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 حبث الدكتور انطوان ضومط من اجل الرتمجة الفوريةخمتصر 

، فنظر بعضهم اليها مبشاعر ذاتية عاطفية بغية شد الوسطى تناول كثٌر العالقات املسيحية االسالمية يف العصور

اللحمة بني املسيحيني واملسلمني متجاوزين االحداث التارخيية التامة، من دون االستناد اىل مسّوغات مصدرية صلبة. 

ء ان هؤاللمسيحيني زاعما ببعاطفة دينية مأخوذا حبمية اسالمية فربر االساءات االسالمية ل آخرونظر اليها فريق 

 الذ بالشروط املعروفة ب "العمرية" اليت امنا حيدد ماهية هذا العهد وكيف ابرم،ان ومن دون عهد، الخالفوا شروط 

العالقات  لوضعوما هذا البحث اال  اضحت عند البعض جزءا عضويا من السنة. اكتسبت لقب عهد الذمة، مث

،  ضمن جدلية الديين والزمين واخر العصور الوسطىباالطار التأرخيي الصحيح كما حدثت يف ااملسيحية االسالمية 

وهو  املصادر االسالمية العائدة اىل مؤرخني وفقهاء وقضاة وعلماء مسلمني عايشوا تلك احلقبات. كما صورتا

 يتمحور حول:

 اخللفية التارخيية الصل السلطة يف االسالم اواخر العصور الوسطى وعالقة الديين بالزمين – 1

عة على العوامل اليت أثرت سلبا او اجيابا على تطور عالقة املسلمني باملسيحيني حىت اواخر العصور نظرة سري - 2 

 الوسطى. ( دور الغرب والصليبيني يف تأزمي تلك العالقات).  

 دور فقهاء  ومؤرخني مسلمني يف اذكاء االضطهاد. – 3

 بة املسيحيني من دون مسوّغ. االضطهاد وعوامله ( الشروط العمرية، هدم الكنائس، معاق  - 4 

 مواقف املسيحيني من عمليات االضطهاد  – 5

قد يكون املنهج اجلديل الذي ارساه تونيب احد افضل املناهج لالقرتاب من احلقيقة التارخيية، اليت هي باعتقادي مطلقة 

بينها من جهة ثانية، واستيعاب دراسة معمقة لالحداث املفردة من جهة، واملتداخلة يف ما  يقتضيهو يف االساس، و 

افضل لتطور االحداث عرب الزمن التارخيي بغية  ردود الفعل عليها مجيعها من خالل مقارنة روايات املصادر لفهمٍ 

 لباحثصوغ املاضي كما صّورته تلك املصادر، ال كما يرغب املؤرخ يف تدبيجه وفق رؤاه وتطلعاته. وبقدر ما ينجح ا

 باملقدار عينه يقرتب من اكتشاف احلقيقة التارخيية. فكري اليف صوغ هذا البناء 
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ال ن االحداث موضوع الدراسة املنهج مقاربة كل االحداث القريبة والبعيدة من احملور االساسي؛ ألهذا يقتضي سياق 

رى كربى ، وبالتايل جيدر استيعاب احداث اخواملؤثرات ذات الصلة تفهم اوتدرس اال تبعا لظروفها وزما�ا ومكا�ا

استكماال للرؤية االمجالية. ويغدو عسريا استيعاب ودراسة احلدث الرئيسي من دون  اماضوية قد تكون اثرت يف رريات

الفهم احلقيقي  يتطلبلتحوالت احملورية البعيدة ذات الصلة. وبالتايل وافهم التقلبات الكربى اليت سبقته مباشرة، 

القدم من دون الغرق فيها، امنا اسرتشادا با لتعليل احلوادث وحتليلها واعادة الضاربة يف  التبحر جبذورهاحلدث هلذا

 العامة. اال ضمن الصيغة الكلية  ملكوناته اليت تشكل بنيته ه. ألن املؤرخ يعجز عن فهم ابعاداحلدث الرئيس تركيب

ف، وال تستعاد ابدا رريات احلدث و يف التاريخ ثوابت اساسية تتكرر مظاهرها باستمرار تبعا للزمن واملكان والظر وألن 

ودميومتها.  بعض االحداث او يف مظاهرها اال تأكيدا حملورية الثوابت الواحد، ألنه مسار مضى وانتهى. وما التشابه يف

بل االشد وضوحا: الصراع الديين واملذهيب، وتناقض العالقات بني الغىن والفقر، والتضاد بني العدالة ها ولعل من ابرز 

كرر مظاهرها باستمرار وتؤدي اعادات تم، والصراع االبدي بني احلرية واالستبداد... ا�ا ثوابت تارخيية توالظل

 مظاهرها بالبعض لالعتقاد بان التاريخ يعيد نفسه ولكنه ال يعيد نفسه ابدا امنا يؤكد على مرتكزاته احملورية

اليت رغم قدمها، ما تزال مظاهرها تتجد ، الديينو جدليثة الزمين  حول ثابتةالبحث  واستمراريتها. ويتمحور هذا

 ، امنا تستعاد ثوابته يف حمورية لولبية ال تنتهي ابدا.ذلك ان التاريخ يعيد نفسه باستمرا من دون ان يعين

يف  نشأ ت اخلالفة بعد وفاة الرسول :الخلفية التاريخية الصل السلطة في االسالم وعالقتها بالديني والزمني

الشرع، وحتقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية  فرضهلحفاظ على املسلمني والزود عنهم وادارة شؤو�م مبا ياالسالم ل

عجز عن حتقيق تلك العصر الراشدي لكن جلعل التمع االسالمي فاضال مغايرا لكل نظائره يف العامل.  والسياسية

يلي، حىت صار التمع متدرجا. ومنذ القرن التاسع العباسيون بفخ الصراع الد مثالغائية، وسقط االمويون ومن 

، وصارت الدارة احلكم فقد اخللفاء كل سلطة وقدرة ادارية حقيقيةما امليالدي صارت السلطة بيد اجلنود االغراب 

صالحياتم الدينية باهتة، بل ان بعضهم مل يكن ضليعا يف علوم الدين وال بشؤونه. وشّكل الون وحياة الرتف 

وبالتايل مل تنجح  .ذخ اخلارجة على كل النظم االسالمية عناوين امناط عيش معظم اخللفاء وسلوك حواشيهموالب

دينية، او ان تتكامل و بالتحول اىل سلطة سياسية   1258/656 سقوطها على يد املغولالسلطة يف االسالم حىت 

ة وفق الشريعة، او على االقل حتاول العمل على حتقيق النظم بل العدالة االسالمي بغيةالسلطتان الزمنية والدينية 

بل باتت سلطة زمنية بامتياز ظاهرها ديني، وحقيقتها خاوية منه، وبدت شبيهة حتقيقها، وتسوس الرعية بالعدل. 
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بالتسلط والقهر حينا، وبالضرائب  باية سلطة زمنية اخرى. فتفّوق فيها الزمني على الديني، وسيست الرعية

لشقاق بين المكونات االجتماعية والسياسية حينا آخر، حتى بات الفساد عنوان المجتمع الفادحة وزرع ا

 دوريكون له اي االسالمي الذي تحّول مجتمعات متدرجة واضحة المعالم، على رأسه الحاكم من دون ان 

باسم ، نزوال حتى القاعدة، وعاشت تلك المجتمعات غربة حقيقية في دول زعمت انها تحكم فاعل ديني

 االسالم.

