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 أتمالت يف مصارع القادة الكبار

 

نفيذها عن شجاعة كشف النجاح يف ت  إليها أن تفخر برجال كبار وكلت إليهم مهمات كبرية حقاً  اليت ننتمياألمة  من حقّ      
 يتصف هبا الناس.  وصرب وعزمية قّلما

نينا عن سبوعية لكن استحالة االحصاء ال تغال سبيل إىل تعدادهم يف مثل هذه املقالة األ والرجال الكبار هؤالء كثريون جداً      
 االستشهاد ببعض األمساء الكبرية والتنويه ببعض ما صدر عنهم. 

ة، ب جزيرة العرب بعد أ�م الردسالمِ أن يستوع اجلليل واخلليفة الواعي الذي ما كان يف وسع اإل) أبو بكر الصديق: الصحايب ١
تسوية من  حني رفض أيهللا عنه  له أبو بكر رضيسجّ  من بعد عرب حدود هذه اجلزيرة لوال املوقف التارخيي الذي ن ينطلقوأ

ونه إىل رسول عقال بعري كانوا يؤدّ  عليهم وقال : وهللا لو منعوا عين فريق كبري من املرتدين الذين اعتربوا ركن الزكاة جزية مفروضة
 . هم عليهتلتهللا لقا

 ضأىب عليه دينه التساهل يف أي كبرية وصغرية حىت أنه أقا الصحايب اجلليل واخلليفة الراشد الثاين الذي) عمر بن اخلطاب:  ٢
له " مىت استعبدمت  كرمني. مث خاطب عمرو بن العاص نفسه قائالً له : اضرب ابن األ من ولد عمرو بن العاص قائالً  سبطياً 

حتققت أوسع الفتوح يف عهده وحرص على حتقيق  هذا اخلليفة العظيم الذي ؟" ومع ذلك فإنّ  الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً 
 حقاد الشعوبية. ات زاهرة من احلكم أن سقط ضحية ألأقصى ما يسعه حتقيقه من العدالة، مل يلبث بعد سنو 
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ز ألف مجل يف وقعة سالم أن جهّ ليل واخلليفة الراشد الثالث الذي بلغ من محاسته لدعوة اإلاجل ) عثمان بن عفان : الصحايب ٣
 يابخلالفة وحسم االختالف يف القراءات القرآنية ابعتماد ما مسُّ ابحللم والسماحة ىف عهده  العسرة من ماله اخلاص، والذي ُعرف

ه من قبل تل جزاءهذا الصحايب كان الق نّ املكتوبة فحفظ للمسلمني دينهم، إ حراق غريه من النسخوأمر إبمصحف عثمان 
 غوت قلوهبم. ناس الذين أفسدت الفتنة عقوهلم وأمجهور من ال

وزوج ابنته ومن السابقني إىل اإلسالم. فدى رسول هللا بنفسه  بن ايب طالب : ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) علي ٤
فبذل جهده يف محاية الرتاث تب عليه من بعد أن يتوىل اخلالفة الراشدة الرابعة هلجرة إىل املدينة املنورة وكُ ذن ابيوم جاء اإل

غىب اهتامات دينية وسياسية من قبل ي قيد خطوة منه يتعرض ألذا به وقد اصبح النصر النهائاإلسالمي وتدعيم قيمه الرفيعة فإ
 تباعه. جة من الناس وللفساد السياسي الذي استشرى يف صفوف أار ب هذه اخلخارجة مارقة مث سقط ضحية لتعصّ 

وقد واجه  استطاع مبهارته وحسن قيادته أن يعود جبيش املسلمني من مؤتة ساملاً  بن الوليد: سيف هللا املسلول الذي) خالد  ٥
مدارس التاريخ العاملية، مث مل سكرية بني ع صبح مدرسةاألمصار وأفتح الفتوح ومصر  يفوق جيشه عدة وعددًا . والذي عدواً 

ذا سئل عن سبب جيش الريموك. فإعزله عن قيادة بن اخلطاب حني اخلليفة عمر  ميانه ومل يرتدد يف االستجابة ألمريتزلزل إ
 جل رب عمر. هذا الرجل ذو القلب الكبري مل جيدقائًال : أ� ال أقاتل من أجل عمر بل من أجاب بعد العزل أمحاسته يف القتال 

 خرة هي الغرضا مل تكن مهيمنة عليه بل كانت اآلالدني نّ يف مدينة محص ما يزرى به ما دام أيف انتقاله إىل الظل وموته يف فراشه 
 . به يقصد اىل الفوز الذي

