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 مواقف اترخيية حامسـة

 

ساســـية واملعطيـــات اخلاصـــة ابملشـــكالت الـــيت كانـــت تواجـــه النظـــام ماســـة إىل التعريـــف ابحلقـــائق األال تـــزال احلاجـــة     
الــذي يعتــرب يف نظــر بعــض املــؤرخني املؤســس الثــاين للدولــة األمويــة . واجلــدير  ،األمــوي يف عهــد عبــد امللــك بــن مــروان

يف تـدعيم النظـام األمـوي  رئيسـياً  ابلذكر أن احلجاج بن يوسـف الثقفـي كـان اليـد اليمـىن واحلـاكم األول الـذي لعـب دوراً 
يف تعاملـه مـع املعارضـني . وبسـبب  لألمـويني قاسـياً يف مواالتـه  بعد عبد امللك بن مـروان. والواقـع أن احلجـاج كـان صـلباً 

ن مل يســـتطع ابلطبـــع أن يقضـــي علـــى بواعـــث املعارضـــة يف إاســـتطاع أن يـــدعم الســـلطان األمـــوي و مـــن قســـوته وصـــالبته 
 يف احلجاز واجلزيرة العربية بعامة.  ن جنح يف تقليم أظافرها والقضاء عليها �ائياً إو  ،قيةاألقاليم الشر 

مل تكــن مــن صــنع أشــخاص الــواثبني ابلســلطة واحلقيقــة الــيت ال ميكــن أن نتجاهلهــا هــو أن املعارضــة يف األقــاليم الشــرقية 
ليـه وتسـتجيب إرد والعصـيان حـىت تطمـئن بـل كانـت ظـاهرة عامـة ال تكـاد جتـد مـن جيسـدها مـن قـادة التمـ ،الرمسية فقـط

ضــة مل تثــبط مــن مهــة القواعــد الشــعبية العامــة بــل كانــت هــذه االخــرية لنداءاتــه. كمــا أن اهلــزائم الــيت نزلــت بقيــادات املعار 
 تضاعف من استعدادها لالستجابة لنداء كل قيادة معارضة جديدة رغم كل اهلزائم السابقة اليت نزلت هبـا. 

 ثورة ابن األشعث منوذج للرفض الشامل

 حكاية ثورة عبد الرمحـن
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 رتبيـل الرتكيـة أن تكـون منوذجـاً ث قائد جيش انتدبه احلجاج الفتتاح مدينة ولعل ثورة عبد الرمحن بن حممد بن األشع   
نفسـه الـذي يبـدو أن يـدخل فيـه جنـود اجلـيش  ،للمعارضة الشـاملة الـيت كانـت تلـف الـرأي العـام يف األقـاليم الشـرقية فذاً 

ههـا احلجـاج بـن يوسـف مـن البصـرة، الكثرة من أفراده كا� من أبناء تلك األقاليم. وتبـدأ حكايـة الثـورة ابلرسـالة الـيت وج
علـى مدينـة رتبيـل بعـد أن عاصمة األقاليم الشرقية كلها، إىل عبد الـرمحن، ينـدد فيهـا خبطـة هـذا األخـري يف أتجيـل محلتـه 

 استشار ذوي األحالم والعقول من  أعوانه يف اجليش. 

فيـه، وكتابـك كتـاب امـرىء حيـب اهلدنـة، ن كتابـك أاتين، وفهمـت مـا ذكـرت إهذه الرسالة قولـه : " أمـا بعـد، فـجاء يف 
وغنــاؤهم يف كــان بالؤهــم حســنا،   ذلــيال، قــد أصــابوا مــن املســلمني جنــداً  قلــيالً  ويســرتيح إىل املوادعــة، قــد صــانع عــدواً 

عمــن لســخي الــنفس  واحــدنــك حيــث تكــف عــن ذلــك العــدو جبنــدي إ� ابــن ام عبــد الــرمحن  ســالم عظيمــا، لعمــركاإل
ال إة، ولكـــن رأيـــت أنـــه مل حيملـــك عليـــه مل أعـــدد رأيـــك الـــذي زعمـــت أنـــك رأيتـــه رأي مكيـــدأصـــيب مـــن املســـلمني. إين 

 مرتك به من الوغول يف أرضهم واهلدم حلصو�م وقتل مقاتلتهم وسيب ذراريهم ". أرأيك ، فامض ملا  تباسوالضعفك 

