دروس من اتريخ البلقان:
اإلسالم حيقق السالم واألمن ،والقومية جتلب اإلابدة اجلماعية والدمار
(مرتجم)
على الرغم من صغر حجمها ،كانت منطقة البلقان طوال اترخيها ساحة للصراعات واحلروب الوحشية واهلجرة
اجلماعية .رمبا مل تكن هناك منطقة أخرى يف العامل مثل هذه املنطقة اليت أصبحت نقطة حتول اترخيية ونقطة صعود وهالك
لكثري من الدول والقبائل واألعراق واإلمرباطورايت .هذه البالد وشعوهبا ،اليت مل تشهد شيئاً سوى إراقة الدماء واالستغالل
وانعدام األمن لقرون ،أتت أخرياً لتذوق الرفاهية والسالم والتنمية ملا يقرب من  600عام من وصول اإلسالم .لقد بنت
صيغة التكامل الفريدة لإلسالم فسيفساء ملونة ومبهجة وحيوية من خمتلف اللغات واألعراق والقبائل واألداين .ولكن عندما
عادت شعوب البلقان مرة أخرى إىل القومية وأداروا ظهورهم لنمط عيش اإلسالم ،عادوا إىل االضطراابت والتهميش
والعنصرية ومحالت االستيعاب ،وإىل مسلخ احلروب الدموية واإلابدة اجلماعية.
مل تكن حرب البوسنة وال سيما إابدة سربرينيتشا قبل  25سنة أول إابدة مجاعية بعد هدم دولة اخلالفة .حىت إن نظرة
خاطفة ستكشف لنا عن اخلسائر واآلالم اليت عانينا منها كأمة إسالمية :االستيعاب القسري والطرد والقتل اجلماعي
للمسلمني يف بلغاراي من 1989-1944م ،والتطهري العرقي يف عام 1989م .اإلابدة اجلماعية واهلجرة القسرية لآلالف
من ألبان الشام من أجزاء من املنطقة اليواننية الغربية إبريوس إىل ألبانيا يف 1945-1944م .ما يسمى عيد امليالد الدموي
يف عام 1963م ،حيث ذبح  364مسلحاً مدنياً رجاال ونساءً وأطفاالً يف قربص .هذه ليست سوى بعض األمثلة عن
اآلالم اليت عانينا منها .إىل جانب حقيقة أن اتريخ البلقان حيمل دروساً لنا ،فهو أيضاً قصة جناح تطبيق نظام احلكم
اإلسالمي .حالياً يتم وصف منطقة البلقان كمنطقة تضم البوسنة واهلرسك ،كرواتيا ،صربيا ،كوسوفو ،سلوفينيا ،ألبانيا،

مقدونيا ،اجلبل األسود ،بلغاراي ،رومانيا ،اليوانن وتراقيا.

بدأت الفتوحات األوىل يف البلقان من خالل جيوش السلطان أورهان األول ،الذي خدم اخلالفة العباسية يف عام
1352م ،عندما حصلت جيوشه على قلعة تزمييب (شيميب) يف بلغاراي .منذ ذلك احلني ،من 1352م إىل منتصف القرن
السادس عشر امليالدي ،أصبحت البلقان حتت سيطرة اإلسالم من خالل احلكم العثماين .ومع ذلك ،مل يتم غزو البلقان من
خالل السيف كما يدعى بشكل عام .خاضت اجليوش العثمانية يف دولة اخلالفة معارك ضد القوى اإلقطاعية احمللية
والصليبيني للكنيسة الكاثوليكية ،ولكن فتوحات شعوب املنطقة جتسدت من خالل "سياسة االستمالة" وليس من خالل
احلروب .وبسبب هذه السياسة ،متتع البلقان ابهلدوء احلقيقي واألمن والسالمة طوال اترخيهم .وهذه السياسة هي اليت دفعت
ماليني الناس ،حىت القبائل كلها ،إىل اعتناق اإلسالم طواعية خالل القرون التالية.
املعىن املعجمي لالستمالة هو "سحر وجذب وكسب القلوب" .يف السجالت العثمانية ،مت استخدام الكلمة مبعىن
"حراسة الناس وخاصة غري املسلمني منهم ،وإظهار التسامح اخلاص واللطف يف التعامل معهم" .وتتمثل املبادئ الرئيسية
لـ"سياسة االستمالة" العثمانية يف املعاملة اجليدة ،ومحاية سكان املناطق املفتوحة ،والدفاع عن حياهتم وثرواهتم ضد األعداء،
ومنحهم احلرية يف شؤوهنم الدينية ،وإاتحة سهولة يف القضااي الضريبية .هذه السياسة هي يف الواقع تنفيذ البيان القرآين
وُبُ ْم﴾ يف سورة التوبة اآلية  ،60مما يعين "مجع القلوب معاً [لإلسالم]" .فقد مت تطوير البلقان بشكل
لـ﴿وال ُْمؤلَّفة قُلُ ُ

