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 داءـــإه
 

ـؤمنني ـال ـم ـادقني، إىل رـج ـباب ـص ـليبية ، وـش ـر الـص ـوى الكـف ـرون إىل ـق ـم ينـظ أراـه

تزهـق ، وقد تداعت علينا بقيـادة أمريكـا تـداعي األكلـة إىل قصـعتها، الصهيونية الزاحفة

 ..وتحتل املقدسات و تدوس البالد وتنهب أقوات العباد، وتنتهك املحرمات، األرواح

ويحـبس كربيـاء الرجولـة دمـوع األمل ، ق القهر حناجرهمويخن، فيمأل الحزن قلوبهم

ِ ومـا لكـم ال تَقـاتلون يف سـِبيل  : تنـاديهمالـلــه وتدوي يف خواطرهم آيات .يف عيونهم َ ِ َ ُ َِ ُ ْ ُ َ َ

ِ والمستضعفني من الرجال والنساء والولدانالـلـه َ ْ ْ ِْ َ َ َِ َ َ ِّْ َِ ِّ َ ِ ِ َ ْ َ ُ. . )75من اآلية: النساء( 

يا أيها ال َّ َ ُّ ِذين آمنوا ما لكم إذا قيَل لكم انفـروا يف سـِبيل ََ َ ِ ُ ِ ْ ُ ُْ َُ َِ َ ِ َ َُ َ ِ اثـاقلتم إَىل اْألرض الـلــهِ ْ َْ ِ ُ ْ ََّ

ِأرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة فام متاع الحياة الدنيا يف اآلخرة إالَّ قليٌل  َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ِْ َ َ َ َْ ُّْ َُّ َْ ُْ َ َُ َ ْ ََ َ ِ ِِ َ )38:التوبة ( 

ومـاذا عىس أحـدنا أن يفعـل أمـام هـذا !  ويتسـاءلون . نفوسـهمفيمأل األسـف والـحرسة

 !؟..الطوفان الزاحف من الصليبيني واليهود وحلفائهم من املرتدين واملنافقني بني أظهرنا

 :الـلـهفيأتيهم الرد الحاسم من كتاب 

 فَقاتْل يف سِبيل ِ َ ِ ِ َ ال تكلف إالَّ نْفسك وحرض المـؤمننيالـلـهَ ِ ِ ْ ُ ْ َ َِّ ِّ َ ََ َ ِ ُ َ َ عىس ُ َّ أن يكـف الـلــهَ ُ َ ْ َ

َبأس الذين كََفروا و َُ َ ِ َّ َ ِ أَشد بأسا وأَشد تنكيالًالـلـهْ ْ َ ُّ َُّ ََ ًَ ْ  

 إن َّ ِ اْشرتى من المؤمنني أنُفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يَقـاتلون يف سـِبيل الـلـهِ َ َ َِ ََ َُّ ْ َ َ ِْ ِ ُِ ََ َّ َُ ْ ُْ ُ َُ ِ َ ْ َ َْ ِ ْ ُ َ َ

ُ فيْقتلون ويْقتلالـلـه َُ ُُ َ َ َ ِون وعدا عليه حّقا يف التوراة واْألنجيل والُقرآن َ ً ًْ ْ ََ َ َِ ِ ْ ِ ِ َ ْ َّ ِ َ ِ ْ َ ْ َ )111من اآلية: التوبة( 

 .وتنعـقـد النـيـة يف قـلـوبهم، ويرشق الـعـزم يف نفوـسـهم، فريـفـرف األـمـل يف أرواحـهـم

النقيـل ، .. بعنـا يـارب بعنـا. لبيك الرشيك لك لبيك،م لبيكالـلـه لبيك :ويجأرون إىل ربهم

 .نستقيل وال
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 واملستضعفني من املؤمنني يف كل الـلـهإىل هؤالء الرجال املتحفزين للدفاع عن دين 

 .الـلـهمكان طلبة علم و نخبة تصدع المر 

 ..أهدي هذه املوسوعة

أن ،  الحنـان املنـان.الغفـور الـرحيم،  العـيل العظـيم، الحليم الكريمالـلـهراجيا من 

 أمـيل . مـع النبيـني والصـديقني والشـهداء والصـالحنياليحرمني صحبتهم يف الرفيق األعىل

 عليـه وسـلم ؛ أن الـدال عـىل الخـري الـلــهوبـبرشى حبيبـه املصـطفى صـىل ،  كبريالـلـهب

 .وأن املرء يحرش مع من أحب،  وأن العامل واملتعلم رشيكان،كفاعله
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 هذه املوسوعة

 
 عـىل مـواد  املوسـوعة تحتـوي هـذه، ووفق إليه بفضله،  بعونهالـلـهبفضل ما يرس 

 ..ال تخلو مادته من إمتاع وعربة،  منها ماهو رسد ملسار التاريخ.كثرية

 وال تخلو تلك الفصـول ، وفكرية لذلك التاريخ ومساره،ومنها ماهو تحليالت سياسية

 ..من فائدة وفكرة

 ..ال تخلو أيضا من دروس ونظرة، ومنها ماهو سبحات فكرية و فلسفية

 الجهـاد عـرب العقـود  جامعـاتالصحوة وتجاربب ما يسمىملساروفيه فصول نقدية 

 ..املنرصمة

وتوجيهـات منهجيـة .. ودروس رشعيـة، وأحكام فقهيـة،  فصول تربويةويف املوسوعة

 ..وأصولية

، ية يف مسـائل الجهـادونصوص رشع، ودروس يف األخالق والرقائق، وفيه مواد تربوية

 عسـكرية وسياسـية ، جهاديـة كثـريةامعـات لجوفيه خالصة دروس تجارب.. ويف غري ذلك

 إلخ..وحركية وأمنية
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 تقديم

 

  تعيش األمة اإلسالمية  مطلع القرن الحادي والعرشين املـيالدي وقـائع الغـزو األمـرييك

ووقائع التحالف الكامـل الـذي تبديـه األنظمـة الحاكمـة  ، الصهيوين الصليبي الغريب

 ..فاق يف العامل العريب واإلسالمي يف تعاونها مع قوى الكفر الغازيةوقوى الن

 بفعـل ، لقد تفانت كثري من كوادر التيار الجهادي وانقرضت رشيحة كبرية مـن قواعـده

ـف ـذا الحـل ـة لـه ـكرية األمنـي ـة العـس ـددا يف ،..الهجـم ـادي مـه ـار الجـه ـبح التـي  وأـص

 . األصيلويف الحفاظ عىل تراثه الفقهي واملنهجي، استمراريته

 وضـالالت  جهـود املنـافقنيكام تعيش الصحوة اإلسالمية ترديات  فكرية ورشعية بفعل 

تردـيـات تـهـدد الـصـحوة يف قواـعـدها ، املنـهـزمني ـمـن  قـيـادات الـصـحوة اإلـسـالمية

 ..وتهدد األمة يف عقيدتها وهويتها ووجودها، وجمهورها

 أت حـرب األفكـار األمريكيـةرمبا الينرصم العقد األول من القرن العرشيـن إال وقـد بـد ،

والهجمة عىل املناهج التعليمية والثوابت األساسـية لألمـة تـؤيت أكلهـا إذا اسـتمرت 

وهناك  رضورة لحفـظ الهويـة العقديـة والفكريـة . .األحوال عىل ما تبدو عليه اآلن

 . الصحوة اإلسالميةولحفظ الفكر واملنهج  يف، والثقافية لألمة

 يف أوسـاط مختلـف أشـكال واالضـطرابال ناتجـة عـن الجهالـة ورمبا ستتولد ردود أفع 

 وسيستغل حلـف األعـداء تلـك األخطـاء  لتشـويه .املقاومة التي سيبديها املسلمون

 ومن ثـم دفعهـا يف طريـق ،..ولدق اإلسفني بني املقاومة وجمهورها يف األمة، الجهاد

  .التبعرث والهزمية

 والفكرية املنهجية التي ترىب ، اسية الرشعيةحتوي خالصة األساسيات السيان املوسوعة ت

  .عليها التيار الجهادي منذ نشأته وعرب مساره الطويل

 كام يضم تاريخ التجارب الجهادية وخالصة الدروس املستفادة منها. 
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  كام يتضمن خالصـة مسـار الرصاع بـني املسـلمني والـروم عـرب القـرون وال سـيام الـروم

 ومؤامراتهم يف القرنني املاضيني إلبعـاد املسـلمني -يني  األمريكان واألورب–املعارصين

 .عن دينهم وأسباب قوتهم وانتصارهم

 أساسـيات لفهـم مسـار هـذا الرصاع للباحـث لتكون تلك املعلومات أرضية فكرية توفر 

 .وطريقة األعداء يف إدارته، الدائر اليوم وجذوره

 ا و رسـائلهامبجموع فصـوله ا بني دفتيهت قد ضموبهذا أرجو أن تكون هذه املوسوعة ،

  البـاحثني لتفكيـكية رشعيـة تكـون مرجعـا بـنيسمنهجا متكامال وهوية فكرية سيا

ومحـورا ، سـتورا يضـبط حركتهـاود، الجهـاد واملقاومـة وقواعـدهاجامعـات قيادات 

 تتكـون يف  بني مختلف فصائل الجهاد واملقاومة التـي أرى أطيـاف جموعهـاللتفرقة

 التي مازالت طائفة مجاهدة منها عرب األزمـان تثبـت أنهـا ةرحم هذه األمة الجريح

،  تعـاىل أن يرزقنـي فيـه اإلخـالص والقبـولالـلــه  وأسـال .خري أمة أخرجت للنـاس

وعلـام ،   وأن يكتب يل به عمال صـالحا.وينفع املؤمنني، ويجعله موطئا يغيظ الكفار

رزقنـي الصـدق والثبـات وأن ي، وأساله أجر الـدال عـىل الخـري، نافعا ال ينقطع أجره

 إنـه حلـيم ،ويخـتم يل بالشـهادة يف سـبيله، ويجمع يل أجر الجهاد بالسيف والقلـم

وآلـه ،  عـىل رسـوله األمـنيالـلــه وصـىل . العظيم وأتوب إليـهالـلـهوأستغفر . كريم

 . والحمد هلل رب العاملني.وصحبه الطيبني الطاهرين
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 مقدمة
 

م الـلــه.. رب األرض والسامء، الحمد هلل وحده.. أهل الحمد والثناء،الحمد هلل وحده

ولك امللك كله وإليك يرجـع األمـر كلـه رب الطيبـني وويل الصـالحني لـك  ..لك الحمد كله

 .الحمد يا من له األمر والخلق وحده

ال يش .وهزم األحزاب وحده.  وأعز جنده. ونرص عبده.صدق وعده. الحمد هلل وحده

 .ه الدين ولو كره الكافرونمخلصني ل. قبله وال يش بعده

 نبينـا ، قائـدنا وشـفيعنا إىل ربنـا،والصالة والسالم عىل سـيدنا وحبيبنـا وقـرة أعيننـا

واجـزه خـري مـا ، م صل وسلم وبارك وأنعم عليـهالـلـه.  وعىل آله وصحبه أجمعني،محمد

 حـق هالـلــوجاهـد يف . .فقد أدى األمانة وبلغ الرسالة ونصح األمـة. .جزيت نبيا عن أمته

 ..جهاده حتى أتاه اليقني

وعـىل أصـحابه .. م وبارك عليـه وعـىل آلـه وأزواجـه الطيبـني الطـاهرينالـلـهفصل 

وترزقنا ، صالة تشملنا بها برحمتك وكرمك وعفوك وسرتك.. وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين

 :وبعد.. بها الشهادة يف سبيلك يا أرحم الراحمني

عىل العـامل العـريب ، ليهودية املعارصة بقيادة أمريكافلقد أعلنت الحمالت الصليبية ا

وهـي أهـداف تشـمل كافـة مقومـات الوجـود الحضـاري ، واإلسالمي أهدافها بكـل جـالء

ولقـد أعلنـت إدارة بـوش .. والديني والسيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف للمسلمني

 ..بكل جالء أن أهدافهم تشمل خالل العرش سنني القادمة

 الخارطة السياسية يف الرشق األوسط والعـامل العـريب اإلسـالمي أي تغـري األنظمـة تغيري .1

 .وإعادة تركيبها أو تبديلها أو صياغتها من جديد

تغيري الخارطة الجغرافية لبعض البلدان مبا يخلق مزيدا من الترشذم والنزاعات املحلية  .2

 .الدينية والعرقية والسياسية
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 بإزاحـة األسـس الدينيـة والفكريـة االجتامعية والتكوين تغيري مقومات الهوية الثقافي .3

واألخالقية لشعوب املنطقة وإعادة صياغتها بحسب أسـس الفكـر الغـريب وال سـيام 

 ..األمرييك والصهيوين

السيطرة عـىل مصـادر الـرثوة يف املنطقـة وال سـيام الـنفط والغـاز والـرثوات املعدنيـة  .4

 لضخها يف رشيان املحتل الغازي القادم مـن وسواها من املصادر الزراعية والحيوانية

وتحويل املنطقة ..  ويف رشيان الكيان الصهيوين املزروع  يف قلب املنطقة،وراء البحار

 عرب ما يسمى باتفاقيات الرشاكـة والتجـارة االستعامريةإىل سوق لترصيف املنتجات 

 ..الحرة يف الرشق األوسط

ن أمريكا وحليفتها بريطانيـا ومـن ورائهـا ولقد كشفت وسائل اإلعالم املختلفة عن أ

كشـفت عـن . يعاونها كافة دول الناتو وأوروبا الدائرين يف فلكها طوعـا أو كرهـا، إرسائيل

 واإلعالمـيـة وغريـهـا  واالقتـصـادية اـسـتباحت ـكـل الوـسـائل العـسـكرية واالـسـتخباراتيةأنـهـا 

 ..لتحقيق هذه األغراض

س هجمة استعامرية بربرية عرفها يف تاريخه  وأرشأعتافإن العامل يشهد .. و باختصار

عىل أيدي الحضارة الغربية التي آلت قيادتها لرشذمة من املتطرفني الصليبيني املتصـهينني 

 .يف اإلدارة األمريكية

 إن جاز التعبري هي اسـتمرار بشـكل )الحمالت الصليبية الثالثة(وميكن القول أن هذه 

األوىل خالل القرنني الحـادي عرش والثـاين  ، قامتا قبالرشس ومنظم للحملتني السابقتني اللتني

 ..والثانية التي قامت منذ القرن السابع عرش إىل منتصف القرن العرشين، عرش امليالدي

ومجهـز ..  العسكرية والتكنولوجية العلميةاآلالتإننا أمام عدوان عسكري مسلح بأحدث 

حيث تحمل إلينـا دبابـاتهم بـرامج . ة البوليسية واألمنية واألجهزاالستخباراتيةبأفتك املخططات 

م الـدين اإلسـالمي وتفكيـك يتشتمل عـىل منـاهج لتبـديل مفـاه، تغري اجتامعي وديني وثقايف

 واملكونـات الفكريـة ، وبـرامج إعـادة صـياغة املجتمعـات. املكونات القومية للعرب واملسـلمني

  ء وتعـيـد ـصـياغة ـكـل يش،ل اإلـعـالمواملـنـاهج الدراـسـية والتعليمـيـة وـبـرامج وـسـائ، والثقافـيـة
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مبـا فيهـا أكـرب مراكـز اإلشـعاع الـديني ، حتى خطب الجمعة عىل منابر مساجد املسـلمني

يف  والجـامع األزهـر، واملسجد النبوي يف املدينة املنـورة، والفكري كاملسجد الحرام يف مكة

دينة وقرية وزاوية مـن يف كل بلد وم، من مساجد املسلمني وما يعادلها يف التأثري، القاهرة

 ..بالد املسلمني

 ونحـن مطـالبون بوقفـة تفكـر يف أسـاليب .لقد اتسع الخرق عىل الراقـع.. باختصار

أو ردود األفعـال ، مواجهة هذه الحملة بعيدا عـن تـأثريات العواطـف السـطحية الفارغـة

 ..املتشنجة

ل مـرة يف تـاريخ إن هذه املصيبة الطامة تبلـغ ذروتهـا املأسـوية إذا علمنـا أنـه وألو

يرتكز فيها املستعمر الهـاجم .. املسلمني ورمبا تاريخ الشعوب املستعمرة واملتعرضة للغزو

بكل هذه القوة وأدواتها عىل طابور خامس هائل منزرع  يف مختلف مكونات املجتمعات 

 ..العربية واإلسالمية

عـىل ، مفجعةفالهجمة األمريكية اليوم تعتمد بكل بساطة مهام تكن هذه الحقيقة 

تعاون كامل من قبل الغالبية الساحقة إن مل تكن كافة األنظمة الرسـمية الحاليـة يف بـالد 

هذه األنظمة التـي التقـت أسـباب بقائهـا وحاميـة مصـالحها وعـروش . العرب واملسلمني

 بكل ما لهـذه الكلمـة مـن -فانضوت . فراعنتها مع مخططات املستعمر األمرييك وأعوانه

ادة الجيـوش الغازيـة تنفـذ أفكارهـا وتحـارب ديـن شـعوبها ومقومـات  تحت قيـ-معنى

وقـد جنـدت بالتـايل هـذه األنظمـة كافـة أجهزتهـا األمنيـة .. وجودهم وكافـة مصـالحهم

بدءا مـن قمـع أي شـكل مـن .. واإلعالمية والسلطوية لسحق أي بذور مقاومة لهذا الغزو

ل وسجن وترشيد كل من تسـول لـه وانتهاء بقت، أشكال التغيري والتظاهر والرفض السلمي

 ..نفسه أي شكل من أشكال املقاومة وال سيام بذور املقاومة املسلحة والجهاد املرشوع

وتبلغ املصيبة بعدها املأسوي عنـدما تـرى معظـم علـامء املسـلمني قـد اسـتجرتهم 

الغـازي بإصـباغ   للعـب الـدور األبشـع لصـالح املسـتعمر،أبواب السالطني وسيفه وذهبه

 !عية عليه ونزعها عن املقاومةالرش
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وجعل جنده وعسكره يف حكـم املعاهـدين واملسـتأمنني وصـون دمـائهم وأمـوالهم 

 والحكم عىل من جاهدهم واعتدى عليهم بأنهم مفسـدون يف األرض جـزاؤهم ،وعتادهم

 !!.رجلهم من خالف أو ينفوا من األرضأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأ

هت بتحالف األنظمة الحاكمة وأجهزتها الدينية واإلعالمية واألمنيـة وليت املصيبة انت

ألن رشائـح ال يسـتهان بهـا مـن مكونـات املجتمعـات ..  فاملصيبة أكـرب، مع العدو الغازي

حتـى ،  لتكون يف خندق املحتلـني،العربية واإلسالمية قد تم مسخها فكريا وثقافيا وسياسيا

 فإن هـذه املعارضـات تقـدم ،ألنظمة الحاكمة املارقةوإن كان بعضها يف القطاع املعارض ل

 .منها استعدادا لخدمة املستعمر الغازي نفسها عىل أنها أكرث

 ال ألنـهـا عملـيـة ،حـتـى أن كـثـريا منـهـا يتـحـالف ـمـع الـعـدو إلـسـقاط تـلـك األنظـمـة

،  ولكن لعرض خدماته وكفاءاته املخلصة عـىل املسـتعمر ذاتـه،للمستعمر خائنة لشعوبها

، ه سيكون أكرث إخالصا وخدمة ألمريكا من الفراعنة الذين عبـدوها عرشات السـننيعىل أن

حيث أصبح النموذج األفغاين و العراقي للمعارضـة .. ّوعبدوا شعوبهم لها ولهم وللشيطان

 ..حتذىُالعميلة مثال ناجحا ي

 من قبـل أبنـاء، وهكذا تصطف الخيارات والبدائل العميلة أمام أمريكا يف عقر دارنا

  تعـرض خـدماتها .بألسـنتناويلبسون لباسـنا ويتكلمـون ، جلدتنا الذين يتسمون بأسامئنا

.. وقتل أبنائها وإزالة كافة مكوناتهـا الحضـارية، عىل املستعمر الغتيال أمتها وهزمية دينها

.. وال زمرة عرقيـة أو دينيـة معينـة، وال تقترص هذه الفئات العميلة عىل تيار فكري بعينه

 مـن ًبـدءا.. لطابور الخبيث من يرفع رايات من مختلـف الشـعارات والهويـاتففي هذا ا

ومرورا بكامل ألـوان الطيـف العلـامين والسـيايس يف بالدنـا سـواء مـن ، اإلسالمية املزعومة

 ..غريها من الشعوب اإلسالمية الشعوب العربية أو

عاتـه أن كثريا من الطيبني من علـامء اإلسـالم ود.. ومن بعض أبعاد الكارثة

فراحـوا يروجـون .. قد سحقتهم الهجمـة اإلعالميـة.. وقيادات أحزابه وتجمعاته

  مـن .وينساقون يف طـرق رسـمها العـدو ذاتـه،  وعدم إمكانية املقاومةلالنبطاح
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ـادل الحـضـاري،طـلـب الـعـيش الـسـلمي والتـفـاهم الفـكـري ـمـع ، والـحـوار الـهـادئ،  والتـب

 ويفتك بنا جنوده وعبيـدهم ،صواريخه الذكيةاملستعمر الذي يدكنا صباح مساء بقنابله و

 ..من أبناءنا األغبياء

وعـدم املجازفـة ،  والحكمـة مـرة، أخـرىواالعتـدال،  كل ذلك بدعوى الوسيطة تارة

 .. بال جدوى مرة أخرىواالنتحار

من وجوب جهاد هذه الهجمة ،  تعاىل وما يأمر به بكل جالءالـلـهُوهكذا يهجر دين 

 ومقـاومتهم حتـى ، واإلعداد لهم بكل ما استطعنا من قوة، بكل متيرسالـلـهوقتال أعداء 

 مـن ، الصيحات املخلصة املنبعثة هنا وهنـاك مـن الرشفـاءانقمعتوهكذا .. الرمق األخري

 والتظـاهرات االعـرتاضوتخامدت صيحات  .مختلف رشائح املجتمعات العربية واإلسالمية

 وقنابلهـا املسـيلة ، )قوى األمـن(ملدعوة ا )قوى الخوف(تحت رضبات عيص ، يف املسلمني

 وتحت وطأة اآللـة اإلعالميـة املدججـة يف طليعتهـا بأخبـث فتـاوى وآراء علـامء .للدموع

 . والخزي والعاراالنبطاحالسلطان وفقهاء القعود ودعاة 

 .والعزائم املؤمنـة، والسواعد املجاهدة، ومل يبق يف امليدان إال بعض القلوب الطاهرة

رشاذم مستضعفة يسقط شهداؤها بال مـردود وال جـدوى يف . ستعمر هنا وهناكتقاوم امل

م إال فوزا شخصيا ونرصا ذاتيا يحمل صاحبه من بني هذا الننت والعفـن الـلـه، أكرث األحيان

 رب الـلــهإىل جنـات الخلـد ورضـوان ، وظلامت الظلـم والقهـر فيهـا، الطاغي عىل األرض

 ..الـلـهالعاملني بإذن 

 ..أننا مهددون إن بقي الحال هكذاوال شك 

 عليـه الـلـهصىل  -وكذلك رسوله،  تعاىلالـلـه ألن ،واالندثارأقول مهددون بالزوال  ال

 .  برش هذه األمة بالبقاء والظفر والنرص-وسلم

  ولبـاس الجـوع . مبزيد مـن القهـر والعنـاء والعـذابالـلـهولكننا مهددون ال سمح 

 ..والخوف والقتل والذل والعار
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 التفكري يف سبيل عىل، النخبة املثقفة املخلصة الرشيفة يف هذه األمةوال بد أن تقدم 

وتحـافظ عـىل ، الـلــه أعداء يك تنهض األمة وتنخرط يف مواجهة، وتوسيع رقعتها، النهوض

 ..مكونات وجودها ودينها وحضارتها
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 محاور الجامعات

 
،  أن حجم الجامعات االسالمية املسلحة-ىل أي متبرصع  وهذا حال ال يخفى-أعتقد 

 ال أقـول بسـبب رشاسـة هجمـة األعـداء .صغري ومحدود يف األمة بشكل مخيف ومرعـب

 والهزميـة يف لالستعامر والقابلية  الذاتية واالنهيار ولكن بسبب ما يبدو من الغثائية .فقط

خبار ووسائل اإلعالم التي تحمـل   وال أدل عىل ذلك من متابعة نرشات األ.األمة هذه األيام

 .. ويحمل الخور إىل الهمم، وما يحطم العزائم،  النفس حرسة وأملاميألصباح مساء ما 

 مـن ،وأعتقد أنه ال بد من أجل خوض هذه الحرب طويلة األمد كام تبـدو مالمحهـا

 .. يف األمةة البرشية املولدة لبذور الصحوةبرنامج متعدد املناحي لتوسيع القاعد

هـو يف النهايـة ،  ومقاومـة األعـداءالـلــه للجهاد يف سبيل واالستعدادفحمل السالح 

وترسـخ وتتضـح فيـه ، الذي يجب أن ترتفع فيه حرارة الوعي والعاطفة، مثرة للمناخ العام

 الـذي )املنـاخ الجهـادي الثـوري(يك يصل إىل ما ميكن دعوته بـ ، مفاهيم العقيدة القتالية

ّيولد بشكل تلقايئ  .. آليات املقاومةُ

 ال سيام وأنهـا تعرضـت . حاليا أن يقع عىل عاتق النخبةوأظن أن األمر أو سع بكثري من

 يف ظل هجمة مكافحة اإلرهاب العاملية التي شـنتها أمريكـا بالتعـاون االنقراضإىل ما يقارب 

منذ ، ل العامل  فضال عن حلفائها يف الغرب وباقي دو.مع حكام الدول العربية واإلسالمية ذاتها

 حيث .م2001د أحداث سبتمرب  لتصل  ذروتها بع . وإطالق النظام العاملي الجديدم1990عام 

 . صارت حربا عاملية رضوسا بكل معنى الكلمة تدور رحاها يف كافة أنحاء املعمورة

عن استهالك كثـري مـن ، وقد أسفرت هذه الهجمة باستغالل أمريكا ألحداث سبتمرب

وكثـري مـن رشائـح الصـحوة اإلسـالمية املؤيـدة ، جامعات الجهاد يف العاملكوادر وعنارص و

 .للجهاد

مـن مختلـف القـوى الغيـورة ، واملثقفـة وأعتقد أن عـىل النخبـة املؤمنـة والواعيـة 

 :الرشيفة يف األمة أن تعمل اآلن يف ثالثة مناحي
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 املنحى الديني والثقايف  :أوال

واملكوـنـات ، ـفـاظ ـعـىل الهوـيـة الدينـيـةللح،  بوـضـع ـبـرامج عـمـل وتوعـيـة ومـنـاهج

 .للشعوب العربية واإلسالمية،  األصيلةواالجتامعيةالفكرية والثقافية 

  املنحى السيايس والفكري :ثانيا

، واملؤسسات األهلية،  بوضع برامج عمل ومناهج فكرية لتنشيط الدعوات السياسية

مي الـذي يغـذي الوجـود الفكـري والنشاط اإلعالمي السـل ،..االجتامعية املدنيةوالهيئات 

 .لألمة العربية واإلسالمية والثقايف

  املنحى العسكري:ثالثا 

يف مجال العقيدة الجهادية ، بالعمل عىل وضع برامج ومناهج عمل دعوية ومنهجية

وـبـرامج الـتـدريب والعـلـوم ، واإلـعـداد يف مختـلـف مناحـيـه الرتبوـيـة والنفـسـية، القتالـيـة

،  ووضعها موضع التنفيـذ فـورا) إسالمية عامليةصحوة( جل إطالقمن أ، العسكرية الالزمة

 ويف عقـر دارهـا ودار - أوال-لتواجه أمريكا وحلفاءها يف أرض بالدنـا العربيـة واإلسـالمية 

 .-حلفائها ويف كل العامل ـ  ثانيا 

ولكنـي . ة بالتفصيل والرشحإن هذه األطر الثالثة التي أضعها يف هذه املقدمة جدير

 رغم أنها ستستغرق مئات . املمكناالختصارد أن تخرج املقدمة وعموم الرسائل عن ال أري

ولكـن . الـلــه  وسأترك ذلك ملجال آخر خاص بهذه الفكرة وتفصيالتها إن شـاء .الصفحات

 :ضمن ما  تحتمله هذه املقدمة ألخص بعض التفاصيل يف نقاط موجزة

هو الذي سيجرب العـدو عـىل ، ح للمقاومةإن العمل العسكري والفعل الجهادي الثوري املسل .1

 .الـلــهإن شاء  ويقود هذه األمة إىل النرص ،باألمس بالنسبة للجزائران الحال ككام التقهقر

دعوة مهام بلغ من األهمية يف مجاالت الي فإن كل عمل سلم، وبدون املقاومة العسكرية

 لسـيايس واإلعالمـي وسـوى لعمـل اأويف أعـامل التظـاهر وا.. والخطابة والكتابة والتـأليف
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ولن يغري مـن واقـع األمـر شـيئا مـن دون عمـل ، ستذهب آثاره أدراج الرياح.. ذلك

 .عسكري مقاوم

،  و مادام املستعمر الغازي الصـليبي الصـهيوين الكـافر جـاثم عـىل صـدورنا وأرضـنا

 . .فع العدوعن عدم قيام الكفاية بد،  تعاىلالـلـه أمام ومسئولةستبقى األمة بكاملها آمثة 

كام نقل العلامء اإلجامع عىل ،  منهالـلـهإننا أمام فرض عني ليس أوجب بعد توحيد 

 .. ويزيد هذا الفرض تأكيدا وقد دخل الصائل علينا يف عقر دارنا.ذلك

ال يـأيت مـن فـراغ وال يتحـول إىل ظـاهرة بـالحجم ، إن فعل الجهاد واملقاومة املسـلحة .2

رية يف مجـاالت يعمل عىل إنشائه جهود كث، ادي ثورياملطلوب ما مل يولده مناخ جه

ومن ...  من الدعوة واإلعالم والرتبية والحفاظ عىل مكونات الدين،العمل غري القتايل

ٍالعقيدة اإلسالمية وأحكام الرشيعة التي متأل قلب املـؤمن بالقناعـة بواجبـه القتـايل 

 ..كفرض رشعي ديني

ّإن تكون الخلفية الفكرية .3 أسـاس الزم إىل جانـب ، لسيايس واملنهجي والعقدي والوعي اّ

يك يتحـول إىل املامرسـة الفعليـة ، املعتقد الديني يف ذهنيـة الفـرد املسـلم وضـمريه

كفرد مجاهد يحمل عقيدة جهادية وإرادة قتالية وعاطفـة دينيـة ، للقتال واملقاومة

هم إليـه عـىل تحمله عىل مبارشة الفعل والصرب عىل متابعته ونرشه بني الناس ودعوت

 ..بصرية

وما يتبع ذلـك مـن ، وحمل السالح يف وجه أمريكا وحلفائها، إن اإلقدام عىل الجهاد اليوم . 4

 واملكونة من السلطات الكـافرة العميلـة الخائنـة وأجهـزة  بطليعتها يف أمتنااالصطدام

نسـبة  ال يقـوم بـه يف العـادة إال ، إعالمها وأمنها وعسكرها من املنافقني أولياء الكفـار

 يف حـني . لحد مبـارشة الفعـل، من األمة وصل لديها اإلميان والعزمية والقناعة واإلرادة

ولكن عزميتـه مازالـت دون ، أن مثة قطاع كبري من األمة مقتنع بحكم الواقع باملواجهة

 وقد يكـون كثـري مـن هـؤالء مـن النسـاء ، الوصول إىل حد نقله إىل ذروة سنام اإلسالم
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أو العـاجزين عنهـا لسـبب ، ورين رشعا عن القيـام بفريضـة القتـالوالشيوخ واملعذ

نتيـجــة الـضــعف يف اليـقــني أو ، أو لـســبب موـهــوم فظـنــون، مرشوع و حقيـقــي

 ..اإلمكانيات

 ! فام دور هؤالء يف هذه املواجهة ؟

وهـو ، يؤدونـه يف مجـاالت الجهـاد السـلمي، ال شك أن لهم دورا مهام بالغ األهمية

 ].2َ و 1[التي أرشت إليه يف  الفقرة العمل يف املجاالت 

بعمل يحبط برامج العـدو يف تحطـيم ، إذا مل تقم النخبة الفاهمة لدينها املدركة للواقع .5

والتـي وضـعها العـدو أصـال ، البنية الدينيـة والحضـارية ومكونـات الـوعي يف األمـة

ال قـدر  –فإن النخبة الجهادية سـتـنـقـرض . الجتثاث مقومات املقاومة من جذورها

 . بفعل العمل العسكري واألمني للعدو- الـلـه

وستذوب يف برامج العدو اإلعالمية والرتبويـة ، ولن تولد األمة مع الوقت عوضا عنها

وطالبت حتى بتعديل وتشويه ، والتي  طالت حتى مناهج األطفال التعليمية، التي رسمها

وقـد جـرى أكـرث ذلـك ، ..تقاداالعنصوص القرآن والسنة التي تتحدث عن الجهاد ومناحي 

عـىل وضـع مئـات ، واشـتملت الخطـة الخبيثـة للعـدو، بأيدي كثري من علامئنـا ولألسـف

لحقنهم باملورثات ! )التطرف(يف دورات للتأهيل ضد ، الخطباء والوعاظ يف كل بلد إسالمي

ء فقهـا( و )مشـايخ البنتـاغون( استنساخمن أجل .. أمريكا املصنعة يف )للوسطية(الجينية 

  .املناسبني )االستعامر

يحتـاج لـربامج ، إن العمل يف مجال الحفاظ عىل الـدين واملكونـات الحضـارية يف األمـة .6

 .عمل قد يضطر القامئون عليها يف بعض البالد إىل النرش والرتبية الرسية إن لزم األمر

كام حصل يف نظام الحجرات الرسية التي حافظ فيها املسـلمون عـىل ديـن أبنـائهم 

  وكذلك . السوفيتي وبرامجه يف محو الهوية يف الجمهوريات اإلسالميةاالحتالل تحت

 .. ما فعله املسلمون يف الصني تحت الحكم الشيوعي وثورته الثقافية
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ّوقد متكن أجواء  ات هـالتي تحملها أمريكا إىل بالدنا عىل فو) الدميقراطية املزعومة(ُ

هليـة وغـري الحكوميـة ومتكنهـا مـن القيـام قد متكن من تأسـيس الجمعيـات األ. .املدافع

 وجمعية العلامء )ابن باديس(بأعامل الرتبية والتعليم والتثقيف عىل غرار ما فعله الشيخ 

 ومسـخ الهويـة التـي وضـعتها )خطـة الفرنسـة(عندما قاوم بنجـاح ، املسلمني يف الجزائر

نـدما وجـد الشـيخ وقد كانـت خطـة ناجحـة ع. فرنسا ملسح العروبة واإلسالم من الجزائر

فعمـد إىل الحفـاظ عـىل ، املجاهد ابن بـاديس أن بـذور املقاومـة وجـذورها قـد وهنـت

 وهكـذا وفـر هـذا العمـل الرتبـوي املجيـد خـالل .جذورها  وأرضيتها وبذرها مـن جديـد

 ـبـذور املقاوـمـة وأجـيـاال ـقـدمت وـقـود الـثـورة ، الثالثينـيـات واألربعينـيـات والخمـسـينيات

  . فيام بعدواملقاومة ضد فرنسا

كـام . ويجب أن يكون للمساجد والكتاتيب والزوايا الدينية دورا  كبري يف هذا املجال

 وسـط األرس  وللنسـاء والـداعيات .أن لحلقات التدريس والتعليم الديني املنزيل دور هام

 .. دورا كبري يف الحفاظ عىل دين  ولغة وثقافة األجيال،ومن خالل البيوت

  ، ال عمـل سـلمي ال يحمـل مخـاطر القتـال واملقاومـة املسـلحةوالعمل يف هذا املج

ـا  ـرط فيـه ـب أن ينـخ ـي يـج ـاعة -الـت ـذ الـس ـحية- مـن ـىل التـض ـازمون ـع ـدون الـع  ..  املعتـق

 .ألنها فرض عني عىل كل مسلم

فإنهـا كـذلك مجـاالت عمـل .. أما مجاالت العمل السيايس واإلعالمي والفكري والثقـايف .7

ويسـتطيعون أن ، نرش فكر املقاومة املدنية ومربراتهايستطيع العاملون فيها ، سلمي

كـام أن مجـال التـأليف والـنرش والتظـاهر .. يدافعوا عنها يف داخل الـبالد وخارجهـا

عمل رمبا سيكون مرشوعا ممكنـا ، .. ذلك من أعامل املقاومة املدنية وغريواالعتصام

ة يف بالدنـا مـن أجـل  ونوابـه الخونـلالستعامر )الدميقراطية الزائفة(ضمن ما تتيحه 

 وسيكون العاملون يف هذه املجاالت يف مأمن من وضعهم تحت طائلـة .خداع الناس

 .. ألنهم يف مجال العمل السيايس واإلعالمي واملدين)اإلرهاب(تهمة 

وهناك مالحظتني هامتني جدا للعمل يف مجـال املقاومـة السـلمية املدنيـة سـواء يف 

 :فكري وهاماملجال الديني أو السيايس أو ال
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ـوال: أوال ـن األـح ـال ـم ـوز بـح ـا، ال يـج ـرم رشـع ـلطوية ،ويـح ـزة الـس ـاب لألجـه  االنتـس

سواء كـان ذلـك تحـت إدارة ، )املقاومة السلمية وخدمة  الدين(والحكومية تحت دعوى 

 أو تـحـت حـكـم وإدارة الحـكـام - وفلـسـطني ـكـام يحـصـل يف الـعـراق -االـسـتعامر مـبـارشة 

 كـام – املسـتعمرين الـلــه املـوالني ألعـداء الـلـه أنزل غري ماباملرتدين الحاليني الحاكمني 

  وال يجـوز العمـل يف أي جهـاز مـن -يحصل من كثـري مـن اإلسـالميني يف مختلـف الـبالد 

 وهذا له تفصيل ودالئل سيأيت بيانهـا .أجهزتهم السلطوية الترشيعية والتنفيذية والقضائية

 .الـلـه الثاين إن شاء يف الباب األول من الفصل الثاين من الجزء

ال يجوز بحال من األحوال أن يقع العامل يف مجال املقاومة املدنيـة والـدعوة :  ثانيا

 ، املـسـلمنيواملـقـاومنييف جرمـيـة التـشـنيع ـعـىل الجـهـاد واملجاـهـدين ، واإلـعـالموالسياـسـة 

أو بـدعوى ، وبدعوى زعم الوسـطية واالعتـدال، بدعوى دفع الشبهة عن نفسه ومؤسسته

 الخونـةحفاظ عىل نشاطاته وأخذ اإلجازة من املستعمر أو نوابـه املرتـدين مـن الحكـام ال

 .الستمرار عمله

 ألن الغرض من وجوده ومربر عمله يف ذاك املجال هـو خلـق منـاخ الجهـاد ودعـم 

فكيف ستولد هذه املقاومة وتستمر إذا تـوىل كبـار الـدعاة واملفكـرون والقـادة . املقاومة

!. ؟واملقـاومنيوتحطـيم سـمعة املقاومـة ! مة تشويه الجهاد واملجاهدين ؟واملثقفون يف األ

مـن بعـض علـامء اإلسـالم ومثقفـي األمـة ، كام يفعل املغفلون والفجرة والتـائهون اليـوم

 !.ومفكريها

أن ال ينجـر ،  وإعالمهـم الجهـادياملقـاومنييجب عىل املجاهدين ،  ويف الوقت ذاته

 الدعوة واملقاومة السلمية وتهمتهم بالقعود وعدم الجهاد للتشنيع عىل العاملني يف مجال

  طاملـا أنهـم مل يـدخلوا سـياق دعـم املسـتعمر - ولو كان هذا صحيحا يف حق أكـرثهم –

ألنهـم يـؤدون عمـال مهـام جـدا . أو محاربة الجهاد والدعاية ضـد املقاومـة،  بهواالعرتاف

 . لجهودهاومكمالً، ألرضية املقاومة
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 سلحةالجامعات امل

 
 ومواجهـة أعـداء الـلــهإن املشاركة يف املقاومة والتدرج يف ميدان الجهـاد يف سـبيل 

 : مير لدى كل فرد يف ثالث مستوياتالـلـه

 العاطفة الدينية اإلسالمية : 

واإلبـاء ، واملوروثـات الطبيعيـة للنخـوة و الرشف، ّوهذه يكونها املفهوم العام للدين

وكرس الكربيـاء وهتـك ، بيعي عىل حال االحـتالل والظلـمكرد فعل ط. والحمية لدى الفرد

وهـذه العاطفـة . أستار الكرامة الدينية والحضارية والوطنية من قبـل املسـتعمر وأعوانـه

تحمل صاحبها عىل املشاركة يف مجال املقاومة املدنية أو ردود األفعـال العاطفيـة تجاوبـا 

 .مع جيشان هذه العواطف يف قرارة الضمري

 قتالإرادة ال: 

فاإلرادة هي عزم يتكـون يف . ّ وهذه أساس تكون القدرة عىل فعل املقاومة والجهاد

وبـدونها ال يقـدم ، وهـي أول مراحـل العمـل. العقل والقلب والنفس لإلقدام عىل العمـل

 ..املرء عىل أي عمل

 :قال تعاىل عن املنافقني القاعدين عن الجهاد

 ُّولو أرادوا الخروج َألعد َُ َ َ ُ ُ ْ ََ َ ْ َوا له عدًة ولكن كَره َ ِ ْ ِ َ ََ َّ ُ ُ انِبعاثهم فثبطهم وقيَل اقعـدوا الـلـهُ ُ َْ ِ َ ْ ُْ َُ َّ َ َ َ ْ

َمع الَقاعدين ِ ِ ْ َ َ  )46:التوبة( 

وتتكون إرادة القتال . ) انبعاث– إعداد –إرادة ( فمراحل اإلقدام عىل الجهاد والقتال هي 

ىل تشكيلها إذا كـان الضـمري حيـا  ويساعد ع.بعد نضوج العاطفة الدينية والقناعة بالقتال

والقلب سليام ما ميارسه العدو من أعامل العـدوان واملظـامل والقتـل والـدمار ومـا يلبسـه 

 . فيحمل املرء السالح ويقاوم.لألمة من القهر والذل والخوف والجوع
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 العقيدة الجهادية: 
 :ة يف األهمية وهي أساس يف أمور غاي. إال عرب الرتبية والتلقيوهذه ال تأيت )1 (

 ألنهـا ، الـلــهيكون القتال جهادا يف سبيل ، فبالعقيدة الجهادية وفهم أركانها واعتقادها

 هـي العليـا فهـو يف سـبيل الـلــهوهو من قاتل لتكون كلمة . توضح  العزم والقصد

 .حيث أن القتيل يف ذلك هو الشهيد و إال فال، الـلـه

 ذه الفريضة وآدابها ومقتضياتها ويقـدم عـىل وبالعقيدة الجهادية يعرف املرء أحكام ه

ِيا أيهـا الـذين آمنـوا إذا رضبـتم يف سـِبيل  القتال عىل بينة وبصرية من ربه ودينه  َ ِ ْ ُ ْ ُّ ََ َ َ ِ ُ َ َ ِ َّ َ َ

ُ فتبينواالـلـه َّ َ َ َ ) 94النساء(. 

 والـوعي ، وبالعقيدة الجهادية وأركانها يرسخ يف نفس املجاهد املنهج والفكـر الجهـادي

وبنـاء عـىل فهـم مقتضـيات هـذه ،  الرشعيـةالـلــهل بناء عىل معرفـة أحكـام الكام

 .األحكام من فقه الواقع الذي يدور من حوله

 أو ، وال قدرالـلـهإما أن يحبط العمل ويسوء املصري ال سمح . وبدون العقيدة الجهادية 

. يـدَّتنقطع السبل باملقاتل عىل محن الطريـق و محكاتـه مـن القتـل واألرس و الترش

يف تثبيت املجاهد عىل نيته وعزميته يف وجه عواصف ،  تعاىلالـلـهفهي الضامن بعد 

، والفتنـة والزيـغ الـذي يحاولـه أعـداء اإلسـالم وآالتهـم املنافقـة، التضليل اإلعالمـي

، الذين يحاولون تلبيس األمر عـىل املجاهـدين، وخاصة علامء السوء وفقهاء الضاللة

ـفـال بـد للـعـاملني يف مـجـال املقاومـة والجـهـاد والعـمـل . الــلــهلرصفهـم ـعـن سـبيل 

ومثقفـوهم  ،أن يكون لهم علامؤهم ومفكـروهم، الـلـهالعسكري املبارش ضد أعداء 

لتوجيه العواطـف الجياشـة يف نفـوس . وأدوات إعالمهم، وآالتهم الفكرية واملنهجية

وصـقلها وترسـيخها ، لوتحويلها عرب اإلعالم والدعاية الجهادية إىل إرادة قتا، املؤمنني

 ...كعقيدة جهادية متكن األجيال من استمرار املقاومة وتوارثها

                                                 
 .الـلـه  سيأيت مزيد من التفاصيل يف الباب األول من الجزء الثاين من الكتاب إن شاء )1(
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والـبـد ـمـن ذـكـر الحقيـقـة اـملـرة ؛ وـهـي أن عرشات املالـيـني ـمـن ـشـباب املـسـلمني 

،   ما زالوا  إزاء هذه املـدلهامت املظلمـة املتتابعـة مـن النـوازل يف هـذه األمـة، املخلصني

 يتجرعـون الـحرسات ،ون يف مجال العاطفة الدينية وحسبيرتدد! تائهون متحريون عجزة

ومل تتحول هذه العواطـف إىل إرادة .. واملرارات ويرتكبون بعض ردود األفعال غري املجدية

ورمبـا الـعرشات أو اآلحـاد يف بعـض ، إال عند النزر اليسـري مـن املئـات هنـا وهنـاك، قتال

 .. البلدان العربية واإلسالمية

منذ انطلقت خالل العقود األربعـة املاضـية ، رة الجهادية وروادهاوبنظرة إىل الظاه

نجـد أن أعـدادهم مل تجـاوز املئـات ، الـلــهكام سيأيت تفصيله يف الفصل السادس إن شاء 

يف حـني مل !  ومل تجـاوز الـعرشات يف دول أخـرى ،يف دول مليونية كمرص وبالد الشامحتى 

 رغم ما يعرتيها مـن حـاالت االحـتالل املبـارش .منيتقم أي بادرة جهادية يف أكرث بالد املسل

 ومـا يظهـره حكامهـا مـن الكفـر والـردة ،وغري املبارش مـن قبـل مختلـف دول االسـتعامر

 .. فضال عن املظامل واملفاسد التي أحالت حياة أكرث الشعوب جحيام،والخيانة

، الل جزيرة العربإىل أنه ومنذ استعلن األمريكان باحت، بل إن اإلحصائيات املؤسفة تشري

 حيث يرسح وميرح ، عاما13 وما زالوا إىل يومنا هذا أي منذ نحو م1990ونزلوا فيها جهارا سنة 

يف أنحائـهـا مـئـات آالف الجـنـود األمريـكـان واإلنجلـيـز واألوروبـيـني ويتـسـكع فيـهـا مـئـات آالف 

ومـع .. إلفسـادو يرشفون عىل النهب والسلب االقتصـادي والفسـاد وا، ..املدنيني منهم بأرسهم

  مل يجاوز إال بعض العمليات مل يـزد فيهـا ،ذلك مل يجاوز عدد العمليات الجهادية رغم بساطتها

هذا رغـم أن واردات االسـتعامر األمـرييك منهـا .. مجموع خسارة األمريكان عىل بضع عرشات

لذي ميـوت هذا املستعمر ا،  تجاوز يوميا املليار دوالر من النفط فقط)مجموع بلدان الجزيرة(

عـدا اآلالف ممـن ، يف بلده مـن مواطنيـه جـراء حـوادث السـري أسـبوعيا مئـات األشـخاص

وينرش األمريكان يف منطقتنـا العربيـة ! يقضون يف باقي الجرائم وتناول الخمور واملخدرات 

 زهاء مليون ونصـف املليـون جنـدي )منطقة العمليات الوسطي(واإلسالمية التي يسمونها 

 التـي تحـوي ! فكيف يغادر مثل هذا املحتل مثل هـذه الدولـة؟، د حلفائهأمرييك عدا جنو
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وهذه ظاهرة نادرة  يف تاريخ االستعامر ! أقدس  مقدسات املسلمني وتشكل عقر دارهم ؟

 ..!!َواملستعمرين عىل مر البرشية

وتفـتح ، أما األشد أسفا من ذلك فهو أن تقوم دار اإلسالم يف أفغانستان أيـام طالبـان

وتفـتح فرصـة ، وتـنشأ فيها املعسكرات وخطوط القتـال،  مرصاعيها ملدة ستة سنواتعىل

 1500 ومل يزيـد عـدد مـن دخلهـا للهجـرة والجهـاد عـىل ،الجهاد تحـت رايـات الرشيعـة

ومل  !! أي نسـبة واحـد يف املليـون مـن األمـة .. مجاهـد بـأرسهم300مـنهم نحـو ، مجاهد

ضـور ميـدان الجهـاد إال أعـداد محـدودة ممـن يستفيد  من فرصة اإلعداد والتدريب وح

أنه مل يهاجر إليها عامل واحد من علـامء املسـلمني ، بل األنىك من ذلك!  عليهم  الـلـهأنعم 

 الـدنيا زعقـا فارغـا عـن الهجـرة مـألواوال من ورموز الـدعوة الـذين ، والسيام مشاهريهم

 .والجهاد

لجهاد لغـوث إخـوانهم الـذين وقعـوا وإذا ما أخذنا بعني االعتبار عدد الذين نفروا ل

أويف البوسنة أو الشيشان أو ، تحت بطش االحتالل الصارخ يف أفغانستان سابقا أيام الروس

نجد أن النسبة تبقى .. فلسطني أو غريها من بالد املسلمني التي تعرضت لالحتالل املعارص

ظاهرة الجهاد املسلح رغم ما طبل اإلعالم وزمر من أجل تضخيم ، يف خانة اآلحاد للمليون

ودع عنـك األرقـام ..[ مـن أجـل تربيـر أهـدافهم العدوانيـة) اإلرهـاب(أو ما يسـمونه بــ 

الخيالية التي نرشتها اسـتخبارات أمريكـا عـرب وسـائل إعالمهـا مـن أرقـام أدخلتهـا تحـت 

  وأنا أؤكد ما ذكرتـه مـن أرقـام وبصـفتي أحـد .مسمى القاعدة من أجل تحقيق أهدافها

 ].وا هذه املرحلة ميدانيا والحمد هلل الذين خرب

فإذا ما قسنا هذا الحال مع حجم النفري للجهاد الذي قام به املسلمون عرب تاريخهم 

لـوال ،  نجد أن حال األمة هذه األيام يدعو لإلحبـاط،القديم وحتى الحديث أيام االستعامر

والتي تحتاج إىل ، رشائح األمةو ما تشري إليه بوادر األمل واالنبعاث يف بعض  ،الـلـهاألمل ب

ناجعـة ) مقاومة إسالمية عاملية(وصوال إىل تحويلها إىل ، ّجهود تثمرها وتطلقها وتأصل لها

 ..تحمل عقيدة جهادية وإرادة قتال فعلية تغذيها عاطفة مجدية
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ومن أجل هذه الغاية وعمال عىل بث بذور هذه املقاومة والدعوة لها والعمل عـىل 

  : مواد هذا الكتاب وجعلت عنوانه معربا عن محتواهوضعت.. قيامها

 ).. الطريقة– املنهج – الدعوة – اإلسالمية العاملية الصحوة(

 أسـس نظريـات عمـل تسـهم يف  يل ؛ وضـعالـلــهمحاوال أن أضع بحسـب مـا يرس 

لإلجابـة عـىل سـؤال هـام يف غايـة اإلسـرتاتيجية ، ة االنيـةالجهاديـالجامعات جيل تحليل 

 :هذا السؤال هو.. ة الدينية والعمليةواألهمي

لنظـام العـاملي الجديـد؟ وكيـف تقاتـل  ا الجامعات االسـالمية املسـلحةواجهكيف ت

 ..قاوم الحمالت الصليبية الثالثة بقيادة أمريكا؟األعداء  يف عامل ما بعد سبتمرب؟ وكيف ت

.. ؤال من أجل اإلجابة عىل هـذا السـد وضع هذا الكتاب وأسس هذه الجامعات لق

 . املستعانالـلـهو
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 الجيل الثالث من الجهاديني

 
  :العامليةاملسلحة  اإلسالمية جيل الجامعات

د بعـ، أعتقد أن جيال جهاديا يولد اليوم مع وصول حدة الرصاع إىل مـا وصـلت إليـه

ووقوفها عـىل .  ووصول االنتفاضة الفلسطينية إىل ذروتها، أحداث سبتمرب واحتالل العراق

 يف حني تقف األمة .ُبعد أن أعطى أهلنا املؤمنون هناك كل ما يف جعبتهم، طريقمفرتق ال

 .بفعل سكوت علامئها وقمع حكامها لها وشلها عن الحركة، من تضحياتهم موقف املتفرج

 أي ،منذ انطالق الجهاد أواسط الستينيات، فإذا أخذنا بعني االعتبار التجارب املاضية

ميكنني أن أقول أن جيالن جهاديا ن قد مضـيا حتـى اآلن يف ،  عاما وإىل اليوم40قبل نحو 

 حيث  سنعرض لتاريخهام بيشء من التفصيل يف الفصـل السـادس إن شـاء .هذه الصحوة

والذي أشعل مشـعل الفكـر الجهـادي وقـدم أوىل ، جيل املؤسـسني والدفعة األوىل. .الـلـه

حيث مل تـأت الثامنيـات ، املنرصمتجاربه مطلع الستينات إىل أواخر السبعينات من القرن 

ثم الجيل الثاين الذي قـام مبتابعـة املسـرية .. إال وقد قىض معظمهم عىل هذا الدرب املنري

 حيث انتعش الجهـاد يف مرص والشـام .وإىل أواخر القرن العرشين، منذ مطلع الثامنينيات

 الفريضة الغائبـة  ثم فتحت بوابة الجهاد عىل مرصاعيها لعشاق. .ثم شامل إفريقيا وغريها

حيث تكون عىل مدى الثامنينيات إىل مطلع التسـعينيات الجيـل الجهـادي ، يف أفغانستان

وكانت مدرسة األفغان العرب تجربة متميزة انطلق الجهاد مع روادها إىل مختلـف ، الثاين

ثم مرحلة أفغانستان الثانيـة ، وساهمت ساحات البوسنة و الشيشان، بقاع العامل اإلسالمي

 ..واإلمارة اإلسالمية بعطاء زاخر شهد أواخره لحاق طالئع الجيل الجهادي الثالث

 لينرصم القرن ، ودخل الجيل الثاين يف أتون املحنة، م2001ثم جاءت أحداث سبتمرب 

الـتهم معظـم كـوادره ، وتفتتح األلفية الثالثة مبذبحـة مروعـة وأخـدود عظـيم، العرشون

 ..لم منهم من القتل أو األرس إال النذر اليسريومل يس، وقياداته وأكرث قواعده
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 كـام أن يف فهـم . بإيجـاز أغطي ذلك يف بعض فصول هذه املوسوعةوقد حاولت أن

سياق تاريخ األمة بعمومها وما حل بها ومسـارها العـام إجـامال والسـيايس خاصـة قسـط 

فة الحقـة بالكتـاب  الحقيقي القائم عىل املعرالبد لجيل الجهاد القادم، أسايس من املعرفة

وهـو مـا ميكـن ،  والقامئني عليه من معرفة وفهم مجرياتهو السنة عىل فهم سلفنا الصالح

 منذ سقوط الخالفـة عـام .تسميته بالتاريخ الحديث للعرب واملسلمني خالل القرن املايض

كام أن قسطا من املعرفة حول تاريخ رصاعنا الحايل مع الروم املعـارصين أعـداؤنا .. 1924

وكيفيـة أداء ، أقصد معرفة خالصة تاريخ رصاعنا مع الـروم وحمالتهـم التاريخيـة، األزليني

  أمـر مهـم .وخالصة دروس االنتصارات والهزائم عرب تلك املالحـم، أجدادنا يف ذلك الرصاع

 ..جدا لتلمس خطى املسار القادم

ائم ونشـأته وبجذور هذا النظام الدويل القـ، إن فهم ذلك وربطه بتاريخ الرصاع كله

 واستخالص خالصة أسس الرصاع بني الحق والباطل منذ وجد البرش عىل هذه ،عرب العصور

 ..ميهد لهضم وفهم مكونات إنشاء نظريات العمل املناسبة للمرحلة الحالية، البسيطة

وإذا وسع الفرد املجاهد العادي أن يجهل كثريا مـن ارتباطـات هـذه السلسـلة مـن 

فإنـه ال يسـع النخبـة القادمـة مـن قيـادات الجهـاد وجيلـه ، جارباملعارف والدروس والت

 ..القادم أن تجهل الحكمة والعربة من هذا السياق كله

 ىل أو ما يربو عىل نصف هذه املوسـوعةولذلك حرصت عىل أن تشتمل الفصول األو

 ..نعم موجزة رغم ضخامتها.. خالصة ذلك بطريقة متسلسلة منطقية وموجزة

 وال ميكن أن يقود الجهلة هـذا الرصاع .فة أهم أسلحة هذا العرصلقد أصبحت املعر

 ..مهام كان من إخالصهم املفرتض

ـات  ـرية يف املناقـش ـاعات الكـث ـر وأقيض الـس ـل الفـك ـدت أن أعـم ـد جـه ُولـق

 إبـان زيـاريت البحثيـة والحوار مـع كثـري مـن العـاملني يف هـذا التيـار الجهـادي

 ، ضابط يف القوات الخاصـة الجزائريـةلباكستان و سنوات تويل مهامي الوطنية ك
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ويف التفكـري يف طبيعـة هـذه الطامـة النازلـة بنـا .. وخاصة من كوادره وقياداتـه املجـربني

،  املتتاليـةاوعرب رسـائله،  دفتي هذه املوسوعةوأن أضع خالصة ذلك بني. وطرق مواجهتها

 .. املسار عىل استئناف اويعينه، اهم يف خدمة األمةيك أوجز يف ذلك  ما يس

إن النظرية الجهادية العملية ال تولـد يف رؤوس املـؤلفني واملفكـرين فـوق املكاتـب 

 وال تنزل عىل أصحابها من قمة الهرم التنظيمي . وال من خالل حياة الدعة املريحة.األنيقة

نظريـة . ومسـار املحنـة وأتونهـا، بل تولد يف خنادق القتـال وسـاحات اإلعـداد.. لحركتهم

، وتجعلهم يدفعون مثن كل خطأ وتجربـة مـن دمـائهم ومعانـاتهم، بها العناءتكلف أصحا

 . حتى يتلمس الالحقون ما يناسب كل مرحلة قادمة من الخطوات الصائبة

ولكن الفشل  يف كثـري مـن األحيـان أكـرث إثـراء ،  إن التجارب الفاشلة  باهظة الثمن

 مـا قـيض لـه الثبـات والعـزم عـىل   فإذا.إذ يجمع التجربة إىل املجرب. للمسار من النرص

 .الـلـهفإنه يشكل له أرضية االنتصار الحاسم القادم بإذن ، املسري

أصاب َ داءا، وما أحلته بنا وبغرينا من بني آدم، د مثـلت أمريكا والحضارة الغربيةلق

وال شك أن بالء دائها  ودواءها داخـل يف مـا ..  من معاين)داء(تعنيه كلمة ماالبرشية بكل 

 : عليه وسلمالـلـه صىل روي عنه

 )..وجهله من جهله، عرفه من عرفه،  من داء إال وأنزل له دواءالـلـه ما أنزل (

وقد حاولت يف هذا الكتاب أن أساهم يف البحث عـن مواصـفات هـذا الـدواء لعـل 

 .. يجعلنا و من سيسري عىل خطى من مىض؛  ممن عرفهالـلـه

مـن أعـراض هـذا ، مبا البرشية كلها مـن وراء ذلـكور،  لعلنا نستطيع أن نريح أمتنا

 وما أحله يف األبرياء من بني البرش عامة واملسلمني خاصـة مـن - أمريكا وحلفائها –الداء 

 ..الـلـه فيكون يف ذلك الشفاء بإذن  .ويالت
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 :فصل يف الغربة والغرباء والظاهرين عىل الحق

ظلتنا أيـام أصـبح فيهـا املسـلمون يف أ..يف هذا العرص اليهودي األمرييك كام يزعمون

وأصـبح . .وأصـبح املصـلون يف مئـات ماليـني املسـلمني غربـاء. .أهل األرض الكفـار غربـاء

وأصـبح الـداعون لإلميـان ..  ونهـى مـن ديـنهم يف املصـلني غربـاءالـلــهامللتزمون مبا أمـر 

ـمـرون ـبـاملعروف  اآلالــلــهوأـصـبح اـلـداعون إىل . .واالعتـقـاد الـصـحيح يف امللـتـزمني غرـبـاء

 ودفـع الـلــهوأصبح الداعون لجهـاد أعـداء . .الناهون عن املنكر يف هؤالء املؤمنون غرباء

 ..صائل الكفار واملرتدين واملنافقني عنها أغرب الغرباء

 : عليه وسلم وها نحـن نسـري إىل مـا برش بـه بقولـهالـلـه صىل الـلـه وصدق رسول 

 ..) بدأ فطوىب للغرباءبدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كام(

ال تزال طائفـة مـن ( : عليه وسلم قد برش بأنهالـلـه صىل الـلـهوالحمد هلل أن رسول 

. )أمتي يقاتلون عىل الحق ظاهرين عىل من ناوأهم حتى يقاتل آخـرهم املسـيح الـدجال

ال تزال أمة من أمتي ظاهرين عىل الحـق ( : عليه وسلم فقالالـلـهوأخرب عن ثباتهم صىل 

 ..) وهم ظاهرون عىل الناسالـلـهال يرضهم من خالفهم حتى يأيت أمر 

 ألولئك الغرباء الظاهرين عـىل الحـق الـذين ال يرضهـم وألننا نكتب هذه املوسوعة

 ..الـلـهيقاتلون عىل هذا الدين حتى يأيت أمر ، من خذلهم

الهوجـاء وألننا نكتبه وقـد أصـبحت الثلـة املؤمنـة الثابتـة يف وجـه أعاصـري أمريكـا 

 ،وال كـرثة حلفائهـا وال تخـذيل عبيـدها، وحلفائها صابرة صامدة ال تعبأ باسـتكبار أمريكـا

غرباء ظاهرون عىل الحق يقاتلون عـىل الحـق هنـا . .أصبحت من أغرب الغرباء يف الناس

 .. لهمهذه املوسوعةوألننا نكتب  ...وهناك

اء ـ ونسـأله  الـذي يؤتيـه مـن يشـالـلــهوألننا نكتبـه ونحـن نعـيش بفضـل 

اإلخالص والثبات والقبول برحمتـه ـ نعـيش وإخواننـا املجاهـدين واملهـاجرين يف 

فإنـا نـورد هنـا .  أشد حاالت الغربة والحصار واملطاردة  والقتل واألرسالـلـهسبيل 

 ونقدمه بشائر إىل أولئك الصـابرين . .من الزاد ما نشد به عضدنا ونثبت به أنفسنا
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 عليه فمـنهم مـن قىض نحبـه ومـنهم الـلـهب أنهم صدقوا ما عاهدوا الثابتني الذين نحس

كام نقدمـه إىل كـل العـازمني عـىل االنضـامم لقافلـة الغربـاء . .من ينتظر وما بدلوا تبديال

 الـلــه بهـم إن شـاء الـلــهوركب الظاهرين عىل الحق من األجيال القادمة الذين سـريفع 

وكل جنودهم منهم ما . .راعنة الكفار واملرتدين ويري كل فرعون وهامان من ف.راية دينه

 .كانوا يحذرون

  أن نقدم لفصول هذه املوسوعة، وآجلهو من بشارة عاجل الخري،  فإن من خري الزاد

وما جاء من بعض اآلثار املباركـة مـن صـفات وأحـوال الغربـة ، ببعض عبري السنة املطهرة

 هذا الدين غري عابئني مبن خـذلهم وال والغرباء والظاهرين عىل الحق الذين يقاتلون عىل

 لهـم مـن البشـارة يف الـدنيا الـلــهومـا جـاء مـام أعـده ، الـلـهمن خالفهم حتى يأيت أمر 

 .والكرامة يف اآلخرة

 .آملني أن يكون فيهـا مـا يـربط عـىل قلـوب الشـباب املـؤمن العـازم عـىل املقاومـة

 .و بيد تشد عىل الزناد ، بقلب عامر باإلميان،مقاومة طغيان أمريكا وحلفائها

إلـيهم . . كام أحب عباد أمريكـا الحيـاةالـلـهفإىل أولئك الذين أحبوا املوت يف سبيل 

 :ومعهم نتنسم عبري هذه اآلثار النبوية العطرة وأنوارها

 الـلــهجاء يف باب الغربة من كتاب مدارج السالكني لإلمام العامل ابن القيم رحمـه 

  :ار ما ييلتعاىل ما نقتطف منه باختص

 )باب الغربة(

ِفلوال كَان من الُقرون من قبلكم أولو بقيـة ينهـون عـن الَفسـاد يف  :  تعاىلالـلـه قال  ِ ٍ ِ َِ ْ ُ ْ َِ َ َ َْ َْ ْ َ ََّ ُْ ْ ُ َ ْ َِ ِِ ُ َ

ُاْألرض إالَّ قليالً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكَانوا َْ َِ ِِ ُ ِ ْ َُّ ََ ُ ََّ ََّ َ ِْ ِ َِ َ ْْ ُْ ْ َ َ َ ِ ِ َ مجرمنيَ ِ ِ ْ ُ  )116:هود(  

استشهاده بهذه اآلية يف هذا الباب يدل عىل رسوخه يف العلم واملعرفـة وفهـم    

وهـم الـذين ، فإن الغرباء يف العامل هم أهل هذه الصفة املذكورة يف اآلية، القرآن

بـدأ اإلسـالم غريبـا وسـيعود (  عليه وسلم  يف قولـهالـلـهأشار إليهم النبي  صىل 

  قال الذي يصلحون الـلـهام بدأ فطوىب للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول غريبا ك
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 عليـه وسـلم الـلــه  صىل الـلـه بن مسعود قال رسول الـلـهوعن عبد  ،...)إذا فسد الناس

إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام بدأ فطوىب للغرباء قيـل ومـن الغربـاء يـا رسـول (

 الـلــهقال النبي  صىل :  بن عمرو قالالـلـه ويف حديث عبد )قبائل قال النزاع من الالـلـه

 قـال الـلــهطوىب للغرباء قيل ومن الغربـاء يـا رسـول (عليه وسلم  ذات يوم ونحن عنده 

  ).ناس صالحون قليل يف ناس كثري من يعصيهم أكرث ممن يطيعهم

إن  (:سـلم  قـال عليـه والـلــه بن عمرو عن النبي  صـىل الـلـهوقال أحمد عن عبد 

 الغرباء قيل ومن الغرباء قال الفرارون بـدينهم يجتمعـون إىل عـيىس الـلـهأحب يشء إىل 

     ).ابن مريم عليه السالم يوم القيامة

 الـلــه عليه وسلم  قال عـن الـلـهويف حديث القاسم عن أيب أمامة عن النبي  صىل 

 حظ من صالته أحسن عبـادة ربـه إن أغبط أوليايئ عندي ملؤمن خفيف الحاذ ذو(: تعاىل

وكان رزقه كفافا وكان مع ذلك غامضا يف الناس ال يشـار إليـه باألصـابع وصـرب عـىل ذلـك 

 املـؤمن يف الـدنيا :وقال الحسن ،) ثم حلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيهالـلـهحتى لقي 

منه يف راحـة الناس . للناس حال وله حال،  وال ينافس يف عزها،كالغريب ال يجزع من ذلها

 .وهو من نفسه يف تعب

 فلغربتهم بني . وأكرث الناس بل كلهم الئم لهم،وهؤالء هم القابضون عىل الجمر حقا

فانظر إىل هذا الوصـف {.هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد األعظم

 اإلعـالم حتـى وكيف يتناولهم. .وقارنه بحال املجاهدين لألمريكان واليهود وأوليائهم اليوم

 .}أكرث خطباء الجمعة عىل منابر املساجد 

 سـبحانه الـلـه أن ، عليه وسلم  هم النزاع من القبائلالـلـهومعنى قول النبي  صىل 

وعبـاد صـور ، فهم بـني عبـاد أوثـان ونـريان، بعث رسوله وأهل األرض عىل أديان مختلفة

 وكان من أسلم مـنهم ،ظهوره غريبا وكان اإلسالم يف أول ، ويهود وصابئة وفالسفة،وصلبان

 .    واستجاب هلل ولرسوله غريبا يف حيه وقبيلته وأهله وعشريته
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تغربـوا عـن ، بـل آحـادا مـنهم، فكان املستجيبون لدعوة اإلسالم نزاعـا مـن القبائـل

حتى ظهر اإلسالم وانترشت .  فكانوا هم الغرباء حقا،قبائلهم وعشائرهم ودخلوا يف اإلسالم

 ثم أخـذ يف اإلغـرتاب و الرتحـل .فزالت تلك الغربة عنهم. خل الناس فيه أفواجادعوته ود

 عليـه الـلــه  صـىل الـلــه بل اإلسالم الحق الذي كان عليه رسول ،حتى عاد غريبا كام بدأ

وسلم  وأصحابه هـو اليـوم أشـد غربـة منـه يف أول ظهـوره وإن كانـت أعالمـه ورسـومه 

أهلـه غربـاء أشـد الغربـة بـني م الحقيقي غريب جـدا و فاإلسال،الظاهرة مشهورة معروفة

، وسبعني فرقة ذات أتبـاع ورئاسـات، وكيف ال تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة. الناس

 فإن نفس ما جاء بـه .وال يقوم لها سوق إال مبخالفة ما جاء به الرسول، ومناصب وواليات

التـي هـي نـص فضـيلتهم ، يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليـه مـن الشـبهات والبـدع

 .وعملهم والشهوات التي هي غايات مقاصدهم و إراداتهم

 ما يقول ابن القيم يف القرن الثامن الهجري أن اإلسالم يف زمانـه الـلـهأنظر سبحان { 

 .}!! املستعان الـلـهفامذا نقول نحن اليوم و...أشد غربة من وقت ظهر

ىل طريق املتابعة غريبا بني هؤالء الـذين قـد  عالـلـهفكيف ال يكون املؤمن السائر إىل 

 عليـه الـلــه كـام قـال النبـي  صـىل ،اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه

مروا باملعروف وانهوا عن املنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيـا مـؤثرة :(وسلم

 وإيـاك و عـوامهم ،يك بخاصة نفسكورأيت أمرا ال يد لك به فعل، وإعجاب كل ذي رأي برأيه

ولهذا جعل للمسلم الصادق يف هذا . )فإن وراءكم أياما صرب الصابر فيهن كالقابض عىل الجمر

 ففي سنن أيب داود والرتمـذي مـن حـديث .الوقت إذا متسك بدينه أجر خمسني من الصحابة

 :هذه اآلية عليه وسلم  عن الـلـه  صىل الـلـهسألت رسول :(أيب ثعلبة الخشني قال

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسـكم ال يرضكـم مـن ضـل إذا اهتـديتم   
 حتـى إذا رأيـت شـحا مطاعـا ،بل ائتمروا باملعروف وتنـاهوا عـن املنكـر: فقال

 فعليـك بخاصـة نفسـك ، وإعجاب كل ذي رأي برأيـه،وهوى متبعا ودنيا مؤثرة

 ل قـبض عـىل الجمـر فـيهن مثـ، ودع عنك العوام فإن مـن ورائكـم أيـام الصـرب
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 أجر خمسني منهم الـلـهرسول قلت يا.  يعملون مثل عملهللعامل فيهن أجر خمسني رجالً

 وهذا األجر العظيم إمنا هو لغربته بني الناس والتمسـك بالسـنة ).قال أجر خمسني منكم

     .بني ظلامت أهوائهم وآرائهم

وفقها يف سنة رسـوله وفهـام يف ، ه بصرية يف دينالـلـهفإذا أراد املؤمن الذي قد رزقه 

وأراه ما الناس فيه من األهواء والبدع والضـالالت وتنكـبهم عـن الرصاط املسـتقيم ، كتابه

 فـإذا أراد أن يسـلك هـذا ، عليه وسلم  وأصـحابهالـلـه  صىل الـلـهالذي كان عليه رسول 

زرائهـم بـه وطعـنهم عليـه وإ، الرصاط فليوطن نفسه عىل قدح الجهال وأهل البـدع فيـه

كام كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه  . وتنفري الناس عنه وتحذيرهم منه

 فهنالـك تقـوم ، فأمـا إن دعـاهم إىل ذلـك وقـدح فـيام هـم عليـه. عليه وسلمالـلـهصىل 

 .     ويجلبون عليه بخيل كبريهم ورجله،قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل

، غريـب يف متسـكه بالسـنة لتمسـكهم بالبـدع. يف دينه لفسـاد أديـانهمفهو غريب 

 غريـب يف طريقـه ، غريـب يف صـالته لسـوء صـالتهم،غريب يف اعتقاده لفساد عقائدهم

 غريب يف معارشته لهـم ألنـه ،غريب يف نسبته لهم ملخالفة نسبهم، لضالل وفساد طرقهم

 .يعارشهم عىل ما ال تهوى أنفسهم

 ،ال يجد من العامة مسـاعدا وال معينـا. ب يف أمور دنياه و آخرتهوبالجملة فهو غري

 ورسـوله بـني دعـاة إىل الـلــهداع إىل ، صـاحب سـنة بـني أهـل بـدع، عامل بني جهال: فهو

آمر باملعروف ناه عن املنكر بني قوم املعروف لديهم منكر واملنكر لـديهم ، األهواء والبدع

 .الـلـهانتهى كالم ابن القيم رحمه ]. معروف 

 :ء وكرامتهم وفضل الغربة وأحوالهاومن اآلثار النبوية التي جاءت يف الغربا

  عليـه الـلــه  صـىل الـلــه ابن عمرو بن العاص عـن رسـول الـلـهعن عبد ) مجمع الزوائد(جاء يف 

 ورسـوله الـلـه عز وجل؟ قالوا الـلـههل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق ( :وسلم  أنه قال

وميـوت أحـدهم ،  وتتقـى بهـم املكـاره،الفقراء املهاجرون الذين تسـد بهـم الثغـور: قال. أعلم

 ائتـوهم :  عز وجل ملن يشـاء مـن مالئكتـهالـلـه فيقول ،وحاجته يف صدره ال يستطيع لها قضاء
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 أفتأمرنـا أن نـأيت ، وخريتك من خلقـك،نحن سكان سامئك: فتقول املالئكة. فحيوهم

 وتسـد بهـم ،إنهم كانوا عبادا يعبدوين ال يرشكون يب شيئا: لقا. هؤالء فنسلم عليهم

.  وميوت أحدهم وحاجته يف صدره ال يستطيع لهـا قضـاء، وتتقى بهم املكاره،الثغور

فيدخلون عليهم من كل باب سالم علـيكم مبـا صـربتم . قال فتأتيهم املالئكة ثم ذلك

 .)فنعم عقبى الدار

 الـلــه بن عمرو قال ثم كنت ثم رسـول الـلـه  عن عبد)7072( ويف مسند اإلمام أحمد  

قيامـة نـورهم  قوم يوم الالـلـهيأيت ( : عليه وسلم  وطلعت الشمس فقالالـلـهصىل 

 ولكـنهم ، قال ال ولكم خـري كثـريالـلـهرسول كنور الشمس فقال أبوبكر أنحن هم يا

    .)222-2مسند أحمد ( )فقراء املهاجرين الذين يحرشون من أقطار األرض

  مل كثري األصدقاء   إذا رأيت العا:- الـلـه رحمه -قال الثوري ( :)274-4فيض القدير (ويف

 .ألنه لو نطق بالحق ألبغضوه. فاعلم أنه مخلط

  وقد صار ما ارتضاه السلف من العلوم غريبا بل انـدرس - الـلـه رحمه –وقال الغزايل  

ولئـك غريبـة بحيـث ميقـت وما أكب الناس عليه فأكرثه مبتدع وقد صـارت علـوم أ

 ). ذاكرها

 منهم ومعهـم يف الـدنيا الـلـه جعلنا .هذا بعض ما جاء من اآلثار يف الغربة والغرباء

  .واآلخرة

ومام جاء من اآلثار النبوية وأقوال أهل العلم يف الطائفة املنصـورة الظـاهرين عـىل 

 :الحق يقاتلون عىل هذا الدين ما نقتطف منه ما ييل

 ال يرضهـم الـلــهال يزال من أمتي أمة قامئة بأمر  " : عنه يرفعهالـلـهيض عن معاوية ر 

 .)3641البخاري " ( وهم عىل ذلكالـلـهمن خذلهم و ال من خالفهم حتى يأيت أمر 

  لـن يـربح هـذا الـدين قامئـا يقاتـل عليـه  " : عنه  يرفعهالـلـهعن جابر بن سمرة ريض

 .)13/66(مسلم "  عصابة من املسلمني حتى تقوم الساعة 
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 ال تـزال طائفـة مـن أمتـي يقـاتلون عـىل الحـق ظـاهرين إىل يـوم  " :عن جابر  يرفعه

 .)13/66(مسلم رواه " القيامة 

  كنت جالسا عنـد رسـول : عن سلمة بن نفيل الكندي  قال) 3/214(و يف رواية النسايئ

لوا ال جهـاد  أذال الناس الخيل ووضعوا السـالح وقـاالـلـه  فقال رجل يا رسول الـلـه

كـذبوا اآلن جـاء : "    بوجهـه و قـالالـلــهقد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسـول 

 لهـم قلـوب أقـوام و الـلــهالقتال وال يزال من أمتي أمة يقاتلون عىل الحق و يزيغ 

 والخيـل معقـود يف نواصـيها الـلــهيرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأيت وعد 

هو يوحى إيل أين مقبوض غري ملبـث و أنـتم تتبعـوين أفنـادا الخري إىل يوم القيامة و

 ".يرضب بعضكم رقاب بعض و عقر دار املؤمنني الشام 

   ال يزال ناس من أمتي يقاتلون عىل الحق ظـاهرين حتـى يـأتيهم " عن املغرية  يرفعه

 .)4/248(أحمد  " الـلـهأمر 

 لـدين و ال تـزال عصـابة مـن  بـه خـريا يفقهـه يف االـلــهمن يرد  " :عن معاوية  يرفعه

 .67 /13مسلم "املسلمني يقاتلون عىل الحق ظاهرين عىل من ناوأهم إىل يوم القيامة 

 ال وطائفـة مـن أمتـي ظـاهرون عـىل النـاسال تقوم السـاعة إال : " عن معاوية يرفعه ،

 .)9(ابن ماجة " يبالون من خذلهم و ال من نرصهم 

  : املوفقالـلـهفأقول و

 :أن العلامء اعتربوا األقسام التالية للطائفة املنصورة، مام سبقأن املستفاد 

 .أهل العلم بالكتاب و السنة

 .أهل الدعوة واألمر باملعروف و النهي عن املنكر

 .الـلـهأهل الجهاد و القتال يف سبيل 

  : ما ييل- أعلم الـلـه و-والذي يبدو يل جمعا بني هذه األقوال 
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 أهل الحديث وأهل العلم قالوا ذلك ألنهم كـانوا أسـبق أن معظم السلف ممن جعلهم )1

 بـل ،الناس إىل الجهاد والقتال إذا تعينت الفريضة أو إذا مل تحقق الكفاية يف القتـال

قد ورد عن بعض السلف أنه دخل الثغور أكرث من مئة مرة ليس بقصد القتال و إمنا 

وهـذا عنـدما . ر الجهـاد وثغو، يف مواقع الرباط)أهل الحديث(ألخذ الحديث لكرثة 

وأهل قيـل ). أهل حديث(كان أهل الحديث أهل الجهاد وليس عندما صار أكرثهم 

 ..وقال وكرثة سؤال

أن الطائفة املنصورة هم الذين يتصدرون ألهم األولويات و الفـروض والواجبـات يف 

 .هاد القتال والج– الدعوة  واألمر والنهي - العلم-زمانهم من هذه األبواب الثالثة 

 كانـت الخالفـة اإلسـالمية ، تعاىلالـلـهففي زمن مثل زمن البخاري واإلمام أحمد رحمهام 

قوية مهيمنة غازية ألعدائها، واضعة للجزية والصغار عىل من جاورهـا مـن الكفـار، 

فكان حريا أن يكون رؤوس الطائفـة املنصـورة مـن أمثـال أولئـك األمئـة متصـدرين 

 بالسنة وجهاد البـدع وهـو جهـاد البيـان، أو متصـدرين لألولوية األوىل، وهي العلم

من الذين ظلموا أو ابتدعوا كموقـف اإلمـام أحمـد ، لجهاد أمئة الباطل وأمراء الجور

 من بني العباس وبدعة خلـق القـرآن، فكانـت ثغـرة شـاغرة يف حـني مل الـلـهرحمه 

 جعـل جـيش   بينام نجد اإلمام ابـن تيميـة.يكن هناك من صائل محارب عىل األمة

 من أخص من عمهـم اإلنـتامء -  عىل ما كان فيهم من البدع والجهل -الشام ومرص 

 رغـم ، وبيضـة املسـلمني وحـوزتهمالـلـه لدفعهم العدو عن دين ،للطائفة املنصورة

بل كـانوا .. ليك من أهل الحديث كام هو معلومعدم اتصافهم بالعلم، ومل يكن املام

ولكنهم كانوا عىل الثغرة الشاغرة وهـي . م بعمومهمللجهل والبدع أقرب منهم للعل

 ..دفع الصائل

وإن  ،  ودون انطالق مـن أصـوله،الـلـهالشك أن القتال من غري علم بدين  )2

 عن الـدين واألنفـس الـلـهكان أصحابه مأجورين بنيتهم يف دفع أعداء 

 الطائفـة جعـل القـامئني بهـذا عـىل متـام صـفة  ال ي،و األعراض واألموال
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 متامـا الـلـهألنهم ال يكونون ظاهرين عىل الحق وال قامئني بأمر ، لظاهرة عىل الحقا

 .وكامال إال بالعلم  مع الجهاد

ليس بالرضورة أن يكون كل فرد يف الطائفة املنصورة من أهـل العلـم، ولكـن يكفـي أن  )3

يكون ومن لهم األمر والقيادة فيها قد توفرت يف مجموعهم صفات العلـم والـدعوة 

 .واملنهج واملعتقد. ع الجهاد والقتال، ويحكم للطائفة بحكم الراية العامة والقيادةم

 ال بد من البيـان أن الكـامل يف الطائفـة املنصـورة ورؤوسـها أن تجمـع - وال شك -ً أخريا )4

العلم إىل الدعوة واألمر والنهي إىل القتال والثبـات عـىل ذلـك، كـام كـان حـال أمئـة 

، وهو من كبار علامء اإلسـالم الـلـهال اإلمام ابن املبارك رحمه اإلسالم العظام من أمث

 وكـذلك اإلمـام ابـن ،و محدثيهم وفقهائهم ومن كبار املجاهدين املرابطني يف الجهاد

 وـهـو ـكـذلك ـمـن كـبـار العـلـامء وأـهـل الـحـديث، وـمـن كـبـار الــلــهتيمـيـة رحـمـه 

ز بـن عبـد السـالم، وهـو املجاهدين كلام نزل الصائل، ومن أولئك اإلمام الجليل الع

 .كذلك سلطان العلامء ومن مجاهديهم أيام التتار

الظاهرة عىل الحق الثابتة ، الـلـهالخالصة أن الطائفة املنصورة هي الطائفة القامئة بأمر  )5

 وال شـك أن .عليه، ال يرضهم من خذلهم وال من خالفهم، يقاتلون عىل هـذا الـدين

حتـى يكـاد يكـون رشطـا (م يف النصـوص القتال و الجهـاد هـو مـن أبـرز خصائصـه

فـال ميكـن ...  السيام إذا تعني أو مل تقـم بـه الكفايـة كـام هـو حالنـا اليـوم، )عليهم

  أن يرتكـوا عندئـذ- وهم نخبـة أهـل اإلسـالم–للطائفة املنصورة الظاهرة عىل الحق 

 !!.  دفع الصائل قتاالًأوجب الواجبات بعد اإلميان، وهو

من هم الطائفة املنصورة يف هذا الزمـان  ؟ وهنـا يجـب أن إذن وحسب ما تقدم  ؛ 

 تلك املواصفات التي أصبح العلم بها من املعلوم مـن العقـل ،نعلم مواصفات هذا الزمان

 ...والفهم و النظر بالرضورة
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ـبـالد اإلـسـالم ـمـن أقـصـاها إىل أقـصـاها محتـلـة بـصـائل اليـهـود أو النـصـارى أو : أوالً

و املرشكني الوثنيني، مبارشة بالغزو واالحتالل الظاهر كام هو حال امللحدين أو الشيوعيني أ

فلسطني والشام عموما، والبوسنة و الشيشان، وجمهوريات وسط آسيا وتركستان الرشقيـة 

 الـلــهالتي تحتلها الصني، و كشمري التي تحتلها الهند، وبـالد كثـرية وخلـق ال يعلمهـم إال 

 .ة غري مبارشة عرب توليـة الكفـار األصـليني للمرتـدين أو بصور.تحت حكم الكفار األصليني

 ..كام يف عموم باقي بالد املسلمني

كافة بالد اإلسالم من أقصاها إىل أقصاها، استبعد فيهـا الحكـام املرتـدون رشع : ًثانيا

 . وبدلوا رشائعه ووالوا أعداءه،الـلـه وحكموا بغري ما أنزل ،، وبارزوه العداءالـلـه

وأهل الدين والدعوة وااللتزام ، يسام فيها أهل اإلسالم عموما، الد اإلسالمكافة ب: ثالثا

و القتـل وهتـك األعـراض و السـجون و العـذاب، مـام ، الظلم والجور والعسف، خصوصا

 ...أصبح معلوما للقايص والداين

 أن نقول أن الطائفة املنصـورة اليـوم هـم الـذين ال .. .فهل يعقل يف مثل هذه الحاالت

 ! ويتفرغون لتنقيح األسانيد، وتصنيف الكتب، ورواية الحديث؟، بكل هذايعبؤون

  هل يعقل أنهم الذين ال يهمهم من أمر املسلمني شـيئا، ويتفرغـون للعبـادة و النسـك

 !وترديد األوراد واالعتزال يف الزوايا؟

  هل يعقل أنهم الذين مل يتكلموا يف كـل هـذه النـوازل ببنـت شـفة، ثـم ال يكـون مـن

 إال تنقيح العقيـدة الصـحيحة بـزعمهم، ومحاربـة األرضحـة والقبـور و رشك شغلهم

يحيط بهم، ويدخل الفسوق و العصيان والعهر عليهم الكفر يحكمهم وو! األموات ؟

 !و عىل ذراري املسلمني بكل وسائل اإلعالم، وحالهم معهم عىل أحسن ما يرام؟
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 ون يف ـبـالد الكـفـار و ـبـني أم ـهـل يـكـون ـمـن الطائـفـة املنـصـورة أولـئـك اـلـذين يجلـسـ

ويفتتحـون املراكـز اإلسـالمية ! أحضانهم، وينادون ويفتون بأحكام الجهاد والهجرة ؟

 .عىل مقاييس اإلسالم الغريب

  أم تراهم أولئك الذين يجلسون تحـت أحكـام املرتـدين أو الكفـار، يعافسـون األمـوال

ــهالواألزواج واألوالد، وينهـشـون يف لـحـوم املجاـهـدين يف ـسـبيل  ـاجرين إىل ــل  واملـه

و تعجـل املراحـل، وصـحة ، وهـدم الـدعوة، ، بأي دعوى من دعـاوى الـترسعالـلـه

 !؟ الرايات، وفذلكات الكالم

ال نشك قيد لحظة بأن الطائفة املنصورة يف هذا الزمان ويف مثل هـذه األحـوال هـم 

 محمد رسول الـلـهأهل السالح املجاهدين تحت راية ال إله إال ... أهل القتال..أهل الجهاد

 .يدفعون صائل الكفار واملرتدين. .الـلـه

إذن لقد دخل الصائل الكافر وانحـاز إليـه صـائل املرتـدين و املنـافقني، فـإذا كانـت 

فال يعقل أن تفرط بأوجـب الواجبـات بعـد ، الطائفة املنصورة هي صفوة أهل هذا الدين

الـتـي ـهـي دون ذـلـك ـبـإجامع   ـبـدعوى القـيـام ـبـاألعامل -وـهـو دـفـع الـصـائل -التوحـيـد 

إنـه مـن  ،ألن من فعل ذلك هو من الطائفة املدحورة وليس من الطائفة املنصورة،العلامء

 .  هذا حكمه وقد فجأنا العدو يف عقر دارنا، الفئة القاعدة الفارة من الزحف

السـالح ورايـات الجهـاد لـدفع العلم و فالطائفة املنصورة يف هذا الزمان هم حملة 

 :ئلهذا الصا

 دفع صائل الكفار األصليني مـن يهـود ونصـارى ومرشكـني وملحـدين ومرتـدين :أوالً

 ..وأعوانهم

 فمن قام بذلك اليوم فهم مـن أرومـة .دفعهم بالسالح والسيف، وهذا جهاد السنان

 . أفرادا كانوا أم جامعات،الطائفة املنصورة وأعيانها وأهلها

 هؤالء األعداء بالباطل من علـامء  دفع صائل املنافقني واملجادلني عنً:ثانيا

  دفعهم بالحجة و البينـة بقـال ،السالطني و مبتدعة الدعاة واملرجفني واملخذلني
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  .هذا هو جهاد البيان الذي بينه العلامء و، عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهسول  وقال رالـلـه

 والتشويه فهو فمن قام بهذا اليوم و تحمل يف سبيل ذلك مشاق املطاردة و املحاربة

مـا مل يكـن مـن من أعوان الطائفة املنصورة ونرجو أن يلحق بهم، وهم دون أهل القتـال 

 .وال شك عندي بذلك. أهل العذر الرشعي

 و الرشـاش إىل الـرياع، والقتـال إىل العلـم والـدعوة ،وأما من جمع السيف إىل القلم

الطائفـة املنصـورة و قادتهـا  فال شك أنهـم مـن رؤوس ،واألمر باملعروف والنهي عن ملنكر

 .  وهم فوق سابقيهم باملرتبة وال شك.وأعالمها و علامئها و دعاتها املجاهدين

 ،أن يجعلنا منهم و معهم. رحمته و فضله الذي يؤتيه من يشاءنسأل العيل القدير ب

 . عليه وسلمالـلـهتحت لواء حبيبه املصطفى صىل ، دنيا و آخرة
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 سلحة العامليةالجامعات اإلسالمية امل

 الجزء األول

 ) التجارب– التاريخ -الجذور(

فصول متهيدية يف التاريخ و التحليل السيايس وفقه الجامعات (

 )الجهادية الحركية
 
 واقع املسلمني اليوم:الفصل األول . 

 أحكام رشعية يف ضوء هذا الواقع:الفصل الثاين . 

 ن قابيل إىل جورج بوش جذور النظام الدويل ومسار الرصاع م:الفصل الثالث. 

 الرصاع مع الروم ومعادالت القوى فيه عرب التاريخ:الفصل الرابع . 

 م)2004 -1930( خالصة مسار الصحوة اإلسالمية :الفصل الخامس. 

 م)2004-1965( خالصة مسار التيار الجهادي املسلح :الفصل السادس. 

  ن األزمة الحلول التي طرحت لدى الجهاديني للخروج م:الفصل السابع. 

 

 

 



44 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 
 الفصل األول
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 الفصل األول

 واقع املسلمني اليوم

 

ِومن أعرض عن ذكْري فإن له معيَشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة  :  تعاىلالـلـهقال  ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ ْ َ َ َُ ُ ُ َ َْ َ ً ْ ً ُ َّ ِ َ ِ ْ َْ َْ َ

َأعمى ْ َ  )124:طـه( 

 : عليه وسلم أنه قالالـلـه صىل الـلـهوروي عن رسول 

 .)إن أشقى األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة(

 : أن تدركوهنالـلـه خمس خصال أعوذ ب:يا معرش املهاجرين( 

  ما ظهرت الفاحشة يف قوم قط حتى أعلنوا بهـا إال ابتلـوا بـالطواعني واألوجـاع التـي مل

 .ن يف أسالفهم الذين مضواتك

 وما نقص قوم املكيال إال ابتلوا بالسنني وشدة املؤونة وجور السلطان. 

 وما منع قوم زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السامء  ولوال البهائم مل ميطروا. 

  عليهم عدوا من غريهم فأخذوا بعض ما يف أيديهمالـلـهوال خفر قوم العهد إال سلط . 

 ال تقـوم ( .ً) يف كتابه إال جعـل بأسـهم بيـنهم شـديداالـلـهل أمئتهم مبا أنزل وما مل تعم

 ويخون األمني ويؤمتن الخـائن، وتهلـك الوعـول، ،الساعة حتى يظهر الفحش والبخل

 ومـا التحـوت والوعـول ؟ قـال الوعـول وجـوه الـلــهوتظهر التحوت، قالوا يا رسول 

  .)أقدام الناس ليس يعلم بهم والتحوت الذين كانوا تحت .الناس وأرشافهم

ُومن أعرض عن ذكْري فإن له معيَشـة ضـنكا ونـحرشه ( : سبحانه وتعاىلالـلـهيقول  ُ ُ َ َْ َ َ ًَ ْ ً ِ َِ َُ َ َّ ِ َ ِ ْ َْ َْ َ

َيوم القيامة أعمى  ْ َ ِ َِ َ ْ َ ْ ًقال رب لم حرشتني أعمى وقد كُنت بصريا *َ ِ َ َُ ْْ َ ََ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َِ ِّ قال كذلك أتتـك آياتنـا *  َ

َقال كَذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكَذلك اليوم تنىسفنسيتها وكذلك  ْ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِ َ ََ ََ َ ِْ َ َ(. 
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 عليه وسلم يف الحديث الذي صـححه الحـاكم الـلـه صىل الـلـهوقد روي عن رسول 

إن أشـقى األشـقياء مـن اجتمـع عليـه فقـر الـدنيا ( :من رواية أيب سعيد الخدري أنه قال

 .)وعذاب اآلخرة

وـجـز لوـصـف واـقـع أـكـرث املـسـلمني الـيـوم ـمـن ـهـذه اآلـيـة وـهـذا والحقيـقـة ـلـيس أ

 ..الحديث

 :إذا ميكن تلخيص واقع املسلمني اليوم تحت عناوين رئيسية ثالثة

 .ذهاب الدين عند أكرثية املسلمني: أوال

 .ذهاب الدنيا لدى الغاليني الساحقة من املسلمني: ثانيا

 .اة املسلمنيتسلط األعداء وتحكمهم يف كافة مناحي حي: ثالثا

 .ولنقف عىل نبذة من التفصيل يف هذه العناوين

   ذهاب الدين:أوالً

 ويتجىل ذلك يف مظاهر انهيـار الحيـاة ،فإن األمة كادت تفقد معظم مقومات دينها

وأهـم ، وكـذلك فسـاد أحوالهـا وضـياع مقدسـاتها، الدينية وفسادها لدى معظم املسلمني

 : وميكن إبراز أهم وجوه ذلك فيام ييل . عنهاالـلـهذلك غياب الحكم برشع 

 : عن كافة بالد املسلمنيالـلـهغياب الحكم برشع  .1

لتنقضن عرى اإلسالم عـروة :( عليه وسلم قولهالـلـه صىل الـلـهفكام روي عن رسول 

 )فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصالة،عروة فكلام انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها

 .)21139رواه أحمد  (

ونقـض الحكـم .  عليه وسلم بذلكالـلـه صىل الـلـهوقد تحقق إخبار رسول 

فقـد كانـت الثلمـة األوىل بـانرصام الخالفـة .  بالكامـلبشكل متدرج إىل أن اندثر

 عليـه الـلـهالراشدة التي سارت عىل هدي النبوة بعد ثالثني سنة من وفاته صىل 

 رايث عـىل يـد بنـي ض الـوالحكم إىل نظام امللك العضو وعقب ذلك تحول .وسلم
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مـع مـا يتبـع . ثم استمر ذلك يف ملك بني العباس ومن تالهم من امللـوك الطوائـف، أمية

  -وهي مراكز الحكم املركزي- ذلك مام يالزم نظام امللوك يف الحكم حيث تدرجت القصور

 ..يف الفساد حتى بلغت من ذلك مبلغا عارما

تفككـت ، ايـات القـرن الثالـث الهجـريوبتسلل الضعف إىل خالفة بنـي العبـاس نه

املاملك يف أطراف الدولة اإلسالمية لتقوم بذلك سلطنات ومملكات وإمارات تعتمد القهـر 

 وتحولت الخالفة شـيئا فشـيئا .وتتفاوت فيها وتختلط مظاهر الصالح والفساد، والجربوت

 .إىل رمز شكيل أكرث منه نظام حكم وسلطة

بسبب تالعـب أهـواء ،  الكاملةالـلـهدا عن رشيعة وكلام أوغل الحكم مع الوقت بع

دبت بسبب ذلك مظاهر الفسـاد يف كافـة مرافـق حيـاة  ،امللوك  وتدليس علامء السلطان

 إىل أن وصلت األحوال إىل اجتياح التتار ملرشق بالد اإلسالم وغزو الخالفة يف عقر .املسلمني

واملاملـك املسـيحية األوروبيـة بعد أن نشطت الهجامت الصـليبية عـىل يـد الـروم ، دارها

إىل أن تواصـل الـرتدي ليبلـغ ، ومتكنت من إقامة مستعمرات صليبية عىل سـواحل الشـام

وتقطـع أوصـال الخالفـة العباسـية ،  هجريـة656قمته يف سقوط بغداد بيـد التتـار سـنة 

  ولكن مع بقـاء مبـدأ.لتدخل كافة بالد اإلسالم تحت وطأة سالطني الحكم الجربي بالكامل

 .الحكم بالرشيعة كأساس يف معظم تلك املاملك بشكل عام

ثم حصلت نهضة اسـتثنائية ولفـرتة محـدودة بقيـام الدولـة العثامنيـة التـي نقلـت 

 ثـم مـا لبثـت أن دب إليهـا .وأعادت إليها هيبتها املركزية ردحا مـن الـزمن، الخالفة إليها

 ثـم تكالبـت عليهـا .الـلـه أنزل  وبدأ الفساد يطال مجال الترشيعات والحكم مبا.االنحالل

 حيث متكـن حلـف ،وتآمر عليها اليهود يك يصلوا إىل فلسطني، الدول االستعامرية األوربية

 ميالدية  وتبع ذلك سـقوط كافـة الـبالد 1924الخصوم من إسقاط الخالفة العثامنية سنة 

رتا وفرنسـا اإلسالمية تحت استعامر مختلف الـدول األوربيـة الصـليبية وعـىل رأسـها إنجلـ

رشت وخالل فرتة اإلستعامر نشأت مذاهب العلامنية يف بـالد اإلسـالم وانـت. وروسيا وغريها

 أبناء املسلمني برعاية املستعمر الذي أنشأ عىل عينه منهـا يف أوساط الطبقات املثقفة من 
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 أحزابا سياسية وشخصيات وأرس مالكة مهد لها استالم السلطة من بعده يف مرحلة ما بعد

ليقوم بذلك حكم الطواغيت بغـري مـا أنـزل . )ستقاللاال(  أو ما أطلق عليه اسم،اإلستعامر

 . يف كافة بالد اإلسالم برعاية وإرشاف الدول االستعامريةالـلـه

 صـىل الـلـهوهكذا مر الحكم الذي نقض عروة عروة باملراحل التي أخرب عنها رسول 

 أن الـلــه تكون النبوة فيكم ما شاء ( :ذيفة عليه وسلم فيام روي عنه من حديث حالـلـه

 الـلـهفتكون ما شاء .ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة.تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

 أن الـلــه ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء . أن يرفعهاالـلـهأن تكون ثم يرفعها إذا شاء 

 أن تكون ثـم الـلـه جربيا فتكون ما شاء ثم تكون ملكا.يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

  ويف رواية .رواه مسلم )ثم سكت. ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة.يرفعها إذا شاء أن يرفعها

 : عنـه  قـالالـلــهغاية يف األهمية أوردها ابن حامد يف كتاب الفنت من حديث أنس ريض 

حصل يف بالد املسلمني منـذ وهذا الذي . )إنها ثم ثم ملك عضوض ثم جربية ثم طواغيت(

رحيل اإلستعامر وقيام حكومات الطواغيـت لرتعـى مصـالحه وتحكـم برشائعـه إىل يومنـا 

بل وتجاهر ، الـلـهحيث تجاهر معظم حكومات بالد املسلمني بحكمها بغري ما أنزل . هذا

بـل وتنسـب تخلـف ! أكرثها بعدم صالحية الرشيعة اإلسالمية للحكم يف العصور الحديثة 

 !.ملسلمني الحايل ومشاكلهم إىل الرشيعة ذاتها  ا

 ورسـوله الـلـهوسنت يف ضوئها آالف القوانني التي تحارب ، وهكذا وضعت الدساتري

 .وتعاكس رشيعة ربهم بكل صفاقة ودون أي مواربة وال حياء، ودين املسلمني

أبقيـت يف  و،ففي كثري من بالد اإلسالم أزيلت حاكميـة الرشيعـة نصـا مـن تلـك الدسـاتري

الرشيعة اإلسـالمية هـي املصـدر األسـايس (بعضها مجرد عنوان ممزوج بالرشك الرصيح بقولهم 

 )السعودية( يف حني زعمت بعض البالد كام . جاعلينها مصدرا إىل جانب مصادر أخرى)للترشيع

ة  ولكنها جعلت إىل جانب املحاكم الرشعيـ)أن الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الوحيد للترشيع(

 محاكم مدنية أو وضعية أو مختصة بحسب ما أسموها وكلها تحكم بترشيعات وقوانني ولـوائح 
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تنظيمية مستمدة أو مسـتوحاة مـن ترشيعـات أوروبـا أو مـن تلـك التـي ابتـدعها كفـار 

فاستعلنت تلـك الترشيعـات . العلامنيني واملرشعني املنتسبني لهذه األمة باألسامء واألشكال

كم والهياكل اإلدارية والقوانني التي تنفذ وتحكـم يف رقـاب املسـلمني إىل وصارت لها املحا

جانب ما بقي يف بعض البالد مـن قـوانني الرشيعـة اإلسـالمية يف بعـض مجـاالت األحـوال 

الكفـر  حيث تتوىل السلطات الكـافرة الحاكمـة بالحديـد والنـار إنفـاذ  قـوانني .الشخصية

 .وإخضاع الناس لها

وهـذا الـبالء هـو أهـم . الحكم يف كافة بالد اإلسالم بـال اسـتثناءوهكذا اكتمل نقض 

وأساس كافة أنواع البالء األخرى من مظاهر فساد الـدين و ذهـاب ، مظاهر ذهاب الدين

 و ال جرم أن كل ما نحـن فيـه مـام سـنورد بعضـه يف هـذا الفصـل .الدنيا وتسلط األعداء

 وتبـديل رشائعـه عـىل الـلـه أنز ل الحكم بغري ما(متفرع عن هذه الطامة العظمى وهي 

  .)يد حكامنا املرتدين الخونة وواليتهم لليهود والنصارى من أسيادهم الكافرين

 :احتالل املقدسات الثالثة يف ملة اإلسالم .2

 واملدينـة املنـورة وفيهـا مسـجد .وهي مكة املكرمة وفيها الكعبـة واملسـجد الحـرام

قدس الرشيفة وفيها املسـجد األقىص أوىل القبلتـني  وال. عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهرسول 

 .وثالث الحرمني الرشيفني

فعىل عكس ما هو شائع ومعروف من أن القدس كانت أول املقدسات ذهابا وذلـك 

 وأن مكة واملدينة وجزيرة العرب عقر دار اإلسالم قـد وضـعت تحـت نفـوذ .م1967سنة 

إـبـان حـرب الخـلـيج الثانـيـة عليهـا األمريكـان و ـقـوات التحـالف الـصـليبي التـي أطبـقـت 

 .م2003ثم الثالثة سنة . م1991سنة

فإن الحقيقة أن مكة واملدينة كانت قد ذهبت ووضعت تحت نفوذ الصليبيني قبـل 

 وأن قوى الردة التي سـيطرت . وأن ذهاب القدس كان تبعا لذهاب مكة  قبله.ذلك بكثري

 :وهـي، أربعـة مراحـل رئيسـيةعىل مكة كانت صاحبة دور أسايس يف ذهاب القدس عىل 

 .م)2002  -1967- 1947 -1936(



52 
 

وذلك أن بريطانيا اإلمرباطورية كانت قد احتلـت منـذ مطلـع القـرن السـادس عرش 

وبسطت سيطرتها املبـارشة ، وعرب القرون الثالثة التي تلته كثريا من أطراف العامل اإلسالمي

 ) ن وإمارات الخليج والكويتسواحل اليمن وعام(ومنها أطراف جزيرة العرب ، عليها

وقد تنبهت بريطانيا ملا تشكله بالد الحجاز من قدسية لدى املسلمني وما متيزت بـه 

 فعمدت إىل مكر خبيث .بالد نجد من اإلستقالل الذايت حتى عن مركزية الخالفة العثامنية

 منذ مطلع القرن التاسع عرش من أجل السيطرة عليها 

ورة الكربى التي أشعلها الشيخ عز الدين القسـام رحمـه قامت الث) م1936(ويف عام 

الـذين بـدؤوا يزحفـون عـىل فلسـطني بـإرشاف ،  يف فلسطني ضد املستوطنني اليهودالـلـه

اإلنجليز الذين كانوا قد تعهدوا بإعطاء فلسطني وطنا قوميا لليهود عرب وعد بلفـور رئـيس 

فاسـتنجدت بعميلهـا ، د الثـورةوعجزت بريطانيا عـن إخـام). م1917(وزراء بريطانيا سنة

 ليتحايل عىل عرب فلسطني )فيصل( الذي أرسل ولده ووزير خارجيته ،)امللك عبد العزيز(

 عـىل )صـديقتنا بريطانيـا(من أجل إيقافها بعد أن كفل لهم وفاء ، )م1936(وزعامء ثورة 

  .وكان ذلك أول خطوات ضياع القدس، فأوقفت الثورة ثم أخمدت، حد وصفه

ـفـت الجـيـوش العربـيـة الـسـبعة وحـكـام بالدـهـا ـعـىل االنـسـحابات الـشـكلية ـثـم أرش

 لتقوم عىل إثر تلك الهزائم املربمجة دولة إرسائيل سـنة، للجيوش العربية بإرشاف بريطانيا

 .وليضيع معها النصف الغريب للقدس، عىل أكرث أرض فلسطني) م1947(

القدس الرشقية وفيها مسجد تم إلرسائيل احتالل ) م1967(وعرب مؤامرة شبيهة سنة 

الصخرة واملسجد األقىص ضمن ما احتلت من الضـفة الغربيـة وأجـزاء مـن سـوريا ومرص 

 .واألردن

 لتمـر - وليس هـذا الكتـاب محـل تفصـيلها  –ثم تتالت فصول املؤامرة 

من أجل التطبيع مع اليهود حيـث ) م1991(مبحطة مؤمتر مدريد للسالم سنة 

 رت الفتاوى التاريخية بإباحة ذلك والتدليل عليـهشاركت فيه السعودية وصد
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 - أبـوهم الوالـد –باآليات واألحاديث من قبل هيئة كبار العلامء يف السـعودية  ورئيسـها 

 بعـد أن كـانوا قـد أفتـوا بإباحـة دخـول جيـوش الصـليبيني .)عبد العزيز بـن بـاز(الشيخ 

 ! ة خطر صدام حسني األوربيني واألمريكان لجزيرة العرب بدعوى رضورة مواجه

 بـن عبـد الـلـهمبادرة األمري عبد (ثم تابع قطار املؤامرة والكوارث مسريه ليصل إىل 

ليعرض ) م2002(والحاكم الفعيل الحايل للرياض أواسط عام ، ويل العهد السعودي) العزيز

) م1967(التطبيع الكامل مع اليهود واالعـرتاف بإرسائيـل مقابـل إعـادة مـا احتلتـه سـنة 

ولينعقد مؤمتر القمة العـريب الـذي حـول مبادرتـه إىل مرشوع ! متنازال عن باقي فلسطني 

) هــ1423(عريب كان الغرض منه إجهاض اإلنتفاضة التي انطلقت بعنف وقـوة يف رجـب 

 وزيـر خارجيـة السـعودية بتسـويق املبـادرة )سعود الفيصل(وقام . أي قبل املبادرة بسنة

رغم أن إرسائيـل قبلـت نصـف . . به أبوه وعمه وجده من قبلعربيا وعامليا ليكمل ما قام

) 1967االنسـحابات مـام احتلتـه سـنة ( ورفضت نصفها )التطبيع و االعرتاف بها(املبادرة 

وتوجت ذلك باإلطاحة بالسلطة الفلسطينية وإعادة احتالل مـا خولتهـا إيـاه مـن الضـفة 

 .ذلك الحنيوصعدت مجازرها للفلسطينيني منذ . الغربية وقطاع غزة

زحفت جيـوش التحـالف ) م1991(وأوائل ) م1990(وخالل تلك السنيني ويف أواخر 

الدويل وعىل رأسـها أمريكـا وبريطانيـا لتنـزل يف جزيـرة العـرب مليـون جنـدي مبعـداتها 

وآلياتها العسكرية وبوارجها وطائراتها تحت ستار تحرير الكويت ليبدأ اإلحتالل والتمركز 

جزيرة العـرب والشـام (والهجمة الصليبية الحديثة عىل الرشق األوسط املنظم لألمريكان 

ـة  .)ومرص والـعـراق ـة وبـيـت (وهـكـذا وـضـعت مقدـسـات املـسـلمني الثالـث مـكـة واملديـن

 تحت اإلحتالل الصليبي  املبارش بإرشاف حكام آل سعود وأمـراء جزيـرة العـرب )املقدس

ويص املسـلمني وينشـدهم بقولـه  عليـه وسـلم وهـو يـالـلـه صىل الـلـهالتي تويف رسول 

 تحـت احـتالل اليهـود مبسـاعدة )القـدس(وبوجـود . )أخرجوا املرشكني من جزيرة العـرب(

 األمريكان وتعهد اإلنجليز تكون مقدسات املسلمني الثالثة قد وضعت تحت احـتالل اليهـود 
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دائهم والصليبيني وهذا من أظهر مظاهر فساد الدين لدى املسـلمني الـذين خلـوا بـني أعـ

 .وأقدس مقدساتهم ولألسف

 :فساد عقيدة التوحيد لدى معظم املسلمني وانتشار البدع واندثار السنة .3

فإن الناظر يف أحوال املليار وربع املليار مـن املنسـوبني مللـة اإلسـالم اليـوم يجـد أن 

ائر  و يجد أن امللتـزمني بالشـع.بل رمبا إال اسمه، أغلبهم مل يعد لديهم من الدين إال رسمه

 لـيس فيهـا ،قد توفروا عىل عقائـد مشـوهة، منهم وهم يف أهل اإلسالم قلة يف هذا الزمان

 .مام كان عله سلف هذه األمة ورعيلها األول إال النذر اليسري

 عليـه الـلــه صـىل الـلــهفقد درست معامل العقيدة السمحاء التي جاءنا بها رسـول 

 قـد وهـت هـذه ).ه اليـوم وأصـحايبمـا أنـا عليـ(وسلم ووصف أصحابها خالصـة بقولـه 

العقيدة يف نفوس أكرث من ينسبون إىل االلتزام بل إىل اإلنتامء للصحوة اإلسالمية ومدارسها 

 عليـه وسـلم مـن افـرتاق هـذه األمـة عـىل ثـالث الـلـه وحصل ما أخرب به صىل .املختلفة

 دعـاة عـىل أبـواب كام تحقق ما أخرب عنه من قيام، وسبعني شعبة كلها يف النار إال واحدة

 وقد تدرج اندراس هذه العقيدة لـدى املسـلمني منـذ .جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها

وما زال البالء والبـدع واالنحرافـات تطـرأ تـدريجيا عليهـا مبـا أفسـد ، القرن الثاين الهجري

 :الـلـه كام قال ابن املبارك رحمه .امللوك وفجار القراء من هذا الدين

 ن إال امللوكوهل أفسد الدي
 ج

   .وأحبار سوء ورهبانها  

والناظر يف أحوال العلامء اليوم وتالميذهم وأحوال املنسـوبني لقيـادة مـدارس الصـحوة 

 فمـن .ال نجد ممن يدعوا إىل ما كان عليه الرعيل األول إال أحاد الغرباء هنا وهناك..اإلسالمية

 مل يـنج ،  األهواء وامللل والنحـل املختلفـة املبتدعة والضالل واملنحرفني وأهل)ترهات(نجا من 

 وهو دين امللـوك يف زماننـا هـذا ،يف الغالب من البالء العام يف زماننا هذا وهو عقيدة اإلرجاء

  فال تجد يف أكـرث قـادة وعلـامء ورمـوز مـن ينسـبون للصـحوة اإلسـالمية والعمـل .وكل زمان
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سـلفية مـرورا مبعظـم رواد  الحركـات من أقىص املتصـوفة إىل أقىص ال، اإلسالمي والدعوة

، مواظبـا عـىل موائـد الحكـام ومجالسـهم، إال مسبحا بحمد السالطني، اإلسالمية والدعوية

 فقـد مسـخت عقيـدة . مام أضعف مكانة الدين كله يف نفوس العامـة.مستجديا لرضاهم

م  حـتـى أـصـبح الحـكـا.اإلرـجـاء توحـيـد األلوهـيـة وتوحـيـد الحاكمـيـة يف ـضـمري أـكـرث األـمـة

الفاسـقون ، الظاملون لرعيتهم وأهل ملتهم، الـلـهاملرتدون العمالء الحاكمون بغري ما أنزل 

أصبحوا لدى أغلب علامء اليوم وكأن القران الكافرون برشيعة ربهم ، يف سلوكهم وأحوالهم

!!  فأولئك هم املؤمنـون الصـالحون الـلـه ومن مل يحكم مبا أنزل : قد نزل فيهم– حاشاه –

 فأولئك هم الظاملون    فأولئك هم الكافرون ام نزل بالحق والعدل والصدق وليس ك

 فأولئك هم الفاسقون .] الـلـهكام عربعن ذلك شهيد اإلسالم سيد قطب رحمه.[  

ناهيك عام انـترش بـني . وهذا من أعظم مناحي فساد العقيدة لدى العامة والخاصة

 والتعلـق )الخـزعبالت( الخرافـات والبـدع ومـن أنـواع، من بقي يف أنفسهم للدين مكانة

 .هذا عند أكرث من ينسب للتدين.باألموات والقبور واملزارات و شعوذات املشعوذين

 وأصـبح أكـرثهم . فأنسـاهم أنفسـهمالـلـهفقد نيس معظمهم ، أما الدهامء والعوام

ئية وشاشات أو يعبد القنوات الفضا، أو يعبد أهواء نفسه، أو يعبد املال، يعبد الحكومات

 ..التلفزيون يقوم عليها الليل ويعتقد بكل ما تدسه يف رأسه من سموم

ُتعبد وتقدس ويعتقـد بهـا ، وثقافتهم وأفكارهم) أمريكا والغرب(وصارت إله العرص
 وصـار أكـرث النـاس يعتقـدون يف رؤسـائهم .أكرث مام يتعبد الناس هلل بعقيدتهم الصـحيحة

ـون ـم ينفـع ـائهم أنـه ـربائهم وأغنـي ـون،  ويرضونوـك ـون ويحرـم ـون ، ويرزـق ويعـطـون ومينـع

 الـلــهفـأي معنـى  وأي إميـان بقـي ألسـامء .. .بل يحيـون ومييتـون، ويرفعون ويخفضون

وأي طعم بقـي ، !الحسنى وصفاته العىل يف نفوس أمئة وعلامء هؤالء ناهيك عن عوامهم؟

 ..لزعمهم تصحيح العقائد
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 أكرثهم داء عبادة األحبار والرهبان  فقد تفىش يف)طالب علم(وأما أكرث من يسمون 

ونـافقوا مللـوكهم ، وحرمـوا علـيهم الحـالل فصـدقوهم، الذين أحلوا لهم الحرام فتبعوهم

عـىل .. . بها من سلطانالـلـهونرشوا فيهم بدعا وضالالت ما أنزل . .ورؤسائهم فاقتدوا بهم

 .  فتبعوهمالـلـهأنها دين 

، لحركات اإلسالمية فقد أنزلوا أحـزابهم وقيـاداتهم والعاملون يف ا)دعاة لإلسالم(وأما 

رغـم علمهـم بـأن ذلـك . مثل ما أنزل طالب العلم مشايخهم من اإلتباع والطاعة العميـاء

ثم ال . وأن ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق، مناف ألبسط مقومات عقائد الوالء و الرباء

يغ اإلتبـاع األعمـى وعبـادة سـوومتعسفا لتعلـيالت مـن أجـل ت،تجد إال متمحكا لتربيرات

 . وقليل ما همالـلـهإال من رحم .الرجال

واملصيبة أن كثريين منهم يظنون أن تصحيح العقيدة هـو مجـرد التوغـل يف بحـوث 

 ومـا دروا أن صـحة االعتقـاد تشـمل .ومحاربة القبور واملوىت واملـزارات، األسامء والصفات

 ً.اتباعا وًكافة مناحي الحياة عقيدة وعبادة وسلوكا

قابضـا ، وإىل حقيقة العودة إىل دينـه غريبـا بـني النـاس، الـلـهحتى صار الداعي إىل 

 عليه الـلـه صىل الـلـهمنطويا عىل حرقة املعاناة متاما كام وصف رسول  ،عىل جمرة الصرب

واندثرت كثري من السنن حتى عند امللتزمني من املتدينني وهـم ، فقد انترشت البدع.وسلم

فـام هـم يف السـنة وال يف البدعـة لقـد أصـبح أكـرثهم ، وأما أكرث باقي األمة. األمةالقلة يف

األحياء منهم ،يسنت بسنن املغنيني واملغنيات والراقصني والراقصات والرياضيني والرياضيات

ونجوم الشاشات الصغرية والكبـرية ،وأصبحت دور األزياء ورموز الفن واملجالت. .واألموات

ومل يعد عند هؤالء من النسبة ألهل اإلسـالم إال التسـمي باألسـامء .واإلتباعمنوذجا للتقليد 

والتمـسـك ـبـبعض الـعـادات والتقالـيـد ذات األـصـول الدينـيـة ـمـع بـعـض رـسـوم العـبـادات 

 .واملواسم الدينية

 :انتشار الفسوق والعصيان واملجاهرة باملنكرات .4

 األمثلـة وعـن مـاذا  وماذا نسـوق مـن.فقد صار هذا سمت أغلب املنسوبني لإلسالم

 . والكوارث طامة، فالبالء عام!نعرض؟
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لرأيـت أكـرث النـاس ال يبـالون هـل ;  فإذا جئت لدنيا املال واألعامل ومعايش النـاس

و أن ، و لرأيت التعامل بالربا قد حل يف كل زاويـة، حصلوا رزقهم من حالل أم ومن حرام

 وبـيـع العيـنـة ونـظـام البـنـوك ـبـالغش والـخـداع ،الـنـاس ـيـأكلون أـمـوال بعـضـهم بالباـطـل

هذا ناهيك عن تفيش الرشوة  ،وأما معامالت األسواق فقامئة أصال عىل الحرام، والتعامالت

 .والفساد والرسقات واالحتيال والنهب

ـون إىل  وإن جـئـت لوـسـائل اإلـعـالم ـمـن الفـضـائيات و الدـشـوش وشاـشـات التلفزـي

إىل ، ولـيـة إىل الـصـحف واملـجـالت واملعلوـمـات الداالنرتـنـتمحـطـات اإلذاـعـة إىل ـشـبكات 

لرأيت غالبيتها مصدر البالء وبوابات الشياطني عىل بني ، إلخ... املنتديات واملراكز الثقافية

 مـن املوسـيقى والطـرب .فإن سمتها األساسية قامئة عىل أنواع املحرمات واملوبقات. البرش

إىل نرش الرذيـلـة وأفـكـار . .و والـعـري وـعـروض االخـتالط وـبـرامج الزـنـا والـدعارةالـلــهإىل 

 هذا ناهيك عن نرش فلسفات اإللحاد وأفكـار .الفساد وموديالت األزياء الغربية الفاضحة

 هذا فضـال عـام ابتـدعوه حـديثا .العلامنية والثقافات املحاربة هلل ورسوله ودين املسلمني

صـار وقـد ،  ومنوذج حياة أصحابه وطـرق تفكـريهم)اإلسالم املعتدل(من عرض ما أسموه 

لبوابات الضالل هذه فقهاء ومفتون وأسسا تؤطر للكفر واملروق من الدين باسـم اإلسـالم 

 بدعوى مواكبة الـعرص وعـدم إعطـاء الحجـة ألعـداء الـدين بتهمتنـا بـالتطرف )املعتدل(

 ولو صدقوا لكتبوها )فتاوى عىل الهوا( ويكفيك أن تتابع عىل الفضائيات برامج .واإلرهاب

 . عىل هوى كفار الحكام و فساق املحكومني)فتاوى عىل الهوى(لتصبح باأللف املقصورة 

فلم تعـد تقـوم عـىل أصـول اإلسـالم مـن ، وأما حياة أكرث املسلمني االجتامعية واألخالقية

فحيـاة أكـرث العامـة ...الحياء والحشمة والصدق واإلخالص والرحمة والتعاون عىل الـرب والتقـوى

والتحاسـد ، و التـدابر و التنـاكر، وقطيعـة الـرحم، يبـة والنميمـةقامئة عىل الريـاء والنفـاق والغ

هذا ناهيـك عـن انتشـار السـفور حتـى صـار الحجـاب نـادرا ..والغش واملكاسب الحرام، والكذب

 كام أدت حياة االختالط وعمل املرأة يف أوساط الرجال ، ومحاربا عىل الصعيد الرسمي واالجتامعي
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وانتـشـار ، وـتـفىش الزـنـا،  والرذيـلـة والخياـنـات الزوجـيـةيف ـكـل مـجـال إىل انتـشـار الفـسـاد

هذا فضال عن مصائب ..مام أورث املجتمعات أمراضا خطرية مل تكن فيها من قبل. .الطالق

ومالهـي ، وصـاالت األفـراح، وأنديـة الرذيلـة ومقـاهي الفسـاد، السياحة وشواطئ العـراة

 ..لف أنواع املحرمات وانتشار الخمور واملخدرات وصاالت القامر ومخت،املجون

وفلسـفات ، فثقافات مستوردة من رشق وغـرب! وأما عن الحياة الثقافية والفكرية 

 قامئة عىل اإللحاد والعلامنية والتنكر لدين هذه األمة وهويتها وأصالتها يف كافـة مجـاالت

ذ  وكأنه مل يكفنا مـا حصـل لنـا عـرب العقـود املتواليـة منـ.الفكر والثقافة واألدب والفنون

 فها هي أمريكا اليـوم تطاردنـا مبخططـات ،اإلحتالل وما تاله من بالء حكومات اإلستقالل

 وتصنع لنـا بـرامج التغيـري .تغري مناهج التعليم واإلعالم والتدريس الديني عىل كل صعيد

يف اللغـة والتـاريخ والـدين والثقافـة وكـل مكوماتنـا الحضـارية . .الثقايف لتطال كل مجال

 ..والدينية

فقد انـترشت ; فمجال أخصب للفساد والبعد عن الدين ...أما عن الحياة السياسية و

األحزاب والتيارات والتجمعات السياسية القامئـة عـىل معتقـدات وأفكـار مناهضـة لـدين 

ـح السياـسـية يف ـبـالد املـسـلمني داـخـل ـمـا يـسـمى .اإلـسـالم  ويكـفـي أن تـسـتعرض الرشاـئ

حتـى تعلـم ، نني تشكيل األحزاب وسري اإلنتخابـاتويكفي أن تطلع  عىل قوا. )الربملانات(

ولتدرك أن بيـنهم وبـني كـل أمـة )! مسلمني(أي نوع من البرش صار هؤالء الذين يسمون 

 .!نسب إال مع أمتهم ودين آبائهم وأجدادهم

ومنوذجـهـا الـغـريب ديـنـا يعتـقـد وتـسـيل يف ـسـبيله اـلـدماء يف ) الدميقراطـيـة(فـقـد ـصـارت 

  فربامجهـا السياسـية )إسـالمية( وأمـا األحـزاب التـي تسـمى ،.. االقرتاعاملظاهرات وعىل صناديق

قامئة عىل مزيج من األصول اإلسالمية والدميقراطية الغربية مع كم من الفكر املستورد ومنوعات 

  بـرامج(من اإلنحرافات والبدع التي اخرتعها أصحابها ومزجوها بـبعض أصـول الـدين ليسـموها 
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 )!فقه برملاين(بل ليطلقوا عىل ضاللها مصطلح .. .)الميةأحزاب إس(و) إسالمية

ـاة ـق الحـي ـة مراـف ـاد يف كاـف ـذا دب الفـس ـية.. .وهـك ـادية، والدينية،السياـس ، واالقتـص

 .إلخ...والثقافية،والفكرية، واألخالقية، واالجتامعية

وكيف ال ينترش الفساد والرذيلـة ومقومـات الصـالح يف أمـة اإلسـالم قـد دب فـيهام 

صنفان مـن النـاس  إذا صـلحا صـلح النـاس وإذا فسـدا فسـد (:ام روي يف األثرفك:العطب

 .)العلامء واألمراء، الناس

كيف ال ينترش الفساد ويجاهر باملنكرات ؟ والحكومات القامئة يف كافة بـالد اإلسـالم 

كيـف ال . .تنفق ميزانياتها ومصادر ثرواتها يف وجوه الفساد واإلفساد! مشجعة عىل ذلك ؟

ـ ـم والقـي ـوك والرؤـسـاء والـسـالطني وحاـشـيتهم ووزرائـه ـراء ـمـن املـل ادات السياـسـية واألـم

وهـم مـن ، هم أمئة الرذيلة والفسـاد،ومرشعيهم وقياداتهم العسكرية واألمنية والسياسية

إنهـم ! أكابر رواد مراتع املنكر وهم املستخّفون بال حياء برشائع الدين وشـعائر اإلسـالم ؟

 .سادأمئة الكفر والف:باختصار

وكيف ال وعلامء املسلمني ومشايخهم وقادتهم قد هجـروا األمـر بـاملعروف والنهـي 

ـرد  ـرثهم مـج ـار أـك ـر وـص ـن املنـك ـور(ـع ـاتهم ) ديـك ـدهم ومنـص ـام مواـئ ـه الحـك ـل ـب يكـم

كيـف ال والصـالحون مـنهم اكتفـوا !  يف اإلجتامعـات والحفـالت واملناسـبات .وصالوناتهم

حتى صـغر شـأنهم وهيبـتهم يف أعـني ! والتقية بالسكون يف جحور العجز وأعذار الرخص 

العامة ومل يعودوا قدوة تحتذى بل زهدوا الناس يف أمور الدين وصار كثريا مـنهم منوذجـا 

 .للضعة والتخلف والعاملة والجهل

 :غربة أهل الحق

وكـون أكـرث أكـابر النـاس يف ، ومن جراء مظاهر فساد الدين واستعالء أهل الضـاللة

 هم أكابر املجرمني ممن قـدمنا أحـوالهم مـن أعيـان رجـال السياسـة مجتمعات املسلمني

 .والتجارة والفنون والفساد ومن يف حاشيتهم من املنحرفني
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الداعيـة إىل ،مرة باملعروف الناهية عـن املنكراآل،فقد أصبحت الفئة املتمسكة بدينها

العتقـاد الصـحيح  وأصبحت الثلـة املؤمنـة املتمسـكة با.صارت غريبة يف املجتمع ، تغيريه

وصـارت القلـة املجاهـدة يف ، والسلوك امللتزم بقواعد الدين غريبة يف تلك الفئة الصـالحة

 يف الداخل والخارج مـن أجـل تصـحيح هـذه األوضـاع الـلـهاملواجهة ألعداء ، الـلـهسيبل 

 وصار حالها إىل مـا وصـف رسـول .صارت هذه القلة غريبة يف تلك الثلة، ودفع هذا البالء

 عليه وسلم مـام قـدمنا لـه يف فصـل الغربـة والغربـاء والظـاهرين عـىل الـلـه صىل ـلـهال

 .الحق

ـادي  ـرن  الـح ـا يف الـق ـعرشون ودخلـن ـيالدي اـل ـرن اـمل ـال انرصم الـق ـذا الـح ـىل ـه وـع

ال يحول بينهم وبني ، لتجد أن أكرث الناس وكأنهم يتهيئون إلتباع املسيح الدجال،والعرشين

 السالمة يف ديننا وأعراضنا وأنفسـنا و ذرياتنـا الـلـه ونسأل الـلـهبوالعياذ .ذلك إال خروجه

 .وكل أمرنا

   ذهاب الدنيا:ثانيا

 فـإن األكرثيـة السـاحقة للمليـار وربـع املليـار مـن .وأما عن ذهاب دنيا أكرث املسـلمني

فضـال ، وضـيق معايشـها، من سوء حال دنياهـا، املسلمني تعيش يف هذا الزمان معيشة ضنكا

 الـلـه ويكاد يطابق حال أكرثهم ما وصف رسول .قدمنا من فساد دينها وبعدها عن ربهاعام 

 عليه وسلم يف الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الحاكم من رواية أيب سـعيد الـلـهصىل 

إن أشقى األشقياء من اجتمع عليـه فقـر الـدنيا وعـذاب ( : عنه حيث قالالـلـهالخدري ريض 

 . وعفوهالـلـه ما مل تتداركهم رحمة بهم يصري إىل هذا الحال  فكأن غال)اآلخرة

 :وتتجىل مظاهر ذهاب دنيا املسلمني وأسبابها يف أمور كثرية لعل أهمها ما ييل

 :رسقة بيت مال املسلمني وثرواتهم األساسية .1

فمن املعلوم للقايص والداين أن منطقة الخلـيج العـريب تحتـوي عـىل أكـرب 

وهـو خـزان الـنفط األول يف األرض . ف يف الكرة األرضـيةاحتياطي للنفط املعرو

 كام أن الكشوف الحديثة أثبتت أن الخزان الثاين يف األهمية عىل مستوى العـامل 
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واملنطقـة املمتـدة مـن بحـر قـزوين إىل ، هو يف منطقة جمهوريات وسط آسـيا اإلسـالمية

، رتكز يف بالد العـراق والشـام باإلضافة إىل أن ثروات نفطية وغازية هامة أخرى ت.القفقاس

وهنالك بحرية نفطية أخرى يف جنوب السودان والقرن األفريقي وثالثـة ممتـدة مـن مرص 

هذا عىل صعيد الرثوات األساسية يف العامل الحديث وهي مصادر الطاقة التـي ..إىل الجزائر

فإذا ما أضفنا . .تشكل الثقل األسايس اقتصاديا وسياسيا بل واسرتاتيجيا عىل كل املستويات

إليها أن العامل اإلسـالمي املمتـد مـن أفغانسـتان و الباكسـتان والفلبـني رشقـا إىل شـواطئ 

املحيط األطليس وسواحل املغرب وموريتانيا والسنغال غربا ومن أوسط آسـيا و القفقـاس 

والبلقان وشامل أفريقيا شامال وإىل جنوب آسيا وجزر إندونيسيا وأواسط أفريقيا السـوداء 

نوبا إذا علمنا أن هذا العامل اإلسالمي ميتلك من الرثوات املعدنية املختلفة مخزونا هـائال ج

بحيث أن عددا من دوله تعترب من الدول األوىل املصدرة ملعادن صناعية هامة ، اسرتاتيجيا

باإلضـافة . وإذا أضفنا إىل ذلك الرثوات الحيوانية والزراعية التي تتوفر عليها هذه املنـاطق

لهـذه املنطقـة ) الرتانزيـت(ا توفره مصادر املواصالت الربية والبحرية والجوية وحقـوق مل

التي تحتوي عىل أهم أربع مضائق ومعابر مائيـة عامليـة مـن أصـل خمسـة هـي مضـيق 

ومـضـيق جـبـل ـطـارق وتـشـكل أجواؤـهـا عـقـدة ، وقـنـاة الـسـويس،  وـبـاب املـنـدب،هرـمـز

لعجبنا كيف أن هـذه املنطقـة تشـتمل ; لعامل مواصالت بني الجهات الجغرافية األربع يف ا

وأن األكرثيـة !! عىل بالد قد تصدرت قوائم الدول األكرث فقرا وتخلفا وجهال وأمية يف العامل 

الساحقة لشعوب هـذه املنطقـة مبـا فيهـا شـعوب دول نفطيـة ذات عضـوية يف منظمـة 

ورة علنـا مـن قبـل  رغم أن اإلحصائيات اإلقتصادية املنشـ.األوبك تعيش تحت خط الفقر

 .تفوق الحرص وتذهل املطلع، تشري إىل ثروات خيالية، مراكز الدراسات العاملية

من استهالك أوروبـا للغـاز الطبيعـي يـأيت مـن الجزائـر % 65ويكفي عىل سبيل املثال أن نعلم أن 

مـن % 75  وأن نعلم أن جزيرة العرب وهي عقر دار اإلسالم وبيت مالهم األسـايس تحـوي.مرورا باملغرب

 وأن أحد حقول النفط !!  مليون برميل نفط يوميا 16 وأنها تنتج نحو .احتياطي النفط املعروف يف األرض
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 مليون برميل نفط يوميا هذا عدى ما ينتج  من الغـاز 5يف جنوب العراق قادر عىل إنتاج 

لجزائـر هذا عدا ما هو معلوم مـن احتيـاطي الـنفط والغـاز يف بـالد مثـل إيـران وا.. فيها

 ..وعن ثاين أكرب احتياطي للنفط يف العامل يف محيط  ببحر قزوين. .وسوريا والسودان

 !.هي أفقر شعوب األرض، أن تكون شعوب أغنى بقعة يف األرض! فكيف اتفق هذا ؟

يزول العجب إذا اطلعنا عىل آلية الرسقة التاريخية األسطورية التي ميارسـها الغـرب 

وهـم العـدو الصـليبي ..سـها أمريكـا ودول أوروبـا النـاتو وروسـيا وعىل رأ،بدوله املختلفة

حيث ميول حروبه التي تزهق أرواح أطفالنـا بأموالنـا وثـروات بيـت . .الزاحف علينا اليوم

يأخـذون برتولنـا ليحركـون بـه طـائراتهم ! إنهم ببساطة يأخـذونها ويـذبحوننا بهـا . .مالنا

 ولتعود أرباحـه عـىل شـعوبهم لتعـيش ،ونسائناوأساطيلهم ودباباتهم اآلتية لقتل أطفالنا 

 .رفاه العيش

ألنها تستخرج كلها عرب رشكـات أجنبيـة ترشف عـىل ،إن الرثوات ترسق من مصادرها

، وتـدير البنـوك الدوليـة حيـث تسـتقر األرصـدة، مراحل االسـتخراج والتسـويق والتجـارة

 !!فتستكمل دائرة الرسقة من البداية إىل النهاية

ة تبدأ مـن عقـد العقـود مـع الحكومـات الخائنـة عميلـة اللصـوص ذلك أن الرسق

إليهم % 60-40 حيث يذهب ما بني .املستعمرين الذين ميتلكون ويديرون تلك الرشكات

ثم تأيت املرحلة الثانية من الرسقة بتزوير ! وهذه أول مراحل الرسقة ، عرب عقود الرشاكة

 اسـتخراجها بواسـطة مهندسـيهم كميات املواد املسـتخرجة ألنهـم هـم املرشفـون عـىل

فضال عن رشوتهم للمرشفني من حاشية حكامها عىل هذه الـرثوات مـن أجـل ، وخربائهم

يف تحديد أسعار هذه ،  ثم تأيت ثالث مراحل الرسقة.تزوير الكميات يف العديد من البالد

ض أن  ويكفي أن نعرف أن السعر الحقيقي املفـرت.املواد وتسويقها عامليا بأبخس األمثان

ودوره يف تشغيل مصانعها ، يكون لربميل النفط الخام إذا ما قيس بأسعار املواد املصنعة

يجب  26هو بحسب بعض مراكز الدراسات اإلقتصادية العاملية يف بالد الغرب ذاته 

  يف حـني مل يتجـاوز يف الحقيقـة سـعره عامليـا . دوالر للربميـل الواحـد260أن يكون 
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وانخفـض يف !  دوالر للربميـل 20وقد تراوح يف معظـم وقتـه حـول . !! دوالر45يف تاريخه 

كل ذلك ألن أسـياد البورصـة العامليـة التـي تلعـب باسـعار !!  دوالر10بعض األحيان عن 

ـية ـائع األساـس ـة، البـض ـالت الدولـي ـة العـم ـار الرأـسـامليني ،وقيـم ـن كـب ـود وـم ـن اليـه هم ـم

ضيف للأمساة فصال جميال حني نعلم أن ثم ن! أي نفس املحتل املستعمر لبالدنا ،الصليبيني

واللصوص املحليني من حكامنا وملوكنا وأبنائهم وإخوانهم وكبـار ، حكومات بالدنا العميلة

يحصلون من هذا البرتول عىل هبات من خارج الحصص املقـرر إنتاجهـا عامليـا ...حاشيتهم

، دولـيـة وأـعـايل البـحـار دوالر للربمـيـل الواـحـد يف املـيـاه ال3فيبيـعـوه بنـحـو، يف تـلـك اـلـبالد

ولكن ناقلة صغرية من نصف مليون برميل تكفي عائـداتها ، فيخسفون بسعر النفط عامليا

 !!! لتغطية مصاريف نزواتهم من الزنا والفجور والقامر لعدة أسابيع) مليون دوالر1.5(

 .....هذا مثال واحد من عامل النفط وقس عليه كافة الرثوات وطرق رسقتها

حني تنتقل حصة بالدنا من مثن هذه املـواد إىل .. .رحلة الرابعة من الرسقةثم تأيت امل

لتتحول إىل أرقام و أصفار الكرتونية مرتاكمة عندهم يف الحسـابات يشـغلون بهـا ، بنوكهم

 ،اقتـصـادهم وال يـسـمحون لحكوماتـنـا أن تـسـحب منـهـا إال كمـيـات مـحـدودة ومحـسـوبة

األسلحة واحتياجاتنا مام نسـتورده مـن عـاملهم لتذهب معظمها يف رشاء املواد الصناعية و

بل يفرضون عىل بالدنا نـوع ! حيث يفرضون أسعار موادهم كام يحبون ويشتهون ،املصنع

يكفـي مثـاال أن أحـد نـواب ! وسـعره طبعـا ! وكميات السالح والذخائر الـذي نسـتورده 

رات التـي مجلس األمة الكويتي قد فجر فضيحة حني كشف عـن فـاتورة مبليـارات الـدوال

حيث سجل يف مصاريف الطعام مثن ، تحاسب بها أمريكا الكويت عن نفقات قواتها هناك

 .!! دوالر أمرييك 30من الخضار املستخدمة يف السلطة ) الخسة(

لتكتشف يف نهاية املطاف أننا ال نحصل من ثرواتنا إال عـىل نسـب مئويـة 

ـا وجالدي ـة لحكامـن ـا للحـسـابات الرسـي ـا يف البـنـوك مـضـحكة ـيـذهب معظمـه ـن

  وال يصـل للشـعوب إال .السويرسية واألوروبية واألمريكية ذات اإلدارة اليهودية
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 أما معظم الـرثوات املعدنيـة .ما يغطي نفقات تلك الحكومات وبعض مشاريعها األساسية

 ،فهي ترسق بنفس الطريقة وتنقل غالبا عىل شكل فلـزات وأحجـار ومـواد خـام للتصـدير

تخلص محليا حتى ال يكون يف أكرث تلك البالد بنى تحتيـة صـناعية وال بحيث ال تصنع وتس

 !!.تستعمل اليد العاملة املحلية فيها إال عىل صفة حاملني من املناجم إىل موانئ التصدير

 ـبـالد عـبـاده الــلــهوهـكـذا تحوـلـت تـلـك اـلـرثوات والنعـمـة العظيـمـة الـتـي منحـهـا 

ومـات واالنقالبـات السياسـية والعسـكرية إىل نقمة صـارت سـببا لتصـارع الحك، املسلمني

واإلرشاف عىل نهب هذه الرثوات وتسليمها للسيد املستعمر ، محليا من أجل تويل السلطة

وسـببا يف النهايـة للغـزو األجنبـي .من قبل الحكام املرتـدين املتعـاقبني عـىل حكـم بالدنـا

عـىل معظـم هـذا ناهيـك عـام تفرضـه أمريكـا .والحروب واملوت ولباس الخوف والجـوع

مـن فـواتري تكـاليف ) جزيرة العـرب(حكومات بالدنا والسيام يف عقر دارهم وبيت مالهم 

) املسـاعدات العسـكرية( و )حفـظ السـالم(غزواتها يف بالدنـا عـىل شـكل نفقـات قـوات 

 ـكـام فعـلـت أمريـكـا .وـهـو االـسـم امللـطـف لالـسـتعامر العـسـكري الـحـديث!! املزعوـمـة 

 مليـار 560( بــ )تحريـر الكويـت/ عاصـفة الصـحراء(ف بالسعودية عنـدما قـدرت تكـالي

فاستولت عىل ميزانية السعودية لديها وجعلت ما عجزت عنه عـىل شـكل ديـون )! دوالر

 دولة مدينة ربويا لصندوق النقد – أكرب مصدر للنفط يف العامل –ربوية جعلت السعودية 

 .هى وأعظم وأمرواملخفي عنا أد، هذا بعض ما كشفته وسائل اإلعالم!! الدويل 

 :سوء توزيع الرثوة يف بالدنا اإلسالمية .2

فاملصـيبة األعظـم ، ال تنتهي مأساة رسقة بيت مال املسلمني وثرواتهم عند حـد رسقتهـا

هي أن ما يسلم من الرثوات املحلية وما يصل منها لبالدنـا يتـوىل رسقـة معظمـه حفنـة مـن 

 وليتقاسـموا بعضـه ،لعباد لينهبوا معظمـهالحكام الفراعنة املسيطرين عىل مقدرات البالد  وا

مع املقربني من حاشيتهم ورشكائهم وعمالئهم وكبار التجار والقامئني عىل أجهزتهم السلطوية 

 فيكفي أن تعلم أن ثروات بالد الخليج النفطية والغازية التـي تجـاوز مواردهـا ! و الطاغوتية 
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ة ال يتعدى تعداد أفرادها يف بعض الـدول يتقاسمها أرس حاكمة ومالك.. املليار دوالر يوميا

وهم مبجموعهم يف دول الخليج العريب ال يزيدون عىل بضعة مئـات  .العرشات من األمراء

فيكفـي أن .. يتقاسـمون ثـروة األمـة اإلسـالمية بكاملهـا.. من امللوك واألمراء وكبار أبنائهم

لنائب الثاين مللك مـا يسـمى تعلم مثال أن املرصوف اليومي لألمري سلطان بن عبد العزيز ا

 مليون دوالر يوميا بحسب بعض مراكـز الدراسـات 3يبلغ ) اململكة العربية السعودية(بـ 

حيث تغطي هـذه املبـالغ خـدمات ! امللمة بإحصائيات دنيا املال واألعامل وحياة األغنياء

و الـلــه قصوره املمتدة من سواحل أمريكا إىل أوروبا إىل رشق آسيا مبا فيهـا مـن خـدمات

 .والدعارة والقامر والفساد

ومن الطريف املحزن أن تعلم أن األخبار قد نرشت أن فيصـل بـن ، وقس غريه عليه

فهد ملك السعودية مات فجأة بسكة قلبية ألنه خرس عىل موائد القامر يف بعض معاركـه 

كـام وقـس عليـه ح.. يعنـي عرشة آالف مليـون دوالر)  مليار دوالر10(عىل طاولة امليرس 

باقي بالد العامل اإلسالمي املنكوب حيث يتوىل أبناء امللوك والرؤساء وكبار أعـوانهم وقـواد 

بحيث يعيش معظـم أفـراد الشـعوب ، جيوشهم وأجهزة استخباراتهم تقاسم ثروات البالد

اإلسالمية عمليا تحت خط الفقر مبوجب إحصائيات دراسات اقتصادية واجتامعية يتفطـر 

 ..لها الجبني فسوء توزيع الرثوة يتدرج عىل كل املستوياتلها القلب ويندى 

ـا بحـكـم التقـسـيم الـسـيايس  ـبالد اإلـسـالمية ذاتـه فثـمـة ـسـوء توزـيـع لـلـرثوة ـبـني اـل

ففي . .االستعامري لبالد العامل اإلسالمي وتوزيعها بني دول غنية متخمة ودول فقرية هالكة

مثل بنغالدش وأفغانسـتان وبعـض حني يصل متوسط دخل الفرد يف بعض البالد اإلسالمية 

أي نحـو ربـع دوالر يوميـا !  دوالر يف السنة للفرد 100البالد األفريقية اإلسالمية ليقل عن 

يصل متوسط دخـل الفـرد يف الـبالد الخليجيـة إىل عرشات آالف الـدوالرات سـنويا للفـرد 

 ثـم .امل أعىل معدل لدخل الفـرد يف العـ-مثل الكويت وقطر–الواحد حيث تسجل بعضها 

 ..هناك سوء توزيع ثروة داخل كل بلد



66 
 

ففي حني تصل ثروة بعض األفراد يف بعض البالد اإلسالمية حتـى الفقـرية والسـيام يف 

حيث يتصـدر بعـض حكـام بـالد . .طبقات السلطة العليا يف كل بلد إىل مرتبة املليارديرات

تجـد بعـض . . العـاملاملسلمني وبعض أبنائهم وإخوانهم قـوائم أغنـى عرش مليـارديرات يف

 .أفراد رعيتهم ميوتون جوعا وتسحق البطالة معظم أفراد شعوبهم

 ، وأن ذمـتهم واحـدة.. .كل هذا علام أن من أساسيات ديننا أن أمـة اإلسـالم واحـدة

أخربنا بأنه ما آمن من بـات .. عليه وسلمالـلـه صىل الـلـه حتى أن رسول .وتكاملهم واحد

 ).ثالحدي(. شبعا وجاره جائع

 .مبعنى أن جميع الرثوات لجميع املسلمني،  فرثوات املسلمني هي ملك املسلمني

 ولكن تقسيامت وزارات املستعمرات الغربية لبالدنا قسمت الرثوات ووزعت الفقر 

 !.   فأين حال األمة مام كان عليه األمر األول؟.والغنى

 العـراق وكـرثة الغنـائم  علـيهم ملـا فتحـواالـلـهفقد روت اآلثار أن الصحابة رضوان 

فجمـع .. عـىل املـؤمننيالـلــهنظر عمر يف سعة األرض بعد فتوح العراق ومـا أفـاء ..واملال

 ثروة ملن يـأيت ،الصحابة وناظرهم يف أنه يرى ترك أرايض سواد العراق لبيت مال املسلمني

من بعدهم رغم أن بعـض الصـحابة احـتج وطالـب بـأن تقسـم عـىل املجاهـدين الـذين 

 . وكان لهم يف ذلك أدلة ونصوص من كتاب وسنة،هاغنمو

 :ومام جاء من اآلثار يف ذلك

اجمعوا لهذا املال فانظروا ملـن ترونـه وإين قـد : سمعت عمر يقول: قال: عن أسلم(

 عـىل رسـوله مـن أهـل الـلــه ما أفـاء :  يقولالـلـهسمعت . الـلـهقرأت آيات يف كتاب 

 ما من أحد من املسلمني إال الـلـه واؤوا من بعدهم  والذين ج  – إىل قوله - القرى 

  .561كنز العامل ص . )ُوله حق يف هذا املال أعطي منه أو منع حتى راع بعدن

 الـلـهو( : عنهالـلـهوقال رىض ،  عنه يف الذين جاؤوا من بعدهمالـلـهَّفقد فكر ريض 

كنـز  )ال وهـو يرعـى مكانـهلنئ بقيت لهم ليأتني الراعي بجبل من صنعاء حظه من هذا امل

 .524العامل ص 
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ُما عىل وجه األرض مسلم إال وله يف هذا الفيء حق أعطيه أو ( عنه الـلـهوقال ريض 

 .525كنز العامل ص  )منعه إال ما ملكت أميانكم

وهي ،  يف العراقالـلـه عنه املثال بحق فقري ميني مبا فتح الـلـهوقد رضب عمر ريض 

  .إليه حكمـه مـن ديـار اإلسـالم عـن مكـان الـرثوة واملـال الجديـدمن  أبعد ما كان يصل 

فجعل ألهلها نصيبا مام دخل بيت املـال مـن الـرثوات حتـى الزراعيـة وهـي أريض سـواد 

ولكن السياسـات االسـتعامرية قسـمت ! فام بالك برثوات باطن األرض الطائلة ؟.. .العراق

وجعلت املسلمني يتفاضلون فيام ، ألكربحتى متكنت من رسقة الجزء ا، البالد وأذلت العباد

 وبذهاب الـرثوة وضـياعها وسـوء .بقي منه يف أسوء مثال لتوزيع الرثوة يف التاريخ والواقع

 نتجـت نتـائج خطـرية جـدا عـىل الصـعيد االقتصـادي واالجتامعـي ،توزيع ما تبقـى منهـا

 والحكـم بـه لـلـهاوانعكست باإلضافة ملا نتج عن غياب رشع ، والسيايس يف بالد املسلمني

 ومن بعض وجـوه . لتولد باقي أعراض ذهاب الدنيا نكد العيش عىل كل صعيد،مام قدمنا

 ..ضياع الدنيا ونكد العيش عىل سبيل الذكر و لإلشارة

 :الظلم .3

جعل أكرث النـاس وحوشـا ضـارية ، وغياب عدالة توزيع املال، إن غياب عدالة الرشيعة

 والناظر يف تسلسل مراتـب الظلـم واملظـامل يجـده .يأكل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا

ًفأمريكـا والـدول االسـتعامرية تظلـم بـالد املسـلمني حكامـا . .طابعا أساسيا لعيش املسلمني

والحـكـام الفراعـنـة يظلـمـون ـمـن تـحـتهم ـمـن أـعـوانهم . ومحـكـومني وتخـضـعهم لجربوتـهـا

قربهم وبعدهم مـن وكبار األعوان يظلمون صغارهم بحسب تفاوت . وشعوبهم ويقهرونهم

 وهم بجملـتهم  يظلمـون بـاقي النـاس ،.. وبحسب مناصبهم وصالحيات طغيانهم،السلطان

َبحسب قدرتهم أيضا أغنيـاءهم وفقـراءهم عـىل حـد سـواء  ويبتـزون أمـوالهم و ينتهكـون ، َ
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والغني يظلـم ، وحتى داخل طبقات الشعب ؛ فإنك تجد القوي يظلم الضعيف. .حرماتهم

ال تكاد تجد عليـه اعرتاضـا مـن ، حتى أن الظلم كاد أن يكون عرفا مقبوال،..وهكذا، الفقري

 حتـى أصـبحت املحـاكم وهـي مـا ، وكأنه قدر مقدور ال طاقة وال قبل ألحد بإزالتـه،أحد

فـأين ينتصـف مظلـوم . . أصبحت دورا ألخذ الرشوة وأكل الحقوق)بيوت العدالة(تسمى 

 !؟.. من ظامل

 :القهر والذل .4

 وكل ،  كل ضعيف تجاه من هو أقوى منه،الناس ثياب الذل واالنكساروهكذا ألبس 

.  وكل محكوم تجاه مـن بيـده يشء مـن السـلطان أكـرث منـه،فقري تجاه من هو أغنى منه

وفـيام ، وأصبحت الضغائن ومشاعر القهر تسيطر عىل معظم الناس تجاه حكامهم خاصـة

يـة مستعصـية مـن الريـاء والنفـاق وأورث هذا الناس أمراضـا اجتامع، بني أكرثيتهم عامة

 ..والتحاسد والتباغض

 :الخوف .5

وأما لباس الخوف فهو رسبال يترسبل به أكرث املسلمني منذ نعومة أظفارهم بسبب 

فاملسلمون حكاما ومحكومني يخافون من سيطرة وسلطان األعداء . ما تقدم  من العوارض

 . أقوى منه وكل ضعيف يخاف من هو، والشعوب تخاف حكامها،وعدوانهم

ويتفنن الجـالدون يف ،  ففي ظل األنظمة البوليسية حيث تتعدد أجهزة اإلستخبارات

يسـيطر ، وتنفق الحكومات قسطا كبريا مـن ميزانيتهـا يف بنـاء السـجون، صنوف التعذيب

واألسـتاذ يخـاف املخـرب مـن ، فـاملوظف يخـاف املـدير، الرعب عىل كافـة طبقـات النـاس

 واملتظـاهر يخـاف ،واملـواطن يخـاف املخـابرات، رشطـي املـروروالسائق يخـاف ، التالميذ

..  والكتـاب يخـافون الرقابـة. .وخطيب الجمعـة يخـاف الجاسـوس بـني املصـلني..  القمع

 ،ُواليها خوفا وطمعا يك تبقي عليـهوي، إىل الحاكم العميل الذي يخاف من أمريكا ..وهكذا

 ..وتضمن توريث ملكه ألبنائه أو ذويه وأتباعه
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 :وع واألمراضالج .6

وبسبب سـوء توزيـع ، )نفطهم وثرواتهم(وبسبب رسقة بيت مال املسلمني األسايس 

فاألكرثيـة .  ألبس النـاس لبـاس الجـوع مـع لبـاس الخـوف.ما تبقي ونهبه من قبل الكرباء

  وتثبت هـذا إحصـائيات املـنظامت املحليـة ،الساحقة للمسلمني تعيش تحت خط الفقر

كام أن كثريا من بالد املسلمني مثل بالد القرن األفريقي . هذا الشأنوالعاملية ذات العالقة ب

التي تحصد مئات آالف الـبرش . .وبنغالدش وسواها تجتاحها املجاعات واألمراض والكوارث

ومعظم بالد املسلمني نتيجـة اخـتالل مـوارد الـرثوة تعـيش حيـاة متدنيـة عـىل . كل سنة

 املزمنة واألوبئة وجعـل إمكانيـات الحكومـة مام نرش األمراض. مستوى الخدمات الصحية

كام جعل تكاليف العالج بعيدة عـن متنـاول معظـم العـائالت ، دون مستوى التصدي لها

 .الفقرية

وقد أودى الفقر بكثري من الشـباب والرجـال إىل الرحيـل عـن بالدهـم طلبـا ملـوارد 

ريقـيـا وتركـيـا حـتـى ـصـارت كـثـري ـمـن ـبـالد املـسـلمني كالباكـسـتان ودول ـشـامل أف، اـلـرزق

بل معظم بالد املسلمني مصـدرا لتصـدير العاملـة الرخيصـة املهـاجرة إىل كافـة ..  وسواها

أنحاء العامل ليضيع الرجال شبابهم بعيدا عن أرسهم ونسائهم وأطفالهم مـن أجـل كفـاف 

ويكفي عىل سبيل املثال أن نعلم أن اإلحصـائيات ، أما عن الجهل فحدث وال حرج.العيش

كان فيه ينـاهز علام أن تعداد الس، أمي يف العامل العرب فقط)  مليون65(جود تشري إىل و

 !!.  مليون نسمة300الـ

 :القتل الجامعي .7

 تتعرض كثري من بالد املسلمني اليوم لحمالت لإلبـادة الجامعيـة مـن قبـل 

وتكـاد ال تخلـو نرشة أخبـار . املستعمر الغريب يف ظـل النظـام العـاملي الجديـد

حصـدت ...فخالل العقدين األخريين فقط.  أو أكرث عن تلك املجازريوميا من خرب

  ، وكـشـمري،وكوـسـوفو،  و الشيـشـان،املـجـازر مـئـات آالف املـسـلمني يف البوـسـنة
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ـان، وفلـسـطني، والـعـراق، وأفغانـسـتان، والفلـبـني، والهـنـد ، وإندونيـسـيا،  والـصـومال، ولبـن

 . وغريها...،و كردستان العراق، واريرتيا، وبورما، ونيجرييا

حيـث مل ، بل إن حمالت القتل املنظم والتجويع نالت ماليني األطفال كام يف العـراق

عاصـفة ( ألف مدين وعسكري يف حـرب الخلـيج الثانيـة 300تكتف أمريكا بقتل أكرث من 

 سنوات من الحصار أكرث مـن مليـون ونصـف طفـل مـن سـوء 10فقتلت عرب .  ).الصحراء

لـف املجـازر الجامعيـة وعمليـات اإلبـادة العرقيـة والتصـفية  وم.التغذية وانعدام الدواء

غني الجسدية الحاصلة للمسلمني اليوم تحتاج إىل مجلـدات قامئـة بـذاتها ومـؤرخني متفـر

 !!.يتابعون تفصيلها وإحصائياتها

واألدويـة ، هذا ناهيك عن عمليات القتل واإلبادة عرب أنظمة وبرامج تحديـد النسـل

ـدة وال ـة والفاـس ـارشة لألمراضِاملعقـم ـة ،ـن ـحنات األغذـي ـرب ـش ـرب ـع ـا الـغ ـل بـه ـي يرـس الـت

 !!.واملساعدات التي تدخل بالد املسلمني املنكوبة تحت عناوين املساعدات الغذائية 

ناهيك عن عمليات التصفية واملجازر التي تقوم بها الحكومات وأنظمتها الطاغوتيـة 

 فقد ، وقوائم جرامئهم طويلة.وخاصة للشباب املسلم يف حال شعورها بأي خطر، لشعوبها

وقتل امللـك حسـني يف األردن يف ، قتل صدام خالل حكمه يف العراق أكرث من مليون إنسان

وقتل حافظ أسد مطلع الثامنينـات أكـرث مـن ،  عرشين ألف فلسطيني1970أيلول األسود 

ـريوت 40.000 ـزعرت يف ـب ـل اـل ـن الشــعب الســوري ويف ـت ـان نحــو - ـم ـن 60.000 لبـن  ـم

 النظام الجزائري بعـد كام حصد،  لبناين20.000ويف طرابلس كذلك أكرث من ، نينيالفلسطي

 .وهلم جرا...نسان إ150.000 وإىل اليوم أكرث من 1991العسكري اإلنقالب ب

 :التهجري الجامعي .8

نجـد أن كثـريا ممـن ، ويف مناطق املجازر آنفـة الـذكر، كذلك ويف كل مناطق الحروب والكوارث

 كـام حصـل يف .خرجوا يف أفواج هجرة جامعية فارين مـن عمليـات املـوت الزاحـف، سلموا من القتل

 ويكفي أن تطلع عىل .. .البوسنة و الشيشان وأفغانستان والصومال وإرتريا وفلسطني وكشمري وكوسوفو
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لتكتشف أن عرشات املاليـني مـن املسـلمني ، إحصائيات املنظامت الدولية لرعاية الالجئني

ن بالدهم يف مخيامت تفتقر ألدىن مقومات حقوق الحيوان فضال عـن يعيشون مهجرين ع

 .حقوق اإلنسان

 :انتهاك األعراض .9

ـالحروب وـعـدوان اـلـدول والعـصـابات الـصـليبية  ـة ـب ـاطق املنكوـب ويف ـكـل تـلـك املـن

مل تسـلم أعـراض املسـلمني مـن أبشـع ، والهندوسية وامللحدة وغريها من أنواع الكـافرين

 بل بلغت مدى مرعبا يف بعـض منـاطق الـبالء ، من قبل الكفرةداءعمليات االنتهاك واالعت

 حالـة 50.000كام حصل يف البوسنة حيـث سـجلت مـنظامت حقـوق اإلنسـان أكـرث مـن 

هذا من . فضال عام ترصده األخبار هنا وهناك من هذه الجرائم.اغتصاب للمسلامت هناك

 البوليسـية الفـاجرة ورجـال فضال عام تقوم به أجهـزة الحكومـات، قبل األعداء الخارجيني

 وال اـسـتخباراتها يف ـبـالد املـسـلمني ـمـن الـعـدوان ـعـىل أعراـضـهم يف ـسـجونها ـبـال حـسـيب

 ...رقيب

ناهيك عام فشا يف املسلمني من انتهاك طـوعي ، هذا عن االنتهاك اإلجباري لألعراض

د  لألعراض بفضل سياسـات الحكومـات وأجهـزة إعالمهـا الـداعرة يف نرش الرذيلـة والفسـا

 ..حتى انترش الزنا يف املسلمني انتشار الوباء، وسوء األخالق

 :القلق والضياع النفيس .10

غريبـة عـن ، فإن أمة تعيش بعيدة عن دين ربها، وهو النتيجة الطبيعية لكل ما سبق

فبقيـت ،  قد هجرت دينها ومل تنسجم يف دين أعـدائها، محكومة برشائع أعدائها، معتقداتها

يعيش أفرادها انعكاسات كـل مـا .  وال هي تذوب يف دين غريه،إلسالممغربة ال هي تعيش ا

، والخوف واملرض والقهر والذل والظلـم والفسـاد، من الفقر والجوع. .قدمنا من ألوان البالء

 بكـل مـا أورث ذلـك مـن األزمـات .وطغيـان األعـداء وعـدوانهم، وتسلط الفراعنـة الحكـام

 ال شــك أن أمــة . .ثقافيــة والفكريــة والنفســيةالسياســية واالقتصــادية واالجتامعيــة وال

 و ال هـي تتسـلح ،  فـال هـي يف دنيـا مريحـة.كهذه سيعيش أفرادها التيه والضـياع والقلـق
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 وهـذا مـا أثبتتـه دراسـات .بدين يسعفها بالصرب والتوكل والقدرة عىل مقارعـة الخطـوب

واألمـراض النفسـية  ، والطـالق،من ازديـاد معـدالت االنتحـار، وإحصائيات مقلقة، مطلعة

وكـام عـرب ،  وبالخالصـة.وانتشار كثري من مظاهر الهسترييا وأعراض اإلكتئاب، واالجتامعية

 : تعاىلالـلـهوصدق ، ..القرآن عن ذلك بكل اختصار ورصامة

 َومن أعرض عن ذكْري فإن له معيَشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ ْ َ َ َُ ُ ُ َ َْ َ ً ْ ً ُ َّ ِ َ ِ ْ ِّقـال رب * َْ َ َ َ

ًلم حرشتني أعمى وقد كُنت بصريا  ِ َ َُ ْْ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َقال كَذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكَذلك اليوم تنىس*  ِ ْ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِ َ ََ ََ َ ِْ َ َ  

 )124-126:طـه(

 : عليـه وسـلم فـيام روي عنـهالـلـه صىل الـلـهوما أوجز العربة فيام روي عن رسول 

 .)مع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرةإن أشقى األشقياء من اجت(

  تسلط األعداء وتحكمهم يف كافة مناحي حياة املسلمني:ثالثا

 حـل باألمـة مـا أخـرب بحصـوله صـل ،وكواحدة من أنصع دالئل النبوة، ً وحرفياًمتاما

 عليـه وسـلم  الـلــه صـىل الـلـهفقد روى أبو داود عن ثوبان أن رسول ،  عليه وسلمالـلـه

شك األمم أن تداعى عليكم  كام تداعى األكلة إىل قصـعتها فقـال قائـل ومـن ثم يو( :قال

 مـن الـلــهقلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثـاء السـيل ولينـزعن 

 الـلــه يف قلوبكم الوهن فقال قائـل يـا رسـول الـلـهصدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن 

 .)ة املوتوما الوهن قال حب الدنيا وكراهي

فالعامل اإلسالمي اليوم يعيش حالة من التسلط الكامل لألعداء عىل جميع مقدراتهم 

 ويـتجىل ذلـك يف مظـاهر عـدة مـن .وسبل حياتهم بشكل فظيع ما مر يف تاريخهم مثلـه

 :أهمها

 :تحويل بالد املسلمني إىل ميدان لنهب الرثوات وسوق لترصيف منتجات األعداء .1

 وخالصة ذلـك إرشاف اإلسـتعامر وعـىل رأسـه ،مرت نبذة عنهأما نهب الرثوات فقد 

أمريكا وأوروبا الغربية عىل عمليـات اسـتخراج الـرثوات النفطيـة واملعدنيـة وغريهـا مـن 

ثم اإلرشاف عىل نقلها وتحديـد أسـعارها والتجـارة بهـا واالسـتيالء عـىل أمثانهـا يف ، املوارد

 .بنوكهم الصليبية اليهودية
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، م الغرب املستعمر يف بالدنا التي تضم نحو خمس سكان األرضويف مقابل ذلك يقو

بتحويلها إىل سوق لترصيف منتجاته بدءا من األسلحة واآلليات و الكمبيوترات ومختلـف 

ـا ـات التكنولوجـي ـة ، منتـج ـواع األطعـم ـن أـن ـة ـم ـتهالكية العادـي ـناعات االـس ـاء  بالـص وانتـه

 ...وامللبوسات واملواد االستهالكية املصنعة

بـل حتـى . .بسلمون يستوردون من الغرب حتى املالبـس الداخليـة و الشباشـ فامل

 وبالرغم مـن أن العـدو املسـتعمر يفـرض عـىل الـدول املسـتعمرة ،الخبز والورق الناشف

وهي عصـب . ومنها العامل اإلسالمي أسعار ثرواتها املعدنية و منتجاتها الزراعية والحيوانية

فإنـه يف الوقـت ذاتـه ; ليهـا قيمـة عمالتهـا الرشائيـة بل يفـرض ع، صناعاته وموارد غذائه

بل وتبلغ املأساة مداها إذا علمنا .،يفرض أعىل األسعار والرسوم عىل منتجاته املصدرة إلينا

ـع انتـشـار التـصـنيع الـحـديث و  ـة مـن ـه وـعـىل رأـسـه أمريـكـا يـقـوم بعملـي أن الـغـرب ذاـت

يك نبقـى سـوقا ، لعـامل اإلسـالميبل وحتى التصنيع املتوسط يف معظـم بـالد ا، التكنولوجيا

لترصيف منتجاته بل إنهم يفرضون حتى السياسات اإلقتصادية وبـرامج التنميـة وخطـط 

بحيث ال تصـل ، التي يتحكم بها بالتفصيل صندوق النقد الدويل، الزراعة واإلنتاج الحيواين

وهناك أمثلـة . ريهبالدنا إىل االكتفاء الذايت من األغذية األساسية كالقمح والسكر واألرز وغ

 مـن البـدء - مـثال –فقـد منـع صـندوق النقـد الـدويل السـودان . كثرية صارخة عىل هذا

وملـا أرصت هـددها ،  إىل السلطة)البشري(مبرشوع اكتفاء ذايت بالقمح بعد وصول حكومة 

. وأغرتها أمريكا بإمدادها بالقمح ملدة عرش سنوات بقروض غري ربويـة. بوقف املساعدات

 وهـو .وكـان الغـرض واضـح! من املنح الغذائية عىل شكل هبات بـدون مقابـلوبكميات 

وربط رغيـف الخبـز يف السـودان . تحويل األرايض الخصبة إىل أرايض بور ال تصلح للزراعة

ـرييك ـالقرار األـم ـي .. ـب ـاين تكـف ـد الروـم ـت يف العـه ـي كاـن ـم أن مرص الـت ـي أن نعـل ويكـف

يوم عىل احتياطي من القمـح األمـرييك يكفـي تعيش ال، اإلمرباطورية الرومانية من القمح

. وـلـيس هـنـا مـحـل رسد اإلحـصـائيات والتـقـارير. .املرصـيـني ـمـن الخـبـز ـملـدة ثالـثـة أـشـهر

فباختصار ميكن القول بأن الحال االقتصادي والغذايئ والصحي للشعوب اإلسالمية مرعـب 

 .بسبب هذه السياسات
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 :عداءتسخري اليد العاملة اإلسالمية لخدمة صناعات األ .2

هـاجر مـن بـالد املسـلمني .. .فبسبب سياسات التجويع والحصار وحكومـات الظلـم

ومئات اآلالف العلامء واملثقفني وحملة الشهادات إىل بالد الغـرب والسـيام . ماليني العامل

وفـوق ...ليسدوا ثغرات ضخمة يف البنية التحتية ملصانعهم بأبخس األمثـان، أوروبا وأمريكا

رأسـاملية الغربـيـة جميعهـا والـسـيام األوروبيـة ـقـد أنشـأت مـصـانعها ذلـك فـإن اـلـدول ال

 والسيام يف مجاالت األغذيـة ،املتخصصة يف لصناعات البسيطة واملتوسطة يف بالد املسلمني

. العامليـة الشـهرية التابعـة لهـا) املاركـات(وامللبوسات واملواد اإلسـتهالكية تحـت مسـمى 

دنا دون أن تخل بالقاعدة  الصـارمة املفروضـة مـن لتستفيد من رخص اليد العاملة يف بال

قبلهم بأن ال تكون تلك الصناعات من مستوى التكنولوجيا حتى ال تستفيد تلك البالد من 

 .الخربات الصناعية

 من قبل الغرب لليد العاملة يف الـبالد - شبة املجانية -بل إن نظام التسخري للعاملة 

دخل املجال العسـكري منـذ الحـرب ، سيام غري املسيحياإلسالمية وبلدان العامل الثالث وال

ويكفي أن نعلم أن وقود املعـارك الضـخمة التـي دارت رحاهـا يف . .العاملية األوىل والثانية

 كمعركـة –شامل أفريقيا وغريها مـن سـاحات املواجهـة بـني دول الحلفـاء ودول املحـور 

ستعمرات ومعظمها دول عربيـة  كانت من الجنود املجندين من دول امل-العلمني وغريها 

أكرث من   ،)دان بيان فو(وأن نعلم أن فرنسا خرست يف فيتنام يف معركة سقوط . .وإسالمية

من القوات الخاصة كان منهم اآلالف من الجزائريني واملغاربة وجنود املسـتعمرات 16000

 حفظ السـالم واليوم تشكل قوات األمم املتحدة و قوات.. .اإلفريقية وكثري منهم مسلمون

يف مختلف مناطق التوتر والسيام يف البالد اإلسالمية من جنـود ومرتزقـة و متطـوعني مـن 

! أو من قطعات عسكرية ساهمت بهـا حكومـات نـوابهم الطواغيـت يف بالدنـا ، املسلمني

، وملـا تفتحهـا، وها هي أمريكا اليوم تقوم باستخدام جنود بعض بالدنا لغـزو بـالد أخـرى

وتسـتخدمهم يف ذبـح ، تجعلهم درعـا واقيـا لعسـاكرها، ئها رشطة و عساكرتشكل من أبنا

  .كام يجري اآلن يف العراق!! َأبناء بلدهم املستعمر ذاته 
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بل إن نظام االستعباد والعاملة املسخرة لخدمتهم وصل إىل مجال الـدعارة والرتفيـه 

الدنا كـام حصـل وذكـرت يف استرياد نساء املسلمني للرتفيه عن جنود املستعمرين الغزاة لب

بعض الصحف ووسائل اإلعالم عن استخدام القوات األمريكية والغربيـة يف حـرب الخلـيج 

الثانية ملا يسمى بعاصفة الصحراء أو تحرير الكويت ملئـات العـاهرات مـن بعـض الـدول 

العربية استقدمن باالتفاق مع حكومات تلك البالد للرتفيه عن القوات األمريكية والغربية 

 ! وهم يحررون الكويت ،  اسرتاحات معارك عاصفة الصحراءيف

فهذا النظام االستعبادي الجديد هو اخرتاع جديـد إلعـادة نظـام العبوديـة بأسـلوب 

ـيض األوريب  ـا يـسـمونه الـجـنس األـب ـة لحـضـارة ـم ـة العبقرـي مـعـارص يتناـسـب ـمـع العقلـي

 ...األمرييك

 :سلب اإلرادة لصالح العدو .3

فـإن املـواطن العـادي مسـلوب ، لقامئـة يف بـالد املسـلمنييف ظل أنظمـة الفراعنـة ا

 وحتـى رجـال الفكـر والثقافـة والفعاليـات االجتامعيـة . مقهور من قبـل السـلطة.اإلرادة

 وال .والسياسية واالقتصادية فإنهم مسلويب اإلرادة لصالح أجهزة القمع السلطوية املتشعبة

وبة  اإلرادة لـصـالح إرادة الـعـدو ـفـإن حكوماتـنـا ذاتـهـا مـسـل. تنتـهـي ـهـذه املـصـيبة هـنـا

 .  والسيام أمريكا وحلفاءها األوروبيني يف ظل النظام العاملي الجديد،املستعمر

وال انتخابات دميقراطيـة ، وال نظام تحول للسلطة، فال عقود تجارية وال نظام تسليح

 .)أمريكا وحلفائها(أو انقالبات عسكرية إال بإرشاف السيد الخفي الظاهر 

ثـلـة ـكـذلك تحـتـاج ملجـلـدات متخصـصـة بالـتـاريخ الـسـيايس للمنطـقـة العربـيـة واألم

 :ومن ذلك عىل سبيل النموذج  .واإلسالمية

ـنة  - ـوريا ـس ـد يف ـس ـافظ أـس ـك ـح ـحرضت ،)م2000(هـل ـت( ـف ـرة )أولرباـي  وزـي

وراحت تتنقـل ،  وأرشفت عىل نقل السلطة- اليهودية -الخارجية األمريكية 

 ومل تـغـادر املنطـقـة إال بـعـد أن ، بـيـبـبـني الـقـاهرة وـعـامن ودمـشـق وـتـل أ
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رصحت يف مؤمتر صحفي بكل وقاحة بأن أمريكا مرتاحة لعملية انتقـال السـلطة يف 

وذلك أن حافظ أسد كان قد رتب خالفته لولده األكـرب باسـل ورتبـت عقـود ! سوريا

كام وقعت اتفاقية التطبيع الرسية مـع إرسائيـل وغـري ذلـك مـن ، النفط املستقبلية

، ولكن باسل اختطفه القدر وهلك يف حادث تحطم سـيارته فجـأة، امرات باسمهاملؤ

، لالستيالء عـىل السـلطة ودعمـه بعـض رؤوس النصـريية) رفعت األسد(وتطلع عمه 

 ولكـن حـافظ .وكذلك تطلع بعض ضباط السنة من حزب البعـث الحـاكم للسـلطة

لـذي كـان يـدرس يف أسد وبرتتيب مع أمريكا وحلفائها استدعى ولده األصغر بشار ا

 سـنة إىل عمـر 40حيث جرى تعديل الدستور لتخفيض عمر الـرئيس مـن . بريطانيا

 سنة وصوت الربملان السوري يف جلسة عاجلة استغرقت نصف ساعة فقـط 36بشار 

بإرشاف أولربايت رغـم أنـف األكرثيـة ! ليحصل اإلجامع عىل والية بشار ملا مات أبوه

 . واألقلية من الطائفة النصريية الحاكمة عىل حد سواء ،من الطائفة السنية املحكومة

نـذكر مـا حصـل ، ومثل ذلك دون أن ندخل يف التفاصيل الخارجة عن موضوع الكتـاب -

حيـث اسـتبعد أخـاه وويل ، من والية عهد امللك حسني رغـم أنـف األرسة الهاشـمية

ل الدسـتور وعـد) الـلــهعبـد (وعني ابنه ) األمري حسن(عهده ألكرث من أربعني عاما 

وتم كل ذلك خالل الـدقائق األخـرية  ،كذلك إلزالة رشوط  تقف يف وجه تعيينه ملكا

 ..من حياة امللك حسني

ومن ذلك قتل امللك فيصل يف السعودية ملا مل يلتزم يف بعض مواقفه مبا تعهـد بـه أبـوه  -

 ! من الوالء فوق سطح البارجة األمريكية لروزفلت 

 واإلرشاف عىل تعيني القيادات املتوالية يف )ضياء الحق(اكستاين ومن ذلك اغتيال الرئيس الب -

ليرشف عىل اإلطاحة ) برويز مرشف(باكستان وصوال إىل اإلنقالب األمرييك الذي جاء بـ 

ثم أرشفت أمريكا عىل إعادة منوذج أمرييك  للدميقراطية يف باكسـتان ملتابعـة ، بطالبان

وكام قلنا فاألمثلة كثرية يضيق عنها .   األوسطلعبة غزوها لباكستان ووسط آسيا والرشق

 و يكـفـي أن نعـلـم أن ـمـن املعلوـمـات الـتـي حـصـل عليـهـا الـطـالب اإليرانـيـون . املـجـال
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 أن املخـابرات م1979سـنة ) خمينـي(عندما احتلوا السـفارة األمريكيـة بعيـد ثـورة 

طقـة  ألـف مرتـب شـهري لعمـالء يف من250كانت تدفع أكرث من ) CIA(األمريكية 

ـط   ـاء دولالرشق األوـس ـن رؤـس ـزهم ـم ـرتاوح مراـك ـة .. ـت ـادات حزبـي إىل وزراء وقـي

لتصـل إىل ، وتتسلسل املراتب من العمـالء..وسياسية حاكمة ومعارضة عىل حد سواء

 . هذا من عامل السياسة!!!.تجار و فنانني وكناسني يف الشوارع 

 :ومن األمثلة من عامل االقتصاد بعد السياسة

، لحكومة السعودية سحب مبالغ كبرية من ودائعها لبعض مشاريعها الداخليـةفقد أرادت ا -

ومل يسـتطع ، فاعرتضت الحكومة األمريكية بحجة أن االقتصاد األمرييك ال يحتمـل ذلـك

يف ،   وعـاد خائبـا)ريغان(خالل زيارة قام بها ألمريكا أن يحصل عىل موافقة من ) فهد(

دات إيران من النفط إبان حرب الخلـيج األوىل أرادت خفض عائ) ريغان(حني أن إدارة 

 ) دوالر40(هاتفيا خفض سعر برميل النفط من ) فهد( من )ريغان(فطلب ، مع العراق

  أو بـاألحرى أن -ومن أجل أن تحافظ السعودية عـىل وارداتهـا .للربميل)  دوالر15(إىل 

  فـأمره بزيـادة -ة تحافظ البنوك األمريكية اليهودية عىل مداخيلها من ودائع السعودي

ـاج الـيـومي ـمـن   وهـكـذا خرست الـسـعودية .برمـيـل)  ملـيـون10( إىل ) ملـيـون5(اإلنـت

هذا عـدا آالف املاليـني مـن الـدوالرات .  مليون دوالر250ــ    =  25 - × 10.000.000

 كلـام أرشقـت الشـمس ،التي سببتها من الخسارة لكل الدول اإلسالمية املصدرة للـنفط

بـل خرست معهـا كـل ، املسلمني الذين ميـوت املاليـني مـنهم جوعـاوغربت من أموال 

 !!إال هاتفا فقط ) ريغان(ومل يكلف ذلك ، الدول املصدرة للنفط يف العامل

وأما تدخل املؤسسات املالية الدولية يف السياسات املاليـة واالقتصـادية للـدول العربيـة  -

 ..واإلسالمية فأشهر من أن ننقل األمثلة عليه

وسـلب العـدو لهـذه ،  األمر اليوم بفقدان األمـة اإلسـالمية إلرادتهـاوقد وصل

 وهو مناهج الرتبيـة ، أن يصل ذلك ملجال أخص خصوصيات األمة، اإلرادة
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ومتلـك القـدرة عـىل أن تحـذف ، والتعليم التي تتدخل أمريكـا والغـرب اليـوم فيهـا

 .   عىل الجراروالحبل ..! يف املساجدووصل األمر حتى للخطب .!  .وتضيف فيها

 .وحكامها ال إرادة لهم أمام أعدائها،فاألمة اإلسالمية مسلوبة اإلرادة أمام حكامها

 :اإلحتالل العسكري املبارش وغري املبارش لكافة بالد العامل اإلسالمي .4

، والصـليبيني، من اليهـود،العامل اإلسالمي اليوم محتل من قبل مختلف أنـواع الكفـار

 .إما مبارشة وإما بصورة غري مبارشة... والوثنيني،وامللحدين، والهندوس

،  وأجـزاء مـن إندونيسـيا وبورمـا،فبقاع كثرية ترزح تحت اإلحتالل املبـارش كـالفلبني

و القفقـاس ، واملقاطعات اإلسالمية يف روسيا، وتركستان الرشقية، وأجزاء من الهند وكشمري

وبقـع مـن ، اء مـن بـالد الشـام وفلسـطني وأجـز،والبلقان والبوسنة وكوسوفو، و الشيشان

 ،.. والسودان التي يبـدو أنـه قـد حـان دورهـا،..والعراق أخريا وليس آخرا...املغرب األقىص

 ..وبقاع من جزيرة العرب عىل القامئة أيضا، واإلشارات بوضع سوريا ومرص

فهي تحت اإلحتالل غري املبارش مـن قبـل دول ، وأما باقي بالد العامل اإلسالمي قاطبة

وباسـتحكام اإلحـتالل االقتصـادي لالحتكـارات ، رب الصـليبية بنيابـة الحكـام املرتـدينالغ

،  وبانتشار القواعد العسكرية الربية والبحرية والجوية يف جميع أجزائـه.الرأساملية الكربى

التـي انـترشت يف جميـع ) FBI(و) CIA(وبشبكة مكاتب اإلستخبارات األجنبيـة والسـيام 

 .لني أو بستار املنظامت واملؤسسات املتنوعةبالد املسلمني بشكل ع

 :التبعية الثقافية والفكرية للعدو .5

بسبب مظاهر اإلحتالل العسكري واالقتصـادي والسـيايس واألمنـي التـي 

 جـاء ،ربطت األمة بعجلة العدو الصليبي اليهـودي الكـافر يف كافـة املجـاالت

 لقـوانني وتوضـع حيـث تسـن ا. .دور اإلستعامر الفكري والثقـايف واالجتامعـي
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املخططات وتعقد املعاهدات وتربمج وسائل اإلعالم والرتبيـة والتعلـيم والثقافـة لتغريـب 

 ،فتـارة باسـم حقـوق اإلنسـان. مجتمعاتنا وإعادة صياغتها وهيكلتها تبعا لهوى املستعمر

، يوتـارة باسـم التطـوير االجتامعـ، وتارة باسـم التطبيـع الثقـايف، وتارة باسم تحرير املرأة

 ..وهكذا. .ولربامج إعادة صياغة املجتمعات، وأخرى لتحديث املناهج التعليمية

. حتى طال تدخل العدو بـرامج تـدريس األطفـال يف املرحلـة االبتدائيـة فـام فوقهـا

فضال عن سفارات الدول الغربية يف تقريـر ، حيث تتدخل األمم املتحدة وبرامج اليونسكو

 بل بلغ تدخل الحكومات الطاغوتية بأوامر أسيادها .راسةما يجوز وماال يجوز يف مواد الد

يف تحديد ما يقال وما ال يقال يف خطب الجمعة حتى منعوا فيهـا ذكـر اليهـود والنصـارى 

 .بالد التوحيد املزعومة!  حتى يف السعودية ، بالسوء

 ناهيك عن ما يسـمح بـنرشه ومـا ال يسـمح يف الصـحف واملجـالت وجميـع أوجـه 

 وقد أجرب الغرب حكومات بالدنا عىل توقيع معاهدات عىل برامج .ري واألديبالنشاط الفك

ومل تعد أخبار حرب األفكار التي أعلنها . اجتامعية تتناىف مع أسس ديننا وأعرافنا وتقاليدنا

 ـهـذا ناهـيـك ـعـام اـسـتفحل يف ،.. بخافـيـة ـعـىل أـحـد)رامـسـفيلد(وزـيـر اـلـدفاع األـمـرييك 

يف أسـاليب تفكـريه وعيشـه وطـرق طعامـه ، رب اختيـارامجتمعاتنا من حمى تقليـد الغـ

 .!ولباسه بل وحتى بناء حامماته ودور خالئه 

 :والخالصة

 فإن ن هذا بعض من واقع املسـلمني خـالل العقـود السـبعة األخـرية مـن ،باختصار

والذي تدرج فيه البالء منذ سقوط الخالفـة وتجزئـة بـالد املسـلمني عـىل ، القرن العرشين

حكومـات (ثم ما تال ذلك من مرحلة ما سـمي ، رات تحت اإلحتالل الصليبيشكل مستعم

 إىل أن بلغ البالء قمته بعد انهيار إلتحاد السوفييتي وتفرد أمريكا وحلفائهـا يف )اإلستقالل

 . منذ مطلع التسعينات وإىل اليوم)النظام العاملي الجديد(أوروبا الناتو بإطالق ما سمي 
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ف لكـل هـذه االنهيـارات حملـة اإلسـالم وحراسـه مـن العلـامء وكان من املفروض أن يق

ولكـن وكـام سنفصـل يف .. حوة اإلسالمية والحركـات الجهاديـةوالدعاة وما سمي بجامعات الص

كانـت خالصـته أن معظـم ، فقد شهدت العقود األربعة األخرية مخاضا صـعبا، الفصول القادمة

فة بالد العامل اإلسالمي قد توزع إما يف متاهـات علامء الهيكل الديني املعروف ألهل السنة يف كا

النـفـاق للحـكـام واـلـدخول يف تربـيـرات عرـجـاء ـمـن أـجـل تـسـويغ خياـنـاتهم لـلـدين وعامـلـتهم 

من أجل تفادي دفع رضيبـة ، وإما يف جحور العجز والتسويغات املعتسفة، للمستعمرين الجدد

 . جائرين فسقة ظلمة كافرين سالطنياألمر باملعروف والنهي عن املنكر و قولة الحق عند

فقـد ، وأما ما سمي بالصحوة اإلسالمية التي انطلقـت بعيـد سـقوط الخالفـة بقليـل

تتقاسمها التشـكيالت ، خرجت من مصادماتها مع حكومات بالدها مقلمة األظافر مدجنة

، لتجد لها أمكنة يف منتصف الطريق مع الجاهلية) ! إسالمية(السياسية والحزبية املسامة 

عد أن انسلخت عن معظم مبادئها وشعاراتها وبرامجها وأفكار مؤسسيها األوائل رحمهم ب

والقـرآن دسـتورنا والجهـاد ،  غايتنا والرسول قدوتناالـلـه( ليتحول شعارها من كونه .الـلـه

ــهـسـبيلنا واـملـوت يف ـسـبيل  ـاالــل ـه ـصـار ) أـسـمى أمانيـن ـا( ليتـحـول وكأـن ، الربـملـان غايتـه

واالنتخابـات ، والدسـتور العلـامين دسـتورها وعليـه قسـمها، ربية قدوتهاوالدميقراطية الغ

 ).!!والفوز باملقاعد يف حكومات الكفر أسمى أمانيها ، سبيلها

فقد توزعت ،  وأما الصحوة العقدية إلعادة املسلمني إىل ما كان عليه السلف الصالح

. كافحة القبـور واألمـواتجهودها يف جدليات األبحاث واالنشغال مبكافحة أنواع البدع وم

وأخذت بحظهـا مـن ، وانتهت إىل اإلرجاء وتقديس امللوك وأولياء األمر ومكافحة مناوئيهم

  .السعي للربملانات أيضا

فقد ازدادت عبثية وبعدا عن واقع . .وأما الجامعات اإلصالحية والصوفية و التبليغية

  .املسلمني

 فقـد .بالد عربية وإسالمية كثـريةوأما التيار الجهادي املسلح وتنظيامته يف 

  يف وضـحى أفرادهـا، أبلت بالء حسـنا وقـدمت وسـعها منـذ مطلـع السـتينات
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فـانفرد العـدو بهـا ،  وقعود عامة األمة وضـياعهم وتـيههم،أجواء قعود الصحوة وخذالنها

وسجل روادها ومجاهـدوها أسـامئهم يف سـجالت الشـهداء واألرسى واملرشديـن يف سـبيل 

 أمـة نيس معظـم .يكونوا شهود أخدود جديـد عـىل أمـة مقهـورة قاعـدة مفككـةل، الـلـه

 محكمـة الـلــه وحكومات كـافرة ب، فأنساهم أنفسهم وأعقبهم نكد العيشالـلـهشعوبها 

. . وعلامء كانوا السبب األسايس يف تخدير هذه األمة من بني منافق وعـاجز،لرشائع أعدائه

 وهكذا انفـردت .كثري منهم دعاة عىل أبواب جهنمانتهى ، ودعاة ملا سمي صحوة إسالمية

 .حكومات الفراعنة برشاذم الجهاديني ذبحا وسجنا وتعذيبا وترشيدا وقهرا

وانهارت بـؤر الجهـاد واحـدة تلـو األخـرى ومل يـنرصم القـرن الـعرشون إال ومعظـم 

 تتقاسـم مـن بقـي مـن روادهـا ثابتـا عـىل الطريـق ،املحاوالت الجهادية مفككـة مشـتتة

يعيـشـون أكـرب مـطـاردة ألهـل الـحـق عرفهـا ـتـاريخ ، اهـات الهجـرة والترشـيـد والغربـةمت

 .البرشية

لنسـتقبل القـرن الحـادي ، وانرصمت األلف الثانيـة للمـيالد، وانرصم القرن العرشون

ولتفتتحه أمريكا وحلفاؤها من أوروبا الناتو مبخططات جعلـت ، والعرشين وألفيته الثالثة

 ولتتبنـى سياسـاتها .عدوها اإلسرتاتيجي والتـاريخي القـائم والقـادممن اإلسالم واملسلمني 

 ولتنطلـق  .عىل مبادئ رصاع الحضـارة الغربيـة النرصانيـة مـع حضـارة اإلسـالم واملسـلمني

 .لثالثة رصاحة وعلناالحمالت  الصليبية ا

قبـل أن يـنرصم العـام ، وصحا العامل عىل دوي انفجارات الحـادي عرش مـن سـبتمرب

 ).عامل ما بعد سبتمرب(دأنا ما سمي  وابت. القرن الحادي والعرشيناألول من

 .فام هو واقع املسلمني اليوم يف ضوء ظروف هذا العامل ؟؟

 م 2001- سبتمرب-11واقع املسلمني اليوم يف عامل ما بعد 

كام أسلفت يف التقديم فإن ما نعيشه اليوم مـن أوضـاع يف العـامل اإلسـالمي 

ليس أبدا نتيجـة لـذلك الحـدث املحـدود ،  من سبتمرببعد أحداث الحادي عرش

  فام نحن فيه هو مرحلة جاء دورها وفق مخططـات األمريكـان .وإن كان عظيام
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 وهي فصول من مقتضـيات النظـام العـاملي الجديـد الـذي .واألوروبيني وأسيادهم اليهود

وبدء ،  الناتوبعد تفكيك حلف وارسو وإدخال مكوناته يف حلف، انطلق مطلع التسعينات

 .الذي يريد إدارة شؤون العامل) األمرييك اليهودي(مرحلة القطب الواحد 

هو من بـاب التـأريخ الزمنـي ولـيس ) واقع املسلمني بعد سبتمرب(ولذلك فإن قولنا 

 .قناعة مبا تريد أمريكا إقناع العامل به من كون ما نحن فيه نتيجة لسبتمرب

من املخططات الصهيونية عن عزم اليهـود عـىل ويكفي من األدلة عىل ذلك ما نرش 

، وطرد من تبقى مـن الفلسـطينيني منهـا، استكامل احتالل فلسطني وهدم املسجد األقىص

 هذا التطبيع الـذي.وفرض سياسة التطبيع الشامل مع جريانها من حكام العرب واملسلمني

 .م1991أعلنت خططه يف مؤمتر مدريد 

 عـن بـرامج األمريكـان إلعـادة احـتالل الرشق ومن األدلـة عـىل ذلـك أيضـا مـا نرش

 وتشكيل قـوات التـدخل الرسيـع .األوسط والسيطرة عىل منابع النفط فيه ويف وسط آسيا

وـمـا تـبـع ذـلـك ـمـن سياـسـات . م1973يف أمريـكـا ـمـن أـجـل ذـلـك مـنـذ أـيـام ـكـارتر ـسـنة  

 .استعامرية أمريكية معلنة

الحـرب العامليـة ( أمريكـا ومـا أسـمته وما العاصفة األمنية الحالية التي تثري هياجها

 وتتابعـت م1990 إال تنفيذا لربامج املؤمترات األمنية التي انطلقت  منذ )ملكافحة اإلرهاب

 ، وميالنـو، وبـاريس،مثل مؤمترات برشـلونة; مبعدل مؤمتر عاملي أو إقليمي كل ثالثة أشهر

 .والقاهرة كل ستة أشهرواجتامعات وزراء الداخلية العرب يف تونس وجدة .. ورشم الشيخ

واملؤمترات األمنية لـدول املتوسـط التـي شـاركت فيهـا أوروبـا وحكـام العـرب وإرسائيـل 

 . .ثم تتابع املؤمترات األمنية يف آسيا وأفريقيا! وأمريكا رغم بعدها عن املتوسط 

العلنية قد بلـغ ) FBI( أن عدد مكاتب الـ،ومن األدلة عىل هذه الحملة قبل سبتمرب

اض وـعـامن والخرـطـوم يف الرـيـ، مكتـبـا) 23 (،م2001رشق األوـسـط إىل ـمـا قـبـل ـسـنة ليف ا

 .)CIA(هذا عدا مئات املكاتب الرسية للـ . وغريها.. وتونس واملغرب



83 
 

وتضـخيم .  فنحن نعيش اآلن حالة استغالل إعالمي أمرييك يهودي مربمج،وكام قلت

انهم وإقنـاع العـامل بعكـس  مـن أجـل تربيـر عـدو،إعالمي لسـبتمرب وتداعياتـه وأصـحابه

 وكـذلك اإلنتفاضـة وسـواها مـن ،الحقيقة التي تدل عىل أن سبتمرب وغريها من العمليات

ما هي إال ردود أفعال عـىل عـدوان وليسـت عـدوانا ابتـدءا كـام أقنعـوا . .أعامل املقاومة

 .معظم العامل بذلك وحتى كثريا من املسلمني

 فإننـا م2001 املسـلمني اليـوم بعـد سـبتمرب وإذا ما أردنا أن نجمل القول عن واقـع

مـن ، نقول بأن أحوالهم قد ازدادت سوءا ومتاديا تحت كافة العناوين التي أوردناها سابقا

 .ضياع دينهم ودنياهم وتسلط األعداء عليهم

ازداد إرصار الحكوـمـات ومربراتـهـا لتـبـديل الرشاـئـع ومحارـبـة ، فـفـي ـضـياع دـيـنهم

 وتفاقمت موجة إفساد العقائد ونرش .احتالل املقدسات رصاحة كام ازدادت حالة .اإلسالم

بسـبب رشاسـة الهجمـة اإلعالميـة وانتشـار الفضـائيات ، البدع وسعار الفسـوق والضـالل

 وازدادت غربـة املـؤمنني واملجاهـدين واآلمـرين بـاملعروف .الهادفة إىل سياسات اإلفسـاد

 .والناهني عن املنكر بفعل رشاسة الهجمة األمنية

 فنحن اليوم لسنا أمام متادي رسقة الـرثوات بالحيلـة :ما تحت عنوان ذهاب الدنياوأ

 وأمـا سـوء توزيـع الـرثوة والظلـم . وإمنا أمام حالة إعادة احتالل ملصادر الـرثوات،والنيابة

وانـترشت ، والقهر والذل والخوف والقتل و انتهـاك األعـراض فـازدادت معدالتـه املخيفـة

يف مجتمعـات كانـت أكـرث أمنـا واسـتقرارا كمجتمعـات . سـبتمربحيث مل تكن قامئة قبـل 

الخليج العريب وبلدان املسلمني البعيـدة عـن مركـز الرشق األوسـط كـبالد آسـيا وأفريقيـا 

 .اإلسالمية

رب املعلنـة املوغلـة يف  وأما تسلط األعـداء فهـو سـمة عـامل مـا بعـد سـبتم

والربنـامج ... وبفلم يعـد هنـاك إرادة حكومـات وخصوصـيات شـع..العدوانية

 ولكـن يجـدر بنـا .هذا إذا أردنـا اإلجـامل...اليوم عبارة عن إعادة احتالل شامل

 مـن أجـل ،  ومن باب التوصـيف املفيـد،تسليط الضوء من باب  التأريخ املوجز
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 وذلـك بـذكر بعـض مـا حـل باملسـلمني بعـد أحـداث .تحريك دواعي املقاومة لدى األمة

 : ومن أهم ذلك باختصار.2001الحادي عرش من سبتمرب 

 :تدمري اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان .1

فقد كانت أمريكا وحلفائها قد أعلنت سياستها وإرادتها بإسقاط حكومة طالبـان يف 

وتزايدت وترية نواياها ظهورا مع الوقـت واتخـذت لـذلك . م1997أفغانستان منذ أواسط 

 إىل أن .التلـويح بـالغزو والحـربإجراآت اقتصادية وسياسـية  مـن الحصـار والعقوبـات و

وبتعـاون غـريب والسـيام مـن . جاءت أحـداث سـبتمرب فوضـعت نواياهـا موضـع التنفيـذ

ووسـط سـكوت دويل وخيانـة رصيحـة مـن الحكومـات العربيـة . بريطانيا وأوروبا النـاتو

تم إسـقاط حكومـة طالبـان يف ، والسيام حكومات باكستان والسعودية وإيران، واإلسالمية

تحركـت يف طليعتهـا عـىل األرض قـوات .   عـرب حملـة عسـكرية أمريكيـةم2001 ديسمرب

 وهكذا تـم . الذين دخلوا كابل بحامية الطائرات األمريكية،املرتدين العمالء يف أفغانستان

 .إجهاض التجربة الوحيدة الوليدة إلقامة الدولة اإلسالمية منـذ سـقوط الخالفـة العثامنيـة

 يف كابل لتحول أفغانستان إىل قلعة أمريكيـة تسـيطر منهـا ونصبت أمريكا حكومة عميلة

 .عىل كافة املنطقة يف وسط آسيا ذات األهمية اإلقتصادية واإلسرتاتجية

 :محاولة إبادة خالصة الصحوة الجهادية يف العامل اإلسالمي .2

يف ظـل أوضـاع دوليـة ، من املعلوم أن قيام اإلمارة اإلسالمية ورسـوخ حكـم طالبـان

ذ انفراط عقـده من، عد فيها هجمة الغرب وحلفائه عىل التيار الجهادي املسلحكانت تتصا

 و إغـالق ، وما تبع ذلك من تصفية جيوبـه يف البوسـنة و الشيشـان،م1992يف أفغانستان 

جعـل مـا ، مالذاتهم اآلمنة مؤقتا يف أوروبا والسودان واليمن وتركيا وبعض الـبالد العربيـة

التي لجأ إليها أيضا كثري من ، دي تفيء طبيعيا إىل أفغانستانتبقى من خالصة التيار الجها

 .ن من وسط آسيااملجاهدي
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.  ومن دمـار اإلمـارة اإلسـالمية وسـيلة،وقد اتخذت أمريكا من أحداث سبتمرب ستارا

من أجل تحقيق هدفها يف ذبح ما تبقى من خالصة هذا التيار املجاهـد الـذي ميثـل آخـر 

 . نفسها يف هذا الزمن املؤسفخطوط دفاع أمة اإلسالم عن

والهجامت الضارية للمرتدين األفغـان الـذين . وعرب معارك القصف الجوي املتوحش

أنزلت أمريكا وحلفاؤها باملجاهدين العرب واملجاهـدين مـن ، أسقطوا الحكومة اإلسالمية

 وقـد أضـافت الحكومـة الباكسـتانية .وسط آسيا و الباكسـتان خسـائر فادحـة قـتال وأرسا

حيث قتلت عىل أراضيها العرشات وأرست عدة .  فصال مروعا إىل املذبحة)مرشف(ئاسة بر

وسط صمت وبالدة مخجلة من الشارع اإلسالمي . مئات من املجاهدين وسلمتهم ألمريكا

رغم ما أبداه بعض الصالحني مـن اإلخـوة الباكسـتانيني مـن تعـاون أنقـذ مـا ، يف باكستان

ومتكنـوا مـن إعـادة االنتشـار يف الـدنيا ، اكسـتان وإيـرانميكن إنقاذه ممـن ترشدوا عـرب ب

 .رك الطاحنة واملطاردة العمياءيلتقطون أنفاسهم بعد املعا

مع هجمة رشسة وتعـاون أمـرييك رويس ، وقد ترافقت هذه الهجمة عىل أفغانستان

بعـد أن كانـت حملـة غربيـة .  والتي نجحت إىل حد كبري.لتصفية املجاهدين يف الشيشان

و تابعـت أمريكـا . 1995ية أخرى قد نجحت يف تصفية املجاهدين يف البوسنة سـنة أمريك

الحملة يف محاولة لتصفية الجيوب املسلحة يف الفلبني والـيمن والقـرن األفريقـي وحيـثام 

 وما تزال املواجهة مستمرة مع .استطاعت بعد أن خضبت شوكتهم الرئيسية يف أفغانستان

 .منذ نحو ثالث سنواتاليهود يف أكناف بيت املقدس 

العاصفة األمريكية األمنية عـىل اإلسـالم واملسـلمني يف جميـع أنحـاء العـامل بـدعوى  .3

  :مكافحة اإلرهاب بعد أحداث سبتمرب

 إلحصـاء تـاريخ وأحـداث هـذه .وهذا عنوان يكتب تحته كتب بل مجلدات بكاملها

 لـه عـرب العقـود الثالثـة والـذي برمجـوا، الهجمة الرببرية الظاملة عـىل اإلسـالم واملسـلمني

وإمنا أورد أهم ما حـدث ، وال يتسع املقام هنا للتفصيل. .املاضية مستغلني أحداث سبتمرب

 :يف عناوين
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تصفية معظم التيار الجهادي املسلح عـىل مسـتوى الجامعـات والقيـادات والرمـوز 

ملـيـات ـعـن طرـيـق االغتـيـاالت املعلـنـة والرسـيـة وع..والهيـئـات و اـلــمؤيدين واـلــموالني

 أو سجونها املتناثرة ، ونقل املعتقلني إىل سجن غوانتانامو األمرييك يف كوبا،الخطف واألرس

 أو بالتعـاون مـع حكومـات .يف قواعدها األمريكية يف أفغانستان ويف مختلف أنحاء العـامل

 والسيام الحكومات .الردة وسجونها الكربى املرشعة األبواب للشباب املسلم يف هذا الزمان

ـات الـسـعودية ومرص واألردن ا ـاد واإلـسـالم واملـسـلمني كحكوـم ـة يف مكافـحـة الجـه لعريـق

 وقد طالت هذه الحملـة كثـريا .إلخ...واملغرب وسوريا وتركيا وباكستان وتونس والجزائر و

 . إن جاز التعبري)التهمة الجهادية(من األبرياء حتى من 

 الـدعوي و االجتامعـي  محاولة تصفية كامل طيـف الصـحوة اإلسـالمية السـيايس و

ِّ وقطع جذور األصـولية التـي تكـون ،تحت دعوى مكافحة اإلرهاب، بإطاره العريض العام
مؤسسـات إغاثيـة . .بل لقد طالت الحملة كـل مـا نسـب لإلسـالم واإلسـالمية. محضنا  له

. .أحـزاب..جامعـات. .بنـوك إسـالمية. .رشكات تجاريـة..هيئات اجتامعية..إسالمية إنسانية

نالهـا ، بـل لقـد نـال الـبالء حتـى شخصـيات عاديـة!   نصف ربويـة–نوك إسالمية حتى ب

 كـل ذلـك .االعتداء األمرييك ألنهم مسلمون أثريـاء يشـكلون صـيدا للصوصـية األمريكيـة

 ..باستغالل مسمى اإلرهاب والحملة ملكافحته

فقـد . البدء بخطة متدرجة لتصفية الجاليات اإلسالمية والعربية ووجودها يف الغرب

 بل وأحكامـا ،سنت أمريكا وكافة الدول األوروبية قوانني ملكافحة الهجرة واللجوء السيايس

ّعرفية تتيح لها اعتقال األجانب وتوقيفهم وسحب جنسـياتهم إن كـانوا مجنسـني وإلغـاء 

قـوانني . .واعتقالهم ملدد مفتوحة دون توجيه أي تهمة. إقامتهم الرسمية إن كانوا مقيمني

  بكثـري مـن األحكـام العرفيـة التـي تسـنها الحكومـات االنقالبيـة العسـكرية عرفية أرشس

 ومل تـسـلم ـمـن ـهـذا حـتـى أـعـرق ـبـالد الدميقراطـيـة كربيطانـيـا واـلـدول .يف الـعـامل الثاـلـث

ـا ـكندنافية و فرنـس ـة .اإلـس ـة إعالمـي ـه موـج ـذي رافـق ـب اـل ـعار والكـل ـذا الـس ـل ـه   ويف ـظ

 اليـهـود والـصـليبيون ـعـرب التلفزيوـنـات موجـهـة ـمـن وـسـائل اإلـعـالم الـتـي يـسـيطر عليـهـا 
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كام تزايدت أعامل الجرائم العنرصية حتى . والصحف واألفالم وكافة وسائل النرش واإلعالم

ذكرت إحدى اإلحصـائيات يف أوروبـا أن هـذه االعتـداءات العنرصيـة عـىل املسـلمني قـد 

الل هـذا   وخـ.عـن السـنة السـابقة% 66 مبعـدل م2002تزايدت بعد سبتمرب خالل سـنة 

نـوفمرب (ونحـن يف ، واإلضافات األخرية عىل الكتـاب، األسبوع الذي أجري فيه التصحيحات

 !! أحرق يف هولندا عرشين مسجدا ومركزا إسالميا يف غضون عرشة أيام )م2004

وقتل أفراد من الجاليـات ، وانفجرت قنابل عىل مراكز إسالمية، فقد أحرقت مساجد

 حتى أنه قتـل بعـض الهنـدوس يف أمريكـا .ي عىل محجباتواعتد، املسلمة وجرح آخرون

هـذا فضـال عـن ! اعتقادا من الرعاع هناك أنهم مسلمون ألنهم يلبسون عامئم هندوسـية

انتشار ما دون ذلك من العدوان من السب والشتم والرضب يف الطرقـات وإرسـال رسـائل 

  .إلخ.. التهديد

عىل الدخول يف ، لرتهيب بكافة الوسائل  أجربت أمريكا كافة دول العامل بالرتغيب وا

 وسـفراؤهم الدبلوماسـيون و )كولن بـول(حملتها ملكافحة اإلرهاب وقام وزير خارجيتهم 

فجابوا العامل يعقدون املعاهدات األمنية واالتفاقيات البوليسـية هنـا وهنـاك يف ، األمنيون

مية بالتعاون الكامل يف  وألزمت أمريكا حكومات الدول العربية واإلسال.كافة أقطار األرض

حتى رصح بعـض رؤسـاء الـدول العربيـة بـذلك . الحملة تحت تهديد السطوة العسكرية

 ...كرئيس اليمن ومرص

  كام رضبت أمريكا بعرض الحائط بكافـة األصـوات املعرتضـة عليهـا مـن مـنظامت 

ضـني عـىل حقوق اإلنسان أو الهيئات الدولية أو أعيان الشخصيات العامة رغم كـرثة املعرت

 ، وسوء معاملتها لألرسى واملوقوفني،تجاوزها لكافة القوانني الدولية ولوائح حقوق اإلنسان

 وبفضـائح سـجنها التـاريخي يف ،واستهتارها خالل عملياتهـا العسـكرية باملـدنيني وقـتلهم

فتجاهلت كل ذلك برصف النظر عن مصدره سواء كان مـن بـالد املسـلمني أو ..غوانتانامو

 . من الدول الحليفة لها أو حتى من داخل أمريكاأوروبا أو
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 :انطالق الحمالت الصليبية الثالثة نحو احتالل الرشق األوسط .4

ثم اعتذر ببالهـة معلـال  ذلـك ، فقد رصح بوش بذلك علنا وأنه بصدد حرب صليبية

و ألسـنة معاونيـه وكـذلك  ترصيحـات الـوزراء ،  ثـم توالـت زالت لسـانه.بأنه زلـة لسـان

ـادا ـاتو ـبـذلكت العـسـكرية ـلـبعض والقـي  ناهـيـك ـعـن آالف املـقـاالت الـصـحفية ،دول الـن

وهـكـذا ـبـدت البغـضـاء ـمـن أـفـواههم وـمـا تخـفـي . .والترصيـحـات ـمـن مختـلـف املـصـادر

 .صدورهم أكرب

واتخذت أمريكا من مرشوع احتالل العراق بداية لربنامج إعادة رسم خارطة املنطقة 

 مشاريع لتقسيم بالد الشـام والعـراق ومرص بل تكشفت معلومات عن..سياسيا وجغرافيا

 حيـث يتـزامن هـذا مـع برنـامج .واحتالل بعضها مبارشة..والسعودية وحتى تركيا ة إيران

 وقـد تـدرجت .أمرييك كبري للسيطرة عىل وسط آسـيا انطالقـا مـن أفغانسـتان وباكسـتان

ىل الرشق أمريكا بانتحـال األعـذار الواهيـة مـن أجـل احـتالل العـراق كبوابـة للزحـف عـ

 ، وانتهـاء بتـدمري أسـلحة العـراق للـدمار الشـامل،بدءا من رضورة إسقاط صدام، األوسط

 ..ولست هنا بصدد التأريخ لتفاصيل ما يجري وهو معلوم.. التي مل يعرث عليها

ويكفي أن أقول أن كل التفاصيل تشري بوضـوح إىل حملـة احـتالل صـليبية تقودهـا  

يتعـاون فيهـا كافـة دول النـاتو األوروبيـة وروسـيا وحلفـاء و، أمريكا وبريطانيا وإرسائيـل

 كـل هـذا .أمريكا يف املنطقة وعىل رأسها الهند وتركيا و الباكستان وحكام البالد اإلسـالمية

 .وسط صمت وبالدة دولية مخيفة

 :توسيع حلف الناتو ورفع شعارات الحمالت الصليبية .5

 دولة أوروبيـة 19ة بوش ورؤساء  برئاسم2002- 11عقد حلف الناتو مؤمتره يف شهر 

 بعد أن عرض ضم روسيا يف مؤمتر آخـر قبيـل ،من أجل ضم عدة دول من أوروبا الرشقية

 خالل الحفل بـأن )اليميني الصليبي(رئيس وزراء أسبانيا ) أثنار(حيث رصح .  بضعة أشهر

ىل يف إشـارة واضـحة إ، دخول روسيا يف الحلـف يعـزز الهويـة والـروح العقائديـة للحلـف

  .التوجه الصليبي
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وهكذا يتجهز العامل الصليبي اليوم برئاسة أمريكا وعضوية أوروبا الغربية ومن لحق 

ية الثالثة التـي ابتـدأت بهم من أوروبا الرشقية لبدء املرحلة الرئيسية من الحمالت الصليب

حيـث يتحـرك النـاتو .بعد تفكيك اإلتحـاد السـوفيتي، بحرب عاصفة الصحراءم 1990عام 

زعامة أمريكا يف هذه الحملة نحو الرشق األوسط  بعـد أن وصـل عـدد أعضـائه  مطلـع ب

 . معظمها أوربية، دولة26ليصل أعضاؤه إىل ) م2004(

 :توسيع اإلتحاد األورويب عىل أسس صليبية أيضا .6

إبـراز ،  والالفت للنظـر أيضـا. وذلك بإدخال باقي دول أوروبية الرشقية فيه تدريجيا

ة لإلتحاد األورويب برفض عضوية تركيا يف الحلف رغم استجدائها عىل بابـه الهوية املسيحي

 فقد أرجأ اإلجـتامع األخـري .ورغم علامنية حكومتها وذلك ألن شعبها مسلم. لعدة سنوات

وقـد . م2004بحث عضويتها إىل أواخـر ، )الدامنرك(برئاسة م 2002-12لإلتحاد خالل شهر 

إن اإلتحاد األورويب يضم (:   السبب برصاحة بقوله)تانديس(أوجز الرئيس الفرنيس األسبق 

وقد أصبح تعداد . )وإننا إن قبلنا تركيا فيجب أن نتساءل عن حدود أوروبا، دوال مسيحية

 ! مليون نسمة 450سكان دول اإلتحاد األوريب اآلن 

 : انطالق الربنامج اليهودي التلمودي الكبري .7

ـة ـمـن  وـحـدة الـصـف السياـسـية والدينـيـة و برعاـيـة ـشـارون اـلـذي يتـحـرك يف حاـل

 وطـرد ،الذي يشتمل عىل هدم املسـجد األقىص، االجتامعية يف إرسائيل حول هذا املرشوع

ما تبقى من العرب الفلسطينيني بعد إحداث مجـازر مروعـة فـيهم كـام ينبـئ بعـض مـا 

 .يترسب من أخبار

ة فقد جـاء اليهـود بشـارون الـذي رئـس حكومـة وحـدة وطنيـة مـن أجـل مواجهـ

، م2000منـذ عـام ، اإلنتفاضة التي انطلقت برشاسة وانتقلت إىل املواجهة املسلحة لليهود

 قتيل ومئات الجرحى من 400وتبنت أسلوب العمليات االستشهادية التي أودت بأكرث من

 .اليهود عرب نحو سبعني عملية استشهادية حتى اآلن 



90 
 

ينيني عىل يد الجيش اليهودي وتجري هذه األيام سلسلة من املجازر الرهيبة للفلسط

 وتعاون عريب خياين والسـيام .وصمت دويل مخز، وأورويب مبطن، وسط دعم أمرييك علني

 ويبـدو التنـاغم كـامال بـني املرشوع الصـهيوين الـذي يقـتيض .من حكـومتي األردن ومرص

حضورا أمريكيا وصليبيا كبريا من أجل دعـم التحـرك العسـكري للجـيش اإلرسائـييل قليـل 

ودعام ،  وبني املرشوع الصليبي الذي يقتيض تعاونا إرسائيليا عىل الصعيد العسكري.عددال

 .يهوديا عامليا عىل الصعيد املايل والسيايس واإلعالمي

 :   انعدام أي معارضة دولية لهذه الهجمة والغطرسة األمريكية الصفيقة .8

 وأملانيـا وفرنسـا م إال شذرات تنطلق عىل استحياء من بعض الدول مثل الصنيالـلـه

،  مواقـف ميكـن اعتبارهـا متثيليـات دبلوماسـية.وبعض املواقف الروسية بني الحني واألخر

وسعي لحصة أكرب يف قصعة املسـلمني التـي ترشف أمريكـا ، ومظاهر متلمل وإثبات وجود

 واألدلـة كثـرية واليتسـع املجـال .أكرث من حملهـا عـىل محمـل الجـد، عىل توزيع حصصها

  .هنامبزيد من التحاليل السياسية لالستفاضة 



91 
 

 : بعد أحداث سبتمرب أحوال العرب واملسلمني يف ظل هذا الوضع الدويل 

 عىل الصعيد الرسمي لحكومات الدول العربية واإلسالمية .1

فقد لخصت آخر مؤمترات للقمة العربية واإلسالمية يف ظـل عـامل مـا بعـد  سـبتمرب 

بعـد طـول ، مـن كـل تلـك اإلجتامعـات املخجلة فقد انفـض املـؤمترون.الحال بكل وضوح

 :خالف  ولسان حال األمة يقول

 ال يالم الذئب يف عدوانه

  ِإن يك الراعي عدو الغنم

 : فكان أبرز ما فيه ويف أهدافه،2002فأما مؤمتر القمة العربية الشهري عام 

، )بـد العزيـز بن عالـلـهاألمري عبد (تبني الدول العربية ملبادرة ويل العهد السعودي 

مقابـل انسـحابها مـن األرايض التـي ، والتي عرض فيها عىل إرسائيـل تطبيعـا عربيـا كـامال

 .1967احتلتها سنة 

 فقد اقتحم الجـيش .وقد جاء رد إرسائيل مبكرا حتى قبيل انفراط اجتامعات املؤمتر

داريـة ونفـذ مجـازر واسـعة طالـت البنيـة اإل! اإلرسائييل الضفة الغربيـة وأعـاد احتاللهـا 

والبنية التحتية للمنظامت الفلسطينية مخلفة مئات ،واألمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية

  . كام دمرت مخيامت بكاملها.الضحايا األبرياء وآالف األرسى

 ورفضـت نصـفها وهـو .وأما عن مبادرتهم فقد قبلت إرسائيل نصفها وهـو التطبيـع

وذلـك ،  ومملكته السـعوديةالـلـه عبد  وأحرجت صاحبها.االنسحاب املطلوب مقابل ذلك

بطلبها منه أن يزور إرسائيل أو يسمح لرئيسها أن يزوره يف السـعودية ملناقشـة املبـادرات  

 !!.إن كان جادا 

فعـدا عـن ، وأما مؤمتر قمة منظمـة الـدول اإلسـالمية الـذي تـاله بعـد وقـت قصـري

فقـد خـرج ، ين عينـتهم أمريكـاترحيبه بوفد أفغانستان الجديد من املرتدين والعمالء الذ

 :املؤمتر مبقررات شبيهة ومن ذلك
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تأييد املبادرة السعودية التـي صـارت عربيـة مـن أجـل التطبيـع مـع اليهـود والتنديـد  -

 .دون طرح أي مقابل لذلك، األجوف بعدوان اليهود

 .خذالن فلسطني والقدس وعدم تقديم أي مرشوع جدي ألجلها -

فحة اإلرهاب والتأكيد عـىل أن اإلسـالم الـذي ميثلـه الحكـام تأييد الحملة األمريكية ملكا -

املي  وهو املسـمى العـ،)العنف واإلرهاب( دولة إسالمية ينبذ 52املرتدون ألكرث من 

 !.الجديد للجهاد وحق املقاومة

 ..2001وما يزال الوضع العريب واإلسالمي يف تدهور منذ سبتمرب 

يام تركيـا و الباكسـتان ودول الخلـيج فقد وضعت الـدول العربيـة واإلسـالمية والسـ

واألردن أراـضـيها وبحارـهـا وـسـامءها وجيوـشـها يف خدـمـة الحمـلـة األمريكـيـة الربيطانـيـة 

 حيث تدفق مئـات آالف الجنـود ومئـات الطـائرات وحامالتهـا والبـوارج .الحتالل العراق

وسـوريا  وسط إعالنات أمريكية عـن رضب إيـران .والسفن واملعدات الحربية إىل املنطقة

 أن ،ووصلت الصفاقة و االبتزاز. .ولبنان وتقسيم السعودية والتجهيز لنزع سالح الباكستان

ترسب أمريكا معلومات عن نيتها االستيالء عىل جميع الودائع املالية للحكومة و املواطنني 

 وهي مبـالغ خرافيـة مـن مرتبـة مليـارات املليـارات مـن .السعوديني يف البنوك األمريكية

 .وذلك بدعوى دعم اإلرهاب، الراتالدو

ومل تزد هذه األحوال الحكومات اإلسالمية إال انبطاحا وارمتاء عىل أعتاب باب البيت 

وأدارت ، ثم استضافت قطر قيادة القوات األمريكية التي نقلت من فلوريدا إليها. .األبيض

رات عسـكرية مـع وأما الجيش األردين فقد أجـرى منـاو.. أمريكا غزو العراق من  أراضيها

أربع آالف جندي أمرييك يف املنطقة املمتدة مـن خلـيج العقبـة إىل حـدود العـراق قبيـل 

 ثم تكشفت األنباء عن عبور القوات األمريكية للعراق من غربـه عـرب األردن .الغزو بقليل

 وتغيـب معظـم رؤسـائها ، وقد أيدت دول الخليج كاملة الحرب عمليـا سـاعدت فيهـا!... 

   تهرـبـا ـمـن مـسـؤولية،مجـلـس التـعـاون الخليـجـي قـبـل أـيـام منـهـا يف قـطـرـعـن ـمـؤمتر 

 مساحتها الشاملية كمنطقـة عسـكرية أمريكيـة  % 60 ووضعت الكويت .املواقف املعلنة
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حيـث عـرب منهـا أكـرث مـن !!للتدريب والخدمات اللوجيستية للجيش األمرييك الربيطـاين 

ـافة إىل 1400.000 ـرييك باإلـض ـدي أـم ـاين ج45.000 جـن ـدي بريـط ـاقي . ـن ـا الـب ـرك ثلثـه وـت

وـطـار بـشـار األـسـد رـئـيس ـسـوريا إىل لـنـدن والعواـصـم . .الـسـرتاحة و اـسـتجامم الجـنـود 

األوروبية ليطمنئ عىل حفظ عرشه من االهتزاز وسط زالزل حرب العراق ونريان اإلنتفاضة 

و . .شـنطنوحركت إيران  املعارضة الشيعية العراقية  بني طهران ولنـدن ووا. .يف فلسطني

تابعت باكستان كسـائر حكومـات الـبالد اإلسـالمية تصـيد املجاهـدين العـرب والطالبـان 

 ..وتسليمهم ألمريكا

ودخل جنودها فيها وتربوا ما علـو ، ودخلت عاصمة الرشيد، ثم غزت أمريكا العراق

ن وترخيص دويل م،  ثم أعلنت أمريكا وضع العراق تحت اإلحتالل بتأييد من أوربا،..تتبريا

وفرضـت االعـرتاف بهـا قرسا عـىل الـدول ، ثم عينت فيـه حكومـة عميلـة! مجلس األمن 

 ! والجامعة العربية ، العربية

 إليـه فيـل انعقـاد القمـة العربيـة برئاسـة )بن عيل(ثم استدعى بوش رئيس تونس 

 ثـم! وأمىل عليه األوامر األمريكية لينقلها لباقي أمثاله مـن الرؤسـاء العـرب ، بالده بشهر

بسبب عـدم تنسـيق مـواقفهم تجـاه إمـالءات ، اجتمع وزراء الخارجية العرب و تشاجروا

تحـت ضـغط الشـارع العـريب ليـتمخض عـن ، 2004ثم اجتمع مؤمتر القمة العريب ، بوش

 !!فتمخضوا ولو يلدوا لنا حتى فأرا ، الفراغ املنتظر

ه  وهرولته خلـف ليتابع كل زعيم لهاثه عىل حد، وهكذا أعلن النظام العريب إفالسه

والعامل املشرتك بني الجميع هو السباق يف مكافحة اإلرهاب إرضـاء ألمريكـا ! إدارة بوش 

 . وسيد البيت األبيض

وـمـا ـتـزال اإلـسـتخبارات العربـيـة ، 2004وـهـا نـحـن نـشـارف ـعـىل نهاـيـات 

يف ، األمريكيـة) CIA(والـ ) FBI(واإلسالمية تعمل جنبا إىل جنب مع ضباط الـ 

من سـوريا إىل مرص إىل املغـرب إىل الجزائـر ، رهاب اإلسالم واملسلمنيمكافحة إ

ـرب ـرة الـع ـودان إىل جزـي ـونس إىل الـس ـلمني..إىل ـت ـالد املـس ـاقي ـب ـل . .إىل ـب  الـك
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 ...ويحتاج استقصاء تأريخ وتسجيل ما يجري إىل مجلدات كثرية. .يف خدمة أمريكا اليوم

 :وأما عىل صعيد الصحوة اإلسالمية .2

ـابع أل ـبابها وـصـحفهافاملـت ـا وـش ـا وأحزابـه ـار قادتـه ـا وأخـب ـرى إال . .خبارـه ـاد ـي ال يـك

 واسـمع .والقيل و القال يف مجالسـهم ونـدواتهم ومقـابالتهم عـىل الفضـائيات، الجدليات

مـع يشء مـن نقـد األمريكـان عـىل ، عجبا من تفسريات نصـوص الـدين يف نبـذ اإلرهـاب

ع يشء مـن الطبطبـة عـىل أكتـافهم و مـ، والتنويه والتعـريض بحكـام املسـلمني، استحياء

 وفتش عن قيادات الصحوة يف مقاعد الربملانـات املرشكـة املرشعـة مـن .مراعاة مشاعرهم

الخائنـة ، الـلـه ويف مناصب الوزارات يف حكومات الكفر الحاكمة بغري ما أنزل .الـلـهدون 

و ، )! الـدميقراطيني اإلسـالميني( وتوقف أمام أعـذار هـؤالء الـدعاة .هلل ورسوله و املؤمنني

 : لتتذكر قول املتنبي.دعاوى اإلصالح والتدرج والرتيث والتعقل

 يرى الجبناء أن العجز عقٌل

 ِوتلك خديعة الطبع اللئيم

وفتش يف ثناياهـا عـن كلمـة حـق تـتلجلج ، وتابع مقابالتهم عىل شاشات التلفزيون

حتى ال تحسب علـيهم دعـام . .قوقد أذابوها يف برميل من الكالم الفارغ والتدليس والنفا

ويكشفون عن ، وأجهزة الرقابة واإلستخبارات يحصون األنفاس. فأمريكا باملرصاد. لإلرهاب

، أصـولية.. والتهمـة جـاهزة.وينبشـون األرسار مـن قعـر الصـدور، الخواطر وراء الكلـامت

 !!  فانتامء للقاعدة.فتأييد لإلرهاب، فتطرف، فتشدد

 وتـذاب . والـدماء يف الرشايـني.مـد الحسـابات يف البنـوكفتج! وهناك تقع الواقعـة 

 . . ويعاد تجميعها عىل كهرباء أجهزة التعذيب املستوردة.األجساد تحت سياط الجالدين

وما ألحد بهذا اإلعصار األمرييك الهـائج ملكافحـة اإلرهـاب اليـوم قبـل وال 

 وال قبتـه ، ليل وال تكفي لحية الداعية املقصوصة إىل ما قبل حد النتف بق.طاقة

 



95 
 

وال ، األوروبـيـة  و البدـلـة األنيـقـة ـعـىل الـطـراز الـغـريب الـحـديث) الكرافـتـة(وال ، البيـضـاء

 ! إلثبات اإلعتدال ، املشاركة يف الدميقراطية والدعوة إليها

 والـدين عنـد قيـادات الصـحوة .فعمالء أمريكا واستخباراتهم باملرصاد عىل كل حال

 :رإىل حد ما قاله الشاع. .يرس

 ويتسـع عنـدهم ملـا يعرضـون منـه ).قد احتوى مسيلمة...وهذا الدين لفرط يرسه(

  !!)الشفافية(. .ملفقا تحت دعوى اإلعتدال وأعذار الحنكة السياسية وآخر اإلخرتاعات

 ! من غري أن يفهمونا من هو هذا اآلخر؟ !!. )احرتام اآلخر(و

 :وأما أحوال األمة اإلسالمية وشعوبها بعد سبتمرب .3

من املفارقة أين سمعت فيام كنت أكتب بعض أوراق هذا الكتـاب أصـوات إطـالق ف

وتحريت ألنه ال يتوقع أن تكون . .الرصاص و انفجارات األلعاب النارية واملوسيقى والصياح

. .ونزلت استطلع الخـرب! أو أن الهند قد انسحبت من كشمري !!.. القدس قد تحررت فجأة

إنـه عيـد رأس ! م2003بدخول السنة النرصانية الجديـدة ) املسلمني(لقد كانت احتفاالت 

 !   وجن جنون البقر ، لقد دقت الساعة الثانية عرش.السنة امليالدية

 وال شـك أنهـا كانـت ليلـة حفـالت ورقـص وخمـر .ودخلت صبيحة السنة الجديـدة

 وال شك أن حكوماتهم وأجهزة إعالمهـم قـد قـدمت لهـم كـل) ! املسلمني(ودعارة ملاليني 

 .وسائل الفساد ومستلزماته

ال تشـري وقـائع املسـلمني هـذه األيـام إال إىل مزيـد مـن التيـه والضـياع . .وباختصار

 ..والهزمية والبوار

 وذلك حق . عليه وسلم وما برشالـلـهوما وعد رسوله صىل ،  تعاىلالـلـهولوال األمل ب

 .وأمل اإلميان الـلـه ولكنها نعمة .وانطفأ األمل،  النقطع الرجاء.وال ريب

 !  ما الذي يلزم هذه األمة بعد حتى تتحرك للجهاد ؟الـلـهفام أدري و
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ومـاذا أكـرث مـن انتفاضـة ! فامذا أكرث من استغاثة القدس ونداء مسجدها األقىص  ؟

ومـاذا أكـرث مـن أخبـار ! وماذا أكـرث مـن أفغانسـتان ومـا أعطـت ؟! األقىص وما قدمت ؟

ة وكوسوفو وما عانت ؟ ومـا تضـعه وسـائل اإلعـالم يف كـل والبوسن! الشيشان وما أبلت ؟

 !بيت من أخبار البالء يف املسلمني يف كل مكان؟

ومشـهد .. !ا أكرث مـن دوي انفجـارات سـبتمرب؟وماذا يهز كيان األمة ويحرك وجدانه

صقور اإلسالم وشهدائه ميزقون رمز استكبار أمريكا وجربوتهـا ويقتحمـون نـريان االنفجـار 

 الطاهرة ؟ وماذا أكرث من مشـهد خمسـة وعرشيـن صـبية مـن نسـاء وأرامـل بأجسادهم

 يجاهدن يف قلب موسكو ؟ .وقد حزمن املتفجرات  عىل أجسادهن، الشيشان يف عمر الورد

وماذا يثري الوجدان أكرث من صور أطفال فلسطني تقل أعامر بعضـهم عـن السادسـة 

هـود ؟ ومـاذا أكـرث مـن مشـاهد يواجهون الدبابات ويجـرون خلـف جنـود الي، من العمر

اإلنزاالت األمريكية والربيطانية العسكرية الحاشدة يف بالد املسلمني واإلعالنات عن تـدمري 

 وماذا؟ ! ؟وماذا! العراق وبرامج احتالل البالد والعباد؟ 

ماذا أكرث من مشاهد املوت والدمار والخزي  واملصائب تضعها شاشات التلفزيون يف 

 فيشاهدونها ويتنقلون بينها وبـني األفـالم الخليعـة والرسـوم . املسلمنيكل بيت من بيوت

ـة ـةاملتحرـك ـات الرياـض ـاء ومبارـي ـروض األزـي ـيقى ودور... وـع ـرقص واملوـس ـالت اـل ات وحـف

 !..؟)ستار أكادميي(مسابقات الـ 

 ران ـعـىل قـلـوبهم ـمـا ـكـانوا  ـكـال ـبـل.. وتعفـنـت الـضـامئر. .لـقـد ماـتـت النـفـوس

 .يكسبون

ساكن إال من بعض املظاهرات هنا وبعـض صـياح الشـجب . .سالمي بليدفالشارع اإل

ولعله يتحقـق مـا يتخـوف ،  كبريالـلـهواألمل يف موعود ، ومل تبد بعد بوادر الحركة، هناك

منه الفراعنة وينـذرون منـه أمريكـا اليـوم مـن أن غزوهـا للعـراق وحمالتهـا العسـكرية 

 .مواألمنية ستخصب تربة اإلرهاب عىل حد زعمه
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 . أن يصدق فألهم ويخيب مسعاهمالـلـهفنسأل 

يجـب أن نـذكر أن بـذور للمقاومـة ، ومن باب اإلحاطـة بتوصـيف واقـع املسـلمني

 .تنتعش هنا وهناك عىل شكل عمليات محدودة ومبادرات فردية رشقا وغربا

، واملنـاخ الثـوري يسـخن، ولكن االستياء عارم  والجو مشحون! قليلة هي املبادرات 

 ثم بفضـل جـربوت األمريكـان ورشاسـة حقـد الـلـهبفضل ،  بوصوله لحرارة الجهادويبرش

وجشع الحمالت الصليبية وبفضل انكشاف عورات الفراعنـة وسـقوط آخـر أوراق ، اليهود

 .التوت عنها

شـمس يكـاد مل يبـق مـن الـدليل عـىل بزوغهـا ;  شمس األمل هذه الصحوة النخبية

 ملعان األمل يف صفحات الوعي هذه ال شك وبصيص .صادقةاألكيد إال أنوار فجر البشائر ال

َوـعـد ( َ َ اـلـذين آمـنـوا ـمـنكم و عمـلـوا الـصـالحات ليـسـتخلَفنهم يف اْألرض كَــام الــلــهَ ْ ْ ِْ َ ِ ُ َّ ْ ُِ ِْ َ ْ ََ َ ُ َِّ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ َ

ْاستخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهـم ديـنهم الـذي ارتىض لهـم ْ ُ ْ ُْ ُ َُ َّ َ َ َّ ََ َ ِ ِ َِ َِ َِّ ْ َِّ ََ ُ َْ ِ َ ْ َ ِ وليبـدلنهم مـن بعـد ْ ِْ َ َْ ْ ُ َّ َ َِّ َ ُ
َخوفهم أمنا يعبدونني ال يرشكُون يب َشيئا ومن كََفـر بعـد ذلـك فأولئـك هـم الَفاسـُقون َِ ِْ َ َ َُ ُْ ِ ُ َ َ َ ُْ َْ َ ُ ََ ْ َ ًْ ًْ ُِ ِ َْ ِ َ َ ِ ِ ْ( 

ِونريد أن مَنُن عـَىل الـذين استضـعُفوا يف اْألرض ( : العظيمالـلـهوصدق  ،) 55:النور( ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َِّ َّ َ ْ َ ُ ِ ُ ْونجعلهـم َ ُ َ َ ْ َ َ
َأمئَّة ونجعلهم الوارثني  ِ ِ َ ْ َُ ُ َ ْ َ َ ً ِ َومُنَكن لهم يف اْألرض ونري فرعون وهامان  و  جنودهام منهم ما * َ َ َْ َ ْ ُْ ُْ ُِ ُ ََ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِ ِ ُ ِ َ ِ َ َ ِّ

َكَانوا يحذرون ُ َ ْ َ   .)5: القصص( )ُ

ُحتى إذا استيأس الرس( :فقد قارب حال الصابرين ما يبرش بالفرج ْ َُّ َ َ ْ َ ََّ ُْل وظنوا أنهـم قـد ِ َ ْ ُ َّ َ ُّ َ َ
َكُذبوا جاءهم نرصنا فنجي من نَشاء وال يرد بأسنا عن الَقوم المجرمني َ ُِ ِِ ْ ُ ِّ َُ ْ ِْ ْ ِ َ ْ َ ُ َ ُُّ َ ُ ََ َ َْ َ َ َ ُ ْ ْ  ).110 :يوسف( )ُ

فخالصة واقع األمة اليوم هو ما قدمنا وسط دوامة فساد الصـليبيني يف األرض وعلـو 

ِ غالالـلـهَو( .اليهود الكبري فيها َب عَىل أمره ولكن أكْرث الناس ال يعلمونَ ُ َ َْ َ َِ َّ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ْ َ   .)21: يوسف ()ٌ
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 :الجهاديني بعد سبتمرب أحوال .4

بـل .. فالتيار الجهادي بكامل طيفه عىل صعيد الجامعات والقيادات والرموز واألفراد

ارص  ميرون يف هذه األيام بأشد محنة مـرت عـىل التيـار الجهـادي املعـ،وكل مؤيد ومنارص

 وذلك بسبب الحملة الظاملة التي تشنها أمريكا تحت شعار ،منذ انطالقه قبل أربعني عاما

 .)مكافحة اإلرهاب(

لقد مرت جامعـات جهاديـة عديـدة عـرب مسـريها بأزمـات ومالحـم ومصـائب بالغـة 

ولكـن محنـة ،  يف سوريا وتـونس وليبيـا والجزائـر ومرص وغريهـاقبيل ما حصل من ، الشدة

تختلـف مـن حيـث اتسـاعها وزخمهـا ، كـام يسـمونها، ملية الحالية عىل اإلرهابالحرب العا

و جيشت لها حلفاءها من دول النـاتو وغـريهم مـن ، فقد افتتحتها أمريكا. وحجم خسائرها

لقد وصلت هذه الحملـة .   ومن قوى الردة املتمثلة بحكام املسلمني وأجهزة قمعهم،الكفار

 التـي ،يث دمرت أمريكـا اإلمـارة اإلسـالمية يف أفغانسـتانح. إىل ذروتها بعد أحداث سبتمرب

حيث قتل املئات من كوادر التيـار . شكلت املالذ األخري لنخبة  الجامعات الجهادية وكوادرها

 مجاهد من 600ثم أتبعت أمريكا ذلك بأرس أكرث من . الجهادي يف معركة الدفاع عن اإلمارة

كـام ألقـت القـبض بالتعـاون مـع . تهم إىل سـجونهايف باكستان ونقل، مختلف البالد العربية

 وأدرجـت عـىل ،حلفائها من الكفار واملرتدين يف بالد املسلمني وغريها عىل عدة مئات أخرى

 لتطـارد عنارصهـا يف ،قامئة اإلرهاب عرشات الجامعات الجهادية من مختلف بالد املسـلمني

والسيام رمـوزه وقياداتـه وقـدماء  حيث دخل من تبقى من عنارص الجهاديني ،كل بالد الدنيا

كوادره يف حالة من الشتات والترشيد واملطـاردة بفعـل أكـرب حملـة أمنيـة عامليـة يشـهدها 

 عليه وسلم املـؤمنني يف الـلـه صىل الـلـه حتى صاروا إىل حال يذكر مبا وصف رسول ،التاريخ

واستقصـاء . )ليـهثـم يفشـوا الظلـم حتـى ال يجـد املـؤمن ملجـأ يـؤوي إ(آخر الزمان بقوله 

تفاصيل ما حل مـن نكبـات وعنـاء باملجاهـدين الـذين وقفـوا ألمريكـا وحلفائهـا باملرصـاد 

يحتاج إىل مجلد كبري يروي أروع قصص الثبات والتضحيات ، يدافعون عن هذه األمة ودينها

  .والعناء التي نزلت بهم وبنسائهم وأطفالهم و ذويهم وبكل من آواهم ومد يد العون إليهم
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وعىل كل حال فلسان حال من تبقى يلهج بالثبـات . وال يسمح املجال هنا بالرسد واإلطالة

 ..والعزم والتحدي
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 الفصل الثاين

 أحكام رشعية يف هذا الواقع

 
َوكَذلك نُفصُل اآليات ولتستِبني سِبيُل ا :  تعاىلالـلـهقال  َ َ َْ ِ َِ َِ َْ ِّ َ َلمجرمنيَ ِ ِ ْ ُ ْ  )55:األنعام( 

َوإذ أخذ  :  تعاىلالـلـهوقال  َ َ ْ ِ َ ميَثاق الذين أوتُـوا الكتـاب لتبيننـه للنـاِس وال الـلـهَ َّ َّ ُِ ِ ِ ُِ ِّ َ ُ ََ ْ َّ ََ ُ َ

ُتَكْتمونَه ُ ُ  )187:آل عمران(  

 
TTTTT 
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 الفصل الثاين

  أحكام رشعية يف هذا الواقع

ر أن أحكام الرشيعة تقرر أن الجهاد يكون فرض عني عىل كـل مسـلم نعتقد باختصا

 . هذا ما تقرره أحكام الرشيعة.يف مثل هذا الواقع اليوم

 مـن )الجهاد املسـلح هـو الحـل(كام أن العقل واملنطق والفهم السليم يدل عىل أن 

 .أجل وضع حد ألزمات هذا الواقع

. الـلــهني الشـمس كـام سـنبني إن شـاء فأما األدلة الرشعية عىل ذلك فهي أوضح من ع

 وال نورد األدلة العقلية واملنطقية .فالجهاد فرض عني اليوم عىل كافة املسلمني من وجوه كثرية

 الـلـه والعياذ ب– وإفحام من ال تكفيه األحكام الرشعية للقناعة ،عىل ذلك إال من باب التأكيد

 الـلــهوال اختيار مـع اختيـار ،  مع رأي الرشع و إال فاملقرر من أساسيات العقيدة أن ال رأي–

َوما كَان لمؤمن وال مؤمنة إذا قىض ( :ورسوله كام قال تعاىل َ َ ِ ٍ َ ِ ِ ِْ ُْ ََ ٍَ ُ ُ ورسوله أمرا أن يكـون لهـم الـلـهَ َُ َ َُ ُْ َ ََ ًَ ْ ُ ُ
ِالخريُة من أمرهم ومن يعص  ْ َ َْ َْ ْْ ِ ِِ َ َ َ ِ ً ورسوله فَقد ضلَّ ضالالً مِبيناالـلـهْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ   )36:األحزاب( ) َ

 وهـذه القـوى املرتـدة ، فاملقاومة العامـة لهـذا اإلحـتالل األجنبـي الكـافر:هذه هي الحقيقة

، هـي فـرض واجـب تقـرره الرشيعـة اإلسـالمية، املتعاونة معه والرازحة عىل صدور املسلمني

  كام هو الحال يف كل أمر حيث تتوافـق أدلـة الرشع القـويم.وحقيقة يقتضيها العقل السليم

 .مع مقتىض العقل السليم يف كل زمان ومكان

فهناك أحكام رشعية هامة تتعلق بواقع املسـلمني اليـوم يجـب عـىل علـامء اإلسـالم 

 تـاركني تفصـيل ، نذكر هنا أهمها بغيـة اإلختصـار،وقيادات الصحوة والجهاد بيانها للناس

 . إىل الجزء الثاين من هذه املوسوعةأداتها

 :دلة الرشعية من أحكام يف واقع املسلمني اليوم ما ييلفإن من أهم ما تقرره األ

 .ـبـالد اإلـسـالم الـيـوم يف حاـلـة اـحـتالل مـبـارش أو ـغـري مـبـارش ـمـن قـبـل األـعـداء: أوالً

 .وجهادهم فرض عني عىل املسلمني باإلجامع

 .مغلوب عىل أمرهاحكومات بالد املسلمني اليوم : ًثانيا
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 .وتوجب قتاله

 :يشء من التفصيل يف أدلتهاولنتناول هذه األحكام ب

 وجهاد الغزاة اليـوم ، بالد اإلسالم يف حالة احتالل وعدوان وغزو من قبل األعداء:أوالً

 :فرض عني عىل املسلمني باإلجامع

 فإنـه قـد صـار مـن )واقـع املسـلمني اليـوم(كام أثبتنا يف الفصل األول تحت عنوان 

لهـا مـن أقصـاها إىل أقصـاها محتلـة إمـا أن بالدنا ك،املسلم به اليوم لدى كل عاقل مبرص

مع تواجد عسـكري كثيـف ،وإما بالنيابة من قبل نوابهم املرتدين. مبارشة من قبل األعداء

مـع احـتالل اقتصـادي كامـل عـرب سـيطرة .للصليبيني بانتشار قواعدهم يف جميع أرجائهـا

 .وبانتشار شبكات استخباراتهم ومراكزهم األمنية.االحتكارات اإلقتصادية

فقـد . وهاهي أمريكا اليوم تعيـد احـتالل العـامل اإلسـالمي مـن جديـد جهـارا نهـارا

 وهـاهي قـد . وبسطت سـيطرتها عـىل باكسـتان ووسـط آسـيا.احتلت أفغانستان مبارشة

ووزعت  مئات آالف الجنود يف جزيرة العرب وتركيا وجنوب الشـام فضـال ، احتلت العراق

شـامل أفريقيـا ومـا حـول هـذه املنـاطق مـن عن مـا تـنرشه يف مرص والقـرن اإلفريقـي و

وهاهو بوش يعلن أنه يقود عىل بالد املسلمني حملة صليبية ومعه حلفائه يف حلف .بحار

 ،التـي تحتـل فلسـطني) إرسائيـل(الناتو من الـبالد األوروبيـة باإلضـافة للحليـف الـرئييس 

 .وتستعد لهدم املسجد األقىص وطرد من تبقى فيها من املسلمني

م الرشيعة يف مثل هذه األحوال؟ وماذا تفرض أحكام الدين عىل كـل مسـلم فام حك

 تجاهها؟

وهـي ثابتـة بتـواتر اآليـات يف .  عـىل املسـلمنيالـلــه فرضها ،الجهاد عبادة وفريضة

 عليـه وسـلم مبـا يغنـي عـن إيـراد الـلـه صىل الـلـه واألحاديث يف سنة رسول الـلـهكتاب 

 . تذكر وأكرث من أن تحرص فهي أشهر من أن ،الشواهد هنا
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 فقهاء الحنفية: أوالً

وفرض عني إذا هجم العدو عىل ثغر مـن :[  238 ص3قال ابن عابدين يف حاشيته ج

فأما من ورائهم ببعـد مـن العـدو فهـو .  فيصري فرض عني عىل من قرب منه،ثغور اإلسالم

قـرب العـدو عـن فإن احتيج إلـيهم بـأن عجـز مـن كـان ب. فرض كفاية إذا مل يحتج إليهم

 فإنـه يفـرتض عـىل مـن ، ومل يجاهـدوا،أو مل يعجزوا ولكـنهم تكاسـلوا. املقاومة مع العدو

إىل أن يفـرتض عـىل جميـع ،  وثـم وثـم، ال يسعهم تركه، فرض عني كالصالة والصوم،يليهم

 .إهـ] أهل اإلسالم رشقا وغربا عىل هذا التدريج

وكذلك ابـن نجـيم يف البحـر . 72 ص7جومبثل هذا أفتى الكاساين يف بدائع الصنائع .

 .من أمئة األحناف. وكذلك ابن الهامم يف فتح القدير. 191 ص5الرائق ج

 عند املالكية: ًثانيا

أي : ويتعـني الجهـاد بفجـئ العـدو [:174الجزء الثاين ص .  جاء يف حاشية الدسوقي

 ويخرجون ولو ً،اصبي أو ًعىل كل واحد وإن امرأة أو عبدا) أي مفاجأة(توجه الدفع بفجئ 

 ]. منعهم الويل والزوج ورب الدين

 عند الشافعية: ًثالثا

 ،فـإن دخلـوا بلـدة لنـا: [ 58يف الجزء الثامن الصـفحة . جاء يف نهاية املحتاج للرميل

 مـن ، حتـى مـن ال جهـاد عليـه، فيلزم أهلها الدفع،وصار بينهم وبيننا دون مسافة القرص

 ]. فقري وولد وعبد ومدين وامرأة

 عند الحنابلة: ًرابعا

ويتعـني الجهـاد يف ثـالث  [ :345جاء يف املغني البن قدامة يف الجزء الثامن الصفحة 

 : مواضع

 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .1

 .إذا نزل الكفار ببلد يتعني عىل أهله قتالهم ودفعهم .2
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 .]. إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفري .3

إذا دخـل العـدو بـالد ( :608رابع مـن الفتـاوى الصـفحة يقول ابن تيمية يف الجزء ال

 إذ بالد اإلسـالم كلهـا مبنزلـة البلـدة ،اإلسالم فال ريب أنه يجب دفعه عىل األقرب فاألقرب

 .) وأنه يجب النفري أليه بال إذن والد وال غريم ونصوص أحمد رصيحة بهذا،الواحدة

ِانفروا خَفافا وثَقاالً:( عز وجلالـلـهقال  َ ً ِ ُ ِ ِ وجاهدوا بأموالكم وأنُفسكم يف سِبيل ْ َ َِ ْ ُْ ُِ ْ َ َ َِ َِ ْ َ ِ  الـلـهُ

َذلكم خري لكم إن كُنتم تعلمون ُْ َ َْ َ ْ ْ ُْ ْ ِ ُ ٌُ ْ َ ِ  ) 41:التوبة ()َ

 وال عذاب إال عىل تـرك ،وقد جاءت اآلية قبلها ترتب العذاب واالستبدال جزاءا لرتك النفري

ًإالّ تنفروا يعـذبكم عـذابا ألـيام (: 39ية  قال تعاىل يف سورة التوبة اآل،واجب أو فعل حرام ًِ َ َ َِّ ْ ُ ْ َُ ُ ِ ْ َ ِ

َويستبدل قوما غريكُم وال ترضوه َشيئا و َ َ ًَ ًْ ُْ ُّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ٌ عَىل كُلِّ يشء قدير الـلـهْ ِ َ ٍ ْ َ َ.(  

 عليـه الـلـه صىل الـلـه تعاىل بالنفري العام مع رسول الـلـه أمر :الـلـه قال ابن كثري رحمه 

 من الروم الكفـرة مـن أهـل الكتـاب وقـد بـوب الـلـهة تبوك لقتال أعداء وسلم عام غزو

 ،وأورد هـذه اآليـة) باب وجوب النفري وما يجب من الجهاد والنيـة:(الـلـهالبخاري رحمه 

وكان النفري العام بسـبب أنـه ترامـى إىل أسـامع املسـلمني أن الـروم يعـدون عـىل تخـوم 

 أفـال يكـون النفـري أوىل؟ قـال ،لكفار بالد املسلمنيفكيف إذا دخل ا. الجزيرة لغزو املدينة

 الـلـه كهوال وشباب ما سمع ،}خفافا وثقاال{ عنه يف معنى قوله تعاىلالـلـهأبو طلحة ريض 

يف :  وقـال الحسـن الـبرصي،من مخترص تفسـري ابـن كثـري. 144الجزء الثاين ص) عذر أحد

 .العرس واليرس

 ،فأمـا إذا أراد العـدو الهجـوم عـىل املسـلمني( 358 ص 28ويقول ابن تيمية يف الجزء 

ُوإن استنرصوكُم يف الدين فعلـيكم   :فإنه يصري دفعه واجبا عىل املقصودين كام قال تعاىل ْ َُ ْ َ َ َ ِ ِّ ِ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ

ُالنرص ْ َّ  )عليه وسلم بنرص املسلم سواء كـان الرجـل مـن الـلـه كام أمر النبي صىل ).72: األنفـال 

هذا يجب بحسب اإلمكان عىل كل أحد بنفسه ومالـه مـع القلـة ،  يكناملرتزقة للقتال أو مل

 الـلــهمل يأذن . كام كان املسلمون ملا قصدهم العدو عام الخندق، والكرثة و امليش و الركوب

 ـخـرج ـسـعيد ـبـن املـسـيب إىل الـغـزو وـقـد ذهـبـت إـحـدى :  وـقـال الزـهـري)يف ترـكـه ألـحـد
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 فـإن مل ميكنـي الحـرب ، الخفيف والثقيـلالـلـهإستنفر ( فقال ، فقيل له إنك لعليل،عينيه

 .150 ص8رواه القرطبي يف الجامع ألحكام القرآن ج )كرثت السواد وحفظت املتاع

ال هجرة بعد الفـتح ولكـن جهـاد ونيـة وإذا اسـتنفرتم ( عليه وسلم الـلـهقال صىل 

كفار فاألمة مستنفرة ويف حالة هجوم ال . فيجب النفري إذا استنفرت األمةرواه البخاري) فانفروا

كام قال ابن حجـر يف . ومدار الواجب عىل حاجة املسلمني و استنفار اإلمام. لحامية دينها

كـل مـن علـم ( قـال القرطبـي ،)20 ص-6(  جاء يف فتح البـاري الجـزء،رشح هذا الحديث

 ).بضعف املسلمني عن عدوهم وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم

ال نعلم خالفا أن رجـال لـو شـهر سـيفه :(242 ص1 اإلمام الجصاص يف أحكام القرآن جقال

 إذا قتـل – الصـيال –ويف هذه الحالـة . )أن عىل املسلمني قتله. عىل رجل ليقتله بغري حق

. هـذا حكـم الصـائل.  وإذا قتـل العـادل فهـو شـهيد،الصائل فهو يف النار ولو كان مسـلام

 حيث يتعرض الدين والعـرض والـنفس واملـال ،أرض املسلمنيفكيف إذا صال الكفار عىل 

أال يجب يف هذه الحالة عـىل املسـلمني دفـع الصـائل الكـافر والدولـة ! للذهاب والزوال؟

 .الكافرة

ُوإن طائَفتان من المؤمنني اقتتلوا فأصلحوا   عز وجل الـلـهيقول : قتال الفئة الباغية .1 ِ ْ َ َ ُ َْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ِ َ ْ ِ َ
َبينهام  ُ َ ْ ِ فإن بغت إحداهام عَىل اْألخرى فَقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إَىل أمر َ َ َْ َ ِ َِ َِ ِ َِّ َ ْْ َّ ُ ِ َ َْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ  الـلــهِ

َّفإن فاءت فأصلحوا بينهام بالعدل وأقسطوا إن  ِْ ُ ِ ِْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ يحـب المْقسـطنيالـلـهِ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ ُ  )9:الحجـرات ( 

 الباغية املسلمة حفاظا عىل وحدة كلمـة املسـلمني  علينا قتال الفئةالـلـهفإذا فرض 

فكـيـف يـكـون الحـكـم يف قـتـال اـلـدول الـكـافرة . وحامـيـة دينـهـا وأعراـضـها وأموالـهـا

 .الباغية؟ أليس هذا أوىل وأجدر

َا جزاء الذين يحاربون   :قال تعاىل: حد الحرابة .2 َإمنَّ ُ ُِ َ ََ ِ َّ ُ َ ِ ورسوله ويسعون يف اْألرضالـلـهِ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ َُ َ َُ ْ فسادا أن َ َ ً َ َ

ٌيَقتلوا أو يصلبوا أو تَقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينَفوا من اْألرض ذلـك لهـم خـزي  ْ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ ُ َّ ُِ ِ ِ َِ ِ َ َ ْْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َُ َ َ َ ٍَ ُ ِ َ َّ ُ ُ َ َّ

ٌيف الدنيا ولهم يف اآلخرة عذاب عظيم ِْ َ ٌَ َ ِ َ ِ ْ ِ ُِ َ َ َ ْ ُّ )هذا حكم املحـاربني مـن املسـلمني الـذين )33:املائدة 

  فكيـف ،يفون عامة املسلمني ويفسدون ىف األرض ويعبثـون بـأموال النـاس وأعراضـهميخ
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 أليس قتالهـا أوجـب ،بالدول الكافرة التي تفسد عىل الناس دينهم ومالهم وعرضهم

 !.عىل املسلمني وأحرى؟

 أن دفـع ، إذا دخـل الكفـار أرض املسـلمني،هذه بعض األدلة واملربرات للنفري العـام

انتهى النقل عن كتاب الدفاع عـن أرايض .] فر هو أوجب الواجبات بعد اإلميانالعدو الكا

 .باختصار طفيف. املسلمني

لوجـدنا أن الجهـاد قـد تعـني علـيهم مـن .  فإذا تأملنا أحوال املسلمني اليـوم:وأقول

وهو نـزول األعـداء (وأوضح وجوه فرضيته هو الباب األول . يف كل األرض. الوجوه األربعة

 ). بالد املسلمنييف أكرث

 من اليهود ، إال وهو محتل من قبل أنواع الكفار،فام من بلد من بالد املسلمني اليوم

 و ، كـبالد البوسـنة والبلقـان، أو مـن قبـل الصـليبني،كبالد فلسطني وأجزاء من بالد الشـام

قبل  أو من .وغريها... والجمهوريات اإلسالمية يف وسط آسيا والفلبني، الشيشان و القفقاس

الوثنيني مثل كشمري التي يحتلها الهندوس وتركستان الرشقية وأجزاء من جنوب رشق آسيا 

 .وغري ذلك...التي تحتلها الصني

ثم جميع من تالهـم .  ثم من جاورهم،وكل هذه البالد قد عجز أهلها ومن جاورهم

 .  اإلسالمفعمت الفريضة العينية بالجهاد كل أهل.  عجزوا أو تكاسلوا أو فرطوا،وجاورهم

ومسجد نبـيهم ، مبا فيها عقر دار اإلسالم و كعبتهم. وأما باقي البالد اإلسالمية والعربية

 بنيابة الحكام ،فمحتلة بصورة غري مبارشة من قبل الصليبيني واليهود.  عليه وسلمالـلـهصىل 

ـكـا بزعاـمـة أمري.  وأـعـوانهم املـنـافقني اـلـذين وـضـعوا جيوـشـهم يف خدـمـة الكـفـار،املرـتـدين

 اـلـذين مـلـؤوا اـلـبالد بالقواـعـد العـسـكرية الربـيـة ،وـسـيدتها إرسائـيـل وحلـفـائهم الـصـليبيني

ـة ـة والجوـي ـة. والبحرـي ـة الحديـث ـذه الطريـق ـبالد بـه ـوا اـل ـا يف ،واحتـل ـواتهم فيـه ـع ـق   بتجمـي

 واكتـفـوا ـبـنرش املرـتـدين لجيوـشـهم ـمـن املـنـافقني و الجـهـال ، ـبـدل نرشـهـا،قواـعـد مرـكـزة

  حيث يخرج الصـليبيون قـواتهم ،الذين يقومون بدور املحتل بالنيابة... واملكرهني والضائعني
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ويكفى أن نعلـم أن ألمريكـا وحلفـائهم الصـليبيني فـوق أرض . من مراكزها وقت الحاجة

 ميكن ،وسالحا وعتادا مخزنا يكفي ملليون جندي.جزيرة العرب أكرث من مائتي ألف جندي

بتجميـع القـوات يف قواعـد . ذه الطريقـة الخبيثـةوبه.. .نقلهم خالل أسابيع وقت الحاجة

يتفـادى املحتلـون الجـدد .  واالعتامد عىل قوات املرتدين يف الخـدمات التفصـيلية،مركزية

ولعلامء السالطني . ويسمحون للحكام املرتدين بادعاء اإلستقالل. استفزاز املسلمني للجهاد

 !املرتدينبرصف الناس عن الجهاد ودعوتهم لطاعة أولياء األمور 

 والكـافرون يسـومون املـؤمنني ألـوان ، والرثوات منهوبـة، فالبالد محتلة،فاملآل واحد

 ، وكلمة الكفار هـي العليـا، معطلةالـلـه ورشيعة ،الذل والهوان عىل أيدي أعوان املرتدين

والناظر يف أحوال بالد الحـرمني والشـام ومرص . والصالحون نزالء السجون وأقبية التعذيب

 . أفريقيا وتركيا و الباكستان وأفريقيا وأسبابها يرى ذلك بأوضح صورهوشامل

التقـاء صـف املـؤمنني (وهـي .  وأما إذا جئنا للبند الثاين من فريضة الجهاد العينـي

 ولكـن بصـورة ،لوجدناها متحققة يف كل بالد املسلمني بـأرشس صـورها). بصف الكافرين

 قـواتهم ورصـوا صـفوفهم ، والكفـار املرتـدون، فقد نرش الكافرون الصـليبيون،خبيثة أيضا

عـرب مئـات اآلالف مـن الجـيش والرشطـة . وأكدوا حضورهم يف كل شرب من بالد املسلمني

ناهيك عمن ذكرنـا مـن آالف الجنـود ...واإلستخبارات ورجال األمن والجواسيس واملخربين

أنه ما من مسلم بحيث . الصليبيني املجمعني يف مراكزهم وقواعدهم العسكرية يف كل بلد

 إال وتخطفته أيدي تلك ،يقف موقف الدفاع عن دينه وااللتزام به والدفاع عن قضايا أمته

فهل التقى صف الكافرين بصف املؤمنني أم !! العساكر و ترصدته عيون أولئك الجواسيس

 أن يتجمع كل أولئك العساكر ،ليس بعد؟ أم يحتاج مشايخنا حتى يبرصوا ذلك ويفتون به

 !ابرات والجواسيس يف صف واحد أمام املساجد وأمام أبوب بيوتهم؟واملخ

إذا أرس العـدو بعـض (وأما إذا جئنا للوجه الرابع من فريضـة الجهـاد العينيـة وهـو 

  فامذا نقول؟ وماذا نعيد؟ وأين نعد؟ وماذا نزيد؟،)املسلمني
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 مو األمـرييك فأرسى الشباب املسلم املخطوف من مختلف بالد الدنيا إىل سجن غوانتانا

 أسري من مختلف الجنسيات بحسب املصـادر األمريكيـة 700املخزي قد جاوز اليوم 

 .ومثل هذا العدد يف السجون األمريكية يف أفغانستان وباكستان.ذاتها

 بريطانيا(وأكرث من هذا العدد مجموع أرسى الشباب املسلم يف سجون أوروبا الغربية-

 ...).-يطالياإ- بلجيكا- أملانيا- أسبانيا-فرنسا

 )وبـالد . وقل مثلها يف كشمري والفلبـني و إرتريـا وبـالد إفريقيـا. وأما يف روسيا فباآلالف

 ..).وسط  آسيا وبالد الرتكستان

 فقد . وأما عن فلسطني فاألخبار العاملية تطالعنا يف كل يوم عن قتل املئات وأرس اآلالف

وقـد طـال األرس يف  .! ألف أسـريأرس اليهود يف يوم واحد من أيام اإلنتفاضة أكرث من

 .عموم تلك البالد النساء والفتيات وحتى األطفال

 فـال تكـاد . وأما عن حوادث القتل والتعذيب واالغتصاب وهتك أعراض الرجال والنساء

وعلامء املسلمني قد أفتوا بأنه ! فهل وجب الجهاد أم مل يجب بعد؟!! تخلوا بلد منها

وأن عـىل . ق وجـب عـىل أهـل املغـرب تخليصـهاإذا سبيت امـرأة مسـلمة يف املرش

 .املسلمني إنقاذ أرساهم ولو استنفذوا يف ذلك جميع أموالهم

 ينفي حالة اإلحتالل عن بعض بالد املسـلمني، ،ولعل بعض املنافقني أو بعض الجهال

فينبغي . ويحرم مقاتلة الغزاة بدعوى أنهم قدموا مبوجب اتفاقات مع حكام بالد املسلمني

وأن نبـني لهـم أن هـؤالء . بت لهؤالء أن هذا ال يجوز لحاكم مسـلم لـو كـان مسـلامأن نث

 .الحكام قد فقدوا رشعيتهم بكفرهم وردتهم وخروجهم من ملتنا
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  :وهو ما ستبينه الفقرة التالية

 .مغلوبة غىل أمرها حكومات بالد املسلمني اليوم :ثانيا

 معتقـدات الكثـري مـن املسـلمني مـع  إىلالـلـهلقد ترسب العديد من أنواع الرشك ب

  .تتايل األزمان حتى وصلنا إىل هذه األزمنة التعيسة املتأخرة

 ومعصـيته وإنكـار ، ومن ذلك ما حصل مـن الكثـريين مـن عبـادة غـريه مـن دونـه

ثم والية أعدائـه مـن ،  وترك واليته ووالية أوليائه،أحكامه مع طاعة غريه وطاعة أحكامهم

 .دون أوليائه

، وأنه هـو الـرزاق،  هو الخالقالـلـهمسلم يعتقد و يعرتف  ويدعى اإلميان بأن فكل 

وأنـه الحكـم ، وأنـه الخـافض الرافـع، وأنه الضار النافع، وأنه هو املميت، وأنه هو املحيي

ولكن كثريا مـن املسـلمني يف واقعهـم يتوجهـون يف .  وصفاتهالـلـهإىل آخر أسامء ، ..العدل

 والتحليـل ، والتحـاكم والترشيـع، والخوف والرجـاء،وطلب الرزقجلب النفع ودفع الرض 

،  وخاصة مـن الحكـام والكـرباء. إىل البرش من أمثالهم، بهالـلـهعىل غري ما أمر .. والتحريم

 !  ومن يعتقدون فيهم من الرجال،واألحبار والرهبان والعلامء واملشايخ

مهم اإلميان بالرب الخالق التي تنقض زع، وهذه هي حقيقة العبادة وحقيقة الطاعة

 وطاعتـه وحـده ال رشيـك ، الرب الذي ال يتم اإلميان به إال مبالزمة عبادته إلها.كام يدعون

 ...  متاما كام يجب اإلميان به ربا خالقا رازقا، له يف أحكامه

 التزام أحكامه وأوامـره ونواهيـه ورشائعـه ، وطاعتهالـلـهإن من أعظم وجوه عبادة 

ثم ينكر ترشيعاته ، الـلـهفهل مثة تكذيب أكرب من أن يدعي رجل اإلميان ب. ..وهذا بديهي

ويقـدم غريهـا !! وأنها سبب تخلف املسـلمني! َّويدعي عدم صالحيتها للعرص! و يتنقصها 

 !ويحكم الناس بها ويقهرهم عىل قوانينها بالقوة! من رشائع البرش عليها عمليا

 وال خادمـه ـ وهلل ، وال ولده،زوجته إن هذه الطاعة ال يتقبلها أحدهم من 

املثل األعىل ـ  فهل يقبل رب البيت من زوجته ادعـاء حبـه وهـي تطيـع غـريه 

 وهل يقبل من ولده ادعاء طاعته ثم يطيـع جـاره و ! وتنفذ أوامر غريه يف بيته؟
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ثـم ، أن يـدعي سـيادته، يعصيه ؟  وهل يقبل من خادمه وعاملـه الـذي يأكـل مـن رزقـه

 ولهـذا .فهم ال يقبلون ذلك عـىل أنفسـهم وهلل املثـل األعـىل!  توجيهات غريه يتحرك وفق

 .فهذا ادعاء باطل وعمل منكر! أفال تذكرون ؟! جاءهم الخطاب أفال تتقون ؟

 وأن ،وأن الطاعـة لـه وحـده. وأن الترشيع منـه وحـده. إن كون الحاكمية هلل وحده

. ُ وأن مـا نهـى عنـه يـرتك،ن ما أمر به نافـذ وأ، وأن الحرام ما حرمه،الـلـهالحالل ما أحله 

 وأثبـت ،وقد أثبت القرآن هـذا.  وحدهالـلـههي أمور من صميم توحيد األلوهية وعبادة 

 وسـادة علامئهـا وفقهائهـا ،كام أثبتته السنة واستقر عليه إجامع هذه األمـة. الكفر ملنكره

 واآليات متـواترة عـىل ،إال هكذاوال يكون الدين كله هلل يف الحقيقة . عرب األزمان والعصور

َوأن احكم بينهم مبا أنزل   :ومن ذلك قوله تعاىل. هذه املعاين متعاضدة َ ْ َ ََ ِ ْ ُْ َ ْ َ َُ ْ ْ وال تتِبـع الـلــهِ َّ َ َ
َأهواءهم واحذرهم أن يْفتنوك عن بعض ما أنزل  ََ ْ َ َ ََ ِ ْ َ َ َْ َ ُ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ ْ َ َـالـلـهَ َ إليك فـإن تولـوا فـاعلم أمنَّ ْ َ َّ َ َْ َ َْ َ َ ْ ِ ْ ُا يريـد ِ ِ ُ

َ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كَثريا من الناس لَفاسُقون الـلـه َّ ِْ َِ ِ َّ َ ً ِ ِِ َ ُْ ِْ ِ ُِ ُ ِ ْ َ َُ َأفحكم الجاهلية يبغـون * َ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ َ ُْ َ ْ َ َ

َومن أحسن من  ُ ِْ َ ْ َ َ َ حكام لَقوم يوقنونالـلـهَ ُ ِ ُ ٍ ْ ِ ً ْ ُ  ) 50-49املائدة( 

 وال تتـبـع الــلــهاحـكـم بـيـنهم مـبـا أـنـزل وأن ([ : يف تفـسـريهالــلــه ـقـال اـبـن كـثـري رحـمـه 

 الـلــه مبـا أنـزل ، وكتابيهم،وأميهم،  وعجمهم، بني الناس عربهم،أي فاحكم يا محمد. )أهواءهم

أي آراءهم التـي اصـطلحوا عليهـا : )وال تتبع أهواءهم( [ :ثم قال] إليك يف هذا الكتاب العظيم 

أي ال تنرصف عـن . )وال تتبع أهواءهم( :ال تعاىلولهذا ق.  عىل رسلهالـلـهوتركوا بسببها ما أنزل 

ثم قال ـ وانتبه إىل هذا األثر العظيم ].  به  بأهواء هؤالء الجهلة األشقياء الـلـهالحق الذي أمرك 

 الـلــهأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من (وقوله تعاىل [  :الـلـهالهام ـ قال ابن كثري رحمه 

 ، املشتمل عـىل كـل خـري، املحكمالـلـه عىل من خرج عن حكم  ينكر تعاىل)حكام لقوم يوقنون

  واالصـطالحات التـي وضـعها الرجـال، وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء،الناهي عن كل رش

 ،كام كان أهل الجاهلية يحكمون بـه مـن الضـالالت و الجهـاالت. الـلـه بال مستند من رشيعة 

 يحكـم بهـا التتـار مـن السياسـات امللكيـة املـأخوذة مـن مام يضعونها بآرائهم وأهـوائهم وكـام 
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وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد ) الياسق(الذي وضع لهم ) جنكيز خان(ملكهم 
ومنهـا كثـري مـن . اقتبسها من رشائع شتى من اليهودية والنرصانية وامللـة اإلسـالمية وغريهـا

ه رشعـا متبعـا يقدمونـه عـىل الحكـم  فصارت يف بني،األحكام أخذها من مجرد نظره وهواه
فمـن فعـل ذلـك مـنهم فهـو كـافر .  عليه وسـلمالـلـه صىل الـلـه وسنة رسول الـلـهبكتاب 

قـال .  ورسـوله فـال يحكـم بسـواه يف قليـل وال كثـريالـلــهيجب قتاله حتى يرجع إىل حكم 
؟ وقولـه  يعـدلونالـلــهوعـن حكـم ،  أي يبتغون ويريـدون)أفحكم الجاهلية يبغون(:تعاىل
 يف حكمـه ملـن الـلــهومن أعدل من : أي)  حكام لقوم يوقنونالـلـهومن أحسن من :(تعاىل

 أحكـم الحـاكمني وأرحـم بخلقـه مـن الـلــه رشعه وآمن به وأيقن وعلـم أن الـلـهعقل عن 
 . اهـ] العادل يف كل شئ .  فإنه تعاىل هو العامل بكل شئ القادر عىل كل شئ،الوالدة بولدها

ثـم ذكـر :[  قـال،)البدايـة والنهايـة(يف تاريخـه ) الياسـق(اله ابـن كثـري عـن ومام ق
 وكـذلك ، محصنا كان أو غري محصن،أنه منه زىن قتل:  من ذلك،)الياسا(الجويني نتفا من 

، ومن بال يف املـاء الواقـف قتـل،  ومن تجسس قتل،قتل ومن تعمد الكذب قتل. من الط
 املنزلة عـىل عبـاده األنبيـاء الـلـهله مخالفة لرشائع ويف ذلك ك(...) ومن انغمس فيه قتل 

 خـاتم الـلــهعليهم الصالة والسالم فمن ترك الرشع املحكم املنزل عـىل محمـد بـن عبـد 
فكيف مبن تحاكم إىل الياسا وقـدمها .  وتحاكم إىل غريه من الرشائع املنسوخة كفر،األنبياء

 .اهـ] من فعل ذلك كفر بإجامع املسلمني . عليه
 :قلت

ملـا ) امللـك التـرتي (، وضـعها جنكيـز خـان،هو دستور ومجموعـة قـوانني): الياسا(و
  فوضـع مبشـاورة املرشعـني عنـده هـذا ، ورأى تعـدد األديـان والفلسـفات،اجتاح املرشق

 وخلطوهـا بأحكـام مـن اإلسـالم و ، مام استحسنوه بعقولهم ومن وحي تجاربهم،الدستور
 . النرصانية وأديانهم الوثنية

وهو نفس الفعل الذي يقوم به اليوم حكام املسلمني مبسـاعدة مرشعـيهم 
 ذات األصـل ، حيث بنوها أساسا عىل القوانني الفرنسية واإلنجليزيـة،وبرملاناتهم

  وما أملتـه علـيهم أهـواؤهم ، وخلطوا فيها شيئا من الرشيعة اإلسالمية،الروماين
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الرشيعة اإلسالمية هي املصدر األسـايس :(الميةثم كتبوا يف أعالها كام يف بعض البالد اإلس! 

