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 وابء العصبيـات املدمـرة

                       

 ي مها: قهما القواعد من بنية اجملتمع اإلسالم ارتفعت فو إّن الركيزتني األساسيتني اللتني     

 ) العامليـة. ١ 

 ) اهلوية الدينية الواحدة.  ٢ 

جتاهلت الفروق القومية بني األمم  هي اليتأل�ا اإلسالمي منذ بواكري أ�مه فالعاملية هي ركيزة للمجتمع  ا أنّ أمّ      
والشعوب واعتربت وحدة العقيدة كافية حملو احلساسيات واألمزجة اخلاصة والعصبيات النابعة من كل قوة على حدة. 

ز وجل : " إمنا املؤمنون فهمها املسلمون األوائل حني قرأوا قوله ع يف الواقع السياسى خباصة هي اليتهذه العاملية  لّ ولع
 ١٠أخوة " احلجرات/

وهلذا جتاهل الفاحتون العرب األول واقع العصبيات القومية واألمزجة املوروثة والكرب�ء القومية عند كل شعب من      
 دخلت ىف دين هللا.  اليتالشعوب األعجمية 

صرار على التعامل مع شعوب امرباطوريتهم دو لنا هو الذي دفع الفاحتني العرب إىل اإلذا املفهوم فيما يبه     
ملفهوم حال دون أن يدركوا حقيقة هذا ا إىل أرومة عنصرية واحدة. كما أنّ  هذه الشعوب تنتمي الواسعة كما لو أنّ 

ه الشعوب حنينهم إىل نفوس هذمن  ال يستطيع أن ميحو اإلسالمدخول الشعوب األعجمية يف  نسانية هامة هي أنّ إ
سيما لعسكرية أمام الفاحتني العرب. الإليها بعد هزائمهم اانتهوا  أجماد املاضي وإحساسهم ابملهانة من األوضاع اليت
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انة حساس ابملهينسون به هذا اإل ذييعوا االرتفاع إىل املستوى الروحي المل يستط اإلسالمن دخلوا يف كثريين ممّ   وأنّ 
 . إىل أجماد املاضي وذلك احلنني

ه كان يركب موجة العهد أنّ  غري ما يظهر. أي اإلسالم كان خيفيبعض من دخل يف  يضاف إىل ما سبق أنّ      
هذا البعض موجود بوفرة يف كل شعب يدخل اجلديد حىت ال تفوته فرص االنتفاع من أصحاب هذا العهد. ومثل 

على  ومحلهم. وقد بسط القرآن القول يف هذا الفريق من الناس فيهم بعض االنتهازيني املنافقني من العرب أنفس
 أفراده. 

العهد اجلديد. وقد كان مقتل  سالمهم أول فرصة للنيل منن إسُ ن مل حيَ ومن الطبيعي أن ينتهز هؤالء املنافقون ممّ      
من  ة، مبثابة حافز دفع فريقاً هللا عنه، بغض النظر عن البواعث احلقيقية وراء هذه اجلرمي اإلمام عمر بن اخلطاب رضي

مناؤها يف نفوس يفرتض إ األعجمية الثقة اليتح العناصر مند يف الفاحتني إىل الرتيث يف اعتناق فكرة العاملية والرتدّ 
، انفجرت الشكوك بني الغالبني فلما قتل اخلليفة الراشد الثالث، بغض النظر عن البواعث العميقة أيضاً املسلمني. 

شديد القبضة على أهلبت النفوس وانتشرت هبا الرغبة عند الفاحتني العرب ىف ت فكانت الشرارة الثانية اليتوبني. واملغل
عاملية أخرى مل يعد الفاحتون معها  ية مع االحتفاظ ابلثقة املتبادلةالعاملية يف البنية السياس ت حملّ فحلّ  الشعوب املغلوبة.

ردة بني أصحاب العهد سعت هبا الشقة بصورة مطّ اتّ  انت الفرقة اليت، فكحققوها املكاسب اليت�منون على سالمة 
 اجلديد من �حية وبني األعداد املتزايدة من الشعوب األعجمية من �حية أخرى. 

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

 لكلّ  منحى خاصاً ذ أصحاهبا حىت اختّ  اإلسالميف  ا مل تلبث وقد دخل الناس أفواجاً �ّ ا اهلوية الدينية الواحدة فإأمّ      
مل يعد وقفاً على الفريقني د هذا التعدّ  استيقظت يف النفوس. بل أنّ  د العصبيات اليتبتعدّ  دت املناحيفريق منهم. فتعدّ 

فريق يربز مواقفه  راح كلّ كما دخل صف األعاجم. ف  داخل الصف العريب واألعجمي فقط بل ظهر أيضاً  العريب
، وكانت الدينية ال من خارجها. وبذلك أصبح أبس الناس بينهم شديداً  السياسية وعصبياته من داخل النصوص