رئيسي من خالل هذه السياسة احلميدة حلماية السكان النصارى احملليني ،وضمان حقوقهم ،ومنحهم احلرية يف معتقداهتم
الدينية ،وحىت اإلعفاءات من الضرائب .ونتيجة لذلك ،اعترب الرعااي غرير املسلمني العثمانيني منقذاً هلم .وابلتايل ،كانت
"سياسة االستمالة" أحد العوامل الرئيسية اليت ساعدت اإلسالم يف احلصول على السلطة واحلفاظ عليها على البلقان لقرون.

إحدى السمات الرئيسية لتاريخ البوسنة هي أنه يف ظل احلكم اإلسالمي ،اختار جزء كبري من سكاهنا التحول إىل
اإلسالم .كما انتهت االشتباكات بني خمتلف املعتقدات النصرانية حتت احلكم اإلسالمي .عالوة على ذلك ،حىت واحدة من
أكثر الطوائف النصرانية الراديكالية ،البوجوميلس ،حتولت إىل اإلسالم ،لتشكيل جمتمع مسلم من العرق الساليف مع اللغة
الصربية الكرواتية.
تثبت السجالت التارخيية أن األشخاص غري األتراك وغري املسلمني يف البلقان عاشوا أكثر فرتاهتم سالماً وحرية وسهولة
يف ظل احلكم اإلسالمي .موضحة أن السمة األكثر متيزاً لنظام الدولة العثمانية هي "هنجها املتسامح جتاه رعاايها"؛ ذكر

املؤرخ الفرنسي روبرت مانرتان يف كتابه" ،اتريخ اإلمرباطورية العثمانية"" :خاصة يف املناطق النصرانية ،مت احلفاظ على اللغات
احمللية واألداين وحىت الكوادر السياسية واجملتمعية؛ ومت عقد اتفاقيات مع الكنائس ورجال الدين ،ومنحهم حىت امتيازات
ضريبية .إىل جانب وضع حد للنزاعات /املعارك بني النصارى يف املنطقة ،وال سيما تسامح الدولة العثمانية وهنجها جتاه
أعضاء البوجوميلية ،مما وضع األسس اليت اعتنق عليها مؤمنو هذا الدين فيما بعد اإلسالم .مل تكن هناك أي حماولة
الستيعاب أهل املناطق اليت سيطروا عليها ،ومل يتبعوا سياسة التسيري أو األسلمة القسرية .إذا مل يكن األمر كذلك ،فسيكون
من املستحيل شرح كيف كانت اللغة اليواننية والبلغارية والصربية وغريها ،والطوائف النصرانية والشعوب احمللية قادرة على
احلفاظ على ثقافاهتا حىت أايمنا".
وأشار أحد املعلقني الغربيني إىل أن اللغة "السالفية" كانت على األرجح اللغة الرمسية الثالثة يف الدولة العثمانية عام
1595م .وهي عائلة بوسنية ابرزة جداً ،وسوكولو هي عائلة بوسنية ابرزة من أصل عرقي صريب .كان أفراد العائلة البارزون،
مثل الوزير األعظم سوكولو حممد ابشا ،فرهاد ابشا سوكولوفيتش ،من كبار املسؤولني يف الدولة العثمانية خالل القرن السادس
عشر .خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر ،كان للدولة العثمانية  8وزراء بوسنيني كبار.
عند اإلشارة إىل جناح اإلسالم ،يؤكد املؤرخون بشكل متكرر على اهليكل التنظيمي للدولة العثمانية .تقول املؤرخة
البلغارية ماراي تودوروفا ،على سبيل املثال ،يف كتاهبا "ختيل البلقان"" :هناك العديد من العوامل اليت سامهت يف النجاح
العثماين يف إرساء السالم واهلدوء يف البلقان .واألهم من ذلك ،أن الدولة العثمانية لديها قوة اهليكل التنظيمي :لقد كان هذا
اهليكل القوي حمسوساً يف كل جمال من جماالت الوجود العثماين ،ومل يكن هذا اهليكل ظاملاً ،بل على العكس ،تبىن التسامح

والرمحة كمبدأ ،لذلك كانت الدولة العثمانية دائماً حمرتمة جتاه القيم احمللية ،وكانت دائماً تعترب اإلنسان قيماً".