 .ويف بعض البالد بخلوا حتى بهذه العبارة الرشكية الكاذبة!!) للترشيع والتقنيني

فإذا كان ابن كثري قد نقل إجامع املسلمني عىل كفر من حكم بالياسـا أو سـواه مـن 

ربهم عليها بقـوة  فكيف مبن حكم بهذه الرشائع الوضعية يف املسلمني وأج،جهاالت البرش

 !!وقهر السالح

 ، وتبـديل الرشائـع،ويكفي لكل من أراد أن يطلع عىل حجم الكفر والفسق والظلـم

 والقوانني املعمـول بهـا يف ، أن يطلع عىل نسخة من دستور بالده، هزواالـلـهواتخاذ آيات 

حالـة يف وهذه هي ال.  واملراسيم الترشيعية التي تصدر عن حكومة بالده كل يوم،املحاكم

 عليه وسلم فيام روى عنـه األمـام الـلـهمتاما كام أخرب صىل . باكستان وكافة بالد املسلمني

. لينقضن عرى  اإلسالم عروة فكلام انتقضت عروة عروة تشبث الناس بـالتي تليهـا(:أحمد

ّفال شك أن مـن حكـم هـذه القـوانني كـافر يجـب . )وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصالة

 .ع املسلمنيقتاله بإجام

ْألم تر إَىل الذين يزعمون أنهم آمنوا مبا أنزل إليك ومـا أنـزل مـن   :ويف قوله تعاىل َِ َِ َ َ َ َّ َِ ِ ِ َْ ْ َُّ ُ َ ََ َ ََ َْ ِ ُِ ْ ُْ َ ُ ُ ْ َ
ـيطان أن  ْقبلك يريدون أن يتحـاكَموا إَىل الطـاغوت وقـد أمـروا أن يكُفـروا بـه ويريـد الشَّ ُ ْ ْ ََ َ ُ ََ َّْ ُْ ْ ُِ ُِ َ َ َ َ ُِ ِِ ُ ُْ ِ َ َِ ُ ِ ُ َ َ َ

ًضلهم ضالالً بعيداُي ِ َِ َ ْ ُ َّ  )الـلـه  يقول ابن كثري رحمه )60:النساء: 

 عـىل رسـوله الـلــه عىل من يدعي اإلميان مبا أنزل ، عز وجلالـلـههذا إنكار من [ 

وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم يف فصل الخصومات إىل غري كتاب . وعىل األنبياء األقدمني

 ذامة لكل من عدلوا عن الكتـاب والسـنة –أي اآلية -هافان:[ ثم قال]  وسنة رسوله الـلـه

يريـدون أن (ولهـذا قـال . وتحاكموا إىل ما سواهام من الباطل وهو املراد هنا بالطاغوت

أي كام قال يف نفس سورة النساء بعد بضع آيات يف قوله تعاىل )] يتحاكموا إىل الطاغوت

م ال يجـدون يف أنفسـهم حرجـا فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيام شجر بينهم ث[ 

 أي إذا حكمـوك يطيعونـك يف بـواطنهم فـال يجـدون ]: [ مام قضيت ويسـلموا تسـليام 

 يف أنفسهم حرجا مام حكمـت بـه وينقـادون لـه يف الظـاهر والبـاطن فيسـلمون لـذلك 
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والـذي نـفيس (:كـام ورد يف الحـديث. تسليام كليا من غري مامنعة وال مدافعة وال منازعـة

 .اهـ)] يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت بهبيده ال

َوما كَـان لمـؤمن وال مؤمنـة إذا قىض   :36ويف قوله تعاىل من سورة األحزاب اآلية  َ َ ِ ٍ َ ِ ِ ِْ ُْ ََ ٍَ ُ َ

ِ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخريُة من أمرهم ومـن يعـص الـلـه ْ َ َ َ َْ َْ ْ ْْ ُ َِ ِِ َ َ ََ َ ِ ْ َ ُُ َ ُْ ً ُ ْ ورسـوله فَقـدالـلــهُ َ ُ َ ُ َ َ ضـلَّ َ

ًضالالً مِبينا ُ َ . 

وذلـك أنـه إذا حكـم . فهذه اآلية عامة يف جميع األمـور[  :الـلـهقال ابن كثري رحمه 

(.....)  ورسوله بيشء فلـيس ألحـد مخالفتـه وال اختيـار ألحـد هنـا وال رأي وال قـول الـلـه

] ا  ورسـوله فقـد ضـل ضـالال مبينـالـلــهومـن يعـص :[  ولهذا َشدد يف خالف ذلك فقـال

] فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألـيم[ وكقوله تعاىل 

 .اهـ

 قال اإلمام أبو بكر الجصاص يف تفسري قولـه تعـاىل: فـال وربـك ال يؤمنـون ... اآليـة 

 تعـاىل أو رسـوله الـلــهويف هذه اآلية داللة عىل أن من رد شيئا من أوامر ( :السابقة

 أو ، سواء رده من جهة الشك فيه، فهو خارج من ملة اإلسالم، عليه وسلمالـلـهصىل 

وذلك يوجب صحة ما ذهب . من جهة ترك القبول و االنقياد و االمتناع عن التسليم

 . 212 ـ ص2أحكام القرآن ج) إليه الصحابة يف حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة

  ىل تعاالـلـهوقال اإلمام ابن تيمية رحمه:  الـلــه إمنـا كـان قـول املـؤمنني إذا دعـوا إىل 

:[  قـال51النـور  ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئـك هـم املفلحـون 

فبني سبحانه أن من توىل عن طاعة الرسـول وأعـرض عـن حكمـه فهـو مـن املنـافقني 

نفاق يثبت ويزول فإذا كان ال. وأن املؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. وليس مبؤمن

اإلميان مبجرد اإلعراض عن حكـم الرسـول وإرادة التحـاكم إىل غـريه مـع أن هـذا تـرك 

 . )38 ص ،الصارم املسلول(. اهـ]  وقد يكون سببه قوة الشهوة فكيف بالتنقص ونحوه ،محض
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 واإلنسان متى حلل الحرام ـ املجمع عليه ( :كذلك نقل شيخ اإلسالم اتفاق الفقهاء فقال

حرم الحالل املجمع عليـه ـ أو بـدل الرشع ـ املجمـع عليـه ـ كـان كـافرا مرتـدا ـ أو 

 .267 ص3الفتاوى ج) باتفاق الفقهاء

  ورسـوله الـلـهومن حكم مبا يخالف رشع ( :406 ص35 يف الفتاوى جالـلـهوقال رحمه 

 الـلــهوهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق عـىل حكـم 

 ).ورسوله

 فمن استحل أن يحكم بني الناس مبا يراه عدال ( :22 ص3ويقول أيضا يف منهاج السنة ج

 ). فهو كافرالـلـهمن غري إتباع ملا أنزل 

 ومعلوم باإلضطرار من دين املسلمني وباتفاق جميـع ( :515 ص4ويف الفتاوى الكربى ج

 الـلــهمد صىل املسلمني أن من سوغ إتباع غري دين اإلسالم أو إتباع  غري رشيعة مح

 ). عليه وسلم فهو كافر

  عند قوله تعاىل:الـلـهويقول اإلمام ابن القيم رحمه :   ِفإن تنازعتم يف يشء فردوه إَىل ُ ُِّ ُ َ ٍَ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ ِ

ِ والرسول إن كُنتم تؤمنون بالـلـه َ ُْ ِْ ْ ُ ْ ُ ِ ِ ُ َّ ِ واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويالًالـلـهَ ْ َ ُِ َ ْ َ َ ٌَ ْ َ َ ِْ َ ِ ْ ِ ْ َ  )نساءال :

وهذا دليل قاطع عىل أنه يجب رد موارد النزاع يف كل ما تنـازع فيـه [  :قال )59من اآليـة

ال إىل أحـد غـري .  عليـه وسـلمالـلــه ورسـوله صـىل الـلـه من الدين كله، إىل ،الناس

 فقـد ضـاد أمـر ، فمـن أحـال الـرد إىل غـريهام، عليه وسلمالـلـه ورسوله صىل الـلـه

 فقد دعا بـدعوى الجاهليـة، ، ورسولهالـلـه النزاع إىل حكم غري ومن دعا عند، الـلـه

 ، ورسـولهالـلــهفال يدخل العبد يف اإلميان حتى يرد كل ما تنازع فيه املتنـازعون إىل 

 أنـه ، وهذا مام ذكـر آنفـا واليوم اآلخرالـلـه إن كنتم تؤمنون ب :ولهذا قال تعاىل

 ورسـوله يف مـوارد الـلــهّمن حكـم غـري  فدل عىل أن ،رشط ينفي املرشوط بانتفائه

يـة وحسـبك بهـذه اآل. واليـوم اآلخـرالـلــهالنزاع كان خارجـا عـن مقـتىض اإلميـان ب

ـفاء  ـا وـش ـمة بياـن ـمة القاـص ـمة العاـص ـا، عاـص ـالفني لـه ـور املـخ ـمة لظـه ـا قاـص فإنـه

 .)الرسالة التبوكية(]  املتمثلني ما أمرت به،للمستمسكني بها
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 فدل عـىل أن مـن مل يتحـاكم يف محـل :[ الـلـهن كثري رحمه ويف نفس هذه اآلية قال اب

 وال بـاليوم الـلــهالنزاع إىل الكتاب والسنة ومل يرجع إلـيهام يف ذلـك فلـيس مؤمنـا ب

 .)تفسري ابن كثري(اهـ ] اآلخر

  ثم أخـرب سـبحانه أن مـن تحـاكم إىل غـري مـا جـاء بـه ( :الـلـهويقول ابن القيم رحمه

والطاغوت كل ما يتجـاوز بـه العبـد حـده . وتحاكم إليهالرسول فقد حكم الطاغوت

 الـلــه فطاغوت كـل قـوم مـن يتحـاكمون إليـه غـري ،من معبود أو متبوع أو مطاع

إعـالم املـوقعني ). الـلــه أو يتبعونه عىل غري بصرية من الـلـهورسوله أو يعبدونه من دون 

 . 5 ص1ج

  الـلــهاعتقد أن الحكـم مبـا أنـزل إن ( :337ص 1 يف مدارج السالكني الـلـهوقال رحمه 

 ). فهذا كفر أكربالـلـهغري واجب وأنه مخري فيه مع تيقنه حكم 

  الـلــهومـن اعتقـد تحليـل مـا حـرم ( :271يقول القايض أبو  يعيل يف أصول الدين ص 

كمن أبـاح ، فهو كـافر، أو من رسوله أو أجمع املسلمون عىل تحرميه،بالنص الرصيح

 الـلـهوكذلك من اعتقد تحريم شئ حلله . ة والصيام والزكاةرشب الخمر ومنع الصال

والوجـه فيـه أن يف ذلـك تكـذيب هلل .  عز وجلالـلـهأباحه بالنص الرصيح أو أباحه 

ومن فعل ذلك كفـر بـإجامع .  وتكذيب للمسلمني يف خربهم،تعاىل ولرسوله يف خربه

 . )املسلمني

 قال اإلمام القرطبي يف تفسريه عند قوله تعاىل:   ْوإن نكثوا أميانهم من بعـد عهـدهم ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ َ َْ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ِ

َوطعنوا يف دينكم فَقاتلوا أمئَّة الكْفـر إنهـم ال أميـان لهـم لعلهـم ينتهـون َُ ُ ُ َُ ْ َُ َْ ْ ْ َّْ َ َ ْ َُ ََ ْ َ ََّ ِ ِ ُ َُ ِ ِِ َ ِ ِ َ  )12:التوبـة(  

استدل بعض العلامء بهذه اآلية عىل وجوب قتل مـن طعـن يف الـدين إذ هـو ( :قال

 أو يعرتض باالستخفاف عىل ما هـو مـن ، والطعن أن ينسب إليه ما ال يليق به،فركا

 .82 ص8ج )الدين ملا ثبت من الدليل القطعي عىل صحة أصوله واستقامة فروعه

وما فيها من طعن بالدين  ، فانظروا اليوم يف خطابات وترصيحات هؤالء الرؤساء وأعوانهم

 . واستخفاف بشعائره
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  فهو تبديل له يوجب الـلـهإن حكم مبا عنده عىل من أنه من عند ( :هالـلـوقال رحمه 

 .191 ص6ج )الكفر

 تفسري القرطبي ) من حيث مل يرض به فهو كافرالـلـهإن طلب غري حكم (:وقال. 

 مـن أقـوال األمئـة والعلـامء ونصـوص ،والشـواهد كثـرية جـدا. ونكتفي بهذه اآلثـار

 . الكتاب والسنة

ألة جمع من علامء املسلمني املعارصين الـذين عاشـوا واقـع وقد تكلم يف هذه املس

 الـلــه وبينوا أن مـا يصـدر عـنهم مـن ترشيـع وتبـديل لرشع ،كفر حكامنا يف هذا العرص

 :وننقل ههنا طائفة من أقوالهم.  هو كفر أكربالـلـهوحكم بغري ما أنزل 

 لقانون ويفضـله ال شك يف كفر من يستحسن ا( :قال الشيخ محمود اآللويس يف تفسريه

ً ويتميز غيظا ويتعصب غضـبا ، وأصلح لألمة، ويقول هو أوفق بالحكمة،عىل الرشع

 الـلــه كـام شـهدنا ذلـك يف بعـض مـن خـذلهم .إذا قيل له يف أمر الرشع فيـه كـذا

فال ينبغي التوقف يف تكفري مـن يستحسـن مـا هـو بـني . فأصمهم وأعمى أبصارهم

 . ]20ص 28روح املعاين ج[  )األحكام الرشعية منتقصا للحق ويقدمه عىل ،املخالفة للرشع منها

  معارضـة الـلــهومن مل يحكـم مبـا أنـزل :(الـلـهوقال الشيخ محمد أمني الشنقيطي رحمه 

 .104ص2أضواء البيان ج ) فظلمه وفسقه وكفره كله مخرج من امللةالـلـهللرسل وإبطاال ألحكام 

 أمل يحرموا ( : عليه وسلمالـلـهول النبي صىل وقال يف تعليقه عىل حديث عدي بن حاتم وق

 قـال فتلـك ، فتبعتمـوهم ؟ قـال بـىلالـلــه ويحلوا لكـم مـا حـرم الـلـهعليكم ما أحل 

أن كـل مـن يتبـع مرشعـا مبـا  أحـل :وهذا التفسري النبوي (:الـلـهقال رحمه  .)عبادتهم

هـو تفسـري . الـلــه بمرشك به كـافر، متخذه ربا، أنه عابد لهالـلـهوحرم مخالفا لترشيع 

 واإلرشاك بـه ، يف حكمهالـلـه واعلموا أيها األخوان أن اإلرشاك ب،صحيح ال شك يف صحته

 ،الـلــه فالذي يتبـع نظامـا غـري نظـام ،يف عبادته كلها مبعنى واحد وال فرق بينهام البتة

 عن نور معرضا .  من صنع البرش،الـلـه وقانونا مخالفا لرشع ،الـلـهوترشيعا غري ترشيع 
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 عليـه وسـلم مـن كـان يفعـل الـلـه عىل لسان رسوله صىل الـلـهالسامء الذي أنزله 
 بوجه من الوجـوه  ال فرق بينهم البتة،هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن

أضـواء )  هـذا أرشك يف عبادتـه وهـذا أرشك يف حكمـهالـلـه كالهام مرشك بفهام واحد

 .البيان

 وبهذه النصوص الساموية التي ذكرنا يظهر غايـة الظهـور أن ( :ريويقول يف نفس التفس
الذين يتبعون القوانني الوضعية التي رشعها الشيطان عىل لسان أوليائه مخالفـة ملـا 

 الـلــه أنه ال يشك يف كفرهم إال مـن طمـس ، جل وعال عىل ألسنة رسلهالـلـهرشعه 
 ). عىل بصريته وأعامه عن نور الوحي مثلهم

 وأما النظام الوضـعي املخـالف لترشيـع خـالق السـموات واألرض ( الـلـهحمه ويقول ر
كـدعوى أن تفضـيل الـذكر عـىل األنثـى يف . فتحكيمه كفر بخالق السـموات واألرض

ودعوى أن تعدد الزوجـات ، و أنهام يلزم إستواؤهام ىف املرياث،املرياث ليس بإنصاف
أعامل وحشية ال يسـوغ ،نحوهاموأن الرجم والقطع و، ظلم وأن الطالق ظلم للمرأة
 فتحكـيم هـذا النـوع مـن النظـام يف أنفـس املجتمـع ،فعلهـا باإلنسـان ونحـو ذلـك

أضـواء البيـان  ) كفـر بخـالق السـموات واألرض،وأموالهم وأنسابهم وعقـودهم وأديـانهم

 .84ص4ج
 عىل كفر من أعطى نفسه حق الترشيـع مـن ،ومن األدلة الناصعة يف القرآن والسنة

 وجعل نفسـه بـذلك ربـا ،الـلـه وتبديل الرشائع والعدوان عىل حاكمية ، والتحريمالتحليل

ْاتخذوا أحبارهم ورهبانهم   : يف قوله، ما أخرب به سبحانه عن كفر اليهود والنصارى،يعبد ُ ْ َُ َ َ َْ َُ ْ َ ُ َ َّ
ِأربابا من دون  ًُ ْ ِ َ ْ َ والمسيح ابن مريم وما أمروا إالَّ ليالـلـهَ ِ ِِ ُ ُْ َ ََ َ ْ ََ َ َ ِ َ َعبـدوا إلهـا واحـدا ال إلـه إالَّ هـو ْ ُ ِ ِ َِ َ ًَ ًِ َ ُ ُ ْ

َسبحانه عام يرشكُون  ِ ْ ُ َّ َ ُ َ َ ُْ )31:التوبة(. 
 الـلــهفقد روى اإلمام أحمد والرتمذي وابن جرير عن طريق عدي ابـن حـاتم ريض 

 عليـه الـلــه صـىل الـلــه أن عديا ملـا جـاء رسـول ، كام نقل ذلك ابن كثري يف تفسريه،عنه
 عليـه الـلــه صـىل الـلــهفقـال لرسـول . وجده يقرأ هذه اآلية،م وكان نرصانيا ليسل،وسلم
بـىل إنهـم حرمـوا علـيهم الحـالل (: عليه وسلمالـلـهفقال صىل . إنهم مل يعبدوهم: وسلم

 .)فذلك عبادتهم إياهم. فاتبعوهم. وأحلوا لهم الحرام
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ودالـلـة اآلـيـة . ومعـلـوم أن تفـسـري الـقـرآن بالـسـنة الثابـتـة ـهـو ـمـن أـصـح التفاـسـري

وعـىل أن .  فقد جعل نفسه ربا،تدل عىل أن من رشع فحلل وحرم،والحديث واضحة متاما

مـا  فهـو ملـا قـال لهـم .  وهذه هي عبـادة قـوم فرعـون لفرعـون،من أطاعه فقد عبده

مل يطلب مـنهم  .24 –النازعـات  فقال أنا ربكم األعىل . 38 –القصص  علمت لكم من إله غريي

 فقـد كـان للمرصيـني يف ، أنه هو الذي خلقهم ورزقهـم وخلـق الكـون ودبـرهأن يعتقدوا

وهو نفس الدور الذي .  وإمنا عبدوه إلها مرشعا بالطاعة،عهده آلهة يعبدونها بهذه الصفة

وقـد قـال .  وبرملاناتها الكافرة الظاملة الفاسـقة،يقوم به حكام املسلمني اليوم ومرشعوهم

 .54-الزخرف   إنهم كانوا قوما فاسقنيفاستخف قومه فأطاعوه :تعاىل

 ، تصـنيعا وبيعـا وترخيصـا،كيف ال وهم يف مراسـيمهم وبرملانـاتهم يحلـون الخمـور

 ويـسـاوون يف ـحـق ، وـكـذلك دور الزـنـا وبـنـوك الرـبـا،ويقبـضـون عليـهـا الرـسـوم واملـكـوس

 وبـني ،رأة وبني الرجـل و املـ، وبني الرب والفاجر،بني املؤمن والكافر،التصويت عىل الترشيع

 ومينعـون ، ويربمـون املعاهـدات الباطلـة،ويعقـدون األحـالف املحرمـة... العامل والجاهـل

 ويحرمـون يف مقابـل ذلـك مـام ، ويسـعون يف خرابهـا، أن يذكر فيهـا اسـمهالـلـهمساجد 

 وأنواعـا مـن ، واالحتسـاب،  والجزيـة، والجهـاد، والنهي عن املنكـر،األمر باملعروف. أحلوا

 وتقنن لقتل وسجن وترشيد ،ناهيك عن القوانني التي تبيح املكوس الظاملة... لالبيع الحال

 . أنا يؤفكونالـلـه قاتلهم ،إىل آخر ما رشعوا وقننوا وأحلوا وحرموا...الناس ظلام وعدوانا

ونتفـا مـن أحكامهـا . وهو أن بقاء رسوم من أثار الرشيعة. ويجدر بنا لفت النظر إىل أمر هام

 يف بعض ، والزواج والطالق واملرياث، كبعض أحكام األحوال الشخصية،نني الوضعيةطي سجالت القوا

كـام أن التزويـر والضـحك عـىل عقـول .  ال يجعل الحكم يوصف بأنه حكم الرشيعة،البالد اإلسالمية

الرشيعـة اإلسـالمية هـي مصـدر ( وهـي قـولهم،البسطاء بعنونة الدستور بالكلمة الفارغة الخادعـة

 أو حتى ،كام يف بعض البالد) الرشيعة اإلسالمية هي املصدر األسايس للترشيع(أو ) قنينيالترشيع والت

 ثـم الترشيـع ). الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الوحيـد للترشيـع والتقنيـني(باملبالغة بالدجل بالقول 
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ـكـام يف بعـض اـلـبالد كالسـعودية والـسـودان . تحـت ـهـذا العنـوانالــلــهوالتقنيـني مـن دون 

 باسـتخدام ، وهلل املشتىك كم يستخفون بعقول شعوبهم،فهذا ال يجعل الحكم رشعيا...يمنوال

) حليـب( كتـب عليهـا ،فمن يقبل أن يشرتي قارورة خمـر. بعض العلامء من عمالء السلطان

ومـن جهـة . هـذا مـن جهـة!. وهل يطهر الخمر بالكتابـة عليـة؟!!!  أو زيت،عىل أنها حليب

 ، أغنـى األغنيـاء عـن الرشكالـلـه و، ديننا أن النجاسة تلغى الطهارة فإن من املعلوم يف،أخرى

مـن عمـل عمـال أرشك فيـه معـي :( وقال يف الحديث القـديس،كام أخرب عن نفسه جل جالله

 :  قـال تعـاىل، ال يقبـل إال أن يكـون الـدين كلـه هللالـلــهو. رواه مسلم) غريي تركته ورشكه

إنـا أنزلنـا إليـك   :وقال تعاىل. )39/األنفال(  الدين كله هللوقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون 

 .3-الزمر أال هلل الدين الخالص *  مخلصا له الدينالـلـهالكتاب بالحق فاعبد 

 أو بحجم ما خلـط بـالحكم بغـري ،والعربة ليست يف كرب وعظم هذا الرشك بالترشيع

 الـلــه والعـدوان عـىل حاكميـة ،عليـهوإمنا باستحالل هذا الفعل واإلقـدام . الـلـهما أنزل 

والفتنة التي نحن فيها هـي . 67-يوسـف إن الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه :الذي قال

وقـاتلوهم حتـى ال تكـون :[ قال ابن كثري يف قوله تعـاىل. أن الدين يف بالدنا مل يعد كله هلل

 وعـن عـروة ،]يعنـي ال يكـون رشك[ :عن ابن عبـاس .39-األنفـال] فتنة ويكون الدين كله هلل 

وعن محمد بـن [ ،]حتى ال يفنت مسلم عن دينه[]: حتى ال تكون فتنة[وغريه من علامئنا 

 ].ويخلع ما دونه من األنداد. ويكون التوحيد خالصا هلل ليس فيه رشك: اسحق

كل بدعة وإن قلت بترشيع زائد أو ناقص أو تفري ( :الـلـهقال اإلمام الشاطبي رحمه 

لـو .  فيكـون قادحـا يف املرشوع، كل ذلك قد يكون ملحقا مبا هـو مرشوع،ألصل الصحيحل

 .فعل أحد مثل هذا يف نفس الرشيعة عامدا لكفر

  .االعتصام) إذ الزيادة و النقصان فيها أو التغري قل أو كرث كفر فال فرق بني ما قل أو كرث

 وجـب الـلــهه لغـري فإذا كان بعـض الـدين هلل وبعضـ( :وقال اإلمام ابن تيمية

َّ يا أيها الذين آمنوا اتُقـوا  :ولهذا قال تعاىل. القتال حتى يكون الدين كله هلل ُ َ َ ِ َّ َ ُّ   الـلــهََ
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َوذروا ما بقي من الربا إن كُنتم مؤمنني فإن مل ِْ ِ ِْ ُ َْ ُُ ْ ِ ِّ َ َ ِ َ َفإن لـم تْفعلـوا فـأذنوا بحـرب مـن )ََ ِ ٍ ْ َ ِ ُ َ َ َْ ُ ََ َ ْ ْ  الـلــهِ

ِورسوله ِ ُ َ  .)279:قرةالب ()َ

 ، والتزمـوا الصـالة والصـيام،وهذه اآلية نزلت يف أهل الطائف ملـا دخلـوا يف اإلسـالم

فإذا كان هؤالء .  تعاىل أنهم محاربون له ولرسولهالـلـهولكنهم إمتنعوا عن ترك الربا وبني 

 فكيف مبـن يـرتك كثـريا مـن رشائـع اإلسـالم وأكرثهـا ،محاربني هلل ورسوله يجب جهادهم

 إذا امتنـعـت ـعـن بـعـض ،وـقـد اتـفـق عـلـامء اإلـسـالم ـعـىل أن الطائـفـة املمتنـعـة! ؟كالتـتـار

 ، إذا تكلموا بالشهادتني وامتنعوا عن الصالة والزكاة، فإنه يجب قتالهم،الواجبات اإلسالمية

أو صيام رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحـريم 

 أو اـسـتحالل ذوات النـفـوس واألـمـوال بـغـري ،اح ذوات املـحـارمالـفـواحش أو الخـمـر أو نـكـ

ونحو ... أو عن رضبهم الجزية عىل أهل الكتاب، أو الجهاد للكفار، أو الربا أو امليرس،الحق

 .217 مسألة 28ج ) بأنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله هلل،ذلك من رشائع اإلسالم

 :فالخالصة

 وحكمـه  بحكـم ، وترشيعـه بترشيـع غـريه، بدين غـريههالـلـأنه اذا ما اختلط دين 

وهـذا هـو الحاصـل .  ووجب القتال حتى ال تكون فتنة،الـلـه كانت الفتنة عن دين ،غريه

وعدوان من الخـارج وضـنك يف الحيـاة . اليوم وما جناه حكامنا علينا من فساد يف الداخل

 .وذل عىل يد األعداء. العامة

ـا ـا ـسـبحانه وتـع ـد ـسـمى ربـن ـام ولـق ـال ـهـؤالء الحـك ـافرون(ىل أمـث  ، الفاـسـقون،الـك

 وأوليـاء ، فجاء من عمالء السالطني من يسمى هؤالء الحكام مسلمون صالحون،)الظاملون

 الـلــهومـن مل يحكـم مبـا أنـزل : وكأن عندهم قرآنا خاصا بهـم كتبـوا فيـه. أمور رشعيون

 !!!.فأولئك هم املسلمون املؤمنون الصالحون 

 درسوا يف بالد ،كيف وقد أوجدوا مختصني بالقانون الوضعي!! الـلـهسبحان 

.. هكـذا بـاللفظ الرصيـح) مرشع( وأسـموا واحـدهم،الصليب الكافرة يف الغـرب

 ناهيك عن ما يفعله هؤالء امللوك والرؤساء واألمـراء مـن سـن القـوانني وترشيـع 
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فالحاكم تـارة !. لهم ذلكاذا خطر ) الربملان( مبا يف ذلك حل أجهزة الترشيع ذاتها ،املراسيم

كام كـان !!!  وإذا أراد أن يقتله قتله، وتارة يسجنه،يعبد املرشع ويطلب من الناس عبادته

أو إلها من خشـب ثـم يحرقـه ليطـبخ ! عباد األصنام يصنع واحدهم إلها من متر ثم يأكله

، ملـؤمنني وقتـل ا،ناهيك عن وجوه الكفر األخرى التي تلبسوا بها من والء الكافرين! عليه

 .وأوجه نواقض اإلميان من األقوال واألفعال

 وحكـم قتـال املسـلمني إىل وحكـم مـواالة الكـافرين وأنواعهـا. عقيدة الوالء و الرباء

 :جانب الكفرة واملرتدين

وغنـاهم ، واخـتالف لغـاتهم وشـعوبهم، برصف النظر عـن أجنـاس الـبرش وألـوانهم

 :يعة لهم نسبتان فقط هامفقد اعتربت الرش. أو أي اعتبار آخر، وفقرهم

أن أهل اإلميـان ، وقررت بالنصوص الواضحات من الكتاب والسنة). كافر(و ) مؤمن(

 .10الحجرات  إمنا املؤمنون إخوة  :فقد قال تعاىل.  ويشكلون أمة واحدة،إخوة

 ولغـاتهم ، وشـعوبهم، وأجناسهم، كام قررت أن الكفار عىل اختالف مذاهب كفرهم

وبهذا الوضوح تقرر أن أهل التكليف إنسهم وجنهم يف هـذه األرض أمتـان ). ملة واحدة(

 ).أهل الكفر(و ) أهل اإلميان(

 والرباءة من ، سبحانه وتعاىل بكل وضوح املؤمنني مبواالة بعضهم بعضاالـلـهوقد أمر 

 قضية فرعية من ،وليست هذه القضية). عقيدة الوالء و الرباء( وعىل هذا بنيت ،الكافرين

 إذ يبنـى عليهـا اإلميـان أو ، مرتبطة بأسـاس التوحيـد،بل هي قضية أساسية. يا اإلميانقضا

 . ونسبة اإلنسان إلحدى هاتني األمتني،الكفر

ِال تجد قوما يؤمنون ب  :وقد قال تعاىل َ ُ ِ ْ ُ ً ْ َ ُ ِ َّ واليوم اآلخر يوادون مـن حـاد الـلـهَ َُّ ْ َ َ َ ُْ َِ ِ ْ ِ َ  الـلــهْ

ُورسوله ولو كَانوا آ ْ َ ََ َُ ُ ُبـاءهم أو أبنـاءهم أو إخـوانهم أو عشـريتهم أولئـك كَتـب يف قلـوبهم َ ْ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َُ ِ َ َ ِ ُِ َ َ َ َُ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ْ ِ ُ َُ ََ

َاإلميان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجـري مـن تحتهـا األنهـار خالـدين فيهـا ريض  ِ َِ ُ ْ َْ َ َ ُِ َ ْ ٍِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ ٍ َّ ُْ ِ ْ َُ َ َّ َُ ُ ِ ُ َ َ َ

ُ عنهم ورضوا عنه أالـلـه ُ ْ َْ َُ َ َْ ُولئك حزب ُ ْ ِ َ َ أال إن حزب الـلـهَِ ْ ِ َّ ِ َ هم المْفلحونالـلـهَ ُ ِ ُ ْ ُ ُ  )22:املجادلة(  
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والـذين كفـروا . [81 –التوبـة ] واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض:[  وأخرب بقوله

 –التوبـة  ] واملنافقون واملنافقات بعضهم مـن بعـض.[ 73 –األنفال ] بعضهم أولياء بعض

67. 

َوإن الظالمني بعضهم أوليـاء بعـض و : اىلوقال تع َ ْ َ ٍَ ْ ُْ َ ِ َِ ْ ُ ُ َ ِ َّ َّ َ ويل المتقـنيالـلــهِ ِ َّ ُ ْ ُّ ِ َ  19: الجاثــية. 

كافر ومنـافق (و )...ًمسلم يوايل مسلام (،وآرصتان ورابطتان فقط، فهام نسبتان وجنسيتان

 ).ًيوالون بعضهم بعضا

تكن فتنـة يف األرض   ن مل نفعلها وأخرب أننا إ، باعتقاد هذه العقيدةالـلـهوقد أمر 

 يجد أنها غطت مسألة األمر بوالية ،والناظر يف آيات القرآن الكريم. 73األنفـال    وفساد كبري

 والنهي عـن واليـة الكـافرين واألمـر بـالرباءة مـنهم ومـا يرتتـب ،املؤمنني وما يرتتب عليها

 باإليجاز من خـالل اسـتخالص وميكن أن نورد طرفا من ذلك.  بكل الرتكيز والوضوح،عليها

 :األحكام و التقريرات القرآنية كام ييل

 :املؤمن ويل املؤمن .1

َ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون : قال تعاىل َ َْ َ ُْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َِ ُ ُ ُْ ْ َْ ُ ُْ ْ ِْ ُ ْ ٍ َ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ْ

َّعن المنكر ويقيمون الصالَة ويؤتون الز َ َُ ِْ ُ َ ُ ََّ ُ ُِ َ ْ ْ ِ َكَاَة ويطيعون َ ُ ِ ُ ُ ورسوله الـلـهَ َ ُ َ َ )71: التوبة(. 

 :الكافر ويل الكافر .2

املـنـافقون  .72 – األنـفـال  واـلـذين كـفـروا بعـضـهم أولـيـاء بـعـض : ـقـال تـعـاىل

 .67 –التوبة   واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف

 :النهي عن والية الكافرين .3

 يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املـؤمنني ومـن يفعـل ذلـك ال  :قال تعاىل

 28آل عمران   يف يشءالـلـهفليس من 

  يا أيها الذين آمنوا ال تتخـذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون املـؤمنني  :وقال تعاىل

 .144-النساء
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 :والية املؤمن للمؤمن هي والية هلل ورسوله وهي نرص وغلبة .4

  .55 –املائدة   ورسوله والذين آمنوا الـلـها وليكم  إمن :قال تعاىل

  هم الغالبونالـلـه ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الـلـهومن يتول    56–املائدة. 

 :ودخول يف حزبه،والية املسلم للكافرين هي والية للشيطان .5

َأل : قال تعاىل: تعاىل يوجب الخلود يف النارالـلـهوهي خسارة وسخط من  ِم تر إَىل َ َ َ ْ
َالذين تولوا قوما غضب  ِ َ ً ْ ْ ََ َّ ََّ َ ْ عليهم ما هم منكم وال منهم ويحلُفون عـَىل الكـذب وهـم الـلـهِ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َ َِ ِِ ِ َِ ُْ ََ ََ ِ ْ ُ ْ ْ َ ْ

َيعلمون ُ َ ْ َ  )إىل قوله تعاىل)14:املجادلة  :  يطان فأنساهم ذكْر َاستحوذ عليهم الشَّ ِ ْ ُُ َ ْ ْْ َ َ َُ َ ْ ِْ َ َ َ َ أولئكالـلـهَ َِ ُ 

يطان هم الخارسون  يطان أال إن حزب الشَّ َحزب الشَّ َُّ ِ َ ْ ُ ُ ِ َِ َْ َْ ُْ ِْ ِِ َ) 19:املجادلة(. 

ْترى كَثريا منهم يتولون الذين كََفروا لِبئس ما قدمت لهم أنُفسـهم  : كام قال تعاىل ْ ُْ ُ ْ ُُ ْ َ َ َ َّ َّْ ََّ ََ َ ُ ََ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ً ِ َ

َأن سخط  ِ َ ْ ْ عليهم ويف العذاب همالـلـهَ ُْ ِ َِ َ ْ َِ َ ْ َ خالدون َ ُ ِ ِولو كَـانوا يؤمنـون ب* َ َ ُ ِ ْ ُ َُ ْ َ والنِبـي ومـا الـلــهَ َ َِّ َّ

َأنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كَثريا منهم فاسُقون ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ً ِ ِ َِّ َ َ ََ َْ َ َْ ُُ ُ َ َّ َِ ِ ْ  )80:املائدة.(  

يطان وليا من دون  : وقال تعاىل ِومن يتخذ الشَّ ًُ ْ ِْ ِ ِّ َْ َ ََ َ ِ َّ َ فَقـد خرسالـلـهَ ِ َ ْ ً خرسانـا مِبينـاَ ًُ َ ْ ُ  

 ) 119: النساء(

 :والية املسلم للكافرين واهية وسيتربأ الشيطان من واليتهم بعد أن ورطهم يف الكفر .6

ِمثُل الذين اتخذوا من دون (: قال تعاىل ُ ْ َِ ُِ َ َّ َّ َ ً أولياء كَمثـل العنكبـوت اتخـذت بيتـا الـلـهَ ْ ُ ََ ْْ َ َِ َّ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ َ

ِوإن أوهن البيوت ُ ُ ْ َ َ ْ ََ َّ َ لبيت العنكبوت لو كَانوا يعلمونِ ُ َ َ ْ َْ ََ ُ ْ ِ ُ ْ ََ ْ  )41:العنكبوت ()ُ

َا اتخذتم من دون   :وقال تعاىل ِوقال إمنَّ ُ ْ ِ ْ ُ َّْ ََ ِ َ َ أوثانا مودَة بيـنكم يف الحيـاة الـدنيا الـلـهَ َ ْْ ُّ َِّ َ ْ َِ ْ ُ ِ َ َْ َ ً َ

ْثم يوم القيامة يكُفر بعضكم ببعض ويلعن بع َ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ ْ ٍُ َ َِ ْ َُّ ُْ ُ ِ َِ َ ْضكم بعضـا ومـأواكُم النـار ومـا لكـم مـن ْ ِ ْ ُ ُ ُْ َُ َ ََ َ َ ََّ ْ ً ْ ُ

َنارصين ِ ِ َ  )25:العنكبوت( 

يطان إذ قال لإلنسان اكُْفر فلام كََفر قال إينِّ بريء منك إينِّ أخاف   :وقال تعاىل ُكَمثل الشَّ َ َْ َ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ٌِ َ ِْ َ َ َ َِّ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َ

َ رب العالمني الـلـه ِ َ َْ َّ َ )16:الحرش(. 
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 :ية املسلم للكافرين تجعله منهم وتحبط عمله وتفيض به إىل الردةوال .7

َ يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أوليـاء  :يف سورة املائدة:  قال تعاىل َ َِ ِْ َ ُّ ََ ََ َ َّ َُ ُ َْ َُّ ِ َّ َ َ َ

ِبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه مـنهم إ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ ِ ُِ َّ ِ ٍَ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ ُْ َ َ َ ال يهـدي الَقـوم الظـالمنيالـلــهَّن ُ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ َ  

 .)51:املائدة(

ِويُقول الذين آمنوا أهؤالء الـذين أقسـموا ب :  ثم قال بعدها ُ َ ْ َ ََ َِ َِّ َّ ُِ ُ َ ُ َ َ ْ جهـد أميـانهم إنهـم الـلــهَ ُْ َّْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ
َلمعكم حِبطت أعاملهم فأصبحوا خارسين  ِ َِ ُ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ َْ َ ْ َ ُ َ َّيا أيها ال* َ َ ُّ ِذين آمنوا من يرتد منكم عـن دينـه ََ ِِ ْ ْ ََ ْ ُ ْ ُِ َِّ َ ْ َ َ َ

ِفسوف يأيت  ْ َ َ َْ َ بَقوم يحبهم ويحبونه أذلة عَىل المؤمنني أعزة عَىل الكافرين يجاهـدون الـلـهَ ُ ِ َِ ُ ُ َ َُ ِ ِ َ ْ ْ ََّ ٍَ َّ ِ َ ََ ِ ْ ُ ٍ ِ ُ ٍَ ُّ ُِّ ِْ ُ ْ ِ

ِيف سِبيل  َ ْ وال يخافون لومة الئـم ذلـك فضـُل الـلـهِ َ َ َُ َِ ٍِ ََ َ ْ َ َ َ يؤتيـه مـن يَشـاء والـلــهَ َ ُُ ْ َ ِ ِ ٌ واسـع الـلــهْ ِ َ

ٌعليم ِ َ  51-54 –املائدة.  

َ يا أيها الذين آمنوا ال تتخـذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون المـؤمنني : وبعد أن قال ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َِّ ُ ْ َ ََ َ ْ ُّ ََ َِ َِ َ ُ ِ َّ َ َ

ًأتريدون أن تجعلوا هلل عليكم سلطانا مِبينـا ًُ َ ْ َ ُُ ْْ ُ ْ َ ِ َّ ِ َ َ ِ ُْ ََ َُ  )قـال بعـدها.)144:اءالنسـ :   ِإن المنـافقني يف َ َِ ِ ُ ْ َّ ِ

ًالدرك اْألسَفل من النار ولن تجد لهم نصريا ِِ َ ْ ُْ َ ََ َِّ َ ْ ََ َّ ِ ِِ ْ َ   145 –النساء. 

 :النهي عن اتخاذ األقرباء والقوم والعشرية أولياء إن كانوا كافرين .8

َ أيهـا الـذين َيـا : قـال تعـاىل: وأن ودهم مع كفرهم بسبب القرابة مناقض لإلميان ِ َّ َ ُّ َ

ْآمنوا ال تتخذوا آباءكُم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكْفر عَىل اْألميان ومن يتـولهم مـنكم  ْ ْ ُْ ُ ُْ ُِ ُِ َّ َْ ََ َ ََّ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ َ َ َ َُّ ََ ْ ِ َِ َ ْ ُ ِ َ

َفأولئك هم الظالمون ُ ِ َّ ُ ُ َ َِ ُ ْقْل إن كَـان آبـاؤكُم وأبنـاؤكُم وإخـوانكم وأز * َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ُِ َُ َ ْ ْواجكـم وعشـريتكم ُ ُْ ُُ َ ِ َ َ َُ
َوأموال اقرتفتموها وتجارٌة تخَشون كَسـادها ومسـاكن ترضـونها أحـب إلـيكم مـن  ُِ ِ ِْ َُ ْ َ ٌِ َّ َ َ َ ََ ََ َ ْ ْ ََ ْ َ ََ َْ َ ََ ََ َ ْ ُ ُ ْ َ َ  الـلــهْ

َورسوله وجهاد يف سِبيله فرتبصوا حتى يأيت  ِ َ ِْ َ َّ َ ََّ َ َ ُُ َ َ ِِ ِ ٍ َِ ِ َ بأمره والـلـهَ ِ ِ ْ َ ْ ال يهدي الَقالـلـهِ ِ ْ َوم الَفاسـقنيَ ِ ِ ْ َ ْ  

 .)23-24 –التوبة (

ِال تجد قوما يؤمنون ب  : وقال تعاىل َ ُ ِ ْ ُ ً ْ َ ُ ِ َّ واليـوم اآلخـر يـوادون مـن حـاد الـلــهَ َُّ ْ َ َ َ ُْ َِ ِ ْ ِ َ  الـلــهْ

َورسوله ولو كَانوا آبـاءهم أو أبنـاءهم أو إخـوانهم أو عشـريتهم أولئـك كَتـب َ َ َ َ َِ ُِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َُ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ َُ ْْ ِ ُ َُ ََ ُ ُ يف قلـوبهم ُ ِ ِ ُ ُ ِ

َاْألميان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجـري مـن تحتهـا اْألنهـار خالـدين فيهـا ريض  ِ َِ ُ ْ َْ َ َ ُِ َ ْ ٍِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ ٍ َِّ ُْ ِ ْ َُ َ َّ َُ ُ ِ ُ َ َ َ

ُ عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الـلـه ْ ِ َ َِ ُ ُ ْ َْ َُ َ َْ َ أال إن حزب الـلـهُ ْ ِ َّ ِ َ هم المْفلحونالـلـهَ ُ ِ ُ ْ ُ ُ  )22:املجادلة .( 
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 :النهي عن اتخاذ الكفرة بطانة وأعوانا وقد بدت البغضاء من أفواههم .9

ُّيا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباالً ودوا    : قال تعاىل َُ َ ُّ ََ َ ْ ُْ َُ َُ َّْ ِ ِ ِْ ًَ َ ِ ُ ِ َّ َ ُ َ َ َ

ُما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ت َ ََ َْ ِْ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ َِ ْ َ ُّ ْخفي صدورهم أكْرب قد بينـا لكـم اآليـات إن َ ِ ِ ْ ُُ ْ َُ َّ َّ َ ْ َُ ُ َ َ ُ ُ ِ ْ

َكُنتم تعقلون ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ ) 118:آل عمران ( 

 :النهي عن والية من قاتلنا وأخرجنا من ديارنا .10

َـا ينهـاكُم   :قال تعاىل ُإمنَّ َ ْ َ ِ عـن الـذين قـاتلوكُم يف الـدين وأخرجـوكُم مـن ديـارالـلــهِ َ َِ ْ َِ ِْ ُْ َ ْ َ ِ ِِّ ِ ُ ََّ َ ْكُم َ

َوظاهروا عَىل إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ُْ ِ َّ َُ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َّ َِّ ُ َ ُِ َ ْ ََ َ َ َْ َ َ َ ُ َ ُْ ِ َ ) 9:املمتحنة(. 

 :النهي عن والية من اتخذ ديننا هزوا ولعبا .11

ْيا أيها الذين آمنوا ال تتخـذوا الـذين اتخـذوا ديـنكم   :قال تعاىل ُ َ ُِ ُ َُ َّ ََ َِ َِّ َِّ َّ َ َ ُّ َهـزوا ولعبـا مـن ََ ِ ً ًِ َ َ ُ ُ

ار أولياء واتُقوا  َّالذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفَّ َُ ْ ََ َ ِْ ِ َِ َُ ُْ ُْ ْ َِّ َِ ْ ََ َ إن كُنتم مؤمننيالـلـهَ ِْ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ) 57:املائدة(. 

 :التشديد يف النهي عن والية اليهود والنصارى خاصة من بني الكافرين .12

 يجد أنها نزلـت يف ،ي عن والية الكافرينإن الناظر يف أسباب نزول معظم آيات النه

ومع ذلك فقد سمتهم آيـات القـرآن رصاحـة مـن بـني . النهي عن والية اليهود و النصارى

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا اليهـود   :الكافرين املنهي عن واليتهم جميعا قال تعاىل

آمنـوا ال تتخـذوا الـذين اتخـذوا يـا أيهـا الـذين  : وقال تعاىل.51 – املائـدة  والنصارى أولياء

 .57- املائدة دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء

 : األمر باألخذ مبلة إبراهيم بالرباءة الكاملة من الكافرين وبغضهم ومعاداتهم .13

ِقد كَانت لكم أسوٌة حسنة يف إبراهيم والذ  :قال تعاىل َِّ ََ َْ َْ ِ ِ ٌ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َْ ْين معه إذ قالوا لَقـومهم َ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ِ ُ َ َ َ

ِإنا برآء منكم ومام تعبدون من دون  ُ ُْ ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َْ ُُ ْ ُ َ َّ ْ كََفرنـا بكـمالـلــهِ ُ ِ َ ُ وبـدا بيننـا وبيـنكم ْ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ

ِالعداوُة والبغضاء أبـدا حتـى تؤمنـوا ب ُ ِ ْ ُ َّ َ ً َ َ ََ ُ َ ْ َ ْ َْ ِ وحـده إالَّ قـول إبـراهيم ألبيـه الـلــهَ ِ َ ِ َ ِ َ ْ َِ َِ ْ َ ُ َ ْ 
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َألستغفرن لك وما أملك لك من  ِ َ َ ُ َ َِ ِْ ََ َ َّ َ ْ َ َ من يشء ربنا عليك توكَّلنا وإليـك أنبنـا وإليـك الـلـهْ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ ََّ َ ََ َ َ َ َ َ ٍ َ ْ ِ

ُالمصري ِ َ ْ  )4:املمتحنة ( 

حددت اآليات القرآنية أعذار من يتوىل الكفار من املسلمني ويقعـون يف النفـاق أنهـا  .14

 : أو للخوف من األذى والدوائرإما من أجل طلب العزة 

 وحكـم عـىل أصـحابها بالنفـاق والـردة ،وقد رد القرآن عـىل هـذه األعـذار وأبطلهـا

 وذلك بسبب مرض قلوبهم وأن عـاقبتهم النـدم يف الـدنيا واآلخـرة وأن ،واالنتساب للكفار

ون الـذين يتخـذ* برش املنـافقني بـأن لهـم عـذابا ألـيام   :قـال تعـاىل. مصريهم إىل النار

 .139-138-النساءً الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون عندهم العزة فإن العزة هلل جميعا

ٍيا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضـهم أوليـاء بعـض   :وقال تعاىل ْ َْ ْ َ ْ َ ُّ َُ ََ َ َِ ِ َِ َ َْ َُ ُ َُ َ َّ َُ ْ َُّ ِ َّ َ َ َ

َّومن يتولهم منكم فإن ِ َ ْ ُْ ْ ِ ُ َّ َ َ َ َْ َّه منهم إن َ ِ ْ ُ ْ ِ َ ال يهدي الَقوم الظالمني الـلـهُ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ ْفـرتى الـذين يف قلـوبهم * َ ِ ِ ُ َُّ ِ ََ ِ َ َ

َمرض يسارعون فيهم يُقولون نخىش أن تصيبنا دائرٌة فعىس  ََ َ َ َِ َ َ َ ِ ُ ْ َ ََ َ ٌْ َ ُ َ ُْ ِ ِ ُ ِ ٍ أن يـأيت بـالَفتح أو أمـر الـلــهَ ْ َ َ َْ َِ ْ ْ ِ َ ِ ْ ْ

َمن عنده فيصِبحوا عَىل  ُ ْ ُ َ ِ ِ ِْ ِ َما أرسوا يف أنُفسهم نادمنيْ ِ ِ َِ ْْ ِ َ َِ ُّ َ َ 52-51 - املائدة. 

 :ومن أخطر مظاهر مواالة الكافرين

 وشـعائر الـلــهالجلوس مع الكفرة واملرتدين واملنـافقني وهـم يسـتهزئون بآيـات  .1

ْ وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا سمع :قال تعاىل: دينيه وعباده املؤمنني ِ َِ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َِ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ِتم آيـات َ َ ْ ُ

ً يكَفر بها ويستهزأ بها فال تْقعدوا معهم حتى يخوضوا يف حديث غريه إنكـم إذا الـلـه ِ ِْ ُْ َّْ ِ ِ ْ َ ٍ ِ َ َ ِْ ُ ُ َ ُ َ َُّ َُ َ ْ ََ َُ ُ َ َ ِ ُِ َ ُ

َّمثلهم إن  ِ ْ ُ ُ ْ ً جامع المنافقني والكافرين يف جهنم جميعاالـلـهِ ِ َِ َ ََ َّ َ ََ ِ َ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ُ ِ) طاعـة الكفـار  .)140:النسـاء

 عليـه الـلــهقـال تعـاىل يف سـورة محمـد صـىل :  عنه ولو بيشء قليـلالـلـهى فيام نه

ـيطان سـول  :وسلم َ إن الذين ارتدوا عَىل أدبارهم من بعد ما تبني لهـم الهـدى الشَّ ْ َ ََّّ َ ُ ََّ ْ ََ ْ ُُّ ُُ ْ َْ َّ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َِ َ َ ِ

ْلهم وأمَىل لهم  ُْ َُ َْ َ ُذلك بأنهم قالوا للذين كَرهو* َ ِ َ ِ ِ َِّ ُ ََ ْ ُ َّ َ ِ َا ما نزل َ َّ َ ِ سنطيعكم يف بعض اْألمر الـلـهَ ْ َ ِ ْ َُ ِ ْ ُ ِ ُ َ

ْ يعلم إرسارهم الـلـهَو َ ُُ َ ْ ِ َ ْ َ )يف أمـرهم ولـو ،الـلـهفطاعة الذين كرهوا رشيعة  ).26/25:محمد 

 .بيشء قليل طريق للردة
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 ووضـع املسـلمني تحـت ، وناصحني و معـاونني،اتخاذ الكفرة بطانة و مستشارين .2

 . عنهاالـلـها شكل من أشكال واليتهم التي نهى  فهذ،أمرهم ونهيهم

 .النصيحة للكفار وداللتهم عىل ما يقويهم ونرصتهم بالرأي عىل املسلمني .3

 قال اإلمـام ابـن تيميـة ، هو من أكرب أشكال واليتهم،التحاكم إىل قوانينهم ورشائعهم .4

 الـلــهي ذم ومن جنس مواالة الكفـار  التـ[  :28/199 يف مجموع الفتاوى جالـلـهرحمه 

 أو التحـاكم إلـيهم دون ، اإلميان ببعض ما هم عليه من الكفر،بها أهل الكتاب واملنافقني

ِألم تر إَىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنـون بالجبـت  : كام قال تعاىل. الـلـهكتاب  ْ ِ ْ ْ َّ َِ َ ُ ِ ِ ِْ ُ ِ َ ِ َِ ًَ َ ُ َُ َِ َ ْ

ُوالطاغوت ويُقولون للذين كََفروا  َ ِ َِّ َُ َ َ َِ ُ َهؤالء أهدى من الذين آمنوا سِبيالًَّ ُ َ َ َِ َِّ َ ْ ََ ِ ُ 51النساء . 

  :إال أن أخطر ذلك وأوضحه ردة هو

 حيث ، وهذه أعظم أشكال الوالية،القتال معهم وتحت رايتهم ويف خدمة مصالحهم

 وانتامء إلـيهم بـنص ، وهو كفر مخرج من ملة اإلسالم،يضحي املرء بروحه يف سبيل الكفار

 الـلـه فليس من  : منهالـلـه وقد برئ .51-املائدة ن يتولهم منكم فإنه منهم وم  :القرآن

 والـذين كفـروا الـلــه الذين آمنـوا يقـاتلون يف سـبيل  : وقد قال تعاىل.28-البقرة  يف يشء

ُ ألـم تـر إَىل الـذين نـافُقوا يُقولـو : وقـال تعـاىل.76-البقـرةيقاتلون يف سـبيل الطـاغوت  َّ ََ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َن َ

ًإلخوانهم الذين كََفروا من أهل الكتاب لنئ أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فـيكم أحـدا  َ َ َْ ُ َْ ْ ْ ُُ ُِ ُ َِ ُِ َ َ َّ ْ َُ ُْ ْ َْ َْ َ ْ َُّ َِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ ِ َ ِ ِ

َأبدا وإن قوتلتم لننرصنكم  و َ َْ ُ ُْ َّ َ ْ َ َ ُْ ِ ُ ْ ِ ً َ يْشهد إنهم لكاذبون الـلـهَ ُ َِ َ َ ْ ُ ََّ ِ ُ ) 11:الحرش(. 

 : يف تفسري بعض النصوص القرآنية السابقة ومن اآلثار التي وردت

ومـن يتـولهم    تعـاىلالـلـهصح أن قول ( : ينقل اإلجامعالـلـهقال ابن حزم رحمه 

وهذا حق ال يختلـف ، بأنه كافر من جملة الكفار ، إمنا هو عىل ظاهره منكم فإنه منهم

 .25 ص13املحىل ج )فيه اثنان من املسلمني

مـن تـوىل اليهـود والنصـارى مـن دون ( :277ص 1قال الطربي يف تفسريه ج

 فإنه ال يتوىل متول أحد إال وهـو ،  أي من أهل دينهم وملتهم،املؤمنني فإنه منهم
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وصـار به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه وريض دينه فقد عادى مـا خالفـه وسـخط 

 ). حكمه حكمه

ظهورا يواليهم عىل دينهم من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا و(وقال ابن جرير يف تفسري

 منه بارتداده عن دنـه الـلـهقد برء  يف يشء أي الـلـهويظاهرهم عىل املسلمني فليس من 

 .228 ص3ج).رودخوله يف الكف

 حكم وال أحسن مـن الـلـهإن (:67ص1جوقال ابن القيم يف كتابه أحكام أهل الذمة 

فـإذا كـان }  منكم فإنه منهم ومن يتولهم{حكمه أنه من توىل اليهود والنصارى فهو منهم

 .)أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم

نهي تبارك وتعاىل عباده املؤمنني  ي أ [:50-53 تفسري سورة املائدة اآلية قال ابن كثري يف

ثم أخـرب أن بعضـهم . الـلـهعن مواالة اليهود والنصارى الذين هم أعداء اإلسالم وأهله قاتلهم 

-املائـدة  ومن يتولهم منكم فإنه منهم :هدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقالثم ت. أولياء بعض

إن عمر أمر أبا موىس األشعري أن يرفع إليه ما أخذ وأعطى يف أديم (...) ] قال ابن أيب حاتم.51

 هـل أنـت ،إن هـذا لحفـيظ:  فعجب عمر وقال، وكان له كاتب نرصاين فرفع إليه ذلك،واحد

 ، فقال عمر أجنب هو؟ قال ال،إنه ال يستطيع:  جاء من الشام؟ فقالقارئ لنا كتابا يف املسجد

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا [  : أخرجوه ثم قرأ: ورضب فخذي وقال،فانتهرين: قال: بل نرصاين

ليتق أحدكم :[  بن عتبةالـلـهقال عبد (...) حدثنا محمد بن الحسن  ].اليهود والنصارى أولياء

 ].فظنناه يريد هذه اآلية : قال، نرصانيا وهو ال يشعرأن يكون يهوديا أو 

. أي شك وريب ونفـاق.  فرتى الذين يف قلوبهم مرض  :وقوله تعاىل [:قال ابن كثري

 يسارعون فيهم يقولون نـخىش [  ومودتهم يف الباطن والظاهر، أي يبادرون إىل مواالتهم

نهـم يخشـون أن يقـع أمـر مـن ظفـر  أل،يتـأولون مـودتهم ومـواالتهم: أي] أن تصيبنا دائرة

عند ذلك قال تعاىل .  فتكون له أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك،الكافرين باملسلمني

  أن يأيت بالفتحالـلـهفعىس  قـال غـريه يعنـى القضـاء . يعنـي فـتح مكـة:  قـال السـدي

  والنصـارى يعنـى رضب الجزيـة عـىل اليهـود: السـدي: قـال  أو  أمر من عنده  والفصل
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فيصبحوا أي الذين والوا اليهود والنصارى من املنافقني . عىل ما أرسوا يف أنفسهم  

 وال دفـع عـنهم ، أي عـىل مـا كـان مـنهم مـام مل يجـد عـنهم شـيئانادمنيمن املواالة 

 أمـرهم يف الـدنيا لعبـاده الـلــهفـإنهم فضـحوا وأظهـر . بـل كـان عـني املفسـدة. محذورا

فلام انعقدت األسباب الفاضحة لهم .  بعد أن كانوا مستورين ال يدر كيف حالهم،املؤمنني

 -] املؤمنني الـلـهتبني أمرهم لعباد 

 كأمنا تحىك هذه اآلية وتفسـريها حالـة حكـام بـالد املسـلمني الـذين الـلـهسبحان  (

سـتنترص يعاونونها كمرشف وحكومته الباكستانية يف مواالتهم ألمريكا ألنهم يظنـون أنهـا 

و اعتذارهم عن ذلـك بخـوف الـدائرة واملصـيبة . عىل املسلمني فيكون لهم عندهم مكانة

 ومـا سـيندمون عليـه مـن افتضـاح أمـرهم وخسـارتهم ، والرغبة يف طلب العز منهـا،منها

 .)الـلـهوعقوبتهم عىل أيدي املؤمنني ملا يأيت نرص 

مـن دون املـؤمنني ومـن يفعـل ال يتخذ املؤمنون الكافرين أوليـاء  :ويف قوله تعاىل

نهـى تبـارك  [ : تعـاىلالـلــه قال ابن كثري رحمـه 28آل عمـران   يف يشءالـلـهذلك فليس من 

 وأن يتخذوهم أولياء يرسون إليهم بـاملودة مـن ،وتعاىل عباده املؤمنني أن يوالوا الكافرين

  يف يشءالـلــه ومن يفعل ذلك فليس من  :ثم توعد عىل ذلك فقال تعاىل. دون املؤمنني

 منهالـلـه هذا فقد برئ الـلـهومن يرتكب نهي : أي (...)   نفسـهالـلــهويحـذركم   
 ].يحذركم نقمته يف مخالفته وسطوته وعذابه ملن واىل أعدائه وعادى أوليائه: أي

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا بطانـة مـن   ويف قوله تعاىل من سورة آل عمـران

يقول تبارك وتعاىل ناهيا عباده املؤمنني عن اتخاذ املنـافقني : [ قال ابن كثري.)اآلية(  دونكم

بجهدهم وطـاقتهم . وما يضمرونه ألعدائهم واملنافقون.  أي يطلونهم عىل رسائرهم،بطانة

ال يألون املؤمنني خباال أي يسعون يف مخالفتهم وما يرضهم بكل ممكن ومبـا يسـتطيعون 

 . ن ما يعنت املؤمنني ويحرجهم ويشق عليهمويودو. من املكر والخديعة

 .وكام ذكرنا فاآليات واألحاديث واآلثار وأقوال العلامء متضافرة بهذه املعاين
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 التـي يلخصـها بكـل ،وهذه الحقائق هي من أولويات اإلسـالم وأساسـيات العقيـدة

 :  خطاب القرآن الرصيح لكل مسلم،إيجاز ووضوح

 من يتولهم منكم فإنه منهم    يف يشءالـلــهومن يفعـل ذلـك فلـيس مـن  
 . منهالـلـهفمن يتوىل الكفار فهو كافر مرتد مثلهم قد برئ . وهذا واضح

وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مظـاهرو الكفـار عـىل املسـلمني يف  نـواقض 

  :اإلسالم العرشة التي ذكرها وهي

 . وللقربالـلـهالذبح لغري ، الـلـهالرشك ب

 . وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهمالـلـهه وبني من جعل بين

 .كفر. .من مل يكفر املرشكني أو يشك يف كفرهم أو صحح  مذهبهم 

أو أن حكـم ،  عليه وسلم أكمل مـن هديـهالـلـهمن اعتقد أن غري هدي النبي صىل 

 .كالذي يفضل حكم الطواغيت عىل حكمه فهو كافر، غريه أحسن من حكمه

 فهـو – ولـو عمـل بـه – عليه وسـلم الـلـه شيئا مام جاء به الرسول صىل من أبغض

 .كافر

 الـلــهقـل أب : والـدليل، من استهزأ بيشء من دين الرسول أو ثوابه أو عاقبـه كفـر

 ).65:التوبة ( وآياته ورسوله كنت تستهزئون

 فتنة وما يعلامن من أحد حتى يقوال إمنا نحن .  فمن فعله أو ريض به كفر،السحر

 .)102:البقرة ( فال تكفر

  ومـن يتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم: مظاهرة املرشكني ومعاونتهم عـىل املسـلمني

 . وهي محل الشاهد)51:املائدة(

 ، عليه وسـلمالـلـهمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن رشيعة محمد صىل 

 .كام خرج الخرض عن رشيعة موىس عليه السالم فهو كافر

والذين كفـروا عـام أنـذروا  . - ال يتعلمه وال يعمل به – الـلـه عن دين من أعرض

 .)3:األحقاف(  معرضون
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 أن الـلـهاعلم رحمك (:  بن الشيخ محمد بن عبد الوهابالـلـهقال سليامن بن عبد 

اإلنسان إذا أظهر للمرشكني املوافقة عىل دينهم خوفا منهم ومداراة لهـم ومداهنـة لـدفع 

هذا ، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم و يحب اإلسالم واملسلمني،  كافر مثلهم فإنه–رشهم 

، ودخـل يف طـاعتهم، فكيف إذا كان يف دار منعـة واسـتدعى بهـم .إذا مل يقع منه إال ذلك

وقطـع املـواالة بينـه ، وواالهـم،  وأعانهم عليه بـالنرصة.وأظهر املوافقة عىل دينهم الباطل

شك مسلم أنه كافر من أشـد النـاس عـداوة هلل ورسـوله صـىل فإن هذا ال ، وبني املسلمني

 و قد أجمع العلـامء عـىل أن مـن تكلـم . عليه وسلم وال يستثنى من ذلك إال املكرهالـلـه

وسـاق الشـيخ عرشيـن ... .)فكيف مبن أظهر الكفر خوفا وطمعـا، بالكفر هازال فإنه يكفر

  )120:البقرة( لنصارى حتى تتبع ملتهمولن ترىض عنك اليهود وال ا : دليال عىل قوله منها

 ).217:البقرة(  وال يزالون يقاتلونكم

ال يتخذ املؤمن الكافرين أولياء من دون املؤمنني  )28:آل عمران(   ْوقد نـزل علـيكم ُ ْ َ ََ َّ َ ْ َ َ
ِيف الكتاب أن إذا سمعتم آيات  َ ْ ُ َْ ِ َِ َ ِ ْ َ ِ ْ َ يكَفـر بهـا ويسـتهزأ بهـا فـالـلــهِ َ ْ َِ ُِ َ َ ْ ُ َ ُُ َّال تْقعـدوا معهـم حتـى ْ َ ْ ُ َ َُ ُ َ

ْيخوضوا يف حديث غريه إنكم إذا مثلهم ُْ ُ ِْ ِ ًِ ِ ُِ َّ ِ ْ َ ٍ َ ِ ُ ُ َ  )140:النساء(  

  َترى كَثريا منهم يتولون الذين كََفروا لِبـئس مـا قـدمت لهـم أنُفسـهم أن سـخط ِ َ ُْ ََ َْ ْ ُْ ُ ْ ُْ َ َ َّ َّْ ََّ ََ َ ُ ََ ِ ِْ َ َ َ ْ ً ِ  الـلــهَ

ْعليهم ويف العذاب هم ُْ ِ َِ َ ْ َِ َ ْ َ خالدون َ ُ ِ ِولـو كَـانوا يؤمنـون ب* َ َ ُ ِ ْ ُ َُ ْ َ والنِبـي ومـا أنـزل إليـه مـا الـلــهَ َِ ْ َ َِ ِ ْ ُ َ َِّ َّ

َاتخذوهم أولياء ولكـن كَثـريا مـنهم فاسـُقون ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ً ِ َِّ َ َ َْ َ َ ُ ُ َ َّ  )مـن جـامع املرشك (الحـديث . )81-80:املائـدة

ن عبد الوهاب إن الذي  بن محمد بالـلـهقال الشيخ سليامن عبد  .)وسكن معه فهو مثله

ه املرشكني منهم يدعي اإلسالم ويكون مع املرشكني يف االجتامع والنرصة واملنزل معهم يعد

كالنـاس الـذين أقـاموا يف مكـة و ادعـوا اإلسـالم بعـد ،  إن ادعى اإلسـالمفهو كافر مثلهم،

فـأنزل  ،قتلنـا إخواننـا: وخرجوا يف بدر فظن بعض الصحابة إنهم مسلمون وقـالوا، الهجرة

مـن ظهـرت منـه ( .)67:النسـاء( إن الذين توفـاهم املالئكـة ظـاملي أنفسـهم  : تعاىلالـلـه

عالمات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب عىل املؤمنني  وخذالنهم عنـد اجـتامع 

 .يجوز إطالق اسم منافق عليه، العدو
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 :أدلة العقل واملنطق عىل أن الجهاد املسلح هو الحل

 نسأل من يريد جدالنا يف حقيقة أن الجهـاد املسـلح اليـوم هـو الحـل الوحيـد نحن

 !حقيقة  

 !فبم يكون ؟،   باملقاومة املسلحة،إذا مل يكن الحل ملشاكلنا هذه وقد دهمنا العدو

o هل بطقطقة املسابح يف أركان الزوايا ؟ ! 

o أم بتنقيح األسانيد وتأليف األبحاث الرشعية ؟ ! 

o ـ ـراه بالســهر ـع ـة أم ـت ـت ومناقشــاتها الحامـي ـارك اإلنرتـن ـوتر يف مـع  -ىل أزرار الكمبـي

 !أم تراه باملداخالت التلفونية الثائرة مع مقابالت الفضائيات؟! الوطيس؟

o وها هو العدو يصفي مقومات وجودنـا! أم تراها بالتصفية والرتبية وتزكية النفوس ؟، 

 !ويريب أجيالنا حسبام يريد عىل مر الساعات والدقائق

o ومـا تجـود بـه الحكومـات مـن إجـازة االحتجاجـات ،  تراها بالصياح يف املظـاهراتأم

 !الصامتة أو الصاخبة يف الشوارع؟

o ومـا جاءنـا بـه الفقـه الربملـاين؟ ، أم تراها باالخرتاع العظيم الذي توصلت إليه الصحوة

ـبـاالعرتاض ـعـىل اإلـحـتالل وـعـىل إزـهـاق األنـفـس وـعـىل نـهـب اـلـرثوات وـعـىل نـهـك 

 !تحت قبة الربملان ؟، األعراض

o  ببيـان أجـوف يرسـل بالفـاكس للفضـائيات ).الحملة العاملية ملكافحـة العـدوان(أم بـ 

 !! الستنكار ما يجري من طامات يف بالد املسلمني 

فـدهمهم ، الحقيقة أن حالنـا مـع هـذه اآلراء كأهـل بيـت كـانوا ينـامون مطمئنـني

وثالـث يقصـد األخـت ، ألم بـالجراحوبعضـهم أثخـن ا،  فبعضهم ذبـح األب،اللصوص ليال

وخامس دهس األطفال يف عتمة ،  ورابع منشغل بنبش الخزائن لرسقة املال،لينهك العرض

 ...وسادس ينهب أثاث البيت ويرضم النار يف أنحائه، الليل
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وقد هب ، والرجال من أفراد األرسة موزعون يف بعض الغرف قد شغل كال منهم أمره

 ليهبوا للدفاع عن الدم املسفوك والعرض املنهوك واملـال املنهـوبأخوهم األصغر يناديهم 

 ..مجيبوال.. والبيت الذي تنهدم أركانه

 ! ومن شدة خشوعه مل يسمع ما يجري ، فأحدهم منهمك يف قيام الليل يؤدي ورده

والثاين منكب عىل كتب العلم يفتش عن تحقيق سند مل يتأكد من صحته منـذ أيـام 

 !!!يف نقاش دعوى مع أحد الجريان يدعوه للصالحوالثالث منهمك !! 

 !!!! والرابع يتابع حوارا دينيا مفتوحا عرب اإلنرتنت أمام شاشة الكمبيوتر

والخامس يطبع بعـض الـدعايات االنتخابيـة لـدعم ترشـيح بعـض العلـامء والـدعاة 

 ...النتخابات الربملان املقبلة

وبـعـض األطـفـال يرـمـون ، وأخـتـه تلـطـم الـخـد وتـسـتغيث، والـشـاب الـصـغري يـصـيح

 !! وقد شغل إخوانهم بالدعوة وأنواع العمل اإلسالمي، اللصوص املسلحني بالحجارة

 ..!فلهم إخوة آخرون مشغولون بأمور أخرى.  .هذا عن إخوانهم امللتزمني

  ..عىل قناة فضائية. .فبعضهم يسهر أمام التلفزيون يتابع برنامج ستار أكادميي

 .!.السكر يف إحدى زوايا البيت وآخر يرمتي مثال من 

يرسـل رسـائل غراميـة عـرب قنـاة ..  وثالث منغمس يف حديث عاطفي عـىل املوبيـل

 ! روتانا 

 وآخـرون ،فبعضـهم يف السـهرات والسـمر،  أما أوالد العمومة والجريان مـن حـولهم

ز وبعضـهم يحـتيس .يقومون الليل عىل الفواتري والحسابات التجارية ملبيعات ذلـك اليـوم

 .!.الشاي عىل ناصية املقهى حتى ساعة متأخرة من الليل

واألطفال يـدفعون ، ويهب الشاب اليافع ليدفع اللصوص املسلحني بسكينه

 فـهـذا مبـلـغ الجـهـد أـمـام ..  واألـخـت تـحـاول جـهـدها بكفـهـا الـعـزالء،بالحـجـارة
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  فالـدفع واملـوت والشـهادة أرحـم مـن العـيش يف مثـل هـذا.اللصوص املدججني بالسالح

هـذا منـوذج أحـوال أمتنـا . .البيت الذي تشهد جدرانه عىل هذا الخـزي والعـار والصـغار

 ..اليوم

،  خريا عىل جهـودهم يف دعـوة الفسـاق إىل الهـدىالـلـهفهل يظن الطيبون جزاهم 

أم يظنون أن دعوتهم تلك ستدفع عدوا ! أنهم قد سقطت عنهم الفريضة املتعينة بالدفع؟

  أو تغري حكومة خائنة كافرة فاجرة ؟ ،يبا أو تقيم رشعا مغ،غاشام

وسـاقت عبيـدها ، أم هل يظنون بأن الحمالت الصليبية إن رضبت بجرانها يف بالدنـا

أنهم سيبقى أمامهم مجال للتبليـغ ، من الحكام إىل مزيد من محاربة الدين وإضالل أهله

 !.والدعوة وعامرة املساجد ؟

أنـه سـتبقى لنـا عقائـد مـع غـزو . .لمنيأم هل يظن الدعاة إىل تصحيح عقائد املسـ

 !ومع استعالء عمالئهم من العلامنيني واملرتدين؟.. الصليبني لديارنا

 وأي عقائد ستبقى لنا بعد أن صارت أمريكا إلها يعبد طوعا وكرهـا يف بالدنـا مـن قبـل 

 تفرض أي عقائد ستبقى ألطفالنا وشبابنا بعد أن صارت املنظامت الدولية! كثري من املسلمني؟

بل وتتدخل حتى يف نصوص خطـب الجمعـة يف ، عىل بالدنا مناهج التدريس يف كافة املراحل

أي عقائد بعد أن صاروا يضعون لنا سياسات التعامل مع نسائنا مـن خـالل إلـزام ! مساجدنا؟

 !  بحسب ثقافاتهم اإللحادية اإلباحية؟)حقوق املرأة(حكوماتنا مبعاهدات 

ـرام ـد ـسـتبقى ـمـع ـب ـادة ـصـياغة املجتمـعـات(ج  أي عقاـئ ـة )إـع ـة والعربـي  الخليجـي

 .!واإلسالمية كام أعلنها األمريكان ؟

أن الدشوش والفضـائيات سـترتك ، أم هل يظن الصالحون املواظبون عىل تزكية أنفسهم

 ! من ذريتهم وأبنائهم من يلتفت إىل السلوك والصالح يف ظل هذه األحوال الفاجرة؟

أن يف مزـيـد ـمـن التـجـارب ، )اإلـسـالميوناـلـدميقراطيون (أم ـهـل يعتـقـد 

 وبعدما حصل من إنجـازات . .!جدوى بعدما حصل يف الجزائر وتركيا وتونس ؟
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 !. اإلسالميني يف برملانات مرص واألردن وباكستان ودول الخليج واملغرب وغريها؟

ـة  وـهـل يظـنـون أن وـجـودهم كأقلـيـات إـسـالمية مـسـحوقة ـبـني األـحـزاب العلامنـي

 !سيغري مجرى التاريخ الذي تكتبه حراب الصليبيني اليوم ؟، حاكمة يف الربملاناملعارضة وال

وتـدفق مئـات آالف الجنـود ) FBI(و) CIA( أم يعتقدون بعدما انـترشت مكاتـب 

، وراحت أمريكا تعني من تشاء من الحكام وتعـزل مـن تشـاء، والجيوش الصليبية يف البالد

بعدما رأوه من العاصفة التي اجتثـت  ، .. اإلسالمأن بإمكانهم تحقيق األغلبية وإقامة حكم

وراحت تعلن أنها ستعيد رسم الخريطـة السياسـية بـل ، حكومة طالبان و حكومة العراق

 !والجغرافية يف الرشق األوسط؟

ْ أفلم يسريوا يف اْألرض فتكـون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا أو  : العظيمالـلـهوصدق  َ ََ ََ ُِ َ َُ ُ َ َِ ِْ ٌ ُُ ْ ْ ُْ َ َ َِ َ ِ

ِان يسمعون بها فإنها ال تعمى اْألبصار ولكن تعمى الُقلوب التي يف الصدورَآذ ُ ُّ َِ ِ َِّ ُ ْ َُ َ َ َْ ْ َُ َْ َ ْ َُ َ َ ََّ ِ َ ِ َ ٌْ  )46:الحج(. 

 :حقيقة صار حالنا كام قال الشاعر. .الـلـهسبحان 

 وليس يصح يف األذهان يشء

 إذا احتاج النهار إىل دليل

 لن تحل مشكلنا – أصحابها خريا كال بنيته الـلـه جزى –نحن نعتقد أن تلك الحلول 

 –وأن بإمكانهـا ،  ونعتقد أن املقاومة اإلسالمية العاملية املسلحة الشاملة هـي الحـل.اليوم

 . دحر العدو– الـلـهبإذن 

ونعم كام .  باألدلة الرشعيةمدعومة . . نعم. ونقول مبلء أفواهنا نعم إن األمر كذلك

 : فإن هناك حقائق واضحة تدعم ما نذهب إليه.لواقعتقتيض أدلة العقل واملنطق وا

 قـد ،  ومثلهـا جميـع الشـعوب اإلسـالمية،إن شعوب األمة العربيـة: أوالً

 غسلت أيـديها وانقطـع رجاؤهـا مـن كافـة املـذاهب والتيـارات والفلسـفات 
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. واألفكار الوافدة واملحلية التي ال تنطلق من اإلسالم كحـل ممكـن ملواجهـة هـذا الصـائل

أو مـا يقولونـه يف ، وما يكتبه الناس العاديون يف زوايا القراء، ومن يتابع ما تكتبه الصحف

وحتـى ، يجـد أن الجميـع..  أو ما يصـيحون بـه يف مظـاهراتهم،مداخالتهم عرب الفضائيات

الجميـع .. ناهيك عن امللتزمني واملتـدينني، الفساق من املسلمني ومن أرسفوا عىل أنفسهم

وأنهم يعتقدون بأنه لـن يقـوم لهـذا العـدو الغـازي إال ، أنهم مع الجهاديرصحون بجالء ب

وحـتـى التنـظـيامت ). الــلــه محـمـد رـسـول الــلــهال إـلـه إال (راـيـات الجـهـاد تـحـت ـشـعار 

بـدأت ، العلامنية والشخصيات الوطنية والتيارات القوميـة يف فلسـطني كـام يف كـل مكـان

 إمـا بعـودة .إعالمهـا وشـعاراتها مـع اإلسـالموصـارت تتـأقلم يف ، أو زعام، تتأسلم حقيقة

 وإما مجاراة للشارع اإلسالمي الذي بدأ يشهد عودة نحو الـدين كـرد ،صادقة إىل جذورها

 .طبيعي عىل الهجمة الصليبية عىل أمة اإلسالم واستهدافها يف عقيدتها ومكوناتها

 اإلنسـان أمـام بـل هـذه طبيعـة. وهكذا كان حال أمتنا أيام النوازل عرب تاريخنا كله

 .أن يعود إىل ربه ومعتقده راجيا النرص والنجاة. .الكوارث الكربى

 ،والجهاد تحت شعارات اإلسالم كحل ملواجهة طغيان أمريكـا، بل إن األمل يف اإلسالم

 حتـى الجامعـات اليسـارية ،قد صار أمال لدى كل أعداء أمريكا من الشعوب املستضـعفة

واملتابع لكتابات بعض الكتاب الغـربيني يجـد أن . ليبي ذاتهوجامعات السالم يف العامل الص

بأنـه مل يعـد هنـاك أمـل ، بعضهم قد بدأ يرصح يف سياق مـا يكتـب عـن طغيـان أمريكـا

بل وصل األمر بإحدى املظاهرات املضادة للعوملة .. ملواجهة أمريكا إال باملسلحني املسلمني

ابـن (أن ترفع ضـمن شـعاراتها صـورة لــ والحرب التي خرج فيها مئات اآلالف يف إيطاليا 

وكتبوا تحت صورته شـعارات .! . ورسموه بطريقة تشبهه)جيفارا( وقد ألبسوه قبعة )الدن

و عربوا بذلك عن أن رمـز الجهـاد اإلسـالمي املسـلح اليـوم هـو الحـل يف ! مضادة ألمريكا

 !.مواجهة أمريكا

ة اإلسـالميني بالجهـاد  فالكل يعلم ويؤمن اليوم أن الحل يجب أن يخـرج مـن جعبـ

 .ملواجهة طغيان النظام العاملي الجديد
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يشـكلون اليـوم كتلـة ، إن جامهري الصحوة اإلسالمية وكوادرها و النشطاء فيها: ثانيا

 ففي كل مؤمتر .هائلة عىل الصعيد العددي يف بالد املسلمني قاطبة ويف كل منها عىل حدة

بـل ، عـىل عرشات اآلالف يف املدينـة الواحـدةللتبليغ يجتمع يف مساجدهم أحيانا ما يربو 

يبلغ حشدهم السنوي من مختلف دول العامل يف باكستان ما يزيد عىل ما يجتمع يف مكة 

 .أكرث من مليوين مسلم، للحج

فاملتـابع ،  وأما السلفيون وأتباع مدرسة أهل الحديث وجامعاتهم وتالميذ مدرستهم

 - يف البالد العربية واإلسالمية يجد أنهم اليـوم ملواقعم عىل اإلنرتنت وصحفهم ونشاطاتهم

ناهيك عن من يرتـاد مسـاجدهم ،  يعدون مبئات اآلالف إن مل يكن باملاليني– الـلـهتبارك 

 .من العامة

 ،لقد أثبتت تجارب الشعوب اإلسالمية وغري اإلسـالمية منـذ مرحلـة اإلسـتعامر: ثالثا

قدرة الشعوب التي أخذت مبنهج املقاومـة ، وموخاصة بعد الحرب العاملية الثانية وإىل الي

 .الشعبية عىل إرهاق املستعمرين وإجبارهم عىل الرحيل

 هذا يف وقت كان الزخم الحضـاري لـذلك اإلسـتعامر األورويب و األمـرييك والـرويس 

ومـع ذلـك .  وكان مبقـدوره االسـتمرار وتحمـل رضبـات املقاومـة.ويف أوج عنفوانه، هائال

 .يف كل مكان.. قاومات عن دحر املستعمرين وهزميتهمأسفرت كل تلك امل

والجزائـر ، يف املغـرب، ويف عاملنا العريب واإلسـالمي مـن ذلـك امللـف تجـارب رائـدة

 ...وأفغانستان و القفقاس والهند وإندونيسيا وغريها، والشام، ومرص، والعراق، واليمن

ـا املـعـارصة ـكـذلك ـا انتـصـارات الجـهـ، ويف تجاربـن اد املجـيـدة يف البوـسـنة و نـجـد يف ملفـن

وأمـا اليـوم ونحـن نخـوض . ما يثبت القدرة عىل االنتصار ودحـر العـدو.. الشيشان وأفغانستان

فيكفي للمتابع أن يلمس بوادر التصدع واإلنهيار والسقوط فيهـا مـن جـراء ، الحرب ضد أمريكا

مـع األمريكـان وقد أثبتت املواجهـات . عملية واحدة فقط يف أحداث الحادي عرش من سبتمرب

 أن األمريكـان ،  ومن قبلها يف الصومال ويف حـرب عاصـفة الصـحراء.يف العراق وأفغانستان أخريا
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إال باسـتخدام عمالئهـم املرتـدين مـن أبنـاء ، عاجزون عن الحضور واملواجهـة عـىل األرض

وأن أمجادهم محصورة يف نرش الخراب واملوت والدمار فوق رؤوس املدنيني مـن .  جلدتنا

.  فكيف لو واجهت أمريكا مقاومة إسالمية عاملية شاملة يف كافة بالد املسلمني.الجو فقط

 ؟ .ويف عقر دارها ؟ ماذا لديها من حيلة إال االنسحاب والفرار. .بل ويف كافة بالد الدنيا

 وأما عن حلفائها األوروبيني يف الناتو فهم أضعف منهـا وأهـزل عسـكريا واقتصـاديا 

 .حلف بينهم متصدع أصالوال. واجتامعيا

  تعـصـف بـهـا ، حـضـارة هـشـة عـجـوز،فالحـضـارة الغربـيـة عاـمـة واألمريكـيـة خاـصـة

 إىل حـد يعجـب معـه املـرء كيـف ،األمراض السياسية واالجتامعية واالقتصادية والنفسـية

وما ذلك إال ألن أمتنا قد بلغت بسـبب . استطاعت أن تحيط بنا وتسعى إلعادة استعامرنا

 !.حدا من الوهن جعلها قصعة ألولئك الطامعني رغم هزالهم ، الـلـهة بعدها عن رشيع

وهـي ممكنـة ومضـمونة النتـائج بـإذن ، فاملقاومة املسلحة مفروضـة رشعـا وواقعـا

 ولكنهـا تحتـاج أن تشـارك بهـا جامهـري .بأدلة الرشيعة وشـواهد الواقـع والتـاريخ، الـلـه

 مقاومـة .ا علـامء وقـادة قـدوة رواد وأن تقودها صـحوة إسـالمية يقودهـ،املسلمني عامة

 .وليس عرشات الفدائيني املخلصني، تنهض بها أمة بكاملها

ومل تستطع األحزاب اإلسالمية السياسية التي قصدت الوصول إىل السلطة مـن أجـل 

 ثـم إىل نقـض املنـاهج التـي ، إقامة حكم الرشيعة أن تصـل إال إىل السـجون واملعـتقالت

 ثـم وصـلت إىل االرمتـاء عـىل أعتـاب السـلطات .الـلــهل رحمهم أرساها املؤسسون األوائ

هذا ناهيـك عـن املتاهـة التـي أضـاعت فيهـا . الغاشمة يف أدوار سياسية هامشية مخجلة

 .أسس عقيدة التوحيد بدعوى املصلحة والتدرج

 :والحل واضح عقال ومنطقا كام هو ثابت دينا ورشعا

وعىل فلول جحافل ، لية والردة الحاكمة عىل أنقاض الجاهالـلـهيجب أن يقام رشع 

 . املستعمرين الغزاة
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 بالسلطان ما ال يزع بـالقرآن كـام قـال سـيدنا الـلـهيزع . .الـلـهوعندما يقوم حكم 

 .  عنهالـلـهعثامن ريض 

 وال نهضـت حضـارة قدميـة وال ،ومل تؤسـس دولـة، ومل يقم يف تاريخ البرشيـة حكـم

ويف تجارب املؤمنني والكافرين عـىل . تحت ظالل السيوف و،إال عىل أسنة الحراب، حديثة

فإن مل يبرصها ، ومن هالته هذه الحقيقة فليقرأ التاريخ. حد سواء عرب التاريخ أكرب برهان

وهذه دولة إرسائيـل وحضـارة أوروبـا الغربيـة املعـارصة وأمجـاد . ويفهمها فلرياجع عقله

 . الحضاراتأمريكا اليوم آخر األدلة عىل قيام الدول ونشوء

 :والخالصة

 يف واقع املسلمني اليـوم وأزماتـه الرشعيـة الـلـهإن حكم الرشيعة ومقتىض أحكام دين 

 وأن سبيله الوحيـد يف قيـام املقاومـة اإلسـالمية العامليـة ، تفيد أن الجهاد هو الحل،والدنيوية

 .املنافقني ويف املواجهة الشاملة مع أعدائنا املحتلني وحلفائهم املرتدين و،املسلحة

يف أن يطلب شباب هذه األمة املوت يك توهـب . ليس من حل إال يف دروب الشهادة

ُ قاتلوهم يعذبهم  :كام قال تعاىل. لهم وألمتهم الحياة ُْ ْ ُِّ ََ ُ ُ ْ بأيديكم ويخزهم وينرصكُم الـلـهِ ُ ْ ْْ ْ َ َ ُ َ ِْ ِِ ْ ُ َ ِ

َعليهم ويْشف صدور قوم مؤمنني ِ ِِ ْ ُ ٍ ْ َ َ ُْ ُ َ َ ِ ْ َ َ  )14:التوبة(. 

َويومئذ يْفرح المؤمنون  وعندها فقط  ُ ِ ٍْ ُ ْ ُ َ َ َ َِ َ ِبنرص * ْ ْ َ  .)5/4: الروم(  الـلـهِ

ِالناس يدخلون يف دين  وعندها ترى  ِ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ً أفواجا الـلـهَّ َ ْ َ )2:النرص(. 

  وتصـح ،وعندها تقام الصالة ويحكم العـدل ويـؤمر بـاملعروف وينهـى عـن املنكـر

 قـد مكنـوا يف األرض وأقـاموا رشعـه كـام قـال الـلــهأولياء ألن . العقائد ويتهذب السلوك

ْ الذين إن مكناهم يف اْألرض أقاموا الصالَة وآتوا الزكَاَة وأمـروا بـالمعروف ونهـوا : تعاىل َُ َ َ َ َِ ُ ُْ َ ْ َِّ َ ُ ََ ََّ َ َّ َ ِ ْ َْ ِ ُ َّ َّ ْ ِ َ ِ

ِعن المنكر وهلل عاقبة اْألمور  ُ ُ ُ َ ِ َ َِ َّ ِ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ) 41:الحج .( 

 ،ومنهجهـاه الجامعـات ذ كيفيـة هـيف لب هذه املوسوعة لـترشيحوقبل أن نخوض 

سنمر بعدد من الفصول التمهيدية وصوال إىل ، الـلـهوهو ما نعتقد أنه مقدمة الحل بإذن 

 .الـلـهالفصل الثامن الذي يشتمل عىل ذلك إن شاء 
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 ونستهل ذلك باستعراض تاريخ رصاعنا األزيل مع الروم وجذوره منذ قام الرصاع بـني

الحق والباطل عىل هذه األرض وذلك هو الفصل التايل وقصة مسار ذلك الرصاع مـن أيـام 

 . ألقتلنك  :حيث ما زال الباطل يرصخ يف وجه الحق، قابيل إىل أيام بوش

ألن فهم التاريخ يشكل أساس فهم الواقع الذي يشكل إدراكه أساس استلهام خطـى 

 .املستقبل
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 الفصل الثالث

 م الدويل ومسار الرصاعجذور النظا

 )جورج بوش( إىل )قابيل(من 

 
 : تعاىلالـلـهقال 

  َواتُل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتُقبَل من أحدهام ولم يتَقبْل مـن ِْ ِ ِ َِّ ِّ َ َْ ُُ َ َ َ ْ َْ َ َْ ْ ََ ََ َ ًْ ْ َُّ َ ِ ِّ َِ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ

َاآلخر قال َألقتلنك  َ ََّ ُ ْ ََ ِ َ ْ )27:املائدة( 

 ثـم يوشـك ( : عليه وسـلم  قـالالـلـه صىل الـلـهد عن ثوبان أن رسول روى أبو داو

األمم أن تداعى عليكم  كام تداعى األكلة إىل قصعتها فقال قائـل ومـن قلـة نحـن يومئـذ 

 مـن صـدور عـدوكم الـلــهقال بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثـاء السـيل ولينـزعن 

:   وما الـوهن قـالالـلـهوهن فقال قائل يا رسول  يف قلوبكم الالـلـهاملهابة منكم وليقذفن 

 .)حب الدنيا وكراهية املوت

TTTTT 
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 الفصل الثالث

 جذور النظام الدويل ومسار الرصاع

 من قابيل إىل جورج بوش

يشكل االسـتعراض املـوجز ملسـار الرصاع منـذ تقاتـل ولـدا آدم عليـه السـالم وقتـل 

 وإىل قيـام النظـام العـاملي الجديـد بقيـادة ،)هابيـل(أخاه الصـالح ) قابيل(الرشير منهام 

 ،وحتمية تصفية بعضـها لـبعض) رصاع الحضارات(الواليات املتحدة األمريكية عىل مبادئ 

 ومبعنى أدق استعراضا لتاريخ النظام الدويل ،يشكل ملخصا لجذور النظام العاملي الجديد

ا بـني املسـلمني والـروم كـأبرز أوجـه الرصاع الـدائم يف ورصاع أطرافه إىل أن استقر رصاعـ

 .تاريخ البرشية الوسيط والحديث

وسأوجز يف هذه النبذة تحت هذا العنوان ما يؤدي الغرض كتوطئة تاريخية ألفكـار 

 .هذا الكتاب الذي يشتمل عىل دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ومنهجها وطريقتها

 : *)كألقتلن: قال(بدايات الرصاع 

لقد قص علينا القرآن الكريم خرب اعتداء ولد آدم األول عىل أخيـه وقتلـه إيـاه بعـد 

ْواتـُل  : قـال تعـاىل. وعيده الرصيح وإقدامه بذلك عىل سـن سـنة القتـل يف بنـي الـبرش َ
َعليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتُقبَل من أحـدهام ِْ ِ َِ ََ ْ ِّ َ ُْ َ ًْ َ َ ْْ َُّ َ ِ ِّ َْ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ولـم يتَقبـْل مـن اآلخـر قـال ِ ََ ِ َ ْ َ ِ َّ َ ُ َْ

َا يتَقبُل  ََّألقتلنك قال إمنَّ َ َُ ِ َ َ ََ َّْ َ من المتقني  الـلـهَ ِ َّ ُ ْ َ ٍلنئ بسطت إَيل يـدك لتْقتلنـي مـا أنـا بباسـط * ِ ِ َِ ِ َ َ َ ِ َِ َ َُ َ َ ََ ََّ ِ ْ َ ْ

ُيدي إليك ألقتلك إينِّ أخاف  َ َ ِ َِ َ َ َُ ْ َ ِ ْ َ ِ َ رب العالمني  الـلـهَ ِ َ َْ َّ َ أريد أن تبـوء بـإمثي وإمثـك فتكـون ِإينِّ* َ ُْ َ َ َ ِ ِْ ِْ َ ِ َ ُ َ َ ُُ ِ

َمن أصحاب النار وذلك جزاء الظالمني   َِّ ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ َفطوعت له نْفسه قتَل أخيه فَقتله فأصـبح مـن * ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ َُ ََ ِْ ِ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ

َالخارسين  ِ َِ ْ.)30 - 27 :املائدة.( 

لتفاسـري مـن أسـباب وبرصف النظر هنا عام خاضت فيه بعـض روايـات ا

و االكتفاء بالسبب الظاهر الذي ذكرته اآليات حيث اتقدت نار الحقـد ، القتل

فإنا نجـد أن تلـك النـار )! ألقتلنك(يف صدر الرشير فرصخ متوعدا أخاه بقوله 

 املتأججة يف صدره مل يخمدها رد األخ الصالح مبـا احتـواه مـن الـوعظ واللـني 
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 فطوعت له نفسه فعال أن يقدم عىل أول جرمية عىل ،ن النار والتخويف مالـلـهوالتذكري ب

 .سطح األرض

وهكذا سـارت مسـرية الرش مـع قسـم مـن أوالد آدم فحملـوا مهمـة سـفك الـدماء 

والعدوان والظلم عرب مسار البرشية إىل أن وصلت تلك الراية املضمخة بالـدماء إىل أيـدي 

تلـك النظريـة ، نى نظريـة رصاع الحضـاراتالحضارة الغربية ووريثتها املتجربة أمريكا لتتب

 والبد من أن الرصاع الحتمي سيجعلها ،التي مفادها أن األرض ال تتسع لحضارات متناقضة

 وأنه إن كان بإمكان الحضارة الغربية ذات الطابع الـنرصاين الصـليبي ً،تصفي بعضها بعضا

والنهج السيايس القـائم عـىل والنظرية اإلقتصادية الرأساملية والفلسفة العلامنية اإلباحية 

 بإمكانها أن تتعايش مع بعض الحضارات فإن صدامها مع الحضارة اإلسـالمية ،الدميقراطية

حيـث . عدوها الذي افرتضته بعد قضائها عىل حضارة الرشق السوفيتية هو صدام حتمـي

 )وحلـف وارسـ(اعتقدت أمريكا وراحت تجر وراءها أوروبا الغربية وروسيا املنهارة ودول 

الالهثة من أجل دخول الناتو لالعتقاد بأن عليها إزالة حضـارة اإلسـالم واملسـلمني وفـرض 

 .سياستها وهيمنتها وثقافتها وفلسفتها الكافرة عىل شعوبهم

ًوهكذا استعلن بوش بأنه يقود حربا صليبية مقدرة له من قبل الـرب الـذي اختـاره  ً

اسـتعلن معـاونوه الصـليبيون املتصـهينني كـام !! لها بعد أن شفاه من اإلدمان عىل الخمر

بالقول بأنهم ورثة الحضارة الرومانية املسيحية وأن أعداءها يف التاريخ  ـ يقصد املسـلمني 

 .ـ هم أعداؤها يف الحارض واملستقبل

النظام العـاملي (ومن هنا تحركت أمريكا عىل كافة الصعد لتفرض عىل العامل ما أسموه 

 .اإلتحاد السوفيتي مطلع العقد األخري من القرن العرشينمنذ انفراط عقد ) الجديد

) ولـف(و) هينينغتـون(و) كيسـنجر(ليسري وفق أحالم املنظرين املتصهينني األمريكان من أمثـال 

الذين رصحوا بأن عىل أمريكا أن تعمل ليكون القرن الحادي والعرشين مطلع األلفية الثالثة قرنا .. وغريه

 لريتفع مع رايات اإلجرام األمريكية مهددا كل مـن يقـف يف ) ألقتلنك(شعار الرش عاد .. وهكذا.. أمريكيا
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وجه هجمة الطمع والطغيان األمريكية املعارصة وخاصة كل قوى املقاومـة واملواجهـة يف 

 ..ديار اإلسالم واملسلمني

 :محطات من تاريخ الرصاع وجذوره من خالل قصص األنبياء وأتباعهم

..  عىل دين التوحيد كام علمهم أبـوهم عليـه السـالمالـلـه وعبدوا ..انترش أبناء آدم

ثم تطاول العهد و اجتالتهم الشياطني ميينا وشامال عن الرصاط السوي ودب فـيهم الرشك 

 ..والظلم والطغيان

َّإنـا  :مـبرشين ومنـذرين يف كـل أمـة كـام أخـرب تعـاىل..  الرسل تباعـاالـلـهفأرسل  ِ

ِّأرسلناك بالحق َ َْ َ ِْ َ ْ ٌ بشريا ونذيرا وإن من أمة إالَّ خال فيها نذيرَ ِ ِ َِ ََ ِ َ ِ ٍِ َِّ ُ ْ ْ َ َ ًَ ً ) 24/فاطر.( 

 والتزام ، وطاعة الكرباء،تقليد اآلباء: لقد كان من أكرب أسباب متسك املرشكني برشكهم

 وأساس كل ذلـك جـري السـادة واملـأل مـن ، و إتباع الشهوات،العادات وما ألفته النفوس

وتعطيل العامة لعقولهم و إتباعهم لكربائهم . لدين الفاسدين وراء املصالحالكرباء ورجال ا

ُثم أرسلنا رسلنا ترتا كُـلَّ مـا جـاء أمـة رسـولها كَـذبوه   :وهكذا أخربنا تعاىل.. رهبا ورغبا ُْ َّ َ ُ َ ْ ُُ َ ُ ََ ُ ْ ًَّ َّ َُ ََ َ َ َ َ

ًفأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا  َ ًْ َ ْ ْ ُْ ََ َِ َ ََ ْ ُْ َ َْ َ َ َُ َ ْ ُلَقوم ال يؤمنونَ ِ ِْ ُ ٍ َْ  )44:املؤمنون(. 

 :لقد كانت خالصة دعوة األنبياء وأساس عقيدتهم واحدة

فأما نوح عليه السالم أول الرسل فقد صرب عىل قومه قرابة ألـف سـنة وكـان جـزاؤه 

َ قالوا لنئ لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومنيوعيدهم الدائم ْ ِْ ُِ ْ َ ْ َ َ َ َُ َّ َ ُُ َ َُ َ ِ َ ْ ِ َ )116:شعراءال(. 

 :وهؤالء قوم إبراهيم عليه السالم يقولون أليب األنبياء كام قـص علينـا تبـارك وتعـاىل

َ  ُما كَان جواب قومه إالّ أن قالوا اقتلوه أو حرقـوه فأنجـاه ُ َُ َ َْ َ َ ُ ْ َ َِّ ْ َ َُ ُُ ْ َِ ِ ِ ْ ََ َ مـن النـار إن يف ذلـك الـلــهَ ِ َِ ِ َّ ِ ِ َّ َ

َآليات لَقوم يؤمنون ُ ِ ِْ ُ ٍ ْ ٍ َ  )حتى أبواه  ،.)24:تالعنكبو:   ْقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لنئ ِ َ َُ َِ َِ ْ َِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ٌَ ِ َ

ًلم تنته َألرجمنك واهجرين مليا ّ ِ َِ ِ ْ ُ ُْ َ َ ََّ َْ ْ َْ َ َ  )46:مريم(. 

َ قـال المـأل الـذين  :وهؤالء قوم شعيب عليـه السـالم يتهددونـه وأتباعـه ِ َّ ْ ََ َ

ِاستكربوا من قومه لنخر ْ ُ َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ َ َّجنك يا ُشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعـودن ْ ُ ُ َ ََ َ َ َّ َْ َ َ ََ َ ُ َِّ ْ َ ْ َِ َِ َ ُ ْ َ 

 



148 
 

َيف ملتنا قال أولو كُنا كَارهني  َّ َِ ِِ ْ َ َ ََّ َ َ ِ ِ )و زادوه من الوعيد.. .)88:ألعراف:  قالوا يا ُشعيب مـا نْفَقـه ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ

َكَثريا مام تُقول وإنا لرناك فينا  ِ َ َ َُ َ َّ ِ َ َ َّ ِ ً ٍضـعيفا ولـوال رهطـك لرجمنـاك ومـا أنـت علينـا بعزيـز ِ ِ َ ِ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ ً ِ َ 

 .)91:هود(

ُفـام كَـان جـواب قومـه إالَّ أن قـالوا  :وأما قوم لوط عليـه السـالم فكـذلك قـولهم َ َْ ََ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َ

َأخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ُ َّْ َُ َ َ ٌَ َ َُّ َْ ِْ ُ ِ َ ْ ِ ٍ ُ َ ُ ِ ْ )56:النمل(. 
إىل أن جاء موىس عليه السالم وقص القرآن علينا قصة رصاعـه الطويـل مـع فرعـون 

َ قال لِنئ اتخذت إلها غريي ألجعلنك مـن  :وقومه حيث أعلن الفرعون عن أصل املشكلة ِ َ َ ِ َ َ ََّ َ ْ ْ َ ً ِ َ ْ ََ َّ ِ

َالمسجونني  ِ ُ ْ َ ْ  )29:الشعراء(.  

وقال المَأل من قوم فرعون أتذ َ َ ََ َ َ ْ َْ ْ ِ ِ ْ ِ ُ َ ْ َ َر موىس وقومه ليْفسدوا يف اْألرض ويـذرك وآلهتـك َ ََ َ ِ َِ َ َ ََ ْ َُ َِ َ ِ ُ ِ ُ ُ َ ُْ َ

َقال سنَقتُل أبناءهم و نستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون  ُ َ َِ َِ َ َْ ْ ُْ ْ َ َّ َِ َ َ ُْ َُ ْ ْ َِ َ َِّ َُ َ )127:ألعراف(. 
ثم أخربنا القرآن الكريم مبا كان من سلوك بني إرسائيـل وكـربائهم وكهـانهم الفسـقة 

ينا من بعده بالرسل وآتينـا عـيىس   :فاسدين مع أنبيائهمال َولَقد آتينا موىس الكتاب وقفَّ ُ َِ َ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َِ َُّ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ِ ْ َُ ْ
ُابـن مـريم البينـات وأيـدناه بـروح القُــدس أفكلـام جـاءكُم رسـول مبـا ال تهـوى أنُفـسـكم  َ ْ َ َُ ُُ ُ َْ ََ َ ََ ْ َ َِ ٌَ َّ ْ َْ ُ َْ ِ ُ ِْ َِ ُ َّ َ َ ِْ َ ِّ َ

َاستكربتم ف ْ ُ ْ َ ْ َ ََفريقا كَذبتم وفريقا تْقتلون ْ ُ ُ َُ ِ ًِ ًَ َ ْْ َّ )87:البقرة(.   
 عيىس عليـه السـالم فمكـر بـه األحبـار والرهبـان مـن اليهـود الـلـهإىل أن جاء نبي 

 )ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه( مـنهم الـلــهوسعوا إىل الحاكم الرومـاين لقتلـه وصـلبه فنجـاه 
 وترشيدا حيـث ذكـر القـرآن إحـدى صـور فطاردوا أتباعه عىل مدى قرنني من الزمان قتال

ِقتَل أصـحاب اْألخـدود  :تلك املعاناة يف قصة أصحاب األخدود ُِ ْ ُ ُ َ ْ َ ِالنـار ذات الوقـود * ُ ُ َ ْ ِ َ ِ ْإذ * َّ ِ

ٌهم عليها قعود   ُ ُ َ ْ َ َ ْ ٌوهم عَىل مـا يْفعلـون بـالمؤمنني ُشـهود  *  ُ ُ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُِ َ َ َ ََ َ ْ ْومـا نَقمـوا مـنهم إالّ أن *  ُ َ ِ ْ ُ ْ ِ ُ َ َ َ

ِؤمنوا بُي ُ ِ ِ العزيز الحميدالـلـهْ ِ َ ْ ِْ ِ َ ) 8 / 4الربوج ( 
إىل أن جاءت الرسالة الخامتة فكان من أمـر كفـار قـريش مـع نبـي الرحمـة 

 عليه وسلم ومع أتباعه ما غطته روايات السرية وخلدته آيـات القـرآن الـلـهصىل 
  باملؤمنني ـهالـلونصوص السنة ليتلخص التهديد بإخباره تعاىل بخالصة مكر أعداء 
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َ وإذ ميكر بك الذين كََفروا ليثِبتوك أو يْقتلوك أو يخرجوك وميكرون  :يف كل زمان ومكان ُ ُ ُُ ُْ َْ ََ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َّ َُ ِ ْ َ َُ ُ ْ ُ ِ َِ ِ ْ ِ

ُوميكر  ُ ْ َ َ خري الامكرين الـلـهَ والـلـهَ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ )سجن أو قتل أو ترشيد وهذا ما يحصل اليوم  )30:ألنفال

فائها من الكفار واملرتدين يف كـل مـن يفكـر مبقـاومتهم والوقـوف يف من قبل أمريكا وحل

 ..وجه طغيانهم

 :عرب ومالحظات

إن الدارس لقصص األنبياء بدءا من دعوة نوح عليه السالم و انتهاء بالسـرية العطـرة 

لسيدنا املصطفى عليه الصالة والسالم كـام غطتهـا نصـوص القـرآن والسـنة النبويـة عـىل 

. صالة والسالم يخرج بعرب ودروس ال تنتهي عن مسري الرصاع مـع الباطـلصاحبها أفضل ال

كام أن دراسة التاريخ البرشي عموما واإلسالمي خصوصا تعطي أفضل الـدروس وأوضـحها 

 :عن مسرية هذا الرصاع عرب التاريخ ويف حدود اإليجاز الذي نحن  بصدده نذكر من ذلك

 : واحدعدم إمكانية عيش قوى الخري والرش يف مكان .1

فرغم أن أرسة آدم عليه السالم كانـت صـغرية جـدا بـل األرسة الوحيـدة يف األرض مل 

 منـه معـه الـلــهتتسع األرض بكاملها لذلك األخ الرشير يك يتحمل وجود أخ صالح يتقبل 

إىل جبـل .. فلقد كان بإمكانه أن يقول ألخيه ال أريدك بقريب أخـرج إىل أرض أخـرى.. فيها

فالرش ال يتحمـل ).. ألقتلنك:(ولكن مل يجد إال مقالة.. إىل قارة أخرى..  آخرإىل إقليم.. آخر

.. وهذه لفتة تفيدنا أن من العبـث حقيقـة.. وجود الخري عىل ظهر األرض كلها إن استطاع

ومن مصادمة السنن الكونية ومنطق التاريخ أن يتخيل بعض أهل الحق أن أهـل الباطـل 

 .. وجودهموقوى الرش تتحمل جوارهم بل مجرد

 ..ومن هنا تسقط كل نظريات التعايش بينهام عىل كافة األصعدة

 يف الـلــهفلم ميكن لحاكم طاغية عرب التاريخ أن يتحمل وجـود مـن يوحـد 

كام ال ميكن لدولة جرثوميـة يف ..  حتى ولو تركه وشأنه وطغيانه،شعبه وال يعبده

طينية يف خارصتهـا ولـو بنيتها وفكرتها مثل إرسائيل أن تتحمل قيـام دويلـة فلسـ

 حتى ولو سلمت هذه الدويلـة ، مبواصفات ممسوخة عىل جزء من أرض فلسطني
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وهذا ما أثبته املسـار . إلرسائيل بكل ما سلبته منها واعرتفت برشعيتها الغري مرشوعة أصال

خارطة (وغريها وانتهاء بـ ) مدريد(ومرورا بـ ) أوسلو(السخيف التفاقيات السالم بدءا من 

 ..إىل الهاوية) لطريقا

 كام أثبتت التجارب السياسـية يف كافـة الـدول اإلسـالمية أن قـوى الكفـر والعلمنـة 

 ،واإللحاد والتغريب مل تتحمل وجود قوى أصولية وأحزاب إسالمية معها تحت قبة الربملان

ّإال ممسوخة مدجنة مسرية وقد رفضتها حتى مع حالتها هذه يف الغالبيـة السـاحقة مـن . ّ

فمن السذاجة أن يتصور بعض اإلسـالميني تلـك الرقعـة املحـدودة تحـت  قبـة .. تجاربال

.  وهـي تتعـايش بسـالم، يف ألوهيتـه و ربوبيتـهالـلــهالربملان تتسع لقوى اإلميان والكفر ب

حيث ما لبـث الباطـل أن رصخ بـالحق . حيث مل تتسع األرض كاملة لجوار الحق والباطل

 )..ألقتلنك(

 :فع باملواعظ وتحريك الضمري وإمنا مبقاومته وقطع دابرهإن الرش ال يند .2

وتـذكريه ،  وأنـه مل يحـرك يـده ضـده،فلم ينفع قابيل أن ذكّره أخاه بأنـه مسـامل لـه

 ..ّوتوعده بالنار جزاء للظاملني، الـلـهبالخوف من 

َفطوعت له نْفسه قتَل أخيه فَقتله فأصبح من : فقال تعاىل ِ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ َُ ََ ِْ ِ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ الخـارسين َ ِ َِ ْ )30:املائـدة(. 

ْمن أجل ذلك كَتبنا عَىل بني إرسائيَل أنه مـن قتـَل نْفسـا بغـري نْفـس أو   :ثم قال تعاىل ََ َ ٍَ َ َ َِّ َْ َ ِ ً َ ََ ِْ َْ ُ ْ ِْ ِ َ َ ْ ِ َِ

َـا أحيـا النـاس َا قتَل الناس جميعـا ومـن أحياهـا فكأمنَّ َفساد يف اْألرض فكأمنَّ ََّ ََّ َْ ْ َ ََ ََ ََ ََ َ ََ ْ َ َ ً ِ ٍَ َ ِ ْ َ ْ جميعـا ولَقـد ِ َ َ ً ِ َ

َجاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كَثريا منهم بعد ذلك يف األرض لمرسفون  َُّ َِ ْ ُ َُ َ َ ُ ْ ُِ ْ ْ َّ ُ َْ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُْ َ ًَ ِ ِ ِ ِّ َ ِ ْ َ )32:املائدة( .. 

فمـن قتـل نفسـا زورا وطغيانـا .. وألن العربة يف الجرأة عىل القتـل ال بكميـة القتـل

وهـذا مـا أثبتتـه هـذه الحضـارة الغربيـة . وافعوظلام فهو مستعد لقتل غريها لنفس الـد

 .الرببرية الهمجية التي تسود صفحات تاريخها بقصص مروعة من الجرائم

فمنذ انطلقت حملة الكشوف الجغرافية بتفويض ومباركة من بابا الفاتيكان مطلـع 

 تركت الدول النرصانية األوروبية وراءهـا قصصـا مـن القتـل والفتـك ،القرن السادس عرش

 .لبرش يف القارات الخمسة األخرى  تشيب لها الولدانبا
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 وارتكـب عـرب التـاريخ ،لقد أباد الغرب أعراقا وأمام بكاملها يف األمريكيتني وأسـرتاليا
بل لقد .. منذ ذلك الوقت وإىل يومنا هذا فضائع جاوزت ضحاياها مئات املاليني من البرش

ـد ـىل عاـئ ـم ـع ـا يف رصاعـه ـهم بعـض ـون بعـض ـاد األوروبـي ـالح أـب ـىل املـص ـتعامر وـع ات االـس
ـو  ـة األوىل نـح ـرب العاملـي ـل يف الـح ـة فقـت ـات املختلـف ـمة8والسياـس ـون نـس ـى .  ملـي وأفـن

 مليـون إنسـان يف 82األوروبيون فيام بيـنهم باإلضـافة للـروس واألمريكـان واليابـان نحـو 
 حيث قصفوا املدن عىل رؤوس املـدنيني وجعلـوهم حقـل تجـارب .الحرب العاملية الثانية

خرتعاتهم العسكرية الفاتكة وانفردت أمريكا بتجريـب أول قنبلتـني نـوويتني يف التـاريخ مل
 ..!الحديث فقتلت زهاء ربع مليون نفس يف لحظات 

 :رشع الجهـاد والـدفع فقـال تعـاىل..  بأن يف بني اإلنسان أمثـال هـؤالءالـلـه ولعلم 

َأذن للذين يَقاتلون بأنهم ظلموا و ُُ ِ ُِ ْ ُ َّ َ ِ َ َُ ََّ َ ِ ِ َّإن ُ ٌ عَىل نرصهـم لَقـدير الـلـهِ ِ َِ ْ ِْ َ ْالـذين أخرجـوا مـن *  َ َِ ُِ ِ ْ ُ َّ

َديارهم بغري حق إال أن يُقولوا ربنا  ُّ َ ََ ُْ ِْ َ ٍّ َ ْ َ ِ ِ ِ ُ ولوال دفع الـلـهِ ْ َ ْ َ ْ الناس بعضـهم بـبعض لهـدمت الـلـهَ َِّ ُ َُ ٍ ْ َْ ِ ْ َ َ َ َّ
ْصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكَر فيها اس ََ ِ ُ ْ ُ َ َ َُ ِ َ ٌ َ ََ َ ٌَ َُ ِ َّ كَثريا ولينرصن الـلـهُم ِ َ ُ ْ َ َ َ ً َّ مـن يـنرصه إن الـلــهِ ِ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ

ٌ لَقوي عزيز الـلـه ِ َ ٌّ ِ َ)40 /39:الحج(.  

ًال يرقبون يف مؤمن إالَّ وال ذمة   :وقال تعاىل عنهم َّ ُِ َ َِ ٍ ِ ْ ِ َ ُ ُ َوأولئك هم المعتدونْ ُ َ ْ ُ ْ َ َُ ُ ِ ُ َ.)10:التوبة .( 

ْفمن اعتدى علي  :ولذلك قال َ َ َْ َ ِ َ َّكم فاعتـدوا عليـه مبثـل مـا اعتـدى علـيكم واتُقـوا َ َِ ْ ُْ ُْ َْ ََ ْ َ َْ َُ ََ ِ ْ ِ ِ  الـلــهَ

َّواعلموا أن  َ ُ َ ْ َ مع المتقني الـلـهَ ِ َّ ُ ْ َ َ )194/البقرة( 
نعـم إرهـاب هـذا ، )اإلرهـاب( إعداد القوة بهـدف ، ولهذا رشع الجهاد وفرض اإلعداد

 ولـذلك أمـر تعـاىل بوضـوح ورصاحـة .الجنس النكد املعتدي من أبناء آدم حيـث مـا وجـدوا

 ِوأعدوا لهم ما استطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ُْ َ ْ َِ ِ َِ َ َِ ْ ٍْ َّ ْ ُْ َْ َ ْ َ ُ ُّ ِ َ ًوحـدد الهـدف برصاحـة مكمـال: 

 َّترهبون به عدو ُ َ ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ وعدوكُم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم الـلـهُ ْ ُْ َ ُ َ ْ َ ِِ ِ ُِ ُْ َ َ َ َّ ْ يعلمهم الـلـهََ ُ ُ َ ْ َ) 60:ألنفالا(  
 أن هذا الجنس الرشيـر القاتـل الـلـهلقد علم   ..واآليات بهذا املعنى كثرية
 وأال يسـمح ، وأن تستأصل شأفتهم إن مل يردعوا.من بني البرش يجب أن يردعوا

، لهم بالعيش إال تحت الذلة والصغار يدفعون الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون
  الـلـها أثبت التاريخ وصدق وهكذ.. وأن أكرثه ال يستقيم إال ما دمت عليه قامئا
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ُأال يعلم من خلق وهو اللطيف الخِبري  :العظيم َ َْ َّ َ َُ ِ َ ُ َ ََ ْ َ ُ ْ َ  )14:امللك (. 

وأعداء الحـق عـىل مـر التـاريخ هـم . كان وسيستمر. الرصاع بني الحق والباطل أزيل .3

 :املأل املستكربون من الحاشية واألعوان وكهنة السلطان

وقامت نواة السلطة وتكون الطغيـان ارتبطـت مصـالح السـلطان .. منذ نشأ الرشك 

 ، فصـار لهـم املـأل،والطاغوت مبصالح أهل األموال والدنيا بزيف سدنة الضالل من الكهان

وكثريا ما أطلق القرآن الكريم عـىل هـذه الثلـة أداة الشـيطان يف وجـه .. وحرسهم األعوان

 )..الذين أترفوا(أو لفظ ) الذين استكربوا(أو لفظ ) املأل(أهل الحق لفظ 

نعم بدأ هذا الرصاع منذ قابيل واستمر مع املتكربين من قوم نوح ثـم مـا تـاله مـن 

األنبياء عليهم السالم ممن قص علينا القـرآن ذكـرهم إىل تفصـيالت ذلـك يف قصـة مـوىس 

 فرعون إىل قوى الكفر وأصحاب املصالح ممـن ســعوا يف قتـل الـلـهعليه السالم مع عد و

واستمر بعد ذلك ..   وصوال لدعوة خاتم األنبياء عليه الصالة والسالم،الـلـهسيح فأنجاه امل

وبني قـوى الحـق والصـالح .. كام سنبني عرب التاريخ اإلسالمي بني دول الكفر ودولة اإلسالم

..  منذ أن افرتق السلطان والقرآن،وقوى االستكبار والظلم والجور داخل دولة اإلسالم ذاتها

 .. عليه وسلمالـلـهأخرب سيد املرسلني صىل كام 

ُ لَقد أرسلنا نوحا إَىل قومه فَقال يا قوم اعبدوا  : تعاىلالـلـه قال ُْ ْ ِ ْ َْ ََ َ ْ ََ ِ ِ ِ ً ُ َ َ ْ ْ ما لكـم مـن الـلـهَ ِ ْ ُ َ َ
ٍإله غريه إينِّ أخاف عليكم عذاب يوم عظيم  َِ ٍَ َ ٍَ ْ َ َ ُ َْ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ ُِ َّقال المَأل من قومه إن* َ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ ْ ُا لرناك يف ضـالل مِبـنٍي َ ٍ َ ِ َ ََ َ

 60 ـ 59 األعراف. 

 وإَىل عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا ُ ُ ْ َِ ْ َ ََ ََ ً ُ ُْ َ َ ٍ َ ما لكم من إله غريه أفال تتُقـون الـلـهِ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ٍ َ َِ ْ ِ ْ ُ َ *

َّقال المَأل الذين كََفروا من قومه إنا لرناك يف سَفاهة وإن َ َِّ َِ ٍ َِ َ ِ َ َ َّ ْ ََ ِ ِ ِْ َ َْ َُ ُ َا لنظنك من الكاذبني َ ُّ َِ ِ َ ْ َ ََ ِ ُ 66 ـ 65 األعراف. 

 وإَىل مثود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا ُ َُ ْ ِ ْ َ ََ ََ ً ِ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ما لكم من إله غريه قد جاءتكم الـلـهِ ُْ ُْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ٍ َ َِ ْ ِ َ

ْبينة من ربكم َُ ِّ َْ ِ ٌ َ ِّ   73األعراف. 
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قال المَأل الذين استكربوا من ْ َِ ُِ َ ْ َ ْ َّ ْ َُ َ َّ قومه للذين استضعُفوا لمن آمن منهم أتعلمـون أن َ ََ َُ ََ َّْ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ِْ ُ ْ ْ َ

َصالحا مرسٌل من ربه قالوا إنا مبا أرسَل به مؤمنون  ُ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُِ ِِ ْ َُ ِ َّ ِ ُ َ ِّ ْ َ ْ ً ْقال الذين استكربوا إنا بالذي آمنتم *  َ ُ َْ َ ِ َِّ َّ َِ َّ ِ ُ َ ْ ْ َ َ

َبه كَافرون  ُ ِ ِ ِ )76-75: األعراف ( 

ُإَىل مدين أخاهم ُشعيبا قال يا قوم اعبدوا َ و ُْ ْْ ِ ْ َ ََ ََ ً َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ما لكم من إله غريه الـلـهِ ُ ْ َ ٍ َ َِ ْ ِ ْ ُ َ )85:ألعراف(. 

 قال المَأل الذين استكربوا من قومه لنخرجنك يا ُشعيب والذين آمنوا معـك مـن قريتنـا َ ُ َّ ُِ َِ َ َْ َ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َّ ْ ََ ََ َ ُ ْ َ ِْ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ

ُأو لتع َ َ ْ َودن يف ملتنا قال أولو كُنا كَارهني َ َّ َِ ِِ ْ َ َ ََّ َ َ ِ ِ َّ ُ )88/األعراف(. 

ثم إىل قصـة فرعـون وملئـه ومـوقفهم مـن سـيدنا مـوىس عليـه السـالم إىل قـريش 

َ ومـا  :كام قال تعـاىل.. والسادة املأل الذين استكربوا وتجربوا حتى قذفوا بالقليب وهكذا َ

ِأرسلنا يف قرية من نذ َِ ْ ٍ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َير إالَّ قال مرتفوها إنا مبا أرسلتم به كَافرون َ ُ ِ ِ ِ ْ ُْ ْ َِ ُ َ ُِ ٍَّ ِ َِ ُ َ ْ َ )34:سـبأ(.  

  :وما أكرث الناس ولو حرصت مبؤمنني  .4

هكذا أخرب ربنا تبارك وتعاىل عن أهـل الحـق بـأنهم الثلـة والقلـة يف كـل قـوم عـرب 

وهكـذا أثبتـت .. التاريخ عىل مستوى األرض وعىل مستوى كل قوم وإزاء كل دعـوة حـق

فقد دعا نوح قومه ألف سنة إال خمسني .. عرب تاريخ كل الدعوات املؤمنة وكل دعوة حق

 .. فام آمن معه إال قليل،عاما

وأقواهـا اثــني عرش ..  وأعالها مثـانون،وقد ذكر املفرسون أرقاما أقلها أوالده الثالثة

 الـلــهوقليل من عبـاد ..  قليلواملؤمنون يف املسلمني.. فاملسلمون يف الكفار قليل!!. مؤمنا

وأصحاب اليمـني يف أهـل اإلسـالم .. واملقربون ثلة من األولني وقليل من اآلخرين.. الشكور

 ..لة من األولني وثلة من اآلخرينث

 : يهدي من يشاء وال رابطة بني مؤمن وكافرالـلـهإنك ال تهدي من أحببت ولكن  .5

 عليه وسلم بأنه يهدي مـن يشـاء وأنـه لـهالـ سبحانه وتعاىل رسوله صىل الـلـهأخرب 

َّ إنك ال تهدي من أحببت ولكن  :ليس له من األمر يشء وقال له ِْ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ َ َّ ُ يهدي مـن يَشـاء الـلـهِ َ َْ َ ِ ْ

َوهو أعلم بالمهتدين  ِ َ ْ ُ ْ َِ ُ ْ َ َ ُ َ) 56:القصص(. 
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َّفإن  .. ى أعلم مبن هو أهل للرحمة والهدالـلـهواآليات يف هذا املعنى كثرية جدا و ِ َ

َّ يضلُّ من يَشاء ويهدي من يَشاء فال تذهب نْفسك علـيهم حرسات إن الـلـه ِ ٍ َ َ َ ُْ ِ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ ُْ َْ َِ ْ ٌ علـيم الـلــهِ ِ َ

َمبا يصنعون  ُ َ ْ َ َ ِ) 8:  فاطر.( 

 :كام قررت العقيدة برصامة أن ال رابطة بني مؤمن وكافر فقال تعاىل

َا المؤمنون إخو َ إمنَّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ والمؤمنـون والمؤمنـات بعضـهم  : وقال تعاىل)10: الحجـرات( ٌة ْ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ُِ ِْ ُْ ُْ َْ

ٍأولياء بعض  ْ َ ُْ َ ِ َ )وكذلك. )71: التوبة:   والذين كََفروا بعضهم أولياء بعض ٍ ْ َْ ْ َ َُ َُ ِ َِ ْ ُ ُ َ َّ )وهكـذا .)73: ألنفالا 
ع العالقة بـني نـوح عليـه انفصلت عالقة األبوة عىل أساس الكفر واإلميان فقال تعاىل يقط

ٍقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمٌل غري صالح  :السالم وابنه الكافر ِْ َِ ُ ْ ََ َ َ ُ َُّ َّ ُِ َِ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ )46: هود(.  

ُ ومـا كَـان اسـتغَفار  : كام انفصلت عالقة البنـوة بـني إبـراهيم وأبيـه فقـال تعـاىل ْ ِ ْ َ َ َ
ِإبراهيم ألبيه إالَّ عن موع ْ َ ْ َ ِ ِِ ِ ِ َ ِ َ َدة وعدها إياه فلام تبني لـه أنـه عـدو هلل تـربأ منـه إن إبـراهيم ْ َِّ ِ َِ ْ ٌّ َّ َِ ِ َِّ ُ ُ ُْ ََ ََّ َ ََّ َِ َّ ُ َ ََ ََّ َ ََ َ ُ َ ٍ

ٌَألواه حليم  ِ َ ٌ َّ َ )114:التوبة(.  

َ رضب وكذلك بني الزوج وزوجه  َ ٍ مثالً للذين كََفروا امرأت نوح و امرأت لوط الـلـهَ ِ ُِ ََّ ُ ََ ََ َ ُْ ْ ََ ٍ َ َ
َكَانتا ت َ َحت عبدين من عبادنا صالحنِي فخانتاهام فلم يغنيا عـنهام مـن َ ِْ ِ َِ ْ َُ ْ َ ََ َ ِْ ْ ُ َْ َ َُ َ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ ِ َشـيئا وقيـَل الـلــهَ َ ً ْ

َادخال النار مـع الـداخلني   َِّ ِ َّ َْ َ َ ُ )وبـني سـبحانه وتعـاىل أن هـذا هـو سـبيل األسـوة .)10:التحـريم 

َ قد كَانت لكم أسوٌة حس :الحسنة فقال َ َْ ُ ْ ُ َ ْ َْ َّنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لَقـومهم إنـا َ ِ ِ ِْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََّ ْ ُ َ َ َ َ َْ ِ ٌ َ
ِبرآء منكم ومام تعبدون من دون  ُ ُْ ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َْ ُُ ْ ُ ُ كََفرنا بكم وبدا بيننـا وبيـنكم العـداوُة والبغضـاء الـلـهَ َْ ْ َ ْ ْْ َْ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ ُْ َُ َ َ ِ َ

ِأبدا حتى تؤمنوا ب ُ ِ ْ ُ َّ َ ً َ ِ وحده إالَّالـلـهَ ُ َ ْ َ قول إبراهيم ألبيه َألستغفرن لك وما أملك لك من َ ِ َِ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ََ َ َّْ َ َْ َ ْ َ َِ ِ َ ِ ْ  الـلـهَ

ُمن يشء ربنا عليك توكَّلنا وإليك أنبنا وإليك المصري  ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ ََّ َ ََ َ َ َ َ َ ٍ َ ْ ِ )4:املمتحنة(. 

 ال  :اعـدة فقـال تعاىل عىل صحابة رسوله عندما متثلوا ذلك وأنزل القالـلـهوكذلك أثـنى 
ِتجد قوما يؤمنون ب َ ُ ِ ْ ُ ً ْ َ ُ ِ َّ واليوم اآلخر يوادون من حاد الـلـهَ َُّ ْ َ َ َ ُْ َِ ِ ْ ِ َ ْ ورسوله ولو كَانوا آبـاءهم أو الـلـهْ َ َ ََ ْ َُ َ ُ ْ َ َُ ُ

ْأبـنـاءهم أو إـخـوانهم أو عـشـريتهم أولـئـك كَـتـب يف قـلـوبهم اْألمـيـان وأـيـدهم ُ ْ ْ ُْ َُ َّ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ُ َ َُ ِ َ َ ِ ُِ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ ُ ـبـروح مـنـه َ ْ ِ ٍ ُ ِ
َويدخلهم جنات تجري من تحتها اْألنهار خالدين فيها ريض  ِ َِ ُ َْ َ َ ُِ َ ِْ ِ َِ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ ٍ َّ ُ ِ ْ ُ َ عنهم ورضوا عنه أولئـك الـلـهَ َِ ُ ُ ْ َْ َُ َ َْ ُ

ُحزب  ْ َ أال إن حزب الـلـهِ ْ ِ َّ ِ َ هم المْفلحونالـلـهَ ُ ِ ُ ْ ُ ُ )22:املجادلة(. 
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 .. والباطل من منظور أهل اإلميانهذه نقطة أساسية لفهم الرصاع بني الحق

َ يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آبـاءكُم وإخـوانكم أوليـاء إن اسـتحبوا الكْفـر  :وقال َ َُ ُْ َُّّ ََ َْ َِّ ِ ِِ ِْ َ َ ُّ ََ َْ َْ َ ْ ُ ِ َ ُ َ َ َ

َعَىل اْألميان ومن يتولهم مـنكم فأولئـك هـم الظـالمون   ُ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َِّ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َْ َ َِ ِ ُقـْل إن كَـان آبـاؤ* َ َ َ ْ ِ ْكُم وأبنـاؤكُم ُ ُْ َ ْ ََ

ُوإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأمـوال اقرتفتموهـا وتجـارٌة تخَشـون كَسـادها ومسـاكن  ِ َِ َ َ َُ َْ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ َ َْ َْ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ ْ َ َ ْ ٌ َ َُ ُ َُ ِ َ ُ ِ

َترضونها أحب إليكم من  ِ ْ ُ ْ َ ِ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ورسوله وجهاد يف سِبيله فرتبصـوا حتـى يـأيتالـلـهَ ِ َ ِْ َ َّ َ ََّ َ َ ُُ َ َ ِِ ِ ٍ َِ ِ ِ بـأمره الـلــه َ ِ ْ َ ِ

َ ال يهدي الَقوم الَفاسقني الـلـهَو ِ ِ ِْ َْ ْ ْ َ )24/ 23: التوبة(. 

ونشـوء السـلطة وقيـام النمـوذج الفرعـوين .. منو التجمعات البرشية وقيـام املاملـك

 ):حاكم ـ كاهن ـ أعوان(املتكرر عرب التاريخ 

ألرس املتقاربـة نسـبا يف بؤر التجمع البرشي األويل بدأت تتكون نويات العشائر من ا

ومع تناميها بدأت تتكـون القبائـل مـن تجمـع ..  من أوالد األب الواحد وأوالدهم،ومسكنا

 ..العشائر أوالد الجد الواحد

التـي تكونـت بشـكل تلقـايئ ، وبشكل فطري وطبيعي قامت الحاجة لنشوء السلطة

 ..يف شؤونها وحاجتهامن كبري األرسة أو جدها أو شيخها املطاع الذي ترجع إليه القبيلة 

وملا كان اجتامع القبائل عـىل مـوارد الغـذاء والـرزق مـن امليـاه واملراعـي ومـواطن 

 رسعان ما ضاقت املواقع  بأهلها فتباعد الناس يف املساكن بحثا عـن مـوارد الـرزق ،الصيد

 ..نتيجة الحاجة والرصاع عىل تلك املوارد

لقبيلة وكبري رجال الدين أو الكهان فكانت السلطة يف تلك املرحلة مكونة من شيخ ا

 ..فيها وكبار رؤوس العشائر أو األرس وأهل املال أو القوة والبأس

ومع تفاوت القبائل يف حجمها سيطرت القوية منها عىل من حولها من األرس والقبائـل 

وبـدأت القبائـل املتضـخمة تأخـذ .. الضعيفة إما بالتزاوج أو التحالف أو بالبطش والسـيطرة

ْورسعان ما برزت الحاجـة ملسـتلزمات املـلـك مـن األعـوان والسـالح ..  املاملك الصغريةشكل ُ

 ..وأدوات امللك و نويات مؤسـساته. ونشأت طبقة املأل واألعوان .والحصون
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تضخمت بعـض املاملـك لتبتلـع مـن حولهـا أو . وكام حصل يف تضخم بعض القبائل

د واملوارد بعضها من أن تتحول إىل ماملك ومكنت كرثة العد.. ِّتهجرها وتسيطر عىل أرضها

قوية تقوم عىل نظام إقطاعي يسود فيه كبار القادة واملالك الـذين يشـكلون كبـار أعـوان 

 الذين اتسع مع اتساع املوارد والسلطان مدى نفوذهم وبالتايل مظـاهر سـلطانهم ،امللوك

ت ونشأ.. نهم وماملكهممن كرثة الجند والسالح وإنشاء القالع والحصون واألسوار عىل مد

 وبالطبع كان لكـل مملكـة ،أنظمة اجتامعية واقتصادية وسياسية بحسب حال كل مملكة

دينها ومعتـقداتها وبالتايل نشأت طبقة رجال الدين والكهان الذين يديرون الحياة الدينية 

 ..لكل مملكة

ن أو املـوارد  وقام الرصاع عىل النفوذ والسلطا.وكام توسعت القبائل توسعت املاملك

فقاـمـت الحـروب ـبـني املاملـك وابتـلـع األقوـيـاء .. واألرايض وسـوى ذـلـك مـن مـتـاع الـدنيا

الضعفاء فبدأت تتكون املاملك الكربى التي ازدهـرت فيهـا حضـارات عظيمـة يف مختلـف 

واضـطرت املاملـك الصـغرى إىل الـدخول يف .. مناطق األرض عىل يد أولئك امللوك األقوياء

فتوسعت تلـك املاملـك .. وبان فيها أو الرحيل من جوارها إىل مناطق أخرىحاميتها أو الذ

 ..لتصل إىل حجم اإلمرباطوريات يف بعض األحيان

أو املاملـك ، والتــنوع العرقـي والـديني يف مكونـات اإلمرباطوريـات، ونتيجة الظلـم

رـيـات تفكـكـت يف كـثـري ـمـن األحـيـان تـلـك اإلمرباطو، ونتيـجـة الرصاع ـفـيام بينـهـا، الـكـربى

وعـادت إىل مسـتوى اململكـة أو ، واملاملك الكبرية إىل مكونات أخرى من املاملك الصـغرية

اإلمارة أو حتى القبيلة لتعاود دورة التاريخ سريها معها بأشكال مختلفة فتتسع ومتتد ثـم 

 ..وهكذا دواليك.. تتفكك وتتحلل

 ):عوانالحاكم ـ الكاهن ـ األ: ( السلطةثقيام النموذج الفرعوين ومثل

فالعطايـا .. حكم امللوك والزعامء شـعوبهم ورعايـاهم بالرتغيـب والرتهيـب

 ..  والبطش والقتل و النكال ملن يخالفـه،واملناصب واملكاسب ملن يطيع السلطان
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ومع الوقت أدرك امللوك والطغاة ما للسيف والذهب ـ أو العصا والجزرة ـ من أثـر نـاجع 

 ..يف سياسة الناس

لفت نظرهم طاعة الناس لرجال ال ميلكـون ، الساسة وامللوك الطواغيتإال أن دهاة 

إنهـم رجـال الـدين !  وال شيئا مـن هـيلامن السـلطان، وال حراسا وال أعوانا،سيفا وال ذهبا

حيث يأتيهم الناس طواعية ليدفعوا لهـم الصـدقات ، والكهان الذين يقبعون يف معابدهم

 بـل ويهبـون لهـم ، ويقضون لهم املهام و الخدمات،رويقربوا بني أيديهم القرابني بال إجبا

 ..حيث ال يحصل امللوك عىل ذلك من الناس إال بالسيف والسوط. حياتهم بكل اختيار

 يف قلـوب الـلــه فالناس يطيعون الكهان بسبب دواعي الفطرة الكاملة التي فطرها 

 ..الناس من السعي لعبادة خالقهم وإرضائه

فيوصـلونهم إىل ، ثم ورثـتهم مـن العلـامء، فق هدي األنبياءفإما يعبد الناس ربهم و

 وإمنا هداة ربانيني يبتغـون ، عىل الطريق املستقيم ال يريدون منهم جزاءا وال شكوراالـلـه

وإـمـا أن تجـتـال الـشـياطني الـنـاس ذات اليـمـني وذات الـشـامل ..  تـعـاىلالــلــهاألـجـر ـمـن 

هذا الضالل شياطني اإلنس والجـن مـن وتقودهم يف ، فيعبدون الطاغوت ويرشكون بربهم

فينحـرف النـاس يف دروب الضـاللة كـل أمـة . السحرة والكهـان ورجـال الـدين املنحـرفني

 ذلك منـذ عبـد النـاس حجـارة الطـوطم والكواكـب والظـواهر ،بحسب شيطانها وضاللها

رشك أو عبدوا البرش والطواغيـت إىل آخـر أشـكال ال، الطبيعية والحيوانات والنار واألصنام

 ..املتطورة بحسب تطور املجتمعات

إن الناس يطيعون كهانهم ورجال الدين فيهم ظنـا مـنهم أنهـم يوصـلون إىل طاعـة 

حيث ال تسرتيح فطرة وال تستقر نفـس ،  فتسرتيح فطرتهم يف عبادة ذلك الخالق.خالقهم

 ..إال بالركون إىل معبودها بالحق أو بالضاللة

يخلـع ، مراتـب العلـم واملعرفـة والـذكاءولذلك ترى اإلنسان مهـام سـام يف 

، ويسـتعد يف غالـب األحيـان نفسـيا، عقله وتفكريه مع حذائه عـىل بـاب املعبـد

 ليدله عىل رضا معبوده ويعلمه كيف يعبـده ، لطاعة رجل الدين القابع يف داخله
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وهكـذا مازلـت .. وهو عىل استعداد لبذل كل غال ونفيس يف سبيل هذه الراحة. ويطيعه

يثني ركبتيه ويبسط راحتيه ساجدا لبقرة ، اليوم حامل شهادة دكتوراة يف أرقى العلومترى 

فيام يرش عليه الكاهن بعض رذاذ املـاء مـن يـده !   أو متثال أصم مزركش ،أو فأرة أو نار

أو رمبا يتبع هذا الحصـيف .. ويطلق دخان البخور لتغطي عىل نتنه وننت معبده، املتعفنة

مـن . حتى ولو كانت ال تدخل يف عقـل عنـزة، ل دين منافق لسلطانهًفتوى عوجاء من رج

وجعـل مـن ، قبيل إضفاء الرشعية عىل احـتالل النصـارى لـبالد الحـرم بـدعوى االسـتعانة

 ..وهكذا كان وما زال ديدن البرش!! جاهدهم مفسدا يف األرض

إىل ظلامت وفروا ،  وحتى ملا ثار الناس مؤخرا عىل رجال الدين وانخلعوا من أديانهم

 مل تسـتقر نفوسـهم ومـا زاـلـوا يتيهـون يف ظلـامت السـحر والكهانـة والبـحـث يف .اإللحـاد

حتـى يسـكن هـذا العطـش ! واالعتقاد يف األوهـام واألشـباح واألطبـاق الطـائرة، املغيبات

 !.الفطري لعبادة رب قادر مهيمن يلجؤون إليه يف املهامت

ـاهرة ـذه الـظ ـت ـه ـاة الطواغـي ـة و دـه ـؤالء  ،أدرك الساـس ـتيعاب ـه ـوا أن اـس وأدرـك

 وعلمـوا أنهـم إن .املستحوذين عىل الطاعة بال سـلطان وال أعـوان أفضـل مـن مـواجهتهم

خضعوا إليهم خضع لهم القطاع األكرب من النـاس الـذين مل يـتمكن السـيف والسـوط وال 

 حيث يكون األصل يف النـاس هـو التفلـت والـبغض ،الذهب من إخضاع أكرثهم إال مؤقتا

 ..ن وسيفه وذهبه لوال الخوف والحاجةللسلطا

َفقرب رجال امللك رجال الدين ْ ُ  و أوعـدوا مـن أىب ، وأغدقوا عليهم الذهب والعطايـا،ّ

 فارتفعـت ،  فأنشؤوا لهم هيلامنا كهيلامن امللك.  فطوعوا أكرثهم.منهم السيف والعذاب

. واألتبـاع والخـدموصار لهـم الحـراس واألعـوان . قباب املعابد كام ارتفعت أبراج القصور

وقام . وهكذا انضم رجال الدين إىل املأل من كبار القواد واألمراء واألعوان وشكلوا الحاشية

هذا التزاوج الذي دمر مسـتقبل البرشيـة ، التزاوج النكد بني امللوك والكهان ورجال الدين

 .. ّ وعبد الناس للطاغوت بدل أن يعبدوا ربهم.يف معظم تاريخها
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 وشكل كبـار ،)الحاكم والكاهن واألعوان( مثلث السلطة الذي قام عىل وبهذا اكتمل

الـذين ( أو )املـأل(الكهان وكبار األعوان وجنودهم الظلمة ما اصطلح عليه القـرآن بلفظـة 

واستولوا عىل ما أرادوا من دنيا الناس ، وحاز هؤالء ما شاؤوا.. )الذين أترفوا(  أو )استكربوا

 .و كرهاوالشعوب املسحوقة طوعا أ

ـك  ـات واملامـل ـور املجتمـع ـوع وتـط ـلطة بحســب تـن ـث الـس ـكال مثـل ـت أـش وتنوـع

ولكـن التـاريخ وآثـاره ومـا تركتـه تلـك الحضـارات مـن شـواهد مكتوبـة أو .. والحضارات

دلـت جميعهـا ، وكذلك ما أخربتنا به الكتب الدينية السابقة ثـم القـرآن الكـريم، ملموسة

حيث كان ). الحاكم والكاهن واألعوان:( الحلفعىل أن مثلث السلطة كان مكونا من هذا

فـامللوك العـادلون .  والعكـس بـالعكس.صالح املأل والحاشية دامئا بصـالح ذلـك السـلطان

 واـسـتقام تبـعـا ـلـذلك مـسـلك الجـنـد .قرـبـوا العـلـامء الـصـالحني ورـجـال اـلـدين املخلـصـني

 ..دامئا عىل دين ملوكهموكان الناس . وأما الطغاة فقد قربوا املجربين والفاسدين. واألعوان

 ويـدير الطقـوس يف ،وهكذا قام الساحر املشعوذ يهيج النـار إىل جانـب رئـيس القبيلـة

ثم تطورت الحضارات فقام النموذج الفرعوين الذي فصل القرآن وأفـاض . املجتمعات البدائية

تى رمـوه يف فوقف النمرود وكهان األصنام لسيدنا إبراهيم عليه السالم ح.. يف تركيبته وأحواله

 وملا جاء موىس عليـه السـالم إىل فرعـون وقـف يف وجهـه حلـف ،ّالنار ثم هجروه بعد نجاته

ثـم وقـف األحبـار والرهبـان مـن اليهـود إىل .. السحرة واألعوان من املأل إىل جانب الفرعـون

) بلعـام بـن بـاعوراء(فجـاء منـوذج . جانب امللوك الطغاة ضد الصالحني يف كثري من تـاريخهم

..  واملؤمنني من بني إرسائيلالـلـه قصته مع القوم الجبارين وملكهم ضد نبي الـلـهي قص الذ

 فكـان لهـا أباطرتهـا وكهانهـا وآلهتهـا وجنـدهم ،ثم جاء اليونـان وقامـت حضـارتهم الوثــنية

وقامـت حضـارات كثـرية يف .. ثم جاء الرومـان فورثـوا حضـارة  اليونـان بحـذافريها، وملوكهم

حاكم وكاهن . ( وكلها تدل آثارها عىل نفس املسالك والبنية يف مثلث السلطة.باملرشق واملغر

وملا جاء سيدنا عيىس عليه السالم  وقف األحبار والرهبان واملـأل مـن بنـي إرسائيـل ). وأعوان

 ثـم طـارد ..  مـنهمالـلــهوأرباب الدنيا واملصالح مع الحاكم الروماين وسـعوا يف قتلـه فأنجـاه 
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وطـاردوا ، مللوك أتباعه وقتلوهم حتى حفروا لهم األخدود الـذي ذكـره القـرآنالقيارصة وا

 حتى سـمي القـرن األول والثـاين املـيالدي يف التـاريخ املسـيحي ،أصحاب الكهف وأمثالهم

 .. بعرص الشهداء

بعد أن شوهها الرهبـان واألحبـار اليهـود ، ثم غزت النرصانية اإلمرباطورية الرومانية

 ..ة وبعض تعاليم اليهوديةومزجوها بالوثني

ّ وتكررت السنة فكان البابا كبـري الرهبـان واألحبـار النصـارى إىل جانـب اإلمرباطـور 

واكتمـل عـىل يـد .. ونشأ لـه مـا هـو معـروف مـن املؤسسـة الدينيـة وسـلطانها.. القيرص

النصارى الهيكـل الـديني الـذي صـار البابـا األكـرب فيـه إمرباطـورا دينيـا  متوجـا يضـاهي 

وشـهدت .. مرباطور الرومـاين وملـوك أوروبـا يف ملكهـم وذهـبهم وحراسـهم وحشـمهماإل

أوروبا كثريا من الحروب والنزاعات بني امللوك واألباطرة العظام وبني البابـا وكبـار كرادلتـه 

حتى ثار بعض امللوك واتخـذوا ألنفسـهم بابـاوات .. ورهبانه وكانت الغلبة دامئا للباباوات

 .املركزيفرعيني غري البابا 

الحـاكم (والتاريخ األورويب و الكنيس يقص الفظائع من أفعال مثلـث السـلطة هـذا 

فقـد .  ويشـابه األسـاطري، وما فعلوا بالشعوب مام يشيب لـه الولـدان) والكاهن واألعوان

حتى بلغ بهم أن يبيعوا . واستحلوا من األعراض ما شاؤوا، و سفكوا الدماء، استلبوا األموال

، وإلـه البابـا، حتى ثار الناس عىل دين البابـا!.. ات يف الجنات من عامل اآلخرةالناس إقطاع

لتقـوم الحضـارة الغربيـة عـىل مـزيج مـن اإللحـاد . وكفروا وألحـدوا ورمـوا الـدين جانبـا

 ..كام يشهدها العامل منذ أكرث من قرنني من الزمن. والعلامنية والنرصانية املتهودة امللوثة

 ركزت العقيدة عىل ربط العبد بربه ، الخاتم ورشيعته املحمديةالـلـهفلام جاء دين 

فكان للدين علامء مبنزلة ورثة أنبياء . وأزالت وألغت دور الكاهن يف حياة املسلم اإلميانية

حيث يسـتطيع أي أحـد مـن النـاس أن . يهدون الناس إىل ربهم بال جزاء وال أجر وال إلزام

كـام قــننت الرشيعـة للسـلطان دوره .. العلـميسلك سبيل طلب العلم ليكون مـن أهـل 

 ..  وكانت الرشيعة فوق الحاكم واملحكوم.وحقوقه وصالحياته
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 عليه وسـلم الـلـه صىل الـلـهولكن الذي حصل يف أرض الواقع هو ما أخرب به رسول 

 الـلـهقالوا يا رسول .. من أن أهل اإلسالم سيتبعون سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة

لقـد تـبعهم أهـل اإلسـالم يف كثـري مـن !) أي فمن إال هـم؟(ود والنصارى؟ قال فمن؟ اليه

مـن قيـام امللـوك والسـالطني ، األمور وكان رش ذلك ؛ اإلتباع  يف النظـام السـيايس وهيكلـه

ومتاما .. ونشأ هيكل شبيه بهيكل األحبار والرهبان إىل جانب كل سلطان.. ونظامهم الورايث

 عليه وسلم يف أحد أحاديث معجزات النبـوة  فـيام روي الـلـه صىل هالـلـكام أخرب رسول 

 أن تكون ثم يرفعهـا إذا شـاء أن الـلـهتكون النبوة فيكم ما شاء  (:عنه من حديث حذيفة

 أن تكـون ثـم يرفعهـا إذا الـلــهفتكون ما شـاء . ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة.يرفعها

 أن يكـون ثـم يرفعهـا إذا الـلــه عاضا فيكون ما شـاء  ثم تكون ملكا. أن يرفعهاالـلـهشاء 

 أن تكون ثم يرفعهـا إذا شـاء أن الـلـه ثم تكون ملكا جربيا فتكون ما شاء .شاء أن يرفعها

  .رواه مسلم) ثم سكت. ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة.يرفعها

س ريض ويف رواية غاية يف األهمية أوردها ابن حامد يف كتاب الفـنت مـن حـديث أنـ

 ). إنها ثم  ثم ملك عضوض ثم جربية ثم   طواغيت( عنه  قالالـلـه

 ).إنها ستكون ملوك ثم جبابرة ثم الطواغيت( : عن أنس بن مالك قال:ويف رواية

وهذا الذي حصل يف املسـلمني منـذ رحيـل اإلسـتعامر وقيـام حكومـات الطواغيـت 

سن بنو أمية سنة امللـك يف األمـة وهكذا ... لرتعى مصالحه وتحكم برشائعه إىل يومنا هذا

كـام اصـطلح عـىل تسـميتهم (املحمدية وتـبعهم بعـدهم سـالطني املسـلمني وخلفـاؤهم 

وكذلك كان دأب امللوك واألمراء املسلمني ملا تفرقـت ماملـك بـالد اإلسـالم إىل ).. ًاصطالحا

 ..دول وماملك شتى

وكان ..  ونصوص السنةفكانت النبوة فينا كام حفظت قصتها لنا كتب السرية العطرة

 .. عليه وسلم هو الحاكم السيايس كام أنه مصدر الترشيع والتلقيالـلـهالنبي صىل 
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 الـلــه صـىل الـلــهقام خليفة رسول ، فلام قامت الخالفة الراشدة عىل منهاج النبوة

 يعاونه أهل الحل والعقد من علـامء ،عليه وسلم بأعباء الحكم والسياسة والريادة الدينية

 . الصحابة والتابعني

 فامللك الجربي استلزم ،وانتقل إىل امللك العضوض، فلام انقلب األمر كرسوية قيرصية

 ..امللك والسلطان مقومات مثلث السلطة من الكهان واألعوان

فام بالك عند ما تحقق مـا ورد بـه .. فسلك أهل اإلسالم يف ذلك سنة من كان قبلهم

 ..سلم من قيام الطواغيت؟ عليه والـلـه صىل الـلـهرسول 

 ونـادرا مـا .وهكذا كان إىل جانب كل ملك صالح علامء صالحون وأعـوان مقسـطون

وكذلك قام إىل جانب ملوك الجـور مـن الخلفـاء والسـالطني .. مر هذا يف التاريخ اإلسالمي

 ..علامء سلطان منحرفون عىل قدر جور أمرائهم، واألمراء املسلمني

فطغى علامؤهم وابتـدعوا وزادوا ونقصـوا ، كمون املسلمنيإىل أن قام الطواغيت يح

 الـلــهالذي تكفل ،  ومل يسلم من عبثهم إال القرآن الكريم. قدر ما استطاعواالـلـهيف دين 

ومع ذلك لعب علامء السوء دورهـم .  عليه وسلمالـلـه وما حفظ من سنته صىل .بحفظه

..  لتوافـق أهـواء امللـوك،اق النصوصيف تحريف الكلم عن مواضعه وسوء التأويل ويل أعن

وكان الجند واألعوان من أعـوان الظلمـة وأصـحاب السـيطرة رهـن إشـارة امللـوك الـذين 

 ..انتهبوا من دين أولئك العلامء وفتاويهم ما شاؤوا قدر ما استطاعوا

 عليـه وسـلم مـن افـرتاق القـرآن الـلــه صـىل الـلــهوهكذا حصل ما أخرب به رسول 

 عىل أهل مكة اإلسالم أن حفظ لهـم القـرآن بحفظـه وقـيض الـلـهن نعمة وم.. والسلطان

وأنعم علـيهم بـبعض العلـامء والعـاملني املخلصـني يف كـل .. لهم من حفظ السنة ونقحها

 فوقفوا باملرصاد لذلك اإلنحراف وتحملـوا يف . عىل خلقهالـلـهظروف من تقوم بهم حجة 

 فقهـاء السـالطني وعلـامء الضـاللة وجهـاالت  جربوت امللوك ورضيبة مواجهـةالـلـهسبيل 

 . وطغيان الجنود واألعوان من أتباع السادة والكرباء
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وهكذا كان إىل جانب كل سلطان من أمثال املأمون واملعتصم أمثـال أحمـد بـن أيب 

اقتلـه يـا إمـام  (نبـلدؤاد وأصحابه ممن يقول للمعتصم محرضا له عىل قتل أحمد بن ح

ان يف خلفهم من شيوخ األزهر يف مرص من يفتي بقتل سيد قطب  حتى ك)ودمه يف عنقي

 ومن هيئة كبار العلامء يف السـعودية ومـن يفتـي بقتـل املجاهـدين لألمريكـان .وإخوانه

 !!..ويحكم بأنهم ال يروحون رائحة الجنة

ٌإن فهم هذه السنة الكونية أساس هام جدا لفهم طبيعة رصاع الحـق والباطـل عـرب 
 حيث ترزح كافـة بالدنـا تحـت احـتالل قـوى الكفـر ،ويف زماننا هذا خاصة، التاريخ عامة

حيث ينوب عنهم ويقـوم عـىل . كام مر معنا يف الفصل األول .مبارشة وبصورة غري مبارشة

فأسبغوا ، حراسة مصالحهم ويشاطرهم املكاسب حكام مرتدون ترتسوا خلف علامء ضاللة

وأفتـوا بقتـل املجاهـدين وحرمـة .  اليهـوديالرشعية عليهم وعىل اإلحتالل الصليبي بل و

 .. ليصبحوا جزءا من الحملة األمريكية ملكافحة اإلرهاب، التعاون معهم

وهكذا تكرر عرب األزمان وعـىل مـر الحضـارات واملاملـك النمـوذج الفرعـوين ملثلـث 

 ..السلطة الذي فصل فيه القرآن وبني وأفاض بطريقة تبعث عىل الدهشة والعجب

 :فرعوين من خالل نصوص القرآنالنموذج ال

 سبحانه وتعـاىل قصـة فرعـون مـن خـالل مسـاحة واسـعة يف القـرآن بصـورة الـلـهلقد قص 

 76حيث ورد ذكر فرعـون زهـاء ..  سورة من سور القرآن27تختلف من حيث الرشح واالختصار يف 

أكرثهـا تفصـيال مـا جـاء يف ولعل ..  وغالبا ما جاء مقرتنا بذكر السحرة أو املأل أو الجند واألعوان.مرة

وانظر إىل اإلعجاز املذهل يف تصـوير  ).. الزخرف/ القصص / الشعراء /  طه / يونس /األعراف (سور 

  وأساليبها يف الرصاع مع الحق وأدوار أركانهـا الثالثـة ،السلطة الفرعونية وأركانها يف كل زمان ومكان

 وأداء أهـل الحـق ، واجهة ودور األجهزة السلطوية وحيثيات امل،) الجند واألعوان/ الكاهن /الحاكم (
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والباطل عىل مرسح الحدث من خالل مشـاهد الرصاع ونختـار مـن تلـك النصـوص وقفـة 

 :)68 -23(رسيعة مع ما جاء يف سورة الشعراء اآليات 

  من الشيطان الرجيمالـلـهأعوذ ب

 قال فرعون وما رب العالمني َ ِ َ ْ ََ ُّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ِ ُّقـال رب* َ َ َ ْ السـاموات واْألرض ومـا بيـنهام إن كُنـتم َ َ ْ َُ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ َ ََ ِ َ ِ َّ
َموقنني  ِ ِ َقال لمن حوله أال تستمعون * ُ ُ ِ َ ْ ََ َ ُ َ َْ ْ َ ِ َقال ربكم ورب آبائكم اْألولني *  َ ِ َِّ َ َ َُّ ُ َ ْ َُ ُُّ َ ُقال إن رسولكم * َ َُ َ َُ َّ ِ َ

ٌالذي أرسَل إليكم لمجنون  ُ ْ َ َ َ َّْ ُْ ْ ِ ِ ِقال رب المرشق* ُِ ِ ْ َ ْ َُّ َ َ والمغرب وما بينهام إن كُنتم تعقلون َ ُْ ِْ ْ َ ِْ َُ ْ َِ ُ ْ َ َ ََ ِ ْ َقال * َ َ

َلِنئ اتخذت إلها غريي َألجعلنك من المسجونني  َِّ ُ ْ َْ ْ َ َ ِ َ ََ ِ َ َ ْ َ ً ِ َ ْ َ َّ ُقال أولو جئتك بيشء مِبـنٍي * ِ ٍ ْ َ ِ َ َ َُ ْ ِ ْ َ َ ِقـال فـأت * َ ْ َ َ َ

َبه إن كُنت من الصادقني  ِْ ِ َِّ َ ِ َ ْ ِ ِفألَقى عصاه فإ* ِ َ َُ َ َ ْ ٌذا هي ثعبان مِبني َ ُ ٌ َ ْ ُ َ ِ ُونزع يده فإذا هي بيضاء * َ َ َْ َ َ ََ ِ َ َِ ُ َ َ َ

َللناظرين  ِ ِ ٌقال للمأل حوله إن هذا لساحر عليم * َِّ ِ َ ٌ ِ َ ََ َ ْ ََ ََ َّ ِ ُ ْ ِ َ ِيريد أن يخرجكم من أرضـكم بسـحره )*ِ ِ ِ ِْ َِ ِ ْ ْ ُْ ُِ َِ َْ ْ ُ ُْ ُ

َفامذا تأمرون  ُ ُ ْ َ َ ِقالوا أرجه وأخاه وابعث يف* ََ ُْ َ ْ َ ََ َ َْ ِ ْ ُ َ المدائن حارشين َ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ٍيأتوك بكلِّ سـحار علـيم * ْ ِ َ ٍ َّ َ ُ ِ َ ُ ْ َ *

ٍفجمع السحرُة لميَقـات يـوم معلـوم  ٍُ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِِ َ َ َّ ُ َوقيـَل للنـاس هـْل أنـتم مجتمعـون * َ ُ ِ َ ُْ ُ ْ ْ َ َ ِ َّ ِ ِ ُلعلنـا نتِبـع * َ ََّ َ َ َّ َ

َالسحرَة إن كَانوا هم الغالِبني  ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ ِ َ َ َفلام جاء السحر* َّ ََ َّ َ َّ َ ُُة قالوا لفرعون أإن لنا َألجـرا إن كُنـا نحـن َ ْ َْ َّ َْ َّ َِ ًِ َ َ َُ ْ َ ْ ِ ِ َ

َالغالِبني  ِ َ َقال نعم وإنكم إذا لمن المَقـربني * ْ ِ َّ ُ ْ َ ََ ِ ً ِ ِْ ُْ َّ ََ َ َقـال لهـم مـوىس ألُقـوا مـا أنـتم ملُقـون * َ ْ ْ َ َُ َ ُْ ُْ ْ َ َ َ ُ َ *

َفألَقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرع ْ ِ ِ َّ ِ ِِ ُ َ َْ َ َْ ُْ َُّ َِ ِ ْ َ َون إنا لنحن الغالبون َ َُ ِ َ ْ َُ ْ َ َّ ِ َفألَقى موىس عصـاه فـإذا * ْ َ َِ ُ َ َ َ ُ ْ َ

َهي تلَقف ما يأفكون  ُ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َفألقي السحرُة ساجدين * ِ ِ ِ ََ َ ََّ َ ِ ْ َقالوا آمنـا بـرب العـالمني * ُ َِّ َ ْ َُ ِّ َ ِ َ َرب مـوىس * َ ُ ِّ َ
َوهارون  ُ َ َّقال آمنتم له قبـَل أن آذن لكـم إنـ* َ ِ ْ ُْ َ َ ََ َْ َ ْ َ َُ ُ ْ َه لكِبـريكُم الـذي علمكـم السـحر فلسـوف َ َْ َ ْ َِّ َّ َّ ََ ُ ُُ ََ َ ِ ُ ُ

َتعلمون َألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وَألصـلبنكم أجمعـني  َِّ َ ُْ َُ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ِّ َ ََ ُ َُ َ َ ٍْ ِ ْ َِّ ِ َ ِّْ َ َ ِقـالوا ال ضـري إنـا إَىل * َ َِّ َ ْ َ ُ َ

َربنا منَقلبون  ُ ِ ْ َُ ِّ ُّإنا نطمع أن يغفـر لنـا رب* َ ََ َ َ َ ِ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َنـا خطايانـا أن كُنـا أول المـؤمنني ِ َّ َِ ِ ْ ُ ْ َ َّ ََ َْ َ َ ِوأوحينـا إَىل * َ َ ْ َ ْ ََ

َموىس أن أرس بعبادي إنكم متبعـون  ُْ َ ََّ ُ ُْ ُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ََ َفأرسـَل فرعـون يف المـدائن حـارشين * َ ِ ِ َ َِ ِ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ِإن هـؤالء * َ ُ َ َّ ِ

َلرشذمة قليلون  ُ َِ َِ ٌ َ ْ َوإنهم لنا لغائظون * ِ ُ ِ َ َ ََ ْ ُ َّ ِ َإنـا لجميـع حـاذرون َو* َ ُ ِ َِ ٌَ َ َّ ٍفأخرجنـاهم مـن جنـات * ِ َّ ََ ْْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ

ٍوعيون  ُ ُ ٍوكُنوز ومَقام كَريم * َ ِ ٍ َ َ ٍَ ْكَذلك وأورثناها بني إرسائيَل * ُ ِ ِ َ ْ ََ َ ْ ََ َ ِ َفـأتبعوهم مرشقـني * َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َّفلـام * َ َ َ

َتراءى الجمعـان قـال أصـحاب مـوىس إنـا لمـدركُون  َ ْ ُ َْ َ َّْ ِ َ َ َُ ُ ْ َ َ ِ َ َ َ ِ قـال كَـالَّ إن معـي ريب سـيهدين *َ ِ ْ َ َ ِّ َ َ ِ َ َّ ِ َ َ *

ِفأوحينا إَىل مـوىس أن ارضب بعصـاك البحـر فـانَفلق فكـان كُـلُّ فـرق كَـالطود العظـيم  ِِ َِ َْ َ ْ َْ َّ ٍ ِْ َِ َ َ َ َ ََ ْ ْْ َ ََ َْ ِ ْ َ ُ ِ َ ْ َ *
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َوأزلْفنا ثم اآلخرين  ِ َْ ْ َّ َ ََ َ َوأنجينا موىس ومن معه أجمعني * َ َِ َ ْ َ ََ َُ َ َ َ ُْ َ َْ َثم أ* ْ َّ َغرقنا اآلخرين  ُ ِ َ ْ َ ْ َ َإن يف ذلـك * ْ ِ َ ِ َّ ِ

ِآلية وما كَان أكْرثهم مؤمنني   ِ ْ ُ َْ ُ ُ َ َ َ َ ًَ ُوإن ربك لهو العزيز الرحيم  * َ َِ َّ ُ ِ َ ْ َ ََ ُ َّ ََّ ِ )68 / 23:الشعراء( . 

 :وهكذا جاء دور السحرة وعلامء الفرعون 

ىس أن لهم وآلبـائهم فلام بني مو.. ابتدأ الحوار بني موىس عليه السالم وفرعون عقديا

دب يف فرعـون شـيطان الطغيـان فاتهمـه .. ربا هو مالـك امللـك ورب املشـارق واملغـارب

ٍّثم هدده بالسجن إن هو اتخـذ ربـا يطيعـه ويـدين لـه بـدال عـن طاعـة امللـك ، بالجنون
وهنـا أسـقط يف يـد .. ثم عرض موىس عليـه السـالم املعجـزات والـدالئل املفحمـة.. ودينه

قـال للمـأل حولـه إن   عندها ،وال توضع يف السجن، ذه معجزات ال تناقشفه.. الفرعون

 اتهمـه بقـدرة يريد أن يخرجكم من أرضكم بسـحره فـامذا تـأمرون* هذا لساحر عليم 

 يريد أن يخرجكم مـن أرضـكم واستنجد باملأل يستفز فيهم حرصهم عىل امللك .. السحر

اهي الذي قال لهم يوميا  ويظهر الدميقراطية اآلن رغم أنه اآلمر الن  مـا أريكـم إال مـا

اآلن !!. أنـا ربكـم األعـىل  حتى بلغ أن يقول لهـم أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد

؟ وهكـذا هـم يف كـل زمـان كـام ماذا تـأمرونيخاطب أعوانه باللني ومنطق املشاركة 

 .. يفعلون اليوم يف مرسحيات اإلصالح السيايس بعد زالزل العراق

 فاسـتنجدوا بعكـاز ،كذا أدرك املأل أن املسألة مسألة خوارق وعقائد تحتاج أهلهاوه

أي أجـل حـواره اآلن  قالوا أرجه وأخـاه ،)رجال الدين(الفراعنة يف كل زمان املشايخ و 

  يأتوك بكل سحار عليم* وابعث يف املدائن حارشين سـحار ، بكل مقتدر من الكهـان 

فجمـع السـحرة   تأيت لفتة هامة وما أشبهها مبا يحصل اليـوموهنا . كثري السحر عليم به

  ..  مليقات يوم معلوم

وقيل للنـاس هـل [إنهم يجتمعون  لتطويع الناس للفرعون ! فلامذا يجتمع السحرة؟

 : وهنا لفتتان هامتانلعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبنيملاذا؟ ] أنتم مجتمعون
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فكيـف ريض لهـم الفرعـون وللنـاس أن .  فرعـون يف العـادةأن املأل يتبعون: أوالهام

ما كان ذاك إال لعلمه أن إتباعهم للسحرة هو يف نهايته طاعة للفرعـون !يتبعوا السحرة ؟ 

 .ألنهم سيأمرونهم بهذا

فالناس تتبع الحجة ].. إن كانوا هم الغالبني [ أن رشط طاعة الناس للسحرة : ثانيهام

 .غلبوا أو أوهموا الناس بغلبتهموالربهان الرشعي منهم إن 

فهم يعملون ]   أئن لنا ألجرا إن كنا نحن الغالبني :فلام جاء السحرة قالوا لفرعون [ 

فام أجرهم؟ لقد اختار لهم الفرعون أعىل األجر وأحبه إىل النفوس املتعلقة .. للدنيا واألجر

ألن بـالقرب .. ب من السـلطاناألجر هو القر] نعم وإنكم إذا ملن املقربني :[  فقال،بالدنيا

 ويتقرب بعدها الناس لهم مبـا شـاؤوا مـن النسـاء و البنـني والقنـاطري ،منه تقىض الحوائج

أما الفرعون فهو يضـمن .. املقنطرة من الذهب والفضة والخيل املسومة واألنعام والحرث

 الـلـهزداد من ما ازداد عبد من السلطان قربا إال ا(بقربهم فسادهم ألنه كام جاء يف األثر 

 ..وهو يعلم هذا وكل السالطني والحكام يعرفونه). بعدا

قالوا [استعلنوا بالشعار كام يستعلن عباد السالطني اليوم .. فلام اتفقوا عىل أن يلقوا

 الـلــه وعرفـوا ألن ،ُ فلام غلبوا وتبني اإلعجاز اإللهي لهـم،]بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون

 ].قالوا آمنا برب العاملني[ة كان قد كتب لهم السعاد

فأشـهر ..  أدرك الفرعون أن عكـاز السـلطان األول قـد انصـدع وتـكرس وتخـىل عنـه

ألقطعـن أيـديكم وأرجلكـم [ وأخذ بالتهديد والوعيـد ) الجند واألعوان(عكازه الثاين وهم 

 ]..من خالف و ألصلبنكم أجمعني 

فأرسـل  ر اآللـة اإلعالميـة  جـاء دو،فلام آمن من آمن ورشعوا بـالهجرة واالختفـاء

وإنا لجميع * وإنهم لنا لغائظون * إن هؤالء لرشذمة قليلون * فرعون يف املدائن حارشين 

وما تديره آلة اإلعالم اليـوم فـيام يسـمونه ، وما أشبه تلك البارحة بهذه الليايل. حاذرون

  .)مكافحة اإلرهاب(

ــه فـسـبحان  ـإذن وـكـام تـشـابه املـسـار ستتـشـابه ال.. الــل ــهنتيـجـة ـب ـة .الــل  فالعاقـب

 .ليم لكل جبار عنيدوقعر أ..للمتقني
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 :أما املأل 

 فهم كام جاؤوا يف سـياق القـرآن رشكـاء .من املستشارين واألعوان والحاشية والجند

كـام أنهـم رشكـاء يف حكمهـم ، رشكـاء يف الجـرم، رشكاء يف التسـلط والطغيـان، يف كل يشء

 .. واملصريوكذلك رشكاء يف العاقبة، الرشعي

وكلها للتعبـري بحسـب سـياق .. فقد وردت هذه اللفظة يف القرآن الكريم ثالثني مرة

وقـد مـرت يف أكـرث آيـات .. اآليات عن كبار أعوان امللك ومستشاريه وقادته واملقربني منه

قصص األنبياء كام سبق يف بعض الشواهد بصفتهم األعوان الواقفني دفاعا عـن الطـاغوت 

 : فهم كام وصفهم تعاىل.األنبياء وأتباعهمدامئا يف وجه 

ُ  المَأل الذين استكربوا  :املتكربين َ ْ َ ْ َ ِ َّ ُْ َ )75:ألعراف(.  ْقال الذين استكربوا إنا بالذي آمنتم ُ َْ َ ِ َِّ َّ َِ َّ ِ ُ َ ْ ْ َ َ

َبه كَافرون ُ ِ ِ ِ  )76:ألعراف.(  

ِ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه :واملرتفني ِ ُ ِ ْ َُّ َ ُ َ ََّ َ ِ َ َ َ وكَانوا مجرمني َ ِ ِ ْ ُ ُ َ )116:هود(. 

  َوما أرسلنا يف قرية من نذير إالَّ قال مرتفوها إنا مبا أرسلتم به كَافرون ُ ِْ ِ ٍِ ْ ْ ُْ ْ َ ِْ ِ ُِ ََ ُ َِ ٍَّ َِ َِ ُ َ ْ َِ َْ َ ََ َ) 34:سـبأ(.  

   َّوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنـا مرتفيهـا فَفسـُقوا فيهـا فحـق َ ََ َ ََ َ ِْ ِ َ ْ ُ ََ ُ َْ َْ َ ًَ َ ََ َ ِ ْ ْ َ َ عليهـا الَقـول فـدمرناها ِ َ ْ َّ َ َ ُ ْ َْ َ ْ َ

ًتدمريا ِ ْ َ  )16:اإلرساء(.  

 :واملتتبع ألمرهم يف اآليات السيام يف قصص فرعون املتكررة يالحظ أمورا ثالثة

 .أن السلطان يرتكز إليهم وأنهم يرتكزون إليه .1

 ضـد وبتنفيذ الحرب،  ويف التخطيط والتآمر،أن دورهم مبارش يف تثبيت أركان الفرعون .2

 .حزب اإلميان

 ..أن القرآن الكريم قد قرنهم إىل الفرعون يف الحكم الرشعي وكذلك العقاب واملصري .3
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َ وجاء رجٌل من أقىص المدينة يسعى قـال يـا مـوىس : قال تعاىل،فهم يبارشون املؤامرة - ْ ُ َُ َ َ ََ َْ َْ ِ َ ِ َِ َ ََ ْ َ

ْإن المَأل يأمترون بك ليْقتلوك فاخرج  ُ ُْ َ َ ُ َ ُْ َ ِ ِ َ َِّ َ ْ َ َ َ َإينِّ لك من الناصحنيِ َِّ ِ َِ َ َ ِ )20:القصص(. 

ْ وقال فرعون يا أيها المَأل ما علمت لكـم  : وهم أركان ألوهية الفراعنة وعباد طاغيتهم- ُ َ ْ َُ ْ َِ َ ََ ُ َ ُّ َ ََ ُ ْ ْ ِ َ

ِمن إله غريي َْ َ ٍ ِ ْ ِ)38: القصص(.. 

َ وقال موىس ربن : ولذلك شملهم موىس بدعائه عىل الفرعون ملا قال- َّ ََ َ ُ َ َا إنك آتيت فرعون َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َّ ِ

ْومَأله زينة وأمواالً يف الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سِبيلك ربنا اطمس عـَىل أمـوالهم  َ َِ ِ َِ َْ ْ ََ ََ َْ ِ ِ ِْ َ َ ََّ َّ َ ََ ُّ َْ َْ ُ َ َْ ُّ ِ ِ ًُ ِ َ

َواْشدد عَىل قلوبهم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب اْألليم  ِْ َِ َ َ َُ ْ ُُ َ ُ ََ َّ َ ُ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ
 )88:يونس(. 

ِ ثم بعثنا مـن بعـدهم مـوىس بآياتنـا إَىل  :كيف ال وهم رشكاء يف الظلم كام قال تعاىل - َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ َّْ ََ َْ ْ ُ

َفرعون ومَأله فظلموا بها فانظر كَيف كَان عاقبة المْفسدين  ِ ِ ُ ُْ َُ َ ِْ َ ََ ََ ْ ُْ َْ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ) 103:ألعراف(. 

َ إَىل فرعـون ومـ:  قال تعـاىل،وهم املتكربون معه - َ َ ْ َ ْ ِ ََأله فاسـتكربوا وكَـانوا قومـا عـالني ِ ِ َ ً ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِ 

  .)46:املؤمنون(

َ فذانك برهانان من ربـك إَىل فرعـون : لدعوة إىل فرعون ولهم سواء بسواء وقد كانت ا- ْ َ ْ ِْ ِ َ َِّ َُ ْ ِ ِِ َ َ َ َ

َومَأله إنهم كَانوا قوما فاسقني  ِ ِ َ ً ْ َ ُ َّْ ُ ِ ِ ِ َ َ )32: القصص.( 

َ فـام آمـن  :قـال تعـاىل..همة فتنـة املـؤمنني ومطـاردتهمولكنهم استكربوا وتولوا م َ َ َ

ِلموىس إالَّ ذرية من قومه عَىل خوف من فرعون ومَألهم أن يْفتنهم وإن فرعـون لعـال يف  ٍ َ َ َ َّ ْ َْ ْ ْ َْ َ َْ ِْ ِِ َِ َ َ َّْ ْ ُِّ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍَ ْ َْ َ ٌ ُ َ ُ

َاْألرض وإنه لمن المرسفني  ِ ِ ْ ُ ْ ََ ِ ُ َّ ِ َ ِ ْ َ) 83:يونس ( 

وسـبحان املنـتقم . . أخذهم العذاب األليم وغرقـوا معـه، دعاء موىسـلـهال فلام استجاب 

 ..العادل والجزاء من جنس العمل

  ُولَقد أرسلنا موىس بآياتنا وسلطان مِبنٍي ٍُ َ ْ ْ َُ َ ََ ََ َِ ِ ْ َ َإَىل فرعون ومـَأله فـاتبعوا أمـر فرعـون * ْ َْ َْ َْ َ ِْ ِْ ََ ُ َ َّ َ ِ ِ َ ِ

ٍوما أمر فرعون برشيد  ِ َ ْ ُِ َ ْ َ ِ ْ ََ ُدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار و بـئس الـورد المـورود َيْق* َ ُ َ ُُ ْ َ ُ َْ ْ َْ ْ ْ ِْ َِ ْ َ ْ ََّ ُ َ َ ِ َِ ََ َ ُُ َ 

 .)96 / 98:هود(
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 :وأما الجند وصغار األعوان

 وينسـحب علـيهم ،والطبقة السفىل من تكوينهم، فحالهم حال املأل وهم جزء منهم

. يف تثـبيت أركان الفرعون واملأل ،فهم السند الحقيقي عددا وعدة. ما سبق من املالحظات

وهم الذين باعوا آخرتهم بدنيا غريهم من أجل ، وهم املبارشون لعذاب املؤمنني و نكالهم

ولـذلك أشـارت اآليـات أيضـا إىل اشـرتاكهم يف الجـرم وقصـدهم بالـدعوة .. بعض الفتـات

 تحتـاج إىل واآليـات واضـحة ال.. يف الـدنيا واآلخـرة.. واشتاملهم عىل عقاب طاغوتهم معه

 ..تعليق

ِ الذين آمنوا يَقاتلون يف سِبيل   :قال تعاىل َ ِ َ ُ َِّ ُِ ُ َ ِ والـذين كََفـروا يَقـاتلون يف سـِبيل الـلـهَ َ ِ َ ُ َِّ ُِ َُ َ

يطان كَان ضعيفا  يطان إن كَيد الشَّ ًالطاغوت فَقاتلوا أولياء الشَّ ِ ِِ َ َ ََّ َ َّْ ْ ْ ََ ِ َ ِ ِْ َ ُ َ ِ ُ) 76:النساء ( 

والقتـال يف سـبيل الطـاغوت .  عالمة عىل اإلميـانالـلـه سبيل فالقتال مع املؤمنني يف

 .عالمة عىل الكفر

َ  إن فرعون وهامان وجنودهام كَـانوا خـاطئني :وقال تعاىل ُِ ِ َ ُ َ ُ ََ ُ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ ِ ِ )فخطيـأتهم .)8/القصـص 

 .  ومحاربة أوليائهالـلـهواحدة جملة وهل كانت خطيئة الفرعون إال الكفر ب

واـسـتكرب َ َ ْ َ ْ ـونَ ـا ال يرجـع ـم إليـن ـوا أنـه ـري الـحـق وظـن ـوده يف اْألرض بـغ ـو وجـن َ ـه ُ َ َ ُْ ُ َ ََ ُّ ُْ َ ْ ِِ ْ ُْ َّ َ َ ِّ ْ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ُ 

َوجاوزنـا ببنـي إرسائيـَل البحـر  .. رشكـاء يف الجحـود،فهم رشكـاء يف االسـتكبار .)39:العنكبوت( ْ ْ ََ َْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ

ًفأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا  ًْ َُ ََ َ َْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ )90/ونسي(.  

ِ هـْل أتـاك حـديث الجنـود أداة جرميـة الفرعـون ..فهم األداة ُ ُ َْ َُ ِ َ َ َفرعـون ومثـود * َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ 

ِّ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم مـن الـيم  . فام فرعون ومثود لوال الجنود؟.)17 / 18:الربوج( ْ َْ َ َْ َ ِ ُ ُِ َِ َ َِ ُ ُ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ َ

ْما غشيهم  ُ َ ِ َ َ )الدنيا ومثلها قوله رشاكة العقاب يف )78/طـه..  فأخذناه وجنـوده فنبـذناهم ْ ُ َ َْ َْ َ َُ َُ َُ ُ َ َ َ

َيف اليم فانظر كَيف كَان عاقبة الظالمني ِ ِ َّ ُُ َ ْ َِ َ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ ِ  )وكـذلك قولـه.. تأكيـد لسـابقتها. .)40/القصـص:  
ِونريد أن مَنُن عَىل الذين استضعُفوا يف اْألرض ونجعلهم أمئـَّ َ َْ ُْ َ ََّ ْ َْ َُ َِ َ ِ ِ ْ ُ َ َِّ َ ْ ُ َة ونجعلهـم الـوارثني ِ ِ ِ َ ْ َُ ُ َ ْ َ َ َومُنَكـن * ً ِّ َ

َلهم يف اْألرض ونري فرعون وهامان وجنودهام منهم ما كَانوا يحذرون َ َُ ْ َ ْ َْ ْ َُ َ َ َُ َُ َ َُ ُْ ُِ ُ ََ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ِ َ  ) 5/6القصص(.  
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  ..وهكذا رأى الجند واألعوان من العقاب مع فرعون وهامان ما كانوا يحذرون

  َإَىل فرعون ْ َ ْ ِ ٍومَأله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشـيد  ِ ِ َ ْ ُ ْ َِ َ َْ َْ َِ ِْ َ ْ ََ ََ َُ َ َّ َ ِ َيْقـدم قومـه يـوم * ِ ُْ َْ َُ َ َ ُ

ُالقيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ُ َُ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ ِْ َِ ْ َ َّْ ُ َ َ ِ َِ َوأتِبعـوا يف هـذه لعنـة ويـوم القيامـة بـئس * َ ْ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ َ ًَ َ ْ ُِ ِ َ ِ ْ ُ

ُالرفد المرفو ْْ َِّ ْ  ..وهذه أسوأ ما ينتظرهم من رشاكة املصري يف اآلخرة .)99ـ97: هود( ُد ُ

 يا أيها الذين آمنوا اذكُروا نعمة َ َ ْ ِ ُِ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ ْ علـيكم إذ جـاءتكم جنـود فأرسـلنا علـيهم الـلـهََ ْ ْ ِْ ْ َْ ْ ََ ََ َُ ُ ََ َ ٌْ ُ ُْ َ ِ

َريحا وجنودا لم تروها وكَان  َ ْ ََ َ َ ْ َ ً ً ُِ َ مبـا تعملـون بالـلــهُ َ ُ َ ْ َ ًصـريا َِ ِ )فجنـد الطـاغوت يف .. )90/األحـزاب

ُ فكبكبـوا .. ومصريهم هو مصري زعيمهم إبليس وكل جنـده،  ومالئكتهالـلـهمقابلة جند  ِْ ُ َ

َفيها هم والغاوون ُ ََ ْ ْ ُ َ َوجنود إبليس أجمعون * ِ ُ َ ْ َُ َ ِ ْ َِ ُ ُ )فهكـذا اشـرتكوا يف املصـري إىل  .)95 / 94: الشـعراء

 ..النار

ّ وحدهم الجرم ووحدهم العقـاب يف ،بليس مع كل طاغية جباروهكذا فهم عسكر إ ّ
من أين أعتقـد كـام اعتقـدت ..وهكذا أعود ألؤكد ..الدنيا واملصري يف اآلخرة إال ما شاء ربك

 وهـي ،أن مشكلة أهل اإلميان والجهاد يف هذا الزمان كام كانـت يف معظـم األزمـان، دامئا

 املجـرمني الـذين لبسـوا عـىل النـاس لامء السـوء هذا الزمان ع يف كهنة،اليوم أوضح وأكرب

 وكانوا نكاال ووبـاال عـىل أمـة ،وحاربوا من وقف يف وجههم، ّورشعوا للكفر وجوده، دينهم

 وال عجـب أن يخصـهم القـرآن بأشـد ، ومجاهـديها املستضـعفنيالـلـهاإلسالم ودعاتها إىل 

َ إن الذين ي: آيات الوعيد والعقاب كام قال تعاىل َ ِ َّ َّ َكتمون ما أنزلنا مـن البينـات والهـدى ِ ُ ْ ْ َْ ِ َ َِّ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ

ُمن بعد ما بيناه للنـاس يف الكتـاب أولئـك يلعـنهم  ُ ُ َّ ََّ ْْ َ َ َْ َ َِ ُِ ِ َ ِ ُِ ِ ِ َِّ َ عنـون الـلــهْ َ ويلعـنهم الالَّ ُ ُِ ُ ُ َ ْ َ َ )159:البقـرة(  

َ إن الذين يكتمون ما أنزل  :وقوله ََّ ْ َ َ َ َُّ ُ ْ َ َ ِ ِ من الكتابالـلـهِ َ ِ ْ َ َ ويْشـرتون بـه مثنـا قلـيالً أولئـك مـا ِ َ َِ ِ ُِ َ ً َ َ ِ َ ُ َ َ َ

ُيأكُلون يف بطونهم إالَّ النار وال يكلمهم  َ ُْ ُ ِّ َُ ُ َ ُ ََّ ِ ِ ِ ُ ِ َ ٌ يوم القيامة وال يزكِّيهم ولهم عذاب ألـيم الـلـهْ ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ َْ ُ َ َِ َ ِ َِ َ َ ْ 

  .)174:البقرة(

 ونظريـة تـويني يف .نشوء املاملك وزوالها ونظرية ابـن خلـدون يف قيـام الحضـارات

 :تنقلها بني املرشق واملغرب
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تدل الدراسات التاريخية واآلثار يف مختلف أنحاء املعمورة عـىل أن حضـارات كثـرية 

ومل . و املجهول منها أكرث مـن املعـروف. وماملك ال حرص لها قد قامت وبادت هنا وهناك

ن يف بعض األدبيات  القدمية ّ وما دو،يبق لنا منها إال ما تدل عليه بعض الحفريات األثرية

 ..وما أشارت إليه بعض الكتب املقدسة

ـاع  ـة واالتـس ـك العظيـم ـد املامـل ـلت ـح ـى وـص ـعت حـت ـك وتوـس ـت مامـل ـد قاـم وـق

 فـأدى ، واجتاحتها ماملـك أقـوى منهـا،ثم دبت فيها عوامل الضعف والفناء. اإلمرباطوري

 بحسـب أمـواج وتفـاعالت ذلك إىل تحللها إىل مكوناتها وقيام ماملك أصـغر أو أكـرب منهـا

نشأة تلك .. الـلـهوقد تقىص العالمة الباحث العبقري ابن خلدون رحمه .. التاريخ البرشي

 وأسـباب ذلـك وعواملـه و أطـوراه ، وقيام الحضـارات والعمـران وانـدثاره،املاملك وزوالها

 ..  فتوصل إىل نظريات أساسية يف علم التاريخ واالجتامع والسياسة،ومراحله

 ومبقـتىض تلـك ).مقدمـة ابـن خلـدون(ضمن نظريته تلـك كتابـه املشـهور بــ وقد 

 وتشـب وتهـرم ، فإنه أثبت أن املاملك والحضارات تولـد وتتطـور.النظريات أو املالحظات

 ..ومتوت بأطوار شبيهة جدا باألطوار التي مير بها اإلنسان

 يف فهم أسباب ومراحل يهمنا جدا،  ويجدر باإلشارة أن فهم منطق التاريخ وسياقه يف ذلك

 ألن هذا يساعدنا عىل فهم أسباب ،قيام النظام الدويل والرصاع التاريخي بني املاملك والحضارات

ولنفهم ونستنبط ما يشـري مـن األدلـة ..  ماضيهم وحارضهم،النهضة والهزمية يف تاريخ املسلمني

 ،أمريكـا آيلـة إىل زوال ال محالـة وآخر مراحلها الحالية بقيـادة ،إىل أن الحضارة الغربية املعارصة

 مام يدفعنا لألمـل والجـد .الـلـهوأن حضارة اإلسالم ماضية إىل بزوغ شمسها وقيام نهضتها بإذن 

 أنـه كـام أن اإلنسـان يولـد ضـعيفا - الـلــه رحمه –فاملستخلص من كالم ابن خلدون . والعمل

ثم يتطور فيحبو عـىل ،  كل حاجاتهمرميا عىل األرض ال يستطيع حراكا وال سعيا ويحتاج غريه يف

ثـم يصـري غالمـا يرتـع .  حتى يستقيم له املسري،ثم ينمو فيشب عىل قدميه ويسري متعرثا، أربع

 فإذا ما بلغ األربعـني بلـغ أشـده .  فرجال تاما املدارك والقوى، ثم شابا جلدا صلب العود،ويلعب
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 فيكتهـل ثـم ،لرتاجـع يف كافـة القـوىثم يبدأ به الهبوط وا.. وذروة قواه البدنية والعقلية

  :كام قال تعاىل.  ثم شيخا فانيا،يصبح شيخا

 خلَقكم ثم يتوفاكُم ومنكم من يرد إَىل أرذل العمر ليَكْ ال يعلم بعـد علـم الـلـهَو ٍ َْ َ ْ ُ َِ َ ُّْ ْ َُ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ َّ ِْ ِِ ُ ِ َ ََّ ِ َ ْ َ ُ ُْ َ َ

ََّشيئا إن  ِ ً ٌ عليم قدير الـلـهْ ِ َ ٌ ِ َ) 70:النحل(. 

 وهي رسـل ملـك املـوت تـؤذن ، وينحني الظهر، ويرق العظم،يشيب الشعروهكذا 

 ، وقد يحبو عىل أربع ليقيض حاجته كام بـدأ،ثم يسري عىل ثالث ؛ رجليه وعكازه. بالرحيل

 ونسـأل ، فيعـود مـن حيـث أىت،ثم ينطرح يف فراشه أرضا ال حراك به حتى يدركـه املـوت

 . حسن الختامالـلـه

وأثبتت حوادث األيـام مـا رأى ـ أن الـدول كـذلك متـر بهـذه وقد رأى ابن خلدون ـ 

ثـم متـوت ،  وتنهـار قواهـا،فهي تنشأ وتشب وتستوي قواها ثم تـذبل وتضـعف.. األطوار

 ، وهكذا وكام تتفاوت أعامر اإلنسـان،ليتقاسم إرثها وحضارتها وأرايض شعوبها دول أخرى

 ،لية أو عدوى أمراض خارجيـةوكام ميوت البعض بسبب أمراض داخ. تتفاوت أعامر الدول

 فرمبـا هلكـت ،وكام يختطف موت الفجأة أو القتل بعض البرش. فكذلك الدول يف الغالب

وقـد تعمـر بعـض الـدول أشـهرا أو ..  أو بالعوارض الطبيعية، دول مبفاجأة قوى أكرب منها

وصـدق ..  وقد مر يف التاريخ دوال وحضـارات قـد عمـرت آالف السـنني أو مئاتهـا،سنوات

 : العظيمالـلـه

 قل ِ ْم مالك الملك تؤيت الملك من تَشاء وتنزع الملك ممن تَشـاء وتعـز مـن الـلـهُ ْ َْ َ َُّ ِ ُ َ ِ َ َ َُ َُ َُّ ُ ُ ُِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ِ ْ َّ

ٌتَشاء وتذل من تَشاء بيدك الخري إنك عَىل كُلِّ يشء قدير  ُ ُِ ِ َِ ٍ ْ ََ َ َ ْ َ َُّّ ِ ُ ْ َ ِ َ ُ َْ َ َ) 26:آل عمران(. 

ليه ابن خلدون أن الدول تنشأ الجتامع مؤسسيها عىل عصبية ومن املهم الذي أشار إ

... أو مصـالح مشـرتكة، أو عرقـا قوميـا، أو دينا، أو قرابة، ِ قد تكون ملكا،)يقصد رابطة(ما 

ْفتنشأ عصبية املـلك وعـىل الخشـونة ، وتبـدأ أمرهـا بقيـامهم عـىل العصـبية فـيام بيـنهم. ُ

 . والبأس والتضحية يف سعيهم



173 
 

منرصفـون إىل الحـرب والجـد ، كون املؤسسون األوائل زاهـدون يف املتـاعوغالبا ما ي

ثم يتلوهم جيل يولد يف القوة والنعيم فيكتسـب صـفات مـن قبلـه لقربـه منهـا .. والبناء

ثم يتلـوه جيـل أقـل .  ولكن بيشء من الرتف واملتعة يف امللك،ويحافظ عىل امللك ويطوره

وهكـذا حتـى تقـوم أجيـال قـد انحلـت لـديها ، صالبة وأكرث ترفا وبعدا عن الكد والتعب

 فتطمع بهـا ،فيدب الضعف للدولة،  وأرخت قواها ومفاصلها أثار الرتف والنعيم،العصبية

.. دول أو عصبيات أخرى فتعدوا عليها وتستلب ملكها لتبدأ الدورة مع الجدد مـن جديـد

 .. وقد تكون أسباب السقوط داخلية أو خارجية وقد تجتمع كل العوامل

وهكذا وباستعراض تاريخ األمم وامللوك القريب املعـروف لـدينا منـذ دون اإلنسـان 

 ـعـام تقريـبـا نـجـد أن حـضـارات الـصـني والهـنـد والـسـند 7000- 6000آـثـاره أي مـنـذ نـحـو 

 قـد مـرت كلهـا يف ، وما تخلل ذلك من ماملك ثانوية.واليونان والرومان والفراعنة وسواها

 . الـلـهه ذلك العالمة العظيم رحمه هذه األطوار وصدقت ما ذهب إلي

 وقـد مـرت .ويجب أن نعلم أن هذه السنة ما تزال سائرة يف النظم والدول الحديثة

.  وتناهبت إرثهـا ماملـك الحضـارة األوربيـة،بها الحضارة اإلسالمية إىل أن دب بها الضعف

يث بعـد الحـرب إىل أن قام النظام العاملي الحد،  سنة200التي انفردت بالسيادة منذ نحو

إىل أن .. العاملية الثانيـة فنشـأت أمريكـا وروسـيا كوريثــتني إلرث املسـتعمرات األوروبيـة

عـىل ) النظـام العـاملي الجديـد( ليقـوم ،أزالت أمريكا وحلفائها حضارة الرشق السـوفيتية

 .أساس القطب األوحد املنفرد بالسلطة والقوة ألول مرة يف تاريخ البرش املعروف

 بإضـافة 1963املتـوىف سـنة ) أرنولـد تـوينبي(املـؤرخ اإلنجليـزي املعـروف وقد قام 

 .مالحظة عىل منطق سري التاريخ

 إذ الحظ وتنبأ بناء عىل مالحظته أن الحضارة قد تداولت بني الرشق والغرب أربع مرات وهـي 

صـني وفـارس فقال أن الحضارة ولدت يف الرشق يف ماملك السـند والهنـد وال.. سائرة للخامسة بال شك

  ثم انتقلت لـلرشق ،القدمية وحضارات العراق ومرص واليمن ثم انتقلت للغرب إىل اليونان ثم الرومان
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 ثم انتقلت للغرب عىل يد الحضـارة الغربيـة ،عىل يد املسلمني وقامت الحضارة اإلسالمية

 عـىل نـذر وقال أنها تسري وال شك للعـودة لـلرشق واملسـلمني بنـاء.. األوروبية فاألمريكية

  ..اإلنهيار والتحلل يف الحضارة الغربية وبذور النهضة واإلرشاق يف الرشق اإلسالمي

 ،وهذا ثابت لدينا يف البشائر النبوية وحتى يف نبـوءات كتـب أهـل الكتـاب القدميـة

 بل كتب بعض الكتـاب .وقد أوضح كتاب و فالسفة غربيون معارصون ذلك بصورة أرصح

مؤخرا كتبا تـنبؤوا فيها بسقوط أمريكا والحضارة الغربيـة يف خـالل األوروبيني واألمريكان 

فسـقوطهم ال شـك .. وقد مىض عىل بعض تلـك الكتابـات نحـو عرش سـنني.  عرشين سنة

 أو أن . أن يشـهدنا إيـاهالـلـهنسأل . الـلـه وهو غيب يف علم .ونهوضنا ال شك قائم، قادم

 بقلـب الـلــهإال مـن أىت .. مـال وال بنـونيجعلنا ممن عمل له عمال ينفعـه يـوم ال ينفـع 

 .سليم

 :الحضارات والنظام الدويل القديم إىل ظهور اإلسالم

رغم أن الدراسات األثرية تشري إىل أن حضارات قدميـة موغلـة يف القـدم قـد قامـت 

إال أنه مل ميكن معرفة تاريخ اإلنسان بشئ من . وازدهرت يف كل أنحاء األرض وكافة قاراتها

ومـن أشـهر .  عـام7000 أو 6000 إال عندما بدأت الكتابة ويرجـع ذلـك إىل نحـو تفاصيله

 وحضـارات ، تلك التي قامـت يف بـالد الصـني والهنـد وفـارس،الحضارات القدمية املعروفة

 وحضارات بالد الشام كالفنيقية .العراق القدمية من اآلشورية و الكلدانية والبابلية وغريها

وحضـارات الـيمن كسـبأ ،  كعاد ومثـود،وحضارات جزيرة العرب ،و السومرية و الكنعانية

وحضارات شامل إفريقيا .  وكذلك حضارات مرص الفرعونية ووادي النيل.وحمري وقوم تبع

وكذلك حضارات الهنود الحمر . ثم الحضارة الرومانية.  وكذلك حضارة اليونانية،و قرطاجة

 ..يث قامت حضارات متطورة وراقيةوقدماءهم يف األمريكتني والسيام الجنوبية فيها ح

 ،ومع تطور الحضارات وقيام التواصل بينها عرب عـال قـات السـلم والحـرب

  حيث متكنـت حضـارات وماملـك عظمـى .النظام الدويلببدأ ما ميكن تسميته 
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 ، وكان لها نظام سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية،من بسط سيطرتها عىل ما جاورها

 ومنازعـات مـع مـن جاورهـا مـن ،اسـات عسـكرية داخلهـا ويف جوارهـاكام كـان لهـا سي

 .اإلمرباطوريات القوية

ومن أشهر ذلك  ما قام يف العامل القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا ـ وهو العامل املتواصل 

جغرافيا وحضاريا مثل ما كـان بـني حضـارة فـارس القدميـة التـي عمـرت عـدة آالف مـن 

 وهـي منـاطق بـالد .رصاعها عىل خط التامس يف الرشق األوسط وحضارة اليونان و.السنني

وقد شهدت تلك .. )أو ما  يعرف بهضبة األناضول أو آسيا الصغرى(الشام والعراق وتركيا  

 ثـم نهوضـها مـرة أخـرى ،املرحلة انتصار فارس وتفكك حضارات اليونان وضعفها ومتزقهـا

 الـذي جمـع اليونـان ثـم غـزا بهـم ،ينوتوحدها عىل يد القائد التاريخي اإلسكندر املقـدو

 كـام دخـل مرص الفرعونيـة ومعظـم بـالد .املرشق ودحر الفرس ووصـل إىل تخـوم الصـني

 .املرشق

 ثم نهضت فارس ثانية وأقامت إمرباطورية امتد ملكها من بالد الرافدين يف العـراق 

ويف ذلـك . وأفغانسـتان وأجـزاء مـن وسـط آسـيا) باكستان(والسند ) إيران(إىل بالد فارس 

الحني نهضت اإلمرباطورية الرومانية يف شـبه الجزيـرة اإليطاليـة وورثـت حضـارة اليونـان 

الشام ومرص وشـامل إفريقيـا وأجـزاء : ومتددت لتشمل كل البالد املحيطة بالبحر املتوسط

 .من األنضول وكافة القارة األوروبية

 تتحاربان أيضـا عـىل ،تنيحضارتني متنافسوهكذا آل النظام الدويل القديم إىل وجود 

 .! يف الشام والعراق،خطوط التامس يف الرشق األوسط

مـن نفـوذ الـدولتني ، وكان لذلك النظام الدويل كثريا مـن صـفاته يف الوقـت الحـارض

وقيام نظام الحروب بالوكالـة بـني .  وتدخلهم يف شؤونهم الداخلية،العظميني عىل جريانهم

أعراب العراق وبالد الرافدين وهـم ملـوك املنـاذرة الـذين أتباع اإلمرباطورية الفارسية من 

 وبـني أتبـاع اإلمرباطوريـة .كانوا عىل دين أسيادهم الفرس مجوسا يعبـدون النـار مثــلهم

الرومانية البيزنطية التي آلت عاصـمتها إىل القسـطنطينية وهـم عـرب الشـام الغساسـنة 

 .. وكانوا عىل دين أسيادهم الرومان نصارى مثلهم
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 كـام ، تبادل الروم والفرس النرص والهزمية مـرات عـدة يف حـروب طاحنـة أيضـاوقد

 ..قامت بينهم يف أيام السلم عالقات التبادل الحضاري واإلقتصادي

 ،و يف ذلك الوقت كان عرب جزيرة العرب يعيشون يف عزلة سياسية تامة عن الجوار

يـة وعشـائرية متحاربـة يف نظام بدايئ متفكك مستقل عام حوله يقوم عـىل تجمعـات قبل

 فقـد كانـت متفرقـة دينيـا تعبـد كـل .فيام بينها متفرقة سياسيا ال يجمعها ملك وال نظام

وكان للعرب يف الجزيرة نظام اقتصادي بدايئ يقوم يف معظمـه عـىل . قبيلة آلهتها وأوثانها

ي  وعىل التجارة وخطهـا القـديم الـذ، وشئ من الزراعة حول واحات مياه الصحراء،الرعي

يعرب مكة واملدينة والعقبة من اليمن إىل الشـام ويـربط بـني تجـارة املرشق القادمـة مـن 

وتجارة الغرب القادمة من بالد الرومان من األناضول وشامل ، الصني والهند بحرا إىل اليمن

حيث قامـت ماملـك .  ومل يكن يف جزيرة العرب نظام موحد ومستقل إال يف اليمن. الشام

ثـم غلـب عليهـا ملـوك ، إىل أن غزاها األحبـاش النصـارى حلفـاء الرومـان ،وطيدة األركان

 ..ارتبطوا بفارس الذين عينوا عليهم حكاما تابعني لهم

يف ) النظـام الـدويل( هذه هي األحوال السياسية وما ميكـن أن نسـميه اصـطالحا بــ

 .. أوروبا وشامل أفريقيا ونصف آسيا الغريب،قلب العامل القديم

بـزغ شـمس )..  مـيالدي610(جـواء يف بـدايات القـرن السـابع املـيالدي ويف هذه األ

 وسـالمه الـلــه سيدنا محمد صلوات ، وخري األولني واآلخرين، وبعث سيد ولد آدم،اإلسالم

وبزغت شمس الحضارة اإلسالمية حيث قامت نواة دولة اإلسـالم وتوحـدت جزيـرة . عليه

 . سنة23ليه وسلم التي امتدت  عالـلـهالعرب خالل باقي حياته وبعثته صىل 

لتدخل دولة اإلسالم بذلك معرتك النظام الدويل الذي صار يتـشكل من ثالثة أقطاب 

 . منذ القرن السابع امليالدي.الروم والفرس ودولة اإلسالم: هم

 :أهمية معرفة التاريخ

، واسـتقراء املسـتقبل، من الرضوري جدا مـن أجـل فهـم أحـداث الحـارض

 ، )بـني املسـلمني(سواء عىل الصعيد الـداخيل ، ع الحق والباطلوفهم جدلية رصا
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باملحطـات ،  اإلملام ولو بشكل عـام).مع أعدائهم  وخاصة الروم(،أو عىل الصعيد الخارجي

 واملحطـات . وكـذلك تـاريخ أعـدائنا بشـكل عـام .التاريخية التي مررنا بها نحن املسلمني

وأسباب القوة ، دة كربى يف فهم سنن النرص والهزمية كام أن لهذا فائ.املشرتكة بيننا وبينهم

 - كـام يفـرتض –وقيـاداتهم الواعيـة ، مام يساعد املسلم عامة واملجاهد خاصة، والضعف

 . عىل التحرك يف رصاعاتنا القامئة والقادمة عىل بصرية.عىل وجه الخصوص

ا عىل آثار خطى عىل امليض قدم، تزودنا بدافع قوي،  كام أن معرفتنا بتاريخنا املجيد

ومهـام ،  باإلسـالمالـلــهعندما فهموا أننا قوم أعزنا ، أجداد أماجد  طاولوا الرثيا رفعة وعزا

 فام الـلـهومن يهن ( . عنهالـلـه كام قال سيدنا عمر ريض ،الـلـهابتغينا الغز يف سواه أذلنا 

 ).له من مكرم

ت تاريخنا املجيـد ومـا ولذلك نعرض يف الصفحات املقبلة لنبذة  مخترصة من محطا

 .فيه من دروس وعرب ال تحىص

 . )بني األصفر(م الرو..ونيل ذلك بلمحة عابرة عن تاريخ أعدائنا األزليني

 :)رصاع الفرس والروم(النظام الدويل زمن البعثة النبوية 

ام هـو معـروف   وأوحي إليه كـ.م570 عليه وسلم سنة الـلـه صىل الـلـهولد رسول 

 ،كان الروم والفرس يقتسامن سيادة العـامل املحـيط بـالجزيرة العربيـة و.ة ميالدي610سنة 

وكان كل منهام يطمع يف االسـتيالء عـىل منطقـة النفـوذ املمتـدة مـن شـاطئ الفـرات إىل 

ومن أجل ذلك كانت  .ويعمل عىل تحطيم قوة خصمه العسكرية، سواحل البحر املتوسط

وقـد اتسـمت تلـك . مهادنـات ال تطـول وكانـت سـجاال تقطعهـا ،الحروب متصلة بيـنهام

 . من تقتيل وتدمري وتخريب،الحروب برضوب القسوة

 :وقد اشتد ذلك الرصاع بني الدولتني يف عهد امللكني

 ). م527( الذي نصب إمرباطورا عىل الروم عام جوستنيان األول

 ).م531(عـام فـارس  عـىل ًالـذي  نصـب ملكـا) أنورشوان (كرسى األول

 سـورية شن كرسى أنورشوان حربا عىل الروم وانقض عـىل ) م546(ففي عام 
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 و )أوذيسـا(الرهـا  واسـتوىل عـىل ،عاصـمة الرشق آنئـذأنطاكيـة الشاملية فاسـتوىل عـىل 

إىل مدينة بناها عىل غرارهـا أنطاكية ونقل آالف األرسى من ، قنرسين وحلب ومدن أخرى

 وويل عليها رجال من نصارى ،)يةالروم(وعرفت باسم ) أنطاكية(دعاها املدائن بالقرب من 

  .األهواز

و ) اآلفـار(مل يستطع جوستنيان صد كرسى عن بالده الشـتغاله بحروبـه مـع قبائـل 

 وقـد اضـطر أن يعقـد ،الذين كانوا يغريون عىل حدود مملكته من جهة أوروبـا) السالف(

د التـي  تم هذا الصلح عىل أن ينسحب كرسى من البال،)م563(ويف عام . صلحا مع كرسى

 .احتلها لقاء فدية كبرية وجزية سنوية يدفعها الروم

مات جوستنيان األول وخلفه جوستنيان الثاين فنقض الصـلح الـذي ) م565(ويف عام 

وميـوت جوسـتنيان الثـاين عـام .  فدمرهاسورية  فارتد كرسى عىل ،أبرمه سلفه مع كرسى

 .ال وجزيةفيصالح كرسى عىل م) تيربيوس(فيخلفه اإلمرباطور ) م578(

ـام  ـه ) م579(ويف ـع ـه ابـن ـورشوان فيخلـف ـوت كرسى أـن ـز(مـي ـذلك ،)هرـم ـوت ـك  ومـي

فـارس وتتألب قبائـل الـرتك يف الشـامل الرشقـي ل) موريس(فيخلفه اإلمرباطور ) تيربيوس(

فيهزمهم ويغـنم ) بهرام(لحربهم جيشا بقيادة قائد يدعى هرمز  فريسل ،بعد موت كرسى

 .  ويستويل عىل امللك،ويخلعه و يسملههرمز ب عىل مليكه  ويغريه النرص فينقل،أموالهم

 فيلجـأ إىل ،أن يسرتد عرش أبيـه فلـم يفلـحهرمز ابن ) أبرويز(كرسى الثاين ويحاول 

اإلمرباطـور ويسـتجيب لنرصتـه  فيكرمـه ،)بهرام(يستنرصه عىل ) موريس(إمرباطور الروم 

ويسرتد عـرش أبيـه ويخلفـه يف ) بهرام(ويزوجه ابنته وميده بجيش عظيم يتغلب به عىل 

 .امللك

 ،)مـوريس(اإلمرباطـور ) فوكـاس(يغتال القائد البيزنطي )  م602(ويف عام 

ويستويل عىل الحكم وينصب نفسه إمرباطورا ويقتـل أبنـاء مـوريس إال واحـدا 

 ) فوكـاس( فلجأ إىل كرسى أبرويـز يسـتنرصه عـىل ،نجاة والهربمنهم استطاع ال
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 فيطلب كرسى من الـروم تنصـيبه ملكـا خلفـا ألبيـه ،من قبل) بهرام(كام نرصه أبوه عىل 

 .ويهددهم بحرب إذا مل يفعلوا فريفضون

ومرص الشـام ويشن كرسى إبرويز حربا رضوسا عىل الروم ويستويل فيهـا عـىل بـالد 

ثم ، عاصمة الفرساملدائن إىل بيت املقدس  من )املزعوم(خشبة الصليب  ويحمل ،والنوبة

و ) اآلفـار(فيحارصها ويستعني عىل حصـارها بقبائـل القسطنطينية يوجه جيشا كثيفا إىل 

قائـد الجـيش ) هرقل( ويتمكن ، فيحارصونها من جهة أوروبا، أعداء البيزنطيني،)السالف(

 ، أعـداء الفـرس، حيث استطاع مبحالفة الـرتك.ةالقسطنطينيالبيزنطي من فك الحصار عن 

 .طرد جيش كرسى من بالد الروم

 ملـا ،)فوكـاس(اإلمرباطـور ) هرقـل(يخلع ، وهو عام البعثة النبوية)  م610(ويف عام 

 ويدفعه إىل الشـعب فيقتلـه وينصـب الجـيش هرقـل لتغلبـه عـن ،شاع من فساد حكمه

 الفرس يسرتد بهـا مـا كـانوا قـد اسـتولوا ويشن هرقل حربا عىل. الفرس وخلعه ملكا ضاال

 627(عام ) نينوى( ثم يهاجمهم يف بالدهم ويكرس جيوشهم يف وقعة ،عليه من بالد الروم

 .ويحمل كثريا من أموالهم ويفرض عليهم جزية سنوية) م

 وهي التي أشار إليها القرآن ،وقد كانت هذه الوقعة آخر الحروب بني الفرس والروم

َغلبت الروم يف أدىَن األرض وهم من بعد غلِبهم سيغلبون : الكريم بقوله ُ َ َِ ِْ َ ْ ْ ِْ َ َ ُِ ِْ َ َْ ُ ِ َ ْ َ ِ ُ ُّ ِ  و بعد هـذه

 .الوقعة جاء دور املسلمني  فاكتسحوا الدولتني يف آن واحد بقوة الواحد األحد
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  :التاريخ العريب واإلسالمي خالصة تاريخ الدول واملاملك يف 

   . أيامنا هذهمنذ قيام الدولة  النبوية وإىل

 )1( ).م2004 - هـ 1425/م   622-هـ1(

                                                 
عـىل عـدد مـن , الـذي يحـوي امللخـص التـاريخي ) الفصل الثالـث( كتابة هذا الفصل   اعتمدت يف)1(

وقد . باإلضافة لعدد من املراجع التاريخية, األقراص اإللكرتونية التي تحوي برامج يف التاريخ اإلسالمي  
يـد غـري ألن غالبهـا كتـب بأ, قمت بإعادة صياغة ما نقلته عن تلك الربامج واملراجع بترصف  كبري جدا 

و قـد افتقـرت لألمانـة  . أو رمبا معادية لإلسالم  حاقدة عىل تاريخ املسلمني أو بعـض صـناعه, إسالمية 
و مل تحرتم قداسـة بعـض الشخصـيات ذات املكانـة , وقد تخلل مادتها يشء من التزوير أحيانا , أحيانا 

مللـوك والصـالحني املشـهود لهـم وال مكانة بعـض الخلفـاء وا.   عليهمالـلـهرضوان ) كالصحابة(الدينية 
 . وليس إسالمي وال محايد, وأكرثها كتب بنفس قومي علامين .  بحسن السرية واملكانة 

ونقل بعض النصوص التي مل يتخللها ما , وقد استفدت من تلك املراجع يف املعلومات العامة والتواريخ 
مبا يشـبه . تشويه أو صيغة غري مناسبةوقمت بتعديل كل ما استوقفني من . يشني يف التاريخ اإلسالمي

فإين أذكر هنا  أهم مراجع هذا الفصل , وعموما ولألمانة العلمية . عمليات التجميل الجراحية الدقيقة
 :هي

,   وهـو مصـدر أسـاس الـنص - بترصيح مـن األزهـر –إنتاج مؤسسة حرف – برنامج  تاريخ اإلسالم -1
 .ع جداوعليه متت التعديالت والتصحيح بترصف واس

 . إنتاج مؤسسة صخر– برنامج التاريخ اإلسالمي -2
وهو فيام يبدو مرصي من أصل تريك كتب كتابه .  لفريد بك املحامي– كتاب تاريخ الدولة العثامنية -3

ونفسـه  , الـلــهوحقده عىل السـلطان عبـد الحميـد  رحمـه , و يتضح فيه نفسه املاسوين . 1909سنة 
وكتابه منشور يف برنـامج األلفيـة  . ه لجمعية اإلتحاد والرتقي اليهودية املاسونيةوتأييد,  الشعويب الرتيك 

 .املعروف
  وهو املرجع الذي اعتمدتـه يف تصـحيح كثـري مـام - الـلـه رحمه – كتاب البداية والنهاية البن كثري -4

 .مر من أخطاء يف ما سبق من مراجع
الرسطـان , أضـواء عـىل القوميـة العربيـة ,  التـاريخي خط التحـول(والسيام كتبه ,  عزام الـلـه عبد -5

 .)األحمر
ادر معلوماتيــة ومعلومــات خاصــة جمعتهــا مــن وســائل اإلعــالم ومــن مصــ,  مراجــع أخــرى -6

 ).املؤلف....(أخرى
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 )هـ11-1(الدولة النبوية 

 مـن السـنة الثالثـة ) م622 سـبتمرب - أيلـول24(يف اليوم الثاين عرش من ربيع األول 

 عليـه وسـلم إىل يـرثب لتكـون أول عاصـمة الـلــه  صـىل الـلـه وصل رسول ،عرشة للبعثة

حيـث  .وتصـبح منطلقـا لجيـوش املسـلمني الفاتحـة، املنورةلدولة اإلسالم وتسمى املدينة 

 .  عنه بداية لتاريخ اإلسالمالـلـهاعتربت سنة الهجرة يف عهد عمر ريض 

 :   عليه وسلم إىل وفاتهالـلـهأهم أحداث العرص النبوي من هجرة الرسول صىل 

 :و ميكن تلخيص أهم املحطات يف تلك الفرتة بالنقاط التالية

  هـ2(وقعة بدر :( 

 عليـه وسـلم أن قافلـة الـلــهعلم النبـي صـىل ، يف رمضان من السنة الثانية للهجرة

 وأنهـا سـتمر ببـدر تسـتقي مـن مائهـا ،عليها أبو سفيان ابن حربالشام كبرية قادمة من 

 . وتريح فيها

بـدر واتجه بها إىل ، عليه وسلم حملة من ثالمثائة رجل ونيفالـلـهفجهز النبي صىل 

ومع أن أبا سفيان أرسـل .  وراع قريشا ما سمعوا وتنادوا إىل حرب املسلمني،فلةليفجأ القا

مكـة بعد ذلك يخربهم أنه تحول إىل الساحل ونجا من املسلمني ودعاهم إىل الرجـوع إىل 

 .إال أن كرباء قريش عزموا عىل قتال املسلمني

ا طاقـة  رمضان من تلك السنة التقـى الجمعـان يف أول معركـة تفجـرت فيهـ17ويف 

اإلميان وانترص فيها املسلمون عىل قلـة عـددهم وقتلـوا نحـو سـبعني مـن أبطـال قـريش 

 . وأرسوا مثل ذلك،ورءوسهم

فلم تكن حربا بني متكافئني يف العـدد ، فاتحة التاريخ اإلسالميبدر لقد كانت وقعة 

ب  وبـني حـ، وإمنا كانت حربا بني حب العقيدة التي تطلـب مـن أجلهـا الشـهادة،والعدة

  .وال ميكن لطالب الحياة أن يقهر طالب الشهادة ،املال الذي تطلب من أجله الحياة
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وهذا هو العامل األسايس الذي جعل العـرب بعـد إسـالمهم يغلبـون بأعـداد قليلـة 

 . يف حروب الفتوح- الـلـه بفضل -جيوش الدول العظمى من حولهم 

 نقض اليهود عهد النبي : 

 فقـد ،فوجد اليهود قد تغـريت قلـوبهماملدينة ه وسلم إىل  عليالـلـهعاد النبي صىل 

 . ومل يحتسبوه ومل يصربوا عىل كتامن ما يف نفوسهم،آملهم نرص املسلمني ببدر

 فأخـذوا ينفسـون ،وكان بنو قينقاع أكرث اليهود سخطا لهذا النرص وتهوينا من شـأنه

 صـىل الـلــههم رسول فحارص، عىل املسلمني ما نالوا من فوز ويتحدونهم ويتحرشون بهم

 عليـه وسـلم الـلــه فاستسـلموا لـه واكتفـى النبـي صـىل ، عليه وسلم يف حصـونهمالـلـه

 .الشاموإبعادهم إىل بالد املدينة بإجالئهم عن 

  هـ3(وقعة أحد :( 

املدينـة فأخذوا يغرون األعراب باإلغارة عـىل ، ثارت ثائرة اليهود ملا حل ببني قينقاع

كذلك أخذوا يحرضون قريشا عىل حرب املسلمني ليثأروا لقتالهم  .منيواالعتداء عىل املسل

 وكان أشد املحرضني اثنان من رؤساء يهـود ،ووعدوهم مبظاهرتهم يف الحرببدر يف وقعة 

 .وسالم ابن أيب الحقيق  ،كعب األرشف : بني النضري وهام

 عليـه وسـلم الـلــه صـىل الـلــهفتطوع فريق مـن األنصـار الغتيـالهام بـأمر رسـول 

 .فقتلوهام

 وتوجهـت قـريش ، فجهزت جموعها لحرب املسـلمني،تأثرت قريش بتحريض اليهود

 .يقود حشدها أبو سفيان ابن حربنة املديمبن حشدت نحو 

أحـد  عليه وسلم بذلك جهز جيشـا وخـرج بهـم إىل جبـل الـلـهوملا علم النبي صىل 

 .ووضع خرية الرماة يف أعىل الجبل لحامية ظهور املسلمنياملدينة القريب من 
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وظهرت طالئع النرص وتراجعـت قـريش يتـبعهم املسـلمون ويجمعـون مـا غنمـوه 

ملسلمني أن املعركة قد انتهت فأخلوا أماكنهم وسارعوا لينـالوا نصـيبهم وظن رماة ا. منهم

 .من الغنائم

 فصعد الجبل من الخلـف ، وكان يقود رماة املرشكني،الفرصةخالد بن الوليد واهتبل 

 فأصبحوا بني نـارين ، وارتدت جموع قريش عليهم، من السهاموأخذ ميطر املسلمني بوابل

 . واضطربت صفوفهم وعم الذعر فيهم حتى قتل بعضهم بعضا وانهزم من نجا من القتل

وقد قتل يف هذه الوقعة أكرث من سـبعني رجـال مـن املسـلمني بيـنهم بطـل اإلسـالم 

 وأصـيب النبـي صـىل ، أحد رماة األحبـاش)وحيش(قتله ، عم النبيحمزة بن عبد املطلب 

 وصاح صائح قريش أن محمدا قـد . عليه وسلم بجرح يف وجنته وشج رأسه الرشيفالـلـه

 . ما كانوا يبتغون- بظنهم- فقد نالوا ، وصدق املرشكون وكفوا عن القتال وانسحبوا،قتل

 عليه وسلمالـلـهد يحاولون اغتيال النبي صىل اليهو : 

 فعقـدوا العـزم عـىل ، عليـه وسـلمالـلــهمل يهنأ يهود بني النضري بنجاة النبي صـىل 

 ففشلوا وانكشف أمرهم وعلموا أن النبـي ،اغتياله أخذا بثأر ابن األرشف وابن أيب الحقيق

 .  عليه وسلم سيعاقبهم فآووا إىل حصونهمالـلـهصىل 

 وملا استيأسوا طلبوا أن يـأذن ، عليه وسلم وحارصهمالـلـهعليهم النبي صىل فحمل 

 ونـزل ، فاسـتجاب لهـم وخرجـوا بـأموالهم،كام خرج بنو قينقاعاملدينة لهم بالخروج من 

 .الشام وتابع اآلخرون مسريتهم إىل بالد ،وانضموا إىل يهودهاخيرب فريق منهم يف 

  هـ5(وقعة الخندق(: 

 وقد آملهم ما حل بـإخوانهم بنـي قينقـاع ،سوى بني قريظةاملدينة  مل يبق من يهود

 ورأوا أن يؤلبـوا قريشـا وأحالفهـم مـن قبائـل العـرب عـىل حـرب املسـلمني ،وبني النضري

 . وتعهدوا مبظاهرتهم يف هذه الحرب،والقضاء عىل دولتهم
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غ  وبلـ،وحشدت قريش ونادت أحالفها وأحزابهـا فجاءوهـا برجـالهم يلبـون نـداءها

 .الحشد عرشة آالف مقاتل

 عليه وسلم بخرب هـذه الحملـة العظيمـة فاستشـار أصـحابه الـلـهوعلم النبي صىل 

ريض  سلامن الفـاريس وأشار ،فأشاروا عليه أن يقف املسلمون موقف املدافع عن مدينتهم

 مينعون مـن يحـاول اجتيـازه مـن ،يقف الرماة دونهاملدينة  عنه  بحفر خندق حول لـهالـ

 .املرشكني

 عليه وسلم مبا فعل بنو قريظة فأرسل إليهم سيدين الـلـهوجاء من يخرب النبي صىل 

 وسعد بن عبادة سيد الخزرج لتذكريهم ،سيد األوسسعد بن معاذ من سادة األنصار هام 

 ، عليـه وسـلم ونهـيهم عـن الغـدر باملسـلمني وتحـذيرهم عاقبتـهالـلــهبعهد النبي صىل 

 .فسخروا منهام وأظهروا عزمهم عىل مظاهرة قريش

وأخـذ املدينـة وملا وصل جيش املرشكني وقف دون الخندق ومل يستطع الدخول إىل 

 ودام الحصـار شـهرا حتـى بـرم حلفـاء ،سلمني يرصعون من يحاول اجتياز الخندقرماة امل

 ووقـع الخلـف ،بطـول االنتظـار وفـوت مـا كـانوا يـأملون مـن الغنـائم) األحزاب(قريش 

 . والشقاق بينهم وبني قريش

وكـان . نعيم بن مسعود األشجعي إسالم زعيم من زعامء العرب هو الـلـهوهنا يرس 

 فـأعلن ،بني األشجع لقتال املسلمني مـع مـن قـدم مـن أحـالف قـريشقد قدم مع قومه 

 عليه وسـلم أن يشـرتك مـع املسـلمني يف الـدفاع عـن الـلـهإسالمه وطلب من النبي صىل 

فطلب منه الرسول أن يخفي إسالمه وأن يخذل قريشا وبني قريظة ويوقع بيـنهام املدينة 

 .  ففعل ونجحت الخطة،الشقاق

ا عاتية عـىل جـيش قـريش واألحـالف فانتزعـت الخيـام وكفـأت القـدور  ريحالـلـهثم أرسل 

َيا أيهـا  :  وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا العون اإللهي بقوله تعاىل،ومألت األفواه والعيون بالرماد ُّ ََ

َالذين آمنوا اذكُروا نعمة  َ ْ ِ ُِ ْ ُ َ َ َ عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عالـلـهَّ ََ ُْ ََ ُ َْ ْ َْ َ ٌْ ُ ُْ َ ِ َليهم ريحا وجنودا لم تروهـا وكَـان ْ َ ْ ََ َ َ ْ َْ ًَ ُ ُ ً ِ ِ ْ

ً مبا تعملون بصريا الـلـه ِ َ َ ُ َ ْ َ َِ فأخـذوا يرتاجعـون،وكان األحزاب قـد سـئموا االنتظـار وطـول الحصـار ،  
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َّورد  : تعاىلالـلـه ويف ذلك يقول ،وارتدت قريش وهي تتجرع غيظها َ ُ الذين كََفـروا الـلـهَ َ ِ َّ

َبغيظهم ل ْ ِ ِ ْ َ َم ينالوا خريا وكََفى ِ ًَ ْ َ ُ َ َ المؤمنني القتال الـلـهْ ْ َْ ِ َ ِ ِ ْ ُ. 

 فـور انتهـاء غـزوة الخنـدق جهـز :تحكيم سعد بن معاذ مبا فعل يهود بنـي قريظـة

 ، عليه وسلم رسية وتوجه إىل بني قريظة ليعـاقبهم عـىل نقضـهم العهـدالـلـهالنبي صىل 

وكـانوا سـعد بـن معـاذ لبـوا تحكـيم  وملا اشـتد علـيهم الحصـار ط،فتحصنوا يف حصونهم

 فحكم سعد بقتل رجالهم وسبي ، عليه وسلم لطلبهمالـلـه واستجاب النبي صىل ،حلفاءه

 . عليه وسلم حكم سعد فيهمالـلـه ونفذ النبي صىل ،نسائهم وأطفالهم

  :لمني من حالة الدفاع إىل حالة الهجومتحول املس

 وـسـلم ، وـسـلم اإلـسـالم ـمـن منافـسـة اليهودـيـة،ـمـن اليـهـوداملديـنـة بـعـد أن خـلـت 

 . تحول املسلمون من حالة الدفاع إىل حالة الهجوم،املسلمون من مكر اليهود وخداعهم

نـه مل وبدأ النبي بغزو القبائل املرشكة املوالية لقـريش ليثبـت أن باملسـلمني قـوة وأ

 وعلمـت القبائـل ، فانترص وعاد مبغانم كبرية،ووقعة الخندقأحد يصبهم وهن بعد وقعة 

 .أن ال طاقة لها بقتال املسلمني

  هـ6(صلح الحديبية:( 

 عليه وسـلم الـلـه أعلن النبي صىل ،يف أواخر شهر شوال من السنة السادسة للهجرة

 ففرحـوا ،صحابه بالرحيل إليها ألدائها معه وأذن يف أ،ألداء العمرةمكة أنه يريد املسري إىل 

 وكـان املهـاجرون قـد اشـتد شـوقهم إىل ،وطابت نفوسهم بزيارة الكعبة وقد حرموا منهـا

 .ديارهم ومن خلفوا فيها من أهلهم

 ال ، عليه وسـلم بـألف وخمسـامئة مـن املهـاجرين واألنصـارالـلـهوسار النبي صىل 

 ولبسـوا لبـاس اإلحـرام ليؤكـدوا لقـريش ،لقـربيحملون من آالت الحرب إال السيوف يف ا

 وما حملوا من سيوف إمنا كان للحامية مام قـد ،أنهم يريدون العمرة وال يقصدون الحرب

 .يعرتضهم يف الطريق
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ملـا علمـت قـريش بقـدوم  و.مكـةالقريبة من الحديبية ووصلت قافلة املسلمني إىل 

وكـان شـهر مكـة ح لهم بدخول  عليه وسلم وصحبه رفضت السامالـلـهنبينا محمد صىل 

 . وهو من األشهر الحرم التي ميتنع فيها القتال،ذي القعدة قد حل

 وتـأخرت ،ليفـاوض قريشـاعـثامن بـن عفـان  عليـه وسـلم الـلـهوأرسل النبي صىل 

 .مكة عليه وسلم عىل دخول الـلـههنا عزم النبي صىل و. عودته وأشيع أنه قتل

 عليه وسلم وبايعوه عـىل املـوت الـلـهواستجاب املسلمون ملا عزم عليه النبي صىل 

 عىل املبايعني وريض عنهم يف آيـة نزلـت بهـذه الـلـه وقد أثنى ،وهو جالس يف ظل شجرة

 : املناسبة

 َلَقد ريض ِ َ ْ ِ عن المؤمنني إالـلـهَ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ جرة فعلم ما يف قلوبهم فأنزل َ َذ يبايعونك تحت الشَّ ُ ََ ْ ََ َ َ ْْ َِ ِ ُ ِ َ ِ َ ُِ َ َ َْ َ ِ َ ُ

ًالسكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ِْ َ ً َّْ َ ْ ُْ َ ََ ََ ِ َ َ َ ِومن ثم دعيت هذه املبايعة ببيعة الرضوان . 

وكان قـد تـأخر يف (الحديبية كام كان أشيع وعاد إىل ،  عنهالـلـهمل يقتل عثامن ريض 

 وكان املطلب األسايس لقريش أن يعود املسلمون ذلـك ،ضة قريش ويف إزالة مخاوفهامفاو

 لـيك ال يقـول العـرب أن قريشـا ،معتمـرين يف العـام املقبـلمكـة العام عـىل أن يـدخلوا 

 .استذلت للمسلمني فيصيبها من ذلك معرة

  وعـىل أساسـه عقـد اتفاقـا، عليه وسلم عىل مطلب قـريشالـلـهووافق النبي صىل 

ومبقتضاه عقدت هدنـة بـني الطـرفني مـدتها عرش الحديبية بينه وبني قريش عرف بصلح 

 . سنوات

وقد تضمن عقد الصلح رشوطا منها أن يرد املسلمون من يأتيهم من قـريش مسـلام 

 وأن مـن أراد أن يـدخل يف ، وأال ترد قريش من يعود إليها مـن املسـلمني،بدون إذن وليه

 ،اد أن يـدخل يف عهـد محمـد مـن غـري قـريش دخـل فيـه ومـن أر،عهد قريش دخل فيه

 فـدخلت ،والدخول يف العهد محالفة توجب منارصة الحليف إذا ما استنرصه واستنجد بـه

 . ودخلت بنو بكر يف عهد قريشالـلـهخزاعة يف عهد رسول 
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 غزو املدن اليهودية:  

غ النبي لحـرب  أن يفر، وبني قريش، عليه وسلمالـلـهأتاحت الهدنة بني النبي صىل 

جاليـات يهوديـة املدينـة  فقد كان إىل جانب يهـود ،من تبقى من اليهود يف جزيرة العرب

 وهي مدن تقع عىل الحـدود الفاصـلة بـني ،و تيامءفدك ووادي القرى ويف خيرب تقطن يف 

 .شامل بالد العرب وبالد الروم

 الـلــهنبـي صـىل  فجهـز ال،وقد كان يهود تلك املدن يثريون األعراب عـىل املسـلمني

فافتتحهـا خيـرب  وتوجـه بعـد ذلـك إىل ،عليه وسلم حملة عىل أولئك األعـراب فأخضـعهم

 .واستسلم يهود املدن األخرى دون حرب

 فأبقـاهم يف أراضـيهم ، عليـه وسـلم متسـامحا مـع اليهـودالـلــهوكان النبـي صـىل 

 .واستعملهم يف الزراعة عىل أن يجليهم متى شاء

  هـ7(عمرة القضاء (: 

 عليـه وسـلم مـع جميـع الـلــه فتوجه النبي صـىل ،ومضت السنة األوىل من الهدنة

 ثم خرجوا منهـا كـام قىض بـذلك ، وأمضوا فيها ثالثة أيام،لقضاء العمرةمكة املسلمني إىل 

 . الحديبيةصلح 

 صـاغهم ، فوجدوا فيهم قوما آخرين،وقد عاين رجال قريش سلوك املسلمني عن كثب

 ورسعـان مـا أقبـل ، وأخذ كثري منهم يفكرون ويتدبرون مبادئ اإلسـالم،دااإلسالم صوغا جدي

وعمرو بـن العـاص وعـثامن خالد بن الوليد  ومن هؤالء ،مسلمنياملدينة جامعات منهم إىل 

 . ممن شاركوا يف قتال املسلمني من قبل،ا وهم من سادة قريش وأبطاله،بن طلحة

 الرسول يوجه رسائل إىل ملوك وأمراء الدول املجاورة : 

 الـلــهأخذ اإلسالم ينترش يف جزيرة العرب بعد االنتصارات التي حققها النبـي صـىل 

 عليـه وسـلم أن تبلـغ دعوتـه الـلـهورأى النبي صىل الحديبية عليه وسلم يف أعقاب صلح 

 ، فأرسل إليهم كتبـا مـع سـفراء يـدعوهم إىل اإلسـالم،أمراء الدول املجاورةمسامع ملوك و

 .ورد اآلخرون السفراءالبحرين فاستجاب البعض لدعوته كاملنذر بن ساوى أمري 
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 ومنهم من كان رده ،فمنهم من كان رده جميال كملك الروم واملقوقس صاحب مرص

 وكـذلك . عليـه وسـلمالـلــهصـىل فقد مزق كتاب النبي فارس قبيحا ككرسى أبرويز ملك 

 الـلــه صـىل الـلــهوقتل سفري رسول ، رشحبيل أمري غسان الذي  سخر من الدعوة لإلسالم

 . عنهالـلـه ريض )الحارث بن عمري األردي(عليه وسلم 

 وقعة مؤتة:م لقتل سفريه الحارث بن عمروالرسول يجهز حملة انتقا : 

فجهـز ،  عليـه وسـلمالـلــه صىل الـلـهكان قتل هذا السفري شديد الوقع عىل رسول 

وملـا علـم .  وجعل قيادتها لزيد بـن حارثـة،حملة عدتها ثالثة آالف رجل لحرب الغساسنة

اللقـاء يف وكـان . الغساسنة بأمرها استنجدوا بحلفـائهم الـروم فانجـدوهم بجـيش عظـيم

 ).مؤتة(

 بـن الـلــهعبـد  وقتـل مـن بعـده ،قائد الجـيشزيد بن حارثة ويف تلك املعركة قتل 

لتـويل خالد بن الوليـد ثم انتدب الناس  ،  عنهمالـلـهر ابن أيب طالب ريض ثم جعفرواحة 

 فانسـحب بخطـة عسـكرية ، وأدرك أن يف استمرار املعركـة فنـاء جـيش املسـلمني،قيادته

املدينة  فأوهم الروم أن مددا ضخام جاء من ،نسحب إذ أثار الغبار خلف جيشه امل،باهرة

 .وأرهبتهم حيلة خالد فتوقفوا عن تتبع الجيش املنسحب

وبهذا االنسحاب ظهرت مهارة خالد الحربية وارتقى إىل صـف القـادة الـذين رفعـوا 

وبدايـة . الجزيرةفاتحة النضال للفتوحات اإلسالمية خارج مؤتة وكانت وقعة . راية اإلسالم

 .ع  بني املسلمني و الرومالرصا
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  هـ8(فتح مكة ( : 

وجاءت السنة الثامنة للهجرة وقد كرث عدد املسـلمني بـدخول كثـري مـن القبائـل يف 

 فقد عدت قبيلة بني بكر عىل ، أن تنقض قريش عهدها مع املسلمنيالـلـهويشاء . اإلسالم

زاعة يف عهد النبي صىل  وكان بنو بكر قد دخلوا يف عهد قريش ودخل بنو خ،قبيلة خزاعة

 عليـه الـلــه فانترصت قريش لحلفائها واستنجدت خزاعة بـالنبي صـىل ، عليه وسلمالـلـه

 .مكة  وحانت بذلك فرصة لفتح ،وسلم

فقد أصبحت قريش يف عزلة بعد أن أسلمت أكرث القبائل العربية وفقدت قـريش يف 

 . مع من أبطالها املغاوير ولحق باملسلمني ج،حروبها مع املسلمني كثريا من رجالها
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 عليه وسلم جيشا عظـيام مـن املهـاجرين واألنصـار وانضـمت الـلـهأعد النبي صىل 

لحرب قريش مكة  عليه وسلم أنه يريد الـلـه وأعلن النبي صىل ،إليه القبائل التي أسلمت

 .التي نقضت عهدها

ورأت مكـة  وعسـكر خـارج .وسار الجيش يتبع قائده العظيم عليه الصـالة والسـالم

 عليه وسلم جاء ومعه جمع كبري من العرب وأنه ال طاقـة لهـا الـلـهقريش أن النبي صىل 

 عم النبي ومعه أبو سفيان فأسلام وفتحـا لـه أبـواب ، وجاء العباس. فاستسلمت،بحربهم

 فمرت رسايـاه أمـامهام وهـي ، وقبل أن يدخلها استعرض الجيش بحضورهام،البلد الحرام

ُوقْل   :تهتف ًجاء الحق وزهق الباطُل إن الباطَل كَان زهوقا َ ُ ََ ََ َِّ َِ َْ ْ ِْ َ َُّ َ ََ. 

وتوجـه إىل الكعبـة راكبـا مكـة  عليه وسلم مـع الجـيش إىل الـلـهودخل النبي صىل 

 ثـم أمـر بـالال ،فأخذ بتحطيم األصنام ومحو الصور من جدران الكعبـة، ناقته بتواضع جم

 .الناس معلنا هزمية الرشكالحبيش أن يصعد إىل سطح الكعبة فأذن ب

  هـ8(غزو ثقيف و هوازن :( 

انضمت قـريش إىل صـفوف املسـلمني وانتظمـت معهـم يف جيشـه لحـرب قبيلتـي 

وادي ( والتقـى املسـلمون مـع هـوازن يف .وقد رفضوا الدخول يف اإلسـالم، هوازن و ثقيف

بـات النبـي  كاد أن يغلب فيها املسلمون لـوال ث،وانترصوا عليهم بعد حرب رضوس) حنني

فاضـطروا ) الطـائف( ثـم حـارص املسـلمون ثقيفـا يف مـدينتهم ، عليـه وسـلمالـلــهصىل 

 . ودخلت هوازن و ثقيف يف اإلسالم،لالستسالم

 هـ9( غزو تبوك و دومة الجندل :املسرية النبوية لقتال الروم :(  

 ،وكانت السنة التاسعة للهجرة قد حلـتمكة بعد فتح املدينة عاد النبي إىل 

يريد أن يثـأر ملـا ) مؤتة( وسار به نحو ،جهز جيشا كبريا عدته أربعون ألف رجلف

 وعلـم الـروم ،عسـكر فيهـاتبـوك وملا وصل إىل مدينـة . حل بجيش املسلمني فيها

  يقـوده رجـال ال ، فقد راعهم لقاء هذا الجيش الكبري،بقدومه فلم يتقدموا لحربه
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 .اخل بالده مدافعا بعد أن كان يريد الهجوم واتخذ جيش الروم مكانه د،يعرفون الهزمية

 وعقـد ، عليه وسلم مبا أحدثـه مـن رهبـة يف قلـوب الـرومالـلـهواكتفى النبي صىل 

 ،بعض املعاهدات مع مدن الحدود وكانوا عىل النرصانيـة مقابـل تعهـدهم بـدفع الجزيـة

عىل رأس خالد بن الوليد  عليه وسلم الـلـه فأرسل النبي صىل ،)دومة الجندل(واستعصت 

فأسـلم وعقـد معـه املدينـة رسية فأخضعها وأرس صاحبها أكيدر بن عبد امللك فقـدم بـه 

آخـر غـزوات تبـوك  وكانـت غـزوة ، عليه وسلم معاهدة ورده إىل قومـهالـلـهالنبي صىل 

  . عليه وسلمالـلـهالنبي صىل 

 إقبال وفود القبائل العربية إىل املدينة وإعالن إسالمها: 

وإسـالم مكـة  عليـه وسـلم بفـتح الـلـهوبلغت مسامع العرب انتصارات النبي صىل 

ودخـول مـدن الحـدود دومـة الجنـدل وإخضـاع صـاحب ، قريش وإسالم ثقيف و هوازن

بلت وفود القبائل العربية من كـل فأق. الشاملية يف عهد النبي وتعهدها بدفع الجزية إليه

 فكان النبي يعرفها بعقيدة اإلسالم ومبادئه ويرسل معها من يختاره لهـا ،فج تعلن إسالمها

 .من صحابته ليعلمها شعائر الدين ويبني لها أحكامه

  هـ9(إنذار من بقي عىل الرشك من العرب :( 

فـإذا انقضـت ومل   ،أما من بقي عـىل الرشك مـن العـرب فقـد أمهلـوا أربعـة أشـهر

 .يسلموا فقد أمر النبي بقتالهم حتى ينتزع الرشك من جزيرة العرب

: وهـو) براءة(وقد نزل بهذا اإلنذار نص قرآين يف مطلع سورة التوبة املعروفة بسورة 

  َبراءٌة من ِ َ َ َ ورسوله إَىل الذين عاهدتم من المرشكني فسيحوا يف اْألالـلـهَ ِ ُ ُِ َِ َ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ََّ َْ َُ ْ َ َ ِ ِ ٍرض أربعة أْشهر َ ُ َ ََ َ َ ْ ِْ

ِواعلموا أنكم غري معجزي  ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ َ ْ َّ وأن الـلـهَ َ َ مخزي الكافرين الـلـهَ ِ ِِ َ ْ ْ ُ.  

