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 متهيٌد للكتاب

اُقدِل الشَّدفه ِّ،   رَب التَّناضد  عد  امل كتَب ُجلُّ ُمؤ ِّخينا األفاضل َعِن
طَّبِع؛ على التَّمحيِص، وبال و الُقا ِةِة أاديَّوبالتَّال  ال جماَل للاِّقِة أو للحي

؛ اِة زمدَن امُلدؤ ِّ ِ  ِة السَّدائ لسُّدلط  اال توجُا فرصٌة للُهروِ  ِمدن  تدأثرياتِ  
املاض  البعيدَا،   اضِل كتبواك األفولئلتحويِر املاض  مبا ُيناسُبها. بعُض أ

بالكتابِة عن زماِنه  نهم اختصٌَّة مِقلَّوعن الشُّؤوِن اليت عاصروها أيًضا، َو
 .عاًلففقط، فكان بذلَك ُياوَُّن التَّا يُخ 

عدَا عداَِّة   ُلهما بِتَبت  فصدو ؛ ُكم ُّالتَّا يُخ اجلاهل ُّ ونقيُضه اإلسال
للفدةِة السَّدابقِة     سدلبيَّةٌ ا صو ٌةت نقروٍن من باايِة اإلسالِم، ولذلك وصَل

، طَّبِع غدرُي ُماقَّقدة   كالهما بالحقِة ولاللإلسالِم، وأخرى و ديٌَّة للِحْقبِة ا
يت ٍن، وعلدى األحاديدِ  الد   عرَب ُقرو هيَِّةفوُمعتِماٌة غالًبا على الرِّوايِة الشَّ

 اهلائدِل ِمدَن   ِة العدادِ منطقيَّد  اُمعد  آالف  منهدا، ومدن ذلدَك    َثُبَت تناُقُض
 ثاًل. ة ماألحاديِ  اليت ُنِسَبت  إىل أب  هرير

يف واِقع احلداِل إنَّ كدثرًيا ِمدَن الطِّبداِع السَّدائاِة اَن بدنَي العدرِ         
جدا ت ِمددَن الددءَّمِن اجلداهِل ِّ؛ إذ إنَّهددا أثَّددرت  علدى اإلسددالِم كمددا أثَّددَر    

ليُّون على َمساِ  الاِّيِن بعَا أن  أسلموا بنَي ليلة  وُضحاها، ودخلدوا  اجلاه
يف ِديِن اهلِل أفواًجا، ومتكََّن الُقرِشيُّون الدذين حدا بوا الرِّسدالَة امُلحمايَّدَة     

مددن االسددتيالِ  بسددرعة  وسددهولة  علددى الاَّولددِة    -وبشدداَّة   –طددوياًل 
علدى مدوِت    -فقدط   –َا ثالثِة ُعقدود   اإلسالميَِّة، وحتويِلها إىل َملكيَّة  بع

 الرَّسوِل.
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هلجدريِّ األوَِّل  اِة القدرِن   نهاييفِ  األناُلُس؛ اليت ُفِتَحت  ِمَن العر
لدَك  ا؛ لَتعداُِّد مصدادِ  ذ  خي ِّ نظدرً لتَّا اِل شكََّلت  حالًة ُمختِلفًة يف التَّسجي

وا بالتَّسدجيِل  مُّد حنَي اهتالفداتِ  نَّأالتَّا يِخ مدن جهدات  ُمتصداِ عة ، كمدا     
أليِف لذين َنِشطوا يف التَّد العلماَ  اولعلَم  االذَّات ِّ، وشجََّع ُأمراُ  األناُلِس
َندت  مكتبدُة شداِملُة    خرى، فتكوَّادَ  أمص واجَلم ِع والتَّرمجِة للمؤلَّفاِت من

الجتماعيَّدِة  الألحدااِث   سدنويٍّ و لألحااِث مبا فيها ِشب ُه تسجيٍل شهريٍّ
مداِن  ا خي ٌّ ُمعاِصدٌر للءَّ ؛ تسجيٌل تد ِة، أييَّيَِّة واالقتصاديَِّة واألدبوالسِّياس
 واملكاِن.

ر  يف حقيقدِة  ِس مل ُيغيِّد ألندالُ اِ  وجوُد هذا التَّا يِخ، وبسبِب انداثا 
ِمن  ندوٍع   "فانتازيا" تا خييَّة وُلسيَّة ، ت  أنانياانتشاٍ  الِحٍق وُمستِمرٍّ لتا يِخ أم

ون العدودَة إىل  من يتمنُّ ل هناك، بالقرِن احلادي والعشرين ُمخَتِلف  حتى
كداُد ُيشدِبُه هدذا    يلك األمَس ذأنَّ  فونذلك الءَّماِن امُلءدِهِر، وهم ال يعر

اقَلِة ن يف األساطرِي امُلتنو ُياقِّقوأقرؤون  يالاليوَم إىل حاِّ امُلطاَبقِة، كوُنهم 
 ألغراٍض سياسيَّة  ُمتنوِّعة . 

يأت  هذا الكتداُ  ليقدا َن بدنَي أمدِس األنداُلِس والاَّولدِة        وبعُا؛
اإلسالميَِّة من جهة ، وبدنَي يوِمندا الدذي نعيُشده؛ ُمحداِواًل  ليدَة وجدوِ         

ُيفَةُض بنا أن   شاُبِه أحياًنا، والتَّطاُبِق أحياًنا أخرى بنَي احِلْقَبَتي ِن؛ إذ إنَّهالّت
ا، ونتأكََّا أنَّ اليوَم أشَبَه بداألمِس. يف  نتعرََّف على تفاصيِل ما ياوُ  حوَلن

 ستكوُن ُمتشداِبهًة هد  األخدرى، وبالتَّدال      النتائَجامُلحصِّلِة؛ نستنتُج أنَّ 
علينا إمَّا تغيرُي واِقِعنا لألفضِل، أو انتظاُ  مصرِي األناُلِس؛ ليُحلَّ عليندا.  
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العربيََّة اناثروا،  فمعروٌف أنَّ األناُلَس واألناُلسيِّني، واإلسالَم، ولغَتهم
وُأزيلوا بالُقوَِّة امُلفِرطِة من ِشبِه اجلءيرِة األيبرييَِّة، بل إنَّ الِفِرن جَة طدا دوا  
العرَ  عرَب مضيِق جبِل طا ٍق، واحتلُّوا مناطَق؛ سبتَة ومليلَة اليت انطلق 

 منها الفتُح يف مشاِل إفريقيا، وما زالوا حيتلُّونها حتى اَن.

ملسديح ِّ،  اَع الغدرِ   اُل َمد ا احلد يتكرَُّ  هدذ  -وبامُلجَمِل  -اليوم؛ 
ِة باعٍم ستعما يَِّة امُلحتلَّرائيَل االا إلسِنًعُمستِغاًل األساطرَي اليهوديََّة، وصا

سِّدِط حتدَت   بديِض املتو ِر األلبحد اُمطَلٍق منهم، ساعًيا السدتعادِة حدوِض   
، وا تهداِن سياسدِة   نَّفطيَّدةِ لِة اربيَّد هيمنِتِه، وامتصاِص خرياِت األ ِض الع

 ايهم.يوحياِتها بأ -صل ِّ رِ  األَموِطِن الع -اجلءيرِة العربيَِّة 

يَُّة مل ترتكدُء علدى   ُة العربسالميَّاإل النَّتيجُة اليت آلت إليها األنالُس
وإنَّمدا   مُلقاَوَمدِة مدنهم فقدط،   َرِة يف امُلثدابَ وا عنصِر الاِّيِن املسيح ِّ، والُقوَِّة

ِة ِة والعقليَّدِة العربيَّد  ب السِّياسد ُة بسدب يَّا جة  كبرية  جا ت النَّتائُج الكا ثب
ن مد مل يدتمكَِّن اإلسدالُم   هليَّدِة، و  اجلا يفالصَّحراويَِّة الباويَِّة اليت سداَدت  
رية ؛ لُتناِسدَب تلدَك   أحيداٍن كدث   رُي يففاستكييِفها لألفضِل، بل تكيََّفت  التَّ

سددبُِّب ُتوال زاَلددت   قاَّسداِت، ِة امُلاَنددخت   ؤيَتهددا يف العقليَّدَة الدديت َوَضدعَ  
  البشدريِّ االجتمداع ِّ  التَّطوُِّ اِت وجاَّالكوا َث، وه  غرُي ُمكِةثة  بامُلست

 والصِّناع ِّ اإلنتاج ِّ. 

اجلاهل ُّ امُلِحبُّ للنِّكاِح والرَّاحِة والكسِب السَّهِل حتى لو بالغءِو 
الفساِد، ال زاَل حاِضدًرا يف كدلٍّ ِمنَّدا تقريًبدا، وُتشدكُِّل      والقتِل والسَّرقِة و

شخصيَُّتُه األغلبيََّة السَّاِحقَة من ُشعوِبنا. هذ  العقليَُّة طعََّمت  التَّفسرياِت 
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الاِّينيََّة باايًة من تفاصيِل اجلنَِّة وحياِتها ُمروً ا بُشروحاِت تقسيِم الغنائِم، 
، وهكدذا تعدءََّز التَّمسُّدُك بهدذ  الرُّؤيدِة الديت       وُمْلِك اليمنِي مدن السَّدبايا  

أصبَحت  دينيًَّة ُمقاَّسًة إىل د جِة أن  صاَ  َمَردُّ كدثرٍي ِمدَن الكدوا ِث الديت     
مرَّت  ومُترُّ بها الاُّوُل العربيَُّة إىل عواِمَل دينيَّدة ، وسدبُبها بشدكٍل حاِسدٍم     

يمَنددت  علددى اإلسددالِم والعددرِ  تلددَك العقليَّددُة الَقَبليَّددُة اجلاهليَّددُة الدديت ه
ُتعشُِّش يف أذهاِننا، ولدو   -وبصراحة   –وامُلسِلمنَي، وأنتَجت  داِعَش اليت 

 بأشكاِلها و ؤيِتها الذُّكو يَِّة االجتماعيَِّة. 

مبادُئ الغءِو والغنيمِة والتَّمسُِّك يف الكرس ِّ حتى النِّهايِة القاِتلِة، 
داخَل العائلِة الواحاِة، وُمماَ ساُت اأُلمدراِ   واخلالفاُت وقطُع الرُّؤوِس 

واخُللفاِ  والسَّالطنِي مل تتغيَّدر  إال يف الشَّدكِل، وكدذلَك خياندُة امُلسدِلمنَي      
لبعِضهم كُاَوٍل وجرياٍن، ومعاداُة العلماِ  االجتماعيَّنَي، وحتكُّدُم الدءَّعيِم   

تفِرُض التَّشاُبَه امُلتتداِلَ   يف املاِل والعطاِ  وامَلن ِع، ه  بعُض األسباِ  اليت 
عرَب أ بعَة عشَر قرًنا ِمَن الءَّماِن، وه  الديت أعطَبدت  الاَّولدَة اإلسدالميََّة     
امُلنتِفخَة مبا يف ذلك ضياُع األنداُلِس، واالنهدءاُم لدءمٍن أمداَم الصَّدليبيِّني      

ضدياِع  واملغوليِّني، واحتالُل كلِّ بالِد املسلمنَي، وضياُع فلسطنَي، وباايُة 
ما حوهلا عرَب التَّخريِب الذَّات ِّ، ونشُر اجملاعِة، وفرُض اهلجرِة للقداِد يَن،  
وخلخلُة الواقِع السُّكان ِّ؛ ليسُهَل هاُف الغرِ  بإقامِة إسرائيَل الكدربى  
كرأِس حربة ؛ للهيمنِة الغربيَِّة على بقيَِّة حوِض البحدِر املتوسِّدِط، وعلدى    

لُّ قا اِت اإلسالِم َمَع احِلفاِظ عليه دوَن حتداي    الصَّحا ي العربيَِّة، وش
كعنصٍر أساس ٍّ الستمراِ  التَّخلُّدِف. وهندا أيًضدا يعتمدُا الغدرُ  علدى       

 مساعاِة املسلمنَي األصوليِّنَي وحيميهم وُيبادُلهم الاَّعَم. 
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 عليهم تلمُُّس إذ سيسُهُل لمنَي؛لمسالكتاُ  إًذا للُقرَّاِ  العرِ ، ول
؛ ه  للغرِ ، وبالتَّال رُي ُموجَّيه، وغفِض ِة واهلاِف ِمَن احملتوى امَلعروالغاي

قِص أو اجُلدر ِح،  ِض أو النَّ املرخيِصفالقصُا واهلاُف هو امُلساَعاُة يف تش
ومن   إلجياِد الاَّواِ ،ها؛ تسهياًلناقشُتوُم وبياُن أسباِ  التَّخلُِّف، وحتليُلها

 لدوا دُة للغدرِ  وأهِلده   إلشا اُت ااتأت   ِل امُلقابَثمَّ العالُج والتَّعايف، ويف
اجلهدِل   وا مدن جد رخو ؤيدِة كيدف    من باِ  االهتماِم مبراجعِة  ربِتهم،

لدى مدااِ    ف  عنَّدا ع اخدتال  مدن  والتَّخلُِّف، وأصبحوا على ما هم عليده 
 القرنني امُلنصِرَمي ن.

 املنشدوِد،  ألمثدلِ حاِل اوا للبأنَّهم وصل ال َيح ِسُم -بالطَّبِع  –هذا 
ل؛ أفعدداِل ا إليهددا مثددوصددُلو لدديتفهدم ذاُتهددم ينتقدداون بعددَض النَّتددائِج ا 

ِة، ُعددِب يف الاِّقوقراطيَّدد، والتَّالشَّددعِبال الرَّأمساليَّددِة املاديَّددِة يف طبقدداِت
 الَاهم ال ُتقداَ ُن مبدا   ُئ عند وا. ولكِن املسد والتَّحكُِّم امُلسَبِق يف نتائِجها..

ال ؛ علينا بالبحِ  وِن، وبالتَّ القرراِته، ومل نغاِد    منُذ عشزلنا فيه وعلي
 ال تقتصدَر النَّتيجدةُ   ِف، وحتدى لتَّخلُّد ن اوالتَّطويِر. وقبَل باايِة اخُلروِج م

 . قاِت اجلهِلسُر حلك؛ على املظاهِر والُقشوِ ، علينا أوَّاًل

 الَعلمدان ِّ،  يف واقِع احلداِل؛ أصدبَح الفدا ُق الثَّقدايفُّ بدنَي الغدر ِ      
واإلسددالِم اَن شاِسددًعا جدداقا، ويقددةُ  يف بعددِض جوانِبددِه مددن د جددِة 
التَّناُقِض والتَّضاِد. فإذا أ اَد امُلسِلموَن التَّطوَُّ  السَّريَع، وبغِض النَّظِر عن 
 ؤيِتهم للغرِ ، فعليهم على األقلِّ إجيداُد آليداِت تطبيدِق اإلجيداب ِّ مدن      

؛ العاالِة والصِّاِق وامُلسداواِة والرَّةدِة، ومتجيدِا ِقدَيِم     تعاليِم ديِنهم، مثِل
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العمِل واإلنتاِج، وغرِي ذلك وصواًل إىل  فدِع حريَّدِة املسدتوى الِفكدريِّ،     
وُمحاَ بِة التَّخلُِّف بالعمِل يف االستفادِة ِمَن اإلجيابيَّاِت وتعءيِءهدا، فهدذ    

؛ تقدايِم األفعداِل وامُلعامَلدِة    معركٌة ثقافيٌَّة كبريٌة طريُقهدا موسدوٌم بشدعا ِ   
احلسنِة على الِعبداداِت، واألخدِذ بدالُعم ِق، ولديس بالظَّداهِر السِّدطح ِّ،       
والتَّطبيِق الذَّات ِّ دوَن انتظاِ  عمِل الغدرِي مدن أفدراد  أو مجاعدات ، ونفدِ       

 ِمدَن  اخُلَءع َبالِت، واستبعاِد أساطرِي اجِلنِّ والعفا يِت والسِّحِر واالتَّكاليَِّة
العقِل امُلسِلِم... فالصَّحيُح واملنطقد ُّ ظداِهٌر، واخلطدُأ واخُلدرايفُّ ظداِهٌر،      
وذلَك ِمن  دوِن نفٍ  للداِّيِن بالضَّدرو ِة، وإنَّمدا بالتَّأكيدِا علدى عناصدِرِ        

 اإلجيابيَِّة، وهذا ما يفعُلُه اليهوُد والنَّصا ى.

 هددذا هددو هدداُف، ولددَك ذأ جددو أن  ُتسدداِهَم هددذ  احِلكايدداُت يف
 الِكتاِ .
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 ُخرافاُت موسى 

مدن كثدرِة    ى الدرُّغمِ ُ  علِصُاليس موسى النَِّب ُّ، فموسى الذي نق
ُا وسى بُن ُنَصي ٍر"، أحد ِته، هو "م حقيقبوِتُخرافاِته، وأنكاِ  علماِ  قوِمِه لُث

 كَّمون يف احليداةِ يتح فاِ  الذيناخُلل ايااألبطال الشَّعبيِّنَي، وِمن  بعِض ضح
  َك امَلن ُع. طاُ ، وكذلم الَعايهواملوِت، كما ادَّعى ِفر عوُن، ويف أي

َرُف ا صدا  ُيع د  علدى مد   ًيدا موسى؛ كما َيعدِرُف اجلميدُع، كدان وال   
َن نالس؛ إذ أ سل طا َق ب غءِو األمليََّة عبامَلغِرِ  العرب ِّ، وهو َمن  َنظََّم

َتِبَعدُه َبعدا    واألو وبيَِّة، ُثدمَّ  اإلفريقية تنِيا َّبنَي الق زياد  عرَب امَلضيِق املائ ِّ
جملهدوُل هدو تدا يُخ    ٌف، لكدِن ا َمعرو ُهعاٍم بقوُّاِت تعءيٍء إضافية. هذا كلُّ

ِرِ  واألندالس،  عرِ  للَمغءِو ال غموسى قبَل ذلك، وما َخِفَ  ِمن  قصَِّة
ل لده اخلليفدُة؛    أ سد ا حنيَت قهًرما وبالطَّبِع؛ نهاية الفاِتِح موسى الذي

  ا يف ُقفَّة .ُمَملًَّح لعءيِءاِا سليمان بُن عبِا امللِك  أس ولِاِ  عب

كان الفرجندة مدن بقايدا الُقدوِا غدا ِقوَن يف اخُلدَءع بالِت الاِّينيِّدِة        
املسدديحيَِّة، ويؤمنددون بالسِّددحِر وُقددوا ، وبقددوا لُقددروٍن َتِبَعددت  ُيالِحقددون 

. عنداما وصدَل موسدى بقوَّاِتده إىل مشداِل ِشدب ِه       السَّاحراِت وحيرقونُهنَّ
اجلءيرِة األيبرييَِّة، والتقى ُهناَك َمَع طا ق بدِن زيداد، أخدُذوا ُيفاوضدنوَن     
ُزعماَ  امُلُاِن، اليت حياصروُنها، على ُشدروِا االستسدالِم قبدَل االقِتحداِم     

ََ موسدى ِلحَيَتدُه ب    احِلنَّداِ  بدنَي   بالُقوَِّة إذا مل يستسلموا. وَتصاَدف أن صدب
اجتماعني َمَع ُزعمِا  الفرجنة، فظنُّوا أنه ساِحٌر قاِدٌ  علدى تغديرِي شدكِلِه.    
ََ يف اإليهداِم، وحقَّدَق إجندازات         الحَظ موسى ُظندوَنهم َوختدوَُّفهم، فبدال
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إضافية حتى ِمن  دوِن كثرِي ِقتاٍل، فقا كانت املاينُة الديت تستسدلُم تنجدو    
 والسَّيبِّ وامُلصاَد اِت ُمقاِبَل َدْفِع اجِلء يِة واخُلُضوِع. ِمَن الاَّماِ  والقتِل 

العداَلِم   انتشدرت يف  ُ   قدا خبدا كانت شعبيَُّة موسى بدِن ُنَصدي ٍر وأ  
اِت الديت سدباها   ه عدن الكميَّد  ٌَ فيد بدالَ اإلسالم ِّ الواِسِع، وَتدمَّ تناقدل مُ  

ِة يف دمشَق نصيَبها فسل للِخالس، وأ نالوأنواِعها يف بالِد املغرِ  ُثمَّ األ
 تثُيدر اداوف   -وال زاَلت -انت ِة كبويَّ)اخُلم َس(. مثُل هذ  األخباِ  الشَّع

ن أاد الطِّدنُي ِبلَّدًة؛   زكراسديهم.   تهايِاو، احُلكَّاِم من انقال  ِمءاِج العامَِّة
ُه مُبواَصدلِة الغدءِو    يسدتأِذنُ امللِك بِاعموسى أ سل إىل اخلليفِة؛ الوليِا بِن 

اِم علدى  ِر حتى يصَل إىل الشَّد يَِّة للبحشَّمالال ِد الفرجنة َبرقا عرَب الِضفَِّةلبال
. هندا؛  ِ  وِمص دَر فالشَّدامِ   وامَلغ ِراملاِ  يِقُظهوِ  اخليِل ِمن  دوِن الَعودِة ملض

سدتعادِة موسدى   لخليفدِة با شديِة ل حلاَوس َوَسِت الشَّياطنُي وإخوانهم مدن ا 
وسى وطدا ٌق  م: لو وصَل ياطنُيشَّت .. قالت الوطا ق للشَّاِم بأسرِع وق

–عُب للبحِر، ألجَلَسه الشَّ لشَّماليِةفِة الضِّإىل الشَّاِم على اخَلي ِل فاِتحنَي ل

 لى ُكرِس ِّ اخِلالفِة. ع -وصاِحَبُه

وصَل  سوُل اخلليِفة إىل موسى، وهو ُيالِحُق آخر ُفلوِل اُلقوِا يف 
وِد اإلسبانية الفرنسية احلايثدِة. طالدَب موسدى    أقصى الشَّماِل، بنَي احُلا

امَلبعوَث بالصَّرِب لبعِض الوقِت حتى يقضَ  على آخر املقاومني امُلسلَّحنَي 
الذين هجروا امُلاَن و مَّعوا يف اجِلباِل، وقبدَل اسدتكماِل امَلهمَّدِة وصدَل     

ه حتدى  َمبعوٌث آخر ِمَن اخلليفِة يستح ُّ موسى على الَعودِة، وال ُيمِهُلد 
يوٍم واحا. ترَك بعَض الُقوَّاِت وعاَد أد اَجُه َمَع طا ٍق جنوًبا، وعيََّن ابَنُه 
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عبَا العءيِء والًيا يف إشبيلية، و ِكَب البحَر، ثُّمَّ الَبرَّ عائًاا إىل دمشَق. ويف 
يطالُبدُه بدالتَّروِّي يف    -أِ  اخلليفدةِ -الطَّريِق التقا  مبعدوٌث ِمدن  سدليمان    

إذ كان الوليُا مريًضا وسليمان و يُثه يف اخِلالفِة يطمُع يف تلقِّ  ما امَلسرِي؛ 
حيمُل موسى ِمن  ُكنوٍز َمَعُه، لكنَّ موسى مل ُيبطئ امَلسرَي، ووصَل يف حياِة 
الوليِا وسلََّمُه ُخم َس الَغناِئِم، ُثمَّ َسَجَنُه سليمان بعَا موِت أخيه، وتولِّيِه 

 ختالِس.اخِلالفَة، واتَّهَمُه باال

سدى وأصدِلِه   صول عن موِم واألاِجماذا تقوُل كتُب التَّا يِخ والتَّر
بدَل اخلليدِل يف    وصدُلوا ج ِ  حدنيَ لعدر وغناِئِمه: ُسِبَ  أبو  مدن الُغدءاِة ا  

" الدذي  ا املوىل إىل "ُنَصي ٍرم هلذسوُصغَِّر اال الشَّاِم، وكان اسُم األِ  "َنص ًرا"،
للدهجرِة كَمدوىل ابدِن َمدوىل      19وسدى عدام   خاَم يف دمشَق حيُ  ُوِلَا م

انضدم كدثرٍي    لعرِ . لقاويني األمالألمويني، وترع رَع كمسلٍم يف ِخامِة 
 كوا يف استكماِل لعرِ ، وشايوِش اجىل ِمَن املسبيني يف البالِد املفتوحِة إ

 وسدى بدُن نصدريٍ   مكدان   مصَر بالَد انمرو ا دخَلملَّالفتوحات العربيَِّة. و"
 بدالدِ  ِواليدةَ  امللدكِ  خدذ  عبداُ  ا  أملَّد  مَّ، ُثِءالعءي عبِا ِهابِن عنَا ُهةَكف ،ُهمَع

 "  .روانم بِن ِرش أخيه ِب ا عنَاوزيًر ُهَلجَع العراِق

 وحدءمٍ  وتابرٍي هذا ذا  أٍي نصرٍي وكان موسى بُنكتَب ابُن كثرٍي: "
 َةإفريقيَّد  بدالدِ  رَةإمد  نصرٍي موسى بُن َ وِل"  :يُِّوَغ، قال الَبباحلرِ  وخربة 

ندا أنده   ر ، وقا ذَكا وأقاليَما ماًنجاق ا كثريًةبالًد فافتتَح ،وسبعني تسٍع سنَة
، فسدبى منهدا   ى و يدف  ًروُقد  ماٍن ذاُت األنالس، وه  بالٌد بالَد افتتَح

 هِبأمدواال كدثريًة جءيلدًة، ومدن الدذَّ      َما، وغدنِ ا كدثريً ًقد ْلهدا خَ ومن غرِي
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 تدداُعوامَل ا اَالُت، وأمَّدداَُّعددى وال ُيحَصددا ال ُييًئشدد فيسددِةالنَّ واجلددواهِر
 سدا ِ ن والنِّاَسد وسبى مدن الغلمدان احلِ   ،ى ما هواَ ال ُي فش ٌ  واُ والاَّ
األعداا ،   َنِمد  ُهمثَلد  أحداٌ  ب ه مل يسِلأن يَلا، حتى ِقا كثرًيشيًئ اِتونااحلس

وكان إذا سا   والُقرآن، يَنفيهم الاِّ وب َّ ،على يايه أهل املغرِ  وأسلَم
 ِءهدا وعج د  لكثرِت  )الَعَرباِت(؛ِلَجه على الَعَعاألموال َم ُلحَمإىل مكان ُت

، املغدر ِ  يف بدالدِ  هدذا يفدتحُ   نصدريٍ  وقا كان موسى بُن. عنها واِ الاَّ
 َنِمد  مدا فدتحَ  فكالُه ،اخدريً  ، فجءاهمدا اهللُ املشدرقِ  يف بدالدِ  يفتُح وقتيبُة

 مل حيَظ بأشياَ  َ ِظَح نصرٍي ا، ولكن موسى بُنا كثرًياألقاليم والبلاان شيًئ
مع   ع  فقال له: اب  ،ٌلاألنالس جا    ُج ا فتَحه ملَّأن يَل، حتى ِقبها قتيبُة

فدأتى بهدم إىل    ، جداالً  ُهَعد َم ، فبعد َ عظيٍم ٍءعلى كن  َكلَّحتى أُد  جااًل
 ذاِت عظيمدة   إىل قاعة  ُرْفاحَل ُمفأفضى بِه ،واوا، فحفُرُر: احِففقاَل ،مكان

مدا   برجداِ ر والءَّواجلدواهِ  اليواقيدتِ  َنوا هنداك ِمد  ، فوجُانة َسَح ويَنالو
 ِعوِضد امَل عنده، ووجداوا يف ذلدكَ    ُرعبَّد ال ُي فش ٌ  هُبا الذَّ، وأمَّ!مُهأبهَت
 بداللؤلؤِ  نظومدةٌ ، َمهِبضدبأن الدذَّ  بُق نسدوجةٌ َم منها ؛فسُةن الطُّ ،َسناِفالطَّ

اليت لديس   ، واليواقيُتِنثمَّامُل ِروَهباجَل نظومٌةَم سُةنُفطُّ، والِرَخفتالغال  امُل
ندادي ال  ُي نداد  ُم يومئذ  َعِما، ولقا ُسهفاِتها وِصِنس ها وُحيف شكِل هلا نظرٌي

 ،َممدن أبدوا  جهدنَّ    عليكم بدا ٌ  َحِتأنه قا ُف اُسها النَّأيُّ :هشخَص روَنَي
 سدليمان بدنِ   مائداةَ  ِءم. وقيل إنهم وجداوا يف هدذا الكند   ُكَ ذ فخذوا ِح

وما جرى  )أخباَ  موسى(،  أخباَ  عليها. وقا مجَع اليت كان يأكُل داوود
يف كتداِ :  لده أبدو معاويدة     قدالُ ُي ِهمن ذ يتَّ ه  جٌلواِتء ه وَغروِبله يف ُح
 ." ٍري َصموسى بن ُنوبن مروان  بن مروان بن عبا امللِك امعا ِك
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اِت الضَّدخمِة،  امُلباَلغ  ِمَنرٌيٌ  يسما قيَل عن مائاِة سليمان هو جء
هو أسطو ٌة. كمدا  فبغرِيها،  ِد أولبالفال عالقَة لسليمان بِن داوود بتلَك ا
نفِسدِه أو لدبالِد ،    أخدُذُ  ل وس دِعهِ ن بأن الرَُّجَل الذي أوَصَلهم للكنِء كدا 

 صوِل موسى لامشَق:وِز بعَا والُكن عن ويواصُل ابُن كثرٍي نقَل امُلباَلغاِت
 ٍري َصُن موسى بَن أَلس العءيِء عبا َنب َرَمأن ُع": َرعساِك ابُن ُظو وى احلاِف"

: ، فقدالَ  البحدرِ يف َت أي د    شد   ِبعَجأعن  الوليِا اَمأيَّ دمشَق َمِاَق حنَي
 سدليمان بدن   ِماَتَبد  مدةً اتو ًةرَّجد  شرَةع فيها ستَّ إىل جءيرة  ًةنا مرَّي أنتَه

 ُت، وأمدر  هدا فأخرجدتُ   بع منبدأ  ُتر : فأَمقاَل -المعليهما السَّ- داوود
: ويقدولُ  ،سده  أ ن يدنفضُ ا شيطانهم فإذا قا خرَج ،ُتب منها فنقَّ بواحاة 

 َكأن ذل مَّ: ُث ض، قاَليف األ ُاِسفها ُأَابع ال أعوُد بوِةبالنُّ َكوالذي أكرَم"
 يف إنسدداَ ف، ُهَكد ْلُميمان وسددل : أند  ال أ ى بهدا َ  فقدداَل، الشديطان نظدرَ  
  .إىل مكانهنَّ َند   فرَدواقلَبا الِثبالثَّ ُتر : فأَم، قاَلاأل ض فذهَب

كان العقُل اإلسالم ُّ َمح ُشوقا باألساطري اإلسدرائيلية عدن داوود   
وسليمان واجِلدنِّ والُكندوِز والطَّدريأن، وبدالطَّبِع حدنَي تكدوُن املسدافاُت        

هويُل، ناهيَك عن حقيقِة أن هدذ   َشاِسعًة بنَي احَلَاِث والرواية يشتعُل التَّ
الِقَصَص ُسجَِّلت  بعَا أكثَر من مئيت عاٍم على احَلَاِث. امُلِهمُّ؛ أن اخلليفدَة  
اجلايَا سليمان اعتقَل موسى وطاَلَبُه باألموال؛ الفتااِ  نفِسِه، وبدالطَّبِع؛  

ِو من كان الَّرُجُل قا أصبح غنيقا من نصيِبِه يف الغنائِم طواَل سنواِت الغء
مصدَر ُمدروً ا بليبيدا، وتددوُنَس، واملغدرِ ، واألندالس. وتقدوُل مصددادُ         
إسالمية  أن موسى كان ُيوزُِّع مدن أموالدِه أثندا  عودِتدِه ِمدَن األندالس       
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للشَّاِم، ويباو أنه أصبح ُمتوجًِّسا من سدليمان حدنَي طاَلَبدُه بدالتَّرِويِّ يف     
 امَلسرِي. 

و ِسِم احلجِّ، َعُه يف َمَمليمان س خلليفُة؛افتاى موسى نفَسُه وأخَذُ  ا
س َن موسى واِلَ  األنالالعءيِء ب  عبَاُتُللكنَُّه اس تبَق ذلَك بإ ساِل َمن  يق
ا . كان عبُا العءيدِء قد  َل ُقرُطبَةذاك قبآن امُلِقيَم يف إشبيلية كعاصمة  للبالِد

َة، ولِّيِه تدءوََّج ابند  ت الس، وبعَاواألن يَةشاَ ك إخوَتُه ووالَاُ  الغءَو إلفريق
َعهدا يف بيدت    َم(، وأقداَم   ود يدك ى )وُيقاُل زوجة، ملِك الُقدوِا امُلتدوفَّ  
ُه لءوجِتده ِضداَّ   نه انصدياعَ عشاعوا . أُمالِصٍق لكنيسة  ُحوَِّلت  إىل مسجا 

 ينحيَن كلُّ َمن  يداخلُ ل الباِ ؛ َض قوَسَفَ ب ِعِه، وأنه تنصََّر، وقالوا أنه َخ
او  وقتلدو ، وهدو   ليمان ترصَّد يفِة سد خللثُة ُمتآمريَن من ِقَبِل اإليه... ثال

ةلو  إىل َمكََّة... مِلْلِح، واو  يف وضعوُيصلِّ  يف امَلسِجِا، وقطعوا  أسُه، 
الفو  قهًرا مدن   ي ماَت علىسى الذمو هناَك؛ ُوِضَعت  الُقفَُّة أمام خيمِة

ا  عدن مدواِقِعهم يف   ُة األبند َل بقيَّد ِءالظُّلِم الذي أحاَق بده وبأهلدِه؛ إذ ُعد   
 إفريقيَة. 

ماذا إًذا عدن  فيدِق الغدءِو والغندائِم والطَّريدِق؛ طدا ِق بدِن زيداد          
للهجرِة(؟ كان الرَُّجُل من أصٍل بربريٍّ، وال أقا   أو  55)مواليا عام 

معا َف له يف الشَّاِم... هناَك؛ أنطبَق على زياد َمقولُة؛ "َفدص  َمْلدح  وَذْا "   
ما وضعوُ  يف مكان خِف ٍّ، أو قتلو ، فهو أيًضا صاِحُب غنائَم، وُمتآمر ُ بَّ

َمَع موسى يف نظِر سليمان واحلاشديِة، فقدا سدبَق أن اقةحدا غدءَو بقيَّدِة       
البالِد البيءنطيَِّة، وكانت شعبيَُّتهما امُلشَبعُة بالُبطوالِت احلقيقيَِّة والوهميَِّة 
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حيدُ    -لنَّاِس. حتدى يف زمانندا احلاضدِر    ا بنَي انتشرت واألسطو يَِّة قا
ال زاَلت  األساطري وامُلباَلغاُت متش   -عصُر ُسرعِة امُلواَصالِت والتَّواُصِل

كالنَّاِ  يف اهَلشيِم بِفع ِل العقليَِّة اليت مل تتطوَّ   كثرًيا عن عصدِر ابدِن زيداد.    
نَّدهَ أصدبح   وتذهُب بعُض الروايات إىل أن طا َق بَن زيداد مل ُيقَتدل ، ولك  

ُمتسوِّاًل يف اجَلواِمِع...! هدذ  بدالطَّبِع؛  وايداٌت قاقدٌة ُمغِرَضدٌة؛ لنسدِف       
أهميَِّتددة وشددجاعِتِه. وتددأت  امَلفاَ َقددُة يف أن أعددااَ   الُقدداامى ناصددبو     
االحةاَم، فأطلقوا اس َمُه على امَلَمرِّ املائ ِّ، وعلى اجلبِل امُلقاِبدِل، وتعدءََّز   

، بل أن حكومَة جبِل طا ق التَّابعَة لربيطانيدا الُعظَمدى   االسُم حتى األن
 ( عليها صو ٌة لطا ٍق شاهًرا سيَفُه. 2012أصاَ ت  ُعم لًة و قيًَّة حايثًة )

يده اليدوم بعدَا    ما أصبح علنذاك ك آمل يِكِن العامُل املسيح ُّ الغرب ُّ
رافداِت،   عصدِر اخلُ يفخَلدت   ا دقد قرًنا من الءمان. كانت املسديحيَُّة   14

 يف حيدداِة الِعبدداِد ِم الكنيسددِةحَتكُّدد، ووتصددايِق السِّددحِر وُقددوَِّة السَّددَحرةِ 
ض وما عليها ُمْلٌك ي؛ أن األ أيَّا. طاعوأمالكهم... وكان احُلْكُم دينيقا إق

ك متلُك ما ُيشداِبُه أمدال  اعيًَّة، ونت إقطكا لإلقطاع ِّ امُلرتِبِط بالكنيسِة اليت
 ه .  ولُةالاَّنا، فه  الاَّولُة والاَّولِة يف عصِر

عقائايقا؛ مل يِكِن اإلسالم خيتلُف َعدِن املسديحيَِّة أو اليهوديَّدِة، بدل     
هناك نصوٌص كثريٌة ُمتطاِبقٌة، لكِن اإلسدالم متيَّدَء آندذاك بكوِندِه جايدًاا      

عِة أمخاٍس، ُمناِفًعا بُقوَّات  ُمتطلِّعة  إىل الغنائِم اليت تعوُد على امُلقاِتلنَي كأ ب
واخُلمُس امُلتبقِّ  للخليفِة نيابًة عن ُحصَِّة الرَّسوِل وآِل البيِت. املباُأ الذي 
متيََّء به اإلسالم آنذاك َعِن املسيحيَِّة اإلقطاعيَِّة أنه مل يعتِبِر امُلسِلمنَي عبيًاا، 
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غدُءوَِّة أن  ومل ُيفرِّق  بيَنهم نظريقا، وكان بُوس ِع كلِّ إنسدان ِمدَن األقداليم املَ   
يتحوََّل لإلسالم، ويأخذ املءايا ذاَتها، أو حيتِفَظ بعقياِتِه، ويدافَع اجِلء يدَة   
ُمقاِبَل أن يوفِّروا له احلماية واألمن. أي؛ مل يِتمَّ االستمراُ  يف امتصداِص  
ِدماِ  الَبَشِر بعَا عمليَّاِت الغءِو واالستقراِ . وَعِن اخلسائِر، فقا كانت يف 

ليت قاوَمت ، و فَضت  االسِتسالَم، وكانت اخلساِئُر لأُلمَّدِة امُلحتلَّدِة   امُلُاِن ا
عبا ًة عن أمالك الاَّولِة، أي؛ أمالك اإلقطاعيِّنَي، فِتلَك اسدتوَلت  عليهدا   

 الاَّولُة اجلاياُة.

 يستِفا  من  ربِة ملإلقطاع َّ اس َّ َكَن اُ  اإلشا ة إىل أن النِّظاَم ال 
ى لنِّظاُم املسيح ُّ علاا استمرَّ ِن، فقمُلاايف األنالس وغرِيها ِمَن امُلسِلمنَي 

الم واملسدلمني الدذين   ِمَن اإلسد  نتقاملال قسوِتِه يشَحُذ اهِلَمَم والطَّاقاِت؛
يََّة واألنالس عدرَب  َة واجلنوبرقيَّلشَّأخذوا القاَس ودوَل حوِض املتوسِِّط ا

فد   لنِّظاِم املسيح ِّ. فاذوها ِمَن ليت أخا، البحِر، وداخَل القا َِّة األو وبيَِّة
اِخمدِة لألندالس، وقدا    اِن امُلت وامُلد اوِدالباايه عءََّزت  الكنيسُة ةاية احُلد 
اشدُروا تدا جييقا يف    فرنسا وب جنوِ  يفجنحوا يف وْقِف التَّقاُِّم اإلسالم ِّ

َبدر الشَّدرِق   ِة عالصَّدليبيَّ  م دالتِ حَلااستعادِة مشاِل األنالس، وباشُروا يف 
وفعُلدوا ِمدَن    88سدنَة   لُقداسَ اوا على قلدِب العداَلِم اإلسدالم ِّ. احتلُّد    

ى ذبدِح ُسدكان   طفدال، وحتد  كدِل األ  أالَبشاعاِت ما ال ُيعَقُل. باايه؛ ِمدن  
مدن   خََّرت ُه داِعش مدثالً سشِبُه ما ُتيًَّة يلامُلاِن، وسخَّروا ألفعاِلهم آيات  أجن

 ا. آيات  قرأنيًَّة لفواِحِشه
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تائِج يف الشَّرِق الس بالنَّ األناِلمشتشجََّعت  الُقوَّاُت النصرانية يف 
يف األنددالس  اأت تنَخددُر قددا بددُةالعربدد ِّ، وكانددت اخِلالفدداُت الطَّائفيَّدد 

ُرُهم عسدكريقا، وحدني   ءََّمِن دحَع الَمَل اإلسالم ِّ منُذ اليوِم األوِل، فَسُه
 هم، فكلٌّ ِمن هم كدان ن  ُيساعُاَمُاوا جي ِم ملاستنجُاوا بامُلسِلمني عرَب العاَل

اِك ُملدوِك  لس إىل اشدة األندا  يف َيستنِجُا باَخرين، ووصَلت  أحدواُلهم 
 األندالس؛ سدعًيا   سدِلمني يف ِة امُلقيَّد بطوائف  يف احلرِ  َمَع اإلسبان ِضاَّ 
 ية. ضافإلالحتفاِظ بالُعروِش لِبض عِة سنوات  

ُل الغءواُت الغربيَُّة للشَّرِق بأشكال وُمسمَّيات  مُترُّ الُقروُن وتتواص
ِعاَّة ؛ ُمعتِماًة على الُقوَِّة والقهِر حتى القدرِن التَّاسدَع عشدَر حدني وِعدَ       
امُلفِكددرون وبعددٌض مددن فئدداِت الشَّددعِب تددا جييَّا؛ المتصدداِص الكنيسددِة 

ا عمَّدا سدبَقُه.   لامائهم، فلم ِيُكِن احُلْكُم امللك ُّ املسيح ُّ قا تطدوََّ  كدثريً  
قاَمت  الِحًقا الثَّو اُت اليت انتهدت إىل فصدِل الداِّيِن َعدِن الاَّو لدِة متاًمدا،       
وتعمََّق احُلكُم الاِّقوقراط ُّ كما نعرُفُه األن يف الغرِ . يف األنالس أنهوا 
اإلسالم وُملحقاِته متاًما بأساليب مجَّة  غالبيَُّتهدا فظيعدٌة، وأعدادوا الدبالَد     

ليكيَِّة. أمَّا يف الداُّوِل العربيَّدِة واإلسدالمية الديت وقَعدت  يف قبضدِة       للكاثو
االحتالِل واالستعماِ  الغرب ِّ بأشدكاله، فلدم ُيغيِّدروا الداِّيَن اإلسدالم َّ      
أبًاا، وأد كوا أن تعميَق اخِلالفاِت بنَي أبنا  الشُّعوِ  العربيِّة سُتبقيهم يف 

ات  وختلُّف ، وبالتَّال ؛ َتسدُهُل السَّديطرُة   احَلضيِض؛ ملا هم عليه ِمَن ِخالف
عليهم، والتَّحكُِّم بهم. كما إنهم مل يرغُبوا يف تنصرِي امُلسِلمنَي أصاًل كون 
العقليَِّة اإلسدالمية صدعبُة التَّغديرِي، وتعتمدُا علدى الغيبيَّداِت. كدذلك مل        

 سداِلهم  ُينصِّروا اليهوَد؛ لذاِت األسدبا ، بدل َوَجدُاوا هلدم َمخ َرًجدا بإ     
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الستعماِ  فلسطنَي، والسَّعِ  للهيمنِة على الاُّوِل امُلحيطِة، األمدر الدذي   
 سُيعمُِّق احِلسَّ والتَّعصقب الاِّينيَّي ن لاى امُلسِلمنَي، وُيطيُل فةَة بؤِسهم. 

ملسديح ِّ  االضدِطهاِد  ا مدن ا رًياما اليهوِد يف أو وبا فقا عدانوا كدث  
 إبادة لثانيُة، وحماولة هتلَرمليَُّة  ا العارُ حتى جا ت  احلالَكَنِس ِّ والشَّعِب ِّ 

ايُشدوا تطدوًُّ ا   عكدانوا قدا    لسدطنيَ فىل إاليهوِد. فعناما  حََّلت هم بريطانيا 
ت  وتنظيمددات  اموا عالقددا، وأقددغددرِ ِفْكِريقددا وِعلِميقددا وحربيقددا يف ال  

باَأت  احلرُ   افعل؛ عنام. وبالنَيُومؤسَّسات ؛ استعااًدا الحتالِل فلسط
وديُّ الدذي  ُق النَّوِع ُّ اليهد َر التَّفوُِّة ظهنيَّالفلسطينية العربيَُّة ِضاَّ الصُّهيو
  احلدرِ  االقتصداديَّةِ  يفلصُّدُعِا؛  لِّ اُكلى غَلَب التَّفوَُّق العاِديَّ اجلاهل ع

هم. ، فوصدُلوا إىل هدافِ  لوماسديَّةِ الاُّب وواإلعالمية والنَّفسيَِّة والعسدكريَّةِ 
والغربيَّدِة، وبدنَي    ليهوديَّدةِ امانيدة  لعلآنذاك؛ ظهَر ِمقااُ  االختالِف بدنَي ا 

ت  الداُّوَل العربيَّدَة   لاِّينيَِّة اليت ساَداصوليَِّة ، واألِةالَقَبليَِّة والَعَصبيَِّة التُّراثيَّ
اَلِم العربد ِّ  حدتالِل العد  اس حتى نالواإلسالمية منُذ عهِا الَغء واِت واأل

هايدة  يَِّة لفلسطنَي َمدَع ن هيونصُّواحتالِل ال م ِّ كلِّه ِمن  ِقَبِل الغرِ ،اإلسال
هم وطوائِفهم إىل ِدوتقسيِم بال لعرِ ، لمرحلِة االستعماِ  الغرب ِّ امُلباِشِر
 ستعِمِر القايِم. ترتبُط بامُلوحة ، صاِلُدَوي الت  غرِي ُمتعاونة  أو حتى ُمت

 أن التَّطوَُّ  الذي حاَث يف الغدرِ   ما الذي جرى بعا ذلَك؟ جنُا
املسيح ِّ، وعايَشه اليهوُد وقلَُّاوُ ، مل حيُاث  لده َمثيدٌل يف العداَلِم العربد ِّ     
اإلسالم ِّ.. لألَسف! وبالتَّأكيِا هذا هو الفا ق األساس بنَي احلالتني، أو 

ا ندرى نتائَجدُه،   "َمر َبُط الفرس" كما يقوُل املَثُل الشَّعِب ُّ. وهذا الذي ال ِزْلن
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وما سيكُتُب عنه أحفاُدنا يف امُلستقَبِل ُمقاِ نني بنَي األندالس يف املاضد ،   
وما جرى وجيري للعرِ  وامُلسِلمنَي الحًقا. فماذا حنن فداِعلون؟ أنبقدى   
ُمتفرَّجني على َمس َرِح التَّا يِخ ُنشداِهُا كيدف ندذوُ  كاألنالسديِّني، وال     

يرِي َمساِ  ، ونتجرَُّع َخي بداِت املاضد  وأَلَمده، أم    جنرُؤ على التَّفكرِي يف تغ
َنن ِءُع عن أنُفِسنا عبا َة الَوَهِن واجَله ِل واخِلالفداِت والتِّنداُحِر والتَّخلُّدِف،    
ويكون لنا فيما مضى ِمن  حاِلنا، ومن غرِينا آيٌة وِعب َرٌة، وَنن هُض بأنُفِسدنا  

 وأمَِّتنا؟ 
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 ومن غرناطَة إىل أوسل

 لدت قدواٌت إسدالمية،   للدهجرة( دخ  91ميالدَيدِة، )  710يف عاِم 
أ فدا  موسدى بدن    وِن زياد ، ا ِق ب طغالبيتُها بربرية، إىل األنالس بقيادِة

القدوا،   ىل ضدَا ملدك  م األوكتهُنصري بقوات  عربية ، فانتصروا يف معدر 
ناُس لتحق الا( املغرِ    )ضفةعاووحني ا تات أخباُ  النصِر والغنائِم ل

 عصدرنا  ملهداجرين يف ااكلِة ى شد باألنالس بكل ما يطفو على املا  .. عل
ِت لجدؤ إىل ذا ِل والوصدو احلال  حي  يركبون البحدر بكدل أسدلو  لل   

 الضفِة الشماليِة. 

  يف ضدافية، وسدا  وات  إلقد  بعَا عاٍم دخل موسى بن ُنصري قائدااً 
، حتدى جدا    ا فيهان مبن املاا مطريٍق غري الذي سلكه طا ق ليغنم املءي
لفدا ون إىل  ا اواجلندود الُقد    ق.أمُر اخلليفِة من الشام باحلضو  مع طدا 

ى يت أخدذت علد  اس( الد و يجبال الشمال كونوا بعا ذلك مملكدة )أسدت  
حت ل الدديت أصددبى األقددعلدد عاتقهددا اسددتعادة تا جييددة ملددا فقدداو ، أو

كدان  ..    األشدكالِ ومتطدو  عاد)أستو ياس( نواة التصاي االيبريي املت
ن حققدوا  تقاتلهم، أوباكهم ا تولسياستهم هذ ، وختاذل فئاِت املسلمني 

  بدا اهلل  نصدر، أبدو ع  ، حيد  سدلمهم سدليُل بدين    1491غايتهم يف عام 
املسدلمني   آخر ممالك ة، وه ناطالثان  عشر امللقب بالصغري، مفاتيح غر

 يف اجلنو  األنالس . 

نية ُساللة بين نصدر، أو  سنأخذ يف هذا املقام من هذ  القرون الثما
بين األةِر  نسبًة للمؤسِس الذي بندى احلمدرا ، ويقدال أنَّ وجهده كدان      
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أةَر، وهذا أو ذاك هو سبُب اللقب. الوثيقُة اليت سلم مبوجبهدا السَّدليُل   
الصَّغرُي املفاتيح ل )فرننانا وإيءابيل( مسيت معاهاة السالم!! نعم، هذا 

سلمني الغرناطيني وبقايا األنالسيني حق امسها الرمس  كونها توفُر للم
اهلجرة، وةَل ما قكُن ةُلُه على الظهدر مدن دون أي ذهدب  أو ُحِلدً ،     
ومن يبقى فعليه أن يتنصَر وُيراقب إىل د جة توجب أكله حلم اخلنءير يف 
وجبات الغذا  أثنا  شهر  مضان، وعليه أن ال يغلق بدا  منءلده حتدى    

بيٍل، ويتأكا أنه ال قدا س طقوسدًا  إسدالمية     يرا  اجلريان، وكل عابر س
خلدف أبددوا  مغلقددة. إن اقددر  اتفاقيدة معأصددرة لتلددك هدد  اتفاقيددة   
)أوسلو( اليت كما نرى تقام األ ض لإلسرائيليني ويقدوم الفلسدطينيون   
بالعمل لاى اليهود، بل ويف بندا  املسدتوطنات، وعلديهم تقبدل التفرقدة      

شراُ  البضائع اإلسرائيلية، بل وعلدى  العنصرية وحتمل معاملة العبيا، و
الفلسطيين ةاية اإلسرائيل  وهو ما جا  يف اتفاقيدة أبدو عبدا اهلل، ومدن     

 سبقو  مع َمِلِك وملكِة َقشتالَة وأسالفهم. 

كان جاُّ أجااِد الصَّغري هذا قا اتفق مع أجااِد ملوك قشتالة على 
اتفاقيات السالم ولكنده  االنصياِع والقتال معهم، أي إن الصغري مل خيلق 

أبدو عبدا اهلل حممدا    سا  على خطى األجااد كمدا سديظهر اَن. اجلدا    
حمما بدن   ،باهلِل هو الغالُب ،1273ومات  1198، الذي ولا عام األول

املنحا ة مدن  أي؛ القبيلة يوسف بن حمما بن أةا بن نصر بن  األةر ، 
شتُِهر يف لقاِ  السقيفة األنصا  اخلء ج، مجاعة سعا بن عبادة الذي ا قبيلة

بعا موت الرسول، واملعروُف أن األنصا  مل حيتلَّوا مناصب يف اإلسالم؛ 
اذ استأثر الُقرشيون بالقيادِة والريادِة .. لكنهم، كما نرى أسسدوا مملكدة   
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للميالِد سقطت قرطبُة يف يِا )فرنناد الثال (، واهتدءت   1236غرناطة. 
الس، وبكدى امُلسدلموَن وواصدلوا    أو وبا فرحدًا لسدقوِا عاصدمة األند    

البكا . كانت املاينُة الثانيدة، والعاصدمة األوىل لألندالِس، إشدبيلية قدا      
وقّعت معاهاةُ صلٍح مع )فرننانا الثال (، ولذلك مل تتاخل يف احلدرِ   
ضا قرطبة، بل كانت ُمعاهاة الصلح ُتقر باعم قواِت إشبيلية اإلسالمية 

على أمريها أبو عمرو بن اجلا أن حيضر إىل لفرننانا عناما يطلبها، وكان 
 الربملاِن اإلسبان ِّ كلما انعقا، ضمن حاشية )فرننانا(. 

توجََّس الثواُ  يف إشبيلية شرًا بعا سقوِا قرطبَة، فثا وا على ابن 
اجلا وقتلوا وزَير  وألغوا االَّتفاقية. هذا بالطَّبع بالنسبِة )لفرننانا الثال ( 

إشبيلية على الُرغم من صعوبة ذلك عسكريًا. هنا طلَب يتطلُب احتالل 
)فرننانا( حضوَ  ابِن األةِر من غرناطَة بقواتِه، لداعِم القشدتالّينَي ضدا    
إشبيلية .. نعم، كان ابِن األةِر قا عقا هو  اَخدر معاهداَة سدالم مدع     
)فرننانا( ُتوِجُب عليده الطاعدة والقتدال إىل جانبدِه والسدرِي يف  كبدِة يف       

امُلناسباِت واالجتماعاِت مقِابل عاِم االعتاا  على غرناطَة. التقدى ابدن    
األةِر وقواِته مع )فرننانا( وأخَذ يقُنع اِلقالَع واحلامياِت حوَل إشبيلية، 
ويف الطريق إليها، باالستسالِم حلمايِة األ واح .. هل ُيذكر هذا الوضدع  

ا؟ ماذا عن فدتٍح وةداٍس   بش   يف عصِرنا األغرِب احلال ؟ أمل تهتاي بع
وإسرائيَل أذًا؟ وماذا عن التحداُلف الدّاول َّ العربد  العسدكري بقيدادة      
أمريكا ضا العراق؟ وهل قكن أن ننسدى ُمقاطعدة وحماصدرة قطدر؟ أو     
التحَّالَف العرب  من نصف اليمن ضا التقحدالِف اإليراند  مدع نِصدفها     

ال يوجدا دولدٌة عربَّيدٌة أو     اَخر، و ويِع الغالبى يف النِّصفني! ُعمومداً 
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إسددالمَّيٌة غددري مُتحاِلفددة  مددع أحددِا الشددياطنِي ِضددا جا تهددا العربيددة أو  
 اإلسالمية  .. هكذا لالختصا !! 

اِ  سدتَِّه ُشدهو    َبعدا حصد   1248نوفمرب  21سقطت إشبيلية يف 
ية مءهدًوا  ايندة إشدبيل  م (الد  الث فرننانا) دخَلومبشا كِة قوات  األةر، 

 مبدا حقدق مدن    يه اختيااًلخم، يتض موكب حوطُه، َيبقواتِه اتااًل ،بنفسِه
، وقا ول إىل كنيسة الذي حت ِماألعظ ِةاملاين إىل مسجِا ، وا َهونصٍر ٍرَفَظ

 م ا ه إىل قصِرالشكر، ث ااُسُق جايف املس يَمِق، وُأع به هيكل مؤقٌتُوِض
ني وأ اضيهم املسلمو  ُد سيِمتقب، وقام تِهن دوِلؤوإشبيلية، حي  أدا  ش

 مملكدةِ  مَةعاصد  بيليُةحت إشد صَبأ ، ومن ذلك التا يِخكغنائَم بني جنود 
 . الشَّماِل  وسِطيف ُطليطلَة النصرانية بااًل من تالَةَشَق

ِة يف اإلسدالميَ  املدان  قيدة توالت القيدادات القشدتالية واحدتالل ب   
. لكدن  1491 غرناطَة مملكة عِاالوسِط والَغرِ  واجلنوِ  حتى حان مُو

ل عدن عمدر   اهلل األو بدو عبدا  ر ألنةَّوى يف بعض التفاصيِل: مات األة
لديني،  حما ضدني  معركة ضدا مع  ُمتأثرًا من جراٍح يف 1273مثانني عامًا 

ثًا.عليندا  الفقيده و ي مللقدب ب ا   وكان قا عدني ولدا  أبدا عبدا اهلل  الثدان     
ذاتده   ن االسدم  ثدو ا يتواانوكد مالحظة أن اإلسبان والعر  يف األنالس 

 ألخري.اتى وقيءون ذاتهم بالرقم األول والثان  ح

تواصدل احلدر     ه،الفقيد  ،الثدان   ، أب  عبدا اهلل شها عها حمما
 األهلية بني أسرته وأسدرة منافسدة، أشدقلولة، الديت حتالفدت مدع ندبال        

حيد  حداثت    ،مسيحيني وأمرا  حر  يف ماينة ملقه جنو  األنالس
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 ووسدع  استوىل علدى املايندةِ  و لَّ الفقيه احلاثواستغ 1278قالقل عام 
 ِهعمِّد  البدنِ  حكدم ملقدةَ   الفقيده مع هءقة غرمائده، مدنح    مملكة غرناطة.

 ة، علدى األقدل، ثالثد    هدذا الفقيدهِ  وكان حملما  .سعيا فرج  وصهر ، أب
 ه مدن جا يدة   أبنا : فرج، حمما الثال  ونصدر، وهدذا األخدري كدان ابُند     

عليه كدلُّ امدرا  األندالِس مندذ عبدا الدرةن       ، وهذا حاٌل سا  مسيحية 
 الاَّاخِل؛ صقِر قريٍش حتى َساِللة  األةِر .

كان األةُر قا أوصى الفقيه بتوثيق العالقدات مدع بدين مدرين يف     
العاوة املغربية، وبالفعل اشةكت قوات غرناطة وبدين مدرين يف معركدة    

عليده بشداة  ممدا     ضا ملك قشتالة اجلايا )الفونسو العاشر(، وانتصدروا 
منح غرناطَة بعض اهلاو  والطمأنينِة من العاو الَقشتال ، ومواصلة بنا  

لكن النصُر لعب يف  أس الفقيِه وانقلَب على بين مدرين؛   قصر احلمرا .
خوفًا أن يستحوذوا بغرناطَة، وعاد للتحدالِف مدَع ملدِك اإلسدباِن ِضدا      

رناطة باعٍم مسديحٍ . يف عدام   أنصا ِ  وعَّءَز ُحكَم ُساللِة األةِر على غ
توِّيف الفقيُه الذي لقََّب ذَاتُه بالسلطاِن، وقال وهو حيتضر إنه قدا   1302

تسمَم من كعكة  أ سلها له ولاُ  حمما الثال ، ولذلك أطلَق الناُس عليه 
لقددب )املخلددوع( عندداما تددوىل السُّددلطان بعددا والددا . بددالطبع؛ عمددت  

كرَّيُة والتظُلُم؛ ألن املخلوع باشر بتنصيِب االضطراباُت السِّياسَّيُة والعس
أعونه ضا  جاالِت الاَّولِة الذين باو هم حتالُفوا َمَع َنصر، األ  الثال  
للمخلوِع ابِن الءوجِة املسيحَّيِة .. قتلوا وزيَر املخلوِع واعتقلو ، ومن ثم 

ل نفو  إىل اإلقامِة يف حصن املنكب بعا أن ُأجرب على التنازل لنصر. مثد 
هذ  األحااث وأفظُع منها حاَثت يف عاِة دوٍل عرَبية  خليجيَّدة  يف فدةِة   
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الَّتأسيس بني العثمانيِة واالسدتعماِ  اإلجنليدءيَّ، حيد  ط قطدَع  ؤوِس     
 إخوة لبعِضهم مرا ًا.

 ه وسدريةُ ت سدريتُ سدا َ و ،اجليدوش نصدر    أبد بلقب  أشتَهر نصر
وثا    كونه انقالبيًا،والبطِش لقهِربا غرناطَة أهَل احلاج وحكَم   ابِنوزيِر

وبدايعوا   ونفدو  إىل وادي )أش(،  فاعتقلو  جهاِ ُوالو األمراِ  عليه بعُض
أي؛  بن فدرج بدن حممدا األول بدن األةدر،      إمساعيل األول ؛أبو الوليا

حفيُا اجلاِّ. هو ابن األمرية فاطمة بنت الفقيه الديت تءوجهدا ابدُن عمِّهدا     
وعينه الفقيُه واليًا على ملقه. هنا؛ تذكر أبو اجليوش نصر املعاهااِت مع 

إلسباِن، فطلب منهم الداعم كونده السدلطان الرمسد َّ، وبدالد  تابعدة       ا
ململكددة قشددتالة. حتترَكددت قددوٌة ضددخمٌة إىل وادي )أش( واشددتبكوا مددع 

علدى   مضداد   بهجدومٍ  إمساعيدلُ  قاَمالقوات الغرناطية ونهبوا ودمَّروا، و
جبل طا ق، ولكنه فشل، وكانت النتيجة عقا هانة ظلت سا يًة لبضعِة 

يندا   ببعا استئناف القتال، نهب اإلسبان بلداات حصدن اللدوز،     اشهٍر.
 ،، احتل اإلسبان بلمء1318ومونتشيكا ، غري البعياة عن غرناطة. ويف 

سيطرة القشدتاليني علدى    النجاة من املرينيني، إال أنَّ يوَنفطلب الغرناطُّ
يف يا املتمرد حييدى بدن    وسقوا ماينة سبته ،طا ق طريفة وجبِل نِئامو

  .طالب عبا اهلل من بين عءيف، جعلت النجاة املرينيدة أمدرًا عسدرياً    أب 
إال أن إمساعيدل تصداى   تواصلت عمليات النهدِب أل اضد  غرناطدة    

كان يهاف ، يف تل البرية بوادي غرناطة 1319ونيو ي  25يف كبرٍي هلجوٍم
ن، اثندان علدى التدوال ،    اقشدتالي  ما ة، حي  لق  وليا عهداِ اإلالسقاا 

  الطفدلِ مصدرعهما وكالهمدا كدان وصديًا علدى امللدكِ       ،ناووخد  ،ا وب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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 فةَة فتَح نتصر إمساعيل نصرًا مؤز ًا. النصُرا، و(لفونسو احلادي عشر)ا
سدنني، متكدن    ومملكة قشتالة وليون. ويف بضدعِ  ،غرناطة بني مملكِة هانة 

 فَعاسدتعمل املدااِ  و جمداو ة امللك إمساعيل من ما سلطانه ضامًا بلاات 
 .خضاعهاإيف  آنذاكاجلاياة 

استعاَدت مملكُة غرناطة بعَض الثِّقدِة علدى إثدِر اإلجنداز احلربد ،      
ويباو أن األعاا  أ ادوا االستعااد، فتمَّ عقدُا معاهداة صدلٍح بشدروا      

 1321أفضل قلياًل من معاهاات السالم السابقة. تَّمدت املعاهداُة عداَم    
أن ثان (، وجدا  فيهدا:   بني السلطاِن إمساعيل وملك أ اغون )خاق   ال

ن خالهلدا أ ض  ُمملداة مخسدة أعدوام، تدؤَّ     ثابٌت عقا بني الفريقني صلٌحُي
 بداحَ أن ُت، وأ اجون تأميًندا تاًمدا بدًرا وادًرا     وأ ُض ،املسلمني باألنالِس

أن يتعهدا كدل مدن    و .التجا ة لرعايا كل من الفدريقني يف أ ض اَخدر  
أن و .يأوي لده عداًوا أو حيميده    دى اَخر، وأن الاامللكني مبعاداة من يع

سرح كل فريق مدن  سيه آمنة، وأن ُياتكون سفن كل فريق وشواطئه ومر
منت املعاهداة أيًضدا نًصدا    تضَّد  .من  عايا الفريق اَخدر  يف البحِر يؤسُر

أ اجون بأال قندع خدروج املداّجنني مدن أ اضديه إىل       ملِك خاًصا بتعهِا
م، وهو نص يلفدت النظدر، إذ   املسلمني بأهلهم وأوالدهم وأمواهل أ ِض

نون يف هذا العصر يؤلفون أقليدات كدبرية يف بلنسدية ومرسدية     كان املاجَّ
أ اجدون حيرصدون    وشاطبة وغريها من القواعا الشرقية، وكدان ملدوكُ  
. وكان السلطان نيةاعلى بقائهم وعام هجرتهم ألسبا  اقتصادية وعمر
ليساناو  يف الااخل إمساعيل يبح  عن مواطنني مهنيني ولايهم أموال 

ويف احلرو  اخلا جية، كما أنه  مبا كان يعرف أن نهاية املداجنني حتدت   
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االحتالل املسيح َّ ستكون سيئة يف القريب النَّسبَّ ، فطالب هلدم اريدِة   
 االنتقاِل.

كانت املعاهاة مدع ملدِك )أ اغدون( ومل تشدمل ممالدك مسديحية       
اعيدُل علدى مايندة بياسدة     أغدا  إمس  1324أخرى يف األنالس. يف عام 

وضربها باملاافع حتى استسلمت، وحتدرك إىل مايندة مدرتش وأخدذها،     
أياي املسلمني بالّسيب والغنائم، ثم عاد "وكانت أعظَم غءواته، وامتألت 

 اًل بغا  النصر. بيا أنه مل متض على عودته ثالثُةالسلطان إىل غرناطة مكلًّ
حممدا بدن   ان قاتلده ابدن عمده    ، وكد تل ببدا  قصدر  غيلدةً   ، حتى ُقأياٍم

ه أنتءع منه جا يدة  ائعدة   ألنَّ ؛ءيرة، وقا حقا عليهصاحب اجل إمساعيل
وبع  بهدا إىل حرقده بالقصدر. وملدا      (مرتش)فر بها يف معركة ِظ سِناحُل

ه بنجدر   ، فةبص به وطعَنالبالِا عاتبه حمما  ّد  جبفا ، وأنذ   مبغاد ِة
 يف متدوز  على األثدرِ  ، فحمل جرحيًا حي  توفِىِهِمه وحَشوز اِئ وهو بنَي
1325 . 

هدذا قدرب   : "ُكتب على قدرب  علدى لدوح مدن الرخدام ببدا  قدرب        
السلطان، فتَّاح اإلمصا ، ونأصر ملتة املصدطفى املختدا ، وحميد  سدبيل     

، حراِ الباسل، صاحب احلر  وامِل ماِم، اهُلالعادِل آبائه األنصا ، اإلماِم
هلل ، وأمضداهم يف ذات ا الطاهر األنسا  واألثوا ، أسعا امللوك دولدةً 

ن، اصدرة اإلقد  سدام املسدلول يف نُ  احُل ،، ونو  البالداجلهاِد صولة، سيِف
اجملاها يف سبيل اهلل، املنصو  بفضدل اهلل،   .والفؤاد املعمو  بشية الرةن

 الدذاتِ  مدام األعلدى الطداهرِ   أمري املسلمني أب  الوليا إمساعيل بدن اهلُ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%28%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%28%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%28%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%29
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لنصدرية، وعمداد الاولدة    املآثر واَثا ، كبري اإلمامدة ا  ، الكريِموالفخاِ 
الغالبية، املقّاس، املرحوم أب  سعيا فرج، ابن علدم األعدالم، وحدام     
ةى اإلسالم، صنو اإلمام الغالب، وظهدري  العلدّ  املراتدب، املقدّاس،     
املرحوم أب  الوليا إمساعيل بن نصر، قّاس اهلل  وحه الطّيب، وأفاض 

ادة، وحبدا  باحلسدنى   عليها غي   ةته الصّيب، ونفعده باجلهداد والشده   
 تَلله يف فتح البالد، وَق والءيادة، جاها يف سبيل اهلل حّق اجلهاد، وصنَع

، ِه، إىل أن قضى اهلل اضو  أجِلد يوم التناِد ا  مذخو ًا، ما جُياألعاِد كباَ 
م عمر  بري عمله، وقبضه إىل ما أعّا له من كرامته وثوابده، وغبدا    فخَت

هاا  مدن  أثبتت لده يف الشُّد   شها  ةه اهلل شهادًةطّ  أثوابه، فاست اجلهاِد
  "عادة علًما، و فعت له يف أعالم السَّامللوك قامًا

كان إلمساعيل أ بع أبنا  وأصبح اثنان منهما سالطني من بعا ، 
حمما الرَّابُع، وأبو احلجاج يوسف األول. إذًا؛ قتل السدلطان إمساعيدل   

. نصبوا ابنه حمماًا الرابع، وكدان  على يا ابن عمه بسبب مسبية نصرانية
ََ سدنَّ      يف سن العاشرة، وتوافق أن الطفل )الفونسو( احلدادي عشدر بلد

(، وأمسك بءماِم ُحكمِه، وبالطَّبع استغل مدوت السدلطان   14الُرجولِة )
إمساعيل والفوضى واِلفتَِن يف غرناطة، وباشر باهلجمات على غرناطدة.  

فاطمة بنت الفقيه، وأم إمساعيدل،  كان حمما الرابع حتت إشراِف جاته 
وذلك لقَّوة شخصيتَّها وكون علوَة، أم حمما الرابع، كانت نصدرانية وال  
ُتَؤَتمُن على َشحِذ ولاها وحتريضه ِضدا قوِمهدا. كدان ال بدا للسدلطان      
الطفل من االستنجاد بسلطان املغر  أبد  احلسدن، الدذي كدان بداو        

جَّهء أبو احلسدن قدواِت لقتداِل     مشغواًل يف حر   ضاَّ أخيه .. مع ذلك
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اإلسباِن دفاعًا عن غرناطة، وهذا بالطبع ما خييدُف بعدض الدوز ا  مدن     
االستياِل  املغا ب ِّ على غرناطة، وهذا ما يافعهم وأمثاهلم علدى الداَّوام   

 لالستنجاد بالعاوَّ والوقوِع يف برباثنِه. 

ة ؛ أندتقري ثدل مرناطدة  غكة باشر )الفونسو( اهلجوم على مان ممل 
ن مد لبدوا قدوات   ية، فجليبوالبرية، ثم توصل اإلسبان لفكرة حدر  صد  

 يف التنسديق  ذ  القتواُتهفِشلت وا، مملكة نافا ا وبوهيميا وإجنلةا وفرنس
وِن ثدم  الع واحُلصد عدض القد  ن باحلرب  فيما بينهم، ومل يتمكنوا سوى م

  واجلءيدرة  اوا ُمان  نوهامج السأنسحبوا، وهنا دخل املرينيون إىل األن
لرابدع  اجم حممدا ا بع، وهالطبوشريش .. كلُّ ذلك عرَب بعِض السنوات 

مدااد بدني   طدوا اإل ك خجبل طا ق واحتلها مدن اإلسدبان وفدتح بدذل    
وندة يف  خداِوُف اخل َمشدتعلت  اا؛ األنالس الغرناطية واملغر  العرب . هن
 امنة عشرة.لَ الثبذي غرناطة فتآمروا على السلطان الشاِ  ال

طريق عودته مَع قواته من جبل طا ق، وعناما وصل إىل ملقه يف 
أنقضَّ عليه فجأة، وقتله كل من أب  إبراهيم بن  1333أغسطس  25يف 

ثابت، وأب  الُعال، وهدم مدن قدادة جيوشده، وأذاعدوا مدع مجداعتهم يف        
غرناطة أن حمما يلبس كاملسيحيني ويتشبه بهم، وأنه وقع هانه مع ملك 

فددل باملولددا النبددوي تشددبهًا بعيددِا املدديالِد املسدديح ِّ .. قشددتالة، وأندده حيت
املضددحُك املبكدد  أن متهميدده بهددذا هددم ُعمددالُ  للّنصددا ى، وختددوفهم  
األساس ُّ كان من الاعم اإلسالم ِّ املغا ب ِّ لغرناطدة. دفندو  يف ملقده،    
ونصبوا أصغر أشقائه أبو احلّجاج يوسُف األول. كان عمر أب  احلجاج 
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  السلطان إمساعيدل مخدس سدنوات، وهدو ابدن حملظيدة        حني مات والا
نصرانية  امسها بها ة، لكنه كان حتت تربيدة ّجاتدِه فاطمدة والعلمدا  يف     
البالا، مثل أخية املغاو . استلم احلكم وحاد املسؤولني عن قتل أخيه 
وأبادهم عن بكرِة أبيهم )تربيُة جاَِّتده فاطمدة(، فضدر  مثدااًل يف عدام      

الغتياالِت، وكان سنُّه قا بلَ السادسَة عشَر عامًا عناما جاوى الفنِت وا
 أصبح سابَع ملوِك بين األةِر.

هذا احلال سيتكَّر  بأشكال أخرى حتى تءول مملكُة غرناطة بعدا  
سنًة أخرى على يا آخر ساللِة بين األةر أب  عبا اهلل  الثان  عشر  158

النصرانية( اليت ُنسب هلا معايُرته  ابن عائشَة احلترَة )احلرة، اي العربية غري
بإضاعة احلكم .. "ابِك كالنساِ  ُحكمًا مل حتافظ عليه كالرَّجاِل." )سديتكر   
احلال التآمري االغتيال  ويستمر حتى الربع االول مدن القدرن احلدادي    
والعشرون( الفةة منذ األةر األول الذي باشدر يف بندا  قصدر احلمدرا      

غتيال حممدا الرابدع، وتسدلم سدابع السدالطني      واهتم باإلعما  وحتى ا
مقاليا احُلكم توَصُف، الفةة، بأنها تأسيسية للعما ، ثم تباأ فةة الثبات 
والتوُّسع الفينَّ واألدب َّ اليت باأت مع أب  احلّجداِج الدذي، ولدا بقصدر     
احلمددرا ، وواصددل التوسددعه فيدده وأكددرَم األدبددا  والعلمددا  وقلدداهم   

، ، أزهَركان أبيَض عاصر لساُن الايِن بِن اخلطيِب: "الوزا ات، ويصفه امل
عر أسود ، ك  الثنايا، أجنل  جل الشَّ راَق، ّب، مجيل الصفاِتًاأياا، مليح

املرأى ومجال اهليئدة،   سِنالناس ُا الكالم، يفضُل ، عذَ اللحية، وسيمًا
، ذهِنالد  ، وافر العقل، كدثري اهليبدة إىل ثقدو ِ   تبًةوُ  هم مقامًاكما يفضُل

 نائِعمددن الصَّدد يف كددثرٍي ربيددِءللمعا ضددني، والتَّ ِنفطُّ، والددّتالغددوِ  وبعددَا
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 ، مجاعدةً ن  واألثواِ اباملب فًاِل، مءجها لألمو ، َكانِةإىل اهُل ، مائاًليِةالعلمَّ
.." بالطبع؛ بقيت جاتده   صريه من امللوكاعمُل ل  والذخرية، مستمياًلللُح

عًا ثم سدلطانًا حتدى توفيدت عدن تسدعنَي      فاطمه ترعا  منذ الطفولة وياف
 عاٍم، وهو يف عنفوان شبابه وحكمه. 

، ُرالشداعِ  ُناند الفَّ امللدكُ  خوتهبرز أبو احلجاج من بني إقالوا عنه: 
 لدهِ يِوعلدى مُ  مؤدبيده  اُتتوجيهد  تنعكَسد ا ، وقدوَ الَو   اهلادُئياسُّوالسِّ

يته نفسَّد  لسية مدن ناا ة األلعما، وعلى ما خلعه على   من جانب لِمالِس
لده   فدينٍّ  ه، مدن ذوقٍ أسالف ثا الشاعر  من جانب آخر، مبا أضفا  على آ

 ُهُفد َلَكوالعلمدا ،   تقريبده و بده للعلدمِ  لده. كدذلك حُ    ومجُا وعته وسحُر
ة، و عايدة  ت ثقافيد آنشد ه مدن م م ب، الذي  لى فيما قاوالفنوِن باَداِ 

ا  بد حلمدرا  مثدل   ايف حدة  جنأ. أضداف  ناللقائمني باألمر يف هذا امليدا 
املداا َس   اضدر. شَّديا  ندا احل يوملالشريعة واحلمامات السلطانية الشهرية 

من ظهروا من نفاق، ومَّقاف لإلألواالثقافَّية وجامعَة غرناطة، و صا هلا 
، وابدُن زمدرك،    الغرنداط ُّ جلتيدا ِ  االعلما  يف زماِنِه ابُن اخلطيب، وابدنُ 

 بعا الَّتكوين،   الُنضُوِجثل طومت رحلُتهوابُن خامتة األنصا يَّ، وكانت م
 ونهاية طو  االحِنالِل والتَّحلُِّل.

سياسيًا وعسكريًا كان ُمتنبهًا خلطط )الفونسو( الحدتالِل غرناطدة   
وإنها  اإلسالم يف األندالس، لدذلك تعداون مدع أبدو حسدن امُلدريين يف        

غدا ب َّ ..  املغرِ  ومل ختلوا فةة حكمه من معا ك دفاع وهجوم بداعم م 
وقَعت معركة طريف يف مكان أول معركة بدني طدا ق    1340يف أكتوبر 
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بن زياد وملك الُقوا، واحتل )الفونسو( طريدَف واجلءيدرة وقلعدة بدين     
سعيا، واستوىل على علدِم القدواِت املغربيدِة الدذي ال زال معروضدًا يف      
كنيسة طليطلة. انسحب أبو احلسن إىل غرناطدة حيد  التقد  مدع أبد       

جاج امُلةاِجِع من معركة  أخرى، وانكسَرت الشَّوُكُة اإلسدالميَُّة، وإن  احل
مل تكن قا أنها ت متامًا. ُ مبا  اُ  اإلشا ة إىل اجتياح الطاعون حلدوِض  
البحِر املتوسط يف عها أب  احلجَّاج، وكانت ملقه مدثاًل تدافن الضَّدحايا    

 .1349باَالِف يف مسريات  جنائءية  عام 

يف  ألصدغرِ ا لعيداِ اوم يلسلطان أبو احلجاج يوسف األول قضى ا
عدا أن هجدم   بنة نافدذة،  بطع ُهجل، عاوجمهوٍل بيا ابوٍل احلمراِ  مسجِا

 19هدد     755ام عد طدر مدن   لفاة عيا ّنعليه وهو ساجا، أثنا  أدائه ُس
إال بأشدهر   الثنيوالدث  ابعَةالسد  مدر ُ م، ومل يتجداوز عُ 1354أكتوبر عام 

ر من األبنا   اثنى َعَشت أجننبظياحمللسُّلطاِن السابع ثالُث . وكان قالئل
ريهم حممدا  احلجداج كدب   رع أب مص من األبنا  فو  لَكتوىل امُل والبنات.

حتدى عدام    اهلل، وذلدك بالغين ف باخلامس املكنى بأب  عبا اهلل، واملعرو
خلدامس  امدا  اسةد حم ثمَّ ان ،ثا  عليه أخو  إمساعيل الث م( ثم1359َّ)
ومل  (م1392يف عام )وتى ُتش حه من جايا، وبق  مةبعا على العرلُكُم

فقدا   ،ليوسدف األو  لسدلطان ا أوالِد أصدغرُ  ،قديس  ُيقتل من األبنا  إال
 .مات مقتوال

 1238هكددذا فقددا اسددتوىل األةددر األوَُّل علددى مملكددة غرناطددة  
 ويسدتمرُّ  1392وتناوهلا أوالد  وأحفاد  حتى وفاة حمما اخلدامس عدام   
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تناوهلم للحكم ملئِة عاٍم أخرى من تراجٍع وتهاُدٍن وَفنٍت سياسَّية  حتكمهدا  
ظروُف االنهءام، واشتااد عءم املمالك النصرانية يف جغرافيدة األندالس   
السَّابقِة. لقا قيل الكثري عن ُخذالن بقية املسدلمني والعدر  لألندالس،    

موازية  حملنِة األنالس .. لكن العامل العرب ُّ كان يتعرَُّض حلمالت  صليبية  
كانت احلملة األوىل قا احتلت القاس ودمدرت مدا يف    1099فف  عام 

 1270طريقها عرَب الشَّرِق، وتِبعها مثان  ةالت  ئيسًة كان آُخرها عام 
، بينمدا كاندت احلدروُ  يف    1369وتبعتها غءوات على الشواطئ حتى 

واملسلمنَي مدن األندالس   األنالس متثُل ةالت  من الغرِ  تطرُد العرَ  
 وتالُحُقهم إىل العاوة املغربية.
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 عقليُة الدِّيِن االنتقاميِّ

 عن ِر اهلِلاحلاكم بأم خرج اخلليفة الفاطم  1009سبتمرب  28يف 
والكندائِس ومنهدا    م االديرِةمر بهاواسياسِة أجاادِ  امُلتساحمِة واصاَ  األ
، وأطلدق  ت املسديحيني مقاسا سقاأكنيسُة القيامِة يف القاس اليت تعترب 

سالم. صا  ن نريون اإلملثقفو  االشعب على اخلليفة لقب اجملنون، وأمسا
ول أو وبدا  اكمدة يف د سدية احل سياهذا احَلاُث فرصة للقيادات الاينيدة ال 

سنًة على  372َر مان قا ك. للتحريض اإلضايف على اإلسالم واملسلمني
هدا فقداان   او ة، وتبعم اجمللشاسيطرِة املسلمني على فلسطني والقاس وا
ونه "ارنا" ومان يسمان الرُّكذي املسيحيني لاول جنو  البحر املتوسط ال

يدُ  متكدن   حرنسدا،  فو  باايه من مصدر ووصدواًل إىل األندالس وجند    
هااِ  بدني  الِا الشُّد عركدة بد   مالنصا ى من َوقِف الءَّحِف اإلسدالم  يف 

 ميالديًة.  732ماينيت تو  وبواتيه عام 

كان التُّحريُض النَّصران ُّ الغرب ؛ السةداد اُلبلدااِن املفقدودة قدا    
باأ منُذ زمن وخصوصًا يف األنالس بعا نتائج معركدة بدالا الشدهاا ،    
ووقف الءحدف اإلسدالم  .. إىل جاندب هدام كنيسدة القيامدة الحقدًا        
وجات أسباٌ  اقتصادَّية اَتٌة دفعت برجال الاين والسياسة؛ للتحريِض 

ى الغدءِو والنهدِب والغندائِم اجدة الداين والدافاع عدن امُلقاَّسداِت         عل
املسيحية. بالتأكيا استوعب هؤال   ربة املسلمني يف الفتوحات؛ ألنهدم  
طبقوها حني اسدتعاوا ألوىل احلمدالت الصدليبية، قتدل وسديب ونهدب       
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وتامري مدا ال ُيحمدل، ولكدنهم مل يراعدوا ُحرمدات ، ومل يتقبلدوا هاندًة        
 مًا، ودفَع جءية  ُمقابل احلماية. واستسال

يدة   اليهدا برؤ  و نظرت لاحلياة شى  متطو  على الاوام، خصوصًا
وأجنداس   وطندًا ألمدم  كدان م  وسطتا خيية  غري يومية . حوُض البحر املت
حيايدة. كمدا   يانات التواف الاكتشامتتالية متمازجة ومتعايشة دينيًا قبل 

احداِة .. إذا قدال   لبقعِة الوة يف اليمتتا أن هذا احمليط عايش لغات  متعادًة
ري غد وحدات فهدذا   بالفت وهاالعرُ  إن دول حوض البحر هلدم واسدةدُّ  

قيدون  بلدهم الفني ندان وق ليواصحيح، فقا كانت تابعة للرومدان وقبلدهم   
ياناُتهدا  لكل أمدة  د وقوهم، سب والكنعانيون وشعو  البحر، والكثري ممن

كدُن إثباتهدا عدرب     ِض ال قكية لأللأُن املولغُتها وتا خُيها وأحفادها .. ش
اث مدا  حلد املعاصدرة   ألجيدال ن اأزمان من األزل لتملكها إىل األبا، لك

لتأكيدا   التوحيايدة  ألديدان ا اتتأثر بنتائجه، خصوصًا إذا اسدتعملت أحد  
  بًا واحداًا علدى   ا ال تعتمُا؛ ألنهو ةامللكية كونها أديانًا متناحرًة بالضر

 نصريًة.كراهيًة وعوروبًا حجة فيقات، وتكوُن النتيالرغِم من كل التل

قيامُة، فحرََّض  ومنها اللكنائَس ااذًا؛ هَام وحرَق احلاكُم بأمر اهلِل
ِم، وطمدَع  يدة لالنتقدا  ض الرعحر البابا؛ وكيل اهلل على األ ض، وباو ِ 
ن شدريعة  ملسدلمني ضدم  نيدا  ا ألغاألمراُ  والفرسان والفقدراُ  يف غدءو ا  

ادف ذلدك  رَّية. وتصدات فكتهاسافر؛ توفريًا ألي خالفات واجالعنف ال
ة يف األندالس  فدة األمويد    اخلالهيدا مع أخبا  التَّراُجدِع واخلالفداِت، وان  

 فاعتربوا الفرصة قا حانت. 
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عامدًا مدن احلكدم     21 مات احلاجُب املنصوُ  بعا 1002يف عام 
احلفيا العاشر  لناصر؛بن اَكِم احَلباسم اخلليفة األموي الطفل هشام ابن ا

حاجدب  ندالس. ولل يف األ ويدة لعبا الرةن الااخل مؤسس اخلالفة األم
اايده مرحلدة   خلالفة، وبهاية ا نهذا؛ حمما العامرّي، قصة طويلة أدت إىل

ب حدب  تدى نفهدم سدب   ِزها حجياملوك الطوائف واالنهيا ، والُ با من إ
 ِ . البالسبِبكخِرين ن آالبعض من املسلمني للحاجِب، واتهامه م

كان حمما العامريُّ كاتبًا أمام جامع قرطبة للعرائض والشكاوى، 
وصاف أن كتب عرائض لنصا ى، ووصل صديته إىل صدبح )أو و ا(،   
زوجِة اخلليفِة احلكم، وصا  يقام هلا اهلاايا الغريبَة الصدنِع حتدى عينتده    

خيده هشدام.   كاتبًا لطفلها عبا الرةن، وبعا وفاة الطفل واصل عملُه أل
مرت السنون ومتكن حمما من منصدبه ثدم انضدم إىل اجلماعدة احلاجبدة      
واملربَّيِة هلشاٍم، وقبل وفاِة احلكم عني ولا  وليًا للعرش بضغط من صبح 
)نصرانية اُم ولا( ومل يكن اخلليفة احلكم قا أجنب من غريها. اتفق حمما 

مِسدِه السَّديطرَة،   وبقية احُلجَّا  على تعديني هشدام خليفدًة، وباشدروا با    
وعناما ختوفوا من االنقالباِت قتل حممدا أعمدام هشدام إخدوة اخلليفدة      
احلكم، ثم قتل بقية احُلجا ، واعتقل صبح وابَنهدا يف إقامدة جربيدة يف    
ماينة الءهرا  .. مل يعلن ذاَتُه خليفة وإمنا حاجبًا منصو ًا للخليفة هشام. 

مرا ، وحكام الواليات يف حتى يضمن التقبل الشعيب والسُّكوت من األ
األنالس اليت كانت تضُّم آنذاك كل شبه اجلءيدرة االيبرييدة .. ولضدمان    
الوالِ  باشر باحلمالِت للغءو مَّرتني بداَل مدرة  كدلَّ عداٍم، وهدذا يدؤدي       
إلشغال اأُلمرا  واجليوش يف الغءو والنهَّب من الغدا اِت داخدل امُلدُان    
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ويتهادون السَّبايا من دوِن أن حيتلدوا أي  الفرنسية. كانوا يغءوَن ويسُبون 
بالد، فلم يكن هافهم التوسع، ونشر أي مبادئ، وإمنا الغنائم وتوزيعها 
واسةضاُ  العامة واخلاصة، كما أَن احلاجَب أكثَر من الرببِر يف اجلديش،  

 وسلَّمهم مناصب، ليضمَن الوال  ِضا العر  واألنالسيني. 

أنه سديوِ ُثهم احِلَجابدَة باسدم هشدام،      أفهم حمما العامري أوالد 
لكن أحَاُهم )عبا اهلل( تآمر مع اإلسبان لقلب النظام، فأمسك به والا  
وَذَبحُه. يف أواخِر غءواته كان احلاجب ُيحمل على سرير ألنده مصدا    
بالنقرس وال يتمكن من السري على قاميدة وكدان يتمندى أن يفقدَا كدل      

م أحا العبيِا الذين حيملدون سدرير  ..   ملكه وأمالكِة مقابل صحة وأقاا
مات احلاجب وتوىل أحُا أوالد ، فثا  الناس عليده بعدا حدنٍي، وبداأت     
حماوالت إعادة كرس  اخلالفة لألمويني الذين تبعثروا يف زمن احلاجدب  
نتيجة لإل ها  املبتكر الذي ما سه ضا املعا ضني، ومن قدا يصدبحوا   

ر  أهليدة وقيدام الرببدر علدى     معا ضني .. القصة طويلة ويتخللدها حد  
سكان قرطبة، وإحراق مايندة الءهدرا  ونهبهدا، ثدم قصدو  الءَّاهدرة يف       
قرطبة اليت أقامها العامريُّ، واستمر املاُّ واجلذُ  حتى اختا  كباُ  القوِم 
تعيني أب  احلءِم بن جهو  .. هذا اإلنساُن علدى الدرغم مدن حماسدنة يف     

أعلن نهاية اخلالفة األمويدة يف األندالس،   اإلدا ة كان ضيَق اأُلفِق، فقا 
اي؛ نهاية دو  قرطبة يف إدا ة البالد، وحرض على طرد كدل بدين أميدة    
وإجالئهم عن قرطبة لعام أهليِتهم للحكِم وكثدرة الفوضدى بيدنهم، أو    
كلما أ اد أحاهم تول  اخلالفة .. وهكذا ُأعلنت نهايُة اخلالفدِة وُأعلدن   

 األنالس من ِقَبِل بين أمية، أعلَن نفسه ملكًا على كل أمرِي والية  معَّنٍي يف
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مملكدًة )ذات عداد دول    22واليته، يعني فيها أهله وعائلَتة وصا  هناك 
جامعة الاول العربية( باأت تتنافس على التوسع على حسا  جريانهدا  
من املمالدك اإلنالسدية اإلسدالمية، وبدالطبَّع؛ انفدتح بدا  التدآمر مدع         

ة اجلريان، وباأ االنهيا  من الشمال ثدم الوسدط؛ اذ   اإلسبان ضا االخو
( بعا مخسني عاٍم علدى أحدااث قرطبدة، حتدى     1084سقطت طليطلة )

وصل احلال إىل بقاِ  مملكِة غرناطَة يف اجلنو  كآخر املمالك، ثمَّ َذُبَلدت  
 وذهَبت ه  األخرى بعا أ بعة قُروٍن.

ميُع ا وباشر اجلن قلبهمات قكن القول إن التفاحة األنالسية فس
أسددفرت احلملددة  1099 يفاخلدداَش واخلمددَش مددن مشاِلهددا جلنوِبهددا.  

