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 لوال ذلك ألكلوا شعوب العـامل

 

: " لــو أننــا وزعنــا العــرب الفــاحتني علــى املــدن والقــرى والدســاكر  ه مــا معنــاهمل أعــد أذكــر املصــدر الــذي قــرأت فيــ     

أن جنـد لكـل موقـع مـن هـذه املواقـع أكثـر مـن اليت استولوا عليها يف النصف األول مـن القـرن اهلجـري األول ملـا اسـتطعنا 

أمـام املوجـة العربيـة الطاغيـة الـيت انتشـرت  الـرأي وهـو يتسـاءل مندهشـاً  أورد الكاتب املـؤرخ هـذا    عريب واحد ." 

يف طول العـامل املعمـور وعرضـه عـن األسـباب اخلفيـة والظـاهرة الـيت مكنـت أصـحاب هـذه املوجـة مـن اهليمنـة علـى 

 دنيا القرن اهلجري األول. 

لإلســكندر  فقــد ســبق .ويف ظننــا أنــه ال مــربر هلــذه الدهشــة لــو أن الكاتــب املــؤرخ قلــب وجهــه يف اتريــخ احلضــارات    
 دوخت شعوب العامل القدمي.  املقدوين أن حقق جبيش صغري نسبياً، يقال أنه مل يتجاوز العشرين ألفا من اجلنود، فتوحاً 

صــحيح أن موجــة اإلســكندر العســكرية مل تلبــث أن احنســرت ولكنهــا تركــت وراءهــا معســكرات وقواعــد تولــت نشــر     
 ىء جيش االسكندر اراضيها لفرتة من الزمن. الثقافة اليو�نية بني تلك الشعوب اليت وط
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نكليـز يف الشـرق والغـرب عالمـة أخـرى وآيـة علـى الـدور الكبـري عصر احلديث كان لنا يف انتشـار اإلذا انتقلنا إىل الإف    
ليـــز مـــن تلـــك البقـــاع الواســـعة الـــيت نكوعنـــدما خـــرج اإل .رادة التغلـــبإفـــل ابحليويـــة و الـــذي ميكـــن أن يقـــوم بـــه شـــعب حا

صـبحت هبـا لغـة أنكليزيـة فوال تـزال تتـوىل نشـر الثقافـة  اإل خضعوها لسلطا�م خلفـوا وراءهـم معسـكرات وقواعـد تولـتأ
ى العــامل املعاصــر نكليــز يف الســيطرة علــمريكيــون حمــل اإل أكثــر تلــك البقــاع. وعنــدما حــل األنكليــز هــي اللغــة الرمسيــة يفاإل

 ترسيخ جذورها يف األرض.  نكليزية دفعة جديدة مكنتها منمنحوا اللغة اإل

 مريكـي حـديثاً نكليـزي األواالنتشار اإل وإذا كان هناك فرق بني االنتشار العريب من �حية وبني االنتشار املقوين قدمياً     
من �حيـة أخـرى فهـو أن أتثـري العـرب مـن النـواحي الثقافيـة والدينيـة واللغويـة وال سـيما الدينيـة واللغويـة منهـا كـان أعمـق 

 قوى على مواجهة التحوالت يف مصائر الشعوب وجبهات الرفض السياسي والعسكري وتقلبات األ�م. أو  اً جذور 

 

 احلـروب الداخلية

نشـقاقات ىل وقـد تعرضـوا العلى أن هذا ال مينعنا من تسـجيل خصوصـية يسـتقل هبـا العـرب يف القـرون اهلجريـة األو      
غزيــرة علــى غــري مثــال ســابق. ومــن شــأن هــذه احلــروب الداخليـــة أن داخليــة نشــأت عنهــا حــروب ســالت فيهــا الــدماء 

هـــا مــن االضـــطراابت قفــي أن نســـتعرض هــذه احلـــروب ومــا رافمــن الطاقـــات الكامنــة عنـــدهم. يك كبـــرياً   تســتهلك قســماً 
السياســية لنســتبني ضــخامة الــدور الــذي قامــت بــه هــذه احلــروب يف كــبح مجــاح تلــك األمــة الفتيــة الــيت وصــلت خيــول 

 وجبال الربانيس وما وراءها من جنوب فرنسا غرابً.  ني من أبنائها إىل حدود الصني شرقاً الفاحت

أبهم الصدامات الدموية اليت تعاقبت بني مقتل اخلليفة الراشـد الثالـث عثمـان بـن عفـان رضـي  وفيما يلي نسجل ثبتاً    
 . دمتهم عبد هللا بن الزبريهللا عنه وبني انتصار عبد امللك بن مروان على خصومه السياسيني ويف مق