ه وابدر اه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. عرف لكل رجل مقامة كما مسّ ) أبو عبيدة بن اجلراح : الصحايب اجلليل وأمني األمّ  ٦
كاد حيرتق به بيت   خيه عمر بن اخلطاب فحسم بذلك خالفاً من كل أ�نية إىل مبايعة أيب بكر رضي هللا عنه مع أ متحرراً 

 س. اعمو طاعون سالم يف بالد الشام فريسة ل. تويف وهو يقود معركة اإلاملسلمني

ميان الحتجنا إىل من الرجال واستنارت قلوهبم بشعلة اإلمن حتركت يف نفوسهم أخالق االستقامة  مساء كلّ ولو شئنا إيراد أ     
خالق للجيل اإلسالمي األول هو املوقف الذي كانت فيه األ ورد�ه من األمساء لنسجل موقفاً ، وقد أورد� ما أصفحات كثرية

 دنيا العاملني.  ت هلمأبواب النصر ودان حفظ التاريخ امساءهم أو مل حيفظ نمام رجاله ممّ أ على مستوى العقيدة ففتحت
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 ************* 

خالق وظهرت شروخ سياسية رافقتها شروخ يف األ بعده جيل مث جيل مث جيل اثلث ظهرت فيه ومضى اجليل األول ليأيت     
ابلتدريج  فقدتهذه املواقف  لكنّ ق يف صفوف الرجال. ومع ذلك فقد سجل التاريخ للكثري منهم مواقف بطولية. معها فتو 

 ،الشخصية فاختلط ما هو يف سبيل هللا مبا هو يف سبيل الدنيا�نية تلك الروح العلوية اليت ترتفع هبم عن �ر احلزازات وأحقاد األ
ن ظهر رجال كانوا ال وترتب على هذا التحول أ .وعمي على الناس الفرق بني قتال يف سبيل رفعة الدين وقتال يف سبيل السلطة

شهوات احلكم أو جرفتهم تيارات  سغ احليوي البطويلن خالطت هذا النة عند اجليل السابق وإاحليا غظون بنسيزالون حيتف
بني األخالق البطولية  ها اجليل الفاتح األول. وهكذا كانت املعركة سجاالً لّ شعوب اليت أظسياسية وثقافية دخيلة جاءت مع ال

راابت السياسية واملواقع طوما ترتب عليها من االض الىت غذاها الدخالء من املوايلة  املستفادة من العقيدة وبني النعرات الطارئ
خنتار بعض األمساء اليت رمزت لألجيال الالحقة  . وفيما يليط فيها رجال ونساء عميت عليهم حقائق األوضاعالدموية تورّ 

 ف.قة للصفو ومدى غياهبا عن رسالة الدعوة حتت ضغط التيارات والعصبيات املفرّ 

السياسية الدامية استيقظت معه الصراعات  هد األموي، والصحايب املتأخر الذيمعاوية بن أيب سفيان : املؤسس األول للع)١
 جديداً  ن فرض نظاماً انتصار معاوية وإ م األول عند رجال هذه األمة. لكنّ د قضية هيمنة العرب على العامل هي اهلبعد أن مل تع

 سالمية. ها دولة االمرباطورية العربية اإلكانت تظل  اجه بداية صراع بني القوميات اليتو للحكم لكنه يف الوقت نفسه 

ظهر . أكانت بعد معاوية بن يزيد بن معاوية على شفا جرف هار : املؤسس الثاين للدولة األموية اليت  عبد امللك بن مروان )٢
د وعصيان تنتظر الفرصة فوق أرض تكمن يف ابطنها تيارات مترّ  نه من تدعيم النظام األمويمن اجللد والصرب والشجاعة ما مكّ 
 املناسبة لتزلزل قواعد هذا النظام. 