العامل الذي شكل ومسح ابلتنفيذ الفعال لسياسة التسامح هذه هو هيكل الدولة القائم على القرآن والسنة .لقد كان
الوالء وااللتزام ابلقرآن والسنة هو الذي مكن اخلالفة العثمانية من احلكم بشكل مالئم على البلقان ملا يقرب من 600
عام .يف اإلسالم ،يتم غزو القلوب من خالل السياسة .ومن أجل إزالة أي عقبات تعوق هذه الفتوحات ،أيمر اإلسالم
ابجلهاد .وهكذا حققت اجليوش اإلسالمية انتصارات جميدة يف معركة كوسوفو األوىل عام 1389م ،ومحلة فاران عام
1444م ،ومعركة كوسوفو الثانية عام 1448م وانتصارات أخرى ال حصر هلا ضد الصليبيني .وكل واحد منها حمفور يف

ذاكرة العامل ،وعزز هيمنة اإلسالم على البلقان .لقد كان هؤالء اجلهاديون هم الذين منعوا الغرب من اإلسراع مبساعدة
القسطنطينية ،وهو الذي فتح الطريق لفتحها .أورواب النصرانية مل ولن تنسى هذه اهلزائم املدمرة حىت هناية العامل .وهذه
الكراهية املنقوشة يف قلوب وعقول الكفار الصرب بسبب هذه اهلزائم هي السبب الكامن وراء حرب البوسنة ومذحبة
سربرينيتشا.
ومع ذلك ،أدى التدهور الفكري يف اخلالفة العثمانية خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر إىل تدهور منهجي
تسبب يف عدم استقرار جمتمعي واقتصادي .إىل جانب ذلك ،انتهت معركة فينا عام 1683م هبزمية اجليش العثماين،
وشكلت نقطة حتول يف احلروب بني اإلسالم والصليبيني .هذه اهلزمية شجعت األعداء .ابلفعل يف عام 1699م ،وجدت
الدولة العثمانية نفسها جمربة على التوقيع على معاهدة كارلويتز .بتوقيع هذه املعاهدة مع الرابطة املقدسة عام 1684م،
ائتالف اإلمرباطورية الرومانية املقدسة ،الكومنولث البولندي الليتواين ،مجهورية البندقية ،وروسيا ،ختلت عن اجملر إىل ملكية
هابسبورغ .تعترب هذه املعاهدة بداية فرتة تراجعها.
أما الصليبيون فبالنسبة هلم كان الطريق واضحاً ومفتوحاً .كان املسلمون قابلني لالنتقاد من خالل األفكار السامة .لذا
طوروا صيغة بسيطة للغاية :نشر القومية بني النصارى ،وتشجيع االنتفاضات ضد الدولة العثمانية ،مث العمل والضغط على
الدولة العثمانية لإلصالحات ،حيث متنح املزيد من احلقوق هلم .ستؤدي هذه اإلصالحات أوالً إىل االستقالل الذايت،

وأخرياً حركات االستقالل.

لقد جنحت هذه الصيغة...
على سبيل املثال :املشاكل الزراعية يف البوسنة ،واليت حدثت بسبب املمارسات غري السليمة وحىت غري اإلسالمية يف
العالقات الزراعية بني املالك والفالحني ،كانت واحدة من القضااي اليت خففت بذر البذور القومية بني شعب البوسنة .مث مت
حل هذه املشكلة من خالل تدخل اسم كانون (مرسوم) اخلليفة يف عام 1859م .ومع ذلك ،أدى الصرب العرقيون الذين
مل يكتفوا ابلظروف بعدد من انتفاضات الفالحني ضد اإلمرباطورية العثمانية .خاصة انتفاضة اهلرسك يف عام 1875م
كانت ذات دوافع سياسية قوية وأدت إىل تدخل القوى األجنبية .وهكذا يف معاهدة برلني عام 1878م ،مت تسليم البوسنة
واهلرسك إىل النمسا-اجملر .على الرغم من مقاومة مسلمي البوسنة ،فقد أهلكت النمسا واجملر البوسنة عام 1878م .وهكذا
انتهى احلكم العثماين على البوسنة واهلرسك رمسياً ،وأعلنت البوسنة رمسياً من أراضي النمسا واجملر عام 1908م.
وبدعم من الغرب ،بدأ املزيد واملزيد من اجملتمعات غري املسلمة حتت محاية اخلالفة العثمانية أبعمال شغب ،واهتموا
الدولة ابلقمع واملعاملة غري املتساوية واملطالبة حبقوق جديدة .وأخرياً من 1876-1839م ،أدخلت الدولة العثمانية
إصالحات التنظيمات ابلتوازي مع اإلصالحات األخرى .منحت هذه اإلصالحات األشخاص غري املسلمني يف الدولة
حقوقا جديدة متساوية مثل املسلمني ،ليصبحوا مسؤولني حكوميني ،وااللتحاق ابملدارس العسكرية ،ودفع نفس الضرائب
مثل املسلمني ورفع اجلزية.
كما هو خمطط ،بعد هذه اإلصالحات عزز الغرب حركات االستقالل .وأخرياً ،يف عام 1832م ،مت االعرتاف
ابليوانن كدولة مستقلة ،ويف 1859م أعلنت مولدافيا وواالشيا نفسها إمارات رومانية مستقلة .بعد احلرب الروسية الرتكية يف
1878-1877م ،مزقت معاهدة برلني غالبية األراضي العثمانية .بدعم من روسيا ،اليت كان هدفها أتسيس السالفية عرب

