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�إ�سالم ال�سيف والتجديف على التاريخ
ب�سام الكلباين

تكرث الت�سا�ؤالت يف الدرا�سات الغربية حول العوامل اخلفية وراء �سرعة انت�شار الإ�سالم �إ َّبان عهده الأول ،دون تو ّفر �إجابة �شافية لذلك الت�سا�ؤل ،وهو ما يدل على عدم
ترجح كون �أ َّن الإ�سالم هو تاريخ ال�سيف ،وتلك خال�صة هي �أقرب �إىل الظنَّ
الإقناع بالتعديالت املعرو�ضة ،ومن جهة �أخرى ال ميكن �إخفاء �أ َّن معظم تلك التعليالت ّ
منها �إىل اليقني.
يذكر الكاتب التون�سي عز الدين عناية يف مقالته مبجلة «التفاهم» واملعنونة بـ «الإ�سالم يف الديانات الإبراهيمية بني التعارف القر�آين والتجربة التاريخية» �أ َّن تلك
اخلال�صة  -التي طاملا وجدت رواجاً بني رجاالت الكني�سة وجحافل امل�ست�شرقني  -ي�صعب �أن تف�سر االكت�ساح الوا�سع الذي �شهده الإ�سالم� ،إذ يبدو التف�سري التاريخي
االجتماعي الأقدر على الإجابة على ذلك الت�سا�ؤل بعد ّ
تبي حمدودية «تف�سريات الغزو».
�أ�سهم تو ّفر م�سلك ّيات اجتماعية غري معهودة ،قطعت مع
معتاد العالقة ب�ين الغالب واملغلوب يف ت�سيري ذل��ك التمدّد
احل��ث��ي��ث ل�ل�إ���س�لام؛ ح��ي��ث �أت��اح��ت امل�����س��ل��ك��ي��ات امل�����س��ت��ج��دّة ح َّ��ق
التواجد لأهل الكتاب من يهود ون�صارى ،ثم يف مرحلة الحقة
ام��ت��دّت التجربة لت�شمل �شبه الكتابي من �صابئة وجمو�س،
ّ
لتغطي �أم�صارا ع��دّة عرفت التمازج الديني حينها .ويذهب
برنار لوي�س يف تعليل ذل��ك النجاح ال��ذي حالف امل�سلمني يف
بداية تاريخهم يف كتابه« :اليهود يف العامل الإ�سالمي» �إىل �أنه
عائد �إىل ال��والة العرب امل�سلمني ممن تو ّلوا مقاليد الدولة
الوليدة ومل يك ّرروا �أخطاء �سابقيهم؛ بل على خالفهم �سعوا
�إىل مراعاة مبد�أ التعددية.
فقد جاء يف مبد�أ التعارف الذي �أق�� ّره الإ�سالم من �ضمان
احلرية والكرامة ل�ل�أف��راد واجلماعات غري امل�سلمة ما فاق
فيه غ�يره من الأدي���ان ،لذلك م ّثل خ��روج كثريين من �أتباع
الكنائ�س ال�شرقية من ال�سيطرة امل�سيحية �إىل كنف احلكم
الإ�سالمي حت ّو ًال من ال�ضيق �إىل ال�سعة يف �أو�ضاعهم ،ارتفع
معه �سقف احلرية الدينية ،مبا مل ي�شهدوا له مثي ً
ال يف �سابق
ع��ه��ده��م ،ف��ف��ي ب��داي��ة ال��ف��ت��ح الإ���س�لام��ي ،ح�ين �أع��ط��ى عمرو
بن العا�ص الأم��ان للأنبا بنيامني وواله �أم��ر كنائ�س م�صر،
بعد رف��ع التهديد البيزنطي ع��ن��ه� ،شهد التعاي�ش امل�سيحي
الإ���س�لام��ي م�ستوى م��ت��ق�� ّدم��اً م��ن ال��ت��ق��ارب ،ول��ه��ذا ال ميكن
احلديث عن مواجهة كربى بني امل�سلمني وامل�سيحيني العرب
مثيلة ملواجهتهم مع قري�ش وم��ع اليهود ،كما �أ َّن امل�صادر ال
تذكر �إطالقاً �أن يكون امل�سيحيون العرب بادروا بالهجوم على
امل�سلمني يف �أي موقع م��ن امل��واق��ع ،ع��دا م��ا ذك��ر م��ن ا�شرتاك
امل�سيحيني العرب بجنوب ال�شام يف الإعداد حلملة الروم على
امل�سلمني قبيل تبوك ،وهي حملة مل تقع.