مل يؤد انتصار املماليك يف عني جالوت اىل تغيري يف ذهنيتهم السلطة والدين االسالمي في العهد المملوكي. 

النظم االسالمية اال من حيث الشكل، فكل ااازاتم  وااملتجزرة باحلسد والغرية والتنازع املستمر على السلطة؛ مل يراع

 ا العسكري واالقطاعي تشي بذلك. وتفننوا بالتسلط على كل الناس مسلمني وغريهموتدابريهم االدارية وبنية نظاميهم

شكل السلطان وامراؤه واجناده طبقة عسكرية حاكمة مغلقة عن و  بالضرائب الفادحة وبعضها كان مستحدثا.

الرعية، وحرصوا  وخّف اهتمامهم بامور. االصلينياملشرقيني د االنتماء اليها بشروط مل تتوفر بالسكان دّ حُ ، الشعب

، وغدا اخلليفة هيكال فارغا من كل على احلصول على املال بشىت السبل حىت صارت املناصب الدينية تشرى بالرشوة

  . ، ودمية بيد السلطانمضمون اداري

تساوي بني  ن تصبح الدولة الرشيدة او الفضلىعلى هذا، مل تستطع الدولة يف االسالم حىت �اية العصور الوسطى ا

املسلمني، ومع ذلك امعن بعض فقهائها وأويل االمر فيها باستحداث امناط من النظم مل ترد ال يف القرآن وال يف سرية 

 .الرسول وجعلوها جزءا من السنة، وباتت عامل اضطهاد وترهيب ( للذميني ) للمسيحيني

 اوضاع المسيحيين في اواخر العصور الوسطى.

أثرت احلمالت الصليبية سلبا على الوجود املسيحي املشرقي واثارت نقمة ى االضطهاد: العزامل المساعدة عل

جاءوا ، على حد تعبري معظم املسلمني، طبيعيني للفراة املسيحيني الذيناملسلمني على املسيحيني فاعتربوهم حلفاء 

ملسيحية. وزاد يف هذا املوقف العدائي لالستيالء على دار االسالم والقضاء على االسالم كدين وحتويل املسلمني اىل ا

حدة الازر والتعديات غري املربرة اليت ارتكبها بعض قادة الفراة حبق املسلمني، ومن امهها رزرة القدس اليت ابيد فيها 

هذا فضال عن املمارسات الفظّة  .1099متوز  14معظم سكان املدينة عندما استوىل عليها ( الصليبيون) الفراة يف 

كثريا اىل املسلمني واىل العالقات االسالمية الفراية، ناهيك   فاساؤابعض قادتم ضد املسلمني ممن اعماهم التعصب ل
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 واالسبيتارية    Templiersاملشاركة الفعالة ملنظمات الفرسان الدينية يف تلك احلروب خباصة فرسان اهليكل ب

Hospitaliers   .وغريمها 

قساوة هذه العداوة باعمال القرصنة اليت مارسها حبارة ومغامرون اوروبيون حبق جتار  يف العهد اململوكي اشتدت 

وقوف بعض مسيحيي املشرق اىل جانب الفراة امال باخلالص من موقعهم الدوين يف الدولة االسالمية بو  ،مسلمني

 وزاد نقمة معظم املسلمني حكاما وفقهاء وعلماء وعامة شعب ضد املسيحيني بعامة. ما اثارونصرة للمسيحية، 

اوروبا بالسقوط،  كما بتهديد العثمانينيالعداوة  هذه يف تصاعد  1453سقوط القسطنطينية بايدي العثمانيني عام 

، 897/1492سبان سنة روب االسرتداد االسبانية وسقوط آخر املعاقل االسالمية االندلسية بايدي االحب ناهيك

 وعجز املماليك او عدم رغبتهم مبساعدة مسلمي االندلس.

السلطان االشرف خليل بن قالوون الوجود الفراي يف  باعتقادي مل تكن تلك احلروب دينية باملطلق، فقبل ان ينهي

حلكام الفراة واحلكام فات عجيبة ( نسبة اىل الصراع الديين املفرتض) بني العقدت حتام. 1291املشرق العريب عام 

ومل تكن بني عقيدتني دينيتني باملعىن املسلمني، فجاءت اسالمية مسيحية ضد مثيالتا تبعا للمصاحل والظروف، 

كان االعتقاد راسخا ا�ا فعلى املستوى الشعيب  امابل تداخلت فيها املصاحل املتنوعة ال سيما االقتصادية. اجلذري 

، حىت باتت ثقافة عامة يف التمع االسالمي. فذهب مسيحيو املشرق ضحايا ذالك حروب بني املسيحية واالسالم

 الشعور العدائي املتنامي. 

 زاد يف وضع املسيحيني سوءا هجوم التتار على البالد االسالمية، وقضاؤهم على معظم الدول االسالمية وتدمري

الشام على امان من هوالكو، فثار بعضهم يف وتفاقم الوضع حبصول مسيحيي حواضرها وغالبية مد�ا الرئيسة. 

مرارة دفينة نتيجة سلوك معظم احلكام تعبريا عن  باحتقار املسلمني والتعدي على بعض مقدساتم وادمشق وافرط

 .والفقهاء املتشددين بدرجات متفاوتة وعنف العامة

على املستوى العام، اما تشدد البعض ميكن فهم  مواقفهم السياسية املتصلبة : دور الفقهاء والمؤرخين المتشددين

جتاه (اهل الذمة ) مسيحيي املشرق العريب والتضييق عليهم فال يفّسر اال بالتعصب الديين االعمى، ورفض اآلخر 

كن آنيا بل استمر فاعال حىت بعد وفاتم، واسست مل ي ودفعه للتحول اىل االسالم قسرا. وتكمن خطورة تأثريهم انه
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الجتهادات فقهاء آخرين �جوا ُسبلهم، بل ان فتاوى بعضهم ما تزال منارة يسرتشد با عدد من فتاويهم مرتكزا  

 الفرق الدينية املتشددة يف عصرنا احلاضر، جيهدون لتسويقها بشىت السبل مبا فيها العنف .