  ْفإذا انسلخ األْشهر الحرم فاقتلوا المرشكـني حيـث وجـدمتُوهم ُ ُ ْْ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ ِ. وقـد تـال هـذا 

 . سلمني يف موسم الحج من السنة التاسعةاإلنذار عيل ابن أيب طالب عىل مسامع امل
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ومل متض تلك السنة حتـى دانـت جزيـرة العـرب بـدين اإلسـالم وتوحـدت يف دولـة 

 عليـه وسـلم مطارحهـا الـلــه وعـني النبـي صـىل ،واحدة وفرضت الزكـاة عـىل املسـلمني

 . ومقاديرها وأرسل عامال لجبايتها

  هـ10(حجة الوداع :( 

رة وقد دخل العـرب يف الـدين الجديـد وانتظمـوا تحـت وهلت السنة العارشة للهج

 عليه وسلم يف أكرث من مئـة ألـف الـلـه وأقبل موسم الحج فخرج النبي صىل ،راية اإلسالم

 وفيها بـني أركـان اإلسـالم وأعلـن ، وخطب يف عرفات يف هذه الجموع مودعا،مسلم حاجا

 وتال آخـر آيـة مـن آيـات ،بينهم معيار التفاضل الـلـهاملساواة بني املسلمني وجعل تقوى 

ُاليـوم أكْملـت لكـم ديـنكم وأمتَمـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم   : التنزيل الحكـيم َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ ْ ُْ ُ ُِ َِ َِ َِ ْ َْ ْ ََ ْ َ ََ َ ْ

ًاإلسالم َ دينا  ِ  عليه وسلم مهمتـه يف أداء الـلـهوبهذه الخطبة اختتم النبي العظيم صىل 

 .ميانية ليكونوا رسلها إىل العاملرسالته ويف تجهيز العرب بالطاقة اإل

 ظهور حركة الردة:  

 عليه وسلم يفرغ من حجة الـوداع حتـى ظهـرت يف الـيمن الـلـهمل يكد النبي صىل 

ويعـرف ) عيهلة بن كعـب العـنيس(حركة االرتداد عن اإلسالم وقد تزعمها مشعوذ يدعى 

  .تبعوه وقد استهوى قومه مبا أراهم من ضالالت سحره فا،باألسود العنيس

وظهر فيها رجل من بني حنيفة يـدعى مسـيلمة بـن الياممة ورست حركة الردة إىل 

 ودعاه النبـي ، عليه وسلم يطلب منه أن يرشكه يف أمرهالـلـه وأرسل إىل النبي صىل ،مثامة

 .مسيلمة الكذاب،  عليه وسلمالـلـهصىل 

 فأرسـل النبـي صـىل ،يف السـنة الحاديـة عرشة للهجـرةاألسود العـنيس واتسع خطر 

 وقيض ، عليه وسلم إىل من بقي يف اليمن من املسلمني يحضهم عـىل قتلـه فاغتـالوهالـلـه

حتـى خالفـة أيب بكـر الياممة  ولكنها ظلت قامئة يف ،عىل حركة الردة يف اليمن بعد مقتله

 . عنه  فقىض عليها يف عهدهـلـهالريض 
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  هـ11(مرض الرسول ووفاته :(  

 صـىل الـلــه مـرض رسـول ،ويف مطلع ربيع األول من السنة الحاديـة عرشة للهجـرة

.  إىل جـواره يف يـوم االثنـني الثـاين عرش مـن ذلـك الشـهرالـلــه عليه وسلم وقبضـه الـلـه

 ختمـت حيـاة خـاتم األنبيـاء وأعظـم . عليه وسلم إىل الرفيق األعـىلالـلـهوبانتقاله صىل 

 .العظامء يف تاريخ اإلنسانية

  ) هـ41-11(الدولة اإلسالمية يف عهد الخلفاء الراشدين

 مدة خالفة الخلفاء الراشدين وأعامرهـم: 

 سنتان وثالثة أشهــر تـويف يف جـامدى اآلخـرة سـنة : عنه لـهالـريض : أبو بكر الصديق   -

 .عاما63هـ عن 13

سـنوات وسـتة أشهــر تـويف يف ذي الحجـة سـنة 10 : عنـه الـلـه ريض :عمر بن الخطاب -

 .عاما63هـ عن 23

 82هـ عـن 36يف ذي الحجة سنة اثنتا عرش سنة تويف :  عنهالـلـهريض  :عثامن بن عفان  -

 .عاما

هــ 40 سنوات وتسعة أشهـر تويف يف رمضان سـنة 4:  عنهالـلـه ريض :عيل بن أيب طالب -

 . عاما60عن 

  هـ13 -11( عنه الـلـهخالفة أيب بكر الصديق ريض  (: 

أسفرت الشورى بني املسلمني عن بيعة أيب .  عليه وسلمالـلـهبعد وفاة الرسول صىل 

  . عنهالـلـهبكر الصديق ريض 

، قمـع املرتـدين، ه خالل مدته القصرية عنالـلـهوكان من أهم إنجازات أيب بكر ريض 

،  عليه وسلم لغزو الروم يف الشامالـلـه صىل الـلـهو إنفاذ جيش إسامة الذي جهزه رسول 

 . عنه حركة الفتح اإلسالمي نحو العراقالـلـهوكذلك إطالقه ريض 
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  هـ23 -13( عنه  الـلـهخالفة عمر بن الخطاب ريض (: 

 الـلــهريض عمـر بـن الخطـاب عهد سيدنا أبو بكر أثناء مرضه بالخالفـة إىل سـيدنا 

 فذكرا فضله وحمدا ،وعثامن بن عفانعبد الرحمن بن عوف وكان قد استشار فيه ، عنهام

هـل ترضـون مبـن أسـتخلف : ثم ظهر أبو بكر للناس يف املسـجد وقـال لهـم. رأي أيب بكر

 . وال وليت ذا قرابة، فام ألوت من جهد الرأي،عليكم

: وي اإلمام السيوطي عن ابن عساكر أن عليا ابن أيب طالب قام فقـالوير

  ثـم ،هو عمر فاسـمعوا لـه وأطيعـوا:  فقال أبو بكر،ال نرىض إال أن يكون عمر
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 عليـه الـلـه صىل الـلـهإين قد استخلفتك عىل أصحاب رسول : أحرض أبو بكر عمر وقال له

ر بـايع النـاس عمـر مبـن فـيهم عـيل ابـن أيب وملا تويف أبو بك. الـلـهوسلم وأوصاه بتقوى 

 .ّ وتوىل عيل القضاء لعمر مـدة خالفتـه. عنهم أجمعنيالـلـه ومعه بنو هاشم ريض ،طالب

 عليـه الـلــه صـىل الـلــهبنـت رسـول الزهـراء وهي بنت فاطمـة ، وزوجه ابنته أم كلثوم

قـة التـي جـرى فيهـا وقد رتب الفقهاء عىل الطري.  وولدت له ابنه زيدا وابنته رقية.وسلم

 وهي جواز انعقاد الخالفة بعهد من قبـل الخليفـة .استخالف عمر قاعدة يف أصول الحكم

 . السابق

 وانتهـت حياتـه ،امتدت والية عمر عرش سنني وخمسة أشهر وإحدى وعرشين ليلـة

بيد أيب لؤلؤة املجويس الذي اغتاله يف فجر يوم األربعاء لثالث ليـال بقـني مـن ذي الحجـة 

 الـذي أرسه ، القائد الفـاريسالهرمزان وقد توىل اغتيال عمر مبؤامرة دبرها . للهجرة23 سنة

 فأراد عمـر ،بطلب منهعمر بن الخطاب وأرسل إىل ) تسرت(هـ يف وقعة 17املسلمون سنة 

 فقتـل الـلــه وملـا قتـل عمـر أقـدم ابنـه عبيـد .قتله ولكنه نجا من القتل بإعالن إسـالمه

 .الهرمزان 

وكان من أهـم اإلنجـازات يف ، أشهر من أن يشار إليه عنه الـلـهكان عدل عمر ريض 

  حيـث وصـلت جيـوش املسـلمني إىل  وأكرث بـالد فـارس،فتح الشام والعراق ومرص، عهده

  .أذربيجان

  هـ36 -23( عنه الـلـهخالفة عثامن بن عفان ريض (: 

ما : فأجاب بن عمر الـلـهعبد ُطلب إليه أن يويل ابنه ،  عنهالـلـهريض عمر ملا اغتيل 

 .حمدتها فأرغب فيها ألحد من أهل بيتي  بحسب آل عمر أن يحاسب واحد منهم

ممـن ،  عليـه وسـلمالـلـه صىل الـلـهجل صحابة رسول وقد رأى أن يختار ستة من أ

 :  وهم،برشهم بالجنة ليتشاوروا فيام بينهم ويختاروا للخالفة واحدا منهم

عثامن ابن عفان وعيل ابن أيب طالب وعبد الرحمن بـن عـوف والـزبري بـن 

 وأوىص أن ،  عـنهمالـلــه وسعد ابن أيب وقاص ريض الـلـهالعوام وطلحة بن عبيد 
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 بل ليحكم بيـنهم ،عىل أن ال يكون له من األمر يشء بن عمر الـلـهعبد رض معهم ابنه يح

 .إذا اختلفوا

 وحـدد لهـم مهلـة ثالثـة ،دعا عمر أصحاب الشورى وأمرهم أن يجتمعوا بعد وفاته

وقـال ، حاجبا لهـماملقداد بن األسود  وعني ،يختاروا يف خاللها خليفة منهمأيام تيل وفاته ل

 ، وإن أجمع ثالثة عىل واحد،إن أجمع خمسة عىل رجل منهم وأىب اآلخر فارضب عنقه: له

فأي الفريقني حكم لـه فليختـاروا خليفـة  بن عمر الـلـهعبد  فليحكموا ،وثالثة عىل واحد

ثـم عبد الرحمن بن عوف   فليكونوا مع الذين فيهم الـلـه فإن مل يرضوا بحكم عبد ،منهم

مـا أظـن أن يـيل الخالفـة إال أحـد :  وقـال،بني عمر فضل كل واحد منهم وامتـدح مزايـاه

 .عيل أو عثامن: رجلني

و متيـزت  . عنه وبايعه الصـحابةالـلـهوفعال أسفرت الشورى عن اختيار عثامن ريض 

ودخلـت ، ر األكـارسة وقتـلحيث سقط آخ،  عنه باتساع الفتوحاتالـلـهفرتة عثامن ريض 

وعـرب إىل ،  كـام توغـل جـيش الصـحابة الفـاتحني يف شـامل إفريقيـا.بالد فارس يف اإلسـالم

 وفتحت منطقة بالد الري وأعايل الجزيرة حول بحر قـزوين .ولكنه مل ميكث فيها، األندلس

 الـلــه هـا رسـول وهكذا أقبلت الدنيا عىل املسلمني متاما كام برشهم ب.إىل تخوم األناضول

 . عليه وسلمالـلـهصىل 

واستغل رؤوس الفتنة بعض املالحظات التي أثريت ، ثم نزغ الشيطان وتسلل الخالف

التـي تـوىل ،  عنه وحصـلت الفتنـة املشـهورةالـلـهحول سياسات ذي النورين عثامن ريض 

 .ه عنـه وأرضـاالـلـهوالتي أسفرت عن حصاره وقتله يف بيته ريض ، كربها أوباش من الناس

  .لتفتح عىل األمة فتنة مل ترتق بعد آثاها إىل يومنا هذا

 .وهلل األمر من قبل ومن بعد
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  هـ40 -36( عنه الـلـهخالفة عيل بن أيب طالب  ريض (: 

 عـنهام وقـام بنـو الـلــهعليا ابن أيب طالب ريض املدينة بعد مقتل عثامن بايع أهل 

 وانضـمت إلـيهم السـيدة ،ليا بحاميـة قاتليـهمتهمني ع، أمية يطالبون بدم عثامن املظلوم

 ووقعت الفنت املشـهورة . عليه وسلمالـلـهالصديق وزوج النبي صىل عائشة بنت أيب بكر 

 حيـث متركـز ،ل الشـامثم انحاز معاوية بن أيب سـفيان بأهـ، التي كان فيها موقعة الجمل

ثـم حصـلت واقعـة التحكـيم . .ووقعـت الفتنـة الكـربى،  عنـه يف العـراقالـلــهعيل ريض 

 .وفشلت وأسفرت عن ميالد فرقة الخوارج، املشهورة بني عيل ومعاوية

و صمم الخوارج عىل قتل عيل ابن أيب طالب ومعاوية ابـن أيب سـفيان وعمـرو ابـن 

، عبد الرحمن بـن ملجـم وقـد ضـمن قتـل عـيل:  وهم،وتطوع ثالثة لهذه املهمة، العاص

 وعمرو بـن بكـر التميمـي . الربك التميمي وقد ضمن قتل معاويةالـلـهوالحجاج بن عبد 

ما ضـمنه فقتـل عليـا ريض ابن ملجم وقد نفذ امللعون . عمرو بن العاص وقد ضمن قتل 

 . عنهم أجمعنيالـلـه ريض .فنجا معاوية وعمرو بن العاص،  و أخفق اآلخران. عنهالـلـه

  هـ41-40( عنهام الـلـهخالفة الحسن بن عيل بن أيب طالب ريض ( : 

 وبلغه أن معاوية ابن أيب سفيان قد سـار إىل ،ة بعد اغتيال أبيهبويع الحسن بالخالف

الكوفـة  فجهـز الحسـن جيشـا مـن أهـل ،)مسـكن(حربه وإسقاط الخالفة عنه وأنه نزل 

 ومـا -ولكنهم انخذلوا عنه كام تفرقوا عن أخيه وأبيه من قبـل. وتوجه به إىل لقاء معاوية

 وقيـل ،القتال وتفرقوا عن الحسـن ونهبـوه وكرهوا -يزال هذا دأب الشيعة إىل يومنا هذا 

،  فلم يجد الحسـن جـدوى يف متابعـة الحـرب مبثـل أولئـك،إنه أصابته منهم طعنة حربة

، وأرسل إىل معاوية كتابا يعلن فيه رغبته يف مصالحته والتنازل له عن الخالفة لقـاء رشوط

 فـأمىل ، مـن رشوطفأرسل معاوية إليه صحيفة بيضاء مختومة بخامته ليميل فيها ما يشاء

 وقـدمها إىل معاويـة فتقبلهـا وعـاد مـع الحسـن إىل ، عنه رشوطهالـلـهفيها الحسن ريض 

 وسمي ذلـك العـام عـام ، ويف مسجدها أعلن الحسن تنازله ملعاوية وبايعه الناس.الكوفة

  ثم تـويف ،املدينةوعاد الحسن بعد ذلك إىل . الجامعة الجتامع املسلمني عىل خليفة واحد
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 عليـه الـلــه بعد أن تحققت فيه نبوءة جده صـىل .هـ50سنة املدينة  عنه  يف الـلـه ريض

  ). يصلح به بني طائفتني من املسلمنيالـلـهإن ابني هذا سيد ولعل ( :وسلم عندما قال

 الفتوحات اإلسالمية يف عهد الخلفاء الراشدين: 

قـام بتنفيـذ ، العربيـةالجزيـرة بعد أن أخمد أبو بكر عصيان املرتدين وعـم اإلسـالم 

 فوجـه ،الجزيـرة عليه وسلم يف نرش اإلسالم خارج الـلـهالسياسة التي قررها الرسول صىل 

الشـام ة وجبهـخالد بن الوليد جبهة العراق بقيادة : القوى اإلسالمية إىل الجهاد يف جبهتني

بقيادة أيب عبيدة ابن الجراح ومعه يزيد ابـن أيب سـفيان وأخـوه معاويـة و رشحبيـل بـن 

خالـد  ثم أمـر أبـو بكـر ،ويف العراق تم فتح القسم الجنويب منه. حسنة وعمرو بن العاص

مع قسم من جيش العـراق مـددا أليب عبيـدة ابـن الجـراح الشام توجه إىل أن يبن الوليد 

 عـنهم الـلــههــ وقبيـل وفـاة أيب بكـر ريض 13سـنة الريمـوك بعد وقعـة الشام وتم فتح 

  .أجمعني

غزا معاوية الروم حتى بلـغ ) هـ23 - 13(، عنهـهالـلريض عمر بن الخطاب ويف عهد 

 وطـرق املسـلمون ،وأرمينيـة وأذربيجـانالجزيرة  وفتحت )تركيا الحالية(وسط ) عمورية(

عمرو تحت مرص عىل يد وف. عياض بن غنمعىل يد ) قزوين(بحر الخزر عىل باب األبواب 

 ). طرابلس وبرقة(وامتد الفتح اإلسالمي عىل األقاليم الساحلية الليبية . بن العاص 

 وتم عىل يـده فـتح مـا ،سعد بن أيب وقاص ويف العراق توىل قيادة الجيش اإلسالمي 

 ،وفيها هزم جيش الفرس وقتـل قادتـه) هـ14سنة (القادسية تبقى من العراق بعد وقعة 

وامتـد الفـتح فـارس واألهـواز وإقلـيم خراسان واجتاز املسلمون حدود بالد إيران ففتحوا 

 . )أفغانستان(سجستان ورشقا إىل السند إىل حدود )بلوشستان(مكران جنوبا حتى 

وأرمينيـة وأذربيجـان خراسـان أعيد فـتح ) هـ35 -   23(ويف خالفة عثامن 

و همـذان و طربسـتان و جرجـان واكتمـل فـتح الـري  وفتحـت ،بعد انتقاضـها

 إال حاميـات بيزنطيـة يف بعـض الريمـوك مل يبق بعد وقعة الشام ويف بالد . إيران
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ريض عمر بـن الخطـاب  وكان ،فأتم فتحها معاوية ابن أيب سفيان، ني والساحلمدن فلسط

 . هـ18سنة عمواس بعد وفاة أخيه زيد بطاعون الشام واله عىل ،  عنهالـلـه

ويف سنة .  و الشوايت ملتابعة غزو الروموعىل جبهة الروم أنشأ معاوية نظام الصوائف

 وفيهـا تـم أول ،دارا لصـناعة السـفنعكـا  وأنشـأ يف ،وحارصهـاالقسـطنطينية هـ بلغ 27

 وبه أبيد األسطول ،أسطول إسالمي وكان باكورة عمله االستيالء عىل جزيريت قربص و أرواد

وسـط بعـدها بحـرا  وأصبح رشق البحر املت،هـ34سنة ) ذات السواري(البيزنطي يف وقعة 

 بـن سـعد بـن أيب الـلــهويف مرص امتد الفتح اإلسالمي نحو إفريقية بقيادة عبـد . إسالميا

 ،وانـترص املسـلمون عـىل جـيش الـرومعمرو بن العاص رسح الذي واله عثامن بعد عزله 

 ، التي اتخذها عاصمة لـه)سبيطلة(وتم االستيالء عىل ) gregoriousجرجري (يادة وكان بق

 . وفتحت بعد هذه املعركة أبواب املغرب

، السـند ما خال توغل جرى يف جبهـة ،ويف عهد عيل ابن أيب طالب توقفت الفتوحات

 .  عنهالـلـه ريض وذلك بسبب الفنت التي ثارت يف عهده وانتهت بقتله

 هـ132-41(سالمية يف عهد الخالفة األمويةالدولة اإل(: 

،  عنـه عـن الخالفـة إىل معاويـة ابـن أيب سـفيانالـلــهريض الحسن بن عـيل بتنازل 

 عرص امللك العضـوض وابتدأ، وانتهت بذلك الخالفة الراشدة. انتقلت الخالفة إىل بني أمية

  .يف تاريخ اإلسالم واملسلمني

 :وقد انطوى العهد األموي عىل فرتتني

يزيـد وهي الفرتة التي توىل الخالفة فيها معاوية ابن أيب سفيان وابنه  : الفرتة السفيانية-أ 

 ). هـ46 - 41( سنة 23وقد امتدت معاوية بن يزيد وحفيده ة بن معاوي
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وهي الفرتة التي انتقلت فيها الخالفة إىل الفرع املرواين من بني أميـة  : الفرتة املروانية-ب

آخـر خلفـاء ، بن الحكممروان بن محمد حتى عهد حفيده مروان بن الحكم  .بتويل

 ).هـ132 - 64( سنة 68 ومدتها ،بني أمية

 سـنة وتسـعة أشـهر تـواىل أربعـة عرش خليفـة كـان 91تهام ويف خالل الفرتتني ومـد

 الـلــه وعمـر بـن عبـد العزيـز ريض ، عنهالـلـهأعظمهم شأنا معاوية ابن أيب سفيان ريض 

والوليـد بـن عبـد ،  واتسعت الدولة وتوطدت أركانها يف عهد وعبد امللك بـن مـروان.عنه

)  سـنة91(مـن أصـل )  سنة71(وكانت مدة خالفتهم . هشام بن عبد امللك وأخوه ، امللك

 ويف عهدهم امتدت رقعتها من املحيط األطليس إىل حـدود ،فالدولة األموية كانت دولتهم

الرصاع  مبا شب فيها من ثورات أرضمها ، ثم أخذت شمس الخالفة األموية بالغروب،الصني

وحـروب أهليـة أثارتهـا العصـبية ، وثورات الخـوارج، عىل الخالفة واالنقضاض عىل الحكم

 . القبلية بني املرضية واليمنية

 :وقد ترتب عىل انتقال الخالفة إىل بني أمية النتائج التالية

  : يف املجال السيايس-

 إىل ابنـه أو إىل اثنـني ينتقل بعهد من الخليفة السابق، تحول الخالفة إىل ملك موروث  -أ 

حـني عهـد بالخالفـة إىل عبد امللك بـن مـروان كام فعل ، أو أكرث من أوالده بالرتتيب

فبعد أن كانت بيعة الخليفة يف عهد ، إذ تبدلت صيغة البيعة، ولديه الوليد وسليامن

 وسـنة الـلــهوالعمـل بكتـاب ، لخلفاء الراشدين تقوم عـىل مبايعتـه عـىل الشـورىا

وتؤخذ ممن حرض املبايعة من أهل الحل والعقـد مـن كبـار الصـحابة وأوىل ، رسوله

 أصبحت تؤخـذ مـن الرعيـة بحضـور الخليفـة يف عاصـمة .األحالم والنهى يف املدينة

وكان الخليفة يأخـذ البيعـة ملـن . ت وبحضور كبار عامله يف الواليا)دمشق(الدولة   

 فكانت تؤخـذ بـالقهر ،وإذا ما رفض أحد البيعة، يعهد بالخالفة من أوالده من بعده

 .والغلبة
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 زمن – الكوفة – بعد أن كانت يف العراق  إنتقال عاصمة الدولة اإلسالمية إىل دمشق–ب 

 .ويف املدينة املنورة قبل ذلك،  عنهالـلـهعيل ريض 

 وقـد تجمعـت عصـبيتهم يف الشـام منـذ الفـتح ، سلطة الحكـم إىل بنـي أميـة انتقال -ج

وبـذلك ، اإلسالمي والتقـت مـع قبيلـة كلـب اليامنيـة املتوطنـة هنـاك قبـل اإلسـالم

ارتبطت القبائل الكلبية مع بني أمية برابطة املصاهرة وشكلت الثقل السيايس الذي 

 .دعم الدولة األموية حتى أواخر عهدها

  أتاح لها هضـم الفتوحـات التـي د من االستقرار السيايس يف الدولة اإلسالمية نشوء عه-د

واتسـاع الدولـة اإلسـالمية إىل أوج ، واإلضـافة عليهـا. متت يف عهد الخلفاء الراشـدين

ومـن بـالد ، مساحتها التي امتدت من حدود الصني رشقا إىل األندلس ومراكش غربـا

وانتظـام كـل هـذه الرقعـة  يف . .نوبـة جنوبـاالقفقاس شامال إىل بحر العرب وبالد ال

 .إطار الحكم اإلسالمي

 ومـن ثـم زادت الصـفة ، أصبح نظام الخالفة أشـبه يشء بالنظـام امللـيك أو القـيرصي-هـ 

 عليه الـلـه صىل الـلـهالزمنية يف الخالفة عىل الصفة الدينية وابتدأ ما أخرب به رسول 

كام أخذت الدولة بالنظام اإلداري واملـايل . .وسلم من أن السلطان والقرآن سيفرتقان

  .الذي كان متبعا يف الدولتني الفارسية والبيزنطية

  :  يف املجال االقتصادي-

) ذات الصـواري( وخاصـة بعـد معركـة ،تحولت طرق التجارة إىل مواين الشام ومرص

 . هـ وتدمري األسطول البيزنطي34سنة 

 طليعتـهـا ـمـدن الـشـام ومرص والـعـراق وأـصـبحت عواـصـم ـبـالد اإلـسـالم الـكـربى ويف

ويف طليعتها عاصمة الخالفـة ، عواصم الدنيا وزهرتها.. واألندلس، وخراسان وشامل إفريقيا

وسـارت الركبـان آمنـة تـربط رشق العـامل القـديم ،  حيث ازدهرت التجارة.األموية دمشق

ىل الشـاطئ اآلخـر إىل بالد الروم وماملكهم عـ، بغربه من تخوم الصني وبالد الهند والسند

 .للبحر األبيض املتوسط
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  :  يف املجال العلمي-

 فقـد انـترش .ازدهرت الحضارة والعلوم يف عهد الدولة األموية وبلغت مستوى رفيعا

 عليـه وسـلم يف مختلـف الـبالد املفتوحـة واسـتوطنوها الـلــه صـىل الـلــهصحابة رسول 

، عون علـوم الصـحابة وفقهـم وسـمتهم وقد حمل التاب،والسيام بالد الشام والعراق ومرص

 . بعد ذلك إىل فارس وخراسان وإفريقيا الشاملية

ونبغ يف طبقـة ،  عنهالـلـهودون الحديث الرشيف يف زمن عمر بن عبد العزيز ريض 

التابعني وتابعي التابعني خالل تلك الفرتة علـامء أفـذاذ حفظـوا علـوم الرشيعـة ووضـعوا 

 . مناراتها فيام بعداألساس العلمي الذي شمخت عليه

ولـكـن وإىل جاـنـب ذـلـك ـشـهد تـحـول نـظـام الحـكـم إىل الـشـكل املـلـيك اـلـكرسوي 

حتى وجدنا يف وثـائق تـاريخ ، وفقهاء القصور، أن تظهر ظاهرة علامء السالطني، القيرصي

يـزرون بتلـك ، تلك املرحلة بعض األمئة األعـالم كـأيب حـازم والحسـن الـبرصي و األوزاعـي

أدى دخول . .ويف مجاالت الحضارة األخرى من العمران والعلوم والفنون. االظاهرة وأربابه

وبـالد الـرتك إىل جـوار ..والسند والهند، والروم، كبالد فارس، العرب بالد الحضارات القدمية

بقيـت ، وإنتاج منوذج فريد للحضارة، إىل هضمهم لخالصة تلك الحضارات ومزجها، الصني

 .. قرون طويلة بعد ذلكإشعاعاته منارة لإلنسانية إىل

  م750- 661مدة خالفة الخلفاء األمويون وأعامرهم  : 

تسعة عرشة سنة ومثانية أشهــر  ، م 680 - 661: عنه الـلـهريض معاوية بن أيب سفيان  .1

  .عاما78هـ عن 60تويف يف  رجب سنة 

 ثالثـة سـنني ومثانيـة أشهــر تـويف يف ربيـع األول سـنة ، م683 - 680 :يزيد بن معاوية .2

 .عاما38هـ  عن64

 .عاما23هـ عن64 م  أربعون يوما تويف يف سنة683 -683:   معاوية بن يزيد  .3

هــ عـن 65 م   سنة وعرشة أشهر و تويف يف رمضان سنة 685 -683: مروان بن الحكم  .4

 .عاما71
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 .عاما60هـ عن  86 م  إحدى وعرشون سنة تويف سنة 705- 685 :عبد امللك بن مروان .5

 م   تسع سنني ومثانية أشهـر تويف يف جـامدى اآلخـرة 715 -705  :الوليد بن عبد امللك .6

 . عاما48 هـ  عن 96سنة 

 45هـ عـن 99 م  سنتان ومثانية أشهـر تويف يف  سنة 718 -715: سليامن بن عبد امللك  .7

 .                         عاما

 718 سنتان وخمسة أشهــر تـويف يف رجـب سـنة: عنهالـلـهعمرو بن عبد العزيز ريض  .8

  .عاما40 هـ عن 101 م 720

  أربع سنني وشهـر تـويف يف شـعبان سـنة: م  724- 720 :يزيد بن عبد امللك بن مروان .9

 . عاما38هـ عن  105

  تسعة عرشة سنة وسبعة أشهـر تويف : م  743 -724هـشام بن عبد امللك بن مروان  .10

 . عاما54هـ عن 125يف ربيع اآلخر سنة 

 سنة وشهـران تـويف يف جـامدى اآلخـرة : م 744 - 743الوليد بن يزيد بن عبد امللك   .11

  .عاما38هـ  عن 126سنة  

 خمسة أشهــر تـويف يف ذي الحجـة سـنة : م 744 -744ك يزيد بن الوليد بن عبد املل .12

  عاما 40هـ عن 126

ـك .13 ـد املـل ـن عـب ـد ـب ـن الولـي ــيم ـب ـنة : م    744 -744 :إبراـه ـع ـس ـا خـل ـبعون يوـم  ـس

  .عاما60هـ عن 132هـوتويف يف ربيع اآلخر سنة 127

 خمس سنني تويف يف ذي الحجة : م750 - 744مروان بن محمد بن مروان بن الحكم  .14

 .عاما60هـ عن132سنة 

 الفتوحات يف عهد بني أمية:  

 اسـتمرت )هــ60 - 41( عنـه الـلــهريض معاويـة بـن أيب سـفيان يف عهد  

فقد امتدت رشقا إىل ما وراء النهر وفتحـت بخـارى وبـالد ، الفتوحات يف صعود

 و ) بـنـزرت(و ) ـقـابس( وتوـغـل املـسـلمون يف إفريقـيـة واـسـتولوا ـعـىل .دالـصـغ
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عـىل ) قسـنطينة(و ) قفصة( ثم فتحت ، أمري إفريقية،عىل يد معاوية ابن حديج) سوسة(

ويف املرشق تـم فـتح خراسـان و سجسـتان بعـد انتقاضـهام واسـتمرت . يد عقبة بن نافع

و ) ـصـقلية( البحرـيـة ـعـىل جزـيـريت  وتواـلـت الـغـارات،ـغـارات الـصـوائف يف جبـهـة اـلـروم

 . تلك الغارات التي مهدت لالستيالء عليهام) رودوس(

هـ أرسل معاوية حملة استطالعية إىل ضواحي القسطنطينية ليخترب خط 48ويف عام 

هـ وجـه معاويـة حملـة لغـزو 53 ويف عام .)القسطنطينية(الدفاع البيزنطي عن العاصمة 

وضـم إليـه ، األزديسـفيان بـن عـوف ومعـه قائـد البحـر هذه املدينة بقيادة ابنه يزيـد 

 وفيهـا ، وعادت الحملة بعد حصـار دام سـبع سـنوات،الصحايب الجليل أبا أيوب األنصاري

 .تويف أبو أيوب ودفن قرب أسوار القسطنطينية

اقـترصت الفتوحـات عـىل توغـل عقبـة بـن ) هـ64 - 60(يزيد بن معاوية ويف عهد 

 وغزا املسلمون خـوارزم مـن بـالد مـا وراء ،نافع يف إفريقية وبلوغه ساحل البحر األطليس

 الـلــهع الحسني بن عـيل بـن أيب طالـب ريض وقد مىض أكرث أيام خالفته يف رصاع م. النهر

وقـد طلـب الخالفـة  بن الزبري الـلـهعبد  ويف رصاع مع ،عنهام والذي انتهى بقتل الحسني

 .بعد استشهاد الحسني

توقـفـت الفتوـحـات عـنـد ـحـدودها ) ـهــ86 - 64(عـبـد املـلـك ـبـن ـمـروان ويف عـهـد 

وكان سبب ذلك اشتغال عبد امللـك يف ،  ما عدا بعض التوسع يف بالد ما وراء النهر،السابقة

 وقـد ، والخـوارجرصاعه مع ابن الزبري واشتغاله بقمع الثورات والفنت التي أثارها الشـيعة

أرهقت عبد امللك واضطرته إىل مصالحة الـروم عـىل مـال لوقـف هجـومهم عـىل الثغـور 

 .اإلسالمية

 فقـد ،أخـذت مسـرية الفتـوح يف صـعود) هـ96 - 86(الوليد بن عبد امللك ويف عهد 

 واتسـع ،يف أذربيجان وفتح عددا من القـالع والحصـونمسلمة بن عبد امللك ه توغل أخو

بـالد (و ) سـمرقند(و ) بخـارى(ففتحـت تيبـة بـن مسـلم قالفتح فيام وراء النهر عىل يد 

 . وامتدت فتوحات قتيبة إىل دلتا نهر جيحون) كاشان(و ) فرغانة(و ) الشاش
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هــ وجـه 86ة  فتح املغـرب ويف سـن،أمري إفريقيةموىس بن نصري ويف إفريقية أكمل 

 وجهـز مـوىس جيشـا ،حملة بحرية بقيادة عياش بن آشيل فغزا صقلية وعاد منها بغنـائم

هـ وانترص عىل ملك القوط 93فاجتاز البحر إىل األندلس سنة طارق بن زياد بقيادة مواله 

واشـرتك معـه يف فـتح موىس بن نصري  ثم لحق به ،)شذونة(يف معركة جرت يف ) رودريق(

فيهـا وفـتح كثـريا مـن محمد بن القاسم الثقفي ويف الهند توغل . ،بعض األقاليم األسبانية

 .قالعها ومدنها

حـدود الصـني قتيبـة بـن مسـلم اجتاز ) هـ99 - 96(سليامن بن عبد امللك ويف عهد 

وكان قد خلـف أبـاه يف - ،ويف األندلس توغل عبد العزيز بن موىس). كاشغر(وفتح مدينة 

أمـري خراسـان  املهلـب يزيد بـن وفتح ، وفتح عددا من أقاليمها، يف أسبانيا-إمارة األندلس

 وأخـرى ،وجهز سليامن حملة بحرية بقيادة عمر بن هبرية. جرجان و قهستان و طربستان

عمـر  وعادت بأمر من ، فحارصت القسطنطينية من الرب والبحر،برية بقيادة أخيه مسلمة

 .بعد توليه الخالفةعبد العزيز بن 

اجتاز املسلمون جبـال ) هـ101 - 99(،  عنهالـلـهعمر بن عبد العزيز ريض ويف عهد 

 ،أمـري األنـدلسالسـمح بـن مالـك، بقيـادة ) فرنسـا(إىل بـالد الغـال )  البريينيـه-الربتات (

 ومل تتسع الفتوحـات يف عهـد عمـر ،) تولوز-طولوشة (و )  ناربون-أربونة (واستولوا عىل 

 .إىل أبعد من ذلك لقرص مدة خالفته

 )فرنسـا(توغل املسلمون يف بالد الغال ) هـ105 - 101(يزيد بن عبد امللك ويف عهد 

اإلسالمي  حتى بلغ أعىل نهر الرون وقام األسطول ،أمري األندلسعنبسة بن سحيم  بقيادة 

 .يف املغرب بغارات عىل جزيرة صقلية وجزيرة رسدينية

صعدت مسـرية الفتوحـات اإلسـالمية إىل ) هـ125 - 105(هشام بن عبد امللك ويف خالفة 

 أمري خراسان ما وراء النهـر بـالد ، القرسيالـلـهبد فقد غزا أسد بن ع. أبعد غاياتها وبلغت األوج

وغزا الحجاج بن عبد امللك بن مروان بالد الخزر وأرمينية وبالد الالن وفرض عليها . الصغد والرتك

 هــ خلفـه يف 112 وملا استشهد سـنة ،ينية غزو بالد الخزرأمري أرمالجراح الحكمي  وتابع ،الجزية
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 .  ووطد الحكم اإلسالمي فيها)قزوين(فغزا أقاليم بحر الخزر مروان بن محمد اإلمارة 

 ثـم ،ري فيها وفتح عددا من بلدانهاويف بالد السند توغل الجنيد بن عبد الرحمن امل

ويف بـالد . توقف الفتح حتى أيام الغزنويني يف أواخر القرن الرابع والقرن الخامس الهجـري

) بوردو(استوىل عىل مدينة  جنوبها الغريب و،أمري األندلسعبد الرحمن الغافقي، الغال غزا 

يف معركـة ضـارية ) بواتيـه(و ) تـور(بني مـدينتي ) شار مارتل(ثم صعد شامال والتقى مع 

 بسـبب انشـغال ،استشهد فيها عبـد الـرحمن وهـزم جيشـه) م732 -هـ 114(جرت سنة 

 واستـشـهد مـعـه يف تـلـك املعرـكـة كـثـري ـمـن ،الجنـد بحامـيـة الغـنـائم الـتـي ـكـانوا غنموـهـا

 . )بالط الشهداء( حتى أطلق عىل تلك املعركة ،املسلمني

 -البشـكنس ( فغزا بـالد ،عبد امللك بن قطن وخلف عبد الرحمن يف إمارة األندلس 

 جيشا بقيادة حبيب بن ،أمري إفريقية بن الحبحاب الـلـهعبيد ويف إفريقية وجه ). الباسك

 ويف البحـر املتوسـط ،)السنيغال(أيب عبيدة الفهري ففتح بالد السوس وغزا أرض السودان 

و ) ـسـاردينية( بقـيـادة حـسـان ـبـن محـمـد ـبـن أيب بـكـر جزـيـريت ،ـغـزا األـسـطول اإلـسـالمي

 وتوجه أسطول آخر بقيـادة حبيـب بـن أيب عبيـدة الفهـري ومعـه ابنـه عبـد ،)كورسيكا(

هـ والتحم مع األسطول البيزنطي يف معركـة هـزم 122سنة ) صقلية( فغزا جزيرة ،الرحمن

 ، وكان يف نية حبيب أن مييض يف الفتح حتى يستويل عىل الجزيرة كلهـا،فيها هذا األسطول

ويف جبهـة الـروم اسـتمرت . اضطرته إىل العودةميرسة املدغري غري أن ثورة الرببر بزعامة 

 . كشأنها يف عهد الخلفاء السابقني،غزوات الصوائف و الشوايت

 وفيهـا امتـدت رقعـة ،تنتهـي املرحلـة املروانيـة األوىلهشام بن عبـد امللـك وبوفاة 

 ،الدولة اإلسالمية من أسبانيا والبحر األطليس واملغرب األقىص إىل حدود بالد الهند والصـني

 وقـد اعتـرب الخلفـاء األمويـون حـدود الـبالد. ومن بحر الخزر وأرمينية إىل املحيط الهندي

 مـا دام الجهـاد مفروضـا عـىل ،املفتوحة بدايات لفتوحات مستمرة ال تنتهي عنـد حـدود

 . وما دامت الغنائم تدفع املجاهدين ملتابعة الجهاد،املسلمني لنرش رسالة اإلسالم
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 وفيهـا ،تبدأ املرحلة الثانية واألخرية مـن الفـرتة املروانيـةهشام بن عبد امللك وبعد 

:  كانت مدة خالفتهم ست سنوات وهم،وقد توىل الحكم أربعة خلفاء. توقفت الفتوحات

 و مروان بن ، وأخوه إبراهيم،الوليد بن يزيد بن عبد امللك ويزيد بن الوليد بن عبد امللك

 وشـغلت ،خالفـة الثالثـة األول بضـعة أشـهرومل تتجاوز مدة . محمد بن مروان بن الحكم

 وقد أمضاها يف قمع الفنت والثـورات الداخليـة ،)هـ132 - 127(خالفة األخري املدة الباقية 

 عىل ما أويت مـن صـرب وشـجاعة وإقـدام مـن ، ومل يتمكن،التي أحاطت به من كل جانب

 وانطـوت ،األمويـة وبـه ختمـت حيـاة الدولـة ، وانتهى مصريه بقتله بيد العباسيني،كبحها

  . يف تلك الرقعة الواسعة من األرض،رايتها التي انترشت يف ظلها راية اإلسالم
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 أسباب سقوط الدولة األموية: 

رصاعات القصور عىل السلطة و جعل والية العهد ألكرث من واحد وما ولد هـذا  :أوال

 .وأطمع فيها الثائرين عليها، أضعف الحكومة املركزية، األمر من رصاع عىل امللك

   . أثر العصبية القبلية يف الرصاع عىل امللك:ثانيا

ظهر أثر هذه العصبية بعد وفاة يزيد بن معاوية بن أيب سفيان وتخيل ابنه معاويـة 

 حـني رشـح نفسـه مروان بن الحكـم فقد نرصت قبيلة كلب اليامنية ، عن الخالفة) الثاين(

وكان يدعو لعبد ، الشام زعيم القيسية يف ، وقاتلت معه الضحاك بن قيس الفهري،للخالفة

 وقتـل ،هـ بسواعد الكلبيني64سنة ) مرج  راهط(وانترص مروان يف وقعة .  بن الزبريالـلـه

ن بعدها تأصلت العـداوة بـني اليامنيـة و  وم،الضحاك بن قيس يف املوقعة وهزم القيسية

 وظل اليامنية حلفاء بني أمية حتى خالفة الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد ،)املرضية(القيسية 

 .امللك حني ثار عليه يزيد بن املهلب بن أيب صفرة زعيم اليامنية

وقد انضـم . وقد رست العصبية القبلية بني اليامنية و القيسية إىل األندلس وخراسان

 .نرص بن سيار ومالوا مع أيب مسلم الخراساين ضد ، يامنية إىل املعارضة يف النهايةال

 الـذي أضـعف ، من هذا الرصاع القبيل، القائم بالدعوة العباسية،وقد أفاد أبو مسلم

 .  الدعوة العباسية وكان من أسباب انتصارهاالحكم األموي يف مقاومة

  بذخ الخلفاء واألمراء وإرسافهم ً:ثالثا

 بـرزت مظـاهر ،ملا آلت الخالفة إىل بني أميـة وتحولـت إىل ملـك مـوروث

وـقـد أفاـضـوا عطاـيـاهم ـعـىل . املـلـك يف الـبـذخ ـلـدعم ملكـهـم واكتـسـاب اـلـوالء

 والشعراء يومئذ ،اع عنهم لتنطلق لهواتهم مبدحهم ونرش مآثرهم والدف،الشعراء

  واتخـذوا أبهـة امللـك يف ،واتبعوا سياسة البذخ واإلنفاق. وسيلة الدعاية واإلعالم
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 ومـنهم مـن ،و واملجـونالـلــهوقد مال بعضهم إىل حيـاة . مظهرهم وملبسهم ومجالسهم

 .أرسف ورويت عنه حكايات وأخبار تخرج عن نطاق الدين واألخالق

ملـا يف بعضـها مـن اإلغـراق يف ، يف صـحة هـذه الحكايـاتومن املؤرخني من يطعـن 

 تتمـة لحملـة ، ويرى أنها وضـعت يف الـعرص العبـايس األول للتشـهري ببنـي أميـة،املبالغة

ولكن الثابت أن تحـول الخالفـة إىل ملـك . التنكيل بأحيائهم وأمواتهم بعد سقوط دولتهم

 . لوك وما تحتويه قصورهمأدخل عىل نظام الحكم كل لوازم فساد امل، منذ ذلك العهد

 جور العامل وظلمهم  ً:رابعا

 وقيض  فيهـا ، وقد كلفـت الدولـة نفقـات باهظـة.واجه األمويون ثورات وفنت كثرية

وكان موطن هذه الفنت والثورات العـراق والجزيـرة وخراسـان ثـم . آالف القتىل والشهداء

 . األقاليم من أشد الرجال قسـوةوقد اختار خلفاء بني أمية والة لهذه. أفريقيةانتقلت إىل 

 وابـن ،ف الثقفـي والحجاج ابن يوس، بن زياد الـلـهعبيد  وابنه ،زياد بن أبيه وكان منهم 

 . .أخيه عمر بن يوسف الثقفي

وقد منحهم الخلفاء السلطة املطلقـة لقمـع هـذه الثـورات والفـنت وفـرض الطاعـة 

 فكانوا هم ومن كانوا يولونه من األعامل يف والياتهم ينكلون مبن يقـع يف قبضـتهم ،بالقوة

 . األموالوكان من وجوه الظلم القتل بالشبهة ومصادرة. من الثائرين و العصاة

  اإلخالل مببدأ املساواة بني العرب واملوايلً:خامسا

كان مبدأ املساواة الذي أعلنه اإلسالم الدافع القوي إلقبـال شـعوب الـبالد املفتوحـة 

 وقد قام بينهم وبـني املسـلمني والء متبـادل فعرفـوا باسـم ،عىل الدخول يف الدين الجديد

 وما روي مـن ، ما ورد يف القرآن الكريم، العرب وقد ضمن لهم مبدأ التساوي مع،)املوايل(

 الـلــهوقد طبق هذا املبدأ يف عهد الرسول صـىل ،  عليه وسلمالـلـهأحاديث الرسول صىل 

وسـلامن صـهيب الرومـي  فلم يكن هناك متييـز بـني ،عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين

 .  مهام عال نسبه، وبني أي مسلم عريب،الفاريس و بالل الحبيش
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 نقضوا هذا املبدأ وتعصبوا للعرب ووضعوا املوايل يف درجة أدىن ،وملا توىل الخالفة بنو أمية

 .  أما العليا فللعرب،يف الحقوق والواجبات وكان يعهد إليهم باألعامل الدنيا

 فرض عـامل األقـاليم ، الدولة بسبب الحروب وقمع الثورات والفنتوملا كرثت نفقات

 ، خالفـا ألحكـام اإلسـالم، كام فرضوا الخراج عىل أراضيهم،الجزية عىل من أسلم من املوايل

 .  وألزمته بدفع العرش بدال من الخراج،التي قضت بإعفاء من أسلم من املوايل من الجزية

يل إىل التحاق املوايل بأحزاب املعارضة مـن علويـة وقد أدى التمييز بني العرب واملوا

 وهـي ،كـام أدى إىل ظهـور فكـرة الشـعوبية،  ودعم ثوراتهم عىل الحكم األمـوي،وخوارج

 .  لقوميتهم وتقاليدهم والتفاخر بها والحط من شأن العرب، وخاصة الفرس،إحياء املوايل

إليها الـدعوة الرسيـة  يضاف ،تلك هي األسباب التي أدت إىل سقوط دولة بني أمية

 وانضـم إلـيهم ،التي اختطها بنـو العبـاس ووجهـوا دعـاتهم لنرشهـا يف العـراق وخراسـان

  .العلويون وشيعتهم ومعهم املوايل وتوحدت صفوفهم يف مقاومة الحكم األموي

 : وقد أورد املسعودي ما قاله شيخ من شيوخ بني أمية يف أسباب سقوط دولتهم

 فيئسـوا مـن ، فظلمنـا رعيتنـا، تفقـد مـا كـان تفقـده يلزمنـالقد شغلنا بلذاتنا عن(

 فخلـت ، و تحومل عىل أهل خراجنا فتخلوا عنا وخربت ضـياعنا،إنصافنا ومتنوا الراحة منا

 وأخفـوا ، وأمضـوا أمـورا دوننـا، ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم عىل مرافقنـا،بيوت أموالنا

هم لنـا واسـتدعاهم أعادينـا فتضـافروا معهـم  فزالت طاعت، وتأخر عطاء جندنا،علمها عنا

 وكان استتار األخبار عنـا مـن أوكـد ، وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا،عىل حربنا

 . )أسباب زوال ملكنا

ويضيف املسعودي عىل هذه األسـباب إثـارة روح العصـبية القبليـة بـني 

 هام عـىل األخـرى  وافتخار كـل مـن،)عرب الشامل والجنوب(اليمنية والقيسية 
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 فنتج عن ذلك تعصب القيسية ملروان بـن محمـد وانحـراف ،وادعاؤها مبا لها من املناقب

 وانتهى األمر إىل انتقال الدولـة عـن بنـي أميـة إىل بنـي ،اليمنية عنه إىل الدعوة العباسية

 . هاشم

عمر بن عبد وقد تخلل دولة بني أمية محاولة لإلصالح قام بها أمري املؤمنني الراشد  

 ومـا ،ِّأن يقوم يف خالفته ما اختل من سياسة أسالفهعمر بن عبد العزيز ؛ فقد أراد العزيز 

فـألزم ،  عـنهامالـلــهريض عمـر بـن الخطـاب  وأن يتأىس بسياسة جـده ،ء من سلوكهمسا

رجال الدولة بالتقشف واستبدل بعامل الواليات عامال اختارهم من أهل التقـوى واألمانـة 

ما اغتصبه الوالة وأصحاب النفوذ من أموال إىل بيت املال إن  ورد جميع ،والعلم و الرشع

 وتألف قلـوب العلـويني ، وإىل أصحابها إن كانت من أموال األفراد،كانت من أموال الدولة

 .وأخـذ الخـوارج باملنـاظرة وحجهـم فيهـا . عنـهالـلــهعيل بن أيب طالب ريض ومنع سب 

وأصلح السياسة الرضائبية فمنع أخذ الجزية التي كان يأخذها عامل الواليـات مـن أهلهـا 

 .  ومنع فرض الخراج عىل أرايض من أسلم منهم،بعد إسالمهم

 أرسـل محمـدا الـلــهإن ( : أجـاب،وملا قيل لعمر إن هذا اإلصالح يرض مبوارد الدولة

وقد أجرى إصالحات إدارية وماليـة أخـرى . )عليه وسلم هاديا ومل يرسله جابيا الـلـهصىل 

وقـد رفعتـه تقـواه وورعـه إىل ، مل يكتمل تنفيذها لقرص مدة خالفته وهي سـنتان ونيـف

خامس الخلفاء الراشدين وقيل إن بنـي أميـة دسـوا ،  وعده كثري من السلف،مرتبة سامية

 .وأنه هم أن يعيد األمر شورى بني املسلمني، تصبوهله السم النتزاعه منهم كثريا مام اغ

 .تقييم عهد بني أمية: 

 فال ينكـر أنهـا كانـت أول ،مهام قيل يف األسباب التي أدت إىل سقوط الدولة األموية

 وأنها هي التي نرشته يف الرقعـة الواسـعة مـن العـامل التـي متتـد مـن ،دولة عاملية لإلسالم

إىل ) قزوين( ومن البحر األسود وبحر الخزر ،الهند والصنيساحل البحر األطليس إىل حدود 

 ، وكـان عرصهـا بفضـل العـرب واملسـلمني، دول اإلسالم، وأنها كانت أقوى،املحيط الهندي

 .  وأشدها نشاطا وحيوية، وقوة يف الكفاح،أكرث العصور اإلسالمية قدرة عىل الجهاد
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عوب أخـرى كانـت تتقـدمهم يف  مع شـ، يف البالد املفتوحة،ويف عهدها تالقى العرب

 واـسـتطاعوا أن ، فـتـأثروا بثقاـفـاتهم وتقالـيـدهم ونظمـهـم،الحـضـارة وتـفـوقهم يف املعرـفـة

 . يتمثلوها وأن يضفوا عليها روحا إسالمية

 كام اتسمت ،واتسمت الحياة العلمية بتدوين الحديث والتفسري و املغازي واألخبار

واتسـمت الحيـاة الثقافيـة . يـاة املتطـورةبنمو الفقـه واسـتيعاب تطبيقاتـه لحاجـات الح

 . بدراسة املذاهب الفلسفية والالهوتية ومناظرة أصحابها

خالـد بـن  وكـان ،كذلك اتسمت الحياة الثقافية باألخذ بعلوم اليونان يف الطب والكيميـاء

واتسـمت . بن معاوية بن أيب سفيان أول من اهـتم بنقـل تلـك العلـوم إىل اللغـة العربيـةيزيد 

 وخاصة بعد أن سيطر األسطول الحريب عـىل رشقـي ،الحياة االقتصادية بنشاط التجارة واتساعها

هــ وبسـط سـيادة 34 يف أعقاب املعركة الحربية املعروفة بذات السـواري سـنة ،البحر املتوسط

 فكانـت السـفن ، واتسـع نشـاط التجـارة بعـد فـتح إفريقيـة واألنـدلس،مية عليهاالدولة اإلسال

 ،وإيطاليا وصـقلية وكريـت و رودوس وقـربصبيزنطة التجارية متخر يف البحر وتسعى بني مواين 

 .  عىل الرغم من استمرار الغزوات البحرية التي كانت تشنها عىل تلك البالد،تتجر معها

 ، فكانت القوافل تعرب الطـرق الربيـة إىل الهنـد والصـني،كذلك نشطت التجارة الربية

بخارى وبالد الخزر وتحمل تجارتها من تلـك سمرقند وتسلك بالد إيران وما وراء النهر إىل 

واتسـمت الحيـاة الزراعيـة بتـوفري األيـدي العاملـة املجلوبـة مـن إفريقيـة . البالد وإليهـا

 . جنويب العراقالسواد الستصالح أرايض 

ت الحياة العمرانية ببناء املساجد الفخمة والقصـور الشـاهقة واملستشـفيات واتسم

ففـي . وببناء املدن ودور الصناعة املعدة لبناء السفن التجارية والحربيـة) البيامرستانات(

هــ ويف 50بـن نـافع سـنة عقبـة بناهـا القـريوان نيت مدينة بمعاوية بن أيب سفيان عهد 

 .عكاعهده بنيت دار الصناعة يف 

وبـدئ ببنـاء القـدس بنيت قبة الصخرة يف عبد امللك بن مروان ويف عهد 

  وبنيـت مدينـة ،هــ74والحـرم املـيك سـنة  وأعيد بناء الكعبة ،املسجد األقىص
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حسـان بـن الـنعامن  تـوىل بناءهـا ،وأقيمت فيها دار لصناعة السفن -تونس  - )القريوان(

لثقفـي أمـري بناهـا الحجـاج بـن يوسـف اواسـط هـ وبنيـت مدينـة 82أمري إفريقية سنة 

الوليد بن عبـد امللـك  ويف عهد ،والبرصةالكوفة هـ لتكون وسطا بني 83 - 82 سنة ،العراق

 وجدد بناء الحرم النبوي مع توسـيعه ،هـ96 - 87اكتمل بناء الجامع األموي بدمشق سنة 

 .  وبنيت القصور الصحراوية،ه بالفسيفساءوتزيين

واهتم الوليد باملرافق العامة من إصالح الطرق وحفر اآلبار يف طريق الحـج وإنشـاء 

 ،البيامرـسـتانات للـمـرىض وبـنـاء دور خصـصـت للمـجـذومني وأـخـرى للعمـيـان واملقـعـدين

 . وأجرى الخليفة عليها أرزاقا

 وبنـى ،هــ97سـنة حلـب بنـي الجـامع األمـوي يف سليامن بن عبـد امللـك ويف عهد 

ويف سـنة .  وفيهـا بنـى القصـور والجـامع،بفلسـطنيالرملة سليامن وهو ويل للعهد مدينة 

 بـن الـلــهعبيـد وبنـى الرقـة قرص الرصافة بالقرب مـن هشام بن عبد امللك هـ بنى 109

حران مدينة مروان بن محمد هـ بنى 127 ويف عام ، جامع الزيتونة،أمري إفريقيةالحبحاب 

 ليك يسهل عليه مراقبة ما يجري ،والعراقالشام لتكون عاصمة مؤقتة له بني املوصل قرب 

 . فيهام

عبد امللك بـن  فقد عرب ،وإىل جانب النشاط العمراين متت إصالحات مالية وإدارية

 وكـان األقبـاط يف مرص يصـنعونه ويتوجونـه باسـم ، وهـي ورق الـربدي،القراطيسمروان 

َقْل هو ( فأمر عبد امللك أن يستبدل اسم املسيح بـ ،املسيح ُ ٌ أحدالـلـهُ َ َ( 

 ورضب ، اإلسـالمكذلك رضب عبد امللـك السـكة ورضب الـدنانري الذهبيـة ألول مـرة يف

هــ نقـل 81ويف سنة .  الدراهم الفضية املنقوشة ووضع لها الوزن،أمري العراقالحجاج الثقفي 

فقد نقل الديوان من الحجاج الثقفي  وكذلك فعل ،عبد امللك الديوان من الرومية إىل العربية

هـ فقد 86 بن عبد امللك بن مروان أمري مرص سنة الـلـه ومثله فعل عبد ،الفارسية إىل العربية

  فنقل ديـوان ،أمري إفريقيةحسان بن النعامن  وتأىس به ،نقل الديوان من القبطية إىل العربية
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ويعترب رضب السكة وتعريب الـدواوين تأكيـدا لكيـان الدولـة املـايل . إفريقية إىل العربية

 . واالقتصادي

 فلعـل ذلـك مـا كانـت تقتضـيه ،وإذا كان يؤخذ عىل دولة بني أمية الظلـم والجـور

 ومن املتعصبني ، كانوا من األشداء يف نضالهم، وخاصة أن الخارجني عليها، الحرجةالظروف

 .. لعقائدهم

 ، واندلعت يف عدة جبهـات،وقد رأينا أن الثورات والفنت قد أحاطت بدولة بني أمية

 .  وفيه ظهر الخوارج الثائرون عىل نظام الحكم، ثم أضحى مقرا للشيعة،وخاصة يف العراق

  السلطان يف العرص األمويظاهرة علامء:  

فقد استتبع تحول نظام الحكم اإلسالمي من الخالفة إلىل امللك عىل ، كام ذكرنا سالفا

من مثل ما ألف عرب التاريخ من فسـاد ، أن تظهر توابع النظام املليك وأركانه، يد بني أمية

 وهكـذا ).وان األعـ– الكـاهن –الحـاكم (وقيام نظام السلطة عىل أسسها الثالثـة ، القصور

ظهرت طائفة علامء السلطان ألول مرة يف تاريخ املسلمني لتزين مجـالس األمـراء وأبـواب 

 ..وتلحق باملأل، السالطني

فقد انربى من أمئة الهدى من وقف لهذه الفئة باملرصاد ، ولقرب العهد بخري القرون

لتاريخ اإلسالمي  وقد حفظ لنا كتب ا.واستعىص عىل ملوك الجور الذين تدرجوا يف الفساد

 ..منذ ذلك العهد تراثا رائعا من مواقف علامء الحق وأمئة الهدى

جـاء يف   (: ومن ذلك ما قاله اإلمام الحسن البرصي يوبخ أولئك املتزلفني عىل أبواب األمراء

حـدثنا فضـيل بـن جعفـر قـال خـرج .. . روى أبو نعيم يف الحلية حـدثنا:كتاب سري أعالم النبالء

تريـدون !  ما يجلسـكم هـا هنـا ؟ :د  ابن هبرية فإذا هو بالقراء عىل الباب فقالالحسن من عن

 بـني الـلــهفـرق . . تفرقـوا. ما مجالستهم مجالسـة األبـرارالـلـه أما و.الدخول عىل هؤالء الخبثاء

  فـضـحتم .وـجـززتم ـشـعوركم، و ـشـمرتم ثـيـابكم،  ـقـد ـفـرطحتم نـعـالكم.أرواحـكـم وأجـسـادكم
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 ولكـنكم رغبـتم . لو زهدتم فيام عندهم لرغبوا فيام عنـدكمالـلـه و.ـهالـلالقراء فضحكم 

 .) من أبعدالـلـه أبعد .فيام عندهم

  : العظيمالـلـهوصدق  ،كان هذا رسد لبعض أخبار بني أمية وعهدهم

 َتلك أمة قد خلت لها ما كَسبت ولكم ما كَسبتم وال تسألون عام ك َّ ْ َْ َ َ ْ َ َُ َ َُ ْ ََ َ َُّ َ َ َ َ ْْ ْ َْ َ َ ٌ ُ َانوا يعملونِ ُ َ ْ َ ُ 

 ). 134:البقرة(

 ):هـ656-132(الدولة اإلسالمية أيام الخالفة العباسية

 انتقال الخالفة إىل بني العباس: 

انتقلت الخالفة إىل بني العباس بعد نجاح الدعوة الرسية التي أطلقها دعاتهم منـذ 

 الـدعوة التـي وفيهـا انكشـف رس، هـ132حتى سنة خراسان بداية السنة املئة للهجرة يف 

 عليه وسـلم يـرىض عنـه الـلـهكان ظاهرها الدعوة الختيار خليفة من بيت آل النبي صىل 

 ثم تبني أنها كانـت . إمعانا يف الكتامن،)الرضا من آل محمد( وكان يطلق عليها ،املسلمون

 . تخفي الدعوة لبني العباس

أبـو العبـاس لكوفـة اهــ دخـل 132ويف يوم الجمعة الثاين عرش من ربيع األول سنة 

 وألقـى يف أهـل ، بن عباس وبويع يف مسجدهاالـلـه بن محمد بن عيل بن عبد الـلـهعبد 

 . بني فيه حق بني العباس يف الخالفة ولقب بالسفاح،خطاباالكوفة 

وأخـذ . ومن ذلك اليوم طوي علم بني أمية األبيض وارتفع علم بني العبـاس األسـود

 العبايس يطـاردون بنـي أميـة بعـد الـلـه ولدا عيل بن عبد  وصالحالـلـهعام السفاح عبد 

 فنبشوا قبـور .مبرص وقتله) بوصري(آخر خلفائهم والقبض عليه يف مروان بن محمد هزمية 

وأثخنـوا بجمـع كبـري مـن بنـي أميـة يف  .وأحرقوا ما تبقى من رفاتهـادمشق بني أمية يف 

 وسـبحان . وتشتت مـن نجـا مـنهم يف اآلفـاق)فطرس(فلسطني فقتلوهم عىل شاطئ نهر 

  .ويعز ون يشاء ويذل من يشاء، الذي يؤت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء
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  :النتائج التي ترتبت عىل انتقال الحكم إىل بني العباس

 :  بني العباس النتائج التاليةترتب عىل انتقال الحكم إىل

 .إىل العراقالشام  نقل العاصمة من :أوالً

 وربـط التجـارة الربيـة ببغـداد والبحريـة ، انتقال النشاط التجـاري إىل العـراقً:ثانيا

 . بالبرصة

ثـم الـرتك عـىل نيـل ، قيام رصاع بني أرشاف العرب وأرشاف املوايل مـن الفـرس ً:ثالثا

مـام أدى لسـقوط الدولـة يف نصـفها الثـاين ، املوايل بهذه املناصـب وإيثار ،مناصب الدولة

  .تحت إدارتهم كليا

اشتداد مقاومة الناقمني من العلويني والخـوارج وتـوايل ثـوراتهم عـىل الحكـم  ً:رابعا

  : وانشغال الدولة بقمعها مام أدى إىل،العبايس

 موقـف الدولـة  وهو-توقف الفتوحات وتحول الدولة العباسية من موقف الهجوم  .أ 

 ،واعتبار الحدود التي وصل إليها األمويون يف فتوحـاتهم،  إىل موقف الدفاع-األموية 

حدودا نهائية والوقوف عندها واالكتفاء بالدفاع عنها عىل الحدود مع الروم غربا أو 

  .الرتك رشقا

عـرتاف  مام اضطرها إىل السـكوت واال،عجز الدولة عن ضبط الحكم يف الواليات اإلفريقية .ب 

 كام . مام أظهر الدول املستقلة،بحالة راهنة قضت بانتزاع بعض األقاليم من سيادة الدولة

 حني انتزع ،فعل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك األموي امللقب بالداخل

عبد هـ يف عهد 300هـ وأقام فيها إمارة مستقلة تحولت إىل خالفة سنة 138األندلس سنة 

 وإقامتـه ،هــ169سنة ) فخ( بعد نجاته يف وقعة ،وكام فعل إدريس األول ،الرحمن النارص

إىل ) تـونس( كذلك أدى اخـتالل األمـور يف املغـرب األدىن ،يف املغرب دولة علوية مستقلة

 وإنشـائه دولـة بنـي ،هــ184عليه ومنحه االستقالل الذايت سنة إبراهيم بن األغلب تولية 

ـب ـو املرشق،األغـل ـة نـح ـة األدارـس ـداد دوـل ـول دون امـت ـدول .  لتـح ـذه اـل ـب ـه  وإىل جاـن

  نشـأت يف إفريقيـة إمـارات ،لعباساملستقلة التي انفصلت سياسيا وإداريا عن دولة بني ا
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أبـو القاسـم سـمغو سـنة ) سجلامسـة(مستقلة كإمارة بني مـدرار التـي أنشـأها يف 

سـنة ) تـاهرت(يف عبـد الـرحمن بـن رسـتم  واإلمارة الرستمية التي أنشـأها ،هـ155

 .  وكانت كال اإلمارتني تدينان مبذهب الخوارج،هـ160

 مكافأة لهم لقيامهم ،تخصيص بعض الوالة بإقليم من أقاليم الدولة استقالال ً:خامسا

إمـارة خراسـان بـإقليم طـاهر بـن الحسـني بتخصـيص املـأمون  كـام فعـل ،بخدمة الدولة

 . وذلك مكافأة له للتغلب عىل أخيه األمني،مستقلة يتوارثها أبناؤه من بعده

 بحسب القوة والضـعف ،وميكن تقسيم  مرحلة الخالفة العباسية إىل ثالثة أطوار 

  :وهي

 م861-750/  هـ 247 -132 (: طور القوة والعرص الذهبي: األولالطور(. 

 247( : طور الضعف والتفتت وتسلط القادة األعاجم من الفرس والـرتك :الطور الثاين- 

 )م1094 -  861/    هـ 487

 هــ 656-487( : طور اإلنهيار والغزو الخـارجي مـن الصـليبيني والتتـار :الطور الثالث /

 )م1258 - 1094

 :لفاء العباسيون يف بغدادالخ

  :الطور األول

   . هـ136 - 132/   م 754 - 750 :أبو العباس السفاح -1

    . هـ158 - 136/  م 775 -754:  أبو جعفر املنصور -2

 .  ـه169 -158/  م 785 - 775 :محمد املهدي بن أيب جعفر املنصور -3

    . هـ170 -  169/  م786  - 785:  موىس الهادي بن محمد املهدي -4

    .  هـ-193 170/  م 809 - 786  :هارون الرشيد بن محمد املهدي -5

     . هـ198 - 193/   م 813  -809  ).قتل (:األمني بن هارون الرشيد -6
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  . هـ218 -198/   م 833  -813:  املأمون بن هارون الرشيد -7

 .   ـ ه227 - 218/   م842 833 -  : بن هارون الرشيد الـلـهمحمد املعتصم ب -8

   . هـ232- 227/  م847 - 842:  الـلـه بن املعتصم بالـلـههارون الواثق ب -9

  هـ  247- 232/  م861- 847)  قتل (:الـلـه بن املعتصم بالـلـهجعفر املتوكل عىل  -10

  :الطور الثاين

    . هـ248 - 247/  م862 -861) قتل( :الـلـه بن املتوكل عىل الـلـهاملستنرص ب -11

   . هـ252 248/  م866- 862) قتل(: الـلـه بن املعتصم بلـهالـاحمد املستعني ب -12

   . هـ255- 252/ م 870- 866)  قتل( :الـلـه بن املتوكل عىل الـلـهاملعتز ب -13

  . هـ256 -255/ م 870- 870)  قتل( :الـلـهمحمد املهتدي بن الواثق ب -14

 .    هـ279 256 / م892- 870:  بن املتوكلالـلـهاحمد أبو العباس املعتمد عىل  -15

 279/ م 902- 892  :الـلـه بن املوفق بن املتوكل عىل الـلـهاحمد أبو العباس املعتضد ب -16

 . هـ289-

   . هـ295 - 289/  م 908- 902:  الـلـه بن املعتضد بالـلـهعيل املكتفي ب -17

 م 932 - 908 )خلع مرتني ثم قتل( :الـلـه بن املعتضد بالـلـهجعفر أبو الفضل املقتدر ب -18

   . هـ320 - 295/

  . هـ296/ م 909) ! ويل الخالفة يوما واحدا( :الـلـه بن املعتز الرايض بالـلـهعبد  -19

     . هـ322 - 320/ م 934 -932  :الـلـه بن املعتضد بالـلـهمحمد القاهر ب -20

 .   ـ ه329- 322/ م 940- 934:   بن املقتدرالـلـهاحمد أبو العباس الرايض ب -21

   . هـ333 - 329/ م 945- 940 :الـلـه بن املقتدر بلـلـها ابراهيم املتقي ب -22
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) سملت عيناه وسجن حتى مات( : بن املكتفيالـلـه أبو القاسم املستكفي بالـلـه عبد  -23

    . هـ334 - 333/  م946 - 945! 

   . هـ363 - 334/ م 974 - 946 ! )خلع نفسه( : املطيع هلل ابن املقتدر -24

 .ـ ه381 - 363/ م 991- 974 :ع هلل بن املطيععبد الكريم أبو بكر الطائ -25

/  م 1031- 991: الـلــه بن األمـري اسـحق بـن املقتـدر بالـلـهاحمد أبو العباس القادر ب -26

     .هـ422 - 381

 467 - 422/   م1075- 1031  :الـلـه بن القادر بالـلـه أبو جعفر القائم بأمر الـلـهعبد  -27

 .هـ

ـد  -28 ــهعـب ـأمر الــل ـ املقـتـدي ـب ـأمر ـهالــل ـائم ـب ـد الـق ــه حفـي ـه( :الــل ـاه ـمـات قبـل                      )الن أـب

  . هـ487 - 467/ م 1094 -   1075

    :الطور الثالث

 512 - 487/ م1118- 1094 :الـلـه بن املقتدي بأمر الـلـهاحمد أبو العباس املستظهر ب -29

    .هـ

 1135 - 1118 )قتله الباطنيون( :الـلـه بن املستظهر بالـلـهأبو منصور فضل املسرتشد ب -30

      . هـ529  -512/ م 

)                         خلعـه السـلطان مسـعود (:الـلــه بـن املسـتظهر بالـلــهأبو جعفر املنصـور الراشـد ب -31

   . هـ530 - 529/ م 1136 - 1135

  .   هـ555 - 530/ م 1160- 1136 :الـلـه بن املستظهر بالـلـهمحمد املقتفي ألمر  -32

 . هـ566 -555/ م 1170- 1160  :الـلـه بن املستظهر بالـلـهيوسف املستنجد ب -33

 - 566/ م 1180  - 1170:  الـلـه بن املستنجد بالـلـهأبو محمد الحسن املستيضء بأمر  -34

 .      هـ575
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   . هـ622 575/  م 1225 - 1180:  الـلـه بن املستيضء بأمر الـلـهالنارص لدين  -35

 - 622/  م 1226- 1225:  الـلــه بن النـارص لـدين الـلـه الظاهر بأمر أبو النرص محمد -36

   . هـ623

 - 623/ م 1242 - 1226  :الـلــه بن الظـاهر بـأمر الـلـه أبو جعفر املنصور املستنرص ب -37

     . هـ640

 - 1242)  قتلـه التـرت( :الـلــه بـن املسـتنرص بالـلــه املستعصـم بالـلـه  أبو احمد عبد  -38

 . هـ656 640/ م 1258

 الفتوحات يف عهد الدولة العباسية: 

 ،وقفت الدولة العباسية عند الحدود التي انتهت إليها الدولة األموية قبـل سـقوطها

 ،وما جرى يف عهد الدولة العباسية إمنا كان إخضاعا ألقاليم انتقضت عليهـا وتـم إخضـاعها

وانتقـاض ، هــ134سـنة  كانتقـاض بعـض نـواح فـيام وراء النهـر ،فكأمنا فتحت من جديد

وقد ، هـ167سنة جرجان وانتقاض ، هـ152سنة سجستان وانتقاض ، هـ142سنة طربستان 

 . كانت هذه االنتفاضات ثورات عىل الحكم العبايس أو متردا عليه قمعت بشدة وعنف

الثـغـور وـقـد اـسـتمرت ـغـزوات الـصـوائف يف جبـهـة اـلـروم واـقـترصت ـعـىل حامـيـة 

هــ وتوقفـت بعـد 191هـ حتـى عـام 142 وتتابعت من عام ،مية الجزرية والشا،اإلسالمية

 وما تبعهـا ، من أجل الخالفة، بسبب الحرب األهلية بني األمني واملأمون،215ذلك إىل عام 

 وكـان آخرهـا الحملـة ،وملا استقر امللك للأممون اسـتأنف حمـالت الصـوائف. من أحداث

، وفيها تـويف تلـك السـنة، طرسوسهـ وتوقف بها عند مدينة 218التي قادها بنفسه سنة 

فحمـل ، بعد أن أمر أن يحمل إليه اإلمام أحمد بن حنبل ليمتحنه يف مسألة خلـق القـرآن

 الــلــهأن ال يجمـعـه ، وـقـد اـشـتهر أن اإلـمـام دـعـا رـبـه يف الطرـيـق، إلـيـه يف أـغـالل ثقيـلـة

 !. وأعيد اإلمام إىل بغداد ، فجاء خرب وفاته وهم يف الطريق، باملأمون
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. اإلسالمية هدفا لغارات الـرومالثغور  وأصبحت ،قفت حمالت الصوائف بعد ذلكتو

واقرتبـوا مـن ) شمشـاط(الجزرية وبلغـوا مدينـة الثغور هـ أغار الروم عىل 243ففي سنة 

) أنطاكيـة(الشامية مـن جهـة الثغور هـ عىل 245كام أغاروا سنة )  ديار بكر-آمد (مدينة 

، عـيل بـن يحيـى األرمينـي: ادها قائدان شـهريان وهـامومل تفلح حمالت الصوائف التي ق

 . يف صد غارات الروم واستشهد االثنان يف عراك معهم. األقطعالـلـهوعمر بن عبد 

عىل أننا ال بد أن نشري إىل ثالث حمـالت عسـكرية ضـخمة توجهـت إىل بـالد الـروم 

 :وكانت حمالت تأديبية

وفيهـا بلـغ هـارون الرشـيد ادة ابنـه هـ بقيـ165 وجهها الخليفة املهدي سنة :األوىل

 .وعقدت معه صلحا مع جزية سنوية مجزية) إيرين(فهادنته امللكة القسطنطينية 

 (هــ  عنـدما نقـض اإلمرباطـور187قادها الرشيد بنفسه وهو خليفـة سـنة : والثانية

فكتـب لـه الرشـيد عـىل ، وأرسل رسالة حادة للرشيد،   الهدنة)إيرين(الذي خلف)  قفورن

من أمري املؤمنني هارون الرشيد إىل نقفور كلب الروم ؛ أتاين كتابك يا ابـن ( :ظهرها مجيبا

 ).!!والجواب ما ترى ال ما تسمع ! الفاجرة 

 .عه هدنة جديدةوعقد م) نقفور( فصالحه اإلمرباطور ، ثم غزاه وانترص عليه

هـ انتقاما من 223 بنفسه سنة  الـلـهاملعتصم ب الحملة التي قادها الخليفة :والثالثة

موا  فنهبوا وسبوا النساء وهد)زبطرة(الجزيرة ودخلوا مدينة ثغور الروم الذين أغاروا عىل 

الـذي كانـت جيـوش بابـك الخرمـي وكانت غارة الـروم هـذه بطلـب مـن الثـائر  .املدينة

أن ) تيئوفيـل( فلام ضيقت عليه الخناق طلب مـن اإلمرباطـور البيزنطـي ،الخليفة تالحقه

وقد اسـتجاب . اإلسالمية ليضطر الخليفة إىل سحب جيوشه عنهر الثغويشن الغارات عىل 

 ولكن بعد أن كان بابـك قـد وقـع يف قبضـة جـيش ،الثغوراإلمرباطور ملطلبه وزحف عىل 

 . قائد املعتصم )اإلفشني(الخليفة حيث أرسه 
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ورة يف عموريـة  فقد روت كتب التـاريخ أن امـرأة مـن نسـاء املسـلمني كانـت مأسـ

 ليأتـك املعتصـم عـىل :فقـال لهـا الرومـي !  )وا معتصـامه( :ونادت ،عتصمفاستغاثت بامل

! فأمر بتجييش جيش حمل فيه مثانني ألف حصان أبلـق ، فبلغ ذلك املعتصم، حصان أبلق

 وذلـك ،الشاعر أبو متام بقصـيدة عصـامء، وقد نفذ املعتصم حملته املشهورة التي خلدها

م والنبوءات تشري لعـدم إمكانيـة الـنرص يف ذلـك  أن النجو:عندما زعم املنجمون وقالوا له

وكان يف جيشه جم غفري من العلامء والصـالحني ، فأرص املعتصم عىل الغزو وخرج، الوقت

 والتقـى املعتصـم مـع جـيش اإلمرباطـور يف الـلــهاملشاهري منهم محمد بن واسع رحمـه 

خرـيـب عمورـيـة وت. انتـهـت بهزمـيـة اـلـروم وأرس اإلمرباـطـور) عمورـيـة(معرـكـة ـجـرت يف 

  : وقد قال يف ذلك أبو متام شعرا جاء يف مطلعه.وتحريقها

 السيف أصدق أنباء من الكتب

 .ِيف حده الحد بني الجد واللعب

الذي تـواله صقلية  فهو فتح ،وإذا كان من فتح يف هذا العرص من دولة بني العباس

زيـادة األول بـن إبـراهيم بـن هـ جهز األمري 212ففي سنة .  أمراء إفريقية،األمراء األغالبة

  .الـلـه رحمه أسد بن الفرات  :األغلب حملة بحرية بقيادة القايض العامل املجاهد

، هــ261سـنة محمـد بـن األغلـب وافتتحوهـا أيـام مالطة ومنها أغاروا عىل جزيرة 

وهـي املنطقـة الواقعـة يف أقىص ) calabriaكاالبريـا (قلوريـة وغزوا مسينا وعربوا مضيق 

 . الجنوب من شبه جزيرة إيطاليا

 تقييم العرص العبايس األول:  

 فإن العرص العبايس ،الفتوحات اإلسالميةميكن القول أنه إذا كان العرص األموي عرص 

ومختلـف منـاحي ، وقد ظهر أثرها يف تطور علـوم الرشيعـة. كان عرص الحضارة اإلسالمية

 .... الحياة العمرانية واألدبية والفكرية والعلمية واالجتامعية
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كـام نشـأت يف ، وعلـوم الحـديث، كعلوم القـرآن، فقد تطورت علوم الدين املختلفة

، اإلمـام أبـو حنيفـة الـنعامن(وهي مدارس األمئـة األجـالء ، لة املذاهب األربعةهذه املرح

وغريهم من األمئة األعالم الـذين ، )واإلمام أحمد بن حنبل، واإلمام الشافعي، واإلمام مالك

واإلمـام ، كاإلمـام سـفيان الثـوري، كانـت أقـل انتشـارا، كان لهم مذاهب ومدارس فقهيـة

وتاريخ الخلفاء الراشـدين مـن بعـده ، ظهر تدوين السرية النبويةوقد . .وغريهم، األوزاعي

وظهـر تـدوين ، فوضعت أسس علـم التـاريخ اإلسـالمي،وسريهم وما بعد ذلك من أحداث

كالبخـاري ، وبـرز أمئـة الحـديث األعـالم، الحديث ومتحيص الصـحيح منـه مـن غـري ذلـك

 الـلــهبل وغريهم كثري رحمهم وأحمد ابن حن، وابن عيينة،  بن املباركالـلـهوعبد ، ومسلم

  ..تعاىل
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وظهرت علوم قواعد اللغة لضبط لفظها عىل نحو . وتبعا لذلك تطورت علوم العربية

و ظهر  رجـال عنـوا مبفـردات اللغـة ، كالم األعراب وعرف بعلم النحو وكذلك علم الرصف

عرب وأشـعارهم ومعانيها املختلفة واستعامالتها معتمدين يف ذلك عىل شواهد من كالم ال

 أعان الفقهـاء ، فكان من كل هذا الذي صنعوه عمدة يف تفسري القرآن والحديث،وأمثالهم

وغري ذلـك مـن العلـوم .  يف استنباط األحكام من مصدريها األساسيني وهام القرآن والسنة

 ..الالزمة للفقه الذي تأسست مدارسه يف تلك الفرتة

 تطورت الحياة العمرانية ونجد من آثار ذلك  فقد، وأما يف املناحي الحضارية األخرى

واتخاذـهـا عاـصـمة ـلـه ويف بناـئـه مديـنـة ، األنـبـاريف تجدـيـد أيب العـبـاس الـسـفاح ملديـنـة 

، الرافقـةويف بنائـه مدينـة ، ونقل العاصمة إليهـا، بغدادويف بناء املنصور مدينة ، الهاشمية

يف عهـد )  مـن رأىَُّرس( اسـمها التـي كـانسـامراء ويف بناء مدينـة ، الرقةإىل جانب مدينة 

 أثـار ، وفيام شيد يف هذه املدن مـن قصـور، ويف بناء مدينة املتوكلية أيام املتوكل،املعتصم

 . بهاؤها قرائح الشعراء

 ،فقد أضفت نعومة الحياة رقة يف الشعر، وقد تجلت الحياة األدبية يف شعر الشعراء

بصور فنية مل يكن لشـعراء الـعرص األمـوي  وألهمت خيال الشعراء ،وابتداعا ملعان جديدة

 ومن كان يجاريهم يف العطاء من الوزراء والكرباء ،وكان عطاء الخلفاء وسخاؤهم. عهد بها

 وكان الشعر وسيلة إطـرائهم والتغنـي ،يشحذ إلهام الشعراء ويطلق لهواتهم بجيد الشعر

ديـدا يقـوم عـىل سالسـة  فابتدعوا أسـلوبا ج،َّوإىل جانب الشعراء ظهر الكتاب. بفضائلهم

  . ومن هؤالء من رقا إىل الوزارة، ودقة املعاين وإرشاق البيان،التعبري

 من حكمـة ،ويف الحياة الفكرية نجد أثر الثقافات األجنبية التي حملها املوايل معهم

 وقـد تـأثر بهـا الفكـر .الهند وأدب الفـرس وفلسـفة اليونـان والعلـوم التطبيقيـة األخـرى

  .فانعكست عليه خريا ورشا، قاها مبا نقل منها إىل العربية وتل،اإلسالمي
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وكان الخليفة املنصور أول من عني بهذا النقل وتبعه حفيده الرشيد ثم املأمون الـذي 

وخاصـة ، واشتهرت مبا جلب إليها من كتب األوائـل) دار الحكمة(أنشأ دارا للرتجمة أسامها 

 يف : ووكل بها مرتجمـني مـن كـل االختصاصـات،طيةما كتب منها باليونانية والرسيانية والقب

وقد كان لتلك الظاهرة أثـرا إيجابيـا تجـىل يف . . والصيدلة)التنجيم(الطب والهندسة والفلك 

، ..والكيميـاء،  والفلـك،والهندسـة، كالطـب والرياضـيات، يـةازدهار العلوم البحتـة والتطبيق

ل مـن علـوم الفلسـفة واملنطـق عـىل ولكنه مل يخلو من أثر سلبي بالغ الرضر بسبب ما دخ

،  الذي دخـل يف علـم العقائـد والتوحيـد)علم الكالم(مام أوجد ما عرف بـ ، أبحاث الرشيعة

وكـان يف طليعتهـا ... وغريهـا، والقدريـة، وأوجد مذاهب عقدية منحرفـة وضـالة كالجهميـة

. .وسـنةالذي يتلخص بـاعتامد  تحكـيم العقـل عـىل نصـوص الرشع كتابـا ، مذهب املعتزلة

والذي فجر مسألة فتنة خلق القرآن التي طحنت العلـامء والرعيـة أيـام املـأمون واملعتصـم 

 حيث ينتمـي أكـرث مـن يسـمون ،ذا املذهب املنحرف إىل يومنا هذا وبقيت آثار ه، والواثق

 ! وبعضهم ال يدري .ورموز صحوة إسالمية إليه، مفكرين إسالميني

.  بها الـعرص العبـايس تطـور الحيـاة االجتامعيـةوكان من مظاهر الحضارة التي متيز

 ،َّ إىل ظهـور طبقـة مـن املولـدين، وأكـرثهم مـن الفـرس،فقد أدى امتزاج العـرب بـاملوايل

 . أحدثت تطورا يف حياة األرسة واملجتمع

اللـوايت ، وزوجات كبار الوزراء واألمراء، ففي األرسة الحاكمة تقدمت زوجات الخلفاء

 عـىل الحرائـر -َ وهن الجواري املستولدات بالزواج بعـد تحريـرهن - دعني بأمهات األوالد

 وحظي أبناؤهن عند آبـائهم مبـا ،ونلن الحظوة عند األزواج، العربيات يف كثري من األحيان

 . وقد رضب الخلفاء العباسيون يف ذلك املثل. مل يحظ به أبناء الحرائر

 ومحمد األمني بن ،ي بن املنصوروإذا نحن استثنينا أبا العباس السفاح ومحمد املهد

 . !!! وجواري محظيات فكل خلفاء بني العباس ولدن من إماء،الرشيد

الكلمـة .. .وكان ألمهـاتهم الفارسـيات والرتكيـات والروميـات والرببريـات

  فكانت صاحبة الدل عـىل الخليفـة تفـرض ابنهـا ،العليا يف اختيار أولياء العهد

 



228 
 

 كـام ، فيقوم بني األبناء نـزاع كـان يـؤدي إىل رصاع دمـوي،ليهليخلف أباه وتلزمه بالعهد إ

 فقـد عهـد بالخالفـة إىل ابنـه محمـد ، وكام جـرى مـع املتوكـل،حدث بني األمني واملأمون

وهـي مثلهـا أمـة ) املعتـز( فزاحمتهـا أم محمـد ،)حبشـية(وهو ابن أمة تدعي ) املنترص(

م عىل تقديم ابنها يف والية العهـد وجعلت املتوكل يعز) قبيحة( فلقبوها ،)صبيحة(تدعى 

 ائتمر مع القادة األتـراك عـىل ، وملا علم هذا ما عزم عليه أبوه،)املنترص(عىل أخيه محمد 

 .  فقتلوه،قتله

ثـم ، وقد أدى تغلب العنرص الفاريس منذ أيام املأمون الذي كان أخواله مـن الفـرس

 كـذلك ترسبـت التقاليـد الفارسـية .كالرتيك منذ أيان املعتصم  الذي كان أخواله من األترا

 فظهرت األزياء الفارسية يف البالط وتقرر يف قصور الخلفاء مـا كـان ،إىل الحياة االجتامعية

،  واحتفـل باألعيـاد الفارسـية كاملهرجـان والنـريوز ورام،متبعا من املراسم يف قصور الفرس

 .!..وغريها من األعياد األخرى

إمسـاكهم بزمـام الدولـة إىل انحسـار العـنرص العـريب َّ وهكذا سيطر املولدون وبـرز 

وبها توقفـت ،  وتوقفت فريضة جهاد الطلب،الخالص وارتداده إىل البادية التي خرج منها

  ومل تعد تلك النخبة كـام .حدود الدولة اإلسالمية عند النهايات التي بلغتها الدولة األموية

 : تعاىل بقولهالـلـهوصفها 

 كُنتم خري َ ْ َ ْ ُ َ أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهـون عـن المنكـر وتؤمنـون ْ َ َُ ْ ْ َِّ ِْ ُ ِ َ َ َِ ََ ُ َْ ِْ َ ْ َ ِ ُ ُْ ِ ُ َّْ ِ ْ َ ْ ُ ٍُ

  .)110: آل عمران ( الـلـهِب

 ظاهرة علامء السلطان يف العرص العبايس األول:  

 اسـتاملة الفقهـاء - كام كان ذلك دأب خلفاء بنـي أميـة –حاول الخلفاء العباسيون 

حتـى ،  فازدادت ظاهرة علامء السلطان بروزا،لدين ليدعموا سلطانهم عند العامةورجال ا

 وبلغ بأحد أتباعه أن ينصح املعتصم بقتل أحمد ، أيب دؤاد أيام املأمون واملعتصمظهر ابن

 ! اقتله يا إمام ودمه يف عنقي:لهقائال ، بن حنبل
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ويـأبون أن ، لئك امللوكمن يقف لجور أو، ولكن تلك األيام كان فيها من علامء الحق

وغـريهم مـن األعـالم كسـفيان ، كام كان من األمئـة األربعـة، يف حاشيتهم) ديكورا(يكونوا 

 . كام وقف أولئك العلامء للمنافقني من علامء القصور.وغريهم كثري، و األوزاعي، الثوري

الدين ويعتربونها أبواب الفتنة يف ،   وكان جل العلامء يتعففون عن أبواب السالطني

 . وقد سجلت سريهم أنصع صور الثبات يف تلك اآلونة.وبوابة البوار يف اآلخرة

 يف ذلك الطورأهم القضايا واملشكالت التي اعرتضت دولة بني العباس   : 

عـدة قضـايا ومشـكالت ) هـ250 - 132(اعرتضت دولة بني العباس يف نصفها األول 

 : كان أهمها

  :  والية العهد-

تي اتبعت يف اختيار والة العهد إىل انقسـام البيـت العبـايس وإلقـاء أدت الطريقة ال

فاملنصور انتزع والية العهد من ابن أخيه عـيىس بـن مـوىس  .العداوة والبغضاء بني أفراده

 . وكان املهدي هدد بقتل أبيه إذا قدم عليه أخاه جعفرا. ونقلها إىل ابنه املهدي

 العهد ونقلها إىل ابنه جعفر فقتـل قبـل أن والهادي أراد خلع أخيه الرشيد من والية

 . يتمكن من ذلك

املـأمون فخلعه ، وعهد بوالية العهد إىل ابنه القارص موىساملأمون واألمني خلع أخاه 

 . وقاتله وانتهت حياة األمني بقتله

 . تآمر عىل قتل عمه املعتصم النتزاع الخالفة منه فقتله املعتصماملأمون والعباس بن 

 .  أبيه املتوكل ألنه أراد أن يقدم عليه أخاه املعتزواملنترص تآمر عىل قتل

فكانت والية العهد من أسباب تفكك البيت العبايس كام كانت من قبل من أسـباب 

 . تفكك البيت األموي
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  :  ظاهرة النعرة الشعوبية-

 وهم األقوام الـذين فـتح العـرب املسـلمون بالدهـم )الشعوب(الشعوبية نسبة إىل 

 .  أي أنهم ارتبطوا مع العرب برابطة الوالء،)املوايل(م وعرفوا باسم ودخلوا يف اإلسال

 تقوم أخوتهم عىل رابطة ،وقد محا اإلسالم الفوارق الطبقية والقومية وجعلهم إخوة

َا المؤمنون إخوٌة  :  تعاىلالـلـه ويف ذلك يقول ،اإلميان َإمنَّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ.  الـلــهوقد سوى النبي صىل 

 )ال فضل لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى(: املوايل وبني العرب بقولهعليه وسلم بني 

 ، التي كانت سائدة زمن الجاهلية، أحيوا العصبية العربية،وملا توىل الخالفة بنو أمية

 ، فكـان املـوىل أدىن مرتبـة مـن العـريب يف املرتبـة االجتامعيـة،وميزوا بني العريب والعجمي

 بـل كـان عاملهـم يفرضـون الجزيـة عـىل رءوسـهم ،لعطـاءوكانوا دون العريب يف الفيء وا

 ...! والخراج عىل أراضيهم بعد إسالمهم

 وكـانوا ،وأيـدوا الـدعوة العباسـية، وقد أدى هذا اإلخالل مببدأ املساواة إىل تذمرهم

 . أعوان العباسيني يف إقامة دولتهم

 الوظـائف وقد اعرتف لهم الخلفاء العباسيون بالفضل وحفظوا لهم يـدهم فولـوهم

 ، منذ أيب العباس السفاح،وكانت أرسة الربامكة أول من تقدم يف دولة بني العباس. الكربى

 . فكان منهم الوزراء والوالة وكان منهم الكتاب

 ، ويف زمنهم نشط الشعوبيون.وتولوا مقاليد الحكم يف الدولة، ويف عهد الرشيد ملع نجمهم

ويف عهـد . ء مـنهم ميتـدحون فـيهم أمجـاد الفـرس وأخذ الكتـاب والشـعرا،يستظلون بحاميتهم

  - وكـانوا قبـل إسـالمهم مـن أرشاف الفـرس و مجوسـهم -حل بنو سـهل و بنـو طـاهر املأمون 

وزراء الحسـن بـن سـهل ومـن بعـده أخـوه الفضل بن سـهل فكان ، محل الربامكة بعد نكبتهم

وأوالده قـادة طـاهر بـن الحسـني  وكـان ،والقامئني عىل تدبري أموره ومخططي سياسـتهاملأمون 

  ومل ، فانتعشـت الشـعوبية،جيوشه وبقوتهم ارتفـع إىل سـدة الخالفـة بعـد قـتلهم أخـاه األمـني
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 بـل تجاوزتـه إىل القـدح بـالعرب ونرش ،د تقترص عىل مـديح الفـرس ومتجيـد ماضـيهمتع

 . مثالبهم والسخرية من تقاليدهم

 . خاض الكتاب والشعراء الشعوبيون يف امتداح الفرس وذم العرباملأمون ويف عهد 

ومل يكتف الشعوبيون بالقدح يف طبائع العرب وحياتهم االجتامعية بل تجاوزوا ذلك 

 وتغـافلوا عـن التطـور ، وامتدحوا الثقافات األعجميـة،إىل االنتقاص من ثقافتهم ومقامهم

  حتـى فرسوا بعـض ،الكبري الذي حدث يف تاريخ العرب يف النواحي االجتامعية والفكريـة

  .فضيل العجم عىل العربآيات القرآن مبا يفيد ت

وقد رد كتاب العرب وشعراؤهم عىل الشعوبيني ودفعوا مـا قيـل يف مثالـب العـرب 

 ، ومن فصـاحة وبيـان، من كرم وشجاعة ونجدة ومروءة،ببيان ما لهم من املزايا والفضائل

 عليـه وسـلم مـنهم وإنـزال القـرآن الـلـه تعاىل باختيار النبي صىل الـلـهومن تكريم عند 

وكـان ذلـك الرصاع ..  وبدينهم اهتدى الناس وخرجوا من الظلمة إىل النور،ريم بلغتهمالك

  .أح أوجه الرتكيب االجتامعي

 :  حركات الزندقة-

 عـىل امللحـد الـذي ال يـؤمن بوحدانيـة -) زند كـراي( بالفارسية -يطلق اسم زنديق 

 من ظل معتنقا تعـاليم وأطلقت عىلفارس وقد شاعت الزندقة يف .  وال باليوم اآلخرالـلـه

 وإلـه الظلمـة وأباحـت مـا حـرم ،التي تدعو إىل عبادة إلهـني إلـه النـور) ماين(و ) مزدك(

 ثم تـدثرت بـدثار ، وتأثرت بعقائد الهند التي تقول بالتناسخ والحلول،اإلسالم من حرمات

 : وكانت ترمي بذلك إىل تحقيق هدفني،التشيع وأخذت تقاوم اإلسالم

  الحكم العريب     االنتقاض عىل-

  . وإفساد عقيدة املسلمني-

 أحدهام سيايس ساعد عليـه تقريـب ،أما االنتقاض فقد جرى عىل أسلوبني

  وأحيانـا االسـتقالل بهـا ،العنارص الفارسية ومشاركة الخليفة العبايس يف السلطة
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 فقد كانت هذه العنارص تحلـم بإعـادة مجـدها املفقـود وتشـجع. من دونه بتفويض منه

 وكانت تخفي أحالمها مبطاوعة الخلفاء فيام يشتهون وإشـباع ،حركات الزندقة والشعوبية

 ثـم آل ،ثـم الربامكـةأبـو مسـلم الخراسـاين وكان من هؤالء . شهواتهم وإظهار الوفاء لهم

 . سهل وآل طاهر

 ومنهـا ثـورة ، فكان يف خلع طاعة الخليفـة وإعـالن الثـورة عليـه،ا األسلوب الثاينأم

 . الراوندية و الخرمية و البابكية وغريها

وكان الهدف الثاين الذي ترمي إليه الزندقة هو إفساد عقيدة املسلمني تحـت شـعار 

غرر بالشبان  فكانت ت، ومن خالله ترسبت عقائد وديانات الفرس السابقة لإلسالم،التشيع

مبا كان ماين يـدعو إليـه مـن طلـب اللـذة بإباحـة رشب الخمـر ووطء املحرمـات ومـنهم 

 . األخوات والبنات

 واشتد املهدي ،وقد بدأ الخليفة املنصور بتتبع الزنادقة وقتل من قامت عليه الحجة

 وبـذلك أوىص ابنـه مـوىس ، فمـن تـاب أطلقـه ومـن أىب قتلـه، وكان يستتيبهم،يف تتبعهم

 وقد سار الرشيد بسرية أبيه وأخيه فتعقـب الزنادقـة وبطـش مبـن ثبتـت عليـه .)الهادي(

فكـان إذا سـمع بزنـديق أمـر بحملـه إىل مجلسـه وفيـه جامعـة مـن املأمون أما . الزندقة

يشرتك يف املأمون  وكان ،اظروه لعلهم يقنعونه ويردونه إىل اإلسالم فن- املعتزلة -املتكلمني 

 .  أمر بقتله، فإذا مل يكف عن غوايته،مناظرته

 .بعد محاكمته وثبوت الزندقة عليه) اإلفشني(كذلك فعل املعتصم فقتل قائده 

  :  مسألة خلق القرآن-

واالنفتـاح عـىل ثقافـات الـدول ، فقـد أدى االحتكـاك بفلسـفات اليونـان، كام ذكرنا آنفـا

املفتوحة الفارسية والرشقية األخرى إىل دخول أفكار شـاذة لـدى بعـض مـن مـزج ذلـك بعلـوم 

،  تلك الفرتةمام ولد مذاهب منحرفة كان من أبرزها تأثريا يف، الرشيعة والسيام يف مجال العقائد

 حكـام عـىل – بحسب فهم عقـولهم السـقيمة –الذين جعلوا العقل ، ما سمي مبذهب املعتزلة

 وقد صار بعض أمئة ذلك املذهب مقربني مـن الخليفـة ! النصوص الرشعية املحكمة كتابا وسنة 
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ل ويف أواخر خالفته ابتـدع املعتزلـة و زعـيمهم مسـالة القـو، !وأقنعوه مبذهبهم ، املأمون

  .بخلق القرآن التي تصدى لضاللها أمئة أهل السنة ويف طليعتهم اإلمام أحمد بن حنبل

هــ  توجـه 218 ففـي سـنة ،ويف أواخر عهد خالفته ألزم املأمون الفقهاء باألخـذ بهـا

 وهـو ابـن عـم ،إسـحاق بـن إبـراهيم املصـعبيبغداد أناب عنه يف لحرب الروم فاملأمون 

كتـب لنائبـه يـأمره أن يـدعو الفقهـاء ) طرسـوس(وملا وصل إىل مدينة طاهر بن الحسني 

 ومن قال بغري ذلك فقـد ،خلوق أطلقه فمن قال إنه م،ويسألهم عن رأيهم يف خلق القرآن

أمره أال يستعني به يف عمل وأن يسقط شهادته وأن مينعه مـن التحـديث بحـديث رسـول 

 فإن أرص بعد ذلك فليشـده بالحديـد ويرسـله ، ومن الفتوى. عليه وسلمالـلـه صىل الـلـه

ه يف و دعـا ربـ، وقد حمـل إليـه اإلمـام ابـن حنبـل مصـفدا بالسالسـل. .)طرسوس(إليه بـ

  .فجاءهم خرب وفاته يف الطريق ورد ابن حنبل إىل بغداد، الطريق أن ال يجمعه باملأمون

وأوصاه أن يستمر  الـلـهاملعتصم بقد عهد بالخالفة من بعده إىل أخيه املأمون وكان 

 وأمر املعلمني أن يعلموا ،وكتب إىل الواليات بذلكاملأمون  فسلك مسلك ،بامتحان الفقهاء

 ، وقتل كثريا من العلامء،وقاىس الناس منه مشقة وجورا عظيام، قالصبيان أن القرآن مخلو

  .ورضب اإلمام أحمد بن حنبل بني يديه وعذب

 فتبع أباه وسلك مسلكه يف امتحانهم ،ثم أوىص املعتصم ابنه الواثق بامتحان العلامء

ألنـه مل يقـل بخلـق القـرآن وسـعى بـالخروج عـىل  أحمد بن نرص الخزاعيوقتل املحدث 

هــ أمـر أن ال يفتـدى مـن أرسى 231 وملا جرى الفداء بني املسـلمني والـروم سـنة .الواثق

 . فمن رفض ترك يف أيدي الروم، املسلمني إال من قال بخلق القرآن

 فـأمر الواثـق ،لقه جميعا إال أربعـة نفـرفقالوا بخالثغور وأمر الواثق بامتحان أهل 

وملا توىل املتوكل الخالفـة .  فأبوا فرضب أعناقهم،برضب أعناقهم إن مل يقولوا بخلق القرآن

أبطل القول بخلق القرآن وخرج أحمد بن حنبل من بيته بعد أن لزمه طيلة عهد املعتصم 

 وصادر أمواله وحبسه مـع  وغضب عىل أحمد بن أيب دؤاد فعزله،فأكرمه املتوكل، والواثق

  .أبنائه وإخوته وأصابه الفالج فامت
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 : حياة الرتف وبداية التحلل من القيم الدينية-

و الـلــه وأصـبح ، تراخيـا يف األخـالق اإلسـالمية، فقد أحدثت هـذه الحيـاة الطارئـة

 وتطنب كتـب التـاريخ بأخبـار مـا ،واملجون والعبث من سامت كثري من أهل ذلك العرص

وال ، به قصور الخلفاء والكرباء من قصص تكاد تقرب من الخيـال مـام يطـول ذكـرهعجت 

 وأظن أن كثريا من تلك األقاصيص كانت من نسج خيال الوضـاعني .داعي لإلفاضة فيه هنا

 ..ولكن الحقيقة أن لكل تلك التهويالت أصال..واألدباء و القصاصني

عـول الـذي قـد جـذور الخالفـة  وكان ذلك الرتف وما ذكرنا مـن أسـباب التقهقـر امل

 .  لتصبح يف العرص العبايس التايل منصبا يعبث به القادة واملامليك، اإلسالمية

 العرص العبايس الثاين: 

إىل ، وميتد من خالفة املستنرص الذي قتـل أبـاه املتوكـل بالتـآمر مـع القـادة األتـراك

، ليبية عـىل سـواحل الشـام الذي شهدت خالفته بداية الحمالت الصالـلـهخالفة املقتدي ب

 .وبداية تحرك التتار يف رشق الخالفة عىل تخوم بالد ما وراء النهر

 السامت التي يتميز بها العرص العبايس الثاين: 

  تغلب القادة املتغلبني عىل الخالفة :أوال

يف الخامس عرش مـن  الـلـهاملتوكل عىل يعترب إقدام القادة األتراك عىل قتل الخليفة 

 وأصـبح ، وفيه استبد القادة بالسـلطة، بداية العرص العبايس الثاين،هـ247شهر شوال سنة 

 فمـن شـاءوا ،وقد أصـبح مصـري الخالفـة يف أيـديهم. الخليفة طوع إرادتهم وأسري هواهم

وحـني خلـع . ا ألزموه خلع نفسـه و سـملوه وصـادروا أموالـه ومن شاءو،خلعوه ثم قتلوه

 .  مل يلبث أن قتل بعد خلعه، وهو أول خليفة خلع،الـلـهالخليفة أحمد املستعني ب
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 فكان األمـري البـويهي ، اتبعوا نهجهم،وملا استوىل البويهيون عىل السلطة بعد األتراك

 .ريا ما يتم بالذل والهوانيويل الخالفة من يشاء ويخلع من يشاء وكان الخلع كث

 ففيـه يجـري نهـب دار الخالفـة وفيـه ،وكان خلع الخليفة يـوم ابتهـاج عنـد الجنـد

وكان يجري عىل الخليفة املخلوع نفقـة قـد ). بيعته(يطالب الجند الخليفة الجديد برسم 

 بعـد الـلــه كام جرى للخليفـة القـاهر ب، فيضطر إىل التكفف واستعطاف الناس،ال تكفيه

:  فكان يخرج إىل جامع املنصور و يتكفف املصلني ويقـول،ه ومصادرة أمواله و سملهخلع

 وذلك بعـد أن كـان قـد حفـر األخاديـد يف قرصه ومألهـا .تصدقوا عيل فأنا من قد عرفتم

 ! وسبحان مالك امللك .!! .ذهبا وفضة

هــ إىل خالفـة املسـتظهر 248سنة  الـلـهاملنترص بوقد تواىل عىل الخالفة منذ خالفة 

:  مـنهم أربعـة قتلـوا وهـم، سـبعة عرش خليفـة، سـنة239 أي خـالل ،هـ487 سنة الـلـهب

 ومـنهم ثالثـة خلعـوا ،الـلــه واملقتـدر بالـلــه واملهتـدي بالـلــه واملعتز بالـلـهاملستعني ب

 ومنهم اثنـان ،الـلـه واملتقي هلل واملستكفي بالـلـهالقاهر ب:  وهم)قلعت عيونهم(وسملوا 

وهناك خليفتـان قيـل يف بعـض الروايـات ، املطيع و الطائع: أجربا عىل خلع نفسيهام وهم

 فيكـون مجمـوع مـن قتـل ،الـلــهو املعتضد ب الـلـهاملعتمد عىل : أنهام قتال بالسم وهام

 .!!من أصل سبعة عرش .وخلع ومات بالسم عرش خلفاء

 : عزل الوزراء ومصادرتهم-ثانيا 

 فـإذا ، فكان الوزير يأمتر بأمر املتغلبـني،مل يكن حال الوزراء بأفضل من حال الخلفاء

أحمـد بـن إرسائيـل  كـام جـرى للـوزير ،لونـه وقد يقت،غضبوا عليه عزلوه وصادروا أمواله

وقـتلهم رضبـا ف صـالح بـن وصـيفقـد صـادرهام القائـد الـرتيك . ولكاتبه عيىس بن نـوح

 .  ومثل ذلك بل أشد ما جرى لكثري من الوزراء.بالسياط

ُوكثريا ما كان الوزير ينصب ثم يعزل  ويتكرر نصبه وعزلـه عـدة مـرات ال ،ُ

  ومـع ، وغالبا ما كـان ينتهـي عزلـه مبصـادرته وقتلـه،يفصل بينهام إال أمد قصري
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 !!. بذلون املال يف سبيل توزيرهم  وي،ذلك فإن الكثريين كانوا يطمعون يف تويل الوزارة

 ومن ذلك أن محمد ،ذلك أن الوزارة كانت موردا للرثاء الفاحش عن طريق الرشاوى

 ،كان يأخذ الرشوة من كـل طالـب وظيفـة الـلـهاملعتضد بوزير  بن خاقان الـلـهعبيد بن 

 وقيل إنه عـني يف يـوم واحـد تسـعة عرش ،ورمبا عني للوظيفة الواحدة عددا من املوظفني

ناظرا للكوفة وأخذ من كل واحد رشوة وكان أهمها ضامن الخراج وتعيني الـوالة والعـامل 

 ويـرثي بـه ، فيكون للوزير عىل من يوليه جبايات يجني منها ربحا وفريا،والكتابوالقضاة 

 . ثراء فاحشا

 الطـامعني يف ،من أجل ذلـك كانـت الـوزارة هـدفا للدسـائس مـن حاسـدي الـوزير

 وكـان مـا يصـادر يعـد بـآالف ، فإذا أفلح الدس عىل الوزير عزل وصودرت أموالـه،منصبه

 أو أخفـاه ،فقد يسلم له الكثري مام يكون قد طمره يف حفرة ومع ذلك ،اآلالف من الدنانري

 .يف مكان بعيد

 :  ابتداع األلقاب و الكنى-ثالثا 

ملا انتقلت الخالفة إىل بني العباس أضافوا إىل هذا اللقب ألقابا تدل عىل صفة يتميز 

تلقـب و) السفاح( بلقب ، أبو العباس أول خليفة عبايسالـلـهفقد عرف عبد . بها الخليفة

) املهـدي(وتلقب ابنه محمد من بعده بلقب ) املنصور( أبو جعفر بلقب الـلـهأخوه عبد 

ولقـب ). الرشـيد(وهـارون ) الهادي( موىس وهارون بلقب موىس ،وتلقب من بعده ولداه

 الـلــهوعبـد ) األمـني( والقاسـم بلقـب محمـد الـلــهمحمـد وعبـد : الرشيد أوالده الثالثة

 ). ملؤمتنا(والقاسم ) املأمون(

 أضـافه إىل اسـم ،ابتـدع لقبـااملأمون وملا توىل الخالفة محمد بن الرشيد خلفا ألخيه 

 ، وجـرى الخلفـاء مـن بعـده عـىل تقليـده،)الـلــهاملعتصـم ب( تعاىل فتلقب مبحمـد الـلـه

 . يفة يعرف بلقبهوأصبح الخل

وملا استبد القادة األتراك بالسلطة منح الخليفة إىل مـن بيـده السـلطة مـنهم لقـب 

)  عـضـد الدوـلـة( و،)رـكـن الدوـلـة) (ـعـامد الدوـلـة(و) مـعـز الدوـلـة(ولـقـب ) أـمـري األـمـراء(

 .)فخر الدولة(و)  بهاء الدولة(و)  جالل الدولة(و
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 ومـنهم مـن ،)السـلطان( إليهـا لقـب  بل أضـافوا،ومل يكتف بنو بويه بهذه األلقاب

 ثـم رست هـذه .أي ملـك امللـوك الـذي أفتـى العلـامء بحرمتـه) شاهنشـاه(تلقب بلقب 

: وحلـباملوصـل  فكـان مـن الحمـدانيني يف ،األلقاب بعد ذلك إىل أمراء األقاليم املستقلني

يف  وتـبعهم بعـد ذلـك أمـراء بنـي عقيـل ،)شبل الدولة(و) سيف الدولة(و) نارص الدولة(

سـبكتكني ) نـارص الدولـة: (وكـان مـنهمغزنـة  وسالطني ،يف مرصاإلخشيد وملوك الجزيرة 

 وإىل هـذه ،)كـامل الدولـة(و) جـامل الدولـة(و) شهاب الدولـة( و.محمود) ميني الدولة(و

 . وما شابه ذلك) أيب املعايل(و) كأيب الفضائل(كنى األلقاب أضيفت أيضا 

 وخاصـة بعـد ،وقد أصبحت الكنى واأللقاب يف العرص العبايس الثاين موردا للخلفـاء

فكـان بعـض الخلفـاء لبـويهي معز الدولة اأن رفعت عن أيديهم أموال بيت املال يف عهد 

 ...!يبيع األلقاب ملن يطلبها

 : مظامل عامل الخراج-رابعا 

 وكان يتوىل جبايتها مع ،يشمل الخراج رضيبة ما تخرجه األرض من مثرات ومحاصيل

. وكـانوا يتمتعـون بسـلطة كبـرية) عامل الخراج(جباية موارد الدولة األخرى عامل يدعون 

 . فكانوا يجبون أضعاف ما كانوا يضمنون أداءه للدولةوقد عرفوا بالظلم والعسف 

 وما كـان يلقـى املكلفـون ،وقد روى املؤرخون ما كان يجري عىل أيديهم من املظامل

 . من صنوف العذاب

 فكـانوا يعملـون عـىل االسـتيالء عـىل ،ومثل ذلك يفعلون مع من يرث مرياثا ضـخام

 .ا يف تعذيبه حتى ينالوا ما يريدون فإذا رفض سجنوه وأخذو، أو يرشكونه فيه،مرياثه

 ملكـوا بهـا الضـياع وبنـوا الـدور ،وقد جمع عامل الخراج مـام جنـوه ثـروات كبـرية

 وقصـدهم الشـعراء يتكسـبون ،والقصور وعقدوا فيها مجـالس الطـرب والسـمر والرشاب

  .مبدحهم 
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ي بعضـه  يؤد، فيجبي بسلطانه ماال كثريا،وقد يتوىل الوزير مع وزارته ضامن الخراج

 . إىل بيت املال ويوفر لنفسه ما تبقى

 : مصادرة األموال-خامسا 

 ،مل تقترص املصادرة عىل أموال من يخلع من الخلفاء أو يعزل مـن الـوزراء والعـامل

 ، فكان الخليفة العبايس أو السلطان البويهي،بل شملت أموال الناس وخاصة التجار منهم

 . إذا أعوزه املال أمر مبصادرة التجار

 : فساد القضاء-سادسا 

كان القضاء هو األداة التي تضمن سالمة املجتمع وأمنه بإشاعة العدل واملساواة بني 

 ، مراعيا مقاصـده ومجتهـدا فيـه،ويشرتط يف القايض أن يكون عاملا بأحكام الرشع. أفراده

 . الـلـهر  غري طامع يف مال وال مغرت بجاه وال مطيع لسلطان يف غري ما أم،وأن يكون عفيفا

. وكان القايض يرتزق من بيت املال يف حدود حاجته وقـد يتـورع فـيقيض بغـري أجـر

ومن الفقهاء من كان يعترب القضاء محنة وابتالء فيـأىب توليـه مخافـة أن يصـدر يف قضـائه 

ففـي حـديث الرسـول .  عليـهالـلــه فيبوء بخرسان يقاضيه ،عن جور أو يلحق ظلام بأحد

 فهـو يـخىش أن يكـون أحـد )قـاض يف الجنـة وقاضـيان يف النـار(: م عليه وسـلالـلـهصىل 

 . القاضيني

 فيأمر املنصـور ،يريده الخليفة املنصور العبايس عىل القضاء فيمتنعأبو حنيفة وهذا 

يكتـب سـفيان الثـوري  وهذا .قيل إنه مات يف الحبس و، ثم يأمر بحبسه،برضبه بالسياط

 فيأخذ ،عىل أن ال يتعرض أحد لحكم من أحكامهالكوفة إليه الخليفة املهدي بوالية قضاء 

بـراهيم األسـدي املعـروف بـابن  ومثله إسـامعيل بـن إ.العهد ويرميه يف دجلة ثم يتوارى

 بن وهب وكثريون غريهم ممـن تحـرج مـن تـويل القضـاء فـامتنع عـن الـلـه وعبد .علية

 . قبوله

 فتـأثر ،هكذا كان شأن القضاء فيام مىض حتى جاء الـعرص العبـايس الثـاين

 وارتقـى إليـه مـن لـيس مـن !!  القضاء  بفساد العرص وأصبح وسـيلة لالرتـزاق 
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 وىل وزيره أبـو الحسـن بـن الفـرات القضـاء تـاجرا كـان ، الخليفة املقتدرففي عهد. أهله
 . أسدى إليه معروفا

 ففـي عـام .!!ومضت فرتة جرى فيها تضمني القضـاء لقـاء رشـاوى ومبـالغ ضـخمة 
 بـن أيب الشـوارب الـلــهأليب عبد بغداد قضاء ولة البويهي معز الدهـ ضمن السلطان 350

 . لقاء مائتي ألف درهم يدفعها كل سنة إىل خزانة السلطان، ومعه قضاء القضاة
 ويبدو أنها كانـت مألوفـة عنـد بعـض أبنـاء أيب ،وكان تضمني القضاء وسيلة للرشوة

أن محمـد بـن الحسـن بـن عبـد ابن كثري  وأكرثهم ممن توىل القضاء فقد روى ،الشوارب
عىل . كان ينسب إىل أخذ الرشوة يف األحكام والوالياتبغداد  قايض ، بن أيب الشواربالـلـه

 غـري ،والـورع وكانوا عىل جانب كبري من العلم ،أن هذه األرسة قد توىل أكرث أبنائها القضاء
 أول مـا انحـل ، وكان فساد القضاء كام يقول صاحب املنـتظم،أن الفساد رسى إىل بعضهم

 . من سياسة امللك
سـالم هـ مقارنة بني قضاة صدر اإل230املتوىف عام محمد بن سعد الزهري وقد أورد 

: كان الرجالن يتقـاوالن باملدينـة يف أول الزمـان فيقـول أحـدنا لآلخـر:  وقضاة زمانه فقال
 فصار قضاة اليوم والة وجبابرة وملوكا وأصحاب غـالت وضـياع و ،ألنت أفلس من القايض

 !!. تجارات وأموال 
 : الفنت و الرصاعات الداخلية-ً سابعا

  : الفنت املذهبية-أ 
 فـنت كـان مرسحهـا ، وخاصـة الحنابلـة مـنهم،يعة وبني أهل السنةثارت فنت بني الش

وقـد بـدأت يف أوائـل القـرن الرابـع الهجـري وامتـدت إىل أواخـر القـرن الخـامس . بغداد
 فينشب فيها قتال مريـر ، وكثريا ما كانت تشتد، وكانت تتواىل الفنت عاما بعد عام،الهجري

 . يرافقه حرائق وتدمري
 وشـد األتـراك أزر أهـل السـنة ،لشـيعة لتشـيعهموقد شـد آل بويـه أزر ا

 وكان الُقصاص من الجانبني يثريون شعور الطرفني بالعـداء و ،ألخذهم مبذهبهم
  كـام جـاء يف تـاريخ –حتى بلغ اإلسفاف يف إحدى السنني . يحرشون فيام بينهم

 



240 
 

جمل موقعة   أن يخرج الجهال والرعاع من املنسوبني للسنة جمال رمزوا به إىل -ابن كثري 

واقتتـل النـاس ! ..لنوا بسـب الصـحابةورفع الشيعة راياتهم و اسـتع، الجمل وساروا خلفه

 !! حتى تعطلت األسواق والحياة وانترش الرش يف بغداد 

 وبـني ، بني الحنابلـة و األشـاعرة.وكذلك كانت تثور الفنت أحيانا حتى بني أهل السنة

 ويـدفعهم التعصـب إىل ،تعصبون ملـذهبهم فكان أهل كل مذهب ي،..الحنفية والشافعية

فـوعظ باملدرسـة النظاميـة بغـداد هـ قدم أبو نرص القشريي إىل 469ففي عام . أن يقتتلوا

 فهاج عـوام أهـل السـنة وأحـداثهم وقصـدوا املدرسـة ،ونرص األشاعرة وحط عىل الحنابلة

بـني الفـريقني هــ 476وثارت الفتنة يف عـام .  وحميت الفتنة وقتل جامعة منهم،النظامية

 . وتلتها فنت أخرى كانت تثور بني حني وآخر وامتدت إىل آخر القرن السادس الهجري

هـ 468 ففي عام ، وكالهام من أهل السنة،كذلك ثارت الفنت بني الحنفية والشافعية

 فقـد .نشبت فتنة كربى بينهم بسبب تحول إمام من أمئة الحنفية إىل املـذهب الشـافعي

مام أبو املظفر منصور بن أحمد بن عبد الجبار املعروف بابن السمعاين روى السبيك أن اإل

 ، إىل املـذهب الشـافعي،تحول من املذهب الحنفي الذي ناظر فيه ثالثني سـنة. الخراساين

 حتى كادت أن متأل مـا بـني ، واضطرمت الفتنة بينهم،فقامت الحرب بني جامعة املذهبني

 .والعراقخراسان 

آثار الخراب الذي أصاب بعض املدن يف أعقاب الفـنت ،  معجمهويصف لنا ياقوت يف

وقـد فشـا : "  فحني يـذكر مدينـة أصـفهان يقـول،التي كانت تنشب بني أصحاب املذهبني

 والحـروب املتصـلة بـني ،الخراب يف نواحيها لكرثة الفنت والتعصب بني الحنفية والشـافعية

ى مثل ذلك يف مـدن أخـرى كـالري و  وجر،..." فكلام ظهرت طائفة نهبت األخرى،الحزبني

 . ساوة

كان متعصبا خوارزم  أمري ،شاهخوارزم وروى اإلمام السبيك أن مسعود بن عيل وزير 

 ،وهـم أحنـافاملدينـة  فتعصـب عليـه أهـل ،جامعـا) مرو( وقد بنى يف مدينة ،للشافعية

 ..  كادت الجامجم فيها تطري عن الغالصم، وقامت فتنة هائلة،فأحرقوا الجامع
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 : فنت الجند-ب 

 وكثـريا مـا شـغبوا عـىل الخليفـة ،كان الجيش يف أغلبه يتألف من األتـراك و الـديلم

.  وكثريا ما أدى شغبهم إىل خلع الخليفة طمعا برسم البيعة ممـن يخلفـه،لتأخر أعطياتهم

 .  فتندلع فتنة يكرث ضحاياها،وقد يرتد شغبهم عىل الناس

 وعجـزت الدولـة عـن ردعهـم ،ء الجند األتراكهـ برم الناس من اعتدا421ففي عام 

 فاسـتنفروا النـاس لصـد ، فاجتمع الهاشميون و العلويون ومعهم الفقهاء،لضعفها وهوانها

 وتراـمـى ،يتـحـدون ـبـذلك الدوـلـة!! فعـمـد األـتـراك إىل رـفـع الـصـليب ـعـىل رـمـح . األـتـراك

 .  وقتل طائفة من الناس،الفريقان بالنشاب واآلجر

 ،لم الناس من اعتداء الديلم واقتحامهم الدور وتعرضـهم للنسـاءهـ تظ429ويف عام 

 واهتبـل ، فـالتحموا مـع الـديلم يف قتـال مريـر،فلم يستمع السـلطان البـويهي لـتظلمهم

بغـداد  واقـتحم اللصـوص ، فـداهموا البيـوت واملخـازن،العيارون انشغال الناس يف القتال

 . فأخذوا ما وجدوا من الخيول

 : )الرساق و الحرامية والصعاليك (والشطار فنت العيارين -ج 

 كانت تخضع ،فقد تألف منهم فرق منظمة، كان للعيارين والشطار نصيب كبري يف الفنت

وكـان . وهو الذي يزودها بالسالح ويتـوىل تـدريبها وتوجيههـا) مقدم العيارين(لزعيم يدعى 

 وفـيهم ،لسـني والشـيعي فـيهم ا،ينتظم يف هذه الفرق أوزاع من الناس وأخالط مـن الفقـراء

كانت فـرقهم تنتهـز انشـغال النـاس يف . الهاشمي والعلوي وفيهم األعرايب والكردي والعجمي

وقد بلـغ .  وكثريا ما تغلبوا عىل الرشطة وهزموها، فيغريون عىل منازل األغنياء،الفنت التي تثار

  !.من قوتهم أن فرضوا الخطبة لزعيمهم يف صالة الجمعة يف إحدى املرات 

هـ اجتمع يف الرصافة ببغداد فريق مـنهم وألزمـوا الخطيـب 424ففي عام 

وكـانوا !.  مع خطبته للخليفـة والسـلطان )زعيم العيارين(أن يخطب للربجمي 

 وتلقـب ،! ورمبـا تولـوا حفـظ األمـن ،يفرضون اإلتاوات عـىل أصـحاب األعـامل

 . فسـاد الحكـموكانت أفعالهم فيها ظاهرة الثورة عـىل . زعامؤهم بلقب القواد
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يف مقاومـة . وطريقة الصعاليك،  مبعاين الثورة)الطقطقي( ومن بعده )الربجمي(وقد التزم 

 واختـل فيـه ميـزان العـدل ورست فيـه ،حكم تسوده الفوىض ويطغى عليه نهب األمـوال

 .الرشاوي

فلم يكن يسمح ألحـد مـن أعـوانهم !  وكان سلوك هؤالء الحرامية مطبوعا باملروءة 

  . وال التعرض ألوساط الناس وفقرائهم ،اء عىل امرأة أو أخذ يشء منهااالعتد

 وفـيهم ،عىل أن جامعات اتخذوا اسم العيارين كـانوا أقـرب إىل اللصـوص و الرساق

 ألن قائدا مـن . فكانوا ميارسون عدوانهم عىل الناس فال ينكرها عليهم أحد،فجار وقوادون

 ضـمن لهـم مـا كـانوا ميارسـونه مببلـغ خمسـة .قواد الديلم يدعى أبا جعفـر بـن شـريزاد

 !. وعرشين ألفا دينار يدفعونها إليه يف كل شهر 

 : الثورات-ثامنا  

هــ مـا يزيـد عـىل 366 و 255نشبت الثورات يف العرص العبـايس الثـاين بـني عـامي 

 مـن ، ومنها مـا كـان انتقاضـا عـىل الحـاكمني، منها ما كان ثورة عىل الحكم،خمسني ثورة

 . وسلطانخليفة 

ثـورة عرفـت باسـم ثـورة : وكان أهم الثورات خطرا يف أسبابها ونتائجها ثورتان هـام

 . الزنج وثورة القرامطة
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  : ثورة الزنج-أ 

هــ  ملـا فشـا فـيهم مـن األفكـار 76هـ  ثـم ثـاروا سـنة 71سبق للزنج أن ثاروا سنة 

ك األرايض الـذين جلبـوهم  ونتيجة ملا كان ينالهم من ظلم مال، والزعامء األدعياء، الشاذة

 . وقد قمع الحجاج أمري العراق الثورتني. من رشق إفريقيا الستصالح أراضيهم

قادهـا رجـل فـاريس دعـا . الـلــهثم قامت لهم ثورة عارمة يف عهد الخليفة املعتـز ب

 أنه قدم مـن األهـواز سـنة ،نفسه محمد بن عيل وزعم أنه علوي النسب وتروي الروايات

 منطقـة تقـع يف جنـوب العـراق حيـث كـان يقـوم باستصـالحها الزنـوج هــ ونـزل يف255

 فانـدس فـيهم ذلـك الرجـل .وكانوا يالقون ظلام مريـرا مـن أصـحاب األرايض، اإلفريقيون

 وينجـيهم مـن عـذاب ، ودعـاهم التباعـه ليحـررهم مـن الـرق،وادعى أنه من آل البيـت

 أعامال فيها كثـري مـن الشـعوذة ، مبا أويت من ذكاء وسعة حيلة، وأخذ يظهر لهم،أسيادهم

 . وينبئهم بأخبار يزعم أنها من الغيب

وقـد اسـتجاب لـه . وقد أقام دعوته عىل دعوة الخوارج وهي املساواة بني املسـلمني

ويعملون لشـظف العـيش بشـن الغـارات ، البرصةاألعراب الذين كانوا يسكنون يف بوادي 

وقد أغراهم مبا يطمع فيه الفقـراء ، بون ينهبون ويسل،عىل القرى واعرتاض قوافل الحجاج

 فأبـاح لهـم شـيوعية األمـوال ،الذين ضمر يف قلوبهم الشعور باإلميان وتراخـت عقيـدتهم

 .  فاجتمعوا عليه مؤمنني بدعوته، وهي عقيدة مزدك الفاريس،والنساء

 ألن ، الناظم لتلـك الجمـوع الغفـرية بصـاحب الـزنج،وقد عرف القائم بتلك الدعوة

 فاسـتوىل عـىل ، وألنهـم أول مـن اسـتجاب لدعوتـه،لغالب من أتباعـه كـان مـنهمالعدد ا

هــ أغـار عـىل تلـك 257ويف شـوال سـنة . البرصة ثم توجه صعدا إىل ،و األحساءالبحرين 

 فلـم ، فداهمها بجموعه وأمعن أتباعه فيها نهبا وسلبا وقتال وتحريقـا،وهي غافلةاملدينة 

 . ىل وجهه يلتمس النجاةيسلم من أهلها إال من هرب وهام ع
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إىل املسـجد الجـامع ظـنـا مـنهم أنهـم يـأمنون فيـه ـعـىل املدينـة وأوى مـن ظـل يف 

 ثـم اقتحمـوا ، لكن الثائرين ما لبثـوا أن داهمـوا املسـجد وقتلـوا مـن أوى إليـه،أرواحهم

 ، فتقاسـمهم اآلرسون، وفيهم كثري من رشائف النسـاء،البيوت وقتلوا األطفال وسبوا النساء

 . ن دخلت يف سهمه استخدمها وفجر بها ثم باعهاوم

صـاحب الـزنج توجـه البرصة وبعد خراب . فأضحت معاملها أطالالالبرصة ثم أحرقوا 

 . لقتاله الـلـهاملعتمد عىل بأتباعه إىل األهواز وهزم الحمالت التي كان يرسلها الخليفة 

لـوال أن الخليفـة جمـع لـه جيشـا بغداد وهم بالتوجه إىل ) واسط(وبعد ذلك قصد 

بعد قتال مرير ومتكن من قتله صاحب الزنج  فتغلب عىل ،الـلـهكثيفا قاده أخوه املوفق ب

 ). هـ270 - 255(والقضاء عىل الفتنة التي أثارها والتي دامت خمس عرشة سنة 

 : ثورة القرامطة-ب 

مل تكد تنتهي ثورة الزنج حتى نشبت ثورة أخرى كانت امتدادا لها ومنادية بشعارها 

معلنة مبدأ املساواة بني الناس لتتسرت وراءه عن حقيقة الزندقة التي ، ومة الظلموهو مقا

 وتنسب هذه التسمية إىل رجل فاريس عـرف بلقـب ، وقد عرفت بثورة القرامطة.تحتويها

وـقـد ـكـان أـحـد دـعـاة اإلـمـام اإلـسـامعييل ، )حـمـدان األـشـعث( وقـيـل أن اـسـمه ،)ـقـرمط(

  . بن ميمون القداحالـلـهبد الذين بثهم يف األقطار ع) املنتظر(

صاحب هـ اجتمع حوله فلولها وبدأ مبا بدأ به 270فلام تم القضاء عىل ثورة الزنج سنة 

 وراء هـذا  وكـان يخفـي،فجذب إليه قلـوب النـاس، من إظهار الزهد والتقشف والورعالزنج 

 وقـد دعـا إىل مـذهب فيـه مـزيج مـن املزدكيـة الفارسـية واليهوديـة ،السلوك هدفا سياسـيا

 ركعتـان قبـل طلـوع الشـمس وركعتـان بعـد ، جعل الصالة أربع ركعات،والنرصانية واإلسالم

 وهـام يـوم ،وجعـل الصـوم يـومني يف السـنةبيـت املقـدس  وجعل القبلة والحج إىل ،غروبها

  وفرض جزية عىل مـن خالفـه وأبـاح قتلـه إن أمكـن ، وعدل يف األذان.النريوزاملهرجان ويوم 
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 بدعوى أن آلياته وأحكامه تـأويال باطنيـا يـفرس بـه ، وأخذ يفرس آيات القرآن بتأويل،ذلك

 .  ومن ثم عرف مذهبهم بالباطنية،ظاهرها

 وقد أقام هـؤالء دولـة لهـم يف القطيـف والبحـرين والـيمن ،وكرثقرمط وقد كرث أتباع 

،  ونازعوا الفاطميني زعامة الـدعوة الشـيعية،وقادوا حروبا يف العراق أرادوا بها انتزاع الخالفة

 . وقد متكن الفاطميون من صدهمالقاهرة وهموا مبهاجمة الشام فهاجموا قواعدهم يف 

 وحملـوا ،فقلعـوا الحجـر األسـود وقتلـوا الحجـاجمكـة هـ أغاروا عىل 317يف سنة و

هـ لقاء السـامح لهـم بفـرض 239الحجر األسود إىل القطيف عاصمة ملكهم وأعادوه سنة 

 . رضيبة عىل الحجاج

 ثـم ثـورة القرامطـة والتأمـل ،ومن تتبع األسـباب التـي انطلقـت منهـا ثـورة الـزنج

 . ع إىل سببني مفرتقني ومتوازينيبنتائجها نجد أنها ترج

هو استغالل دعاة الثورة جهل العامة من أجل سلخهم من العقيدة اإلسالمية :فاألول

 . من دعاة يحملون حطام دياناتهم السابقة التي ما زالوا متأثرين بها

هو استغالل الضجر والضيق من اسـتبداد الـوالة ومـن إرهـاق عـامل :والسبب الثاين

وكـان هـؤالء . إىل بؤس الفقراء الذين يعانون أمل الجوع والعطالة والحرمان يضاف ،الخراج

 . مع كل دعوة للتحرر من الظلم الذي يحل بهم والضيق الذي يكابدونه

وعجز بغداد وقد اختار دعاة الثورة جنوب العراق واملناطق املجاورة له لبعدها عن 

 .الدولة عن تتبع الثائرين

 :لعباسية بني الخالفة املركزية واملتغلبني تقسيم الدولة ا-ً تاسعا

 كانت الدولة يف أيام بني أمية وحـدة شـاملة مـن رشقهـا املمتـد مـن بـالد مـا بـني 

وـكـان يحـكـم . النـهـرين وـحـدود الـصـني والهـنـد إىل مغربـهـا يف املـغـرب األقىص واألـنـدلس

ن سياسـته  ينفـذو،وإليه يرجعـون يف أمـورهم الهامـةدمشق أقاليمها والة يوليهم خليفة 

وملا انتقلت الخالفة إىل بني العباس استقلت بعض األقاليم بتفـويض . ويحكمون بسلطانه

 . منهم واستقل البعض اآلخر بالغلبة عليهم
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ففي عهد أيب جعفر املنصور استوىل عبد الرحمن بـن معاويـة بـن هشـام بـن عبـد 

أعـاد الحكـم إىل بنـي هـ عىل األندلس واستقل بها وأنهى الحكم العبايس و138امللك سنة 

 . أمية

 وهـو مـن أحفـاد ،)الـنفس الزكيـة(ويف عهد املنصور أيضا أنشأ إدريس بـن محمـد 

 . هـ172الحسن بن عيل بن أيب طالب دولة األدارسة يف املغرب األقىص سنة 

 .هـ قامت الدولة املدارية يف املغرب األقىص وهم من الخوارج الصفرية140ويف 

 . الدولة الرستمية وهم من الخوارج اإلباضية)الجزائر(رت هـ قامت يف تاه162ويف 

دولـة هارون الرشـيد بتفويض من الخليفة إبراهيم بن األغلب هـ أنشأ 184ويف عام 

 ). تونس(األغالبة يف املغرب األدىن 

دولـة بنـي طـاهر يف املـأمون بتفـويض مـن طاهر بن الحسني هـ أنشأ 205ويف عام 

 .مكافأة له لنرصته عىل األمنيخراسان 

 وتـداولت ، واسـتقلت عنهـا،فهذه األقاليم األربعـة انفصـلت عـن الدولـة العباسـية

ففـي . غري أن انفصال بعضها كان يختلف عن انفصال البعض اآلخر. الحكم بطريق اإلرث

 انقطعـت الصـلة بدولـة ،ة األدارسـة يف املغـرب األقىصدولة بني أمية يف األندلس ويف دول

 بـل ظلـت ، فلم تنقطع الصلة بها،أما يف دولة بني طاهر ودولة األغالبة. الخالفة العباسية

 . عىل والئها وتبعيتها

 ازدادت الظـاهرة وانفصـلت عـن دولـة الخالفـة األقـاليم ويف العرص العبـايس الثـاين

 : اآلتية

أسسـها  ، مرص والشـام وقامـت فـيهام الدولـة الطولونيـةهـ انفصلت 254ففي سنة 

 . أحمد بن طولون 

بزعامـة الليـث بـن الصـفار سجسـتان هـ قامت دولة بنـي الصـفار يف 254ويف سنة 

  .وقضت عىل دولة بني طاهرخراسان واستولت عىل 
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بزعامة نرص بن أحمد ابن أسـد خراسان هـ قامت دولة بني سامان يف 261ويف سنة 

 . بن سامان وقضت عىل الدولة الصفارية

 .وحكمت مرص والشام وامتدت لليمن. هـ قامت الدولة اإلخشيدية332ويف سنة 

 املهـدي الـلــههـ قامت يف إفريقية دولة العبيـديني بزعامـة أيب عبيـد 297ويف سنة 

 ثم عـىل دولـة بنـي اإلخشـيد وامتـد حكمهـا إىل مرص والشـام ،عىل دولة األغالبةوقضت 

 .والحجاز

و أصبهان و همـذان والـري بزعامـة فارس هـ قامت دولة بني بويه يف 320ويف سنة 

 .الحسن وعيل وأحمد وأبناؤهم من بعدهم: أبناء بويه وهم

بنـاء حمـدان بـن والجزيرة وحلب دولـة بنـي حمـدان بزعامـة أاملوصل  وقامت يف 

 . هـ292 حمدون التغلبي

غزنـة  أمـري ،هـ قامت دولة الغزنويني فيام وراء النهر بزعامة سـبكتكني321ويف سنة 

ي سـامان فـقىض عـىل دولـة بنـمحمـود الغزنـوي ومن بعده ابنه محمود املعروف باسم 

 . وامتدت دولته إىل الهند

 وقـد جـرد مـنهام ،وسواد العـراقبغداد هـ مل يبق يف يد الخليفة سوى 328ويف عام 

 . غري لقبهاهـ فلم يبق من الخالفة 334سنة بغداد عىل معز الدولة البويهي حني استوىل 

 .السالجقة) الغز(هـ قامت دولة الرتك 421ويف عام 

 ، فأزالت دولة الغزنويني و  البويهيني والدويالت األخـرى، القادمني من بالد تركتسان

فقامـت يف ألـب أرسـالن خلفه ابـن أخيـه طغرلبك وملا مات  ،السلجوقيطغرلبك بزعامة 

 غـري أن .الشـامين إىل بـالد عهده وحدة الدولة اإلسالمية املمتدة مـن بـالد مـا بـني النهـر

هـ دولة عرفت بدولـة 470وقامت  سنة ، الخالف ما لبث أن ثار بينه وبني وبني أوالد عمه

  )يقصد بها سكنهم يف بالد الروم(سالجقة الروم 
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 ، فواجهوا الغزو الصليبي متفرقني،وقد أحدث االنشقاق بني السالجقة  بينهم أحقادا

حولت مسرية األحداث وجهة أخـرى ولسـلمت بـالد اإلسـالم  لت،ولو أنهم واجهوه متحدين

 . من غزو ما زالت تتجرع مرارته

 :تامعي يف كثري من العامة والخاصة انتشار الرتف و االنحالل والفساد االج:عارشا

إىل تـفيش ذلـك يف ، وما تلطخت به من الرصاعات واملفاسد، فقد أدى فساد القصور

وانفتـاح ، نتيجـة ازدهـار التجـارة، سـيام املـورسة منهـاوال، أوساط مختلف طبقات العامة

 والـذين . ونالحظ هذا يف كثري من كتابات الوعاظ والعلامء يف تلك الفرتة.الدنيا عىل الناس

 ولكـن عجلـة .مل يألوا جهدا يف األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر للحكـام واملحكـومني

املك والدول كانت تسري بدولة العباسـيني ومقتىض السنن يف امل، اإلنهيار كانت دائرة بقوة

 .إىل أجلها املحتوم

 

 الطور الثالث من الخالفة العباسية: 

 حيث بدأت القوى الخارجية ترتبص بدولة اإلسالم وتعـد .وميتد من خالفة املستظهر

  .وينتهي بانتهاء دولة بني العباس تحت سنابك خيل املغول، العدة لالنقضاض عليها
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وكَذلك َ ِ َ ٌ أخذ ربك إذا أخذ الُقرى وهـي ظالمـة إن أخـذه ألـيم َشـديد َ ِ ِ ِ ٌِ ََ َ َ َُ َ َ ُْ َ َّْ ِ ٌِ َ َ َ َ َِّ ْ ََ )102:هـود(، 

 . قدرا مقدوراالـلـهوكان أمر 

 السامت املميزة للعرص العبايس الثالث: 

هذا العرص هو امتداد للعرص العبايس الثاين وقد متيز هذا العرص بكل سامت العرص 

... .وضياع العوام وترف الخواص، نحالل وأسباب الضعف وفساد الحكمالذي تقدمه من اال

وزاد عليها ما لقي العامل اإلسالمي من غزو مغويل أتاه من املرشق وغزو صـليبي أتـاه مـن 

 وما أصاب اإلسالم من محن ما زال ينئ تحـت ، وكان من قبل مسترشيا يف األندلس،الغرب

  .وطأتها إىل اآلن

 :ة منذ قيام العرص العبايس وإىل قيام الدولة العثامنيةأهم الدول املستقل

 : يف املرشق والعراق والشام ومرص–) أ( 

 :)م911-868/هـ 298-254( الدولة الصفارية -1

 وتوسـع عـىل حسـاب الدولـة )إيـران(أسسها يعقـوب بـن ليـث الصـفار يف سجسـتان 

والدولة العلوية يف ، ) م813/هـ198(الطاهرية يف خراسان التي أسسها طاهر بن الحسني سنة 

،  ولعجـز دولـة الخالفـة العباسـية.)م863/هـ250(طربستان التي أسسها الحسن بن زيد سنة 

الذي أسس جيشا قويا قمـع بـه الخـوارج وسـيطر عـىل طـرق ، اعرتفت برشعية حكم الصفار

عيل أمري  فاستنجد الخليفة بأحمد بن اسام، ثم فكر بغزو بغداد.التجارة بني الهند ووسط آسيا

 ).م911/هـ298( عىل دولتهم سنة فهزم الصفاريني وقىض، الدولة السامانية

 ): م905-870/ هـ 292 -256( الدولة الطولونية -2

أسسها أحمد بن طولون يف مرص وهو قائد تريك استفاد من ضعف الدولة العباسـية التـي 

وقد جاء أحمد بن ، ة الخالفةكانت ترسل من ينوب عنها يف حكم الواليات البعيدة عن مركز دول

 .ووسـع دولتـه، فاسـتقل بهـا،  ثم قلده الخليفة والية مرص)باكباك الرتيك(طولون مرص نائبا عن 

 ،والحجـاز، ثم مد دولته إىل ليبيـا، ضم الشام إىل مرص، وملا كلفه الخليفة بحامية الثغور الشامية

  ثـم . حازمـا و كـون جيشـا قويـاوكـان عـادال،  وقد عـم الرخـاء عرصه.وبالد النوبة جنوب مرص
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وتوطدت العالقـة بينـه ، وضم إليها املوصل، فحفظ أمالك أبيه) خامرويه(توىل بعده ابنه 

وأعـاد ،  للخليفـة املعتضـد ثـم ضـعفت الدولـة)قطـر النـدى(فزوج ابنتـه ، وبني الخليفة

  .)هـ292(الخليفة العبايس ضم تلك البالد للخالفة املركزية سنة 
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 :)م998-874/ هـ 389-261(ولة السامانية الد-3

وأسسـها نرص بـن أحمـد ،  وتنسب ألرسة فارسية اعتنقت اإلسالم يف الـعرص األمـوي

وتوسعت يف عهـد اسـامعيل بـن أحمـد وضـمت طربسـتان ، الساماين يف بالد ما وراء النهر

فادوا واسـت، وقد تصدت الدولة السامانية للخطر الصيني عـىل آسـيا الوسـطى، وبالد الري

وقـد ، وكلن معظمهم عىل مـذهب السـنة، وازدهر يف عهدهم العمران، من طرق التجارة

 .وحفـلـت بالحرـكـة العلمـيـة والـشـعراء واألدـبـاء، يف عـهـدهم، ازدـهـرت ـحـارضات اإلـسـالم

 .وأصبحت بخارى و سمرقند  ومدن تركستان من أملع حضارات اإلسالم

 :)م1002-904/هـ 392-292( الدولة الحمدانية -4

وقد تأسست يف ، وهم من أرسة عربية اعتنقت املذهب الشيعي اإلمامي اإلثناعرشي

وسـاندته يف مواجهـة الخـوارج ، الـلــهيف عهـد الخليفـة املكتفـي ب، هــ292املوصل سـنة 

وقـد قىض البويهيـون الشـيعة علـيهم ، . واشتهرت بجهاد الروم البيزنطيني.والقادة األتراك

، واصطدموا باإلخشـيديني، وامتد ملكهم إىل دمشق، حلبوبقي نفوذهم يف ، هـ368سنة 

هـ ضعفت حالهم وقىض الفاطميون الشيعة عليهم سنة 356وبعد وفاة سيف الدولة سنة 

مـن أمثـال املتنبـي الـذي أذاع ،  وقد اشتهر بالط سيف الدولة باألدبـاء والشـعراء.هـ392

 صـاحب كتـاب األغـاين )الزنـديق(و األصـفهاين ، وشـاهرهم أبـو فـراس الحمـداين، صيتهم

 . امليلء باألكاذيب و الطرائف. .الشهري

 :)م1171-909/ هـ 567 -298( الدولة الفاطمية - 5

يا أنه مدع املهدي الـلـهعبيد هـ بزعامة 298قامت الدولة الفاطمية يف إفريقية سنة 

صاحب الحق يف الخالفة وأنه حفيد محمد بـن إسـامعيل بـن جعفـر الصـادق وقـد مهـد 

 ،)كتامـة(وحشـد لنرصتهـا قبيلـة  الشـيعي الـلــهأبو عبـد لقيامها داعية إسامعييل يدعى 

 .)بيديةالدولة الع(وعرفت بـ 

وملا رسخت قواعدها قضت عىل دولة األغالبة يف القـريوان ثـم قضـت عـىل 

 املعـز  وبنت فيها مدينة القاهرة ثم انتقلت إليها يف عهـد ،يف مرصاإلخشيد دولة 
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 أن الـلــهومل يسـتطع الخليفـة العبـايس املقتـدر ب. ودعيت بالدولة الفاطمية الـلـهلدين 

 . يدفع قيامها

 ثم حدثت بها أحداث سياسية واقتصادية واجتامعية تراخت فيها قوتها وانتهت إىل 

لفـاطمي الـذي بلـغ مـن الكفـر  الـلــهالحاكم بـأمر د وقد بدأ هذا الرتاخي يف عه. الزوال

 فقد ولـد ، الفاطميالـلـهوازداد الضعف والرتاخي يف عهد املستنرص ب .والظلم شأوا عظيام

ي وتولت أمه تـدبري أمـور الدولـة من جارية تربت يف بيت يهودي يدعى أبا سعيد التسرت

 وقـد أسـند ، منهم صدقة بن يوسف الفالحي وأبو سعيد التسـرتي،واستوزرت وزراء يهود

 . فاضطهدوا املسلمني،هؤالء مناصب الدولة إىل أبناء جلدتهم من اليهود
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 اـنـحرس ـسـلطان الـفـاطميني ـعـن ـبـالد الـشـام باـسـتيالء الــلــهويف عـهـد املـسـتنرص ب

 وعم .هـ461ليها وزالت دولتهم يف جزيرة صقلية باستيالء النورمان عليها سنة السالجقة ع

 - 446(إذ امتد مثـاين سـنني ، الوباء الذي يعترب أطول وباء عرفته مرص يف العصور الوسطى

واقرتنت هذه الشدة التي اصـطلح املؤرخـون تسـميتها بسـنني الشـدة العظمـى ) هـ454

 وايل عكـا وقـد ، حتى تدارك األمر وزيرهم  بـدر الجـاميل.بقيام الحروب األهلية الداخلية

 وـتـزوج ،ـهــ فأـعـاد النـظـام ووـجـه هـمـه إىل إـصـالح اـلـبالد466اـسـتدعاه املـسـتنرص ـسـنة 

 ). املستعيل(املستنرص ابنته وولدت له ابنه 

هـ بعد حكم دام ستني سنة ادعى الخالفة ابنه 487وملا تويف املستنرص سنة 

  الـذي خلـف ، ولكن األفضل بـن بـدر الجـاميل،د بها إليهوكان أبوه قد عه) نزار(
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 ،)نـزار( وتـم ذلـك بقتـل ،وهو ابن أخته) املستعيل( قدم عليه أخاه ،أباه يف قيادة الجيش

 .  وفرقة النزارية،فرقة املستعلية: وبقتله افرتقت اإلسامعيلية إىل فرقتني

 واحتـل الصـليبيون بيـت ويف عهد املستعيل بدأت الحروب الصليبية عىل بالد الشام

 وقد أعقب املستعيل خلفـاء مـنهم املخلـوع ومـنهم املقتـول إىل أن ،هـ493املقدس سنة 

هــ عـىل يـد صـالح الـدين 567 سـنة - غري مأسوف عليهـا –انقىض عهد الدولة الفاطمية 

 . األيويب وقيام الدولة األيوبية

ء أهـل السـنة األثبـات وقد حكم علـام، وكان الفاطميون من الباطنية الشيعة الغالة

 وقـد طبعـت الدولـة الفاطميـة بـالظلم .ممن عارصوهم بكفرهم وخروجهم عن اإلسـالم

 وراسل كبار وزرائهم الصليبيني والروم مرارا واسـتدعوهم لغـزو مرص .والعنت فوق الكفر

ووعدوهم العون ضد جيش الشام الذي حمل يف ذلك الزمان مهمة جهاد الصـليبيني عـىل 

 .عاتقه

 :) م969-935/ هـ 358 -323(الدولة اإلخشيدية  - 6

وأبـىل يف ، وكان يف خدمة وايل مرص، وتنسب إىل محمد بن طغج اإلخشيد وهو تريك

ثـم ضـم إليهـا الشـام ، فأسـند إليـه الخليفـة واليـة مرص، صد غارات الفاطميني عن مرص

 وبعد .ب بينهم ثم فسدت عالقته بالخالفة وقامت الحر.فنظم البالد وقوي مركزه، واليمن

 فتوىل الوصاية عليه معلمه كـافور ،موت اإلخشيد خلفه ابنه أبو القاسم أنجور وكان طفال

 وبعـد مـوت كـافور سـيطر .فاسـتوىل عـىل الـبالد، اإلخشيدي وكان عبدا أسـودا يخـدمهم

 .الفاطميون عىل مرص بقيادة جوهر الصقيل وضمها للفاطميني

 :)م1055-945/ هـ 447-334( الدولة البويهية -7

 ومتكـن عـيل والحسـن وأحمـد .البويهيون أرسة فارسية شيعية سكنت شامل فارس عند قزوين

وقـد حـاول الخليفـة ، مستغلني الفوىض يف فـارس فقضـت عـىل الكيانـات السياسـية، أوالد أيب شجاع

هــ 334 فاستعان بالبويهيني فدخلوا بغداد سنة،  أن يتخلص من سلطة القادة األتراكالـلـهاملستكفي ب

 عـامد ( وحسـن )معـز الدولـة( فسـمي أحمـد . فرحب الخليفة بهم وأعطاهم ألقاب سـامية.م945/
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واتخـذوا ،  ولكونهم من الشيعة انتزعوا السـلطة مـن الخلفـاء).ركن الدولة( وعيل )الدولة

 اـسـتامل البويهـيـون الرعـيـة .)شاهنـشـاه( وأحـيـوا لـقـب املـلـك الـفـاريس )الـسـلطان(لـقـب 

 وأسقطهم السـالجقة األتـراك . ثم دب الرصاع بينهم.وقاموا بإصالحات ،بتخفيف الرضائب

والزنادقـة مـن أمثـال ، وقد شجع البويهيون الحركة العلمية والسيام الفالسفة. هـ447سنة

  .الفارايب وابن سينا وأمثالهم

 ):م1160-976/ هـ 555-366( الدولة الغزنوية -8

منصـور بـن نـوح وكـان مـواله ) لب تكـنيأ(قامت هذه الدولة بزعامة القائد الرتيك 

 فاسـتقل بهـا ،)أفغانستان(سجستان هـ أمريا عىل 351قد واله سنة خراسان ملك الساماين 

وقد تعاقب  ،غزنويةعاصمة لها فعرفت بالدولة ال) غزنة(وأقام فيها دولة اتخذ من مدينة 

. عليها واحد وعرشون ملكا كان أشهرهم محمود بن سبكتكني املعروف مبحمـود الغزنـوي

، وحطـم أصـنام الـوثنيني وأدخـل اإلسـالم إليهـا، الـذي فـتح الهنـد، امللك الصالح املعروف

 )باكستان(واتسعت دولته وشملت بالد أفغانيتان وما وراء النهر ورشق إيران وبالد السند 

 .أجزاء شاسعة من الهندو

هــ يف عهـد آخـر ملوكهـا 582 ثم انقىض عهدها باستيالء الدولة الغورية عليها سنة 

 .تاج الدولة خرسو ملك

 ): م1194-1040/ هـ 590-431(  دولة السالجقة -9

 وهو زعيم دولة تركية كبرية كانت تقطن ،تنتسب هذه الدولة إىل سلجوق بن دقاق

.  أي بـالد الـرتك،يف منطقة واسعة تعرف برتكسـتان) ون و جيحونسيح(فيام وراء النهرين 

فاجتـاز بقبيلتـه ) سـلجوق(حفيد ) طغرلبك(هـ آلت زعامة هذه القبيلة إىل 429ويف عام 

 ،منطقة ما بني النهرين متوجها نحو املرشق وانتهـز انشـغال الغزنـويني بحـروب أنهكـتهم

 الغزنوي عنها وأقام فيها دولـة لقومـه والري و همذان وأزال الحكمخراسان فاستوىل عىل 

 . عرفت بدولة السالجقة
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ويف عـام . قـزوينو طربستان وامتدت دولته إىل جرجان هـ استوىل عىل 432ويف عام 

لينقـذه مـن وزيـره بغـداد ودعاه إىل  الـلـهالقائم بأمر هـ استنرصه الخليفة العبايس 446

 وكان قد استوىل عىل السلطة واستبد بها وملـك أمـر العـراق وخطـب ،أرسالن البساسريي

وقىض غـداد بلدعوتـه وزحـف إىل طغرلبـك  فاستجاب ،للمستنرص الفاطمي صاحب مرص

وأذربيجـان وسـنجار املوصـل  ثم استوىل عـىل ،عىل البساسريي وأنهى الحكم البويهي فيها

إىل ساحل البحر األسود ومن سيحون ومتت له السيطرة عىل البالد اإليرانية من شاطئ نهر 

 . عامنإىل بحر خوارزم شواطئ بحرية 

فتـابع مسـرية ألب أرسالن وآلت خالفته إىل ابن أخيه طغرلبك هـ تويف 455ويف عام 

شـق دمفاسـتوىل عـىل الشـام إىل بالد ) أتسز(هـ جيشا بقيادة قائده 463عمه ووجه عام 

بعـد معركـة أرمينيـة هـ عىل رأس جيش لفـتح األناضـول فاسـتوىل عـىل 464وتوجه سنة 

وفيهـا هـزم جـيش الـروم وأرس ملكـه    ) مـالذ كـرت(ضارية مشهورة مـع الـروم جـرت يف 

وكانـت تلـك ، الذي كان قـد رفـض الصـلح مـع السـلطان ألـب أرسـالن.)رومانوس الرابع(

 ومل يكن يف جـيش السـلطان الـذي .مة مع الروماملعركة واحدة من مشاهد اإلسالم العظي

إال خمسـة ، طلب من جنوده أن ال يخرج معه من ارتبط بالـدنيا بحاجـة ينتظـر قضـاءها

 وقـد نصـح شـيخ .عرش ألف مقاتل وقد ذكرت الروايات أن الروم ناهزوا مأيت ألف مقاتل

 . للمجاهـدينالسلطان له أن يوقت املعركة وقت صالة الجمعة حيث تكون املنابر داعيـة

 :وصـاح بالجنـد قـائال، الـلـهويف أول املعركة ألقى السلطان خوذته عىل األرض  وتذلل إىل 

 وأمـر الجنـد أن يخلصـوا يف ،)مـن شـاء االنرصاف فليـنرصف، ما هاهنا ملك يأمر فيطـاع(

فحملـوا كـرأس الحربـة عـىل خيمـة اإلمرباطـور ، ثم كـرب وهجـم، طلب النرص أو الشهادة

 الفـرار ذي سقط أسريا بيد السلطان وانهزم جيشه الذي هلك جلـه يف طريـقال، رومانوس

   .والعودة إىل القسطنطينية

فخلفـه ) ألـب أرسـالن(هـ أقدم باطني إسامعييل عىل اغتيال 465ويف عام 

  عهده أخذت الدولة السلجوقية يف التقلص بعد انقسـامها   ويف) ملك شاه(ابنه 
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ودولـة يف الشـام ودولـة يف خراسان  فدولة يف ،إىل دولة موزعة بني أبناء البيت السلجوقي

 . بالد الروم

 

 
 

فقد آلت إىل سنجر بن ألب أرسـالن وانتهـت بوفاتـه خراسان أما دولة السالجقة يف 

 . عليها خوارزمهـ باستيالء دولة 552سنة 

ومن بعـده إىل ابنـه محمد بن ملكشاه وأما دولة السالجقة يف العراق فقد آلت إىل 

هــ يف 573عليهـا سـنة خـوارزم محمود وتوارثها من بعده أبناؤه ثم زالت باسـتيالء دولـة 

 ). الثاين( ركن الدين طغرل عهد آخر ملوكها

هـ 488بن ملكشاه وانقسمت بعد مقتله سنة ) تتش(فقد آلت إىل الشام وأما دولة السالجقة يف 

بعـد حلـب  وانقضـت دولـة ، فاختص دقاق بدمشق واختص رضوان بحلـب،دقاق ورضوان: بني ولديه

 هـ 511عليها سنة ماردين صاحب نجم الدين إيلغازي وفاة آخر ملوكها سلطان شاه بن رضوان باستيالء 
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 ،هـ521ها سنة باالستيالء علياملوصل صاحب عامد الدين زنيك  ثم بقيام ،بدعوة من أهلها

 . هـ قيام ابنه نور الدين محمود خلفا له فيها541وبعد اغتياله سنة 

القائـد ) نائبه(هـ باستيالء أتابكه 497وصاحبها دقاق بن تتش سنة دمشق وانقضت دولة 

 وقـد نسـبت ،هـ قيام ابنه تاج الدولـة بـوري خلفـا لـه522وبوفاته سنة  ،عىل السلطةطغتكني 

الدولة إليه فعرفت بالدولة البورية وامتدت أيامها حتى استوىل عليهـا نـور الـدين محمـود بـن 

 . الشاموجعلها عاصمة الدولة األتابكية يف بالد حلب ها إىل هـ وضم549سنة عامد الدين زنيك 

 من أحفـاد ،وأما دولة السالجقة يف بالد الروم فقد قامت بزعامة سليامن بن قتلمش

ليامن عصابات تركية يف أعقاب وقعـة فقد تزعم سألب أرسالن سلجوق ومن أبناء عمومة 

وأخذ يطارد فلول جيش الروم ويستويل عىل األقاليم التـي يجتاحهـا حتـى إذا ) مالذ كرت(

 - أزنيـك الحاليـة -) نيقيـة(هــ اسـتقر يف مدينـة 470اقرتب من سواحل بحر مرمرة سـنة 

 . وأقام فيها دولة سلجوقية

بـن ) تـتش(واستخالصها من الشام د هـ حاول سليامن االستيالء عىل بال477ويف عام 

ملكشاه يف معركة جرت بينهام فلم يتمكن من الفرار وقتل فيها فخلفه ابنه داود وتلقـب 

 ). قليج أرسالن(بلقب 

هـ ثم اجتازتها 490سنة القسطنطينية وملا قدمت الحملة الصليبية األوىل واقتحمت 

وانسـحب مـع قومـه إىل الجنـوب ) نيقيـة( اضطر قليج أرسالن إىل الـتخيل عـن ،إىل آسية

 . عاصمة مللكه) قونية(الرشقي من األناضول واتخذ من مدينة 

ـهــ ـتـوىف قـلـيج أرـسـالن فتوزـعـت أـقـاليم دولـتـه ـبـني أبناـئـه وإخوـتـه 500ويف ـعـام 

إىل أن قامـت الدولـة العثامنيـة . واستحالت إىل مجموعة دويالت اتصلت بينهـا الحـروب

 .  فانطوت تحت جناحها-ن سالالتهم  وهم م-هـ 699عىل أنقاضها سنة 

 ): م1215-1048/ هـ 612-439(  الدولة الغورية - 10

هـ بزعامـة عـز الـدين حسـني 439سنة الغور تأسست هذه الدولة يف بالد 

 ابن حسن بن محمد وأخذت تزاحم الدولة الغزنويـة حتـى قضـت عليهـا سـنة
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لهنـد ومنهـا انبثقـت دولـة املامليـك  وقد امتدت فتوحاتها إىل بالد ا،هـ وضمتها إليها582

 . أول ملوكهم يف الهندقطب الدين أيبك األتراك وكان 

هـ خضعت الدولة الغورية للسـيادة الخوارزميـة وزالـت معهـا بـالغزو 612ويف عام 

 .هـ628املغويل سنة 

 :)م1258 -1048/ هـ 628 -470( الدولة الخوارزمية -11

 ،)جيحـون(ومصـب نهـر ) أورال(جنـوب بحـرية خـوارزم قامت هذه الدولة يف بالد 

  ،هـ470 وكان السلطان السلجوقي قد واله عليها سنة ،)أنوشتكني(بزعامة القائد الرتيك 

ئها عـىل وقد اتسعت يف عهد ملكها سـلطان شـاه محمـود بـن إيـل أرسـالن باسـتيال

هــ 552وإزالة الحكم السلجوقي عنها بعد وفاة السلطان سنجر بن ملكشاه سنة خراسان 

 . هـ612ثم باستيالئها عىل الدولة الغورية سنة 

هـ استوىل عليها املغول وأزالوا دولتها يف عهد آخر ملوكها جـالل الـدين 628ويف عام 

 . منكربيت

 :)  م1121 -1077/   هـ 521  -499( الدولة األرتقية -12

 وكان قد ،)أرتق بن أكسب(تنتسب هذه الدولة إىل زعيم عشرية من الرتكامن يدعى 

الشـام صـاحب بـالد تتش بن ألب أرسالن هـ بخدمة السلطان السلجوقي 449التحق عام 

ونجـم ، معـني الـدين سـقامن: خلفـه ولـداه) أرتـق(وملا تويف . ا حولهاومالقدس فأقطعه 

 . الدين إيلغازي

 فتوجهـا بقـومهام مـن ،فأخرجوهام منهـاالقدس هـ اسرتد الفاطميون 491ويف سنة 

نجـم ومتلـك ) آمـد(ديـار بكـر الفراتية فتملك معـني الـدين سـقامن الجزيرة الرتكامن إىل 

 . وأقام كل منهام فيام متلك دولة أرتقية) ماردين(الدين إيلغازي 

فاسـتنجد أهلهـا بـنجم حلـب هــ حـارص الصـليبيون مدينـة 511ويف عام 

سـنة ) سهل بالط(الدين إيلغازي فأنجدهم وقاتل الصليبيني يف معركة جرت يف 

 وأقـام فيهـا حلب ومتلك أنطاكية أمري ) روجيه ده سالرنو (هـ وأرس زعيمهم513
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هــ وأقـام 521عـام عامد الدين زنيك دولة أرتقية تعاقب أبناؤه عليها إىل أن استوىل عليها 

 . فيها دولة أتابكية

  ):م1171 - 1122/ هـ 579 -516(بكية الدولة األتا-13

 - أي نائـب -) أتابـك(بـن آقسـنقر وكـان عامد الدين زنيك تنتسب هذه الدولة إىل 

هــ واله 516 ويف عـام ،سلطان العراقمحمود بن محمد بن ملكشاه السلطان السلجوقي 

 . فأقام فيها دولة عرفت بالدولة األتابكيةاملوصل السلطان عىل 

وقـد اشـتهر . وأزال الدولـة األرتقيـةحلـب هـ استوىل عامد الدين عىل 521ويف عام 

وإسـقاطه أوىل اإلمـارات الصـليبية يف سـواحل ،  بجهاد الصـليبينيالـلـهعامد الدين رحمه 

 الشام 

أـجـداد النصـريية العلوـيـة الـحـاكمني (ـهــ اغتـال الحشاـشـون الباطنيـة 541ويف عـام 

  الـلــهرحمـه امد الـدين زنـيك عـ اغتـالوا األمـري املجاهـد – )لسوريا ولبنان يف زماننا هـذا

 . حلبودولة يف املوصل  دولة يف :فانقسمت الدولة األتابكية إىل دولتني

فخلفه فيها ابنه سيف الدين غازي األول وتعاقب عليها من بعـده املوصل أما دولة 

 . هـ660أبناؤه حتى انقىض عهدها باستيالء املغول عليها سنة 

 امللك الصالح املجاهد نـور الـدين محمـود وحمـل فخلفه فيها ابنهحلب وأما دولة 

وضـمت إليـه دمشـق هـ استوىل نور الدين عـىل 549 ويف عام .بعده لواء جهاد الصليبيني

 . الشامبالد 

 .هـ خلفه فيها ابنه الصالح إسامعيل وكان طفال صـغريا569وملا تويف نور الدين سنة 

الدولـة األيوبيـة التـي أقامهـا يف مرص هـ توىل صالح الدين األيويب ضـمها إىل 579ويف عام 

  .ليوحد البالد يف مواجهة الصليبيني، بشورى علامء الشام ومرص.فأضحت معها دولة واحدة
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  :) م1250 - 1171/ هـ 648 – 567( الدولة األيوبية -14 

وقد أسس هذه الدولة امليمونة امللك النارص  صالح الدين يوسـف بـن نجـم الـدين 

 قائـد الجـيش )أسـد الـدين شـريكوه( توجه إىل مرص كقائد من قواد خاله  وكان قد،أيوب

الذي أرسله امللك الصالح نور الدين زنيك سلطان الشـام املجاهـد  لصـد حملـة الصـليبيني 

 .عىل مرص

ليتقوى به عىل ، العاضد  بأسد الدين وأسند إليه الوزارة وقد استعان الخليفة الفاطمي 

أسد الدين يف مرص وهو يعد العـدة ( وملا تويف ).شاور(أمراء الفاطميني املتنافسني و كبريهم 

 وبعـد انتصـار صـالح .عني الخليفة الفاطمي صالح الدين مكان خالـه، لصد الحملة الصليبية

هــ بعـد 567سـنة تويف الخليفة الفـاطمي ،  بقليلالدين وجيش الشام ومرص عىل الصليبيني

 واستوىل صـالح الـدين عـىل .قتل وزيره شاور بن مجري السعدي الذي كان يكاتب الصليبيني

وألغـى املـذهب ، وقطع الخطبة للفـاطميني وجعلهـا للخليفـة العبـايس ببغـداد، حكم مرص

 ثـم ،هب الشافعي السـني ملرصوأعاد املذ، الفاطمي العبيدي اإلسامعييل القائم عىل الزندقة

تصدى لعدد من املحاوالت الصليبية مع فلول الفاطميني ودعـم األسـطول الرومـاين وانـترص 

حرض صـالح الـدين إىل ،   و بعد وفاة نـور الـدين محمـود.واستتب له األمر يف مرص، عليهم

مملكتـه ثـم توسـعت ، الشام وعقد له علامء الشام ومرص البيعة سلطانا عل بر مرص والشام

 الـلــه وقـد سـجل صـالح الـدين رحمـه .الجزيـرةوضم إليها الحجاز واليمن وبعـض أنحـاء 

  محققـا حلـم .هــ583انتصارات مشهودة عىل الصليبيني أدت السرتجاع بيت املقدس سـنة 

 بني أبنائه ، بعد  وفاته،  وقد تقسمت أقاليم الدولة.الـلـهامللك الصالح نور الدين زنيك رحمه 

 .هـ إىل دويالت ثارت فيها الحـروب589تحولت تلك الدولة الكربى بعد وفاته سنة وإخوته و

ثـم آلـت الشـام ، وقد استقرت أحوالها لبعض الوقت يف زمن امللك العادل أخو صالح الـدين

للملك الصالح إسامعيل الذي نارص الصليبيني عىل عمة نجم الدين أيوب الـذي اسـتقل مبلـك 

، فتابعها قائده معز الدين إيبك، هو يصد الحملة الصليبية السابعة ثم تويف نجم الدين و.مرص

 وآلت إليه السلطنة لتنتهي الدولـة األيوبيـة وتقـوم يف مرص ، )شجرة الدر(الذي تزوج زوجته 
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يف عهـد امللـك الشـام  وقد تتابع سقوط الدويالت األيوبية األخـرى يف بـالد .دولة املامليك

 . دقداري وضمت إىل دولة املامليكاململويك الظاهر بيربس البن

 :)  م1517 -1250/ هـ 922 - 648 ( دولة املامليك -15

تنتسب هذه الدولة إىل امللوك األتراك الذين كانوا من مامليك السلطان نجم الـدين 

وكان امللك الكامل قـد بنـى لهـم يف جزيـرة الروضـة بنهـر امل األيويب امللك الكأيوب ابن 

 قلعة فعرفوا باملامليك البحرية وأولهـم امللـك املعـز عـز -النيل  وكان يعرف ببحر -النيل 

امللك الصـالح نجـم الـدين زوجة شجرة الدر  وقد انتقل إليه امللك عن طريق ،الدين إيبك

وكانت تولت امللك بعد وفاته ثم تزوجت مـن عـز الـدين إيبـك وتنازلـت لـه عـن امللـك 

 . فانتقل امللك عن طريقها إىل املامليك

البندقـداري فـقىض عـىل امللـك الظـاهر بيـربس  املامليك يف عهـد وقد اتسعت دولة

 . وضمها إىل دولة املامليك يف مرصالشام الدويالت األيوبية يف بالد 

فقد أزال السلطان بيـربس  ،و حمل املامليك لواء الجهاد ضد الصليبيني بعد األيوبيني

يف عهـد السـلطان خليـل بـن ) هــ1291إمـارة عكـا  (  ليزول آخرها .معظم تلك اإلمارات

 .قالوون

هــ بعـد 922ودامت دولة املامليك حتى استوىل العثامنيون عىل مرص والشام سـنة 

  .هزمية املامليك يف معركة مرج دابق
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 :)م1517 -1258/  هـ 922-656( يف مرص )يةالرمز(الخالفة العباسية -16

 ،هــ اثنـان مـن بنـي العبـاس656ادعى الخالفة بعد مقتل الخليفة املستعصم سـنة 

ن املسـتظهر بـ الـلــهاملسرتشـد بوجـده األعـىل (أحدهام يدعى أبا العباس أحمد بن عيل 

 الـلــه وهو أخو املسـتنرص بالـلـه واآلخر يدعى أبا القاسم أحمد بن الظاهر بأمر ،)الـلـهب

 . الـلـهويلتقي مع األول بالخليفة املستظهر ب

وأثبـت فيهـا نسـبه بشـهادة جامعـة مـن عـرب خفاجـة حلب وقد توجه األول إىل 

ه جامعـة مـن العلـامء وفـيهم حسام الدين بن أيب الفوارس وبايعه معـحلب فبايعه أمري 

 . الشيخ عبد الحليم بن تيمية

امللك وأثبت نسبه بشهادة جامعة من عرب مهارش فبايعه القاهرة وتوجه اآلخر إىل 

 عـام الـلــهء وتلقـب باملسـتنرص بوبايعه معه جامعة من األعيـان والعلـامالظاهر بيربس 

وقد طلب من امللك الظاهر أن يجهزه بقـوة ليقاتـل املغـول فـزوده بقـوة قليلـة . هـ659

فبويـع القـاهرة  وقدم أبـو العبـاس أحمـد إىل ،هزمها املغول وفيها قتل الخليفة املستنرص

 . الـلـهفيها خلفا للمستنرص وتلقب بالحاكم بأمر 

هــ 922س يف مرص حتى اسـتوىل العثامنيـون عليهـا سـنة واستمرت خالفة بني العبا

وقد تنازل الخليفة العبـايس عـن الخالفـة للسـلطان العـثامين السلطان سليم األول بقيادة 

  :أن زالت بزوال الدولة العثامنية سـنةوظلت قامئة يف أعقابه إىل القسطنطينية فنقلها إىل 

 . م1923 /هـ 1342
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 : الدول التي استقلت يف جزيرة العرب زمن العباسيني–) ب( 

 ):م792/ هـ 176( الدولة اإلباضية يف عامن –17

 يعود مذهبهم لعبد .اإلباضية هم من الخوارج املعتدلني القريبني من مذهب السنة

لتميمي وقد حاربهم األمويون والعباسيون وطردوهم من الشام والحجـاز  بن إباض االـلـه

 .ولكن أقلية منهم بقوا يف عامن إىل أيامنا هذه، واليمن وإفريقيا

أسسـها الجلنـدي بـن مسـعود . هــ176وقد تأسست الدولة اإلباضية يف عامن سـنة 

 .لصـلت بـن مالـك و ا، الحميـديالـلــه وقد كان من أبرز دعاتهم غسان بن عبد .اإلبايض

 . يف التجارة وازدهرت دولتهم بذلكوقد عملوا

 ):م1008 -909/  هـ 398 -296(  -ن  البحري- دولة القرامطة -18

  وقد ابتدأت عىل يد داعية فاطمي متخفي هـو.وقد مر نبذة عنها ملا ذكرنا الثورات

 وملا مات .حرينالذي حمل الدعوة اإلسامعيلية إىل جنوب العراق والب) الحسني األهوازي(

وقـد كـان أحـد ) حمدان األشعث( قيل أن اسمه ،)قرمط( رجل فاريس عرف بلقب .خلفه

 ، بـن ميمـون القـداحالـلــهالذين بثهم يف األقطـار عبـد ) املنتظر(دعاة اإلمام اإلسامعييل 

 . منظم الدعوة اإلسامعيلية

 ،نرصانية واإلسـالموقد دعا إىل مذهب فيه مزيج من املزدكية الفارسية واليهودية وال

 هـ  يف القطيف والبحرين واليمن وقادوا حروبا يف العـراق 296وقد أقام هؤالء دولة سنة 

الشـام  فهـاجموا قواعـدهم يف ، ونازعوا الفاطميني زعامة الـدعوة،أرادوا بها انتزاع الخالفة

 . وقد متكن الفاطميون من صدهمالقاهرة وهموا مبهاجمة 

 وحملـوا ،فقلعـوا الحجـر األسـود وقتلـوا الحجـاجمكـة ىل هـ أغاروا ع317ويف سنة 

هـ لقاء السـامح لهـم بفـرض 239الحجر األسود إىل القطيف عاصمة ملكهم وأعادوه سنة 

 .رضيبة عىل الحجاج

 . هـ398وبقيت هذه الدولة قامئة إىل أن زالت سنة 
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 :)م1160 1030/   هـ 554-421( )يمن ال–زبيد (دولة بني نجاح يف -19

 ولكـن أفـراد . وأقـام دولـة يف زبيـد.س هذه الدولة عبد حبيش متكن من التحررأس

 .هـ554القضاء عليهم سنة ) عيل بن محمد( مام مكن وايل تهامة .األرسة تصارعوا

 :)م- 1058/ هـ 647 -450( )ن اليم–صنعاء ( الدولة الصليحية  – 20

لصـليحي الـذي تلقـى  وقد أسسها محمـد ا.دانت هذه الدولة باملذهب اإلسامعييل

وكانت عاصمتهم صـنعاء وارتبطـت بصـالت ، الدعوة عىل يد الدعاة اإلسامعيلية يف اليمن

) أمـري األمـراء(حيـث أسـبل علـيهم األلقـاب السـامية مثـل ، ودية مع الفاطميني يف مرص

وقد مدوا نفوذهم للحجاز ثم سقطت الدولة عىل يد توران شاه آخـر سـالطني ..)املكرم(و

التي قامـت بـدور هـام ) أروى بنت أحمد( ومن أبرز شخصياتهم السيدة الحرة .األيوبيني

 . وبقي من آثارها مسجد يف صنعاء.بنرش املذهب اإلسامعييل يف الهند وعامن

 :) م1423- 1229/  هـ  826  -626( )اليمن(  دولة بني رسول -21

 وقد عينـه .)ملوك الشام قبل الفتح(أسسها عيل بن رسول وهو من نسل الغساسنة 

فمـد نفـوذه مـن ، هــ ثـم أسـندوا إليـه حكـم الـيمن652األيوبيون واليا عىل مكـة سـنة 

أثـروا مـن التجـارة ،  وبقيت دولته يف ساللته قرابة قرنني وكـانوا تجـارا.حرضموت إىل مكة

وقد كـانوا عـىل املـذهب . وتقدمت يف عهده الصناعة والزراعة، البحرية والسيام مع الهند

 .جعوا العلامء وجمعوا املكتبات وش.الشافعي

 : الدول التي استقلت يف إفريقية-)ج(

 ): م909-757/هـ 297 -140( الدولة املدارية  -22

 يدعى عـيىس بـن )عبد(وقد أسسها ، قامت هذه الدولة يف املغرب األقىص

  الرببرية ثـارت )مكناسة( ولكن قبيلة .وكان أحد الخوارج الصفرية، يزيد األسود
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وكانـت عاصـمة ) سمكو بن واسـول(ئسها أبو القاسم  واستولت عىل اإلمارة التي رعليه و

 وقد اهتموا بالتجارة مع إفريقيـا السـوداء . يف واحة يف الصحراء)سلجامسة(الدولة مدينة 

إىل أن دهمهـم جـيش ،  ثم تنازع أفـراد األرسة. وحازوا ثروة كبرية.جنوب الصحراء الكربى

 .)هـ297(وأسقط دولتهم سنة ، اعية الفاطميني الشيعي دالـلـهأيب عبد 

  ): م908 -779/ هـ 296 -162( الدولة الرستمية -23

أسـسـها عـبـد اـلـرحمن ـبـن سـسـتم وـهـم ـمـن الـخـوارج اإلباـضـية املـعـادين للدوـلـة 

واشـتهر ،  ومتيـز حكمـه بالعـدل يف الرعيـة).الجزائـر(وقد تأسسـت يف تـاهرت ، العباسية

 مركـزا حضـاريا )تاهرت( مام أعطى .اء وجلبوا الذهب والرقيقبالتجارة مع إفريقيا السود

، ثم تصارعت داخل دولـتهم العنـارص العربيـة والرببريـة والفارسـية عـىل امللـك. وعمرانيا

 ثـم .ونشأت بينهم رصاعات مذهبية بني اإلباضية والصـفرية واملعتزلـة والشـيعة والسـنة

  .هـ296 الشيعي الفاطمي سنة الـلـهسقطت بيد أيب عبد 

 ): م985-788/ هـ 375-172( دولة األدارسة - 24

الـنفس (محمـد املدينـة  قـام ضـد العباسـيني يف ،يف عهد الخليفة أيب جعفر املنصور

واشـتبك معـه يف معركـة انتهـت بقتـل محمـد سـنة ، وأرسل املنصور إليه  جيشـا، )الزكية

 . هـ145

ن عـيل بـن الحسـن ابـن هـ ثار عىل املنصور علوي آخر هو الحسـني بـ169ويف عام 

الحسن بن الحسن السبط بن عيل بن أيب طالب ومعه عـامه إدريـس ويحيـى ابنـي عبـد 

املدينـة  وجرت بـني الفـريقني معركـة يف موقـع قـرب ،فأرسل املنصور جيشا لقتاله. الـلـه

مـن ) الـنفس الزكيـة( وفيها قتل الحسني ومتكن عمه إدريـس بـن محمـد ،)فخ(يعرف بـ 

فعرفها ) أوربة(دريس إىل املغرب األقىص ونزل عىل قبيلة من الرببر تدعى وتوجه إ. الهرب

 وخلع إدريس طاعـة بنـي العبـاس وأنشـأ ، فبايعته ودخلت يف طاعته قبائل أخرى،بنفسه

هــ دولـة علويـة مسـتقلة عرفـت 172واتخذها عاصمة له وفيها أقام سـنة ) فاس(مدينة 

  .بدولة األدارسة
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من قبائل الرببر جيشا فغزا املغرب األوسط وضـمه جند ه وملا استقر إدريس يف ملك

 .هـ375واستمرت تلك الدولة إىل أن قضت عليها الدولة الفاطمية سنة . إىل مملكته

 ): م909-800/  هـ 296-184( الدولة األغلبية –25

، )تـونس(أن متتد أطامع األدارسة  فيستولوا عىل املغرب األدىن هارون الرشيد خيش   

فأراد أن يقيم حكام ثابتا يناط برجل يستقل بـه ليـدفع عنـه ) إفريقية(وكان يعرف باسم 

 ،هــ184 فواله عىل إفريقيـة سـنة ، فوقع اختياره عىل إبراهيم ابن األغلب،خطر األدارسة

) القريوان( وكانت ،ية يف مقابل مبلغ من املال يدفعه إىل الخليفةعىل أن تكون واليته وراث

اتخذها عاصمة لدولته ) العباسية(مدينة دعاها إبراهيم بن األغلب  فبنى ،عاصمة للوالية

  .التي عرفت بدولة األغالبة

بقيـادة الفقيـه ) صقلية( األول تم االستيالء عىل جزيرة الـلـهد حفيده زيادة ويف عه

وقد امتد حكـم الدولـة األغلبيـة حتـى . وضمت إىل دولة األغالبة) أسد بن الفرات(الكبري 

  .قيام الدولة الفاطمية التي قضت عليها

 :)  م1147 -1062/ هـ 541 – 453( دولة املرابطني -26

تاشـفني هــ بزعامـة يوسـف بـن 453 يف املغـرب األقىص سـنة تأسست هذه الدولـة

عـىل ) النقـاب(وكـان رجالهـا يشـدون اللثـام ) نسـبة إىل قبيلـة ملتونـة الرببريـة(اللمتوين 

 . وجوههم فعرفوا بامللثمني
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 ،ملـك أشـبيليةاملعتمـد بـن عبـاد دعـوة يوسف بن تاشفني وقد لبى امللك املجاهد 

هــ 479فاجتاز البحر إىل األنـدلس سـنة قشتالة ليصد عنه عدوان ألفونسو السادس ملك 

عىل رأس جيوش من الرببر ومتكن من هزم امللك األسباين يف وقعة شـهرية جـرت يف سـهل 

 . وائف امللوك لسلطان املرابطنيوخضعت بعدها دويالت ط). الزالقة(

خلفه ملوك من أبنائـه فـيهم املـنرصف ) هـ500(سنة يوسف بن تاشفني وبعد وفاة 

م  ومل يخـل األمـر مـن نـزاع بيـنه،القـارصالحـدث إىل لهوه وفيهم الفتـى املـاجن وفـيهم 

هــ يف عهـد آخـر 541فأخذت الدولة يف االنهيار وطمع بها املوحدون فاستولوا عليها سنة 

  .يوسف بن تاشفني ملوكها إسحاق بن عيل بن تاشفني حفيد 

 ): م1270 -1147/ هـ 668 -541( املوحدون -27

وموطنهـا يف ) زناتـة الرببريـة( من قبيلـة ،تنتسب هذه الدولة إىل محمد بن تومرت

قد دعا إىل مذهب التوحيد فعـرف ابن تومرت وكان . الجنوب الرشقي من املغرب األقىص

هـ خلفه يف دعوته تلميذه املقـرب 524 وملا تويف سنة ،ملهديأصحابه باملوحدين وتلقب با

هـ من االستيالء عىل 541 فأخذ يغري عىل املرابطني ومتكن يف عام ،إليه عبد املؤمن بن عيل

 . وأزال دولة املرابطني يف املغرب األقىص وأقام دولة للموحدينمراكش مدينة 

هــ 567ففي عـام . يوسف األولوقد اشتدت قوة املوحدين يف عهد ابنه أيب يعقوب 

 . اجتاز البحر إىل األندلس وأخضع بها من ظل مواليا للمرابطني كابن مردنيش وابن غانية

يعقـوب املنصـور ويف عهـده أبـو يوسـف هـ خلفـه ابنـه 580وملا تويف سنة 

 فقد اجتاز البحر إىل األنـدلس عـدة ،ولة املوحدين أوجها يف العز واملنعةبلغت د

 هــ يف الوقعـة التـي هـزم 591مرات صد فيها عدوان األسبان وكـان آخرهـا عـام 
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التـي الزالقـة و أحيا فيها وقعة ) األراك(فيها ألفونسو الثامن هزمية منكرة وعرفت بوقعة 

 . هـ479جرت من قبل عام 

محمـد  الـلـهالنارص لدين هـ خلفه ابنه 595يعقوب املنصور سنة أبو يوسف وملا تويف 

 فقد اشتبك مـع األسـبان يف معـارك هـزم فيهـا ، االنهيارويف عهده أخذت دولة املوحدين يف

وتتابعـت ) العقـاب(هــ والتـي عرفـت بوقعـة 609وكان أشدها وقعا تلك التي جرت سـنة 

 . هـ614سنة ) أيب دانس(هزائم املوحدين بعدها يف عهد أخالفه منها هزمية وقعة 

هـ يف 668 سنة ومل يطل عهد املوحدين بعد ذلك فقد استوىل بنو مرين عىل دولتهم

 . عهد آخر ملوكهم إدريس امللقب بأيب دبوس

 

 
 :)  م1470  -1270/ هـ  875 -668(  دولة بني مرين -28

 ،من قبيلة زناتة الرببريـةعبد الحق املريني تنتسب هذه الدولة إىل مؤسسها 

هـ تحول عبد الحق 610ففي عام . باملغرب األقىص) سلجامسة(املقيمة يف منطقة 

 بقبيلـتـه إىل ـبـالد الرـيـف منتجـعـا وأـخـذ يـغـري ـعـىل مـنـاطق املوـحـدين والتـقـى 

 



277 
 

هـ يف معركة هزمهم فيها وتوالت بعـد ذلـك هـزائم املوحـدين حتـى تـم 612معهم سنة 

هـ وقد امتدت دولة بنـي مـرين يف املغـرب األقىص إىل 668لبني مرين إزالة دولتهم سنة 

 .هـ875سنة 

 : ) م1555  - 1235/ هـ 962-633(  دولة بني زيان من بني عبد الواد.29

 مـن بنـي ،العبدوادييغمراسن بن زيان تنتسب هذه الدولة إىل مؤسسها أيب يحيى 

هـ استقل يغمراسن بتلمسان واشتملت دولته عىل إفريقيـة 633ففي عام . زيان بتلمسان

وىل عليهـا وخضعت بضع سنني للسيادة املرينية وامتد عمرها حتى است) الجزائر(الوسطى 

 . هـ962العثامنيون سنة 

 : )م1534 - 1227/ هـ  941 -625( دولة الحفصيني -30

 وكان أبـو زكريـا ،تنتسب هذه الدولة إىل أيب حفص عمر بن أيب زكريا يحيى الهنتايت

 وقامـت بـني أخالفـه ،هــ625من عامل دولـة املوحـدين بتـونس ثـم اسـتقل عنهـا سـنة 

ودولـة يف تـونس دولـة يف : هــ إىل دولتـني681سـنة خصومات انقسـمت بسـببها الدولـة 

  .هـ941 وامتدت إىل أن استوىل عليها العثامنيون سنة ،باملغرب األوسط) بجاية(
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 :الدولة اإلسالمية يف األندلس )د(

 ):م1452 -713/ هـ 897 -92 (  دولة األمويني يف األندلس .31

طـارق بـن هـ بقيـادة 92ندلس عام اجتاز املسلمون البحر من املغرب األقىص إىل األ

وموىس بن نصري وخضعت مع ما فتح من بـالد شـامل إفريقيـة إىل دولـة بنـي أميـة زياد 

 . بدمشق

 : )هـ172 -138( عبد الرحمن الداخل -1

متكـن عبـد الـرحمن بـن ،  مروان الثاين آخـر ملـوكهموملا انقىض عهد األمويني بقتل

 ،معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان أن يفلت مـن قبضـتهم وأن ينجـو مـن القتـل

 أخذ ،فلام اطأمن إىل نفسه. وفيها أخواله) نفزة(وتوجه متخفيا إىل املغرب الجئا إىل قبيلة 

 . ءه تأييدهم لقدومه فجا،يكاتب من ظل من أهل األندلس عىل والئه لبني أمية
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 ومعـه جمـع مـن ،هـ اجتاز عبـد الـرحمن البحـر138 ويف شهر ذي الحجة من عام 

قرطبـة  وتوجـه إىل ، وانضـم إليـه مـن كـان يرقـب قدومـه، ونزل األنـدلس،العرب والرببر

 املعتمـد مـن قبـل ،فدخلها بعد أن قىض عىل أمريهـا يوسـف بـن عبـد الـرحمن الفهـري

 ). الداخل( ومن ثم دعي عبد الرحمن بلقب ،فر املنصورالخليفة العبايس أيب جع

 وفـيهم ،متكن عبد الرحمن من القضاء عىل الثورات التي أثارهـا املؤيـدون لبنـي العبـاس

 ملـك ، ومـنهم مـن اسـتنرص بشـارملان،الطامعون باالستقالل مبـا يف أيـديهم مـن أقـاليم ومـدن

. مل يلبث أن عاد بعد أن فشـل يف حملتـه ولكنه ،) م771 -هـ 161( فجاء بجيوشه سنة ،الفرنجة

ومل يرصف عبد الـرحمن انشـغاله بقمـع تلـك الثـورات التـي توالـت طيلـة حكمـه عـن اإلدارة 

  .الذي أصبح جامعة اجتذبت إليها مشاهري علامء املرشققرطبة فقد أنشأ جامع ، والعمران

 : ) هـ180 -172( هشام بن عبد الرحمن الداخل – 2

فثـار عليـه ، هـ  فخلفه ابنه هشام األول بعهد مـن أبيـه172سنة تويف عبد الرحمن 

. وامتدت ثورتهام إىل عهـد ابنـه الحكـم األول،  ينازعانه اإلمارة،الـلـهأخواه سليامن وعبد 

 ،وقد متكن هشام من صد هجامت ملوك الفرنجة واستوىل عىل بعض قالعهـم وحصـونهم

املعـروف باسـم قرطبـة نطـرة عـىل نهـر  وجـدد بنـاء الق،املئذنةقرطبة وأضاف إىل جامع 

 . هـ100أمري األندلس قد بناها سنة السمح بن مالك  وكان ،)الوادي الكبري(

  ): هـ206 -180( الحكم بن هشام  – 3

حكم األول بعهد مـن أبيـه فقمـع ثـورة هـ وخلفه ابنه ال180تويف هشام األول سنة 

 وغـزا ، وقىض عىل ما نشب من فـنت، بقتل األول واستسالم الثاينالـلـهعميه سليامن وعبد 

 . الثغوربالد الفرنجة وصد عدوانهم عىل 

 ):هـ238 -206( بن الحكم )الثاين(عبد الرحمن – 4

عهـد مـن هـ فخلفه ابنه عبد الرحمن الثـاين ب206 تويف الحكم األول سنة 

  فقمعهـا ،)تـدمري(يف عهده ثارت فتنة بني اليمينية و املرضية عىل منطقـة . أبيه
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 وأخمـد عصـيان ،)مرسية( فسميت ،وأقام مكانها مرىس للسفن) تدمري(الحكم وأمر بهدم 

 . وتابع غزو املاملك النرصانيةطليطلة أهل 

 ): هـ273-238(بن عبد الرحمن ) األول( محمد – 5

يف .  فخلفـه ابنـه محمـد األول بعهـد مـن أبيـه،هـ238رحمن الثاين سنة تويف عبد ال

وتحـالفوا مـع ملـك طليطلة  وثار عليه أهل ،عهده ثار املولدون بزعامة عمر بن حفصون

 ونشـبت بـني محمـد وبـني ملـوك .فتنـة انتهـت بقتلـه) ايلوخيو(وأثار الراهب ). جليقة(

يف عهده . عىل كثري من قالعهم وحصونهمالنصارى حروب انتهت بغلبته عليهم واالستيالء 

ـاجم  ـان (ـه ـايكونج-النورـم ـية )  الـف ـة األندلـس ـد البحرـي ـوىل قاـئ ـية وـت ـواحل األندلـس الـس

 . طردهم) خشخاش بن سعيد(

 ): هـ275-273( املنذر بن محمد – 6

 .  ومل يطل حكمه سوى سنتني،هـ وخلفه ابنه املنذر األول273تويف محمد األول سنة 

  :)هـ300  -275( بن محمد ـهالـل عبد – 7

ثار عليـه أمـراء أشـبيلية .  بن محمدالـلـههـ وخلفه أخوه عبد 275تويف املنذر سنة 

 . وتتابعت يف عهده ثورات املولدين وطال حكمه خمسا وعرشين سنة

 : )350-300( خليفة األندلس عبد الرحمن النارص – 8

 ، وتلقب بلقـب الخالفـة،)الثالث(من  بن محمد فخلفه حفيده عبد الرحالـلـه  تويف عبد 

وهـو أول مـن تلقـب بلقـب الخالفـة يف دولـة األمـويني بغـداد حني انهارت سلطة الخليفـة يف 

امتـد حكمـه خمسـون سـنة أمضـاها يف قمـع ). اإلمارة( وكان أسالفه يتلقبون بلقب ،باألندلس

تهـى رفعتهـا يف القـوة وقد بلغت الدولـة األمويـة يف عهـده من. الثورات ويف حروبه مع الفرنجة

  ،املتاخمـة لـبالد العـدوالثغـور ففي القوة كان لها السيطرة الكاملة عىل بـالد . والعلم والعمران

 ونفسـت بهـم عـىل ، وكرث قصادها مـن أعـالم املرشق،محجة العلامءقرطبة ويف العلم أصبحت 

 رب يف الهندسـة وصـب فيهـا عبقريـة العـالزهـراء ويف العمران بني عبد الرحمن مدينة . بغداد
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وقـد أضـاف .  فجاءت أعجوبة الزمان وآية من آيات الفن الرفيع،والبناء والزخرفة العجيبة

 .  فكان يعرف به،)الـلـهالنارص لدين (إىل لقب الخالفة لقب 

 ):هـ366 -350( الحكم بن عبد الرحمن النارص الـلـه املستنرص ب– 9

بعهـد مـن أبيـه ) الثـاين(هـ فخلفـه ابنـه الحكـم 350سنة عبد الرحمن النارص تويف 

و ) ليـون(و ) قشتالة( فحارب ملوك ، وقد سار سرية أبيه،)الـلـهاملستنرص ب(وتلقب بلقب 

عـىل السـواحل ) ج الفـايكون-النورمـان (يف عهـده أغـار . وقهرهم وصد هجامتهـم) نافار(

 ، وغـصـت بـهـم مجالـسـه،ازدـحـم العـلـامء ـعـىل باـبـه. األندلـسـية للـمـرة الثانـيـة فـصـدهم

 وقـد أنشـأ مكتبـة حـوت ،وترجمت إىل العربية كتب كانت تهدى إليه من أبـاطرة الـروم

 ، ومل يكن من أهل األندلس يف عهده من ال يعـرف القـراءة والكتابـة،أربعامئة ألف مجلد

 .  ومل يكن فيها من يعرف الكتابة والقراءة إال القليل،يسود أوروبابينام كان الجهل 

 ):هـ366( هشام بن الحكم  – 10

بعهـد ) الثاين(هـ وخلفه ابنه هشام 366 سنة الـلـهاملستنرص ب) الثاين( تويف الحكم -

وكـان .  ومل يكن قد تجاوز الحادية عرشة من عمره،)الـلـهاملؤيد ب(من أبيه وتلقب بلقب 

البشكنسية عن زوجها الحكم وبتأييد حاجب القرص محمد ) صبح(هد إليه بإرصار أمه الع

وقد استطاع هذا الحاجب أن ينتزع السلطة من الخليفة القارص وأن يستقل . بن أيب عامر

 .بها وأن يقيم الدولة العامرية بزعامته

 الدولة العامرية: 

كام قىض عىل نفـوذ الـوزير عـثامن  ،أم الخليفة) صبح( قىض ابن أيب عامر عىل نفوذ - 11

 وألزمه اإلقامة يف القرص وأعد له ما يلهي طفال يف مثل سنة ،املصحفي وحجب الخليفة عن الناس

 كام يقـول -خاض ابن أيب عامر حروبا بلغت . ويرصفه عن التفكري يف غري ما أريد له وفرض عليه

  ومـات ،جـل ذلـك تلقـب باملنصـور ومـن أ، كتب له النرص يف أكرثهـا، خمسني وقعة-املؤرخون 
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ْ وأمر أن يوسد يف القرب عىل لِبنتنِي صنعهام مـام جمـع .متأثرا بجراح أصابته يف آخر حروبه َ َ

 .عىل وجهه من غبار جهاد النصارى 

ـثـم تـحـالف مـلـوك الفرنـجـة لقـتـال املـسـلمني بـعـد وـفـاة اـبـن أيب ـعـامر وقـيـام دول 

 ،تلك الدول واستنجادهم مبلوك وأمراء الفرنجـة وذلك بإثارة الضغائن بني ملوك ،الطوائف

 وينتهـي ، كثريا ما كان يعجز عـن أدائهـا،الذين كانوا يفرضون عىل من أعانوه مبالغ كبرية

 . األمر باالستيالء عىل مملكته وطرده منها

 ،بعد سبع وعرشين عاما مـن تغلبـه عـىل الحكـم) املنصور( تويف ابن أيب عامر - 12

 وسـار يف تـدبري امللـك ،)الـلــهاملظفـر ب( وتلقب بلقب ،ابنه عبد امللكفخلفه يف الحجابة 

 . وظل الخليفة هشام محجوبا عن الناس وقد بلغ من العمر سبعا وثالثني عاما. سرية أبيه

هــ فخلفـه يف الحجابـة أخـوه عبـد الـرحمن امللقـب 399 تويف عبد امللك سنة - 13

 فكتب لـه ،ه أن يوليه الخالفة من بعدهفأخرج هشاما من معتقله وأكره) شنجول(بلقب 

باألمر ثاروا عىل عبد الرحمن واجتمعوا عىل أموي يدعى قرطبة وملا علم أهل . بذلك عهدا

د املهـدي ومتكـن وبايعوه وتلقـب مبحمـعبد الرحمن النارص محمد بن هشام من أحفاد 

 . وبه انتهت دولة بني عامر) شنجول(من قتل 

 :)محمد املهدي وسليامن املستعني(عودة الخالفة إىل بني أمية 

 حجز محمد املهدي هشاما املؤيد وادعى أنه مات وأعلن للناس وفاته وأخـرج - 14

د  ومل يلبـث أن ثـار عـىل محمـ.لهم جثة شخص شبيه بـه وصـىل عليهـا ودفنهـا باحتفـال

املهدي ابن عم له يدعى سليامن بن الحكم ابن سليامن بن عبد الـرحمن النـارص ونازعـه 

 ويف الحـرب ،وقد استعان كل منهام مبلك من ملـوك الفرنجـة.  والتف حوله الرببر،الخالفة

وكـان قرطبـة ودخـل سـليامن إىل ) املهـدي(متت الغلبة لسليامن بن الحكم وقتل محمـد 

 فتنازل لسليامن عن الخالفـة ،وكان حيا) املؤيد(أحرض هشاما و) هـ402 - 400(ذلك سنة 

  .)الـلـهاملستعني ب(وبايعه وتلقب بلقب 



283 
 

وقد أقطع املسـتعني زعـامء الرببـر . واختفى بعد ذلك املؤيد وقيل أن املستعني قتله

ـه ـدلس ورشـق ـوب األـن ـات يف جـن ـذين نرصوه إقطاـع ـتقاللهم ،اـل ـوالة اـس ـة اـل ـأعلن بقـي  ـف

 وقامـت عـىل أنقاضـها دويـالت ،وبذلك انفرط عقد الدولة األمويةقرطبة وانفصالهم عن 

 يحكـم كـل طائفـة منهـا حكـام سـلكوا ،مستقلة لطوائف من العرب والرببـر و الصـقالبة

مكانتها كعاصمة واسـتوت مـع دول قرطبة مسلك امللوك وعرفوا مبلوك الطوائف وفقدت 

أدارسة من بني حمود ومـنهم مـن  وتعاقب عليها حكام من أصول عربية منهم ،الطوائف

 . بني جهور ومنهم بقايا من بني أمية

 :قرطبةقيام دولة بني حمود يف 

  :)عيل بن حمود اإلدرييس والقاسم بن حمود ويحيى بن عيل بن حمود(

عيل بن حمود عليه واستنجدوا باألمري قرطبة  فثار أهل الـلـه ساءت سرية املستعني ب- 15

 فدخل ،هـ مع جيش من الرببر407 فاستجاب لهم وتوجه سنة ،)سبتة( أمري ،الهاشمياإلدرييس 

 وكـان شـديدا عـىل ،)الـلــه النارص لدين الـلـهاملتوكل عىل (وقتل املستعني ولقب نفسه قرطبة 

 ). املأمون( وتلقب بلقب ، فخلفه أخوه القاسم ابن حمود،هـ408مامليكه فاغتالوه سنة 

هـ ثار عليه الرببر وخلعوه وولوا ابـن أخيـه يحيـى بـن عـيل اإلدرييس 413ويف سنة 

القاسـم بـن حمـود ومل يلبث أن خلعه الرببر وأعادوا عمه ). الـلـهاملعتيل ب(وتلقب بلقب 

ثم إنهم خلعـوا القاسـم وأعـادوا ابـن أخيـه يحيـى ) أمري املؤمنني(فبايعوه وتلقب بلقب 

 . للمرة الثانية

 عودة الحكم إىل بني أمية: 

 )  املعتد، املستكفي،املستظهر( 

يحـيـى ـبـن ـعـيل وبوـيـع أـمـوي ـيـدعى عـبـد اـلـرحمن قرطـبـة  خـلـع أـهـل - 16

 بن عبد الجبار بن عبد الرحمن النـارص خليفـة وتلقـب بلقـب ابن هشام) الخامس(

هــ حتـى خلـع وبويـع 413 ومل يلبث سوى شهر ونصف من عام ،)الـلـهاملستظهر ب(

  بن عبد الرحمن النارص الـلـهابن عبد الرحمن بن عبيد ) الثالث(أموي يدعى محمد 
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 خلـع وبويـع أمـوي آخـر  وبعد أربع سنوات من واليته،)الـلـهاملستكفي ب(وتلقب بلقب 

ابن محمد بن عبد امللك بن عبد الـرحمن النـارص وتلقـب بلقـب ) الثالث(يدعى هشاما 

سـنة قرطبـة بسوء ترصفه فخلعـوه وأخرجـوه مـن قرطبة وقد ضاق أهل ) الـلـهاملعتد ب(

 . هـ وبه انقرضت دولة بني أمية يف األندلس422

 : قرطبةقيام دولة بني جهور يف 

 فقـام ،علـيهم الـوزير أبـا الحـزم بـن جهـورقرطبة وىل أهل  الـلـهاملعتد ببعد خلع 

 ومـا زال ،هـ وخلفه ابنه أبو الوليـد محمـد بـن جهـور435بتدبري األمور إىل أن مات سنة 

 فأساء السرية فـأخرجوه ،أعقبه ابنه عبد امللكهـ ف462حتى خلعه أهلها سنة قرطبة عىل 

 . عنها

 : إىل أشبيليةقرطبة ضم 

عـىل أشبيلية أمري املعتمد بن عباد هـ زحف 468بعد خلع عبد امللك بن جهور سنة 

 . قرطبةهور ومعها دولة فملكها وزالت دولة بني جقرطبة 

 دولة املرابطني يف األندلس: 

واستخلصـها مـن طليطلـة عىل ) ليون(هـ استوىل ألفونسو السادس ملك 477يف عام 

 فاسـتنجد ،بني ذي النون وعقد حلفا مع ملوك األقاليم املسيحية لالسـتيالء عـىل أشـبيلية

 فأنجده ،أمري دولة املرابطني يف املغرب األقىص، بيوسف بن تاشفنياملعتمد بن عباد أمريها 

وقدم إىل األندلس عىل رأس جيش من الرببر وقاتل ألفونسو ومحالفيـه يف معركـة شـهرية 

هــ 479 رجـب سـنة 12وذلـك يف بطليـوس  بـالقرب مـن ،جرت يف موقع يعـرف بالزالقـة

  .وانتهت بنرص املرابطني وسحق الجيش األسباين يف موقعة مشهودة من أيام اإلسالم

وبعد هذه املوقعة أخذ املرابطون يستولون عىل دول الطوائف واحـدة بعـد أخـرى 

. قرطبـةوينفون ملوكها إىل املغرب األقىص وأقاموا يف األندلس دولـة للمـرابطني عاصـمتها 

 .  بن تومرتالـلـه املوحدون بزعامة عبد وقد دامت دولتهم حتى قىض عليها
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  :دولة املوحدين يف األندلس

وـقـد أطـمـع يوـسـف ـبـن تاـشـفني اـضـمحلت دول اـملـرابطني يف األـنـدلس بـعـد وـفـاة 

 فسارع املوحدون إىل صدهم ودخلـت ،يها فتحالفوا للقضاء عل،اضمحاللها ملوك النصارى

هــ والتحمـوا مـع األسـبان يف معركـة ضـارية عرفـت مبعركـة 543جيوشهم األندلس سنة 

 . وانترصوا عليهم نرصا مبينا) األرك(

 جمعـوا لهـا قـواهم وحشـدوا ،وقد أخذ األسبان بعدها يعدون العدة ملعركة أخـرى

) العقـاب( معركـة عرفـت مبعركـة هــ يف609 والتقوا مع جيش املوحدين سـنة ،جيوشهم

 . وكانت معركة فاصلة تم فيها النرص لألسبان

 :نهاية دولة املوحدين يف األندلس

 وأخذت قواعد األنـدلس تسـقط يف يـد ،بدأ مصري األندلس يهتزالعقاب بعد معركة 

و بلنسـية ودانيـة و مرسـية يف قرطبـة هـ حتـى سـقطت دولـة 644األسبان ومل تأت سنة 

ثم انهارت مقاومتها وسقطت بيـد األسـبان . فقد ثبتت خلف حصونهاغرناطة ما أ. أيديهم

ودالـت دولـتهم بعـد أسـبانيا وبسقوطها انتهى حكم املسـلمني يف )  م1492(هـ 897سنة 

 . حكم دام مثامنائة عام
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 تاريخ سقوط أهم املدن األندلسية: 

   Pmpalone                      مببلونة                       :  م748 / هـ 130

  Barcelona                    برشلونة                        :  م985 / هـ 374

  Santiago             سانتياغو                                :  م997 / هـ 387

                                           Leon                                                     ليون :  م1002 / هـ 392

  Salamanca                               سلمنقة           :  م1055 / هـ 446

  Colambra                 قلمربة                           :  م1064 / هـ 456

  Barbastro                           بربشرت                  :  م1065 / هـ 457

  Madrid                                 مجريط              :  م1084 / هـ 476

  Toledo                            طليطلة                    :  م1085 / هـ 477

                                        Huesca                                                  وشقة:  م1096 / هـ 489

                                        Tudela                                                   تطيلة:  م1114 / هـ 507

                                Zaragoza                                           رسقسطة:  م1119 / هـ 512

                                        Cuonca                                             قونقة     :  م1177 / هـ 543

                   Silves                                شلب                       :  م1179 / هـ 585

  Merida                                                   ماردة:  م1222 / هـ 619

  Badajos                 بطليوس                              :  م1229 / هـ 627

  Mallorca            )           من جزر الباليار(ميورقة :  م1230 / هـ 628

 Ibza                                  يابسة                     :  م1235 / هـ 632

  Cordoba                                قرطبة                :  م1236 / هـ 633

  Tolavera                            طلبرية                    :  م1236 / هـ 633
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  Denia                                         دانية              :  م1238 / هـ 636

                                      Cartagena                                           قرطاجنة:  م1242 / هـ 640

  Denia                                                       دانية:  م1243 / هـ 641

  Murcia                                                   مرسية:  م1443 / هـ 641

  Jaen                                                        جيان :  م1246 / هـ 644

  Lisbaana                                                لشبونة:  م1247 / هـ 645

  Jativa                                                     شاطبة:  م1247 / هـ 645

  Sevilla                                              إشبيلية         :  م1248 / 646

  Lerida                                           الردة           :  م1249 / هـ 647

  Huelva                                                    ولبة  :  م1262 / هـ 661

  Nibela                                              لبلة         :  م1262 / هـ 661

  Cadis                                              قادس        :  م1262 / هـ 661

  Menorca              )         بقية جزر الباليار(منورقة :  م1287 / هـ 686

                                         Giraltar                                            جبل طارق:  م1310 / هـ 702

                                                  Ceuta                                                       سبتة:  م1415 / هـ 818

  Ronda                                                       رندة:  م1485 / هـ 890

  Malaga                                                    مالقة:  م1487 / هـ 893

  Cudix                                  وادي آش                :  م1488 / هـ 894

                                                   Almeria                                                   املرية:  م1488 / هـ 894

  Granada                                         غرناطة       :  م1492 / هـ 898
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 أعامر الدول اإلسالمية 

 :قال تعاىل

  َوتلك اْأليام نداولها بني الناس ولـيعلم َ ُ َ ْْ َ ِ َِ َ َّ َِ َّ َ ْ َ ِ َ ُ ُ َ الـذين آمنـوا ويتخـذ مـنكم ُشـهداء الـلــهَ َ َ ْ ُ ْ ُِ َِ ِ َّ َ َ َ َ َّ

َ ال يحب الظالمنيالـلـهَو ِ ِ َّ ُّ ِ ُ  )140.آل عمران( 

تكـون ( : عليـه وسـلم قـالالـلــه صىل الـلـه أن رسول : عنهالـلـهوعن حذيفة ريض 

ثـم تكـون خالفـة  . إذا شاء أن يرفعهـاالـلـهيرفعها  أن تكون ثم الـلـهما شاء النبوة فيكم 

ثـم  . إذا شاء أن يرفعهاالـلـهثم  يرفعها   ، أن تكونالـلـهفتكون ما شاء ، عىل منهج النبوة

ثـم  . إذا شـاء أن يرفعهـاالـلـه أن تكون ثم  يرفعها  الـلـهتكون ملكا عاضا فتكون ما شاء 

ثـم تكـون  . أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهـاالـلـهيا فتكون  ما شاء تكون ملكا جرب

 .رواه مسلم .)خالفة عىل منهاج النبوة ثم سكت

ملـك .. إنهـا ثـم ثـم( : عنـه قـالالـلــه من حديث أنـس ريض :ويف رواية البن حامد

  !!). ثم  طواغيت ،ثم جربية.. عضوض

إنها ستكون ملوك ثم جبـابرة ( : قالويف رواية عن شهر بن عطية عن أنس بن مالك

 .)ثم الطواغيت

 ) عاما11( هـ11 -1 الدولة النبوية

 ) عاما30( هـ41-11 دولة الخلفاء الراشدين

 

 )عاما 90( هـ132 -42 دولة الخالفة األموية

 ) عاما524( هـ656 -132 دولة الخالفة العباسية
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 :ل تاريخ قيامهابحسب تسلس. .أعامر الدول اإلسالمية املستقلة

 

دولة بني أميـة يف األنـدلس مـع  1

 دول الطوائف

 ) أعوام805( هـ897 –138

 املـغـــرب -الدوـلـــة املدارـيـــة   2

 األقىص

 ) أعوام157(  هـ297 -140

ــتمية  3 ــة الرـس ــاهرت–الدوـل /  ـت

 الجزائر

 ) أعوام143(  هـ296 – 162

 )وام أع203(  هـ375 – 172  املغرب األقىص–دولة األدارسة  4

 ) أعوام612(  هـ792-176 ُ عامن–الدولة اإلباضية  5

 ) أعوام112(  هـ296 – 184  تونس–الدولة األغلبية  6

ـة الصــفارية  7  سجســتان –الدوـل

 إيران/

  )44أعوام (  هـ298 -254

  )42أعوام (  هـ298 -256  مرص والشام–الدولة الطولونية  8

  مـا وراء النهـر-الدولة السامانية 9

 و طربستان

 ) 128أعوام ( هـ389  -261

 

 املوـصــل –الدوـلــة الحمدانـيــة  10

 والشام

 ) أعوام100(  هـ392 -292

ــة القرامطـــة  11 ــيج –الدوـل  الخـل

 العريب

 ) أعوام102( هـ398 -296

 



292 
 

 

 ) أعوام279(  هـ567 – 298   مرص والشام-الدولة الفاطمية 12

 ) أعوام35( ـ ه358 – 323  مرص–الدولة اإلخشيدية  13

 ) عاما113(  هـ447 - 334  بالد فارس–دولة بني بويه  14

ـة  15 ـة الغزنوـي ـتان –الدوـل  أفغانـس

 والهند

 ) أعوام179( هـ555 -366

 ) أعوام132( هـ554 -421 اليمن/  زبيد –دولة بني نجاح  16

 بـالد الـري  يف –دولة السالجقة  17

 املرشق

 ) عاما154(  هـ583 – 429

 ). عاما38(  هـ508 - 470 لة السالجقة يف الشامدو 18

 ). عاما237(  هـ707 - 470 دولة السالجقة يف األناضول 19

 ) أعوام173( هـ612-439  أفغانستان والهند–الغورية  20

 )197أعوام ( هـ647-450 اليمن/  صنعاء-الصليحية 21

 ).اما ع92(   هـ540 – 448  املغرب األقىص–دولة املرابطني  22

 مــا وراء –الدولــة الخوارزميــة  23

 خوارزم/النهر

 ). عاما147(  هـ617– 470

يف آـمــــد (الدوـلــــة األرتقـيــــة  24

 )وماردين

 ). أعوام309(   هـ809 – 500

 ). عاما144(  هـ660 - 516 )يف املوصل(الدولة األتابكية  24

 ). عاما38(  هـ579 - 541 )يف الشام(الدولة األتابكية  26

 املـغـــرب–دوـلـــة املوـحـــدين  27

 

 ). عاما153(  هـ668 - 515
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 بفاس/   األقىص

 ). عاما82(   هـ648 - 564 الدولة األيوبية يف مرص 28

 ). عاما82( هـ661 – 579 الدولة األيوبية يف الشام 29

 ). عاما352(  هـ977 – 625 دولة بني حفص بتونس 30

 ) أعوام200( هـ826-626 دولة بني رسول يف اليمن 31

ّدولة بنـي زيـان بـن عبـد الـواد  32

 بتلمسان

 ). عاما329(  هـ962 – 633

 ). عاما144(   هـ792 - 648  مرص-دولة املامليك  33

 ). عاما264(  هـ923 – 659 الخالفة العباسية يف مرص 34

دولة بني مـرين املغـرب األقىص  35

 فاس/

 ). عاما239(   هـ831 – 668
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 :ار الخالفة اإلسالميةأسباب انهي

 : لعل من أهمها.يعود انهيار الخالفة اإلسالمية إىل عدة أسباب

 : تحول نظام الخالفة إىل النظام املليك الورايث–أوال 

وبـدات . يف األرسةملا انتقلت الخالفة إىل بني أمية بدلوا نظام الشـورى بنظـام اإلرث

ن بعده البنه يزيد وانتزع البيعـة لـه  فقد عهد معاوية بالخالفة م.مرحلة امللك العضوض

إىل بنـي مـروان ،  ثم انتقلـت الخالفـة، وبالقوة ملن يخضع بالقوة،باملال ملن يخضع للامل

 فأصـبح الخليفـة يعهـد إىل ، ثم اتسع بعد ذلـك نطـاق الخلفيـة.ابن الحكم من بني أمية

عبـد  كـام فعـل ،قـررهابنني أو أكرث من أبنائه يتوارثونها واحدا بعد آخر بالرتتيـب الـذي ي

 الوليد ثـم سـليامن ثـم :بن الحكم فقد عهد بالخالفة من بعده إىل أبنائهامللك بن مروان 

 . بني سليامن ويزيد بعهد من سليامنعمر بن عبد العزيز وقد توسط . يزيد ثم هشام

واستقر نظام الخالفة يف الدولة اإلسالمية بعد ذلك عىل نظام اإلرث وأصبحت البيعة 

 وتؤخـذ علـيهم األميـان ، يتقدمهم األمراء والكرباء والعلـامء،رسام شكليا يقبل عليها الناس

ويف الـعرص العبـايس الثـاين مل . الطالق و العتاق ليك ال يتحللون منهـااملغلظة مع الحلف ب

يعد أحد يبايل بالبيعة بعد أن أصبح مصري الخالفة بيد املتغلبني مـن القـادة األعـاجم مـن 

 : وقد ترتب عىل وراثة الخالفة مفسدتان أساسيتان وهام.فرس وترك

 .  وظاهرة االستبداد والظلم. الرصاع من أجل امللك 

 : الرصاع من أجل امللك- 1

وقد امتألت كتب التاريخ املختلفة بصـور كثـرية مـن رصاعـات األرس املتعـددة عـىل 

 ..ومن رصاعات  القصور داخل األرسة الواحدة عىل والية العهد، امللك

، وقد وقف الفقهاء من نظام اإلرث يف الخالفة موقف املسلم بـاألمر الواقـع

  فأجازوا للخليفة أن يعهد بالخالفة إىل ابنـه أو ، من باب سد باب مزيد من الفنت
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 ثم أجازوا أن يعهد بالخالفة لعدد من أبنائه يتوارثونهـا عـىل الرتتيـب الـذي ،إىل ابن أخيه

 لكـيال ،حتى لو كان فـاجرا،  كذلك قبلوا  خالفة من ينال الخالفة بالغصب والسيف،يقرره

ب اإلجازة جميع الخلفـاء وامللـوك واألمـراء وبذلك يدخل يف با. يبيت املسلمون بال خليفة

 . الرب منهم والفاجر. أو التغلب،الذين شملتهم قاعدة اإلرث

 : ظاهرة االستبداد والظلم- 2

 وأصـبحت البيعـة رسـام ،ملا انتقل نظام الخالفة من قاعدة الشورى إىل نظـام اإلرث

 . تؤخذ بالرغبة أو الرهبة،شكليا

وقـد نشـأ عـن ذلـك .  يـترصف عـىل هـواه،قيب عليهصار سلطان امللوك مطلقا ال ر

 . انحراف عن خطة اإلسالم وتعطيل لجدوى فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 إين ،أيهـا النـاس: " فلم يعد األمر كام جاء يف خطاب أيب بكر حني توىل الخالفة فقال

رأيتموين عىل باطل  وإن ، فإن رأيتموين عىل حق فأعينوين،قد وليت عليكم ولست بخريكم

أال إن أقـواكم .  فإن عصيته فال طاعة يل علـيكم، فيكمالـلـهأطيعوين ما أطعت . فسددوين

 "  وأضعفكم عند القوي حتى آخذ الحق منه ،عندي الضعيف حتى أخذ الحق له

وقد ترتب عىل مامرسـة الخليفـة سـلطانه املطلـق نشـوب هـذا العـدد الكبـري مـن 

 إىل إنهـاك مـوارد الدولـة ،رة اإلحتجاج عىل الظلـم واالسـتبداد وهكذا أدت  ظاه،الثورات

 . وأضعفت قوتها

فريق أراد الدنيا فـدخل يف دنيـا : وقد وقف الفقهاء أمام مشاهد االستبداد والظلم فريقني

وفريـق أراد اآلخـرة وسـعى .  ومنهم من زين أفعالهم فازداد منهم قربا،الخلفاء ونال حظه منها

 لكيال يعمل يف ظـل ،وأىب أن ينال عمال من والية أو قضاء، مت عىل مضضلها فتنكب عنهم وص

 .ويعترب عمله عنده شهادة حسن سلوك من العامل للحـاكم أمـام الرعيـة، حكم جائر فيسأل عنه

  واإلمـام أحمـد  وسـفيان أبـو حنيفـة ومن هؤالء اإلمـام .وهي من أسوأ شهادات الزور العملية
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 بـن وهـب و وكيـع بـن الجـراح وطـاووس و الـلــه بن إدريس وعبـد الـلـهالثوري وعبد 

كثـريون .. . ،وسـعيد بـن جبـري، وسـعيد بـن املسـيب، ومحمد بن أسلم الطويس، األوزاعي

فخرج يقارع الطغيان كام حصـل ، يف حني أخذ البعض بعزمية األمر والنهي العميل، غريهم

وكام ، وكام حصل من القراء الذين خرجوا عىل الحجاج،  عنهالـلـهمن اإلمام الحسني ريض 

 وملـا مل تـؤدي كـل تلـك ،...حصل من أحمـد بـن نرص الخزاعـي يف عهـد الواثـق العبـايس

ل وصـار قصـارى موقـف الصـالحني اعتـزا . إزالة الظلم ألسباب يطول رشحهااملحاوالت إىل

   .أو االعتزال عنهم إيثارا لسالمة الدين، والصدع بالحق، القصور وحكامها

ويلحق بهذا الفريق من تزهد وتصوف وأعرض عن الدنيا واعتزل أهلها وانرصف إىل 

 فصفت نفسه ورقت وأمتعته بلذة روحانية ال تعدلها لذة ، والتأمل يف ملكوتهالـلـهعبادة 

دأ عهد التصوف كظاهرة رفض للحياة املرتفة واحتجاجا عىل وبهذا الفريق ب. الحياة املادية

 .شيوع الظلم واالستبداد

وقد اشتدت ظاهرة الظلم يف العرص العبايس الثاين وتضاعفت مع مضاعفة السلطة بـني 

فقد أضيفت إىل وسائل القتل و السمل والـنفخ و الفصـد وقطـع األعضـاء . الخلفاء واملتغلبني

 واملوت عطشا وجوعا والطرح تحت أقدام الفيلـة واإللقـاء يف ،وسيطوالحبس يف املطامري والت

 .فكان الخليفة أو القائد املتغلب يختار ملن يقتله امليتة بإحدى هذه الوسائل. حظرية السباع

كام كـان ، وقد ازدادت ظاهرة الظلم رضاوة عندما انتقل الحكم من امللك العضوض

كام كان حال معظم حكام التغلـب ، مللك الجربيإىل مرحلة ا، حال بني أمية وبني العباس

يكاد ال يسـتثنى مـن ذلـك . .وأمراء وملوك الدول املستقلة املتصارعة عىل امللك والسلطان

،  مروا يف سامء تاريخ أكرث امللوك والسالطني،مضيئة قليلة مللوك وأمراء صالحنيإال ومضات 

  .كشهب المعة  يف سامء الظلم والظلامت

داد ـظـاهرة الظـلـم مـنـذ اـلـعرص العـبـايس الـثـاين إىل نـشـاط وـقـد أدى اـشـت

 ، يجـدون العـزاء عنـدهم واالطمئنـان،التصوف والتفاف العامة حول املتصـوفة

  الـلــهويلتمسون يف جوارهم الصرب عىل احتامل الظلم وتعزيـة الـنفس بوعيـد 
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 الـلــهأخـرب رسـول  بعد أن ازداد مع األيام افرتاق السـلطان والقـرآن  كـام ،...االنتقام لهم

وجـاء عرص الطواغيـت الـذي ،  حتى ما إذا دخلنا تاريخنا الحديث. عليه وسلمالـلـهصىل 

منـذ أواخـر الدولـة العثامنيـة ثـم ،  عليـه وسـلمالـلــهأخرب عنه سـيدنا املصـطفى صـىل 

 وصلنا إىل مرحلة تواجه السلطان ،)اإلستقالل(ثم حكومات ما أسمي ، حكومات اإلستعامر

كام سيمر بعض شـواهد ذلـك يف فصـول .وليس مجرد افرتاق السلطان والقرآن، آنمع القر

   . وهلل األمر من قبل ومن بعد. تعاىل ويرسالـلـهالكتاب الالحقة إن شاء 

 : الزواج من اإلماء وتدخلهن يف شؤون الحكم ووالية العهد-ثانيا 

ات النسـاء ومـن كانت زوجات وأمهات الخلفاء يف عهد الخلفاء الراشدين من رشيفـ

 .  كذلك كان خلفاء العهد األموي.أعراق عربية

يزيد بن الوليـد بـن عبـد : ومل يشذ عن القاعدة سوى اثنني من خلفاء بني أمية هام

شـاه ( فأم يزيد فارسـية تـدعى ، آخر خلفاء بني أمية،امللك و مروان بن محمد بن الحكم

 وأم مـروان بربريـة مـن . الفـرس آخر ملوك،وهي بنت فريوز بن يزدجرد بن كرسى) فرند

  .باملغرب األقىص) نفزة(قبيلة 

 مـن ،أما زوجات وأمهات خلفـاء بنـي العبـاس فجمـيعهن مـن الجـواري املحـررات

أبـو العبـاس السـفاح :  باستثناء ثالثة منهم وهم،فارسية ورومية وتركية و أرمنية وبربرية

 فقـد ،كذلك كانت زوجات وأمهات أمراء وخلفاء بنـي أميـة يف األنـدلس. واملهدي واألمني

كن من نساء النصارى املستبيات أو املهداة إىل األمراء والخلفاء وفـيهن مـن بنـات ملـوك 

  .وأمراء النصارى األسبان

زوجـة املهـدي وأم ولديـه مـوىس الخيـزران  ،ومن أشهر النساء يف دولة بني العباس

 )شغب( و،زوجة املتوكل  وأم ولده املعتز) القبيحة( وصبيحة ،)الرشيد(وهارون ) الهادي(

زوجـة ) طـروب (ومن أشـهر النسـاء يف دولـة األنـدلس . زوجة املعتضد وأم ولده املقتدر

 زوجـة الخليفـة األمـوي )صـبح(و. الـلــهاألمري األموي عبد الرحمن الثـاين وأم ابنـه عبـد 

 ). املؤيد(األندليس وأم ولده هشام  املستنرص الحكم
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املنصـور  فقـد تـزوج ،وقد جرى عىل هذه السنة الوزراء والحجاب وملوك الطوائـف

 ،)ليـون(ملـك ) مـود الثـاينبر(ثم تزوج ابنـة ) نافار(ملك ) سانشو الثاين(ابنة بن أيب عامر 

وكان زواجه منهام لغرض سيايس أريد منه التقوي مبن صـاهروه عـىل أعدائـه مـن ملـوك 

 أمـرياملعتمـد بـن عبـاد وتـزوج . آخرين أو عىل أمراء من املسلمني كانوا قد خرجوا عليـه

 كذلك كـان شـأن .فعرفت بالرميكية، )ابن رميك(إشبيلية جارية من جواري نخاس يدعى 

 . الخلفاء الفاطميني

وقد كان لكثري من هؤالء الجواري األمهات دورا يف سياسة الدولة أدى إىل رصاع مـن 

 وكان ذلـك مـن أسـباب ضـعف الدولـة ،أجل الخالفة وانشقاق بني األخوة وأبناء العمومة

 . هاوانهيار

 فكـان الـوزراء ، مـن شـأن يف عهـد زوجهـا، زوجة املهدي،من ذلك ما كان للخيزران

الخالفة أراد الحط من ) الهادي(وملا توىل ابنها موىس . والكرباء يقفون عىل بابها لحاجاتهم

 . شأنها ومنعها من التدخل يف شئون الدولة فعملت عىل قتله كام قيل

عىل أخيـه املنـترص ) املعتز(زوجها بتقديم ابنها زوجة املتوكل أغرت ) قبيحة(وهذه 

 .  فكانت سبب قتل زوجها املتوكل،يف والية العهد

فقد كان لها مشـاغباتها والكلمـة العليـا يف قرص املعتضـد وويل عهـده ) شغب(وأما 

  .ويكفي للداللة عىل ذلك ما زعموا من أن  قهرمانتها تولت النظر يف املظامل، املقتدر

لتـدفع عـن عبد الرحمن بن الحكم  فقد حاولت  مؤامرة لقتل زوجها )طروب(وأما 

 وقد اكتشف زوجها عبـد الـرحمن ،يف خالفة أبيه) محمد(منافسة أخيه ) الـلـهعبد (ابنها 

 .فظا بإيثاره لها ودلها عليه لفرط حبه لهااملؤامرة وتغاىب عن فعل زوجته وظل محت

لواليـة العهـد وملـا ) هشاما(فقد فرضت ابنها الحكم املستنرص  زوجة )صبح(وهذه 

 . يبلغ الحادية عرشة من عمره
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زوجة ابن عباد تفنت زوجهـا بـدلها وتصـبيه بجاملهـا فينطلـق يف ) الرميكية (وهذه 

 حتى فرش لها املسك والكافور معجونـا مبـاء الـورود فصـنع ،التغزل بها بشعر عذب رقيق

فرصفتـه عـن !! لـقرص لهل طينا ملا اشتهت أن تعافس الطني كفالحات رأتهن مـن نافـذة ا

 لـوال ، فهم باالنقضاض عليـه،أمور الدولة إىل لهو أغرى به ألفونسو السادس امللك اإلسباين

 .كـه فدفع عنـه األسـبان ثـم اسـتوىل عـىل مل،زعيم املرابطنييوسف بن تاشفني أن أنجده 

 ).أغامد(ونفاه إىل املغرب األقىص مع زوجته وأوالده ليقرض الشعر يف سجن

ـيهم  ـخن ـف ـأخالقهن ورـس ـاءهن ـب ـن أبـن ـد خلـق ـات ـق ـات األجنبـي ـب أن األمـه َّوال رـي

 وفـيهم ،تقاليدهن التي نشأن عليها ورفعن إىل سدة الحكم أبناء فيهم من مل يبلـغ الحلـم

 مـن وزراء ، وتـوىل الحكـم أعـوان،و واملجـونهالـلـمن عاش يف نعيم القصور فغلب عليه 

وصـدق عمـر ريض .   فانقادوا ألطامعهم وأهوائهم وكانوا من أسباب انهيار الدولـة،وقادة

  . عنهالـلـه

 :  قال عمر:عن خرشة بن الحر قال فقد ورد يف مصنف ابن أيب شيبة 

 بـن لـلــها  وكـذلك جـاء فيـه  عـن عبـد .)تهلك العرب حني يبلغ أبناء بنات فارس(

مل يزل أمر بني إرسائيل معتدال حتى نشأ فيهم أبناء سبايا األمم فقـالوا فـيهم ( :عمرو قال

 ).بالرأي فضلوا وأضلوا

  :تجنيد املوايل-ثالثا 

 وصـار أكـرث الجنـد ،ملا توىل املعتصم بن الرشيد الخالفة تحول الطابع العريب للجيش

وعظـم .  حيث يربون عىل الحرب والقتـال،االأطفتركستان ُ وكان يأيت بهم من ،من األتراك

 .  وارتقى فريق منهم إىل رتبة القادة،شأنهم يف عهد الخليفة الواثق ومن بعده املتوكل

ومن ذلك الوقت أضحى اإلسالم يف حالة دفاع عن الحدود التي وقفت عندها فتـوح 

 ،نـود مرتزقـةوقـد تحـول الجنـد املـوايل إىل ج. الخلفاء الراشدين ومن بعـدهم بنـو أميـة

يعتصبون إذا ما تأخرت أرزاقهم ويهددون بالعصيان وقد رتبوا ألنفسهم حقوقا عند نصب 

 . الخليفة يعرف برسم البيعة
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 :حياة الرتف و الرسف: رابعا

 فانبسـطت ،أخذت الفتوحات تتواىل وتتسع حتى بلغت منتهاهـا يف الـعرص األمـوي

ايس بلـغ الرسف غايتـه عنـد الخلفـاء واألمـراء ويف العرص العب. أسارير الدنيا عىل املسلمني

 تخطـر يف أبهائهـا جـوار مثـل ، واتسعت الـدور، وتطاولت القصور،والوزراء و رساة الناس

 . من كل جنس ولون. .الحور

 يرتادها الشـعراء ويتبـارون بوصـف مـا يجـري ،وقد حفلت القصور مبجالس الطرب

 الجـوائز عـىل ،م وتنطلـق بـه لهـواتهم فينالون مبا تجـود بـه قـرائحه،فيها من لهو وعبث

و واملجـون الـلـهوقد دونت أخبار تلك املجالس وما كان يجري فيها من إرساف ب. أقدارهم

 . وحتى الخمور يف دواوين الشعراء وكتب األدب واألخبار

و والعبث ومظاهر الـرتف و الرسف مـا روي عـن تـرف الخليفـة الـلـهومن مشاهد 

.  وقد وزع جواهر الخالفة ونفائسها عىل حظايـاه،مؤثرا للشهوات فقد كان مبذرا ،املقتدر

 وكان وقت تسميد ،ومن فنون لهوه أنه أراد يف يوم أن يرشب عىل نرجس يف بستان قرصه

 ، مبقدار ما احتـاج إليـه البسـتان مـن السـامد وسـمد بـه، فاستبدل السامد باملسك،الزرع

 فانتهبـه الخـدم ،قام أمر بنهب املسكفلام ،  واصطبح من غده،وجلس يرشب يومه وليلته

 .  وخرج منه مال عظيم،والعاملون يف البستان واقتلعوه من أصول الرنجس

 ففي عرس الرشيد عىل ،ومن مشاهد الرتف و الرسف ما كان ينفق يف أعراس الخلفاء

 قدم الرشيد ما مل يقدم المرأة قبلهـا مـن الجـوهر والحـيل ،بن املنصوردة بنت جعفر زبي

 وقـد بلغـت نفقـة هـذا ،والتيجان واألكاليل وقباب الفضـة والـذهب والطيـب والكسـوة

. درهـم) مليـون( خمسون ألف ألـف - سوى ما أنفقه الرشيد -العرس من مال بيت املال 

بـن سـهل وزعـت رقـاع بأسـامء ضـياع وقصـور بوران بنت الحسن عىل املأمون ويف عرس 

 فكـان الـذي يلـتقط ،وس ونرثت بني أيـدي العـر، وجعلت الرقاع يف بنادق املسك،وصالت

 عدا ما ،درهم) مليون( وقد قدرت نفقة ذلك العرس بأربعني ألف ألف ،شيئا يحبس عليه

 . أنفقه والد العروس
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 فقـد حفـظ التـاريخ لنـا وصـفا ،ومن مشاهد الـرتف و الرسف ختـان أبنـاء الخلفـاء

مثـانني ألـف  وقد بلغت نفقاته سـتة و،مسهبا الحتفال الخليفة املتوكل بختان ولده املعتز

ثـم أىت مـا أنفـق يف املأمون  وقيل إن الناس كانوا يستكرثون ما أنفق يف عرس ،ألف درهم

 . ختان ابن املتوكل ما أنىس ذلك

حفدتـه ) ختـان(يف إعـذار عبـد الـرحمن النـارص ومثله ما أنفقه الخليفة األنـدليس 

 . بقرص الزهراء

 ،فانترشت املطاعم الشهية. ومن مشاهد الرتف و الرسف النهم يف الطعام ويف النكاح

 . .،وصارت تقدم يف أوان من ذهب وفضة

 وأضحى قوله مهلكة يطلبها من ،ل فأصمت الحقوقد أزاح سيف الجالد ميزان العد

 . أراد االستشهاد

ومل تقترص مجالس الخلفاء ومن سار سريتهم مـن السـالطني عـىل مشـاهد الـرتف و 

 ،و املـاجنالـلــه فكان النـدماء يقومـون برضوب ،و والعبثالـلـهالرسف بل كانت تحفل ب

 تأىس الوزراء والكرباء بسريتهم و وقد. ورمبا تحلل الحضور من أبهة امللك ملزيد من العبث

 .و و الطرائفالـلـهكانت تجري يف مجالسهم مشاهد فيها أنوع من 

 :و من أسباب وعوامل تتابع انهيار الدول اإلسالمية

 : ارتقاء ملوك صغار سدة امللك-1

إمـارة ( عليـه وسـلم مـن الـلــه صـىل الـلــهفقد ابتليت األمة مبا أخرب عنـه رسـول 

  ):الصبيان

 مـن الـلـهتعوذوا ب ( : عليه وسلمالـلـه صىل الـلـه قال رسول :عن أيب هريرة يقولف

 .) ومن إمارة الصبيان ،سنة سبعني

وقد بـدأ هـذا ،ونفارتقى سدة امللك ملوك صغار منهم أطفال ومنهم أحداث مراهق

 :  وأما يف املرحلة التي نحن بصددها فنذكر فيام ييل طرفا منهم.منذ عهد بني أمية
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 : يف دولة بني العباس

 . هـ وعمره ثالث عرشة سنة295املقتدر خلف أخاه املكتفي سنة  .أ 

 .هـ وعمره ستة عرش عاما467 سنة الـلـهاملقتدي خلف جده القاسم بأمر  .ب 

 .هـ وعمره سبعة عرش عاما487قتدي سنة املستظهر خلف أباه امل .ج 

 :ويف الدولة السلجوقية

 !!. ره أربع سنوات وعمبركياروق الثاين خلف أباه ملكشاه  .أ 

 . األول خلف أباه وعمره أربعة عرش عامامحمود بن محمد بن ملكشاه  .ب 

 : ويف الدولة الفاطمية

 ،هــ وعمـره سـتة عرش عامـا411 خلف أبـاه سـنة الـلـهالظاهر بن الحاكم بأمر  .أ 

 !. هـ وعمره أحد عرش عاما 365 أبوه الحاكم قد خلف أباه العزيز سنة وكان

 . هـ وعمره سبع سنني427املستنرص خلف أباه الظاهر سنة  .ب 

ومـا !!. هـ وعمره خمـس سـنني495 خلف أباه املستعيل سنة الـلـهاآلمر بأحكام  .ج 

 ! أدري بأي أحكام سيأمر مثل هذا الرضيع ؟

 .هـ وعمره سبعة عرش عاما544الظافر خلف أباه الحافظ سنة  .د 

 !. هـ وعمره خمس سنني 549الفائز خلف أباه الظافر سنة  .ه 

 . هـ وعمره أحد عرش عاما555العاضد خلف جده الحافظ سنة  .و 

  :و يف الدولة األتابكية

هــ 572 خلف أباه مـودود بـن عـامد الـدين زنـيك سـنة الثاينعز الدين مسعود  .أ 

 !. وعمره عرش سنني 

 !. هـ وعمره عرش سنني589سنة عز الدين مسعود نور الدين أرسالن خلف أباه  .ب 
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هــ 569ن عامد الدين زنيك سنة الصالح إسامعيل خلف أباه نور الدين محمود ب .ج 

 !. عاما11وعمره 

  :ويف الدولة األيوبية

املنصور محمد حفيد النارص صالح الدين األيويب خلف أبـاه العزيـز عـثامن سـنة  .أ 

 !. هـ وعمره عرش سنني 595

األرشف موىس حفيد امللك الكامل األول خلف ابـن عمـه تـوران شـاه ابـن امللـك  .ب 

 !!.هـ وعمره ستة أعوام 648الصالح نجم الدين أيوب سنة 

امللك العزيز محمد خلف أباه امللك الظاهر غازي بن صالح الـدين األيـويب سـنة  .ج 

 !!. هـ وعمره ثالث سنوات 612

هــ 634يوسف بن العزيـز محمـد خلـف أبـاه سـنة ) الثاين(النارص صالح الدين  .د 

 !. وعمره سبع سنني 

 :ويف دولة املامليك

هــ وعمـره سـبع 678سـنة امللك الظاهر بيـربس امللك العادل سالمش خلف أباه  .أ 

 .سنني

سـنة ) يف واليتـه األوىل(اه ابن امللك املنصور قالوون خلف أبامللك النارص محمد  .ب 

 .  ويف واليته الثانية أربعة عرش عاما.هـ وعمره تسع سنني693

 !.امللك األرشف كجك خلف أباه النارص محمد بن قالوون وعمره سبع سنني  .ج 

امللك الصالح إسامعيل بن النارص محمد بن قالوون خلف أخـاه شـعبان وعمـره  .د 

 . سبعة عرش عاما

خلف أخاه سيف الدين حاجي بن النارص محمد بن قـالوون النارص حسن امللك  .ه 

 . وعمره أحد عرش عاما
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 :و يف الدولة األموية باألندلس

 . هـ وعمره عرش سنني366هشام الثاين املؤيد بن الحكم املستنرص خلف أباه سنة 

 :لة املرابطنيويف دو

سـنة إبـراهيم بـن تاشـفني إسحاق بن عيل بن يوسف بن تاشفني خلف ابـن أخيـه 

 . هـ وعمره عرش سنني541

 : ويف دولة املوحدين

 وعمـره سـتة عرش هــ611املستنرص أبو يعقوب بن محمد النارص خلف أبـاه سـنة 

 .عاما

ومل يكن ما مر من عددنا من أطفال وأحداث ومراهقني رقوا سدة امللك عـىل سـبيل 

ة يف دول اإلسالم أن يخلـف االبـن أبـاه فقد أتاح نظام الخالف. بيل املثال بل عىل س،الحرص

ط  ألن رشو، وهذا ما ال يأتلف مـع رشيعـة اإلسـالم،أو أخاه ولو مل تتوفر فيه أهلية الحكم

الخالفة أن يقوم اختيار الخليفة عىل مبدأ الشورى وأن يكـون راشـدا سـليم العقـل ومـن 

  .أهل العلم فضال عن الرشوط األخرى

وقد أدى نظام الخلفيـة يف امللـك وارتقـاء الصـغار سـدة الحكـم إىل تـزاحم الـوزراء 

السـلطة ألن مـن يحظـى بـذلك تـؤول إليـه . واألمراء يف الوصاية علـيهم أو النيابـة عـنهم

وإذا وقـع . الفعلية يف الحكم ويف الترصف بأموال الدولـة كـام يشـاء فيغنـى غنـاء فاحشـا

 أقـيم االحتفـال بخالفـة الخلـف فيـزين بزينـة امللـك ويـكىس ،االختيار عىل واحـد مـنهم

 وقد يكون الخلف صغريا فيحملـه مـن انتصـب وصـيا عليـه ويـدخل بـه مكـان ،بكسوته

 وقد يشتد روعـه ويجـري لـه أمـر ،مام يشهد فيندفع بالبكاء وقد يرتاع الصغري ،االحتفال

 حـني حملـه الـوزير - وكـان يف الخامسـة مـن العمـر - كام جرى للفائز الفـاطمي ،مفزعا

 فارتاع الصبي مام رأى وبال ،العباس بن أيب الفرج الصنهاجي ودخل به إىل مكان االحتفال

  !!. فأفاض من كرمه عىل معايل الوزير.. عىل كتف الوزير
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 وحجبـوه عـن النـاس ، بعد االحتفال بخالفته،وإذا كان الخلف حدثا حجزوه بالقرص

وإذا كان الخلف مراهقا ألهـوه بـالجواري وبكـل . وجمعوا له صبية يف مثل عمره يالعبونه

و املاجن كام جرى للظافر بن الحافظ الـلـهما يغري من كان يف مثل سنه من أنواع املتع و

 . خلفا ألبيه وهو يف السابعة عرشة من العمرالفاطمي حني بويع

 : الرصاع عىل امللك-2

أدى انشطار العامل اإلسالمي إىل دويالت كثرية  إىل نزاع بني ملوكها ورصاع مريـر أدى 

 كـام أدى تربـع الصـغار واألحـداث سـدة امللـك إىل اسـتئثار نـوابهم ،إىل انهيارها وزوالهـا

 . ببعض النتزاع هذه السلطة واستبدادهم بهابالسلطة وائتامر بعضهم ) األتابكة(

 : ففي دولة السالجقة-أ

 قـد عهـد بالخالفـة مـن بعـده إىل ابـن ، مؤسس دولة السالجقة،األولطغرلبك كان 

بـن داود ألـب أرسـالن هــ انتـزع 455سـنة طغرلبـك  فلـام تـويف ،أخيه سليامن بـن داود

ألـب و فقاتلـه  ثم ثار عليه ابن عمه قتلمش بـن أرسـالن بيغـ،السلطنة من أخيه سليامن

 . وقتلهأرسالن 

هــ فخـرج عليـه سـليامن بـن 465بعد وفاته سنة ألب أرسالن أباه ملكشاه وخلف 

كام أوضـحنا ) األناضول(قتلمش ومتكن من بسط نفوذه عىل قسم كبري من آسيا الصغرى 

ملكشـاه فلقيـه ملكشـاه هـ ثـار قـاورت بـن داود عـىل ابـن أخيـه 466ويف عام . من قبل

 . وأرسه ثم قتلههمذان بناحية 

واسـتوىل عـىل ملكشـاه عـىل ابـن أخيـه ) تتش بن ألب أرسالن(هـ ثار 473ويف عام 

فملكهـا وأقـام فيهـا الشام بالد ) تتش(عىل أن ميلك ملكشاه فصالحه خراسان بعض مدن 

 . دولة سلجوقية عىل نحو ما بينا من قبل

سـلطانا أعظـم عـىل السـالجقة بركيـاروق فخلفه ابنه ملكشاه هـ تويف 486ويف عام 

مـن أجلهـا وجـرت بركيـاروق يقاتـل ) أصبهان(ه وتوجه إىل السلطنة لنفس) تتش(فطلب 

 ). تتش(هـ قتل فيها 488بينهام معركة فاصلة سنة 
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حتى نازعـه عـىل السـلطنة العظمـى ) تتش(يفرغ من قتال عمه بركياروق ومل يكد 

وجرت بينهام حروب أدت إىل وهن فيهم وضـعف ملكشاه ابنا ) محمد(و ) سنجر(أخواه 

 . دولة السالجقة يف املرشقعىلخوارزم وانتهت باستيالء دولة 

 : و يف الدولة الفاطمية-ب

ثـم  الـلــهاملعـز لـدين بلغت الدولة الفاطميـة أوج رفعتهـا وأقىص سـعتها يف عهـد 

 الـلــهن الظاهر بن الحاكم بأمر أخذت يف الرتدي واالنهيار يف عهد ابن حفيده املستنرص ب

 : ويرجع هذا الرتدي إىل العوامل اآلتية

هـ وله من العمر سبع سنني 427فقد بويع خلفا ألبيه الظاهر سنة .  صغر سن املستنرص-أ

 وتركت أمور الدولة بني يـدي ،فتولت الجواري و الخصيان العناية به واإلرشاف عليه

 .يوسف الفالحيوالدته ووزيره أيب منصور صدقة بن 

وكانت أم املستنرص جارية سوداء ليهودي يدعى أبا سعد إبراهيم بن سهل التسرتي 

 . وكان الظاهر قد اشرتاها منه و استولدها ابنه املستنرص

 وكان يهوديـا ثـم ادعـى ،وملا خلف املستنرص أباه وزر له أبو منصور صدقة الفالحي

 وولـت أم ، وأسـندت إلـيهم مناصـب الدولـةأنه أسلم وارتفع شأن اليهود يف زمان وزارتـه

املستنرص سيدها أبا سعد التسرتي اليهـودي وظيفـة املستشـار لهـا وعهـدت إليـه بـإدارة 

 . وأخذ اليهودي يف اضطهاد املسلمني،أمالكها

 وقد استامل الفالحي الجند ، أخذ الوزير الفالحي واملستشار التسرتي يتنازعان السلطة-ب

 التسرتي ونقمـت أم املسـتنرص عـىل الفالحـي فرشعـت يف رشاء األتراك فقتلوا بأمره

بـدر  وثارت الفتنة بني األتراك والعبيـد ودعـي القائـد ،العبيد السود فقتلوا الفالحي

 . هـ وأخمد الفتنة455فقدم إىل مرص سنة عكا  أمري ،الجاميل

هـ فخلفه يف الـوزارة ويف قيـادة الجـيش ابنـه 487الجاميل سنة بدر  تويف -جـ

  وكان املستنرص قد تزوج بأخـت األفضـل و ،األفضل أبو القاسم شاهنشاه
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 وهو أكرب أوالده ،استولدها ولدا سامه أحمد وكان له من زوجة أخرى ولد اسمه نزار

 . وقد عهد إليه بخالفته

الجاميل بقليل ووىل األفضل ابن أختـه أحمـد الخالفـة بدر وتويف املستنرص بعد وفاة 

: وقد أدى ذلـك إىل شـطر الفاطميـة اإلسـامعيلية إىل شـطرين، وقتل نزاراولقبه املستعيل 

 . املستعلية و النزارية

هــ واسـتولت 492سـنة الشـام  يف أيام املستعيل اجتاحت الحملة الصليبية األوىل بـالد -د

ثم اسـتولت عـىل مدينـة .  وكانت إمارات مستقلة،وعىل مدن الساحلأنطاكية عىل 

ـتـتمكن الحامـيـة الفاطمـيـة ـمـن اـلـدفاع عنـهـا فاجتاحـهـا ـهــ ومل 493ـسـنة الـقـدس 

 . الصليبيون وحلت بها الكارثة الكربى وأقامها الصليبيون عاصمة ململكتهم فيها

هـ تويف املستعيل فخلفه ابنه عيل وله من العمر خمس سـنوات ولقبـوه 495 ويف عام -هـ

وملـا . الحكم واستبد بهالجاميل زمام بدر  وتوىل األفضل بن الـلـهبلقب اآلمر بأحكام 

شب اآلمر برم به وعزم عىل قتله وتوىل تنفيذ القتل رجل مقرب من اآلمر يدعى أبـا 

وكان اآلمـر قـد منـاه بـالوزارة فقتلـه وخلفـه يف الـوزارة سـنة ،  البطائحيالـلـهعبد 

 . هـ وتلقب باملأمون515

ئحي عـىل قتـل أخيـه  وكان يطمع بامللك فاتفق مع البطـا، وكان لآلمر أخ يدعى جعفرا-و

هـ ثم لقي اآلمر املصري نفسـه إذ 519 فأحس اآلمر باألمر فقتل البطائحي سنة ،اآلمر

) وهـم خصـوم اإلسـامعيلية املسـتعلية(تربص به جامعة مـن اإلسـامعيلية النزاريـة 

 . وقتلوه وهو يجوز الجرس إىل جزيرة الروضة ثم يقبض عليهم ويقتلون

عرقـة (هـ ثـم اسـتولوا عـىل 502سنة طرابلس يون عىل ويف أيام اآلمر استوىل الصليب

 . هـ وحاولوا غزو مرص518سنة صور  وتسلموا مدينة )وبانياس وبريوت وصيدا

 ، بعد مقتل اآلمر خلفه عبد املجيد بـن محمـد بـن املسـتنرص وتلقـب بالحـافظ-ز

  ومل يلبث أحمد أن اغتيل فوىل ،الجاميلبدر ووىل الوزارة أحمد بن األفضل بن 
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 فأساء السـرية وقتـل كثـريا مـن األمـراء ،الحافظ الوزارة ابنه الحسن وكان ويل عهده

 . وصادر األموال وتواعد عىل قتل من سلم من األمراء فقتله أبوه الحافظ بالسم

هـ فخلفه ابنه إسـامعيل وتلقـب بالظـافر وعمـره سـبعة عرش 544 تويف الحافظ سنة -حـ

وزيرا فأقـام يف الـوزارة شـهرين وخـرج عليـه أبـو عاما وأقاموا له سليامن بن مصار 

وانتـزع منـه الـوزارة وتلقـب بالعـادل سـيف اإلسكندرية الحسن عيل بن سالر وايل 

 . الدين

هـ اغتاله ربيب له يدعى نرص بـن العبـاس بـن أيب الفتـوح الصـنهاجي 548ويف عام 

 فأوعز إليه أبوه أن ، نرص مولعا بابنه- فيام يقال -فتوىل أبوه العباس الوزارة وكان الظافر 

أخوي الظافر العباس الصنهاجي يقتله فقتله ورماه يف برئ وفقد ومل يعلم بقتله أحد واتهم 

 وحملـه ، وعمره خمـس سـنوات،بقتله فقتلهام ودخل إىل القرص وأخرج عيىس بن الظافر

ونظر الطفل . عىل كتفه ودخل به إىل مجلس فيه األعيان والفقهاء فبايعوه ولقبوه بالفائز

إىل املشهد الحافل وسمع ضجيج الناس فارتاع وبال عىل كتف الوزير كام ذكرنا  مـن قبـل 

 فاسـتبد ، وآلت إليـه أمورهـا،الوزارة وتلقب باألفضل ركن الدينعباس الصنهاجي الوتوىل 

 ، ومل يلبث أن ثار عليه الجند والناس واسـتنجدوا بـأمري الصـعيد،واستباح األرواح واألموال

وعىل ابنـه نرص العباس الصنهاجي ومتكن من القبض عىل القاهرة  فقصدطالئع بن رزيك 

 . و قتلهام ووىل شاور بن مجري السعدي خلفا له عىل إمارة الصعيد

الوزارة خلفا للعباس الصنهاجي وتلقب بامللك الصـالح واسـتقل طالئع بن رزيك  توىل -ط

 فسـاءت سـريته وضـاق بـه ،بأمور الدولة وأخذ يبيع الواليات لألمراء ويجمع األموال

 فرشعـت تعـد ، وكان الفائز بكفالة عمته الكربى، وبرم الناس بترصفاته،رجال القرص

 .  فلام علم بذلك سارع إىل قتلها ونقل كفالة الفائز إىل عمته الصغرى،دة لقتلهالع

هــ تـويف الفـائز عـن عرش سـنني وجـاء طالئـع بحفيـد للحـافظ 555ويف عـام 

  وكان طفال يف الحادية عرشة مـن ، بن يوسف بن الحافظالـلـهالفاطمي يدعى عبد 
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وكانـت عمـة . يف الـوزارةطالئع بـن رزيـك عمره فبويع بالخالفة ولقبوه بالعاضد واستمر 

الفائز الصغرى التي تولت رعايته بعد مقتل أختها قد عزمت عىل قتله ومتكنـت مـن دس 

 .رزيك بن طالئع جامعة الغتياله فقتلوه وتوىل الوزارة من بعده ابنه 

 فقصـد ، وكـان طامعـا بـالوزارة، عىل رزيـك، أمري الصعيد، ثار شاور بن مجري السعدي-ي

 ،مع جمع من أعـراب الصـعيد وقاتـل رزيـك وقتلـه واسـتوىل عـىل الـوزارةالقاهرة 

 وانتـزع منـه ، وكان مـن أمـراء رزيـك وأعوانـه،خميفنازعه فيها رضغام بن عامر الل

 . الوزارة

فأنجـده لقـاء الشـام صـاحب عامد الـدين زنـيك  فزع شاور إىل نور الدين محمود بن -ك

ومعـه ابـن أخيـه أسد الدين شريكوه  وجهز له جيشا بقيادة القائد ،رشوط تعهد بها

وقاتل رضغاما يف معركة قتـل فيهـا رضغـام القاهرة  وقصد الجيش ،يوسف بن أيوب

 وملا استقل شاور بـالحكم خيش .دمشقوأعيد شاور إىل الوزارة وعاد أسد الدين إىل 

 فوجـه نـور ،طامع نور الدين محمـود فحـالف الصـليبيني وأدخلهـم أرض مرصمن أ

 ،ومعه ابن أخيه يوسـف بـن أيـوبأسد الدين شريكوه الدين جيشا إىل مرص بقيادة 

  .فأخرج الصليبيني منها وقبض عىل شاور وقتله

فتويف بعدها بستة أشهر أسد الدين شريكوه الوزارة إىل العاضد الفاطمي  أسند الخليفة -ل

 ،صـالح الـدين الـلــهالنارص لدين يفة الوزارة إىل ابن أخيه يوسف ولقبه فأسند الخل

املسـتيضء ومل يلبث صالح الدين أن قطع الخطبة للعاضد وخطب للخليفة العبايس 

واسـتقل صـالح الـدين مبرص .  وكان آخر خلفاء الفـاطميني،ومات العاضد الـلـهبأمر 

 . وبه قامت الدولة األيوبية

 مبا كان يجري بـني ،وقد علق املؤرخ املرصي ابن تغري بردي يف كتابه النجوم الزاهرة

وـهـذا ـشـأن أرـبـاب (... ي ـمـن ـتـآمر وقـتـال فيـقـول الـطـامعني ـبـالوزارة يف العـهـد الـفـاطم

 وهـذا الـبالء مـن تلـك ، إذا عزل أحدهم بآخر أراد هالكه ولو هلك العـامل معـه،املناصب

 ). األيام إىل يومنا هذا
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 :ويف الدولة األيوبية-ح

والحجـاز الشـام  دولته التي ضمت مع مرص بالد ، قبيل وفاته، قسم صالح الدين األيويب-أ

دمشـق  فجعـل ، بني أبنائه وبني إخوته وأبنائهم وبني أبناء أعاممـه،الجزيرةواليمن و

البنـه الشام  وجعل مرص وجنوب ، وهو أكرب أبنائه،ومدن الساحل البنه األفضل عيل

األردن  وجعـل ،لها البنه امللك الظـاهر غـازيوأعامحلب وجعل امللك العزيز عثامن 

ألخيـه امللـك املعظـم تـوران شـاه بعلبك وجعل ) األول(والكرك ألخيه امللك العادل 

 أخيـه امللـك وجعـل حـامة البـنطغتكني  وجعل اليمن ألخيه سيف اإلسالم ،)األول(

البـن عمـه نـارص حمـص  وجعـل ،املظفر تقي الدين عمر بن نور الـدين شاهنشـاه

 .محمد بن أسد الدين شريكوه الدين 

أن يسـتخلص امللـك العزيـز عـثامن  فحـاول ، ثم ما لبث هؤالء أن تنازعوا واختصـموا-ب

ووىل عليها دمشق هـ ومتلك 591 ومتكن من ذلك سنة ،من أخيه األفضل عيلدمشق 

 . رصخدعمه امللك العادل ووىل أخاه عليا عىل 

ولـه مـن امللك املنصور محمد فيخلفه ابنه امللك العزيز عثامن هـ يتوىف 595 ويف عام -جـ

 . العمر عرش سنني ويتوىل عمه امللك األفضل رعايته والنيابة عنه

النتزاعهـا مـن عمـه دمشـق هـ يجهز امللك األفضل جيشا ويتوجه بـه إىل 596ويف عام  -د

امللك العادل سيف الدين فيهزمه امللـك العـادل ويتوجـه إىل مرص فيـدخلها ويخلـع 

امللك القارص املنصور محمدا ويستويل عىل مرص ويويل عليها ابنه امللك نارص الـدين 

 ويجعلـه ويل عهـده ويـويل ابنـه اآلخـر امللـك )األول(محمدا ويلقبه بامللك الكامـل 

وهكذا تتحول السلطنة يف مرص والشام مـن أبنـاء صـالح دمشق املعظم عيىس عىل 

 . الدين إىل أخيه امللك العادل وأبنائه

ويف ). األول(هـ يتوىف امللك العادل فيخلفه ابنه امللـك الكامـل 615ويف عام  -هـ

 مـن عمـه امللـك املعظـم دمشـق تزع هـ أراد امللك الكامل أن ين624 ،عام
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 يسـتنجده عـىل عمـه ويعـده إن ،ملك األملانفردريك الثاين  فكتب إىل امللك ،عيىس

وكان امللك فردريك آنئـذ يف قـربص مـع حملـة . القدسأن يسلمه دمشق هو تسلم 

 وقـد ،مـن املسـلمنيبيـت املقـدس واسـرتداد الشـام يبية جهزها للقدوم إىل بالد صل

واسـتجاب فردريـك لطلـب امللـك . أصابه من تأخره يف تجهيزهـا حرمـان مـن البابـا

هـ وكان امللك املعظم عيىس قد تـويف قبيـل 626سنة ) عكا(الكامل وقدم إىل مدينة 

ووجـد امللـك داود أن ال قبـل لـه امللـك النـارص داود ابنـه دمشق قدومه وخلفه يف 

وعوضـه امللـك الكامـل عنهـا دمشـق  فتنازل لـه عـن ،بحرب عمه ومعه الصليبيون

بالكرك و رصخد و الشوبك ووىل امللك الكامـل أخـاه امللـك الصـالح إسـامعيل عـىل 

إىل الـقـدس فـسـلم دمـشـق د وىف املـلـك الكاـمـل وـعـده بـعـد أن تـسـلم وـقـ. دمـشـق

وكـان .  فدخلها وتوج نفسه ملكا عليهـا يف كنيسـة القيامـة وعـاد إىل بـالده،فردريك

 واشـرتط عليـه ،ملدة عرش سنوات) يافا(امللك الكامل قد عقد معه معاهدة صلح يف 

هـ متكـن 637ويف عام . حصونامبوجبها أن ال يعمر الصليبيون خرابها وأن ال يبنوا بها 

وإخراج الصليبيني منها ملخالفتهم رشوط القدس من االستيالء عىل امللك النارص داود 

 . وكانت قد مضت عليها املدة املحددة فيها) يافا(معاهدة 

يتوىف امللك الكامل فيخلفه بعهد منه ابنه سيف الدين أبو بكر ويلقب هـ 635 ويف عام -و

آمـد و الرهـا (أمـري امللك الصالح نجم الدين ويبلغ الخرب أخاه ) الثاين(بامللك العادل 

توجه إىل مرص ويجمع مامليك أبيـه ويخلـع أخـاه فريفض االعرتاف بأخيه وي) وحران

ويبلغ الخرب امللك الصـالح إسـامعيل فيـنقم عـىل ابـن أخيـه نجـم الـدين . ثم يقتله

 . وفيها ميوتدمشق  ويعتقله بقلعة -دمشق  وكان يف -ويقبض عىل ابنه عمر 

وبني عمه امللك الصالح إسـامعيل امللك الصالح نجم الدين  ويشتد النزاع بني -ز

 فيلـبـي ،ويتجـهـز ـكـل ـمـنهام لقـتـال اآلـخـر ويـسـتنجد الـصـالح بالـصـليبيني

الـقـدس الـصـليبيون طـلـب املـلـك الـصـالح إـسـامعيل يف مقاـبـل اـسـتالمهم 

 إبراهيم بن شـريكوه وامللك املنصور امللك النارص داود وينضم إليه كل من 
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. حدث مـا مل يكـن بالحسـبان) غزة(ويف املعركة الجارية قرب . حمصالثاين صاحب 

وكـانوا مـن امللك الصالح نجم الدين جند امللك الصالح إسامعيل إىل جند  فقد انضم

 وانتهت املعركة ،الخوارزمية الذين هربوا من املغول وأنفوا أن يحاربوا مع الصليبيني

 . الكثري منهمبهزمية منكرة للصليبيني وأرس 

مـن عمـه امللـك الصـالح دمشـق امللـك الصـالح نجـم الـدين هــ تسـلم 643 ويف عام -ح

 -ويسـرتد الجنـد الخوارزميـة . إسامعيل وعوضه عنهـا ببعلبـك و برصى و أعاملهـام

يف ذـلـك الـعـام ويخرـجـون القـدس  -املـلـك الصـالح نـجـم اـلـدين الـذين انـضـموا إىل 

 بـعـد أن تـكـرر احتاللـهـا ـمـن ،نهائـيـا إىل املـسـلمنيالـقـدس  وتـعـود ،الـصـليبيني منـهـا

 . هـ643، ،637 ،627 493سنة : الصليبيني أربع مرات

أيوب أثناء الحملة الصـليبية السـابعة امللك الصالح نجم الدين هـ يتوىف 647 سنة  ويف-ط

هــ وفيهـا يهـزم الصـليبيون 646ملـك فرنسـا سـنة يس التاسـع امللك لوالتي قادها 

 وكـان شـابا فيـه ، ويخلف نجم الدين أيوب ابنـه تـوران شـاه،ويؤرس امللك الفرنيس

 فـائتمرت مـع ،ليك أبيهومع مامشجرة الدر  فاختلف مع زوجة أبيه ،رعونة الشباب

إن الذين قتلـوا تـوران شـاه : (ويقول ابن تغري بردي. أربعة منهم عىل قتله فقتلوه

هم أنفسهم الذين كلفهم نجم الدين أيوب من قبـل بقتـل أخيـه سـيف الـدين أيب 

وبقتـل تـوران شـاه انـقىض عهـد الدولـة ) بكر فكان موت ابنه مقدرا عـىل أيـديهم

 ). البحرية( دولة املامليك األيوبية وقامت من بعدها

 :   و يف دولة املامليك البحرية-د

وأنجب منها ولـدا شجرة الدر  كان امللك نجم الدين أيوب قد تزوج جارية تركية تدعى -أ

تسلطنت بعـد مقتـل ابـن زوجهـا تـوران فكانت تدعى أم خليل وقد ) خليال(سامه 

شاه ثم تزوجت القائد اململويك عز الدين إيبك وتنازلت له عن السـلطنة فكـان أول 

 . هـ648سلطان مملويك يتوىل السلطنة سنة 
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عىل قتل زوجها عـز الـدين إيبـك ألنـه بلغهـا أنـه ر شجرة الدهـ أقدمت 655 يف سنة -ب

واستعانت عـىل قتلـه مبامليكهـا املوصل الدين لؤلؤ أمري بدر ينوي خطبة ابنة األمري 

 وبعد قتله عهد البنه عيل بخالفته فقبض عليها وأمر بقتلها ،فقتلوه رضبا بالقباقيب

 . رضبا بالقباقيب كام فعلت بأبيه

القائد اململويك قطز عىل خلع عيل بن عـز الـدين إيبـك ونفيـه هـ أقدم 657 ويف سنة -جـ

وكـان املغـول قـد .  ووىل القائد بيربس البندقداري إمارة الجيوش،من مرص مع أرسته

وتوجهوا يريدون مرص فتقدم قطز للقائهم بجيش يقوده بيـربس الشام اجتاحوا بالد 

ة الكـربى التـي كتـب وفيه كانت املوقع) عني جالوت(وجرى اللقاء يف موضع يدعى 

فيها النرص لجيش املامليك مبا أبدوا من شجاعة فائقة وما أبدى قائدهم بيـربس مـن 

وكـان صـهر ) كتبغـانوين(مهارة يف الحرب وقد تشتت جـيش املغـول وقتـل قائـده 

 . غولزعيم املهوالكو 

 فقـد كـان وعـده ، يف أعقاب تلك املعركة أقدم القائد بيربس عىل اغتيال السلطان قطـز-د

بعد جالء املغول عنها وأن يعهد له بالسلطنة من بعده حلب بأن يوليه عىل مملكة 

 . فأخل السلطان بوعده فأقدم عىل اغتياله مع جامعة من القادة املامليك

امللك الظـاهر ودامـت سـلطنته مثانيـة عرش عامـا قىض  توىل بيربس السلطنة وتلقب ب-هـ

إىل مرص وأـجـىل الـشـام وـضـم ـبـالد الـشـام خاللـهـا ـعـىل اإلـمـارات األيوبـيـة يف ـبـالد 

وـغـزا كليكيـا األرمنـيـة أنطاكيـة هــ 665الصـليبيني عـن ـمـدن السـاحل وحـرر ـسـنة 

ية  وكانت مشمولة بحام،هـ غزا بالد سالجقة الروم676 ويف سنة ،وأخضعها لسلطانه

وفيهـا مـزق ) ألبستني(املغول فحررها منهم بعد موقعة كربى جرت يف مكان يدعى 

 . جيشهم

فخلفـه ابنـه ) ألبسـتني(هــ يف أعقـاب معركـة 676 تويف الظاهر بيربس سنة -و

 ،نارص الدين محمد بركة وتلقب بامللك السـعيد وعمـره مثانيـة عرش عامـا

 ه لسوء تدبريه وولوا أخاه وبعد سنتني من سلطنته أقدم املامليك عىل خلع
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الـدين وولـوا القائـد بـدر األمري سالمش وعمره سـبع سـنني ولقبـوه بامللـك العـادل 

 . قالوون نائبا عنه

هـ وتوىل السلطنة وتلقب بامللـك 678الدين سالمش سنة بدر  مل يلبث قالوون أن خلع -ز

ا تبقـى يف يـد املظفر سيف الدين وقد امتدت سلطنته أحد عرش عاما حرر خاللها م

ويف عـام . وطـرابلسالالذقية ومنها مدينتا الشام الصليبيني من قالع وحصون يف بالد 

ـهــ يـتـوىف ـقـالوون فيخلـفـه ابـنـه خلـيـل و يتلـقـب بـصـالح اـلـدين ويـسـرتد ـمـن 689

بعد معركة شـديدة مـع عكا ثم يستويل عىل طرطوس الصليبيني قلعة صفد ومدينة 

 . الصليبيني

عـىل اغتيـال ) الجـني(و ) بيـدرا(قدم قائدان من قادة املامليك هام هـ ي693 ويف عام -حـ

 ومل يلبـث هـذا يف ،خلفـا لـه) بيـدرا(السلطان صالح الدين خليل بن قالوون وقيام 

عىل قتله وقتل من اشرتك يف اغتيـال ) كتبغا( إذ أقدم القائد ،السلطنة إال يوما واحدا

مد بـن قـالوون أخـا خليـل سـلطانا السلطان صالح الدين خليل واختار املامليك مح

 . فبايعوه ولقبوه بالنارص وله من العمر تسع سنني

وقـد . أن خلع محمد بن قالوون متعلال بصغر سـنه وتـوىل السـلطنة) كتبغا( مل يلبث -ط

وخلـع نفسـه دمشـق  وملا علم بذلك هرب إىل ،)كتبغا(اغتيال ) الجني(حاول القائد 

 وتلقب باملنصور حسام الدين وبعـد سـنتني أي )الجني(هـ فتوىل السلطنة 696سنة 

هـ اغتيل وأعيد إىل السلطنة محمد بن قالوون وقد بلغ من العمر أربعة 698يف عام 

 . عرش عاما

هـ يخلع محمد بن قالوون ويتوىل السلطنة قائد مملـويك يـدعى بيـربس 708 ويف سنة -ي

محمـد ابـن قـالوون ويعـاد إىل السـلطنة ) هـ709( ثم يخلع بعد سنة ،الجاشنكريي

هــ وقـد امتـدت 741للمرة الثالثة وهو يف الخامسة عرشة مـن عمـره ويتـوىف سـنة 

 فكان أطول ملوك املامليك عهدا وأعظمهم مهابة وأغزرهم عقال ،عاما) 31(سلطنته 

وأحسنهم سياسة وأكرثهم شجاعة وأحسـنهم تـدبريا وقـد بلغـت دولـة املامليـك يف 

 . عليها أبناؤه وأخذت شمسها يف الكسوفعهده ذروة ارتقائها ثم تواىل 
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 كان أولهم أبـو بكـر سـيف ، توىل السلطنة من بعد محمد بن قالوون مثانية من أبنائه-ك

هــ وتـوىل 742الدين امللقـب باملنصـور ومل يلبـث سـوى سـنة واحـدة وخلـع سـنة 

وتلقب بامللك األرشف عـالء الـدين وعمـره خمـس ) كجك(السلطنة من بعده أخوه 

 بعد أقل من سنة وتوىل السلطنة من بعده أخوه أحمـد وتلقـب بامللـك سنني وخلع

النارص شهاب الدين وبعد شهرين مـن سـلطنته يخلعـه أخـوه إسـامعيل ويقتلـه و 

يتلقب بامللك الصالح عامد الدين ويستمر إسامعيل يف السـلطنة ثـالث سـنني يقتـل 

ب بامللـك الكامـل و يتلقـ) األول(هـ ويتوىل السلطنة أخوه شـعبان 746بعدها سنة 

سيف الدين وبعد سنة من سلطنته يخلع ويسجن ويقتل يف سجنه ويتوىل السلطنة 

و يتلقب بامللك املظفر سيف الدين وبعـد أقـل مـن ) حاجي األول(من بعده أخوه 

هــ و يتلقـب بامللـك النـارص 748سنة يخلع ويقتل ذبحا ويوىل أخوه الحسـن سـنة 

هــ أخـوه صـالح و يتلقـب بامللـك الصـالح 752نارص الدين ويخلفه من بعده سـنة 

هـ ثم تنتقـل إىل 784ومتتد سلطنة املامليك البحرية من بعده إىل سنة . صالح الدين

املامليك الربجية وهم كالبحرية من املامليك األتراك و الجراكسة وتنتهـي سـلطنتهم 

 . هـ922بالفتح العثامين سنة 

 : ويف دولة املرابطني-هـ

 - 453(وابنـه عـيل يوسـف بـن تاشـفني طني منتهى عالها يف عهد بلغت دولة املراب

وقد توىل ملك املـرابطني يف آخـر عهـدهم . ثم أخذت مسرية أحداثها يف االنحدار)  هـ537

بن عيل بن يوسف بن تاشفني وابن عمـه إبراهيم بن تاشفني : ملكان مل يبلغا الحلم وهام

هــ بعـد وفـاة أبيـه ومل 540إسحاق بن عيل بن يوسف بن تاشفني وقد بويـع األول سـنة 

والقـبض عـىل يتمكن املرابطون يف عهده من صد املوحـدين يف معركـة انتهـت بهـزميتهم 

قتلـوه مـراكش فلام احتل املوحـدون . هـ541إبراهيم وقتله ومبايعة الثاين من بعده سنة 

 . وقتلوا معه من وجدوا من أمراء املرابطني وقضوا عىل دولتهم
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   دولة املوحدين-و

) هــ580 - 595(بلغت هذه الدولة أوج قوتهـا يف عهـد ملكهـا أيب يوسـف يعقـوب 

ثـم . هــ591سـنة ) األرك(يف وقعـة قشـتالة  ألفونسو الثامن ملك وذلك بعد انتصاره عىل

إثر هزميـة املوحـدين أمـام ) هـ611 - 595(أخذت يف االنحدار يف عهد ابنه محمد النارص 

هــ يف 614سـنة ) أيب دانس(هـ ثم هزميتهم يف وقعة 609سنة ) العقاب(األسبان يف وقعة 

 ). هـ620 - 611(عهد ابنه يوسف املستنرص 

د اشتد الوهن يف الدولة بعد خلع عبد الواحد ابن يوسف األول ابن يعقوب سنة وق

 ابن أخيه يعقوب املنصور وتلقيبه بامللـك العـادل ثـم الـلـههـ وتولية أيب محمد عبد 621

وازداد  الـلــهاملعتصـم بهـ وقتله وتولية يحيى بن محمد النارص وتلقيبـه 624خلعه سنة 

الوهن شدة حني رفض عمه أبو العالء إدريس بن يعقوب املنصور االعرتاف ببيعته وبايعه 

دولـة يف األنـدلس : أهل األندلس وتلقب باملأمون وانقسمت دولة املوحدين عـىل نفسـها

إىل املغرب النتزاع امللك مـن ابـن أخيـه واالنتقـام ممـن املأمون وتوجه . ودولة يف املغرب

قتلوا أخاه امللك العادل واستعان بجيش من األسبان وكانت أمه منهم وقد أمده به امللـك 

يـه عرشة حصـون مـام يـيل لقاء رشوط منها أن يعطقشتالة اإلسباين فرديناند الثالث ملك 

إذا دخلها وأن من أسلم مـن جنـده ال مراكش إشبيلية وأن يبني لجنده األسبان كنيسة يف 

 . يقبل إسالمه

وقتـل  الـلــهاملعتصـم بفهـزم ابـن أخيـه يحيـى مراكش من اقتحام املأمون وقد متكن 

رشوط امللك اإلسباين فسلمه الحصـون الـعرشة املأمون ونفذ . شيوخ املوحدين الذين بايعوه

ومل يلبث أن ثار عليه أخـوه أبـو مـوىس عمـران بـن . كنيسة لجنده األسبانمراكش بنى يف و

 ويف غيابه بهـذا الحصـار عـاد ابـن أخيـه يحيـى ،فتوجه لقتاله وحارصه) سبتة(يعقوب أمري 

مرسعا ومات يف الطريـق سـنة املأمون وعاد مراكش ومعه جموع من العرب والرببر ودخلوا 

هـ وبويع من بعده عبد الواحد الرشيد واستمر النزاع بني األعامم وأبنائهم إىل أن اسـتوىل 630

 الواثـق هـ يف عهد آخـر ملـوك املوحـدين أيب العـالء إدريـس 668بنو مرين عام مراكش عىل 
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امللقب بأيب دبوس وبه انقضت دولـة املوحـدين وقامـت عـىل أنقاضـها دولـة بنـي  الـلـهب

 . مرين

  : ويف دول الشامل اإلفريقي-ز

تونس بعد القضاء عىل دولة املوحدين التي كانت تسيطر عىل الشامل اإلفريقي من 

ودولـة مراكش دولة بني مرين يف املغرب األقىص وعاصمتها :  ثالثقامت دولمراكش إىل 

ودولة بني ) تلمسان(وعاصمتها ) الجزائر(بني زيان من بني عبد الواد يف املغرب األوسط 

 . تونسوعاصمتها مدينة ) تونس(حفص يف املغرب األدىن 

 وـقـد أنهـكـتهم الـحـروب والـثـورات والـفـنت الـتـي ـثـارت بـيـنهم وـشـغلتهم ـعـن نرصة

فأسلموهم لألسبان وكانوا هم عرضة لغزو األسبان و النورمـان حتـى . إخوانهم يف األندلس

دولـة بنـي مـراكش هـ وقامت يف 982سنة تونس هـ ثم 962سنة الجزائر فتح العثامنيون 

 . هـ916الحسن العلويني سنة 

 :و واملجونالـلـه االنرصاف إىل -3

 اإلسالمية وانقسامها إىل دول ثم تسارع إىل تلك األسباب التي أدت إىل تشتت الدولة

 يضاف سبب آخر أتاها من سوء سـلوك ،انهيارها وتعرضها لغزو أتاها من املرشق واملغرب

 وغالبا ما يكـون هـؤالء ممـن تولـوا امللـك ،و واملجونالـلـهبعض الحاكمني وانرصافهم إىل 

م عـن شـئون الحكـم و ويرصفـونهالـلــهصبيانا يوىل عليهم نواب يعملون عىل إشـغالهم ب

 فأخـذ يعـب مـن ، فإذا بلغ الصبي سن الشـباب تفتحـت غرائـزه،ليستقلوا به من دونهم

 .  تاركا أمور الدولة لوزرائه ونوابه واألمثلة عىل ذلك كثرية ونحن نورد طرفا منها،شهواته

املستنرص الفـاطمي أن (فقد روي ابن تغري بردي يف كتابه النجوم الزاهرة 

وملا شـب . و واملجونالـلـهخلف أباه الظاهر وعمره سبع سنني ونشأ عىل حب 

و والرشاب والطرب وكان من عادته يف كل الـلـهكان أمره قد اضمحل لتشاغله ب

يـب مـن القـاهرة إىل مكـان قر) النفيس من اإلبـل(سنة أن يركب عىل النجب 

 وهو موضع نزهة فيخرج إليه بهيئـة أنـه خـارج إىل الحـج ) جب عمرية(يدعى 
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عوضا عن املـاء ويسـقيه للنـاس ) األواين(عىل سبيل الهزء و املجانة ومعه الخمر يف الروايا 

 ). كام يسقى الحاج يف طريق مكة

 النـاس املـوىت فامذا نقول يف خليفة تواىل القحط عىل بـالده سـبع سـنني حتـى أكـل

 ونراه يف مـدة خالفتـه قـد ،ولحوم األطفال يفعل ما روي عنه ويهزأ بركن من أركان الدين

 .استكان لسلطان وزيره بدر الجاميل وليس له من األمر يشء

 ،إن امللـك املسـعود يوسـف صـالح الـدين الثـاين(:  كذلك يـروي ابـن تغـري بـردي

 هــ فاسـتوىل 611يويب كان قد واله أبـوه سـنة ابن امللك الكامل األ) أتسز(املعروف باسم 

هـ فكان ينام يف دار املسعى سكران ويخرج أعوانه مينعون النـاس مـن 619عىل مكة سنة 

 ).الصياح والضجيج يف املسعى

فقـد كـان (ثم إليك ما يرويه ابن األثري عن جالل الدين منكربيت آخر ملوك خـوارزم 

 فـأظهر امللـك مـن ،فاتفق أن مات الخادم) ليجق(هذا امللك يهوى خادما خصيا له يدعى 

 وأمـر الجنـد واألمـراء أن ،الحزن والهلع والجزع عليه ما مل يسمع مبثلـه وال ملجنـون لـيىل

 عـدة - عاصـمة الدولـة -) تربيـز(ميشوا يف جنازته رجالة وكان موته يف موضع يبعـد عـن 

أرسل إىل ) تربيز( وصل إىل  فلام، فمىش خلف جنازته راجال فألزمه أمراؤه بالركوب،فراسخ

 و أنكر علـيهم أنهـم مل يظهـروا ، ففعلوا،أهل البلد فأمرهم بالخروج لتلقي تابوت الخادم

 . من الحزن والبكاء أكرث مام فعلوا وأراد معاقبتهم عىل ذلك فشفع فيهم أمراؤه فرتكهم

 ،ثم إنه مل يدفن الخادم وإمنا أخـذ يستصـحبه معـه حيـث سـار وهـو يلطـم ويـبيك

 يعنـي الخـادم وال ،احملـوه إىل فـالن:  فإذا قدم إليه طعام قال،وامتنع من األكل والرشب

 فكانوا يحملون إليه الطعام ، فإذا قيل إنه مات قتل القائل،يتجارس أحد أن يقول إنه مات

ثـم انفـض عنـه أمـراؤه . إنه يقبل األرض ويقول اآلن أنا أصلح مام كنـت: ويقولون للملك

 ). يدري ما يصنع وراسل وزيره واستامله فلام حرض إليه قتلهفبقي حريان ال 

وهناك خرب عن امللك النارص صالح الدين الثاين ابـن العزيـز محمـد ابـن 

 فقد توىل امللك وعمـره سـبع سـنني وشـب . امللك الظاهر غازي صاحب حلب
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هــ 657وملـا اجتـاح املغـول حلـب سـنة . و تاركا أمـور الدولـة إىل وزرائـهالـلـهعىل حب 

 . غادرها إىل دمشق

ملا رحل ) هـ685: ت(ويروي صاحب نفح الطيب أن األديب األندليس موىس العنيس 

وكان املغول قد أمعنوا ،  قدم إىل دمشق وفيها النارص صالح الدين املذكور هذا،إىل املرشق

ل  فدخل عىل النارص صالح الدين يعزيه عىل مـا فعلـه املغـو،يف حلب قتال وسبيا وتخريبا

 فـأرضب النـارص عـن سـامع ذلـك وأنشـد ،مبدينة حلب وما حل بها من املصائب واملحـن

 فهو ال يـبيك لفقـد ملكـه وإمنـا يـبيك لفقـد .أبياتا يف مملوك له يهواه قتل يف تلك الكارثة

ملك املغـول ومعـه أخـوه هوالكو ثم نراه بعد ذلك هامئا عىل وجهه حتى لجأ إىل . حبيبه

هوالكـو وأمراء آخرون من البيت األيويب فأحسـن ) الثاين(امللك الظاهر سيف الدين غازي 

هـ قتله وقتل من كـان معـه مـن 658سنة )  جالوتعني(إليهم وملا بلغه هزمية املغول يف 

  .األمراء

املستعصـم كذلك يروي ابـن طباطبـا يف كتابـه تـاريخ الـدول اإلسـالمية أن الخليفـة 

 ال يكـاد ،و وسامع األغاينالـلـهلف بآخر خلفاء بني العباس يف بغداد كان شديد الك الـلـهب

 وكان ندماؤه وحاشيته جميعهم منهمكني معـه عـىل ،مجلسه يخلو من ذلك ساعة واحدة

 وفيها أنواع التحذير ،وقد كتبت له الرقاع من العوام.  ال يراعون له صالحا،التنعم بامللذات

 .وألقيت األشعار يف أبواب دار الخالفة

ومـام اشـتهر .  األغاين وملكه قد أصبح واهي املبـاينكل ذلك وهو عاكف عىل سامع

عنه أنه كتب إىل األمري بدر الدين لؤلـؤ صـاحب املوصـل يطلـب منـه جامعـة مـن أهـل 

منجنيقات وآالت حصار يطلب من بدر الدين هوالكو  ويف تلك الحال وصل رسول ،الطرب

  .انظروا إىل املطلوبني وابكوا عىل اإلسالم: لحصار بغداد فقال بدر الدين

وإذا عرجنا عىل دولة املامليك نجد منهم من شغف بالجواري وتخىل عـن 

. كامللك الصالح إسامعيل بن النارص محمـد بـن قـالوون..  أمور الدولة إىل نوابه

  وكانـت لهـن الكلمـة العليـا يف الدولـة فقد شغفه حب الجـواري فـأرسن قلبـه
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 . وكان يؤثر الجواري السود،وأعرض عن تدبري امللك بإقباله عىل النساء والطرب

تحسن الرضب عىل العود وتجيد الغنـاء ) اتفاق(فحظيت بحبه جارية سوداء تدعى 

ه هــ خلفـ746 فلام مات الصالح إسامعيل سـنة ،فتزوجها وكان أخوه امللك شعبان يهواها

 ..!! عليها أخوه ودخل بها ليلة وفاته

هــ خلفـه أخـوه امللـك املظفـر 747ثـم قتـل سـنة امللـك الكامـل شـعبان وملا خلع 

ؤلـؤات فغنته فأنعم عليها بأربعـة فصـوص وسـت ل!! فتزوج بها ليلة خلع أخيه ) حاجي(

 وهذا ثالث سـلطان مـن أبنـاء محمـد بـن قـالوون يتـزوج بهـذه ،مثنها أربعة آالف دينار

الجارية السوداء ويف كل مرة كان يعقد العقد لها عـىل أخ مـن اإلخـوة الـثالث قـاض مـع 

 .علمه بأن العقد باطل لتجاوز العدة املفروضة عىل زوجة املتوىف

ة الثالثة من الحظ والسعادة ما ال يعرف وقد نالت هذه الجارية السوداء عند اإلخو

  !!!!!!!!!!!!!.المرأة يف زمانها

 :فلم ال وقد قال الشاعر مجنون ليىل يف محبوبته السوداء

 يقولون عنك سوداء حبشية

 ال سواد املسك  ما انباع غالياولو

 وهلل يف خلقـه، )...ِّ فلـوال سـواد الزفـت(..وحري بهذا الفاسق أن ينسج عـىل منوالـه

 .شؤون

 : أثر ما تقدم من األسباب يف حياة املجتمع اإلسالمي

 السياسـية ،كان من الطبيعي أن تنعكس هذه األسـباب يف حيـاة املجتمـع اإلسـالمي

 . واالقتصادية واالجتامعية

 :تفرقت الكلمة وطمع األعداء : يف الحياة السياسية- 1

 اـلـعرص  وـبـدأت تتفـكـك مـنـذ بداـيـة،فـقـدت الدوـلـة اإلـسـالمية وـحـدتها

 ففـي املرشق قامـت .  وازداد تفككها يف الـعرص العبـايس الثـاين،العبايس األول
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 قامـت يف املغـرب ،ويف إفريقيـة. دولة للبويهيني و السامانيني و الغزنـويني و السـلجوقيني

األقىص دولة األدارسة ويف املغرب األدىن ومرص والشام دولة الفاطميني ويف األندلس قامت 

 فخليفة عبايس يف بغداد وخليفة إدرييس ، وتوزعت الخالفة بني هذه الدول،نيدولة لألموي

 وخليفـة أمـوي يف قرطبـة وأمـراء غلبـوا عـىل ، وخليفة فاطمي يف مرص،يف املغرب األقىص

 بـل كثـريا مـا ، ومل يقم بني تلك الدولة واإلمـارات سـلم دائـم،بعض املناطق واستقلوا فيها

 ،ال عـن الثـورات و االنتفاضـات التـي كانـت تتخللهـا فضـ،كانت تسـتعر بيـنهم الحـروب

وانتهت بذلك إىل حالة من الضعف والوهن فلم تقو عـىل صـد العـدوان املسـيحي الـذي 

 وامتنع بافرتاق املسـلمني إىل دول متنـاحرة ، وقد طوقها من الرشق والغرب،كان يرتصدها

 . ن الذي انصب عليهموتوزعهم يف شيع متنافرة أن يجمعوا شملهم ملواجهة ذلك العدوا

 ملك األسـبان ،هـ استوىل ألفونسو السادس493 و 477ففي الفرتة الواقعة بني عامي 

 وهم ،هـ487سنة ) بلنسية(زعيم املرتزقة األسبان عىل ) الكمبيادور(عىل طليطلة واستوىل 

 فأنـقـذها املرابـطـون وأـسـقطوا حـكـم أـمـراء ،ألفونـسـو الـسـادس باالـسـتيالء ـعـىل إـشـبيلية

 . ائف وأقاموا يف األندلس دولة لهمالطو

هـ قامت دعوة البابـا أوربـان الثـاين ألمـراء 498 و 487ويف الفرتة الواقعة بني عامي 

وكان من . اإلقطاع يف أوروبا لالستيالء عىل بالد الشام وإنقاذ بيت املقدس من يد املسلمني

عـىل هـدم كنيسـة القيامـة يف بيـت  الـلــهالحـاكم بـأمر أسبابها إقدام الخليفة الفاطمي 

 . املقدس

 فقـادوا ،وقد وحدت دعوة البابا صفوفهم وكانت قد فرقتها الحروب التـي نشـبت بيـنهم

 أن ،ذلك مـن قبـل كام نوهنـا بـ، و أتاح لهم الرصاع بني ملوك السالجقة،الحملة الصليبية األوىل

 وأن يجتـاحوا بـالد الشـام ،)قونيـة(ثـم مدينـة ) نيقية( وأن يحتلوا مدينة ،يجتازوا بالد األناضول

ثم عـىل ) طرابلس( ثم اتبعوا الساحل فاستولوا عىل ،وفيها استولوا عىل معرة النعامن و أنطاكية

 قـدس فاسـتولوا عليهـا يف  ثم عرجوا عىل مدينة بيـت امل،)الرملة(و ) قيسارية(و) يافا(و ) حيفا(
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 . بيد اإلسبان) طليطلة( وهي السنة التي سقطت فيها مدينة ،هـ493 نيسان سنة 23

للصـليبني القتـل ) جود فروا دو بويون(ويف بيت املقدس أباح قائد الحملة الصليبية 

 ونصـبوا قائـدهم ملكـا عـىل بيـت ، فلم يقرصوا فـيام أبـيح لهـم،والنهب وهتك األعراض

 ثم توجهوا إىل دمشق فحارصوها وتوجـه وفـد مـن أهـايل املدينـة برئاسـة قـايض املقدس

 ،الـلــهدمشق زين الـدين أيب سـعد الهـروي إىل بغـداد يسـتعينون بالخليفـة املسـتظهر ب

 .  ومتكن أهل دمشق من صد الصليبني،فأظهر الخليفة عجزه وبىك و بىك الوفد لعجزه

 واسـتمرت حمـالت ،ل فاسـتولوا علـيهاموتوجه الصليبيون بعد ذلك إىل عكا و جبيـ

 حتـى ،الصليبني واستولوا عىل كثري من املواقع يف بالد الشام وفيهـا بنـوا القـالع والحصـون

 وتم عىل يـده ،وحد صالح الدين األيويب جموع املسلمني بعد قضائه عىل الدولة الفاطمية

 . جالء الصليبيني

 : يف الحياة االقتصادية- 2

 فبدونـه ال ميكـن دوام العمـل ،صاد عىل عامل أسايس هـو األمـنتتوقف سالمة االقت

 وقد نشبت يف العرص األمـوي ،واإلنتاج والتبادل واالتجار وأكرث ما يعيق األمن هو الثورات

 ولكنها مل تنتقص من نشاط الحياة ،ويف العرص العبايس األول ثورات كثرية شغلت الدولتني

ألن الناس كانوا ينعمون يف بحبوحة من العـيش مـن  و،االقتصادية لتوفر القوة عىل قمعها

 فلم تكن تلك الثورات ثورات فقـراء أو مستضـعفني وإمنـا كانـت يف جلهـا ،خريات الفتوح

 .  أو فنت تثريها العصبيات القبلية، يدور الرصاع فيها حول الخالفة،ثورات سياسية

 ،ائحومع ذلك فإن البالد اإلسـالمية كانـت تصـاب يف بعـض مناطقهـا بجـو

 كان ينشأ عنها مجاعات وينـترش ،منها القحط وتلف املحاصيل بكوارث طبيعية

أما يف العرص العبايس الثـاين فقـد ثـار الفقـراء .  ولكن ذلك مل يكن ليطول،الوباء

  فكانت ثورة الزنج التي اسـتمرت ،واملستضعفون عىل ظلم الوالة وعامل الخراج
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 من الناس وخربت الكثري مـن املـدن وحرمـت  فتكت يف خاللها بالكثري،خمس عرشة سنة

 .  الذين انقلبوا إىل ثائرين ومخربني،األرض من أيدي العاملني

 ويف خاللهـا ،وقد أعقبت هذه الثورة ثورة القرامطة التي امتـدت نحـو سـبعني سـنة

ونشـط .  ينهبـون ويسـلبون ويقتلـون،اختل األمن وعاث اللصوص فسادا يف املدن والقرى

 فتوقفـت ،دي يف الوثوب عىل قوافل التجـار ويف اإلغـارة عـىل قوافـل الحجـاجأعراب البوا

وقد أدى ذلك كله إىل اضطراب الحياة االقتصادية وزاد . التجارة وامتنع الحج عدة سنوات

عليـهـا ـتـوايل الـكـوارث الطبيعـيـة ومنـهـا اـلـزالزل وفيـضـان األنـهـار وطغيانـهـا ـعـىل األرايض 

ط ومجاعـات يتلوهـا أوبئـة كانـت تفتـك بالنـاس فتكـا  وما ينشأ عنهـا مـن قحـ،الزراعية

 . وتحصدهم حصدا

 : يف الحياة االجتامعية- 3

انعكس يف حياة املجتمع اإلسـالمي مـا عانـاه يف حياتـه السياسـية واالقتصـادية مـن 

فقد استذلته األحداث السياسية وأفقرته األحداث االقتصـادية وتشـتت . فوىض واضطراب

 التفـت حـول ،عها حياة املجتمع اإلسالمي إىل طبقـة عليـا مرتفـة آلت م،شمله يف دويالت

 وتسـلك سـلوكهم فـيام ينكـره ، تزين لهم ظلمهم لتنعم بعطايـاهم،ملوك وأمراء متغلبني

وطبقة سفىل يشيع فيها الفقر والبؤس والحرمان ويحملها ذل الحاجة إىل . الدين واألخالق

 . سلوك ما ال يحله الدين أيضا

 ،قتني شاع عند السفلة منهم تعاطي الخمرة وما يتبعها من لهو وفجورويف كلتا الطب

 وكـان يجـري يف الطبقـة السـفىل يف مظـاهر ،كان يجري يف الطبقة العليـا مبظـاهر الـرتف

 وهـي الطبقـة ، كانـت طبقـة الخاصـة، العليـا والسـفىل،وبـني الطبقتـني. الحطة والبـؤس

 وفيهـا الصـلحاء مـن أهـل الزهـد ،يـن وفيها العلامء من فقهاء ومحدثني ومفرس،الوسطى

 وال مسـمع ، مقام يدنيهم من امللوك واألمـراء، كام كان ألسالفهم، ومل يكن لهؤالء،والتقوى

 ، وليس لهم سلطة متكنهم من الردع بالقوة ملـا يجـري مـن الفـواحش،لقول عاذل ونصيح

 ، املتنزهـات يتعاطونهـا يف حانـات الخامريـن ويف،فقد جهر كثري من الناس برشب الخمرة

 . ويلتمسون معتقها يف األديرة
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هذه هي السامت العامة التي كانـت تطبـع املجتمـع اإلسـالمي يف الـعرص العبـايس 

 مبـا سـاد فيـه مـن مظـاهر الـرتف ، وقـد مهـد لهـا الـعرص العبـايس األول،الثاين ومـا تـاله

 ،للـدين واألخـالقو واملجـون والتحـدي الـلـهواالنرصاف إىل املالذ والجهر بها مع كثري من 

وحـامد عجـرد و مطيـع بـن إيـاس وهذا ما نراه مبسوطا يف أشعار أيب نواس وأخباره مـع 

 وغريه من شـعراء ذلـك الـعرص ،ومسلم بن الوليدابن هرمة  ويف أشعار ،والبة بن الحباب

  .من املاجنني

وكام نراها مبسوطة يف كتب األدب واألخبار كاألغـاين والعقـد الفريـد ونهايـة األرب 

 وكـام نراهـا منثـورة يف كتـب ، وغريهـا مـن كتـب األدب،والنجوم الزاهرة وعيون األخبـار

 وتـاريخ بغـداد وتـاريخ ، كالطربي وابن األثري ومروج الذهب للمسـعوديالتاريخ واألخبار

 - وإن كان فيها كثري من الدس والتأليف –وكلها شاهد . وغريها من كتب التاريخابن كثري 

 . إلسالم عند الطبقة الحاكمة ومن التف حولهاعىل الرتاخي يف تنفيذ  تعاليم ا

 وقد أخلت به األهواء التي اشتد فيهـا ،وكان أول ما انحرس من تعاليم اإلسالم العدل

 ، ميارسهام صاحب السـلطة عـىل هـواه،الرصاع عىل امللك وما يتبعه من الظلم واالستبداد

قتل ويصادر األموال وال معقب  في، ويأخذ الناس بالظنة،خليفة أو ملكا أو سلطانا أو أمريا

 .  ظاهرة الخوف ومعها ظاهرة النفاق، وبرزت يف هذا الجو املشبع بالظلم،ملا يشاء

 ،وكالهام من العوامل التي عطلت العقل عـن النمـو فجـف عطـاؤه وتراخـت عزامئـه

 ، أو تعرضـه ملـا يخشـاه،وأصبح الخائف يف معزل عن الحياة العامة خوفـا مـن وشـاية واش

 يـزين بـه ،وشـاع النفـاق يف ضـعاف النفـوس. سلك الزهد والتصوف طلبا للسـالمةوسلك م

 .  فهم فيام يفعلونه أعوانه يف الظلم، لينالوا رفده،املنافقون صنع السلطان فيزيدونه طغيانا

وقد دون رواة موثوقون ما شهدوا من ظاهرة الظلم والجور يف العرص الذي 

 يف مقدمـة ،هــ367املتـوىف سـنة ابـن حوقـل  وإليك ما دونه الرحالة ،عاشوا فيه

وأعـانني : (...  وفيه يصف ما عاينه يف بغـداد قبـل سـفره،)صورة األرض: (كتابه

 عىل تأليف هذا الكتـاب تواصـل السـفر وانزعـاجي عـن وطنـي مـع مـا سـبق 
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 ، وكلـب الزمـان، بجـور السـلطان، والشـهوة لبلـوغ الـوطر، السيام الرزق واألثـر،قدربه ال

 وكـرثة ، واستئناس سالطينه بالجور والطغيان،وتواصل الشدائد عىل أهل املرشق والعدوان

 ).  واختالل النعم وقحط الديم، وتعاقب الكلف واملصائب،الجوائح والنوائب

وفيه يبني أسباب ) تجارب األمم(يف كتابه مسكويه وإليك ما دونه الفيلسوف املؤرخ 

 : ضعف السلطة وانهيار الحكم يف العرص العبايس

 هل أيت هؤالء امللوك إال من سوء تحفظهـم واشـتغالهم عـن ضـبط ،فليعترب الناظر(

 وإغفالهم أمر أصحاب األخبار وتركهم تعـرف نيـات ،لذاتهم وشهواتهمأمورهم وتفقدها ب

 ،وزرائهم وقوادهم وأمور عساكرهم وتعويلهم عىل االتفاقـات والـدول التـي ال يوثـق بهـا

 وكيـف ، كيف كانـت سـريتهم،وقلة تصفحهم أحوال امللوك قبلهم ممن استقامت أمورهم

ال بالـدين الـذي يحفـظ نظـامهم  أو،ضبطوا ماملكهم و نيـات أصـحابهم برضوب الضـبط

 ، ثـم بأصـحاب األخبـار الثقـات والعيـون املـذكاة عـيل مـدبري أمـورهم،وميلك رسائـرهم

 ،والتفقد لهم يوما يوما وحاال فحاال وترك إيحاشهم ما أمكن ومـداراة مـن تجـب مداراتـه

 ). والبطش مبن ال حيلة يف استصالحه وال دواء لسريته

 :يوطي يف تاريخهثم إليك ما دونه اإلمام الس

يف دولة بني العباس افرتقت كلمة اإلسالم وسقط اسم العرب من الـديوان وأدخـل  (

 وانقسـمت ، وصـارت لهـم دولـة عظيمـة،األتراك يف الديوان واستولت الديلم ثـم األتـراك

 .)املاملك عدة أقسام وصار بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف وميلكهم بالقوة

 ، فقد جاروهم يف الـرتف، األندلس أفضل حاال من أهل املرشقومل يكن أمراء وخلفاء

هـ جرت وقعـة 456ففي سنة .  فسطا عليهم وأخرجهم من ديارهم،فأغفلهم عن عدوهم

وفيهـا تغلـب اإلسـبان عـىل ) بلنسـية(من أعامل ) بطرنة(بني املسلمني و األسبان يف قرية 

 ). بلنسية( ومنها توجهوا الحتالل ،املسلمني

 : ما حل بأهل بلنسية حني داهمهم اإلسبان فيقولابن بسام  ويصف لنا
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 معرضـون عـىل أمـر الطعـن ،ونزل الفرنج عىل بلنسية وأهلها جاهلون بـالحرب(... 