. ومن الطبيعي أن يكون العرب هو الفريق األقوى ابدىء األمر بسبب من على الفريق األموي السلطة من بعد حكراً 
 زهم ابلقوة املسلحة من �حية ومن كو�م رموز التيار الديين اجلديد. متيّ 
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لنصوص املعارضني كانوا جيدون يف هذه ا تصرفاهتم كما أنّ  رفاملوالون للسلطة كانوا جيدون يف النصوص ما يربّ      
 ن مل جيدوا النصوص املناسبة جلأوا إىل التأويل القريب أو البعيد. معارضتهم. فإ رنفسها ما يربّ 

إىل جانبه يقاتل عنها أو ينتظر الفرصة املناسبة  دت اهلو�ت الدينية. وأصبح كل فريق جيد الشرعيةهكذا تعدّ      
. وبذلك تبلبلت األفكار واضطربت القيم وتناقضت التأويالت وتسابق اض على من ال يعرتف بشرعية سلوكهلالنقض

اجلميع إىل تدعيم مواقفهم بوضع األحاديث على لسان املصطفى صلى هللا عليه وسلم حبيث كاد األمر خيتلط على 
 من علماء الروا�ت من بعد.  على احملققنيالرواة مث 

تصدر عن  واحلساسيات القومية واألخطاء اليتكانت تغذيها الرتااثت القدمية   وىف ضوء هذه املنازعات اليت     
اختذت يف ثوهبا اجلديد خطة التأويل لآل�ت القرآنية  اليت ضافة إىل التيارات الثقافية القدمية، ابإلاجلميع ضد اجلميع

مات دت الفرق، وتناقضت مقوّ �حية ووضع األحاديث من �حية أخرى، نقول: يف ضوء هذه املنازعات تعدّ  من
ي اإلسالمفحميت العقول، وتزامحت األفكار، وذرت املذاهب والفلسفات القدمية بقرو�ا لتصفية األدب الشرعية. 

ا حيدث يف  ء ذلك اثرات وحزازات ممّ نت من وراقدراته، وحتاجزت املدارس الفكرية حتاجز األحزاب السياسية وتكوّ من 
 تلك الفرتات التارخيية.  ي يفاإلسالمكل عامل واسع األرجاء كالعامل 

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

فة كان احلصيلة ذلك السيل اجلارف من املذاهب واألفكار واالجتهادات املعتدلة واملتطرّ  من هنا يتبني لنا أنّ      
محلوها إىل العامل أن حيولوا دون قيام  ورهتم املدهشة وبساطة الدعوة اليتالفاحتون العرب رغم ف احلتمية حلضارة مل يستطع

 . ي العاملياإلسالمبدورها يف تدمري الصف  اليت قامتدة يف جوانبها السياسية والثقافية واالجتماعية العصبيات املتعدّ 

ة احلتمية ما حدث يف تلك الفرتات التارخيية مل يكن استثناء من القاعدة بل هو احلصيل نّ وال عجب يف ذلك فإ     
ي وتسللها إىل اإلسالمكانت سائدة قبل العصر   دول السابقة وبقاء الثقافات اليتوا�يار ال لسقوط التيجان القدمية

 خرى. دة غامضة اترة واثبتة راسخة ظاهرة اترة أموجات مرتدّ  الدوائر العلمية يف

 *************** 
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بيانية  ل رسوماً د من اآلراء وظهر من الفتاوى الستطعنا أن نسجّ ظم من الشعر وتردّ نا استعرضنا مجلة ما نُ ولو أنّ      
مناذج م نقدّ  . وفيما يليال بني العرب والعجم فقط بل بني العرب والعرب أيضاً  ،بتها تلك العصبياتسبّ  للتيارات اليت

 داخل اجملموعة العربية نفسها. ات اليت ترعرعت من هذه العصبي

 

 -اليمنية والعد�نية:

 =========== 

احلزازات بني العرب أنفسهم. فقد ذكر صاحب " اتريخ  ظهر يف ظلّ  مناذج من الشعر الذي حفظ الرواة لنا     
عرب اليمن من كلب وغسان والسكاك قد  نّ من اجلزء الثاين أ ٤٨٨ية " حممد اخلضري بك يف ص اإلسالماألمم 

بينما �وأته قيس من العد�نية. فكان النصر لليمنيني الذين أسرفوا يف قتل قيس.  ا ملروان بن احلكم اخلليفة األمويبو حتزّ 
 -ها بقوله :استهلّ  يقصيدته التى نر بن احلارث الكاليبس ز فقال زعيم قي

 ال متاد�إأرى احلرب ال تزداد  ين     نّ لك إ ال أاب أريين سالحي     

 -ا جاء فيها قوله:وممّ 

 ن جئتكم بلقائيــاوال تفرحوا إ          ـالً بت غافن تغيّ فال حتسبوين إ     

 وتبقى حزازات النفوس كما هيـا      دمن الثرىفقد ينبت املرعى على      

 -وفيها أيضا: 