دا حبق جّسد ابن تيمية الفكر املتشدد وايذ  مواقف قاسية ج) : 1316-1263/ 716 -661(ابن تيمية - 1

املسيحيني من دون مربر سوى رغبته بتحويلهم اىل االسالم، فارتكز على الشروط العمرية، وعمل على جتديدها 

كفارا ومشركني، مضيفا اليها مواقف متصلبة، وبذل جهده لدى السالطني لكي يستمروا بتطبيقها. اعترب املسيحيني  

ى االسالم كو�م حلفاء طبيعيني العدائه؟.. " رفض ظهور وناقصني يف دينهم وعقوهلم و" يشكلون خطرا حقيقيا عل

املسيحيني مبظاهر تشابه املسلمني يف لباسهم، وشعورهم(مجع شعر)، وركوبم. فالتميز يف هذه احلاالت ضروري جدا، 

امورهم  ألن عدمه يعين مشاركة الكفار يف الظاهر، ومشابتهم يف االخالق واالفعال املذمومة .و" ال يُتصّور شيء من 

كامال قط." ويرفض جازما اظهار الشعائر الدينية املسيحية يف الشوارع العامة ويف اماكن تواجد املسلمني وعلى مرأى 

منهم، ولو كانت املناسبة عيدا مهما، " لعدم جواز اجتماع شعائر الكفر مع شعائر االسالم"، ولعدم جواز مشاركة 

ة يف مجيع العيد موافقة يف الكفر..."حيق للمسيحيني رفع صلبا�م وكتبهم املسلمني اعياد املسيحيني ألن :" املوافق

املقدسة داخل كنائسهم واديرتم وصوامعهم فقط، ودق اجراس الكنائس واالديار على اال تسمع اصواتا خارج 

ها. واذا اخلوا ومنع عليهم بناء كنائس او بيع جديدة او ترميم املهدم من. االماكن املذكورة كي ال تزعج املسلمني

 بالعهد (الشروط اليت فرضها هو) تنتزع الكنائس واماكن العبادة االخرى منهم.

فئوي بامتياز  ، والثاينالتخويناوهلا ألكثر من اعتبار:  املسيحيني ابن تيمية حترميا تاما جواز اسناد الوظائف اىل حّرم

من املسيحيني،  ألنه اصر على استخدام املسلمني يف الوظائف عينها حىت لو كانوا اقل كفاءة والثالث تعصب اعمى

. ومنع املسيحيني دخول املساجد اال اذا رغبوا بالتحول اىل على حد تعبريه فهذا " انفع للمسلمني يف دينهم ودنياهم"

ة باستمرار الستقبال املسلمني وايوائهم فيها االسالم، يف حني اشرتط ان تظل ابواب الكنائس والبيع واالديار مشرع

 مدة ثالثة ايام على نفقة القيمني عليها. ويف هذه احلال يتوجب على املسيحيني خفض اصواتم يف صلواتم لكي ال

مل يكن هدفه من كل ذلك التشدد سوى حتويل املسيحيني اىل االسالم ليصبح التمع تزعج املسلمني املأويني. 

لن احتدث عن تقي الدين السبكي او ابن تغري جانسا، ألن غري املسلم خمتلف يف الفكر والعقيدة. االسالمي مت

 .بردي وغريهم ممن اذكوا االضطهاد يف مؤلفاتم وفتاويهم
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  نمازج من اضهاد المسيحيين:  

 الخلفية التاريخية لمفهوم الذمة: -

الذمة بني السلطة االسالمية واملسيحيني عالقة منذ عهد الرسول وحىت اواخر العصور الوسطى مل يشكل عهد 

سياسية، ألنه كان عقدا اجتماعيا جييز للمسيحيني العيش يف التمع االسالمي بشروط الذمة اليت استحدثها اخللفاء 

 ورسوله من سورة التوبة :{ قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيّرمون ما حّرم اهللا 29مستعينني باآلية 

}. وبفتاوى او اجتهادات  يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرونوال يدينون بدين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت

سيحيي م الذي حدد فيه العالقات مع كل د الرسول املربم مع مسيحيي ارانشخصية تعارضت بنسبة عالية مع عه

برم من طرف واحد، للمسيحيني العيش يف الدولة االسالمية . واجاز  عقد الذمة، الذي ادار االسالم واسقطوا جوهره

اوز اخلليفة عمر بن اخلطاب جتوتويل الوظائف اليت ليس هلا الصفة الدينية. مقابل دفع اجلزية وموجبات اخرى 

  .عهد الرسول: فطرد مسيحيي اران من بالدهم اىل الشام زاعما انه: ال جيتمع دينان يف جزيرة العربمضمون 

يف هذا السياق، من جهة اوىل، وحاول لتحويل املسيحيني اىل االسالم ليصبح كل من يف دار االسالم مسلما،  وجهد

بين تغلب "اال ينّصروا وليدا " ليصبحوا يف مدى غري بعيد مجيعهم مسلمني. ورفضه من جهة ثانية، قبول اجلزية  حتذير

. وقلل من شأنا املسيحيني مفرتضا طفاهلميدهم ابتعمبسبب منهم مدعيا ا�م نقضوا عهد الذمة الذي فرضه 

تواجودهم يف الدولة االسالمية ليس اال خلدمة املسلمني، ويتبدى ذلك مبنعهم من محل السالح والتقلد بالسيوف 

ومن ركوب اخليل والبغال، وقصر ركوبم على احلمري فقط باالُُكف (الربادع) وعرضا. ومل يعدم وسيلة لتحويلهم اىل 

ى اهل الكتاب م، مبا فيها حتقريهم، وعزهلم يف مناطق خاصة بم لوحدهم: فكتب اىل عماله يف االمصار؛ علاالسال

يف اوساطهم ليعرف زيهم من زي  -الزنانري العريضة–يربطوا الكستيجات و  :" ان جيزوا نواصيهم( مقدمة شعر الرأس)

العرب فليس الحد من استولوا عليه وبنوا فيه مدنا)( واوصاهم يف الكتاب عينه: " اميا مصر مصرته  ،اهل االسالم"

اهل الذمة ان يبنوا فيه بيعة... وال يضرب فيه ناقوس " ال ندري ملاذا مل يستلهم عمر بن اخلطاب واخللفاء الراشدون 

ه ساوى في الذي، من "دستور املدينة" عهد الصحيفة العالقة مع اهل الكتاب اخللفاء طيلة العصور الوسطىو مجيعهم 

يتحمل وحده املسؤولية عن فعلته،  امثا الرسول بني املسلمني مهاجرين وانصار واليهود يف املعاملة، واعترب من يرتكب 
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ويرفضه قومه واملوقعون على العهد مجيعهم؟! مؤسسا مبوجبه ركائز الدولة االسالمية اليت ميكن ان يعيش فيها كل من 

 آمن باهللا الواحد واليوم اآلخر.