 الـفـرنج الـنـدم ـعـىل منازلـهـا  وأظـهـر، مقبـلـون ـعـىل الـلـذات ـمـن األـكـل والرشب،والرضب

 وكمـن ، وخدعوهم بذلك فانخدعوا وأطمعـوهم فطمعـوا،والضعف عن مقاومة من فيها

 وخـرج معهـم أمـريهم ، وخرج أهل البلد بثياب زينتهم،يف عدة أماكن جامعة من الفرنج

 فاستدرجهم الفرنج ثم عطفـوا علـيهم فاستأصـلوهم بالقتـل واألرس ،عبد العزيز بن عامر

 .) وخلص األمري نفسه، منهم إال من حصنه أجلهوما نجا

 فإن ألفونسو السادس استظهر -ابن بسام  كام يقول -) طليطلة(وهكذا جرى ألهل 

ملـا خرجـوا إلـيهم يف  ، وكان من جملة ما غنمه الفرنج من أهلها، وقتل جامهريهم،عليهم

 . ألف غفارة خارجا عام سواها،ثياب الزينة

وحال معظـم ماملـك وإمـارات ، وليس أوجز وال أبلغ يف وصف حال األندلس آنذاك

 مـام وصـف بـه اإلمـام .املسلمني التي دهمها الصليبيون و التتار كذلك بعـد ذلـك بقليـل

خامس الهجري مـام أحدثـه ملـوك أحوال األندلس يف القرن ال) ابن حزم األندليس(الجليل 

وأعجـب مـا فيهـا ،  كلامت تحس األىس يشع من بني حروفهاالـلـه فقال يرحمه .الطوائف

أنها تصلح لوصف أحوالنا هذه األيام يف ظل حكامنا وتعاونهم مع الصليبيني عىل بعضـهم 

  .وعىل شعوبهم

 ):وه التخليصالتلخيص يف وج(يف كتاب، قال ابن حزم عن أمراء األندلس يف زمانه

 وهي فتنة سوء أهلكت األديان إال من وقى . السالمةالـلـهفهذا أمر امتحنا به نسأل [ 

 وعمدة ذلك ؛ أن كل مدبر مدينة أو حصـن يف . لوجوه كثرية يطول لها الخطاب. تعاىلالـلـه

سـاع يف ،  عليه وسـلمالـلـهأولها عن آخرها محارب هلل ورسوله صىل ، يشء من أندلسنا هذه

 للذي ترونه عيانا من شنهم الغارات عىل أموال املسـلمني مـن الرعيـة التـي .األرض بالفساد

ضـاربون للجزيـة واملكـوس .  وإباحتهم لجنـدهم قطـع الطريـق.تكون يف ملك من ضادهم

  . مسلطون لليهـود و النصـارى عـىل  قـوارع طـرق املسـلمني.والرضائب عىل رقاب املسلمني
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 . غرضهم منها استدامة إنفاذ أمرهم ونهيهم.الـلـه ما حرم معتذرون برضورة ال تبيح

الالبسـون جلـود ، وال يغرنكم الفسـاق واملنتسـبون إىل الفقـه،  فال تغالطوا أنفسكم

 . النارصون لهم عىل فسقهم.املزينون ألهل الرش رشهم. الضأن عىل قلوب السباع

ن أمـر بـاملعروف أو نهـي فاملخلص لنا منها ؛ اإلمساك باأللسنة جملة وتفصيال إال ع

 لو علموا أن يف عبادة الصلبان متشـية ألمـورهم  لبـادروا الـلـه و.عن املنكر وذم جميعهم

ورمبـا أعطـوهم ،  وميكنون لهم من حـرم املسـلمني،فنحن نراهم يستمدون النصارى.إليها

 . فأخلوها من اإلسالم وعمروها بالنواقيس،املدن والقالع طوعا

فمن عجز عن ذلك رجـوت أن  . وسلط عليهم سيفا من سيوفه جميعهمالـلـه لعن 

 هذا مع أنه لو اجتمع كل من ينكـر بقلبـه ملـا غلبـوا . وأن ينكر بقلبه.تكون التقية تسعه

 . أهـ)عىل أمرهم

 :ضعف الوازع اإلمياين وأثره يف انهيار الدولة اإلسالمية

قـوي اإلحسـاس بالعـدل  ،لقد كان إميان املسلمني األولني ناصـعا ال تفسـده األهـواء

 ودخل النـاس يف ديـنهم أفواجـا ملـا رأوا ، فقادهم إىل الفتح العظيم،وبكل مكارم األخالق

 فلام ترف أخالفهـم  بـنعامء الـدنيا وأرسفـوا ،وكانوا فيها مثال يحتذى. ،من صدق دعوتهم

 . وأقبلوا عليها إقبال عاشق غاب رقيبه، تعلقوا بأذيالها،منها

قـد حـاد ،  أن ضعف الـوازع اإلميـاين يف الراعـي وغالبيـة الرعيـة ويستفاد مام تقدم

 فاإلسالم أقام اإلميان رقيبا عـىل أعـامل اإلنسـان وزوده بدقـة ،باملسلمني عن خطة اإلسالم

 وعنـدما  ، وبـني العـدل والظلـم، وبني الفضيلة والرذيلـة،الحس يف التمييز بني الخري والرش

 .اس بالخري والعدل والفضيلة يفقد اإلحس،تعصف األهواء باإلميان
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 ، فأخفت صوت الحق،الظلم محل العدلحل وملا تراخت رقابة اإلميان عىل أعاملهم 

 وأضحت القوة هي الحاكم الذي ال يرد والحكـم الـذي ال ،وقىض سيف الظلم عىل صولته

 متشـحا بكـل ، وبرز الباطل يختـال يف قصـور الخلفـاء واألمـراء والـوزراء واألثريـاء،ينقض

 فشـاع الفسـاد يف الحكـم والقضـاء ، فألهـاهم عـن مصـالح األمـة،ظاهر العبث واملجونم

 ، وقفز إىل مناصب الدولة املنافقون ومنهم من اتخذ الـدين سـلام للوصـول إليهـا،واإلدارة

 ، وسادت الفوىض فكانت غنام للصوص والعيارين،فساهموا يف اإلفساد وأعانوا عىل الظلم

 . يحميها قادة من الجيش لقاء جزية يتقاضونها مام ينهبون بغدادوقامت لهم دولة يف 

 فضمر ساعده وفقـد قدرتـه عـىل ، وقهر ومذلة،وعاش عامة الشعب يف فقر وخوف

 فأوقفـه الـزمن ، فأضحى يف حالة رق فقد فيها قدرته عىل اإلبداع، وخمدت همته،القتال

 فـال ،ومغلـول اليـدين وأخذ ينظر إىل الشعوب تتقدمـه وهـو معقـود اللسـان ،عن املسري

 يف جميـع الـدول التـي تشـتت فيهـا ،إىل هـذه الحالـة آل أمـر املسـلمني. يستطيع حراكا

 .  لتساوي العلة فيها،دولتهم

 عليه وسلم كان يعلم  ما سيؤولون إليه حـني قـال الـلـه  صىل الـلـهوقد كان رسول 

أمـن قلـة نحـن : قالوا. هايوشك أن تداعى عليكم األمم كام تداعى األكلة إىل قصعت ( :لهم

 ولينـزعن ، بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثـاء السـيل،ال: قال. ؟الـلـهيومئذ يا رسول 

 قـالوا ومـا الـوهن يـا ، وليقذفن يف قلـوبكم الـوهن، من قلوب عدوكم املهابة منكمالـلـه

  .)حب الدنيا وكراهية املوت: ؟ قالالـلـهرسول 

  :خالل املرحلة العباسيةتفيش ظاهرة علامء السلطان 

 وفساد الخلق أساسه فساد فئتني من النـاس هـم العلـامء والحكـام ،إن فساد الدين

 : الـلـهكام  قال ابن املبارك رحمه 

 وهل أفسد الدين إال امللوك

 وأحبار سوء ورهبانها
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 وفسـاد العلـامء سـببه اإلخـالد إىل األرض وحـب ،وفساد الحكام سببه فساد العلامء

ًواصـفا حـال علـامء ، الـلــه يقول حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد الغزايل رحمه ،ال والجاهامل

عرصه بعد أن ذكر من مواقف علامء السلف وتضحيتهم يف سـبيل الحـق وعـدم اكـرتاثهم 

وما عارصهـا ، وعارص الدولة السلجوقية،  وكان قد عاش يف القرن الخامس.ببأس السالطني

 :عد أن وهنت عرى الخالفة العباسيةب، من املاملك املستقلة

 وإن تكلموا مل تساعد أقوالهم .وأما اآلن فقد قيدت األطامع ألسن العلامء فسكتوا( 

 ،، ففساد الرعايا بفساد امللوكو صدقوا وقصدوا حق العلم ألفلحوا فلم ينجحوا ول،أحوالهم

 ومن استوىل عليه ،لجاه وفساد العلامء باستيالء حب املال وا،وفساد امللوك بفساد العلامء

 الـلــه و، فكيـف عـىل امللـوك واألكـابر،حب الدنيا فلم يقـدر عـىل الحسـبة عـىل األراذل

 .7/92 إحياء علوم الدين ج)املستعان عىل كل حال

وأما اإلمام الجليل ابن تيميـة فقـد قىض عمـره يف رصاع مـع مـن فسـد مـن علـامء 

ململوكية يف القرن الثامن يف عهـد محمـد بـن وكان معارصا للدولة ا، وأمئة البدع، السالطني

 حتى بلغ به أن يقول مام يرى مـن .قالوون فيام كانت هجامت التتار تعصف ببالد الشام

  :فقال، نفاق علامء السالطني ومامألتهم لألمراء عىل جورهم وفساد أحوالهم

 ، سـلم عليـه والـلــه وسـنة رسـوله صـىل الـلـهومتى ترك العامل ما علمه من كتاب (

 ورسـوله كـان مرتـدا كـافرا يسـتحق العقوبـة يف الـلـهواتبع حكم الحاكم املخالف لحكم 

 .373-372 ص35الفتاوى ج )!!الدنيا واآلخرة  

، فقد مر قوله يعرض بفقهاء القصـور، وأما ابن حزم الذي عاش زمن ملوك الطوائف

  :وعلامء السلطان يف زمانه

ذرون برضورة ال  معتـ.وارع طـرق املسـلمنيمسلطون لليهود و النصـارى عـىل قـ(.. 

 .غرضهم منها استدامة إنفاذ أمرهم ونهيهم. الـلـهتبيح ما حرم 
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الالبسـون جلـود ، وال يغرنكم الفسـاق واملنتسـبون إىل الفقـه،  فال تغالطوا أنفسكم

وقـد ..) . النارصون لهم عىل فسـقهم.املزينون ألهل الرش رشهم. الضأن عىل قلوب السباع

وأمئـة الهـدى الـذين اعتزلـوا قطـار الظلـم ، كتب التاريخ مبا سجله علـامء الحـقطفحت 

 .ومامألتهم لألمراء، والضالل مام عانوه وشاهدوه من فساد طبقة علامء السالطني

، لتتـابع العقـاب السـنني القـدري، وكان هذا من أسباب فساد األحوال التي مهـدت

 : قال تعاىل.باجتياح غارات األعداء لعقر ديار املسلمني

  وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مرتفيها فَفسُقوا فيها فحق عليها الَقـول فـدمرناها َ َ َ ُ َْ ْ َّْ ُ ََ َْ َ َ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْْ َ َّ َ َِ ِ َ ْ َ َ ًَ َ ََ ِ ْ َ ِ

ًتدمريا  ِ ْ َ) 16:اإلرساء ( 

 ..وهكذا جرت السنن عىل تلك املاملك ومن عاش فيها من حكام ومحكومني

وكَذلك أخذ رب ِّ ََ ُ َْ َ َ ٌك إذا أخذ الُقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم َشديد ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َُ َ َْ ََّ ِ ٌِ َ َ َ َ َ ْ ََ) 102:هود(.   

 :قال تعاىل. .وبقيت العربة مريرة والسنن ماضية، وهكذا مضت األمم وتفانت الدول

 َّولَقد أرسلنا إَىل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والرضا َّ ََ َِ َ َْ ََ ْْ َ ْ َِ ْ ُْ ْ ََ ٍَ ِ ْ ِ َ ُ َِ َ َء لعلهم يترضعون ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َّ ََ َّفلام * ِ َ َ

ًنسوا ما ذكِّروا به فتحنا عليهم أبواب كُلِّ يشء حتى إذا فرحـوا مبـا أوتـوا أخـذناهم بغتـة  َ َّ َْ ََ ْْ ُْ َ َْ َ َ ُ َُ ِ َِ َُ َ ْ َُ َ َ ُِ ٍ ْ َْ َ ِ َ َ َ ِ ِ ُ

َفإذا هم مبلسون  ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ ِفُقطع دابر الَقوم الذين ظلموا والحمد هلل* َِ َّ ِ ُِ َْ َُ ْ َ َّ َْ َ َ ِ ْ ُ ِ َ ِ َ رب العالمنيَ ِ َ َْ ِّ َ  ) 42 - 45:األنعام.( 

واجتـاحهم املغـول مـن ، وهكذا هجم الروم  والصليبيون عىل بـالد املسـلمني مـن الغـرب

 ليسـجل لنـا التـاريخ .وسقطت بالد اإلسالم واملسلمني تحـت سـنابك خيـل العـدو، الرشق

 أيـدي النـاس حكامـا   مبـا كسـبت.وتقشـعر لهـا األبـدان، أهواال يشيب لـذكرها الولـدان

 .ومحكومني وهلل األمر من قبل ومن بعد
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  الغزو الخارجي للعامل اإلسالمي

يف خضم تلـك األحـداث التـي سـادت العـامل اإلسـالمي مـن انقسـام دولـه وتسـارع 

وإفنـاء بعضـهم الـبعض بـالحروب يف ، وتنازع ملوكها وسالطينها وأمرائها وقادتها، انهيارها

 . واالستئثار بهاالتزاحم عىل السلطة 

يف خضم تلك األحداث كان العامل اإلسالمي هدفا لعدوان انصـب عليـه مـن املغـرب 

 . واملرشق

  فمن املغرب شنت أوروبـا املسـيحية عليـه خـالل قـرنني مـن الزمـان سـبع حمـالت

 .  صليبية عىل بالد الشام ومرص

ة صـاحبة الـدعوة  وكانت البابوي،ويف بالد األندلس تتابعت حمالت اإلسبان الصليبية

  .لهذه الحروب

  الدول اإلسالمية يف بالد ما بني النهـرين ) التتار(ومن املرشق اقتحمت جيوش املغول

 . وتجاوزتها إىل إيران والعراق وآسيا الصغرى وأخريا بالد الشام متجهة إىل مرص

وقد متكنت دولة األيوبيني ومن بعدها دولـة املامليـك مـن صـد هـذه الحمـالت يف 

  .مع التتار) عني جالوت(و ، مع الصليبيني) حطني(تني شهريتني هام موقع

أما يف بالد األندلس فكـان الرصاع عـىل امللـك بـني امللـوك واالنشـغال بـه عـن أمـور 

الدويالت املتصارعة القدر املحتوم للنهاية التي ختمت بهـا دولـة اإلسـالم بعـد حكـم دام 

 . مثاين مئة عام

 :ون املسلمني من جنوب إيطاليا وصقلية النورمانديون يخرج-أوال

هـ استوىل العرب عىل جزيرة صـقلية بقيـادة قـايض القـريوان أسـد ابـن 212يف عام 

واكتمـل فتحهـا سـنة ) تـونس( أمـري إفريقيـة ، األول األغلبـيالـلــهالفرات يف عهد زيادة 

  . وضمت إىل دولة األغالبة يف تونس،عاصمة لها) بالرمو(هـ وأقيمت مدينة 248
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هـ اجتاز العرب البحر من شـامل صـقلية إىل جنـوب إيطاليـا واسـتولوا 226ويف عام 

 . وألحقوها بدولتهم بصقلية) باري(عىل مدينة 

 الـلــهعبيـد هـ انقضت دولة األغالبة باستيالء العبيديني عليها بزعامـة 297ويف عام 

 إذ ثـار الكلبيـون يف ،هــ336وألحقوها بدولتهم التي أقاموها يف تونس حتى سـنة املهدي 

 . صقلية عىل حكم العبيديني واستقلوا بها بزعامة الحسن بن عيل الكلبي

تنكرـيـد ده (ـهــ اـسـتوىل النورماـنـديون ـعـىل جـنـوب إيطالـيـا بزعاـمـة 432ويف ـعـام 

وأقـاموا فيهـا دولـة نورمانديـة وأخرجـوا العـرب مـن ) toncred de hautevilleهوتفيل 

 ). باري(مدينة 

روبـري جيسـكار األول (هـ اجتاز النورمانديون البحر إىل صقلية بزعامـة 464ويف عام 

rober jescar i ( وأزالـوا ، هــ480وأخذوا بطرد العرب منهـا وأمتـوا االسـتيالء عليهـا سـنة

 . عاما) 270(خفاقا مدة كان   الذي،الحكم العريب وانطوى علمه

 : الحروب الصليبية-ثانيا 

 : أسبابها وعواملها

 . دينية وسياسية واقتصادية: ترجع هذه الحروب يف أسبابها إىل ثالثة عوامل مجتمعة

 clermontيف مدينة كلريمون فران ) أوربان الثالث(ففي أعقاب خطاب ألقاه البابا 

ferrand ( م اسـتجاب فيـه لنـداء 1095 / 488 سنة -رشين الثاين  ت- نوفمرب 26بفرنسا يف

من اإلمرباطور البيزنطي ألكسيس كومنني يطلب منه العون ضد السالجقة األتراك وإعالن 

 وفيهـا دعـا إىل حـرب املسـلمني ،لبس لباس النسك وعرف ببطرس الناسـك. الحرب عليهم

 .واسرتداد بيت املقدس من أيديهم

الفقـراء و األقنـان : صيحة الراهب فئات ثـالثوقد استجاب لنداء البابا و

 فأما الفقراء وهـم الطبقـة . جارات وأصحاب الت، وأمراء اإلقطاع،)أرقاء األرض(
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 تفتـك فـيهم األوبئـة التـي كانـت تجتـاح أوربـا ،لكربى فكانوا يعيشون يف قلـة وحرمـانا

ميلكهم السيد اإلقطاعي  ، وهم األرقاء املرتبطون بأرايض السادة اإلقطاعيني،ومثلهم األقنان

فـكـان ـهـؤالء يحلـمـون ـبـبالد فيـهـا ـكـل النـعـيم ويطمـعـون بغـفـران الكنيـسـة . ـمـع األرض

 .  وكانت هذه هي القوة الروحية الدافعة للحرب،لخطاياهم

 فئة متلك اللقب واملال وفئة فقرية متلـك اللقـب وال ،وأما أمراء اإلقطاع فكانوا فئتني

رث يف نظـام اإلقطـاع كانـت تـقيض بتوريـث الولـد البكـر  وذلك أن رشيعـة اإل،متلك املال

 وكـان يطلـق علـيهم اسـم ،اللقب واملال وتخص اآلخـرين مـن األبنـاء باللقـب دون املـال

 sansبدون أرض (أي الذين ال ميلكون شيئا أو يطلق عليهم اسم ) sans avoirاملعدمني (

terre (أي الذين ال ميلكون أرضا . 

 وكانت الدعوة للحـرب الصـليبية ،ن لإلقطاع يف رصاع فيام بينهموكان األمراء املالكو

أمـا األمـراء الـذين ال . سببا يف عقـد أيـديهم بالصـلح وتحويـل الرصاع إىل قتـال املسـلمني

 ، ينقمون عىل مجتمع خصهم بالحرمـان،ميلكون فكانوا ينتزعون معيشتهم بالقتل والقتال

 فانضمت أفواجهم إليها ،نعرجا يف سلوكهمفكانت الدعوة لحرب املسلمني منفرجا لهم وم

وأما أصـحاب التجـارات فهـم أصـحاب املـدن . طمعا يف أرض ميلكونها وغنائم ينعمون بها

البحرية الذين ميلكون السفن ويحلمون بالوصول إىل شواطئ بالد الشـام إلقامـة عالقـات 

المهـا وجنـت  وقد حققت مـدن جنـوة و بيـزا والبندقيـة اإليطاليـة أح،تجارية مع مدنها

وقـد تعاقبـت . أرباحا كبرية يف نقـل الحمـالت الصـليبية واالتجـار مـع بـالد مرص والشـام

 : الحروب الصليبية يف سبع حمالت يف مدى مائتي عام

   م1097/ هـ 491(الحملة الصليبية األوىل :( 

  :وتقسم إىل قسمني

 مـن  وتكونت، واألسقف مونتي،  وقد قادها بطرس الناسك:الحملة الشعبية

 ألن الـدعوة ، وكان أكرثهـا مـن الفرنسـيني،جموع غفرية غري منتظمة وال مؤتلفة

 فرنيس وصدرت مـن بلـدة فرنسـية ونـادى بهـا ) بابا(لحرب املسلمني جاءت من 
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لـذلك كـان املسـلمون يسـمون الصـليبيني بالفرنجـة وهـو االسـم القـديم . راهب فـرنيس

واعتمـدوا يف ، غاء تحركوا بغري تجهيز وال ترتيبللفرنسيني يف ذلك الزمان من العوام والغو

ثـم ،  فقاتلهم الناس عىل طول طريقهم يف بلـدان أوربـا الرشقيـة،طريقهم النهب والسلب

وهناك توىل السـالجقة القضـاء علـيهم ، وعربوا منها إىل أسيا الصغرى، مروا بالقسطنطينية

  .بكل سهولة

فت هذه الحملة من خلـيط مـن أمـراء  وقد تحركت يف إثرها وقد تأل:حملة األمراء 

 وقد توىل قيادة تلك الجموع أمراء فرنسيون توجهوا بها بطريق الرب واجتازوا بهـا .أوربيني

 ومتكنت الحملـة مـن شـق طريقهـا إىل الحـدود الفاصـلة بـني رشق ،مدينة القسطنطينية

الرهـا (ينـة  فرقة اتجهت رشقـا واحتلـت مد،األناضول وبالد الشام فافرتقت إىل ثالث فرق

edesse ( هـ وأقامت بها إمارة  صليبية بزعامة 491سنة) بودوان األولbaudouin ( 

وفرقة اتجهت نحو الجنوب ودخلت بـالد الشـام باتجـاه سـاحل املتوسـط واحتلـت 

بوهمنـد الثـاين (هـ وأقامت فيهـا إمـارة صـليبية أخـرى بزعامـة 492مدينة أنطاكية سنة 

م 1099/هــ 493 اتجهـت نحـو القـدس فوصـلتها سـنة ثـم) bohemond II (النورماندي

 ومل تـتمكن الحاميـة الفاطميـة مـن الـدفاع عنهـا فاستسـلمت ،وأطبقت عليها بحصـارها

م وأثخنـوا القتـل يف أهلهـا مـن 1099 سـنة / يوليـو / متـوز 15ودخلها الصليبيون يف يـوم 

ـمـا فعـلـه ويـعـرتف املؤرـخـون األوروبـيـون بـهـول ، مـسـلمني ويـهـود ومـسـيحيني أرـثـوذكس

 يف كتابهـا )zoe oldenburgزوي أولـدنبورغ (الصليبيون ويف ذلك تقول املؤرخة األملانيـة 

إن املذبحة التي أقدم عليها الصليبيون يف اجتياحهم القدس  تعـد (: عن الحروب الصليبية

 . )يف عداد أكرب جرائم التاريخ

غـودفراده (ورين وقد أقام الصـليبيون يف القـدس مملكـة صـليبية بزعامـة أمـري اللـ

م توجه لحصار عكا فأصـابه سـهم فقتـل 1100ويف عام ) godefroy de bouillonبويون 

 ).baudouinبودوان  (وخلفه أخوه 
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  م1145/ هـ 539(الحملة الصليبية الثانية (: 

مدينـة الرهـا مـن عـامد الـدين زنـيك م اسـرتد أمـري املوصـل 1144 /هـ 539يف عام 

 ( كـونراد الثالـثوأسقط إمارتها فتألفت بسببها حملة صـليبية ثانيـة بزعامـة  ، الصليبيني

Conrad III ( ملك أملانيا ولويس التاسع)Louis ix(ولكن عامد الدين زنيك . ملك فرانسا 

حمل ابنه نور الدين زنـيك ، ية عامد الدين زنيكوبعد أن اغتال الحشاشون الباطن، دحرهم

، ) م1163/ هــ 559(واسـتطاع اسـرتداد مدينـة انطاكيـة سـنة ، لواء الجهاد ضد الصليبيني

ثـم تـابع نـور الـدين . وهكذا عادت الحملة الثالثة أدراجها بعد فشلها يف حصـار دمشـق

 .جهادهم طيلة حياته بال كلل

وأقام الدولة األيوبيـة حمـل األمانـة ، كة نور الدينوملا ورث صالح الدين األيويب ممل

حيـث أرس ) م1187/ هــ 583(وتتالت انتصاراته إىل أن توجها مبعركة حطني ، بهمة وتفاين

و قتل أرناط الـذي ، وكبار أمراء الصليبيني)  لوزجنانجان(فيها ملك بيت املقدس الصليبي

،  ثم تابع صالح الدين بعد حطـني.قطع طريق الحج وكان سبب انهيار الهدنة بينه وبينهم

 .مام سبب قدوم الحملة الثالثة..وصيدا، ويافا، وحيفا،و قيسارية، وعكا، فاسرتد طربيا

  م1187/ هـ 583(الحملة الصليبية الثالثة:( 

تألفت حملة صليبية ثالثة بزعامة فردريك باربـاروس  ،نتيجة انتصارات صالح الدين

 ملـك )Philippe Augustaفيليب أوغسـت ( و )Fredric barbarous(األول ملك أملانيا 

 .  ملك إنكلرتا)Richard Coeur de lionريتشارد قلب األسد (فرنسا و 

وقد سلك فردريك طريق الرب واجتاز القسطنطينية إىل بـر األناضـول وغـرق 

وعاد فيليب أوغست إىل فرنسا بعد ،  وتشتتت حملته)كليكيا(أثناء عبوره نهرا يف

أمـا ريتشـارد قلـب . ع ريتشارد قلب األسد وزعموا أن ذلك كان ملرضـهاختالفه م

 هــ 583(ولكن صالح الدين متكن من فتح بيت املقـدس  ،األسد فقد تابع طريقه
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 -هــ 588(ثم عقد صلحا مـع ريتشـارد قلـب األسـد دعـي بصـلح الرملـة سـنة ) م1187/

  .رجع ريتشارد عىل إثره إىل بالده. )م1192

 م1198/ هـ 595(ية الرابعة الحملة الصليب  (: 

ملـوك أوربـا السـرتداد بيـت ) أنوسـت الثالـث(استرصخ البابـا ، بعد اسرتداد بيت املقدس

بـودوان (م  تألفت حملة صليبية أعدها أمراء فرنسيون مـنهم 1202 / هـ 598ويف عام ، املقدس

 وكانـت مرص ،وآخـرون) لـويس أمـري بلـوا(و ) تيبو الثالث أمري شـامباين(و ) التاسع أمري فالندر

وملـا علـم امللـك العـادل . وقد اتفقوا مع مالحي البندقية عىل نقلهم إىل اإلسـكندرية. هدفا لهم

 مـنح البنادقـة امتيـازات تجاريـة فتحـول قـادة الحملـة إىل القسـطنطينية ،األيويب بهذا االتفاق

ا بـودوان التاسـع ملكـا ّ ولـوا عليهـ)م1204/هــ600(فاجتاحوها وأقاموا فيها دولة التينية سـنة 

 ولكـن .م1260/ هــ 658وأعلنوا املذهب الكاثولييك وقد استمرت هذه الدولة قامئة حتى سـنة 

بعض جنود الحملة تابعوا طريقهم وانضم إليهم بعض الصليبيني من سـواحل الشـام وهـاجموا 

 . ة صليبيةوفشلوا يف دخولها وعادوا خائبني مل تحقق هدفها كحمل، مدينة رشيد يف دلت النيل

 ): م1212/ هـ 608(حملة األطفال 

بعد شيوع أخبار سقوط بيت املقدس وفشل الحملة الرابعـة عـم السـخط األوسـط 

الذين زعم أحدهم أن العناية اإللهية ، وتعاظم الحامس الديني حتى بني األطفال، األوربية

طفـال مـن حيـث توجـه باأل، كلفته بقيادة الحملة وانضم بعـض القساوسـة للـرتويج لهـا

حيـث يـروى أن تجـار ، حيث حملتهم السفن إىل موانئ الشـام، قادهم إىل موانئ إيطاليا

  .الرقيق غدروا بهم حيث باعوهم يف أسواق النخاسة يف املرشق

  م1212/هـ 614(الحملة الصليبية الخامسة (: 

 Jeanجان ده بريان (م بزعامة 1219 / هـ 615تألفت هذه الحملة سنة 

de brienne(واتجهـت ،  ملك بيت املقدس الذي أراد حامية أمالكه يف الشـام

 ثـم ، الحملة إىل مرص فاستولت عىل مدينة دمياط نتيجة مرض امللـك الكامـل

 



337 
 

ثـم ، ففتح الفالحون عليهم سيول ماء النيل، وقت فيضان النيل، اتجهوا إىل مدينة فارسكو

سـرتد املرصيـون دميـاط  ثـم ا، هاجمتهم جيوش الكامل وغنمت معظم سفنهم وسالحهم

 . وأجلوا الحملة عن مرص

  م1228/ هـ 625(الحملة الصليبية السادسة :(  

  .بتحريض من البابوية)Frederic ملك أملانيا  ،فردريك الثاين(أعد هذه الحملة امللك 

 وكـان امللـك ،م إىل بـالد الشـام بطريـق البحـر1228 / هــ 625فقد توجـه بحملتـه سـنة 

 قد استنجد به ليعينه عىل أخيه امللك املعظم عيىس ليك ينتزع منه ، صاحب مرص،الكامل

. دمشق وفق رشوط تم االتفاق عليها منها تسليمه القدس وقدم فردريك بحملته إىل عكـا

وكان امللك املعظم عيىس قد تويف وخلفه ابنه امللك املنصور داود فتصالح مع عمـه امللـك 

 . نها مدن رصخد و الشوبك والكركالكامل وسلمه دمشق حيث أعطاه بدال م

وباستالم امللك الكامـل ملدينـة دمشـق نفـذ رشوط االتفـاق وسـلم فردريـك مدينـة 

القدس فدخلها وتوج نفسه ملكا عليها وعاد إىل بالده وبذلك أنهى مهمة الحملة الصليبية 

 . التي قادها دون قتال
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  م1249/ هـ 647(الحملة الصليبية السابعة:(  

 ، بالقـديس لـويس- لتدينه –جهز هذه الحملة امللك الفرنيس لويس التاسع امللقب 

 فقد رأى أن اسرتداد بيت املقدس عن طريق مرص أيرس من اسرتدادها ،ووجهها نحو مرص

م واستوىل عـىل 1249 / هـ 646 فتوجه بحملة بحرية إىل مرص سنة .ق بالد الشامعن طري

 . ثـم توجـه لحصـار املنصـورة.مدينة دمياط نتيجة مرض امللك الصالح نجم الـدين أيـوب

أيـوب امللك الصالح نجـم الـدين وخالل املوقعة التي جرت فيها بينه وبني املسلمني  تويف 

 )املعز  إيبك(وقائد أبيه ومملوكه ، وقاد ابنها توران شاه، الخربشجرة الدر فأخفت زوجته 

 وأودعـوا ، الفرنيس مع جملة من أمـراء الحملـةوأرس امللك، املعركة التي كتب فيها النرص

 .السجن يف دار ابن لقامن ثم أطلق لقاء فدية كبرية

 : محاولة صليبية لغزو مرص من إفريقية

ىل تنفيذ فكرتـه بغزوهـا عـن التفكري بغزو مرص وعزم عامللك لويس التاسع مل يربح 

 ولكن القـدر كـان أغلـب ،م حملة1270 / هـ 669فقاد إليها سنة ) تونس(طريق إفريقية 

 وهكـذا بـاءت خطتـه .وقيل أن هالكه كان بسبب الوبـاء، فقد نبا به جواده  وهلك، منه

  .بالفشل والخرسان

 وانرصف وقد توقفت بعد هذه الحملة الحمـالت الصـليبية عـىل بـالد الشـام ومرص

 غري أن احتالل الصليبيني لبعض مدنها وقالعها ظل .أمراء أوربا إىل حروبهم الداخلية هناك

البندقـداري امللـك الظـاهر بيـربس قامئا إىل أن جاءت دولة املامليك البحرية فجرد علـيهم 

ن بعده امللك قالوون جيوشه وأخرجهم من بالد الشام فتحررت منهم بعد مـائتي عـام وم

سنة سـقوط ) م1291/ هـ 648(و كانت سنة ، ونيف من السنني قضوها يف بعض مناطقها

 .آخر معاقل الصليبيني يف بالدنا موعد تنظيف سواحل الشام من دنسهم، عكا
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 :سالميللعامل اإل) املغول(اجتياح التتار -ثالثا

وقـد متكـن مـن جمـع أشـتات ، )تيموجني(قامت دولة املغول بزعامة مغويل يدعى 

 فـدعاه ،قبيلته واالستيالء عىل بالد الصني وبالد التيبـت وقهـر الشـعوب املحيطـة بدولتـه

 . أي امللك القاهر وأصبح معروفا بهذا اللقب) جنكيزخان(شيوخ قبيلته 

 دولة خوارزم وكانت أكرب دولة إسالمية يف وقد أراد أن يقيم عالقات حسن جوار مع

 لتأمني التبادل التجاري مع بالده وحامية القوافل ،املرشق وملكها يومئذ عالء الدين محمد

 فأرسل إليه رسال يحملون كتابا منه يطلب فيه أن يتعهـد لـه ،التجارية مع البالد اإلسالمية

فلم يجد خوارزم شاه يف عبـارة الكتـاب  ،بتأمني التبادل التجاري وحامية القوافل التجارية

 فوافق عىل طلبه عـىل ، فقد وجد أن جنكيزخان يخاطبه كام يخاطب ابنه،ما يليق مبقامه

 . وكتم غيظه حتى وقعت الواقعة، مضض

 فلام اجتازت حـدود خـوارزم ودخلـت ،تحمل أمواال مثينة. فقد توجهت قافلة كبرية

 وقيـل إن مـا فعلـه ،فقتلهم وصادر أموال القافلةقبض عاملها عىل أفرادها ) أترار(مدينة 

وتوجه ، باألمر صمم عىل االنتقامجنكيز خان  فلام علم .كان بأمر شاه  خوارزم عالء الدين

نها ومنهـا سـمرقند و بخـارى  فغزا خوارزم وأخرب مـد،هـ عىل رأس جيش جرار614سنة 

 فهرب ، ومل يستطع عالء الدين خوارزم شاه مقاومة هذا الغزو،وقتل من فيها من السكان

 ، فتبعوه وأخذوا يطاردونه حتى بلـغ بحـر قـزوين فلجـأ إىل جزيـرة فيـه،من وجه املغول

 . هـ مطرودا منسيا617وفيها تويف سنة 

 وأمىض مـدة ملكـه مـع ، حظا من أبيـه فكان أسوأ،فخلفه ابنه جالل الدين منكربيت

هــ إىل ميافـارقني 629 حتى انتهى به املطاف سنة ، هاربا من إقليم إىل إقليم،فلول جنده

 وبه انتهـت ، فدخل عليه من اغتاله فقىض رشيدا، فأوى إىل قرية قريبة منها،بجزيرة عمر

 . دولة خوارزم
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ادة جحافل املغول متجها نحو قي) هوالكو( وتوىل حفيده ،وعاد جنكيزخان إىل بالده

 حتى أحاطت جيوشـه ببغـداد ، يغري عىل مدنه وميعن فيها القتل والسبي والنهب،املرشق

 ومل يسـلم ،هـ فاجتاحها وأخذ جنده يف تخريبها وسفك دماء أهلهـا656يف شهر صفر سنة 

من نقمة املغول فقتلوه مع أهله يف اليوم الرابع من شهر صفر  الـلـهاملستعصم بالخليفة 

 . من ذلك العام وبقتله انقضت دولة بني العباس ببغداد
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 :الـلـهخالصة أحوال املسلمني إبان اجتياح التتار بحسب رواية ابن كثري رحمه 

مـن الـدروس والعـرب والتشـابه مـع وسأورد مجمال عنها بيشء من اإلسهاب ملا فيهـا 

 . املستعانالـلـه و.أحوالنا هذه األيام

 :الـلـهقال ابن كثري رحمه 

  : هـ616ففي سنة

عرب التتار نهر جيحون بصحبة ملكهم جنكيزخان من بالدهم وكانوا يسـكنون جبـال 

وسـبب دخـولهم نهـر جيحـون أن جنكيزخـان بعـث تجـارا لـه ، طمغاج من أرض الصـني

ال كثرية إىل بالد خـوارزم شـاه يتبضـعون لـه ثيابـا للكسـوة فكتـب نائبهـا إىل ومعهم أمو

خوارزم شاه يذكر له ما معهم من كرثة األموال فأرسل إليه بأن يقـتلهم ويأخـذ مـا معهـم 

 فلام تهـدده أشـار مـن . فلام بلغ جنكيزخان خربهم أرسل يتهدد خوارزم شاه.ففعل ذلك

م فسار إليهم وهم يف شغل شـاغل بقتـال كشـىل خـان أشار عىل خوارزم شاه باملسري إليه

 فـاقتتلوا معـه .فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم فأقبلوا إليه محروبني

أربعة أيام قتـاال مل يسـمع مبثلـه أولئـك يقـاتلون عـن حـرميهم واملسـلمون عـن أنفسـهم 

 حتى إن الخيول كانـت  فقتل من الفريقني خلق كثري،يعلمون أنهم متى ولوا استأصلوهم

 . تزلق يف الدماء

وكان من جملة من قتل من املسلمني نحوا من عرشين ألفا ومن التتار أضعاف ذلك 

ثم تحاجز الفريقان ووىل كل منهم إىل بـالده ولجـأ خـوارزم شـاه وأصـحابه إىل بخـارى و 

 .جهزسمرقند فحصنها وبالغ يف كرثة من ترك فيها من املقاتلة ورجع إىل بالده لي
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ـا  ـل فحارصـه ـف مقاـت ـا عرشون أـل ـارى وبـه ـار بـخ ـدت التـت ـرية فقـص ـوش الكـث الجـي

 مكـرا جنكيزخان ثالثة أيام فطلب منه أهلها األمان فأمنهم ودخلها فأحسن السـرية فـيهم

 ثـم عـاد إىل البلـد فاصـطفى ،وخديعة وامتنعت القلعة عليه ففتحوها فقتل من كان بها

 عـز وجـل وأرسوا الـلــهأموال تجارها وأحلها لجنده فقتلوا من أهلها خلقا ال يعلمهـم إال 

الذرية والنساء و فعلوا معهن الفواحش بحرضة أهليهن فمن الناس من قاتل دون حرميـه 

ن أرس فعذب بأنواع العذاب وكرث البكاء والضـجيج بالبلـد مـن النسـاء حتى قتل ومنهم م

واألطفال والرجال ثم ألقت التتـار النـار يف دور بخـارى ومدارسـها ومسـاجدها فاحرتقـت 

 .حتى صارت بالقع خاوية عىل عروشها ثم كروا راجعني عنها قاصدين

 : هـ617ويف سنة 

 تعـاىل ومـن معـه مـن التتـار الـلــه  عم البالء بجنكيز خان املسمى بتموجني لعنـه

 أجمعني واسـتفحل أمـرهم واشـتد إفسـادهم مـن أقىص بـالد الصـني إىل أن الـلـهقبحهم 

 فملكوا يف سنة واحـدة وهـي .وصلوا بالد العراق وما حولها حتى انتهوا إىل إربل وأعاملها

لطوائـف التـي هذه السنة سائر املاملك إال العراق والجزيرة والشام ومرص وقهروا جميع ا

بتلك النواحي الخوارزمية و القفجاق و الكرج و الـالن و الخـزر وغـريهم وقتلـوا يف هـذه 

السنة من طوائف املسلمني وغريهم يف بلدان متعددة كبار ماال يحد وال يوصف وبالجملة 

 ،فلم يدخلوا بلدا إال قتلوا جميع من فيه من املقاتلة والرجال وكثريا من النسـاء واألطفـال

أتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه وبالحريق إن مل يحتـاجوا إليـه وأكـرث مـا يحرقـون و

 .املساجد والجوامع

وكانوا يأخذون األسارى من املسلمني فيقاتلون بهـم ويحـارصون بهـم وإن مل ينصـحوا يف القتـال 

فنقول هذا فصل : ل وقد بسط ابن األثري يف كامله خربهم يف هذه السنة بسطا حسنا مفصال قا،قتلوهم

عمـت الخالئـق ،يتضمن ذكر الحادثة العظمى واملصيبة الكربى التـي عقمـت الليـايل واأليـام عـن مثلها

  آدم وإىل اآلن مل يبتلـوا مبثلهـا لكـان صـادقا الـلــهوخصت املسلمني فلو قال قائل إن العامل منـذ خلـق 
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ما يذكرون من الحوادث ما فعل فإن التواريخ مل تتضمن ما يقاربها وال يدانيها ومن أعظم 

بختنرص ببني إرسائيل من القتل وتخريب بيت املقدس وما البيت املقدس بالنسبة إىل مـا 

خرب هؤالء املالعني من الـبالد التـي كـل مدينـة منهـا أضـعاف البيـت املقـدس ومـا بنـو 

ل ولعـل إرسائيل بالنسبة ملا قتلوا فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكرث مـن بنـي إرسائيـ

 .الخالئق ال يرون مثل هذه الحادثة إىل أن ينقرض العامل وتفنى الدنيا إال يأجوج و مأجوج

وأما الدجال فإنه يبقي عىل من اتبعه ويهلك من خالفه وهؤالء مل يبقـوا عـىل أحـد 

 فإنـا هلل وإنـا إليـه .بل قتلوا الرجال والنساء واألطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا األجنة

لهذه الحادثة التي استطار رشرها وعم ،  العيل العظيمالـلـهن وال حول وال قوة إال براجعو

رضرها وسارت يف البالد كالسحاب استدبرته الريح فـإن قومـا خرجـوا مـن أطـراف الصـني 

ثم منها إىل بالد ما رواء النهر مثل سمرقند ، فقصدوا بالد تركستان مثل كاشغر و بالساغون

 ثم تعرب طائفة منهم إىل خراسـان ،ملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكرهو بخارى وغريهام في

 ثم يجاوزونها إىل الري و همذان وبلد الجبل ومـا ،فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتال ونهبا

فيه من البالد إىل حد العراق ثم يقصدون بالد اذربيجان و أران ويخربونـه ويقتلـون أكـرث 

 . د النادر يف أقل من سنة هذا ما مل يسمع مبثلهأهلها ومل ينج منهم إال الرشي

ثم ساروا إىل دربند رشوان فملكوا مدنه ومل يسلم غري قلعته التي بها ملكهم وعربوا 

عندها إىل بلد الالن اللكز ومن يف ذلك الصقع من األمم املختلفة فأوسـعوهم قـتال ونهبـا 

 فقتلوا كل من وقف لهم وهرب  ثم قصدوا بالد قفجاق وهم من أكرث الرتك عددا،وتخريبا

الباقون إىل الغياض وملكوا عليهم بالدهم وسـارت طائفـة أخـرى إىل غزنـة وأعاملهـا ومـا 

 .يجاورها من بالد الهند و سجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل أفعال هؤالء وأشد

هذا ما مل يطرق األسامع مثله فإن اإلسكندر الذي اتفق املؤرخون عىل أنـه 

مل ميلكها يف سنة واحدة إمنا ملكها يف نحو عرش سنني ومل يقتل أحـدا ملك الدنيا 

 بل ريض من الناس بالطاعة وهؤالء قد ملكوا أكـرث املعمـور مـن األرض وأطيبـه 
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وأحسنه عامرة وأكرثه أهال وأعدلهم أخالقا وسرية يف نحو سـنة ومل يتفـق ألحـد مـن أهـل 

رتقـب وصـولهم وهـم مـع ذلـك يسـجدون البالد التي مل يطرقوها بقاء إال وهـو خـائف م

للشمس إذا طلعت وال يحرمون شيئا ويأكلون ما وجدوه من الحيوانـات وامليتـات لعـنهم 

 .  تعاىلالـلـه

قال وإمنا استقام لهم هذا األمر لعدم املانع؛ ألن السلطان خوارزم شـاه محمـد كـان 

نهم يف العام املايض وضعف قد قتل امللوك من سائر املاملك واستقر يف األمور فلام انهزم م

خلـت الـبالد . عنهم وساقوا وراءه فهرب فال يدري أين ذهب وهلك يف بعض جزائر البحر

 :ومل يبق لها من يحميها

َليْقيض ( َِ ِ أمرا كَان مْفعوالً وإَىل الـلـهِ َ ُ َ َْ ً ُ ترجع األمورالـلـهَ ُ ُ ُ َ ْ ُ(. 

لسنة وبها خمسون ألف ثم قصد التتار سمرقند فحارصوها يف أول املحرم من هذه ا

مقاتل من الجند فنكلوا وبرز إليهم سبعون ألفا من العامة فقتل الجميع يف ساعة واحـدة 

وألقى إليه الخمسون ألف السلم فسلبهم سالحهم وما ميتنعون به وقتلهم يف ذلـك اليـوم 

وإنـا واستباح البلد فقتل الجميع وأخذ األموال وسبى الذرية وحرقه وتركه بالقـع فإنـا هلل 

 .إليه راجعون

 هنالك وأرسل الرسايـا إىل البلـدان فأرسـل رسيـة إىل بـالد خراسـان الـلـهوأقام لعنه 

وتسميها التتار املغربة وأرسل أخرى وراء خوارزم شـاه وكـانوا عرشيـن ألفـا قـال اطلبـوه 

فأدركوه ولو تعلق بالسامء فساروا وراءه فأدركوه وبينهم وبينـه نهـر جيحـون وهـو آمـن 

 فلم يجدوا سفنا فعملوا لهم أحواضا يحملون عليها األسلحة ويرسل أحدهم فرسـه بسببه

ويأخذ بذنبها فتجره الفرس باملاء وهو يجر الحوض الذي فيه سالحه حتى صاروا كلهـم يف 

الجانب اآلخر فلم يشعر بهم خوارزم شاه إال وقد خالطوه فهـرب مـنهم إىل نيسـابور ثـم 

 ميهلونه يجمع لهم فصار كلام أىت بلدا ليجتمع فيه عسـاكره منها إىل غريها وهم يف أثره ال

له يدركونه فيهرب منهم حتى ركب يف بحر طربستان وسار إىل قلعة يف جزيرة فيه فكانت 

 . فيها وفاته
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وقيل إنه ال يعرف بعد ركوبه يف البحر ما كان من أمـره بـل ذهـب فـال يـدرى أيـن 

اصـله فوجـدوا يف خزانتـه عرشة آالف ألـف ذهب وال إىل أي مفر هرب وملكت التتار حو

ثم ساروا إىل مازندران وقالعها من أمنع القالع بحيث إن املسلمني مل يفتحوهـا (...) دينار 

ء يف أيرس مـدة ونهبـوا مـا ففتحهـا هـؤالسليامن بن عبد امللك إال يف سنة تسعني من أيام 

فيها وقتلوا أهاليها كلهم وسبوا وأحرقوا ثم ترحلوا عنها نحو الـري فوجـدوا يف الطريـق أم 

خوارزم شاه ومعها أموال عظيمة جدا فأخذوها وفيها كل غريب ونفـيس مـام مل يشـاهد 

مثله من الجواهر وغريها ثم قصدوا الري فدخلوها عىل حني غفلـة مـن أهلهـا فقتلـوهم 

 .وسبوا وأرسوا

 ثم إىل زنجان فقتلوا وسبوا ثم قصـدوا قـزوين فنهبوهـا ،ثم ساروا إىل همذان فملكوها

وقتلوا من أهلها نحوا من أربعني ألفا ثم تيمموا بـالد أذربيجـان فصـالحهم ملكهـا أزبـك بـن 

 البهلوان عىل مال حمله إليهم لشغله مبا هو فيه من السكر وارتكاب السيئات واالنهامك عىل

الشهوات فرتكوه وساروا إىل موقان فقاتلهم الكرج يف عرشة آالف مقاتل فلم يقفوا بني أيديهم 

طرفة عني حتى انهزمت الكرج فأقبلوا إليهم بحدهم وحديدهم فكرستهم التتار وقعـة ثانيـة 

ولقد جرى لهؤالء التتـار مـا مل يسـمع مبثلـه مـن :  و ههنا قال ابن األثري،أقبح هزمية وأشنعها

م الزمان وحديثه طائفة تخرج من حدود الصني ال تنقيض عليهم سنة حتى يصل بعضـهم قدي

 ال أشـك الـلـهإىل حدود بالد أرمينية من هذه الناحية ويجاوزون العراق من ناحية همذان وت

أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرهـا ويسـتبعدها والحـق 

 فلينظر أننا سطرنا نحن وكل مـن جمـع التـاريخ يف أزماننـا هـذه يف بيده فمتى استبعد ذلك

 الـلـهوقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة قد استوى يف معرفتها العامل والجاهل لشهرتها يرس 

للمسلمني واإلسالم من يحفظهم ويحوطهم فلقد دفعوا من العدو إىل أمر عظيم ومن امللـوك 

 .طنه وفرجه وقد عدم سلطان املسلمني خوارزم شاهاملسلمني إىل من ال تتعدى همته ب

قال وانقضت هذه السنة وهم يف بالد الكرج فلـام رأوا مـنهم مامنعـة و 

 مقاتلة يطول عليهم بها املطال عدلوا إىل غريهم وكذلك كانت عادتهم فساروا 
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يق و ترتسـوا إىل تربيز فصالحهم أهلها مبال ثم ساروا إىل مراغة فحرصوها ونصبوا عليها املجـان

ففتحوا البلد بعـد )  ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(باألسارى من املسلمني وعىل البلد امرأة 

منـه شـيئا كثـريا وسـبوا  عز وجـل وغنمـوا الـلـهأيام وقتلوا من أهله خلقا ال يعلم عدتهم إال 

 لعنة تدخلهم نار جهنم وقد كان الناس يخافون منهم خوفـا الـلـهوأرسوا عىل عادتهم لعنهم 

عظيام جدا حتى إنه دخل رجل منهم إىل درب من هذه البلد وبه مئة رجل مل يستطع واحـد 

نهم أحـد منهم أن يتقدم إليه وما زال يقتلهم واحدا بعد واحد حتى قتل الجميع ومل يرفـع مـ

يده إليه ونهب ذلك الدرب وحده ودخلت امرأة منهم يف زي رجل بيتـا فقتلـت كـل مـن يف 

 .الـلـهذلك البيت وحدها ثم استشعر أسري معها أنها امرأة فقتلها لعنها 

ثم قصدوا مدينة إربل فضاق املسلمون لذلك ذرعا وقال أهل تلك النـواحي هـذا أمـر 

ل وامللك األرشف صاحب الجزيرة يقول إين قد جهـزت عصيب وكتب الخليفة إىل أهل املوص

عسكرا فكونوا معه لقتال هؤالء التتار فأرسل األرشف يعتذر إىل الخليفـة بأنـه متوجـه نحـو 

أخيه الكامل إىل الديار املرصية بسبب ما قـد دهـم املسـلمني هنـاك مـن الفـرنج وأخـذهم 

 وكان أخـوه املعظـم قـد ،ية قاطبةدمياط التي قد أرشفوا بأخذهم لها عىل أخذ الديار املرص

قدم عليه إىل حران يستنجده ألخيهام الكامل ليتحـاجزوا الفـرنج بـدمياط وهـو عـىل أهبـة 

املسري إىل الديار املرصية فكتب الخليفة إىل مظفر الدين صـاحب إربـل ليكـون هـو املقـدم 

نهم مثامنائـة عىل العساكر التي يبعثها الخليفة وهي عرشة آالف مقاتل فلـم يقـدم عليـه مـ

 سلم بأن رصف همـة الـلـهفارس ثم تفرقوا قبل أن يجتمعوا فإنا هلل وإنا إليه راجعون ولكن 

التتار إىل ناحية همذان فصالحهم أهلها وترك الترت عندهم شحنة ثـم اتفقـوا عـىل شـحنتهم 

 .فرجعوا إليهم فحارصوهم حتى فتحوها قرسا وقتلوا أهلها عن آخرهم

جان ففتحوا أردبيل ثم تربيـز ثـم إىل بيلقـان فقتلـوا مـن ثم ساروا إىل أذربي

أهلها خلقا كثريا وجـام غفـريا وحرقوهـا وكـانوا يفجـرون بالنسـاء ثـم يقتلـونهن 

ويشقون بطونهم عن األجنة ثم عادوا إىل بالد الكرج وقد اسـتعدت لهـم الكـرج 

  أهلهـا فاقتتلوا معهم فكرسوهم أيضا كرسة فظيعة ثم فتحوا بلدانا كثرية يقتلون
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ويسبون نساءها ويأرسون من الرجال ما يقـاتلون بهـم الحصـون يجعلـونهم بـني أيـديهم 

 .ترسا يتقون بهم الرمي وغريه ومن سلم منهم قتلوه بعد انقضاء الحرب

ثم ساروا إىل بالد الالن و القفجاق فاقتتلوا معهم قتـاال عظـيام فكرسوهـم وقصـدوا 

ق وفيهـا مـن األمتعـة والثيـاب و التجـائر مـن أكرب مدائن القفجـاق وهـي مدينـة سـودا

الربطايس و القندز والسـنجاب يشء كثـري جـدا ولجـأت القفجـاق إىل بـالد الـروس وكـانوا 

نصارى فاتفقوا معهم عىل قتال التتار فالتقوا معهم فكرستهم التتار كرسة فظيعة جدا ثم 

رجعـوا نحـو ملكهـم ساروا نحو بلغار يف حدود العرشين وستامئة ففرغوا من ذلك كلـه و

 .  وإياهم هذا ما فعلته هذه الرسية املغربةالـلـهجنكيزخان لعنه 

وكان جنكيزخان قد أرسل رسية يف هذه السنة إىل ترمذ فأخذتها وأخرى إىل فرغانـة 

فملكوها وجهز جيشا آخر نحو خراسان فحارصوا بلـخ فصـالحهم أهلهـا وكـذلك صـالحوا 

لطالقان فـأعجزتهم قلعتهـا وكانـت حصـينة فحرصوهـا مدنا كثرية أخرى حتى انتهوا إىل ا

ستة أشهر حتى عجزوا فكتبوا إىل جنكيزخان فقدم بنفسه فحارصهـا أربعـة أشـهر أخـرى 

 . حتى فتحها قهرا ثم قتل كل من فيها وكل من يف البلد بكامله خاصة وعامة

ثم قصدوا مدينة مرو مع جنكيزخان فقد عسـكر بظاهرهـا نحـو مـن مـائتي ألـف 

فإنـا هلل وإنـا ! ل من العرب وغريهم فاقتتلوا معه قتاال عظيام حتى انكرس املسـلمونمقات

إليه راجعون ثم حرصوا البلد خمسة أيام واستنزلوا نائبها خديعـة ثـم غـدروا بـه وبأهـل 

البلد فقتلوهم وغنموهم وسلبوهم وعاقبوهم بـأنواع العـذاب حتـى إنهـم قتلـوا يف يـوم 

 . واحد سبعامئة ألف إنسان

م ساروا إىل نيسابور ففعلوا فيها قريبا مام فعلوا بأهل مرو ثم إىل طوس فقتلوا وخربوا ث

ثم ، مشهد عىل بن موىس والرشيد وتركوه خرابا ثم ساروا إىل هراة فقتلوا خلقا واستنابوا عليها

 فعادوا غىل هراة فإذا أهلها قد ،ساروا إىل غزنة فقاتلهم جالل الدين بن خوارزم شاه فكرسهم

وأرسـل ، - وإيـاهمالـلــهلعنـه -نقضوا فقتلوهم عن آخرهم ثم عادوا إىل ملكهـم جنكزخـان 

 جنكزخان طائفة أخرى إىل مدينـة خـوارزم فحارصوهـا حتـى فتحـوا البلـد قهـرا فقتلـوا مـن 
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فيها قتال ذريعا ونهبوها وسبوا أهلها وأرسلوا الجرس الذي مينع ماء جيحون عنهـا فغرقـت 

 . لهادورها وهلك جميع أه

ثم عادوا إىل ملكهم جنكزخان وهو مخيم عىل الطالقان فجهز منهم طائفة إىل غزنة 

فاقتتل معهم جالل الدين بن خوارزم شاه فكرسهم جالل الـدين كرسة عظيمـة واسـتنقذ 

منهم خلقا من أسارى املسلمني ثم كتب إىل جنكزخان يطلب منه أن يربز بنفسـه لقتالـه 

 ومل يبـق بـد مـن -د تفرق عىل جالل الدين بعـض جيشـهوق-فقصده جنكزخان فتواجها 

القتال فاقتتلوا ثالثة أيام مل يعهد قبلها مثلهـا مـن قتـالهم ثـم ضـعف أصـحاب السـلطان 

جالل الدين بن خوارزم شاه فذهبوا فركبوا يف بحر الهند فسارت التتار إىل غزنة فأخـذوها 

 .نةبال كلفة وال مامنعة كل هذا أو أكرثه وقع يف هذه الس

 :618ويف سنة  

 استولت التتار عىل كثري من البلدان كمراغـة و همـذان و أردبيـل و تربيـز و كنجـة 

وقتلوا أهاليها ونهبوا ما فيها و استأرسوا ذراريها واقرتبوا من بغداد فانزعج الخليفة لـذلك 

 . وحصن بغداد واستخدم األجناد وقنت الناس يف الصلوات واألوراد

 وينهبون ما ، و الالن ثم قاتلوا القفجاق فكرسوهم وكذلك الروسوفيها قهروا الكرج

 . قدروا عليه ثم قاتلوهم وسبوا نساءهم و ذراريهم

 : هـ621ويف سنة 

 وصلت رسية من جهة جنكزخان غري األولتني إىل الري وكانت قد عمرت قليال فقتلـوا 

قتا إال هذه املـرة ففعلـوا بهـا أهلها أيضا ثم ساروا إىل ساوة ثم إىل قم و قاشان ومل تكونا طر

مثل ما تقدم من القتل والسبي ثم ساروا إىل همذان فقتلوا أيضا وسبوا ثم سـاروا إىل خلـف 

ـز  ـنهم إىل تربـي ـوا ـم ـريا فهرـب ـا كـث ـنهم خلـق ـوا ـم ـة إىل أذربيـجـان فكرسوـهـم وقتـل الخوارزمـي

ميـة و إال فأنـت فلحقوهم وكتبوا إىل ابن البهلوان إن كنت مصالحا لنا فابعـث لنـا بالخوارز

 مثلهم فقتل منهم خلقا وأرسل برؤوسهم إليهم مع تحف وهدايا كثرية هذا كله وإمنا كانـت 
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 الـلــههذه الرسية ثالثة آالف و الخوارمية وأصـحاب البلهـوان أضـعاف أضـعافهم ولكـن 

 .تعاىل ألقى عليهم الخذالن والفشل فإنا هلل وإنا إليه راجعون

 :622ويف سنة 

ارزمية حني قـدموا مـع جـالل الـدين بـن خـوارزم شـاه مـن بـالد غزنـة  عاثت الخو

مقهورين من التتار إىل بالد خوزستان ونواحي العراق فأفسدوا فيه وحارصوا مدنه ونهبـوا 

 . قراه

وفيها استحوذ جالل الدين بن خوارزم شاه عىل بالد أذربيجان وكثري من بالد الكـرج 

فقتل منهم عرشين ألفـا مـن املقاتلـة واسـتفحل وكرس الكرج وهم يف سبعني ألف مقاتل 

أمره جدا وعظم شأنه وفتح تفليس فقتل منها ثالثني ألفا وزعـم أبـو شـامه أنـه قتـل مـن 

الكرج سبعني ألفا يف املعركة وقتل من تفليس متام املئة ألف وقد اشتغل بهذه الغزوة عن 

وقتل من أهلها خلقا كثـريا قصد بغداد وذلك أنه ملا حارص دقوقا سبه أهلها ففتحها قرسا 

وخرب سورها وعزم عىل قصد الخليفة ببغداد ألنه فيم زعم عمل عـىل أبيـه حتـى هلـك 

واستولت الترت عىل البالد وكتب إىل املعظم بن العادل يستدعيه لقتال الخليفـة ويحرضـه 

عىل ذلك فامتنع املعظم من ذلك وملا علم الخليفة بقصد جالل الـدين بـن خـوارزم شـاه 

داد انزعج لذلك وحصن بغداد واستخدم الجيوش واألجناد أنفـق يف النـاس ألـف ألـف بغ

أن أدركنا قبل أن نهلك عن : دينار وكان جالل الدين قد بعث جيشا إىل الكرج فكتبوا إليه

 . فسار إليهم وكان من أمره ما ذكرنا،آخرنا وبغداد ما تفوت
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 :623ويف سنة 

م شـاه الخـوارزمي مـع الكـرج فكرسهـم كرسة  التقى امللك جالل الدين بن خـوارز

عظيمة وصمد إىل أكرب معاقلهم تفليس ففتحها عنوة وقتل مـن فيهـا مـن الكفـرة وسـبى 

 . ذراريهم ومل يتعرض ألحد من املسلمني الذين كانوا بها

واستقر ملكه عليها وقد كـان الكـرج أخـذوها مـن املسـلمني يف سـنة خمـس عرشة 

اآلن حتى اسـتنقذها مـنهم جـالل الـدين هـذا فكـان فتحـا وخمسامئة وهي بأيديهم إىل 

 . عظيام وهلل املنة

وفيها سار إىل خالط ليأخذها من نائب امللك األرشف فلم يتمكن من أخذها وقاتلـه 

أهلها قتاال عظيام فرجع عنهم بسبب اشتغاله بعصـيان نائبـه مبدينـة كرمـان وخالفـه لـه 

 .فسار إليهم وتركهم

 :624ويف سنة 

اتب عامة أهل تفليس الكرج فجاءوا إليهم فدخلوها فقتلوا العامـة والخاصـة فيها ك

ونهبوا وسبوا وخربوا وأحرقوا وخرجوا عىل حمية وبلـغ ذلـك جـالل الـدين فسـار رسيعـا 

 . ليدركهم فلم يدركهم

وفيها قتلت اإلسامعيلية أمريا كبريا من نواب جالل الدين بن خوارزم شـاه فسـار إىل 

-م خلقا كثريا وخرب مدينتهم وسبى ذراريهم ونهب أموالهم وقد كانوا بالدهم فقتل منه

 من أكرب العون عىل املسلمني ملا قدم التتار إىل الناس وكانوا أرض عىل الناس -الـلـهقبحهم 

 . منهم

وفيها تواقع جالل الدين وطائفة كبرية من التتار فهزمهم وأوسعهم قتال وأرسا وساق 

ى وصـل إىل الـري فبلغـه أن طائفـة قـد جـاءوا لقصـده فأقـام وراءهم أياما فقـتلهم حتـ

 .ينتظرهم
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   :وممن تويف يف هذه السنة

 :جنكيز خان

وهـو الـذي :  والد ملوكهم اليوم ينتسبون إليـه يقولـون،السلطان األعظم عند التتار

 تعـاىل الـلـهوضع لهم الياسق التي يتحاكمون إليها ويحكمون بها وأكرثها مخالف لرشائع 

وكتبه وهو يشء اقرتحه من عند نفسه وتبعوه يف ذلك وكانت أمه تزعم أنهـا حملتـه مـن 

 . شعاع الشمس فلهذا ال يعرف له أب فهو مجهول النسب

وقد رأيت مجلدا جمعه الوزير ببغداد عالء الدين الجـويني يف ترجمتـه فـذكر فيـه 

التـدبري الجيـد للملـك سريته وما كان يشتمل عليه من العقل السيايس والكرم والشجاعة و

والرعايا والحروب فذكر أنه كان يف ابتداء أمره خصيصا عند امللك أزبك خان وكان إذ ذاك 

شابا حسنا وكان اسمه أوال مترجي ثم ملا عظم سمى نفسه جنكيزخان وكان هذا امللك قد 

د له قربه وأدناه فحسده عظامء امللك ووشوا به إليه حتى أخرجوه عليه ومل يقتله ومل يج

طريقا يف ذنب يتسلط عليه به فهو يف ذلك إذ تغضب امللك عىل مملوكني صغريين فهربـا 

منه ولجآ إىل جنكيزخان فأكرمهام وأحسن إليهام فأخرباه مبا يضمره امللك أزبك خـان مـن 

قتله فأخذ حذره وتحيز بدولة واتبعه طوائب من التتار وصار كثري من أصحاب أزبك خان 

ون عليه فيكرمهم ويعطـيهم حتـى قويـت شـوكته وكـرثت جنـوده ثـم ينفرون إليه ويفد

حارب بعد ذلك أزبك خان فظفر به وقتله و استحوز عىل مملكته وملكه و انضـاف إليـه 

عدده وعدده وعظم أمره وبعد صيته وخضعت له قبائل الرتك بـبالد طمعـاج كلهـا حتـى 

ه التي هو منها يقال لهـم قيـان صار يركب يف نحو مثامنائة ألف مقاتل وأكرث القبائل قبيلت

ثم أقرب القبائل إليه بعدهم قبيلتان كبريتا العدد وهام أزان  و قنقوران وكان يصطاد من 

 .السنة ثالثة أشهر والباقي للحرب والحكم

شـاه صـاحب بـالد عالء الـدين خـوارزم ثم نشبت الحرب بينه وبني امللك 

 خراسان والعـراق وأذربيجـان وغـري ذلـك واألقـاليم وامللـك فقهـره جنكيزخـان 
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وكرسه وغلبه وسلبه واستحوذ عىل سائر بالده بنفسـه وبـأوالده يف أيرس مـدة كـام ذكرنـا 

 .ذلك يف الحوادث

اله لخـوارزم شـاه وكان ابتداء ملك جنكزخان سنة تسع وتسعني وخمسامئة وكان قت

يف حدود سنة ست عرشة وسـتامئة ومـات خـوارزم شـاه يف سـنة سـبع عرشة كـام ذكرنـا 

 . فاستحوذ حينئذ عىل املاملك بال منازع وال مامنع

وكانت وفاته يف سنة أربع وعرشين وستامئة فجعلوه يف تابوت من حديـد وربطـوه 

 يكتب يف مجلدين بخـط غلـيظ بسالسل وعلقوه بني جبلني هنالك وأما كتابه الياسق فإنه

 . ويحمل عىل بعري معظم عندهم

وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعد جبال ثم ينزل ثم يصعد ثم ينـزل مـرارا حتـى يعـي 

فـإذا كـان هـذا ، ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى عىل لسانه حينئـذ، ويقع مغشيا عليه

 . هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق عىل لسانه مبا فيها

كر الجويني أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال يف الربد الشديد للعبـادة فسـمع وذ

 إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه األرض قال الجويني فمشـايخ املغـول :قائال يقول له

 . يصدقون بهذا ويأخذونه مسلام

محصـنا كـان أو غـري محصـن ! ثم ذكر الجويني نتفا من الياسق من ذلك أنه من زنا قتل 

ومـن ! ومـن تجسـس قتـل ! ومن سـحر قتـل ! ومن تعمد الكذب قتل ! كذلك من الط  قتل و

ومن انغمس فيه ! ومن بال يف املاء الواقف قتل ! دخل بني اثنني يختصامن فأعان أحدهام قتل 

! ومن وجد هاربا ومل يـرده قتـل ! ومن أطعم أسريا أو سقاه أو كساه بغري إذن أهله قتل ! قتل 

بل يناوله من يده إىل يده ومـن أطعـم ! ا أو رمى إىل أحد شيئا من املأكول قتل ومن أطعم أسري

! أحدا شيئا فليأكل منه أوال ولو كان املطعوم أمريا ال أسريا ومن أكل ومل يطعـم مـن عنـده قتـل

 . !!به بيده يستخرجه من جوفه أوال بل يشق جوفه ويتناول قل! ومن ذبح حيوانا ذبح مثله 

 املنزلة عىل عباده األنبياء عليهم الصالة الـلـهخالفة لرشائع ويف ذلك كله م

  خاتم األنبياء الـلـه فمن ترك الرشع املحكم املنزل عىل محمد بن عبد ،والسالم
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وتحاكم إىل غريه من الرشائع املنسوخة كفر فكيف مبن تحـاكم إىل الياسـق وقـدمها عليـه 

  : تعاىلالـلـهمن فعل ذلك كفر بإجامع املسلمني قال 

َأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من ( ُ ِْ َِ ْ َ َُ ََ َ ََ ُ ْ َِّ ِ ْ َ ْ َ حكام لَقوم يوقنون الـلـهَ ُ ِ ُ ٍ ْ ِ ً ْ  :  وقـال تعـاىل)ُ

َّفال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيام َشجر بينهم ثم ال يجدوا يف أنُفسهم حرجـا مـام ( ْ َّ ْ َ َِ ًِ َ َ َ ََ َِ ِ ْ َ ِ ُ ِ َ َ ُ ُ ِّ َُ َ َُ َ ُْ ِ ُ ِّ َّ َ ْ

ُقضيت وي َ َ ْ َ ًسلموا تسليامَ ِ ْ ََ ُ ِّ( 

ومن آدابهم الطاعة لسلطانهم غاية االستطاعة وأن يعرضوا عليـه أبكـارهم الحسـان 

 ومن شأنهم أن يخـاطبوا امللـك باسـمه ،ليختار لنفسه ومن شاء من حاشيته ما شاء منهن

ومن مر بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم من غري استئذان وال يتخطى موقد النار وال طبق 

وال يغسلون ثيابهم حتى يبدو وسـخها وال يكلفـون العلـامء ، ام وال يقف عىل أسكفهالطع

 .  وال يتعرضون ملال ميت،من كل ما ذكر شيئا من الجنايات

وقد ذكر عالء الدين الجويني طرفا كبريا من أخبار جنكيزخان ومكـارم كـان يفعلهـا 

 وقـد قتـل مـن -يعبد معه غـريه كان الـلـه وإن كان مرشكا ب-لسجيته وما أداه إليه عقله 

 ولكن كانت البداءة من خوارزم شـاه ؛ فإنـه ،الخالئق ما ال يعلم عددهم إال الذي خلقهم

ملا أرسل جنكيزخان تجارا من جهته معهم بضائع كثرية من بالده فانتهوا إىل إيران فقتلهم 

 ،عهـمنائبها من جهة خوارزم شاه وهو والد زوجته كشـىل خـان وأخـذ جميـع مـا كـان م

فأرسل جنكيزخان إىل خوارزم شاه يستعمله هل وقع هذا األمـر عـن رضـا منـه أو أنـه ال 

يعلم به فأنكره وقال له فيام أرسل إليه من املعهود من امللوك أن التجار ال يقتلون ألنهـم 

عامرة األقاليم وهم الذين يحملون إىل امللـوك مـا فيـه التحـف واألشـياء النفيسـة ثـم إن 

 و إال .ر كانوا عىل دينك فقتلهم نائبك فإن كان أمرا أمرت بـه طلبنـا بـدمائهمهؤالء التجا

 فلام سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيزخان مل يكـن ،فأنت تنكره وتقتص من نائبك

 .له جواب سوى أنه أمر برضب عنقه فأساء التدبري

 بلـغ ذلـك وقد كان خرف وكربت سنه وقد ورد الحديث اتركوا الرتك ما تركوكم فلـام

 تعـاىل مـا كـان مـن األمـور التـي مل الـلــهجنكيزخان تجهز لقتاله وأخذ بالده فكان بقدر 

 .يسمع بأغرب منها وال أبشع
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قال وملا احترض جنكيزخان  أوىص أوالده باالتفاق وعدم االفرتاق ورضب لهم يف ذلك 

أحرض حزمـة األمثال وأحرض بني يديه نشابا وأخذ سهام أعطاه لواحـد مـنهم فـكرسه ثـم 

ودفعها إليهم مجموعة فلم يطيقوا كرسها فقال هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقـتم وذلـك 

 . مثلكم إذا انفردتم واختلفتم

 :625ويف سنة 

كانت حروب كثرية بني جـالل الـدين و التتـار كرسوه غـري مـرة ثـم بعـد ذلـك كلـه 

التتـار قـد انفـردوا كرسهم كرسة عظيمة وقتل منهم خلقا وأمام ال يحصون وكـان هـؤالء 

وعصوا عىل جنكيزخان فكتب جنكيزخان إىل جالل الدين يقول لـه إن هـؤالء ليسـوا منـا 

 . ونحن أبعدناهم ولكن سرتى منا ما ال قبل لك به

 :628ويف سنة 

استهلت هذه السنة وامللك األرشف موىس بن العادل مقيم بـالجزيرة مشـغول فيهـا 

ي قد أفسده من بـالده وقـد قـدمت التتـار يف هـذه بإصالح ما كان جالل الدين الخوارزم

السنة إىل الجزيرة وديار بكر فعاثوا بالفساد ميينا وشامال فقتلوا ونهبوا وسبوا عىل عادتهم 

 . - تعاىلالـلـهخذلهم -

 :629ويف سنة 

مظفـر وفيه أقبل طائفة من التتار فوصلوا إىل شهرزور فندب الخليفة صاحب إربل 

بن زين الدين وأضاف إليه عساكر من عنده فساورا نحوهم فهربت مـنهم الدين كوكربي 

التتار وأقاموا يف مقابلتهم مدة شهور ثم مترض مظفر الدين وعاد إىل بلده إربل وتراجعت 

 .العساكر إىل بالدها

 : 634ويف سنة  

يها حارصت التتار إربل باملجانيق ونقبوا األسوار حتى فتحوها عنـوة فقتلـوا أهلهـا ف

 .وسبوا ذراريهم
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 :638ويف سنة  

وفيها قدم رسول من ملك التتار توىل بن جنكيزخان إىل ملـوك اإلسـالم يـدعوهم إىل 

  :طاعته ويأمرهم بتخريب أسوار بلدانهم وعنوان الكتاب

 وكـان الكتـاب .جه األرض ملك الرشق والغرب خاقـانمن نائب رب السامء ماسح و

 .مع رجل مسلم من أهل أصبهان

 :هـ642ويف سنة 

 :}!!وانظر لحالة ملوك املسلمني و التتار عىل أبواب بالدهم وعاصمتهم { 

 مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد بـن عـيل الـلـهفيها استوزر الخليفة املستعصم ب

عىل نفسه وعىل أهل بغداد الذي مل يعصم املستعصم يف وزارتـه بن محمد العلقمي املشئوم 

فإنه مل يكن وزير صدق وال مريض الطريقـة فإنـه هـو الـذي أعـان عـىل املسـلمني يف قضـية 

ا كانت وقعة عظيمة بني الخوارزمية الذين كان وفيه  – وإياهم الـلـه قبحه -وجنوده هوالكو 

الصالح أيوب صاحب مرص استقدمهم ليستنجد بهم عىل الصالح إسامعيل أيب الحسن صاحب 

دمشق فنزلوا عىل غزة وأرسل إليهم الصالح أيوب الخلع واألموال واألقمشة والعساكر فـاتفق 

مص مع الفرنج واقتتلوا مع الصالح إسامعيل والنارص داود صاحب الكرك واملنصور صاحب ح

الخوارزمية قتاال شديدا فهزمتهم الخوارزميـة كرسة منكـرة فظيعـة هزمـت الفـرنج بصـلبانها 

وراياتها العالية عىل رؤوس أطالب املسلمني وكانت كؤوس الخمر دائرة بـني الجيـوش فنابـت 

 ألف وأرسوا كؤوس املنون عن كؤوس الزرجون فقتل من الفرنج يف يوم واحد زيادة عن ثالثني

جامعة من ملوكهم و قسوسهم وأساقفتهم وخلقا مـن أمـراء املسـلمني وبعثـوا باألسـارى إىل 

 . الصالح أيوب مبرص وكان يومئذ يوما مشهودا وأمرا محمودا وهلل الحمد

وقد قال بعض أمراء املسلمني قد علمت أنا ملا وقفنا تحت صـلبان الفـرنج 

لفرنج ومن كـان معهـم شـيئا كثـريا وأرسـل أنا ال نفلح وغنمت الخوارزمية من ا

 الـصـالح أـيـوب إىل دمـشـق ليحارصـهـا فحـصـنها الـصـالح إـسـامعيل وـخـرب ـمـن 
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حولها رباعا كثرية وكرس جرس باب توما فسار النهر فرتاجع املاء حتى صار بحرية من بـاب 

ا هلل فإن-توما وباب السالمة فغرق جميع ما كان بينهام من العمران وافتقر كثري من الناس 

 . _وإنا إليه راجعون

 :هـ642ويف سنة 

وـهـي ـسـنة الخوارزمـيـة وذـلـك أن الـصـالح أـيـوب ـبـن الكاـمـل ـصـاحب مرص بـعـث 

الخوارزمية ومعهم ملكهم بركات خان يف صحبة معني الدين ابن الشيخ فأحاطوا بدمشـق 

يحارصون عمه الصالح أبـا الجـيش صـاحب دمشـق وحـرق قرص حجـاج وحكـر السـامق 

ارج باب الصغري ومساجد كثرية ونصب املنجنيق عند بـاب الصـغري وعنـد وجامع جراح خ

باب الجابية ونصب من داخل البلد منجنيقـان أيضـا و تـراءى الفريقـان و أرسـل الصـالح 

إسامعيل إىل األمري معني الدين بن الشيخ بسجادة وعكاز وإبريق و أرسل يقول اشـتغالك 

سل إليه املعني بزمر وجنك وغاللة حرير أحمـر بهذا أوىل من اشتغالك مبحارصة امللوك فأر

وأصفر وأرسل يقول أما السجادة فإنها تصلح يل وأما أنـت فهـذا أوىل بـك ثـم أصـبح ابـن 

الشيخ فاشتد الحصار بدمشق وأرسل الصالح إسامعيل فأحرق جوسق قرص والده العـادل 

نهار وغلت األسعار وامتد الحريق يف زقاق الرمان إىل العقبية فأحرقت بأرسها وقطعت األ

وأخيفت الطرق وجرى بدمشق أمور بشعة جدا مل يتم عليها قـط وامتـد الحصـار شـهورا 

ثم اتفـق الحـال عـىل أن يخـرج الصـالح إسـامعيل إىل ، من هذه السنة إىل جامدى األوىل

بعلبك ويسلم دمشق إىل الصالح أيوب فاستبرش النـاس بـذلك وأصـبح الصـالح إسـامعيل 

 .خارجا إىل بعلبك

وأما الخوارزمية فإنهم مل يكونوا حارضين وقت الصلح فلام علموا بوقوع الصلح غضـبوا 

وساروا نحو داريا فنهبوها وساقوا نحو بـالد الرشق وكـاتبوا الصـالح إسـامعيل فحـالفوه عـىل 

الصالح أيوب ففرح بذلك ونقض الصلح الذي كـان وقـع منـه وعـادت الخوارزميـة فحـارصوا 

 الح إسـامعيل مـن بعلبـك فضـاق الحـال عـىل الدماشـقة فعـدمت دمشق وجاء إلـيهم الصـ

 األموال وغلت األسعار جدا حتى إنه بلغ مثن الغرارة ألف وستامئة وقنطار الـدقيق تسـعامئة 
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والخبز كل أوقيتني إال ربع بدرهم ورطل اللحم بسبعة وبيعـت األمـالك بالـدقيق وأكلـت 

ت النـاس يف الطرقـات وعجـزوا عـن التغسـيل القطاط والكالب وامليتات و الجيفات ومتاو

 فإنـا -والتكفني واإلقبار فكانوا يلقون موتاهم يف اآلبار حتى أنتنت املدينة وضـجر النـاس 

 .-هلل وإنا إليه راجعون

 ومع هذا كانت الخمور دائرة والفسق ظاهرا واملكوس بحالها وذكر :قال ابن السبط

 السنة جدا وهلك الصعاليك بالطرقات كانوا الشيخ شهاب الدين أن األسعار غلت يف هذه

يسألون لقمة ثم صـاروا يسـألون لبابـة ثـم تنـازلوا إىل فلـس يشـرتون بـه نخالـة يبلونهـا 

 قال وأنا شاهدت ذلك وذكـر تفاصـيل األسـعار وغالءهـا يف األطعمـة ،ويأكلونها كالدجاج

 .  وغريها

الحوا عمـه الصـالح إسـامعيل وملا بلغ الصالح أيوب أن الخوارزمية قد مالئوا عليه وصـ

صـاحب حمـص فاسـتامله إليـه وقـوي أسد الدين شـريكوه كاتب امللك املنصور إبراهيم بن 

جانب نائب دمشق معني الدين حسني ابن الشيخ ولكنه تـويف يف رمضـان مـن هـذه السـنة 

ملا رجع املنصور صاحب حمص عن مواالة الصـالح إسـامعيل رشع يف جمـع الجيـوش مـن و

الحلبيني و الرتكامن واألعراب الستنقاذ دمشق من الخوارزمية وحصـارهم إياهـا فبلـغ ذلـك 

الخوارزمية فخافوا من غائلة ذلك وقالوا دمشق ما تفوت واملصلحة قتاله عند بلـده فسـاورا 

ارص داود جيشـه إىل الصـالح إسـامعيل مـع الخوارزميـة وسـاق إىل بحرية حمص وأرسل النـ

جيش دمشق فانضافوا إىل صاحب حمص والتقوا مع الخوارزميـة عنـد بحـرية حمـص وكـان 

يوما مشهودا قتل فيه عامة الخوارزمية وقتل ملكهم بركات خـان وجـيء برأسـه عـىل رمـح 

لبك فتسـلمها الصـالح فتفرق شملهم ومتزقوا شذر مذر وساق املنصور صاحب حمص إىل بع

أيوب وجاء إىل دمشق فنزل ببستان سامة خدمة للصالح أيـوب ثـم حدثتـه نفسـه بأخـذها 

وتسـلم نـواب الصـالح أيـوب بعلبـك و .   يف السـنة اآلتيـة-الـلـهرحمه -فاتفق مرضه فامت 

برصى ومل يبق بيد الصالح إسامعيل بلد يأوي إليه وال أهل وال ولد وال مال بل أخذت جميـع 

 مواله ونقلت عياله تحـت الحوطـة إىل الـديار املرصيـة وسـار هـو فاسـتجار بامللـك النـارص أ
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بن العزيز بن الظاهر غازي صاحب حلب فآواه وأكرمه واحرتمه وقال األتابك لؤلؤ الحلبي 

 . البن أستاذه النارص وكان شابا صغريا انظر إىل عاقبة الظلم

 الـلــه الخليفـة وبـني التتـار لعـنهم ويف هذه السنة كانت وقعة عظيمة بـني جـيش

فكرسهم املسلمون كرسة عظيمة وفرقوا شملهم وهزموا من بني أيـديهم فلـم يلحقـوهم 

اتركوا الرتك مـا ( عليه وسلم الـلـهومل يتبعوهم خوفا من غائلة مكرهم وعمال بقوله صىل 

 .ثم دخلت سنة مثان وأربعني وستامئة )تركوكم

 :هـ648ويف سنة 

حرم يوم األربعاء كان كرس املعظـم تورانشـاه للفـرنج عـىل ثغـر دميـاط يف ثالث امل

 مئة ألف وغنموا شيئا كثريا وهلل الحمد ثم قتل جامعـة مـن : وقيل،فقتل منهم ثالثني ألفا

ـذين أرسوا وـكـان ـفـيمن أرس مـلـك الفرنـسـيس وأـخـوه  وأرـسـلت غـفـارة مـلـك ،األـمـراء اـل

املوكب وكانت من سقرالط أحمر تحتهـا فـرو اإلفرنسيس إىل دمشق فلبسها نائبها يف يوم 

ثم مل يخرج شهر املحرم حتى قتـل األمـراء ابـن أسـتاذهم تورانشـاه ودفنـوه إىل  ،سنجاب

 . تعاىل ورحم أسالفه مبنه وكرمهالـلـهجانب النيل من الناحية االخرى رحمه 

 امللك املعظم تورانشاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل

 حصن كيفا يف حياة أبيـه وكـان أبـوه يسـتدعيه إليـه يف أيامـه فـال كان أوال صاحب

يجيبه فلام تويف أبوه كام ذكرنا استدعاه األمراء فأجابهم وجاء إلـيهم فملكـوه علـيهم ثـم 

 إنه كان متخلعـا :قتلوه كام ذكرنا وذلك يوم االثنني السابع والعرشين من املحرم وقد قيل

 .ال يصلح للملك

 :هـ650ويف سنة 

ـهـا وـصـلت التـتـار إىل الجزـيـرة ورسوج ورأس الـعـني وـمـا واىل ـهـذه اـلـبالد في

فقتلوا وسبوا ونهبوا وخربوا فإنا هلل وإنا إليه راجعون ووقعوا بتجـار يسـريون بـني 

 فأخذوا منهم ستامئة حمل سكر ومعمول مـن الـديار املرصيـة ،حران ورأس العني

 نة من أهل الجزيرة نحوا مـن وستامئة ألف دينار وكان عدة من قتلوا يف هذه الس
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 . عرشة آالف قتيل وأرسوا من الولدان والنساء ما يقارب ذلك فإنا هلل وإنا إليه راجعون

 :هـ651ويف سنة 

فيها دخل الشيخ نجم الدين البـاذرايئ رسـول الخليفـة بـني صـاحب مرص وصـاحب 

األ الجـيش الشام وأصلح بني الجيشني وكانوا قـد اشـتدت الحـرب بيـنهم ونشـبت وقـد مـ

 وجرت ،املرصي الفرنج ووعدهم أن يسلموا إليهم بيت املقدس إن نرصوهم عىل الشاميني

 فأصلح بينهم وخلص جامعة من بيوت امللـوك مـن الـديار املرصيـة مـنهم ،خطوب كثرية

أوالد الصالح إسامعيل وبنت األرشف وغـريهم مـن أوالد صـاحب حمـص وغـريهم فجـزاه 

 . خرياالـلـه

  :ـه655ويف سنة 

 وقـد ويل ،فيها أصبح امللك املعظم صاحب مرص عز الدين أيبـك الـرتكامين بـداره ميتـا

امللك بعد أستاذه الصالح نجم الدين أيـوب بشـهور كـان فيهـا ملـك تورانشـاه املعظـم بـن 

الصالح ثم خلفته شجر الدر أم خليل مدة ثالثة أشـهر ثـم أقـيم هـو يف امللـك ومعـه امللـك 

 يوسف بن أقسيس بن الكامل مدة ثم اسـتقل بامللـك بـال منازعـة األرشف موىس بن النارص

وكرس النارص ملا أراد أخذ الديار املرصية وقتل الفارس أقطاي يف سنة ثنتني وخمسـني وخلـع 

بعده األرشف واستقل بامللك وحده ثم تزوج بشجر الدر أم خليل وكان كرميا شجاعا حكـيام 

الـث والعرشيـن مـن ربيـع األول وهـو واقـف املدرسـة دينا ثم كان موته يف يوم الثالثـاء الث

 .املعزية التي مبرص و مجازها من أحسن األشياء وهي من داخل ليست بتلك الفائقة

 اتهـم الـلــه هـذه مجـاز ال حقيقـة لـه وملـا قتـل رحمـه :وقد قال بعضهم فيها

 وقـد كـان عـزم عـىل تـزويج ابنـة ،مامليكه زوجته أم خليل املسامة بشجر الـدر بـه

صاحب املوصل بدر الدين لؤلؤ فـأمرت جواريهـا أن ميسـكنه لهـا فـام زالـت ترضبـه 

بقباقيبها والجواري يعركن يف معاريه حتى مات وهو كذلك وملا سمع مامليكه أقبلـوا 

 بصحبة مملوكه األكرب سيف الدين قطز فقتلوهـا وألقوهـا عـىل مزبلـة غـري مسـتورة 
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فيع وقـد علمـت عـىل املناشـري و التواقيـع وخطـب العورة بعد الحجاب املنيع واملقام الر

 .الخطباء باسمها ورضبت السكة برسمها فذهبت فال تعرف بعد ذلك بعينها وال رسمها

  ِقل ْم مالك الملك تؤيت الملك من تَشاء وتنزع الملك ممن تَشـاء وتعـز مـن الـلـهُ ْ َْ َ َُّ ِ ُ َ ِ َ َ َُ َُ َُّ ُ ُ ُِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ِ ْ َّ

ْتَشاء وتذل من َ ُّ ِ ُ ََ ٌ تَشاء بيدك الخري إنك عَىل كُلِّ يشء قدير ُ ُِ َِ ٍ ْ ََ َ َ ْ ََّ ِ ُ ْ َ ِ َ 
وفيها كانت فتنة عظيمـة ببغـداد بـني الرافضـة وأهـل السـنة فنهبـت الكـرخ ودور 

وكان ذلك مـن أقـوى االسـباب يف مامألتـه  ابن العلقميالرافضة حتى دور قرابات الوزير 

 .التتار

ويف ذي الحجة من هذه السنة بعد مـوت البـاذرايئ بأيـام قالئـل نزلـت التتـار عـىل 

الرحمن وكان افتتاحهم بن توىل بن جنكزخان عليهم لعائن هوالكو بغداد مقدمة مللكهم 

 .لها وجنايتهم عليها يف أول السنة اآلتية

 :  هـ656ويف سنة 

فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكرث أهلها حتى الخليفة وانقضت دولة بني العبـاس 

 .منها

استهلت هذه السنة وجنود التتار قـد نازلـت بغـداد صـحبة األمـريين اللـذين عـىل 

ـار ه ـة عـسـاكر ـسـلطان التـت ـانمقدـم ـو ـق ـداد ـصـاحب املوـصـل ،والـك ـيهم أـم  وـجـاءت إـل

يساعدونهم عىل البغاددة و مريته وهداياه وتحفه وكل ذلك خوفا عىل نفسـه مـن التتـار 

 تعاىل وقد سرتت بغـداد ونصـبت فيهـا املجـانيق و العـرادات الـلـهومصانعة لهم قبحهم 

 .ىل شيئا سبحانه وتعاالـلـهوغريها من آالت املامنعة التي ال ترد من قدر 

 :وإنا هلل وإنا إليه راجعون!!! وتأمل 

وأحاطت التتار بدار الخالفة يرشقونها بالنشاب من كل جانب حتى أصـيبت 

جارية كانت تلعب بني يدي الخليفة وتضحكه وكانت من جملة حظايـاه وكانـت 

مولدة تسمى عرفة جاءها سهم من بعض الشـبابيك فقتلهـا وهـي تـرقص بـني 

  وفـزع فزعـا شـديدا وأحرض السـهم ،ج الخليفـة مـن ذلـكيدي الخليفة فـانزع
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 إنفـاذ قضـائه وقـدره سـلب ذوي الـلــه إذا أراد :الذي أصابها بني يديه فإذا عليه مكتوب

 . فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة االحرتاز وكرثة الستائر عىل دار الخالفة.العقول عقولهم

 إىل بغـداد يف -و مائتي ألف مقاتل  وكانوا نح-وكان قدوم هوالكو قان بجنوده كلها 

 وهو شديد الحنق عىل الخليفة بسبب ما كان تقدم مـن ،ثاين عرش املحرم من هذه السنة

 وقضاه وأنفذه وأمضاه وهو أن هوالكو قان ملا كان أول بـروزه مـن الـلـهاألمر الذي قدره 

ىل الخليفـة بـأن همذان متوجها إىل العراق أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي ع

يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عام يريده من قصد بالدهم فخذل الخليفة 

 إن الوزير إمنا يريد بهذا مصانعة ملـك التتـار :عن ذلك دويداره الصغري أيبك وغريه وقالوا

تقرها مبا يبعثه إليه من األموال وأشاروا بأن يبعث بيشء يسري فأرسل شيئا من الهدايا فاح

هوالكو قان وأرسل إىل الخليفة يطلب منه دويداره املـذكور وسـليامن شـاه فلـم يبعـثهام 

إليه وال باىل به حتى أزف قدومه ووصل بغداد بجنوده الكثـرية الكـافرة الفـاجرة الظاملـة 

 . وال باليوم اآلخرالـلـهالغاشمة ممن ال يؤمن ب

نود بغـداد يف غايـة القلـة ونهايـة فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والرشقية وج

 وبقية الجيش كلهـم قـد رصفـوا ،الذلة ال يبلغون عرشة آالف فارس وهم يف غاية الضعف

عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثري منهم يف األسواق وأبواب املساجد وأنشد فيهم الشعراء 

 .القصائد يرثون لهم ويحزنون عىل اإلسالم وأهله

الرافيض وذلك أنـه ملـا كـان يف السـنة املاضـية ابن العلقمي وذلك كله عن آراء الوزير 

كان بني أهل السنة والرافضة حرب شديدة نهبت فيها الكرخ ومحلـة الرافضـة حتـى نهبـت 

 مام أهاجه عـىل أن دبـر عـىل اإلسـالم  فاشتد حنقه عىل ذلك فكان هذا،دور قرابات الوزير

وأهله ما وقع من األمر الفظيع الذي مل يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإىل هذه األوقات 

ولهذا كان أول من برز إىل التتار هـو فخـرج يف أهلـه وأصـحابه وخدمـه وحشـمه فـاجتمع 

  إليـه واملثـول بـني  ثم عاد فأشـار عـىل الخليفـة بـالخروجالـلـهبالسلطان هوالكو قان لعنه 

  فاحتـاج ،يديه لتقع املصـالحة عـىل أن يكـون نصـف خـراج العـراق لهـم ونصـفه للخليفـة
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الخليفة إىل أن خرج يف سبعامئة راكـب مـن القضـاة والفقهـاء والصـوفية ورءوس األمـراء 

 فلام اقرتبوا من منزل السلطان هوالكو قان حجبوا عن الخليفة إال سبعة ،والدولة واألعيان

 وقتلـوا ، وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبـت، فخلص الخليفة بهؤالء املذكورين،عرش نفسا

 إنـه اضـطرب :فسأله عن أشياء كثرية فيقـالهوالكو عن آخرهم وأحرض الخليفة بني يدي 

 . ما رأى من اإلهانة والجربوتكالم الخليفة من هول

ابن  عليه والوزير الـلـهثم عاد إىل بغداد ويف صحبته خواجا نصري الدين الطويس لعنة 

 شيئا كثريا مـن وغريهام والخليفة تحت الحوطة واملصادرة فأحرض من دار الخالفةالعلقمي 

الذهب و الحيل واملصاغ والجواهر واألشياء النفيسة وقد أشار أولئك املأل من الرافضـة لعنـة 

 متـى : عليهم وغريهم من املنافقني عىل هوالكو قان أن ال يصالح الخليفة وقال الـوزيرالـلـه

 مـا كـان عليـه وقع الصلح عىل املناصفة ال يستمر هذا إال عاما أو عامني ثم يعـود األمـر إىل

 :أمـر بقتلـه ويقـالهوالكو قبل ذلك وحسنوا له قتل الخليفة فلام عاد الخليفة إىل السلطان 

قـد هوالكـو والنصـري الطـويس وكـان النصـري عنـد ابن العلقمـي إن الذي أشار بقتله الوزير 

استصحبه يف خدمته ملا فتح قالع األملوت وانتزعها من أيدي اإلسامعيلية وكان النصـري وزيـرا 

 وألبيه من قبله عالء الدين بن جالل الدين وكـانوا ينتسـبون إىل نـزار بـن ،وسلشمس الشم

املستنرص العبيدي وانتخب هوالكو قان النصري ليكون يف خدمته كـالوزير املشـري فلـام قـدم 

هوالكو قان وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزيران ذلك فقتلوه رفسا وهـو يف جوالـق 

 بـل خنـق : دمه خـافوا أن يؤخـذ بثـأره فـيام قيـل لهـم وقيـللئال يقع عىل األرض يشء من

 فباؤوا بإمثـه وإثـم مـن كـان معـه مـن سـادات العلـامء والقضـاة . أعلمالـلـه غرق ف:ويقال

 .واألكابر والرؤساء واألمراء وأويل الحل والعقد ببالد بغداد

  ـسـنيا ـعـىل طريـقـة الـسـلف واعتـقـاد الجامـعـة ـكـام ـكـان الــلــهوـقـد ـكـان رحـمـه 

 ومـن جملـة ذلـك .  ولكن كان فيه لـني وعـدم تـيقظ ومحبـة للـامل وجمعـه.وه وجدهأب

 أنه غل الوديعة التي استودعه إياها النـارص داود بـن املعظـم وكانـت قيمتهـا نحـوا مـن 
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 بـل . فاستقبح هذا من مثل الخليفة وهو مستقبح ممن هـو دونـه بكثـري،مئة ألف دينار
 :  تعاىلالـلـه يؤده إليك كام قال من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار

  ِومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إآل ما دمت عليه قامئًا َ ِ ْ َْ َ ََ َ ُ ِّْ َ َ َّ ِ ِِ ِِ َ ُ ٍَ َ ْ ِْ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ.  
، مـن يغـل الوديعـة،  وال أدري الحقيقـة كيـف يكـون عـىل طريقـة السـلف:أقول{ 

لـذين كـان مثـل هـذا الخليفـة أي سلف هـؤالء ا!! ويتلهى براقصة ودولة اإلسالم تسقط 
 ..}!الساقط عىل طريقتهم ؟

  :الـلـهو يتابع ابن كثري رحمه 
قتلته التتار مظلوما مضطهدا يف يوم األربعاء رابع عرش صفر مـن هـذه السـنة ولـه 
من العمر ستة وأربعون سنة وأربعة أشهر وكانت مدة خالفته خمس عرشة سـنة ومثانيـة 

كرم مثـواه وبـل بالرحمـة ثـراه وقـد قتـل بعـده ولـداه وأرس  وأالـلـهأشهر وأياما فرحمه 
  .الثالث مع بنات ثالث من صلبه

أم هو الظامل لنفسه ورعيتـه ، وما أدري من ظلم هذا املظلوم أيضا ؟ هل هم التتار{

ِفكّالً أخذنا بذنِبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصـ   :وسبحان ربنا القائل..!؟ َ َِ ِ ِْ َ َْ َ ْْ َْ َْ َ ُ َ َْ ََ ِْ َ ْبا ومـنهم مـن ُ َ ْ ُ ْ ِ َ ً

َأخذته الصيحة ومنهم من خسْفنا به اْألرض ومنهم من أغرقنـا ومـا كَـان  َ َ ََ َ ََ ْ َ ْْ ََ ْ َ َْ ْْ ْ ُْ ُِ َِ َ ِ ِ َ ََ َُ ْ َّ ُ ْ لـيظلمهم الـلــهْ ُ َ ِ ْ َ ِ

َولكن كَانوا أنُفسهم يظلمون ُ ِ ِْ َ َْ ُ َ ْ َُ ْ َ  )40:العنكبوت ( { . 
لرجال والنساء والولدان واملشايخ ومالوا عىل البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من ا

 .و الكهول والشبان
ودخل كثري من الناس يف اآلبار وأماكن الحشوش وقني الوسـخ وكمنـوا كـذلك أيامـا ال 

 ويغلقون عليهم األبواب فتفتحهـا ، وكان الجامعة من الناس يجتمعون إىل الخانات،يظهرون
ـبـون ـمـنهم إىل أـعـايل األمكـنـة التـتـار إـمـا ـبـالكرس وإـمـا بالـنـار ـثـم ـيـدخلون عـلـيهم فيهر

فيقتلونهم يف األسطحة حتى تجري امليازيب من الدماء يف األزقة فإنا هلل وإنا إليه راجعون 
وكذلك يف املساجد والجوامع والربط ومل يـنج مـنهم أحـد سـوى أهـل الذمـة مـن اليهـود 

الـرافيض وطائفـة مـن التجـار ابـن العلقمـي والنصارى ومن التجأ إليهم وإىل دار الـوزير 
 أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أمواال جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم وعـادت بغـداد بعـدما 
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كانت آنس املدن كلها كأنها خراب ليس فيها إال القليل من الناس وهم يف خوف وجوع و 
 .وقلةذلة 

قبـل هـذه الحادثـة يجتهـد يف رصف الجيـوش وإسـقاط ابن العلقمـي وكان الوزير 
أسهمهم من الديوان فكانت العساكر يف آخر أيام املستنرص قريبـا مـن مئـة ألـف مقاتـل 

 فلم يزل يجتهد يف تقلـيلهم إىل أن مل يبـق سـوى ،لوك األكابرمنهم من األمراء من هو كامل
 ثم كاتب التتار وأطمعهم يف أخذ البالد وسهل عليهم ذلك و جىل لهم حقيقة .عرشة آالف

الحال وكشف لهم ضعف الرجال وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكليـة وأن يظهـر 
 غالـب الـلــهن يبيد العلامء واملفتـني والبدعة الرافضية وأن يقيم خليفة من الفاطميني وأ

عىل أمره وقد رد كيده يف نحره وأذله بعد العزة القعساء وجعله حوشكاشا للتتـار بعـدما 
كان وزيرا للخلفاء واكتسب إثم مـن قتـل مبدينـة بغـداد مـن الرجـال والنسـاء واألطفـال 

 .فالحكم هلل العيل الكبري رب األرض والسامء
 : مثامنائة ألف وقيـل:ية من قتل ببغداد من املسلمني فقيلوقد اختلف الناس يف كم
 بلغت القتىل ألفي ألف نفس فإنا هلل وإنا إليه راجعون وال :ألف ألف ومثامنائة ألف وقيل

 . العيل العظيمالـلـهحول وال قوة إال ب
 وما زال السيف يقتل أهلها أربعني صـباحا ،وكان دخولهم إىل بغداد يف أواخر املحرم

أمري املؤمنني يوم األربعاء رابع عرش صفر وعفـا قـربه  الـلـهاملستعصم ب قتل الخليفة وكان
وكان عمره يومئذ ستا وأربعني سنة وأربعة أشهر ومدة خالفته خمس عرشة سـنة ومثانيـة 

ه ولده األكرب أبو العباس أحمـد ولـه خمـس وعرشون سـنة ثـم قتـل أشهر وأيام وقتل مع
ولده األوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثالث وعرشون سنة وأرس ولـده األصـغر مبـارك 

بكار ما يقارب وأرست أخواته الثالث فاطمة وخديجة و مريم وأرس من دار الخالفة من األ
 .ا إليه راجعون فإنا هلل وإن، أعلمالـلـه، وألف بكر فيام قيل
دار الخالفة الشيخ محيي الدين يوسف بن الشيخ أيب الفرج ابـن  وقتل أستاذ

  وعبـد الـلــهالجوزي وكان عدو الوزير وقتل أوالده الثالثـة وعبـد الـرحمن وعبـد 
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الكريم وأكابر الدولة واحدا بعد واحد منهم الدويدار الصغري مجاهد الدين أيبك وشـهاب 

 .جامعة من أمراء السنة وأكابر البلدالدين سليامن شاه و

وكان الرجل يستدعى به من دار الخالفة من بنـي العبـاس فيخـرج بـأوالده ونسـائه 

فيذهب به إىل مقربة الخالل تجاه املنظرة فيذبح كام تذبح الشاة ويؤرس من يختارون من 

 .بناته وجواريه

تل الخطبـاء واألمئـة وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين عيل بن النيار وق

وحملة القرآن وتعطلت املساجد والجامعات و الجمعات مدة شهور ببغداد وأراد الـوزير 

 ولعنـه أن يعطـل املسـاجد واملـدارس والـربط ببغـداد ويسـتمر الـلـهقبحه ابن العلقمي 

شاهد ومحال الرفض وأن يبني للرافضة مدرسة هائلـة يـنرشون علمهـم وعلمهـم بهـا بامل

 تعاىل عىل ذلك بل أزال نعمتـه عنـه وقصـف عمـره بعـد شـهور الـلـه فلم يقدره ،وعليها

 . بالدرك األسفل من النار- أعلم الـلـه و-يسرية من هذه الحادثة وأتبعه بولده فاجتمعا 

ر وانقضـت األربعـون يومـا بقيـت بغـداد خاويـة عـىل وملا انقىض أمـد األمـر املقـد

عروشها ليس بها أحد إال الشاذ من الناس والقـتىل يف الطرقـات كأنهـا التلـول وقـد سـقط 

عليهم املطر فتغريت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغري الهواء فحصل بسـببه الوبـاء 

ثري من تغري الجو وفسـاد الشديد حتى تعدى ورسى يف الهواء إىل بالد الشام فامت خلق ك

الريح فاجتمع عىل النـاس الغـالء والوبـاء والفنـاء والطعـن والطـاعون فإنـا هلل وإنـا إليـه 

 .راجعون

وملا نودي ببغداد باألمان خرج من تحت األرض من كـان املطـامري والقنـي واملغـاير 

 وال ،ولـده فـال يعـرف الوالـد ،كأنهم املوىت إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضـا

األخ أخاه وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا ولحقـوا مبـن سـبقهم مـن القـتىل واجتمعـوا يف 

 . ال إله إال هو له األسامء الحسنىالـلـهالبىل تحت الرثى بأمر الذي يعلم الرس وأخفى 

وكان رحيل السلطان املسلط هوالكو قان عن بغداد يف جامدى األوىل مـن 

  وفوض أمر بغـداد إىل األمـري عـيل بهـادر فـوض إليـه هذه السنة إىل مقر ملكه
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 وال أهملـه بـل أخـذه الـلـهالشحنكية بها وإىل الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فلم ميهله 

أخذ عزيز مقتدر يف مستهل جامدى اآلخرة عن ثالث وستني سـنة وكـان عنـده فضـيلة يف 

 فـامت كمـدا وغـام ،بيثـا رافضـيااإلنشاء ولديه فضيلة يف األدب ولكنه كان شيعيا جلدا خ

وحزنا وندما إىل حيث ألقت رحلها أم قشعم فويل بعده الوزارة ولده عز الدين أبو الفضل 

 . بأبيه يف بقية هذا العام وهلل الحمد واملنةالـلـهمحمد فألحقه 

 الذهبي وقطـب الـدين اليـونيني أنـه أصـاب الـلـهوشيخنا أبو عبد أبو شامة وذكر 

 ، وذكروا أن سبب ذلـك مـن فسـاد الهـواء والجـو،الناس يف هذه السنة بالشام وباء شديد

 . أعلمالـلـه وانترش حتى تعدى إىل بالد الشام ف،فسد من كرثة القتىل ببالد العراق

 } .!! .ألمراءوتأمل يف حال جريان الكارثة من ا{ 

ويف هذه السنة اقتتل املرصيون مع صاحب الكرك امللك املغيث عمر بن العادل بـن 

 وكان يف جيشه جامعـة مـن أمـراء البحريـة مـنهم ركـن الـدين ،أيب بكر بن العادل الكبري

بيربس البندقداري فكرسهم املرصيون ونهبوا ما كان معهـم مـن األثقـال واألمـوال وأرسوا 

 األمراء فقتلوا صـربا وعـادوا إىل الكـرك يف أسـوأ حـال وأشـنعها وجعلـوا جامعة من رءوس

 النـارص صـاحب دمشـق فبعـث جيشـا الـلـهيفسدون يف األرض ويعيثون يف البالد فأرسل 

ليكفهم عن ذلك فكرسهم البحرية واستنرصوا فربز إليهم النارص بنفسه فلم يلتفتـوا إليـه 

 وجـرت حـروب ،ة ركـن الـدين بيـربس املـذكوروقطعوا أطناب خيمته التي هو فيها بإشار

 . املستعانالـلـه وب،وخطوب يطول بسطها

  :هـ657ويف سنة 

 وسلطان دمشق وحلب امللك .استهلت هذه السنة وليس للمسلمني خليفة

النارص صالح الدين يوسف بن العزيز محمد بـن أيب الظـاهر غـازي بـن النـارص 

رصيني وقد ملكوا نور الـدين عـيل بـن فاتح بيت املقدس وهو واقع بينه وبني امل

 املعز أيبك الرتكامين ولقبوه باملنصور وقد أرسـل امللـك الغاشـم هوالكـو قـان إىل 
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امللك النارص بدمشق يستدعيه إليه فأرسل إليه ولده العزيز وهو صغري ومعه هدايا كثرية 

 أنـا الـذي أسـري إىل :وغضب عىل أبيه إذ مل يقبل إليه وقـالهوالكو وتحف فلم يحتفل به 

بالده بنفيس فانزعج النارص لذلك وبعث بحرميه وأهله إىل الكـرك ليحصـنهم بهـا وخـاف 

أهل دمشق خوفا شديدا حني بلغهم أن التتـار قـد قطعـوا الفـرات فصـار كثـري مـنهم إىل 

 .رصية يف زمن الشتاء ومات كثري منهم ونهب آخرون فإنا هلل وإنا إليه راجعونالديار امل

 امتنعت عـىل فقصد الشام بجنوده وعساكره وقد كانت ميافارقني قدهوالكو وأقبل 

ا ولده أشموط فافتتحها قرسا واستنزل ملكهـا الكامـل ، فأرسل إليهالتتار مدة سنة ونصف

 واستناب ،بن الشهاب غازي بن العادل فأرسله إىل أبيه وهو محارص حلب فقتله بني يديه

عليها بعض مامليـك األرشف وطيـف بـرأس الكامـل يف الـبالد ودخلـوا برأسـه إىل دمشـق 

 .فنصب عىل باب الفراديس

 !النهضة وبداياتها وكيف تكون  وأسبابه ويف الـلـهو تأمل يف فرج 

وفيها قدم القايض الوزير كامل الدين عمر بن أيب جرادة املعروف بـابن العـديم إىل 

الديار املرصية رسوال من صاحب دمشق النارص بن العزيز يسـتنجد املرصيـني عـىل قتـال 

غريهـا التتار بأنهم قد اقرتب قدومهم إىل الشام وقد استولوا عـىل بـالد الجزيـرة وحـران و

وقد جاز أشموط بن هوالكو الفرات وقرب من مدينة حلب فعقد عند ذلـك مجلـس بـني 

يدي املنصور بن املعز الرتكامين وحرض قايض مرص بدر الدين السنجاري والشيخ عز الدين 

 وأفاضوا الكالم فيام يتعلق بأخذ يشء من أمـوال العامـة ملسـاعدة الجنـد .بن عبد السالم

  :العز بن عبد السالم فكان حاصله} سلطان العلامء{  يقوله وكانت العمدة عىل ما

ـة  ـذهب وغريـهـا ـمـن الزيـن ـتم  الـحـوائص اـل إذا مل يـبـق يف بـيـت اـملـال يشء و أنفـق

 ومل يبق للجندي سـوى فرسـه التـي ،وتساويتم أنتم والعامة يف املالبس سوى آالت الحرب

ه إذا دهـم العـدو وجـب عـىل  ألنـ،يركبها ساغ أخذ يشء من أموال الناس يف دفع األعداء

 .الناس كافة أن يدفعون بأموالهم وأنفسهم
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 :والية امللك املظفر قطز

وفيها قبض األمري سيف الدين قطز عيل ابن أستاذه نور الدين عيل امللقب باملنصور 

وذلك يف غيبة أكرث األمراء من مامليك أبيـه وغـريهم يف الصـيد فأمسـكه وسـريه مـع أمـه 

وسمى نفسه بامللك املظفر وكان هـذا مـن ، اىل بالد األشكري وتسلطن هووابنيه وإخوته 

 فإنه الذي يرس عـىل يديـه كرسة التتـار كـام سـيأيت بيانـه إن شـاء . باملسلمنيالـلـهرحمة 

 وهـذا ، البد للناس من سـلطان قـاهر يقاتـل التتـار: تعاىل وهذا الذي اعتذر به قالالـلـه

 .صبي صغري ال يعرف تدبري اململكة

وفيها برز امللك النارص صاحب دمشق إىل وطأة برزة يف جحافل كثـرية مـن الجـيش 

 ارفض ذلـك الجمـع ومل ،واملطوعة واألعراب وغريهم وملا علم ضعفهم عن مقاومة املغول

 . فإنا هلل وإنا إليه راجعون،يصرب ال هو وال هم

 : هـ658ويف سنة 

ة، وملـك العـراقني وخراسـان استهلت هذه السنة بيوم الخميس وليس للناس خليفـ

 ،وغري ذلك من بالد املرشق للسلطان هوالكو قـان ملـك التتـار ابـن تـويل بـن جنكيزخـان

وسلطان ديار مرص امللك املظفر سيف الدين قطز مملوك املعز أيبـك الـرتكامين، وسـلطان 

دمشق وحلب امللك النارص بن العزيز بن الظاهر غـازي بـن النـارص فـاتح القـدس وبـالد 

كرك و الشوبك للملك املغيث بن العادل أيب بكر بن الكامل محمد بـن العـادل أيب بكـر ال

وهو حزب مع النارص صاحب دمشق عىل املرصيني، و معهام األمري ركـن الـدين بن أيوب 

 !!بيربس البندقداري، وقد عزموا عىل قتال املرصيني وأخذ البلد منهم 

 :أخذ التتار حلب ودمشق

هذه الحال، وقد تواترت األخبار بقصد التتار بالد الشام، إذ دخـل جـيش وبينام الناس عىل 

وجازوا الفرات عىل جسور عملوها ووصلوا إىل حلب يف ثاين صـفر هوالكو، املغول صحبة ملكهم 

 فقتلـوا مـنهم خلقـا ال ، وغدروا بهم، أيام، ثم افتتحوها باألمانمن هذه السنة، فحارصوها سبعة

  عز وجل، ونهبوا األمـوال وسـبوا النسـاء واألطفـال، وجـرى علـيهم قريـب مـام الـلـهيعلمهم إال 
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جرى عىل أهل بغداد فجاسوا خالل الديار، وجعلـوا أعـزة أهلهـا أذلـة فإنـا هلل وإنـا إليـه 

 .راجعون

شـهرا، ثـم تسـلموها باألمـان وخـرب أسـوار البلـد وأسـوار وامتنعت عليهم قلعتهـا 

القلعة، وبقيت حلب كأنها حامر أجرب، وكان نائبها امللك املعظم تـوران شـاه بـن صـالح 

وكان عاقال حازما لكنه مل يوافقه الجـيش عـىل املصـالحة ولكـن ترسعـوا وكـان أمـر ،الدين

أرسل إىل أهل البلـد يقـول لهـم حـني قـدم هوالكو وقد كان السلطان .  قدرا مقدوراالـلـه

نحن إمنا جئنا لقتال امللك النارص بدمشق، ونحن نريد منكم أن تجعلوا بالقلعة : بجحافله

إن شـئتم قبلـتم شحنة، فإن كانت النرصة لنا فالبالد كلهـا يف حكمنـا، وإن كانـت علينـا فـ

فتعجـب مـن ضـعفهم . مالـك عنـدنا إال السـيف: فأجـابوه. الشحنة وإن شئتم أطلقتموه

 وملـا ، وقـدرهالـلــهوجوابهم بهذا فزحف حينئذ إليهم وأحاط بالبلد وكان ما كان بقضـاء 

فتحت حلب أرسل صاحب حامة مبفاتيحها إليه فاستناب عليها رجال من العجم يدعى أنه 

 . فخرب أسوارها كام فعل مبدينة حلب.خرسوشاه: يقال لهخالد بن الوليد من ذرية 

. ع أمري من كبار دولته يقال لـه كتبغـانوينوهو نازل عىل حلب جيشا مهوالكو وأرسل 

فوردوا دمشق يف آخر صفر، فأخذوها رسيعا من غري مامنعة وال مدافعة، بل تلقـاهم كبارهـا 

ألهـل البلـد، فقـرئ بامليـدان فرمان أمان هوالكو بالرحب والسعة، وقد كتب معهم السلطان 

األخرض ونودي به يف البلد، فأمن الناس عـىل وجـل أن يغـدروا كـام فعـل بأهـل حلـب هـذا 

 فنصـب املجـانيق عـىل القلعـة مـن ،والقلعة ممتنعة مستورة، ويف أعاليها املجانيق منصـوبة،

تحوها وخربـوا  فأجابهم متوليها يف آخر ذلك النهار للمصالحة فف،غربيها وخربوا حيطانا كثرية

 .إيل سبان:  وقتلوا املتوىل بها وسلموها إىل أمري منهم يقال له،كل بدنة فيها،

 معظام لدين النصارى فاجتمع بـه أسـاقفتهم و قسوسـهم الـلـهوكان لعنه 

فعظمهم جدا وزار كنائسهم، فصارت لهم دولـة و حولـة وصـولة بسـببه لعـنهم 

بهدايا وتحـف وقـدموا مـن هوالكو   تعاىل، وذهبت طائفة من النصارى إىلالـلـه

 عنده ومعهم أمان؛ فرمان من جهته، ودخلوا البلد من باب توماء ومعهم صليب 
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، منصوب يحملونه عىل رؤس الناس، وهم ينادون بشعارهم ويقولون ظهر الدين الصحيح

 .دين املسيح

ويذمون دين اإلسالم وأهله ومعهم أواين فيها خمـر ال ميـرون عـىل بـاب مسـجد إال 

رشوا عنده خمرا وقامقم مآلنة خمرا يرشون منها عـىل وجـوه النـاس، ويـأمرون كـل مـن 

يجتازون به يف واألسواق والطرقات أن يقوم لصـليبهم، ودخلـوا مـن درب الحجـر فوقفـوا 

لبيان، ورشـوا عنـده خمـرا وكـذلك عـىل بـاب مسـجد درب الحجـر عند رباط الشيخ أيب ا

الصغري والكبري واجتازوا يف السوق حتى وصـلوا إىل درب الريحـان أو قريـب منـه فتكـاثر 

ىل دكة دكان يف عطفه عليهم املسلمون، فردوهم إىل سوق كنيسة مريم، فوقف خطيبهم إ

 اإلسـالم وأهلـه فإنـا هلل وإنـا فذكر يف خطبته مدح دين النصارى وذم دين ،السوق هنالك

ثم ولجوا بعد ذلك إىل كنيسة مريم، وكانـت بعـد عـامرة ولكـن كـان هـذا . إليه راجعون

 .سبب خرابها وهلل الحمد

وذكر أنهم دخلوا إىل الجامع بخمـر، وكـان يف نيـتهم إن طالـت مـدة التتـار أن : قال

قع هذا يف البلد اجتمـع قضـاة وملا و. رشهمالـلـهيخربوا كثريا من املساجد وغريها، فكفى 

املسلمني والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة يشكون هـذا الحـال إىل متسـلمها إيـل سـبان، 

 .فأهينوا وطردوا وقدم كالم رؤساء النصارى عليهم، فإنا هلل وإنا إليه راجعون

وقد كان يف أول هذه السنة سلطان الشام النارص بن العزيز، قد أقام يف وطـأة بـرزه 

عه خلق كثري من الجيوش و األمراء وأبناء امللوك ليناجزوا التتار إن قدموا علـيهم وكـان وم

ممن معه األمري بيربس البندقداري يف جامعة من البحرية و الكلمة بني الجيـوش مختلفـة 

 . عز وجلالـلـهغري مؤتلفة، ملا يريده 

عة أخيه شقيقه امللـك الظـاهر وقد عزمت طائفة من األمراء عىل خلع امللك النارص وسجنه ومباي

عيل، فلام تنسم النارص ذلك هرب إىل القلعة املنصورة وتفرقت العساكر شذر مـذر وسـاق األمـري ركـن 

 إليـه واـسـتقدمه ك املظفـر قطـز امللـالـدين بيـربس البندقـداري يف أصـحابه إىل ناحيـة غـزة فاسـتدعاه 
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 . وعظم شأنه لديه وإمنا كان حتفه عىل يديه،عليه، وأقطعه قليوب، وأنزله بدار الوزارة

 :هـ658 رمضان 27وقعة عني جالوت 

واتفق وقوع هذا كله يف العرش األخري من رمضان من هذه السنة، فام مضت سـوى 

عىل التتار بعني جالوت وهلل الحمد، وذلـك ثالثة أيام حتى جاءت البشارة بنرصة املسلمني 

صاحب مرص ملا بلغه أن التتار قد فعلوا بالشام ما ذكرنا، وقـد نهبـوا امللك املظفر قطز أن 

ىل الديار املرصية وقد عزم امللـك البالد كلها حتى وصلوا إىل غزة وقد عزموا عىل الدخول إ

وكـان يف صـحبته امللـك املنصـور . النارص صاحب دمشق عىل الرحيل إىل مرص وليته فعل

صاحب حامة، وخلق من األمراء وأبناء امللوك، وقد وصـل إىل قطيـة، وتهيـأ امللـك املظفـر 

كتفا واحـدا  تقدم حتى نكون :وأرسل إليه يقول،للقائه وأرسل إليه وإىل املنصور مستحثني

 .عىل التتار

وما زال التتار وراء النارص حتى . . فكر راجعا،فتخيل من ذلك وخاف أن ينترص عليه

أخذوه وأرسوه عند بركة زيزاء وأرسلوه مع ولـده العزيـز وهـو صـغري وأخيـه إىل ملكهـم 

 .وهو نازل عىل حلب فكانوا يف أرسه حتى قتلهم يف السنة اآلتية، كام سنذكرهوالكو ه

واملقصود أن املظفر ملا بلغه ما كان من أمر التتار بالشام املحروسـة وأنهـم عـازمون 

عىل الدخول إىل الديار املرصية بعد متهيد مملكتهم بالشام بادرهم هـو قبـل أن يبـادروه 

 تعاىل وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه فخـرج بالعسـاكر املرصيـة ـهالـلوبرز إليهم أيده 

وقد اجتمعـت الكلمـة عليـه، حتـى انتهـى مبـن معـه مـن العسـاكر املنصـورة إىل الشـام 

واستيقظ له عسكر املغول وعلـيهم كتبغـانوين وكـان إذ ذاك يف البقـاع فاستشـار األرشف 

املظفر فأشاروا بعضـهم بأنـه ال قبـل صاحب حمص والقايض مجري الدين بن الزيك يف لقاء 

فأىب إال أن يناجزه رسيعا فصمدوا إليـه فكـان اجـتامعهم هوالكو له باملظفر حتى يستمد 

 عظـيام شـديدا عىل عني جالوت يوم الجمعة الخامس والعرشين من رمضان فاقتتلوا قتاال

 فكانت النرصة وهلل الحمد لإلسالم وأهله فهزمهم املسلمون هزمية هائلة وقتل كتبغـانوين 
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إن الذي قتل كتبغانوين األمري جـامل الـدين آقـوش الشـميس : وجامعة من بيته وقد قيل

 وقد قاتل امللـك املنصـور ،واتبعهم الجيش اإلسالمي يقتلونهم يف كل موضع ويف كل مأزق

ب حامة مع امللك املظفر يف هذه الوقعة قتـاال عظـيام وكـذلك األمـري فـارس الـدين صاح

العسكر وقد أرس من جامعة كتبغانوين امللـك السـعيد بـن أقطاي املستعرب، وكان أتابك 

العزيز بن العادل فأمر املظفر برضب عنقـه واسـتأمن األرشف صـاحب حمـص وكـان مـع 

نائبا عىل الشام كله فأمنه امللك املظفر ورد إليه حمـص وكـذلك هوالكو  وقد جعله التتار،

مهنا رد حامة إىل املنصور وزاده املعرة وغريها وأطلق سلمية لألمري رشف الدين عيىس بن 

أمري العرب، واتبع األمري ركن الدين بيـربس البندقـداري وجامعـة مـن الشـجعان بن مانع 

التتار يقتلونهم يف كل مكان، إىل أن وصلوا خلفهم إىل حلـب وهـرب مـن بدمشـق مـنهم 

جـاءت وكان هروبهم منها يوم األحد السابع والعرشين من رمضان صـبيحة الـنرص الـذي 

فيه البشارة بالنرصة عىل عني جـالوت فتـبعهم املسـلمون مـن دمشـق يقتلـون ويـأرسون 

وينهبون األموال فيهم، و يستفكون األسارى من أيديهم قهرا وهلل الحمد واملنن عىل جـربه 

 .اإلسالم ومعاملته إياهم بلطفة الحسن

ة وفـرح املؤمنـون وجاءت بذلك البشارة السارة فجاوبتها البشائر من القلعة املنصور

 الـلــه اإلسـالم وأهلـه تأييـدا، وكبـت أعـداء الـلــه وأيـد ، فرحـا شـديداالـلـهيومئذ برص 

 دينـه ونبيـه ولـو الـلــه وهم كارهون ونرص الـلـهالنصارى واليهود واملنافقون وظهر دين 

فتبادر عند ذلك املسلمون إىل كنيسة النصـارى التـي خـرج منهـا الصـليب  .كره الكافرون

 الـلــهانتهبوا ما فيها وأحرقوها وألقوا النار فيام حولها فاحرتق دور كثرية للنصارى ومـأل ف

بيوتهم و قبورهم نارا وأحرق بعض كنيسة اليعاقبة وهمت طائفـة بنهـب اليهـود، فقيـل 

وقتلت العامة . إنهم مل يكن منهم فيام ظهر من الطغيان كام كان عىل عبدة الصلبان: لهم

الفخـر محمـد : شيخا رافضيا كان مصانعا للتتار عىل أموال الناس يقال لهيف وسط الجامع 

كان خبيث الطوية مرشقيـا ماملئـا لهـم عـىل أمـوال املسـلمني قبحـه . بن يوسف الكنجي

 .وقتلوا جامعة مثله من املنافقني املاملئني عىل املسلمني، تعاىلالـلـه
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 ُفُقطع دابر الَقوم الذين ظلموا َ َّ َْ َ ِ ِ ْ ُ ِ َ َ ِ َ والحمد هلل رب العالمني َ ِ َ ْ َْ ِّ َ ِ َّ ِ ُ ْ َ َ 45:األنعام. 

عساكر التتار بعني جالوت ساق وراءهم ودخـل دمشـق امللك املظفر قطز وملا كرس 

دعـاء كثـريا وأقـر صـاحب حمـص يف أبهة عظيمة، وفرح الناس به فرحا شديدا ودعوا لـه 

امللك األرشف عىل بلده وكذلك املنصور صاحب حامه واسرتد حلب أيضا من أيـدي التتـار 

وعاد الحق إىل نصابه ومهد القواعد وكان قد أرسـل بـني يديـه األمـري ركـن الـدين بيـربس 

جهم البندقداري ليطرد التتار ويتسلم مدينة حلب ووعده بنيابتها فلام طردهم عنها وأخر

منها وتسلمها املسلمون استناب عليها غريه وهو عالء الـدين ابـن صـاحب املوصـل وكـان 

 .رسيعا، وهلل األمرامللك املظفر قطز ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهام واقتضت قتل 

 :الظاهر وهو األسد الضاري بيربس البندقداريذكر سلطنة امللك 

ملا عاد بالعساكر قاصدا الديار املرصيـة فوصـل امللك املظفر قطز وذلك أن السلطان 

 كثـري ،نالك وقد كان رجال صالحاإىل ما بني الغرايب و الصالحية، عدا عليه األمراء، فقتلوه ه

الصالة يف الجامعة وال يتعاطى الرشاب وال شيئا مام يتعاطاه امللوك، وكانت مدة ملكه من 

حني عزل ابن أستاذه املنصور عيل بـن املعـز الـرتكامين إىل هـذه املـدة، وهـي أواخـر ذي 

 . وجزاه عن اإلسالم وأهله خرياالـلـهالقعدة نحوا من سنة رحمه 

األمري ركن الدين بيربس البندقداري قد اتفق مع جامعة من األمراء عـىل قتلـه وكان 

 فاتفقـت كلمـتهم عـىل أن بـايعوا .وألقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حتى أجهزوا عليـه

األمري ركن الدين بيربس البندقـداري ومل يكـن مـن أكـابر املقـدمني فـيهم ولكـن أرادوا أن 

 فجلس عىل رسير اململكـة وجلـس عـىل كرسـيها وحكـم يجربوا فيه ولقبوه امللك الظاهر

 للناس لشـدة احتيـاجهم إليـه يف هـذا الـلـهفعدل وقطع ووصل وكان شهام شجاعا أقامه 

 ثم رشع يف مسك من يرى يف نفسه رئاسة من أكابر األمـراء .الوقت الشديد واألمر العسري

 . عىل كل يشء شهيدالـلـهحتى مهد امللك كام يريد و
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 السلطان هوالكو قان ملا بلغه مـا جـرى عـىل جيشـه بعـني جـالوت أرسـل وقد كان

جامعة كثرية من جيشه إىل بالد الشام ليستعيدوه من أيدي جـيش اإلسـالم فحيـل بيـنهم 

وبني ما يشتهون ورجعـوا إليـه خـائبني خـارسين وذلـك أنـه نهـض إلـيهم الهزبـر الكـارس 

م إىل دمشـق وأرسـل الجيـوش مـن كـل والسيف الباتر السلطان امللك املؤيد الظاهر فقد

جانب لحفظ الثغور واملعاقل باألسلحة التامة والجحافل فلم يقدر التتار عىل الـدنو إليـه، 

وال القدوم عليه فعند ذلك نكصت شياطينهم عىل أعقابهم وكـرت راجعـة القهقـرى عـىل 

اة الـدنيا أذنابها والحمد هلل الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات وتكمـل املرسات يف هـذه الحيـ

  .وبعد املامت

  : هـ660ويف سنة 

ويف ذي الحجة قدمت وفود كثرية من التتار عىل امللك الظـاهر مسـتأمنني فـأكرمهم 

وأحسن إليهم وأقطعهـم إقطاعـات حسـنة وكـذلك فعـل بـأوالد صـاحب املوصـل ورتـب 

 .إلخوانهم رواتب كافية

طائفة من جنـده نحـو عرشة آالف فحـارصوا املوصـل هوالكو ويف هذه السنة أرسل 

 .ونصبوا عليها أربعة وعرشين منجنيقا وضاقت بها األقوات

وفيها وقع الخلف بني هوالكو وبني السلطان بركة ابن عمه وأرسل إليه بركة يطلـب 

 فقتل رسـله فاشـتد غضـب بركـة ، ما جرت به عادتهممنه نصيبا مام فتحه من البالد عىل

 .هوالكو وكاتب الظاهر ليتفقا عىل 

 :هـ661ويف سنة 

هوالكـو وفيها التقى بركة خان و هوالكو ومع كل واحد جيوش كثرية، فاقتتلوا فهزم 

هزمية فظيعة وقتل أكرث أصحابه وغرق أكرث من بقـي، وهـرب هـو يف رشذمـة قليلـة مـن 

يعـز عـيل أن يقتـل املغـول : وملا نظر بركة خان إىل كرثة القتىل قـال. أصحابه، وهلل الحمد

ثم أغار بركه خان عىل بـالد ! فيمن غري سنة جنكزخان؟بعضهم بعضا، ولكن كيف الحيلة 

 .القسطنطينية فصانعه صاحبها، وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إىل بركة وتحفا كثرية هائلة
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 :هـ662ويف سنة 

وفيها قدمت رسل امللك بركـة خـان إىل امللـك الظـاهر، ومعهـم األرشف بـن شـهاب 

مـا فيـه رسور لإلسـالم وأهلـه مـام حـل غازي بن العادل، ومعهم من الكتب واملشافهات 

 .بهوالكو وأهله

خـان، فنظـر يف هوالكو وفيها قدم نصري الدين الطويس إىل بغداد من جهة السلطان 

وحولهـا إىل الرصـد الـذي بنـاه األوقاف وأحوال البلد وأخذ كتبا كثرية من سـائر املـدارس، 

 .مبراغة، ثم انحدر إىل واسط والبرصة

وفيها استحرض امللك هوالكو خان ملك التتـار الـزين الحـافظي، وهـو سـليامن ابـن 

وقد . قد ثبت عندي خيانتك: املؤيد بن عامر العقرباين املعروف بالزين الحافظي وقال له

دمشق وغريها ماأل عىل املسـلمني وآذاهـم، ودل هوالكو كان هذا املغرت ملا قدم التتار مع 

  عليه بأنواع العقوبات و املثالت ؛الـلـهعىل عوراتهم، حتى سلطهم 

  ًوكَذلك نويلِّ بعض الظالمني بعضا َْ َْ َ ََ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ ظاملا سـلط عليـه، فـإن  ويف الجملة من أعان

 العافيـة مـن الـلــه ينتقم من الظامل بالظامل، ثم ينتقم مـن الظـاملني جميعـا، نسـأل الـلـه

  .انتقامه وغضبه وعقابه ورش عباده

 :هـ663ويف سنة  

فيها جهز السلطان امللك الظاهر عسكرا جام كثيفـا إىل ناحيـة الفـرات لطـرد التتـار 

بالعساكر الظاهرية قد أقبلـت تولـوا عـىل أعقـابهم منهـزمني، النازلني بالبرية، فلام سمعوا 

والحمد هلل رب العاملني، فطابت تلك الناحية وأمنت تلك املعاملة، وقد كانت قبل ذلـك ال 

 .تسكن من كرثة الفساد بها والخوف، فعمرت وأمنت وهلل الحمد

 :ويف هذه السنة هلك هوالكو خان بن تويل خان بن جنكيزخان

 بن ملك التتار بن ملك التتار، وهو والـد ملـوكهم،  وقـد كـان ملك التتار

ملكا جبارا عنيدا قتل من املسلمني رشقا وغربـا مـاال يعلـم عـددهم إال الـذي 

 ، ال يتقيـد بـدين مـن الـلـهخلقهم، وسيجازيه عىل ذلك رش الجزاء، كان لعنه 
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نصـارى، وكـان، لعنـه األديان، وإمنا كانت زوجته ظفر خاتون قد تنرصت، وكانت تفضـل ال

، يرتامى عىل محبة املعقوالت، وال يتصور منها شيئا، وكان أهلها من أفـراخ الفالسـفة الـلـه

عنده لهم وجاهة ومكانة، وإمنا كانت همته يف تدبري مملكتـه ومتلـك الـبالد شـيئا فشـيئا، 

، ال رحمـه يف سنة ثالث وستني، ودفن يف مدينة تال:  يف هذه السنة، وقيلالـلـهحتى أباده 

 . وهو حسبنا ونعم الوكيلالـلـه

 .وممن تويف فيها من األعيان

 :السلطان بركة خان بن تويل بن جنكزخان بن خاقان

صالحني، ومن وقد أسلم بركة خان هذا، وكان يحب العلامء والهوالكو، وهو ابن عم 

أكرب حسناته كرسه لهوالكو وتفريقه جنوده، وكان يناصح امللك الظـاهر ويعظمـه ويكـرم 

رسله إليه، ويطلق لهم شيئا كثريا، وقد قام يف امللك بعده بعض أهل بيتـه، وهـو منكـومتر 

 .أهـ. بن طغان بن باتو بن تويل بن جنكزخان، وكان عىل طريقته ومنواله، وهلل الحمد

 ). تعاىلالـلـهلنقل امللخص عن ابن كثري الدمشقي رحمه انتهى ا(

وعظم البالء بهم يف مرشق بـالد ، إذ تتابعت غاراتهم، ومل تنته متاما مصيبة التتار بذلك

وارتـدوا ، إىل أن انترص املسلمون عليهم، أحفاده،،وإىل بالد الشام يف زمن تيمورلنك، املسلمني

أقاموا ماملك ترتية وسط آسيا وامتدت فتوحـاتهم حتـى و، إىل بالدهم وقد فشا اإلسالم فيهم

 الـلــهوهكذا فتحوا البالد باإلسـالم بعـد أن فـتحهم ديـن ، شملت معظم شامل ورشق آسيا

  .يف ظاهرة تاريخية فريدة حيث اتبع الغالب دين املغلوبني، وغزا قلوبهم

وإىل قيـام تعليقات ومالحظات رسيعة عىل مسار التاريخ اإلسـالمي منـذ بنـي أميـة 

 :الدولة العثامنية

إن املتتبع ملسار تاريخ الدول واملاملك اإلسالمية  وقد قدمنا نبذة مخترصة 

مـن ، ومثل هـذا املسـلك، وهي أن مثل هذا املسار، يخرج بنتيجة واضحة، عنها

 مـا كـان لـه مبوجـب السـنن . .ومن الرعية ثالثا، ومن علامئهم ثانيا، الحكام أوال
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ورصاع البقـاء بـني ، وكذلك العقلية واملنطقية و بحكـم سـنن السياسـة، ريةالرشعية والقد

 .. إال أن يسفر ذلك الحال عن النتيجة التي أسفر عنها،..القوى

 وخاصـة تلـك .يخىش عىل من يقـرأ التـاريخ والسـيام امللخصـات املـوجزة لـه، ولكن

 يخىش عىل القـارئ .قنيوتالميذ املسترش، املعارصة التي كتبت بأيدي العلامنيني املعارصين

،  فيظن أن كل ملوك وأمراء املسلمني.أن يخرج بصورة شوهاء عن تاريخنا اإلسالمي املجيد

منرصفـني إىل ، الهـني بالقيـان والجـواري، فسـاقا عـابثني، كانوا ظلمة طاغني ال خـري فـيهم

 .! . منه وما حرمالـلـهو ما أحل الـلـهوإىل ، املجون

قاعـدين عـن األمـر ، سلمني كانوا مقرصيـن يف أداء أمـانتهموأن كل أو جل علامء امل

 ..!  األمراء ينتظرون املنح والعطايامصطفني عىل أبواب، والنهي والجهاد

فـسـقة ـعـىل دـيـن .. ويـظـن أن معـظـم الرعاـيـا ـكـانوا منغمـسـني يف التـيـه واالنـحـالل

 ..ـهالـل منكرا وال يدافعون يف سبيل ال يعرفون معروفا وال ينكرون. .ملوكهم

وإن كان مـا روينـا ملخصـا عـن ، ومثل هذا االستنتاج مغاير لحقيقة تفاصيل الواقع

النتيجة السـوداء التـي آلـت ، وأكرب شاهد عىل صحة ذلك، كتب التاريخ صحيح يف مجمله

وهي الجذور التاريخية ملا نعاين منه اليـوم مـن . .إليها أحوال األمة يف نهاية ذلك االنحالل

 .باليا مخزية

أو يف كتـب ،  يجب أن ينتبه إليه من يقرأ التاريخ اإلسالمي يف الكتـب املعـارصةومام

 أن معظم هذه الكتابـات قـد .املناهج الدراسية املعتمدة يف معظم أو كافة بالد املسلمني

 وقـد .خطتها أقالم علامنية من تالميذ املسـترشقني أو الـذين تربـوا ودرسـوا عـىل أيـديهم

تمـد التزويـر والـدس مـن أجـل النيـل مـن تاريخنـا املجيـد نهجت هذه الكتـب نهجـا يع

 ولتشويه تاريخ جهاد أجدادنا العظام ون مختلف مكونات النسيج .وإلضعاف صلتنا برتاثنا

 . ولإللقاء بذور الفتنة بني تلك املكونات.العرقي ألمم اإلسالم عربا وغري عرب
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،  الكتـاب القوميـون العـربوأذكر مام درسنا يف الراحل الدراسية املختلفة مام كتبـه

 أذكـر  كام. مام يضيق املجال هنا عن نقل شواهده،كميات هائلة من ذلك الدس والتزوير

منهـا أن الـذين وضـعوا ، درسنا يف مناهجنـا غرائـب كثـريةعىل سبيل املثال عىل ذلك مام 

 النبوية  وتشمل الدولة-الدولة العربية(املناهج قد قسموا تاريخنا اإلسالمي إىل ما أسموه 

الدولـة (ثـم ) - وتشـمل صـدر الـعرص العبـايس -الدولة الفارسـية(ثم ) -ودولة بني أمية 

 كـام صـنفوا .ثم تاريخ بعـض املاملـك املسـتقلة) - وتشمل باقي العرص العبايس –الرتكية 

 كـام عرضـوا الفـتح اإلسـالمي ).اإلحتالل العثامين للبالد العربية(الدولة العثامنية عىل أنها 

الدولة النبوية وما تالها عىل أنـه اسـتدراج سـيايس ولـيس كـام حقيقتـه مـنهج ديـن منذ 

 كام درسـنا مـن تـاريخ أوربـا .وتكليف رشعي لنرش الدين العاملي وآخر الرساالت  للعاملني

هذا ناهيك عن إبراز تـاريخ الزنادقـة واملـارقني مـن ،..مثل أو أكرث مام درسونا عن تاريخنا

سفة والعلـامء الضـالني ومشـاهري شـعراء املجـون والخمـر واالنحـالل امللوك والثوار والفال

ومن األعالم أمثال الفارايب وابن سـينا وأبـو العـالء ، وإشهارهم كالقرامطة والزنج  ورجالهم

و األصفهاين الزنـديق واضـع كتـاب األغـاين املـيلء . ).قبل توبته(املعري وبشار وأبو نواس 

وغـري ذلـك . .اء وما حوى من قصـص املجـون املوضـوعةباألكاذيب والدس عىل سري الخلف

فحـدث وال حـرج .. وأما التزوير املتعمد بسبب الهوية القوميـة للجامعـة وعلامنيتهـا.كثري

يف مخطـط .عن العبث الرخص بتاريخ املسـلمني وحضـارتهم وتقيـيم منـاهجهم ورجـالهم

 .مدروس للغزو الفكري ليس هنا مجل تناوله

رب األفكار التي تشـنها علينـا الحمـالت الصـليبية األمريكيـة وأما اليوم ويف ظالل ح

  فقـد )منظمـة اليونسـكو واألمـم املتحـدة(وتنفيـذ  .) .أوباما و هيالري كلينتون(بقيادة 

ذهبت الطامة يف إعادة تزوير املزور من تـاريخ املسـلمني إىل مجـاالت تهـدف إىل إخـراج 

ولـذلك يجـب االنتبـاه إىل مصـادر ..يـااملسلمني من دينهم كليا وسلخهم مـن تـاريخهم كل

 .التاريخ والتمحيص يف هوية كاتبيها ومن وراءهم
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ولكن وحتى تكون الصورة متكاملة وصحيحة وشاملة فيام لخصت آنفا من تاريخنـا 

يجب أن نذكر أيضا الوجوه املرشقـة للحضـارة والتـاريخ اإلسـالمي الـذي تركـت ، اإلسالمي

  .ةخرياته بصامتها عىل جبني البرشي

تـفرس لنـا أسـباب القـوة ، وبذلك نفهم منطق السنن املخترص يف قواعد وسنن ثابتة

وأسباب الضعف وتسلط األعداء والهزائم املنكرة التي مرت وما تزال ، واالنتصارات الكثرية

 : من قبيل ما قال تعاىل.علينا

  يا أيها الذين آمنوا إن تنرصوا ُ ُ ْ َُ ْ ِ َ َ ِ َّ َ ُّ ْ ينرصكُمالـلـهََ ُْ ْ ْ ويثبت أقدامكم َ ُ َ َ ْْ َ ِّ َ ُ َ  )7:محمد(. 

 :وكام قال عز من قائل

  أولام أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىنَّ هذا قْل هو مـن عنـد أنُفسـكم ْ ْ ْ ْ َُّ ُِ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َ ُ َُ َ ُ َُ ُ ْْ َ ََ ْ ْ َْ َ َْ ٌ ُ َ َ

َّإن  ٌ عَىل كُلِّ يشء قدير الـلـهِ ِ َ ٍ ْ َ َ) 165:آل عمران(.   

ِ ومن أعرض عن ذكْري فإن له معيَشـة ضـنكا ونـحرشه يـوم القيامـة  :وقوله تعاىل ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ ْ َ َ َُ ُ ُ َ َْ َ ً ْ ً ُ َّ ِ َ ِ ْ َْ َْ َ

َأعمى ْ ًقال رب لم حرشتني أعمى وقـد كُنـت بصـريا* َ ِ َ َُ ْْ َ ََ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َِ ِّ َقـال كَـذلك أتتـك آياتنـا فنسـيتها *  َ َ ِْ َ ََ ُ ََ َ َ ََ ِ َ َ

َوكَذلك اليوم تنىس  ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ )126-124: طـه (. 

املبينـة املفصـلة يف .. من السنن والقوانني الربانيـة الكثـريةالـلـه وغري ذلك يف كتاب 

 :ومن ذلك قوله،  عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهسنة رسول 

 : أن تدركوهنالـلـه خمس خصال أعوذ ب:يا معرش املهاجرين (

 واألوجـاع التـي مل ما ظهرت الفاحشة يف قوم قط حتى أعلنوا بهـا إال ابتلـوا بـالطواعني -

 .تكن يف أسالفهم الذين مضوا

 .وما نقص قوم املكيال إال ابتلو ا بالسنني وشدة املؤونة وجور السلطان -

 .وما منع قوم زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السامء  ولوال البهائم مل ميطروا -

 .يف أيديهم عليهم عدوا من غريهم فأخذوا بعض ما الـلـهوال خفر قوم العهد إال سلط  -

 ). يف كتابه إال جعل بأسهم بينهم شديداالـلـهوما مل تعمل أمئتهم مبا أنزل  -
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وليس هنا مجال استقصاء تلك الشواهد وما تزخر به من القواعـد والسـنن يف فهـم 

 .مسار التاريخ وقيام املاملك وزوالها

تحـرك  ون.فعلينا حتى نفهم هذه السنن من أن أجـل أن نحرتمهـا ونعمـل بأحسـنها

 .عىل بصرية من هدي ربنا

أن يفهـم قولـه ،  واتخذ أوامره ظهرياالـلـهويف النهاية عىل كل من نكص عن رشيعة 

  : ورسله وأدركتهم العقوبةالـلـهتعاىل لبني إرسائيل ملا عصوا 

إن أحسنتم أحسنتم َألنُفسكم وإن أسأتم فلها َ َ َ ْ ْ ْ ُْ ْ َ َ ْ َ َْ َ َْ ِْ َِ ُ ِ ْ َ ُ ُْ ْ..إىل قولـه تعـاىل :  ْعىس ربكـم َُ ُّ َ َ

ًأن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكـافرين حصـريا ِ َ َ َ ََ ِ ُِ َ ُْ ِْ َ ْ َّْ ََ َ َ َ ََ ْ ُْ ُ ْ ِْ َ ْ َ  )الـلــهفلـيس بـني  .)8:اإلرساء 

َ وجـزاء سـيئة سـيئة مثلهـا  : العظـيمالـلــهوصـدق ، وأحد من خلقه نسب وال صهر َ َُ ْ ِ ٌ ِّ َِّ َ ٍَ ُ َ َ 

 .)40: الشورى(

لتـي يجـب أن نـذكر بهـا ونأخـذها بعـني االعتبـار ونحـن نـدرس وأهم املالحظات ا

  :تاريخنا املجيد النقاط التالية

كانت هي املرجع املحرتم مـن كـل طبقـات الحـاكمني ،  تبارك وتعاىلالـلـهأن رشيعة : أوال

 وكانـت هـي . وكانت هي الحـاكم علـيهم جميعـا. يف كل تلك املاملك واملجتمعات.واملحكومني

فمن ،  فإذا ما حاد عنها حاكم أو محكوم.ومصدر جميع قوانينه التفصيلية.  األعىلدستور الدولة

 يعرفون أنهم - حكاما ومحكومني –الذي كان أصحابه ، باب الفسوق والعصيان والزلل والتقصري

 عىل وجه الترشيع والحكم بغري مـا الـلـه ومل يدخل التبديل والتغيري عىل رشع .مقرصون آمثون

أو للشـعور بإمكانيـة ، أوجودا ألحكامهـا،  أو تفضيال لغريها عليهاالـلـهزهدا برشيعة ، الـلـهأنزل 

يف الربـع األخـري مـن الدولـة العثامنيـة كـام سـرنى يف ، إال متـأخرا، املفاضلة بينهـا وبـني غريهـا

 أو ما حصل من بعض املاملك املستقلة التي قامـت أصـال عـىل املـروق عـن .استعراض تاريخها

 ،تـي قامـت يف املغـرب ومرص ثـم الشـام كام كان مـن الدولـة العبيديـة الفاطميـة الـهالـلدين 

 ز وقـد حكـم ،وتأسست أساسا عىل الزندقة والسـحر والفلسـفة والشـعوذة واملـذاهب الباطلـة
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 وكذلك مـا حصـل مـن بعـض ملـوك .علامؤنا من أمئة عرصها  بكفرها ومروقها من الدين

تحاكموا لرشيعة رئيسهم جنكيزخان التي تركها لهم مدونة يف و، التتار الذين ادعوا اإلسالم

فهـي . .وقد مـر التعريـف بهمثـا تيمـور لنـك وأحفـاده ، )الياسق(أو ) الياسا(ما عرف بـ 

ولكنهـا مل تخـرج ، ليست شاهدا عىل ما نحن بصدده من املاملك التي اعتورهـا اإلنحـراف

إىل املـروق والكفـر  ، ف الظلم والفسـقفلم يجاوز اإلنحرا، الـلـهعن أصل اإلحتكام لرشع 

  قد نالت عقابها - بحكامها ومحكوميها - وإن كانت تلك املاملك والدول.كام حصل الحقا

 .بقدر ظلمها وفسوقها وعصيانها، القدري املحتوم بحكم السنن

، وحتى أشـدهم فسـادا،  أن الغالبية العظمى ألولئك امللوك واألمراء املنحرفني :ثانيا

 . كـانوا مجاهـدين ألعـداء اإلسـالم مـن الكفـار دفعـا وطلبـا،.. ورصاعا عىل امللكوفسوقا

وقـد مـر معنـا يف االسـتعراض ، وخاصة يف الدفع عن أرايض املسلمني وأنفسهم وحرماتهم

وكـذلك مـن بنـي ، وقد رأينا هذا من الطغاة الفاسـدين مـن بنـي أميـة. .شواهد عديدة

، - رغـم كـونهم مـن الشـيعة- فالحمـدانيون .تقلةوصوال إىل ملوك املاملك املسـ، العباس

 ،.. الـروم وأبلـوا بـالءا حسـناكـانوا ممـن جاهـد، ورغم ما ابتلوا بـه مـن البـدع واملظـامل

وقفـوا ، السالجقة األتراك رغم ظلمهم وبطشهم وعدوانهم عـىل الخلفـاء وعـىل الرعيـةو

الزنكيـون وملكهـم واألتابكـة ، وكـان لهـم املشـاهد العظيمـة، سدا منيعا يف وجـه الـروم

ثم األيوبيون  ومؤسـس دولـتهم املجاهـد النـارص صـالح .. الـلـهالصالح نور الدين رحمه 

و حتى بيربس اململويك  الذي قتل أمري املسلمني إثر النرص األكرب يف ، وغريهم..الدين كذلك

 مل  إال أنـه،.. و كان بعد ذلك ظلومـا غشـوما جبـارا.من أجل امللك واإلمارة) عني جالوت(

، جاهد فيها الـروم و التتـار وهـم بنـو عمـه، ينزل عن صهوة جواده سبعا وعرشين عاما

 ثم توىل املامليك ممن خلفه املهمة حتـى .وجاهد الصليبيني حتى أجالهم من أكرث البالد

ويني وملـكـم الـصـالح محـمـود  وـقـل مـثـل ذـلـك ـعـن ـبـاقي املامـلـك ـمـن الغزـنـ،..أنجزوـهـا

 و الغوريني واملغول املسلمني يف .. )ألب أرسالن(هم املجاهد و السالجقة وسلطان..سبكتكني
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 إىل ، وعن ماملك شامل أفريقيا من األغالبـة الفـاتحني املجاهـدين يف تـونس،..آسيا والهند

 ...إىل حيث قامت لإلسالم مملكة...املرابطني واملوحدين يف املغرب

 أفـراد مـن املتـأخرين مـن والعاملة للعدو إال، ومل يخرج إىل خندق القعود والخيانة

، الذي حالف الصـليبيني)  الصالح إسامعيل األيويب(كام كان من امللك الطالح ، تلك املاملك

وأكـرثهم ..ممن سجل التاريخ لعناته عليهم، وغريهم..)ملوك الطوائف يف األندلس(وبعض 

 وعـدت فعلـتهم منكـرة مـن الحكـام .خلع من قبل أرستـه أو ممـن جـاوره مـن املاملـك

 ..والعلامء والرعايا يف ذلك الزمان

، كـانوا إمـا مـن أهـل العـزائم،  أن معظم علامء املسـلمني املرمـوقني املشـاهري:ثالثا

 وقـد سـجل ،..مـروهم بـاملعروف ونهـوهم عـن املنكـروأ، فاحتسبوا عىل امللـوك واألمـراء

وحتى ، ميةمنذ ظهر امللك يف بني أ، وأحرف النور، التاريخ قصصا رائعة تكتب مباء الذهب

 وإمـا مل يكونـوا مـن .وقامئة أسامء هؤالء السلف الصالح طويلة تزخر باملـآثر..زمن قريب

واعتزـلـوا مـسـائل الحـكـام وتفرـغـوا للعـلـم ، ـفـاعتزلوا القـصـور وـمـن فيـهـا، أـهـل الـعـزائم

،  ومل يشذ عن ذلك من العلامء املرموقني،..ومل يتمرغوا يف أوحال النفاق للسالطني..والزهد

 ،..أو أوباش من املنسوبني لعامل العلم والعلامء، شاب من املتساقطني يف أوحال الدنياإال أو

كـام يف زماننـا هـذا إال يف ، الـلــهومل نبتىل بفساد العلامء عامة إال قليال جدا ممـن عصـم 

والسـيام يف األزمـات ،  كام كان العلامء قدوة يف الجهاد.أوقات متأخرة من تاريخنا الطويل

فكانوا يخرجون للغزو دفعا وطلبا مـع أمئـة املسـلمني بـرهم و فـاجرهم ،  الكربىوالنوازل

، وتتـدىل الكـروش،  وذلـك قبـل أن يظلنـا زمـان الدشـوش.ضد أعداء املسلمني من الكفـار

 .  .وتسعى كرام العامئم واللحى خلف القروش و الحشوش

 ،..ن عرفـوا بالبـأس والقسـوةمم،  أن غالبية فساق األمراء وطغاتهم وحتى الجبارين منهم:رابعا

 اتعظـوا ،..واآلمـرين بـاملعروف النـاهني عـن املنكـر، ُكانوا إذا وعظوا من قبل العلامء وأهـل الحسـبة

  فقـد .حتـى وإن عـادوا إىل قبـيح أعاملهـم،  ورجعوا عن مظلمـة أو زلـة،ورمبا تأثروا وبكوا، وخشعوا

   احرتامـا –تـى ممـن وقفـوا لهـم باملرصـاد  ح- وللعلـامء الصـادقني .كان للدين عىل أنفسهم سـلطانا
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، ورصاعهم عىل امللـك، رغم طغيانهم وفسوقهم،  وقد جمعوا إىل هذه املزية الخرية.وهيبة

ـالهم ـذلك ـحـب الـخـري،..ومـظ ـوا ـل ـان،  جمـع ـرب ، والـصـدقات واإلحـس ـف وـجـوه اـل ومختـل

وأوقفـوا ، ايـاو التك،  فبنـوا املسـاجد،..و ألصـالة يف معـدنهم، ليكفـروا عـن غـيهم..والخري

 .الـلـهوحكمهم أساسا برشيعة ، إضافة إىل جهادهم...األوقاف يف مختلف وجوه الخري

 ،..أن غالبية الرعايا من املسـلمني كـانوا عـىل أصـل الصـالح واحـرتام الـدين :خامسا

 مام شجع العلامء عىل النهـوض يف . مآزرين لهم يف مواقفهم.وكانوا تبعا للعلامء الصالحني

 وقد اختلط الخـري والرش ،.. وكانوا يخرجون للجهاد والنفري وثغور الرباط.ألحيانكثري من ا

 ولكن مل تكن تصل األمور إىل ما فشا يف األزمنة املتأخرة من وجـوه ،..يف تلك العصور كثريا

 . السالمةالـلـه ونسال ،..مجاهرة العوام بألوان الكفر والفسوق والعصيان

مل ، وأن راية اإلسالم والصالح والعزة، ع عرب تاريخنا ذاك أن الخري مل يكن ينقط:سادسا

واملكونات املتعددة لنسيج األمة من عـرب وعجـم وتـرك ، تزل تتنقل بني األيادي املختلفة

كان ينهض ، وأنه كلام ضعف اإلسالم يف مكان.إلخ..وفرس وبربر ومغول وأفارقة وغري ذلك 

امنية التي حفظـت رمزيـة الخالفـة الجامعـة وكان آخر الشواهد قيام الدولة العث..يف آخر

 . بغريهمالـلـهفاستبدلهم ،  بعد أن توىل من سبقهم،..للمسلمني

أن طائفـة ،  عليـه وسـلمالـلــه أن معجزة الرسـول الخالـدة يف إخبـاره صـىل :سابعا

 :  مل تزل ولن تزال قامئةالـلـهمجاهدة يف سبيل 

أنـه ،  عليـه وسـلمالـلــه النبي صىل  عنه  يرفعه إىلالـلـهفعن جابر بن سمرة ريض 

 :قال 

  رواه )لن يربح هذا الدين قامئا يقاتل عليه عصابة من املسلمني حتى تقوم الساعة(

 بـه خـريا يفقهـه يف الـدين و ال تـزال الـلــهمن يـرد (  : وعن معاوية  يرفعه أيضا.مسلم 

 رواه ) يـوم القيامـةعصابة من املسلمني يقاتلون عىل الحق ظاهرين عىل من نـاوأهم إىل

  .مسلم
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 ال ،ال تقوم الساعة إال وطائفة من أمتي ظاهرون عـىل النـاس( :و يف رواية عنه أيضا

 .ابن ماجة  رواه )يبالون من خذلهم و ال من نرصهم

طائفة الجهاد والدفع هذه قامئـة تجاهـد ، وهكذا بقيت وما زالت الطائفة املنصورة

 .ذا وهلل الحمد واملنة وحتى إىل يومنا ه.عىل مر العصور

 يوفقنـا الـلــهلعـل ،  وشواهد ما أسلفت من املالحظات يف كتب التاريخ كثرية جـدا

وكنت أود أن أنقـل ، لذكر طرف منها يف كتاب منفصل عن تاريخنا املجيد ونوادره الرائعة

ثـم عـدلت عـن ذلـك خشـية أن يطـول بنـا املقـام عـن ، أطرافا من ذلك هنا مام جمعته

 .ه املوسوعة هذه النبذة التاريخية يف سياق هذاملقصد من

 :وبالخالصة

ء واملحكـومني عـىل يف  الحكام والعلـام) مورثات الصالح الكامنة يف األمة(فقد أدت  

 مام مـد يف عمـر ،..إىل استمرار الخري ينازع وجوه الرش والفساد يف األمة.. مر تلك العصور

تحطمت عىل صخور دول اإلسالم الصـامدة كـل ولقد ، ..حضارتها ألكرث من ثالثة عرش قرنا

وبقـي املسـلمون ، وبقـي اإلسـالم شـامخا. .الهجامت العاتية التي تكرست موجاتها عليهـا

 وكانت كل دولة ومملكة وأمة تالقي مصريها مبوجب السنن القدرية بقدر مالديها ،..أعزاء

 ..من صالح وفساد

وبدأت الغالبية من جموع األمة ، ينإىل أن استهلت العقود األخرية منذ القرن العرش

ونجحـت مـؤامرات العـدو يف سـلخهم عـن . .تنسلخ عن رشيعـة ربهـا..حكاما ومحكومني

فبـدأ يحـل بنـا مـا نشـاهد اليـوم   . .الـلــهاعتقادا وتطبيقا إال يف األقلية ممن رحم ، دينهم

ألمـة بأبنائهـا حيـث أصـبح الغـزاة يقـاتلون ا، من االنهيار الذي مل يشهد له تاريخنا مثـيال

ن شـاء وهذا ما سنفصل أسـبابه وشـواهده يف الفصـول القادمـة إ.. إليها)إسام(واملنتسبني 

 وعسانا نكون منهم إن شـاء ، عساها تنفع الطائفة املنصورة، ونبحث عن الحلول له.الـلـه

  .الـلـه
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 ...عود عىل بدء

استعرضـنا أهـم بعد أن  ،ونستأنف من حيث وصلنا يف استعراض موجز عن تاريخنا

الغارات التي تعرض لها عاملنا اإلسالمي يف تاريخنا القديم وهي الحمالت الصليبية وغارات 

 وخالفـة ،كر نبذة عن تاريخ الدولة النبويـة بعد ذ،وكنا قد عرضنا للدول املستقلة...املغول

 ..والدولة األموية والدولة العباسية،الراشدين

)  آل عـثامن( كـان .ومطلع السادس عرش امليالدي ،ويف بدايات القرن العارش الهجري

اتسـعت مـن غـرب ، قـد نهضـوا وأسسـوا مملكـة، أحفاد السـالجقة يف هضـبة األناضـول

ومتكنت من فتح القسـطنطينية عاصـمة ، وتحولت إىل سلطنة قوية، األناضول شيئا فشيئا

يـث عـدت تلـك ح، مام أحدث نقلة تاريخية عاملية، )ميالدية1453(الروم البيزنطيني سنة 

 .الواقعة عند املؤرخني الغربيني نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة

وفتحـوا بـالد ، وبعد أن فتح العثامنيون القسطنطينية تحركوا شامال وغربـا يف أوربـا

 ووصـلوا إىل ،القرم ومحيط البحر السود وبالد القفقاس  و وأوربـا الرشقيـة وبـالد البلقـان

وبسـطوا سـيطرتهم عـىل بـالد الشـام ، كـام تحركـوا جنوبـا.! ل إيطاليـاوشام.وسط النمسا

. .وأكـرث جـزر البحـر املتوسـط.. ثم وسط شامل إفريقيـا، والحجاز واليمن، والعراق ومرص

وتسلموها من آخر الخلفاء الرمزيني لبني العباس ، نقلوا إليهم الخالفة، وبعد فتحهم مرص

 ومنـذ ذلـك الوقـت قامـت .)هــ922(املامليك سنة الذين كانوا يف القاهرة يف كنف دولة 

وحملت رايـة ، الخالفة العثامنية التي أعادت جمع شتات املسلمني تحت رايتها وسلطانها

الجهاد دفعا وطلبا يف مواجهة دول وماملك أوربـا الـذين ورثـوا رايـة الـروم بعـد سـقوط 

إال أن مام ال ، ولة العثامنيةومهام كان من آراء املؤرخني يف تلك الخالفة والد.القسطنطينية

 وامتـدادا ملسـمى الخالفـة .شك فيه أنها كانـت امتـدادا لدولـة اإلسـالم ورايتـه وحضـارته

اإلسالمية التي غابت عن الوجود بغياب دولـت العثامنيـني وسـقوطها عـىل أيـدي الـدول 

  .م1924األوربية سنة 



388 
 

يخ الرصاع ـحـامي ـبـل وـتـار، وألهمـيـة ـهـذه الحقـبـة ـمـن ـتـاريخ املـسـلمني الـحـديث

 نعرض أيضـا لنبـذة عـن تـاريخ )الدول األوربية(الوطيس بني املسلمني والروم املعارصين 

 اخـترصت فيهـا )  صـفحة تقريبـا80( حيث سنتوسـع فيـه بعـض اليشء .الدولة العثامنية

ألنه ميثـل املراحـل األوىل لـلرصاع الحـديث بـني املسـلمني ، مئات الصفحات من مصادرها

 كام يشكل بدايات لنشوء النظام الدويل الحديث القائم عىل نظـام رصاع .بيةوالدول األور

  .املصالح واألحالف الدولية 

 :ل الرومية الحديثة املتعـددةحيث سريى القارئ أن ما نعيشه اليوم من حبائل الدو

 حيث يزخر ذكـر،  ما هو إال تكرارا  ملا جرى خالل القرنني املاضيني)أوربا وروسيا وأمريكا(

 بدروس كثرية بالغة األهمية للطليعة القيادية التي - الذي يعيد نفسه اآلن –ذلك التاريخ 

 .الـلـه بعون .ستقود جهادنا الحايل والقادم
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 الدولة اإلسالمية يف عهد الخالفة العثامنية

 )1( مخترص تاريخ الدولة العثامنية

 ) م1924 -1300(

بن سليامن شاه الرتكامين قائد إحـدى قبائـل الـرتك مؤسس هذه الدولة هو أرطغرل 

 .النازحني من سهول آسيا الغربية إىل بالد آسيا الصغرى

فقد قام أرطغرل أواسط القرن السبع الهجري بنرصة امللك عالء الدين سـلطان عـىل 

وهي إحدى اإلمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحـالل دولـة آل ، خصومه يف قونية

 .م1092/ هـ 485 شوال سنة 15السلطان ملك شاه يف سلجوق مبوت 

ثـم لقـب .  فكافأه امللك عالء الدين عىل مساعدته له بإقطاعـه عـدة أقـاليم ومـدن

 .قبيلته مبقدمة السلطان لوجودها دامئا يف مقدمة الجيوش

 ): م1317 -1300( السلطان عثامن مؤسس الدولة العثامنية -) 1( 

عـني امللـك عـالء الـدين اكـرب ،  م1288ـ املوافقة سـنة  ه687وملا تويف أرطغرل سنة 

 .أوالده مكانه وهو عثامن مؤسس الدولة العثامنية

                                                 
  كام أسلفت يف بداية فصل التاريخ فقد اعتمـدت يف كتابـة مخـترص تـاريخ الدولـة العثامنيـة عـىل )1(

وهو فـيام ). فريد بك املحامي( لكاتبه – باختصار وترصف وإضافات  -)  العثامنيةتاريخ الدولة(كتاب 
وحقده عىل السـلطان , و يتضح فيه نفسه املاسوين . 1910يبدو مرصي من أصل تريك كتب كتابه سنة 

وتأييـده لجمعيـة اإلتحـاد والرتقـي اليهوديـة ,  ونفسـه الشـعويب الـرتيك  , الـلــهعبد الحميـد  رحمـه 
ومل يؤثر نفس الكاتب عىل موضوعيته كثريا إال يف . وكتابه منشور يف برنامج األلفية  املعروف. ونيةاملاس

وتأريخه للمراحـل األخـرية منـذ بـدأ نشـاط . تأريخه ملرحلة السلطان عبد الحميد ورصاعه مع املاسون
ملعلومـات يف وأما ما سبق من مراحل فنفس الكاتب فيها موضـوعي نسـبيا ومقبـول وغزيـر ا. املاسون

 .تاريخ العثامنيني الذي أبدى الكاتب والء كبريا لدولتهم
وآسف ألين مل أجد الوقت إلصالح اللكنة األعجمية يف أسلوب كتابة الكاتب املنقولة من القرص املـدمج 

 . الـلـه ولعيل أفعل ذلك يف نسخة تالية إن شاء - إال قليال –
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أغارت جموع التتـار عـىل بـالد آسـيا ،  هـ699 م تقريبا املوافقة سنة 1300ويف سنة 

الصغرى وفيها كانت وفاة عالء الدين آخـر السـلجوقيني بقونيـة و انفـتح املجـال لعـثامن 

 .باألرايض املقطعة له ولقب نفسه باد شاه آل ثم اخذ يف توسيع دائرة أمالكهفاستأثر 

ثم أرسل إىل جميع أمراء الروم ببالد آسيا الصغرى يخريهم بني ثالثة أمور اإلسـالم او 

الجزية أو الحرب فاسلم بعضهم وانضم إليه وقبل البعض دفع الخـراج واسـتعان البـاقون 

بعد أن انترص عىل التتار عاد مرسعا ملحارصة مدينة بورصـة و. عىل السلطان عثامن بالتتار

حيث اسلم حاكمها افرينـوس وأعطـى لـه لقـب بـك .  م1317 هـ املوافقة سنة 717سنة 

وعقب ذلك بقليل مات عثامن  بعد أن أوىص للملـك .  وصار من مشاهري قواد العثامنيني

 .بعده ألورخان ثاين أوالده

 :)م1360 -1317(خان األول  السلطان الغازي أور-) 2  (

 .كان أول عمل أجراه هو نقل مقر الحكومة إىل مدينة بورصة

 وفدا يطلب منه أن ميده باملساعدة 1355أرسل إليه ملك الروم بالقسطنطينية سنة 

لصد غارات دوشان ملك الرصب وملا نزل العثامنيون بساحل أوروبا تحققوا ضعف مملكة 

ل فأخذ السلطان أورخـان يف تجهيـز الكتائـب رسا الجتيـاز الروم وما آلت إليه من االنحال

 .البحر واحتالل بعض نقط عىل الشاطئ األورويب تكون مركزا ألعامل العثامنيني يف أوروبـا

ـزال ـشـديد ـفـدخلها  وـسـاعدتهم املـقـادير بـسـقوط ـجـزء ـمـن أـسـوار ـجـاليبويل عـقـب زـل

 .ابساال و رودس  وغريهامالعثامنيون بدون كبري عناء واحتلوا عدة مدائن أخرى منها 

  ):اإلنكشارية( :تأسيس الجيش العثامين املحرتف

وكـان مـن أهـم ، وقد عاون أورخان أخوه عالء الـدين يف اإلدارة الداخليـة

أعامل عالء الـدين أن أمـر برضب العملـة مـن الفضـة والـذهب ووضـع نظامـا 

 الحـرب للجيوش املظفرة وجعلها دامئة إذ كانت قبـل ذلـك ال تجمـع إال وقـت

 وترصف بعده ثم خيش من تحزب كل فريق من الجند إىل القبيلـة التـابع إليهـا 
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وانفصام عرى الوحدة العثامنية التي كان كل سعيهم يف إيجادها فأشار عليه احـد فحـول 

ذلك الوقت واسمه قرة خليل وهو الذي صار فيام بعد وزيرا أوال باسـم خـري الـدين باشـا 

حرب وفصلهم عن كل ما يـذكرهم بجنسـهم وأصـلهم وتـربيتهم بأخذ الشبان من أرسى ال

تربية إسالمية عثامنية بحيث ال يعرفـون أبـا إال السـلطان وال حرفـة إال الجهـاد يف سـبيل 

 ولعدم وجود أقارب لهم بني األهايل ال يخىش من تحزبهم معهم فأعجب السـلطان .الـلـه

م عدد ليس بقليل سار بهم إىل الحـاج أورخان هذا الرأي و أمر بنفاذه وملا صار عنده منه

بكطاش شيخ طريقة البكطاشية بأماسية ليدعو لهم بخري فدعا لهـم هـذا الشـيخ بـالنرص 

  أي )يكيجـاري(ويرسـم بالرتكيـة هكـذا ) ينـي تشـاري(عىل األعداء وقال فليكن اسـمهم 

 النظام   ثم ارتقى هذا الجيش يف).إنكشاري(ثم حرف يف العربية فصار )  الجيش الجديد(

وزاد عدده حتى صار ال يعول إال عليه يف الحروب وكان هو من اكرب واهم عوامل امتـداد 

سلطة الدولة العثامنية كام أنهم خرجوا فـيام بعـد عـن حـدودهم وتعـدوا واسـتبدوا مبـا 

جعلهم سببا يف اضطرابات الدولة إىل أن ألغى السلطان محمود الثاين اإلنكشارية بعـد أن 

 م ملـقـاومتهم إـجـراءات الـسـالطني وعـصـيانهم عـلـيهم وتـعـديهم ـعـىل 1241قـتـل اغـلـبهم 

 .حقوقهم

 سـنة 81 انتقـل تـويف  السـلطان أورخـان الغـازي وسـنه 1360 ه سنة 761ويف سنة 

 سنة بعد أن أيد الدولة بفتوحاته الجديدة وتنظيامته العديـدة ودفـن يف 35ومدة حكمه 

 .مدينة بورصة

 :)م1389-1360(ان األول  السلطان الغازي  مراد خ-) 3(

أمـا . وكانت فاتحة أعامله احتالل مدينة أنقرة مقر سـلطنة القرمـان. سنة35ومدة حكمه 

 م واستمرت عاصمة للعثامنيني إىل أن فتحـت مدينـة 1361يف أوروبا ففتح مدينة أدرنه يف سنة 

تح  افرينـوس  وفتح أيضا مدينة فيلبه عاصمة الرومليل الرشقيـة وفـ. م1453القسطنطينية سنة 

بك مـدينتي وردار و كلجمينـا باسـم سـلطان العثامنيـني وبـذلك صـارت مدينـة القسـطنطينية 

 محاطة من جهة أوروبا بأمالك آل عثامن وفصلت عن باقي اإلمـارات املسـيحية الصـغرية التـي 
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كانت شبه جزيرة البلقان مجزأة بينهـا وصـارت الدولـة العليـة متاخمـة إلمـارات الرصب 

 .ر وألبانياوالبلغا

فاستغاث الـروم بالبابـا فلبـى اسـتغاثتهم وكتـب لجميـع امللـوك بالتأهـب ملحاربـة 

املسلمني وحرضهم عىل محاربتهم محاربة دينية حفظـا للـدين املسـيحي مـن الفتوحـات 

 .اإلسالمية

 مل ينتظر أوروك الخامس الذي عني عظيم فرسان املجر وسار بهـم ملهاجمـة مدينـة 

 هــ سـنة 866لك ومل يلبثوا إال قليال حتى ولوا األدبار وكان ذلك يف سنة أدرنة عاصمة املام

 . م1363

وملا عظم شأن الدولة خشيها مجاوروها خصوصا الضعفاء منهم فأرسلت جمهوريـة 

 إىل السلطان مراد رسال امضوا معه معاهدة ودية وتجاريـة تعهـدوا 1365راجوزه يف سنة 

ـكـا ذـهـب وـهـذه أول معاـهـدة أمـضـيت ـبـني  دو500فيـهـا ـبـدفع جزـيـة ـسـنوية ـقـدرها 

 .العثامنيني والدول املسيحية

 مـع . م اتحد الزارجر بلينـانوفتش الـذي تربـع عـىل مملكـة الرصب1379 ويف سنة 

سيسامن أمري البلغار عىل مقاتلة العثامنيني ثم  تحققا عجزهام فابرما الصلح مع السلطان 

 أن ـيـدفع ـلـه األـمـريان خراـجـا ـسـنويا ـعـىل أن يـتـزوج الـسـلطان بـنـت أـمـري البلـغـار وـعـىل

 م ابتدأت الفتوحات ثانيا وأخذت سريها األول فألزم السلطان 1381ويف ابتداء سنة .معينا

أمري إقليم الحميد بالتنازل له عن بالده وفتح مـدائن موناسـرت وبرلبـه واسـتيب ووقعـت 

 م 1381سـنة مدينة صوفيا يف قبضة العثامنيني بعد محارصة استمرت ثـالث سـنوات مـن 

 م وعـقـب ذـلـك ـفـتح الـصـدر األعـظـم ـخـري اـلـدين باـشـا مديـنـة ـسـالنيك 1383إىل ـسـنة 

 م وانتشب القتال بني الرصب والعثامنيني وبهذه الواقعة املهمة كانـت 1389سنة .الشهرية

ـرومليل و األناـضـول  ـار و اـل ـة للعثامنـيـني و زال اـسـتقالل الرصب ـكـام فـقـدت البلـغ الغلـب

وبينام كان السلطان مراد مير من بني القتىل إذ قام مـن بيـنهم جنـدي  .استقاللها من قبل

 .رصيب وطعن السلطان بخنجر طعنة كانت هي القاضية
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 :)م1402 -1389(   السلطان الغازي   بايزيد خان األول-) 4(

اتفق أركان الدولة عىل توليته وكان له أخ اصغر منه بقليـل يـدعى يعقـوب متصـفا 

 وعلو الهمة فخيف عىل اململكة منه من أن يدعي امللـك ولـذلك قتـل بالشجاعة واإلقدام

 وادعى مؤرخو اإلفرنج أن قتلـه كـان بنـاء عـىل فتـوى .باتفاق أمراء الدولة وقواد جيوشها

والفتنة أشـد ( :رشعية أفتى بها علامء ذلك الزمان منعا لحصول الفتنة بناء عىل قوله تعاىل

أول السـنة التـي سـنها سـالطني العثامنيـني ، لشـنيعةوكانت هـذه الفعلـة ا. )!!من القتل 

 بحسب – .درءا للفنت بحسب عقولهم السقيمة، ألنفسهم بقتل إخوة السلطان عند توليته

وابتدأ السلطان بايزيد األول أعامله بان وىل األمـري  -املؤرخني إن صح الزعم املتواتر عنهم 

وأجازه بان يحكـم بـالده ) اوليفريا(ه اسطفن بن الزار ملك الرصب حاكام عليها وتزوج أخت

عىل حسب قوانينهم برشط دفع جزية معينة وتقديم عدد معني من الجنود ينضـمون إىل 

آال ( وملا ساد األمن يف أوروبا قصد بالد آسيا وفتح مدينة .الجيوش الشاهانية وقت الحرب

ة بقيت للـروم يف  م وهي آخر مدين1391املعروفة عند اإلفرنج باسم فيالدلفيا سنة ) شهر

 . وهكذا صار رشق بحر مرمرة خالصا للعثامنيني.آسيا

 فلام علم سجسمون ملك املجر خرب ما حل ببالد البلغار خيش عيل مملكته إذ صار متـاخام 

يف عدة نقط للدولة العلية فاستنجد بأوروبا وساعده البابا وأعلن الحرب الدينية بني أقـوام أوروبـا 

ومعه سـتة آالف محـارب )  دي نيفر(وأرسل ابنه الكونت ) دوك بورغونيا( الغربية فأجاب الدعوة

اغلبهم من أرشاف فرنسا وفيهم كثري من أقارب ملك فرنسا نفسه وانضم إليه حني مسريه إىل بـالد 

 و القديس حنا األورشليمي وكثـري مـن األملـان ثـم اجتـاز )و شواليه، و استرييا، بافاريا(املجر أمراء 

 فسار إليهم السلطان بايزيد ومعه مائتا ألف مقاتل بهم كثري من أهـايل .هر الدانوبهذا الجيش ن

ـريهم  ـادة أـم ـت قـي ـن الزار(الرصب تـح ـطفن ـب ـيحية الخاضــعة ) اـس ـم املـس ـن األـم ـريهم ـم  وـغ

 1396 سـبتمرب سـنة 27 798 ذي القعـدة سـنة 23 يف يوم .لسلطان العثامنيني وقاتلهم قتاال عنيفا

  العثامنيني عىل الجيوش املتألبة علـيهم وأرس كثـري مـن أرشاف فرنسـا مـنهم كانت نتيجتها انتصار
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الكونت دي نيفر نفسه وقتل اغلبهم وأطلق رساح الباقي و الكونت دي نيفـر بعـد دفـع 
 .فداء اتفق عىل هذا

 ولوال إغارة املغول عـىل بـالد . وقد شدد الحصار بعد ذلك عىل مدينة القسطنطينية
فاكتفى بإبرام الصلح . ا كان متكن من فتحها لكن األمور مرهونة بأوقاتهاآسيا الصغرى لرمب

 وان يجيـز .مع ملكها هذه املرة برشط دفـع عرشة آالف ذهـب سـنويا مـن عملـة وقتهـا
للمسلمني أن يبنوا بها جامعا إلقامة شعائر الدين الحنيف وان تقام لهـم محكمـة رشعيـة 

 .للنظر يف قضايا املستوطنني بها منهم

 غارة تيمورلنك عىل آسيا الصغرىإ: 
أغار تيمور بجيوشه الجرارة عىل بالد آسيا الصغرى وافتـتح مدينـة سـيواس بأرمينيـا 
ولذلك جمع السلطان بايزيد جيوشه وسار ملحاربة تيمور األعرج فتقابل الجيشان يف سهل 

 804نة  ذي الحجة سـ19فسقط أسريا يف أيدي املغول هو وابنه موىس وكان ذلك يف .انقره
 . ومات يف األرس. م1402 يوليو سنة 20

 وبعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إىل عدة إمارات صغرية كام حصـل بعـد 
الن تيمورلنـك أعـاد إىل أمـراء قسـطموين وصـاروخان وكرميـان ، سقوط دولة آل سـلجوق

لبلغـار  واسـتقل يف هـذه الفـرتة كـل مـن ا.وآيدين ومنتشا وقرمان ما فقـدوه مـن الـبالد
 ومام زاد الخطر عىل .والرصب و الفالخ ومل يبق تابعا للراية العثامنية إال قليل من البلدان

هذه الدولة عدم اتفاق أوالد بايزيد عىل تنصيب احدهم بل كان كل منهم يدعي األحقية 
 إىل أن آل األمـر ألحـدهم .وبعضـهم مـع تيمورلنـك، لنفسه فتحـالف بعضـهم مـع الـروم

 . وبذلك انفرد مبا بقي من بالد آل، ويدعى محمد
 ):1421-1410(السلطان   محمد جلبي الغازي )   5( 

هذا وقد كانت مدة حكم السـلطان محمـد كلهـا حروبـا داخليـة إلرجـاع 
اإلمارات التي استقلت يف مدة الفوىض التي أعقبـت مـوت السـلطان بايزيـد يف 

ته له لخيف عـىل عـرى  فحافظ عىل محالفة ملك الروم الذي لوال مساعد.األرس
  ومام يؤثر عن هذا السلطان انه استعمل الحزم مـع .الدولة العلية من االنفصام
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 اشتغل بقمع الفنت وترتيب أمور الدولة إىل أن فاجأه املـوت .الحلم يف معاملة من قهرهم

 سـنة بعـد أن أوىص 43 م يف مدينة أدرنه فاسلم الروح وعمره 1421 هـ سنة 824يف سنة 

 واشتهر السلطان محمد بحبه للعلـوم والفنـون وهـو أول ملـك عـثامين .لك البنه مرادبامل

 وهـي عبـارة عـن قـدر .أرسل الهدية السنوية إىل أمري مكة التي يطلق عليهـا اسـم الرصة

 .معني من النقود ترسل إىل األمري لتوزيعه عىل فقراء مكة واملدينة

 ):م1451– 1421(   السلطان مراد خان الثاين -)6 (

توىل وعمره مثاين عرشة سنة وافتتح أعامله بإبرام الصلح مع أمـري القرمـان واالتفـاق 

مع ملك املجر عىل هدنة خمس سنوات حتى يتفرغ إلرجاع مـن شـق عصـا الطاعـة مـن 

 .واليات آسيا لكن حدث ما شغله عن هذا بتحالف بعض أقربائه مع ملك الروم

سالنيك وبعد ذلك أراد السـلطان مـراد ان  أعاد السلطان فتح مدينة 1430ويف سنة 

يفتح ما بقي من بالد الرصب وبـالد ألبانيـا األرنـؤود و الفـالخ قبـل أن يعيـد الكـرة عـىل 

 وقد خاض السلطان مـراد حروبـا .القسطنطينية حتى ال يكون لها من هذه الواليات نصري

 و .ليتفـرغ للعزلـة،  وتنازل عن السـلطنة البنـه محمـد.كثرية مع الرصب والبلغار واأللبان

 ـسـنة وـتـوىل بـعـده ابـنـه 30 ـسـنة وـمـدة حكـمـه 49 وـسـنه 1451 فرباـيـر ـسـنة 7ـتـويف يف  

 .السلطان أبو الفتح محمد الثاين

 :) م1451( السلطان الغازي محمد الثاين فاتح القسطنطينية -)7 (

طانه وهو سابع السالطني وملا توىل امللك بعد أبيه مل يكن بآسيا الصغرى خارجا عـن سـل

إال جزء من بالد القرمان ومدينة سينوب ومملكـة طرابـزون الروميـة وصـارت مملكـة الـروم 

 وكان إقليم موره مجزأ بني البنادقة وعدة .الرشقية قارصة عىل مدينة القسطنطينية وضواحيها

إمارات صغرية يحكمها بعض أعيان الروم أو اإلفرنج الذين تخلفوا عـن إخـوانهم بعـد انتهـاء 

وقد زعم املؤرخـون أنـه أمـر بقتـل أخ لـه رضـيع ، )البوسنة(وبالد األرنؤود،  الصليبيةالحروب

  ثم اخذ يستعد لتتميم . إىل والدها-  محظية أبيه –وبإرجاع األمرية مارا الرصبية ، اسمه احمد
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 . فتح ما بقي من بالد البلقان ومدينة القسطنطينية حتى تكون جميع أمالكه متصلة

 :)م1453 - هـ 857(ية فتح القسطنطين

 من جهة الرب بجيش يبلـغ املـائتني 1453حارص السلطان املدينة يف أوائل ابريل سنة 

وخمسني ألف جندي ومن جهة البحر بأسطول مؤلف من مئة ومثانني سفينة وأقام حـول 

املدينة أربع عرشة بطارية طوبجية مدفعية وضع بهـا مـدافع جسـيمة صـنعها لـه صـانع 

 وكانت تقذف كرات من الحجر زنة كل واحـدة منهـا اثنـا عرش .ه أوربانمجرى شهري اسم

 ويف إثناء الحصار اكتشف قرب أيب أيـوب األنصـاري الـذي استشـهد .قنطارا إىل مسافة ميل

 . عنـهالـلـه هـ  يف خالفة معاوية بن أيب سفيان ريض 52حني حصار القسطنطينية يف سنة 

العادة بعد ذلـك أن كـل سـلطان يتـوىل يتقلـد وبعد الفتح بنى له مسجدا جامعا وجرت 

 .سيف عثامن الغازي األول بهذا املسجد

وملا شاهد قسطنطني آخر ملوك الروم هذه االستعدادات استنجد بأوروبا فلبـى طلبـه 

أهايل جنوه وأرسلوا له أسطوال  بحريـا فـأىت مبراكبـه فعارضـته السـفن العثامنيـة وانـترشت 

وز أسـطول جنـوة ودخولـه املينـاء بعـد أن رفـع املحصـورون  انتهت بفـ،بينهام حرب هائلة

السالسل الحديدية التي وضعت ملنع املراكب العثامنية من الوصول إليهـا ثـم أعيـدت بعـد 

 وبعـدها .فأوصلت املؤن للمدينـة، فلم تستطع سفن العثامنيني مطاردتها، مروره كام كانت

 فخطر بباله .ناء إلمتام الحصار برا وبحرااخذ السلطان يفكر يف طريقة لدخول مراكبه إىل املي

 وهي  أن ينقل املراكب عىل الرب ليجتازوا السالسل املوضوعة ملنعه وتم هـذا .فكرة عبقرية 

 ورصـت )كـم10(األمر املستغرب بان مهد طريقا عىل الرب مبسافة فرسـخان أي سـتة أميـال 

راكـب عليهـا وبهـذه فوقه ألواح من الخشب صب عليهـا الزيـت والـدهن لسـهولة زلـق امل

إىل الطرف الثاين مـن الخلـيج  يف .. بأحاملها ومدافعهاالكيفية أمكن نقل نحو سبعني سفينة 

حتى إذا أصبح النهار ونظرها املحصورون أيقنوا أن ال مناص من نرص العثامنيني !! ليلة واحدة 

   - هــ 857نة  جـامد أول سـ20/ ثم أمر السلطان جيوشه باالستعداد للهجـوم يف يـوم .عليهم
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ويف الليلة السابقة لليوم املحدد أشـعلت الجنـود العثامنيـة األنـوار  /. 1453 مايو سنة 29

أمام خيامها لالحتفال بالنرص املحقق لديهم وظلوا طول ليلهم يهللون ويكـربون حتـى إذا 

الح الفجر صدرت إليهم األوامـر بـالهجوم فهجـم مئـة وخمسـون ألـف جنـدي وتسـلقوا 

 حتى دخلوا املدينة من كل فج واعملـوا السـيف فـيمن عارضـهم ودخلـوا كنيسـة األسوار

 ويعتقـد .القديسة صوفيا حيث كان يصيل فيها البطريق وحوله عدد عظـيم مـن األهـايل

ويف ، الروم حتـى اآلن أن حـائط الكنيسـة انشـق ودخـل فيـه البطريـق والصـور املقدسـة

تراك من القسـطنطينية ويخـرج البطريـق اعتقادهم أن الحائط ينشق ثانية يوم يخرج األ

 .!!منها ويتم صالته التي قطعها عند دخول العثامنيني عليه عند الفتح 

 ونذكر هنا أن . و جعلت عاصمة للدولةمدينة اإلسالم أي إسالم بولوسميت املدينة 

املسلمني حارصوا القسطنطينية إحدى عرشة مرة قبل هـذه املـرة األخـرية منهـا سـبعة يف 

 :نني األولني لإلسالمالقر

  .م654  هـ34 عنه سنة الـلـهفقد حارصها معاوية يف خالفة سيدنا عيل ريض 

 .  م يف خالفة سيدنا عيل أيضا667 هـ 47وحارصها يزيد بن معاوية سنة 

  . م715 هـ 97 م ويف 672 هـ 52وحارصها سفيان بن أوس يف خالفة معاوية سنة 

 الـلــهزمن الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز ريض وحارصها مسلمة بن عبد امللك يف 

 .عنه

 . م739 هـ 121وحورصت أيضا يف خالفة هشام بن عبد امللك سنة 

 . م798 هـ 182ويف املرة السابعة حارصها الخليفة هارون الرشيد سنة 

. .هذا ثم دخل السلطان املدينة فوجد الجنـود مشـتغلني بالسـلب والنهـب

فساد األمن حاال ثـم زار كنيسـة أيـا صـوفيا وأمـر ، ءفأصدر أوامره مبنع كل اعتدا

وبعد متـام الفـتح . بان يؤذن فيها بالصالة إعالنا بجعلها مسجدا جامعا للمسلمني

 عىل هذه الصورة اعلن يف كافة الجهـات بأنـه ال يعـارض يف إقامـة شـعائر ديانـة 
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 ـمـن املـسـيحيني ـبـل اـنـه يـضـمن لـهـم حرـيـة دـيـنهم وحـفـظ أمالكـهـم فرـجـع ـمـن ـهـاجر

 . وفرض عليهم دفع الخراج مستثنيا من ذلك أمئة الدين فقط.املسيحيني

وبعد إمتام هـذه الرتتيبـات وإعـادة مـا هـدم مـن أسـوار املدينـة وتحصـينها سـافر 

  :بجيوشه لفتح بالد جديدة 

فقصد بالد موره لكن مل ينتظر أمرياها دمرتيوس وتوماس أخوا قسطنطني قدومه بل 

بقبولهام دفـع جزيـة سـنوية قـدرها اثنـا عرش ألـف دوكـا فقبـل ذلـك أرسال إليه يخربانه 

 .السلطان

وغري وجهته قاصدا بالد الرصب فابرم أمري الرصب الصلح مع السلطان محمـد الثـاين 

 .1454عىل أن يدفع له سنويا مثانني ألف دوكا وذلك يف سنة 

ارصها مـن جهـة ويف السنة التالية وصل مدينة بلغراد الواقعة عىل نهر الدانوب وح

الرب والنهر ثم أرسل الصدر األعظم محمود باشا إلمتام فتح بـالد الرصب فـأتم فتحهـا مـن 

 .1460 إىل سنة 1458سنة 

 فتح السلطان مدينة كورنته ومـا 1458 ويف هذه األثناء تم فتح بالد موره ففي سنة 

 بالده ومل يرتك جاورها من بالد اليونان حتى جرد توماس بالولوج أخا قسطنطني من جميع

 .إقليم موره ألخيه دمرتيوس إال برشط دفع الجزية

 . ويف ذلك الوقت فتحت جزائر تاسوس والربوس وغريها من جزائر بحر الروم

 .ثم أغار السلطان م فوصل يف اقرب وقت إىل مدينة بوخارست

  حارب السلطان بالد البوسنة المتناع أمريها عـن دفـع الخـراج وأرسه1462ويف سنة 

 .بعد محاربة عنيفة هو وولده وأمر بقتلهام فدانت له جميع بالد البشناق وأهايل البوسنة

  ثـم بعـد هدـنـة . اسـتولوا عـىل مدينـة ارـجـوس وغريهـا1463ويف سـنة 

استمرت سنة واحدة عادت الحروب بني العثامنيني و البنادقة وكانت نتيجتهـا 

  الرتك اجر يبوس مركـز أن افتتح العثامنيون جزيرة نجربونت وتسمى يف كتب
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 وبعد أن ساد األمن يف أنحاء 1470مستعمرات البنادقة يف جزائر الروم وتم فتحها يف سنة 

 .أوروبا حول السلطان أنظاره إىل بالد القرمان بآسيا الصغرى

ثم فضل البنادقة أن يربموا صلحا جديـدا مـع السـلطان ويتنـازلوا عـن اشـقودره يف 

جارية وتم الصلح بـني الفـريقني عـىل ذلـك وأمضـيت بـه بيـنهام مقابلة بعض امتيازات ت

وكانت هذه أول خطوة خطتها الدولـة العثامنيـة للتـدخل .  1479معاهدة يف  يناير سنة 

يف شؤون أوروبا إذ كانت جمهورية البنادقة حني ذاك أهم دول أوروبا يف التجارة البحرية 

 .وما كان يعادلها يف ذلك إال جمهورية جنوا

 :ح جزائر اليونان ومدينة اوترانتفت

 1480 ويف سـنة .وبعد أن تم الصلح مـع البنادقـة وجهـت الجيـوش إىل بـالد املجـر

فتحت جزائر اليونان الواقعة بني بالد اليونان وايطاليا  وبعـدها سـار القائـد كـدك احمـد 

ميعهـا باشا مبراكبه لفتح مدينة اوترانت بايطاليا التي كـان عـزم السـلطان عـىل فتحهـا ج

 .ويقال انه اقسم بان يربط حصـانه يف كنيسـة القـديس بطـرس مبدينـة رومـا مقـر البابـا

 . م1480ففتحت مدينة اوترانت عنوة يف أغسطس سنة 

 م تويف أبو الفتح السلطان محمد الثاين الغازي عـن ثـالث وخمسـني 1481ويف سنة 

سـطنطينية وزاد عليهـا متم يف خاللها مقاصد أجداده ففـتح الق،  سنة31ومدة حكم . سنة

فتح مملكة طرابزون الرومية والرصب و البشـناق وألبانيـا األرنـؤود وجميـع أقـاليم آسـيا 

الصغرى ومل يبق يف بالد البلقـان إال مدينـة بلغـراد التابعـة للمجـر وبعـض جزائـر تابعـة 

 .نة للبنادقة ودفن يف املدفن املخصوص الذي أنشأه يف احد الجوامع التي أسسها يف اآلستا

 . وجزاه عن اإلسالم خرياالـلـهفرحمه 

 وضع أول مبادئ القـانون .ويروى أنه عمل تنظيامت إدارية كثرية كان منها

املدين وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعـني بـالعني 

 وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أمتها السلطان سـليامن القـانوين 
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 يكون هـذا أول السـري عـىل - إن صح الخرب – وعليه .الذي توسع يف الترشيعات الوضعية
 قـال - مـن غـري رشائعـه – الـلــه  فقـبح .طريق الكفر والبوار وأسباب هزمية  هذه األمة

 :تعاىل

   َومن لم يحكم مبا أنزل ََ ْ َ َ َِ ْ ُْ ْ َ َ فأولئك هم الكافرونالـلـهَْ ُ ِ َ ْ َ َُ ُ ِ ُ َ  )44: املائدة(. 

 ):م1512 -1481( السلطان الغازي بايزيد خان الثاين-) 8( 
، تويف السلطان أبو الفتح محمد الثاين عن ولدين أكربهام بايزيد وكان حاكام باماسيا
. .و ثانيهام جم املشـهور يف كتـب اإلفـرنج باسـم الـربنس زيـزيم وكـان حـاكام يف القرمـان

وانتهت مبوت األمري ، با وملوك النصارىوحصلت شوارش كثرية بني األخوين تدخل فيها البا
  .جم مسموما يف كنف ملك فرنسا

ولكن توسعت العالقـات يف عهـده ، مل تحصل فتوحات ذات بال يف عهد بايزيد الثاين
  .بني السلطنة وروسيا وماملك أوربا

وكان للسلطان ثالثة أوالد استعجلوا النزاع عىل السلطنة واستطاع اإلنكشـارية فـرض 
 سليم يف حياة أبيه واتوا به إىل القسطنطينية باحتفال زائد وسـاروا بـه إىل رساي السلطان

 صـفر سـنة 8السلطان وطلبوا منه التنازل عن امللك لولده املذكور فقبل واستقال يف يـوم 
ومل تزد أمالك الدولة العلية يف زمن السلطان بايزيـد الثـاين إال . .1512 ابريل سنة 25 918

 فكانت حروبه الخارجية اضطرارية للمدافعة عن الحدود .م وحقن الدماءقليال لحبه السل
 .حتى ال يستخف بها أعداؤها وكان سلمي الطباع كارها للقتل

  :)م1520 -1512( السلطان سليم األول الغازي -) 9( 
أي القاطع ابنه سـليامن حـاكام للقسـطنطينية ) ياوز(عني سليم األول الذي لقب بـ 

ىل بالد آسيا ملحاربة إخوته وأوالد إخوته حتى مل يبق لـه منـازع يف امللـك وسافر بجيوشه إ
 ! بعد أن قتل من عرث عليه من إخوته وأوالدهم 

ثم  عاد إىل مدينة أدرنه حيث كان بانتظار سفراء مـن قبـل البندقيـة واملجـر 
وموسكو وسلطنة مرص فابرم مع جميعهم هدنة ملدد طويلة مبا أن مطامعه كانت 

  إىل بالد الفرس التي كانـت أخـذت يف النمـو واالرتقـاء يف عرص ملكهـا شـاه متجهة
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 فقد كان اسامعيل قـد .الذي بدأت دولته تنمو رشق السلطنة، اسامعيل الصفوي الشيعي

 وبعـدها فـتح العـراق وبـالد .1501فتح والية شريوان وجعل عاصمته مدينة تربيـز سـنة 

 1510 ويف سـنة .د قـواده فاحتـل مدينـة بغـداد وأرسل اح.1508خراسان وديار بكر سنة 

ضم إىل أمالكه بالد فارستان و اذربيجان وبذلك امتدت مملكتـه مـن الخلـيج الفـاريس إىل 

وهكـذا تاخمـت دولـة الصـفويني الدولـة . بحر الخزر ومن منابع الفرات إىل ما وراء النهر

 .العثامنية وأراد السلطان سليم إبعادها عنه

 فانترصت الجيوش العثامنيـة نرصا 1514الجيشني يف أغسطس سنة فوقع القتال بني 

 وفر الشاه مبا بقي من جيوشه ووقع كثـري مـن قـواده يف .مبينا لتفوقها يف سالح املدفعية

بـل زوجهـا ألحـد ، األرس وأرست أيضا إحدى زوجاته ومل يقبل السلطان أن يردهـا لزوجهـا

 4ابهـا ودخلهـا السـلطان منصـورا يف يـوم وفتحـت املدينـة أبو! كتابه انتقاما مـن الشـاه 

 ثـم  فتحـت . واستوىل عـىل خـزائن الشـاه وأرسـلها إىل القسـطنطينية.1514سبتمرب سنة 

الجيوش العثامنية مدائن ماردين وأورفه والرقة واملوصل وبذل تم فـتح إقلـيم ديـار بكـر 

 .بائلهموأطاعت كافة قبائل الكرد بدون كثري عناء برشط بقائهم تحت حكم رؤساء ق

  :فتح مرص انتقال الخالفة إىل العثامنيني

مل ينته السلطان سليم من محاربة الشيعة وفتح بالد ديار بكر واملوصل حتـى اخـذ 

  مبا أن سلطانها قانصـوه الغـوري كـان قـد تحـالف مـع ،يف االستعداد لفتح سلطنة مرص

الشـام فتقابـل الجيشـان  وسار بجيشه إىل بـالد .الشاه اسامعيل ملحاربة الدولة العثامنية

فالتقوا يف واد يقـال لـه ).  وردنا إليها منصورينالـلـهحرسها (بقرب مدينة حلب الشهباء 

 وكـان ذلـك يف أغسـطس سـنة .مرج دابق وقتل الغوري يف أثناء انهزام الجـيش اململـويك

ويروى أنه قتل كل مـن كـان فيهـا مـن ، وبعد هذه املوقعة دخل السلطان حلب. 1516

ثم احتل السلطان سليم بكل سهولة مدائن حامه وحمص ! وقيل أنهم ثالثني ألفا، الشيعة

وقابـل مـن بهـا مـن العلـامء فأحسـن وفـادتهم وفـرق . ة مـن طرفـهودمشق وعني بهـا وال

 وملا صىل السلطان الجمعـة بـه .  بدمشقاإلنعامات عىل املساجد وأمر برتميم الجامع األموي
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 وبقيـت نعتـا للخلفـاء )خـادم الحـرمني الرشيفـني( :ةأضاف الخطيب عندما دعا لـه صـف

 .العثامنيني

ثم احتل العثامنيون مدينة غزة ثم  مدينة القاهرة رغام عن مقاومة املامليك الذين 

حاربوهم من شارع آلخر ومن منزل آلخـر حتـى قتـل مـنهم ومـن أهـايل البلـد مـا يبلـغ 

 أيدي العثامنيني بخيانـة بعـض أما طومان باي فلم يلبث أن وقع يف! خمسني ألف نسمة 

 .م بباب زويلة1517وشنق بأمر السلطان سليم يف  ابريل سنة ، من معه

 محـمـد املتوـكـل ـعـىل وـمـام جـعـل لـفـتح وادي النـيـل أهمـيـة تاريخـيـة عظـمـى أن

آخر ذرية الدولة العباسية الذي حرض أجداده ملرص بعد سقوط مدينة بغـداد مقـر ،الـلـه

 م وكانت له الخالفة 1091 - هـ 656ة هوالكو خان الترتي سنة خالفة بني العباس يف قبض

 الـلــه وصـدق .مبرص اسام تنازل عن حقه يف الخالفة اإلسالمية إىل السلطان سليم العثامين

 :العظيم

 وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم .وهـي البـريق : وسلمه اآلثار النبويـة الرشيفـة 

 ومن ذلـك التـاريخ صـار .ا مفاتيح الحرمني الرشيفنيوسلمه أيض،  والسيف والربدة)العلم(

 .كل سلطان عثامين أمريا للمؤمنني وخليفة للمسلمني 

 سـافر السـلطان سـليم مـن القـاهرة عائـدا إىل 1517ويف أوائل شـهر سـبتمرب سـنة 

 وصل السلطان إىل مدينة دمشق ومكث بها إىل 923 رمضان سنة 20ويف .   القسطنطينية

وحرض االحتفال بإقامة الصالة أول مرة يف الجامع الذي أقامه بدمشـق  924 صفر سنة 22

 ويف الطريـق .  ثم سافر إىل مدينة حلب  ومنها إىل  أدرنه.عىل قرب محيي الدين بن العريب

وصل إليه سفري من قبل مملكة أسـبانيا ليخـابره بشـأن حريـة زيـارة املسـيحيني للقـدس 

 .رص وتبعها يف دخولها تحت ظل الدولة العثامنيـةالرشيف الذي كان قبال تابعا لسلطنة م

يف مقابلة دفع املبلغ الذي كان يدفع سنويا للمامليـك فأحسـن السـلطان مقابلتـه ورصح 

وكـذلك أىت إليـه ا سـفري مـن قبـل .  وأبرم اإلسبان معاهدة مع البـاب العـايل، بقبوله ذلك

رر عليها نظري بقائها يف جزيرة جمهورية البندقية ليدفع له خراج سنتني متأخر الخراج املق

 .قربص



403 
 

 حيث صارت الدولة العثامنية منذ عهـد .وسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء

 .الفاتح دولة عظمى يحسب لها ملوك أوربا ألف حساب

وكان السلطان سليم يف هذه املدة مشتغال بتجهيز أسطول بحري ملعاودة الكرة عىل 

يضا ملحاربة شـاه العجـم ثانيـا و لكـن مل ميهلـه املنـون  وكان يستعد أ.جزيرة رودس بحرا

ريثام يتم مرشوع فتح جزيرة رودس بـل عاجلـه يف رحلتـه مـن القسـطنطينية إىل أدرنـه 

  . م1520فتويف يف سبتمرب سنة 

 فقـد قتـل .ولوعا بفك الرقـاب،  سفاكا للدماء- كام سجل املؤرخون -و كان حرضته 

 حتـى صـار .كان كل وزيـر مهـددا بالقتـل ألقـل هفـوة و.سبعة من وزرائه ألسباب واهية

،  وقد بنى السلطان سليم كثريا من الجوامـع.ُيدعى عىل من يرام موته بان يصبح وزيرا له

وحول أجمل كنائس القسطنطينية إىل مساجد مع سبق الوعد من السلطان محمـد الثـاين 

 .لهم بعد فتح املدينةالفاتح لبطريق الروم بعدم مس نصف الكنائس الثاين الذي تركه 
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 ):1566 -1520(السلطان الغازي سليامن خان األول القانوين -) 10 (

 .تهموميثل عهـده قمـة بهـاء دولـ، وأوسعهم عزا ومجدا. وهو عارش ملوك آل عثامن

وكان من عادته إرسال الخطابات إىل كافة الوالة وأرشاف مكة واملدينة بخطابـات مفعمـة 

و وخامـة عاقبـة ، وذكر فضل العدل والقسط يف األحكام، بالنصائح واآليات القرآنية املبينة

 : وكان يستهل خطاباته باآلية الرشيفة.الظلم

  الرحمن الرحيم الـلـهإنه من سليامن وإنه بسم .وكان من أهم أحداث عهده : 

 بـعـد أن ورد ـخـرب قـتـل الـسـفري اـلـذي أرـسـله :م1521ـفـتح مديـنـة بلـغـراد يف ـسـنة 

 فاستشاط السلطان غضبا وسار .السلطان إىل ملك املجر يطلب منه دفع الجزية أو الحرب

هو بنفسه يف مقدمة الجيش إىل بلغراد فدخلها وصـىل الجمعـة يف إحـدى كنائسـها التـي 

ا وصارت هذه املدينة التي كانت امنع حصـن للمجـريني اكـرب مسـاعد لهـا حولت مسجد

  .عىل فتح ما وراء نهر الدانوب من األقاليم والبلدان

  وبعد ذلك اخذ السلطان يف االستعداد بـرا وبحـرا : م1523فتح جزيرة رودس سنة  

 اتصـال لفتح جزيرة رودس التي مل يتمكن السلطان محمد الفاتح من فتحها لتكون حلقـة

وليك ال يكون للمسيحيني مركز حصـني يف وسـط . بني القسطنطينية ومرص من جهة البحر

  .بالده تلجأ إليه أساطيل الدول املعادية للدولة وقت الحرب

 كانـت الحـرب غـري منقطعـة بـني : م1526فتح بالد املجر وعاصـمتها سـنة 

عدة قالع ذات أهميـة وبعد أن افتتح الجيش .  املجر وبني العثامنيني عىل التخوم

 1526حربية عىل نهر الطونة وصل بجيشه إىل وادي موهاكس يف أغسطس سـنة 

 فكانت هذه .فقتل هناك اغلب الفرسان املجرية وقتل ملكهم ومل يعرث عىل جثته

   عاصـمة )بـود( ولذلك أرسل أهـايل مدينـة .الواقعة سبب فتح بالد املجر بأرسها
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سلطان فاستلمها مشـددا األوامـر عـىل الجنـود بعـدم التعـرض املجر مفاتيح املدينة إىل ال

 .لألهايل واملحافظة عىل النظام لكن مل تجد تنبيهاته شيئا

 :)فيينا(ابتداء الحروب مع النمسا وحصار عاصمتها 

 ووصـل السـلطان سـليامن بجيوشـه )فيينا(ثم  قام السلطان بجيوشه قاصدا مدينة 

ار حولها وسلط مدافعـه عـىل أسـوارها فهـدم جـزءا أمام عاصمة بالد النمسا ووضع الحص

ولكنه مل ، منها وفتح بها ثلام حتى صار ميكن الجيوش الهجوم منه ثم أمر الجنود بالهجوم

وملا نفدت الذخرية و أقبل الشتاء أصدر أوامره بالرجوع عن ، يتمكن من دخول يف املدينة

 هــ 938 رمضـان سـنة 19 ويف .بعـدتلك السنة وإعداد الجيوش ملعاودة الكرة فيام ، فيينا

 وملا وصل إىل . سار السلطان سليامن قاصدا مدينة فيينا  ثانية لفتحها1532 ابريل سنة 25

مدينة نيش ببالد الرصب وجد يف انتظاره سفراء من قبل ارشيدوق النمسـا ووجـد مبدينـة 

الم بـني السـفري بلغراد سفريا جديدا من قبل ملك فرنسا وبعد املقابلة وتبادل عبارات السـ

الفرنساوي و الخليفة عاد السفري مللكه حامال خطابا يؤكد السـلطان فيـه اتحـادهام عـىل 

 وكان ملكا للنمسا وهولندا و أسبانيا و إمرباطورا ألملانيا ويدخل معظم (محاربة شارلكان 

 وبهـذا كـان )ووهران يف ساحل الجزائـر يف ملكـه، جنوب إيطاليا و جنوة وجزيرة مينوركا

 و وعد السلطان  بإمداد فرنسا  باألسـطول العـثامين إذا .يحيط بفرنسا من جميع الجهات

 ثم سار السلطان بجيوشه الـذين كـان يبلـغ عـددهم مـائتي ألـف مقاتـل .مست الحاجة

وانضم إليهم بعد مزاولتهم مدينة بلغراد خمسة عرش ألف فارس من ترن القـرم ويف أثنـاء 

 ولعدم وجود . الجيش عدة قالع وحصون بدون مقاومة تذكرفتح، املسري نحو مدينة فيينا

 .مدافع حصار معه والقرتاب فصل الشتاء بزمهريره عاد عنها أيضا

 وملا وصل السلطان يف إيابه إىل مدينة فيليبه عني صاحب كراي الترتي خانا لبالد القرم بدل 

يف أثناء انتشاب هذه الحـروب   و.أخيه مكافأة له عىل خدماته أثناء مرور الجيش بأرايض النمسا

 أتت مجموعة من سفن شارلكان الحربية ومعها عدة من سفن البابا بقصد محاربة .من جهة الرب

  فاحتلت مينايئ كورون وباتراس ببالد موره بعد قتل من كـان بهـا مـن ،العثامنيني من جهة البحر
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بايزيد الثاين عىل ضفتي خليج الجنود اإلنكشارية وتدمري القلعتني اللتني أقامهام السلطان 

 أرسـل ارشـيدوق النمسـا سـفريا مـن قبلـه إىل 1523ويف أوائل سنة .  ليبالت ببالد اليونان

ومل يقبـل السـلطان الصـلح بـل قبـل ، اآلستانة يعرض طلب الصلح عـىل جاللـة السـلطان

فأرسل  وبعدها تحول الهدنة إىل صلح .املهادنة مؤقتا حتى تسلم إليه مفاتيح مدينة جران

وبعد ذلك تحررت بني ، السفري إىل لعرض هذه الرشوط عىل أكابر الدولة وأعيانها فقبلوها

 واهم مـا فيهـا أن يـرد النمسـاويون مدينـة .1533الطرفني معاهدة الصلح يف  يونيو سنة 

وان مـا تتفـق عليـه . كورون للدولة العثامنية  وال يردوا شيئا مام فتحـوه مـن بـالد املجـر

زابويل صاحب بالد املجر ال ينفذ ما مل يعتمده جاللة السـلطان العـثامين وهـي النمسا مع 

  .أول معاهدة صلح بني النمسا والباب العايل

  :االمتيازات القنصلية

 تم االتفاق بني سفري فرنسا والباب العـايل وصـدر 1536  ويف أوائل شهر فرباير سنة 

، ا النـازلني بـأرايض املاملـك الثامنيـةبه خط رشيف مينح بعض امتيازات لرعايا ملك فرنسـ

ويدل نص املعاهدة عىل عظيم ما وصلت إليه الدولة العثامنية آنـذاك مـن العـز والقـوة 

وبذلك صارت فرنسا الدولة األوروبية الوحيدة الحائزة امتيازات لرعاياهـا ولكـن . .واملهابة

الحـق يف التـدخل يف يؤخذ عليها فتح الباب لإلمتيازات القنصـلية التـي أعطـت األجانـب 

شؤون الدولة العثامنية الداخلية خصوصا يف القرن التاسع عرش والعرشين بحجة األقليات 

   .كام سيجيء الحقا.  والجاليات، النرصانية

 : خري الدين باشا البحري وفتح إقليمي الجزائر وتونس

 .اللحيـة الشـقراء أي ذي )باربـا روسـا(  اشتهر القبطان خري الدين  يف كتب اإلفرنج باسم 

 )اوروج(وكـان هـو وأخ لـه يـدعى ، واصل خري الدين باشا من جزيرة مدليل إحدى جزائر الروم

 ثم اسلام ودخال يف خدمـة السـلطان محمـد ).البحر املتوسط(يشتغالن بالقراصنة يف بحر الروم 

  واسـتمرا يف حـرفتهام وهـي أرس مراكـب املسـيحيني التجاريـة واخـذ .الحفيص صـاحب تـونس

  ويف ذات يـوم أرسـال إىل السـلطان .كافة ما بها من البضائع وبيع ركابها ومالحيهـا بصـفة رقيـق
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 وأرسل لهـام .سليم األول إحدى املراكب املأسورة إظهارا لخضوعهم لسلطانه فقبلها منهام

 فقويـت شـوكتهام ومتكنـا .خلعا سنية وعرش سفن ليستعينوا بها عىل غزو مراكب اإلفرنج

 .1535وحاوال فتح تونس سـنة ، 1533ليم الجزائر باسم السلطان العثامين سنة من فتح إق

وقاموا بجهود جليلة يف مساعدة املسلمني الفارين من بطش النصارى بعد سقوط غرناطة 

 .وساعدوا يف نقلهم بحرا إىل املغرب، )م1492(

  :ثم جرى حلف بني  فرنسا والدولة العثامنية عىل محاربة النمسا

أن اتفـاقهام كـان قاضـيا بـان ،  من نتائج محالفة فرنسا مع الدولة العثامنيـة و كان

الدولة العلية تجعل وجهة حروبها بالد نابويل وجزيرة صقلية وأسبانيا عوضا عن مهاجمـة 

إذ هـي مـع اسـتقاللها ، النمسا التي تتحد مع جميع إمارات وماملك أملانيا للمدافعة عنها

وان جيوش فرنسا تدخل بالد ايطاليا مـن جهـة إقلـيم بيمـونتي  .جزء من التحالف األملاين

  لكـن عـدم .بشامل غرب ايطاليا حينام تدخلها الجيوش العثامنية من جهة مملكة نابويل

دخول جمهورية البندقية يف هذا التحالف وإظهارها العدوان لهم كان سببا يف عدم نجاح 

ام مـن جمهوريـة البنادقـة عـىل عـدم   فـأراد السـلطان سـليامن االنتقـ.كل هذه التدابري

انحيازها لتحالفه مع انه راعى جوارها ومل يغز بالدهم فأرسل خري الدين باشا الذي ترقـى 

 ومعه نحو ألف سـفينة ملحـارصة جزيـرة )قبطان باشا جميع األساطيل العثامنية(إىل رتبة 

 لكنـه .بة الحصـار واىت السلطان بنفسه ملراق1537فحارصها يف شهر سبتمرب سنة !  كورفو 

 وعـاد هـو إىل .أمر برفعه عنها لشدة دفاع أهلها وعدم ضياع وقتـه حـول هـذه الجزيـرة

ففـتح اغلبهـا وغـزا ، القسطنطينية وأرسل خري الدين باشا لفتح ما بقي مـن جزائـر الـروم

 ويف عودته قابل أسـطوال مؤلفـا مـن مئـة وسـبعني سـفينة تقريبـا يقودهـا ،جزيرة كريت

 ويف مايو سنة .1538 سبتمرب سنة 25ريال شارلكان فحاربها وانترص عليها يف أندري روبا أم

 جمع السلطان سليامن ببالد األرنؤود جيشا عظيام مؤلفا من مائة ألف مقاتل لشن 1538

 .الغارة عىل بالد ايطاليا
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 بجنـوب ايطاليـا اسـتعدادا )اوترانتـه(ويف الوقت نفسه نزل خري الدين باشـا مبينـاء 

ها من جهة الجنوب بينام يهاجمها السلطان سليامن من جهة الرشق وملك فرنسـا ملهاجمت

 لكن إحجام  فرنسا عن التقدم إطاعة للرأي العام كام ذكرنا كان السـبب .من جهة الغرب

يف عدم نجاح هذا املرشوع الذي لو تم لكانت نتيجته دخول بـالد إيطاليـا بأرسهـا تحـت 

مر بان تهادن ملـك فرنسـا مـع شـارلكان وامضـيا مهادنـة  وانتهى األ.ظل الدولة العثامنية

 أما من جهـة البندقيـة فاسـتمرت الحـرب بينهـا وبـني الدولـة العثامنيـة  1538نيس سنة 

 بتنـازل البندقيـة عـن ملفـوازي ونـابويل دي .1538سجاال وانتهت بالصلح يف أواخر سـنة 

وانتهـت ، 1537حروب ثانية سنة  أما من جهة بالد املجر فابتدأت ال.رومانيا من بالد موره

بانهزام جيش أملاين مرسل من قبل شارلكان تحـت رياسـة اشـهر قـواده يف ديسـمرب سـنة 

واستمرت املواجهات بني العثامنيني والنمسا بشأن النفوذ يف املجر وتعيني حكامهـا . 1537

عهـد السـابقة عـىل مـدى قـوة العثامنيـني يف )املخـترصة(وتدل التفاصيل . 1541إىل سنة 

  .سليامن وسعي أكرب دول أوربا لطلب ودها والتحالف معها

  :سفر األسطول العثامين إىل فرنسا وفتح مدينة نيس

أرـسـل فرانـسـوا األول إىل الـسـلطان ـسـليامن يطـلـب مـنـه مـسـاعدته ـعـىل محارـبـة 

فـرتدد السـلطان أوال لعـدم ثبـات ملـك فرنسـا ، شارلكان بسفنه وقائدها خري الدين باشا

السـيام ،  وقبل أخريا بناء عىل إلحاح السفري وتعضيد خري الـدين باشـا لـه.تهوضعف عزمي

وقد وصل إليه خرب مهاجمة شـارلكان بجيوشـه ملدينـة الجزائـر وارتـداده عنهـا خائبـا يف  

 سافر السلطان بجيوشه إىل بالد املجـر السـتئناف 1543 ويف ربيع سنة .1541أكتوبر سنة 

ع خري الدين باشا من مياه اآلستانة مبراكبه ومعـه السـفري املحاربات ويف الوقت نفسه اقل

الفرنساوي بوالن قاصدا مرسيليا إحدى موانئ فرنسا الجنوبية فوصلها بعد أن غزا يف طريقه 

 وقوبل من الفرنساويني بكل تجلة وإكبار وانضمت سفنه إىل سـفنهم .سواحل جزيرة صقلية

 هـة البحـر وفتحوهـا عنـوة يف أغسـطس فحارصوهـا مـن ج، ومنها اقلعـوا إىل مدينـة نـيس

  ثـم أذن لخـري الـدين باشـا . ولوقـوع الشـحناء بـني العسـكرين مل يـتم احتاللهـا.1543سنة 

 



409 
 

وأعطـى لـه مثامنائـة ألـف ريـال ، ومراكبه بتمضية فصل الشتاء يف مينـاء طولـون بفرنسـا

وا األول  رفـض فرانسـ1544 ويف ربيـع السـنة التاليـة سـنة .فرنساوي للرصف عىل جنوده 

مساعدة األسطول العثامين له لهياج جميع املسيحيني عليـه ونسـبتهم إيـاه للمـروق عـن 

 معاـهـدة ـكـرييس 1544 واـبـرم ـمـع ـشـارلكان يف ـمـارس ـسـنة .ديـنـه الـسـتعانته باملـسـلمني

 م ودفـن عـىل 1546القاضية بالصلح فعاد خري الدين باشا إىل القسطنطينية  وتـويف سـنة 

 .مبولشاطئ البوسفور يف إسال

 :إبرام الصلح مع النمسا

 أما من جهة النمسا فاستمر القتال بينها وبني العثامنيني مدة من الزمن كان الـنرص 

 وأخريا توصل الطرفان إىل عقد صلح مرىض لكل منهام رغم .فيها غالبا يف جانب العثامنيني

لفة بني دولته سعي سفري فرنسا يف عدم الوصول إىل الوفاق طمعا منه يف تجديد عالئق اإل

عىل هدنة خمس سـنوات برشط أن . م1547 وتم الصلح بينهام يف سنة .والدولة العثامنية

يدفع فردينان ملك النمسا جزية سنوية مقدارها ثالثون ألف دوكا نظري ما بقي تحت يده 

بال وان تبقى بالد املجر تابعة البن زابويل أمريها األخري تحت وصاية أمه ايزا. من بالد املجر

 .ورعاية الدولة العثامنية

  :أما  يف جهات آسيا

 سفري من قبل صاحب دهيل بالهنـد 1537فقد  حرض إىل دار الخالفة العظمى سنة 

يستنجده ضد هاميون بن ظاهر الدين محمد الشهري ببابر صاحب دهيل وآخر مـن قبـل 

ن أغـاروا عـىل صاحب الجوزرات بالهند و يطلب منه أيضا املساعدة ضد الربتغـاليني الـذي

 .بالده واحتلوا أهم ثغورها

   فأرسل السلطان أوامره إىل وايل مرص إذ ذاك بتجهيز أسطول بحري بثغـر السـويس :فتح عدن 

عىل البحر األحمر ملحاربة الربتغاليني وفتح عدن وبالد اليمن حتى ال تستويل عليها الربتغال أو أي دولـة 

تقـدم الدولـة العثامنيـة  يف جهـات الرشق وقاعـدة ألعـامل أوروبية أخرى فتصري حجر عرثة يف سـبيل 

 فصدع  بـأمره وشـيد أسـطوال بحريـا هـائال مؤلفـا مـن سـبعني سـفينة .  الدولة التي تحتلها ضد مرص
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 ومعـه عرشون ألـف 1538وسلحها باملدافع الضخمة وسار بها يف يونيـو سـنة ، عىل عجل

 ثم قصد .ز عند مدخل بالد العجموحارص جزيرة هرم،  وفتح مدائن عدن ومسقط.جندي

 ثـم قفـل راجعـا .سواحل الجوزرات وفتح اغلب الحصون التي أقامهـا الربتغـاليون هنـاك

   . وفتح يف أيامه معظم إقليم اليمن وجعله والية عثامنية.بالغنائم

 أىت إىل الباب العايل أخ لشاه العجم يدعى القاصب مرزا وطلب مـن 1547ويف سنة 

فانتهز السلطان هذه الفرصة لتجديـد ،  ضد أخيه الذي اهتضم له حقوقاالسلطان إنجاده

 .اإلغارة عىل بالد العجم وانتظر ريثام يتم الصلح بأوروبا

 فـدخلها وفـتح يف طريقـه ، سار بجيوشـه قاصـدا مدينـة تربيـز1548ويف أوائل سنة 

  .الجزء التابع للعجم من بالد الكرد وقلعة وان الشهرية

فأرسل جيشا مؤلفا من مثانني ألف جنـدي إىل . ة يف ربوع بالد املجر ومل تدم السكين

 ومل يقابل هذا الجيش يف طريقه مقاومـة تـذكر بـل .1551بالد املجر يف شهر سبتمرب سنة 

فتح بكل سهولة القالع والحصون التي احتلتها جيوش النمسا إلخالء النمساويني لهـا عنـد 

  .ا منهااقرتاب الجنود العثامنية إليها ودنوه

 انترص العثامنيون عىل النمساويني يف عدة وقائع وفتح الـوزير الثـاين 1552ويف سنة 

.  احمد باشا مدينة متسفار وحارصت الجيوش بعد ذلك مدينة ارلو الحصينة بـبالد النمسـا

ويف أثناء ذلك كان القبطان طرغول الذي خلف خري الـدين باشـا يف غـزو مراكـب اإلفـرنج 

وخافـت مـن اسـمه جميـع ، قد حاز شهرة عظيمة يف الحـروب البحريـةوشواطئ بالدهم 

دول اإلفرنج املعادية للدولة العثامنية  وحفظ اسم البحرية العثامنية من السقوط مبـوت 

 .رئيسها و مؤسسها األكرب خري الدين باشا

 : بني الدولة العثامنية  وفرنسا1553معاهدة سنة  

حذا ولده هرني الثاين حـذوه ،  فرنسابعد موت السلطان فرانسوا األول ملك

ونسج عىل منواله يف مواالة الدولـة العثامنيـة واملحافظـة عـىل محبتهـا وتوثيـق 

  فأبقى املسـيو جربيـل .عرى اإللفة واالتحاد معها لالستعانة ببحريتها عند الحاجة
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د العجـم درامون سفريا له يف إسالمبول وأمره مبرافقة السلطان يف حملته األخـرية عـىل بـال

فقابـلـه الرهـبـان والقـسـس بـكـل احتـفـال لتأيـيـد ،  ويف عودـتـه زار بـيـت املـقـدس.فرافـقـه

املعاهدات السابقة القاضية بجعل جميع الكاثوليك املستوطنني بأرايض الدولـة العثامنيـة 

 ثم عاد إىل فرنسا فوجد نـريان الحـرب قـد اشـتعلت ثانيـا بينهـا وبـني تحت حامية فرنسا

 إسالمبول واتفق مع الباب العايل عـىل أن يتحـد األسـطول العـثامين مـع  فعاد إىل.النمسا

مجازاة ألهايل جنوه املحتلني لها عىل مسـاعدتهم ، األسطول الفرنيس لفتح جزيرة كورسيكا

  . ولتكون مركزا ألعامل األسطولني يف غزو سواحل أسبانيا وايطاليا.لشار لكان

وننقـل  .1553أول فرباير سـنة . هـ960 صفر سنة 16وأبرمت بذلك معاهدة بتاريخ 

بعضا مام جاء فيها لداللتها عىل مجد الدولة العثامنية التي حملـت لـواء اإلسـالم يف ذلـك 

 :الزمان

ان جاللة السلطان سليامن وهرني دي فالوا الثاين ملـك الفرانـك قـد ابرمـا اتحـادا [ 

 !!  - حميـد العاقبـة لــهالـ  جعلـه -مشتمال عىل العبارة اآلتية بخصوص الحـرب البحـري 

 :والذي سيرشعان فيه ضد اإلمرباطور شارلكان

 مبا أن جاللة السلطان سليامن سلطان الرتك بإرسـاله أسـطوال بحريـا يف بحـر :1البند

قد أعان بذلك هرني دي فـالوا مـدة سـنتني بنـاء ، التوسكان ضد اإلمرباطور شارل الخامس

ص بنـاء عـىل ترجيعاتـه البالغـة أقىص درجـات عىل طلبه املتكرر يف بادئ األمر وبالخصـو

 فقد اتفق بأن امللك هرني يدفع ثالمثائة ألـف قطعـة مـن الـذهب بصـفة متـأخر .الحض

 .مرتب األسطول

 كل سفينة تابعة لإلمرباطور أو للمتحالفني معه سواء أكانت معدة للنقل أو :4البند 

 أو كبـرية فبمجـرد وقوعهـا  من املراكب الخفيفة وسواء أكانت سفنا حربيـة صـغريةكانت

 .أسرية لدى األسطول العثامين تصري من تلك اللحظة ملكا للسلطان سليامن ملك الرتك

املدن والقصـبات والقـرى والكفـور التـي تتغلـب عليهـا البحريـة  :5البند 

 العثامنية  تكون مباحة غنيمة للرتك وجميع سكانها راشدين أو قـارصين رجـاال 
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أنهم معتنقون الديانة املسيحية ويكونون قد سلموا أنفسهم باختيارهم كانوا أو نساء ولو 

 ...فانه ال بد من تركهم أرساء وعبيدا للرتك

 إذا أصدر امللك هرني أمره إىل أسطول جاللة السلطان سليامن بـان تحـارب :6البند 

شارل ملك النمسا غري متجهة نحو الغرب بل نحو الرشق والجنوب ويقصد بذلك مسـريها 

يف الشواطئ من عند مصب نهر ترونتو لغاية كروتون بحيث أن هذه السفن  تقوم بأعباء 

أوامر هرني بدون مقابل فقد اتفق عىل أن املواد الحربية ومؤونات املدن والقصبات التي 

 ولكن املدن والقصبات والقرى والكفور فانها .تقع تحت يد الرتك يتنازل عنها للملك هرني

 وأمـا السـكان واملزارعـون والقـاطنون . كـام تقـرر ذلـك بالبنـد السـابقترتك غنيمة للرتك

البالغون والقارصون الرجال منهم والنساء فإنهم يسلمون لألرس بدون معارضة حتـى ولـو 

 .كانوا ممن يعتنقون الديانة املسيحية بل ولو كانوا ممن اسلم نفسه مبحض إرادته

أن يستويل ويأرس باسم مليكه األفخم كـل ميكن ألمريال جاللة امللك سليامن  :7البند 

مكان تقدم عليه البحرية الرتكية املظفرة متى رأى مثة من فائدة وذلك من ابتـداء حـدود 

نهر ترونتو لغاية اوترانت وكرتون ومن ثم لغاية صقلية ونـابويل وعمومـا جميـع األقـاليم 

ملكـان داخـل األرايض أو سواء أكان ذلـك ا.  شارل الخامس ملك النمسااململوكة لإلمرباطور

سواء كان مدينة أو قصبة أو قرية أو كفرا أو ميناء أو خليجا وله الحـق يف االسـتيالء عـىل 

ـالغني أو  ـأرس الرـجـال والنـسـاء الـب ـل وان ينـهـب وـي ـه أن يـغـزو ـب أي ـسـفينة يـصـادفها وـل

القارصين حتى انه ميكنه متى شاء أن يحافظ ويتملك جميع ما يغتنمـه سـواء أكـان مـن 

ي اإلنسان أو املدن أو البيوت الخلوية وان يعدها ويستعملها الحتياجاته ولو ضد رغبـة بن

 .الفرنك وبالرغم عن مضاد تهم الشديدة يف ذلك

 جاللة السلطان سليامن يسلم عدا عن ذلك الثالثني سفينة حربيـة :9البند  

مـن ذلـك وبحارتها بدون أدىن فدية وكذا املدافع واملؤن وجميع املواد ويسـتثنى 

  كـام وانـه يـدفع يف أقـرب وقـت لـربنس .رجال بحريته الخصوصيون وعسـاكره
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سالرن الذي بذل نفسه وكل ما يف وسعه للحصول عليها وكان نصيبه أن حرم مـن منصـبه 

وطرد من وطنه وبيته مبلغ الثالثني ألـف قطعـة مـن الـذهب التـي رصفهـا بكـل ارتيـاح 

 .أهـ] .وكرم

 . السلطنة والنمسا يف املجر ومل تحصل أمور مهمةثم تتابعت املناوشات بني

 :م1551 يف غضون سنة )ليبيا( ثم افتتح أمريال العثامنيني طرغول طرابلس الغرب 

ووجه السلطان سليامن اهتاممه إىل تعزيز سفنه الحربية لحامية الجزائر وطـرابلس 

 إذ أن وجـود .اعهـاالغرب لبعدها عن مقر الخالفة العظمى وطموح أنظار أسبانيا إىل إرج

 .العثامنيني فيها  يهدد سواحل أسبانيا ونابويل التي كانت تابعة ألسبانيا يف ذلك الحني

  :حصار جزيرة مالطة

 أرسلت قطع  بحرية مؤلفة من نحو مائتي سفينة لفتح جزيـرة 1565يف أوائل سنة 

ني إقليم تونس مالطة مقر رهبنة القديس حنا األورشليمي ألهمية هذه الجزيرة الواقعة ب

وجنوب ايطاليا ورضورة احتاللها لكل دولة تريـد أن تكـون لهـا اليـد الطـوىل عـىل البحـر 

 . وعادت السفن بجيوشها إىل إسالمبول1565 فامتد  حصارها سبتمرب .األبيض املتوسط

 :الفنت داخل بيت السلطان سليامن

عـىل دسيسـة حصلت حادثة شنيعة وهي قتل السلطان لولده األكرب مصطفى بنـاء 

  أمـا يف كتـب الـرتك فاسـمها )روكسـالن الروسـية(إحدى زوجاته املسامة يف كتب اإلفرنج 

وذلك حتى يتوىل بعده ابنهـا سـليم مبسـاعدة الصـدر األعظـم رسـتم ) الباسمة(خورم أي 

وكانت هذه الفعلة الشنعاء نقطة سوداء يف تاريخ السلطان سليامن الـذي اتسـعت . .باشا

 ومل تكن هذه الحادثة خامتة الفظائع بـل أعقبهـا فـنت ودسـائس .. أيامهدائرة السلطنة يف

 .أدت لقتل السلطان ألوالد آخرين له وألحفاده منهم

 :موت السلطان سليامن



414 
 

 . عن أربع وسـبعني سـنة قمريـة.1566و اشتد مرض السلطان وتويف يف سبتمرب سنة 

اق الدولة وإعـالء شـانها حتـى وكانت مدة ملكه مثانية وأربعني سنة قضاها يف توسيع نط

 .بلغت يف أيامه أعىل درجات الكامل

 ملـا وضـعه مـن الـنظم الداخليـة يف كافـة )القانوين(وقد اشتهر السلطان سليامن بـ 

فروع الحكومة فادخل بعض تغيريات يف نظام العلامء واملدرسـني الـذي وضـعه السـلطان 

عرص القـوة يف الدولـة العثامنيـة  ويعترب مـوت السـلطان سـليامن  نهايـة لـ.محمد الفاتح

 .وبداية السري نحو االنحطاط ثم اإلنهيار فالنهاية

 :أسباب بداية انحطاط الدولة العثامنية

  :وكان ذلك  لجملة أسباب منها

والذي ابتدأ من قبل ولكنه توسـع يف ،  بالترشيع الوضعيالـلـهالعدوان عىل سلطان 

 .عهد سليامن حتى لقب بالقانوين

والـذي . كـام رأينـا سـفري فرنسـا، المتيازات القنصلية لسفراء الدول األجنبيـةإعطاء ا

 . ثم التآمر عليها.تحول لحق يف التدخل يف شؤون الدولة

ودخولهم مرحلة االنرصاف للدنيا واالستكثار مـن املحظيـات اللـوايت ، بذخ السالطني

 .كان أكرثهن من الدول النرصانية املجاورة

 وال يخفى أن الـرثوة تـورث .لفتوحات العديدة والغنائم الكثريةزيادة الرثوة بسبب ا

غالبا املفاخرة يف املرصف والتغايل يف الزهو والرتف وكل امة سادت فيهـا هـذه الخصـال ال 

 . بد لها من اإلنهيار

 ولذا كانـت أهـم .كان اإلنكشارية ال يخرجون إىل الحرب إال إذا كان السلطان معهم

  فغـري السـلطان سـليامن هـذه السـنة .إمرة السـلطان وقيادتـهالحروب والغزوات تحت 

الحميدة وأجاز لإلنكشارية القتال تحت إمرة قائدهم األكرب ولو مل يكن السلطان موجـودا 

فكان هذا التغيري سببا يف تقاعس اغلب من خلفه من السالطني عن الخروج من قصورهم 

ملختلفات األجناس عىل الخروج للقتـال الباذخة وتفضيلهم البقاء بني غلامنهم وجواريهم ا

 .وتكبد مشاقه
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ومنـهـا أن كاـفـة أـمـور الدوـلـة املهـمـة كاـنـت تنـظـر يف دـيـوان اـلـوزراء تـحـت رئاـسـة 

السلطان فأبطل السلطان سليامن هذه العادة وصـار الـديوان ينعقـد تحـت رئاسـة أكـرب 

اء ومـن الوزراء وهو الصدر األعظم والسـلطان اله عـن ذلـك معـرض عـن دسـائس الـوزر

يستعينون بهم مـن جواريـه وأزواجـه وترتـب عـىل ذلـك أن صـارت األمـور بيـد الـوزراء 

املغايرين للجنس العثامين أصال ونسبا إذ أن اغلـبهم ممـن اسـلم أو تظـاهر باإلسـالم مـن 

 .النصارى أو من غلامن وخدم

ومنـهـا اإلباـحـة لالنكـشـارية ـبـالتزوج واإلقاـمـة ـخـارج ثكـنـاتهم ـمـع إعـطـائهم بـعـض 

تيازات وقبول األخالط ضمن زمرتهم مام جعلهم من اكرب موجبات تأخر الدولة بعـد أن ام

كانت من أعظم عوامل تقدمها إىل غري ذلك مـن االسـباب التـي سـنوردها تباعـا بحسـب 

  .مقتضياتها

 :)م1577-1566(السلطان الغازي سليم خان الثاين-) 11 (

ومل يكـن . لـك بعـد مـوت أبيـه سـابقة الـذكر وتـوىل املابن روكسالن الروسـيةوهو 

السلطان متصفا مبا يؤهله للقيام بحفظ فتوحات أبيه فضال عـن إضـافة يشء إليهـا ولـوال 

وجود الوزير الطويل محمد باشا صقليل املدرب عـىل األعـامل الحربيـة السياسـية للحـق 

 لكن حسـن سياسـة هـذا الـوزير وعظـم اسـم الدولـة ومهابتهـا يف قلـوب .الدولة الفشل

 : ومن أهم ما جرى يف عهد هذا السلطان.ئها حفظتها من السقوط مرة واحدةأعدا

 مبعاهدة من رشوطها حفظ النمسا أمالكها يف بالد 1568تم الصلح بينها وبني النمسا سنة 

املجر ودفعها الجزية السنوية املقررة بالعهود السابقة واعرتافها بتبعية أمراء ترانسلفانيا و الفالخ 

 كام تجددت أيضا الهدنة مع ملك بولونيا باعرتاف البـاب العـايل . الدولة العثامنيةو البغدان إىل

 وكذلك جددت مع شارل التاسـع ملـك .بالتحالف الذي حصل ما بني ملك بولونيا وأمري البغدان

  . االتفاقيات التي متت بني الدولتني يف عرص السلطان سليامن1569فرنسا يف سنة 

 االمتـيـازات القنـصـلية وزاد عليـهـا )ن الروـسـيةاـبـ(وأـيـد الـسـلطان ـسـليم 

 امتيازات أخرى أهمها معافاة كل فرنسـاوي مـن دفـع الخـراج الشـخيص وان 
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يكون للقناصل الحق يف البحث عمن يكون عند العثامنيني من الفرنساويني يف حالة الـرق 

ة وإطالق رساحهم والبحث عمـن أخـذهم بصـفة رقيـق ملجازاتـه وان يـرد السـلطان كافـ

األشياء التي تأخذها قراصنة البحر من املراكب الفرنساوية ومعاقبة اآلخذ لهـا وان تكـون 

املراكب العثامنية ملزمة مبساعدة ما يرتطم من السفن الفرنساوية عـىل شـواطئ الدولـة 

وبحفظ ما بها من الرجال واملتاع وان يكون لفرنسا كـل االمتيـازات املمنوحـة لجمهوريـة 

 .البنادقة 

يادة توثيق عرى االتحـاد بـني الدولـة وفرنسـا وزيـادة نفـوذ اتحـادهام اتفقـت  ولز

الدولتني عىل ترشيح هرني دي فالوا أخي ملك فرنسا لعرش بولونيا ليكون لهم ظهريا ضـد 

النمسا من جهة وضد روسيا من جهة أخرى وقـد تـم ذلـك فعـال وصـارت بولونيـا تحـت 

 .مل تكن اسمية حامية فعلية وان حامية الدولة العثامنية

وبذلك صارت فرنسا ملكة التجارة يف البحر األبيض املتوسـط وجميـع الـبالد التابعـة 

للدولة وأرسلت تحت ظل هذه املعاهدات عدة إرساليات دينية كاثوليكية إىل كافـة بـالد 

الدولة املوجودة بها مسيحيون خصوصا يف بالد الشام لتعليم أوالدهم وتربيتهم عىل محبة 

كانت هذه االمتيازات املوجبة لضعف الدولة بسبب تـدخل القناصـل يف اإلجـراء  و.فرنسا

آت الداخلية بدعوى رفع املظامل عن املسيحيني واتخاذها لها سـبيال المتـداد نفوذهـا بـني 

رعايا الدولة املسيحيني واهم نتائج هذا التدخل وأرضه مآال وأوخمه عاقبة استعامل هـذه 

 جنسية ولغة كـل شـعب مسـيحي حتـى إذا ضـعفت الدولـة اإلرساليات الدينية يف حفظ

أمكن هذه الشعوب االستقالل مبسـاعدة الـدول املسـيحية أو االنضـامم إىل إحـدى هـذه 

 .الدول كام شوهد ذلك يف هذا القرن األخري من عمرها مام سيأيت مفصال

ة ومن أعامل الوزير محمد باشا صقليل أن أرسل جيشا عظيام إىل بالد الـيمن يف سـن

 م تحت قيادة عثامن باشا الذي عني عامال عليها لقمع ثورة أهاليها الذين 1569 سنة 976

خرجوا عىل الدولة العثامنية مع سلطانهم الرشيف مطهر بن رشف الدين يحيـى فـانترص 

 .عثامن باشا عليهم مبساعدة سنان باشا وايل مرص ودخلت الجيوش املظفرة مدينة صنعاء
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 :فتح جزيرة قربص 

من أعامله أيضا فـتح جزيـرة قـربص التـي كانـت تابعـة للبندقيـة فأرسـلت إليهـا  و

 وصارت من ذلك العهد تابعـة للدولـة .م1570حيث فتحت يف أغسطس. املراكب الحربية

 .1878العثامنية إىل أن احتلها اإلنكليز سنة 

 وغريهـا بـدون أن ،و ظنتـه، كريـتويف هذه األثناء غزت املراكب العثامنية جزيـرة 

تفتحها واحتلت مدائن دلنسنيو وانتيباري عىل البحر األدرياتييك وملا رأت البندقية تغلـب 

العثامنيني عليها وفتح كثري من بالدها استعانت بأسبانيا والبابـا وتـم بيـنهم االتفـاق عـىل 

 فسارت سفن املسيحيني إىل .محاربة الدولة بحرا خوفا من امتداد سلطتها عىل بالد ايطاليا

وانتهـى األمـر بانتصـار األسـطول املسـيحي .  الدولة وكانت تلك الحملة املختلطـةشواطئ

 . ألف أسـري30 مدفعا و 300 وغنمت .94وأحرقت وأغرقت .  سفينة عثامنية130 فأخذت

 .وهذه أول واقعة حصلت بني الدولة من جهة وأكرث من دولتني مسيحيتني من جهة أخرى

 املحرك لهذه التحالفات ضد الدولـة اإلسـالمية آنـذاك وكان اشرتاك البابا فيها يدل عىل أن

هو الدين كام أثبتت الحوادث والحروب فيام بعد وليس مسائل السياسـة واملصـالح كـام 

 كـام دعيـت )املسالة الرشقيـة(  مام ال يجعل عند املطالع اقل ريبة أو شك يف أن .يدعون

 .فيام بعد مسالة دينية أساسا

لكـن . .1572 قصد دون جوان مدينة تونس يف أواخر سـنة  أما من جهة أسبانيا فقد

 اشهر حيث تم اسرتجاعها ثانيـة إىل أمـالك الدولـة بواسـطة 8مل يلبث العثامنيون إال نحو 

 . 1575سنان باشا يف أغسطس سنة 

 1574 يونيـو سـنة 9ويف جهة بالد البغدان انترص العثامنيون بعد موقعـة هائلـة يف 

  .ي مترد عىل الدولة طلبا لالستقالل وصلب جزاء عصيانهعىل األمري ايوونيا الذ

 تويف السـلطان سـليم الثـاين وعمـره اثنـني وخمسـون سـنة .1574ويف ديسمرب سنة 

 . اشهر و توىل بعده ابنه السلطان مراد الثالث5قمرية ومدة حكمه مثاين سنني و 
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 ):م1595-1574(  السلطان الغازي مراد خان الثالث -) 12(

اتحة أعامله أن أصدر أمـرا بعـدم رشب الخمـر الـذي شـاع اسـتعامله أيـام وكانت ف

وأفرط فيه الجنود خصوصا اإلنكشارية فثـار اإلنكشـارية   )ابن الروسية(السلطان السابق 

  .لذلك واضطروه إلباحته لهم مبقدار ال يرتتب منه ذهول العقل وتكدير الراحة العمومية

ن عىل امللك مـن املنازعـة إذ صـار قتـل اإلخـوة وأمر بقتل إخوته وكانوا خمسة ليأم

 .عادة تقريبا

وكانت عالقات هذا السلطان مع فرنسا حسنة جدا وكذلك مـع جمهوريـة البندقيـة 

فجدد لهام االمتيازات القنصلية والتجارية مـع زيـادة بعـض بنـود يف صـالحهام أهمهـا أن 

ملقابالت واالحتفاالت الرسمية يكون سفري فرنسا مقدما عىل كافة سفراء الدول االخرى يف ا

للسعي يف إبرام معاهدات تجارية تكـون ذريعـة ، حيث كرث توارد السفراء عىل بابه العايل

  .يف املستقبل للتدخل الفعيل

ويف أيامه تحصلت ايزابال ملكة اإلنكليز عىل امتياز خصويص لتجار بالدهـا وهـي أن 

ا ذلك قبال بل كانت السفن عـىل اخـتالف تحمل مراكبها العلم اإلنكليزي وكان ال يجوز له

تحـت ظـل العلـم  أجناسها ما عدا سفن البندقية ال تدخل إىل موانئ الدولة العثامنيـة إال

 !الفرنساوي 

 :وصول نفوذ العثامنيني إىل مراكش

حصلت فتنـة داخليـة يف مملكـة مـراكش بـاملغرب األقىص ونـازع زعيمهـا .1578يف سنة 

صلت بينهام عدة وقائع مهمة وأخريا اسـتنجد سـلطانها بـالعثامنيني سلطان املغرب يف امللك وح

واستعان مدعي امللك بالربتغاليني فأوعزت الدولة لوايل طرابلس بإنجاد سلطانها الرشعي فـأرسع 

مبساعدته والتقى الرتك والربتغال بالقرب من محل يقال لـه الـقرص الكبـري وكـان يومـا مشـهودا 

 وبعد متام النرص وإعادة .تغال وقتل فيه رئيس الثائرين املستنجد بهمدارت فيه الدائرة عىل الرب

 عـادت الجيـوش العثامنيـة حاملـة مـا أغـدق عليهـا مـن ، األمن و السـكينة إىل ربـوع مـراكش
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الهدايا وبذلك دخلـت مملكـة مـراكش ضـمن دائـرة نفـوذ الدولـة وصـار شـامل أفريقيـا 

  .بأجمعه تابعا لها متاما أو خاضعا لنفوذها

لـكـن مل ميـنـع ذـلـك ، ويف ـهـذه الـسـنة حـصـل الـصـلح ـبـني الدوـلـة وأـسـبانيا للوـصـول

القراصنة من الطرفني عىل نهب السـفن التجاريـة وسـبي واسـرتقاق مـن بهـا مـن النسـاء 

 حتى كان من يستعد للسفر يف البحـر األبـيض املتوسـط يف ذلـك الزمـان يتجهـز .والرجال

 الن كـال مـن .ة القراصنة مبا مل يسبق له مثيـلكمن يستعد لرحلة حربية لعدم األمن وكرث

 .القربات املرشوعةالطرفني كان يعترب غزو سفن الطرف اآلخر من الواجبات الدينية و 

 قتل الصدر األعظم محمد باشا صقليل الذي حافظ عىل نفوذ الدولة بعد 1579سنة 

بعـا لدسـائس موت السلطان سليامن بدسائس حاشية السلطان قضت عليه باملوت غدرا ت

األجانب الذين ال يروق يف أعينهم وجود مثل هذا الوزير يدير دوالب األعامل عىل محـور 

االستقامة فدسوا إليه من قتله تخلصا من صادق خدمته للدولة فكان موته رضبة شديدة 

 .ومحنة عظيمة السيام وقد كرث بعده تنصيب وعزل الصدور ودبت الفوىض يف الجيش

 وله من العمر خمسون سنة وكانـت 1595بداء عياء وتويف سنة ثم أصيب السلطان 

إال انه كان ، فطنا لبيبا، مدة ملكه إحدى وعرشين سنة تقريبا وقالوا أنه كان شاعرا مجيدا

وكان مـن ضـمن حظياتـه .. يف كل آنعامال مبشورتهن ..كثري امليل القتناء الجواري الحسان

وبيعـت . .سباها من البحر قرصان)  بافو(اسمها جارية بندقية األصل من عائلة شهرية بها 

ـريا يف ) ـصـفية(يف الرساي الـسـلطانية وـسـميت  ـدخلت كـث ـث اـصـطفاها الـسـلطان وـت حـي

ـة ـة للدوـل ـة الخارجـي ـد . .السياـس ـدة ويل عـه ـي واـل ـريا وـه ـلية كـث ـا األـص ـاعدت بالدـه وـس

 .  ).عىل ما فات من ذلك الزمان..أمان يا ريب أمان(...السلطان

 ):م1603 -1995(ان الغازي محمد خان الثالث  السلط-) 13( 

توىل بعد موت أبيه مراد الثالث ابن صفية اإليطالية األصل وكان له تسـعة 

 عرش أخا غري األخوات فزعم املؤرخون أنه أمر بخنقهم جميعا  قبـل دفـن أبيـه 
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 إىل  ويف أوائل حكمه سار عـىل اثـر سـلفه يف عـدم الخـروج.!!ودفنوا معا تجاه آيا صوفيا 

الحرب وترك األمور الداخلية يف أيدي وزرائه الذين منهم سنان باشـا و جفالـة زاده وهـو 

 وآخـر يـدعى .ابن القائد جفالة باشا الجنوي األصل الذي قتل يف محاربـة العجـم األخـرية

حسن باشا فأفسدوا يف األرض وباعوا املناصـب امللكيـة والعسـكرية وقللـوا عيـار العملـة 

 من جميع الجهات وتعاقـب انهـزام الجيـوش العثامنيـة أمـام ميخائيـل حتى عال الضجيج

الفالخي فضم لسلطانه مبساعدة الجيوش النمساوية وإقليم البغـدان وجـزءا عظـيام مـن 

 .ترنسلفانيا لعدم وجود القواد األكفاء لصدهم

 ، ومام يخلد للسلطان الغازي محمد الثالث الذكر ويجعله رصـيفا ألجـداده األوائـل

بـرز ، ملا تحقق أن هذا االنحالل ناشئ من تحجبه عن األعامل وعدم قيادتـه الجيـوشانه 

بنفسه وتقلد املركز الذي كان ترك مراد الثالث وسليم الثاين له من دواعي تقهقـر الدولـة 

 فسار إىل بلغراد ومنها إىل ميدان الحرب والنزال وبعد قليل دبت يف الجيوش .أمام أعدائها

ففتح قلعة ارلو الحصينة التي عجـز السـلطان سـليامن ، الغرية لعسكريةالحمية الدينية و

 ودمر جيوش املجر والنمسا تدمريا يف سـهل كـرزت بـالقرب مـن .1556عن فتحها يف سنة 

التـي ) موهـا كـز( حتى شبهت هذه املوقعة بواقعة 1596 أكتوبر سنة 26هذه القلعة يف 

 .1526انترص فيها السلطان سليامن سنة 

تداء القرن السابع عرش للميالد حصلت يف بالد األناضول ثـورة داخليـة كـادت ويف اب

تكون وخيمة العاقبة عىل الدولة خصوصا ونريان الحروب مستعر لهيبها عىل حدود املجر 

 ...والنمسا

ومن ذلك الحني بدأ يظهر جليا اختالل النظام العسكري وعدم صالحيته لحفظ اسم 

 سـنة 37 وعمـره 1603 ثـم  تـويف السـلطان وكانـت وفاتـه س .الدولة ورشفها بني أعدائها

 . سنني وخلفه ابنه احمد األول 9ومدة حكمه 
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 :)م1617 -1603( السلطان الغازي احمد خان األول -) 14( 

فتوىل امللك ومل يتجاوز سنه الرابعة عرش إال بقليل ومل يأمر بقتل أخيه مصطفى بـل 

وكانت أركان الدولة غري ثابتة يف كافة بالد آسـيا ونـار  .اكتفى بحجزه بني الخدم والجواري

الحرب مستعرة عىل حدود العجم رشقا والنمسا غربا وكانت الحرب مـع العجـم شـديدة 

 ومام جعل لهـا أهميـة أعظـم مـن .الوطأة يف هذه املرة لتويل الشاه عباس الشهري قيادتها

قية عموما وسعي كـل أمـة مـن اضطراب األحوال يف الواليات الرش، كافة الحروب السابقة

 للدولة يف هذه الشدة الـلـهلكن قيض . .األمم املختلفة النازلة بها للحصول عىل االستقالل

الذي عني صـدرا أعظـم وكـان قـد تجـاوز الثامنـني ) بقوي وجي(الوزير مراد باشا امللقب 

وش وحارب ليكون عونا وعضدا للسلطان الفتى فتقلد مع كرب سنه ووهن قواه قيادة الجي

 ...الثائرين بهمة ونشاط زائدين فانترص

 بعـض مناوشـات بحريـة بـني مراكـب 1614 وسـنة 1611وقد حصلت ما بـني سـنة 

الدولة العثامنية وسفن رهبان مالطة وملك أسبانيا وواليات ايطاليا كان الفـوز فيهـا غالبـا 

، ن البحـر األسـودفانتهز بعض أخالط القوزاق انسحاب السفن الحربية مـ، ملراكب األعداء

وأغاروا عىل ثغر سينوب ونهبوا ما به وملا علم السلطان بذلك غضب عىل الصـدر األعظـم 

وسعى به بعض مبغضيه طمعا يف نوال منصبه وما فتئوا يوغرون صدر سيده عليـه حتـى 

 . فخنق يف قرصه1614 أكتوبر سنة 14أمر بقتله يف 

عالقـات السياسـية مـع دول اإلفـرنج هذا وازدادت يف أيام السلطان احمـد األول ال  

 ..وازداد بذلك تأثريهم

 14 سنة ومدة حكمه 28 م تويف السلطان أحمد األول وعمره 1617ويف نوفمرب سنة 

سنة تقريبا ولصغر سن ولده عثامن الذي كان مل يتجاوز ثالث عرشة سنة من عمره خالف 

 تنصيب أكرب األوالد أو أحـدهم العادة املتبعة من ابتداء الغازي السلطان عثامن األول أي

 .مكان والده وأوىص بامللك بعده ألخيه
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 :)م1618 -1617(  السلطان مصطفى خان األول -) 15(

 بـل . وكان قد قىض عمره داخل محالت الحريم ومل يتعاطى أشغاال السياسة مطلقـا

 ثالثـة اشـهر   ومل يلبث هذا السلطان عىل رسير امللـك إال.ومل يعلم من أمور اململكة شيئا

 فعـزل يف  فربايـر .وسـاعدهم اإلنكشـارية عـىل ذلـك.  آغا الرسايتقريبا ثم عزله املفتي و

  . مكانه السلطان عثامن الثاين م وأقاموا1618سنة 

  :) م1622 -1618(السلطان عثامن خان الثاين -   )16( 

هـذه  اشهر هذا السلطان  الحرب عىل مملكة بولونيـا وحقيـق أمنيتـه وهـي فـتح 

وقبـل . اململكة وجعلها فاصال بني أمالك الدولة ومملكة  روسـيا التـي ابتـدأت يف الظهـور

ثـم أصـدر أمـرا !. الرشوع يف الحرب أمر بقتل أخيه محمد تبعا للعادة املرشوعـة عنـدهم

بتقليل اختصاصات املفتي ونزع ما كان له من السلطة يف تعيـني وعـزل املـوظفني وجعـل 

 حتى يأمن رش أن يكون سببا يف عزله كـام كانـت سـبب عـزل ،فتاءوظيفته قارصة عىل اإل

 وبعد أن أتم هذه التمهيدات الداخلية سـري . لكن أىت األمر عىل الضد مبا كان يؤمل.سلفه

 ثـم تـم .الجيوش والكتائب ملحاربة مملكة بولونيا  ولكنه عجز عن ذلك لتلكؤ اإلنكشارية

 عىل اإلنكشارية من طلبهم الراحة وخلودهم  فحنق السلطان1620الصلح يف أكتوبر سنة 

إىل الكسل وإلزامه عىل الصلح مع بولونيا بدون تتميم قصده وعزم عىل إبطالهـا ولتنفيـذ 

هذا األمر الخطري أمر بحشد جيوش جديدة يف واليات آسيا وتنظيمها وتدريبها عىل القتال 

 ورشع فعـال يف إنفـاذ هـذا .حتى إذا كملت عدة وعددا استعان بها عىل إبادة اإلنكشارية

املرشوع لكن أحس اإلنكشارية بذلك فهاجوا واتفقوا عىل عزل السلطان وتم لهم ذلـك يف 

 ومل يكتفـوا بعزلـه بـل هجمـوا .وأعادوا مكانه السـلطان مصـطفى األول. 1622مايو سنة 

إىل  وانتهكوا حرمتها وقبضوا عليه بني جواريه وزوجاته وقـادوه قهـرا .عليه يف رساي قرصه

 . مام مل يسـبق لـه مثيـل يف تـاريخ الدولـة العثامنيـة.ثكناتهم موسعيه سبا وشتام وإهانة

وقـد قتـل ومل يتجـاوز الثامنـة عرشة مـن عمـره ومـدة . وزيادة عىل ذلك  قاموا بإعدامـه

 .حكمه أربع سنني وأربعة اشهر
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لـونهم  وبعد ذلك صارت الحكومة ألعوبة يف أيدي اإلنكشارية ينصبون الوزراء ويعز

بعد بضع أيام وصاروا مينحون املناصـب ، بحسب أهوائهم فعزلوا داود باشا قاتل السلطان

 .وارتكبـوا أنـواع املظـامل يف اآلسـتانة، ملن يجزل إليهم العطايا فكانت الوظائف تباع جهارا

واستمرت اإلضطرابات الداخلية يف نفس كريس الخالفة العظمى فال امـن وال سـكينة مـدة 

 حتى إذا شعر العموم مبا وراء هذه الفوىض من الدمار والخراب . شهرا متواليةمثانية عرش

عينوا كامنكش عىل باشا صدرا أعظام لتوسمهم فيه الخربة واالستعداد فأشار عليهم بعـزل 

 1623السلطان مصطفى ثانيا لضعف عزميته ووهن قواه العقلية فعزلوه يف سبتمرب سـنة 

 . م1639رابع وبقي يف العزل إىل أن تويف يف  سنة وولوا مكانه السلطان مراد ال

 :)م1640 -1623( السلطان الغازي مراد خان الرابع -) 17( 

 هو ابن السلطان احمد األول ابن السـلطان محمـد الثالـث وواله اإلنكشـارية بعـد 

عزل عمه السلطان مصطفى األول ابن السلطان محمد الثالث مع حداثة سنة يك ال يكون 

لهم يف أعاملهم االستبدادية وال مضـعفا لنفـوذهم الـذي اكتسـبوه بقتـل سـلطان معارضا 

 .وعزل غريه واستمروا مدة العرش سنني األوىل من حكمه عىل غيهم وطغيانهم

  وانتهز الشاه عباس ملك العجم هذا االختالل فرصة لتوسيع أمالكه من جهة حدود 

 . .فسار الشاه بجنوده الحتاللها..الدولة العثامنية

وكـان يؤمـل  ..م1638ثم تويف الشاه عباس و اسرتد السلطان بغداد من العجم سـنة 

يف السلطان مراد الرابع أن يضارع السلطان الغـازي سـليامن األول القـانوين يف الفتوحـات 

 م 1640وبعد الصيت إال أنه تويف وهو يف مقتبل الشباب عـن غـري عقـب يف فربايـر سـنة 

  . شهرا وتوىل بعده أخوه ابراهيم11 سنة و 16 سنة ومدة حكمه 31وسنه 

 ):م1648-1640( السلطان الغازي ابراهيم خان األول -) 18( 

 .  هو ابن السلطان احمد األول  وكان غري ميال ملحاربـة النمسـا فاطأمنـت

 وافتتح حروبه الخارجية بإرسال جيش جرار إىل بالد القرم ملحاربة القوزاق الذين 
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زاق فحاربهم العثامنيون وابلوا فيهم بالء حسنا واسرتدوا املدينة منهم بعـد احتلوا مدينة آ

  .1642أن احرقوها وذلك سنة 

  . وكانت تابعة لجمهورية البندقيةكريتومن أعامله أيضا فتح جزيرة 

ثم إن السلطان ابراهيم أراد أن يفتك برؤوس اإلنكشارية يف ليلة زفاف إحدى بناتـه 

م لتذمرهم وانتقادهم ألعامله ورغبتهم يف التدخل يف شؤون الدولـة عىل ابن الصدر األعظ

 فعلموا بقصد السلطان وتـآمروا عـىل عزلـه وانضـم إلـيهم بعـض .والخروج عن حدودهم

العلامء واملفتي عبد الرحيم أفندي واهاجوا عساكر اإلنكشارية وقرر الجميع عزله وتوليـة 

 ومتـت هـذه الثـورة يف  . السـابعة مـن عمـره م  و مل يتم1642ابنه محمد الرابع يف  سنة 

 وبعد ذلك بعرشة أيام اظهر العسكر عدم ارتياحهم من امللك الفتـي 1648أغسطس سنة 

وطلبوا إعادة السلطان ابراهيم إىل عرش الخالفة فخيش رؤساء العصـابة التـي عزلتـه مـن 

الجـالد وقتلـوه تغلبهم بإرجاعه رغم انفهم وصمموا عىل قتله فساروا إىل الرساي ومعهـم 

 شـهور 9 سـنني و 8خنقا كام قتلوا السلطان عثامن الثاين مـن قبلـه فكانـت مـدة حكمـه 

 . سنة34وسنه 

 ):م1687  -1648(السلطان الغازي محمد خان الرابع -) 19 (

 ولصغر سنه وقعت اململكة يف الفـوىض وصـارت الجنـود ال تـرحم صـغريا وال تـوقر 

جعت الحالة إىل ما وصلت إليه قبل تـويل السـلطان مـراد  ور.كبريا وسعوا يف األرض فسادا

 ورسى عدم النظام إىل الجنود املحارصة كنديا واضطروا  قائدهم .الرابع بل إىل أتعس منها

 وكـذلك رسى هـذا الـداء العضـال إىل الجنـود .الرس عسكر حسني باشا لرفع الحصار عنها

ثم ثار . 1649و أمام مدينة فوقيه سنة  وسبب انهزام األسطول العثامين أمام العد.البحرية

 ...بآسيا الصغرى ثائرون وتتابعت الفوىض

إىل أن قيض سبحانه وتعاىل الـوايل الـوزير محمـد باشـا الشـهري بكـوبرييل 

 فعامل اإلنكشارية معاملة 1656 هـ سنة 1067الذي توىل منصب الصدارة سنة 

  وأمـر بعـد تعيينـه .من يريد أن يطـاع إطاعـة عميـاء وقتـل مـنهم خلقـا كثـريا
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ملا ثبت له تدخله يف الدسـائس !) جمع روم بحسب املرجع (بقليل بشنق بطريرك األروام 

 ...والفنت الداخلية

ومل تنث اإلشكاالت عزمية كوبرييل محمد باشا بـل مـا لبـث يقـاوم أعـداء الدولـة يف 

 وه بعـد .لالداخل والخارج حتى أعاد لها سالف مجـدها وجعلهـا محرتمـة يف أعـني الـدو

 . خلفه ابنه كوبرييل زاده احمد باشا1661وفاته سنة   

.   وكان خري خلف ألبيه  فانه كان متصفا بالشجاعة و اإلقدام وحسن الرأي والتـدبري

واستمر يف محاربة أعداء الدولة بدون فتور أو ملل حتى يزيل مـن أذهـانهم مـا خامرهـا 

لجيوش بنفسه وعـرب نهـر الطونـة ملحاربـة  وقاد ا.من تضعضع أحوال الدولة وقرب زوالها

النمسا ووضع الحصار أمام قلعة نـوهزل مـع أن هـذه القلعـة كانـت مشـهورة يف جميـع 

و اضطر كوبرييل احمد باشا حاميتها إىل التسليم برشط خروج من بها من ، أوروبا باملناعة

 فعال يف سـبتمرب الجنود بدون أن ميسهم رضر تاركني ما بها من األسلحة والذخائر وأخلوها

فسعى البابـا جهـده لـدى ملـك ..  ولذلك اضطربت أوروبا بأجمعها لهول هذا.1663سنة 

فرنسا حتى قبل بإرسال ستة آالف جندي فرنساوي وأربعة وعرشيـن ألـف مـن محالفيـه 

ثم مل ميكن اإلنكشارية من الثبات أمـام جنـود .  األملانيني تحت قيادة الكونت دي كوليني

 منهم عددا وسميت هذه الواقعة بواقعة سان جوتـار نسـبة لكنيسـة قدميـة العدو األكرث

 وبعد عرشة أيام أبرمت بني الطـرفني معاهـدة . ثم تم الصلح.حصلت الحرب بالقرب منها

أهم ما بها إخالء الجيش إلقليم ترنسلفانيا تحت سـيادة الدولـة العثامنيـة وتقسـيم بـالد 

ثالث واليات وللباب العـايل أربعـة مـع بقـاء حصـني املجر بني الدولتني بان يكون للنمسا 

  .نوفيجراد ونوهزل تابعني للدولة العثامنية

 و أرادت إعالن الحرب عـىل الدولـة  العثامنيـة لـوال .ثم تعكزت العالقات مع فرنسا

نصائح الوزير  كولرب بحكمته وسياسته ومعاملة الدولة العلية باللني والخضوع من تجديد 

وفوض ثانيا إىل فرنسا حق حامية بيت املقدس كام كان  .1673دمية يف سنة املعاهدات الق

 . وبذلك عادت العالقات إىل سابق صفائها بني الدولتني.لها ذلك من أيام السلطان سليامن
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ومام زاد حدود الدولة اتسـاعا ومنعـة مـن جهـة الشـامل خضـوع جميـع القـوزاق 
 السلطان محمد الرابع بدون حرب بـل حبـا يف الساكنني بالجزء الجنويب من بالد روسيا إىل

 ولذلك أغارت بولونيا عـىل واليـة أوكـرين فاسـتنجد .الدخول يف حمى حامي دولة اإلسالم
 واستمرت الحرب بني الدولتني سجاال إىل سـنة .حاكمها األكرب بالعثامنيني فأنجده السلطان

1167. 
وكانت تتوق للـدخول ضـمن  وكانت روسيا آخذة إذ ذاك يف تنظيم داخليتها وتقدم 

املجتمع األورويب فاستمرت الحرب بني القوزاق والروس مـن جهـة والعثامنيـني مـن جهـة 
 . حيث تم الصلح بينهم1681أخرى بني اخذ ورد حتى سنة 

 :حصار مدينة فيينا من جديد 
   وبعد أن انـترصت جيـوش العثامنيـني يف عـدة مواقـع عـىل النمسـاويني قصـد ت 

 مدة شهرين واستوىل العثامنيـون عـىل كافـة قالعهـا 1683فحارصتها سنة عاصمة النمسا 
ـه إال املهاجـمـة املتمـمـة للـفـتح ـق علـي ـة وـهـدم أـسـوارها باـملـدافع وـملـا مل يـب أىت ، األمامـي

سوبيسيك ملك بولونيا ومنتخبي ساكس وبافيريا بجيوشهم بنـاء عـىل إلحـاح البابـا علـيهم 
 ويف سـبتمرب .ى أرضم فيهم نار التعصـب الـدينيواستنهاضه هممهم ملحاربة املسلمني حت

 فاز املسيحيون بالنرص وانهزم جـيش  الصـدر مصـطفى باشـا و أمـر السـلطان 1683سنة 
محمد الرابع بقتل الصدر قره مصطفى باشـا وأرسـل احـد رجـال حاشـيته فقتلـه وأرسـل 

 !.  إىل القسطنطينيةبرأسه
تألبـت كـل مـن النمسـا وبولونيـا ، وبعد نجاة  مدينة فيينا التي مل تحـارص بعـد ذلـك

والبندقية ورهبنة مالطة والبابا ومملكة روسيا عـىل محاربـة الدولـة اإلسـالمية ملحوهـا مـن 
 صـحابه أسـموه والذي يـدل عـىل أن هـذا التحـالف كـان دينيـا محضـا أن أ.العامل السيايس

ع الدول املسيحية ومام زاد أحوال هذه الدولة القامئة مبفردها أمام جمي. )التحالف املقدس(
ارتباكا قطع العالقات بينها وبني فرنسـا بسـبب املناوشـات البحريـة املسـتمرة بـني مراكبهـا 

 فان جيوش امللك سوبيسـيك كانـت تهـدد بـالد البغـدان وسـفن البنادقـة ..وقراصنة املغرب
 تهدد سواحل اليونان وبالد موره ولعدم وجود املراكب الكافية لصد هجامت سفن البنادقـة 
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 1686التي كانت تعززها مراكب البابا ورهبنـة مالطـة احتلـت جيـوش البنادقـة يف سـنة 
 أما النمسا فأغارت جيوشها عىل بالد املجر واحتلوا .اغلب مدن اليونان حتى كورنته وأثينا
 احتـل النمسـاويون عـدة حصـون 1685ويف سـنة . مدينة يست الواقعة أمام مدينـة بـود

 ووصلت الدولة إىل درجة من التقهقر أمام هـذه القـوى . نوهزلوقالع شهرية أهمها قلعة
 .املتألبة عليها صار معها الخالص صعبا

 فهاجت الجيوش املوجودة يف اآلسـتانة وأرسـلوا ، وتتابعت النكسات عىل العثامنيني
الجيوش الباقية مع الصدر سليامن  باشا فاشـهروا عليـه العصـيان ولـوال فـراره إىل بلغـراد 

  وفـدا لآلسـتانة )اسم فرق من الجيوش العثامنية(  ثم أرسل اإلنكشارية والسباه.ألعدموه
يطلب من السلطان األمر بقتل الصدر فلم يـر بـدا مـن ذلـك وأمـر بقتلـه تسـكينا لثـورة 

 وملا مل يفد شيئا ومل تعد السكينة بني الجيوش وخيف عىل اململكة العثامنية .غضب الجند
ثـاين القـائم مقـام قـره مصـطفى باتحـاده مـع العلـامء عـزل  فقرر الـوزير ال.من الداخل

 بعد إن حكم أربعني سـنة وخمسـة اشـهر . م1687السلطان محمد الرابع فعزلوه يف سنة 
  . وولوا بعد عزله أخاه. م1692وبقي يف العزلة إىل أن تويف يف ديسمرب سنة 

 :) م1691 -1687( السلطان الغازي سليامن خان الثاين -) 20(
وانتهـز األعـداء هـذه . و ابن السـلطان ابـراهيم تـوىل وكانـت اآلسـتانة فـوىض  وه

اإلضطرابات املستمرة لفتح الحصون العثامنية فاحتل النمساويون قالع ارلـو ولبـا وغريهـا 
 1687واحتل موروزيني البندقي مدينة ليبه من بالد اليونان وكافة سـواحل دملاسـيا سـنة 

 سـقطت مـدائن سـمندريه وقلومبـاز وبلغـراد يف أيـدي 1688ويف السنة التاليـة أي سـنة 
 . مدائن نيش وودين من بالد الرصب1689النمساويني ثم فقدت الدولة العثامنية يف سنة 

ثم متكن الصدر األعظم كوبرييل مصطفى باشا من تحقيـق انتظـام الجـيش 
لـزمن وساد األمن داخل البالد و سار بنفسه ملحاربة األعداء فاسرتد يف قليل مـن ا

 بينا كان سليم كـراي خـان 1690مدائن نيش وودين وسمندريه وبلغراد يف سنة 
القرم يخضع الثائرين الرصب وتيكيل املجري يرجـع اقلـيم ترنسـلفانيا إىل أمـالك 
 الدولة وبذلك أعاد كوبرييل مصطفى باشـا بعـض مـا فقدتـه الدولـة مـن املجـد 
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 تـويف 1691 ويف يونيـو سـنة .اريةوالسؤدد بسبب ضـعف الـوزراء وعـدم إطاعـة اإلنكشـ

 سنة بعد أن حكم ثالث سـنوات ومثانيـة 50السلطان سليامن الثاين عن غري عقب وعمره 

 .اشهر وتوىل بعده أخوه

 :)م1695 -1691(  السلطان الغازي احمد خان الثاين - )21(

ومل تحصل أمور ذات بـال يف أيـام هـذا السـلطان بـل اقـترصت الحـرب عـىل بعـض 

 جزيـرة 1694ليس لها من األهمية شان يذكر غري أن البنادقـة احتلـت يف سـنة مناوشات 

 سـنني و 4 سنة قمرية تقريبا بعد أن حكـم 54 وعمره 1695 ثم تويف يف فرباير سنة .ساقز

 . اشهر وتوىل بعده السلطان الغازي مصطفى خان الثاين8

 ):م1703  -1695( السلطان الغازي مصطفى خان الثاين - )22( 

 وكان متصفا بالشجاعة وثبات الجأش ولذلك أعلـن بعـد .ن السلطان محمد الرابعاب

 فسار إىل بالد بولونيا مسـتعينا بفرسـان .توليته بثالثة أيام رغبته يف قيادة الجيوش بنفسه

 1695القوزاق وانترص عىل البولونيني عدة مـرات ومـن جهـة أخـرى حـارب الـروس سـنة 

لطان فـوزا مبينـا عـىل جـيش سـاكس يف موقعـة اوالش  فاز الس1696وبعد ذلك ويف سنة 

ويف .  1697وكان ذلك يف  سـبتمرب سـنة . ُوبعد ذلك هزم جيش السلطان أمام النمساويني

عاد اإلمرباطور الرويس بطرس األكـرب لفـتح مينـاء ازاق .  إثناء اشتغال السلطان ببالد املجر

يف خطر شـديد مـن جهتـي روسـيا ألهميتها ململكته فدخلها يف خالل سنة فكانت الدولة 

 . ثم ابتدأت االتصاالت للوصول إىل الصلح فتدخل ملك فرنسا لويس الرابـع عرش.والنمسا

وبعد مباحثات طويلة أمضيت بني الدولة العثامنية والنمسـا وروسـيا والبندقيـة وبولونيـا 

يم  فرتـكـت الدوـلـة ـبـالد املـجـر باجمعـهـا وإقـلـ.1699معاـهـدة ـكـارلوفتس يف يـنـاير ـسـنة 

 وتنازلت عن مدينة ازاق وفرضتها لروسيا فصار لها بذلك يد عىل .ترنسلفانيا لدولة النمسا

البحر األسود وزادت أهمية جوارها للدولة العثامنيـة أضـعاف مـا كانـت عليـه مـن قبـل 

وردت ململكة بولونيا مدينة كمينك وإقليمي بود وليا وأوك روين وتنازلت للبندقيـة عـن 

م دملاسيا عىل البحر األدرياتييك بأجمعه تقريبا واتفقت مع النمسا عـىل جزيرة مورا وإقلي
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ال عـىل . مهادنة خمس وعرشين سنة وان ال تدفع هـي أو غريهـا شـيئا للدولـة العثامنيـة

 .سبيل الجزية وال عىل مجرد الهدية

وبهذه املعاهدة فقدت الدولة جزأ ليس بقليل من أمالكهـا  بأوروبـا وزادت أطـامع 

 .  بالدها كام سيأيتالدول يف

وميكننا القول بان االتفاق قد تم من ذلك التاريخ بـني جميـع الـدول األوربيـة إن مل 

  ثـم تقسـيم بالدهـا ،عىل الوقوف أمام تقـدم الدولـة العثامنيـة أوال، يكن رصاحة فضمنا

 املبنيـة عـىل )املسـالة الرشقيـة( وهو ما يسمونه يف عرف السياسـة بــ .بينهم شيئا فشيئا

 .الخوف من انتشار الدين اإلسالمي وحلوله محل الدين املسيحي ليس إال

 أما ما كانوا يسرتون خلفه غاياتهم من الدفاع عن حقوق األمم املسـيحية الضـعيفة 

 .الخاضعة للدولة فلم يكن إال ذريعة  

 فسار يف إبطال املفاسد ومعاقبة املرتشني ومنـع .ثم عني السلطان  رامي محمد باشا

امل فأهاج ضده أرباب الغايات وكثري عدادهم وأثاروا عليه اإلنكشارية ملـيلهم بـالطبع املظ

 فطلبـوا عزلـه مـن السـلطان فـامتنع وأرسـل .إىل الهياج للسلب والنهب وهتـك األعـراض

لقمعـهـم فرـقـة ـمـن الجـنـود فانـضـمت إىل الـثـائرين وعزـلـوا الـسـلطان مـصـطفى الـثـاين يف  

 شهور وبقي معزوال إىل أن تـويف وأقـاموا 8نوات و  س8 بعد أن حكم 1703أغسطس سنة 

 .مكانه بعد عزله أخاه

   :)م1730 - 1703( السلطان الغازي احمد خان الثالث -)23(

 ويف تلك اآلونة  كان بطرس األكـرب ملـك روسـيا يعمـل .وهو ابن السلطان محمد الرابع

  وملا توىل الصدارة  .ة العثامنيةوالدول،  وبولونيا، عىل إضعاف األقوياء من مجاوريه أي السويد

 مال إلثارة الحرب عـىل روسـيا فاشـهر عليهـا الحـرب وقـاد الجيـوش )بلطه جي محمد باشا(

بنفسه وبعد مناورات مهمة حرصت الجيوش العثامنية البالغ قدرها مائتي ألف جندي قيرص 

سـريا هـو ومـن معـه ولو استمر عليهم الحصار قليال لرمبا كـان اخـذ أ. روسيا وخليلته كاترينا

  لكـن كاترينـا اسـتاملت بلطـه جـي محمـد .وامنحت الدولة الروسية كلية من العامل السيايس
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فخـان ، وأعطته كافة ما كان معهـا مـن الجـواهر الكرميـة واملصـوغات الثمينـة، باشا إليها

 الدولة ورفع الحصار عن القيرص وجيشه مكتفيا بإمضاء القيرص ملعاهدة  فلكزن يف يوليـه

 والذي أخىل مبقتضاها مدينة ازاق وتعهد فيها بعدم التدخل يف شؤون القوزاق 1711سنة 

 .مطلقا

لكن مل متض عىل هذه املعاهدة بضعة أشهر حتى قامت الحرب ثانية بـني الـدولتني 

بسبب عدم قيام بطرس األكرب بأحد رشوط معاهدة فلكزن فتـدخلت إنكلـرتا وهولنـدا يف 

 وبعد مباحثات طويلة أمضـيت بيـنهام معاهـدة جديـدة .ارتهاممنع الحرب إلرضارها بتج

 وتنازلت روسيا مبقتضـاها عـام لهـا مـن األرايض . م1713سميت مبعاهدة أدرنه يف يونيو 

   .عىل البحر األسود حتى مل يبق لها عليه موانئ أو ثغور

 الدولة والنمسا وروسيا واضطرت، وتتابعت املناوشات بني الدولة العثامنية والبنادقة

العثامنية لقبول معاهدات جديدة كانت يف صالح روسيا التي قوي حضـورها يف السياسـة 

 ثم حصل رصاع بـني روسـيا والدولـة العثامنيـة عـىل النفـوذ يف بـالد القفقـاس و .األوربية

 فكادت الحرب تقوم بني الدولة والروس .أرمينيا وبالد الكرج و سواحل بحر الخزر الغربية

طلـب مـن سـفري ،  األكرب من عدم اقتداره عىل مواجهة الجيوش العثامنيةولتحقق بطرس

ووفق بني الطرفني بان ميتلك كل منهام ما احتلـه ، فرنسا باآلستانة أن يتوسط بينهام فقبل

أمـا . 1724من البالد وقبلت الدولتان بذلك وأمضيتا بهـذه الرشوط معاهـدة يونيـو سـنة 

زري برشفهـم والقـايض بضـياع جـزء لـيس بقليـل مـن الفرس فلم يقبلوا هذا التقسيم املـ

لكنهم مل يتمكنوا مـن صـد هجـامت العثامنيـني الـذين ، بالدهم و قاموا ملحاربة األجانب

 عدة مدن وقالع أهمها مدائن همذان و تربيـز وسـاعد ذلـك تسـلط 1725فتحوا يف سنة 

. م1727 سـنة الفوىض يف إيران وانتهت هذه الحرب بالصـلح مـع الشـاه أرشف يف أكتـوبر

ولكن ملا مات الشاه ارشف وانفرد طهامسب بامللك طلب من الدولـة العليـة أن تـرد إليـه 

 ولعـدم ميـل .كل ما أخذته من بـالد أجـداده فلـم تجبـه الدولـة ولـذا أغـار عـىل بالدهـا

 م ونـادوا 1730السلطان إىل الحرب ورغبته يف الصلح ثار اإلنكشارية فأعلنوا إسقاطه سنة 
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 السلطان محمود األول خليفة للمسلمني فأذعن السلطان احمد الثالث وتنـازل بابن أخيه

 .  شهرا11 سنة و 27 وكانت مدة حكمه .عن امللك بدون معارضة

 :)م1754 -1730( السلطان الغازي محمود خان األول -) 24 (

هو ابن السلطان مصطفى الثاين  وملا توىل مل يكن لـه إال االسـم فقـط وكـان النفـوذ 

صدر بطرونا خليل يويل من يشاء ويعزل من يشاء تبعا لألهواء واإلغراض حتى عيل صرب لل

السلطان من استبداده وتجمهر حوله رؤساء اإلنكشارية لتعدي هذا الزعيم عىل حقوقهم 

وبعد أن استتب األمـن اسـتأنفت الدولـة .   واتفقوا عىل الغدر به تخلصا من رشه فقتلوه

غلبت الجيوش العثامنية عىل جنود الشاه طهامسـب يف عـدة الحرب مع مملكة الفرس وت

 .وقائع

 وكذلك قامت الحرب بني .ويف غضون كانت الحروب كثرية بني الدول األوربية نفسها

 ومـن . فأعلنت روسيا والنمسا الحـرب عـىل بولونيـا.الدولة وروسيا بسبب مملكة بولونيا

وسعت لدى الباب العـايل  . بولونياجهة أخرى أشهرت فرنسا الحرب عىل النمسا دفاعا عن

بواسطة املسيو دي بونفال الذي خدم الدولة بعد أن اسلم واشتهر فيها باسم احمـد باشـا 

 و .قائد الطوبجية الستاملته للدفاع عن استقالل بولونيا الحاجز الحصني بينها وبني روسـيا

فرنسـا تسـعى وراء وملا أحست النمسا أن . تغلبت روسيا واحتلت جنودها مملكة بولونيا

خشيت من حصـول هـذا االتفـاق الـذي يكـون نتيجتـه عـدم نجـاح ، التحالف مع الدولة

أرسعت يف إرضاء فرنسـا فأبرمـت معهـا معاهـدة فيينـا  يف ، مسعاها مع روسيا يف بولونيا

 وأوعزت .وأخذت يف التأهب واالستعداد لالشرتاك مع روسيا يف محاربة الدولة. 1735سنة 

فتتاح القتال فاتخذت هذه األخرية مرور بعض قـوزاق القـرم مـن أراضـيها يف إىل روسيا با

 . متجهني إىل بالد الكرج ملساعدة الدولة ضد العجم حجة إلعالن الحـرب1736مارس سنة 

 وهو ما حدا بالدولة .وأغارت بكل قواها عىل بالد القرم واحتلت عددا من الثغور البحرية

 ولحسن حظ الدولـة كـان قـد .تتفرغ لصد هجامت الروسإىل إبرام الصلح مع نادر شاه ل

 فلـم .تقلد منصب الصدارة رجل محنك اشتهر بحسن السياسة وهـو الحـاج محمـد باشـا

يغفل طرفة عني عن جمع الجيوش وتجهيز املعدات حتى أمكنـه يف اقـرب وقـت إيقـاف 
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 ومـن جهـة .تقدم الروس الذين كانوا قد احتلوا إقلـيم البغـدان ودخلـوا عاصـمة اإلقلـيم

أخرى انترصت الجيوش العثامنيـة عـىل جيـوش النمسـا التـي أغـارت عـىل بـالد البوسـنة 

والرصب و الفالخ فانترص املسلمون يف الرصب والجؤوا النمساويني إىل الجالء عنهـا تـاركني 

 واستمر .1737يف كل موضع قدم جثث رجالهم وتقهقروا إىل ما وراء نهر الدانوب يف سنة 

ا املنوال من النرص والفوز عىل األعداء حتى طلبت النمسا الصـلح بواسـطة الحال عىل هذ

 فكان هذا الفوز األخري اكرب مساعد للوصول إىل الصلح الذي تم بيـنهام وبـني .سفري فرنسا

 عىل أن تتنازل النمسا للدولة العثامنية عن مدينـة بلغـراد . م1739روسيا يف سبتمرب سنة 

 أما روسـيا فتعهـدت .ب و الفالخ مبقتىض معاهدة بساروفتسوما أعطي لها من بالد الرص

 وبعـدم إنشـاء سـفن .بهدم قالع ميناء آزاق وعدم تجديدها يف املسـتقبل) حنه(قيرصتها 

 بل تكون تجارتها عىل مراكب أجنبية وبـان .حربية أو تجارية بالبحر األسود أو ببحر آزاق

. سميت هـذه املعاهـدة معاهـدة بلغـرادترد للدولة كل ما فتحته من األقاليم والبلدان و

وبذلك انتهت هذه الحرب باسرتداد جزء عظيم مام فقدته الدولـة مـن ماملكهـا مبقـتىض 

 .معاهدة كارلوفتس

وبعد ذلك بذل سفري فرنسا جهده يف إقناع الباب العايل برضورة االتحاد مع السـويد 

تباعـا مـا أودى ببولونيـا ملحاربة روسيا لو تعدت عىل إحداهام خوفا من أن يلحـق بهـام 

 وأبرمت مع السـويد محالفـة هجـوم .وجعلها خاضعة فعال ألوامر روسيا فاقتنعت الدولة

 .1740ودفاع ضد روسيا يف سنة 

 ويف هذه السنة تحصل سفري فرنسا عىل تجديد االمتيـازات القنصـلية وكافـة املزايـا 

الجديـدة يف  سـبتمرب سـنة املمنوحة للتجار الفرنسـاويني وأمىض الطرفـان هـذه املعاهـد 

 . مع بعض تسهيالت جديـدة لفرنسـا وتجارتهـا1673 وهي عبارة عن معاهدة سنة 1740

وأرسل السلطان سفريا من طرفه اسمه سعيد ليقدم صورة املعاهدة إىل ملك فرنسا لويس 

الخامس عرش مع كثري من الهدايا الثمينة فقابلـه امللـك باالحتفـاء واإلكـرام الالئـق مبقـام 

 .رسله الساميم
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وعند عودته شيعه بالتبجيـل واإلجـالل و أرسـل معـه مـركبني حـربيني وجملـة مـن 

املدفعية الفرنساويني هدية منه للخليفة األعظـم ليكونـوا معلمـني يف الجيـوش العثامنيـة 

فيمرـنـوا الجـنـود املظـفـرة ـعـىل اـلـنظم الجدـيـدة الـتـي ادخلـهـا لوـفـوا الـشـهري يف الجـيـوش 

بتـويل ضـباط أملـان يف ، ذا من بدايات الـبالء الـذي تتـابع فـيام بعـدوكان ه . الفرنساوية

مـن دس ..مام مكن املدربني األجانب مـن فرنسـيني وأملـان، نهايات الدولة تدريب الجيش

والتنظيامت املاسونية يف الجـيش ، وزرع األفكار القومية، أفكار الثورة والتمرد عىل الخالفة

 ..العثامين فيام بعد

 من شـهر أكتـوبر سـنة 20يل تويف شارل السادس إمرباطور النمسا يف وبعد ذلك بقل

 وتولت بعده ابنته ماريه ترييزه فاتحدت فرنسا مع بعض الدول عىل محاربة هـذه 1740

 .امللكة واقتسام أمالكها ملا بني فرنسا والعائلة الحاكمـة يف النمسـا مـن الضـغائن القدميـة

 وبسـبب مـوت هـذا امللـك .م أركـان سـلطانهاوسعي فرنسا دامئـا يف إذالل النمسـا وهـد

 حـرب ارث ملـك (حصلت الحرب الشـهرية بـني فرنسـا والنمسـا املعروفـة يف التـاريخ بــ 

 وملا ابتدأت هـذه . التي استمرت عدة سنني وانتهت بفوز ماريه تريزه عىل فرنسا).النمسا

ا يعود عليهـا مـن الحرب أظهرت فرنسا للدولة العلية بواسطة سفريها لدى الباب العايل م

 وعرضت عليها احتالل بالد املجر واسرتجاعها .الفوائد لو اتحدت معها عىل محاربة النمسا

إىل أمالكها بحيث ترجع الدولة إىل ما كانت عليه من االتساع أيام سـليامن األول القـانوين 

 تفعـل  وأبانت لهـا أنهـا إن مل.وميكنها بعد ذلك مقاومة روسيا والوقوف يف طريق تقدمها

ذلك تقدمت روسيا شيئا فشيئا وقويت شـوكتها تـدريجيا حتـى يـخىش منهـا عـىل وجـود 

ولـو أنهـا صـادرة . . وقد أثبتت األحداث الحقا أن هذه املالحظات كانت صـحيحة.الدولة

 . .من فرنسا طمعا يف نوال غايتها وهي إذالل النمسا

 .ن العمـر سـتني سـنة تويف السلطان محمود األول بالغـا مـ1754ويف  ديسمرب سنة 

 . سنة ويف أيامه اتسع نطاق الدولة بآسيا وأوروبا25وكانت مدة حكمه 
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 :) م1757 -1754(السلطان الغازي عثامن خان الثاين -) 25( 

عـني ، وبعد أن تقلد السيف يف جامع أيب أيوب األنصاري عىل حسب العادة القدمية

حمد سعيد باشا الذي سـبق تعيينـه يف منصب الصدارة العظمى نشانجي عيل باشا بدل م

 فسار يف طريـق غـري حميـد حتـى أهـاج ضـده .صدرا بعد عودته من مأموريته يف فرنسا

 ولكون السلطان كان من عادته املرور ليال يف الشوارع واألزقة متنكرا لتفقد .األهايل اجمع

زيره من أنواع  سمع إثناء تجواله مبا يرتكبه و.أحوال الرعية والوقوف عىل حقيقة أحوالهم

املظامل واملفارم وبعد أن تحقق ما نسب إليه بنفسه أمر بقتله جزاء لـه وبوضـع رأسـه يف 

 .صحن من الفضة عىل باب الرساي عربة لغريه

 بـدون أن يحصـل يف أيـام 1757  ثم تويف السلطان عـثامن الثالـث يف أكتـوبر سـنة 

 شـهر وخلفـه مصـطفى 11  سنني و3حكمه القالئل ما يستحق الذكر وكانت مدة حكمه 

  .الثالث

 :)م1774  -1757(السلطان الغازي مصطفى خان الثالث -) 26(

وهو ابن السلطان احمد الثالث  وكان ميـاال لإلصـالح محبـا لتقـدم بـالده خصوصـا 

 فاخذ هذا الوزير يف إصالح بعض الشؤون مبساعدة .وزيره األول راغب باشا الذي مر ذكره

عد موت هذا الوزير الجليل نشبت الحرب بني الدولة العثامنيـة  وب.السلطان وتعضيده له

 ووضعت ،وكانت روسيا قد تبنت توجها إمرباطوريا منذ عهد قيرصها بطرس الكرب.وروسيا

 .برنامجا توسعيا طموحا نحو الرشق والغرب والجنوب

 وهـي منقولـة .ومن املفيد  يف هذا املقام أن نأيت بنصوص مـن  وصـية قـيرص روسـيا

  : وتعطينا فكرتني هامتني.وفها من الجزء األول من تاريخ جودت باشابحر

  يف القرن السابع عرش والثامن عرشاألوىل عن الرصاع بني القوى األوربية. 