ول��ع��ل ب��ق��اء ال��ع��دي��د م��ن امل��ل��ل داخ���ل ال��ع��امل ال��ع��رب��ي حتى
تاريخنا احلا�ضر ه��و ج��راء �سريان ذل��ك امل��ب��د�أ االجتماعي،
وال�شيء الالفت يف املوقف القر�آين �أ ّنه  -رغم �إقراره مبا عليه
الآخ��ر من زي��غ وان��ح��راف وف�ساد ،و�إخ��ف��اء وتعطيل للأحكام،
و�إلبا�س للحق بالباطل ،وم��ا �شابهها من االنتقادات � -سمح
ب��ت��واج��ده داخ���ل الف�ضاء االج��ت��م��اع��ي ،و�إن ج��اء على درج��ات
وم��رات��ب الأم����ر ال���ذي مل ت��ت�لا���ش م��ع��ه ت��ل��ك اجل��م��اع��ات ومل
ت��ن��دث��ر ،ب��ل �شهدت ت��ط��ورات يف امل��ج��ال�ين ال��دي��ن��ي وال��دن��ي��وي،

فمن دون التبادل الثقايف م��ع الإ���س�لام م��ا ك��ان لليهودية �أن
تنتج كثرياً من العلماء والأط��ب��اء واملوظفني ،وال امل�س�ؤولني
الإداريني واملك ّلفني على اخلزينة ،بل مع تراجع الإ�سالم  -يف
القرن الثاين ع�شر � -شهدت القوة اخلالقة لليهودية خفوتاً
�أي�ضاً.
يف الع�صر ال��و���س��ي��ط ،ح�ين ا���ش��ت��دت �سطوة الكني�سة ،وجد
االن��غ�لاق ال�لاه��وت��ي يف امل�سيحية ���س��ن��داً وح��اف��زاً كبريين يف
توما الأك��وي��ن��ي ،ال��ذي ذه��ب  -يف �سياق حديثه عن اليهود -
�إىل م�شروعية �سلبهم مقدرات عي�شهم ،مبا �أ ّنهم خدم املجتمع
امل�سيحي ،معترباً �أ َّن الكني�سة ال تقرتف جرماً باال�ستحواذ
على �أمتعتهم وثرواتهم ،وعلى خالف هذا االنغالق الالهوتي
يف امل�سيحية ،يذهب الالهوتي هان�س كوجن �إىل « توفر تراتيب
يف ظل احلكم الإ�سالمي� ،ضمنت حقوق الأف��راد واجلماعات
رغم خمتلف ال�ضوابط والقواعد الت�شريعية العامة ،قابلها
يف الدولة البيزنطية  -ومنذ �أفول نظام الت�شريع الروماين -
ت�شريع مناه�ض ب�شكل وا�ضح لليهود».
ي��ق��ول ب���رن���ار ل��وي�����س يف م��ع��ر���ض ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ال�����ض��واب��ط
الإ�سالمية التي �أع��ده��ا عمر بن عبد العزيز يف �أه��ل الكتاب
والتي كانت جمحفة ومهينة كنهيهم عن ركوب اخليل ،و�إر�ساء
�ضوابط على �أزيائهم ،وعدم ال�سماح ب�أن ت�ش ّيد م�ساكنهم مبا
يعلو فوق م�ساكن امل�سلمني وال دور عبادتهم �أي�ضاً« :جممل
تلك القيود ذو طابع اجتماعي ورمزي ال غري ،ولي�س له طابع
علمي نافذ ،ال�شيء الوحيد الذي كان يرهق الذمي هو الإلزام
املايل؛ حيث كان ملزماً بدفع �ضريبة �أعلى ،وهو نظام متييز
ت��وارث��ت��ه ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة ع��ن �إم�براط��وري��ات �سابقة على
غرار فار�س وبيزنطة».