صارت تدابري عمر بن اخلطاب حبق املسيحيني جزءا من السنة، فكرر فرضها خلفاء آخرون السيما : العمريةالشروط 

". الشروط العمريةاخرى، فعرفت كلها ب"  وجباتحفيده عمر بن عبد العزيز االموي، واضاف بعضهم اليها م

واظهار صلبا�م يف الطرق واالسواق العامة امهها: حيظر على املسيحيني بناء كنائس جديدة او ترميم القدمية منها، و 

اليت يستعملها املسلمون. وجياز هلم مرة واحدة فقط اخلروج  بزياح خارج املدينة مع محل الصلبان، وإلزامهم ارتداء 

ملنع من دخول احلمامات اال اذا علق اهل الذمة يف اعناقهم وا ،كليا او جزئيا  مالبس متّيز ازياءهم من ثياب املسلمني

اللون،  على املرأة انتعال خفْني خمتلفياالجراس، او ربطوا الكستيجات العريضة على اوساطهم (الزنانري)، وكان 

والزمهم دفع  .ومنعهم من محل السالح وركوب اخليل والزواج من مسلمات، واعتربت شهاداتم حمدودة امام القضاء

اخلراج على االرض غري احملددة القيمة، يف حني كان  ضرائب على التجارة تفوق ما كان يدفعه املسلمون، وضريبة

ضريبة العشر احملدد مقدارها بعشر احملصول. ويعترب سورديل ان اخلراج واجلزية ارسيا ركيزة النظام املسلمون يدفعون 

 املايل االسالمي يف كل الدول االسالمية. 

من اعادة العمل با جزئيا او كليا، وان كان طبقت هذه الشروط يف معظم عهود اخللفاء والدول، وقلما خال عهد 

صار يتم التهاون يف تطبيقها مع مرور الزمن على استصدار املرسوم. وكان لتطبيقها حمطات بارزة جدا لعل ابرزها 

فجعلت املسيحيني مواطنني من عهود عمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد، واملتوكل، واحلاكم بامر اهللا الفاطمي...

حرموا احلقوق السياسية خالل احلكم االسالمي يف املشرق العريب، و م حق املواطنة الكامل، تافقدفالثانية الدرجة 

وأدت اىل اكراه اعداد كبرية منهم اىل التحول اىل االسالم قسرا " هربا من العنف والقسوة اليت عوملوا با وخوفا من 

داد املتحولني كبرية جدا يف مصر" على حد تعبري حسن الزين . املوت. وهكذا كان التحول كبريا، ودوافعه قاسية، واع

 ومل يكن عهد الذمة اال عقدا اجتماعيا بني فريقني غري متساويني يف احلقوق والواجبات. 

كان تنفيذ الشروط على املسيحيني شديد الوطأة يشعرهم على املستوى االخالقي بالدونية واالذالل، وعلى املستوى 

باملواطنية غري املوثوقة. وعلى املستوى االجتماعي الشك بوالئهم واتمامهم باخليانة كو�م غري مسلمني، الوطين 

العداء املسلمني. وباتت املواطنة انذاك تقاس باالنتماء الديين وليس  طبيعي ومستهدفني بسوء االمانة ألن لديهم ميل
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املؤمنني وتقتصر على املسلمني وحدهم فقط، أل�م وحدهم  بالوالء السياسي واالنتماء املشرقي؛ فاالمة هي رموع

 املختارون عند اهللا، اما اآلخرون فمشركون. 

كان احلكام جيددون العمل بالشروط العمرية السباب متنوعة: اما نزوال عند رغبة وإحلاح فقهاء وعلماء مسلمني 

اص من كفاءتم بالعزل ومصادرة امواهلم حسدا من مستوى ونفوذ ارباب الوظائف الديوانية املسيحيني لالقتص

ومتلكاتم احيانا، او لتغرميهم امواال من دون موجب شرعي سوى اغناء خزانة السلطان. وكان يتذرع بعض احلكام 

ومن وراؤهم بالرد على عمل عسكري اورويب ضد مسلمني يف اي مكان من العامل. وقد يتأتى العمل با ايضا ليخّري 

تناق االسالم واالستمرار بالوظيفة او العزل، واحيانا القتل. او ردا على اعمال قرصنة اوروبية حبتة ال املسيحيون بني اع

عالقة هلا بالدين بتاتا، وال مبسيحيي املشرق العريب. وتدور كل تلك الذرائع حول حمور رئيسي واحد : هو حتويلهم اىل 

 ددين، ال يتعايش اال مع ابنائه املسلمني وحدهم وال يتسعاالسالم وكأن التمع االسالمي، يف رؤية اولئك املتش

ملراسيم بعد مدة من تاريخ صدورها. لن احتدث يف كان املسؤولون يتغاضون عن التشدد يف تنفيذ كامل ا لغريهم!!!

 هذه العجالة عن احلاالت اليت طبقت فيها الشروط العمرية واسبابا ان وجدت، ومن يريد االطالع عليها سيجدها

 يف البحث الرئيسي.

:  يف العهد اململوكي كان التعدي على الكائس شائعا ألنه قلما انزلت العقوبة باملعتدين. وكثريا التعدي على الكنائس

ما كانت الكنائس تدمر او حتّول اىل جوامع بدافع من بعض رجال الدين، اوالعامة اليت كانت تتعدى عليها لسببني 

، و�ب حمتويات الكنائس واالديار، ال سيما ان املعتدين ما كانوا يعاقبون عموما. وألن على االقل: ايذاء املسيحيني

التخريب قد حصل، ومبا ان غالبية الفقهاء ما كانت جتيز اعادة بناء ما تدم على رغم حصول الفعل من دون سبب 

حتويل الكنائس  يف امرن خباصة موجب، كان بعض السالطني يباركون او على االقل يكملون ما كان بدأه رجال الدي

اىل مساجد. ولن نذكر يف هذه العجالة كل اعمال اهلدم والتدمري واحلرق اليت طالت الكنائس واالديار وغريها، ألن 

 721/1321وسأكتفي مبا حدث سنة املوضوع سيطول كثريا ويصبح قائما بذاته. 