وجدا هلدا   همجية مل يانها بسك الصليبية األوىل عن احتالل القاس وذبح
كإسطبل  سجا األقصىوا املعملمثيل يف انهءام أطراف األنالس .. واست
أو كنيسة  ول مسجاحي ألنالس اللخيول، بينما كان كُل طرف  ينَتصُر يف

سَّجل  1187 ة. يف ة وبذاهانالطرف اَخر إىل كنيسة أو مسجا باون إ
س بعدا  سدتعاد القدا  ؛ إذ اراعصالُح الّاين صفحة جاياة يف هدذا الصِّد  

يف  ني بالصدالة لصدليبي  اتوحيا قوات مصر والشام، ومسح للمسديحيني 
لثانيدة يف  اة  لد وجهدءوا احلم  وا،كنائسها، لكن الباباوات بدالطبع مل يكفد  

لددذبِح امليدات  ع ت ، وهد  احلملددة الديت حاَصددرت عكَّدا وكددر   1191
 الياويِّ للسَّكاِن. 

ملكدد  إجنلددةا وفرنسددا، )هنددري  الاينيددة لدداى ت احلماسددُةزاَد
 نهددا إل ؛ى ذلددك إىل القيددام مبحاولددةوأدَّ الثددان (، و)فيليددب  الثددان (،
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يف  (هندري ). تدويف  ايداة  ج صليبية  راعات القائمة بينهم لقيادة ةلة الصِّ
خليِفتده  ذلك، أصدبحت القدوات اإلجنليءيدة حتدت قيدادة       ، ومَع1189

مددن جهتدده  يتشددا د قلددب األسددا. ) يتشددا د األول(؛ املشددهو  باسددم 
فعرب جيش اإلمرباطوُ  الرُّومان ٌّ )فريا يك بربروسا( للحملة استجا  

 10رى يف لكنه غرق يف نهر يف آسديا الصدغ   إىل األناضول، ن  ضخماملأ
حءندا   سدببت وفاتدهُ   األ اضد  املقاَّسدة.   صول إىلالُو قبَل 1190يونيو 
إىل  أد اَجهددا قواتدده ت أغلددُبن، وعدداَداملددلدداى الصددليبيني األ كددبريًا

  .ِةاإلمرباطو يَّ

يدة،  بية الثمانالصدلي  التليس اهلاف هنا التذكري بتفاصيل للحمد 
عايدِة  تسدخري الاَّ و قدا ، لفروإمنا استعراض وجهات النظدر مدن زوايدا ا   

هدذا  التشدنيع، و والقتدل  وو  الاينية واألوضاع االقتصادية لشدن احلدر  
ليت طمحدت  اأو األمم  ياناتلاِّاحلال قامت به كل اإلمرباطو يات، أو ا

رمدو  رف اَخدر جم نا الطد م علتكون ممالك كبرية. كل طرف له أبطال ه
  للصدغا قامده  خيده وي تا وحر  ، وكدلُّ طدرف  ال زال يقداس أبطالده     

 ة . أو ديّنَي طّنية  ووالكبا  بأشكاٍل متنوعة  كمءايا و موٍز

(، مظدداهرات عمددت العددامل الغربدد  2020حدداثت يف، )يونيددو 
احتجاجًا على قتل شرط ٍّ أمريك  ملواطن أسود، وأنتشرت امُلظداهرات  
من أمريكا إىل بريطانيا وكناا وُأسةاليا، وه  دول استعما ّية أو أقامهدا  

تعما  واستوطَنها. يف بريستول بربيطانيا خطر للمتظداهرين حتطديم   االس
متثال أحا أغنيا  املاينة الذي كان يتاجر يف العبيا. املعدروف أن هدؤال    
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األبطال العنصرَّيني ال زال تا خيهم ُيدا َُّس يف الكتدب، ومثلدهم الدذين     
 خلقوا العنصرية يف  وديسيا وقتلوا ماليدني النداس .. يدتم وضدعهم يف    

كتب التا يخ والةبية الوطنية كأبطاٍل ُيفتخُر بهم، وتقام هلم التَّماثيدُل يف  
امليادين العامة، ثم يغضدب الدبعض علدى امُلما سدة العنصدرَّيِة لرجدال       
الُشرطِة هنا أو هناك بعدا أن َد سدوها يف الطفولدة، وتشدبعوا بقصدص      

  املتاجرة بهم بطوالت األجااد الذين خلقوا العبودية وقتلوا املاليني أثنا
عرب العامل وتراثهم. وعلى الرغم من مرو  العايا من الُقرون فلم تتغري 
الُرؤُية، ومل تعتذ  أي أمة أو حكومة عن جرائم الذين سدبقوها. وعلدى   
الطرف اَخر ال زال كل مسلم تقريبًا يعترب الغءوات اليت انطلَقت مدن  

والسَّدالم، وأنَّ كدلَّ غدءٍو    اجلءيرة العربَّيِة، فتوحات  ةلدت معهدا اخلدرَي    
 مضاد  ليس حماولَة حتريٍر أو استعادة ما ضاع وإمنا هو غءو استعما يُّ.

العبودية يف اإلسالم من الشؤون اليت مل ُتحسم، فقا كدان بعدض   
أصحا  الرسول حمما قبل وبعا النبوة من العبيا، وهم أكثر من حتَّملوا 

ذلك مل ُيحرِِّم اإلسدالم العبوديدة    العذا  الشايا بسبِب إسالِمهم، وَمَع
بنص صريح حتى ال يستعاي األسياَد الذين يعتمداون علدى عبيداهم.    
اعترب اإلسالُم حترير  قبة من الفضائل واعتربها كفَّدا ة أيضدًا، ولكنده مل    
ينص على امَلنِع، ولذلك استمرت الُعبودَّيدُة يف كدل العهدوِد اإلسدالمية     

عشدرين والواحدا والعشدرين، وحيد  توجدا      امُلتتابَِعِة وحتدى القدرن ال  
عبودية فهناك عنصرية بالطبع، وعلى الرغم من أنَّ املسدلَم العربد  ُبدينَّ    
اللون، وحتت طائلِة الُعنصريِة من البيض األو وبيني، إال أنه يدرى ذاتده   
أَفَضل من األسوِد بالرُّغم مما قا يقاِّمه من أشعا  وأحادي  وأمثال عدن  
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 ذلك .. كما أن املسلم البين لايده عنصدرية داخليدة مدع     السَّواسَّية وغري
البيِض، مبعنى أنَّده يعتدربهم أفضدل منده ِومدن قومده. هكدذا أنتشدرت         
امُلظاهرات واالحتجاجاُت عرب العامل األبيض ضا العنصرية حتدى علدى   
مستوى الربملاندات، لكدن األمدر مَّدر ُمدروَ  الِكدراِم يف الدوطن العربد          

 استغراٌ  من هذا املوقف املُتضداِمِن مدع املغداو     واإلسالم ، بل وُجَا
 )فلويا( و اهُل موتى املسلمني.

 همجيتهدا  مريكا بكدلِّ رٍي، أخعل كلُّ منتصٍر عسكريًا يعترُب ذاته فا
ة، بل ه  لصاحل روبها عادلح، وأن يومتعترُب ذاتَها أفضَل نظاٍم يف عامل ال

اجليدا   رفدون مدا هدو   ال يع نهمالقتلى وضحايا القنابل واالحتالل، ولكد 
وى االستعما ية ها من القا وغرُيرنساملفيا هلم. بريطانيا اإلمرباطو ية وف

ا مد ض ويقداِوم  ن يعدة ل مد كد  وََّجت ذات األفكا ، فه  حتتل وتقتدل  
َة  اإلسالمية كانت قمَّتوحاُتفلوبالطبَّع ا يفعلونه باسم التَّطويِر والتَّنويِر.

، هذا املوقدُف ال  يِن القويِمىل الاإاس ة، وهاايَة النأعماِل اخلرِي لإلنساني
ق التحضدر  هدا مدن منطلد   بغري  يِةيتغري حتى حني مقا نة األُمِم اإلسالم

مة وحقوق ريات العادي واحلتصاوالتقام واإلنتاج والعلوم والوضع االق
اتية وحتميدل  مراجعات ذ وجا اي تاإلنسان وموقع املرأة يف اجملتمع .. ال

حمل الةاث ملسلمني ُتة من اقولي مسؤولية ، ولن  ا نسبة معللايِن أل
ن ختلف إلسالمية مالشعو  ة االايين ولو بعض املسؤولية عما آلت إلي

مية أفضدل  لاول اإلسالع يف الوضامقا نة بغريها، بل إن األغلبية تعترب 
 عما هو يف الاول العلمانية الغربية. 
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ت، دة الدايانا ل متعدا بد ة، دينيد لو نظرنا اىل اهلندا كمثدال لاولدة    
 صدناعة  صدلت اىل وعدم  نوتطبقها بشكل واسدع اَن، فمداذا سدنرى؟    

صدناع ،  العدامل ال  بقايدا  مدن  القنبلة النووية، ولدايها بعدض الصدناعات   
ئدات  ات النداس مب ، إذ مد كدون يولكنها مرت يف ازمة كو ونا بأسوا  ما 

(، 2021ريدل  مدة )أب القيا يدوم اََف يوميًا وط تشدبيه الوضدع هنداك ب   
سدكري، بعدا   النفاق العاًا يف مليوبالرغم من كونها نووية وثال  دولة عا
ال ، وال غدوا يف اخلد  ءال يت يالأمريكا والصني، فنسبة كبرية من شعبها 

بالتال  تستمر واطنني، ومن امل فعةمصاد  للميا  النظيفة مؤمنه لنسبة مرت
ثل كثرة السكان ع اهلنا، موفها مظر املعاناة. أما الصني اليت كانت تتشابه

تحاة يف كل لواليات املنافس اتن واملنا  والتجربة االستعما ية، فه  اَ
 .  مبا ألنها.كل العامل لناعية الصش  ، وختةع احللول العلمية والطبية و

 الغت االديان؟ ااجة للتأمل!
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 اهُلجوُم ِمَن الشرقِِ 
، سدواٌ   صََدليبَّيني صدِة ال ع قمللمغول مع اإلسالم قصٌة بها تشابٌه 

راجدُع  نال. عنداما  ن الشدم مني مسيحيُّو األنالس من الغر  أو الصليبي
د، وبقية إما ات فِة؛ بغااة اخلالاصمعواِقَع امَلشِرِق اإلسالم  العرب  يف 

  ، فكمدا تطدو  ألندالس اقدع  اخلالفة العباسدية سدنجُاها صدو ًة عدن وا    
ليَُّة هنا نسخة ناك، والعقذلك ه  كراإلسالُم من العنفوان لالنهءاِم هنا ت

مُا والتحجُّدُر  اُث التجُّناما حي  ععن أخِتها هناك، وهذا من واقِع اأُلمو
 الذهينُّ والعقاِئايُّ. 

ميالديدة كاندت    1258قبل أن يصل املغول إىل بغدااد يف مطلدع   
الفنُت والتَّصدا ُع علدى احلكدِم واحلدروِ  دائمدًة يف، وبدني، اإلمدا ات        

ميِة املشرقيَِّة .. كان املغوُل وعلى ماا  سدنوات طويلدة يتقدامون    اإلسال
 1207غءوًا يف العامل اإلسالم  .. سديطر جنكيدء خدان علدى منغوليدا      

ميالدية، وتقاموا وأجهءوا على من حوهلم مثدل منداطِق  وسدية وكدل     
الصِّني ومشاِل بالد فا س، والاول اإلسالمية األخرى متجهني إىل مقر 

ان قادة املغول حيتلون وجيهءون للمءيا بينما اخلليفة واخلالفة اخلالفة. ك
يف ُسبات ، أو باألحرى تنويم متعمدا للخالفدة ما سده عمدال  تدابعون      
للمغول يعملون يف البالا العباس . أصدلح جنكيدء خدان الطدرق بدني      
منغوليا والعدراق متهيداًا لسدري اجليدوش، وعقداوا حتالفدات مدع قدوى         

، ووو ... نعدم عقداوا أحالفدًا مدع بعدِض أمدراِ        نصرانية مثل جو جيا
املسدلمني؛ مثدل أمدري املوصدل بدا  الداين لؤلدؤ، ومدع سدلطانَين مددن          
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السَّالجقِة، و ضخ أمري حلب ودمشق سلفًا للمغول، وهو حفيا صالح 
الاين، وقام أمرُي ةَص الوالَ  .. كل ذلك خوفًا مما مسعو  عن فظدائع  

 تية واالستمراِ  يف اجللوس على الكرس . املغول وطمعًا يف النجاة الذا
 يتحركدون وفدق   تهم،مجيَّد هكان املغوُل، على الرغم مما قيل عن 

ق وحوهلدا    مدن العدرا  بدالقر  بيدة ُخَطط  مُتكاملة ؛ إذ شنوا غا ات إ ها
ت ذاته كانت م. يف الوقستساللال للتأثري النفس ، ودفع القادة واجلمهو 

رك جيشدهم  هياًا لتحد متحوال األولى الطرقات الغا اُت هذ  للتَّعرُِّف ع
مدن قدوتهم    ة تعظِّدمُ لنفسيَّار  إىل بغااد، وكاَنت لايهم جمموعاٌت للح

لنَّجداِة، بدل   الستسدالم ل ُلدب با طاوتتَّهُم اخلليفدة والقيدادات بالفشدل وتُ   
لدبالِد إال   ام إىل هدذ   قدُامه َتما  وجوا بإنهم مسلمون يؤمنون بالُقرآن و

ن، وحتدى    طدوال قدرو  سدتعما اال وهذا يذكِّرنا مبا فعلده  لرفع الظلم ..
ِة إنهدا   لعيدا( ُاجَّد  ا)يوم  سنيحأعادوا احتالَل العراِق، وإعاام صاام 
ذلدك   جليدة، ومدع   لنتيجدة احت الاكتاتو ية، ونشر الاقوقراطية، وأصب

 يتكر  األمُر يف دوٍل عربية  أخرى.
عدًا، ودَمدرت ُدول   كما خفََّضت دول عربية قواتهدا امُلسدلحة طو  

أخرى أسلحتها الكيماوية، وأوقفت تطوير أسلحة أخدرى؛ السةضدا    
واشنطن، فقا طلب هوالكو من عميلِه يف البالِا العباس ، مؤيا الاين 
العلقم  إقناع اخلليفة بطلب النجاة عرب ختفيض أعدااد اجلندا وميءانيَّدِة    

ف حوهلم اخلليفة؛ اجليش .. باَل مئة ألِف جنايٍّ أصبح العاد عشرة آال
ألعمال مانية يف الء اعة والصناعة، وحجب النقود عن اجلنا املسرحني 
فتحولوا إىل مُتسولني على أبوا  املساجِا ويف األسواق. من جهته قسم 
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هوالكو قواته إىل ثالثِة جيوش، وحركها إىل مواضعها خوفًا من انقال  
اتهم لبغدااد، فقدا   األمرا  املسلمني يف اللحظدات األخدرية عليده، وجند    

أحسن الظن بهم، واتَّخَذ االحتياطاِت لعلمه أنَّ اخلداَئن خدائٌن. اجلديُش    
األول أ سله إىل جنو  العدراق، وقداد هدو اجلديش الثدان  إىل القلدب       
مباشرة، وكان قا أ سل جيشًا ثالثًا إىل األناضول، لينقضَّ مدن الشدمال   

طريقده إىل بغدااد، حيد  مل     ما ًا باملناطِق اإلسدالمّيِة كثيفدة السدكاِن يف   
يواجهوا مقاومًة، وأ سَل أمري املوصل معهم فرقدة؛ لتسداعا يف تطويدق    
بغااد .. كم فرقًة عربّيًة حايثدًة شدا كت يف التَّحدُالِف علدى العدراق يف      

 مطلع القرن احلادي والعشرين؟! 
كددان اخلليفددُة هددو السَّددابُع والثالثددون مددن خلفددا  بددين العَّبدداِس، 

ُم باهلل، الذي تسلم احلكم يف سن الثالثني، وجا   املغدول بعدا   املستعص
ست عشرة سنة من توليه اخِلاَلفَة، ال مفاجأة أو نقص يف املاِل أو جهدل  
بالءحف املغول ِّ وأهااِفِه، ولكنُه اخُلواُ  من الدااخِل .. هندا أيضدًا جندا     

فق مع األعداا   قيادات  عربيًَّة، بعا مثانيِة قروٍن على اهلجوم املغول ، تت
ومع أصاقا  األعاا  ضدا شدعبها وإخوِتهدا يف العروبدة والداِّين .. أمل      
يتآمروا مع أمريكا وإسرائيل ضا عبا الناصدر الدذي سدعى؛ السدتعادة     
توحيا العر  وأجمادهم؟! وهذا ما اعتدربو  تهايداًا لكراسديهم واملداِل     

ا بعضددهم الددذي نهبددو ؟ أال يفعلددون األمددَر ذاتدده ِمددرا ًا وتكددرا ًا ِضدد 
وجريانهم وقضاياهم املفةضة؟! ويتدآمرون مدع إسدرائيل عالنيدًة، بدل      
صا وا يهامجون الضحية جها ًا؟ ما حيصدل يف عصدرنا، ومدا حداث يف     
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بغااد أثنا  االجتياح املغدول ، ومدا حداث يف األندالس، لده أسدبا  واحداٌة،        
 وبالتَّال  يتشابُه متامًا على الرغم من اختالف األمسا  والعصو .

 ي، ثدمَّ طلدب  لدف جندا  ئيت أمد جا  هوالكو يف حنو يقول شاها عيان: 
اّ سدون  القضداة وامل    ومعده عسدكر اخلليفة املستعصدم العباسد ، فخدرج إىل م   

وكاندت   ،غدااد نطقة مشدال ب إىل م صلواون يف حنو سبعمئة إنسان، فلمّا اواألعي
 فَققط، فداتُ ف ة عشر شخصًاعه سبعة ومجا  األمر اضو  اخلليف ،تسمى احلربية

مدن بقد  عدن     فدة، وأنءلدوا  اخللي ا مدع م، فحّاثين إنهم ذهبوأن أب  كان أحاَه
غااد، فظل القتل جملء ة يف باببا   ناا خيلهم، وقتلوهم من حلظتهم. ثم أشهر ال

 .أخدرى  يف خيمدة   الّسبعة عشدر رية، و صغأ بعني يوما. وأنءلوا اخلليفة يف خيمة 
لد . ثدمَّ جدرت     يقول: ادعدوا يلة  ولّل ك عنانا قال أب : فكان اخلليفة جي   إىل

نده يف نهايدة   هوالكدو. لك  شات معنقاوو ات اللخليفة وابن اخلليفة أب  بكر حم
لقدوا سدراح   ألجولدة، وأط ا بعض ا يفاألمر أصا  قرا   بإعاامهم وقتلهم  فًس

ن، ل مدنهم  جدال   بهم، فُقتستهءاً ا ولاملغالّسبعة عشر ليكونوا يف مرمى سهام 
وية اد وجاوها خوا إىل بغااني  جعهم حومنهم أب  اهلر ، لكن ،ستطاع البقيةوا

شاطئ نهدر دجلدة،    ملغيثية علىا سة ا املحينها ذهبوا إىل مليئة باجلث  والقتلى!
عدض  ب   عليده فدالنَّ  ن أبد ، عسأل أوقا كنُت ظهرُت من أنفاق بغااد فبقيت 

م، وقدالوا: مدا   فين أحدا مدنه  لم يعرم، فالناس، فأتيته هو و فاقه، فسلتمت عليه
ت إلّ  وقال: ما تريا ، فالتففتُهَرا َع. وقفخر الّاين بن  طلني تريا؟ قلت: أ يُا

كدان معد  قليدل    رفين بكدى، و لمّا عد فين، منه؟ قلت: أنا ولا . فنظر إلّ  وحتقتق
 .همه بيَنفةكُت مسسٍم
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ُا املستعصدم مل  الالتآمر .. ويانة واخل كالعادة هناك عالقة بني الفشل وبنَي
وص ، وتقدول نصد  ت فجدأةً ذ مدا إيكن قا أعطى واليدة العهدا ألحدا ابنيده؛     

دوا مدن  ول مدن اسدتفا  حد شبهات ت الملعاصرين إن املستنصر قتل بالسم، ودا 
البدُن األكدرب   لقمد . كدان ا  ير العالدوز واألمر الحقًا وهم قائا اجليش الشراب  

اهما ن: أُحد امستنصر ابند لل كان"م : يسمى اخلفاج ، ويقول عنه املؤ   العصا
س، و اا صدعب املدر  ، شجاًعلرأيايسمى باخلفاج ، كان شايا الرأس، شايا 

شدراب    رُيمد فاختدا   األ  الرأي، ضعيَف نًا،املستعصم، وكان هينًا لي ؛الثان   هذا
ا  فإنده ال خيشد   ،امللدك  لاويستقل بأحو على أخيه اخلفاج ؛ ليستبّا هو باألمر،

ه حنوًا قبال موِتفى األمري إنصر أخملستافاج . فلما تويف كما خيشى من أخيه اخل
الفدة، ففدر أخدو     خلوبويع له با م،ِصِعستُمر الوالية للمن عشرين يومًا، حتى دبَّ

اشدية؟ يقدول   مداذا عدن احل  هذا و عقلي. هل اخلفاج  إىل العربان وتالشى أمر "
بيب وأوهم ح حبو الفتووهو أ عمامهأ"اسُتاع  أحا مؤ   معاصر هو األ بل : 

فبايع  ،همُر َيفلما حضر مل ؛ايعو ا وبأن مجاعة إخوته )أعمام املستعصم( حضرو
ه وأمدا أعماُمد   …عوا بايعة فدامتن ون للمباقم ُطلب الثَّ ،بالفردوس وعاد إىل دا ِ 

 الفردوِس باِ  غلِق امِةُأشري باستاايعة فاملبوعون من احلضو  أبيه املمتِن وكذا عمُّ
بقوا على ذلك ف ،وال غري  طعاٌم ليهمإهم اي  ال ياخل لى بيوِتالذي حيتوي ع

 ".بايعواا فروأيام، فسألوا املبايعة وُأحِض ثالثَة
 ، فهنداك ثالثدة   اِّكان صراع مراكء القوى يف الاولة العباسية علدى أُشد  

، ن اخلالفدة اكانوا أكابر  جال الاولة حينها، هم الوزير و ئديس ديدو   أشخاٍص
ين الاويداا   الداِّ  ، وجماهداُ قائدا اجلديشِ   الشراب َّ العلقم ، وإقباُل مؤيا الاين

كان  أي القائا العسكري جماها الداين أيبدك أن    ل الثان  يف قمة اجليش.الرجُّ
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نهم أن عاجاًل أم آجال سدياخلون العدراق،   ، ألاملغوليباد  العباسيون مبواجهة 
لدو  "وقا حفدظ لندا التدا يخ مقولتده:     رسل إليهم سنويًا، باملال امُل ولن يقنعوا أباًا

". )جيا  ، ولشغلت هوالكو بنفسهاملغولمكنين أمري املؤمنني املستعصم، لقهرت 
 بالذكر أن العر  لقبوا املغول بالتتا  الذين هم من أول ضحايا املغول(

امدة  ن وعواملثقفد و ،ألقللى اعما قبل سقوا بغااد بمس سنوات  منُذ
صدا مدع ةلدة    قةابده، خصو ول  وااملغ يرون خطو ة املاالناس يف بغااد كانوا 

م، هذ  احلقيقة اليت  آهدا  1253نة ساملغول احلربية اليت خرجت من عاصمتهم 
قدى يف  ملعاصر ابدن الطقط ايقول املؤ    .اخلليفة ،اجلميع غفل عنها  أس الاولة

شدائعات(  أل اجيدف )ال اقويدت   تعصدم( : "يف آخدر أيّامده )املس  (الفخري)كتابه 
ءمدا، وال  ك ذلك منه عم حيّرو فلبوصول عسكر املغول صحبة السلطان هوالك

طان )هوالكدو(  مع عن السدل لتما ُسان كنبه منه هّمة، وال أحاث عنا  همّا، وك
را واإلهمدال،  ضه من الّتففة نقيليظهر من اخل ،من االحتياا واالستعااد ش  

 … املعرفدة  ولة حدقّ الّا رف هذ  يعومل يكن يتصو  حقيقة احلال يف ذلك، وال
 تضاعف".َخر تا نب ويقظة اجلا ىوما زالت غفلة اخلليفة تنم

حني نراجع تلك األحااث ختطر يف البال كثري من املقا نات امُلطابقة ملدا  
نعاصر . فاخلليفة األبله كان يعتقا أن املغول أصاقا   متامًا كما اعتقا قادة عر  

ملتعاقبة صايقتهم على الدرغم مدن تصدريح    أن )ترامب( واإلدا ات األمريكية ا
تكر  للرئيس األمريك  أنه حيِلُب األموال وكأنها جءيدة حلمدايتهم مدن خطدر     

مّنى نفسه بعالقات طيبة مع املغدول،   وضعه هو يف عقوهلم. نعوُد للخليفِة الذي
خان وأخيه  بيين وبني هوالكو ألنَّ ،عنه قوله: "ال خوف من املستقبل فقا اشُتهَر

فدال   ،همن  أحبُّإوة ونفرة، وحي  ان  وابط ودية، وحمبة صميمية ال عاآو قمنك
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قا بلتغون  عنهم كذبًا، وإذا  سَلَرأن الُّ شك إنهم حيبونين وقيلون إلّ ، وأحسُب
والسالطني على وجه األ ض مبنءلة  امللوِك ألن كلَّ ؛ظهر خالف فال خشية منه

 .لنا" جنود 
ا استطاع قائد  للميالد 1258للهجرة،  656سنة  مالرَّابع من حمَّرالول 

ن فرقة من القوات شرقية غري أااد ال  بغاملغول هوالكو أن يصل بالفعل إىل أسوا
ل ابدن  ، قدا النهيدا  امدن   قدط فعني العباسية كانت متمركءة حالدت ملداة أسدبو   

وم اخلمديس  يد و( فإنه يف هوالك عسكرالطقطقى: "وأما حال العسكر السلطان  )
ااد علدى  يمة شرق  بغربة عظغا ت ثومخسني وستمئة  سًت رم من سنِة ابع حم

 أعدال   ك وصدعاوا إىل من ذلد  ناسنءعج الاد   باعقوبا اي  عمت البلا، ف
ن هوالكدو  سداكر السدلطا  ة عدن ع غدرب نكشفت الافون، فالسطوح واملناير يتشوَّ

 .  جهاتها" ن مجيعاد موخيوله وقا طّبق وجه األ ض وأحاا ببغا
الف      ت كان هدا ت  فان ،اهلجمدة شرسدة مدن قدوات تقدا  بعشدرات َا

الافاعات العباسية بعا استنفاد اجلها والطاقة، وأمست بغااد الشرقية بني مطرقة 
خراهوالكو من الشرق وسنا باجيو من الغر  الدذي كدان    ؛ن القائا املغول  َا

هاية حمرم وباايه والول ن !قا استوىل على بغااد الغربية بالفعل منذ أسبوع تقريبًا
صفر من العام ذاته كان املغول قا استولوا على بغااد وعاثوا فيها فساد ودمروا 

 ،حاضرتها الثقافية، وقتلوا ما ال يقل عن مئة ألف بغاادي يف بعدض الروايدات  
نهم بلغوا مثامنئة ألف )قتيدل("! ويف  أ: "واألصح هيبُّيقول الذَّ .ومليون يف أكثرها

يفة املستعصم وأوالد  وعائلته وكبا  قادته يف معسدكر اجلديش   حمرم ُقتل اخلل 2
، وكدان  بعا حكم استمر مخسة قدرون  ًااملغول  وسقطت اخلالفة العباسية  مسّي

العباسيون قا ثا وا على األمويني وذاوهم، وهدم أبندا  عمومدة، بدل ط قتدل      
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مبطدا ق  األمرا  بعا أن أخذوا األمَان، ُقتلوا آندذاك بالضدر  علدى الدرُّؤوس     
احلايا، وتناول السفاح طعام الغذا  فوق اجلث  اليت كان بعضها يئن، وُنسَب له 

  .القول إنها أطيُب وجبة  يتناوهلُا
 زالوا حيتلون العة ُقروٍن، بعا تسوني، األعاا ُ اجلاد الذين و ثوا الصليبي

 الغتياالت، بلمِّ واتلونهم بالسُّ، ويقا ضنيالبلاان عسكرياً ويءيلون الءعما  املع
ونهم يف عروشدهم  معهم، ويبق تآمرينامل والسَّجن، ولكنهم أيضًا حيمون الءعما 

ليك املخابيل . أما عن متيب عاةأسالبل حيمونها من ثو ات وحتركات شعوبهم ب
قتل امُلعا ضني  ن. وكما د ج م. حرج ث بالملقاليا احلكم وتوزير املنتفعني فحاِّ

ا   أم غريهدم يف  إخدوة أم أقد   ندا  أم ا أبسواً  أكدانو  أو امُلنافسني على احلكم،
ن ت لنهايةلت االتا يخ اإلسالم  منذ الباايه، فال زا شها الفلدَم املتكدّرَ    حتى َا

   ظالله وةايته.يفلاَّيِن أو اسِم اتم بذاَته دوَن كلٍل أو ملٍل، وكلُّ ذلك ي
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 الدِّيُن والغنيمُة 

وات أو وجددا غددءتمل و بددني الُعصددو ، مل خيتلددف هدداُف الغددءِو
السَّدع      اهلداف يف ل تبلدو ب، فتوحات ُمكلفة لوجه اَهلِة وعمل اخلري

عى؛ لنشدر  ، ياع  السد لقرننيو اذخلَف الغنائِم. كان اإلسكنا  األكرب، 
وقتدل وسدبى    ع الغندائم مجد الطبع بنه الثقافة اليونانَّية وحكم العامل، ولك

قبدل املديالد(    300قو  )مدن سدب   له. وهذا ما فعودمر أثنا  تثقيِف العامِل
 اِت دعدا الِّبدالرغم مدن ا   وَمن تبعو  حتى عصرنا هدذا، ومدا سديكون،   

 والتَّسميات الَطنَّانِة. 

بعددا تسددليم أبدد  عبددا اهلل الصددغري مفدداتيح غرناطددة واحلمددرا   
( والرحيل عنها، وصل إىل قصِر 1491نوفمرب  25)لفرننانا وإيءابيل( )

مغامٌر إيطال  مل يقتنع أهل بالد  بأفكا  ، كما أنَّ ملك الربتغال  احلمراِ 
 فَض عَرضُه .. وصل )كوملبوس( حماواًل إقناع املنتصرين اجلاد بتوسيع 
إمرباطو يتهم وجلب الذهب هلم من عرب البحا . يف الباايده مل يقتنعدوا   
به، ولكن )إيءابيل( أغراها بريق الدذهب فوافقدت علدى متويدل  حلتده      
وُعقا معه اِّتفاٌق ط مبوجبه تعيينه أمريًا للبحا  عرب العدامل، وأنده سديأخذ    

% مما سيجلبه من ذهب وغنائم باون خصم ضرائب. كان كوملبوس 10
متعصِّبًا للكاثوليكية مثل امللكني اإلسبانيني الذين اعتربا نصدَرُهما علدى   

انني متندع أي  املسلمني وحترير أيبرييا نصرًا للاين الكاثوليك  وشرعا قو
ديانات أخرى، وبقيت القوانني سا يًة طدواَل مخسدِة قدروٍن حتدى نهايدِة      
عها الاكتاتو  فرانكو، وإعراِ  إسبانيا عن  غبِتها االنضمام إىل السُّوِق 
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األو وبية .. حينذاك وضدعوا شدرطًا لالنضدمام أن ُيلغدى قدانون تفدرد       
يف طريق العلمانية مثدل   الكاثوليكية وإتاحُة حرية لألديان، وسرِي إسبانيا

 بقَّية دول السوق. 

ُه لغدءاِة قبَلد  اُه كدل  عَلفلقا فعل كوملبوس، حي   ست سفنه؛ ما 
 إىل الدبالد  لكداثوليكيني الكدني  امل وبَعاُ  من نهب  وقتٍل، ثم انطلق ُجندا 

البشدر اثدًا عدن     لدة وأ هبدوا  باجلم لدوا امُلكتشفة يف َغءوات  ُمتتالية  .. قت
ريوا ديدن  توطنوا، وغد طبع أسبالصو و  أكوامًا وتالاًل، والذهب الذي ت

أجدربوهم  واثوليكيدة،  ىل الكإر؛ اهلنود احلمر وأمسائهم وألقدابهم بدالقه  
ن وال زالت دت مع الايليت سااة( على حتاث اللغة اإلسبانية )والربتغالي
جنلوسداكس  ا غءاهدا األ ليه فقد شمايف كل أمريكا اجلنوبية. أما أمريكا ال

ريقيدا احملتلدة   وا سكان إف، وجلبمرتننت، وعمليا أبادوا اهلنود احلالربوتس
فعلو  يف  م. وهذا مايست هل لكعبيا ليخاموا باون تفكري يف أن األ َض

بالقتِل والسَّرقة  احملكومني جنلةاإ أسةاليا أيضًا اليت وطنوا فيها مساجنَي
يف  لده ل عمدا فع لتفاصدي اعدض  والِغَش وما شابه. هذا كلده خيتلدف يف ب  

وض صوصدًا يف حد  خوا، حلُّد  السابق اليونان والرومدان والعدر  أينمدا   
  الحقًا.اُ  الغرب ُّالستعمم االبحر املتوسط، وما فعله الصليبيون، ث

االستعما  التقليايُّ يف آسيا وإفريقيا والشرق األوسط سعى مثاًل 
 لتغيري اللغة، وقا جندح الفرجندة يف بدالد املغدر  العربد  وبعدض دول      

إفريقيا، ومل يسع اإلجنليدء لفدرض لغدتهم وثقدافتهم، فقدا كدان همهدم        
السَّددلُب واال حتدداُل، ولكددنهم أثددروا يف اهلنددا لغويددًا. عمومددًا حدداث   
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االستعماُ  بأدواته، وحافظ على أهاافه مع توفري جهاِ  قداَ  اإلمكدان،   
وهذا ما جيرى حتى اَن، وقكن اجلءم أنه سيستمر بشدكل أو بدآخر يف   

قبل. أصبحت مشكلُة االستعما يِّني متمثلدة يف شدعوِبهم، وطريقدة    املست
احلكم الاقوقراط  .. فحني يسدتوعُب اجلمهدوُ  مدا حيداُث مدنُ ظلدٍم       
واستعباد  وقهٍر، يعةُض على حكامِه ويغيِّرُهم، وبالتدال  علدى هدؤال     
احلكام إجياد الطرق امللتوية اليت ُتهائ من ضجيج النَّداخبني، وال ُتعيدق   

 لنَّهَب لآلَخِرين. ا

عدل العنصدري، وكدان    ( تكدر  الف 2021آخِر األمثلة، )يف  بيدع  
إتضداح  والمريكية، الشرطة ت ااملءيا من مقتل الرجال السود بفعل قوا

مددت ض .. علبدديلان تعددرض الشددرطة هلددم يعددادل ضددعف تعرضددهم  
ا وكنداا  ، يف أمريكاألصل ون االحتجاجات العامل الغرب  األجنلو سكس

حتجاجات بني مل توجا ا ظة أنهالحاليا وبريطانيا، وبالفعل علينا موأسة
ن أ نالحظ أيضًا سالم .و إأشعو  دينها األصل  كاثوليك  أو يهودي 

ل ومدن   هدذ  الداو  ومجدت يف ا هالتماثيل لرموز االستعباد والعنصرية ق
 إجنلدةا، بدل   يفا  العبيدا  ة، و تحابينها متاثيل كوملبوس يف الواليات امل

 ، )ونسدتون  ن الربيطدان لربملدا ن اومتثال ممثل االستعما  احلاي  يف مياا
 تشرشل(.

عناما ختوف الرئيس )ترامب( بأن املتظاهرين سيهامجونه، نءل إىل 
القبو املخصص للحماية من احلر  النووية يف البيت األبديض .. لكنده   

ووزيدر الدافاع،     اجع ذاته واستجمع أعصابه، واستنجَا بقائدِا اجلديشِ  
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وسا  معهم إىل الكنيسة اجملاو ة للبيت األبيض حي  وقف على الباِ ، 
و فع اإلجنيل بياِ ، منِّوًها أنه مسيح  مؤمن ُيهاَجُم من يسا يني كفدا .  
يف اليوم التال  هاجَم القساوسُة هذا التَّصرَف وشجبوا إقحاَم الداِّيِن يف  

لاِّفاع، وادعوا ظنهم بنيته للصدالة  السياسة، واعتذَ  قائا اجليش ووزير ا
معهم، وليس لالسدتعراِض .. الصَّدالُة مسدموحة يف العداَلِم العلمدان ِّ،      
ولكن املرفوُض هو أقحام الايِّن يف السِّياسِة، أو السِّياسة يف الاِّين. هذا 
الّا ُس تغلغل يف الضمري الغرب  حتى النُّخاع كنتيجدة  لتجدربِتهم علدى    

ا فعله الايُن ووكالُ  الرَّ ِّ يف البشِر من استغالٍل وتعذيب  مااِ  قروٍن، مل
واستعباد  واستهباٍل حتى قاَمت الثَّو اُت الشَّعّبَيُة على الكنائِس وختلَّصوا 

 من هيمنِة الاين الذي كان حيكمهم مباشرًة، أو بالتَُّوافِق مع سياسيني. 

ف املسديحية،  ان الطوائد الى ُبلعصر النظاُم السياس ُّ الَايينُّ مل يقت
ألمدر  ا، وهدو ولد    خلليفدة ن الكن البالد اإلسالمية  ُحكمت مباشرة مد 

خلليفدة ومدن   ا اَخدرة.  يفاهلل  مدام الذي جيب إطاعته، والّتذمرُّ الحقدًا أ 
نوُن وبيُت املاِل ، فهو القانوّنً قا ينوُبه بُوسعِه عمل ما يريا دون حسا  

تى اَن ال يوجدا  كابه .. وح ون يف ريويس وامُلشرُِّع، والشيوُ  هم َتَبُعُه
ا األضرحة، وخياُم أح حيرُس أو حاكم إال وينتم  لإلسالم أو للرَّسوِل

 وخيصُم أكثر من كُم ويقتُللُا وحيجي ومنها يستماُّ كينوَنَته، وباسم الاين
مدا يف حالدة   كًا نها ًا ض جها أل اُخمِس دخِل البلِا والغنائِم من باطن 

العمدوالت   األمدة، أو  أ اضد   لكمتفِط، أو عوائا الفساد، أو عوائا النَّ
 . من مال الاولة .. أي ذات مباأ الغنائم



- 61 - 
 

لقدرن  لمني مندذ ا واملسد  ينيافةَقت الطُّرُق بدني أسداليب الصدليب   
قدوانني  لواتَّجهوا ل سياسة،ال التاسع عشر، حي  عءَل الغرُ  الاين عن

النهضدة   م اخلدوض يف بوسدعه  صدا  األ ضية امُلنصفة واملتطو ة تباعًا، ف
سدان،  حقدوق اإلن   جمدال يفة  العلمية والصدناعية والسدري ُبخطدًى واسدع    

ئم الديت  أشا اجلدرا  ييب منلضراو فاهية الفرد و عايته، وأصبح التهر  
لعرب ِّ استمرَّ األخصِّ ا ، وعلىم يعاقب عليها القانون. يف العامل اإلسال

الفدوا ق تتعمدق    نية، وباأتلُعثماا الفةالنهُج الايين طوعًا بعا نهاية اخل
ايين السياسد   ن النهج الد بتعا عي ابنَي العرِ  والغرِ  وبقية العامل الذ

تلَ الدايانات   ملتقامة ملامانية لعلاواالقتصادي، علمًا بأن أيًا من الاول 
كنهدا فَصدلت   اينيدة .. ل الت التفدا أو ُتحرِِّم العبادات أو تُعداِ ض االح 

يم ذاتده،  لقدون التعلد  غدر  يت ال لة. أبندا  العدر  وأبندا    الايَن عن الاو
ِت، وهد  مدع   السِّديا ا  ون ذاتركبد وتقريبًا يلبسون املوضة املتقا بة، وي

ُم باسم الداين  ربية ُتحَكول العاُّاملوضة من صنع الغر  .. الفا ُق أن ال
 ون مدن ذلدك،   هم مُتحرِّ الغر  يف ويف ظلِّه وبقوانيِه وتشريعاته، بينما

صدر األسداس يف   ها هد  العن أشدكالِ بيدة  لتال ؛ ال ُباَّ أن الةبية الةاثوبا
  اجملتمِع.لو  تشكُِّليف أس رُةاستمرا  الفوا ق وتعاُظمها، وامُلؤِّث

قا خيطر على البال عام مصااقية هذا االستنتاج، وهذا طبيعد ،  
ك فال يوجا متاين بالةبية العامة أو اخلاصة بُوسِعه أن يقر بصداق ذلد  

االستنتاج، ألنه هكذا سيِقرُّ بتفوق اَخرين، وبأن دَيندُه وتراَثدُه عنصدرا    
َتخُّلف  وأقال شأنًا، وانه وأسالفه ها وا حياتهم زو ًا .. لكن احلقيقة أن 
املتقامني يف الغر  ال ُيعايرون امُلتخلِّفني من وجهة النظدر الاينيدة، وال   
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 اجملمدل حتدر وا مدن    يقولون املسديحية أفضدل مدن اإلسدالم، إلنهدم يف     
اخلضوع للةبية والةاث الايين، على عكس التُّعصُّدب الدايين للمسدلم    
حتى الذي ال يعرُف طريق املسجا، لكنه ال يتقَّبُل نقا أيِّ فكدرة  ختُّدص   
الاين، فهذا الش   امُلقاَُّس غري قابدٍل ألي تغديري، أو بدالطبع أي عدءل     

و وث والشرع عميقة، ولكن تنفيدذ  للاين عن احلياة الانيا، فالثقة يف امل
احلكام وتقييم الشيو  للاين هو الغلط .. هكذا يفكِّدُر املسدلمون بكدل    
فئاتهم ود جاتهم يف االقان .. الَغلُط املستمرُّ منذ مخسة عشر قرنًا سدببه  
احلاكم باسم الاين، وسببه النداس الدذين ال يفهمدون الداين أو كيدف      

 يطبقونه. 

من يومها األول بعا موت  سوهلا، وال تتوَّحُا حني تتفكك األمة 
إال ناد ًا وبالقوة ثم تعود إىل الشقاق واإلفساد والتآُمر والتشرذُم، فهدذا  
ال عالقة له بالةبية الاينيدة والتُّدراث .. وحدني يتصدا ع اجلميدع علدى       
كرس  احُلكِم أو االختالس فال عالقة للةبية والدةاث الدايين بداألمر،    

ماا  القرون، كمدا أن كدل الشدواها علدى فشدل التجربدة       وذلك على 
األُناُلسَّيِة ال ُيعتا بها وال َيتذكر إنسدان أنهدا جدا ت بسدبب اخلالفدات      
الاَّاخلَّية، وكل طرف  ُمتسلٍح بالايِن ذاتِه. أنتصا  الصليبيني، ثم املغدول  
ثم االستعما  التقلياي وو يثه االستعما  احلداي  ال عالقده لده بندوع     

كم واحلاكم، وأسلو  احلكم يف البالد والعباد املفعول بهدا وبهدم ..   احل
وِضمَن هذا النهِج، فإن نهب النفط، واعتقال املعا ضني من قبدل ولد    
األمر امُلِنتهِج للاين ال عالقة له بالاولة الاينية حتى لدو ما سدوا باسدم    

 اِت.الاين البالوي الء قا  سيجاون يف الاين اُلمسِّوَغ حتى للِخيان
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بداأ   ع الغندائم، قبدة مجد  ة حمنذ ايام األنداُلس األوىل، ومدع نهايد   
ألقدل  ان، أو علدى   الداي ن يفاخلالف والتآمُر مع اإلسبان ضدا اإلخدوا  
حدرو     تَِّحدُا يف لغدر  ي ن اخاموا اإلسدبان مبما سدات  اجلهدِل .. كدا    

ل املغول، وك ر  يف حقبةما تك هذاوصليبية  ضا أمه   إسالمَّية   تتفكك، 
ل الداين عدن   لايين، وفصد لنهج ا  ااحِلقباِت الّتاليِة .. وحني ترك الغر

ائلدة علدى   لك قفءات هأثر ذ جنءالاولة عرب ثو ات دموية يف أو وبا، وأ
، فهندا  االقتصدادي  التميدء  وطريق التقام احلضا ي والصناع  والثقدايف 

قفدءات  بدني ال قوانينه، ووطُرقه ، وأيضًا ال عالقة بني ترِك الغرِ  للاين
 اليت أجنُءوها. 

حتى جناح واعتماد نهج العلمانية يف الغر ، كانت طرق احلكم  
ُمتشابهة بني الشرق والغر ، حي  احلاكم منصاع أو ُمرتِبط مع الكاِهِن 
والكنيسة، وحتت إشراف البابدا، أو انصدياع الدوال  للخليفدة صداحب      

كان متصدفًا باجلهدِل   التوكيل اإلهل ِّ. ذلك اأُلسلوُ  يف الشرق والغر  
والتسلط، فكالهما يقتل العلما ، وحيجب الِفكَر وحيكم بتفرد  .. الفا ق 
الذي حياد االنتصا  أو اهلءقة كان مقاا  القَساوة يف احلرو  والتدأطرُي  
الايين امُلاعم بوعود الغنائم يف احليداة، واجلَّندة يف اَخدرة. لألسدف إن     

لب معه بالسدرعة الكافيدة النءاهدة  دا      انتصا  العلمانية يف الغر  مل جي
الغري. نعم؛ تركوا الفاشية الاينية، ولكنهم مل ُيحاسبوا ذاَتهدم تا خييدًا ..   
بالطبع؛ فإن الشرق بعيا عدن النءاهدة ومُراجعدة التدا يخ. ألن الشدرق      
اإلسالم  مل ُيفكر يف العلمانية واعتربها من أندواِع الكفدِر، فقدا جدرت     

قفءي باللُّجوِ  إىل الثوا ت واالنقالبدات العسدكريَّة   حُماوالت التطوير ال



- 64 - 
 

اليت حكمت بالةاث الايين نفسه وهلذا انتَهجت الطريق الدايكتاتو ي،  
تغري فقط اللقب من خليفة  إىل زعيٍم أو  ئيٍس أو ملك ، وبالطبع؛ كلدُها  

 ِفشَلت؛ اذ ال قكن الَقفُء عرب املراحِل بالعقليَِّة ذاِتها.

ن مد واطن أسدود  ممقتل   اتمن ثالثة أسابيع على تطو بعَا أقلِّ
ما َّية صدول االسدتع  ات األل ذشرط  أبيض وانتشا  االحتجاج يف الاُّو

تطدرِف. الطَّدرُف   اليمني امُلوليسا   االربيطاّنيِة، تطو  األمر إىل صراع بني
 قُِّجاها التا يخ نصرية اليتة والعاشياألول باشَر يف التحرَُِش بالرموز الف
ايدِة النُُّصدِب   لفاشد ؛ حلم الديمني  ق االربيطان ُّ االستعما يُّ، بينما انطلد 

. القضية حتولت هكدذا  َمى سابقًاالُعظ نياالتَّذكا يَِّة يف شوا ِع ُماِن بريطا
اكل العدامل  غالبية مشد  ؤول عنملساإىل مطالب حملاسبة التا يخ الربيطان  

البشدر   ئدات ماليدني  ل مقتد  يف لآلن، وسياسة اإلمرباطو ية اليت تسببت
 لك املاض . ون بذرخبل إنهم يفت وإبادتهم دون أن يرفَّ هلم جفٌن لآلن،

رنسدا علدى   فًا مدن  ذا ما عداا تدونس الديت طالبدت  مسيدًا باعتد      
،  مسدد  أو حتجداج  اوى سياسدتها االسدتعما ية، مل يتحددرك أي مسدت   
  يف ربد يربالد  الغ ا  اللليسشعيب مجاع  أو حتى فردي، يغذي مطالب ا

، واالتكاليدُة  االستسدالم  عقلية ادةسعيه مُلراجعِة التا يخ. السبُب هو سي
 أعدداا   علددى  ؤوِسلتحددلَّ يددة؛والتشددف ، والدداُّعاُ  بددالكوا ِث الطبيع

اوٌّ، وكدل   مسدلٍم عد  هدو غدريُ   من املسلمني، فاألغياُ  هم األعااُ ، وكل
 .مسلٍم من طائفة  مغايرة  هو أيضًا عاوٌّ
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 حكًمهدا  الاول اليت  ُّ يفجلمعاملاذا مل يتطو  التفكري يبقى سؤال: 
الكداهن،  اجلندرال و  بة بدني تشدا العسكر بال امللوك؟ اجلوا  جندا  يف ال 

وكالهمدا   فدرد وقسدوة،  سدلط وت بت الراهب، الشيخ. ِكال الطَّرفني حيُكُم
لثو جيدة،  القااسدة أو  ون باتسةفاسا حيب الفساد واهليمنة والطغيان وي

عدامل أو اديدب أو    ن َيشدتِهرَ ياان أير فني حُيبان التَّاليَس والكما أن الطر
خدول  ن جمدالس تُ ل الداي رجدا لمفكر أو أي شخص قكنه أن ينافُسهُما. 

سويَ   سلطان لتهم شيوتبعبالتسلط ولرجال اجليش جمالس عسكرية وي
ثبدات للتشدابه بدني    إق ُّ أفضل العرا  ُّاحلال دينيًا. لقا كان املثال اإليران

احلر   ، ومثل تلكلطرفنياشة ايين والعسكري، وثبت يف النهاية هشاال
عضدها وميليشديات   تُل ِضا بة تتقَاينيدمل تنته  من املنطقِة، فهناَك ممالُك 

نقالِ  على شلوا يف االفوا قا كانوإسالموية تاُِّمر هنا وهناك كمرتءقة، 
ياس( فأندت مل  ا ة )مرسد كدُب سديَّ  تر العسكِر يف ُبلاِانهم األصليَِّة. حني

 تصبح صاِحَب عقليَّة  أملانَّية . 
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 متى َسينقرُض العرُب؟

يف  صدر احلمدرا   اتيح قمفد  بني باايِه غءو األنالس، ويوم تسدليم 
قوا هدو  سد  جب  احلدءم بدن   عاٍم، ومن يوم إعالن أ 781غرناطة فةة 

 خرونهاية عها اإلسالم، و حيل آ 1031اخلالفة األموية يف قرطبة عام 
نهيداُ ،  اأ االبتى نعرف متى عامًا. هذ  احلسبة ح 461سالطني غرناطة 

تقايٍر تقرييبٍّ  بهاف عمِل ، وذلك َّومن أيِّ سنة نباشُر احلسا  التَّراجع
مدا  كوسدط وشدرقه   ر املتلبحامتى ينقرُض العرُ  واإلسالُم من جنو  
سدبان   إلاالتَّصداي    بدنيَ ا ُقانقرضوا من األنالس. بالطبع، هنداَك فدو  

وقِع امُلتقِّدام  من يف َبينما هُم ا الصلييب الضعيف آنذاك ملسلمني أقويا ،
 مدا قبدل سدقوا    واِصدِل مندذُ  امُلت اجدع امُلتطوِِّ  واملسدلمني يف موقدع التَّر  

ربدد  راُجددِع العالتَّ اِ األنددالس. لكددن ِمددن أيددن ومتددى نبدداأ يف حسدد  
 اِت؟ُفُتوحال اإلسالم ِّ؟ ُ بَّما من نهايِة مرحلِة

الفا ُق احلضا يُّ واالقتصاديُّ والعسكريُّ يؤِّهُل الغرَ ؛ لتدامرِي  
العر  واملسلمني اَن يف ُغُضوِن أسدابيَع، لكدنَّهم يسدريون يف ُمَخطَّدِط     
استعادِة حوِض البحِر وإعادِة العرِ  واملسلمني إىل مناِبعهم، أو تذويِبهم 

كلمدا تطَّلدَب األمدُر،     بهاو   يف أغلب األحيان، وبالقهر كعامٍل مسداعا  
وز َع إسرائيل وسلَّطها على العدر  والفلسدطينيني كنعصدِر اسدتنءاف      
وإهلا   ُمتواصٍل. لكن؛ هل العرُ  واملسلمون اَن يف وِضٍع شدبيه  اداِل   
األناُلِس عناما باأ انهياُ ها؟ اجلوا  الفو ي، نعم. بل وقكدن القدول   

هم ألعوبة يف يِا الغرِ  وحتدَت  إن وضعهم اَن أسوأ مما كان آنذاك؛ إلنَّ
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ةايتِه، ويُرعون يف مءا ِعِه، ويأُكلون مدن ُسدهولِه ويسدتعمُلون أدواتدِه،     
 ويفعُل الغرُ  بالعرِ  ما أ اَد ومتى أ اَد.

احلظريُة العربيَُّة اإلسدالمَّيُة  تدتعلُم العلدوم الغربَّيدُة سدواً  أكدان       
دول املغر  العرب ، وبعا عقود  بلغاِت األم أم لغاِت دوِل الغرِ ، ويف 

من التَّعريدِب الشدكل َّ، فاألغلبيدُة تدتقُن الفرنسدّية أفضدل مدن إتقاِنهدا         
للعربية. يف دول املشرق العرب  ُتداَّ ُس اإلجنليءيدة مدن الصدف الرَّابدِع      
االبتاائ  يف املاا س احلكومية، ومن احلضانة يف القطاع اخلاصِّ واسدِع  

ياون أن يصدبحوا النُّخبدَة .. لديس هدذا بيدُت      االنتشاِ  خصوصًا ملن ير
القصيِا، وإمنا الرغبة اجلاحمة لاى أغلبيَِّة الشُّبَّاِن والشَّابَّاِت بالرحيل عدن  
بالِدهم إىل الغدرِ  .. إنهدا أعدءُّ أمدانيهم أن يدذوبوا يف العدامل الغربد ،        

لاين بعضهم يظنُّ أنه حيتفظ باينه، لكن احلقيقُة أنَّ الغر  يلغ  مفهوم ا
العرب  السائا. يف الغر  لك حرية التَّعُّبا ماُدمَت تعمل وتنتج وتلتدءم  
بالقددانون، وحتددةم حريددات الغددري، أي؛ إنهددا الَعلمانَّيددُة. ولددذلك جنددا  
املهاجرين الذين ما كانوا لينجءوا شيئًا يذكر يف باِلدهم، يباعون يف بالد 

سدتو ُد الغدرُ    الغر  العلمانية، بالرغم من كونهم مسدلمني. هكدذا ي  
أفضَل األصناِف من املءا ع لسِّدا احلاجدِة ولتدذويِب ُفدرِص اجملتمعدات      
امُلصا ة، اليت ُتعِّلُم وتربَّ  وتنتج األجيال؛ خلامة الغر  بأقلِّ الُكلدِف،  
لكن هذ  اجملتمعات اإلسالمية ترفض العلمانية؛ ألن جمموعة علماِ  ديٍن 

لكفر، وهذا يف حِّا ذاِتِه اتَّهام لكل جهلٌة صو وا هلم العلمانية شى   من ا
املغةبني، وكل املتمنِّني للدهجرِة والسداعني هلدا بدإنهَّم كفدا ، إلنهدم يف       
 الغر  يعيشون كعلمانيني سوا  أكانوا مقرين بذلك أم أغمضوا أعينهم. 
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با    أحدا األسد  هاجرين ملهاالستفادة الغربية من مءا ع إنتاج ا
لرغم من افيًا، على ة جغراسرععر  واإلسالم باليت متهل عملية دحر ال

عاادًا األكثدر اسدت  فضدل و األ أن الاحر حاصدل عمليدًا. اهلجدرة بانتقدا     
 ملمدوس  ا إجنداز غدري  ، وهذبقنيللخامة تعين زيادة نسب اجلهل بني املت

اك مدع غالبيَّدِة   االت االحتكد حد ِن يف َعيدا ولكنه قطعًا ظداهر لل للعني اجملرَّدِة 
مية تندتج أفضدل   ياندة اإلسدال  والا لعدر  اوُل بعدض اجلهدال  إنَّ   امُلتبَّقني. يق

  ولاوا مسلمني، آٍن، فهؤال به يفوكذ العلما  واألدبا  يف الغر ، هذ  حقيقة
لغدر  متدى   اا يف مسداجا  صدلوُّ قدا ي و مبا تربوا ضمن التُّراث اإلسالم ، و

ي ُا الدذ ليه هدو البلد  حوا عأصب أ ادوا، لكن الذي جعلهم وصو هم على ما
ي؛ علمانيَّتدُه  أهج تعليمده،  ومنا ماع قوانينه ومناخه االجت انتقلوا إليه ..

بدِا ملدن يريدُا.    ندِع التعُّ من دون مد يدة  وإبعاُد الاين عن ُسَنِن احلياة اليوم
إلسالم، عروبة أو ائهم للتماهكذا؛ ولذلك أصبحوا متفوقني، وليس الن

 ولو بقوا يف بلااِنهم ملا أفلحوا.

مليون عرب  يعيشدون خدا ج الدوطن العربد ،      70ًا يوجُا تقريب
وهناك أعااد إضافية من أبنا  اجليل الثان  والثالد  وُلداوا يف املهداجر.    
هلؤال  أدوا  ظاهرة حي  يقيمدون، يف التجدا ة واالقتصداد والسياسدة،     
ويشكلون نسبًا سكانية عالية يف بعض بلاان املهجر، كما إنهدم حيولدون   

العربية أكثدر مدن مخسدني مليدا  دوال  سدنويًا. لدن       ألقا ِبهم يف الاول 
خنوض يف التفاصيل؛ إلثبات هذ  احلقائق، ولكدن النظدر للمتدبقني مدن     
مئات املاليني يف الداول العربيدة ُيظِهدر الكدوا ث احمليقدة بأوطدإنهم ..       
كوا ث كلها من صِنعهم، أو من قلَّة ُصنِعهم وصنيِعهم وحيلدِتهم. فدال   
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اليت تكسر ظهر الاول العربية إال وتكون مدن   توجا مشكلة واحاة من
صنع األبناِ  املتبقني على أ ضهم، بينما املهاجرين ينجحون دققراطيًا يف 
برملانات الاول امُلضيفِة و ئاِسدتها واقتصداِدها وأمنهدا. ولندا أن نتصَّدو       
حجم جناِحهم االقتصادي اإلنتاج  من مقاا  ما حيولو  كمنح ألقا بهم 

دوال  من كل مغة  سنويًا، ولو  700لعربية، والذي يعادل يف الاول ا
افةضنا أن كل واحا من السبعني مليون مغة  يتربع ألقا به يف الوطن 
العرب  بعشرة يف املئة من دخله، فهذا يعين أن واحاًا منهم كبريًا كان أم 
صغريأ أم متقاعاًا لايه متوسط دخل سدبعون ألدف دوال  سدنويًا. وإذا    

لسبعون مليون يتربعون بمسني مليا ًا، فما هو  أس ماهلم؟؟ إنها كان ا
قصة جناح ملن يهاجُر ويهرُ  جِبلِا  من واقٍع َيحُكُمُه امُلتخلَّفوَن امُلتءِّمتوَن 
واالسددتغالليون والعسددكريون الددايكتاتو يون، ويرتددع فيدده شدديو      

  الايناصو ات العشائرية؛ وهلذا يهر  كل من يسدتطيع اهلدر . هدؤال   
اهلا بون هم بدالطبع اخلرجيدون وأهدُل االختصداص وامُلفكِّدروَن، ومدن       
لددايهم ُ وُح املغددامرة والقددا ة علددى التعددايش مددع الغددري واسددتيعا   
امُلجتمعاِت والقوانني املختلفة عما  كن اليه املتبُّقدون واعتدربو  أسداَس    

 الاِّين والانُّيا.

 ُمتخلدف  عدن أدا    حني ننظر إىل حاِكم أو جهاٍز إدا ًي أو جيٍش
مهامه بالشكل السليم، أو مدواطن مكسدو  األندف ومسدلو  اإل ادة،     
اتكال ٍّ يقبل الواسطة ويتقبل الفساد، فعلينا أن نتذكر أن هؤال  هم قداع  
الصحا ة، وليسوا وجهها الطدازج .. وهكدذا نعدرف سدر مدا يداو  يف       

فهذا معندا    املنطقة. حني يكون الوضع السياس  مةديًا يف أي بلا عرب 
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الوضع العرب  احلدال  أسدوأ مدن األندالس يف     تردي بقية األوضاع .. و
تقاسدم  تعصر الطوائف: اإلمرباطو يات الفا سدية والةكيدة والروسدية    

وليسوا مدن ضدمن    ،شطرنج يف اللعبةالقطع كدول املنطقة بينما العر  
 ..فلسطني  أم العراقأم سو يا أم اليمن أم يف ليبيا أكانوا  سوا  الالعبني

إسرائيل  تفاوض ذاتها حول حجم الضم وشدروطه وتتجاهدل وجدود    
مصدر؛ ال تتداخل فيمدا جيدري يف      .. سلطة خا ج إطا  اخلامدة األمنيدة  

فلسطني، وال حتذ  إسرائيل مدن جدرا  الضدم ولدو بتجميدا اتفاقيدات       
السالم، بل أن الرئيس املصري يهداد بالتداخل يف ليبيدا عسدكريًا بينمدا      

جء ميا  نهر النيل عن مصر والسودان اللذين ال يتفقدان علدى   أثيوبيا حت
سياسة موحاة  ا  أثيوبيا. دول املغر  العرب  تقف متفرجة عما جيري 
يف ليبيا من تاُّخالت خا جية عسكرية سوف تؤثر على بلاانها إن آجاًل 

 أو عاجاًل وكل منها يف خصام مع جا اتها. 

حتاصُر بعضها، وتقاتل يف اليمن دول اخلليج العرب ؛ متخاصمة و
املسكني، و وع أهله املنقسمون على أنفسهم، كمدا أنهَّدا تشدجُِّع علدى     
تو يط مصر يف ليبيا؛ ك  تتصاى ملخططدات تركيدا بإقامدة إمرباطو يدة     
عثمانية جاياة .. هدذا بينمدا أهدُل ليبيدا يشدا كون يف التَّدامرِي الدذَّات َّ        

م، متامًا كما يفعل أهدل فلسدطني مندذ    ويتحالفون مع الُغربا  ضا بعضه
عقوِد يف صدراٍع سياسد ٍّ ومدال ق وُسدلَطويٍّ بدني ةداس حليفدة إيدران         
واإلخوان املسلمني، وفتح والسلطة حليفتا إسرائيل بعا أن ختلدى عنهدا   
بقية العر . وياع  الفلسطينيون أنهم أهدُل الفهدِم واِلعلدِم والسِّياسدة     

قة ال قا سون أجبايَّاِت امَلنِطدِق وال يتعلمدون   والنِّضاِل بينما هم يف احلقي
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من كل  ربتهم مع االحتالل، ولوال نشاطات الفلسطينيني يف املهجر ملا 
تذكر أحا ما جيري، وملا وجات مقاطعة لالحتالِل، وتأييا للقضية الديت  
قتلها أدعيا  القيادة من األبنا  الباقون يف الوطن امُلتقاتلون علدى كرسد ٍّ   

القوائم، وعلى ُفتَاِت الُفتَاِت. املالحظ مرة بعا االخرى هو جناح مهءوز 
اهلبات واالنتفاضات وتأثريها على العاو، حني تنعام القيدادة الرمسيدة   

 هلذ  اهلبات واملقاومة!

عناما احتل اإلسبان إشبيلية ابقوا على سدكاِنها املسدلمني لفدةة     
خا ف اجلميلة، وخامدة األ ض  انتقالية  .. شغلوهم يف بنا  القصو  بالءَّ

والء ع لتأمني الغذا  للسادة، وعناما استكملوا اسةجاع كل األندالس  
طردوا السَّكان املسلمني، و فضوا من تنصر منهم وسلبوا كلِّ أمالِكهم. 
يف املراحل النهائية صا  اجلنود عنا املدوانئ يطلبدون مدن امُلسدلماِت أن     

نُّقود امُلخبأة يف املالبس؛ لينهبوها .. وكدان  يتنطَّطَن؛ ليسمعوا خّرَخَشَة ال
هؤال  عناما يصلون إىل الَبَر امُلقابل من حيُ  جدا  أجدااُدهم، جيداون    
ِعصابات   مسية وغريها تقشُطهم ما تبقى معهم .. هكذا وبعا أكثر من 
مخسة قرون من هجرة األنالسيني مل تتحول بالد املغر  العربد  إىل مدا   

كان إبااُع األنالسيني يف أجوا  وظروف غري متوفرة  يشبه األنالس، فقا
يف مكان آَخَر. وجملرَّد امُلقا ندة فقدط، قكنندا اَن اَنتبدا  إىل حقيقدة أن      
الفلسددطينيني خيددامون مبوافقددة سددلطتهم االحددتالل اإلسددرائيل  أمنيددًا  
واقتصدداديًا، بددل هددم مددن يددبين املسددتوطنات، ومددن يسددتهلُك اإلنتدداج  

فع الضرائب لاولة االحتالل .. ُو َّمبا يتمُّ تنطديُطهم يف  اإلسرائيل ، ويا
مرحلة قادمة، و مبا أيضدًا إذا هداجروا لكنداا أو أي بلدا بنظدام حمدةم       
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ستجُاهم يُباعون، وإذا استقرُّوا يف ايمات الاول امُلجاِو ِة ستمُّر ألدف  
 سنة  وهم ينتظرون.

رو  ه أيدام احلدد تد ذ باايمندد امُلخطَّدُط الغربد ُّ متطددو  مدع الدءمن    
ان حتت وسط الذي كر املتلبحالصليبية .. واهلاف منه اسةجاع حوض ا

جيدب   جناز اهلداف إن أجل مع؛ االشراف الرومان  قبل اإلسالم، وبالطب
ه مدن حمتدوا ،   بعا تفريغ لعربيةارة هءقة اإلسالم، وأعادته إىل شبه اجلءي

ك. ز َع إىل ذلد شدري  يبية يلصلونءع االبه. كل ما حاث منذ الغءوات ا
ق التهايدا مدن   عايتها خللد على   قامُقوًَّة ماعومًة وسط العامل العرب ، و

مدع   كيدا وإيدران  شدرك تر ، أالقلب .. وخلق طوقًا حول الوطن العربد  
رغم مدن  تان علدى الد  الاول التزحلف الناتو أيام أتاتو ك والشا ، وال 

وا ِدهم. دول هدب ملد  النَّالعر  والى تغري احُلكام متا سان دوَ  اخلِانِق ع
دو   يل، ثدم ظهدر  إسدرائ  مدن  جنو  املغر  العرب  اليت ُدِعَمدت سدراً  

صدر عدرب   ميف تهايدا   تشا ك ثم أثيوبيا اليت و دت )الفالشا( إلسرائيل
 سِّا النَّهضِة. 

مصر؛ مستهافة دومًا كوُنها قلب األمَّة العربيدة، وقوتده البشدرية    
د سالم مع إسرائيل والغر  إال وأمله املستقبل . وعلى الرغم من وجو

أن األمر بالنسبة هلم قابل لالنقال  يف حلظات ، لذلك خلقوا فكرَة سدا  
النهضة األثيوب  القاد  على إزالة مصر والسودان عن وجده األ ض ..  
حتى لو قبلت أثيوبيا كل االحتياطات والشروا املصرية والعامليدة فلدن   

غدا ة جويدة واحداة أو بضدع     يتغري بالنسبة إلسدرائيل والغدر  شدئ، ف   
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 73صوا يخ )كروز( تامر السا، وستءيل مصر والسُّودان. سعة السدا  
مدة عدن سدطح البحدر،      4000مليا  مة مكعب اءندة علدى ا تفداع    

وبالتال  إذا انها  السا سيغرق السودان، ويامر السا العدال ، وتغدرق   
اُّ أقديم عمداًا   امليا  مان مصر وقراها حتى الالتا واإلسكنا ية. هذا السَّ

كيلو مة مدن احلداود مدع السدودان، أي ال فائداة منده        40على مسافة 
عمليا لري أ اض  أثيوبيا اليت متلك أ بع أنها  أخرى تصب يف احملديط،  
وكان األفضل لو اقيم السا على أحااها قر  العاصمة واملان والقرى 

قا حتجب املدا   ومركء البالد. املشكلة ليَست كما يظن الناس أن أثيوبيا 
عن مصر والسودان، ولكن أن ُتطلق علديهم املدا  بعدا مدلِ  السدا، أو      
ينها  لسبب ، أو َخر خصوصًا مع وجود تشكيك هناس  يف األ ضية 
والبنا . أضف لذلك عالقة إسرائيل مع أثيوبيدا، بدل حتدى لدو جداَ ت      
حكومُة أثيوبية مؤياة للعر  ومصر سيبقى وجوُد هدذا السدا مصدا ًا    

 خطر الفادح األشبِه بيوِم القيامِة لبلاين عربيني كبريين. لل

بينما دول املغدر  العربد  وليبيدا عداجءة عدن التعامدل مدع أي        
مشكلة، سوا  أكانت جائحة كو ونا، أم تعريب اللغة، أم تدوفري العمدل   
ودفع التنمية، أم حسم أي حر  مع بعضها أم ضا جريانها، فتبقى دول 

حتدويالت أبنائهدا يف دول املهجدر إىل أهلددهم يف     هامشدية معتمداة علدى   
الربوع املغا بية، ومعتماة على السياحة األجنبية والتشمس فوق الرمال 
وتقايم اخلامات للسدياح، وةدايتهم مدن إال هدا  احمللد  .. وبداون       
التحويالت والسياحة ُتسٍُّبح الشعو  امدِا  بِّهدا، وختتلدف يف فتداوى     

نع وال إنتدداج ذات بددال، بددل إن التصددنيع الددءواج والطددالق، فددال مصدد



- 74 - 
 

الء اع  من الا جة الثالثة مبقداييس العدامل. مجهدو  الداول املغا بيدة يف      
فرنسا وبلجيكا وغريهما من الداول األو و بيدة هدم دينمدو االقتصداد      

 الصناع  واإلنتاج الء اع  !! 

يا لعراق وسدو  اتالها وك، فلسطني الباايه وال زالت حتت اإلنها
ريداون،  عبدون كمدا ي  ن يتالخدري بيا ولبنان؛ ليصبح مُصريها يف يدا آ ولي

اعًا قدا خلقدت صدر   فخلليج ل اوكيفما يناسبهم، ويفيا اططهم، أما دو
  طائفيدة،  راند  ألسدبا  ر اإليخلطاذاتيا داخليًا، ومن ثم فشلت يف حتييا 

لعدراق علدى   اتحمديس  ليج بل إن السبب الطائف  هو الدذي دفدع اخللد   
يدع خدائف   ن اجلماَولثمان سنوات ضا إيدران،   خوض حر  طاحنة

ة .. يف السياسد  سدالم  اإل وخاسر، وأصبح يف خطر نتيجة لفشل النهج
ع اجلءيدة  علندًا بداف   تطالب ليتاكل األموال تصب يف اخلءينة األمريكية 

 حلاِل األنالس .اُ  اركتإنه متامًا  مقابل ةاية املسلم من جا   املسلم ..
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 َنُة واخِلذالُناخِليا

األقدل،   خلدذالن علدى  ، أو اانةقليلٌة ه  الاول اليت مل متا س اخلي
ا مدن الداول   ا وأخواِتهد ا اِتهد ى جِضاَّ القضية الفلسطينيَّة، أو ضا إحا

مُلباِشدِر مدن   الى الفعِل عقتصُر  تالالعربية األخرى. اخليانُة ضا فلسطنَي 
اَنت بالنُّكوِص ن بالفعل خ َتُخن ملمعظم دول العامل يف أزمنة متتالية، فم
لديت وقعدت   املتحداة ا  األمدم   اتعن دعم احلقِّ والقوانني الاولية وقرا

 نشدمل  لعربيدة، وال لداول ا ن اعد عليها تلك الاول. لكننا هنا نتحداَُّث  
ن على لعر  يكر وارى أن لن حتى الاول اإلسالمية غري العربية، ذلك

كدل حداث     األندالس. علوا يفا فكمالتوال  خياَنَتُهم لبعضهم ولايِنهم 
نالسد ،  السدقوا األ  تدا يخ  يف عرب  يف العقود املاضية  دا لده  ديفداً   

الرحيدل عدن   اهلءقدة و  إعدالن  بقتسد وواقعنا اليوم أشبُه باأليَّداِم الديت   
 ناك.هالعر  م وغرناطة، وقصر احلمرا ، وانقراض اإلسال

ضدوا علدى   ذين حرَّالد  خيانُة العدر  لليبيدا، وخصوصدًا أولئدك    
 ، ودعمدوا امليليشديات، متامداً   2011الفوضى ضا نظام القذَّايفِّ ونهايتده  

م، وأضديف  نفُسده أ م. اخلوَنُة هد .كما فعلوا يف سو يا وقبلها يف العراق 
لغدداز علددى للددييبِّ والددنفط ا اإلدديهم الحقددًا تركيددا أ دوغددان الطامعددة يف

يج وتركيدا  ل اخللد ن دوأه جل  لكنالسواحل. ما ال ُيعَلُن أمام الناس، و
. وقبل تول  دفه ل السُّنِةهم أهقتِليتصا عون على قيادة اإلسالم السُّين ب

عدالن  إإىل د جدة   لشديعية اان القيادة تراهمُ زج بهم يف صراع ضدا إيدر  
 طقة.  املنيفها حتالفات مع إسرائيل  ضا إيران وأذُ ِع
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بنان، ل يب اقتصادىل خترى إهذا الصراع الطائف  السين الشيع  أد
لذي قتل أهدل  و الصراع اِخ، وهسُّووضع البالد على حافة اهلاوية والتَّف

 ويف املقامدة  ل شد  ، ن كد مد اليمن وتسبب يف تامري جيل كامل يعان  
ِة الوهَّابَّيِة ضا ، أو السنيلعربيةاية اجملاعة واملرض الناتج عن احلر  العرب

من بشر وحيوان  حليوات فيها، وكل يمناحلوثيِّني الشِّيعة، وضياع سنَِّة ال
ع ر سدكان قطدا  ُيحاصد  لذيوز ع وحجر. وهو الصراع السين الشيع  ا

ينمدا   لبندان، ب يفاهلل  حدء  غءة اجة أن حركة ةاس صايقة إليدران و 
طدر  قريها دولة ت مع غاصرمصر تشا ك يف احلصا  برغبة سعودية، وح

لب بقيدادة  اخر امُلططرف اَال صايقة تركيا واإلخوان املسلمني، أي من
 اإلسالم السُّينِّ.

لبندان علددى صددغر مسدداحته اجلغرافيددة إال أندده يعكددس بوضددوح  
إشكالية الصراع الطائف  بني دول املنطقة وقواها. يف هدذا البلدا توجدُا    
كل الطوائف اليت مل تكف عن االقتتال منُذ نهايدة االنتدااِ  الفرنسد ِّ،    

و  بعض الطَّوائِف على وفشلت كل حماوالت التوافق والتَّحاُصص لشع
أفضليتها، وهضم حقوقها .. وما حيصل يف لبنان داخليًا هو ما يداو  يف  
املنطقة بني الاول، وأصدبح اَن يداو  داخدل طوائدف بعدض الداول       
وفئاتها مثل، العراق واليمن وحتى الّسعودية والبحرين ومصر، أو بدني  

ويدت واجلءائدر   فئات تعترب ذاتها مهمشدة وغريهدا يف بلدااٍن، مثدل؛ الك    
والسودان. الصِّراعاُت على ُأسٍس سياسَّدية  يف اإلقلديم قليلدة باملقا ندة،     
مثلما حياث من شقاق وانقسام يف داخل ليبيا، وفلسطني، أو بني املغر  

 والصحرا . الصراعات املشحونة طائفيًا ه  السمُة السائاُة.
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ا أن عاصر جناملاي  واحل هكذا وعرب عشرات األمثلة من التا يخ
ق خلف تأمني   أو انسياة لغباتيجالعر  خيونون ذاَتهم بفعل أنان ، أو ن

منداطق   انوا أمدرا  ن مدن كد  ا أالكرس . إذا ُعانا لقضَّية فلسطني سدنج 
لسطني مقابل هودية يف فيدولة  قبلعربية فقرية اتفقوا مع اإلجنليء على ت

را  مدن األمد   هما خصدوم م ض فعهم إىل د جة األمرا  وامللوك ودعمه
يتجَّسسدون   يل ُملوكداً إسدرائ  ولدة اإلقليميني اَخرين. وجنا بعا إقامة د

سدرائيل   قامونها إلات، ويلسعلى مؤمترات القمة العربية ويسجلون اجل
 لوبياتهددا يفئيل  وسددراإُعربددوَن صددااقة، وبددال دعددم غربدد  بواسددطة 

طينية لسقاومة الفية واملعربواشنطن. قبل ذلك وحني تقامت اجليوش ال
اندًة  وقدادتهم هُ  العر  لوكمعسكريًا ضا العصابات الصهيونية، تقبل 

 وبا، فصدا ت  ات من أووالقوَّ الحمكَّنوا فيها اليهود من استجال  السِّ
عددام بش العربيددة للجيددو مددُرهلددم الغلبددة، وصددا ت بعددا اهُلانددِة األوا

ا قدرا   ن  فضدو دة هم الدذي والقا لوكاالشتباك، ثم بالتَّراُجع، وهؤال  امل
لنقمدة  االرفض خوفًا مدن   .. قيل إن ذلك 1947التقسيم لفلسطني عام 

ء ُحكِمدِه  ياات بتعءيد لى تأكعصل الشعبية، لكن احلقيقُة أن كاًل منهم ح
ان كد مدة. وهكدذا   ر  قادي حأيف إقليمة؛ لريفض التقسيم ويتخاذل يف 
  رطبة.قفة يف الحال ممالك األنالس بعا إعالن نهاية اخل

يانُة ال تقتصدُر علدى القدادة العدر ، فهد  نتيجدة لتفداعالت         اخل
ُمخطَّط  هلا مُنذ زمن، وتنهش يف اجملتمعات من القمة إىل القعر، أصبحت 
مما ستُها كخيا  طبيع  ال بايل عنه. باون فلسفات ُمطولة ، فلدو نظرندا   
إىل اجملتمع الفلسطيين وهو املتضرِّ  األول من وجود إسرائيل سدنجُا أن  
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لقيادات الرَّمسَّيِة على أنواعها وخالفاتها األيايولوجية أصبَحت عميلة ا
وخائنة لذاتها وشعبها وقضيتها. عقود متتالية من الكذ  القيادي علدى  
الناس حتى اتضح أن الرئيس خائن للمبادئ، والقيادات األمنية عميلدة  

اد علّنيًا وتنشُط ضا شعِبها لصاحِل العاو، وال نتحداث هندا عدن الفسد    
املال  والفشل اإلدا يِّ، فهذ  توابع ومنتجات طبيعية إلءاميدة للخياندة.   
حركة ةاس ه  اأُلخرى حتولت إىل اخليانة للقضية واال تءاق والتسول 
والتجا ة بالقضية. واحلقيقة أن إسرائيل  خلقدت احلركدة اإلسدالمية يف    

ُله، ثدم  قطاع غءة قبل االنتفاضدة األوىل؛ لتواجده التيدا  الدوطين وُتشدغ     
حتولددت احلركددة اإلسددالمية  إىل املقاومددة ُبعيددا االنتفاضددة، وفجَّددَرت   
الباصات اإلسرائيلية يف )تل أبيدب(، ففدازت بشدعبية كدون الفلسدطيين      

يطر  لصوت الرصاص والتفجريات بني اليهود. حني تصات إسرائيل  
حلماس عادت هذ  حلماية ذاتهدا ومصداحلها وكراسديها، وانضدمت إىل     

سلطة عمليًا بالرغم من اجلعجعدة السياسدية املضدادة. كالهمدا،     افعال ال
السلطة ومنظماتها، وةاس وأخواتها، يرفضون االستفادة مدن العنصدر   
اإلجياب  الوحيا التَّفاق )أوسلو(، وهدو التطبيدق الداو ي لالنتخابدات     
الرئاسية والتشريعية، وهم بذلك يقتلون شرعية قضيتهم ُحبًا يف التمسك 

 من دون انتخابات بالكرس  امُلهةئ.الفردي، و

لكن ملاذا ال يثدو  الشدعب الفلسدطيين علدى العمدال  بدأنواعهم       
بالرغم من تكدرا  ثو اتده وهباتده وتضدحياتة ضدا قدوات االحدتالل؟        
اإلجابة متشعبة، فالشعب يرى أن الثو ات العربية تدؤدي إىل اخلدرا .   
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السياسدة املؤديدة إىل    لكن السَّبُب األهُّم أن هذا الشعب سقط يف وحدل 
 األنانية التحءبية املستعاة ملهادنة احملتل. فكيف ذلك؟ 

علدى   ال  الءاحفه  البو، املستوطنات اليهودية املرفوضة دوليًا
هددذ   فلسددطيين ..صددري الاملاأل ض والتددا يخ واجلغرافيددا والسياسددة و

يقتطع  ليتض األجو  ال، وبعألكااملستوطنات يبنيها الفلسطينيون مقابل 
عدن العمالدة    ية النا دة لتشدغيل ة اقادة فلسطني جء ًا منها .. نعم العمالد 

ينية ادة الفلسدط ن القيد مد يق واخليانة للذات تتم من بعض الشعب بتنسد 
عدم  اس؟ نند لاوكيف سيعيش  وإ شاد وفوائا منها. سيقال ملن يعةض:

  جوٍم.ُنس مخيعيشون بتحويل االحتالِل إىل احتالِل 

قهر ، أقتصاد  ويتله وب حيب ُمَحتلٌّ ياعم إنتاج شعال يوجا شع
ائع يفضدل البضد   حيانداً ل أبد لكن الشعب الفلسطيينُّ يسدتهلك طوعدًا،   

يدة الشدعب   فاهَّ  هدذا يعدين أن   جا.اإلسرائيلية على اإلنتاج احملل  إذا و
وال تدأت   طيين. األمد الفلسد  الكاإلسرائيل  قائمة بشق كبري على االسته

اس شخصد ، والند  ئل  اللعدا اخلا ج  الداول  أو ا  لفلسطني من الاعم
 تستهلك به اإلنتاج اإلسرائيل .

السددبُب الددرئيُس لددذلك أن اخليانددة أصددبَحت سددهلًة وتنافسدديًَّة،  
ومما سًة من أعلى املستويات عالنية، سوا  أكان على صعيا املسدتويات  

اة الفلسطينية أم العربية الرمسيدة، والواقدع أن الشدعو  العربيدة صدام     
وتقداطع التطبيددع االقتصددادي والثقددايف مددع إسددرائيل اكثددر ممددا قا سدده  
فلسطينيو الااخل يف الضفة والقطاع، الذين يظهرون بسدالة يف املقاومدة   
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والتضامن الشعيب حني تلوح يف االفق عوامدل وحداة وطنيدة كفاحيدة،     
 وينسون شأن املقاطعة يف اوقات اهلاؤ.

ًة يف الوطنية، اَتها قمَّعترب ذتت تيا ا ختاذل القيادة الفلسطينية أفرز
يليَِّة إىل إدا ة ِة اإلسدرائ لسُّدلط  اوه  التيا ات الديت تتمندى أحياندًا عدودةَ    

كَمد   ُح أي؛ اسدتباال  الضفة والقطاع على حسدا  السدلطة وةداس،   
نى البعض قة القرن متا ت صفجني السُّلطة وةاس ُاكٍم إسرائيل ًّ. وح

 كدل  يفائيل رسد . أي؛ دولدة إ لاولة الواحاة .وعمل على تطبيق فكرة ا
 الطة وةداس.  ل للسدل بداي فلسطني من النهر إىل البحر على حسدا  و 

إلسدرائيل،   وى التسليمسواحاة ال يوجُا تفسري آَخُر لتأييا فكرة الاولة
نتصدر  موافقدة امل  لده مدن   بدا  إذ إن طرح الفكرة وحتى يدتم تطبيقهدا ال  

سدلطات   قداومني أي؛ ري املغ ملهءومنياإلسرائيل ، وهذا لن يقتسم مع ا
سدعى إىل  ت؛ ألنها رة أصاًللفكاإدا ية وادوا  سياسية. وإسرائيل ترفض 

تيدة للاولدة .. مدن    اود التو اىل احلع إدولة  يهودية  توا تية  متهيًاا للتوس
 النيل إىل الفرات. 

هذ  ه  نتائج اخليانة والتخداذل املتدا ج، متامدًا كمدا حداث يف      
، وصواًل إىل الطرد واالنقراض، ال جايا يف األفكا  واملدنهج،  األنالس

ولكن الظروف قدا تدتغري بدالطبع. ولألماندة؛ فهنداك فدا ق بدني أمدس         
عدام .. األنالسديونُ طدِردوا     500األنالس وحاضدرنا بعدا أكثدر مدن     

بالعنف والتَّعنيف من بالِدهم، أما عر  اليوم، وحتاياًا األجيال الشُّابُة، 
إىل اهلجرة من بلاانهم إىل الغدر  ويتّمنونهدا، وهدم علدى      فهم يسعون

استعااد لافع ما لايهم من النُّقود، بل واالستاانة مقابل حتمل تكداليف  
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مغاد ة بالدهم. وللمءيا من األماندة فاملقصدود بدالعر  هندا جغرافيدة      
الوطن العرب  ما عاا دول النفط اليت ُتغاق على مواطنيهدا؛ ليحدافظوا   

و ضاهم، إذ توفر هلم فرص التعلم يف الغدر  والتطبدب   على صمتهم 
فيه، وقضا  الصيف يف منتجعات العدامل، أي إنهدم ليسدوا ااجدة لدةك      
بالدهم ومرتباتهم ومكاسبهم اليت ُيحَّصلونها مقابل الصَّدمِت وامُلوافقدة   

 وامُلبايعة .. أي؛ مقابل ُفتات  ماديًّ من الكعكِة. 
لداي   غبدة اهلجدرة     فقدط  اندة ال ُينمِّد  اخلذالن الذي يوِّلدا اخلي 

قية اُلبلاان نطبق على بحلال ياكن األجيال الشابة العربية من اجلنسني، ل
ول التَّحُّر  دفشل  ةاالظاهرة ولي اإلسالمية مهما كان أنتماؤها الطائف .

حتدةُم   و دينيدة ال أسدكرية  عمة الوطين من االستعما  األجنيب، فه  أنظ
ندة والفسداد   تعمق اهليما ي، وإلدالتال  تعيق التجايا الاقوقراطية، وبا

كدم  مدن عدودة احلُ  مندذ ز  لونبفعل التسلط. إذا كان الفلسطينيون يفضد 
بعدا تفجدري   وني يفإن اللبنان ية،العسكري اإلسرائيل  بال قيادتهم الوطن

فضدهم   ، ويعلندون  لفرنسد  اا  مرفأ بريوت طالبوا علنًا بعودة االنتدا 
مَّدا يف سدو يا   ن نهبها. أوفًا مة خونات مالية أو عينيتسليم الاولة أي مع

، أو لجدو  للغدر    وا الختافقا ترك أكثر من نصف السكان بالدهم وا
الد املغدر   لشدابة يف بد  اجيال األ للجريان على األقل. وبالتأكيا فغالبية

 ية.مالالعرب  حتبذ  كو  البحر إىل الضفة الش
صدُل  سدرائيل توا إتال : الل كالصو ة الشاملة ملا جيري من تفاصي

، وه  بدذلك  التو اتية اودهااية نهَجها واططها؛ إلقامة الاولة اليهود
 . ويلة األمارية وطقص تسخر األفعال املباشرة واألخرى اخلفية
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اًا سدين، وحتايد  الم الإلسد االاول اإلسالمية  تتنافس على قيدادة  
ا بداعم مدن   كيد ا ترضر، السعودية باعم من دول خليجية أخرى ومص

(، وهدذا  )ةداس  طنيقطر ونصف ليبيا ونصف السدودان ونصدف فلسد   
عم ربية باعظم الاول العوتسبب يف خرا  مل 2011الصراع احتام منذ 

 مال  وعسكري ميليشاوي ضا بعضهم.
اق ونصدف  ف العدر نصد  تنافس شيع  سين بقيادة إيران، ومعهدا 

الثدو ة   حتام بنجاحالصراع ا البنان وبقية سو يا وتلويح من ةاس. هذ
بالتدال  ط  م  كلده، و اإلسدال  املاخلمينية اليت أعلنت تصاير الثدو ة للعد  

كاندت أطدول   فيدران،  إل تأليب حكام اخلليج لصاام حسدني؛ ليتصداى  
وا ى صداام وسدق  يج  علخللاحُلرو  وأعظم اخلسائر حتى االنقال  ا

ائِر البشريِة، اليني اخلسمنا عن هي  العراق حتت اهليمنة اإليرانية .. احلا
 كا ثية.النتائج الونوية، ملعوما ال ُيحَسُب من اخلسائر املادية وا

 حدر املتوسدط  يت البفَّضد بهاو  تام يستعيا الغدر  هيمنتده علدى    
سدكريًا،  م  اهلدش ع اإلسدال  كمالشرقية واجلنوبية، ويستخلُصها من احُل
تصداي  شدكال عداة ت  بدا وبأ و وأوالفاشل اقتصداديًا واملنسداق ثقافيدًا.    

بندان،  تتداخل يف ل وسدط، و ملتاحملاوالت تركيا التوسع يف جنو  البحدر  
بُوسدع  ب سدو يا. و  ختريد يفًا وكأنه حتت انتداابها، ولعبدت دو ًا  ئيسد   
لعربد   اول املغر  بني د توىأو وبا متى أ ادت تسعري اخلالف بأي مس

م د حتمُّلده  جدة اسدتعاا  ديت هدو  توقأو داخل كل منها .. امُلتحكَُّم يف ال
 النَّتائَج. 
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 ِصناعُة االنتصاِر

باملصاحل،   ، ويربطهاالتكراووة للُمنتِصر  واُيته اليت يفرضها بالق
خصوصًا  لءمن حقيقةح مع اتصبفوُ مبا بالاين أو األخالق أو التحضر، 

ومدًا قدوة   دلقوة يغلب منطق ا، فإذا مل ينجح املهءوم يف التصاي الفعل 
ودة ملا قبدل  عتا يخ. ال ِل والُصوكالم واستشها باألاملنطق مهما تنمق ال

رب ع اجلميدع عد  مد ا حصدل  مد ذا االنتصاِ  إال بانتصاٍ  ُمضاد أفضدل. هد  
واملسددلمني،  الددروم،، والتددا يخ، مددع اإلسددكنا  األكددرب، والُفددرس   

 العدامل،  ربواإلجنليدء عد   كيتني،مريوالصليبيني، واملغول، واإلسبان يف األ
 لآلن. رياي ، وما زال جيومثلهم؛ االستعماُ  احل

جا  يف ُعنوان صدحيفِة نيويدو ك هريالدا     1917ديسمرب  11يف 
عاٍم من  673األمريكية: "القاس أُنِقذت بواسطِة الُقوَّاِت الربيطانيَِّة بعا 

حكم املسلمني." كدان ذلدك اخلدرب َيِصدُف دخدول اجلندرال )اللدنيب( إىل        
اإلسالم  فيها. مئة ألف  مدن  فلسطني والقاس، وإنها  احلكم الُعثمان  

جنوِد اجلنراِل اإلجنليءي كانوا من املصريِّني، والبقيدُة مدن اهلندوِد وبقَّيدُة     
الدداول امُلسددتعَمرِة حتددت قيددادِة بعددِض الضُّددبَّاِا اإلجنليددء. أمددا حسددا  
السنوات يف اخلرب الصَّحف ِّ فاملقصود به منُذ طرِد صالح الاين األيدوب   

والقداس   1917ِلهم القاَس لسبعني عامدًا. ومندذ   للصليبيني بعَا احتال
أي قبَل شهٍر من  1917خا ج السيادة العربية أو اإلسالمية. يف نوفمرب 

احتالل اإلجنليء للقاس، كانت احلكومة الربيطانية قدا سدلََّمت املنظمدة    
الصهيونية وعا )بلفو ( الذي قِّهدُا لاولدة يهوديدة يف فلسدطني. وقبدل      
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و وُّبيون، اإلجنليدء والفرجندة والدروس )قبدل الثدو ة      ذلك بعام كان األ
البلشفَّيِة( قا وضعوا اطط )سايكس بيكدو(، وقسَّدموا منطقدة الشدرق     
األوسط فيما بينهم، أي؛ حتايُا َوَ ثِة اخِلالِفة العثمانية املريضدة قبدَل أن   

 متوَت. 

