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 بني األمويني وأهل البيـت بعيداً عن السياسة 

 

عة من ا صنااجتمع من القلوب كما يقول بعضهم؟ أم أ�ّ قت ما ورثتهم العداوة والقهر ومزّ لعنة نزلت ابلناس فأ هل السياسة     
السالح تكون كرمية طيبة بل ا أخريًا كالقطعة من هبا كما يقول بعضهم اآلخر؟ أم أ�ّ نسان ويقوم أكرم الصناعات اليت قام اإل

وتكون قذرة خبيثة حني تستخدم يف صنع الشر والدفاع عن  ،وفاضلة حني تستخدم يف صنع اخلري والدفاع عن احلق والعدل
  الباطل والظلم ؟

وهي صناعة كرمية فاضلة حني  نافسون على انتزاع مسؤولياهتا.يتقاتل املت نسان حنيكله. فهي لعنة تنزل ابإلا هذا  احلقيقة أ�ّ      
وهي أخريًا كالقطعة من  ب على حب اخلري وموادة السالم.يكون العاملون فيها من أصحاب الرساالت العلوية اجلامعة للقلو 

 ني فيها من أهل الفضل أو رعاع الناس. هها ابلعاملاترة أخرى متأثرة يف توجّ  نسف مبا تفعلهوت السالح تسمو مبا تفعله اترة

السياسة هي أعلى الصناعات شأً� وأرفعها مقامًا وأبعدها صيتًا وأعمقها أتثريًا يف صنع التاريخ وأصدقها تعبرياً  والواقع أنّ      
حنت هبا كل يف الوقت نفسه. وقد امتعن أوضاع الناس وظروفهم املعيشية. وهي حبكم خطرها وخطورهتا مصدر بالء وحمنة 

أجيال البشر فانكشفت هبا عوراهتم واختفت هبا معامل الكمال واجلمال يف نفوسهم يف الكثري الغالب، كما برزت هبا مواطن 
 الكمال واجلمال يف النفوس يف بعض األوقات. 
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سالم هو ما عبد مناف بعد اإلت أحفاد هاشم بن وبينهم وبني أهل البي ،سالمني قبل اإلني واهلامشيّ كان بني األمويّ   والذي     
 ت، ويف التسابق إىل االستقالل يف صنع اتريخ اجملتمع. يكون بني املتنافسني يف سياسة اجلماعا

مجع صفوف قريش يف مكة بعد معارك خاضها ضد منافسيها من  قصّي بن كالب الذي ص حكاية هذا الصراع أنّ وتتلخّ      
بد خويه عالصيت أب عدِ  ابنه البكر عبد الدار ما يلحقه يف الشرف وبُ يف أن يوّيل  لسنّ مت به ار بعد أن شاخ وتقدّ ، فكّ القبائل

ن كانوا قد وإك ابلقوم نّ ألحلق قال قصي لولده البكر هذا : � بينبيهما. يف حياة أ مناف وعبد العزى وكا� قد شرفا وعظم أمرمها
عقد لقريش لواء حلرهبا إال أنت بيدك، وال يشرب ا له. وال يُ تفتحهرجل منهم الكعبة حىت تكون أنت عليك : " ال يدخل فوا شرُ 

ال من طعامك، وال تقطع قريش أمراً من أمورها إال يف دارك. إ أحد من أهل املوسم طعاماً ال من سقايتك، وال �كل أحد مبكة إ
 . عطاه احلجابة واللواء والسقاية والرفادةاه دار الندوة ، أي دار احلكم، وأوهكذا أعط

قد ظلم أابهم  هم قصياً جدّ  ومات قصي، وجاء يوم رأى فيه أوالد عبد مناف وهم عبد مشس وهاشم واملطلب ونوفل أبنّ      
نا بذلك احلجابة واللواء والسقاية والرفادة والندوة. وقالوا حنن أوىل من أبناء عمّ هم عبد الدار مبا واله من شؤون ز عمّ حني ميّ 

عبد الدار. وحتالف كل فريق  طائفة مع بين عبد مناف وطائفة مع بينقت قريش فكانت قومهم. وتفرّ لشرفهم عليهم وفضلهم يف 
لى أن تكون السقاية والرفادة لبين فق الفريقان عن إىل السالح تداعى احلكماء إىل الصلح. واتّ  اذا كادوا يلجأو مع أنصار له. حىت

