اإلس�ل�ام ،واكنت آاثرال�سيوف يف جسده شاهدة انطقة ،ببالئه أصدق البالء يف
سبيل هللا ..ذاك أبوه.
وأمه أسامء ذات النطا َقينْ  ،حامةل الزاد يوم الهجرة والغار ،وج ّده
أبو بكر الصديق ،وخالته عائشة أم املؤمنني ِّ
الصديقة بنت الصديق،
مث هو من ال ُع ّباد الز ّهاد ،اجملاهدي���ن األبرار ،ال أحد جيادل يف فضل
ابن الزبري ومزنلته ،هذه قضية مفروغ مهنا.
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ولكـن
هل اكن عبد املكل حم ًّقا يف قتال ابن الزبري؟
أعود فأقول :ل�سنا هنا اآلن -وال منكل -اإلجابة القاطعة لهذا
السؤال.
ولكن اذلي نقطع به أن من قاتل ابن الزبري اكن عىل أسوأ حاالته
أجرا و ً
احدا ،مبعىن أنه قاتل بن َّية احملافظة عىل مجع املسلمني؛
مأجو ًرا ً
ً
امتثاال ألمر رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل -يف حديثه الصحيح:
“من أاتمك وأمرمك مجع يريد أن يف ِّرق لكمتمك ،و َّ
يشق عصامك ،فارضبوه
ابل�سيف اكئنا من اكن” ،فاذلين قاتلوا ابن الزبري قاتلوه بتأويل سائغ،
وبن َّي���ة حصيحة ،فإنْ صدق اجهتادمه فلهم أجران ،وإن أخطأوا ،فلهم
أجر واحد ،هذا عن أصل القتال ،أما ما حدث من جتاوز وإرساف،
فهل حمك آخر.

معرو بن الزبري يقاتل أخاه
ويشهد ملا قلناه من أن القضية اكنت حممتةل ،وفهيا جمال اجهتاد،
أن معرو بن الزبري قاد أول جيش خرج من املدينة؛ لقتال أخيه
عبد هللا بن الزبري.
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وذكل أن���ه عندما جنم أول أمر عبد هللا بن الزبري مبكة ،اكن معرو
بن س���عيد بن العاص وال ًيا عىل املدينة ،فقال لعمرو بن الزبري -ويبدو
أنه اكن من خاصَّ تهَ -منْ ٌ
رجل هِّ
نوجه إىل قتال أخيك؟ فقال معرو بن
الزبري :إنك لن توجِّ ه إليه ً
رجال أنكأ إليه مين ،هِّْ
فوجين إليه.
خفرج هل من أهل ادليوان عرشات ،وخرج من موايل أهل املدينة
انس كثري ...فعسكر بظاهر املدينة يهت َّيأ للرحيل ،جفاء مروان بن عبد
تغز مكة ،واتَّق هللا ،وال َّ
احلمك إىل معرو بن سعيد ،فقال“ :ال ُ
حتل
���رمّ ،
وخلوا ابن الزبري ،فقد كرب ...وهللا لنئ مل تقتلوه لميوتنَّ
حُ ْرمة َاحل َ
ًغدا أو بعد غد”.
فقال معرو بن الزبري“ :وهللا لنقتل َّنه ،و ُ
نغز َونّه يف جوف الكعبة رمغ
أنف من رمغ” ،فأرسل إىل أخيه عبد هللا“ :ب ّر ميني اخلليفة ،واجعل
يف عنقك جامعة ،حىت ال يرضب الناس بعضهم بعضا ،واتَّ ِق هللا؛
فإنك يف بدل هللا احلرام”.
تأمَّل!! معرو بن الزبري يُقاتل أخاه!!! ويقول اتَّ ِق هللا وال ُتف ِّرق
بني املس���لمني! ويقول لعمرو بن سعيد بن العاص األموي“ :لن جتد
أن���كأ هل مين”!! ويقول ملروان حيامن خ َّوفه من القتال يف احلرم“ :ولو
يف جوف الكعبة” ،فاذلين اتهّ موا احلجاج بفساد ن ّيته ،وأنه قاتل ابن
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الزبري ،وا� َّ
ستحل َاحل َرم من أجل أن يكون أمريًا عىل العراق ،هل
ي�ستطيع هؤالء أن يقولوا ذكل عن معرو بن الزبري وقد فعل نفس ما
فعهل احلجاج؟!