 وما زالت إىل اليوم.د القيارصةوالثانية عن األطامع الروسية التي مل تتبدل بع . 
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 :وصية قيرص روسيا بطرس األكرب لخلفائه

  وينبغي لألمة الروسية أن تكون . يجب أن تقاد العساكر دامئا إىل الحرب:األولالبند 

وعـىل هـذه الصـورة ينبغـي لروسـيا أن .. .متامدية عىل حالة الكفاح لتألف الحـرب

 . وكـذلك  زمـن الحـرب أليـام السـلم.تتخذ زمن الصلح واألمان وسيلة قوية للحـرب

 .وذلك ألجل زيادة قوتها وتوسيع منافعها

 يف وقت الحرب ينبغي اتخاذ جميع الوسائل املمكنـة السـتجالب ضـباط :ند الثاينالب 

 وكذلك يف زمن الصـلح .للجنود من بني امللل واألقوام الذين هم أكرث تطورا يف أوروبا

ويلـزم االعتنـاء مبـا يجعـل األمـة . يتعني استجالب أرباب العلم واملعارف منهم أيضا

 ...ملاملك ومحاسنهاالروسية تستفيد من منافع سائر ا



436 
 

 عندما تسنح الفرصة ينبغي التدخل يف جميع األمور واملصالح الجاريـة :البند الثالث 
  ... وعىل الخصوص يف نزاعات ماملك أملانيا.يف أوروبا ويف اختالفاتها ومنازعتها

 ينبغي استعامل الرشوة ألجل إلقاء الفساد والبغضـاء والحسـد دامئـا يف :البند الرابع 
 واستاملة أعيان األمة ببـذل املـال واكتسـاب .ة ماملك بولونيا وتفريق كلمتهمداخلي

 حتى نتمكن من التدخل يف انتخاب امللك وبعد الحصول .النفوذ يف مجلس الحكومة
ينبغـي حينئـذ دخـول عسـاكر ، عىل انتخاب من هو من حزب روسيا من تلك األمة
 بإقامة العساكر املـذكورة مـدة روسيا إىل داخل البالد ألجل حاميتهم والتعصب لهم

وعنـدما تظهـر ، إىل أن تحصل الفرصة التخاذ وسيلة متكننا من اإلقامة، طويلة هناك
مخالفة يف ذلك من طرف الدول املجاورة فألجل إخامد نار الفتنـة مؤقتـا ينبغـي أن 

ثم نرتقب الفرص السرتجاع الحصـص التـي تكـون ، نقاسم املخالفني يف ماملك بولونيا
 .عطيت لهمقد أ

 ينبغي االستيالء عىل بعض الجهات من ماملك اسـوج بقـدر اإلمكـان :البند الخامس 
وال نتوصـل إىل ذلـك إال بوجـه ، ثم نسعى يف اغتنام وسـيلة السـتكامل البـاقي منهـا

والـذي يلـزم ، تضطر فيه تلك الدولة إىل أن تعلن الحرب عىل دولة روسيا وتهاجمهـا
همة إللقاء الفساد والنفرة دامئا بـني اسـوج والـدامنرك أوال هو أن نرصف املساعي وال

 .بحيث ان يكون االختالف والرتقب بينهم دامئني باقيني

 يجب عىل األرسة اإلمرباطورية الروسية أن يتزوجوا دامئـا مـن بنـات :البند السادس  
يف  وذلك لتكثري روابط الزوجيـة واالتحـاد بيـنهم واشـرتاكهم .العائلة امللكية األملانية

 إذ بهده الصورة ميكن إجراء نفوذهم يف داخـل أملانيـا وبهـذا يربطـون أيضـا .املنافع
 .املاملك املذكورة لصالح منافعنا ومصالحنا

 إن دولة إنكلرتا هـي الدولـة األكـرث احتياجـا إلينـا يف أمورهـا :البند السابع 
مـن  فلذلك .البحرية ولهذه الدولة فائدة عظيمة جدا لزيادة قوتنا البحرية

  وبـيـع .الواجـب ـتـرجيح االتفـاق معـهـا يف أـمـر التجـارة ـعـىل سـائر اـلـدول
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محاصيل ماملكنا كاألخشاب وسائر األشياء إىل إنكلرتا وجلب الذهب من عندهم إىل 
 فيتوسـع . واستكامل أسباب الروابط واملناسبات بني تجار ومالحـي الطـرفني.ماملكنا

 .ماملكنابهذه الوسيلة أمر التجارة وسري السفن يف 

 عىل الروسيني أن ينترشوا يوما فيومـا شـامال يف سـواحل بحـر البلطيـق :البند الثامن 
 .وجنوبا يف سواحل البحر األسود

 وحيـث انـه مـن ،  ينبغي التقرب بقدر اإلمكـان مـن اسـتانبول والهنـد:البند التاسع
ا القضايا املسلمة أن من يحكم عـىل اسـتانبول ميكنـه حقيقـة أن يحكـم عـىل الـدني

 فلذلك من الالزم إحداث الحروب املتتابعة تارة مع الدولـة العثامنيـة وتـارة .بأرسها
 وينبغي ضبط البحر األسود شيئا فشيئا وذلـك ألجـل إنشـاء دار .مع الدولة اإليرانية

ألنـه أهـم موقـع لحصـول ،  واالستيالء عىل بحر البلطيـق أيضـا.صناعات بحرية فيه
إيـران  لنـتمكن مـن الوصـول إىل خلـيج ال دولة  وللتعجيل بضعف بل بزو.املقصود
، ورمبا نـتمكن مـن إعـادة تجـارة املاملـك الرشقيـة القدميـة إىل بـالد الشـام، البرصة

 وبهذه الوسيلة نسـتغني .التي هي مبثابة مخزن للدنيا، والوصول منها إىل بالد الهند
 .عن ذهب إنكلرتا

 فـاق واالتحـاد مـع دولـة اوسـرتيا   ينبغي االهتامم بالحصـول عـىل االت:البند العارش
 واملحافظة عىل ذلك ومن الالزم التظاهر بقبول أفكار الدولة املشار إليهـا ، )النمسا(

 وإما باطنا فينبغـي لنـا .من جهة ما تطمع إليه من النفوذ يف املستقبل يف بالد أملانيا
لطلـب  وتحريك كل مـنهم .أن نسعى يف تحريك حسد وعداوة سائر حكام أملانيا لها

 ومن الالزم إجـراء نـوع حاميـة للـدول .االستعانة واالستمداد من دولة روسيا ضدها
 .املذكورة بصورة يتسنى لنا فيها الحكم عىل تلك الدول يف املستقبل

 ينبغي تحـريض العائلـة املالكـة يف اوسـرتيا عـىل طـرد :البند الحادي عرش 
نيـة عـىل سـواحل األرايض العثام(األتراك وإبعادهم مـن قطعـة الـرومليل 

 علينـا أن نسـلط دول .وحيـنام نسـتويل عـىل اسـتانبول )غرب بحر مرمـرة
 أو نسـكن حسـدها ومراقبتهـا لنـا ، أوروبا القدمية عىل دولة اوسرتيا حربـا
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 وبعـده نسـعى .بإعطائها حصة صغرية من األماكن التي نكون قد أخذناها من قبـل

 .بنزع هذه الحصة من يدها

 ينبغي أن نستميل لجهتنا جميع املسيحيني الذين هم من مذهب   :البند الثاين عرش

الروم املنكرين رياسة البابا الروحية واملنترشين يف بالد املجر واملاملـك العثامنيـة يف 

 ونجعلهـم يتخـذون مـن دولـة )أتبـاع املـذهب األرثـوذوكيس(جنويب ماملك بولونيا 

حـداث رياسـة مذهبيـة حتـى  ومن الالزم قبل كـل يشء إ.روسيا مرجعا ومعينا لهم

 فنسـعى بهـذه الواسـطة .نتمكن مـن إجـراء نـوع نفـوذ وحكومـة رهبانيـة علـيهم

 .الكتساب أصدقاء كثريين ذوي غرية نستعني بهم يف والية كل من أعدائنا

 ـث عرش ـد الثاـل ـوجيون متشــتتني:البـن ـنام يصــبح االـس ـوبني،  حـي ـون مغـل ، واإليرانـي

 أيضا حينئذ نجمع معسكراتنا يف .نية مضبوطةوالبولونيون محكومني واملاملك العثام

 وعنـد .محل واحد مع املحافظة عىل البحر األسـود وبحـر البلطيـق بقوتنـا البحريـة

ذلك نظهر أوال لدولة فرنسا كيفية مقاسمة حكومات الدنيا بأرسها بيننـا ثـم لدولـة 

ة بصورة  ويعرض ذلك عىل كل من الدولتني املشار إليهام كل منهام عىل حد.اوسرتيا

فعنـد ذلـك ينبغـي ، خفية جدا لقبول ذلك وحيث انه ال بد من أن تقبـل إحـداهام

 وأن نجعل من كان منهام قابال مبا عرضناه عليهام واسـطة .مداراة واحرتام كل منهام

 عند ذلك . و تكون روسيا حينئذ قد ضبطت جميع املاملك الرشقية.للتنكيل باألخرى

 بعـد أيـة دولـة بقيـت يف امليـدان مـن الـدولتني يسهل علينا أن نقهـر وننكـل فـيام

 .املذكورتني

 عىل فرض املحال أن كال من الدولتني املشار إليهام مل تقبـل مبـا عرضـته :البند الرابع عرش 

 فينبغي حينئذ لروسيا أن تنرصف ملراقبـة مـا يحـدث مـن النـزاع والخـالف .عليهام روسيا

 ويف ذلك الوقت يجب عـىل روسـيا .للطرفني فإذا وقع ذلك فال بد أن يحصل تعب .بينهام

 فـتهجم .أن تنتظر الفرصة العظيمة وتسوق حاال عسكرها املجتمعني أوال بأول عىل أملانيا

  ثم تخرج أسطولني من السـفن أحـدهام مـن بحـر ازاق  حيـث يحتشـد .يف تلك الجهات
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ل الكائنـة يف  والثاين من لـيامن خلـيج ارخانكـ.من أقوام األناضول املتنوعة، عساكرنا

 فتسري هذه السـفن ومتـر يف البحـر األبـيض والبحـر املحـيط .البحر املتجمد الشاميل

 وتهجـم عـىل سـواحل .الشاميل مع األسطول املرتب يف البحر األسود وبحـر البلطيـق

ومبـا ذكرنـاه تصـبح اململكتـان . وأما أملانيا فانها تكون إذ ذاك مشغولة بحالها.فرنسا

 فالقطعة التي تبقى من أوروبا تدخل تحت االنقيـاد بسـهولة . املذكورتان مغلوبتني

 .ا هـ.] وبدون محاربة وتصري جميع قطعة أوروبا قابلة للفتح والتسخري

 م تـهـادن 1772ويف يونـيـو ـسـنة .  وبـعـد اـشـتعال املـعـارك ـبـني اـلـروس والعثامنـيـني

استقالل تتار القـرم الفريقان بناء عىل توسط النمسا  ثم  طلب مندوب كاترينه االعرتاف ب

 وملـا .وحرية املالحة لسفن روسيا التجارية يف البحر األسود وجميع بحار الدولة العثامنيـة

مل تقبل الدولة هذه الرشوط انفض الجمع عىل غري جدوى ثم مدت املهادنة سبعة اشـهر 

ولـة واجتمع املؤمتر ثانية و طلبت كاترينه بلسان مندوبها طلبات أكرث إجحافا بحقوق الد

  : وكان من تلك الرشوط1773 نوفمرب سنة 15وأرسلت بها بالغا نهائيا 

 أن يكون لروسيا حق حامية جميع املسيحيني األرثوذكسـيني يف بـالد الدولـة :سابعا(

 ..) .العثامنية

ويظهر للمطلع عىل تلك الرشوط أن كاترينه ما كانـت تظـن قبـول الدولـة لهـا بـل 

وأصـدرت أوامرهـا ،  ولـذلك رفضـتها الدولـة العثامنيـة.جعلتها طريقـة السـتمرار الحـرب

 .للجيوش باستئناف القتال بكل شدة خصوصا يف بالد الطونه فانهزم الروس عدة هزائم

 وبلغـت مـدة حكمـه سـت 1774ثم تويف السلطان مصطفى الثالث يف  يناير سـنة 

ية كاملـدارس و عرشة سنة ومثانية شهور وذكر أنه كان عادال محبا للخري وله عدة مآثر خري

 .التكايا 
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 :)م1789 -1774(األول السلطان الغازي عبد الحميد خان - )27( 

 وكان قد قىض مـدة حكـم أخيـه مصـطفى الثالـث .وهو ابن السلطان احمد الثالث

  .محجوزا يف رسايته كام جرت به العادة

م والرشف ويف أول عهده  كانت روسيا تستعد استعدادا هائال لرد ما فقدته من االس

 إال و زحفـت جيوشـها إىل 1774 ومل يأت شهر يونيـو سـنة .يف أواخر أيام مصطفى الثالث

وبعـد عـدة انتصـارات طلـب الصـدر مـن رومـانزوف املهادنـة . ..معسكر الصدر األعظـم

وأرسـل إليـه منـدوبني لالتفـاق عـىل عقـد الصـلح وقبـول الرشوط التـي ، وتوقيف القتال

 وبعـد محادثـات طويلـة بـني الطـرفني قبـل .مؤمتر بوخارسترفضتها الدولة عند اجتامع 

 وهـي مكونـة مـن مثانيـة 1774املعاهدة التي تـم االتفـاق عليهـا يف  يوليـو سـنة الصدر 

 :وتعترب بداية الدالئل عىل انهيار الدولة العثامنية، وعرشين بندا

العثامنيـة  مع حفظ سـيادة الدولـة - أهمها استقالل تتار القرم و بسارابيا و قوبان 

  وتسليم كافة البالد واألقاليم التي احتلتهـا روسـيا إىل -عليهم فيام يتعلق باألمور الدينية 

 ورد ما اخـذ مـن أمـالك الدولـة يف الفـالخ و .خان القرم ما عدا قلعتي كريش وييك قلعه

 وان يعطـى إىل -البغدان وبالد الكـرج و منكريـل وجزائـر الـروم مـا عـدا بعـض املنـاطق

 وان يكـون للمراكـب –طور روسيا لقب بادي شاه يف املعاهدات واملحررات الرسمية إمربا

 .الروسية حرية املالحة يف البحر األسود والبحر املتوسط 

وان تبني روسيا كنيسة بقسم بريا باآلستانة ويكون لها حق حامية جميع املسـيحيني 

كافـة املعاهـدات السـابقة  وان تكـون –التابعني للمذهب األرثوذكيس مـن رعايـا الدولـة 

 .وغري ذلك.. .-الغية 

ومن الغريب انه مل يذكر يشء فيها عن مملكة بولونيا وهي سبب هذه الحرب التي 

  .عادت عىل الدولة بأوخم العواقب 

وأضيف إىل هذه املعاهدة بندان رسيان جاء يف أحدهام أن الدولة تدفع 

 حربية عىل ثالثة أقسـاط إىل روسيا مبلغ خمسة عرش ألف كيس بصفة غرامة 
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 ويف الثـاين أنهـا تقـدم لروسـيا .1777 وسنة 1776 وسنة 1775متساوية يف أول يناير سنة 

 . منهااملساعدات املقتضية للجالء عام احتلته من جزائر الروم وسحب أسطولها 

 !!!. وكانت هذه أول مرة تدفع فيه الدولة العثامنية الجزية لدولة أخرى 

معاهـدة (إلطالع عىل بعض البنود  من  نص تلك املعاهدة التي دعيت ومن املفيد ا

 : نقال عن ترجمة الجزء األول من تاريخ جودت باشا)قينا رجه

 ـكـل ـمـا ـسـبق وقوـعـه ـبـني الدوـلـة العثامنـيـة ودوـلـة روـسـيا ـمـن ـعـداوة :اـملـادة األوىل 

ي صـار  وكـل األرضار والتعـديات التـ.ومخاصمة قد محي وأزيل من اآلن وإىل األبـد

الرشوع يف استعاملها وإجرائها من الطرفني بـاآلالت الحربيـة وبغريهـا صـارت نسـيا 

 بل صار الصلح بـرا وبحـرا . وال يجري بعد اآلن وال يف وقت ما انتقام.منسيا إىل األبد

بـل يراعـى ويصـان مـن طـرف الهاميـوين . عوضا عن العدوان بوجه ال يعرتيه التغري

كذلك يحفظ ويصان ما جرى متهيده مـع ملكـة روسـيا  و.ومن طرف خلفايئ االماجد

 .من االتفـاق واملـواالة الصـافية املؤبـدة والسـاملة مـن التغيـرياملشار إليها وحلفائها 

وتستمر هذه املواد جارية ومعتربة بكامل الدقـة واالهـتامم وتكـون قضـية املـواالة 

رفني بحيث ال تقع فيام مرعية بهذه الصورة بني الدولتني ويف أمالكهام وبني رعايا الط

 ..واألرضاربعد ضدية بني الفريقني ال رسا وال جهرا وال نوع من أنواع البغضاء 

 تعطى الرخصة التامة لرهبان دولة روسيا ولسـائر رعاياهـا :ومام جاء يف املادة الثامنة  

بزيارة القدس الرشيف وسائر األماكن التي تسـتحق الزيـارة وال يتكلـف املسـافرون 

 وال يطلب ذلـك .أصال) الويركو(سائحون لدفع نوع من أنواع الجزية والخراج ووال ال

ـاكن ـائر أالـم ـف وال يف ـس ـدس الرشـي ـق ال يف الـق ـاء الطرـي ـنهم إثـن ـم .ـم ـى لـه  وتعـط

 والذين .الفرمانات بالوجه الالئق مع أوامر الطريق التي تعطى إىل رعايا سائر الدول

كن أن يحصل لهم تعرض ومداخلة بوجـه يقيمون منهم يف أرايض دولتي العلية ال مي

 . بل تصري حاميتهم وصيانتهم متاما مبقتىض قوة أحكام الرشيعة .من الوجوه
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 يجوز لدولة روسيا أن تبنى كنيسة عىل الطريق العـام ىف   :وجاء يف املادة الرابعة عرشة

 .محلة بك أو غيل يف جهة غلطة غري الكنيسـة املخصوصـة قياسـا عـيل سـائر الـدول

ه الكنيسة هي كنيسة العوام وتسمى كنيسة  دوسـوغرنه وتكـون تحـت صـيانة هذ

 .سفري دولة روسيا إىل األبد وتكون أمينة من كل تعرض

 وجاء يف املادة السادسة عرشة:  

 الديانة املسيحية تكون من كل الوجوه حرة كاألول وال يحصل مامنعة إلجرائها :ثانيا -

 .ترميم الكنائس القدميةقط وال مينع إحداث كنائس جديدة وال 

 األرايض واألـمـالك املوـجـودة ـضـمن داـئـرة ابراـئـل وـخـوتني ويف ـسـائر املواـضـع :ثالـثـا -

املأخوذة بغري حق املتعلقة من القديم باألديرة وبسائر األشخاص فهذه جميعـا تـرد 

  .للمرسومني املعرب عنهم اآلن بالرعايا

 ....هم من االمتيازيكون لجامعة الرهبان االعتبار مبا يناسب:  رابعا -

 بعد انقضاء هذه املهلة تتعهد دولتنا العلية مبعاملتهم باملروءة الكليـة يف أمـر :ثامنا -

تعيني الجزية وتحافظ عىل سخائها الجليل عىل قدر اإلمكان ويصـري تأديـة جـزيتهم 

بواسطة مبعوثيهم مرة يف كل سنتني وبعد أداء هذه الجزية بتاممها فال يتعرض لهم 

 كائنا مـن كـان مـن باشـا أو حـاكم وال يطـالبون بيشء مـا مـن اقرتاحـات احد أصال

بل يكونون متمتعني باالمتيازات التي متتعوا بهـا يف الـزمن . الرضائب بأي اسم كانت

 .السعيد أيام سلطنة جدي األمجد السلطان محمد خان الرابع

 العليـة تاسعا يرخص ألمراء هذه الحكومات أن يقيم من طرفـه وكـيال لـدى دولتـي -

ـن  ـدال ـع ـروم ـب ـة اـل ـن مـل ـارى ـم ـوكالء نـص ـؤالء اـل ـون ـه ـلحتك دار ويـك ـم مـص باـس

 الذين كانوا يتعاطون رؤية أمور امللك وتجري يف حقهم من جانب )القبوكتخدايات(

دولتي العلية املعاملة بكامل املروءة وينالون ما يستحقونه بحسب قواعد امللـل أي 

 .ني ومصاننيأنهم يكونون معتربين ومن كل تعرض آمن
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ـارشا - ـفراء :ـع ـة إىل ـس ـة العلـي ـب لدوـل ـن جاـن ـة ـم  تعـطـى الرخـصـة وتحـصـل املوافـق
ـد االقتـضـاء ـفـيام يتعـلـق بـصـيانة ومـسـاعدة  ـان يـتـذاكروا عـن إمرباطورـيـة روـسـيا ـب
الحكومتني املذكورتني وتتعهد الدولة العلية برعاية ما يعرضه سفراء روسيا من املواد 

   .لدولتنيبحسب اعتبار الصداقة الالئقة با

   املادة العرشونوجاء يف: 
بحسب مفهـوم السـندات التـي عقـدت بـني الحـاكم توليسـتوي وبـني حسـن باشـا 

ـنة  ـاريخ ـس ـو بـت ـافظ آـج ـنة 1700مـح ـة وـس ـة آزاق 1100 ميالدـي ـة خصـصـت قلـع  هجرـي
   .بحدودها األوىل إىل دولة روسيا لألبد 

 وجاء يف  املادة الثالثة والعرشون: 
تتعهد أيضا بحسب مضـمون املـادة السـابقة بـان تشـمل بـالعفو ودولتي العلية ... 

جميع الذين صدرت منهم حركات ضد دولتي العلية يف أثناء امتداد املحاربـة و أن تكـف 
يدها إيل األبد عن اخذ الويركو عن الصبيان و البنات و عن طلب أي نوع كان من الجزية 

عي عـيل فـرد واحـد مـن الطوائـف وانه ما عدا الذين لهم تعلـق بهـا مـن القـديم ال تـد
املذكورة بكونه من رعاياها وأنها ترتك مرة أخرى جميع األرايض وسائر االستحكامات التـي 
ضبطها الكرجيون واملكريون لحكومتهم وملحافظتهم املطلقـة وأنهـا ال تتعـرض وال تجـري 

 الجديـد منهـا تضييقا عىل أديرة وكنائس الديانة بوجه ما وال متنع ترميم القـديم وال بنـاء
وبأن متنع باشا جلدر وجميع رؤساء الجيوش والضباط من التعـرض بـأي داع كـان ألمـوال 
األديرة والكنائس املذكورة وإضاعتها وال تتعرض دولة روسيا للطوائف املذكورة وال تتدخل 

  .يف أمورهم ألنهم من رعايا دولتي العلية

 حـرب مـن ذكـور و إنـاث  جميع أرسى ال:وجاء يف املادة الخمسة والعرشون
من أي درجة ورتبة كانوا يرسحون و يردون اىل أوطـانهم ماعـدا املسـيحيني 
الذين دخلوا يف الدين املحمدي بإرادتهم يف دولتي العلية واملسلمني الـذين 
تنرصوا بإرادتهم يف أثناء وجودهم يف أرايض روسيا وهكذا كله بعـد مبادلـة 

 ركة حاال بال عـذر أصـال وبـال عـوض التصديق عىل صكوك هذه العهدة املبا
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 وكذلك جميـع املسـيحيني الـذين وقعـوا يف االسـرتقاق مـن بولـونيني  و .وبغري فدية

بغدانيني و افالقيني و من أهايل املوره والجزائر و الكرجيني كافة بال استثناء يعتقـون 

يك بال مثن وبغري عـوض وكـذلك الـذين اسـرتقوا مـن رعايـا روسـيا ووجـدوا يف ماملـ

املحروسة يصري تسليمهم وردهم إىل مواطنهم وذلك بعد انعقـاد املصـالحة املباركـة 

 .وكذلك تجري هذه األمور أيضا بهذه الصورة عينها يف حق رعايا دولتي العلية

 وجاء يف املادة الثامنة و العرشون: 

ض ومبا أن الصدر األعظم و فلدمار شال دولة روسيا برتوقونت رومـان جـوف قـد فـو     

إليهام من طريف الهاميوين ومن طـرف إمرباطوريـة روسـيا املشـار إليهـا أمـر متهيـد عقـود 

وعهود عهدة الصـلح املباركـة املنعقـدة فجميـع مـواد الصـلح املؤبـد املسـطر يف العهـدة 

اـملـذكورة يـصـري إمـضـاؤها ـمـن ـطـرف الـصـدر األعـظـم و فـلـد مارـشـال وختمـهـا بأختامـهـا 

هام واملواد املنعقدة التـي متهـدت وصـار الوعـد بهـا للتصديق كام لو كانت جرت بحضور

تراعى مراعاة قوية بدون تغيري وال تبديل وتجري بالدقة بحسب منطوقها وال يفعـل يشء 

مخالف لها قطعيا ويحرر يف املواد املذكورة التي تقررت وجرى التصديق عليها من طـرف 

ن بامضـائهام ومختومـان الصـدر األعظـم و الفلـد مارشـال املشـار إلـيهام سـندان ممضـيا

 ... .بخامتيهام

  الخامتةوجاء يف:  

إن ما جري تحديده و متهيده بحسب املواد املذكورة مـن الصـلح و الصـالح املبطـل 

 ...و كذلك رشط املادتني املحررتني..  .للحرب و الكفاح يكون مقررا و معتربا من بعد اآلن

 :ذكر مادتان يف خامتة العهدة

 اريف الحربيـة وذلـك الن الدولـة العثامنيـة كانـت تعهـدت إحداهام تتضمن املصـ

بتأدية خمسة عرش ألف كيس لروسيا يف مدة ثـالث سـنني يـدفع منهـا يف كـل سـنة 

 .قسط وهو خمسة آالف كيس
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  واملادة الثانية رسعـة تخليـة جزائـر البحـر األبـيض تأييـدا ملـا هـو مـذكور يف املـادة
 روسـيا املوجـود يف البحـر األبـيض وان السابعة عرشة من العهدة املذكورة وأسطول

كان مشرتطا يف املـادة املـذكورة انـه يخـرج يف مـدة ثالثـة اشـهر فدولـة روسـيا قـد 
 !!!. انتهى.تعهدت بإخراجه قبل املدة املذكورة إذا أمكن

وبذلك انتهت هذه الحرب ونالـت روسـيا أقـوى أمانيهـا بعـد إذالل مملكـة اسـوج 
 وهـي طمـس آثـار .يبا بحرصها ضمن حدودها الطبيعيـةومحوها من العامل السيايس تقر

مملكة بولونيا من الوجود كلية تقريبا وتجزئة معظمها بينها وبني النمسا وبروسيا مبقتىض 
 وقبلتها النمسا يف ابريل وأعلنـت مللـك 1772 فرباير سنة 7معاهدة بني روسيا وبروسيا يف 

ان األوالن مـن الحـواجز الثالثـة  وبـذلك سـقط الحـاجز1772 سـبتمرب سـنة 18بولونيا يف 
الحائلة بني تقدم روسيا من جهـة أوروبـا وأمكنهـا أن توجـه كـل قواهـا ملكافحـة الدولـة 

   .العثامنية
 :استيالء روسيا عىل بالد القرم 

 أما روسيا فأخذت تبث رجالها يف بالد القرم إليجاد املشاغبات الداخلية بها و بالتايل 
و ما زالت مستمرة يف إلقاء الدسائس ونرش الفنت بني األهـايل . كهاالبتالعها وضمها اىل أمال

حتى عزلوا أمريهم دولت كراي الذي انتخبه األهايل مبقـتىض نصـوص معاهـدة قينـا رجـه 
واحتلت روسيا تلك البالد بسبعني ألف جندي كانوا منتظرين عـىل الحـدود لهـذه الغايـة 

ة وهـو امـتالك كافـة سـواحل البحـر فتم لها مقصدها الذي كانت تسـعى وراءه مـن مـد
 . فهاجت الدولة وأرادت إشهار الحـرب عـىل روسـيا1773األسود الشاملية يف غضون سنة 

لكن حولت أنظارها ثانيا عن الحرب مبساعي فرنسا لعدم استعداد الدولة وقدرتها يف ذاك 
رتفـت الوقت عىل مقاومة روسيا فبلت مشورة فرنسـا واالعـرتاف بضـم القـرم لروسـيا واع

وأرسـلوا ،  لكن مل يكن قصد روسيا ومسـاعديها إال انتشـاب القتـال. م1774بذلك يف سنة 
  .جواسيسهم إىل بالد اليونان وواليتي الفالخ من البغـدان لتهيـيج املسـيحيني عـىل الدولـة

  م سـاحت كاترينـه يف الـبالد الجنوبيـة وبـالد القـرم بأبهـة واحتفـال زائـد 1787ويف سنة 
  فعلمـت الدولـة مـن )طريـق بيزنطـة( :قائد بومتكني أقواس نرص كتـب عليهـاوأقام لها ال
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 ولذلك أرادت هي املبادرة بإعالن الحرب قبـل .كل هذه األحوال أنها تقصد محاربتها ثانيا

  ويف هذه األثناء كانت النمسا أعلنت الحرب عىل الدولة مسـاعدة ..متام استعداد أعدائها

يوسف الثاين االسـتيالء عـىل مدينـة بلغـراد فعـاد بالخيبـة إىل  وحاول إمرباطورها .لروسيا

ثـم بعـد ذلـك . مدينة متسوا ر حيث اقتفى أثره الجيش العثامين وانترص عليه نرصا مبينـا

 1789 ابريـل سـنة 8 ه 1203 رجـب سـنة 12بقليل تويف السلطان عبـد الحميـد األول يف 

 . شهور وتوىل بعده سليم الثالث سنة ومثانية 15 سنة ومدة حكمه 66بالغا من العمر 

  ):م1807  -1789(  السلطان الغازي سليم خان الثالث - )28( 

ورحى الحرب دائـرة ،  توىل وجو السياسة مكفهر.وهو ابن السلطان مصطفى الثالث

  لكن اليأس كـان قـد اسـتوىل عـىل.فبذل جهده يف تقوية الجيوش وإرسال املؤن والذخائر

ويف هذه السنة اتحد القائد الرويس مع قائـد الجيـوش . م مراكزهمالجنود وغادر كثري منه

النمساوية يف األعـامل الحربيـة وضـام جيوشـهام لبعضـهام فاسـتظهرا عـىل العثامنيـني يف 

 م استوىل الروس عىل مدينة بندر الحصينة واحتلوا معظم بـالد الفـالخ 1789سبتمرب سنة 

 فكانـت .ة بلغـراد وفتحـوا بـالد الرصب  و البغدان و بسارابيا ودخـل النمسـاويون مدينـ

 ولو استمر اتحاد النمسا وروسيا لفقدت اغلـب أمالكهـا لكـن مـن .الدولة يف خطر عظيم

 م وخلفـه ليوبولـد الثـاين فشـغلته الثـورة 1790حسن حظها تويف اإلمرباطور يوسف سنة 

سـعت  و.الفرنسية التي قامت عىل امللك لـويس السـادس عرش خوفـا مـن امتـداد لهبهـا

النمسا يف مصالحة الدولة العثامنية وردت إليها النمسا بالد الرصب ومدينة بلغراد وجميع 

 .فتوحاتها تقريبا

إال أن روسيا مل تتبع النمسـا حليفتهـا يف طريـق الصـلح بـل اسـتمرت عـىل 

ثم توسطت إنكلرتا وبروسيا وهولندا بني الدولة وروسيا .  محاربة الدولة مبفردها

 عـىل أن متتلـك روسـيا بـالد القـرم نهائيـا 1792 الطـرفني يف سـنة وتم الصلح بني

وجزء من بالد القوبان و بسارابيا و األقـاليم الواقعـة بـني نهـري بـوج و دينسـرت 

 وتتنازل لها الدولـة العثامنيـة ، بحيث يكون هذا النهر األخري فاصال بني اململكتني
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 مدينـة يـاش أطلـق عليهـا اسـم  وأمضيت بذلك معاهـدة يف.عن مدينة اوزي اوتشاكوف

 .هذه املدينة نسبة إليها

 وبعد إمتام الصلح مع النمسا وروسيا أخذت الدولـة يف إصـالح داخليتهـا وخصوصـا 

العسكرية والبحرية فعني احد املتقربني من السلطان واسمه كوشـك حسـني باشـا قبطانـا 

حـدى أخواتـه فاسـتحرض  وزوجه السلطان إ.عاما وكان من الشبان الذين درسوا يف أوروبا

، عددا عظيام من مهرة املهندسني من السويد وفرنسا لصب املدافع يف معامـل الطوبخانـة

وأصلح مدرسة البحرية ومدرسة الطوبجية التي أسسها البارون دي تـوت املجـري وتـرجم 

 وأضـاف إىل مدرسـة .لتالمذتها مؤلفـات املعلـم فوبـان الفرنسـاوي يف فـن االسـتحكامات

مكتبة جمع فيها أهم ما كتب يف الفنون الحربية الحديثـة والرياضـيات لتكـون الطوبجية 

و وضع نظاما للجنود املشـاة ورشع يف تنسـيق .التالمذة عىل إطالع تام يف العلوم العرصية

 وجعـل 1796فأنشأ أول فرقة منتظمة يف سنة ، فرق جديدة وتدريبها عىل النظام األورويب

ابط إنكليزي دخل يف الدين اإلسـالمي وسـمي إنكليـز  جندي تحت قيادة ض1600عددها 

  .مصطفى وكان القصد من ترتيب العساكر النظامية االستغناء بهم عن جنود اإلنكشارية

 أمرت الجمهورية الفرنساوية بونابرت القائد الشهري باملسري إىل مرص 1798ويف سنة 

ن هذا األمر حتى ال تعلم بـه لفتحها بغري إعالن حرب عىل الدولة العثامنية وأوصته بكتام

 .إنكلرتا فتسعى يف إحباطه وكان القصد منه منع مرور تجارة اإلنكليز مـن مرص إىل الهنـد

وحصلت بينه وبني أمراء املامليك واقعة األهرام التي اظهر فيها املامليك من الشجاعة مـا 

مـام املـدافع  تقهقـروا أ. وبعد أن بذلوا وسـعهم يف الـدفاع عـن مرص.أدهش الفرنساويني

الفرنساوية فدخل بونابرت وجيوشه مدينة القاهرة بعـد أن أعلـن بهـا انـه مل يـأت لفـتح 

 وأنـه أىت لتوطيـد سـلطته ومحاربـة املامليـك العاصـني .مرص بل انه حليف البـاب العـايل

  .1882كام زعم اإلنكليز بعد ذلك عند دخولهم مرص سنة ، أوامره

 أيب قري البحرية التي دمر فيها نلسن و لكن مل يلبث ان وصله خرب واقعة

 أمري البحر اإلنكليزي الشهري جميع املراكـب والسـفن الحربيـة الفرنسـاوية يف 
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 وقطعوا املواصالت بينه وبـني ، عىل البحر املتوسط وتسلطن اإلنكليز.1798أغسطس سنة 

ـخـذت يف   وـملـا علـمـت الدوـلـة العثامنـيـة ـبـاحتالل الفرنـسـاويني القـطـر املرصي أ.فرنـسـا

االستعداد ملحاربتهم السيام وأنها كانت مطمئنة البال من جهة النمسا وروسيا اللتني كانتا 

مشتغلتني مبحاربة الجمهورية الفرنساوية خوفا مـن امتـداد مبـادئ الثـورة الفرنسـية إىل 

 ومـن جهـة أخـرى .بالدهم فتفل عروشهم كام حصل للويس السـادس عرش ملـك فرنسـا

 اإلنكليزية مساعدتها عىل إخـراج الفرنسـاويني مـن مرص ال رغبـة يف عرضت عليها الدولة

حفظ أمالك الدولة بل خوفا عىل طريق الهند من أن تكون يف قبضـة دولـة قويـة ميكنهـا 

 وكـذلك عرضـت عليهـا روسـيا .معاكستها فقبلت الدولة العثامنية مساعدتها بكل ارتيـاح

 .ن العثامنـيـة واإلنكليزـيـة فقبـلـت أيـضـاإـمـدادها مبراكبـهـا الحربـيـة وانـضـاممها إىل الـسـف

 وأخذت الدولة يف جمع الجيـوش .1798وأعلنت الحرب رسميا عىل فرنسا يف سبتمرب سنة 

مبدينة دمشق وبجزيرة رودس إلرسالها إىل مرص واتت السفن الروسية من البحـر األسـود 

قتىض معاهـدة إىل بوغاز اآلستانة وخرجت إىل البحر األبيض مع السفن العثامنية وذلك مب

أبرمت بني هذه الدول الثالث التي اتفقت ألول مرة عىل عمل حـريب مـع مـا بـني الدولـة 

  وملـا شـعر بونـابرت بـاجتامع الجيـوش .العلية وروسـية مـن العـداوة القدميـة املسـتمرة

 فلهـذه .ملحاربته تحقق أن من يحتل مرص ال يكون آمنا عليها إال إذا احتل القطر السوري

 ثم حارص مدينـة عكـا . و دخل الرملة ثم  يافا.زم بونابرت عىل فتح بالد الشامالدواعي ع

ويف أوائـل ابريـل بلغـه . ظ احمد باشا الجـزار قائـد حاميتهـامن جهة الرب ومل يدخلها لتيق

تحرك جيش دمشق العثامين إلنجاد مدينة عكا فأرسل القائد كليـرب ملحاربتـه ومنعـه مـن 

 .نيني عند جبـل وأنجـده  بونـابرت فتفـرق الجـيش املجتمـعالوصول إليها فالتقى بالعثام

ويف أغسـطس سـافر .   وقطع نابليون بعدم النجاح وعاد مبن بقي من جيوشه إىل القاهرة

بونابرت من اإلسكندرية قاصـدا فرنسـا خفيـة مـع بعـض قـواده حتـى ال يضـبطه اإلنكليـز 

لك أن األمـريال اإلنكليـزي أرسـل  وذ، عىل الفرنساوينيالقاطعون مبراكبهم سبل البحر األبيض

  إليه عدة نسخ من الجرائد الفرنساوية املذكور بها خرب تغلب النمساويني عىل فرنسا ووقوع
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فغـادره تاركـا . .الفوىض يف داخليتها فأراد بونابرت الرجوع إليهـا السـتاملة الخـواطر إليـه

اكـب تحميـه مـن نـزول فبقي الجيش الفرنسـاوي مبرص بـدون مر. القائد كليرب وكيال عنه

 ونقـص .اإلنكليز والعثامنيني عىل الثغور أو تأيت إليه باملـدد أو مجـرد األخبـار مـن فرنسـا

 وظهـر أن هـذا .عدده إىل خمسة عرش ألفا بعد من مات بـرب الشـام بالطـاعون والحـرب

 ولـذلك .العدد غري كاف لحامية السواحل وحفظ الطريق واملحافظة عىل األمن يف الداخل

 24القائد كليرب من حفظ مرص واتفق مع البـاب العـايل واألمـريال سـدين سـميث يف يئس 

 عىل أن تنسحب العساكر الفرنساوية بسالحها ومـدافعها وترجـع فرنسـا 1800يناير سنة 

 وسار بعدها  ملحاربة الجيش الرتيك الذي أىت إىل مرص يف مارس سنة .عىل مراكب إنكليزية

ز كليرب بالنرص وعاد إىل القاهرة فوجدها يف قبضـة ابـراهيم وبعد محاربة عنيفة فا، 1800

فأطلق القنابل عليها وخرب منها جزءا عظيام واستمر الحـرب يف . بيك احد أمراء املرصيني

حلـب ( قتل مجاهد فـدايئ مـن مدينـة 1800 يونيه سنة 14ويف . شوارعها نحو عرشة أيام

 فضـبطوه و .رب يف بسـتان الرساي وهـربالقائد كلي)  الحلبيسليامن( اسمه )الـلـهحرسها 

مـنهم الشـيخ الـذي أفتـاه بـذلك يف بيـت ، قتلوه هو ورفاق له ثالثة اتهموا معه يف القتل

 ثـم عـني مكانـه الجـرنال مينـو وكـان قـد زعـم أنـه اعتنـق الـدين .الـلـهاملقدس رحمهم 

 !!. مينوالـلـهاإلسالمي وتسمى عبد 

أيقنـوا بالغلبـة .  كليرب وخروج بونابرت من مرصوملا علم اإلنكليز والعثامنيون مبوت

عليهم وانزلوا بايب قري ثالثني ألف مقاتل تحـت قيـادة الجـرنال ابركرومبـي يف أوائـل سـنة 

 ثم سـار اإلنكليـز واألتـراك إىل القـاهرة . فسار القائد مينو ملحاربتهم فانهزم أمامهم1801

مينو فبقي محصورا يف اإلسـكندرية ومل أما القائد . .وحرصوا من بقي منها من الفرنساويني

 بعـد أن وقعـت بينـه وبـني العثامنيـني واإلنكليـز 1801يقبل التسليم إال يف سبتمرب سـنة 

موقعة عظيمة قتل فيها كثري من الطرفني فخرج منها مع من بقي معـه وسـافر إىل بـالده 

 .عىل مراكب اإلنكليز وبذلك انتهت الحرب ورجعت البالد إىل العثامنيني
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وبعد ذلك اتصل بونابرت الذي كـان تعـني رئيسـا للجمهوريـة الفرنسـية مـع سـفري 

الدولة العثامنية واظهر له رضر اتحاد الدولة مع روسيا وإنكلـرتا خصوصـا وان روسـيا قـد 

احتلت جزائر اليونان الواقعة ما بني جنوب ايطاليا وبحيـث جزيـرة مـوره وجنـود إنكلـرتا 

 وأخريا أقنعـه بوجـوب تجديـد .وما احتلته من ثغور الشام، هاباقية مبرص مامطلة يف إخالئ

 وبعد الحصول منهـا عـىل .العالقات الودية مع فرنسا فكاتب السفري العثامين دولته بذلك

 أساسها إخالء مرص وتأييد امتيـازات .1801اإلذن أمىض مع بونابرت مرشوع معاهدة سنة 

  .فرنسا السابقة يف الرشق

لت يف داخلية الدولة بعض اضطرابات بسـبب رشوع السـلطان ويف هذه األثناء حص

سليم الثالث يف تنظـيم الجيـوش عـىل النظـام الجديـد فـان اإلنكشـارية مل ينظـروا لهـذه 

 فلام مـات الجـرنال دو بايـت الفرنسـاوي الـذي كـان .اإلصالحات العسكرية بعني االرتياح

بعض العلامء املتذمرين مـن  سعى اإلنكشارية مع 1797استحرض لتدريب النظام يف سنة 

 وكـان السـلطان قـد أصـدر أمـرا سـاميا بفصـل املدفعيـة عـن .توجهات السلطان الغربية

اإلنكشارية وتنظيمها ويكون مقرهم يف اآلستانة وان يكون لكل منهم موسـيقى عسـكرية 

 ...وإمام لتعليم الدين وإقامة الصالة

 :الفنت الداخلية بسبب توجهات السلطان الغربية

وهاجت ثورات كثرية مـن ، د انترشت خالل انشغال الدولة العثامنية بحرب مرصوق

قبل سكان اليونان والبلقان والرصب وغريها مـن بـاقي واليـات الدولـة بأوروبـا بدسـائس 

و مل يتمكن اإلنكشارية من كبح جامحهم بل . .وطموح السكان لالستقالل، الدول األوربية

ع وصارت البالد يف كرب عظيم وبالء شديد وهدد هؤالء فاز املفسدون عليهم يف عدة وقائ

و يـزعم مؤلـف كتـاب تـاريخ الدولـة العثامنيـة . الثائرون مدينة أدرنه نفسها مع مناعتها

 أن  السلطان سليم أراد تجربة الفرق املنتظمة الجديدة التي أنشـأها ودربهـا )فريد بيك(

 فقامت هـذه الجنـود مبـا عهـد إليهـا .عسكريون أوربيون وأدخلوا عليها األنظمة األوربية

وعـادت السـكينة إىل ربوعهـا ورجعـت الجنـود املنتظمـة إىل اآلسـتانة مكللـة . .خري قيام

 وأغـدق علـيهم العطايـا .بالظفر فانرشح السلطان من نجاح مرشوع هذا النظـام الجديـد
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ت  أمرا سـاميا خـط رشيـف إىل جميـع الواليـا1805والهبات ثم أصدر يف شهر مارس سنة 

برتكية وأوروبـا بجمـع جميـع الشـبان مـن اإلنكشـارية و األهـايل البـالغني سـن الخمسـة 

والعرشين وإدخالهم العسكرية وتربيتهم عىل النظام الجديد بـإرشاف الضـباط واملـدربني 

 . فلم يقبل اإلنكشارية هذا األمر واظهروا التمرد.األجانب

ـأ  ـد ـف ـام الجدـي ـد النـظ ـة ـض ـامء والطلـب ـض العـل ـد بـع ـب واتـح ـلطان ملطـل ذعن الـس

اإلنكشارية وأرجع العساكر النظامية إىل واليات آسيا وعزل الوزراء وعني رئيس اإلنكشارية 

َّ ومـع ذلـك فلـم تنتـه هـذه املسـألة بسـالم بـل جـرت بعـد قليـل إىل عـزل .صدرا أعظام
، وقيادات اإلنكشارية يف وجه عملية التغريب، وكانت هذه بداية وقوف العلامء، السلطان

 .الغزو األوريب للجيش العثامين الذي توىل كربه السلطان سليم الثالث هذاو

قيام الحرب بني الدولة العلية وروسـيا التـي سـيأيت   وقد أدت قالقل بالد الرصب إىل

 .بيان أسبابها

 :عالقات الباب العايل مع فرنسا وروسيا وإنكلرتا بعد خروج الفرنساويني من مرص

الرشق الجرنال سبستياين لتجديـد ربـط االتحـاد والـوداد مـع أرسل بونابرت إىل بالد 

ويف أثناء إقامته باآلستانة متكن مبساعيه من عزل أمريي االفالق والبغدان  .الدولة العثامنية

 يف الرشق فأرسـلت  فساء ذلك روسيا وخشيت من امتـداد نفـوذ فرنسـا.املنحازين لروسيا

ن حرب بدعوى أن تغيري أمرييهام مرض بحقوق جيوشها الحتالل هاتني الواليتني بدون إعال

 فانتشبت نريان القتال بينهـا وبـني الدولـة واتحـدت إنكلـرتا مـع روسـيا يف هـذه .جوارها

 فأرسلت إحدى فرقها البحرية  أمام الدردنيل وأرسل سفريها بالغا إىل الباب العايل .الحرب

ل العثامنية وقالع الـدردنيل إىل تحالف الدولة العلية وإنكلرتا وتسليم األساطي :يطلب منه

إنكلرتا والتنـازل عـن واليتـي االفـالق والبغـدان إىل روسـيا وطـرد الجـرنال سبسـتياين مـن 

اآلستانة وإعالن الحرب عىل فرنسا و إال فستكون إنكلرتا مضطرة الجتياز الدردنيل وإطالق 

 .مدافعها عىل اآلستانة
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بالفعل واجتاز األمريال اإلنكليزي الدردنيل  قرن اإلنكليز القول 1807 ويف فرباير سنة 

ومكـث خـارج البوسـفور ينتظـر تنفيـذ ، ودمر كافة السفن الحربية العثامنية الراسية بها

 وبـورود الخـرب إىل الدولـة بـذلك وقـع الرعـب يف قلـوب سـكان .الئحته التي سبق ذكرها

ن الطامـة الكـربى اآلستانة خشية من وصول السفن اإلنكليزية إىل البوسفور وهنـاك تكـو

 وكـادت الدولـة تستسـلم .لوجود اغلب الرسايات امللكية ودواوين الحكومة عـىل ضـفتيه

  فاخـذوا يف تحصـني . ولكن الفرنسيني شجعوها عىل الصمود ووعدوا باملسـاعدة.للرشوط

العاصمة وبناء القالع حولها وتسـليحها باملـدافع الضـخمة وشـكل الفرنسـاويون النـازلون 

 ملضـادة سـفريهم وكذلك األسـبانأغلبهم من املدفعية  !! من مائتي مقاتلرقة باآلستانة ف

 واهتم كل من يف اآلستانة يف هذا العمل حتى الشيوخ واألطفال .لسياسة إنكلرتا يف الرشق

فلـم ميـض بضـعة أيـام . .والنساء وبذل اإلنكشارية جهدا كبريا رغم خالفهم مـع السـلطان

ام رأى األمريال اإلنكليزي استحالة دخوله البوسفور وقرب  فل.حتى صارت املدينة يف مأمن

انتهاء تحصينات الدردنيل خيش من حرص مراكبه بني البوغـازين وقفـل راجعـا يف  مـارس 

 فنجا مبراكبه بعـد أن قتـل مـن رجالـه سـتامئة وغـرق مـن سـفنه اثنتـان مـن 1807سنة 

 ثـم أراد األمـريال .بوغـاز واجتمع مبراكب روسـيا عنـد مـدخل ال.مقذوفات قالع الدردنيل

اإلنكليزي أن يأيت عمال ميحو ما لحقه من العار بسبب فشله يف هذه املأمورية فقصد ثغر 

 ثم سري فرقـة إىل ثغـر رشـيد الحتاللـه فانهزمـت 1807اإلسكندرية فاحتلها يف مارس سنة 

وأخـريا  ،وحارص املدينة يف ابريل لكن مل يقو عىل فتحها إلرسـال محمـد باشـا املـدد إليهـا

  . بعد أن أجروا تجربة الحتاللها.رحلوا عن الديار املرصية

 يف هذه األثناء التي كانت فيهـا رحـى الحـرب :عزل السلطان سليم الثالث

دائرة بني العثامنيني والـروس دخـل وايل بوسـنه بجيوشـه إىل بـالد الرصب ملنـع 

ي الـذي كـان  ويف غضون ذلك تـويف املفتـ.الثائرين من اللحاق بالجيش الرويس

معضدا للسلطان عىل إدخال اإلصالحات العسكرية وتوىل مكانـه قـايض عسـكر 

 فاتحد مع مصطفى باشا قائم مقام الصـدر ، الرومليل وكان عىل الضد من سلفه
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األعظم املتغيب يف محاربـة الـروس ولفيـف مـن العلـامء عـىل السـعي يف إبطـال النظـام 

 و اخـذوا يقنعـون العسـاكر الغـري .خالفة لـلرشع معتربين  انه بدعة م.العسكري الجديد

منتظمة التي كانت أضـيفت إىل الفـرق املنتظمـة  بـبطالن إكـراههم عـىل لـبس املالبـس 

.  .الغربية والتزيي بزي النصارى مع ما يف ذلك من مخالفة القرآن الرشيف والرشع املنيف

متد لهيبهـا إىل جميـع وحصلت بينهم معركة سالت فيها الدماء ثم انترشت هذه الفتنة وا

القالع وحصـلت عـد معـارك بـني الفـريقني كانـت نتيجتهـا أن وصـل الجمـع الثـائر عـىل 

وملا بلغ السلطان خرب هذه الثورة أصدر عىل الفور أمرا بإلغـاء النظـام الجديـد . .السلطان

 لكن مل يكتف الثائرون بل قرروا عـزل السـلطان خوفـا مـن أن .ورصف العساكر النظامية

فـأفتى ، لتنفيذ مرشوعه وساعدهم عىل ذلك املفتي الذي كان املحـرك لهـذه الثـورةيعود 

بأن كل سلطان يدخل نظم اإلفرنج وعوائدهم ويجرب الرعية عىل إتباعهـا ال يكـون صـالحا 

 .للملك

 بخلـع السـلطان سـليم 1807واستمرت هذه الثورة يومني ثم نـودي يف يونيـو سـنة 

 .سنة وأقيم بعده مصطفى الرابع 19الثالث فعزل وكانت مدة حكمه 

 :)م1808 -1807( السلطان الغازي مصطفى خان الرابع - )29( 

عقب ذلك حصل الصلح بني فرنسا وروسيا مبقتىض معاهـدة تلسـيت يف  يوليـو سـنة 

 التي جاء البند الثاين والعرشين وما بعده منها أن روسيا تكـف عـن محاربـة الدولـة 1807

 وانه مبجرد ما أمضيت الهدنة االبتدائيـة تخـيل .ليون بني الطرفنيالعثامنية حتى يتوسط ناب

جيوش روسيا واليتي االفالق والبغدان بدون أن تدخلها الجيوش العثامنية حتى يتم الصـلح 

نهائيا وجاء يف املعاهدة الرسية التي اتفق عليها نابليون واسكندر األول قـيرص روسـيا إن مل 

 بسبب الحوادث األخرية التي حدثت باآلستانة أو إن مل يتم يقبل الباب العايل توسط فرنسا

املقصود بكيفية مرضية بعد قبول هذا التوسـط بخمسـة وثالثـني يومـا فتتحـد فرنسـا مـع 

 روسيا عىل سلخ جميع الواليات العثامنية بأوروبا مـا عـدا اآلسـتانة ومـا حولهـا وتقسـيمها 

 يظهـر النوايـا املبيتـة لكافـة الخصـوم وهـذا  .فيام بيـنهام مـع إرضـاء النمسـا بجـزء يسـري
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ويبني أنه مل يكن هناك أي دولة أوروبية تود خريا أو تبغي صالحا لدولة أو أمة ، املتحالفني

 .إسالمية  مطلقا

ومل يطل العهد بالسلطان مصـطفى الرابـع فـتم حجـزه يف نفـس الرساي التـي كـان 

 شهرا وقتل يف رسايته بعد ذلك  وعزل بعد أن حكم ثالثة عرش.محجوزا بها السلطان سليم

 .بقليل وأقيم بعده محمود الثاين

 ):م1839 – 1808( السلطان الغازي محمود خان الثاين  - )30(

وقد افتتح أعامله بأن قلد مصطفى باشا البريق .وهو ابن السلطان عبد الحميد األول

قاوموه وحصـلت ولكنهم ، دار منصب الصدارة العظمى ووكل إليه امر تنظيم اإلنكشارية

 ..).مصطفى الرابع(فتنة كبرية أدت إىل قتل السلطان السابق املحجوز يف الرسايا 

ثم  وجه السلطان الجديد اهتاممه إلصالح الشؤون الداخلية واالسـتعداد إلهـالك طائفـة 

 وافتـتح اإليصـاالت مـع .1809اإلنكشارية وللتفرغ لذلك عقد الصلح مع اإلنكليز يف يوليو سـنة 

 . بدون أن يتوصل إىل اتفاق مرض للطرفني فاستؤنفت الحرب وكانت سجاال بني الجيشـنيروسيا

ويف هذه األثناء فرتت العالقات بني روسيا ونابليون لعدم تنفيذ رشوط معاهدة تلسيت وكانـت 

وتوصـل الطرفـان ، الحرب بينهام قاب قوسني أو أدىن فسعت روسيا يف مصالحة الدولة العثامنية

ولقد اعتربت فرنسا هذه املعاهدة خيانة من الدولة . 1812بوخارست يف مايو سنة إىل معاهدة 

 إذ بإبرامها متكنت روسـيا مـن اسـتعامل الجيـوش التـي .للروابط القدمية املوجودة بني الدولتني

كانت مشتغلة مبحاربة العثامنيني يف صـد غـارات فرنسـا عـن بالدهـا وإلـزام نـابليون بـالعودة 

 مدينة موسكو وهالك اغلب جيوشه عند عبورهم نهـر برييزينـا عائـدين إىل القهقرى بعد حرق

 وملا بلغ رؤسـاء ثـورة الرصب خـرب معاهـدة بوخارسـت القاضـية .بالدهم مكسورين مدحورين

بإرجاعهم إىل سلطة الدولة العلية املطلقة بعد ما بذلوه من األموال واألرواح إلعطائهم نوعا من 

مل يقبلوا وآثروا الفناء يف الدفاع عن استقاللهم ، قيرص روسيا مبساعدتهم ووعد .االستقالل اإلداري

 وأعطيت تعلـيامت شـديدة تـقيض  .فسريت الدولة إليهم الجيوش فأخضعتهم إىل سلطانها قهرا
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 وصـارت الرصب مسـتقلة .مبعاملة الرصبيني بالرفق واللـني يك يحـافظوا عـىل والء الدولـة

  .كملك مطلق ال سلطة للوايل العثامين عليهتقريبا واستبد زعيمهم ميلوش 

 واستخدم العثامنيون محمد عيل باشا .وثارت اليونان وأيدتها الدول األوربية وروسيا

 ويف يونيو مـن السـنة التاليـة فـتح .1826لقمع الثورة وفتح بالد اليونان فنجح بذلك سنة 

 .فاع عنها العثامنيون مدينة أثينا وقلعتها الشهرية اكروبول رغام عن د

 : تدخل الدول األوربية يف شؤون الدولة العثامنية 

 إذ .وبينام كان ابراهيم باشا يستعد لفتح ما بقي من بالد اليونان يف أيـدي الثـائرين

تدخلت الدول بني الباب العايل ومتبوعيه بحجـة حاميـة اليونـانيني يف الظـاهر ولفـتح مـا 

  ).اإلعداد لتقسيم بالد الدولة العثامنية بينهم(وتعني عمليا  ) املسألة الرشقية(دعوه بـ 

 فقد عاتبت الدولة العثامنية روسيا أكرث من مرة عىل مساعدتها الثائرين وحامية مـن 

يلتجئ منهم إىل بالدها و استمرت روسـيا عـىل مسـاعدتهم طمعـا يف نـوال بغيتهـا األصـلية 

ة عىل غرار مدينة رومـا التـي تعتـرب وهي احتاللها اآلستانة وجعلها مركزا للديانة األرثوذكسي

 ثم استمرت املحادثـات  بـني الـدولتني مـدة بـدون فائـدة لرغبـة .مركزا للديانة الكاثوليكية

 تـوىل 1825روسيا وعدم قبول الباب العايل أي تدخل أجنبـي يف شـؤونه الداخليـة ويف سـنة 

تحاده مـع إنكلـرتا اضـطر  وبا.نيقوال األول فاهتم مبسألة اليونان متبعا خطة سلفه السياسية

 وملخصـها أن يكـون لروسـيا .1826الباب العايل إىل التصديق عىل معاهدة آق كرمان سـنة 

حق املالحة يف البحر األسود واملرور من البوغازين بدون أن يكـون للدولـة حـق  يف تفتـيش 

مع عـدم سفنها وأن تنتخب حكام واليتي االفالق والبغدان مبعرفة األعيان ملدة سبع سنوات 

 وأن ال تحتل العسـاكر . وأن تكون والية الرصب مستقلة تقريبا.جواز عزلهام إال بإقرار روسيا

 ومل ـيـذكر بـهـذه املعاـهـدة يشء ـعـن اليوـنـان .  قلـعـة بلـغـراد وـثـالث ـقـالع أـخـرىالرتكـيـة إال

 إليجاد سبب لإلشكال يف املستقبل بل اتفقت روسيا وإنكلـرتا عـىل اسـتعامل كـل نفـوذهام 
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ضع حد للحروب املستمرة بها ولو كره البـاب العـايل ووافقـتهام دول النمسـا وبروسـيا لو

 .وفرنسا

 : واقعة ناورين

 عرضت إنكلرتا رسـميا عـىل الدولـة العثامنيـة توسـط جميـع 1827 فرباير سنة 5ويف  

 بعـد الـرتوي والتأمـل يف.  سفري االنكليزالدول بينها وبني متبوعيها فلم تقبل ذلك بل أجابت

.  فاغتاظت الدول من هـذا الجـواب.أنها مل تسمح ولن تسمح به مطلقا، عاقبة هذا التدخل

واتفقت كل من فرنسا وإنكلرتا وروسيا عـىل إلـزام البـاب العـايل بـالقوة مبـنح بـالد اليونـان 

كـام ، استقاللها اإلداري برشط أن يدفع اليونانيون جزية معينة يتفق عىل مقدارها فيام بعد

حدود الفريقني وأمهل الباب العايل شهرا إليقاف الحركات العدوانية ضـد اليونـان يتفق عىل 

 وملـا بلغـت صـورة هـذه املعاهـدة إىل .و إال فتضطر الدول التخاذ طرق أخرى لنفاذ رغبتها

الباب العايل مل يحفـل بهـا وبعـد انقضـاء الشـهر أصـدرت الدولـة الـثالث أوامرهـا إىل قـواد 

 اليونان وطلبت بعد ذلك من ابراهيم باشا الكف فورا عن القتـال أساطيلها التوجه لسواحل

 واجتمعـت سـفن ، فقبل إيقاف الحرب مدة عرشيـن يومـا ريـثام تأتيـه تعلـيامت جديـدة

 ويف .الثالث دول املتحالفة يف ميناء ناورين ملنع األسطول الـرتيك واملرصي مـن الخـروج منهـا

ومل تلبـث السـفن املقابلـة لبعضـها ، ملتحـدة تكامل اجتامع سفن الـدول ا1827أكتوبر سنة 

وسـلطت جميـع السـفن األوروبيـة ، حتى انتشبت نـريان الحـرب بـني الفـريقني لسـبب واه

 و انتهت بانتصـار .مدافعها عىل املراكب الرتكية واملرصية بعد أن استمر القتال عدة ساعات

 حرب كام هي العـادة  وملا وصل خرب هذه الحادثة التي حصلت بدون إعالن.الدول املتحدة

 أرسل بالغا إىل سفراء هذه الدول الثالثة يقـيم فيـه الحجـة ضـد .بني الدول إىل الباب العايل

هذا العمل املخالف للقوانني الدولية ويطلب به أن متتنع الدول كلية عن التدخل يف شـؤون 

راكـب املاملك العثامنيـة وأن تـدفع لـه تعويضـا عـن الخسـائر التـي نجمـت مـن تـدمري امل

 فلم يجاوب السفراء عىل هذا البالغ بل قطعوا العالئق مع الباب العايل ونزلـوا إىل .العثامنية

  يبـني فيـه )خـط رشيـف(و نرش السلطان يف جميع الواليات منشورا عاما  .مراكبهم مرسعني
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 .سوء مقاصد الدول عموما وروسيا خصوصا نحو الدولة العلية الدولـة اإلسـالمية الوحيـدة

 وختمـه بحـض .تا لألهايل عىل أن الباعث عـىل هـذا العـدوان هـو الـدين ال السياسـةمثب

 فاغتاظـت روسـيا لـذلك وأعلنـت .املسلمني عىل القتال دفاعا عن الـدين وامللـة والـوطن

 .1828الحرب عىل الدولة يف ابريل سنة 

 بنـاء 1828 ثم تلقى ابراهيم باشا أوامر والده واتفق مع الدولة املتحدة يف أغسطس سنة 

 و ابتـدأ انسـحاب الجنـود املرصيـة .عىل ما بقـي مـن السـفن املرصيـة.  عىل الرجوع إىل مرص

 1828ويف  نـوفمرب سـنة . وكانت كلام أخلت محال دخله الفرنسيون الـذين نزلـوا بـبالد اليونـان

نيـة عقدت الدول الثالث مؤمترا يف مدينة لندن لتقرير أحوال اليونان ودعت إليـه الدولـة العثام

فاجتمع مندوبوها يف اليوم املعني واتفقوا عىل اسـتقالل مـوره .  فأبت إرسال مندوب من طرفها

وجزائر سكالده واجتامعها عىل هيئة حكومـة مسـتقلة يحكمهـا أمـري مسـيحي تنتخبـه الـدول 

ويكون تحت حاميتهـا عـىل أن تـدفع الحكومـة اليونانيـة للبـاب العـايل جزيـة سـنوية قـدرها 

قرش فلم يقبل الباب العايل هذا القرار الصادر من دول غري مختصـة فـيام يقـع خمسامئة ألف 

 وأخريا .بينه وبني متبوعيه واشتغل مبحاربة روسيا التي أعلنت الحرب عليه بعد أن دمر أسطوله

 أعلن الباب العايل بتصديقه عىل الرشوط املدونة يف االتفاق الذي اميض بني الدولـة يف 1830يف 

 . القايض باستقالل اليونان1828مرب سنة لندن يف نوف

 زعم املؤرخ أنه ملا تحقـق السـلطان محمـود أفضـلية الـنظم :الغاء طائفة اإلنكشارية 

 وسمع مبا أتته الجنود املرصية املنتظمة من األعـامل .العسكرية املستعملة يف جيوش أوروبا

اليونـانيني مل تكـن إال نتيجـة  وعلم أن انتصارات ابراهيم باشا عـىل .الباهرة يف محاربة موره

 وأراد إمتـام املرشوع الـذي مل ميكـن .زاد تعلقه بإصالح الـنظم العسـكرية. النظام العسكري

السلطان سليم الثالث إمتامه فجمع جميع ذوات واعيان اململكة وكبار ضباط اإلنكشـارية يف 

وأربعـني بنـدا ذكـر وتال عليهم مرشوعا محتويا عىل سـتة .  1826بيت املفتي يف أوائل سنة 

بها بكل إيضاح كيفية التنظيامت املراد إدخالها وبعد إقرار الجمعية عليه حرر بذلك محرضا 

 ختمه جميع الحـارضين حتـى ضـباط اإلنكشـارية وأفتـى املفتـي بجـواز العمـل بهـا رشعـا 
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  ثم تال املرشوع عىل جميع ضباط اإلنكشارية فأقروا عليـه.ومعاقبة من يعارض يف نفاذها

لكن مل تكن موافقتهم إال ظاهرية فقط فانه ملا ابتدئ يف تعليم الضباط مبعرفة مـن تعـني 

من ضباط اإلفرنج بصفة معلمني تنبه اإلنكشـارية و اخـذوا يسـتعدون للثـورة والعصـيان 

ومل ميض قليـل حتـى تـم حـل اإلنكشـارية ومطـاردتهم و .. ليوقفوا تنفيذه كام فعلوا قبال

  .إبادة من عارض منهم

وقـد ذكـر ، !!رشعيـة ثم سار السلطان يف خطة اإلصالحات الداخلية بناء عىل الفتـوى ال

ومن جهة أخرى : (...  ممتدحا أعامل السلطان فقال)املؤرخ الذي اعتمدنا مصدره آنف الذكر(

 فاستبدل العاممة بالطربوش .اخذ يف تغري العوائد القدمية واتباع املستحسن من عوائد أوروبا

وأسـس ، وأمر بأن يكون هو الزي الرسمي يف العسـكرية واملدنيـة، أمر بالزي األورويبو، الروين

  وأخريا تجول بذاته يف ماملك أوروبا ليستطلع أحوالها ويقف عىل ،وساما دعاه وسام االفتخار

وباالختصار فانه سار سري من يردي مجاراة أوروبا يف نظاماتها وعدم الوقـوف .. .حقائق األمور

  ..) الدول االخرى برسعة لعلمه أن الوقوف يف مثل هذه الظروف هـو عـني التـأخرحال تقدم

 وزيـادة .كام زعم من لعب بعقله من الضباط الذين تفشت فيهم املاسونية واالفتتان بالغرب

عىل ذلك أحيا ما أقامه السلطان مصطفى الثالث من مدارس الطوبجية وانشأ مدرسة حربيـة 

مدرسة سان سري الفرنسـاوية التـي أسسـها نـابليون األول بفرنسـا لتخريج الضباط عىل مثال 

 .لرتبية أوالد الضباط واإلرشاف عىل النظم العسكرية الغربية

 نفذت فرنسا مـا كانـت تنويـه 1830ويف أواسط سنة :   احتالل فرنسا لجزائر الغرب

بهـا من مدة ضد واليـة الجزائـر بـدعوى منـع تعـدي قراصـنة البحـر املسـلمني عـىل مراك

 وكانت الحقيقة رغبتها يف أن يكون لها مركز حريب بشامل إفريقيا حتى ال تكـون .التجارية

إنكلرتا صاحبة السيادة مبفردها عىل البحر األبيض املتوسط باحتاللها معاقـل جبـل طـارق 

 .وجزيرة مالطة واتخذت لذلك سبيال وقوع الخالف بينها وبني عامل الدولـة العليـة عليهـا

 1830 فربايـر سـنة 7ا  يف مجلس الوزراء املنعقد تحت رئاسة امللك نفسه يف وقررت فرنس

  ثـم أرسـلت للجزائـر جيشـا مؤلفـا مـن نحـو مثانيـة .وجوب االسـتيالء عـىل هـذا اإلقلـيم
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وعرشين ألف مقاتل وأسطوال بحريا مؤلفا مـن مائـة سـفينة وثالثـة سـفن تحمـل سـبعة 

ا بذلك خشيت عـىل نفوذهـا مـن مشـاركة وملا علمت إنكلرت. وعرشين ألف جندي بحري

 .رشوع وملا مل يفد احتجاجها شيئافرنسا واحتجت ضد هذا امل

 نزلـت عسـاكر فرنسـا بـالقرب مـن 1830 يونيـو 12 /1245 ذي الحجة سنة 20ويف 

ـر ـة الجزاـئ ـاز مديـن ـديدة ـف ـة ـش ـد محارـب ـو وبـع ـريقني يف  يونـي ـني الـف ـال ـب  و نـشـب القـت

 وأعلنت فرنسا امتالكهـا لهـا .جيوش مدينة الجزائر نفسها ودخلت ال.الفرنساويون بالغلبة

 . وبعد ذلك أخذت ترسل الجيوش تباعا إىل الجزائر لفتحها

وخالل هذه الفرتة مترد محمد عيل باشا يف مرص وزحف عىل الشام وأدت وسـاطات 

 ومداوالت إىل تدخل الدول األجنبية وإعطائه والية مرص وراثية يف أبنائه بدعم من فرنسـا

 ..يف القصة املشهورة تاريخيا

 وكانـت مـدة خالفتـه إحـدى 1839ثم تويف السلطان محمـود الثـاين يف يوليـو سـنة 

 .وثالثني سنة وعرشة شهور وتوىل بعده ابنه عبد املجيد

 :)م1861 -1839( السلطان الغازي عبد املجيد خان - )31( 

كومة يف غاية االضطراب بسبب  وكانت الح. توىل الخالفة ومل يبلغ الثامنة عرشة من عمره

واحتالل جيوشـه ملـدائن عـني ، انتصار جيوش محمد عيل باشا وايل مرص عىل جيوش العثامنيني

  ومام زاد أحوال الدولة ارتباكا أن احمـد باشـا القبطـان العـام لألسـطول .تاب وقيرصية وملطية

و . لمها إىل محمد عـيل باشـاالرتيك خرج بجميع مراكبه الحربية واىت بها إىل ثغر اإلسكندرية وس

ملا علم قناصل الدول باآلستانة بتسليم األسطول إىل محمد عيل باشا خشوا زحف ابـراهيم باشـا 

 ممضاة من سـفراء فرنسـا وإنكلـرتا 1839عىل القسطنطينية أرسلوا إىل الباب العايل الئحة  سنة 

وأنهم  .سألة املرصية إال بإطالعهموروسيا والنمسا وبروسيا يطلبون منه أن ال يقر شيئا يف أمر امل

 فقبل الباب العايل هذه .مستعدون للتوسط بينه وبني محمد عيل باشا لحل هذه املسألة املهمة

 الالئـحـة واجتـمـع الـسـفراء عـنـد الـصـدر األعـظـم  وـتـداولوا ـفـيام يـجـب إعـطـاؤه ملحـمـد ـعـيل 
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ق تحديـد عالقاتهـا مـع ومل تقبل روسيا تخويل مـؤمتر دويل حـ، وحصلت مداوالت كثرية.باشا

وهـي ) خونكار اسكله يس(الباب العايل بل أعلنت أنها مرصة عىل التمسك بنصوص معاهدة 

حامية الدولة بعساكرها ومراكبها وبالتايل احتالل معظم أمالكها بدون حرب لو تعدى ابراهيم 

يح ملراكبهـا  فعند ذلك طلبت كل من فرنسا وإنكلرتا من الباب العايل الترص.باشا حدود الشام

وملـا علـم ، باملرور من بوغاز الدردنيل لحاميته عند الرضورة من روسيا ومن العساكر املرصية

باقي السفراء بهذا الطلب اضطربوا وخشوا حصول شقاق بني الدول املتوسـطة وأعلـن سـفري 

مـع روسيا بأنه إذا دخلت املراكب الفرنسية واإلنكليزية البوغاز فسيقطع عالقاتـه السياسـية 

الباب العايل ويسافر يف الحال وكانت حكومته قد أرسلت لـه مركبـا حربيـا ليسـافر عليـه إذا 

 وكتبت النمسا إىل لندن وباريس بأن طلبهام هذا مخل بسلم أوروبا وأنهام .اقتىض الحال ذلك

 فلـام علـم البـاب العـايل .لو أرصا عليه فستخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حريـة العمـل

من تفاقم الخطب ورفض طلب حكـومتي فرنسـا وإنكلـرتا وطلـب مـنهام إبعـاد بذلك خاف 

 فلـهـذه األـسـباب ولـعـدم اإلتـفـاق ـبـني وزراء اـلـدول توقـفـت .ـمـراكبهم ـعـن ـمـدخل البوـغـاز

 حتـى عـرض سـفري إنكلـرتا عـىل البـاب العـايل أن دولتـه .1839املحادثات إىل سـبتمرب سـنة 

 الرتكية برشط أن يكون لها حق إدخال مراكبها مستعدة إلكراه محمد عيل باشا عىل رد السفن

 فلام علمت بذلك حكومة فرنسا أرسلت إىل قائد .يف خليج إسالمبول لصد روسيا عند الرضورة

 أنه ال يشرتك مع مراكب إنكلرتا يف أي حركـة 1839أسطولها يف مياه تركيا أمرا يف ديسمرب سنة 

اريخيـة كثـرية عـىل عاملـة محمـد عـيل وهناك أدلة ت(عدوانية ضد حكومة محمد عيل باشا 

 فعلم الكـل ).وتويل كثري من النصارى واملفتونني بفرنسا مناصب عنده، لفرنسا ضد العثامنيني

 وأخـذت الـدول .أنه ال بد من حصول خالف بني فرنسـا وإنكلـرتا بخصـوص املسـألة املرصيـة

 ت النمسـا بأنهـا  فأعلنـ.حذرها مام عساه يحصل من األمور التي تنشأ بسـبب هـذا الخـالف

ـرلني  ـا أو ـب ـؤمتر دويل يف فييـن ـاد ـم ـتص بانعـق ـا املـخ ـاح طلبـه ـدم نـج ـداخل لـع ـب الـت  ال ترـغ

 وأعلنت بروسيا وروسيا بأنهام يقبالن كـل مـا تقـرره الـدول يف هـذا الشـأن برشط أن يكـون 

 



461 
 

 فكـأن .موافقا لرغبة الباب العايل وان يكون قبوله لهذا القـرار صـادرا عـن كـامل الحريـة

لدول قبلت ما اتفقت عليه فرنسا وإنكلرتا باالتحاد مع الباب العايل ولكن مل يتم االتفـاق ا

بني هاتني الدولتني لسعي إنكلرتا يف إرجـاع املرصيـني إىل حـدودهم األصـلية وعـدم قبـول 

 وذلـك أن فرنسـا كانـت تـود أن تكـون .فرنسا ذلك ورغبتها يف مساعدة محمد عيل باشـا

ه ولذريته وإقليام أدنه و طرسوس له مدة حياته وأما إنكلـرتا فكانـت واليتا مرص والشام ل

ال تريد أن يعطى إال والية مرص لكن رغبة يف إرضاء فرنسـا قبلـت أن يعطـى مـدة حياتـه 

نصف بالد الشام الجنويب برشط أن ال تكون مدينة عكا من هذا النصـف فرفضـت فرنسـا 

  .هذا االقرتاح دعام لعميلها محمد عيل باشا

 اتفقت الـدول عـىل معاهـدة صـدق عليهـا منـدوب 1840 يوليو سنة 15ويف تاريخ 

 :الدولة العلية مقتضاها

 أن يلزم محمد عيل باشا بإرجاع ما فتحه للدولة العليـة ويحفـظ لنفسـه الجـزء :أوال

  .الجنويب من الشام مع عدم دخول مدينة عكا يف هذا القسم

 ع النمسا يف محارصة الشام ومساعدة كل من أن يكون إلنكلرتا الحق باالتفاق م:ثانيا

 . أراد من سكان بالد الشام خلع طاعة املرصيني والرجوع إىل الدولة العثامنية

 أن يكون ملراكب روسيا والنمسا وإنكلرتا معا حق الدخول يف البوسـفور لوقايـة :ثالثا

 .القسطنطينية لو تقدمت الجيوش املرصية نحوها

 لحق يف الدخول يف مياه البوسفور ما دامـت القسـطنطينية  أن ال يكون ألحد ا:رابعا

 .غري مهددة

 يجب عىل الدول التي وقع مندوبوها عىل هذا االتفـاق أن تصـدق عليـه يف :خامسا 

 . مدة ال تزيد عن شهرين بحيث يكون التصديق يف مدينة لندن

 وشفعت هذه املعاهدة مبلحق مصدق عليه من مندوب الدولـة العليـة مبـني فيـه 

 .الحقوق و االمتيازات التي ميكن منحها ملحمد عيل باشا
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وقـبـل إمـضـاء ـهـذه املعاـهـدة ابـتـدأت إنكـلـرتا يف تـحـريض ـسـكان لبـنـان ـمـن دروز 

 .ومارونية و نصريية عىل شق عصا الطاعة

 ثـم أرسـل .ثم عادت الدول لالختالف وكادت تقـوم الحـرب مـع محمـد عـيل باشـا

وعرضوا عليـه باسـم ، )خالفا لفرنسا الداعمة له(يل قناصل الدول األربع املتحدة ملحمد ع

دولهم أن تكون والية مرص له ولورثتـه وواليـة عكـا لـه مـدة حياتـه وأمهلـوه عرشة أيـام 

إلعطاء جوابه فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه ثم يف اليوم التايل افهمـوه أن فرنسـا ال 

فقـت عليـه ولـو أدى ذلـك إىل ميكنها مساعدته قط وان الدول مصممة عىل تنفيـذ مـا ات

 حرض 1840 أغسطس 24 ويف .حرب أوروبية لكنه أرص عىل عدم القبول والدفاع عن حقه

 وأن الـدول .إليه القناصل ومعهم مندوب الدولة واخربوه بأنه ال حق له اآلن يف والية عكا

 فـانرصفوا .ال تسمح له إال بواليـة مرص فقـط لـه ولذريتـه فغضـب وطـردهم مـن عنـده

طوه عرشة أيام أخر إلبداء جوابه بحيث إن مل يجاوب تكون الدول غـري مسـؤولة عـام وأع

وبعد انقضاء هذه املدة بدون أن يبدي لهم جوابـه كتـب القناصـل . يحصل له من الرضر

بذلك إىل سفراء الدول باستانبول فاجتمعوا مع الصدر األعظم وقرروا باتحادهم اخذ مرص 

يف أثناء هذه املدة عجزت فرنسا عن  مساعدة محمد عيل   و.والشام من محمد عيل باشا

وأرسلت أوامرها لسفنها  أوال باالنسـحاب إىل ميـاه اليونـان ثـم بـالعودة إىل فرنسـا ، باشا

 .وتركت مرص والشام ملراكب إنكلرتا تحرق موانئها مبقذوفاتها

 شـامل  سبتمرب أنزلت العساكر إىل الرب يف نقطـة تبعـد نحـو سـتة أميـال يف11  ويف 

بريوت ومل يتمكن ابراهيم باشا مـن مـنعهم لوجـود هـذه النقطـة تحـت حاميـة املـدافع 

 ثم  جاء سليامن باشـا بـالغ مـن األمريالـني اإلنكليـزي والنمسـاوي بـان يخـيل .اإلنكليزية 

مدينة بريوت حاال فطلب منهم مسافة أربع وعرشين ساعة يك يتداول مـع ابـراهيم باشـا 

  حتى هـدم أو حـرق ،تدؤوا يف إطالق املدافع عىل املدينة ملدة يومنيو اب، فلم يقبل طلبه

كام أحرقت كذلك الثغور الشامية قصد استخالصـها مـن محمـد عـيل باشـا ، اغلب املدينة

 ...وإرجاعها إىل الدولة العثامنية



463 
 

 ويف أثناء هذه املـدة عـرض الكومـودور نـابري عـىل محمـد عـيل باشـا أن الحكومـة 

 لدى الباب العايل يف إعطاء مرص لـه ولورثتـه لـو تنـازل عـن الشـام ورد اإلنكليزية تسعى

السفن الرتكية إىل الدولة العلية فامتثل لهذا األمر وقبل هذه الرشوط لحفظ مرص لذريته 

 ومل يقبل الباب العايل هذا االتفاق إال بعد تـردد .1840وتم بينهام االتفاق يف نوفمرب سنة 

 .وإحجام

جرد إخالء الجيـوش املرصيـة لـبالد الشـام وجبـال لبنـان تحركـت يف  و مب:مسألة لبنان

وزادت الدسائس األجنبية إلرضام نار الشقاق وبـذر ، سكانها الدوافع الدينية القدمية الكامنة

 وإنكلرتا معضدة ، وكانت فرنسا مساعدة للامرونية الكاثوليك.الفنت الداخلية توصال لغاياتهم

فيـدخلوا ، املذهب الكاثولييك واعتنـاق املـذهب الربوتسـتانتيللدروز ضدهم لتلجئهم لرتك 

 وظن كل فريق . وال يعود لفرنسا حجة حاميتهم لسبب مذهبي.بذل تحت حاميتها الفعلية

ومل ينتبهـوا لـدخائل هـذه ، من هؤالء التعساء أن الدولة التي تغرره تود صالح حاله وترقيـه

وبهـذه . إهـراق دمـاء األبريـاء توصـال ملـآربهمالسياسة الخبيثة التي ال يتأخر أصحابها عـن 

الدسائس ساد الهياج يف جميع أنحاء لبنان وظهر ما تكنه صدور سكانه من األحقاد القومية 

ودخلوا دير القمر وارتكبوا فيه مـا ، 1841حتى تعدى الدروز عىل املارونية يف سنة ، والدينية

 وقتلـوا ،1845روز ثانيـة يف سـنة ثـم  قـام الـد.. تقشعر منـه األبـدان مـن النهـب والسـلب

املسيحيني وحرقوا جثثهم ثم أرضموا النار يف الدير بعد أن نهبـوا كـل مـا بـه مـن املنقـوالت 

األمر  !! للمبرشين الربوتستانت من األمريكان واإلنكليزبدون أن يحصل أقل أذى .  واألمتعة

 .الذي يدل داللة واضحة عىل أن هذه املذابح مل  تخل من تأثريهم

 وبسبب هذه اإلضطرابات املتعاقبة مل ير الباب العايل بدا من التـدخل يف إدارة الجبـل 

 وعـني . فعزل األمري بشري الشهايب بعـد خـروج العسـاكر املرصيـة مـن الشـام.ملنع هذه الفنت

 فلم تقبـل .وأبطل بذلك جميع امتيازات سكان الجبل املمنوحة لهم قدميا، مكانه واليا عثامنيا

وجربت الدولة العثامنية حلـوال عـدة كانـت يف كـل ..التي صار تدخلها مألوفاألجنبية الدول ا

  1845وحصلت مذبحة سـنة . .وزاد تدخل الدول األزمة تعقيدا، مرة تريض هذا فتغضب ذاك

 



464 
 

فأرسلت الدولة جيوشها واحتلت البالد سهال وجبال بصفة عسكرية وأجـرت ، بني الطوائف

 دارت املحادثات بـني الـدول العظمـى والبـاب العـايل لتقريـر مـا فيها األحكام العرفية ثم

يضمن السالم يف الحال واالستقبال فاجتمعت آراؤهم أخـريا بعـد مـداوالت طويلـة واخـذ 

ومبا أن الدروز مل يقبلوا هـذه .   وبذا انتهت مسألة لبنان مؤقتا.ورد واتفق عىل حل وسط

ـقـا لوـسـاوس مـنـدوب إنكـلـرتا لـهـم بأنـهـا التـسـوية إال ـمـؤملني ـنـوال زـيـادة ـعـام فيـهـا طب

 واستمرت الفنت جارية .ستمنحهم مع الوقت السيادة عىل جميع الشعوب الساكنة بلبنان

.  وتـدخلت فرنسـا عسـكريا لحاميـة املارونيـة1860مجراها حتـى حصـلت مذبحـة سـنة 

 .وانسحبت ثانيا بعد توطيد األمن وحفظ حقوق املوارنة

 :حرب القرم و أسبابها

املنافسات دامئة بني قساوسـة األرثـوذكس والكاثوليـك بشـأن التملـك أو إقامـة كانت 

 وكانـت فرنسـا الحـائزة مبقـتىض .شعائر دينهم يف الكنائس املعتربة عندهم يف مدينة القدس

 وكانـت روسـيا تسـعى مـن جهـة أخـرى لتجريـد .عدة معاهدات قدميـة تـدعم الكاثوليـك

 لألرثـوذكس لتـتمكن بواسـطتهم مـن بـث سياسـتها الكاثوليك من هذا االمتيازات إلعطائهـا

 والبالغ عددهم زيادة عن ،ونرش نفوذها بني رعايا الدولة العثامنية املتمسكني بهذا املذهب

ثم ملا عني نـابليون الثالـث رئيسـا للجمهوريـة الفرنسـية الثانيـة باسـم . نسمةعرشة ماليني 

فعـني البـاب العـايل لجنـة ، ذه املسـألةَفـاتح الدولـة العثامنيـة يف هـ، الربنس لويس نابليون

 فقـررت .مشكلة من عدة أعضـاء مختلفـي املـذهب لفصـلها مبقـتىض املعاهـدات القدميـة

، اللجنة بعد عـدة اجتامعـات متواليـة األولويـة للكاثوليـك يف امـتالك عـدة كنـائس وأديـرة

 .نفاذهاوهددت الباب العايل بالحرب لو أمر ب، فعارضت روسيا يف نفاذ هذه االتفاقية

ويف أثناء ذلك عمل القيرص نيقوال عىل سرب أفكار السري هاملتون سـيمور 

سفري إنكلرتا لدى حكومته مظهرا له رضورة اتحاد دولتي روسيا وإنكلـرتا معـا 

لتجزئـة بـالد الدولـة ، عىل إضعاف نفوذ فرنسـا يف الرشق وأخـذ االحتياطيـات

  كـام صـارت ) املـريضالرجـل(العثامنية حيث صار من املستحيل شـفاء هـذا 
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وعرضـت روسـيا أن . تدعى الدولة العثامنية يف املحافل الدولية آنـذاك عـىل حـد زعمهـم
تتساهل مع إنكلرتا لو ساعدتها عـىل نفـاذ مرشوعهـا يف إعطائهـا القطـر املرصي وجزيـرة 

بل أجاب القيرص أن األوىل معالجـة هـذا ،  فلم يجبه السفري اإلنكليزي جوابا شافيا.كريت
ألنـه لـو مـات فستحصـل حـروب أوربيـة ، ملريض وتعهده بالعناية حتى ينقه من مرضـها

 ومل يكن ذلك من الدولة اإلنكليزية حبا بتقويـة .تهدر فيها الدماء انهارا عند تقسيم تركته
بل خوفا من امتداد روسيا يف الرشق واحتاللهـا اآلسـتانة ، الدولة العثامنية أو شغفا ببقائها

 .نكلرتا يف ملك البحر الذي انفردت هي بهفتشارك عندها إ
وملا رأى إمرباطـور روسـيا عـدم إصـغاء إنكلـرتا لطلباتـه فـاتح سـفري فرنسـا يف أمـر 

وعـرض عليـه أن تتسـاهل ، التساهل معها عىل تقرير األمور يف بالد فلسطني طبق مرادها
نيس لتقويـة روسيا أيضا مع فرنسا يف مقابلة ذلك بل وتساعدها عـىل امـتالك القطـر التـو

 لكنه مل يجد من السفري .ومراقبة إجراءات إنكلرتا يف جزيرة مالطة! نفوذها يف بالد الغرب 
   .الفرنساوي أيضا أذنا صاغية

 فتحقق للعموم من ذلك أن قصـد روسـيا الوحيـد هـو إعـالن الحـرب عـىل الدولـة 
اه اليونـان سـنة  وتقسيم ماملكها ولذلك أرسلت فرنسـا سـفنها البحريـة إىل ميـ.العثامنية

 أما إنكلرتا فأذنت ملراكبها بالرتبص يف . واستعدادا للحوادث التي مل تكن يف الحسبان1853
 ويف أثناء ذلك كان الربنس منشـيكوف يبـذل جهـده .مالطة لحني صدور أوامر جديدة لها

 القاضـية بـان )خونكاراسـكله يس(لدى الباب العايل للحصول عىل تجديد رشوط معاهدة 
 وكان الباب العايل مياطله يف .لروسيا حامية جميع املسيحيني املوجودين ببالد الدولةيكون 
 ثم أرسل للباب العايل بالغا نهائيا و قطع السفري الرويس العالقات مع الباب العايل .اإلجابة

 .وبارح اآلستانة عىل إحدى مراكب روسيا
 روسـيات من سوء نية وملا أبلغت الدولة صورة هذا البالغ إىل  إنكلرتا تحقق

فانضمت إىل فرنسا وأرسـلت إىل سـفنها مبالطـة أن تنضـم ، نحو الدولة العثامنية
  ومن ثـم ظهـر لجميـع أوروبـا .إىل السفن الفرنسية وتتحد معها يف كافة أعاملها

  ثـم .أن فرنسا وإنكلرتا متحدتان عىل حامية املاملك العثامنية ضد أطـامع روسـيا
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باالقرتاب من بوغـاز الـدردنيل ملـد 1853ان أوامرها إىل مراكبها سنة أصدرت هاتان الدولت

 .يد املساعدة للدولة العثامنية إذا اقتىض الحال

 1853واجتازت عساكر روسيا نهر الربوث الفاصل بني أمالك الدولتني يف يوليـو سـنة 

دوـلـة واحتـلـت اـلـواليتني فـعـال إذ مل يخـطـر بـبـال روـسـيا أن اـلـدول الغربـيـة تتأـلـب ـمـع ال

  .العثامنية عىل محاربتها لحامية الدولة

واهتم مندوبو بروسيا والنمسا باالتحاد مع مندويب فرنسـا وإنكلـرتا يف التوفيـق بـني 

الخصمني وإصالح ذات بينهام منعا لسفك الدماء واشتعال نريان الحرب التـي رمبـا عمـت 

 .1853 نوفمرب 3ا النهر يف ثم اجتاز عمر باش.  و انفض املؤمتر بدون جدوى.أوروبا  بأرسها

وبعد موقعة عظيمة هائلة انترصت الجيوش العثامنية عىل الجيـوش الروسـية وأخرجتهـا 

 وفـاز عمـر باشـا وجيوشـه فـوزا مبينـا .من معاقلها الكائنة عىل ضفة النهر الـيرسى قهـرا

حـال  وعندما شاهد اإلمرباطور نيقوال هـذا ال.أدهش جميع العامل لعدم توقع انهزام روسيا

اجتمع مع فرنسوا جوزيف إمرباطور النمسا وفاوضه يف خوفه من نجـدة الـدول الغربيـة 

فرنسا وإنكلرتا للدولة العثامنية وسـأله املسـاعدة والتحـالف فلـم يقبـل اإلمرباطـور ذلـك 

 .واظهر له شديد أسفه

ويف هذه األثناء تقـدمت السـفن الفرنسـية واإلنكليزيـة إىل بوغـاز البوسـفور برضـا 

ب العايل لتكون اقرب إىل البحر األسود وإىل حامية اآلستانة لـو حـاول الـروس الهجـوم البا

 .عليها بحرا

 فاجأت السفن الروسـية السـفن الرتكيـة املوجـودة يف مينـاء 1853 ويف نوفمرب سنة 

سينوب عىل البحر األسود ودمرتها عن آخرها تقريبا مع أنها كانت تعهدت لدولتي فرنسا 

ومن ذلك الحني صـارت الحـرب بـني .  إتيان أي أمر عدواين يف البحر األسودوإنكلرتا بعدم 

لحاميـة الدولـة العثامنيـة مـن عـدوان روسـيا ، هذه الدول وروسيا أمـرا واقعـا ال محالـة

بل خوفا من امتداد نفوذ روسيا وبسـط يـدها عـىل ، ال حبا يف الدولة العثامنية. وأطامعها

 .اآلستانة كام أسلفنا
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 أميض بني فرنسا وإنكلرتا والدولـة العليـة يف مدينـة اآلسـتانة 1854 سنة   ويف مارس

 و أرسـل نـابليون الثالـث رسـالة إىل .اتفاق عىل محاربة روسيا وحاميـة الدولـة العثامنيـة

 .مجلس النواب يخربه بإعالن الحرب عىل روسيا باالتحاد مع إنكلرتا

ش ومـا يلـزم لهـا مـن املـؤن وبعد ذلك أخذت الدولتان املتحالفتان يف جمـع الجيـو

 وقبل وصول الجيوش الربية كان القتال قد ابتدأ فعـال يف .والذخائر والسفن الالزمة لنقلها

ويف أثناء ذلك أعلن اإلمرباطور نقوال الحـرب عـىل الـدول املعاديـة لـه  ثـم .  البحر األسود

احتلهـا .لبغدان وملا انسحب الجيش الرويس عن واليتي األفالق وا.زحف الحلفاء بجيوشهم

 !الجيش النمساوي 

ومل تعرتض روسيا ضد هذا االحتالل خوفا من إغضاب النمسا ودخولهـا يف التحـالف 

املنعقد ضدها لتفضيلها وجود جيوش النمسا فيهام عىل وجود األتراك أو الفرنسيني لعدم 

ألبـيض  ثم  أرسلت فرنسا وإنكلرتا سـفنها إىل بحـر البلطيـق والبحـر ا.ميل النمسا للحرب

 ويف أواخر هـذه السـنة دارت االتصـاالت .واملحيط الهادي لرضب الثغور الروسية. الشاميل

 وذلـك أن .ثانيا يف مدينة فيينا  للوصول إىل الصلح وإيقاف أرضار الحـرب قبـل اشـتدادها

فرنسا وإنكلرتا عرضتا عىل النمسا أن تتحد معهام ضد روسيا إن مل تقبل روسيا الصلح قبل 

 :       نة وتتعهد للدول األربع بطلباتها وهيختام الس

 عدم استئثار روسيا بحامية مسيحي الدولة العثامنيـة وحاميـة واليتـي االفـالق :أوال

 .والبغدان 

 .حرية املالحة لجميع الدول يف نهر الطونه :ثانيا

 تعديل املعاهدات املختصة باملرور يف ضائق اآلستانة وخصوصـا معاهـدة سـنة :ثالثا

1841. 

 وضع قاعدة جديدة لتوازن القـوى يف البحـر األسـود فتكـون هـذه املعاهـدة :رابعا

  .الثالثية الجديدة نافذة املفعول
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 ديسمرب اجتمع سفراء إنكلرتا وفرنسا وروسيا والنمسا عنـد وزيـر خارجيـة 28ثم يف 

و فيينا  وقرروا إعطاءه املهلـة املطلوبـة وبـذلك انتهـت هـذه السـنة واآلمـال متجهـة نحـ

 يف . ثم هاجم الروس العثامنيني ومن كـان معهـم مـن الجنـود املرصيـة.الوصول إىل صلح

فردهم عمر باشا القائد العثامين عىل أعقابهم و كان الـنرص مبجـرد فضـل ، مدينة اوباثويا

  .و يف  مارس تويف إمرباطور روسيا وخلفه ابنه اسكندر الثاين. الجيوش اإلسالمية

أمىض فكتور عامنويل ملـك البيمـونتي بايطاليـا معاهـدة هجوميـة  1855 ويف  يناير سنة 

 26 ويف . وأرسل إىل بـالد القـرم جيشـا مؤلفـا مـن مثانيـة عرش ألـف مقاتـل.ودفاعية ضد روسيا

أغسطس انترص املتحدون يف واقعة تراكيتو وأخىل الروس مدينة سباستوبول بعد أن احرقوها عن 

وبعد ذلك سارت الجيـوش املتحـدة .  باألحرى احتلوا أطاللها أو. واحتلتها الجيوش املتحدة.آخرها

ويف اليـوم التـايل هـدم الـروس قـالع مدينـة اوتشـاكوف وأخلوهـا .نحو مدينة قلربون فاحتلوهـا

ملا وجدت روسيا من ،  ولوال ابتداء فصل الشتاء الذي يأيت مبكرا بتلك البالد.قاصدين داخلية البالد

 أطلقـت 1855 ويف أثناء سنة .ا عن املدينة كيف املقدسة لديهمالجيوش ما يكفي إليقاف أعدائه

 وكذلك .سفن فرنسا وإنكلرتا قنابلها عىل عدة ثغور يف بحر بلطيق وعطلت التجارة الروسية باملرة

وبعـد . حارصت مدخل البحر األبيض الشاميل ومنعت املراكب التجارية من الدخول فيه بالكليـة

ة بل دخلت املسألة يف دور سيايس لتحقق اسكندر الثـاين عـدم ذلك مل تحصل وقائع حربية مهم

الفوز خصوصا وان النمسا قد أظهرت له العداوة جهارا بعد سقوط سباستوبول وانضمت مملكة 

 و .1855  وانعقد مؤمتر جديد يف فيينا يف شـهر فربايـر سـنة .السويد إىل التحالف األورويب ضدها

كة السويد التـي كانـت تسـتعمل معهـا روسـيا طـرق تظاهرت باقي الدول ضدها خصوصا ممل

فأبرمـت مـع ، التهديد والوعيد للحصول عىل بعض امتيازات تختص بالصيد عىل شواطئ الرنويج

ـة ـضـد روـسـيا يف  ـة ودفاعـي ـرتا معاـهـدة هجومـي ـوفمرب ـسـنة20فرنـسـا وإنكـل ـا 1852. ـن   وأعلنتـه

 ل عليهـا االنتصـار عـىل جميـع  وبذلك تحققت روسيا انه صار من املسـتحي.رسميا لجميع الدول

 



469 
 

هذه القوى املتألبة ضدها ومالت إىل السلم قلبا وقالبا منتظـرة اقـل مفاتحـة مـن الـدول 

 عرضت النمسا أن يرسل إىل روسـيا بالغـا .1855  ويف أواخر سنة .الغربية فتلبيها بالقبول 

ؤمتر الـذي انعقـد نهائيا بطلبات الدول األصلية مع ما سبق عرضه من االقرتاحات أثناء املـ

وان مل تـجـب روـسـيا جمـيـع ـهـذه االقرتاـحـات . 1855أـخـريا مبديـنـة فييـنـا يف ابرـيـل ـسـنة 

 بكل شدة ورصامة وتنضم إىل الجيوش املحاربة جيوش 1856يستأنف القتال يف ربيع سنة 

 فأقرت الدول عىل ذلك وقبلت روسيا هـذه اإلقرتاحـات .النمسا ومملكة السويد والرنويج

 وبعد محادثات طويلة تم االتفاق عـىل أن .ثريا عىل نفوذها مام رفضته يف السابقاألكرث تأ

 واختار لرئاسـته 1856ينعقد مؤمتر سالم جديد يف مدينة باريس لتقرير السلم نهائيا سنة 

وزير خارجية فرنسا وفيه أمضيت جميـع بنـود معاهـدة بـاريس الشـهرية التـي أوصـلت 

إذ أنهـا مل تشـرتك يف مثـل . أعادت لفرنسـا سـابق مجـدهانابليون الثالث إىل أوج فخاره و

 .هذه الحرب من عهد نابليون األول وحفظت للدولة العثامنية أمالكها من غوائـل روسـيا

وتبني فيام بعد أن الدول األوروبية دافعت عن الكعكة والغنيمـة التـي ستتقاسـمها فـيام 

 .!!بعد 

ـتـدخل اـلـدول يف الـشـؤون الداخلـيـة ، وـمـام زاد يف أـحـوال الدوـلـة العثامنـيـة ارتباـكـا

بتهديدها بقطع العالئـق السياسـية ونـزول ، ومنعها الدولة العثامنية من محاربة الثائرين

 كـام .سفرائهم إىل مراكبهم بل وإرسـال بعـض السـفن الحربيـة لتقريـر مطالـب الثـائرين

لجيـوش  إىل سـواحل الجبـل األسـود ملنـع ا1858أرسلت فرنسـا وروسـيا مراكبهـا يف سـنة 

العثامنية مـن الـدخول بهـذا القطـر ومعاقبـة أمـريه عـىل مسـاعدة الثـائرين يف البوسـنة 

ومن هذا يتضح جليا أن الدولة كانت يف أحرج املواقف لعـدم وجـود مخلـص .. .والهرسك

لها أو صديق بني جميع الدول املسيحية املتألبة عليهـا سياسـيا إلضـعافها وعرقلـة جميـع 

 حتى . وتدخل تلك الدول  يف أمورها الداخلية املحضة. داخل بالدهامساعيها اإلصالحية يف

خيل للمتأمل أن سفراء الدول باآلستانة صاروا رشكاء لوزراء الدولـة يف جميـع األعـامل  يف 

 .تلك الفرتة
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 وخلفه يف هذا املنصب الخطري . تويف الصدر األعظم رشيد باشا1858 ويف أوائل سنة 

يايس الشـهري عـايل باشـا ووىل فـؤاد باشـا وزيـرا لألشـغال خصوصا يف هـذه الظـروف السـ

الخارجية وكان كل منهام عـىل جانـب عظـيم مـن الحـذق يف األعـامل السياسـية و عاملـا 

مبقاصد أوروبا السيئة نحو الدولة اإلسالمية الوحيدة فعمـال عـىل تسـوية جميـع املسـائل 

 إذ مل ميـض .قـا يف التـدخل حتـى مل يـدعا لسـفراء الـدول ح.الداخلية بحكمة وسـداد رأي

 .لوعد أهاليها بإصالح أحوالهم، طويل زمن حتى عادت السكينة إىل بالد البوسنة والهرسك

وكذلك انهيا مسألة الجبل األسود بتحديد الحدود مبعرفة لجنة مشكلة من أربعـة أعضـاء 

،  وقبال قرار هذه اللجنـة مـع إجحافـه بحقـوق السـلطنة)فرنيس ورويس وعثامين وجبيل(

 .لكن ملا كان السكون وانتظام األحوال

 وأدت إىل تـدخل الجـيش الفـرنيس يف 1860ثم حصلت الحرب بني املوارنة والدروز 

وبعد خروج الجيوش الفرنسية من بريوت بعرشين يوما تويف السلطان عبد املجيد .. .لبنان

ع  سـنة ونصـف ويف يـوم موتـه بويـ22 و كانـت مـدة حكمـه .1861خان يف يونيـو سـنة 

  .بالخالفة ألخيه

  ):م1886  -1861(السلطان الغازي عبد العزيز خان ) 32(

 : وقد جرت يف عهده جملة من اإلصالحات الداخلية منها

   والقوانني التي أجازت لألجانـب امـتالك العقـارات وكافـة وضع مجلة األحكام العدلية

 كانـت ممنوعـة الحقوق العينية والترصف فيهـا بجميـع املاملـك العثامنيـة بعـد أن

 .1869 املوافقة سنة 1285عنهم كلية وذلك يف سنة 

  ومنها وضع مجلة األحكام الرشعية ليعمل بها يف املحاكم النظامية التـي أنشـئت وكـان

 ذلك الـعرص مترشعي وكان وضع هذه املجلة مبعرفة لجنة من أشهر .جاريا إصالحها

 .امنيةمن العلامء والقانونيني واإلداريني يف الدولة العث

وبعد الحوادث التي مر ذكرها اقتنع السلطان أن تحالف الدول األوربية مـع 

 الدولة يف حرب القرم وما بعدها مل تكن نتيجـة إال إضـعافها بالتـدخل يف شـؤونها 
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الداخلية ومساعدة الطوائف املسيحية الخاضعة لها عىل االنشقاق عنها وبـث روح الفـنت 

 وأن كـل ذلـك يعـود بـالنفع عـىل . الحريـة ونرش العلـوموالفساد يف ماملكها تحت غطاء

َّالسـيام وقـد عـدل الـدول بعـد الحـرب الفرنسـية ، روسيا جارتها القوية و عدوتها القدمية

األملانية أهم بنود معاهدة باريس التي أبرمت بعد حرب القرم لحفـظ التـوازن يف البحـر 

 فلهـذه االسـباب .فـالق و البغـداناألسود وعدم مراعاتها عقب إبرامها يف حـق واليتـي األ

اعتـقـد الـسـلطان أن األوىل و األنـجـح  لسياـسـة الدوـلـة ـهـو التباـعـد ـعـن اـلـدول الغربـيـة 

 فـأكرث . وعضده يف هـذا الفكـر الصـدر األعظـم محمـود نـديم باشـا.والتحالف مع روسيا

مية أنهـام  واملتواتر وان مل تثبته أوراق رس.السلطان من االجتامع مع سفري روسيا باآلستانة

كانا يسعيان لوضع أساس معاهدة هجومية ودفاعية يكون من أهـم بنودهـا االختصـاص 

بجميع بالد الرشق وأن تتبع الواليات اإلسالمية التي يغلب فيها العـنرص اإلسـالمي للدولـة 

 وضم جميع األقاليم املسيحية أو التي يسـود فيهـا هـذا العـنرص للدولـة .العلية اإلسالمية

، مل ـيـرق لـلـدول األوروبـيـة الـتـي لـهـا مـصـالح يف الرشق، ا ـشـاع ـهـذا املرشوعالروـسـية وـملـ

 فاخذ عاملهم وسفراؤهم الظاهرون و الرسيـون يعملـون  حتـى اقنعـوا .وخصوصا إنكلرتا

الوزراء بوجوب عزلـه  وصـادفت مسـاعيهم  أذنـا صـاغية عنـد بعـض العلـامء ملـا خـالج 

علني وزيارته معرض باريس وحضـوره صدورهم من عدم امليل للسلطان بسبب فسوقه ال

 .. كام يدعو أمثاله أهل الشام)عكروتا(فقد كان خليفة ...املسارح  واملراقص

إذا كان زيد الـذي هـو أمـري ( :و أصدر شيخ اإلسالم فتوى بوجوب خلعه هذا نصها 

 يف املؤمنني مختل الشعور وليس له إملام يف األمور السياسية وما برح ينفق األموال املرييـة

 وقد اخل بـاألمور الدينيـة .يف درجة ال طاقة للملك وامللة عىل تحملها، مصارفه النفسانية

 :  الجـواب: وكان بقاؤه مرضا بها فهل يصح خلعه ؟.والدنيوية وشوشها وخرب امللك وامللة

 ). عفى عنهالـلـه كتبه الفقري حسن خري .يصح 

ـسـلطان الجدـيـد ـمـراد ـخـان ـثـم حـصـلت املبايـعـة لل.   م1876 ـمـايو 31 وخـلـع يف 

  .الخامس من جميع الحارضين عىل األسلوب املتبع
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 :) م1886 أغسطس -1886مايو( السلطان مراد الخامس -) 33(
 وقيـل 1876 مـايو 31هو ابن السلطان عبد املجيد خان ارتقى منصـب الخالفـة يف  

، يـع أصـناف رعيتـهمقتنعـا باملسـاواة بـني جم ،أنه كان متعلام متثقفا بالثقافات الغربيـة
ُولكنه زعم أنه ظهرت عليه عالمات االضطراب العصـبي عقـب توليتـه بنحـو أسـبوع ثـم 

 لكـن ذاع خـربه . وكان الصدر األعظم يخفي هـذا األمـر عـن العمـوم.ازدادت شيئا فشيئا
حسـب ، لعدم إجراء االحتفال بتسـليمه السـيف السـلطاين يف جـامع أيب أيـوب األنصـاري

 .بلته قناصل الدول ليقدموا إليه أوراق تجديد تعييـنهم لـدى حكومتـه ولعدم مقا.العادة
وأخريا ملا اشتد عليه الحال استدعى الوزراء الطبيب ليدز ورف النمساوي الشـهري مبـداواة 

فحرض وبعد أن فحصه والزمه عدة أيام متفرسا كـل مـا يبـدو منـه مـن .  العقليةاألمراض
. شته قال بتعرس برئه من هـذا املـرض وكيفية معيواستعلم عن عاداته، األقوال واإلشارات

فتشاور الوزراء يف األمر ثم عرضوا عىل أخيه عبـد الحميـد أفنـدي أن تسـلم إليـه مقاليـد 
واجتمعـوا يف . األحكام حيث حكم األطباء بعدم لياقة أخيه السـلطان مـراد إلدارة مهامهـا

وا بوجوب املبايعة ملوالنا  وقرر1876 أغسطس سنة 31 1293 شعبان سنة 10يوم األربعاء 
 واستفتوا موالنـا شـيخ اإلسـالم يف األمـر فـأفتى بوجـوب .السلطان عبد الحميد خان الثاين

، َّ إذا جن إمام املسلمني جنونا مطبقا ففات املقصود من اإلمامة(:  نص الفتوىعزله وهذه
 حسـن خـري  كتبـه الفقـري. اعلمالـلـه يصح و:الجوابفهل يصح حل اإلمامة من عهدته ؟ 

 ). عفى عنهالـلـه
 ويجب النظر بعني الشك إىل ما يرويه املؤرخون عن تلك املرحلة التي سـيطر : أقول

بـدءا مـن  مرحلـة مـا بعـد  ،فيها املاسون عىل أمور الدولة العثامنية الداخلية والخارجيـة
وـشـهودها ـمـن الطبـيـب ،  أعـلـم بتفاـصـيل ـهـذه الواقـعـةالــلــهالـسـلطان عـبـد املجـيـد و

 .إىل آخر من توالها، مساويالن
 :) م1909 -1886( السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاين -) 34(

تزايدت ضغوط املفسدين عىل السلطان من أجل إلزامـه بالدسـتور الـذي 
 ومتكن الفسـاد ، كان أهم أهدافه مساواة املسلمني بالرعايا من اليهود والنصارى
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  .وكان من أشد املنادين بهذه اإلصالحات1876مدحت باشا الصدارة سنة الم باست

 فإنه يجب النظر بعني الريبة والتدقيق ملعظم ما كتب - كام أرشت آنفا –والحقيقة 

 ألن املاسون واليهـود كـانوا قـد .عن تاريخ الدولة العثامنية خالل القرن األخري من حياتها

 عـىل مصـادر تفصـيلية عـن ومل يتيرس يل اإلطالع، تغلغلوا يف الجيش وعموم دوائر الدولة

ُو يستنتج مام بلغنا عن مؤامراتهم عىل السـلطان عبـد الحميـد الـذي ، تاريخ تلك املرحلة
منـذ زاد نفـوذ ، أن تلك الدسائس كانت قد بـدأت قبـل عهـده بعـدة عقـود، انقلبوا عليه

وحتـى بعـض ، وازداد تعلق الطبقة الجديدة من السياسـيني والضـباط، القناصل األوربيني

إىل ، ونهش املاسون واليهود يف بنية الدولـة، سالطني بالنموذج األوريب للحضارة والسياسةال

  ! )أتاتورك(أن آلت إلسقاطها عىل يد ربيب يهود الدومنة املدعو 

  كتـاب تـاريخ ) (صاحب مصـدرنا األسـايس(املحامي ولنتأمل فيام  كتب فريد بك

 1909وقـد نرش كتابـه سـنة ، ويبدو أنه مرصي من أصل تـريك، )الدولة العثامنية

التـي ، املاسـونية) جمعيـة اإلتحـاد والرتقـي( وكتابه يؤيـد. اعلمالـلـهفيام يبدو و

 : فقد كتب يقول.أرشفت عىل خلع السلطان عبد الحميد

 : الدستور العثامين  و النهضة الوطنية واإلصالحات يف الدولة العثامنية

 م والدولة العلية يف إبان مجدها وأوج 1566تويف السلطان سليامن القانوين سنة ( 

عظمتها وكانت ماملكها تحد رشقا بالحدود الهنديـة وغربـا بـاملحيط األطلنطـي وكانـت 

 فخلفـه مـن بعـده ملـوك مل يتعقبـوا خطواتـه ومل .أوروبا ترهب سطوته وتـخىش قوتـه

 .لداخليـةينهجوا منهجه السيام وقد تألبت عليها الدول األوروبية واختلفت عليها الفنت ا

 وكانـت أحيانـا تـنحط إىل أن تـوىل .فبدأت يف االنحطـاط وانسـلخت منهـا أجـزاء كثـرية

 الد يف اخـتالل واألحكـام يف ضـعف و والـب،1789الخالفة السـلطان سـليم الثالـث سـنة 

شاؤوا ويخلعون من ، اإلنكشارية قابضون عىل زمام األمور يولون من شاؤوا من السالطني

  فهاجـه .والبالد يف فوىض كادت متزق شملها، ق أهوائهم وأغراضهمويقتلون من مل يرس وف
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حب اإلصالح ورصح مبيله إىل تنظـيم الجنـد عـىل الـنمط الحـديث وتسـليحهم باألسـلحة 

وانتبه { .الحديثة االخرتاع فلم يوافق ذلك اإلنكشارية فبطشوا به فامت واإلصالح يف مهده

ن جاهر بالفسوق و بعملية التغريـب وخلـع ملديح الكاتب فإن السلطان سليم هو أول م

 . }بفتوى من املفتي

عىل أن الفكرة رسخت يف أذهـان العثامنيـني فتلقاهـا السـلطان محمـود وعمـد إىل 

اإلصالح من الوجهة اإلدارية والعسكرية فبدد جند اإلنكشارية واحل محلهم جيشا منظام 

 تويف ومل يتمم من فروع اإلصـالح واخذ يبعث مبنشورات اإلصالح إىل الوالة والحكام ولكنه

 وكانت فكرة اإلصالح قد رست بني فئة من رجـال الدولـة .إال تنظيم الجند تنظيام غري تام

فقاموا يبثونها عىل عهـد السـلطان عبـد املجيـد والسـلطان عبـد العزيـز وأعظمهـم شـأنا 

 محمـود  فلـام تـويف السـلطان، وأعالهم يدا مصطفى رشيد باشا وعايل باشـا وفـؤاد باشـا

 شـعبان 26 م أي يف 1839 نرش خط الكلخانة املشـهور سـنة .وخلفه السلطان عبد املجيد

خذ رجال الدولة منذ إصدار ذلك وأ فكانت له ضجة اهتزت لها أوروبا . هجرية1255سنة 

 ثـم تألفـت لجنـة .الخط الهاميوين ينظمون القوانني الخاصة لكل فرع من فـروع القضـاء

العثامنيني فألفوا املجلة الرشعية التـي صـدرت اإلرادة الشـاهانية جمعت أعاظم األساتذة 

 هجرية بالسري حسب نصوصـها وسـن قـانون األرايض 1289من السلطان عبد العزيز عام 

وكـل  هــ  1274 هجرية وقانون الجزاء سنة 1275ُّ هجرية وقانون الطابو سنة 1274سنة 

  (!!)راعـاة نصـوص الرشيعـة اإلسـالمية هذه القوانني مقتبسة من القوانني الفرنسية مع م

واملـحـاكم !  العثامنـيـة وتنـظـيم املـحـاكم الرشعـيـة )الجنـسـية(ـثـم وـضـع ـقـانون التابعـيـة 

ونظـام إدارة ، ونظامات اإلدارة امللكية } وهي قوانني وضعية{ النظامية واملحاكم التجارية

ونظامـات ، طبوعـاتونظامـا للم، ووضعوا نظاما للمعـارف. ونظام شورى الدولة، الواليات

ونظامـات للرسـومات وآخـر للمعـادن . أخرى للمطابع والطبع وحقوق التأليف والرتجمـة

 وبالجملـة .وغريه للطرق واملعابر وغري ذلك مام يقتضيه سري الحضارة ويالئـم حالـة األمـة

  فمجموع هذه القوانني و.فإنهم مل يرتكوا شيئا من لوازم إدارة الدولة حتى دونوا له قانونا

 .بالدستورالنظامات كان معروفا يف بالد الدولة العلية 
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 تعاىل بالحرب بالترشيع من دونه أول بوادر البوار الـلـهوبالطبع فقد كانت مبارزة {

 :فإنه، والخرسان وتألب األعداء

م للع(  َمن عمَل صالحا فلنْفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالَّ َْ َ َِ ٍِ َ ِ ُّ َ ََ َ َ ََ ْ َ ََ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ً َ   })46:فصلت( )ِِبيدَ

 ويف املـدة الـوجيزة .ومع ذلك فكان الحكم مطلقا وإرادة السلطان فوق كـل قـانون

وحزبه الحـر قـد انتهـى مدحت باشا التي جلس فيها السلطان مراد عىل رسير امللك كان 

ومـدحت باشـا هـذا هـو رأس {.من إعداد القانون األسايس وترتيب نظام مجلس املبعوثني

 .}ية كام سيأيت تعريفه وبيانه األفعى املاسون

 :القانون األسايس والسلطان عبد الحميد

 م وجـلـس الـسـلطان عـبـد 1876 هجرـيـة املواـفـق 1293خـلـع الـسـلطان ـمـراد ـسـنة 

 قبـل جلوسـه عـىل رئـيس األحـرار مـدحت باشـاالحميد عىل عرش الخالفة وكان قد وعد 

إال أن عبـد الحميـد اظهـر .  لحريـةالعرش مبنح القانون األسايس وإمتاع األمة العثامنية  با

 فمن ذلك انه جمع أعـداء األحـرار وأضـداد .حني جلوسه عالمات دلت عىل إخالفه وعده

 مع انه وعد مدحت باشا بتعيني الشاعر .القانون األسايس وعينهم يف الرساي لتقوية مركزه

  مشـريا ، الشهري وضياء باشا األديب السيايس.العثامين الكبري نامق كامل بك زعيم االنقالب

 إال . كام انه كان يسعى جهده الستاملة الرأي العام إليه فكان يخدع األهايل.فاخلف وعده

 وكانـت الدولـة يف .أن األحرار مل ينخدعوا واستعدوا للمناضـلة يف سـبيل القـانون األسـايس

ذلك الوقت تحارب الرصب فهزمتهـا واسـتوىل العثامنيـون عـىل قلعـة اكسـناج ووضـعت 

  ولكن هذه الدول رفضت هذه الرشوط وطلبت مـن البـاب العـايل .ا قاسية عليهمرشوط

إبقاء الرصب عىل ما كانت عليه قبل الحرب ومـنح البوسـنة والهرسـك التـي كانـت ثـائرة 

  فكان ذلك سببا لطمع الرصبيني فقرروا محاربة .أيضا إدارة مستقلة مع منح البلغار مثلها

 . الروسالدولة ونظم جيوشهم املهندسون
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ولكن كان االنهزام نصيبهم فاستوىل العثامنيون عىل الكسناج وبلغـراد وسـاروا نحـو 

العاصمة بلغراد فاستنجد أمري الرصب بروسيا فأمر قيرصها سفريه يف اآلستانة بتقديم بالغ 

 وقـرر بعـد ذلـك عقـد مـؤمتر يف اآلسـتانة للنظـر يف أمـر .جة إىل الباب العايلالـلـهشديد 

وبالجملة فقد كان مركز الدولة العلية حرجا للغالية ألن أوروبا كلها تألبت عليهـا  .البلقان

 فقرر الوكالء إذ ذاك منح القانون األسـايس .وكان يشتم من بالغ سفري روسيا رائحة الحرب

 واقتنع السلطان عبد الحميـد بوجـوب تنفيـذه ألنـه كـان مـن .للتخلص من هذه الغوائل

 والتقاء األخطار التي تنجم مـن رفـض تلـك الطلبـات كـان .وبااملستحيل قبول طلبات أور

الواجب إجـراء بعـض اإلصـالح الـذي ال تـتمكن أوروبـا مـن انتقـاده هـو تنفيـذ القـانون 

 ..األسايس

إذ ، والدستور الوضعي عىل الدولـة العثامنيـة، وانتبه لضغوط أوربا لفرض املاسون{ 

 } :يتابع فريد املحامي فيقول

وذلك الن الدول األوروبية كلهـا تثـق ، تعني مدحت باشا صدرا أعظامويف ذلك الوقت 

وقـرر السـلطان عبـد الحميـد تعيـني ،   لعلمها انه رئيس األحرار وواضع القانون األسايس،به

فكان .  قررت الدول عقده يف اآلستانة الذي)املؤمتر األورويب(مدحت باشا يك ينظر يف مسألة 

نهـاء املنازعـات بـني الدولـة وبـني الرصب والجبـل األسـود أول ما قام به مدحت باشا هـو إ

 اجتمع الوكالء والعلامء واألمراء وغريهم يف الباب العـايل ثـم 1877 ديسمرب 24 ويف .وبلغاريا

 ..اقبل مدحت باشا وقرأ اإلرادة الشاهانية التي منحت األمة العثامنية الدستور والحرية

وينظـر يف شـؤون الدولـة حتـى صـدرت اإلرادة عىل انه مل يكد ينتظم مجلـس املبعـوثني 

الشاهانية بفضه فتقوضت كل أركان ذلك البناء وابتليت األمـة بطـور اسـتبداد جديـد مل تعهـد 

  هدم السلطان عبد الحميد ما بناه األحرار ولكن رغام من ذلك .نظريه حتى يف عصور الظلامت

وته الكامنة بل عىل ضعفه الظاهر مل مل متت الفكرة يف رؤوس العثامنيني فان هذا الجسم عىل ق

 يقو عىل تحمل أذى الحكومة الحميدية مبا انتابته من رضوب الظلم السـيام وألويـة الحكومـات 
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الدستورية قد انترشت من أقىص املغرب إىل أقىص املرشق وكواكب الحرية قد سـطعت يف 

 .كل مكان

 فنالـت 1908ار الباهر عـام فبدأ األحرار يعملون ليل نهار حتى انترصوا ذلك االنتص

مـدحت األمة العثامنية الدستور بجهاد جيشها الباسل و انترشت الفكرة الوطنية من عهد 

 الـذي أدركـه املـوت يف نامق كـامل بـك وساعد عىل انتشارها قصائد الشاعر العظيم باشا

 رائـف وأنـور بـكوسار عىل إثـره  ،  أول عصابة يف رسنة نيازي بك وألف .سجن ماغوسه 

 .صالح الدين بكو  ،حسن بكو، بك

 يف بـاريس الجمعية العمومية لالتحـاد والرتقـي وإدارة الحركة فكانت يف سالنيكأما 

  ومام ساعدهم عـىل نرش .وكان الجميع يجتهدون لنرش األفكار الحرة واملبادئ الدستورية

اؤهـا أفكارهم انه مل يكن بينهم خائن فقويت حركتهم واتسعت حتـى أصـبح ال ميكـن بق

  وكانت لجنة االتحاد والرتقي وقفت مقدما عىل القوى التـي ميكنهـا أن .تحت طي الخفاء

ترتكن عليها فوجدتها كافية وهذه القوى مؤلفة من الفيلقني الثاين والثالث املعسكرين يف 

  فكـان مـن .ومـن الفيلـق الرابـع املعسـكر يف أرض روم. مناسرت واسكوب وأدرنـه وأزمـري

الحكوـمـة الحميدـيـة إرـسـال الفيـلـق األول املعـسـكر يف اآلـسـتانة ملحارـبـة املـسـتحيل ـعـىل 

 ومـع ذلـك فكـان أغلـب الضـباط .الدستوريني ألنه ال ميكن تجريـد العاصـمة مـن الجنـد

  وـكـان جـنـود الفيـلـق الـثـاين والثاـلـث أـكـرث ـمـن ـغـريهام فـبـدأ .منـضـمني إىل الدـسـتوريني

وـمـة إذا حاوـلـت عرقـلـة مـسـاعيهم الدـسـتوريون يؤلـفـون عـصـابات وطنـيـة ملقاوـمـة الحك

 .فقامت عصابة نيازي بك ثم ظهرت عصابة أنور بك ورائف بك وحسن بك وغريهم 

 فأرسـلت الحكومـة 1908وانتهى الدستوريون من وضع الخطة يف أواخر شهر يونيو سـنة 

 وأرسـلت، ولكنه قتل قبل أن يبدأ يف مهمتـه، الحميدية شميس باشا القتفاء أثر عصابة نيازي بك

أيضا من أزمري ثالثني فرقة من فرق الرديف فانضمت إىل الدستوريني وقوت صـفوفهم ويف يـوم 

  يوليو أرسل الدستوريون التلغرافـات إىل الصـدر األعظـم مـن سـالونيك ومناسـرت 23 و 22 و 21
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فلام وصـلت ، هددوا فيها اآلستانة بالزحف عليها إذا مل يعلن الدستور، واسكوب وسرييس
رافات إىل السلطان عبد الحميد أصدر اإلرادة الشاهانية مبنح الدستور والقانون هذه التلغ

 .األسايس
  :الحادثة اإلرتجاعية وخلع عبد الحميد 

تفرق شمل املستبدين منذ إعالن الدستور وازداد النفور بيـنهم وبـني لجنـة االتحـاد 
 .والرتقي فأخذوا يفكرون يف اجتثاث أصول الفساد

جرائد عىل الكتابة ضد الجمعية  ثم قامـت حاميـة اآلسـتانة بإيعـاز  فشجعوا أوال ال
من أركان الرساي ولخصوا مطالبهم يف شكل ديني يك ينضم إليهم أهايل اآلستانة وها هـي 

 :مطالبهم
 .إحياء الرشيعة .1
 .عزل الصدر األعظم وناظري الحربية والبحرية .2
لعـت وإسـامعيل طرد احمد رضا بك وحسني جاهد بك وجاويد بك ورحمي بك وط .3

 .الخ من املجلس...حقي بك
 .عزل محمود مختار باشا ألنه مل يشرتك معهم .4
 .العفو عنهم .5

فعـقـد مجـلـس املبـعـوثني اجتامـعـا ـفـوق الـعـادة وـمـع أن ـعـدد األعـضـاء مل يتـجـاوز 
الخمسني فإنهم قرروا إجابة مطالب الثوار وانتخبوا وفـدا مـنهم ليبلـغ السـلطان قـرارهم 

باشا صدرا أعظم وادهم باشا ناظرا للحربية وقرر العفو عن الجنـود فتعني إذ ذاك توفيق 
فبدأ أولئك يطلقون البنادق احتفاال وكان يبلغ عدد أولئك ثالثني ألفا واجتمع املجلس مرة 
أخرى بعدها فقرر قبول استقالة الرئيس احمد رضـا بـك وانقلبـت لهجـة الجرائـد انقالبـا 

 الحميـد كـام كانـت تـتكلم عنـه أيـام االسـتبداد إجباريا فباتت تتكلم عن السلطان عبـد
لحاميـة ) الـروم ايـيل( فوردت األنباء مبجيء الجنود مـن .وكانت الحالة كذلك يف اآلستانة

.  املبعوثون وفدا ملقابلتـه ثم حارص جيش الحرية اآلستانة فأوفد.الدستور ومجلس املبعوثني
 رص يلـديز وحـدثت هنـاك ودخل الجيش تحت قيادة محمـود شـوكت باشـا اآلسـتانة وحـا
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موقعة كبرية انتهت بتسليم حامية يلديز ولكن السلطان عبد الحميد استمر عىل املقاومة 

فقرر جيش الحرية أن يحمل الحملة األخرية فأطلقت القنابـل عـىل حاميـة البـاب العـايل 

والنادي العسكري واستولت عليهام ثم قبضت عىل الكثـريين مـن أنصـار الحكـم القـديم 

 . واعـدم الجواسـيس رميـا بالرصـاص.ذين أثاروا الفنت ومن بينهم مـراد بـك الداغسـتاينال

 )معسـكرات( قتيل وحارصت الجنود الدستورية بعدها قشالقات1200ويقدر عدد القتىل 

اسكودار فاستولت عليهـا ومل يبـق إذ ذاك أي خطـر عـىل القـانون األسـايس فعـاد أعضـاء 

 .لجمعية العمومية لتتداول يف أمر السـلطان عبـد الحميـدالربملان إىل اآلستانة واجتمعت ا

 . وكانت النتيجة عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان رشاد مكانه

 تتويج السلطان رشاد باسم السلطان محمـد الخـامس 1909 ابريل سنة 27وتم يوم 

ة شـديدة وبالجملة فـان أنصـار االسـتبداد أثـاروا فتنـتهم األخـرية فوقـع الدسـتور يف أزمـ

 وترقب املأل أن يعيد السلطان عبـد الحميـد مـا فعلـه مـع .وتشتت شمل عشاقه وحامته

 ولكن كانت الروح الدستورية قد قويت يف قلوب العثامنيني وارتكزت عىل .الدستور األول

قوة الجند فاحتمل أنصار الدستور تلك الرضبة بالصرب والثبات وتجدد النزاع الطبيعي بني 

 .لحرية وانتهى بخلع السلطان عبد الحميداالستبداد وا

إال أن عبد الحميـد الـذي طبـع عـىل االسـتبداد مل يرقـه أن يـرى أمتـه متمتعـة (...)

بالحرية راقية أوج الكامالت منظمـة أمورهـا بنفسـها مقيمـة العـدل فسـولت لـه نفسـه 

اآلستانة يف إحداث تلك الفتنة االرتجاعية لتقويض رصوح اإلدارة الدستورية ولوال أن أدرك 

 وبطال الحرية نيـازي .ذلك الوقت بطل الحرية وقائد جيش الفدائيني محمود شوكت باشا

حزب االتحاد والرتقي الذي جاهد يف سبيل بك وأنور بك لتم له ما أراده و لذهبت أتعاب 

 .أدراج الرياحالحرية ثالثني عاما 

جب فتـوى واجتمع املجلس العمومي اجتامعا رسيا وخلع عبد الحميد مبو

إذا اعتاد زيد الـذي هـو إمـام املسـلمني أن يرفـع  (:من شيخ اإلسالم هذا نصها 

 من الكتب الرشعية بعض املسائل املهمة الرشعية وان مينع بعض هـذه الكتـب 

 



480 
 

وميزق بعضها ويحرق بعضها وان يبذر ويرسف يف بيت املال ويـترصف فيـه بغـري مسـوغ 

 وسـائر أنـواع .هم و يغـربهم بغـري سـبب رشعـيرشعي وان يقتل الرعية ويحبسهم وينفي

 وحلف انه يصـلح حالـه ثـم حنـث وأحـدث فتنـة الـلـهاملظامل ثم ادعى انه تاب وعاهد 

 وأرص عىل املقاتلة ومتكن منعـة املسـلمني مـن .عظيمة جعلت أمور املسلمني كلها مختلة

 أنهـم يعتربونـه إزالة تغلب زيد املذكور ووردت أخبار متوالية من جوانب بـالد املسـلمني

مخلوعا وأصبح بقاؤه محقق الرضر وزواله محتمل الصالح فهل يجب احد األمرين خلعـه 

أو تكليفه بالتنازل عن اإلمامة والسلطنة عىل حسب ما يختاره أهـل الحـل والعقـد وأويل 

كتبه الفقـري السـيد محمـد ضـياء الـدين عفـى  .  يجب: الجواب.األمر من هذين الوجهني

 ).عنه

رئت هذه الفتوى الجليلة عىل األعيان واملبعـوثني سـألهم سـعيد باشـا رئـيس فلام ق

فأجابوا بصـوت واحـد .األعيان الذي كان يرأس الجلسة أتختارون خلعه أم تكليفه بالتنازل

  .الخلع..الخلع

 يـوم : وهذه ترجمة قرار هـذا املجلـس العمـومي املؤلـف مـن األعيـان واملبعـوثني

ـر ـع اآلـخ ـابع ربـي ـاء ـس ـنة الثالـث ـنة 14 و 1327 ـس ـان ـس ـل 27 / 1325 نيـس .     م1909 ابرـي

قرئت الفتوى الرشعية املوقع عليها بتوقيع شيخ اإلسـالم محمـد ضـياء الـدين أفنـدي يف (

 ورجح باالتفـاق وجـه الخلـع الـذي هـو .املجلس العمومي املؤلف من املبعوثني واألعيان

يـد خـان مـن الخالفـة اإلسـالمية  فاسـقط السـلطان عبـد الحم.أحد الوجهني املخري بينهام

 واصعد ويل العهد محمد رشاد أفنـدي باسـم السـلطان محمـد خـان .والسلطنة العثامنية

 .ام الخالفة والسلطنةالخامس إىل مق

 ) وينتهي هنا التلخيص من كتابه بترصف كبري.انتهى كالم فريد بك        (
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فقـد كانـت ،  والرتقي هذاولكن الحقيقة كانت غري ذلك الذي زعمه محامي اإلتحاد

 :أن. .باختصار

اليهود ومسألة فلسطني وتناهب الدول االستعامرية للعامل اإلسـالمي كانـت السـبب 

  : وراء خلع السلطان عبد الحميداألسايس

 كانت – العربية خاصة –إن معظم األحداث الكربى التي جرت يف املنطقة اإلسالمية 

رتزل ومن ورائه اليهود نصب أعينهم وهو الوصـول ترمي إىل الهدف الكبري الذي وضعه ه

إىل أرض امليعاد كان أمام اليهود عقبة كأداء ال ميكن تجاوزها وهي الدولة العثامنية وعىل 

 ) 1909-1876(رأسها السلطان عبد الحميد الثاين الذي حكم بني 

 وصـل فالسلطان عبد الحميـد، حاول اليهود أوال إغراء السلطان الصالح عبد الحميد

 أبـو –إىل الخالفة يف وقت كادت املاسونية تأخذ بخناق الدولة حيث متكن مـدحت باشـا 

أقول متكـن أن يخلـع " أبو املاسونية آنذاك "  وبعبارة أدق يف نظرنا –األحرار كام يسمونه 

 واشـرتط عـىل السـلطان ،بد العزيز عم السلطان عبـد الحميـدخليفتني ويقتل السلطان ع

أي الدستور العلـامين الغـريب الـذي "أن يأيت إىل الحكم أن يعلن الدستور عبد الحميد قبل 

 وكان السلطان عبد الحميد شخصـية داهيـة –يتساوى فيه اليهود والنصارى مع املسلمني 

 وبعد أن وصل إىل الحكم ألقى القبض عىل مدحت باشا وأودعـه .ذكية معتزة بربها فقبل

السجن بطريقة ذكية مام أثار سخط العامل الذي السجن يف الطائف وأخريا قتل مدحت يف 

إال أن تالميـذ مـدحت واصـلوا التخطـيط ، تحركه املاسـونية عـىل السـلطان عبـد الحميـد

 .لالنتقام من السلطان عبد الحميد

ملقابلـة السـلطان ) 1897(ولرنجع إىل هرتزل الذي توجه إثر انتهاء مـؤمتر بـال سـنة 

وعرضوا عىل السلطان عروضـا ) موىس ليفي(طينية عبد الحميد وأخذ معه حاخام القسطن

 :منها

 .إنشاء أسطول عثامين .1

 .دعم سياسة العثامنيني يف العامل الخارجي .2
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 .مساعدة اليهود للسلطان يف تحسني أوضاعه املالية .3

 .إنشاء جامعة عثامنية يف القدس .4

 فلسـطني مثال لو ريض موالنا وباع لنا األرايض التي ليس لها مـالكون يف" قال هرتزل 

إن الـبالد التـي ، إن أرايض الـوطن ال تبـاع( :فغضب السـلطان وقـال" بالثمن الذي يقدره

 )امتلكت بالدماء ال تباع إال بالثمن نفسه

ويف هـذه املـرة عرضـوا عـىل ) 1901(ومل ييأس هرتـزل وقابـل السـلطان مـرة ثانيـة 

إنكم (إلنجليزية فقال مائة وخمسني مليونا من الجنيهات الذهبية ا) 150(السلطان نفسه 

لقـد خـدمت امللـة ،  فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعـي–لو دفعتم ملء األرض ذهبا 

 فلـن أسـود صـحائف املسـلمني آبـايئ ، اإلسالمية واألمة املحمدية ما يزيد عىل ثالثني سنة

 ).وأجدادي من السالطني والخلفاء العثامنيني

املحامي اليهودي املاسـوين الـذي أرشف ) وقرة ص(ولقد كانت املقابلة هذه املرة مع 

 .عىل محفل سالونيك

أخـرج مـن وجهـي يـا (ولقد نقلت بعض املصادر أن السلطان صاح يف وجه هرتـزل 

 )أما كنت تعلم ما يريده هذا الخنزير مني(وصاح بالحاجب الذي أدخله قائال ) سافل

 . السلطان برقية إىل)قرة صو(فطار هرتزل مع قرة صو إىل إيطاليا وأرسل 

 ).ستدفع الثمن هذه املقابلة من نفسك وعرشك(

ونصحني السلطان عبد الحميد بـأن ال أتخـذ أيـة خطـوة ( :يقول هرتزل يف مذكراته

أخرى يف هذا السبيل ألنه ال يستطيع أن يتخىل عن أي شـرب واحـد مـن أرض فلسـطني إذ 

 وروت الرتبـة بـدماء بل هي ألمته اإلسالمية التي قاتلـت مـن أجلهـا، هي ليست ملكا له

إن عمل املبضع يف بدين ال أهـون عـيل مـن أن أرى فلسـطني : وقال عبد الحميد... .أبنائها

وفـر نقـودك يـا هرتـزل فعنـدما يـذهب عبـد الحميـد : ثم قـال. تقتطع من أمربطوريتي

 .)ستأخذون فلسطني مجانا
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وا عربـة فجـر) 1904( ويف سـنة :وبعد هذا صمم اليهود عىل اإلطاحة بعبد الحميـد

 مـن املـوت وقتـل كثـري الـلـهأمام املسجد الذي يصيل فيه السلطان صالة الجمعة ونجاه 

 .من الناس

ودفعت املاسونية بعمالئهـا إىل أن تصـدروا املناصـب ، وتكالب املاسون عىل إقصائه

 رومـي – أرسـتيدي باشـا – وزير الحربيـة –أنور باشا ، العليا يف الدولة أمثال طلعت باشا

 مصـطفى كـام باشـا قائـد جبهـة الرشق – حاكم الشام –جامل باشا ، وزيرا للنافعةأصبح 

 . وزير املالية–) دافيد باشا(العريب يف الحرب العاملية األوىل جاويد باشا 

 بـني )أمرييك وفـرنيس وتـريك(حسني جاهد يالشني أحد أعضاء لجنة التوفيق الثالثة 

مـا بعـد  ـيـوم محاطـا برجـال اـشـرتتهم العـرب واليهـود وأـصـبح السـلطان يجـد نفـسـه يو

 وأصـبحت قبضـته تخـف تـدريجيا حتـى )اإلتحـاد والرتقـي(املاسونية من خالل جمعيـة 

 الـذي )مجلـس النـواب( فأنشأ مجلس املبعوثان .استطاعوا أن يجربوه عىل إعالن الدستور

 .إىل مجلس املبعوثان) قرة صو(دخله اليهودي والنرصاين واملسلم وجاء 

 الدستور نرصا للنصـارى واليهـود يف كـل األرض حتـى أهـدى جـو رجـي وكان إعالن

؟ اـلـذين أعلـنـوا !! كتاـبـه اإلنـقـالب الـعـثامين إىل األبـطـال – دار الـهـالل –زـيـدان اـلـنرصاين 

 – ثم استطاع املاسون أن يحركـوا الجـيش بقيـادة محمـود شـوكت .)1908(الدستور سنة 

 ولقد كانت .زعوا قرارا باإلطاحة بالسلطان واجتمع مجلس النواب لينت- ولألسف –العريب 

وقدم كتاب الخلع إىل السلطان ،  بارزة يف األمر)حاخام القسطنطينية(أصابع ناحوم حاييم 

 .عبد الحميد ثالثة

 .قره صو .1

 .أستيدي باشا .2

 –عارف حكمت الذي كانت أمه خادمة يف قرص السلطان فأخـذ السـلطان ابنهـا هـذا  .3

 .حتى أصبح ياورا يف البحريةبحرية  وأدخله يف ال–عارف 
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وكانـت هـذه ) 1909(كان إقصاء السلطان عبد الحميد عن الخالفة يف نيسـان سـنة 

ويف تلك الليلة التي نزل فيها السلطان عبد الحميـد عـن سـدة ، أكرب طعنة وجهت لإلسالم

 :الحكم نستطيع القول بأن

 يف يـد –قيـة  حقي–اإلسالم الفعيل أزيل مـن الوجـود والشـهود وسـقطت فلسـطني 

 .اليهود

 أحد أقطـاب املاسـونية و اإلنقـالب عـىل السـلطان عبـد الحميـد – يقول أنور باشا 

 مخاطبا جامل باشا أتعرف يا جامل ما هو ذنبنا؟

نحن مل نعرف السلطان عبد الحميد فأصبحنا آله يف يد الصهيونية واشرتتنا املاسونية 

 .ذنبنا الحقيقينحن بذلنا جهودنا للصهيونية فهذا ، العاملية

لقد تعاون اإلخوة املاسـون واليهـود رسا عـىل إزالـة السـلطان  (:ويقول برنارد لويس

إذا رفض بشدة إعطـاء أي شـرب أرض لليهـود يف . عبد الحميد ألنه كان معارضا قويا لليهود

 .فلسطني

  )921 :ص/ الذخائر العظام (

 



485 
 

 
 :  تركيا بعد السلطان عبد الحميد

وأصبحت تركيا تسـري ، لوم عبد الحميد بفعل املاسونية اليهوديةسقط السلطان املظ

،  التي أضحت لعبة بيد املاسـونية)وجمعية االتحاد والرتقي، جمعية تركيا الفتاة(من قبل 

 فقد كانت القومية الرتكية التي يدعو إليها حزب اإلتحاد والرتقي بيد اليهود 

ة تلعب بها جمعية االتحاد والرتقـي الخالفة ضعيف، وهكذا توالت النكبات عىل تركيا

و املحافل املاسونية تنترش انتشـار النـار ،  وهم علامنيون ال متدينون– الدعاة القوميون –

ومن وراء ذلك كله األصابع اليهوديـة التـي صـممت اإلطاحـة ، والديون ترتاكم، يف الهشيم

 .برتكيا لتصل إىل أرض امليعاد

 :)م1924 -1909(لخامس   السلطان محمد رشاد خان ا- )35(

 و توج السلطان رشاد باسم 1909 ابريل سنة 27متت تولية السلطان رشاد  وتم يوم 

 .السلطان محمد الخامس
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 إىل حني حدوث االنقـالب العـثامين .وكان قد قىض اغلب عمره يف قرص زنجرييل كوي

 .عىل السلطان عبد الحميد

ن العسـكريون والسياسـيون مـن وقد بقي السلطان رشاد حبيسـا يف قرصه فـيام كـا

 .جمعية اإلتحاد والرتقي يلعبون مبصري الخالفة

وقد ورط هؤالء املجرمون الخالفة العثامنية يف عهده بدخول الحـرب العامليـة األوىل 

 وقـد تـويف السـلطان . وكـان ويل عهـده األمـري وحيـد الـدين.إىل جانب أملانيا ضد الحلفاء

 .1918ة محمد الخامس قبل نهاية الحرب سن

 
  

 :)1924-1918 ()وحيد الدين( السلطان محمد السادس – )36( 

فـيام ، وبقـي كـذلك حبـيس قرصه،   وقد خلف السلطان محمد الخـامس

كان الحلفاء يسيطرون عىل مقدرات الخالفة ويقطعـون أوصـالها إربـا بـإرشاف 

،  سـرنى حيث أبرزت املؤامرات كـام.وتنفيذ املاسون، ومؤامرات اليهود، اإلنكليز

  وخرجـت تركيـا محطمـة مـن الحـرب العامليـة األوىل .مصطفى كـامل أتـاتورك
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واسـرتاحت ، كام كانوا يطلقـون عـىل تركيـا! و تقاسمت الدول الكربى ورثة الرجل املريض

 .أوروبا من هذا الغول الرهيب الذي كان يقض مضاجعها لقرون طويلة

 العريب وبرزت شخصيته كقائـد وجاء مصطفى كامل بعد هزميته يف جبهته يف الرشق

 وانطلقـت األقـالم .عسكري من خالل بعض اإلشتباكات العسكرية املرسحية  مـع اليونـان

 . لتربزه

 مـع مصـطفى كـامل واشـرتطت عليـه )والسيام بريطانيـا(وفعال رتبت لدول الكربى 

 فاشرتط عليـه كـرز. حيث كان ميثله فيها عصمت إينونو) 1922(رشوطا يف معاهدة لوان 

 : رشوطا أربعة وهي– آنذاك – وزير الخارجية بريطانيا –ون 

 .إسقاط الخالفة يف تركيا

 .سحق أية محاولة إلعادة الخالفة

 .محاربة الشعائر اإلسالمية

 وقبل مصطفى كـام بهـذه .اتخاذ قانون غريب للحياة يف تركيا بدل الرشيعة اإلسالمية

وقف مجلس العموم الربيطاين يف وجـه الرشوط وانسحبت دول الحلفاء من تركيا وعندما 

قائلني سـتعود تركيـا مـرة أخـرى ، كرزون الذي وافق عىل سحب جيوش الحلفاء من تركيا

 .اطمئنوا: الحتالل أوروبا فقال

 ).لن تقوم لرتكيا قامئة بعد أن جردناها من اإلسالم والخالفة(

وهـو يلـبس  وتظهر صورة مصـطفى كـامل ،ومتسح مصطفى كامل أوال مبسوح الرهبان

ثياب العلامء يف عيد األضحى ويحمل السبحة الطويلة ويحـث النـاس عـىل الشـعائر اإلسـالم 

) كالكنيسـة(ومرت األيام وجمع مصطفى كامل العلامء واستشارهم بفصل الدين عن الدولـة 

. واستنكر العلامء هذه الخطة فطبق مسحا بالنوايص واألعناق وقتل من العلامء مقتلـة كبـرية

 وتداعى الناس لينصبوا لهم خليفة ولـو ،وناح الناس عليها) 1924(سقاط الخالفة سنة وأعلن إ

  أن يعود هذا اإلسم املجـرد صـورة – ومع هذا رفضت بريطانيا –كان الخليفة هو ملك مرص 
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 آخر الخلفاء العثامنيني وآخـر مـن )محمد السادس(وبذلك كان السلطان  . نظرية مصطنعة

 حيـث مل تقـم وإىل يومنـا هـذا خالفـة ..اإلسالم واملسلمني حتـى اآلنسمي خليفة يف تاريخ 

وهكذا وصلت جمعية اإلتحاد والرتقي إىل الحكم واسـرتاحت مـن الغـول الرهيـب  .إسالمية

وأصبحت تركيا اإلسالمية دمية يف يـد ) عبد الحميد(الذي طاملا أقض مضجعها وأرق أجفانها 

 وأصـبحت مقاطعاتهـا حمـى مسـتباحا للـذئاب .اليهودية تحركها كيـف شـاءت وأىن أرادت

  .يؤكل شلوا شلوا) الدولة العثامنية(وأصبح هذه املارد الجبار ، الغربية من أعداء اإلسالم

فابتلع الغرب أوال دول البلقان النمسا واملجـر والبوسـنة والهرسـك يف ترشيـن األول 

د إعـالن الدسـتور بشـهرين  وبع.)أي بعد تسلم اإلتحاد والرتقي زمام األمور) (1908(سنة 

ثـم نشـبت ) 1911(واعتدت إيطاليا عـىل ليبيـا يف خريـف سـنة ،  وانفصلت بلغاريا.فقط

 ويف هذه السنوات القليلة فقدت الدولـة العثامنيـة جميـع .)1912(الحرب البلقانية سنة 

  وفقدت ذلك الجـزء مـن ليبيـا الـذي يتـألف مـن.)ماعدا تراقيا الرشقية(والياتها يف أوربا 

 وقد انسحبت تركيا من ليبيا مبؤامرة خيانة مكشوفة –واليتي طرابلس الغرب وبني غازي 

وال يفوتنا أن نذكر أن اليهود اإليطاليني هم املحافل املاسونية ، ال تخفي عىل كل ذي عينني

ويف بيوت هؤالء اليهود اإليطـاليني كانـت نعقـد اجتامعـات جمعيـة اإلتحـاد ، يف سالونيك

س كبريا أن تعطي جمعية اإلتحاد والرتقـي ليبيـا هديـة متواضـعة إىل إيطاليـا  فلي.والرتقي

 .كرد جميل عىل صنيعهم السابق الكبري

وكانـت ميزانيـة تركيـا قـد نـاءت بأعبـاء ، وفضال عن هذه الخسـارة فقـدت كريـت

 .النفقات العسكرية

، لبـاس الرشعـيومنـع ال، فمنع األذان باللغة العربية،  وبدأت محاربة الشعائر يف تركيا

وحرم غطاء الرأس بالنسـبة ، ومزق رجال األمن لدى مصطفى كامل ثياب النساء يف الشوارع

وفرض لبس القبعة ، بالنسبة للرجال) ألن العرب يلبسونها(ومنعت الكوفية والعقال ، للنساء

سـجد وحول كـامل م.   وأمر برتجمته إىل الرتكية.بالنسبة للرجال ومنع قراءة القرآن بالعربية

 وافتقـد النـاس ، و  صوحت املآذن، وأقفرت املساجد وخلت املحاريب، أيا صوفيا إىل متحف
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 يف املسجد جرمية يحـاكم عليهـا الـلـهوأصبح اللقاء عىل كتاب ، الشباب من طريق اإلسالم

وتوارى العلامء أمامه تحـت ، واختلف من املساجد حلقات العلم و دروس الفقه، القانون

 : كام جاء يف الحديثوتكلمت الرويبضات،  وتقدم السفهاء. أو يف بيوتهمالرتاب قتال

 )ويصـدق ، فيها الخـائنيخون فيها األمني ويؤمتن ، إن بني يدي الدجال سنني خداعة

قيـل يـا رسـول ، وتظهر التحـوت،  ويكذب فيها الصادق وتفنى الوعول،فيها الكاذب

الـذين كـانوا : اف النـاس والتحـوتأرش: الوعـول:  ما الوعول وما التحوت؟ قالالـلـه

 ).تحت األقدام ال يؤبه لهم

 ويخون األمني، ال تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل(: وعن أيب هريرة مرفوعا ،

 ومـا التحـوت الـلــهقالوا يـا رسـول ، وتهلك الوعول وتظهر التحوت، ويؤمن الخائن

ذين كـانوا تحـت أقـدام الوعول وجوه الناس وأرشافهم  والتحوت الـ: والوعول؟ قال

 ).الناس ليس يعلم بهم

 ويف الحديث اآلخر الصحيح الذي رواه الطرباين عن عوف بن مالك مرفوعا: 

،  وقطيعـة الـرحم.وبيـع الحكـم، وسفك الـدماء، إمارة السفهاء: أخاف عليكم ستا( 

 .)وكرثة الرشط، ونشوا يتخذون القرآن مزامري

سالم حتى نهاية حياته وتركيا تـتحطم يف وبقى مصطفى كامل يواصل الحرب عىل اإل

 .جميع امليادين وترتاجع يف كل مضامر

 :أهم األسباب الداخلية املبارشة التي أدت إىل سقوط الخالفة

 : انتشار الدعوات القومية:أوال

وأرشاف املاسـون ، والقوميـة العربيـة، )الطورانيـة(دعوة القوميـة الرتكيـة ( وخاصة 

ذكاء نار التعصب والفرقة بني أتباع القوميتني الرئيسيتني املكـونتني واليهود عىل إحيائها وإ

 .للدولة العثامنية
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 ):الطورانية(القومية الرتكية 

لقد بذرت البذور األوىل للقومية الرتكية يف داخل األكادميية العسـكرية يف إسـطنبول 

تراك الذين كانوا بحاجـة مع األساتذة العسكريني األملان الذين وفدوا إىل الكلية ليدربوا األ

خاصـة وأن ، إىل جيش قوي مدرب عىل وسائل القوة الحديثة وأساليب القتـال العسـكرية

 فقد وصلت بعثة عسـكرية أملانيـة سـنة ،لعامل بأرسه يرميها عن قوس واحدةتركيا تقاتل ا

وبقـي يعمـل قرابـة ثـالث عرشة سـنة متـت ) فون درجولسـن(يرأسها الكولونيل ) 1883(

 .بذرة القوميةخاللها 

هجرة الالجئني املجريني والبولنـديني : وأما العامل الثاين لنشوء القومية الطورانية هو

واعتنـق هـؤالء اإلسـالم وأصـبحوا مـن الطبقـة ، )1848(إىل تركيا بعد فشل ثـورتهم سـنة 

وقد سمى نفسه بعد ذلك مصطفى ، )قسطنطني بورزييك(ومن هؤالء ، املتنفذة يف الدولة

فلقد كان هذا الرجل هو رأس األفعـى القوميـة التـي نقلـت سـمها إىل ، ين باشاجالل الد

 :يقول برنارد لويس، عقول ونفوس األتراك

وسـاعده ، ولقد عمل يورزيسيك عىل نقل القومية البولونية ووضعها يف قالب تـريك(

، ةعىل هذا العمل ما عرضه من أعـامل املسـترشقني الغـربيني البـاحثني يف الشـئون الرتكيـ

 ).واالعتقاد بالهوية املميزة، وكان لها تأثريا هام يف تقدير التاريخ الرتيك القديم

، )يهودية عاملية(وال يفوتنا أن نعود فنذكر بأن جمعية اإلتحاد والرتقي كلهم ماسون 

 ونعود مـرة أخـرى .وأن يهود سالونيك هم اليد املحركة لهذه الجمعية وهم داخلون فيها

إن الحقيقة البارزة يف تكوين جمعية اإلتحاد والرتقي أنها غري (:  وتسونفنذكر بكالم ستون

 . فأطاحت بعبد الحميد وبرتكيا وباإلسالم)تركية وغري إسالمية

ولقد كان لهـذه الـدعوة إىل القوميـة الرتكيـة أثـر يسء انعكـس يف نفـوس 

قالل و بدؤوا يطـالبون باالسـت،الشعوب اإلسالمية التي تخضع للسيادة العثامنية

 خاصة بعد السلوك املشني الغريـب ، ويشكلون الجمعيات الرسية ملحاربة تركيا
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وعىل رأس هذه الشعوب العرب الذين اتخـذوا ، الذي سارت عليه جمعية اإلتحاد والرتقي

من هذا السلوك مربرا للوقوف بجانب بريطانيـة ضـد األتـراك يف الثـورة العربيـة الكـربى 

  . لها من النتائج الوخيمة عىل العامل اإلسالميوكان، بقيادة الرشيف حسني

 :فقد كتب ستون وستون يقول

، إن الحقيقة البارزة يف تكوين جمعية اإلتحاد والرتقي أنها غري تركية وغـري إسـالمية(

فـأنور باشـا ، فمنذ تأسيسها مل يظهر بني زعامئها وقادتها عضوا واحد من اصل تريك صـاف

وكراسـو ، )دومنـة(ن جاويد من الطائفة اليهودية املعروفـة هو ابن رجل بولندي مرتد وكا

وكان طلعت باشا من أصل غجري اعتنـق ، من اليهود األسبان القاطنني يف مدينة سالونيك

وأما أحمد رضا أحد زعامئهم يف تلـك الفـرتة فكـان نصـفه غجريـا إىل جانـب ، اإلسالم دينا

 ).كونه من أتباع مدرسة كونت الفلسفية

 وتسون قائال إن أصحاب العقول املحركة وراء الحركة كانوا يهـودا أو ويضيف ستون

ويهـود ) الدومنـة(وأما العون املايل فكـان يجيـئهم عـن طريـق ، مسلمني من أصل يهودي

 أو –كام أنـه كانـت تـأتيهم معونـات ماليـة مـن الرأسـاملية الدوليـة ... .سالونيك األثرياء

 ).برلني من باريس ولندن من فينا وبودبست و–الشبيهة بالدولية 

 :ويقول هربرت أبري

 رشكـاء الثـورة – أي املرتـدون –) بالدومنـة(كان يهـود سـالونيكا يهوديـا ويعرفـون (

ولكن معتقـدهم قـد ال يكـون يهوديـا ، وهؤالء هم من العرق اليهودي، الرتكية الحقيقيني

الفعل فإنهم من أتبـاع وأما ب، أنهم مسلمون باالسم: واالعتقاد الشائع بني الناس هو، أصال

، ويف تلك الفرتة التي نحن بصددها مل يعـرف أحـد مـن النـاس شـيئا عـنهم.. .توراة موىس

ومل يكن أحـد مـن النـاس يجـرؤ أن ، سوى قلة من العلامء املختصني بدراسة الرشق األدىن

ج سـتلعب دورا رئيسـيا يف ثـورة كـان لهـا نتـائ) بالدومنة(يتنبأ أن هذه اليهودية املعروفة 

 ).خطرية يف سرية التاريخ
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 :يقول توينبي

إن الضباط يف تركيا الحميدية هي الطبقة الوحيدة التي استطاعت أن تفتح نافـذة (

وبعـد ثالثـني عامـا مـن ) 1908(فكرية دامئة تنفذ عن طريقها التأثريات الغربيـة يف سـنة 

لحربـة لهجـوم حكم استبدادي مظلم كان الجيل الرتيك الجديد من العسكريني هـو رأس ا

 .)الليربالية الغربية عىل تركيا

 حـول العالقـة بـني جمعيـة 1910سـنة ) الروز(وثيقة السفري الربيطاين يف اسـتانبول 

 :اإلتحاد والرتقي وبني اليهود و املاسونية

ـهـذه الوثيـقـة الرسـيـة ـهـي أـصـال رـسـالة رسـيـة ـجـدا أرـسـلها الـسـفري الربيـطـاين يف 

إىل وزيـر الخارجيـة بريطانيـا ) م29/5/1910(بتـاريخ ) زرالسري جريار والو(القسطنطينية 

 )جمعية اإلتحـاد والرتقـي(وتحوي معلومات دقيقة حول العالقة بني ) هارونج. السري ش(

 .واليهود و املاسونية

وقـد نرشتهـا مجلـة ، وهذه الوثيقة الرسية كُشف عنهـا النقـاب يف بريطانيـا حـديثا

نقـال عـن مجلـة ) 425.429(يف األعـداد ) م25/12/1978(ابتـداء مـن ) املجتمع الكويتية(

 : ونقتطف منها األجزاء األهم.آفاق العراقية

ماـئـة }  ة كاـنـت آـنـذاك تـحـت الحـكـم الـعـثامينمديـنـة يونانـيـ{ ) ـسـالونيك(يف مديـنـة  -

أي هربـوا (منهم مثانون ألف نسمة يهودي مـن أصـل أسـباين ، وأربعون ألف نسمة

أو من اليهـود املتظـاهرين باإلسـالم ) آلوي(سبط يهودي من ) 20.000) (من أسبانيا

 .)يهود الدومنة(والذين يدعون  

وهم ماسونية ينتمون إىل املحافل ، ومعظم اليهود اإلسبان يتمتعون بالجنسية اإليطالية -

 فهم لذلك يتمتعون بالحصانة املمنوحة لألجانب يف الدولة العثامنية ضـد .اإليطالية

 .املالحقة والتفتيش

 بالتعـاون مـع املاسـونية –قبـل بضـعة أعـوام يف سـالونيك ) قـره صـو(يهـودي أسس ال -

وأقنـع رجـال تركيـا الفتـاة ضـباطا ومـدنيني ، )ماسيدونيا روزيتا( محفل –اإليطالية 

 .وهدفه فرض النفوذ اليهودي عىل األوضاع الجديدة يف تركيا، باإلنتامء إىل املاسونية
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 .يف سالونيك كانوا بالدرجة األوىل من اليهوديظهر أن املخططني لحركة تركيا الفتاة 

بقليل أصبح من املعروف بأن عددا كبريا من قاداتهـا كـانوا مـن ) م1908(بعد ثورة 

 .املاسونية

 .جميع اليهود عىل اإلطالق كانوا مؤيدين متحمسني للعهد الجديد

 .أصبح كل اليهودي جاسوسا لجمعية اإلتحاد والرتقي

 .لحركة اليهودية أكرث منها تركيةإن ا: بدأ الناس يقولون

قنصال عاما يف سالونيك وعينت الواليات املتحدة ) برميوليفي(عينت إيطاليا اليهودي 

 .وكان شرتاوس يهودي، سفريا لها يف القسطنطينية) أوسكار شرتاوس(

كان قائد األفواج األربعة التي أرسلت خصيصـا ) رمزي بيك(العقيد اليهودي الدومنه 

 ،)محمـد الخـامس(ك إىل القسطنطينية وقد عني رئيسا ألركان حرب السـلطان من سالوني

 واعتقل يف سالونيك عني أخ لرمزي بيك مرشفـا عـىل )عبد الحميد(وعندما خلع السلطان 

 .السلطان يف سجنه

أعـلـن اـملـؤمتر الـصـهيوين التاـسـع املنعـقـد يف هاـسـبورج يف ـشـهر ـكـانون األول ـسـنة 

، ودعاة للهجرة إىل مناطق أخرى غـري فلسـطني، إىل صهيونينيأن إنقسام اليهود ) م1909(

 . مبعنى أن فلسطني أصبحت مضمونة بال شك)معجزة الثورة الرتكية(قد انتهى بفضل 

وكـان معظـم الضـباط يف ، ُبعد خلع عبد الحميد أعلنت األحكام العرفية ملدة سنتني

 .املحاكم العرفية ماسونيني

 .دي من سالونيك وله سلطة إيقاف أي جريدةمدير املطبوعات يف الدولة يهو

 التي تقدم رأي االتحاديني يف األحداث الداخلية والخارجيـة –وكالة األنباء التلغرافية 

 . مديرها يهودي من بغداد–
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 .رئيس الفرع الرئييس لجمعية اإلتحاد والرتقي يف القسطنطينية يهودي من سالونيك

 .اسوين من سالنيكمديرية األمن العام يف الدولة بيد م

إثنـتـا عرش محـفـال ) م1909(يف مـقـدونيا والقـسـطنطينية ظـهـر ـخـالل الـعـام اـملـايض 

 .ماسونيا جديدا

 أن مناـصـبهم وـمـواردهم – ـمـن ذوي املناصـب املهـمـة –ُأفهـم املوظـفـون وـغـريهم 

 .رزقهم تتوقف عىل دخولهم يف املحافل املاسونية

 وخاصة مـن –د كبري من الضباط ليك تشدد الجمعية قبضتها عىل الجيش أدخل عد

ويرأس املحفـل ، )نيازي بيك( بلد )ريسنا( يف محفل ماسوين يسمى –ذوي الرتب الصغرية 

 .)عثامن فهمي بك(أخوه النقيب 

دخل يف املاسونية معظم نواب الجمعيـة يف مجلـس املبعوثـان واألعيـان يف املحفـل 

 .)طلعت بيك( وكان من كبار رؤسائه )الدستور(الذي يسمى 

محفـل (نواب املعارضة وخاصة العرب بدؤوا ينشئون لهم محافل خاصة بهـم مثـل 

 . أو ينضمون إىل املحفل القامئة)أصدقاء الحرية( )التآخي العثامين

 .طائفة البكطاشية تفشت بينهم املاسونية

الوـفـاء : (أنـشـئت املحاـفـل املاـسـونية التالـيـة) م1910 -م1909(يف اـملـدة الـتـي ـبـني 

، الـوطن النهضـة، الحقيقـة، األصدقاء الحميمون لإلتحاد والرتقـي، ضة بيزنيطةنه، الرشقي

 – ويبـدوا أن جميـع هـذه املحافـل املاسـونية ).الفجر، )نهضة مقدونيا(وفرع من محفل 

 . كان يقودها أو يخطط لها اليهود–مثل شبكة املحافل املاسونية يف سالونيك ومقدونيا 

 .األمري عباس حليم واألمري عزيز حسن ماسونييوناألمري املرصي سعيد حليم وأخوه 

 هـو املؤسـس واملهـيمن عـىل – رئيس املحفل املرصي األعظـم –إدريس بيك راغب 

 .عدد من املحافل املاسونية يف مرص وسوريا وفلسطني ولبنان
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 .عدد كبري من الروم الكاثوليك يف لبنان ماسونييون

  .اسونية يف مرص والقدس وجنوب سوريامحمد أوريف باشا أسس عددا من املحافل امل

 .يوسف بيك السكاكيني من زعامء املاسون

 ماسوين كبري عني ممثال يف مرص ملحفـل الرشق )محمد فريد(الزعيم الوطني املرصي 

 ).طنطا(العثامين األعظم واقيمت حفلة التنصيب يف محافل ماسوين يف 

ديـد يف تركيـا كـان زميـل دراسـة  حاخام الطائفة اليهودية األكـرب الج)حاييم ناحوم(

 .لعدد من أعضاء جمعية أعضاء اإلتحاد والرتقي البارزين

 .وطبعا جاويد يهودي،  ميثالن قمة املاسونية يف تركيا)طلعت وجاويد(

 عمـل عـىل نرش شـبكة – قبل حـوايل سـنة -ومنذ أن أصبح طلعت وزيرا للداخلية  

 .ىل املاسونيني الوظائف الكربى يف األقاليموأخذ يسند إ، املاسونية يف جميع مناطق الدولة

يتبني من هـذا أن الحكومـة الخفيـة لرتكيـا إمنـا هـي محفـل الرشق ): الوزر( و قال 

 ).طلعت بيك(األعظم املاسوين وعىل رأسه األستاذ األعظم 

 وجمعيـة اإلتحـاد والرتقـي املاسـونية وراء .املاسونية متد نشاطها من تركيا إىل إيران

الذي وقع يف إيران ويدور الحديث اآلن حول بدء بإنشاء محفل الرشق املاسـوين اإلنقالب 

 القائم بأعامل السفارة اإليرانيـة الجديـدة يف القسـطنطينية ) خانالـلـهفرح (و ، يف إيران

 .انضم إىل املاسونية حديثا

يهتم اليهـود أعظـم االهـتامم باالحتفـاظ بنفـوذهم املطلـق يف مجلـس وزراء تركيـا 

 .يدةالجد

يهتم اليهود أعظم االهتامم بإيقاد شعلة الفرقة والخصام بـني األتـراك وبـني خصـوم 

 .اليهود املحتلني

املمولون اليهود يرحبون بتقديم القـروض للعهـد الجديـد يف تركيـا مقابـل مكاسـب 

 .إقتصادية
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 .لليهود نفوذ هائل يف الصحافة األوربية

 .عليا يف املستقبلاليهود يسعون إىل تحقيق أهداف إرسائيل ال

 .قد أحكم اليهود سيطرتهم عىل هؤالء األتراك الشبان

 .ا أخر من الجرائد يف القسطنطينيةوعدد) تركيا الفتاة(اليهود ميولون جريدة 

 . يزودون تركيا اآلن باملبالغ املطلوبة– ومعظمهم  من اليهود –املمولون األوروبيون 

الثوريني اليهود واألرمن عىل تفجري القالقـل جمعية اإلتحاد والرتقي املاسونية تشجع 

 .واإلضطرابات والتوازن يف روسيا القيرصية

أعضاء جمعية اإلتحـاد والرتقـي يقلـدون الثـورة الفرنسـية يف أسـالبيها بتوجيـه مـن 

 .اليهود

ألن ،  بدافع القوميـة الطورانيـة)املجر(اليهود يزينون لألتراك اإللتقاء مع الهنغاريني 

وجميع هذه املعلومات حصلنا عليها من ماسـونيني محليـني يف .  أصل طورايناملجريني من

 .)م1910(التي كتبها سنة ) الوزر( وثيقة السفري الربيطاين انتهت.أهـ.] رسية تامة

  الثورة العربية الكربى:ثانيا

ووقوف الرشيف حـني إىل جانـب بريطانيـا يف الحـرب العامليـة األوىل ضـد الخالفـة 

عد أن خدعه اإلنكليز وأوهموه بأنهم سيساعدونه عىل إقامة خالفة عربيـة يف ب، العثامنية

 .جزيرة العرب والشام والعراق

خاصـة وأنـه ، وقد كان الرشيف حسني يتلمس املناسبة للتخلص مـن الحكـم الـرتيك

 بـن الرشيـف الـلــه وكـان عبـد .يريدون الـتخلص منـه) 1914(أحس أن االتحاديني سنة 

 الحـايل سلسـل عاملـة اإلنكليـز )الـلــهامللك عبد (والد ، الهالك)حسنيامللك (جد {حسني 

 .}والخيانات املتتالية 

وقد اتصـل بكتشـرن ،  بن حسني آنذاك نائبا يف الربملان الرتيكالـلـه وكان عبد 

 و رونالـد سـتورز املستشـار الرشقـي يف دار االعـتامد ) املعتمد الربيطاين يف مرص(
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 وسـأله عـن إمكانيـة وقـوف .ىل النفور الشديد بني أبيه وبني األتـراك وأطلعه ع.الربيطاين

إال أنـه مل يلـق أي ، بريطانيا بجانب الرشيف فيام إذا أعلـن الرشيـف الحـرب عـىل تركيـا

 .ليس من املحتمل أن تقف بريطانيا بجانب أبيك: وقال كتشرن، تشجيع منهام

وكان مؤمنا بفوائـد ، ات الرسية نفسه عضوا يف إحدى الجمعيالـلـهوكان األمري عبد (

وكـان ، )1914(ونشبت الحرب الكربى يف آب سـنة ) التفاهم اإلنجليزي العريب متحمسا له

 بينام كان أخوه األمـري فيصـل يـرى الوقـوف ، متحمسا إلعالن الحرب عىل تركياالـلـهعبد 

  .معها

ـنة  ـتانبول) 1915(ويف ـس ـق واـس ـل دمـش ـ، زار فيـص ـم إىل جمعـي ـق انـض ة ويف دمـش

  .وأقسم عىل نرصتها) العربية الفتاة(

وسـبحان ). (1916(حزيـران سـنة ) 5(وأعلن الرشيف الحرب عىل تركيا يوم اإلثنـني 

 !!!.)1967حزيران يوم اإلثنني سنة ) 5(كانت هزمية العرب يف ! ريب

 باملدينة أعلن الحرب بعد - عنه الـلـه ريض -ومن جانب قرب حمزة بن عبد املطلب 

وكان كتشرن قد أصبح وزيرا ، بريطانيا باستقالل بالد العرب وبتتويجه ملكا عليهاأو وعدته 

وـحـدثت الكاتـبـات ، واـسـتلم مكامـهـون معتـمـدا بريطانـيـا يف مرص، للحربـيـة الربيطانـيـة

 ووعدوه مبلك البالد العربيـة ،) مكامهون-مراسالت حسني (املعروفة بينه وبني مكامهون 

 .بعد استقاللها

ُوهـزم ، ف حسني بكل طاقته يؤجج نار الحميـة العربيـة ضـد األتـراكواندفع الرشي

، لتقسـيم الـبالد العربيـة بـني بريطانيـا وفرنسـا) سايكس بيكـو(وحصلت اتفاقية ، األتراك

 وكان الجزء الجميل للرشيف حسـني أن نفتـه ،1917يت فسلطني لليهود بوعد بلفوروأعط

لصدمة عنيفة ألعصاب الرشيف حتـى ولقد كانت ا!! بريطانيا ست سنوات وسلبت ملكه 

وكان يصب جام غضـبه طيلـة بقيـة حياتـه عـىل ، داهمه الفالج وذاب جسده حرسة وأملا

 . الوزير الربيطاين املعروف–مكامهون و لويد جورج 
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 :يقول جورج أنطونيوس

وقد قلصه الفالج وابيض وجهـه الوسـيم ، )م1931(لقد زرته قبل موته بأشهر سنة (

يف رساء ، اإلنجليز يا ولدي قوم رشفـاء يف أقـوالهم وأفعـالهم: فقال يل.. .تمن شحوب املو

 ماعادا صاحب السعادة املوقر الهامم لويد جـورج فهـو أشـبه بـالبهلوان ،!رشفاء : والرضاء

 !!). صاحب السعادة كتشرن الـلـهحاشا مقامك رحم ، ثعلب:  أقول.وبالثعلب

  : العظيمالـلـه وصدق .اون مع اإلنجليزكانت هذه النتيجة األسيفة األليمة للتع

َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كََفروا يردوكُم عَىل أعَقابكم فتنَقلبوا خارسين( َ َِ َِ ِ ُِ ْ َُ َ ْ ُْ ِ ْ ََ َُّ ُ َُ ُّ َِ َِّ َُّ ُ ْ ِ َ َ( 

 ) 149:آل عمران(

 ولقد حذر بعض الصادقني العقالء الرشيف حسني مـن مغبـة غـدر اإلنجليـز ومـن هـذه 

 إىل الرشيف عندما بلغه عزم لغزو سـوريا مـع )األمري أرسالن(فد كتب ، جعة املتوقعةالفا

حتى تكون مثـرة دمـاء قـاتلهم و ! أتقاتل العرب بالعرب أيها األمري؟ (:جيوش الحلفاء قائال

 !).مقتولهم استيالء إنجلرتا عىل الجزيرة العرب وفرنسا عىل سوريا واليهود عىل فلسطني ؟

لقـد كنـت أعلـم أننـا إذا كسـبنا ( :)أعمدة الحكمـة السـبعة( كتابه يقول لورنس يف

ولو كانت ناصحا رشيفـا للعـرب لنصـحتهم ، الحرب إن عهودنا للعرب ستصبح أوراقا ميتة

لقـد كـان قـادة الحركـة العربيـة يفهمـون السياسـة الخارجيـة فهـام ، بالعودة إىل بيوتهم

مون مبناورات جريئة اعتامدا عىل سذاجة وكانت بريطانيا والفرنسيون يقو، عشائريا بدويا

إنني أكرث فخـرا أن الـدم .. .ولهم ثقة بالعدو، العرب وضعفهم وبساطة قلوبهم وتفكريهم

ألن جميـع األقطـار الخاضـعة لنـا مل  ،اإلنجليزي مل يسفك يف املعارك الثالثني التـي خضـتها

 ).!!تكن تساوي يف نظري موت إنجليزي واحد

  .) قدم لنا لورنس خدمات جليلةلقد (:ويقول وايزمان
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ـانوا يـسـمونه  ـذي ـك ـورنس املـشـهور اـل ـورنس الـعـرب( –وـهـذا ـهـو لجاـسـوس ـل ) ـل

  !!.)ملك العرب غري املتوج (:ويلقبونه

 :مقارنة بني القومية الطورانية والقومية العربية

 :  والعربية عىل أشياء أهمها)الرتكية(لقد التفت القومية الطورانية 

وعىل السلطان عبد الحميـد ، ل منهام هو القضاء عىل تركيا املسلمةأن الغرض من ك

 .بالذات

لقد بدأت القوميتان يف وقت واحد تقريبا وإن كانت القومية العربية تقدمت قلـيال 

 .عىل الطورانية

 .القوميتان علامنيتان اتفقا عىل استبعاد اإلسالم عن الحياة

ة فالقوميـة العـريب نشـأت يف املحاضـن إن كال من القوميتني نشأتا يف محاضن أجنبي

 بينام الطورانيـة نشـأت يف املحافـل املاسـونية اليهوديـة ،األمريكية ويف الجامعة األمريكية

 .التي يرشف عليها اليهود األسبان والبولنديون اإليطاليون

إن الرواد األوائل لكل من الدعوتني مل يكونوا مسـلمني أصـال وال مـن الجـنس الـذي 

 بولنـدي –الذي سمى نفسه مصطفى جـالل الـدين ) بورزييك(فمثال !  قوميته يدعون إىل

ومنـذ تأسـيس جمعيـة ،  عمل عىل نقل القومية البولندية وصـبها يف قالـب تـريك–األصل 

فـأنور باشـا ! مل يظهر بني زعامئها وقادتهـا واحـد مـن أصـل تـريك صـاف ، اإلتحاد والرتقي

يف ) مـن اليهـود األسـبان(و كراسـو ، )دومنة(ودية و جاويد من الطائفة اليه، بولندي مرتد

وأما أحمد رضـا فنصـفه رشكيس ونصـفه مجـري ، وطلعت باشا من أصل غجري، سالونيك

  !.)كونت(ومتأثر بالفيلسوف 

و ، من بطرس البسـتاين! و الرواد األوائل للقومية العربية كانوا جمعيا من غري املسلمني 

، و تقال و رصوف، و شميل، ونقاش، وأديب إسحق، لشدياقوا، ناصيف وابنه إبراهيم اليازجي

ثم جـاء القـرن الـعرشون !!  كل هؤالء عىل اإلطالق من النصارى ، ...و مشاقة، ومنر ،و زيدان

 ! ه يهوديـة  زوجت)نرصاين(  وميشيل عفلق ،)نصريي تركامين( زيك األرسوزي :وكان من قادتهم
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من قادة الحـزب القـومي ، وجورج عبد املسيحو أنطون سعادة . وهام قائدا حزب البعث

 !!. من قادة القوميني العرب كذلك–وجورج حبش !نرصانييان ، السوري

إن املسيحية يف الرشق هي التـي  زرعـت الحركـات ( :يقول الكاردينال بريتويل للبابا

 حـبش جـورج و، سـعادةأنطوان و، عفلقميشيلوإن أسامء مثل ، الثورية وحركات التغيري

 .!!)فرس لك ما أعنيهقد ت

 فالخمسـة األوائـل ، كانت تحـرك طالئـع الحـركتني– اليهودية -إن األصابع املاسونية

وكـذلك الـذين نـادوا بالقوميـة .  كلهم من املاسـون)جمعية بريوت الرسية(الذين أنشأوا 

 .الطورانية هم من املاسون

. ة بـالثورة الفرنسـية وتـأثرت الطورانيـ،تأثرت القومية العربية بالنظريات األمريكية

كان من نتـاج االحتكـاك : (-!  أحد مؤرخي وفالسفة القومية العربية –يقول فيليب حتى 

، بني العقلية السورية والنتاج الفكري الغريب أن تولدت مبـادئ القوميـة العربيـة الشـاملة

 بخـالف القوميـة الرتكيـة التـي جـاءت، واستمدت وحيها باألكرث من النظريـات األمريكيـة

 .)متأخرة عن العربية والتي استمدت إلهامها من مبادئ الثورة الفرنسية

 ال يزال اليهود يحرصـون عـىل ربـط ،كانت األصابع اليهودية بارزة يف القومية الرتكية

 .مالعرب بقوميته

 يف محـارضة لـه يف جامعـة – الذي كـان وزيـر خارجيـة إرسائيـل - )أبا إيبان(يقول 

ول بعض الزعامء العرب أن يتعرف عىل نسبة املد اإلسالمي بعـد يحا( :برنستون األمريكية

 وـلـذا ـكـان ـمـن أوىل ،ويف ذـلـك الخـطـر الحقيـقـي ـعـىل إرسائـيـل، )1967(الهزمـيـة األـخـرية 

 .)واجباتنا أن نبقي العرب عىل يقني راسخ بنسبهم القومي ال اإلسالمي
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 :مصطفى كامل يحطم تركيا ويلغي الخالفة

مدينة يونانية  (- كام مر معنا –يف مدينة سالونيك وهي ) 1880 ( سنة)أتاتورك(ولد 

ألفـا مـن ) 20(ألفا من اليهود اإلسـبان و ) 80(ألف منهم ) 140( حيث يقطنها ) يهودية-

 ).أي املتظاهرين اإلسالم(يهود الدومنة 

 وتحـيط شـكوك كثيفـة )زبيـدة(وأمـه ) عيل رضـا(ينسب مصطفى كامل رسميا إىل 

 .إن أصل أبويه من ألبانيا:  ويقال)عيل رضا(طفى ال يعرتف بأبيه فمص، حول نسبه

 .وأسقط قيد األبوة عنه) سالونيك(ولقد راجع مصطفى كامل دائرة النفوس يف 

 ألنهـا كانـت )أبـدو مسـن آغـا(ويقال أن زبيدة حملت به سفاحا من شخص اسمه 

 .مه وال ألبيهفولد أتاتورك  ال يعلم اسم جده أل، تعمل يف أحد مواخري سالونيك

ثم ألحقته أمه مبدرسة عرصية ثـم دخـل املدرسـة الحربيـة يف ، التحق مبدرسة دينية

وبعـد أربـع سـنوات تخـرج مـن املدرسـة االبتدائيـة العـسـكرية ) م1893(سـالونيك سـنة 

 .بالبلقان حيث كانت الفتنة متأججة عىل الخالفة) موناسرت(الثانوية يف 

وعـني يف دائـرة أركـان ) م1907(ك يف صـيف سـنة ومبعونة أصحابه نقل إىل سـالوني

 وهناك دخل يف جمعية اإلتحاد والرتقي فوجـد فيهـا منافسـني أقـوى منـه .الجيش الثالث

قـام اإلنقـالب ) م1908( ويف سـنة .وطلعت بيك فحصل بينه وبيـنهم نـزاع ،مثل أنور باشا

بني اليهود والنصارى للتسوية (العثامين عىل السلطان عبد الحميد من أجل إعالن الدستور 

 .ونجحت الحركة ومل يشرتك مصطفى كامل فيها) واملسلمني

ثم ، إلبعاده) طرابلس الغرب يف  ليبيا(أرسل إىل ) م1908(ويف هذا العام نفسه سنة 

، إلسـقاط السـلطان عبـد الحميـد) م1909( سـنة )محمود شوكت(رجع واشرتك مع حركة 

 .ا لألركانوكان آنذاك أحد ضباط األركان وليس رئيس
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وبعـد أن رجـع مـن ، ُأرسل إىل فرنسا لحضور منـاورات عسـكرية) م1910(ويف سنة 

فرنسا عني مرشفا عىل مدرسـة الضـباط فـامتأل حقـدا عـىل اإلتحـاد يـني  لتجـاهلهم إيـاه 

 .فنقلوه قائدا لفرقة املشاة الثامنة والثالثني يف سالونيك

ي إىل درجة بكبـاش ثـم أرسـلوه إىل ُثم أغارت إيطاليا عىل ليبيا فأرسل مصطفى ورق

وكان قد وصل إىل رتبة لـواء أي باشـا وصـار مسـاعدا لقائـد الجـيش ) م1917(الشام سنة 

 :  ثم عني قائدا لجبهة فلسطني.الثاين

واتفق ،  القائد اإلنجليزي الذي احتل فلسطني)اللنبي(ويف فلسطني متت الصفقة مع 

وليرضب الجيـوش ، يدخل اللنبي بردا وسالما ل.اإلنجليز مع مصطفى كامل عىل االنسحاب

الرتكية األربعة رضبة قاصمة بعد أن ارتد اللنبي خائبا من أبـواب السـلط  بعـد أن هزمـه 

 .جامل باشا قائد الجيش الرابع

 :وأما نتيجة املعركة فكانت كارثة، وكانت نتيجة هذه الخيانة تحطيم تركيا إىل األبد

 .لف جندي عدا القتىل برصاص الدروز واألرمنكان عدد األرسى يقرب من مائة أ

وبعد انتصار اللنبي حرض إىل اسطنبول فطلب من الدولة الرتكية املهزومـة أن تعـني 

مصطفى كامل قائدا للجـيش السـادس قـرب املوصـل حيـث النفـوذ اإلنجليـزي ومنطقـة 

 .البرتول لحامية مصالح اإلنجليز وأمنهم هناك

وبعد رجوعه كـان عـىل ،  الكربى التي كبدها تركياوكان  مصطفى كامل بعد الهزمية

 .فرد الذي كان رئيسا لالستخبارات اإلنجليزية يف تركيا) FRID(صلة بالقس املشهور 

، )محمـد السـادس(و كان مصطفى كامل عىل صلة وثيقة بالسـلطان وحيـد الـدين 

وأظهـر ، للعهـدوكان آنذاك وليا ، مرافقا عسكريا له) م1918(وذلك ألنه عني يف ربيع سنة 

وأبـدى صـالحا وحرصـا عـىل ، مصطفى كامل آنذاك لوحيد الدين كراهيته لإلتحاد والرتقي

وغـدا مصـطفى جنـديا لألمـري ، ورسعان ما أصبح االثنان صـديقني حميمـني، مصلحة تركيا

 .وأمينا لرسه
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، وتوىل وحيد الـدين الخالفـة) الخامس(ويف أثناء الحرب مات السلطان محمد رشاد 

 . مصطفى كامل ورفع من مكانتهفقرب 

ثم جرت مرسحيـات انتصـارات مصـطفى كـامل السـاحقة يف األناضـول وخاصـة يف 

 أزمري التي جعلت من مصطفى كامل خارقـة مـن الخـوارق تغنـي مبـدحها .سقاريا أفيون

 :الشعراء حتى قال أحمد شوقي

 ِ أكرب كم يف الفتح من عجبالـلـه

 ِيا خالد الرتك جدد خالد العرب

 و لقـد شـدد اإلنجليـز .لقد متت املرسحية بهذا اإلخراج الساحر الذي يأخذ باأللباب

يف فرض الرشوط عىل الخليفة ليبدو عاجزا ضعيفا وتساهلت مع مصـطفى كـامل ليظهـر 

 .بطال فريدا

فقـد احتـل ، ثم تظاهر الحلفاء بالعطف عىل الخليفة والسخط عىل مصطفى كـامل

وطلب الحلفاء مـن األهليـني إطاعـة ) م1920( مارس سنة )16(اإلنجليز القسطنطينية يف 

ويف املقابـل تـم ، األوامر التي تصدر إليهم من الخليفة مـام أدى إىل ازديـاد النقمـة عليـه

بـدون حصـول ) قونيـة(واملحارصة من قبل مصطفى كـامل وعـن ) أسىك شهر(الجالء عن 

 .مبهورون بهذه االنتصاراتأدىن اشتباكات وتنظف األناضول من القوات الحليفة والناس 

ويف نفس املدة تخرج فتوى من شيخ اإلسالم تصف مصطفى كامل وجامعته بـالكفر 

 .فيزداد سخط الناس عىل السطان واملفتي

 ومبعاهدات رسية واتفاقات خفية مع أتاتورك يقرر الحلفاء الجالء عن استانبول 

 :املخطط التدمريي

بكرة بـني مصـطفى كـامل وبـني اإلنجليـز إن هذه املخطط يكشف الصلة الوثيقة امل

 .ويبني لك بوضوح  رس إبراز مصطفى كامل وانسحاب جيوش الحلفاء، والحلفاء
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يف ) مظهـر مفيـد قنصـوه(وقد كشف عن هذه الوثيقة صديقه الحميم وأمـني رسه 

قـرب الفجـر ويف أررضوم باألناضـول أرس إيل مصـطفى ) 7/7/1919(ويف : مذكراته فيقـول

هذا الدفرت سيبقي رسا حتـى  النهايـة بينـي : كثريا يف وجوب كتامن الرس وقالكامل وأكد 

 ).شوكة ثريا ايدمري(وبينك وبني ثريا 

قـال فسـجلت التـاريخ .. .إذن فسجل التاريخ أوال: وبعد أن أكدنا له حفظ الرس قال

: قرب الفجر بعد أن رأى أنني سجلت التاريخ عىل الصفحة قال) م1919(متوز سنة ) 7/8(

 حسنا أكتب ثم تابع 

 . هذه واحدة.ستكون الجمهورية هي شكل الحكومة بعد االنتصار: أوال

سيؤخذ التدبري الـالزم بحـق السـلطان والعائلـة املالكيـة عنـدما يحـني الوقـت : ثانيا

 .املناسب

 .سريفع السرت عن النساء: ثالثا

 .سيلغي الطربوش وسنلبس القبعة مثل سائر األمم املتمدنة: رابعا

تطلعت إليه كان يتطلع إيل ، هنا سقط القلم من يدي بدون إرادة: قال مظهر مفيد

أرجو أن ال تؤاخذين يـا باشـا إذا قلـت لـك بـأن لـك جانبـا : قلت له. ملاذا توقفت: قال يل

اسـتمررت يف ،  أمـا أنـت فاكتـب.سيكون الزمن هو الحكم يف هـذا:  قال يل ضاحكا.خياليا

 .الكتابة

 .يكفي يا باشا يكفي.. .حرف الالتينيةسنأخذ األ: خامسا

يـا عزيـزي : ملح مظهر مفيد فقال له،  وبعد أن نفذ بعضه،ثم نفذ الربنامج التدمريي

السيد مظهر مفيد ما هو رقم الفقـرة التـي وصـلنا إليهـا ؟ هـل تلقـي نظـرة عـىل دفـرتة 

  .مالحظاتك؟

 : ألغيت الخالفة) م1924(مارس سنة ) 3(ويف 

 :مبرسوم يقيضإذ تقدم أتاتورك 

 حيـث ، وبإلغـاء املحـاكم العتيقـة  وقوانينهـا، إلغاء الخالفة وفصل الدين عن الدولة

 .يجب أن تستبدل بها محاكم وقوانني عرصية
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 مكانها ملدارس حكومية غري دينيةمدراس رجال الدين يجب أن تخيل . 

 أمـراء  وبعد يومني حشد مصـطفى كـامل.وأقرت الجمعية الوطنية القانون بال مناقشة

 .وكان قبلها بيوم أصدر قرارا بطرد الخليفة، العهد القديم وأمرياته ورحلوا إىل خارج البالد

هـذا الرصح الـذي بقـي ، لقد اقتلع مصطفى كامل هذا الرصح الشامخ من الجـذور

 وفرق الراية اإلسـالمية التـي يـأوي إليهـا .منارا للمسلمني يف أرض تركيا ملدة خمسة قرون

وتشتت الناس متفرقني عـي سـبل شـتى كـالغنم يف الليلـة ،  أربعة عرش قرنااملسلمني منذ

كـل يسـن سـالحه وميتشـق ، وأصبحت الذئاب تنهش مـن هـذه الفئـام املتفرقـة، الشاتية

 .حسامه ليذبح من شاء وكيف شاء

وبقى أتاتورك وفيا لإلنكليز  حتى املـوت إذ أنـه صـمم وهـو عـىل فـراش املـوت أن 

 ).بريس لورين(ية إىل السفري الربيطاين يويص برئاسة الجمهور

 :وثيقة يويص بها مصطفى كامل لسفري بريطانيا لورين برئاسة تركيا

وقد نقلتها ننقلها بنصها الحريف جريدة األهرام التي قامت بنقلها من جريدة صندي 

تحـت ) 1968(فربايـر) 15(املصـادف ) هــ1387(ذي القعـدة ) 16(تاميز يف يوم الخميس 

 ).كامل أتاتورك يستدعي سفري بريطانيا ليخلفه يف رئاسة الجمهورية الرتكية(عنوان 

كيف يرفض رجلنا  (:أغرب صفحات التاريخ الدبلومايس بعنوان) صندي تاميز(نرشت 

 :قالت الصحيفة) أن يحكم تركيا ؟

 رئيس تركيا يرقد عىل فراش املوت وعىل )كامل أتاتورك(كان ) 1938( أنه يف نوفمرب 

سنة حاول أتاتورك بدكتاتورية  صارمة أن يجرجر تركيا رغـم أنفهـا ويـدخلها ) 15 (امتداد

ومنع لبس الطربوش والحجاب وحطم سـلطان الـدين وأدخـل نظـام ، إىل القرن العرشين

 .اللغة الرتكية بالحروف الالتينية

كان يخىش أال يجـد شخصـا يخلفـه ، وعندما رقد أتاتورك عىل فراش املوت

بـرييس (فاسـتدعى السـفري ،  اسـتمرار هـذا العمـل الـذي بـدأهيكون قادرا عىل

 أمـا مـا دار بيـنهام فقـد ، السفري الربيطاين إىل قرص الرياسة يف استانبول) لورين
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عن ) بريز ديكسون(ظل رسا أكرث من ثالثني عاما وها هو اليوم يكشف النقاب عه عىل يد 

بـرييس (برقيـة بعـث بهـا ) كونديسـ(فقد كان بـني أوراق ) بريسون ديسكون(حياة والده 

وزير الخارجية ورمبـا كانـت هـذه الربقيـة أغـرب وثيقـة يف ) إىل اللورد هاليفاكس) لورين

تفاصيل مقابلته غـري املألوفـة ) لورين(ففيها يروي ، التاريخ الربيطاين املعارص عىل اإلطالق

  :وها هي الوثيقة. مع الديكتاتور املحترض

امة يجلـس عـىل فراشـه تسـنده بعـض الوسـائد عندما وصلت وجدت صاحب الفخ

وما أن دخلـت حتـى رصف الطبيـب واملمرضـتني قـائال إنـه ، ويحط به طبيب وممرضات

،  وعندئذ بدأ فخامته يتحدث ببطء ولكن بعنايـة شـديدة.سيرضب الجرس إذا احتاج لهم

جـوايب إنه أرسل يف طلبي ألنه يريد أن يطلب مني طلبا عاجال راجيـا أن أعطيـه : وقال يل

 .عليه بطريقة قاطعة

 لقد كانت صداقتي ونصيحتي إليه هي الوحيدة التي كان يحفل بها :ثم قال السفري

وكان هذا هو السبب الذي ،  ألنها كانت ثابتة ال تتغري.ويقدرها أكرث من أية نصيحة أخرى

 بحرية تامة كام لو كنـت وزيـرا يف مجلـس الـوزراء. .جعله يسترشين يف مناسبات متعددة

،  أن يختار خليفة له قبل وفاتـه)كرئيس للجمهورية(وقد كان من سلطاته : ثم قال، الرتيك

 ومن ثم فقد كان يريد أن يعرف رد .وقد كان أخلص رغبة له أن أخلفه يف منصب الرئيس

ثم بعد التفكري العميق اعتذر السفري وشكر العميل الذي ظهـر عليـه ، فعيل عىل االقرتاح 

 .ظهره إىل الوسائدومال ب، التأثر

 :تقييم موجز لدولة الخالفة العثامنية

 :ميكن تقسيم مرحلة الدولة العثامنية إىل ثالثة أطوار

 وميتـد مـن تأسيسـها إىل نهايـة عهـد السـلطان الغـازي مصـطفى خـان :طور القوة .1

 وقد كان أوج الدولة العثامنية يف عهد السلطان سـليم األول وابنـه .)م1774(الثالث

 .)م1566-1512(لقانوين سليامن ا
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) م1774( وابتدأ منذ عهد السلطان عبد الحميـد خـان األول :طور الضعف والرتاجع .2

وأقـرت ، )م1777(لروسـيا ، حيث دفعـت السـلطنة الجزيـة للمـرة األوىل يف حياتهـا

بجمـلـة ـمـن اإلمتـيـازات لنـصـارى الدوـلـة العثامنـيـة وـصـالحيات ـتـدخل األجاـنـب يف 

 .)م1861(عبد املجيد خان شؤونها إىل نهاية عهد 

ويبـدأ منـذ عهـد  :طور اإلنهيار ومؤامرات اليهود واملاسون وسقوط الدولة العثامنية .3

وينتهـي بخلـع ، الـذي عزلـه املفتـي لفسـوقه) م1861(السلطان عبد العزيـز خـان 

 ثـم إسـقاط أتـاتورك للخالفـة ، ثـم اسـتالم املاسـون،)م1909(السلطان عبد الحميد 

 .1924ها حيث ختمت بالسلطان محمد السادس سنة العثامنية وإلغائ

 :أسامء الخلفاء العثامنيني ومدة حكمهم

 : طور القوة-أوال 

 )1 (- السلطان عثامن مؤسس الدولة العثامنية )م1317 -1300 ( 

 )2 (-السلطان الغازي أورخان  األول  )م1360 -1317 ( 

 )3 (- السلطان الغازي  مراد خان األول )قتل يف حرب الرصب...)..م1389-1360 

 )4( - السلطان الغازي   بايزيد خان األول)قتل أسريا بيد تيمورلنك..)م1402 -1389. 

 )5( - السلطان   محمد جلبي الغازي )1421-1410(  

 )6( - السلطان مراد خان الثاين )م1451– 1421( 

 )7( - السلطان الغازي   محمد الثاين فاتح القسطنطينية )م-1451   ( 

 )8 (-السلطان الغازي بايزيد خان الثاين )خلعه اإلنكشارية)........م1512 -1481. 

 )9 (- السلطان سليم األول الغازي )م1520 -1512  ( 
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 )10 (- السلطان الغازي سليامن خان األول القانوين )1566 -1520 ( 

 )11 (-السلطان الغازي سليم خان الثاين )م1577-1566( 

 )12 (-راد خان الثالث  السلطان الغازي م)م1595-1574( 

 )13 (- السلطان الغازي محمد خان الثالث )م1603 -1995( 

 )14 (- السلطان الغازي احمد خان األول )م1617 -1603( 

 )15 (- السلطان مصطفى خان األول )عزله املفتي واإلنكشارية)...م1618 -1617. 

 )16( - السلطان عثامن خان الثاين  )له اإلنكشارية وقتلوهعز....) م1622 -1618 . 

 )17 (- السلطان الغازي مراد خان الرابع  )م1640 -1623(: 

 )18 (- السلطان الغازي ابراهيم خان األول )خلع وقتل):م1648 -1640. 

 )19 (- السلطان الغازي محمد خان الرابع  )عزله املفتي:) م1687  -1648 . 

 )20 (- السلطان الغازي سليامن خان الثاين )م1691 -1687 ( 

 )21( - السلطان الغازي احمد خان الثاين )م1695 -1691( 

 )22( - السلطان الغازي مصطفى خان الثاين )عزله اإلنكشارية):م1703  -1695. 

 )23(- السلطان الغازي احمد خان الثالث )عزله اإلنكشارية..:)م1730 - 1703  . 

 )24 (- السلطان الغازي محمود خان األول )م1754 -1730( 

 )25 (- السلطان الغازي عثامن خان الثاين )م1757 -1754 ( 

 )26 (- السلطان الغازي مصطفى خان الثالث )م1774  -1757.( 
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 : طور الضعف-ثانيا  

 )27( - السلطان الغازي عبد الحميد خان األول )م1789 -1774 ( 

 )28( - السلطان الغازي سليم خان الثالث  )عزله املفتي):م1807  -1789 . 

 )29( - السلطان الغازي مصطفى خان الرابع )خلع وحجز).....م1808 -1807. 

 )30( -  السلطان الغازي محمود خان الثاين )م1839 – 1808( 

 )31( - السلطان الغازي عبد املجيد خان )م1861 -1839.( 

 : طور اإلنهيار واملوت–ثالثا 

 )32 ( السلطان الغازي عبد العزيز خان)زله املفتي  ع)م1886  -1861. 

 )33 (- السلطان مراد الخامس )عزله املتآمرون:) م1886 أغسطس -1886مايو. 

 )34 (- السلطان الغازي عبـد الحميـد خـان الثـاين )عزلـه املتـآمرون :) م1909 -1886 

 .بدسائس اليهود

 )35( - السلطان محمد رشاد خان الخامس  )م1924 -1909(. 

