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 أتمالت امام صراعات العصر األموي

 

أي  كانت يف كميتها ونوعيتها من الكثرة والعنف حبيث أنّ   ىف سنوات العصر االموي خاضها العرب واملسلمون املعارك اليت     
 ت واال�يار. جديرة ابلتفتّ موية كانت ثقافية غري بنية االمرباطورية األبنية سياسية اقتصادية اجتماعية و 

عارية من كل اشياء الدنيا ووجاهتها، كما  األسرة األموية قد فقدت سلطا�ا وخرجت من دنيا احلكم وهي نّ صحيح أ     
ن فقدت بعض قوهتا املادية بل ت معاصرة هلا مل تتفتت ومل تضع وإكان  االمرباطورية اليت خرجت مطاردة خائفة مذعورة، لكنّ 

 يقف فوق قمة العامل يف ذلك العصر.  اقتصاد�ً و  اجتماعياً  سياسياً  كيا�ً بقيت  

، هذا النظام سيىل تصرفات مؤسّ لقضاء على النظام األموي ال تعود فقط إهم العوامل الىت اسهمت يف اأ نّ واجلدير ابلذكر أ     
ة خباصة واملواطنني العاديني بعامة ة إىل تصرفات القادقيقعود يف احلال�ياره، بل ت ساسياً أ  بل ال يعترب مؤسسو هذا النظام مصدراً 

 ل بعض أهم هذه العوامل: نسجّ  اتريخ هذا النظام. وفيما يليهموا يف صنع ن اسممّ 

 يف سبيل احلفاظ على الرسالة اليت محلها اجليل العريب املعارضني مل تعد يف جوهرها صراعاتو املوالني  بنيالصراعات  نّ ) إ ١
ة لتناقضات قومية وقبلية بني العرب بعضهم يف ظل الطمع يف السلطان او نتيج ، بل كانت يف كثرهتا جترياالسالمى األول

 سالمية. ة وبني غريهم من افراد الشعوب اإلالبعض أو بني العرب عام

 ا عند حدودها اخلارجية كانت مصدراً كانت هتدد دولة االمرباطورية الواسعة وال سيم  ة اليتخطار اخلارجيالغفلة عن األ نّ ) إ ٢
حيان كثرية بني املسلمني ملتقاتلني يف الداخل مل تظهر يف أصفت هبا تصرفات ااتّ  يتالقسوة ال نّ آخر من مصادر التخريب. حىت أ
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عملت على تدمري  السخيفة اليتمن املربرات املرضية ليها املعارضون كانت ويالت الغريبة وغري املنطقية اليت يستند إالتأ نّ ) إ ٣
 جسور التفاهم وحماوالت املصاحلة بينهم وبني املوالني. 

من اهلروب  واالستجابة للنزوات الشخصية كان يف احلقيقة نوعاً  ما يستتبعه من الركض وراء الشهواتو  الفساد اخللقي نّ ) إ ٤
ن يلتهم متع الدنيا قبل أن ساد كانوا يتصرفون كمن حياول أالفعظم هذا أدوا الذين جسّ  مام جحيم االقتتال حىت لكأنّ النفسي أ

 يغتاله موت مفاجىء. 

ىل هذه احلروب قد اغرقت شواهد الطريق رت اللجوء إبرّ  ن القسوة والتأويالت العجيبة اليتاحلروب الداخلية وما رافقها م نّ ) إ ٥
ا جعلت من ي أ�ّ اء. أالبنّ  اىل العمل احلضارياىل اجملد مبوجات متالحقة من الظالم فتاهت قوافل األجيال واضاعت طريقها 

 الثارات الشخصية قضا� مقدمة على رسالة التبشري بصنع عامل جديد. 

 العميقة الباقية من العصور املاضية، قد لعبت دوراً  بقا� األفكار الرتاثية، وامليول، و التيارات الثقافية، والعصبيات القومية نّ ) إ ٦
 كثار من احلواجز بني النفوس فلم يعد احلوار بني الفرقاء غري نوع من حوار الطرشان. يف بلبلة العقول واإل  كبرياً 

هّم واحد هو ري والسياسية فلم يعد أمام الفرد من الناس غ) هيمنة الروح الفردية على الروح اجلماعية يف األوساط االجتماعية  ٧
 ضها أبي مثن على حساب أي قضية. ر أكرب نصيب ممكن من متاع الدنيا وعاحلصول على 