مربر اال يف حاالت نادرة جدا؛ كاتام مسيحيني من الواضح ان معظم االعمال التخريبية كانت حتصل من دون  

هجوم هوالكو على بالد الشام للتعدي على  ستغاللاحبرق سوق اوما شابه، او اتصال بعضهم باعداء املسلمني او 

بعد انتصار املماليك على املغول يف عني جالوت. فجاء انتقامهم عظيما:  من املسيحيني ثأر املسلمون  .بعض اجلوامع
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توجهوا اىل بيوت املسيحيني ,بني معتدى على اجلوامع ومسامل،  قتلوا عددا وافرا  من املسيحيني من دون متييزاذ 

من دون رقيب او حسيب، وخرّبوا كنائس كثرية مثل كنيسة اليعاقبة، وحرقوا  محله استطاعوا ما  منها �بوها ومحلواو 

واستولوا على ما فيها من فضيات وذهب وغريها من كنيسة مرمي حىت صارت ركاما، وتعدوا على كتائس كثرية 

 التحف. وللسبب عينه فرض السلطان اململوكي قطز على اهايل الذمة من اليهود واملسيحيني مبلغا كبريا من املال. 

وكثريا ما استغل بعض رجال الدين حماباة السالطني هلم، وعلّو منزلتهم عندهم لالعتداء على مقدسات املسيحيني، 

السلطان تمد يف هذه العجالة على منوذج واحد، هو ما قام به الشيخ خضر بن ايب بكر املهراين املعروف بشيخ وسنع

خريية ما رفع الشيخ بالزنا واللواط كان يتظاهر بالتقوى ويقوم باعمال هذا  فعلى الرغم من اتام  ،بيربس البندقداري

قاهرة، والقدس، ودمشق وبعلبك، ومحص ومحاه. وكان شديد الكره بىن له عددا من الزوايا يف الف منزلته عند السلطان

بيده، كاهنها   اىل كنيسة القيامة وذبح هلو دخعباداتم. ويسجل من اعماله الشائنة اماكن للمسيحيني ويسيئ اىل 

وقتل   وهدم كنيسة املصلبة غريب القدس مرمي يف دمشق وحّوهلا اىل مسجد،و�ب مريدوه كل حمتوياتا. و�ب كنيسة 

عالية جدا عند املسيحيني  ذات املنزلة كاهنها بيده، وبىن مكا�ا زاوية. و�ب كنيسة البطركية العظيمة يف االسكندرية

وحوهلا اىل مسجد وبىن فيها احملاريب وامساها املدرسة اخلضراء. ويضيف  نت تضم رأس مار يوحنا املعمدان،كا  أل�ا

". السؤال موافقا لغرضه -اي الشيخ خضر –دعت الضرورة السلطان ان تمم ما شرع به ابن شداد قائال:" 

الذي يطرح نفسه أمل يكن بامكان السلطان ردع شيخه املتهور واصالح ما ارتكبته يداه، او على االقل السماح 

 الشيخ املذكور ؟!!   كانت ستعرب عنها العامة واتباع باعادة بناء ما تدم، ام انه كان خيشى امورا اشد هوال 

احتال السلطان حممد بن قالوون على هدم كنيسة الزهري الواقعة يف حارة الروم بالقرب من  721/1321ويف سنة 

ا لكي تسقط هلوطلب ان حيفر حوالكي ال ينعت بالتطرف جتاه املسيحيني، حارة زويلة، ألنه رفض هدمها مباشرة 

ة من غوغاء العامة وغلمان املماليك مستفيدين من وجود السلطان واالمراء  االمر رموعهذا من تلقاء ذاتا. استغل 

يف صالة اجلمعة و�بوا كل ما فيها، مث هدموها وقتلوا االقباط الذين كانوا فيها وآخرين من حملة الروم. واكملوا زحفهم 

و�بوا نفائسه، وسبوا منه ستني راهبة.  دكوهحنو كنيسة مارمارينا وهدموها بعد ان �بوها، مث توجهوا اىل دير للراهبات ف

وملا خرج الناس من الصالة وجدوا كل واحد من العامة :" اال وبيده بنت قد سباها، او جرة مخر، او ثوب، او اي 
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دم الكنائس وازداد محاس العامة ب شيئ من النهب، فدهشوا وظنوا ان الساعة قد قامت" على حد تعبري املقريزي.

 يف هذا الصدد:" وكأمنا نودي باقليم مصر بدم الكنائس." ويقول املقريزي 

انتدب السلطان االمري ايدغمش لوضع حد العمال القتل والنهب والتدمري، ولكنه عجز امام جتمع العامة وصخبهم، 

كنائس االسكندرية، وست اخرى يف قوص يف   عدد من هدمفوكان بعض الرجال حيمسو�م على االستمرار بغيهم. 

وتواترت االخبار من نصف ساعة، وصار العامة يصيحون: السلطان نادى خبراب الكنائس. ويقول املقريزي:" حواىل 

الوجه القبلي اىل الوجه البحري بدم الكنائس وقت صالة اجلمعة، فكثر التعجب من وقوع هذا االتفاق يف ساعة 

يا موالنا السلطان راء تسكن غضبه وتقول: واحدة يف سائر االقاليم. وصار السلطان يشتد غضبه من العامة واالم

 انما هذا من فعل اهللا " 

انتشر وباء هدم الكنائس يف كل احناء مصر وذهب ضحيته ستون كنيسة. نستشف من كالم املقريزي، ان التخريب  
 ويؤشرما يشري اىل اية ارتكابات مسيحية قبل ذلك الدمار.  721/1321كان مدبرا. ومل اد يف حوادث سنة 

ملاذا كان املكلفون بقمع العامة يصلون  ما يدفعنا للتساؤلتقصري السلطان يف قمع تلك االرتكابات. اىل املقريزي 
مقتنعني بان ما حصل هو من فعل اهللا، ام ان  فعالهل كان االمراء فعاجزين عن الردع ؟ بدون دائما متأخرين، وي

 ؟! لعامة عن التعرض هلم وان بالكالم ، ويصرف اموقفهم كان يعرب عن قلة اهتمامهم مبا حصل
التحري عن الذين   متت معاقبة احد، اواما السؤال االبرز الذي يطرح نفسه: ما الذي فعله السلطان بعد ذلك، هل 

؟ واذا كان السلطان حقا متعاطفا مع املسيحيني، ومل يرد مواجهة العامة ومن وراءهم غري املربرة كانوا وراء تلك الثورة
ما كان تدم من الكنائس من دون موجب بناء ه على متاسك القاعدة االسالمية، فلماذا مل يسمح باعادة حرصا من
وبالتايل ما قيمة عهد الذمة، الذي كان وما يزال يتغىن به املسلمون ويعتربونه  معيارا اساسيا يف الدول شرعي؟ 