 )36( – الـسـلطان محـمـد الـسـادس )ـد ا ـدينوحـي  أـسـقطه املاـسـون :)1924-1918 ()ـل

 . وهو آخر الخلفاء العثامنيني.وتنفيذ أتاتورك، بتخطيط اليهود واإلنكليز واألوربيني

 . زهاء ثالثة عرش قرنا ونصف القرنوبه انتهى مسمى الخالفة الذي استمر
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 : املناحي اإليجابية يف دولة الخالفة العثامنية:أوال

ر إىل أن معظم املراجع التاريخية املعارصة التـي أرخـت إبتداءا يجب أن نلفت النظ

 .وزورت تاريخهـا وتـاريخ املسـلمني يف أيامهـا، قد ظلمت هذه الدولة املجيدة، للعثامنيني

وتالميذهم من ذراري املسلمني مبا ، وذلك ألن معظم كتاب التاريخ بعدها من املسترشقني

ينتمي معظـم كتـاب السياسـة والتـاريخ  حيث .فيهم األتراك والعرب كانوا حاقدين عليها

 وقـد تـوىل أتـاتورك .والقـوميني، املعارصين من املنسوبني للمسلمني هـم مـن العلامنيـني

وخاصة عـن ، وأتباعه إىل اليوم الحجر عىل وثائق كثرية هامة من أرشيف الدولة العثامنية

 .املرحلة األخرية من تاريخها والتي توىل فيها املاسون إسقاط الدولة

وأذكر أننا درسنا يف بالدنا العربية منذ الطفولة يف املدارس االبتدائية ثم ما تـال ذلـك 

  . !!)اإلحتالل العثامين(من مراحل الدراسة شيئا من تاريخ تلك املرحلة تحت عنوان 

 التـي وضـعها -وملا درست يف قسـم التـاريخ مـن جامعـة بـريوت دراسـتنا املنـاهج 

درسـونا  –واء فراعنـة بالدنـا مـن عمـالء اليهـود والنصـارى الرتبويون والكتاب بحسب أهـ

مـن القـوميني ، تاريخ الذين تآمروا إلسقاطها وتعاونوا مع الكفار مـن اإلنكليـز وحلفـائهم

 ،..عـىل أنهـم أبطـال القوميـة العربيـة، ومعظمهـم مـن نصـارى الشـام، واملاسون  العرب

نس الجاسوس اإلنكليـزي عـىل أنهـم كام قدمت لنا الذين قادهم لور!! وشهداء اإلستقالل 

 ! قادة الثورة العربية الكربى عىل اإلحتالل العثامين 

. ومـنهج التمحـيص، ومن هنا نقول أنه يجب أن تقرأ تلك التأريخـات بعـني اإلتهـام

 عام هو افرتاءات – سأذكر الحقا أهمها –لتميز حقيقة ما كان يف تلك الدولة من سلبيات 

 .قني وعمالئهم من املرتدين العلامنينيوتزوير من وضع املسترش
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 ..فإذا ما جئنا إىل إيجابيات دولة الخالفة العثامنية 

وحمـل مشـعل حاميـة ، فيأيت يف طليعتهـا الحفـاظ عـىل مسـمى الخالفـة اإلسـالمية

، وتوحيد معظم ماملكهم الرئيسية يف دولة واحـدة قويـة، املسلمني ضد هجامت أعدائهم

قد تحولت ملسـمي رمـزي يف مرص حيـث كـان الخليفـة ال يسـيطر بعد أن كانت الخالفة 

 بل حتى قبل ذلك عندما ، سقوط بغدادحتى عىل قرصه يف ظل سلطان دولة املامليك منذ

كان القادة األتراك يسيطرون عىل مقـدرات مـا بقـي مـن الخالفـة يف بغـداد فـيام كانـت 

 .لعريب واإلسالميعرشات املاملك واإلمارات املستقلة تتقاسم رقعة العامل ا

وتـردد أصـداء األذان يف ، فهي إنهاء دولة الـروم البيـزنطيني، وأما الفضيلة الثانية لها

والتـي ، )إسـالم بـول(التـي صـار اسـمها مدينـة اإلسـالم ، )القسـطنطينية(عاصمة ملكهم 

نـان اليو(ُانبعثت منها رايات الفتح والجهاد لتدخل اإلسالم إىل ربوع أوربا الرشقية بكاملها 

 فمدت دولة اإلسالم إىل بالد ،... وبالد الرصب والبوسنة والهرسك،ورومانيا واملجر، وبلغاريا

وملكت جـزر ، وشامل إيطاليا، ووصلت كام رأينا تفصيال إىل وسط النمسا، البلقان بكاملها

 ..وأخذت الجزية والرضائب من معظم عظامء ملوك أوربا يف حينها، املتوسط بكاملها

واعتـرب الخليفـة ، فضائلهم فلقد اعترب العثامنيون أنفسهم حـامة املسـلمنيأما ثالث 

فدافع عن شواطئ شـامل إفريقيـا مـن ليبيـا ، العثامين واجب حاميتهم مسؤولية يف عنقه

برئاسة وزيـر حربيتـه حتـى إىل بـالد مـا وراء النهـر ، وأرسل الجيش واملدد، وحتى مراكش

وردت هجـامت الصـفويني عـن العـراق ورشق  ،!!ليدافع عن بخـارى و ترمـذ و طشـقند 

 وطردت الربتغـاليني مـن شـواطئ البحـر األحمـر وبحـر العـرب .وبالد القفقاس، األناضول

 ..وبحر الهند

لقد وصلت الدولة العثامنية إىل أوج من الحضارة والسيطرة والقوة إىل مستوى مل تصـل لـه 

ك أسوار القسطنطينية بقنابل تزن أكرث مـن  لقد متكن العثامنيون من د،..دولة إسالمية يف تاريخها

وذلك أواسط القرن الخـامس !!  كيلو مرت 2 وترميها من الشاطئ اآلسيوي ملسافة )كيلو غرام(2000

 و كانـت تهـاجم أسـاطيل ، وجابت أساطيل العثامنيني البحر املتوسط وما حوله من البحار!  عرش 
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حتـى اسـتطاع ! ينة محملة باملدافع الثقيلـة األوربيني و موانئهم أحيانا بأكرث من ألف سف

يف القـرن الثـامن عرش أن يسـمي البحـر األبـيض ) السلطان عبد املجيد(خليفتها العثامين 

 : فلام سأله أحد الصحفيني اإلنجليز مستغربا ذلـك االسـم قـائال.)بحرية عثامنية (:املتوسط

البحـر األسـود الـذي تحـيط إذن مـاذا تـدعون ! إذا كنت تعترب املتوسط بحـرية عثامنيـة (

 )! ذاك مسبح قرصي عىل شوطئ إسالم بول:مملكتكم وجيوشكم به ؟  فأجابه مبتسام

 ،)بحـر الحـرم(أما البحر األحمر فقد اعتربه األتراك العثامنيون حملة مشعل اإلسالم 

 يك ال ميـر صـليب مـن أمـام ،وجعلوه محرما عىل السفن الصليـبـية حتى التجارية املدنية

جـدة .  . أكـربالـلــه!! فيـدنس املـاء الـذي يلمـس شـواطئها وهـي يف الحـرم، ة جدةمدين

التي أطلقت البوارج األمريكية تحت رعاية آل سعود اليوم صواريخ كروز منها عـىل ..هذه

من شواطئها التي عمرها آل سعود .أي البحر األحمر) بحر الحرم. (.أفغانستان وبغداد من

 .سبحان مقلب األحوالو. .باملالهي ومرافق الفسوق

رغم مـا اعـرتاهم مـن البـدع و ، ولقد كانت الهوية اإلسالمية لراية العثامنيني ظاهرة

، مهتمـني بحاميـة الحـرمني، الـلــه وكانوا معظمـني لشـعائر .اإلنحرافات كام سنذكر الحقا

ي  كام نرشوا املساجد يف كل األصقاع التـ،..وحراسة سبيل الحجيج، واإلنفاق عىل خدمتهام

و مـا تـزال ، وبنوا التكايا ومنشآت الخـدمات املختلفـة، وأوقفوا األوقاف، وصلها سلطانهم

 .آثارهم بطابعها املعامري الرتيك بارزة شاهدة يف مشارق بالد املسلمني ومغاربها

. .ويف الوقت الذي كانت أوربا الرشقية مرسح معظم مواجهاتهم مع أوربا كـام رأينـا

ية والتجاريـة والصـناعية تبعـا لقـوتهم ومـا فرضـوه مـن األمـن ازدهرت الحياة اإلقتصـاد

، و صارت استانبول عاصمة الدنيا تليها يف ذلك عواصـم مرص والشـام والحجـاز..واالستقرار

 وتحركـت قوافـل التجـارة عـىل الطـرق التجاريـة .وموانئ جزيرة العرب وشـامل إفريقيـا

لتنقلهـا ، ائع من وإىل تلك العواصـمونقلت البض، )وطريق الحرير، طريق التوابل(القدمية 

 .وحتى إىل موانئ أوربا، سفن املسلمني إىل شواطئ املتوسط
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 :املناحي السلبية يف دولة الخالفة العثامنية: ثانيا

إن أول سلبية تذكر لسالطني بني عثامن األتراك هي أن تسلل الترشيع الوضـعي إىل 

قـد حصـلت يف ، الـلــهبغـري مـا أنـزل عىل وجه الترشيـع والتقنـني والحكـم ، نظام الحكم

 يف حـني كـان ذلـك قـبال مـن بعـض فسـاق .زمانهم وألول مرة يف تاريخ اإلسالم واملسلمني

 ومل يتجـرأ .عىل وجه االحتيال والتهـرب واملراوغـة، ملوك وأمراء املسلمني وبعض خلفائهم

 رأينا زمـن سـليامن  وقد بدأ هذا كام.إىل زمان العثامنيني، أحد أن ينتقل للترشيع والتقنني

 وتطـور بعـد ذلـك مـع .بل منذ أيام الفاتح بيشء قليل إن صـح مـا روي يف ذلـك،القانوين

 مـام فـتح بـاب التغريـب .تسلل الضعف واإلعجاب و االفتتان بأوربا لكرثة احتكاكهم بهـا

 .وإفساد النخبة التي تولت يف النهاية إسقاط الدولة، وضياع الهوية

ثامن مـع مـن سـبقهم مـن خلفـاء وملـوك وأمـراء الـدول ويشرتك سـالطني  بنـي عـ

واملاملك اإلسالمية السابقة مبعظم السلبيات التي طبعت قصور الحكم منـذ تحـول نظـام 

  : ومن ذلك.الحكم من الخالفة إىل امللك عضوض ثم امللك جربي

 وكرثة القتـل والخلـع بـني اإلخـوة ومـن التـف .الرصاع عىل امللك بني األبناء واإلخوة

 إال أن سالطني العثامنيني زادوا عىل ذلك رذيلـة مل .حمل كل واحد منهم من حاشية السوء

يسبقهم إليها أحد من املتصارعني عىل امللك يف تاريخ املسلمني ؛ إال وهي بدعة قتل إخوة 

وذلك بدعوى تـاليف فتنـة منافسـة !! و اجتثاثهم جميعا حتى الرضع ، السلطان عند توليه

وقد وجد السالطني بحسـب ! لك مام يفسد الدولة ويضعفها أمام أعدائها الخليفة عىل امل

ما ذكر بعض املؤرخني من بعض شياطني اإلنس من يفتيهم أن لهـذا حجـة يف قولـه تعـاىل 

 !!فهم يرتكبون قتل اإلخوة خوف فتنة الخالف والفرقة  ! )والفتنة أشد من القتل(

وزاد الطني بلة أن العديدات منهن كن ، تدخل األمهات األجنبيات يف رصاعات القرص

 اللـوايت ،...من بنات ملوك الكفار أو من صـفيات السـبايا بـني روسـية ورصبيـة وإيطاليـة

 .عملن لصالح بالدهن وزاحمن إخوة أوالدهن عىل والية العهد
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، واملطابخ والحاممات امللكية، البذخ والرتف واالستكثار من القصور والفرش والرياش

يل أن أزور بعض تلك اآلثار يف استانبول حيث يرى الناظر العجب العجاب من ولقد تيرس 

 .بقايا آثارهم التي رسق أنفسها يف العهد األتاتوريك

األثرة وظلم الرعايا وكرثة املكوس والرضائب التـي فرضـها الضـامنون ملهـامت جمـع 

ولهـا إىل النظـام وقد زاد هـذا يف أواخـر الدولـة بتح، الرضائب واملتصدرون لشؤون العامة

فملكوهـا مبـن عليهـا ،  األرايض)البيكاوات( و)الباشاوات(حيث أقطع السلطان ، اإلقطاعي

وصـار مـادة ،من الـزراع والفالحـني وسـاموا النـاس خسـفا وظلـام سـارت بأخبـاره الركبان

 .!)غوار الطوشة(للمسلسالت واألفالم فيام تتاىل من أيام حتى وصلت إىل 

مـن ، عثامنية سلبيات خاصة بها فوق ما اشرتكوا به مع غـريهمولقد كان للمرحلة ال

 :ومن ذلك. السلبيات آنفة الذكر

 ومل يولـوا املنـاحي ،..أن اتجاههم الحضاري كان أحاديـا وتجـىل بـاملنحى العسـكري

. .ومجـاالت الفكـر واألدب، األخرى للتقدم الحضاري يف مجال العلوم اإلسالمية والتطبيقية

فيام كانت أوربا ’ مل اإلسالمي بالجهل والتخلف فمنذ القرن السبع عرش فطبع العا، أهمية

 مـام أوجـد .والصـناعية، تشهد التحول الكبري يف ثوراتها الفكريـة والسياسـية واالجتامعيـة

هوة حضارية بني الرشق والغرب ساهمت يف انتقال راية الحضارة البرشية مـن رشقنـا إىل 

 .غربهم

إذ حكـم األتـراك وتعصـبوا ملـذهب (والتعصب املـذهبي والتقوقع ، التخلف الديني

يف حني أنهم حكموا رقعة إسالمية تتعدد مذاهبها األصـيلة ، )الـلـهاإلمام أيب حنيفة رحمه 

فقـد كـان ..تشـجيعا للتصـوف ومـدارس الـدراويش،  كـام شـهدت مـرحلتهم.يف املسلمني

ت أجـواء التخلـف والفقـر  وقد ساعد،..وشيوخ السالطني من الصوفية، سالطني العثامنيني

والظلم التي طبعت تلـك الفـرتة النـاس عـىل االنـدفاع وراء الطرقيـة الصـوفية فـرارا مـن 

  . وزادت الصوفية األمة جهال عىل تخلف والسيام يف ثلثها األخري،واقعهم املرير
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حيـث تـوىل األتـراك معظـم املناصـب ، والتي وجدت منذ البدايـة، العنرصية الرتكية

والعنـارص العرقيـة املرشقيـة األخـرى كـان ، الغريب أن اإلهـامل للعـنرص العـريبو، الهامة

ملحوظا يف حني متكن بعض املسلمني مـن الـبالد الغربيـة املفتوحـة أن يجـدوا فسـحة يف 

 وقد أوجد هـذا هـوة بـني العثامنيـني واملكـون األسـايس لألمـة اإلسـالمية عـددا .املناصب

ذه الظاهرة يف الطور األخري من الخالفة العثامنية  وقد زادت حدة ه.وأهمية وهم العرب

 طريقهـا إىل املفتـونني مـن الـرتك – بعد الثورة الفرنسـية –عندما وجدت الفكرة القومية 

وتسـلم جبابرتهـا مـن ، بحـدة) الرتكيـة(وبرزت القومية الطورانية ،،والعرب عىل حد سواء

ومـن املغـرر ، آمرين من ماسون العربفأوجدوا املربر للمت، املاسون واليهود مقاليد األمور

 وكـان .أن يرفعوا نعـرتهم القوميـة العربيـة أيضـا، ومن الطامعني بامللك، بهم من املثقفني

   .هذا أكرب املعاول التي هدمت رصح الخالفة

وهكذا تجمعت السلبيات رغم ما أسلفنا من اإليجابيـات العظيمـة لرتسـم النتيجـة 

 .تلخيص مجمل أسباب السقوط بالنقاط التالية باختصار وميكن .الـلـهاملحتومة بقدر 

 : األسباب العامة النهيار الدولة العثامنية:ثالثا

دخول الترشيع الوضعي عىل الرشيعة اإلسـالمية بـدعوى التقـني والتنظـيم وهبـوب 

وهـذا مـن أهـم أسـباب ضـياع ، رياح التغريب جراء اإلعجـاب ببهـارج الحضـارة الغربيـة

 .حديثااملسلمني قدميا و

ورجال األجهزة الحكوميـة وكبـار .ولقصور الحاشية،  الرتف والبذخ يف حياة السالطني

 .طبقات املجتمع وهو ثاين أهم أسباب انهيار املاملك والدول

 وكـرثة املكـوس عـىل . الظلم والطغيان والنظام االستبدادي الفردي الفئـوي القـومي

وهـو .  وتـفيش الطبقيـة يف املجتمـع.ئاتهوتفيش النظام اإلقطاعي بأسوأ صوره وسي.الرعية

 .ثالث أهم أسباب الزوال والبوار

 واالتجاه األحـادي العسـكري ، والتقوقع املذهبي، الجمود الفكري والفقهي والديني

 .للحضارة العثامنية عىل حساب املناحي الحضارية األخرى
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) ن الخالفـةديـوا( تدخل قناصل وسفارات  الدول األجنبية يف شـؤون البيـت العـايل 

 .ودعم األقليات السيام النرصانية للعبث بوحدة الدولة

 واعـتامد سياسـة التــرتيك والتميـز العـنرصي . طغيان الشعور القومي لدى األتـراك

 .وقمع القوميات والسيام يف البالد العربية

 سيطرة يهود الدومنة واملاسون عىل إدارة الدولة يف الثلث األخـري مـن حيـاة الـدول 

 .امنية والسيام القرن األخريالعث

 تفيش روح الشعوبية والقومية لدى العرب وغريهم كرد فعل عـىل سياسـة التمييـز 

 !.ومحاربتها ومعاونة اإلنكليز عليها ، واالتجاه ملقاومة الخالفة العثامنية. الرتيك

ة والثقافية والفكرية يف الدولـة العثامنيـ، والعسكرية، افتتان نخبة الطبقة السياسية

 وفقدان روح العزة اإلسالمية ، وسعيهم لتقليدها، عامة بالحضارة الغربية

 :وأخريا السبب الخارجي

 .وهو تآمر الدول األوربية وخاصة اإلنكليـز والـروس والفرنسـيني والطليـان وغـريهم

مـن أجـل . وتعاونهم مع اليهود وإرصارهم عىل إسقاط الدولة العثامنية وتحالفهم ضـدها

 وتقطيـع .وتقاسم األوربيني والسيام تلك الـدول الثالثـة إلرثهـا، إىل فلسطنيإيصال اليهود 

  .أوصال العامل اإلسالمي والعريب وابتالعه

 

 

 

 

 

 



517 
 

 

 

 



518 
 

 :استعراض ألحوال دول وماملك العامل العريب واإلسالمي منذ انهيار الخالفة العثامنية

  ) م2004  -هـ 1425م   وإىل  1800 -هـ 1214منذ (

مـن رسد خالصـة التـاريخ ،  تكتمل الفائدة ويتحقق الغرض املقصـودأعتقد أنه حتى

، يقودهـا طالئـع سيس لدعوة مقاومة إسالمية عامليـةاإلسالمي يف مقدمة بحث غرضه التأ

 أن .مدركة لـدروس تاريخهـا، فاهمة ملعطيات واقعها، واعية مستوعبة لعقيدتها الجهادية

ة تـاريخ مـا حـل ببلـدان العـامل العـريب من املفيد أن نختم هذا الفصل التـاريخي بخالصـ

 وهـو مـا يصـطلح عليـه بالتـاريخ الحـديث للعـرب .واإلسالمي بعد انفراط عقـد الخالفـة

 ورغم أن أكرث تلك األحـداث املأسـوية قـد حـل باملسـلمني بعـد انفـراط عقـد .واملسلمني

لرسمي بعـد الخالفة العثامنية وتناهب الغرب األوريب وروسيا لرتكتها وذلك بعد سقوطها ا

 .الحرب العاملية الثانية وخسارتها إىل جانب أملانيا لتلك الحرب

كانـت قـد ،  إال أن تلك األحداث التي تعترب الجولة الثانيـة مـن الحمـالت الصـليبية

ت قبـل ذلـك حيـث قضـمت الـبالد األوربيـة االسـتعامرية مـا اسـتطاعت مـن بلـدان بدأ

إال ، المي وقد بدأ ذلك منـذ القـرن السـادس عرشاملسلمني يف األطراف البعيدة للعامل اإلس

وهـو ، ميالديـة1798أنه ميكن التأريخ لبدايته الجدية منذ حملة نـابليون عـىل مرص سـنة 

 .التاريخ الذي يوافق بدايات الضعف والتقهقر يف الخالفة العثامنية كام رأينا آنفا

ثـم أهـم بـالد ، عريببالد العامل ال، وسأرسد خالصة ذلك التاريخ الحديث عىل قسمني

 ومن آسيا إىل . وسأبدأ بالعامل العريب مسلسال الدول من املرشق إىل املغرب.العامل اإلسالمي

قابلـة للزيـادة هـذه األيـام ! فقد تفتت العامل العـريب إىل اثنتـني وعرشيـن دولـة  .إفريقيا

ولـيس  .!!وتجاوز عدد الدول اإلسالمية خمسا وخمسني دولة ! بحسب برامج جورج بوش 

وإمـنـا لتقـسـيم قـصـعته ـعـىل ماـئـدة ، ـهـذا ـلـدخول مزـيـد ـمـن اـلـدول يف اإلـسـالم ـبـالطبع

 !املستعمرين شذر مذر
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  العامل العريب :أوال

 : العراق- ) 1(

، )م1917 -هــ 1335(وحتى )  م1516 -هـ 922(كان العراق والية عثامنية منذ عام 

اتجهـت ، بعـد تحقيـق الوحـدة األملانيـةف، وتنافست عىل احتالله أملانيا وفرنسـا وإنجلـرتا

و يتضـح ذلـك يف ، أملانيا إىل سياسة التوسع رشقا عـىل حسـاب الدولـة العثامنيـة املنهـارة

 . بغداد–مرشوعها الخاص مبد سكة حديد برلني 

وقد أدركت بريطانيا خطورة النفوذ األملاين فتصدت ملواجهته نظرا لتهديده الوجـود 

 .الربيطاين يف الخليج

ـ ـنة وـمل ـة األوىل ـس ـرب العاملـي ـدلعت الـح ــ 1332(ا اـن ـوات ) م1914 -ـه ـدأت الـق ـب

الربيطانية تتحرك من الهند الحتالل العـراق منتهـزة فرصـة انضـامم الدولـة العثامنيـة إىل 

ونجحت هذه الجيوش يف االسـتيالء عـىل الفـاو والـبرصة وسـيطرت تـدريجيا عـىل ، أملانيا

ـوب الـعـراق ـسـنة  ـداد ) 1917 -ـهــ 1335( ـسـنة  ويف.)م1915ـهــ 1333(جـن احتـلـت بـغ

 .واملوصل وأعلنت بريطانيا نهاية تبعية العراق للدولة العثامنية

تقرر وضـع العـراق تحـت الحاميـة ) م1920 -هـ 1338(سنة ) سان رميو(ويف مؤمتر 

 .الربيطانية

) جمعيـة العهـد(فقد بدأت من قبل أعضـاء ، أما عن تطور الحركة الوطنية العراقية

قدوا اجتامعا بدمشق أعلنـوا فيـه اسـتقالل العـراق واتحـاده مـع سـوريا سياسـيا الذين ع

 .واقتصاديا كام قاموا بتحركات عسكرية عىل الحدود السورية العراقية

التي ) م1920 -هـ 1337(ولبى العراقيون يف الداخل نداء املقاومة وقاموا بثورة سنة 

قبائـل والطوائـف ومل يبـق يف أيـدي امتدت من املوصل إىل الـبرصة وشـارك فيهـا سـائر ال

 .اإلنجليز سوى البرصة وبغداد واملوصل

وكانت بريطانيا قد توجت األمري فيصل بـن الرشيـف حسـني ملكـا عـىل 

 فعمل عـىل تحقيـق االسـتقالل عـن ) م1930 -هـ 1339(العراق وذلك يف عام 
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ها عـىل فحصلت العـراق مبقتضـا) م1932-هـ 1350(طريق املفاوضات وعقدت معاهدة 

 ).م1932 -هـ 1350(بعض املكاسب منها قبول العراق عضوا يف عصبة األمم سنة 

رأت بريطانيا الفرصة ) م1939 -هـ 1375(وعندما قامت الحرب العاملية الثانية سنة 

وذـلـك باـسـتعامل قواـعـد ) م1930 -ـهــ 1348(ـسـانحة لتـسـتفيد ـمـن امتـيـازات معاـهـدة 

لعسكرية مام جعل الوضع بالعراق يزداد توترا إىل أن املواصالت العراقية وبعض القواعد ا

 .بالعراق) م1941 -هـ 1359(انفجر بثورة رشيد عايل الكيالين سنة 

وتفجر الرصاع العسـكري بـني اإلنجليـز والعـراقيني الـذي انتهـى بهـرب رشـيد عـايل 

سـعيد الكيالين خارج العراق كام نجحت بريطانيا يف اسـتاملة األمـري عبـد اإللـه ونـوري ال

 .لتنفيذ مخططاتها يف دعم نفوذها بالعراق

جـرى تشـكيل خمسـة أحـزاب عراقيـة تبنـى بعضـها ) م1944 -هـ 1364(ويف سنة 

 .معارضة السياسة الربيطانية يف العراق لكن استطاعت بريطانيا حلها

بـني العـراق ) حلـف بغـداد(أعلـن قيـام ) م1955إبريل سنة 5 -هـ 8/5/1374(ويف 

فكان ذلك ، إليه بريطانيا وإيران وباكستان والواليات املتحدة األمريكيةوتركيا ثم انضمت 

 .نوعا من عزل العراق وبعض البلدان العربية عن التيار العريب التحرري الذي راج آنذاك

وملواجهة الحلف تشـكلت لجنـة وطنيـة مـن القـوى القوميـة  والشـيوعية تصـدت 

يوليـو سـنة 14 -هـ 10/7/1377(فجري ثورة وانتهت جهودها إىل ت، لقيادة الحركة الوطنية

 . التي أطاحت بالنظام املليك وأعلنت الجمهورية) م1958

 عـىل السـلطة عـرب )حـزب البعـث العـريب االشـرتايك(استوىل ) 1965(سنة 

 وبعـد ثـالث . رئيسـا للعـراق)أحمد حسـن البكـر( ونصب .اإلنقالب يف العراق

 نائب الرئيس البكـر مـن )سنيصدام ح(سنوات متكن رجل حزب البعث النافذ 

  وابتدأ عهده بتصفية كافـة مراكـز القـوى يف .إزاحته بهدوء وتوىل رئاسة العراق
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حتى سيطر مبفرده عىل الحكم كواحـد مـن ، الحزب والدولة بالبطش واإلعدامات الدموية

ب  وقد متيزت فرتة حـز.أقوى رؤساء األنظمة العربية الديكتاتورية وأكرثهم بطشا وجربوتا

 واتبعـت . بتصفية كافة االتجاهات السياسـية األخـرى– كام يف سوريا –البعث يف العراق 

 و قد حارب صدام البعث اإلسـالم واإلسـالميني .نهجا علامنيا إلحاديا يساريا مواليا ملوسكو

ولكن الذي يحسب لصدام ، وبطش بهم وسار بالعراق عىل طريق الكفر والظلم والطغيان

وأسس جيشا قويا كثري العدد موفور ، لة قوية متطورة علميا وتكنولوجياأنه سعى لبناء دو

بـل طمـح ألن ميتلـك القـدرات ، وطور الصناعات العسـكرية والسـيام الصـاروخية، العتاد

 وشهد العراق يف عهده الديكتاتوري الـدموي نهضـة عمرانيـة وازدهـارا اقتصـاديا .النووية

  .عراقمستفيدا من املوارد النفطية الهائلة لل

تبنت إيـران مبـدأ تصـدير ، وبعد الثورة الشيعية الخمينية التي أطاحت بشاه إيران

وحركت القوى الشيعية التي كان صـدام قـد اضـطهدها ، الثورة للدول العربية واإلسالمية

 واسـتغلت أمريكـا الحـال بـني . فبطش صدام بالشيعة ونكل بهم بوحشية.كغريها بقسوة

 يف إشعال حرب رضوس بينهام اتهمت كـل دولـة فيهـا األخـرى الجارتني القويتني ونجحت

 .ودمـرت مـوارد البلـدين) 1987(وإىل ) 1979(بالتسبب يف بدء الحرب التي استمرت من 

 واـسـتغلت أمريـكـا النزـعـة .ولـكـن الـعـراق ـخـرج بتجرـبـة عـسـكرية كـبـرية وـطـور جيـشـه

 فتورط يف .الل الكويتواستدرجته السفرية األمريكية وزينت له احت، التوسعية لدى صدام

 وبذلك بلع صـدام الطعـم الـذي ،1990حرب الخليج الثانية واحتل الكويت بسهولة سنة 

 وهكـذا زحفـت .وضعته له أمريكا ليكون عذرها الواهي للتواجد االستعامري يف املنطقـة

أمريكا مع جيوش حلفائها بنحو مليون جندي لتحرير الكويت وإنقاذ أصدقائها من حكام 

 عـن تـدمري 1991 وأسفرت الحـرب سـنة . كام ادعت وادعى أولئك الحكام الخونةالخليج

ووضـع ، و تركيع حكام الخليج وابتـزاز مخـزونهم املـايل يف بنـوك أمريكـا، الجيش العراقي

 وفرضت أمريكا حصارا ظاملا عىل الشعب العراقي بحجة احتواء .األمريكان قدمهم يف املنطقة

 الحصار الوحيش قتـل أكـرث مـن مليـون ونصـف مـن األطفـال  سنة من 13وعرب ، نظام صدام
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فضال عن الحرب التي قتـل فيهـا ، النعدام الغذاء والدواء عدا ما هلك من الرجال والنساء

وبعـد أن تأكـدت ! ومـدين تحـت القصـف األمـرييك الـوحيش ألف عسكري 300أكرث من 

الربنـامج اليهـودي الصـليبي نفذت الحلقـة الثانيـة مـن ، أمريكا من انهيار العراق ونظامه

واحتلت العراق كامال بشكل مكشوف يف حرب الخليج الثالثة التي أسـمتها حـرب تحريـر 

العراق وذلك بعد أن سهل لها ذلك لفيف من املعارضني العـراقيني الـذين ربـتهم أمريكـا 

وبريطانيا عرب سنوات الحصار وكان يف طليعـتهم القـوى الشـيعية التـي متركـزت يف إيـران 

حيث أوصل صدام الشيعة والقـوى األخـرى ببطشـه إىل االسـتعداد ، باإلضافة لقوى أخرى

 ولـيس هنـا –وتداخلت املسـائل السياسـية املتشـابكة ، للتعاون مع الشيطان لإلطاحة به

 لتكـون بدايـة الربنـامج اإلسـتعامري الكبـري الـذي تجتـاح بـه أمريكـا –محل استقصـائها 

بعـد أن احتلـت أفغانسـتان ، سط برمتـه مـن بوابـة العـراقوحليفتها بريطانيا الرشق األو

وهكذا سقط نظـام . رباطورية جديدة عىل العامل بأرسهوفرضت نفسها كقوة استعامرية إم

 لتتوىل هذه األيام حكومـة عميلـة معينـة . سنة35صدام وحكم البعث الذي استمر زهاء 

،  ألـف جنـدي أمـرييك150من قبل أمريكا حكم العراق الذي يعيث فيه فسادا أكرث مـن 

 . ألف جندي بريطاين عدى جيوش بقية الحلفاء الصليبيني50ونحو 

 :سوريا ) 2(

 ومـع تهلهـل أحـوال الدولـة . سـنة 400بقيت سوريا خاضـعة للحكـم العـثامين نحـو 

العثامنية بدأت بذور العمل التحرك القـومي العـريب  يف سـوريا مـن جـراء دسـائس تالميـذ 

حيث القت أفكـارهم رواجـا نتيجـة سياسـة ، عظمهم من النصارىوم، املسترشقني الصليبيني

 وقد بـدأ . التي اتبعها املاسون الذين استولوا عىل الدولة العثامنية يف أواخر عهدها)الترتيك(

النشاط القومي يف صور جمعيات ثقافية الطابع داخل سوريا وخارجهـا نـذكر منهـا جمعيـة 

وجمعيـة العربيـة الفتـاة ) م1906-هــ 1324(النهضة العربية التي أسست يف دمشق سـنة 

 يف باريس وانتقلت لدمشـق وبقيـت بهـا حتـى سـنة ) م1911 -هـ 1329(التي أسست سنة 
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) م1913-هــ 1331( ثـم عقـد يف بـاريس املـؤمتر العـريب األول سـنة .)م1920 -هـ 1337(

 .والذي مثل اتحادا عربيا ضمن إطار القومية العربية

واسـتجاب لهـم العـرب يف ، اولة األتـراك للتقـرب مـن العـربأعقب هذا املؤمتر مح

 كانتـا )القوميـة العربيـة( و )الترتيك( لكن حركتي .محاولة لصد أخطار املطامع األوروبية

 ومنـذ .ومل يكن من املستطاع التوفيق بني قـوميتني يف نطـاق دولـة واحـدة، متضيان قدما

 وعنـدما قامـت الحـرب العامليـة .نذلك الوقت حدث انفصام بني األمتني وساد سـوء الظـ

؛ وهنا قامت ما يعـرف لت تركيا الحرب إىل جانب أملانيادخ) م1914/هـ1332(األوىل سنة 

حيث قادهـا األمـري حسـني بـن عـيل وايل الحجـاز ضـد ، بالثورة العربية الكربى عىل تركيا

تهـت  وان.  واشـرتك معـه أهـل الشـام.حيث خدعه الربيطـانيون فتحـالف معهـم، األتراك

وانتصار بريطانيا وفرنسا اللتان قسمتا املنطقة فيام ، الحرب العاملية بهزمية أملانيا وحلفائها

 .ووعد بلفور الذي منح فلسطني لليهود،  بيكو–بينهام مبوجب اتفاقية سيكس 

عني املؤمتر السوري العام فيصل بن الحسني ملكـا عـىل ) م1920/ هـ1338(ويف عام 

 صدرت قرارات مؤمتر سـان رميـو الـذي كـان مـن بـني قراراتـه أن ويف نفس السنة. سوريا

ووجهت فرنسـا إنـذارا للملـك فيصـل تطلـب منـه ، توضع سوريا تحت االنتداب الفرنيس

 . ساعة48قبول االنتداب الفرنيس وترسيح الجيش السوري خالل 

اد وقبل انتهاء اإلنذار زحفت القوات الفرنسية إىل دمشق ؛ فأعلن امللك فيصل الجهـ

ـالجيش الـسـوري  ـه والتـقـى الـجـيش الـفـرنيس ـب ؛ و ـهـاج الـشـعب والـتـف ـحـول حكومـت

واملتطوعني بقيادة وزير الـدفاع يوسـف العظمـة يف معركـة ميسـلون البطوليـة يف يونيـو 

ولكنها انتهت بانتصار الجيش الفرنيس ليحتل دمشق ومـن ثـم سـائر ) م1920-هـ 1338(

 .املدن السورية

، ك فيصل دمشق وسيطر الفرنسيون عىل البالد سيطرة كاملةوعىل إثر ذلك غادر املل

، وحلـب، دمشـق: واتبعت فرنسا سياسة طائفة فقسـمت سـوريا إىل أربـع دويـالت هـي

 .ودولة الدروز، ودولة العلويني
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 ويف سـنة .ومل يستسلم السوريون لهـذه التـدابري ؛ فقامـت بعـض حركـات املقاومـة

، نسـيني  ثـم امتـدت الثـورة إىل حـامة ودمشـقثار الـدروز عـىل الفر) م1925/هـ 1343(

 .وانترص الثوار يف عدة معارك لكن الفرنسيني قمعوها بوحشية

وأمام ضغوط الثوار وافقت فرنسا عىل تشكيل حكومة وطنية بدمشق حاولـت عـن 

، طريق املفاوضات عقد معاهدة تنص عىل تكـوين جـيش وطنـي وإصـدار دسـتور للـبالد

 ).م1930/هـ 1348(ىل حل الحكومة سنة لكن املقيم الفرنيس عمل ع

 ثـم اعرتفـت .)م1936/هــ 1354(شكلت فرنسا  حكومة عقدت معها معاهدة سنة 

 .فرنسا مبنح سوريا استقالل مرشوطا

أعـادت فرنسـا الحكـم ) م1939/هــ 1357(وملا قامت الحرب العاملية الثانيـة سـنة 

تنافس الربيطاين الفرنيس إىل إجبار وأدى استمرار املقاومة الوطنية وال، العسكري يف سوريا

 .مع بقاء قواتها فيها). م1941/هـ 1359(فرنسا عىل منح سوريا االستقالل سنة 

ـم انتـخـاب ) م1943/ـهــ 1361( ويف ـسـنة  ـة )ـشـكري الـقـوتيل(ـت  رئيـسـا للجمهورـي

) م1946/هــ1365(السورية املستقلة ثم اضطرت فرنسا إىل سحب قوتها من سوريا سـنة 

 .يرها واستقاللهاليكتمل تحر

بعد اإلستقالل قامت يف سوريا سلسلة من االنقالبات العسكرية مبؤامرات وتخطيط 

 قامت الوحدة بـني مرص وسـوريا 1958 ويف سنة .ودعم من السفارة األمريكية يف دمشق

بـانقالب عسـكري بعـد ثـالث ، ثم انفصـلت سـوريا عـن مرص، يف عهد جامل عبد النارص

 8 ليقوم بانقالب )حزب البعث العريب االشرتايك(م جاء الدور عىل ث! سنوات عىل الوحدة 

فكـانوا مـن النصـارى ،  وكان جل قيادات الحزب من الطوائف غـري اإلسـالمية.1963آذار 

 وقد أعلن البعثييون الكفر واإللحاد وحرب اإلسالم ،..والدروز واإلسامعيلية و النصريية

لطة وبطـشـوا ـبـالقوى السياـسـية اإلـسـالمية ـكـام انـفـردوا بالـسـ، خـفـاء وال موارـبـة ـبـال

 وقـام ، وأعـدم بعضـهم بعضـا،  ثم انقسموا عىل بعضـهم.والقومية واليسارية األخرى
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ليـزداد نفـوذ النصـريية ،  ذي األصل السـني)أمني الحافظ( عىل الرئيس 1965انقالب سنة 

ع إرسائيل  خرست سوريا ومرص الحرب م1967 حزيران من سنة 5 ويف .والدروز يف الحكم

حيث تـوىل وزيـر ، واحتلت إرسائيل مرتفعات الجوالن من غري قتال، وهزمتا هزمية منكرة

 بيع الجوالن إلرسائيـل واشـتهرت قصـة الفضـيحة دوليـا )حافظ األسد(دفاع سوريا آنذاك 

 ومن ثم كوفئ حافظ األسد و النصريية بتسليمهم مقاليد الحكم يف سوريا بدعم .وإقليميا

وهـو مـا سـمي ،  وكان ذلك بعد آخر االنقالبـات يف سـوريا.عاملية والصهيونيةمن القوى ال

 !يقصدون تصحيح مسار حزب البعث ، بالحركة التصحيحية

 .ومنذ ذلك الوقت تحكم الطائفة النصريية سوريا حكام طائفيا استبداديا

 حكام عسـكريا اسـتخباراتيا  بقبضـة ).1998 -1970(حكم حافظ أسد سوريا خالل 

وضـعف ، وبطش بكل همسة معارضة لحكمـه مـن أي هويـة سياسـية كانـت، ديدمن ح

من سـكان % 80نفوذ البعثيني املرتدين املنحدرين من أصول الطائفة السنية التي تشكل 

كام دب الفسـاد ،  وسارت البالد يف دروب الكفر واإللحاد والعلمنة بوترية متسارعة.سوريا

 وذاق الشـعب ،واإلدارية والقضائية واالقتصـادية والرشوة يف كافة مفاصل الحياة السيايس

 !فيها ألوان العذاب 

قامت يف سوريا ثورة إسالمية مسلحة عىل نظام حافظ أسد بقيادة الشـيخ مـروان 

 والقـت انتشـارا يف صـفوف املسـلمني .)1983(إىل ) 1973(وامتدت أحداثها من ، حديد

، ان اإلسالميني والسيام بالجهـادينيولكن النظام بطش بالشعب بقسوة وبكافة ألو، السنة

 حتـى دوهمـت املسـاجد ، عدوانه لكل ما ميت لإلسالم بصلةوامتد، وباإلخوان املسلمني

 بلغـت الثـورة أوجهـا وتركـزت يف 1982 ويف فربايـر ،..وقتل املصـلون، ومزقت املصاحف

قتـل أكـرث ائرات وفقام النظام النصريي البعثي بدك املدينة باملـدافع والطـ، مدينة حامة

 و .وسـط صـمت إعالمـي دويل مريـب عجيـب!  يومـا 14خـالل )  ألف مسـلم50(من 

  وأعـدم يف السـجون أكـرث 1979تابعت الحكومة االعتقاالت التي كانت قد اشتدت منـذ 
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 .دفـن أصـحابها يف مقـابر جامعيـة!  ألف مسلم يف حمالت إعدام ومجازر منظمة 25من 

 .وانتهت الثورة

ورتـب ذلـك مـع ، تولية ابنه باسـل لخالفتـه يف رئاسـة الجمهوريـةأراد حافظ األسد 

ولكن باسل هلـك فجـأة يف حادثـة سـيارة ،  ويف طليعتها إرسائيل،ى اإلقليميةأمريكا والقو

وحرضت وزيـرة خارجيـة ، فرتب استخالف ابنه بشار عىل عجل مع نفس القـوى، كام قيل

فت عـىل تصـويت الربملـان السـوري  إىل دمشق وأرش)أولربيت(اليهودية الشمطاء ، أمريكا

 وعىل نقل والية العهد لبشار الـذي مـازال . دقيقة40عىل تعديل الدستور باإلجامع خالل 

 .يحكم سوريا عرب أجهزة اإلستخبارات التي أسسها أبوه إىل اليوم

 :لبنان ) 3(

وملـا تقاسـمت بريطانيـا ، كانت لبنان جزءا من بالد الشام التي كانت والية عثامنيـة

ولكـن ، خرجت لبنان يف حصة فرنسا باعتبارهـا جـزءا مـن سـوريا، نسا الرشق األوسطوفر

أرادت فرنسـا االعـتامد ، فرنسا أعطت لبنان وضعا خاصا لوجود طائفة مسيحية كبرية فيه

كانـت لبنـان ،  وملـا قسـمت فرنسـا سـوريا إىل عـدة دويـالت.عليها يف نفوذها يف املنطقة

) سان رميـو( تحت االنتداب الفرنيس تطبيقا ملعاهدة فوضعت لبنان، إحدى لك الدويالت

صـدر ) 1920/هـ1338(ويف أغسطس سنة ، وبدأ الجرنال غورو إعادة تقسيم سوريا ولبنان

ثم اقتطعت فرنسا أجزاء مـن ، كام أعلن استقاللها عن سوريا، قرار بإعالن قيام دولة لبنان

علـام أن هـذا !!).دولـة لبنـان الكبـري( األقاليم املجاورة إلقليم لبنان وألحقتها بـه وأسـمته

 !)آلف كم مربع فقط 10(بلغت مساحته بعد ما ألحق به !! )ُّالبنان الكبري(

وعمدوا إىل متزيق شمل املواطنني والـدس بيـنهم ، ثم قام الفرنسيون باستغالل لبنان

ثـورات لكن بعض اللبنانيني مل يستكينوا لفرنسا فقامت بعـض ال، لتمكني أقدامهم يف البالد

ثـورة جبـل عامـل التـي ) م1920/هـ1338(من حني آلخر ؛ ومن أشهرها ما حصل يف سنة 

 .ولكن الفرنسيني اعتمدوا عىل والء النصارى املوارنة لبسط نفوذهم. أخمدها الفرنسيون
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) م1925/هــ1343(ام ثم توالت الثورات وتالقت مع ثورات سوريا خاصة يف ثورة عـ

رنسيون بعد ذلك لبنـان حكـام مبـارشا  وإن أوجـدوا مجلسـا ثم حكم الف. يف جبل الدروز

وتـم انتخـاب رئـيس . حيـث أعطـوا الـبالد دسـتورا) م1926/هـ1344( حتى عام –متثيليا 

 ). م1932/هـ1350(َّللجمهورية اللبنانية هو شارل دباس الذي بقى حتى وفاته سنة 

يدا ثم تبعه عـام تم تعيني حبيب باشا السعد رئيسا جد) م1933/هـ1351(ويف سنة 

تم االتفاق بني فرنسا واللبنـانيني عـىل أن ) م1937/هـ1355(ويف سنة . إميل أده) م1936(

 .مارونيا ورئيس الوزراء مسلام سنيا، يكون رئيس الجمهورية

وعندما قامت الحرب العاملية الثانية عبثـت السـلطات الفرنسـية بالنظـام السـيايس 

 .تشار الفساد يف البالدوعملت عىل ان، واإلداري يف لبنان

تقدم الشيخ محمـد توفيـق خالـد مفتـي املسـلمني إىل ) م1936/هـ1354(ويف سنة 

املفوض السامي بعدة مطالب لتحقيق اإلستقالل الشامل واالعرتاف بسيادة لبنان ووحدته 

بينام تقدم بطرس عويضة زعيم الطائفة املارونية مبطالـب تهـدف إىل تحقيـق ، مع سوريا

 .ووضع دستور للبالد، وتوطيد العالقات مع سوريا،  والسيادةاالستقالل

: تشكلت حكومة متثل الطوائف الرئيسية يف لبنان وهي) م1943/هـ1361(ويف سنة 

 معربة يف ذلـك )والدروز، والروم الكاثوليك، والروم األرثوذكس، والشيعة، والسنة، املوارنة(

ثم أعطت فرنسـا ). بشارة الخوري(ة عن شكل من الوحدة الوطنية وكان رئيس الجمهوري

وتـم جـالء القـوات الفرنسـية عـن لبنـان سـنة ) م1945/هــ1364(لبنان االسـتقالل سـنة 

 ).م1946/هـ1365(

ـان اإلـصـطناعية  ـة لبـن  وانفـجـرت ،!اـسـتمر االـضـطراب الـطـائفي يف دويـل

الحرب األهلية بني املوارنة والطوائف اإلسالمية وامللحقة باإلسـالمية والقوميـة 

  بـني تحـالف النصـارى 1975 وسكنت األحداث لتنفجر ثانية سنة .1958سنة 
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والقوى القومية واإلسالمية والفلسطينيني املقيمـني يف ، املوارنة املدعومة من إرسائيل علنيا

ونفـذ الجـيش ، ودخـل النظـام النصـريي بإجـازة أمريكيـة يف الحـرب بـني األطـراف، لبنان

اإلرسائييل مذبحة مخيم تل الزعرت الفلسـطيني وقتـل زهـاء السوري بالتعاون مع الطريان 

ـثـم أـحـدث النصـريية  مذبـحـة أـخـرى يف املـسـلمني يف !  ألـف نـسـمة يف تـلـك املذبحـة 50

ومنت قوة الطائفة الشيعية و النصريية اللبنانية خـالل تلـك الحـرب ، طرابلس شامل لبنان

هلك زهاء مأيت ألف من مختلف ودمرت الحرب األهلية لبنان و.. .بدعم من سوريا وإيران

شـارون آنـذاك واحتلـت  ثم تدخلت إرسائيل علنيـا و زحفـت جيوشـها برئاسـة ،الطوائف

 وخاصـة فـيام عـرف مبـذابح 1982ونفذت مجازر مهولة ىف الفلسطينيني يف سـنة ! بريوت

 . وأجربت املنظامت الفلسطينية عىل الرحيل من لبنان.صربا و شاتيال

أطلق فيه يد سـوريا ، لعربية يف الطائف وأرىس دعائم اتفاق هشثم عقد مؤمتر القمة ا

تغـري الربنـامج األمـرييك ،  واآلن وبعـد احـتالل العـراق،..يف لبنان بإجـازة أمريكيـة إرسائيليـة

، لتطالب سـوريا برفـع يـدها عـن لبنـان، الصهيوين حيث تعيد أمريكا ترتيب خريطة املنطقة

وارنة سـيلعبون دورا جديـدا يف برنـامج بـوش إلعـادة حيث يبدوا أن الطوائف وعىل رأسها امل

 .تقسيم ما قسمته سيكس بيكو ورسمها من جديد وإعادة تقسيمها وتركيبها تحت املجهر

 :فلسطني ) 4(

لفلسطني منزلة كربى عند املسلمني نظرا لوجـود بيـت املقـدس ثـاين الحـرمني وأوىل 

 أن تكـون فلسـطني ضـمن وقد اتفق الرشيف حسني بن عيل مـع بريطانيـا عـىل، القبلتني

لكـن بريطانيـا كانـت ، الدولة العربية الكربى التي وعدوه بها قبل الحـرب العامليـة األوىل

تريد ضـمها إىل إمرباطوريتهـا إلعطائهـا لليهـود مبوجـب  وعـد بلفـور سـنة الصـادر سـنة 

والذي تعهدت فيه بريطانيا بتبنـي قـرار املـؤمتر الصـهيوين األول سـنة ) م1917/هـ1335(

 .بأن تكون فلسطني وطنا قوميا لليهود) م1897/هـ1314(

 وتـم – ومـنهم بريطانيـا –انتهت الحرب العامليـة األوىل بانتصـار الحلفـاء 

  يف مؤمتر سـان .)م1920/هـ1338(وضع فلسطني تحت االنتداب الربيطاين سنة 
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صـهاينة  وتنكـرت بريطانيـا لوعودهـا للعـرب باالسـتقالل بيـنام التزمـت بوعـدها لل.رميو

 /هــ1367 (–) م1920/هــ1338( وخالل فـرتة االنتـداب مـن .بالوطن لليهود يف فلسطني

وفتحت أبواب فلسـطني السـتقبال ، مكنت بريطانيا الصهاينة من امتالك األرايض) م1948

 ألف نسـمة  مـن السـكان اليهـود 15فرفعت عدد اليهود األصليني الذي كان ، يهود العامل

وسـمحت ، وجعلت اللغـة العربيـة لغـة رسـمية.1948الف قبل سنة إىل مئات اآل،األصليني

 .بينام اتبعت خطة من شأنها التضييق عىل العرب، لهم بتكوين فرق عسكرية

) 1920/هــ1338(خالل تلك الفرتة قامت ثـورات شـعبية فلسـطينية وأبرزهـا ثـورات 

 أبرز القـادة فكان الحاج أمني الحسيني مفتي القدس) م1936/هـ1354) (م1929/هـ1347(

: وكنوع من التهدئة طرحت بريطانيا مرشوع تقسيم فلسـطني لـثالث منـاطق، يف تلك الفرتة

 .رفض الفلسطينيون هذا التقسيم واندلعت الثورات من جديد. وبريطانية، وعربية، يهودية

التي قادها الشهيد عز الدين القسام أشـدها ولكـن ) م1937/هـ1355(وكانت ثورة 

ها بتوسط من بعض زعامء العرب والسيام األمـري فيصـل بـن عبـد العزيـز بريطانيا أجهضت

 وبعـد .للـتخيل عـن الفكـرة) م1937/هــ1356(واضطرت بريطانيا عام !. ملك السعودية 

وبـرزت الواليـات ، الحرب العاملية الثانية تراجعت بريطانيا إىل دولـة مـن الدرجـة الثانيـة

ألعـظـم يف الـعـامل ؛ و رـكـز اليـهـود جـهـودهم املتـحـدة األمريكـيـة لتـصـبح إـحـدى الـقـوتني ا

 وأثـبـت اـلـرئيس األـمـرييك تروـمـان للـصـهيونية  أن الوالـيـات .الـسـتاملة الوالـيـات املتـحـدة

 100املتحدة حليف أفضل حني مارس ضغطا عىل بريطانيا كانت نتيجته السامح بـدخول 

لقضـية و ألف يهودي إىل فلسطني وهي العملية التي جعلـت بريطانيـا تعجـل بتـدويل ا

 .)م1947(بتحويلها إىل األمم املتحدة عام 

وأوصت اللجنة الخاصة لألمم املتحدة بشأن فلسـطني بقسـيمها إىل دولتـني 

 ويل القدس وجرى التصـويت عـىل ذلـكإحداهام عربية واألخرى يهودية مع تد

وانسحبت بريطانيا من فلسطني بعـد ) م1948(وقامت بذلك دولة إرسائيل  عام 

 وبعـد أن مكنـتهم مـن ، صهاينة كل مقومات الدولة إداريا وعسكرياأن سلمت ال
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، السيطرة عىل مساحات من أرض تزيد عىل املساحات التي حددها تقسيم األمم املتحـدة

ـجـرى إـعـالن قـيـام دوـلـة إرسائـيـل وواـصـلت ) م1948ـمـايو ـسـنة 15) (ـهــ7/7/1367(ويف 

 .طق التي يسكنها العرباملنظامت الصهيونية غاراتها للتوسع عىل حساب املنا

التـي ) م1948/هـ1367(أدى إىل ذلك القيام الحرب األوىل بني العرب وإرسائيل سنة 

انتهت بهزمية الجيوش العربية بفعل خيانات الرؤسـاء وامللـوك العـرب والسـيام يف الـدول 

واسـتوىل اليهـود عـىل مزيـد مـن األرايض . يام دولـة إرسائيـلوتأكد ق.املجاورة والسعودية

حيث مل يبق من فلسطني سوى الضفة الغربية التي وضعت تحت الحكم األردين  وقطاع ب

كـان اعتـداء إرسائيـل ) م1956/هــ1375(ويف  سنة . غزة الذي وضع تحت الحكم املرصي

عىل غزة وسيناء بالتواطؤ مع إنجلرتا وفرنسـا الـذي انتهـى بتوسـيع دولـة إرسائيـل وضـم 

 .عة ضد عرب فلسطنيٍأراض جديدة إليها بعد مذابح شني

التـي ) منظمـة التحريـر الفلسـطينية(كـان إعـالن قيـام ) م1963/هـ1382(ويف عام 

أسست جيشا فلسطينيا نجـح يف إلحـاق بعـض الخسـائر بإرسائيـل يف الـداخل ويف خـارج 

اـنـدلعت الـحـرب ـبـني الـعـرب ) م1967/ـهــ1386( ويف ـعـام .ـحـدودها ـمـع لبـنـان واألردن

رس عىل أثرها العرب الجوالن والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه وإرسائيل للمرة الثانية وخ

واخـرتاق اإلسـتخبارات ، نتيجة خيانـة النظـام السـوري. جزيرة سيناء التي احتلتها إرسائيل

 .!.اإلرسائيلية لقيادات جيش عبد النارص من الزناة املاجنني

بية عىل قامت حرب أكتوبر حيث انترصت الجيوش العر) م1973/هـ1392(ويف عام 

لكنها مل تستطيع تحريـر تلـك املنـاطق املحتلـة نظـرا لتـدخل الواليـات املتحـدة ، إرسائيل

وتكـرار النظـام ، ووقوفها إىل جانب إرسائيل ولخيانة الرئيس السادات الذي أوقف الهجوم

 . .السوري لخياناته املألوفة

ي عىل كونهـا املثـل الرشعـ، وبعد أن تحصلت منظمة التحرير الفلسطينية

بـدأت بسلسـلة مفاوضـات رسيـة وعلنيـة مـع ، والوحيد للقضـية الفلسـطينية

  مـن أجـل إنهـاء .وإرشاف دويل، إرسائيل  برعاية من األنظمـة العربيـة الخائنـة
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وقد بدأ ذلك مـن اتفاقيـات كامـب ديفـد  بـني مرص وإرسائيـل . الرصاع العريب اإلرسائييل

حصلت قفـزة استسـالمية يف مـؤمتر مدريـد ثم  ،1980والفلسطينيني برعاية أمريكية سنة 

ثم تتابعت املـؤمترات ، والذي تبعه اتفاقيات أوسلو بني املنظمة وإلرسائيل) 1991(للسالم 

ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي التـي ، بإرشاف أمرييك وتعاون من األنظمة العربية..واملؤامرات

خارطـة ( سـمي بــ إىل أن تـوىل بـوش وضـع مـا. )ذات الشـعوب اإلسـالمية(تضم الـدول 

وإلقامـة دولـة شـكلية للفلسـطينيني يف ، 2002 لتسوية القضية الفلسطينية سـنة )الطريق

ولـكـن إرسائـيـل مازاـلـت ـتـتملص وتـتـابع مسلـسـل القـتـل واملـجـازر يف 2005غـضـون ـسـنة 

 فيام يبدو مخططا مكشوفا لتهجري .وأمريكا مازالت تزداد علنية يف انحيازها ،الفلسطينيني

 .وهدم املسجد األقىص وإقامة الهيكل املزعوم عىل أنقاضه، الفلسطينينيما تبقى من 

 وانتقلـت للعمـل 2000وقد انفجـرت اإلنتفاضـة الفلسـطينية ضـد اليهـود يف سـنة 

املسلح وبرزت املنظامت الجهادية اإلسالمية لتمأل فراغ الساحة بعد انكشاف إفالس الخط 

 وتشهد هذه األيـام صـدامات .وعجزه، سلمنياليساري القومي العلامين وخيانته لقضية امل

فيام تتـابع السـلطة الفلسـطينية بعـد هـالك ، عنيفة بني قوى الجهاد الفلسطينية واليهود

 املرشـح )أبـو مـازن(عرفات تعفنها و تفسخاتها بقيادة الخونة من أمثـال محمـود عبـاس 

 .إلطالق رصاصة الرحمة عىل قضية فلسطني هذه األيام

 :األردن ) 5(

 ولكنها بـدأت تاريخهـا كدولـة .ردن جزءا من والية الشام عرب التاريخ اإلسالميكانت األ

 مبوجب اتفاقيـة سـيكس بيكـو التـي جعلتهـا يف حصـة )م1921/هـ1339(مستقلة  منذ عام 

 فرسمت حدوده عىل الرقعة الجغرافية املمتدة رشق نهـر األردن مـا بـني السـعودية .اإلنكليز

 ووفـق اتفاقيـة ،ردن مترصفية تتبع سـوريا يف الـعرص العـثامين وقد كانت األ.والعراق وسوريا

 ثم قررت بريطانيا فصل رشق ، سان رميو وضع رشق األردن وفلسطني تحت االنتداب الربيطاين
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 بـن الرشيـف حسـني عـىل أن يكـون الـلــهوعينوا عليها األمـري عبـد ، األردن عن فلسطني

 .وب بريطاين يقيم يف عامنبرأي مند ! )مستنريا(حكمه مستقال إداريا و

 بريطانيـة اعرتفـت بريطانيـا –عقدت معاهدة أردنيـة ) م1927/هـ 1346(ويف سنة 

ـثـم ـعـدلت ـسـنة ، وتـكـون حـكـم فيـهـا مـلـيك مطـلـق، فيـهـا باـسـتقالل رشق األردن ـشـكليا

  وخـالل .بحيث حصلت اململكة عـىل قـدر مـن السـيادة واالسـتقالل) م1933/هـ 1352(

وشاركت القوات الحربيـة األردنيـة ، نية وقف األردن إىل جانب الحلفاءالحرب العاملية الثا

و تـم ) م1946/هــ1365( يف .يف املجهود الحريب  ثم أعلنت  بريطانيا إنهاء انتدابها لألردن

 . ملكا دستوريا عىل البالدالـلـهوبويع األمري عبد ، )اململكة األردنية الهاشمية(إعالن قيام 

 الـلــهانفجرت الحرب بني العرب واليهود وكان امللك عبد ) م1948/هـ1368(يف عام 

 كـان القائـد )غلـوب باشـا(ولكن الضـابط اإلنكليـزي ! هو القائد األعىل للجيوش العربية 

وقيـام ، ء اليهود عىل قسم مـن األرايضوهكذا انتهت الحرب بالنكبة واستيال..! .!!!الفعيل 

 ضـم الضـفة الغربيـة مـن الـلــهمللـك عبـد أعلـن ا) م1950/هــ1369( ويف عـام .إرسائيل

 .فلسطني إىل األردن وذلك بعد قيام دولة إرسائيل

 وتبعه ابنه امللك طالل الذي قام يف الـلـهقتل امللك عبد ) م1951/هـ1370(ويف عام 

ولكـنهم أعلنـوا اختاللـه . بوضـع دسـتور يسـاير الواقـع الجديـد) م1952/هــ1371(سنة 

  .ابنه امللك حسني بن طالل) م1953/هـ1372(وخلفه يف سنة ، العقيل

، وعميال خائنا مـاهرا، وكان داهية محنكا! سنة 46استمر حسني يف الحكم ألكرث من 

أجاد اللعب عىل متناقضات املنطقة وعرف مبامألته لإلنكليز الذين صـنعوا العـرش األردين 

لقدمـيـة ـجـدا ـبـاليهود  ـكـام أن اتـصـاالته ا.ـثـم لألمريـكـان اـلـذين ورـثـوا النـفـوذ يف املنطـقـة

 وقـد تـوىل كشـفها بنفسـه وأعلـن قـدمها وأنهـا تعـود أليـام .الصهاينة كانت شبه معلنـة

 ! صداقته  مع بنغوريون مؤسس إرسائيل 
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فـهـي بـلـد ـصـحراوي قلـيـل اـملـوارد وتعتـمـد يف ، تتمـتـع األردن باقتـصـاد ـضـحل ـجـدا

 السـكان مـن الفلسـطينيني  ويتكون ثلثـي.استمراريتها عىل املساعدات اإلقليمية والدولية

،  ولذلك فالتوازن السيايس الداخيل فيها حـرج.املهجرين إبان الحروب املتتالية يف فلسطني

 حيـث وقـع القتـال بـني الفلسـطينيني والنظـام األردين وراح 1970وقد فقد توازنـه سـنة 

وأخرجـت املـنظامت الفلسـطينية مـن األردن ! ضحيته أكرث من عرشين ألـف فلسـطيني 

  .1982حيث أخرجت كام رأينا بعد الحرب األهلية املجازر سنة ، تقر معظمها يف لبنانليس

وقع الحسني معاهدة صلح مع إرسائيل أقام عالقات دبلوماسية معها ورفرف العلـم 

 !اإلرسائييل يف سامء عامن جهارا نهارا فوق رؤوس شعبها ذي األغلبية الفلسطينية 

 وتولت أمريكـا تغيـري –عىل ما أذكر -1998 سنة هلك الحسني إثر إصابته بالرسطان

 الـلــهامللـك عبـد (وولـت ابنـه ، فأبعدت أخاه وويل عهده لـعرشات السـنني، والية العهد

 فتوـطـدت عالقاـتـه . ليـتـابع سياـسـة أبـيـه. اـلـذي قىض معـظـم حياـتـه يف بريطانـيـا)الـحـايل

ومـة األردن ألمريكـا قـدمت حك،  وعندما غزت أمريكا العـراق واحتلتـه.وزياراته إلرسائيل

 بعـد .وتحركت القوات األمريكية من األرايض واألجواء األردنيـة، خدمات لوجيستية هامة

  وترتـكـز اـلـربامج األمريكـيـة اإلرسائيلـيـة الـيـوم يف .مـنـاورات مـشـرتكة ـمـع الـجـيش األردين

ظـام عـىل مـا يقدمـه الن.. انطالقتها الشاملة يف املنطقة اليـوم إقتصـاديا وثقافيـا وسياسـيا

  .األردين من خدمات خيانية جليلة لألعداء

  ):!!السعودية ( املسامة بـ .بالد الحرمني ) 6(

اليـوم مكونـة مـن ) السـعودية(خالل املرحلة العثامنية كانت البالد املعروفة باسـم 

والحجاز التـي حكمهـا ، ومل تخضع عمليا للحكم العثامين،  أهمها نجد.أجزاء شبه مستقلة

 والشـامل املتـاخم للشـام .ها العثامنيني وكانوا تحت حاميتهم ورعايتهماألرشاف وتبعوا في

  .وكان يخضع لحكم آل الرشيد بتوكيل من العثامنيني أيضا، والعراق
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 :وقد مر قيام الدولة السعودية الحالية منذ القرن الثامن عرش امليالدي بثالثة أدوار

 :الدولة السعودية األوىل: الدور األول

وهي السنة التـي هـاجر فيهـا الداعيـة الشـيخ ) م1744 - هـ 1157(ة ويبدأ من سن

محمـد ( إىل بلدة الدرعية وعقد االتفاق بينه وبني أمريها اإلمـام )محمد بن عبد الوهاب(

 ويعترب األمري اإلمام سعود بن محمد بن .بن سعود عىل النرصة والتعاون عىل نرش الدعوة

ـرن  ـع) م1765-م1725(مـق ـة الـس ـدعوة .ودية األوىلمؤـسـس الدوـل ـترش ـصـدى اـل ـم  اـن  ـث

 .الوهابية يف أنحاء الجزيرة

فبويع عىل اإلمامـة ابنـه األمـري ) م1765/هـ1178(تويف األمري محمد بن سعود سنة 

 فوسع دولتهم ووصل يف الجنوب إىل وادي الدوارس ويف الشامل إىل ،عبد العزيز ابن محمد

ـهــ 1228( وـقـد اغتـيـل اإلـمـام عـبـد العزـيـز ـبـن محـمـد ـسـنة ، الـسـاموة يف رشق الـعـراق

فـتمكن سـنة ، وكان قد عني ابنه سعودا خلفا له فبايع الناس سعود عىل اإلمامة) م1813/

 .من فتح مكة والقضاء عىل نفوذ األرشاف يف الحجاز) م1813/هـ1228(

املتزايـد ثـم إن النشـاط ، ومل ترض الدولة العثامنية عن ضياع سلطانها عـىل الحجـاز

وبعد أن اسـتنجد الرشيـف ، للحركة السلفية يف نواحي العراق زاد من مخاوف العثامنيني

 )محـمـد ـعـىل باـشـا(غاـلـب ـبـالعثامنيني كـلـف الـسـلطان محـمـود الـثـاين وإلـيـه ـعـىل مرص

 .باستعادة الحجاز فاستوىل عىل مكة والطائف

 :الحملة املرصية الثانية

واستطاع متكني سلطانه يف ) م1813/هـ1228( سنة ثم خرج محمد عىل بنفسه إىل الحجاز 

 ويف تلك األثناء تويف اإلمام سـعود بـن عبـد العزيـز .مكة واملدينة والطائف ودخل تهامة وعسري

ثم أعد محمـد عـيل حملـة قويـة جديـدة جعـل ) م1814/هـ1230( سنة الـلـهوخلفه ابنه عبد 

ستوىل عىل الدرعية عاصـمة السـعوديني بعـد عليها ابنه إبراهيم باشا فتقدم إبراهيم باشا نحو وا

  إىل مرص مع من بقي من الـلـهووقع الصلح بينهام وذهب اإلمام عبد ، حصار طويل وقتال مرير
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أنصاره لتوقيع الصلح مع محمد عيل واستطاعت قـوات محمـد عـىل أن متـد نفوذهـا إىل 

 .منطقة القطيف

 سـنة الـلــه باستسـالم اإلمـام عبـد وينتهي الدور األول أو الدولـة السـعودية األوىل

 ).م1818(

 :الدور الثاين أو الدولة السعودية الثانية

 ثـم بويـع إمامـا ،يبدأ عندما استطاع األمري مشاري بن سعود الكبري الهرب من مرص

 بن محمد بن سعود الـلـهوأقام تريك بن عبد ، )م1820/م1819) (هـ1236/هـ1235(سنة 

 أمريا عىل الريـاض ثـم خلـف األمـري تـريك – عند تسليم الدرعية والذي كان قد الذ بالفرار

واستمر يف كفاحه مع منافيس بيته مـن ) م1834/هـ1250(ابنه األمري فيصل بن تريك سنة 

 .ومع املرصيني من ناحية أخرى، ناحية

وكان اإلمام فيصل بن تريك قد أعطى إمـارة حائـل ألحـد رجالـه الـذين سـاعدوه يف 

 بن الرشيد الذي سيكون مؤسسا إلمارة بيـت الـلـهوهو عبد ،  والده تريكالقضاء عىل قاتل

األول يبدأ بتوليه اإلمارة بعد مقتل والـده : ويقسم عهد فيصل بن تريك إىل دورين. الرشيد

وينتهي بتسليم فيصـل لخورشـيد باشـا ، وهو دور الفنت و االضطرابات) م1834/هـ1250(

 حيـث أخـذه إىل مرص ووىل – سـنني مـن املقاومـة وايل مرص عىل نجد والحجاز بعد تسع

وعـدوه ،  فنفر منـه أهـل نجـد.مكانه عمه خالد ابن سعود جاء يحكم نجدا حكام عرصيا

 ثم تـوىل اإلمـارة بعـده عبـد ، ثم أجمعوا عىل خلعه فخلعوه بعد أن قاوموا سنتني،أجنبيا

ولكـن حكمـه مل ) م1842/هــ1257( بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود سـنة الـلـه

يدم فقد كان محمد عيل قد أطلق رساح اإلمام فيصـل بـن تـريك فبايعـه أهـل نجـد سـنة 

و استمر يف الدور الثاين أربعا وعرشون سنة فبسط سيادته عىل الشطر ) م1843/هـ1259(

األكرب يف شبه الجزيرة فدانت لـه األحسـاء و القطيـف ووادي الـدوارس وعسـري و الجبيـل و 

ينتهي الدور السعودي الثاين أو الدولـة السـعودية ) م1865/هـ1282(وفاته سنة  وب.القصيم

 وكانـت الدولـة العثامنيـة قـد أنهكـت أهـل ، الثانية حيث تنازع أبناء فيصل بن تريك امللـك
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،  ومحمـد أبنـاء فيصـلالـلــه و استمر الخالف بـني سـعود وعبـد .نجد بحمالتها املتعددة

تويف اإلمام بن فيصـل وتـوىل اإلمامـة بعـده أخـوه عبـد ) م1874/هـ1291(ولكن يف سنة 

 ولكـن الـلــهوبايع أخاه عبد ،  ويصالحهالـلـهواستطاع أن يعيد أخاه الكبري عبد ، الرحمن

 . وكان آل رشيد إىل ذالك الحني يف طاعة آل سعود.أبناء سعود انشقوا عن العائلة

تي أدت إىل اسـتيالء ابـن حدثت وقعة الحامدة وال) م1881/هـ1299(ولكن يف سنة 

 وأخيه عبد الرحمن سـجينني إىل حائـل مـع عرشة الـلـهرشيد عىل نجد وأخذه لإلمام عبد 

وأقام سامل بن السبهان أمـريا عـىل الريـاض والـذي قـام بقتـل أبنـاء ، آخرين من آل سعود

 . وأجىل أهلهم إىل حائلالـلـهسعود محمد وسعدا وعبد 

 ؛ فأذن لـه وأخيـه عبـد الـرحمن الـلـهاإلمام عبد  مرض )م1889/هـ1308(ويف سنة 

وبويـع أخـوه عبـد ،  مـات يف نفـس السـنةالـلـهبأن يعودا إىل الرياض ؛ ولكن اإلمام عبد 

فـأخرج عبـد الـرحمن حرميـه وأوالده ، ثم استوىل ابن الرشيد عـىل نجـد.الرحمن باإلمامة

حيث بقوا فيها إىل أن فـتح ابنـه فارتحلوا منها إىل األحساء ثم إىل قطر وأخريا إىل الكويت 

 .عبد العزيز الرياض وأقام الدولة السعودية الثالثة

 : الدولة السعودية الثالثة-الدور الثالث

وكانـت أطامعهـا متتـد ، كانت بريطانيا قد بسطت سـلطانها يف الكويـت كـام سـيأيت

نة بالد الحرمني يف ولكنها مبعرفتها الواقعية ملكا، للسيطرة عىل جزيرة العرب وبالد الحرمني

عمـدت إىل احتاللهـا بصـورة غـري ، ونفرتهم من وجود قوات أجنبية فيها، نفوس املسلمني

 وهـذا مـا فعلتـه بعـد دراسـة يف تـاريخ .وذلك بتولية أرسة مالكة تابعة لها فيهـا، مبارشة

  .املنطقة والقوى القبلية فيها

 الربيـطـانيني )مـبـارك الـصـباح(وـقـد نـصـح ـحـاكم الكوـيـت الـتـابع لإلنكلـيـز 

 . لهذه املهمة– الذي كان الجئا عنده -باعتامد عبد الرحمن بن فيصل آل سعود 

أقنعه عبد الرحمن بـأن ، وبعد اجتامع املندوب الربيطاين بعبد الرحمن آل سعود

 ليـقـوم بالربـنـامج ) عـبـد العزـيـز(وـقـدم ـلـه وـلـده ، ـكـرب ـسـنه ال يناـسـب املهـمـة
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وتوسـم فيـه ،  العزيز الذي كـان يف العرشيـن مـن عمـره وأعجب املندوب بعبد.الربيطاين

 ومن تلك النقطة يبـدأ تـاريخ الدولـة السـعودية الثالثـة والتـي مازالـت .القدرة والنجابة

 . وأهلكهمالـلـه أخزاهم .مستمرة إىل يومنا هذا

زودت بريطانيا عبد العزيز بالذهب الالزم وباملستشارين وبخبري عسـكري يسـاعده 

ولكنـه ، م تحت دعوى اسـتعادة ملـك آبائـه1901 وقام بحلته األوىل سنة .تهيف إعداد قوا

َمني بفشل ذريع  . وعاد للكويت.ُ

وبعد تدارس األمر قرر عبد العزيز أن يعاود الكرة ولكن تحت دعـوى إحيـاء دعـوة 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن يتسرت تحت هذه الدعوة الدينيـة املحبوبـة مـن أهـل 

من ) م1902/هـ1319(ت دعواه التأييد من الناس و متكن عبد العزيز سنة  وفعال الق.نجد

وبـدأ بإزالـة كـل أثـر لسـلطان . العودة إىل نجد واالستيالء عىل الرياض وإعالن نفسه أمريا

 . بني رشيد يف حائل

إخـوان (ثم بدأ عبد العزيز بجمع أنصار الدعوة الوهابية وكون منهم ما عرف باسم 

وكانت أشبه مبيليشيا مسـلحة مـن املجاهـدين العقائـديني الـذين عرفـوا ، )الـلـهمن طاع 

  وتوسعت قوات عبد العزيز فتحرك بهمـة ونشـاط وأثبـت كفاءتـه .بالبأس وشدة األميان

 .ودهاءه

البكرـيـة و (بـعـد انتـصـارين حاـسـمني يف) م1903/ـهــ1321(ـثـم ـفـتح القـصـيم ـسـنة 

بـالقرب مـن مدينـة ) روضة مهنـا( موقعة  ابن رشيد يفوتم االنتصار النهايئ عىل) الشنانة

 .سنة42 وبذلك انتهى حكم األتراك لألحساء والذي دام )م1913/هـ1334(بريدة يف سنة 

  .لقب عبد العزيز بسلطان نجد وملحقاتها...وبعد الحرب العاملية األوىل

ميـل وكان لربيطانيا يف تلك األوقات عميل آخر يعمل يف منطقة الحجاز مع األرشاف هو الع

 بـأنهم سيسـاعدوه عـىل – كام مر معنـا –وكان قد خدع الرشيف حسني، )لورنس العرب(الشهري 

، قيام خالفة عربية يف الجزيرة العربية والشام والعراق إن هو حارب الخالفة العثامنية إىل جـانبهم

 بينهـا  ثم خدعته بريطانيا وقسمت مملكة أحالمـه .وهو ما فعله تحت اسم الثورة العربية الكربى
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 )عبد العزيز( وأصبح عىل الربيطانيني أن يختاروا لجزيرة العرب أحد العميلني .وبني فرنسا

وقع خيار وزارة املسـتعمرات الربيطانيـة ، وبعد مداوالت ومشاورات، )الرشيف حسني(و 

ونفـوا املخـدوع اآلخـر لـيقيض بقيـة حياتـه ، فاختاروا عبـد العزيـز، عىل أتعس التعيسني

 !يا يف قربص وميوت منف

ملـك الحجـاز (وبعد ذلـك أرسـل حملتـني إىل الحجـاز واسـتوىل عليهـا وصـار لقبـه 

وكان عزم اإلنكليز معقودا عـىل متليـك السـلطان عبـد العزيـز . وسلطان النجد وملحقاتها

ويف عام . جميع أجزاء الجزيرة العربية فاستطاع أن يدخل عسريا ونجران يف حدود مملكته

در امللك عبـد العزيـز مرسـوما وحـد بـه أجـزاء اململكـة الحجازيـة أص) م1932/هـ1350(

 ) ! اململكة العربية السعودية(والسلطنة النجدية واإلمارات األخرى وأسامها 

وهمـوا باالسـتمرار ،  قد صدقوا دعاوى ابن سعود الدينيـةالـلـهكان إخوان من طاع 

 ولكـن الربنـامج ،.. والشـامحـو العـراق والكويـت والـيمنبنرش دعوة التوحيد يف الجوار ن

ومل يرد اإلنكليز من دعوة التوحيـد إال سـتارا لربنـامجهم يف متليـك ، الربيطاين كان غري ذلك

 فبـدأت النفـرة بـني عبـد العزيـز .آل عبد العزيز أل سعود املنطقة التي رسموا حـدودها

عىل عبد العزيـز كام أنكر اإلخوان !  الذين كانوا وقود قيام ملكه )الـلـهإخوان من طاع (و

ومنها كرثة مستشاريه اإلنكليز والتزامه ، عدو أشياء منها تسميه بالسلطان صاحب الجاللة

وآل األمر للحرب بـني ، ومنها ما الحظوه من بدء تسلل النكهة العرصية لنظامه، مشورتهم

 وزحف مبن وااله من، فساعده اإلنكليز برضب تجمعاتهم بالطائرات، عبد العزيز واإلخوان

ْموقعـة السـٍبيله(القبائل واألعوان فقىض عليهم يف املوقعـة الشـهرية باسـم  َ ْ  فـذبح دعـاة )ْ

 وبعـد السـبيلة طـار ،..وتفـرق مـن بقـي حيـا يف القـرى والقفـار، التوحيد وقتـل أكـرثهم

 .كوفياتهم العربية يف الهواء استعلنوا مبالبسهم وهويتهم(املستشارون اإلنكليز فرحا ورموا 

م عبد العزيز مع اإلنكليز معاهدة تلتزم مبوجبها حكومة جاللـة بعد ذلك أبر

عـىل أن ال ، امللكة اليزبيت بحرص ملك السعودية يف عبد العزيز وذريته من بعده

 ووقـع املنـدوب الربيطـاين وامللـك عبـد ، يربم أمرا وال قرارا سياسيا إال مبشورتهم
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، ئق وزارة الخارجيـة الربيطانيـةالعزيز بذلك وثيقة نرشت من قريب فـيام نشـال مـن وثـا

كام اشتهرت وثيقة أخرى اعرتف فيها عبد العزيز بحـق ، !وتناولتها الكتب ووسائل اإلعالم 

عـىل إجهـاض الثـورة ) فيصـل(حيث ساعدهم ولده ووزيـر خارجيتـه ، اليهود يف فلسطني

ظهـر  ثـم .كام مـر ذكـر ذلـك يف الفصـل األول) 1936(الكربى ضد املهاجرين اليهود سنة 

  .ثم األمريكية، النفط وتناهبته الرشكات الربيطانية

وتراجـع حجـم ودور ، وبـروز أمريكـا كقـوة عظمـى، وبعد الحـرب العامليـة الثانيـة

 ورثت أمريكا السيطرة عىل معظم املستعمرات الربيطانية بعـد أن غابـت .بريطانيا نسبيا

 ! عنها  الشمس وحتى القمر وصارت ذيال ألمريكا 

روزفلـت ) اليهـودي(واجتمع بالرئيس ، درك عبد العزيز التحوالت الدوليةوبدهائه أ

كـام ، وتعهدت له أمريكا ولورثته مبا تعهدت به بريطانيا، عىل ظهر بارجة حربية أمريكية

وهو مـا ، تعهد لهم وذريته مبا كان قد تعهد لإلنكليز من قبل من الوالء والطاعة والعاملة

ـهدنا ـام ـش ـل ـم ـزال يحـص ـا ـي ـل وـم ـرية حـص ـات األـخ ـام النحـس ـذه األـي ـام .! يف ـه  ويف ـع

 .تويف امللك عبد العزيز) م1953/هـ1373(

ولكن سعود اقتنع ، وبايعته األرسة والعلامء) 1953(ثم خلف امللك  سعود أباه سنة 

كـام اسـتعلن بأفكـاره العرصيـة ، باألفكار القوميـة التـي ازدهـرت يف بـالد العـرب آنـذاك

و مـا قاـمـت ـبـه األرسة ، فاجتمـعـت األـسـباب عـىل خلـعـه، هرةوسـلوكياته الفاـسـقة املجـا

 ولتصـبح بناتـه وأحفـاده ، وخرج أبناؤه ليقيموا يف الغـرب.)م1964( فخلع سنة .والعلامء

مادة ملجالت أخبار الجنس والخالعة والبذخ الفاجر مـام نهبـوه مـن حصـتهم مـن أمـوال 

 .ه من السفاح و الزنا حتى نرشت بعض املجالت صورة لبعض أوالد بنات.املسلمني

  .)م1975(الذي استمر حكمه إىل عام ) فيصل بن عبد العزيز(ثم توىل الحكم امللك 
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فقد شـهدت ، ومؤسس العلامنية فيها، ويعد امللك فيصل مؤسس السعودية الحديثة

 ولكونـه قـد عمـل .وتدفقت األموال الطائلة عـىل خزينتـه، اململكة يف عرصه طفرة النفط

وقـد شـهدت ، فقد كان محنكا متمرسا بالسياسات الدوليـة، ألبيه أكرث عمرهوزير خارجية 

وأنشأ اإلذاعة والتلفزيون السعودي عـىل ، وتطويرا يف التعليم، البالد يف عهده ثراء وعمرانا

 وملـا ،..األسس العرصية وما فيها من الفسوق والعصيان واملوسيقى وتكشف النساء والفنت

من أوالد إخوته ممن فيهم بعض النخوة والصالح قمعهم وقتل ثار عىل ذلك بعض األمراء 

 - كـام نحسـبه - وليك يكـبح جـامح العلـامء الوهـابيني ورئيسـهم العـامل الصـالح.زعيمهم

تفتـقـت عبقريـة فيـصـل ـعـن تقـنـني املؤسـسـة الدينـيـة  ، )محمـد ـبـن اـبـراهيم آل الـشـيخ(

ولجـان ،  هيئة كبـار العلـامءوعىل رأسها، فنشأت يف عهده فروع املؤسسة الدينية الرسمية

وهيئـة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن ، وهيئـة القضـاء األعـىل، الفتوى والـدعوة واإلرشـاد

 ومن أجل الـدور العـاملي الـذي سـتلعبه السـعودية ملكانـة .إىل آخر تلك الهيئات...املنكر

وأنشـأ ، بوليك ينافس عبد النارص الذي سعى لتـزعم العـر، الحرمني فيها ولقدراتها املالية

تفتقـت عبقريـة السـعوديني مبشـورة أسـيادهم عـن إنشـاء ...لذلك املؤسسات واإلذاعات

 :فأنشـئت، مؤسسات  دينية عاملية لزرع مرشوع الهيمنـة الروحيـة عـىل العـامل اإلسـالمي

 )الهالل األحمر السعودي( و )الندوة العاملية للشباب اإلسالمي( و )رابطة العامل اإلسالمي(

 ..).غاثة العامليةهيئة اإل(و 

 وجعـل عـىل )فاتيكـان(وبنيت املؤسسات الدينية يف الداخل عىل طريقة هيكل الــ 

. .ورئـيس هيئـة كبـار العلـامء، فاستحدث منصـب مفتـي الـديار، )بابا(رأسها ما يشبه الـ 

ورصفت املليارات يف هذه املؤسسات داخليا وخارجيا لفـرض حضـورها اإلعالمـي وإثبـات 

منهـا أن أكـرث العـاملني يف تلـك ، خل والخارج ونجحوا يف ذلك ألسباب كثـريةهيبتها يف الدا

الـذين رأوا اآلثـار القريبـة املنظـورة ، املؤسسات كـان مـن الصـادقني املخلصـني الصـالحني

 . ومل يدركوا أهداف ون أوجدها وأهداف أسيادهم،ألعامل الرب والخري
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، تحـوال نحـو النخـوة والصـالح - كام يقول بعض الناس -ه شهد فيصل ويف أخر عهد

وحاولت اململكة يف عهده لعب دور أسـايس يف السياسـات ، وصار يأمل يف اسرتداد القدس

دخل امللك فيصل يف حرب مـع التيـار القـومي واليسـاري يف  .. والدوليةالعربية واإلقليمية

اليمينـي (ار أو التيـ،)الرجعية العربيـة(ومثلت السعودية طليعة ما سمي بـ ، العامل العريب

يف مواجهـة قـوى اليسـار االشـرتايك والقـومي والشـيوعي ،  املوايل ألمريكا والغـرب)العريب

  ودخـل فيصـل ،..و البعثيون يف سوريا والعراق وأمثالهم، الذي تزعمه عبد النارص، العريب

مع مرص عبد النارص يف حرب بالوكالة عىل أرض اليمن حيث دعمت السـعودية اإلمـاميني 

  .د النارص الجمهورينيودعم عب

قرر العرب استعامل سالح النفط ضد إرسائيـل ، بني العرب وإرسائيل1973ويف حرب 

فارتبـك االقتصـاد ، فنفذ امللك فيصـل قـرار حظـر الـنفط عـن الغـرب، وأعوانها يف الغرب

 كـام .وقررت أمريكا قتـل امللـك فيصـل، وظهر أثر هذا السالح االقتصادي الخطري، العاملي

ياسات بعيدة املدى إلحتالل الخليج والسيطرة عىل منابع النفط عسـكريا وهـو وضعت س

وكان من أحد ، وفعال استطاعت أمريكا تجنيد أحد أوالد أخوة  فيصل. 1990ما ينفذ منذ 

ومـا أكـرثهم يف آل سـعود ، األمراء املتسكعني يف مواخري أربا وأمريكا من الزناة الخامريـن

، فتسـلل لـقرص عمـه واغتالـه. .ة يف عاملنـا اإلسـالمي املنكـوب يف األرس الحاكم.وأشباههم

 . أعلم بحاله وعىل أي حال ونية القى ربهالـلـه و.ُوهكذا قتل فيصل وانتهى عهده

 ألخيه فهـد  وبويع.ثم توىل الحكم بعد وفاة امللك فيصل أخوه خالد بن عبد العزيز

، لـنهج التبعـي ألمريكـا والغـربواستمرت اململكة يف عهده عـىل ا. بوالية العهد من بعده

  .وبلغت النهضة العمرانية والتحديث يف عهده ذروتها يف مختلف املجاالت

،  ثـم تـويف خالـد فجـأة، وخالل حكم خالد كان الحاكم الفعيل هو فهـد ويل العهـد

ليحل األعور الدجال مكانه ويتوىل كرب الكفر والعاملـة عـىل أرض ، وقيل أنه مات مسموما

  .الحرمني
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توىل الحكم امللك فهد بـن عبـد العزيـز الـذي كـان مشـهورا ، وبعد وفاة امللك خالد

مبجونه وفسقه ولياليه الحمـراء يف منتجعـات أوربـا وأمريكـا الراقيـة املعـدة ألمثالـه مـن 

،  كام اشتهر  كواحد من أكرب املقامرين يف صاالت القامر يف أوربا وأمريكـا.أغنياء الداعرين

األمـري الـذي خرس سـتة ماليـني (: ى الصحف الربيطانية تحت عنوانإحدحتى كتبت عنه 

 وذلك عندما خرس يف إحدى صاالت لندن ما يعادل  عرشة ماليـني )!!باوند وخرج يضحك 

 . فيهالـلـهال بارك ، مل تهزه تلك النازلة، وصورته الصحافة مبتسام!  دوالر 

بعـد أن صـارت ، الـذهبيتوىل فهد والصحوة اإلسـالمية يف اململكـة تعـيش عرصهـا 

اململكة ملجأ لإلسالميني الفارين من الحكومات العسكرية املجرمة يف مختلف بـالد العـامل 

والسيام من مرص ثم سوريا حيث خاض اإلخـوان املسـلمون ومـا انشـق ، العريب واإلسالمي

ـات مـسـلحة ـة مواجـه ـن التنـظـيامت الجهادـي ـنهم ـم ـار اإلـسـالميني إىل .ـع ـوء كـب  وأدى لـج

ية إىل متازج صحوتها السـلفية الوهابيـة باألفكـار الحركيـة السياسـية و الجهاديـة السعود

وكانـت سياسـة السـعودية اسـتيعاب تـلـك ، اإلسـالمية الوافـدة مـن مرص والشـام وغريهـا

  .الظاهرة باعتبار الهوية التي ترفعها ولظروفها الخاصة

تحـت البـاب عـىل وف، ثم تبنت اململكـة بإيعـاز مـن أمريكـا دعـم الجهـاد األفغـاين

وأدى هذا الرتيـاد عرشات اآللـف مـن السـعوديني ، مرصاعيه ملن أراد النفري مباله وبنفسه

وأدى ، ألفغانستان وتأثرهم باألفكار الجهادية املعارصة التي بنيت عـىل مسـائل الحاكميـة

يف نفس الوقـت الـذي فـتح ، كل هذا إىل تطور الصحوة اإلسالمية يف اململكة يف تلك الفرتة

وأدى هـذا إىل حالـة مـن الفـرز يف ، فيه فهد الباب عىل مرصاعيه لتيار الحداثة والعلمنـة

باإلضافة للتيار الديني الرسمي املتحالف مع امللكية ، املجتمع السعودي بني هذه التيارات

  . وما يزال هذا الرصاع عىل أشده إىل اليوم بني هذه التيارات الثالثة.الديكتاتورية املطلقة

كـام برمجـت أمريكـا مـع ،  غزو العراق للكويـت وتهديـده السـعوديةوبعد

حرضت القـوات األمريكيـة واملتحالفـة معهـا ورضبـت ، صدام واسـتدرجته لـذلك

 وأدى هـذا لحالـة غليـان يف ، بجرانها يف السعودية وما حولها مـن إمـارات الـنفط
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 مام أدى لطرح فكـرة .السعودية بعد عودة الجهاديني من أفغانستان إىل قواعدهم ساملني

جهاد الحكومة السعودية والخروج عليها لعاملتها لألمريكان ولتفىش الترشيعات الوضعية 

 ونتيجة تراكم مختلف مظاهر الفساد نشأت دعوات إصالحية سياسية سـلمية .يف قوانينها

وبـدأت األوضـاع السياسـية يف مملكـة فهـد تضـطرب منـذ ، عديدة بني إسالمية وعلامنية

ليصل األمر إىل ذروته بخـروج الشـيخ أسـامة بـن الدن عـىل الحكومـة ، لتسعيناتمطلع ا

 . ودعوته لجهادها بعد أن أطلق شعار إخراج املرشكني من جزيرة العرب

 وبعـد .مهمالتي نفذها استشهاد يون سعوديون يف معظ2001وبعد أحداث سبتمرب 

 أمريكا عن أنيابهـا وكشـفت كرشت،  وتواجدها الكثيف يف املنطقة،احتالل أمريكا للعراق

مام وضع مستقبل ، عن برامجها التي من ضمنها إحداث تغيريات يف األوضاع يف السعودية

 صـىل الـلــه وصدق رسـول . عىل كف العفريت األمرييك2003األرسة السعودية منذ سنة 

 . عليهالـلـهفمن أعان ظاملا عىل ظلمه سلطه ،  عليه وسلمالـلـه

تفجرت أحـداث ثـورة جهاديـة مسـلحة تسـتهدف األمريكـان  2004ويف مطلع سنة 

كام تستهدف األرسة الحاكمـة وأجهزتهـا األمنيـة عـىل حـد ، والتواجد الغريب يف السعودية

لتصـبح السـعودية ميـدانا جديـدا للمواجهـة املكشـوفة بـني املسـلمني وطليعـتهم ، سواء

 من قوى الردة والنفاق من الجهادية وصحوتهم اإلسالمية وبني أمريكا وحلفائها وطليعتهم

حيث تأيت األرسة الحاكمة يف السعودية ومؤسسـتها الدينيـة ، حكام العامل العريب واإلسالمي

 .الرسمية يف طليعة هذه الجبهة من املرتدين واملنافقني

يف عهـد عبـد العزيـز ، ويحتاج التأريخ للدولة السعودية املعارصة وعلامءهـا املنـافقون

كبرية متخصصة تسجل تاريخهم األسود وما ألحقوه مـن املصـائب بأمـة وذريته إىل مجلدات 

 فقد قام ملوك .وعىل الصعيد العريب واإلسالمي والدويل،  محليا،  عليه وسلمالـلـهمحمد صىل 

 وكونـوا ،أمـري)  7000( زهـاء) 2004 -1901(ن العرشيـن هذه األرسة الذين بلغوا خالل القـر

  فأذلوا العباد وأظهروا .حلية يف جزيرة العرب وبالد الحرمني مصغرة م)يأجوج و مأجوج(قبيلة 
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، وإذا كان يأجوج ومأجوج سيرشبون الفرات وبحرية طربيا كام يف اآلثـار، يف األرض الفساد

وضـخوها يف رشايـني اليهـود ، بحـرية نفـط الجزيـرة، فقد رشب يأجوج ومأجوج آل سعود

 .وله واملؤمنني ورسالـلـهوقاموا بكل أشكال حرب ، والنصارى

 :الكويت ) 7(

فهـو تصـغري لكلمـة " الكويـت" أمـا ، "القـرين" كانت منطقة الكويت تعرف باسم 

زعـيم قبيلـة ) محمد بن عريعر( وهي ميناء صغري بناه .وهي منطقة مجاورة لها " كوت"

 .بني خالد التي كانت تسيطر عىل املنطقة

 حيـث اتفقـوا مـع بنـي .مـن نجـد" آل الصباح" بدأ تاريخ الكويت الحديث بهجرة 

 لكن آل الصباح استقلوا بحكـم الكويـت سـنة .خالد عىل إدارة شئون البالد إدارة مشرتكة

 . الذي لقب بصباح األول)صباح الجابر(وترأسهم األمري ، )م1756/هـ1170(

عىل لقب قائم مقام ) م1876هـ 1292(عام ) املباركالـلـهالشيخ عبد (وحصل خلفه 

) مبـارك بـن صـباح  الثـاين(ثم تـوىل بعـد ذلـك الشـيخ ، راك العثامنينييف املنطقة من األت

 . )م1917-م1334/1896-هـ 1313(الل  الحكم خ

أن يوـقـع ، وـقـد رأى الـشـيخ مـبـارك يك يحـفـظ املـلـك يف أرسـتـه ـبـدعم ـمـن بريطانـيـا

وأـصـبحت بريطانـيـا بـعـد ـهـذه . )م1899/ـهــ1316(معاـهـدة حامـيـة ـمـع بريطانـيـا ـعـام 

 .!  عن عالقات الكويت الخارجيةاملعاهدة مسؤولة

ـارك الـصـباح(ـتـويف الـشـيخ ) م1915(ويف ـسـنة  ـه اـملـبرشون و اـملـنرصون )مـب  اـلـذي يلقـب

ويثنـون عـىل خدماتـه يف تسـهيل دخـول النشـاط ، )مبارك العظـيم(األوربيون يف كتبهم بلقب 

احد مـن أخلـص كام يثني عليه اإلنكليز كو!. التنصريي إىل جزيرة العرب ومنطقة الخليج العريب 

وقد أسلفنا أنه كان وراء اقرتاح آل سعود و جبارهم عبـد العزيـز ملهمـة ، أعوانهم ومستشاريهم

 السيطرة عىل بالد الحـرمني ونجـد وتوابعهـا ضـمن الربنـامج اإلنكليـزي للسـيطرة عـىل جزيـرة 

   وتكفيـه هـذه مفخـرة موبقـة باإلضـافة لخدماتـه الجليلـة بوضـع الكويـت.اإلسالم واملسـلمني
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ـة ليـحـافظ ـعـىل حكـمـه ـة الربيطانـي ـة ، تـحـت الحامـي ـبالد الخارجـي وتـسـليمهم ـقـرارات اـل

  .ودعمه للمنرصين، وسياستها الداخلية

الحـكـم و ـشـهدت ـفـرتة حكـمـه )  الـشـيخ أحـمـد الـجـابر(ـتـوىل ) م1921(ويف  ـسـنة 

 وكـذلك .)م1946(التنقيب عـن البـرتول وتصـدير أول شـحنة مـن الـنفط الكـويتي سـنة 

 ودخـل .وتـم اسـتقدام البعثـات التعليميـة،  زمنه اإلدارات الحكوميـة املختلفـةنظمت يف

  .النفوذ األمرييك إىل جانب النفوذ الربيطاين

) م1950( عـام ) السامل الصباحالـلـهعبد (ابن عمه )  الشيخ أحمد الجابر(ثم خلف 

 اسـتقالل   ويف عهـده أعلـن.وقد أحدث يف الكويت انتفاضة اجتامعية وثقافيـة وسياسـية

ــت يف  ــو (الكوـي ــة واألمـــم املتحـــدة ســـنة )م1961 يونـي  لتنضـــم للجامعـــة العربـي

 ).م1963/هـ1382(

ويف عهده صارت الكويت أفسد دول الخلـيج ، )جابر الصباح (ثم خلفه األمري الحايل 

حتى صار الدين والرشيعة مـادة ، العريب يف مجاالت الدين واألخالق والسياسات العلامنية

 حتى أعلن فيها عن توىل كويت متنرص مرتد رتبـة يف .سخرية يف صحفها الرسميةللهزء وال

بغرامـة ، وحتى  حكمت محكمة عىل كاتبة كويتية تنقصت مـن الـذات اإللهيـة، الكنيسة

  . عن جحود الجاحدينالـلـه تعاىل –!!  دينار كويتي  والسجن شهرا مع وقف التنفيذ 100

وممرا ومرتكزا لعبور القوات األمريكية ،  حقيقيةوأما تحول الكويت لقاعدة أمريكية

 فقـد منحـت الكويـت . فأشهر مـن أن نضـيع الصـفحات يف رشحـه هنـا.إلحتالل املنطقة

مـن أراضـيها كقاعـدة عسـكرية للمنـاورات للهجـوم % 60القوات األمريكية والربيطانيـة 

ـا ـكـام .  والتفاـصـيل مـشـهورة.2003راق ـسـنة الـحـتالل الـعـ حكوـمـة وأـمـا دـعـم حكومتـه

ويكفـي ، فمشهور، السعودية وكافة دول الخليج باألموال الطائلة لحرب اإلسالم واملسلمني

أن نورد مثاال عىل ذلك مام يحرضين من الـذاكرة مـا اشـتهر مـن دعـم الكويـت لحكومـة 

 فيام كـان املجاهـدون األفغـان يـدقون أبـواب كابـل ) مليار دوالر4(موسكو الشيوعية بـ 

 . . وكان اإلفالس يهدد الجيش األحمر باإلنحالل1992قبيل سقوطها سنة 
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 :قطر ) 8(

وهي منطقـة غنيـة " الدوحة"وعاصمتها ، تقع شبه جزيرة قطر داخل الخليج العريب

 . وكانت قطر جزءا من ساحل الخليج العريب الـذي كـان يسـمى البحـرين.بالبرتول والغاز

واليا عىل قطـر )  القبائلأحد رؤساء( عني الشيخ محمد خليفة )م1842/هـ1360(ويف عام 

وعاد آل خليفـة لحكـم ، واشتبك معهم يف قتال هزم فيه، فحاول أن يستقل عن آل خليفة

 .قطر

واشـتبكوا معهـم يف قتـال عنيـف ، تنازع السعوديون مع آل خليفة عىل حكـم قطـر

 و كان أول املبايعني محمد بن ثـاين .انتهى لصالح السعوديني الذي أصبحوا يحكمون قطر

 و حـاول الشـيخ محمـد . توىل زعامة قبيلته ؛ ومنذ ذلك الحني ظهر آل ثاين يف قطـرالذي

ـني  ـالحكم فجــرت معــارك ـب ـراد ـب ـة واالنـف ـك االنفصــال عــن حكــم آل خليـف بعــد ذـل

 ).م1882/هـ1299(انتهت عام .طرفنيال

عىل أن محاولة الشيخ محمد أمثرت يف عهد ابنه قاسم الذي اعترب مؤسس إمـارة آل 

قلة تحت سيادة الخالفـة العثامنيـة يف قطـر ؛ إذ إنـه وحـد قطـر واسـتقل عـن ثاين املست

 .البحرين

 ).م1949/هـ1368(إىل ) م1913/هـ1331( من الـلـهثم توىل بعده ابنه الشيخ عبد 

 فقـدت قطـر سـيادتها واسـتقاللها وأصـبحت تحـت الحاميـة الـلـهو يف عهد الشيخ عبد 

ويف فـرتة حكمـه تـم ) م1916هــ 1334(حاميـة سـنة  وعقـدت معاهـدة . كجاراتها.الربيطانية

ـر ـرتول يف قـط ـاف الـب ـد .اكتـش ـيخ عـب ـويف الـش ـم ـت ــه ـث ـن ، الــل ـيل ـم ـيخ ـع ـه الـش ـه ابـن وخلـف

و انسحبت بعد ذلك بريطانيا من الخليج لتعلن قطـر ) م1960/هـ1379إىل ) م1949/هـ1368(

 . كام حصل لجريانهاحيث دخلت كليا يف النفوذ األمرييك). م1971/هـ1390(استقاللها عام 

 قام الشيخ خليفة بن حمد آل ثاين باالستيالء )م1972/هـ1391(ويف سنة 

  .وأعطتها بريطانيـا االسـتقالل عـن الحاميـة الربيطانيـة. ،عىل السلطة يف البالد
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وتحسنت أحولها اإلقتصادية واالجتامعية مسـتفيدة مـن ثـروة الـنفط الـذي بـدأ إنتاجـه 

 ). م1949(وتصديره منذ عام 

 ثم عزل أمري قطر .ثم ظهر الغاز يف قطر وصارت من أوىل الدول املصدرة له يف العامل

وبـدأت قطـر يف عهـده تحـاول لعـب دور ، الحايل أباه أواخر التسعينيات  وتوىل السـلطة

 وتشهد تحوالت سياسية تطويرية جريئة .وتناوئ السياسات السعودية، إقليمي يف املنطقة

إنشـاء ، وكان مـن أنجـح سياسـاتها تلـك.  الشمولية يف الخليج العريبالحكم مقارنة بنظم 

  .قناة الجزيرة الفضائية الجريئة املشهورة ذائعة الصيت

نقلت أمريكا كام هو معروف قيـادة جيوشـها ، 2003ويف حرب احتالل العراق سنة 

ي وهـ، قواتها التي تتحرك فيام تسـميه منطقـة العمليـات الوسـطى إىل الدوحـة يف قطـر

القيادة املسؤولة عن زهاء مليون جندي يف املنطقة املمتـدة مـن وسـط آسـيا إىل املغـرب 

 قـرب الدوحـة عمليـات القصـف الجـوي )السيلية( وقد أدارت أمريكا من قاعدة .األقىص

ثم اإلحتالل الربي للعراق والذي زحف من خـالل أرايض ، والصاروخي والحرب اإللكرتونية

 وإنـا هلل وإنـا إليـه .حـربركز اإلعالمي للقوات األمريكية أثنـاء ال كام كان فيها امل.الكويت

 . راجعون

 :البحرين ) 9(

، هي مجموعة جزر تقع يف الخليج العريب بـني شـبه جزيـرة قطـر وسـاحل األحسـاء

وكانـت مـن قبـل تعـرف باسـم ، وتحتوي عىل إحدى عرشة جزيرة أكربها جزيرة البحرين

وقد وطدوا عالقـتهم بـآل سـعود ضـد ، ة العتوبحكمها آل خليفة من قبيل" أوال"جزيرة 

 .العثامنيني

هــ 1365(ففي سنة ، ثم توطد مركز بريطانيا يف البحرين بعد الحرب العاملية الثانية

 .أصبحت البحرين قاعدة لالستعامر الربيطاين يف الخليج)  م1946/ 

اسـتقالل البحـرين  و صـدر ) م1971/هــ1390(ثم أعلنت   بريطانيا سـنة 

 ثم تـويف ، يف عهد عيىس بن سلامن أمري البحرين" دولة البحرين "  بتسميتها قرار
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 تحويـل )الحمـد( قـرر هـذا 2002ويف سـنة ، أمري البحرين وخلفه ولده حمـد بـن عـيىس

ولقب نفسه بصاحب العظمـة ، وسن دستورا وأعطى بعض الحريات! البحرين إىل مملكة 

مـع اسـتحقاقه للسـكون عـىل ! ء دفعا للحـرج َالعظمة بفتح الظا(! ملك مملكة البحرين 

 أي مـا يزيـد . كم مربع600  علام أن مملكة عظمته ال تزيد مساحتها عن  )ظائه بجدارة

  .وهلل يف خلقه شؤون، قليال عن مساحة ملعب كولف متوسط

وقد حول األمريكان البحرين إىل ماخور الستجامم واسرتاحة عساكرهم املحـاربني يف 

نقلوا إىل هناك فرق من العاهرات من دول أوربا الرشقية ومختلف الـدول ، املنطقة حيث

ومـا ، وحـرب تحريـر العـراق، إبان حـرب تحريـر الكويـت! الحليفة ومنها بعض العربية 

ْ  بربكات أصحاب العظمة و الجلاللة والسـيادة و .  أعلمالـلـهو. ننتظره من تحريرات تالية ْ َ

  .الـلـهقبحهم . . أصحاب السامحةوعلامئهم املنفوخني من. .املعايل

 :اإلمارات العربية املتحدة ) 10(

تقع هذه الدولة عىل طرف الجزيرة العربية الرشقي محاذية للخليج العـريب وخلـيج 

ورأس ، وعجـامن، وأم  القـوين،  والشارقة،وديب،  أبو ظبي-:عامن لتشمل سبع إمارات هي

وقامت بنشاط بحري ضـخم ؛ ، ناطق وقد سادت قبيلة القواسم هذه امل.والفجرية، الخيمة

إذا ـسـيطرت ـعـىل املالـحـة يف الخـلـيج يف عـهـد زعيمـهـا رحـمـة ـبـن مـطـر القاـسـمي ـعـام 

 .يف املنطقة، وامتد نفوذها،  وقد نجحت يف هزمية الربتغاليني.)م1747/هـ1159(

 وعقـدت معاهـدة مـع .ثم متكنت بريطانيا بعد حمالت من القضـاء عـىل القواسـم

اإلمـارات (مبوجـب ذلـك صـار املقـيم السـيايس الربيطـاين يـدير شـئون  و.شيوخ اإلمارات

ثـم ). م1934(و حتى عام ) م1823(من مركزه يف إيران منذ عام ،  كام أسموها)املتصالحة

وعـني أول ضـابط سـيايس بريطـاين مقـيام ) م1948(انتقل املقيم السيايس للبحـرين عـام 

 .سياسيا يف الشارقة
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 .)م1954(وانتقلت لديب عـام ، دار االعتامد الربيطاين) م1953(ثم أنشئت هناك عام 

أعلنت الحكومة الربيطانية انسحابها مـن منطقـة الخلـيج يف مواعـد ال ) م1968(ويف عام 

 و يف نفـس الـعـام . وبـدأت مـسـاعي توحيـد اإلـمـارات يف دولـة واـحـدة).م1971(يتجـاوز 

بي مع الشيخ راشد بن سعيد اتفق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظ) م1968(

ى والبحرين  تم دعوة اإلمارات السبع األخر.وبحث معه اتحاد اإلمارتني، املكتوم حاكم ديب

 و تـم .وانبثقت من هذا االجتامع االتفاقية املعروفـة باتفاقيـة ديب. وقطر لالجتامع يف ديب

 .اختيار الشيخ زايد رئيسا للمجلس األعىل لالتحاد

تم التوصـل إىل ) م1971( ويف سنة . األمراء حول وضع الدستورلكن الخالف دب بني

دولـة اإلمـارات العربيـة " وأعلن مولد ، صيغة اتحاد سباعي يضم إمارات الساحل العامين

، والـشـارقة، وديب، أـبـو ظـبـي: الـتـي ـضـمت ـسـت إـمـارات ـهـي) م1971(ـسـنة " املتـحـدة 

إىل ) م1972(ة رأس الخيمـة ثم انضـمت بعـد ذلـك إمـار، والفجرية، وأم القوين، وعجامن

كام وافقت الجمعية العموميـة لألمـم ، الدولة الجديدة التي كونتها بريطانيا واعرتفت بها

 . فيام نأت البحرين وقطر بنفسها عن االتحاد الوليد.املتحدة عىل قبولها عضوا فيها

ويقـيم ،  ألف مواطن فقط250يبلغ عدد سكان اإلمارات رغم كرب مساحتها النسبية زهاء 

باإلضافة ملليـون آخـر مـن ، فيها منذ عرشات السنني زهاء مليون هندي معظمهم من الهندوس

 وتعتـرب .وعدد كبري من األوربيني والسيام الربيطانيني، األجانب فيهم جالية فلبينية نرصانية كبرية

 النفـوذ  كام أصبحت بعـد دخـول.اإلمارات مركزا لنشاط املنظامت التنصريية يف املنطقة بأرسها

 وصـارت ديب .األمرييك قاعدة جوية وبحرية رئيسية للقوات األمريكية والربيطانية املحالفـة لهـا

كام ، ووكرا للفساد واملجون والدعارة عىل املستوى العاملي، إحدى أكرب العواصم التجارية العاملية

سـية يـديرها وفيهـا مكاتـب أمنيـة أمريكيـة رئي، صارت مقرا رئيسيا إلدارة مكافحة اإلرهاب

األمريكان والربيطـانيون بالتعـاون مـع بعـض اإلسـتخبارات العربيـة والسـيام املرصيـة ذات 

   ـكـام أن القـيـادة العلـيـا لـجـيش اإلـمـارات الـصـغري .الـخـربات الواـسـعة يف ـحـرب اإلـسـالميني

 



550 
 

والـدنيا مـن متطـوعني ، والرتب املتوسطة مـن املرتزقـة الباكسـتانيني، هم من الربيطانيني

 !ة األمريية  ويرأسهم بعض الجرناالت الفخريني من أبناء األرس!شتى

 :ُعامن ) 11(

 وتعد معقال للخوارج .تقع عامن يف الزاوية الجنوبية الرشقية من شبه جزيرة العرب

 .اإلباضية الذي أسسوا بها دولة منذ أواخر العرص األموي

ام تعرضـت كـ، فتصدى العثامنيـون ملـواجهتهم، وقد تعرضت عامن للخطر الربتغايل

لكن ضعف العثامنيـني والربتغـاليني . لتنافس تريك فاريس نظرا ألهمية موقعها اإلسرتاتيجي

متكن من إقـرار ،  ويف عهد السلطان سعيد بن تيمور.فتح الباب للنفوذ الربيطاين والفرنيس

ثـم تـوىل الحكـم ) م1954(مبساعدة بريطانيـا سـنة " البورميي" وحدة عامن بضم واحدة 

 وقـد .بعد أن قتـل أبـاه واسـتوىل عـىل السـلطة) م1970(قابوس بن سعيد عام السلطان 

ويف عهده دخلت سلطنة عامن الجامعة . شهدت البالد يف عهده نهضة سياسية واقتصادية

وتعترب عـامن أحـد أهـم القواعـد العسـكرية . العربية وهيئة األمم املتحدة بعد استقاللها

 . الربيطانية واألمريكية يف املنطقة

 :اليمن ) 12(

وفشـلت كـل الحمـالت التـي ، مل يخضع اليمن خضوعا كليا لحكم الدولة العثامنيـة

نظرا لحصانة الطبيعة والتفاف أهله عىل األمئـة ، نفذت من أجل تحويله إىل إدارة عثامنية

 .الزيدية يف صنعاء

. يف العاصـمة صـنعاء) م1506(وقد قامت األرس الزيدية بالحكم يف اليمن مـن سـنة 

ويف القـرن التاسـع عرش ، تلك الفرتة حدث رصاع طويل بني األتراك واألرسة الزيديةوخالل 

 .امليالدي اقترص نفوذ العثامنيني عىل تهامة وجنويب اليمن وصنعاء وما حولها

وعرفـت ، واستمر الحال إىل أن حصلت هدنـة بـني العثامنيـني واليمنيـني

ون تثبيـت قـدمهم يف عـدن وأثناء ذلك كان اإلنجليز يحـاول) الدعان(باتفاقية 

 وتوسيع رقعة نفـوذهم ؛ وبعـد الحـرب العامليـة األوىل وخسـارة تركيـا تعهـد 
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 فاستوىل اإلمـام يحيـى حميـد الـدين – ومنها اليمن –العثامنيون بالجالء عن بالد العرب 

 وظل الرصاع .واعرتف العثامنيون باستقالل اليمن) م1923(عىل امللك واستقل بالبالد سنة 

التي اعرتفـت فيهـا بريطانيـا ) م1934(اليمن ضد بريطانيا إىل أن أبرمت معاهدة سنة يف 

 . باستقالل اليمن

وبقيـت بريطانيـا ،  وهكذا بقى النزاع قامئا.ولكنها أبقت مشكلة الحدود يف الجنوب

 .)م1956( وكررت بريطانيا هجومها عىل الـيمن سـنة .موجودة يف الجنوب العريب يف عدن

 بن الزير عىل اإلمام يحيي ومتكن من اغتيالـه واسـتوىل عـىل الـلـه  ثار عبد )م1957(ويف 

 . ولكن اإلمام أحمد بن يحي نجح يف هزميته واسرتداد الحكم.الحكم يف صنعاء

 .لكنه فشل، قام انقالب ضد اإلمام أحمد) م1955(ويف مارس سنة 

 السـالل بـاليمن الـلــهتفجرت الثـورة التـي قادهـا عبـد ) م1962(ويف سبتمرب سنة 

 . نظام الجمهورية يف اليمن الشاميلونجحت يف إعالن ، مبساعدة من مرص

فاسـتقلوا يف ، وكانت بريطانيا قد انسحبت من عدن وسلمت الحكم فيها للشيوعيني

و استعلنوا باإللحـاد وهـدموا املسـاجد و قتلـوا .وحاربوا اإلسالم واملسلمني، اليمن الجنويب

 . عىل بعضهم فأفنوا بعضهم يف حرب رضوس خالل مدة قصريةـلـهالثم سلطهم . العلامء

وما زال يف ، لح صاالـلـه عيل عبد )الجاويش(وكان قد توىل الحكم يف اليمن الشاميل 

 ـثـم اـسـتغل ـضـعف .  وـقـد متـكـن بدهاـئـه ـمـن اإلمـسـاك بزـمـام األـمـور،الـسـلطة إىل اآلن

 وتوحـدت الـيمن .قبائـل الشـاملوسن حرب الوحدة بالتعاون مع اإلسالميني و، الجنوبيني

  .1993بعامته سنة 

و تحجـيم اإلسـالميني ،  صـالح سياسـة التقـرب مـن أمريكـاالـلـهثم بدأ عبد 

 وبعد أحداث سبتمرب تحالف صالح عالنيـة مـع أمريكـا .وقمع كل أشكال مناوئيه

وخاض الجيش ،  وشن حمالت تصفية عىل الجهاديني.يف حمالتها ملكافحة اإلرهاب

  نيابـة – عددا مـن املعـارك الطاحنـة إلخـراجهم مـن حصـونهم القبليـة اليمني
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وما تزال األحـداث متكـررة جاريـة يف ،   حيث ألحق بالجهاديني خسائر كبرية-عن أمريكا 

 .اليمن إىل اآلن

لتذكرنا بكل مرارة مبا قاله شاعرها الربدوين وكأنه يصف البالد ورئيسها ومن امتطـى 

 :ئها عندما قال  يعارض بائية أيب متاممن كبار شيوخها وعلام

َماذا أحدث عن  صنعاء  يا  وطن ُ  يُ

 ُحة ٌ عاشقاها  السلُّ و الجربـملي

 ْهْل كذبت.. ْرى يا أبا متام ؟َماذا ت

ُابنا ؟ أم تناىس عرقه الذهبأحس ُ ْ 

ُالرؤوس الأىب ـَت َعوايل نار  نخوتهاـُ َ 

ُمتطاها  إىل  أسياده  الذنبإذا  ا ِ ٍ 

 الـلــه أن يبعث من اليمن بربكة دعاء حبيبـه املصـطفى صـىل الـلـهما زال األمل بو

 :من يشبهون جند املعتصم الذين وصفهم الربدوين يف نفس قصيدته فقال، عليه وسلم

ْستون ألفا كآساد الرشى  انطلقت و للمنجم  قالت ِْ َّ ِ ً َ ُ  إننا  الشـهب وال يحتـاج األمـر :ُ ُ َّ

 مـن شـباب اإلسـالم مـن يشـفي بهـم )الجاويش( أي يسلط عىل ـلـهالوأسأل  ..ستون ألفا

 .. بعزيزالـلـهوما ذلك عىل .. .صدور قوم مؤمنني

 :مرص ) 13(

نـظـرا ملوقعـهـا ، تنافـسـت إنجـلـرتا وفرنـسـا الـحـتالل مرص أواـخـر الـقـرن الـثـامن عرش

 .لوقوعها يف طريق مستعمراتها يف آسيا، اإلسرتاتيجي واهتمت بها بريطانيا خاصة

 بعد احـتاللهم – أرسلت بريطانيا أسطوال متكن من هزمية الفرنسيني ولذلك

 يف معركة أيب قري البحرية سـنة –) م1798 -هـ 1212(مرص بحملة نابليون سنة 

 ، )م1801( وبعــد جــالء الفرنســيني عــن مرص ســنة ،)1798 -هـــ 1212(
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 لكـن ،)م1807 -هــ 1212(أرسلت بريطانيا أسـطوال لغـزو مرص عـن طريـق رشـيد سـنة 

 .مقاومة أهلها أدت إىل فشل هذا الغزو

 واسـتطاع . قد نجح بذكائه يف التسلق عىل أكتاف الحركة الشعبية)محمد عيل(كان 

 ونجـح يف االسـتقالل .أن يقنع الناس به فاتخذ العثامنيون  قـرار بتعيينـه واليـا عـىل مرص

رمانا بتعيينه سنة ثم أذعن السلطان سليم الثالث وأصدر ف) م1805-هـ 1219(مبرص سنة 

وأنفـذ البعثـات إىل فرنسـا لتـي أيدتـه ودسـت العمـالء يف ،  وكون جيشا حديثا،)م1806(

ـيم والـغـزو الفـكـري اإلـسـترشاقي ـادين والـسـيام يف مـجـال التعـل ، مستـشـاريه يف ـشـتى املـي

وكانت بوابـة الـبالء عـىل ، فتأسست العلامنية ومدارس الضالل العربية املعارصة يف عهده

  .كام سرنى يف الفصل التايل، عامل العريب كلهمرص وال

وقد قام محمد عيل بحمالت عسكرية ناجحة يف السـودان وشـبه الجزيـرة العربيـة 

، فوضعوا لـه حـدا، لكن تحالف الدول األوروبية خاف من طموحاته، والشام وبالد اليونان

ـوارين ال ـة ـن ـه يف معرـك ـد هزميـت ـة بـع ـه اإلمرباطورـي ـه أحالـم ـنة أدى إىل فقداـن ـة ـس بحرـي

وإرغامه عىل االنسـحاب مـن كـل األقـاليم التـي اسـتوىل ، مع الربيطانيني) م1242/1827(

 .)م1840/هـ 1255(عليها ما عدا مرص وفق مؤمتر لندن سنة 

ومع ذلك نجح محمد عـيل يف تأسـيس أرسة حاكمـة يف مرص إذ توالهـا بعـد وفاتـه 

وصوال إىل امللـك ...  الخديوي عباسثم، ثم الخديوي إسامعيل، ثم سعيد باشا، عباس األول

التـي ) م1952/هــ 1271(التي انتهت  بقيـام ثـورة يوليـو سـنة ، فاروق أخر حكام األرسة

وانتهـى األمـر ، تزعمها الرئيس جامل عبد النارص ورفاقـه الـذين عرفـوا بالضـباط األحـرار

 !.بامللك الفاروق منفيا يف إيطاليا حيث عملت أرسته يف الدعارة 

اإلشارة إىل أنه يف عهد الخديوي إسامعيل تعـاظم النفـوذ الفـرنيس وتجدر 

 عـىل امتيـاز )فردينانـد ديليسـبس( و الذي كان من مظـاهره حصـول ،يف مرص

 وكلـف حفـر القنـاة ،صيل البحر األحمر بالبحر املتوسطحفر قناة السويس لتو

 ة تحـت فوقعـت الدولـ، وافتتاحها مرص أرواحا كثري من املرصيني وأمواال طائلـة
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األمـر الـذي أدى إىل تـدخل إنجلـرتا وفرنسـا و نجـاحهام يف اإلرشاف عـىل ، طائلة الـديون

وتـشـكيل لجـنـة ثنائـيـة فرنـسـية ، )ـصـندوق اـلـدين(الـشـؤون املالـيـة يف مرص ـعـن طرـيـق 

 .إنجليزية لضامن تحصيل الديون

نسـا جلـت مبقتضـاه فر) م1801(وكانت فرنسا وبريطانيا قد عقدتا اتفاقا وديا سـنة 

 .عن مرص وتخلت عن أطامعها االستعامرية يف إخضاع مرص لسيطرتها

وانتهزت بريطانيا فرصة قيـام الثـورة العرابيـة بقيـادة أحمـد عـرايب ضـد الخـديوي 

 .توفيق لتحقيق هدفها يف احتالل مرص

 ونجحـت يف االسـتيالء .)م1882 -هــ 1299(فأرسلت بريطانيا حملة عىل مرص سنة 

ثم احتلت القـاهرة وقضـت نهائيـا ، م هزمت العرابيني عند التل الكبريث، عىل اإلسكندرية

 ولكـن حركـة املقاومـة السياسـية ضـد اإلنجليـز اسـتمرت بعـد ذلـك .عىل الثورة العرابية

بزعامة مصطفى كـامل الـذي حـاول اسـتغالل عـداء فرنسـا لربيطانيـا ونـدد بـاإلنجليز يف 

) م1906 -هــ 1323( مذبحة دنشواي سنة املحافل الدولية خصوصا بعد أن اقرتفوا جرمية

 وكـان قـد أصـدر صـحيفة اللـواء سـنة .)1907/هــ 1324(كام أسس الحزب الوطني سنة 

 .التي فجرت الحركة الوطنية يف مرص ضد اإلنجليز) م1901/هـ1318(

قامت ثـورة كـربى ضـد اإلنجليـز بزعامـة سـعد زغلـول ) م1919/هـ1337(ويف سنة 

ـة الربيطانـيـة ـعـىل مرص الـتـي فرـضـها اإلنجلـيـز ـسـنة مطالـبـة باالـسـتقالل وإلـغـا ء الحامـي

 ).م1914/هـ1332(

ثـم عقـد ، وبعد فشل الثورة لجأ املرصيون إىل أسلوب املفاوضات لتحقيق االستقالل

فحققـت ملرص اسـتقالال ) م1936/ هــ1354(مصطفى النحاس معاهدة مع بريطانيا سنة 

 .غري تام

ـلـك ـفـاروق وأـحـزاب األقلـيـة الـتـي ـشـكلت وظـلـت إنجـلـرتا تتـعـاون ـمـع اـلـقرص وامل

ثم  قامت حركـة الضـباط األحـرار ، حكومات ضعيفة نجم عن سياستها مزيدا من الفساد

  .)م1952يوليو سنة 23(بزعامة جامل عبد النارص بثورة 
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وكانت قد نشأت يف مرص أواخر العرشينات حركة إسالمية كان لهـا بـالغ األثـر عـىل 

وهي حركة اإلخوان املسـلمني التـي أسسـها . لعامل العريب عمومامسار األحداث يف مرص وا

الذي وضع أسس حركته التي كانت تهدف إىل إعادة الخالفة اإلسـالمية ، الشيخ حسن البنا

وتصحيح أوضاع املسلمني والدعوة إىل العود إىل تحكيم الرشيعـة اإلسـالمية والـدفاع عـن 

 وقـد .والنفـوذ الربيطـاين،  رصاع مع القرصوما لبثت الحركة أن دخلت يف، قضايا املسلمني

 وامتدت إىل بـالد ، ونهاية األربعينات انتشارا واسعا يف مرص)1928(انترشت الحركة مابني 

والـسـيام بـعـد مـسـاهامت اإلـخـوان يف مرص ،  و توـجـف اإلنكلـيـز منـهـا رشا،الـشـام وغريـهـا

فـأودع ، اروق عىل الحركـة ثم تآمر اإلنكليز وامللك ف.)1948(وسوريا يف حرب اليهود سنة 

 تعاىل وغفر الـلـهواغتيل حسن البنا رحمه ، املجاهدون العائدون من فلسطني يف السجون

 الذي أنشأه دور يف مقاومة اإلنكليـز يف منطقـة قنـاة )الرسي( ثم كان للتنظيم الخاص .له

قـالب ونجـح ان،  ثم اتفق اإلخوان مع الضباط األحرار عىل إسقاط امللـك فـاروق.السويس

ثـم انتقلـت الرئاسـة ،  وتـوىل اللـواء نجيـب رئاسـة الدولـة،1958الضباط األحرار يف سـنة 

لجامل عبد النارص الذي تنكر لإلخوان وانقلب علـيهم وأودع قيـاداتهم يف السـجون سـنة 

 ثـم أعلـن عبـد النـارص تـأميم قنـاة . وأعدم بعضهم مـن أبطـال مقاومـة اإلنكليـز،1954

واشـرتكت .1956يث عـىل مرص سـنة ي دعيت بالعـدوان الـثالالسويس وحصلت الحرب الت

ووفرت هذه الحرب لعبد النارص الدعاية الكافية لدعوتـه ، فيها بريطانيا وفرنسا وإرسائيل

و الـدعوات التحرريـة ، واألفكـار اإلشـرتاكية، والوحدة العربيـة، الحامسية للقومية العربية

لعـريب تشـهد حركـات تحرريـة تحمـل تلـك وكانت كثري مـن بـالد العـامل ا، التي نادى بها

والسيام دعوة تجمع ، مع بعض الزعامء العامليني، كام كان لعبد النارص تحركا دوليا، األفكار

 واـلـزعيم الهـنـدي ،)تيـتـو(دول ـعـدم االنحـيـاز إىل جاـنـب اـلـزعيم اليوغوـسـاليف الـشـيوعي 

 وكانـت ، )1954 (حيـث عقـد يف بـالده مـؤمتر بانـدونغ) سـوكارنو(و اإلنـدونييس ، )نهرو(

تـلـك األفـكـار مياـلـة لإلتـحـاد الـسـوفييتي ـفـيام ـعـرف بسياـسـة الحـيـاد اإليـجـايب يف الرصاع 

 وقصة عبد النارص تطول وهي مرحلـة مهمـة يف تـاريخ مرص والعـامل ...األمرييك السوفيتي
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ورست أفكار عبد النـارص ودعاياتـه يف العـامل العـريب . . وليس هنا محل استقصائها،العريب

لذي كانت تروج فيه دعـوة القوميـة العربيـة وتنشـأ األحـزاب السياسـية املختلفـة عـىل ا

 توصل القوميون العرب يف سوريا وعبد النارص إىل إعـالن الوحـدة 1958 ويف سنة .أساسها

 وقـد حكـم عبـد . سـنوات3ثم انفصمت الوحدة خالل ، التي طبلت لها الجامهري وزمرت

وأنشأ لذلك أجهزة أمنيـة و اسـتخباراتية اسـتباحت ، ونياالنارص مرص حكام استبداديا فرع

 وقد نرشت عرشات الكتب والدراسات عن تلك الحقبـة .دماء العباد وأعراضهم وحرماتهم

 . .السوداء مبا يغني عن الشواهد هنا

وكـان للحركـة اإلسـالمية ،  كـام أسـموه بكـل معـارض لـه)الزعيم امللهم(وقد بطش 

، 1965النصيب األوفر من ذاك البطش الذي بلغ ذروتـه سـنة وخاصة اإلخوان املسلمون  

 17(وافتخر بأنه أدخل السجن ، إذ أعلن عبد النارص الحرب عليهم خالل زيارة له ملوسكو

ثم أعدم كوكبة من أبناء مرص كان عىل رأسهم األسـتاذ ، ! رجل منهم يف ليلة واحدة )ألف

إلخـوان سـجون عبـد النـارص منـذ ودخل عرشات األلـوف مـن ا. الـلـهرحمه ، سيد قطب

 ! ومل يخرج أكرثهم إال يف عهد خلفه السادات أواسط السبعينيات ،  عىل مراحل1954

عم الفساد أجهـزة الدولـة وانـترشت الخالعـة واملجـون ، وخالل حكم عبد النارص

ومتكـن املوسـاد اإلرسائـييل مـن زرع ، والسيام يف قيادات الجيش وأجهـزة اإلسـتخبارات

 ويف .يف قيادات الجيش الذي غرق قادتـه وقـادة األمـن يف الـدعارة و االنحـاللالعمالء 

كانت مرص عىل موعد مع نتائج تلـك ، 1967 سنة )يونيو(صبيحة الخامس من حزيران 

وخالل أقل مـن نصـف سـاعة وفـيام كـان ، الحقبة التي عبد فيها أكرثهم الرجل الوثن

هم بعـد ليلـة حمـراء قضـوها زنـاة كبار قادة وضباط الجـيش املرصي يغطـون يف نـوم

كان الطريان اإلرسائييل يدمر سـالح الطـريان املرصي وهـو يف مطاراتـه عـىل ، مخمورين

ُ وهكذا تركت القوات الربية املرصية تحت رحمة الطريان اإلرسائـييل الـذي نفـذ .األرض

 وصوال  لتنجيل معركة األيام الستة عن احتالل اليهود لصحراء سيناء.فيها مجازر مروعة

  فيام تكفـل البعثيـون و النصـرييون يف الجبهـة السـورية ببيـع .إىل ضفة قناة السويس
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 كـام مـر معنـا إعـالن سـقوط الجبهـات –وتوىل حافظ األسد ، مرتفعات الجوالن إلرسائيل

ثـم مـرر عبـد .   اليهود إليهـا بـأربع وعرشيـن سـاعةواالنسحاب الكيفي منها قبل وصول

وخرج الغوغاء إىل الشوارع هـاتفني بحياتـه ،  استقالته بعد الهزميةالنارص وعباده مرسحية

 وبعـد وفاتـه .1969 وبعد سنتني من الهزميـة تـويف عبـد النـارص سـنة .وبقائه يف السلطة

إذ انـترش مـا عـرف . نرشت الكثري من الكتب عنه بـني مـن ذهـب بـه مـذهب التقـديس

بعض إىل االعتقـاد مبـا نرشه بعـض وذهـب الـ، باألحزاب النارصية يف مرص والعـامل العـريب

حيث أثبتوا أنـه كـان عمـيال لالسـتخبارات ، املتقاعدين من اإلستخبارات األمريكية وغريها

ومن أشـهر تلـك الكتـب ، األمريكية وأنه نفذ برنامجا معدا معهم منذ البداية وإىل النهاية

تـي رفضـها محبـوه َّالـذي فصـل يف تلـك الفرضـية ال) كوبالنـد( ملؤلفه )لعبة األمم(كتاب 

فالوقائع التي ال مجال للمامراة ، ومهام يكن من أمر التكهنات! واعتربوها دعاية صهيونية 

 .ذاقـت مرص وأبناؤهـا يف عهـده الـويالت، الـلـهفيها أنه كان طاغوتا جبارا ملحدا يف دين 

لضـالة وانتشار الفسوق والعصيان واألفكار ا، وتركها بعده قاعا صفصفا من الفقر والفساد

 .املارقة

فـنهج نهجـا ، ورسعان ما اتجه اتجاها معاكسا، )أنور السادات( ثم خلفه يف السلطة 

فنمت الرأساملية يف عهده وتقلصت العالقـات ، )سياسة االنفتاح(أمريكيا وأسمى سياسته 

 وملواجهـة املـد اليسـاري الـذي منـى منـوا رسطانيـا يف عهـد سـلفه .مع اإلتحاد السوفييتي

فـأفرج عـن ، تبع السادات سياسات كان منها إطـالق املجـال للحركـات اإلسـالميةا، الهالك

ورسعان ما مأل اإلسالميون ، اإلخوان املسلمني وسمح للدعوة اإلسالمية بالنمو يف الجامعات

 .فبدأ بكبح جامحهم، واكتسحوا الشارع املرصي، الجامعات والنقابات املهنية والعلمية

ات العامل بطرحه فكـرة الصـلح مـع إرسائيـل وتطبيـع العالقـات  فاجأ الساد1980 ويف سنة 

وعـاد ، وأتبع ذلك بزيارته الشهرية إلرسائيل والقدس، تحت ذريعة بناء مرص وتنميتها يف جو السلم

 ثـم أتبـع خطواتـه . عبـد النـارص بانتظـاره يف القـاهرة)قمقم(ليجد املارد املسلم الذي أطلقه من 

 وعرضـته وسـائل اإلعـالم يصـافح منـاحيم بـيغن جـزار ، يد الشهريةالرسيعة باتفاقيات كامب ديف
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ردت إرسائيـل صـحراء سـيناء ملرص ، ومبوجب تلك االتفاقيات، )دير ياسني الشهرية(مذابح 

ورفرف العلم اإلرسائييل يف سامء القاهرة عـىل ضـفاف ، بحيث تبقى تحت سيطرتها عمليا

 فحمـل عليـه العلـامء والخطبـاء .مل العـريبالنيل فوق أول سفارة لدولـة إرسائيـل يف العـا

وزج قـادتهم يف ، )1981( وأعلن الحرب عىل اإلسالميني سنة .فألقاهم يف السجون ،الرشفاء

 ! وتحدى الخلق معلنا أنه ألقاهم يف السجون كالكالب ، السجون

 تنظيمـي عنـارص مـن إذ قتلـه ،د ذلك قيض له من ألقاه تحت الكـرايس رصيعـاوبع

إذ ، وهو يف يوم عزه واستعراض قواته، سالمية والجهاد يف حادثة املنصة الشهريالجامعة اإل

 .فخسف به، أنه كان قد خرج عىل قومه يف زينته يف استعراض عسكري كبري

 فأكـمـل املـشـوار اـلـذي رـسـمته أمريـكـا وـسـار يف ،)حـسـني مـبـارك(ثـم خلـفـه نائـبـه 

 .سياسات التطبيع مع اليهود قدما

وتصـدت لـه ، ربا رضوسا من النظام املرصي عـىل اإلسـالمينيوقد شهد عهد مبارك ح

الجامعات الجهادية ودخلت يف رصاع مرير مل يضع أوزاره إال من قريـب بعـد أن نجحـت 

وـخـال الـجـو ملـبـارك ورهـطـه يبيـضـون ، أجـهـزة األـمـن بفـضـل سياـسـات التـصـفية واـلـبطش

  .ويصفرون يف أنحاء أرض الكنانة

ومسـتند ، لسياسات األمريكية الصهيونية يف املنطقـةواليوم تعترب مرص أحد أعمدة ا

 .األنظمة العربية واإلسالمية يف كفاح اإلسالميني أمنيا وفكريا

ورغم ذلك مازالت أمريكا تلوح بربامجها التـي تسـتهدف مرص بالتقسـيم والتهديـد 

 .بعد أن تغلغل عمالؤها يف مختلف مناحي حياة املرصيني

 :السودان ) 14(

حاكم مرص يف إرسال عدة حمالت إىل السودان بقيـادة نجح محمد عيل باشا 

ومتكنـت هـذه الحمـالت مـن ) م1821/م1819(أصغر أبنائه إسامعيل كامل سـنة 

  فلـام اسـتولت بريطانيـا عـىل .ضم السودان إىل مرص وتحقيق وحدة وادي النيـل
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خططـت لفصـل السـودان عـن مرص والوصـول إىل منـابع ) م1882/هــ 1299(مرص سنة 

 .النيل

 طلبـت ،وعندما قامت الثورة املهدية يف السودان بزعامة السيد محمد أحمد املهدي

لكن الثوار ) غوردون(بريطانيا من مرص سحب قواتها من السودان وأرسلت حملة بقيادة 

أرسـلت ) م1896-هــ 1313(ويف سـنة ) م1885-هــ 1302(هزموه وقتلوه بالخرطوم سنة 

ونجـحـت ! ان واـسـتعانت بجـهـود عـسـاكر مرصـيـني إىل الـسـود) كتـشـنري(بريطانـيـا حمـلـة 

بعـد االسـتيالء عـىل أم درمـان ) م1898 -هــ 1315(الحملة يف هزمية الثوار املهديني سنة 

 .وبذلك تحقق لربيطانيا ضم السودان إىل إمرباطوريتها

عىل حكم ) م1899 -هـ 1316(واتفقت بريطانيا والحكومة العميلة لها يف مرص سنة 

نائيا رغم احتجاجات الوطنيني املرصيني وأخذت بريطانيا يف إثـارة الرصاع السودان حكام ث

يف ) م1919 -هــ 1337( إذ بعد قيـام ثـورة سـنة .بني املرصيني والسودانيني لكنها مل تنجح

تطالب بجـالء بريطانيـا عـن ) عبد القادر ود حبوبة(مرص قامت ثورة يف السودان بزعامة 

 .وادي النيل

 ففـي عـام .يا عىل الثورة تصاعدت الحركة الوطنيـة يف السـودانوبرغم قضاء بريطان

وأخـذتا ، تشـكلت جمعيـة اإلتحـاد السـوداين وجمعيـة اللـواء األبـيض) 1922-هـ 1340(

 .تعمالن رسا لطرد بريطانيا وتحقيق وحدة مرص والسودان

وتشـكل حـزب األمـة ، لكن الحركة الوطنية السودانية ظلت تقاوم الوجود الربيطاين

 .والحزب الوطني االتحادي بزعامة األزهري ليقودا النضـال ضـد بريطانيـا، امة املهديبزع

وعـقـد اتفاقـيـة الـجـالء ـسـنة ) م1952 -ـهــ 1371(وبـعـد قـيـام ـثـورة يولـيـو يف مرص ـسـنة 

اتفقت مرص وبريطانيا عىل ترك الخيار للسودانيني لتقرير مصريهم ؛ ) م1956 -هـ 1375(

وقامت دولة وفق النظـام الجمهـوري اعرتفـت ) م1956(عام فاختاروا اإلستقالل الذي تم 

 .بها جامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة
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إىل أن تسـلم الحكـم جعفـر ، وتتالت الحكومات املدنية والعسكرية عـىل السـودان

الجبهة ( ويف عهده منت الحركة اإلسالمية التي كان أبرزها حركة .النمريي بانقالب عسكري

وقامـت عـىل أسـس اإلخـوان ،  التـي تزعمهـا حسـن الـرتايب)اإلسالمية السـودانيةالقومية 

املسلمني ثم فصلها الرتايب مستقال لها بفكر جديد يرتكـز إىل أفكـاره واجتهاداتـه الحركيـة 

ثم ،  ثم تحالف الرتايب و النمريي عىل أساس تحكيم الرشيعة يف السودان.والفقهية الخاصة

ريا أطاح بالنمريي وجاء بحكم ما عرف بثورة اإلنقاذ مـن الضـباط رتب الرتايب انقالبا عسك

 ثم وقع الطالق بني الرتايب وتالميـذه الضـباط  ).عمر البشري(املنتمني للرتايب بزعامة الرئيس 

 ! حيث تحول للمعارضة ، فاعتقلوا شيخهم مرات

رات ولكـن املـؤام، وتطبيـق الرشيعـة، وقد حاول البشري ورفاقه النهـوض بالسـودان

األمريكية أنهكتهم بدعم حركات التمـرد املسـلحة جنـوب السـودان ورشقـه ثـم يف غربـه 

 . وآل األمر بزمرة البشري الختيار سياسة الرضـوخ ألمريكـا وطلباتهـا التـي مل تنتهـي.مؤخرا

، ثم وقعوا اتفاقيات مهينة مع النصـارى الجنـوبيني، ثم طردوا بن الدن، فطردوا الجهاديني

وبلـغ ،  وعقدوا االتفاقيات األمنية ملكافحـة اإلرهـاب)FBI(اتب معلنة لـلـ ثم افتتحوا مك

بهم األمر أن يسلموا بض املجاهدين املطاردين من قبل نظام ليبيا لحكومة القـذايف وهـم 

كام سلموا عـددا مـن اإلخـوة السـعوديني ألجهـزة أمـن ، يعلمون أنهم يسلمونهم لإلعدام

مازالت الحكومة األمريكية تطارد حكومـة ، الالمتناهيةورغم التنازالت ..2004بلدهم سنة 

إىل أن بلغ األمر هـذه األيـام بـإعالن أمريكـا والـدول الغربيـة ، السودان بالتهديد والوعيد

، ومنها بريطانيا وفرنسا وغريهـا التـدخل املبـارش السـيايس والعسـكري يف غـرب السـودان

لتثبـت ، خطط مكشوف لتقسيم السـودانيف م، بدعوى املنازعات القبلية يف إقليم  دارفور

سياسة املداهنة و التنازالت أنها ال تسفر إال عن افرتاس الوحش للثور األسود بعد أن أكـل 

 وإن يف ذلـك . وسبحان الديان فكام تدين تـدان.الثور األبيض فيام كان ينظر إليه ويخذله

 . إن كان ثم هناك بقية منهم.لعربة ألويل األلباب
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 : ليبيا ) 15(

تطلعت إيطاليـا إىل املشـاركة ) م1870/هـ1285(عد تحقيق الوحدة اإليطالية سنة ب

لذلك هـاجر ،  ونظرا لقربها من ليبيا فقد اعتربتها مجاال حيويا.يف حركة االستعامر األورويب

وشكلوا جالية أخذت تنرش الثقافـة واللغـة اإليطاليـة يف ، الكثريون من اإليطاليني إىل ليبيا

 .للنفوذ السيايس واالقتصادي اإليطايلالبالد ومتهد 

ثم مهدت إيطاليا الحتالل ليبيـا بعـد موافقـة القـوى الدوليـة مثـل إنجلـرتا وفرنسـا 

فأرسـلت حملـة احتلـت طـرابلس وبنغـازي بعـد إخفـاق ، وروسيا وأملانيا عىل طموحاتها

وط يف يـد وقدر لألقاليم األخرى السق، )م1911/هـ1329(الحامية العثامنية يف القتال سنة 

كام سقطت فزان سـنة ، )م1923( أما مدينة أجدابية فسقطت سنة .)م1912(الغزاة سنة 

 ).م1928(

، أصدر موسوليني مرسوما بتوحيد برقة وطرابلس يف والية واحدة) م1929(ويف سنة 

 ).م1930(كام احتلت قواته واحة الكفرة سنة 

 فاستنفرت املسـلمني يف .قوةقمعتها بوحشية و، وملا قامت حركة الجهاد ضد إيطاليا

وأخذ املتطوعون يتدفقون عىل ليبيا بقيادة عزيـز املرصي ، الدولة العثامنية والعامل العريب

 يف إقلـيم برقـة بـدور )وهم حركة دينية صوفية جهادية( كام قام السنوسيون .وأنور باشا

ميات العثامنيـة يف وشدوا من أزر الحا، هام يف الجهاد وضيق الثوار الخناق عىل اإليطاليني

 .ليبيا

خضـعت ملطالـب ، وبعد إخفاق الدولة العثامنية يف حربهـا مـع إيطاليـا يف البلقـان

 .إيطاليا بسحب قواتها نهائيا من برقة وطرابلس

حـرب (واتبعـوا أسـلوب الغـارات الخاطفـة ،  فتصدى السنوسيون ملقاومة االحـتالل

دعم بريطانيا عسـكريا واسـتاملتها أحمـد وكادوا ينترصون عىل اإليطاليني لوال ) العصابات

 ).م1918(السنويس الذي غادر ليبيا إىل اآلستانة سنة 
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اتفـق فيهـا ، عقدت إيطاليا معاهدة مع محمد إدريس السـنويس) م1920(ويف سنة 

كـام اعرتفـت لـه ، الطرفان عىل إنهاء الحرب واعرتف السنويس بسيادة إيطاليـا عـىل برقـة

 .رايض التي كانت تحت نفوذهإيطاليا بالسيادة عىل األ

ومع ذلك واصلت الحركة الوطنية النضال خصوصا بعد وصول موسوليني إىل الحكم 

 . فقد أعلن أن ليبيا إيطالية وألغى جميع االتفاقات السابقة.)م1922(يف إيطاليا سنة 

 حركة النضال متبعا أسـلوب الـلـهثم قاد املجاهد الشيخ الشهيد عمر املختار رحمه 

 لكن إيطاليا أرسلت قوات جديدة إىل ليبيـا .مام أنهك الجيوش اإليطالية، رب الخاطفةالح

وقبض عىل عمر املختار وشنق شـهيدا ، ونجحت بعد عناء وخسائر كبرية يف اإليقاع بالثوار

 ).م1931/هـ1350( سنة الـلـه رحمه - كام نحسبه –

عـاد محمـد إدريـس ، أملانيـاوملا قامت الحرب العاملية الثانية وانضـمت إيطاليـا إىل 

 بعـد )م1943(السنويس إىل ليبيا بصحبة قوات بريطانيـة متكنـت مـن تحريـر ليبيـا سـنة 

). م1951(والذي أعلن  يف عـام ، وأصبح الوضع ممهدا الستقالل ليبيا، هزمية قوات املحور

 .وقام بذلك النظام املليك يف ليبيا

يعتقد أنه رتبه مع املخابرات (عسكري قام العقيد القذايف بانقالب ) 1968(ويف سنة 

واستوىل عىل السلطة يف ليبيا وما زال فيها حتى اآلن وأطلـق عـىل ليبيـا اسـم ، )الربيطانية

 ...الجمهورية الشعبية العربية الليبية العظمى

كـام اشـتهر ، وحكمه الديكتاتوري الدموي القمعـي،  وقد اشتهر العقيد مبزاجه املتقلب

مام أنهك اقتصاد ليبيـا وكبـد ، ويف القضايا اإلقليمية، ة والسياسية يف الجوارمبغامراته العسكري

  ثـم سـولت للقـذايف شـياطينه .جيشها الصغري العدد نظرا لقلة عدد سـكانها خسـائر فادحـة

فأظهر كتابـا نسـب تأليـه لنفسـه ودعـاه الكتـاب ، يخرج عىل العامل بنظريات سياسية عجيبة

 والكتاب مزيج من .الثالثة للحكم بني النهج االشرتايك والدميقراطي وزعم أنه النظرية .األخرض

 وقـد قـرأت أكـرثه بالجهـد ..هات والكفر والضالل والسامجة التي تثري الغثيـانالغرائب والتفا
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 وعجبت من قدرة كاتبه عـىل جمـع ذاك القـدر مـن .والعناء وكثري من الصرب رغم صغره 

 ..السخافة والبالدة والحقارة

وحـذف بعـض ، فـأنكر السـنة، اسـتعلن القـذايف بـالكفر واآلراء الدينيـة الشـاذةثم 

واتخـذ مـن بعـض الغانيـات .. الكـذبالـلـهورشع وفنن وافرتى عىل ، الكلامت من القرآن

 وله غرائب و تفاهات يطول لها الخطاب تـذكر برصعـات الحـاكم بـأمر .حرسا شخصيا له

 .صاحب العجائب الفاطمي العبيدي الزنديق األحمق الـلـه

وقد قامت عىل القذايف انقالبات عديدة كادت تطـيح بـه لـوال تـدخل اإلسـتخبارات 

 كام قامت يف ليبيا حركة جهادية ضده .األمريكية والربيطانية إلنقاذه  رغم دعاويه الثورية

ثم قامت حركة جهادية أواسط التسعينيات متكن من ،  فقمعها بقسوة ودموية1989سنة 

 !ومأل سجون ليبيا بخرية الشباب املسلم وأطلق عليهم لقب الزنادقة . ا أيضاالقضاء عليه

 وقد زاود القذايف طوال سني حكمه العجـاف عـىل الـدنيا بشـعارات - الـلـه قاتله -

إال أنه طلع عىل األمة مؤخرا بدعاويـه اإلفريقيـة وعزمـه . العروبة و اإلشرتاكية والوحدوية

 .يب واالنسحاب من الجامعة العربيةعىل االنسالخ عن العامل العر

و صـور رؤوس تشـبه ،  ثم لبس قميصا عجيبا مزينـا بصـور بعـض الرؤسـاء األفارقـة

فسـلم جميـع ، ثم أعلن مؤخرا انبطاحا كامال للسياسات األمريكيـة والغربيـة. .الغوريالت

 مخزون بالده اإلسرتاتيجي من الصـواريخ وبـدايات مرشوع األبحـاث النوويـة و زعـم أنـه

 وصار بوش يرضب به املثل كنموذج يحتذى يريـد .مخزون ليبيا من أسلحة الدمار الشامل

 .من رؤساء العرب والعامل اإلسالمي وغريه اقتفاء أثره

 وتقوم ليبيا هذه األيام بدفع التعويضات الهائلة لكل دولـة أوربيـة تـزعم 

 األوربيـون حيث يعلن الساسة، أنها تعرضت لعمل إرهايب كان مدعوما من ليبيا

 وأعلـن موافقتـه ،  كام أعلـن بـوش أنـه راض عـن ليبيـا.عودة العالقات مع ليبيا
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عىل أن تسـتأنف رشكـات النهـب االسـتعامري نهـب بـرتول ليبيـا كمكافـأة للقـذايف عـىل 

 .الـلـهاستخذائه املهني قبحه 

 :تونس ) 16(

تحـت حكـم العثامنيـني كغريهـا مـن الـبالد ) م1573/هــ980(دخلت تـونس سـنة 

،  ونظرا لضـعف الدولـة العثامنيـة. سنة300 وبقى فيها األتراك زهاء .لعربية التي سبقتهاا

 لكن فرنسـا نجحـت يف مـد نفوذهـا .فقد تنافست كل من فرنسا وإيطاليا الحتالل تونس

حصـلت مبقتضـاها ) م1830/هــ1245(من خالل عقد معاهدة ودية مع باي تونس ٍسـنة 

 .عىل امتيازات تجارية داخل تونس

كام استطاعت فرنسا أن تحول دون تدخل بريطانيا يف أمور تونس بأن اتفقت معهـا 

 . عىل أن تطلق إنجلرتا يدها يف قربص مقابل عدم منافسة إنجلرتا لفرنسا يف تونس

وأرسـلت جيشـا إىل تـونس ، وانتهزت فرنسا فرصة عبـور قبيلـة تونسـية إىل الجزائـر

وأرغمتـه عـىل توقيـع ) م1881/هــ1298(متكن مـن هزميـة البـاي محمـد الصـادق سـنة 

 .معاهدة يعرتف فيها بتحويل تونس إىل محمية فرنسية

) م1881(ثم اندلعت حركـة الجهـاد واملقاومـة اإلسـالمية والوطنيـة التونسـية سـنة 

التـي لجـأت إىل التنديـد بـاالحتالل وإثـارة املشـاعر " الجامعة اإلسـالمية " بتكوين حركة 

ية وتحرك بعض العلامء من علـامء مسـجد الزيتونـة للـدعوة الوطنية من منطلقات إسالم

وامتدت الثورة إىل ،  وبالفعل تحرك الثوار من مراكز التجمعات القبلية يف الجنوب.للجهاد

ومتكن الثوار من السيطرة التامة عـىل ، مدن القريوان وسوسة و قابس و زغوان و صفاقس

 ويف سـنة .مع الثورة والتنكيـل بـالثوارجنوب البالد لكن فرنسا اتبعت أسلوب وحشيا يف ق

الذي طالب بالدستور والتحم رجاله يف معارك مع " تأسس حزب تونس الفتاة ) " م1908(

 .لكن فرنسا قمعتهم بوحشية) م1911(الفرنسيني سنة 

الـذي " الحزب الحر الدستوري التـونيس" تأسس ) م1920(ويف مارس سنة 

  ضد االسـتعامر الفـرنيس دعائيـا وسياسـيا متكن من االستيالء عىل قيادة النضال
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حيـث أبرمـت فرنسـا عـه اتفاقيـة اسـتقالل ، واستطاع تجنيد املثقفني والعامل، واجتامعيا
اـلـذي ) الحبـيـب بورقيـبـة(لعميلهـا اـملـاكر وـبـذلك ـسـلمت ـتـونس ). م1956(تـونس ـسـنة 

ة املارقة ملا متكن امنيثم استعلن بهويته العل، بهوية إسالمية مزيفة، استطاع خداع العلامء
 وجاهر مبحاربة الترشيع اإلسـالمي والسـري بتـونس برسعـة يف طريـق التغريـب ،من األمر

  .ونرش الفسوق ومسح الهوية الدينية
وأسـس ، ويف مطلع الثامنينات هبت رياح الصحوة اإلسالمية عىل تونس مـن املرشق

ودخلـت الحركـة ، الغنـويشبزعامة الشيخ راشد ) حركة اإلتجاه اإلسالمي(ة عدد من الدعا
ولكن بورقيبة قمع الحركة وسـجن شـيوخها واسـتطاع ، معرتك املنافسة السياسية السلمية

،  ثم دخلت الحركة اإلنتخابات العامة أواسط الثامنينيات.تقسيم قيادتها واستاملة بعضهم
ام وفازت بأكرثية أدهشت األوساط املختلفة ورضبـت لهـا أجهـزة اإلنـذار يف أوربـا والسـي

 .وكانـت تعـد النقـالب عسـكري مفـاجئ، تابعت عملهـا السـيايس،  فقعت الحركة.فرنسا
 .ولكن الربنامج كشف

انقالبـا أبيضـا عـىل عجـل ) زيـن العابـدين بـن عـيل(ثم رتب وزير داخليتها آنذاك 
 . واسـتوىل بـذلك عـىل السـلطة.بالرتتيب مع األمريكان  تفاديا لنجـاح انقـالب اإلسـالميني

ميني وغريهم وحكم تونس حكـام ديكتاتوريـا متابعـا مسـار تغريـب هـذا وخسف باإلسال
وطـورد ،  وترشدت الحركـة اإلسـالمية وقياداتهـا يف الـبالد األوربيـة.البلد اإلسالمي العريـق
 وصارت تـونس إحـدى ركـائز السياسـة األمريكيـة االسـتعامرية يف .مؤيدوهم رش مطاردة

 انتخابـات هزليـة لتجديـد واليتـه 2004وكتـوبر  ثم أجرى فرعون تونس يف أ.العامل العريب
 .يف مشهد دميقراطي يثري الغثيان% 95.96ففاز بـ 
 :الجزائر ) 17(

 واستمر .حكمت الدولة العثامنية الجزائر مثل باقي الدول العربية األخرى
  وقد مـر الحكـم العـثامين للجزائـر بعـدة مبراحـل بـدءا .سنة300حكمهم زهاء 

) م1671/هــ1081(عـام )الـدايان(إىل ) م1546(م  من عـا)الباالرباي(من عرص 
  و يف نفـس الوقـت كانـت فرنسـا تطمـع يف احـتالل .)1930(والذي انتهي عام 
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خصوـصـا وأنهـا كاـنـت تتمـتـع بامتـيـازات تجاريـة فيـهـا مـنـذ الـقـرن ، الجزائـر االـسـرتاتيجي

 . السادس عرش

 حريـة وقعـت فرنسـا مـع الجزائـر معاهـدة تـنص عـىل) م1801هـ1315(ويف سنة 

و ،  وعجلت باحتالل الجزائر لتحول دون تغلغل النفوذ الربيطاين فيهـا.التجارة بني الطرفني

حظيـت فيهـا ) م1808/هــ1223(عاهـدة رسيـة مـع روسـيا سـنة من أجل ذلك عقدت م

 .فرنسا مبوافقة روسيا عىل احتالل الجزائر

ـثـم . )م1245/1830( أـجـل الـغـزو حـتـى ـسـنة لـكـن انـشـغالها مبـشـكالتها األوروبـيـة

تذرعت فرنسا مبسألة تافهة مؤداها إهانة الداي حسني لقنصلها حني صفعه مبنشـته عـىل 

 .وجهه لتتخذ من الحادثة ذريعة للغزو و اإلحتالل

 .و بالفعل أرسلت فرنسا أسطولها الذي حارص سواحل الجزائر مدة ثالثة أعوام

يـة وأرسـلت حملـة انتهزت فرنسا ضعف الدولـة العثامن) م1830/هـ1245(ويف عام 

بعـد طـرد الحاميـة ) م1830/هــ1245(عسكرية نجحت يف االسـتيالء عـىل الجزائـر سـنة 

 ثم تطورت حركة املقاومة الجزائرية املناهضة لالحتالل بزعامة األمري عبـد .العثامنية منها

 كـام أيـده  .)م1832(القادر الجزائري الذي التفت حوله القبائل وبايعتـه يف وهـران سـنة 

 . الصوفية واتفق الجميع عىل الجهادرجال

يغـري عـىل األرايض ، يف غـرب الجزائـر أخـذ األمـري عبـد القـادر" معسكر " ومن مدينة 

 وقـد .الواقعة تحت االحتالل الفرنيس بعد أن فرض نفوذه عـىل األقـاليم الغربيـة مـن الـبالد

 ثم لجأ إىل حرب .)م1835/هـ1250(سنة " معركة املقطع " انترص الثوار عىل جيوش فرنسا يف 

 ) م1837 /هــ1252( ويف مـايو سـنة .ومتكن من إنزال هـزائم متواليـة بالفرنسـيني، العصابات

وفيهـا اعرتفـت فرنسـا " معاهـدة تافنـا " عقد الفرنسيون معاهدة مع األمري عبد القادر هي 

 ايض التـي كام اعرتف هو بسلطة فرنسـا عـىل األر، بسيادة األمري عبد القادر عىل غريب الجزائر
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، واستفاد األمري من املعاهدة التي أتاحت له تنظيم قواته وتحصني املدن والثغـور .احتلتها

متكن ،  وملا أخلت فرنسا برشوط املعاهدة وهاجمت الثوار.كام اهتم بتنظيم شؤون دولته

 /هــ1255(األمري عبد القادر مـن االسـتيالء عـىل املنـاطق املحيطـة مبدينـة الجزائـر سـنة 

 ).م1840

فاستولت عىل تلمسان و ، فكان  رد الفعل الفرنيس يف اإلغارة عىل مدن غريب الجزائر

فاضـطر األمـري عبـد القـادر إىل الهـرب إىل ، مستغانم وغريها من املـدن يف إقلـيم وهـران

ثم سمح ) م1852/هـ1268(وانتهى مصريه بالقبض عليه وسجنه يف الجزائر سنة . الصحراء

وظـل بهـا حتـى ، فتوجه إىل دمشق لتكون منفـى لـه، وج من الجزائرله الفرنسيون بالخر

 ).م1883/هـ1300(وفاته 

ـثـم اتبـعـت فرنـسـا سياـسـة ـتـوطني الفرنـسـيني يف الجزاـئـر بـعـد ـنـزع أـمـالك األـهـايل 

وعمدت إىل إثارة الفرقة بني العـرب والرببـر يف محاولـة لطبـع الـبالد بالطـابع ، وأراضيهم

  .ربية اإلسالميةالفرنيس و إلغاء هويتها الع

 الـذي أسـس ،)عبد الحميد بن بـاديس( للجزائر رجال فذا هو الشيخ الـلـهثم قيض 

الـتـي حفـظـت بأعاملـهـا الرتبوـيـة والعلمـيـة هوـيـة الجزاـئـر ، )جمعـيـة العـلـامء املـسـلمني(

وكونت الجيل الـذي حمـل لـواء الثـورة الكـربى التـي انطلقـت سـنة ، اإلسالمية وعروبتها

بعـد أن دفعـت الجزائـر ، )1963(ستمرت إىل أن تحقـق اإلسـتقالل سـنة  والتي ا.)1954(

 .أكرث من مليون نسمة من الضحايا والشهداء 

بـعـد أن أيقـنـت أن اـسـتقرارها يف الجزاـئـر ، ولـكـن اـلـذي حـصـل أن فرنـسـا ـبـدهائها

اختارت العمل عىل أن يكون األمر مـن بعـدها لثلـة ، وأن اإلستقالل البد حاصل، مستحيل

يامت واألحزاب التي كان روادها قد تربوا عىل األفكار الوافدة من أوربا والسـيام من التنظ

والتي كانت قد كونـت مبجموعهـا مـا ، من التيارات القومية واالشرتاكية والليربالية الغربية

 .التي بدأ نفوذ اإلسـالميني فيهـا يتضـاءل مـع الوقـت) يجبهة التحرير الوطن(عرف باسم 

 وقـال .)إيفيـان(وقيدتهم ببنود اتفاقيـة ، ن سيخلفها عىل الجزائروهكذا حددت فرنسا م

 : الرئيس الفرنيس ديغول أيامها
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 .)!سنعطيهم إياها ونسرتدها بعد ثالثني سنة ! يريدون استقالل الجزائر؟ حسنا (

ويسـاريا ،  وكـان قوميـا عربيـا،)هواري بومدين(وآلت رآستها إىل ، واستقلت الجزائر

 وازداد نفـوذ العسـكر مـن أعضـاء  وسـارت الجزائـر يف عهـده،..شيوعيقريبا من الفكر ال

وأصـبح ،  الذين كان العديد منهم يحمل الجنسية الفرنسية)حزب جبهة التحرير الوطني(

  وتوىل هذا التيار الذي عرف .هذا الحزب منذ ذلك الوقت حزب السلطة الحاكمة األوحد

 .صفية اإلسالميني يف الجزائر  مهمة حرب اإلسالم وت)بالتيار الفرانكفوين(

حـزب جبهـة (واسـتمر ، )الشـاذيل بـن جديـد(وبعد هالك بومـدين خلفـه الـرئيس 

وزاد الشاذيل عـىل سـيئات سـلفه سياسـة العـودة إىل ، يف سياسة الحزب الواحد)  التحرير

 وهكـذا ازداد نفـوذ .حيث كان بومدين عربيا ويساريا قوميا معاديا لفرنسا،أحضان فرنسا

  . الفرانكفوين وكبار العسكر املتنفذينالتيار

وازدادت أحوال الجزائر سوءا وإفالسا رغم أنها واحدة مـن كربيـات الـدول املصـدرة 

 ..للنفط والغاز يف العامل

يطالـب حكومـة الشـاذيل بوقـف ، )مصطفى بـويعيل( نهض، ويف مطلع السبعينيات

التـي 1954ذكرهم مببـادئ ثـورة وبالعودة بالبالد إىل أصالتها اإلسـالمية ويـ، زحف الفساد

  ثـم مـا لبـث.ين شاركوا فيهـا أحد املجاهدين الذحيث كان،  اإلسالم والجهادرفعت شعار

وحمل السـالح وصـعد الجبـال . )حركة الدولة اإلسالمية(أن أعلن الجهاد وأسس ) بويعيل(

،  قتله من1976ة يف سنة ثم متكنت الحكوم. يف ثلة من أنصاره يجاهدون النظام الجزائري

 .واعتقلت العديد من أنصاره وساقتهم إىل السجون

وانفجـر ، ويف أواخر الثامنينات بلغت األزمة اإلقتصادية يف الجزائـر مـداها

 وأدرك ،)..مظاهرات الخبـز(الشعب الجزائري يف ثورة تظاهرات عامة عرفت بـ 

، ضـاعالنظام الجزائري ورئيسه الشاذيل أنه البد من إحداث تغـري جـذري يف األو

 ، سلسلة من اإلصالحات الشـاملة كـان مـن أهمهـا)  1988(فأعلن الشاذيل سنة 
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 .وإطالق املسار الدميقراطي وحرية تشكيل األحزاب السياسية، إنهاء سياسة الحزب الواحد

وازدهـرت ، وهكذا أقبل الجزائريون بحامس عىل تشكيل األحزاب وإنشـاء الصـحف

، لذين تحركـوا بحـامس يف هـذه الفسـحة مـن الحريـة وكان يف طليعة ا.الحركة السياسية

مختلف مكونات الصحوة اإلسالمية يف الجزائر والتـي كانـت تشـهد ازدهـارا مكبوتـا منـذ 

شأنها يف ذلك شأن باقي البالد العربية واإلسالمية التـي كانـت تشـهد ، أواسط السبعينيات

القوميـة واليسـارية التـي  بعد أن بدأ يتبدى إفـالس رساب األفكـار ،صحوة إسالمية عارمة

 .ازدهرت خالل الخمسينيات والستينيات

تتبعهـا انتخابـات برملانيـة ، )1988(وهكذا أعلن الشاذيل عن إجراء انتخابات بلديـة 

 وـبـدأت األـحـزاب املتنوـعـة .ـمـن أـجـل ـبـدء املـسـار اـلـدميقراطي يف الجزاـئـر) 1989(ـسـنة 

 .استعدادها لخوض تلك التجربة

، من ثـالث محـور) 1989(ية يف الجزائر إبان اإلنتخابات سنة تكونت الساحة السياس

 :هي

 الـذي حكـم الجزائـر منـذ ،)جبهـة التحريـر الـوطني(حزب السلطة وهـو حـزب  .1

  .اإلستقالل بطريقة بوليسية وانفرد بالسلطة ربع قرن من الزمن

 .قوى الصحوة اإلسالمية .2

 .األحزاب العلامنية التي شكلت آنذاك .3

، )عبـايس مـدين (التكتالت اإلسالمية وتزعمهـا مية لإلنقاذ أقوى وكانت الجبهة اإلسال

وتكونت الجبهة من خليط من مدارس الصحوة و قياداتها ).  عيل بلحاج(وبرز إىل جانبه ا 

باإلضـافة لقواعـد عريضـة مـن عـوام املسـلمني . .والتنظيامت اإلسالمية والدعاة املستقلني

 وأما القوى العلامنية الناشئة بعـد حريـة .لسيايسالذين آمنوا بعموميات مرشوع اإلسالم ا

 :األحزاب

ولكن أبرز تلك القـوى ، بعد أن أطلقت الحريات، فقد تعددت تلك القوى واألحزاب

 :بحسب ما أثبتته اإلنتخابات التالية كانت
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  وهـو حـزب ينـترش يف منطقـة القبائـل ويحمـل :حزب جبهة القوى اإلشرتاكية: أوال -

 وقد سري املظـاهرات بعـد فـوز اإلنقـاذ .) آيت أحمد)وقد تزعمه، افكرا غربيا ليربالي

  .يبدد بها ويخوف الحكومة والغرب من زحف األصولية

 وـهـو ـحـزب ـشـديد الـعـداء :ـحـزب التجـمـع ـمـن أـجـل الثقاـفـة والدميقراطـيـة:ثانـيـا -

 .)سعيد سعدي( وقد وتزعمه . لهملإلسالميني ينادي بالحل اإلستئصايل

 .تبنت الطرح الدميقراطي.)لويزا حنون(وتزعمته : الحزب الشيوعي: ثالثا -

قـد سـحقت أقـوى ، تبني أن الجهة اإلسالمية لإلنقاذ، ومع انرصام اإلنتخابات البلدية

حـزب جبهـة التحريـر ! (وهـو حـزب السـلطة ، األحزاب السياسـية العلامنيـة يف الجزائـر

 . الفتاتوأن األحزاب العلامنية حديثة التشكيل مل تحصل إال عىل، )الوطني

وبـدأ عنارصهـا يف خدمـة النـاس  ، وتولت بذلك جبهة اإلنقاذ معظم بلديات الجزائر

مام رفع يف أسـهم الجبهـة شـعبيا ، بروح طيبة وإخالص افتقدتها الجزائر منذ عهود طويلة

ومتخض الدور األول فيها عـن ).  الربملانية( وهو اإلنتخابات الترشيعية .وأهلها للنرص التايل

وبدا أن ذلك سيمكنها خـالل الشـوط الثـاين ، بهة بأغلبية ساحقة من دورها األولفوز الج

و ، التي تأهلهـا لتشـكيل الحكومـة منفـردة،من الدورة اإلكامليـة مـن األغلبيـة السـاحقة

 !! الرتشح بذلك لرئاسة الدولة 

وأعلـنـت اـلـدول الـصـليبية . . ورضـبـت ـنـواقيس الخـطـر يف مـشـارق األرض ومغاربـهـا

بـل .  استعدادها للتدخل لقطع الطريق عىل اإلسالميني مـن الوصـول للسـلطةالكربى عن

أن فرنـسـا ـعـىل اـسـتعداد للـتـدخل ،  اـلـرئيس الـفـرنيس يف حينـهـا،)فرانـسـوا مـيـرتان(رصح 

 وكان الحل الوحيد أمامهم هو إحداث .العسكري للحيلولة دون وصول اإلسالميني للسلطة

ام فرنسا لقطع الطريق عىل اإلسـالميني مـن إنقالب عسكري مدعوم من قبل الغرب والسي

 .أن يصلوا لحكم الجزائر

 )محمـد بوضـياف( سـابق هـو  وجاء العسكر بقيـادي.صل اإلنقالب وح

  واعتقلـت قيـادات الجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ وأودعـت .ليتوىل رآسـة الدولـة
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ون  العديـد مـن السـجوفـتح النظـام العسـكري ، العنفوقمعت املظـاهرات بـ، السجون

وكـان هـذا سـبب بدايـة اإلنتفاضـة . .الصحراوية  لعرشات آالف املعتقلني مـن اإلسـالميني

 فصـل كبـد . وبداية لفصل دموي فيها مل تنته ذيوله إىل اآلن،الجهادية املعارصة يف الجزائر

 ورحـبـت فرنـسـا .الحبيب إىل اآلن زـهـاء رـبـع ملـيـون ـضـحية ـمـن املـسـلمني األبرـيـاءبـلـدنا

لينقضوا معهم عىل نتائج هذه الكذبـة ، يني الذين خططوا لهم ودعموهموالغرب باالنقالب

 .)دميقراطية(الكربى التي يسمونها 

وقد فاز بتأييد شعبي كاسح يف ، )عبد العزيز بوتفليقة(ويرأس الجزائر حاليا الرئيس 

معتمدا عـىل مرشوع مصـالحة وطنيـة تبنـاه إلنهـاء إرهاصـات تلـك ، اإلنتخابات الرئاسية

 الـذي طرحـه سـلفه والـذي يـقيض )الوئام املـدين( وقد بناه عىل مرشوع قانون .ثاألحدا

  .بالعفو عن املسلحني الذين يسلمون أنفسهم للسلطات

تزايـدا يف ، يف عهـد بوتفليقـة، وتشهد الجزائر التي عرفت بروابطها املتينة مع فرنسا

حيـث ، يف مكافحـة اإلرهـاب التي اعتربتها من الحلفاء املفضلني لديها .روابطها مع أمريكا

 ومـا .يف تصفية التيارات األصولية وحصارهارضاه عن النظام  بني الحني واآلخر أوبامايعلن 

تزال أحداث الجزائر مستمرة وإن كانت حدتها قـد خفـت بعـد القضـاء عـىل الجامعـات 

املسلحة التي انحرف كثري منها عن جادة الصواب بفعـل اسـتهداف األبريـاء مـام أفقـدها 

 الحبيب أمر رشد بلدنا أن يقيض لالـلـهوأسأل .شعبيتها وأوردها دروب الهزمية و الترشذم

 .إنه عىل ذلك قدير.يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته

 :املغرب ) 18(

ظلت مراكش مستقلة عن العثامنيني وإن قامت بينهام عالقات التعاون وتبادل املنـافع بـني 

 وبعـد .طامع أسبانيا والربتغـال حتـى أوائـل القـرن العرشيـن وكذلك بقيت مناهضة أل.حني وآخر

توجهت بأنظارها نحو املغرب األقىص الذي ) م1881(وتونس ) م1830(احتالل فرنسا الجزائر سنة 

  وأمـا . ويف نفس الوقت كانت أسبانيا تطمع يف احتالل البالد.كانت تحكمه دولة األرشاف العلويني
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الـذي أتـاح لهـا موافقـة ) م1904(سـنة " االتفـاق الـودي " فرنسا فقد عقدت مع إنجلـرتا

 .بريطانيا عىل احتالل املغرب األقىص

كـام تقـرر ، تقرر إقامة نظام دويل خاص يف طنجة) م1906(ويف مؤمتر الجزيرة سنة 

 وبينام نجحت أسبانيا يف االسـتيالء عـىل .إطالق يد أسبانيا وفرنسا لبث نفوذها يف املغرب

مقابل ) م1907(وجهت فرنسا حملة عىل املغرب األقىص سنة ، يف الشامل" الريف"منطقة 

ثـم ، "وجـدة" فاحتلـت مـدينتي الـدار البيضـاء و.إطالق فرنسا يد إنجلرتا للعمـل يف مرص

 ).م1911/هـ1329(استولت عىل مدينة فاس سنة 

أرغـمـت فرنـسـا الـسـلطان عـبـد الحـفـيظ ـعـىل توقـيـع معاـهـدة ) م1912(ويف ـسـنة 

،  وملا احتجت أسـبانيا عـىل ذلـك جـرت مفاوضـات بينهـا وبـني فرنسـا. البالدالحامية عىل

واألخـرى ، إحداهام لفرنسـا: انتهت بتوقيع معاهدة تقسيم املغرب إىل منطقتني منفصلني

 .بينام  تظل طنجة منطقة دولية، ألسبانيا

ثم عملت فرنسا عىل محو شخصية املغرب العربية اإلسالمية بفضـل جهـود ممثلهـا 

املقيم العام الذي جمع يف يده السلطان السياسـية والعسـكرية " الجرنال ليويت"املغرب يف 

. واـلـذي ـسـمح للمـهـاجرين الفرنـسـيني باالـسـتيطان يف املـغـرب األقىص، واإلدارـيـة واملالـيـة

واندلعت حركت الجهاد واملقاومـة الوطنيـة عـىل إثـر ذلـك فقامـت ثـورة يف فـاس سـنة 

 .فقمعتها فرنسا بوحشية وقسوة، يف املناطق املجاورةما لبثت أن انترشت ) م1912(

ثم قامت ثورة أخرى من قبل قبائل الرببـر وسـكان الشـاوية ورضب الثـوار الحصـار 

 .استخدم املدفعية يف رضب الثوار وإفشال الحصار" ليويت" لكن ، حول فاس

 مراكش ثم تركزت املقاومة يف منطقة األطلس املتوسط ونجح الثوار يف االستيالء عىل

لـكـن الفرنـسـيني قمـعـوا الـثـورة واـسـتولوا ـعـىل اـملـدينتني وأمـنـوا ، )م1912(وأـغـادير ـسـنة 

 .املواصالت بني فاس ومكناس والرباط

 ).م1934(عندئذ اعتصم الثوار بالجبال وحققوا االستقالل بها حتى عام 
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ة أما عن املقاومة الوطنية يف منطقة الريف فقـد قادهـا عبـد الكـريم الخطـايب سـن
 ).م1926(وظلت مستقلة حتى سنة ) م1921(

عـىل األسـبان ومتكنـوا مـن " إغـرين"و " أبـران"وقد انترص الثوار يف عدة معارك مرث 
الشهرية التي هزم فيها الخطـايب جيـوش خمـس " أنوال"هزميتهم وقتل قائدهم يف معركة 

 عرشة آالف من وقتل اآلالف منهم وأرس، دول أوربية من الفرنسيني واألسبان ومن عاونهم
 . ماريشاالت5جرنال و100الجنود فيهم زهاء 

فحكم الرشيعة اإلسالمية وأرسل " أمري الريف" وبويع الخطايب من قبل الثوار ليكون 
 وأدركـت .الرشطة والقضاة والفقهاء يعلمون الناس دينهم يف قراهم املتناثرة وسط الجبال

ونجحـت القـوات الفرنسـية ، سـبانفرنسا خطر انتصارات الخطايب فتـدخلت مبسـاعدة األ
ورضب الـطـريان اإلـسـباين الـقـرى والـسـكان ، مبسـاعدة البحرـيـة األـسـبانية يف هزمـيـة الـثـوار

، ولكـن أعوانـه هربـوا بـه يف الطريـق، ُوهزم الخطايب ونفي إىل فرنسا!! بالغازات السامة 
 رحمـه ).م1963(ة ولجأ إىل مرص حيث ظل فيها هـذا الشـيخ البطـل إىل حـني وفاتـه سـن

 ففـي عـام .ومـع ذلـك اسـتمرت املقاومـة ضـد الفرنسـيني واألسـبان.  رحمة واسعةالـلـه
مـن " كتلة العمل الوطني املغربيـة " تشكل أول تنظيم سيايس يف املغرب باسم ) م1934(

وازدادت الحركـة الوطنيـة اشـتعاال بتـويل " الحزب الـوطني " ثم تأسس .أجل تحرير البالد
سـنة " حزب االستقالل "  كام تأسس .وتأييده للثوار ومساعدتهممحمد بن يوسف الحكم 

) م1947(ويف سـنة ، وانـدلعت حركـة املقاومـة يف كـل أرجـاء املغـرب) م1940/هـ1358(
خطب السلطان محمد بن يوسف يف طنجة خطبة حامسية طالب فيها بالحرية والسـيادة 

تعاونون مع السلطان حتى نال األمر الذي ألهب حامس الثوار الذين ظلوا ي. ووحدة البالد
 .)م1956(املغرب استقالله ووحدته سنة 

مـدة ، ثم حكم املغرب بعد ذلك امللك الحسن الثاين بـن محمـد الخـامس
فقتل كل من ناوأه من كل اتجـاه ، وكان فرعونا ظاملا وديكتاتورا طاغية، طويلة

أل سـجونه  ومـ.ومرشب من اإلسالميني وحتى الشيوعيني وما بينهام من األفكـار
 الشهرية املرعبة بالسجناء الذين قىض الكثريون مـنهم تحـت سـياط الجالديـن 

 



574 
 

كـام أحـاط امللـك نفسـه بـأجهزة أمنيـة كثـرية ! وأجهزة التعـذيب املسـتوردة مـن أوربـا 

َّو سيج ملكه بطبقة كثيفة من علامء السلطان وفقهاء القرص من املغاربة الذين ، ومجرمة
بل اسـتورد امللـك علـامء ! وى سجود املالئكة آلدم عليه السالم يركعون ويسجدون له بدع

 واشـتهرت املغـرب يف عهـده بـالفقر .السلطان من أصقاع الدنيا من بالد العـرب والعجـم

والبطالة والفساد وانتشار املخدرات والدعارة واملجون واالنحالل االجتامعـي يف كثـري مـن 

املشاهري والفاسـدين املعـروفني حتـى قيـل أن وكان امللك يف طليعة الزناة ، طبقات الناس

! لياليهـا الحمـراء معـه يف مـذكراتها ذكرت خرب )بريجيت باردو(املمثلة الفرنسية الشهرية 

 - الـلــهرحمـه ) الشيخ عبد الحميـد كشـك( كام كان يسميه - )الخنفوس(كام حاز امللك 

 ميوت أكرث شعبه من الفاقـة فيام!! عىل عدة جوائز من دور األزياء العاملية كملك لألناقة 

ويرمي شبابه بأنفسهم يف براثن املوت يف مراكب الهجرة غـري الرشعيـة بحثـا عـن ، والعوز

 ولـكـن ـصـحوة إـسـالمية متـعـددة املـشـارب ـمـن الـصـوفية إىل .!العـمـل يف ـشـواطئ أورـبـا 

لعنت والقت من امللك ا، إىل السياسية وقفت لذلك الفساد باملرصاد، السلفية إىل الجهادية

 . والتضييق بحسب جدية مواجهتها لهوالبطش

 نسـخة عفنـة عـن )محمد السادس(ليخلفه امللك الحايل ، 2002ثم هلك امللك سنة 

 حيث دخلت املغرب يف فلـك أمريكـا أيضـا كغريهـا وصـارت أجهـزة أمنهـا كتيبـة يف .أبيه

 لـه وألمثالـه هالـلــ أسـأل .الهجمة األمريكية لحرب املسلمني فيام عرف مبكافحة اإلرهاب

 :من فراعنة بالد املسلمني دعوة سيدنا نوح عليه السالم

 ً وقال نوح رب ال تذر عَىل اْألرض مـن الكـافرين ديـارا َّ ََ َ َِ َِ َ ْ َِ ِ ْ ْ ََ َ َ َِّ ٌ ُّإنـك إن تـذرهم يضـلوا * ُ َِ ُ ْ ُْ َ َ ْ ِ َِّ

ارا  ًعبادك وال يلدوا إالَّ فاجرا كَفَّ ً ِ َ ِ ُ َِ َ َ َ َ ِ )26 / 27: نوح(. 

 :ياموريتان  ) 19(

تقع جنوب اململكة املغربية الحالية وقد دخلها اإلسالم بعد فتح العرب بالد املغـرب 

وكانت هذه املنطقة تتبع ) شنقيط(وأطلقوا عىل املنطقة اسم ، أواخر القرن األول الهجري

 . الدول املغربية مثل دولة املوحدين ودولة الحفصيني ودولة السعديني والدولة العلوية
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ة لغارات الربتغاليني الذين أسسوا بها مراكز لتجارة الصمغ والـذهب تعرضت املنطق

 .ثم تالهم األسبان بعد قرنني ثم تالهم الفرنسيون فالهولنديون، والرقيق

أرسلت فرنسا حملة الحتالل البالد أقنع قائـدها األمـراء املحليـني ) م1901(ويف سنة 

 خضـعت –اململكة املغربيـة حاليـا  –وملا احتلت فرنسا مراكش ، بطلب الحامية الفرنسية

 ).موريتانيا(البالد جميعها لالحتالل الفرنيس الذي أطلق عليها اسم 

واتبع الفرنسيون سياسة التفرقة بني املسلمني البيض والزنوج وحاربوا اللغة العربيـة 

ـة الفرنـسـية ـام .وـحـاولوا نرش الثقاـف ـة لالـحـتالل تفـجـرت ـع ـاد املقاوـم ـة الجـه  لـكـن حرـك

 .مطالبة باالستقالل) م1934(واستمرت حتى عام  ،)م1908(

) حزب االتحـاد الـوطني( ،ثم تشكل حزبان أساسيان تصديا لالستعامر الفرنيس هام ٍ

حـزب التفـاهم (هـو ) م1948( ثم اندمجا يف حزب واحد سـنة )حزب منظمة الشباب(و 

حـزب (تحـت اسـم ) م1958(وأخـريا ثـم االتحـاد سـنة ، ثم انشق عـىل نفسـه) املوريتاين

 .الذي تبنى قضية التحرير واالستقالل) التجمع املوريتاين

أصدر لهم دستورا قبلتـه موريتانيـا  مرغمـة وأصـبحت مبقتضـاه ) ديجول(ويف عهد 

فاز حزب التجمع املوريتاين يف االنتخابـات ) م1959( ويف سنة .عضوا يف الجامعة الفرنسية

 .زب الحاكم يف البالدوشكل رئيسه املختار ولد داده الوزارة وأصبح الح

حـزب (ثم نشأ حزب جديد يدعو إىل االستقالل التـام  و االنضـامم إىل املغـرب هـو 

أحرزت موريتانيا استقاللها وأصبحت عضوا يف األمـم املتحـدة ) م1960(ويف سنة .)النهضة

 .)م1973(كام قبلت عضوا يف الجامعة العربية سنة 

يا بزعامة محمـد السـالك ولكنـه مل قام انقالب يف موريتان، )م1978(ويف سنة 

 ثم لحقته عـدة انقالبـات أدت ، يستمر يف الحكم طويال فقد أطاح انقالب آخر به
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إىل عدم استقرار أحوال البالد خصوصـا بعـد تعرضـها ملشـكالت اقتصـادية وسياسـية مـع 

 ).السنغال(جارتها 

يس الحـايل وآل األمر أخـريا عـرب انقـالب عسـكري منـذ نحـو عرشيـن سـنة إىل الـرئ

و أوصـلها ،  فحكـم الـبالد حكـام عسـكريا اسـتخباراتيا).معاوية ولد سيدي أحمد الطايع(

 ولكن القفزة الجديـدة التـي أحـدثها هـذا الطـاغوت هـي .لقعر األزمات والفقر والفساد

حتى وصل األمر به إلقامة عالقـات دبلوماسـية كاملـة مـع ، االنفتاح عىل أمريكا وإرسائيل

 !تح سفارة للعدو الصهيوين يف نواكشوط العاصمة وافت، تل أبيب

 وقد قامت عليه عدة انتفاضات شعبية وانقالبـات عسـكرية قمعهـا كلهـا بالحديـد 

 وأهلكـه وأمثالـه مـن الـلــهومازال يجثم عىل صدور املسلمني يف موريتانيا قبحـه ، والنار

  .فراعنة بالد املسلمني

  :اريرتيا ) 20(

من املعلومات لكتابة ملخص واف عن هذا اإلقلـيم ليس تحت يدي اآلن ما يكفيني 

أنهـا كانـت تخضـع لالحـتالل اإلثيـويب ، ولكن الذي أذكـره مـن معلومـايت العامـة، املسلم

 صنوف )هيال يس اليس(وقد ذاق املسلمون يف عهد إمرباطورها ،  منذ زمن بعيد،)الحبشة(

مـن حكـم األحبـاش وقامت فيها منذ عرشات السـنني ثـورات جهاديـة للـتخلص ، العذاب

ولكن اريرتيـا بقيـت تعـاين ،  ثم حصل انقالب شيوعي يف إثيوبيا.وتحصيل االستقالل عنهم

  .نفس البالء تحت حكمهم واستمرت الثورات الجهادية املسلحة

ثم تسللت املنظامت التنصريية إىل إثيوبيا وأنشأت أجهزة اإلستخبارات املختلفة كيانات 

، تطالب أيضـا باسـتقالل إثيوبيـا، ائد علامنية ويسارية ونرصانيةثورية وسياسية تقوم عىل عق

،  وقد القى الثوار اإلرتريون مختلف أشكال الدعم من البالد واألنظمة العربية.وتقاتل األحباش

 فقلب ظهر املجـن )أسيايس أفورقي( ولكن الحكم آل فيها إىل املدعو .إىل أن تحقق استقاللها

 واتبـع سياسـة انفتـاح عـىل الغـرب وعـىل ، ا  بـل و إلسـالميتهاللعرب وتنكـر لعروبـة إريرتيـ
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و تحكمـه ، إرسائيل التي كثفت حضـورها يف البحـر األحمـر مقابـل سـواحل الحـرم املـيك

وتابع املجاهدون املسلمون قتالهم ولكن ضد حكومة بالدهـم هـذه ،!مبضيق باب املندب 

ة املسلحة العاملة يف ظروف صعبة مـن ويف إريرتيا اليوم عدد من املنظامت اإلسالمي، املرة

 حتى صارت قضية شبه منسية من العرب واملسلمني فيام تعيث املـنظامت ،لة والعوزالعز

   . ونعم الوكيلالـلـهوحسبنا ، التنصريية واملوساد اإلرسائييل فيها فسادا

 : الصومال  وجيبويت-)22(  ) 21(

ابلـة سـواحل الـيمن وجزيـرة وتحتل موقعا اسرتاتيجيا يعرف بالقرن اإلفريقي يف مق

 وكانت عىل .وقد هاجرت إليها منذ أزمنة سحيقة قبائل العرب واختلطت باألفارقة.العرب

واسـتمرت هـذه ،  وبعـد ظهـور اإلسـالم.عالقة تجارية بالعرب منذ عصور ما قبل  اإلسـالم

ت ثم وهاجرت قبائل عربية يف القرن الرابع الهجري إىل رشقـي إفريقيـة وأسسـ، العالقات

 واختلط العرب ،ت معها اإلسالم والحضارة العربيةمدنا تجارية مثل مقديشو و براوة ونقل

بسكان السواحل من قبائل البانتو فامتزجت الدماء وتكون الشعب السواحيل الذي يتكلم 

ثم خضعت املنطقة لالستعامر الربتغايل بعد اكتشاف طريـق رأس الرجـاء ، اللغة الساحلية

وملا استقر العثامنيـون يف عـدن أغـاروا عـىل الربتغـاليني مبسـاعدة ). م1498(الصالح سنة 

 .متكنوا من إلحاق مقديشو بالدولة العثامنية) م1586(ففي سنة ، العنارص العربية

ُ يف عـامن أرسـلت أسـطوال بحريـا إىل سـاحل إفريقيـة )دولـة اليعاربـة(وملـا قامـت 

 عـىل الـبالد باسـتثناء مسـتعمرة متكن من بسط سـيادة العامنيـني) م1698(الرشقي سنة 

 .موزنبيق

 يف يد السلطان سعيد بـن سـلطان )ملبسة(ويف عهد دولة بوسعيد العامنية سقطت 

 .بل إنه نقل عاصمته من مسقط إىل زنجبار، )م1837(سنة 
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، ونظرا لقيام الرصاع بني أفراد أرسة البوسعيديني تدخلت بريطانيا يف شؤون الصومال

 .بريطانيا و إثيوبيا وكينيا لدعم نفوذهم يف البالدو، كام تدخلت فرنسا

ثم متكنت فرنسا من وضع يدها عىل منطقة قريبة من مضيق باب املنـدب عرفـت 

وكذلك إنجلرتا عىل منطقة أخرى عرفت بالصومال الربيطـاين وإيطاليـا ، بالصومال الفرنيس

 .عىل ثالثة عرفت بـالصومال اإليطايل

الصومالية أواخر القرن التاسـع عرش وأرغمـت بريطانيـا ثم اندلعت الحركة الوطنية 

 .عىل إخالء املناطق الداخلية من الصومال الربيطاين

ثم تعاظمت حركة املقاومة ضد الفرنسيني والربيطانيني واإليطاليني مطالبة باستقالل 

 .الصومال وتحقيق وحدته

هيئـة األمـم بعـد صـدور قـرار ) م1960(وقد تحقق تحرير الصومال اإليطـايل سـنة 

كـام تحقـق تحريـر الصـومال الربيطـاين يف نفـس العـام ثـم اتحـد ) م1959(املتحدة سنة 

أـمـا ) م1960(ـسـنة ) جمهورـيـة الـصـومال(اإلقـلـيامن يف جمهورـيـة واـحـدة عرـفـت باـسـم 

هوريـة مج(وتسـمى باسـم ، )م1977(الصومال الفرنيس فلـم يحـرز االسـتقالل إال يف عـام 

 ).جيبويت

 . بالجامعة العربيةوالتحقت الدولتان

ولكنـه ملـا ، )محمـد سـياد بـري(قد حكم الصومال لفرتة طويلة طاغوت عنيد هو و

 تفتت الصـومال يف رصاع قـبيل نظـرا لتجـذر الرصاع القـبيل فيهـا ،هلك أواخر الثامنينيات

فرسـت البـوارج ،  مام أتاح املجال مطلع التسعينيات للتـدخل األمـرييك.وتعقده وتشابكه

وتصدت لها ، ولكنها رسعان ما غاصت يف رمالها وأوحالها، ىل شواطئ الصومالاألمريكية ع

ففروا عىل عجل ال ، وبدأت نذر فيتنام صومالية تلوح أمام األمريكان، القبائل واملجاهدون

يلوون عىل يشء ومل زال الصومال متفتتا يف حالة اسـتقرار حـرج ينـدلع فيـه القتـال بـني 

 .الفينة واألخرى

 :ال بعض دول  العامل اإلسالمي أحو:ثانيا
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 :تركيا .1

 ):1938 -1924(حكم مصطفى كامل أتاتورك لرتكيا 

يجزم أن هذه الرجل حكم تركيـا وحـده حكـام ، يكاد املتتابع لتاريخ مصطفى كامل

 . حكام دكتاتوريا يقوم عىل السحق و اإلبادة والدماء واألشالء، مطلقا ال ينازعه فيه أحد

عـد مـؤامرة حاكهـا مـع أصـحابه وكـان يـرى وجـوب اقـتالع فقد أعلن الجمهورية ب

ثم ألغى الخالفة وأقر قانونا يقيض اعتبار كل معارضة للجمهورية  ، سيطرة الدين من تركيا

 .وكل ميل إىل السلطان املخلوع خيانة يعاقب عليها باملوت

وفصـل ، تقـدم مبرشوع إلغـاء الخالفـة وطـرد الخليفـة) م1924(مارس سنة ) 3(ويف 

دين عن الدولة وإلغاء املحاكم الدينية العتيقة وقوانينها ليحـل محلهـا محـاكم وقـوانني ال

 .وإلغاء املدارس الدينية ليحل مكانها مدارس حكومية علامنية، عرصية

ِّويف اليوم الثاين أصدر أمرا بطرد الخليفة وجميع األمراء واألمريات من تركيـا ورحلـوا 
 .خارج البالد

 التي كانت – ففرض القبعة.ه لإلسالم والبالدومه واصل تدمريبعد أن تخلص من خص

 .فنصب لهم املشانق يف ميادين املدن،  فعارضها األتراك–رمز الكفر يف نظر األتراك 

فاستدعى الخرباء ليضـعوا القـوانني الجنائيـة ، ثم استورد القوانني الوضعية األوروبية

 .يطالية والسويرسية  واألملانيةإلواملدنية والتجارية املأخوذة من القوانني ا

ثم ألغى الحروف العربية التي يكتب بها األتراك والتـي كتـب بهـا الـرتاث اإلسـالمي 

وأرغمهـم عـىل الكتابـة بـاألحرف الالتينيـة حتـى .كله من فقه وحـديث وتفسـري وتـاريخ

وحددوا يوما ليعاقب بعده كـل مـن مل يـتقن الحـروف .يفصلهم نهائيا عن دينهم وتراثهم

 .وتجريد جنسية وطرد من البالد وسجن، لالتينية من حرمان وظيفةا
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وقـرر املسـاواة بـني الرجـال والنسـاء يف جميـع الحقـوق ، ثم منـع تعـدد الزوجـات

ومدارس لتعلـيم الـرقص ،  وأنشأ مدارس الفنون للشباب والشابات،..والواجبات واملواريث

وأنشـأ ، ا وأدخلها يف مناصب الدولـةومنع الحجاب وأخرج املرأة من بيته، الرشقي والغريب

 ...وشجع الحفالت الراقصة، املسارح املختلطة

 ونصـب . إىل متحفـني–ومسـجد الفـاتح ،  أيـا صـوفيا–حول املسـجدين العظيمـني 

 .متاثيله يف كل مكان

وألـزمهم تـالوة القـرآن الكـريم باللغـة الرتكيـة ال ، ألزم النـاس األذان باللغـة الرتكيـة

 . مرة أذان الفجر من مسجد مجاور فأمر بهدم املئذنةوسمع، بالعربية

وألـغـى عـيـد الفـطـر . أدـخـل التـقـويم الجريـجـوري الـغـريب مـحـل التـقـويم الهـجـري

 . ومن الحجاب، منع الحج. وجعل يوم األحد العطلة األسبوعية بدل الجمعة. واألضحى

 .وخالصة القول لقد كان يحكم وكأنه ليس يف تركيا أحد

فكـل محاولـة لتـدمريي ، أنا رئتها التي تتنفس بها، ركيا وتركيا هي أناأنا ت: كان يقول

 .هي محاولة لتدمري تركيا

 لـتحكم – الـذي رفعهـا –وهكذا استمر يدمر تركيا وميسح عن وجههـا هـذا الـدين 

وواصل تدمريه لكل األعمدة التي أقيم ، خمسة قرون متتالية أراض ال تغيب عنها الشمس

 املسلمة الشامخ إىل أن أصبحت تركيا يف ذيل قافلة الرقيق يف كـل عليها رصح هذه الدولة

 .مناحي الحياة

ثم . 1924وقد قامت ضد أتاتورك عدة ثورات أههام ثورة الصوفية النقشبندية سنة 

وحركـة ،  كام قاومه الصـوفيون مـن الطريقـة التيجانيـة. ولكنه قمعهم بقسوة1930سنة 

 . ثم تفرد يف الحكم. فقمعهم أيضا،عوة بالطرق السلمية والدسعيد النور يس

ثم أصيب أتاتورك مبرض الكبد بسـبب الخمـر وضـعفت ذاكرتـه وأصـيب بـاألمراض 

 .الجنسية املختلفة
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 ليـويص لـه برئاسـة )لورين(ويف أثناء مرض املوت استدعى أتاتورك السفري الربيطاين 

 !!!.الجمهورية الرتكية كام سبق 

وكـان يصـيح .  كان يعاين منه أثناء مرضه العجـبويحدث األتراك عن العذاب الذي

 .يف القسطنطينية) دولة باغجة(صياحا يخرتق رشفات القرص الذي يقيم فيه 

،  وأوىص أن ال يصىل عليه صـالة الجنـازة،  وسقطت  أسنانه، وأصبح جلدا عىل عظم

 .رحل أتاتورك من الدنيا ملعونا يف السامء واألرض) م1938(ويف نوفمرب سنة 

وانتـهـك ، وداس الـقـيم، وحـطـم األـخـالق، وـمـزق األرسة،  أن دـمـر تركـيـا اإلـسـالمبـعـد

 .. الشعائر وحول املساجد إىل مخازن للحبوب

إن أتاتورك قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجه إىل الدين وكـان (: يقول عرفان أوركا

تتغلبـان عـىل إن قوة العقل واإلرادة : وكان يقول، الـلـهيعتقد من صغره أن ال حاجة إىل 

 .)وكان يف آخر عهده يرفع قبضته ويشري إىل السامء ساخرا مهددا، قوة اإلله

 )م2004 -1938(تركيا بعد أتاتورك 

 فعـض .وكانت أعامله محط أنظار الغـرب، مات أتاتورك بعد أن خلف تركيا فقرا بلقعا .1

 ـعـىل إنجازاـتـه التدمريـيـة بالنواـجـذ وـجـيء بنائـبـه عـصـمت إينوـنـو ليـصـبح رئيـسـا

ـة ـل ســنة .للجمهورـي ـاعرتف بإرسائـي ـد ، )م1948( ـف ـزرع القواـع ـا ـب ـدأت أمريـك وـب

 .العسكرية فيها

 فأجربوا عصمت إينونو .ثم أراد الغرب أن يسرب غور التجربة الكاملية يف الشعب الرتيك .2

وكلفـه بتشـكيل الحـزب ) جالل بايـار(فاختار إينونو ، عىل إنشاء األحزاب السياسية

وكـان يسـاعد جـالل بيـار عـدنان منـدريس فأصـبح ، قراطياملعارض والحزب الـدمي

 . عدنان قطب الرحى يف الحزب

، وانـترشت فيهـا القواعـد األمريكيـة1950ثم دخلت تركيا حلف شامل األطـليس سـنة  .3

 وصارت تحت النفوذ األمرييك واليهودي
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  أن تحصل يف هذه الفرتة حادثة عجيبة لعدنان مندريس فبينام كـان ذاتالـلـهويشاء  .4
فعاهـد منـدريس ، مرة يركب طائرة توقف أحد محركاتها وأعلن الربان حالة الخطر

 واحرتقت الطائرة وكـان الشـخص الوحيـد .ربه إلن أنجيتني ألعيدن اإلسالم إىل تركيا
 .الذي نجا منها هو مندريس

اإلنتخابـات بربنـامج عجيـب توقعـت لـه كـل ) م1950(دخل الحزب الدميقراطي سنة  .5
 .يكية الفشل املطلقالدراسات األمر

والسـامح لألتـراك ، كان الربنـامج ال يتضـمن أكـرث مـن عـودة األذان باللغـة العربيـة
 .وإلغاء تدخل الدولة يف لباس املرأة، وإعادة إنشاء وتدريس الدين باملدارس، بالحج

وقد بنى دعايته االنتخابية عىل أساس العودة التدريجية إىل اإلسالم كمصدر أسـايس 
 .ب الرتيك املتدينلقوة الشع

وفـاز الحـزب ، سـقط حـزب أتـاتورك إىل اثنـني وثالثـني نائبـا، كانت النتيجة مذهلة
وكاـنـت دهـشـة اليهودـيـة العاملـيـة املاـسـونية ، اـلـدميقراطي بثالمثاـئـة ومثانـيـة عرش مقـعـدا

لقد انترص عـدنان : ويومها صاح إينونو قائال، عظيمة حني اكتسح مندريس خليفة أتاتورك
 .دعايته الدينيةمندريس ب

،  وجالل بايار رئيسا للجمهورية.وتسلم عدنان مندريس مقاليد الحكم رئيسا للوزراء
 .ورشع لتوه ينفد وعوده التي بذلها للشعب أثناء عملية اإلنتخابات

واـسـتجاب مـنـدريس ملطاـلـب الـشـعب فعـقـد أول جلـسـة مبجـلـس اـلـوزراء يف ـغـرة 
ألذان بالعربيـة وحريـة اللـبس وحريـة ا(: وقـدم للشـعب هديـة الشـهر الكـريم، رمضان

 ).التدريس الدين و بدأ بتعمري املساجد
، نائبـا) 24(وهبط نواب حزب أتاتورك إىل ) م1954(وجاءت انتخابات عام 
وقراءة القرآن وتدريسه يف جميـع املـدارس حتـى ، وسمح بتعليم اللغة العربية

عهـدا يف األناضـول وأنشأ اثنـني وعرشيـن م، الثانوية وإنشاء عرشة آالف مسجد
 وسمح بإصدار مجـالت وكتـب تـدعو ، لتخريج الوعاظ والخطباء وأساتذة الدين
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وأخـىل املسـاجد التـي كانـت الحكومـة السـابقة ، إىل التمسك باإلسالم والسري عىل هديـه

 .تستعملها مخازن للحبوب وأعادها أماكن للعبادة

عىل األدوية والبضائع التـي وفرض الرقابة ، وتقارب مندريس مع العرب ضد إرسائيل

ألف مدرسة لتحفيظ ) 25(وفتح ، )م1956(تصنع يف إرسائيل وطرد السفري اإلرسائييل سنة 

 .القرآن

وحركت أمريكـا والـدول الغربيـة املاسـونية ، تحركت اليهودية العاملية ضد مندريس

 عـدنان بـانقالب وشـنق) م1960( سنة )جامل جو رسل(فقام الجرنال املاسوين ، يف الجيش

 .وحسن بلكثاين، مندريس وفطني زورلو

لقد كان السبب املبارش الذي قـاد منـدريس : وكتب الصحفي اليهودي سامي كوهني

إىل حبل املشنقة سياسته القاضية بالتقارب مع العامل اإلسالمي والجفاء والفتور التـدريجي 

 .ثم رضب حزب العدالة، يف عالقتنا مع إرسائيل

، يت انتخابات مرة أخرى ربح فيها حزب العدالة بأغلبية ساحقةأجر) م1965(يف سنة  -1

بـل هزمتنـي .. .أنـا مل يهزمنـي دميرييـل: وقـال إينونـو، وكان رئيسه سليامن دميرييل

  . أتباع الشيخ سعيد نوريس.جامعة النور اإلسالمية الصوفية

مقـعـدا  وـضـاعف دميريـيـل ) 450(مقـعـدا ـمـن ) 263(وحـصـل ـحـزب العداـلـة ـعـىل 

 للعرب ومدارس تحفيظ القرآن إىل اثنتي عرش ألف مدرسة وتقرب) 72( األمئة إىل مدارس

واشرتك باملظاهرة اإلسالمية ضد إرسائيـل يف الربـاط فتحركـت . وفرتت عالقاته مع إرسائيل

أمريكا ومن ورائها اليهودية العاملية وحركت الجيش وجاء اإلنقالب العسكري الذي نحـي 

 .لكن مل يعدم بسبب أنه ماسوينو، فيه دميرييل عن الحكم

% 42(باألضعاف إىل أن نسبة التضخم بلغـت ، و تزداد الديون عىل تركيا يوما بعد يوم -2

مليـار ) 21) (م1970(والديون كانـت سـنة %) 20( والبطالة 9م1970( سنة )60% -

 ).مليار) 17(أصبحت ) م1979(ويف سنة ، دوالر
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مـرات ويف ) 8(يمة اللـرية الرتكيـة إىل واستسلمت الحكومة للبنك الدويل وخفضت ق

 .أعىل نسبه يف العامل%) 30(ارتفعت نسبة الربا إىل ) م1980(سنة 

نجـم (الذي كـان يقـوده الـدكتور ) م1972(ظهر حزب السالمة الوطني اإلسالمي سنة  -3

والتـف كثـري مـن الشـباب ،  الحاصل عىل دكتوراه من جامعـة أملانيـة)الدين أربكان

فطالـب ، ووقف الحزب ضد الغرب الصليبي بزعامة أمريكا، الحزبالرتيك حول هذا 

ووقـف ضـد ، بالخروج مـن حلـف األطـليس وتحريـر تركيـا مـن القواعـد األمريكيـة

وطالب بإرسال ، واليهود وعارض انضامم تركيا إىل السوق األوروبية املشرتكة، إرسائيل

سـلت الحكومـة جيشـا كام أر، كتائب من الجيش الرتيك ملساعدة املجاهدين األفغان

 .يحارب مع أمريكا يف كوريا

وشـارك يف ، دخل املعركـة اإلنتخابيـة وفـاز بـاثنني وأربعـني مقعـدا) م1972(ويف سنة  -4

ورشط أربكـان أن يكـون هـو النائـب ، الحكم مع حزب الشعب الذي يرأسه أجاويد

 .لرئيس الوزراء وأن يكون له مثانية من الوزراء يف الحكومة الرتكية

ه السنة غزت تركيا قربص لحامية املسلمني األتراك من فتك القبارصة اليونانيني ويف هذ -5

 .ولعب أربكان دورا مهام يف قرار التدخل، النصارى

ففتح أبوب الحـج للشـعب فبلـغ ، وبدأ الحزب يحاول إعادة تربية األتراك عىل اإلسالم -6

 رغـم أن عـدد .وهذا رقم خيايل بالنسـبة ملـا سـبق، ألف سنويا) 150(عدد الحجاج 

مركـز للتعلـيم يف ) 3000(وافتتح الحـزب ! السكان كان زهاء خمسني مليون نسمة 

ووـضـع خـطـة إلنـشـاء جامـعـة ، مدرـسـة إلـعـداد األمـئـة والخطـبـاء) 3000(الـقـرى و 

 وطالـب ،والتحق مبدارس األمئة والخطباء ما يقرب من مائتي ألـف طالـب، إسالمية

وإجراء عقود الزواج حسـب ، عة بدل األحدالحزب بجعل العطلة الرسمية يوم الجم

 وسـيطر الحـزب عـىل اإلتحـاد .الرشيعة وبتعليم القرآن واللغة العربيـة يف املـدارس

 .العام لطلبة تركيا
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وحرق العلم ، عمل الحزب مظاهرة تحت شعار يوم إنقاذ القدس) م7/9/1980(ويف 

وهنـا حركـت أمريكـا . مية إسالمية وحكـم الرشيعـة اإلسـالاإلرسائييل وطالب بإقامة دولة

  .)12/9/1980(الجيش الرتيك وأقام كنعان إيفرين باإلنقالب األمرييك يف 

أن هناك مخاوف متزايدة مـن حكـم إسـالمي ، كام رصح بعض املسؤولني األمريكيني

 الـذي أرىس دعـائم الدولـة العلامنيـة يف )أتاتورك(وبصورة تتعارض مع خط الزعيم الرتيك 

 الرتيك أنقـذ تركيـا مـن أن تتحـول مـن دولـة علامنيـة إىل دولـة تحكمهـا فاالنقالب، تركيا

ومدح و اينربغر إفرين وزمرتـه وأعطـوا تركيـا سـبعامئة وثالثـة ، التقاليد الدينية اإلسالمية

 .مليون دوالر

إكليل مـن الزهـور واعتقل إفرين أربكان ورجال حزب السالمة وافتتح عهده بوضع 

 .هو عام أتاتورك) 1981(يفرين وحكومته عام  واعترب إ،عىل قرب أتاتورك

ومـنـع ) ـسـكا رـيـا(منـع إـفـرين امللتـحـني ـمـن البـقـاء يف الجامـعـات خاـصـة أكادميـيـة 

 .الحجاب

مثل نجم الدين أربكان زعيم حزب السالمة الوطني هو ) م1981(إبريل سنة ) 24(يف  -7

العـام وقـد قـرأ املـدعي ، وثالثون من أعضاء الحزب أمام محكمـة عرفيـة عسـكرية

 :أما الجرائم التي جاءت يف الئحة اإلتهام فهي، العسكري الئحة اإلتهام

العمل عـىل اسـتبدال مبـادئ الدولـة القانونيـة واالجتامعيـة و اإلقتصـادية والسياسـية  .أ 

 .مببادئ تقوم عىل أساس اإلسالم

طـة   قيام عدد من املنظامت الشبابية والطالبية والعاملية واملهنيـة واملرخصـة واملرتب .ب 

 .رسا بالحزب والتي تعمل عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف تركيا

 ،)محمـد قائـدنا(ومن هذه الهتافـات ،   اجتامعات الحزب وهتافات تكشف أهدافه .ج 

َومن لم يحكم مبا أنزل ( .ومن الفتاته، )سنحطم األصنام ونقيم دولة اإلسالمية( ََ ْ َ َ َِ ْ ُْ ْ َ  الـلـهَْ

ُفأولئك هم الكافرو ِ َ ْ َ َُ ُ ِ ُ  .)44:املائدة( )َنَ
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 يف اجتامعاتهم وتذكريهم األمة بأنها حاربـت خـالل تاريخهـا مـن الـلـه ترديدهم لذكر  .د 

 .أجل اإلسالم ال من أجل أشخاص أو أبطال

 إرصار أربكان عىل افتتاح مدارس تعليم القرآن يف كل قرية وإرصاره عىل فتح مسـجد .هـ

 .أيا صوفيا

وخـتم حديثـه بـأن ، حروف العربية واستبدال القـواننيهاجم معاهدة لوزان وتغيري ال . و

 .تركيا اليوم جمهورية ملحدة

وقـد  .طالب الحزب بأن تكون الجمعة يوم العطلة الرسـمية وأن يكـون الـزواج رشعيـا. ز

 . عاما)36 -14(طلبت النيابة العامة بسجن أربكان وإخوانه 

 :تركيا بعد حكم اإلنقالب العسكري

قبـل  العسـكر بإعـادة الدميقراطيـة وانتخـب تورغـوت أوزال يف مطلع التسعينات  

ـثـم نـجـح يف انتخاـبـات رئاـسـة الجمهورـيـة وحـقـق إـصـالحات إقتـصـادية . لرئاـسـة اـلـوزراء

  .مشهودة

وحاز عىل أعىل ، )حزب الرفاه( خاض حزب السالمة اإلنتخابات تحت اسم 1996ويف 

واستلم أربكـان رئاسـة ، نيافقامت الد، من األصوات% 22األصوات إذ حصل لوحده نسبة 

ومل ،  وتعرض لضغوط دولية اضطر تحتها لتوقيع عدد من املعاهدات مع إرسائيـل.الوزراء

وحكمت عليه املحكمة الدستورية بحـل الحـزب ، يرض العسكر والعلامنيون عنه مع ذلك

 .ومنعه وكبار وعاونيه من مزاولة السياسة وحل حزب الرفاه

الميني من بقايا الرفاه وغـريهم لتشـكيل حـزب يتبنـى  عاد بعض اإلس2003ويف سنة 

 الـذي )رجب طيب أردوغان(، خطا علامنيا إسالميا معتدال جدا جدا يف نظر الغرب بقيادة

وكـان رجـال ذائـع الصـيت مشـتهرا ، كان من تالميذ أربكان وكـان واليـا لبلديـة اسـتانبول

مـن %) 36( بــ ) والتنميـةحزب العدالـة(الذي حمل اسم وفاز الحزب . بنزاهته وخدماته

 وشكلوا حكومـة .فرضخ العلامنيون للنتيجة واعرتفت أوربا بنزاهتها، !!األصوات باالنتخابات 

 وتقـوم بتنـازالت رشعيـة ومبدئيـة ، ما تزال تتعرض للضـغط واالبتـزاز مـن أمريكـا والغـرب

 



587 
 

لعسـكرية  ولكن يشهد لها أنها استعصت عىل األمريكـان ومل تقـدم كـل الخـدمات ا.كثرية

وكـان موقفـا ، ومل تسمح لألمريكان باملرور برا إىل شامل العـراق مـن تركيـا، املطلوبة منها

 وتشهد تركيا . قياسا مبا فعله خونة الحكام العرب أثناء وبعد احتالل العراق)نسبيا(مرشفا 

أن  و يجـب .تجاذبا اجتامعيا وسياسيا كبريا بـني اإلسـالمية املتأصـلة والعلامنيـة املتفشـية

نذكر هنا أن الحكومة الحالية تقدم ألمريكا خدمات كبرية يف مجـاالت مكافحـة اإلرهـاب 

ومطاردة الجهاديني من أتراك وغريهم مام جعل تركيا هـدفا لعمليـات بعـض التنظـيامت 

 . الجهادية

 :باكستان .2

قد  و.مليون نسمة140تقع باكستان يف شبه القارة الهندية ويبلغ تعداد سكانها اليوم زهاء 

واستطاع العباسيون اسـرتداد النفـوذ اإلسـالمي ، دخل اإلسالم يف الهند إبان عرص الخالفة األموية

كام شهدت الهند قيام دول . بالهند خالل العرص العبايس األول بعد ثورة الهندوس ضد املسلمني

يف شـبه إسالمية متتالية مثل الدولة الغزنوية التي استطاع مؤسسها محمود الغزنوي أن يتوسـع 

 وبذل جهودا جبارة تابعتها بعد ذلك الدولـة الغوريـة مـن ،القارة الهندية عىل حساب الهندوس

كام تلتها دول أخرى مثـل دولـة املغـول التـي أحـرزت شـهرة كبـرية يف الفـن ، أجل نرش اإلسالم

 . وعم اإلسالم وحكم ثلثي القارة الهندية.والعامرة اإلسالمية والتجارة 

لدولة املغولية تعرضت البالد للغـزو األجنبـي مـن قبـل الربتغـاليني ويف أواخر عهد ا

 .والفرنسيني واإلنجليز

وأسس اإلنجليز رشكـة الهنـد الرشقيـة الربيطانيـة منـذ مطلـع القـرن السـادس عرش 

 فناهضت النفوذ الربتغايل يف الهند وفتحت املجـال أمـام احـتالل .)هـ1009(امليالدي سنة 

 .لهنداإلنجليز لبعض أقاليم ا

ومتثل رد الفعل يف ظهور ، اتبع اإلنجليز سياسة إثارة الهندوس ضد املسلمني

، لكن اإلنجليز قمعـوا الثـوار بوحشـية وقسـوة، حركات إسالمية تناهض بريطانيا

  عـىل إثـر ذلـك انـدلعت حركـات الجهـاد )الهند مستعمرة بريطانيـة(وأعلنوا أن 

 



588 
 

ـيـار اإلـسـالمي ينـشـط ـعـىل ـيـد بـعـض العـلـامء  ـثـم ـبـدأ الت.اإلـسـالمية واملقاوـمـة الوطنـيـة

واملفكرين من أمثال محمد إقبال ومن السياسيني مثل محمد عىل جناح  اللذين وطـالبوا 

الذي أنشأ ) حزب الرابطة اإلسالمية(تأسس ) هـ1324(ويف سنة ، بتحرير املسلمني يف الهند

 .)دكا(جامعة إسالمية يف 

كـام ، مبناهضة االحتالل الربيطـاين سـلميا) نديغا(وخالل الحرب العاملية األوىل قام 

قام محمد عيل جناح بدعوة إسالمية تدعو إىل العنف مـن أجـل تحريـر الـبالد بـدال مـن 

 .سياسة غاندي املساملة

قرر زعامء املسلمني بقيادة محمـد عـيل جنـاح املطالبـة بنظـام ) هـ1347(ويف سنة 

 .فضه حزب املؤمتر الهندي بزعامة غانديفر، اتحادي مينح املسلمني يف الهند حكام ذاتيا

بقيـادة محمـد إقبـال بتأسـيس دولـة ) الرابطة إسالمية(طالبت ) هـ1349(ويف سنة 

 .إسالمية يف الهند برئاسة محمد عيل جناح

أعلن محمد عيل جناح متسكه بتأسيس دولـة إسـالمية منفصـلة ) هـ1356(ويف سنة 

 ).نباكستا(يف الهند أطلق عليها ألول مرة اسم 

صـمد املسـلمون خاللهـا ، تلت ذلك فرتة رصاعات دموية بـني املسـلمني والهنـدوس

وظـلــوا متمـســكني مبـطــالبهم حـتــى وافـقــت بريطانـيــا ـعــىل اـســتقالل الهـنــد ـســنة 

 .واعرتفت بدولة باكستان يف نفس العام) 1947()هـ1366(

بثـت ومـا ل،  وهو من أصل إسـامعييل بـاطني.ويعتقد أن جناح كان عميال لربيطانيا

  .زوجته وأرسته أن تنرصت وقد أقام الباكستان عىل أصول  إنكليزية دستوريا وسياسيا

وكـان ) هــ1366( انضمت باكستان إىل هيئة األمم املتحدة يف منتصف شـوال سـنة 

نظام الـدين ) الخوجا(خلفه ) هـ1367( وبعد وفاته سنة .محمد عيل جناح أول رئيس لها

 .ولكن ذلك مل يطبق، سالميةالذي أعلن تطبيق الرشيعة اإل
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وضع أول دستور لباكسـتان عـىل أسـس الترشيعـات اإلنكليزيـة ) هـ1376(ويف سنة 

، )جمهورية دستورية( ومبقتضاه أصبحت .املتناقضة جملة وتفصيال مع الرشيعة اإلسالمية

رئاسة الجمهورية ثم تنازل عنهـا ) إسكندر مريزا(وتوىل ، )كراتيش(وكانت عاصمتها مدينة 

 ).محمد أيوب خان(للقائد العسكري 

وقعـت الحـرب بـني الهنـد وباكسـتان حـول إقلـيم كشـمري ذي ) هـ1385(ويف سنة 

وهزمت األخرية فتنازل أيوب خان عن رئاسة الجمهوريـة لقائـد الجـيش .الغالبية املسلمة

 ).هـ1389(سنة ) الجرنال يحي خان(

برئاسـة ) حـزب عـوامي(ا  أجريت االنتخابات وفـاز فيهـ)م1971هـ 1390(ويف سنة 

وعـرب هـذا ) ذو الفقار عـيل بوتـو(بقيادة ) حزب الشعب(الذي عارض ) مجيب الرحمن(

هــ 1391(ويف سـنة ) باكستان الغربيـة(و ) باكستان الرشقية(الرصاع عن رصاع أعنف بني 

أعلنت باكستان الرشقية اسـتقاللها فقامـت الحـرب األهليـة التـي انتهـت بـإعالن ) 1972

بعـد انفصـال ،  الشعب ذو الفقار عيل بوتو رئيسا لجمهورية باكستان الغربيةرئيس حزب

 ).بنغالديش(باكستان الرشقية التي تكونت بها دولة 

عىل حكـم ذو ) الجرنال ضياء الحق(قام انقالب عسكري بقيادة ) هـ1397(ويف سنة 

 .الفقار عيل بوتو الذي أعدم فيام بعد

 وقـدم خـدمات كبـرية للمجاهـدين ،يعـة تـدريجيا وعمل  ضياء الحـق عـىل تحكـيم الرش

ولكن املطالب األمريكية وتدخلها يف شـؤون ، وخضعت باكستان يف عهده للنفوذ األمرييك، األفغان

فقد كان الرجل تحـت تـأثري قناعاتـه ، ومل ينفذها ضياء الحق كليا، الباكستان واألفغان كانت كبرية

وابنـه مـرتىض ، ابنتـه بنظـري بوتـو(يكا وتولت أرسة بوتـو  فاغتالته أمر.القومية وعاطفته اإلسالمية

 بإرشاف السفارة األمريكية ثم عاد الحكـم إىل حـزب الشـعب الـذي ترتأسـه . تنفيذ العملية)بوتو

الرابطـة (ثم خرست االنتخابات أمام حزب جديـد نشـأ باسـم . رئيسة وزراء باكستان) بنظري بوتو(

 أن الباكستان خضعت كليا للسياسـات األمريكيـة يف عهـد  ورغم).نواز رشيف( وتزعمه )اإلسالمية

 إال أن أمريكا كانت تحتاج لحاكم عسكري عميل وقوي ينفذ سياساتها يف باكستان ، بنظري ورشيف
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أوصـل الجـرنال ،  فرتبت النقالب عسكري عىل نواز رشيف.وأفغانستان بشكل ديكتاتوري

ت تحكم أمريكا باكستان حكـام شـبه ومنذ ذلك الوق. 1997 للسلطة سنة )برويز مرشف(

 .مبارش

واعتمـدت أمريكـا ،  قام مرشف باملهمة الرئيسية التي جاء من أجلهـا2001ويف سنة 

، والباكسـتانيني،  وتصـفية املجاهـدين العـرب.عليه بشكل كـيل يف إسـقاط نظـام طالبـان

–  باكسـتان مرشف–راجع التفاصـيل يف كتـاب (ومجاهدي وسط آسيا يف مذبحة مروعة  

 ).املشكلة والحل والفريضة املتعينة

ثـم أجـرى ، !ثم أجرى مرشف انتخابات صورية مزورة عني بها نفسه رئيسا دستوريا 

 !!واشرتك اإلسالميون يف هذه املرسحية ، مرسحية أخرى جاء بها ببعض األحزاب للربملان

وسـط ، يتابع مرشف اليوم خدماته الجليلة ألمريكا يف اجتثاث اإلسالم مـن باكسـتان

ذهول وعجز من تيارات العلامء واإلسالميني الذين رضب غالبيتهم فـالج القعـود أو عمـى 

 فقد أعلن مرشف يوم توليه السلطة أن قدوته هـو أتـاتورك .رغم قوتهم وكرثتهم، البصرية

 ومـا تـزال باكسـتان تعـيش تبعـات هـذا .محطم الخالفـة يف تركيـا وماسـح اإلسـالم منهـا

  .ستعان املالـلـهو، املخطط

 :إيران .3

إيران كلمة مشتقة من اسم الشعوب اآلرية التـي هـاجرت إىل اإلقلـيم الواقـع رشق 

 .العراق وحتى الحدود الغربية لبالد الرتكستان يف العصور القدمية

وقـد أقـام . عـىل هـذا اإلقلـيم يف الـعرص اإلسـالمي" بالد فـارس" وقد أطلقت كلمة 

 التي ظلت تحكم معظـم أقاليمهـا حتـى قيـام الدولـة يف إيران" دولة اإليليخانني" املغول 

 .التي يعد قيامها بداية لتاريخ إيران الحديث) هـ906(الصفوية الشيعية سنة 

وكان مؤسس هذه الدولة هو الشاه إسامعيل الصفوي الذي استطاع أن يوحد الـبالد 

 .ويقيم دولة عىل املذهب الشيعي االثني عرشي
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وانتهـى األمـر ،  رصاع مـع الدولـة العثامنيـة السـنيةوقد دخلت الدولة الصـفوية يف

 ).هـ930(سنة " جالديران"بهزمية الصفويني يف معركة 

ومن أشهر حكام الدولة الصفوية طهامسب ابن الشاه إسامعيل الذي رفض االعرتاف 

 ).هـ941( فحاربوه ودخلوا بغداد ثم تربيز عاصمة الصفويني سنة .بالتبعية للعثامنيني

ه خلفه ابنه الشـاه عبـاس الكبـري الـذي شـهد حكمـه تـدخل بريطانيـا يف وبعد موت

 كـام أسـس مدينـة عرفـت .شؤون إيران ونجح يف اسرتداد بغداد و تربيـز مـن العثامنيـني

 .صارت قاعدة تجارية هامة" بندر عباس" باسمه هي 

" نـادر شـاه" وملا ضعفت الدولة الصفوية ارتقى عرش إيران قائد من قـوادهم هـو 

وطـرد الـروس مـن بعـض املـدن إيـران التـي ، الذي انترص عىل العثامنيني) هـ1149 (سنة

 كام توسع رشقا حتى بخارى وأفغانستان وهـاجم دولـة املغـول يف .استولوا عليها من قبل

 ". دهيل"الهند وخرب عاصمتهم 

استقلت الكثري مـن األقـاليم عـن إيـران كـبالد األفغـان ) هـ1163(وبعد مقتله سنة 

وظـل الحـال . يا وسيطرت روسيا عىل تركسـتان وحلـت الفـوىض والقالقـل بـإيرانوجورج

أقا " ومؤسس هذه الدولة يف إيران هو ). هـ1193(كذلك حتى قيام الدولة القاجارية سنة 

 .الذي استطاع القضاء عىل الفنت وأعاد وحدة إيران" محمد خان

ويل بـني فرنسـا وروسـيا صارت إيران ميـدانا لـلرصاع الـد" فتح شاه" ويف عهد خلفه 

كام حصلت بريطانيـا ، إذا استوىل الروس عىل بعض األقاليم الشاملية من إيران، وبريطانيا

 .كام استولت عىل بعض األرايض يف رشق إيران وضمتها إىل الهند، عىل امتيازات تجارية

و اتبـع خلفـه ،جرى اقتباس بعض مظـاهر الحضـارة األوروبيـة" نارص شاه"ويف عهد 

وبفعـل . سياسة األخذ بالحضـارة األوروبيـة) هـ1314(ه مظهر الدين الذي توىل سنة الشا

 ).هـ1324(ضغط املعارضة الوطنية أصدر دستورا للبالد سنة 
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وملا قامت الحرب العاملية األوىل أصـبحت إيـران ميـدانا لـلرصاع الـدويل بـني أملانيـا 

نتهاء الحرب عقـدت معاهـدة بـني  وبعد ا.وتركيا من جهة وروسيا وإنجلرتا من جهة ثانية

  .إيران وبريطانيا اعرتفت فيها األخرية باستقالل إيران

، بانقالب عسـكري" رضا بهلوي " قام أحد الضباط وهو ) 1922 /هـ 1340(ويف سنة 

  .و تحررت إيران من الروس والربيطانيني

فأدخـل " تغريب ال" فاتجه إىل سياسة ، وسار رضا بهلوي عىل نهج كام أتاتورك يف تركيا

 ).هـ1354(وأسس جامعة طهران سنة ، النظم الغربية الحديثة كام ألغى االمتيازات األجنبية

 لكن تآمر الحلفـاء .وملا قامت الحرب العاملية الثانية التزم رضا بهلوي موقف الحياد

وتـم خلـع رضـا بهلـوي ، أدى إىل هجوم رويس إنجليزي تؤيده الواليات املتحدة عىل إيران

 .وخلفه محمد رضا بهلوي) 1945 /هـ 1363(ة سن

وـقـدم الحلـفـاء مقاـبـل ذـلـك ، أعـلـن محـمـد رـضـا بهـلـوي الـحـرب ـعـىل دول املـحـور

ثم دخلت إيران يف النفـوذ األمـرييك والربيطـاين . مساعدات اقتصادية وعسكرية إىل إيران

 . وصار الشاه رشطيهم يف منطقة الخليج.متاما

الشـيوعي إلحـداث املتاعـب يف وجـه " ب تـودهحز"وبعد الحرب تعاون الروس مع 

تحسنت العالقـات مـع روسـيا وتـم توقيـع معاهـدة سـنة ) هـ1365( لكن يف سنة .الشاه

 .انسحب الروس مبقتضاها من شامل إيران) هـ1365(

كـام حصـلت ، أما بريطانيا فقد حصلت عىل امتيازات التنقيب عن البرتول يف إيـران

محمـد (ورفـع ). هــ1367(ني وفـق اتفاقيـة عقـدت سـنة عىل امتيـازات تجاريـة لإليـراني

 .وأقر املجلـس النيـايب تـأميم صـناعة الـنفط،  لواء  املعارضة ضد الشاه واإلنجليز)مصدق

ونجـح يف إخـامد الحرـكـة ، واسـتعان الشـاه بـالجرنال زاـهـدي وأسـند إليـه رئاسـة اـلـوزراء

 .وقبض عىل محمد مصدق وحكم عليه باإلعدام، الوطنية

كام قمـع ، ونجح الشاه يف قمعه، الشيوعي لواء املعارضة" زب توده ح" حمل 

 وولـدت أحـزاب ، ذات التوجـه السـيايس اإلسـالمي الشـيعي" حركة فـدائيان إسـالم
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املـوايل للغـرب " حلـف بغـداد" انضـمت إيـران إىل ) هــ1375( ويف سنة .معارضة عديدة

 .يفأثار ذلك االتحاد السوفيت، وخصوصا الواليات املتحدة

ـة  ـية واالجتامعـي ـالحات السياـس ـام باإلـص ـروف القـي ـذه الـظ ـت ـه ـاه تـح ـاول الـش ـح

وعمل عـىل اسرتضـاء العـامل عـن ، وأصدر قانون اإلنتخابات، فألغى اإلقطاع، واالقتصادية

 .ونرش الثقافة  الغربية يف البالد، طريق مشاركتهم يف األرباح

 أحـد رجـال )الخميني(تطاع ومع ذلك ازدادت املعارضة الوطنية واإلسالمية التي اس

) 1979 /هــ 1398(الدين الشيعة تزعمها وهكذا أطاحت الثورة اإلسالمية الشـيعية سـنة 

ومـا تـزال . بالنظام املليك وأعلنت قيام الجمهوريـة اإلسـالمية يف إيـران" الخميني"بزعامة 

 .تحكم إيران إىل اليوم

 :أفغانستان .4

و ، وتحيط بها باكسـتان رشقـا وجنوبـا" كابول"وعاصمتها ، وتقع يف قلب وسط آسيا

 .تحدها إيران غربا وبالد تركستان الغربية شامال

دور هـام يف التـاريخ ، وكان لهذا اإلقليم الذي اعتنق سكانه اإلسالم يف العرص األموي

كـام ،  وقد عرب بتعدد عنارص سكانه من عرب وتـرك وفـرس ومغـول.والحضارة اإلسالمية

 . األفغانية" لغة البشتو"كية وفارسية فضال عن تعددت لغاته من عربية وتر

وـقـد تأـسـس بـهـا ـعـدة دول إـسـالمية يف اـلـعرص العـبـايس منـهـا الدوـلـة الـسـامانية و 

 كام قامت الدولة الغزنوية بهذا اإلقليم ونجحت يف نرش اإلسـالم يف .الطاهرية و الصفارية

 .كثري من أقاليم بالد الهند

وقـد " التيمـوريني" ووقعـت تحـت حكـم ، ثم تعرضـت أفغانسـتان للغـزو املغـويل

لكـن ،  ثم اجتاحتها الدولـة الصـفوية.شهدت يف عهدهم ازدهارا حضاريا وعمرانيا وفكريا

اسـتطاع أن ينفصـل عنهـا ويؤسـس حكـام مسـتقال " أحمد خان"أحد القادة األفغان وهو 

التي " فغانيةالدولة األ" وقد عرفت هذه الدولة ألول مرة يف التاريخ باسم .)هـ1153(سنة 

 .عاصمة لها" قندهار"كانت 
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وامتد نفوذ دولتـه إىل الهنـد " كابول"نقلت العاصمة إىل " تيمور شاه"ويف عهد ابنه 

 ".باين بت " يف معركة "  املهراتا " بعد االنتصار عىل 

ونجح السيخ يف الهند يف انتزاع الكثري من ، بوفاة تيمور شاه ضعفت الدولة األفغانية

 .الهنديةوالياتها 

شب الرصاع بني ) هـ1207(الذي خلف والده تيمور شاه سنة " زمان شاه " ويف عهد 

فاـصـطدم ، وـحـاول اسـرتداد أمجـاد دولـتـه بعـد أن صـفا الـجـو لـه، أفـراد األرسة الحاكمـة

 .باإلنجليز يف الهند لذلك تآمروا عليه وأيدوا أخاه محمود شاه الذي توىل الحكم بـدال منـه

بالحكم ولقب " دوست محمد " اع بني أفراد األرسة الحاكم حتى ظفرويف عهده شب الرص

 . دون أن يلقب بالشاه أو امللك ال هو وال أحد من خلفائه" أمري كابول " نفسه بلقب 

ثم تنافست بريطانيا وروسيا لالستيالء عىل أفغانستان ونجحت بريطانيا يف احتاللهـا 

 الحكم أتاحـت لـه طـرد اإلنجليـز سـنة إىل" دوست محمد " لكن عودة ). هـ1255(سنة 

 .وأرغمهم عىل االعرتاف بسيادته عىل بالده) هـ1257(

ويف عهـده حاولـت " شري عيل " تويف دوست محمد وخلفه ابنه ) هـ1280(ويف سنة 

وقامـت الحـرب األفغانيـة ، فاسـتعان بـالروس" بريطانيا بسط نفوذها عىل بـالد األفغـان 

ري عيل وبريطانيا التي انتهت بهزميتـه ووقـوع بـالده فريسـة بني ش) هـ1295(الثانية سنة 

 .االحتالل الربيطاين

لكن حركات الجهاد ومقاومة القبائل األفغانية اندلعت ضـد اإلنجليـز يف عهـد عبـد 

وتـدخلت روسـيا يف الرصاع الـذي انتهـى بعقـد معاهـدة ، الرحمن حفيد دوسـت محمـد

وطهـا االعـرتاف باسـتقالل أفغانسـتان التي كـان مـن أهـم رش) هـ1325(بطرسبورج سنة 

 .واحرتام سيادتها

، عاد النفوذ الربيطاين إىل أفغانسـتان مـرة أخـرى"  خان الـلـهأمان " ويف عهد خلفه 

 ومتكن األفغان مـن )1921 -هـ 1339(فاندلعت الحرب األفغانية الثالثة بني الطرفني سنة 

 .ف باستقاللهم مرة أخرىهزمية اإلنجليز هزمية منكرة واضطروهم إىل االعرتا
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 جرت محاولة االتجاه نحو العلمنة واألخذ بالنظم الغربية . خانالـلـهويف عهد أمان 
 . فانـدلعت الثـورة الشـعبية اإلسـالمية بقيـادة العلـامء.عىل طريقة مصطفى كام أتاتورك

ع ونجـح أحـد قطـا، )هــ1348( عام الـلـه خان عن الحكم ألخيه عناية الـلـهوتنازل أمان 
يف االستيالء عىل كابول وأعلن نفسه ملكا عىل بالد األفغان " باجه السقا " الطرق ويسمى 

 ". غازيالـلـهحبيب " باسم 
ابن عم امللك املخلوع إىل البالد واستوىل عىل السلطة ) محمد نادر شاه(وعاد القائد 

مليـول  ويف عهـده تأسـس الحـزب الـدميقراطي ذي ا.وأعلن نفسـه ملكـا عـىل أفغانسـتان
 ).هـ1351(الشيوعية سنة 

و حـاول إنشـاء ، فـنهض بـالجيش" محمد ظاهر شـاه " وبعد وفاته توىل ابنه امللك 
ووثق عالقاته بالدول اإلسالمية واتبع سياسات االنفتاح عـىل ، نظام دستوري ونرش التعليم

 .الغرب وكان كثري الرتدد عىل إيطاليا ودول أوربا
وـحـاول  ، وتـعـاظم الخـطـر اـلـرويس،  يف أفغانـسـتانوـبـدأ التـنـافس اـلـرويس األـمـرييك

ابن عم امللك ونجحـوا ) محمد داوود(الشيوعيون قلب نظام الحكم متعاونني مع الرسدار 
وحكـم الـبالد . ألغـى امللكيـة وأعلـن قيـام الجمهوريـة) هــ1393(يف القيام بانقالب سنة 

 !.بطريقة دموية بالغة القسوة فقتل آالف الناس
 )م1980 /هــ 1398(عيون يف إحـداث انقـالب عسـكري جديـد سـنة ثم نجح الشيو

 ولـدا مـن أبنـاء 29وأعـدم ! فقتل آالف النـاس خـالل أيـام  ". محمد نور تراقي" بزعامة 
فذاق داوود ما أذاق النـاس مـن !!! ثم ختم به  وأعدمه رميا بالرصاص ، داوود أمام عينيه

 .مراءثم نهج تراقي نهج الشيوعية الح! القهر والقتل 
فاـنـدلعت املقاوـمـة وحرـكـات الجـهـاد الـتـي اتـخـذت ـطـابع الجـهـاد اإلـسـالمي ـضـد 

املسـألة األفغانيـة " وتدخل االتحاد السوفييتي  والواليات املتحدة يف ، الحكومة الشيوعية
املؤزر بـالقوات السـوفييتية " بابراك كارمل" فقام السوفيت بإعداد انقالب آخر بزعامة ، "

 .  م1979 يف عملية غزو مكشوفة سنة التي تدخلت مبارشة
 مـام .وانطلقت أحزاب املجاهدين تواجه روسيا وتلقت دعام إسـالميا وعامليـا

 وكانـت هـزميتهم . 1989أدى لهزمية الروس هزمية منكـرة فانسـحب الـروس سـنة 
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  .يف أفغانستان إيذانا بانهيار اإلتحاد السوفييتي وتفككه وتفكك حلف وارسو العاملي

ن املجاهـدون مـن إسـقاط الحكـم الشـيوعي خصوصـا بعـد انهيـار اإلتحـاد ثم متك

 . وسقوط الشيوعية العاملية وزوالها1990السوفييتي سنة 

لكن فتنة الرصاع بني الفصائل املختلفة من املجاهدين أوقع البالد يف حـروب أهليـة 

وعـىل رأسـها واإلسـالمية ، بتدبري من أمريكا وبعض الـدول األوربيـة، )1996-1992(مابني 

ـعودية ـتان والـس ـاء .باكـس ـرب زـه ـذه الـح ـحية ـه ـرية 40 وراح ـض ـيهم ـخ ـلم ـف ـف مـس  أـل

 . املجاهدين

، بزعامـة املـال محمـد عمـر.  1993ثم ولدت حركة طالبان يف قنـدهار أواخـر سـنة 

ومتكنت من إقامة إمارة إسالمية أعلنت الحكم بالرشيعة اإلسـالمية  بعـد دخولهـا  كابـل 

 ودخل طالبان .غانستان ملجأ للحركات الجهادية العربية واإلسالميةوصارت أف. 1996سنة 

، يف رصاع مرير مع تحـالف أحـزاب الشـامل مـن األوزبـك و الفرسـوان و الهـزارة الشـيعة

 ..وتدخلت القوى الدولية واإلقليمية مرة أخرى

إىل أن غزت أمريكا أفغانستان مبعاونة باكسـتان والسـعودية ودول الخلـيج وبعـض 

وأسقطت إمارة طالبـان يف ديسـمرب ، بعد أحداث سبتمرب الشهرية!  األوربية وإيران الدول

والطالبان يخوضون غامر الجهاد من جديد ضد ،  وما تزال القوى اإلسالمية املتعددة2001

 . القوات األمريكية وحلفائها إىل اآلن

 ):تركستان(دول وسط آسيا  .5

 ،ى وتحـدها مـن الرشق الصـني ومنغوليـايف أسيا الوسط) بالد األتراك(تقع تركستان 

 ومـن الجنـوب التبـت وكشـمري وباكسـتان وأفغانسـتان ،ومن الغرب قـزوين ونهـر أورال

وكان يتقاسمها باالحتالل كل من االتحاد السوفيتي .  ومن الشامل منغوليا وسيبرييا،وإيران

ـدأت مبعاـهـدة ،الـسـابق والـصـني الـشـعبية ـدة ـب ـينك"  مبوـجـب معاـهـدات عدـي يف " برـش

 .م1981يف فرباير " سانت برتوسبورغ" وانتهت مبعاهدة .  م1689أغسطس 
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ويعرف الجزء الغريب الذي كان يحتله االتحاد السوفييتي برتكستان الغربية ويتـألف 

أما الجزء الرشقي الـذي !. مليون كم مربع 5من خمس دول تبلغ مساحتها مجتمعة زهاء 

 كام أسـامه الصـينيون بعـد )سيانغ يانغ(الرشقية احتلته الصني الشعبية فيعرف برتكستان 

  . كم مربع)734.1 750( وتبلغ مساحته زهاء .احتالله

 :الغزو الرويس لبالد آسيا الوسطى اإلسالمية ومراحله

  م988هـ أي 378كان الروس أمة وثنية ثم دخلوا النرصانية سنة. 

  فـر قساوسـتها إىل )م1452 / هـ 857(بعد فتح القسطنطينية من قبل العثامنيني سنة  

 .روسيا وصار الروس ميثلون الكنيسة الرشقية و يحملون لواء الصليبية يف آسيا

  لتتـار املسـلمني  وبـدأ حروبـه ضـد ا.ميالديـة1480/ هــ 885ظهر إيفـان الثالـث سـنة

 . وأبعدهم عن موسكو

  ض  الذي اكتسح بالد التتار املسـلمني واسـتوىل عـىل حـو)إيفان الرهيب(خلفه حفيده

  .نهر الفولغا وفرض النرصانية عىل التتار فيها أو الهجرة

 فاسـتخفى أهلهـا باإلسـالم نحـو . فرض إيفان النرصانيـة عـىل بـالد املسـلمني البشـكري 

 عىل عهد القيرص الذي أعطى الحريـات 1905سنة وأعلن أحفادهم اإلسالم عام 300

 .الدينية

  ثـم احتـل بـالد القفقـاس التـي .م1580/هـ 988انتزع إيفان سيبرييا من املسلمني عام 

  .ًكانت تابعة للعثامنيني مستفيدا من نزاعهم مع الشيعة الصفويني يف إيران

  م وأعلـن أهـل 1813 للروس بالسيطرة عىل بالد القفقـاس عـام )نادر شاه(اعرتف شاه إيران

 فحـاربوا . م1859 -1722القفقاس الجهاد ضد الـروس بقيـادة شـعب الداغسـتان وذلـك 

 ثم انطلق الـروس إىل وسـط آسـيا بعـد أن رأوا . سنة حتى خضعت القفقاس137روس ال

 م أن وسـط 1856/هـ1273 فقرر اسكندر الثاين قيرص روسيا عام .صعوبة االنتشار يف أوربا
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ًآسيا هو مجال التوسع الرويس واتجهت القوات القيرصية إىل وسط آسيا اعتبارا مـن 
 .م1859/ هـ 1276

 م، وتواىل بعد ذلك سقوط املـدن و الخانيـات 1865/هـ1282قند عام احتل الروس طش
 . )اإلمارات الصغرية(وهي 

  وواـجـه اـلـروس .م1874ـثـم ـخـوارزم . م1873 ـثـم بـخـارى .م1868فـسـقطت ـسـمرقند 
 ثم .م1876 فدكوا املدينة وأحدثوا بها مذبحة رهيبة سنة ،مقاومة شديدة يف خوقند

 وأتـم . م1874 م إىل 1873مـة عنيفـة مـن سقطت مـرو وبـالد الـرتكامن بعـد مقاو
م وأصبحت حاضنة لإلدارة العسكرية 1900الروس السيطرة عىل بالد الرتكستان سنة 

 .الروسية التي اتبعت فيها سياسة الستار الحديدي وحاولوا تنصري املسلمني

 وذلك رغم املقاومة الباسلة نتيجـة عوامـل ً،كان تحرك الروس وسقوط املسلمني رسيعا 
يدة أهمها النزاع القومي والفرقة العرقية بني أكرث من مئـة عـرق وجـنس قـومي عد

وكذلك التخلف وتدين مستوى التعليم والتسليح بني !. يكونون نسيج املنطقة اإلثني 
 وكذلك ضعف الدولة العثامنية يف اسـتنابول وترهلهـا وعـدم قـدرتها عـىل .املسلمني

  .لفرتةنجدة للمسلمني كام مر يف تاريخها تلك ا

  فرض الروس القيارصة سياسـة الـبطش وفرضـوا التخلـف والجهـل عـىل الـبالد ليسـهل
  .احتاللها

  واتسـعت حركـات ) 1928 -1905(دبت الفوىض يف دولة القيارصة مدة ربـع قـرن مـن
التمرد السياسية التي أسفرت عن الثورة البلشفية بعد هزمية القيارصة أمـام اليابـان 

م ونتيجة كرثة الفسـاد اإلداري واالقتصـادي وسـوء اإلدارة 1904وانهيار هيبتهم سنة 
  .يف األقاليم

  م 1917بدأت الثورة البلشفية بحركة عاملية يف مدينة برتوغـراد يف آذار سـنة
 من سويرسا يحمل مبادئ الشيوعية التي نـادى بهـا )اليهودي(وعاد لينني 

ـات يف.أيـضـا) اليـهـودي(ـمـاركس  ـادى األقلـي   االتـحـاد  وتـسـلم الـسـلطة وـن
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السوفيتي ملساعدته مقابـل إنصـاف األعـراق واألديـان بوعـود كاذبـة جذابـة خـص 
املسلمني بقدر كبري منها واستحثهم حتى انضم كثري من املسلمني إىل ثورة البلشفيك 

 .ًسعيا منهم للثأر من طغيان القيارصة

 تفكـك علـيهم ورغم بوادر خيانة الروس البلشفيك للمسلمني سيطرت حالة الترشذم وال
وسعى كثري من رجال الدين املسلمني والعلامء يف الوقوف مع البلشفيك والسـلطات 

 !.الروسية وجروا وراءهم عوام املسلمني إىل الكفر والضالل واالحتالل 

  استمر لينني يف سياسة الخداع ووجه نداءات استعطاف وتعاضـد مـع املسـلمني وانـزل
ثامنيني واإليرانيني ضـد القيـارصة وأرفـق ذلـك وثائق وبيانات استحثت املسلمني الع

ببعض السياسات املنفتحة مع املسلمني مثل تسليم بعض األوقاف واآلثار اإلسـالمية 
 .إلدارتهم الدينية

 ًفقد القت قواته مقاومة رشسـة والسـيام .مع ذلك مل يكن انخداع املسلمني بلينني كامال 
  .يف بالد الرتكستان وأوزبكستان ووادي فرغانة

  حصلت ثورة أهلية إسالمية عارمة يف منطقة األورال وسـيبرييا فهزمـوا الجـيش األحمـر
واستقرت تلك الثورة يف وادي فرغانة وحاول العثامنيون مساعدتهم واسـتمرت تلـك 

 .م1928 -1918املقاومة من 

  بعد انهيار املقاومة دبت الفرقة والفسـاد يف أوسـاط كثـري مـن املسـلمني الرتكسـتان و
وزبك وانضم كثري مـنهم لألحـزاب والجمعيـات واملؤسسـة الشـيوعية واالشـرتاكية األ

وحاول كثري من رجال الدين املسلمني التوفيق بني الشيوعية واإلسالم واملاركسية ومل 
يحل هذا دون حصول سياسة تصفية املسلمني عىل عهد لينني ثم ستالني حتى قضوا 

 .عىل من نارصهم من املسلمني

 لينني واستمرت سياسة الـبطش الـذي صـار معلنـا السـيام بعـد  خلف ستالني ً

انتهاء الحرب العاملية الثانية التي أبىل بها املسلمون الرازحون تحت احتالل 
ًاالتحاد السوفيتي بالء عظيام  ووقفت كثري مـن قيـادات املسـلمني الدينيـة . ً
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 !!.الحرب الثانيةلني ضد األملان يف بصالبة مع االتحاد السوفيتي وموسكو وستا

  استطاع ستالني أن يخدع كثري من القيادات الدينية اإلسالمية املنافقة من أعىل ممـثيل 

 وبعد انتهاء الحرب العامليـة شـن سـتالني .اإلفتاء ووصوال إىل كثري من عوام املسلمني

حرب إبادة عىل املسلمني يف القفقاس وجهوريات وسط آسيا وبلغ ضحاياه أكرث مـن 

نقل املاليني منهم ليموتوا يف صحراء سيبرييا الجليديـة حتـى أكلـوا .ن مسلم مليو20

ثم استمرت هذه السياسة بعـده يف عهـود خروتشـوف ثـم خلفـه !  جثث موتاهم 

 ثم بفضل الجهاد الـلـه حتى تفكك االتحاد السوفيتي بفضل ،بريجينيف ومن تالهم

ـدة  ـا املجاـه ـالمية وطليعتـه ـة اإلـس ـوف األـم ـاين ووـق ـدين والرشف يف األفـغ ـة اـل وقـف

  .وهلل الحمد. م1990أفغانستان وذلك بهزميتهم وانتهاء دولتهم سنة 

  وتفـكـك االتـحـاد .)الربوـسـرتيكا(وـصـل غورباتـشـوف إىل الحـكـم بـعـد حرـكـة اإلـصـالح 

وربطتها روسـيا . ًالسوفيتي وزالت الشيوعية واستقلت شكليا جمهوريات وسط آسيا

ًي فعـيل السـيام عـىل الحـدود وخصوصـا يف معها بـإدارة عسـكرية وتواجـد عسـكر

  .طاجيكستان وأوزبكستان و تركامنستان

  ـإرشاف أـمـرييك رابـطـة دول وـسـط آـسـيا ملقاوـمـة اإلـسـالم الزاـحـف ـمـن ـم أنـشـئ ـب ـث

 .أفغانستان

  1997 و 1994وعىل جبهة القفقاس ذاق الروس هزمية منكرة عىل يد الشيشان ما بني. 

ومـا يـزال ، تاللها مرة أخرى وتهجري أكرث أهلهاوأعقب ذلك استقالل الشيشان ثم اح

 وتلـوح بـوادر انتقـال الثـورة إىل الداغسـتان ثـم سـائر .الجهاد فيهـا جاريـا إىل اآلن

ًالقفقاس لتلتقي مع أوار النار املضطرمة تحت الرماد أيضا يف منطقة مـا وراء النهـر 

 .الـلـهووسط آسيا قريبا إن شاء 
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 :ى واملسلمون بعد تفكك االتحاد السوفيتيواقع جمهوريات آسيا الوسط

تكون االتحاد السـوفيتي البائـد قبـل تفككـه مـن خمسـة عرش جمهوريـة اتحاديـة 

 وشغل مساحة إجامليـة قـدرها ، مليون نسمة286ًرئيسية وبلغ عدد سكانه مجتمعا نحو 

  . مليون نسمة75 وكانت نسبة عدد السكان املسلمني فيه نحو ،2 مليون كم22

ع عىل نسبة املسـلمني يف تلـك الجمهوريـات يف أسـيا الوسـطى ينـدهش مـن واملطل

 وأن ،االكتشاف أن أكرث من نصف مساحته قامئة أصالً عىل الجمهوريات اإلسـالمية األصـل

 وأن ذلك امتـد ألكـرث ،معظم عواصمه الرئيسية كانت حوارض إسالمية قبل مائة سنة فقط

ئيات الرـسـمية التالـيـة ـتـربز ـهـذا وـهـي ، ولـعـل اإلحـصـاالــلــه فـسـبحان ،ـمـن أـلـف ـسـنة

  .إحصائيات ذات دالالت سياسية وعسكرية مستقبلية بعيدة املدى

فجمهوريات االتحاد السوفيتي البائد حسب أهميتها ونسبة املسلمني فيها هي عىل 

 :)1(الشكل التايل 

. 2 مليـون كـم10 مسـاحتها نحـو . عاصمتها موسكو: جمهورية روسيا االتحادية:أوالً

مـن  % 25 -10مليون نسمة ونسبة املسلمني فيهـا تـرتاوح مـا بـني 143عدد سكانها نحو 

 .السكان

 : جمهوريات تقع يف حوض الفولغا وهيويتبع جمهورية روسيا االتحادية عدة 

 نسـبة املسـلمني ، مليـون نسـمة 4.5 عدد سكانها ،)أوفا( عاصمتها :جمهورية بشكرييا .1

 .%56فيها 

 .%50نسبه املسلمني فيها . مليون نسمة4.5سكانها ) قازان( عاصمتها" تتارستان "  .2

                                                 
 مقدمة للجامعة اإلسالمية املنورة عـن أحـوال املسـلمني يف أخذت اإلحصائيات من رسالة ماجستري ()1(

 ).وسط آسيا
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 .%55 نسبة املسلمني   . مليون1.15)   شار نسك( " :مورد يفيا " .3

 %52   مليون نسبة املسلمني   1،15)  يوشكارا اوال(" :ماري " .4

 %.50 ألف نسمة نسبة املسلمني   250 )ألوينربغ شكالوف(: " أورنربغ"  5 .5

 %.52 مليون نسمة  نسبة املسلمني   1.850   )سيكأجن( :"أدمورت"  .6

ويبتع جمهورية روسـيا االتحاديـة خمـس جمهوريـات ذات حكـم ذايت تقـع شـامل 

  :القفقاس وهي

 %.60 نسبة املسلمني . مليون2.35وعدد سكانها ) محج قلعة( عاصمتها :داغستان.1

 %.55 نسبة املسلمني . ألف نسمة760نالجيك ( عاصمتها:كبا رداي بلكار.2

 %.60 املسلمني . ألف نسمة450 . عاصمتها رشكس: جمهورية قار شاي رشكس.3

 %.55 املسلمني .مليون نسمة)  اردجونيكرزي( عاصمتها : أو ستينيا الشاملية.4

 %.66 مليون    املسلمني 1.73 سكانها )جروزين( عاصمتها : الشيشان أنجوش.5

 %.50 املسلمني . ألف نسمة540 )ماي كوب( عاصمتها : جمهورية األديجا.6

 %.25 مليون نسمة نسبة املسلمني 25 )أو مسك( عاصمتها : جمهورية سيبرييا.7

  :هذا عن جمهورية روسيا االتحادية ذاتها، ثم نأيت إىل الجمهوريات التي استقلت

مليون نسمة نسبة املسـلمني غـري ) مسنك( عاصمتها : جمهورية روسيا البيضاءً:ثانيا

 .محددة
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 مليـون نسـمة مبـا يف ذلـك 51 وعـدد سـكانها )كييـف( عاصمتها : أوكرانيا جمهوريةُ:ثالثا

 % !!!71 ونسبة املسلمني فيها ) مليون7وعددهم (سكان والية القرم 

ملـيـون نـسـبة املـسـلمني ـغـري 2.5 وـسـكانها )ميلـنـوس( عاـصـمتها : جهورـيـة ال تفـيـاً:رابـعـا

 .معروفة

 نسـبة املسـلمني .نسـمة مليون 1.15ا  سكانه)نازلني( عاصمتها : جمهورية استونياً:خامسا

 .غري معروفة

 مليـون نسـمة نسـبة 4 عـدد سـكانها )كشـينوف( عاصـمتها : جمهورية مولدا فياً:سادسا

 .%5املسلمني 

 . مسلم18000 مليون نسمة وفيها 3.5سكانها ) ريجا( عاصمتها : جمهورية ليتوانياً:سابعا

 مليـون نسـمة نسـبة املسـلمني 3.3سـكانها  و)باريفان( عاصمتها : جمهورية أرمينياً:ثامنا

 %. 17فيها 

 ألف نسمة عاصمتها ناجوان ونسبة 300ويتبعها جمهورية نخجيفان بحكم ذايت وسكانها 

 %.95املسلمني 

 مليون نسمة نسـبة املسـلمني 3.5وسكانها ) تفليس( وعاصمتها : جمهورية جورجياً:تاسعا

  :وتتبع جورجيا كل من% 19فيها 

 .%19 ألف نسمة نسبة املسلمني فيها 750وسكانها ) سوقوم( عاصمتها :ازياجمهورية أبج

 .%40 ألف نسمة نسبة املسلمني فيها 450وسكانها ) باطوم( عاصمتها :جمهورية أجاريا

 نـسـبة ، ملـيـون نـسـمة7.27 عاـصـمتها ـبـاكو وـعـدد ـسـكانها : جمهورـيـة أذربيـجـانً:ـعـارشا

 .أكرثهم من الشيعة% 82املسلمني فيها 

  :جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية وهيثم 
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 ـعـدد )طـشـقند( عاـصـمتها .2 ـكـم447.400 مـسـاحتها : جمهورـيـة أوزبكـسـتان:أـحـد عرش

  .من السكان% 88 نسبة املسلمني فيها ، مليون نسمة25سكانها 

مليون نسـمة نسـبة 5.5 وسكانها .)دوشنبيه( عاصمتها : جمهورية طاجيكستان:إثنى عرش

 .%80املسلمني فيها 

 نسـبة . مليـون نسـمة5 وسكانها )بتشكيك( وعاصمتها : جمهورية قريغيزستان:ثالث عرش

 %.73املسلمني 

نسـبة اإلسـالم .  مليـون4 سـكانها ،صمتها عشق أباد عا: جمهورية تركامنستان:أربعة عرش

 %.86فيهم 

  مليون نسـبة املسـلمني17 وسكانها ،)املآتا( وعاصمتها: جمهورية كازاخستان:خمسة عرش

52.% 

وقد استقلت الجمهوريـات األربعـة عرش عـن االتحـاد السـوفيتي الـذي مل يبقـى منـه إال 

  .روسيا االتحادية

 :وخالصة أحوال املسلمني يف آسيا الوسطى بعد رحيل السيطرة الروسية

استمرار العالقـات األمنيـة والعسـكرية مـع الجـيش واألمـن الـرويس السـيام عـىل  .1

 .الحدود مع أفغانستان

باط الدول الخمسة بإرشاف رويس أمرييك يف حلف دول وسط آسيا وهو حلف  ارت .2

 . اد واإلسالم القادم من أفغانستانأمني عسكري ملواجهة مد الجه

حلول االحـتالل والنفـوذ األمـرييك اليهـودي الغـريب ومـا يتبـع ذلـك مـن سـيطرة  .3

  .السابقاقتصادية وثقافية وحركات تبشري وتنصري مكان النفوذ الرويس الشيوعي 

تحول الكوادر واألحزاب والشخصيات الشـيوعية األساسـية إىل العاملـة لألمريكـان  .4

  .تحت مسميات جديدة قومية ووطنية ودميقراطية
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استمرار سياسة العداء لإلسالم وبشكل سافر عىل يد املرتدين والشيوعيني من أبناء  .5

 .ر الصـليبي الـرويساملسلمني يف البلد بعد أن كانت هذه املهمة موكلة لالسـتعام

ًوبذلك شنت هذه الحكومات حربا مكشوفة عىل الحركات والدعوة والنشـاطات 

 فطـاردت بشـكل .اإلسالمية املختلفة كاملدارس ودور التحفيظ ومظـاهر االلتـزام

خاص التوجهـات الجهاديـة كـام يف عمـوم بـالد اإلسـالم تحـت مسـمى مكافحـة 

 اإلرهاب 

 اإلسـالميني لحـد الصـدام املسـلح ومتكنـت  يف طاجيكستان وصلت املواجهـة مـع .6

الحكومة من تدجني الحركة اإلسالمية األساسـية فيهـا وهـي حركـة النهضـة فـيام 

تستمر أجزاء من الحركة ذات التوجه الجهادي مسيطرة عىل مناطق وأجزاء مـن 

 . طاجيكستان

يف أوزبكستان ومع ميالد بوادر جهادية وصلت لحد التخطيط لقتل رئيس الدولـة  .7

وتنفيذ بعض األعامل الجهادية العسكرية حصـلت موجـة مـن االعتقـاالت تلتهـا 

محاكم صدرت فيها أحكام ظاملة باإلعدام عىل بعض املجاهدين وبالسـجن عـىل 

 وأثبتت هذه املواجهـة الـدعم والتعـاون األمنـي اإلقليمـي عـىل .عرشات آخرين

ديد مـن هـؤالء مستوى الدول الخمسة والدويل بإرشاف أمرييك حيث اعتقل الع

ًاملتهمني من دول متعددة وسلموا لحكومة أوزبكستان فورا وذلك بفعل التعاون 

خوفـا مـن قفـزة ، املبارش بني دول املنطقة وروسـيا واألمريكـان والنظـام الـدويل

يحققها جهاد املسلمني إىل آسيا الوسطى بعد االنتصـار الزاهـر الـذي حققـوه يف 

يـة لدولـة اإلسـالم املرتقبـة ونهضـة املسـلمني أفغانستان وأدى لقيام نـواه حقيق

  .الـلـهالعائدة املنشودة  إن شاء 

 جرت املناورات العسكرية ضد اإلرهاب والخوف من الهجوم املفرتض :قريغيزستان .8

 . م2004رغم تشتت طالبان واختفائها وذلك أواسط سنة !لطالبان 
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ـاء املـسـاجد الجدـيـدة وطباـعـة الـقـرآن:تركامنـسـتان .9  ومنـعـت اللـحـى . منـعـت بـن
- يف كتاب كتبه -وأمرت الحكومة بكتابة هلوسات رئيس تركامنستان ، والحجاب

 !اجد إىل جانب القرآن أو عوضا عنهعىل جدران املس
 :تركستان الرشقية املحتلة من قبل الصني

فتحت تركستان الرشقية أول مرة عىل يد القائد املجاهد قتيبة بن مسلم حيـث دخـل 
 .)م715/هـ96(لك يف عهد الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك عام وذ" كاشغر " إىل 

ويف نهاية العرص األموي وبداية العرص العبايس األول يف القرن الثالث للهجـرة أسـلم 
وتبعـه يف اإلسـالم ، وسمى نفسـه عبـد الكـريم" ستوق بوغراخان " الخاقان سلطان الرتك 

 وبقيـت ،ليـوم أصـبح اإلسـالم دينـا رسـميا للدولـة ومنـذ ذلـك ا،أبناؤه وكبار رجال دولته
 ومنـذ ذلـك الحـني جميـع أهلهـا ،تركستان دولـة إسـالمية مسـتقلة حـوايل تسـعة قـرون

 .مسلمون
 :االحتالل الصيني لرتكستان الرشقية

يف القرون الثـامن عرش املـيالدي وقعـت أجـزاء كثـرية مـن العـامل اإلسـالمي فريسـة 
 ففي أسيا اتفق املستعمران الـرويس والصـيني عـىل تقسـيم .لالستعامر األورويب واآلسيوي

وسقط هذا الجـزء املسـلم يف يـد الصـني . أرض املسلمني األتراك من خالل عدة معاهدات
 عائلـة تركيـة إىل )22000(ونفـي ،  تركسـتاين مسـلم حـتفهم)1. 200. 000(بعد أن لقـي 

 !.داخل الصني ليذوبوا يف شعوب الصني 
 :يناالستقالل الرتكستا

ثار املسلمون يف تركستان الرشقية ضد االستعامر الصيني واالضطهاد البـوذي 
 م عن تحرير تركستان الرشقية مـن 1863أمثر آخرها عام . سبعة ثورة كبرية عارمة

 تشـكلت ،الحكم الصيني وتكوين مملكة مستقلة يف القرن التاسـع عرش املـيالدي
أتـاليق " تحـت حكـم  وانضـوت جميعهـا ،حكومات محلية يف خمـس منـاطق

 وكـان ، الذي منحه السلطان العـثامين لقـب أمـري املسـلمني" غازي يعقوب بك 
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 ، ومازال عدد منها موجـودا حتـى اآلن،أتاليق رجال جيدا أنشأ املساجد واملدارس اإلسالمية

 وبالفعل استولت القوات الصينية عىل .ولكن األطامع االستعامرية لروسيا والصني تجددت

 م بجعـل تركسـتان 1884 نـوفمرب 18وصدر مرسـوم يف .  م1878ن الرشقية يف عام تركستا

" أورومـتيش " أي املسـتعمرة الجديـدة وجعـل " سـنكيانج " وتسميتها . الرشقية مقاطعة

 .عاصمة لها

 :االستقالل الثاين لرتكستان الرشقية

سـلمني يف  وقتـل الكثـري مـن امل،استمرت ثورات الرتكستانيني ضد االستعامر الصـيني

 وكانت الحكومة الصينية تقمع ،سبيل خالصهم وخالص بالدهم من الحكم الصيني البوذي

وكلام زادت يف اضـطهادهم وعنفهـا تجـد يف أهلهـا . تلك االنتفاضات بكل وحشية وقسوة

مـن تحريـر " ثابـت دامـولال "  حتى متكن أحد أصحاب االتجاهات الدينيـة وهـو ،اإلرصار

 . م1933ة تركستان الرشقية يف كاشغر يف نوفمرب البالد وتشكيل جمهوري

 قىض عىل الثوار وجمهـوريتهم يف شـهر يوليـو )شنغ يش تساي(ولكن الوايل الصيني 

 . م مبساعدة روسيا الخائفة من وجود هذه الدولة الفتية املسلمة يف جوارها1934

 :الحكم الصيني الشيوعي يف تركستان الرشقية

الجـيش الصـيني يف تركسـتان الرشقيـة استسـالم اـلـبالد  م أعلـن قائـد 1949يف عـام 

زعـيم الحـزب الشـيوعي " مـاوتيس تونـغ " وخضـوعها لـرأس الكفـر و اإللحـاد يف الصـني 

وبـذلك .  م1949 ودخلت القوات الصينية الشيوعية تركستان الرشقية يف أكتـوبر ،الصيني

 .سلمةبدأ عهد جديد من اإلرهاب والظلم يف تاريخ تركستان الرشقية امل

 :مرحلة ما بعد ماوتيس تونغ

تتميز هذه الفـرتة بتحـول الشـيوعيني مـن تطبيـق سياسـة اإلرهـاب املكشـوف إىل 

 : ومن أبرز هذه املامرسات.  الثقايف)التصيني(مامرسة سياسة تطبيق الشيوعية العلمية و 
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الم وذلـك التضييق يف مامرسة الشـعائر الدينيـة والحيلولـة دون انتشـار تعـاليم اإلسـ: أوال

 .لقطع صلة األجيال الجديدة بهويتهم اإلسالمية

منع أفراد الشعب الرتكستاين مـن مامرسـة حقـوقهم اإلنسـانية املرشوعـة كـالتعليم : ثانيا

 .وحرية التعبري إىل جانب االعتداء باملطاردة واالعتقال بل والقتل

 وفـرض ،خريات بالدهممصادرة ثروات تركستان الرشقية وحرمان أهلها األصليني من : ثالثا

 .حياة الفقر والعوز عليهم وإهامل التنمية االقتصادية يف البالد

خداع العامل بإقامة حكم ذايت صوري لرتكستان الرشقيـة يـديره الصـينيون مـن وراء : رابعا

 . وينفذه املوظفون الرتكستانيون العمالء التابعون لهم،الستار

ين الصـينيني وإحاللهـم يف أمـاكن سـكن وعمـل إغراق تركستان الرشقية باملهاجر: خامسا

 .أهل البلد األصليني

القيام بتنفيذ التفجريات النووية يف األرايض الرتكستانية مام نتج عنه إفساد البيئـة : سادسا

 .بالسموم ونرش األمراض بني أفراد الشعب الرتكساين

 ومامرسـة ،يـد النسـلإجبار أفراد الشعب الرتكستاين املسلم عىل تنفيذ سياسة تحد: سابعا

 .أقىص العقوبات مع املخالفني لهذه السياسة

 . تشجيع الزواج بني الرتكستانيني والصينيني: ثامنا

مـام جعـل ، وما يزال املسلمون إىل اليوم يرزحون تحت هذا الحيف والجور والظلـم

وقـد لجـأ بعضـهم ، بعضهم يحملون السالح ضد الحكومة الصينية التي تطاردهم برضاوة

وقـد قتـل الكثـري مـنهم . إنشاء الحزب اإلسالمي الرتكستاينوأعادوا ،  إىل طالبان1997ة سن

 ثم قتل الجـيش .2001إبان الغزو األمرييك ألفغانستان مدافعني عن اإلمارة اإلسالمية سنة 

مع رهـط مـن )حسن أبو محمد الرتكستاين(الباكستاين يف مناطق رسحد الحدودية أمريهم 

،  تـعـاىل وتـقـبلهم يف الغرـبـاء الـفـرارين ـبـدينهمالــلــهرحمـهـم . 2003 /11رفاـقـه يف ـشـهر 

 .وجمعنا بهم يف عليني
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 :إندونيسيا .6

 200 ما يزيد عىل إذ يبلغ عدد سكانها ،وهى  أكرب الدول اإلسالمية يف تعداد السكان

وقـد انـترش اإلسـالم ، من عدد السـكان%) 92(يعتنق اإلسالم منهم حوايل و، مليون نسمة

 وتضم إندونيسيا مجموعة من الجـزر .ن طريق التجارة وحل محل الوثنية والبوذيةفيها ع

 ،وتيمـور،  وسـيليبس، وبورنيـو، وجـاوة، الواقعية يف جنوب رشق آسيا وأكربهـا  سـومطرة

 .وشبه جزيرة املاليو، وغينيا الجديدة، وجزائر امللوك

 الربتغايل والهولندي ونظرا ألهمية موقعها اإلسرتاتيجي تعرضت للتنافس االستعامري

وقـد اتبـع ، وكانت الربتغال سـباقة إىل احـتالل اندونيسـيا، واإلنجليزي واألسباين واألمرييك

ثـم آلـت إندونيسـيا لحكـم ، الربتغاليون سياسة التبشري التي حولـت بعـض إىل املسـيحية

 .األسبان الذين ورثو إمرباطورية الربتغال

وأقـاموا رشكـة الهنـد الرشقيـة ) هــ1005 (ثم استوىل الهولنـديون عـىل الـبالد سـنة

 .مقرا لها) جاكرتا(التي اتخذت من ) هـ1011(الهولندية سنة 

استولت بريطانيا عىل البالد ثم تقاسـمت حكمهـا مـع هولنـدا ، )هـ1226(ويف سنة 

 ).هـ1229(مبوجب اتفاق بينهام عقد سنة 

 عبـد الفتـاح الـذي اندلعت مقاومة سكان إندونيسيا ضد االسـتعامر بزعامـة األمـري

 .شكل جيشا من الفدائيني وبنى أسطوال قويا أثار املتاعب يف وجه الهولنديني

ويف القرن الثالث عرش مل تتوقف املقاومة فاندلعت حرب طويلة كبـدت الهولنـديني 

 .خسائر فادحة

الجمعيـة (تأسست عدة أحزاب إندونيسية بعد الحرب العاملية األوىل مثـل 

 ،الخاصـة بالسـيدات) الجمعيـة العائشـية(و ) رشكـت إسـالم(وحزب ) املحمدية

وغريهـا ومعظمهـا ذات ) جمعية اتحاد علـامء املسـلمني(و) حزب جاوة الفتاة(و

ثم تبلورت هذه الجمعيـات واألحـزاب يف حـزبني رئيسـني ، طابع إسالمي جهادي

 كـان الحـزب األول ، )القمصـان الحمـراء(وحـزب ) حزب القمصان الخرضاء(هام 
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جأ إىل أسلوب املفاوضات لتحقيق االستقالل أما الحزب اآلخر فقد اتخذ أسلوب الجهـاد يل

حـزب إندونيسـيا (وخالل الفرتة ما بني الحربني تأسس ) حزب شيوعي(املسلح وتحول إىل 

بزعامة سوكارنو اللذان نجحا يف إرغام هولندا عىل تخفيـف ) الحزب الوطني(و ) العظمى

 .القتصاديسياسة العنف واالبتزاز ا

) هــ1361(وملا قامت الحرب العاملية الثانية استولت اليابـان عـىل إندونيسـيا سـنة 

كـام تأسـس حـزب ، فاندلعت حركة املقاومة الوطنية  برئاسة أحمد سوكارنو ومحمد حتـا

 .واشرتك الجميع يف مواجهة االحتالل الياباين) الـلـهحزب (إسالمي يسمى 

وبعد انسـحاب ) هـ1364(ان استقالل إندونيسيا سنة وملا انتهت الحرب أعلنت الياب

اليابان اشرتكت إنجلرتا وهولندا يف حملة عىل إندونيسيا متكنت من االسـتيالء عـىل بعـض 

 ومع اسـتمرار النضـال أرغمتهـا عـىل االعـرتاف ،ت واملدن الهامة يف سومطرة وجاوةالجها

 هولندا لجأت مرة أخرى إىل لكن) هـ1366(باستقالل إندونيسيا وفق اتفاقية عقدت سنة 

ونتيجة للضـغط الـدويل جـرى ، )هـ1366(وألغت اتفاقية سنة ) هـ1368(غزو البالد سنة 

 .الذي أسفرت عن إنهاء االستعامر الهولندي) هـ1369(عقد مؤمتر الهاي سنة 

ثم حدث رصاع بني األحزاب ذات امليول الشيوعية واألخرى اإلسالمية وأسـفر الرصاع 

واألخرى وطنيـة ) ماديون(إندونيسيا إىل حكومتني إحداهام سوفيتية ومركزها عن انقسام 

) جمهورية إندونيسـيا(تحت اسم ) هـ1369(ثم اتحدت الدولتان سنة ، )جاكرتا(ومركزها 

 .برئاسة أحمد سوكارنو

) سـوهارتو(لكـن وزيـر الـدفاع كلـف الجـرنال ، )هـ1385(قام انقالب شيوعي سنة 

 .ي أيده أحمد سوكارنومبواجهة االنقالب الذ

وتحت ضغط القوى الوطنية اإلسالمية أرغم سوكارنو عىل التنازل عـن الحكـم سـنة 

 .وتوىل الجرنال سوهارتو رئاسة الجمهورية) 1968 -هـ 1386(

وحـصـلت ..ـثـم ـتـدهورت أـحـوال اـلـبالد بـسـبب فـسـاد ـسـوهارتو وأرسـتـه

 نتخاـبـات الـتـي  وأدت إىل اـعـتامد اإلـصـالحات السياـسـية واال.اـضـطرابات كـثـرية
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ـة وعـسـكرية ـة وشخـصـيات مدنـي ـا أـحـزاب علامنـي ـا إىل ، تنازعنـه ـزال ـهـذه أحوالـه ـا ـت وـم

 إىل جـرنال عسـكري تعهـد 2004حيث آلت رئاسة الجمهورية يف اإلنتخابات األخرية .اليوم

 .!!اب بالتعاون مع أمريكا وأسرتاليايف خطاب فوزه مبكافحة اإلره

وقـد اشـتدت خـالل ، نصري قوية منذ مئـات السـننيتعرضت البالد وما تزال لحركة ت

وقد قرأت يف بعض التقارير اإلحصائية لبعض املؤسسات اإلسالمية السعودية ، القرن األخري

 .! مليون نسمة 30ونسيا يبلغ زهاء أن عدد الذين تنرصوا يف أند1992 سنة

تتعـرض ،  فيهـاونظرا لكرب البالد وتطورها الصناعي وانتشار الصحوة اإلسالمية القوية

وقد نجحت الدول األوربية بدعم حركات النصـارى الـذين ، إندونيسيا ملؤامرات لتقسيمها

وتشـهد ، بفصل تيمور الرشقيـة عـن إندونيسـيا، نرصوهم عرب سنني اإلحتالل ثم اإلستقالل

فـأحرقوا ، جزر امللوك أعامل قتال بني املسـلمني والنصـارى الـذين قـاموا بـأعامل وحشـية

وقـد ! صوروا بعضهم وهم يأكلون لحـوم القـتىل مـن املسـلمني نيئـة ومشـوية و، البيوت

انتعشت مؤخرا يف إندونيسيا وماليزيا وتايالنـد ومـا جاورهـا مـن دول رشق آسـيا صـحوة 

مام جعل ، إسالمية قوية تحولت للجهاد واملواجهة للمصالح األمريكية والغربية واألسرتالية

 الـلــهأن .ية املسعورة تحـت دعـاوى مكافحـة اإلرهـابتلك البالد هدفا للحمالت األمريك

 .إخواننا ونرصهم

 :ماليزيا .7

مملكة إسالمية معارصة تضم شبه جزيرة من املال يو وشامل جزيرة بورنيـو وتتـألف 

) هــ675(ففي عام ،  وقد انترش اإلسالم يف ماليزيا عن طريق التجارة.من ثالثة عرشة والية

وتبعه رعاياه وكانت البالد مـن قبـل قـد تعرضـت ) شاهسلطان محمد (أسلم ملكها باسم 

 ).هـ1051(ثم حل محله االستعامر الهولندي سنة ) هـ918(لالستعامر الربتغايل عام 
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 )1940-هــ 1360(وقعت البالد تحت الحكم الربيطاين ويف سنة ) هـ1201(ويف سنة 

وىل وعـاد االسـتعامر ثـم انسـحبت منهـا بعـد الحـرب العامليـة األ، اجتاحت اليابان الـبالد

 .الربيطاين الذي أقام اتحادا بني املحميات الربيطانية يف املاليو

) تنكو عبد الرحمن(صدر الدستور وتألفت جبهة ائتالف برئاسة ) هـ1375(ويف سنة 

 ).هـ1376(استطاعت أن تحصل عىل االستقالل سنة 

ورنيو عـرف باسـم تأسس اتحاد يضم املاليو وسنغافورة وشامل ب) هـ1383(ويف عام 

 .خرجت سنغافورة عن دولة االتحاد) هـ1385( ويف عام )اتحاد ماليزيا(

فتحولت إىل دولة صـناعية ، قامت نهضة معارصة يف ماليزيا متأثرة بالنموذج الياباين

 . عليهمالـلـهعدة هذه األيام فتح وتشهد ماليزيا صحوة إسالمية و جهادية وا. مزدهرة

، وبسـيطة، فالقصـة متكـررة، ن الـدول العربيـة واإلسـالميةونكتفي بهذه النامذج م

  :وخالصتها

ـابع  ـرن الـس ـذ الـق ـدريج مـن ـلمني بالـت ـبالد املـس ـا ـل ـة وغريـه ـدول األوربـي ـتالل اـل اـح

 ثم قيـام حركـات مقاومـة وجهـاد لـذلك .وتصاعد ذلك بعد انهيار الدولة العثامنية..عرش

ورتـب ، استولت عـىل جهـود الجهـاد..ثم نشوء أحزاب علامنية وقوميو ويسارية، اإلحتالل

فحاربوا اإلسالم ونهبوا البالد وأذلـوا العبـاد ، املستعمرون لهم استالم الحكم بعد اإلستقالل

واستمرت املأساة وازدادت ،  ثم ورث الروس واألمريكان النفوذ اإلستعامر.لصالح أسيادهم

 .رضاوة

، سيطرت عىل أولئك الحكام وأخضعتهم ،1990 ثم ملا انفردت أمريكا بالسيطرة عىل العامل منذ 

وتحولت لكـابوس عـىل املسـلمني جـراء تحـالف أولئـك ، ازدادت الكارثة، 2001وبعد إحداث سبتمرب 

 تحت دعوى مكافحة، الحكام املرتدين مع أمريكا ضد شعوبهم عامة واملسلمني امللتزمني خاصة

 ية اليهودـيـة الجدـيـدة حـيـث أعلـنـت أمريـكـا بقـيـادة ـجـورج ـبـوش الحـمـالت الـصـليب.اإلرـهـاب
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 . حيث تستعد للمراحل التالية فيام يجاورها.مفتتحة ذلك باحتالل أفغانستان ثم العراق

وأهـم املاملـك ، وبعد ما مر من االستعراض الرسيع ألهم محطات التاريخ اإلسـالمي

وقبل أن نزدلف إيل الفصل التايل الذي سندرس فيـه ، والدول التي قامت عرب ذلك التاريخ

، ومعـادالت القـوى فيـه، ومالمـح ذلـك الرصاع، دراسة تحليلية محطات الرصاع مع الـروم

 نرى من املفيد .وذلك من أجل البحث عن مسببات النرص والهزمية يف مراحل ذلك الرصاع

واملحـطـات ، بـل الرضوري أن نـعـرض قـبـل ذـلـك لفـكـرة رسيـعـة ـعـن ـتـاريخ ـهـؤالء اـلـروم

 وكـذلك عـن .وإىل أيامنـا هـذه، ت رايتهم عرب التـاريخالرئيسية للدول واملاملك التي حمل

 .خالصة مسار رصاع املسلمني مع الروم منذ البعثة النبوية وإىل أيامنا هذه

محطـات نرصنـا ألن أهم املعلومـات الالزمـة لنـا بعـد معرفتنـا بأنفسـنا وتاريخنـا و

نقـاط ضـعفه  لنعرف . أن نعرف ما ميكن من مثل ذلك عن عدونا،..وهزامئنا وأسباب ذلك

  .الـلـهومعطيات وأسباب النرص عليه بإذن ، وقوته وندرس تاريخ رصاعنا معه

 نبذة رسيعة وموجزة عن تاريخ الروم 

 ) ميالدية2004  – قبل امليالد 600(

. بدأ تجمـع قبائـل الرومـان القـدماء يف السـهول الرشقيـة لشـبه الجزيـرة اإليطاليـة

 . خالل القرن السادس قبل امليالد،ماوهناك بنوا النواة القدمية ملدينة رو

 خاضت تلك القبائل داخل شبه الجزيـرة ،ونتيجة لضيق السهول الزراعية من حولها

 مام أكسبها مراسا يف القتال ودفعها لالنتشار خارج الجزيرة ،رصاعا داميا عىل موارد الرزق

 .والتمدد برا يف أوروبا وبحرا عىل طول سواحل البحر املتوسط

ـارتورث الر ـي انـه ـارتهم الـت ـان حـض ـن اليوـن ـان ـع ـم ،وـم ـوا معـظ  وورـث

 كام ورثوا فلسـفة اليونـان ونظـامهم السـيايس ،فورثوا دينها وآلهتها. مكوناتها

 كـام . )األرشاف ـ العبيد ـ العامة (واالجتامعي الذي يقوم عىل نظام الطبقات 
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تـدادا لحضـارات طوروا نظامهم الدميقراطي واخذوا عنه أسـس حضـارتهم التـي تعتـرب ام

 .اليونان من حيث الخصائص العامة

 بنى الرومان األوائـل أسـطوال تجاريـا جـابوا بـه ،ولكونهم نشؤوا عىل سواحل البحر

ورسعان ما أغرت القوة واألطامع ملوك الرومان األوائـل لبنـاء . موانئ املتوسط رشقا وغربا

بحر الذي عرف الحقـا أسطول عسكري قوي يسيطرون به شيئا فشيئا عىل سواحل ذلك ال

 لينشـئوا مـع الوقـت ، حيث غزت جيوشهم برا وبحرا كامل البالد التـي حولـه.ببحر الروم

إمرباطورية استعامرية عتيدة ضمت كامل أوروبا وبالد اليونان وغرب بالد األناضول وبـالد 

 .ووصل سلطانهم إىل القرن اإلفريقي وبالد الحبشة. الشام ومرص وشامل أفريقيا

لتمدد أصبح الرومان عـىل متـاس ورصاع مـع اإلمرباطوريـة القويـة األخـرى يف بهذا ا

وحـدود الشـام عـىل العـراق مرسح ) تركيـا( حيث كانـت األناضـول .)فارس(الرشق وهي 

رصاع طويل ومرير بني اإلمرباطوريتني استمر إىل قيام الحضارة اإلسالمية التي أزالتهام معـا 

 . عن املرشق

لروم عىل دينهم الوثني إىل أن جاء املسيح عليـه السـالم بـدين كام ذكرنا فقد بقي ا

 ، وتوىل أحبار اليهود تحريض الحـاكم الرومـاين يف فلسـطني عليـه وعـىل أتباعـه،النرصانية

  : تعاىلالـلـهفرفعه ، وسعوا يف قتله وغدروا به

 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيىس ابن مريم رسول َ ْ ُْ ََ َ َْ ْ َْ َ َ ِ َ ِ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ْ وما قتلوه وما صلبوه ولكن الـلـهْ ِ َ َ َُ َ َُ ُُ َ َ ََ َ

َُشبه لهم وإن الذين اختلُفوا فيه لفي َشك منه ما لهـم بـه مـن علـم إالَّ اتبـاع الظـن ومـا  ََ َِّ ْ ََّ َ َ ِِّّ ِ ٍِ ْْ َ ٍّ َ َ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ُْ ُُ َْ ِ َ َّ

ًقتلوه يقينا  ِ َ ُ ُ َ َ) 157:النساء .( 

 تـوىل أحبـار اليهـود خاللهـا ،زمنفطاردوا أتباعه عىل مـدى أكـرث مـن قـرنني مـن الـ

وساح أتباع املسيح عليـه السـالم وحواريـوه وتالميـذهم يف األرض . تحريف الدين الجديد

 كـام جـاء ذكـر بعـض ذلـك ، وأقام لهم الرومان املذابح يف كل مكان فـروا إليـه، مطاردين

بلـغ واسـتمر ذلـك إىل أن . يف القرآن الكريم يف قصة أصحاب األخـدود وأصـحاب الكهـف

  سـمي ،الذي بطش بالنصارى بطشـا شـديدا حتـى) دقليديانوس(أوجه يف عرص اإلمرباطور
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وهو اإلمرباطور الذي خـرج يف عهـده أصـحاب . عرصه يف التاريخ املسيحي بعرص الشهداء

 . أعلمالـلـهالكهف أواخر القرن الثالث امليالدي و

 وخلف اإلمرباطور .رية الرومانيةوشيئا فشيئا ازداد أتباع النرصانية يف أنحاء اإلمرباطو

 فـاعرتف بالديانـة ،وكانـت زوجـة قسـطنطني  نرصانيـة). دقليديانوس(سلفه ) قسطنطني(

ثـم مـا لبـث .  وهـدأت مطـاردة النصـارى،النرصانية ديانة رسمية ثانية إىل جانب الوثنية

 الرابـع قسطنطني أن تنرص وزالت الوثنية لتصبح النرصانية  دين الرومان منذ مطلع القرن

 .امليالدي وإىل اليوم

نتيجـة انتشـار ،  وجـدها مشـتتة عـىل مـذاهب كثـرية،ملا تبنى قسطنطني النرصانية

 فطـلـب إـلـيهم أن يجمـعـوا األناجـيـل الكـثـرية ،الـحـواريني ورسـيـة أتـبـاعهم وخـلـط األحـبـار

فانعقـد املجمـع الـنرصاين األول حيـث .  ويخترصوها يف كتاب واحد تعتمده اإلمرباطورية

 األحبار والرهبان أمامهم زهاء أربعامئة إنجيل مختلفة الروايات يعود أقربها تاريخيا وجد

 وذلـك نتيجـة ،إىل املسيح إىل نحو مأيت سنة بعد رفعـه عليـه السـالم واعتقـادهم بصـلبه

. البطش وتناقل أحبار النصارى روايات اإلنجيل مشافهة خوفا من كتابتها خشـية الرومـان

حوت كثـريا مـن الخلـط نتيجـة دس الـرواة ، من رفع املسيح أو أكرثفلام كتبت بعد قرنني

الذي تتابعت عملية تحريفه ، وتقادم العهد وهذا هو السبب األسايس يف تحريف اإلنجيل

وهكذا خـرج املجمـع الكـنيس األول بأربعـة .  رجال الكنيسة زمن الرومان وبعدهمن قبل

 .) مرقص، ومتى، ويوحنا،لوقا(أناجيل معتمدة هي أناجيل 

أحد كبار أحبار اليهود املعادين لدين املسيح وأتباعه حيث تـوىل تعـذيب ) بطرس(كان 

 ثم زعم أنـه تـنرص وأن لديـه تكليفـا ،من قدر عليه بالتعاون مع الحاكم الروماين يف فلسطني

ببناء الكنيسة الكربى عىل صخرة روما فذهب إىل هناك وأقام الكنيسة التـي تطـورت لتكـون 

وإىل بطرس هذا يعود تشويه وتحريف كثري .ن وتصبح مقر باباوات النصارى إىل اليومالفاتيكا

 وهكذا أصبحت مذاهب النرصانية خليطا )وخاصة يف املذهب الكاثولييك(من عقائد النصارى 

 . من تعاليم املسيح واألصول اليهودية وما بقي مـن أثـار الوثنيـة الرومانيـة اإلغريقيـة األصـل
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 كـام يـدجل )األب واالبـن والـروح القـدس( و األقانيم الثالثة ،ة التثليثحيث سادة عقيد

 .سبحانه وتعاىل عام يرشكون،  الكذبالـلـهالنصارى ويفرتون عىل 

ثـم  .  وأقاموا دينهم عىل هـذه الفريـة الكـربى، وتبنى النصارى عقيدة صلب املسيح

 ودعم إمرباطورهـا مطـاردة سيطر املذهب الكاثولييك الذي توىل أصحابه برئاسة بابا روما

 وبطشـت ،باقي املذاهب النرصانية التي مل تؤمن بألوهية املسيح وغري ذلك مـن األباطيـل

 .بهم بأقىس أساليب البطش وأنهت وجودهم

 أنـه ،األمر املهم الثاين الذي فعله قسطنطني بعد إدخال النرصانية وتوحيد األناجيـل

يف إحدى رحالته يف منطقة القرن الذهبي عـىل يف مكان اختاره ، بنى مدينة القسطنطينية

) اسطنبول( وهي مدينة إسالم بول ،مضيق البوسفور الذي يصل البحر األسود ببحر مرمرة

وكان ذلـك بدايـة انقسـام لالمرباطورية بعد روما واتخذها قسطنطني عاصمة ثانية . اليوم

 .الروم إىل رشقيني وغربيني وكان انقساما سياسيا وحتى مذهبيا

بعد موت قسطنطني خلفه إمرباطور آخـر رأى اتسـاع اإلمرباطوريـة الرومانيـة التـي 

شملت كامل أوروبا وضفاف البحر األسـود ومعظـم األناضـول وبـالد الشـام ووادي النيـل 

 فرأى تقسيمها إداريا إىل أربعـة أقسـام لكـل قسـم منهـا حـاكم .والحبشة وشامل إفريقيا

ور تحول هذا التقسيم إىل واليتني رشقيتـني عاصـمتهام وبعد موت اإلمرباط. مستقل اإلدارة

القسطنطينية تضـامن رشق أوروبـا ورشق وجنـوب املتوسـط وغربيتـان  تشـمالن معظـم 

 .أوروبا الغربية وعاصمتهام روما

أواخر القرن الرابع امليالدي حصلت هجرات برشية واسعة مـن وسـط آسـيا باتجـاه 

 مام دفع بكثري منهـا إىل العبـور ،عضا عن أراضيها فتدافعت القبائل وأجىل بعضها ب،غربها

 وعرف ذلك بغزوات الربابرة الذين نزلوا إىل شامل أووربا من جهـة ،إىل شامل رشق أوروبا

 قبائـل الجرمـان واألملـان والتشـيك و ،وكـان مـن أبـرز تلـك القبائـل. الدول اإلسكندنافية

وامتـازت تلـك القبائـل بالبـأس ... .السالف و الغال و القـوط و اآلالن و الهـون و الونـدال

ومل تعرف تلك الشعوب الوثنية الرعويـة مـن . والوحشية يف هجامتها ذات الطابع الرببري

 .أوجه الحضارة إال القتال والتدمري
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أتعبت تلك الغزوات وأعامل السلب والنهب التي مارسها الربابـرة عـىل شـامل رشق 

 كثريا من قوتهم فيام كانوا منهمكني يف رصاعهم اإلمرباطورية الرومانية األباطرة واستنزفت

واضطر إمرباطور الروم إىل أن يعرض عىل تلك القبائـل أن . التاريخي مع الفرس يف املرشق

 ويكـون لهـا حقـوق السـكن والزراعـة والصـيد شـامل نهـر ،تستوطن شامل رشق أوروبـا

ن اتخـذوا مـن هـذه فاسـتقروا فـرتة ثـم مـا لبثـوا أ. لعله يسرتيح من هجامتهم، الدانوب

 .املنطقة منطلقا للهجوم عىل غرب أوروبا

 الـذي قـاد جيوشـا جـرارة بلـغ أن يهجـم يف ،زعيم قبائل الهون الرشس) أتيال(وبرز 

 :وكان شعار رايته خنجرا مغروسا يف األرض كتـب تحتـه! بعض معاركة بربع مليون فارس 

 ) !. األرض التي تطؤها خييل ال ينبت فيها العشب(

ت هجامته يف النهاية عن سقوط روما أواسط القرن الخامس امليالدي  وبالتايل وأسفر

اندفعت قبائل الربابرة لتستوطن غرب أوروبا ولتسـتقر كـل منهـا يف ناحيـة مـن نواحيهـا 

 فرنسـا وسـموا  الغـالفسـكن. مكونة األساس القـديم للـدول األوروبيـة القوميـة الحاليـة

 وسـكن). إيطاليـا (اآلالنوسـكن ). أملانيا(حوض الراين  الجرمان واألملانوسكن . بالفرنجة

يعنـي ) ونـدالوس( جنوبها وإليهم نسـبت أرضـهم باسـم الوندالوسكن ). أسبانيا( القوط

 ).األندلس(والتي صارت مع الوقت ، أرض الوندال

 ،وـمـع الوـقـت اختلـطـت ـهـذه الـشـعوب بالروـمـان وـشـعوب تـلـك اـلـبالد األـصـلية

 وتبـع الجميـع ،قام لتلك الدول ملوك وحضـارات مسـتقلةو. وتزاوجت معها ثم تنرصت

فـيام بقـي رشق أوروبـا موحـدا . روما وبابا الفاتيكان كمركز لإلشعاع الديني لكل أوروبا

حيث يقوم قيرص الروم بحكمها ويسيطر عىل قسـم مـن األناضـول وبـالد الشـام ومرص 

 ،)البيـزنطيني(ين سموا والحبشة وأجزاء من شامل أفريقيا حيث صار للروم الرشقيني الذ

وتحولت بعض املاملك يف أوروبا ). أرثوذوكسية(صار لهم مذهبهم املستقل وكنيستهم الـ

 فـيام قامـت ماملـك أخـرى يف إيطاليـا . إىل الحجم اإلمرباطوري كأملانيا وفرنسا وأسـبانيا
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خـالل تلـك والربتغال وإنجلرتا عىل النظام اإلقطاعي حيث تحالف امللك والنبالء والكنيسة 

 .العصور الوسطى

 وكانـت هـذه ، ميالديـة610 عليه وسـلم سـنة الـلـه صىل الـلـهوهكذا بعث رسول 

الـفـرس يف الـعـراق وإـيـران وـحـوض ـقـزوين وأـجـزاء ـمـن . أـحـوال النـظـام اـلـدويل آـنـذاك

.  والروم البيزنطيني وملوك أوروبا يتقاسمون الغـرب وحـوض املتوسـط،أفغانستان والسند

 : عليه وسلم حيث أخرب فيام روي عنهالـلـهسالم وتحققت نبوءته صىل وقامت دولت اإل

 والروم ذات القرون كلام هلك ،ثم فارس نطحة أو نطحتان  ثم ال فارس بعدها أبدا(

هم أصحابكم ما كـان يف ،قرن خلف مكانه قرن أهل صخر وأهل بحر هيهات آلخر الدهر

 ).العيش خري

 ولتنتـزع مـن ،مبكوناتها يف حضـارة اإلسـالم فزحفت جيوش املسلمني لتدخل فارس 

وليؤول النظام الـدويل كـام بينـا يف . ملك الروم كامل مستعمراتهم رشق وجنوب املتوسط

 . رصاعا بني املسلمني والروم،الفصل السابق

. ـخـالل الـقـرن الـحـادي عرش والـثـاين عرش اـملـيالدي أـغـرى ـضـعف املـسـلمني اـلـروم

 التقـت نداءاتـه مـع مصـالح ملـوك أوربـا اإلقتصـادية وبتشجيع من بابا الفاتيكـان الـذي

 ، انطلقت الحمـالت الصـليبية األوىل مـن أوربـا الغربيـة،ومشاكلهم الداخلية وفيام بينهم

وعـاونهم قـيرص ، وساهم فيها ملـوك أوربـا وعـىل رأسـهم ملـوك إنجلـرتا وفرنسـا وأملانيـا

 .القسطنطينية بالعتاد وباألسطول البحري

 ومل تنقطع خاللها الحروب الداخلية بني ،صليبية نحو قرنيني ونيفاستمرت الحروب ال

 ، وكذلك الرصاعات الدامية بني نبالء أوربا وأمراء اإلقطاعيـات وبـني ملوكهـا،املاملك األوربية

وكذلك بني الروم الرشقيني ومن جاورهم من ماملـك . وكذلك بني امللوك والباباوات املتعاقبني

. ر الحمالت الصليبية كام سنبني يف الفقرات الالحقة من هـذا الفصـلوباندحا. أوربا الرشقية

 عادت جيوش أوربـا مـن املرشق تحمـل معهـا روح الحضـارة اإلسـالمية وعلومهـا اإلنسـانية 
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 وخالصة ما حفظته من حضارات الرشق التي صهرتها حضـارت اإلسـالم ونقلـت ،والعلمية

 .وتخوم الصني كحضارات الهند وفارس و الرتكستان ،خالصتها

وإىل الـقـرن الـخـامس عرش  ، ـمـن الـقـرن الـخـامس(وـخـالل تـلـك العـصـور الوـسـطى 

وظلـامت رصاع امللـوك وأمـراء ،  كانت أوربا تغط يف حال مـن التخلـف والجهـل)امليالدية

والتي تولـت إغـراق النـاس يف ظلـامت الجهـل ، اإلقطاع وهيمنة الكنيسة املتحالفة معهم

وكـان . وربا عىل متاس حضاري مع ماملك املسلمني يف األندلس وكانت ماملك أ.والجاهلية

أبناء امللوك و كبار النبالء يقصدون عاصمتها قرطبة وجامعاتها ومكتباتها للدراسة وطلـب 

 .العلم

وبقي الحال هكـذا إىل أن اسـتطاع األتـراك العثامنيـون إسـقاط القسـطنطينية عـام 

وبعد ذلك بقليـل . العرص الحديث يف أوربالتنتهي العصور الوسطى ويبدأ .  ميالدية1453

متكن ملوك أسبانيا النصارى مدعومني من ملوك أوربا من إسقاط آخر ماملك املسلمني يف 

وأدت هـذه العوامـل إىل . وكذلك ورثـوا خالصـة حضـارتها. م1492سنة ) غرناطة(األندلس

 .نهضة املاملك األوروبية ودولها القومية

 ابتـدأ انطـالق روسـيا القيرصيـة ،الخـامس عرش أيضـاويف نفس الوقت مطلع القرن 

وتنضـم إىل . )خـالل القـرون الثالثـة التاليـة(رشقا لتسيطر عىل النصف الشاميل لقارة آسيا

 ولتـدخل يف حـروب صـليبية طاحنـة مـع الدولـة ،نادي الدول األوربيـة الصـليبية الكـربى

 .العثامنية فيام بعد كام رأينا

 ،لسادس عرش والسابع عرش وإىل منتصـف الثـامن عرشخالل القرون الخامس عرش وا

وتوغلت يف رشق أوربا واستولت ، سيطرت الدولة العثامنية عىل البحر املتوسط وعىل الرشق

. عىل ماملكها وعىل مخلفات اإلمرباطورية الرومانية البيزنطية وتوغلت غربا يف بـالد البلقـان

لثـامن عرش عـىل أسـوار فينـا عاصـمة لتقف منذ القـرن السـابع عرش وإىل أواسـط القـرن ا

 حيـث ،وهناك اتحدت جهود ملوك أوربا والفاتيكان لوقف هـذا الزحـف اإلسـالمي. النمسا

  ،ـبـدأ الـعـد التـنـازيل لإلمرباطورـيـة العثامنـيـة ـخـالل النـصـف الـثـاين ـمـن الـقـرن الـثـامن عرش
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 . نجم املسلمنيبعد أن أفل، )الروم املعارصون(ولينطلق نجم الحضارة األوربية الحديثة 

وخالل القرن الخامس عرش ونتيجة ملا عانت شعوب أوربا من سيطرة بابا الفاتيكان 

قامت حركات إصالحية ولدت يف أملانيا وانترشت يف أوربـا وأدت إىل . واملذهب الكاثولييك

الـذي حمـل كثـريا مـن املـؤثرات ) الربوتستانتي(ظهور مذهب نرصاين جديد هو املذهب 

ثم ما لبث أن القى رواجا يف بريطانيا وانتقل منها ليسـتقر يف الواليـات . وراتيةاليهودية الت

 وبذلك انقسمت أوربـا عـىل ثالثـة مـذاهب رئيسـية توزعـت األغلبيـة .املتحدة بعد ذلك

وسـاد املـذهب  . يف روسـيا ورشق أوربـا) األرثـوذوكيس(جغرافيا فيها بحيث ساد املذهب 

يف بريطانيـا والواليـات ) الربوتسـتانتي( وانـترش املـذهب وسط أوربا وغربها)  الكاثولييك(

 .املتحدة

وأدت الثـورة الفرنسـية أواخـر القـرن . أدت الثورة الصناعية والعلمية  لنهضة أوربـا

وكانـت حركـة الكشـوف االسـتعامرية التـي . الثامن عرش إىل يقظة شعوب أوربا ونهضتها

مليالدي مبباركة البابـا قـد أسـفرت عـن انطلقت من أوربا منذ أواخر القرن الخامس عرش ا

 - فرنسا- بريطانيا- أسبانيا–الربتغال : قيام إمرباطوريات بحرية استعامرية كربى عىل رأسها

 ....هولندا

 ،وانهـار النظـام اإلقطـاعي. وخالل القرن الثامن عرش شـهدت أوربـا ثـورات عديـدة

وقامـت معـارك . كـان اإلقطـاعلينهض النظام الصناعي الرأسـاميل م). الربجوازية(وتكونت 

مثـل ، كربى بني امللوك والنبالء أسفرت عن توحيد إمـارات مبعـرثة وتكـوين دول اتحاديـة

وبدأت ترتسم معامل خارطـة أوربـا . حروب توحيد إيطاليا وأملانيا خالل القرن التاسع عرش

 .ودولها القومية بالشكل القريب من شكلها الحايل

تاسـع عرش دخلـت اإلمرباطوريـات الكـربى وخالل القـرن الثـامن عرش وال

األوربية  حروبا استعامرية عديدة فيام بينهـا يف داخـل أوربـا ويف املسـتعمرات 

 مـن أمريكـا الشـاملية والجنوبيـة إىل إفريقيـا إىل جنـوب ،البعيدة وراء البحـار

 وأسـفرت تلـك املعـارك عـن . وجنوب غرب آسيا ويف الجزر النائية يف املحيطات
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واستيالء الربيطانيني والفرنسيني عىل معظم مستعمراتها لتصـبح . أسبانيا والربتغالاندحار 

 .الدولتان األقوى يف أوربا التي صارت حضارتها الغربية الوريثة الطبيعية لحضارة الروم

 دخلـت يف حالـة ،وبوصول اإلمرباطورية العثامنية ملـا أسـلفنا مـن أسـباب الضـعف

وبـدأت أوربـا ). الرجـل املـريض(سـة الدوليـة آنـذاك بــاالحتضار ودعيـت يف عـرف السيا

ودخل اليهـود .  وتسن سكاكينها لتقسيم و ابتالع أشالئها،تتآمر عىل تقاسمها، االستعامرية

ويستولوا عىل الجملة العصبية للـروم ، عىل خط املؤامرة يف هذه املرحلة ليتولوا الدسائس

 السياسة واملال والفكر اإلعالم والـدعارة وذلك بسيطرتهم عىل عامل، )أوربا وأمريكا(الجدد 

 !.والجاسوسية 

أهم أسباب نهضة أوربا واسرتجاعها لواء الحضارة وقيام الحضارة الغربية وانطالقتهـا 

الحمـالت الصـليبية عـىل املرشق -  باختصـار-االستعامرية منذ مطلع القرن السادس عرش

 حضارات املرشق يف فارس والهنـد ونقل خالصة الرتاث الحضاري اإلسالمي وما حفظته من

و نشاط حركة الرتجمة العلمية ودراسة أسباب الهزميـة . ووسط آسيا واإلفادة من كل ذلك

 .)منذ القرن الثالث عرش.(يف الحروب الصليبية

 .سقوط القسطنطينية وهجرة العلامء واملكتبات وإرث الحضارة الرومانيـة إىل أوربـا

 ).خالل القرن الخامس عرش(

 األندلس ونهب مكتباتها الزاهرة وإكامل ما حصلوه مـن الحمـالت الصـليبية سقوط

 ).منذ القرن السادس عرش(.من وراثة مكونات الحضارة العربية اإلسالمية

الكشوف الجغرافية وتطور األساطيل األوربية وعودة فوائد ذلك من أربـاح التجـارة 

ومـا . التجارة عن بـالد املسـلمنيوالسيام بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح وتحويل طريق 

منذ القرن السادس ) القارة األمريكية(جنوه من كنوز البالد املفتوحة السيام العامل الجديد 

 .)عرش
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اكتشاف البخار وتطوير السفن والقاطرات واكتشـاف البـارود واملتفجـرات وتطـوير 

 .)منذ القرن السابع عرش(األسلحة 

 عىل امللكية وحلفها املقدس مع الكنيسة وانطالق 18 الثورة الفرنسية نهايات القرن 

األفكار السياسية والنهضة القومية التي أدت إىل سقوط النظـام اإلقطـاعي وتوحـد الـدول 

 .القومية الكربى كأملانيا وإيطاليا وفرنسا عىل حساب اإلمارات الصغرية

الحرية الفكرية الثورة عىل الكنيسة والتفلت من تحجرها وانطالق العامل التجريبي و

 .بعد الثورة الفرنسية عىل امللوك والكنيسة

 وثـورة املخرتعـات العلميـة وتطـوير )19( والــ )18(الثورة الصناعية يف القرنني الــ  

 .اآللة الصناعية املدنية والعسكرية

الروح العسكرية والتوجـه اإلسـتعامر للغـزو والفتـوح والتضـحية وبـذل الجهـود يف 

 . تحت قيادة ملوك مغامرين تواقني للمجد والرثاء والتوسعمختلف أقطار األرض

ّوهكذا ولدت هذه العوامل دوال استعامرية قوية كان يف طليعتها روسـيا القيرصيـة 

 وبريطانيـا التـي شـكلت .التي اجتاحت جيوشـها وسـيطرت أكـرث مـن نصـف قـارة آسـيا

رية أخـرى يف آسـيا إمرباطورية احتوت الصني والهنـد ومعظـم أمريكـا الشـاملية ودول كثـ

وفرنسا التـي ). اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس(وأفريقيا حتى أطلقوا عليها اسم 

تليها يف االنتشار و االتساع وكـذلك أسـبانيا اإلمرباطوريـة والربتغـال اللتـان كانتـا سـباقتان 

 ..لالنتشار االستعامري ودول أخرى كهولندا وبلجيكا وإيطاليا

اسع عرش بدأت حروب اإلستقالل يف أمريكا الشاملية وأسفرت الثورة خالل القرن الت

عـن قيـام الواليـات املتحـدة األمريكيـة التـي تكونـت بعـد ) جورج واشنطن(التي قادها 

الحروب األهلية التالية لتنضم إىل جانب روسيا القيرصيـة ودول أوربـا الغربيـة إىل نـادي 

 .الدول الكربى
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وريب عىل السياسات األوربية وعىل الغنائم االسـتعامرية إىل  األ–أدى الرصاع األوريب 

التي ذهب ضحيتها زهاء ستة ماليني إنسان ). 1918-1914(اشتعال الحرب العاملية األوىل 

حيث رسمت بريطانيا وفرنسا خطـة . التي كان من نتائجها انهيار اإلمرباطورية العثامنية! 