متزيق النسيج السياسي والثقايف يف  خطرياً  أورد�ها لعبت دوراً  ت عن العوامل السبعة السابقة اليتعخرى تفرّ ) وهناك عوامل أ ٨
 عن كل منطق سليم وعقل رشيد.  القدرات االقتصادية والثروات العامة بعيداً هدار وإ

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

 نّ راهتا فإن نتعلم منها علم بناء األمم وفنون التنظيم ملقدّ ت نتعلم منها أو يفرتض أعلم التاريخ مادة غزيرة املعطيا نّ وما دام أ     
اء اتريخ نبا نطلع عليه من أممّ  مل نتعلم شيئاً  نان نكتشف أبنيعانيه أجيال العصر األموي أمن الطبيعي وحنن نعاين اليوم ما كان 

 الفرتة من املاضي. تلك 
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األجيال اليت جاءت مباشرة بعد العصر  خبار تلك الفرتة يف ذمة قرون سابقة لكنّ كون لنا بعض العذر بعد أن أصبحت أوقد ي
البصرية البشرية حني تصاب  . ولعل السبب يف ذلك أنّ األمويلتجنب سيئات النظام  مل تتعلم شيئًا ومل حتاول شيئاً  األموي

 ال حضيض بعده.  ن كبح مجاح التدهور والفساد حىت بلغنا احلضيض الذيى تقع يف عجز كامل عابلعم

فساد الرؤية وضياع السرية وبلبلة يبلغه جمتمع من قصى ما ، بعد مرحلة طويلة من اال�يار، أاليوم ا وقد بلغ اجملتمع العريبأمّ      
 ا اجملتمع وهم يتعرضون حلمالت اإلابدة وأخطر سياسات التوّسع االستعماريفراد هذمن طبيعة األشياء أن يتوقف أ نّ التفكري، فإ

اجملتمع العريب  ذلك ألنّ  ."يكونوا أو ال يكونوان ذوا قرارهم التارخيي احلاسم :" أعلى صورة الصهيونية املعاصرة، ليتأملوا مث ليتخ
ن عليه جمتمع احلضارة العربية اإلسالمية يف ي قوة احتياطية يلجأ إليها يف معركة احلياة على خالف ما كااملعاصر مل يعد يتمتع أب

ده هبا اجليل العريب اإلسالمي األول  زو  مكاسب تلك احلضارة اليت نّ . ذلك أوما بعده النصف الثاين من القرن اهلجري الثاين
 نّ منهم أب يف متابعة السري على طريق الغواية واخلالفات ظناً  من الوفرة حبيث يطمح أصحاهبا بعد ا�يار النظام األموي كانت

 لن تقوم هلم قائمة.  اء هذه املكاسب يف العامل اخلارجيعدأ

 *********** 

ا مّ ثروات، وبقية كبرية من السلطان، أيف ذلك العصر القدمي كانت ال تزال بقية من العصبية لقيم احلضارة ، وبقية من ال     
سلحة األعداء من كل الفزع األكرب وتتلقاهم أ ليه حني �تيهمالعشرين فلم يعد هلم ما يلجأون إ من القرن العرب يف النصف الثاين

 جانب.

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

صالح ما السلوك وحدًا أدىن من الرغبة يف إأدىن من النقاء وطهارة  ب حداً األوضاع العربية املنهارة يف هذا العصر تتطلّ  نّ إ     
يتمتع بقدر من السالمة والصحة. والغفلة عن  أدىن من الوعي حبق األبناء واألحفاد يف احلصول على إرث قومي فسد، وحداً 

 القيم أسوأ ما تصاب به أمة وأخطر ما تتعرض له من املهالك.  هذه املطالب تبقى يف ميزان

املعاصر على احلقائق الكربى اليت ال  تعاقبت عرب القرون املاضية جديرة أبن تفتح عيون اجليل العمليات االنتحارية اليت نّ إ    
 ال بفضلها. ال تتوفر اسباب النهضة املعاصرة إال هبا و يوم إوضاع عرب التستقيم أ
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فوز أبكرب نصيب من هذا املرياث. لل تحاربسالمية القدمية كانت تتنازع على مرياث عظيم. وكانت تاألجيال العربية واإل     
والعري االجتماعي والعلمي  للفوز أبكرب نصيب من الفقر املادي واألديب تحاربه يتنازع للتنازع وينّ أما اجليل املعاصر فإ