 ابة واللواء والندوة لبين عبد الدار. عبد مناف وأن تكون احلج

رماد. حىت اذا كتب لبين ن بقيت النار كامنة حتت الف من عنف التنافس بني الفريقني وإهذه املصاحلة مل ختفّ  والواقع أنّ      
غري معىن مويون يف هذه النبوة مد صلى هللا عليه وسلم مل جيد األن تكون النبوة فيهم يف شخص حمهاشم من بين عبد مناف أ

على هذا الفهم  وليس أدلّ  .ا مصدر شرف جديد ملنافسيهم ورمز لسلطان مل يكن هلم من قبل وبه يفضلو�مواحد، هو أ�ّ 
رأيه فيما مسع من  يب جهل هلذا الفهم عند األمويني وحلفائهم حني قال لألخنس بن شريق وقد جاءه يسألهعندهم من تلخيص أ

ازعنا حنن وبنو عبد فيما مسعت؟ لقد تن يرأي أمامه وأمام كبار قريش : " تسألينهللا عليه وسلم  حممد صلى تالها آ�ت هللا اليت
وكنا   -أي تساوينا يف الشرف  -إذا حتاذينا على الركب عطينا، حىت ا فحملنا، وأعطوا فأطعمنا ، ومحلو مناف الشرف. أطعموا فأ

قه ". أنظر ابن هشام وهللا ال نؤمن به وال نصدّ  من السماء ، فمىت ندرك مثل هذه؟ ا نيب �تيه الروحرهان، قالوا: منّ  يكفرس
 القاهرة. –طبعة مصطفى البايب احلليب وشركاه  ٣١٦ – ٣١٥القسم األول ص 
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سالمية ليست قضية حق وابطل أو صدق وكذب بل هي قضية صراع على السلطة. قضية إذاً يف نظر خصوم الدعوة اإلفال     
ا جاءت على لسان رجل منهم لبادروا إىل ا جاءت على لسان منافسيهم من اهلامشيني ولو أ�ّ ضوا التصديق ابلنبوة أل�ّ لقد رف

 تصديقها ولوضعوا ثقلهم كله يف أتييدها واجلهاد يف سبيلها. 

 *************** 

كرة. فتطامنوا أمام ابألمويني وحلفائهم هزمية ساحقة مننزل لفريقني حىت كان يوم الفتح الذي أبني ا واستمرت احلرب سجاالً      
اخلالفة هي موضوع  قرنه على استحياء على أساس أنّ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاد الصراع يذرّ  العاصفة حىت إذا تويف

ذا قتل اخلليفة ىت إيعي أن يستأنف الصراع سريته حوكان من الطب .سالمية يف جوهرهاوة اإلالصراع على السلطة وليس الدع
وقد كانت  .وجدت املعارضة األموية فرصتها الذهبية لالنتقال من احلياد السليب الصامت إىل املعارضة الصرحية الراشد الثالث

ا ال حاجة مام الذي سقط ضحية لسيوف الوال�ت اخلارجية فكان ما كان ممّ ية مالئمة لألمويني بسبب مقتل اإلالظروف السياس
 إليه من االقتتال املسلح حىت خلص احلكم لألمويني بقيادة معاوية بن أيب سفيان.  بنا للعودة

 ****************** 

ه ما كان األمويون ينكرون على اهلامشيني فضلهم لو مل يكن التنافس على السلطة العقبة القائمة بني واجلدير ابلذكر أنّ      
 ء احلظ قد عصف خبالفة اإلمام عليسو  وكما أنّ  .وكانوا جديرين ابختاذ كل وسيلة للحفاظ على مكاسبهم يف السلطة ،الفريقني

رضى هللا  احلظ قد الحق ولده احلسني بن علي سوء بن أيب طالب بسبب تفكك جبهته السياسية وتناقضاهتا الداخلية، فإنّ 
هل العراق بعامة. وهنا ظهرت لعنة ي اجليد وانفضاض أهل الكوفة خباصة عنه وألإلعداد السياسعنهما يوم كربالء بسبب افتقاده 

 د يف احلكم. حقادها اليت تتجاهل كل قيمة وتسقط كل اعتبار غري قيمة السلطة واعتبارات التفرّ سياسة وأال