  ل اخلدا ج التَّداُّخُ  ات، ووَّبعَا مئة عام وعشراُت احلُروِ  والثد 
ُة، لقناعد ا تأو هكدذا سداد   أصبحت إسرائيل  ه  األقدوى يف املنطقدة،  

لدت  ندت قدا احتَّ  رى وكاأخد  وتسيطر على كلِّ فلسطني، ومناطق عربية
اودها م لتدأمني حد  ات سدال اقيد ُمُاَن وعواصُم عربية، وعقات معها اتف

ملجأ الُاول  بح إسرائيلة، لتصائقفاالحتالليَِّة. وتسرُي األحااث بسرعة 
ا إيدران،  ت حليفهدا ِضد  ، أصدبح اًاية الغنية بالنفط واخلليجية حتايالعرب

اة، يدات املتحد  ع الوالمد م هلد وأصَبحت َمَحطَّ أنظا  العدر ؛ لتتوسدط   
 ا وهناَك.لربكاِت هنُزع اتوِّفتحم  البعض، وتطعُِم البعَض اَخر، و

تها، ثدم  بعَا احلرِ  العاملَّية  الثَّانية، واستعادة أو وبا الغربية لعافي
لقوَِّتها وعءِّها وتوُّجه شعوبها إىل الافع با ا  حقوق اإلنسان واألخالق 
الرفيعة، وبعا أن ُخلقت إسرائيل بعا احلدر  مباشدرة؛ لتكدوَن  كيدءة     
لُصناِعها ومرب ًا للقلق اإلقليم  والتاخل الغرب  ُاَجٍج ال نهاية هلدا ..  

 يثدة الصدليبيني تسدعى    بعا كل ذلك ها ه  السياسة الرمسية الغربية و
بوضوح؛ الستعادة السيطرة علدى الضدفاف الشدرقية واجلنوبيدة للبحدر      
املتوسط، أي؛ أل اض  اإلمرباطو ية الرومانية اليت انهءمت وانكمشدت  

عام. االستعادُة لَيست بالضَّرو ة حسب  1400أمام املا اإلسالم  قبل 
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األ ض ومدا عليهدا    املفهوم العرب  اإلسالم  بالسَّيِف واالستيالِ  علدى 
من بشٍر وحجٍر وحيوانات  وخريات ، وإمنا يستعياون بانتقدا  . يدامِّرون   
القددوة العسددكرية واالقتصددادية للاولددة امُلسددتَهافِة، ويشددعلون احلددر   
الااخلية أو اإلقليمية ليفرغوا اجلغرافيا. يأخذون من البشر ما حيلو هلدم  

األ ض، ويوجِّهددون  وخيدداُم اقتصدداَدهم، ويسددتولون علددى اخلددريات يف
 الِعصاباِت أو احلكومات الُامى؛ لفعل ما يرياون. 

تُه قَّدوة ُمضداَّدٌة.   إذا هَءَم وة إالالقبامُلنِتصُر ال يعيا ما استوىل عليه 
مدن  زن يف خضدم  ن، وحند لدآل  هذا ما كان يف املاضد ، ومدا زال سدائااً   

  رفض ُقواأو ت لكنه عاجٌء، يوصف بالرُّق  والتحضر وحقوق اإلنسان،
نداك أُمدم متحداة    ه. لدو كاندت   هدءومٍ مل امُلنتِصرُة امُلؤثرة أن تقر بأيِّ حقٍّ

ولدو احدتج    ًا وغربدًا، مل شرقلعاوشرعية دولية حني )فتَح( العر  بالد ا
فهل  ر  أل ضهم،ل العحتالااحملتلون من الروم والفرس والصني على 

ان ال، وكد  عداً وم؟ قطهدء كان العر  املسدلمون يسدتمعون لشدكاوى امل   
سدتغلون  تداتو يون ت ون ديكاسدا سيقاُل هلم أنتظدروا التحضُّدر، وأندتم ف   

 ي. وح  واجلساص الرخلالوتظلمون شعَوبُكم وحنن سنقوُدكم إىل ا

هذا أيضًا ما فعله املستعمر األو وبد  يف أمريكدا، قتدل مدا قيدل      
مدن   عنهم اهلنود احلمر، وُأبيداوا تقريبدًا يف أمريكدا الشدمالية، وُأزيلدوا     

املشها. )أثنا  زيا ة ل  للمتحف التا خي  الطبيع  األمريك  يف طولياو 
بالواليات املتحاة افتقات أي أثر للُهنوِد احُلمِر بالرغم من وجدود آثدا    
وُشروحات لكل األجناس البشرية واحليوانية يف القا ة الشمالية، وحني 
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ه ال يوجدا،  سألت املشرف على امَلتحِف عن أي إشا ات للهنود قال أند 
وباى عليه االستغراُ  من السؤال ومدن عدام وجدود معلومدات عدن      
أصحا  األ ض، أو من كانوا كذلك.( هكدذا جندا أعضدا  كدوجنرس     
وشيو ، وزعما  كنائس وقادة  أي عام أمريكّيني يتفهَّمون متامًا  فدض  
إسددرائيل إعددادة األ ض الدديت احتلتهددا يف حددر  حءيددران، يف الضددفة  

ن، ويعتربون أنه من الطبيع ، بل حق ديدين لليهدود أن   والقطاع واجلوال
حيتلُّددوا وحيتفظددوا مبددا بُوسددعهم احتاللددَه .. إندده منطددُق امُلنتصددر وحقُّدده  
ومفهومه، فأنت ال حتا   حتى حتتل األ ض ثدمَّ تعيداها إىل أصدحاِبها    

 ومتنُحهم احلقوَق اإلنسانية واالقتصادية.

ان، وكذلك سديبقى. لكدن يف   هذا هو احلاُل من اَِخر، وهكذا ك
عامِل اليوِم وللقفِء عن الرأِي العامِّ اإلنسان ِّ، يتمُّ التَّحُايدُل عدرب الكدالم،    
وخلق احُلجج املضادةَّ؛ الستمرا  االحتالل بالقوة سعيًا للنسيان وخلدق  
احلقائق امُلضادة؛ وإيهاُم العامل أن املهءوم س   يرفض املنطق، ومتخلدف  

ساملني من اجلريان وعدرب العدامل. علدى الطدرف اَخدر      حضا يًا يضر بامل
قا س املنتصر بالقوة أساليب حر  نفسية، إلذابة خصومه، فيوِقُعهم يف 
وَهم قوته الفائقة، وضعِفهم التَّام، وإن علديهم الشُّدكر واحلمدَا لدبعض     
عناصر احلياة من ما  ومأكدل وعمدل بالسدخرة، وبعدض سداعات مدن       

هددانهم أنهددم أتعددُس مددن أن يكددون هلددم قددادة  الكهربددا ، ويددء ُع يف أذ
عقالنيون؛ ألنه ياعم القادة السفها  املتعاونني ضا شدعبهم، ويدوهمهم   
أن جمتمعهم ُمهِةئ .. هكذا يعيش املهءوم يف  عب دائدم واد   عمدا    
يسا  مقه، وُتخلق لايه عقا النقص الذات  مقابل املايح العال  لعاو ، 
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ه حتى حتني حلظة الذوبان بشكل أو بدآخر  فيبقى داخل االطا  املرسوم ل
كما حاث للهنود احلمر، وكما حاث قبلهم لألنالسيني الذين انداثروا  

 متامًا نتيجة ألفعاهلم الذاتية.

يف  قبدل أي شد    تة إىل هايد يف األنالس استعا املسلمون قبيل الن
 800 وا فيهدا عدرب  يت عاشد الد  سبيل البقا  يف بيوتهم وأ ضهم وبالدهم

بدة علديهم،   م، والرقاهلد نتصر امل تقبلوا تغيري الاين والطباع وحكم عام،
ان. كد نهم وهكدذا  مد لتخلص وا لكن اهلاف امُلضاد كان االستغنا  عنهم
لسدطينية  القضية الفلشعب ون اماليوم لاينا سياسة إسرائيلية، للتخلص 

رياون ةداد ما ير  واسالعوكجء  من النهج الغرب  لتهميش اإلسالم 
منية الغالبية ني أصبحت أ فلسطة. يفمن بالد اإلمرباطو ية الرومانيتباعًا 

عب شد وأصدبح كدل ال   يل،من الشبان أن يعثدروا علدى عمدل يف إسدرائ    
وانتشدرت   ت  احمللد ، ج الذانتايستهلك اإلنتاج اإلسرائيل ، ويبخس اإل

ولني بأشكال ون إىل متسلّصامااول العامية والالمباالة بني األجيال، وحت
ول آتيدة  تظدا  أي حلد  يف ان قونتعودوا اإلعالة من اخلا ج، وسيبعاة، و

 وأي حلدول لدن   ائيل ،سدر من اَخر، اَخُر الغرب  كوسديط لداى اإل  
جة جايداة  ادة إىل موى املضلقوتكون أكثر من هانة مؤقتة تستعا فيها ا

 من التقام يف سبيل حتقيق غاياتها.

الدذي كدان    على صعيا شرق البحر األبيض املتوسدط وجنوبده،  
يعرف عنا العر  باسم ادر الدرُّوم، أو مدا ُيسِّدميه األو وبيُّدون ارندا       
بالاَلتِيِنّيِة )ما  نوسةوم(، أو البحدر املتوسدط لإلمرباطو يدة الرومانيدة،     
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طبعًا. اُرهم ذاك يعجُّ يف السَّنوات األخرية جبث  الذين حياولون اللجو  
وقكن الدتَّخمنُي واالدَّعداُ  أن    من الشرق واجلنو  إىل الضفة الشمالية،

كل الشبا  العر  على استعااد؛ لافع ما قلكون مدن أجدِل الوصدول    
إىل الشمال، واإلقامة والعمل واالستقرا  هناك كونهم فقداوا األمدل يف   
حتسَّن أوضاع ُبلااِنهم اليت عمليًا ال ختتلف يف الطقدس واجلغرافيدا عدن    

مل يأِت من الفراغ، وال يعود فقدط إىل  بعض البالد املنشودة. هذا بالطبع 
 غبة شبا  الشرق واجلنو  بالرحيل إىل الشدمال، لكدن هنداك ُخَطدٌط     
غربية هلناسة سدكانية تصداحب ُخَطدَط االسدتعادة اجلغرافيدة واهليمندة       
االقتصدادية .. أي؛ االسدتفادة القصدوى مدن قدوى الشدبا  األفضدل،        

رين أو املُضدطرَّين بفعدل   وختريب الواقع السدكان  املتبقد  بعدا امُلهداجِ    
احلر  للجو ، وهذا يقام كما نرى كتلة من الفوائا واملصاحل للغدر   
على حسا  شرق البحر امُلتوِّسط وجنوبه: حتسني مُتوسِّط أعما  سكان 
الغر ، وختريب املتبقني من سكان الشرق واجلنو ، وإضعافهم إدا يدًا  

ؤوا سوا  أكان عرب قواعا وثقافيًا، التمهيا لالنقضاض اجلغرايف متى شا
أو استغالل لأل ض أم السيطرة عرب الوكال  أم حتدى املباشدرة .. وهندا    
أغلبية لُسكان بعض الاول العربية أصبحت تفضل العودة حتت احلكدم  
االستعما ي. على صعيا الاين؛ فدالغرُ  غدرُي ُمسدتِعجٍل علدى إنهدا       

إلسدالمية، والُتدراث   اإلسالم، بل ُيسعُا  ويساعُا  االسدتمرا  للطبداع ا  
اإلسالم  طاملا هو قك  يف جغرافيا الشرق واجلنو ، أما تاُيُن اجليدل  
األول من الالجئني فسوف يةاجع بسرعة عناما يسدتقرون يف الغدر ،   
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ولن يكون الاُّيُن سوى ذكرى وبعِض الطقوس لداى األجيدال القادمدة    
 من أبنا  الالجئني. 

انيددة يشددمل  الروم يددةمرباطو كددان الصِّددراُع القددايُم مددع اإل   
ذا ولضدمان  نصدرانية؛ هلد  بيدة ال لعرااإلمرباطو ية الفا سَّيَة، والاويالت 

يبدًا، وأصدبح   ن كعداو تقر ع إيدرا ممل متريِر امُلخطَّطاِت بسهولة يتم التعا
ت يف مرم  انية، أصبحالعثم  يةجليًا أن تركيا، وه  الو ي  لإلمرباطو

 فويتضح املوقد  ألخري،اقا يف العأهااف املخططات الغربية وخصوصًا 
لنهاية ، فه  يف األحااثلم  من تركيا بسرعة شبه أسبوعية وتالحق يو

ية، القسددطنطين ل كانددتة بددجددء  مددن اإلمرباطو يددة الرومانيددة القاقدد 
 طو ية. إلمرباك اأسطنبول، عاصمة الشِّقِّ الشرق  من تل

مدع   ليس من قبيل الصُّافة إصرا  الغر  علدى شدروا السدالم   
تركيا املهءومة بعا احلر  العاملية األوىل، فقدا أصدرت القدوى الغربيدة     
على طرد كل ساللة السالطني من البالد، لضمان إنها  التفكري يف عودة 
اخلالفة، ولضمان استمرا  موقعهم يف خانة امُلنتصر. أصرُّوا أيضدًا علدى   

و ك( الذي علمنة تركيا وفصلها عن الاين اإلسالم ، وهو ما نفذ  )أتات
استجا  أيضدًا إلنهدا  اللغدة واخلدط العربد ، واسدتعاَّ لالنضدمام إىل        
املنظومة الغربية وقام على تنفيذ ، اليت أ ادت ضمان استبعاد شر تركيدا  
عن بقية البالد اإلسالمية العربية  يثما يتم  سم حاود تفتيتهدا، وخلدق   

الغربيدة. حتدى    قيادات مطيعة فيها تقبل باولة يهودية، وتنصاع لدإل ادة 
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تركيا خططوا هلا االنضمام إىل حتالفدات الغدر  والصَّدااِقة مدع ُاَطدِط      
 إقامة إسرائيل . 

ها الغدر   يت قدام الد  جا  )سايكس بيكو(؛ ليلغد  كدل الُوعدود   
 ميولكدن ط تقسد   . وهكذا كان،.للعر  إذا ثا وا ضا الاولة العثمانية 

نهايدة   ق مشاكل ال، وخلعصياالبالد وز ع أسس الفرقة والتخلف واالن
وات املاضدية،  وح يف السدن ن بوضاَ هلا متهياًا؛ البتالع املنطقة كما نرى

وا مدن  انيدة. تنصدل  العثم فدة أي؛ بعا قرن واحا فقط علدى أنتهدا  اخلال  
َ مد ة تضدم  تحدا ماتفاقيات إقامدة خالفدة أو مملكدة عربيدة      ن ا يعدرف ا

 كدل دولدة إىل  وحداود،  ل وبالشرق األوسدط، وقسدموا املنطقدة إىل دو   
إشدغاهلا  وخ املنطقدة  ن تفخيضماطوائف متهياًا لشرعنة دولة يهودية، ول

أصدبح دولدة   شدام، و ال بالصراعات حسب  غبتهم. فصدلوا لبندان عدن   
 .1948ئيل عام ، وبعا ذلك مكَّنوا إسرا1946طائفية عام 

يف كل من هذ  األحااث كانت هناك عمليات حتريدك للسدكان.   
ط تشدجيُعُهم علدى اهلجدرة لألمدريكيتني، وأغلبيدة       عشرة ماليني لبنان 

الشعب الفلسطيين ط تهجرُيهم بقوة صهيونية وخطط بريطانية غربية، ثم 
اتَّجهوا؛ لتذويب الشعب الفلسطيين يف البلاان اجملاو ة وعرب العامل، بينما 
نشددطت إسددرائيل يف  ميددع اليهددود مددن العددامل؛ إلحالهلددم يف األ ض  

تتوقف احلرو  بأنواعها وبافع وختطيط غرب  يف املنطقة الفلسطينية. مل 
سعيًا لتحطديم أفداق أي وحداة عربيدة، ومدن أجدل تشدجيع الطائفيدة،         

أصبح نصف السو يني خا ج حداود   2020وتطفيش السكان .. حتى 
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بلِاهم، وتفتَّت العراق، وحرمت مصدر مدن أي أفداق للتقدام والقدوة،      
َدهدم هد  التو اتيدة مدن النيدل إىل      وأعلنت إسرائيل قانونًا يؤكا أن بال

الفرات، وأنها للشعب اليهودي فقط، وأن كل من اليدءال يقطنهدا مدن    
 غري اليهود هم ُسكَّان مقيمون، وليسوا مواطنني.

 أ بدريوت يف ا  مرفد نفجد أصبح جليًا من تطو ات األحااث بعا ا
 ظهر مدن  ظيف  للغر  كماأن هذا الكيان و 2020الرَّابع من أغسطس 

لدى  ف الغربد  ع ن اخلدو أمدا  كتصرحيات وتصرُّفات القيادة الفرنسدية،  
املدا أنهدا   باجلءمدة ط  لاوليدة ق اإسرائيل، وضر  القيم اإلنسانية واحلقو
ت إمدرة  العربيدة حتد   قيدادات ال تؤثر على ُاطط اليهود، وبدالطبع وقدوعُ  

صددا  لتهايددا واحل مددن اوفددًاالغدر  مباشددرة أو باالنصددياع لرغباتدده؛ خ 
بتسدا ع  املاضدية و  لسدنوات  ااملقاطعة .. كل ذلك وغري  ممدا جيدري يف  و

ممالدك   ألندالس إىل فككدت ا ا تيهاد بذوبان الاول العربية املفككة كمد 
 ري اَن. ين فيما جيع الءمسا وذابت بال عودة .. الفا ق اَن هو الت
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 الذََّوباُن 

َُ لديت أنهدت   الفتندة  اب يف وصدف حدال األندالس عقد     تعبرٍي أبل
 ُنول ابددقددائددف دول الطوَّ وقيددامميالديَّددًة،  1031اخلالفددة يف قرطبددة 

ىل آالفةاق، إعا  ونشاق واالوذهب أهل األنالس من االنشق" :اخلطيِب
يدب،  احملدل القر ازهدا ب متياحي  مل يذهب كثري مدن أهدل األقطدا ، مدع     

الفدة إ ث، وال يف  اخل يفليس ألحاهم  يب،الصل اِدعبَُّل  ُةجاِوامُل ُةطَّواخُل
 مكتسدب،  وة اإلمامدة يف ثدر  الو، ٌب، وال يف الفريسدة نَسد  ٌباإلما ة سَب

مصدا ،  ت واألوا العماال ، وجبكبااقتطفوا األقطا ، واقتسموا املاائن ال
م ، وكتدب عدنه  أللقدا  وا اوقداموا القضداة، وأنتحلد    وجناوا اجلندود، 

  ” … م العلماُ هبأبواِب تقَفوو … ُ عرام، وأنشاهم الشُّعاُلاأل اُ تَّالُك

 الفدة يف  إعالن إنهدا  اخل عامًا منُذ 461استمر الذوبان األنالس  
آخددر ممالددك  رناطددة، غقرطبددة حتددى تسددليم مفدداتيح قصددر احلمددرا  يف

إنهدا  اخلالفدة   وة األوىل، لعاملي  ااملسلمني. لكن اَن، ومنُذ نهاية احلر
فدة، يكدون   تلك اخلال غرافياجة ثالعثمانية بفعل غرب  انتهى باحتالل و 

ن يشدها  ن هذا القدر خري ماأل قا مر حوال  قرن من الءمان. لكن العقا
مدنِح   املشدها و لغر  يفم اتطو ات متسا عة على طريق الذوبان وحتك

 . إسرائيل  نصيبًا كبريًا من هذ  الو ثة

كان املشها العربد  أثندا  احلدر  العامليدة األوىل تابعدًا للخالفدة       
ثمانية  مسيًا، وكانت خالفة ظاملة ومتخلفة، وتو طت يف احلر  إىل الع

جانب أملانيا. اشتغل الطرف املضادُّ وحتاياًا اإلجنليء على تأليب العر ؛ 
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للتخلص من اخلالفة ووعات باعم َوحِاتهم يف خالفة عربيدة مسدتقلة   
قدِت  إذا هم دعموا بريطانيا يف احلر  وغا وا باخلالفة العثمانية. يف الو

ذاتِه  ضخت بريطانيا ملطالب اليهود وأمواهلم ومنحتهم وعدا )بلفدو (   
إلقامة وطن قوم  على حسا  الفلسطينيني. وعناما انهءمدت اخلالفدة   
العثمانية تنكر اُلحلَفاُ  اإلجنليء لوعودهم، ونشطوا فسادًا يف املنطقة بعدا  

ذاك ولكن تقسيمها، وأخذوا يعاون القبائل وقادتها اكم هذا القطر أو 
بشرا تقبل اليهود يف فلسطني .. القيداداُت القبليَّدُة الديت  فضدت هدذ       
الفكرة اسُتبعات من احُلكم، ونصب اإلجنليء والفرنسيون احملتلني بالقوة 
لالقطا  العربية من أ ادوا، ومن استعا للتَّجاُوِ  مع اهلاف اليهدودي.  

اُم تابعون لالستعما ، هكذا باأ انعاام املنطق التا خي  لألحااث، فاحُلك
ويعتماون على قبيلة  أو على اجليش وحيِرمون اَخرين من حرية القرا  
وامُلشا كة. عناما تغريت ظروف بريطانيا، وطريقة إدا تها ملسدتعمراتها،  
وقر ت سحب قواتهدا مدن دول اخللديج َحدِءَن قدادة تلدك الداول ثدم         

وصا وا يستجيبون استعانوا بقوى استعما ية جاياة وخصوصًا أمريكا، 
لرغبة أمريكا بتقبل ةاية إسدرائيل هلدم بعدا أن  داوبوا مدع تأسيسدها،       
والسكوت عنها ُمسبقًا. هذ  ه  املرحلُة اليت باأت علندًا عدرَب االتفداق    
اإلمددا ات  اإلسددرائيل  األمريكدد  للتصدداي إليددراَن، ولباايددِه العصددِر  

 ايرة الرغبة اليهودية.اليهوديِّ وتسا ِع دوٍل عربية  أخرى للتجاو ، ومس

لقا جا  ميالُد الداول العربيدة، وإقامدة جامعدة الداول العربيدة،       
كنتيجة النهيا  عسكري سابق للخالفة العثمانية وتابري الحق لربيطانيدا  
وفرنسا، ومل تولا الداول العربيدة كنتيجدة ملخطدط عربد  سدابق حقَّدَق        
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الداول العربيدة فوضدوية     جناحِاته. كانت الفةة بني احلربني العدامليني يف 
نظددرًا النشددغال قددوى االسددتعما  يف احلددرو  ضددا بعضددها ويف كددل   
الساحات، وحاجتها للهاو  يف املستعمرات وبالطبع لبعض الاعم مدن  

 45أبنا  املستعمرات الذين ط خرطهم يف القوات احلربية ُعندوًة. )قتدل   
األوىل(  ألف مغا ب  بني صفوف اجليش الفرنس  أثنا  احلدر  العامليدة  

ا هت أمال العر ، بعا خااع اإلجنليء والفرجنة هلم، إىل أملانيدا انتظدا ًا   
هلءقددة اإلجنليددء واالمريكددان، لدديس حبددًا يف النازيددة ولكددن كرهددًا يف   
االستعما  املباشر وانتقامًا من اخلااع اإلجنليدءي ونقضدهم امُلعاَهدااِت.    

صبوا امللوك واختا وا نظدم  وكاَن اإلجنليُء والفرجنُة قا  مسوا احُلاود ون
التعليم والقانون، وتناقل الغر  اهليمنة على هذ  الداول، واالسدتمرا    
يف استغالهلا منذ نهاية احلكم العثمان  يف الشرق، وقبل ذلك يف مشدال  

 أفريقيا، وحتى اَن. 

ثمانيني أواًل ألتراك العءقة اب ههذا امليالد لألقاليم العربية من قل
وبريطانيدا سدبقه    ياًا فرنسدا ة وحتاربيملانيا، وأنتصا  أو وبا الغثم هءقة أ

 جائها الديت  عثمانية وأفة الخلالاأ بعة قرون تراكم فيها التخلف يف قلب 
ن مر الغربيدو ا اسدتع ينمد باحتفظت بأساليب احلدر  بالسديف واخليدل،    

 لعثمانية، والاك اخلالفة ى أمالعل باملاافع أفريقيا وآسيا حتى جا  الاو 
ألنظمدة الديت   األقطدا  وا  وبا وأو زال الفا ق شاسعًا بل تءداد اهلوة بني

 ب .  فعل غربب  ولات من  حم العثمانيني يف الوطن العر
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، ت غدر  الصدني  لة عاشتنقكان العثمانيون قبائل باوية  عوية م
صدغرى،  سديا ال  آيفوتصادمت مع  معدات حضدا ية حتدى اسدتقرت     

ا. اعتده امسهد  مجاعطدى   ذيثمان غدازي الد  وشكلت قوة غازية بقيادِة ع
ي يتبعده  نهيدا  الدذ  وِ  اال طيفأصبحت جا تهم اإلمرباطو ية البيءنطية 

ن .. هدذا  نطيني آخريلى بيءعر  االقتتال، فاستنجا أُحاهم بعثمان لينص
لبيءنطيدة  ف الاولدة ا و أطراغء االستنجاد فتح شهية عثمان، فباشروا يف

. حداولوا التوسدع يف أو وبدا    1453م وقلبها واحتلوا القسدطنطينية عدا  
بالد العربيدة   ُّهدوا للد  اوا واتُّد ولكنهم فشلوا أمام النمسدا و وسديا، فا   

غدول   ن الغءو املمعانت  قا مطلع القرن السادس عشر، وكانت املنطقة
ح قامدة وتنداط  عدل، مت الفبواالنقسامات، فظهدرت العثمانيدة، وكاندت    

 لعباسية. الاولة ا االقوى األو وبية عسكريًا مقا نة ببقاي

اتَّبددع العثمددانيون يف خالفددتهم أسددلو  اإلدا ة عددرب تعدديني واٍل 
لثالث سنوات عليه مجع الضرائب واألتداوات، وتو يداها السدطنبول،    
فأصبح الوال  ينهب بشاة لصاحله ولصاحل السلطان. من هنا اسُتنءفت 

راجدع الطرفدان   البالد ونشأ الشَّرُ  بدني العدر  والعثمدانيني اجُلبداِة وت    
ُمقا نة بأو وبا حتى أصبحت اإلمرباطو ية العثمانية مريضدة، وتقاسدم   
االستعما يُّون األو وبيُّون إ ثها، وعدءزوا السديطرة بأشدكاهلا املتطدو ة     
املتالحقة على العر ، بينما انضم األتدراُك اجُلدُاُد إىل املعسدكر الغربد      

لدى الداول العربيدة    العلمان ، ولكن باون سالطني أو سيطرة حربيدة ع 
والبلقان وعاة دول يف شرق أو وبا كانت تابعة للنظام العثمدان  حتدى   

 نهاية احلر  العاملية األوىل.
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د صدبحت الدبال  ركيدا أ  تيفاملشها اَن وبعا قرن مدن العلمانيدة   
ي يداًا للتصدا  يا متهماسد صناعية متطدو ة وعدادت تنداطح الغدر  دبلو    

ثمانية، خلالفة العضمن ا انض ما كالعسكري واالقتصادي؛ السةداد بع
، وتنها  تباعدًا  ائهه دينيًانية وتلمابينما أصبحت الاول العربية معادية للع

راد يضدانات واجلد  ة والفاعد حتت وطأة احلدرو  واجلهدل والبطالدة واجمل   
كدل وضدوح   بأصدبحت  ، وواالنصياع للمشروع الصهيون  يف فلسدطني 
ة، ان والفرجندداالمريكددوس كغنيمددة يتنازعهددا الفددرس واألتددراك والددرو

  تابعة للاولدة  لفرات أ اضنيل واال وبالطبع؛ إسرائيل اليت تَعترُب ما بني
 اليهودية قيا التوسع. 

نهايدة،   ة باايده و كل حضان لأالقاعاة الثابتة من مراقبة التا يخ 
إلغريدق   وبابدل وا نعدانيني الكهكذا كان احلال مندذ مدا قبدل الفراعندة و    

م من قدوى  ، وما بينهمانينيلعثني والفرس والعر  واوالرومان البيءنطي
تهدا وتعدود   د عافيسدة نشأت وذبلت بسرعة. بعدض هدذ  احلضدا ات ت   

اإلغريدق،  ة بيءنطة وة و يثوبيبأشكال أخرى، كما حاث يف احلالة األو 
ا اوالت تركيد طبع حمد بدال وحماوالت إيران للنهوض كو يد  للفدرس، و  

 الددذي يددافع  دوغددانأس لددرئياحلايثددة يف مناطحددة أو وبددا يف عهددا ا
ندت مدن   ومصداحل كا   حاودأمنيباألحااث إىل حافة االنفجا ؛ سعيًا لت

 ضمن اخلالفة العثمانية. 

على الطرف اَخر من املعادلة فاحلضا ة األنالسية مل تظهر جمادًا 
للوجود بأي شكل طوال مخسمئة عام بعا ذوبانهدا؛ اذ ط اقتالعهدا مدن    
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ا نظام ديين كاثوليك  متعصب، وهدذا مدا حتداول    اجلذو  وحل بااًل منه
إسرائيل ِفعله يف فلسطني، ولكن بوترية زمنية أسرع مستفياة من تطو ها 
الصناع  احلرب ، وسيطرتها على مفاتيح أقوى قوة يف العدامل، وتأثريهدا   
على العامل الغرب . هكذا تلوح إسرائيل للعر  بقا اتها علدى ةدايتهم   

واهلدالل اخلصديب، وعلدى قدا تها؛ لدردع تركيدا       من الفرس يف اخلليج 
عسكريا إذا لءم األمر، وهذا يهمُّ مصر جا ة ليبيا املتنازع حوهلا مصاحليًا 
بني تركيا وأمريكا والغر  .. هذا يف حا ذاتده يعدين قيدام قدوة إقليميدة      
جاياة مهيمنة علدى املنطقدة، وتعمدل ضدا املصدلحة العربيدة لديس يف        

ها أطماع أبعا سدهلة التحقيدق يف ظدل االنهيدا      فلسطني فقط، وإمنا لاي
 العرب  اإلسالم . 

لس شبه باألندا الم  أإلسمبعنى آخر أصبح واقع الوطن العرب  ا
دتها يثبتون ، وأخذ  قاتناحرةك مالعربية اإلسالمية حني تفككت إىل ممال

لنصدران   انة بالعاو الستعا اذاتهم ضا جريانهم العر  األنالسيني عرب
قددام حددظ أن الت. املالوبانتنددازالت تددؤدي إىل االنصددياع والددذمقابددل 

وقراطيدة  اقدة الاق مالدك ع املواإلسرائيل  سريع اخلطوات يف األقداليم  
أو  لشدخص واحدا     يعدود قدرا واألطر الشعبية والنقابية، أي؛ حيد  ال 

 اللدذي أصداًل   لشدعب ا اأي بضعة اشخاص باون استشا ة أو اعتبا  لر
 .سوى العلف واخللف أي لايه، وال مطالب 

عنصر الُقوة هو األساس يف باايه بنا  اإلمرباطو يات عرب الغدءو  
والتفوق، فإن اكتفدى الغدازي احملتدل بدالقوة وأضداف الظلدم واجلبايدة        
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انها ت اإلمرباطو ية بسرعة متناغمة مع مقاا  الظلم وموقف الطدرف  
عة ُمواِكبدة  امُلحتل، وإذا تطو ت اإلمرباطو ية إىل حريدة وعاالدة وصدنا   

لتلك القوة، تطول فةتها حتى تسقط بعوامدل داخليدة تآكلّيدَة وأخدرى     
خا جيدة تعتمدا القددوة مدن الطددامعني .. هدذا مدا حصددل مدع العددر        
واألنالس والفرجنة واملغول والصليبيني والعثمانيني، واَن مع إسرائيل 

ق باالعتماد علدى مبداأ القَّدوة لالسدتيال  .. احلداي  عَّمدن قلدك احلد        
والتا يخ والعطا  اإلهل  ه  ذ  للرماد يف العيون، وللتربير واالستهالك 
اخلطاب ، وال فائاة عملية هلا منفصلة عن القوة القائمة علدى التخطديط   
واملال والسالح والرجال. أيضًا مقَّر ات وقرا ات مثل؛ األمدم املتحداة   

عل إال اذا كان ومؤسساتها يف تنظري احلق ال معنى هلا كونها ال ُتاعم بالف
القرا  خيام من يستطيع تطبيقه بالقوة، وما غري ذلك هو ُهراُ  الضعفا ، 

 وُعواؤهم، وال ُيسِمُن أو ُيغين من جوٍع. 
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 الُعلوُم والقُّوُة 

م نالس يف عاات األما سقطت غرناطة، بعا مثان قرون، كآخر أ
 قوا بقدرنني السد  لكذبل ق، وكانت الاولة العثمانية قا تأسست 1492

و وبدا  لصُّدغرى وشدرق أ  ا، وتوسعت يف آسيا 1299من الءمان يف عام 
مانية وة العث، وتعاظمت الق؛ لتصبح إمرباطو ية1354والبلقان مع عام 

يدة، عدام   يدة البيءنط رباطو إلمااإلسالمية وفتحوا القسطنطينية، عاصمة 
 تنجااندت تسد  كالديت   اطدة ، أي؛ قبل أ بعني عامًا من سقوا غرن1453

ن قائمدًا  ، أو مدا كدا  مدانيني لعثاباملسلمني يف كل مكان سوا  أكدانوا مدن   
كدن مل  لواحلجداز،   الشدام  تضدم وامسيًا كخالفة عباسية مقرُّها يف مصر 

اطو يدة  فوان اإلمربمن عن رغمينجاها أيُّ مسلم من خا ج األنالس بال
 العثمانية آنذاك. 

خدر، وتسدعى للتوسدع    كانت حسابات القبيلة العثمانية يف وا د آ
من الوسط لألطراف، وليس جناة دول إسالمية  مناحرة مثل األنالس. 

، أي  بددع قددرن علددى ذكددرى سددقوا األنددالس، اسددتوىل  1517عددام 
العثمانيون على مصر والشام وُعدءل اخلليفدة حممدا املتوكدل بداهلل عدن       
اخلالفة لصاحل السلطان سليم األول الذي ةل اللقب وتبعت له الاول 

سالمية القريبة والبعياة، وامتات السُّلطة نظريًا إىل بالد املغر  على اإل
حاود األنالس، وعلى ضفيت البحر األةر حتى اليمن، وبالطبع؛ علدى  
العراق واخلليج العرب  حتى قطر احلالية وما بعاها، هدذا باالضدافة إىل   
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 متاد حاود اخلالفة العثمانيدة علدى الضدفة الشدمالية للبحدر األبديض،      
 ومشااًل وشرقًا يف أو وبا.

ثمانيدة  خلالفدة الع اأمدام   غريبعا قرنني من الءمان باأت األمو  تت
بدا  واذ  كبدت أو   دي،من خالل تقام عسكري وعلمد  للطدرف املعدا   

طرافهدا  أنتشدر يف أ نيدة، و ثماو وسيا  كب احلضا ة و كات اخلالفة الع
ة يف ا القويد  وبد خلت أوتدا  الةاجع واخلسا ة العسكرية والقضدم، ثدم  

رضت عليهدا  خلاملة، وفامانية لعثالسياسة اخلا جية والااخلية للخالفة ا
مة داخل حاود سلمة املقيري املة غقوانني خاصة لألقليات الاينية والعرقي

افع ن علديهم الد  ان  كدا عثمد اخلالفة. فيما خيص العر  حتدت احلكدم ال  
وا يف السدق وروبهدا  حوض للوالة، واالنتظدام يف جديش اخلالفدة، وخد    
ليت انقسدم  ة األوىل العاملي  امستنقع التخلف املتسا ع حتى جا ت احلر

اك مدن  عاا  األترأهم مع غريوفيها العر ، بعضهم يقاتل مع األتراك، 
 اإلجنليء والفرجنة. 

مانيدة ط  خالفدة العث يدًا لل كل املهم هنا هو مالحظة أن مصر التابعة
عدام   نسا قا احتلت اجلءائرفر، وكانت 1882احتالهلا من اإلجنليء عام 

. هدذ   1881عدام   ونسبعا ةلة عسكرية تامريية، واحتلت تد  1830
ب إلسطنبول، افع الضرائية، وتمانالاول كانت تابعة نظريًا للخالفة العث

لديت  ال للخالفة ون تاخن دوسقطت لالستعما  الفرنس  واإلجنليءي م
تدى ال  حوالةغيدب   لةهيبوا كانت تستميل أعرا  شبه اجلءيرة باملال
  الفة.اخل يسقطوا يف خامة اإلجنليء ويتآمروا على
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اى العدر   تعمدق لد  منى مل تكن هناك  وح وطنية عربية ذات مع
التجربدة   لك من جرا سع، وذأو بني احمليط واخلليج، وال ترابط إسالم 
ُيجنداون   صريونملهكذا أصبح ا املعاشية يف ظل خالفة جباية متخلفة ..

م يف القوات ريقيا مثلهال أفمشر  االمربيالية الربيطانية، وع يف القوات
يني االسدتعما   ألسدياد   االفرنسية، وخاض هؤال  على الطرفني حدرو 

فاعدًا عدن   لعدر  د ايا ضا بعضهم بعضًا، وسدقط مئدات آالف الضدحا   
راهم الحقًا، بل ُتكترم ذك ا، ومليقياإلمرباطو يتني ومانها يف أو وبا وأفر

الل لشمال ببها االحتليت تس  اا ترفض االعتذا  عن املأسال زالت فرنس
لتصداي  اسداواة أو  رد املجمتى حأفريقيا، ونقض الوعود باالستقالل، أو 

 للعنصرية على األقل.

احلددر  العامليددة األوىل أنهددت أ بددع امرباطو يددات، العثمانيددة    
. مصر والروسية واألملانية والنمساوية، وأعيا تقسيمها لصاحل املنتصرين

ألف جناي على اجلبهدات األو وبيدة يف خامدة     600خسرت أكثر من 
القوات الربيطانية. وشا كت القوات املصدرية يف حدر  السدودان، ويف    
احتالل اإلجنليء لفلسطني والقاس .. شا كت إىل جانب اإلجنليء طبعًا؛ 
وحتت قيادة اجلنرال اللنيب. أشيا  اكثر مأساوية حاثت للعر  يف اجليش 

فرنس  على جبهات تلك احلر ، وبعاما اتضح للعدر  أن اإلجنليدء   ال
والفرجنة ليسوا يف وا د الوفا  بوعودهم يف االستقالل للشمال األفريق  
أو إقامة اخلالفة العربية يف شبه اجلءيدرة واملشدرق، حينهدا بداأ الشدعو       
الوطين والقوم  يتشكل ويتحرك. لكن من ذلدك احلدني، وطدوال قدرن     

دت القوى االستعما ية من فا ق الذكا  والعلم لصاحلها مرة تلى استفا
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تلو األخرى، وقسمت هذ  األقاليم إىل دويدالت ونصدبت مدن اسدتعا     
 وتعها أن يكون يف خامة مصاحلها، وهو ما زال قائمًا لآلن. 

ج يف مصدر  التدا ي بيدة  بعا انكشاف االستعما  حتركت قوى وطن
و ة يوليو يف ث، ثم جا ت لثانيةا امليةوالشام، وزاد الءخم بعا احلر  الع

لتحر  ا ودعمت حركات يَة،لكَّمصر اليت أنهت االحتالل اإلجنليءي وامل
.. أهم ما  حتى اليمن جلءائرن اضا االستعما  يف كل األ جا  العربية م

ااطبدة  ءة الدنفس و ًا وبعد ادخلقه عبا الناصر هو الشعو  بالعروبدة جمد  
كالبوا علنًا الستعما  تنصا  ان ألكن الُعربااالستعما  بالضر  باجلءمة. 

لو  لعربيدة بأسد  لداول ا ايدا  على حماولة مصر ومجال عبا الناصر لتوح
 حاتها.ن وعصري، حتى قبل أن تفكر أو وبا يف تكوي

السؤال اَن وبعا قرن علدى نهايدة احلدر  العامليدة األوىل، هدل      
ىل القوى املسدتعمرة  قكن أن يكر  التا يخ ذاته، وينضم اجلنود العر  إ

للقتال ضا بلداان عربيدة أخدرى، أو لالشدةاك يف حدر  شدبه عامليدة        
ساحتها اإلقليم الشرق أوسط ؟ لقا متت اإلجابة على الشق األول من 
السؤال مرا ًا وتكرا ًا يف الفةة اليت تلت نهاية االستعما  وحتى حدر   

ضدا العدراق،    اخلليج األوىل والثانية، حي  حتالف عر  مع األمريكان
ومن ثم احلر  يف اليمن حي  تقاتل العر  ضا بعضهم باعم وتسليح 
استعما ي، هذا من دون التذكري باحلرو  األهلية املسدتعرة بدافع مدن    
االخوة واجلريان ومتويل منهم ضا بعضهم. نتدذكر بدالطبع الشدبه بدني     
أحااث األنالس الديت أدت إىل االنداثا ، وبدني األحدااث قبدل وبعدا       
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ر  العاملية األوىل ووقائع نصف القدرن املنصدرم .. كلدهُّا تدؤدي إىل     احل
 نهاية الطريق األنالس .

ندذ   بة ضدا بعضدها م  دول عربية متحا 2021صا  لاينا يف عام 
اع تفاقيدات دفد  وقيدع ا تشدك  زمن، وبعضها تتعاون استخبا يًا وعلدى و 

هدا عداو   اعتبدا  أن  ن، علدى يدرا مشةك مع إسرائيل ضا اجلا ة املسلمة إ
 ذ اتفاقيدات لدك ومند  ذبدل  مشةك لداول اخللديج وإسدرائيل. ولداينا ق    
طيين ، دفداع فلسد  سدرائيل وإ )أوسلو( بدني منظمدة التحريدر الفلسدطينية    
عمدل  تلفلسدطينية  ألمدن ا ة اإسرائيل  مشةك ضا الفلسطينيني، فدأجهء 

ها األمنية تنفذ طلباتوالحها بس بالتعاون والتنسيق مع إسرائيل، وتتسلح
إلسرائيلية، عتاا ات اين باالسطيفلسطينيني، وال عالقة لألمن الفلضا ال

من جانب  استعبادية أمنية امةومن املستوطنني ضا الفلسطينيني، أي؛ خ
ح لالمددن ، ُيسددمالحواحددا. وكمددا ُيسددمح للمسددتوطنني امددل السدد  

.. حتى  ذات اهلاف جه اىلمو الفلسطيين الرمس  الش   ذاته، فكالهما
 ن حدر  وتدامري علدى   م( وما تالها 2021) مضان  انتفاضة االقصى

المر اخلامات  من واقع ا  يغريمللة قطاع غءة وثو ة وتقتيل يف الضفة احملت
 االمين الفلسطيين الرمس  مع االحتالل.

( أن عام تصنيعها للسالح النووي أمر 2021تقول إيران )فرباير 
 مبا بفعل حتالفدات   طوع ، وقرا  ذات ، لكن إذا استمر التضييق عليها،

خليجية إسرائيلية، فسوف تصنع سالحها النووي لتحمد  ذاتهدا، فهد     
"كالقط، ال تعرف ماذا سيفعل إذا حشرت نفسك معده يف غرفدة مغلقدة".    
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و مبا هذا تلميح ألن طهران انتجت السالح الندووي، فقدا قدال نائدب     
ايان(، قال الرئيس )با اك أوباما( والرئيس احلال  للواليات املتحاة، )ب

إن االتفاق النووي املوقع مع إيران قا عطل قا اتها النووية احلربية لعام 
واحددا، فجددا ت  ئاسددة )ترامددب( بالعدداا  واالنسددحا  مددن االتفدداق 
النووي، فرمبا تكون إيران بالتدال  قدا صدنعت قنبلتهدا النوويدة طدوال       

ح سنوات )ترامب( األ بع! وإذا شعرت إسرائيل بامتالك إيدران للسدال  
النووي فسوف تعمل على ختويف العر  ودفعهم حلر  مشةكة مبكرة 
أو تكتيكية لشل القوات اإليرانية وقا اتها الصا وخية النووية .. هكذا 
وسوا  أكان ضمن هذا السينا يو أم أشديا  مشدابهة فلدم يعدا مسدتغربًا      
 ؤية قوات عربية تهاجم إيران بتغطية جويدة ومظلدة نوويدة إسدرائيلية،     

ا مبشددا كة جنددود وجمندداات، وحتددت قيددادة ضددباا مددن القددوات  و مبدد
 اإلسرائيلية.

ش   كهدذا، أي التحدالف مدع العداو ضدا الدذات، حداث يف        
األنالس، وأثنا  الغءو الصلييب للشدرق، ومدع الءحدف املغدول  علدى      
اخلالفة العباسية، وأيضًا حني اشةك جنود عر  مع قدوات اسدتعما ية   

قددوات اسدتعما ية أخددرى، كمدا يف حالددة مصددر   حمتلدة بالدهددم حملا بدة   
واإلجنليء، أو جنود مشال أفريقية مع الفرجنة أثنا  احلر  العاملية األوىل، 
وتكر  يف احلر  العاملية  الثانية مع زيادة املنضمني لالسدتعما  والشدق   
العميددق بددني أبنددا  البلددا الواحددا. بددالطبع ال ننسددى االنصددياع للرغبددة 

حتالف حرب  عرب  قاتل ضا العراق، ناهيك عدن   األمريكية يف تشكيل
تشكل امليليشيات للقتال ضا أنظمة وطنية كما يف حالدة العدراق وليبيدا    
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وسو ية، وه  مجهو يدات تدامرت بفعدل أبنائهدا املمدولني واملضدللني       
مباشرة من قوى معادية، وها ه  بعا عقدا مدن الدءمن يف حدال أسدوأ      

واخلدرا  الدذات ، حيد  أفتقدا      مبئات املرات عما كانت قبل التخريب
 األمن والطعام ناهيك عن الكرامة وهجرة نصف السكان لبالدهم.  

له مدن   ذات  ممها   بفعلخرُتاملمالك واإلما ات العربية اليت مل 
بحت   الاول أصد ية، هذعرباألعاا ، ومولت التخريب للجمهو يات ال

ري غد حدر  حتدى   ي ية، وأئيلعلى حافة احلر  مع إيران وبقيادة إسدرا 
ثال احلد  مدا   لبعري. املاوة والبانووية ستعيا دول اخلليج هذ  إىل عصر ا

   ضدا قنديني  وم عربد هجد  وصلت اليه اليمن من دما  وجماعات بفعل
 علدى أنظمدة   إيدران  ضدا  أنصا  إليران، فكيف ستكون نتدائج احلدر   

كدل شد      ريكبونج سد اخلليج؟ على األ جدح أن معظدم عدر  اخللدي    
، ان الرئيسدة لدى املد  عية دهم بعا بضعة صدليات صدا وخ  مغاد ين لبال

تدامر القطداع   ا نشأت، وين أينملااوستظهر النءعة الطائفية اليت متءق الب
 ذلدك لصداحل   ل، وكدل لاواالنفط  الذي يشكل العمود الفقري لتلك 

 إسرائيل  مباشرة.

التشابه يف القرن احلادي والعشرين مع حالة األندالس يف القدرن   
ال خيفى على أي مراجع للتا يخ .. لكدن احلالدة العربيدة تشدبه      العاشر،

أيضًا ما ساد يف مطلع اخلالفة العباسَّية من اعتماد علدى األغيدا  الدذين    
شكلوا يف الباايه اخلام، ثم أصبحوا بسرعة اجلندا ثدم القدادة واحلكدام     
الفعليِّني للقصو  واألقاليم واخلالِفة. إذا كانت إيران ستحا   وحداها  
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سواً  أكان دفاعًا أم هجومًا، وتستعمل ما تصدنعه مدن أسدلحة حايثدة،     
وحتى طائرات  وصوا يَخ، و مبا قنابل نووَِّية  .. إذا كان الوضع هكدذا،  
وهو كذلك بالفعل، فلماذا مل تطدو  دول اخللديج ذاتهدا هد  األخدرى،      
 وه  األغنى ماليًا؟ وملاذا يتوجَُّب عليها ترك مصريها يف يا مسدتعمرين 

مستغلني، وشبه جمانني على شاكلة الرئيس األمريك  السابق )ترامدب(،  
 ويصل بهم التاهو  إىل اجللوس يف حضن اليهود؟! 

السياسدد   خلالفدة وا هنداك أنظمدة عربيدة و ثددت نظدام السدلطنة     
ض أنه من حق ال املفةس، وامللناواملال ، أي تصرُُّف احلاكم يف مصري ا

كدأن الاولدة   ووالسرية،  لعلنيةا ال يف البنوكالاولة. وهؤال  جيمعون امل
ع والاولدة  ندا  اجملتمد  بمُّهدم  يه ُملٌك هلم و وثو  عن آبدائهم. هدؤال  ال  

ملدال والغندائم   ارب قا  من هم بأكاِتوالصناعة أصاًل، وإمنا غايتهم تأمني ذ
يضدمن  ون حيمديهم،  ملواقع  احتسبًا ليوم اهلرو ، ولذلك ال يهمهم يف

ب علدى  عرون بالرعد يفة يششر ا تتولا ظاهرة قياديةاستمرا هم، وحينم
ّحدرك  بالتدال  تت و ندات،  مقامصريهم، ولو من با  إجرا  مواطنيهم لل

 لظاهرة.اى هذ  عل اخليانة واخِلّسُة يف دمائهم ويتآمرون

املقا نة بني أي زعيم عرب  سدوا  أكدان يف املاضد  أم احلاضدر،     
ظاهرة مجال عبدا الناصدر سدوف    وخصوصًا يف بلاان اخلليج العرب ، و

 يب على كل التساؤالت، ومن ضمنها ملداذا مل يءالدوا يشدوهون تلدك     
الظاهرة بعا عقود من تكالبهم عليها، وبعدا نصدف قدرن علدى  حيدل      

( 500الراتب الشهرى للءعيم املصرى الراحل، مخسدمئة ) الرجل. كان 
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روة ثد  أمدا  .395جنيه مصرى، وكان الصافى الذى يصدل إىل يدا  هدو    
جنيده   3700، كانت كالتدإىل:  1970سبتمرب  28الرئيس يوم وفاته فى 

سدهم فدى    200مليم،  صيا مودع فى بنك مصدر، ثدم    2قرشا و 37و
ن، وسدنا بندك عقدا ى،    اأسهم فى شركة مصدر لأللبد   5شركة كيما، و

أسهم فدى شدركة النصدر لصدناعة      10جنيه شهادات استثما ، و 600و
أسدهم   10قرشدا، و  70جنيها و 18إىل  يةالفعلاألقالم، وصلت قيمتها 

 100قرشدا، و  50جنيهدا و  31فى بنك االحتاد التجا ى، كانت قيمتها 
جنيها سناات تأمني، باإلضافة  39سهم فى الشركة القومية لألمسنت و

جنيه، ووثيقدة   1500لوثائق تأمني لاى صناوق القوات املسلحة مببلَ 
جنيده، ووثيقدة لداى     1000أخرى لاى شركة الشدرق للتدأمني مببلدَ    

جنيده، إضدافة إىل سديا ة واحداة      2500الشركة األهلية للتأمني مبلبدَ  
التى كانت ملدك عبدا الناصدر قبدل ثدو ة       نفسها هى السيا ة (أوسنت)

ستخامها إصر" بامسح الرئيس السادات لءوجة "نقا يوليو، وأخرى كان 
 ر.تها لرئاسة اجلمهو ية مع خطا  شكها  دَّبعا وفاته، لكنَّ

هنا زعيم شعر وتصَّرف كابن بلا وينتم  لقومية ودين، وبالتال   
مل يسرق أو يبذ  أموال الاولة على عائلته، وإمنا ادخر من  اتبه القليدل  
واشةى بضعة أسهم يف شركات وطنية. زعما  آخدرون كثدر يشدعرون    
بالُغربِة عن بلاهم، وينتمون لالستعما ، ويعتماون يف بقائهم على  ضا 
ودعم املستعمر وُ مبا متويٍل منده، وتدراهم ومدن حدوهلم ينظدرون علدى       
الدداَّواِم لددرأي ذلددك املسددتعمر، وهددل سدديوافق علددى هددذا اإلجددرا  أو 
سيعا ض، وينتظرون التعليمات. هؤال  ط تعينهم من املستعمر بطريقدة  
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أو بأخرى ووالؤهم له متامًا، ويعرفون أنَّهم غربدا ، وال ينتمدون ألبندا     
 ، وهلذا يسرقون األموال، وينشرون الفساد والفاساين حوهلم.  بلاهم
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 تاريُخ تساُبقِِ اخَلَونِة

 ن السُّدلوك عد  كثدر  كدامٌ للتَّذكرِي وليس للحصدر، فقدا انسدلخ ح   
عبهم. هدذا  م وأبنا  شد جريانهم والقويم، وانضُّموا لعاِّوهم ضّا إخوته

عة قرون، وحداث  وطوال أ ب نهيا اال الشَّأُن تكَّرَ  يف األنالس مع باايه
اإلسالم َّ والوطن  ُل العامَلاملغو اجمهأثناَ  الغءو الصلييبِّ، وتكَّر  حني 

قَّوات  مصريَّة   والقاس بفلسطني لواالعرب َّ .. وال ننسى أن اإلجنليء احت
ف بعُضدهم مدع   ِة، وحتدال لعربيَّارة حتت إمرتهم، وتقاتل األمراُ  يف اجلءي

نازِل عن فلسطني عاُّوا للت، واستليءني، وبعضهم اَخُر مع اإلجنالعثمانيِّ
ا  نيبٍّ. أثند اعم أجد بد هم لليهود مقابل تثبيدت حكمهدم، وحكدم سداللت    

البهم امللدوك  د طوتهويا البال ن ،مقاومة الفلسطينيني لالستعما  الربيطا
نيدا  َ ت بريطا"، وحدني قدرَّ  يطانيدا بر العر  باهلداوِ  والثقدِة يف "الصَّدايقة   

لعربيَِّة عاَم وِل اطلبت من الاُّ االنسحا  من فلسطني بعا متكني اليهود،
صداباِت  سَّدلُم الع تكاندت   نمدا دخول فلسطني إال بعا يوم انسدحابها، بي 

 . انالصُّهيونََّيِة القواعا واألسلحة وامل

عناما حان موعا السَّماِح ملشا كة اجليوش العربيدة يف فلسدطني،   
كيَُّة ذاُتها عداجءة عسدكريا عدن األشدةاك، و فَضدت      وَجات مصُر املل

الاخول يف احلر ، لكن امللك عبا العءيء توجه إىل مصر واقندع امللدك   
فا وق باألشةاك حتى ال ُتةك السَّاحُة للهامشيني فقط، وهم املنافسون 
منذ احلكم العثمان  َِل سعود، وكان مدن املقدر  حسدب االتفداق مدع      
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ألمري اهلامش ُّ فيصل هو ملك العر  إذا ساعا على اإلجنليء أن يكون ا
التخلص من احلكم العثمان  لصاحل اإلجنليء الذين غا وا به، ومنحدوا  
شبه اجلءيرة إىل عبدا العءيدء. دخلدت اجليدوش العربيدة املدؤَتمِرة بدأمر        
بريطانيا إىل فلسطني فجمعت السالح الفلسدطيين، ثدم انسدحبت بداون     

 قتال يذكر، وحاث ما حاث.

طَّ  1967اهلجوم اإلسرائيل ُّ على جريانهدا وحتايداًا مصدر عدام     
بطلب  عرب ٍّ  فدع إىل الدرئيس األمريكد ؛ ليدوعء إلسدرائيَل بداهلجوم،       
وتامرِي اجليش املصري، وحتت غطا  الاَّعم األمريك ِّ؛ احتلَّت إسرائيُل 

وتكدرَّ    هضبة اجلوالن والضِّفة الغربَّيَة وقطاع غَّءَة، أي؛ كدل فلسدطني.  
احلاُل يف غءو العراق بطلب عرب ٍّ، بل  داوز األمدُر إلشدةاك جيدوش     
عربيَّة  مع القواِت األمريكيَِّة والربيطانيَِّة الغازية للعدراق. وضدٌع مشدابُه    
تكرَّ  الحقًا ضا اجلا  اإليران ِّ املسلم، بل وصلت التطوُّ اُت متسدا عة  

ين ِضا إيران، وِضاَّ أيِّ ُقوًى أخرى إىل تعاون أمينٍّ خليج ٍّ إسرائيل ق عل
تهِّدداُد األمددن اإلسددرائيل  اخلليجدد . ط القفددُء عددن اجلامعددة العربيددة    
ومعاهاات الاِّفاع العرب ِّ املشةك، واالستغناُ  عن الاعم االسدتعما ي  
القايم سوا  أكدان الربيطدان ، أم حتدى األمريكد ، واللُّجدوُ  مباشدرة       

ها مهدادة بشدكل مباشدر مدن صدوا يخ إيدران،       إلسرائيل اليت تاَّع  أنَّ
وحلفا  إيران يف املنطقة، وُمهدادة مدن أحتمدال تصدنيع إيدران للقنبلدة       
النوويَِّة. هكذا قفءت إسرائيل من عداوة العدر  واملسدلمني الحتالهلدا     
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فلسطني، و فضدها للحلدول السِّدلمَّيِة العربيَّدِة، بدل واحللدول اخلليجَّيدِة        
  إىل حليف للاول العربية الغنية اخلليجية.للقضَّيِة الفلسطينَّيِة

 ذ  احلالدة؟ هد ة إىل سرعكيف وصل حكام اخلليج العرب  بهذ  ال
ذاتده مدن    يكان النهجاألمر ول تهناك التخطيط املسبق من اإلجنليء، ثم 

مؤسسداتيًا.   األمريكيدة  لسياسةاجه اخلطط اليت تُعط  أكلَها هلم، وملن يو
ع إيدران  ووي مد ند لاط االتفاق  قبل )ترامب(، يف عها الرئيس )أوباما(،

هذا االتفاق   تقتنع أنملرائيل إس مبشا كة الاول األو وبية الرئيسة، لكن
إلسدالمية  جلمهو يدة ا بدأن ا  مداً سيعيق إيران عن تطوير قنبلة نووية، عل
  لعمدل  يا اإلعالمد التمه هلتأعلنت أنها ستامر إسرائيل، وبالتال  س

لديج  عجدب دول اخل يوي مل لنوااد. ذلك االتفاق اللوب  الصهيون  املض
نهدا تصدا    ألديت أعلندت   يدران ا ن إأيضًا علمًا أنها تعترب ذاتها مهادة مد 

لدى قيدادة   عيدا تتندافس   ة وتركوديالثو ة اإلسالمية، كما أن إيران والسع
راق ا دفعدت العد  قد خللديج  ل االعامل اإلسالم  السين، وهكذا كاندت دو 

مية و ة اإلسدال دع الثد تدر  ن، ولكنهدا مل حلر  مثان  سدنوات ضدا إيدرا   
اخلدذالن  ت اخلليج بحكوما عرتشالطاحمة لقيادة العامل اإلسالم . وقا 

الفاق آالذي فتح  التفاقالك ذمن قبل واشنطن يف عها أوباما على أثر 
يددة رية اخلليجات السددالقددأمددام إيددران، ومنددذ ذلددك احلددني تعددءزت الع

منهدا؛  ويج  تامنهدا االسدة   ل،اإلسرائيلية للتصاي إليران بعداة أشدكا  
يدران  يدة حلصدا  إ  ألمريكاسدة  الابلوماس  بالسع ، للتدأثري علدى السيا  

 و ويعها.
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ن ة فإنسدحب مد  رائيليإلسد جا  الرئيس )ترامب( وامتثل للرؤية ا
ري غد ائيل بشدكل  لل إسرود االتفاق، وفرض مقاطعة صا مة على إيران

ران سدلح مدع إيد   ك املباشدت مسبوق، لكن )ترامب( أعلن سياسة عام اال
 ةوانتهج سياس ألوسط،ارق وطبقها، وسحب القوات األمريكية من الش

ذا فظيدة .. هكد  لةايدة  وية حلب الاول ماليًا مقابدل مواقدف دبلوماسد   
حلماية ن ام وغري متأكاة فع،وجات حكومات اخلليج ذاتها مطالبة بالا
قددا   تفع إىل اللددها تدداكو  األمريكيددة الفعليددة، وبالتددال  بددات األمدد
ايًا جد تسدع   مل إيدران، الديت   اخلليج  اإلسرائيل  ضا اخلصم املشدةك، 

قضيتهم، وفلسطينيون هم ال ولةلطمأنة جريانها. الذين ضاعوا حتت الطا
ا االنتقدال  ن طريدق قهد  يكية مد مرومل  ا السياسة الرئاسية اليهودية األ

 يةبعداد القضد  إللقدرن؛  ة ااخلليج  إىل جانب إسرائيل سوى طرح صفق
كل ذلدك   ملنطقة. هلايا يف جلااالفلسطينية من طريق العها اإلسرائيل  

فدرص   نه اسدتغالل أن، ام زم اطط ُمحكم ياا  من قبل الصهيونية منذ
م اَن هد   طيين؟ املهد الفلسد  دا متولاة من تعاسة السياسة العربية واأل

 النتائج اَنية واألخرى املتتالية.

تملة جيب التُّذكري بالعالقة اجملتمعية مع قبل الولوِج إىل النتائج احمل
اليهود يف العامل العرب  واإلسدالم ، وهد  العالقدة الديت بداأت تسدو        
تا جييًا بعا نكبة فلسطني وحربها، وطرد نسبة كبرية من سكتاِنها وما تبع 
ذلك من سياسات إسرائيلية احتاللية. قبل ذلدك عداش اليهدود كجدء      

مانيدة وقبلدها يف الاولدة العباسدية واألمويدة      حيوي يف دولة اخلالفة العث
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وصواًل إىل إخراج اليهود من وسط اجلءيرة العربيدة علدى يدا كدل مدن      
الرسول واخلليفة عمر بن اخلطا  ألسبا  دينية سياسية. أولئك اليهود 
مل يطردوا من كل اجلءيرة العربية، فقط من املاينة ومكة .. بعضهم أعلن 

كدوا إىل أطدراف اجلءيدرة جنوبدًا ومشدااًل      اإلسالم وبق ، وبعضدهم حتر 
وشرقًا، وغريوا أمسا  عدائالتهم، وأخفدوا حقيقدة ديدنهم مدن دون أن      
يغريو . أصبح وجودهم عالنيدة يف األطدراف البعيداة للجءيدرة، مثدِل:      
العراق والبحرين وإيران واليمن وما حوهلا، وبالطبع يف فلسطني ومصر 

.. مل يتم منع دينهم أو حرمإنهم والشام ومشال أفريقيا وحتى األنالس 
مددن أي حقددوق تددوفرت لغريهددم مددن السددكان، بددل تقلدداوا مناصددب 
اجتماعية وعلمية واقتصدادية وسياسدية؛ نظدرًا الجتهدادهم. العالقدات      
اليهودية العربية سا ت بفعل مباشدر مدن الصدهيونية علدى أثدر حدر        

ة مدن  فلسطني، واحتالهلا واستجال  اليهود العدر  بداع اسدتخبا اتي   
 دوهلم العربية لفلسطني. 

حتى بعا النكبة مباشرة مل تكن العالقات قا توترت بشكل مطلق 
على صعيا شعيب أو  مس . قبيل قرا  التقسيم عدرض امللدك عبدا اهلل    
األول على قادة الصهيونية يف فلسطني التوصل إىل السالم عدرب إعدالن   

ا اليهدود كدل   دولة مشةكة حتدت حكدم العدرش اهلدامش ، ويندال فيهد      
حقوقهم و غباتهم وشروطهم كمواطنني .. لكن اطط الصهيونية كدان  
استعما يًا مستقبليًا، ولذلك  فضوا عرض امللدك عبدا اهلل األول. بعدا    
النكبة اجتمعت وفود كل الاول العربية احمليطة بفلسطني، ومن ضدمنها  



- 114 - 
 

تحدت  ف 1952العراق واتفقوا على هانة وعام اعتاا . بعا ثو ة يوليو 
مصر خطوا تواصدل مدع قدادة إسدرائيل، وكداد الطَّرفدان ان يوصدلوا        
للسالم، لكن الساسة الصهاينة انقلبوا على بعضهم، شا يت وافق وبدن  
جو يون  فض، وتسبب عرب املخابرات يف تفجريات يهودية يف القداهرة  
لتخريب الفرصة. وكان الرئيس عبا الناصر قا عرض السدالم حسدب   

يم، وقا طالب إسرائيل  بالتوسط لداى واشدنطن ملندع    تنفيذ قرا  التقس
القواعا اإلجنليءية يف قناة السويس من القضا  علدى الثدو ة، وحتسدنت    
العالقات املصرية األمريكيدة لبضدع سدنوات لكدن إسدرائيل  أحندازت       

، وهو العاوان الدذي  1956للربيطانيني والفرنسيني وهامجت مصر عام 
للتذكري بواقع احلال العرب  آندذاك وبنظدرة   انتهى بأوامر أمريكية .. هذا 

القادة العر  إىل فوائا إسرائيل يف توفري احلمايدة األمريكيدة، وهدو مدا     
يتكر  اَن والسبب الرئيس لقافلة التطبيع الرمس  مدع إسدرائيل قبدل    
التوصددل حلددل للقضددية الفلسددطينية، ومددن دون حتقيددق أي إجنددازات   

ونالحظ أنه كلما كان احلكم حمشدو ًا  للفلسطينيني كثمن هلذا التطبيع .. 
كلما أسرع للتطبيع مقابل أن ترضى، أمريكا وتطيدل عمدر هدذا احلكدم     

 لفةة إضافية.

كانت سو يا برئاسة حسين الءَّعيم آخر من وقع اتفاق اهلانة مع   
مدا س   30، وكدان الدرئيس قدا جدا  يف     1949يوليدو   20إسرائيل يف 

اندة بطلدب أمريكد  كمدا جدا  يف      ووقدع اهل  1948بانقال  بعا هءقة 
كتدب يف  الدذي  ، (سدتيفن ميدا  مذكرات السدفري األمريكد  يف دمشدق )   
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عيم علدى  عيم بإسدرائيل: حدني وافدق الدءَّ    الءَّحسين مذكراته عن عالقة 
تنفيذ توصية للخا جية األمريكية بأن توقدع سدو يا اتفاقيدة اهلاندة مدع      

على أنتحا  سياسد ، ال   على األ جح، قاٌمأن  ُم" :عيمإسرائيل، قال الءَّ
أماًل باحلصول علدى   ؛نفس  للقتل رُضماة، وأعِّتعَّبل وأغامر مغامرة ُم

مساعاة أمريكية تتيح لبلاي الوقوف على قاميه، ولدذلك جيدب علدى    
بالدكم أال تسمح بسقوط ". يقول ميا بأن ما فعلتده الواليدات املتحداة    

عيم كدان يرمد  مدن    بكل األحوال، فإن الءَّ. كان على عكس ذلك متامًا
ن يسحب اجليش من اجلبهة لتقوية وضعه يف داخل البالد. وقا أل اهلانة

اعترب توقيع اتفاق اهلانة ايًبا َمال السو يني، وتراجعت يف إثر  شعبية 
، كما أنه أعلن حتالف مع اململكتني السعودية عيم، بشكل حادالءَّحسين 

بدن جو يدون( السدالم    وقا عدرض الدرئيس الدءَّعيم علدى )     .واملصرية
إلف فلسطيين يف سو يا مقابل امليا  من ارية طربية، لكن  300وتوطني 

)بددن جو يددون(  فددض؛ ألن السياسددة الصددهيونية مل حتدداد حدداودها    
اجلغرافية، وقرا  التقسيم مل يكن يكفيهدا، ولدذلك اعتدربوا أن التواجدا     

وهنا حذ ت  العسكري األ دن  يف الضفة مبثابة احتالل وأ ادوا اهلجوم،
بريطانيا امللك عبا اهلل، فعقا مؤمتري عمان وأ حيا، وأعلن ضدم الضدفة   
لأل دن، وتكوين اململكة األ دنية اهلامشية. أما الرئيس السدو ي، فقدا   
انقلبوا عليه بعا ثالثة أشهر من انقالبه، واُعِتقل وُحدِوكم وأُعدِام  ميدًا    

 بالرصاص يف ساعة واحاة.
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ت كبدة واسدتمر  بدل الن  قاسية بقضية فلسدطني باأت املتاجرة السي
ة، اول العربيدديف الدد كريبعدداها؛ اذ كانددت عنوانددًا لكددل انقددال  عسدد

ياسدة  يدة عدرب الس  ية قومقض وخصوصًا يف سو يا والعراق، وحتولت إىل
أخرج العر  مسرحية تكوين  1964املصرية منذ اخلمسينات، ويف عام 

لنفسية. يف عام األعبا  ا  عنيًا جيمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ليتخلوا تا
او ات ل املشددكدديل عقددات قمددة عربيددة يف الربدداا، وط تسددج  1965

ك عدام  عرفدت آندذا   ل اليتائيواملااوالت واملعلومات، وسلمت إىل إسر
ا ط قد  لوكدان التسدجي   وجود نية أو استعااد عربد  للحدر  ضداها،   

 ر  يف قضدية ت للمغد اماخد االتفاق عليده سدلفًا مدع إسدرائيل مقابدل      
 التخلص من املعا ض بن بركه. 

ن بدالرئيس   الديم ة يفعناما استنجات إحاى الثو ات العسدكري 
 عالميدة مدع  ر  اإلاحلد  املصري، وأ سل قدوات إىل هنداك، واسدتعرت   

 ب  مسد  إىل ايم طلد تقد  السعودية، أوعدءت األخدرية إلسدرائيل عدرب    
صدر وضدربها   مم علدى  جدو الرئيس األمريك ، ليح  إسرائيل علدى اهل 

و صدر هد  العدا   ب أن ملطلد ا  ال ترفع  أسها لسنوات، مع إشا ة اي
يف  لقوات املصرية تقاتلابينما  1967املشةك .. فكانت حر  حءيران 

 اليمن، وضاعت بقية فلسطني.

طوال الصراع مع الصهيونية أثنا  االنتاا  الربيطان  يف فلسطني 
دخلدت اجليدوش العربيدة    كانت النتائج تعيق التقام الصهيون ، وحدني  

 1967بتعليمات بريطانية خسرت احلر  يف أسابيع، أمدا يف حدر  ال   
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فقا اُحتلَّت بقيدة فلسدطني وكدل سدينا  واجلدوالن، وتدامرت القدوات        
العربية يف سدتة أيدام. أصدبحت إسدرائيل موجدودة وبقدوة، ومدا أعداق         

ر  االنهيا  العرب  الرمس  آنذاك هو تصاي الفلسطينيني والثدوا  العد  
لالحتالل عرب احلر  الفاائية. بقية القصة معروفدة حتدى الوصدول إىل    
اتفاقيات )أوسلو( بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، واإلقرا  هلا 
بكل شعا اتها وغالبية أهاافها اليت مل يكونوا أنفسهم يصداقونها. لكدن   

ن الصهيونية تبتلع وتهضم وتطالدب باملءيدا وتدرفض مدا ال يعجبهدا مد      
الوجبات. جا ت اتفاقيات )أوسلو( لتنه  ثو ة االنتفاضة الشعبية غدري  
املسلحة اليت استمرت ست سنوات حتى أنهاها هذا االتفداق ودخلدت   
منظمة التحرير؛ لتنفيذ ما عجءت عنه إسرائيل .. قبل )أوسلو( كدان ال  
با من التخلص من بقايا  وح املقاومة املسلحة، فتم اغتيال أب  جهاد يف 

ونس، وبعلم وتنسيق مع جهات تونسية، وتبع ذلك قتدل أبد  إيداد يف    ت
تونس بواسطة عميل فلسدطيين مدن حدراس أبد  اهلدول الدذي ُقتدل يف        
العملية أيضًا، وكانت إسرائيل قا اغتالت كل قادة فتح واملنظمة الدذين  
كانوا تقليايا ضا السالم االنهءام  ومشا يعه املتتالية .. ثم جا  اِّتفداق  

لو( وةل معه شروا قمع االنتفاضة، وتوظيف مقداتل  املنظمدة،   )أوس
وتكليف السدلطة باعتقدال أي مقداوم أو معدا ض يف كدل األوقدات يف       
األ ض احملتلة، وتطبيع الشعب الفلسطيين عرب الراتب واملأكل والكهربا  
وتغيري نظم التعليم الوطنية، وكل ذلك وأكثر منه على الرغم من تنصل 

البية بنود اتفاق )أوسلو( .. بشكل أو بدآخر قكدن  ؤيدة    إسرائيل من غ
 فض السلطة الفلسطينية للتطبيع الرمس  من قبل اإلما ات والبحدرين  
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واملغر  والسودان كمنافسة بني العر  مدن الدذي سديخام إسدرائيل،     
ويتوقع  ضاها أكثر مدن أخيده العربد ، فاملنظمدة والسدلطة والفصدائل       

ت. هذ  السلطة والفصائل األخرى، وةداس  الفلسطينية مل تعا كما كان
حتاياًا عطَّلدوا فدرص االنتخابدات طدوال مخسدة عشدر عامدًا، ليسدتمر         
حكمهم على الشعب الذي مل يعا يطيقهم كما يعرفون، وعادوا للتفكري 
يف  ايا االنتخابدات بعدا تسدلم الدرئيس األمريكد  اجلايدا )بايدان(        

ات حتى ال يتم معاملدة ةداس   القيادة، وإنذا هم بإجرا  فو ي لالنتخاب
كمنظمة إ هابية، واستباال قيدادة السدلطة بغريهدا .. ولتخدوف ةداس      
والسلطة من النتدائج، فلدن تدتم االنتخابدات علدى اال جدح، او سديتم        

 تفتيتها، وتءييف نتائجها.
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 أبتالُء املسلمني

ت معددا نددة باجملتية مقاالمملدداذا هانددت اجملتمعددات والايانددة اإلسدد
 قعدر  إلسدالمية يف لداول ا ة ااألخرى اجملاو ة هلا؟ كيف أصدبحت غالبيد  
قدر  لفسداد والف وائم اقد مدة  ققوائم التخلف العلم  واالجتمداع ، ويف  

المية  ود دول  إسد رب  وجد و مد واجملاعات والظلم والايكتاتو ية؟ مدا هد  
المية تعان  تمعات اإلسن اجملمها غنية باملال من استخراج النفط، وجريان

األسدلحة  ب  يهامجون ألغنياعض ااجلوع واألمراض الفتَّاكة، بل أن بمن 
الاين مثاًل كدون   لعَّلُة يفا ! هل قراالثمينة ويقتلون اجلريان املسلمني الف

املما سدات  اسدات و لسياجمتمعات أخرى غري إسالمية كفت عدن هدذ    
 اة؟ والوح افلضا بعضها منذ زمن وجلأت للتضامن والتك

العددر  مدن وسددط شدبه اجلءيددرة، وغدءوا العددامل    عنداما انطلدق   
ووصلوا لألندالس وجندو  فرنسدا األو وبيدة، كدانوا مندافعني بقدوة        
السالح ومما سة العندف واالحدتالل، وفدرض اإلسدالم علدى احملدتلني       
كسبيل للنجاة، وتوسََّع تقبل اإلسالم بني سكان هذ  املناطق  نبًا لدافع  

ملشددا كة يف الغددءو التددال  وحتقيددق اجلءيددة، وطلبددًا لألمددان، و غبددة يف ا
النصيب من األ بعة أمخاس املغامن امُلخَّصصدة للمقداتلني. ثدم اسدتقرت     
الغءوات و معت األموال، وحتقق األمدان وأقيمدت احلضدا ة معتمداة     
على صيت القوة والتفوق احلرب . عناما تقام اخلصوم حربيدًا وبداأت   

ربية تغلب حتى باون متلكها األوضاع تنقلب تا جييًا عادت اهلمجَّيُة احل
حلضا ة، وإمندا سدخَّروا ديدنهم لالنتقدام الصدرف بداون  ةدة، فتقدام         
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النصا ى وتراجع املسلمون وديدنهم، ومل يفيقدوا مدن الةاجدع يف حدني      
استبال اَخرون تقامهم وثبتو  بأسبا  علمية واقتصادية وألغوا الحقًا 

تقامها احلرب . إذًا هناك  الاين الذي أعاق تقام جمتمعاتهم حضا يًا بعا
معادلة: استبعاد الاين واعتماد العلم، وعام  اهل القوة احلربية؛ وذلك 
لتحقيق التفدوق احلضدا ي. هدذ  املعادلدة مل ُتسدتوعب مدن اجملتمعدات        
اإلسالمية اليت تفكر يف املاض ، وتعترب تفوقهدا احلربد  السدابق مدرتبط     

خلدق ظدروف ذلدك املاضد  ..     بالاين، وجيب العود  إليه باسدتعادة أو  
لذلك يطلقون الذقون، ويلبسدون جالليدب الثالثدة أ بداع والصدنادل،      

 ويؤلفون الفتاوى، ويكفرون الناس واجملتمعات.

أن فكرة إعادة التا يخ وتكدرا  التجربدة اإلسدالمية يف قرونهدا       
األوىل غري منطقية، أو حتى إنسدانية سدوا  أكدان آندذاك أم اَن، فمدن      

منى تكرا  ذلك احلال ال يعتما سوى مبداأ القدوة والسدطو،    يطالب ويت
وهو عمليًا ما تفعلة إسرائيل اَن يف فلسطني .. أو فلنقل، للتقريب، ما 
يفعله املسريون للاين اليهودي. لقا احتلوا فلسطني بالتدا يج وبدالقوة   
وهدداهم يسددتولون علددى األ ض، ويطددردون أصددحابها، ويقتلددون مددن 

لضدرائب مدن املطديعني كجءيدة؛ لعدام طدردهم       يعا ضهم، ويقبضون ا
وألطعامهم وتأمني حياتهم، وهلم السيطرة والقضا  والسدلطة والسديادة   
.. هذا ما يفعله اليهود، أو يرضون عن فعل دولتهم له، وهدو متامدًا مدا    
فعله العر  املسلمون حني انطلقوا من شبه اجلءيدرة، ووصدلوا الصدني    

ا سنجا أن اليهود معتماين على تفاسدري  شرقًا واألنالس غربًا. لو تأملن
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دينهم يفعلون اَن مدا فعلده املسدلمون حدني شدرعوا ديدنهم؛ لريضد         
 تطلعاتهم. 

ت ر قبل عشدرا ما ُسخر كهل قكن تسخري الاين يف زمننا احلاض
لمون، بينما لب به املس، ويطاهودالقرون؟ نعم؛ هذا بالضبط ما يفعله الي

ا عدن الاولدة   إمنا تفصدله وديان، ألايت ال متنع جلأ الغر  إىل العلمانية ال
  انطلدق  لسدعودية حيد  اعربيدة  ال ومفاصلها وأدواتها. لننظر إىل اململكة

ءمن .. ننظدر  رنًا من العشر ق بعةالعر  األوائل من مكة واملاينة قبل أ 
قبل تول   لك سلمان.بن امل ماحمإىل اململكة قبل وبعا تول  ول  العها 

 م الوهداب  اإلسدال  صدرة ننغمسدًا مدع حكومتده يف    حمما كان الشدعب م 
نيددة اا س الايفددتح املددل وعسددكريًا بالسددالح واملددال، وتددا يب الرجددا

ادئ مدن  ر هدذ  املبد  ن، ونشد هَّالوهابية، ودعم لفلفة اإلنداث واضدطهادِ  
تعمديم  لكدة تسدع  ل  ت املمكاند وخالل املسلمني ومجعياتهم عرب العدامل،  

لنيدًا لليهدود     الدايين ع العداا  انككما  الوهابية وقيادة اإلسالم السين ..
بداج عدرب   وضدة بالُكر كة مفرملوإسرائيل، وكانت الصالة والصيام يف امل

ون أحذيدة  لد خل حتدى يف  يت تتدا ال هيئة امُلطوَّعني، وهم الشرطة الاينية
سدتويات،  علدى كدل امل   نتشرًامل  الناس ونوعها. بالطبع كان الفساد املا

 اضديًا وغدري  لشدعب   ان لدنفط .. وكدا  ولكن االقتصاد مستو  بفضدل ا 
تفسري ، لى الاين وذلك ع كل معةض ومشا كًا ومستمتعًا ومرتكءًا يف
 ألمر.   اوفتاوى كبا  الشيو  واالئمة وطاعة أول



- 122 - 
 

، ل اجملداالت كد قدب يف  ى عبعا تول  حمما انقلب احلال  أسًا عل
احة سدي لةويدح وال يئدات ل ت هوُألغيت هيئات الرقابة الاينيدة، وتشدكل  

ن هن وقيددادتهاخددتالط، ووالغنددا  واملسددرح، وحريددة اللبدداس لإلندداث 
غري ذلك ٍم هلن، ور َمحَرذك للسيا ات وسفرهن للخا ج من دون مرافقة

لعداا  لليهدود   ابدالطبع خدف   قيم، وال مما يعترب انقالبًا حقيقيًا خاطفًا يف
بدل     السياسد ، إلسدالم   اوإسرائيل، وتناقص الاعم العلين لإل هدا 

ما يعنينندا  وذا ه املهم يف كل .. بوا ضا صنيعتهم، اإلخوان املسلمنيأنقل
مهو  ندائم  لتني، واجل احلايفم أن النقيض تبال إىل النقيض باسم اإلسال

ك. ولدو  ا كان آنذاَن كمر ايف العسل ويصل  ويصوم ويطيع أول  األم
ة الن مجهو يد يدة وإعد  لكحاث غاًا انقدال  عسدكري وأعلدن إلغدا  امل    

عدض  يدة حتدةم ب  مجهو  نهدا إية تنتخب حكومتها، وقيل للنداس  دققراط
كيدا،  مية مثدل تر إسدال   نيدة الشريعة والشو ى، وستكون مجهو يدة علما 

م سديجا النظدا  عسدل، و ال فبالتأكيا سيواصل الشدعب  ضدا  ونومده يف   
كدرام كمدا     األمدر ال عدة أولد  إطااجلايا من يرب  له إسالميًا، ويطالب ب

اهلل  ي كان يطيعول الذلرسام من بعا موت أطاع من سبقهم أول  امره
 وينفذ أوامر . 

ملاذا أطاع بعض ُحكام اخللديج يف السدر والعلدن أوامدر الدرئيس      
األمريك  املعءول )ترامب( بالتقر  اجملان  إلسدرائيل، والةاجدع عدن    
احلل العرب  واإلسالم  والعامل  املتفق عليه للقضية الفلسدطينية، بينمدا   

عربية فقرية أو حتى حمتلة مدن قبدل األمريكدان مثدل      فضت حكومات 
العراق، اإلقاام على طاعة البيت األبيض علنًا؟ الداول الغنيدة يضدمن    
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حكامها  ضا شعوبهم باملال والتاليس باسم اإلسالم، بينمدا يف الداول   
األخرى، اجلمهو يات، هنداك خدوف وبالتدال  مراعداة لدرأي الشدا ع       

ائيل  واملتضامن مع الشعب الفلسدطيين،  املتشبع برفض االحتالل اإلسر
هذا باالضافة للرأي الايين الذي ال قكن قلبه واالنقال  عليه بسدهولة  
كما يف دول نفطية حيكمها فرد أو أسرة وال حتتاج لتقبل شا ع أو تأييدا  
برملان أو نقابات أو أحءا  تعتما الاين ضدمن مبادئهدا. حيد  توجدا     

ن بسهولة االكتفا  برأي احلاكم والاين قوى تعرب عن  أي الشا ع القك
الرمس  والتاليس لتربير االنقال . وهناك العامل االقتصادي املعاشد   
الذي قيء مواقف الشعو   ا  اخليانة القوميدة .. حدني تكدون غالبيدة     
الشعب مرتاحة معاشيًا من دون جهدود تدذكر، فإنهدا ختداف مدن قطدع       

تحكم شخصيًا يف التوزيع. بينما مصا  متويلها إذا خالفت ول  األمر امل
يف الاول األفقر فاملوقف الشعيب يتخذ من التخداذل واخلياندة احلكوميدة    
مرب ًا للثو ة، ويصبح السدبب السياسد  تراكميدًا إىل جاندب األسدبا       

 األخرى، ويف مقامتها الشح املال .

"الُقرآن ةال أوجه"، وأي دين قابل للتدأويالت املتضدادة. اليهدود    
إلسالم مثاًل  قيل بصادهم علدى مداا  قدرون، إن اليهدود عا ضدوا      وا

اإلسالم، وحاولوا قتل الرسول بالسم وتآمروا عليه، ومن ثم ط طردهم 
 مسيا من وسط اجلءيرة العربية، وهناك استشهادات عاياة من اَيات 
الُقرآنيددة تعمددق العدداا  مددع اليهددود. بعددا الددذها  للتطبيددع يف الدداول 

ف الداعا  ضداهم يف املسداجا، وانتشدرت استشدهادات      اإلسالمية  خ
بعالقة الرسول معهم يف مكة، و هن د عه عنداهم، والدءواج مدنهم يف    
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املاينة، وتكدرا  لآليدات الديت حتدةم ديدنهم وحتبدذ السدالم، والتدذكري         
بتعايشهم يف الاولة اإلسالمية،  وازدها هم يف األندالس اإلسدالمية ..   

يتجاهل انقدال  الءمدان اَن، ويفدةض عدام     طبعًا هذا الناا  للسالم 
وجود تفوق يهودي أو خالف أو صراع معهم، أي؛ مدن يطدرح الداين    
كخلفية للسالم إمنا يقفء عن هاف الصهيونية؛ إلقامة إسرائيل الكربى، 
وعن الصراع اإلسرائيل  الفلسدطيين القدائم مندذ عقدود، وعدن مصدري       

التضدامن والتعاضدا    القاس واأل ض اإلسالمية، وغري ذلك مدن قديم  
املفةضة بني املسلمني. دعاة السالم حتت املظلة الاينية خيطئون يف تفسري 
اَيات، ولذلك قيل قاقًا إن الُقرآن ةال أوجه. يف باايه الرسالة كانت 
اَيات تنادي للسالم، واحةام الايانات األخرى، وإكرام أهل الكتا ، 

االعددةاف بالرسددول  لكددن بعددا فشددل حمدداوالت التوفيددق و فضددهم  
وباإلسالم نءلت يف املاينة تباعًا آيات تنسخ ما سبقها، وتطالب بالشداة  
والتشاد مع غري املسدلمني، والدذين يعدودون اَن لآليدات املنسدوخة،      
وينسون الناسخة، إمنا خيتدا ون وجيءئدون حسدب مدءاجهم، وخيدالفون      

 مراحل تطو  اإلسالم يف عها الرسول. 

ة السعودية هد  صداحبة مشدروع السدالم العربد       اململكة العربي
الذي خفف املوقف العرب  اإلسالم   ا  اليهود، وكسر حاة الرفض، 
ووافق مبائيًا على االعةاف العرب  اإلسدالم  بإسدرائيل إذا انسدحبت    

، وقبلت بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القاس الشرقية. 1967حلاود 
اَن أو سدابقًا، والسدعودية ال قكنهدا    لكن إسرائيل  ليست بهذا الوا د 

القفء إىل السالم بالرغم مدن الدرفض اإلسدرائيل  العلدين واملما سدات      
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املضادة على األ ض. هكذا مهدات السدعودية طدوال السدنني؛ لتبليدع      
العر  السالم من دون شروا، وما كان حمما بن زايا، وملك البحرين 

وافقة حمما بن سلمان الدذي  ُيِقامان على االعةاف بإسرائيل من دون م
مها خلطوات تقا بية إىل د جة نشر د اسة من ماير اكرب جامعة سعودية 
تقول بظلم الرسدول حممدا لليهدود، وضدرو ة إعدادتهم لشدبه اجلءيدرة        
وتعويضهم، وأصبح اإلعالم الرمسد  السدعودي يهندئ اليهدود باللغدة      

لددق يف أجددوا  العربانيددة بأعيددادهم الاينيددة، والطددائرات اإلسددرائيلية حت
اململكة. لكن النظام السعودي لن يقام على اخلطوة العلنية قبل ترتيدب  
حل ما للقضية الفلسطينية كون النظام يسعى ملنافسة تركيدا علدى قيدادة    
العامل اإلسالم  السدين، وال يريدا احنصدا  التدأثري عدرب اخلياندة العلنيدة        

 لفلسطني والتصاحل اجملان  مع اليهود.

يف مسلسدل ذوبدان األندالس وانداحا  اإلسدالم منهدا       كما كان 
واملسلمني عنها، باأت العالقات بني األمرا  املتنافسدني، وبدني األعداا     
النصا ى سريًا، ثم  لت بالتا يج حني تطلب األمر تنفيدذ االتفاقيدات   
مبساعاة الطرف للطرف اَخر عسكريًا، وه  حتالفات كاندت موجهدة   

ة أخرى. على ذات النهج فلقا كثرت احملاوالت غالبًا ضا إما ة  إسالمي
السرية يف العالقات العربية اإلسدرائيلية، باايده مدن اهلاندة بعدا هءقدة       
النكبة مرو ًا مبساع  زعما  عر  للسالم مقابل ميدا  أو وسداطة لداى    
أمريكا، وكبايل ملرو  إسرائيل يف مضدائق اريدة، أو يف قنداة السدويس     

قامددة حلددف بغددااد العسددكري مبشددا كة  بدداون  فددع علددم، وحماولددة إ
إسرائيلية، وغري ذلك من التآمر العرب  اإلسدرائيل  ضدا طدرف عربد      
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آخر حيندًا، وضدا القضدية الفلسدطينية دومدًا. يف السدر أيضدًا وجدات         
عالقات اقتصادية مع إسرائيل متكن بضائعها من دخدول دول عربيدة يف   

ة مع غالبية الداول  املشرق واملغر ، ونسجت عالقات أمنية استخبا اتي
العربية، وتآمر مع دول عربية ومشدا كتها يف ذبدح الفلسدطينني، وعلدى     
حصا هم و ويعهم أينما كانوا، واغتيال قادتهم مدرا ًا وتكدرا ًا بداعم    

 وتنسيق مشةكني.