يف التاريخ والسيام بريطانيـا التـي .  استعامريتنيوامتدت لتصبح أكرب دولتني. تقاسم تركتها

 .صارت إمرباطورية ال تغيب عنها الشمس

وهكذا انطلقت أوربا بعد الحرب العاملية األوىل يف املوجـة الرئيسـية مـن الحمـالت 

 والتي ميكن التأريخ لها عمليا منذ حملة نابليون عىل ،الصليبية الثانية عىل العامل اإلسالمي

 رغم أن زحف الصليبيني عىل أطراف العـامل اإلسـالمي كـان قـد بـدأ منـذ .1798مرص عام 

مطلع القرن السادس عرش حيث احتلت الربتغال وأسبانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا كثريا 

ولكـن ذروة الحمـالت كانـت بعـد اتفاقيـة . من املستعمرات يف أطـراف العـامل اإلسـالمي

 .وبريطانيا بني فرنسا . م1917 بيكو سنة –سيكس 

أدى الرصاع االستعامري بني الدول األوربيـة ذاتهـا وظهـور أملانيـا النازيـة وتكوينهـا 

محورا مناوئا للدول األوربيـة بالتعـاون مـع إيطاليـا واليابـان إىل نشـوب الحـرب العامليـة 

 مليـون إنسـان إىل 82وأدت هذه الحرب التي حصدت زهـاء مـن ). 1945-1939(الثانية 

إلقتصادية واالجتامعية للدول االستعامرية األوربيـة وأعـادت رسـم خارطـة تحطيم البنى ا

كام أدت إىل ضمور الدول األوربية وبروز اإلتحـاد السـوفييتي . أوربا بشكلها الحايل تقريبا

بعـد الثـورة .الذي ورث روسيا القيرصية وأقـام دولـة شـيوعية تحكـم إرثهـا مـن موسـكو

لك بروز الواليات املتحـدة األمريكيـة كـأكرب دولتـني  وكذ. م1917البلشفية الشيوعية سنة 

وورـثـت هاـتـان اـلـدولتان معـظـم اإلرث . مـن دول اـلـروم تـسـيطران ـعـىل مـقـدرات الـعـامل

 .وورثتا بذلك راية الروم املعارصين بصورة رئيسية. االستعامري الهام للدول األوربية
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 الثانيـة و تقاسـم اإلتحـاد كام أسلفنا قام النظام الدويل الجديد بعيد الحرب العاملية

السوفيتي بشكل رئييس و الواليـات املتحـدة ومـا تبقـى مـن دول أوربـا القويـة ؛  فرنسـا 

 .وبريطانيا سيادة العامل مدة نصف قرن

إنـهـار اإلتـحـاد الـسـوفيتي بـعـد ورطـتـه يف أفغانـسـتان وانـفـردت الوالـيـات املتـحـدة 

 دول عظمـى 9ن مجمـوع أقـوى األمريكية التي نضجت قوتها العسكرية لتصبح أقوى مـ

ولينضـم اقتصـادها . عسكريا تليها يف قامئة الدول القوية كام تقول الدراسات اإلسرتاتيجية

لتصـبح بقـدراتها العلميـة و التكنولوجيـة وتعـدادها . ليكون أعىل اقتصاد قـوي يف األرض

 .قةوهذه حقي.  وريثة حضارة الرومان كام أعلن قادتها، مليون نسمة300الذي ناهز 

لتـدخل يف فلكهـا بحكـم ) الدولة االسـتعامرية العجـوز املنحلـة( وهرعت بريطانيا 

وصـارت بقيـة الـدول األوربيـة .  والتـاريخ املشـرتك،)الربوتسـتنتي(وحدة اللغة واملذهب 

الذي بدأ يلحق به معظم مكونات حلف وارسو من دول أوربـا . تابعة لها عرب حلف الناتو

لتتحد جهود الروم يف الحمالت الصليبية الثالثـة عـىل العـامل .. .الرشقية وحتى روسيا ذاتها

 و 1990اإلسالمي بقيادة أمريكا التي انطلقت منذ إعالن قيام النظام العاملي الجديد عـام 

، وهي أيامنا هـذه، بلغت مداها منذ نهاية القرن العرشين ومطلع األلفية امليالدية الثالثة

 .لها املنافقون أن ميلؤوا األرض جورا وظلام حيث تولت أمريكا وحلفاؤها وذيو

 ): أمريكا– أوربا–اإلتحاد السوفييتي البائد (السيطرة اليهودية عىل الروم املعارصين 

 :  تسلط اليهود عىل اإلتحاد السوفييتي البائد وروسيا الحالية) 1( 

 :الثورة البلشفية واليهود -

ففيلسوفها ومفكرهـا ، التمويل والتنفيذالثورة البلشفية يهودية التفكري والتخطيط و

الـذي حـول كلـامت ، وكذلك لينني). مردخاي ماركس(حفيد حاخام اليهودي ، هو ماركس

 .وأمد الحركة الشيوعية مبؤلفاته هو يهودي كذلك، ماركس إىل واقع ثورة
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لقـد نرشنـا روح : (مـاييل) 1939(سنة ) أبناء العهد اليهودية(جاء يف قرار بني بريث 

إلقناعهم بالتخطي عن أديانهم بل بالشـعوب ، ورية التحريرية الكاذبة بني شعوب الغريالث

ونجحنا يف إقناع كثريين باإلعالن جهـارا عـن ، بالخجل من اإلعالن عن تعاليم هذه األديان

 –وأغويناهم بالتفاخر بكـونهم أحفـاد القـرود ، إلحادهم الكيل وعدم اإلميان بخالق البتة

الشـيوعية : ثم قدمنا لهم عقائد يستحيل عليهم سرب أغوارهـا الحقيقيـة ،–نظرية داروين 

 .والفوضوية التي تخدم مصالحنا وأهدافنا

 .وأما التمويل فهو يهودي كام مر

يتـواله ، الحـي الرشقـي مـن نيويـورك مرسحـا  لتخطـيط للثـورة) يح بـروكلن(وكان 

 ..املي لتدمري البرشيةوال زال هذا الحي هو مركز التخطيط اليهودي الع) تروتسيك(

 :وقد صدر يف األسبوع األول للثورة قرار ذو شقني بحق اليهود

 يعترب عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه قانونيا. 

 االعرتاف بحق اليهود يف أنشاء وطن قومي يف فلسطني. 

 :الكتب السيايس األول للثورة البلشفية -

 : ألبوين وهممكون من سبعة أشخاص خمسة من اليهود

 .يهودية) تربسكايا(وزوجته ، يهودي: لينني

 .يهودي: تروتسيك

 .يهودي: كامينيف

 .يهودي: سوكولنكوف

 .يهودي: زينونيف

 ).روزاكاجا نوفتش(أما ستالني فزوجته يهودية اسمها 

 .وهو الوحيد، رويس وليس يهوديا: يبنوف
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 ).م1918(الدولة التي شكلها لينني سنة  -

 :ومة بعد الثورةوهذه أول حك

 اليهود العدد الكيل الجهة

 17 22 الوزراء

 34 43 إدارة الحرب

 45 64 لجنة الشئون الداخلية

 13 17 لجنة الشئون الخارجية

 41 42 لجنة الصحافة 

 425 532 مجموع كبار املوظفني

 

 .من اليهود%) 80(أي أن نسبة املوظفني 

إال أن األمـر اسـتمر حتـى ،  بداية الثورةولعل القارئ الكريم يحسب أن هذا كان يف

عـدد اليهـود يف ): (نينا اليكسـيفا(كتبت الكاتبة السوفيتية ) م1965(يومنا هذا ففي سنة 

 وكلـنهم ميثلـون سـتني يف املائـة مـن هيئـة ،سوفيتي ال يزيد عن واحـد يف املئـةاإلتحاد ال

ن مسؤولية التوجيه العقائدي يف ومثانني يف املائة م، التدريس يف املعاهد العليا والجامعات

ـة ـ، الـحـزب السياـسـة الخارجـي ـوزراء ورـئـيس املجـل ـيس اـل س االقتـصـادي يف وإن ناـئـب رـئ

 ).الوسفيات يهودي

 :وتسلط اليهود عىل الدول العظمى) م1945(مؤمتر يالطة سنة ) 2( 

محـو : وقـرروا) ترششـل، ستالني، روزفلت(إثر الحرب الثانية اجتمع األقطاب الثالثة 

،  وتصـفية اإلمرباطوريـة اليابانيـة.لنازية و تقسيم أملانيا إىل مناطق احـتالل بـني الحلفـاءا

 :ودرسوا املذكرة الصهيونية التي تتضمن، وتشكيل حكومات دميقراطية يف أوروبا الرشقية
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  دوالر توزع عىل اليهـود املـترضرين )  مليارات5(أن يفرض عىل أملانيا تعويضات قدرها

 .ين نزحوا إىل أمريكا وفلسطنييف أوربا والذ

 رفع جميع القيود عن الهجرة اليهودية إىل فلسطني. 

 منح اليهود املساعدات إلنشاء كيانهم السيايس. 

 .أما األقطاب الثالثة فيهم يهود إما نسبا وإما ميوال وعاطفة

ـة اـسـمها : فروزفـلـت ـم تحوـلـت إىل ، )روزـنـربغ(يـهـودي منـحـدر ـمـن أرسة يهودـي ـث

أحد ثالثة كونوا ) كلينتون روزفلت(وكان جده ، من أسبانيا إىل أمريكا جرت و ها.روزفلت

وقد قدم اليهود إىل الـرئيس . لجنة لجمع األموال ملاركس وإنجليز إلخراج البيان الشيوعي

  :األمرييك روزفلت ميدالية ذهبية مكتوب عليه
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ـذي ـسـيعيدنا (  ـد اـل ـا الجدـي ـة والحكـمـة لـفـرنكلني روزفـلـت نبيـن إىل األرض الرفاهـي

 ).امليعاد

وقد بقيت .  )روزاكاجان فتش(وزوجته يهودية اسمها ، فهو يهودي نسبا: أما ستالني

هذه الحسناء اليهودية مع أرستها تدير اإلتحاد السـوفيتي قرابـة ثالثـة عقـود حكـم فيهـا 

  ].شقيق روزا مسيطرا عىل ستالني ومولو توف) الزاركاجانوفتش(وقد كان ، ستالني

 . }رششل فهو من أخلص املتحمسني للفكرة الصهيونية وأما ت{ 

 :تسلط اليهود عىل أوربا )3(

، كنت أمتلك يف أرشيفي بعض املعلومات اإلحصائية والدراسات حول هـذا املوضـوع

ثـم فقـدت القسـم ، ولكني فقدتها يف لندن بسبب هجريت الرسيعـة منهـا إىل أفغانسـتان

  .اآلخر يف أفغانستان إبان سقوطها

ن خالصة ما أتذكره من ذلك هو السيطرة الهائلة للوبيات اليهودية والصـهيونية ولك

 .عىل عامل السياسة والصحافة واإلعالم والبنوك واملؤسسات اإلقتصادية يف أوربا عموما

  :فمام أذكر عىل سبيل املثال

، 1996يف أحد أعـدادها سـنة ) BBC( وتصدرها الـ )املشاهد السيايس(نرشت مجلة  -

 و )حزب املحافظني( عن قوة اللويب اليهودي يف الحزبني الربيطانيني الرئيسيني دراسة

أن اليهـود يسـيطرون عـىل الحـزبني بدرجـة ،  وخلصـت إىل نتيجـة).حزب العـامل(

اـبـات ـبـني  ـمـن ـسـيدعم اليـهـود يف اإلنتخ: وتـحـريت يف الـسـؤال.متقارـبـة ومدهـشـة

 .ير إحصايئ مهموفيها تقر.وكنت أمتلك املجلة يف أرشيفي! ؟الحزبني
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عيات اليهودية مؤمترا عقدت املنظامت والجم) 1985(وملا كنت أدرس يف فرنسا سنة  -

 L an 2000 La France :وكان بالفرنسية!)  فرنسا يهودية -2000سنة (تحت شعار 

est juif!! . 

ونرشت الصحف دراسات عن انتشار اليهـود يف مختلـف مؤسسـات الدولـة فكانـت 

وقد قام حزب الجبهة الوطنية اليميني القومي الفرنيس املتطرف ضـد ! إحصائية مدهشة 

 ..اليهود والعرب واألجانب بنرش معلومات خطرية عن هذا التغلغل اليهودي

وقل مثل ذلك عن كل بلد آخر وميكن تحصيل هذه املعلومات ملن أراد استزادة من 

نـه املـنظامت الفلسـطينية ويكفي أن نـرى مواقـف اإلتحـاد األوريب ومنهـا إعال..اإلنرتنيت

 .والشواهد كثرية، رغم اعرتاف أوربا بحق مقاومة اإلحتالل، ومنها حامس منظامت إرهابية

 حتـى أعلنـت إحصـائية رسـمية .رغم أن الشعوب األوربية بدأت تعلن تربمها بهذا الوضع

من الشـعب األوريب يـرى إرسائيـل هـي الخطـر األول عـىل % 60لالتحاد األوريب أن زهاء 

 .مام أثار ردة فعل عنيفة يف أوساط اليهود األوربيني وإرسائيل، السالم العاملي

لكنيسـة ا( و ظـاهرة املسـيحيني املتهـودين .تسلط اليهود عىل أمريكا املعـارصة) 4(

 :)املحافظون الجدد( و)اإلنجيلية

 وملا بدأت أخبار خريات العامل الجديـد تصـل إىل .ميالدية1492اكتشفت أمريكا سنة 

واملنشقني ، صارت عىل مر ثالث عقود تلت مهوى أفئدة املغامرين، سامع الناس يف أوربام

  .كام أصبحت منفى للمجرمني واملنفيني، واملطاردين يف أوربا

أهميـة ، وأدرك اليهود الذين كانوا يعانون يف أوربا من الظلم واالحتقار من النصارى

 .امليعاد التي برشوا بها يف كتبهم القدميةهذا العامل الجديد بل اعتقد بعضهم أنها أرض 
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وملا ظهرت مناجم الذهب والرثوات الطائلة تحركت حاسة الشم والنهم لدى اليهود 

 ورسعان ما شكلوا جالية كبرية  وعملوا يف مجالهم .وبدؤوا بهجرة كثيفة نحو العامل الجديد

 .املال والربا، التاريخي

واليات املتحدة األمريكية كان بعضهم قـد حـاز وملا استقلت أمريكا وبدأت تتكون ال

 حتى تخوف وتنبأ أحد أوائل .واألعامل املرصفية، نفوذا يف مجاالت البنوك ورؤوس األموال

وقال يف وثيقة ما تـزال ، من نفوذ هذه الرشذمة وحذر منهم، )؟؟(الرؤساء األمريكان وهو 

ع إالّ يكبح جـامح هـذه الفئـة بأنه يتوق، محفوظة يف مكتبة الكونغرس محذرا قومه منهم

ويحال بينها وبني طموحاتها وجشعها فإنه يتوقع إن يأيت عىل أمته األمريكية زمان يتحكم 

 .وكنت أحتفظ بصورة عن مقولته تلك وهي شهرية..فيهم هؤالء وميلكون أقواتهم

يف فقد لعب اليهود دورا ماليا بارزا يف متويـل الـدول ، وفعال آل األمر إىل ماحذر منه

ومل ، ودخلوا يف متويل نهضـة التصـنيع يف أوربـا وأمريكـا،  ثم الثانية،الحرب العاملية األوىل

ينرصم القرن التاسع عرش إال واليهود يحتكرون تجارة املال واألعامل وألعـامل املرصفيـة يف 

ا وسيطرو. . واألوربية، وصار لهم لويب يتحكم بحمالت اإلنتخابات األمريكية، أوربا وأمريكا

 وسـيطروا عـىل صـناعة السـينام وعـامل ،م والصحافة يف أمريكا كـام أوربـاعىل قطاع اإلعال

ودسوا حسـناواتهم ليكونـوا عشـيقات أو زوجـات لكبـار الشخصـيات السياسـية ، هوليود

وبلغ تعداد الجالية اليهوديـة يف أمريكـا  ، وقامت لهم الجمعيات واملنظامت! واالقتصادية 

مدينـة ( نسمة يقطـن أكـرثهم قلـب الواليـات املتحـدة االقتصـادي أكرث من مثانية مليون

 ثم دخل اليهود وأبناء اليهوديـات مجـال . التي تعترب من عواصم اليهود يف العامل)نيويورك

السياسة بأنفسهم وصار مـنهم النـواب يف الكـونغرس ومجلـس الشـيوخ والـوزراء وحتـى 

 !الرؤساء

الـذي يرتكـز عـىل ، كا املذهب الربوتسـتانتيونظرا العتناق الغالبية من نصارى أمري

ولـدت مـدارس مذهبيـة ،  والكتـب واألدبيـات اليهوديـة)التـوراة(تفسريات العهد القديم 

  .جديدة تعترب حب اليهود والعمل عىل إعادة مجدهم إلرسائيل من أقرب القربات الدينية
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ة مـن مئـات وتطورت هذه املذاهب والجمعيات وصار لها وسائلها اإلعالميـة الكثـري

والكتـاب ومراكـز الدراسـات ، محطات الراديو والقنـوات التلفزيونيـة والجرائـد واملجـالت

 ، إلخ...والدعوة

 وكـان مـن أبـرز معتقـدات وجـوب دعـم إرسائيـل )اإلنجيليـة(ثم ظهرت الكنيسـة 

 شـامل فلسـطني )هرمجـدون(واالعتقاد بأن معركة عاملية ستقوم يف سـهل ، كواجب ديني

وأنها ستكون معـارك يفنـى فيهـا ، وبني املسلمني، املدعومني من ملوك النصارىبني اليهود 

 واعتقـد .وهي مقدمة لعودة املسيح نزوله من السـامء إلنقـاذ املـؤمنني بـه، ماليني البرش

 وكـان .هؤالء أن نهايات القرن العرشين أو أوائل القرن الحـايل هـي موعـد لهـذا الحـدث

وقد ! من اعتقد بهذه الطالسم منهم الرئيس ريغان نفسه الكثريون من الساسة األمريكان 

وللشـيخ سـفر الحـوايل ( .كتبت كتب عدة حـول هـذا املوضـوع وتـرجم بعضـها للعربيـة

 .)دراسات وكتب قيمة يف هذا املوضوع ملن أراد استزادة 

ولذلك تلقت إرسائيل دعام ال متناهيـا مـن أمريكـا خـالل الربـع األخـري مـن القـرن 

 ثم ظهرت نهايات القرن املايض يف أمريكا مدرسة دينية سياسية ألعن يف .زالتاملايض وما 

، وكان منهم إدارة الرئيس بـوش األب، )املحافظون الجدد(أطلقوا عىل أنفسهم ، معتقداتها

  .  نفسهاالبنو إدارة الحالية والرئيس الحايل جورج بوش 

وب إعـادة بنـاء الهيكـل ويقيم هؤالء مذهبهم كذلك عىل األساطري التوراتية ووج

باإلـضـافة لألـحـالم ،  يـبـارك أمريـكـا لقيامـهـا بـهـذه املهـمـةالــلــهومملـكـة إرسائـيـل وأن 

، وسـيطرتهم عـىل الرشق األوسـط متحـالفني مـع اليهـود، اإلمرباطورية يف توسع أمريكا

وتبنـوا نظريـات ، و رضورة  إفنـاء األعـراق األخـرى، وعىل سيادة حضارة العرق األبيض

: حـضـارة الـعـرق األـبـيضوأن ـعـىل ..وأن األرض ال تتـسـع لحـضـارتني) لحـضـاراترصاع ا(

. .اإلباحية األخالق والثقافة، الرأساملية االقتصاد، الدميقراطية السياسة، النرصانية الدين

 بـل .أن تسحق الحضارات األخرى وتخضعها وتفرض عليها دينها وثقافتها ونظامها

 أعلنـوا ، كن تسـميتهم بالصـليبيني املتهـودينإن املحافظني الجدد هؤالء والذين مي
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، وأعلنوا الصدام مع حضارتهم كقدر محتوم، اتخاذهم من اإلسالم واملسلمني عدوهم األول

، )وأعداؤها يف التاريخ أعـداؤنا يف الحـارض ،نحن ورثة حضارة الروم( :بل قال أحد كربائهم

ثم اعتذر وقال أنها ، ب صليبيةورصح جورج بوش بأن حربه الحالية يف الرشق األوسط حر

وقام أحد كـرباء جرناالتـه مـن القساوسـة ، !ّثم زلها الخبيث عدة مرات متتالية ، زلة لسان

 عليه وسلم بأسـلوب الـلـهالعاملني يف التوجيه بالنيل من اإلسالم ومن رسول اإلسالم صىل 

 ..وهي مشتهرة، اوالشواهد تحتاج كتابا مفرد، يتامىش مع حقارة ذلك الجرنال امللعون

وصـار اليهـود وأبنـاء وأزواج ، وهكذا سيطر اليهود عىل اإلدارة الحالية سيطرة تامـة

 ،...واملؤسسـات، والحكومـة، والكـونغرس، اليهوديات وتالميذهم أغلبية يف مجلس الشيوخ

   .الـلـهأهلكهم ، وصارت حربنا مع إرسائيل هي عمليا حرب مع أمريكا

 الروم منذ نشـأتهم وإىل يومنـا هـذا والـذي اسـتمر زهـاء هذا بإيجاز مخترص تاريخ

 ويكـون الـروم . سنة حتى اآلن وسيسـتمر إىل أن تقـوم السـاعة عـىل  رشار الخلـق2500

   .  كام أخرب الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم، أكرث الناس حينها

 :تطور النظام الدويل وخالصة الرصاع بني املسلمني والروم

 ) م2004 – م 629()هـ1425 -هـ 8(

ثم يوشـك األمـم أن تـداعى :( عليه وسلم  قالالـلـه صىل الـلـهعن ثوبان أن رسول 

عليكم  كام تداعى األكلة إىل قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئـذ 

 من صدور عدوكم املهابـة مـنكم وليقـذفن الـلـهكثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن 

 وما الـوهن قـال حـب الـدنيا وكراهيـة الـلـه يف قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول ـلـهال

 )رواه أبو داود( ).املوت

ثـم فـارس نطحـة أو (: عليه وسلم أنه قـالالـلـه  صىل الـلـهوعن رسول 

 نطحتان ثم ال فارس بعدها أبدا والروم ذات القـرون كلـام هلـك قـرن خلـف 
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حر هيهات آلخر الـدهر هـم أصـحابكم مـا كـان يف العـيش مكانه قرن أهل صخر وأهل ب

 .)/ 713 ص /2  زوائد الهيثمي ج،مسند الحارث ()خري

َّ عليه وسلمالـلـهَو عنه صىلَّ  ََ َ ِ ْ َا هلكتهم مـع السـاعة( َ:َ ِأَشد الناس عليكم الروم وإمنَّ َ ََّ َ َ ْ ُْ ُ َ َُ ََ ِ َ ُ ُّ ْ ِ َّ ُّ َ( 

 ).17335مسند أحمد (

 الحضارة اإلسالمية وحروبها مع أعدائها عرب التاريخ منـذ لو أردنا أن نلخص رصاعات

.  عليه وسـلم بكـل جـالءالـلـه نجدها تثبت ما جاء يف إخباره صىل ،قامت وإىل يومنا هذا

 :فقد كانت مراحل الرصاع عىل الشكل التايل

 :الدولة النبوية  والرصاع مع الروم

  :الرصاع مع الروم خالل  الدولة النبوية

هو ، )بني األصفر( عليه وسلم للمسلمني لجهاد الروم الـلـه الرسول صىل كان توجيه

وقد كان فاتحة ذلك كام رأينـا يف  .من استمرار لهذا الرصاع األزيل، األساس ملا تم بعد ذلك

 .ثم تبـوك،  عليه وسلمالـلـهصىل ، الـلـه   بعد غدرهم برسول رسول )م629 -هـ 8(مؤتة 

وإرشافـه بنفسـه ، لجيش إسامة لغزو الروم،  عليه وسلمالـلـه  صىلالـلـهثم تجهيز رسول 

 حيث كان من آخر كالمه الرشيف كام جاء يف اآلثار .إىل آخر رمق يف حياته، الرشيفة عليه

ومنذ ذلك الحني ما تـزال رحـى .. من تخلف عنهالـلـهلعن . . أنفذوا بعث أسامة:الرشيفة

 .هذه املواجهة األزلية دائرة

 :الروم يف دولة الخلفاء الراشدينالرصاع مع  

كان احـد شـقي الجهـد األسـايس للمواجهـة يف زمـن ، أن الرصاع مع الروم، يتبني مام سبق

 وبعد زوال فارس ودخولها يف الحضارة اإلسالمية خالل عهـد عمـر وعهـد عـثامن ريض .الراشدين

 املواجهـة اإلسـالمية  حيـث متيـزت.صارت املواجهة مع الروم هي املحـور األسـايس ، عنهامالـلـه

ملسـلمون خـالل مـدة فقـد انتـزع ا، وكام رأينا ذلك تفصيال يف فصـل التـاريخ، بالطابع الهجومي

 وهددوا ، ومعظم ممتلكات الروم البيزنطيني يف شامل إفريقيا، ؛ بالد الشام ومرصوجيزة من الروم
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 بـل دخلـوا األنـدلس  ، عنهالـلـه ذاتها يف والية عثامن ريض )القسطنطينية(عاصمة الروم 

 .وإن مل ميكثوا فيها، عىل الروم الغربيني

 :الرصاع مع الروم يف العرص األموي

 فـأن الرصاع مـع الـروم كـان هـو املحـور األسـايس )ص ؟ وما بعدها(وكام فصلنا يف 

 وكرـمـان )باكـسـتان(لـحـروب الدوـلـة اإلـسـالمية إىل جـنـب ـحـركتهم رشـقـا يف ـبـالد الـسـند 

 ،)وسـط آسـيا(وبالد ما وراء النهر ، )أفغانستان(وخراسان ، )إيران( سجستان، )بلوشستان(

واستطاع فيه املسلمون انتزاع كامل شامل إفريقيا ، ومتيز الرصاع آنذاك  بأنه طور هجومي

 )الغـال(ودخلوا  بـالد الفرنجـة . )القوط(انتزاع األندلس من ملول  و.من الدولة البيزنطية

) تـور( حيث توقف الزحف عنـد مدينـة .ز وليون وبوردووهي فرنسا  فدخلوا مدنها تولو

 .!!شامل غرب فرنسا

).. ماملك غرب أوربا(و الغربيني ) البيزنطيـيـن( وهكذا شمل الرصاع الروم الرشقيني 

وحـارصوا القسـطنطينية عـدة .  جـزر املتوسـطكام استوىل املسلمون خاللها عـىل بعـض 

 : وكان أهم ذلك. خالل املرحلة األموية ومل يكن للروم مبادرات هجومية مهمة.مرات

  املردة(غارات الجراجمة(: 

هــ 70سـنة عبـد امللـك بـن مـروان أغار الجراجمة عـىل الثغـور اإلسـالمية يف عهـد 

 ،بري وقمع الفـنت التـي ثـارت يف عهـده مهتبلني انشغاله بحرب ابن الز،بتحريض من الروم

فقد فاوض اإلمرباطور البيزنطـي جوسـتنيان الثـاين عـىل أن  ،وقد عالجهم عبد امللك باملال

 . عىل أن يتخىل عن مساعدتهم يف غاراتهم، يدفع له ألف دينار كل أسبوع

 غارات الروم البحرية: 

 ومتكـن األسـطول .مـههـ وهز129أغار األسطول البيزنطي عىل األسطول العريب سنة 

 . البيزنطي من االستيالء عىل قربص
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 وواصـل ،وخالل هذه الفرتة دخل املسلمون يف رصاع مع الرتك الوثنيني يف وسط آسيا

حتـى فـتح أفغانسـتان وبـالد مـا وراء النهـر وتركسـتان ) قتيبة بـن مسـلم(القائد الفاتح 

)  مليون5(الدولة اإلسالمية نحو الغربية والرشقية ووصل إىل تخوم الصني مضيفا إىل رقعة 

 لتصـل الدولـة ،فيام كان نظراؤه يتقدمون يف فتح بالد السند وشامل الهنـد. كيلومرت مربع

 . اإلسالمية خالل الخالفة األموية ألقىص اتساعها عرب الفتوح

 :الدولة العباسية والرصاع مع الروم

 :  )مرحلة القوة( خالل املرحلة العباسية األوىل   الرصاع مع الروم:أوال

وشبه الوحيد خـالل ، فقد كان الرصاع مع الروم هو املحور األسايس، كام رأينا تفصيال

 ثـم تحـول دفاعيـا . وقد كان يف بدايته هجوميا عرب نظام الصـوائف و الشـوايت.تلك الفرتة

واملمتد مـن ، وكرثت غارات الروم عىل خط الدفاع الطويل معهم، بشكل شبه كامل تقريبا

م الجزيرة رشق األناضول وإىل شامل الشام وصوال إىل أنطاكية والبحر املتوسط  شامل تخو

 .غرب الشام

  :وكان من أهم الغارات التي تعرضت لها الدولة خالل تلك الفرتة

  هـ وسبيهم املسلمني وأهـل 147سنة أرمينية غارات الخزر مع جموع من الرتك عىل

ثـم غـارتهم ثانيـة سـنة  ، )ورجيـا اليـومعاصـمة ج(تفلـيس الذمة وتخريبهم مدينة 

 . هـ183

  هــ 153هــ وسـنة 149هــ وسـنة 148سنة البرصة عىل ) امليذ(غارات قراصنة البحر

 .هـ231هـ وسنة 227هـ وسنة 225هـ وسنة 179هـ وسنة 178وسنة 

  هـ151سنة جدة وغارتهم عىل.  

  هـ238 سنة )مرص(دمياط غارات الروم مبراكبهم عىل.  
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 فقـد كانـت الهدنـة هـي طبيعـة العالقـة )ماملك أوربا الغربية( الغربيون أما الروم

 وقد تحولت لعالقات حسنة أحيانا كام كان بني الرشيد وشارملان مللك بـالد الغـال .معهم

 . حتى تبادلوا الهدايا)فرنسا الحالية(

،  الثاين رصاع العباسيني والدول اإلسالمية املستقلة مع الروم منذ العرص العبايس:ثانيا

 ):هـ922 -هـ 247(وإىل قيام الدولة العثامنية 

ماملـك (والغـريب ، )الـروم البيـزنطيني(الرشقـي ، مل يتوقف الرصاع مع الروم بشقيهم

، وكام أسلفنا فقد غلب عليه منذ انرصام العرص الذهبي للدولة العباسية. )أوربا املسيحية

أنـه مـع ضـعف الخالفـة املركزيـة لبنـي والحقيقـة . إال يف حاالت قليلـة، بع الدفاعيالطا

كام مـر معنـا يف ثنايـا مخـترص تاريخهـا لرشف ،  تصدت الدول املستقلة.العباس يف بغداد

ـاد ـا، مهـمـة الجـه ـار املـسـلمني وأنفـسـهم ، دفـعـا وطلـب ـدفاع ـعـن دـي ـة الـحـوزة واـل وحامـي

 ..وأعراضهم

، ني برضاوةيجاـهـدون اـلـروم البـيـزنطي، فوـجـدنا الـسـالجقة يف ـبـالد اـلـري واألناـضـول

قـام ،  وملـا قامـت الدولـة األتابكيـة.يف شامل غـرب بـالد الشـام، وكذلك فعل الحمدانيون

ومل يـأل قـيرص القسـطنطينية يف ، الزنكيون بجهاد الصليبيني الذين قدموا من ماملك أوربا

  فلام قامت دولة األيوبيني ورثوا من أوالد عمومتهم .دعمهم عىل مدى قرنني من الزمان

ورثوا معها إمتام ،  فلام ورث املامليك حكم مرص والشام،..ني مهمة الرشف تلكالزنكي

 فـيام كـان السـالجقة .ونظفـوا بـالد الشـام مـن دنـس الصـليبيني نهائيـا، املهمة الرشيفـة

حتى قام العثامنيون من أحفادهم وحملوا رشف ، مستمرين بجهاد الروم يف آسيا الصغرى

 يحملها امللوك واألمراء املختلفون رغـم مـا اعتـورهم مـن الراية التي كانت ما تزال خفاقة

 ..وقد مر معنا ذكر طرف منها، فسوق  ورصاع عىل امللك

 فقـد قـام .فـام زال األمـر كـذلك كـام رأينـا، أما يف مغرب بالد املسـلمني

وغريهم مت ملـوك وأمـراء ماملـك املغـرب . .واملرابطون، واملوحدون، األغالبة

ـن اإل ـدفاع ـع ـلمنياألقىص باـل ـالم واملـس ـروم ، ـس ـولت لـل ـام ـس ـقيهم -كـل   – بـش
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فام فتئت غبـار الحـرب معقـودة ،  وأما يف دولة األندلس.أنفسهم أن يهاجموا ديار اإلسالم

إىل أن اسـتطاعوا يف النهايـة أن . .ونصارى أسبانيا املدعومني من ملوك أوربـا، بني املسلمني

والتعـاون مـع النصـارى يف ملـوك ، والضالليديلوا دولة اإلسالم هناك بعد أن دبت الفرقة 

 علـيهم وادالـوا الـلــهفسلطهم .. عندما استباحوا أن يستنرصوا بهم عىل بعضهم.الطوائف

 ...دولتهم

الدولـة العثامنيـة ..إىل أن تسـلم رايـة جهـاد الـروم..وهذا استمرت السنة مضـطردة

فـيام كـان ..ملسـلمنياإلسالمية الناشئة التي كانت تـدك حصـون القسـطنطينية يف مرشق ا

لتبتـدئ حقبـة ..الروم الغربيون يدكون حصون غرناطة يف مغربها عـىل شـواطئ األطـليس

 . الرصاع األزيل بيننا وبني الرومجديدة من هذا

 :الدولة العثامنية والرصاع مع الروم

 ومتـكـن ، يف األناـضـول،ـثـم وـلـدت الدوـلـة العثامنـيـة ـمـن أحـفـاد الـسـالجقة األـتـراك

)  طـن3(الفاتح من دك أسوار القسطنطينية مبدافع زنة قذائفها يصل إىل السلطان محمد 

بـعـد أن نهـضـت الدوـلـة العثامنـيـة نهـضـة وازت وفاـقـت نهـضـة اـلـروم !. م) 1452(ـسـنه 

 ..البيزنطيني ودول أوربا املتطورة آنذاك

 حتى اعتربه املؤرخون نهاية ،وشكل سقوط القسطنطينية زلزاال عىل مستوى التاريخ

فقـد كـان هـذا سـببا يف انسـياح ..  وحـق لهـم،الوسطى وبداية العصور الحديثـةالعصور 

 ونهضـتهم حتـى وصـلت دولـة اإلسـالم تحـت ،العثامنيـني يف الفتوح شامال وجنوبا وغربا

 بعـد أن نقـل ،راياتهم إىل الحجم اإلمرباطوري وأعادت توحيد أجزاءها تحت خليفة واحد

أي ) إسـالم بـول(زها القسطنطينية التي غدا اسـمها العثامنيون الخالفة إليهم وجعلوا مرك

 ).إسطنبول(مدينة اإلسالم تلك التي صار اسمها فيام بعد 

كام كان بداية نهضة الدول األوربية ومـا تـال ذلـك مـن الثـورة الصـناعية والثـورات 

حيث تولـت الرصاع . وبذلك ولدت دول أوربية حديثة ذات بأس. اإلقتصادية واالجتامعية

 .ة اإلسالم آنذاك وهي الخالفة العثامنيةمع دول
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وقد انساحت جيوش العثامنيـني تفتح بالد اليونان وسواحل البحر األسـود والبلقـان 

 أواخر القرن السابع عرش ،عاصمة النمسا) فيينا( حتى وصلت إىل أسوار ،ودول رشق أوربا

 ..وبدأت أوربا هجومها الصليبي املعاكس الثاين. حيث توقفت

 كانت ،1452ان األتراك ينساحون يف أوربا وآسيا بعد فتح القسطنطينية عام وفيام ك

لتسقط آخـر معاقـل اإلسـالم يف . جيوش النصارى تحارص آخر ماملك املسلمني يف األندلس

وليتــأجج الرصاع بــني العثامنيــني ودول أوربــا . 1493ســنة ) غرناطــة(أوربــا الغربيــة 

رومان الصـليبيني بعـد اإلمرباطوريـة البيزنطيـة  التي حملت مشعل حضارة ال،االستعامرية

وهكذا استمر الرصاع بني اإلسالم والـروم طيلـة فـرتة الخالفـة . الرومانية من القسطنطينية

 حيـث ،1924 إىل أن متكنت الـدول األوربيـة مـن إسـقاطها وإعـالن ذلـك عـام ،العثامنية

فـيام . عـريب واإلسـالمي وهـو مجمـوع بـالد العـامل ال،تقاسمت الـدول االسـتعامرية إرثهـا

 .. تقاسمت من دول العامل

 :العامل اإلسالمي بعد سقوط الخالفة العثامنية والرصاع مع الروم

 مل يتوقف رصاع املسلمني مـع الـروم بغيـاب املسـلمني كقـوة سياسـية عـن املرسح 

 لقد استمر رصاع اإلسالم ممثال بالشـعوب اإلسـالمية وحركاتـه. الدويل بسقوط العثامنيـني

ففـي أقىص مرشق .. الجهادية والتحررية ضد قوى دول أوربا االستعامرية يف كافـة بلدانـه

فاسـتولت قـواتهم ..  انساحت جيوش الروس لتسقط العواصم اإلسالمية يف آسـيا،املسلمني

ثـم زحفـوا . عىل بالد البشكري و تتارستان و القرم ورشق البحر األسود وسيبرييا و القفقاس

 آسـيا وأسـقطوا عواصـمها الكـربى بعـد مقاومـة ضـارية وخسـائر عىل جمهوريات وسـط

 ، وسقطت تركامنستان و أوزبكستان وكازاخسـتان و قريغيزسـتان و طاجيكسـتان،مليونية

 وعـام 16مـا بـني مطلـع القـرن ..  طشقند/ ترمذ / بخارى /وعواصم اإلسالم الشهرية مرو 

يحـون الـذي يشـكل  حيث استقرت جيـوش روسـيا القيرصيـة عـىل ضـفاف نهـر ج1904

 ..التي كانت يف مجال النفوذ اإلنكليزي.. حدودها مع أفغانستان
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وبعد أن استولت دول أوربا عىل بالد العامل العريب واإلسالمي يف آسيا وأفريقيا استمر 

املسلمون يف رصاعهم مع الروم الجدد متمثـلني بالدول االستعامرية الكـربى وعـىل رأسـها 

 حيـث تقاسـمت .وغريهـا.. اليا وأسبانيا وهولندا والربتغال وبلجيكـابريطانيا وفرنسا وإيط

حيـث قسـمت ..  وكان نصيب األسـد فيهـا لربيطانيـا ثـم فرنسـا،هذه الدول احتالل العامل

 ، وخاصة بـالد العـامل العـريب،إرث الدولة العثامنية)  لندن/باريس (وزارتا املستعمرات يف 

ُولتـدخل بريطانيا .. 1919التي أبرمت سنة )  بـيكوسيكس ـ(فيام عرف مبؤامرة أو اتفاقية 

وعـده ) بلفـور(بإطالق الـوزير الربيطـاين . يف الرصاع مع املسلمني عامال جديدا هم اليهود

) باكسـتان(وهكذا رزحت بالد الهند والسـند .  بجعل فلسطني وطنا قوميا لليهود،املشؤوم

 وفيهـا الجزيـرة العربيـة ، اإلسالميةوأفغانستان وإيران وجنوب رشق آسيا وكثري من الدول

ورزحـت كـل مـن .  تحت اإلحتالل اإلنجليزي،والسودان ومرص والعراق واألردن وفلسطني

سوريا وفيها لبنان وتونس والجزائر وأجزاء من املغرب وقسم مـن القـرن األفريقـي تحـت 

د األفريقيـة وأخذت أسبانيا أجزاء من املغـرب وموريتانيـا وبعـض الـبال.. اإلحتالل الفرنيس

 ..كام أخذت إيطاليا ليبيا وأجزاء من القرن األفريقي

وكانت أغلب بالد وسط أفريقيا اإلسالمية قد سقطت تحـت احـتالل تلـك الـدول 

وكانت حصة األسد فيها لفرنسا كام سقطت جزائر املحـيط الهنـدي . األوربية قبل ذلك

.. الند وماليزيا وبورما وبـنجالدشوالهادي من الفلبني إىل إندونيسيا إىل سنغافورة إىل تي

وقد شكلت املرحلة االستعامرية تلك ميدانا لـلرصاع بـني . تحت احتاللها أيضا قبل ذلك

ـا االســتعامرية ـدول أورـب ـني ـب ـروم ممثـل ـدول . الشــعوب اإلســالمية واـل ومل تخــف اـل

هـرت االستعامرية اليهودية الرومانية الروح الصليبية يف حركتها االستعامرية تلك وقد ظ

ملـا ركـز علمـه ) اللـورد اللنبـي(أن القائد الربيطاين : ومن ذلك. يف كثري من ترصيحاتهم

اآلن انتهـت الحـروب : (ذي الصليبني فوق جبل الزيتـون يف بيـت املقـدس رصخ قـائال

الجـرنال ) غـورو(أما . بروح الثأر لهزمية أجداده عىل يد صالح الدين األيويب).. الصليبية

 ن باكورة أعاملـه أن زار قـرب صـالح الـدين ورضبـه بالسـيف وكرس الفرنيس فقد كان م
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هـا قـد عـدنا يـا :( ليقول له،قطعة حجر منه ما تزال محفوظة يف املتحف الحريب بدمشق

ينضـح .. أما اإليطـاليون فقـد كـان نشـيدهم العسـكري أيـام احـتالل ليبيـا). صالح الدين

واألمثلـة كثـرية عـىل الـروح ...سـلمنيباألحقاد الصليبية ويفتخـر بـذهاب الجنـد لقتـل امل

 .يبية لحركة اإلستعامر الحديثالصل

الرصاع بني الروم أنفسهم بعد غياب املسلمني عن مرسح القـوى الدوليـة وتحـولهم 

 :إىل غنائم استعامرية

وهكذا تغري شكل النظام الدويل ليصبح مجال الرصاع فيـه بـني الـروم أنفسـهم عـىل 

 اسـتمرت ، مام أشعل حربـيـن عاملتـني مدمرتني،ياسات األوربيةالغنائم االستعامرية و الس

 ومتكنت أملانيا فيها ، ماليـني نفس9وأزهقت فيها أوربا زهاء ) 1918 ـ 1914(األوىل مابني 

ويهـود الدومنـة فجرتهـا إىل ) املاسـون(من جر الدولة العثامنية التـي تـوىل زمـام أمورهـا 

اسم أشالئها بخسارة أملانيـا الحـرب وكـذلك حليفتهـا  مام برر تق،دخول الحرب إىل جانبها

 .الدولة العثامنية املتاموتة

لتزهق أوربا باإلضافة إىل ) 1945 ـ 1939( ثم اشتعلت الحرب العاملية الثانية ما بني 

 مليون نفس برشية ولتسفر تلـك الحـرب عـن تـدمري بنيـة أوربـا 82روسيا وأمريكا زهاء 

 لتسمح مبيالد قـوتني عظيمتـني اسـتعامريتني جديـدتني عـىل ،ا اقتصاديا واجتامعي،التحتية

حيـث تسـابقت دول أوربـا لتنتمـي إىل حلـف إحـدى )  أمريكا/روسيا (وجه األرض هام 

هاتني الدولتني فدخلت دول رشق أوربا مع اإلتحاد السوفيتي مكونة حلف وارسو بزعامة 

كونـة حلـف النـاتو بزعامـة ولتدخل معظم دول أوربا الغربية يف حلف أمريكا م. موسكو

واشنطن ولتبدأ مرحلة جديدة من مراحل النظـام الـدويل يقـوم فيهـا الرصاع بـني هـذين 

 ألنهـم صـاروا ،القطبني حيث مل يعد للمسلمني وجود عىل املرسح الدويل كقوة متثل طرفا

 تـتــناهبهم تلـك الـدول وتـديرهم يف فلكهـا عـىل دأب أجـدادهم مـن ،يف قصعة الغنائم

 ..سنة و املناذرةالغسا
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النظام العاملي الحديث وقيام اإلمرباطوريتان السوفييتية واألمريكية و رصاعهام عىل 

 :النفوذ

كام أسلفنا أدت الحرب العاملية الثانية إىل دمار أوربا وتقهقر دولها االستعامرية عن 

ـة الـصـدارة ـات امل،مرتـب ـروز ـقـوتني عظيمـتـني ـهـام اإلتـحـاد الـسـوفييتي والوالـي تـحـدة  وـب

ومن ثـم دخلـت دول أوربـا الرشقيـة كشـبه مسـتعمرات لإلتحـاد السـوفييتي . األمريكية

ولتدخل أوربـا الغربيـة وعـىل رأسـها . لتشكيل حلف وارسو وما يسمى باملعسكر الرشقي

وقـد أسـفرت . بريطانيا وفرنسا يف حلف أمريكا وتكون حلـف النـاتو أو املعسـكر الغـريب

.  عن إعادة رسم ميزان القوى يف العامل عىل هـذا األسـاس1945الحرب العاملية الثانية عام 

ُوأنشأت عصبة األمم املتحدة من الدول الكربى لوضع أساس لنظام دويل عـاملي جديـد يف 

ونهضـت الصـني كقـوة اقتصـادية ونوويـة . ثم تعدلت لتقوم هيئة األمم املتحـدة.. حينها

ن مع أمريكا واإلتحـاد السـوفيتي ّلتكو. وبرشية وفرضت نفسها يف مصاف الدول العظمى

املؤسسـة األهـم املنبثقـة عـن هيئـة . وفرنسا وبريطانيا األعضاء الدامئني  يف مجلس األمن

 .األمم املتحدة

وبدأت الحرب البـاردة بـني القطبـني يف مجـاالت التجسـس وسـباق التسـلح ورصاع 

 .هذا الحلف أو ذاكالنفوذ يف إلحاق أكرب قدر ممكن من دول العامل الثالث تلك يف فلك 

 وحـل اإلتحـاد 1917وكانت الثورة البلشـفية الشـيوعية قـد قامـت يف روسـيا سـنة 

ودعم اإلتحاد السـوفييتي . السوفييتي بفلسفـته اللينينية املاركسية محل روسيا القيرصية

بعيد الحرب العاملية الثانية حركات التحرر يف البلدان التي مل تكن قد استقلت عن الـدول 

كـام انـترش الفكـر . تعمرة خالل الثورات التي قامت عليها يف مرحلة ما بـني الحـربنياملس

اإلشرتايك والشيوعي يف كثري من الدول وحمل مبدأ الثورة عىل الدكتاتوريات املدعومة مـن 

ودعم اإلتحاد السـوفييتي تلـك . قبل الدول االستعامرية السيام أمريكا ودول أوربا الغربية

رصاع عىل النفوذ بني أمريكا واإلتحاد السوفيتي إىل قيـام نظـام الحـروب الحركات وأدى ال

 .بالوكالة بدعم الروس السوفييت لتلك الحركات
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وقد أدت حـروب الوكالـة و رصاعـات النفـوذ إىل اكتسـاح السوفيــيت ملعظـم دول 

ـا وآـسـيا وأمريـكـا الالتينـيـة  وـقـد رـسـخ ،الـعـامل الثاـلـث والـسـيام يف كـثـري ـمـن دول إفريقـي

لسوفيـيت أقدامهم يف بـالد عربيـة مهمـة مثـل العـراق وسـوريا ومرص والـيمن الجنـويب ا

 .وليـبيا والجزائر والقرن األفريقي

وقد قامت تبعا لـذلك عـدة حـروب بالوكالـة تقاتلـت فيهـا دول متعـددة أو حتـى 

 كتـلك التي قامـت يف كوريـا و الفيتنـام والقـرن ،شعوب دولة واحدة يف رصاع النفوذ هذا

فريقي واليمن الشاميل والجنويب ولبنان وكذلك العديد من دول آسيا وأفريقيـا وأمريكـا األ

 .الالتينية

كام لعبت الدولتان عـىل حبـل الرصاع العـريب اإلرسائـييل بالـدعم السـافر مـن قبـل 

واملالحـظ أن كثـريا مـن تلـك . أمريكا إلرسائيل ومتثيل السوفييت دور دعم الجانب العريب

ات قـد ضـيقت مجـاالت النفـوذ األمـرييك حتـى ميكـن القـول أن حصـيلة الحروب والثور

جوالت املالكمة تلك بني أمريكا والسوفيـيت الروس قد أبرزت تفـوق الـروس بالنقـاط يف 

إىل أن ارتـكـب اـلـروس يف نـشـوة الظـفـر والتـقـدم تـلـك غلـطـتهم .. معـظـم تـلـك الـجـوالت

 بصـورة شـبه مكشـوفة إثـر 1979م التاريخية القاتلة فأقدموا عىل احتالل أفغانسـتان عـا

وهكـذا .. 1965سلسلة انقالبات شيوعية مدعومة من قبلهم عىل امللكيـة فيهـا منـذ عـام 

حققوا يف قفزة اسرتاتيجية نصف الطريق إىل الحلم القيرصي بوصـولهم إىل امليـاه الدافئـة 

كستاين اإليراين يف الخليج العريب إذا مل يبق بينهم وبينه من فاصل إال مثلث بلوشـستان البا

 . كيلومرت500مبسافة ال تزيد عن 

وبدا وكأن أمريكا قد قبلت األمر الواقع وسلمت ومل تبد حراكا يذكر رغـم صـفارات 

اإلنذار باقرتاب الخصم اللدود إىل منابع النفط التي يتحكم من يسيطر عليها باقتصاديات 

بت وجه العامل بل ذهبت بـه إىل ومل يتوقع أحد املفاجأة التي حصلت وقل. العامل الرئيسية

 ..مرحلة تاريخية جديدة عصفت بكل ثوابته القدمية
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وقيام النظام العاملي الجديـد . هزمية روسيا يف أفغانستان وانهيار اإلتحاد السوفييتي

 :بزعامة أمريكا كقطب أوحد ينفرد مبقدرات السياسة واالقتصاد يف العامل

 وعبـاقرة العسـكرية و أفـذاذ املفكـرين أنـه مل يدر يف خلد أحد من صناع السياسـة

 ميكن له أن يصـمد ألقـوى ،ميكن لشعب يشغل املرتبة الرابعة يف قامئة أفقر شعوب العامل

 كيلومرت توفر له إمدادا 1000قوة عسكرية يف األرض ومتاخمة له بحدود يزيد طولها عىل 

فقـد صـمد األفغـان .. زة أن تتحقـق املعجـالـلــهولكـن شـاء .. لوجيستيا منوذجيا ومبارشا

 مـام سـبب اإلطاحـة  باالنقالبـات 1979  إىل 1965لعمالء الروس من حكامهم منـذ عـام 

ـثـم ـصـمدوا للـغـزو املـبـارش واملواجـهـة العـسـكرية الرشـسـة ـمـع اآلـلـة . الواـحـد تـلـو آلـخـر

حتـى اقتنعـت اإلدارة ) 1982 ـ 1979(العسكرية الساحقة للجيش األحمر ثـالث سـنوات 

حلفاءها يف الناتو بأن هناك فرصة تاريخية لتحطيم الجيش األحمر السوفييتي األمريكية و

. ُعىل قمم وسفوح الهندوكوش بصورة أسوأ  كثريا مام فعـل بـالجيش األمـرييك يف فيتــنام

 .. تبني الجهاد األفغاين وركوب موجته1982فقرر الكونغرس سنة 

وربيـيـن وأذيالهم من دول العـامل وأدي اإلذن األمرييك بدعمه واألمر بذلك لحلفائهم األ

 2200 والسيام دوال رئيسية مثل الباكستان التي تزيد حدودها مـع أفغانسـتان عـن ،اإلسالمي

 ومرص ذات الـوزن ،كيلومرت والسعودية التي تتمتع بنفوذ املرجعية والحـرمني عـىل املسـلمني

 فتحت أبواب كافة أنواع الدعم  وسواها من الدول إىل،اإلسرتاتيجي يف العامل العريب واإلسالمي

فقد ساهمت أمريكا وحلفاؤها األوربيون بحصص مالية كبرية .. باملال والسالح للجهاد األفغاين

 وانفتح الباب أمام كل ،وألزمت دول الخليج والسيام السعودية بدفع حصص كبرية من الدعم

راتها أمـام مـن يريـد  وفتحت الباكسـتان سـفا،من أراد من املسلمني دعم الجهاد األفغاين

 وخفضت بعض رشكات الطريان العربية قيمة تـذاكر السـفر أمـام مـن ،الذهاب إىل هناك

واسـتفادت الحركـات اإلسـالمية والسـيام . فقد كـان مثـة إجـازة مـن أمريكـا! يريد الجهاد

بـاملخترص؛ .. الجهادية من الفرصة فتواجدت يف الساحة وخاضـت معركـة نرصة املسـلمني

 وليس هنا مقام التاريخ لهذه التجربة ..  أن تتوفر كل الظروف لالنتصار املذهللـهالـلقد قدر 
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 وهـو موضـوع مهـم جـدا ،الفريدة يف تاريخ املسلمني بل والعامل يف حيثياتها وما نتج عنها

ولكـن املتعلـق مبوضـوعنا هنـا أن نقـول أن النـزاع بـني الجـيش . يحتاج أسفارا خاصة بـه

 أسـفر عـن ،ف وارسو برمته وبني املسـلمني عـىل أرض أفغانسـتاناألحمر السوفييتي وحل

نرص مذهل أجرب الروس عىل جر أذيال الخيبة والهزمية واالنسـحاب مـن أفغانسـتان بعـد 

 متكبـدين عرشات آالف القـتىل والجرحـى وتـاركني وراءهـم 1989 أي عـام ،عرش سنوات

 ..طائرات آلية عسكرية فضال عن حطام مئات ال50.000أشالء أكرث من 

وهكذا ربحت أمريكا آخر جولة يف الحرب بالوكالة مع السوفييت بالرضبة القاضـية 

.. وكانت الحصيلة لصالح أمريكا! حيث قام املسلمون بلكم اإلتحاد السوفييتي تلك اللكمة

وكانت نقطة البداية النهيار املعسكر الرشقي وانفراد أمريكا بالسيطرة عىل العامل ومتكنهـا 

 . النظام العاملي الجديدمن إعالن

 وحل ،ُوتدحرجت الكرة برسعة إذ أجرب الروس عىل إعالن تفكك اإلتحاد السوفيـيتي

ورسعـان مـا اسـتقلت الجمهوريـات .. حلف وارسو وإزالـة جـدار بـرلني بـني األملانيـتـيــن

املتعددة عن روسيا وسـقطت األنظمـة الشـيوعية يف دول أوربـا الرشقيـة تباعـا كأحجـار 

 وقام محلها أنظمة سارعت لالرمتاء عىل أعتاب القوة العظمى الوحيدة يف العامل ،نوالدومي

 ..أمريكا

وهكذا تغريت معطيات النظـام الـدويل ليقـوم عـىل أنقاضـه مرحلـة جديـدة ميكـن 

 ).النظام العاملي الجديد( موعدا النطالق ما سمي بـ 1990التاريخ لبدايتها بـ 

) مرغريـت تـاترش( عىل حل اإلتحاد السوفييتي بـ ِالذي أرشف) غورباتشوف(واجتمع 

ـالرئيس األـمـرييك  ـذاك ـب ـا آـن ـوا أن اإلـسـالم وحـضـارته .)ريـغـان(رئيـسـة وزراء بريطانـي   ليعلـن

وطرحت فكـرة توسـيع حلـف النـاتو ليشـمل .. وشعوبه هم العدو املقبل للحضارة الغربية

ُيا وملا سئل عن جـدوى ومعنـى عمل) الناتو(يف ) وارسو( أي دمج ،روسيا ودول أوربا الرشقية
 ومل ال يحول لحلف اقتصـادي وثــقايف؟ أجـاب ،بقاء حلف الناتو بعد زوال املعسكر الرشقي

 القامئون عليه بأن هناك رضورة لتقويته وتوسيعه ملواجهة الخطر القـادم واملتمثـل باإلسـالم 
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الت مكافـحـة ـلـيعلن انـطـالق حـمـ) ريـغـان( )كلينـتـون(ـثـم خـلـف .. واألـصـولية اإلـسـالمية

. وبدأت أمريكا رسم سياسات العامل والتدخل يف مصائر شعوبه ودولـه.. اإلرهاب اإلسالمي

ومن أبرز اآلثار التي نتجت عن قيام النظام العاملي الجديد عىل العـامل العـريب واإلسـالمي 

 :ما ييل

 استدراج أمريكا للعراق لغزو الكويت وتزعم أمريكا وبريطانيـا ودول النـاتو لحلـف

ُ حيث ألزمت بعض الدول العربية واإلسالمية بالدخول يف غـزو العـراق ، دولة31دويل من 

كـان نصـفهم مـن األمريكـان ! حتى وصل الحشد إىل ما يقـارب املليـون جنـدي. والخليج

وأسـفرت .. منهم فيام شارك الناتو فيه بكامل األعبـاء واملسـؤوليات % 20وشكل اإلنجليز 

 الحمالت الصـليبية الجديـدة عـىل العـامل اإلسـالمي ـ كـام رصح الغزوة التي كانت باكورة

بذلك أكرث من مسؤول أمرييك ـ أسفرت عن تثبيت أمريكـا ألقـدامها يف الخلـيج واحتاللـه 

 .عمليا

وكشفت كثري من الدراسات عن هذا الربنـامج وهـو احـتالل منـابع الـنفط والطاقـة 

وشـكلت ) كـارتر(ت أيـام الـرئيس  كان قد خطط له منذ أوائل السبعينيا،بشكل مكشوف

وهكذا بدأ برنامج الصليبيني الجدد . خصيصا له) املارينز(قوات التدخل الرسيع األمريكية 

 .باجتياح الرشق األوسط والعامل اإلسالمي

إلزام الدول العربية املعنيـة والفلسطينيــني والعـامل العـريب واإلسـالمي مـن ورائهـم 

يع مع اليهـود وبـدأ الربنـامج الصـهيوين بالسـري نحـو طـرد بتوقيع اتفاقيات السالم والتطب

الفلسطينيـني والسيطرة عىل املنطقة عرب برنامج التطبيـع الثقـايف واإلقتصـادي والسـيايس 

 .واالجتامعي مع اليهود

 ،انطالق ما يسمى بحمالت مكافحة اإلرهاب ضد الحركات الجهاديـة واألصـولية اإلسـالمية

الـذي تـال ) بـوش(د كافـة الصـحوة اإلسـالمية ووصـلت يف عهـد التي تطورت لتكون حمالت ض

وهكذا بدأت مؤامرة تصفية مكتسـبات . لتكون حمالت إبادة أو تركيع لكافة املسلمني) كلينتون(

  وانطلـقـت ،الجـهـاد األفـغـاين وانطلـقـت ـحـروب اإلـبـادة ـضـد املـسـلمني يف البوـسـنة و الشيـشـان
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 أوـكـل إليـهـا ـمـن تـصـفية قواـعـد وتنـظـيامت الحكوـمـات العربـيـة واإلـسـالمية بتنفـيـذ ـمـا

 .الجهادية بكاملها يف كل مكانجامعات ال

وهكذا أعيد املسلمون قرسا إىل مرسح الرصاع مع الروم بعـد أن أسـفر رصاع الـروم 

فيام بينهم خالل مرحلة الحرب العاملية األوىل إىل الثانية ثـم مرحلـة الحـرب البـاردة عـن 

لتي سارعت بريطانيا بالدخول يف ركابها وانجرت دول أوربا حسم املنافسة لصالح أمريكا ا

الناتو من كان راغبا منها ومـن كـان راهبـا للسـعي خلفهـا يف إدارة هـذا النظـام العـاملي 

  .الجديد

 :حاليا) اع املسلمني مع أمريكا وحلفائهارص:(آخر الحلقات  يف رصاعنا مع الروم

واشـتعال الحـرب ،  أمريكـا للعـراقواحتالل، 2001أحداث الحادي عرش من سبتمرب 

 :21الصليبية ضد املسلمني بقيادة أمريكا ورئيسها جوج بوش منذ مطلع القرن  

جـورج ( عـن فـوز 2000وأسفرت اإلنتخابات األمريكية عام ). كلينتون(انتهت والية 

Wاألب الذي انطلـق النظـام العـاملي الجديـد ) جورج بوش(إبن الرئيس األمرييك )  بوش

واـسـتطاع حفـنـة ـمـن رـجـال أبـيـه وـمـن بـعـض املتـطـرفني . ت الـصـليبية يف عـهـدهوالحـمـال

االنضامم إليـه ) املحافظون الجدد( ممن يطلقون عىل أنفسهم اسم ،املسيحيني املتصهينني

وتسـابق القـادة والسياسـيون واملفكـرون واملنظـرون . لتشكيل اإلدارة األمريكية الجديدة

فاـسـتعلن أـحـدهم .  ومل يـسـتحوا منـهـا، وأفـكـارهمـمـنهم إىل إـعـالن مـبـادئهم وتطلـعـاتهم

إن األمريـكـان ـهـم ورـثـة اإلمرباطورـيـة الرومانـيـة وأن أـعـداءها يف الـتـاريخ ـهـم :(ـبـالقول

بأنه يقود حملـة صليــبية (ومل يخف بوش فيام بعد قوله ). أعداءها يف الحارض واملستقبل

منابع النفط وزيـادة رقعـة ومل يعد موضوع أولوية دعم إرسائيل واحتالل ). عىل املسلمني

وانطلقـت . مكاتب مكافحة اإلرهاب يف عواصم دول العامل والسيام العربية واإلسالمية رسا

أمريكا يف سياسة تحجيم أوربا ودول العامل الرئيسية واتخذت اإلدارة من مرشوع مكافحـة 

إلسالمية إليه اإلرهاب عامليا برنامجا لتصفية الحركات اإلسالمية وجر الحكومات العربية وا

 .طوعا وكرها
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قد ) حركة طالبان(وكانت حركة طالب العلوم الرشعية يف أفغانستان أو ما يسمى بـ 

استطاعت إنهاء الحرب األهلية وهزمية األحزاب املتصـارعة يف أفغانسـتان ووضـعت حـدا 

رة  وأعلنـت قيـام إمـا، وأقامت نظاما للحكم بالرشيعة اإلسالمية،النتشار الفساد يف األرض

 وأعلن املـال محمـد عمـر أمـريا للمـؤمنني 1996 ودخلت كابول سنة ،أفغانستان اإلسالمية

 ترسيخ أقدامها وحكمها يف أفغانستان والسيطرة عىل نحو 2000واستطاعت إىل عام . فيها

 .من مساحتها % 94

ّوملا كانت حمالت مكافحة اإلرهاب قد ضيقت أقطار األرض عـىل كثـري مـن شـباب 
 ، وكثري مـن الشـباب املسـلم خاصـة مـن الـبالد العربيـة ووسـط آسـيا،جهاديةالحركات ال

أصبحت اإلمـارة اإلسـالمية يف أفغانسـتان مـالذا ومهجـرا لكثـري مـن كـوادر وشـباب تلـك 

فأصبح تدمري اإلمارة اإلسالمية وإخراج هذه النخبـة املهـاجرة املجاهـدة الـذين . الحركات

أمريكا ذلك بسلسلة من إجراءات الحصار السـيايس وابتدأت . منها) األفغان العرب(سموا 

 .واإلقتصادي والتشويه اإلعالمي واملواجهات األمنية

 شابا التابعني لتنظيم القاعدة الذي يتزعمـه 19متكن ، 2001 سبتمرب 11ويف صبيحة 

 متكنـوا مـن اختطـاف عـدد مـن الطـائرات والـدخول بهـا يف عمليـات ،)أسامة بـن الدن(

 وجانبا من مبنى الــ ،نطن ونيويورك فدمروا أبراج مركز التجارة العامليةاستشهادية يف واش

 مـقـر وزارة اـلـدفاع األمريكـيـة ـمـام أـسـفر ـعـن مقـتـل وـجـرح ـعـدة آالف ـمـن )بنـتـاغون(

 ..األمريكيـني

ومع أن هذه العمليات شكلت تصعيدا كبريا بعد عدد مـن العمليـات األخـرى األصـغر 

قام بها تنظيم القاعـدة أو غـريه مـن التنظـيامت بسـبب حجام ضد األهداف األمريكية التي 

. موجة االعتداءات األمريكية عىل املسلمني ودعمهم لليهود يف فلسطني ولكافة أعداء اإلسـالم

إال أن وسائل اإلعالم األمريكية والدولية استطاعت تصوير ما تال ذلك الحدث من ردود أفعال 

 ية ملكافحة اإلرهاب ومحاربة املسلمني عـىل كـل  وإطالق حرب عامل،أمريكا الوحشية الطاغية
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 استطاعت تصوير ذلك عىل أنه رد فعل مربر بسـبب هجـامت اإلرهـاب اإلسـالمي ،صعيد

 ...عىل أمريكا وأمنها القومي

 : وكان من ذلك،وابتدأ بوش حربه العاملية عىل اإلرهاب

ملسـلمني عمومـا  بتصوير ا،شن حرب إعالمية عارمة من أجل شحن األجواء وتهيئتها

والتضـخيم . والصحوة اإلسالمية و الجهاديني خصوصا عىل أنهم الخطـر املحـدق بالبرشيـة

من حجم هذا العدو و إمكاناته حتـى وصـل إىل الـزعم بـأن الجهـاديني ميتلكـون أسـلحة 

 وعرشات آالف املقـاتلني املـدربني املنـترشين ، وأحدث تكنولوجيات العرص،الدمار الشامل

الذي صـنع األعـالم ) القاعدة(ودمجت أمريكا كل ذلك تحت مسمى ... بلدانيف عرشات ال

حيث أدخلت تحت هذا املسـمى كـل ، مخيفا يجب محاربته) بعبعا(األمرييك من اسمها 

وبهذا بررت أمريكا كل ما .  بل كل من أرادت سحقه يف حملتها،جهد إسالمي يف مواجهتها

يف حملة احتالل عـىل الرشق األوسـط والعـامل  وبررا زحفها ،تال ذلك من عدوان وإجراءات

 ..اإلسالمي

الهجوم عىل اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان وإسقاط حكومة طالبـان وتـدمري البنيـة 

 .التحتية للمجاهدين األفغان العرب وغري العرب فيها

 وعقد عرشات املـؤمترات مـن ،إطالق حملة مكافحة اإلرهاب وإلزام كافة الدول بها

من مل يكن مـع أمريكـا (وأطلق مقولة )! ألقتلنك(ورفع بوش شعار جده قابيل . أجل ذلك

 .ومل يرتك أي هامش للحياد) يف حربها مع اإلرهاب فهو ضدها

 وما تبعهـا مـن أجهـزة ، وسواهاFBI والـ CIAأطلق بوش يد أجهزته األمنية من الـ 

ربريـة مـن القتـل واألرس أمن من باقي دول العامل التي أدخلها طوعا أو كرهـا يف حملـة ب

والتنكيل والترشيد وإقامة املعـتقالت التـي فاقـت معـتقالت النازيـة يف إجراءاتهـا ضـاربا 

 .بعرض الحائط بكل نداءات الهيئات الدولية واألمريكية املعنية بحقوق اإلنسان
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 فرغت أمريكا من إعداد األجواء السياسية واإلعالمية عىل مدى 2003يف شهر مارس 

 بـامتالكهم ،صف من التهويل من أجل تضخيم إمكانية العراق ونظام صدام حسـنيعام ون

). القاعـدة(بــ ) صـدام حسـني( واخرتعت وهـام آخـر هـو عالقـة ،ألسلحة الدمار الشامل

مـن العـراق إىل القاعـدة ) املوهومـة(وصنعت خوفا مـن ترسب أسـلحة الـدمار الشـامل 

فزحفت جيوش أمريكا وحليفتها بريطانيـا ). مةاملوهو( بناء عىل هذه العالقة ،واإلرهابيني

.  جندي مدجج بأرقى ما وصلت إليه التكنولوجية العسـكرية عـرب التـاريخ300.000بنحو 

وهاجمت العراق انطالقـا مـن أرايض عـدد مـن الـدول العربيـة واإلسـالمية وعـىل رأسـها 

يـن يومـا وعـىل مـدى عرش.. الكويت وقطر والسـعودية واألردن ومرص وباكسـتان وتركيـا

دكت الطائرات والصواريخ األهـداف املدنيـة والعسـكرية ثـم أعلنـت يف أول شـهر يوليـو 

وسـارع مجلـس األمـن الـدويل بكامـل أعضـائه إلضـفاء . انتهاء عملياتها واحـتالل العـراق

الرشعية عىل هذا اإلحتالل بعد أن تخلت روسيا وفرنسـا وأملانيـا عـن معارضـتها املتعـرثة 

 .فلك األمرييكللحرب ودخلت يف ال

 سـوريا ، اآلن هو وكبار رجال إدارته وإعالمه للقفز نحو الخطـوة التاليـةيهيئ أوباما

ولـيس هنـا محـل اسـتعراض .. ورمبا إيران ويلوح بتقسيم السعودية واالستيالء عـىل مرص

إال أن األهداف . تاريخ يجب كتابته وتحليله بكل دقة وأمانة نحو أجيال املسلمني القادمة

 : قد أعلنت بال خفاء وهيأوبامانة بال حياء من قبل املعل

 تغيري خارطة الرشق األوسط السياسية بتبديل بعض األنظمـة وإعـادة رسـم مالمـح 

 .وجودها

تغيري خارطة الرشق األوسط جغرافيا بتقسيم دول وإنشـاء أخـرى وتوسـيع الـبعض 

 .وقضم أطراف أخرى

 والدينيـة العـرب واملسـلمني وتبـديل إعادة رسم معامل الثقافة واملكونات الحضارية

مكوناتـهـا مـبـا يـضـمن انـسـجامها ـمـع أفـكـار املـسـتعمر والقـضـاء ـعـىل ـكـل ـبـذور النهـضـة 

 .واملقاومة
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العمل عىل ربط منطقة الرشق األوسط باالقتصاد األمـرييك عـرب اتفاقيـات للرشاكـة 

 إىل عبيـد اإلقتصادية والتبادل التجاري تدخل إرسائيل يف صـلبه ويحـول شـعوب املنطقـة

 .مستهلكة لإلنتاج األمرييك وإدارة الصهيونية

احتالل العراق ألجل غري مسمى والسيطرة بذلك عىل أكرب احتيـاط نفطـي يف العـامل 

فضال عام تسيطر عليه من نفط الخليج ووسط أسيا مبا يضمن ألمريكا أن متسـك برشيـان 

 .لصنياالقتصاد العاملي وتتحكم بدول أوربا وروسيا ورشق آسيا وا

فرض املرشوع الصهيوين لدولة إرسائيل التي أصبحت متتلـك الجـيش الوحيـد ولـيس 

األقوى فقط يف املنطقة بعد أن فككت أمريكا جيش مرص ودمرت جيش العراق ووضعت 

لسوريا برنامج إلغاء جيشها وعدم تحديثه وإلغاء التجنيد اإللزامي فيه مام يخفض عـدده 

 .لداخيل فقطإىل الحد الالزم لحفظ األمن ا

لريـفـع ـمـن جدـيـد ـعـىل ـيـد هوالـكـو الـقـرن الـحـادي ) ألقتلـنـك(وهـكـذا ـعـاد ـشـعار 

 . وحملته الصليبية اليهودية األمريكية الربيطانية الجديدة!) مسرت بوش( :والعرشين

وليستمر الرصاع بكل جالء بني اإلسالم واملسلمني وخصومه الروم الجدد كام كان عرب 

رصاعـا أبـديا أزليـا مـع .. ادق املصدوق عليـه الصـالة والسـالم الص متاما كام أخرب. قرنا14

 .وسيستمر  كذلك إىل قيام الساعة. الروم
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 : و رصاع املسلمني مع الروم عرب التاريخ اإلسالمي،خالصة النظام الدويل

  

 مالحظات أطراف الرصاع املرحلة وتاريخها

املرحلة النبوية بعد 

 :قيام دولة املدينة

 هـ 11 -  هـ 1

مرشيك جزيرة × املسلمون 

 العرب

 الروم× املسلمون 

عم اإلسالم جزيرة العرب بعد عام 

 الوفود

 

مؤتة ـ تبوك ـ بعث أسامة ريض 

  عنهالـلـه

خالفة أيب بكر 

 الـلـهالصديق ريض 

 :عنه

 هـ 13 - هـ 11

املرتدين يف × املسلمون 

 الجزيرة

 الفرس× املسلمون 

 الروم× املسلمون 

 الم يف الجزيرةتثبيت اإلس

 بداية فتوح العراق

 فتح األردن وجنوب فلسطني

خالفة عمر ريض 

 : عنهالـلـه

 هـ 25 - هـ 13

 الفرس× املسلمون 

 الروم× املسلمون 

 فتح العراق وفارس

 )القادسية ـ نهاوند(

 فتح الشام ومرص

خالفة عثامن ريض 

 : عنهالـلـه

 هـ 33 - هـ 25

 الفرس× املسلمون 

 لروما× املسلمون 

زوال فارس ودخولها يف الحضارة 

 اإلسالمية

فتح شامل إفريقيا و دخول 

 األندلس وبعض جزر املتوسط

خالفة عيل ريض 

 : عنهالـلـه

 هـ 40 - هـ 33

 الفتنة الكربى

 الروم× املسلمون 

 الـلـهال حول وال قوة إال ب

 هدنة مؤقتة

 :الخالفة األموية

 

 ط الرتك وس× املسلمون 

 

 فتح تركستان والسند وما وراء 
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 آسيا هـ 132 - هـ 41

 الروم× املسلمون 

 النهر

تثبيت الفتح يف شامل إفريقيا 

 واألندلس

 وفتح بعض جزر املتوسط

 :الخالفة العباسية

 هـ656- هـ132

 الروم× املسلمون 

 التتار× املسلمون 

مواجهات العباسيـني مع الروم 

البيزنطيـني ـ هدنة مع الروم 

ـ املسلمون ) ك أورباملو(الغربيني 

 الروم الغربيـني× يف األندلس 

دول الطوائف 

 :اإلسالمية

 م1452 - هـ 656

 

 الروم× املسلمون 

 

الصليـبيـني × املسلمون 

والبيزنطيـني يف الشام ـ املسلمون 

 ملوك أسبانيا وأوربا× يف األندلس 

 :الدولة العثامنية

  م1924 -م 1452

 

 الروم× املسلمون 

 

بني الدولة العثامنية الرصاع 

والدول األوربية خالل مرحلة 

 الفتح ثم مرحلة السقوط

املسلمون تحت 

اإلحتالل خالل ما 

 :ن-ي-بني الحرب

 1945 - م 1914

 

 الروم× الروم 

 الروم× املسلمون 

 

 أوربا× أوربا 

 الحرب العاملية األوىل والثانية

 املسلمون يجاهدون اإلحتالل

املسلمون تحت 

  حكم نواب

 الروم× الروم 

  األنظمة× املسلمون 

 أمريكا× روسيا : الحرب الباردة

 



653 
 

 :اإلستعامر

 م1990 - م 1945

الصحوة  × حكام األنظمة نواب الروم

 اإلسالمية

النظام العاملي 

 :الجديد

  م20  ؟؟- م 1990

 !كل البرشية  × أمريكا 

الروم بقيادة × املسلمون 

 أمريكا

ة نظام القطب األوحد والسيطر

 .األمريكية عىل األرض

أمريكا × الحركات الجهادية 

 وحلفائها
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 الفصل الرابع

 الصــراع مــع الــروم

 ومعادالت القوى فيه عرب التاريخ

 

  ثـم يوشـك األمـم أن تـداعى ( : عليـه وسـلم قـالالـلـه صىل الـلـهعن ثوبان أن رسول

ومن قلة نحن يومئذ قال بـل أنـتم عليكم  كام تداعى األكلة إىل قصعتها فقال قائل 

 مـن صـدور عـدوكم املهابـة الـلــهيومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السـيل ولينـزعن 

 ومـا الـوهن قـال الـلــه يف قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الـلـهمنكم وليقذفن 

 ).حب الدنيا وكراهية املوت

  رس نطحة أو نطحتـان  ثـم ال ثم فا( : عليه وسلم أنه قالالـلـه  صىل الـلـهوعن رسول

 أهل صـخر .فارس بعدها أبدا، والروم ذات القرون كلام هلك قرن خلف مكانه قرن

 ).وأهل بحر هيهات آلخر الدهر هم أصحابكم ما كان يف العيش خري

TTTTT 
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 الفصل الرابع

 الرصاع مع الروم ومعادالت القوى فيه عرب التاريخ

نا من الفصل السابق فقد استمر رصاع املسلمني مع الروم منذ عهد النبـي كام تبني ل

 عليـه الـلــه صـىل الـلــهوقد أخرب رسـول .  عليه وسلم وإىل يومنا هذا وما زالالـلـهصىل 

 عليه وسـلم عـن أن قتالنـا الـلـهوسلم يف بعض اآلثار التي تعترب من معجزات نبوته صىل 

 :م الساعة ومن تلك اآلثارمعهم قتال أزيل مستمر إىل قيا

 :713 ص / 2جاء يف مسند الحارث و زوائد الهيثمي ج

حدثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسـحاق عـن األوزاعـي عـن : باب قتال فارس والروم

ثـم (: عليـه وسـلمالـلــه  صـىل الـلــه قال رسول :يحيى بن أيب عمرو عن بن محرييز قال

عدها أبدا والـروم ذات القـرون كلـام هلـك قـرن فارس   نطحة أو نطحتان  ثم ال فارس ب

خلف مكانه قرن أهل صخر وأهل بحر هيهـات آلخـر الـدهر هـم أصـحابكم مـا كـان يف 

 .479 ص /2وقد أورده ابن حامد يف كتاب الفنت ج) العيش خري

 :17335الحديث رقم . الـلـهجاء يف مسند اإلمام أحمد رحمه 

َحدثنا حسن بن موىس حدث ََّ ََّ َ َ َ َُ ُ ُْ ِنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عـن عبـد الـرحمن َ َ ْ َ ََّ ِ ْ َ َْ ُ َُ َِّ َ ْ ُْ ِ ْ َ ََ ََ َ ِ

َبن جبري أن المستورد قال بينا أنا عند عمرو بن العاص فُقلـت لـه سـمعت رسـول  َ ْ ْ َ ْ ٍُ َ ْ َُ ُ ُ َ َْ َِ ُ َ ِ ِ ِْ َ ِْ ْ َُ ْ َِ َ َ َْ ََ ِ ْ َ َّ  الـلــهْ

ُ عليه وسلم يُقولالـلـهَصىلَّ  َّ ََ ََ َ ِ ْ ََّشد النَأ:(َ َا هلكتهم مع الساعةُّ ِاس عليكم الروم وإمنَّ َ ََّ َ َ ْ ُْ ُ َ َُ ََ ِ َ ُ ُّ ْ ُفَقال لـه  )ِ َ َ َ

َعمرو ألم أزجرك عن مثل هذا َِ ْ ِ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ْ.( 

.  عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهّوفعال فقد صدقت أحداث التاريخ ما كان قد أخرب به رسول 

 يه وسـلم حتـى بـدأ اشـتباك املسـلمني  علالـلـهفام أن قامت دولة اإلسالم عىل عهد النبي صىل 

فقد قرأت يف إحدى الصحف . مع الروم وتتابع ذلك كام أوجزنا سابقا بال توقف حتى يومنا هذا

 أن بعـض املـؤرخني قـد أحىص ) عاصـفة الصـحراء وتحريـر الكويـت.(أيام حرب الخلـيج الثانيـة
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رب بـني مختلـف دول  ح3600فبلغت أكرث من . الحروب التي قامت بني املسلمني والروم

 . سنني1410خالل ! اإلسالم ودول الروم

..  من الفرس والرتك والسند والهنـد واملغـول والصـني،فقد قاتل املسلمون أمام كثرية

ولكـن التـاريخ . وغريهم وقد كانت جميعها حروبا وصدامات محدودة بتاريخهـا وزمانهـا

رن وكلـام تالشـت دولـة مـنهم أثبت أنها الروم ذات القرون كلام هلك قرن خلف مكانه ق

ومـا زلنـا وإيـاهم يف قتـال وسـيبقى .  فهم أهل جيوش الرب والبحر،آلت القيادة إىل أخرى

 فحتـى اليهـود سـينتهي القتـال معهـم بإبـادتهم يف معركـة الحجـر .ذلك إىل قيام الساعة

 ولكـنهم.  تعاىلالـلـهوحتى يأجوج ومأجوج سينتهي القتال معهم حيث يهلكهم . والشجر

الروم ودولهم وماملكهم والقتال معهم إىل قيام الساعة كـام جـاء يف الحـديث وهـم أشـد 

بل تقوم الساعة والروم أكرث الناس كام يف الحديث الصحيح رغم أنها . الناس عىل املسلمني

 بقـدر –ال تقوم إال عىل رشار الخلق وهم غالبيتهم وما ذاك إال ألنهم حازوا مـن الخصـال 

 . نهم من البقاء ما مك- الـلـه

عن املستورد الفهري أنـه قـال لعمـرو بـن العـاص (: فقد جاء يف مسند اإلمام أحمد

تقوم الساعة والروم أكرث الناس فقال له عمرو بن العاص أبرص ما تقول قال أقول لـك مـا 

 عليه وسلم فقال عمرو بن العاص إن تكن قلـت ذاك الـلـه صىل الـلـهسمعت من رسول 

 أربعا إنهم ألرسع الناس كرة بعد فرة وإنهم لخـري النـاس ملسـكني وفقـري إن فيهم لخصاال

وضعيف وإنهم ألحلم الناس عند فتنة والرابعة حسنة جميلة وإنهم ألمنع الناس من ظلم 

 .)17334مسند أحمد  ()امللوك

 الذي كتـب الكتـاب ،ومن املفيد ونحن نتصدى يف البحث لإلجابة عىل السؤال الهام

 أي كيـف )كيف نواجه أعداءنا يف عامل ما بعـد سـبتمرب بقيـادة أمريكـا ؟(: من أجله وهو

مـن املفيـد أن نعـرض . الـلــهنتصدى للحمالت الصليبية اليهودية الثالثة بنجـاح إن شـاء 

 لنـتلمس مفـاتيح الـنرص ،للمحطات الرئيسية يف صدامنا مع الحمـالت الصـليبية السـابقة

 .الـلـهوهي مادة هذا الفصل إن شاء . ادفة عرب دراسة تحليلية ه،والهزمية فيها
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كيف سارت تلك الحمالت األوىل والثانية وهذه الثالثة األخرية؟ من كان أطرافها مـن 
جانب الروم؟ من قام باملواجهة والدفع واملقاومة من جانب املسلمني؟ من كان معنا ومن 

 كان علينا من داخلنا ومن خارجنا خاللها؟
 وال ، فهـو مسـجل معـروف يف مراجعـه،ل أحـداث التـاريخولن أقف هنا مع تفاصي

وقـد . سيام تاريخ الحروب الصليبية األوىل وكذلك الثانية التي متثل تاريخ العرب الحـديث
ولكنـي سـأكتفي هنـا بالتحليـل واستقصـاء العـرب . مر نبذة عـن ذلـك يف الفصـل السـابق

 .واستخالص الدروس
مـة يف مجـال فقـه الواقـع واستكشـاف فهذا الفصل من أهم مرتكـزات دعـوة املقاو

 ..أسباب النرص والهزمية
ونعتـرب . وسنأخذ من التاريخ املحطات الرئيسية الثالثة لحمالت الروم عىل املسـلمني

 : حيث نالحظ أنها كانت عىل الشكل التايل،لها تقسيام تاريخيا نظريا

  القـرن الثالـث من منتصف القـرن الحـادي عرش وإىل نهايـة(الحمالت الصليبية األوىل 
 ـعـىل ـسـواحل ـبـالد الـشـام  ومرص وـكـان فيـهـا اـحـتالل بـيـت ،)عرش اـملـيالدي تقريـبـا

 .املقدس

  عىل مكونات الدولة العثامنية والعـامل . تقريبا) 1970-1800(الحمالت الصليبية الثانية
 ووعـد بلفـور )1919بيكـو-سـيكس(العـامل العـريب بعـد معاهـدة اإلسالمي والسيام 

)1917.( 

 عىل العامل اإلسـالمي عامـة والرشق )  وما زالت2004 -1990(ت الصليبية الثالثة الحمال
 .األوسط خاصة

وهناك مالحظة واضحة وهي أن مركز الرصاع كان يف الحمالت الصليبية الثالثة يدور 
 وهنـاك .يف بالد الشام وما جاورها من بالد العراق ومرص وجزيـرة العـرب بشـكل رئـييس

 .الهزمية لكال الطرفنيكانت مفاتيح النرص و
ـديث  ـاحة الرصاع الـح ـنىس أن ـس ـادس عرش وإىل (وال ـن ـرن الـس ـذ ا الـق مـن

  قد امتدت عىل طول رقعـة العـامل اإلسـالمي ،مع الروم املعارصين عموما) اليوم
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وعرضه واستهدفت كافة بالده من أقىص جزر الفلبني يف املحـيط الهـادي رشقـا وإىل أقىص 

ومـن وسـط آسـيا والقـرم والبلقـان .  عىل ضفاف األطليس غرباسواحل مراكش وموريتانيا

 . وإىل أواسط أفريقيا وجنوب رشق آسيا وإندونيسيا جنوبا،وشامل أفريقيا شامال

 املرجعيات عند املسلمني 

مـن . وقبيل أن ندخل إىل دراسة الحمالت الصـليبية الثالثـة ومعـادالت القـوى فيهـا

رجعية والقيادة لدى املسلمني عـرب التـاريخ اإلسـالمي املفيد أن نلفت النظر إىل مفهوم امل

 .ألن ذلك يساعد كام سرنى عىل فهم إدارة ذلك الرصاع

كمـصـطلح ـسـيايس رشـعـي ـلـدى ) أويل األـمـر(فبحـسـب املفـهـوم املتـفـق علـيـه ـفـإن 

وبحكم النصوص الرشعية وما دأب عليه الحال فقد شـكل . العلامء واألمراء هم ،املسلمني

اداتهم والسيام زعامء القبائـل والعشـائر الكـربى وأصـحاب الـرأي وذوي  رؤوس الناس وقي

 القـطـب الثاـلـث يف املرجعـيـة ـلـدى املـسـلمني إىل جاـنـب األـمـراء ،األـحـالم والنـهـى ـمـنهم

.  بثالثـة مرجعيـات.وهكذا ميكن تحديد املرجعية لدى املسـلمني عـرب تـاريخهم. والعلامء

 :هي بحسب أهميتها كام ييل

وتتكون مـن الخليفـة الرشعـي حـال وجـوده أو مـن السـالطني : اسيةاملرجعية السي

وامللوك واألمراء من أصحاب الحكم والسلطان حال تعدد املاملك التي غلبت عىل معظـم 

 .التاريخ اإلسالمي

وتتكون من علامء الدين اإلسالمي حيث آلـت هـذه املرجعيـة إىل : املرجعية الدينية

 . ار علامئهم وفقهائهم املتبوعني عرب التاريخ اإلسالميعلامء وأمئة املذاهب األربعة وكب

وتكونت يف الغالب من رؤساء القبائـل والعشـائر التـي تكـون : املرجعية االجتامعية

 .البنية األساسية للمجتمعات العربية واإلسالمية

وهكذا كان عرب التاريخ اإلسالمي يف حاالت الوحدة السياسية تحت خليفة واحـد أو 

 .ها تحت سلطان ملوك وأمراء متعددينخالل فرقت
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فإن الناس رجعوا يف قيادتهم وإتباعهم دامئا والسيام عنـد امللـامت الكـربى إىل هـذه 

 .املرجعيات

ولـسـت هـنـا  بـصـدد االـسـتطراد يف تحلـيـل ذـلـك ودوره يف الـتـاريخ اإلـسـالمي وآـثـاره 

املجتمعـات اإلسـالمية ضـد السياسية واالجتامعية إال بالقدر الالزم  لفهم بنية املقاومة يف 

 . و دور هذه املرجعيات يف ذلك،الحمالت الصليبية

ـكـام أن ـمـن الرضوري أن أوـضـح أن ـهـذا التقـيـيم اـلـدرايس الـقـائم ـعـىل املالحـظـة 

 ليس تقيـيام للصـواب والخطـأ يف منـاهج تلـك التجمعـات ال مـن الناحيـة ،واالستنتاجات

 البحث أن رشيحة معينة أو مذهبا معينـا فقد يفيد. العقلية وال من وجهة النظر الرشعية

 كـام يفـرتض أن - من دون أن يكـون ذلـك،كان له دور يف املقاومة نذكره بحسب أهميته

فهـو .  تزكية لتفاصيل معتقدات ونهج وطريقة تفكري أصحاب تلـك الظـاهرة-ذلك مفهوم

 تقييم وتصنيف درايس وليس تقييم تـرجيح وتصـويب للمنـاهج واملعتقـدات عـىل سـبيل

 .وفق موازين السياسة الرشعية. تحديد الصواب من عدمه

وأعتقد أنه يف حني يجهل أكرث املسلمني اليوم دور هـذه املرجعيـات ومتاسـكها وأثـر 

 فإن العدو قد أدرك ذلك وعمل عىل تحطـيم ،ذلك عىل متاسك األمة وقدرتها عىل املقاومة

 أو أفسـدها وجعلهـا تخـدم واخـرتع بـدائل لهـا. هذه املرجعيات الثالثة مـا وسـعه ذلـك

 .أغراضه كام سرنى بالسري مع تلك الحمالت يف الدراسة التحليلية التالية

  1291-1050(الحمالت الصليبية األوىل( 

 أنه ملا ضعفت خالفة بني العبـاس وصـار ،املستخلص عىل سبيل النبذة من املراجع التاريخية

ين كـان معظمهـم خـالل النصـف الثـاين مـن النفوذ من حول الخليفة العبايس للقادة والجنـد الـذ

وانـحرص . تاريخها من األتراك الذين نصبوا سلطانا منهم كان الحاكم الفعيل ملركز الخالفة وما حولها

 وـمـع الوـقـت اـسـتقل األـمـراء اـلـذين .. نـفـوذ الخليـفـة يف الغاـلـب يف قرصه أو يف بـغـداد وـمـا حولـهـا

  كثـريا مـا تصـارعت فـيام ، بـدول وماملـك متعـددةيتبعون للخليفة نظريا يف أطراف دولة الخالفـة
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وتقسـمت تلـك املاملـك يف كثـري مـن . بينها أو تصارع كرباؤها عىل امللك والسـلطان فيهـا

 ،فمملكـة يف املوصـل. األحيان لتشتمل عىل مجـرد مـدن صـغرية أو حتـى قـالع وحصـون

وسيطرت .  وهكذا وأخرى يف دمشق، ورابعة يف حلب، وثالثة يف طرابلس،وأخرى يف بريوت

 وسيطر اإلسامعيلية ، وانترش القرامطة يف الخليج العريب،الشيعة عىل بالط الخليفة ببغداد

والنصريية من غالة الشيعة عىل سواحل الشام وقامت الدولة العبيدية التي نسبت نفسها 

 . للفاطمية وأقامت خالفة مستقلة لها يف مرص استمرت ما يقرب من قرنني

قت مطلع القرن الحادي عرش امليالدي أطلق بابا الفاتيكان  نـداءه إىل خالل ذلك الو

 الـذي يزعمـون كـذبا أن -ملوك أوروبا برضورة تخليص بيت املقدس وصـليب الصـلبوت 

 ورسعان ما استجاب امللوك من - يقصد املسلمني–) الكفار( من أيدي -املسيح صلب عليه

نيـا للنـداء ملصـالح سياسـية واقتصـادية كـام مختلف أوروبا والسـيام إنجلـرتا وفرنسـا وأملا

وتعاون قيرص . يذهب كثري من املؤرخني ومل تكن الروح الصليبية غائبة عن دوافعهم أيضا

القسطنطينية مع تلك الحمالت بتزويدها باملؤن عند مرورهـا مـن أراضـيه يف رشق أوربـا 

 .وآسيا الصغرى وكذلك بوضع األسطول الروماين يف خدمتهم

الت الحمالت الصليبية التي يؤرخ لها املؤرخون بسبع حمالت رئيسية عىل وهكذا تت

يف منطقة الرها وهي ما بني أدنه ولـواء اسـكندرون (سواحل الشام وجنوب غرب األنضول

ومتكـن الصـليبيون خاللهـا مـن احـتالل بيـت . ومرص أخريا عرب مائتي سنة) يف تركيا اليوم

كنـوا مـن إقامـة العديـد مـن اإلمـارات الصـليبية  ومت،املقدس وإقامة إمـارة مركزيـة فيـه

املستقلة عن بعضها بحسب ارتباطها مبلوك أوروبـا املتعـاونني عـىل املسـلمني املتصـارعني 

 .فيام بينهم يف كثري من األحيان

 ،كانت اإلمارات اإلسالمية املحاذية لإلمارات الصليبية ضعيفة مفككة متصارعة فـيام بينهـا

وقد شهدت الكثري من االنقالبـات و التصـارع . مشق وحمص واملوصلكإمارات حلب وحامة ود

وهكـذا احتـل . وأذاق األمراء والسالطني فيها شعوبهم ويـالت املكـوس وأنـواع املظـامل. الداخيل

 الصليبيون املناطق الواقعة بحسب مصطلحات الجغرافيا املعارصة منطقـة لـواء االسـكندرون و 
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لجبـل إىل البحـر املتوسـط ومنطقـة لبنـان وفلسـطني الساحل السوري غرب الشـام مـن ا

ومل يحرك الخليفة . ومل يستطع الخليفة العبايس الضعيف يف بغداد أن يفعل شيئا. بالكامل

 كـام سـجل . بل شهد تـاريخ الفـاطميني تعاونـا مـع الصـليبيني،الفاطمي يف القاهرة ساكنا

 محاذات الساحل يف سـوريا مـع التاريخ تعاون النصريية الذين يسكنون الجبال الغربية يف

وشهد العامل اإلسالمي خاصة واملرشق العريب عامة . الصليبيني أيضا حيث قاتلوا إىل جانبهم

 .حالة شديدة االضطراب والضعف يف تلك الفرتة

ولكن الوثائق التاريخيـة التـي تثبـت هـذا الحـال املتـدهور عـىل صـعيد املرجعيـة 

لك الفرتة كانت  تشهد ازدهارا علميا بـرز فيـه الكثـري السياسية تثبت يف الوقت ذاته أن ت

وحمـلـت املـسـاجد مـسـؤولية املرجعـيـة الدينـيـة ، ـمـن العـلـامء الكـبـار واألمـئـة والخطـبـاء

ومسؤولية سياسة الناس إىل جانب املرجعية االجتامعية بعيدا عن مفاسد القصـور ورصاع 

 ...األمراء

 وهكـذا رجـع النـاس ، سليمة البنيانحيث كانت البنية االجتامعية القبلية متامسكة

 .إىل رؤوسهم من العلامء ورؤوس القبائل وصدروا عن رأيهم

ومع قدوم الصليبيني هب العلامء والخطباء يحثـون النـاس عـىل الجهـاد ويطرقـون 

 بدءا من بـاب الخليفـة يف بغـداد وصـوال إىل أبـواب ،أبواب األمراء يحرضونهم عىل القتال

ملراجع التاريخية تروي قصصا مؤسفة من حالة التفكك وفساد أنـواع ولكن ا... أمراء الشام

 أن ،وقد ذكـر بعـض املـؤرخني مـن قصـص تلـك املرحلـة.. األمراء وحكام املدن والحصون

 و ،العلامء جالوا املساجد واستحثوا الناس وجمعـوا أمـواال مـن أجـل بنـاء جـيش للجهـاد

فلم يرحـب بهـم أحـد مـن األمـراء حتـى  ،طرقوا أبواب األمراء بحثا عن أهل لهذه املهمة

 فذهبوا إليه ودفعوا إليه املال بعد أن وعدهم ،سمعوا بأحدهم عىل أنه مظنة خري ونخوة

 ثم رجعوا إليه ومل يعرثوا عليه فبحثوا عنه شهرا يف بادية الشـام فوجـدوه قـد خـرج ،خريا

يأوي إليه مع ندمائه للصيد وبنى بأموالهم التي جمعت لجهاد الصليبيني قرصا يف البادية ل

 !!  وحاشيته يف ليايل الصيد والقنص
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وروى املؤرخون أن حال أكرث األمـة  آنـذاك كـان انرصافـا إىل الـدنيا وزخرفهـا ورووا 

كيف أن الخطباء والوعاظ كانوا يلهبون حامس الناس يف املساجد التي كانت تضج بالبكاء 

... ل إىل دنيـاه ال يلـوي عـىل يشء حتى ما إذا خرج الرجال مـن املسـجد عـاد كـ،والعويل

 !!وكأمنا يعيد التاريخ نفسه اليوم

 حيث ،ورسعان ما أفاقت األمة من الصدمة وعملت املرجعية الدينية عملها يف األمة

تروي الكتب التي أرخت لتلك املرحلة كيف قامت هـذه املرجعيـة الدينيـة بشـحذ همـة 

رؤوس القبائل والعشـائر يف الشـام ومـا رجال األمة وكيف تجاوبت املرجعية االجتامعية و

 وبارشت نخب األمة آنذاك باالشتباك مع الصـليبيني منـذ اليـوم ،حولها مع نداءات الجهاد

 . إىل أن تصاعدت املقاومة. .األول

واسرتدت األمة مرجعيتها السياسية برسعة بقيام أحد أمراء شامل الشام وهو األتابك 

الذي تصـدى للصـليبيني شـامل غـرب الشـام واسـتطاع ) عامد الدين زنيك(األمري املجاهد 

فلمع نجمه والتف املجاهدون وبعض األمراء حولـه وبـدأت .إسقاط  إمارة الرها الصليبية

شـامل غـرب العـراق (تتكون نواة الدولة الزنكية التي كانت عاصمتها يف البدايـة املوصـل 

نور الدين (عهد ابنه امللك يف ) شامل غرب الشام(ثم انتقلت إىل حلب ) عىل حدود الشام

 الذي تـوىل بعـد أن اغتـال الحشاشـون الباطنيـة مـن نصـريية .الـلـهرحمه ) محمود زنيك

 فتوىل اإلمارة وامتد سـلطانه ليشـمل شـامل العـراق وسـوريا و األردن ولتقـوم ،الشام أباه

د ضـد الدولة الزنكية وليحمل نور الدين عىل عاتقه مهمة بنـاء القاعـدة األساسـية للجهـا

 يف كـل األمجـاد التـي حصـلت الـلــه حيث يعود الفضل إليه رحمـه ،الصليبيني يف املرشق

قد تناولته الكتب ووسائل .  وتاريخ هذه الفرتة مشهور جدا.فيام بعد عىل يد صالح الدين

 .اإلعالم واألفالم واملسلسالت التلفزيونية مبا يغني عن الرتديد واالستطراد

 محقـقـا ،ـنـور اـلـدين حياـتـه مجاـهـدا للـصـليبيني يف الـشـامفـقـد قىض املـلـك الزاـهـد 

االنتصار تلو اآلخر وامتد سلطان الزنكيني إىل دمشق التي صارت عاصمتهم بعـد حلـب يف 

 . الجهاد
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واهتم الصليبيون باالستحواذ عىل مرص ملا لها من أثر يف دعم من يستحوذ عليهـا يف 
مكاتبة بعض كبار وزرائهم للصليبيني حيث أغراهم ضعف الفاطميني و. الرصاع عىل الشام

وأدرك نـور الـدين أهميـة . يف بيت املقدس يسـتقدمونهم إىل مرص ويعـدونهم بتسـليمها
ليـدعم ) أسـد الـدين شـريكوه(السباق إىل مرص فأرسل جيشه إليها بقيادة القائد الكـردي 

دين واصـطحب أسـد الـ. جيش الخليفة الفاطمي ضد الحملة الصليبية املرتقبة عـىل مرص
ولكـن .  رغـم كراهتـه ملغـادرة الشـام)صالح الـدين األيـويب(معه ابن أخيه القائد الناشئ 

 .أقدار املجد كانت بانتظاره يف مرص
تويف أسد الـدين شـريكوه الـذي كـان الخليفـة الفـاطمي يسـتقوي بـه عـىل وزرائـه 

صـالح الـدين فاختار الخليفة الفاطمي . املتصارعني عىل السلطان واملتآمرين مع الصليبيني
ملنصب الحاجب الذي يرأس الوزراء ظنـا منـه أنـه يسـتطيع السـيطرة عليـه لصـغر سـنه 

وحـصـلت الحمـلـة .  وليـسـتقوي بجيـشـه ـعـىل أـمـراء الـفـاطميني،ولكوـنـه غريـبـا ـعـن مرص
 وأمدهم نور الدين باملدد ،الصليبية عىل مرص واستبسل صالح الدين وجيش الشام ومرص

بية التي هاجمتهم برا وبحرا مبساعدة أسطول الروم القادم فتمكنوا من صد الحملة الصلي
وبعيد النرص بقليل تويف آخـر الخلفـاء الفـاطميني حيـث أعلـن صـالح . من القسطنطينية

 وخطب الجمعـة باسـم الخليفـة العبـايس وأعـاد املـذهب ،الدين نهاية الخالفة الفاطمية
 الـدين ومعـاونوه يف دمشـق حتى خيش نور.  وتوطد ملكه فيها،السني الشافعي إىل مرص

 فأبطـأ صـالح الـدين ، فأرسـل إليـه مـرات يسـتقدمه،من استقالل صالح الدين مبلك مرص
 حتى هم نور الدين بالخروج إىل مرص بجيشه ليضمن ضمها إىل مملكتـه مـن أجـل ،عليه

 .توحيد مرص والشام يف الجهاد ضد الصليبيني
فأعلنـت . امللك الزاهد املجاهد ولطفه أن تويف نور الدين الـلـهوكان من قدر 

فنـزل .  وكـان طفـال يف الحاديـة عرش مـن عمـره،أرسته ولده اسامعيل ويل عهد لـه
صالح الدين إىل دمشق معرتفـا بإسـامعيل ومـن أجـل مناقشـة مواجهـة الصـليبيني 
واجتمع أهل الحل والعقد من علامء وقادة مرص والشـام عـىل بيعـة صـالح الـدين 

  حيـث اقتنعـوا بعـدم صـالحية أن يـؤول ،بر مرص والشاماأليويب  سلطانا عىل 
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 ورضورة  قـيـام ـسـلطان ـقـوي لوالـيـة أـمـر ،األـمـر إىل طـفـل يف ـظـروف مواجـهـة الـصـليبيني
 .وبذلك قامت الدولة األيوبية. املسلمني وقيادة الجهاد

وعمد صالح الدين إىل مكاتبة األمراء يف الحجاز واليمن وشامل إفريقيا وكذلك ملوك 
وكـذلك توطـدت عالقتـه بالخليفـة العبـايس يف بغـداد ، الجقة يف الري شـامل العـراقالس

حيـث كـان صـالح الـدين قـد عقـد هدنـة . محاوال رص صفوف األمة يف املواجهة املقبلـة
مؤقتة مع الصليبيني حتى يفرغ من القضاء عىل فنت صغار األمراء من الفـاطميني يف مرص 

ثـم نقـض الصـليبيون الهدنـة بإغـارة . ون يف الشـامواملتناحرين عىل اإلقطاعيـات والحصـ
عـىل قافلـة للحجـاج جنـوب األردن فنقضـت الهدنـة واشـتعل القتـال و ) أرناط(قائدهم 

تتالت انتصارات صالح الدين وتتوجت مبعركة حطني ثم بفتح بيت املقدس لينصب صالح 
أمر بصـناعته ليضـعه  قد الـلـهالدين منرب الجمعة الرائع الذي كان نور الدين زنيك رحمه 

وكـان القـدر أن ينصـب يف عهـد صـالح . يف املسجد األقىص ألول خطبة جمعة بعد الفـتح
الدين ويخطب عليه إمام مسجد الجمعة يف حلب الذي كـان قـد برش بـالفتح الـذي تـم 

 !!يف نفس املوعد الذي برشبه الشيخ.  هجرية583سنة 
 أبنائـه الـذين رسعـان مـا اختلفـوا  قسم اململكة بني،وملا أدركت الوفاة صالح الدين

فيام بينهم ليؤول امللك إىل أخيه امللك العادل الذي تـوىل ملـك مرص والشـام وحصـلت يف 
لـويس ( والتـي قادهـا ملـك فرنسـا ،عهده آخر الحمالت الصليبية التـي كانـت عـىل مرص

وهنـاك .  ثـم أطلـق رساحـه. الذي أرسه امللك العادل وأودعه السجن يف املنصـورة)التاسع
كتب بعد تفكر وتأمل يف تاريخ قرنني من الحمالت الصليبية العسكرية كتب مالحظاته يف 
فشل الغزو العسكري للرشق اإلسالمي ورضورة العمل عىل الغزو الفكـري حيـث شـكلت 
مالحظاته األرضية األوىل للحمالت الصليبية املعارصة التي قامت عـىل التبشـري والتغريـب 

 .لك بخمسة قرونثم اإلستعامر بعد ذ
 ثم ملـا آل األمـر ،ثم تويف امللك العادل بعد أن حمل مهمة جهاد الصليبيني

 وإىل عمـه امللـك نجـم ،إىل امللك الصالح اسامعيل الذي صار سلطانا عىل الشام
ـدين أـيـوب اـلـذي ـصـار ملـكـا ـعـىل مرص  وتواـطـأ اـسـامعيل ـمـع الـصـليبيني . اـل
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 وسـمح لهـم ،طاهم عددا من القالع والحصونواستعان بهم ضد نجم الدين  يف مرص وأع

العـز بـن (فوقف له باملرصاد سـلطان العلـامء يف زمانـه . برشاء السالح من أسواق دمشق

 فسجنه ثم أطلق رساحه فارتحل إىل مرص ليتابع سرية االحتساب ، عامل دمشق)عبد السالم

 .هواألمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل سلطان مرص الذي آواه وأكرم

 ،واستكرث األيوبيـون يف مرص مـن العبيـد واملامليـك فحشـدوا مـنهم املئـات واآلالف

وصارت قوة كل أمري مـن أمـراء مرص والشـام مـن األيـوبيني . واتخذوا منهم الجند والقواد

وأغرى قـادة . بعدد عبيده ومامليكه الذين كان كثري منهم من وسط آسيا وبالد الرتكستان

ن القوة وما عليـه حـال ملـوكهم وأمـرائهم األيـوبيني مـن التفسـخ املامليك ما هم عليه م

بعد وفاة نجم الدين ،والضعف فانقلبوا عليهم واستلموا الحكم يف مرص والشام تبعا لذلك

بكبري قواده من ) شجرة الدر( حيث تزوجت زوجته .)م1250(أيوب أثناء معركة املنصورة 

وكـان لسـلطان العلـامء . ذلك الدولة اململوكيـة   لتقوم ب.املامليك ثم تنازلت له عن امللك

 حيث مل يفت بصحة واليـتهم ، القصة التاريخية املشهورةالـلـهالعز بن عبد السالم رحمه 

واضطروا للنزول عىل فتواه برضورة بـيعهم ورد مثـنهم لبيـت مـال . ألنهم عبيد غري أحرار

 !! املسلمني حتى صاروا أحرارا وصحت واليتهم

ملامليـك رايـة الجهـاد ضـد التتـار الـذين كـانوا قـد اجتـاحوا املرشق وحملت دولة ا

 فنهض لهم سلطانها اململويك ،وقرعوا أبواب مرص.. .وأسقطوا بغداد واستباحوا مدن الشام

 إال ،الذي مل يفت له سلطان العلامء باألخذ من أموال العامة لرشاء السالح) قطز(املجاهد 

فأفتـاه وحـرض املسـلمني عـىل . املامليك لذلك الغـرضبعد أن وضع ماله وأخذ مال أمراء 

أدت إىل .. الجهاد يف مرص والشام وكانت موقعة عني جالوت أول هزمية اسرتاتيجية للتتـار

 .بداية تراجعهم

وخلف امللك الظاهر بيربس قطز عىل السلطان بعد أن اغتاله وهم عائـدون 

ل بيـربس مسـؤولية ومـع ذلـك حمـ! من عني جالوت ليظفر بامللك وبهجة النرص

  حيـث .إىل أن أجالهـم عـن آخـر حصـونهم، 27جهاد الصليبيني يف الشـام زهـاء 
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تم الجالء الكامل يف عهد السلطان خليل بن قـالوون  وانتهـت بـذلك الحمـالت الصـليبية 

 ).  1291(األوىل 

واملستخلص من مسار هذه الحمالت دروس وعرب كثرية وما يخصنا لهذا البحث هـو 

 : كان من أمر املرجعيات التي تولت إدارة املواجهة يف الطرف اإلسالميمعرفة ما

 ثـم تكونـت عـرب الـزنكيني ثـم األيـوبيني ثـم .كانـت غائبـة ابتـداء: املرجعية السياسية .1

 . املامليك

ثم وقفـت ردءا لهـا . تولت املواجهة إىل أن قامت املرجعية السياسية: املرجعية الدينية .2

 . إىل نهاية املواجهة

 فواجهـت األمـة ،واكتمـل النصـاب. وقفت إىل جانب املرجعيتان: رجعية االجتامعيةامل .3

 . اإلسالمية أمة الصليبيني

 :و كانت معادلة املواجهة يف الحمالت الصليبية األوىل باختصار

  انترصت أمة اإلسالم←أمة الصليب  × أمة اإلسالم 

 وال بتنظـيامت محـدودة ال ،ة وال بعصابات صغري،مل تواجه أمة اإلسالم برشائح قليلة

رصاع  ومل يعطـل. لقد وقفت األمة بكاملها للحمالت الصليبية وهزمتهـا...  رسية وال علنية

 .الجهاداألمراء والسالطني عىل امللك وال خور عامة األمة وقعودها عن 

  1970-1798(الحمالت الصليبية الثانية( 

ـريب ـنةأقاـمـت الحـمـالت الـصـليبية األوىل يف املرشق الـع ـائتي ـس ـاء ـم .  زـه

. لـيس عسـكريا فحسـب. مكنتهم من االحتكاك عن قرب بالحضـارة اإلسـالمية

 كام قامت كثري مـن العالقـات التجاريـة ،فقد كان هناك كثري من فرتات الهدنة

ومتكـن كثـري مـن الرحالـة ورجـال . بني اإلمارات الصليبية واإلسالمية من حولها

 سلمني ويطلعوا عىل البون الشاسع يف التفكـري الدين األوربيني أن يزوروا بالد امل
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كام متكنـوا مـن نقـل . والتطور والنظام السيايس واإلقتصادي والحياة االجتامعية والثقافية
كثري من املخطوطات والكتب حتى عد املؤرخون األوربيون الحمالت الصليبية من أسـباب 

 .عرص النهضة يف أوروبا ونهاية العصور الوسطى
وـبـدؤوا . ـخـر أـيـام الحـمـالت أدرك مـلـوك النـصـارى أال ـسـبيل لـهـم إىل البـقـاءويف أوا

 .يعيدون التفكري يف طريقة غزوا املسلمني والتعامل معهم
 ملـك فرنسـا )لـويس التاسـع( وقـع ،)ميالديـة1249(ويف الحمالت األخرية عىل مرص

ان لديه فسحة وهناك ك. وأودع السجن، أسريا مع آالف من جنوده الصليبيني بيد املامليك
وكتـب توجيهاتـه . من التأمل ليضع أسس هامة لتفكري الصليبيني يف كيفية غـزو املسـلمني

 :الهامة تلك والتي كان خالصتها
 الحـرب عـىل إن املسلمني ال يهزمون مـا دامـت عقيـدتهم قامئـة ويجـب أن تبـدأ( 

كليا بسقوط عكا  ثم ما لبثت الحمالت الصليبية األوىل أن انتهت )املسلمني بحرب الكلمة
 .)ميالدية1291 –هجرية 640(سنة 

وهكذا أدرك الغرب الصـليبي أنـه ال ميكـن التغلـب عـىل املسـلمني بـالقهر والقـوة 
العسكرية ألن ذلك يستفز لديهم بسبب املشاعر الدينية وطبيعـة عقيـدتهم كـل أسـباب 

 يف االعتقـاد وأن السبيل إىل ذلك هـو غـزوهم فكريـا وتغيـري طـريقتهم. املقاومة والقتال
والتفكري لتجفيف جذور قوتهم وقدرتهم عىل املقاومة ومـن ثـم يسـهل االسـتيالء علـيهم 

 . عسكريا
 :الغزو الفكري للمسلمني ونتائجه العملية يف امليدان السيايس

 وابتـدأت الثانيـة مطلـع ،انتهت الحمالت الصليبية األوىل نهاية القـرن الثالـث عرش
 سـنة لإلعـداد و التخطـيط للعـودة 500الصليبيون من مدة  فكيف استفاد  . الثامن عرش

 !عىل خربة و معرفة ؟
منذ عادت بقايـا الحمـالت الصـليبية مـدحورة إىل أوربـا انكـب العلـامء 
ـالمية  ـة و اإلـس ـارتنا العربـي ـة حـض ـة خالـص ـىل دراـس ـون ـع ـرون األوربـي واملفـك

 يف ونشطت حركة الرتجمة وقامت مراكز وجامعات اإلسترشاق وهو التخصص
  حصـل مثـل . م1492ومع انهيار الحكم اإلسالمي لألنـدلس . الدراسة الرشقية
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ذلك وخالل القرون السادس عرش و السابع والثامن عرش نشطت حركة الرحالة والكشافة 

 ثم نشأت حركات التبشري برعاية البابا ودعم وتسابق ملوك أوربا عىل دعـم .واملسترشقني

وعىل مدى هذه القرون الطويلة توغل هؤالء البحاثة . .كتشفنياملهام املقدسة للبحارة وامل

والبعـثـات اإلـسـترشاقية واالستكـشـافية يف كاـفـة أرـجـاء الـعـامل الـعـريب واإلـسـالمي وـقـدموا 

الدراـسـات واألبـحـاث ونقـلـوا الكـتـب واملخطوـطـات الـتـي تجمـعـت يف جامـعـات ومراـكـز 

 ...دراسات استرشاقية عمالقة تخصصت يف دراستنا

عىل سبيل املثال من ذلـك أين دخلـت مكتبـة جامعـة الدراسـات الرشقيـة يف وأذكر 

 فلام دخلنا إىل دليل كمبيـوتر ،لندن للبحث عن كتب يف التاريخ السيايس املعارص للجزائر

 كم من الرفوف املرصوصة بالكتب مـن 114املكتبة علمت أن املكتبة تحوي عىل ما طوله 

ـة ـف الدراســات واللغــات مــن العربـي ـب عــن !  وســواها مختـل ـه كـت ـت مـن وملــا طلـب

فلـام حـددنا اللغـة . كتاب عن الجزائر مبختلف اللغـات) 30000(علمت بوجود ...الجزائر

 كتاب فلام حددنا املطلوب باللغة العربية عـن 5000العربية أذكر أنها كانت ما يربوا عن 

وثائق مرحلة ووجدت ضالتي من .  كتاب263التاريخ السيايس املعارص للجزائر عرثت عىل 

 6000وقد عرفت بالصدفة أن املكتبة تحـوي .. .فتأمل!! االستقالل يف عرشات الكتب منها 

 كم من البشـتون يعـرف .مخطوطة بلغة البشتون تعود لتواريخ مختلفة ولك أن تتساءل 

 !فيام درسها علامء أوربا وقرؤوا مخطوطاتها ! قراءة لغتهم املكتوبة ؟

يف بـاريس وهـو مكتبـة مقـروءة ) جـورج بومبيـدو(كـزولقد رأيت مثـل ذلـك يف مر

 وسعت عن  مثل ذلك ،...مسموعة مرئية تحتوي مئات آالف الكتب واألبحاث والدراسات

قـرب مدريـد ) األوسـكوريال( ورأيت يف أسبانيا مكتبة .عن جامعات هولندا وأملانيا ويرها

 الفاتيكـان  عـدا مـا تحتويـه مكتبـة،حيث تحتوي زهـاء خمسـني ألـف مخطوطـة عربيـة

 ..وسواها من مراكز التبشري والتنصري

ـك ..  باختـصـار ـا بـعـد أن امتـل لـقـد توـغـل اإلـسـتعامر الـحـديث  يف بالدـن

 لقـد تحركـوا . .معلومات يف كافة املناحي وقرأنا وفهمنا كام يقرأ خطوط كفـه
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 هـؤالء الـذين ال يعـرف أكرثنـا عـنهم إال ظـاهر .إنهـم الـروم وخصـالهم..بعلمية وعمليـة

ولكن القاعـدة الحضـارية لهـذه . .رشتهم الحضارية حاليا من االنحالل والفجور واملجونق

وال بـد مـن أن نعـرفهم كـام عرفونـا ونقـاومهم عـىل .  األمم الرومية أعقد من ذلك بكثري

 ...بصرية كام غزونا عىل بصرية ومعرفة

وـقـد كـتـب بـعـض اـملـؤرخني والبحاـثـة الـعـرب واملـسـلمني ـعـددا ـمـن الكـتـب ـحـول 

 مام يندهش له املـرء ،اإلسترشاق وعالقته باالستعامر وحركات التبشري وعالقتها باالستعامر

وهكـذا بـدأ الغـزو الفكـري لبالدنـا مـع قـدوم حملـة .. .من ترابط هذه املواضيع الثالثـة

وبدأت ريـاح . وبدأ تغلغل املاسون يف البالد العربية والخالفة العثامنية. )م1789(نابليون 

اإلستعامر الفكري تهب عىل بالدنـا قبـل اإلسـتعامر الـذي أىت بزخمـه أواسـط التغريب و 

 عرش يقضـم وكان قد بدأ منذ القـرن السـادس..القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين

 .أطراف العامل اإلسالمي

وعىل منحـى مـواز للغـزو الفكـري دأبـت طالئـع اإلسـتعامر عـىل صـناعة الصـنائع 

اتها مبختلف رشائح املجتمع والسيام قطاع أمرائه وعلامئه وهكذا االستعامرية وإقامة عالق

تسللوا إىل الجملة العصبية للجسد اإلسالمي الذي كان يرمتي مريضا يحـترض مـع الخالفـة 

أعان اإلستعامر عىل غزواته ما حققته . فلام نضجت الطبخة االستعامرية الكربى. العثامنية

 والثورة الصناعية والتطور يف مجال السـالح ووسـائل أوربا مام أسلفنا من النهضة العلمية

وهكذا دهمنا اإلستعامر وقد توفر له كل يشء وتساقطت بـالد املسـلمني . .النقل الرسيعة

بأسهل مام تسقط العاصفة أوراقا صفرا لشجرة مريضة قد نخـر السـوس سـاقها وتآكلـت 

 ..ا وعىل كل صعيدجذورها ودب العطب يف كل مناحي حضارتها دينيا وفكريا وسياسي

 لقد أوصلتها السنن ألن يتحقق لنا ما أخرب به بن خلدون من قيام املاملـك وزوالهـا 

وهكذا شهدت الحضارة نقلتها الرابعة بحسب تـوينبي كـام أسـلفنا يف الفصـل .. واندثارها

 .السابق من الرشق اإلسالمي إىل أوربا الغربية الصليبية ووريثتها أمريكا
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 :الصليبية الثانيةبداية الحمالت 
وميكن التأريخ للحمالت الصليبية الثانية ودفعتها الرئيسية مبطلع القرن التاسع عرش 

مـع أن انطالقهـم نحـو أطـراف العـامل . 1789حيث انطلقت حملة نابليون إىل مرص سـنة 
اإلسالمي ومتكنهم من إنشاء رؤوس جسـور وقواعـد بحريـة عـىل شـواطئ بـالد املسـلمني 

. ر البعيدة يف أطراف العامل اإلسالمي يرجع إىل أواسـط القـرن السـادس عرشواحتالل الجز
حيث وصلت بهم الجرأة أن ينشئوا مستعمرات لهم عىل شـواطئ جزيـرة العـرب وحتـى 

 ولكـن العثامنيـني وقـوتهم .عىل التفكري يف غزو الحرمني كام حاول األسطول الربتغايل ذلك
 لبث العثامنيون أن سيطروا عـىل البحـر املتوسـط وما. البحرية املسيطرة أفشلت املحاولة

وبعـد أن سـيطر اإلنجليـز عـىل مسـتعمرات الربتغـال عـىل . والبحر األحمر وبحـر العـرب
 ، وبعد احـتاللهم لشـبه القـارة الهنديـة،سواحل إفريقيا والهند والجزر الواصلة إىل الفلبني

 - الفـاريس–حل الخليج العريب متكنوا من احتالل السواحل الجنوبية للجزيرة العربية وسوا
ومل . وأقاموا بالتعاون مـع مشـيحات الخلـيج محميـات لهـم تتبـع عمليـا التـاج الربيطـاين

  عىل التفكري يف احتالل قلـب الجزيـرة العربيـة - لفهمهم الحضاري واستيعابهم-يتجرؤوا 
  ولـو )يـةالعثامن( لوجود املقدسات فيها وخشية وجـود الخالفـة املركزيـة،والسيام الحجاز

 وخشية أن يستفز إعالن الجهاد العام من قبلها دفاعا عن الحـرمني املسـلمني ضـد ،شكليا
 .بريطانيا يف مناطق هي يف غنى عن الصدام معهم فيها

 الربيطاين بشكل سافر عىل قلب العـامل اإلسـالمي جنـوب - ثم بدأ التسابق الفرنيس 
جزيرة العربية فاحتل نابليون مرص مطلـع املتوسط يف بالد الشام ومرص وشامل أفريقيا وال

القرن التاسع عرش وزحف إىل جنوب فلسطني كام احتلت فرنسا تـونس والجزائـر وأجـزاء 
كام دخلت أسبانيا الصـحراء املغربيـة و منطقـة . م1844 -1830من شامل مراكش ما بني 

  .م1860الريف سنة 
حرب العاملية األوىل وبلغت الحمالت الصليبية الثانية نقطة الذروة بعيد ال

وخسارة الدولة العثامنية للحرب إىل جانب أملانيا بعـد سـيطرت املاسـون عـىل 
 فأبرمـت معاهـدة أو . والحجر عىل آخر خلفائها السلطان عبد الحميـد. إدارتها
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 ويف نفس السنة صدر وعد بلفور عـن وزارة املسـتعمرات 1917مؤامرة سيكس بيكو سنة 

طني وطنا قوميـا لليهـود بعـد أن تسـيطر عليهـا بريطانيـا بحسـب الربيطانية بإعطاء فلس

 .االتفاقية التي جعلت فلسطني يف حصتها

وهكذا سقط املرشق العريب كله تحـت احـتالل جيـوش الحمـالت الصـليبية الثانيـة 

 1920دمشـق سـنة ) غـورو(فـدخل الجـرنال الفـرنيس . تحت مسمى االستعامر الحـديث

القـدس سـنة ) اللنبي( ودخل الجرنال اإلنجليزي ،نان ضمنهاواحتلت فرنسا سوريا وكان لب

 واحتل الجيش الربيطاين فلسطني ورشقي األردن والعراق بعـد أن غـدرت بريطانيـا ،1921

مـن أجـل ) مكامهون(بالرشيف حسني ونكثت بوعودها التي كان قد أبرمها معه وزيرها 

حيث خدع الرشيـف حسـني . كسب معاونته وجر العرب لالنقالب عىل األتراك العثامنيني

وظن أن بريطانيا سوف تعاونه عىل إقامـة خالفـة عربيـة عـىل أنقـاض العثامنيـة تشـمل 

جزيرة العرب والعراق والشام فقاد مـا عـرف باسـم الثـورة العربيـة الكـربى حيـث قاتـل 

. العرب يف الحجاز والشام إخوانهم األتراك من جنود الخالفة بدعم وتعـاون مـن اإلنجليـز

 ).م1904(ت بريطانيا قد احتلت مرص والسودان قبل ذلك فيام آلت ليبيا إىل إيطالياوكان

.  أما يف العامل اإلسالمي فقد تقاسمته أوربا االستعامرية كـذلك،هذا عن العامل العريب

ُ ووضـعت تركيـا ،وإيـران تحـت االحـتالل الربيطـاين) باكستان(فصارت الهند وبالد السند 
مصـطفى كـامل (ورية تحت حكم يهود الدومنة بإرشاف اليهـودي باسم االستقالل والجمه

 وتخلت بذلك تركيا عن إرثها ، الذي أقام الجمهورية الرتكية وأعلن إسقاط الخالفة)أتاتورك

 ـفـيام تقاـسـمت فرنـسـا وبريطانـيـا اـلـدول ،يف اـلـدول العربـيـة واإلـسـالمية للـعـامل الـصـليبي

 ..اإلسالمية يف وسط إفريقيا

انطلق قيارصتها منذ أواسط القرن السادس عرش يف حركـة أما روسيا فقد 

استعامرية التهمت املاملك اإلسالمية واحدة تلو األخرى فاحتلـت روسـيا بـالد 

غسـتان وجورجيـا الشيشـان ودا; القرم والبشـكري و تتارسـتان وبـالد القفقـاس

  رشقا لتبتلع تركامنستان و أوزبكسـتان و طاجيكسـتان و وأذربيجان وانطلقت
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قريغيزستان وكازاخستان وكانت قد استولت عىل سيبرييا بالكامل وحطت جيوش القيارصة 

 بعـد أن كانـت قـد 1904رحالها عىل ضفاف نهر جيحـون عـىل حـدود أفغانسـتان سـنة 

ثـم ....  مثل مرو و بخارى و ترمـذ و سـمرقند و طشـقند; أسقطت عواصم اإلسالم الكربى

 تلك املستعمرات بعـد أن قضـت عـىل 1917لشفية ورثت روسيا الشيوعية بعد الثورة الب

 .األرسة القيرصية وكان لليهود الروس دور رئييس يف الثورة الشيوعية فكرا وتنفيذا

أما بالد نجد والحجاز فقد استولت عليها بريطانيا بطريقة ذكية تتناسب مع قدسية 

د لجأت إىل الكويـت فقد تبنت بريطانيا أمريا شابا من أرسة آل سعود التي كانت ق. الحرم

 حيث تعرفت وزارة املستعمرات عىل عبـد الـرحمن ،بعد سقوط الدولة السعودية الثانية

 الذي يدعوه قادة التنصـري )مبارك الصباح(آل سعود عن طريق عميلهم األكرب يف الكويت 

جراء ما قدم لهم من خدمات وتسـهيالت للتنصـري يف ) مبارك العظيم(يف جزيرة العرب بـ 

وهكذا عرضت بريطانيا عىل عبـد الـرحمن آل سـعود معاونتهـا السـتعادة .  العربجزيرة

 فمولـت ،1898 فقدم لهم بسبب كرب سنه ولـده عبـد العزيـز سـنة ،ملك أجداده يف نجد

 ثم ونتيجة ما القاه من الصعوبات تبنـى عبـد 1901بريطانيا حملته األوىل عىل نجد سنة 

ومتكـن مبسـاعدة . عـاود الكـرة يف السـنة التاليـةالعزيز فكـرة إحيـاء الـدعوة الوهابيـة و

بريطانيا التي أمدته باملال والخرباء والضباط اإلنجليز وبسـبب زعمـه حمـل رايـة الـدعوة 

حملـة الـدعوة الوهابيـة ) اإلخـوان(الوهابية حصل عبد العزيز عـىل مسـاعدة جامعـات 

 عميـق تخلـت وبعـد تفكـري. الذين ساعدوه فتمكن  مـن دخـول نجـد واالسـتيالء عليهـا

يف الحجاز لصالحه لتضع كامل بالد نجد والحجاز ومعظـم جزيـرة ) األرشاف(بريطانيا عن 

العرب تحت سلطة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي أعلنتـه بريطانيـا سـلطانا 

وأبرم التاج الربيطـاين مـع ). الدولة السعودية الثالثة( لتقوم 1935عىل نجد والحجاز سنة 

يز اتفاقية تبعية يلتزم فيها بـان ال يخـرج عـن مشـورتهم وأوامـرهم وأن ال يـربم عبد العز

معاهدة وال اتفاقا إال بإذنهم مقابل كفالة التاج الربيطاين لعرشه مدة حياته وألبنائه وراثيا 

ثم أمدت بريطانيا عبد العزيز ليحارب اإلخوان وساعدته بالطائرات فقىض عىل . من بعده
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 ليخلوا له الجو ويدخل من تبقى مـن حملـة الـدعوة ،الشهرية) السبيلة(بقيتهم يف معركة

 .الوهابية تحت عباءة سلطانه وملكه

وبعد أن سيطرت بريطانيا عىل فلسطني تعاونت بشكل كثيف مع الوكالة اليهوديـة 

وضـخت يف فلسـطني مئـات آالف اليهـود الـذين . للهجرة التي أقامتها الحركـة الصـهيونية

ن مختلف الدول األوربيـة ومل يكـن عـدد اليهـود األصـليني يف فلسـطني شحنتهم السفن م

وشـعر املسـلمون بـالخطر الـداهم وقامـت .  نسمة عندما احتلتها بريطانيا15000يجاوز 

 الذي قـدم مـن السـاحل السـوري الـلـهالثورة التي قادها الشيخ عز الدين القسام رحمه 

 فاستنجدت ،املعارك بني املسلمني واليهودواشتعلت . 1936إلحياء الجهاد يف فلسطني سنة 

فأرسل ابنه ووزير خارجيته فيصل من أجل . بريطانيا بعبد العزيز آل سعود إلخامد الثورة

ـة ـالن الهدـن ـورة وإـع ـف الـث ـطينيني بوـق ـاع الفلـس ـالوثوق . إقـن ـا ـب ـل زعامئـه ـاقنع فيـص ـف

 التي وقفـت يف وهكذا أجهضت الثورة الرئيسية. عىل حد زعمه) صديقتنا بريطانيا(بوعود

ثم تتابعت جهود مختلـف الـدول األوربيـة يف . وجه حمالت التهجري والتهويد يف فلسطني

 1947دعم وكالة الهجرة اليهودية وإمداد اليهود باملال والسالح حتى وصل عددهم سـنة 

ومتت مرسحية دخول الجيـوش العربيـة وهزميتهـا يف فلسـطني سـنة .  ألف نسمة650إىل 

هود ميالد دولة إرسائيل لتسارع الجمعية العامة لألمـم املتحـدة ومبباركـة  فأعلن الي1947

 .من دول أوروبا وأمريكا وروسيا لالعرتاف بها

ـدس  ـان الرسـطـاين اليـهـودي يف أـق ـة الكـي وهـكـذا زرـعـت الحـمـالت الـصـليبية الثانـي

مقدسات املسلمني واحتل اليهود نصف مدينة القدس بعد أن استولت بريطانيا الصـليبية 

 .عىل بالد نجد والحجاز بصورة غري مبارشة عرب صك امللك الورايث يف عبد العزيز وأبنائه

 ...إذن

لقد سقط العامل العريب واإلسالمي برمتـه تحـت اإلحـتالل الغـريب الـذي مل 

فقد صاح الجرنال اللنبي وهـو يركـز علـم بريطانيـا ذي . يخف هويته الصليبية

 اآلن انتهـت الحـروب :(يـت املقـدس قـائالالصليبني عىل قمة جبل الزيتون يف ب
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وكـذلك ذهـب الجـرنال غـورو الفـرنيس إىل رضيـح صـالح الـدين ورضب قـربه . )الصليبية

ورصح موسوليني حـاكم . )ها قد عدنا يا صالح الدين:(بالسيف وكرس قطعة منه وقال له

ان سـلوك وهكـذا كـ.. إيطاليا االستعامرية بأنه يحمل أمجاد الرومان إىل جنـوب املتوسـط

 .باقي الدول األوربية حيث ذهبت

واستمرت هذه الحمالت يف احتاللها املبارش العلني طيلة ما سمي مبرحلة اإلسـتعامر 

 والحركـات التحرريـة إىل إجبـار الـدول املسـتعمرة ،إىل أن أدت الثورات الجهادية. القديم

فتكها بكافة بـالد العـامل لتتابع الحمالت . عىل تغيري أسلوبها إىل مرحلة اإلستعامر الحديث

فبدأ إعالن استقالل الـدول العربيـة واإلسـالمية منـذ مطلـع . اإلسالمي بشكل أذىك وأدهى

سـنة !!) اسـتقاللها( التـي أعلـن ،األربعينات وكان آخرها دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة

رش إال بعضـها أما املاملك اإلسالمية التي احتلها الروس فلم ينفك عن اإلحتالل املبـا. 1973

 .1990عند تفكك االتحاد السوفييتي سنة 

وأدى قيام روسيا وأمريكا كـدولتني . وكام أسلفت فإن استقالل تلك البالد كان شكليا

عظميني إىل أن ترث كل منهام القيام مبهام اإلستعامر الحـديث يف معظـم تلـك الـدول ومل 

 . وهناكيبق لفرنسا وبريطانيا إال بعض الفتات االستعامري هنا

وقد سجل التاريخ الحديث أن الثورات الجهادية التي قارعـت االسـتعامر وواجهـت 

 ومل تـرتك االسـتعامر ،الحمالت الصليبية الثانية قد اشتعلت يف كافـة بـالد العـامل اإلسـالمي

فقـد أجـربت ثـورات .  فكانت الثورات ما تلبث أن تهدأ لتنـدلع مـن جديـد.ينعم بالهدوء

ثم جلـت عـن الهنـد وباكسـتان بعـد ، عىل الرحيل مبكرا عن أفغانستانالعلامء بريطانيا 

وكذلك أجربتها ثورات العراق ومرص والسودان وعدن عىل الرحيل ، احتالل دام قرابة قرنني

 وكذلك خرجت فرنسا من الجزائر وتونس واملغرب وسوريا بعد خسائر ،بعد خسائر كبرية

 .وهلم جرا... بيا وكذلك أسبانيا من املغرب وبنفس الطريقة خرجت إيطاليا من لي.فادحة
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والدارس ملسار الحمالت الصـليبية الثانيـة يجـد بعـض النقـاط الهامـة يف اإلخـتالف 

 : ومن أهم ذلك،وتطوير الصليبيني  ألساليبهم بني الحملتني األوىل والثانية

أن الحمالت الصليبية األوىل كانت ذات بعـد دينـي أساسـا ممتـزج ببعـد اقتصـادي 

يف حـني كانـت الحمـالت الثانيـة ذات بعـد دينـي صـليبي واقتصـادي اسـتعامري . ثـانوي

وكـذلك ذات بعـد حضـاري يقصـد إىل نرش ثقافـة . وسيايس من أجل الرصاع عـىل النفـوذ

 .َاملستعمر ونظمه العلامنية يف البالد املستعمرة

بـيـت  يف ،أن الحـمـالت الـصـليبية األوىل ترـكـزت ـعـىل ـسـواحل املرشق والـشـام فـقـط

يف حني استهدفت الحمالت الصليبية الثانية كامل . املقدس وأكنافه وسواحل سوريا ولبنان

 . وتركزت يف الرشق االوسط ويف دعم إرسائيل يف بيت املقدس،بالد العامل العريب واإلسالمي

 يف حني استهدفت الحمـالت ،أن الحمالت الصليبية األوىل استهدفت األرض باحتاللها

ل األرض واإلنسان املسلم الذي قصدته باملسخ والتغيري يف كافة أبعاد مكوناته الثانية احتال

 .الحضارية

وهي أن الحمالت األوىل متت يف حالة جهالة تامـة مـن قبـل ; وهذه أهم املالحظات

املستعمرين الصليبيني باألرض اإلسـالمية وسـكانها وكامـل مكونـاتهم الحضـارية والدينيـة 

 الحمـالت الثانيـة بنـاء عـىل معرفـة تفصـيلية ودراسـات متعمقـة يف حني متت. والثقافية

مكنتهم من الدخول عىل بصرية توغلوا فيها وفق خرائط واضحة املعامل لألرض والشـعوب 

وهـذه نقطـة تحتـاج الوقفـة . و تركيبتها النفسـية والعرقيـة والدينيـة وكامـل مواصـفاتها

 :   التالية

 يف قيادة املجتمعات العربية واإلسالمية؟؟فامذا كان من شأن املرجعيات الثالثة 
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 :حالة املرجعيات اإلسالمية خالل الحمالت الصليبية الثانية

 :عىل صعيد املرجعيات السياسية

منذ نهايات القرن الثـامن ( كانت قد سقطت متاما بسقوط الخالفة العثامنية عمليا 

قل إن مل يـزد سـوءا يف الغالـب وكان حال القيادة السياسية ال ي) م1924( ثم رسميا )عرش

و باإلمكـان القـول أن . عن أحـوال أمـراء املرشق املتنـازعني أيـام غـزو الصـليبيني و التتـار

 .املسلمني كانوا بال مرجعية سياسية عمليا

 : عىل صعيد املرجعية الدينية

، ومتثلت يف تلك املرحلة بأمئـة املـذاهب الفقهيـة.  فقد كانت املرجعية ما تزال حية

وبـرزت يف هـذه املرحلـة . مراكز اإلشعاع الديني ككربيات املساجد يف كل بالد املسـلمنيو

حيث كانت الصوفية قـد ازدهـرت . الطرق الصوفية كمرجعية دينية يف أكرث بالد املسلمني

 . خالل املرحلة العثامنية وما سبقها

 :عىل صعيد املرجعية االجتامعية

ال متامسكا يف معظم العـامل العـريب واإلسـالمي فقد كان النظام القبيل العشائري ماز

 .وكان متداخال جدا مع املرجعية الدينية مام وفر القاعدة الشعبية لوقود الثورة

مثـل ثـورة اإلمـام . وهكذا عمت الثورات عىل اإلسـتعامر العـامل اإلسـالمي بأكملـه

 األوزبـك شامل يف القفقاس عىل الروس والتي استمرت زهاء أربعني سنة وكذلك ثـورات

فتحول املسـلمون يف جهـادهم ، وغريهم يف وسط آسيا والتي أخمدها الروس بكل قسوة

 ومـا زالـت الثـورات تنـدلع ضـد الـروس طـوال .إىل الحفاظ عىل دينهم وقوميـاتهم رسا

 وأمئـة املـذهب )علـامء الديوبنـد(وكذلك قامت ثورات ضـد اإلنجليـز قادهـا . تاريخهم

ه القارة الهندية وبـالد السـند وأفغانسـتان التـي انتهـت الحنفي والطرق الصوفية يف شب

 وكذلك واجه اإلنجليز ثورات العراق والثورة املهدية يف السـودان واالنتفاضـات .بجالئهم

كـام واجهـت . وكذلك ثورة علامء اليمن عىل اإلنجليـز. التي قادها علامء األزهر يف مرص

 ة كثـرية يف املغـرب وسـوريا وبعـض فرنسا ثورة ضارية يف الجزائر وكـذلك اعـامل مقاومـ
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البالد اإلفريقية كام قام عبـد الكـريم الخطـايب بجهـاد اإلسـبان وتحـالف جيـوش أوربـا يف 

الريف املغريب وهزم يف معركة أنوال الشهرية جيوش خمس دول أوربية مجتمعة أرس فيها 

الجهـاد ضـد وكـذلك قـاد عمـر املختـار و السنوسـيني . آالف الجنود وأكرث من مئة جـرنال

 .وكذلك كان األمر يف مختلف بلدان العامل اإلسالمي. ..إيطاليا يف ليبيا ألكرث من أربعني سنة

 متكنت املرجعيتان الدينية و االجتامعية من ،وهكذا ورغم غياب املرجعية السياسية

وإطالق املقاومة عرب حروب العصـابات الجهاديـة وأنـواع املقاومـة املدنيـة ، مل شمل األمة

ـاح الـسـيايسو ـار .العـصـيان وأـعـامل التـظـاهر والكـف ـة املـطـاف إىل إجـب ـام أدى يف نهاـي  ـم

ولكن بعد أن متكن االسـتعامر مـن . املستعمرين عىل الرحيل وإعطاء تلك البالد استقاللها

وهو ما عرف .وضع أسس املرحلة التالية من الحملة الصليبية الثانية بأسلوب ماكر خبيث

 .باسم االستعامر الحديث

 وكانت معادلة القوى يف رصاع املسلمني مع الحمالت الصليبية الثانية خالل مرحلـة 

االستعامر العسكري إىل االستقالل بعد أن  دخل اليهود فيهـا بشـكل أسـايس منـذ الحـرب 

 :العاملية األوىل فصارت املعادلة عىل الشكل التايل

 اإلسالم انترصت أمة ←أمة اإلسالم   × أمة اليهود + أمة الصليب 

ومرة أخرى ميكننـا القـول هنـا أن املقاومـة واملواجهـة مل تكـن مـن فعـل عصـابات 

محدودة وال تنظيامت رسية وال نخب عقدية فقط وإمنا شملت أمة االسـالم يف كـل قطـر 

فلام كانت قضية الرصاع قضـية أمـة يف مواجهـة . حيث التفت حول زعامء الجهاد والثورة

 .ورحل االستعامرأمم تأهلت األمة  لالنتصار 

وهنا ينتقل الحـديث إىل مرحلـة االسـتعامر الحـديث مـا بـني الحملتـني الصـليبيتني 

الثانية والثالثة والتي تناولتها يف املحارضات السابقة التي غطت هذا البحث تحت عنـوان 

 ثم أجد اآلن أنها مرحلة مستقلة مهـدت للحمـالت ،املرحلة الثانية من الحمالت الصليبية

 .ة ولذلك سأتناولها هنا بعنوان مستقل هو ما ييلالثالث
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  وقيام االستعامر الحديث) الشكيل(مرحلة االستقالل السيايس: 

 وقيـام ،خالل املرحلة املمتدة ما بني حصول االستقالل يف الـبالد العربيـة واإلسـالمية

 الـدول أي منذ األربعينات إىل السبعينات بحسب استقالل) 1990(النظام العاملي الجديد 

تحولت . وإىل سقوط االتحاد السوفيتي وتفرد أمريكا بإدارة العامل وقيادة الروم املعارصين

الدول األوربية وروسيا وأمريكا اللتان دخلتا عىل خط االستعامر تحولت إىل مرحلة عرفت 

. والذي مل تنفك منه بـالد العـرب واملسـلمني إىل يومنـا هـذا. مبصطلح اإلستعامر الحديث

رثت أمريكا وإدارتها الصهيونية مهمة قيادة الحمالت الصليبية الثالثة كـام سـنبني حيث و

 .الـلـهالحقا إنشاء 

فاستكامال ملا كان املستعمرون األوربيون قد قرروه من الغـزو ، أما عن هذه املرحلة

مل يـضـيع املـسـتعمرون الوـقـت . الفـكـري للمـسـلمني ـمـن أـجـل إحـكـام الـسـيطرة عـلـيهم

. جربهم السابقة وما أسسوه من مشاريع التبشري واالسـترشاف واالسـتعامرواستفادوا من ت

 فافتتحـت املـدارس .فقد قدمت مع جحافل االحتالل األوىل وسائل الغزو الفكري والثقايف

والصـحف ، التبشريية والجامعات الغربية وأنشئت املطابع واألندية االجتامعيـة والثقافيـة

ر التغريـب والعلامنيـة وأنشـأ األحـزاب الوطنيـة عـىل  ونرش االسـتعامر أفكـا،ودور النرش

وشـجع االسـتعامر عـرب النشـاطات األدبيـة والفكريـة . أساسها ليؤهلها ملرحلـة االسـتقالل

 كام فتح البـاب عـىل مرصاعيـه لخـروج الشـباب املثقـف إىل ،والثقافية عمليات التغريب

ليعـودوا محملـني بأفكـاره . ِالدول املستعمرة من أجل إكامل دراساتهم الجامعيـة والعليـا

وثقافته وقد بهرتهم حضارته وملئت قلوبهم وعقولهم ومل يبق لهم من النسبة إىل أمـتهم 

وقـد أسـفرت هـذه الجهـود عـرب مرحلـة اإلسـتعامر التـي !! إال لون البرشة ولغة اللسـان 

لقـارة وجاوزت القرن يف بالد أخرى كام يف الجزائر وشبه ا، استغرقت عقودا يف بعض البالد

.  بل أكرث من ذلك يف منـاطق أخـرى كوسـط وأطـراف آسـيا وبعـض بـالد أفريقيـا،الهندية

وأمثرت هذه الجهود االستعامرية بالغة الذكاء عن نتائج غاية يف األهمية كونت مقومـات 

 :ومن تلك النتائج. االستعامر الحديث ومهدت للحمالت الصليبية الثالثة
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اسية يف بالدنا وأهلهـا لتحـل محلـه و تسـهر عـىل أنشأ املستعمر عىل عينه نخبا سي

 فتحقق له املكاسـب وال يتحمـل خسـائر املواجهـة ،حراسة مصالحه وتقوم بأعبائه بأبنائنا

 .ألن هذه النخبة الوطنية تبدو أمام شعوبها راعية االستقالل. مع املقاومة

ارث امللـك إختار اإلستعامر بحسب أحوال كل بلد شكل السلطة؛ إما أرسا حاكمة تتو

وإما أحزابـا سياسـية تتـدوال . كام يف بالد جزيرة العرب واألردن واملغرب بكفالته وإرشافه

يف حـني . السلطة عرب حياة نيابية مرسحية كام يف الهند وباكستان وبعـض الـدول العربيـة

. كام مرص وسـوريا والعـراق،اختار طريقة االنقالبات والدكتاتوريات العسكرية لبالد أخرى

لتتوىل تلك السلطات الحكم مـن .  أوجد نوعا من الدكتاتوريات املدنية يف صنف ثالثكام

 .بعد رحيله فيام عرف مبرحلة اإلستقالل

أرشف املستعمر عرب تسـليط الضـوء  اإلعالمـي واملرسحيـات السياسـية والعسـكرية 

ها صـانعة أحيانا عىل صناعة هذه النخب التي قرر االعتامد عليها لتبدو أمام شعوبها وكأن

ومـتـت رسـقـة الجـهـود الجهادـيـة الـتـي ـقـام بـهـا العـلـامء واملرجعـيـات الدينـيـة . اإلـسـتقالل

وهكـذا سـارت . والشعوب التي جاهدت تحت شعار اإلسالم من أجـل تحقيـق االسـتقالل

املظاهرات املصفقة من قطعان البرش التي مسخها االسـتعامر مـع الوقـت لتحمـل أفكـار 

إىل تيـارات الفكـر السـيايس الغـريب مـن اشـرتاكية ودميقراطيـة القومية والوطنية وتنتمي 

ّ وهكـذا أعلـن اإلسـتقالل الشـكيل يف بالدنـا وطبلـت .وشيوعية ولربالية رأساملية وسـواها
ّالشعوب وزمرت لألصنام املصطنعة التي حملت عىل عاتقها مهمة استمرار املرحلة الثانية 

 .  ر الحديث عىل بالدنا بشكل كاملمن الحمالت الصليبية الثانية وسيطر االستعام

ربط املستعمر هذه األنظمة التي صممها ورسم حدود بالدها وشـكل بنيتهـا 

به عرب أساليب عديدة من أهمها إقامة القواعد العسـكرية لجيوشـه يف أكـرث تلـك 

 البالد بحيث يستطيع نرشها وإعـادة السـيطرة متـى شـاء ومـن أجـل اسـتخدامها 

 باملعاـهـدات !) املـسـتقلة( واـلـبالد األنظـمـة ـكـام رـبـط تـلـك .يف رصاعاـتـه الدولـيـة
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السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية واألمنية بطريقة تضمن له تبعيتهـا أكـرث مـن 

 .فرتة االستعامر العسكري

ـة الـكـربى ـه ـمـن االتفاقـيـات ،أـقـام املـسـتعمر ـعـرب رشكاـتـه االحتكارـي  وـمـا قـيـدنا ـب

 ما شـكل عمليـا ،حت اإلرشاف  القرسي مبؤسسات النقد الدويلاإلقتصادية وما وضعنا به ت

إخطبوطا أمسك بكافة مقدرات بالدنا وضمن له نهب ثرواتنـا والسـيام النفطيـة والغازيـة 

و أنشا مع عمالئه ورشكائه من أبنـاء وطننـا الـذين تكونـوا مـن رجـال . والرثوات املعدنية

قتصـادي بامتصـاص دمـاء شـعوبنا وقـوت وبهـذا قـام اإلسـتعامر اال. السلطة وكبار التجار

ليحصل عىل ما جاء من أجله بجيوشه الجرارة ولكـن دومنـا خسـائر وال عسـاكر يف . أبنائنا

 .هذه املرحلة

فتعرضت بـالد العـامل اإلسـالمي لحمـالت . نرش املستعمر مؤسسات التنصري وحامها

ن تشكيك بعض املسـلمني كثيفة من التنصري مل تثمر يف قلب العامل اإلسالمي والعريب إال ع

بدينهم وإضعاف ارتباطهم به ولكنها نجحت يف أطراف العامل اإلسـالمي كأواسـط إفريقيـا 

وجنوب رشق آسيا كالفلبني وإندونيسيا وبنغالدش وبورما حيث تنرص عرشات املاليني مـن 

 !.املسلمني

سـالمية عىل استبعاد الرشيعـة اإل! عمل اإلستعامر الحديث عرب نوابه األشاوس هؤالء

وقام أبناؤنا الذين تخرجـوا مـن كليـات الحقـوق .  يف بالد املسلمنيالـلـهوالحكم مبا أنزال 

 بوضع دساتري وترشيعات و قوانني مبنية عىل أصول القـانون ،والقانون يف جامعات الغرب

الـذين اغتصـبوا ) ّاملرشعـون(وقـام هـؤالء . الغريب والحضارة الرومانية ودسـاتريها الوثنيـة

بسن القـوانني وصـياغة الدسـاتري التـي اسـتمدت مـن القـانون )  األلوهية والترشيعحق(

 .الفرنيس والربيطاين وصارت أساس بنية السلطات والهيكل السيايس يف بالد املسلمني

عمل املسـتعمر نتيجـة دراسـة متعمقـة لشـعوبنا ومكوناتهـا الدينيـة واالجتامعيـة 

الثالثة التي تحدثنا عنها والتي تولـت هزميتـه والحضارية عموما عىل تحطيم  املرجعيات 

 :يف الحملتني الصليبيتني األوىل والثانية
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 :فأما املرجعية السياسية

 ثـم تـوىل .فقد أسـقطت الخالفـة ثـم تـوىل املسـتعمر بنفسـه املرجعيـة السياسـية 

تسليمها إىل من نصـبهم مـن امللـوك والرؤسـاء واألمـراء والسـالطني ليتبعـوه يف كـل يشء 

ويبنـون أفكـارهم وأحـزابهم ، ويقيمون نظامهم السيايس عىل أصـوله، حكمون بقوانينهفي

وهكـذا دمـرت املرجعيـة . ويرتبطون به بكل أوارص الوالء واملـودة، عىل أفكاره املستوردة

 . م1924السياسية للمسلمني وغابت نهائيا منذ سقوط الخالفة حتى بشكلها الرمزي 

 :وأما املرجعية الدينية

ركز املستعمر حربه عىل املسـاجد والعلـامء والهيئـات الدينيـة املسـتقلة عنـد  فقد 

فاسـتامل .. . وجمعيات علـامء اإلسـالم ومؤسسـاتهم املختلفـة،الحكومات كاألزهر يف مرص

. نواـبـه ـعـرب ـسـيف املـعـز وذهـبـه كـثـريا ـمـن أقـطـاب الوـسـط اـلـديني ورجاالـتـه وعلامـئـه

ر عىل املؤسسات الدينية ودمجتهـا يف وزارة واستحوذت حكومات اإلستقالل بعد اإلستعام

 .. سميت وزارة األوقاف أو الشؤون الدينية أو ما شابهه

وأنشأت أكرث الحكومـات مرجعيـات دينيـة منافقـة تعمـل بـأمر السـلطان وتصـدر 

الفتاوى املفضـلة بحسـب اإلرادات  امللكيـة والرئاسـية كـام حصـل إلدارة األزهـر يف مرص 

يئة كبار العلامء واألمر باملعروف والقضاء األعىل  والدعوة واإلرشاد والزيتونة يف تونس وه

 .يف السعودية وقس عليها ما جرى يف سواها

الدولة إىل تشويه كل مـن أىب مـن العلـامء املخلصـني  وعمدت أجهزة اإلعالم وسياسات

 ماديـا فقطعت أرزاقهم وحـارصتهم وأمئة املساجد املستقلني والعلامء وطالب العلوم الرشعية

كام يسمونه ويروجون يف اإلعالم إىل ) املتحرض(ومع الوقت حولتهم يف نظر املجتمع ، ومعنويا

وهكذا راقبت الحكومات املسـاجد ... .منوذج مضحك من التخلف والنفعية والبعد عن الواقع

 وفرضت خطب الجمعة واستوعبت بشكل أو بآخر هذه املرجعية الدينية التـي كانـت املـالذ 
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ونجحت هذه الخطة االستعامرية بشـكل متفـاوت بحسـب بـالد  املسـلمني . ري لألمةاألخ

فقـد كـان نجاحهـا بـاهرا يف العـامل  الـعـريب والسـيام الشـام ومرص وشـامل أفريقيـا وـبـالد 

ومحـدودا ،  حني كان أقل من ذلك يف بعض البالد.وكان تاما كامال كام يف تركيا يف. الجزيرة

تـم تـدمري أو . .ولكـن بـاإلجامل... ستان وما شابهها من الظروفكام يف أفغانستان و الباك

شل املرجعية الدينية الكالسيكية التي حفظت للمسلمني املحرك الوجداين للمقاومـة عـرب 

 . التاريخ

ومن اإلنصاف أن نقول ونذكر أنه رغم الدور البارز الذي لعبته املرجعيـات الدينيـة 

منـذ املرحلـة العثامنيـة تسـري نحـو التخلـف وتعرتيهـا يف مقارعة اإلحتالل إال أنها كانت و

األمراض و العلل عىل صعيد انتشار البدع والطرق الصوفية الغالية واملتحللة والداعيـة إىل 

كام أصاب املرجعية الدينية عموما البعد عن املنهج العلمـي الرشعـي والتخلـف  . الخنوع

ستعمر والحكومات عزلها وتفكيكهـا مـع مام سهل عىل امل. يف مجاالت اإلبداع  و االجتهاد

بل استطاع املستعمر أيام االستعامر أن يستميل كثريا منها إىل صفه ويكون طبقـة . الوقت

من علامء االستعامر تضاهي طبقة علامء السلطان وتجاوزهـا يف االثـر والرضر عـىل األمـة 

 ألصـولها الصـحيحة وبدا أن هذه املرجعية الدينية ذاتها بحاجة إىل ثـورة تجديـد تعيـدها

 .ونضارتها وجدارتها التاريخية

 :أما عىل صعيد املرجعية االجتامعية

فقد تم تفكيكها مع قيام الدول الحديثة واملدن الكـربى وهجـرة العـامل والطـالب  

 مـام أدى لتحلـل ،واملوظفني من األرياف إىل املدن بسبب طبيعة املجتمع املـدين املعـارص

لعشائرية وتهلهلت وعجزت عن أن تكون رابطة عصـبية متكـن القبائل وضعفت الروابط ا

 وقـد تفـاوت .زعامءها ورؤوسها من لعب دور مركز ثقل يف األحداث والتغريات السياسية

ففي حني ما تزال القبلية مسيطرة قوية يف بعـض البلـدان مثـل . هذا التحلل من بلد آلخر

تفككت هـذه الـروابط بشـكل . .أفغانستان واليمن وبعض أطراف جزيرة العرب وإفريقيا

وغاب أثر هذه املرجعية متاما وزال يف معظـم بـاقي الـدول نتيجـة التحـوالت ، شبه كامل

 .االجتامعية واالقتصادية املعارصة
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فمن الذي واجه مصائب هذه املرحلة املاكرة من الحمالت الصـليبية الثانيـة بـإدارة 

ياكل األساسية ملرجعيـات األمـة وانهيـار نوابها من الحكام املرتدين؟ السيام بعد تحطم اله

 ! مقومات الصمود واملقاومة فيها؟

مبناوأة اإلستعامر يف أهدافه . لقد قامت بعض األحزاب املعارضة ألنظمة الحكم هذه

ولكن معظم تلك األحزاب قامت أيضا عىل نفـس األفكـار الوافـدة . السياسية واالقتصادية

العريب واإلسالمي اإليديولوجيات القومية اليسـارية أو وتبنى معظمها يف العامل . من الغرب

وألن هذه املعارضـات هـي أيضـا صـنائع إسـتعامرية مـن الناحيـة .. الليربالية الدميقراطية

 أو يعطيها فرصة اسـتالم ، أمكن للمستعمر أن يستعملها ويوظفها أو يقيض عليها،الفكرية

م جديد مـن تلـك األحـزاب العلامنيـة السلطة لالنقالب عىل الحكم القائم واستبداله بحك

ـكـام حـصـل يف سلـسـلة االنقالـبـات العـسـكرية يف ـسـوريا ومرص و . واملعارـضـات السياـسـية

 ويف كثري من البالد اإلفريقية أو يف جنـوب رشق ،الباكستان والجزائر والعراق واليمن وليبيا

.  بعـض الـبالدوفسح االستعامر املجـال ليشء مـن التبـادل الـدميقراطي للسـلطة يف.. آسيا

 ولكن الحال العام ومقومـات ،فحلت أحزاب املعارضات محل أحزاب الحكومات بالتداول

يف حني حافظ اإلستعامر الحديث عىل قبضته . االرتباط باالستعامر مل تختلف يف يشء يذكر

باالستغالل االقتصـادي وامتصـاص الـرثوات وعـىل سـيطرته عـىل مركـز اإلشـعاع الصـليبي 

 ،يب عرب حكومات بالية حفظ لها شكلها الخارجي وحكم كل يشء من خاللهاوالفكري الغر

 .ومل يسمح ألي شكل من أشكال التداول الحقيقي للدميقراطية التي طبقت يف بالده

لقد شهد العامل العريب واإلسالمي خـالل مرحلـة الخمسـينيات والسـتينيات والسـبعينيات 

،  حيـث وصـل للسـلطة يف العديـد مـن البلـدان،تـهتنامي املد القومي واليساري إىل أقىص حاال

فأدخل البالد حيث وصل يف حالة مـن التبعيـة لالتحـاد السـوفييتي مـع يشء مـن املوازنـة مـع 

املصالح واالرتباطات مع الغرب كام حصل يف مرص والجزائر وسوريا واليمن الجنـويب والصـومال 

 ني حاـلـة انعكـسـت ـعـىل بالدـنـا وـشـهدت مرحـلـة الـحـرب الـبـاردة والرصاع ـبـني القطـبـ. وغريـهـا
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باالضطراب السيايس  نتيجة تبعية األحزاب القومية والوطنية واليسارية وكـذلك الليرباليـة 
بحـسـب رصاع تـلـك البـيـادق ـعـىل الـسـلطة والنـفـوذ . بحـسـب تبعيتـهـا ـلـلرشق أو للـغـرب

جـل والعاملة للجهات الخارجية التي متـدها بالـدعم املـادي أو املعنـوي والسـيايس مـن أ
 .الوصول لسلطة

وهكذا عانت الشعوب اإلسالمية من كافة تلك الخيـارات التـي سـمح لهـا الرشق أو 
يف حـني حكمـت جميعهـا بـأمر مـن أسـيادها عـىل التوجهـات . الغرب الصليبي بالتنافس

اإلسالمية باإلقصاء ومنعتها من أن تشكل مرجعية دينية تنهض باألمة إىل مستوى مواجهة 
 ...ا شامال يف كل منحي الحياةاالنهيار الذي غد

وخالل هذه الفـرتة متـددت إرسائيـل لتلـتهم بـاقي فلسـطني والشـطر املتبقـي مـن 
القدس بل ولتحتل أجزاء من الدول العربية املجاورة تزيـد مسـاحتها عـىل سـتة أضـعاف 

 حيـث .)1967 يونيـو حزيـران 5(مساحة فلسطني عرب حروب مرسحية كان أهمها نكسة 
 بعدها واقعـا مريـرا يسـتنزف مقـدرات األمـة وميـرغ كربياءهـا ويرهـق أصبحت إرسائيل

 .واقعها السيايس ويوفر لفراعنتها مادة املزايدات عىل شعوبها
 تعاىل قد قىض بحفظ دينه وكتابه وببقـاء طائفـة ظـاهرة عـىل الحـق يف الـلـهوألن 

 نشـأ ، عىل ذلكهذه األمة تقاتل عىل هذا الدين ال يرضها من خذلها وال من خالفها وهم
 بذور الصحوة اإلسالمية والنهضة املباركة ،يف هذه األمة ومنذ األيام األوىل لسقوط الخالفة

ولكنها تسعى لهدف واحد هو . يف هذه األمة عىل شكل مدارس متنوعة املناهج واملشارب
 وسأترك التفصيل يف ظاهرة الصحوة للفصـلني. إعادة األمة إىل دينها ورشيعتها وحكم ربها

ولكن أكتفي هنـا بـذكر معادلـة املواجهـة وأطـراف الرصاع يف تلـك الفـرتة بـني . القادمني
 .الصليبيني وقوى املقاومة يف هذه األمة

 فكان أبرزها مـا قـام ، فقد انترشت ظاهرت الصحوة اإلسالمية بأشكال شتى
عىل شكل أحزاب سياسية دخلت املعـرتك السـيايس سـعيا إىل السـلطة مـن أجـل 

وقام بعضها عىل شكل مدارس فكرية عقدية أو شكل جمعيـات . لرشيعةتطبيق ا
ـم  ـل لحـك ـع يك يتأـه ـرد واملجتـم ـدف إىل إـصـالح الـف ـات إـصـالحية تـه  أو جامـع
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 يف حني قامت يف أماكن أخرى عىل شـكل أمئـة وخطبـاء شـعبيني وعلـامء عامـة ،الرشيعة

سلحة مـع الحكومـات ووصلت يف بعض األحيان لتأخذ شكل املواجهات امل.. ودعاة إصالح

 وانعكـس الرصاع ، وكان لهذه الظاهرة إنتاجها األديب وكتابهـا ومفكروهـا ورموزهـا.املرتدة

الحضاري عىل كثري من رشائح املجتمع بالرغبة بالتدين وانترشت مظاهر الحجاب واللحى 

واـنـترش الكـتـاب اإلـسـالمي وبـعـض الـعـادات واألـعـراف الدينـيـة الـتـي ـبـدأت تـغـزو كاـفـة 

 .عات العربية واإلسالميةاملجتم

 ودق ،وأحس الغرب الصليبي والرشق امللحد الداعم ألنظمة الحكم املختلفة بالخطر

 ،ناقوسه وأوعز للحكومات بدء حمالت املواجهـة والتصـفية لهـذه البـذرة الحيـة الناشـئة

وهكذا تحول الصـدام ... لقطع جذورها قبل أن يسمق جذعها وتورق أغصانها وتويت أكلها

ألمة من كونه مع اإلستعامر مبارشة ليصبح صداما بني أفراد وجامعـات الصـحوة وبـني يف ا

الحكومات املرتدة االستعامر واتخذ هذا الصدام أشكاال عديدة من القمع والسجون وحـل 

ووصل يف بعـض األحيـان إىل مواجهـات مسـلحة ... .األحزاب وإغالق الصحف والجمعيات

 . عنيفة

ن ـبـدايات االـسـتقالل وإىل قـيـام النـظـام الـعـاملي الجدـيـد  وـخـالل الـفـرتة املمـتـدة ـمـ

كانت بالد العامل اإلسالمي جميعها تقريبا .وانطالق الحمالت الصليبية الثالثة بزعامة أمريكا

ميدانا مختلف السخونة والغليان لهذا الرصاع الـذي صـارت معادلتـه بعـد دخـول طـرف 

 :جديد فيها عىل الشكل التايل

   هزمـت ←الصـحوة اإلسـالمية ×  )  حكـام(طائفـة+  اليهـود أمة+ أمة الصليب 

 .الصحوة

غريت طبيـعـة ـقـوى الرصاع ،واملالـحـظ ـعـىل ـهـذه املعادـلـة أـمـور يف غاـيـة األهمـيـة

 :ونتيجته عام حصل يف الحملتني الصليبيتني األوىل والثانية ومن ذلك

ارة ودعام مـن وراء اختفاء دور الصليبيني واليهود يف املواجهة املعلنة ليصبح إد: أوال

 .الستار وتصدرت طائفة الردة بقيادة الحكام  من أوليائهم ملهمة املواجهة



688 
 

وأخـذ الرصاع ، خروج األمة وشعوبها من املواجهة لعدم ظهور العدو الحقيقـي: ثانيا

 .شكال من أشكال الفتنة واالقتتال بني الحاكم وبعض طبقات املحكومني

ذه القـوى الجبـارة عـىل عـاتق الصـحوة اإلسـالمية وقوع مهمة املواجهة مع ه: ثالثا

التي مل تكن تشكل إىل قوى جزئية تعد بالعرشات أو املئات أو اآلالف عىل أحسن األحوال 

 . بحسب كل بلد  مام أدى إىل سحقها أو إخراجها عن مسارها وإفشالها يف تحقيق أهدافها

ؤسسة الدينية الرسمية وكتيبة برز الدور الهام يف هذه املرحلة من الرصاع للم:  رابعا

علامء السلطان لتؤكد وتساعد عىل خروج األمة من املعركة وانحصارها يف الفئات القليلـة 

حيث قامت هذه املؤسسة بإصباغ صفة الرشعية والشهادة باإلسالم . للظاهرين عىل الحق

تـايل أكـدت وبال) أولياء أمـور رشعيـني(واإلميان عىل الحكام املرتدين وأضفت عليهم لقب 

القناعة لدى العامة بأن الخروج عليهم حـرام وأن مـواجهتهم فتنـة وأن عالقـتهم بـالغرب 

. وما يربمون من املعاهدات االسـتعامرية هـي ضـمن صـالحياتهم بصـفتهم أمئـة رشعيـون

 .وهذا ما باركه الغرب وسعى إىل تحقيقه

ية مبختلـف وهكذا تصاعدت وترية الصـدام بـني تلـك الحكومـات والصـحوة اإلسـالم

ولكـن الـذي حصـل يف . مدارسها والسيام املدرسة الجهادية املسلحة منذ أواسط الستينات

 إال وقد دحر نـواب اإلسـتعامر وطالئـع الصـليبيني 1990نهاية هذا الرصاع أنه مل يأيت عام 

من حكامنا املرتدين قوى الصحوة مبساعدة أسيادهم املستعمرين وبدعم اسرتاتيجي مـن 

 حيث استطاعوا دحر مختلف مـدارس ،دينية املنافقة وآالتهم اإلعالمية الرهيبةأجهزتهم ال

الصحوة اإلسالمية وإيصالها إىل الفشل عمليا ومنعها من تحقيق أهدافها وحرشها يف عنق 

يف حني وقفت رشائح األمة من هذه املعركة املصريية موقف املتفـرج بكـل . زجاجة األزمة

 . ألوان االضطهاد وتعيش نكد العيشبالدة تتجرع القهر وتتقلب يف
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ومن املفيد جدا أن نعرض لخالصة الربنامج االستعامري يف الغزو الفكري منذ بدايـة 

وإىل قيام الحمالت الصليبية الثالثة األخـرية بقيـادة ،الحمالت الصليبية الثانية بقيادة أوربا

 .أمريكا

 ـني الـصـليبيتني الث ـني الحملـت ـة مـسـار املأـسـاة وأـسـبابها ـب ـة والثالـث - م 1798(انـي

 .)م1990

تغريا بدأ بطيئا ثـم أخـذ ، لقد شهدت املنطقة اإلسالمية خالل القرون الثالثة املاضية

وأصـبح ، يشتد تدرجيا حتى إذا بدأ النصف األول من القرن العرشيـن بلـغ التغيـري قمتـه

 الجـارف  حتى أصبح الناظر ألول وهلة يحسب أن هذا السيل.سبيل التقليد للغرب عارما

وأن محاولـة التصـدي لـه هـو رضب مـن العبـث الضـائع أو ، ال ميكن الوقـوف يف وجهـه

 : وكانت معركة التغيري عىل ثالثة أطوار.االنتحار الواضح

 .اللقاء بني الغرب والرشق يف ميدان القتال: الطور األول

 .ناملعركة بني الغرب والرشق يف ميدان الفكر و الثقافة والدي: الطور الثاين

 .املعركة بني أبناء الرشق أنفسهم يف ميادين الفكر والدين و السياسة: الطور الثالث

 : أما الطور األول- ) 1(

ثـم انتهـت بهزميتـه نهائيـا ، فكان للغرب صوالت وجوالت إبـان الحـروب الصـليبية

 .وخروجه مهزوما مدحورا

 : أما الطور الثاين- ) 2(

، كثرية إلماتة املسلمني موتا بطيئـاواستعمل وسائل ، فقد اتبع الغرب أساليب عديدة

وكان هدفه يف هذا الطور غسل أدمغة املسلمني من إسالمهم وإخراجهم بهدوء مـن ديـن 

 .دون إثارة ضجة وال صخب،  إىل دين الطاغوتالـلـه

وسـلمت ، وتولت األجهزة الغربية تربية طبقة بديلة لهم يف جميع املجاالت 

 ني ـعـن أجـهـزة التوجـيـه والبـنـاء وأـصـبحت وأبـعـدت الـصـادق، مقالـيـد األـمـور لـهـم
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 بأيـدي الطبقـة املنسـلخة – الصحافة والراديو ومن ثم التلفزيون –دوائر التعليم واإلعالم 

 .)الصليبي امللحد(  املعلنة لوالئها للغرب )املسلم(عن الرشق   

 : – املسترشق اإلنجليزي –وميكن أن تتخلص مهمة هذه الفرتة بكلمة جب 

لقـد كـان ،  هو السبيل الوحيد لفرنجة الـبالد اإلسـالمية وتغريبهـا–تعليم  ال–هذا (

وحينئـذ ، الرتكيز قويا إلنشاء الطبقة التي تأخذ نهائيا بوجهة نظر ال سلطان للـدين عليهـا

 ).ميكن الجالء عن أرضها وتسليمها زمام السلطة فيها ألنها امتداد لفكر املحتل

 : –رئيس اللجنة التعليمية يف الهند ) لورد ميكايل(وكذلك متثلها كلمة 

يجب أن ننيشء جامعة تكون ترجامنا بيننا وبني املاليني من رعيتنا وسـتكون هـذه (

 ).الجامعة هندية اللون والدم إنجليزية الذوق والرأي واللغة والتفكري

 ):م1936( املعتمد الربيطاين عن كلية فيكتوريا سنة –) اللورد ليد(وهي نفس كلمة 

ى تسنى للجمهور بأن يعرف هذه الكلية يتنبه اآلباء أن تعلـيم أوالدهـم فيهـا ومت (

ينمي فيهم من الشعور اإلنجليزي مـا يكـون كافيـا لجعلهـم صـلة للتفـاهم بـني الرشقـي 

 ).والغريب

 : أما الطور الثالث– ) 3(

، ومجـيء األنظمـة املحلـيـة، كـام يحلـو لهـم أن يسـموه) طـور اإلسـتقالل الـوطني(

وفرضـت الحضـارة الغربيـة ، فقد كان هذا الطور أشـد األطـوار تـأثريا، ذاتوالعسكرية بال

وهذه األنظمة التـي جـاءت ، بالقوة العسكرية التي تسمى بالوطنية والتقدمية والشعبية

وتحـت هـذا ، والتـي قـدمت إىل األمـة بأهـازيج شـعبية حامسـية، بضجة الزفاف الوطني

 الحـاكمني بنصـب املشـانق وسـحق –  املسـتغربني–الضجيج والصخب قام أبنـاء الـوطن 

 .و إبادة العلامء واملخلصني، املبادىء و اجتثاث القيم
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 – مـن العـذاب واالضـطهاد –ولقد لقـي الصـادقون مـن أبنـاء جلـدتهم الحـاكمني 

 :ويكفي أن نرضب أمثلة لهذا، أضعاف أضعاف ما رأوه أيام اإلنجليز والفرنسيني

 . خان يف أفغانستانهالـلـما لقيه الباتان عىل يد أمان 

 .ما لقيه األكراد عىل يد مصطفى كام أتاتورك يف تركيا

 .ما عاناه اإلخوان املسلمون عىل يد عبد النارص وزبانيته يف مرص

وما يواجهه الصادقون عىل أيدي األنظمة العسكرية املنبثـة يف أرجـاء العـامل العـريب 

لحق وأهلـه ينسـجون عـىل منـوال واإلسالمي فهي نسق واحد و منوذج واحد يف محاربة ا

 .سابقيهم  ويسريون عىل نهجهم

وإن صورة القسوة والوحشية التي عامل بهـا الغـرب أبنـاء املسـلمني لتبـدو هزيلـة 

 ).اإلنجليز السمر(صغرية بجانب الصورة التي عاملهم بها الحكام املحليون 

 :خطوط التغيري

 : ثالثة متوازنةهذا وقد سار التغيري يف العامل اإلسالمي يف خطوط

 .خط اإلفساد األخالقي: الخط األول -1

 .خط محاربة مصادر الترشيع اإلسالمي ومتييع النصوص: الخط الثاين -2

 .خط التمزيق األمة اإلسالمية: الخط الثالث -3

 :اإلفساد الخلقي: أما الخط األول

 ):م1934( يف مؤمتر القدس سنة – رئيس املبرشين –فيتخلص يف كلمة زومير 

وال صلة لـه بـاألخالق التـي تقـوم عليهـا ، الـلـهنريد أن نخرج جيال ال صلة له ب (... 

 ).األمم

وعـمـل اإلتـحـادات النـسـائية واملرسح ، فـكـان الرتكـيـز ـعـىل اـملـرأة وإخراجـهـا

 ونرش ، واملعاـهـد الرياـضـية للبـنـات، والغـنـاء والتمثـيـل ومعاـهـد الفـنـون الجميـلـة
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 حتى أصبحت املرأة كام .ودكاكني التجميل، والصورة العارية، ءبح ودور األزياالعري واملسا

إن املـرأة املسـلمة املتعلمـة هـي أبعـد  (:  العامل العريب اليـوم–يف كتابه ) موروبريجر(قال 

أفراد املجتمع عن تعاليم الدين وأقدر أفراد املجتمع عـىل جـر املجتمـع كلـه بعيـدا عـن 

 ).الدين

أول :(سـالم  بوضـوح يف مرص إبتـداءا مـن منـرية ثابـتوقد بدأت ثورة املرأة عىل اإل

 وكانت صديقة لسعد زغلول وتستطيع أن )الفتاة الثائرة( والتي يسمونها )صحفية مرصية

 .تتدخل يف توجيه دفة الحكم

وأحـرقن ، مبظـاهرة نسـائية) 1919(ثم جاءت هدى شعراوي وقامت يف ثـورة سـنة 

زوجة سـعد زغلـول أول زوجـة زعـيم ) زغلولصفية ( وكانت .الحجاب يف الشوارع العامة

تظهر سافرة يف املحافـل العامـة وسـمت نفسـها عـىل الطريقـة اإلنجليزيـة باسـم زوجهـا 

 .)أم املرصيني(وأطلقت عىل نفسها لقب 

لقد شاركت : (ولقد كان زوجها سعد زغلول زعيام من زعامء الحركة النسائية ويقول

 ).املرأة الجديدة( كتابه صديقي قاسم أمني يف أفكاره التي ضمنها

) الهـالل(ومجـالت ) فتـاة الرشق(وصدرت الصحف تدافع عـن حقـوق املـرأة منهـا 

 ).املصور( و)املقتطف(و

 ولـذا فقـد .بالتعليم املختلط  وفرضه عـىل الجامعـة املرصيـة) لطفي السيد(ونادى 

 .ريهموغ. .يده  طه حسني وسمري القلامويثم أ، بهذا الفعل)  هدى شعراوي(أشادت 

ونظـام ، َّصدر قرار حرم تعدد الزوجات وقىض عـىل الحجـاب) 1929(ويف تركيا سنة 

 .وقانون الطالق وخرجت املرأة يف مدن تركيا باللباس العاري، الحريم

وهكـذا يف بـاقي .. أصدر الحبيب بورقيبة قرارات مشابهة يف تونس) 1965(ويف سنة 

 .البالد
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 :)مصادر الترشيع اإلسالمي ومتييع نصوصهاالتشكيك يف ( :أما الخط الثاين

 : فقد متثل يف الهجوم عىل

واعتبار ، والتشكيك باملدين وسلخ القرآن عن الوحي،  ومتيز القرآن امليك:القرآن نفسه

 .الوحي انفعاال نفسيا وحاالت عصبية

وكان أول من جاهر من ذراري املسلمني بإنكار ربانية القرآن ورفـع عقرتـه بجحـود 

 الـذي اتبـع فيـه مصـدر )الشعر الجاهيل(يف كتابه )  طه حسني(ر اإللهي للقرآن هواملصد

 .التشكيك الذي ورثه عن ديكارت

وقد كان الرتكيز يف عدائها لتحطيمهـا كمصـدر أسـايس لرشح القـرآن : السنة املرشفة

 .وبيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه

 :مهاوقد جاء الهجوم عىل السنة من نواح كثرية أه

 . عليه وسلم والنيل منهاالـلـهالتعرض لشخصية الرسول صىل 

:  والتشـكيك فيـهالـلــهالرتكيز عىل صحيح البخاري باعتباره أصح كتاب بعـد كتـاب 

 اإلرسائيليـات يف –وصـالح أبـو بكـر  ()– أضواء عىل السنة املحمديـة –أبو ريا (وقد كتب 

 ).ي فليس كل ما فيه صحيحراجعوا البخار(وكتبت مجلة العريب ) –البخاري 

 عليـه الـلـه صىل الـلـهالرتكيز عىل النيل من شخصية أيب هريرة كأكرث روا عن رسول 

 والطعن بشخصية السيدة عائشة كمصـدر غنـي مـن مصـادر نقـل هـذا .- رواية –وسلم 

 .الدين

 يف ليبيـا لنبـذ السـنة )القذايف(واآلن هناك دعوة عريضة تتبناها بعض األنظمة مثل 

 .هائيان

 :باعتبارها لغة القرآن فنادوا: اللغة العربية

وتوفيق ، وطه حسني،  وقد نادى بهذا سالمه موىس)النحو والرصف(نبذ قواعد اللغة 

 .)ِّسكن تسلم(الحكيم صاحب قاعدة 
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ـمـدير دار الكـتـب : األـملـاين( )ونلهـلـم ـسـبيتا(ابـتـداء ـمـن : العامـيـة ـبـدل الفـصـحى

 – املهندس الزراعـي اإلنجليـزي –) نليكوكس(و،  اإلنجليزيالقايض) ويلمور(ثم ، )املرصية

ثـم كتـب بالعاميـة املرصيـة كـل مـن  يوسـف ، و قاسـم أمـني ،وأخريا جاء سـالمة مـوىس

 .السباعي وإحسان عبد القدوس

 – مرص –ونـادى بهـذا عبـد العزيـز فهمـي : اتخاذ األحـرف الالتينيـة بـدل العربيـة

 .– لبنان –وسعيد عقل 

 .كامل أتاتورك فقد نفذ هذا األمر بالحديد والناروأما مصطفى 

ودي أحـد أهـم لكون الشـعر العمـ{. للشعر املنثور بد الشعر املوزون) الدعاية(  -د

 . }أوعية اللغة العربية

 :التاريخ اإلسالمي

 الـلــهوالرتكيز عىل الشبهات فيـه وتضـخيم مسـاحة اإلخـتالف بـني الصـحابة ريض  

لدولة العباسية هي دولة اإلماء والخمور والغلامن خاصـة يف عهـد والرتكيز عىل أن ا. عنهم

 ثـم تشـويه تـاريخ الدولـة العثامنيـة – كتاب األغاين لألصفهاين –} كام روج لذلك{الرشيد 

 .اإلسالمية واعتباره نوعا من اإلستعامر

 :استبدال الثقافة الغربية بالثقافة اإلسالمية

) 1906(ىص املـؤمتر التبشـريي املنعقـد سـنة  أو– قائـدة العـامل العـريب –ففي مرص 

ولتكن هذه الجامعة ) يهدد الكنيسة بالخطر(بإنشاء جامعة علامنية تناهض األزهر الذي 

واسـتلم رئاسـتها بعـد ) م1908( فقامت الجامعـة املرصيـة .عىل غرار الجامعات الفرنسية

 .فرتة لطفي السيد

 كتابـه ابـات  طـه حسـني يفوقد ظهـرت كتابـات تنـادي بالـذوبان بـالغرب مثـل كت

علينا أن نسري سرية األوروبيـني ونسـلك طـريقهم (: حيث يقول) مستقبل الثقافة يف مرص(

ُمـا يحـب ، حلوها ومرهـا، خريها ورشها، لنكون لهم أندادا ولنكون لهم رشكاء يف الحضارة
ُوما يحمد منها وما يعاب، ُمنها وما يكره ُ.( 
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  مـن خـالل كتابـة رفاعـة الطهطـاوي يف )باشـامحمد عيل (وقد بدأ هذا الخط أيام 

 واشتدت الدعوة إليه أيام الخديوي إسامعيل وظهر خـط )تخليص اإلبريز بتلخيص باريز(

 ووضـع إسـامعيل نظامـا . خليفـة الطهطـاوي)محمـد عـثامن جـالل(إسامعيل يف كتابات 

إلسالم نهائيـا وجاء دنلوب واستلم التوجيه يف وزارة املعارف وأقىص ا) م1872(لألزهر سنة 

عن املدارس وازدرى األزهر وحاول الحط من مكانته فكان حامل شهادة اللغة اإلنجليزيـة 

وأمـا األزهـري ، جنيهـات) 4(جنيه وحامل شهادة اللغة العربيـة يأخـذ ) 12(يأخذ شهريا 

 .قرشا مرصيا) 112(يأخذا 

 :ثم ظهرت مدارس كثرية يف هذا الشأن

وقطـع الصـلة باإلسـالم ومـن أبـرز ) ن يف الغرب نهائيامدرسة الذوبا(املدرسة األوىل 

، لطفـي السـيد وصـهره إسـامعيل مظهـر، سالمه موىس، طه حسني: األسامء يف هذا الشأن

 ...وعبد العزيز فهمي

جـامل الـدين ( ويتزعمهـا )لثقافـة الغربيـةبـني اإلسـالم وا(مدرسة الخلـط والرتقيـع 

 ).األفغاين ومحمد عبده

 :ال دعوات وعلت أصوات بشعارات كبرية منهاوارتفعت يف هذا املج

وإدخـال اإللحـاد والعلامنيـة الغربيـة ،  ومعنـاه متييـع النصـوص اإلسـالمية:التطوير

ومن هذا القانون تطوير األزهر الذي صدر أيـام عبـد النـارص فكـان ، بالثوب املقنع الرباق

 .رضبة قاصمة له

نعها اإلسالم بني الرشق والغرب ومعنى التطوير كذلك بناء قنطرة فوق الهوة التي ص

من أجل الوصول إىل التفاهم والتواصل وبالتايل تؤدي إىل متزيق العامل اإلسالمي كام يقـول 

لعل اآلراء الجديدة وحاجات الحياة ستنجح  أخـريا يف تشـتيت املجتمـع اإلسـالمي (: جب

 ).ومتزيق وحدته

 . كأساس من أسس التطويراإلتصال بالثقافة اليونانية

وقد قامت الحكومات العلامنية يف العامل اإلسالمي بتوفري الحريـة : فع شعار الحريةر

 .الفكرية إذا استعملها الناس ضد الدين
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 ومعنى الدين العاملي إنهـاء اإلسـالم :)كالغريل (:كام نادى به: عاملي الدعوة إىل دين

 .نهائيا وذوبانه يف بوتقة اليهودية العاملية

وأصـبحت ) آصـف عـىل قبطـي اإلسـامعييل(كـام نـادى بـذلك : التقارب بني األديان

 . املؤمتر تعقد من أجل هذا الشأن

واإلسـالم الحـديث كـام قـال فضـل . كاإلسـالم الكالسـييك: الدعوة إىل أنـواع لإلسـالم

نرش (وبه قال أحمد خان مؤسس الكليـة املحمديـة اإلنجليزيـة الرشقيـة ، الرحمن الهندي

 وكذلك تكـرار أسـامء اإلسـالم الهنـدي واإلسـالم )املذاهب الغربيةاإلسالم الحديث املتأثر ب

 .الباكستاين واإلسالم الرتيك

 وذلك ليصبح اإلسالم كاملسيحية متاما ال صلة له )الالدينية() secularism (العلامنية

 . عيل عبد الرازق)اإلسالم وأصول الحكم(بالحياة كام جاء يف كتاب 

باسـم ) التحطيم الكاميل لإلسالم(كام حصل يف برنامج  ،كام يسمونه: اإلصالح الديني

ومعنـى ، وغـريهم مـن املسـترشقني) بـروكلامن(و) سـميث(اإلصالح الديني كـام يسـميه  

 .اإلصالح الديني تغيري نصوص اإلسالم نصوص جديدة ويبقى عليه اسم اإلسالم

وط املعـادي وقد كان اإلستعامر واإلسترشاق والتبشري هـذه األصـابع الثالثـة لألخطبـ

 .لإلسالم تسري جنبا إىل جنب

وقد عقدت الجامعات األمريكية بالذات عدة مؤمترات ملحاربـة اإلسـالم عـىل رأسـها 

 .يف أمريكا)  برنستون(املؤمترات التي عقدت يف جامعة 

 .)الرشق األدىن مجتمعه وثقافته(واسمه ) م1947(مؤمتر جامعة بن ستون سنة 

 )الثقافة اإلسالمية والحياة املعارصة(واسمه ) م1953(مؤمتر جامعة برنستون سنة 

 .برتتيب املسترشقني الغربيني وفشل متاما) م1955(مؤمتر الهور الذي عقد سنة 
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 خط التمزيق لألمة املسلمة: لثالثالخط ا
 :ومن وسائله

 .العربية والكردية والهندية: القومية
 .كالشيوعية: الدعوات العاملية

، و الروتـاري،  وفروعها مثل نوادي الليونز– اليهودية – املاسونيةالدعوات اإلنسانية 
 ).أبناء العهد(، بني برث، شهود يهوه

  :مثل: املنسوبة لإلسالم) الكافرة(الفرق 
 .أهـ.]... الدروز- النصريية– البهائية - البابية –القاديانية 

 خط التحول التاريخي: 
و عمليـة التحـول الـداخيل أي الهزميـة إن أخطر ما تعرضت له األمة اإلسـالمية هـ[ 

وركعـت عـىل أقـدام ، فاسـتخذت أمـام األصـنام، الروحية والنفسية والعقلية أمام أعدائها
حـب الـدنيا ( عليه وسلم بأنـه الـلـه صىل الـلـهوأصابها الوهن الذي عرفه رسول ، الطغاة

ى عليكم األمـم يوشك ـن تداع( :الذي رواه أحمد:ففي الحديث الصحيح). وكراهية املوت
.  بل أنـتم يومئـذ كثـري: من قلة نحن يومئذ؟ قال: قال قائل.كام تداعى األكلة إىل قصعتها

وليقـذفن يف ،  من صدور عدوكم املهابة مـنكمالـلـهز ولينزعن .ولكنكم غثاء كغثاء السيل
 . ) حب الدنيا وكراهية املوت: ؟ قالالـلـه وما الوهن يا رسول :قيل، قلوبكم الوهن

 ؟..غثاءا) خري أمة أخرجت للناس(يف أصبحت فك -

 ؟..وكيف أصبح الخري النافع زبدا و جفاءا -

 ؟..وكيف خلفت األسود قرودا -

 ؟..وكيف ولدت ليوث الغاب  خنازيرا -
 فهـذا هـو .إن أخطر ما ميكن أن تصاب به األمم هـو هزميتهـا يف أعامقهـا

. ان الثقـة بنفسـهاإن أشد رمية أصابت األمة يف مقتلهـا هـي فقـد، الداء القاتل
  .فالشعوب إمنا تنترص يوم أن تتفاعل مببادئها و تحيا بعقائدها وتستعيل بـدينها
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ولن تهزم أمة تلتف عىل عقيدة صحيحة تعيش مـن أجلهـا وتجاهـد إلحيائهـا مهـام كـان 

 وهذا املبـدأ هـو الـذي سـطره رب العـزة يف سـبب ،.. ومهام تألبت عليها القوى،أعداؤها

  :ة إذ يقول سبحانهالنرص والهزمي

 أولام أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىنَّ هذا قْل هو من عند أنُفسكم إن َّ ِ ْ ْ ْ ْ َُّ ُِ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َ ُ َُ َ ُ َُ ُ ْْ َ ََ ْ ْ َْ َ َْ ٌ ُ َ َ

ٌ عَىل كُلِّ يشء قديرالـلـه ِ َ ٍ ْ َ َ    )فالهزميـة تبـدأ داخليـة ثـم تـنعكس عـىل سـاح  .)165:آل عمـران

 سـلوكا ،يبدأ يف أعامق النفس ثـم نـرى آثـاره انـدحارا يف ميـادين الحيـاة والخلل .املعركة

 !؟ فكيف متت عملية التحويل .وأخالقا ومعاملة

 أوربا وحرب الكلمة بدل حرب السيف: 

 ،  آخر أيام األيوبيني وأول أيام املامليـك،)ميالدية1249(يف الحمالت األخرية عىل مرص

وهناك كان لديـه فسـحة مـن . وأودع سجن القلعة ملك فرنسا أسريا )لويس التاسع(وقع 

 وكتب توجيهاته الهامة .التأمل ليضع أسس هامة لتفكري الصليبيني يف كيفية غزو املسلمني

 :تلك والتي كان خالصتها

إن املسلمني ال يهزمون ما دامـت عقسـدتهم قامئـة ويجـب أن تبـدأ الحـرب عـىل ( 

 .)املسلمني بحرب الكلمة

وبـدؤوا يعيـدون التفكـري يف . لنصارى أال سبيل لهـم إىل البقـاءوهكذا أدرك  ملوك ا

 .طريقة غزوا املسلمني والتعامل معهم

فلقـد غـزا ، و كانت حملة نابليون عىل مرص نقطة بارزة يف تحول املعركة وأسـاليبها

 ودخلـت .مدججا بأحدث األسلحة الفرنسية ومدافعها ورشاشـاتها) م1798(نابليون مرص 

، داسـت سـنابكها الحصـري الـذي خـرج عرشات األلـوف مـن علـامء األمـةالخيل األزهـر و

فانتفض األزهر وهب دفاعا عن كرامة هذا الدين وأقض مضجع نابليون وأرق أجفانـه ومل 

يستطع االستقرار رغم العمالء الذين وقفـوا بجانبـه كيعقـوب القبطـي ومـن وقـف معـه 

 نائب نـابليون )كليرب( عىل ) الحلبيسليامن( وأخريا انقض .األروام ونصارى الشام وغريهم

 .الذي خلفه يف مرص وقتله
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إذ أدت إىل ، وكان خـروج الفرنسـيني مـن مرص مـن أبـرز املعـامل يف أوروبـا الحديثـة

 واتجهت إىل نزع هذا الدين .تصميم أوروبا عىل خوض معركة اللسان بدل معركة السنان

 وغريها من الشعارات ملحاولـة ملـأل من أعامق هذه األمة ليغرسوا بدله القومية والعصبية

 .الفراغ

 الذي أقامه مجموعـة مـن املسـترشقني يف )الرشق األدىن وثقافته(فقد جاء يف مؤمتر 

 :جامعة أمريكية جاء يف

أننا يف كل بلد إسالمي دخلناه نبشنا األرض حتى نخرج أثار ما قبل اإلسالم ونحن ال (

 عقيدة ما قبل اإلسالم ولكـن يكفـي تشـتيت نطمع أن يرتد املسلم عن عقيدة اإلسالم إىل

 .)والئه

 :وجاء يف تقرير أحد معاهد اإلرساليات بقلم نبيه أمني فارس 

بينام كان الرشق األدىن مطمحا ألفكار بناء اإلمرباطوريات كان أيضا مطمح جامعـة ( 

أخرى من الناس تنشد أن تنجز عـن طريـق الكلمـة مـا عجـز أجـدادهم الصـليبيون عـن 

 ).ه عن طرق السيفتحقيق

 } يف مرص والشام،ولنرضب مثاال عن ذلك مبا بدأ يف عقر دار إلسالم ن اإلفساد{

  1949-1904 ()وريث نابليون(محمد عيل باشا:( 

وأراد أن يحـول مرص قطعـة ، وجاء محمد عيل باشا ليعمل ما عجز عن عمله نـابليون

ومن بـني الـذين ذهبـوا ،  املبعوثنيوبدأ بإرسال البعثات إىل فرنسا لتغسل أدمغة، من فرنسا

تخليص اإلبريـز يف تلخـيص ( الذي عاد داعية للثقافة الغريب وكتب )رفاعة الطهطاوي(هناك 

 – وهـو طبيـب – واتخـذ محمـد عـيل باشـا رجـال فرنسـيا . ونقـل القـانون الفـرنيس)باريز

ا يف تغريـب  وكـان لهـذا الفـرنيس تـأثريا كبـري)كلوت بك(مستشارا له وكان اسم هذا الرجل 

ويف عـهـد محـمـد ـعـيل أدخـلـت الـقـوانني الفرنـسـية لتـحـل ـتـدريجيا مـحـل الرشيـعـة . مرص

 ومن أعمق اآلثار السيئة . وكان جلساءه الخاصني من السياح والقناصل واملبرشين.اإلسالمية

  – عنـدما خضـعت لـه –التي حلت أيـام محمـد عـيل باشـا أنـه فـتح أبـواب مرص والشـام 
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فقـد كانـت موصـدة دون هـؤالء بسـبب رصامـة الدولـة العثامنيـة ، للمبرشين النصـارى

 .وحزمها يف هذا املوضوع ومنعها للمبرشين

 :وكان نتيجة دخول املبرشين للشام أن أنشأوا جامعتني يف لبنان

الجامعة (الكلية السورية اإلنجيلية التي أنشأها الربوتستانت ثم أصبح اسمها : األوىل

 . بريوت– )األمريكية

 .الجامعة اليسوعية( كلية العزير التي أنشأها الكاثوليك ثم أصبح أسمها :انيةالث

ولقد كانت الجامعة األمريكية نقطة االنطالق لكثري من اآلراء واالتجاهات املنحرفـة 

ومـن هـذه االتجاهـات اإلتجـاه ، التي تركت أثارا عميقة يف عمليـة تحويـل العـامل العـريب

يحل محل عقيدة اإلسالم يف القلوب مللء الفراغ الذي خلفـه القومي الذي كان يراد له أن 

  .اإلسالم بعد أن انحرس يف جميع مناحي الحياة

 :كلية اآلداب/ جامعة بريوت / جاء يف كتاب املجتمع العريب 

إن أول جمعية بدأت تدعو إىل القومية العربية هي جمعية مسيحية أوحى بفكرة (

 وكان أسـتاذا للغـة الفرنسـية . من بلدة ذوق مكايل)الياس حبالني(تأسيسها رجل يسمى 

 فـيهم إبـراهيم اليـازخي ويعقـوب رصوف ،ا يف الجامعـة األمريكيـة لطـالب صـفيدرسه

 ).وشاهني مكاريوس وكان األستاذ معجبا بالثورة الفرنسية

وأصبحت القومية العربية بفضل قادتها ودعاتها ومعظمهم من النصارى دينا جديدا 

 38:هـامش ص، م كام قال عيل نارص الدين يف مقدمة كتبـه قصـة العـربحل محل اإلسال

العروـبـة نفـسـها دـيـن عـنـدنا نـحـن الـقـوميني الـعـرب اـملـؤمنني الـعـريقني ـمـن مـسـلمني (

 ).فالقومية العربية هي نبوة هذا العرص، ألن كان لكل عرص نبوته املقدسة، ومسيحيني

ة ـقـادة األـحـزاب القومـيـة يف وـقـدمت لـنـا الجامـعـة األمريكـيـة ومدارـسـها يف املنطـقـ

أنطون سعادة ومن بعده أسد أشقر ثـم جـورج : فأسس حزب القوميني السوريني: املنطقة

 .عبد املسيح
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ورئس حـزب ، زيك  األرسوزي  النصريي، ميشيل عفلق النرصاين: وأسس حزب البعث

عـة  األسـتاذ يف الجام–جورج حبش بتوجيه من أستاذه قسطنطني زريق : القوميني العرب

 .األمريكية

لقد بذرنا الخـالف بـني (: جاء يف الربوتوكول الخامس من بروتوكوالت حكامء صهيون

 .)كل واحد وغريه يف جميع أغراض األمميني الشخصية والقومية خالل عرشين قرنا

وقد نجحت الدول الغربية يف توجيه محمد عـىل باشـا لتأديـة أكـرب خدمـة للغـرب 

 :ومنها

 .عثامنية اإلسالمية عىل الرشق ومحاربة تركيا يف موطن كثريةزلزلة سلطة الدولة ال .1

 .تنشيط حركة التبشري النرصاين يف املنطقة .2

 .تحويل مرص وسوريا إىل دول متغربة بتفكريها وحياتها .3

 ).الحركة الوهابية(رضب الحركة اإلسالمية التي ظهرت يف الجزيرة العربية  .4

 .نيإدخال القوانني الغربية لتطبيق عىل املسلم .5

 خطـرية وأحـدثت أثـرا كبـريا يف حيـاة )الخمسـة املتقدمـة(وكل القضايا التي فعلها 

 أي القـوانني الفرنسـية )ديـن نـابليون(املسلمني خاصة فيام يتعلق بإدخال الدين الجديد 

 )الدين الفـرنيس والـدين اإلسـالمي(وخلطها بالقانون اإللهي فأنشأ دينا جديد خليطا من 

 وأمـا أسـتاذه الكبـري فهـو . هو رفاعة الطهطـاويالـلـه تبديل  دين وكان ساعده األمين يف

 وأمـا بالنسـبة لرضب الحركـة . الذي وجه الحياة املرصية يف أكرث مناحيهـا)كلوت(الدكتور 

 ابنه إبـراهيم باشـا سـنة يف الجزيرة العربية فأرسل محمد عيل) دعوة التوحيد(والوهابية 

فـدخل إبـراهيم باشـا ) م1817 ()هــ233(يف سـنة إىل جزيـرة و) م1815سنة ) (هـ1231(

 . الوهابيةدعوةوقىض عىل ال. عاصمة الدعوة) الدرعية(

وقبل أن نطوي صفحة محمد عيل باشا ال بد من وقفة عند رفاعة الطهطـاوي الـذي 

 .كان له اكرب األثر يف عملية التحويل
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بـاريس مـن  يف )أحـد أعضـاء بعثـات محمـد عـىل إىل بـاريس(لقد أقام الطهطاوي 

 الـذي كتبـه أثنـاء )تخليص اإلبريـز يف تلخـيص بـاريز(فرجع وكتب كتابه )  1826-1831(

وقد قـام يف ،  وأبدى إعجابه الشديد بفرنسا.)جومار(إقامته يف فرنسا وعرضه عىل أستاذه 

تخليص اإلبريز برتجمة الدستور الفرنيس وبتمجيد الثورة الفرنسية التي حطمت الكنيسـة 

 . ركام من مخلفات التاريخوأحالتها إىل

سـاد والتغريـب ويف زمن الخديوي إسـامعيل كـان الطهطـاوي عضـده األميـن يف اإلف

املرشـد األمـني (و ) منهاج األلباب املرصية يف مناهج اآلداب العرصيـة(وكتب زمنه كتابيه 

 وهو يبدي اهتاممـا ظـاهرا بالتـاريخ الفرعـوين ويسـمى رمسـيس الثـاين   )للبنات و البنني

 وال .)فخر الدولة املرصية يف األزمان الجاهليـة ومصـباح تاريخهـا( ):فرعون سيدنا موىس(

ينقيض عجب املسلم وهو يرى الطهطاوي يعرض نظام الرشكات واملصاريف الربويـة دون 

األناقـة والفتـوة والرياضـة ويعجـب ( ويرى أن الرقص الفرنيس نـوع مـن الشـلبنة .تعليق

وتعلـيم الفتيـات دون قيـود وال التـزام ،  اخـتالط الجنسـنيباملرح ويشجع الطهطاوي عىل

أخـوة (بحدود رشعية ومنع تعدد الزوجات وتحديد الطالق وأصـبح يـردد شـعارا جديـدا 

 .هذا الشعار الذي أصبح دينا لدعاة القومية والعنرصية فيام بعد).الوطن

م املسالك أقو(الذي ألف كتاب ) خري الدين التونيس(والطهطاوي شأنه شأن معارصه 

 هام أول رسل الحضارة الغربية يف بالدنـا اللـذين عمـال كطالئـع )يف معرفة أحوال املاملك

 .لهدم رصح اإلسالم العظيم يف نفوس أبنائه

 صالون األمرية نازيل فاضل: 

 وكان مصـطفى وليـا – أخ إسامعيل باشا –كانت نازيل ابنة مصطفى فاضل 

يا ثم إىل أوروبا وهناك تربت ابنته نـازيل للعهد ثم أقصاه إسامعيل فسافر إىل ترك

وأتقنت عدة لغات وتزوجت أحد وزراء تـونس ثـم عـادت إىل مرص لتعمـل بهـا 

 ففتحـت صـالونها ملتقـى هـواة .من التخريب ما عجـزت عنـه الـدوائر الغربيـة

 ألن الصالون أصبح يحظى ، السلطة ومحط أنظار الذين يحلمون بالعلو يف األرض
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  وكان الرواد الـدامئون لهـذا الصـالون ممـن - املعتمد الربيطاين يف مرص-  )كرومر(برعاية 

 .يتطلعون إىل االنتفاع بجاه األمرية ومبالها

 :من بني هؤالء الذي يعتربون علية مجلسها

 وتـوىل رئاسـة – دون جاه وال علـم وال مـال –الذي جاء من الشارع :  سعد زغلول-

 )صفية ابنة مصطفى فهمـي(ثني مل يتزوج ثم تزوج مكتبها وبقي حتى سن السادسة والثال

والغريب أن هذا الزواج من ابنة رئيس ، رئيس وزراء اإلحتالل الربيطاين لبضعة عرشة عاما

 فيام بعد تحمل اسم )صفية( وأصبحت .الوزراء التي ال تتجاوز الخامسة عرشة من عمرها

 .)بأم املصرييني( وتكنى )صفية زغلول(

 ولقـد جامل الدين األفغاين وتلميذه الشيخ محمـد عبـده الشيخ :ومن رواد الصالون

اطلعت عىل رسالة بني الشـيخني عـن األمـرية مـام يـدمي القلـب عـن حالـة قـادة الفكـر 

 .يف ذلك الوقت!! اإلسالمي

 : ومن رواد الصالون كذلك

، )دار كـور( الذي رد مرة عـىل أحـد الفرنسـيني بقاسم أمني ثم جيء . لطفي الخويل

 فقـام أمـني ورد عليـه وبـني أن اإلسـالم .نال هذا الفرنيس من مكانة املرأة يف اإلسـالموقد 

 وبسـبب هـذه .أعطى املرأة مكانتها الالئقة وحفظ وظيفتها األساسية واحتشامها بلباسـها

املقالة أوغر سعد زغلول ومحمد عبده صدر األمرية نازيل عىل قاسم أمني ألن كالمـه ينـال 

 ثـم اقرتحـوا حـال لرضـا األمـرية عليـه بـأن .نها تدعو إىل العري والتهتكمن مقام األمرية أل

اشـرتك يف كتابتـه  الـذي )تحرير املرأة(بكتاب ) م1900(يكتب كتابا عن املرأة فخرج سنة 

 وقبل سنوات اكتشف  هذا الرس فقد أعلن حفيد محمد عبده . محمد عبدهقاسم أمني و

ن القيم واملبـادئ  تحريرها م:معنى تحرير املرأة و)تحرير املرأة(أن جده هو كاتب كتاب 

 .والحياء والخلق

 :وبقيت بريطانيا ترعى هذا الصالون ورواده  حتى أوصلوهم إىل سدة الحكم



704 
 

وأصبح سـعد زغلـول وزيـرا للمعـارف ، فقد أصبح محمد عبده مفتيا للديار املرصية

امعـة املرصيـة وفـرض  رئيسـا للج)أسـتاذ الجيـل(ثم رئيسا للوزراء وأضحى لطفي السـيد 

 .االختالط بني الجنسني يف الجامعة

 لتكريس آراء كرومر )بالجريدة( هذا هوا الذي سخر صحيفته املسامة :ولطفي سيد

 .والدعوة إىل الفرعونية وصياغة شخصية مرصية ذات طابع مميز، والدفاع عنها

عـريب وقد كان صنائع صـالون نـازيل فاضـل يتبنـون هـذا بفصـل مرص عـن العـامل ال

 .اإلسالمي

إنهـا وحـدة بـني (:فمثال سعد زغلول أجاب عن سـؤال حـول الوحـدة العربيـة قـائال

 .)أصفار

إن الـدين واللغـة ال يصـلحان أساسـا ( :وسار يف هذا الخـط طـه حسـني الـذي قـال

وقـد نرش هـذا الحـديث ، )وإن املرصي فرعـوين قبـل أن يكـون عربيـا، للوحدة السياسية

 .ألنه كان يسري يف نفس الخط) م1928 ()املجلة جديدة(  يف صحيفته)سالمة موىس(

 .)لو وقف اإلسالم بيني وبني فرعونيتي لنبذت إسالمي(وقال طه حسني 

حيـث  فرضـته الـدبابات ، مات زغلول ليأيت النحاس رئيسا للوفد) م1927( ويف سنة 

 . رئيسا للوزراء رغم أنف امللك فؤاد1942 فرباير سنة 4الربيطانية يف 

ولقد كان لصفية وهـدى أثـر كبـري  . وهدى الشعراوي)أم املرصيني(صفية زغلول   -

 أما صـفية فكانـت تـدير عجلـة الفسـاد مـن فـوق سـدة .يف إفساد فطرة املرصية الطيبة

 وهـي كـام ذكرنـا ابنـة مصـطفى فهمـي رئـيس ،كم بسبب كون زوجها رئيسا للـوزراءالح

 .الوزراء من قبل

ان باشا الذي وقف بجانب اإلنجليـز ضـد أما هدى شعراوي فهي ابنة سلط

الثورة العرابية وقد استلم مـن اإلنجليـز مبلغـا ضـخام لقـاء عاملتـه ثـم أصـابه 

  يف )عـيل شـعراوي(الرسطان وقبل أن ميوت زوج ابنتـه مـن رجـل ثـري اسـمه 
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 وكـان عـيل شـعراوي مـن عمـالء )هـدى شـعراوي(الخمسينات من عمره فأصبح اسـمها 

وعىل سلم البـاخرة نزعـت ، ت هدى إىل أوربا و لدى عودتها من رحلتهاُوقد أخذاإلنجليز 

، انتهـى عرص الظـالم إىل األبـد:   ووضـعته تحـت قـدميها وقالـت)منديل الـرأس(خامرها 

 ).جمعية السيدات املرصيات(وشكلت 

 كرومر حاكم مرص الربيطاين والقس دنلوب: 

 إىل 1882 االحـتالل سـنة أما كرومر فهـو املعتمـد الربيطـاين الـذي يـدير مرص منـذ

أعلن كرومر منذ مجيئه إىل مرص أنه سيهدم القرآن والكعبـة (وقال الدكتور النشار ، 1906

 .)1( )واألرسة اإلسالمية واألزهر

ركز كرومر يف هجومه عىل الدولة العثامنية وحمل عىل اإلسالم من خالل تركيا التـي 

وحـط مـن قيمـة ،  بفكرة مرص للمرصيـنيونادى، وحارب العربية، و نرش اإلنجليزية،متثله

 :وكان يقول، األزهر ورجاله رقى طبقة  املتفرنجني

سوف يجد محبو الوطنية أحسن أمل لهم يف ترقـي أتبـاع محمـد عبـده للحصـول " 

 )2( "عىل مرص مستقلة بالتدرج

وادعى أن اإلسـالم منـاف للحضـارة ) New Egyptمرص الحديثة (ألف كرومر كتاب 

وهـو ينـايف العمـران ويبـيح الطـالق ويحـرم الربـا !!  الحقد عىل مخـالفيهم ويعلم أتباعه

 .والخمر

كان لطفي السيد أحد الذين حملوا لواء الـدفاع عـن كرومـر وسياسـته يف صـحيفته 

 .وصحيفة املقطم، )الجريدة(

                                                 
منـذ القـرن التاسـع ) حرب الكلمـة( الحظ قوله وتفاصيل ما سيأيت من برامج األوربيني يف ما أسموه )1(

الحاكم األمـرييك ) برمير(مع برنامج , ) 1882(الحاكم الربيطاين ملرص منذ ) كرومر(وقارن برنامج . عرش
) تطـوير املجتمعـات(و ) حـرب األفكـار(لــ ) رايـس(و ) رامسـفيلد(واسرتاتيجية ). 2003(اق منذ للعر

لتكتشف أن ما يجري اآلن هو مجرد فصل الحـق ! العربية واإلسالمية دينيا وثقافيا وسياسيا واجتامعيا 
والـبطش ومل يختلف إال الغباء يف التطبيـق األمـرييك الـذي يقـوم عـىل الحمـق والجهـل ..لفصل سابق

 !وهمجية الكاوبوي الذي حرم ثقافة األوربيني ومكرهم 
 !! مستقلة بالتدرج ) عراق( اآلن )2(
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 :أما دوجالس دنلوب

  فلقد شجع كرومـر املـبرشين يف مرص والسـودان إال.فهو أحد سيئات كرومر الكربى

أنه عندما رأى طريقتهم الساذجة يف التعرض للنـاس يف الشـوارع خيش أن يـؤدي عملهـم 

فرفع ،  فحد من نشاطهم.هذا إىل يقظة الناس ومن ثم تتفجر ثورة وطنية بحمية إسالمية

املـبرشون تقرـيـر إىل الحكوـمـة الربيطانـيـة فأرـسـلت بريطانيـا عتاـبـا إىل كروـمـر ـفـرد ـعـىل 

وأحرض دنلـوب سـنة ، طريـق راهـب واحـد أضـعاف عملكـماملبرشين بأين سـأعمل عـن 

سـكرتريا ) 1897(وهو راهب تخـرج مـن كليـة الهـوت بريطانيـة وعينـه كرومـر ) 1889(

وقـد كـان دنلـوب هـو الـوزير ، عني مستشارا لـوزارة املعـارف) 1906( ثم سنة .للمعارف

 .الفعيل

 :ر سيده ويرفع شعا1)عقل بريطاين وأيدي مرصية(وكان ينفذ سياسة كرومر 

متى توارى القرآن ومكة من بالد العـرب ميكننـا حينئـذ أن نـرى العـريب يتـدرج يف (

 2).سبيل الحضارة

وشجع اإلنجليزية وأصبح تـدريس العلـوم ، وقد حارب دنلوب اللغة العربية واألزهر

والرياضيات والكيمياء والجغرافيا باإلنجليزية وحارب التعليم العايل بحجة أن املرصيـني ال 

صلحون للتعليم العايل وحارب الكتب اإلسالمية أو التي  فيها عاطفة إسالمية مثـل كتـب ي

 .عيل مبارك و عبد العزيز جاويش

أنه رسم املناهج التي أصبحت مثال يحتذى للدول العربيـة ، وأخطر ما عمله دنلوب

  :وقسم التعليم إىل قسمني

 . وجعله خاصا باألزهر ومعاهده:ديني -

                                                 
إىل ....وأيدي عراقيـة وأردنيـة وسـعودية وباكسـتانية ومرصيـة).. عقل أمرييك يهودي بريطاين( اآلن (1)

 !!آخر قافلة السوائم 
هيـة مـن منـاهج  اآلن تطالب أمريكا بحذف ما تسميه آيـات وسـور الجهـاد والتحـريض عـىل الكرا)2(

يحرض عىل التسـامح بـني الـذئاب ) !!فرقان الحق(وتروج ملصحف مخترص تريد نرشه أسموه . التعليم
 !وتدخل الحكومات األمئة يف دورات تأهيلية لتجنب التطرف ! والنعاج 
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 أهل العلـم –ومنع من توظيف خريجي األزهر ، فيه كل كلمة دينيةحارب :  ومدين

هكـذا ،  قرشا مرصيـا يف الشـهر112 وإذا احتاج إىل بعضهم كان يدفع للواحد –الحقيقي 

 أواخـر القـرن التاسـع الـعرش وأوائـل القـرن – رائدة العامل العـريب –كانت الحال يف مرص 

 .العرشين

جليز فمعتمدهم هـو الحـاكم الفعـيل للبلـد وأمـا  يرجع األمر إىل اإلن:ففي السياسة

 .الخديوي فال ميلك من أمره شيئا

 .خريات مرص تصب يف جيوب اإلنجليز: ويف االقتصاد

 .مقىص عن توجيه دفة الحياة: واألزهر

والصـحف ،  اإلذاعة مديرها لطفـي السـيد وأمثالـه كـام أنـه مـدير الجامعـة:اإلعالم

ما ، الهالل، واملقتطف، واملقطم، مها يب النصارى كاألهرام واملجالت معظ.اليومية والدورية

 .بيد دنلوب: ووزارة املعارف واملناهج، ينوف عىل عرشين منها بأيدي النصارى

ثـم جـاء طـه حسـني ليواصـل الـدور مـن خـالل كتبـه . بيد لطفي السيد :والجامعة

 .ته لينكر ربانية القرآن وأطلق كلم)األدب الجاهيل( و )الشعر الجاهيل(

ـراهيم ( ـن إـب ـدثنا ـع ـرآن أن يـح ـامعيل وللـق ـراهيم وإـس ـن إـب ـدثنا ـع ـوراة أن تـح للـت

ثم املعارف قال ،  ثم استلم الجامعة)وإسامعيل ولكنا ال نرى هذين مصدرا تاريخيا موثوقا

 ."انتهى عهد دنلوب وابتدأ عهد طه حسني " بعضهم 

 وهو مؤمتر بال ويف أواخر القرن التاسع عرش حصل أخطر حدث يف العرص الحديث 

  . الذي عقده هرتزل يف سويرا)م1897(

   1897/مؤمتر بال يف سويرسا/ : 

يكاد كثري من مفرسي التاريخ يجمعون أن مؤمتر بال يعتـرب أخطـر حـادث 

 إذ دأبـت بعـده ، وهو نقطة التحول بالنسبة للعامل اإلسالمي، يف العرص الحديث
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م األحابيل والشباك التي تصطاد بها املسـلمني اليهودية العاملية عىل تنظيم الخطط وإحكا

 .للوصول إىل أرض امليعاد

حرض ) 1894(ويف سـنة ) 1860( وأما هرتزل فهو صحفي يهودي منساوي ولـد سـنة 

 الـذي يحمـل الجنسـية الفرنسـية حيـث اتهـم هـذا )دريفوس(محاكمة الضابط اليهودي 

نة عرش سنوات مـع تجريـده مـن الضابط بالتعامل مع أملانيا وحكمت عليه بجرمية الخيا

 إذ ظن أن دريفوس حكـم ظلـام .ولقد أثرت املحاكمة يف نفس هرتزل، مناصبه العسكرية

 وصـمم أن –ُ من شاء أن ينصف يف هـذا املجتمـع فلينـترص –بسبب دينه اليهودي وقال 

أصـدر ) م1895(وبعـد هـذا الحـدث بسـنة أي سـنة ، يعمل من أجل إنشاء وطن لليهـود

مـن رومـا إىل (ره مـوىس هـيس  وهو شـبيه بالكتـاب الـذي أصـد)لة اليهوديةالدو(كتابه 

 ).القدس

استطاع أن يجمع املنظامت الصهيونية يف مؤمتر صـهيوين عـاملي يف ) 1897(ويف سنة 

وأعلن هرتزل يف نهاية املؤمتر أن الدولة اليهودية قامت وحدد لـذلك زمنـا ال يتعـدى ، بال

 .خمسني سنة

 التي تعترب أخطر الوثـائق يف )بروتوكوالت حكامء صهيون(ؤمتر وانبثقت عن هذا امل

 .ومعظم التدمري الذي حل بالبرشية يف القرن العرشين كانت بسببها، العرص الحديث

 :من نصوص من الربتوكوالت

 نحـن الـذين رتبنـا نجـاح .ال تحسبوا أن ترصيحاتنا كلامت جوفاء( الربتوكوالت الثاين

 وسنبقى ننرش آراءهـم ملـا ، وإن ماركس و نيتشة منا، ويد منا وإن فر– من قبل –دارون 

 وقـد ،يعني فكر األمم غري اليهودية) الفكر األممي ().لها من أثر هدام عىل الفكر األممي

 :إىل طبيعة اليهود هذه فقال تعاىلأشار القرآن 

َذلك بأنهم قالوا ليس علينا يف اْألميني سـِبيٌل (  َ َِّ ْ ِّْ ُ ِ َ َ ُ ََ َ َ ْ ُ َّ َ ِ ِ َ ويُقولـون عـَىل َ َ ُ َ ْ الكـذب وهـم الـلــهَ ُ َ َ ِ َ ْ

َيعلمون ُ َ ْ  .)75: آل عمران() َ



709 
 

 . إذا أسأنا إىل األمم األخرى غري اليهودية– اليهود – ليس من حرج وال إثم علينا 

 وسنسـتمر .سننرش بني الشـعوب أدبـا قـذرا مريضـا يهـدم األرسة(: الربتوكول الثالث

 . األخالق يف كل مكان فتسهل سيطرتنا– لتنهار –مل يجب أن نع، بالرتويج لهذا األدب

إن فرويد منا وسيظل يعرض العالقات الجنسية يف ضوء الشمس ليك ال يبقى يف نظر 

الشباب يشء مقدس ويصبح همه ارواء غريزته الجنسـية وعندئـذ تنهـار األخـالق يف كـل 

 ).مكان ونستويل عىل العامل وهو مخدر

 مـن أذهـان املسـيحيني ونضـع بـدلها أرقامـا الـلــهكـرة سننزع ف(: الربتوكول الرابع

 ).حسابية ورضورات مادية

 : التي قالها بتبجح وصلف)أوسكار ليفي( وخالصة الربتوكوالت تتخلص يف كلمة 

  ).نحن اليهود سادة العامل ومفسدوه ومحركو الفنت فيه وجالدوه(

 يخططـون ضـدها وكانت طريقة اكتشاف الربتوكوالت أن روسـيا علمـت أن اليهـود

فأرسلت القتحـام مقـر حكـامء صـهيون وبالفعـل وبخطـة محكمـة أوقـدوا النـريان حـول 

العامرة فهرب اليهود مـن العـامرة فاقتحموهـا وأخرجـوا مـا اسـتطاعوا أن يخرجـوه مـن 

بتحليلـهـا وتوـقـع نيـلـوس ـسـقوط ) نيـلـوس( وـقـام اـلـدكتور .األوراق ـثـم أحرضتـهـا روـسـيا

 .لدولة العثامنيةوسقوط ا، القيرصية يف روسيا

 ) يجب علينا أن نحطم كل عقائد األديان:( وقد كان الربتوكول الرابع عرش يقول

 السلطان عبد الحميد يعرقل عىل اليهود الطريق إىل فلسطني: 

 كانت – العربية خاصة –إن معظم األحداث الكربى التي جرت يف املنطقة اإلسالمية 

ل ومن ورائه اليهود نصب أعينهم وهو الوصـول ترمي إىل الهدف الكبري الذي وضعه هرتز

 إىل أرض امليعاد كان أمام اليهود عقبة كأداء ال 
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ميكن تجاوزها وهي الدولة العثامنية وعىل رأسها السلطان عبد الحميد الثاين الـذي حكـم 

 ) 1909-1876(بني 

وصـل فالسلطان عبد الحميـد ، حاول اليهود أوال إغراء السلطان الصالح عبد الحميد

 .إىل الخالفة يف وقت كادت املاسونية تأخذ بخناق الدولة

ملقابلـة السـلطان ) 1897(ولرنجع إىل هرتزل الذي توجه إثر انتهاء مـؤمتر بـال سـنة 

وعرضوا عىل السلطان عروضـا ) موىس ليفي(عبد الحميد وأخذ معه حاخام القسطنطينية 

 :منها

 .إنشاء أسطول عثامين .1

 . العامل الخارجيدعم سياسة العثامنيني يف .2

 .مساعدة اليهود للسلطان يف تحسني أوضاعه املالية .3

 .إنشاء جامعة عثامنية يف القدس .4

مثال لو ريض موالنا وباع لنا األرايض التي ليس لها مـالكون يف فلسـطني " قال هرتزل 

 :فغضب السلطان وقال" بالثمن الذي يقدره

 ) بالدماء ال تبـاع إال بـالثمن نفسـهإن البالد التي امتلكت، إن أرايض الوطن ال تباع(

ويف هذه املـرة عرضـوا عـىل السـلطان ) 1901(ومل ييأس هرتزل وقابل السلطان مرة ثانية 

إنكـم لـو (مائة وخمسني مليونـا مـن الجنيهـات الذهبيـة اإلنجليزيـة فقـال ) 150(نفسه 

ة لقـد خـدمت امللـ،  فلن أقبـل بتكلـيفكم هـذا بوجـه قطعـي–دفعتم ملء األرض ذهبا 

 فلـن أسـود صـحائف املسـلمني آبـايئ ، اإلسالمية واألمة املحمدية ما يزيد عىل ثالثني سنة

 ).وأجدادي من السالطني والخلفاء العثامنيني

املحامي اليهودي املاسـوين الـذي أرشف ) قره صو(ولقد كانت املقابلة هذه املرة مع 

 .عىل محفل سالونيك

أخـرج مـن (يف وجـه هرتـزل ولقد نقلت بعض املصادر أن السلطان صـاح 

 أما كنـت تعلـم مـا يريـده (وصاح بالحاجب الذي أدخله قائال ) وجهي يا سافل
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 برقيـة إىل )قـرة صـو(فطار هرتـزل مـع قـره صـو إىل إيطاليـا وأرسـل  )هذا الخنزير مني

 .السلطان

 ).ستدفع الثمن هذه املقابلة من نفسك وعرشك(

 عبد الحميد بـأن ال أتخـذ أيـة خطـوة ونصحني السلطان( :يقول هرتزل يف مذكراته

أخرى يف هذا السبيل ألنه ال يستطيع أن يتخىل عن أي شـرب واحـد مـن أرض فلسـطني إذ 

بل هي ألمته اإلسالمية التي قاتلـت مـن أجلهـا وروت الرتبـة بـدماء ، هي ليست ملكا له

فلسـطني إن عمل املبضـع يف بـدين ألهـون عـيل مـن أن أرى : وقال عبد الحميد... .أبنائها

وفـر نقـودك يـا هرتـزل فعنـدما يـذهب عبـد الحميـد : ثم قال. تقتطع من إمرباطوريتي

 .)ستأخذون فلسطني مجانا

فجـروا عربـة ) 1904(وبعد هذا صمم اليهود عىل اإلطاحة بعبد الحميـد  ويف سـنة 

 مـن املـوت وقتـل كثـري الـلـهأمام املسجد الذي يصيل فيه السلطان صالة الجمعة ونجاه 

 .ناسمن ال

ودفعت املاسونية بعمالئهـا إىل أن تصـدروا املناصـب ، وتكالب املاسون عىل إقصائه

 رومـي – أرسـتيدي باشـا – وزير الحربيـة –أنور باشا ، العليا يف الدولة أمثال طلعت باشا

 مصـطفى كـام باشـا قائـد جبهـة الرشق – حاكم الشام –جامل باشا ، أصبح وزيرا للنافعة

 . وزير املالية–) دافيد باشا(ملية األوىل جاويد باشا العريب يف الحرب العا

 بـني )أمرييك وفرنيس وتريك(أحد أعضاء لجنة التوفيق الثالثة ) حسني جاهد يالشني(

العـرب واليهـود وأـصـبح السـلطان يجـد نفـسـه يومـا بعـد  ـيـوم محاطـا برجـال اـشـرتتهم 

ف تـدريجيا حتـى  وأصـبحت قبضـته تخـ)اإلتحـاد والرتقـي(املاسونية من خالل جمعيـة 

 الـذي )مجلـس النـواب( فأنشأ مجلس املبعوثان .استطاعوا أن يجربوه عىل إعالن الدستور

 .إىل مجلس املبعوثان) قره صو(دخله اليهودي والنرصاين واملسلم وجاء 

وـكـان إـعـالن الدـسـتور نرصا للنـصـارى واليـهـود يف ـكـل األرض حـتـى 

 ه اإلنقالب العثامين إىل اب كت– دار الهالل –أهدى جورجي زيدان النرصاين 
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ثـم اسـتطاع املاسـون أن يحركـوا الجـيش بقيـادة ) 1908(؟ أعلنوا الدستور سنة !!األبطال

 ولقـد . العريب واجتمع مجلس النواب لينتزعوا قرارا باإلطاحة بالسـلطان–محمود شوكت 

خلـع إىل وقـدم كتـاب ال،  بارزة يف األمر)حاخام القسطنطينية(كانت أصابع ناحوم حاييم 

 .السلطان عبد الحميد ثالثة

 قره صو  .1

 أستيدي باشا .2

عارف حكمت الذي كانت أمه خادمة يف قرص السلطان فأخذ السلطان ابنها هـذا  .3

 .بحرية حتى أصبح ياورا يف البحرية وأدخله يف ال– عارف –

وكانـت هـذه ) 1909(كان إقصاء السلطان عبد الحميد عن الخالفة يف نيسـان سـنة 

ويف تلك الليلة التي نزل فيها السلطان عبد الحميـد عـن سـدة ، وجهت لإلسالمأكرب طعنة 

 :الحكم نستطيع القول بأن

 يف يـد – حقيقيـة –اإلسالم الفعيل أزيل مـن الوجـود والشـهود وسـقطت فلسـطني 

 .اليهود

 أحد أقطـاب املاسـونية و اإلنقـالب عـىل السـلطان عبـد الحميـد – يقول أنور باشا 

 ا أتعرف يا جامل ما هو ذنبنا؟مخاطبا جامل باش

نحن مل نعرف السلطان عبد الحميد فأصبحنا آله يف يد الصهيونية واشرتتنا املاسونية 

 .نحن بذلنا جهودنا للصهيونية فهذا ذنبنا الحقيقي، العاملية

لقد تعاون اإلخوة املاسون واليهود رسا عىل إزالـة السـلطان عبـد  (:ويقول برنارد لويس

 .إذا رفض بشدة إعطاء أي شرب أرض لليهود يف فلسطني. ان معارضا قويا لليهودالحميد ألنه ك

 :تركيا بعد السلطان عبد الحميد

سقط السلطان الصالح عبـد الحميـد بفعـل املاسـونية اليهوديـة وأصـبحت 

 التـي أضـحت )وجمعية االتحاد والرتقي، جمعية تركيا الفتاة(تركيا تسري من قبل 

 قد كانت القومية الرتكيـة التـي يـدعو إليهـا حـزب اإلتحـاد ف، لعبة بيد املاسونية
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الخالفة ضعيفة تلعـب بهـا جمعيـة ، وهكذا توالت النكبات عىل تركيا والرتقي بيد اليهود 

املحافل املاسونية تنترش ، هؤالء علامنيون ال متدينون– الدعاة القوميون –االتحاد والرتقي 

ومن وراء ذلك كله األصابع اليهودية التي صـممت ، كمالديون ترتا، انتشار النار يف الهشيم

 .اإلطاحة برتكيا لتصل إىل أرض امليعاد

 يحطم تركيا ويلغي الخالفةلمصطفى كام : 

وخرجت تركيا محطمة من الحرب العامليـة األوىل و تقاسـمت الـدول الكـربى ورثـة 

 الغـول الرهيـب واسرتاحت أوروبـا مـن هـذا، كام كانوا يطلقون عىل تركيا! الرجل املريض

 .الذي كان يقض مضاجعها لقرون طويلة

وجاء مصطفى كامل بعد هزميته يف جبهته يف الرشق العريب وبرزت شخصيته كقائـد 

 وانطلقـت األقـالم لتـربز .عسكري مـن خـالل بعـض اإلشـتباكات العسـكرية مـع اليونـان

 دول  وهـنـاك بـعـض املحلـلـني الـتـاريخيني والسياـسـيني ـيـرون أن ـسـكوت.مـصـطفى ـكـامل

الحلفاء الثالث التي كانت تعسكر قواتها عىل مقربة من أرض املعركـة كـان لخطـة وهـي 

 .إبراز مصطفى كامل من أجل دور الذي ينتظره وهو محاربة اإلسالم وإسقاط الخالفة

وانسحبت دول الحلفاء من تركيا وعندما وقـف مجلـس العمـوم الربيطـاين يف وجـه 

حلفاء من تركيا قـائلني سـتعود تركيـا مـرة أخـرى كرزون الذي وافق عىل سحب جيوش ال

 .اطمئنوا: الحتالل أوروبا فقال

 ).لن تقوم لرتكيا قامئة بعد أن جردناها من اإلسالم والخالفة(

 إىل منتصف القرن العرشين(حالة العامل اإلسالمي بعد منتصف القرن التاسع عرش.( 

ن نامئـا يف سـبات عميـق كان العـامل اإلسـالمي يف النصـف األول مـن القـرن العرشيـ

 .مستسلام للذل قد استمرأ السياط التي بيد جالديه تلهب ظهره

 :وقد اتفق الغرب الذي يقبض بخناق العامل اإلسالمي عىل أمرين

 .أن ال تقوم لإلسالم قامئة
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 .أن تقوم الدولة اليهودية يف فلسطني

 .اإلسالم غري العريبو العامل . العامل اإلسالمي العريب:  والعامل اإلسالمي قسامن

 أحوال العامل اإلسالم العريب: 

فقلبه النـابض مرص وهـي يف قبضـة بريطانيـا وقـد رأينـا : أما العامل اإلسالمي العريب

وكانـت ، كيف عاثوا بها فسادا عن طـرق أرسة محمـد عـيل وعـن طريـق صـنائعهم فيهـا

يكن حالها أحسن مـن ومل ، األردن والعراق وفلسطني تحت وطأة اإلحتالل الربيطاين كذلك

 .حال سابقتها مرص

حيـث صـممت أن ،  فكانت تتحكم بسـوريا ولبنـان والشـامل األفريقـي:وأما فرنسا

 .تحول الشامل األفريقـي إىل مـاخور كبـري مـن مـواخري بـاريس مـن تـونس حتـى طنجـة

 1930 مايو سنة 16يف ) القانون الرببري(وفرضت اللغة الفرنسية وأخرجت الظهري الرببري 

ذي قىض بتنفيـذ األحكـام العرفيـة الرببريـة وقـانون األحـوال الشخصـية الرببريـة بـدل ال

 وتحويـل البلـد إىل سـاحة نـزاع . وذلك للتفريق بـني العـرب والرببريـة.الرشيعة اإلسالمية

 .عرقي وسلخ املسلمني عن دينهم

 ،شبح الفنيقيـة، و فيكتو ر خالط، ويوسف السودا، ويف نفس الوقت أثار سعيد عقل

وإعـالن أن لبنـان ال ينتمـي إىل ، وصناعة حزب القوميني السـوريني، وإحياء أسامء هاينبال

 .العرب بل هو جزء من حضارة البحر املتوسط

 وأعلـن طـه حسـني يف مسـتقبل .يثري سالمة موىس وطه حسني الفرعونيـة: ويف مرص

بيـة فهـي وليسـت عر) األوروبيـة(أن  مرص جزء من حضـارة املتوسـط : الحضارة يف مرص

 ويجـب تقليـد األوربيـني .أقرب إىل حضارة إيطاليا وفرنسا واليونان منها إىل جزيرة العرب

 .يف مأكلهم ومرشوبهم وملبسهم وحياتهم

هـر ( اليهـودي -فهي تحت إدارة املندوب السـامي الربيطـاين: وأما فلسطني

دن الكربى  ولذا فإنه يغرق امل.الذي ميهد إلقامة دولة اليهود فيها. )برت صموئيل

 باملـسـارح والـسـينام واألندـيـة الليلـيـة باإلـضـافة إىل اـلـتحكم باملـنـاهج املدرـسـة 
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 وكانـت اإلذاعـة .العلامنية وإقصاء الرتبية اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي عن الحياة املدرسية

 .بأيديهم

ا يف  فكانت فرنسا باإلضافة إىل ما تقدم من وسائل بريطاني:وأما النصرييون يف سوريا

 كانت ترعى طائفة النصرييني الذين سمتهم العلويني ليختلط أمرهم لـدى ، عملية التغيري

وقد ) سليامن املرشد( وهذه الطائفة الذين كانوا قد اتخذوا من بينهم إلها وهو .املسلمني

وسـليامن ، كـان يعمـل راعيـا للجـامل) سليامن امليدة(كان راعيا للبقر واتخذ رسوال اسمه 

وكان املستشار الفرنيس يسجد له مـع  ،رشقي الالذقية) جوبا يرغال(ذا من قرية املرشد ه

 وقد صنع له جلبابا فيه مصابيح كهربائيـة تيضء فيسـجد لـه .الساجدين ليزيد أتباعه غيا

 !.األتباع 

 أحوال بقية املسلمني يف العامل اإلسالمي: 

فزيادة عـن الجهـل ، حرجأما عن املسلمني يف بقية العامل اإلسالمي فحدث عنهم وال 

شجعت الدول االستعامرية وعىل رأسها بريطانيا ، املطبق الذي يتضور فيه غالبية املسلمني

الـطـرق الـصـوفية املنحرـفـة الـتـي ال تفـهـم ـمـن اإلـسـالم إال العزـلـة الـسـلبية والـصـرب ـعـىل 

ات فوقهـا  و التمسح بالقبور وإقامة األرضحة ورفـع الرايـ.الـلـهألنه ابتالء من ، اإلتسعامر

و إشغال الشعب بعيد ميالد املشايخ وتتـويجهم ثـم الـدعوات حـول ، من أجل التربيكات

 .قبورهم والحلف بأسامئهم وإهداء الزهور عىل أنصابهم

وترسـيخ الـوالء ، وزيادة عىل هذا فقد ابتدعت نبوات جديدة وظيفتها إلغاء الجهاد

 .لربيطانيا

) 1840(وهذا املتنبىء ولد سـنة .   القادياين)مريزا غالم أحمد( أبرزت : ففي الهند-1

أعـلـن حرـمـة الجـهـاد ـضـد ) 1884(ويف ـسـنة .. وأـصـيب يف ـشـبابه بالهـسـترييا/ يف قادـيـان 

 .)براهني أحمدية(اإلنجليز يف كتابه 

فـتح (ثـة كتـب وأصـدر ثال) 1891(أعلن تشـبهه باملسـيح سـنة : ويف املرحلة الثانية

 .) إزالة أوهام،اإلسالم توضيح مرام

 . أنه املسيح املوعود: وقال
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 جمـع جميـع الـلــه وقـد ادعـى أن ،1900ويف املرحلة الثالثة أعلـن أنـه نبـي سـنة 

 . األنبياء يف شخصه

غالم احمد أفضل من بعض أويل العـزم : ()أحد الدعاة القاديانيني(قال بشري محمود 

  !!.)من الرسل

خليفة مـريزا (يقول محمود أحمد . ولقد تبعه الكثريون ليبايعوه عىل الوالء لربيطانيا

 :)1931هدية لسمو األمري ويلز نجل جورج الخامس سنة ( :غالم احمد يف رسالته

 إن –أنا أرحب بك وأؤكد لك أن الجامعة األحمدية وفية لربيطانيا وسـتبقى وفيـة ( 

 وإن منهج هذه الجامعة منذ تأسيسـها أن تطيـع الحكومـة القامئـة بريطانيـا – الـلـهشاء 

 .)وهذا رشط البيعة فيها

لقـد قضـيت عمـري يف تأييـد ( : ملـريزا غـالم أحمـد)تريـاق القلـوب(جاء يف كتـاب 

 وألفت يف منع الجهاد ووجـوب طاعـة أويل األمـر اإلنجليـز ،الحكومة اإلنجليزية و نرصتها

 وقـد نرشت جميـع هـذه الكتـب يف .من الكتب والنرشات ما لو جمع ملأل خمسني خزانة

 ).بية ومرص والشام وكابلالبالد العر

 : البابية والبهائية يف إيران-2

وهذا دين آخر رعته بريطانيا وحرصت عىل نرشه روسـيا مـن أجـل متييـع العقيـدة 

تلقـب بالبـاب ) مـريزا عـيل محمـد الشـريازي(و البابية مؤسسها شيعي يـدعى . اإلسالمية

ثـم ، وادعـى النبـوة أوال. )أنا مدينة العلم وعيل بابها( واشتق اسمه من الحديث املوضوع

 . دين البهائية)البهاء(ثم أسس تلميذه ، ادعى أنه املظهر هلل

وأعلنت البابية نسخ الرشيعـة اإلسـالمية ،  عقد البهائية مؤمتر بدشت1848ويف سنة 

 .)يف نواحي إيران(عته إىل فرق وتفرقت جام،  ثم أعدم البهاء.بالبابية

.. . األوىل ألتباع الباب كان لليهود فيها عدد كبري منهموال يفوتنا أن ننبه إىل أن النواة

وقد كان قسم من أعامل السفارة الروسية يف طهران مـنحرصا يف تهيئـة األلـواح و تنظـيم 

 .أعامل البابية
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ثـم ،  األول ادعـى فيـه أنـه عـيىس عليـه السـالم،وقد مرت دعوة البهاء بثالثة أطوار

  ...ادعى النبوة ثم ادعى األلوهية

 رسة مد الجسور نحو الغربمد: 

لقد ارشنا أكرث من مرة إىل أن الغرب آثر أن ال يستعمل القوة إال يف حـاالت الرضورة 

القصوى ألنه أدرك أن بإمكانه أن يصنع من خالل ربائبه من أبناء البلد أضعاف ما تحققه 

 .ة والبحريةجنده وأساطيله الجوي

لطرق لرضب جذورهم يف أرض املسلمني  أن من أفضل ا– بالذات -ولقد رأى اإلنكليز

هو إقامة مدارس تقوم بردم الهـوة بـني الغـرب املرشك والرشق املسـلم بتمييـع الحـواجز 

وإزالة الفواصل وتقريب الشقة بني اإلميان الناصع والكفر الرصيح بتلبيس األمور واختالط 

 :سومن هذه املدار. )1( الشارات وهدم الفوارق بني املسلمني والكافرين

 .مدرسة محمد عبده يف مرص

 .)يف الهند( .وعىل طريقته وحيد الدين خان، مدرسة أحمد خان

  :مدرسة محمد عبده يف مرص

يختلف املفرسون ألحداث التاريخ حول شخصية محمـد عبـده ويف تحليـل مواقفـه 

 :)2(السياسية وصلته باالحتالل الربيطاين 

                                                 
ملؤسسات العلمية والبحثيـة وا, عن طريق افتتاح املراكز الثقافية ,  اآلن تقوم أمريكا بنفس الربنامج )1(

وأبناء األغنياء والشخصـيات السياسـية واالجتامعيـة , وعن طريق أخذ الطلبة املتفوقني دراسيا . العالية
وترصح . يف بعثات دراسية إىل أمريكا لغسل عقولهم وإعادتهم بعقول وثقافة وتبعيـة روحيـة ألمريكـا

 الخـريجني سيتسـلمون مهمـة إدارة بالدهـم يف كـل أن هـؤالء, أمريكا يف دعايتها لربامج تلك البعثات 
 !  وسيكونون زعامء بالدهم يف املستقبل , املجاالت 

وال ريب عندنا أن محمد عبده كان ماسونيا عميال لربيطانيـا مرتـدا ملحـدا يف ,  أما نحن فال نختلف )2(
حيـث كفـره علنـا  , هالـلــرحمـه ) الشيخ علـيش(ونحن متفقون مع شيخ األزهر يف زمانه . الـلـهدين 

 . وسامح الطيبني املغفلني املخلصني،املخدوعني به- الـلـه قاتله -وبني وجوه ردته 
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وأنـه ،  أيقظ مرص من سـباتها العميـقفمنهم من يغايل فيه و يرى فيه املصلح الذي

 وأنه كان ال يستطيع مواجهة بريطانيا فاضـطر إىل مهادنتهـا ،.بذل وسعه يف إصالح األزهر

ومن هـؤالء . من أجل حامية األوقاف اإلسالمية والقيام باإلصالح الجذري لألزهر و العلامء

 ..ومحمد البهي، تلميذه محمد رضا

 ،ري يف خدمة بريطانيا أكـرث مـن العلامنيـني الرصحـاءومنهم من يرى أنه قام بدور كب

، وذلك ألنه مد الجسـور بـني النفسـية املرصيـة اإلسـالمية والنفسـية اإلنجليزيـة الحاقـدة

 .واستطاع أن يقنع الكثريين أنه ال بد من التعاون مع بريطانيا

 .ش شيخ األزهر الذي كفر محمد عبدهومن أصحاب هذا الرأي الشيخ علي

 :ن من أمر فهناك قضايا كربى ال نستطيع إغفالها يف حياة محمد عبدهومهام يك

دخوله املاسونية وهذا أثبته له حتى تلميذه وأثبت حصوله عىل أوسمة يف املاسونية  .1

 .من امللحق الثقايف األمرييك يف املحفل املاسوين اللبناين

ليز وتـدخلهم ومكانته الرفيعة لدي اإلنك.. وقوفه بجانب كرومر ضد الخديوي عباس .2

 .كام خصوه مبنصب اإلفتاء يف مرص وحرصوه فيه. لدعمه يف كل ملمة به

 وقد حفظت صور ملحمد .كان محمد عبده من رواد صالون األمرية نازيل كام أسلفنا .3

 .عبده يخالط فيها بعض نساء اإلفرنج وغريهن من خليعات مرص يف ذلك الزمان

 :كان كرومر يقول للخديوي عباس .4

 فـإن الشـيخ محمـد ،ن أقول أنه مادام لربيطانيا العظمـى نفـوذ يف مرصإسمح يل أ(

 ).عبده يكون هو املفتي حتى ميوت
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 ):مرص الحديثة(وقد جاء يف كتاب كرومر 

إن محمد عبده كان مؤسسا ملدرسة حديثة قريبـة الشـبه مـن تلـك التـي أسسـها ( 

 .)السيد أحمد خان يف الهند مؤسس جامعة عليكرة

 : )أين يتجه اإلسالم(: يف كتابه) هاملتون جب(ق اإلنكليزي يقول املسترش

ومن ناحية أخرى نجد أن الشيخ محمـد عبـده قـد صـنع جرسا فـوق الهـوة التـي (

تفصل التعليم التقليدي الجاف عن التعليم املرصي الخاضع ملـذهب العقليـني الـذي غـزا 

 ).الرشق والغرب

لـه تلميـذه محمـد رضـا يـدل عـىل ال أشك أن تفسري محمد عبده للقرآن والـذي نق

 .الهزمية الروحية أمام ضغط الغرب الجاثم عىل صدور املسلمني واستحياء من املسترشقني

وأول ، وفرس سجودهم آلدم بتسـخري قـوى األرض لـه، حيث أول املالئكة بالقوى الطبيعية

ارة مـت والحج، و الطري األبابيل مبخلوقات من جنس البعوض والذباب، الجن بامليكروبات

 .!.سجيل بالجراثيم

  :فأين كان محمد عبده من قوله تعاىل

ِوال تركَنوا إَىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون ( ُ ْ َِ ِْ ُ ُُ َُ َ ََّ َ ََّ َُّ َ َُ َ َ ِ ْ َّ من أوليـاء ثـم ال الـلـهَ ُ َ َ ِ ِْ َ ْ

َتنرصون ُ َ ْ  .)113:هود( )ُ

 :مدرسة أحمد خان بهادور يف الهند

وجود علامء صادقني مجاهدين يف شبه لقارة الهندية مـن أمثـال لقد أقلق بريطانيا 

الـذي ألهـب شـعلة الحـامس والجهـاد يف نفـوس ) 1842(أحمد بن عرفان الشهيد(الشيخ 

ولذلك لجأت إىل تربية صنائع دينية متسـح . املؤمنني يف الربع األول من القرن التاسع عرش

  :س مثلمن األذهان فكرة الجهاد فاخرتع تعددا من املدار

 .وقدمت مريزا غالم أحمد عىل أنه نبي ينسخ الجهاد، القاديانية

 . العلامين الذي نادى بإلغاء الجهاد أيضا.أحمد خان
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 ثم عمـل يف خدمـة بريطانيـا أمينـا يف ،يف دهيل1817وقد ولد أحمد خان هذا سنة 

ن ضـد  وقـف أحمـد خـا،1857ولدى قيام املسـلمني بالجهـاد سـنة . 1837 الجنايئ الحكم

ودفـع مبلغـا ضـخام مـن مالـه ، وخلص كثريا من الربيطـانيني مـن القتـل، الثورة اإلسالمية

 .وألف كتابا عن أسباب الثورة أنحى فيه بالالمئة عىل املسلمني الجهلة، إلنقاذهم

الكلـيـة الرشقـيـة ( أنـشـأ 1875 ويف ـسـنة .وـقـد منحـتـه بريطانـيـا وـسـام نجـمـة الهـنـد

  .1898 وهلك سنة ).الجامعة اإلسالمية(ها اآلن  واسم. يف عليكرة)اإلنجليزية

 :ومن أهم محاوالت أحمد خان

 ).اليهودية، النرصانية، اإلسالم(إنشاء دين جديد تنصهر فيه األديان الثالثة 

 .أسامه تبيان الكالم1862 وكتب يف هذا كتابا سنة ،محاولة إثبات صحة األناجيل

 يعتقـدون يع األنبياء كانوا طبيعيني الوقال أن جم، نادى باملذهب الطبيعي الدهري

 . ولقب نفسه بالطبيعي-الـلـه والعياذ ب-باإلله

 .إلغاء فريضة الجهاد .زعم أنم النبوات تكتسب بالرياضة الروحية

 :مدرسة وحيد الدين خان يف دلهي بالهند

 : وكان من أفكاره التي جاءت يف كتبه.وقد أشد وحيد خان بسلفه أحمد خان

 . إنشاء مركز عاملي عرصي برشط أن يبتعد عن السياسة بكل شكلالدعوة إىل .1

 .ترك الدنيا ألهلها وتذكري الناس باملوت فقط .2

 .والدعوة إىل اإلستكانة والذل والصرب، إلغاء الجهاد والدعوة لرتك مواجهة الغرب .3

 .أن األنبياء بعثوا للمؤمنني الفاسدين .4
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 :1932سالمي سنة يكتب عن العامل اإل) جب(املسترشق اإلنكليزي 

 نجح اليهود وحلفاؤهم الغـربيني يف مجـاالت ،خالل الثلث األول من القرن العرشين

 ..شتى يف العامل اإلسالمي

 فحطموهـا ،وزجـوا برتكيـا يف الحـرب العامليـة األوىل، فقد أسقطوا الخالفة العثامنية

فـاء واإلنجليـز وقد وقف الزعامء العرب بسـذاجتهم إىل جانـب الحل، وتقاسموا ممتلكاتها

 ظنا مـنهم أنهـم سـف يسـاعدوهم عـىل ،خاصة ضد إخوانهم املسلمني األتراك العثامنيني

! وملن الحقائق التي سبق أن أشار إليها القرآن كانت غري ذلك!قيام مملكة عربية مستقلة 

اـلـذي رـتـب الـثـورة العربـيـة الـكـربى ـضـد ) رـجـل اإلـسـتخبارات الربيـطـاين(يـقـول ـلـورنس 

 وايل مكـة ساعدة بريطانيـا التـي أغـدقت الوعـود الكاذبـة للرشيـف حسـنيالعثامنيني مل

كنت أعلـم أننـا إذا كسـبنا الحـرب فـإن عهودنـا للعـرب ستصـبح (:  يقول.والحجاز آنذاك

لقـد كـان قـادة ،  ولو كنت ناصحا رشيفا للعرب لنصحتهم بالعودة إىل بيوتهم،أوراقا ميتة

 وـكـان الربيـطـانيون ، فـهـام عـشـائريا ـبـدوياالحرـكـة العربـيـة يفهـمـون السياـسـة الخارجـيـة

والفرنسيون يقومون مبنـاورات جريئـة اعـتامدا عـىل سـذاجة العـرب وضـعفهم وبسـاطة 

 إنني أكرث ما أكـون فخـرا أن الـدم اإلنكليـزي مل .وكان لهم ثقة بالعدو، قلوبهم وتفكريهم

ا مل تكن تسـاوي يف ألن جميع األقطار الخاضعة لن، يسفك يف املعارك الثالثني التي خضناها

 ..)نظري موت إنكليزي واحد

 !)لقد قدم لورنس خدمات جليلة لليهود( :لقد قال ويزمن بعد ذلك

، فأفسـد الناشـئة، ثم بدأ الغرب عن طريق التعليم ينفث امل يف أوصـال هـذه األمـة

وأدـخـل أندـيـة املاـسـون و الروـتـاري يف نخـبـة ، وأفـسـد النـسـاء وحـطـم املكوـنـات األرسـيـة

 ..ونرش الفسوق عرب املرسح والسينام ووسائل اإلعالم. .عاتاملجتم

 : يف كتابه وجهة العامل اإلسالمياملسترشق اإلنكليزي جبيقول 
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 : )1() التعليم(عن (

لقـد كـان الرتكيـز قويـا ، إن  هذا هو السبيل الوحيد لفرنجة بالد املسلمني وتغريبها

وحينئـذ ميكـن الجـالء ، طان للدين عليهاإلنشاء الطبقة التي تأخذ نهائيا بوجهة نظر ال سل

 !.]يها ألنها امتداد لفكر املحتلعن أراضيها وتسليمها زمام السلطة ف

إن املدارس واملعاهد ال تكفي فليست إال الخطوة األوىل ويجب رصف االهتامم إىل [ 

فهـي أقـوى األدوات األوربيـة وأعظمهـا نفـوذا يف ، خلق رأي عام باالعتامد عىل الصـحافة

و مديرو الصحف القومية معظمهم من التقدميني والصحف تتميز بنزعة ، لعامل اإلسالميا

 ] !.علامنية غالبة كام يرى

  :ويضيف بأن التعليم والصحافة قد ترك املسلمني ال دينيني إىل حد بعيد

 ].إن العامل اإلسالمي سيصبح خالل فرتة قصرية ال دينيا يف كل مظاهر حياته[ 

  : من ناحيتنيويبدي جب تخوفه

 .املعاهد الدينية .1

وتنفجر انفجارا ، التي يرى أنها تتطور برسعة مذهلة مدهشة: الحركات اإلسالمية .2

 . مفاجئا قبل أن يتبني املراقبون من إماراتها ما يدعوهم إىل الريبة يف أمرها

 ] !.إن الحركات اإلسالمية ال ينقصها إال الزعامة وظهور صالح الدين[ :و يقول

  2( 1933 يصف املسلمني الذين  يريدهم الغرب سنة )زومير(املبرشين زعيم(: 

                                                 
وتـذكر .  ولترصيحهم بال خفاء عن أهدافهم من وراء ذلك,  انتبه الهتامم اإلستعامر األوريب بالتعليم )1(

وعقـد الحكومـات .مناهج التعليماإللحاح واإلجبار الذي متارسه أمريكا اليوم إلعادة مسخ ما مسخ من 
 ).تطوير مناهج التعليم: (العربية واإلسالمية بضغط من أمريكا عرشات املؤمترات تحت الشعار الخادع

, أنه مل يتبـدل أي يشء يف برنـامج اإلسـتعامر بـني الـروم الصـليبيني األوربيـني : وستفهم..ومتعن.. إقرأ)2(
: وثالثيته, م إال ما أرشنا إليه من خصائص الكاوبوي األمرييك لـهالـ. والروم املتصهينني الجدد األمريكيني

 .وألنهم قزم بال تاريخ وال حضارة.ألنه يستعجل النتيجة..الحمق والجهل والبطش
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 :1933يقول زومير مخاطبا املبرشين يف مؤمتر القدس سنة 

، وبالتـايل الـلـهإن مهمتكم هي إخراج املسلم من اإلسالم ليصبح مخلوقا ال صلة له ب -

 تكونـون أنـتم ال صلة تربطه باألخالق التي تعتمـد عليهـا األمـم يف حياتهـا، وبـذلك

هذا ما قمتم به خـالل األعـوام املئـة . طليعة الفتح االستعامري يف املاملك اإلسالمية

 .السابقة خري قيام

لقد قضينا يف هذه الحقبة من الدهر منذ الثلث األخري مـن القـرن التاسـع عرش إىل  -

بـوع يومنا هذا عىل جميع برامج التعلـيم يف املاملـك اإلسـالمية، ونرشنـا يف تلـك الر

مكامن التبشري والكنائس والجمعيات واملدارس املسيحية، تلـك التـي تهـيمن عليهـا 

 .الدول األوربية واألمريكية

أنتم أعددتم بوسائلكم جميع العقول يف املاملك اإلسالمية إىل قبول السري يف الطريق  -

 .الذي مهدتم له كل متهيد

، وال يريـد أن يعرفهـا، الـلــهإنكم أعددتم شـبابا يف ديـار اإلسـالم ال يعـرف الصـلة ب -

 وبالتايل جاء الـنشء اإلسـالمي .وأخرجتم املسلم من اإلسالم ومل تدخلوه يف املسيحية

طبقا ملا أراد له اإلستعامر، ال يهتم للعظائم، ويحب الراحة والكسل، وال يرصف همه 

 ففـي يف الدنيا إال يف الشهوات، فإذا جمع املال فللشهوات، وإن تبـوأ أسـمى املراكـز

 ] !.سبيل الشهوات  يجود بأغىل ما ميلك

 :ويقول زومير

م ـعـىل ـبـرامج التعـلـيم يف 1882إن السياـسـة االـسـتعامرية ـملـا قـضـت مـنـذ[ 

 املدارس االبتدائية، أخرجـت منهـا القـرآن، ثـم تـاريخ اإلسـالم، وبـذلك أخرجـت 

   ناشئة مضـطربة، ماديـة.ناشئة ال هي مسلمة، وال هي مسيحية، وال هي يهودية
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] !  ال تؤمن بعقيدة وال تعرف حقا، فـال للـدين، وال للكرامـة، وال للـوطن حرمـة ،األغراض

 . أهـ

 الجيل خـالل القـرن التاسـع عرش والثلـث األول القـرن العرشيـن )زومير(لقد وصف

الـذي رأى أن الرشق  ،)جـب(ومل يصـدق ظـن ،  ولكنه خاب فألـه فـيام بعـد.وصفا دقيقا

 .ن قريباملسلم سيصبح علامنيا ع

فقد نهضت الصحوة اإلسالمية مبدارسـها .( لهم باملرصاد- عز وجل – الـلـه لقد كان 

 . )وعادت األمة تلتمس الخالص يف طريق القرآن، ثم أفرزت الصحوة الجهادية، املختلفة

 إن الذين كََفروا ينفُقون أموالهم ليصدوا عن سِبيل ِ َ ْ ََ ُّ ُ َ ِ ِْ ُ َ ََّ ْ َ َ َِّ ْ ُ ُ ْ فسـينالـلــهِ ُ َ ُفُقونها ثـم تكـون َ ُ َ َّ ُ َ َ ِ

َعليهم حرسًة ثم يغلبون والذين َكَفروا إَىل جهنم يحرشون   َُ ََ ْْ َ ْ َُ َ َُ َّ َّْ َ ِ ُ َ ِ َّ َ ُ َُ ِْ َ )أهـ  .])36:ألنفال 

 الدعوة القومية واألسباب الحقيقية التي كانت وراءها: 

ة  هو محاولة الغرب استعاد اإلسالم كرابطة وحيـدة وإحـالل رابطـ: السبب الرئييس

فـأراد أن يسـتعمل أسـلوب الفكـر ، جديدة مكانه بعد فشل الغرب يف الحروب الصـليبية

خاصـة بعـد حملـة ، وذلك ليسهل للغرب تثبيـت أقدامـه يف بالدنـا، واللسان بدل السنان

 .نابليون عىل مرص

 . طموح محمد عيل باشا وإبراهيم باشا إىل عمل إمرباطورية قومية عربية

 .ة والقضاء عليها حتى يرث الغرب ممتلكاتهاالتخلص من تركيا املسلم

محاولة النصارى التخلص من تركيا ألنها كانت تطبق عليه الجزية وبعض الواجبـات 

 .االستثنائية التي تقابل املسلمني دفع الزكاة والقيام بالجندية لحامية الدولة اإلسالمية

يوجهـوا دفتهـا وطمعا من املسيحيني أن يقـودوا املجتمعـات التـي يعيشـون فيهـا و

 .ويصبحوا سادتها وعلية أقوامها
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 :التطور التاريخي للفكرة القومية

، تعترب حملة نابليون النقطة األوىل يف بداية تحويل العـرب مـن اإلسـالم إىل القوميـة

وقد اختمرت هذه الفكرة يف ذهن نابليون عىل أثـر املقاومـة التـي حركهـا األزهـر بنـداء 

 .غرب بهذه الفكرةواقتنع ال)  أكربالـلـه(

وكـان محمـد عـيل ، من مرص وجاء محمد عيل باشـا) 1904(وخرج الفرنسيون سنة 

 ال يعرف العربية جاء مع الحملة التـي أرسـلها الخليفـة إىل مرص ملقاومـة –ضابطا ألبانيا 

فكان مصابا بعقـدة الـنقص ، ولكنه كان أميا، وكان محمد عيل يتيام طموحا ذكيا، نابليون

فقيض عىل املاملـك ونـودي بـه حـاكام عـىل ، فأراد أن يحرض مرص ويطورها، بسبب أميته

 .مرص

 :محمد عيل باشا والفرنسيون

فهو منذ صغره عـىل صـلة بفـرنيس اسـمه ليـون ، كان محمد عيل معجبا بالفرنسيني

)Lion  (ثم استقدم إىل مرص د) .فأشـار عليـه ، الطبيب الفرنيس ليكون مستشاره) كلوت

وقد عنى كلوت بأن يطبع الطالب يف الدارس العليا التي كان يديرها عـىل (بفكرة القومية 

فرجعـت ، وبدأ محمد عيل يرسل البعثات إىل فرنسـا) الشعوب الصحيح بالقومية العربية

ومـن بـني هـؤالء رفاعـة الطهطـاوي الـذي أقـام يف ، البعثات تحمل بذور الفكرة القوميـة

 .لفرنسية القوميةفحمل فكرة الثورة ا) 1831 -1826(باريس 

 :ابراهيم باشا يف بالد الشام

وقـد ، كان محمد عيل باشا يطمع يف امربطورية عربية تنفصل عـن الحكـم العـثامين

، فأرسل ابنه إبراهيم باشا واحتل الشام كلها) الفرنسيون بالذات(زين له هذا األمر الغرب 

د كان لهذه السـنوات وق) 1840 -1833(ومكث حكم إبراهيم يف بالد الشام سبع سنوات 

 .أثر عميق يف تغيري مجرى األحداث يف الشام وملدة قرن ونيف
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 :فامذا صنع إبراهيم باشا يف الشام

ألغى األحكام اإلسالمية املطبعة عىل النصارى يف الشام ونادى مبسـاواتهم باملسـلمني 

 .وكذلك فعل أبوه يف مرص

 مرص فكـان جلسـاؤه دامئـا مـن وأمـا أبـوه يف، شجع الجمعيات التبشريية ومدارسها

 .وكان نتيجة هذا التشجيع للمبرشين يف الشام، السفراء والسائحني واملبرشين

 :)1(وكان من بني رجاالتها ) األمريكية(قدوم البعثات الربوتستنتية  . أ

فنقل املطبعـة ) 1857 -1834(الذي مكث يعمل دائبا للنرصانية من . )أييل سميث(

لطة إىل بـريوت وبـدأت تطبـع بالعربيـة وهـي أول مطبعـة مـن التي كانت للبعثة من ما

وأقام سميث هو وزوجته يف بريوت مدرسة للبنات وهي أول مدرسة ، نوعها يف بالد الشام

 .يف بالد الشام من هذا النوع

 سنة يف 55 جاء طبيبا مع البعثة األمريكية وبقي يعمل )كورنيليوس فاندك(الدكتور 

هوده أكرب الجهود الفردية األجنبية قيمة وأكرثهـا أثـرا يف التطـور رمبا كانت ج(بالد الشام 

 . الثقايف يف البالد

ويف ، عـمـل ـمـع البعـثـة األمريكـيـة، لبـنـاين نرصاين) 1871-1800(: ناـصـيف الـيـازجي

وكان ابنه ، و قام هو وابنه إبراهيم اليازجي برتجمة التوراة، مطبعتها مع سميث وفانديك

 .ذات الطابع القومي) جمعية بريوت الرسية (إبراهيم هو أول من أسس

مـات يف مرص ، )1906-1847(عـاش مـا بـني  ،وإبراهيم هذا كان نرصانيـا ماسـو نيـا

  .وهو صاحب القصيدة التي تنادي بالثورة عىل األتراك، ونعته املحافل املاسونية فيها

                                                 
حيث مل يتمكنوا لقوة بريطانيـا وفرنسـا وغريهـا ,   الحظ قدم املحاوالت األمريكية للتسلل للمنطقة )1(

 جاءتهم الفرصة وجاء مقت أن يحصـدوا مـا زرع أجـدادهم املـبرشون حتى. من دول اإلستعامر آنذاك
 .الربوتستانت من النصارى املتهودين
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 ُعربــهوا واستفيقوا أيها الـتنب

 ةـازلرك نـون التـيــي عـم فـداركـأق

 اـسيف مأربنـحد الـلنب بـطـلن

 ُلقد طام السيل حتى غاصت الركب

 حقكم بني أيدي الرتك منتهب ُ

 ُ أرببهـنـي جـب لنا فـخيـن يــلـف

وهو لبناين كان يعمل مرتجام يف القنصلية األمريكية ، )1883-1819: (بطرس البستاين

 وظفه . صداقته مع سميث و فاندكغري دينه من ماروين إىل بروتستنتي بسبب، يف بريوت

تـرجم التـوراة مـع سـميث واسـتغرق يف الرتجمـة عرش ، املبرشون مدرسا يف مدرسة عبيـة

دائـرة املعـارف (و ) قطـر املحـيط(ومخـترصه ) محـيط املحـيط(أصـدر قـاموس ، سنوات

 ).للبستاين

 نفـري(مجلـة  اسـمها ) بـني النصـارى والـدروز يف لبنـان() 1860(أصدر يف فنت عـام 

كان يدرس هو و ) املدرسة الوطنية) (1863(أسس عام ، يدعو إىل الوحدة القومية) سورية

صـحيفة نصـف شـهرية ) الجنان(مجلة اسمها ) 1870( وأصدر عام .ناصيف اليازجي فيها

ـة(وأـصـدر ـصـحيفتي ). ـحـب اـلـوطن ـمـن اإلمـيـان( ـشـعارها -، سياـسـية وأدبـيـة و ) الجـن

 ).الجنينة(

فلقـد قـام ، ين مـن الـرواد األوائـل لفكـرة القوميـة العربيـةويعترب اليازجي والبسـتا

 الـلــهتالميذهم بالتنظيامت القومية التي آتت أكلها فيام بعد وأمثرت هذا اإلقصاء لـدين 

عن الحياة وتربية الرواد الذين يعتربون القوميـة مـثلهم األعـىل الـذي تقـدم لـه القـوانني 

 .والتضحيات

 إبراز اليازجي والبستاين أنها قامت بإنشاء أكـرب معهـد من مثار البعثة األمريكية عدا

 :لحضانة الفكر القومي وهو
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 ):1866(الجامعة األمريكية يف بريوت 

دانيـال (وكان أول رئيس لها هـو ، )الكلية السورية اإلنجيلية(وكان اسمها يف البداية 

) 1902(حتى عام وبقي رئيسا للجامعة ، راهب أمرييك يحمل الدكتوراه يف الالهوت) بلس

وأثر الجامعة األمريكية يف املنطقة ال يوازيه أي أثر يف الفكـرة ، )هوا رد بلس(وخلفه ابنه 

 ومـن . ولقد خرجت الجامعة أجياال من قادة بالد الشام عـىل مـدى قـرن ونيـف.القومية

جورج (الذي نخرج عىل يديه ) قسطنطني زريق(أساتذتها املعروفني برعاية الفكر القومي 

 ).بشح

وأسسـت ) 1847(وقد قامت بإنشاء مطبعة حجرية ،  اليسوعية–البعثة الكاثوليكية 

 .مدرسة يوسف التي عرفت فيام بعد بالجامعة اليوسعية

 .يف لبنان) عني طورة( افتتحوا  كلية : اللعازريون–ج 

 :الجمعيات القومية -

التي تنادي بـالفكر ومن األعامل التي قامت بها البعثات التبشريية إنشاء الجمعيات 

 :القومي وأهمها

 ):187(جمعية اآلداب والفنون عام  -1

أسستها البعثة التبشريية األمريكيـة وعـىل رأسـها سـميث  و فانـدك  و البسـتاين  و 

و مل ميض عليها عامان حتى بلغ أعضـاؤها خمسـني عضـوا أكـرثهم مـن ، ناصيف اليازجي

وبقيـت الجمعيـة ،  واحـد وال درزيومل يكـن فـيهم مسـلم، النصارى السوريني يف بـريوت

 .خمس سنوات

 :)1850(الجمعية الرشقية عام  -2

 .أسسها اليسوعيون وكان يرشف عليها األب  دبر ونر

 ):1857(الجمعية العلمية السورية عام  -3

اشـرتك فيهـا باإلضـافة إىل مؤسسـيها مـن أتبـاع ، بلغ أعضاؤها مائة وخمسني عضـوا

 ).1868(ونالت اعرتاف الحكومة بها عام ، دروزالبعثة األمريكية بعض املسلمني وال
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كان أول صوت ظهر لحركة العرب القومية هو صوت إبراهيم اليازجي أحد أعضـاء (

 .)الجمعية فألقى قصيدة  اتخذت  صورة النشيد القومي

 ):1875(جمعية ببريوت السورية عام  -4

ىل العـام يرجع أول جهد منظم يف حركـة العـرب القوميـة إ(يقول جورج انطونيوس 

أي قبل ارتقاء عبد الحميد العرش بسـنتني حـني ألـف خمسـة شـبان مـن الـذين ) 1875(

 ببريوت جمعية رسية وكانوا – الجامعة األمريكية –درسوا يف الكلية الربوتستنتية السورية 

فاسـتطاعوا أن ، ولكنهم أدركوا قيمة انضامم املسلمني والدروز إلـيهم، جميعا من النصارى

، الجمعية نحو اثنني وعرشيـن شخصـا ينتمـون إىل مختلـف الطوائـف الدينيـةيضموا إىل 

وكانت املاسونية قد دخلـت قبـل ذلـك بـالد ، وميثلون الصفوة املختارة واملستنرية يف البالد

فاستطاع مؤسسو الجمعية الرسية عن طريق أحـد ، الشام عىل صورتها التي عرفتها أوروبا

ل املاسوين الذي كان قد أنشئ منذ عهد قريب ويرشكـوه زمالئهم أن يستميلوا إليهم املحف

 )يف أعاملهم

 -:من هذا ندرك

 .أن بداية العمل القومي املنظم كان يف بالد الشام عن طريق النصارى

أن هؤالء النصارى من تالميذ البستاين و اليازجي أو من محبيهم وكـانوا مثـرة جهـود 

 .البعثة األمريكية

 .هيم اليازجي صاحب شعار الجمعيةإن من بني املؤسسني إبرا

 سيف مأربنالنطلنب بحد ال

 ُفلن يخيب لنا يف جنبه أرب

، من مؤسسيها) شاهني مكاريوس( وصهره) نرصاين لبناين(وكذلك كان فارس منر باشا 

 .وهؤالء الثالثة من كبار املاسونيني املعروفني
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وهي نفـس ، قومية العربية هي التي تبنت فكرة ال– اليهودية -فاأليادي املاسونية  

 التي يتبناها يهود الدومنة يف )القومية الطورانية(األيادي التي كانت تحرك يف الوقت ذاته 

 .سالونيك وتعقد اجتامعاتهم  يف بيوت اليهود اإليطاليني

 إلياس حبالني وأن الذي أوحى بفكرة تأسيس جمعية بريوت الرسية هو رجل يسمى

أستاذا للغة الفرنسية يدرسـها يف الجامعـة األمريكيـة لطـالب  وكان ،من بلدة ذوق مكايل

وكـان األسـتاذ معجبـا بـالثورة ، صف فيهم اليازجي ويعقـوب رصوف وشـاهني مكـاريوس

 ).الفرنسية

 وراء – زعـيم املاسـونية وكـان يكنـى بـأيب األحـرار –وقد كان يشك أن مدحت باشا 

 ):1880(لربيطاين يف حزيران عام فقد جاء يف برقية أرسلها القنصل ا، تشكيل الجمعية

 )ظهرت يف بريوت منشورات تحض عىل الثـورة يشـك يف أن مـدحت هـو منشـؤها(

 .وكان مدحت آنذاك واليا عىل الشام

وكان ، ولكن حزم السلطان عبد الحميد ومتابعته للجمعية ومنشوراتها جمد نشاطها

 وحـدد 1880سـمرب  دي31أهم منشورات الجمعيـة هـو املنشـور الثالـث الـذي صـدر يف 

 .مطالبهم بأربع نقاط

 .منح سوريا مع لبنان االستقالل

 .االعرتاف بالعربية لغة رسمية

 .رفع الرقابة عن حرية التعليم

 .عدم إرسال أبناء العرب للحرب مع األتراك خارج بالدهم

 :هجرة دعاة القومية إىل القاهرة

انتقـل ، قوميـةنتيجة مكافحة السلطان عبد الحميد للجمعيـات الرسيـة ال

 .أولئك الدعاة األوائل للقومية إىل القاهرة حيث يجثم كرومر املعتمد الربيطـاين

 فهاجرت العـائالت النرصانيـة إىل القـاهرة لتبـث مـن هنـاك األفكـار العلامنيـة 
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وكان من أبرز تلك األسامء التي استقرت يف . ولتنطلق منها ملحاربة تركيا، والدعوة القومية

 :القاهرة

ومجـلـة ، ـصـاحب جرـيـدة املقـطـم اليومـيـة، رس مـنـر وـصـهره ـشـاهني مـكـاريوسـفـا

 .املقتطف الشهرية وهام ماسونيان

 .سليم تقال الذي أسس جريدة األهرام اليومية التي مازالت إىل يومنا هذا

  . صاحب دار الهالل وله مؤلفات كثرية:جو رجي زيدان

وكـان ، )فة التجـارةمـدير صـحي(وسـليم نقـاش ) مدير صـحيفة مرص(أديب اسحق 

 .وهو الذي أسس هاتني الصحيفتني، هذان النرصانيان يعمالن بإدارة جامل الدين األفغاين

وسـمت ، وتظـاهرت باإلسـالم، وقد جاءت من الشام و كانت نرصانيـة، روز اليوسف

 .)روز اليوسف(ولكنها سمت صحيفتها باسمها القديم ، نفسها فاطمة يوسف

، ين اعتنق املذهب الربوتستانتي عىل يد البعثة األمريكية مارو-أحمد فارس الشدياق

 .)1(أهـ] .)باي تونس(ثم أسلم عىل يد ) الجو ائب(ثم جاء مرص وأصدر صحيفة 

    ])عبد الرحمن الكواكبي( و )عبدهمحمد ( و )جامل الدين األفغاين(: 

 وهـم وال بد هنا أن أشـري إىل ثالثـة مـن الـدعاة ممـن كـانوا يتزيـون بـزي العلـامء

وكانوا مـع الوقـت نفسـه يهـاجمون ، مشهورون يف العامل كله كدعاة إىل الوحدة اإلسالمية

 :وهم. تركيا ويسعون إىل هدم رصح الخالفة

وكـان طبيبـه الخـاص ،  وكان يحتضن كثريا مـن النصـارى واليهـود:األفغاين

ـجـو رـجـي (وـقـد حرض موـتـه ـهـو ونرصاين آـخـر اـسـمه ، اـسـمه ـهـارون يهودـيـا

 الربيطـاين صـاحب كتـاب ) مسـرت لنـت(ان ينزل يف لندن ضيفا عـىل وك، )كنجي

 

                                                 
  ).882 -   879 / 1ج : الذخائر العظام  ()1(
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وعندما حاول الخليفة منع األفغاين من الخـروج مـن تركيـا توسـط لـه ، )مستقبل اإلسالم(

 .وكان األفغاين رئيسا ملحفل الرشق املاسوين. السفري الربيطاين وخرج

 عبده سيبقى مفتيا ورصح بأن الشيخ،  فكان صديقا حميام لكرومر:أما محمد عبده

، وكان مـن رواد صـالون  األمـرية نـازيل فاضـل، وكان ماسونيا، ملرص مادامت بريطانيا فيها

) الجريـدة(أحمد لطفي السيد العلامين الذي أعلن كفره البواح يف صحيفته : ومن تالميذه

وهؤالء كـان لهـم أثـر عميـق يف ، )صاحب كتاب تحرير املرأة(وقاسم أمني ، وسعد زغلول

 .جرى األحداث يف مرصم

وكان جل أصدقاؤه وتالميذه مـن املسـلمني ): 1903-1849(وعبد الرحمن الكواكبي 

نـادى مببايعـة خليفـة عـريب يف ، )سـبنلددبار(وكانت دروسه يف مقهى . واليهود والنصارى

دعـا إىل املسـاواة بـني األديـان ، )طبائع االسـتبداد(وله كتاب آخر اسمه ، )أم القرى(كتابه 

  :قيق التمسك القوميلتح

دعونـا تجتمـع عـىل ، دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل األديان تحكم األخـرى فقـط(

هذه األمم أوروبـا (، )فلنحيا طلقاء أعزاء، فليحيا الوطن، أال وهي فلتحيا األمة، كلمة سواء

 والوفـاق الجـنيس دون ،وأمريكا قد هداها العلـم لطرائـق االتحـاد الـوطني دون الـديني

 ).و االرتباط السيايس دون اإلداري، ملذهبيا

فقد كانـت آراؤهـم قنطـرة عـربت ، كانت أفكارهم متهيدا للعلامنية)1(هؤالء الثالثة  

 .عليها العلامنية إىل اإلسالم كام يقول الربت حوراين

وأصبحت نفـوس املسـلمني قابلـة ، وحطموا الحاجز النفيس بني الكافرين واملسلمني

 :يقول الربت حوراين، واردة وعىل رأسها القوميةلتقبل األفكار ال

                                                 
وتلميـذه محمـد ) األفغـاين(و الشيخني جامل الـدين , ) السوري(عبد الرحمن الكواكبي :  الثالثة هم)1(

أنهـم مـن رواد , أطفاال وشبابا :  درسنا يف كل مراحل التعليم يف بالدناومن املؤسف أننا).املرصي(عبده 
بل إين أتذكر أن عبده واألفغاين كانا يعتـربان مـن املدرسـة اإلصـالحية يف , ...والتحرر, اإلصالح والتنوير 

  !الـلـه بفال حول وال قوة إال..ويرد ذكرهم بالثناء والتزيني, مناهج اإلخوان املسلمني والحركة اإلسالمية 
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ومن الحق أن الذي يقرأ ملحمد عبده يف مناظراتـه مـع رينـان ومـع فـرح انطـون ( 

يحس أنه كان يريد أن يقيم سدا يف وجه االتجاه العلامين يحمـي املجتمـع اإلسـالمي مـن 

ربت عليـه إىل ولكن الذي حدث هو أن هذا السد قد أصبح قنطـرة للعلامنيـة عـ، طوفانه

 .)العامل اإلسالمي لتحتل املواقع الواحد تلو اآلخر

 .ثم جاء تالميذ محمد عبده ليعمقوا هذا التيار وليقودوا بعلامنتيهم

 .عمق الوطنية اإلقليمية وتزعم الدعوة إىل التاريخ الفرعوين: فمثال لطفي السيد

اه الـوطني اإلقليمـي وسلمه كرومر وزارة املعارف لينادي باالتجـ: وجاء سعد زغلول

ويقول كرومر بـأين سـلمته وزارة املعـارف ، الفرعوين عىل الصعيدين السيايس واالجتامعي

 .ألنه من تالميذ الشيخ عبده

، ليوضح العموميات ويفصل مجمل ما كان يدعو إليه الشيخ عبده: وجاء قاسم أمني

 نـال )تحريـر املـرأة( وينادي بخلع الحجاب ونزع الحياء من حياة املرأة حتى أن الكتـاب

) 1897(وقد اطلع عىل مسودته هو وتلميذه لطفي يف جنيف سـنة ، إعجاب الشيخ عبده

 .كام ذكر لطفي السيد وقاسم أمني

 ألن – كـام يظـن –ولذا تعزى الفصول الفقهية يف الكتاب إىل الشـيخ محمـد عبـده 

 .قاسم أمني ال علم لهذه القضايا

وهـو صـهر لطفـي ) مجلـة العصـور(هر صـاحب ويذكر يف هذا املجال إسامعيل مظ

 –وكذلك ال بد من اإلشارة إىل إصبع من أصابع التخريب وهو عبد العزيـز فهمـي ، السيد

وصديقهم الثالث طه حسني الذي فصل من الجامعة بسبب ، صديق لطفي السيد الحميم

 وزيـرا  وكـان( فاستقال لطفي السـيد مـن الـوزارة )الشعر الجاهيل(كفره الرصيح يف كتابه

 .احتجاجا عىل فصل طه حسني من الجامعة املرصية) للمعارف

هذه املجموعة هي التي  فرغت الشـعب املرصي مـن اإلسـالم لتحـل محلـة 

وقـد تكـون الصـداقة ، أفكار جديدة من الفرعونية والعلامنية والوطنيـة الالدينيـة

 ، ن اإلسـالمبني هؤالء وبني الشيخ عبده إن هي إال محاولة لتقريب هـذه الفئـة مـ
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 يف كثري من القواعد الرشعيـة التـي – من أجل جذبهم –ولكنه مل يستطع بعد أن تساهل 
وأفتـى بكثـري مـن الفتـاوى مـن أجـل رفـع ، تحدد الوالية والعداوة والصـداقة واملقاطعـة

مثـل الفتـوى ، وبينه وبني هذه الفئة من جهة أخـرى، الحواجز بينه وبني كرومر من جهة
وفتواه يف املرآة والطالق باإلضافة إىل تفسري كثريا من اآليات الغيبية يف القرآن   ،الرتنسفالية

 .تفسريا يكاد يخرجها عن اللسان العريب ويلغي مضمونها بالكلية
املقدم إىل الحكومة الربيطانية عـن حـزب محمـد ) 1906(جاء يف تقرير كرومر سنة 

  :عبده
ولكـنهم غـري ، نيهم وإخـوانهم يف الـدينوهؤالء راغبون يف ترقيـة مصـالح مـواط(... 