البلقان ،وأعلنت صربيا أخريا استقالهلا يف عام 1878م ،تلتها بلغاراي يف عام 1908م 1908 .هو أيضا إابدة البوسنة
واهلرسك من خالل النمسا واجملر الشرعية على معاهدة برلني .حروب البلقان اليت بدأت عام 1912م ،تالها مؤمتر لندن
عام 1921م ،مث انتهت سلطة اخلالفة وهيمنتها على البلقان.
منذ ذلك احلني ،عاد البلقان مرة أخرى إىل االضطهادات اإلقطاعية يف القرن ما قبل الرابع عشر .مرة أخرى ،مت
إخضاع البلقان حلروب املصاحل بني اإلمرباطورايت واملمالك .ومنذ ذلك احلني شهدوا االضطهاد يف ظل األيديولوجيات
العنصرية واملعادية للدين واالشرتاكية والشيوعية وغريها من صنع اإلنسان يف الدول القومية .أهل البلقان مرة أخرى سرقت
منهم أرضهم ولغتهم ودايانهتم وحياهتم وممتلكاهتم وكرامتهم .االضطهاد واالضطهاد الشيوعي يف رومانيا ويوغوسالفيا
وتشيكوسلوفاكيا وبلغاراي ضرب الناس من مجيع األداين والدول .إىل جانب املسلمني ،مت إخضاع اليهود والنصارى وغريهم
من املؤمنني يف البلقان لعمليات اإلابدة اجلماعية والتشريد واالستغالل والتعذيب والسجن مبوجب أيديولوجيات خمتلفة .بعد
القضاء على اهليمنة املوحدة لإلسالم ،مل تقدم أي أيديولوجية أو نظام أو منظمة أو مؤسسة دولية أخرى ،مرة أخرى ،السالم
والوحدة والتضامن واحلماية والسالمة والتنمية والرفاهية لشعوب البلقان .على العكس من ذلك ،كان ذلك يف هناية القرن
العشرين ،خالل فرتة تباهى فيها الغرب بكونه على قمة احلضارة ،وأعلن نفسه كحارس حلقوق اإلنسان واملرأة والطفل،
وراعي حرية االعتقاد والدين ،مت تنفيذ واحدة من أبشع اإلابدة اجلماعية يف اتريخ البشرية ...نفذت يف قلب أورواب.
نعم ،حنن املسلمني مرران وما زلنا نشهد كل هذه الفظائع .ومع ذلك ،كما ورد يف بداية هذا املقال :إن اتريخ البلقان
درس كبري لنا .ابإلضافة إىل هذه الدروس من ذوي اخلربة ،لدينا الوحي لرسول هللا ﷺ .أولئك الذين متسكوا هبذا الوحي
متتعوا ابلنجاح عرب التاريخ.
إن اإلسالم ال جيرب أحداً أن يصبح مسلماً .ال يعترب اإلسالم أي شخص متفوقاً بناء على جنسه أو عرقه أو ثروته.
عرض اإلسالم ووعده للبشرية واضح وهنائي :أوالً؛ السعادة يف احلياة الدنيوية لكل إنسان يبحث عن ملجأ حتت مظلة
النظام اإلسالمي .اثنياً؛ محل جاذبية احلياة الدنيوية إىل جحيم ال هناية له يف اآلخرة من خالل اعتناق اإلسالم حبرية واستنادا
إىل أدلة عقالنية .هذه ليست عروض ووعود املسلمني .ال ،إهنا وعد هللا تعاىل وبشرى رسول هللا ﷺ .هللا سبحانه وتعاىل
سيحقق بوعده ،وبشرى رسول هللا ﷺ ال تزال تتحقق واحدة تلو األخرى.
كتبته للمكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
زهرة مالك
عضو املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