احلجاج بن يوسف الثقفي : رجل أفرزته الزالزل السياسية واالضطراابت االجتماعية فلجأ إىل السيف حني مل يعد للصلح بني )٣
داخلية شرسة  ية من دولة االمرباطورية. خاض حروابً لى الناطق الشرقسيطرة علاالتيارات القائمة مكان. وقد وكلت إليه مهمة 

عمال عنف واختلط األمر عنده فلم يعد حياكم على اليقني بل ط يف أابلعاصي، والقريب ابلبعيد والصاحل ابلطاحل فتورّ  خذ الويلّ وأ
م لقائم وبني اخلارجني عليه أصبح لسياسة التحكّ للنظام ا من أن تكون املعركة بينه ابعتباره ممثالً  . وبدالً ابلظنّ �خذ الناس 

أيضا ابلنسبة للوالة واألمراء و  ة واملوت ابلنسبة للمارقني حتت أي شعار من الشعارات،صدار األحكام ابحلياالكيفي هيمنتها يف إ
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لرمحن بن حممد بن األشعث تل بسبب ذلك رجال من كبار القادة من مثل عبد امارته. فقُ إ الذين كانوا ميثلون هذا النظام يف ظلّ 
املوت  يف �اية عهد الوليد بن عبد امللك لوال أنّ وكاد ينقلب الوضع عليه  ،ذب رجال كبار من مثل يزيد بن املهلبقل وعُ واعتُ 

 خيه الوليد. خلالفة سليمان بن عبد امللك بعد أيلي ا ليه قبل أنسبق إ

لك الصني م املعارك ضد ملوك الرتك وبلغ من قوته وشيوع اهليبة منه أنّ عظم خاض أ قتيبة بن مسلم: الفاتح البطل الذي)٤
طأ تراهبا بقدميه وخيتم  أبن يّال  يعود عنها إّال نفسه استجاب للشروط اليت فرضها عليه حني أقسم وهو على أبواب الصني أ

ففقد موازين احلكم حني أعلن  -األقوالحبسب بعض  -ه الغرورقتيبة هذا غلب علي نّ لك فإملوكها خبامته ويعود ابجلزية. ومع ذ
 فتوحاته من السب والتجريح. رافقته يف كل  ك ومل يعف مجاعة من اجلماعات اليته على سليمان بن عبد امللمترد

طيبا ابلعمل السيء. مث  عمالً فخلط عه طموحه اىل اختيار مذهب اخلوارج ئد شجاع دف: رجل طموح وقا بن يزيد شبيب)٥
 . فقسا يف غري حدّ عدواً له من مل يكن معه فه إىل أن يعترب كلّ تطرّ  احة األخالق فيها ودفعهومس قعيتهااضاع حكمة القيادة ووا

ذلك كان يفعله يف الوقت  ل مقاتلني . كلّ ق بني شيخ وامرأة وطفل ورجارّ حلجاج بن يوسف يف قسوته حني مل يفبل جاوز ا
بر�ء. مث  اعدائه املروق ويسلط سيفه على األه ابلظلم ويظلم وينسب إىل ، يتهم اعداءوقوة كان ميارس فيه العبادة حبرارةلذى  ا

 كانت �ايته املأساوية و�اية مجاعته حني غرق يف مياه �ر فلم جتن حروبه غري العلقم يف األفواه واألسى يف القلوب. 

د يف مبايعة عبد امللك بن مروان مث الوليد بن عبد امللك. عني . عامل فاضل شجاع مل يرتدّ سعيد بن جبري : رجل من جيل التاب)٦
ط يف التيارات السياسية وما رافقها من الضياع واحلرية والفوضى مل تلبث أن اجتاحته فأعلن أتييده البن األشعث الثائر وتورّ  لكنّ 

بسيف احلجاج بعد  هللا ورسوله. ودارت األ�م دورهتا فسقط قتيالً  ما يرضيمنه انه قد اختار  الناجم على السلطة اعتقاداً الصراع 
 هروب استمر فرتة من الزمن. 

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

سالمي. هة العاصفة السياسية الدموية اليت كانت تعصف ابلعامل العرب اإلدوا يف مواجمثاهلم كثريون مل يرتدّ هؤالء الرجال وأ     
د أن عميت عليهم حقيقة الفنت أ�ا الطريق إىل مرضاة هللا. خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا بع ظنّ  اليتمنهم الوجهة  فاختار كلّ 

على نزوات  واالستقامة والتعايلنا عقد� مقارنة بني اجليل األول، جيل االنضباط ولو أنّ  .جعلت أبس الناس بينهم شديداً  اليت
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ه األجيال قد عجزت عن استيعاب معطيات الفرتة واستحال عليهم التمييز بني هذ  لنا أنّ النفس، وبني األجيال التالية لتبّني 
مهية االنضباط والنظام املستقر. ة هؤالء من الفوضى والضياع وبني أنشطأ االنتهازيني ورؤوس الشعوبية املتغلغلة وما يرتتب على