أجزم بأهنم ال ميكن أن يقولوا ذكل ،ال تو ّرعًا وال عن اهتام معرو
بن الزبري يف ن ّيته فقط ،بل دلليل قاطع ال جيدون هل دافعا ،فقد ث ُب َت
أنه حني حرضت الصالة قبل أن ينشب القتال بني ابين الزبري ،حيامن
حرضت الصالة تق َّدم معرو ابن الزبري فأ َّم الناس ،وصىل وراءه أخوه
عبد هللا بن الزبري!
فهل اكن معرو بن الزبري فاسد النية ،يتوصَّ ل ابلقتال يف َاحل َرم إىل
ُاحلظوة واملزنةل عند بين أمية؟
إن قلمت ذكل ،فقد اتهّ ممت عبد هللا بن الزبري أيضا ،فكيف يّ
يصل
وراء فاسد النية اذلي يبيع دينه بدنياه؟ كيف يصيل خلف من يقول:
�سنقاتهل ولو يف جوف الكعبة؟!
قل���ت :ل�سنا هنا (اآلن) للفصل بني ابن الزبري وعبد املكل يف
ا�ستحقاق اخلالفة ،وال يف احلمك عىل أعامل احلجاج وقتهل وقتاهل،
ولكن لك مهنا ً
أوال براءة احلجاج من فساد النية والا�سهتانة َحب َرم هللا.
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()19
هوامش عىل اترخي احلجاج ()3-3
مل ي رَْضب الكعبة ابملنجنيق

صار لك من يكتب يف التارخي يف عرصان هذا يذكر أن احلجاج
رضب الكعبة ابملنجنيق ،وخي ِّرج هذا القول خمرج اخلرب الثابت اذلي
شك فيه ،ومن هنا ال ِّ
ال َّ
يلكف نفسه مبناقشة اخلرب ،والنظر يف
صحِ َّ ته أو سَ َقمه ،بل صار هناك مهنج جعيب ،جيعل �شيوع اخلرب عىل
أل�سنة العامة دليال عىل حصته ،وعىل هذا املهنج جرى معظم األدابء
حيامن يتناولون التارخي بأسلوب القصّ ة أو املرسح ّية ،وذلا رأينا قضية
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رضب الكعبة ابملنجنيق -لبشاعهتاً -
جماال للتصوير بأقالم األدابء،
والتلوين برباعهتم وفنهِّ م ،ويعرض هذا بأبلغ صورة ،وأفظع هيئة عىل
املشاهدين ،فتقشع ُّر هل األبدان ،وتغيل النفوس ،ويبوء احلجاج مبا
ي�ستح ُّقه بسبب هذا اجلرم الشائن ،وهو ابلقطع بريء من هذا.

�شيخ اإلسالم ينفي هذا:
يقول �شيخ اإلسالم ابن تميية“ :ومن قال إن ً
أحدا من ْخلق هللا
قد رىم الكعبة مبنجنيق أو عذرة فقد كذب ،فإن هذا مل يكن يف
اجلاهلية وال يف اإلسالم ،واذلين ال حيرتمون الكعبة كأحصاب الفيل
والقرامطة مل يفعلوا هذا ،فكيف ابملسلمني اذلين ِّ
يعظمون الكعبة؟!
وملا ُق ِت َل ابن الزبري دخلوا بعد هذا إىل املسجد احلرام ،فطافوا
ابلكعبة ،و ّجح ابلناس احلجّ اج بن يوسف ذكل العام ،وأمره عبد املكل
أال خيالف عبد هللا بن معر يف أمر احلجّ  ،فلو اكن قصدمه ابلكعبة
ّ
رشا ،لفعلوا ُ
بعد” .انهت�ى الكم �شيخ اإلسالم بنصِّ ه.
وهذا هو الالكم اذلي يقتضيه عقل العقالء املنصفني ،وال ميليه
حتامل املتحاملني ،وبغضاء املبغضني.