هية، اذا هبما يتحوالن اىل ساسيني جلمع الكلمة واالقالع عن تبادل الكرالعري والفقر حافزين أان يكون من أ فبدالً  والسياسي.
حقاد مفتعلة ال ميليها غري قصر النظر او اخليانة يف صفوف بعض مصادر االقتتال واالحرتاب يف ظل أمن  مصدر أساسي

 ة. ن خيتفون عادة وراء املسارح السياسية القائمعوان ممّ األالبطا�ت و 

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

 وقات الضائعة والدماء النازفة، والقرارات السياسية املتعارضة قائلني: يتساءل بعض من تثريهم وتغضبهم األوقد  هذا     

نال حني منعن م من القاعدة؟ واجلواب على هذا التساؤل يبدو لنا قريب املبدأ؟ هل نبدأ من قمة اهلرم القومي؟ أمن أين ن     
 موي. يف العصر األ يضاً النظر فيما كان جيري أ

 . ولو كان كذلك لوجد من القاعدة معارضة تزلزل مجاعته وتستأصلعلى القمة أبداً  يف ذلك العصر مل يكن الفساد حكراً      
رة ئز املدمّ الذين يف القمة يكتشفون قبل سواهم حجم املقاومة الىت ميكن أن تعرتضهم وتكبح مجاح الغرا ذلك ألنّ  ،شأفتهم
 . يف نفوسهمالكامنة 

فذون من أي طبقة من هذه ال ين ،القادة من الرجال يرتفعون إىل قمة اجملتمع عرب مصفاة معقدة متعددة الطبقات والواقع أنّ      
تشرتطها طبقات  للمواصفات اليت ويرتفع من يرتفع تبعاً فيسقط من يسقط  الطبقات إال بنوع من التماثل النفسي واخللقي،

الساقط واملرتفع قد يكو�ن متساويني ىف قدراهتما العقلية ولكنهما خمتلفان يف املواصفات  املصفاة اجملتمعية. هذا مع العلم أنّ 
 يف مترير أحدمها دون اآلخر عرب املصفاة املذكورة.  أساسياً  تلعب دوراً  واخللقية اليتالنفسية 

فقد كا� حريصني على مراعاة سري نعود ابلذاكرة إىل أ�م أيب بكر وعمر رضى هللا عنهما نتأكد من صحة هذا التف ولكي     
. ومل موينن أخطأت فقوّ منهما ملن حوله: إن أحسنت فأعينوين وإ ، ولذلك قال كلّ شديداً  العام وحيسبان لرقابته حساابً  الرأي

 الرأي العام لوعي توكيداً  واب أحدهم للخليفة الراشد الثاينججيدا يف اخلضوع هلذه الرقابة ما ميس كرامتهما الشخصية. وكان 
عمر رضى هللا عنه احنىن بعد ذلك أمام امرأة عجوز  السيف. كما أنّ  لو وجد� فيك اعوجاجًا لقومناه حبدّ  :آنذاك حني قال له
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اجلميع: " د يف الرتاجع عن قراره وقال حبيث يسمعه فلم يرتدّ  ملهور مستشهدة آبية من كتاب هللا،عارضت قراره يف حتديد ا
أنه مل يقلل من ىل جتاهل حق اخلليفة عليها وعلى الناس من الوالية كما وقف مل يدفع املرأة إهذا امل ."أصابت امرأة وأخطأ عمر

 ليهما يف وقت معاً. يهيمن ع فالطرفان حمكومان بكتاب هللا الذييف البالد.  إحساس اخلليفة بوزنه السياسي واالجتماعي

فراده الرغبة اجلاحمة يف ظره حجم الدنيا، ومنت يف نفوس أمث خلف هذين الصحابني والناس من حوهلما خلف آخر زاد يف ن     
 .فعل غري ذلك ملا تغريت معطيات التاريخ الراشد الثالث يف ضوء هذه النابتة اجلديدة، ولوالفوز أبشيائها. وقد تصرف اخلليفة 

بن أيب طالب  مام علياإل على ذلك من أنّ  واخللقية والعقلية للمجتع وليس أدلّ م يف احلقيقة حمكوم ابلظروف النفسية فاحلاك
 الت اليتن يوقف مسرية التحوّ وده الشخصية يف كبح مجاح الدنيا أهللا عنه وهو اخلليفة الراشد الرابع مل يستطع رغم جه رضي