قســم مــوال لإلمــام علــي ابــن  :ية األوىل املدينــة املنــورة إىل قســمنيســالمجلمــل الــيت انقســمت هبــا العاصــمة اإلمعركــة ا)  ١
أيب طالب رضي هللا عنه وقسم موال لطلحة بن عبيـد هللا والـزبري بـن العـوام ومعهمـا أم املـؤمنني السـيدة عائشـة رضـي هللا 

 عنهم مجيعاً. 
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 ية وعاصـمته دمشــقسـالممـن دولــة االمرباطوريـة العربيـة اإلالـيت بـرز فيهـا االنقســام بـني اجلانـب الغـريب ) معركـة صـفني  ٢
 وبني اجلانب الشرقي منها وعاصمته الكوفة. 

مــام علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه قســم واىل اإل :) معركــة حــروراء الــيت انقســم فيهــا املعســكر العلــوي إىل قســمني ٣
 وقسم يتمثل يف اخلوارج الذين أعلنوا رفضهم املطلق للفريقني املتقاتلني األموي والعلوي. 

 ) مث تلت بعد ذلك فرتة هدوء وقيت ونسيب يف عهد معاوية بن أيب سفيان.  ٤

) مقتــل احلســني بــن علــي رضــي هللا عنهمــا يف كــربالء علــى يــد قــوات انتــدهبا عبيــد هللا بــن ز�د  إلرغــام احلســني علــى  ٥
 النزول على حكمه. 

 .املبـادرة مـن النظـام األمـوي املنتصـر يف بـالد الشـاماضة احلجاز بقيادة عبد هللا بن الـزبري الـذي حـاول أن ينتـزع فانت)  ٦
واهلم يف عهــد يزيــد بــن هــدرت بعــدها دمــاء أهــل املدينــة وأمــأراءهــا مــن األســباب السياســية الــيت ولعــل معركــة احلــرة ومــا و 

شــــراف احلجــــاز الســــتعادة مــــا فقــــدوه مــــن أضــــافة إىل حنــــني كــــون مــــن وراء هــــذه االنتفاضــــة احلجازيــــة ابإلتمعاويــــة أن 
 لطات أ�م اخللفاء الراشدين الثالثة األول. الس

 ) االضطراابت العسكرية الضخمة اليت ظهرت يف خراسان وما حوهلا بقيادة عبد هللا بن احلازم.  ٧

ية بعـد الفشـل سـالممرباطورية العربيـة اإلن بن أيب عبيد الذي كاد يستقل ابملنطقة الشرقية من دولة االب ) ثورة املختار ٨
 الذي منيت به ثورة الشيعة بقيادة سليمان بن صرد اخلزاعي يف معركة عني الوردة. 

 . اجلثاليقوتبدد أصحابه يف معركة دير  ) اشتعال احلرب بني مصعب بن الزبري واملختار الذي سقط قتيالً  ٩

عد قتل مصـعب بـن الـزبري مـن قبـل قـوات عبـد ) القضاء على احلكم الزبريي يف العراق وما وراءه يف املنطقة الشرقية ب١٠
 امللك بن مروان. 

 ) القضاء على اخلالفة الزبريية يف مكة املكرمة اليت افتتحها جيش عبد امللك بن مروان بقيادة احلجاج بن يوسف. ١١

 زارقة من اخلوارج يف مواطن متعددة من البالد.ابدة اليت كان يقوم هبا األ) عمليات التدمري واإل١٢
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 ) املعركة اليت قتل فيها أبو فديك اخلارجي بعد استيالئه على البحرين " املنطقة الشرقية من اجلزيرة العربية ". ١٣

 اإلمرباطوريـة البيزنطيـة 

هــذه احلــروب الداخليــة كانــت مبثابــة عراقيــل وعقبــات ســالت عنــدها دمــاء مئــات األلــوف مــن املقــاتلني يف اجلبهــات      
ال لفــرتة إتمثــل يف االمرباطوريــة البيزنطيــة ن العــرب مل يواجهــوا أي خطــر جــدي مــن العــامل القــدمي املإومــع ذلــك فــ .املتعــددة

دينـار يف كـل أسـبوع مقابـل  ١٠٠٠حني اضطر عبد امللك بن مـروان ملصـاحلة البيـزنطيني علـى أن يـدفع هلـم  قصرية جداً 
ية وبـني سـالميف دولـة االمرباطوريـة العربيـة اإلالطاغيـة  ويف هذه املصاحلة مـا يـدل إىل الفـارق الكبـري بـني احليويـةحيادهم. 