�ـا دارهـم حـىت يفتحهـا إليقيمـوا، فاملسـلمني فليحرثـوا أو " أمـا بعـد، فمـر مـن قبلـك مـن مث أردفه بكتاب آخر جاء فيه: 
 ".هللا عليهم

ن اســحاق بــن حممــد إال فـإمرتــك بـه مــن الوغــول يف أرضــهم ، و أه جــاء فيــه : " أمــا بعـد فــامض ملــا مث وجـه كتــااب اثلثــاً إليـ
 مري الناس فخله وما وليته ". أخاك أ

 اجلزء السادس من اتريخ الطربي ".  – ٣٣٤" أنظر ص 

*********** 

 حلجـاجخمالفـة ا

وقد غضب عبد الرمحن ملا جاء من التعريض به يف الرسـائل الـثالث فعـرض األمـر علـى وجـوه النـاس يف اجلـيش الـذي    
صــرار علــى الــرأي الــذي اختــذه هــو يف رســائل احلجــاج الــثالث وبــني اإل تــوىل قيادتــه وخــريهم بــني املوافقــة علــى مــا جــاء

احلجــاج ورفــض عوانــه املقــدمون يف اجلــيش علــى خمالفــة أمجــع أم وأتييــدهم. وكــم كانــت دهشــته حــني مبــوافقته شخصــياً 
 أوامره. 
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يـد خطـورة هـذا املوقـف حـني نتـذكر ن احلجاج لـن يغفـره هلـم أبـدا. وتز أهم يعلمون ماذا يعين هذا الرفض و فعلوا هذا و    
قــل مــا فيــه أنــه مــرآة النتشــار مقاومــة كافيــة أن إم . جــيش رمســي ميثــل النظــام احلــاك ن الرافضــني هــم ضــباط وجنــود يفأب

شاملة كامنة حتـت قشـرة رقيقـة مـن املـواالة كمـا لـو أن هـذا اجلمـع مـن اجلنـود كـان يعمـل حلسـاب نفسـه ومل تكـن ترتبطـه 
 ابلنظام األموي رابطة والء وانضباط حقيقيني. 

 

 

 املعارضـة املسلحـة

األشــعث نــداءه إىل النـاس هنــاك للوقــوف إىل جانبـه والتطــوع ملقاومــة احلجــاج وعنـدما وجــه عبــد الـرمحن بــن حممــد بـن    
نصــاره احلجــاج وأن ينــزل بــه هزميــة منكــرة فاحتــل البصــرة فــري لدرجــة أنــه اســتطاع أن يواجــه أباســتجاب لندائــه اجلمــع الغ

 دون استثناء تقريبا.عاصمة األقاليم الشرقية مث مضى بعد نكسة عابرة إىل مدينة الكوفة اليت أيده أهلها كلهم 

بــل ســجل خطــوة اتليــة حــني قــرر خلــع اخلليفــة األمــوي عبــد  طحلجــاج بــن يوســف فقــوهنــا مل تعــد املعركــة بينــه وبــني ا    
د امللــك بــن مــروان ظــن أن يف وســعه امللــك بــن مــروان . وقــد بلــغ مــن ضــخامة حجــم قواتــه املتمــردة علــى النظــام أن عبــ

 اج بن يوسف وعزله عن واليته علـى األقـاليم ووافـق علـى تعيـني عبـد الـرمحن أمـرياً ذا ضحى ابحلجإطفاء �ر هذه الفتنة إ
علــى مـــا خيتـــاره مـــن الـــوال�ت. وقـــد انتــدب هلـــذه املهمـــة كـــال مـــن ولـــده عبــد هللا وواليـــه علـــى املوصـــل حممـــد بـــن مـــروان. 

عــرض عليــه رأيــه يف حقيقــة والثابــت أن عبــد امللــك مل يكــن يــرى مــا يــراه احلجــاج نفســه . فقــد كتــب هــذا األخــري إليــه ي
ذلـك ألن املعارضـني يطـالبون بـرأس عبـد  موقف تلك املعارضة املسلحة ويؤكد له أبن املشكلة ال حتل بعزله هو شخصـياً 

 امللك نفسه. 

 قال احلجاج يف رسالته: 

إليــك، وال يزيــدهم  ك ويســريواال قلــيال حــىت خيــالفو إيلبثــون  نزعــي الني ، وهللا لــو أعطيــت أهــل العــراق " � أمــري  املــؤمن
ابـن عفـان، فلمـا سـأهلم مـا يريـدون قـالوا : نـزع  يع بوقوف أهل العراق مع األشرت علـمل تر وتسمأال جرأة عليك، إذلك 
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. خــار هللا لــك فيمــا ن احلديــد ابحلديــد يفــلإة حــىت ســاروا إليــه فقتلــوه ! ســعيد بــن العــاص، فلمــا نزعــه مل تــتم هلــم الســن
 ارأتيت والسالم عليك ". 