 كبرياً   لني فقد قسماً على االلتزام ألساليب اخلليفتني األوّ بقة. والواقع أنه بسبب من إصراره ت الساحتدثنا عنها يف عشرات املقاال
سفيان بل ضد غريه من أولئك الذين قدموا له كل املساندة  معارك دامية ال ضد معاوية بن أيب وخاض،من أتييد أنصاره له 

به األمر وقد  قدان االنضباط عند قسم آخر وانتهىسية وفالسيا كما عاىن الكثري من املتاعب بسبب الفوضى  .ابدىء األمر
حدمها من سدت الفنت رؤيتها للحق والباطل وأعجزهتا عن متييز أفاعة أبيد رجل من مج اجتاحته الفنت إىل السقوط شهيداً 

 اآلخر. 

، وكانت للدماء املراقة هللا عنه والناس من حوله خلف اثلث اتصف بقدر أكرب من الضياع واحلرية رضي مام علياً مث خلف اإل     
فراد القمة بل على كل املستو�ت حىت أ اثر السلبية ال على مستوى رجالوأ�م اخلليفة الراشد الثالث اآل رواح املزهقة يف أ�مهواأل

 القاعدة العريضة. 

. فليس الكبار غري مرا� تنعكس عليها صور  يضاً د مشكلة الكبار بل مشكلة الصغار أملشكلة مل تعا نّ هكذا يستبني لنا أ     
لعامة لدولة امرباطورية ذا صحت رؤيتنا حلوافز االقتتال واالفرتاق داخل البنية ات حىت القاعدة الشعبية العريضة فإكل الطبقا
روطة بتنقية ال تعود املشكلة مش وىل ومن مثّ لرؤيتنا األ نا املعاصر مماثلة متاماً وافز االقتتال واالفرتاق يف عاملرؤيتنا حل نّ واسعة، فإ

ه اجلهة اليت تتعني هبا طبيعة هو وحد طبقات بدءًا بطبقة املواطن العادي الذيمشروطة بتنقية كل ال الطبقات العليا بل هي
 وضاع العامة. األ
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هذا هو ما قصد اليه احلديث يف اجلسد الواحد. ولعل  ما يكون ابلتوازن الصحيالتوازن الصحي يف اجملتمع الواحد أشبه  نّ إ     
فالرجل فيه راع وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة فيه راعية وهي  ،الشريف وهو يتحدث عن مشول املسؤولية يف اجملتمع املسلم النبوي

عجز البانكر�س  ل املسؤوليات القيادية. وكما أنّ يف حدود ما يسعه من مح وكلّ  يف حدود ما خلق له، مسؤولة عن رعيتها، كلّ 
يسبب فقدان التوازن يف توزيع الغذاء واالضطراب يف الدورة الدموية وما يرتتب  يف اجلسد عن إفراز األنسولني وهو عضو اثنوي

ا يسرتعاه من املسؤوليات، اية ممن الرجل واملرأة واخلادم يف رع فساد كلّ  نّ ظهور االحنرافات املرضية، فإعلى هذا االضطراب من 
سبب بدوره فقدان التوازن يف الوعي العام واالضطراب به يف إسناد املسؤوليات ألصحاهبا فيوسد ن كانت ضئيلة احلجم، يوإ

 هله ويفشو الفساد يف األرض. األمر لغري أ

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

 لنا املصطفى صلى هو السبيل الىت رمسه ب اليوم ومسلميهاىل اخلروج من مأزقنا حنن عر  السبيل الوحيد وخالصة القول أنّ      
م ىل تصحيح البنية اخللقية للمجتمع كله. فمعظإ ممراً  هللا عليه وسلم. هذه السبيل اليت جعلت من البنية اخللقية لإلنسان العادي

سوة كان لكم يف رسول هللا أ  يله:" لقدكما قال الشاعر من مستصغر الشرر. وصدق هللا عز وجل حني يقول يف حمكم تنز   النار
 ."حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثريا

ة هللا يف خلقه ا سنّ �ّ . إخطاء فنتجنب الوقوع يف الكبري منهاملهم أن نبدأ من البداية فنحاسب أنفسنا على الصغري من األا     
 . أو تبديالً  ة هللا حتويالً ولن جند لسنّ 

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