لقا  اوز األمر يف عها الرئيس املخلوع )ترامب( ما كانت عليده  
الرئيس األمريكد  وبدإ ادة يهوديدة     األمو  يف باايه التساقط األنالس .

يوجه الضغط املباشر للاول العربية اخلليجية اليت تهتم إسدرائيل بإقامدة   
عالقدات معهدا ألسدبا  اقتصدادية وأمنيدة ولتدأثري أمواهلدا يف جمريدات         
االقتصاد العرب  والعدامل ، وبالتدال  شدق بقيدة التضدامن العربد  بدني        

لضغط األساس كان على حمما بن األغنيا  ومتوسط  احلال والفقرا . ا
سلمان الذي مل يتمكن من إقناع والا ، فتوجه إىل ملك البحرين وحمما 
بن زايا يف اإلما ات العربية، ودفعهمدا يف هدذا الطريدق انتظدا ًا ملدوت      
والا ، واإلقاام على اخلطوة املشابهة مدع إسدرائيل. الكويدت  فضدت     

وحءبية غدري مضدمونة بينمدا يف    االنضمام كونها ااجة ملوافقات برملانية 
البحرين واإلما ات والسعودية فالقرا  فردي. حتى يتم التحايدل علدى   
الكويت مدنح )ترامدب( األمدري الدذي كدان يعدار يف أمريكدا، أعلدى         
األومسة العسكرية، وطلب من جنله احلضو  للبيت األبديض لتسدلمها،   

التاليدة،   ثم لفق أن احلداي  دا  عدن التطبيدع، والكويدت هد  الاولدة      
وأضاف أن هناك سبِع دوٍل تنتظر دو ها، وأنه حتاث يف يدوم لقدا  ابدن    
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األمري مع زعيمني مستعجلني على االنضمام!! كل ذلدك ضدمن خطدة    
حر  نفسية لافع السلطة الفلسطينية لالستسدالم قبدل فدوات القطدا ،     
وخللق تسابق بني دول اخلليج االنفتاح على إسرائيل قبيل تغديري اإلدا ة  
األمريكية. أما قطر فقا أكا أمريها يف خطا  أمام اجلمعية العامة لألمم 
املتحاة يف اليوم ذاته علدى التمسدك باحلدل العربد  القدائم علدى حدل        

 والقاس عاصمة لفلسطني.  1967الاولتني ضمن حاود 

من الضرو ي هنا اإلشا ة إىل أن اتفاق اإلما ات الدذي وقدع يف   
عيًا بعدا أسدبوع مدن توقيعده، كدون دسدتو        البيت األبيض مل يعدا شدر  

اإلما ات السبع املتحاة ينص على الءام توقيع اجمللس األعلى على مثل 
هذ  االتفاقيات يف ار أسبوع أو تصدبح الغيدة. واجمللدس يضدم أمدرا       

وهدو اجمللدس احلداكم لكدل      1971اإلما ات املتصاحلة اليت احتات عام 
ا وحاكمها ونظامها الو اث . األمدرا   اإلما ات بينما كل إما ة هلا أمريه

مل يستشا وا قبل التوقيع، ومل ُتطلب موافقتهم بعا ، وبالتال ؛ فدالتوقيع  
ال يشمل اإلما ات وإمنا كل إما ة وافدق أمريهدا، ناهيدك عدن الشدعب      
طبعًا الذي ال دو  له سدوى االسدتهالك .. علمدًا بدأن تعدااد السدكان       

وسبعمئة ألف نسمة. الرئيس األول  األصليني يف كل اإلما ات مليونني
لإلما ات هو املؤسس زايا بن سلطان آل نهيان، وكان أيضدًا أمدري أبدو    

الشيخ خليفة بن زايا، وهو  2004ظيب، تبعه بعا وفاته يف املنصبني عام 
مريض منذ زمن، ويقوم مبهامه نائبه حمما بدن  اشدا آل مكتدوم، وهدو     

لعهدا ألبدوظيب واإلمدا ات،    حاكم دب ، لكن حمما بن زايا هدو ولد  ا  
واحلاكم الفعل  لإلما ة ويتصرف كرئيس لكل اإلمدا ات، وهدو الدذي    
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هناس ووافق على صفقة القرن، وتنفيذ اجلء  املخصص للعر  فيهدا،  
أي التطبيع العرب  مدع إسدرائيل  حتدى بداون موافقدة فلسدطني علدى        

 الصفقة.

 ت مدع خلدع  هبد اليت ذ)قة لاينا إذا انقسام عرب  حول هذ  الصف
 ام بددني دولوانقسدد بيددعالددرئيس )ترامددب( وعصددابته(، وخطددوات التط

ة اإلما ات؛ ت لوا  دولضمة حتملناخلليج، وانقسام بني اإلما ات السبع ا
كن بقيدة  لب  موافق، دأمري  كونيإذ مل يوافق سوى حمما بن زايا، و مبا 

ض مسية مدن بعد   عا ضة ت ماإلما ات مل يصا  عنها موافقة، بل ظهر
هم ملدا  تهدا معا ضدت  ة وبنامسد احلكام كما أعر  معظم أبنا  احلكدام اخل 

أييدا  م كنصدر وت ة السدال اهاجيري. وقا حاول حمما بن زايا إخراج مع
اططهدا   على تعطيدل  ملقابل ايفللفلسطينيني بالقول إن إسرائيل وافقت 
)ترامدب(   و ًا بل أنألمر فافى لضم ثل  الضفة الغربية، لكن نتنياهو ن

َ مر لديس  ألمد ايا مقولة إلغا  الضم، بل قال إن مل يؤ ن علدى  طروحدًا ا
ق غضب ع باالتفامسعناما وة، الطاولة. امللك سلمان مل يكن يف الصو 
لاولتني، اق باون حل ن يتحقم لوأوعء لوزير خا جيته التأكيا أن السال

سيادة  ت دولة ذاتإلما ان اوالقاس عاصمة لفلسطني، واإلشا ة إىل أ
 ا تفعل. وحرة فيم

الذبا  اإللكةون ُّ امُلسّخر مدن إبدن سدلمان وإبدن زايدا وبعدا       
انكشاف تبعيتهم لليهود و فدض نتنيداهو ملقولدة وقدف الضِّدم، أنتقلدوا       
إلشاعات أن فلسطني طبََّعت، ومثلها مصر واأل دن، وبالتال  من حدق  
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 اإلما ات والبحرين البح  عن مصاحلهما .. هنا يتمُّ القفء عن حقدائق 
مادية ، مثل؛ احتالل إسرائيل لفلسطني ودخدول األ دن ومصدر حروبدًا    
ضا ية عرب احلاود، كما أن ما فعله الفلسطينيون مرتبط باالتفاق العرب  
للحل بينما ما فعلته اإلمدا اُت والبحدرين والسُّدودان واملغدرُ  ادالف      
 صراحة لذلك االتفاق العرب  .. واألهمُّ أن السالم مدع مصدر واأل دن  

 مسدد ٌّ، وال يتجدداوز تبددادل السددفا ات، بينمددا هندداك مقاطعددة شددعبية 
ومؤسساتية شاملة، وهذا عكس مدا يبداو مدن أنداالٍق إمدا ات ٍّ بداعم       
مباشر من حمما بن زايا، اتفاقيات بنكية ومالية واسدتثما ات مشدةكة،   
ومساهمة يف مينا  حيفا، وتكالب النوادي على شرا  العدب كدرة قدام    

فع اإلعالم وشرعنة طعدام الكوشدر للفندادق، وعشدرات     إسرائيل ، و 
آالف السياح يف األسابيع األوىل .. وقائمدة أفعدال للتغطيدة علدى عدام      
شرعيَِّة هذا االتفاق أصاًل، إذ سديخلق مشداكل داخدل اإلمدا ات ومدع      
جريانها وخصوصًا إيران اليت لن تتقبل توافا األجهءة اإلسرائيلية علدى  

. هكذا ستكون اإلما اُت والبحرين قا سلكتا طريق الشواطئ املقابلة هلا
االناثا  األناُلسِّ ِّ ومصريهما إن عاجاًل أم آجاًل االستسدالم إلسدرائيل   
أو إليددران كددون السياسددة األمريكيددة ال يعَّددوُل عليهددا حتددى يف أفضددل 
الظروف، وه  سياسة باأت يف عها اإلدا ة اجلاياة، )بايان(، تدةوى  

 ائيل .يف االستجابة إلسر

الددرئيس )بايددان( واسددتجابة ملؤسسددات التشددريع و غبددة حءبدده 
الاُّقوقراط  سيقاطع ول َّ العها حمما بن سلمان، كما أن الرئيس الذي 
ال تعةف إدا ته بضِّم إسرائيل للجوالن، سيعيا العمل باالتفاق النووي 
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مع إيدران، والدذي يعا ضده النظامدان السدعودي واإلسدرائيل ، وهلدذا        
تشاطت إسرائيل غضدبًا، وأعلَندت إصدرا ها علدى مواصدلة ضدر        اس

القوى اإليرانية يف سو ية ويف العراق، وأيضًا يف الديمن، وهدذا موقدف    
إسرائيل  جايا للتقر  من السياسدة اإلما اتيدة السدعودية، وتعدويض     
االنسحا  األمريك  العسكري الااعم للسعودية يف عها )ترامدب( ..  

اون تغطية أمريكية  ِضا إيدران يف كدل الشدرق    وحني تتاخل إسرائيل ب
األوسط، فمن سيضمن بقا  األمو  على حاهلا، سوا  أكان على اجلبهدة  

 اللبنانية أم يف اجلوالن أم بالطبع، وقبل كل شئ يف اخلليج؟
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 بنَي الُقوَِّة والتَّخُّلِف

كدن  نده، وق مألضدعف  ر اقكن للعنف املتخلف أن يهءم املتحض 
طبق على نيالشق األول  منها. قوىأللقوة املتطوِّ ة أن تهءم قوة متخلفة 

 ء مدا جدرى يف  ن  يدوج لثدا اما جرى يف األناُلس خالل قرون، والشدق  
 ع حيداث بتسدا   ال زالوا، فلسطني وحميطها العربد ِّ خدالل قدرن واحد    

 وتوسُّع لآلن. 

ل، األوعهدا    م ويفسدال كان اليهود يعيشون مع العر ، قبل اإل
يانتني مدًا أن الدا  تده، عل يانديف املستوى ذَاتِه من التخلدف، كدل حسدب    

نانَّيدِة  يدءوا باأل متليهدود  اكن لاليهودية واإلسالم مشتقات عن بعضهما، 
، وأنَّ بقيدة األمدم   رَّ ِّ هلدم يدا  الد  اختتبعًا ملعتقااتهم، وحتاياًا قناعتهم ب

َخرين على اا دتهم من ًا ملطنظرُخلِقت خلامتهم إن عاجاًل أم اجاًل. و
ل؛ لضدمان  تسدخري العقد  ال، وامل ماا  التا يخ اليهودي جلؤوا إىل ختءين
ىل بدالد   إالس ذهبدوا  ن األند ن مد بقائهم وتقاُّمهم. عناما ُطرد املسدلمو 

 ينجدءوا  فريقيه، وملمشال أ، وإسالمية جماو ة وخصوصًا املغر  العرب 
قدرون!  ابت عدرب ال ثا هو مكلس هناك أي نقلة حضا ية مما ساد يف األنا

الس، عدة يف األند  املطبووفدة  نقلوا بعض فندون العمدا ة، والكتدب املؤل   
ا جلبدوا معهدم،   مد يطبَِقدوا   ظوا أوتفلكنهم مل خيلقوا ثقافًة جاياًة، ومل حي

لى احليداة  عا  قوهمُّهم الب يب،فقا كانوا الجئني بعا مطا دة وعنف صلي
 نالس.األ يف ظروف دول وحكومات سياسية اتلفة عن
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 ية ىل اإلسدكنا عضدهم إ ، بيهود األنالس خرجوا بأمواهلم مسبقًا
عاشدوا يف   تركيا، وية وإىلغربومصر، وغريهم إىل دول أو وبية شرقية و

اجدة البلداان    نظدرًا حل  مسيًا ولةجيتوات غري حمبوبة شعبيًا، ولكنها مقب
و وبيدة،  ألاألهليدة ا  حلدرو َ ا األمواهلم وأفكا هم وخدرباتهم. اسدتغلُّو  

، وهذا مدا  عود سياسيةدية ووتصاومولوا هذا ضا ذاك، حتقيقًا لفوائا اق
رق، ثدم  ون إىل الشد ندابلي  التظهر يف احلر  الفرنسدية اإلجنليءيدة وةد   

 حتقيدق  ندابليون يف  عدا فشدل  ب ( االنضمام لإلجنليء، والفوز بوعا )بلفو
ان على األقدل  منني من الءمنذ قر، ووَعا  مشابه هلم. املهم هنا أن اليهود

اجدة ..  سدب احل حها يسريون ضمن خطة واضحة يدتم تطدوير عناصدر   
لذاتيدة،  مدل القدوة ا  سب عواحُع هافها وطن لليهود ااود تو اتية ُتصَن

إليقداع  ملنشدودة وا ارافيدا  جلغاباإلضافة؛ إلضعاف السكان وتفريقهم يف 
كدل  إفشداهلا ب  اي يدتم لتصد لبهم. وكلما صدنع الطدرف املقابدل ُخطتدًة     

 سائل. الو

مع نهاية العها العثمان ِّ، وباايده العهدا الربيطدان ِّ الفرنسد ِّ يف     
فلسطني وما حوهلا، كان اليهود جاهءين مندذ زمدن باملدال، وبالسَّديطرة     
على مفاصل اإلمرباطو يدات السدائاة واألخدرى الناشدئة، كمدا كدانوا       

صدل  جيهءون؛ لتهجري اليهود إىل فلسطني كمنطلق لرؤيتهم .. وكلمدا و 
يهودي ُيودع يف مستوطنات ز اعية عسكرية ليتا   على األمرين. بعا 
كل من احلربني العامليتني أصبحوا يرسلون لفلسطني شبانًا وشابات  هلدم  
خربة يف احلرو  واألسلحة، وشا كوا علدى اجلبهدات األو وبيدة الديت     
استعملت فيها أحداث األسدلحة آندذاك، مبدا فيهدا احلدر  النفسدية. مل        
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ا مثاًل على إ سال العجائء كما يثبت من صو  البواخر اليت كانت يركءو
توصلهم ملدوانئ فلسدطني. وبدالطبع أقداموا يف أو وبدا شدبكات لشدرا         
األسلحة وإ ساهلا إىل فلسطني، كُل ذلك حتت عني االنتاا  ومبساعاته 

   تبعًا المساكهم مبفاصل السياسة يف لنان.

ضددع مدًا عددن الو ًا متالفددوهلدا كددان ات احلداُل يف فلسددطني، ومددا ح 
  اوتدة مدن حيد   ان متفوم األو وب . كانت فلسطني منقسمة بني  يف
 اعة ومداا س ا  وصدن هربد كالوضُع االجتمداع  والسياسد ، يف املدان    

 يكدن قدا   ملأل بعيندات  امطلدع   حتىوومسا ح ُو َّواد هلا، بينما الرِّيُف 
ن سدائق  ألة األوىل لوهن لومسع الراديو، وكان سكان بعض القرى يظنُّ

س بشدرًا،  ملاكندة ولدي    من اجء الباص الذي حيملهم إىل املان ومنها هو
صدان، بينمدا يف   ما  أو احلو  احل ك وكان التَّمايء يف الريف بغالبيته بني

يدًا  نع. أجتماعيدة الصد  ريكيافا وحيفا معا ض ألحداث السديا ات األم  
لعهدا  امندذ أيدام    اض أل اوا كانت بعض العائالت، واألغنيا  قا اشة

 ل للجنايدة، ، ودخدو ائبالةك ؛ إذ كان على صاحب األ ض دفع ضر
  اضدديهم، وملسددجيل أن تومشددا كة يف احلددر  ممددا ابعددا الفالحددني عدد

مدن   وبقدوا خدائفني   يطان ،لربايستوعبوا سرعة التغيريات مع االنتاا  
لعمدل  أمدا ا  تعما َّية.ة االسد وميتسجيل أ اضيهم  مسيًا يف الاوائر احلك

توى رتدق إىل مسد  ة مل تئليد السياس  فكدان حمصدو ًا يف شدبه أحدءا  عا    
 التنظيم الصهيون  من قريب أو بعيا. 
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، الفلسدطيين  لسياسد  اع  القصا هنا ليس حتليل الواقع االجتما
وبددني    وإقليمدده، بددالديفين ولكددن االنتبددا  إىل الفددا ق بددني الفلسددطي 

ة بعداد وقيداد  مدل األ تكاالصهيون  القدادم مدن أو وبدا ضدمن اطدط م     
 ن مددع القددوى التعدداوح وديناميكيددة جمربددة وماعمددة باملددال والسددال   

احلدال   لعدامل. ذلدك  عرب ا خرىاالستعما ية املسيطرة على األ ض، واأل
جبدا   سدرائيل سدعت  إخدالل   من والفا ق ال زال قائمًا؛ ألن الصهيونية

  شدمل السياسد  تيت التشد  ونظام؛ للحفاظ على الفا ق وتوسديعه عدرب  
عربد ؛  احملديط ال  ندة علدى  يمواالجتماع  واالقتصدادي الفلسدطيين، واهل  
سدبيل   رائيل. علىانب إس جلتحييا  عن فلسطني وشعبها، ثم كسبه إىل

بة، وبالطبع  حر  النكيفعرب   اناملثال، بينما مل ُيستَعمل أي سالح طري
سدلحة  لعربية األاجليوش اعت مل يكن الفلسطيين قلك أي سالح، بل مج

 وجديش  ح املقداتلني ن تسليعبية الفلسطينيني، وامتنعت اجلامعة العرمن 
عملوها ا ين، واسدت ات وطيد ائراإلنقاذ ومتويلهم، فقا جلب الصهاينة ط

 لديت مل يكدن  لقدرى ا ا ايف احلر  ضا  معدات اجليدوش العربيدة وضد    
 سكانها قا شاهاوا طائرة من قبل.

تسدات( وشدرا    مع اتِّضاح مطامع الصدهيونية عدرب بندا  )الكيبو   
األ اض  مدن العدائالت العربيدة ومعظمهدا لبنانيدة األصدل، وطدردهم        
للفالحني من األ ض وتصاعا الصاامات بني الطرفني عمومًا، اشتات 
حالددة العدداا  النفسدد ِّ والكراهيددة واحلقددا بددني الطددرفني، وأصددبح     
الفلسطينيون يتمُّنون إزالة الصدهاينة، وبدالطبع يتوقعدون مدنهم معاملدة      

ثل، وهنا؛ استغَّل اليهود ومنظَّماتهم اإل هابية أسس احلر  النفسية، بامل



- 135 - 
 

والشائعات املنظمة، مثل؛ القول إن لاى اليهود سكاكني مكتدو  علدى   
كل منها اسم فلسطيين ستذاه، وجدا ت تباعدًا عمليدات قتدل همجيدة      
متبادلة وتهويل فلسطيين يف احلالتني حتى جا ت مذاة )دير ياسني( اليت 

اليهددود وقائعهددا، وصددا وا يبثُّددون الصُّددرا  يف الليددل عددرب      سددجل 
ميكروفونات يف القرى، وأضافوا إليها مطالب بالعربية للناس أن ينجوا 
بأعراضهم وأ واحهم، ويذكرونهم أن النيب قا هاجر، بينما الفالحني مل 
يكونوا يعرفون أصاًل بوجدود التسدجيل وامليكروفدون مكدرب الصدوت،      

كدانوا يظندون، وهدم يسدتمعون لدذلك يف الليدل .. ثدم         ويعلم اهلل ماذا
يدداحرج  جددال العصددابات الصددهيونية براميددَل ُمتفجِّددرًة علددى القريددة، 
فيصا  السكان باهللع، ويبالغون يف الرواية؛ لتربير اهلدرو ، فرُيهبدون   
سكان بقية القرى اجملداو ة الديت مل متدر بهدذ  التجربدة، ولكنهدا اكتفدت        

 احلر  النفسية كان وال زال منظمًا ويؤت  أكله. بالسمع. كل عملهم يف

احلر  النفسيُة كانت أيضًا متا س من قبل الصهاينة عرب العامل؛ إذ 
َياَّعون أن فلسطني ه  األ ض املوعودة مدن الدرَِّ ، وهد  أ ض بدال     
شعب للشعب اليهودي املشتت بال أ ض، وأن اليهود يتوقعدون الداعم   

ِح األ ض واملنطقة و قيها وحتايثها، وهذا مدا  املسيح  والعامل ؛ اِلصال
حاث خصوصًا وأن الشعو  األو وبية  حبدت بفكدرة الدتخلص مدن     
اليهود وإبعادهم إىل أي مكان آخر. ثم  سم الصهاينة خا طدة فلسدطني   
الطبيعية وغريوا األمسا  فيهدا؛ لتوافدق األمسدا  واألمداكن التو اتيدة،      

ودمدروا القدرى العربيدة كلدها،      وعناما احتلوا األ ض طردوا السكان،
وهودوا أمساَ  األحيا  يف املان الكربى مثل؛ حيفا ويافا وعكا وغريها، 
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بينما القاس ه  )أو شليم(. فرضوا اللغدة العربيدة علدى كدل اليهدود      
 وفتحوا با  املواطنة والتجنيس لكل مهاجر يهودي قادم. 

أنكددروا  اسددتمر اإلسددرائيليون بإنكددا  احلقددوق الفلسددطينية بددل 
وجودهم، وذلدك بدالرغم مدن كدل أشدكال املقاومدة الديت مل تتوقدف،         
واحلرو  اليت قامت بسبب القضية الفلسطينية، وبدالرغم مدن قدرا ات    
األمم املتحداة، اكثدر مدا اعةفدوا بده وجدود عدر  يسدكنون يف أ ض         
إسرائيل، ولكنهم ال قلكونها، وال تراث هلم أو ثقافة أو مؤهل للتواجا 

بالطبع  ؤية الفلسطيين بالعموم مشابهة ضا اليهود، ومل يعةف الراق . 
الفلسطيين هلم بش   من أقاويلهم، لكن وحتت ضدغط الوضدع، وجنداح    
املخطط الصهيون  استجابت منظمة التحرير الفلسطينية وألغت بنودا يف 
ميثاقها، واعةفت بإسرائيل على ثالثة أ باع فلسطني الطبيعيدة، وهكدذا   

ين يف الفخ حني أقر بالرواية التو اتية اليهوديدة الصدهيونية   وقع الفلسطي
امللفقة، مقابل اعةاف إسرائيل  بوجود املنظمة وحقهدا يف إدا ة شدؤون   
الفلسطينني يف مناطق الضفة والقطاع اليت مل تقر اتفاقيات )أوسلو( أنهدا  
 أ اض  لاولة فلسطينية .. بل أن اتفاقيات )أوسلو( مل تُذكر بأن فلسطني

عربية للفلسطينيني الذين يسمحون لليهود بالبقا  يف أجءا  منها يايرون 
حياتهم حسب القانون الاول ، أو أي صدياغة تؤكدا احلدق الفلسدطيين     
األصيل على كل اجلغرافيا، وأن الوضع احلدال  سديكون مثدرة لسدالم     
وحياة مشةكة .. املهم أن )أوسلو( اقرت للصهيونية باولة علدى ثالثدة   

فلسطني، مقابل اعةاف إسرائيل أن منظمدة التحريدر هد  املمثدل     أ باع 
الشرع  للفلسطينيني، وبذلك ثبتت الرواية اليهودية اليت ط نشرها طوال 
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قرن سبق. كان اتفاق )أوسلو( دليدل انهدءام فلسدطيين  مسد  وجهدل      
قيادي إدا ي، إىل د جة تقبل تغيري منداهج التعلديم اخلاصدة باجلغرافيدا     

فلسطيين من دون املطالبة بتغيري املنهاج اإلسرائيل  العُنصريِّ والتا يخ ال
 والءائف والتحريض   ا  الفلسطينني والعر . 

( مل حيقدق  1993( )سدلو طوال أكثر من  بع قرن مندذ اتفداق )أو  
ن السياسدية،  ة، ناهيك عقتصادياالالفلسطيين أيًا من بنود  االجتماعية و

ضده  ن ذاته وأ عسطيين لفلايف تغريب وواصل الصهاينة تنفيذ اططهم 
ل اخلدالف  اطلدة وتسدهي  واملم ايلوحميطه، وعن العامل أمجع بالقهر والتح
لسياس  بني جتماع  واطق  االنااجملتمع  األسري والعائل  والقبل  وامل
ض خلدف  لسطني للدرك س يف فلناالفلسطينيني وتقنينه، وايصال غالبية ا

لعبيدا سياسديًا   اولدت حليداة   نهم حتم هيمنةاخلبء اليوم ، والقلة الباقية امل
سداعاهم يف  سديادته؛ لي تخلف وال وأمنيًا مقابل الرغا اقتصاديًا. شجعوا

ويلهم بها، أو حتن أصحاض ماستكمال خططهم املتواصلة، وإخال  األ 
ي ألصدل ، الدذ  يون  الصهإىل حطابني وخام وعمال ، حسب املخطط ا

ان احلر   املانيني. ها  ضاال واُيقر ايضًا باستعمال كل انواع العنف 
ال خيتلدف يف اسداليبة    2021االحاث على قطاع غءة يف  مضان مدايو  

يسدان  يدر ياسدني ن  ذادة د  ماال هابية الفعليدة والنفسدية عمدا حداث يف    
1948. 

امُلخءي أن هذا التسابق الذات  الصدهيون  اليهدودي يف املنطقدة،    
الفلسطيين واخلدذالن العربد .   وكل تقام إسرائيل ، هو نتيجة للتخلف 
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املخططات الصهيونية ليسدت سدرية ومل تكدن، ولكدنهم مل يةاجعدوا أو      
يتهدداونوا يف اإلعددااد والتنفيددذ مددن دون أن جيدداوا أي خطددط مضددادة، 
واستعااد للتصاي. كل مدا يفعلده الفلسدطينيون والعدر  واملسدلمون      

ل املخططات بالا جة األوىل هو التعرف والتخمني والتأكيا على تفاصي
واألهااف الصهيونية وجمرياتها، ومدن ثدم كثدرة الكدالم عنهدا، ولكدن       
انعاام أي تصاٍّ ُمنظٍم هلا. حتى الثو ة الفلسطينية حني ظننا أنها متدردت  
على النظام العرب  يف التصداي أعادتندا بسدرعة إىل وتدرية الشدعا ات،      

وير حتى وضحالة التفكري والتخطيط، وضعف اإل ادة يف التحمل والتط
وصلت إىل املوافقة على منح اليهود أكثر من ثالثة أ بداع فلسدطني مدن    
دون تأمني السيادة على البقية الباقية املتناقصة تباعدًا .. وهنداك مل ُتثبدت    
بواق  الثو ة اليت تسلمت احلكم أي جناعة، وحسن إدا ة حتى أوصلت 

ة األقدوى  بسيئاتها الشعب إىل متنى عودة االحدتالل، وأصدبحت األمنيد   
للفلسطيين أن يعيش يف دولة واحاة مع اليهود حتى لو حتت سديادتهم.  
هذا احلال تكراٌ  ملا حاث يف األنالس حني نشبت احلرو  األهلية بدني  
طاليب كراس  احلكم، فتمنَّى السكان أن ُيعمَّ األمن، ولو حتدت السديادة   

الشدعب   الصليبية اليت بالطبع طدردتهم تباعدًا كمدا تفعدل إسدرائيل مدع      
الفلسطيين اَن بالتضييق ثم فتح منافذ للهجرة، وإغالق فرص العدودة  

 ملن يغاد .

الةاجع الفلسطيين والعرب  الرمس  عن احلق املطلق يف فلسطني 
أصبح ينحر يف التضامن العامل ، ويعكسه بالتدا يج مدن دعدم للقضدية     

لروايدة  واحلق الفلسطيين إىل تراجدع وختداذل وتفهدم، ومدن ثدم تأييدا ل      
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اإلسرائيلية اليت أبصرت النو  باالعةاف الفلسطيين فيها. كدان الغدر    
الرمس  يؤيا إسرائيل، وهو يعرف كذ   وايتها، ثم حتول مضدطرًا إىل  
تأييا الرواية اليت أقرتها القيدادة الفلسدطينية. كاندت الباايده مدع مدؤمتر       

ألمدم  ( الذي تبعه بعا شهر ونصف فقط إلغدا  ا 1991ما يا للسالم )
. ومل 1975املتحاة لقرا  عنصرية احلركة الصهيونية الدذي صدا  عدام    

تنقض  أسابيع طويلة بعا تراجع األمم املتحاة حتى قال ياسدر عرفدات   
إن ميثداق منظمدة التحريدر الفلسددطينية )كدادوك(، أي متقدادم، ووافددق      
اجمللس الوطين على إزالة بنود عام االعةاف بإسرائيل، بينما على سبيل 

ملثال مل يةاجع اجلنو  أفريقيون عن قدوهلم بعنصدرية النظدام األبديض     ا
هناك حتى زال واناثر، وحتولت البالد إىل الاقوقراطية، وكاندت قضدية   

وفاز النظام العنصري  1948جنو  أفريقيا قا باأت ه  األخرى عام 
بالاعم الرمس  العامل  األبيض حتى قبيل انهيدا  ، وقدا سدقط النِّظدُام     

صمود املقاومة واستمرا ها، وتوسع املقاطعة الشعبية العاملية ضدا   بفعل
العنصرية، فخرج )مانايال( من السجن إىل احلكم، ومل يعمدل يف خامدة   
النظام العنصري االستيطان . أمدا يف فلسدطني فقدا اسدتوعب الدرئيس      
الفلسطيين  الثان   الذي هناس اتفاقية )أوسلو( املقصود مدن املخطدط   

: "حندن  2018، وأقر أمدام جملدس األمدن الداول  يف فربايدر      اإلسرائيل 
نشتغل عنا االحتالل، حنن نعمل عنا االحتالل" اإلسرائيل . طبعًا هو ال 
ينتقا ذاته وهفوات االتفاقيات الديت  عاهدا، ولكنده يضدع اللدوم علدى       

 إسرائيل  اليت مل حتسن النوايا، أو تطبق تصو اته.
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ول ، لةاجع الدا تبعه ا، فالفلسطيينهكذا توإىل الةاجع الرمس  
ملوقدف  ن تراجدع ا اخلدذال  سدبب ومل تعا  واية إسرائيل أسطو ية، ثم وب
النهيدا   االطبع وصدل  ته، وبد قادالشعيب الفلسطيين  ا  سلطته وثوا   و

عليمدات  ملطيعدة للت ها واصداحل للمواقف الرمسية العربية الباحثدة عدن م  
كان حدوال    2006 عام يف . األمريكية املنسجمة مع املخطط الصهيون

ينية لطة الفلسدط ون السد ؤيدا يباملئة من الفلسطينني حتت االحدتالل   70
كان سالتأييا إىل نصف  تراجعت نسبة 2019وليا  )أوسلو(، ويف عام 

ون م ممدن يقبضد  يداين هد  ملؤالضفة والقطاع، وعلى األغلب أن معظدم ا 
ع بدني  الطستولو أجري ا خر،الرواتب الشهرية من السلطة بشكل أو بآ
 99ل انسب تقدا    انت اللك غري املستفياين، ونفذته جهة غري  مسية

ة. لقدا أصدبح   نية الرمسيلفلسطية اباملئة  فضًا للسلطة والقيادة والسياس
ل ت االحدتال حتد سدطيين  لفلااخلذالن ينخر يف الناس إىل د جدة تسدوق   

بداون  ها نات، يشدةي ملستوط البضائع إسرائيلية بل صنعت أو ُأنتجت يف
عروضة يف مسرائيلية ائع اإللبضأي وخء من الضمري أو الةدد. كما أن ا
ها غدري  كا من مصدا  به متأو شاألسواق العربية ويستهلكها املواطن وه
لكهربدا   ن فداتو ة ا ء ًا مد جد يت املعلن، ويف بلا مثل األ دن يافع كل ب

ليدا  ملنهدو  لتو لغداز ا ت اللحكومة اإلسرائيلية كضدرائب علدى مبيعدا   
 لطاقة.ا

تشددبيه الوضددع العربدد  باايدده مددن فلسددطني وجا اتهددا بالوضددع 
األنالس  الذي ذا  واناثر، يتطلب توقع النَتيجِة ذاِتها ولكدن يف فدةة   
زمنية أقصر. هنا سينا يو قا حيداث يف أي حلظدة: السُّدلطة الفلسدطينية     
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تصا ع للبقا ؛ وقا تنها  ذاتيدًا أو بفعدل إسدرائيل ، وهدذا سديؤدي إىل      
فوضى، وبالطبع إىل اشتباكات ُمسلحة وعمليات عسكرية على األ جح 
ضا املستوطنات يف الضدفة بغدرض حتريرهدا .. هندا سدتوعء إسدرائيل       
للمستوطنيني املاججني باألسلحة والروح االجرامية العاوانيدة، بعمدل   
جماز  تؤدي إىل  حيل وترحيل أعااد كبرية مدن الفلسدطينني إىل األ دن   

بوسدعه التصداي العسدكري إلسدرائيل. وال ُيسدتغر        الذي لن يكون
ألف مستوطن الذين "يداافعون عدن    600تنصل إسرائيل  من افعال ال 

أنفسددهم" ويددامرون عشددرات القددرى الدديت تقددف أ اضدديها اَن بددني    
مستوطناتهم. وعلى األغلدب أن تفاصديل السدينا يو جداهءة يف أنتظدا       

ليس الوحيا، وغدين عدن القدول    اللحظة املناسبة للتنفيذ. ذاك السينا يو 
بعام وجود اططات فلسطينية وعربية مضادة متنع تكرا  مدا حداث يف   

 األنالس.

 2021مدايو   ضدان  ربة صمود سكان قطداع غدءة يف حدر   م   
ث يف و كدان احلدا  تكدر  لد   تبالرغم من حجم اال ها  والتامري، قا ال

 ًا مددنل خوفدددن اسددهال الضددفة الغربيددة، حيدد  فرصددة اللجددو  اىل ا 
.. وقا تكدون  دود   1967و 1948القصف، وهذا ما حاث يف اعوام 

فلسدطني  ن التقام للال د رو فعل الشعب الفلسطيين مغايرة، وبال اهل
عدااد  أي ا ىر. لكنندا ال ند  .احملتلة والتصاي للمسدتعمرين وتدامريهم   
   لعاو.لنية خانعة فلسطي داتوتأهيل فلسطيين لطرق التصاي يف ظل قيا
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 الِّنيِل إىل الُفرَاِت من

ىل ذهنده  إرات" يقفدء  ىل الفد ل إعناما يلمح العرب ُّ مقولة "من النيد 
لته استمرا ًا صو  يف ايى، ويتكربمساع  الصُّهيونية؛ إلقامة إسرائيل ال

حصدل   ، أي؛ كمدا ألطدرافِ  اللنهج اإلسرائيل  بالتوسع من الوسط إىل
واجلوالن  باع فلسطنيثة أ الث وأِشيع، من تل أبيب إىل مان فلسطني ثم

ربد  أن  ل العقد عهكدذا يظدن ال   وسينا ، ثم ضدمُّ األ اضد  يف الضدفَِّة.   
ندا  مدن   انتشدا  ال  ني مثدل لسطالتوسع بني النيل والفرات سينطلق من ف

ويل  يثما طحتاج لءمن مر سياأل بؤ ة  وسطية  متوسِّعه ، ولذلك يظن أن
ا، وبالتدال   قتل سكانه طرد أو، وُيجَلُب اليهود للتوسع يف هذ  املساحة

تيعا  لقدرون؛ السد  رقون اسدتغ يطمئن العقل العرب  ظنًا أن اليهدود سي 
 فلسطني ثم االنتقال إىل اجلريان.

  لعقدل العربد  اا يظن مم واقع األمر أن املخطط الصهيون  أمشل
تشدكيل  التداخل، و  طديط يف لتخلالعام. لقا باشروا منذ ما قبل النكبدة  

د،  مددع اليهددوتعدداطفنيو منطقددة بتنصدديب إمددا يهددود أ قيددادات دول امل
لدون علدى   ملضادة يعما ات اتثنومنصاعني يف احلالتني، وحني تظهر االس

قامدة  ؛ سدعيًا إل ا يهدا جمىل إالتخلص منها بعداة طدرق؛ إلعدادة األمدو      
 إسرائيل الكربى. 

سنرى بوضوح أن العمل قائم على قام وساق إذا نظرنا للوقائع 
بني النيل والفدرات مدن منظدو  املسداع  إىل إقامدة إسدرائيل       يف املنطقة 

 الكربى وخطواِتها: 
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ة يف املنطقدد لعربيددةاية تفريددَ أو ختفيددف شددايا للكثافددة السددكان
افوع فعل غرب  مبتنفيذ وة، املنشودة عرب حرو  واجرا ات غري منطقي
اًل أو سكانها قت ات نصففق من قبل إسرائيل . كل من العراق وسو يا

  .لباقنية لهجريًا مع إفقا  عام، وخلق فوضى عا مت

عدام دخدول    يدة علدى  رمستفريَ سينا  من السكان واملوافقدة ال 
ات  هناك االستخبا  رائيل إلسقوات مصرية قوية فيها، واطالق العمل ا

ريبدة  املنطقدة ق  ون هدذ  كر، من اجلو والفضا ، وعلى األ ض ومن البح
 ى.ل الكربئيمن حاود إسرامن فلسطني احملتلة، وتقع ض

 يفل، عن جدء   إسرائيوكا تنازل مصر للسعودية، وبالتال  ألمري
ت هنداك،  ول املمدرا ية، وحتد ئيلالبحر  األةر  تقع ضمن الرغبة اإلسدرا 
رو  التجدا ي  ًا اق امليل فو رائجنو  سينا ، إىل دولية تستفيا منها إس

للمنطقدة   جة احلمايةا اعاقو واحلرب  قبل أن تسيطر عليها وتضع فيها
 من إيران. 

مشروع )نيوم( يف األ اض  السعودية احملاذية ملصر واأل دن يقدع  
يف احلا اجلنوب  إلسرائيل الكربى ويالصق جندو  سدينا  عدرب خلديج     
العقبة. هذ  املساحة الضخمة وحسب تصرحيات  مسيدة لدول  العهدا    

السدعودية، وتبنيهدا   السعودي ستخضع إلدا ة عاملية وخترج عن السيادة 
 ؤوس األموال العاملية، ويسمح ملن يريا دخوهلا واالستثما  فيها باون 
عالقة  مسية مع السعودية .. من يراجع مدا قيدل وكتدب عدن )نيدوم(      
سريى بوضوح أنها مشروع مسدتوطنة يهوديدة، وهد  أيضدًا تعدرف يف      
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 هربدا مدن   ؛الديت جلدأ إليهدا سديانا موسدى     التو اة باسم أ ض )مداين(  
فرعون، وأقام بها اليهود بعا اخلروج من مصر وفقا للروايدة اليهوديدة،   
واهلاف من اإلعالن عن ختصيصها كمشروع سدياح  واسدتثما ي هدو    

 وتفريغها من أهلها املقيمني بها. ،طرد السكان السعوديني منها

 أبدو  ه يفتد فقدا ط  رب  قدة، أن مشروع )نيوم( ليس األول يف املنط
 أنهدا خدا ج   رغم مدن الد  شروع دولة اإلما ات علدى ظيب ودب  ضمن م

ألمدر  اتمدا يتطلدب   تها وقامخلد جغرافيا إسرائيل  الكربى، لكنها تعمل 
ها ل اإلمدا ات وتسدليح  اَّتضدح متويد   2011ذلك. منذ الربيدع العربد    

  إمدا ات   ًا باون دوت ذاتيامرللتخريب العرب . ال توجا دولة عربية ت
كانت  الكربى أو سرائيلإيا ضمن جغرافمباشر، وهذ  الاول إما واقعة 

 ك خلرا  وتشدا اتاعم   اتذات أدا  عروب ، وتوجب أضعافها. اإلما
و قدوى  أجدة للداعم،   احملتاوتده  يف احلرو ، ومتتنع عن دعم الاول الثاب
مدن يقديم    يني، وتاعمفلسطينال التحر ، بل ال تاخر وسعًا لإلفساد بني
ينية يف لطة الفلسدط سدة السد  ئا  طرف حمما بن زايا؛ للءج به يف حماولدة 

 اللحظة املناسبة. 

اإلما ات، باألحرى، حمما بن زايا ضغط على السودان؛ للتطبيع 
وأ سل مناوبيه للعسكر هناك، ونال ما يريا، أو بداالحرى كمدا طلدب    
منه اليهود، ولإلما ات استثما ات واسعة يف السدودان بدرؤوس أمدوال    

خصوصدا تضدم اعلدى نسدبة      ودبد   ظيباإلما ات عمومًا وأبو اجنبية. 
 ُل" ألدف مليدونري، فيمدا يشدكِّ    75ثريا  يف العامل حي  يقا  عدادهم بدد"  أ



- 145 - 
 

وهددم مددن سدداهموا يف القفددءة  ثريددا  النسددبة األعلددى فدديهم،اليهددود األ
ن وخءهلذا امل ومطيعه توفري بيئة آمنة تطلبوهذا  االقتصادية لإلما ات،

من قاد حمما بدن زايدا مدن يدا       ونيك لذا ليس غريبًا أن؛ املال  الكبري
ويسدعى الحلداق    (،ناييم سداب احد )با ا  إسرائيل هو املليونري اليهودي 

، وتكرا  التجربة يف )نيوم(، ولكن بشكل علين مندذ  حمما بن سلمان به
لقا ُصدنعت اإلمدا ات؛    .الباايه حي  ال سلطة حملية وال سكان حمليني

( بداو  املسدتوطنة اإلسدرائيلية    لتقوم مبا تقوم بده اَن، وسدتقوم )نيدوم   
 الكربي.

ال ُبا من لفت االنتبدا  الدمداج إسدرائيل لإلمدا ات يف اططهدا      
للتحكم يف جغرافيا إسرائيل الكربى وحميطهدا. فمندذ الربيدع )العدربي(     
نهج حمما بن زايا عرب املال وامليليشيات وا سال املرتءقة واالسلحة، اىل 

يف تول  زعامة البالد، وذلك ليصبح دعم أحءا  وشخصيات هلا فرصة 
هو املتحكم يف سياسة ذلك البلا. فعل ذلك يف سو يا، والعدراق، وهدو   
من شجع بن سلمان على افعاله، ويف ليبيا، ويف الديمن، وجدء  القمدر،    
وحماولة قلب السدلطة يف سدلطنة ُعمدان، وحماولدة االنقدال  يف تركيدا،       

للفلسدطينيني، وبدالطبع يف   واحلر  على اليمن، و هيدء قيدادة جايداة    
السودان وغريها. كل ذلك لضمان هيمنة على اكدرب عداد مدن قيدادات     
عربية واقليمية لتسخريها للصاحل الصهيون . احملاولة االحاث كانت ما 

من تأليب لالمري ضا اخيه، بعا ان وافق  2021حاث يف اال دن  بيع 
كن هدذ  احملاولدة   على صفقة القرن واستعا لتبنيها حني يفوز باحلكم. ل

 وكل ما سبقها نال الفشل والفضيحة.
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ندو  حداود   ج، أي؛ ةدر للسُّودان حاود طويلة على البحدر األ 
 التطبيدع  ا و بطهدا يف خنراطهد أل إسرائيل الكربى، وبالتال  هناك أهمية؛
إسرائيل ذاتها  قا أمََّنتيها. وة فوالسماح بإقامة قواعا عسكرية إسرائيلي

إقامدة   ، وتشجيعهاثيوبياع أملسودان عرب عالقات قوية حتى يف جنو  ا
ايداًا  ذي يشدكل ته لسدا الد  لية سا النهضة، وتوفري ةاية جوية إسرائيل

ملرسدلة  م امليدا  ا كم اجد لدتح املصر والسودان. هذا التهايا قائم علدى  
ن مصدر  إغراق كل مد يا  وامل للبلاين، وعلى إمكانية ضر  السا لتافق

 هداد مسدتقبل  يسدالح   كدراً يف يدا إسدرائيل مب  والسودان .. أي أصدبح  
نيدل؛  اول حدوض ال لد بتدءاز  اىل البلاين وسكانهما.  مبا يتطو  األمدر إ 
ل جمدا ي  ل الكدربى كد  سرائيح إللتوصيل امليا  إىل سينا  وعربها، فيصب
الصدغرى   طش إسدرائيل يف ُتعكن ومنابع املا  يف املنطقة، وحنن نرى اَ

نهدو   ع املدا  امل  توزيد يف  يدء الصدا   الشعب الفلسطيين، ومتا س التمي
 أصاًل من الفلسطينني والعر .

جا  التخطيط لفكرة إقامة اإلما ات، واالسدتفادة منهدا كواجهدة    
، الديت حطمدت التطلعدات القوميددة    1967عربيدة بعدا هءقدة حءيدران     

الوحاوية العربية، ومهات الطريق أمام املخطط الصهيون . قبل إطالق 
ل العلين أثنا  حركات الربيع العربد  لتخريدب آفداق    يا اإلما ات للعم

الثو ات، قبل ذلك كانت إسرائيل قا خلقت واقعًا فلسطينيًا مطيعدًا هلدا   
منفذًا ملهامها بدني الفلسدطينني، أي السدلطة الفلسدطينية الديت أوصدلت       
األمو  إىل ما ه  عليه مدن هدوان فلسدطيين وخدذالن عربد  وتراجدع       

ة مع أي معطيات لإلصالح والتحر . هل من عامل ، ومل تتجاو  السلط
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املعقول أن كل النتائج ألفعال السلطة جا ت بالصدافة مناهضدة َمدال    
فلسطني وشعبها يف الدااخل واخلدا ج، ومواليدة لليهدود ومشدروعهم؟      
تغيري منهاج التعليم الفلسطيين حسدب  ؤيدة إسدرائيل، ومندع مقاطعدة      

سرائيل  بالعمالة الفلسدطينية،  املنتجات اإلسرائيلية، ودعم االقتصاد اإل
والتمنع طوياًل عن تقايم شكاوى للمؤسسات الاولية جبرائم إسرائيل، 
وتعطيل متعما ومتكر ؛ الجرا  أي من االنتخابات الرئاسية والنيابيدة؛  
ملنع  ايا وشدرعنة القيدادة، وسدجن املعا ضدني واملقداومني، و فدض       

مقاومددة الفسدداد  الصددلح الددااخل  بددني القددوي واملنظمددات، وعددام  
واحملسوبية، وخلق أمنية الرحيل واهلجرة لاى األجيال اجلاياة، ووقدف  
التفاوض مع إسرائيل، والتمنع عن قبض اصصات الاخل الفلسدطيين  
اجج وطنية، وحتويل فئات واسدعة مدن الشدعب للتسدول، وكسدل يف      

نهج .. العالقات العربية والاولية، وانعاام النقا الذات  أو التغيري أو الد 
كل ذلك والكثري غري  يدتم تسدخري  تباعدًا لصداحل إسدرائيل يف املداى       
اليوم  واملستقبل . هذا بالطبع على عكس ما كدان عليده الوضدع قبدل     
اتفاق )أوسلو( من ثو ة وأخنراا شدعيب يف مقاومدة االحدتالل وتعريدة     
أسدداطري  الاينيددة، فةاجعددت إسددرائيل خطددوة وقبلددت باتفاقيددة سددالم 

َرت منظمة التحريدر خلدامتها، لتقفدء إسدرائيل بعدا ذلدك       منقوصة سخَّ
 ألميال  ا  هافها.

قا يتباد  للذهن سؤال: ملاذا تنشط إسرائيل يف املركء، فلسدطني،  
واإلطاُ  األوسع يف الوطن العرب ، وال تفعل يف اجلا  األ دن  ما فعلتده  

ًا احلداود  مع الغري؟ األ دنُّ اماية حاود  مع فلسطني إمندا حيمد  أيضد   
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لالحتالل، وهذ  مهمة بالنسبة إلسرائيل خصوصدًا مدع اسدتمرا  حالدة     
العاا  النفس  الشعيب الفلسطيين والعرب  ضا إسرائيل. كما أن األ دن 
كان على الاوام حمطة استقبال للمطرودين من فلسطني، أيضًا األ دن ال 

فاقيدة  يتهو  يف حرو  ضا إسرائيل، وكان ثان  دولة بعا مصر يعقا ات
سالم مل تنِّفذ إسرائيل الكثري من بنودها، مثدل؛ إعدادة أمدالك املدواطنني     

 األ دنيني يف الضفة والقاس وفلسطني. 

 يدب الفوضدوي  التخر لسدل لذلك ولغري  ُيستثنى األ دنُّ من مس
الرغم مدن  وليبيا، بد  العراقويا الصهيون  بأيا  عربية  كما حاث يف سو 

حلاليدة   مسداحته ا دة، ويفنشدو الكدربى امل   كونه يف وسط حاود إسرائيل
يت وضدعها  الكدربى الد   سدرائيل ة إكلها أمسا  عربانيَّة تو اتية يف خا طد 

؛ لتثقيدف الشدبا    1917م )ايتما  بدن ايف(، ونشدرت يف نيويدو ك عدا    
ضم اخلا طدة  لليهود. ت رَّ ِّال الصهيون  حول حاود البالد املوعود  من

خلديج   س، وكدل سدوي خلديج ال كل فلسطني وثلث  سينا  حي  نصدف  
ا مسدتقيما  ، وقتدا احلد  لعربيدة ة االعقبة ثم منطقة )نيوم( يف شبه اجلءيدر 
ومنهدا   تى الكويدت، حخلليج م اللشرق با اة اخلليج، ويصعا بءاوية لف

 لشدرق دمشدق   ن هنداك ط مد مشااًل مع النهر حتى حداود تركيدا، ويهدب   
مندة علدى   واهلي الن،واجلو طنيواجلوالن. ما حتقق لآلن هو احتالل فلس
لعدراق  ا(، وختريدب  )نيدوم  قبلاملنطقة املنشودة يف سينا ، وضدمان مسدت  

وتعطيل  املتبقني، نة لاىلفتوسو يا، وتشريا نصف سكانهما، وإشعال ا
 قواِتهما املسلحة. 
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،  ة لألطدراف ن البدؤ مد سدع  االسةاتيجية الصهيونية ال ترى التو
 صدل لألطدرافِ  ء متواجهيد ولكن بعا السيطرة علدى البدؤ ة تسدعى؛ لت   

ويض اًل بعدا تدر  صدبح سده  يذي األبعا، ثم اال تااد للبدؤ ة، األمدر الد   
وتدأطري   اد الدذات ، السدتعا اتده  وتأهيل املنطقة وسكانها، ويف الوقت ذا
شداكل  يع  وكحل ملشكل طب  بالظروف الاولية للخطوات التالية؛ لتأت

عب الشد بيدة مدن   األغل ينمتد ترهق العامل. من هنا بالدذات ندرى مغدءى    
تدى عدودة   احاة، أو حودولة  يف الفلسطيين ومطالبتها باالنضمام لليهود

ذا نظمداتهم. هلد  نية وملوطااالحتالل العسكري ليحكمهم بال سلطتهم 
م، وتقبدل  م مجهدو يته ري نظدا تغدي  أينا أيضدًا تقبدل العدراقيني باجملمدل ل    

بيدع  يدة ضدا التط  و  عربشدع  االحتالل األمريك ، وهلذا مل تتدنفض أي 
. وال ختلدو  ى املنشودةالكرب ئيلسرائيل  مع األطراف اخلا جية إلسرااإل

ت املتاحدة  ية واحلريدا وقراطلاقساحة املثقفني العر  من مقا نات بني ا
  هافة.ربية املستيم العقاللإلسرائيليني، وما هو غري متاح يف األ

التخطيط الصهيون  قايم وذات هاف واضح، ولكنه غري جاما. 
زوال شا  إيران حاثت الصهيونية خططها، فأصدبحت اجلمهو يدة   بعا 

اإلسالمية يف مرمى أمريكا، وحَتوَلت إىل عاو للعر  يف اخلليج؛ لافعهم 
بالتا يج إلسرائيل . األمر ذاته ُيطبق على تركيدا بعدا تسدلم أ دوغدان     
للحكم، وأصبحنا نرى حتالفات علنية خليجيدة إسدرائيلية ضدا إيدران،     

رى إسرائيلية مصرية قربصدية يونانيدة، أي؛ أو وبيدة ضدا     وحتالفات أخ
تركيا، وذلدك ضدمن لعبدة قاقدة متجدادة يف و ثدة الرجدل العثمدان          
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املريض، واَن الصراع على تركة الرجل والوطن العربد  املنداثر كمدا    
 حاث للعر  يف األنالس.

د ، ضدا الوجدو  نواعهمى أيف األنالس كان حتالف الصليبيني، عل
ل يف رة إلسدرائي اف ظداه أهدا  والةاث اإلسدالم ، واَن لداينا  العرب  

 وسديا  الغربية و القوى نشطتمنطقة جنو  شرق البحر املتوسط، بينما 
ر املتوسدط،  شرقية للبحضفة الال وتركيا وإيران سعيًا للهيمنة على مشال

لتحدر   اقولده  واد  كدان ي  مدا  وكل الضفة اجلنوبية. لذلك نرى اَن أن
ني فقط، سطينيلفوليس على ال سرائيل خطر على كل األمة،العرب  بأن إ

. أمدا مدن   ا يقولدون . ا كدانو ن مكان حقيقة وإنهم صادقون متامًا، ويعنو
ة فمدا عليده   يف املنطقد  لقادمدة اال يريا معرفة املصري الذي ينتظر  واألجي

 يل الكربى. يف إسرائألغياِ لية سوى مطالعة التو اة والرُّؤيِة اليهود

أطلددق اإلسددرائيليون علددى اتفاقيددة السددالم مددع اإلمددا ات لقددا 
والبحرين وأمريكا، اتفاقية إبراهيم. ال بأس، فالعر  يعتربون ذاتهم من 
سداللة إبددراهيم وإمساعيددل، واليهددود مددن سدداللة إبددراهيم وإسددحاق،  
وبالتال  فاجلُّا واحا. لكن ما ُيعلُِّمه اليهود ألبندائهم وأجيداهلم خيتلدف    

رُّؤيددة العربيددة اإلسددالمية ألبنددا  إبددراهيم. إمساعيددل     متامددًا عددن ال 
واإلمساعيليون بالنسبه هلم أوالد حرام من )اخلادمة( هاجر الديت أِذندت   
سا ة إلبراهيم مبعاشرتها. بينما إسحاق هو ابن إبراهيم وسا ة الشرع ، 
ولذلك اعتربوا اليهودي تابع المه، وليس ألبيه حتى يتنصلوا مدن أبندا    

خرين، وهم كثر من نسا  اتلفات، ولكن يتم الةكيدء علدى   إبراهيم اَ
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ابن هاجر، إمساعيل، وابن سا ة إسحاق. إن تسمية االتفاقية تعين كدل  
ش   لليهودي، فاإلمساعيل  لص وقاتدل، وحيمدل كدل املوبقدات، وال     
حقوق له، وموقعه ومصري  حماد سدلفًا يف املنطقدة عدرب  ؤيدة التدو اة.      

يا سون شرعية إسحاق وعام شرعية إمساعيدل،   جال الاين يلقنون و
وال زال امسه ونسبه شتيمة لاى اليهود. بينما املا سني يلقنون الصغا  
أن اإلمساعيل  مفةس، ويستشهاون بأنفه مثل الصقر املفدةس. وكدل   
املربِّني اإلسرائيليني ياَّعون أن مصر كلها هلم، وهم مدن بندوا األهدرام،    

قًا حتى طردهم عبا الناصدر، وهدم جيهِّدءون    وعمروا مصر سابقًا والح
قوائم التعويض عن اخلسائر اليت أصابتهم؛ ليفلسدوا مصدر وتداان هلدم     
طوال أجيال قادمة. هذ  االدعا ات أصبحت تتكر  يف العلن اَن على 
لسان شخصيات با زة مثل، أحاى سفريات واشدنطن يف القداهرة الديت    

ة ، وه  فخو ة بالاو  الذي تقول أيضًا إن موعا إسرائيل الكربى يق
 لعبته على طريق اإلجناز. 
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 حتمَّيُة الصِّراع!

م فةات سدال  تتخللهوان هل الصراع هو احلتم  دومًا يف كل مك
حيانًا عنيفة راع تكون أةات صه فمؤقته، أم أن السالم هو الاائم وتتخلل

عو  لشالنسبة لبربية؟ حري غباحلر ، وغالبًا ما تكون صراعات أخرى 
أليدايولوجيا  ايِة، فدإن  صَّدنمَّ ال املنتمية ألحاى تفرعات األديان مدا بعدا  

ذاتده أم يف   رعدات الداين  يف تف يداً ُتحِّتُم عليهم الصراع سوا  أكدان طائف 
لكراهيدِة  ال تداعو ل  ألديدان ن اإُمجابهِة مع األديان األخرى. قدا يقدال   

نصدوص  دات واستشدها ل بواحلر ، وهذا قول قابل للشجب أو القبدو 
 رو .خلامة احل ألدياناري متضادة، لكن يف واقع األمر فقا ط تسخ

ائم علدى  قد إلسرائيل  طيين افلسالصِّراُع العرب  اإلسرائيل ، أو ال
جمدال   بالتدال  ال و ُّ، لدرَّ افرضية اسدتعادة اليهدود أل ض منحهدا هلدم     

يب ع الصدلي قوة. الصدرا  بدال  ِّللمناقشة طاملا بوسعهم حتقيدق  غبدة الدرَّ   
بأشدكال   رة، واسدتمر ة مباشينيدالعرب  اإلسالم  كان هو اَخر بلفية 
د املشدروع  يبيون اجلال الصلتقبهيمنة اقتصادية واجتماعية حتى اَن، و

 دعمو .وقة اليهودي الصهيون  الاِّيينَّ يف املنط

هذا الواقع احلال ُّ حي  تفُُّوق إسرائيل، وطاعدة الغدر  بشدكل    
حلال الفلسطيين العرب  اإلسالم ، وتلبية متتالية من واسع هلا، وضعف ا

العر  لتقبل التطبيع والسالم مع إسرائيل بداون إجنداز حلدول مقبولدة     
للقضية الفلسطينية .. هذا الواقع، هل قكن أن يؤدي إىل سدالم دائدم؟   
القاعاة األساُس ألي اَّتفاقَّية  حتمل صفة السالم ُيفَترُض أن تكون قائمة 
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 كانا متحا بني متخاصمني، ولايهما قوى متعادلة ُيفةض أن بني طرفني
تقنع كل طرف بعامية استمرا  الصراع ضا اَخر، من دون ذلك فدأي  
اتفاقية سالم ه  يف احلقيقة استسالم طرف َخر؛ بغية د   خطر أكدرب،  
أو ُ مبا جبنًا وحماولة جملرد كسب الوقت من دون تسخري  لعوامل تصا ، 

 حالة األنالس من تضييع للقا ات والوقت. كما كان يف 

مات ولِة مقو، فللاَّاًليف العصر احلاي  حي  أصبح للشعو  دو
 انسجد وجدود شدعب مت   هد : وال ُيعةف بها باونها وال تكون دولدة،  

عدةف بهدا،   مريان اجلد  ثابت السكن على مساحة حمدادة، وحداود مدع   
، ة مدن الشدعب  لمقبو ومةومتفق عليها، وضمن احلاود جيب وجود حك

ًا ط يد إسدرائيل عمل  لاولدة. اذ  وبنا  على ذلك يتم االعةاف الاول  به
الدذي   ا  التقسديم اود قدر حاس االعةاف بها يف األمم املتحاة على أس

ويرسم قرا   ط  إسرائيل الباق ،باملئة، ويع 47يعط  الاولة الفلسطينية 
ةاف   االعد لقدرا شدةا ا ا يالتقسيم حاودًا واضحة ال لبس فيهدا، كمد  

ة الالجئني، نية، وإعادلفلسطياية باولة إسرائيل  ضمن قيام الاولة العرب
 سكنلومنح حرية ا ك،وتعويض كل طرف عما خسر  من ا اٍض وأمال

منطقددة، النتقددال للا يف اغبددوللعددر  واليهددود، حيثمددا وجدداوا إذا مل ير
لاول فض اناً  على  ئيل  بسراالاولة، املخصصة هلم. هذا كله  فضته إ

 تعلن حداودها،  ملن إسرائيل ملهم أ. االعربية آنذاك لقرا  التقسيم مباأّيًا
تصدل   ها حيد  اودحد وأخذت تضدم كدل منطقدة حتتلدها، وتعلدن أن      

 ى.الكرب ئيلدباباتها، وهذا ما حافظ على  ؤية إسرا
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اجلدوالن   ية تضدم ئيلبعا حر  حءيران أصبحت احلاود اإلسدرا 
ملكة. بعدا  جء  من املومسيًا   ابعة لأل دنوسينا ، والضفة اليت كانت ت

 عربيدة  عاهاة سدالم معقات مصر وإسرائيل أول  1973حر  أكتوبر 
ا يف مءايد  ليومنحت إسرائ إسرائيلية  مست حاود إسرائيل  مع مصر،

ك. ملصرية هندا الاولة اية جء  من شبه جءيرة سينا ، وحات من صالح
لعدر   اع جريانهدا  ئيل  مد سدرا إلكن املعاهاة مل تتطرق إىل بقية حداود  

حتالل يف تً  حتت االكٍم ذاى حو مست حاًل للقضية الفلسطينية بنا  عل
ت مدع األ دن،  لثانيدة كاند  يلية ارائالضفة والقطاع. املعاهاة العربية اإلس

لريمدوك  ا ، أي نهدر  النتداا د اوأقَّرت أن احلاود بني البلاين ه  حاو
تدال  وقعدت   ربدًا، وبال عقبة غلا مشااًل، ونهر األ دن والبحر امليت حتى

 ة اثت عدن ضدرو  قيدة حتد  تفاالضفة خا ج احلاود األ دنيدة، ولكدن اال  
ة مبدا فيهدا   مدم املتحدا   ات األقدرا احةام القوانني واملعاهاات الاولية و

سدرائيل  إطالدب  ذي يالذي يفسر  كل طرف بشكل اتلدف، والد   242
ر إسدرائيل  ، وتفسد 1967م عدا  باالنسحا  من األ اض  العربية احملتلدة 

بات وضمن ترتي أل اض ال، القرا  بأنه يطالب بأنسحا  من، وليس ك
 أمنَّية . 

اتَّفاق )أوسلو( بني الفلسطينيني وإسرائيل ترك مسألة احلاود إىل 
املفاوضات النهائية، بينما اتفاقية اإلما ات والبحرين مل تتحاث عن أي 

فلسطني، وكان بوسدع  حاود بالطبع كونهما بلاين بعياين عن جغرافية 
البلاين طلب معرفة حاود إسدرائيل الديت اعةفدوا بهدا وعقداوا معهدا       
اتفاقيَّات . كان العر  يرياون اتفاقية سالم شاملة ضمن مشروع السالم 
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العرب  املتفق عليه بني العر  واملتعاهاين علدى عدام خذالنده، وأن ال    
 سدم   حلول باون حل قضية فلسطني ضمن ذلك املشدروع علدى أمدل   

حاود إلسرائيل يؤمن جريانها من العاوان واالحتالل الالحق. ذلك مل 
يتم كون اإل ادة اإلسرائيلية ال تريا التعامل مع العر  كمجموعة، بدل  
دوٍل حمتاجة مَتفرقة مما قنحها مءايا، أوهلا: بقا  حاودها مفتوحة حيد   

ُوُضدع،  قكنها الوصول، أو حي  تأمل أن ُيطلدب منهدا الوصدول والتَّم   
حتى لو كان يف أ اض  اخلليج ومياهه ُبحَّجِة التَّصاَّي املشدةك للخطدر   

 اإليران .

ن نطقدة اجلدوال  مرائيل إس بالنسبة للحاود مع سو يا، فقا ضَّمت
ا يف عهدا  يكيدا ودعمهد  قدة أمر وافاليت احتلتها بالقوة املسلحة، وذلدك مب 

قدر إسدرائيل   تضم، ومل الل ًّ بدو الرئيس املخلوع )ترامب(، وعام َقُبوٍل
دمشق اليت  ية سالم معاتفاق عقاتأن اجلوالن هو حاها النهائ  كونها مل 
دت اللقدا ات  ان  فقا عدا اللبن ا تطالب باأل ض احملتلة. فيما يتعلق باجل

 مدن  روذلدك بعدا شده    يدة، الرمسية العسدكرية لتحايدا احلداود البحر   
ترسيم احلاود  النتها  مناض بعا فةاالتفاقية اإلسرائيلية اإلما اتية، وي

ءا ع شبعا ملل إسرائيل احتال ضيةقالبحرية ترسيم احلاود الربية، وإنها  
ملقاومدة ضدا   ارا  هجمدات   اسدتم  يفاللبنانية اليت كانت السَّبَب العلدينَّ 

 القوات اإلسرائيلية. 

على افةاض انسحا  إسرائيل من مءا ع شبعا وترسيم احلداود  
ة بالنسبة لتل أبيب كونها  مست حاودها البحرية البحرية، وه  األخري



- 156 - 
 

مع مصر، وضمت ميا  قطاع غءة، وحاودها مع قربص ُمرسَّمٌة أيضدًا،  
وهذا سيفتح جمال اسدتخراج الغداز الطبيعد  مدن البحدر دون مشداكل       
قانونية بني الاول، وستكون إسدرائيل  قدا ضدمنت حداودها البحريدة      

ها مدع مصدر ولبندان    كاملة من دون حدق لفلسدطني، و مسدت حداود    
واأل دن ممددا أوقددع الضددفة الغربيددة ضددمن القددرا  اإلسددرائيل  الددذات  
الااخل ، ولن يكون لفةة طويلدة قادمدة أيُّ فرصدة لسدو يا السدةداد      

 اجلوالن، وه  اجلبهة املفتوحة أمام إسرائيل حتى الفرات.

 ، قدا هما عاا سو ي لسطني،لف النتيجة احلالية أن العر  اجملاو ين
ليدًا  ت مسدجلة دو تفاقيدا ن اأمنوا حاودهم اجلغرافية مع إسدرائيل ضدم  
ني مل كدل فلسدط  ، وتشد ليداً وتصبح هكدذا حداود إسدرائيل ُمعَّرفدًة دو    

ملتحاة ودول العامل ها األمم اةفت باع الطَّبيعَّيَة، أي ِضعَف املساحة اليت
، وحتدول القضدية   1947 حني أعلن عن قيدام إسدرائيل وفلسدطني عدام    

لُّده كمدا تريدا ..    حهدا عمليدًا   كُِّنق نية إىل شأٍن إسرائيل ًّ داخل ًّالفلسطي
ا  اضديهم مبقدا  د ة أ مصدا وواحلل سيكون التضييق على الفلسدطينيني  
عليدًا،  د فوويسديطر اليهد   رن،توسع االستيطان، الذي قا حيتداج لربدع قد   

رب عن اجلوالن ميكون  مبا ويصبحون يف حاجة النطالق جغرايف جايا 
ونهدر   ا  العدراق ية با د سدو  ر الريمدوك واحلداود األ دنيدة ال   مشال نهد 

عا أمريكيدة  جا بها قواة، وتوانيالفرات، وه  منطقة قليلة الكثافة السك
 حاليًا. 
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 لواسع لفدرض املسلح ف اليس بالضرو ة أن تلجأ إسرائيل  للعن
 سياسدة  قكنهدا عدرب   ى، إذلكدرب هيمنتها على ما تعترب  حاود إسرائيل ا

بها سدب مدا يناسد   حتغاها مب ب والةغيب والتحالفات من حتقيقالتخري
ا  جد  ولديس فقدط حدني    من ظروف. سياسة التخريب باأت منذ زمن،

ني لتحالفدات بد  امدا أن  ك ، الربيع العرب ، وذلك باعم أمريك  وعربد 
ام هلدا الداعم   سدرًا، ويقد   ا ليسدت و يسإسرائيل وامليليشيات الاِّينيَِّة يف 

اود قعدة ضدمن احلد   ل الوالداو ن. اخلدرا  يعدمُّ ا  اللوجسيت عرب اجلوال
ة عربية بعقدا  البات علني جة مط داملنشودة صهيونيًا، واإِليقاُع وصل إىل

 يضًا. ركيا أتضا وحتالفات دفاعية مع إسرائيل ضا إيران، 

مسلسل شيطنة إيدران كدان واضدح األهدااف واخلطدى وتكلدل       
وحماصدرة إيدران   بانسحا  واشدنطن )ترامدب( مدن االتفداق الندووي،      

ومقاطعتها من دون التوقف عن الدنفخ يف أوهدام قوتهدا واقةابهدا مدن      
القنبلة النووية اليت ستامر بهدا إسدرائيل  وجريانهدا اخلليجديني. طبيعدة      
احلكم اإليران  منعته من التعاون على فدض االشدتباك الدوهم  السدين     

طر إيدران  الشيع ، فلجأت دول اخلليج إىل إسرائيل  للتصاي معًا ملخدا 
املشةكة عليهما. وكانت واشنطن يف عها الرئيس )أوبامدا( قدا متاشدت    
مع إيران ضا  غبة كل من إسرائيل والسعودية، وهذا ما غدري األجدوا    
السياسية، وقر  التواصل الصهيون  اخلليجد ؛ سدعيًا لالسدتفادة مدن     
اللوب  اليهودي، ومن القوة العسكرية والدردع الندووي اإلسدرئيل . يف    
املقابل قامت السعودية منطقة )نيوم( كهاية متثل حاود جنو  إسرئيل 
الكربى، ومل تعا ض التطبيع اإلما ات  والبحريين، وسيكون علدى دول  
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اخلليج االستثما  يف االقتصاد اإلسرائيل  املتعثر ليحدل املدال اخلليجد     
بال األمريك ، وتأخذ إسرائيل من أمريكدا بالتدال  دو  احلدا س ضدا     

  و الفا س .العا

يف أفضل األحوال فحكومات اخلليج وأسرها تبح  عن احلماية 
العسكرية الذاتية الستمرا  احلكدم، وتظدن أن خطدر إسدرائيل الكدربى      
مؤجل، و مبا قكن احلا من أطماع الصهيونية عرب إطعامها واالسدتفادة  

لفعدل  منها عرب السالم. وهذا بالطبع إقرا  بعجدء ذاتد  عدن الدافاع وا    
والفشل العرب  اجلماع . عمومًا من الشروا املنطقية األخرى للسدالم  
تهيئة األجوا  الااخلية مثل جمابهدة العنصدرية والكراهيدة الذاتيدة ضدا      
الطرف اَخر؛ العطا  أي اتفاق سالم فرصة للنجاح. لقا غدريت كدل   
من مصر واأل دن والسلطة الفلسطينية مناهج التعلديم ووضدعت اسدم    

على اخلرائط، وأزالت مواد التحريض، وحتاثت عدن السدالم،    إسرائيل
وتقبلت السياحة اإلسرائيلية وغري ذلك مما مل تقابله إسرائيل باملثدل، بدل   
املالحظ يف د اسات اجتماعية إسرائيلية أن نسبة الكراهية بني األجيدال  
اليهودية الناشئة تءيا عما كانت عليه يف األجيال االسدبق، بدالرغم مدن    

عامدًا بينمدا مل تتوقدف     40تعرض إسرائيل  حلرو  منذ أكثر مدن   عام
قواتها عن قصف للجريان وهجمات ضاهم كإجرا ات تا يبية لقواتها 
اليت تتعلم الكراهية مندذ دخوهلدا لداو  احلضدانة. يف املقابدل أصدبحت       
اجملتمعددات العربيددة أكثددر تقددباًل لفكددرة التعددايش مددع إسددرائيل  ضددمن 

إن نسدبة كدبرية مدن الشدعب الفلسدطيين أصدبحت       اتفاقيات سالم، بل 
تفضل العيش يف دولة واحاة مع اليهود، الذين يف املقابل تتءايا عناهم 
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 وح العنصرية والكراهية؛ الستمرا  تاعيم األجيال بقناعدة أن العدر    
حيتلددون أ ض إسددرائيل الكددربى، وطددردوا اليهددود منهددا، وصدداد وا    

 أمالكهم. 

احلقددوق  هضددوم  ملل املنصددف قلدديالً السددالم احلقيقدد  العدداد 
بسالم  افق والعيشبالتو دهاالفلسطينيني يتطلب من إسرائيل  سم حاو

ي وِلد ِّ ذ اع  فوق العسدكر  بالتوىلمع اجلريان، وبالتال  إلغا  ميءتها األ
ان م مدن اجلدري  ستسدال اال من تريا. لكن مساعيها وخططهدا تهداف إىل  
بدل  فلسدطيين تق وسدع ال ب. باألمر الواقع على حسدا  احلدق الفلسدطيين   

كرامتده   عنها وضمن عويضًاو تالعيش مع اإلسرائيل  إذا أخذ  حقوقه أ
ئيل  و مبدا  يله اإلسرامع مث ايشيف موطنه، وبوسع العرب  العلمان  التع

ه بتقبدل  لينية تسمح  ات دمرب يفضل التعامل معه، وبوسع املسلم إجياد
تعدايش   مسدتعا لل مدل غدري  اجملاإلسرائيل  اليهودي، لكن هذا األخدري ب 

صدرية والشدعو    اهية والعنن الكرل عاملتبادل املتعادل املتطلب منه التناز
مسدتعاة   جملتمدع غدري  امدة يف  تحكبالتفوق، واأليايولوجية الصهيونية امل
ملة األغيا  لكربى ومعائيل  اسراإللتنازل عن إ ادة الر  يف إقامة دولة 

كفدوا  الديت ال ي  اليمهدا تعوة ضمن حاود هذ  الاولة حسب  ؤية التو ا
 عن الةويج هلا بني كل أجياهلم.

لألمانددة التا خييددة فقددا كددان الفلسددطينيون والعددر  يف العمددوم  
حيبذون إبادة إسرائيل، أو على األقل إعادة املهاجرين اليهود إىل بلاانهم 
األصلية اليت جاؤوا منها، وكان اليهود ياعون أمام العامل أنهدم  اغبدون   

لسالم والتعايش مع اجلريان، وأن حروبهم ه  دفاع عن النفس ضا يف ا
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حميط عرب  يكرههم .. املهمُّ هنا أن الغالبية العربية كاندت تدؤمن بهدذ     
الرؤية، واألغلبية اإلسرائيلية واليهودية العاملية كانت تصاق مدا تسدمع   

عدر   من دعاية إسرائيلية مطالبة بالسالم. بعا اهلءائم العربية، ونءول ال
 مسيًا وشعبيًا عن مطالبهم و ؤيدتهم احلربيدة انقلبدت األيدة، وأصدبح      
الشا ع اإلسرائيل  يرفض التنازل عن املكاسب اجلغرافيدة واالقتصدادية   
ويتطلع بالفعل إىل حتقيق إسرائيل الكربى، ونضب فعل القوى الليربالية 

لى افكا  واليسا ية اإلسرائيلية، وهيمن اليمني الايين برؤيته العنصرية ع
 األغلبية، مستقويًا بالتأييا الايين الغرب  وحتاياًا األمريك .

هل قكن توقدع قيدام هدذ  اإلسدرائيل الكدربى وكيدف ومتدى؟        
اإلجابة املوجءة: نعم وقريبًا نسبيًا، وفيما يل  سينا يو، بدل عمدل جداٍ     
يفسر كيف سيكون استمرا  العمل حنو ذلدك اهلداف: اسدتفءاز إيدران؛     

هافًا خليجيًا اريًا أو أ ضيًا، فتقوم الطائرات اإلسرائيلية بالرد لتضر  
احملاود على إيران، واهلبدوا يف القواعدا األمريكيدة أو السدعودية. ثدم      
ألسبا  عاياة ُيسمح بالتواجا العسكري اإلسدرائيل  بأنواعده، ومنهدا    
االستخبا ي يف اخلليج مقابل إيدران. تسدمح السدعودية بإقامدة قواعدا      

ية يف جء  خليج البحر األةر اليت خرجت مدن ملكيدة مصدر إىل    عسكر
امللكية السعودية قبالة منطقة )نيوم(. التوتر سريفع أسعا  النفط، ويءيدا  
املااخيل اخلليجية اإلسرائيلية، وتقوم إسرائيل بالداو  األسداس الدذي    
أقيمت من أجله بالنسبة للغر ، وهو تول  ةاية مصداحلهم يف املنطقدة   

ن أصبحت الاول الغربية غري مؤهلدة ذاتيدًا ومجاهرييدًا؛ الحدتالل     بعا أ



- 161 - 
 

دول أخرى واستعما ها. سحب فتيل االشدتعال لدن يدتم إال بدالتوافق     
 اإليران  اخلليج  وبالتال  سحب البساا من حتت املتِآمرين.

قدع  ها، أو توُّكن  مسة قهناك بالطبع سينا يوهات أخرى عايا  
علدى   ندة إسدرائيل  و هيمل حن سرعة التحوأحااث  بوسعها أن تؤدي إىل

 اليهود. التعايش بنيولسالم اوح املنطقة من دون الةويج اإلسرائيل  لر
ة، وتعلديم  سة والةبيالسيا يف تبقى املعضلة ه   فض إسرائيل  املمنهج

ن مد جيدل جايدا    أن كدل   جةاألطفال العاا  للعر  وللمسلمني إىل د
عدر ، ومل   وبقيدة ال سدطينيني فلة ضا الاإلسرائيليني أشُّا عاا  وعنصري

طرحهدا  وناهجهدا ..  غديري م لت تعمل إسرائيل ببنود السالم الذي وقعتده 
 األنالس يفا ، بينما ن السممدة األمو  كاسةداد ديين أل اضيهم املوعو

ين اد علدى الدا  االعتمد ب ض كان الوضع على شاكلة اسةداد قوم  لأل
هدا يتبعده   تهدا وأحقيت وحقيق انديد الكاثوليك  ... إن اإلقرا  بوجدود اال 
لعدر   ا. واإلسدالم و .منها  حيحالتءام مبحتواها، أو احلر  إلقرا  الص
أو حتريدف   بتءييفهدا،  التهدام ن امد أقُّروا باليهودية، وكتبها على الدرغم  
إلسالم الالحق لذكر فيها  ال الإلمجأجءا  منها، لكن التعاليم اليهودية با

 لليهودية.
يل لإلمسدداعيليِّني العددر  قبددل وبعددا اعتندداقهم أن نظددرة إسددرائ

لإلسالم مشبعة بالعنصرية واالزد ا ، وأحاُث األمثلة ما قالته اإلما ات 
العربية أن إسرائيل  قبلت بوقدف ضدم أ اضد  الضدفة الفلسدطينية يف      
مقابل معاهاة السالم اإلما اتية اإلسرائيلية، وهذا ما نفا  نتنيداهو علدى   

عن بنا  مستوطنات جاياة يف الضفة يف اليوم التال  الفو ، وعاد ليعلن 
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لتوقيع الكنيست اإلسرائيل  على االتفاقية اليت عقدات قبدل شدهر مدن     
تا خيه .. أي إن االستضراا اإلسرائيل  اليهودي للعدر  و غبداتهم ال   
حاود له، إذ لايهم قناعة تامة أن العر  يفعلون مدا يدؤمرون بده عندا     

ن يفضلون مسايسة العداو اإلسدرائيل  علدى    احتياجهم لذلك، وهم اَ
 حسا  القضية الفلسطينية ختوفًا مما ينتظرهم من خطر إيران .
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 جدلَّيُة التَّخُّلِف والتَّسُّلِط

 با سأوه  من أهم  كم،غريءة التسلط عنصر أساس يف أداة احل
سدنوات مدن   الف الآرب عد التخلف والكدوا ث وأدواتهمدا، ولدذلك ط    

لءعيم، وحيداد  ذي ينتخب ا َّ الراطجا   التَّوُّصل لألسلو  الاُّقوقالت
ه حكم القوي ويل ختلَّلشوا  طمه. صالحياته زمنيًا، ويوفر أدوات  لرقابت

وامللدوك،   ن األباطرةمتاتو  لاكجسايًا للقبيلة، وحكُم الفاسا، وحكم ا
لرغم مدن  باكل منها. وواملو ما وحكم العسكري، واحلاكم املرتبط بالسَّ

ن بعضدهم  راط  إال ألداقوق اكدم  الوصول البشريِّ لربِّ األمدان عدرب احل  
تًا لبلدا   راَ  مؤقسبب اخَليل  حياول التسلط ويتصرف كإمرباطو  وبالتا

ذان حيتدادان  دة همدا اللد  القيا لو وجريانه  يثما تتم إزاحته. القائا وأس
م ومستوى احلكساليب بني أ عة مستوى  فاهية الشعب وتطو  . أيُّ متاب
ف مدع  الزم التخلد تد ايهية ت بالتقام والتخلف ومقا نتها ببعضها ستثب

 احلكم املتسلط. 

احلاكم املتسِّلط يريا االستمرا  لذاته وسداللته، ةايدة ملكتسدباته    
الشخصَّية وخوفًا من احلسا  والعقا  لو فداز آخدر بداحلكم، ولدذلك     

ومنسداقون وانتهدازّيون،   تدرا  يسدتعني مبطديعني هدم يف احلقيقدة جبندا        
ومصلحتهم تقليا الءعيم جءئيًا، وبالتال  يتفشَّى اخلرا  يف البلا. حني 
ُيَرزُق البلا املتخلف، بالصافة أو بغريها، بقائا جيا بعيا عن الغوغائيدة  
والشعبوية، وتتوفر فيه كثري مدن العناصدر اإلجيابَّيدِة والدوع ، فيسدتعني      

وينسف الفساد والفاساين، فحينهدا   بشخصيات مماثلة، ويرسم الطريق،
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سدديقفء البلددا لألمددام، ويءدهددر كمددا حصددل يف بعددض الدداول، مثددل؛  
 سنغافو ة اليت تستحق  ربتها أن ُتاَّ َس من اجلميع. 

تاة لآلن تا خيية مم ال حقبطو يف هذا العامل املتصا ع على اهليمنة
 فدةات  يفيني ام حملد ا كحكد هل  جنا أن القوى االستعما ية نصََّبت عمال

يع لدوطين بتشدج  التحر  ل ااالستعما ، وواصلت ذات النهج بعا مراح
مهم، يدا مبدن يدداع   ثقافبطنياحلكدام املطديعني وتأهيلدهم، فتجداهم مدرت     

لبلا مبئات ام مايونية وتضخي هُبوقوهلم عرب القروض اليت مصريها النَّ
وليه مدن قدوى   فظيًا ممِّلهاجم ن ُيأاألساليب. وقكن هلذا الءعيم املاعوم 
و  مدن  و ذاتده أسدل  حلكم ه ايفاالستعما  واإلمربيالية، ولكن أسلوبه 

 ته الشخصدية ن مصدلح مون يتمسك بالكرس  ويستعنُي بالشيطان، ويك
  ير وبالتدال للتطدو  ؤديختلف الشدعب، وتطفديش األفكدا  الديت قدا تد      

تمرون سي. مثل هؤال  ا ها .زدهإلزالته، فمصري  أهم من مصري البلا وا
احلكدم   لطبع أنظمةناك با، وهاحلكم لعقود طويلة، ويسعون للتو ي يف 

اى لد وفر املدال  تد تى لو ف حفيها و اث  وه  تتخبط بني جااول التخل
 احلكم.وحلاكم ة ابعضها، فالتخلف هو الضمان الستمرا َّي

إسرائيل هءمت جمموعة دول عربية تأسست قبلها، وأكرب منها يف 
هءقة النكبدة كاندت بسدبب  ئديس يعدود لتنصديب        الشعب واملوا د ..

االستعما  للحكام العر  آنذاك وتوجيههم بالعمل حنو النكبة. اهلدءائم  
التالية كانت بسبب الفوا ق يف أنظمة احلكدم بدني الاكتاتو يدة العربيدة     
الصددانعة تلقائيددًا للتخلددف ونظددام احلكددم الدداقوقراط  يف إسددرائيل.   
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سددرائيل  اليهددودي ال عالقددة هلددا بدداحلق   والاقوقراطيددة بدداملنظو  اإل 
واإلنسانية ومناصرة املظلوم غري اليهودي، فهد  النظدام املتحدالف مدع     
الاكتاتو يات العسكرية وقاها باألسلحة، لكنها دققراطية حكم و قابة 
علددى احلدداكم، وهدد  مددن أكثددر األنظمددة الدديت جددادت االنتخابددات    

بسددبب التحددرش  والءعامددات، وسددجنت  ؤوسددا ، و ؤوسددا  وز ا  
اجلنس  والفساد، وهذا أمر ناد  عرب العامل، ومستحيل يف الاول العربيدة  
اليت حاكمها وو ثته ال يتغريون، باون  غبة اَهلة، وبوسعهم السدباحة  

 يف الفساد، ومما سة الرذيلة بأشكاهلا. 

لسياسدد  ا ي واإلدهددذا الكيددان اجلايددا احلدداي  التنظدديم ا    
ا  بح حمدط أنظد  ات، أصناعن املتخصص يف الصوالعسكري، قليل السكا

سلم. كانت دول يران  املا  اإلاجل دول عربية غنية؛ ليوفر هلا احلماية من
تدوفر هلدا    لربيطانيدة، اقبلدها  وة، اخلليج حتت احلماية العسكرية األمريكي

ن، موقدع  كة مما كدا دة مشةتفااألمن اخلا ج  والااخل  مقابل حرية اس
سدرائيل  اخلليج إل جه دولتت مصا  نفط . واَن اسةاتيج  وحتول إىل

هكذا على  ملشةك، أوران  اإليعلى أمل استغالهلا عسكريًا ضا العاو ا
سدكريًا  إسدرائيل ع  سدخِّر ف ُتاألقل توهم دول اخلليج ذاتهدا بأنهدا سدو   

 . سنوات مانخلامتها، كما سخروا عراق صاام حسني لث

ا تفشددل عددن احلسددم دولددة اجددم السددعودية وأمواهلددا وخرياتهدد
العسكري يف اليمن اجلائع الفقري، وترتعا من اخلطر اإليراند . القدوات   
العسكرية واالستخبا ية السعودية وجات وُسخِّرت؛ حلماية احلكم من 
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األخطا  الااخلية، وكما أصدبحت الثدو ة اإلسدالمية اإليرانيدة تصِّداُ       
لوهداب  للمسدلمني   الثو ة للجريان، فقا كانت السعودية تصِّاُ  الفكر ا

عرب العامل مستغلة األموال، وساعية لقيادة العامل اإلسالم  السين بداون  
 هيءات عسكرية وحضا ية، وإمنا بفقه ابن تيميه الذي ولدا اإل هدا    
عرب العامل، وا تا من خالل دولة اخلالفة اإلسالمية؛ ليامر الاول السنية 

 ت، ويف ليبيا والسودان.املعا ضة للرؤية السعودية بني النيل والفرا

، فه  تفعل متاما املطلدو  منهدا   ،القيادات مصا هاالبالوي  كلُّ
 بالنسدبة  ... ومتا س دو ها املرسوم، وهذا سيؤدي للمءيا من الكوا ث

عليندا تصدو  الطاعدة     وفرص هيمنتهدا،  إسرائيل  الكربيإقامة  ملستقبل
ا ظنَّدوا أن إجنلدةا،   كمواخلنوع التلقائ  حني حتميك من العاو الفا س  

ال حتتدداج  إسددرائيل  يف هددذ  املرحلددة وبعدداها أمريكددا كانددت حتمدديهم.
بشددكل مباشددر  ؤيتهددا اجلغرافيددة املسددتقبلية، حيكددم  ل جغددرايفحددتالال

ويكفيهددا الفوائددا االقتصددادية، واالنصددياع اخلليجدد  لسياسدداتها. لددو   
اصطنعت إسرائيل أي عمليات عسدكرية إيرانيدة، ثدم تصدات للخطدر      
بشكل مل تفعله بريطانيدا أو أمريكدا لدآلن، مثدل تدامري مصدانع الطاقدة        
النووية، وضر  القوة اجلوية اإليرانية، فلن يوجا يف الااخل اخلليجد   
من يعةض على دو  إسرائيل الديت حتمديهم وأ باحهدا. لقدا  ضدخوا      
لإل ادة الغربية يف السابق ألسبا  أمنية داخلية وخا جية، وتعايشوا مع 

الغرب  يف النفط، و ا ة األسلحة املكاسة يف املخدازن؛ إلنعداش    اجلشع
االقتصاد الغرب ، فلماذا ال يتكر  األمر مع إسرائيل؟ وهاهم املنظدرون  
يتذكرون عالقة الرسول باليهود وحياتهم يف يثر ، وهناك مدن يطالدب   
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هلم بتعويضات عمَّا أصابهم من ضر  عدرب أفعدال الرسدول وعمدر بدن      
طبع لن يطرح أي إنسدان سدؤال ملداذا مل تتطدو  السدعودية      اخلطا . بال

وغريها من دول جملس التعاون إىل ش   شبيه بإسرائيل من ناحية القوة 
والقا ات احلربية، أو حتى شبيه بسنغافو ة حضا يًا، اخلالية من الفساد 

 البعياة عن األخطا  اإلقليمية. 

ة املتقلبدة األنانيدة،   لقا أعادت السياسة السعودية الرجعية العفوي
الوطن العرب  إىل ما يشبه زمن قبيل انهيا  اخلالفدة العثمانيدة. ضدربت    
العراق بإيران يف حر  طاحنة مثان سدنوات، ثدم ختلدت عدن العدراق      
بشكل مشني تآمري مع  أمريكا ودول الغر ؛ للقضا  علدى أي خطدر   

ان عرب  قا يوجه إلسدرائيل . اسدتغلت نفدط املنطقدة يف معظدم األحيد      
لصاحل الغدر  وضدا منتجد  الدنفط يف ضدربها لألسدعا  عدرب زيدادة         
اإلنتاج، وكأنها دولة صناعية تستهلك النفط، وليست منتجة له. خلقت 
عاا  مع إيران وتركيا كان من السهل  اوز ، واستبعاد التالعب الغرب  
يف املنطقة، ومع ذلك مل توزع األمدوال النفطيدة أو تسدتثمرها يف الداول     

المية السنية اليت تريا قيادتها دينيدًا واجتماعيدًا وسياسديًا، ولكنهدا     اإلس
حترمها من أموال اإلسالم وختنقها اقتصاديًا. مل تنمِّ اجلءيرة العربية ذاتها، 
ما عاا يف قطاع البنا  والشوا ع وبعض اخلامات، لكن مستويات الفقر 

هيمندة اقتصدادية   واألحيا  امُلَعامِة، وتكاس األموال يف إيداد  حمداودة و  
سياسية ألفراد العائلة املالكة، كل ذلك استمر علدى حالدة، وأعداق أي    
تطو  للشعب واجملتمع واالقتصاد يف البالد، ناهيك عن الفشدل يف بندا    

 قوة عسكرية ضا بة بالرغم مما ينفق على التسلح.
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املاضد ،   ليده يف ن عهكذا أصبح الدوطن العربد  أتعدس ممدا كدا     
ل اخللديج الغنيدة   ُهدِا ت. دو االيت  فرةمكانيات املالية املتوبالرُّغم من اإل

احلالة عاا .  لرغبة األتباعًا اعةمهادة يف أمنها الااخل  واخلا ج  ومنص
لتخلدف يف  اهلدوان وا  فةات شبهييف كثري من الاول العربية تراجعت ملا 

كدل   يف فيضدانات وأمراض و ة،ودول متقاتل العها العثمان  .. مجاعات
يج  دول اخللد يفا حتدى  ا هن يصعب  دعها، أو التخطيط لعام تكرمكا

 وم كد عجدء إدا ي ح  ا .اليت صا ت تعان  سدنويًا مدن سديول األمطد    
. دول . كدل مكدان   يف ااوةالبد ووعودة للقبلية  جمتمع ، واقتتال عميق،

اخليام إىل  باشر عادتما  املستعكانت مكتفية معاشيا على األقل بعا اال
، أنواعهدا بع الكرامدة  يها بيد ا فعن اخلبء بكل السبل مب واهلجرة والبح 

تلقنون به من يكا هلم ما ئة ويؤناشوكل هذا أمام أعني اليهود وأجياهلم ال
 املاا س واجليش و جال الاين ..