 ***************** 

 السياسية ملصلحة هؤالء، فإنّ  من تغري املوازين ة عليهم خوفاً األمويني قد ابلغوا وأسرفوا يف مهامجة اهلامشيني واحلمل وكما  أنّ      
حجة هلم قد ابلغوا يف تشويه مسعة األمويني واخرتاع األخبار السيئة ضدهم. ن جعلوا من حق اهلامشيني معارضي األمويني ممّ 
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خبار التارخيية يف مجلتها تؤكد ظهور واأل. ا ال ختلو من املبالغة والنكايةوتبادل الفريقان توجيه أسوأ االهتامات ويعلم هللا أ�ّ 
 لسلطة لريكبوا موجة احلكم.  أو لاالنتهازيني واملنحرفني واملستغلني للجماهري

ه األمويون للهامشيني بعيدًا عن الصراع السياسي أمر ال خيطئه الباحث املؤرخ. فيزيد بن االحرتام الذي كان يكنّ  أنّ والواقع      
مث يف تزويدهم بكل ما حيتاجون إليه وانتداب  ،من أهل البيت بعد مقتل احلسني يف بيته د يف إنزال من بقيمل يرتدّ  معاوية مثالً 

 حمباً  رته الروا�ت التارخيية الكثرية إنساً� كافراً فاسقاً صوّ  ق إىل احلجاز. وهو نفسه يزيد الذيهوا من دمشاملرافقني هلم حني توجّ 
 ا حقائق اترخيية. �ت على أ�ّ قلت هذه الروالسفك الدماء مث نُ 

 ************** 

ت حوهلا كل تيارات املعارضة عن موقف األسرة األموية احلاكمة من األسرة اهلامشية اليت التفّ  ا الواقعة اليت تكشف حبقّ أمّ      
عن سبب عزل  ثوهو يتحدّ من اجلزء السابع من اترخيه  ١٣ – ١٢اها الطربي يف ص ابستثناء اخلوراج فهي تلك اليت رو  تقريباً 

  ل ابحلرف الواحد:ليه على املدينة املنورة وغريها عبد الرمحن بن الضحاك. قايزيد بن عبد امللك وا

قال : خطب عبد الرمحن بن الضحاك  –عن عبد هللا بن حممد بن أيب حييي  فيما ذكر حممد بن عمر –" وكان سبب ذلك      
ا قررت االنصراف إىل أي أ�ّ  -هؤالء  ولقد قعدت على بينّ  اً فقالت: وهللا ما أريد نكاححلسني، بن قيس الفهري فاطمة ابنة ا

قال عبد الرمحن  -أي كرهت مكاشفته ابلعداوة  -حتاجزه وتكره أن تنابذه ملا ختاف منه . وجعلت -تربيتهم والعزوف عن الزواج
فبينا هو كذلك، وكان على ديوان  –عبد هللا بن احلسن  يعين -أكرب بنيك يف اخلمر جلدنّ : وهللا لئن مل تفعلي ألوقد أحل عليها

عن الوضع املايل ألمارة  أي يقدم تقريراً  -يد أن يرفع حسابه ويدفع الديوان املدينة ابن هرمز لرجل من أهل الشام، فكتب إليه يز 
خترب أمري ؟ فقالت : ا لدى اخلليفةل من حاجة لك أؤديهعها : فقال: هعلى فاطمة بن احلسني يودّ  هرمزابن  فدخل  -احلجاز 

ه وتذكر قرابتها ورمحها وتذكر ما بكتاب إىل يزيد خترب  اك. قال ابن هرمز: وبعثت فاطمة رسوالً بن الضحّ املؤمنني مبا ألقى من ا
 دها به. ينال ابن الضحاك منها، وما يتوعّ 

 مغربة. قال : فدخل ابن هرمز على يزيد، واستخربه عن املدينة ، وقال: هل كان من " قال : فقدم ابن هرمز والرسول معاً      
اخلليفة ليزيد:أصلح قال حاجب ففلم يذكر ابن هرمز شيئاً من شأن ابنة احلسني.  قصد هل هناك خرب خاص حيمله إليه،خرب ؟ ي
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لتين رسالة إليك يوم فاطمة بنت احلسني محّ  نّ األمري، إقال ابن هرمز: أصلح هللا ف ،ابلباب رسول فاطمة بنت احلسني هللا األمري،
 خربه اخلرب. خرجت.. وأ

ندك ال خرب، وهذا خرب ع لك. أمل أسألك هل من مغربة ال أمّ  :وقال نزل اخلليفة يزيد من أعلى فراشه مغضبا" قال : ف     
قال : فجعل يضرب  .فأدخله فأخذ الكتاب فقرأه ذن يزيد لرسول فاطمةابن هرمز ابلنسيان قال : فأ ختربين به ؟ قال : فاعتذر

خبيزران يف يديه وهو يقول : لقد اجرتأ ابن الضحاك هل من رجل يسمعين صوته يف العذاب وأ� على فراشي؟ قيل له عبد 
 الواحد بن عبد هللا بن بشر النضري . قال : فدعا بقرطاس وكتب بيده. 