بعـزل واليـه  صـر علـى مفاوضـة املتمـردين الثـائرين متعهـداً أوجهة نظر واليه احلجاج بن يوسف فن عبد امللك مل يقتنع بلك
 ذا وافقوا على اقرتاحاته. إاحلجاج 

 ن خلع عبد امللـك اثنيـة عالإ

اقني بعـد أن رفـض الثـوار اقرتاحـات اخلليفـة الـيت بصر من عبد امللك حبقيقة ما جيري يف العـر أوالواقع أن احلجاج كان     
 من أن تقف عند حكمة عبد الرمحن قائد الثورة.  ليهم. ويبدو أن النقمة العامة كانت أبعد جداً إمحلها املتفاوضان 

من املصدر السـابق أنـه مل يبـق قائـد وال رأس قـوم وال فـارس إال أتـى عبـد الـرمحن للتـداول  ٣٤٧فقد روى الطربي يف ص 
 ثىن عليه مث قال : أد الرمحن ابن األشعث فحمد هللا و فيما عرضه عبد امللك عليهم. فلما اشتد املقام هبم قام عب

نكـم اليـوم علـى إحسرة، و  �ه فرصة، وال آمن أن يكون على ذي الرأي غداً إمرا انتهازكم اليوم أعطيتم أ" أما بعد ، فقد 
 -نتم تعتــدون علــيهم بيــوم تســرتهأفــ -ة الــيت انتصــر فيهــا احلجــاج علــيهمعركــوهــي امل -ن كــانوا اعتــدوا ابلزاويــةإو  ،النصــف

�ء والقـوم لكـم هـائبون وأنـت ما عرضـوا علـيكم وأنـتم أعـزاء أقـو  فاقبلوا - انتصر فيها الثوار على احلجاجوهي املعركة اليت
ابـن األشـعث  دفلـم يكـ  .مـا بقيـتم ابداً ن أنتم قبلتم إعليهم جراء وال زلتم عندهم أعزاء هلم منتقصون . فال وهللا ال زلتم 

وا عرضــه علــى عــروض عبــد امللــك حــىت تواثبــوا مــن كــل جانــب ورفضــاحــه علــيهم ابملســاملة واملوافقــة ينتهــي مــن عــرض اقرت 
ملــادة هلكهــم فأصــبحوا يف الضــنك واجملاعــة والقلــة والذلــة، وحنــن ذو العــدد الكثــري واأن هللا قــد إوقــالوا لــه مــا خالصــته: " 

 ".  القريبة ال وهللا ال نقبل 

 عالن خلعهم لعبد امللك اثنية وصمموا على متابعة القتال حىت القضاء على خالفته. إهكذا قرر اجملتمعون 

هكــذا اضــطر عبــد امللــك لتثبيــت احلجــاج ووضــع قــوات جديــدة حتــت قيادتــه حــىت أنــه أمــر ولــده عبــد هللا وواليــه علــى 
يطيعـــا احلجــاج ويســمعا لــه وميكنــاه مــن متابعــة املعركــة بقيادتــه وعلــى طريقتــه. وقــد انتهــت املوصــل حممــد بــن مــروان أبن 

 واستعادة املبادرة لصاحل دمشق.  مؤزراً  املعارك بني الطرفني ابنتصار القوات األموية انتصاراً 
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ت لـــه د الـــذي تعرضـــواحلقيقــة أن فشـــل احملاولـــة الـــيت قــام هبـــا عبـــد الـــرمحن بـــن حممــد بـــن األشـــعث مل يكـــن الفشــل الوحيـــ
هذه احملاوالت كلها تتفق على تقرير واقع ال سـبيل إىل جتاهلـه هـو أن املعارضـة املسـلحة  حماوالت سابقة والحقة . لكن

مل تكن متثل طموح قائد أي ثورة بعينه وحسب بل  كانت متثـل منـاذج متعـددة لظـاهرة الغربـة الـيت كـان يشـعر هبـا مجهـور 
ذا كــان مــن االنتهــازيني إلنــداءات أي واثــب بغــض النظــر عمــا  ســتجابة الدائمــةمجاعتــه لال واســتعداد ،اليم الشــرقيةاألقــ