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فلو َقصَ د احلجاج الكعبة ابملنجنيق ،ورضهبا من هذا الارتفاع
الشاهق ،من فوق جبل أيب قبيس ،فهل اكن يبقى جحر فوق جحر
والعياذ ابهلل -وهل يقبل العقل أن مسل ًما يّيصل امخلس م�ستقبل
القبةل يفعل هذا؟ ولو فرضنا ً
جدال أن احلجاج انسلخ من ادلين
حاشاه -وأراد ابلكعبة ًرشا ،فهل اكن جنوده ،وأراكن حربه ّلكهم
مثهل؟ أيقبل عقل عاقل أن يرت ّد جيش احلجاج باكمهل عن اإلسالم،
فال يوجد فهيم من يصيح يف وجه احلجاج :ويكل اي عدو هللا؟ أم ترامه
اكنوا خانعني خاضعني أذلاّ ء يرضبون الكعبة اليت ّ
يعظموهنا و ّ
يصلون
إلهيا وال ي�ستطيعون أن يقولوا للحجاج“ :ال”؟ أيصحُّ هذا يف عقل
عاقل؟؟
�سيقول قائل :ولكن املنجنيق قد ُنصِ ب ،و ُ
الرضب قد حدث ،فهل
تنكرون ذكل؟
ونقول :فرق كبري و ٌ
بون شائع بني أن يقال :نَصَ ب املنجنيق لرضب
ابن الزبري ،وأن يقال :نَصَ ب املنجنيق لرضب الكعبة ..فرق كبري ،وبون
معسكر ابن الزبري ابملنجنيق ،وأن
شاسع بني أن يُقال :رضب احلجاجُ
َ
َ
الكعبة ابملنجنيق.
يقال :رضب احلجاجُ
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ُ
وشاهد من مأيس عرصان
يف جفر اليوم األول من احملرم �سنة 1400هـ فوجئ ُّ
املصلون جبامعة
تبايع خشصا بني امللزتم واحلجر األسود عىل أنه ّ
املهدي املنتظر ،ورفعوا
السالح ،و ُغ ّلقت أبواب احلرم ،ود ّوى الرصاص يف أرجائه ،واندى
هؤالء املعتصمون ابحلرم لك احلاكم واملسؤلني ابلسمع والطاعة والبيعة
لهذا “املهدي”! واكن ما اكن.
واكن ما اكن من حصار هؤالء يف داخل َاحل َرم ،وا�ستخدام أفنانني
ورضوب من األسلحة ّ
لفك أرس الرهائن من ّ
املصلني والطائفني اذلين
أغلقوا علهيم أبواب احلرم ً
أوال ،مث لتطهري احلرم مهنم اثن ًيا.
اكن ما اكن مما تقشعر هل األبدان ذلكره!! فهل يقول قائل إن احلكومة
قصفت احلرم ابلقنابل ،وأحرقته ابلغازات ،وه ّدمته ابدلابابت؟؟
هذه حادثة ع�شناها ،ورأيناها ،وأحاط امجليع هبا خربًا ،ويه
ت�شبه واقعة ابن الزبري متامًا ،فالكهام الذ ابحلرم ،والكهام لقي مقاومة
من السلطان حىت استسمل ،ويف احلني اكنت دماء وقتىل يف داخل
احلرم ،فلامذا موقف احلجاج وحده يفسرَّ بأنه عدوان عىل الكعبة
ابملنجنيق؟؟ وملاذا هذه البشاعة يف تصوير موقف احلجاج؟ واهتامه
باكئنة ال تكون من مسمل يقول :ال إهل إال هللا محمد رسول هللا؟ هل
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أ ْد َم َّنا جَ لدْ ماضينا؟ هل صار تشويه اترخينا متعة لنا ،وملهاة نلهت�ي هبا
عن واقعنا البئيس؟
مث هل من حق من يتناول التارخي يف معل أديب أن خيرتع أحداثاً
مل تكن؟؟
�سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أال إهل إال أنت ،أ�ستغفرك وأتوب
إليك ،وامحلد هلل رب العاملني.
كتبه أبو محمود
عبد العظمي محمود ادليب
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