سالم عليك ، أما بعد فإين قد وليتك املدينة ، فإذا  :-وكان ابلطائف  -النضرى واحد بن عبد هللا بن بشر " إىل عبد ال     
 مسع صوته وأ� على فراشي. به حىت أجاءك كتايب هذا فاهبط إليها واعزل عنها ابن الضحاك وأغرمه أربعني ألف دينار وعذّ 

وجست نفس ابن الضحاك خيفة، فأرسل اك فأدينة، ومل يدخل على ابن الضحخذ الربيد الكتاب، وقدم به امل" قال : وأ     
ينار لك ولك العهد وامليثاق لئن أنت لف د: هذه ألف دينار فيه فقالأإىل صاحب الربيد، فكشف له عن طرف املفرش، فإذا 

 فاستنظر الربيد ثالثة أ�م حىت يسري، ففعل . مث خرج ابن الضحاك مستجرياً  فأخربه،خربتين خرب وجهتك هذه دفعتها إليك،أ
ق قلبه وذكر حاجة جاء هلا. قال يزيد: كل حاجة تتكلم فغدا مسلمة على يزيد فرقّ مبسلمة بن عبد امللك، فقال : أ� يف جوارك، 

د فعل ما فعل، قال: وق عفيه ابداً : وهللا ال أفيها هي مقضية ما مل يكن ابن الضحاك، فقال : هو وهللا ابن الضحاك. فقال يزيد
 ملدينة. يف ا فرّده إىل النضري

ب ولقي ذّ يف املدينة عليه جبة من صوف يسأل الناس. وقد عُ  -ابن الضّحاك  يأ -قال عبد هللا بن حممد : فرأيته  "     
 ".شراً 

*************** 

تصرفات  واجلدير ابلذكر أنّ  .هذه خالصة الواقعة اليت جرت. وهي تطرح صورة حقيقية لألسرة اهلامشية عند اخلليفة األموي     
 الضحاك تكّشفت عن احلقائق التالية:ابن 
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يف  مياً حتكّ  ف تصرفاً مارته على املدينة ومكة وما حوهلما من أرض احلجاز تسمح له ابلتصرّ إ نّ أب ظنّ  محقاً ا�ً أه كان انس) أنّ  ١
 أموال الناس وأنفسهم. 

دون ذلك " خرط  وما خطر يف ابله أنّ  .يل من اهلامشينياخلصومة السياسة بني األمويني واهلامشيني تسمح له ابلن أبنّ  ) وظنّ  ٢
 ها. سالمي وجيلّ النيل من أسرة حيرتمها العامل اإلاخلالف السياسي ال يعين  وأنّ  ،القتاد "

 سيدة ال ضدّ  ،ر لتصرفاتهمجعوا على التنكّ الضحاك مل تغضب اخلليفة وحسب بل أغضبت قومه الذين أتصرفات ابن  ) إنّ  ٣
سياسة نصار وقد كانوا فيما سوى التة مع األبل أيضا ضد سياسته املتعنّ  ،سالمية وحسبإىل القمة من األسر اإل ضلة تنتميفا

يف هتمة  �ً وعدوا وضرب من كربائهم أاب بكر بن حزم ظلماً  -كما ذكر الطربي  -سالمي. لقد عادى األنصار طراً وجه العامل اإل
 ه.ال عابابطلة. فما بقي شاعر وال رجل صاحل إ

 ١٤يف ص  . فقد ذكر الطربيجاء بعده وضع عظة وعربة لعبد الواحد النضري الذياك كان مما جرى البن الضحّ  والواقع أنّ   
 عليهم منه، وكان يذهب مذاهب اخلري، ال يقطع أمراً  أحبّ  الٍ أقام ابملدينة مل يقدم عليهم و  النضري من املصدر السابق نفسه أنّ 

 خيارها وعلمائها. ، ومها من فضالء املدينة وأوساملاً ال استشار فيه القاسم إ

**************** 

 