ويءحدف   ،ويا  يف مدان سدو يا   ،اجلوع يهاجم ماليني اليمنيني
مصدر، ويكدر     .. وهو خيتبئ منذ زمدن يف  إىل دمشق وياق أبوا  لبنان

أمدا الديمن    زيا اته للعراق .. هل بق  بلا شبعان بني النيدل والفدرات؟  
السعيا فقدا أصدبح امسده  مدءًا للداما  واجلدوع واألمدراض. لبندان،         

ُيصدا    2020اجلميل؛ با يس الشَّرِق، أصبح يف النصف  الثدان   مدن   
املهاجرين يف قدوا   املدوت إىل قدربص واليوندان، وتعدود مدن البحدر        

ص الغرق والذين  بطوا جث  أوالدهم وأحبائهم يف املركدب حتدى   قص
ال يفقاونهم يف البحر. إذا كان اخلوف مدن احلدر  ونتائجهدا قدا دفدع      
بالسو يني والعراقيني والليبيني واليمنديني والفلسدطينيني للدهجرة، فدإن     
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اجلوع املباشر هو الذي يافع باللبنانيني؛ ملغاد ة بالدهم، بينمدا اإلقطداع   
ياس  يتحجر وحيتجء البالد ضا  غبة الناس عيين عينك، ويرفضون الس

احللول والتغيري إذا مل يكن هلم نصيب األسا مما سديقامه العدامل، إلنقداذ    
وصل عاد مراكدب املهداجرين ضدعف     2020لبنان. يف شهري صيف 

، وأضيف حدوال  ثالثدة أ بداع مليدون طفدل إىل      2019تعااد كل عام 
قص التغذية يف لبنان من دون احتسا  بقية صفوف من يعانون سو  ون

سكان لبنان مثل؛ آبا  وأقا   هؤال  األطفال، أو الالجئني السدو يني،  
 وسكان املخيمات الفلسطينية.

اعدة،  ان  مدن اجمل ليت تعد ل ايف فلسطني ولبنان وسو يا وبقية الاو
حلاكمة ن الطبقة امواحا  أي فأنت ال ترى مظاهر للمجاعة والفقر لاي

لعدامل  ارة عدرب كدل   ة منتشد اسدي أو حتى من السياسيني .. هناك طبقية سي
الفقدرا ،   بعياًا عن غنيا األ العرب  واإلسالم  تفرض بقا  احلكم لاى

ه الفسداد  م. نعدم؛ إند  ن احلكم  وحتول السياس  الفقري إىل غين إذا اقة
افة يف ال  بكثعم هذا البيملاذا وف، األخالق  املؤدي إىل بقية البوائق. كي
 ألخصب؟ ا املنطقة ا ة ويفحض الاول العربية االكثر تعليمًا واألعمق

هنا بالَّذات تفرض حالة األناُلس ذاتها للمقا نة! منذ دخول عبا 
الرةن األول إىل األنالس ناجيًا وها بًا مدن مدذابح السدفاح العبداس،     

راعات مع ا تبطت اجملاعات يف البالد بواحا من ثالثة أسبا : األوَّل ص
اخلا ج؛ اذ مل يةك العباسُّيون لألمدويني فرصدة االسدتقرا  يف األندالس     
كملجأ أخري، فحا بوهم وألبوا جريانهم من عر  وفرجنة عليهم، وهذا 
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ما حياث اَن بني النيدل والفدرات بتخطديط خدا ج  وإ ادة خا جيدة      
 أذكى وأقوى من قيادات املنطقة املوضوعة.

س يف حياة يف األنال البال وات ن ، خللق اجملاعالسَّبب اَخر، الثا
 ، أو بداعم عباسد   ااخليدة ال كل أمري مرة أو أكثدر، كاندت الصِّدراعات   
ا ضد ة، مولداين  ا شدامي ة ضد ألسبا  طائفية، مثل بربر ضا عر ، قني

فقدا   ول  احلكدم، على ت مريغريهم، وأيضًا صراعات داخل عائالت األ
م. أمدا  لتدآمر علديه  يهم وافع الطم كان معظمهم أبنا  حمظيات ال يتوقف

جدأ  أخرهدا، فيل طدا  وت ألماالسبب الثال  فكدان الطبيعدة، مثدل غيدا      
شدتغل  يج سدحري مل    وعالاواكاألمرا  إىل صالة االستسقا  باستمرا  

كان ااجدة  لبحريات، وها  واألنيف معظم األحيان، وذاك يف بلا مل   با
لديمن مدن   األجدااد يف  جدااد ا أها للمءيا من التقنية التخءينية التى عرف

 إقامة السُّاوِد والقنوات. 

هذ  العوامل ال زالت على حاهلا يف وطن العر  اليوم، وتتسَّبُب 
يف اجملاعات والفقر املومس  يف أغلب السنوات، وعلى استمرا  العقود؛ 
لتعود الكرة بعا األخرى لقرون دون احةاز وختطيط وتفادي أشدكالية  

ا ، والعطش واجلفاف يف الصيف. هدل هنداك أي قدرياا    الغرق يف الشت
من املنطقية يف استمرا  االستسقا  من السما  كل شتا  متامًا كما كاندت  
قبائل اهلنود احلمر، وقبائل أفريقية تدرقص تندءياًل لألمطدا  قبدل مئدات      
العقود والقرون؟ حتدى األسدبا  شدبه الطبيعيدة األخدرى الديت كاندت        

الس، وُتسبُِّب اجملاعات، وتنشُر األوبئة ال زالدت  تضر  املواسم يف األن
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تفعل فعلها جباا ة مثل؛ اجلراد الذي كان وال زال يلتهم احملاصيل. هذ  
املنطقة العربية اليت كانت سلة غذا  العدامل أيَّدام الرُّومدان أصدبحت دا      
جماعة وخرا  سياس  واجتماع . كل العر  باإلمجال، وما بدني النيدل   

باملئدة مدن    75إىل  60تحايا، أصبحوا يعتماون بنسب من والفرات بال
احلبو  والءيوت والسكر على املستو د، بينما تتوفر األ اض  واألنُهر، 
فكيف حيصل هذا؟ وهل قلك القدرا  السياسد  الدذات  مدن ال قلدك      
الغذا  واالكتفا  من إنتاجه؟ ضمن أي منطق تصبح مصر أكرب مسدتو د  

 ان  السودان من اجملاعة؟!  للقمح يف العامل، أو يع

قدا ة أو  يًا يعدم ال  طبيعضبًاإن ما جيري بني النيل والفرات ليس غ
لكدن  ويصاِّ ون، ول ش   كون العامل، فهناك يف وسط اإلقليم من ينتج

شدمل  تر مشدةكة،  بعناص يذ األمو  تسري حسب اطط خترييب جيري تنف
ية، وضمان عري الطائفتسة، وبعياحلرو  والتهجري واإلفساد، وتعميق الت
 ة عليها.اهليمنوقة القيادات، وصواًل لتذويب مكونات املنط
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 االسِتهواُد العربيُّ والتَّنصُّر األندُلسيُّ

 ة، ولدو بعدا  الضرو ي بإن ما جيري من تطبيع وخنوع عرب  يؤد
صداحل  لن تفسدري ،  مد لكدثري  اري حني، إىل تراجع عن الُقرآن ذاته، وتغدي 

ريات األحدااث  جم . ولو تأملناهلا . ينيالتَّو اِة وتفسري اإلسرائيليني احلال
 ك.أكا لنا ذلالم لتإلسااَن، خصوصًا يف الاُّول  افعة  ايات 

اك عربية، وهند يرة الجلءامعروف أن أصل اليهودية واإلسالم من 
ن يكدون  ، وطبيعد  أ لُقدرآن وا كثري من النصوص املتطابقة بدني التدو اة  

طرف علدى     حتى يغلبلءاميًاة اتنافس الايين يف منطقة جغرافية واحاال
يدُة اَن هد    التَّطبيعَّ ملأسداة اى. اَخر، أو يتهادنا كنتيجدة لتعدادل القدو   

طنيدة مدن   احلقدوق الو وسدالم  اإل استهواد األنظمِة العربَّيِة على حسا 
اينيدة  ال إلسدرائيلية ؤيدة ا لرُّامنطلق انهءام  وانتهدازي يدؤدي؛ لتعميدق    

 يًا. دينصحُّالتو اتية بأنَّهم األفضل واألقوى واأل

زمدين   لدى مداى  ن عمثل ذلك حاث بالفعل يف األندالس، ولكد  
إىل  نطقدة اَن يهدا امل ففع طويل، بعكس السدرعة الصدا وخية الديت تندا    

صري يف األندالس  يجة التَّنانت نت. كالنتيجة ذاتها لصاحل اليهود هذ  املرة
وم  لصدحة  يد ه، وإثبدات  ديانت يريقا  يف بالد  على تغإكرا  من يريا الب

وانتهدى   املسدلمني،  أي من نصرتتنصر ، ويف النهاية مل يصاق الصليبي  
 املطاف بطرد حتى الذين تنصروا.  
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ربيدة  جلءيدرة الع اما يف اعهوجا الاين اليهودي )والنصران ( وأتب
هدل  . فهدم أ ة .ن طويلد قدرو ب واليمن والعراق قبل الداعوة اإلسدالمية   

طالدب  لُقدرآن، وي لديهم ا  إالكتا ، وأهدل الدذكر، آندذاك، الدذين يشدري     
ن مدن  اينهم، وكابسكوا متهم بسؤاهلم. حاول الرسول استمالتهم، ولكن

 النصدوص بدني   ثري مدن  كد يفاملفةض أن يسلموا خصوصًا مع التشدابه  
طددوير تحدداي  والت اد الي أكتددابهم ومددا جددا  تباعددًا يف الُقددرآن الددذ  

الم، بدل  نضمام لإلسد ود االليهعات اليهودية والنصرانية.  فض اللتشري
زيفدوا   سدالمية إذ مدات اإل تهاوحما بتهم له أدى للخالف والصراع واال

ًا أيدات  نءلدت تباعد   ا ، ثدم لسدم اكتابهم الذي يقر الُقرآن أنه منءل مدن  
، الديت  لديت سدبقتها  ااياة اجل مضادة ملن ال يسلم منهم، ونسخت اَيات

 عاملتهم باحلسنى.  كانت ترى م

االتَّهاُم اإلسالم ُّ بالتَّءييِف يف التدو اة تركدء علدى كدون اليهدود      
 فضوا اإلقرا  بوجود نصوص تو اتية تبشدر بقداوم الدنيب حممدا، وأن     
األوصاف تنطبق عليه. كذلك جا  اِّتهداُم التَّءييدف لدبعض النصدوص،     

آنية مع تو اتيه وليس إنكا  كل احملتوى، وذلك حلقيقة تشابه نصوص قر
)وإجنيلية( يف احملتوى العام ويف النص، وبالتال ، فإنكا  الكدلِّ التدو ات    
سيعين إنكا  الذات اإلسالمية. قبل استكمال الرِّواية مبا حداث لليهدود   
جرا  هذا الصراع سأو د هندا بعدض النصدوص املتشدابهة يف الكتدابني      

اِّدين يف أوجده الّتشدابه بدني    كأمثلة فقط. لقا َكتب َكثري ِمن الباحثني اجَل
النُّصوص لُكتب الايانات األحاث، وَيسهل الُعثو  َعليها وُمقا نتها ِمن 

 امَلصا  َذاته. 
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ديددة ؤيددة اليهوسددف  لُرلفلاف يف الّتفسددري بددالّرغم ِمددن ااِلخددتال
لتَّشداُبَه واِضدح     إال أن االِعقاوا  واإلسالم يف َشأن َيوم الِقيامة والثو

 ذلك: ا ِمثال من، وُهنيوميف َكثري ِمن اَيات اليت َتصف ذلك ال

آن: إنهدم يرونده   . يف الُقرَقريب ّر يف التَّو اِة: ولولوا ألنَّ يوم ال
 يبًا.بعياًا ونرا  قر

 الُقدرآن: بدل   يفان األ ض. كل ُسكِل يف التَّو اِة: َيصنع ِفنا  َباغتًا
 تأتيهم بغتة فتبهتهم.

 يف الُقدرآن:  يا سكانها.ض وُيبأل يف التَّو اِة: هو ذا الّر  ُيخل  ا
 أل ض.ان يف وَم وُنفخ يف الصو  فُصعق َمن يف السماوات

ض. يف ط علددى األ َتتسدداقا ويف التَّددو اِة: النجددوم ُتغددري َمجراهدد
 أنتثرت. لكواكبا االُقرآن: وإذا النُّجوم أنكا ت .. وإذ

ءعدًا  تءع  ض َتءعءعدت األ  يف التَّو اِة: وأسس األ ض َتءلءلدت. 
هلدا .. إذا  أل ض ِزلءاالءلدت  ُزذا وَترحنت مثل الّسكران. ويف الُقدرآن: إ 

 ُ جت األ ض َ جًا. 

.. يف َذلدك   ثاوية ِفيهاالساد ج يف التَّو اِة: َسوف َتلفظ األ ض األ
ض أثقاهلدا ..  أخرجدت األ  رآن: ولُقالَوقت َسُتعيا األ ض أَمانُتها. يف ا

 .خلتوإذا األ ض ُمّات والَقت ما ِفيها وَت

َيدوم ُتطدوى    يف الُقدرآن:   ج.يف التَّو اِة: وَتلتدف السدماوات كداَ   
 بَيمينه. طوياتت ُمالسما  كطّ  السجل للُكتب .. والسماوا
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قداتلون. يف  عضدهم وَيت ِضا َب وةو اِة: يقوم األصاقا  واإلخ يف التَّ
و َيفتداي ِمدن   لد د امُلجدرم  هم َيدو رونالُقرآن: وال ُيسأل َحميم ةيمًا ُيبص
 .َعذا  َيوَمئذ  ِببنيه وَصاحبته وأخيه

قا ندات  يل، وه  ُمما َطوأىل قكن االستمرا  يف هذ  امُلقا نات إ
، أو قصة ابدين   وم القيامةية، أو نصة آدم واجلَمعروفة، وال َتْقتصر على ِق

ِجدَات يف  اِن الديت و لطُّوفد وا آدم وَقتل أحداهما لآلخدر، أو ِقصدة ُندوح    
أساطري بابل،  ةادفات يفهلا ُموم، األصل َقبل اليهودية بأكثر ِمن ألف عا

 حمتدوى  التشابه يف ة توضحعا وأمم غري َمشرقية أيضًا، وهناك د اسات
  بقتها. سلايانات واألساطري اليتالتَّو اِة مع ا

متتاُّ املقا نات إىل َحوال   ُثلث   مادة الُقرآن وتعرف باإلسرائيليات 
وقصص األولني، وتتجلى االختالفات اجلذ ية الُقرآنية يف احملتدوى مدع   
التَّو اِة، وكتب َغريها ِمن الدايانات، يف الّسدو  واَيدات امَلانيدة )الديت      

ملندو ة( َحيد  َجدا ت هدذ  اَيدات تباعدًا اسددتجابة       نءلدت يف املايندة ا  
لتساؤالت امُلسلمني وامُلسلمات اجُلاد، وحالت إلشدكاليات َتحداث ُكدل    
َيوم يف هذا امُلجتمع اجلايا َقيا  اإلنشا  والتوسع التشدريع  واجلغدرايف.   
كانت اَيات املكية يف معظمها قصص وأساطري متاثل بعض ما ذكدر يف  

ا اَيات املانيدة إمجدااًل ال َعالقدة هلدا بالّتدا يخ والِقصدص       التَّو اِة، بينم
واألساطري اليت كانت ُتنءل للرسول كآيات يف مكة ملواساِته، نظرًا ملا كان 
ُيالقيه من سو   بين قومه وتصايهم له هناك طوال سنوات البعثة، وقلدة  
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لبيتهم الذين آمنوا به قبل اهلجرة إىل املاينة، ويقا  عادهم بالسبعني وغا
 من املظلومني.

سدالم،  ن  فضوا اإلة الذيربيبالعودة إىل موضوع يهود اجلءيرة الع
ب الاولدة  ، أي مدن قلد  ملايندة ن اوتصاوا له وفشلوا وُهِءموا ُوِطردوا م

ضِّدمنيَُّة  طدا دتهم ال متابعدت   تاإلسالمية اجلاياة يف عها الرسدول، ثدمَّ  
سدتكانوا،  اهلءقدة وا وا بقدر ى أبانتشا  التوسع اجلغدرايف اإلسدالم ، حتد   

مثددل  ميًا مثلددهما إسددالليهددعودفعددوا اجلءيددة يف كددل األقطددا  املهدديمن 
سدالمية   ألقداليم اإل ا يف او والنصا ى، وواصلوا مما سة دينهم، بدل تطد  

لداين  لاي العلدين  ن التصد عد وا  ا يا واقتصداديا وعلميدًا بعدا أن كفُّد    
 اإلسالم . 

اون لرسدول وُيعد  ا عها يف ة)لقا أسلم مخسة من اليهود يف املاين
لقرظد   اسا بن كعب اع، وأينققمن الصحابة: عبا اهلل بن سالم من بين 
يد  بدن   صفية بندت ح وضري، لنَّامن بين قريظة، ويامني بن عمري من بين 
، وقا خدري  بين قريظة  ُّ منقرظأخطب، أم املؤمنني، و فاعة بن قرظة ال
يتءوَّجهدا  ووحيرِّ ها  تسلمن أني الرسول  حيانة بنت زيا من بين قريظة ب

ما عبا اهلل بن ليهودية. أرير واالسبأو يتسرَّ ها، وتبقى على دينها فقبلت 
، وتقدول  ليفة عثمدان ها اخل عسبأ اليهودي اليمين األصل، فقا أسلم يف
وقعدة  عثمدان، وم  ، وقتدل تندة مراجُع  إسالمية إنده الدذي تسدبب يف الف   
وتده  ب، وأنكدر م بد  طالد  ن أاجلمل، وهو الذي ادعى ألوهَّيدة علد  ابد   

 وأدعى أنه غا  وسيعود(. 
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غرافيدًا  جاملنتشرة  نتصرةامل باو ها سعت الاولة اإلسالمية القوية
لعلن، وهذا احلال ينيًا يف اماين دها لالستفادة من مءايا اليهود طاملا بقوا

العاا  و وبق  اخلالف ديين، قاشمنح اليهود مءايا اجتماعية، ومنع أي ن
م غدري  ن كدون ديدنه  يهدود مد  ال هية كالنا  حتت الرمداد، واسدتفاد  والكرا

فداظ علدى   مدود مدع احل  هم اخلكنتبشريي وإمنا و اث  أنثوي، وبالتال  ق
نطقدة  ماهريدًا عدن   يدًا وظ عنوعاداتهم وطقوسهم. بق  اليهدود غدائبني م  

 ة الوهابيددةالاولدد شددأتاخللدديج، أو مددتخفني هندداك كمسددلمني حتددى ن
 كل الاولة، ا اليهود يفع تواجمن لسرية األوىل يفالسعودية اليت أعادت ا

اإلسدالم ،   قيدة العدامل  ا يف باعيد لكن اليهود كانوا يعيشون طبيعيدًا اجتم 
 .وباوكان وضعهم أفضل كثريًا عما هو يف أو 

نية بإقامة كرة الصهيوولات فتية مع باايه النهِّاية للخالفة العثمان
يون( ثدم  ن مع )ندابل التعاوب روفكيان يف فلسطني وواصلوا املخطط املع

ت جبلدب  الديت باشدر   سدرائيل ة إاإلجنليء فوعا )بلفو ( وتنفيدذ ، وإقامد  
الةهيدب  الةغيدب و  ية عربعرببعض يهود العامل، ومعظم يهود الاول ال

عربيدة لدافعهم    الداول ال يهدود يف لل بنشاا استخبا ات ٍّ إسرائيل ٍّ مضادٍّ
العدر    حفيظة أمة   أثا ربععب على اهلجرة .. قيام إسرائيل ونكبة ش

عو ، بدًا مدع الشد      اولعدر بالطبع وعاد العاا  وفرض على احلكام ا
 ية. ئج حربنتاوواكتسى العاا  الوأنًا دينية وسياسية 

قامت إسرائيل دون تأخري طويل بإعالن نواياهدا أن اهلداف هدو    
 إسرائيل الكربى حسب وعا الر  هلم، واإلعالن أن حاودهم متحركة
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وه  حيد  قكدن لداباباتهم الُوُصدول، وكدونهم يسدريون يف ُمخطدط        
ما وس يشمل التأثري البالَ على قيادة العامل وبقية قادتده، فقدا متكَّندوا    
ووصددلوا إىل أبعدداد واضددحة متتاليددة. املفا قددة أندده كلمددا عظددم التددأثري 
اإلسرائيل  على الواليات املتحاة والغر ، كلما وهن العر ، وختلف 

ون واختلفوا فيما بينهم وابتعاوا عن بقيدة قدوى العدامل، وتعمدق     املسلم
خنوعهم لواشنطن وللغر ، حتى وصلوا إىل مرحلة االستعانة بداليهود  
كلوب  سياس  يف الغر  وأمريكا، واالستقوا  بإسرائيل كقوة عسدكرية  
للتصاي إليران املسلمة اجلا ة، وهدذا هدو السدبب الدرئيس إلعالندات      

ومات العربية، مع شخري الشعو  احلاملدة بدالرغيف أو   التطبيع من احلك
 الطامعة باحلماية من جرا  هذا االستهواد.

لتخلدف  قابله من اي  وما ئيلهذا التطو  املتسا ع اليهودي اإلسرا
 ديدين  تدأثري قديين  يدادة و قت حتد العرب  اإلسالم ، حياث بينما إسرائيل 
يف القدرن   ية بالتوسدع سالمإلابة تو ات  وتأثري  سيؤدي إىل تكرا  التجر

كريًا. الضعيفة عسد وساملة املواهلجري األول على حسا  األمم الفقرية 
س قبدل  يف األندال  لصدلييب او  األسلو  اإلسرائيل  يقلا متامدًا األسدل  
ه متامدًا    اَن يشدب ل العدر فاعد تمرحلة النهاية وطرد املسلمني، كما أن 
للعاو، ثدم   لس والتسليماألنا يف أفعاهلم يف فةة تراجع النفوذ والسلطة

 االستسالم له ثم حتمل نتائج الطرد.

النَّتيجُة املتشابهة مع الفتح والتوسع اإلسالم ، وحركة االسةداد 
الصلييب لألنالس واحتالل جء  مدن مشدال أفريقيدا، هدذ  النتيجدة يف      
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وضددعنا احلددال  سددتكون إقامددة إسددرائيل الكددربى، ولددو تددوفر للكيددان 
قوة البشرية لتوسعت منذ زمن يف ذات املنطقة اليت احتلتهدا  الصهيون  ال

الاولة اإلسالمية الااعشية، فهذ  بالدذات هد  ادَّعدا  حداود إسدرائيل      
الكربى املعلنة حسب الصهيونية وتفسريات اليمني اليهودي للتدو اة. مل  
توجا قوى حملية ال سو ية وال عراقية وال مصرية أو غريها اسدتطاعت  

قاومتها، بل الواليات املتحداة والغدر  هدم مدن قداموا      منع داعش وم
باملهمة، وهم بالطبع من صنعوا داعش لتخدرِّ  و درِّ  فكدرة توسديع     
إسرائيل . مدن يراجدع فدةة سديادة داعدش سديعثر علدى تعداون علدين          
إسرائيل  داعش  سوا  أكان بالتسليح أم تطبيدب املصدابني عدرب نقلدهم     

 للجوالن احملتل. 

الاولة اإلسالمية بسدرعة يف قرنهدا األول وتوقفدت،     لقا متادت
ويف القددرن الثالدد  بدداأ االنهيددا ، وظهددرت النتددائج  ويدداا  ويدداًا يف  
األنالس، ويف بقيدة الاولدة اإلسدالمية،  اذ باشدر األعداا  اخلدا جيون       
باحتالل أطرافها ثم قلبها، بغااد. القوة دومًا ه  اليت تنجدء، ويبداو أن   

حيقق مأ بده اَن عدرب اهليمندة العسدكرية، وفدرض       املخطط اإلسرائيل 
احلماية وحتقيق املكاسب االقتصادية. كما أن السع  اإلسرائيل  للتطبيع 
هو باايه ويهاف إىل اعدةاف ديدين إسدالم  باليهوديدة وبدالتَّو اِة كمدا       
يفسُِّرها الصهاينة، وبالتال  بأهاافها، وأدعا  وعود الر  لليهود. حتدى  

ملطبِّعون واملساملون ضمنيًا بالقاس كعاصمة إلسرائيل، وتقبلوا اَن أقَّر ا
ما تفرضه إسرائيل من حلول واحتالل يف األ ض الفلسطينية والسو ية، 
وأظهروا  غبتهم يف تقبدل الداعم اإلسدرائيل  السياسد  واالقتصدادي      
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والعسكري، أي منح إسدرائيل دو  القائدا والدءعيم يف املنطقدة كالدذي      
إستانبول العثمانية، واستولت عليه واشنطن مدن لندان    أخذته لنان من

وبا يس بعا احلر  العاملية  الثانية، وهاه  )تل أبيب( تأخذ  بالتعداون  
 مع واشنطن، وبوضوح أثنا  فةة الرئيس )ترامب(. 

للتطبيدع   يخ والشديو  املشدا  من هكذا من املؤكا باايُه ةلِة قريبًا
لدايين،  االحدةام ا عدايش و لتت دعدوة ا الايين مع اليهود واليهوديدة حتد  

هم، ة حسددب  ؤيددتلربانيددد اواإلقدرا  بالتددال  بصددحة كتددابهم وبدالوعو  
ربدان  ل هدذا والع تني. كد وديوسيكثر االستشهاد بءواج الرسوِل مدن يهد  

، وال طيين وَحداة الفلسد  شدعب يتجاهلون أن العاا  اليهودي ال خيص ال
 ين إمساعيدل بد ل مل كد يشد  يقتصر اخلطر على فلسطني وشعبها، ولكنه

 وجغرافيتهم.

ملغدر   يف ا يدًا للعهدا  حني كان احلسن الثدان  ول  1960)يف عام 
الطريدق   ا  على هدذا ية، وسعرباقةح ضم إسرائيل  إىل جامعة الاول ال

ديسدمرب   علنيدة، ويف ية واللسدر الحقًا، وكانت هناك عالقات معهم بني ا
لداول  اامعدة  جلضدم  جاد ضاح  خلفدان اإلمدا ات أقدةاح ال    2020

إلسدرائيليون  امدا اليهدود   ق، بينطبيالعربية وتسري بالد  اَن يف طريق الت
 !(.ت !يرياون ما بني األز قني: النيل والفرا
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 إغماُض العنِي وإقفاُل العقِل 

ي لقرن اهلجرهاية اع نممنذ خروج األنالس عن سيطرة الكنيسة 
، وباشدرت  ألندالس اد ااألول، وه  ختطط وتتحايدل مدن أجدل اسدةد    

عتهم علدى  كدان، وشدجَّ    اإلمقا مبكرًا يف توحيا ملوك أو وبا وأمرائها
تتلقى الاعم  النصرانية قاومةامل الغءوات الصليبية يف الشرق بينما كانت
الءحدف  األندالس و   مشالد يفالكنس  يف األنالس. مع باايه االسةدا

عوا ، أي مل يسددسددلمنيامل جنوبددًا مل يكددن هدداف الكنيسددة التعددايش مددع
م  إذ حلكم اإلسدال اش حتت عايللسيطرة على احلكم واستبقا   ربة الت

ىل د جدة  لدم والفدن إ  ة والعقافد قادت لثو ة يف العمران واالقتصداد والث 
إلسدالمية  ألنالسدية ا افيدة ا غراللجو  للمؤلفات الطبيدة والفلسدفية واجل  

 وتا يسها يف معاها وجامعات أو وبا. 

تَّحريض ُّ قائم على االنتقام من املسلمني، واسدتعادة  كان الاَّفع ال
بيت املقداس واألندالس، والدبالد الديت كاندت  ومانيدة مسديحية قبدل         
اإلسالم، وأيضًا القضا  على الاين اإلسالم  املنافس عدرب اخللدع مدن    
األنالس. عناما حتقق النصر للملكني الكاثوليكيني )فرناندا وإيءابيدل(،   

مرا  باشرت الكنيسة عملية التطهري. يف الباايه فرضوا وتسلَّم مفاتيح احل
التنصري للمسلمني الذين مل يغداد وا بالدهدم، ومدن ثدم عدام تصدايق       
نصرانيتهم وطردهم من البالد. وكاندت احلمدالت الصدليبية يف الشدرق     
تبيدا مدن البشدر قدا  اسدتطاعتهم، ومل حيداولوا التعدايش بدني الغالددب         

دل بددل طبخددوا وأكلددوا األطفددال إلشددها  واملغلددو ، واالحددةام املتبددا
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وحشَّيتهم وإ ها  املسلمني، وكرَّ وا املذابح للمانيني أينما ُاتيَحت هلم 
فرصة، ومن هناك جا  اصطالح "صا  الاَُّم للرُّكِب"، ألن هذا ما حصدل  

 بالفعل يف عكا والقاس، ويف معأقل التعذيب يف األنالس. 

غري  ت حكم قويحتش إال اي تتعالقاعاة العامة ه  أن األديان ال
عدض البلداان   عشرين يف بقرن الال ديين، ومثل هذا احلكم مل يتوفر اال يف

صرانية ممَّثلًة   كانت النَّاملاض قرنالغنية القوية، وحتى األ بعينات من ال
ثل اليهود مية اتلفة ات ديناعمجيف احلكم الفاش  والنازي، حترق وتبيا 

تاِّيُن القوي، وطانهم. املأني يف سلمتل وتستغلُّ املوالغجر يف أو وبا، وتق
يف الطددرف  ر قطددرةَخددواملسددتغل للدداين، يفعددل كددل مددا يسددتطيع، و

أي  ن السياسد ؛ ى الداي لدا  الضعيف، فعنصر الرَّةدِة غدري معمدول بده    
 احلاكم للبالد. 

هكذا خضع جنو  حوض البحدر املتوسدط وشدرقه واألندالس     
اهلجددري األول، وأنقلبددت األوضدداع يف   للقددوة اإلسددالمية  يف القددرن 

األنالس الحقًا وتا جييًا، ثم ما ست أو وبا النصرانية تأثريها واحتالهلا 
االسدتعما يَّ التَّددامرييَّ االنتقددام  حلدوض املتوسددط، ونشددأت النازيددة   
والفاشية؛ لتعِّمَق وتعِّمَم الكراهية القاقة بني النصرانية واليهدود يف كدل   

م وتكِّيف اليهود، واسدتعادوا السديطرة والتدأثري علدى     أو وبا، حتى تنظِّ
الغر  النصدران  باملدال وبالتدأثري اإلعالمد ، وطدرق حايثدة أخدرى،        
وأصبحوا يطبِّقون النظرية الاينيدة ذاتهداِ ضَّدا املسدلمني والنصدا ى يف      
فلسطني بطرق اسدتعما ية اسدتيطانية مطدو ة مرتكدءة علدى تفسدريات       
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ا، وحتى لو ثبتت صحتها، فال جيب أن تؤدي إىل للتو اة مل تثبت صحَّتُه
هددذ  النتيجددة الرافضددة للتعددايش عمليددًا. لكددن بأسدداليب ودقاغوجيددا  
متحو ة، لتناسب الظروف املتغرية، وتضع املفعدول بده وكأنده امُلعتداي     
الرافض للسالم، وذلك؛ لتسهيل التَّربيِر والاَّعم الغرب  حتت مّسدميات  

 عَّاة. 

 العقود القليلة املاضية ال خيتلف كثريًا عما حداث  إنَّ ما جرى يف
عرب قرون صراع األديان، لكن الفا ق هو حتالف صا   حيندًا، وخفد    
أحيانًا قا حاث بني اليهودية والنصرانية السياسية. هكذا ط دعم فكدرة  
بنا  دولة يهودية .. دعمها دبلوماسديا وسياسديًا وحربيدًا علدى حسدا       

ين، وقسدموا الدوطن العربد ؛ لضدمان جنداح      ويالت الشدعب الفلسدطي  
فكرتهم، وأوقعوا بني العر ، وادعوا ةايتهم من بعضهم البعض، ومن 
اجلريان، وسكتوا عن املفاسا وشجعوها بني العدر ، وطنشدوا حقدوق    
الشعب الفلسطيين. وكون القضية الفلسطينية ساطعة كالشمس يريداون  

نالسديني. يف احملافدل الاوليدة    إبهاتها؛ لتبقى مثل قضية اهلنود احلمر واأل
يؤياون القرا ت شبه املنصفة للفلسطينيني، ولكدن كونهدا تندتقص مدن     
مكاسددب إسددرائيل تددراهم يسددكتون عددن تطبيقهددا ويقبلددون أي أعددذا  
يهودية. هكذا تتنداقص مسداحة فلسدطني وتهدا  حقدوق الفلسدطينيني       

لى بسرعات تفوق ما حاث ألي شعب يف أيِّ حالة استعما ية أخرى ع
الرغم من أن كل ما هو معلن ومؤكدا مدن بقايدا احلقدوق الفلسدطينية.      
يسلحون إسدرائيل الديت تواصدل االحدتالل، والقهدر والتنكدر للقدانون        
الاول  وياعمونها .. وكلما تقبدل الفلسدطيين تندازاًل لصداحل السدالِم      
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تراهم يطالبون باملءيدا، والغدر  املسديح  يقفدل أذنيده وعينيده .. ألن       
 ضح ومعلن.هافهم وا

 لوعدود الديت  مية والسدل اكل اهلدانات واملعاهداات واالتفاقيدات    
حتها، ؤهدا واسدتبا   إلغاطني قامها ملوك النصا ى يف األنالس للمسدلم 

رغم مدن التدءام   لقوِة، بالافا ق  ظهرووالتَّنكُّر هلا كلما ُاتيحت الفرصة، 
هم عسدكرّيًا  ت جة مشا كدت إىل قيااملمالك األنالسية اإلسالمية  باالتفا

  وحتدى جدا  الدا    او ة،جمد  ية يف الغءوات النصرانية ضا ممالك  إسالم
َن تريا إقناع ال العربية ت الاواداعلى الثو  األسود. وامُلسَتهجُن أن قي

يل للسدالم،  بدل إسدرائ  نيدة تقُّ مكاذاتها وشعوبها برغبة، أو على األقل بإ
  ح .وه  يف حالة تفوق وا تكاز للغر  املسي

كانت احلكومات العربية يف الفدةة بدني نهايدة العهدا العثمدان ،      
ونهاية العهود االستعما ية ترفض ظاهريًا التعاون مع فكرة إقامة وطدن  
لليهود يف جء  من فلسطني، ولكنها عمليًا تعمل ما يطلب منهدا لداعم   
الفكددرة، وعندداما حددان الوقددت للمقاومددة املسددلحة، أو دعددم املقاومددة 

نذ الثالثينات، ختلف احلكام وجيوشهم، ومن شا ك مدنهم  الفلسطينية م
كان اداؤ  سلبيًا متامًا. طالبوا الشعب الفلسطيين باهلاو  معتمداين علدى   
وعود الصايقة بريطانيا )هههههه(، ومنعوا وصول السدالح للمقداومني   
الفلسددطينيني، ومنعددوا وصددول مقدداومني ومتطددوعني عددر ، وحجبددوا 

الضغط الشدعيب ثبدت أنده سدالح فاسدا.       السالح، وحني أ سلو  حتت
وحني قر وا الاخول عسكريًا يف فلسطني أعطوا أوامدر لقدواتهم بعدام    
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 دداوز مندداطق معيندده، و فضددوا التقددام يف مندداطق كانددت خاليددة مددن  
العصابات الصهيونية، وهم أصاًل مل يتداخلوا إال بعدا خدروج بريطانيدا     

 اليت مكنت الصهاينة من مفاصل البالد.

جء ير، ومل تنالتحر عن ات فةة االستقالل أكثرت احلاي حكوم
ا؛ ني وحتريرهد ت فلسدط ا ااالستقالل الذات  احلقيقد ، واسدتغلت شدع   

امعدة  ت  أيدة اجل اعية حتجلماالسكات شعوبها .. ثم احتمت باألقاويل 
، بينمدا  اة للتحريدر ب الوحد طالد العربية ومؤمترات القمة وقرا اتهدا، وم 

للكيدان   اإلجندازات  جيدا ي  أو از داخلد  يعدادل  فشلت فعلّيًا يف أي إجن
ران  ، وباعم نصد سكريًاة عالصهيون . قفءت إسرائيُل بسرعة صا وخي

 ، وةددايتهملنوويددةابددل أوصددلهم السددالح، ومكددنهم مددن صددناعة القنا
يدة  ي دولدة عرب ربد  أل  غباالشةاك يف الغءوات ضا العدر ، وتدامري  

.. القصدة   ئيل  للخطدر  إسدرا ُضتتقام يف التصنيع احلرب  الذي قا ُيعرِّ
ناك مدن  حتى اَن هوتقالل السمعروفة لكن املستهجُن أنه طوال فةة ا

 حة فلسطني. بَّيِة مسا  بأغلتفايظنُّ باستعااد إسرائيل للسالم، واالك

كدل   1948لقا  فضت العصابات الصدهيونية يف فلسدطني قبدل    
نات عناما  دا ذاتهدا   مقةحات احللول )السلمية(، ولكنها تقَّبَلت باهلا

ضعيفة أمام الفلسطينيني، لتعود َمعَّءزة بالقوة الغربية مدن  جدال ومدال    
وسالح وُتِخل باهلانة.  فضدوا الكتدب واملشدا يع الربيطانيدة الظاهريدة      
للحل، وبعاما  حل اإلجنليء أ سلت األمم املتحاة جلانًا لبح  األمدر،  

مبشدروع حدل، ولكدن    وقاد أحداها الكوندت )برندادوت( الدذي تقداَّم      
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العصابات الصهوينية قتلته يف فلسطني، وأنهدت احلداي  عدن حلدول.     
عناما قرََّ ت األمم املتحداة تقسديم فلسدطني أعلدن الصدهاينة دولدتهم       
باعةاف من القوى العظم  املسيحية ومن يف فلكهم، ثم شدنوا احلدر    

اندت  اليت انتهت باحتالل جء  إضدايف عمدا تقدرَّ  يف األمدم املتحداة. ك     
احلكومة املصرية امللكية قا قدر ت الداخول للحدر  قبدل يدومني مدن       
موعاها، ومل تكن مستعاة نفسيًا أو تسليحيًا، وكان اجليش األ دن  حتت 
قيادة وأوامر بريطانية مباشرة، وكذلك العراق وسو يه ولبنان كاندت يف  
أوضاع مهلهلة وحتدت أوامدر أجنبيدة لداول متعاطفدة مدع الصدهيونية،        

  ت دعمها عمليًا؛ إلجناز كيانها.وقرَّ

 فضدت   1967عدام   وحر  األيدام السدته   1948يف الفةة بني 
لتقسديم  اإىل قدرا    العودةا بد إسرائيل كل مشدا يع احللدول الديت تطالبهد    

العربيدة   . القيدادات عويضدهم و تأوإعادة الالجئني للجء  املقر  لليهدود  
اياتهم، لكدن  غنازهلم عن وت نة،هايكانت تتصَُّو  بامكانية السالم مع الص

الم افض لالستسد بد  الدر  لعرامعظم هذ  القيادات كانت  ا ي الشا ع 
طالدب ولد ُّ عهدا املغدر       1960واملطالب بتحرير فلسطني. يف العلن 

ذاع صديت   1965 .. ويف لحلبضم إسرائيل للجامعة العربية كمقامة ل
اجعهدا إىل  بدل تر ل مقاإسدرائي   بأقةاح احلبيب بو قيبة لالعةاف العرب

ا هاصدات   ان ذلدك كد . حاود التقسيم، وعدودة أو تعدويض الالجدئني   
 ل.التطبيع النفسى ودعوة التقبل باالحتال
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أنها  سرائيل إالسبة إلالنببالرغم من كون مشروع بو قيبة خيال  
فكدرة  يت  فضدت ال بية الد لشدع أنتظرت  دود الفعل العربيدة الرمسيدة وا  

اف العربد   فكرة االعةيبها بةحدت إسرائيل بوخوََّنت بو قيبة .. ثم  
لعدر   ا  هم. كدان  ئني حيالجبها واستعاادها؛ للمساهمة يف توطني ال

بعدا  فلسدطني، و  ريدر كدل  حت الرمسيون وخلفهم الشا ع العرب  يرياون
سطني لبقية فل  سرائيلإل عامني حاث تغيري جايا على األ ض باحتال

عدادة  لرمسيدون بإ لعدر  ا ا نشغلوشبه جءيرة سينا  وهضة اجلوالن، فا
 سدرائيل عمدالً  فضدته إ ا  مد الوضع ملا كدان عليده قبدل النكسدة، وهدذا      

لن من قبل افها املعهلسعيًا ، وبشعا اتها أن احلاود حي  تصل الابابات
ا( ني ) وتشديل بد عليده   تفدق )هرتءل( أواخدر القدرن التاسدع عشدر، وامل    

 اود. حون واإلجنليء الذين كتبوا وعا )بلفو ( با

هذا التطو  بتوسع االحتالل اإلسرائيل  ومشوله عاة دول عربية 
جا  أيضًا بطلب من دول عربية صايقة لواشدنطن، ومعا ضدة للدرئيس    
املصري عبا الناصر، وتريا كسر شوكته وإضعاف جيشه، وهذا ما كدان  
.. أتتددذكرون قصددة األنددالس؟! بعددا ذلددك بدداأت املطالددب واألفعددال 

إسرائيل، والتوصل للسالم على حسدا  تراجدع   الرمسية؛ للتعامل مع 
كل نظام مسامل ملوقفه عن القضية الفلسطينية ومطالبًا باحللول السدلمية،  
وعودة الالجئني، أو توطينهم وتعويضهم أو إقامة دولة فلسدطينية علدى   
أ اض  الضفة والقطاع، ثم حاث الةاجع عن هدذ  املنطقدة اجلغرافيدة    

وقعتها قيادات فلسطينية هدذ  املدرة. كدل     ضمن اتفاقيات )أوسلو( اليت
ذلك وإسرائيل  تتملص من االنهءام العرب  القائم علدى مبداأ خدذ مدا     



- 188 - 
 

قكنك أخُذ  اَن .. فإسرائيل  ه  ملك األخذ، ولكن بدالقوة، وخلدق   
الذ ائع اليت يتقبلدها الغدر ؛ لالبتعداد عدن تنفيدذ أي خطدة سدالم أو        

 اتفاقية. 

ة لقداس كعاصدم  َنحدت ا مر، العامل والبش واشنطن؛ وكأنهَّا سياة
أ إقامدة  مب( عن مباا )تراعه إلسرائيل، وقبلها اجلوالن، وتراجعت يف

رايف لتوسع اجلغد ر عن البصادولة فلسطينية إىل جانب إسرائيل وغضت 
ها علدى سياسدت   سدرائيل ب إاإلسرائيل ، وال يوجا يف الغدر  مدن يؤند   

  الشدعب  لدى حسدا  ععة العنصرية علدى أمدل أن حتقدق غاياتهدا بسدر     
 موقهددر اإلسددال لفددرات، االفلسددطيين واأل ض العربيددة مددن النيددل إىل
حتدول   لعرب  الذيالربيع وا وتشويهه. كل ما حاث بعا احتالل العراق

ل املغدر   قدر دو فأوودمر اليمن  لربيع عربي خر  سو يا وليبيا نهائيًا،
الربيع مدع  بد مل تتدأثر   ل اليتلاوالعرب ، وأسفر أخريًا عن تطبيع عرب  ل

ة اإلسدرائيلية  أو احلماي ملشةكااع إسرائيل. وقريبًا ستعقا اتفاقيات الاف
 لاول اخلليج ضا إيران.

 راق، وخدرا  ا  العد دمد  االقتتال اإلسالم  السين الشديع  بعدا  
  علدى طريدق  ي صدلييب هودالاول يف شرق املتوسط وجنوبه هو هاف ي

يدران. أي  إمري اتد لطلدع اَن  ويت تامري العر  واإلسالم يف ُعقدِر دا ِ ، 
ة ذات العربيد ضدا الد   يداز تطبيع أو سدالم عربد  مدع إسدرائيل هدو أحن     

ن شدبه مدا يكدو   أ، وهدو  اافواإلسالمية إىل الصف الغرب  واضح األه
 اًا.جة  سريعة  بوتري اثبتجربة دول الطوائف األنالسية، لكنه حي
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 ثوراٌت وُمؤاَمراٌت 

ن ا حوهلم مد حتني ملفاويرة غازين حني خرج العر  من شبه اجلء
ا حيد   لداقوغرافي ا تكدن  ملا، اجلغرافيا، ناشرين اإلسالَم حاي  العهد 

و من خرجوا للت الذين يرةوصلوا متشابهة مع خصائص سكان أهل اجلء
يدِة، كاندت شدبه    ناطق املغءَّول املأن، اجلاهلية. ما ُيَعرف ببالد العراق اَ

البيءنطد ،  و الفا سد   تحدا بني ملاَاوين دول نصرانية مرتبطة وتابعة للعُّ
ة اللغة، وقبدل  يحية آ اميطية مسيءنوكانت بالد الشام التالية يف الغءو، ب

يءنطة مندذ  ملنافسة لباضا ة احل ذلك  ومانية وإغريقية. بالد فا س كانت
يدرة.  لعدر  اجلء  ن بصدلة وقرون، وه  ذات سكان ولغة وأصول ال قتُّ

ة، كانت حقًا عربيصا ت ال، وغءو يف الغر ثال  الاول اليت وصلها ال
انت عليده بقيدة   ك، وهذا ما اللغِةوِة مصر البيءنطية االنتما ، قبطية الايان

ات رانية بلدهج وٌل نصد ر دأمم حوض البحر املتوسط. فف  مشال البحد 
قر  مدن  بيءنطدة بدال  ابعدة ل تمدم  متعادة أساسها الالتينية، ويف جنوبده أ 

كونوا عربًا يكنَّهم مل ا ، ولصحريف الريف والالشواطئ، أو حلكام حمليني 
ل إىل عضدها يسدتعم  بمازال ة ويتحاثون العربية، بل لغات وهلجات حملي

 اَن مثل؛ األمازيغية. 

األنالس ه  األخرى كانت تابعة للقدوا، وهدم مدن الفصدائل     
اجلرمانية، وديانتهم نصرانية، وكانوا قدا اسدتولوا علدى األندالس مندذ      

الدي اخلامس، واستقلوا بها عن بيءنطة، ومل يكن بها أي عر  القرن املي
ه  األخرى قبل فتحها، وانطبق عليها ما حاث يف بقية اجلغرافيدا الديت   
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فتحها العر  املسلمون، مثل بالد الفرس يف الشرق، وما خلفها الحقدًا  
حتى الصني. العنصر املشةك بني هدذ  املنداطق هدو أسدلمتها، أو دفدع      

لتال  وجات فدوا ق اضدافية بدني فئدات السدكان. احلكدام       اجلءية، وبا
والسادة هم العر ، يليهم يف املركء واملقام الذين أسلموا مدن السدكان   
احملليني وأتقنوا العربية بسرعة )لغة الاين اإلسالم  اجلايا معتماة على 
الُقرآن(، وبعاهم الذين أسلموا، ومل يتحاثوا العربيدة، ثدم الدذين بقدوا     

 اهم ودفعوا اجلءية. على معتق

لديني  لسدكان احمل على ا ون(بالنسبة لألنالس أطلق تعريف )املولا
ى بان النصدا  ق اإلسد أطلد )الذين أسلموا وعلى ساللتهم من بعداهم،  

تفظدوا  ى الدذين اح ون( علعربعليهم اسم اخلوا ج(، وأطلق اسم )املست
اة مدع العدر ،   يحلياة اجلاا يف ارطتبايانتهم، ودفعوا اجلءية. الفئتان أخن

ع  أن الدرفض  . من الطبيلسيادة اومع الرببر الذين كان هلما األولوية يف
ادات لطبداع والعد  اخدتالف  ع ااحملل  للغءاة مل يدذ  متامدًا خصوصدًا مد    

ون أي اخلدريات د  أخدذ مدن  ن يمد والايانة واللغة، وتنام  الفو اق بني 
ن ع عياًاهكذا وب نتاجه.وإ عمل، وغري  الذي يعمل ويافع معظم دخله

ن االحتجداج  ة مل خيل مسالمياإل النظرة الرومانسية، فإن تا يخ األنالس
فسدهم  العدر  وأن  ات بنيالفخوالثو ات منذ باايه الفتح. كانت هناك 

لقدوات يف  لين انضدموا  بر الدذ لربعلى احلكم منذ الباايه، وبينهم وبني ا
سدتعربني،  ولداين وامل ما واملالهاملغر  وعربوا فاحتني لألنالس، وبني ك

 د. البال بانوهو الصراع الذي امتا حتى استعاد اإلس
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مشدابهة   هات ظروفًالعر  شا ااملقاومة يف بقية املناطق اليت فتحه
ما هو حال اإلسالم ك نهاية ثلمع فا ق أن نهاية حكم العر  هناك مل مت

القوة نهائيددًا بدد إلسددالموا األنددالس الدديت ُخلددع منهددا العددر  والرببددر 
  اقتتلوا يف قعة، فالعرري متوو غب. مل تكن هذ  النتيجة غريبة أوالتعذي

لفدا   اغتدالوا اخل ورسدول،  ال سبيل السلطة منذ اليدوم األول علدى وفداة   
الثني ثقبل مرو   لسياس ع االصحابة، وأبادوا نصف جيوشهم يف الصرا
 املاينة يفية األوىل إلسالمالة عامًا على وفاة الرسول حمما مؤسس الاو

سدببهما  وة الرسدول،   صدحاب بدني  و ة. موقعتا اجلمل وِصدفِّني كانتدا  املن
 اخلريات.وملال ا ىوبالتال  عل املباشر هو اخلالف على السلطة واحلكم،

يف كل املناطق الديت فتحهدا العدر  تشدكلت خالفدات يف اطدا        
احلكم، ومفاضلة بني الغازي واحملل ِّ. هذا احلال تغري ظاهريًا مع مدرو   

ذ ط الةويج ملقولة اأُلخوَّة يف اإلسالم الديت ُطبقدت بدني عدر      الءمن؛ ا
اجلءيرة يف عها الرسول وتصايقها. لكن الوضع يف البالد الديت ُفتحدت   
بالقوة كان اتلفًا كون الفئات اإلسالمية احلاكمة، ومدا يداو  يف فلكهدا    
حافظت على التمييء يف استمرا  امُللك والتملك هلا. هكذا أصبح غالبية 
السكان ينسبون السو  للحاكم واحلاشدية، ويسدتبعاون الداين كسدبب     
ملعاناتهم، لكن النتيجة بقيدت واحداة بفدرض فئدة بدذاتها علدى فئدات        
أخرى. الثو ات يف األنالس ضا احلكدم العربد  اإلسدالم  آندذاك ال     
ختتلف يف مسبباتها عدن الثدو ات والدرفض احلدال  يف الداول العربيدة       

َن ال زلنا وبا جة كدبرية نسدتبعا العامدل الدايين     واإلسالمية، ولكننا ا
كسبب لفساد احلكم الذي حيكم باسم الاين، ولايه شيوخه. مبعنى آخر 
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هضم السكان الاين، وتعودوا عليه واستنصروا به، وهكذا فعل احُلكام 
من دون أحااث أي تغديري يف السديطرة واالسدتفادة، وتسدخري الفسداد      

 الف احلاكم، أو ينتقا الوضع االجتماع .وسو  التوزيع، والقهر ملن خي

الة، ثم بفةة الو ألنالس اتسمى باايه العصر اإلسالم  األوىل يف
إىل دول الطوائدف   عها التحللليت تبة االثانية باإلما ة، ويليها فةة اخلالف

خلليفدة يف  اا اسدةجاع  اأت بعبة؛ وما تالها من زوال وإبادة. فةة الوال
ن ببا العءيء تول  عواد، لكل من موسى بن نصري وطا ق بن زيدمشق 

 للحدج  ىسد وحني ذهب مو موسى حكم األنالس من مقر  يف إشبيلية.
.  وجلبده لوالدا   لعءيدء، ابدا  عمع اخلليفة أوعء هذا بقطع  أس الدوال   

غدءو اإلسدالم  ال   ، وكدان ال غتيداالً وا غالبَّيُة الوالة بعا ذلك ماتوا قتاًل
تواصدلة يف  املقاومدة م وفةة، ك اليف الشمال اإلسبان  يف تلزال مستمرًا 

 ا. ا القوجن اجلنو  حي  حاثت عاة مواجهات مع بقايا

بداأ   م(929-م756هدد  316-هدد 138خالل عصدر اإلمدا ة )  
بوصول عبا الرةن الااخل إىل قرطبة، وهدو األمدري الدذي هدر  مدن      

األندالس بداعم مدن    مذابح أبنا  عمومته العباسيني لألمويني، ودخوله 
أخواله املغا بة كون والاته كانت من املسبيات للشدام أيدام موسدى بدن     
نصري وتءوجها أمري أموي. خالل هذا العصر ضبط عبا الرةن الااخل 
الوضع بالقوة واحلءم، واضطر إىل قتل الكثري ممن نافسو  على اإلمدا ة،  

مدن الدوالة   وها  الكثري من الوقت واجلهدا يف التصداي لالنفصداليني    
السابقني وأبنائهم، والذين حتالف بعضهم مع اإلسدبان، أو مدع اخللفدا     
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العباسيني. الثو ات اليت سببتها املنافسة علدى احلكدم واملدال والسديطرة     
كانت يف معظمها عربية إسالمية املصا ، واألسدبا  يف عهدا الداَّاخل،    

 .وُأِضيَف هلا ثو ات من املولاين يف عهود أبنائه وأحفاد 

ا يف عهدا عبد   ؤامراتاملد وفيما يل  موجء للثو ات واالنقالبات 
نالس يف خالفة األ حفاد ،أرب عالرةن الااخل مؤسس اإلما ة، والحقًا 
ن انفالت ماملشابهة  ألحااثة ا)حفيا  العاشر(، وذلك فقط؛ لتبيان بقي

 وحماوالت ضبط:

بدا  ، ثدا  القاسدم بدن يوسدف بدن ع     للهجرة 143يف أواخر عام 
اجلءيدرة  يف  ن ُّاسَّد عمدان الغَ وحليدف أبيده  زق بدن النَّ    ريُّفِهد ةن اِلالرَّ

وفدر   ه إليهما مدن هءمهمدا،  على األمري عبا الرةن، الذي وجَّ اخلضرا 
. القاسم هذا حفيا الفهري، أحدا الدوالة الدذين    ن االقاسم وقتل الغس

ثدم ثدا  هشدام بدن      تصُّاوا لإلسبان يف باايات الفتح، وابن آخر الوالة.
، فسدا   يف وسدط األندالس   طليطلةملاينة  الذي كان والياعروة الفهري 

إىل طلدب   رَّوشاد عليه احلصا  حتدى اضدطُ   من قرطبة إليه عبا الرةن
وعلى الرغم من  هن الصلح مقابل  أخذ  ابنه كرهينة عنا عبا الرةن. 

فغدءا  عبدا الدرةن الدااخل يف العدام       ،عاد هشام إىل نقض العها ولا 
ع فلدم يسدتجب لده. فلمدا     التال ، وشاد احلصا  عليه ودعا  إىل الرجو

ابدن هشدام، وقدذف الدرأس      الرهيندة  يئس األمري منه أمر بضر  عندق 
 . املاينة إىل وسطباملنجنيق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
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العال  بدن  جاياة قادها النشغاله بثو ة عاد الااخل عن طليطلة؛ 
سدل  ابعدا أن    يف مايندة باجدة  هد  146الذي ثا  عام  مغي  اليحصيب

 الذي كان يطمع يف استعادة األنالس أبو جعفر املنصو اخلليفة العباس  
واستطاع أن جيمع حوله الناس واجلنا من أنصدا  الاولدة    ،من األمويني

أ سدل لده الدااخل جيًشدا     على ماينة شذونة، حي  العباسية، فاستوىل 
 إشدبيلية ة موال  با ، فسيطر على املاينة، فتحرك العال  جبيشه إىل بقياد

 إىل قرمونة القريبدة ودخلها. خرج عبا الرةن من قرطبة يف مجيع قواته 

صر  بهدا  اوخاصته، فسا  إليه العال  وح وحتصن بها ومعه ثقات مواليه
لريد اهلجدوم   ؛من  جاله 700ماة شهرين، عنائذ خرج عبا الرةن يف 

وخطب الااخل يف  جالده وطدالبهم   بعا أن خا ت قوى جيش العال ، 
باخلروج وكأنهم لن يعودوا، وسحب سيفه و مى الغما، ففعلدوا مثلده   

ل العدال . أمدر عبدا    ِتهم وُقوفهءموهجموا على قوات العال  من فوق 
و ؤوس أشدراف أصدحابه، ووضدعت فيهدا      ،الرةن ادء  أس العدال   

والدبعض   لياًل، القريوانملوا بعضهم إىل أسواق وُح ،صكوك بأمسائهم
ومعده   ،مدع بعدض التجدا  الثقدات     إىل مكدة  أس العال   اَخر وفيهم

فوضعو  أمدام سدرادق   ، الرسالة واللوا  الذي أ سله املنصو  إىل العال 
املنصو  الذي كان حيدج ذلدك العدام. فلمدا  أى املنصدو   أس العدال        

احلما هلل الذي جعل بينندا وبدني هدذا    قواًل أصبح مأثو ًا:  وقال ،نءعجا
  .الشيطان اًرا

 147ومتدام بدن علقمدة عدام      ًاثم بع  عبا الدرةن مدوال  بدا    
بن عدروة الفهدري    صرا هشامًاايف جيش كثيف إىل طليطلة، فح للهجرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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املايندة   حصاً ا شايًاا، ومنعا الطعام عن أهل طليطلة، حتى ضج أهدلُ 
وسدألوهما األمدان    ًاوبدا   ًامن احلصا  واستثقلوا احلر ، وكاتبوا متامد 

بن عروة وبعدض قادتده هلمدا، فقدبال ذلدك وةلدوهم إىل       ا مقابل تسليِم
وةلوا على  ،حلقت  ؤوسهم وحلاهم وألبسوا جبًبا صوفيةحي  قرطبة 
 ؛دخلوا قرطبة على تلك احلال حي  أمدر عبدا الدرةن بقتلدهم     .احلمري
  .بذلك نهاية مترد ابن عروة الفهريليعلن 

 يفحصيب اخل سعيا اليالا األمري ثا  على ،للهجرة 149يف عام 
عدا  يف  بومدن  ، و تده أمخدا ث وسده  ، وسا  إليه عبا الرةن بنفماينة لبلة

 ؛نعبا الدرة  على األمريلذي نقم ا أبو الصباح اليحصيب ثا  نفسِه العاِم
مانيدة يدوم   مجع لده الي وًنا وه علذي كان ، وهو الوالية إشبيليةعءله عن ل

هلل بدن خالدا   ا ابفبع  إليه ع يلة،املصا ة. جلأ الااخل معه إىل احلوقعة 
منذئذ، لءم  ب  الصباح.أبقتل  ةنُيؤمنه. فلما دخال قرطبة، أمر عبا الر

بدا الدرةن   من خااع ع  نفسهيف عبا اهلل بن خالا دا   حتى مات ملرا ة 
  َلًة.له ِغيقتو ستا اج أب  الصباحواستعماله يف ا ،له

ثا  الرببر بءعامدة  جدل يقدال لده شدقيا بدن عبدا         ،153يف عام 
ن، ثدم ادعدى بأنده فداطم ، فقتدل      اعلًما للصبيكان ُم ،س ُّالواحا املكنِا

فسدا  إليده   ، قو يدة مايندة  استوىل على و  ما دةماينة عامل األمري على 
بعدا   .واتومل يتمكن منه لسدن  ،إىل اجلبال الفاطم فر منه وعبا الرةن 

بثدو ة اليمانيدة بقيدادة     موال  بدا ٍ  لألمري الااخل من سلجا ت ُ  ذلك
ر إليهم الااخل وحيوة بن مالمس احلضرم . فسيَّ ،عبا الغافر اليحصيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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، وكدان اليمانيدة   جيًشا هءمهم، وقتل حيوة، وفّر عبا الغافر عرب البحدر 
، ابدن أخيده   حماولُة تال ذلك .يطالبون باملءيا من املءايا، وأحيانًا باإلما ة

 يف ونيده ان بدن معاويدة وبعدض مع   اعبيدا اهلل بدن أبد    ابن أخ  الااخل،
سدله مدوال  بدا     امتندء  خا جهدا، فر   بينما األمدري  ،االنقال  يف قرطبة

 الدذي أمدر   عبدا الدرةن   قبدل عدودة   متكن من القبض علديهم و ،باخلرب
 م. بضر  أعناقه

وأب  عثمان  ،قوة بقيادة متام بن علقمة 160ه الااخل عام وجَّ ثمَّ
فداطم ، إال أن  جلدني مدن    الفاطم ، واقتدتال وهءمهمدا ال  الفا ِّ لقتال 

، ندءل  161يف عدام   .أصحابه تآمرا عليه وقتال  بعا ذلك، لتنته  ثو ته
، فسدا ع  تامري ماينة ساحلعلى جبيشه   عبا الرةن بن حبيب الصقلبُّ

سدليمان   (برشدلونة )بدوال    هدذا الااخل مبهامجة ابن حبيب، فاستغاث 
مل ينجا . وبذلك استطاع عبا الرةن أن يهءم  سليمان، ولكن األعراب 

ر الصدقليب إىل كدو ة   ففَّد  ،ابن حبيب وحيرق سدفنه عندا سداحل تدامري    
  .الااخل األمري ، حي  اغتاله  جل من الرببر طمًعا يف عطية منبلنسية

باإلضافة للثو ات واالنقالبات الااخليدة أواملاعمدة مدن بغدااد     
ثدا  سدليمان األعرابد     االنقالبيون يستعينون بالفرجندة.   العباسية، أخذ 

 علدى  سرقسدطة زعيم  نصا ياحلسني بن حييى األومعه  ،برشلونةحاكم 
 الااخل، فأ سل جيًشا بقيادة ثعلبة بن عبيا اجلذام ، عبا الرةن األمري

 )شا ملان(ثعلبة، وأ سلوا إىل قائاة وأسروا  ،جيش الااخل الثوا  فهءم

املعروف يف املراجع العربية باسم قا لة، يداعو  للتحدالف    الفرجنةملك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
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 البشكنس، وأغا  على جبال الربانسجبيشه  امللك اإلفرجن  معهم. فعرب
يف سرقسطة، فسا  إليها، فاسدتقبله   امللك ثم طمع .لونةبنبيف  )الباسك(

ومو ، ومل اإال أن يق اووأهل املاينة أَب ،األعراب ، إال أن احلسني بن حييى
)شا ملان( املاينة، لكنده مل يقدا  علدى فتحهدا،      امللك صرايسلموا له. ح
 ويف ،وأخذ األعراب  معه أسرًيا ألنه وّ طه يف ذلك األمر فرجع إىل بلاِ 

من البشدكنس كميًندا    اسليمان وحلفاؤهماألسري طريق عودته، دبر ابنا 
، واسدتطاعوا  الشدرزي  باِ  معركِةدمروا به مؤخرة جيش )شا ملان( يف 

إال أن احلسني بن حييى ما لبد  أن   والفرا  به، ،األعراب  سليمان حترير
  ة.ترصا لألعراب  وقتله بعا ذلك بفةة قصري

لفرض هيبة اإلما ة يف  165سا  الااخل جبيشه إىل سرقسطة عام 
 أهلهاق يها احلصا ، فضاصرها وشاد علافح ،قرطبة على كل األنالس

بدا  عفدك  ئداهم،  مئدذ قا يو وض احلسني بن حييى، وهوامن احلصا . فف
لدااخل،  فقبدل ا  ،ًنا ه ًااسعي أن يأخذ ابنهعلى الرةن الااخل احلصا  

يف سدني  فعداد احل  ن،ال تهاا من هر  بعا يوم واحا فقط ًاإال أن سعيا
هدل  أىل أن مدّل  ًدا، إجمدا  صر  جديش الدااخل  اإىل الثو ة، فحسرقسطة 

جًعدا إىل  ه، وقفدل  ا ل فقتلد ااخاحلصا ، وسلموا احلسدني إىل الد   ينةاملا
  .قرطبة

 ،ثا  املاحس بدن عبدا العءيدء الكندان      ،164يف عام قبل ذلك و
فسا  إليه عبا الرةن بنفسده. فلمدا اقدة  جديش      ماينة اجلءيرة،وال  

 ،أب  جعفر املنصدو  وجلأ إىل  ،املاحس بأهله عرب البحر فرعبا الرةن، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%85%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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ابن أخيه املغرية بن الوليدا   تآمربلَ عبا الرةن الااخل  ،168ويف عام 
وا، تقُلوهذيل بن الصميل بن حاط به ليخلعو ، فأمر بهم فاُع ،بن معاوية
فنفدا  هدو    ،الوليا بن معاوية وسخط بسبب ذلك على أخيه ثم قتلهما،

م ثا  عليه أبو األسود حمما بن يوسف بدن عبدا   ُث .بنيه إىل املغر بقية و
، فخدرج إليده الدااخل وقاتلده     قسدطلونة يف  169الرةن الفهدري عدام   

يف عدام   .وهءمه، وقتل أ بعة آالف من أصحا  أب  األسود الدذي فدر  
هد  آخدر   كاندت هدذ    ، ونفدءة ، خرج الااخل إلمخاد ثدو ة بربدر   170

 للهجرة. 172؛ إذ تويف عام غءواته

بعدا   ةن الدااخل با الرعا  انتقلت اخلالفات على السلطة إىل أبن
ال  ويمان الدذي  رهم سدل كُبد أوفاته، وهم أحا عشر ولاًا، وتسع بندات  

ن ن سدليما ما دة. كدا  ماينة وىلأبو  على طليطلة، وثانيهم هشام الذي ت
 هدر   األسرة حدني  وبقية لهمن مواليا دمشق، ومل يتمكن والا  من ة

س. أما هشدام  يف األنال الوالاا بإىل املغر ، لكن سليمان والعائلة حلقو
يل ق وكان الااخل م ولا،احت فهو من مواليا قرطبة ابن إلسبانية أصب
 لولايده  ل إنده أ سدل  مدا يقدا  ، كإىل هشام، ويقال أنه أوصى له باإلما ة

اًل يصدبح  نهم أومد صدل  باحلضو  وهو على فراش املدوت وقدال مدن ي   
اإلمدا ة يف  بدعا لنفسه ألمر واان األمري، وكان هذا هشام. مل يتقبل سليم
  طليطلة والتحق به أ  آخر هو عبا اهلل.

، وهءمهما ضا أخويه ومن حوهلمابع  هشام جبيش إىل طليطلة 
إىل قرطبة طالًبا العفو من  عبا اهلل، بينما عاد تامريففر سليمان إىل كو ة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B2%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B2%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
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هشام، فعفا عنه. ثم بع  هشام جبيش بقيادة ولا  معاوية ملطا دة أخيده  
جابه هشدام إىل ذلدك   أسليمان، فإضطر سليمان لطلب العفو واألمان، ف

لينتهد  بدذلك متدرد     عبدا اهلل يعرب ببنيه إىل املغر ، ثم حلق بده  على أن 
 و ، اسدتغل سدليمان وأخد   181يف عام ظاهريًا. لكن  174سليمان عام 

، فتسدلال إىل  للسُّدلطة  احلكدم وتدولت  ابنده    ،وفاة أخيهما هشدام  عبا اهلل
 استطاع سليمان مجع مجوٍعو الشمال، األنالس، وتواصال مع الثائرين يف

، فأ سدل  عبا اهلل جمادًا و وانضم إليه أخ ابن أخيه، ليحا   بها احلكم،
، بدني عدام    وإلدبرية  وجيان إستجة مان هلما احلكم ةالت هءمتهما يف

 عمه بقتل ُمَك، وُأسر سليمان وج   به إىل قرطبة، فأمر احَل184 -182
  .184عام 

األنالس منذ الباايه حتى الذوبان ليس فريداًا،   إن مراجعة تا يخ
ومثل هذ  األحااث من التكالب على السلطة واملدال، ُوجدات يف كدل    
األقطا  العربية واإلسالمية  حتى عصرنا احلاضر. يف القرن التاسع عشر 
والعشرين ذبح اإلخوة بعضهم باخلناجر؛ لتول  السدلطة، وتدآمروا مدع    

؛ لنيل الداعم واحلمايدة ضدا زعمدا  قبائدل      األجنيب الربيطان  والةك 
منافسني وإخوة وأبنا  عمومة، فعلوا مثدل هدذ  األحدااث األنالسدية،     
وذلك ليس سرًا، بل اطوا يف كتب من عاصدروا، وشدا كوا يف تلدك    
األحدااث .. وال زالدت اخلياندات للعائلدة والقبيلدة والشدعب والدداين       

الفردي أو الفئدوي، وال   واجلريان على قام وساق؛ سعيًا لتثبيت احلكم
زال يف البلا الواحا غالب ومغلدو ، منتفدع وخاسدر، قدابض ودافدع،      

 فاسا وجائع على غري حق.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 مذاِبُح للمتمِّرديَن

احلكُم بن هشام بن الااخل هو ثالُ  أمرا  األناُلس، وقا عانت 
البالد يف زمانه كل أنواع التمرد والثو ات مدن االخدوة واألقدا  ، وبشدكل     
أوسع من املولاين الذين شعروا بالغنب نتيجة دفع الضدرائب بينمدا هدم مدن     
 كان يفلح ويصنع وُيحرك االقتصاد لصاحل املتكالبني على السلطة والثروة ..

وهذا ما يشبه أحوال األقطا  العربية اَن حي  تتمركء السُّدلطة واملدال   
 يف أيدداي فئددات قليلددة علددى حسددا  األغلبيددة وبفضددل عمددل ماليددني

احلكم أخبا  مدؤامرة   األمري تسّربت إىلللهجرة  189يف عام الوافاين. 
وحييى بدن حييدى    عيسى بن دينا أمثال - وأقطابها  قرطبةيابرها بعض فقها  

  دا  احلكدم  األمدري  لساخطني على سدلوك  ا  -وحييى بن مضر القيس  الليث 
مدنهم "حييدى بدن مضدر       جاًل 72فأمر بالقبض عليهم، وأعام  ه،بعض أقا ب

وفدر "حييدى الليثد "     القيس " وعّميه "أمية" و"كليب" ابَندد  عبدا الدرةن الدااخل،    
 . "و"عيسى بن دينا 

أحفداد  وهم من ، ما دة ماينة ، ثا  الرببر يفللهجرة 190يف عام 
فسا  إلديهم احلكدم بنفسده، إال    الفاحتني لألنالس والذين استقروا فيها، 

أسدكن   .أنه ا تا سريًعا بعا أن بلغته أنبا  مترد يف بعض ضواح  قرطبة
 هوظل الرببر يف ما دة على متدردهم يهءمدون ةالتد    يف العاصمة التمرد

تدب  ،  191ويف عدام  قبدل ذلدك     .197املتوالية إىل أن أخضعهم عدام  
وليمدة   -واليه علدى طليطلدة  -احلكم بالتنسيق مع "عمروس بن يوسف" 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
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ويتدآمرون   ضدا   كانوا ينءعدون للثدو ة   عرف إنهم الذين املاينةلوجو  
  .مذاة أودت اياة املئات منهمللماعوين على حكمه، ثم دبرا 

خاصة سكان ح  الربض -، قام أهل قرطبة 202 مضان  13يف 
لةاكمدات متتاليدة    ة ضا احلكم بن هشام، نتيجدة بثو ة عظيم  -اجلنوب 

احلكم بقتل عشرة من  ؤوس املايندة  األمري زيادة الضرائب، وقيام  منها
بقتل أحا أهل املاينة ألنده طالبده بدثمن     ألمريوصلبهم، ثم قيام مملوك ل

ويف مقدامتهم املولداين الدذين يقطندون      فهاج أهل قرطبدة  ،صقل سيفه
رطبدة علدى اجلهدة املقابلدة للقنطدرة ولقصدر       الربض )احل ( اجلنوب  لق

إلسدقاا احلكدم بدن     القصدر حندو  عرب القنطرة الشهرية توجهوا  األمري.
بينما هم يتحركون ف .ومكر هشام، فقاومهم احلكم بكل ما أوت  من قوة

يف قرطبة أمر احلكم اتباعه من خدا ج املايندة مهامجدة الدربض اجلندوب       
الفا غ من الرجال، ونكلوا يف النسدا  واألطفدال فدةك الرجدال قرطبدة      

 مل تنتِه الثو ة إال بعا ثالثة أيام أفندى  وا تاوا حلماية بيوتهم ومتاجرهم.
م بصلب ثالمثئدة مدن الثدوا     عاًدا كبرًيا من الثائرين، ثم أمر احلك فيها

وهام الربض اجلنوب  بأكمله وتشريا أهله خا ج قرطبة، حي  تفرقدوا  
)لدنالحظ   ،كنا يةواإلسوهاجر بعضهم إىل املغر   األنالسية بني املان

التشابه أيضًا بني االمس واليوم يف التامري املؤدي إىل التشدريا واهلجدرة   
وإليهدا   ،بوقعة الربضوقا عرفت تلك األحااث  داخل وخا ج البالد(

إال أن عصدر  شدها   ، يرجع تلقيب احلكم بن هشام بد احلكدم الربضد   
، فكانتدا  وبرشدلونة  جرنداة ومنها للفرجنة، فقاان بعض املان األنالسية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
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يف شدرق   النصدرانية  برشدلونة  )دويلدة(  كونتيدة النواة اليت تكونت منهدا  
 .األنالس

س ، بل تمع األنالن اجملة مشكل املولاون واملستعربون نسبة كبري
م الصدناع  ، وكدان مدنه  نواعهدا ى أكانوا األغلبية وساهموا يف احلياة بشدت 

بني بقددة احملددا لعددر  طاكل والعمددال والفنيددون واملءا عددون، بينمددا شدد
يدداة الهددم يف احلوتام، حلكدد)املقتددتلني مددع بعضددهم الددبعض( السددادة وا

مع العر ،  ل املساواةمن أج  اتاالتكالية الرببر الذين أحاثوا عاة ثو
عهدا   عدالن نهايدة  إًا يف ئيسد  وكانت ثو تهم األخدرية يف قرطبدة سدببًا    

للدهجرة، إذ   422ام عد ندذ  اخلالفة والاخول يف عهدا دول الطوائدف م  
اجملداو ة   بدة مجوا قرطا، وهدا قوهد نهبوا ماينة الءهرا  مقر اخلالفدة وأحر 
  ا ذلك.بع و وعوا أهلها، ومل يقم لألمويني قائمة

ن السدلطة  فصدال عد  الناتهداف إىل   املولاين كانت طبقةباو ها 
رير ضا من يف صراع ملولاوخل اونتيجة لذلك فقا د يف قرطبة،املركءية 
اقدة  اسدتنءاف ط  دى إىلأا من أجدل االسدتقالل ممد    وأنصا هم األمويني

الت تكدوين دويد   تطاعواة اسد هذ  الثو ات املتالحقد من خالل  .الاولة
لداول  ا وحيدًا مدع   ديًا وقتصدا مركءية قرطبة ومرتبطة اشبه مستقلة عن 

 النصرانية احمليطة. 

كاد أن ينسف ُحكم بين أمية يف  ًاخطري ًاكان لثو ات املولاين بعا
، وهدو  لوال أن توىل زمامها اخلليفدة عبداالرةن الناصدر    مبكرًا األنالس

الذي استطاع أن يكف مجداح   احلفيا الثامن لألمري عبا الرةن الااخل،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
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كانت الثالثة إىل جانب خالفدة   أمويةإسالمية  الثو ات ويؤسس خالفة 
الفاطميني )شيعية إمساعيلية( يف مشال أفريقيدا، واخلالفدة العباسدية يف    

لدف  اليوم يف العقا الثان  من القرن احلادي والعشرين، أي بعا أ بغااد.
عام من عصر اخلالفة الثالثية، يعيش العدر  واملسدلمون يف ظدل عداة     
قوى تتنازع، عرب احلر  والتآمر والاعاية، علدى قيدادة اإلسدالم السدين     
والشيع . تركيا تريا استخالف اخلالفة العثمانية، والسعودية تريا قيادة 

تبطة اإلسالم السين من دون إعالن خالفة حتى ال تتكلف باملسؤولية املر
باولة خالفة موحاة خصوصًا مع الفا ق يف الاخل بينها وبدني الداول   
العربية واإلسالمية  الفقرية، بينما إيران ال تداخر وسدعًا للهيمندة علدى     
الاول العربية ذات الفئات الشيعية مثل العراق والبحرين ولبنان واليمن 

لتحدالف  وسو يا، أو التأثري القيادي على الاول األخرى عرب دعمهدا وا 
مع قضاياها. هذ  الصدراعات تندتج اَن حروبدًا ودمدا ًا يف عداة دول      
ومؤهلة لتامري البقية بعا أن دخلت الاول العربية اإلسالمية  الغنيدة يف  
حتالف مع إسرائيل ضدا إيدران، وتبعتهدا دوٌل فقدرية لليهدود طمعدًا يف       

 اسةضا  أمريكا ومساعِاتها .. ما أشبه اليوم بقبل ألف عام!

أوجه التشابه أمشل مما يباو للوهلة األوىل، فاألسبا  الديت أدت  
إىل ثو ات املولاين ال زالت قائمة يف الاول العربية. التفريق بني السديا  
والعامل، املنتج واملسدتهلك، املفلدس واملداخر للمدال،  جدال السدلطة       
بفسادهم وحمسوبيتهم وفشلهم اإلدا ي يف مقابدل احملكدومني املنسداقني،    
الظامل اجلالد السجان مقابدل املظلدوم اجمللدود املسدجون .. يف كدل هدذ        
املقا نات  ا العربد ، أو بداالحرى األعرابد  هدو املسدتفيا، والفَّدالح       
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والعامل هو امُلستغل الفقري. هذا احلال يتجلى يف دول اخلليج متاما كمدا  
مدن  كان يف األنالس مع فا ق أن الفئات املنتجة وافاة وليسدت أصدلية   

البالد كما يف حالة املولاين الذين أصلهم نصدا ى وأسدلموا واكتشدفوا    
أنهم يف أدنى الطبقات. حتى يف الاول غري اخلليجية النفطية  ا الةكيبة 
ذاتها سوا  أكان باالصالة أم التقمص. فالسدادة يعتدربون أنفسدهم مدن     

و العر  األقحاح، واحلكام ال يتوانون عدن االنتسدا  للرسدول ذاتده أ    
على األقل لقبائل عربية مثدل اهلالليدة أو مئدات العدائالت الديت تصدل       
بنسبها إىل شبه اجلءيدرة العربيدة الباويدة الديت تتغندى بالراحدة واألكدل        
والشر  واملتعة من إنتداج الغدري وفعلدهم، والسدعى لوجدود اخلدام يف       
البيددوت واملرتءقددة يف اجليددوش والغانيددات الوافدداات واألجنبيددات     

 ملستو دة.واألدوات ا

يف دولة اإلما ات العربيدة املتحداة النفطيدة مدثاًل جندا أن تعدااد       
السكان األجانب يفوق احمللديني بدأكثر مدن ضدعفني، مليوندان ونصدف       

جنسدية   200مليون إمدا ات  مقابدل سدته ونصدف مليدون اجدنيب مدن        
معظمهم من آسيا يعملون يف أجهدءة الاولدة ويف اخلامدة بأنواعهدا. يف     

لعربية السعودية يتقا   تعااد اخلام ذكدو ًا وأناثدًا مدع تعدااد     اململكة ا
األسر السعودية، أي مبتوسط خادم لكل أسرة، بينما اإلنتاج قدائم علدى   
العمالة األجنبية سوا  يف قطاع البندا  أم الء اعدة أم الصدناعة أم الدنفط     
طبعًا. ابن البلا يعيش مرفهدًا إىل د جدة وجدود فدوا ق يف أمثدان املدا        

الكهربددا  بددني السددعودي وغددري . دخددل املددواطنني مددن املتدداجرة يف   و
البو صات، وبيع األ اض  املو وثة أو املمنوحة، وبالطبع  واتب دولدة  
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ألشبا  دوام يتطلب إثبات الوصول للمكتب، أو الاخل من املتاجرة يف 
جلب العمالة األجنبية و أخذ  البايل للتصريح )نظام الكفيل(، وحصة 

 ل األجنيب أو مشروعه اإلنتاج .من دخل عم

ان كد  ففد  األندالس   امدًا، متقة املقا نة هنا مع األنالس غرُي متطاب
ن يأخذونه ، بينما اَاجلءية  والعر  يأخذون املال نتيجة للغءو واحلر
ة ولكدن  يوت وللاولد ون للبو دوهم نيام. يف األنالس وجا اخلام املست

هنا هو  كن التطابقلليج، اخل خاممعاملتهم كانت أفضل مما يتعامل بها 
، مما يافع عمل املنتجرين للَخالسع  للراحة واللهو والصيا، وتسخري ا

ن اخدتالف  مد ري بدالرغم  مل تدتغ ، ولالستنتاج أن العقلية األعرابية ذاتهدا 
  الءمن والظروف.

م به ط الذي حتكف النفتشايف دول اخلليج مل حتاث ثو ات منذ اك
ال يدادة األمدو  م مدع ز ثد  ، األمن الااخل  واخلا ج األجانب وحكموا

الفدا ق   بالرغم من تقبلواووا باأت أوضاع املواطنني يف التحسن، فسكن
مية لدداول اإلسددالاكددن يف . ليف املددال والسددلطة بددني احلدداكم واحملكددوم

قالبدات  و ات واالنت والثد اضدا والعربية األفقر فلم يتوقف سيل االنتف
حلداكم  الفقدر، بدني   اوبدني   لطة املال والسبسبب التفاعل والتضا   بني

 واحملكوم. 

شددكل بددالعودة لألنددالس يف عهددا أحفدداد األمددري الددااخل فقددا 
صعوبات  ، وهم سكان البالد األصليون الذين أسلموا، شكلوااملولاون

 كنتيجدة كبرية أمام السلطة األموية، نتيجة ميلهم إىل التمدرد والعصديان   
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با هم أصدحا  السدلطة وةداة اإلسدالم،     جلنس العرب ، باعتاتعصب ل
وتعسف والة الاولة مع املولاين يف جباية الضرائب، مما جعدل هدؤال    
يتعصبون ضا العنصر العرب ، وهو ما أسفر عن ظهو  الشعوبية املولاة 

يف أواخدر عصدر    والعصيان انتهج املولاون أسلو  الثو ة .يف األنالس
ذكر منها على سدبيل املثدال: الدبرية    اإلما ة، فقا ثا وا يف مان اتلفة، ن

عن شعو هم بأن االنتما  وطليطلة ووشقة وإشبيلية وجيان، مما يكشف 
وقا  لإلسالم حتت حكم العر  مل قنحهم املساواة اليت كانوا يتوقعونها،

خلقت هذ  الصراعات واحلرو  بني العر  واملولاين تراكمات كدبرية  
إستجه قتنعون عن أداة ماينة يف سيات، إىل حا جعل املولاين امن احلس

  .الصالة خلف أمام عرب 

يفتخر املسلمون برسدوهلم، وعلدى الدرغم مدن أن سداللة حممدا       
امتددات عددرب ابنتدده فاطمددة الءهددرا  فقددط اال أن املسددلمني وحتددى اَن 
استمروا يف عقلية وئا اإلناث أو  اهلهن يف أشجا  النسدب، واحدةام   

 األنالس سبى املسلمون اإلناث ونكحدوهن  حماد ملن ينجنب الذكو . يف
كملك قني، أو باعوا اللوات  يقعن يف نصيبهم من توزيع الغنيمة إثر كل 
غءوة. األنثى اليت تنجب ولاًا كانت تسمى أم ولدا وترتقد  مدن طبقدة     
اجلوا ي واالما  إىل مرتبة اإلنداث احلرائدر، وقكدن أن تصدبح أحداى      

ب العدر  الحقدًا، بعدا الفتوحدات،     الءوجات األ بدع شدرعيًا. مل جيلد   
زوجاتهم، أو بنداتهم مدن شدبه اجلءيدرة العربيدة، ومل ينظمدوا  حدالت        
لإلناث لءيا ة املناطق املفتوحة حايثًا والتعرف على املقاتلني على أمدل  
التءاوج معهم. السبب األساس كان، وال زال، نظرة اإلسدالم املتوافقدة   
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ى املغريات للجندة هدن حدو     ملوقف األعرا  من خاصية اجلمال. أحا
العني، ووصفهن، الذي انتشر واشتهر منذ باايه اإلسالم، ال يتطابق مع 
أوصاف عموم اإلناث يف شبه اجلءيرة، ولو كن احلو يات علدى شداكلة   
العربيات آنذاك ملا كانت اجلنة مغرية الزواجهن. لكن اإلنداث اللدوات    

ايلدة األعرابد  للحدو     وجان يف املناطق املفتوحة كن اقدر  شدبهًا يف   
 العني. 

ضددة يف شددبه ملتناقايددة هكددذا تشددكلت كتلددة مددن املشدداكل اجملتمع
ائج سياسدية  لتطدو ات نتد  اهلذ   كاناجلءيرة، وأيضًا يف البالد اجلاياة، و

أٍس تواصدل  مد ة وهد   ءيدر مأساوية يف األندالس، وكدذلك يف شدبه اجل   
ع بسرعة حي  ترتفج اخللي يف تكرا ها بوضوح ونرى اَن أشكااًل منها
 جدة  دنبيدات إىل  ن األجمد ني فائقة سنويًا نسب زواج الدذكو  اخلليجدي  

 هاية العقدا  مع ن اإلما ات % من جمموع الءجيات يف دولة40وصلت إىل 
% مدن  60أيضًا أن  صائياتإلحاالثان   للقرن احلادي والعشرين. تقر  

لظدروف يف  واجنبيات، ا من أوجواإلما اتيني الذين طلقوا إما اتيات تء
توجدا   ة، لكدن ال جدة كدبري  د  السعودية وبقية دول اخلليج مشدابهة إىل 

لعنوسدة  نتيجدة أن ا ات. الما د اسات وإحصائيات كما هو احلال يف اإل
َن لددت قائمددة اال زا حدات الديت أنتشددرت يف شدبه اجلءيددرة زمددن الفتو  
  ألنثى.لية ألسبا  عقلية الذكو  حول اجلنس، والرؤ

الراشاين تءايا بسدرعة عداد اخللفدا  واألمدرا  مدن      بعا اخللفا  
أمهات الولا. ثالثة فقط من اخللفا  العباسيني كانوا أبندا  حرائدر، مدن    
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خليفة!! أما يف األنالس فكدل األمدرا  واخللفدا  كدانوا أبندا        37اصل 
امهات مسبيات أو جواٍ  مشةيات جلماهلن وأصبحن امهات ولدا مدن   

أوالدهن اإلما ة من أبديهم. كدان العدر     تلقيح سياهن األمري وو ث 
املسلمون إمجااًل يشةون اجلدوا ي املدالح املسدتو دات واملسدبيات مدن      
مشال أو وبا وشرقها بواسطة عصابات وقراصنة يسرقون اإلنداث مدن   
كل األعما ، فيبيعون اليانعات ويربون األطفال كاخلراف ويعرضدونهن  

اكن متوسطة ومشهو ة يف كدل  الحقًا يف اسواق النخاسة اليت احتلت أم
املان العربية اإلسالمية  .. وغين عن التذكري أن  ا ة اخلام واجلدوا ي  
ال زالت قائمة بأشكال جاياة، وتظهر تفاصيل العنف والظلم املما س 

 ضاهن سنويًا يف تقا ير املنظمات الاولية. 

مل يقتصر األمر علدى اخللفدا  واألغنيدا ، لالجندا  مدن اَمدات       
اجلوا ي، بل كل العر  الذين تركوا اجلءيرة العربية على دفعات سبوا و

واشةوا وتءوجوا وأجنبوا حي  مكثوا، سوا  أكان يف العراق أم فدا س  
أم الشدام أم مصدر أم يف مشدال أفريقيددا واألندالس، ومل تدذكر مراجددع      
التا يخ التحاق الءوجات أو البنات العر  باملقاتلني الغدازين. وحيد    

ةبية تعتما باألساس على البيت واألم فقدا مالدت هدذ  األجيدال     إن ال
املتتالية من املولاين إىل  ؤية األمهدات مبقداا  ال بدأس بده، وتءأوجدوا      
الحقًا من بعضهم، ومدن سديل السدبايا واجلدوا ي، ولكدن بعيداًا عدن        
اإلناث العربيدات، ويف أجدوا  ثقافدة اتلطدة واسدالم سدهل املما سدة        

كلددوا مددن النظددر إىل اسددتخالص حقددوقهم يف الثددروة  والنظريددة، ومل ي
 والسلطة، وجنحوا بنسب اتلفة مع بقية املولاين إىل الثو ات.  
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 ل، وهدو ابدن  الدااخ  ةنلقا عانى مؤسس عها اإلما ة، عبا الر
تطو ، وسدعى  عن هذا ال لنامجةل اأحاى السبايا، من كمٍّ كبري من املشاك

ن مدذابح  ني مد جافهدو أحدا الند    لعربيدة. جاهاًا لتفادي النتائج للطباع ا
أخا  أمدام   هله وقتلوابنه وأن االعباسيني لألمويني وهر  منهم وُحرم م

 عني علدى  عر  املتصدا ِة بدال ليئد عينية. وعناما أصدبح أمدريًا لقرطبدة امل   
ا ة، ومن لقصر واإلداو  يف خامالسلطة، جلأ إىل استجال  الصقالبة، لي

لقبائدل،  ل وزعمدا  ا ا   جاغن  يكن يأمثم يف القوات العسكرية ألنه مل
  لطريق.اذا هوقا سا  أحفاد  األمرا  واخللفا  على 

كان الفاحتني لألنالس قا اقتسموا أ بعة امخداس أ اضد  ومدان    
األنالس اليت مل تستسلم هلم، وفتحدت عندوة، وحتدى اخلمدس اخلداص      

اخلالفدة عدام   بالاولة ط تقسيمة، أيام اخلليفة عمر بن عبا العءيء )تدوىل  
ومات مسمومًا بعا عامني(. قسمه عمر على القادمني العر  اجلاد  99

بعا الفتح تفاديًا للصراع، ألن الفاحتني األوائل  فضوا التنازل للقادمني 
اجلاد عن مكاسبهم وحصصهم. مل يعةض الحقًا عبا الرةن الدااخل  

يدة والقيسدية   على هذا الوضع حتى ال يثري الصراعات وحتاياًا بني اليمن
الذين كانوا يتحا بون منذ ما قبل اإلسدالم يف اجلءيدرة العربيدة، ونقلدوا     
خالفاتهم إىل مناطق الفتح اإلسالم  يف الشام واألندالس. كدان أجنداد    
كل منطقة قا سكنوا يف األنالس ما يناسب اجوا  بالدهدم الديت قداموا    

يف املناطق اجلبليدة  منها، وأطلقوا عليها األمسا  ذاتها، بينما سكن الرببر 
الشمالية وهو ما اعةضوا عليه الحقًا، جملاو ته لبالد النصا ى وضرو ة 
احلذ  الاائم والتصاي احلرب  هلم أحيانًا، فباشروا يف الرفض والءحف 
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جنوبًا على حسا  فئات الفداحتني اَخدرين وأجندادهم، بينمدا قامدت      
بة فقا استمر العداا  بدني   احلرو  القبلية بني اليمانية والقيسية. وباملناس

الطرفني حتى القرن التاسع عشر وعشية انتها  اخلالفة العثمانية وذلدك  
يف فلسطني ولبنان إىل جانب ما سبق وما تبع من معا ك يف جنا واحلجاز 
والكويت وعمان بلفية الصراع اليمين القيس  أثنا  وقبيل تكُّدون هدذ    

  املناطق كاول حتت االستعما  الربيطان .