يات. أمل يكن حري بل يتوجب على السلطات االسالمية كونه يكفل العيش الكرمي للمسيحيني وحيميهم من التعد
االسالمية محاية املسيحيني مبوجبه من اي تعدي؟!!! ام انه فرغ من مضمونه مع مرور الزمن؟ ام نسي او جتاهل 
الفقهاء واملؤثرون على السلطان يف اياذ قراراته ما ورد يف عهد االمان املعطى من الرسول اىل كل مسيحيي دار 

 يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم. وال يدخل شيئ من مال كنائسهم في بناء مسجد وال والاالسالم " ...
في منازل المسلمين. فمن فعل ذلك فقد نكث عهد اهللا وخالف رسوله... ويكّف عنهم ادب المكروه حيثما  

برضاها  -صاحب السلطة في االسالم –كانوا وحيثما حّلوا. وان صارت النصرانية عند المسلمين فعليه 
 وتمكينها من الصلوات في بيعها. وال يحيل بينها وبين هوى دينها..."
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من يفرتض بم محايتهم، وكانوا شبه متأكدين ان  من قراراتجاء املوقف املسيحي ذهوال من هول ما حدث و 

او الركون تبصر ة شبه مستحيلة. ما دفع بعض رهبان دير البغل من دون مامكانية اعادة بناء الكنائس واالديار املهد

بض عليهم اشعال حرائق يف القاهرة دمرت الكثري من املباين واالسواق والدور، فقُ اىل القواعد االميانية املسيحية، اىل 

وعوقبوا قتال وصلبا. وعندما احضر بطريرك االقباط امام السلطان الستيضاحه عن االمر اجابه: هذا عمل غوغائي 

على االحكام اليت انزلت بم او يذكر السلطان مبا فعله العامة حبق املسيحيني.  قام به بعض الرهبان، ومل يعرتض

ولكن السلطان مل يدن الغوغاء الذين خرّبوا وهدموا الكنائس وقتلوا عددا من املسيحيني، ومل يبحث عمن كان وراءهم 

 نه من املسيحيني. على االقل ليجزرهم، امنا جاء تصرفه تكرميا الفعاهلم بان وهبهم دم ومال من جيدو 

اىل امليدان ليمنع العامة  برفقة كبار امرائهالسلطان  نزولاحلرائق اليت افتعلها بعض رهبان دير البغل، نتائج على  ترتب

ال دين اال دين االسالم انصرنا من اكمال تعدياتا، ولكنه فوجئ بنحو عشرين ألف منهم يصيحون بصوت واحد:"

فدمه وماله حالل ..."فكان رده مستغربا جدا " ... نادى: من وجد نصرانيا الكفريا ملك االسالم ...على اهل 

فرض الشروط العمرية على املسيحيني   ومل يكتف بذلك بل " فقتل عدد من املسيحيني، وأسلم كثريون خمافة القتل.له

جوائز ترضية ملسبيب  ايذ السلطان من املسيحينيتطبيقها.  باحلرص علىكافة يف كل احناء الدولة، وحض نوابه 

الفتنة، وتصّرف كما  لو انه كان ميلكهم على غرار  مماليكه الذين كان يشرتيهم مباله اخلاص او من بيت مال 

املسلمني، ويأمر بقتلهم او بيعهم ساعة يشاء. فهل كان ميلك املسيحيني ام انه كان مؤمتنا عليهم مبوجب عهد الذمة، 

ط وحرر السلطان نفسه من طرف واحد من التزاماته جتاه املسيحيني؟!! واذا اخل ام ان ذلك العهد اضحى صوريا فق

 بعضهم به، وهم معروفون، فهل يباح دم كل املسيحيني غوغائيا ؟!!

 للعقوبات، امنا كانوا نيتعرض املسيحيكانت ومل يكن الوضع يقثصر على ما يستجد يف الدولة االسالمية من حوادث  

م. عندما هامجت سفينة  13ن هجوم االوروبيني على دولة املماليك كما حصل اواخر القرن وبطاركتهم يدفعون امثا

عندما هاجم الصليبيون ميناء صيدا  757/1356اورروبية بريوت واستولت على سوق صغري. ووكما حصل سنة 

على اثر محلة ملك قربص  1365/ 767. امنا الرد العنيف جاء سنة ..وقتلوا عددا من سكان املدينة، واسروا آخرين

على  اء ومواقف العلماء، امرا بالقبض اصدر السلطان، متسلحا بفتاوى الفقهفعلى االسكندرية االول بطرس لوزنيان 

ابه يف مصر كل رؤوساء الطوائف املسيحية وتغرميهم امواال طائلة الفتداء االسرى املماليك عند ملك قربص، وحّث نو 
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دفع البطريرك جربائيل حجوال حياته مثنا لغضب املماليك على محلة  ويف هذا السياقوبالد الشام على تنفيذ اوامره. 

الذي،  ،نائب طرابلس للقبض على بطريرك املوارنة جربائيل حجوال 1367سنة  الشام حّث نائبُ اذ ملك قربص؛ 

من  اراقة دماء ابناء قريته وطائفته مل جيد بدا من اجل تفادي  ،ههاجم املماليك قرية حجوال مسقط رأسبعد ان 

 م نفسه لنائب طرابلس الذي امر باحراقه حيا قرب جامع الطينال يف طرابلس. يسلت

هذه بعض من مآثر عهد الذمة الذي ارسي بل فرض على املسيحيني من دون ان تكون له اصول او جذور يف القرآن 

واجباتم وحقوقهم، لمسيحيني حيدد لن الوجهة القانونية كان يعترب دستورا او مرجعا قضائيا او السرية النبوية، فهو م

وجتاوزات السلطة، ويفرض على املسيحيني املرتكبني احلدود املناسبة. ولكن احلوادث اثبتت عدم ويفصل بينهم وبني 

لمتضررين من وجوده يف التمع جدواه وفراغه من حمتواه االساسي، حىت صار عبئا على املسيحيني ومكسبا ل

 االسالمي.