وبني قيم احلرب وما به من وحدة الصف ّ ف ضيعهم غياب احلدود الفاصلة بني قيم السالم وما تتطلّ فخلف من بعد ذلك خل
 ق الصف الواحد. تفرزه من الفوضى واخلراب ومتزّ 

الت االجتماعية والفكرية اليت  لنا أنه الغياب عن التحوّ عماق الوقائع لتبّني ن يف أولئن تساءلنا عن السبب األساسي الكام     
يقاظ العصبيات العربية يف مقابل هذه ومية وما ترتب عليها من إزعات القبرزت بعد انتشار الفتوح واختالط الشعوب وظهور الن

ىل العامل الذي رافق بدا�ت اهلجرة العربية اإلسالمية إالت اخلطرية. وهكذا ضاعت القيم اخللقية واضطرب تواز�ا القدمي التحوّ 
 اخلارجي. 

  ال االجتماعي الثقايف العارم الذيأحداً مل يكن يف وسعه أن جيابه الزلز  نّ وإ طبيعياً  ما حدث كان شيئاً  نّ قد يقول بعضهم: إ     
ل يف مصارع الرجال الذين هذا ال مينعنا من أن خنرج من التأمّ  لتواز�ت سياسية اجتماعية وثقافية جديدة. ولكنّ  كان مدخالً 

 املعاصر.  العريبتساعد� على مواجهة األعاصري اليت تضرب وجود� أورد� بعض أمسائهم بعظة قد 

وسيلة لتجاهل العصبيات الصغرية الوعي الذى يلعب دور " الفوق عقلي " هو وحده ال تعلمه من هذه العظة أنّ نما  نّ إ     
شيء ال يلده العلم يف الكتاب وال الكشوف يف املختربات، بل هو شيئ وراء املعرفة.  أاثر األفكار الصغرية. هذا الوعي حموو 
ترتفع ابلناس عن اجملادالت التافهة يف  سم هبا أصحاب األفكار الكبرية اليتاهلداية، من تلك األخالق الىت يتّ ستمد من روح يُ 

 مصاحلهم هي مصاحل اجملتمع ال العكس.  نّ م مركز الدنيا، وأ�ّ ههم عن اإلحساس أبصغائر األمور، وتنزّ 

خالفات اتفهة وصراعات ال عالقة هلا ابهلموم القومية الناس على وجوههم يف هذه األ�م غري اخلوض يف  وهل يكبّ      
رغم ما أحدثه من  اخلطر الصهيوين العايل  أنّ الكربى؟ يكفي أن نتصور خطورة هذه الصراعات وتلك اخلالفات حني نتبّني 

العربية من دوامة مل خيرج األمة ها وينفذها، يعدّ  ورغم وضوح اخلطط العدوانية اليتع على حساب العرب التخريب والتوسّ 
ب ذا ببعض العرب ألّ اجتاحت كل شرب من أرض العروبة. فإالصراعات واخلالفات بل حدث العكس فقد زادت هذه وتلك و 

 قليمية العابرة. فع طائفية وحتت ضغط املصاحل اإلذا ببعضهم يتحالف مع اعدائهم بدواعلى بعض، وإ
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 م األجيال املعاصرة شيئاً مت عن عهد ملوك الطوائف يف قرون سابقة مل تعلّ كارثة عربية سابقة جن  واألعجب من هذا كله أنّ      
:  السالمو  الصالة كما قال عليه  جعلهمرب عن دورهم التارخيي غياب الع وأنّ  ،على الصغار ب الوعي الذي يقضيهو غيا اً واحد

 ضاعوا رؤوسهم فزلزلت األرض زلزاهلا من حتت أرجلهم. ، فقدوا جذورهم وأكثري ولكن كغثاء السيل

، والقوة ا اخلروج من مرحلة الضياع إىل مرحلة الوعيمّ ا املوت والفناء وإمّ حد مردودين : إأيقال أن كوارث الشعوب ذات      
قبل ؟ املستز لنهضة مستأنفةهذه الكوارث حواف يف د املضروب ابلقوة. فهل كتب علينا املوت أم أنّ ال متيت تزوّ  فالضرابت اليت

جييب عن هذا التساؤل. وابنتظار أن �يت اجلواب ال نطالب إال بشيء واحد هو عدم  العاجل أو اآلجل هو وحده الذي
االعرتاف ابهلزمية يف  واقعية أو بتعبري أصحّ الونه سياسة ون على اختاذ ما يسمّ االستسالم ورفض دعاوى املتشائمني الذين يصرّ 

 ياة. معركة احل

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

 

 