 مع الرأي العام يف تلك املناطق القصية الواسعة.  الراغبني يف السلطة أو من املتعاطفني حقاً 

 احلـدود اجلغرافيــة

الطبيعيــة والبشــرية للعــرب مل تتجــاوز بعــد شــيء آخــر نتعلمــه مــن كــل تلــك األحــداث هــو أن احلــدود اخلاصــة ابجلغرافيــا 
 .احلــدود املعروفــة اآلن ملــا نطلــق عليــه اســم " الــوطن العــريب الكبــري " ،سلســلة مــن االنتفاضــات ال ســبيل إىل احصــائها

ال بعــد أن تسـتهلك طاقــة الفتـوح واالنتشــار يف فتـوة أي أمــة إخ بعادهـا كمــا تثبـت وقــائع التـاريأواحلـدود هـذه ال تســتبني 
 مم. من األ

ال يف جنـوب بـالد الشـام وجنـوب بـالد إبيـة ومل يكـن هلـم أي امتـداد قـومي صحيح أن العرب خرجـوا مـن اجلزيـرة العر     
كانـت عـرب قـرون عديـدة سـابقة مـواطن   سـالمية معـاً ة الواسعة اليت قبلـت العربيـة واإللكن املنطق ،العراق  املتامخة جلزيرهتم

سـالمية مل ال أ�ـا مـع اهلجـرة اإلإقلـيم معـني. إركـت طابعهـا مـرة بعـد مـرة يف حـدود ملوجات عديدة خرجـت مـن اجلزيـرة وت
قلــيم واحــد مــن هــذه األقــاليم بــل انتشــرت بصــورة متفاوتــة يف الســرعة والقــوة ابتــداء مــن اخلــط الفاصــل بــني إتقــف عنــد 

سـار موجـة العربيـة مـن األقـاليم شرقي اجلزيرة وشواطىء احمليط األطلنطي يف الغـرب. واحلـدود هـذه هـي الـيت تفسـر لنـا احن
 فغانية واملغولية من جانب ومن األقاليم األندلسية وجنوب فرنسا من جانب آخر. والرتكية واألالشرقية الفارسية 

فــالعريب يف الــوطن العــريب اليــوم يشــعر بغــض النظــر عــن الظــروف السياســية أنــه يتحــرك فــوق أرضــه وأن روابــط لغويــة      
إىل كل ما يتصل به من سـكان هـذه األرض الواسـعة. وممـا يلفـت النظـر أن العـامل العـريب قـد تعـرض وقومية ودينية تشده 

مـــن  ن نوعـــاً إغـــزوات عســـكرية واســـعة ومـــع ذلـــك فـــيف اترخيـــه لتيـــارات فكريـــة ودينيـــة متعـــددة وقـــوى سياســـية متثلـــت يف 
 العريب. االتساق الفكري والديين واللغوي، يضم الكثرة الساحقة من أبناء هذا الرتاب 
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ــاً  نقــول هــذا اليــوم ونؤكــد رغــم حمــاوالت جــادة لتفتيــت الــوطن العــريب سياســياً     . ولعــل مــا تعرضــت لــه عالميــاً إو  وثقافي
ـــداد مائـــة وعشـــرين عامـــاً  ـــر مـــن حمـــاوالت الفرنســـة علـــى امت ـــة وال اجلزائ عالمـــة علـــى رســـوخ جـــذور العربيـــة أن يكـــون اآلي

الفكــــر اإلســــالمي خطــــة  الرمسيــــة جتعــــل مــــن سياســــة التعريــــب وتغذيــــة ســــالم يف قلــــوب أبنائهــــا. وهــــا هــــي ســــلطاهتاواإل
 ساسية هلا. أاسرتاتيجية 

فريقـي قـد محـل كـرب هـذه اخلطـة وواجـه أعنـف ن كـان الشـمال األإالتغريب والفرنسة أقاليم أخـرى و  ج من خطةكما مل تن
 حماوالهتا املدمرة. 

األقل اليت واجههـا النظـام األمـوي كانـت يف احلقيقـة نتيجـة  اضات أو أكثرها علىفوعودا على بدء نقرر أن كل االنت   
ــــة األمرباطوريــــة العربيــــة  الخــــتالل التــــوازن الثقــــايف واالجتمــــاعي مث السياســــي ابلطبــــع يف األقــــاليم الشــــرقية  الواســــعة لدول

 سالمية. اإل

 

 

 