: اىل جانب الدالالت البشعة واملؤذية للشروط العمرية اليت كانت تشعر املسيحيني غري متساوين الحياة االجتماعية

تشبثوا مبجتمعاتم وجهدوا لكي ال االجرءات والتدابري اليت كانت تسوقها السلطات اململوكية حبقهم،  كلعلى الرغم  و 

يف احياء او حارات خاصة بم او انعزاهلم فيها، كانوا يف  همعلى الرغم من جتمعو بغربة كاملة يف التمع.  يشعروا

وظائف ادارية سامية يف دواوين الدولة، ومل بعضهم  صلب احلياة االجتماعية، ومارسوا مهنا كثرية شأن املسلمني وتول

حماوالت متكررة فاشلة لبعض الفقهاء والقضاة  منلعالية على الرغم يكن مبقدور احلكام االستغناء عنهم لكفاءتم ا

" المذمة في استعمال اهل الذمةالقصائهم عن االدارة اململوكية، ويتبدى ذلك يف ما صّنفه ابن النقاش يف كتابه " 

اال اذا استثنينا -، ". لقد تواصلوا اجتماعيا مع جريا�م املسلمنيالمهمة في مباشرة اهل الذمةواالسنوي يف كتابه " 

فتبادلوا معهم الزيارات واملوائد واملعايدة يف االعياد، وشرب بعض املسلمني  -االوقات اليت طبقت فيها الشروط العمرية

 اخلمر معهم يف مناسبات االعياد. واشرتوا االراضي حلسابم اخلاص كما تشري بعض املصادر 

التقاليد املتبعة  ميارسونلمني اىل تآلف بني الفريقني، الن املسلمني كانوا وتؤشر احلياة اجلتماعية بني املسيحيني واملس

ويف هذه الليلة عند املسيحيني واسهموا باستمرارها. ويصف شيخ الربوة احتفال اهل محاه بعيد امليالد كما يأيت:" 

سطح، ومن القنب من القناديل فوق اال وجندهم واميرهميوقد اهل محاه كبريهم وصغريهم وجليلهم وحقريهم 

يف هذا العيد ويصف االحتفال بعيد الفصح كما يلي:"  والشيح عظيما، ويوقدون من البارود والنفط انواعا شىت..."
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مدة ستة ايام اوهلا اخلميس الكبري وهو مخيس العهد (مخيس االسرار)...وتنتقش فيه النساء وتلبس  اهل حماهتبطل 

 ..."والمسلمون فيه أكثر من النصارىبيض، ويعملون االقراص والكعك، فيه الكساوى الفاخرة، ويصبغون فيه ال

ويضيف: ان الناس من خمتلف املناطق واملدن  كحماه  ومحص وجوارمها كانت تشارك يف هذا العيد. ويتحدث ايضا 

عن اعياد اخرى كان حيتفل با املسيحيون واملسلمون معا بناء وصفاء. ما يعين ان تدخل الفقهاء املتشددين ودفع 

ياذ اجرءات ضد املسيحيني هو الذي كان يسبب الغوغاء للقيام مبمارسات شاذة ومؤذية، وحث السالطني ال

 االذى، ويشعر املسيحيني بغربة يف بالدهم

كثرية عن ردات الفعل املسيحية ومواقفهم جتاه السلطات االسالمية،  : ليست لدينا معلوماتردات الفعل المسيحية

جل ما ميكن استنتاجه من سري االحداث على مستوى ما عكسه املؤرخون من مواقف وردات فعل على العقوبات 

انت كانوا ميتثلون هلا وينفذو�ا مرغمني من دون امكانية االعرتاض عليها، أل�ا كاليت كانت تفرض عليهم، ا�م  

عامة. ومل يسجل يف املصنفات التارخيية اية ثورة سواد المشيئة السلطان املتسلح بفتاوى الفقهاء، والراضخ لرغبة 

للمسيحييني ضد تلك التدابري، او اية حركة مترد، ما يعين ا�م كانوا حمكومني باالمتثال والرضوخ اىل ما كان يفرض 

ة حبقهم او حبق مسيحيني آخرين للسبب عينه. وتسجل تلك عليهم من عقوبات خمافة انزال عقوبات اضافي

املصنفات ان مواقف بعض اصحاب املناصب السامية من املسيحيني كانت تتأرجح بني التخلي عن مراكزهم تفاديا 

للعزل او القتل واالذعان لالغراءات املادية على حساب االميان، او القبول باملوت متمسكني باميا�م املسيحي. وقد 

كفر مبني يرتب على من فهي   ون ان يعي احلقيقة الثابتة للردةيلى بعضهم عن املسيحية لالستمرار بالوظيفة، من د

اد بعضا من املسيحيني ممن دخلوا يف االسالم من طريق الوعيد والتهديد يرتكبه العقاب االقسى املوت. وبالتايل 

ه غري مبالني برفعة املنصب، فارتدوا عن االسالم واعتنقوا املسيحية والرتغيب، رفضوا بعد مدة االستمرار مبا اجربوا علي

 رددا غري آبني باملصري احملتوم القتل.

ومل يكن مبقدور بطريرك االقباط االعرتاض على االحكام اجلائرة اليت كانت تنزهلا السلطات اململوكية به وباملسيحيني 

كان يقوم به االوروربيون ضد املسلمني.   ما انه مل يكن مسؤوال عمّ عامة، على الرغم من ان السلطات كانت مدركة متا

فكان احيانا يتعرض للضرب باملقارع، ويدفع الغرامات املالية من دون موجب شرعي. ويكتب حتت الضغط اىل اباطرة 

 را افعاهلم.لقسطنطينية مستنكا
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ماعات املسيحية تعبريا عن واقع مرفوض، ويف هذا السياق تفسر املواقف واالجراءات اليت كانت تتخذها بعض اجل

للخالص مما كان يعرتيهم من خوف وكبت واذالل كالوقوف اىل جانب املغول عندما هامجوا بالد الشام، وتتضح يف 

االطار عينه االعمال غري املقبولة ابدا بل املدانة، اليت جترأ وقام با بعضهم كتدنيس بعض اجلوامع، والتعدي على 

وافتعال احلرائق. وتدل ايضا على تعاطفهم مع الفراة (الصليبيني) ضد املسلمني املشرقيني ابناء  بعض االسواق،

، واىل رعبهم قومهم، وتأييدهم املسيحية ضد االسالم ال سيما يف لبنان والشام. وتؤّشر اىل الغنب الذي كان يطاهلم

مرية، بل باخلوف من اعادة العمل با، او من السيف الذي كان مسلطا باستمرار فوق اعناقهم اي بالشروط الع

االستمرار بتطبيقها، ما كان يشعرهم بغربة يف بالدهم، ويفقدهم شخصياتم املعنوية. وكانوا خيشون ما كان ميارسه  

 على �ب وهدم الكنائس واالديار واالعتداء على املسيحيني.  حتريضن مرجال الدين   منتزمتنياملالغوغاء وبعض 

كانت تلك املمارسات تشعرهم با�م رعايا غري مرغوب بم، وبدونيتهم االجتماعية والسياسية والدينية نسبة اىل 

املسلمني كما حددتا السلطة السياسية مستندة اىل الشروط العمرية، وهي باتت عاجزة عن محايتهم لوقوعها حتت 