به أن يستغل انشغال العرب حبـروهبم الداخليـة السـتعادة مـا فقـده مـن األقـاليم  هتافت اجلانب البيزنطي الذي كان جديراً 
 قبل ذلك بقليل. 

 

 

 اإلنتفاضـه العربيـة

شــهد العــامل بدايــة ية الداميــة الــيت متزقــت هبــا األرحــام وتعــادت هبــا القبائــل ســالمابلــرغم مــن هــذه احلــروب العربيــة اإلو    
فظهـر قـادة كبـار يف العهـد  .فريقـيالتوسـعية يف الشـرق ويف الشـمال األية جديدة استأنفت مسريهتا إسالمانتفاضة عربية 

ز�د ، وأخرياً عبـد الـرمحن  بن �فع مث موسى بن نصري وطارق بن ةقباألموي على رأسهم حممد بن القاسم يف الشرق وع
بقيــة  مل يــتم اســتهالكها يف تلــك احلــروب الداخليــة بــل بقيــتالغــافقي يف الغــرب. وهــذا يعــين ابلطبــع أن احليويــة العربيــة 

راضـي واســعة ابمرباطوريتهـا كــادت لـوال الرتاجــع العـريب يف معركــة أحلــاق شـعوب جديــدة و إطاغيـة منهــا مكنـت األمــة مـن 
 " يف وسط فرنسا أن تنتشر عرب أورواب كلها لتحاصر بقا� االمرباطورية البيزنطية من الغرب.  ييهبالط الشهداء " بوات

 الصبـر واال�زاميـة
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ال أن نقــرر أبنــه لــوال تلــك إي ال يســعنا ســالمنــا هبــا أبعــاد االنتشــار العــريب اإليف ضــوء هــذه اخلريطــة اإلمجاليــة الــيت رمس   
هــو ديــن العــامل  ســالمدنيا كلهــا أو علــى األقــل ألصــبح اإلالعــامل كلــه ولتعربــت الــاحلــروب الداخليــة ألكــل العــرب شــعوب 

 األوحد. 

مــن الغــرب لبطلــت اجلدليــة ي اتبــع مســريته فبلــغ أســوار القســطنطينية ســالماإل أن االنتشــار العــريب ولــو فرضــنا جــدالً    
 وهلا بني الناس ". التارخيية اليت عرب عنها القرآن الكرمي يف قوله عز وجل " وتلك األ�م ندا

إن حاالت املد واجلزر يف خريطـة شـعوب العـامل هـي الـيت تفسـر تعاقـب احلضـارات وابلتـايل تعاقـب التيـارات الفكريـة     
نتان مــن ســنن التــاريخ البشــري قضــت هبمــا إرادة هللا عــز والعقائــد ومتايزهــا. والثابــت أن هــذا التمــايز وذلــك التعاقــب ِســ

ن قائـل : " إذ أنـتم ابلعـدوة الـدنيا وهـم ابلعـدوة القصـوى والركـب أسـفل الكرمي يف قوله عـز ِمـوجل وقد عرب عنها القرآن 
 عـنكان مفعوال ليهلـك مـن هلـك عـن بينـة وحيـي مـن حـي منكم ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد ولكن ليقضي هللا أمرا ً 

 من سورة األنفال.  ٢٢ن هللا لسميع عليم " اآلية إبينة و 

ي اتبع مسريته لتولـد عنـه طغيـان يفسـد علـى العـرب ديـنهم ويغـذي فـيهم سالمأن االنتشار العريب اإل أيضاً  ولو فرضنا   
شــر يغــويهم الســلطان وتلعــب برؤســهم وســاوس الشــيطان فهــم بشــر مــن الب ،غــرورهم ويــدفعهم إىل الشــطط يف تصــرفاهتم

القــرآن. فــاحملن يف اتريــخ الشــعوب، ليســت  وتســتفزهم محاقــة القــوة مهمــا يكــن نصــيبهم مــن العقيــدة والتــزامهم ألخــالق
ن الصــرب يف التعــرض إفكمــا أن الصــرب يف القتــال فضــيلة فــ .كلهــا بــل هــي يف �ايــة املطــاف تعلــيم وتــدريب وتوعيــةشــرا ً 

 عـز ء فضـيلة يسـتقل هبـا املهتـدون املقربـون مـن هللابـل إن التعلـيم القـرآين جعـل مـن الصـرب علـى الـبالللبالء فضيلة أيضاً. 
يــة الكرميـة التاليــة : " ولنبلــونكم بشــيء مـن اخلــوف واجلــوع ونقـص مــن األمــوال واألنفــس هــذا الصــرب تعـرب عنــه اآل وجـل.