ب�����ش��ك��لٍ ع���ام ،ث��م��ة م��وق��ف ���ش��ائ��ع يف ال��غ��رب ع��ن ال��ف��ت��وح��ات
الإ���س�لام��ي��ة �أ ّن��ه��ا غ���زو بال�سيف ال غ�ي�ر ،و�أ َّن �أ���س��ل��م��ة �شعوب
امل��غ��رب وامل�����ش��رق مت��ت غ�����ص��ب��اً وق���ه���راً ،يف ح�ين ت��ل��ك ال��ق��راءة
تعوزها الدعامات التاريخية ،فلو تفح�صنا �صفحات التاريخ
الإ�سالمي من ناحية براغماتية ّ
لتبي �أ َّن اجلزية كانت �أكرث
نفعاً للدين اجل��دي��د م��ن االه��ت��داء �إل��ي��ه ،ج���راء ذل��ك املوقف
امل��ت��ج��ذر ،غ��ال��ب��اً م��ا جت��د ال��ت��ج��رب��ة الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف
عالقتها بالأديان الأخرى  -وال �سيما يف عالقتها بامل�سيحية
 -ان��ت��ق��اداً م��ن ال���غ���رب .واحل��ق��ي��ق��ة �أ َّن ذل���ك االن��ت��ق��اد ت��ع��وزه

املو�ضوعية �إذا ما نظرنا للم�س�ألة �ضمن �إط��اره��ا التاريخي؛
فالتجربة الإ�سالمية ال ت�ضاهى  -مقارنة بتجارب ع�صرها
 من حيث ا�ستنادها �إىل �أ�صول ت�شريعية ،فهناك جانب يفالإ�سالم مت�أ�صل يف ا�ستيعاب الآخر ،تع�ضده جتربة تاريخية
وف��ق��ت يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���س��ب��ات وخ��اب��ت يف غ�يره��ا ،فبع�ض
الإل��زام��ات الفقهية ل�ل�آخ��ر الديني لي�ست نابعة م��ن جوهر
ال��دي��ن ،ب��ل ت���أ ّت��ت ج��راء �إم�ل�اءات اجتماعية ،فلم يلغ الفقيه
َّ
حق الآخر الديني يف التواجد؛ بل عمل على تقلي�ص هام�ش
ح��ر ّي��ت��ه ،ول��ذل��ك ي��ن��در �أن جت��د م��در���س��ة فقهية �إ���س�لام��ي��ة قد
غمطت حق الآخر يف التواجد ،و�إن تفاوتت ال�ضغوطات عليه
من فقيه �إىل غريه.
لقد بات امل�سلك الذي �سلكه الإ�سالم للمغاير الديني  -عرب
التعارف واالحت�ضان ،والذي ميكن �أن نطلق عليه «التعددية
الدينية» يف مقابل «التعددية الثقافية» املطلوبة اليوم  -هدفاً
حم��م��وداً ومن�شوداً يف الزمن احل��ايل ،ويف حقيقة الأم��ر ثمة
تقارب الفت بني مفهوم التعارف الإ�سالمي  -ال��ذي �سميناه
جت���وزاً ال��ت��ع��ددي��ة الدينية  -وم��ف��ه��وم ال��ت��ع��ددي��ة الثقافية �أو
احل�����ض��اري��ة؛ ج��راء ا�شرتاكهما يف املق�صد نف�سه؛ �إذ يهدف
منفتح على الأفق الإن�ساين،
كالهما �إىل بناء وفاق اجتماعي
ٍ
خالٍ من الغلبة والت�س ّلط ويراعي اخل�صو�ص ّيات.
يف اخلتام ،ميكن القول� ،إ ّن��ه بعد �أن توجهت انتقادات عدة
للمركزية احل�ضارية التي �أدمنها الغرب الذي �أخذته العزة
طوي ً
ال ب�سطوته وري��ادت��ه؛ ج�� ّراء تف ّوقه امل��ادي واملعنوي ،بات
م��ط��ل��ب ت��ك��ري�����س ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب�ين م��ك�� ّون��ات��ه الدينية
والعرقية واحل�ضارية املتن ّوعة هدفاً من�شوداً .وهذه التجربة
الداعية للتعدّد يف الف�ضاء الغربي ،والأوروب���ي بالتحديد-
وال��ت��ي ال ت��زال ره��ن االخ��ت��ب��ار  -مل تن�ش�أ يف �أح�����ض��ان الدين
بدعم منه ،بل قامت �أ�سا�ساً كو�ضع ح ٍّد
امل�سيحي الغالب �أو
ٍ
للواحدية فيه والحتكار الف�ضاء االجتماعي ،وهو ما يجعل
ال�سياق خمتلفاً اختالفاً ب ّيناً عن التجربة الإ�سالمية ،فتلك
االنتقادات املتوجهة �إىل التجربة الإ�سالمية يف خ�صو�صيتها،
�أو امل�سقطة عليها جراء جتارب غريها ،ينبغي �أن تكون حافزاً
على ا�ستلهام دائ��م للأ�صول الإ�سالمية م��ع مراجعة د�ؤوب��ة
للتجربة التاريخية.
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