كام جتاه الرعايا املسلمني واهل كتاب استغالليا، وال سيطرة بعض الفقهاء والعامة املتأثرين بم. وصار سلوك احل

يتماشى مع شرائع االسالم احلقة. وكانوا يستندون يف تربير اعماهلم على عدد وافر من رجال الدين املتزلفني واملذعنني 

جهدوا كي  لسلوك السلطة اخلاطئء واملستبد واملذل حبق باملسلمني اوال. ومل تكن جتدي اصوات قلة من الفقهاء ممن

يسود الشرع االصيل يف البالد ويعلو احلق على الباطل، ضد احنراف ممارسات السلطة. وكثريا ما  كان يعمد السالطني 

اىل اسرتضاء العامة على حساب املسيحيني وامالكهم، ويغذون شعورهم املعادي للمسيحيني؛ اما باهراق دمائهم 

 يهم كليا او جزئيا. واباحت امواهلم، او بفرض الشروط العمرية عل

تلك السلطة اليت طاملا تسرتت بالدين االسالمي مدعية حينا الدفاع عن املسلمني يف املشرق العريب، وحينا آخر 

 باجلهاد ضد اعداء االسالم، ويف كال احلاليني كانت تدافع عن نفسها اوال، وتربر وجودها ثانيا، وتنفذ من ذلك

ستويات ال سيما على الصعيد االقتصادية. وكانت تغطي افعاهلا من ناحية ثالثة لتشريع استغالل الرعايا على كل امل

 بالتقرب من الناس بتشييد املؤسسات الدينية املتنوعة مدعية التقرب من اهللا.

هكذا كان يعرب املسيحيون عن واقعهم ألن وسائل التعبري كانت غري متاحة، والثورات ما كانت ممكنة احلصول ألن 

ها، فينفض يموكانت املناظرات الدينية غري مباجة، وان حصلت ما كانت تصل اىل خواتن حمظورا عليهم. السالح كا
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، او كما اللس باالساءة اىل املناظر املسيحي واتامه بالقصور العقلي من دون بينة، كما كان حيصل مع ابن تيمية

 راته يف النقاش الديين.وصف ابن طولون البطريرك باحلمار والقصور العقلي لعجزه عن را

كان للتطبيق الكيفي لعهد الذمة، بل لفراغه من مضمونه اثر كبري جدا على مسألة التعبري او اخلطاب املسيحي، فهذا 

العهد على الرغم من كل االشكاالت اليت احاطت بوالدته اهلجينة لعدم استناده للقرآن او للسرية النبوية.  ومع ذلك 

يحة لكان اعطى املسيحيني نوعا من املرجعية احلقوقية تساعدهم يف الوقوف بوجه التجاوزات لو طبق بالطريقة الصح

ايا كان مصادرها: السلطة السياسية او رجال دين متشددين او غوغاء العامة، ولكان حد بالتأكيد، على رغم كل 

اسبة املعتدين عليهم يف اول جتاوز ملا الثغرات الواردة فيه، من التمادي ضد املسيحيني والتعدي عليهم، ألنه لو متت حم

واذا اعتبرنا انه كانت لمواقف وصل االمر اىل ذلك املستوى من االنتهاكات احلقوقية من دون اي وازع. 

المتشددين ما يبررها نسبة الى الظروف السياسية والعسكرية التي كانت تحيط بالبالد االسالمية، فما الذي  

 تفاء تلك الظروف؟!! كان يسوّغ استمرارها بعد ان

كانت السلطة السياسية يف اواخر العصور الوسطى جائرة جدا حبق املسلمني انفسهم، فقد حرمتهم ابسط حقوقهم 

االساسية كاجلهاد يف سبيل ااهللا، الذي احتكره السلطان وامراؤه واالجناد املماليك على تنوع فئاتم. وتسلطت على  

كالزراعة والصناعة والتجار، وزاد يف االمر سوءا ممارسة السالطني االحتكارات كل القطاعات االنتاجية يف البالد  

املتنوعة. اصبحت تلك املمارسات الشاذة اليت افقرت الناس عامال اساسيا يف ترك رجال الدين املتشددين يتصرفون 

سبة فعلية لكي ال تتحول على الغارب ضد املسيحيني، والعامة متارس شىت انواع اجلرمية حبق كل الناس من دون حما

 ضد السلطة!

أمل تكن التظاهرات العديدة اليت قادها بعض رجال الدين ضد السلطة السياسية، اليت افقرت كل الناس بانواع  

الضرائب ال سيما تلك اليت مل يعهد با قبال" كاملشاهرة والامعة، والطرح والتحكري...، تعرب عن انفالت السلطة من 

 الدينية املنظمة لكل العالقات يف الدولة االسالمية؟!معظم الضوابط 

لقد تراجع الدور الديني من حيث الرقابة واالرشاد وتصويب المسارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

حتى تفوق الزمني على الديني، فعم الفساد وانتشرت الفوضى وانتهى حلم المجتمع االفضل بل الدولة 

السلطتان الدينية والزمنية االسالميتان معا ضد المسيحيين بفعل تشدد بعض الفقهاء  الرشيدة. ولما اتحدت
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وتزمت بعض الخلفاء والسالطين، عادت السلطة الدينية االسالمية الى التفوق انما ليس على نفسها، وال على 

قر المجتمع االغراءات المادية، بل على من كان يفترض بها حمايتهم بموجب عقد الذمة. وبالتالي افت

االسالمي في اواخر العصور الوسطى الى اهم المكونات الحضارية : التآلف االجتماعية الحقيقي، والحرية 

 الدينية، حتى كاد ينغلق على ذاته، ويجهض التعايش بين االديان، في مخالفة صريحة لما ورد في القرآن.

الظالم. باعتقادي مل يكن ال هذا وال ذاك صحيحا  قيل يف العصور الوسطى ا�ا كانت عصور االميان، وقيل عصور 

كليا، فكان فيها بعض االميان، والكثري من الظالم، والتعصب االعمى او الظالم االمياين. لقد كانت عصور املصاحل 

عامل العريب ني يف التاملغلفة ظلما باالميان!!! وهي اورثتنا ثابتيت الصراع الديين والصراع املذهيب اللتني ما تزاالن مستفحل

واخلوف كل اخلوف  قوقعانه يف غياهب العصور الوسطى.تقوضانه مستقبال و تنهشان بناه االساسية، وقد تاملعاصر و 

من العودة الواسعة للفكر املتوقع على ذاته والرافض لآلخر ايا يكن هذا االخر اذا مل يكن مسلما وعلى مذهبه نفسه. 

 ل يف مشرقنا العريب، ان مل نقل االنتشار يف العديد من الدول العربية.وقد بدأت بوادره  جلية يف عدد من الدو 
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