 نسوان كلب نسائيـا وتثأر من فال صلح حىت تشحط اخليل ابلقنـا     
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 بني املواليـن واملعارضيـن: 

 ================= 

ف طالب على اختال خرى ظهرت بسبب الصراع بني حزب اإلمام علي بن أيبأ يضاف إىل ما سبق أن شروخاً      
هللا عنه، وحازب  ر اإلمام علي رضيمويني. فظهر شعراء حازب فريق منهم أنصااملشارب يف عناصره وبني حزب األ

ة . كما كان يف مقدمة الفريق  عزّ الكميث مث كثّري الشاعر مة الفريق األول مقدّ  يففريق آخر أنصار األموية. فكان 
ما يثري مويني ذا األخري يتزلزل حني يصدر عن األن كان والء هالثاين الشاعر األخطل وجرير اخلطفي والفرزدق. وإ

 . غضبه للبيت العلوي

هللا عنهم  زين العابدين بن احلسني بن علي رضي قد جتاهل علياً  هشام بن عبد امللك اخلليفة األموي ى أنّ فريو      
من شأنه. وهنا  يغضّ ه أراد أن ون حوله فسأل: من هذا؟ كما لو أنّ بون منه ويلتفّ حني وجد الناس يف مكة املكرمة يتقرّ 

ى اخلليفة. جاء زين العابدين ويتحدّ  على ما شاهد ومسع فنظم قصيدة طويلة ميتدح فيها علياً  مل يستطع الفرزدق صرباً 
 -فيها : 

 العرب تعرف من أنكرت والعجم       وليس قولك : من هذا بضائره 

 ه أنبياء هللا قد ختمـواجبدّ  هذا ابن فاطمة إن كنت جتهله           

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

 ابلرغم من ا�يار السلطان األموي مثّ  ا معارضة عربية ملواالة غربية.ظهرت هب ة اليتروخ السياسيوابلرغم من الش     
أبو جعفر املنصور اخلليفة بني العرب والعجم حني أدرك  ات من بعد يف بداية العهد العباسيفقد قويت ظاهرة العصبي

حني قتل  يها سابق قوهتا رغم جناحه الوقيتأن يعيد إل اً فحاول عبث ،ه ال غىن له عن العصبية العربيةأبنّ  العباسي الثاين
أثريتني أليب مسلم من بعد أن اراتب يف والئه له. فاستعان بقائدين عربيني للقضاء على حماولتني  أاب مسلم اخلراساين
من قبل مجاعة الروندية األعاجم الذين  كان ال يزال على دين قومه من اجملوسية ويدعى سنباذ. مثّ   قبل قائد فارسب

 ومعن بن زائدة الشيباين.  ربيان فهما: مجهور بن مرار العجليان العا القائداهلامشية. أمّ جعفر يف مدينة  وا أبيباثر 
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ا يف ة الفرس قد استطاعو اخلراساني نّ الواقع أ نّ املنصور على هاتني احملاولتني فإ جعفر وابلرغم من انتصار قوات أيب     
م املائة األوىل من العصر كل وزراء األعوا  على ذلك من أنّ  . وليس أدلّ العريب ن ينتزعوا املبادرة من العنصرالنهاية أ
وال سيما  وأشهر بيت فارسي انتهى السلطان الوزاري إليه هو بيت خالد الربمكيكانوا من الفرس تقريباً.   العباسي

 ولده حيي مث حفيده جعفر. 

ت املعارضة الفارسية احلزب العلوي فقد عمل هؤالء وأنصارهم على تدعيم نفوذهم ابألموال والرجال. وقد تبنّ      
 مقاليد السلطة من هذا احلزب.  حني انتزع البيت العباسي

العرب  ال تبدو فقط بني وف االمرباطورية يف العصر العباسيقت صففرّ  الصورة احلقيقية للعصبيات اليت على أنّ      
الفرس  مني ابلدولة وبني األتراك. ذلك ألنّ كما ذكر� يف مقاالت سابقة بني الفرس املتحكّ   والفرس بل ظهرت أيضاً 

عليهم  رات اخلالفة حني انفجر الصراع بني األمني واملأمون فانتصروا للمأمون وأصبح السلطان حكراً استقلوا مبقدّ 
 العصبية الرتكية.  دفعه إىل البحث عن عصبية جديدة هيون مصدر خطر ميثلون يف نظر املعتصم بعد املأموأصبحوا 

وسنحاول يف مقالتنا التالية تسليط األضواء على جوانب أخرى من ظاهرة التصارع بني العصبيات املختلفة منذ      
 أبعد العلويون عن السلطة بعد انتصار أبناء عمومتهم العباسيني عليهم. 

 

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