للهجرة يف عها أب  بكدر،   11)توضيح: فتحت بالد العراق عام 
بدن   هدا عمدر  الريموك يف ع باالنتصا  يف معركة 15وفتحت الشام عام 

وتواصدل فدتح    14ة عام دسياخلطا ، واستكمل فتح فا س مبعركة القا
عدض  ب. وكدان  92ام ، بينمدا فتحدت األندالس عد    23فا س حتى عدام  

لفتوحدات  اخر يواصدل  هم  اَبعضود املفتوحة، املقاتلني يبقون يف البال
إلسدالم .   العدامل ا يرة عربجلءالبقية البالد، وهكذا توزعت قبائل عر  

شام ينضمون ة ثم يف الالباديواق أيضًا كان بعض املسلمني اجلاد يف العر
  اجلاياة.( ملناطق اللقوات اإلسالمية  الغازية ويستقرون يف
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 بنَي البداوِة واحلضارِة

ة، ضا ة عريقد حليتبع  حرىعناما يكون الغازي متحضرًا، أو باال
عدا أن يسدتتب   غدءَّوِة ب و  امَلعفعلى األ جِح أن تنتقل حضا ته إىل الشُّ

ا  مدن عصدر   لفًا، أو جد ي مُتخغازاألمان وينته  القتال. لكن إذا كان ال
ع  أنده  من الطبياحلضا ة، فيِة وانَّالبااوة وظروف القبلية البعياة عن امل

تعدادة   مب بأسداليب  ل النهد واصسيخِّرُ  وياِّمر وينهُب؛ ليكتسب ثم ي
حضدر. بدالطبع كدان    غدءُّو املت ف واملِلحتى يستقَّر احلال بني الغازي املُتخِّ
لكنهم ينهبون ملتحضرة، والبالد اون هناك غءاة متخلفون نهَّابون ال حيتلُّ

اتهددم، ثددم هم وخريظدداموينسددحبون تددا كني ضددحاياهم؛ ليسددتعياوا ن 
جلرمدان،  انج وقبائدل  الفدايك ون، يكرِّ ون الغءو، وهذا ما فعله النو مدا 

ومانيدة.  ريقيدة والرُّ  اإلغ تنيوجمموعات القراصنة الذين أ هقدوا احلضدا  
يدة، وخليفتهدا   ية اليونانرباطو إلموعلى الطرف اََخِر من املعادلة جنا ا
واحملتلة واتَّحدات   غءَّوةامل ملناطق االرومانية قا أجنءتا حضا ة امتَّات إىل

ة إىل د جدة  ة والسياسيإلدا يا ة مع شعوبها عرب التءاوج، واعتماد الكفا
طرة سدو يا،   حالدة أبدا  يف كما وِةتولِّ  أباطرة  للحكم من الشعو  املغّء

لديت  ة األخدرى ا حلضدا ي اهر وملوك مصر الرومدانيني، إىل جاندب املظدا   
   عة واإلدا ة.نظِم الء اويو ، لشُّاأوصلوها للبالد احملتلة، مثل؛ جمالِس 

عدني اإلنسدان علدى    نظام اجتمداع  يُ بأنَّها "احلضا ة قكن تعريف 
صدر أ بعدة: املدوا د    االءيادة من إنتاجه الثقايف، وتتألف احلضا ة مدن عن 

االقتصددادية، والددنظم السياسددية، والتقاليددا اخُللقيددة، ومتابعددة العلددوم   
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ألنده إذا مدا    ؛والقلدق    ينته  االضطراُ تباأ حي احلضا ةو .والفنون
وعوامدل   ،أِمَن اإلنسان مدن اخلدوف، حتدر ت يف نفسده دوافدع التطلدع      

للمضد    ؛الطبيعية تستنهضه احلوافُء اإلبااع واإلنشا ، وبعائذ ال تنفكُّ
احلضدا ة هد  الرقد      ؛وباختصدا   ،يف طريقه إىل فهم احلياة وازدها هدا 

   ".جملاالتواالزدها  يف مجيع امليادين وا

جدة األوىل،    بالا َّ  والفنِّد ترتكء احلضا ة علدى البحد  العلمِّد   
 ،وعلدم االجتمداع   ،التكنولوجياويف االبتكا ات  ثُليتمَّ فاجلانب العلم ُّ

وبعدض   ،واملنحوتدات  يدةِ فهو يتمثل يف الفنون املعما َّ ا اجلانب الفينُّأمَّو
عدام تقداير اجلمدال والفدن      .عنده  وتعِّدرُب  قد ِّ الفنون اليت تساهم يف الرُّ

أكددرب  أمعنددا النظددر يفلددو و يددنعكس قباحددة يف األفكددا  والتَّصددرُّفات. 
هدا كاندت متتلدك    ومانية سنجا أنَّاحلضا ة الرُّ ؛مثل ،احلضا ات يف العامل

ن ن متكدامال ا. فدالفن والعلدم عنصدر   وفالسدفة  نني عظمدا  اعلما  وفند 
حلضا ة الفا سَّية، وما سدبق  ، وهذا ما نرا  أيضًا يف ان أي حضا ةايقود

من حضا ات مثل البابليَّدِة واَشدو َّيِة، حيد  كاندت املكتبدات مليئدًة       
باملخطوطددات املسددما يَِّة املنقوشددة علددى األلددواح الطينَّيددِة، ومددن هددذ  
املكتبات أخذ املسبُّيون اليهود أصول دينهم وقصصه مع بعض التغَّديري.  

مهدم ملسدتوى التحضدر. بدالطبع     الكتب إىل جانب الفن والعلم مقياس 
هناك دو  مهم للعامل اجلغرايف املناخ  يف نشو  احلضا ات، فال قكنك 
فرض األمن واألمان، وهما العنصر األول للحضا ة، يف منطقدة قاحلدة   
صحراوَّية  يقتتل ُسكَّانها على ينابيع املا  وبرك الشتا ، ويضطر السُّكاُن، 

هل تنقلدها، يضدطُّرون؛ لنهدب    وهم علدى شداكلة قبائدل صدغرية؛ ليسد     
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جريانهم يف الربا ي وسِّا  مقهم أو التَّعُّرِض للنَّهب والسيب منهم .. هنا 
مستحيل أن توجا ز اعة، ثقافة، أو علم وحضا ة، أو قيدام نظدام إدا ة   
ودولة تعتما على الضرائب من وسائل اإلنتاج، وتنظم اجليدوش. لقدا   

 .وُجِات احلضا ات على ِضفاِف األنهاِ 

وتده،  وىل مدن دع نًة األسشر عبق  الرسول يف مكة طوال الثَّالثَة 
 مدن  فقدرا  وقلدة   يدا وال لعبومل ينضم اليه سوى خليط من سدبعني مدن ا  

ًة، وقر  جعل األقل قبليَّوطو ًا ر تالسادة، وهاجر مع  فاقة للماينة األكث
ملطلو ؛ ها الاولة ماُلتوفر لى يالءكاة أحا األ كان اخلمسة لإلسالم حت

اجدة الاولدة   اة لسداِّ ح   الءكد هدذ  لبنا  القوات واإلنفاق العام. مل تكِف
باعدًا للداين،   تاملندتمني   م لفقدر  أالناشئة سوا  أكان لقلة أعااد املسلمني
ا ة قريش، قطع طرق  يبة، ولقرولذلك قر  الرَّسوُل مباشرة الغءوات ا

ا مكدة،  الطبع غدء بد  ال، ثدم املد بواالستيال  عليها، وافتاا  أسرى قريش 
تهم بضرو ة املال ان؛ ملعرفكان املسها وفرض اإلسالَم والءَّكاَة اليت تقَّبل

جلءيدرة ضدمن   ة يف شبة املنتشرل اللاولة، كما دفعها الحقًا شيو  القبائ
عدرا  إىل  ت وفدود األ ، وكاند منياتفاقيات إسالمهم  نُّبدًا خلطدر املسدل   

ك يف يوخهم، وذلد عدرب شد   لائد املاينة قا تءايات؛ إلعدالن إسدالم القب  
 .السنوات الثالث األخرية من عمر الرسول

بعا موت الرسول واستالم أب  بكدر للخالفدة  فضدت القبائدل     
كلهُّا االستمرا  يف دفع الءكاة، إذ كانوا يعتربونها مهينة هلم وقا تقبلوها 
ضمن اتفاقيات مع الرسول ظنوا أنها تنته  مبوت املتفق معه، لكدن أبدا   
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عرف أن هذا النقص، والنقض سيكون نهاية الاولة سياسيًا ودينيدًا  بكر 
خصوصًا مع ظهو  كثري من ُماَّعِ  النبوة بني العشائر والقبائل. مشلت 
الرِّدُة عن الءكاة كل شبه اجلءيرة مما يعرف اليوم بليج إيالت للكويدت  

ا لاب  لبا  املنا ، وكل شاطئ البحر األةر، وقبائل وسط اجلءيرة، م
عاا مان مكة واملاينة والطائف.  فض أبو بكر مشو ة عمر بن اخلطا  
بتجنب القتال والتسامح يف الءكاة، وأ سل القوات إىل كل اجلهات. كان 

 حلرو  الِّرَّدة اليت دامت لعامني عَُّاة نتائج حادت مصري اإلسالم:

رق لبعيداة، وطد  واسدعة ا  ََّبت اجليوش على احلر  الكبرية الد -
غريهدم   اتلني بكسبر املقسائخاد والتكتيك، واملناو ة، وتعويض اإلعا

 ملقا نة. اوقءمَّيًة ب غريًة،صًا من التَّائبني، وكانت حرو  العر  سابق

لتَّدف  لسَّدجع، وا روا اضت على املنافسني الاينيني الذين سدطَّ ق -
 .حوهلم أبنا  قبائلهم كأنبيا  بعا النيب

 ؛ جلمدع  غدءو اخلدا ج  يف ال تَّفكريالنَّجاحاُت باخلليفة لل دفعت -
ءيدرة، فدأطلق   يف شدبه اجل  تقبليةملسااملال وإشغال الُعرباِن عن املناكفات 

اعاة ختميس لغءو ضمن قا، إىل ِةذات القادة واجليوش اليت تصات للرِّدَّ
 ولة. س للاَُّخموما يسلبون، أي أ بعة أمخاس للمقاتلني 

شدكلون  لدذين ي ا  راكان الرسول قبل موته يعدرف خطدر األعد   
ملدان يف  عن سكان ا قيءهموة، الغالبية العظمى من إمجال  عر  اجلءير

ألوصداف  امدن   كدثريٌ  لُقدرآن  االطائف ومكة واملاينة، وقا جا  عنهم يف
 : فاُقوالنِّ ُكفرخاُذل والوالتَّ عُفالضَّمثل  ،القبيحة
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ا أنَءَل اللَّدُه  ع َلُموا ُحُاوَد َمَيُ  َألَّا َأج َاا َواألعرا  َأَشاُّ ُكْفًرا َوِنَفاًق "
َوِمَن األعرا  َمن  َيتَِّخُذ َما ُين ِفدُق َمغ َرًمدا     ٌمِكيَعَلى َ ُسوِلِه َواللَُّه َعِليٌم َح

ِميٌع َعِلديٌم" سدو ة   لسَّدو ِ  َواللَّدُه َسد   اِئدَرُة ا َدِهم  َلدي  َوَيَتَربَُّص ِبُكُم الاََّواِئَر َع
َوَلمَّدا   ن ُقوُلدوا َأس دَلم َنا  ُندوا َوَلِكد  ؤ ِملَّم  ُت َمنَّا ُقل" َقاَلِت األعرا  آ التوبة.

ُكم مِّدن   َوَ ُسدوَلُه ال َيِلدت    وا اللَّدهَ ِطيُعد ُتأن َيا ُخِل األَقدأن ِفد  ُقُلدوِبُكم  وَ   
أليدة  وُيالحدظ أن ا  احلجرات. يٌم" سو ة  َِّحوٌ َأع َماِلُكم  َشي ًئا أن اللََّه َغُف
 ُعُتسدا ِ  به اجلءيدرة يف ش لقبائأخذت كثري من الاألخرية نءلت يف وقت  

 خول يف اإلسالم.عرب ُوفودها للاُّ

طبعًا وبهذ  العقلية انطلق هذا اجليش، الذي هءم املرتاين؛ ليفتح 
البلاان احمليطة وحيتلها مثل؛ العراق وبعض فا س يف عها أب  بكدر ثدم   

مصدر يف عهدا   استكمال التوسع لبقية بالد الفرس واالنطدالق للشدام و  
عمر بن اخلطا ، وبقية املناطق الحقًا يف عها األمدويني بعدا أن اقتتدل    
املسلمون وبعضهم يف موقعيت اجلمل وصفني، وابيات نصف جيوشدهم  
من الطرفني. كان األعراُ  وهم غالبيدة العدر  آندذاك جيهلدون ديدنهم      
نظرًا؛ حلااثته وحلااثة عهاهم بده، بدل عدام اتصداهلم معده وظدنهم أن       

فض فرض الءكاة والبقا  على الصالة ال خيرجهم عدن الداين. كاندت     
النظرة مادية، وكانوا أبعا ما يكونون عن فهم أسس احلضا ة، وانتقلدوا  
كغءاة حلضا ات  عريقة   اسخة ، ولكنها َضُعَفت نتيجة للحرو  كما هو 
حال العاا ، والتنافس بني بيءنطة، وفا س على أطراف جءيرة العر ، 

أضعفت قا اتهم، فسهل على الغازين املسلمني كسدُر شدوكتهم،   واليت 
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واحتالل بلاانهم، ودفعهم للجءيدة، بدل تقسديُم أ اضديهم كجدء  مدن       
 الغنيمة.

يف باايه عها عمر بن اخلطا  كان اخُلمُس من الغنائم ُيوزع على 
الصحابة يف املاينة حسب احلاجة، وعناما ا تفعت كمَّية اخلمدس صدا    

ر يسأل الصحابة كيف يوزع، بالوزن أو الكيل بالياين أو غري اخلليفة عم
ذلك. هنا أشا  بعضهم على اخلليفة بأنَّهم شاهاوا أو مسعوا عن نظدام  
الاواوين يف بالد فا س، وكيف يسجلون وحيصون السكان، فأخذ عمر 
بذلك وسجل يف  أس الايوان آل البيت وزوجات الرسول ثم الصحابة 

حاد لكل فئة حصة من العوائا تتناقص حسب حسب قربهم للرسول و
ترتيب األولوَّيِة. ويف عها اخلليفة عثمان بن عفان استمر هدذا الوضدع،   
لكددن كميددة دخددل اخلمددس زادت كددثريًا، فأصددبح اخلليفددة يتصددرف يف 
الفائض حسب  ؤيته اخلاصة. كذلك مسح اخلليفدة ببيدع اإلقطاعيدات    

فأصدبح بوسدع مدن قلدك     نصيب الفاحتني يف بالد أخدرى واسدتبااهلا،   
مء عة يف العراق كجء  من غنيمته أن يبيعها، أو يسدتباهلا مدع شدخص    
آخر غري مقيم يف العراق أو فا س. هذ  التطو ات خلقت النِّقمَة علدى  
عثمان واألمويني حتى وصل األمُر إىل اغتيال اخلليفة بعا حصا  طويل 

ال، بينمدا بقيدة   له يف بيته، و ويعه وتعطيشة، ثدم نهدب بيتده وبيدت املد     
الصحابة يف املاينة يتفَّرجون، وجيوش املسلمني تفدتح البلداان. أمدا يف    
عها اخلليفة عل  بن أب  طالب فقا تناقصت املدااخيل نظدرًا النشدقاق    
معاوية يف دمشق، واستقالل معظم املناطق املفتوحة .. إىل جاندب ذلدك   

يفرغ بيت املال كدل   كانت فلسفة اخلليفة اجلايا مغايرة ملا سبقة؛ إذ كان
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شهر بتوزيع حمتوا ، ثم غسل أ ضيته قبل حفظ الوا دات اجلايداة، أي  
مل يعا للاولة اءون احتياط . بعا اغتيال اخلليفدة علد ، ومدوت بقيدة     
الصحابة تدا جييا واخلالفدات األمويدة مدع آل البيدت، عدادت األمدو         

ريدا،  لألسلو  األموي، حي  يتحكم اخلليفدة بدالتوزيع، ومدنح مدن ي    
واملنع عمن يريا، واللُّجو  إىل إسلو  العطا ت بالصُّرِ  املالية للموالني 

 واملاَّاحني.

كانت إذًا ميءانيدة دولدة اخللفدا  الراشداين قائمدة علدى املدوا د        
اخلا جية، وال عالقة هلا بضرائب على وسائل اإلنتاج الذات  من ز اعة 

وىل للاولة كانت تعتما على وصناعة وغري ، كما أن الءكاة يف الفةة األ
بعض املاعء وأقفاز التمر، كما أن شروا الءكاة كانت تسدمح بدالتهر    
الضرييب. عناما توسعت الاولة بالفتوحات ا تفعت كمية الءكاة؛ نظدرًا  
الغتنا  املقاتلني، وأيضًا من عوائا اجلءية والضريبة على غري املسدلمني.  

حضا ة أو حتضر يف شبه اجلءيرة يف  واالستنتاج املنطق  أنه مل يكن هناك
عصددر اجلاهليددة، وأن مددوا د الاولددة اإلسددالمية  تنامددت مددع الغددءو،  
وبالتال ، مل تكدن هنداك  ربدة االسدتثما  يف اإلنتداج الدذات . وعنداما        
تراجعت الاولة اإلسالمية عادت األمو  االقتصادية إىل ما يشدبه عصدر   

أينمدا حلُّدوا. وعنداما وصدلت      اجلاهلية الذي متاد، وانتشر مع الفاحتني
األمو  إىل احلكم العثمان ، وما  افقه وتدال  مدن العهدود االسدتعما ية     
كانت الاول )االقاليم( العربية ال زالت تعيش على اهلبدات، ووضدعها   
االقتصادي ُيرثى له، وخصوصًا يف شدبه اجلءيدرة العربيدة الديت عاشدت      
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   َ خدرين والغدءوات   لقرون على مااخيل مواسم احلدج واهلبدات مدن ا
 القبلية للجريان.

خيل احية املداا نبه من تشامع باايه عصر النفط أصبحت اأُلمو  ت
والفا ق  اون إنتاج،اخيل بما لعصر الغءو والغنائم من الفتوحات، أي؛

 لو سددأوعددادوا إىل  طة،أن احلكددام اسددتولوا علددى املددااخيل والسددل 
ا ضددني طددا دة للمعاملع وتبدداالعطددا ات بُصددرِ  النقددود للمؤيدداين واأل

عمال اإلنتداج  ظهر مدن اسدت  ي، وما حضربأنواعهم .. العقليَُّة ذُاتها ومل تت
 أنده بعدا   ل. هدذا يعدين  لسَِّهاال احلضا ي يعود للغري، ويشةى منهم بامل

، نهم حضدا ياً  أماكيفون عام ال زال معظم عر  اجلءيرة يراوح 1400
النهدب   عاشدوا علدى   م ممدن هغريوبينما الفايكنك والقراصنة النُّو مان 

َ ألمدم ا ة اوالسلب، و ا ة العبيا أصبحوا يف طليع ن. لقدا  ملتحضدرة ا
ية، ثم منحدتهم  ءيرة العرببه اجلن شمَنحت السَّماُ  فرصة التَّحُّضر لسكا

ليددة قليددة اجلاهعوا يف تمراأل ض خرياتهددا بفعددل فاعددل، ولكددنَّهم اسدد 
 أفعاهلدا حيد    يفألنانَّيدة  وا ها،طرياالتكالية املنغلقة على خرافاتها وأسا

ُم احلكم بسرعة منها ِزما أفَلَتوة، سََّرعت من الثو ات يف البالد املفتوح
 للمرتءقة واخلام والنِّساِ .
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 اخِلالفُة، بدايٌه ونهايٌة

اجُلاد،  سلمنيامل لسكاِنة من اامنسبة ه يف األنالس وناملولاَّ ثَلمَّ
ألنالس حيد   امن  رق ِّ  الشَّجلءوباصة يف ا ،والعنصر الرئيِس لإلنتاج

ق ، وبسدبب  لشمال الشراني يف يِّاحتكوا بطائفة النصا ى، وكذا بالقشتال
 السياسد   نصدياعهم اب اتصاهلم اليدوم  مدع جريانهدم النصدا ى صدع     

احتكدا    الشدايا مدن   رهممُّتدذ  ، إضدافة إىل العصدبيَّة للاولة اإلسالمية 
  فئاتهم مما يتسبب يفالاائم بني قتتالاالو، يةركءَّامل لطِةائم للسُّالعر  الاَّ

 .ية قتصادَّاة  جماز  للسُّكان ومأٍس اجتماعية  وضائق

 ؛هدا مدن أهمِّ  جيابيدة، لعدلَّ  إاين نتدائج  لقا كان لنشو  طبقة املولَّد 
يف األنالس، كنتيجة مباشرة للءواج املخدتلط بدني     بينهماإلسالُمانتشا  

ت يف كافة منداح   نبَغ اة مولَّ إىل ظهو  أسٍر افًةاملسلمني والنصا ى، إض
ية والسياسية، وكانت هلا إسهاماتها املتعادة يف إ سا  دعدائم  احلياة العلمَّ

نامج افقا  ،أما على املستوى االقتصادي .احلضا ة اإلسالمية باألنالس
معظم املولاين يف القطاعدات املنتجدة، مثدل تربيدة املاشدية والء اعدة يف       

ا يف املدان  أمَّ .على الساحل ِةمك واألعمال البحريَّف، وصيا السَّاأل يا
أن جيمعدوا    ولوا هم ومواليهم حرفا وأشغاال ياوية، واسدتطاعوا افقا ز

مدن كدان مدنهم    " .وحدرف البندا    ثروات طائلة من االشدتغال بالتجدا ة  
بالبادية، فاكتسبوا البقر واحلدرث والعسدل، وأهدل اجلبدال مدنهم كدانوا       

 لفحم، ومدن ولد ِّ  اوطبخ  ،وقطع اخلشب ،ن األجنات والفواكهوُسيغِر
هدا  البحر منهم كانوا جيلبون احلوت والسردين، ويصنعون السدفن وآالتِ 
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صدر نشداطا   انهدم كدانوا أوفدر العن   أف من ذلدك  تشَُّس، وُي ̎إىل غري ذلك
 .وأكثرها تالؤما مع ظروف احلياة يف األنالس

احلكدم  أحا قادة األمدري   عمروس بن يوسف املولاين ر منِهاشُت
الثغدر  زعمدا    وبندو قسد    هدد،  181عدام   طليطلة ُ الذي والَّ بن هشام

لفدةات طويلدة خاصدة يف فدةات ضدعف       يهالذين سيطروا عل األعلى
الدذين   اجلليقينيومنهم أيًضا بنو مروان  ،قرطبةيف املركءية سلطة الاولة 

 مدا دة مدان  لة ملدرات عداة يف   نفصاهلم عن سلطة الاوادوا وأعلنوا مترَّ

الذي قداد   عمر بن حفصونا أشهرهم على اإلطالق فهو أمَّ .وبطليوس
دام  ؛ إذهو وبنيه أطول وأخطر مترد علدى الاولدة األمويدة يف األندالس    

اخلليفدة عبدا الدرةن    لنحو مخسني عاًما، ومل ينته إال علدى يدا جيدوش    
أةدا بدن   والثدائر   وِفاين البا زين، املتصِّاملولَّمن أبنا  اُشتهر و .الناصر

   .قس  األنالس 

بددن حفصددون يف عهددا ثالثددة أمددرا  أمددويِّني يف  اسددتمرت ثددو ة
األنالس والتَّف حوهلا الكثريون، وامتَّات بني احلني و اَخر إىل العايا 

ينتمد  عمدر بدن حفصدون ألسدرة مدن       من املان، وكانت تهبُّ وختبو. 
هدو القدس    الفدتح جا  األعلى وقت ، ويقال أن األصل قوطية املولاين

جعفدر. كاندت    ابدعُ من أسلم من أسرته هدو جدا  الرَّ   ُل، وأوَّ(لفونسو)ا
، حيد  نشدأ ابدن     نداة كدو ة  من أعمال  تاكرنايف   تلك أ اضأسرته مت

ابن ذكر و ن ذوي الوجاهة واألموالوقا كان أبو  حفصون م حفصون،
، التدف حولده مجاعدة مدن الفاسداين     ، وأنه كان شقّيا يف شدبابه  القوطية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%82%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%82%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_%28%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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واختذ   ونءلوا جببل ببشة، ،ًةوا عصابوألَف حسب تفسري العر  للتا يخ،
هدد يف   267قاعاة ينطلق منها بهجماته على أطراف كو ة  ية. يف عدام  

وهو األمري األموي الرابدع بعدا عبدا     ،حمما بن عبا الرةنعها األمري 
عامر بن عامر والد   يدة بدبعض     ابن حفصون سا  إىل الرةن الااخل،

 قا اشتا، إال أن ابن حفصون هءمه وطرد ،  القوات عناما  أى أن أمر

كانت نتيجدُة  ائرين. ردين والثَّمما شا من شوكته، ومجع بذلك حوله املتمِّ
اهلءقِة عدءل عدامر مدن منصدبه وتوليدة غدري  واسدتمرا  الكدرِّ والفدرِّ،          

. جلدأ  واالستسالم والعودة للتمرُِّد، والتُّحالفاِت ونقضها، لعقود تَلدت.  
ضدا   واملسدتعربني يدة عندا املولداين    ءعدة اإلثنَّ ابن حفصون إىل اثا ة النَّ

عدرب نشدر دعدوات     وذلدك  يف املناطق اليت سيطر عليهدا،  الاولة األموية
قولده يف أحدا    ابدن عدذا ي  ، وقا نقل (نري العر  الغءاة)من  لِصخٌّالتَّ

نتءع أمدوالكم، وةتلكدم فدوق    ا، ولطاُنف عليكم السُّطال ما عنَّبه: "خط
طاقتكم، وأذلتكم العر  واسدتعباتكم. وإمندا أ يدا أن أقدوم بثدأ كم،      

ممدن يؤيداون    ًاوقا القت دعوته تلك ترحيبد ". مُكِتوأخرجكم من عبوديَّ
ية يف قرطبدة. كمدا كدان لنجاحده يف     املركءَّلطة ية االستقالل عن السُّقضَّ

فرض األمن يف املناطق اليت استوىل عليها بصرامته يف أحكامه وعقوباتده  
د  إىل أصحابه وإثابة الشجعان مدنهم أثدر    ِدعلى املخالفني، كما كان لتوُّ

  .يف توطيا سيطرته وتعلُّق أصحابه به

أن األمري حمَّما ،  ثو ة ابن حفصون مل تكن األوىل أو األخرية كما
الذي شهات وأليته يف احلكم باايَه ثدو ة ابدن حفصدون قضدى حياتده      
يقاتل ضا ثو ات ومترد من قبل توليه اإلما ة وحتى مماتده .. فقدا قداد    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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احلمالت العسدكرية ضدا املتمدردين علدى أندواعهم يف معظدم منداطق        
ربد ُّ  األنالس، وضا ةالت خا جية برية وارية. تواصل السِّدجاُل احل 

والسياس  بني ابن حفصون واألمرا ؛ حمما، وابنه املنذ  من بعدا ، ثدم   
َعهُا األمري عبا اهلل بن حمما، ثم عصر األمري عبا الرةن الناصر الدذي  

للهجرة، وقضى على التَّمرُّد والثَّو ات  300أعلن اخِلالفة يف قرطبَة عام 
جمددات عددرب األنددالس، ومددن ضددمنها حركددة ابددن حفصددون، و دَّ اهل 

اخلا جية، وقاد احلمالت؛ السةداد ما ضاع من املناطق اليت كانت يف يا 
املسلمني. كان الناصر شاياًا وعمليًا إىل د جة ذبح أحا أبنائه بيا  كونه 
حاول االنقال  مع بضعة من أصحابه. الناصر هو بأن  ماينة الءهرا ، 

النصا ى وأمراؤها وهو اخلليفة الذي كان حيجُّ إىل قصر  ملوك األقاليم 
طلبًا لرضا . الناصر باختصا  هو صانع الوجه املشرق لألنالس، وحني 
مات وجاوا يف أو اقه تعاادًا لأليدام الديت يعتربهدا سدعياة، فأحصدوها      
ووجاوا أنها أ بعني يومًا فقط خلليفة هيمن على العامل الغرب  يف القرن 

 العاشر امليالدي.

لدرةن الناصدر مثدااًل للحداكم احلدازم      قكن اعتبا  اخلليفة عبا ا
العادل الرشيا، الذي تتقبله وتتمنا  شدعو  الداول الديت متدر بظدروف      
متناقضة من الرخا  والفقر، احلرية واالضطهاد، احةام العلم والغوص 
يف اجلهالة، وذلك بنا  على نوعية احلاكم وأسلوبه وثقافتة الذي يشدجع  

وجه املناقض، أي؛ بناً  علدى الصُّداف   هذا التوجه أو يغرق البالد يف الت
بشكل كبري؛ وليس على أسلو  وتوافق جمَّدربني الختيدا  احلداكم. قدا     
يكون الو ي  للحكم جاهل عربيا مالل، فيختا  أمثاله من حوله، وال 
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توجا يف احلقيقة وصفة مضادة كما نرى من مراقبدة التدا يخ قبدل عبدا     
. لقدا حكدم اإلمرباطو َّيداِت    الرةن الناصر بألف عام وبعا  بألف عام

املتحضرة أحيانًا أباطرة جمانني إىل د جة تعيني أحاهم حلصانه عضوا يف 
جملس الشيو ، كما انتخدب الشدعب األمريكد   ئيسدًا جمنوندًا بشدهادة       
جمموعة أطبا  نفسِّيني وأدَّت فةة  ئاسته لكوا ث حلت علدى الشدعب   

لقرن الذي وقدع يف عقدا    األمريك  يف القرن احلادي والعشرين، وهو ا
األول ثو ة الربيع العرب ، وإسدقاا الشدعو  لدبعض حكدامهم، فدإذا      

  بالقادم أسوأ مما ط إسقاطه با جات.

قكن العثو  عرب التا يخ املسدجل علدى أمثلدة للنجداح وللفشدل      
املرتبط بشخصية القائا، وذلدك بدالرغم مدن اخدتالف أنظمدة احلكدم،       

، وذلك باايه من أسلو  املباطحدة بدني املتنافسدني    وطرق اختيا  القائا
على الءَّعامِة، حتى الوصول إىل االختيا  االنتخاب ِّ بأنواعة املختلفدِة ..  
شخصَّيُة الفائء وتربيته و ؤيته ه  اليت حتاد نتيجة فةة حكمه، وأحياندًا  
مصري  قبته. بالنسبة للخليفة الناصر، فقا اختلفدت ظروفده الشخصدية    

قو . هو حفيا لألمري عبا اهلل، وكان أبو  حمما قا ُقتَل من أخيه عمن سب
املطرف نظرًا حلب والاهم عبا اهلل حملمدا، وتنصديبه وليدًا للعهدا بينمدا      
املطرف وأبنا  آخرين كانوا يقودون احلمدالت؛ لدردع الثدو ات، ومنهدا     
مترد ابن حفصون. كانت اإلمدا ة قدا تراجعدت إىل د جدة االنكمداش،      

ألمري على قرطبة وأطرافها فقط. قتل املطرف أخا  حمماًا بعدا  وسيطرة ا
يوم من والدة ابنه عبا الرةن الذي تدوَّال  جداُّ  األمدري عبدا اهلل،      20

وأسكنه معه يف القصر، وأحسن تعليمه وتربيته، وصا  يستشري ، ويوليه 



- 224 - 
 

، احلمالت احلربية، ثم أجلسه يف املناسبات مكانه؛ لُيسَّدلَم عليده اجلندود   
وكبا  القوم، وعناما مرض األمري منحه خامته و أخذ  البيعة يف الصباح 
من أعمامه وأعمام أبيه، ومن بقية املسؤولني، ودفن جدا  بعدا الظهدر،    
وأ سل من يأخذ  البيعة من الوالة يف املان األخرى، وكان ذلك يف عام 

للهجرة، وسخَّر قوى قرطبة؛ للقضا  على الثو ات حتى اسدتتب   300
ه األمر بعا جها عظيم واضطر إىل قتل أحا أبنائه الحقًا حني فكدر يف  ل

االنقال ، ُلقِّب بالناصر لاين اهلل وأعلن اخلالفة، ووصلت األنالس إىل 
 عظمتها.

اختا  الناصر أن يول  ابنه احلكم من بعا ، وكان هذا حمبًا للعلم 
تدوفر األمدن    والعلما ، فاكتملت النهضة، وتوفرت القدوة احلربيدة الديت   

النسيب، وتراكَمت مظاهر احلضا ة من علم وقدانون واةعدات وثقافدة    
وفن بكل أشكاله، ومن ضمنه فن العما ة اليت  لدت يف عهدا الناصدر    
وابنه احلكم. مل ينجب احلكدم أبندا  مدن زوجاتده األوىل، ولكدن صدبح       
البشكنسية )من الباسك( أجنبت له عبا الرةن الدذي تدويف طفداًل، ثدم     

جنبت هشامًا بعا أن تقام به العمدر، وأصدبحت الءوجدة احملببدة لداى      أ
اخلليفة احلكم، ومل خيالف هلا طلبات حتى حني أصدرت أن ُيعلدن ابنهدا    
الطفل هشامًا وليًا للعها بال أن يول  اخلليفدة أحدا إخوتده مدن أبندا       
الناصر. واختا ت صبح الكاتب حمماًا العامري حماسبًا للطفدل هشدام،   

لعامري بفضل صااقته معها إىل مناصدَب عداة  إىل د جدة ةلده     وترقى ا
األموال من اخلليفدة احلكدم، ليوزعهدا علدى زعمدا  القبائدل يف عداوة        
املغر ؛ السةضائهم، وهذا ما استفاد منده العدامري مبكدرًا يف تكدوين     



- 225 - 
 

أحالف وصااقات مع الرببر. ثم أصدبح العدامريُّ بعدا مدوت اخلليفدة      
يفة الطفل، وتصاحب أكثر وأعمق مدع والِاِتده   احلكم من احلجا  للخل

صبح، وقتل تباعًا بقية احلجا ، وصدا  هدو احلاجدب املنصدو ، الدذي      
حجب هشام يف الءهرا ، وقتل أعمامده األمدويني، وشدردهم، ووضدع     

 اخلالفة يف عائلته من دون إعالن ذاته خليفه. 

مل وة مل تكدن     ربد هد عة  ربة احلاجب املنصو ، ومبراجعة سري
خلليفدة  ة يف قصدر ا لصدقالب اان تعا فرياة الحقًا إذ ال زالدت تتكدر . كد   
ل الطفدل  الناصدر بدا   رية بنملغاحلكم بالءهرا  قا تآمروا على تنصيب ا

ى خلليفدة أخفد  اا مدات  ندام هشام عناما قوت والا  احلكدم. وهكدذا ع  
ا ة احلاجدب   وا استشد هم قدرَّ كدنَّ اخلام األمر  يثما خيدربون املغدرية، ول  

ملقدربني  جدا  ا حلاولكنه أخرب  صحف  الذي تظاهر بالتَّجاوِ  معهم،امل
ملتوفى، وعم ا  اخلليفة رية، أملغالذين اجتمعوا، وتشاو وا وقر وا قتل ا

ي، وذهدب  طدوع العدامر  يدذ، فت تنفول  العها .. لكن اجلمَع َجُبَن عن ال
حدر.  أنده أنت  بته الدعا من  ق لقهببعض اجلنا وقتل املغرية يف منءلة، وع
ا على مبايعة مل يعةضو الذين ينيحتقق اهلاف بإ ها  بقية األمرا  األمو

ري. اجدب العدام  يقة احلصا هشام الذي كان باو   حتت وصاية والاته
ا  ثدم  بقيدة احلجد   تى عدءل حلف تا جييًا متكن العامري بالتآمر والتحا

اتفدق مدع   ، ومأو اسدتقباهل  مدة، سجنهم، ثم منع اخلليفة من اخلروج للعا
تءوج بندت  نصرانية، و ات الماغالب ، قائا جيش الثُّغو ، على غءو اإل

   و .نصغالب، ثم غا  به وأعلن ذاته احلاجب امل
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 األمدويني،  داخدل دولدة   العامرَّيدةِ  ولدة اَّالام املنصدو  بتأسديس   ق
عبا امللدك    ؤهو وأبنا ،املؤيا باهللهشام، ومتثَّلت بفةة حجابته للخليفة 

املنصو  عرب ختطيط ُمتَّعمدا   ، وقام من بعا  وعبا الرةن شنجول املظفَّر
وأوصداهم بعدام االسدتيال  علدى لقدب       ه،ئد بإ سا  قواعا احلكم ألبنا

أعلدن ابنده نفسده     يد  حلألبندا   إال أن األمر مل يستمر طدوياًل   اخلالفة،
بعا أقدل مدن عقدا مدن      األنالسهم على حكم انتهت سيطرُتو خليفة،

، بعدا أن سداد األندالس فدةة مدن      ة والداهم املنصدو   على وفدا  مِنالءَّ
بدني ابدين املنصدو      جت عن التصا ع على اخلالفدة االضطرابات اليت نت

وبعضهم، ومع بقايا اأُلموِّيني أيضًا، أو من ادعوا أنهم من ُصلب  أمويٍّ، 
حتى ثا  الرببر، وهامجوا قرطبة بعا حصا ها، و ويع ُسدكَّانها لعدامني،   
وثا  أهل قرطبة، وهامجوا ابنية، وقصو  أبنا  املنصو  ونهبوهدا، وقتلدوا   

ه، وفشلت حماوالت إنقداِذ اخلالفدة؛ لكثدرة وسدو  تدابري مدن       ابنه شاجن
ها أن عِقدب بدين   يف قرطبة قا وصلوا إىل قناعة مفاُد اُسوكان النَّتولتى، 

نظًرا للفنت وسدو  التقداير الدذي الزم     ؛أمية مل يعودا يصلحون للخالفة
، واتفدق  أي اجلميدع كبداً ا    بعا فةة هشام وحاجبده املنصدو    حكمهم

)الشدعب   لى إجال  كل من ينتم  للبيت األموي عن قرطبدة وصغا ا ع
هلدذا األمدر    بُرواملداِّ  ، وكدان املشدريُ  يريا إسقاا النظام .. ا حل ا حل(

أبو احلءم َجه و  بن حمما الذي أصبح فيمدا بعدا    ؛زعيم قرطبة ووزيرها
زعيم بين جه و  أحاى دويالت الطوائف اليت اختذت من قرطبدة مقدرا   

بناحيتده،   يف ا جا  األندالس  ا العقا، واستأثر كل زعيمهكذا أنفر. هلا
والسدقوا أمدام العداو     ، ودول الطوائدف عِفشرذم والضَّوباأ عها التَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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الصلييب يف الشمال، ومل متض علدى هدذ  احلدوادث نصدف قدرن حتدى       
السددادس سددنة  (ألفونسددو)سددقطت ُطليطلددة علددى يددا ملددك قشددتالة  

 .م1084هد 478

ع أمدري  مموت ابيه  مر قبلتآ ، عبا اهلل، قاكان ابٌن آخر للمنصو 
عدا  بسدك بالولدا   مر وأماألنصران  على االنقال ، لكن والا  عرف ب

تكدر  يف   لومن بعا ، بد  قبله، من ُجها  وقتله، متامًا كما فعل الكثريون
 واصدل العمدل  ئ ، وتنهدا كل عها منذ فتح األنالس حتدى سدقوطها ال  

عداٍم علدى    1400مدن   ثدر ا أكباألسلو  نفسه حتى يومنا احلاضدر بعد  
ي خطَّدط وتدا ج   ملنصو  الذاذكا   اُ إعالن نهاية اجلاهلَّيِة. ال قكن إنك

ة خلليفد ا ةلقا كسب زوجد  ووصل وواصل استعمال عقله حتى النهاية.
مدع قائدا    يهم، وتدآمر غاق علد فا ثم استمال الرببر، وتوىل امر الصقالبة

فدتح  ى اجلمهدو  ب اسةضد  كماجليش وتءوج ابنته، وعناما متكن من احل
صدا   ن يريدا، و ةاك ملد ألشد با  الغءوات مرتني كل عام، وفتح با  ا

، ويدوزع  ال واإلنداث ا باملد ناهد غيهاجُم البلاان واملان النصرانية حسب 
ونهدب   ان، بدل غدءو  لدك املد  ل تالغنائم على املشا كني .. ومل يكن حيتد 

 .  لقادمةاوة وتامري، ثم تربص بالضحية التالية للغء

تا يخ العر  قبل اإلسالم وبعا  يشري إىل أن أهم خواصهم ه  
شحذ اهلمم للتنافس على الغنائم، وبالطبع علدى املقاعدا األوىل، سدوا     
أكان بالتاليس، أم التآمر أم االنقدال . كمدا أن الغالبيدة العظمدى ممدن      
متكنوا من احلكم يعشقون النكاح لسا ُعقا نقدص لدايهم .. مدا معندى     
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ات وأحياندًا مئدات اإلنداث؟ وكدان العدر  علدى الداوام        امتالك عشر
كنتيجة لعقليتهم القبلية االنفرادية حيبون أجندا  الدذكو ؛ لسدنا الظهدر     
ويةكونهم باون تربية أو تعليم على القناعدة والشدجاعة واإلخدالص؛    
لتستمر اهلمجية، فما أن خيلدو املنصدب حتدى يبداأ االقتتدال الدااخل ،       

اع قبدل إ ادة اهلل يف قدبض  وح احلداكم. معظدم     وغالبًا مدا يبداأ الصدر   
اخللفا  واألمرا  وامللوك ال يعرفون تعااد أبنائهم، ناهيك عن بنداتهم أو  
معرفة األمسا ، وهذ  ه  الروح األعرابية العائلية الفردية اليت تتآمر مع 
عائالت أخرى يف تضامن قبل  هلاف حماد، ثم ينقلبون علدى بعدٍض يف   

 هبون بَعضهم بعضًا. أقرِ  فرصة  وين

احلال االجتماع  السياس  البائس مل يقتصر على األندالس، بدل   
امتا إىل حي  سيطر العر  على احلكم، فقدا سدقطت عمليدًا اخلالفدة     
العباسية قبل األموية األنالسية، ونتيجة لطباع العدر  سديطرت فئدات    

لدة  غري عربية على كل مناطق الفتح اإلسدالم  حتدى الوصدول إىل جها   
اخلالفة العثمانية، وما تبعها من حقبة استعما  غرب  احتل مناطق هدذ   
اخلالفة .. وعناما جا  الرئيس مجال عبا الناصر لينه  فةة االستعما ، 
ويلغ  احلاود اليت وضعتها فرنسا وبريطانيا، وخيلق  وحًا قومية عربيدة  

 مسيًا مدن   جاياة، ويوحا األمة، باشر األعرا  يف التآمر عليه وطلبوا 
أمريكا أن تسخر إسرائيل  لتهاجم عبا الناصر وتكسر شوكة العروبة .. 
ومنذ ذلك احلني والعر  واألعرا  واملسدلمون يتمرَّغدون يف الوحدِل،    
ويطلبون عطف هذا، وةاية ذاك، ويافعون اجلءية صاغرين، ويقهدرون  

لديت  احملكومني إىل د جة أن االنقدال  السياسد  االجتمداع  يف البلدا ا    
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د جدة مدن النقديض إىل     180تعترب ذاتهدا أم اإلسدالم وأبيده، انقدال      
النقيض مل حيرك شعرة يف مجهو  البلدا، فدال تعدرف َأُهدم أغندام يهمهدا       
العلف واإلجنا  فقط، أم ماذا؟ كيف جملتمع تقبدل الشد   وضدا  مدن     
دون أي  دة فعل سلبية أو إجيابية؟ أنه بالتأكيا ليس جمتمعدًا مدانيًا، بدل    

  موعات قبلية أنانية ... جم
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 َدسائس وانقالبات  

بدني   وجدود صدراع   حملفوظايخ قكن االستنتاج عرب مراجعة  للتَّا 
سدتمر  ماٌع داخلد   ل، وصدر ملدا الاُّول وبعضها اَخر علدى السُّدلطة وا  

إلفسداد  الفسداد وا  ساليبة ألبا جات متفاوتة، ويلجأ فيه مالك السلط
كم، ويف مقامدة  حلكم واحلدا بصة بدا ةل السُُّبِل لألخطا  املوالتَّصِّاي بك

التَّنكيددل ، القتددل وابَّيددُةلعقهددذ  السددبل سددوا  أكانددت االحةازيددة أم ا 
اى عر  ات قليلة للتطبيقالك توالتَّعذيُب والسجن والنف . كانت مثل 

لتال  ال زعديم  ة هلم، وبا حضا وال اجلاهليَِّة كونهم ال يشةكون يف دولة
كدرٍم ومداٍل   ا  حكمة  وون أصحكونيم ، إمنا زعما  قبائل غالبًا ما يإقل

ا ذاع صديُتهم إىل  ، ُو بَّمد لرَّبدعُ م اأكثَر مَّما هم أهل عنف، فيلتفُّ حدوهل 
 بعض القبائل اجملاو ة. 

بعا اإلسالم تغري احلال، وأصبح حال شبه اجلءيرة و جاُلها مدن  
امهم، الدذين بداو هم قلَّداوا    مانِّيني وأعرا  على دين خلفائهم وُحكَّد 

احلكَّاَم يف الاول واألقاليم واحلضا ات الغربية املسيحية، واتبعدوا أيضدًا   
النهج الايين اليهوديَّ يف التَّعاُمِل مع احلكم وامللوك، ومعاقبة املعةضني 
الذين يوصفون فو ًا وقبل كل ش   مبعاداة الاِّين والءَّناقِة، ثدم بتهمدة   

م احلكم، وبالطبع ال ذكر ملوقفهم الفقهد ِّ أو السياسد    حماولة قلب نظا
املعا ض للحاكم أو لبعض تطبيقات وتفسري احلاكم وحاشيته لألحكدام  
الاينية. يصبح احلاكم مباشرًة، أو عرب مفتيه امُلفِّسِر الوحيا للاين، وكلُّ 
من فسَّر بشكل آخر ُيتَّهُم بالءناقدة، خصوصدًا إذا كدان تفسدري  يدؤِّدي      
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االة يف التوزيع واحلا من السلطات املتسلِّطِة للحاكم، أو نشر حريدة  للع
 الفكر واَ ا ، وتوجيه العقول إىل النَّواح  اإلجيابيَِّة من الاِّين. 

ملعا ضني الكفا  وا ألعاا لِس مثاًل، هل جييء اإلسالم قطع الرُّؤو
بعض بدذلك، والد   إلسدالم ااح املسلمني؟ البعض سابقًا واَن ينف  مس

ل قوال للرسدو شدها بدأ  يستاََخُر مدن املسدلمني يؤكدا جدواز ذلدك، و     
 ُيَعقدُل  الحلاي  حيد   لعصر ا ايفوأفعاله، وبآيات  قرآنية . هذ  معضلة 

ت  ؤوس أو البلطدا  يوِفالسُّد أن جيري املسلمون يف الشوا ع يقطعدون ب 
يف  ؤوس الكفدا   م لقدص  سدال غري املسلمني. وإذا افةضنا تشدريع اإل 

يقول  رى هناك منرًة أخ؟ مفهل جيوز ذلك يف زمن غري احلر  احلر ،
 كل زمان ص  ؤوسهم يفقجيوز  ال إن دا  الكَّفاِ  ه  داُ  حر  ، وبالت

كدان  سلم سدوا  أ لم للمملساومكان. ال بأس، ولكن ماذا عن قطع  أس 
اكم خ ِجلدِا احلد  تدى بسدل  حيب يف احلر  أو يف األسر؟ وماذا عن التعذ

 املسلم؟  املسلم للمعا ض

كل ذلك لالسف حداث يف األندالس حيد  ُقطِّعدت الدرؤوس      
للمقربني وللعامة ولألعاا ، وعلقت على األسوا  ويف الطرقدات علدى   
عمدداان كأعمدداة املصددابيح يف العصددر احلدداي ، وُنصِّددَبت اخلوازيددق،  
وأشكال عاياة أخرى للقص واالخةاق استو دها اإلسالم من أو وبا 

سلخ والفسخ الةبيع  للمعا ضني، أو بداألحرى لغدري   النصرانية مثل ال
اخلانعني، وهم أحيا . كدان عدر  اجلاهليدة ُيعدذِّبون العبيدا بالسدوا،       

والربط، ثم قلاوا أساليب تعذيب النصا ى مع باايه البعثدة اإلسدالمية    
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.. ما سوا أنواع جاياة ضا عبياهم الذين أسلموا، لكن التطو  حاث 
  حوض البحر املتوسط.بعا انتشا  اإلسالم يف

 تعدذيب بغدرض  يف ال منيمل يتفرد عر  األنالس عن بقيدة املسدل  
 ندواع القتدل  ويدون أ ألماالردع للخصوم. فقبدل فدتح األندالس مدا س     

لتعذيب أبشع صو  ابلسفاح ادة والتعذيب، وكان االنقال  العباس  بقيا
أبندا    ثد  مة وحولده ج ول طعاتناوالتقتيل والتلذذ، حي  كان السَّفاح ي

 ؤوسدهم   احلايا علدى ربهم ب ضُعمَومته، وبعضها ال يءال يئن من تأثري
د لقسدوة  إمندا امتداا  وقتيدل،  الت.. نعم، مل يكن ذلدك فندًا يف التعدذيب و   

ع م حيد  اقتندد النتقدا ن االصدحرا  الوطدة ادب التسدلط، والكدثري مد      
ها يف اون حق كونبلرسول افة العباسيون أن األمويني خطفوا منهم خال

لدها،  الندالس وقب ث يف احدا  فهم و اثية، وهم األّحُق بهدا. كدل مدا   عر
لية ال ج مقا نات وصل اىلالتووبعاها قكننا  ؤيته حتى اَن بوضوح، 

 ضرو ة من تبيانها. 

قبل اإلبادة للحكم األموي ما س هدؤال  أيضدًا الظلدم والقتدل     
فدان،  والتعذيب واالنقالبات الااخلية. كان قتدل اخلليفدة عثمدان بدن ع    

وتوليه على بن أب  طالب، ذ وة االختالفات والصراع الذي تال  حربا 
اجلمل وصفني، ثم مقتل عل  بن أب  طالب وتول  ابنه احلسن للخالفة 
بينما أعلن معاويدة بدن أبد  سدفيان اسدتقالله يف دمشدق. متَّيدَء احلسدن         
باحلكمة، وحسن التابري فاتفق مدع معاويدة علدى التندازل عدن احلكدم       

شروا  أوهلا أن ال يو ث معاوية احلكم ألحا  من بعا ، وإمنا يتم  ببعض
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اختيا  اخلليفة بالتشاو . وهذا ما مل يكن؛ إذ أعداَّ معاويدة ولدا  لواليدة     
العها، وبالتال  حاول احلسني بن عل  الثو ة علدى يءيدا بدن معاويدة،     

س ولكن أنصا   خذلو ، وط قتلُه وقطع  أسة يف كربال ، وُحِملِت الدرأ 
ومعها حفيداات الرسدول إىل دمشدق بشدكل ُمشدني .. القصدة طويلدة        
ومعروفة، وتروى بأشكال متعاد ، تتفق علدى قطدع الدرؤوس، وملدن؟     

 ألحفاد الرسول شخصيًا. 

انقَسمت اخلالفة األموية لشقني متتالني، السفيان  عرب معاوية بن 
حقدًا هدو   أب  سفيان إيا  وابدن هندا آكلدِة األكبداد. والفدرع  اَخدر ال      

هجريدة،   63إىل  60املروان ُّ. بعا معاويدة حكدم ابنده يءيدا مدن عدام       
شهات ثو ة احلسني ومقتله، وثو ة عبا اهلل بن الدءبري يف احلجداز الديت    
سيطَرت على مناطق واسعة من الاولة اإلسالمية. مل يبايع عبا اهلل يءيا 

 نفسده  أعلدن ابدن الدءبري   بن معاوية وحتصن يف الكعبة حتى موت يءيا. 
يعته الواليات كلها ا، وبمِهِكحُل عاصمًة َةخذ من مكتخليفة للمسلمني واتَّ

دعمت األمويني وساعاتهم على استعادة  إذإال بعض مناطق يف الشام، 
مل تصما دولة ابن الءبري طوياًل بسبب الثو ات الااخليدة  . زمام أمو هم

يف العراق، إضافة إىل اجتمداع   املختا  الثقف وأبرزها ثو ة  ،على حكمه
يف الشام، مما  امللك عبا  ومن بعا  ولُا مروان بن احلكماألمويني حول 

ثدم العدراق واحلجداز.     ،مكتنهم من استعادة باق  مناطق الشدام ومصدر  
احلجداج بدن   صدر   ا، بعدا أن ح 73انتهت دولة ابن الدءبري مبقتلده سدنة    

ه بعدا  اللِتم لُسد ، ومل تُقد ، و جم الكعبة باملنجنيقيف مكة يوسف الثقف 
. عبدا اهلل  والعباسيني كاألموينيرشية ذلك دولة كغريهم من البيوت الُق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/73_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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هذا هو أول مولود للمسلمني يف املاينة بعا اهلجرة، وأمده أمسدا  بندت    
أب  بكر، وبالتال  خالُته أم املؤمنني عائشة، وصاَحبها يف موقعدة اجلمدل   
 .. ثم انضم إىل معاوية يف الشدام، واشدةك يف فُتوحدات أفريقيدة حتدى     

 موت معاوية، فاختلف مع ابنه يءيا.

ل فدو ًا  خليفدة، فعمد  حلكدم ك ن ااتَّفَق األمويُّون وبايعوا مروان بد 
 ؛ السدتمالة ة يءيدا  ملد أعلى ضمان تنصديب أوالد  مدن بعدا . تدءوج     

، واسدتلم ابنده عبدا امللدك     65فرعهم من العائلدة، ولكنده تدوفى عدام     
رييني، ئ  مدن الدءب  نهدا ال خلصاخلالفة. أصبح على اخلليفة اجلايدا الدت  
ا ج، واجهدة اخلدو  معليده   كدان واستعادة الءمام يف العدراق واحلجداز، و  

  وأيضًا مصعب بن الءير أ  عبا اهلل.

تسجُِّل ثدالث صدفحات يف كتدا  )الباايده والنهايدة( تفاصديل       
العالقة واخلصام بني عبا امللك بن مروان ومصعب بن الءُّبري، وتصدرُ   

ق ُمذهلة يف التفاصيل، لو متعندا فيمدا كتدب ابدن كدثري:      من النَّصِّ حقائ
كدان مقتدل    ففيهدا )هجريدة(،    ثم دخلت سدنة أحداى وسدبعني    يقول،

مصعب بن الءبري، وذلك أن عبا امللك بن مروان سا  يف جندود هائلدة   
نا قبلها امن الشام قاصاًا مصعب بن الءبري، فالتقيا يف هذ  السنة، وقا ك

فيحول بينهما الشتا  والربد والوحل،  ،باَخر ليلتق  ؛يركب كل واحا
  .فريجع كل واحا منهما إىل بلا 

وبعد  بدني يايده     ،فلما كان يف هذا العام سدا  إليده عبدا امللدك    
فاعا أهلها إىل عبدا امللدك    ،السرايا، ودخل بعض من أ سله إىل البصرة
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 ،فجا  وقا كان مصعب سا  إىل احلجاز .يف السر، فاستجا  له بعضهم
وشدتمهم   ،مدن النداس   راِ َبد ب الُكنَّد أودخل البصرة علدى إثدر ذلدك، ف   

والمهم على دخول أولئك إليهم، وإقرا هم هلم على ذلك، وهام دو  
بعضهم، ثم شخص إىل الكوفة، ثدم بلغده قصدا عبدا امللدك لده جبندود        

وكتدب إىل املروانيدة    ،فخرج إليه ووصل عبدا امللدك إىل مسدِكن    ،الشام
جابوا ملن بعثده إلديهم فأجدابو ، واشدةطوا عليده أن يدوليهم       الذين است

وقا جعدل عبدا    -وهم مجاعة كثرية من األمرا   -نعم  :فقال ،ناأصبه
ته أخا  حمما بن مروان، وعلى ميمنته عبا اهلل بن يءيدا  اِمامللك على مقِّ

  .بن معاوية، وعلى ميسرته خالا بن يءيا بن معاوية

جعدل  وخدذلو   ، وف عليه أهدل العدراق  خرج مصعب وقا اختل
سده علدى   من نفوطَّ استقتلف ، يتأمل من معه فال جياهم يقاومون أعاا 

ا ، ومدن  ن إلقائه يمتنع ما ة حنيل  باحلسني بن عل  أسَو :ذلك، وقال
  .الذلة لعبيا اهلل بن زياد

  :وجعل ينشا ويقول مسليًا نفسه

 سيا ألكرام التسنوا لفا ووأن األوىل بألطف من آل هاشٍم * تأس

وأن  ،كان عبا امللك قا أشا  عليه بعض أصحابه أن يقيم بالشام
لعل  أن بعثت  جاًل شجاعًا كدان   :يبع  إىل مصعب جيشًا، فأبى وقال

ال  أي له، ومن له  أي وال شجاعة له، وأن  أجدا مدن نفسد  بصدريًا     
،  ًِّشد َر  أشدجع قُ ن مصعبًا يف بيت شجاعة، أبدو إو .باحلر  والشجاعة

شجاعته، وهو شجاع ومعه مدن خيالفده، وال علدم لده      هُلَجوأخو  ال ُت
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ويدوافقين   ،والصفح، ومعد  مدن ينصدح لد      عَةباحلر ، وهو حيب الاَّ
فسا  بنفسه فلما تقا   اجليشان بع  عبا امللك إىل أمرا   .على ما أ يا

يم بن األشة ويعاهم الواليات، فجا  إبراه ،مصعب ياعوهم إىل نفسه
هذا جدا ن  مدن عبدا امللدك،      :إىل مصعب فألقى إليه كتابًا اتومًا وقال

  .ن إليه، وله نيابة العراقاففتحه فإذا هو ياعو  إىل اإلتي

حدا مدن   أأنده مل يبدق    !أيها األمري :ملصعب )إبراهيم األشة( قال
قال  .معناقهربت أضطعتين ن أأمرائك إال وقا جا   كتا  مثل هذا، فإ

 فقدال  .اهمرهم بعد شدائ أن  لو فعلدت ذلدك مل ينصدحنا ع    :له مصعب
لنصرة ان كانت لك يه، فإفهم فابعثهم إىل أبيض كسرى فاسجن :إبراهيم

 :مصدعب  فقال له .لكا ذضربت أعناقهم، وأن كانت عليك خرجوا بع
  .ن  لف  شغل عن هذاإيا أبا النعمان، 

ن كدان  إ -األحندف   :يعدين  - حم اهلل أبا ادر   :ثم قال مصعب
ثدم   .ليحذ ن  غا  أهل العراق، وكأنه كان ينظر إىل مدا حندن فيده اَن   

 -تواجه اجليشان باير اجلاثليق من مسكن، فحمل إبراهيم بدن األشدة   
وهو أمري املقامة العراقية جليش مصعب على حمما بن مروان، وهو أمري 

عن موضعهم، فأ دفه عبدا امللدك بعبدا اهلل بدن     فأزاهلم  -مقامة الشام 
يءيا بن معاوية، فحملوا على ابن األشة ومن معده فطحندوهم، وقتدل    

وكدان   .ابن األشة  ةه اهلل وعفا عنه، وقتدل معده مجاعدة مدن األمدرا      
عتا  بن و قا  على خيل مصعب فهر  أيضًا وجلأ إىل عبا امللدك بدن   

واقف يف القلب ينهض أصحا   مروان، وجعل مصعب بن الءبري وهو
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وحي  الشدجعان واألبطدال أن يتقداموا إىل أمدام القدوم، فدال        ،ياتاالر
وال إبراهيم لد  اليدوم، وتفداقم     ،يا إبراهيم :فجعل يقول .يتحرك أحا

  .اُلنَءاِل َرُثاألمر واشتا القتال، وختاذلت الرجال، وضاق احلال، وَك

 ،، فدأبى عطيه األمانصعب يمىل لك أخا  إأ سل عبا امل :قال املاائين
  .بًاًا أو مغلو غالبإال أن مثل  ال ينصرف عن هذا املوضع :وقال

يابن أخ ، ال  :لب فقامصع دى حمما بن مروان عيسى بنافن :قالوا
  .تقتل نفسك، لك األمان

  .هفامض إلي ،قا أمنك عمك :فقال له مصعب

  .لقتِلل تَكُمَلقريش أن  أس اث نساُ ال يتحَّ :فقال

ا صدنع  فأخرب  مب ،كق بعماحلف ،فا كب خيل السبق ،يا بين :فقال له
  .فإن  مقتول ههنا ،أهل العراق

ريش قد أخدرب نسدا     ، والبدااً أواهلل أن  ال أخرب عندك أحداًا    :فقال
ىل لك وسدرنا إ كبت خي ئت شن إإال معك، ولكن  تُلَقمبصرعك، وال ُأ

  .فإنهم على اجلماعة البصرة

  .الالقت ت منواهلل ال يتحاث قريش بأن  فر  :فقال

تدى  بنده فقاتدل ح  اتقدام  ك، فتقام بني ياي حتى أحتسب :فقال البنه
  .َلقِتُ

 ،وهو كدذلك  ،فنظر إليه زائاة بن قاامة ،وُأثخن مصعب بالرم 
ليه  جدل يقدال   ونءل إ .يا ثا ات املختا  :فحمل عليه فطعنه وهو يقول
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فقتله وحء  أسه، وأتى به عبدا   ،ن التميم اعبيا اهلل بن زياد بن ظبي :له
امللك بن مروان، فسجا عبا امللك وأطلق له ألف دينا  فأبى أن يقبلدها  

مل أقتله على طاعتك ولكن بثأ  كان ل  عنا ، وكان قا ولد  لده    :وقال
 .نهاعماًل قبل ذلك فعءله عنه وأه

ال عبدا  قد  ،مللدك ابدا  وملا وضع  أس مصعب بني يداي ع  :قالوا
 اِسالنَّد  ن من أحبِّة، وكااقلقا كان بيين وبني مصعب صحبة ق :امللك

قال له  ،عهملا تفرق عن مصعب مجو :وقال .لك عقيمإلّ ، ولكن هذا امُل
ا عندك مثدل   مدن بعد   تبدت لو اعتصمت ببعض القدالع وكا  :ابنه عيسى

ا تريدا  مد اجتمدع لدك    ، فإذاليكعوغري  فقاموا  ،  صفرةب بن أبهلَّامُل
  .منهم لقيت القوم، فإنك قا ضعفت جاًا

ف ن علد ، وكيد  حسني بلل فلم يرد عليه جوابًا، ثم ذكر ما جرى
وكدذلك أبدو     .ًًًراق وفدا  هدل العد  ن أمبيا ، ومل جيا  لِقومل ُي ،قتل كرقًا

ل مدن  بق  يف قليد وصحابه أءم نهاوأخو ، وحنن ما وجانا هلم وفا ، ثم 
مصدعبًا   امللك حيدب  ان عباا كخواصه، ومال اجلميع إىل عبا امللك، وق

وملا وضع  أس مصدعب   :قال .فةحبًا شاياًا، وكان خلياًل له قبل اخلال
ليه سداعة    أن أصرب عواهلل ما كنت أقا :بني ياي عبا امللك بكى وقال

.. نهايدة   لك عقيملكن امُلو ،واحاة من حيب له، حتى دخل السيف بيننا
 تسجيل ابن كثري.

ال يوجا أوضح من هذا النص يف تبيان طبيعة األشخاص الدذين  
تولَّوا على اإلسالم واملسلمني، وهؤال  بالضَّبط هم الدذين توجهدوا إىل   
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مشال أفريقيا والشام، ويف تلك العراق حتت والية بشر أ  عبدا امللدك   
جده ألفريقيدا. أقدا   يقتلدون بعضدهم،      خام موسى بن نصري قبل التو

ويقطعون  ؤوس  فاقهم، وحيملونها هنا وهنداك، ناهيدك عدن اخلياندة     
لفئات من الشعب، ولقادة جيٍش هربوا بطلب  من الطرف اَخر مقابل 

  شاوًى.  

 ليخلفده ابنده الوليدا    ،هجريَّدة 86ويف عبا امللك بن مروان عدام  ُت
ا ج عدن  ثدائر أو خد   ر صدفو  عكد ، ال ينالًكا وطيا األ كد تسَّلم ُم الذي

وحتدى عدام    ،هجريَّدة 86سلطة الاولدة، وقدا امتدا خالفتده مدن عدام       
ى ما الوليا عل ت شهرةقام وقاويف زمانه ُفتحت األنالس، هجرّية، 96

ا أمو  احلكم لوليا تا ًكتويف اوت، طَّ يف عها  من فتوح يف اتلف اجلبها
لك هو الذي عبا امل ا.أبيهم صيةوألخيه سليمان بن عبا امللك بناً  على 

هم،  يف عدودت ، وأحلَّجندة طلب وقف تقام طا ق وموسدى يف بدالد الفر  
ه بداألموال؛  ليدة، وطالبد  ة املاياند وأخو  سليمان هو من اتَّهَم موسى باخل
 قفدة  جلدب  أسده يف  لية، وشدبي إليفرج عنه ثم قتل ابنه عبدا العءيدء يف   

ة ! هدذ  طريقد  !للحج  انموضعت أمام موسى بينما كان يف صحبة سلي
 الغمِّ. وهلمِّ ن امبتكرة لالغتيال؛ اذ مات الشيخ موسى م

 قبدل موتده   قا كان الوليااالنتقام مل يتوقف بالطبع عنا موسى، ف
ابنه عبا العءيء، ووافقه بذلك بعض والته كاحلجاج،  على توليِة ءَمقا َع

امتات خالفدة   .ةوقا صبَّ سليمان غضبه عليهم مجيًعا بعا توليه اخلالف
هجرّية، وقا وىل من بعا  ابن 99هجرّية وحتى عام 96سليمان من عام 
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املشدهو  يف عالده، وحمداوالت التصدحيح      عمه عمدر بدن عبدا العءيدء    
واإلصالح املال  والتصاي للفساد، وبالطبع َقتلُه املتضرِّ ون بالسُّم سنة 

  .هجرية 101

لدذين  الة االدوُ  ل أغلدب عء اجلاير بالذكر أن عمر بن عبا العءيء
ن يَّ ، وعد من اخللفدا  ن سبقهمها كانوا يشرفون على إدا ة األقاليم يف ع

علدى  ، وبالصالح وان اتصفمم ا عليهم من الرجالمكانهم من كان يعتُم
حلدق،  م بإحقداق ا يطدالبه وة، ذلك كان يراقبهم مراقبدة دقيقد   من رغمال

إال  ُحيده ال تصدلُ  لدة برأ لاواوإقامدة احلداود، وكاندت     ،ونصرة املظلدوم 
ة. اتبع عمر واخلليف ،لب املااحوص ،والقاض  ،نها األ بعة: الوال ابأ ك

تداح وخصوصدًا   قا  امل اا حصيًفاًعيف سياسته املالية الشرع اإلسالم  اتب
ابها، حلقوق ألصحعطا  اإى ، وقا عمل علمنع الفساد، وفرض احملاسبة

لكون من أموال آلدت  دوا ما قرُّأن ية بوأمر بين أمي ،و ّد املظامل إىل أهلها
ذا ال، وطبدق هد  يدت املد  بىل إإليهم بغري وجه شدرع  إىل أصدحابها، أو   

لشعو  بأنه وساد اه، قٍّ حقتحي لكلِّ ذ ى، وأعطاإلجرا  على نفسه أواًل
لذي االفعل لك ذطا ، ن اخلبمثلما كان األمر يف عها جا  عمر يفعل 

ضدافة إىل  ن مدروان، إ مللك بد ا اأنقصه معاوية بن أب  سفيان، وألغا  عب
 لغا مني.فا  ديون اأمر بوو ،ةذلك أنه أعطى الفقرا ، واملرضى والعجء

بعدا اغتيدال عمدر بالسُّدم.      (يءيا الثان )يءيا بن عبا امللك توىل 
وقا لقب اجلمهو  يءيا هذا بالناقص؛ اذ منع املخصصات اليت أعطاهدا  

صغر للوليا وسدليمان، وكدان   سلُفه للُجنا وغريهم.  يءيا هو األ  األ
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مدن  سليمان قا خصص اخلالفة ألخيه هذا بعا عمدر، ويءيدا مرواند     
عاتكة بنت يءيا األول، وكدان يفخدر    ،وسفيان  من جهة أمه ،جهة أبيه
، ويقدول أنده خيداف علدى نفسده مدن       اعًيا أنه أفضل بين مروانبذلك ُم
االسدتهتا ،  لفسق واجملون والكسل واوصفه كثري من املؤ خني ب احلسا.

 . وهلما كل النفوذ ،تني كانتا عنا يوولعه جبا 

بعضهم،  قالبات علىان بانأك تواىل تولِّ  املروانيني للحكم سوا 
أشداِّ   الّءا  مع معركة قعتووختوف كل من يتوىل أن يفقا امللك حتى 
لة إسالمية ن و ثوا دون الذييومعا ضيهم من أبنا  عموتهم وهم العباسُّ

خلالفة اهة يف زمن ث مشابحااأاألطراف مريضة القلب، وتكر ت  ممَّتاة
خلليفدة  اًا يف زمدن  د  مسيد غداا بالعباسية حتى أسقط املغول اخلالفدة يف  

لاولدة  اآخدر خلفدا    ون والثد الثوهو اخلليفدة السدابع و   ،املستعصم باهلل
 هجرية. 656سنة العباسية يف العراق، 
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 التَّجربُة العَّباسيَُّة

احدل بداأت   رمبل كان هلا  ،للحظةا ولياَة ُةباسيَّن الاولة العَّ تُكمل
كدان  والعّبداس،   هلل بدن ابا عحمما بن علّ  بن  ؛على يا مؤسس الاعوة

 عوتده السدرّيةُ  ، وباأ دن(ظة معااف)قرية يف حمُمتمركًءا يف منطقة احلميمة 
 يًةَرة سِّت الاعومرَّا استة، وقخلفا  بين أمّي عها ، أي يفهجرية 99 سنة

قدا  ل .لنيدة ملرحلة العإىل ا ذلك لتنتقل بعاهذا، حتى وفاة حمما بن علّ  
ان كد  خراسان، وقدا  لكوفة،اة، ختذت الاعوة ثالث مراكء ه : احلميماَّ

 اح الداعوة جند أسدبا    مدن   والصراع الدااخل  ،الاولة األموية عُفَض
اشدراكهم   م، ثول حممابالرس صلنسبهم املت ترويج إضافة إىل ،العباسّية

تيال  علدى  هم يف االسه جناحبصا َل البيت. )جناح الاعوة العباسية ُيق
اتهدا،  بالعقليدة ذ اتده، و ج ذالسلطة من غريهم، لكن مدع اسدتمرا  الدنه   

 واملستمرة حتى اَن(.

طرت، ويدة، بدل اُضد   ن األم ممل تكن اخلالفُة العباسية أسعا حااًل
ات املتتالية اجهة الثو ة، ومونطءحلماية أطراف الاولة على احلاود مع بي

ركدءي يف  حكِم املا  الدتَّ تمريف خراسان، وفشلت اخلالفة بسدرعة يف اسد  
فوا ا أضدع ق نكان األمويو األطراف، وذلك ألسبا  داخلية وخا جية.

التَّمُّدرِد  لثَّدو ات و لعدادوا  ، فثو ات اخلو اج، ولكنهم مل يقضوا علديهم 
الضدغط   ءيدرة، وحتدت  به اجلشد   يفواالنتشا  يف  بوع اخلالفة، وحتايدااً 

سد   ليفدة العبا يا اخللرشد االعسكري عليهم، وخصوصًا يف عها ها ون 
 ناك.هوكتهم شيت اخلامس، تسربلوا إىل مشال أفريقية وقو
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عباسد   سدري ال ال كانت خراسان إحاى ثدالث قواعدا؛ للعمدل   
لددى الفددرس، ريًا عكددث خددالل العهددا األمددوي، وقددا اعتمددات احلركددة

ا الفرس مراكء ني مل يعطومويِّاأُل بهم وتألفت معهم ُبحجَِّة أنواستقَوت 
العلويون  لثال ، وهملطرف اارس يف دولِتهم. اتَّحا مع العباسيني والف
أنهدم الألحدقُّ    على قناعة لباايهذ االطالبيون، آُل البيت، الذين كانوا من

اطف هم لكسدب تعد  عمدومت  ندا  باخلالفة. متاشى العباسيون مع  غبدة أب 
ن )نسدبة  دن العلويدو   وتهاهذ عامة املسلمني ولكنهم ختلوا عن نظرتهم
السدفاح،   أثنا  عهدا  خلذالناذا إىل عل  بن أب  طالب( يف الباايه مع ه

 ثدم  اسد  األول. ة العبليفد لكن موقفهم حتول للمعا ضة بعا مدوت اخل 
مدن   العباسيون ختلتص حي  ةااخليال ات، ويف مقامتها؛صراعال توالت

اجلها يف وام والعرق هم بالتافالتهم، من قامت الاولة على أكأبرز  جا
هر، وأب  زيرهم األشو ،اللخلأب  سلمة ا ؛سنوات الاعوة والثو ة، مثل

حل بدن علد    صدا  ؛اأخدري لفدذ، و امسلم اخلراسان  قائداهم العسدكري   
لذي كدان  السفاح، ا ، أ و ملنصاجعفر اخلليفة  الثان   أب  العباس  عم 

ألجا  نفسه ااحل ص لعمُّا أى  أذ لى مصر يف عها أخية؛أول من توىل ع
ط الدتخلص منده   و ،ة ثقيلة بهءقينُم، لكنه غرِيباخلالفة من ابن أخيه الصَّ

 .باسع، وصاحل؛ حفيا لعبا اهلل بن على إثرها

أبو جعفر هذا هو عبا اهلل  الثان   بن حمما بن عل  بن عبدا اهلل   
ُمه ُسالمُة الرببريَُّة إحداى املسدبيات مدن    بن العباس بن عبا املطلب، وأ

مشال أفريقيا، بينما كانت أم أخيه السفاح زيطه بنت عبيا اهلل احلا ث ، 
 وه  أول أمًّ ُحرَّة  من ثالثة للخلفا  العباسيني السَّبعِة والثالثني. 
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يف عهدا   ني عالنيدة لعلدويِّ وا ظهر صراع أبنا  العمومة العباسديِّني 
  صومه من هدذ خ مُهَصو حتى الذي واجههم يف عصر  ها ون الرشيا،

مدر ُبعدا  التدا خي     ، لكن لألِناغيطَّالبهمو  والقسوة، واتَّ اِةاملسألة بالشَّ
ا بعدا  ا ون الرشدي  تقدى هد  ا ذلك أنه حني ،شياوالسياس  يف عصر الرَّ

كدان  ، هد170ول عام يع األ ب وفاة أخيه اهلادي منصب اخلالفة يف شهر
حدايات  ة مدن التَّ جمموعد  امده العشرين من ُعمر ، يدرى أم يف اخلامسة و

ض يف اليت مل تر يُةالبَّطَّال يُةلوَّالع ُة ضها املعاوعلى  أِس ،اخلية الكبريةالاَّ
ِنهم بعدا  وُخذالالفة رش اخلعىل أغلبها بصعود بين أعمامهم العباسيني إ

ليس السَّفاُح ة، ومون اخلالفيتسلَّم سهءقة األمويني؛ إذ كانوا يظنُّون أنه
لشدعا   سدوة. كدان ا  يا للقلرشد وإخوته وأبناؤهم، وهذا ما دفع ها ون ا

 ا األمويني:خرية من عهام األالعويف خراسان أثنا  ا زمن الثو ةاملشةك 
س تنضدم  عموم النا ع، جعلّااوهو شعا  براق خ ،"الرضا من آل حممدا"

مدن     آل البيدت ِا تقد ال جيداً ون تتوتكس هايَةللوا  الثو ة ظنا منهم أن النِّ
ر، و أوا ى هدذا الدوت  يون علاس، ولعب العبأحفاد عل  وفاطمة الءَّهرا 

لكدن يف   ر،ن هدذا األمد  ياين عد بع  سول اهلل فهم ليسوا عمِّ نهم أوالُدأ
 النهاية استقُّلوا باحلكم.

كان اخلالف العباس  العلوي قا بداأ فدو  غيدا  السدفاح عدام      
معقدل الشديعة يف الكوفدة أن اخلالفدة     علدن مدن   ُأ كدان قدا   الذي 136

فيها إال هم، يف إشا ة  حقٍّ عباسية، وستظل عباسية، وأنه ليس ألحا أيُّ
مت َس. على أن هذ  العالقة اليت اتَّوتعريض بهم مبنافسيهم من الطالبيني

يف خالفدة أخيده أبد      ااِمباحلذ  يف عصر السفاح دخلت يف طدو  الصِّد  
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ا بدن عبدا اهلل الدنفس الءكيدة وأخدو       فقدا أعلدن حممد    ،جعفر املنصو 
عوة إىل الاَّ بن اب  طالب،وهما من فرع اإلمام احلسن بن عل   ،إبراهيم

 ،يتده تدأثري  انفسه من قبل جم   العباسيني إىل احلكم، وصا  خلطابه ودع
أعلن عدن   ومن ثموأتباع وشيعة يف كلٍّ من احلجاز والعراق وخراسان، 

، وذهدب أخدو  إبدراهيم إىل    145ة يف عدام  نفسه خليفة يف املاينة املنو 
 يف املايندة  حة مسلَّ وة قَّون ُبتاّخل العباسيُّ. ية االنتفاضةا  و فع ،البصرة
، وانتهى األمر مبقتل حمما بن عبدا اهلل الدنفس الءكيدة ومصداد ة     املنَّو ِة

ولقد    ،نهءم إبراهيم أخو النفس الءكيدة اأموال بين احلسن، ويف العراق 
ركة وقعدت بدني اجلدانبني يف منطقدة بدامخرا قدر  الكوفدة،        حتفه يف مع
 ،مبنافسديهم العلدويني   طِشالعباسية تداخل مرحلدة الدبَ    ياسُةوباأت السِّ

يف  ح، لكدن األمدو  هداأت قلديالً    سدلَّ العصيان امُلباو هم الذين أعلنوا 
 عصر املهاي بن جعفر املنصو .

ه، عدادت  كمد َصدر حُ ِق يف عصر موسى اهلادي بن املهاي، وعلى
لديت اتبعهدا   العنيفدة ا  لسياسةا أخرى، بسبب ًةاألمو  إىل االضطرا  مرَّ

روج واخلد  ،عصديان الن الإعد  اهلادي، األمر الذي أجدرب العلدويني علدى   
لقعداة   شهر ذي ايفبن عل  ا املسلح ضا اهلادي بءعامة كبريهم احلسني

قاعاة له،  النبوي اجخذ املسواتَّ ، فاستوىل على املاينة املنو ة،169سنة 
ا،  يبايعدده أحددملو، و صددرهم مل ينوحدداول اسددتمالة مكددة وأهلددها، لكددن

ال مكة مشنطقة "فخ" ه يف متلليق ؛وسرعان ما جا  جيش اهلادي العباس 
  .علوينيني والاسيمعقل القرشيني األمويني والعب املكرمة
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م علدى  ة، تقدو ايدا بسياسدة ج  تظداهر  جا  هدا ون الرشديا  حني 
بد   علد  بدن أ  ن بد حلسدني  ااد ح مع الطالبيني من أحفهل والتساماالتس

 لدى اضدطهاد  ععمدل  ي كدان  عدءل والد  املايندة املندو ة الدذي     فطالب، 
 بغدااد.  يفكدان مدنهم    منعَّ جرزمن أخيه اهلادي، و فع احل العلويني يف

كبدا    نهر  اثنان م ،لرشيال اقبيمعركة "فخ" اليت حاثت  يف إثرلكن، و
 ولاأل ،بدراهيم أخدو  إ و ويبدا اهلل العلد  إد يدس بدن ع   ؛العلويني همدا 

 و الثدان    ر  األقصدى،  املغد ة يفاستطاع أن يشكتل نواة الاولة اإلد يسي
 حداول إقامدة  و ،ءوينقد ر فر صو  املشرق يف مناطق الايلم جنو  اد 

 هو اَخر.هناك دولة 

حمداوالت  واعتربهدا   واجهت هدذ  التطدو ات هدا ون الرشديا،    
  قرَّفبإقامة دويالت مستقلة يف املشرق واملغر ، تفتيت الاولة العباسية ل

، وبالفعدل اسدتطاع أن   ًاوعسدكريّ  ًاها ون املواجهة الشداملة اسدتخبا اتيّ  
بده يف السدجن،    ويدءجَّ  باحليلة، إبراهيم بن عبا اهلل العلويِّ يقبض على

إذ حتّصدن   ،لكنه فشل ،كثرية مع أخيه إد يس بن عبا اهلل رات وحاول مَّ
وي بني قبائل الرببر اليت قدّامت لده الداعم والتأييدا، كمدا      إد يس العل

استفاد من جغرافية املغر  وبعاها عن بغااد. مل ينتدِه خطدر العلدويني،    
ثا ت قلق هدا ون الرشديا، وكاندت ذات    أظهرت شخصية أخرى فقا 

ادق، وكا يءما، متّثلت يف اإلمام موسى الكداظم بدن جعفدر الصَّد     زعامة 
مامته، بل وتشري بعض الروايدات  إ، واعتقاوا يف وقا التف الناس حوله

: وحيدا  ووقدف أمدام قدرب الدنيب      ،إىل أن ها ون حني زا  املاينة املندو ة 
قدائال:   -وكدان واقفدا  -السالم عليكم يابن عم! فدرد موسدى الكداظم    
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السالم عليكم يا أبِت. األمر الذي جر عليه غضب الرشديا الدذي  أى   
لذا أمدر بدالقبض عليده والدءج بده يف       ؛ونسبه هأن الكاظم حيط من شأن

ظل الكاظم يف سجنه "غري ُمضدّيق عليده" علدى حدا تعدبري       .سجن بغااد
 العالمة الذهيب. 

بينما كدان هدا ون الرشديا مشدغواًل بأبندا  عمومتده، ويتصداى        
للبيءنطيني؛ دفاعًا حينًا وهجومًا أحيانًا، كانت مراكدء قدوى تتشَّدعب يف    

وهم الربامكة الذين يعود أصلهم إىل أفغأنستان. كدان  التَّحكُِّم باخلالفة، 
القوم قا أسلموا، وبرز منهم خالا بن برمك يف خراسان فقرَّبه السدفاح  
اليه، ثم قلََّاُ  املناصب عناما توىل اخلالفة، وواصل الربمك  خاماته يف 
عها أب  جعفر املنصو ، ويف عها ابنه املهداي الدذي عينده واليدًا علدى      

. اشتغل ابن خالا، حييى، أيضًا يف اخلامدة، وتدءوج وأجندب    فا س كلها
الفضل وجعفر الذين ساهموا ملا  سبعة عشر عامًا يف اخلامة مع ها ون 
الرشيا، وتعني الفضل واليًا على شرق اخلالفة، بينما اشدتغل جعفدر يف   
ُمنادمة اخلليفة، وأشركه يف والية املظامل، وسلَّمه ضر  الُعَملِة، بل كتب 

ه على العملة يف بغااد، وأوكل لده هدا ون الرشديا واليدة شدؤون      امس
املغر ، وهو مقيم يف بغااد، وغدري ذلدك مدن املهدام مثدل تربيدة ابنده،        
فأصبحت اخلالفة يف أياي الربامكة، ومتكنوا من األمر إىل د جة طلدب  

االبن الثال  ليحيى الربمكد ، كدان   ها ون للنقود منهم كلما احتاجها. 
. كدان خالدا الربمكد     186ًيا كبرًيا، وتوىل أمر الشام سدنة  قائًاا عسكر

مربيًا هلا ون يف الصغر، وعناما حاول موسى اهلادي خلع أخيه هدا ون  
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تصاى خالا الربمك ، وحفظ العرش هلا ون، ولذلك وِثَق بالا وبنيده  
 وأحفاد .

طددر ذا اخلا هد ضدداشدتغلت النصدائح والاسددائس لداى هدا ون     
 شرق وغر  ن العباد يفيظلمو نهمنه حماصر بينهم، وأالربمك ، ذكَّرو  أ

رس، وأن أهدل  نهدم مدن الفد   أليفة اخل اخلالفة مما سيثري النِّقمَة، ثم تذكر
ها على ة، ومما ستالسلط يف خراسان صا وا يستشعرون القوة وأحقيتهم

ن صداًل ملحداو  امكدة أ لرباالطراز الفا س ، بدل كثدر احلداي  عدن أن     
لتلدك   املعاصدر  ألصدمع ُّ اول ويف ذلدك يقد  ا سية، ويعتنقون الايانة الف

ا هدا ون  املا جالسولذين ط  ااألحااث، واحا كبا  علما  اللغة واألد
 :م وعقياتهمباينه اعّرًضالرشيا، يقول ذامقا الربامكة، وُم

 بين بر َمِك ُجو ُوت أناَ  …جلٍس يف َم إذا ُذِكَر الشِّرُك

 ن َبر َمِكِمديِ  األحاوا بَأَت …وأن ُتليت ِعن َاهم ُسو ة 

ال لربامكدة، فد  ائ  بالفجال يوجا سبب مباشر معروف؛ للتنكيل ا
إنهم حداولوا  ل ، لكن؛ يقادينهم قلةُيَعتُقا أن ها ون الرشيا نكَّل بهم ل

وا الندا  يف  هدم أدخلد  نَّأرى، وأخ إظها  الءناقة، وإعادة دين اجملوس مرة
صاحبة   الفكرة مويج هذرت الكعبة حتى تعبا هناك، والذي ساعا على

لدذي  ان أب  شيخ بل أنس مثاأ ،الءناقةاملتهمني بجعفر بن حييى لبعض 
 .قتله ها ون الرشيا بيا 

كما أنه مل تظهر منهم خيانة سياسية أو انقالبيدة، لكدنهم بدالطبع     
اغتنوا وهيمنوا على مفاصل الاولة وكان بوسعهم اإلطاحة باخلليفدة يف  
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أخافه باإلضافة لكثرة الدذم فديهم مدن غريهدم،     أي وقت، و مبا هذا ما 
وخصوصًا الفضل بن الربيع الذي شو  صو تهم لاى الرشيا واثبت له 
أن الربامكة يعملون مع الطالبيني؛ ألخذ اخلالفة مدن العباسديني، وهدذا    

 بالطبع تهايا مباشر للكرس  ال قكن السكوت عليه.

مدع بقيدة األسدبا     هناك حاث ُ مبا يكون السبب، أو أنه تفاعل 
وحسم األمر. كان ها ون يستأنُس يف اجللوس مع أخته العَّباسدِة، ومدع   
جعفر الربمك ، وأحب جعفر العباسة وأحبته، وكُثَر الكالم عن جلوس 
أخت اخلليفة مع  جل غريب، فقر  هدا ون الرشديا تدءوجيهم، ولكدن     
 بشرا عام إمتام الءواج يف الفدراش، وهدذا مدا حصدل. لكدن العباسدة      

وجعفر أخذهما الشَّوق وتسا  ا من دون علدم هدا ون الدذي اكتشدف     
الحقًا أن أخته َحمَلت من زوجها جعفر، فغضب وباشر يف النقمة على 
الربامكة، وأنقلب عليهم بادئًا بقتل ناقه ونسديبه جعفدر، وحصدا  كدل     
إخوته وخامه واالستيال  على أمواهلم وقصو هم يف  بوع البالد .. ثم 

ع جعفر إىل عاة أجءا ، وتعليقهدا يف أمداكن ظداهرة يف مايندة     أمر بتقطي
ع جثته، وصلب وقطَّ ،ونصب  أسه على اجلسر األوسطالسالم، بغااد، "

وهذا ُيذكُِّر مبا فعله  ،"كل قطعة منها على اجلسر األعلى واجلسر األسفل
حمما بن سلمان حني مجع أقا به يف الفنداق، سدجنهم وهدادهم وأخدذ     

 2018مدا أمدر بفعلده يف الصَّدحايفِّ مجدال خاشدقج  عدام        أمواهلم، ثم 
ميالدية حني أمر بتقطيعه وةل  أسده مدن اسدطنبول إىل الريداض، مدع      
فا ق أنه أخفدى بقيدة قطدع اجُلثَّدِة، لكدن األشدها  حداث يف احلدالتني؛         

   ال هاِ  من تسول له نفُسه باملعا ضة.
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؛ وهدو  لعصدر األول ه ااايد ، بَمرَّت اخلالفة العباسية بعاة مراحل
لفدا ،  شدها تسدعة خ  ووىل، األ شبا  الاولة الذي امتا طوال املئة عدام 

 16لثدان ؛ حكدم   العصر   ايفأوهلم السفاح، وآخرهم ها ون بن حمما. 
 تَّسددم بالضددعف اهجريددة، وكددان عصددرًا   446إىل  232خليفددة مددن 

مسدتقلة   اًلوأسَّسوا دو ؤونهم، شيفواالحنطاا؛ اذ استقل ُوالُة األقاليم 
تُلهم، أو ، فُكثدَر قد  خللفدا   اعن بغااد، وأصبح اجليش هدو الدذي يعِّدنيُ   
نوا أبنا  عباسيني كامن ال همخلُعهم، بل وَسجُنهم، ومعظمهم، مثل غري

عامة لجوق حتت زسىل آل ب إمسبيات  وخادمات . العصر الثال ؛ أنتس
ن اخلليفة، مااد بطلب  دخل بغوة، ُطغُرل بك الذي تءعَّم الاولة الغءنوي

د بعدا أن  ملغول بغداا اخول ار بوعيَّن طغرل سلطانًا، وانتهى هذا العص
 ن بغال التَّتا .ًسا مف  مات آِخُرهم تبَّاَل اثين عَشر خليفًة على املنصب،

 يفة التتدا   ، وهءقد ليدك عناما مسع و ي  عباس  بانتصدا  املما 
ر بداهلل،  ملستنصد أثبت ذاته كاتوجه إىل القاهرة، و 658عني جالوت عام 

ًا، واستمَّر خليفة امسييربس كبهر وأنتما ة العباس  فبايعه السلطان الظا
صر فاحتدًا،  يم األول م، سلان ُّتوال  مثانية عشر خليفة حتى دخل العثم

ن من اخلالفة أ بعة قرو وباأت هللافتنازل له اخلليفة؛ حمما املتوكل على 
   العثمانية االسوأ مما سبقها.
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 ُسُجوٌن وَتعذيٌب

ضني، وتلجدأ لتقليدا   يَب للمعا لتَّعذ اكلُّ الاَُّول الاِّينيَِّة تستسهلُّ
وغدري ذلدك    ،وسلخ اجللود النا ،برق األساليب اإلهلَّية، ويف مقِّامها احل

و مدن قِّثلدُه إمندا    أفُة، يل. وطاملا اخلمن أوصاف اجلحيم العقاب ِّ اإلهل ِّ .
عقدا  يف  ال ذالدك ال اسدتعج  من اَهلة مباشرة، فال بأسقثلون الاين و

الفالسدفة حدني   العلمدا  و  ن كبدا  مد دة الانُّيا للءَّنادقة الذين هم يف العا
ن زناقدة، كونهدا   يو  السدلطا ُرها شسِّيطرحون األفكا  التَّنويريَّة اليت يف

  والعقا ، تمر اإل هاه، فيسبون تهِّاُد يف النهاية التصريح الذي حيكم
الفدات(  يف كدل )اخل  مدا حداث  كًا يَفرُض التَّخلَُّف على اجملتمع فرضد ُو

 الشَّدام واألندالس،   يفبشدقَّيها   موَّيدة أُلاإلسالمية، باايه من الرَّاشاَّيِة وا
، وال زال لعثمانيَّددُةفددُة اخلالوالعباسددية بعصددو ها األ بعددة، وبددالطبع ا 

مية  مسيًا، مثل؛ إلساللاول ا يف ا ُسالتَّعذيُب والقتل بتصريٍح ديينًّ قَا
ى الشَّدريعِة  سداتريها علد  دِة يف تمدا السعودية وإيدران، أو يف الداُّوِل املع  

، ومدن دون  ى كدل منتقدا  ردة علد بالواإلسالمَّيِة، إذ كلها حتكم بالءناقة 
 حوا  معه.