مـن رهبـم ورمحـة هلل وإ� إليـه راجعـون أولئـك علـيهم صـلوات  والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قـالوا إ�
 .  من سورة البقرة ١٥٥اآلية  وأولئك هم املهتدون "

بعــة املعركــة حــىت الصــرب خلــق إجيــايب يرافقــه األمــل والعزميــة واالســتعداد ملتا لكــن الصــرب شــيء واال�زاميــة شــيء آخــر.    
أما اال�زامية فهي خلق سليب. إ�ـا تعـين اليـأس مـن رمحـة هللا واالستسـالم للفواجـع نتصار والفوز املؤزر. اخلروج منها ابال

 من روح هللا إال القوم الكافرون ".  وحنن نعلم أنه " ال ييأس
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من أجل ذلك كانت وسـتبقى احليـاة سلسـلة مـن املعـارك ميـتحن فيهـا الرجـال فيسـقط مـن يسـقط عـن بينـة، ويرتفـع      
 من يرتفع عن بينة أيضاً. 

ابلعـرب اليـوم وهـم يواجهـون معركـة ن اجلـدير إناس الـيت هـي سـنة هللا يف األرض فـوما دمنا نتحدث عن املداولة بني ال   
حيـاة ومــوت مــع الصـهيونية العامليــة أن يســتوعبوا الـدروس الــيت ســجلتها حوليـات التــاريخ فيتــذكرون أن األمـة الــيت كانــت 

مل تلبث وقد وعـت رسـالتها إىل الـدنيا أن أصـبحت الصـانعة األوىل لتـاريخ القـرون  سالممتزقها العصبيات القبلية قبيل اإل
 : العقيدة اجلديدة اليت اعتنقوها مث احليوية الطاغية اليت انتشروا هبا عرب العامل. فضل شيئني اثننيبالتالية 

والواقــع أن احــد هــذين الشــيئني ال ينفصــل عــن اآلخــر. فالعقيــدة الــيت ال تتســلح ابحليويــة الناشــطة ومــا يرافــق هــذه      
بح فكــرة ميتــة. واحليويــة الــيت ال تتســلح ابلعقيــدة ال تلبــث احليويـة مــن روح البطولــة والتصــميم بــل النصــر ال تلبــث أن تصــ

�ـا الطوفـان الـذي ال يبقـي وال يـذر. العقيـدة إلتقيـه أمامهـا مـن معـامل العمـران. أن تتحول إىل طاقة مدمرة جتتاح كل مـا ت
مســرية الشــعوب  هــي الضــابط واملوجــه يف ضــوء تقنيــة بنــاءة ذات أغــراض اجيابيــة .. واحليويــة هــي الطاقــة الــيت تنطلــق هبــا

خــرى مها علــى األاحــدإاحليويــة والعقيــدة حبيــث ال تطغــى  عمــار. والتــوازن بــنيات الــيت تعينهــا تقنيــة البنــاء واإلداخــل القنــو 
ن إرت العقيــدة عــن اللحــاق ابحليويــة فــذا كــان ا�يــار القــوى العربيــة قــد بــدأ يف املاضــي حــني قصــإهـو مــالك األمــر كلــه. و 

ضـاقت بعـد أن احليـاة رادة لعقيـدة. فعقيـدتنا اليـوم تفتقـر إلتقصـري احليويـة عـن اللحـاق ابعجز العـرب اليـوم قـائم بسـبب 
ع الكبـرية عنـد الشـعوب صحاهبا بتوافه األشياء وصغائر األمور ممـا ال عالقـة لـه ابألطمـا أغل مهومها وفقدت رجولتها فش

غري من زينة الوجه واللبـاس عنـد تحياء ما إابلعمل على تواجه عرب اليوم ال يستجاب هلا ن التحد�ت اليت إالناهضة . 
جنــازات احلضــارية الكــربى بــل يســتجاب هلــا بتحقيــق اإل ،فهــذه عــادات تتغــري بتغــري الظــروف املعيشــية ،اآلابء واألجــداد

الــيت تقيــد� وتضــغط علــى عقولنــا وتعمــي بصــائر� فــال ينطبــق حبيــث نتحــرر مــن التبعيــة االقتصــادية والفكريــة والسياســية 
 ذلــك أب�ــم قــوم ال يعقلــون " وقلــوهبم شــىت بهم مجيعــاً ســتنزيلــه : " أبســهم بيــنهم شــديد حت ولــه عــز وجــل يف حمكــمعلينــا ق
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