أما يف الاول اليت حتةم اإلنساَن وحرَّيَته وحقوقه، فال شد   مدن   
لفرد مقاضاة أيِّ ُمخلًِّ اقوقه يف جهداز الاولدة،   هذ  اهلمجيَِّة، وبُوسع ا

علمًا أن هذ  الداول، حدني كاندت دينَّيدًة، هد  الديت اخةَعدت السَّدلَخ         
واخلوزقَة والكد َّ بالنَّدا ، وقطدع األطدراف للءَّنادقدِة وأحدراق الكتدب        
العلمية والفلسفية واصحابها. قبل اإلسالم بثالثة قرون؛ إذ باشر احلاكم 
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كونستنتني( باعتناق املسيحية، وقر  أن يصبح إمرباطو ًا على الرومان  )
شق  بالد الروم، فدأعلن شدعا : "دولدة واحداة، الده واحدا، امرباطدو         
واحا"! وهكدذا أصدَبحت أو وبدا مسديحَّيًة، وبعدا أن كدان املسديحيون        

 معذبني صا وا ُيعذبون أصحا  امُلعتقااِت األقاِم.

ب ون والتعدذي ة السدج ءيدر شدبه اجل مل يعرف عدرُ  اجلاهليَّدِة يف   
ة يف احلدرية  ل؛ املنداذ   ى، مثد نصااجلساي امُلنظََّم، ولكن دول العر  ال

ثوية، ني وسجن الن الصنسج نقلوها عناهم عن الفرس، واشُتهر لايهم
ن العداص،  لية سعيا بد اجلاه ياموكان أيضًا للغساسنة سجن اُعتقل فيه أ
 ُيخَتدرِع  ملهدا الرسدول   . يف عو فجمع له ُتجَّا  من قدريش مدااًل وافتكُّد   

نبدوي،  املسدجا ال  امدة يف ليماالسجن اإلسالم ُّ بعُا، وط سدجن زعديم   
أناسدًا   اقب الرسدول ع. كما بِةواُعتقل مبعوث مسيلمة يف بيوت للصَّحا

ءهلم صدلى  فدإن مدرض، "  أصابهما ومن قبيلة عرينة نءلوا املاينة، وأسلمو
شربوا مدن  أمرهم أن يو ،اقةلصال اهلل عليه وسلم احلرة يف طائفة من إب

تلوا  اع  وق ،إلسالماوا عن  تاانها، فلما صحوا ومسنوا، اأبواهلا وألب
قطدع  وآثدا هم   ل، فبعد  يف ا اإلبد قوواسدتا  ،مصلى اهلل عليه وسلَّ يبِّالنَّ

ا و د يف للموت.)كمد  ِركواُت "، وبالطبعومسل أعينهم ،أيايهم وأ جلهم
   الصحيحني(.

بن اخلطا  ُأقيم أّوُل سجٍن للمسلمني، فقا اشةى يف عها عمر 
دا  صفوان، وحوهلا إىل سجن يف مكََّة، وقا أودع بده الشداعر احلطيئدة.    
كذلك سجن عمر صبيَ بن عسل، وأوسعه ضربًا كونده كدان يف مصدَر    
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يسأل املسلمني عن املتشابهات يف الُقرآن فال يعرفدون اإلجابدة، فأ سدله    
طَّاِ  مع تقرير عدن آ ائده وأفعالده. فلمَّدا دخدل      ابُن العاص إىل ابن اخل

َ    قال له عمر: من أندت صبيَ على اخلليفة "  ،؟ فقدال: أندا عبدا اهلل صدبي
به بتلدك  فجعدل يضدرُ   ،أهدوى إليده   اهلل عمدر، ثدمَّ   فقال عمر: وأنا عبُا

ه، فجعدل الدام   ، فما زال يضربه حتى شجَّ)عص ٌّ من النَّخيِل(العراجني
: حسبك يا أمري املؤمنني، فقا واهلل ذهب الدذي  يسيل على وجهه، فقال

بسؤال عمر بقولده: أخربند     ميم ُّيف  أس ، ثم باأ صبيَ التَّ أجُا كنُت
قال: ه  الرياح، ولوال أند  مسعدت  سدول     {والذا يات ذ وًا  } عن

قدال: هد     {فاحلامالت وقدراً }: فأخربن  عن صبيَ يقوله ما قلته، قال
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقوله مدا  السحا ، ولوال أن  مسعت  

، ولوال أن  ُنُفقال: ه  السُّ {سرًافاجلا يات ُي}قلته، قال: فأخربن  عن 
مسعت  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقوله ما قلتده. قدال: فدأخربن     

قال: هن املالئكة، ولوال أن  مسعت  سول اهلل  {سمات أمرًافاملقِّ}عن 
، من جريدا   وله ما قلته، فأ سل عمر إىل  طائَبصلى اهلل عليه وسلم يق

ئدة  ائة وجعل يف بيدت، فلمدا بدرأ دعدا ، فضدر  م     اثم أمر به َفُضر  م
ضربه بها حتى ترك ظهر  دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد لده،  وأخرى، 

أن كنت تريا  للخليفة: ثم تركه حتى برأ، فاعا به ليعود له، فقال صبيَ
ويين، فقدا واهلل بدرأت.   ااًل، وأن كنت تريا أن تدا قتل ، فاقتلين قتاًل مجي

جيالسده  وأهدل العدراق أن ال    ،أب  موسى األشعريوبع  إىل  ،ن لهفأَذ
.." )ابدن حجدر    املسلمني، فلدو جدا  إىل حلقدة مدا هد  قداموا وتركدو        

 العسقالن  والاا قطين، وغريهم(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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م علدى تعدالي   ات فيده قوبد ت منظومة العحني جا  اإلسالم استنَا
أن  ، بيدا كِبرَتامُل رِمجُلاا لنوع بَعت اُصَصَقالنبوية، فكان ال ِةنَّالُقرآن والسُّ

هو التأديب على " ورالتعءيباأ "ا مبأخرى الُتءم فيه يات اوجن مثة عقوبات 
هدذ   وجدود سدجون،   و رعءيد لتُّاذنو  مل ُتشّرع فيها احلداود، فاسدتلءم   

ملسدلمون  ا. ه الفعدل عل ووجد فالاالتعازير كانت اجتهادية بقا  الفعل و
 يدة  نَّنواق نظدرة   فدقَ َو ،رىاقتبسوا نظام السدجون مدن احلضدا ات األخد    

وصدًا  خص رفدوا عنهدا  حناا مد ان سدرع  ؛لكن ،همديِن ِممن تعالي ستلهمة ُم
 . جُلرِمالى عناما يكون نصُّ العقا  غري ُمنطبٍق ع

حي   ،جونت دائرة السُّعَسهد( ات132َّ- 41يف عصر األمويني )
ا سدجن معاويدة   ، وقد ولدةِ ات الاَّاليبن أب  سفيان ببنائها بو معاويُة أمَر

ذي كدان  ن حذيفة الد بحمما  ثلم ،تبعَض أقا به ملا با  منهم من االفا
ختذ "الداا   يف أيامه امشق. ود فسجنه بسجن ،شريًكا يف فتنة مقتل عثمان

 " كما يدذكرُ َسبوة واحُلرَطلشُّاها اخلضرا " قصرا لإلما ة بامشق وجعل "في
 ،ت املختلفدة بالواليدا  سجونًا ينيوتذكر مصاد  تا يخ األمو .سعوديُّامَل

جًنا كان من ص األموي سن العابيا خذ الوال  سعفف  املاينة املنو ة اتَّ
 .ريُّهابة بن خشرم العام ؛اعُرنءالئه الشَّ

وعلدى د جدة عاليدة مدن      ،من أشهر السجون كان سجن الكوفِة
احلصانة والقوة وبه ساحة خا جية. يقول الطدربي متحداثا عدن أيدااع     

أخدذوا   قِتلده، وقطدع  أسده يف كدربال ، فقدا      بعاعل  أتباع احلسني بن 
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حفياات الرسول ومن تبقى على قيدا احليداة إىل سدجن الكوفدة، قبدل      
 ةلهم إىل يءيا بن معاوية يف الشام. 

هد( وال  العراق 95 اتم  )بن يوسف الثقف جاُجاختذ احلَّباو   
مبايندة   ‘سدجن الداقاس  ‘ا رههكان أُش وبالد املشرق اإلسالم  سجونًا

ا ن فظاعدة هدذ  انبدا مد  ج جلدوزيِّ ا ابدنُ  يتده. ويصدفُ  واسط عاصمة وال
.، ال ظدّل. ومآل )= مدأوى(   حائط حموا، ليس فيه"نه إفيقول  ،السجن

احلجا ة، بهم احلرُس ها  متن بن يستظلواوى املسجونون إىل اجلا آفإذا 
 يلبد   ال، فكدان  اُدمد الرَّولدح  وكان يطعمهم خبء الشعري الوطدا بده امل  

 !!"زجن ٌّ  كأنهريصفي حتى يسودَّ فيه إال يسريًا جُلالرَّ

خدرج..  "أن احلّجداج   -‘حماضرات األدبا ‘يف  ن ُّاحيك  األصفه
يومًا إىل اجلامع فسمع ضجة عظيمة، فقال: ما هذا؟! قالوا: أهل السجن 

هدذا جدوا     يضجون من احلر!! فقال: )اخ َسُؤوا ِفيها َوال ُتَكلُِّمدوِن("!! 
نا  والرجعة إىل هذ  الاا  ، من اهلل تعاىل للكفا  إذا سألوا اخلروج من ال

وال  ،نني أذال اأي: امكثدوا فيهدا صداغرين مهد      ،اخسدئوا فيهدا  : يقدول 
 لمون أي: ال تعودوا إىل سؤالكم هذا، فإنه ال جدوا  لكدم عنداي   كُِّت

وقال اهليثم بن عاي )الطائ  املؤ   )تفسري ابن كثري لسو ة املؤمنون(. .
، مدنهم ثالثدون   مثانون ألفًاويف سجنه  ،هد(: مات احلجاج207املتوفى 

  !!"امرأة  ألَف

ق  به يف سدجن  هد( أنه أُل270 ويفأةا بن املابر )ت الكاتب  وى
شايا الضديق "وفيده خلدق وبعضدنا      أةا بن طولون مبصر، وكان سجنًا
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على بعض، فُحبس معنا أعراب  فلم جيا مكانًا يقعا فيه، فقال: يا قدوم!  
ما خفُت قط أال يكدون لد  موضدع يف    لقا خفُت من كل ش   إال أن  

فيه! وال خطر ذلك ببال، فاسدتعيذوا بداهلل مدن     ُااأل ض يف احلبس أقُع
. وقا  وى العايُا من سجنا  الرأي يف مصر يف القرن احلدادي  !!"حالنا

 والعشرين أنَّهم كانوا يتناوبون بني النوم والوقوف؛ لضيق املكان. 

لخدوا ج  لاألثدري أن قائدًاا    عن أبشع حاالت التعذيب يذكر ابدن 
 هجريدة(،  289)تدويف   سر فدى أيدام املعتضدا هلل   ياعى حمما بن عبادة ُأ

. ونقل ابن األثري حادًثا آخر كدان ضدحيته   ُةاالشَّ ُخَلسفسلخ جلا  كما ُت
ة، وكان ن اإلمساعيليُّاأةا بن عبا امللك بن عطاش صاحب قلعة أصفه

 500) لطان حمما بدن ملكشدا   وا القلعة بقيادة الساصرالسالجقة قا ح
األثري:  ابن عطاش. ويقول ابُن ؛ثم افتتحوها وأسروا صاحبها هجرية(،
  حتى مات، ثم حشدى جلدا  تبًندا. والغدرض مدن حشدو        لَافسلخ ِج

 لفداطمىَّ اء ِعكما يذكر أيًضا أن امُل. عرضه بعا ذلك للتشهري والتخويف
بعدا أن اسدتوىل   اطميني. "كونه عأ ض الفبكر النابلسى  اأبسلخ العالَّمَة 

 ،على الشام هر  العلما  من منطقة فلسطني وبيت املقداس  يونالفاطمُّ
ن صدحابة  اجربون علما  املسلمني على لعن أعييون ُيحي  كان الفاطمُّ

واسدتوىل عليهدا    ،بالشام لاين اهلل معءُّاِل سول اهلل على املنابر، وملا ظهر 
يف الظهدر باملسداجا،    نوِتحى، وأمدر بدالقُ  وصالة الضُّد  ،ويحاأبطل الةَّ

وكان اإلمام النابلس  ممن هر  من العلما  من وجه الفداطميني الدذي   
وكان يدرى   ،واجلماعة ِةنَّ، وكان من أهل السُّدمشقإىل  الرملةهر  من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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قتال الفاطميني. وقال النابلس : لو كان يف ياي عشرة أسهم كنت أ م  
  .واحاًا إىل الروم وإىل هذا الطاغ  تسعة

علددى القرامطددة أعدداا   َبغلُّددبعددا أن اسددتطاع حدداكم دمشددق التَّ
وأسددر  وحبسدده يف  ،ني، قددام بددالقبض علددى اإلمددام النابلسدد يِّالفدداطم

 مضان، وجعله يف قفص خشدب، وملدا وصدل قائدا جيدوش املعدء إىل       
فلما وصل إىل مصدر، جدا  جدوهر     .إىل مصر دمشق، سلتمه إليه فحملُه

بكر النابلس ، فمثل بني يايه. فسأله: بلغندا    اها أبء لاين اهلل بالءَّعِّللُم
كان مع الرجل عشرة أسدهم وجدب أن يرمد  يف الدروم     أنك قلت: إذا 

هكدذا، ففدرح القائدا     لَتسهمًا وفينًا تسعة، فقال اإلمام النابلس : ما ُق
: فكيدف  رهة وظن أن اإلمام سريجع عن قوله. ثم سأله بعا ُب ،الفاطم 

؟ قال اإلمام النابلس : قلت: إذا كان معه عشرة وجب أن يرميكم لَتُق
: ذلدك؟!! فدردَّ   َمفسدأله املعدء: وِلد   ! شر فيكم أيضداً بتسعة، ويرم  العا

م ية، وادعيدتُ ألنكم غريط دين األمة، وقتلتم الصاحلني، وأطفأط نو  اإلهلَّ
ل يوم، ثدم ُضدر  يف اليدوم    بإشها   يف أوَّ عءُّامُل أمَرهكذا  .ما ليس لكم

يهوديًا  ءا ًا، أمر جَّالِ . ويف اليوم الثَّربحًاُم شاياًا ضربًا ياِاالثان  بالسِّ
 أسه حتدى   فرِق، فُسلخ من َمبسلخِه –ءا ين املسلمني بعا  فض اجلَّ –

 ُ الَّا، فرةده السَّد  َضد بلَ الوجه، فكان يذكر اهلل ويصرب، حتى بلدَ العُ 
القلدب فقضدى    ِعوِضد كني يف َمته  قة عليه، فدوكء السِّد  وأخَذ ،اليهوديُّ

" ..؛ إل هدا  أيِّ  هرةعليه، وحش  جلا  تبنًا وُصلب على أبدوا  القدا  
 ُسدِلخَ و معا ض، فال جماَل للحواِ  أو حتى للسجن أو اإلعاام السريع.

 .النابلس  يف سنة ثالث وستني وثالمثئة من اهلجرة
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من  عماد الاين الشريازي البغااديمن مشاهري املسلوخني؛ هناك 
 ؛ناند اديونسيم . لده  لقب املشتهر يف شعر  بو ،احلرويفِّ أصحا  النهج

. بالفا سية وآخر نظمه بالةكية. وله عاة قصائا عربية مُهواحا نَظشعر 
، أن واحداًا   الصُّدويفِّ سديم ِّ يف حالدة النَّ  حلدب البغيظدة   من حيل فقها 

عٍل أهاا  إىل النسديم   َن باِقنهم، كما تروي كتب التا يخ، وضع يف ِطم
سو ة "قل هو اهلل أحا" وأبلَ عنه! فاسدتخرجوا الو قدة.. فسدلتم الشديخ     

يف ماينة حلب الديت كاندت    . تقر  مصري أمر  هلل وعلم أنه ال با مقتول
تدى  تابعة لسالطني املماليك آنذاك، فاجتمع العلما  وأعلندوا كفدر ، وأف  

املفيت بقتله، وقا ُقتل شّر قتلة وُسلخ حّيًا، وملوته قصة تسدتحق الدذكر.   
قيل أن مفيت حلب كان من شهود قتله، وأعلن وقتها أن النسيم  جندس  
وقوت ميتة جنسة: "ولو وقعت نقطة من دمه على جا حة من جدوا ح   

مدن دم   بعضداً  أن أصدا  املفديت   صداف لقطعتها". وكان مدن عجيدب ال  
، وسقطت نقطة علدى  ويسلخ وهو ُيعّذ  ،يف أثنا  كشط جلا النسيم  

 ،إصبع املفيت، فتنّبه إىل ذلك أحا الصوفية احلاضرين، فالتفت إىل املفديت 
فاقطعهدا كمدا وعدات     ،وقال: لقا سقطت نقطة من دمه على إصدبعك 

وقال: كال، إمنا قلت ذلدك حينمدا كندت     ،ذعر املفيتبذلك أيها املفيت، ُف
 .س يف التمثيل من حرجولي ،أمّثل لكم

يف أن هناك علمًا الذي اُتهم به النسيم   يتلّخص املذهب احلرويفُّ
خفيًا ال حييط به إال كل ذي حظ عظيم يف التجربة الروحية، وبده يفّسدر   
كل موجود يف األ ض والسما  ويشرح من خالله الدروابط الديت  مدع    

أن مفاتيح خءائنده يف   بني املوجودات، وأصل هذا العلم يف الُقرآن، غري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%28%D8%B4%D8%B9%D8%B1%29
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 ،يا الصوفية، ثم يف يدا خلفدائهم ومريدايهم، ممدن أنضدجتهم التجربدة      
ومنحهم اهلل ذوقًا وعلمًا من لانه. وقا خلق اهلل اإلنسان  ،وو ثوا العلم
وهو معبود املالئكة، إال إبليس الذي أبدى أن يسدجا لده،     ،على صو ته
ال أنه ال ينبغ  الوقوف سامية، وكذلك أل كان اإلسالم، إ ٍناوللقرآن مع

اعتقادية، فاحلروفية يرون أن  ن  احلرفية، وللحروفية أصوٌلاعنا هذ  املع
  . أس اإلنسان مبثابة سو ة ألفاحتة، وأعضا  اإلنسان مقاسة عناهم

عليهدا   الديت يقدوم   أل كدان اها النسيم  اليت يذكر في ياِتمن  باعَّ
  :رويفُّاحُل املذهُب

 هو اهلل أحا قل  لَكيا من مجُا

  مَاصو تك اهلل الصَّ ونقُش

 ا ألَبا يفوآخر  ،ف يف األزلَرهلا َط رَكُئغاِا

 .ناجايلسَّامع  نَكِسمن مل يسجا حُل وشيطان كلِّ

و  كفدرًا  يدة اعتدرب  اإلهلَّ اتهذا الكالم ومثله مدن التغدءل يف الدذَّ   
متسدا ع نشدها   ل زلندا وبشدك  النَّنا ؛ إوزناقًة تستحقُّ السَّلَخ. يف احلقيقة
 ، وخصوصدًا لشدعراَ    ني لُكتَّارعِّيلشَّاتكفرَي الشُّيوِ  واحلكَّاِم والقضاة 
و إلهلَّيِة أو الرسدول أ االذَّاِت  حةاِمن امُاجَِّة أنهم يهامجون، أو يقلِّلوَن 

سجنهم، وقدا   هم أولتويطالبون بق يسيئون للاين، ويعتربونهم ُمَرتاِّين،
ِبِجلاِ ،  ح: هر لطويباو أن مص بالد الكفَّا .هر  الكثريون منهم إىل 

 ر جبلودهم.ض اَخلبعيعود لتكرا  قصص السلخ للبعض، وهرو  ا
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مل يأت املسلمون بأسلو  السلخ من بنات أفكدا هم، فقدا طبدق    
هذا العقاُ  يف احلضا ات السَّابقِة. يف القرن السادس قبدل املديالد، ويف   

لقاض  سيسامنيس، الذي، حسب  واية عها قمبيء الثان  ط سلخ جلا ا
)هريودوت(، كان فاساًا، وتقبل  شدوة إلصدااِ  حُكدٍم ظدامٍل، َفُسدِجَن      
وُعذَِّ  وُسلخ، وأخَذت سيو  من جلدا  ُلفدت حدول كرسد  القضدا       
الذي كان جيلس عليه، والذي سيجلس عليه ولدا  مدن بعدا . وسدلخ     

ميالدية .. ط سدحُلها   415العامَُّة الفيلسوفة االسكنا انية )هيباتيا( عام 
مصددر يف  (هيباتيددا)عاشددت ثددم سددلخوا جلدداها باألصددااف البحريددة. 

، وهد   فالطونية احملاثةألا الفلسفةت يف َصه  فيلسوفة ختصَّ ،الرومانية
كمدا ملعدت يف    ، ياضديات امسها كعاملدة   ُعيف التا يخ يلَم امرأةتعا أول 
بعا  املسيحينيمن  وماتت على يا حشا   وعلم الفلك، الفلسفةتا يس 

 .ب يف اضطرابات دينيةسبُّوالتَّ واإلحلادالسحر،  اتهامها مبما سة

اإلمرباطو يدة  سدلخ البشدر يف   تذكر د اسات آثا يدة اللجدو  إىل   
صدربال   اآشدو  ن ون منذ عها وهو تقليا كان قا سه اَشو يُّ ،ةاَشو ي

 يدةِ سديمهم امللكَّ ارون به وخيلاونه يف نقوشدهم ومر خا، وكانوا يتفالثان  
نءاله هذا إن تباه  امللك بسيم امللكية تتضمُّاسوا ، وكانت املر على حاِّ

املصري على أسرا ، كما يباو أن السلخ كان هو العقوبة املختدا ة للقدادة   
، صدربال الثدان   اآشدو  ن املتمردين، وذلك كما و د يف نص منسو  إىل 

: قا صنعت عمودًا قبالدة بوابدة املايندة، وسدَلخُت كدل القدادة       جا  فيه
ُت العمدود باجللدا املسدلو  .. قدا أمدرت      الُعصاِة )املعا َضني(، وَكسو

بءعما  املدان املقهدو ة، فسدلخوا وكسدوت جدا ان املايندة جبلدودهم،        

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%28%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%28%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%28%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A


- 261 - 
 

واألسرى قتلدتهم بالسديف وطدرحتهم علدى كومدة الدرَّوِث، والصدبية        
 .ُأحرقواوالبنات 

استمر هذا السَّلُخ عرب البشرية ويف أو وبا، وفرنسا حتايداًا حتدى   
صاحبًا لفةة طويلة مع اإلسالم. حني سدرقت  القرن الثامن عشر، أي م

للميالد عثر الحقًا على جلا بشدرى يغطد     1303كنيسة إجنليءية عام 
يف  أخدرى وقا وجات أيًضدا علدى أحدا أبدوا  كنيسدة      با  الكنيسة، 

. يف الصدني أيضدًا اشدتهر    يءية بقايدا جلدا بشدري   اإلجنل إسكسمقاطعة 
أباطرة بسلخ وجو  الناس، ومنهم اخلدام واملوظفتدون الدذين خيطئدون،     
وكذلك املتمردون واملعا ضون، وأمر اإلمرباطو  هونغوو )القرن الرابع 

م املصاد  الصينية أن هونغوو كان تءُععشر( بسلخ مخسة آالف امرأة ، و
لمني وكان له حوال  عشرة جنراالت مسلمني له عالقات وثيقة مع املس

  .يف جيشه

علدى إقامدة    املكسديك يف  األزتك هناك معرفة شائعة عن حضا ة
 .الضدحية  قتلة، وكان ذلك يتم عادة بعا طقوس لسلخ قرابينهم البشريَّ

ومبناسبة القرابني الوثنية فقا سدلخ خالدا بدن عبدا اهلل القسدري والد        
الكوفة املسلم، سلخ اجلعُا بن د هم بعا أن ذاة يف املسجا بعا صدالة  

من اخلليفة هشام بن عبا امللك بأقواله اشتهر اجلعا بن د هم يف زالعيا. 
آندذاك،   الكثري من علمدا  وشديو  السدلطان   ثا ت ضاة أومءاعمه اليت 

ا و د بالتفسري احلدريف ملد  فهو ممن قالوا   "خلق الُقرآن"  افضا االعةاف 
كما و د يف قولده   ،يف الُقرآن الكريم من أن اهلل تعاىل اختذ إبراهيم خلياًل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%AA%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%AA%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
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، أو أن اهلل  125(، سدو ة النسدا ، أيدة    إبراهيم خلديال تعاىل )واختذ اهلل 
وكلتم اهلل موسدى تكليمدا(،   )كلتم سيانا موسى كمدا و د يف قولده تعداىل   

ثدا ت عليده   أ، وغدري هدذ  مدن املدءاعم الديت       164يدة  آسو ة النسدا ،  
هجدري   105غضب، فتنقل من ماينة إىل أخرى إىل أن استقر يف العام ال

ف أن عّين اخلليفة هشام بدن عبدا امللدك واليدا     يف ماينة الكوفة، وتصاد
للكوفة هو خالا بن عبا اهلل القسري الذي سا ع إللقدا  القدبض علدى    
اجلعا بن إبراهيم، ويف صباح أول يوم مدن أيدام عيدا األضدحى ذلدك      
العام، ألقى خالا بن عبا اهلل القسري خطبة العيا، وتوجه للمصلني من 

ياكم، فدإن   الناس ضدّحوا تقبدل اهلل ضدح   على منرب املسجا قائال: "أيها ا
ومل  ،ضح باجلعا بن د هم، أنده زعدم أن اهلل مل يتخدذ إبدراهيم خلديال     ُم

يكلتم موسى تكليما، تعاىل اهلل عّما يقدول اجلعدا علدوا كدبريا"، ثدم قدام       
بسحب اجلعا بن د هم من حتت منرب املسجا ونءل بسيفه وقّص  قبتده  

وهد   وايدة  مدع عليهدا غالبيدة كتدب       على املنرب أمام املصلني مجيعا. 
بدن  التا يخ اإلسالم  املعتماة ومنها الكتا  املرجع "الباايده والنهايدة" ال  

الفظيع أن مجهو  املصلني تقبلوا هذ  الضدحية، مل يتشدفعوا لده، مل     .كثري
يطلبوا قتله بأسلو  أ حم، مل يطالبوا بقتله خا ج املسجا أو بعا مدرو   

راف كما ضحى إبراهيم بكدبٍش بدال ولدا ،    العيا املخصص؛ لذبح اخل
 إسحاق أو إمساعيل. 

 عمليددات قددصٍّلسددرد  سددرية إبددن هشددام والرحيددق املختددوم،يف 
الدذي  بدن األشدرف    كعب اليهوديَّ  منها: قتُل قاِ للرِّ وقطٍع ،ؤوسللرُّ

تنقَّل بني مكة واملاينة حيِّرُض قريش علدى االنتقدام لقدتالهم يف موقعدة     
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قول الشعر تشببًا يف نسا  الصحابة فطلب الرسول قتلده   با ، ونسب له
وتشكلت سرية اغتياٍل قادها حمما بن مسلمة الذي توَّدد لكعب وأخرب  
أنه واصحا  له يرياون االبتياع منه، وهم على استعااد لرهن أبنائهم. 
يف الليلة احملادة ذهبوا إىل حصنه، ونادو  فنءل هلدم وصدا  حممدا يشدمُّ     

أسه مرة بعا األخرى حتى متكن منه وقام أعضداُ  السدرية   الطيب عن  
بقتله، وشقه، وعدادوا يف الليدل للرسدول يبشدرونه، وكدان أُحداهم أ        

 لكعب يف الرضاعة.  

وعدادهم   ،سعا بين معاذ يف بين قريضدة ل الشَّهرِي كمأيضًا؛ يف احل
، ُقِطَعت  ؤوسهم بشكل ُمنظٍم. أّخل بعض و مبا كل 700إىل  600من 

زعما  بين قريظة باتَّفاٍق عقاو  مع الرسول، وحا بوا مدع االحدءا  يف   
موقعة اخلناق. حاصدر املسدلمون قالعهدم طدوياًل، وبداأت حمداوالت       
وساطة من األوس؛ لتخفيف العقا  أو العفو عنهم، وحتى ال ُيغضب 
الرسول األوس، وهم حلفا  سابقون لليهود وكدانوا يهدذبون أوالدهدم    

هلم الرسول سأدُع سعا بن معاذ حيكدم فديهم، فتقبلدوا     عنا اليهود، قال
حتى إذا ظهر سعا بن معداذ  ضد  اهلل   ذلك كون سعا زعيمًا لألوس. "

عنه على  سول اللته وشاها  الناس حول النيب صلتى اللته عليه وسدلم،  
قال هلم  سول اهلل: )قوموا إىل سديِِّاكم فدإنِءلو (، فقدام النداس حينهدا      

معاذ  ض  اهلل عنه حتى وصل سعا إىل  سدول اللتده    احةامًا لسعا بن
صلتى اللته عليه وسلم، فقال له  سوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: )احُكم  

 ،وُتسدَبى ذ ا يُّهدم   ،فيهم، قال: فدإن  أحُكدُم فديهم أن ُتقَتدَل ُمقداِتلُتهم     
َكم َت فيهم قال  سوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: لقا ح ،وُتقَسَم أمواهلم
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ا أصدا  حكمده   سعا بن معاذ  ض  اهلل عنه ملَّد  ُاْكِم اهلِل و سوِله(، فإنَّ
على بين ُقريضة مل ُيراِع بذلك ما سبق من أوليائه قبل اإلسالم، بل نظدر  

ر وأثَّد  ،إىل إخالفهم بالوعا الذي قطعو  مع النيب صلى اهلل عليه وسدلم 
 املعركة". ذلك على سري 

ريضدة  يهود بين قلا سعا ضعهتنفيذ العقوبة اليت و فلما جا  وقت"
مدرأة  مدن بدين    ة يف دا  ااملايند م ب سول اهلل صلى اهلل عليه وسل هُمَسحَب

هلل ااهلل صدلى    سدول  (فدر ح)=  النجا  ُتاعى بنت احلا ث، ثّم خنداق 
وم، فضدر   لدب القد  ط وبعد  يف  ،عليه وسدلم بسدوق املايندة خندادق    

هلل حي  بدن  وعاو ا ،همة زعيمقع تلك الواوكان بينهم يف ،هم فيهاأعناَق
هلم ان عاد  جامه، وكقو أخطب، ومن بينهم كذلك كعب بن أسا كبري

 ".ذلك وا أكثر منهم كاننَّما يقا   ستمئة أو سبعمئة  جل، وقيل إ

 السدنة  لديت وقعدت يف  با  ا ركةأبو جهل يف مع  عاوُّ اإلسالمَلِتُق
السادسدة   ندا يف اقدا ك را ، و عفبيناذ لهجرة على يا معوذ، ومعالالثانية 

د، حيد    بن مسعواهلل بُاعيه عشر من العمر، وبعا أن أصابا  أجهء عل
 و سوله يا عاو رّد عليه هللفليوم؟ ا ُةبَلن الَغسأله أبو جهل قبل موته: مَل

، فقطدع  لغدنمِ ا ا  ويعد َّ عبًا يص مرتقًى اهلل، فقال أبو جهل: لقا ا تقيَت
 .ذهب ليبشر الرسول، وابن مسعود  أسه

يف يوم السبت السابع من شدهر شدّوال    باأ القتاُليف معركة أُحا 
يف ذلك الءمان يبداأ بامُلبدا زات.    من السنة الثالثة للهجرة، وكان القتال

 ،األول بني طلحة بن أب  طلحة العبا ّي والُءبري بن العدوام  اُ اللقِّ وقع
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، ثم ذاده  وجذبه حنو األ ض وقتلهوقفء على َجَمله  ،فتقّام عليه الّءبري
فلّما  أى النيب ذلك منه لقتبه اوا يه، ُثّم تقام عثمان بن طلحة، فخرج 

، صإليه ةءة وقتله، ُثّم خرج أخوهم أبو سعا فقتله سعا بن أبد  وقدا  
وباشرت قريش باالنسحا  فهرول  وأنتصر امُلسلمون يف مجيع امُلبا زات

ل تدا كني مدواقعهم وادالفني التعليمدات،     الرُّماُة املسلمني أسدفَل اجلبد  
وذلك طلبًا للغندائم، فا تَّدا علديهم الكداُفر، آندذاك، خالدا بدن الوليدا         
وانقلبت النتيجة وكاد الرسول أن ُيقتل. لقا أخذ املسلمون خاصية قطع 
الرقا  وذبح اجلرح  واملهءومني، عدن احلضدا ات الديت سدبقتهم، ومل     

القوى النصرانية خالفدت دومدًا تعليمدات     يبالوا يف األمر شيئًا، كما أن
املسديح بهددذا الشدأن، وما سددوا التنكيدل والتقتيددل والدذبح وتفننددوا يف     

 أساليب التعذيب.

هنا حاي  عن سرية من شخٍص واحا ذهب بأمر من الرسول، و
( فقال: َحّاَثَنا إمساعيل ب دُن  533أخرجه الواقاي يف "املغازي" )ص:وقا 

ََ َ ُسوَل اهلِل َصلَّى اللَّدُه  َعب ِا اهلِل ب ِن ُج َبي ٍر، َعن  ُموَسى ب ِن ُجَبي ٍر، َقاَل: " َبَل
َعَلي ِه َوَسلََّم أن سفيان ب َن َخاِلِا ب ِن ُنَبي ٍح اْلُهَذِلّ ، َوكدان َندَءَل ُعَرَندَة َوَمدا     

هلِل َصدلَّى  َحو َلَها ِف  َناٍس ِمن  َقو ِمِه َوَغي ِرِهم ، َفَجَمَع اْلُجُمدوَع ِلَرُسدوِل ا  
اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم ... َفَاَعا َ ُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم َعب دَا اهلِل ب دَن   
أني ٍس، َفَبَعَثُه َسِرّيًة َوح َاُ  إَلي ِه ِلَيْقُتَلُه،... قدال عبدا اهلل: َفَجَلس دت َمَعدُه،     

َحّتى  ... اْغَتَر  ته َفَقَتْلته َوَأَخذ ت  أسُه َحّتى إَذا َهَاَأ الّناُس َوَناُموا َوَهَاَأ،
ِجئ ت اْلَمِايَنَة ، َفَوَجا ت َ ُسوَل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم ِف  اْلَمس ِجِا، 
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َأْفَلَح َوج ُهك َيا َ ُسوَل اهلِل! َفَوَضع ت  :َفَلّما َ أن  َقاَل: َأْفَلَح اْلَوج ُه! ُقْلت
 ". ي ِه، َوَأخ َبر ته َخَبِري ... اخل أسُه َبي َن َيَا

سوا  أكان يف تعليل حركة داعش ومؤيايها نظريًا، أم يف مواقف 
دول إسالمية  قائمة لآلن أم كانت قائمدة، سدتجاهم يلجدؤون للقدرآن     
والسنة والتا يخ للخلفا  الراشاين، ومن تالهم من احلكام؛ لتربيدر مدا   

ب كإثبات ال تباا هذ  امُلما سات قا سون من السجن والقتل والتعذي
بالسنة والشريعة. بالطبع قكن حمليب السالم والتسامح العثو  على أمثلدة  
مضادة يف الكتب السماوية، لكن؛ احلقيقة أن كل املوبقاِت للحكام قكن 
أن تعتما على سوابق يف التدا يخ اإلسدالم . إذا افةضدنا أن اإلسدالم     

بعة باإلنسانية والرةة، والتسامح، وحكدم  والُقرآن والسنة والشريعة مش
القانون العادل، فحينهدا سديكون عليندا اعتبدا  كدل احلكدام املخدالفني        
والساكتني عنهم من علية القوم والعلما ، وحتى من العامدة، مقصدرين   
يف حق دينهم؛ لتقبلهم هذا اخَلَلل واإلخالل يف تعاليمه، وبالتال  فالاين 

.. أما إذا افةضنا أن كل ما سبق مدن أمثلدة،   فاشل كون أتباعه فاشلون 
وه  َغيٌض من َفيٍض، إمنا هد  حقيقيدة، وهلدا مراجدع شدرعية، وحيدقُّ       
للحاكم ِفعُلها، فهذا يندتقص مدن الداين، ويثبدُت أن تقبدل هدذا احلدال        

ودقومته هو سبب التخلف احلاصل واملتكدر  يف اجملتمعدات اإلسدالمية     
ن  هدو الدذي أخدذ بده دعداُة النهضدة       منذ قرون. هدذا االسدتنتاج الثدا   

األو وبية، فأصلحوا دينهم ودنياهم بدالثَّو اِت علدى املؤسسدة الاينيدة،     
وفصل الاين عن الاولة، وإلغا  أي دوٍ  للداِّين و جالده يف احُلكدم ..    
وكما هو واضح فقا وصلوا، بينما ال زلنا نعِّذ  ونذبُح ونسلُخ بعضدنا  
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ملناشدري وقطدع الدرؤوس، القنابدل أم     بعضًا، سدوا  أكدان بالسدكني أم ا   
التجويع أم اإلذالل، وبالطبع فال ننسى السجون للمعا ضني، أم النفد   

 والطرد، حتى أمسى خريُة القوِم َخا ج باِلدهم. 

الداُّول   العشدرين يف ادي واحل ما جرى يف الرُّبِع األوِل من القرن
تلدف يف اجلدوهر   ، ال خيابقةِة السد فاإلسالمية  اليت ه  ُفتاُت لاوِل اخلاِل

كدان الغدازي    وحياَّيِة.التَّ ناتعما حاث يف عهود ما قبل وما بعا الايا
ق، يلجدأ  و يف السداب املغدء  مدع  إذا واجه مقاومة، أو إذا كدان قدا تقاتدل   

، وحدني  مدا يفيداهم   عا سيببجر للقسوِة العظمى يف اإلبادة للبشر واحل
يشدغِّلوَنهم  ن البشدر، و باوسدتع وي تصُيبهم بعُض الرَّةة كدانوا يدامِّرون  

ا فعلتده  مدال. هدذا مد   بًا للكسد  كعبيا  أو يبيعونهم يف أسدواق النخاسدة؛  
ريددق لفددرس واإلغيني واابلاحلضددا ات السددابقة مثددل؛ االشددو يني والبدد
ة  و وسديَّة    وفرنسديَّ انيَّدة  ريطوالرومان واإلمرباطو يدات الالحقدة مدن ب   

 ا.وا واستعباوونهبا رووأملانَّية، وغريهم، كلهُّم غءوا ودمَّ

يف العصر احلاي  ط احدتالل دوٍل وتدامريها ونهبهدا، كدالعراق     
وسو يا وفلسطني بفعٍل حرب ًّ، ودول اخلليج بفعل احتيال ًّ اقتصداديًّ.  
لكددن يف حدداالت مثددل؛ العددراق وسددو يا ط التقليددا األعمددى ألفعددال  

وا الرومان، مثاًل حني دمدروا قرطداج وحموهدا عدن وجده األ ض وبداع      
سكانها الناجني كعبيا. العراق وسدو يا تداََّمرت ُبناهدا التحتيدة بنسدب      
كبرية، وخدرج سدكانها؛ طلبدًا للنجداة عدرب اخلامدة يف دول الغدر  ..        
استعباد حداي  بدأجوٍ  أقدلَّ كدثريًا مدن أجدو  األو وبديني، وحقدوق         
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مهضومة، وتعامل عنصري، إنهدم أشدبه بوضدعية عبيدا تلدك األزمندة       
  ذاتها، و مبا مع مسؤولية أقل من األسياد عمدا كدان يف   ويؤدون األدوا

 املاض  االستعباديِّ الفجِّ.

مثل ذلك حداث أيضدًا يف األندالس وأدى إىل النتيجدة احلتميدة      
باناثا  اإلسالم واملسلمني من تلك البالد. لقدا صداحبت عمليدة قطدع     
الرأس للمعا ضني وسجنهم وتعذيبهم، وتعدذيب اإلنداث جنسديًا كدل     

لتا يخ اإلسالم ، ومل يتوقف هدذا الدنهج كمدا ندرى، وُتقُّدر منظَّمداُت       ا
حقوِق اإلنسان واللِّجاُن الاَّوليَُّة وهيئات األمدِم املتَّحداِة. فقدا احتجدء     
ول ُّ عهِا أهمِّ دولة إسالمية أقا به وجرَّدهم مدن جدء   مدن أمدواهلم مل     

وإمندا اشدةى    يذهب به إىل خءاندة الاولدة أو قنحده لفقدرا  املسدلمني،     
قصو ًا يف فرنسا ولوحات فنيًة مبئات املاليدني، ثدم أمدر بقتدل معدا ض      
سياس  مان  مسامل مل يتنصل من دينه أو جنسيته وتقطيعه، ُقتل بعَا فخ 
ُنصب له مبعرفِة ول ِّ عها اململكة، خادم احلرمني القادم، فقامدت سدرَّية   

ط إخفاؤهدا بينمدا ةلدت     بنِقه وقتِله وتقطيِعة وةِل الِقطِع يف حقائدب 
الرأس إىل الرياض، لتوضع بني ياي حمما بن سلمان اَمدر النداه  يف   
بالد احلدرمني الديت تعتقدل عشدرات اإلنداث املعروفدات باالسدم جملدرد         
مطالبتهن اقوق أساسَّية  مثل؛ السفر وقيادة السديا ات .. وهدذا مدا ال    

ف أمدر القتدل   يوجا فيه شك، وتسبب للمملكة بداإلحراج بعدا أنكشدا   
واالعتقاالت، ونشر الرئيس األمريك  )بايان( لتقريِر اابراته عن هدذا  

، وكانت اابراُت بريطانيا قا استشدعرت ُخطدة   2021الشَّأن يف ما س 
القتل قبل حاوثها، وحذ ت املخابرات السعودية من مغبة األمر، ولكنَّ 
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ت من أ  ولد   اإلجنليء مل حيذ وا الضحية الذي توجه للقنصلية بضمانا
 العها الستالم أو اق  مسية تؤهله من الءواج. 

بدل يطدال    ة والعامدة، لرَّعيالى تسلَُّط حكُّام املسلمني ال يقتصر ع
كدر  يف  ت، وهدذا مدا   لتغديري ن ااخلاصة حني يعا ضون سياسيًا أو حياولو
نسدا هم  ووبندِاتهم   بنا همأون األنالس، كما أن احلكام املسلمني يسجن

حتجدء  ادبد  الدذي    ا حاكم اش آخر احلاالت املنسوبة حملما بنكما يف 
عيددا نفددردتني وأربتددا م هزوجتدده السادسددة وأبنا هددا، وأحتجددء ابنددتني 

بوها يف أليت خطفها امشسة  هّنسجنهما، وال ُيعَرُف مصري أي منهما، و
تده  طدف ابن خىل اَن، ثم ، ومل يعرف مصريها إ2000بريطانيا أغسطس 

وأعادهدا،   2018ام عد بد   دهدا اريدًا ها بدة مدن     لطيفة وهد  يف طريق 
املتحاة  يئات األممصا ت هو، وُيخشى أنها ليست على قيا احلياة أيضًا
ا كم دبد ، هيد  وجدة حدا  زكدن  لتطالب مبعرفة إذا كن على قيدا احليداة.   

ا نيدا وحكدم هلد   بريطا صدلت احلسني، جنحت يف اهلرو  مع أطفاهلدا وو 
ه حسب ف مع أبنائالتصر   سجها القضا  باالحتفاظ بأطفاهلا، كون زو

فدة .. هدذا   يخِة لطياز الشَّد حتجما جا  يف احلكم القضائ  الذي أشا  ال
ريخ، ويصداد   ول إىل املد بالوصد  اهىاحلاكُم اإلما ات ُّ املسلُم الدذي يتبد  

 حقوق أبنائه.

الظُّلُم والعاوان يقع من احلاكم على األفراد واجلماعاِت واملداِن  
ني ُتخالُف سلطانه، وترفض اخلنوع له. كما حاث يف الديمن  والاُّول ح

على يا سلطات اإلما ات والسعودية يف العقا الثان  من القرن احلادي 
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والعشرين. مل تكن هذ  أول، ولن تكون آخر مرة ، اعتاا  همج  ُيسَتغُّل 
املوقعة العظيمة الديت دا ت بدني    فيه الاين أو ُيعترب سببًا للفظائع. هناك

وبدني أهدل املايندة املندو ة الدذين       ش األمويني بقيادة مسلم بن عقبةجي
وخلعدو  وفيهدا اسدتباح     ،متردوا على اخلليفة األموي يءيا بدن معاويدة  

وقاموا با تكا  أفظع اجلدرائم، فقتلدوا اَالف مدن     ،جنود يءيا املاينة
 .ونهبوا األموال، وأحرقوا البيوت، واعتاوا على األعراض ،السكان

 ه اخلليفة األموي يءيا بن معاوية جيشا بقيادة مسلم بن عقبدة وجَّ
ثالثًا، فإن أجابوك وإال فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم  القوَم ادُع وأوصا :

فهدو   أو طعدامٍ  أو سدالحٍ  أو دابدة   ما فيهدا مدن مدالٍ    نهبها ثالثًا، فكلُّاف
أهدل   أن اذ بلَ اخلليفة يف دمشق يف سنة ثالث وستني. كان ذلك نِاللُج

فأ سل إليهم جيشًا كثيفًا وأمرهم بقتداهلم   ،املاينة خرجوا عليه وخلعو 
املتحصدن هنداك بعدا أن أعلدن ذاتده       ثم املسري إىل مكة لقتال ابن الءبري

هدا  خرج إىل حربده أهلُ ف ،على با  طيبة رِةاحلَّ منطقة خليفة. وصلوا إىل
 الغسديلُ  وعبدا اهللت بدن حنظلدة    ،عليهم عبدا اللتده بدن مطيدع العداويَ     

فيها خلق كثري من الناس مدن بدين    َلِتُق عظيمًة ، وكانت وقعًةاَنصا يُّ
من  َلِتمن ُقفمَّ .وسائر قريش واَنصا  وغريهم من سائر الناس ،هاشم

أب  طالب اثنان: عبا اهللت بن جعفر بن أب  طالب، وجعفر بن حممدا   آِل
لب: الفضدل  بن عل  بن أب  طالب، ومن بين هاشم من غري آل أب  طا

بن العباس بن  بيعة بن احلا ث بن عبا املطلب، وةءة بن عبا اللته بدن  
نوفل بن احلا ث بن عبا املطلب، والعباس بن ُعت بة بن أب  هلب بن عبا 
املطلب، وبضع وتسعون  جاًل من سائر قريش، ومثلهم مدن اَنصدا ،   
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 .رفَعد وأ بعة آالف من سائر الناس ممن أد كده اإلحصدا  دون مدن مل يُ   
 لمنهم عبيٌا ليءيا، وَمن  أبى ذلدك أمدر  ُمسد   أعلى  جمربين يع الناساوب

. كان اجليش الشام  يتكدون مدن عشدرة آالف فدا س، أو     على السيف
 باألحرى  اكِب حصاٍن. 

ام، يقتلدون   ثالثة أية النيباينمثم أنهءم أهل املاينة، وأباح مسلم "
وعدن   ن بالنسدا . ويفسدقُ و ،ن مدا بهدا مدن األمدوال    يأخذوفيها الناس و

مدن قدريش    جدو  النداس،  مدن و  ئة ، كانوا سدبعم رِةهري أن قتلى احلَّالءُّ
ف، ُرَع ُيل ، وممن الاملوا جو نصا ، وعشرة آالف من وواملهاجرين واأل

م أن ث وسدتني، ثد  نة ثدال سد ة من ذي احلجد  قنَيَب وكانت الوقعة لثالث 
معاوية،  يا ليءيا بنوعبل خّو يع من بق  من الناس على إنهمامسلمًا ب

جدا  يف  " .ىل مكدة جليش إبدا  وملا فرغ مسدلم بدن عقبدة مدن املايندة سدا       
ما بن علد   حمل” الميةل اإلسلاويف اَدا  السلطانية وا االفخرّي”كتا 

 لثالثدة:  األيدام ا يفايندة  امل بن طباطبا، وهو يتحاث عن اغتصا  فتيات
  يضدمنُ الج ابنتده  وَّزا ذإن كدا  فقيل أن الرجل من أهل املاينة بعا ذلك

ف عذ ا  لقا أحصى أل .رِةاحلَّ ِةقعوت يف تضَّها اُفو يقول: لعلَّ ،بكا تها
  قط.اغُتصبت، ومل يكن االغتصاُ  للعذا ى ف

ماينة ةاة الشَّامية استبيحت بكل معنى الكلمة وبأوامَر واضدحة   
 40ل فيهدا  ، وقت1982من القادِة، استبيَحت من قبِل جنوِد بالِدها عام 

ألف مان ٍّ، ومل تتوقف االستباحاُت يف العامل اإلسالم  بني وقعة احلَّرِة، 
ووقعة ةاة، وما تالها يف  بوع الاول العربية اإلسدالمية. واالسدتباحة،   
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كما اتضح من وقعة احلَّرِة، تتم بةك اجلنود يفعلون ما يرياون من قتدٍل  
يالتهم مدن دون توقُّدع ألي   وتعذيب  واغتصا   ونهب ، وما خيطُر يف ا

حماسبة  على األفعال والنَّهب والسَّلب .. بالطبع ُبوسع اجلنود أن يفعلوا 
اخلري، ويطمئنوا أهل وطِنهم وديِنهم طوال أيام اإلباحِة، ولكِن األعراُ  

 أشاُّ كفرًا ونفاقًا وخساَسًة.
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 احَلَسُن .. خرُي اخللفاِء 

ياة حفيدا   َمت يف حا حتكَّنهَّأأحادي  يباو  ُينَسُب للرَّسول بضعة
ن بعدا   اخلالفدة مد   اة حكممُد احلسن بشكٍل مباشر. احلاي  الذي حيِّا

َسَنًة، ُثّم    ُأّمِت  َثاَلُثوَنِفِخاَلَفُة اْل: "يًابثالثنَي سنة ، ثم يتحَّوُل احلكم ملك
أخرب فيه  نهأل ،ات النيبن معجءم معجءًة وهذا احلاي  يعاُّ "تكون ُملًكا
مدر  ، وخالفدة ع ة أشدهر ثالثد كانت خالفة أب  بكر سنتني و. عن الغيب

بدع   أوخالفة علد    ر سنة،عش سنني ونصفًا، وخالفة عثمان اثنيت عشَر
 ل الدثالثني هد  تكمد  و هرسنني وتسعة أشهر، وخالفة احلسن سدتة أشد  

 أولَح معاوية أصب، وامسشُا اخلاَّعامًا، ولذلك يعترب احلسن اخلليفة الر
 الدذي دفدع   اي  اََخدرُ ما احلأن. بعَا أن تنازَل له احلس ملوك املسلمني

له الرسدول  هو الذي قافُكله  م احلسن؛ ليصبح فرياًا يف التا يخ اإلسال
اي  مع قَّف عن احلا، فتوسجحني أقبل احلسن عليه يركُض، وهو يف امل

ح به بني فئتني صلي نأاهلل  ولعلَّ يا،ابين هذا س أنَّ الصَّحابة، وأخربهم: "
 ". من املسلمني

حني تنازل احلسن عن احلكم ملعاوية الذي  فض مُبايعته كخليفة 
خامس، وأصر معاوية على احلر ، وكان مئاُت آالف املسلمني قا قتلوا 
يف املعا ك بني عل ٍّ ومعاويَة،  أى احلسُن امُلبايع كخليفة  من املسلمني يف 

 أى أن التنازل ملعاويدة، بشدروا ، هدو     معظم أ جا  الاولة اإلسالمية،
السبيل الوحيا لوقف التَّقتيل الذي ساد بني املسلمني، وتهايا الاولدة،  
وةاية ثغو ها. على األ جح أن حاي  جاِّ  الرسول كان حاضرًا أمام 



- 274 - 
 

عينيه منذ باايه االقتتال بعا مبايعة والا  عل ٍّ كخليفة ، فحققده كدالتءاٍم   
  جاَُّ  معجءة، وقا علم بالغيب يف هذ  احلالة أيضًا.أدبً ، ولتأكيا أنَّ

رياًا يف فليت جعلته اعائِم اَّعظمُة احلسن قائمة على العايا من ال
علد  كخليفدة،    ُمباَيعدةَ  لشَّام االتا يخ اإلسالم ِّ. حني  فض معاوية يف

بقَّيدُة بدالد    م؛ اذ كانتو الشاغء أعاَّ األخري، أبو احلسن، اجليوش وقر 
كن معاوية لبن عفان،  عثمان قتلماملسلمني قا بايعته كخليفة  ابٍع بعا 

ن اخلليفدة اجلايدا   مد ن املطلو  ِة أجَُّاالطَّامَع يف اخلالفة  فض امُلبايعَة 
الشدام علدى    ، وحرض أهدل أواًل مانقبل مبايعِته الَقصاُص من َقَتَلِة عث

بدل  هندا وق جا.   املسد بواطلب الَقَصاِص، وعلق قميص عثمان على أ
اِم علدى  َام اإلقدا َعد الدِا   ن ومد أي أشتباك  بني املسلمني طلَب احلسدُن  
 نه. يف شأ هللالقتال، وترك معاوية حلاله حتى يقض  ا

إن مثل هذا الرأي والطَّلب من الولدِا أل   مبقداا  اإلمدام علد      
ومكانته ليس باهلني، وقا أصر علد  علدى غدءو معاويدة يف الشدام، ومل      

سن عن أبيه، ولكنه وقف معه، وواصل نصدحه بدالكف عدن    يتخلى احل
املسدلمني، فأ سدل   بو  علدى األقداليم  مالدهِ عَُّب يستنصدرُ  عل  باأاحلر . 

 سالة إىل أب  موسى األشعري يف الكوفدة، وإىل عثمدان بدن حنيدف يف     
مدنهم   البصرة، وإىل قيس بن سعا يف مصر، وإىل واليه يف اليمن يسدتماُّ 

، هو اَخر عبا اهلل بن عباسابُن عمِّه؛ لفه يف ذلك اخاملاد هلذا األمر، و
يا أبِت، دع هذا فإن فيده  "، وجا  إليه ابنه احلسن وقال له: لكن علًيا أصَر

. فلم يقبل منه علد  هدذا   "سفك دما  املسلمني، ووقوع االختالف بينهم
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واستعا للخروج إىل الشام. استخلف علدى   ،النصح، وأصر على القتال
ن أخيه قثم بن عبداس، وجهدء اجلديش للخدروج، فكدان علدى       املاينة اب

أن من امليمنة عبا اهلل بن عباس، ومل قنعه اخلالف يف الرأي مع ابن عمه 
وعلى امليسرة عمرو بن أب  سلمة، وعلدى املقامدة أبدو     ،خيرج ليساعا 

 راح.راح، وهو ابن أخ  أب  عبياة بن اجلَّليلى بن عمرو اجلَّ

توجًهدا إىل  ُم بداجليش  تعا للخروج مدن املايندة  عل  يسكان بينما 
حاث يف مكة أمر مل يكن متوقًعدا فغّيدر مدن خطتده. كدان مبكدة        ،الشام

السياة عائشة أم املؤمنني، وزوجات  سول اهلل أمهات املؤمنني اللدوات   
 بقيتهربن إىل مكة قبيل وبعيا مقتل عثمان، عاا السياة أم حبيبة، فقا 

. تواجا يف مكة أيضًا طلحدة  ل بعا موت الرسول افضة أي تنق باملاينة
بن عبيا اهلل، والءبري بن العوام، واملغرية بن شعبة، ووصدلها يعلد  بدن    
أمية التميم  الذي كان والًيا لعثمان على اليمن، وملا حاثت الفتنة جا  
إىل مكة، ومعه ستمئة من اإلبل، وسدتمئة ألدف د هدم مدن بيدت مدال       

األمدر وصدا     سدةِ ااَ الصحابة، وبداأوا يف مُ اليمن. واجتمع كل هؤال  
 أيهم مجيًعا د وكانوا قدا بدايعوا علًيدا د أن هنداك أولويدة ألخدذ الثدأ            
لعثمان، وأنه ال يصح أن يؤجل هذا األمر بأي حال من األحوال، وقدا  

...  ن طلحة بن عبيا اهلل، والدءبري بدن العدّوام   اتءّعم هذا األمر الصحابي
اليت أنتصر فيها عل ، وقتدل مدن    امًة ملوقعة اجلملمق أُيوصا  هذا الرَّ

الطرف اَخر صحابة منهم طلحدة بدن عبيدا اهلل والدءبري بدن العدوام.       
األوىل خاجية بندت خويلدا،    أ  زوجته وابُن ،النيب ِةبن عمَّ"والءبري هو ا

وزوج أمسا  بنت أب  بكدر، أي؛ أن عائشدة خالتده، كمدا أنده حدوا ي       
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أصحا  الشو ى  ِةواحا الستَّ فه يف اإلسالم،أول من سلَّ سيو الرسول
، فاختدا وا  ليختا وا اخلليفة من بعدا   ؛عمر بن اخلطا الذين اختا هم 

يف  باخلالفة ُبويعالذي  بريعبا اهلل بن الءُّوهو أبو يًا، عثمان وأغضبوا عل
اجلءيرة العربية منافسًا ليءيا بن معاوية، ومتركدء يف مكدة تسدع سدنوات     

  للهجرة(. 73صر  احلجَّاُج وقضى عليه عام حتى حا

ىل أم إ  ظهر عل ، جدا و رة،بعاما حصَلت موقعة اجَلَمِل يف البص
ال إ، مددا أ دُت ولددك": الددت، فقددال: غفددر اهلل لددك، قعائشددة املددؤمنني
البصدرة   يف  وهد  أعظدم دا   ،لفخ. ثم أنءهلا دا  عبا اهلل بن "األصالح

 ،يعتهاحبت به وب ها و زاولطلحات، على سنية بنت احلا ث أم طلحة ا
ن من ناالا   جلني ين بالبأني وجلس عناها. فقال  جل: يا أمري املؤمن

أن ومئدة جلداة    منهمدا  اًلكد عائشة، فأمر القعقداع بدن عمدرو أن جيلدا     
إىل املاينة  شةم علّ  عائاإلما  د ففعل القعقاع. ثم ،جيردهما من ثيابهما

ن ثدل مدروان بد   مألسدر،  ان املوت ومد  معءزة مكرمة مع الذين جنوا من
فع لده  شد  اذتباعده،  أحا من  أاحلكم إذ مل يؤذ  عل  بن أب  طالب، وال

ندع  ملقدا   حداث.  هذا ماو، ليطلق سراحه ؛احلسن واحلسني عنا أبيهما
ذا األمدر  ملوقعدة، وهد  هدذ  ا  يف عل  السَّيب، وأخذ غنائم مدن املهدءومني  

 .لقبسوف يتسبب له مبشاكل وخالفات يف املست

موقعِة اجَلَمِل واصل عل  االستعااد، وسا  مدن البصدرة إىل    بعا
الشام، وكان جواسيُس معاويَة خيربونه بالتطو ات والنَّوايدا أواًل بدأوٍل،   
 فحرك قواته والتقى اجليشان يف ِصفِّني. كان يف جديش علد ًّ الصدحاب ُّ   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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أن "..  حيرض اجلنا ويشدجعهم:  فقال بصفنيقام  الذي عبا اهلل بن بايل
وصدال علديكم بداألحءا      ،ندازع األمدر أهلده    معاوية بن أبد  سدفيان  

كان على عبدا  "الشعيب:  وذكر ".وأنتم واهلل على احلق فقاتلوا ،واألعرا 
، الشدام أهدل   ن فكدان يضدر ُّ  اومعه سديف  ،ناد ع نيبصفِّاهلل بن بايل 

ودهداة النداس    ،وقال عبا الرزاق عن معمر عن الءهدري ثدا ت الفتندة   
 ثقيفومن  ،وعمرو بن العاص معاوية بن أب  سفيان قريشفمن  مخسة

عبدا اهلل   املهداجرين ومن  ،قيس بن سعا نصا األومن  ،املغرية بن شعبة
  ".بن بايل بن و قا 

ام على أهدل الشد  اسدت ف، يلبن بدا  عبا اهلل تلُقاشتَّات احلر ، و
ا إجفااًل وأجفلو ،نةامليم بِلنكشفت صفوفهم من ِقاعلى أهل العراق، و

يسدتقام   ن ُحنيف أنسهل ب ل أمر ع لتعايل الوضع ؛شاياًا. يف حماولة
خيل عظيمة،  ل الشام يفوع أهمجهم من كان معه لريِفَا امليمنة، فاستقبلت

تصدلًة  مهدل العدراق   يمندة أ ت مفحملت عليهم، فأحلقتهم بامليمنة، وكان
ة إىل نتهدت اهلءقد  انكشدفوا  اا مبوقف عل  يف القلب يف أهل اليمن، فلم

يضًا، فلم أن امليسرة ع ُرَضُم نكشفتافعل ، فإنصرف قش  حنو امليسرة، 
 يسرة.حاها يف املبيعة و ين بيبق مع عل  من أهل العراق إال بعض من 

ان النبل قر وك ، بيعة رة حي يسأنتقل عل  ومعه بنو  من القلب حنو امل"
  علد  ذلدك،   نفسه، فيكدر بيقيه  من بني عاتقه ومنكبيه، وما من َبنيِه إال

ل ذلدك،  يدا  إذا فعد  ب يأخدذُ وم، نه وبني أهل الشافيتقام عليه وحيول بي
 فيلقيه من و ائه. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
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 أةدر كدان  و، الةاجع أثنا  يًااإلمام علأبصر أةر، موىل بين أمية، 
 ك! فأقبدل أةدرُ  ن مل أقتَلد أاهلل  ينالكعبة قدتل  دى: عل ٌّ و  ُّاشجاعًا، فن

ر، ةد ، فقتلده أ ضدربتني  لفدا ن مدوىل علد ، فاخت  احنو ، فخرج إليه كيسد 
 ع أةر، دعت يف جيب ا  فوقي . ما عل يِفليضربه بالسَّ ؛وخالط عليًا

نكبيه مأل ض فكسر ار  به ض ثم ،وةله على عاتقه ،هعن فرِس ُهفجذَب
ذا أتيدا  إافهما حتدى  سيأ  برباايه، وشا ابنا عل  حمما وحسنٌي فضوعُض

بدين، مدا    : ياسناحل سأل عل ٌّ عه.معليه، فأقبال إىل أبيهما واحلسن قائم 
مل  ."ؤمننيا أمري املين  افيكن: منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟ فرد احلس
ويذوُد  ف مع والا عم؛ يق، نيكن احلسن متهو ًا حتى يف أشا الساعات

كاندت   و ، حتدى لدو  واحلدر  قتدل عنه، ولكنه مل يكن مولعًا بالقتدال وال 
 .يضًاستؤدي إىل السلطة، وهنا التَّفُُّرد أ

 لولدا   م علد ِّ مدا ا كدان سديحاث لدو أسدتجا  اإل    لنتصو  مداذ 
لو مل يهداجم، أو   اسة! وماذا للرئلبًااحلسن! وماذا لو مل يقتِّتل الءعما  ط

ك منذ لنتصو  ذل عاوهم!م ليتآمر القادة على بعضهم ويبيعون ضمريه
يدن ومداذا   حلاضدر .. ا ومندا ا ى ي ربة احلسن الفرياة اليت مل تتكدر  حتد  

نتصدو  ذلدك   لا ة؟! حلضد املسلمني على سدلم ا سيكون موقع العر  و
 لفتنة.تلك ا تهاوحنن نطالع االحااث والنتائج اليت خلق

فانوا منه يرياونه، ولكن  يهعل  وبناإلمام أنتبه أهل الشام ملوقع 
مدا  ": خوفدًا عليده   ما تسبب قربهم منه يف سرعًة مشيته، فقال لده احلسدن  

وا لعاوك مدن أصدحابك؟   ضّرك لو أسرعت حتى تنته  إىل الذين صرب
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فقال عل : يا ُبَنّ ، أن ألبيك يومًا لن يعاو  وال يبطئ به عدن السدع ،   
ه إليه الوقوف، أن أباك ال يبال  أن وقدع علدى املدوت أو وقدع     رُبوال يقِّ
بهم األشة  . قبل أن يصل عل  وبنو  إىل  بيعة يف امليسرة مرَّ"عليه املوُت

ف مع عل  منذ موت اخلليفة عثمان، وهو مقاتل مشهود له وق النخع ،
هدؤال    ئِتافقال له عل :  وهو من ضمن املتََّهمني بقتل اخلليفة عثمان،

وهديج   ،رون مدن املدوت؟ ذهدب األشدة للفلدول     القوم فقل هلم أين تفُّ
الناس خلوض الصعا  فتبعو  وكروا معه وصا وا يكشفون كتائب أهل 

العصر واملغر ، وسدقط آالف  ما بني  وازِنالشام حتى حققوا بعض التَّ
ٌة، إذا طأطأهدا  نيَّد االقتلى من اجلانبني. كان بيا األشة يومئدذ  صدفيحٌة ق  

، وإذا  فعها يكاد يغشد  البصدر شدعاُعها، وكدان     ِخلَت فيها ماً  ينَصبُّ
مقنعًا يف احلايا، وهو مدن أعظدم الرجدال وأطدوهلم، وخطدب األشدة       

س، واسدتقبلوا  النواجذ من األضدر َعّضوا على ا"ضًا أصحابه فقال: حرُِّم
القوم بَهاِمكم، فإن الفرا  من الءحدف فيده َذهدا  العدء والغلبدة علدى       

. ثم ةل على صفوف "وذل احلياة واملمات، وعا  الانيا واَخرة ،ألف  
 فأحلقهم مبضا   معاوية. ،أهل الشام حتى كشفهم

راح مددن األمل واجلدد ة يف شدداَّ تلددك الليلددة بددات أهددل املعسددكرين
ن بعضهم، ايسمعون اصطكاك أسن اُسإذ كان النَّ ،وشاة الربد ،والقتلى

أصحابه أن يستعاوا للقتدال واحلسدم    بن أب  طالب عل اخلليفة دى اون
فسأل معاويدة مستشدا   عمدرو بدن      ،يف الصباح. مسع أهل الشام ذلك

"واهلل قال عمرو بعا تفكدري:   .وسيكون مما يرى له ارجًا العاص أن جيَا
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عددك إليددك بدده مجعهددم، ويددءداد مُج رُقإىل أمددر أفِّدد ئَتدعددوهم أن ِشددأل
 اجتماعًا، أن استجابوا لك اختلفوا، وأن  فضوا اختلفوا."

سدماع هدذا   للدهفًا  مت "وما ذلك يدا عمدرو؟" سدأل معاويدة عمدرو     
 املخرج.

، ثم تاعوهم إىل ما فيها، فدواهلل لدئن قبلده    فُعَةُف باملصاحِف "تآمُر
. فدداعا معاويددة "  ليكفرندده أصددحابهه، ولددئن  دَّعندده مجاعُتدد لددتفةقنَّ

باملصحف، ثم أخرج به بن هندا يف الصدباح البداكر بعدا أن أفهمده مدا       
دى: اهلل اهلل يف دمائندا  اينادي وأين. وقف بن هندا بدني الصدفني، ثدم ند     

ا مسع الناس ذلك ثا وا إىل ودمائكم الباقية، بيننا وبينكم كتا  اهلل. فلمَّ
، ودعاك إىل كتا  اهلل، فأقبل منده.  قالوا: قا أعطاك معاوية احلقَّف ،عل 

رفع املصحف والقول: بيننا وبيدنكم  ببن هنا، صاحب معاوية،  واستمرَّ
هذا املصحف، ثم تال: " أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبًا من الكتا  يداعون  
إىل كتا  اهلل ليحكم بينهم، ثم يتوىل فريق مدنهم وهدم معرضدون". ثدم     

، وهدو صدحاب ٌّ،   دى: لسنا فا س ولستم الروم. فلما مسع األشدع  ان
: واهلَل ال نأت  هذ  أباًا، ونرضدى  لعل  قال ومن كبا  أمرا  ذلك اليوم،

معك حكم كتا  اهلل، أو ال نقاتل معك. وتابعده أشدراف أهدل الديمن     
)االشعت هو زوج أخدت  مؤياين، و كنوا إىل الصلح، وكرهوا القتال. 

قاتدل   ،عثمان بن عفدان يف عها  ناأذ بيجية وتوىل والصايق أب  بكر ال
ما مَّ لعطاِ يف ا خالا بن الولياوكان ممن أجءل هلم  القادسيةو الريموكيف 

للهجرة بعا وفداة   40عام  االشعت تويف  .عمر بن اخلطا ثا  غضب أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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، أمَّدا  احلسن بن علد  عنا زوجة بنته اعل  بن أب  طالب بأ بعني ليلة و
 ابنه عبا الرَّةن فقا ثا  على األمويني وواجهه احلجَّاج الحقًا(.

أن  َرآَخد  ِبهنا بطيد ن أ دف بو ،واصل معاوية الاِّعايَة النَّفسَّيَة
دى: يا أهل ان نيَفالصَّ ان بنيكذا أهل العراق، فأقبل عليهم حتى إ يكلمِّ

بينكم أمو  وانت بيننا كنه قا إص، العراق، أنا عبا اهلل بن عمرو بن العا
 فتم، وأن تدكُ رفنا وأَسد  أسدرَ اهللو، فقدا  يِنللداَّ  للاين والانيا، فإن تُك

موندا إليده   لو دعوُت ناكم ألمٍرقا دعو، و ُطوأعَذ نا فقا واهلل أعَذ ،نياللاُّ
 فداغتنموا هدذ    اهلل، وإال ذلك مدن فد ، ضااكم الرِّيَّانا وبناكم، فإن مجَعأَج

قلدا  القتيل، فإن بقا  امل بها سَ ِن، وُي َّش بها احلنِعاهلل أن ُي ، لعلَّرجَةلُفا
  بعا اهلالك قليل.

ن قال إنده كدا  ووِت، لصَّتعَّرَف عل  بن أب  طالب على صاحب ا
ن أنكشدفوا،  أايعة بعَا ال للخإُة حيا   باألمس بسيفني، وما هذ  الاَّعو

وا كثريًا، وهنا ا ض واختلفيم ومعتحكلكن مجاعَتُه انقسموا بني ُمؤيِّا  لل
قرأئده، وعداد   و الُقرآن َفَظِةن َحمباأ انشقاُق اخلوا ج وهم مثانية آالف 

إىل   لدو اسدتمع علد    معهدم.   اتبعا حماوأ بعة آالف  منهم إىل الُكوفة 
نشقاق، وما القتل واالولقتال ا انصيحة ابنه احلسن وطلبه ملا كان كل هذ

ِم ني احُلكتدا بد تفدرد   وسدن  تبعه من مآٍس، وهذ  مدن دعدائم عظمدة احل   
 واخُللفاِ .

اضطرَّ عل ٌّ للموافقدة علدى التحكديم، ولكدن اخلدوا ج باشدروا       
ئِم، وشعا ات  مثدل؛ إنده تدرك الرجدال حُيكمدون يف      بالتَّعرُِّض له بالشَّتا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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كتا  اهلل، أي أن الكتا  ينصُّ على خالفته، وإنه تهاون، وكدان جيدب   
االستمرا  يف القتال. عناما جدا  موعدا التَّحكديِم مل يتوصدل احلكمدان      
التفاق على شخص للخالفة، واتفقا على ترك األمر لعام كامل؛ ليقدر   

أن يكون اخلليفة، وأنه يف هذ  األثنا  حيكم  صحابة الرسول من يرياون
كل من عل  ومعاوية ما حتت إمرته من أ اٍض. يقال أن اخلليفة مل يعجبه 
هذا احلكم، وأخذ يستعا؛ خلوِض احلرِ  ضا أهدل الشدام مدع وجدود     
معا ضة من مجاعة، وتأييا وحتريض من أخرى، بينما كان جيش معاوية 

سن وعبا اهلل بدن عبداس ضدا  ايدا     وأنصا   متفقني مطيعني. كان احل
احلر ، وكان األشة النَّخعد ُّ ومجاعدة مَّمدن شدا كوا يف قتدل عثمدان،       
وانضموا جليش عل  حيرضدون علدى احلدر ؛ خلدوِفهم مدن نتيجدة أي       
اتفاٍق، اذ ال ُباَّ من القصاص منهم على قتلهم للخليفة عثمان بن عفان. 

 عدن اخلليفدة، و ابدَط مدع     وللتذكري فقا كان احلسن من أشا املداافعني 
عثمان يف بيته طوال أياِم احلصا ، و د عنه بالسَّيِف، ومن ِشبِه امُلؤكا أنه 

 يكر  األشة ومجاعته املنطوين يف جيش أبيه. 

أثنا  االستعااد و ييش القوات جمادًا، وقبل حتدرُّك علد  للشدام    
هم وصلت أخبا  عن قتل شنيع ما سه اخلدوا ج ضدا مسدلمني، وبقدر    

لبطن أمرأة  حامل، وتكرا  ترهيب الناس اَمنني. طالبهم اإلمدام علد    
بتسددليم القتلددة فددأبوا، و فضددوا كددل الَوَسدداطاِت، وكددانوا قددا  فضددوا 
االنضددمام إىل جدديش علدد  امُلتوِّجددِه إىل الشددام بددالرُّغم مددن أندده سددبب 
أنشقاقهم يف األصل. حاث اللقا  بني عل  واخلوا ج يف النهروان عدام  

هجرية، ونصب هلم عل   اية أمان ملن يستسلم، لكن حوال  ألدف   38
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منهم  فضوا التَّراُجع فتََّمت إبادتهم. املهمُّ هنا أن التَّصُّاع يف جبهة عل  
وصل إىل د جة عام مشا كة عبا اهلل بدن عبداس يف موقعدة النَّهدروان،     
وإمنا أ سل قوات دعم من البصرة، و فض األشةاك يف القدواِت لغدءو   
الشام ُمجادًا، وبعا ذلك أخذ أموال خءينة البصدرة، وأنتقدل بهدا ضدا     
 غبة ابن عِّمِه إىل احلجاز، واعتكف هناك القتال، وهذا ما مل يكن ِبُوسِع 
احلسن ِفعلُه. ) واية ةل أموال البصرة و دت يف نهج البالغة، ومصاد  

 أخرى( 

ومواصدلة   عادوا من معركة النَّهروان إىل معسدكرهم لالسدةاحة  
املسري إىل الشدام ِضداَّ معاويدة، لكدن أصدابهم اخُلدذالن، ووصدلت إىل        

قالوا لعلد : "يدا أمدري    و زعمائهم صر  نقود معاوية ووعود ، فتحججوا
فدا جع   ، ماحندا  نُةت أسَّاملؤمنني لقا نفات نبالنا وكلَّت سيوفنا، ونصَل

هد  الديت كلدت     نا... فأد ك عل  أن عدءائمهم ِتاَُّع بأحسِن بنا فلنستعاَّ
لون من معسدكر  عائداين إىل   وليس سيوفهم، فقا باأوا يتسلَّ ،ووهنت

بيوتهم دون علمه، حتى أصبح املعسكر خالًيدا، فلمدا  أى ذلدك دخدل     
صا  حيثهم على التعبئدة،   .إىل الشام" نكسر عليه  أيه يف املسرياو ،الكوفة

ن أن تنتصدر  عل  أن هؤال  القوم ال قكد  وأد ك اإلماُموهم يتباطؤون، 
فقال هلم:  ،ومل يستطع أن يكتم هذا الضيق ،بهم قضية مهما كانت عادلة

اعون إىل واغدة حدني ُتد   وثعالدب  َّ  ،عدةِ رى يف الاَّالشَّد  ما أنتم إال أسوُد
 بكدم، وال ذي عدءٍّ   صدالُ ... وما أنتم بركدب يُ  وما أنتم ل  بثقة  ،البأس

وال  ،نكدم تكدادون  إأندتم،  حشاش احلر   لبئَس اهلِل إليه، لعمُر صُمعَتُي
كل ذلك كان قكن تفاديده   "..أطرافكم وال تتحاشون وتنتقُص ،تكياون
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لو استمع اإلمام إىل ُنصِح ابنه احلسن بامليِل إىل السالم قبدل أي حدر ،   
أو لو حسم أمر  منذ الباايده، وسدلََّم قتلدة عثمدان، واقدتصَّ مدنهم، أو       

إىل احليلدة يف التعامدل مدع    واصل احلر  ضا معاوية دون تردد، أو جلأ 
 معاوية.

هجرية هجم ابدن   40م يف فجر احلادي والعشرين من  مضان عا
ن منقوعدًا  به بسيف كاا، وضرسجُملجٍم على عل ًّ وهو يف طريقة إىل امل

من كان القتل ضد  الثة أيام.بعا ث سنلثالثة أيَّام يف السُّم، ومات أبو احل
و ابدن  دمشق وعمدر  وية يفعافة ومُخطة من اخلوا ج لقتل عل  يف الكو

شدال  بدن ُملجدم ف  فيقا ا كن لالعاص يف مصر يف يوم واحا حاد سلفًا، 
ندازع املدوت   سن، وهو يبنه احلالَ وجنح هو. املهم جاًا هنا أن اإلمام أب

! وبالفعل   وجثَّته!ه بقربصومأن يافنه يف مكان جمهول حتى ال يعب  خ
ة ابنده  وص  بتوليُيفض أن  ه أن حتى اَن ال يعرف أين ُدفن عل . كما
ولكدنهم   م من بعداي، ا أمركبرواحلسن خليفة من بعا ، وقال للقوم تاَّ

ة، ومشداكل  نقِسدم ُم فو ث أمًَّة اختا وا احلسن خليفة يف يوم موت أبيه،
 يف كل مكان.

كان معاوية يرسل غا ات على األطراف قبيل وبعا موت علد ،  
إىل مكدة واملايندة؛ إلجبدا  سدكانها      وقا أ سل بسر بن أ طاة مع قوات

على مبايعته يف الشام، فقام بسر هذا جبرائم قتل وذبح، وهر  منه كبا  
القوم هناك، ثم توجه إىل اليمن، وكان عليها عبيا اهلل بن عبداس الدذي   
هر  هو اََخُر من وجه بسر، وهناك سبى نسا  املسلمني فكانت هدذ   
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سلمات، )سيتكَّرُ  األَمر مع يءيا ابن أول مرة يسيب فيها مسلمون نسا  م
معاوية الذي استباح املاينة املنو ة، ومع غريهم مرو ًا ادرو  القبائدل   

 يف اجلءيرة، وحتى مما سات داعش يف سو يا والعراق(.

قبيل موت عل  ومبايعة احلسن خليفة يف الكوفة حتََّرك جا ية بن 
بيعة أهلدها ملدن    جا يةأخذ وإىل معاوية، قاامة إىل مكة فهر  بسر منها 

يع أهل الكوفة، فقا وصلهم خرب إصابة اإلمام عل  بن أب  طالب، ثم اب
، وقا عرفوا إنهم يبايعون احلسدن  املنو ة أخذ بن قاامة بيعة أهل املاينة

يف أهدل الكوفدة    ِبَطبن عل . وكان اإلمام قبيل اغتياله قا أكثر من اخُل
 علد   ت معاوية،  وهدادهم اإلمدام  بعا أن أ سل فرق القتال لصا غا ا

عنه  و معرضنيأ ين لهصرأكانوا منابأنه خا ج إىل لقا  أهل الشام سوا  
اليدائس مدنهم    كعادتهم، فخجل زعمداؤهم وخدافوا أن يفعلدها اإلمدامُ    

وخيرج وحياًا للقا  أهل الشدام، فيصديبهم العدا  اجللدل بدني القبائدل،       
با دا  الشدام. بعدا مدوت     اوا له ثالثني ألفدًا وخرجدت طالئعهدم    فجنَّ

عه البعض على مواصلة اخلروج بهدذا  وأخذ البيعة للحسن شجَّ ،اإلمام
، وهدو يعلدم   بهدم مدةدداً   احلسدن  اجليش ملواجهة أهل الشدام، فخدرج  

، وكان معاوية قا عرف بروج طالئع جيش عل  نواياهم وعام اتَّفاِقهم
هدة. يف املداائن   فأ سل طالئع جيشه با ا  العدراق للمواج  ،قبل اغتياله

واختلفوا عليه، فاخلوا سرادقه، ونهبوا  ،احلسن فيما بينهم اختلف جنُا
ونهبوهدا أيضدًا،    ،فو ، و مو  عدن سدجادة جيلدس عليهدا    حمتوياته، وعنَّ

لكدن   أبدوك.  رَككمدا أَشد   وهو يصر : أشركَت ؛ ليقتَله،اهمأُح نُهوطَع
 الطعنة جاَ ت يف ِو ِكه.
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ن ب وهو املختا  ،لعراقاعة ر أحا شيفكَّ ، ويف أجوا  الفوضى،هنا
 ؛ويسدلمه  ، حلسن بن علوثق اُي وهو أن ،يف أمر خطري أب  عبيا الثقف ُّ

كدان  د الثقفد  و ن مسدعو بعا طمًعا يف الغنى والشرف، فقا جا  عمه س
لغندى  اك يف لد  ل: هد عمده فقال ل عل ،اإلمام على املاائن من قبل  ًااليو

عاويدة،  ممن بده إىل  وتسدتأ  سنق احلوِثوالشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: ُت
 صدلى اهلل  نت  سدول اهلل ابن ب لىب عه: عليك لعنة اهلل، أِثفقال له عمُّ

ىل سينضدم الحقدًا إ   )املختدا  هدذا  . بئس الرجل أنت قُهوسلم فأوُث عليه
 ق(.ا يف العراه حاكمَفسخالفة الءبري، ثم ينفصل عنه، ويعلُن ن

ينتظدر   نِاعياا عن اجُلاائن بملد إىل افقا احلسن األمل يف القوم فعا
لح الذي ستجابة للصا ؛ويةعاممن هناك مع  ، وتواصَلحُهأن يتعافى جُر

ين ثد  حداول احلسدني   لبيعة.اخذ عرضه عليه منذ أول  سالة بينهما بعا أ
ن بعدا  عاوية للحسد تجا  ماس، وُهَتعن الصلح ولكنه أسَك احلسن أخيه

شده أن   مقامدة جي سعا يف بن من قيس، فطلب احلسن ٍلُسوُ  بات اَتمُك
ا وا ختد ا هدا النداس  أيُّ اس:ياخل يف طاعة معاوية، فخطب قيس يف الند 

مام. فأختدا   إ غري نأو القتال م (، )معاويةضالٍل أماِم خول يف طاعِةالاُّ
 .وبايعوا معاوية ،الناس اإلمام الضال

 اغتيدال  قبدل معاويدة   معأهل العراق  كان احلسن يعرف بتواصل
 ونويتلق ،عل  اَمتب معاوية أيَّة. كان بعضهم يكِاتيعامببعا ، بعا و بيهأ

يا  وقهداون لده. وبعدا أن بدايعوا احلسدن كداتبوا معاويدة يبلغوندة         اعط
مامهم اجلايا ويستقامونه، وغريهم  حدل إىل الشدام يبايعونده    إبضعف 



- 287 - 
 

فلدم   أو يتَّهدو ،  رب معاويدة حتى يعودوا الحقًا يف  كابه. مع ذلك مل يتجَّ
وإمندا اسدتقبل أوىل  سدائل احلسدن      تكن طباع أهل العراق ختفى عليده، 

كتب إليه بعا أخذ  بيعة أهدل العدراق يداعو  إىل الطاعدة،      حني بالرفق
بهداو    وةل هذ  الرسالة جنا  بدن عبدااهلل األزدي. أجابده معاويدة    

 بداألمر، وأضدبطُ   بأنده لدو علدم أنده أقدومُ      ودون توتر وشتائم و فض،
بالسياسة، وأقدوى   على املسلمني، وأعلُم للعاو، وأحوُا ، وأكيُاناِسللَّ

على مجع املال منه، ألجابه إىل ما سأل ألنه يرا  أهاًل لكل خدري. وكتدب   
معاوية أيضًا أن أمر  وأمر احلسن شبيه بأمر أب  بكدر وعلد  بعدا وفداة     
الرسول. وبهذا يقول معاويدة أنده يعدرف مقدام آل البيدت كمدا عرفهدا        

. وبالطبع أكدال معاويدة   هم لن ينتقَصوأن حقَّ ،ان أبو بكر وعمرالشيخ
باالضافة هلذ  الكياسدة حدرص    .للحسن الوعود املالية اَنية واملستقبلية

معاويددة علددى اطددالع جنددا   األزديِّ علددى االسددتعاادات احلربَّيددة،    
 والُقا اِت يف الشام.

َطعندِه، وثدو ة   بعدا   من يءو   من وفود العراق َُصا  احلسن ُيبلِّ
: أنتم أكرهتم أب  على احلر  وأكرهتمو  علدى  مجاعته عليه يف املعسكر

وهداهم وجدوهكم وأشدرافكم     ،مو حكيم، ثم اختلفتم عليه وخدذلتُ التَّ
يعني. فال تغرون  عدن ديدين. يف   اأو يكتبون إليه مب ،يفاون على معاوية

ر وعبا الرةن عبا اهلل بن عامكاًل من هذ  األثنا  أ سل معاوية للحسن 
با  بنيدل مدا يريدا. مدن جهتده      بن مسرة فعرضا الصلح وأحلا عليه و غَّ

وحممدا الكنداي ليسدتوثقا مدن      ،ن اأ سل احلسن عمرو بن سلمة اهلما
معاوية، فحصال منه على كتا  باأ  بتقايم اسم احلسن: إىل احلسن بدن  
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 ،لعهاية اعل  من معاوية بن أب  سفيان، وعرض عليه ثالثة أشيا : وال
ألف ألف د هم، وأن يةك لده كدو تني يف فدا س يصدنع      سنويًا ومرتبًا

ولايه  ،ع خليفةَياُمبأصاًل بهما ما شا . مل يكن هذا ما أ اد  احلسن، فهو 
، ولكنه احتفظ بهذا الكتا  وطالب معاوية وأقطا  أخرى العراق وماهلا

ا   تأمني النداس. أ سدل احلسدن هلدذا الغدرض أحدا أقد        ؛باملءيا، أي
معاوية، بل ابن أخته، وهو عبااهلل ابن احلا ث بن عبا املطلب، وقال له 

 .يعناكاالناس ب نَتئت خالك وقل له أن أمَّااحلسن: 

هذا بالضبط ما مل يكن معاوية حيلدم أن ينالده بهدذ  السدرعة، أن     
يتنازل احلسن ويصبح هو اخلليفة، فطلب طوما ًا فا غًا وختم ووقدع يف  

البدن أختده: اكتدب مدا شدئت. جدا  عبدااهلل إىل احلسدن          وقال ،أسفله
بالطوما  الفا غ املختوم فكتب فيه احلسن: هذا ما صاحل عليده احلسدن   

يدة أمدر   بن عل  معاوية بن أب  سفيان. صاحله علدى أن ُيسدلم إليده وال   
املسلمني على أن يعمدل  فيهدا بكتدا  اهلل وسدنة نبيده وسدرية اخللفدا         

ملعاوية أن يعها ألحا من بعدا ، وأن يكدون    وعلى أنه ليس ،الصاحلني
األمدر شدو ى، والندداس آمندون حيدد  كدانوا علددى أنفسدهم وأمددواهلم      
وذ ا يهم، وعلى أال ُيبغى احلسن بن عل  غائلدة سدرًا وال عالنيدة وال    
خييف أحاًا من أصحابه. شها عبا اهلل بن احلا ث وعمدرو بدن سدلمة.    

ليشدها عليده    ؛إىل معاويدة  وعاد ابن احلا ث بالكتا  من عندا  احلسدن  
لح على هذ  األسس. لكن احلسدن كدان يظدن    أصحابه، ففعل، وط الصُّ

وهدذا الكتدا  يكملده، بينمدا اعتدرب       ،أن الكتا  األول سا ي املفعول
معاوية أن الثان  الذي كتبه احلسن يلغ  األول، إذ وضع فيده مدا يريدا    
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ملقر  للحسن يف الكتدا   وال أكثر. الفا ق بني الكتابني هو املبلَ املال  ا
ية العها الديت عرضدها معاويدة    ومل يرد يف الثان ، والتغيري يف وال ،األول

  .طالب بالشو ى باياًل يف كتابه الثان  ه )أي احلسن(على احلسن، ولكن

ال ف علدى املد  االختال، فد معاوية إىل الكوفة مطمئندًا جدااً   حضر
ؤجدل حتدى   ُممرهدا  أو ،ايسهل حله مع احلسن، والشو ى متفدق عليهد  

وبايعوا  ،هالناس مثل ة وفعليعاوب ،قوت معاوية. استقبل احلسن معاوية
الكديس   اس أن أكديس ها النفقال: أيُّ ،معاوية. وخطب احلسن يف الناس

إما أن  ،ه ملعاويةمتلذي سلَّألمر ااذا جو . أن هلُفا مِقاحُل مُقالُتق ، وأَح
  ن حقَّد إمدا أن يكدو  وقده،  حَّ ذفأخد  ،ق به مينكان أحَّ جٍلُ  يكون حقَّ

م بندا  ي أكدر ذلد افاحلمدا هلل   لصالح أمة حممدا وحقدن دمائهدا.    ،تهفةُك
 كم.ِروحقن دما  آِخ ،لكمأوَّ

يدرى جدا  يف تلدك اللحظدات، وهدو      كان  احلسن أن من املؤكا
ويبشدرهم أن ابنده هدذا سديحقن      ،حيمله على  قبته ويباه  به املسلمني

احلسن املسلمني مدن االجتمداع واالئدتالف،     َندما  املسلمني. هكذا مكَّ
إىل مددواقعهم، واسددتعااد اجليددوش   وجيوشددهم وعددودة أهددل الثغددو  

ولكدن احلسدن هداد      ،عةض احلسدني علدى أخيده   االستكمال الفتح. 
مدن أهدل    ذا استمر فى االعةاض. وكالعدادة وجداَ  إبوضعه يف احلايا 

 وَدسِّد العدر ، يدا مُ   لالكوفة من أمسع  احلسن ألفاظا نابية مثل: يا ُمدذِ 
 ،وفدرغ مدن األمدر    ،املدؤمنني. لكنده مل يأبده بهدم     لَّوجو  العر ، يا ُمِذ
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بر وا حتل بأهل بيته كلهم عائاًا إىل املاينة، تا كًا معاوية يف الكوفة  يتداَّ 
 أمر دولته اجلاياة. 

 بعدض أهلدها   فة خرجلكوايف اليوم التال  على مسري احلسن من 
حك ضد اخلدوا ج.   لقتال يا من يلحق باحلسن ليع على معاوية، فأ سل

 ،تَكُحلقدا صدالَ   عاويدة: َ ماحلسن و فض العودة وقال للرسول أن يبل
ىل املايندة  إاصدل طريقده   ر . ووحلاما  واجتنا  الاِّ قَنإال َح وما أ يُا
رهدت  كئميه: الفصا  يقول ل نتقادًا للصلح،امن بعض أهلها   حي  لق

هدم دمدًا،   اُجأود تشخُب و أكثر أا سبعون ألفًافإذ ،أن القى اهلل عء وجل
  لت؟يقول كل منهم، يا  ب  فيم ُقِت

ن ية، وظلدم مد  ئ معاوساؤقر الءمن سريعأ، ويرى أهل العراق م
ن طالبني لوفود للحسارسلون ي واصا يرسُلهم نوابًا للعراق وفسادهم، ف

هدل  أوتنا أندتم شديع   لوفود:لول يقعودته مستعِّاين لطاعِته، ولكنه كان 
مل وأنصدب،  سلطانها أععمل ولأيا دتنا. فلو كنت باحلءم يف أمر الانموَّ

. قدة  ال أمضدى عء و ،كيمةشد ا وال أشد  ،ما كان معاوية بأبأس مين باسًا
 ضوا ا ، فحقن الاما لت إالفع لكين أ ى غري ما  أيتم، وما أ دت فيما

يايكم حتى أ اووأمسكوا وكف ،كمبقضا  اهلل وسلموا األمر والءموا بيوت
 لحسدن صددا وا جابة لسدت . بدال اال سدةاح مدن فداجر   يسدةيح بدر أو يُ  

العدودة   عة متى قر بالطا له جيتمعون مع احلسني، وحيرضونه ويتعهاون
  للعراق.



- 291 - 
 

ملكدوث يف  وا ،فجدر لاة يدوم احلسدن يف املايندة يبداأ بصدال     صا  
 دثهنسددلمني، حيدداامل ِتهددا، فيددءو  أّممُسالشَّدد شددرَقاملسددجا حتددى ُت

 ،صدالة الظهدر  للمسدجا  لدة وقض  لبعض أعماله قبل العو ،ويهاديهن
تصوفًا مًا بمل يصبح  اه نه.حي  جيلس للناس يستمع منهم ويستمعون م

ذ عودتده  الطدالق، مند  ولءواج ن ابالطبع، فقا أقبل على احلياة، وأكثر م
رض . مد عشدر سدنوات   للدهجرة حتدى وفاتده بعدا     40من الكوفة عام 

من  غرا  إو يعاٍزإب ه السملت سَّأن أحاى زوجاته َد احلسن، وساد الظن
ة احلسدن  لحِته إزاحد مدن مصد   كدان الذي أ اد توليه ابِنه يءيا، و معاوية
 ، من كبداِ  عًةَطفظ ِقلعا أن ت بعلى فراش املو . وقا قال احلسُنمبكرًا

لده   دسَّ مدن   بدذكرِ احلسدني  خيهمه، ولكنه  فض إجابه أأنه قا ط تسمُي
 .مالسَّ

احُلكِم  ن عام جاوىماِعته قن ن عظمة احلسن وتفََّرد  تتجلَّى يفأ
خدُذ النداس   خلالفدة، وأ فداظ با حتوالتَّحكُّم عرب التسلط. كان بوسدعه اال 

ه ومن بعا ، صو  من قبلرب الععام بالشِّاة لضبطهم، متامًا كما فعل احلك
ني، مدا  املسدلم  دوسدفك   عندف لكنه أقر بعام القدا ة علدى اللُّجدو  لل   

، ومل م مدن سدبقو   صدِلحه  ُيحتسََّس اسدتحالة إصدالح القدوم الدذين مل    و
ني استجا  ن الحقًا ح احلسؤيُة ترَدعُهم احلرو  والقتل. لقا تأكَّات 

م، فخذلو  كمدا  تجابة للقوفة، اسلكولاحلسنُي للثو ة، وحتَّرَك من املاينة 
يدق،  لطرايف منتصدف   أنكدرو  ه ولد خذلوا أخا  وأبا  من قبله، وتنكَّروا 

  وكان ما كان يف كربال  ..
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 وماذا َبعُد؟ 

؟ هدل هدو   لتَّخلُّدفِ ا هذا يفل، أين الُقُصو  الذي تسَّبَب، وما يءا
، أم ظدروٌف  ذ  العوامدل هد يط مدن  خل احلاكُم، أم اأُلمَُّة، أم الاين؟ أهو

ه عالقدة  لد  ، أم ش    العرلمنيدائمة السو  وِحظٌّ ِتعٌس يصاحُب املس
ض أن يوجدا هنداك   ط ُ ، ُيفةأو خي اكملتَّربيِة؟ حني يتنَّمُر احلمباشرة با

احلكدم، أم   ام وقواننيبة ونظركيتمن يصُِّححه أو حياسبه سوا  أكان عرب 
التَّسدلُّط،  بن احلداكُم  ذا متكن إعرب  فض شعيب، ومطالبة  بالتصحيِح. لك

ال حلد اقدروٍن علدى   وعقدود   لُب ثم اجتمع حوله منافقون، وسَكَت الشَّع
لداِّيُن أساسدها مندذ    ا ُيعترُب ِة اليتربيوتكرا  ، فهذا يشري إىل قصو  يف التَّ

ضدًا شدعبيًا    للسُّدوِ    لتواصدل اذا أ بعة عشر قرنًا، وال قُكن أن يعين هد 
ه با ، وال ُيعَقُل نُسدب ه قطعًا أسلل ُّ اجل و احة باٍل .. فالتَّخلُُّف الكا ث ُّ

 حلبِّ احملكوم للحاكم. 

كم املتسلُِّط حني ال جيا مدن يردُعدُه وينُصدحُه، سديعترب ذاتده      احلا
قائاًا ُملدهمًا مدن السَّدماِ ، وُملدِهمًا للشدعب املطيدع السَّداكن السَّداكت         
املتحِّمل كنتيجة  للخوِف. كون احلاكم سريى ذاته ِملدهمًا وعلدى عالقدة    
بالر  وضمان سكوت ممثل  الاين واَهلة عن أفعاله، فكل معا ض أو 

احب فكر اتلف  هو عاو هلِل وللايِن وبالتال  عاوٌّ للحاكم، وجيدب  ص
سحُله أو سلُخه أو خوزُقته، أو على األقلِّ سجُنه وتعذيبه؛ ليكوَن عربً  
لغريِ . كان املفةُض يف الاين أن يندو  العامدة، وخيلدق العلمدا  الدذين      

هدو  يرشاون ويصححون احلاكم، لكن وعرب التا يخ اإلسالم  فاحلاكم 
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الذي يصِّحح للعلما ، وينصِّبهم ويستعمل الاِّين حسب  ؤيته، وذلدك  
مع تأييا ممثل  الاين وقادته املعينني واملرتهنني للحاكم وسدكوتهم )مدع   
استثنا ات قليلة وقف فيها  جال الاين ضا احلداكم(، وبالتَّدال  يتَّقبدل    

 . العامة األوضاع، ويستمرُّ اخلوُض يف احملاباِة والتَّخلُِّف

و وبا لذي أنقذ أة هو ااولاإلصالح الايين، ثم عءل الاين عن ال
ون نفدد  دا  مددن لصدو مدن بددراثني اجلهددل، ووضدعها علددى الطريددق ا  

ن دينه. طن مهما كاي مواألان للروحانيات، وضمان حرية التعبا واإلق
يخ أزهدر،  س، أو أي شية ةاهن لو نصَّبنا حمما بن سلمان، أو إمساعيل

ثدل سويسدرا   مسًا لبلا  بح  ئيأص م عرب ٍّ حال ًّ أو سابق، لوأو أي حاك
الءمنَّيدُة الديت    رى الفدةة   يدا ُتد  ا هد احلالية، وأطلقنا يايه لَيحُكَم .. فمد 

 احلفداظ  نه سينجح يف؟ أم أد سيحتاجها إلعادة سويسرا لتشابه حال بال
ياسد   ظاِمهدا الس علدى ن  افظحد على وضع سويسدرا املتِّقداِم طاملدا أنده     

وحماكمددة  اد،سد وحما بدة الف  ان،الجتمداع  والقدانون ، وحريَّدِة األديدد   وا
 ؟ادِةيوتااوِل الق ِ ،الفاساين، واألخذ بالنصيحة، والاُّستو

هل سيتقَّبُل هذا احلاكُم االفةاض ُّ املؤقَّدُت النَّظداَم الداقوقراط     
والشفافية ونظافة اليا ويكف عن االختالس والسدرقة الواضدحة أينمدا    

طاع، بل الّتفنُُّن يف كسب املال، وماِّ اليا والدنَّفِس إىل الدانا ة؟ هدل    است
سيتحمل النَّقَا من أي شخص، ومن اإلعالم باون أن حيفر يف طريقهم 
ويعتقلهم؟ هل سيةك االنتخابات تسري باون تءييف ، وسيذهب بهداؤ  
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مني كنتيجة لالنتخابات .. أم أن أفعاله يف األساس منذ الباايه ستكون تأ
 استمرا َّيَة حكمة بكل الطرق امللتوية؟  

ويسدرا  فداظ علدى س  يف احل نجحإذا افةضنا أن حاكمنا املبجََّل سي
 ؟ لقدا فعلدت   ية يف بدالد لسويسرل اكما تسلَّمها، فلماذا ال خيلُق العوام

متِّعددادة  غافو ةسدن  بضدع بلداان ذلددك وتفوقدت علددى سويسدرا، مثددل    
بضدعة    القمدة يف ضديض إىل حلمن حتت ا الايانات واملعتقاات، وا تَقت

ود إىل تياسة  بالد  يعيفثر  تعُّ ُعقود . لكن حاكُمنا هذا سيجيب أن سبب
ا ؤوليته هلدذ عدن مسد   ةفالشعب، أو إىل التداخل اخلدا ج ، ولدن يعد    

كم و كدان احلدا  لد ل هدذا  مثد  التخلف والفشل، وقكننا أن نتفهم موقف
بدُق علدى اجلميدع    وانني ُتطَّمدًا بقد  ءلتنظيَف اليِا عاداًل ومنصفًا للغري، وم

لذين حدني  ملنتخبني ااو وبا أام وعليه هو أّوهُلم .. أي كما هو حال حك
 الدبالد،  يفطئ آَخَر ل أي امث خيطئون ُيحاَسُبون عرب القضا  ويسجنون

بريطانيدا أم   م فرنسدا أم أرائيل إسد  وهذا ما نرا  باستمراٍ  سواً  أكدان يف 
 بدع  أرتني خدالل  ب( مَّد ترامد حاكمدت  ئيسدها )  الواليات املتحاة اليت 

كمدات،  موا للمحاة ُقداِّ اطيسنوات، ناهيك عن زعما  دول أخرى دققر
سدة   منصدب  ئا يفا  أو وز كد وبالطبع تقايم موظفني بدا جات  عاليدة    

 الوز ا .

احلاكُم الذي يسمح بسجِن معا ٍض أو خصٍم من دون حماكمات  
ز األمن بفعل ذلك؛ سعيًا حلماية كرسيِّه، عادلة ، أو يسمح لوزير أو جلها

َلن يتأهل مطلقًا لتقُّبِل الاقوقراطية، أو تطبيق العاالدة حسدب القدانون    



- 295 - 
 

الذي يشملُه، ويشمُل غري  ويطبق عليهما بالتَّعادل، وبالتال  سيبقى كل 
همِّ احلاكم قهدُر الشدعب، واحلفداظ علدى مسدتوى متداٍن مدن التعلديم         

الشَّدعَب الدواع  احلَّدر لدن يقبدل بغدري العاالدة        وحجب احلريات؛ ألنَّ 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وهذ  تعادل بالنسبة للحاكم العرب  
اإلسالم  زوال دقومة حكمه الذي فاز به من تو ثه أو انقالبه أو ثو ته 
حتى مماته .. بل نشهُا حتى يف الاول غري امللكيَِّة جنوٌح إىل التو ي  من 

تو  األ  إىل الددايكتاتو  االبددن، وكالهمددا متسددلط بالضددرو ة الددايكتا
وخائٌف على حياته من أبنا  شعبه ومن جيشه .. أين هو احلاكم العرب  
أو اإلسالم  الدذي يدذهب إىل مكتبده بوسدائل النقدل العدام مدن دون        
حراسة؟ أو مبعنى آخر ينطبق عليه القول: حكَمت فَعالَت فِنمَت أماندًا  

؟ وهذا ما نرا  ُيطَّبُق من قادة حداليني وسدابقني يف أو وبدا    حتَت الشَّجرِة
 وأمريكا.

الاين اإلسالم  بتعريفه الواسع، الذي يؤهل التطبيقات السلبية، 
هو الذي يسمح الستمرا  التخلف عدرب متكدني احلداكم وتهمديش دو      
املواطن. يسهل القول أن الاين سليم والتطبيق غلط .. لكن ذلك الرأي 

قبله لعام أو حتى لقرن من الءمان، أما أن ُيمَّر أ بعدة عشدر قرندًا    قكن ت
من التخلف الناتج عن االقتتال، واحلكم بالتسلط ومتكدني اجلهدل، ثدم    
نسب اخلطأ للحاكم فقط، أو حتى للشعب الذي ال يفهدم كيدف يطِّبدُق    
دَينه، فهذا غري مقبول. لو فرضنا الاين اإلسالم  بشريعته وأحكامة كما 

طبقة يف السعودية أو إيران، لو فرضنا  يف بلجيكا أو لوكسدمربج،  ه  م
فلن ترتفع هذ  البالد وسكانها إىل األعال ، وإمندا ستنضدم إىل جمموعدة    



- 296 - 
 

الاول يف أعلى سلم التخلف، وبالطبع ستعايش حروبدًا أهليدة وتقتدياًل    
 وتهجريًا.

خا جية،  مللقوى وعوا بنسبه فشلاحلاكم املستباُّ حمقُّ يف تربير ال
به ومدة حكدم شدع   ى لاقلقدو الكن يف العادة هو الذي ا تكء على هدذ   

إمنا يسري حسب  وإنسانيًا تطو ًامان وختلُّفه، وألن العامل اخلا ج  مهما ك
يف  م، وياَّعون الرَّغبَةنه مفيا هلاملا أط مصاحله، جنُا امليَل إىل جانب الظَّامِل

ري مطيدٍع  غد و باألحرى أهلم،  يٍعدعم املظلوم حني يكون احلاكُم غرَي مط
أل ضَّديِة، كمدا   رب الكدرة ا لبشر عد الى للاول املهيمنة بالقوة والتحَّاُيِل ع

ال قكنندا توقُّدُع   وا جيَّدِة.  اة اخلحد يباو واضحًا يف سياسِة الواليداِت املتِّ 
قيدق  خلدا ج ، وحت خلطدر ا اهدة  اعتماد احلاكم املستبا علدى شدعبه ملواج  

حلداكم،  ين تغديري ا قدا يعد   شدعب االعتماد علدى ال  التنمية والتقام، كون
 مفهوم احلداكم  يفلتَّناقُض ايأت   هناوأختيا ًا سلميًا لواحا أجنع منه .. و

قومددة  ؤيتدده للّا م، أي؛اكالعربدد  اإلسددالم  ملاهيددة احلكددم ودو  احلدد
للتحالفدات   هنه ويافعده ذيشغل  ما واالستمرا َّيِة والتَّو يِ ، وهذا كل

ستمرا  .. إنه من أجل اال البالدوِب ااد  للتَّضحيِة بالشَّعاخلاطئة واستع
تدى لدو كدانوا أغلبيدَة     ّءنادقدِة ح ادي للملعااُلملَهُم من اهلل امُللِهم للشَّعِب 

مده  ملدا بقد  حكُ  لده طا  صدا  الشعب، وقتلهم وطردهم و ويعهم هو انت
هم، لشددعو  تددافعاى هددذ  علدد قائمددًا. ألفظيددُع أن املصددائب املتتاليددة 

اندت أفضدل مدن    الظدامِل ك  لحداكمِ لِع الِتهم، لالعتقاِد بأن أياَم اخلندو جله
  وضعهم احلال .
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عربيدة.  ض الداول ال ُ  لدبع رلنتأمل التجربة املتشدابهة الديت سدتتكَّ   
أسداة هدذ    ها. مريالسعودية وغ فلسطني، العراق، سو يا، لبنان، اليمن،

 اة وأخطدا  ئامدة سدا  ة عالاول جا ت بفعل خا ج  معتما على جهالد 
ملؤسَّسدُة  ا سدنرى(. ا ااد كمد ألعللحاكم املسؤول )مأساة السعودية قيا ا

مدن فسداد     ات الوضدع ن تطوَّة عاحلاكمة يف لبنان ه  املسؤولة املباشر
تداج  طيع، وال حين يسدت ة ملد وإفالس وشبه جماعة، وبطالة وصراع وهجر
 لدوع  للشدعب  انسدبة   ذكرالوضع هناك ألي شروحات إضافية اللهم ت

تصحيح يعجء عن الواداته قي اللبنان  الذي يعيش هذ  الظروف على يا
لغد  أي  يف  إقطاع  ام طائنظ .. السبب هو حتمًا الاين وما أنتجه من

 ة.لطائفيك امءايا لتعليم الشعب طاملا أنه تقبل تل

نشدودة، ط  ى امللكدرب االعراق، الذي يقع ضمن حداود إسدرائيل   
لشديع   فع اخلطدر ا دشعا   تضا إيران حت الافع به إىل احلر  الطاحنة

، ثم انقلبدت  ثمان سنواتحلر  لت اعن السُّنَِّة يف دول اخلليج اليت مول
ابهة يف حلكم املتشد نظمة اأا  على العراق كونه أصبح خطرًا على استمر

د وقتل العبداد  مرُي البالجُة تانتياخلليج، وخطرًا على إسرائيل . كانت ال
 ُن اسدتمرا   يضدم ئف ٍّن لنظداِم حكدٍم طدا   وتهجريهم، وفدرض واشدنط  

ُنهدا احلدال ُّ   سدرائيل وأم إ  كدان  تطدو الفساِد. املستفيُا األكرُب من هدذا ال 
 وُخُطَطها املستقبليَُّة.

الوضع السو ي أصبح أتعس من العدراق بدالرغم مدن اسدتمرا      
النظام الذي دمر البالد عرب الافاع واهلجوم، وقَّتل وهَّجَر نصف العباد، 
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دمَّر االقتصاد إىل د جة ا تقا  سناوتش الفالفل إىل طلب  غاٍل ملعظدم  و
الناس يف الشام. تقع سو يا ه  األخرى ضمن حاود إسرائيل الكربى 
املنشودة، وقكن إلسرائيل احتالهلا عسكريًا بكل سهولة، ولكنها بانتظا  

ع يف املءيا من تأهل بقَّية السكان لطلب احلكم األجنيب، وطاملدا األوضدا  
تاهو ، فال داع  للعجلة اإلسرائيلية، وال للصُّلح بني فئدات املعا ضدة   

السو ية وبعضها، أو صلِحها مع النظدام. أصدبح علنيدًا دعدم إسدرائيل       
مليليشيات يف سو ية، وال ينكر أحا أن امليليشديات عمومدًا وَ دت عدرب    

ية تركيا باعم أو وب  مباشر، وغريهدا يتسدلَُّح بدأموال خليجيدة كتصدف     
 حسابات  بني األنظمة العربية.

ِل! شدعب كدان    والتقُّبد طقيَّدةِ ملناحلاُل الفلسطيينُّ هو األبعُا عدن ا 
صداِّي للصدهيونية،    يف التَّبسدالةً  شداِ يوَصُف باألكثر تعليمًا وثقافًة واالت

 د جدة  ىلإووصدل الشدعب    أصبح قادته العواجيء خيدامون االحدتالل،  
 إلسددرائيليةانتجددات ملاايدده وشددرا   استسدداغة بنددا  املسددتوطنات بأي  

ويعطدالن أي   ن يتناحرانلفاساان اواستهالكها .. بينما الفريقان الرئيسا
رص فهم إضاعة ٍر واالستشمفرص لتولية الشعب أدن  حقوقه .. فساد 

ئيل  الل اإلسدرا االحدت  ودة ايا الشرعية، وقا وصل الناس لدتمين عد  
هيداًا،  ُب األ ض مت، وتسدح تنااملباشر .. لكن إسرائيل  تدبين املسدتوط  
 .اادلتقوية مركء إسرائيل  الكربى قيا اإلع

حتددى هنددا وسددابقًا والحقددًا نددرى أن الدداين عنصددر أسدداس يف  
التَّصا ِع، وال قكدن ألي تفلسدف نفدُ  هدذ  احلقيقدة. وكمدا  أيندا أن        
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اخلالفات والقتال واالقتتال والصراع على السلطة والتَّسلُِّط قدائٌم قبيدل   
الرسول، فإن خلفياته وقادته لقرون تلت كانوا القرشيني .. يقتتلون دفن 

فيما بينهم، أو يتحاون مؤقتًا للقتال ضا قنيني أو قيسديني، أي أعدرا    
يسعون للتسلط. أيضًا الحقدًا وحتدى الربدع األول مدن القدرن احلدادي       
والعشرين املديالدي، مدا زال غالبيدة احلكدام العدر  ينسدبون أنفسدهم        

أو لعل  بن أب  طالب، أو على األقل يفتخرون بدأن أصدوهلم   للرسول 
أعرابية من اجلءيرة، وبالطبع كلهم ياعون احلكم بشرعية الاين، وذلدك  
حتى يتقبلهم الشا ع .. املضحك املبكد  أن بعدض اإلسدبان اصدحا      
االمسا  القريبة للعربية يتفاخرون هم أيضًا بأصلهم على بقية اإلسدبان  

 .. إنها اجلينات.

ماذا عن اليمن والسعودية وإيران؟ كدان الشدا  اإليراند  حليفدًا     
للغدر  ولواشددنطن وإلسددرائيل وللسددعودية، وبقيددة امللكيددات العربيددة  
عمومًا. بعا الثو ة اإلسالمية،  وتول  اخلميين تذكَّر أنه من شيعة علد   
ولايه حسا  مع أهل الكوفة ومع أهل السدنة، فدأعلن عَءمدُه تصداير     

لجدريان، وأي ثدو ة وأي مبدادئ وأي  ايدا للثدا ات!! بدال       الثو ة ل
التفاعل مع إيران، وحماولة  أ  الصاع، و نب الصدراع، ط التدأجيج،   
وقتل املاليني من اإليرانيني املساكني والعراقيني. بعا التطو ات املعروفة 
واهلاو  النسيب عاد الصراع عرب الوكيل احلوث  يف اليمن جا ة السعودية 

تددامرت الدديمن وشددعبها والتجددأت السددعودية مبدداأيًا إلسددرائيل   .. و
وواشنطن؛ لالسدتقوا  علدى عداوًّ مشدةك  كدان قكدن حتُييدا . بداون         
اخلوض يف التفاصيل املعروفة، وبعا تقطيع ول  العها ملعا ض وسدجن  
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معا ضني ومعا ضات، وبعا دفع األمدوال الطائلدة السدكات أمريكدا،     
وباَشدرت يف االبتدءاز املشدروع، والضدر      تغريت اإلدا ة يف واشنطن، 

على وتر احلريات والاقوقراطية املفقدودة يف السدعودية. اهلداف الدذي     
سيتضح هو عام اكتفا  واشنطن بافع السعودية جلريانها علدى التطبيدع   
مع إسرائيل، وإمنا  غبتها يف تطبيع قدوي وصدريح بدني البلداين كدثمن      

 ريق الصوا  الاقوقراط . لالعةاف بالسعودية إذ تسري على الط

ألمريكَّيدِة  لرَّغبِة المان لن سبحني تستجيُب الرِّياُض بقيادة حمما 
وسدو يا،   اكل العدراق مع مش ابهاإلسرائيلية، ستباأ مشاكل اململكة تتش

قَّيِة أمواِلهم، ر ، وسلب بيم العتقءوستكون هذ  الضَّربُة شبه النهائية؛ ل
عدالن  التمهيا إل بالطبعو، يف األنالس وخطوة متقامة لتكرا  ما حاث

ل أو حفداد الرسدو  أ مدن  اهلل إسرائيل الكربي، وال بأس مدن بقدا  عبيدا   
ءلون بتعليمدات  أو  عينون ويعُيهناك، ا وأحفاد الصَّحابِة ُحكَّاَم أقاليٍم هن

   مؤامرات من القاس.

 

 

 

 

 

 



- 301 - 
 

 االستعباد الغربي للعرب

ة متصداعاة  ون، بنسب مهتمُّسوِلمنذ ما بعا الرَّكان اإلسالمُّيون و
ة تطدويٍر، أو  كأدا اهوليس جبوهِر مع مرو  الءمن، بالسُّلطِة واحتكا ها،
اسية بدااًل  لطتهم السيسسلطة، ال تعميٍم للخرِي، بل يعبئون الناس خلامة

  سديادة الرَّخدا    وبالتَّدال  ريَّدةِ احلمن تقامسها وتااوهلا، ونشر العاالدِة و 
سدِب  نلرُّغم مدن  ذلدك بدا  وة، لم. إن أجناتهم سياسية ضديقة أنانيد  والع

ه، وبالتدال ؛  خامِة ديند   عرباهلل ذواتهم إىل الرسول مباشرة، أو حتى إىل
 اهلل.  م أمامَتهنيلهم توكيله، وتأكياهم أنَّ مسؤوليَّ

تصُق رس ، ثم يللى الكس عاحلاكم يقتُل ويفعُل املستحيل للجلو
ذة، وتدافق هرمدون   مَّيدِة اللَّد  رًا لكنظ قُا العالقة بالواقعبه، وتا جييًا يفت

امُلطَلقدِة كلمدا    مدن السدلطة   ملتولدا اين الاوبامني )السَّعادِة( بتأثري اهلريو
مدة الشدعب وأن   ستطيع؛ خلال ما يل كطالت. ُيقنُع احلاكم ذاَته بأنَّه يبذ

الشدعب أو  يس مِة، لكدن لد  القيا وَمياهلل هو الرقيب والشَّاهُا واحملاسُب 
مدُل بعدُض    بَّمدا يع ُوف لده،  كلد املؤسسات أو القانون، اهلل فقط هدو املُ 
ؤوليَِّة الشددعب ِقددرُّ مبسدده ال ُيلكندداحلسددا  ملددا سدديقولُه التَّددا يُخ عندده، و
 واملؤسسات واالنتخابات يف ُمحاَسبِته.

احلاكم يعرف مصلحة الشعب ويضمن حقوقه اىل د جة التحكم 
قا حتصل .. االنتخابات العربية جيدب ان تكدون    يف نتيجة أي انتخابات

مضمونة النتيجة، وبنسبه مرتفعه لصاحل احلداكم، الدذي حيدق لده الغدا       
االنتخابات أو تأجيلها حتى تتوافق مع خامة الدوطن .. الشدعب عليده    
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تلق  نعم احلاكم، وهو حمظوظ بهذا احلاكم املتواضدع الدذي يفدتح هلدم     
ي اخلضاَ  مثلهم، ومدن يعدا ض أو ينتقدا    بابه، ويقِّبُل األطفال، ويشة

فأهاافه لئيمة، وهو خائن وله أجناة خا جية، وسديطبق عليده العقدا     
بعياًا عن أي قانون، ألن أفعاله ال ُترض   بَّنا، وتهِاُم دَيَنندا، وهدذا مدا    
مسح دومًا بسلِخ اجللِا واخلوزقِة والسَّحِل والسَّمِل والتعذيِب اجلسايِّ 

عيا احلظ من يكتف  الءَّعيُم بسجنه انفراديًا طوال سنوات والنفس ِّ، وس
.. هذا الءَّعيُم معذو  ومسَّرٌي، ولن يذهب عن كرس  احلكدم إال إىل اهلل  
مباشرة سواً  أكدان لعلَّدة  ومدرض مدن طدول الُعمدِر، أم بالقتدِل مَّمدن         
سيواصُل املسرية بنفس العقلية القائمة على ذات العقياة منذ أ بعة عشر 

 رنًا.  ق

ذلك ما فعله اخللفا ، كما  أيندا، ومدن بعدِاهم األمدرا  وامللدوك      
والسالطني والرؤوسا  وزعما  امليليشيات الطائفية والثو جية، وكل من 
يتملك ويتحكم بقوة الدبطش، وقطدع الدرُّؤوس أو التءييدف والفسداد.      
فمنطق  أن نفةض عام صدالحية مدا كدان ناجحدًا يف القدرن اهلجدري       

بعا أ بعة عشر قرندًا، لكنده بالفعدل مدازال ُيطبَّدُق كدون احلداكم         األول
واحملكوم حيملون ذات العقياة والنظرية اليت أوقعتهم يف براثن األنانَّيدِة،  
ويتعثَّرون من دون شجاعة يف الةوي والتفكري، وإختاذ قدرا  التغديري ..   

احل نظريدة  إنها قوة العادات والتقاليا اليت تراجع عنهدا اجلداهليُّون لصد   
حياة جاياة، ولكن املسلمني من بعاهم يرفضون جمَّرَد التأمل، ويسعون 
للعودة إىل املاض . حتى األحدءا  اإلسدالمية السداعية إىل السدلطة ال     
تتوانى عن تفضيل املصلحة األنانية على مصلحة الوطن والقومية، وهم 
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 بَشدق  على اسدتعااد  دائدم لتدامري اَخدرين والدذَّاِت، وخامدة العداوِّ       
الصفوف مقابل مكاسَب مؤقتة، ه  بالضرو ة وهميٌَّة. هذا ما حاث يف 
كل املراحل، سوا  أكان يف األنالس أم قبلدها وبعدا ضدياعها، وصدواًل     

اليت شدقَّ فيهدا    2021للربيع العرب  واالنتخابات اإلسرائيلية يف ما س 
اإلسالمُّيون الفلسطينيون صفوف عدر  فلسدطني، وافقداوهم قدوتهم     
احملتملة ضا الصهاينة وهم مبثابة التحاي  األخري يف مسلسدل املواجهدة   
العربية اإلسالمية  ِضا النصرانية الغربية، بل إن زعيم التوجه اإلسالم  
الذي فاز بمسة مقاعا كان قا أعلدن اسدتعااد ، للتعداون مدع أوسدخ      

  ئيس وز ا   إسرائيل ًّ وأشاَّهم عنصريًَّة. 

م العرب  والغر  النصران  قدائم مندذ باايده    الصراع بني اإلسال
الفتوحات، واحتالل عدر  اجلءيدرة جلندو  حدوض البحدر املتوسدط       
وشرقه حتى يومنا الراهن، ومرشح لالستمرا  يف املستقبل املنظو  طاملدا  
هناك منفعة لطرف من عاائه العلين أو املبطن للطرف اَخدر، والغدرُ    

.. تتبال األشكال يف الصاام، وكذلك اَن هو املنتفع من إدامة الصراع 
األدواُ  واألساليب، لكن اجلوهر واحا، وعنصر الاين ُمعتمدا وداخدل   
يف كل تربيٍر من الطرفني الرئيسني يف الصراع، حتدى يف القدرن احلدادي    
والعشرين .. املصطلحات واملؤثرات ال زالت دينية من الغر  العلمان  

مل الكفا . يعتما الغر  ومثقفو  ضا اإلسالم، وبالطبع من هذا ضا عا
يف اهلجوم على الاين اإلسالم  بأنه سبب للتخلف كونده دمويدًا وغدري    
قابددل للتحدداي  كمددا يثبددت التددا يخ والواقددع، فأينمددا ُتحكددُم الدداول 
اإلسالمية بالشَّريعِة أو على األقل بتأثريات  وعادات  إسدالمية  قاقدة  ال   
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جا املظامل والتخلف. ويداافع املثقفدون   تتناسُب مع اجملريات اجملتمعية تو
املسلمون بأن اإلسالم قابل للتطو ، ولكن مما سات القادة احمللديني هد    
العائق، وهؤال  مدن صدنع الغدر  االسدتعما ي واالنتهدازي احلدال ،       
ومصلحتهم يف االستمرا  باحلكم عرب الفساد والظلم، وتشجيع أسدبا   

تناسون مما سات احلكم يف الربدوع  التخلف وةايتها. لكن املثقفني هنا ي
املختلفة من العامل اإلسالم  منذ بداايات اإلسدالم حتدى باايده الفدةة      
االستعما ية الغربية يف القرن التاسع عشر، أي منذ كدان املسدلمون هدم    

 االستعما يون، ومل يعني االستعما  حكامهم. 

خلدف  لتن حفدرة ا مرجوا ن خيمبعنًى آَخَر املطلو  من املسلمني أ
اقوقراطيدة  تماعيدة وال ة االجانيسوا  أكان بتقليا الغر  يف طريق العلم

وف أفضدل،  ُلهدم يف ظدر  ة   عاياالسياسية، أم اخةاِع فلسفة  ناجحة  ج
اجحدة،  نة ومما سدة  وعقيدا  روحبوأقا  على جما اة الغر  وبقية العامل 
راجعدة  ملمدا تثبدت ا  كعيسدًا  تان كوليس مطلقًا بالعودة إىل املاض  الذي 

عقول القدول أن  من غري امل م. إنهليواملنطقية للتا يخ، وكما نرى النتائج ا
ًا، عدة عشدر قرند   ال أ بطدو  الاين كما نفهمه ومنا سة كان على صدوا  

جحدون يف  ملسلمون ينهاهم اف ووالعيب كل العيب يف اتِّباع الاين! كي
 نية؟  لمابالد الغر  حني يعيشون ضمن قوانني الع

ستعما  احلاي  كنتيجة للتحاي  يف الغدر ، واسدتباال   جا  اال
النظام الايين احلاكم بالنظام العلمان  الاقوقراط ، ولكن مبادئ العال 
واملساواة مل تعمم عامليًا أو حي  وصلت قوة االسدتعما  وغءواتده، بدل    
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على النقيض، فقدا آمدن الغدر  االسدتعما ي العلمدان  الداقوقراط        
ا ق بني األجناس، وتصرفوا كدأنهم أ فدع وأ قدى مدن     بالعنصريَِّة والفو

األمم غري األو وبَّية .. ومن هندا خُِلدَق التنداقض يف التعامدل والذهنيدة      
الغربية اليت مل تتخلَّ عن عنصر الاين الصاام  أثندا  تعاملدها مدع غدري     
األو وبيني، واتَّسَم تعاملها مع العر  واملسلمني بالثَّأ  واالنتقام. الكثري 

فالسفة النهضة األو وبية والثو ة ضا حكم الاين املسديح  آمندوا    من
بالفوا ق بني األجناس، وبرق  اجلنس األو وب ِّ ومَّهاوا للعنف والظلم 
االستعما ي، وهذا ما مل يفعله اإلسالم حدني سديطر علدى أجدءا   مدن      

مدن  اإلمرباطو ية البيءنطيدة الرومانيدة؛ اذ قَّدنَن لالسدتفادِة االقتصدادَّيِة      
الشعو  امُلحتلَِّة، ولكنه  فدع شدعا  املسداواة بدني البشدر، ومدنح ذات       
احلقوق للمسلمني اجُلِاِد طاملا أنَّهم يافعوَن الءَّكداِة والضدرائِب، وآمدن    

 غري املسلمني مقابل دفع اجلءية. 

ا مل يتخلَّصدو  واحلايثة، لقاقة الكنَّ العرَ  وبعياًا عن الشِّعا اِت
رت حتدى  ليدة، واسدتم  اجلاه يف ء واملفاخرة اليت سدادت من عقلية التميي

نتشرًة بني العر ، مليَّاِتها سوأ   أوقِتنا احلاضر، بل ال زالت املفاخرة يف
ة، وبشكٍل شدبه علدين    دول عربيلنًا يفة عوأقلهُّا استمرا  الُعبودَّيِة القائم

ا، بل وصَلت العبيعاملِتهم كِم ومخلَاايف بقيِِّتها مثل كثرِة االعتماد على 
م اسدتقاا  العمدل السُّدعودي   ( إىل طلب وزير2021األمو  أخريًا ) بيع 

عاَمدُل  ُت. أمَّدا كيدف   و ية .سهم خادمات  سو يات  بعا أن دمََّرت سياست
  حا .ألى اخلادمات يف الاول العربية فال خيفى ع
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لتقام، اهم يف قمة بها إنصحاالتخلف ينشأ يف بيئة اجتماعية يظن أ
 بهدم   إذا  زقهدم  نه. بلعون يعتءون بشاة بواقعهم ويفضلونه وياافعو

اة، يتهُّمونهم ريق النَّجهم لطرشُاااكٍم مستنرٍي، ُووجا بينهم فيلسوف ي
والتوجهدات،   ني األفدراد قدودة بد  مف بالتَّطرُّف والكفر وسو  النية. الثقة

ًا وصد تصرفاته خصوحلاكم ل اوبني اجملتمع والاولة بغض النظر عن شك
أخرى  ح يف بالدوذج جنمنسب إذا وقع يف مطب السع  لتطوير البالد ح

املنقولدة. إن   ل احملاولةة وتفشلثق.. هنا تشةك عناصر الاين مع ُفقاان ا
خدري دليدل علدى تصدرف      2020مثال أزمة جائحة كو ونا مندذ  بيدع   
وا من سو  ئحة، وتأكاجود جابو اجملتمعات املتخلفة .. مل تصاق العامة

و عمدل  اجلوامع هد  إغالق طبعة احلكومات، حلجرهم يف البيوت، وبالني
زمدة  روج مدن اال اح للخد للقد مقصود مضاد للاين، وحني أجنء الكفا  ا

ني يريداون  كدام احمللدي    واحللغدر سادت القناعة بني األمم املتخلفة أن ا
ذا هد ملدواطن ..  اس علدى  تجسقتل الناس ومنع النسل أو على األقل ال

يده،  التجسدس عل  الصدعب  مدن  لف الذي ال يءال يظن أنهاملواطن املتخ
اِح مدن صدراع   ملصنعة للقُّد اعية الصنوالذي ال يتِّعُظ مبا جيري يف الاول ا

بأنشدغال  والذاتيدة،   أهميتهم بعلى متلك كميات كافية .. املتخلف موهو
 رخيص. ل  واللغاأغنيا  العامل بالقضا  عليه عرب بذل ا

نسيب يف قضدية اجلائحدة، ويرتكدء علدى      املوقف اإلنسان  الغرب 
ضرو ة علميَّة  مفاُدهدا؛ ضدرو ة تلقديح اجلميدع وةدايتهم، عدرب العدامل        
املتصل مع بعضه بعضًا، مقابدل تدوفري األمدان للجميدع، وعدام دو ان      
الفريوس و اد  ليعود بالعاوى. هذا املوقدف يواجهده موقدف جاهدل     
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نية يف الاول العربية. مبعنى متخلف وأنان  يف العموم، ونابع من سوِ  ال
آخر هذا يعين لو كان الاَّواُ  يف يدا العربد ِّ املسدلم ملدا أعطدا  للغربد ِّ       
الكافر. املوقف أيضًا يعكُس ما يف النفوس من  َغَبات ، وطريقة التفكري، 
ولو حاث بقا ة قاد  أن عاد العر  اليوم الحتالل الغر  ملا تصدرَّفوا  

كٍل مغايٍر عَّما فعلو  حني احتلوا شدرق البحدر   بغري  وح االنتقام أو بش
 املتوسط وجنوبه قبل أ بعة عشر قرنًا. 

تطبيُق الاِّيناميات التنَّمويَِّة اليت نقلت العامل الغرب  املسديح  مدن   
سيطرة الاين إىل هيمنة العلم والعقدل وأوصدَلتُه إىل احلضدا ة السدائاة     

يدنجح يف البلداان العربيدة    اَن، هذا التطبيدق التنمدوي مل يدنجح ولدن     
اإلسالمية، أو يف الاول الاينية، مثل اهلنا، وبعض دول أمريكا الالتينية، 
كون طريقة الغر  ألغت مءايا الاين يف احلكم والقدانون، وبقد  علدى    
الصعيا الشخص  مع كل االحةام والاعم والتفهم. تقليدا الغدر  يف   

نظرًا لقوى الشداِّ العكسد ،   هذ  اخلاصَّيِة ليس باملستحيل ولكنَّه صعب 
وللجهل السائا الذي يصو  العلمانية كفدرًا، كمدا أن الفئدات احلاكمدة     
واملهيمنة يف اجملتمعات العربية اإلسالمية واالخرى الاينية تقتدات علدى   
استمرا ية هذا الوضع الذي حيم  مواقعها ومصاحلها. غين عدن القدول   

ا يف التضاد سوا  أكدان يف مبداأ   أن التطبيق والتنظري الايين أبعا ما يكون
العبادة أم املعامالت كون اجلميع يريا شيئًا من الغنيمة ومستعا للكذ  
والتَّاجيِل، وأقصى د جاِت األنانَّية اليت ُتفِّتُت ُبنَى اجملتمعات. حتى على 
صعيا الاول العربيدة اإلسدالمية ال جندا للداين أي دو  إجيداب  حيدُ        

 بني مواطين هذ  الاول من الصفر إىل القمة، مدن  تتفاوُت ِنَسُب الاَّخِل
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التبذير يف الطعام هنا، واجملاعة امُلاِقعِة هناك، ومجيُعهم عر  ومسدلمون  
وُيَصلُّون اجلمعة، وَيّاَعون صوم  مضان الذي ال يعين شديئًا للجدوعى،   
وقأل فائض الطعام املءابل، وُيقَُّا  باملليا ات يف الاول املتخمدة العربيدة   

إلسالمية .. وبالرُّغم من ذلك وغري  الكثري مدن النفداق ُيصُّدر اجلميدع     ا
على عام تطوير اجملتمعات، وذلك عرب متسكهم باملو وث من األساطري 
واخلءعبالت واعتبا هم الاين مبفهومهم قوقًا. أكثرية من سكان الدبالد  

اح الاينية لايهم االستعااد لتقبل  وث البقر، وبول الدبعري كداوا  ولقد   
ضدا كوفيدا والكو وندا، ذات مفعدول أفضدل مدن اللقاحدات الغربيدة         

 والعلمانية. 

هل من ُحلوٍل سدحريَّة  أو واقعَّيدة  تدؤدي للتطدو  اجملتمعد  مدع       
االحتفاظ بالسَّائا من العقائاي؟ ال أظنُّ! ُ بَّما بعا بضعِة قدروٍن توجدُا   

راطية واتََّخدَذتها  طبقات متنامية نوعًا وعادًا قا استوعبت أهمية الاقوق
كمنهٍج عائل ًّ يتطو  إىل جمتمع ًّ، ويؤِّهُل حلكٍم تدااول ، هدذا إذا تدرك    
الغر  العر  يف حاهلم ومل يكثفوا االنقضاض عليهم. قا يكون الفساد 
أخطر على اجملتمعات من التاخل اخلا ج ، وهو الذي ُيفشل العرَ  يف 

ء على أساس الغنيمدة بدأي   التصاي له كونه متغلغاًل يف العقلية، ومرتك
شكٍل. والفساُد من أهم أسبا  التخلدف كونده قندع التنميدة، أو علدى      
األقل يرفع مثنها إىل د جات قصوى ستؤدي حتمًا إىل الفشل. من جهة 
أخرى، فالفساد هو نتداج للتخلدف امُلدرتبط بنفسَّديه امُلتخلدف وعاداتده       

رحيبدًا نفسديًا ومتجيداًا    وطباعة وقناعاته العلنية والالواعية. مدثال جندا ت  
عربيًا للغءو، الذي هو قائم على النَّهب والسلب، ومجع الغنائم، وحدني  
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تنعام احلرو  أو يصبح العدر  أضدعف مدن أن يغدءو اَخدرين بدل       
مغءِّوين، تبقى النفس حمبة لنتائج الغءو، أي النهب والغنيمدة، أو علدى   

ية مل يعمل أي نظام األقل التامري والتخريب. إذًا هو مذهب وقناعة نفس
تربوي علدى تعايلدها لداى النداس، لداى العدر  واملسدلمني، فدذلك         
التعايل حيتاج ملراجعات ممنوع على املسدلم والعربد  اخلدوض فيهدا ..     
والنتيجة استمرا  متجيا نتائج الغءو، وانتهاُز أي فرصة وموقدع لتطبيدق   

ذلدك مهدا ًة    تلك النَّتائِج من دون اهتءاز ذ ة  من الضدمري، بدل اعتبدا    
وشطا ًة؛ إذ تأخذ نصيبك مما هو متاح لك من مدال عدام أو خداص أو    
انتهاز الفرص لكسب أي غنيمة، وهذا هو الفساد بعينه. مبعنى آخر كل 
عرب  ومسلم يعا ض الفساد نظريًا أو حني يكون متضر ًا مدن نتائجده،   

 الد .هو يف احلقيقة ُمرشح قوي ملما سته حني تتاح الفرصة له حتى يف ب

نفسية هذا العرب  املسلم البسيط ال ختتلف يف الواقع عدن نفسدية   
قادة كبا  يف الغر ، الفا ق أن )بوش( ومن سدبقو  وحلقدو  قا سدون    
استال  الغنائم من اَخرين خا ج بلداانهم، فداحتالل العدراق بقيدادة     
)بوش( وضا  غبة األمم املتحاة كان؛ جلمع الغنائم لبالد ، وهذا فا ق 
آخر يف أن الغنيمة ال تذهب إىل جيبه. وحني ادَّعى اللو د ) وزبري( أن 
اإلمرباطو ية الربيطانية إنسانية علمانية تعسى خلري العامل، مل يكدن يفكدر   
يف عامل العر  والعبيا واألفا قة واَسيويني املنكوبني من اإلمرباطو ية 

مثل )هتلر(  .. حتى بعا قرٍن على موت ذلك اللو د األخرق جا  ةقى
و)سددتالني( و)فرانكددو( و)موسددوليين(، واسددتغلُّوا الدداِّيَن يف الددااخل؛  
إلحكام سيادتهم وجلؤوا إلعادة تقسيِم العامِل كغنيمدة  بدني بعضدهم ممدا     
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أدى للصراع واحلر  العامليدة الثانيدة .. وزعمدا  الغدر  بعدا احلدر        
يف العدامِل  أعلنوا االنكفدا  عدن االسدتعما ، ولكدنهم نصدبوا القيداداِت       

امُلتخَّلددِف مددن جددرَّا  أفعدداهلم، وأقدداموا إسددرائيل؛  لضددمان اسددتمرا    
 االستعما  والتاخل وبقا  عالقات اهليمنة والغنيمة على حاهلا.

توى الاُّول ِة إىل مسملتحاَّت القا أصبح من املخءي احنااُ  الواليا
الفرنسد ِّ،  وجنليدءيِّ  اِ  اإلتعماالستعما يَّة، وه  اليت عاندت مدن االسد   

ه من العا  ض . كما أنَّن املالقراوتبنَّت سياسات  معتالًة حتى مخسينات 
ساِتها يف براثن وقوع مؤسَّ  د جةإىل على الاقوقراطية األمريكية التسيُُّب

وميَّدِة  ضادَّ مع املصاحل القا جِة التَّل هلا ينًةالصُّهيونيَِّة العاملَّية، لتصبَح  ه
 ِةقبد يف احِل َةلربيطانيَّد رباطو يدة ا ا اإلمكأمري تَاقلَّ ًا. لقااألمريكيَِّة أحيان

ح النَّدووَّي،  تعملت السدال رى واسد أخ ، فاحتلَّت بلاانًا، ودمََّرَتاملاضية
، وهد  الديت   جل ةايتهدا ا من أكريوتبتءُّ علنا الاول الغنية الضعيفة عس

 .ختلُق مشاكِلها يف األصِل

ذاتيَِّة الذي تاَّع  القوى االستعما ية مصطلح "املصاحل القوميَِّة" ال
تطبيقه غالبًا ما يتعا ُض مع القوانني اإلنسانية، واملواثيق احلايثدة، كونده   
ُيعرب يف احلقيقة عن الَطَمِع واجلشِع، وال يتعلق مبصداحل  ا يدة  ِسدلمَّية     
تبادليَّة  مثاًل. حتت ذلك التعليل احتلت بريطانيا اهلنا، ولتأمني مصداحلها  
يف اهلنا احتلت مصر وإيران، وتشا كت مع فرنسا يف اسدتعماٍ  بربدريًّ   
للعر  مل ينُقصه التَّفُّنُن يف قطِع  ؤوِس آالف الذين يرفعون  ؤوسدهم،  
وال زالت متاحف فرنسا تعجُّ برؤوِس املغا بة واجلءائريني. لقا ظهدرت  
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مساعا  هذ  الروح الرببرية لاى السياسة األمريكية بوضوح، وعبَّر عنها
"لو كانت الكويت تندتج اجلدء  ملدا     1991وزير دفاع أثنا  حر  اخلليج 

اكةثنا باألمر". هذا هو احلدال مدع قدوى االسدتعما  القاقدة الربيطانيدة       
والفرنسية، واحلايثة األمريكية واإلسرائيليَِّة، فإذا مل تكدن ذئبدًا سدتأُكلَك    

  الكالُ  خصوصًا إذا كان معك فطيسة )النَّفِط(.

أساليُب االستعما  الغربد  قائمدة علدى أسدس جليَّدة  ملدن يريدا        
 يدةً أ سل جملس احلر  برقَّ 1917 ؤيتها. حني احتلَّت بريطانيا العراق 

أو حكومة حتدت   ستكون العراق دولة عربية ااكم حمل ًّ"تقول:  للقوات
ن هلدا  لن يكدو  ؛يف كل ش   ما عاا االسم. وبنا  عليه ِةاحلماية الربيطانيَّ

وستاا  شؤون بغدااد مدن و ا  سدتا      … ِةعالقات مع الاول األجنبيَّ
 دعدمُ هذ  النَّظريَُّة استمرَّت لدآلن وموجءهدا    "عرب  زائف قا  اإلمكان

 األساليبق مكتب اخلا جية على علَّ 1947يف عام . أنظمة حكم عميلة 
اتيجية قكن احلفداظ علدى مصداحلنا االسدة    " قائاًل:االستعما ية اجلاياة 

 يف مواقدعَ  (حمطات بدوليس )واألمنية يف أحنا  العامل بشكل أفضل بأنشا  
للتعامل مع الطدوا ئ ضدمن نصدف     ؛بشكل كامل اًةتكون معَّ ،مناسبة 

قطر كبري. فالكويدت واحداة مدن هدذ  املواقدع، الديت قكدن بواسدطتها         
، وجندو  إيدران، والعربيدة السدعودية واخللديج      على العدراقِ  يطرُةالسَّ

. ويف فةة ما بعا حر  اخلليج وإسرائيل ه  القاعاة األمشل "لفا س ا
 حمدلَّ  أيضداً  بل حتلُّ ومتا سها، مثل هذ  األساليب أمريكا تاعم ظهر أنَّ

بتبِّين إسرائيل واألهااف من  فوذ يف الشرق األوسطبريطانيا كصاحبة النُّ
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ضدا   إقامتها وأنشدا  القواعدا العسدكرية، وتنصديب احلكدام وةدايتهم      
 . غبات الشعب ومصاحله

ندب  سدتعما  جبا ًة لالايدا جلقا جاََّدت أمريكا وطوَّ ت أساليب 
، ِةريَّالسَّدد اِتلعمليَّددعلددى ا يدا تأكاالسدتمرا  يف التقليدداي منهددا مثددل؛ ال 

السدتعانة  ؤامرات، وا، واملد سدية واملكائدا السيا  ،واالستعباد االقتصدادي 
ميلدة  احلكدم الع  أنظمدة  عمد  القصوى بأساليب االستخبا ات، والتعاون

، (جيسد  ليدف  ) قا شدرح . والتعذيب والسجن والقتل ُعهلم، وستشجِّ
 خويدفَ التَّ ِةركءيَّتخبا ات املة االسكالولشؤون إيران يف  ئيُسالرَّ لُلحِّامُل

مناهم كل لَّاهم، عمَنن نظَّحنم، حنن أنشأناه"األوسط عناما قال:  للشرِق
 كانت هناك …لتعذيبتشمل ا … مةحتقيق صا اُتآليَّ. …نعرفه ش   

الواليات  عها من قبلمجي ُلّوَمجوالت على غرف التعذيب، اليت كانت ُت
علدى شدعو     لسديطرة اميدة  قا شرحت مذكرة أمريكيدة حكو ل ".املتحاة

ية مبيعدات  كية احلالاألمري اسةالسي اُدحتِّ"الشرق األوسط، حي  ذكرت: 
ن أجدل  مد  الزمة  ،ةمعقول ياتاألسلحة إىل بالد يف الشرق األوسط بكم

ال والداَّعَم  سرائيل  املإاشنطن ونح بينما مت. "احلفاظ على األمن الااخل َّ
عدداة  ا دون مراسدتعماهل با االقتصداديَّ، وأحداث األسدلحة وتسددمح هلدا    

سدداعاة ن املإكدد  األمري وم قددال جملددس األمددن القدد للقددانون الدداول َّ،
 ". لااخل افظ األمن سيلة حلكو" ٌةضرو يَّ لبقية دول املنطقة العسكرية

التَّاخُُّل األمريك ُّ املباشر مل يتوَّقف بالفعل منذ باايه اخلمسدينات  
عمليدة غدءو عسدكري    حتى حرو  اخلليج املتتالية اليت أصبَحت أكدرَب  
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ت إىل احدتالل عسدكري يف   تقوم بها أمريكا يف الشرق األوسط، فقدا أدَّ 
اعدا العسدكرية املوجدودة،    كل ش  ، ماعاا االسم، حي  دعمدت القو 

وأنشأت قواعا أخرى يف العربية السعودية، وقطدر والكويدت. يتبداهى    
دد مل يدةَّ و، األمريكيدون عالنيدة يف متلُّكهدم للمنطقدة     ونالقادة العسكريُّ

نا منلك بالدهدم.. حندن   يعلمون أنَّ": بالقولالربجيادير جنءال ويليام لون  
. وهدذا هدو األمدر    . مون بهاشون بها ويتكلَّاليت يعي ريقَةالطَّ رُ الذين نقِّ

نه أمر جيا، خاصة وأنه يوجدا هنداك   إه أمريكا اَن. العظيم الذي متلُك
وكان الرئيس األمريك  )دونالدا ترامدب( قدا أعلنهدا      ".زيت كثري نريا 

مرا ًا جها ًا أنَّ األنظمة اخلليجية لدن تصدما لداقائق مدن دون الداعم      
لذلك دفع اجلءية مقابل هذ  احلماية، وشدرا    األمريك  وأن عليهم تبعًا

أسددلحة متطددو ة امسيددًا؛ لتشددغيِل املصددانع األمريكيددة، وللحمايددة مددن 
 األخطاِ  الااخليِة، وحيظر عليهم شرا  أسلحة من مصادَ  غرِي غربية .

الغريب أن منظِّرين ومثقَّفني غربيِّني كثر يعتدربون أنفسدهم دعداة    
للتَّطوُِّ  والتَّحضُّر البشريِّ، وال يتلمَّسون احلقيقدة  حتر ، وبلاانهم مؤيِّاة 

الساطعة من تا يخ بلاانهم، ومن حاضدرها االسدتغالل  االسدتعما ي    
البحت. وبالرُّغم من انتقداد بعدض هدؤال  لسياسد  بلداانهم يف جمدال       
سياستهم الااخلية اال أنَّهم يؤياون، وعلى األقدل، ال يعةضدون علدى    

اّسني  ا  العامل الثال . يقول )تدون  بلدري(  ئديس    مما سات هؤال  السي
وز ا  بريطانيا أثنا  الغءو للعراق الذي كان يعرف كذ  املرب ات التدى  
 وجهددا مددع األمريكدد  )بددوش(، يقددول  ابطددًا املاضدد  االسددتعما ي  

وال  .. اة قدرون عظمى يف شؤون العامل لعَّد  وًةكانت بريطانيا قَّباحلاضر: "



- 314 - 
 

". كانت عن هذ  املنءلة زِلنُاالص يرغب يف التَّ ن ()بريطا يوجا مواطن
بريطانيا كمثال استعما ي، تنهب األَمَم األضعف سوا  أكدان بتخريدب   
صناعاتها حتى تعتما على االسترياد من الغر ، وصواًل لبيع مواطنيها 
كعبيددا يف سددوق النِّخاسددِة، وال زال االسددتعما  الغربدد ، قددا س هددذ  

 اتلفة ، ولكن النتيجة واحاة: ختريب بواد  التقام السياسة ولو بأشكاٍل
يف الاول العربية، وإغراُقها يف الدايون، واحلفداظ علدى حكَّامهدا حتدت      
السيطرة والتهايا باالزالة عرب الغءو، أو تشجيع املعا ضة املسدلَّحة، أو  

 املؤامرات إذا خالف احلاكم التعليمات.  

كَّاِم إىل د جدة مواصدلتهم تنفيدذ    لقا تعَّمَقت اخليانة يف بعض احُل
مؤامرة  قا يكون صانعها االستعما ي قا ختلى عنها، كما حداث حدني   
أصرَّ الرئيس )ترامب( على تنفيذ اططه بصفقة القرن لصاحل إسرائيل، 
وجنا ُحكامًا عربًا، ليقوموا بالتطبيع، وهاَّد من  فض باإلزالة، وأوكدل  

. وبالرغم من هءقة )ترامب( يف االنتخابدات  ألعوانِه يف املنطقة التَّنفيَذ .
وخروجة من دائرة التأثري، وقيام اإلدا ة اجلايداة بإزالدة معظدم آثدا  ،     
والةاجع عن اططاتده وإلغدا  سياسداته قدا  اإلمكدان، اال أن بعدض       
احُلكاِم املتآمرين سابقًا مع )ترامب( واصلوا اططهم االنقالب ؛ لتطبيدِق  

الصهاينة، .. أي؛ إن اخليانَة أصَبحت وجهة نظر  صفقِة القرن السةضا 
لاى أجيال جاياة من احُلكام العر   عاة قطعان من الغدنم السدا حة   
للكددأل واملددا ، وهددذا ال يبشِّددُر بددأي خددري لدديس؛ لضددعفهم وا تبدداطهم 
باملسددتعمر الغربدد  فقددط، ولكددن با تهددان ذواتهددم وحكمهددم بوكيددل  

 االستعما  الغرب ِّ؛ إسرائيل. 
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ُخصوم َنسياق للراثن ا بناك بالطبع فا ق شاسع بني الوقوع يفه
قليداها،  اَّعوِة لتا، والد يداه ونظرياِتهم وطريقدة حيداتهم، ومدن ثدم متج    

وا  يف أخطدا    ؤية الصَّد  ، وبنياِتومتجيا املقهو  للقاهر، ومعاداة الذَّ
م  هنا هو عا.. املهمُّ صويِبلتَّحالنا، والسع  أليضاح املستقبل وطرق ا
احلدل   يك عن  ؤيدة ة، ناهويلطاإلصراِ  على اخلطأ الذي استمر لقرون 

اح العداوِّ يف  يفيَّدِة جند  كري بكلتدذ ابالعودة إىل ذلدك املاضد . ال ُبداَّ مدن     
ِر، بينمدا حندن   ا تلدو اَخد  الواح عة اال تقا  الذَّات ، وحتقيق أهاافه بسر

 عاليدًة مدن   بًةءم أن نسها اجلمع منخر يف اجلهل املتواصل إىل د جة قكن
ثدَر مَّمدا هد     ات ِّ اكنا الدذَّ ضدعف وأسبا  جناحات العاوِّ تعود إىل جهلنا 

ك لدذكا ، فدذل  ام بعدض  خلصد اقائمة على ذكائه املفرا، وإن كان لاى 
مجال ِّ لاينا، ماع ِّ اإلهل اجلاجلويتضخم باملقا نه فقط مع مستوى الغبا  

 والعمالة واالنكسا  لاى قياداتنا.

لفكدرة أن الكيدان    نظرِيكثدرة االّدعدا ات والتَّد    مدن  غمرُّعلى الد 
سرائيل  هدو الاقوقراطيدة الوحيداة يف املنطقدة، وأنده كيدان يعتمدا        اإل

أنده  و، ِةالسياسديَّ  سداتهِ العصرية والاقوقراطية يف إد اتده ملؤسَّ  األساليَب
وايدات  مدن تدأثري الرَّ   يومداً  ، إال أن قياداته مل تنُج أمسال ًّ لمان ٌّكيان َع

، ومل تتوقف يوما عن استغالل الاين واألياولوجيا يِةاولوجَّواألُي ِةينيَّالاِّ
ويتمَّيددُء إنتدداُج القددادة عددرب هددذ    يف خطابهددا الددااخل  واخلددا ج ،  

الاقوقراطية اإلسرائيلية بأن كل واحا جايا يفوق سابقيه فسادًا وقينيًَّة 
.. هدذا   ت التا خييدة واحلضدا ية  املستنا إىل الاين واالدعا ا ِفطرُّيف التَّ

النَّهُج الايين املتواصل سيؤِّدي حتمًا للعنصرية، وللتخلف، وللدءوال ..  
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هذ  حقيقة تا خيية ثابتة مهما طال انتظا ها، بل إن سرعة حتقيقها يعتما 
 على جناعة الطرف املقابل.

 ُّ ، اشدتاَّ الصِّدراُع االسدتيطان   2021يف ليلِة قدا ِ  شدهِر  مضداَن    
، وحدداَثت  اح بالقدداسيخ جددرَّشِّددصُّددهيون ُّ الفلسددطيينُّ حددول حدد ِّ الال

املقاومدِة   ت  حركداتُ هداَّدَ  مَّثد ِصااماٌت يف ساحاِت األقصى وقاعاِتده،  
ِة. انهاَلدت  آالُف   املسدؤوليَّ حمُّدلِ و َتأاإلسالميَِّة )إسرائيَل( بكفِّ اليدا،  

ا مداٌن مثدل؛ )تدل    مبدا فيهد   1948 الصَّوا يِخ من غءََّة على فلسطني ألد
َبي ِل  الءَّمَن عاد إىل ُقِل، وكأنَّلاَّاِخ ايفأبيب(، وحترَّك الشُّعُب الفلسطيينُّ 
كدلِّ فلسدطنَي،    العدرِ  يف  ِم علدى جوالنَّكبِة، وباشر ُمتطرِّفون يهود بداهل 
 زادت تِّجا يَِّة. ويف حلظة حملالِّ الِة، وابادوالقيام بإحراٍق ُمتباَدٍل لبيوِت الع

جر الوضدُع مدن جايدا ،    فيًَّة انفًة إضا َّذا )إسرائيُل( معياَ  الُعنصريَِّة فيه
ت  احلكومددُة ، وصددعََّاوميَّددِةالقووةدد  وطدديُس الشِّددعا اِت الاِّينيَّددِة   

 .. اِع غءََّةها لقطصِف)الصُّهيونيَُّة( بشكٍل ُجنون ٍّ من ق

 بعدَا النَّكبدِة   َرت كن قدا انتصد  ( مل تيَلوالنَّتيجُة اجلليَُّة؛ أنَّ )إسرائ
ا الِن كياِنها وهءقِتهد هلبة(، وإعاون مع بع)اليت توافُق ذكراها الثَّالثُة والسَّ

تَّحدوُِّل النَّفسد ِّ   َل هدذا ال ُقَبي د  عهدا العسكريَِّة للعرِ ، وتطبيِع بعضدِهم م 
 علدى  يميَُّة والاَّو ليَّدةُ ُة واإلقلحملليَّه اواأليايولوج ِّ الذي سيكون له تواُبُع

 شروِع االستيطان ِّ اليهوديِّ.امل

التموضدع يف  )نتنيداهو  الصُّهيونيَِّة القاقة احلايثدة وبتنفيدذ   حماولة 
سددياق الصددراع احلضددا ي املفددةض بددني احلضددا ة الغربيددة واحلضددا ة 
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الصهيون  جءً ا من صدراع حضدا ي أكدرب      اإلسالمية، باعتبا  املشروع
يشدكل خدط الدافاع األول عدن      وأنه ،بني الغر  واحلضا ة اإلسالمية

يف وجه العامل اإلسالم   -املانية والعصرية واإلنسانية-احلضا ة الغربية،
وحكومتده جدء  مدن     وأنده الذي يصفه بالتطرف والتخلف والعاوانية. 

والعامل املتخلف، لدذلك ال   ِرتحضِّ" وبني العامل امُلرِّالصراع بني "اخلري والشَّ
الاعم الالزمة لتمكني "إسرائيل" من القيام با للغر  أن يقام كل أشكال 

بواجبها املقاس" يف التصاي للعامل العرب  واإلسالم . استخام نتنيداهو  "
إلقناع الغر  بهذ  الرؤية ولتغيري صدو ة الكيدان    ؛كل األدوات املمكنة

قا س كل أندواع القمدع واإل هدا      غاشٍم سرائيل  من قوة احتالٍلاإل
يف  إىل دولدة تسدهمُ   وكرامتدهِ  من أجل حريتدهِ  يناضل ،شعب أعءل اقِّ

( يف حلظدة مدا سيتَّضدُح    ." قادم من الشدرق ِموهََّتةاية الغر  من خطر "ُم
للغر  جمادًا أن هذا الاين أسوأ من ذلك ومن غدري ، وأن ال فدا َق يف   

 املباأ، وبالتال  األشةاك يف النتَّيجِة.

ُل الغربيَُّة علدى تبِند  فكدَرِة    وتااخَلِت الَعواِمُل الَِّت  َشجعت الاُّ
الصِّددهيوِنيَِّة باقامددة َدوَلددَة َيُهوِديَّددَة ِفدد  َقلددِب الشَّددرِق، َوجلََّهددا َعواِمددُل  
اسِتعَماِ يَُّة، اسةاتيجية أقتصادية، وَأقلََّها الَعاِمَل الاِّيِن َّ، ُخُصوًصدا َوان  

 .لنَِّظاِم الَعلَماِن ِّ ِفد  ُدَوِل الَغدر  ِ  َتنِفيِذ الِفكَرِة تَءاِمن َمَع َتطِبيِق ُمَتَءاِيِا ل
امَلعُروُف انَّ االضِطَهاَد الَغرِب َّ امَلِسيِح َّ ِللَيهوِد ِف  الُقُروِن السَّداِبَقِة َقداَم   
َعَلى َخلِفيَّة  ِديِنيَّة ، وبعَا مَتادِّي النَّاِزيََّة ِف  ِاضِطَهاِد اليهوِد و فِض الاَُّوِل 

ِلَها اس ِتقَباَل الالجِئنَي الَيهوِد، َناَسبتُهم ِفكدَرُة َتدرَحِليُهِم اىل   الَغربيَِّة ِبُمجَم
َكاَنت الَعالقاُت الَغرِبيَُّة اإلسرائيلية ِفد    .فلسِطنَي وأقامة َوَطَن هلم ُهَناَك
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 الِبااَيِة ُمتَناِغَمًة ِبااِلع ِتَماِد َعَلى َتَفاُهِم احُلُكوَمداِت الَعلَماِنيَّدِة مدع النَِّظدامِ    
َسدبيا َعدِن النََّسدِق الدايِن ِّ     اإلسرائيل  االقر  ِجَاا اىل الَيَساَ ، َوالَبعيُا ِن

  .الَيِميِن ِّ الَِّذي ِاشَتاَّ ِبُسرَعِة الِحًقا، َوظهَر انَّ َهَذا النَظام ُعنصِريُّ َتوَ اِت 

يَّدُة  اِن  َيداَِّع  الَعلمَ َظداِم ِديِند  ا لِنِمَهَفاَقِت او وبا َوِه  ِف  َفخِّ دعأ
 ،اىل ُعنُصدِريٌّ  احِتالِل  وَتَحدوَّلَ  انه ِنظام ُبوِت ُثَوالاُِّققَراِطيَُّة ِبالرَّغِم ِمن 

َعَلدى الَقديِِّم    نُصدِريِّ ُمَتَمدرِّدِ  ُعَظام فصِل ُه ِناَنَبَوُوِسَم ِمَن الُقَوى امُلَحاِيَاِة 
 ِبدالطَّبِع ال  .اَوُن َمعدهُ َعد ُمدُه َوَيتَ َاعُِّين َماالنسانية َوَيفَضُح االهااف ِلُكلِّ 
اَلَما انهدا  ثل اهِلنِا وإيران َطِميِنيَِّة ِدَوِل  ُدُيوَجا َما َيمنُع َتعامل الَغرِ  َمَع

َلِكدنَّ   .. الداعِم الغرِبد ِّ   اِ َها علدى سدِتمرَ ا  َغرَي احِتاَلِليَّة ، وال َتعَتِما ِف
ِفد    َيُهدوِديِّ واإلسدرائيل   الَشداِا   ِللنََّجدة  احلالَة اإلسرائيلية ُمخَتِلفة َكنِتي

فكدا   اِة، َوترِوجَيَهدا لال  امُلتَِّحد اليداتِ لِوا ُبلَااِن الَغر ِ  ذاتها، َوُخُصوصًا
ليهوديَّدِة، َأيَّ ؛ َتنِشديٌط   وِتسدَتانِتيَِّة َوا َبدنَي الربُ  ِبَطَةاالاِّيِنيََّة امُلس َتح َاَثَة َوالرَّ

ا َقدا ُيِعيدُا   َمد وِ  الَغرِ ، َوَهدَذا   َبنَي شعيَِّةِنيِللتََّوجَُّهاِت َوالسَِّياَساِت الاِّ
  .لَماِنيَِّة الَعبَلَهِذِ  الاَُّوِل اىل ُمَربٌَّع َما َق

أيُّ متحيص يف املرحلة وأسبابها ونتائجها لآلن وتعقيااتها سيصُل 
تبدالت  إىل فعٍل صهيون ًّ ُمؤِّثٍر يف الغر ، قام بإنتاج هذا الواقدع الدذي   

يات، واختلت فيه البوصلة لاى العايا من القوى والاول يف فيه األولو
يدرى يف  من اجلبهة العربَّيِة اإلسدالميَِّة الرمسيدة    املنطقة؛ فأصبح البعض 
قكدن التعداون معده، وا تفدع صدوت امُلطدبعني        دولة االحتالل صدايقاً 

ميَّة  ؛ طلبًا حلمايته من أخطاٍ  وهسرائيل طبيع مع الكيان اإلرين للتَّنظِّوامُل
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)اخلطدُر اإليراند ُّ    .يف الغالب قام الغر  والصهيونية بلقها يف األصدل 
املءعوُم قكُن تنفيُسُه، وحتويُل العالقاِت إىل اجلواِ  الطَّيِّدِب لدو تدوفََّرت     
اإل ادُة احُلرَُّة لاى قادِة العربيَِّة السُّعوديَِّة، كمدا أنَّ أحدااَث األقصدى يف    

فشدَل )إسدرائيَل( يف ةايدِة السَّدماِ  فوَقهدا،       أوضَحت  2021عيِا فطِر 
واأل ِض حتَتها، فما باُلدَك يف التَّصداِّي إليدراَن، وةايدِة مسداِ  اخللديِج       

 وأ ِضِه؟!(.

ري كَّداٍم غد  روبدة اُ العوأصبح من اجللد ِّ ا تبداا مصدري العدر      
مدًا مدع   واط   متاربد ِّ املتد   الغا يِّأكفيا ، هم  هائن للمُستِغلِّ االسدتعم 
لعرب  بعيداًا  ار اإلنسان و تطويا هإسرائيل. يف املقابل فإن املخرج الوحي
م لدن يهتداي   ضية. احلاكن املاقروعن اخُلَءعبالِت اليت مل تنجح طوال ال

ن ن يتندازل عد  لد الغدر   ، ومن ذاته، وسيحافظ على ا تباطدة باخلدا ج  
ريتها سد ، وتواصدل م صدريتها عن مصاحله وهيمنته، وإسدرائيل تتعَّمدُق يف  

را  ا ألبطدأ اخلد  عجدءة مد  ت مإلقامِة إسرائيل الكربى .. حتى لو حداث 
 ايثه.تصر على حت ، وتقعربالقائم، فالنَّجاُة تقةن باإلنسان ال
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  3020موقعنا عام 

عدام  لُة وسدنعود  ألسدطو  ار هل سنكون يف املستقبل أم  مبا تستمُّ
 ؟1020

 يُّونغرق املسديح قدا اسدت  سدنة ميالديدة، و   1400عمر اإلسدالم  
صدل  فيداعوا اىل  وير؛ لند عاٍم حتى ظهر لايهم فالسفة عصدر التَّ  1700

 ة األوضداع  اين عدن  دا ِة الد ليَّالاين عن الاولة بعا أن اقتنعوا مبسدؤو 
نيدة حتدى   حلدرو  الاي عات واصراالسائاة. واستمَّر النقاُش واجلال وال

ني بد احلدرو  الاينيدة    ر وقدف الذي أق 1645توصَّلوا التفاق "وستفاليا" 
، أي؛ فصدل  قا  عاياهما  معتختياامللوك والاول، وُتِرَك للملوِك حرية 

لدك، إلجبدا    يت سدلطة امل لكن بق، وامللوك عن سلطة البابا الكاثوليكيَِّة
عا بضعة قرون بتفسرياته. ُمهم بحيكالرَّعايا على انتهاج أي دين يريا ، و

ى ط كنائسدها حتد  ولوكها ة مسلطباأت ثو ات الشعو  األو وبيَِّة ضا 
 لعداملََّيتني يف القدرن  احلربني ا َل بعاصَّالتُّوصُّل إىل نهج العلمانية الذي تأ
َِ اعتن ت حتكمهدا يف  ، ولكن أنَهد ألديانااق العشرين. هذ  العلمانية مل ُتل

ديدان إىل  ملدؤمن باأل وجدود ا ت بجمريات السياسة واحلياة الانيا، ومَسحد 
 ات.اجبا بذات احلقوق والوجانب غري املؤمن به

ُتَشتقُّ كلمة علمانية يف اللغُّة والذِّهِن العدربيني مدن أصدل علدم،     
وبالتال  وجات حالة من العاا  بني اإلقدان والعلدم تالَشدت تدا جييا     
حتددت ضددغط احلاجددة للعلددوم ومنجءاتهددا، واتَّجدده التعريددُف العربدد    

ية نوعًا من الكفر. أمدا أصدل   )الوهَّاب ُّ( إىل األسهل، أي؛ اعتبا  العلمان
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مصددطلح العلمانيددة يف أو وبددا، فيددأت  مددن اليونانيَّددة مبعنددى العامَّددِة أو  
الشعب، أي عكس وضا الكهنوت الذي سداد. مبعندًى آخدًر العلمانيدة     

 لايهم ه ؛ سلطة العَّامِة ضاَّ الكهنوت الايين. 

املسديحية   ن نشدأة م مد هكذا اسدتقرت العلمانيدة بعدا ألفدني عدا     
 قكدن  نداطق حمدادة   مض، يف أل اتوسُّعها وانتشا ها بني غالبية سكان و

را ، وحريدة  مُّ االسدتق حيد  يعد  و، اعتبا ها املتقاِّمدة علميدًا واقتصدادياً   
. أي، ا تدبط  لداقوقراط  اظداِم  لنِّلالتعبري، وسيادُة القدانون واالحتكداُم   
تناِهُض أصاًل  الئها، اليت م مبادةاالتقام والرخا  بسيادة العلمانية، واح

فكدر  يدع حريدة ال   اجلمنُححرية اعتنداق الداين لألشدخاِص، ولكنهدا متد     
 ري .  أم غايينوامُلَعَتقِا الشَّخص ِّ سوا  أكان ال

إذًا، لو افةضنا انتهاَجنا تقليدا أو وبدا باعتمداد العلمانيدة، فهدل      
عددام أخددرى، لنتوصددل  600حنتدداُج يف العددامل العربدد  واإلسددالم  إىل 

نية، ونطُبقُهدا مدن دون إلغدا  الدايانات؟ لديس بالضدرو ة، فقدا        للعلما
نستفيا من تواصل العامل، وتناقل املعلومات والرُّؤى، ونسرع اخُلطى إىل 
التقام والنمو عرب تقليا النموذج العلمان  الغربد  مدن دون اسدتهالك    
كل الوقت الدذي احتداجو . امُلعِّدوُق أمدام هدذا االحتمدال هدم امللدوك         

اُم غرُي الاقوقراطيني واملتخوِّفون مدن فقداان السدلطِة ومنافعهدا،     واحلكَّ
ومعهم الكنهوُت الداِّيينُّ، وهدم شديو  السدلطان علدى كثدرة أندواعهم        
والذين يبثوُّن السم ِضا مباأ العلمانية، ويرهبدون النداس مدن احتمدال     

سنة   رياهم من دينهم. ُ مبا تستمرُّ هيمنة هؤال  احملتكرين للسُّلطِة ألَف
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، وُ مبَّا يقع العامل العرب  حتدت حكدم قدوى خا جيدة     2020أخرى بعا 
وهيمنتها، وتستفيا من الداين، وتسدتغله؛ لتثبيدت حكمهدا، أو بدالطبع      
تذويب الاين اإلسالم  والعر  عمومًا بعدا أن ذاَبدت فكدرة العروبدة     

لكدن هنداك     .2020والتَّماسك والتَّعاضا يف نصف القرن السَّابِق لعام 
لفعل احتمال سيادة الفكر الايين املتطرف وحكمه علدى غدرا   ربدة    با

حمسنة عن "الاولة اإلسالمية" اليت حكمت لبضع سنوات يف غالبية مناطق 
العراق وسو يا. خصوصَا اذا جنح اإلسالم السياس  يف حتقيق إجندازات  

 وطنية وقومية، وانتصا  ولو مؤقت ضا االعاا .

العلمانيددة عربيددًا ليسددوا أعدداا  للدداين الددذين يطددالبون باعتمدداد 
وللمدددؤمنني، هدددم أنصدددا  للنُّمدددوِّ والرَّخدددا  واحُلريَّدددِة واالسدددتقرا   
والاقوقراطية. ُ مبا، بل بالتأكيا، هناك من بينهم من ال قا سون التَّعُّبَا، 
وال يأخذون بأي أصول للاين، وهناك شديوعّيون أيضدًا، لكدن هدؤال      

نهم أنصا ًا للعلمانية مثدل غريهدم، فهدذا ال    موجودون يف اجملتمع، وكو
يعيبهم وال يعيب العلمانية، وال يقِّلُل من احةام أي مؤمن باهلل واليدوم  
اَخر. العلمانيون يف امُلجمِل يرياون تقداَُّم اجملتمدع ومندو ، ويدرون يف     
 ربة أو وبا مثدااًل قداباًل للتطبيدق حيد  توجدا الكندائس واملسداجا،        

ُة التَّعُّبِا كمدا لغريهدم حريُّدة االعتقداد، وحيكدم اجلميدع       وللمؤمنني حريَّ
القانوُن املان ُّ املتطو ، والقابل ملواكبدة احليداة، ويتقبلدون الاقوقراطيدة     
نظامًا للحكم واحملاسبة والتَّغيرِي والتَّبايِل. إذا توافدق املؤمندون مدع غدري     

والاقوقراطيدة  املؤمنني يف اجملتمع الواحا على السع  للحرية والرخدا   
ضمن مبادئ العلمانية، فَلن يتشقََّق البنا  اجملتمعد ُّ إال إذا حَاولدت فئدة    
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استغالل الاقوقراطية، وتسلَُّم احلكم وفرَض مبادئها ومعتقدااتها علدى   
اجلميع بقوة السُّدلطِة .. آندذاك سدتعود احلدرو  األهليدة أو الطائفيدة،       

 د اخلراُ .ويتاخُل العامل اخلا ج ؛ لالستفادة، ويسو

ألجدااد  اأجنء فية  م الذيقايقا يقول قائل؛ لنعود إىل اإلسالم ال
تك وجمتمعك ني تعيا ذاأنَت حف، األجماد .. وهذ  بصراحة مقولة عامَّيٌة

لعامل إىل الو ا ؛ ادة بقية او ك إعقامبكلَُّه مثاًل إىل ذلك الءمان لن يكون 
تغدنم  و حدرقهم،  وتسديب  مابهلتهجم عليهم بالسيف والبعري، وتقطع  ق

انتهددت ويددءة أصدداًل انددت وج كأمالَكهددم، وتصددبَح سِّدديَا العددامل لفددةة 
ال إسدبانيا، بدل   ون حتتلدها،  بَل أتقَّباخلالفات. الصِّنُي لن تعوَد معك، وت

ر ل حدوض البحد   مدن كد  دَكقكن حينها ألو وبا األقوى مندك أن تطدرَ  
اليونداِن    مدن أمدالك  إلسدالمِ  ااملتوسط اجلنوب  والشرق  الذي كان قبَل

ذقون، يطلقدون الد   نداك مدن  هكدن  والرُّوماِن .. الفكرة سخيفة جاًا، ول
بددالءَّمن  ايدده للعددودةِع كبا بدداأويلبسدون الصَّددنادل واجلالليددب الثالثددة  

 للخلِف.

من يريا العودة  وحيًا وأخالقيًا، فله ذلك بالطَّبِع، لكن ال عودة 
ك الءَّمان. العودة للماض ، وضدمن أي  قانونية تشريعيَّة أو سياسَّية لذل

أسس وشروا لن حتِّقَق التقام أو العاالة اجملتمعية أو احلرية الشخصية، 
وقطعًا لن ختلق منابَع القَّوِة الحدتالل نصدف الكدرة األ ضديَِّة أو حتدى      
حترير السَّكن الشَّخص ِّ، واضا ة البيدت. احلكدم السياسد  اإلسدالم      

داًل يف أي حلظة، ومل يكن سلميًا البته، ال مندذ  )وكل االديان( مل يكن عا
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اليوم األول ملوت الرسول وال ضمن أي تطبيق سياس  إسالم  الحدق  
حتى القرن الواحا والعشرين .. كلدها  دا   قهريَّدٌة ظاملدة اسدتباادية      
كهنوتية كانت تنته  بالفشدل واهلءقدة العسدكرية. كدان الدءَّخُم األوُل،      

م على مباأ الغدءو للغندائم أواًل، وحدني ينتهد      واالحتالل للمحيط قائ
اجلمع والنَّهُب والسَّلُب والسَّيُب كانت احلميَُّة ضا غري املسدلمني تهدبط،   
وتنقلب األمو  فو ًا لالقتتال الذات  الطائف  والقبل  واملنفع  .. فتقدع  

 االنتكاسات، ويتقام أي خصم متوِّفٍر؛ ليحلَّ يف الفراغ القائم. 

ُيَافَن النَّيبُّ وقعت اخلالفدات علدى السُّدلطِة، وتعاَظَمدت      قبل أن
اخلالفاُت إىل اغتيداالت للخلفدا  الرَّاشداين الدذين قثلدون يف الضدمري       
اإلسالم  خرَي فةات احلكم الرَّشيِا املنشود!! سبى بنو أمَّيَة، أي مجاعدة  
أب  سفيان وزوجته هندا، حدق آل البيدت يف و ثدة احلكدم كمدا كدانوا        

نُّون، ولذلك اغتيل عثمان بن عفان، وقبله عمر بن اخلطا ، وبعدا   يتم
اإلماُم عل ٌّ الذي ا اد اخلالفة قبل أبد  بكدر. يعدين آل البيدت أ ادوهدا      
خالفة و اثية، وبنو أمية ثبََّتوها خالفدة ملكيدة وو اثيدة، ومثلدهم فعدل      

يب أصدبح  العباسيُّون بعا إبادتهم لألمويِّني .. وبعا انتها  الغءوات والس
اخللفا  أجانب ومولاين، وأصاًل الغالبيَُّة العظمى للخلفا  املسلمني هم 
من أبنا  جا يات وتربيتهن، ُكنَّ ضمن آالف اجلدوا ي للخليفدة، ومدن    
تلا صدبَّيًا تصدبح أم ولدا، وحيدقُّ البنهدا تدول  احلكدم، وكدان هدؤال           

امهدداط، يسددتعينون بددالقوى األجنبيددة وباملرتءقددة كنتيجددة لةبيددتهم مددن 
فأصَبحت أمساُ  األبطاِل املسلمني غريبًة .. وهذا كلده قكدن تقُّبلده لدو     

 أدى إىل أي أجيابيَّات . 
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ني، ُيفَترُض  امُلحتلِّألعااَ م اقبل أن ُنصفق للبطل املغوا  الذي هء
رة، واسدتغالل  مد لااننا كل بحتالل ن اأن نسأل ملاذا متكَّن العاوُّ أصاًل م

ات، ا ات وقناعد ت وحوليالمع كل ذلك، وضمن أي تعديننا ضاَّنا؟ و
امل اليدوم ..  عد قدامُّ يف   التَّقيدقِ فال قكدن العدودة لإلسدالِم القدايم؛ لتح    

ة  قكدن  ت  مومسيَّد وعدادا  ية اإلسالم كعقياة، وضمن  وحانيَّات  شخص
ًا عدن السياسدة   ا بقد  بعيدا  ، طاملد ًاتقُّبله، ولن يعيق التقام والرخا  كثري

 مع.فراد اجملتألى كل عته شريع، وتنَازل عن فرض إ ادواحلكم والت

كلما ُنِسَب لإلسالم ش   سي   ياع  أصحاُ  النَّوايا احلسنة أن 
ذلك العمل ال ُقتُّ لإلسالِم بصلة، واملنفذون ليسدوا مسدلمني فعداًل ..    
لكن التخلف يف كل دول املسلمني هو بالتأكيِا نتيجة ألفعال املسدلمني،  

َِ دياناتها. اإل هاب ُّ وعام مواك بتهم العلوم واجملتمعات املتقامة اليت مل تل
الذي يذبح ليس مسلمًا، والذي خيطف كذلك، والذي يضر  زوجاتده  
األ بع ال قِّثُل اإلسالم، وقطع األياي واأل جل عن خالف، واجَللُا ال 

لخ ُقتُّ لإلسالِم بصلة ، ومل يقم أي حاكم أو خليفة بظلم النَّداس أو سد  
جلود املعا ضني يف اجلامع يوم العيا كاخِلراِف، وال يوجدا يف اإلسدالِم   
عبيا وإما  وجوا ي تباع وتشةى، وال يوجا نظام مدا ملكدت أقدانكم    
من اإلناِث، ومل يوزِِّع اخلليفة املال العام بالصَُّرِ  علدى منافقيده و غباتده    

ة أبد  بكدر   ... ووو. بالطبع التطبيدق اإلسدالم  األحداث عدرب اخلليفد     
البغااديِّ يف دولته اإلسالمية، والذي استهوى الكثريين، لديس إسدالميًا   
هو اََخُر .. أين هدو إذًا التطبيدُق اإلسدالم ُّ النداجُح، أو يف أي زمدان      
ومكان عرب التا يخ ُوِجَا؟ حتى الايانات األخرى مل تفلح يف إقامة دولة 
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انيا آخدر دولدة دينيدة    الرخا  واحلرية واألمان حتدى اَن، وكاندت إسدب   
كاثوليكية يف أو وبا حيكمها الاكتاتو  )فرانكو( قدا حتللدت مدن حكدم     
الكنيسة يف أواسط السبعينات يف القرن املاض  كشرا لالنضمام للسوق 
االو وبية املشةكة، ومن ثم شهات نهضة متسدا عة، وقفدءت مراحدل    

م لالندالس  اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، بعا قرون طويلدة مدن الظدال   
 وإسبانيا عاشتها يف ظل احلكم الايين الكاثوليك . 

ن ديدة؛ فسدتكو  لدة يهو دو حني يكتمل ويتضح حتُّول إسدرائيل إىل 
لاينيدة يف  اكل الاول  ا سقطتكم نهايتها ه  األخرى قا اقَةبت، متامًا

 شرق.ال الغر  وحققت الفشل التام؛ وال زالت يف

راجع متماًا على ة، ومعابقإسالمية سمن يراجع ايادية أي حقبة  
عتبدا   مثدااًل   امدان قكدن   ن الءَّمد ًا إسالمية  عميقة ، فلن جيَا عقاًا واحا

إليده. إذًا كيدف    يدًا العدودة  يم عقللقدو ُيحتذى به اَن، وقا يتمنَّى املرُ  ا
نَّهِج قة  من الهل سي ام؟عسيكون الوطن العرب  اإلسالم  بعا ألف 

   لف  عاٍم؟أا قبل ب مون متمِّسكًا بتالبيالعامل ِّ، أم سيك
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  املؤلف

يِة السِّياسَّد  لعلدومِ  ايفخدريج د اسدات عليدا     عبا اجلبدا  عداوان  
ٍن يف جمداالت   قدر  واَل ُ بدعِ طد . عمدل  نياواالجتماعيَِّة واإلسالميَِّة يف أملا

كتب عن االنتفاضدِة   ثةالثوُنشَرت له  ان،إعالمَّيِة عاَُّة أثنا  إقامته يف لن
سياسدة يف    اوي قرطبدة،  ايدات :  و الفلسطينيَِّة األوىل. صا ت له عَّاُة

لءَّمدان، أحفداد   او ، أسدرى   النُّد ُةاجلنة، بومة بربرة، فتنُة الكرسد ، حافَّد  
 يق  زياد(ُة: صاري ين، )وسوأجااد، قصص، وكتاُ  شعب اجلبا

، حمددا ٌ  يف امُلَعتقددِافكددِر وال املؤلتدُف ُمددااِفٌع صددريٌح عددن حريَّدةِ  
ى اطرِي امُلهِيِمندِة علد  فاِت واألساخُلرا ومما ساتِه ومؤلفَّاتِه ضا اخُلَءعبالِت

اًة للداين، ويدرى أنَّ   يَّدِة معداد  لَماِنلَعاالفكِر والفعل العربيِّني، ال يرى يف 
 لِف. لتخلسياس  قا حتوَّل إىل أداة  الاِّين ال

 https://rawicordoba.comأعمال املؤلف متوفرة للمطالعة هنا: 

 موقع:  اوي قرطبة 

  حقوق النشر حمفوظة للمؤلف

، توقيدع  حلمدرا  صدر ا جمموعة صدو ، تسدليم مفداتيح ق   الغالف: 
بدراهيم  إع اتفاقيدة  ، توقيد سدلو اتفاقية كامدب ديفيدا، توقيدع اتفاقيدة أو    

 لتطبيعية.ا

 