 – إن كنت فهمتـه حـق الفهـم –ويتضمن برنامجهم ، متأثرين  بدعوى الجامعة اإلسالمية
 )التعاون مع األوربيني ال معارضتهم يف إدخال الحضارة الغربية إىل بالدهم

 :ويقول كرومر
 .)Agnosticإين أشك كثريا أن صديقي محمد عبده ما كان إال  إدريا ( 

  :– اإلنجليزي –ويقول صديقه بلنت 
 لـيس لـه مـن – بالرغم من أنـه املفتـي األعظـم –أخىش أن أقول أن محمد عبده (

 .)الثقة باإلسالم أكرث مام يل من الثقة يف الكاثوليكية
وأصدق كلمة يف محمد عبده وشيخه كلمة الشيخ مصطفى صـربي شـيخ اإلسـالم يف 

  :الدولة العثامنية
محمد عبده وصديقه أو شيخه جامل الدين أرادا أن يلعبا يف اإلسـالم فلعل الشيخ ( 

 يف املسيحية فلم يتسن لهام األمر بتأسيس دين – زعيمي الربوتستانت –دور لوثر وكلفن 
. )وإمنا اقترص سعيهام عىل مساعدة اإللحاد املقنع بـالنهوض والتجديـد، حديث للمسلمني

 :–  كذلك–ويقول شيخ اإلسالم مصطفى صربي 
أما النهضة اإلصـالحية املنسـوبة إىل محمـد عبـده فخالصـتها أنـه زعـزع (

 ، فقرب كثريا من األزهريني إىل الالدينني خطـوات، األزهر من جموده عىل الدين
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وهو الذي أدخل املاسونية يف األزهر بواسـطة شـيخه ، ومل يقرب الالدينني إىل الدين خطوة

  )1( .) مرص قاسم أمني عىل ترويج السفور يفلذي شجعكام أنه هو ا، جامل الدين األفغاين

 الدعوة القومية بداية القرن العرشين:  

وأما دعاة القومية العربية فباإلضافة إىل نصارى الشام يف القاهرة الذين تولوا توجيه 

فقـد كـان يعمـل هنـاك يف املركـز اآلخـر يف بـاريس بعـض النصـارى ! الفكر يف مرص كلها 

عصـبة (جمعيـة ) 1904(وهو نرصاين سوري ألف سـنة . نجيب عازوري: السوريني ومنهم

 وكان هدفها الذي أعلنته تحرير الشـام والعـراق مـن السـيطرة . يف باريس)الوطن العريب

وأصدر باالشـرتاك ،  باللغة الفرنسية)يقظة األمة العربية(كتاب ) 1905(ونرش سنة ، الرتكية

 حيث صدر العدد األول منها يف أبريل سنة )العريباالستقالل (مع الكتاب الفرنسيني مجلة 

 ).1908(وتوقفت بعد إعالن دستور سنة ، )1907(

إن القوميـة ابتـدأت بنجيـب ( :يقول سـاطع الـحرصي احـد كبـار الكتـاب القـوميني

 وكانـت أعـامل )عازوري الذي وضع آماله العربية السورية يف فرنسا أوال ويف إنجلرتا ثانيـا

 .)1931(دا ملؤمتر باريس سنة نجيب عازوري متهي

 ):1913(مؤمتر باريس سنة 

وكان عدد ، يكاد كثري من كتاب القومية العربية يعتربون مؤمتر باريس أساسا للقومية الحديثة

و يقول عنه أنـيس الصـايغ ، عضوا نصفهم من املسيحيني ونصفهم من أبناء املسلمني) 24(املشرتكني 

 سـتقالل حتـى ال تحـرج بعـض الـدول األوربيـة التـي كانـت تشـجع بأنه كان خاليا من املطالبة باال

  Le  :الطـان(وقد رصح الزهراوي رئـيس املـؤمتر ملراسـل جريـدة  ، الحركة القومية ومتدها باألموال

 

                                                 
يتكـرر الرتكيـز عليهـا اليـوم مـن قبـل االسـتعامر ,  الحظ الرتكيز اإلنكليزي األوريب عىل أمور رئيسية )1(

 :األمرييك ؛ ومن أهم ذلك
 متييع مسألة الوالء و الرباء وإزالة الحواجز النفسية ووضوح األحكـام الرشعيـة يف الفـرق بـني املـؤمن -

 .والكافر
 . املرأة كبوابة إلفساد األرسة واملجتمع واألمة بأرسها اإلرصار عىل إفساد -
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tamp ( أي الشـامل –الفرنسية بأنه ليس للمؤمتر عالقـة بواليـات العـرب غـري العثامنيـة 

وشـكر وزراة ، ملـؤمتر وهـي تحكـم الشـامل األفريقـيفإن فرنسا ترشف عىل ا، –األفريقي 

وقد طالبوا بجعل اللغة العربيـة ، ورفض املؤمتر إرشاك مرص يف املؤمتر، الخارجية الفرنسية

وزراء ) 3(رسمية يف البالد العربيـة واضـطرت الحكومـة االتحاديـة أن تفاوضـهم بإدخـال 

  .أهـ] .عرب وخمسة من الوالة العرب كذلك يف سلك الدولة

 :عوامل هامة يف تطور الحركة القومية

 الرابـع األول هنالك عوامل هامة كان لها أثر كبري يف تأجيج نار القوميـة العربيـة يف

 : ومن أهم هذه العوامل،من القرن العرشين

استالم جمعية اإلتحاد والرتقي الحكم يف تركيا بعد إسقاط السلطان عبـد الحميـد يف 

ومـن فالسـفتها ، دأت املنـاداة بالقوميـة الطورانيـة الرتكيـةوبـ، )1909(نيسان سـنة ) 27(

 وكذلك ضيا كوك ألب . التي أصبحت فيام بعد وزيرة للمعارف– اليهودية –خالدة أديب 

ومـن املعلـوم أن قـادة ، وهو تلميذ اليهودي دوركايم  و تلميذ اليهودي اآلخر مويز ألـب

ليس منهم واحـد مسـلم األصـل أو تـريك و، اإلتحاد والرتقي كلهم عىل اإلطالق من املاسون

وبـدأت جمعيـة .. . يهودي أسـباين– كاراسو – يهود دومنة –جاويد ، فأنور بولندي، العرق

ففرضـت ، اإلتحاد والرتقي بفرض عملية الترت يك عىل جميـع املحافظـات العربيـة وغريهـا

وقد ، أجهزة الدولةوبدأت عملية الترتيك كذلك يف ، الرتكية يف الدواوين واملدارس واملناهج

الـذي انتخـب عـىل أثـر إعـالن ) املبعوثـان(ظهر هذا واضحا يف انتخابات مجلس النـواب 

فأرشفت جمعية اإلتحاد والرتقي عىل اإلنتخابات لتكـون النتيجـة يف ) 1908(الدستور سنة 

بيـنام ، من العرب) 60(من األتراك و ) 150(فكانت النتيجة أن نجح ، جانب الجنس الرتيك

 ).2 :5(رب متفوقون يف عدد السكان بنسبة الع

جمعية اإلخاء العـريب (ويف غمرة الفرحة بتكبيل أيدي السلطان عبد الحميد أنشئت 

فعاشت هـذه الجمعيـة مثانيـة ، بعد الدستور بشهر) 1908(أيلول سنة ) 2( ويف )العثامين

 .أشهر ثم حلتها الجمعية اإلتحادية
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 يد يهـود الدومنـة إىل ردود فعـل عنيفـة لـدى وقد أدت عملية الترتيك الجربي عىل

 .العرب بإنشاء الجمعيات الرسية والعلنية

وتنـادي  بفصـل ، تشكيل الجمعيات العلنية والرسية التي تنـادي بالقوميـة العربيـة

 ،ولو عىل األقل عرب الحكـم الـذايت يف داخـل الدولـة العثامنيـة، الدول العربية عن األتراك

ومشاركة الدولـة ،  أمورهم الداخلية من تعليم و اقتصاد وثقافةبحيث يكون للعرب إدارة

 .العثامنية يف األمور الخارجية كالدفاع وغريها

وقـد ، وكانت خالدة أيـب اليهوديـة أمينـة رسه،  تولية جامل باشا واليا عىل بالد الشام–3

ضم لئال ين، اضطر جامل باشا أن يهادن العرب ويحسن إليهم يف بداية الحرب الكربى

وقد استلم جامل باشا قيادة الجيش الرابـع يف ، العرب إىل معسكر الحلفاء ضد تركيا

و كان يحس بوجود التجمعـات القوميـة الرسيـة يف بـالد الشـام و يعلـم أن ، سوريا

فكـان العـرب يبحثـون ، العرب قد ضاقوا ذرعا بترصفات االتحاديني وبتعصبهم لرتكيا

ام جعل جامل باشا يقتحم السفارة الفرنسية م، واتصل زعامؤهم بفرنسا، عن مخرج

يف كل من بـريوت ودمشـق ويضـبط وثـائق فيهـا تثبيـت اتصـال قـادة التنظـيامت 

إال أن جامل باشا أراد أن ، عن العثامنيني والجمعيات بفرنسا وتنادي بانفصال سوريا

 .يغض الطرف عن القضية طمعا يف وقوف العرب لجانب تركيا يف الحرب

امل بنيـة الرشيـف حسـني بـدخول الحـرب ضـد تركيـا إىل جانـب وبعد إحساس جـ

آب سـنة ) 21(شخصـية عربيـة يف ) 11(بريطانيا استشاط جامل باشا غضبا وأمـر بإعـدام 

 .يف لبنان) عاليه(بعد املحاكمة العسكرية يف ) 1915(

شخصـية عربيـة أـخـرى مـنهم عبـد الحمـيـد ) 21(ـشـنق ) 1916(أيـار سـنة ) 6(ويف 

وسـليم الجزائـري مسـاعد ، ) مؤمتر باريس وعضو مجلس األعيـان الـرتيكرئيس(الزهراوي 

 .وكانت كذلك للمرة الثانية يف عاليه، عزيز املرصي يف الجمعية القحطانية
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وقـد نفـذ جـامل باشـا ، ولقد أحدثت هذه اإلعدامات هزة عنيفـة يف العـامل العـريب

وقـد كـان األمـري ، غ إلـيهامإال أنه مل يصـ، اإلعدام بعد توسط الرشيف حسني وابنه فيصل

 :فيصل بن الحسني آنذاك يف دمشق فرمى كوفيته عىل األرض وداسها وقال

 ).طاب املوت يا عرب(

فقد بقي الرشيف ،  دخول الرشيف حسني الحرب العاملية إىل جانب بريطانيا ضد تركيا-4

الن وبعـد إعـ. وكان السلطان عبد الحميد يخىش منه، حسني يف تركيا ستة عرش عاما

وعارض عبد ، اختارته جمعية اإلتحاد والرتقي ليكون أمريا ملكة) 1908(الدستور سنة 

 .الحميد يف هذا التعيني

بعـد مـؤمترات طويلـة املـدى ) 1908(متـوز سـنة ) 24(وقد كان إعالن الدسـتور يف 

أدارها أعضاء جمعية اإلتحاد والرتقي الذين كان معظمهم من اليهـود الدومنـة أو األتـراك 

وقـد كانـت الجمعيـة ، ملتهودين الذين تلعب بهم أصابع املاسـونية يف محافـل سـالونيكا

 .تعقد اجتامعاتها يف بيوت اليهود املنتمني إىل الجنسية اإليطالية

 :فقد كتب ستون وستون يقول

، إن الحقيقة البارزة يف تكوين جمعية اإلتحاد والرتقي أنها غري تركية وغـري إسـالمية(

فـأنور باشـا ، مل يظهر بني زعامئها وقادتها عضوا واحد من اصل تريك صـاففمنذ تأسيسها 

و كراسـو ، )دومنة(وكان جاويد من الطائفة اليهودية املعروفة ، هو ابن رجل بولندي مرتد

وكان طلعت باشا من أصل غجري اعتنـق  ،ان القاطنني يف مدينة سالونيكامن اليهود اإلسب

د زعامئهم يف تلـك الفـرتة فكـان نصـفه غجريـا إىل جانـب وأما أحمد رضا أح، اإلسالم دينا

 .)كونه من أتباع مدرسة كونت الفلسفية

 إن أصـحاب العقـول املحركـة وراء الحركـة :ويضيف ستون وتسـون قـائال

وأما العـون املـايل فكـان يجيـئهم عـن ، كانوا يهودا أو مسلمني من أصل يهودي

  كام أنه كانت تأتيهم معونات مالية ....ويهود سالونيكا األثرياء) الدومنة(طريق 
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 مـن فينـا وبودبسـت وبـرلني مـن بـاريس – أو الشبيهة بالدولية –من الرأساملية الدولية 

 .)ولندن

 :ويقول هربرت أبري

 رشكـاء الثـورة الرتكيـة – أي املرتـدون –) بالدومنـة(كان يهود سـالونيكا  ويعرفـون (

، ولكن معتقـدهم قـد ال يكـون يهوديـا أصـال، وهؤالء هم من العرق اليهودي، الحقيقيني

وأما بالفعل فإنهم من أتباع تـوراة ، أنهم مسلمون باإلسم: واالعتقاد الشائع بني الناس هو

سوى قلـة ، ويف تلك الفرتة التي نحن بصددها مل يعرف أحد من الناس شيئا عنهم.. .موىس

الناس يجرؤ أن يتنبأ أن هذه ومل يكن أحد من ، من العلامء املختصني بدراسة الرشق األدىن

ستلعب دورا رئيسيا يف ثورة كان لها نتـائج خطـرية يف سـرية ) بالدومنة(اليهودية املعروفة 

 .)التاريخ

خاصـة وأنـه ، وقد كان الرشيف حسني يتلمس املناسبة للتخلص مـن الحكـم الـرتيك

سـني آنـذاك  بن حالـلـهيريدون التخلص منه وكان عبد ) 1914(أحس أن االتحاديني سنة 

) رونالدسـتورز(وبــ ) املعتمد الربيطـاين يف مرص(وقد اتصل بكتشرن ، نائبا يف الربملان الرتيك

 وأطلعـه عـىل النفـور الشـديد بـني أبيـه وبـني .املستشار الرشقي يف دار االعتامد الربيطاين

ب األتراك وسأله عن إمكانية وقوف بريطانيا بجانب الرشيف فيام إذا أعلن الرشيف الحر

لـيس مـن املحتمـل أن تقـف : وقال له كتشـرن، إال أنه مل يلق أي تشجيع منهام، عىل تركيا

 .بريطانيا بجانب أبيك

وكان مؤمنا بفوائـد ،  نفسه عضوا يف إحدى الجمعيات الرسيةالـلـهوكان األمري عبد (

، )1914(ونشـبت الحـرب الكـربى يف آب سـنة ) التفاهم اإلنجليزي العريب و متحمسـا لـه

بينام كان األمـري فيصـل يـرى الوقـوف ،  متحمسا إلعالن الحرب عىل تركياالـلـهان عبد وك

ـا ـة ، زار فيـصـل دمـشـق واـسـتانبول) 1915( ويف ـسـنة .معـه ويف دمـشـق انـضـم إىل جمعـي

  .وأقسم عىل نرصتها) العربية الفتاة(

 ، )1916(حزيـران سـنة ) 5(وأعلن الرشيف الحرب عىل تركيا يوم االثنني 
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 ).1967(حزيران سنة ) 5(فقد كانت هزمية العرب يف يوم االثنني !  ريب وسبحان(

 باملدينة أعلن الحرب بعد - عنه الـلـهريض –ومن جانب قرب حمزة بن عبد املطلب 

وكان كتشرن قد أصبح وزيرا ، أو وعدته بريطانيا باستقالل بالد العرب وبتتويجه ملكا عليها

وـحـدثت املكاتـبـات ، ون معتـمـدا بريطانـيـا يف مرصواـسـتلم مكامـهـ، للحربـيـة الربيطانـيـة

 .ووعدوه مبلك البالد العربية بعد استقاللها، املعروفة بينه وبني مكامهون

ُوهـزم ، واندفع الرشيف حسني بكل طاقته يؤجج نار الحميـة العربيـة ضـد األتـراك

، سـاوحصـلت اتفاقيـة سـيكس بيكـو لتقسـيم الـبالد العربيـة بـني بريطانيـا وفرن، األتراك

وكـان الجـزاء الجميـل للرشيـف حسـني أن نفتـه ، وأعطيت فلسطني لليهود بوعـد بلفـور

ولقد كانت الصدمة عنيفة ألعصـاب الرشيـف حتـى ، بريطانيا ست سنوات وسلبت ملكه

وـكـان يـصـب ـجـام غـضـبه طيـلـة حياـتـه ـعـىل ، داهـمـه الـفـالج وذاب جـسـده حرسة وأـملـا

 .عروف الوزير الربيطاين امل–مكامهون و لويد جورج 

 :يقول جورج انطونيوس

وقد قلصه الفالج وابيض وجهـه الوسـيم ، )م1931(لقد زرته قبل موته بأشهر سنة (

يف الرساء ، اإلنجليز يا ولدي قوم رشفاء يف أقوالهم وأفعـالهم: فقال يل.. .من شحوب املوت

هلوان ما عدا صاحب السعادة املوقر الهامم لويـد جـورج فهـو أشـبه بـالب، رشفاء: والرضاء

 ). صاحب السعادة كتشرنالـلـهحاشا مقامك رحم ، ثعلب:  أقول.وبالثعلب

 : العظيمالـلـه وصدق .كانت هذه النتيجة األسيفة األليمة للتعاون مع اإلنجليز

ـيـا أيـهـا اـلـذين آمـنـوا إن تطيـعـوا اـلـذين كَفَــروا ـيـردوكُم ـعـَىل أعقَــاب ِ ْ ََ َْ ُّ ُ َُ ُّ ََ َِ َِّ َُّ ِ ُ ْ ِ ُ َ ُكم فتنَقلـبـَ ِ ْ َ َ ْ وا ُ

َخارسين ِ َِ) 149:آل عمران(. 

 ولقد حذر بعض الصادقني العقالء الرشيف حسني من مغبة غدر اإلنجليز ومـن  
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فد كتب شـكيب أرسـالن إىل الرشيـف عنـدما بلغـه عزمـه لغـزو ، هذه الفاجعة املتوقعة

 أتقاتل العرب بالعرب أيها األمري حتـى تكـون مثـرة دمـاء( :سوريا مع جيوش الحلفاء قائال

قاتلهم و مقتولهم استيالء إنجلرتا عىل جزيـرة العـرب وفرنسـا عـىل سـوريا واليهـود عـىل 

 ).فلسطني

لقد كنت أعلم أننـا إذا كسـبنا الحـرب إن (: يقول لورنس يف أعمدة الحكمة السبعة

ولو كانت ناصحا رشيفا للعرب لنصحتهم بـالعودة إىل ، عهودنا للعرب ستصبح أوراقا ميتة

 ،قادة الحركة العربية يفهمون السياسـة الخارجيـة فهـام عشـائريا بـدويالقد كان ، بيوتهم

وكان بريطانيا والفرنسيون يقومون مبناورات جريئة اعتامدا عىل سذاجة العرب وضـعفهم 

إننـي أكـرث فخـرا أن الـدم اإلنجليـزي مل .. .وبساطة قلوبهم وتفكريهم ولهـم ثقـة بالعـدو

ألن جميع األقطار الخاضعة لنا مل تكـن تسـاوي يف  ،يسفك يف املعارك الثالثني التي خضتها

 ).نظري موت إنجليزي واحد

هذا هو لـورنس الـذي كـانوا ، )لقد قدم لنا لورنس خدمات جليلة(ويقول و ايزمان 

 . ملك العرب غري املتوج–يسمونه 

وصلت جمعية اإلتحاد والرتقي إىل الحكم واسرتاحت من الغول الرهيب الذي طاملـا 

وأصبحت تركيا اإلسالمية دمية يف يد اليهودية ) عبد الحميد( وأرق أجفانها أقض مضجعها

 .تحركها كيف شاءت وأىن أرادت

وأصبح هـذه ، وأصبحت مقاطعاتها حمى مستباحا للذئاب الغربية من أعداء اإلسالم

  النمسـا: فابتلع الغـرب أوال دول البلقـان.يؤكل شلوا شلوا) الدولة العثامنية(املارد الجبار 

أي بعـد تسـلم اإلتحـاد والرتقـي -) 1908(واملجر والبوسنة والهرسك يف ترشين األول سنة 

 واعتـدت إيطاليـا ، وانفصـلت بلغاريـا،   وبعد إعالن الدستور بشـهرين فقـط-زمام األمور

 ويف هـذه .)1912(ثـم نشـبت الحـرب البلقانيـة سـنة ) 1911(عىل ليبيا يف خريف سـنة 

 .)ماعـدا تراقيـا الرشقيـة(لة العثامنية جميع والياتها يف أوربا السنوات القليلة فقدت الدو

  لقـد –وفقدت ذلك الجزء من ليبيا الذي يتألف من واليتي طرابلس الغـرب وبنـي غـازي 
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وال يفوتنا أن ، انسحبت تركيا من ليبيا مبؤامرة خيانة مكشوفة ال تخفي عىل كل ذي عينني

ويف بيـوت هـؤالء ، ة املحافـل املاسـونية يف سـالونيكنذكر أن اليهود اإليطاليني هم أسـاتذ

فلـيس كبـريا أن تعطـي ، اليهود اإليطاليني كانت تعقد اجتامعات جمعية اإلتحاد والرتقـي

جمعية اإلتحاد والرتقي ليبيا هدية متواضعة إىل إيطاليا كرد جميل عىل صـنيعهم السـابق 

 .الكبري

نية تركيـا تنـوء بأعبـاء النفقـات وكانت ميزا، وفضال عن هذه الخسارة فقدت كريت

 .العسكرية

 ):1918 - 1914(القومية بعد الحرب األوىل 

تعترب وقفة العرب بجانب الحلفاء ضد تركيا املسـلمة نقطـة تحـول كـربى يف الفكـر 

 إذ مل يكن اإلنجليـز يحلمـون يف يـوم مـن األيـام أن .القومي والتجمع عىل أساس القومية

 .)األتراك املسلمون( كفار ضد بني دينهم وعقيدتهم يقف العرب بجانبهم  بوصفهم

 ):رجل املخابرات الربيطاين وملك الصحراء العربية كام يسمونه(: يقول لورنس

هل تتغلب القومية ذات يوم عـىل : وأخذت أفكر طيلة الطريق إىل سوريا وأتساءل(

هـل : نـى أوضـحالنزعة الدينية؟ وهل يغلب االعتقاد الـوطني املعتقـدات الدينيـة ؟ ومبع

وتستبدل سـوريا مثلهـا األعـىل الـديني ، تحل املثل العليا السياسية مكان الوحي و اإللهام

 .)مبثلها األعىل الوطني؟

 .ويعترب الغرب هذا املوقف نقطة تحول إىل مرحلة جديدة يف التفكري القومي

 )ةاإلسالم ضد القوميـ(تحت عنوان ) 1962(  يف حزيران سنة )االيكونومست(كتبت 

 :ماييل

لقد وضع العرب منذ الحرب العاملية األوىل القومية يف املكـان األول حـني (

  . ـمـن أـجـل التحـرر ـمـن املـسـلمني األـتـراك– الكفـار –قـاتلوا بجاـنـب اإلنجلـيـز 
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 فلـيس هنـاك يف العـامل العـريب اليـوم أنـاس ذوو تفكـري )اإلخوان املسـلمني(باستثناء من 

 .)سالمية فوق قوميتهم العربيةسيايس يضعون مجتمع الدول اإل

ولكن بعد الحرب األوىل إن كانت التجربة القومية مريرة إال أنـه بـرز عامـل جديـد 

وأصـبح هـذا العامـل وتـرا جديـدا ، جثوم اإلستعامر بثقله عىل كاهل العـامل العـريب: وهو

 خاصـة بعـد ازديـاد الهجـرة اليهوديـة إىل فلسـطني، يعزف عليه دعاة القومية ومفكروها

 . فلسطني.)1936(وقيام ثورة سنة 

فهناك نقاط بارزة ما بني الحـربيني األوىل والثانيـة أدت إىل ازديـاد التفكـري القـومي 

 :أهمها

 :اإلستعامر الربيطاين والفرنيس وقد نقل معه

املتفلتـة ، ورفـع الطبقـة املمزقـة اجتامعيـا، إىل أجهـزة الدولـة) الالدينية( العلامنية 

الجديد وأصبحت هذه ، ة للنفاق وإيقاد البخور وإشعال الشموع للحاكماملستعد، أخالقيا

 .الطبقة هي املستعمر الجديد وإن كانت من أبناء املنطقة

 املناداة باألفكار القومية كبـديل لإلسـالم وكأسـاس للتفكـري والتجمـع والتنفـري مـن 

 يف العصور الوسطى يف وأخذ العربة من التاريخ األسود املرير لرجال الدين، اإلتجاه الديني

 .أوربا

أصبح نغم التحرر من اإلستعامر مادة دسمة للطبقات الناقمـة عـىل اإلسـالم والتـي 

تريد أن تجعل من بعض فرتات الحكم الرتيك صورة  لإلسالم الـذي ميثـل الجمـود والتـأخر 

 !!واالنحطاط

 بإنشاء وما تبع ذلك من تفكري جدي، إسقاط الخالفة عىل يد مصطفى كامل أتاتورك

 .عىل يد حسن البنا) اإلخوان املسلمني(تنظيم حريك إسالمي إلعادة الخالفة وقيام حركة 

وبـروز حـزب ،   بروز التفكري القومي عـىل شـكل تنظـيامت يقودهـا املسـيحيون-3

وكانت الجامعـة األمريكيـة ، السوريون عىل السطح، والقوميون، والقوميني العرب، البعث

  .أهـ] ) هذه األفكارنا دافئا لكثري منمحض
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ولنعرض إىل منوذج من مناذج الفكر القومي العريب ومنهجه السيايس التـي ازدهـرت 

  :أشباهها يف العامل العريب واإلسالمي

 :حزب البعث العريب االشرتايك

 :تكون حزب البعث االشرتايك من حزبني

 . وقد أسسه األرسوزي و عفلق:حزب البعث العريب .1

ثم آلت قيادته إىل ، عثامن الحوراين) 1938(الذي أسسه سنة : ايكالحزب العريب االشرت .2

إىل الحـزب السـوري القـومي ) 1936(وقد انضم أكرم الحـوراين سـنة ، أكرم الحوراين

 .لينضم إىل حزب الشباب العريب االشرتايك) 1938(وانسحب منه سنة 

 .عريب االشرتايكانضم الحزبان األول والثاين فكونا حزب البعث ال) 26/1/1952(ويف 

 :حزب البعث العريب

ومـنهم مـن قـال ، فمنهم من قال ميشيل عفلق وصالح البيطار، اختلف يف املؤسس

يف ) 1966(شباط التي عملها صالح جديـد النصـريي سـنة ) 23(إال أن حركة ، زيك األسوزي

  وهـي)عصبة العمل القومي(والبعث هو وارث ، سوريا أحلت األرسوزي أبا روحيا للحزب

 -1932(وقد بقيت هـذه العصـبة مـن ، عبارة عن نواة تنظيمي كل من عفلق و األسوزي

1939(. 

 ).انسحب األرسوزي منها وشكل الحزب القومي العريب) 1939(ويف سنة 

متأثر مبباديء الثـورة ! ال يتكلم العربية ، ملحد، فهو رجل مصريي: أما زيك األرسوزي

عـن مـوت اإللـه ونشـوء ) هكذا تلـم زرداشـت (:ةوخاصة كتاب نيتش، الفرنسية والنازية

وكان األرسـوزي يـرى الجاهليـة ! )1940(دأ يتعلم العربية بعد سنة ب، اإلنسان السوبرمان

 .ويعتربها املرحلة العربية الذهبية، العربية مثله األعىل
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 .)بالقرآن فعاب عيل نزعتي الدينية) 1946(ناقشته سنة (يقول سامي الجندي 

 : البعثمبادئ الحزب

ورمـزه ) 1939(املنقولة عن مباديء الحـزب القـومي الـذي شـكله األرسـوزي سـنة 

 .النمر

 .العرب أمة واحدة .1

 .للعرب زعيم واحد يتجىل من إماكانات األمة العربية ميثلها ويعرب عنها .2

وبالنسـبة إليـه ، عنه تنبثـق املثـل العليـا، مصدر املقدسات، العروبة وجداننا القومي .3

 .شياءتقدر قيم األ

ال تسـقط شـعرة مـن :(وفرسهـا األرسـوزي مستشـهدا باإلنجيـل، العريب سـيد القـدر .4

 .)رؤوسكم إال بأمر أبيكم الذي يف السموات

 :يقول الجندي

أرى أن نؤسس حزبا نسـميه حـزب : كنا يف غرفة فقال األرسوزي. 29/11/1940ويف (

 ).البعث العريب

 .)بعث العريب هي هيأصبحت مباديء الحزب القومي هي مباديء حزب ال(

 :ويقول سامي الجندي

ألحـدنا ، أعداء لكل ما تعـارف عليـه الـبرش، كنا عصاة متردنا عىل كل القيم القدمية(

 .)بكل الطقوس والعالقات واألديان

رغم كل مـا زعـم البعثيـون فـيام بعـد مـن ،اتهمنا باإللحاد وكان ذلك صحيحا أيضا(

 ).مزاعم التربير

 :أما مشيل عفلق

ثم اختلفـوا معـه  ، جاء حسني الزعيم  فأيده البعث) 1949(ار سنة ويف آذ

 فكتب مـذكرة اسـتعطاف لـه فخـرج ثـم جـاء ، فألقى ميشيل عفلق يف السجن
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فاغتنمهـا فرصـة لريسـل ،  بعد حسني الـزعيم فاختـار ميشـيل وزيـرا للمعـارف)الحناوي(

 .ات اإلداراتفعادوا واستلموا الجامع، البعثيني يف بعثات دراسية إىل فرنسا

للمـؤمتر ) 1955(حتى أنه يف انتخابات سنة ، كان الرصاع عىل أشده بني قادة الحزب

والبيطـار عمـل ألكـرث ، و الحوراين فـرنيس، عفلق جاسوس إنجليزي(القطري كانوا يقولون 

 ).من دولة

 .أما االتهامات بالرسقة والجرائم الخلقية فحدث عنها وال حرج

 :توهنا نسجل بعض املالحظا

، لقد كان الحزب مأوى يتجمع فيه كـل النـاقمني عـىل اإلسـالم أو الطـامعني يف الحكـم -1

ودـخـل فـيـه ، فانتـبـه النـصـرييون إلـيـه ودخـلـوه ليـكـون ـسـلام إىل دوـلـتهم النـصـريية

 .اإلسامعيليون مثل سامي الجندي و عبد الكريم الجندي

 .مثل سليم حاطوم: والدروز

 .ئيسا للحزب يف دمشقمثل أحمد رباح الذي كان ر: واليهود

وأقام صـداقة مـع ، نيضابط املخابرات اإلرسائييل الذي ذهب إىل األرجنت: و إييل كوهني

، يف دمشـق) أبـو رمانـة(وسـكن حـي ، )كامل أمني ثابت( ثم دخل سوريا باسم ،أمني الحافظ

وأصبح شقته الحصن الحصني الذي يأوي إليه قادة البعـث وفـوق أرسة كـوهني رشب نخـب 

وعرضت عىل ، )1963 آذار 8( سليم حاطوم وعبد الكريم زهر الدين يوم اإلنقالب البعثي النرص

وكـان يسـمى الشـاب ، واستشار بن غوريـون رئـيس وزراء إرسائيـل فلـم يوافـق، كوهني الوزارة

وأخـريات  ،وكان الشخص املدين الوحيد الذي يدخل املطارات والقواعد العسـكرية، الثوري األول

ة الهندية أن يهودي مـن خـالل اإلشـارات الالسـلكية التـي يرسـلها إىل إرسائيـل اكتشفت السفار

 ،ي يحاكمه هم تالميـذه وربائـب حجـرهوكان الذ، وحوكم كوهني، وكانت فضيحة عاملية، يوميا

وكان سليم حـاطوم هـو . .ولعله وعد بأن يخيل رساحه إذا أخفى مصائب الحزب البعثي الحاكم

 وأـعـدم ـكـوهني ، وبرسـعـة  فائـقـة طوـيـت القـضـية، ـتـي حاكمـتـهرـئـيس املحكـمـة العـسـكرية ال
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ليطوي يف صدره مآيس ونكبات الصبية البعثيني الذي تديرهم اليهودية العاملية من خـالل 

 .املرأة والكأس

، إن املؤسـسـني الـحـزب البـعـث ليـسـوا مـسـلمني أـصـال ـفـزيك األرـسـوزي نـصـريي ملـحـد -2

 . قيل أنه يوناين األصل–وميشيل عفلق مسيحي 

عنـه تنبثـق املثـل ، العروبـة مصـدر املقدسـات(، إن مباديء حزب البعث كفر رصيـح -3

فاملثل العليا هي العروبة ) العريب سيد القدر، وبالنسبة إليه تقدر قيم األشياء، العليا

 .وليس اإلسالم أو القرآن والسنة

 كتابـه قال سـامي الجنـدي يف. أعداء لألديان جميعا، كان أتباع البعث األوائل ملحدين -4

 ).لقد كنا خوارج عىل الرشائع التي تعارف عليها الناس فنسفناها جميعا (:البعث

ـول -5 ـية  (:ويـق ـن القـض ـة ـع ـد دراـس ـة مل يـع ـة والوطنـي ـه القومـي ـم ادعاـئ إن الـحـزب رـغ

 ).الفلسطينية أخطر قضية العربية يف العرص الحديث

،  عسـكريا ومـدنيالقد تسلق النصرييون عىل سلم البعث فاستطاعوا أن يستلموا البلـد -6

بإقصاء عنارص أهـل السـنة – النصريي–قام صال جديد ) 1966(شباط سنة ) 22(ويف 

 بالحركة التصـحيحية –عندما جاء حافظ األسد ) 1970( ويف سنة –من مراكز القوى 

 .جعل الدولة نصريية خالصة

ولذا ، اةتجاه الكون واإلنسان والحي) عقيدة(إن األحزاب القومية ليس لها أيديولوجية  -7

ولذا اضطرت أن متأل فراغهـا العقائـدي باملاركسـية ، بقيت إطارا  فقط دون مضمون

عربية اإلطار واملظهر شيوعية : (ولذا فإن األحزاب القومية كلها أصبحت، واالشرتاكية

) حقيقة القومية العربية(وهذا الذي أقر به جالل السيد يف كتابه ) الحقيقية واملخرب

ألن الرواسـب قـد أطلـت ، فوي قام بصـياغة املواضـيع اإلقتصـاديةبأن هنالك تيار ع

 .تحت ستار التقدمية واالشرتاكية وبأن الشيوعية هي حقيقة هذا التيار

ولقد انتقد ميشيل عفلق سنة ، لقد انتحر الحزب مبجرد وصوله إىل الحكم -8

 يف سوريا تسلط العسكريني عـىل الحـزب وإقصـاء املـدنيني مـن ) 1965(
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بل حكم عليـه باإلعـدام هـو واملؤسـس اآلخـر ، فطرد عفلق، املركزية للحزباللجان 

ثم لوحق البيطـار حتـى اغتالتـه النصـريية يف منفـاه يف بـاريس سـنة ، صالح البيطار

 وأما عفلق فقد احتضنه البعث العراقي بعد وصوله إىل الحكـم يف إنقـالب .)1981(

ام حسـني الـذي أصـبح نائبـا فجاء به تلميذه صـد، عىل عبد الرحمن عارف) 1968(

 .لرئيس الجمهورية ثم بالتايل رئيسا لجمهورية العراق

 ):1981(وقد سئل صدام حسني يف مقابلة صحيفة له طبعت ووزعت يف األردن سنة 

 :ما عالقتك مبيشيل عفلق ؟  فرد صدام

ومن املعروف أن صـداما كـان ، ) ولوال ميشيل ما كان صدام شيئا.عالقة االبن بأبيه( 

وكان ميشيل يستعمله لتصـفية خصـومه ، حارسا خاصا مليشيل عفلق من بداية الستينات

 – منـذ األيـام األوىل لحكمـه –صفى الـرئيس صـدام حسـني ) 1979(ويف سنة ، السياسيني

 .معظم قادة الحزب ملعارضتهم املبدئية لرئاسته

، )املـرةالتجربـة (وكتب عن مأساة الحزب بعض قادته مثـل الـدكتور منيـف الـرزاز 

 ).حزب البعث مأساة املولد ومأساة املصري(ومطاع الصفدي 

وأصـبحوا يتفكهـون ، لقد انتهى الحزب يف سوريا إذ تسلق عله النصرييون ثم قتلـوه

فاسـتعانوا أوال بـذراري املسـلمني الداخلـة يف . بالتعدي عىل كل األديـان والقـيم املبـاديء

كتـب :  هو شعار الدولة يف كـل األجهـزةوأصبح الكفر، ثم صفوهم تدريجيا، حزب البعث

  :)25/4/1967(إبراهيم خالص يف مجلة جيش الشعب السورية

والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء املجتمـع العـريب هـي خلـق اإلنسـان (

 واألديـان واإلقطـاع  ورأس املـال واالسـتعامر الـلـهاالشرتايك العرب الجديد الذي يؤمن أن 

القيم التي سادت املجتمـع السـابق ليسـت إال دمـي محنطـة يف متـاحف واملتخمني وكل 

 . عام يلحد املجرمونالـلـهتعاىل . )التاريخ
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 :وقال شفيق الكاميل ميدح صداما

 تبارك وجهك القديس فينا

  ينضح بالجاللالـلـهكوجه 

ي  عـام افـرتى هـذا الكلـب الـذالـلــهوتعاىل !!  العظيم وأتوب إليه الـلـهأستغفر { 

 .رسعان ما القى جزاءه يف الدنيا قبل اآلخرة

ففـي الحـرب . .الـلــهولتوفيق الكاميل مع صدام قصة هـي يف الحقيقـة مـن آيـات 

ويف ،  عرض الخميني وقـف الحـرب مقابـل اسـتقالة صـدام1986-1979العراقية اإليرانية 

ة الـرئيس لـو أن سـياد، قال هذا الشاعر توفيق الكـاميل لجلسـائه، إحدى جالسته الخاصة

الـذي اعـرتف ، فاستدعى صدام الكاميل،  ورفعت اإلستخبارات التقرير،..قبل وحقن الدماء

فـأمره . .باقرتاحه معتذرا بأنه رأي أن ذلك سيكون من فضائل الرئيس الكثـرية عـىل األمـة 

وهكذا ألقـي صـدام اللسـان الـذي ..وأخذه بيده وقطعه مبدية حادة، صدام أن ميد لسانه

 فـألقي يف املزبلـة التـي يسـتحقها بيـد ذات ،..بوجهـه سـبحانه وتعـاىل، قذرشبه وجهه ال

 . رب العاملنيالـلـهفسبحان ، الطاغية الذي امتدحه

 :كانت تهزج قائلة) 1964(وعندما دخلت قوات البعث حامة سنة 

 هات سالح خذ سالح

   دين محمد وىل وراح

) األسد ربنا ()الـلـهسقط (ون خرجت رسايا الدفاع والحزبيون يهتف) 1980(ويف سنة 

الـذي – ابـن سـليامن املرشـد –ال إلـه إال سـاجي () ال إله ال الوطن وال رسول إال البعـث(

 ).!ادعى األلوهية بني النصريية  يف األربعينات

، وبعد القضاء عـىل الثـورة الجهاديـة يف سـوريا، ويف النصف الثاين فمن الثامنينات{ 

يف مدينـة حمـص التـي يضـم ثراهـا قبـور عرشات آالف خرجت مظـاهرة بعثيـة نصـريية 

 .).تعني حافظ محلك..َّ حلكالـلـهَّحلك يا ( :وكانوا يهتفون ، عنهمالـلـهالصحابة ريض 
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أن يسـتخلف حـافظ ) آن هلل(أي ).. َحـان لـك(تعني بلهجة تلـك املنطقـة ) حلك (-

  }. عىل الطغاة امللحدينهالـلـ ولعنة - العيل العظيمالـلـه أستغفر -..ُاألسد ربا مكانه

وكانـت النازيـة والفاشسـتية ، )1939(لقد ابتدأ حزب البعث مع بداية الحرب الثانيـة  -9

فمثال كان زيك األرسوزي متأثر بنيتشة فيلسـوف . .متأل برنينها العامل وذا فقد تأثر بها

وأمـا عفلـق فهـو ...) .هكذا تكلم زرداشت عن مـوت اإللـه(وخاصة بكتابه ، النازية

فجاءت أفكارهم تلخيصيا لإللحاد والقلق الذي كـان ، )جيد(و) بنيتشه(تأثر كذلك م

وأهـم سـامت ، )دين الكـالب العرجـاء(يعاين منه نيتشه الذي كان يسمي املسيحية 

 :فلسفة نيتشة تتخلص يف ثالثة نقاط

 .اإللحاد .1

ضعفاء إذا أن، حقد ال) أخالق العبيد(إن فكرة القيامة هي التي جعلت من املسيحية  .2

وعـم ، فاستسـلم األقويـاء لألسـاطري، تجاه األقوياء جعلهم يوحون لهم بفكرة اآلخرة

 .ظالم املسيحية العامل

 .اللذان هام رشطان دامئان للعظمة اإلنسانية: اليأس والقلق .3

 :وإليك مقارنة بني كالم عفلق وكالم النازية والفاشستية

الفاشـسـتية ـهـي ـقـدر األـمـة (ي يقاـبـل ـكـالم موـسـولين) البـعـث ـقـدر األـمـة العربـيـة( .1

إن الحـزب (:وهـو نفـس كـالم تـرو تسـيك، وهو الحق اإللهي عنـد هتلـر) اإليطالية

 .)الشيوعي ال يخطئ ألنه تجسيد للحتمية التاريخية

 يقابـل كـالم )إن العقيدة البعث ال ميكن الوصول إليها بالعقل ولكن باإلميـان وحـده .2

 .)ك باإلحساسإنها تدر، الفاشستية ال تنافس(موسوليني 

) إن القدر الذي حملنا رسالة البعث أعطانا الحق يف أن نأمر بقوة ونـترصف بقسـوة( .3

إن القدر الذي حملنا رسالة الفاشسـتية أعطانـا الحـق (وهو نفس الكالم موسوليني 

 .)ونترصف بقسوة، يف أن نأمر بقوة
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الم موسوليني وهو نفس ك، )وعىل الجامهري أن متيش وراءها، إن البعث هو الطليعة( .4

 .).]إن الفاشستية هي حكم الصفوة املختارة وعليها أن تقود الجامهري(

مـا ، مبا لفت نظري أثناء دراستي التاريخ يف جامعـة بـريوت، تذكرين هذه الشواهد{ 

وجدت تشـابها كبـريا بـني فكـر وأعـامل ، وجدته يف أحد الكتب املقررة عن وحدة إيطاليا

 وما كنا نسمعه من أفكار – ال يحرضين اسمه اآلن –إليطالية أحد دعاة القومية والوحدة ا

وتسـمية جريـدتهم ، ومن ذلك الشعار الـثاليث، عفلق و األرسوزي وحزب البعث يف سوريا

ومـؤامرات ،  وال أشك اآلن أن أفكار البعث صـنعت يف أقبيـة املاسـونية.وغري ذلك..البعث

 :ا قال لعفلـق يف إحـدى لقاءاتـه معـهحتى أين قرأت يف إحدى الصحف أن الباب، الصليبية

 !لقد نجحت يا ميشيل فيام فشلت فيه الحروب الصليبية 

ودعـواهم القوميـة العربيـة منوذجـا ، ثم كانت تجربة عبد النارص والضباط األحـرار

  }.شبيها يف مرص ملا سلف من منوذج البعث يف سوريا والعراق

 :االنقالبات العسكرية والقومية

وبهـذه ، ديدة ال بد لها مـن قيـادات عسـكرية تفـرض آراءهـا بـالقوةإن األفكار الج

 .الطريقة استبدل اإلسالم بالقومية و اإلشرتاكية

ولذا فقد أوصت الدوائر الغربية يف بالدنـا واملسـترشقون بوجـوب املجـيء بقيـادت 

 .شابة عسكرية يفرض من خاللهم ما يريد الغرب من مبادىء

  :يقول قسطنطني زريق

وأن علـيهم أن ، ب ال بد لهم يف عهدهم الجديد من قيادة قديرة  و تقدميةإن العر(

وعندئذ فقط تستطيع الطائفة املستنرية أن تواصل ، ينبذوا من تقاليدهم العنارص الرجعية

 ).كفاحها ضد العنارص الرجعية بالتعاون مع الغرب
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 :ويقول جب

عامء يف العامل اإلسالمي وعـىل إن نجاح التطور يتوقف إىل حد بعيد عىل القادة والز(

 .)الشباب منهم خاصة

وفكرة القومية قضية جذابة براقة تستطيع أن تخدع الجامهري بسهولة باسم التحرر 

 .والتقدم والوطنية

 :يقول جب

إن األسلوب الـذي اسـتطاعت بـه طبقـة املتغـربني تـأمني الثابتـة عـىل السـلطة يف (

 .)مافالقومية هي فكرة غربية متا.. .الدولة

ومن املعلوم أن العسكريني ال علم لهم بإدارة األمم وال رعايـة الشـعوب وال سياسـة 

املبعـوث مـن وزارة ) سـتيف ميـد( لقـد وصـف .ولذا تدار الـبالد مـن خاللهـم، الجامهري

يف مرص وصـفا دقيقـا يصـلح لكـل ) 1952(الخارجية األمريكية فئة العسكر النقالب سـنة 

 :العسكريني فيقول

وهـم فرحـون ، الهزلية) روبني هود(ء األوالد يظنون أنفسهم أعضاء عصابة إن هؤال(

ولكنـي مل أجـد واحـد اسـتطاع أن يرشح يل مـا هـو ، )أبطال الثـورة(بأنهم يحملون صفة 

ولعل هذا من حظنا نحـن وعبـد النـارص . .إنهم ال يهتمون بالسياسة.. .هدف هذه الثورة

 ).ا يفكرون ويعملونإنهم بحاجة إىل من يقول لهم ماذ.. .معنا

 غـداة إطـالق النـار عـىل عبـد –ولقد سأل بعض ضباط الجيش عبد الحكـيم عـامر 

عـام حققتـه الثـورة وأسـباب الحـادث فقـال يف ) 1954( سـنة –النارص يف ميدان املنشية 

وهـو الـذي ، وأن جامل هـو الـذي خطـط ونفـذ، إنه ال يعرف عام تحققه الثورة(رصاحة 

 ).يعرف خطوات املستقبل

 ):العامل العريب اليوم( ويقول مورو بريجر يف كتابه 

إن النخـبـة العـسـكرية يف الرشق األدىن يف مرص والـسـودان والـعـراق وتركـيـا وإـيـران (

فأصبح العرب متغربني بدون أن يتكلفـوا .. .وباكستان كانت عوامل هامة يف جلب التغيري

 .)الذهاب إىل أوربا
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 :يقول مايلز كوبالند

رص لو مل يكن قد ولد فإن لعبتنا كان عليهـا أن تخلقـه أي تـريب حـاكام إن عبدا النا(

 ).دكتاتوريا مثله

كـان بإشـارة أمريكـا كـام بـني ) 1954(ولذلك فإن مناداة عبد النارص بالقومية سـنة 

ولقد كان ملناداة عبد النارص أثرا بالغا يف ، – رجل املخابرات األمرييك –ذلك مايلز كوبالند 

ولقـد مهـد ، وما كان للقومية أن يكون لها هذا االنتشار لـوال مرص وزعيمهـا، العامل العريب

عبد النارص لهذا االنتشار القومي وكذلك نجاح البعث وتغلغل الشيوعية وانحسار اإلسـالم 

  ولكن األفكار التي فرضت عىل املنطقة بالقوة اجتثت مـن فـوق األرض .من املنطقة كلها

 : كام يقول بنارد لويس– األرض مالها من قرار  كشجرة خبيثة اجتثت من فوق–

إن أخذ أي نظام سيايس جاهز ليس فقط من بلد مختلف بل من حضـارة مختلفـة (

فلـقـد فرـضـت ، وفرـضـه بواـسـطة الـغـربيني أو الحـكـام املتـغـربني يف الرشق عـمـل ـخـاطىء

صـلة لـه فكانـت النتيجـة قيـام نظـام ال .. .الدميقراطية بأوامر و فرمانات الحاكم املطلـق

 .)1()وال صلة له بحاجات مستقبلة، مبايض أو بحارض البلد

ونـادى ، )علامنيـة الدولـة(بفصل الـدين عـن الدولـة ، الرتيك) كوك ألب(ولقد نادى 

ومع االحتفاظ بالثقافة القومية أو بعبـارة أدق هـو ، بوجوب أخذ ثقافة الغرب بحذافريها

السامح للناس أن يسموا هذا العمل إلحـادا  يريد إقصاء اإلسالم نهائيا عن الحياة مع عدم 

 .بل عىل الناس أن يسموا هدم اإلسالم سالما، أو زندقة

كام يقول ) واضع األسس النظرية للدولة الرتكية الحديثة(ويعترب الغربيون كوك ألب 

 . أهـ]هارولد سميث

                                                 
  وهذا بالضبط ما تفرضه أمريكا اليوم فرضـا يف الـبالد العربيـة واإلسـالمية وهـو مـا تسـميه الرشق )1(

 !األوسط الكبري 
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 :القومية الرتكية الطورانية

) استانبول(داخل األكادميية العسكرية يف لقد بذرت البذور األوىل للقومية الرتكية يف 

مع األساتذة العسكريني األملان الذين وفدوا إىل الكلية ليدربوا األتراك الذين كانوا بحاجـة 

خاصة وأن تركيا ، إىل جيش قوي مدرب عىل وسائل القوة الحديثة وأساليب القتال العالية

 وصلت بعثة عسكرية أملانية سـنة فقد، والذي يرميها عن قوس واحدة، تقاتل العامل بأرسه

وبقي يعمل قرابة ثالث عرشة سنة تم خاللها ) فون درجولسن(يرأسها الكولونيل ) 1883(

 .بذر بذرة القومية

هـجـرة الالجـئـني املـجـريني و : وأـمـا العاـمـل الـثـاين لنـشـوء القومـيـة الطورانـيـة فـهـو

حيث أصـبحوا ، ؤالء اإلسالمواعتناق ه، )1848(البولنديني إىل تركيا بعد فشل ثورتهم سنة 

وقـد سـمى نفسـه بعـد ، )قسطنطني بورزييك(ومن هؤالء ، من الطبقة املتنفذة يف الدولة

فلقد كـان هـذا الرجـل هـو رأس األفعـى القوميـة التـي ، ذلك مصطفى جالل الدين باشا

 :يقول برنارد لويس، نقلت سمها إىل عقول ونفوس األتراك

وسـاعده ، ومية البولونية ووضعها يف قالب تـريكولقد عمل يورزيسيك عىل نقل الق(

، عىل هذا العمل ما عرضه من أعـامل املسـترشقني الغـربيني البـاحثني يف الشـئون الرتكيـة

 ).واالعتقاد بالهوية املميزة، وكان لها تأثري هام يف تقدير التاريخ الرتيك القديم

 كلـهـم ماـسـون )ـقـيجمعـيـة اإلتـحـاد والرت(وال يفوتـنـا أن نـعـود فـنـذكر ـبـأن أعـضـاء 

ونعـود مـرة . يك هم اليد املحركة لهذه الجمعيـةوأن يهود سالون، )منظمة يهودية عاملية(

إن الحقيقة البارزة يف تكوين جمعية اإلتحـاد والرتقـي  (:أخرى فنذكر بكالم ستون وتسون

 . فأطاحت بعبد الحميد وبرتكيا وباإلسالم)أنها غري تركية وغري إسالمية

الـدعوة إىل القوميـة الرتكيـة أثـر يسء انعكـس يف نفـوس ولقد كان لهـذه 

 و بدأوا يطـالبون باالسـتقالل ، الشعوب اإلسالمية التي تخضع للسيادة العثامنية
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خاصـة بعـد السـلوك املشـني الغريـب الـذي ، ويشكلون الجمعيات الرسية ملحاربة تركيـا

 الذين اتخذوا )العرب(وكان عىل رأس هذه الشعوب ، سارت عليه جمعية اإلتحاد والرتقي

من هذا السلوك مربرا للوقوف بجانـب بريطانيـا ضـد األتـراك يف الثـورة العربيـة الكـربى 

 .وكان لهذا نتائج وخيمة عىل العامل اإلسالمي، بقيادة الرشيف حسني

 :يقول توينبي

إن الضباط يف تركيا الحميدية هي الطبقة الوحيدة التي استطاعت أن تفتح نافـذة  (

وبعد ثالثني عاما ) 1908(لذلك ففي سنة ، دامئة تنفذ عن طريقها التأثريات الغربيةفكرية 

من حكم استبدادي مظلم كان الجيـل الـرتيك الجديـد مـن العسـكريني هـو رأس الحربـة 

 ).لهجوم الليربالية الغربية عىل تركيا

 :مقارنة بني القومية الطورانية والقومية العربية

 :انية والعربية عىل أشياء أهمهالقد التقت القومية الطور

وعىل السلطان عبد الحميـد ، أن الغرض من كل منهام هو القضاء عىل تركيا املسلمة

 .بالذات

لقد بدأت القوميتان يف وقت واحد تقريبا وإن كانت القومية العربية تقدمت قلـيال 

 .عىل الطورانية

 .اةالقوميتان علامنيتان اتفقا عىل استبعاد اإلسالم عن الحي

فالقومية العربية نشأت يف املحاضن ، إن كال من القوميتني نشأتا يف محا ضن أجنبية

بينام الطورانيـة نشـأت يف املحافـل املاسـونية اليهوديـة ، األمريكية ويف الجامعة األمريكية

 .التي يرشف عليها اليهود اإلسبان والبولنديون اإليطاليون

يكونوا مسلمني أصال وال مـن الجـنس إن الرواد األوئل لكل من الدولتني مل 

 الـذي سـمى نفسـه مصـطفى جـالل )بورزييك(فمثال ، الذي يدعون إىل قوميته

 عمل عـىل نقـل القوميـة البولنديـة وصـبها يف قالـب – بولندى األصل –الدين 

 مل يظهـر بـني زعامئهـا وقادتهـا ، ومنذ تأسيس جمعية اإلتحـاد والرتقـي مل، تريك

 



756 
 

و جاويـد مـن الطائفـة اليهوديـة ، فـأنور باشـا بولنـدي مرتـد ،واحد من أصل تريك صـاف

وأمـا ، وطلعت باشا من أصل غجري، يف سالونيك) من اليهود اإلسبان(و كراسو ، )الدومنة(

 ).كونت(أحمد رضا فنصفه رشكيس ونصفه مجري ومتأثر بـ 

و ، ينالرواد األوائل للقومية العربية كانوا جمعيا من غري املسلمني من بطرس البسـتا

و الشـدياق وأديـب إسـحق ونقـاش و شـميل وتقـال و ، ناصيف وابنـه إبـراهيم اليـازجي

ثـم جـاء القـرن ، كـل هـؤالء عـىل اإلطـالق مـن النصـارى، رصوف وزيدان ومنـر ومشـاقة

 .)نرصاين( وميشـيل عفلـق )نصـريي تـركامين(زيك األرسـوزي : العرشون وكان من  قـادتهم

 عبد املسيح من قادة الحزب القومي السوري حـبش ن سعادة وجورجوأنطو، قادة البعث

 !!وكلهم نصارى .   من قادة القوميني العرب–

إن املسيحية يف الرشق هـي التـي زرعـت الحركـات ( :يقول الكاردينال بريتويل للبابا

 وجـورج حـبش ، وأنطوان سـعادة،وإن أسامء مثل ميشيل عفلق، الثورية وحركات التغيري

 .)قد تفرس لك ما أعنيه

 فالخمسـة األوائـل ، كانت تحـرك طالئـع الحـركتني– اليهودية -إن األصابع املاسونية

وكـذلك الـذين نـادوا بالقوميـة .  كلهم من املاسـون)جمعية بريوت الرسية(الذين أنشأوا 

 .الطورانية هم من املاسون

انتقلـت لتواصـل عملهـا يف ، هناك بعض الرؤوس املدبرة لإلطاحـة باإلسـالم يف تركيـا

ـاهرة ال ـي! ـق ـاد والرتـق ـة اإلتـح ـان يف جمعـي ـز املرصي ـك ـثال عزـي ـا ،فـم ـم أنـش ـة ( ـث الجمعـي

إنتقـل إىل _ ناحوم حاييم – والحاخام اليهودي يف استانبول ،)جمعية العهد(و ) القحطانية

 .أيـام عبـد النـارص، القاهرة بعد إسقاط الخالفة يف تركيا وكان له تأثري يف السياسة املرصية

 وأسـس )ملاذا أنا ملحد(اء من تركيا إىل مرص وألف كتاب ج، حمد أدهموكذلك اسامعيل أ

 .)املجمع الرشقي لنرش اإللحاد(

 وتـأثرت الطورانيـة بـالثورة ،تأثرت القومية العربية بالنظريات األمريكية

 كان من نتاج االحتكـاك بـني العقليـة السـورية : (ىيقول فيليب حت. الفرنسية
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 واسـتمدت وحيهـا ،ت مبـادئ القوميـة العربيـة الشـاملةأن تولـدوالنتاج الفكري الغـريب 

 بخالف القومية الرتكية التي جاءت متـأخرة عـن العربيـة ،باألكرث من النظريات األمريكية

 .)والتي استمدت إلهامها من مبادئ الثورة الفرنسية

 ربـط  ال يزال اليهود يحرصـون عـىل،كانت األصابع اليهودية بارزة يف القومية الرتكية

 يف محـارضة لـه يف – الذي كان وزير خارجية إرسائيل - )أبا إيبان(يقول .العرب بقوميتهم

يحـاول بعـض الـزعامء العـرب أن يتعـرف عـىل نسـبة املـد ( :جامعة برنستون األمريكيـة

 ولـذا كـان ،ويف ذلك الخطر الحقيقي عـىل إرسائيـل، )1967(اإلسالمي بعد الهزمية األخرية 

 .]).ا أن نبقي العرب عىل يقني راسخ بنسبهم القومي ال اإلسالميمن أوىل و اجباتن

إن واقع العرب يدل داللة واضحة عىل النتائج التي توصلت إليها الدعوات القوميـة 

 :واإلقليمية والعلامنية هي

 .قطع صلة العرب بالدولة اإلسالمية

، لغـريب والرشقـيمتزيق العامل العريب إىل دويالت هزيلة حتى تبقى يف قبضة العـامل ا

 .تتسابق يف والئها ألمريكا أو إىل روسيا لتحمي أنظمتها يف املنطقة

تضخم الكيان اإلرسائييل الذي أصبح تنينا يفتح شدقيه يبتلع كل فرتة جزءا من بـالد 

 .العرب

 .انهيارات يف معظم النواحي االجتامعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية

ال تعلـم ملـاذا ، ولـيس لهـا أي مبـدأ يف الحيـاة، معينـةنشوء أجيال ليس لهـا هويـة 

تـراهم كـل يـوم ، أفئدتهم هواء، متفككة أرسيا، متفسخة اجتامعيا، تعيش؟ ممزقة خلقيا

، يغريون أفكارهم كام يغريون أزيائهم يف االعتقـاد واالقتصـاد والثقافـة واالجـتامع، يف رأي

  : مخاطبا املبرشين– زعيم املبرشين –يقول زومير 

وال يريـد أن ، الـلــهإنكم أعددتم شبابا يف ديار اإلسالم ال يعرف الصـلة ب(

 وأخرجتم املسلم مـن اإلسـالم فجـاء الـنشء اإلسـالمي طبقـا ملـا أراده ، يعرفها
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ويـحـب الراـحـة والكـسـل وال يرصف هـمـه يف اـلـدنيا إال يف ، ال يـهـتم للعـظـائم، اإلـسـتعامر

 .)الشهوات

ومل يـكـن ـلـه كـيـان إال ، م ـمـن األـيـام وـحـدة وال ـعـزةإن ـهـذا الرشق مل يـشـهد يف ـيـو

 .ولن يجد نفسه مرة ثانية إال باإلسالم، باإلسالم الذي وحده أول مرة

بل ليفتتوا الشعوب ، لقد مزقت القومية أوربا فنقلها العرب ليمزقوا أمتهم اإلسالمية

 .العربية نفسها

 :كام يقول توينبي متسائال ومعرتفا بذنب بالده وحضارته

فهل من الرضوري حقا أن يتفتت العامل العريب كام تفتت اإلمرباطورية األسبانية يف ( 

 إىل عرشين دولـة مسـتقلة عـن بعضـها تعـيش يف قوالـب ضـيقة – لسوء الحظ –أمريكا 

ومـن املؤسـف أن تقلـده ،  هذا هو الوجه الثـاين الكـالح لحضـارتنا الغربيـة.غربية النمط

 إن سحر القومية جذاب يف أمثال هذه املجتمعـات .يدا تاماالشعوب الناطقة بالعربية تقل

بل إىل حكـم ، ولكن القومية لن تقود هذه املجتمعات إىل حياة جديدة، اإلسالمية املبعرثة

 .)باملوت والفناء

إن النغمة التي عزفتها الطبقـات املتسـلطة يف العـامل اإلسـالمي والعـريب هـي نغمـة 

ولكنهـا مخـدرات تـذبح ، األسـامع وتـبهج القلـوبوهي مزوقـة جميلـة تشـنف ، القومية

وإن ، الشعوب من خاللها عىل مذابح الشهوات قرابني رخيصة يف سبيل الطغاة والطاغوت

الخرير الذي يعكسه صوت النزيـف الـدموي قـد جـذب كثـريا مـن القطعـان لتسـاق إىل 

 .مذبحها ونهايتها البئيسة األليمة

 :يقول جب

ه طبقة املتغربني تأمني قبضتها الثابتـة عـىل السـلطة إن األسلوب الذي استطاعت ب(

 .)فالقومية هي فكرة غربية متاما.. .كان القومية.. .يف الدولة

وإن سبب انتشار القومية يف العـامل العـريب هـو سـيطرة الغـرب نفسـه عـىل العـامل 

 .اإلسالمي

 ):الغرب والرشق واملستقبل(يقول املؤرخ اإلنكليزي توينبي يف كتابه 
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ي الوقت الحارض الذي يجد الغرب نفسه منذ الحرب العاملية الثانية ويـرى أنـه فف(

جزء إىل أكرث من أربعني دولة قومية مستقلة ذات سيادة يهدد بانهيـار البيـت كلـه كـامال 

 .عىل من فيه بسبب انقسامه هكذا عىل نفسه

ومـة القوميـة ومع ذلك فإن اعتبار الغرب ال يزال له من القوة يف العامل ما يبقي جرث

ومن املأمول أن يستطيع العـامل اإلسـالمي عـىل كـل ، الغربية قادرة عىل الرسيان والعدوى

 عن طريـق الشـعور اإلسـالمي – القومية –حال إيقاف انتشار هذه الداء السيايس الغريب 

 !!.) القومي بالوحدة

 .بل هي داء عضال مام أصابنا، إن القومية ليست الدواء الناجع ألمراضنا

وـتـاريخ الرشق األدىن الـحـديث ـيـدل أن القومـيـة املـجـردة ليـسـت (: يـقـول ـسـميث

وما مل يكن املثل األعىل إسـالميا عـىل وجـه مـن ، القاعدة املالمئة للنهوض بالواجب الشاق

 .)لن تثمر الجهود البتة، الوجوه

 :وما أجمل كلمة سيدنا عمر بن الخطاب ننهي بها هذا الحديث

 .)الـلـه بهذا الدين ومهام ابتغينا العزة بغريه أذلنا هالـلـنحن قوم أعزنا (

َ  لَقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكْركُم أفال تعقلون : تعاىلالـلـهقال  ُ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ َ َْ ُْ ِ ً َ ِ ُ ْ ِ َ َ ْ ْ )10:األنبياء .( 

ولقـد ، فبسبب من هذا الكتـاب تـذكر هـذه األمـة، ُفاملسلمون  والعرب يذكرون بالقرآن 

وأمسكوا بزمام البرشيـة بعـد أن ، ول مرة إىل البرشية عىل هدي هذا القرآنتقدم العرب أ

 .متسكوا بالكتاب وأقاموه يف حياتهم

 وإنه لذكْر لك ولَقومك وسوف تسألون  َ َ ْ َُ َ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ٌِ ُ َّ ِ )44:الزخرف(.  

 قْل يا أهَل الكتاب لستم عَىل يشء حتى تقيموا التور َ ْْ َّ َّ ُ َُ ِ ُِ َ ٍْ ْ َ َ َ ِْ ْ َ َ ْاَة واألنجيَل وما أنـزل إلـيكم مـن ُ ِ ْ ُ ْ َ َِ ِ ْ ُْ َ َ َِ ِ

ْربكم  َُ ِّ )68: املائدة(. 

وعملوا  به ، وال وزن لهم وال قيمة إال إذا أقاموه فيهم، فأهل القرآن ليسوا عىل يشء

 .وطبقوه يف واقعهم، يف حياتهم

ولو أنا كَتبنا عليهم أن اقتلوا أنُفسكم أو ا ِ َ َ َ َْ ُْ َ ْ َُّ َ َُ َْ ِ ِ ْ َْ َ ْ ِخرجوا من ديـاركُم مـا فعلـوه إال قليـٌل َ َِ ِ ُ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ ُ ْ

ًمنهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا لهم وأَشد تثِبيتا  ًْ َ َّ َ ََ ُ َْ ْ ُْ ُ َُ َ ُ َْ َ َ ََ ِ ِ ُ َ َ َ َ َّ ْ ْ ِ) 66:النساء(.  
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الـذي ) 19/8/1956( يف – القنصل فرنسـا العـامل يف سـوريا –جاء يف تقرير ديلسبس 

 :ماييل) بالنس(اعده كتبه مبساعدة مس

املكانة التي يحتلهـا ، من أبرز الحقائق التي يلحظها من يريد  دراسة هذه البلدان( 

فالـدين يظهـر يف كـل مكـان ويف ، والسلطة التي له يف حياة الناس، الدين يف نفوس الناس

 .كل أمر

دب  و يف ويف األ، ويف اللغة، ففي املجتمع الرشقي يظهر أثر الدين يف األخالق العامة

 .جميع املؤسسات االجتامعية

 بل إىل الـدين – الرشقي ليس له وطن –والرجل الرشقي ال ينتمي إىل وطن ولد فيه 

، فإنه يف الرشق ينتمـي إىل ديـن، وكام أن الرجل يف الغرب ينتمي إىل وطن، الذين ولد فيه

، عتنقـه هـووأمة الرجل الرشقي هي مجموعة الناس الذين يعتنقون الـدين ذاتـه الـذي ي

 .)وكل فرد خارج عن حظرية الدين هو بالنسبة إليه رجل أجنبي غريب

 :القوميات واإلقليميات الجاهلية

لقد حرك الغرب وتالميذه يف كل مكـان نغـامت االرتبـاط بالجاهليـات التـي تسـبق 

 .اإلسالم حتى يقطع الصلة باإلسالم ويتجاوزها

،  أزر الروح الجنسية بني بربر مـراكش حاولت اإلدارة الفرنسية أن تشد:ففي املغرب

 الذي قىض بتنفيذ األحكـام العرفيـة 1930 مايو سنة 16فقامت بإصدار الظهري الرببري يف 

 .الرببرية وقانونهم الخاص باألحوال الشخصية بدل الرشيعة اإلسالمية

 . الهندوكية– اكتشف الحضارة الجاوية :ويف إندنوسيا

وقـالوا بـأن ، سف السودا  و فيكتـور شـبح الفينيقيـة أثار سعيد عقل ويو:ويف لبنان

 .واليونان،  إيطاليا–بل هو جزء من حضارة البحر املتوسط ، لبنان ال ينتمي إىل العرب

خاصـة بعـد اكتشـاف تـوت عـنخ ،  أثريت الحضـارة الفرعونيـة:ويف مرص

 ، وتـوىل سـالمة مـوىس، )حجـر روزيتـا(وبعد أن حـل  شـاملبيون ألغـاز، آمون
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وبـدأت تظهـر أسـامء ، وطه حسـني الـدعوة إىل الفرعونيـة، ثم سعد زغلول،  سيدولطفي

ويف زمـن ، واتخذ أبو الهول شعارا ميثـل نهضـة مرص، أبو الهول، نفرتيتي، األهرام، رمسيس

أيب سـنبل (عبد النارص أقـيم السـد العـايل  فأثـارت اليونسـكو همـة العـامل إلنقـاذ معبـد 

وأصـبح ،  إىل القـاهرة وكلـف املاليـني– فرعـون مـوىس –ونقل متثال رمسـيس ، )الفرعوين

 ).للمرصيني( ومرص )تركيا لألتراك(األتراك ينادون بشعار 

 :عن لويس توماس) كويلرينغ(يقول 

أنه قد استطاع أن يرسم الخطوط العريضة للظروف التاريخية واالجتامعية للحركة ( 

وهذا املبدأ الذي سار ، دأ تركيا لألتراكالتي انتهت بالزعامء األتراك املحدثني إىل تحقيق مب

 .)عليه أغلب شعوب املنطقة

 :ولذلك كان الكامليون يقولون

نريد أن نبني إسالما تركيا يكون ملكا لنا وجزءا مـن مجتمعنـا الجديـد عـىل نحـو ( 

 . )الكنيسة اإلنجليكانية التي هي مسيحية عىل النمط اإلنجليزي

الصيحات تتجـاوب فتحـرك الببغـاوات املرصيـة ويف مرص العربية كانت أضواء هذه 

فقـال طـه ، )بفرعونية مرص( فتنادي )اإلنجليزية بالذات(التي تلعب بها  األصابع الغربية 

لو وقف اإلسالم بيني وبني ( :وقال طه حسني، )املرصي فرعوين قبل أن يكون عربيا(حسني 

 . !)فرعونيتي لنبذت إسالمي

رى اهتامم الغرب الكبري باآلثار واملتاحف الوطنية وعليه فانه ليس من الغريب أن ت

حيث تأسست قبل قرن تقريبا هيئات غربية لـإلرشاف عـىل التنقيـب يف العـامل اإلسـالمي 

) بوتـا(فجـاء ، لربط املسلمني باآلثار وبـالقيم واألعـالم الـذين كـانوا قبـل مجـيء اإلسـالم

 يف تركيا ثم أنشـئوا دوائـر )لامنسش(و، يف مرص)  مارييت(و عملت ، إىل العراق) اليارد(و

روكفـلـر (وـلـيس عجيـبـا بـعـد ذـلـك أن ـنـدرك ـتـربع مؤسـسـة   ، اآلـثـار واملـتـاحف الوطنـيـة

، بعرشة ماليني دوالر إلنشاء متحف لآلثار الفرعونية ومعهد لتخريج رجال اآلثار) اليهودية

  :)21(مـادة ولعلنا بعد هذا نصل إىل سبب النص يف صك االنتداب الربيطاين عىل فلسطني 
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يجب أن تضع الدولة املنتدبة وتنفيذ يف السـنة األوىل مـن تـاريخ هـذا االنتـداب قانونـا (

حتـى ،  كل هذا لقطع صلة بإسالمهم وربطهـم بالجاهليـة األوىل).خاصا باآلثار والعاديات

 .يتسنى للغرب أن يستعبدهم ويذلهم تحت يده

مية والحيـاة املعـارصة الـذي عقـد يف يف مؤمتر الثقافة اإلسال) ولسون(يقول الدكتور 

إن يف بالد الرشقيني األدىن واألوسط يف هذه األيام نهضة ( :)1952(سنة ) برنستون(جامعة 

إن نهضـة الغـرب ، ومـن ناحيـة أخـرى بعـث القـديم، حضارية هـي مـن ناحيـة جديـدة

األعـامل املسيحي وحركة إحياء املعارف فيه قامت عىل عمليات التفكري والجدل فيها عىل 

 ).الكالسيكية والوثنية

 فأشـأ .قام الصفويني والحكم البهلوي بتوهني العالقة مع العـامل اإلسـالمي: ويف إيران

واكتشـفت األكادمييـة ، الحكم البهلوي أكادميية للتخلص من املفردات العربية يف الفارسية

 بالد السـبع واحتل مكانا مرموقا يف، وبزغ مذهب زرداشت من جديد، مجد إيران القدمية

وأقـام الشـاه ، وبدأت العامرات الجديدة تبنـي عـىل لطـراز األخمينـي القـديم، والشمس

، عـىل كـورش صـانع األمربطوريـة الفارسـية) 25(محمد رضا بهلوي احتفاال مبناسبة مـرور 

 .واألكراد والعرب، البلوش: وثارت يف إيران قوميات أخرى مثل

ـراق ـرات: ويف الـع ـارت النـع ـادى بع، ـث ـةفـن ـة العربـي ـهم بالقومـي ـراد  ، ـض ـادى األـك وـن

 .وثارت  الدعوات اآلشورية و الكلدانية، بقوميتهم والكردية واألتراك بالرتكية

ويـرون ، وأصبح الهنـود يفخـرون بالهنديـة، تأججت نار العصبية الهندية: ويف الهند

رام ،  أرجـنبهيم(ويتغنون بأبطال الهندوم ، )جنجا(االنقطاع عن ماء زمزم يف مكة إىل نهر

 ).ها

وأصبحوا ينظرون إىل الفتح العـريب عـىل أنـه اسـتعامر واسـتبعاد واحـتالل الغريـب 

مـام جعـل املسـلمني ينـادون بقيـام دولـة ، وهذا الذي يفخر به املسـلمون، ألرض الوطن

 تكون فيها جنسية املسلم هي عقيدته ودينه .وبفكر إسالمي، يعيشون فيها حياة إسالمية

 .وإسالمه
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 :– حيث كان –قال إقبال يخاطب املسلم وقد 

 عليـه وسـلم الـلــهفإن أمة الرسول الهاشمي صـىل ، ال تقس أمم الغرب عىل أمتك(

ولكن إمنا يستحكم ، أولئك إمنا يعتقدون باجتامعهم عىل الوطن والنسل، فريدة يف تركيبها

 .)اجتامعك أيها املسلم بقوة الدين

ت بـالتغني باألمجـاد القبليـة القدميـة وقامـت ارتفعت األصوا: ويف األردن وفلسطني

النزاعات بـني قبائـل الشـامل والجنـوب يف رشق األردن وبـني الفلسـطني وبـني أبنـاء رشق 

 .و عمون، و فيالدلفيا،   مؤاب:وأصبحنا نسمع عن مدن، األردن

  :لقد صدق فينا قول رب العزة

َإن الذين يحادون ( َُّّ َ ُ َ ِ َّ َ ورسوله أولالـلـهِ َُ ُ ُ َ َئك يف األذلنيَ ِّ ََ َ ِ  .)20:املجادلة ()ِ

َومن أعرض عن ذكْري فإن له معيَشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى( ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ ْ َ َ َُ ُ ُ َ َْ َ ً ْ ً ُ َّ ِ َ ِ ْ  ).124:طـه ()َْ

بعثت بالسيف بني يدي السـاعة حتـى ( : عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهوصدق رسول 

وجعل الصغار و الذلة عىل من خـالف ، ل رمحي وجعل رزقي تحت ظ، وحدهالـلـهيعبد 

 . )ومن تشبه بقوم فهو منهم، أمري

وحصدنا ما ، الـلـهوتجرعنا آالم تنكبنا لطريق ، الـلـهلقد ذقنا مرارة بعدنا عن كتاب 

  :زرعنا من بذور القومية مثار القطيعة والتمزق والضياع والخذالن والخرسان

أوال يرون أنهم يْف ُ ْ َ َْ ُ َّ َ ََ َتنون يف كُلِّ عام مرًة أو مرتنِي ثم ال يتوبـون وال هـم يـذكَّرونَ َ َُ َّ ََّّ َ َ ُ َ ْْ َُّ ُ َُ ْ َ َ ََ ٍ َ ِ ُ 
 .)126:التوبة(

ونـدعو أنفسـنا ، وننبذ من أيدينا كل أو صار الجاهيل، الـلـهلقد آن لنا أن نرجع إىل 

َ فمن اتبع هداي فال يضلُّ وال بالعودة إىل طريق السعادة  َِ َ ََ َ ُ َ َ َّ ِ  أو الـلـهإما   ).123:طـه (َيْشَقى َ

 .].إما اإلسالم أو الدمار، الفناء
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 الشيوعية يف العامل العريب خالل القرن العرشين: 

 لقد أرشف اليهود عىل تنظـيم وتكـون األحـزاب الشـيوعية يف العـامل العـريب فهـم [

 .قادتها ومخططوها

 ):روبنسون(يقول الشيوعي اليهودي الفرنيس 

حزاب شيوعية ومنظامت متعاطفة إال يف الحلقات األجنبية يف البلـدان مل تتأسس أ( 

ومل تجد إال القليل من األتباع وكانت مقطوعة عـن واقـع تلـك ، العربية يف مرص وفلسطني

 .)وانتهت دون أن تثري اهتامما كبريا، البالد

 :وفيام ييل نورد األسامء اليهودية املؤسسة للشيوعية يف البلدان العربية

 :لحزب الشيوعي يف مرص ا .1

جوزيـف (يف اإلسـكندرية عـىل يـد رويس يهـودي اسـمه ) 1921(بدأ التنظـيم سـنة 

أوفدت موسكو ثالثة يهـود لتشـكيل ) 1927( ويف سنة .)شار لوت( تصحبه ابنته )روزنربغ

 .التنظيم ومتابعته

وأمدته بـأموال طائلـة أسـس بهـا ) هرني كوريل(ثم انتدبت روسيا اليهودي املرصي 

 ).حدتو(وشكل الحركة الدميقراطية للتحرر الوطني ، يف مرص) بنك كوريل(

أي الرشارة وهو نفس اسم الجريدة التي كان يصدرها ) منظمة األسكرا(ثم تشكلت 

ثـم غـري ، )ايـيل شـوارتز(شكل هذه املنظمـة اليهـودي ، لينني يف سويرسا قبل نجاح الثورة

 ).حدتو(ثم انضمت إىل ، )يوعي مرصينحو حزب الش(: )نحشم(اسمها  فيام بعد إىل 

ثم أصبح ، أسسها اليهوديان يوسف درويش  و رميون دويك) منظمة الفجر الجديد(

 .الدميقراطية الشعبية)  ش.د(اسمها 

أسسـها اليهوديـان أوديـت وزوجهـا  ملـون ): م.ش.م) (املنظمة الشـيوعية املرصيـة(

 .سدين

 ).لمارسيل إرسائي(أسسها ): منظمة تحرير الشعب(
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 :الحزب الشيوعي يف العراق .2

وعىل رأس قادته ساسون ، أسسه اليهود وكان معظم أفراده يف بداية األمر من اليهود

 .وكلهم من اليهود، ويوسف حز قيل، وصديق يهوذا، ناجي شميل، دالل

يـروي ) 22-21( ص )تجربة عريب يف الحزب الشـيوعي(ويروي قدري قلعي يف كتابه 

 باإلضـافة إىل مـا رواه مـن فضـائح أخالقيـة ال نريـد الوقـوف –ياب األستاذ بدر شاكر الس

رحنـا : ( كيف كان يعمل مع رفاقه الشيوعيني العراقيني لـنرش الشـيوعية فيقـول–عندها 

بثثنـا بـني الطـالب األكـراد أن القـوميني ، نرضب عىل كل وتر تخرج نغمته موافقة ملا نريد

وأخـذنا نسـب القوميـة العربيـة ، حـن إخواننـايكرهون األكراد وقوميتهم بينام نعتربهم ن

ونزعم أن التـاريخ العـريب مـا هـو إال مجموعـة مـن ، بل رحنا ننتقص من العرب، أمامهم

ومررنـا ، وزعامؤهم العظام ما هم إال إقطـاعيون جـالدون إىل غـري ذلـك، املذابح واملجازر

 للتـأثري عـىل بعـض و استغللنا بعـض الرفيقـات، عىل إخواننا اليهود دون حاجة إىل دعوة

 .الطلبة

 :الحزب الشيوعي السوري اللبناين .3

وكان يرأسـه ، بعد الحزب الشيوعي الفلسطيني واملرصي) 1924(تأسس الحزب سنة 

، أوسـكار، ميـك: وكان يساعده ثالثـة يهـود هـم، اليهودي الرويس) جاكوب تايرب(يف لبنان 

 .مولر

وهم عيون موسـكو ، ن الروسثم دخل بريوت يهود ثالثة عن طريق حيفا  وكلهم م

 . نخبامن لتفينسيك،اليهوبيرت، الثالثة جوزيف بريجر

ثم تبع ، وقد كان الحزب السوري اللبناين تابعا للحزب الشيوعي اليهودي يف فلسطني

 .الحزب الشيوعي الفرنيس
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 :الحزب الشيوعي الفلسطيني واألردين .4

غل رؤوس قـادة الثـورة لقد كـان التفكـري بفلسـطني مـن القضـايا الكـربى التـي تشـ

 .أصدر لينني  يف روسيا قرار  ذا شقني بحق اليهود: ومنذ األيام األوىل من الثورة، البلشفية

 .جرمية قانونية) للسامية(اعتبار العداء لليهود : أوال

 .تأييد إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني: ثانيا

) 2( يف – بريطانيـا  وزيـر خارجيـة–وقد صدر هذا القرار قبـل صـدور وعـد بلفـور 

 .بأقل من عرشين يوما) 1917(ترشين الثاين سنة 

فكـان الـذي تأسـس سـنة ، ولذا اهتم شيوعيو روسيا بالتنظيم الشيوعي يف فلسطني

وأوفـدت ، )روزشـتاين(وقـد شـكله أوال اليهـودي الـرويس ، أول حزب يف املنطقـة) 1919(

: وهـام،  للتنظـيم يف فلسـطنيموسكو قطبني يهوديني من أقطاب الحزب الشيوعي الرويس

رادول كارن بورغ  وكان جميـع عنـارص الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني يف ، جاك شابيليف

 .بداية األمر يهودا روسيني

ثـم ،  فنشط نشـاطا ملحوظـا يف فلسـطني)فالدميري جابو تينسيك(ثم أرسلت موسكو 

الشـيوعي يف الـبالد  لتنظـيم الحـزب – امللقب بـأيب زيـام –اليهودي ) افربوخ. س(انتدب 

وقـد تـوىل ، وأبرز الشـيوعيني يف الفلسـطني، وكان األخري صديقا للينني يف سويرسا، العربية

 .)1929-1924(رئاسة الحزب الشيوعي يف فلسطني من 

قارصة عـىل اليهـود و دخلـه قلـة ، وكانت عضوية الحزب الشيوعي الفلسطيني أوال

وقني لدى األكرثية الشيوعية وغري مؤمتنني عىل وقد كانوا غري موث، من الفلسطينيني العرب

تأسست أو حركـة علنيـة للحـزب الشـيوعي الفلسـطيني وراء ) 1937(ويف سنة ، أرسارهم

 .ستار نقابة عامل يف حيفا سكرتريها إميل توما

 . ويف يافا سكرتريها  فؤاد نصار،ويف النارصة نقابة عامل سكرتريها إميل حبيبي
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بـن (وكان سـكرتريها اليهـودي ، وعيون عصبة التحرر الوطنيأنشأ الشي) 1939(سنة 

ثـم تشـكيل ، وكانت مطالب هـذه العصـبة جـالء بريطانيـا، ومساعده توفيق طويب، )فيك

 .حكومة مشرتكة بني اليهود والعرب

يـذبحون ، تحول أعضاء عصبة التحرر إىل قادة عصـابات مسـلحة) 1948(ويف حرب 

يف ـحـني وـقـف الـشـيوعيون ، اب املـغـرر بـهـمالـشـعب الفلـسـطيني فانـسـحب بـعـض الـشـب

، منهم املحامي إبراهيم بكر يف النـارصة، املتحمسون يدفعون عن اليهود ويقفون بجانبهم

 .وغريهم من قادة الشيوعيون العرب يف فلسطني، وفؤاد نصار يف يافا

صار الحزب الشـيوعي الفلسـطيني اليهـودي يرشف عـىل بقيـة ) 1948(وبعد نكبة 

، وكان يف رئاسة الحزب إميل توما  و توفيـق طـويب  و إميـل حبيبـي، املحتلةفلسطني غري 

وكانـت الصـلة بـني الشـيوعيني يف قسـمي  ،األخريين عضـوان يف الكنيسـت اليـوموهذان 

 لجنـة ضابط إرسائييل وسـكرتري صـحفي مـن الشـيوعيني يعمـالن يف(فلسطني عن طريق 

 طبعـت مبطـابع :رة يف أسفلها بالعربيةوكانت نرشات الحزب الشيوعي تذيل بعبا ،)الهدنة

 ).القسم املحتل(أي ، الحزب الشيوعي الفلسطيني

ـل  طلـعـت ـحـرب ) 1950(ويف ـسـنة  ـد اعتـق ـة إىل األردن وـق ـضـمت الـضـفة الغربـي

سـنة ،  وهو يوزع املنشورات الشيوعية التي أحرضهـا مـن إرسائيـلالـلـهالشيوعي يف رام 

 مطبعة للشيوعيني وهي مسجلة بأرقام وعبارات عرثت قوات األمن يف عامن عىل، )1951(

 .عربية

ردين عـن الحـزب صدر األمر من موسـكو بفصـل الحـزب الشـيوعي األ) 1952(سنة 

فسـمحت لـه القـوات ،  وكان  فائق وراد  ال زال يف املنطقة املحتلـة،الشيوعي الفلسطيني

 الـلــهمـه منطقـة رام ولتقد، اإلرسائيلية بالخروج ليصبح قائدا من قادة الحركة الشـيوعية

 –ويومها قدمت القدس يعقوب زيادين ، نائبا عنها يف مجلس النواب األردين) 1956(سنة 

 . نائبا عنها–الشيوعي النرصاين 
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، حل الحزب الشيوعي األردين واعتقل قادته وأودعوا معتقل الجفر) 1957(ويف سنة 

الـشـيوعية (ارضات أولـهـا وألـقـى ـفـؤاد نـصـار ـسـكرتري الـحـزب الـشـيوعي األردين ـعـدة مـحـ

إننا نعلم ويعلم الجميع بـأن إرسائيـل أمـر واقـع ودولـة لهـا كيانهـا (جاء فيها ) وإرسائيل

وأنـا ، وإن اليهود شعب كباقي الشعوب له حـق الحيـاة، السيايس واإلقتصادي والعسكري

 ).أعرتف باليهود كدولة ألن الشمس ال تغطي بغربال

أقـام الحـزب الشـيوعي اإلرسائـييل ): 1977(نة وعندما مات فؤاد نصار يف عـامن سـ

وكذلك توفيق طـويب ، )ماير ملرن(له حفال تأبينيا يف النارصة تلك فيه زعيم الحزب ) راكاح(

وتوفيق هذه عضـو يف ، – آذار 30 –) يوم األرض(وتوفيق زياد صاحب فكرة ، وإميل توما

 .م اإلرسائييل من أمريكابالعل) 1978(الكنيست اإلرسائييل وكان يجمع التربعات سنة 

منهـا مـا جـاء ، وال زالت الربقيـات تتبـادل بـني الحـزب الشـيوعي األردين اإلرسائـييل

كام قدر املجلس عاليا املواقف (: ما ييل) 1977(بالنرشة الشيوعية األردنية يف نيسان سنة 

يوعي املبدئية والثابتـة ي القـوى التقدميـة يف إرسائيـل نفسـها ويف مقـدمتها الحـزب الشـ

 .)راكاح(

 – الـشـاعران الفلـسـطينيان الـشـيوعيانوـقـد ـكـان محـمـود دروـيـش وـسـميح القاـسـم

 . يحمالن علم إرسائيل يف مؤمتر صوفيا الدويل–املمثالن لألرض املحتلة 

وترابط ، وقد ثبت مبا يقطع كل شبهة قيام تنظيم موحد(: يقول األستاذ سعد جمعة

هدف  بني كل من الحزب الشيوعي اإلرسائييل وتكامل يف التخطيط وال، وتخطيط، عقائدي

يعـرف أن الكثـري مـن ، ومن عـاىن متاعـب الحكـم يف األردن، واألحزاب الشيوعية العربية

وإن كثـريا مـن قـادة ، مـن إرسائيـل العربية كانت تأتينا عرب الحدود املنشورات الشيوعية

 وتـدربوا عـىل أيـدي الحزب الشيوعي األردين قذفوا علينـا مـن إرسائيـل بعـد أن تتلمـذوا

 . ].)دهاقنة الحزب الصهيوين املضللني
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 الشيوعيون العرب وقضية فلسطني: 

كلهـا أرشف عليـه اليهـود ، رأينا فيام سبق أن التنظيامت الشيوعية يف العـامل العـريب

وأما قادة الشيوعيني الـذين ينتسـبون إىل العروبـة فقـد تربـوا عـىل أيـدي ، وسهروا عليها

وقـد كـان اليهـود يعلقـون آمـاال ، بعد أين غريوا عقولهم فأصبحت يهوديةدهاقني  اليهود 

 .كبرية عىل هؤالء التالميذ وعىل التقدم اإلشرتاكية يف املنطقة

:  يكتبون إىل موسـكو– من أبناء فلسطني –كان الشيوعيون العرب ) 1948(ويف سنة 

الناجحة لبلشفة العامل إن جعل فلسطني وطنا قوميا لليهود هو الطريق الوحيد والوسيلة (

 ).العريب

عـاد ،  وبعد أن أعلنت روسيا عن تأييدها الصـارخ للقـرار.وعندما كان قرار التقسيم

 خالد – فقد أعلن السكرتري العام للشيوعيون العرب .الشيوعيون العرب يؤيدون التقسيم

 لـقـد عارـضـت اإلتـحـاد، الحكوـمـات الرجعـيـة العربـيـة ـهـي املـسـؤولة(:  ـقـائال–بـكـداش 

 صـحح أن اليهـود  ليسـوا أمـة .السوفيتي الصديق حتى اللحظة األخـرية ومل تخطـب وده

 ).لكنهم شعب له حق الحياة

الـذي انشـق ) عضو قيادة الحزب الشيوعي اللبناين السوري(ولقد كشف رفيق رضا 

كانت قيادة الحـزب الشـيوعي مبثـل حـامس (: فيقول، عىل خالد بكداش وكان مساعدا له

فإرسائيل يف نظرها واحـة مـن واحـات ، ىل بعث الدولة ليهودية يف فلسطنيابن غوريون ع

، والشعب اإلرسائييل املرشد ال بد وأن يلتقـي يف أرض امليعـاد، الدميقراطية يف الرشق األدىن

وإن واجب التضامن األممي يف عرف القيادة املذكورة هـو مـن صـلب املبـادئ املاركسـية 

ا مربراتـه اإلنسـانية التـي تتخطـى املـربرات و الوقـائع ولذا فوجـود إرسائيـل لـه يف عرفهـ

 ).القومية

ولقد عرف الناس جميعا موقف الشيوعية املخزي تجـاه إخـوانهم مـن أبنـاء 

 الذين يدافعون عـن كيـانهم وعـن حيـاتهم –فقد رموا العرب املرشدين ، جلدتهم

 ا وكـانو،  وهـاجموهم واعتـربهم معتـدين. عن قـوس واحـدة–ودينهم وأعراضهم 
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وقد كـانوا يعتـربون الـدفاع عـن فلسـطني رجعيـة دينيـة ، يصفون اليهود بأنهم مظلومني

 .ومؤامرة ضد اليهود

يحـارب الشـعب إن الشعب العراقي يرفض بإبـاء أن (: ففي العراق قال الشيوعيون

 .)اإلرسائييل الشقيق

 دولتني مرحبا بإنشاء (:)يوسف سلامن امللقب بفهد(وقال سكرتري الحزب يف العراق 

عربـيـة ويهودـيـة يف فلـسـطني واـشـرتط لـهـام اإلـشـرتاكية والتـحـالف ـضـد الرجعـيـة الدينـيـة 

 ).العربية

غـزت :(تحـت عنـوان) 1948(مايو سـنة ) 15 (وكتبت املنظمة الشيوعية املرصية يف

وهذه الحرب حرب رجعية تخدم الربجوازيـة العربيـة و ): (جيوش البالد العربية فلسطني

 ).الثورية يف فلسطني) اليهود(ا الصاعدة تكبت الربوليتاري

فقـد كـان الشـيوعيون . وبعد قيام إرسائيل أخذ الشـيوعيون ينـادون بالصـلح معهـا

سكرتري الحزب الشيوعي اإلرسائـييل التـي ) صموئيل ميكونيس(يوزعون باستمرار مقاالت 

 ).يف سبيل سلم دائم(تحت عنوان ) الكومنفورم(كان ينرشها يف جريدة 

محـارضة يف الجفـر ) 1957(سكرتري الحزب الشيوعي األردين سنة (ؤاد نصار وألقى ف

إننا نعلم ويعلم الجميـع بـأن إرسائيـل أمـر واقـع ودولـة لهـا كيانهـا السـيايس (: قال فيها

وأنـا أعـرتف ، وإن اليهود شعب كباقي الشـعوب لـه حـق الحيـاة، واإلقتصادي والعسكري

 )الباليهود كدولة ألن الشمس ال تغطي بغرب

وساطها وصـاروا وبعد قيام الثورة الفلسطينية واشتداد عودها اندس الشيوعيون يف أ

 . وذلك لتمييع القضية الفلسطينية)التفريق بني اليهودي والصهيوين(ينادون مبقالتهم 

 .نحن ال نقاتل اليهود الرشفاء إمنا نقاتل الصهيونية: قالوا

عـىل حـد ! ودي رشيـف؟وال ندري كيف نفرق يف امليـدان العـام بـني يهـ

 بينام يـرى قـادة املـنظامت الصـهيونية أن كـل صـهيوين ، زعمهم وبني صهيوين
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ثـم أصـبح ، )جبـل اليبوسـيني( بل صهيون يطلق عىل الجزء الجنـويب مـن القـدس .يهودي

، ترمني يا ابنـة صـهيون(ويف التوراة ) ابنة صهيون(اليهود يطلقونه عىل القدس ويسمونها 

 ).ورشليمإهتفي يا ابنة أ

الصهيونية هي العودة إىل حظرية اليهودية قبل أن تصبح العـودة إىل  (:يقول هرتزل

 ).أرض امليعاد

العتقـادي بـأن دولـة ، أنـا يهـودي أوال و إرسائـييل بعـد ذلـك(: ويقول بن غوريـون

 .)إرسائيل أوجدت ألجل الشعب اليهودي بأرسه ونيابة عنه

ثقافيـة !! ها  يثقفون الشباب الثقافة الثورية وأخذ قادة الثورة الفلسطينية ومنظامت

 لقنـوا الشـباب عرشيـن .وآراء ماركس وحياة كاسـرتوا،  وثورية لينني وستالني.ماو وجيفارا

 ...بروليتاريا، دمياغوجية. برجوازية، إمربيالية.. .اصطالحا يلفون ويدورون حولها

 – عـز وجـل – ـهالـلـوظن الشباب أنهم قـد ملكـوا شـيئا جديـدا اسـتبدلوه بـدين 

 . مثنا قليال وباملقدساتالـلـهواشرتوا بآيات 

إىل رصاع داخيل نقـل إىل كـل بيـت بـني ، )دين اإلسالم(وأعلنوا الحرب ضد الرجعية 

 .وبني الفتاة وأمها، األخ وأخيه وبني االبن وأبيه

 التي ماسمعنا بها إال من خـالل األوراق –) الشيوعية(وصار مسؤلوا منظمة األنصار 

ـنة – ـات ـس ـع النقاـب ـحرضون يف مجـم ـون) 1970 -1969( ـي ـداؤنا : ويقوـل ـة (أـع اإلمربيالـي

 !!).الصهيونية وليس اليهود الرشفاء

أسبوعا ) 1970(نيسان ) 10(واحتفلت الفئات الثورية يف أمانة العاصمة يف عامن يف 

إال ،  حـانوتوال، وال بقالـة، وال بـاب، وما بقي مفرق طريق، كامال بعيد ميالد لينني املئوي

 .– غارس دولة اإللحاد يف األرض –!! وألصقت عليه صور لينني العظيم 

و ، أبـو لهـب، وأسامؤهم الحركية أبو جهـل، أما يف قواعدهم فقد رأيناهم عن كثب

 .و هويش منه، و جيفارا، ماو
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  فقـد كـانوا يصـطادون :وأمـا طعـامهم،  فهو شتم الدين الرب:أما رس الليل عندهم

إذ دعوى التفريق ، ألنه ال فرق عندهم بني الكلب والخروف، نادقهم ثم يأكلونهاالكالب بب

 .) عليه وسلمالـلـهمحمد صىل (خرافة رجعية جاء بها أحد األعراب يف الصحراء اسمه 

يرفـع األذان ، ولقد رأيناهم عندما كان الشباب املسلم املجاهد الذي يحمـل السـالح

 لينـني و مـاوتيس تونـغ  يصـفقون ويلعنـون ويرفعـون كـان أبنـاء، يف التجمعات الفدائية

 :أصواتهم قائلني

 إن تسل عني فهذي قيمي

 !أنا ماركيس لينيني أممي  

 : العظيمالـلـهوصدق 

وإذا ناديتم إَىل الصالة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم ال يعقلون َ ُ َ َِ ِْ َ َ ْ ٌَ َّْ َ ُْ ُْ َّ ََ ِ ِ َ ًَ ً ُ ُ َ َ َّ ِ ِ ُِ َ) 58:املائدة(. 

 –ال يزال الشباب املسلم املجاهـد الـذي يـرزح تحـت األغـالل يف سـجون إرسائيـل و

 يعاين من الضجة التي يفتعلها الذين يعملون لحساب جورج حـبش –عندما يقوم الصالة 

وكم حصلت خالفات وصدامات بسبب تعرض أحد الشـباب املسـلم ملـاو ، و نايف حوامتة

 .أو لجيفارا أو للينني أو ملاركس

رأينا بعض قادة اليساريني مثـل جـورج حـبش ، نتهاء العمل الثوري يف األردنوبعد ا

 ينظم جامعـات ومعاهـد – أرض عاد –) اليمن الجنوبية الدميقراطية(يظهر مرة أخرى يف 

 .و ملاو وماركس ولينني

لوال أنها جبهـة ، وعجبت كيف يتعاون اإلنجليز مع دعاة القومية العربية الشيوعيني

 .حاربة اإلسالم وأهلهواحدة سخرت مل

ــنجلهم و( ــع ـم ــيمن لريـف ــيوعيني يف اـل ــن للـش ــزي ميـك ــليب اإلنجلـي  الـص

  اسـمه لـيس – وتنظم طالئع القومية العربيـة ممثلـة بشـخص جـورج )شاكوشتهم(
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وإلرسـال العبـوات الناسـفة إىل ، وذلك لرتويع الشـعب اليمنـي املسـلم بفطرتـه) –عربيا 

 . األطفال والبناتاليمن الشاملية لهدم املنشآت وقتل

 أما القيم واألخـالق فلـيس .وأدركت عندها أبعاد املؤامرة العاملية ضد اإلسالم وأهله

قد غرر بهـن باسـم فلسـطني !! فكم من الرفيقات ، لها أي اعتبار عند الثوريني االشرتاكيني

فتجد ذوات البنطـال الضـيق ،  يف مكاتب املدن كعامن– خاصة –وكنت تدخل قواعدهم 

ايت ينمن عىل أنغام املوسيقى ويستيقظن عىل أوتار العود بني مجموعات الخنـافس و اللو

 !!.الهيبيني

 :كانت أصوات هؤالء ترتفع فتقول) 1979(ويف مظاهرة يف الجامعة األردنية سنة 

 .)مطالبنا رشعية خبز وحرية والشاب بجنب الصبية(

فقـال هـذا الشـاب ، هـرالشباب اقرتب منهم وقد بدأت بعض النعرات اإلقليميـة تظ

فقـام لـه أحـد املغـرر بهـم مـن الرفقـاء ، أيها اإلخوة أخاطبكم باسم اإلسـالم: الطيب لهم

ال نريـد أن نـرى : أي) مطالبنا عىل الكشوف رجعية ما بـدنا يشـوف (:االشرتاكيني الثوريني

  .]اإلسالم 

 الثـاين هزائم العرب واملسلمني وتفككهم و مسريهم نحو قعر الهاوية خالل النصف 

 :من القرن العرشي

، وهكذا شهد النصف الثاين من القـرن العرشيـن اسـتقالل الـدول العربيـة واإلسـالمية

وكان استقالال شكليا مربمجا مل يكن يف حقيقته أكرث مـن عمليـة تحـول يف أسـلوب املحتلـني 

 إىل  حيث فتـت اإلسـتعامر العـامل العـريب.املستعمرين إىل ما عرف باسم اإلستعامر الحديث

وقد تسلط عـىل ،  دولة55وفتت العامل اإلسالمي إىل ما بلغ مبجموعه أكرث من ،  دولة22نحو 

، منـاذج متعـددة مـن أنظمـة الحكـم، حكم تلك البالد برتتيب دقيق ومبارش من اإلسـتعامر

 والسيام يف مناطق الرثوات الطبيعية الكبرية الهامة والسيام، فكان منها األرس الو راثية املالكة

 والسـيام يف منـاطق ،  وكـان منهـا األنظمـة الديكتاتوريـة العسـكرية القمعيـة.مناطق النفط
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 وكـان منهـا أنظمـة .كام يف بالد العـراق والشـام ومرص، الحركة والنشاط والوعي والثقافة

  .وغري ذلك..ديكتاتورية تسرتت بالنظام الليربايل الغريب

ومارسـت علـيهم ، والظلـم والقهـرولكن كل تلك األنظمة ساسـت شـعوبها بـالقمع 

والتـيـه ،  والـسـري بـهـم نـحـو دروب الفـسـوق ونرش الـفـواحش،لتجهـيـلسياـسـات اإلفـقـار وا

 ..والضالل

 بـالقوانني الوضـعية املسـتوردة مـن بـالد –كام حكمت كل تلك األنظمة بال استثناء 

 ..الغرب املستعمر كال أو جزءا

 أسفل قامئة الدول املتخلفة التي تعـاين وخالل تلك األعوام انحط العامل اإلسالمي إىل

 من

وبسبب ما أوجد الغرب يف تلك الـبالد ، وبسبب ذلك..كم هائل ومتنوع من األزمات

من التيارات الفكرية والسياسية املتعددة املشارب واألهواء بني فلسفات الرشق الشيوعي 

ـقـام رصاع مريـر ـعـىل .. و هرطـقـات الغـرب اإلـبـاحي الليـربايل املتهتـك،..االشـرتايك امللحـد

ومتكنت كتل سياسية مناوئة لألنظمة الحاكمة من الوصول ، السلطة يف كثري من تلك البالد

واسـتمر ، وقدمت مناذج مغايرة عنها مل تكن أقل منها كفرا وظلام وتيهـا وانحـالال، للحكم

  .مسلسل الضياع واألزمات

ومل يحـل الـدين ،  بينهـاكام دخلت كثري من األنظمة املصطنعة حروبا إقليمية فـيام

 فحـرب بـني إيـران .وال حتى روابط القومية بني الحكام وبني قيـام تلـك الحـروب، الواحد

 وحـروب .وبني السـعودية ومرص، وبني اليمن والسعودية، وبني العراق والكويت، والعراق

ة يف وبني سوريا واألردن وبني سوريا وقـوى متعـدد، بني ليبيا وتشاد وبني الجزائر واملغرب

، وبني قطـر والبحـرين،بـني السـعودية وقطـر، ونزاعات حدودية بني إمارات الخليج، لبنان

ـطينيني ـام األردين والفلـس ـني النـظ ـار ـب ـال ـض ـطينيني، وقـت ـوري والفلـس ـام الـس ـني النـظ  ، وـب

ادت تشعل الحـرب بـني سـوريا وتهديدات ك، وبني القوى اللبنانية املختلفة والفلسطينيني

 إىل آخـر تلـك ...وبينهـا وبـني تشـاد، وبـني السـودان واريرتيـا، ا والعراق وبني سوري،وتركيا
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الرصاعات والحروب التي أهلكت مئات آالف األرواح وأفقرت البالد والعباد ومل يكن منهـا 

. .أو أن فيه رائحة من دواعـي القتـال الرشعـي، رصاع واحد ميكن اعتباره عىل حق وباطل

من  الجرابيع الحاكمة ، لتكون العزة لفالن أو لعالن، الحكاموإمنا قتال عىل نزوات امللوك و

  .يف بالد املسلمني

، 1948فاحتل اليهـود ثلثـي فلسـطني سـنة ، ويف ظل هذه األوضاع طمع األعداء فينا

 مـا تبقـى مـن فلسـطني و 1967 ثم احتـل سـنة .بخيانة قيادات الجيوش العربية السبعة

باإلـضـافة إىل أراض ـمـن ـسـوريا ومرص ولبـنـان ، ركالـقـدس الرشقـيـة واملـسـجد األقىص املـبـا

كل ذلك بسبب خيانة األنظمة يف ،  أضعاف مساحة فلسطني5واألردن تزيد مساحتها عىل 

ونظـام املاسـوين  ،ومرص عبد النـارص والقوميـة العربيـة، كل من سوريا البعث و النصريية

 أنور ونظام، ي يف سوريا النصري حول النظام1973 ويف سنة .العريق امللك حسني يف األردن

 يف حرب ،هود  إىل هزمية عسكرية ثم سياسيةالسادات النرص العريب اليتيم الوحيد ضد الي

 الـلــهرمضان الشهرية بعد عبور القوات املرصية التاريخي لقناة السويس تحت صـيحات 

مرتفعات  والزحف الرائع للقوات السورية التي وصلت بحرية طربيا وأنزلت قواتها يف .أكرب

 . .الجوالن

 ثم اتفاقيات فصل القوات بني سوريا 1980ومنذ االتفاقات الخيانية للرئيس السادات سنة 

ثم ما تال ذال من الخيانـات التـي تـوىل كربهـا يـارس عرفـات ومنظمـة  ،األسد النصريي وإرسائيل

ء مبـا فيهـا خرس العرب كـل يش، التحرير الفلسطينية ثم ما سمي بالسلطة الوطنية الفلسطينية

وأمـا يف العـامل . .أما م إرسائيـل املدعومـة مـن أمريكـا وأوربـا، أرضهم ومقدساتهم بل وكرامتهم

، فاحتلـت الهنـد كشـمري..اإلسالمي فقد قضمت قوى الكفر املختلفة كثريا مـن بقاعـه واحتلتهـا

دهـم وفقد املسلمون استقاللهم وأكـرث بال، واحتفظت روسيا القفقاس والجمهوريات وسط آسيا

 ..وكذلك يف العديد من الدول األفريقية وجنوب رشق آسيا، يف دول أوربا الرشقية

ومنذ تسـلمت أمريكـا رايـة العـدوان وتحكمـت يف العـامل ، 1990وأما منذ 

  وهم معظم العامل العريب واإلسـالمي مجـاال )الكبري(واتخذت من الرشق األوسط 
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فقد وصل العـامل العـريب واإلسـالمي ، ستعامريلغزواتها وطموحاتها اإلمرباطورية ونهبها اال

احتالل أفغانسـتان ودخـول القـوات ، إىل قعر االنحالل والتفكك والهزائم وكان فاتحة ذلك

 .2003 يف ابريل )بغداد(األمريكية اليهودية الصليبية املشرتكة عاصمة الرشيد 

 للـعـرب  فـقـد ـسـجلت العـقـود الـسـبعة األـخـرية تاريـخـا أـسـودا محزـنـا،وباالختـصـار

واملسلمني امتألت فيه األرض بني جور الحكام وعـدوان املسـتعمرين جـورا وظلـام وبـالءا 

  .الـلـهوظلامت وهزائم وبالءات ال يعلم مداها إال 
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 جذور البالء  و أسباب الهزمية: 

 . أسباب الهزمية يف سطر واحد-لقد لخص رب العزة جل جالله

ُّ إن الذين يحادو: فقال تعاىل َ ُ َ ِ َّ َّ َ ورسوله أولئك يف األذلني الـلـهَن ِ ِّ َ َ ََ َ ِ ِ ُ ُ ُ َ َ) 20:املجادلة ( 

ٍ وما أصابكم من مصيبة فِبام كَسبت أيديكم ويعُفو عن كَثري  :وقال تعاىل ِ ٍ ِْ َْ ْ َ َ ْ َ َْ َ ُْ ُِ َِ َْ َ ََ َ ُ ََ) 30:الشورى .( 

َ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كََف : وقال تعاىل َِ َِّ َُّ ِ ُ ْ ِ ُ َ َ ُّ ُروا يردوكُم عَىل أعَقـابكم فتنَقلبـوا ََ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ ْ ََ ُّ ُ َُ

َخارسين  ِ َِ )149:آل عمران(. 

ِ وال تركَنوا إَىل الذين ظلموا فتمسـكم النـار ومـا لكـم مـن دون : وقال تعاىل ُ ْ َِ ِْ ُ ُُ َُ َ ََّ َ ََّ َُّ َ َُ َ َ ِ ْ ْ مـن الـلــهَ ِ

َأولياء ثم ال تنرصون  ُ َ َّْ ُ ُ َ َ ِ ْ َ) 113:هود(.  

 :لصحيح الذي رواه أحمد ويف الحديث ا

 وحده، وجعـل رزقـي تحـت ظـل رمحـي، وجعـل الـلـهبعثت بالسيف حتى يعبد (

 ).الصغار و الذلة عىل من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

 :إذن فخالصة أسباب الهزمية

 . فهزمناالـلـهعصينا  -

 . فنسيناالـلـهنسينا  -

 . فأذلناالـلـهتحدينا  -

 .– ليهود – أعدائنا وأنقلك إىل صفحة أخرى عن

لقد كانـت فرائصـنا ترتعـد عنـدما : )جندي من إرسائيل(تقول ابنة دايان يف كتابها  -1

سمعنا أن العدو عىل الجبهة الجنوبية ولكن عندما جـاء الحاخـام وصـىل بنـا تبـدل 

 .الخوف أمنا

 أن يـقـدم للجـنـود ـيـوم الـسـبت – يف الـتـوراة إن مراـسـيم الطـقـوس: وتـقـول(

  – يـوم السـبت –ا أحرضوا لنا طعاما طازجا مطهيـا قبـل املعركـة وعندم، معلبات
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 ).رفض الجنود األكل فأفتى لهم الحاخام األكرب جواز هذا أثناء اإلستنفار) 3/6/1967(

إن أساس قوتنـا الوحيـد هـو ارتبـاط كـل يهـودي يف الـدنيا بنـا (تقول جولدا مائري  -2

 )ارتباط العقيدة

 فسارا – السبت –ر تشييع جنازة ترششل وكان اليوم حرض ابن غوريون وزملان شازا -3

مع أنهـام ،  كم ألن ركوب السيارة ممنوع عندهم يوم السبت6عىل أقدامهام حوايل 

 .قد بلغا من العمر عتبا

إن رس (: يقـول) 1967( سـنة – رئيس وزراء فرنسا –كتب ابن غوريون إىل ديجول  -4

املسيحيني الـذين أحـاطوا بنـا ألـف عـام بقائنا بعد التدمري البابيل والروماين  وحقد 

وعندما جاءت اللجنة امللكيـة الربيطانيـة ، يكمن يف صالتنا الروحية بالكتاب املقدس

االنتـداب الخـاص بنـا هـو : لتدرس مستقبل االنتداب قلت لهـا) 1926(يف آخر سنة 

دتنـا إىل لقد استخرجنا منه قوتنا لنقاوم عاملا عاديا ولنسـتمر يف اإلميـان بعو، التوراة

 .)بالدنا

  وهو ما يعترب توصية عامـة إلرسائيـل –ويف الصفحات األخرية من مذكرات وايزمن  -5

 هدفنا هو بناء حضارة تقوم عىل املثل الصارمة لـآلداب اليهوديـة عـن تلـك املثـل –

عنـدما يطـل .. .فإذا استهدف اليهود يف نشـاطهم قـيام حقيقيـة... .يجب أن ال نحيد

نائه الـذين عـادوا بعـد تيـه طويـل إىل بيـتهم ليخـدموه وعـىل  بعطف عىل أبالـلـه

 ).محيني بالدهم القدمية وجاعليها مركز حضارة إنسانية، شفاههم مزمور

وـقـال الجـنـود ، ـيـا لـثـارات خـيـرب: ـقـال) 1967(عـنـدما دـخـل داـيـان الـقـدس ـسـنة  -6

ـة ـة اإلرسائيلـي ـن اإلذاـع ـا ســمعت أصــواتهم مســجلة ـم ـون وأـن ـد : اإلرسائيلـي محـم

 .وخلف بنات.. حمد ماتم..مات

رئيس وزراء إرسائيل ألن ) ابنة ابن غوريون(لقد رفض الحاخام أن يكتب عقد قران  -7

 .والتوراة تعترب النسب لألم، أمها ليست يهودية
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، أنا رجـل مـؤمن بـالتوراة( :يقول بيغن أثناء لقاء مع السادات حول الضفة الغربية -8

وأنـا أعتـرب ، ن البنا عندكم  سيد قطب كام رىب حس–رباين األب الروحي جابوتنسيك 

   حـدثني هـذا )االنسحاب من الضـفة الغربيـة مخالفـة للتـوراة وملبـاديئ الروحيـة

الـذين قـاموا برتجمتهـا مـن ) 1948(اإلخوة عـن إخواننـا يف املنطقـة املحتلـة سـنة 

 .العربية

 هذا أعز يوم عيل منـذ دخـويل) (1967( قال ابن غوريون عندما دخل القدس سنة 

 .)أرض امليعاد

جاء ليفي اشكول يحمل ورقة صغرية كتب فيهـا أمانيـه ) 1967(بعد احتالل القدس 

 كـام تفعـل العجـائز )حـائط الـرباق للمسـلمني(ووضعها يف شق من شقوق حائط املبىك 

 .عندنا

يقـول ) 1969(يف مقابلة إذاعية مع جندي إرسائييل يف جبهة السويس صيف سـنة  -11

 العرشين مـن عمـرك وقـد قـدمت إىل إرسائيـل بعـد حـرب أنت شاب يف: املذيع له

 لقـد حفـزين دينـي :األيام السـتة مـن كاليفورنيـا فـام الـذي حفـزك ؟  قـال الشـاب

ودفعني إمياين للمجيء إىل األرض املقدسـة ألحقـق رسـالة األنبيـاء والسـعادة التـي 

 .أحسها يف الدفاع عن معتقدايت الدينية ال تعدلها سعادة يف الدنيا

 بعـد أن درسـت منـذ ثالثـة آالف – لغة التوراة – أحيت إرسائيل اللغة العربية لقد -12

 .إيالت أصبحت هي أسامء مؤسسات ومدن، الكنيست، الهستدروت:  فأسامء–عام 

أننا : هل عرفت بعد هذه املقارنة ملاذا انترص اليهود ؟ وال يغر البعض قوله -13

 بـن الخطـاب إىل فقد كتـب عمـر، مسلمون أفضل من اليهود عىل أية حال

فإين أوصيك ومن معـك مـن ، أما بعد( : عنهمالـلـهسعد بن أيب وقاص ريض 

 أفضـل العـدة عـىل الـلــهفـإن تقـوى ،  عىل كـل حـالالـلـهاألجناد يتقوى 

 وإمنـا يـنرص املسـلمون ، فإن ذنـوب الجـيش أخـوف مـن عـدوهم... .العدو
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وإن .. . كان لهم فضـل يف قـوةفإن استوينا وإياهم يف املعصية.. .مبعصية عدوهم هلل
  ..]) اليهود وهم أهل الكتاب سلط املجوس الكفار عىلالـلـه

  وانطالق الحمالت الصليبية الثالثة  بقيادة أمريكا1990النظام العاملي الجديد: 
ونجحـت خطتـه يف . استتب األمر للغرب بالسـيطرة عـىل مقـدرات العـامل اإلسـالمي

وامتصـت االحتكـارات . ؤونه دون أن يتكبـد أي خسـائرتولية أوليائه مسـؤولية رعايـة شـ
األمريكية واألوربية الكربى زبدة خريات بالدنا وثرواتها دومنا رقيـب وال حسـيب ودون أي 

. وانهار اإلتحاد السوفييتي بعد غلطتـه التاريخيـة يف أفغانسـتان كـام رأينـا. بادرة مقاومة
وآتـت الحمـالت .. دو اسـرتاتيجيا بـديالوأعلن رؤساء حلف الناتو أنهم اختاروا اإلسـالم عـ

وتشتت كوادر . الدولية واإلقليمية ملكافحة اإلرهاب بعيد الجهاد األفغاين ضد الروس أكلها
التيار الجهادي وتنظيامتـه وتحقـق للغـرب مـا يريـده مـن تفكيكهـا وحـورصت الصـحوة 

... اإلنحـرافاإلسالمية السياسية و دجنت أحزابها وادخلت يف متاهات الالجـدوى ودروب 
وأفتى علـامء ! واستتب الوضع إلرسائيل وانخرط الثوريون الفلسطينيون يف مسارات أوسلو

كام أفتو برشعية التطبيع مع ! املسلمني الكبار برشعية الوجود األمرييك يف الجزيرة العربية
 !! اإلحتالل اليهودي لفلسطني وبيت املقدس

 الغرب للعودة إىل أسلوب الحمالت فلم يكن هناك فيام يبدو أي سبب ظاهر يدعو
ولـكـن املفاـجـأة كاـنـت يف أن الـغـرب بقـيـادة أمريـكـا وتبعـيـة . العـسـكرية ـعـىل املـسـلمني

بريطانيا وأوربا الناتو وروسيا قد قرروا الزحف عسكريا عىل العامل اإلسـالمي عامـة وعـىل 
سـيكس بيكـو  و، فيام يبدو وكأنه عملية إعادة احتالل مبارش جديد،الرشق األوسط خاصة

 . أمريكية بريطانية صليبية جديدة
فلامذا أقدم الغرب عىل هذه الخطوة؟ علام أن غنامئه كانت تصل باردة بال عناء وال 

 !دماء يتكفل بإيصالها زعامء العرب واملسلمني
منها مـا يتعلـق بالصـليبيني وقيـادتهم . يف رأيي يعود ذلك إىل عدة أسباب

 هـا مـا يتعلـق بـاليهود ومرشوعهـم الصـهيوين يف ومن. الجديدة أمريكا وحلفائها
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. ومنها مـا يتعلـق مبـا اسـتجد مـن ظـروف عاملنـا اإلسـالمي وصـحوته الجهاديـة. إرسائيل

  :واخترص ذلك يف النقاط التالية

  1990أسباب الحمالت الصليبية الثالثة عىل العامل اإلسالمي منذ: 

 ): روسيا– أوربا –أمريكا (االسباب املتعلقة بالروم الجدد : أوال

التدهور االقتصادي والركـود والتضـخم وتراجـع الـواردات املاليـة يف العـامل الصـناعي الغـريب  .1

 نتيجة أسباب كثرية أهمها تقلـص العائـدات االسـتعامرية مـن العـامل الثالـث ،بشكل حاد

نتيجة صحوة الشعوب وإدراكها لقيمة ثرواتها ونشوء بعض األنظمة الوطنية التـي تعمـل 

 سد أوجه الفقر يف بالدها ووقف نزيف النهـب مـن مخزونهـا الـوطني نحـو الغـرب عىل

 كام عانت الحضارة الغربية نتيجة الرتف ورفاه العيش من تراجع القطاع املنتج .اإلستعامر

يف املجتمع يف مجاالت الزراعة والصناعات األساسية عىل حساب توسع هائـل يف مجـاالت 

 التجـار – البحـوث – األمن –الفنون . (تجة من الحرف الكامليةالرشائح املستهلكة غري املن

كام تراجع امليزان التجاري نتيجة عجز الدول الفقرية عـن اسـتهالك ) الخ........ الرياضيني–

ما تنتجه الدول الغنيـة وانخفـاض قـدرات الرشاء لـديها وبالتـايل انخفـاض قـدرة الغـرب 

 قـاتلني نخـرا يف بنيـة الحضـارة الغربيـة كـام أن هنـاك عـاملني. الصناعي عىل الترصيـف

 أطنب كثري من البحاثة والكتاب الغربيني فيهام مؤخرا بجرأة ورصاحة ،اقتصاديا واجتامعيا

عمـل (وكـذلك ) تفيش الربا يف كل مفاصل االقتصاد الغريب(ودقوا لها ناقوس الخطر وهام 

فقـد تحقـق لالقتصـاد الغـريب ) املرأة يف مجاالت عمل الرجال وإخالئها ملوقعها يف املنـزل

 ). الربـاالـلــهميحق ( :كام قال تعاىل) املحق( من أعمل به منالـلـهما برش )  الربا(بسبب 

كام خلف عمـل املـرأة انتشـار . عمليا) املحق(فاالقتصاد الغريب ومعظم العاملي يصري إىل 

. رسة وتراجع االقتصاد وكذلك أدى إىل دمار البنية االجتامعية لأل.البطالة يف أوساط الرجال

كل هذا وغريه جعل الدول االستعامرية وعـىل رأسـها أمريكـا وبريطانيـا بحاجـة إىل رفـع 

 وارداتها االستعامرية لسـد عجزهـا االقتصـادي عـن طريـق السـيطرة عـىل منـابع الـرثوة 
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يف الرشق األوسـط الخلـيج العـريب الفـاريس ) البـرتول والغـاز(والسيام منابع الطاقـة 

وحتى تستطيع أمريكا أن تسيطر عىل عصب االقتصاد العـاملي .  بحر قزوينومحيط

 .وبالتايل تستنزفه لصالح اقتصادها

 :سحر القوة الذي سيطر عىل اإلدارة  األمريكية وجنون الحلم اإلمرباطوري .2

حتى غدت مبفردها أكرب مـن مجمـوع ، تضخمت القوة العسكرية األمريكية بشكل هائل

كام تقدمت . ا مجتمعة بحسب تقارير مراكز الدراسات االسرتاتيجية العامليةقدرات الناتو وروسي

قدراتها التكنولوجية بشكل مذهل جعل منها قوة أسطورية ال تنازع والسيام يف مجال القـدرات 

الجوية والصواريخ العابرة والسـيطرة عـىل أنحـاء األرض بالقـدرات التجسسـية الهائلـة لألقـامر 

وبامتالكها ألضخم ترسـانة .  توجيه الرمايات الصاروخية والجوية والبحريةالصناعية وقدرتها عىل

كل ذلك ولد بشكل طبيعي  لـدى اإلدارة األمريكيـة الحلـم بـاالنفراد بحكـم ..... نووية يف العامل

العامل وقد طفحت كتابات منظريها بذلك حتى قبل القضاء عىل االتحاد السوفييتي رمبا بعقدين 

ـنـوا ونـظـروا لإلنـفـراد بحـكـم الـعـامل والتخـطـيط ألن يـكـون الـقـرن الـحـادي ـمـن اـلـزمن حـيـث تب

وكـان مـن . والعرشون قرنا أمريكيا وأن تقود أمريكا حضارة الروم وترث أمجادها وتغـزو العـامل

الطبيعي أن تفكر أمريكا من أجل تركيـع حلفائهـا ودحـر خصـومها باإلمسـاك برشيـان الحيـاة 

والسـيطرة عـىل . لك باحتالل منابع الـنفط وامتالكهـا مبـارشةوعصب الحركة للعامل الصناعي وذ

املعابر االسرتاتيجية للعامل ونرش قواتها يف كافة أرجائه ومنع نهوض أي قوة مناوئة لهـا وامتالكهـا 

هـذه القناعـات  التـي تبلـورت أواخـر القـرن العرشيـن لـدى . ألسلحة دمار شـامل اسـرتاتيجية

). املحافظون الجدد(الحزب الجمهوري ممن أسموا أنفسهم مجموعة من املنظرين والساسة يف 

والذين تبنوا لسوء الحظ عقائد الحلم الصهيوين وقيام إرسائيـل واجـتامع اليهـود فيهـا كمقدمـة 

إىل آخر ترهاتهم التي تختلط فيها أساطري الـدين .... لنزول املسيح بعد حرب كونية مع املسلمني

 .بأحالم االستعامر

ربية وروسيا ملعاونة أمريكا خوفا وطمعـا باإلضـافة للـدافع سعي الدول األو . 3

 فـالخوف مـن أن متتلـك أمريكـا  :العقدي الصليبي املتجذر لدى جمـيعهم
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وطمعا يف ما ميكن أن تجره . وحدها فعليا منابع الطاقة ومصادر القوة وأن تتحكم بها

 جميعـا يف حـرب جعلهـا تشـارك. لها املشاركة من مكاسب ترقع بها اقتصادها املنهـار

يف حـني % 25وبلغت نسبة املشاركة األوربيـة مـا ال يقـل عـن . الخليج الثانية بفاعلية

وزادت نسبة األمريكان يف القوات التي بلغت مليـون % 15شاركت بريطانيا وحدها بـ

كـام ) تحريـر الكويـت(أو ) عاصـفة الصـحراء(حيث أسفرت حـرب .%55جندي عىل 

شه وترسيخ أقدام بريطانيـا وأمريكـا يف قلـب املنطقـة أسموها عن تدمري العراق وجي

كام شاركت أوربا وفرنسا وبريطانيا والفاتيكـان بصـورة  .1991العربية واإلسالمية سنة 

مـن أجـل توحيـد ) 1996-1994(رئيسية بالحرب الصليبية عىل املسـلمني يف البوسـنة 

أمـا روسـيا فقـد . صـليبيةالدين يف القارة األوربية الساعية إىل الوحـدة عـىل الهويـة ال

وإىل اليوم حيث ما زال ) 1994(تولت فصال صليبيا مستقال يف الشيشان القفقاس منذ 

املسلـسـل اـلـدموي يـجـري مبـشـاركة أوربـيـة أمريكـيـة باـلـدعم بالـصـمت أو ـبـاملواقف 

إىل أن حملـت أمريكـا حملتهـا الكـربى عـىل العـراق يف حـرب  .السياسية و اإلعالميـة

والتـي قامـت بهـا أمريكـا وبريطانيـا !) حريـة العـراق (لتـي أسـموها الخليج الثالثة ا

مبشاركة لوجستية فاعلـة مـن قبـل كامـل دول النـاتو رغـم املوقـف الفـرنيس األملـاين 

والرويس املعارض الذي ما لبث أن لحق بالركب االستعامري من أجل حصـة يف كعكـة 

للعـراق يف مجلـس األمـن ثـم العراق حيث اعرتفوا باإلجامع بحالة االحـتالل األمـرييك 

تابعوا التدحرج نحو املسار األمرييك عىل استحياء خف مع الوقت ليصـري إىل الوقاحـة 

 .وهكذا حرضت الحمالت الصليبية بسبب هذا الدافع الذايت. الرصيحة

 نضوج املرشوع الصهيوين واقرتاب اليهـود مـن موعـد هـدم املسـجد األقىص و : ثانيا

 :لكربى بحسب األحالم  التلموديةاعالن مملكة إرسائيل ا

مل يخف كبار زعامء الصـهاينة يف كتابـاتهم ومقـابالتهم حلمهـم األكـرب وهـو 

ومل يسـتحوا مـن إعـالن عـزمهم عـىل . إقامة إرسائيل الكربى من الفرات إىل النيـل

 كـام مل يخفـو عـزمهم . هدم األقىص وإقامة هيكل سـليامن املزعـوم عـىل أنقاضـه
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يهودية رصفة وما يقتضيه ذلك من طرد ما تبقـى مـن املسـلمني والعـرب عىل إقامة دولة 

 .من أرض فلسطني

وبعد أن دجنت إرسائيل بالتعاون مع أمريكا أنظمة الحكم يف الجوار أو ما يسمى بدول 

الطوق ومتكنت بواسطة السادات من تفكيك الجيش املرصي واختصاره ألقل من الثلث عدديا 

 امللك الحسني الخائن حاكم األردن وولده من بعده أطول حـدود وتسليحا وبعد أن كفل لهم

وتكفل النصريية يف سوريا أيضا بتفكيك الجيش السوري أكرب جيـوش املنطقـة . لهم مع الجوار

انتقل اليهـود ملرحلـة .  وضمن نصارى لبنان أمان حدودها الشاملية،وأشدها تسليحا تدريجيا

قايف عىل الدول العربية بل وطمحوا ألن يشـمل ذلـك فرض التطبيع السيايس واإلقتصادي والث

ومل يبق يف املنطقـة مـن القـوى العسـكرية العربيـة إال العـراق ومـن القـوى . العامل اإلسالمي

ثـم . اإلسالمية إال الباكستان فوضع اليهود نصب أعيـنهم هـدف تـدمري الجـيش العراقـي أوال

ان ال بد مـن اسـتقدام الجيـوش الصـليبية الباكستاين وملا كانوا ال يستطيعون ذلك بأنفسهم ك

والسيام الجيش األمرييك ليقوم باملهمة  كام أن اليهود مبا فطروا عليه من ذل ومسكنة وخوف 

وجنب ال يطمئنون لجيشهم املتفوق عددا وتسليحا عىل مجموع ما تبقى من قوة عسكرية يف 

ما يريدونه من أهداف من  رأس نووي جاهز لتدمري 250دول الجوار حتى مع وجود أكرث من 

فهم يخشون أن تتمرد الشعوب العربية واإلسالمية عىل صنائعهم الحاكمة يف عواصم . حولهم

العرب واملسلمني ويجدون أنفسهم مباليينهم الستة محاطون مبئات ماليني الشعوب الغاضـبة 

فرصة لتلك التي تناصبهم العداء وتحمل من األحقاد املقدسة ما يكفي لسحقهم إن اتيحت ال

ولذلك عمل اليهود عىل استقدام جيوش النصارى لرتابط يف املنطقة وتبقى وتعمـل . الشعوب

عىل تفتيت دولها إىل كيانات أصغر وتفتعل حروبا داخلية مذهبية وعرقية تضـمن االسـتقرار 

والسيادة والتفوق العسكري بل تضمن أن تكون إرسائيل هـي الدولـة الوحيـدة التـي متتلـك 

ومل يكن هذا الهدف صعبا عىل الصهاينة بعد أن أدت دسائسـهم ومكـرهم .  املنطقةجيشا يف

 . وأعامل االخرتاق والتجسس ورشاء الذمم والتغلغل باألسلوب اليهودي عىل مدى نصف قـرن
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ـاتو ـم دول الـن ـات معـظ ـا وحكوـم ـة أمريـك ـىل حكوـم ـود ـع ـيطرة اليـه ـري . أدت إىل ـس وتـش

ن الـوزراء وأعضـاء الحكومـات وأعضـاء الربملانـات اإلحصائيات إىل نسبة عالية مخيفـة مـ

واألجهزة النافـذة واألحـزاب السياسـية الرئيسـية وكافـة وسـائل اإلعـالم العامليـة وأجهـزة 

 وهـذا .كلهـم يهـود أو أوالد أو أزواج ليهوديـات.. .السينام واإلنتاج التلفزيـوين والصـحف

هذا فضال عن سيطرتهم .. هودييعني يهود يتهم بحسب عقيدة التي تعترب أبن اليهودية ي

التامة عىل النظام املرصيف واملؤسسات املالية الكربى يف العامل وتحكمهم يف األمـم املتحـدة 

لقد وصل اليهود إىل ما ذكره القرآن من العلو الكبري وهـا .. .وما ينبثق عنها من مؤسسات

ن إىل النرصانيـة واسـتطاع أحبـار اليهـود املتسـللو. .هم يفسدون يف األرض كيف يشـاؤون

أن يخرتعوهـا ويؤسسـوا يف . .والسيام للمذهب الربوتستانتي السـائد يف أمريكـا وبريطانيـا

أمريكا مذاهب ومنظامت كنسية صليبية متطرفة تقـوم عـىل ازدواجيـة املصـدر العقـدي 

بحيث تكون العقيدة يف الواليات املتحـدة الصـهيونية وآمـال إرسائيـل وأحالمهـا وأفضـلية 

حـتـى بـلـغ أنـصـار ـهـذه اـملـنظامت والكـنـائس عرشات املالـيـني و ـصـارت . خـتـارـشـعبها امل

مواردها املالية باملليارات ومـا أصـبح متلكـه مـن شـبكات التلفزيـون ووسـائل اإلعـالم مـا 

يجعلها إمرباطورية طاغية مكنت اللويب الصهيوين من أن يتالعب بالكونغرس واالنتخابـات 

املنظـرون الجـدد يف السياسـة األمريكيـة يف الحـزبني وهكذا ظهر . .األمريكية كيفام أحب

الدميقراطي والجمهوري وخاصة يف الثاين وتولـوا دعـم بـرامج إرسائيـل التـي اقرتبـت مـن 

وهكذا ساق اليهود الجيش األمرييك وجيـوش أوربـا الصـليبية ليحتلـوا .... تحقيق أهدافها

 وهـو الجـيش العراقـي عـرب الرشق األوسط و يفتتحوا ذلك بتدمري آخر الجيـوش املتبقيـة

فيثـأروا لليهـود مـن العـراق وأرض بابـل بحسـب معتقـداتهم . 2003 وحرب 1991حرب 

 ويثأروا ملرحلة األرس البـابيل ويـذيقوا أحفـاد أولئـك األجـداد أبشـع ألـوان الـذل والهـوان 

وتجدد الضغط باتجاه سوريا التـي ألغـي فيهـا .. كام ضمنوا تفكيك العراق وسحق قدراته

 التجنيد اإللزامي ألول مـرة يف تاريخهـا منـذ االسـتقالل مـام سـيقلص عـدد الجـيش نظام

 منـه ليقـوم عـىل املتطـوعني الـذين % 20السوري الذي يناهز مليون جندي إىل أقل مـن 
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تتكون غالبيتهم الساحقة من النصريية وأبناء األقليات الدينية األخـرى ويبقـى املسـلمون 

 ـمـن ـسـكان ـسـوريا أكرثـيـة ـغـري مـسـلحة يـسـلخ اليـهـود الـسـنة وـهـم الغالبـيـة الـسـاحقة

كام تتجـه أنظـار أمريكـا علنـا لتفكيـك وتقسـيم تركيـا و . وعمالؤهم جلدهم متى شاؤوا

وتنرش يف الرشق األوسط  االدىن وهـو مـا يسـمونه منطقـة .. الباكستان والسعودية ومرص

ن مـنهم يف الـبالد  مليون جندي أمرييك يرابط نحـو مليـو1.5العمليات الوسطى أكرث من 

وهكذا كانـت !!! العربية من بغداد إىل طنجة منهم نحو الثلثني يف منطقة الرشق األوسط 

وإعالم بوش هذه األيام إطالق مرشوع ما . االسباب الصهيونية أساسية يف حضور الصليبيني

 )..الرشق األوسط الكبري(أسامه 

 :أسباب متعلقة بظروف العامل  اإلسالمي: ثالثا

فقـد . سيأيت التفصيل يف الفصلني التاليني عن مسار الصحوة اإلسالمية الجهاديـةكام 

 جهاديـة / سياسـية /أدى نشاطا لصحوة اإلسـالمية التـي سـارت يف محـاور ثالثـة دعويـة

. إىل أن تكون شبحا مرعبا يهدد مصالح الصليبيني واملرشوع الصهيوين يف املنطقـة. مسلحة

 املرشوع اإلسالمي واستطاعت أن تكون كتال نيابية كبرية فقد انترشت األحزاب التي تبني

 بل بعضهم أن يشكل الحكومـات كـام يف .يف عدد من برملانات الدول العربية و اإلسالمية

كام أدى النشاط الدعوي ملختلف مدارس الصحوة إىل أسلمة . .تركيا أو كاد كام يف الجزائر

ألخطـر مـن ذلـك أن قمـع السـلطات ولكـن ا. قطاعات كبرية مـن املجتمـع ولـو عاطفيـا

ملختلف مجاالت الصحوة السـلمية والـذي كـان ترتيبـا لحصـار الصـحوة أدى إىل امتـداد 

الصحوة الجهادية وازدياد منجزاتها وخرباتها والسيام بعد نضوج كوادرهـا وتضـخمها مـن 

فقـد شـكلت الظـاهرة ). 1992-1984(خالل تجربة األفغان العـرب األوىل يف أفغانسـتان 

إلسالمية تهديدا حقيقيا لألنظمة العربية واإلسالمية وأصبح الصليبيون غـري مطمئنـني إىل ا

حسن أداء تلـك األنظمـة التـي أقاموهـا يف املنطقـة وال إىل مصـريها ورغـم نجـاح هـذه 

األنظمة يف قمع كافة مدارس الصحوة وإيصالها إىل الفشل يف تحقيـق أهـدافها وإدخالهـا 

   إال أن الغرب مبا درس من تكويننا الحضاري يعلم مدى خطورة،يف ضحضاح األزمة عمليا
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 ورأى أن وجـوده العسـكري الفعـيل هـو خـري ،الجذوة الكامنة تحت الرماد الساكن حاليا

وأن عليه أن يقوم بتنفيذ سيكس بيكو جديـدة تقسـم املقسـم و تجـزئ . ضامن ملصالحه

ه بنفسـه وبحراسـة حـراب املجزأ من هذه الكيانات وتضمن بحسـب مـا يتخيـل مصـالح

 .جنوده

 وهكذا تضافرت األسباب الثالثة ألن تزحف تلك الحمالت الصليبية الثالثـة وتجتـاح 

 .الرشق األوسط من جديد

  2003-1990(محطات الحمالت الصليبية الثالثة:( 

 ): حرب تحرير الكويت–عاصفة الصحراء ( حرب العراق األوىل -1

مبـارشة ) 1990( بعـد انهيـار االتحـاد السـوفييتي افتتحت أمريكا حمالتها الصليبية

بتنفيذ برنامجها الذي أعدت له من أواسط السبعينات وشـكلت مـن أجلـه آنـذاك قـوات 

التدخل الرسيع للسيطرة عىل منابع النفط وتحـدثت العديـد مـن الدراسـات والكتـب يف 

ان لتربير التدخل حينها عن سيناريوهات افتعال تهديد لدول الخليج إما من العراق أو إير

 . األمرييك

وفعال وكام صار معروفا يف وسائل اإلعـالم فقـد تـم اسـتدراج صـدام حسـني عـن طريـق 

وكان الجـيش العراقـي قـد بلـغ مسـتوى . السفرية األمريكية يف بغداد وإغرائه باحتالل الكويت

وات ومنـذ ذلـك الحـني رضبـت القـ). 1987-1979(رفيعا بعد حرب الخلـيج األوىل مـع إيـران 

وكام ذكرت آنفا يف مطلع البحث فقد قدمت حكومات . األمريكية والربيطانية بجرانها يف املنطقة

الدول العربية وعىل رأسها السعودية ودول الخليج واملغرب و الباكسـتان وسـوريا واألردن ومرص 

عامـل ولكـن ال. فقاتلت جيوشها الجيش العراقي تحـت القيـادة األمريكيـة. وتركيا مشاركة فعالة

األبرز يف تحوالت معادلة القوى يف  الحمـالت الصـليبية الثالثـة كـان يف دخـول األجهـزة الدينيـة 

الرسمية ومؤسسات علامء السلطان وقسم كبري من قيادات الصـحوة اإلسـالمية إىل جانـب هـذا 

حيث دفع بهم الحكام الخونة إىل إصـدار الفتـاوى التـي تضـفي الرشعيـة . الحلف بقيادة أمريكا

 ولكـن . ىل حضور الصليبيني ومتركزهم يف جزيرة العـرب وسـيطرتهم عـىل عقـر دار املسـلمنيع
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أدهى ما يف هذا األمر هو انـزالق املـدجنني والفاسـدين مـن بعـض قيـادات الصـحوة إىل 

التوقيع عىل فتاوي ترشع لذلك وذلك نتيجة دخولهم عـرب بوابـات الدميقراطيـة ليصـبحوا 

فكانت هذه الفتنة جزءا من الثمن الـذي .  يف حكومات الردةجزءا من السلطات الرسمية

يدفعه املتخوضون يف مستنقعات السياسة الالرشعيـة أنهـم تجـاوزوا مـا روي عـن رسـول 

 : عليه وسلمالـلـه صىل الـلـه

ومـا أزداد عبـد مـن السـلطان قربـا إال ازداد مـن  ()ومن أىت أبواب السالطني افتنت(

 .) بعداالـلـه

 ألـف قتيـل بـني 300ات األمريكية الجيش العراقي وخلفت أكـرث مـن وسحقت القو

املـدنني والعسـكريني ودمـرت البنيـة التحتيـة للـعـراق التـي بنيـت عـرب نصـف قـرن ـمـن 

اإلستقالل ثم رضبت الحصار القاتل عىل العراق ملدة ثالثة عرش عامـا قتلـت خاللهـا أكـرث 

ما قتلت من ذويهم نتيجة الـنقص من مليون ونصف املليون طفل من أطفال العراق عدا 

 . الحاد يف الغذاء والدواء

وهكذا أهلت أمريكا العراق للحرب التالية التي أجهزت عليه فيها يف مارس وابريـل 

2003. 

وبعيد الحرب العراقية األوىل مبارشة و كإجراء احتياطي ضد املقاومة املفرتضة التـي 

لتـي مـن املفـرتض أن تقـوم بهـا أوسـاط وا، ستنشأ كرد فعل عىل هذه الحمالت الصليبية

 أطلقت أمريكا حملتهـا ملطـاردة الجهـاديني ،الحركات الجهادية وشباب الصحوة اإلسالمية

وتصاعدت وترية املؤمترات األمنية . ورموز الصحوة الجهادية تحت دعوى مكافحة اإلرهاب

أمريكـا هجامتهـا العاملية و اإلقليمية خالل والية كلينتون الذي خلـف بـوش األب لتتـابع 

عىل العامل اإلسالمي فتتابع حصار العـراق وتتـوىل إجبـار الـدول العربيـة واإلسـالمية عـىل 

 .كام وصفوه) اإلرهاب اإلسالمي(مشاريع التطبيع مع اليهود وتتوىل بنفسها مكافحة 
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 ):1997-1994( املذابح الصليبية للمسلمني يف البلقان و القفقاس  -2

األمريكيـة الصـليبية عـىل العـامل اإلسـالمي ومـزاعم مكافحـة يف زحمة زخم الهجمة 

استغل الروس الظروف العاملية يف مواجهة املسـلمني وشـنوا . اإلرهاب واألصولية اإلسالمية

حربهم الدموية عىل الشيشان حيث ارتكبت أبشع املجـازر وتعـرض املسـلمون الشيشـان 

 ...اليوملحرب إبادة ما زالوا يقدمون قرابينها باآلالف إىل 

كام شن الرصب والكروات بدعم من الفاتيكان ودعم وسكوت الدول األوربية حـرب 

حيـث ارتكبـت أبشـع املجـازر التـي راح .. إبادة عـىل املسـلمني يف البوسـنة ثـم كوسـوفو

ـضـحيتها مـئـات األـلـوف ـمـن املـسـلمني تـحـت ـسـمع وبرص األـمـم املتـحـدة ـبـل يف داـخـل 

حيـث انسـحبت قـوات الحاميـة الفرنسـية ) تسـاسريبين(محمياتها كام حصـل يف مذبحـة 

املوكلة بحراسة محمية لألمم املتحدة لتفسح املجال ملليشيات الرصب أن تقتـل أكـرث مـن 

 مدين بوسني مسلم أكرثهم من النساء واألطفـال والعجـائز يف أكـرب سلسـلة مـذابح 8000

 .إبادة جامعية يف أوربا منذ الحرب العاملية الثانية

 ):2001(اإلسالمية يف أفغانستان ثم تدمريها سنه حصار اإلمارة  -1

مل يرق لألمريكان وأوربا الناتو التي خططـت ونفـذت الحـرب األهليـة بـني فصـائل 

من أجل تنفيذ برنامج األمم املتحدة الذي يـقيض ) 1996-1992(املجاهدين يف أفغانستان 

قـي أفغانسـتان وبعـد بأن يحكم الصليب األحمر الغريب بعد املطرقة واملنجل األحمر الرش

مل يـرق ، حرق ما تكدس يف أفغانستان من سالح وخربات جهادية يف تلـك الحـرب األهليـة

لـهـم أن يـفـاجئهم الـقـدر بظـهـور طالـبـان ومتكنـهـا ـمـن تحـكـيم الرشيـعـة وإقاـمـة إـمـارة 

كام مل يرق لهم أن تسفر حمالت مكافحة اإلرهـاب العامليـة لكـوادر . أفغانستان اإلسالمية

لجهادي واألفغان العرب عن عودتهم إىل أفغانستان وتشـكيلهم إىل جانـب طالبـان التيار ا

 . بؤرة قضت مضاجع أمريكا والغرب ونوابهم من الحكام املرتدين
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فبدأت أمريكا وأوربا عمليات الحصار االقتصادي والسـيايس عـىل اإلمـارة اإلسـالمية 

 صاروخ كروز عىل بعض 75صف منذ نشأتها وتتابع ذلك يف عهد كلينتون الذي اختتمه بق

معسكرات املجاهدين العرب والطالبان واستمر الحصار يف عهد بـوش االبـن الـذي أطلـق 

صيحته بأنه مكلف من قبل الرب برسالة إصالح العامل وأنه متوجه لقيادة حملـة صـليبية 

ومكافحة اإلرهاب اإلسالمي حيث افتتح حملته تلك بعد أحداث سبتمرب بغزو أفغانسـتان 

تدمري اإلمـارة اإلسـالمية إبـادة مـا اسـتطاع إبادتـه مـن الالجئـني العـرب واملسـلمني إىل و

 .2001أفغانستان يف ديسمرب

 : والزحف األمرييك عىل الرشق األوسط.)2003مارس (حرب احتالل العراق  -2

 .وقد تكلمنا عنها فيام سبق مبا يغني عن اإلعادة

  التيـار الجهـادي وحيـدا يف مواجهـة حالة املرجعيات  يف العامل اإلسالمي ووقوف

 :الحمالت الصليبية الثالثة

 :أما املرجعية السياسية للمسلمني

 فكام مر معنا فقد دمرها اإلستعامر الصليبي منذ إسقاط الخالفة ومل تقم لهـا بعـد 

 بل إن الذي حصل أن حكام بالد املسلمني صاروا جزءا مـن معادلـة القـوى إىل .ذلك قامئة

 .ني وقد ازداد هذا فظاعة خالل الحمالت الصليبية الثالثةجانب الصليبي

 :وأما املرجعية الدينية

 فقد تولت الحكومات الخائنة العميلة تصفيتها يف كافة بلـدان العـامل العـريب وأكـرث العـامل 

وقد حاولت الصحوة اإلسالمية أن تقدم بديال وتتسلم . اإلسالمي كام مر معنا يف الفقرات السابقة

خصوصا أن علامء مرموقني وقادة بارزين مؤهلني وقيادات عديـدة مـن مختلـف . ملرجعيةزمام ا

مدارسها ملعت وتأهلت ولكن وألسباب عديدة سنتناولها يف الفقرات التالية بالتفصيل مل تسـتطع 

 الصحوة أن تقـدم بـديال عـن املرجعيـة الكالسـيكية املتمثلـة بأمئـة املـذاهب األربعـة واملراجـع 
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ومل تسـتطع بالخالصـة أن تكـون مرجعيـة شـعبية ومتتلـك . وأمئة الطرق الصوفيةالفقهية 

 ...طاعة الشارع املسلم وتبعيته

 . وهكذا مل يكن هناك مرجعية دينية مؤهلة ملواجهة الحمالت الصليبية الثالثة

 :وأما املرجعية االجتامعية

إلسـتعامر  فقد كنا قد تحدثنا عن تفككهـا منـذ منتصـف القـرن العرشيـن نتيجـة ا

ونتيجة التطور االجتامعي نحو التصـنيع والهجـرات نحـو املـدن الكـربى وتفكـك الـروابط 

وتراجع دور البوادي واألرياف يف السياسـة لصـالح .. فتابع ذلك سريه بتسارع كبري. القبلية

وباسـتثناء بعـض البلـدان . املدن الكربى والحياة املدنية التي ال تقيم وزنـا لهـذه الـروابط

كانت هذه املرجعيـة أضـعف مـن . وبعض البلدان األخرى. .مية كأفغانستان واليمناإلسال

وقد كان من سياسة الحكام جميعا قتل هذه املرجعيـة ونـزع . أن متارس دورا يف املواجهة

وبطبيعـة ..سالح القبائل والعشائر وسياسات التفرقة بينها وأضعاف كـل منهـا عـىل حـدة

. ا تبعـا للمرجعيـة الدينيـة أو للدينيـة والسياسـية معـاالحال كانت هذه املرجعيات دامئـ

ولذلك كانت هذه املرجعية غائبة عن ساحة املواجهة أيضا شأنها شـأن سـابقاتها يف هـذه 

 املواجهة األخرية 

 : ؟؟2001 وإىل 1990إذن من وقف للحمالت الصليبية الثالثة منذ 

 ..يف الحقيقة وباختصار

 .الثة بعد أن صفت من أمامها كل إمكانيات املقاومةلقد قدمت الحمالت الصليبية الث

 وقضت إىل حد بعيد عىل مقومـات نشـوء املقاومـة .فقد قضت عىل املرجعيات كلها تقريبا

ولنئ كانت الحمالت الثانية قد قدمت عىل بصـرية . واملواجهة يف الشعوب العربية واإلسالمية

ىل وعىل دراسات وأبحاث لهذه األمـة وخربة من تجارب قرنني من الزمن خالل الحمالت األو

فإن هذه الحمـالت الصـليبية اليهوديـة األمريكيـة .  سنة بعدها500عىل كافة األصعدة عرب 

 الجدـيـدة ـتـأيت ـعـىل خلفـيـة ـكـل ذـلـك باإلـضـافة إىل تـجـارب الحـمـالت الثانـيـة وـمـا وفرـتـه 
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أو أكـرث مـن خدمات طبقة املرتدين من الحكام وعمالئها من املستغربني عرب نصف قـرن 

 .الزمن

ولنئ كان هناك يشء مـن التـوازن يف معطيـات . كام توفرت لها كل إمكانيات النجاح

املواجـهـة ـعـىل األرض ـبـني ـقـوات الحـمـالت الـصـليبية األوىل وحـتـى الثانـيـة وـبـني ـقـوات 

فإن تقهقر املسلمني إىل حضيض التخلف يف معظـم ، املجاهدين التي واجهتها عددا وعدة

 ومـا سـبق مـن ،وض الحضارة األمريكية تكنولوجيا عسكريا إىل قمـة التطـورونه. امليادين

تدمري نوابهم الحكام لكل إمكانيـات املقاومـة جعـل السـاحة عمليـا شـبه خاليـة يف هـذا 

 . الرصاع وصارت املواجهة اليوم غري متوازنة البتة

 -1990( خـالل لثـة وأعوانهـاوأما خالصـة نبضـات املقاومـة للحمـالت الصـليبية الثا

فيمكن ذكر أهمها بحسب التسلسل الزمني بحسـب مـا أتـذكره اآلن عـىل ) 2001سبتمرب

 :الشكل التايل

  والـتـي ـتـم القـضـاء عليـهـا ـخـالل ) 1995 -1991(حرـكـة الجـهـاد املـسـلح يف الجزاـئـر

السنتني التاليتني من خالل عمل استخبارايت ناجح وبـالغ التعقيـد مـن التعـاون بـني 

والفرنسية وبعض املخابرات العربية حيـث أخـرج الجهـاد عـن املخابرات الجزائرية 

 .مساره ودمره بعد أن عزله عن جمهوره بسبب انحرافه

  1995-1993(املواجهات الجهادية املسلحة التي قامت يف ليبيا ضـد نظـام القـذايف (

والتي كان أبرزها محاولة الجامعة اإلسالمية املقاتلة يف ليبيا والتي متكن النظـام مـن 

حديد نشاطها العسـكري يف داخـل ليبيـا وتحولـت إىل العمـل التنظيمـي الـدعوي ت

 .الرسي والنشاط يف املهجر

  والتي قضت عليها الحكومـة ) 1996(حركة نفاذ الرشيعة شامل غرب باكستان سنة

الباكستانية أمام تخاذل الشارع اإلسالمي وتخلف حركات الصـحوة يف باكسـتان عـن 

 .نرصتها
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 والتـي قيض عليهـا يف أبني يف اليمن بقيادة  أبـو الحسـن املحضـار عدن حركة جيش 

 ).1998(مهدها 

  أبو عاشة اللبناين والتـي النبطية شامل لبنان بقيادةحركة الشباب الجهادي يف جبال 

 ).1999(قيض عليها يف مهدها 

  وسـقطت أواخـر 1996 وأقامت اإلمارة سـنة 1994حركة طالبان التي انطلقت سنة 

ت مبن لحق بها من التجمعات الجهادية العربيـة والباكسـتانية والوسـط  وكان2001

 .آسيوية أهم الظواهر الجهادية خالل العقد املنرصم

  ومـا زالـت إىل اآلن وهـي 2000اإلنتفاضة الفلسطينية املسلحة التي انطلقت سـنة 

 .من أهم فصول املواجهة واملقاومة الجهادية للحمالت الصليبية اليهودية الثالثة

  عدد من املحاوالت الجهادية املحدودة واملبادرات الفردية التي قام بهـا املجاهـدون

ضد مختلف أشكال تواجد الصليبيني يف العـامل العـريب واإلسـالمي والتـي حصـلت يف 

بلدان مختلفة  خالل العقد املنرصم ومن ذلك بعض عمليات املقاومة املتواضـعة يف 

 . أهمها تفجريات الرياض و الخربالسعودية ضد األمريكان والتي كان

  عمليات املقاومة والدفاع عن النفس التي قام بها حطام التيار الجهـادي يف مواجهـة

حملة املطاردات بعد سبتمرب يف مختلف دول العامل والسيام يف مواجهة الكارثة التـي 

ن نفذتها الحكومة الباكستانية خالل مالحقة الناجني عىل أراضيها والتـي أسـفرت عـ

 مـنهم سـلمتهم إىل أمريكـا 600مقتل عرشات املجاهدين العرب وأرس ما يزيد عىل 

وغـريه مـن السـجون األمريكيـة يف أمـاكن . ليستقروا يف معتقل غوانتانامو التاريخي

 ..عدة

  حركات الجهاد التي نرشت يف وسط آسيا ضد الحكومـات الشـيوعية املدعومـة مـن

ثم ما تالها يف أوزبكستان ) 1993/2001(تان االتحاد السوفييتي والسيام يف طاجيكس

)1997/2001(. 
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 ضد الحكومة الصينية ) 1996/2001( وكذلك جهاد املسلمني يف تركستان الرشقية 

  هذا باإلضافة إىل حركـات املقاومـة واملواجهـة التـي متـت ضـد القـوى الصـليبية يف

يف البوسـنة ساحات الجهاد املختلفة خـالل هـذه الفـرتة مثـل الجهـاد الـذي حصـل 

وـكـذلك يف الشيـشـان ـخـالل نـفـس الـفـرتة وـمـا تالـهـا واـلـذي ـمـا زال ) 1994/1996(

 وكـذلك .وكذلك املواجهة البطولية التـي قـام بهـا املجاهـدون يف الصـومال. مستمرا

حركات الجهاد القدمية واملستمرة خالل هذه املرحلـة يف الفلبـني وكشـمري و ارترييـا 

الجبهات التي اشتعلت أو كانـت مشـتعلة واسـتمرت وبورما واندونيسيا وغريها من 

 .ضد الصليبيني وغريهم من الكفار املستعمرين

  باإلضافة لبعض العمليات التي قـام بهـا تنظـيم القاعـدة ضـد التواجـد األمـرييك يف

املنطقة والتي كـان أهمهـا عمليـات تفجـري سـفاريت أمريكـا يف نـريويب ودار السـالم 

 يف االنتحاريـة ثـم كـان آخرهـا العمليـات .ل يف عـدنونسف البارجة األمريكيـة كـو

والتي افتتحت فصال جديد من املواجهة بـني ) 2001 سبتمرب-11(نيويورك وواشنطن 

  .الصليبيني واملسلمني وغريت وجه التاريخ ومعطيات الرصاع

 1990وبالنظرة الدارسة ملعادلة الرصاع بني املسلمني والحمالت الصليبية الثالثة منذ 

 : نجد أن معادلته قد أخذت الشكل التايل2003 احتالل العراق وإىل

عىل رأسـها أمريكـا وبريطانيـا ودول (أمة النصارى) + عىل رأسها إرسائيل(أمة اليهود

قـوى املنـافقني وعـىل رأسـها + طوائف حكام الـردة يف العـامل اإلسـالمي ) + الناتو وروسيا

×   فسد مـن قيـادات الصـحوة يف بالدنـا   املؤسسة الدينية الرسمية وعلامء السلطان ومن

 ←التيار الجهادي املسلح جامعات وأفراد   
وخرجت .. وشلت الصحوة اإلسالمية..  وحرص التيار الجهادي.. هزمت قوى املقاومة

 .األمة من املعركة
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 والحمالت الصليبية الثالثةية مع معادالت الرصاع بني املسلمنيوقفه تأمل : 

 :الرصاع كانت مع تلك الحمالت عىل الشكل التايلوجدنا أن معادالت 

 :  وكانت معادالتها):1050/1291(الحمالت الصليبية االوىل 

 )1( انترصت أمة اإلسالم  ←أمة اإلسالم × أمة الصليب 

 ):1800/1970) (مرحلة اإلستعامر القديم(الحمالت الصليبية الثانية 

 )2(ترصت أمة اإلسالم  ان←أمة اإلسالم × أمة اليهود + أمة الصليب 

 ):مرحلة اإلستقالل) (مرحلة اإلستعامر الحديث(الحمالت الصليبية الثانية 

الـصـحوة اإلـسـالمية   × طواـئـف الحكوـمـات املرـتـدة + أـمـة اليـهـود + أـمـة الـصـليب 

 )  3(هزمت الصحوة اإلسالمية وخرجت األمة من املعركة  ←

 :)2003-1990) (املرحلة األمريكية(الحمالت الصليبية الثالثة 

) + عـىل رأسـها أمريكـا وبريطانيـا(أمـة النصـارى) + عىل رأسها إرسائيـل(أمة اليهود

قـوى املنـافقني وعـىل رأسـها املؤسسـة الدينيـة + طوائف حكام الردة يف العامل اإلسـالمي 

التيـار الجهـادي × الرسمية وعلامء السلطان ومـن فسـد مـن قيـادات الصـحوة يف بالدنـا 

وشـلت . .وحرص التيـار الجهـادي. .  هزمـت قـوى املقاومـة← وأفـراد  املسلح جامعات

 )4(وخرجت األمة من املعركة . .الصحوة

وإذا أردنا أن نضع بعض املالحظات التوضـيحية ملزيـد مـن الفهـم لهـذه املعـادالت 

التاريخية الرهيبة وما نستخلصه منها من دروس عظيمة يك ندرك أسباب الهزمية ونتلمس 

 : نجد من ذلكالـلـه بإذن  حيث حصل يك يتكرر ومات النرصمق
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إن أول ما تطالعنا به هذه املعادالت من حقائق أن خالصتها أننا انترصنا يف املعـادلتني  .1

وواضح متاما أننا انترصنا عنـدما واجهـت ) 4(وانسحقنا يف ) 3(وانهزمنا يف ) 2(و) 1(

 ويف واقعنا املعارص الحايل ،داألمة عدوها عسكريا رغم الفارق الهائل يف العدد والعتا

أمثلة متكررة عىل هذا كام حصل يف أفغانستان عندما واجهت األمة عـدوها بكامـل 

طبقاتها وتكرر ذلك بشكل جزيئ يف الشيشان ويف البوسنة رغم أننـا يف زمـن الهزميـة 

 .والرتاجع

 وكذلك توضح املعادالت أننا انهزمنا عندما واجهت رشيحة محدودة العدو ووقفـت

االمة تتفرج عليها وانسحقنا عندما خرجت معظم هذه الرشيحة من املواجهة بل وانضـم 

وكـأن . مـن األمـة إىل العـدو ومل يبـق يف املواجهـة إال حفنـة قليلـة مـن الجهـادينيقسط 

 :املعادالت ميكن اختصارها ببساطة مبعادلتني

       انترصنا← أمم الكفر  × أمة اإلسالم    

     انهزمنا←منافقي األمة   +  أمة الكفر ×نخبة من األمة 

فأول الدروس املستفادة من هذه العربة واملعادالت هو أن علينا أن نعيـد األمـة إىل 

. كام هـو حاصـل اآلن) تعود املواجهة معركة أمة وليست رصاعات نخبة(املواجهة بحيث 

س منهـا وإمنـا مـن وأول ما يستلزم هذا أن تقنع النخبة األمة بأن من وقف مع العـدو لـي

 .وأن مواجهته من صميم الجهاد وليست فتنة) ومن يتولهم منكم فإنه منهم(العدو 

أن األمة قد تحركت ملا توفرت لها املرجعية الرشعيـة القـدوة التـي تحركهـا يف حـني مل  .2

تستطع الصحوة وال نخبتها الجهادية أن تشكل مرجعية تقنـع األمـة بـالتحرك معهـا 

تتصـدى للمقاومـة أن تعمـل عـىل أن تشـكل مرجعيـة تشـمل وأن عىل أي نخبة س

 .قيادات الجهاد وعلامئه ومفكريه ورموزه وأن تلف األمة من حولها
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أن العدو قد انهزم أمامنا يف ساحات املواجهة العسكرية ولكنه انترص علينا عندما مهد  .3
يف األمـة لغزوه بغزو فكري حضاري وفكك البنى التحتية التي تولـد بـذور املقاومـة 

وأن علينا أن نبدأ برتميم هذه البنية باإلضافة ملا يجب من إطالق املقاومة كام ارشنا 
 . آنفا

. أن اليهود قد دخلوا الحمالت الصليبية الثانيـة كعـنرص مسـاعد يف اإلسـتعامر القـديم .4
ويجب علينـا أن . ولكنهم تحولوا إىل طليعة قائدة ومحركة للحمالت الصليبية الثالثة

هم بهـذه الصـفة ونعطـي تـدمري طليعـتهم إرسائيـل وأداتهـم أمريكـا أولويـة نواجه
 .تناسب حجم دورهم وخطره يف املرحلة القادمة

أن املرتدين قد حسموا املعركة لصالح العدو الصليبي اليهـودي ) 4) (3(تبني املعادلتني  .5
. زورة وذلك بخداع األمة بانتامئهم املزيـف للمسـلمني وهـويتهم الوطنيـة املـ،عمليا

فيجب عىل طالئع الجهاد واملقاومة وإعالمهم املوجـه وقيـاداتهم املفكـرة واملنظـرة 
ملـسـتقبل العـمـل أن تعـيـد إـبـراز دور املـحـرك األـسـايس للمرـتـدين وـهـم الـصـليبيون 
وتحريك املقاومة تجاههم ألن ذلك سيعيد إدخال األمـة يف املعركـة ويقنعهـا بقتـال 

م جزء من العدو الحقيقـي واألسـايس وأنهـم ليسـوا املرتدين تبعا للصليبيني عىل أنه
 .أكرث من مجرد ستار له

تـربز املعادلـة األـخـرية دور أمريكـا كـقـوة قائـدة للحمـالت وككتـلـة رئيسـية يف اـلـوزن  .6
العسكري مام يعطي مواجهتهـا أولويـة كـربى كـام يلفـت النظـر بفهـم التناقضـات 

أوربـا /  بريطانيـا –أمريكـا (ثة الداخلية داخل الحلف الصليبي وما بني محاوره الثال
إىل رضورة العمل عىل فك هذا الحلف واإلنفراد بـاملحور الصـهيوين ) روسيا/الغربية 

األمرييك ما أمكن ذلك وسيأيت تفصيل عىل هـذا يف النظريـة السياسـية مـن الفصـل 
 .الـلـهالثامن إنشاء 

 جيوشـها من خالل املتابعة نجد أن الشعوب األوربية كلهـا قـد وقفـت وراء . 7
. وملوكـهـا داعـمـة مؤـيـدة يف الحـمـالت الـصـليبية األوىل وـكـذلك يف الثانـيـة

ولكن انتشـار مفـاهيم التواصـل الحضـاري وحركـات السـالم يف كثـري مـن 
 رشائح املجتمع األورويب وازدياد املعرفـة باإلسـالم يف أوربـا جعـل جامهـري 
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حمـالت حتـى يف مليونيـة العـدد تقـف موقـف املعارضـة والشـجب لتلـك الغفرية 

يف حني وقفـت الغالبيـة  السـاحقة مـن املجتمـع األمـرييك املتصـهني وراء . بريطانيا

رئيسها الصليبي املتهود بوش  وعساكره وهذا أمر يجب التفكـري فيـه ونحـن نصـيغ 

 .نظريات املقاومة القادمة

االوىل إن نظرة يف الصورة األخرية للمعادلة نجدها قد عادت إىل صـيغتها أيـام االسـالم  .8

 :لتكون

 املؤمنني املجاهدين×  منافقني   + مرتدين + مرشكني + نصارى + يهود 

 ويعود اإلسالم وأهله املؤمنون املصـابرون غربـاء كـام بـدؤوا ،وهكذا نعود كام بدأنا

 . أن يجعلنا منهمالـلـهفطوىب للغرباء من األولني واآلخرين ونسأل .. غرباء

 األهمية وتشـكل ركنـا أساسـيا يف فهـم طبيعـة رصاعنـا  وهي يف غاية.املالحظة األخرية .9

الحايل ويجب أن تكون ركنا أساسيا من العقيدة الجهادية للمقاومـة يف هـذا الـزمن 

 :وهي الفقرة الهامة التالية

 والفاسدين من قيادات الصحوة  اإلسالمية يف . من علامء السلطاندور املتخاذلني 

 هزمية األمة املسلمة 

 :اهدة أمام األعداءوطليعتها املج

أمام الحمالت الصليبية املعـارصة خـالل اإلسـتقالل والسـيام بعـد الحملـة الصـليبية 

 . األمريكية الجديدة

فكام مر معنا يف الفصل السابق عن كيفيـة نشـوء مدرسـة علـامء السـلطان يف التـاريخ 

. حكم الطواغيـتاإلسالمي منذ تحول الخالفة الراشدة إىل امللك العضوض ثم الجربي ثم قيام 

وأصبحت السلطة فيهم كام . وكيف اتبع املسلمون سنن من كان قبلهم من اليهود و النصارى

 فقـد اصـطف .)الحاكم والكاهن واألعوان(كانت عرب التاريخ يف كل املاملك الضالة تقوم عىل 

 ميـض علامء السلطان عىل أبواب سالطني بني أميه منذ النصف الثاين للقرن األول الهجري ومل

 وسـجلت لنـا أقـوال علـامء .  عليـه وسـلم إال خمسـني سـنةالـلـه صىل الـلـهعىل وفاة رسول 
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الحق الذين اعتزلوا أبواب األمراء بعض النصوص يف نهي أولئك والتشنيع علـيهم وتحـذير 

فقد قام يف مقابلة ذاك الفريق التعيس من علامء السلطان علامء .. العامة من فسادهم ؟

ومـا .  يف الحكـام واملحكـومنيالـلــه به واحتسبوا عىل األمـراء وقـاموا بحـق للحق صدعوا

زالت هذه الطائفة تقل يف حني تتوسع فرقة علامء السالطني مع الوقـت و تفسـد دورهـا 

مع ازدياد وتطور فساد امللك من العضوض إىل الجربية إىل ملـك الطواغيـت إىل أن قامـت 

البنتاغون وجهز آالت حرب األفكار من علـامء مكافحـة اليوم فئة علامء اإلستعامر وفقهاء 

 .وهلل األمر من قبل ومن بعد.. ! اإلرهاب تحت قيادة رامسفليد

وقد كان دور هذه الفئة الخبيثة مـن علـامء السـلطان محـدودا يف تأييـد الحمـالت 

. الصليبية األوىل حيـث وقفـت األمـة ومرجعياتهـا الدينيـة يف وجـه ذلـك الغـزو الصـليبي

ترص دور الفاسدين منهم عىل تأييد امللوك واألمراء الذين خانوا أمتهم وتعـاونوا معهـم واق

من أمثال الصـالح اسـامعيل أيـوب ملـك دمشـق الـذي واىل الصـليبيني وأدخلهـم أسـواق 

دمشق وباعهم السالح وملكهم بعض حصون املسلمني وكذلك بعض أمراء األندلس الذين 

وقد ذكرت وثائق التـاريخ .ن املسلمني وتعاونوا معهمتعاونوا مع النصارى وملكوهم حصو

طرفا من ذلك من مثل ما قاله اإلمام ابن حزم الذي عاش ذلـك الحـني يف القـرن الخـامس 

 يف كتابـه،  قال ابـن حـزم عـن أمـراء األنـدلس يف زمانـه.الهجري أي الحادي عرش امليالدي

 ):التلخيص يف وجوه التخليص(

 وهي فتنة سوء أهلكت األديان إال من وقى . السالمةالـلـه فهذا أمر امتحنا به نسأل[ 

 وعمدة ذلك ؛ أن كل مدبر مدينة أو حصـن يف . لوجوه كثرية يطول لها الخطاب. تعاىلالـلـه

سـاع يف ،  عليه وسـلمالـلـهأولها عن آخرها محارب هلل ورسوله صىل ، يشء من أندلسنا هذه

م الغارات عىل أموال املسـلمني مـن الرعيـة التـي  للذي ترونه عيانا من شنه.األرض بالفساد

ضـاربون للجزيـة واملكـوس .  وإباحتهم لجنـدهم قطـع الطريـق.تكون يف ملك من ضادهم

  . مسلطون لليهـود و النصـارى عـىل  قـوارع طـرق املسـلمني.والرضائب عىل رقاب املسلمني
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 .اذ أمرهم ونهيهم غرضهم منها استدامة إنف.الـلـهمعتذرون برضورة ال تبيح ما حرم 

الالبسـون جلـود ، وال يغرنكم الفسـاق واملنتسـبون إىل الفقـه،  فال تغالطوا أنفسكم

 . النارصون لهم عىل فسقهم.املزينون ألهل الرش رشهم. الضأن عىل قلوب السباع

فاملخلص لنا منها ؛ اإلمساك باأللسنة جملة وتفصيال إال عن أمـر بـاملعروف أو نهـي 

 لو علموا أن يف عبادة الصلبان متشـية ألمـورهم  لبـادروا الـلـه و.يعهمعن املنكر وذم جم

ورمبـا أعطـوهم ،  وميكنون لهم من حـرم املسـلمني،فنحن نراهم يستمدون النصارى.إليها

 . فأخلوها من اإلسالم وعمروها بالنواقيس،املدن والقالع طوعا

ذلك رجـوت أن  فمن عجز عن . جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفهالـلـه لعن 

 هذا مع أنه لو اجتمع كل من ينكـر بقلبـه ملـا غلبـوا . وأن ينكر بقلبه.تكون التقية تسعه

 . أهـ)عىل أمرهم

وهكذا مل يغفل االستعامر الصليبي الذي قاد الحمالت الصـليبية الثانيـة منـذ القـرن 

تاللـه السابع عرش وإىل منتصف القرن العرشين دور هذه الرشيحـة الخبيثـة يف إسـناد اح

فكام مل يهمل ملـوك وسـالطني املسـلمني يف . وإجهاض املقاومة وتجفيف جذورها يف األمة

مل يهمـل . تلك الحقبة دورهم يف تركيع الشعوب واستعبادهم وانتـزاع طاعـة النـاس لهـم

فقد استطاع اإلنجليز يف كـل مكـان احتلـوه مـن العـامل اإلسـالمي تجنيـد . .املستعمر ذلك

ض الصوفية أمئة الطرق لهم يف مرص والسودان وشـبه القـارة الهنديـة بع. بعض العلامء  و

املنـدوب الربيطـاين املرشف عـىل اسـتعامر مرص كثـريا مـن ) كرومـر(فقـد كتـب . وغريهـا

وملـا مـات . يف حينهـا وأثنـى عليـه وعـىل تعاونـه) شيخ  األزهر(الرسائل إىل محمد عبده 

!! خلـص أصـدقاء بريطانيـا يف مرصإىل حكومتـه ينعـي فيـه أ) كرومـر(محمد عبده كتب 

حيث كان ملحمد عبده وأستاذه األفغاين مـن قبـل دورا بـارزا يف حركـة التغريـب والغـزو 

الفكري يف أوساط املسلمني بل وصل الحد إىل أن يكونوا أعضاءا يف أول محفل ماسـوين يف 

 !! الرشق األوسط 
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 اسـتحدثوا مـذاهب فلقـد، بل ذهب اإلنجليز ألبعد من اسـتخدام علـامء السـلطان

جديدة من العدم وأوجدوا لهـا ماليـني األتبـاع مـع الوقـت يف شـبه القـارة الهنديـة مثـل 

الذي كان أهم أهداف استحداثه أنه يسقط الجهاد .. والبهائية وسواها. مذهب القاديانية

كام استطاعت فرنسا تجنيد بعض علامء الشام وشامل إفريقيا وأمئـة بعـض .. ضد اإلنجليز

ومن يحاربها فهـو كمـن يحـارب قـدر ). الـلـهفرنسا قدر ( الصوفية الذين أفتوا بأنالطرق

 !  ويرفض ما قدر وكتب عىل املسلمنيالـلـه

كام لعب بعض علامء املسلمني وشيوخ الطرق يف وسط آسـيا واملاملـك اإلسـالمية يف 

نـني ولسـتالني القفقاس وما حولها دورا بـارزا يف النفـاق للقيـارصة وللثـورة البلشـفية وللي

 .والوثائق متوفرة ملن أراد جمعها وليس هنا محل االستقصاء... ذاته

 فلام رحل اإلستعامر وقامت الحكومات الوطنية واألحزاب السياسية املحلية صار لكل 

وصار لكـل حكومـة . حزب شيوخ وعلامء دين يف حمالتهم االنتخابية وقوامئهم من املرشحني

أحمـد ( يف سـوريا أن ومـام يـذكر. . تنـافق لهـافها ومراجع إفتـاءمنذ ذاك الوقت وزراء أوقا

أي طيلـة عهـد ( وإىل اليوم 1970وطيلة حكم النصريية يف سوريا منذ  وزير األوقاف) كفتارو

مؤسـس ) لخالـد بكـداش( يقود الحملـة االنتخابيـة 1954كان سنة ). حافظ أسد وابنه بشار

فقـد قـاد . ل اإللحاد والشيوعية إىل بالد الشـامالذي أدخ. الحزب الشيوعي السوري واللبناين

يف مواجهـة الحملـة االنتخابيـة لإلخـوان املسـلمني ومرشـحها ! حملته االنتخابية يف املساجد

فقـد كـان يخطـب اثـر صـالة الجمعـة يف املسـجد . الـلــهالدكتور مصطفى السباعي رحمه 

فـيام ينتظـر !  مثان ركعـاتاألموي ليثني عىل خالد بكداش الذي يصيل سنة الجمعة البعدية

وهكـذا كـان !! فتأمـل .. الناس والشيخ فراغه من النوافـل حتـى يبـدؤوا الحملـة االنتخابيـة

سـعيد رمضـان (لحزب البعث علامء سلطة يف سوريا حتـى وقـف الشـيخ الـدكتور العالمـة 

يتها يف محارضة يف استانبول يف تركيا يقول ملا سألوه عن مذبحة حامة التي راح ضـح) البوطي

  ألف مسلم من الشعب املسلم السني عىل أيـدي الجـيش النصـريي وقائـده حـافظ 50زهاء 
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يقصد املجاهدين ملـا انتفضـت املدينـة مـع (لقد ترتس بهم املجرمون : (قال البوطي. أسد

ومشاهد البوطي كثرية يطـول ذكرهـا هنـا حتـى )! فحل لويل األمر أن يقتلهم) املجاهدين

ة الجنازة عند موت حافظ أسد وخنقته الـدموع وهـو يـدعو رافعـا كان آخرها أنه أم صال

 أي –م إنا الـلـه( :يف صالة الجنازة فقال!) الجهري(صوته لينقل التلفزيون الرسمي دعاءه 

 - أي حـافظ اسـد- أنـه –هو ومن يصيل خلفه من اإلستخبارات وكبار النصريية والبعثيني 

أي الحفـل (م اجمعنـا الـلــهمدا عبدك ورسولك قد لقيك يشهد أن ال إله إال أنت وان مح

 وللبوطي هذا صوالت وجـوالت .!!!!!!!!معه يف الفردوس األعىل ) الكريم وإمامهم البوطي

. وبعض حكـام دول الخلـيج) املاسونية(واألردنية ) النرصانية(يف دعم الحكومات اللبنانية 

وكتاب البـوطي . لثاين يف املغربوكان له مقام رفيع يف الندوة الحسنية عند امللك الحسن ا

الذي توصل فيه إىل أن املجاهـدين للحكـام ) الجهاد كيف منارسه وكيف نفهمه(العجيب 

وإمنـا مفسـدون يف األرض حكمهـم أن !! يف هذا الزمان ليسوا شهداء حـق وال بغـاة حتـى

 مـن وكـان!... يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفـوا مـن األرض 

آخر مآثره وقوفه برشاسة مع حكومة الجزائر ضد االنتفاضة الجهادية يف الجزائـر قبـل أن 

ومل يعجبـه وال حتـى الجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ فحمـل ! تستويل االستخبارات عىل قيادتها

 !!.عليها واعتربها خارجة عىل الحكومة الرشعية

الذين أفتوه بقتل سـيد قطـب ويف  مرص كان لعبد النارص يف مرص بعض شيوخ األزهر 

وكان للسادات مـن بعـده يف مرص فقهـاء . وإخوانه وبعدم جواز توبتهم بعد أن قدر عليهم

للتطبيع والسالم مع اليهود مثل الشيخ الشعراوي الذي كتـب القصـائد يف مـدح فـاروق ثـم 

َّم ألـه ثـ! وامتـدح األخـري! كتب الشعر يف الثناء عىل إنقالب عبد النارص ضـد امللـك فـاروق 

السادات وكان هو الذي رد عىل من عارض السادات بعد زيارته الخيانية للقدس بقولـه بـأن 

فأنزلـه منزلـة الـرب سـبحانه !! الرئيس هو مبنزلة من ال يسأل عن مـا يفعـل وهـم يسـألون

قـربه  ملبـارك حتـى قبيـل أن يلتـئم عليـه ثم نافق الشعراوي! وتعاىل عام يجحد الجاحدون 

 وهو الذي قـرأ البيـان الـذي وقـع عليـه سـتة مـن العلـامء مـنهم . .عة مشهودةبأيام يف واق
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شيخ األزهر ومفتي الدولة ووزير األوقاف والشيخ محمد الغزايل والشيخ القرضاوي وجـاء 

فيه أن ما يجري من أعامل عنف ضد الحكومـة لـيس جهـادا وإمنـا إرهابـا محرمـا وقـالوا 

وكان ذلك يف عهد حسـني  ! )م مرص قد ردوا هلل حكامذلك بأننا ال نعلم بأن حكا:(بالحرف

فلـم يـرو . مبارك الذي ورث العرش الفرعوين فورث معه من ضل من سحرة مرص وكهانهـا

البلد املسلم الذي تدفع فيه العاهرات رضيبة الدخل مبوجب ) ! مرص(أنه رد هلل حكام يف 

ما سلسلة الطنطاويات من فتاوى وأ!!.القانون لوزارة املالية باعتبارهن من مرافق السياحة

وكـان آخرهـا .  فأشهر من أتذكر وأكـرث مـن أن تـحرض) سيد طنطاوي(شيخ األزهر األخري 

 ..! دعمه لفرنسا يف منع املسلامت من لبس الحجاب

ولكن األنىك مـن الـدور البشـع الـذي لعبـه علـامء السـلطان إىل جانـب حكومـات 

هـو الـدور املفـاجئ الـذي لعبـه بعـض ، ثالثـةالطواغيت والحمـالت الصـليبية الثانيـة وال

فإذا كان العلامء املنـافقون قـد لعبـوا دور . الفاسدين من قيادات الصحوة اإلسالمية ذاتها

 فقد دخل بعض قيادات الصحوة أولئك يف السلطة ذاتهـا ،مفتي السوء إىل جانب السلطة

. الـلـهصل القادم إنشاء كام سرنى يف الف. وصاروا من أركانها بدعوى املصلحة وفن املمكن

. وهكذا وبصفتهم ميثلون الـدين والعمـل اإلسـالمي  وينتمـي بعضـهم إىل قطـاع العلـامء

ّفتكامل البالء بهم ليكونوا مع علامء السلطان واملؤسسة الدينية الرسمية عكاز الكهانة إىل 

 .جانب الحكام
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 الفصل الخامس

  مخترص مسار الجامعات االسالمية املسلحة

 م )1930-2003(

 رسميا بعد أن بدأت مرحلة الذبول منذ مطلـع 1924سقطت الخالفة العثامنية عام 

 وكانـت الـدول الصـليبية قـد .القرن التاسع عرش وماتت فعليا مع مطلع القرن العرشيـن

 .قصمتها من أطرافها ثم تقاسمت إرثها ملا أعلن هذا السقوط

وقـد . كانت بوادر صحوة إسالمية قد بـدأت تولـد منـذ أواسـط القـرن الثـامن عرش

حاول بعض روادها ترميم الدولة العثامنية وإصالحها والتعاون مـع صـلحائها والتوجهـات 

.  اإلصالح ولكن مل يكن للعطار أن يصلح ما أفسـد الـدهرالحثيثة للسلطان عبد الحميد يف

 79فسقطت الدولة وبدأت مرحلة اإلستعامر وغابـت الخالفـة منـذ ذلـك الحـني أي قبـل 

متخضـت عـن مـيالد صـحوة . فحصل ردة فعل يف العامل اإلسالمي عـىل هـذا الزلـزال. سنة

عـادة الخالفـة واسـتعادة إسالمية مختلفة املشارب واألهداف تسعى كلهـا يف النهايـة إىل إ

 .الحكم اإلسالمي والنهضة اإلسالمية

 :وكان أبرز مدارس الصحوة وبؤرها الناشئة ما ييل

 مدرسة اإلخوان املسلمني: 

ووضـعت إعـادة الخالفـة شـعارا . 1928 عـام الـلــه حسن البنا رحمـه  وقد أسسها

 صـاغه بقولـه وقد جعل حسـن البنـا برنـامج حركتـه وأسـلوبها مخـترصا فـيام. وهدفا لها

 :وشعاره

املـوت يف . الجهـاد يف سـبيلنا. القرآن دستورنا. الرسول قدوتنا.  غايتناالـلـه(

وقـد انـترشت جامعـة اإلخـوان املسـلمني يف مرص .)  أسـمى أمانينـاالـلـهسبيل 

حتى دخلت معظم مدنها وقراها وأصبحت أكرث الجامعات التي عارصتها يف مرص 

  وانضـوى فيهـا عـدد مـن .ة انـترشت يف بـالد الشـاموخالل مدة وجيز. وما حولها
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الجمعيات اإلسالمية والحركات واستقطبت كثري من الكوادر والشخصيات ومنت حتى صار 

ومن ثم متددت لتنترش يف مختلف بالد العامل العريب واإلسـالمي . قواعدها بعرشات اآلالف

هـا تنطلـق مـن نفـس حيث قامت جامعات إما بـنفس االسـم وإمـا بأسـامء محليـة ولكن

وميكن تلخيص منهج دعوة اإلخوان املسلمني ملـا قامـت . القواعد وتقوم عىل نفس األسس

عىل أنها حركة مزيج من بعض األفكار السلفية وبعض األصول الصوفية والنزعة الجهاديـة 

والبنية الحركية التنظيمية مع توجهات سياسية واضـحة باإلضـافة  لوجـود مالمـح للـروح 

وقد مارس اإلخوان بحسب ظروف كل بلـد النشـاط السـيايس .  والعاطفة الوطنيةالقومية

. وضـد اإلنجليـز يف مرص،  وكان لهـم مسـاهامت جهاديـة يف فلسـطني.وخاضوا اإلنتخابات

كام اعتمدوا منهجا متميزا . وصار لهم مع الوقت مشايخهم ومؤلفاتهم ومكتبتهم الواسعة

 .ا الرتبية والدعوة مبوجبهتطور مع الوقت وتبدلت مالمحه ومارسو

 ملعظـم الحركـات )الجامعـة األم(وتعترب حركة اإلخوان املسلمني بحق كام يـدعونها 

 وقد ولدت حركة .وحتى كثري من الجهادية  يف العامل العريب واإلسالمي، األصولية السياسية

 اإلخوان املسلمني حركات بأسامء أخرى كام أن تجمعـات شـبابية حملـة فكرهـا وأعطـت

 . ألنفسها أسامء محلية ولكنها كانت كلها جامعات خرجت من نفس العباءة

 -. فكان من تلـك الجامعـات التـي نشـأت مسـتقلة يف بالدهـا عـىل هـذه الطريقـة

 حركة اإلتجاه اإلسالمي يف تونس والتي تحول اسمها إىل حركة –الجبهة القومية السودانية 

ا محفوظ النحناح والتـي تحولـت إىل حركـة  حركة حامس يف الجزائر التي أسسه–النهضة 

 حركـة – حركة اإلصـالح والتجديـد يف املغـرب – حركة النهضة الجزائرية –مجتمع السلم 

الطالئع اإلسالمية التي أسسـها الشـيخ عصـام العطـار يف أملانيـا وانـترشت بـني املهـاجرين 

 .  إلخ....والطالب يف أوربا

 يف بعض بلـدان العـامل اإلسـالمي  :حركات قريبة فكريا من منهج اإلخوان

 . مثل حزب السالمة يف تركيا الذي تحول اسمه إىل حزب الرفاه ثم حزب الفضـيلة
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ق آسـيا رشومثـل ذلـك بعـض الجامعـات يف جنـوب . ومثل الجامعة اإلسالمية يف باكستان

 .اإلسالمي

 حزب التحرير اإلسالمي: 

ردن وفلسـطني وانـترش وقـد نشـأ يف األ).محمـد النبهـان(أسسه الشيخ الفلسـطيني 

حزب التحرير يف األربعينات رفع أيضا ولكنه متيز بأنـه كـان أكـرث مـيال للرتبيـة والتوجيـه 

السيايس وطرح نظرية إقامة الدولة اإلسالمية بعـد تـوفر الـنرصة والشـوكة للـدعوة التـي 

تهاجر إىل مكان حصول ذلك وجعل الجهـاد متوقفـا عـىل حصـول ذلـك ومـال إىل العمـل 

 . وتبنى مبدأ العمل االنقاليب يف بعض البلدانالرسي

 املدارس اإلصالحية الرتبوية: 

التي تبنت نرش الـوعي الـديني والتأسـيس العلمـي إلعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة يف 

املجتمعات املسلحة كحركة جمعية العلامء املسلمني يف الجزائر وقد فرجت هذه املدارس 

ومـة الحضـارية واملدنيـة االسـتعامر وصـوال إىل تأهيـل أرضا لرؤية السياسية مبفهـوم املقا

 .الناس الجهاد

 جامعات التبليغ والدعوة: 

وقد ولدت هـذه الحركـات يف شـبه القـارة الهنديـة . وما شابهها يف الطريقة واملنهج

وكانت فكرتها تقوم عىل إصالح الفرد املسلم عـىل مسـتوى العبـادات والسـلوك وتأسـيس 

رشعية والتفرغ لذلك بعيدا عـن معرتكـات السياسـة ومصـادماتها قاعدة من األساسيات ال

حتى تتمكن الحركة من االنتشار دون أن تعرقل السلطات ذلك وقد امتدت الحركة وصار 

لها ماليني األتباع واملريدين وتقوم فكرتها عىل أن يبذل املنتسب لها جزءا مـن وقتـه عـىل 

 يف رحـالت دعويـة الـلــهخروج يف سـبيل املستوى اليومي واألسبوعي والشهر والسنوي لل

 ...من مسجد إىل مسجد حيث يلتقون الناس ويدعونهم إىل الصالح والدين وااللتزام
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 الحركات السلفية ومدارس أهل الحديث: 
وهي حركات وجدت أن كثريا من البدع  قد لحقت معتقدات املسـلمني وأميتـت يف 

ات والـضـالالت ـقـد ألـغـت أـصـل االعتـقـاد مقابلـهـا الكـثـري ـمـن الـسـنن وأن كمـيـة الرشكـيـ
والصحيح لدى أكرث املسلمني حتـى كـادت تخـرج عـن أصـوله وأن طريـق الفـالح هـو يف 
الدعوة أساسا إىل تجريد التوحيد وتصحيحه كأساس إلصالح الفرد واملجتمع يصـل تلقائيـا 

العـامل وقد كانـت معظـم الحركـات السـلفية يف . إىل تأهل املجتمع لقيام الحكم اإلسالمي
أن الحلف الذي قـام بـني املؤسسـة الدينيـة .العريب واإلسالمي أشبه بطريقة علمية تربوية

الحكومية واألهلية والحكومة سـاهم يف قيـام حركـة نشـطة مـن التـدريس يف الجامعـات 
وقيام الجمعيات واملؤسسات الرسمية واألهلية بـنرش الـدعوة وأفكـار مؤسسـها وأحفـاده 

ها وإحياء تراث الشيخ ابن تيمية وسواه من أمئة الدعوة السـلفية وعلامء الدعوة من بعد
كابن القيم والشاطبي وسواهم وأوى نرش تلك املؤلفات وما يبنى عليها إىل زيـادة انتشـار 

 . الدعوة السلفية ومدارس أهل الحديث يف العامل العريب و اإلسالمي
 .حركـات ببعضـهاولقد ولدت حركات فيام بعـد مـن خـالل انـدماج أفكـار بعـض ال

نسبة إىل أحـد دعاتهـا وهـي نـوع مـن فكـر اإلخـوان ) الرسورية(فولدت الحركة املسامة 
وهي فرع من الفكـر ) السلفية الجهادية(كام ولد التيار املسمى . الحريك والتوجه السلفي

 كـذلك بعـض الجامعـات ،القطبي والدعوة السلفية مدارس معارصة وليدة مدارس قدميـة
ية التي مزجت بني الرتبية والتصـوف والتوجهـات السياسـية كـام يف شـامل الصوفية الحرك

 .أفريقيا وغري ذلك
 نشأت كذلك بعـض .التي نغطيها بالتحليل املوجز) 2000-1930(وخالل هذه الفرتة 

الحركات الصوفية الجهادية كتلك التي نشأت يف شبه القارة الهندية ووسط روسيا وكـذلك 
 . قرةشامل أفريقيا يف هذه الف

وهـكـذا ـقـام كـثـري ـمـن اـلـدعاة والعـلـامء والخطـبـاء والكـتـاب واملفـكـرون 
و انـترشت . اإلسالميون بالتأثري يف مسارات الصحوة بحسب نشاطاتهم وعطائهم

 ظواهر التدين والعودة لاللتزام من انتشار الحجـاب واللحـى ومظـاهر االلتـزام 
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إلسـالمية املختلفـة وطباعـة املجـالت وازدهار حركة الطباعة والنرش والتجـارة يف الكتـب ا

والجرائد اإلسالمية ونشطت كثري من املساجد بالدعوة وحلقـات العلـم والـذكر واإلصـالح 

واملؤسسات والجمعيات األهلية يف مختلف صـنوف الـرب والتقـوى ودخـل مختلـف أنـواع 

 العديـد اإلسالميني جامعات وأفراد معرتك الحياة السياسية والفكرية واألدبيـة كـام قامـت

وباختصـار فرضـت ظـاهرة ..من الصـدامات العنيفـة ببـني اإلسـالميني وبعـض الحكومـات

الصحوة اإلسالمية نفسها عىل املجتمعـات اإلسـالمية وصـارت معلـام بـارزا مـن تـاريخهم 

 .املعارص

 األطوار الرئيسة التي مرت بها الصحوة اإلسالمية: 

ها وإىل اليوم أربعة أطـوار رئيسـية ميكن أن منيز مسار الصحوة اإلسالمية منذ انطالق

 :من حيث بنيتها الحركية واملنهجية وأدائها وسامتها العامة يف كل مرحلة

 :)مرحلة النشأة() 1965-1930(املرحلة األوىل :أوال

وأهم ما مييـز هـذه املرحلـة أن السـامت ) ما قبل التبلور(وميكن أن تسميها مرحلة 

التكوين املنهجي والسـيام يف تيارهـا العـام مثـل العامة للصحوة كانت مختلطة من حيث 

وما شابهها فقد اختلطت فيها املؤثرات الصوفية اآلتية من البنيـة . حركة اإلخوان املسلمني

مـع املـؤثرات السـلفية التـي ، الكالسيكية للمرجعية الدينية لألمة خالل املرحلة العثامنية

مـيالد وانتشـار الـدعوة الوهابيـة يف هبت مع رياح التجديد واإلصـالح التـي كـان أبرزهـا 

منذ القرن الثامن عرش وما واكبهـا مـن دعـاة لهـذه املدرسـة يف منـاطق . الجزيرة العربية

ممتزجة بيشء من املشاعر القومية التي ظهرت أواخر الدولة العثامنيـة كـرد فعـل . أخرى

العـرب مـام حفـز الشـعوب االخـرى السـيام ، التـي طبعـت آخرهـا) الترتيك(عىل سياسة 

وغريهم عىل العصبية القومية وااللتفاف حولها كام اتسـمت مـدارس الصـحوة ومناحيهـا 

كـام طبعهـا أسـلوب . بالتهاب الشعور الوطني ألن املرحلة كانت مرحلة مواجهة استعامر

 ...الرتبوية واإلصالح السلويك
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رمـوز  كـام مـارس أكـرث .وكانت فرتة غنية نسبة باملؤلفات التأسيسية لتلـك املـدارس

أو عـرب ، وجامعات  الصحوة الجهاد بشكل أو بآخر ضد املسـتعمرين عـرب الجهـاد املسـلح

 .املقاومة املدنية والعمل السيايس

ـا ـة :ثانـي ـة الثانـي ـة ) 1990-1965(املرحـل ـي مرحـل ـز(وـه ـور و التامـي ـي )التبـل  املنهـج

 :والهيكيل لحركات الصحوة

طنية التي طبعتها العلامنية وذلك خالل مرحلة اإلستقالل تحت حكم الحكومات الو

 حيـث هبـت ريـاح .  بعد ذهابه كـام مـر معنـا يف الفصـول السـابقة،والتبعية لالستعامر

التغريب وانطالق سعار الغزو الفكري الذي نرش املـذاهب العلامنيـة والتيـارات القوميـة 

كية والوطنـيـة واـملـدارس السياـسـية والفكرـيـة ذات املنـشـأ الـغـريب كالدميقراطـيـة واالـشـرتا

ونـظـرا لقـيـام حكوـمـات ـعـىل مـفـاهيم تـنـاقض اـلـدين ... والرأـسـاملية والـشـيوعية وغريـهـا

واصطدامها بشكل طبيعي مع مختلف مـدارس الصـحوة التـي لعبـت الـدور األسـايس يف 

ومتكن تلك التيارات العلامنيـة مـن قطـف مثـرة جهـود حركـات تلـك . مواجهة االستعامر

طرحـت عـىل الصـحوة . ر تحـت شـعار اإلسـالمالصحوة والشعوب التي جاهدت االستعام

إشكاالت منهجية نتيجة الوضع الجديد ومسائل فقهية يجب أن تحدد منها موقفا سياسيا 

 وهـم . واقعـاالـلــه ويحكمـون بغـري مـا أنـزل ،فالحكـام مسـلمون ظـاهرا. رشعيا وعمليا

نهم عـىل  ويوالـون الكفـار ويعـاونو.وأعوانهم يقتلون الذين يأمرون بالقسـط مـن النـاس

وهناك أجـزاء مـا تـزال محتلـة والسـيام فلسـطني ومشـكلتها املزمنـة وموقـف !. املسلمني

ـا ـاين منـه ـات الخـي ـا... الحكوـم ـع الـسـلطات أم مهادنتـه ـألة الـصـدام ـم ـا أم ،ومـس  مفارقتـه

) ! املرشوعـة(أم مفاصلتها ومواجهتها؟  أم الدخول فيها مـن بوابـة املامرسـات .. موادعتها

هـذه األحـوال فرضـت عـىل الصـحوة أن تتاميـز صـفوفها ) !.. لدسـتوريةا(و) القانونية(و

وتتبلور بناء عىل موقفها من هذه املسائل وطريقة تعاملها مع السلطات املرتدة الحاكمة 

وانقسمت بذلك الصـحوة إىل أربـع ...  ومن املسائل الفكرية والعقدية املطروحة.الغاشمة

و والعطاء ولكن من خالل التاميـز يف بنيتهـا  حيث استمرت الصحوة بالنم،مدارس رئيسية

 : هذه املدارس هي،ومناهجها
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 :صحوة غري سياسية .1

 وهي املدارس والتيارات والجامعات التي رأت السالمة ملسار الـدعوة وألصـحابها يف 

 اعتزال السياسية والعمل من خالل الدعوة واإلصالح كل بحسبه 

ن غريها ورمبا تناقضـها كليـا إال أنهـا ورغم اختالف منظورات كل مدرسة من هذه ع

التقت إزاء املشاكل املطروحة عىل األمة عىل نقطة اعتزال السياسـة والبعـد عـن معرتكهـا 

ومن هذه املدارس الغريسياسـية أكـرث الحركـات الصـوفية ومسـاجدها وزعاماتهـا والـذين 

ه حتـى بلـغ بأحـد عادوا لتبني مبدأ الرتبية السلوكية والعبادة وإصـالح عالقـة الفـرد بربـ

أقطابها الكبار يف بالد الشام شيخ الطريقة القادرية يف وقته يف سوريا وما حولهـا أن يلقـن 

أتباعه عند االنتساب للطريقة أن يصلوا ركعتـني ابتـدعهام لهـم ينـوي فيهـا املصـيل قـائال 

 )... أكرب ويستفتح الصالةالـلـه.. أصيل هلل تعاىل ركعتني سنة ترك السياسة(

 بفروعها ومساجدها ودعاتها )جامعة التبليغ والدعوة(هذه املدارس الالسياسيةومن 

حيث يتوىل املوجهون و املسؤولون ضبط مسألة عدم .. .وأتباعها الجوالني يف سبيل الدعوة

 !!ترسب السياسة ومسائلها إىل مساجدهم ومؤمتراتهم 

الـذين ) سـلفية العلميـةال(واشرتك يف اعتزال السياسة املدارس التي اصطلح عليها بـ 

والـسـيام يف الـحـديث وعلوـمـه ، تفرـغـوا إلـصـالح العقاـئـد والجـهـد يف نرش العـلـم الرشـعـي

 ونشأت منها مدرسة الشيخ .والعقائد وفروعها وباقي أبواب العلوم الرشعية بناء عىل ذلك

 ).. التصفية والرتبية(األلباين تحت شعار

وهـي ) القطبيـة(ية ما سمي بـ ومن املدارس التي آلت للفكر والبحث والرتب

 أيضـا والتـي أخـذت بـاملنهج الفكـري لألسـتاذ محمـد )القطبية العلمية السلفية(

طارحـة ، الـلــهقطب وكثري من الجوانب الفكرية ألخيه الشهيد سيد قطب رحمه 

 ومن هـذه املـدارس مـن اتسـم بالصـوفية الرتبويـة . منهجه السيايس الحريك جانبا
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والفت النظر .... ومن عىل شاكلتها. جامعة العدل واإلحسان يف املغربمثل ، الشبه حركية

هنا إىل ما ذكرته يف املقدمة بـأين لسـت هنـا بصـدد تقـديم دراسـة نقديـة مـن النـواحي 

 . وإمنا بصدد التصنيف العام، املنهجية والبنيوية وذكر االيجابيات والسلبيات

ن خالفات و تناقضات عىل فكـرة وكام قلت فقد التقت هذه املدارس عىل ما فيها م

  :خالصتها

فـإذا صـلح الفـرد صـلح .  أن تغيري األوضاع والنهضة باألمة يرجـع إىل إصـالح الفـرد

 وأما مشـاكل األمـة املحليـة والخارجيـة .املجتمع وصلح حاكموه فكام تكونوا يوىل عليكم

 ..! كاشفةالـلـهوليس لها من دون ، فليس لهم بها عالقة

فهـذا يـرى ذلـك ..بني مختلف هـذه املـدارس يف طريقـة إصـالح الفـردوأما الفوارق 

وهكـذا ومل تسـتطع هـذه التوجهـات أن .. .سلوكيا واآلخر يراه عقديا أو تربويـا أو فكريـا

تقدم تصورا منطقيـا آلليـة تولـد حـال للمشـاكل القامئـة عـرب هـذه الرتبيـة وال مـدتها وال 

 محـمـد قـطـب يف أـحـد كتـبـه يف مطـلـع مراحلـهـا و قـصـارى ـمـا ـعـرب عـنـه األـسـتاذ الجلـيـل

يقول بعدما عرض طريقة الرتبيـة ) حول تطبيق الرشيعة(التسعينيات والذي كان بعنوان 

وعندما متتد القاعدة الصلبة وتصبح بندقـة تسـتعيص (للقاعدة الصلبة قال مام أذكر نصه 

س يف ديـن  وتقـوم دولتهـا وعنـدها يـدخل النـاالـلــهيأتيها فرج .. .ذات يوم. .عىل الكرس

  ...!!). أفواجاالـلـه

فقـد ] وما زلت بصدد التعريف واملثال وليس التقييم والتعليـق[وأما الشيخ األلباين 

  :كانت آخر فتاويه وهو يندد بالجهاد واملجاهدين يف مواجهة الحكومات بفتواة الشهرية

  !!!!!)الخروج عىل الحكام يف هذا الزمان هو يف حقيقته خروج عىل اإلسالم(

كام  تـدور طروحـات الصـوفية واإلصـالحية أيضـا يف أفـاق املغيبـات عـن 

ويبدوا يل أن بطش الحكومات وطريقة تعاملهم مـع الصـحوة يف . التغيري وآليته

 كافة البلدان أواخر الخمسينيات ومطلع عقد الستينيات ساهم إىل حد كبـري يف 
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اإلخالص وال الحرص عـىل سـالمة صياغة مدارس الصحوة الالسياسية رغم أنه ال ميكن نفي 

الدعوة وأبنائها من وراء هذا املـنهج يف كثـري مـن األحيـان مـن كونهـا السـبب وراء هـذا 

 . تعاىل أعلمالـلـهو..املنهج

 :صحوة سياسية .2

. وقد كانت هذه املدارس من الصحوة يف منطلقها عـىل النقـيض متامـا مـن سـابقتها

فقـالوا أن مشـاكل األمـة ذات األسـباب . ّفقد وصف هؤالء الحال توصـيفا أقـرب للصـحة

الداخلية أو الخارجية هي مشاكل سياسية وال بد أن يبحث لها عن حل من خالل مامرسة 

شطب السياسـة مـن الـدين تحـت أي ، السياسة كام أن من الحيف والغلط العقدي حتى

يف وأن الحل ليس يف اعتزال السياسة من أجل تفـادي الصـدام مـع السـلطات وتـال. دعوى

بطشها وإمنا يكون ذلك من خالل اقتحام ميدان السياسـة مـن خـالل القنـوات املرشوعـة 

والقانونية التي تتيحها السلطات كال بحسبها وذلك عن طريق تشكيل األحـزاب اإلسـالمية 

والجمعيات السياسية وشبه السياسية والنشاط الفكري واألديب والسيايس ودخـول معـرتك 

ة إن وجـد أو التسـلل إىل أجهـزة السـلطات واملعارضـات بحسـب اإلنتخابات والدميقراطي

وقد حمل رايات هذه الصحوة السياسية أحزاب اإلخـوان . اإلمكان وحسب أوضاع كل بلد

املسلمني ومن شابههم وما انبثق عنهم من حركات مشابهة سواء تحت نفـس املسـمى أو 

مبا قبـل ذلـك بقليـل يف ور) 1990-1965(وشهدت هذه املرحلة . تحت املسميات املحلية

 فقامـت تجـارب .البلدان رسيعة االستقالل كام كان حال مرص وسوريا و الباكستان وتركيـا

ثـم تتابعـت التجـارب إىل مطلـع التسـعينيات )! اإلسـالمية(كثرية يف مجال الـدميقراطيات 

ومازالت ولكنها دخلت بعد قيام النظام العـاملي الجديـد يف طـور جديـد سـنتحدث عنـه 

 : ومن تلك التجارب السياسية هذهالـلـها إنشاء الحق

  تجربة اإلخوان املسلمني واإلسالميني يف اإلنتخابات الربملانية يف سـوريا بعيـد اإلسـتقالل

 إىل مطـلــع الخمـســينيات إىل ـبــدء عـهــد االنقالـبــات العـســكرية منتـصــف 1946

 .الخمسينيات ومطلع الستينيات
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  أواخر أيام امللكية يف مرص قبيل إنقالب عبد النارص تجربة اإلنتخابات والحياة الربملانية

1952 . 

ثم شهدت الحياة السياسية يف معظم العامل العريب واإلسالمي مرحلة الـديكتاتوريات 

حيـث كانـت هـذه املرحلـة مرحلـة . العسكرية والحزبية خالل الستينيات والسـبعينيات

ياسـيون مـنهم قسـطا مـن قىض معظم الدعاة و حتى الس.تصادم بني الصحوة والسلطات

 ....حياتهم يف السجون ليخرجوا بأفكار دميقراطية أكرث تطورا

 فـشـهد عـهـد أـنـور الـسـادات يف مرص انفتاـحـا بـعـد أن خـلـف عـبـد الـنـارص مطـلـع 

السبعينيات وفتح أبواب السجون لإلسالميني ملواجهة املد اليساري املتنامي فدخل اإلخوان 

 ... ة السياسية الحزبية يف مرصوبعض شخصيات الصحوة االخرى الحيا

  ثم رخص امللك حسني يف األردن لإلخوان وعدد من الجامعات اإلسـالمية مجـال العمـل

 بل ودخـل بعضـهم .وتطور هذا أواخر الثامنينيات ليكون مشاركة يف الحياة النيابية

 . الحكومة والوزارات

 ميون وبعـض مـدارس ويف ملكيات الخليج والجزيرة العربية واملغرب حيث شكل اإلسال

 . الصحوة جزءا من حاشية السلطة امللكية والسيام يف السعودية

  ثم ابتدأت الكويت تجربتها الربملانيـة كـأول دولـة يف الخلـيج يـدخل اإلسـالميون فيهـا

 .. .الحياة السياسية كأحزاب

 ثم خاض اإلتجاه اإلسالمي يف تونس أيضا تجربة مأساوية بزعامة الغنويش ... 

  الجبهة اإلسالمية القومية السودانية بزعامة الرتايب مع جعفر النمريي وصارت وتحالفت

 .شطر السلطة ثم قادت انقالبا وحكمت السودان ثم عادت للمعارضة

  وكذلك كان لإلخوان املسلمني ونظرائهم من تيار الصحوة تجربتهم الربملانية الحزبية يف

 . اليمن
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 كان ما حصل يف الجزائر بعـد االنفتـاح الـذي ، ةولكن أبرز التجارب الدميقراطية العربي

أحدثه الرئيس الشاذيل وصعود نجم الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وتجربتها التـي تشـكل 

 . درسا بالغ الداللة

 كانت  تجربـة الجامعـة ، أما عىل الصعيد اإلسالمي فأبرز التجارب وأقربها للعامل العريب

ة الدميقراطية الحزبية منذ وقت مبكر ومـا وقد دخلت التجرب، اإلسالمية يف باكستان

 . زالت إىل اليوم

  وكذلك تجربة حزب السالمة يف تركيا منـذ السـتينيات والتـي أوصـلت زعيمهـا أربكـان

والثانيـة وهـي ، مرتني إىل سدة الحكم األوىل كنائب لرئيس الوزراء أواسط الستينات

أربـكـان رآـسـة اـلـوزراء  حـيـث أـحـرزت األغلبـيـة الربملانـيـة وـتـوىل 1996األـهـم ـسـنة 

 ...  ويف الحالتني أطاح العسكريون بالتجربة1995سنة

 وباإلجامل بقيـت معظـم مسـاهامت اإلسـالميني يف الحيـاة السياسـية يف املعارضـة 

ووصـلت يف حـاالت نـادرة إىل ، وشكلت جـزءا يسـريا مـن قوتهـا يف الربملانـات الترشيعيـة

 ولكن تم يف كل الحاالت تقليم أظافرها )- تركيا- الجزائر-األردن(السلطة التنفيذية كام يف 

 . وإبعادها عن مركز النفوذ والقرار

  ومع بداية التسعينيات لحق كثري من املدارس الغري سياسـية مـن الصـوفية والسـلفية 

 .والتبليغ والدعوة وغريهم من سبقهم من اإلخوان ونظـرائهم يف املامرسـة الربملانيـة

 مكونات الصحوة اإلسـالمية تقريبـا كـام سـرنى وسـنأيت وتسللت الدميقراطية ملعظم

 .   الـلـهعىل يشء من التعليق حول هذه التجربة يف الفقرة التالية إنشاء 

 :صحوة جهادية .3

، الـلــه بعيد قيام حكومات اإلستقالل عىل قاعـدة الحكـم بغـري مـا أنـزل 

دمت مختلـف اصـط،والوالء ملن والّهم من القوى االستعامرية الرشقية والغربية

ومارـسـت معـظـم الحكوـمـات سياـسـة اـلـبطش والقـتـل . رشاـئـح الـصـحوة بـهـم

 وبـدأت تتفاعـل تلـك األحـوال وتعـزز نتائجهـا عـىل كافـة . والسـجن والتنكيـل
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صعد الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعيـة وبـدأت تتكـون بـذور الثـورة عـىل ذلـك 

 .الميةالواقع وتتكون دواعي الجهاد يف فكر الصحوة اإلس

لقد توصل نفر من املفكرين والدعاة األوائل مطلع الستينيات إىل أن مشـاكل األمـة 

ولـيس أقلهـا العـدوان والظلـم و اإلحـتالل .. . أولها حكم الكفر ووالء األعـداء:قامئة تطول

وهذه مشاكل يحرس العدو بقائهـا عـرب نوابـه بقـوة السـالح .... و. و. و. ورسقة الرثوات و

 يف الـلــهار وسالسل السجون وسياط الجالدين وتوصلوا إىل أن مقـتىض ديـن والحديد والن

 يف الـبالد أوال وكـذلك الـلـهمثل هذه األحوال هو أن يكون الجهاد فرض عني إلقامة حكم 

فبدأت تتكون بوادر الفكر الجهادي .... دفاعا عن دين الدين و األنفس واألموال واألعراض

 ...ء و الرباء والتاميز واملفاصلةحيث طرح فكر الحاكمية والوال

 وكان لألستاذ أيب .الـلـه سيد قطب رحمه األستاذ وكان رائد هذه الصحوة بال منازع 

 وتتالـت املسـاهامت ، يف باكستان مساهمة فـذة كـذلك- الـلـه رحمه –األعىل املودودي 

أت تتكـون وتكونت القاعدة األوىل للفكر الجهادي الحريك الـذي مـا لبـث أن انـترش وبـد

وتتابعت التجارب كام سيأيت يشء من ... م الشام ثم شامل أفريقيا وغريهانوياته يف مرص ث

 .الـلـهالتفصيل يف الفصلني التاليني إنشاء 

 :صحوة شاذة منحرفة .4

نتيجة صدامات مختلف مدارس الصحوة السابقة مع طواغيت العرب والعجـم مـن 

أسوية تيار منحرف شاذ متثل فيام عـرف بتيـار حكام بالد املسلمني ولد يف تلك الظروف امل

وقـد ولـد ابتـداء يف مرص ولكـن . أو التكفري والهجرة كـام أسـمته وسـائل اإلعـالم. التكفري

 .وجدت له بذور يف كل بيئة شابهت معطياتها الفرتة التي ولد بها هناك

ـردة ـمـن الحـكـم  ـوان الكـفـر واـل  فـقـد ـجـاهر معـظـم الحـكـام مبختـلـف أـل

 . إىل والء الكـافرين إىل غـري ذلـك مـن تبعـات ذلـكالـلـه ما أنزل والترشيع بغري

 وأقامـت . .واتخذ هؤالء الحكام لهم رشطة وأعوانا وأجهزة استخبارات وأمن وبطـش
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كام أقام كل حاكم إىل جانبه . الحكومات السجون وقاعات التعذيب بال حسيب وال رقيب

سـالم واإلميـان واإلحسـان وعـىل نظامـه عكازا من الكهان والسحرة يشهد عليه مبراتـب اإل

فيام جنحـت كثـري مـن رمـوز ...  ويسبغ عليه ما لويل األمر الرشعي من الحقوق،بالرشعية

 بـل وتجـرأت عـىل .الصحوة السياسية وغري السياسية إىل املداهنة والتلعثم يف قول الحـق

واقـع ويف دخول هياكل السلطة وأجهزتها واتسمت الصحوة بالعجز عـن مواجهـة ذلـك ال

وبطبيعـة ... ذات الوقت انغمس معظـم شـعوب األمـة يف حيـاة اسـتهالكية الهيـة عابثـة

 الـلــه كان يف شباب الصحوة من يتمتع بالحامس املتقد والغرية الشديدة عىل دين ،الحال

 ومثل ذلك مـن .بقدر ما توفر له من نصيب من الجهل يف علوم الدين وقواعده وضوابطه

 ...  الواقع ومعطياتهقلة الخربة يف فقه

 الـلـهوسجان ينتهك األعراض ويسفك الدماء ويسب ، فنظر واحدهم إىل حاكم كافر

وال . .ورسوله ودينه بال حياء وال وجل فرأى الشباب املعذب أن ال شك يف أن هـؤالء كفـرة

ثم نظر الشباب إىل علامء منافقني يعلمون كـل هـذا ويشـهدون . شك أنه استنتاج صحيح

 واشـرتوا الـلـهفقالوا ال شك يف كفر هؤالء الذين كتموا ما أنزل ، لرشعية ويسوغونهعليه با

 فسـألوهم عـن هـذا ،..ثم نظروا إىل قيادات صحوة عاجزة مداهنة منكفئـة. .به مثنا قليال

و حكم أصحابه فشهد الدعاة وقادة الصحوة عىل هذا الضالل بالفسـوق .. الكفر وأحكامه

فحكمـوا عـىل هـذه .. .أو مل يتوصلوا إىل الحكم عليـه بـالكفر، ؤواولكنهم مل يتجر، والظلم

فهنا حصلت الصدمة الفكرية يف رؤوس . األنظمة وأجهزتها باإلسالم ومبجرد الظلم والفسق

ـعـىل ـكـل ) ـمـن مل يكـفـر ـكـافرا فـقـد كـفـر(بـعـض الـشـباب  ـفـأعملوا القاـعـدة املعروـفـة 

جمع عىل كفـره بـال تأويـل واسـتنتاج جاهلني أن هذه القاعدة هي يف كفر امل، املستويات

فأـسـقطوها ـعـىل ـمـن مل يكـفـر أولـئـك الحـكـام وتتابـعـت ، ..ـكـاليهود والنـصـارى واملـجـوس

 . . فكل من مل يكفر من كفروه فقد كفر.السلسلة املنكودة

وـلـد فـكـر . .ولقـلـة العـلـم وبـسـبب الـحـامس والتـشـنج وـظـروف الـسـجون

  اختلفـوا عـىل حـدود التكفـري وبسبب الجهل ولنفس األسباب السالفة. التكفري
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وانبثـق مـن هنـا مـدارس وجامعـات مختلفـة يف أصـول التكفـري . .فكفروا بعضهم بعضـا

 ...وتوسعهم فيه

 وعىل هامش هذه األفكار نظر هؤالء إىل املجتمعات وما يتمرغ فيه أكرث الناس من 

ـة ـهـذه املجتمـعـات.الرذاـئـل والفـسـاد ه ـثـم كـفـر بعـضـهم ـهـذ. . فوـلـدت فـكـرة جاهلـي

وتقع بجهالتها وعدم سـعيها لفهـم ، املجتمعات ألنها متالئ حكامها أو مل تعبأ بتعلم دينها

 وطرحت فكرة االبتعاد عنها للعـيش يف مجمعـات معزولـة يقـوم ،دينها يف نواقض اإلميان

... أصحابها عىل تربيـة أنفسـهم وأوالدهـم عـىل الـدين والفضـيلة فولـدت فكـرة الهجـرة

ألحيـان نتيجـة العزلـة والجهـل والحيـف الـذي وقـع علـيهم مـن وامتزجت يف كثري مـن ا

فتفاقـمـت ...ـثـم ـمـن النـاس واملجتـمـع. .ثـم ـمـن الـصـحوة وقيادتهـا، السـلطات وعلامئـهـا

جامعـة (واعترب بعض هذه الجامعـات أنفسـهم . .واختلفت زوايا االنحراف فيها. .الظاهرة

لعلم عندهم أو بعض الخـوف وتردد البعض نتيجة بعض ا.. .وكفروا من ورائهم) املسلمني

من إطالق حكم التكفري تورعا فبدؤوا يف البحث يف أعذار الجهل لتخفيـف هـذه األحكـام 

 واختلفت اآلراء يف تفسري نصوص العلـامء األوائـل بالعـذر بالجهـل وحـدوده .عن البعض

التوقـف ( وتوقفوا للتبني حينا فولدت ما يسمى جامعـات ،ورشوطه فأطلقوا األحكام حينا

وشـهدت فـرتة السـبعينيات والثامنينيـات تـوفر أسـباب النمـو لهـذه التيـارات ).. ُّ التبنيو

 ووفرت فرصة ذهبية للعـدو .وآذت نفسها، الشاذة التي آذت اإلسالم واملسلمني والصحوة

حيث نسبت الحكومة إىل كل مـن ، لنسف شعبية التيار الجهادي والصحوة اإلسالمية كلها

نتامء إىل هذا التيار املمقوت واملعـزول مـن قبـل عـوام املسـلمني يريدون تدمريه تهمة اإل

 . صالحهم و فاسدهم

وهذه  خالصة قصة التكفري يف أوساط الصحوة حيث ميكن ايجاز معادلة توليده مبـا 

 .. ييل

+ صـحوة عـاجزة + عـامل منـافق للسـلطان + جالد سفاح مجرم + حاكم كافر ظامل 

 .ميالد تيار التكفري =تحمس جاهل مظلوم  شباب م+ عامة يغلب عليهم الفساد 
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طلب بعض أقطاب هذا التيار بعض العلـم وعـادوا يبحثـون . .وكدأب الشيطان دامئا

يف كـتـب األـقـدمني ـعـام ـيـدعم أـصـولهم وأفـكـارهم فـصـار لـهـذا التـيـار أـمـراؤه و فقـهـاؤه 

جت أجهـزة  واستدر.وغلب عىل أتباعه العنف يف كل األحوال. .املنحرفون  ونرشاته الضالة

ودمـاء مـن ، ثم دمـاء بعضـهم، االستخبارات بعضهم حيث وجدوا للولوغ يف دماء األبرياء

أرادت االستخبارات استجرارهم إليه لتدمريهم وتدمري الجهاد والصحوة ومستقبل اإلسـالم 

 .الـلـه  كام سيأيت يشء من التفصيل يف الفصلني القادمني إنشاء ،حيث أرادت

ومـع التواصـل الـذي ازداد يف هـذه . الصحوة األربعـة هـذهوهكذا تبلورت مدارس 

الفرتة عرب كـل وسـائل االتصـال انـترشت هـذه املـدارس يف بـالد العـرب بحسـب أسـبقية 

اسـتقاللها وانتشـار الصـحوة فيهـا كـام انـترشت يف بـض بـالد املحـيط العـريب مثـل تركيـا 

تـي دفعـت مباليـني الشـباب ونتيجة حركة الهجرة الكثيفة ال..  .وباكستان وأطراف أفريقيا

هـاجر ... املسلم من الطالب والعامل إىل املهجر يف أوربا وأمريكا وأسرتاليا وكنـدا وسـواها

نتيجة القمع واملطاردات كثري من كوادر وقيادات ودعاة الصحوة اإلسـالمية مـن مختلـف 

امـت كثـري مـن  كام ق.وأقاموا املراكز اإلسالمية واملساجد. مدارسها إىل بالد الغرب وسواها

الجامعات واملؤسسـات األهليـة بـالخروج إىل هنـاك بـال إكـراه وإمنـا بقصـد نرش الـدعوة 

واإلسالم فانترشت مدارس الصحوة األربعة هذه يف أوساط املهجر ونتيجة الحرية املتـوفرة 

ساهمت مراكز الصحوة يف الغرب يف إعـادة تصـدير مـا . .وتوفر إمكانيات االتصال والنرش

وصار لها صحفها ومجالتها ووسائل اتصاالتها وصارت الصـحوة . كرها وتجاربهاتطور من ف

اإلسالمية يف املهجـر جـزءا مهـام سـاهم يف دفـع مسـارها وأثـراه وزاده عطـاء عـىل كافـة 

 ـكـام ـصـار الـغـرب وأوـسـاط الجالـيـات مرسـحـا لتواـجـد كاـفـة ـمـدارس الـصـحوة .األـصـعدة

 .املتواجدة يف العامل اإلسالمي
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 :مرحلة األزمات): 2000-1990: (رحلة الثالثةامل:ثالثا

عقـدا ، كان العقد األخري من القرن العرشيـن بعـد انطـالق النظـام العـاملي الجديـد

مفصليا بالغ األهمية يف تاريخ الصحوة اإلسالمية بكافة مدارسها األربعة وما ينضوي يف كل 

وكـام أرشنـا يف الفصـل ومواجهتنا مع طواغيت بالد العرب واملسلمني . مدرسة من مناحي

السابق فقد شهد مطلـع هـذا العقـد انطـالق النظـام العـاملي الجديـد واختيـاره لإلسـالم 

والصحوة اإلسالمية خاصة خصام اسرتاتيجيا وحضـاريا وعقـديا بـل وعسـكريا يف مواجهـة 

 .الحضارة الغربية بعد أن آل قيادها ألمريكا وأتباعها من دول أوربا الناتو

ياسة الغرب يف مواجهة الصحوة بنيابة الحكام وأجهزتهم املختلفـة وميكن اختصار س

خالل هذا العقد بالنقاط املخترصة التالية ؛ حيث سنذكرها ثم نتبع ذلـك بخالصـة مسـار 

 و . والسياسـية.الالسياسـية: كل مدرسة من املدارس األربعة سـالفة الـذكر وهـي املـدارس

 :الحكام والغرب للصحوة مبا ييل  فقد اتسمت مواجهة . والتكفريية.الجهادية

 .رضب اإلتجاه الجهادي من الصحوة اإلتجاه املعتدل منها بحسب موازينهم .1

بحسب مفهومهم بتوسيع باب املشاركة الدميقراطية ) املعتدلة(توسيع قاعدة األصولية  .2

لإلسالميني لتدخل مؤسسات السلطة من أجل تحقيق الهـدف آنـف الـذكر يف البنـد 

 . السابق

و اتبـاع . ة تيار التكفري عىل الربوز واستنساخ بذور تكفريية برعاية اإلستخباراتمساعد .3

سياسة إعالمية لخلط التكفري بالجهاد من أجل عـزل الجهـاديني عـن األمـة واإليقـاع 

 ..ونجح) 1997-1993(وهذا ما طبق يف الجزائر. بينهام

إلـعـالم يف هجـمـة ـعـرب وـسـائل ا) اإلـسـالميني ـعـىل الطريـقـة األمريكـيـة(إـطـالق حمـلـة  .4

من أجل تفكيك الجذور األصـولية لإلسـالم التـي تضـمن توليـد ، للتغريب واالنحالل

 .بذور املقاومة

 .إنطالق حملة مكافحة اإلرهاب األمنية ضد التيار الجهادي .5
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إنطالق حملة مكافحة اإلرهـاب اإلعالميـة السياسـية ضـد التيـار الجهـادي باسـتخدام  .6

 .ة أولية تدعمها قطاعات اإلسالم املعتدلاملؤسسة الدينية الرسمية كجبه

ولنقف مع أثـر هـذ السياسـات يف املواجهـة عـىل مسـار كـل مدرسـة مـن مـدارس 

 .الصحوة األربعة خالل العقد األخري من القرن العرشين

 ):2000-1990: ( الصحوة الالسياسية:أوال

وفية  لعل أبرز ما مييز ما حل مبدارس هذه الصحوة مـن أمثـال بعـض مـدارس الصـ

 :والسلفية والدعوة وأصحاب املذهب اإلصالحي خالل هذا العقد هو أمران اثنان

تسيس كثري من رموزها وجامعاتها مع الوقت ودخولها ميدان العمل الحزيب :  أولهام

والربملاين عرب أبواب الدميقراطية التي فتحتها الحكومات عـىل مرصاعيهـا لتحقيـق الهـدف 

 مدارسها الثالثة تقف يف حصار ومواجهـة التيـار الجهـادي املبيت بتمزيق الصحوة وجعل

فقد دخل كثري من الشخصيات من الصوفية والتبليغ والسلفية مجال الدميقراطية والعمل 

االنتخايب إن بصورة مستقلني أو بصورة تجمعات وكتل برملانية يف مختلف الـدول العربيـة 

 . واإلسالمية التي فتحت املجال

عقيدة اإلرجاء ببعد وهوية سياسة معارصة بني مختلف مدارس هذه إحياء :  ثانيهام

بحيث أعيد الرتكيز . الصحوة عىل تناقضاتها العقدية  من أقىص الصوفية إىل أقىص السلفية

والفصل بني هويته هذه وطريقة حكمه وسياساته ومامرسـاته ، عىل إسالم الحاكم وإميانه

 . العامة والخاصة

هو رفع الحرج الرشعي عن املشاركة يف مؤسسات الحكومـة وكان الهدف فيام يبدو 

 . الترشيعية والتنفيذية والقضائية الذي يسببه إطالق حكم الكفر عليها

وـبـدأت . وبـهـذا ـبـدأت قاـعـدة ـهـذه اـملـدارس بـصـفتها الالسياـسـية تـضـمر

تتداخل عمليا يف طروحاتها السياسية وبالتايل الرشعية مع املدرسة األخرى التـي 

  وقد شكلت هـذه الكتـل منافسـا حقيقيـا .بهذه املامرسات بعدة عقودسبقتها 
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ضمن صف الصحوة اإلسالمية للمدرسة السياسية لإلخوان املسـلمني وأشـباههم يف بعـض 

وقـد !!!!. خصوصا عندما دخل بعضهم يف تحالفات انتخابية مع تيـارات علامنيـة ، البلدان

رستني اإلسالميتني لتشكيل كتـل إسـالمية حصلت يف حاالت أخرى تحالفات عديدة بني املد

 .كبرية وجبهات عمل مواجهة للتيار السيايس الحاكم أو العلامين املعارض

 ):2000-1990(الصحوة السياسية  .1

ازديـاد حـدة املواجهـات الصـدامية بـني مختلـف مـدارس ) 1990-1970(شهدت فـرتة 

واء يف صـدام الجهـاديني مـع سـ. الصحوة والحكومـات العربيـة واإلسـالمية وأجهزتهـا األمنيـة

 أو يف مصادمات .الحكومات عسكريا كام حصل يف سوريا ولبنان ومرص وليبيا والجزائر وسواها

وأـسـفرت ـهـذه ... السياـسـيني ـمـن اـلـدعاة وبـعـض رـمـوز العـلـامء والخطـبـاء ـمـع الحكوـمـات

دتـه املواجهات عن امتداد شعبية الصـحوة اإلسـالمية عمومـا وانتشـار الفكـر الجهـادي وقاع

وكام قلت فقد رأت الحكومات ومستشاروها الغربيون ومن يـديرون حـارض . الشعبية خاصة

أن األمور تتجه نحو الخطورة فكان املكر الذي تفتقت عنـه عقـولهم ، ومستقبل تلك األنظمة

 فأفسـح .بعد مرحلة ملئ السجون واملقابر الجامعية باإلسالميني هو االنفتاح السيايس معهـم

أو ، إمـا بصـفة إسـالميني، ل لإلسالميني لدخول لعبة الدميقراطية واملشـاركة فيهـاالحكام املجا

) 2000-1990(وشهد هذا العقـد . أو بصفة مستقلني... تحت الفتات أحزاب علامنية مرخصة

تحوال مهام يف مامرسات ومناهج اإلخوان املسلمني واملدارس املتفرعة عنها من أجل تربير تلك 

 وكتبت مقـاالت و ألقيـت خطـب حامسـية .فألفت كتب وأبحاث كثرية. املامرسات السياسية

تشجع عىل هذا اإلتجاه واالستفادة مـن القنـوات املرشوعـة والفرصـة املتاحـة إىل آخـر تلـك 

وشارك اإلخوان املسلمون  وفروعهم وبعض الكتل اإلسالمية األخرى يف اإلنتخابـات .. .املربرات

  كـام شـاركوا يف اإلنتخابـات الربملانيـة كـام حصـل .اإلسـالميةالبلدية يف معظم البالد العربية و

ـت ـان والكوـي ـة . ..يف األردن ومرص ولبـن ـبه حكومـي ـات ـش ـددة مؤسـس ـفات متـع ـوا بـص  ودخـل

  وانطلقــت التجربــة الربملانيــة يف تــونس واملغــرب وكــذلك .يف الســعودية ودول الخلــيج
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ثـل ذلـك يف معظـم بـالد العـامل  وحصـل م.موريتانيا والجزائر يف آخر ذلك العقد املـنرصم

 ...اإلسالمي والسيام أشهر تلك التجارب يف باكستان وتركيا

وكان أهم تلك التجارب من حيث حجمها وداللتها السياسـية مـا جـرى يف تـونس و 

حيث اقتنعت السلطات يف نهاية هـذا العقـد ونهايـة ... الباكستان وأخريا الجزائر ثم تركيا

والعودة للمواجهة مـع كافـة مـدارس الصـحوة ، فال هذا البابالقرن العرشين برضورة إق

 .مـن مراحـل الصـحوة) رابعـا( يف الفقرة الـلـهعىل الطريقة اإلستئصالية كام سرنى إنشاء 

ولكن الجدير بالذكر هنا أن نقول أن مناهج اإلخـوان املسـلمني وفـروعهم مـن الحركـات 

املنهج الذي بنى عـىل أفكـار مؤسسـة اإلسالمية قد شهدت انقالبا عىل كثري من أساسيات 

 تعـاىل وازدادت الـلــهاألوائل كحسن البنا وعبد القادر عودة وخاصة سيد قطب رحمهـم 

زاوية اإلنحراف املنهجي انفراجا بسبب التسكع عىل أبواب السالطني وتسـلم املناصـب يف 

والء للكفـرة  والـالـلــهمؤسساتهم العلامنية القامئة عىل أصول الـردة والترشيـع مـن دون 

 ..وأعداء هذه األمة

 .الـلـهوسنأيت عىل وقفة أثر تفصيال مع مسألة الدميقراطية يف الفصل الثامن إنشاء 

 :)2000 -1990(الصحوة الجهادية  .2

 كام سرنى يف الفصل القادم بيشء مـن التفصـيل إنشـاء –كانت الصحوة الجهادية 

لحكومات خـالل السـبعينيات  قد خاضت مواجهات حقيقية وواسعة مع بعض ا- الـلـه

ودخلت ،واتسعت فيهـا قاعـدتها الشـعبية، والثامنينيات حيث تكبدت فيها ضحايا كثرية

وكانت البوابة األفغانية التي فتحـت للجهـاد .. .يف مطاردات أمنية ذات طابع استخبارايت

 قد أغـرت معظـم ،أمام الصحوة اإلسالمية عموما و الجهادية خصوصا) 1984(منذ سنة 

وقـد ) 1992-1984(اداتها للذهاب إىل أفغانستان حيث خاضت تجربة فريـدة خـالل قي

أسفرت العاصفة األمنية التي نظمتها أمريكا ونفذتها باكستان وتابعتهـا الـدول العربيـة 

واألوربية بعيد سقوط اإلتحـاد السـوفييتي وانتهـاء حاجـة أمريكـا للظهـري اإلسـالمي يف 

 وادر الجهاديني و املطلوبني أمنيـا يف بالدهـم نتيجـة مواجهة الروس عن انتشار معظم ك
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مصادماتهم مع حكوماتهم يف مجاالت اللجوء السيايس التي فتحت يف أوربـا الغربيـة ومـا 

أو يف بـلـدان عربـيـة أـخـرى ال تـطـالهم فيـهـا أـيـدي ..ـشـابهها مـثـل كـنـدا واـسـرتاليا وغريـهـا

ولكـن اإلدارات ... ك البلـدانحكوماتهم لعدم قيـام عالقـات تعـاون أمنـي آنـذاك بـني تلـ

وضـعت خطـة متكاملـة ) عاصـفة الصـحراء(األمريكية املتوالية بعد حرب الخليج الثانيـة 

ملواجهة التيار الجهادي اصطلح عليها باملواجهة الدولية ملكافحة اإلرهـاب والتـي أوصـلها 

 ...لـلـها كام سرنى إنشاء 2001بوش االبن لتكون حربا عاملية حقيقية فيام بعد سبتمرب

 :وميكن اختصار برنامج مكافحة اإلرهاب العاملي خالل هذا العقد بالنقاط التالية

  2000-1990الخطوط العريضة للربامج العاملية ملكافحة االرهاب: 

 .تجفيف املنابع املالية .1

 .استهداف القيادات والكوادر الجهادية بالقتل واألرس .2

 .بني الدول املختلفة) الجهاديني(يني اتفاقيات التسليم وتبادل املجرمني اإلرهاب .3

 .إلغاء املالذات واملالجئ اآلمنة أمام الجهاديني .4

 .نقل مجاالت التعاون األمني من اإلقليمي إىل الدويل .5

 .التوسع يف ترشيعات مكافحة اإلرهاب .6

 .الحرب اإلعالمية من أجل تشويه املجاهدين عزلهم .7

رهـاب بقيـادة أمريكـا عـن تحويـل وهكذا أسفرت هذه الحملة العاملية ملكافحة اإل

قـيـادات وـكـوادر وعـنـارص الحرـكـات الجهادـيـة إىل عـنـارص تـعـيش ـهـاجس املـطـاردات و 

وتكفلـت خطـط تجفيـف املنـابع بقطـع ... االغتياالت والخطف واألرس وإغـالق املـالذات

أرزاقهم وقـوت أرسهـم وأطفـالهم التـي جابـت معهـم مشـارق األرض ومغاربهـا مشـتته 

 .ذا األخدود املعارص للمؤمنني الغرباء الفرارين بدينهمتكتوي بنريان ه
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وهناك مالحظة مهمة وهي ظهور مدرسـة جهاديـة  جديـدة يف هـذه األثنـاء ميكـن 

 :تسميتها

 ظاهرة الجهاد الفردي: 

فقد بدر .فبسبب األجواء الضاغطة عىل ضمري أصحاب الضامئر من شباب هذه األمة

ت جهادية هنا وهناك من قبل أفـراد ال ينتمـون ألي من بعضهم بني الحني والحني مامرسا

 بدأت منذ قـدوم الحمـالت الصـليبية الثانيـة مطلـع القـرن ، وهذه الظاهرة قدمية،تنظيم

الذي هـاجر مـن حلـب يف ) سليامن الحلبي( من قبيل ما أقدم عليه الشهيد ،الثامن عرش

علـامء وتحصـل عـىل شامل الشام إىل القاهرة مرورا ببيت املقـدس حيـث التقـى بعـض ال

 والـذي اسـتخلفه نـابليون ،قائـد الحملـة الفرنسـية عـىل مرص) كليرب(فتوى بقتل الجرنال 

 وكانـت الحادثـة مطلـع أسـباب جـالء الـلــه فقتله سـليامن رحمـه ،عندما عاد إىل فرنسا

وتكـررت .  وأعدم معه العامل الـذي أفتـاهالـلـهالحملة الفرنسية عن مرص ثم أعدم رحمه 

 . اهرة بحسب الظروفهذه الظ

وبعـد انطـالق الحمـالت الصـليبية الثالثـة وقيـام ) 2000-1990(ولكن خالل العقد 

 بدأت هذه املامرسات تتكـاثر وتشـكل ظـاهرة ومدرسـة جهاديـة ،النظام العاملي الجديد

فقـد تعـرض بعـض . الـلـهتستأهل الوقوف معها ودراستها وتنميتها كام سيأيت معنا إنشاء 

ملدنيني ومختلف أشكال وجـود الصـليبيني لعمليـات جهاديـة فرديـة رائعـة العسكريني وا

ومجدية شكلت إرباكا للعدو وبرشت بنمو بذور مقاومة لو قدر لها أن تنضج فإين أعتقـد 

 .الـلـهأنها تشكل أهم مرتكزات املواجهة القادمة بإذن 

 ):2000-1990(الصحوة الشاذة وتيار التكفري .3

 التكفري أن نفهم املعادلة املكونـة لـه والتـي اخترصناهـا من املهم جدا لفهم ظاهرة

 :بأنها
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+ صـحوة عـاجزة + عـامل منـافق للسـلطان + جالد سفاح مجرم + حاكم كافر ظامل 

 .ميالد تيار التكفري= شاب متحمس جاهل + عامة يغلب عليهم الفساد 

م أنهـا وخالصة ما حصل لهذه الظاهرة منـذ ميالدهـا مطلـع السـبعينيات وإىل اليـو

وال يف ،   ال يف أوساط الصـحوة اإلسـالمية،كانت محدودة معزولة مل تلق شعبية وال انتشار

 فـفـي ـحـني مل يـقـف التواـصـل والعالـقـات ـبـني مختـلـف أعـضـاء .أوـسـاط عاـمـة املـسـلمني

وجامعات الصحوة يف املناحي الثالثة  السياسية والغري سياسية و الجهادية رغـم اختالفهـا 

قـام التواصـل الفكـري والعالقـات الشخصـية بـل والتعـاون يف مختلـف حيـث ، وخالفاتها

 أجمعت الصحوة اإلسالمية بكاملها عىل نبذ ظاهرة التكفري وفكر ،مستويات ما اتفق عليه

 .. أصحابه مام ساعد عىل ضموره وانكامشه

مـن الجهـل والتشـنج ;وللطبيعة بالغة السـوء التـي طبعـت فكـره وسـلوك أفـراده 

 مل يسـتطع هـذا التيـار أن ،باإلضافة لالنحراف عن األسس الرشعيـة، عقوليةوالعنف والالم

 إال عـىل شـكل جيـوب منكمشـة معزولـة هنـا ،يكسب أرضية داخل الصحوة وال خارجها

ولكـن يجـدر لفـت النظـر  .  وتتوىل تصفية بعضـها الـبعضوهناك تجرت أحقادها وجهالتها

 :تحت عنوان هذه الظاهرة إىل مالحظات مهمة

 ـهـي أـنـه رـغـم أن جامـعـات تـيـار التكـفـري ـقـد كـفـرت جامـهـري :حـظـة األوىلاملال 

 ومل ،املسلمني وعلامءهم وقـادة صـحوتهم ودعـاتهم ألنهـم مل يكفـروا الحكـام وزبـانيتهم

وهكـذا وهـي سلسـلتهم ... .يكفروا من مل يكفـر الحكـام ومل يكفـروا مـن مل يكفـر هـؤالء

يف األمر أنهم مل يتبنوا فكـرة جهـاد الحـاكم إال أن الغريب . النكدة وأساس انطالق فكرتهم

ومل يعرف لجامعات التكفري أنهـم قـاتلوا الحكـام إال ! الكافر الذي فاصلوا الناس عىل كفره

ناهيك عن أنهم مل يـدعوا إىل جهـاد الكفـار األصـليني مـن اليهـود . يف القليل من التجارب

 تلوثت أيديهم بقتل األبرياء مـن يف حني أنهم. والنصارى الذين حلوا يف عقر دار املسلمني

مـن أن مـن خصـائص هـذه الرشاذم وهذا ما لفت األثر الرشيـف النظـر إليـه  . املسلمني

 ).يدعون أهل األوثان ويقتلون أهل القرآن(: أنهم
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 ومن وراءها من أعداء اإلسالم أدركوا أهمية هي أن الحكومات : املالحظة الثانية 

 . لجهاد ووقف صحوتههذا التيار الشاذ يف محاربة ا

 2001(الصحوة اإلسالمية يف عامل ما بعد سبتمرب: رابعا(: 

سنرضب  (:بقوله) ميرتان (الراحلكان الغرب قد رفع شعارا عرب عنه الرئيس الفرنيس 

وقـد أدى هـذا إىل افتتـاح العهـد الـدميقراطي الزاهـر ). اإلسالم املتشدد باإلسالم املعتـدل

 إىل جانـب ، - مـأل الفرعـون -)املـأل(سياسية عمليا جـزءا مـن لتصبح املدارس اإلسالمية ال

فحققت الصحوة بعض املكاسب ولكن الثمن كـان أن تقـف ). الحاكم والكاهن واألعوان(

 .يف وجه املد الجهادي

ولكن وعىل مدى العقد املنرصم حصل أمـر منطقـي مل يكـن يف حسـاب الغـرب وال 

ة األحقاد أن يستوعبوا زخـم الـروح الدافقـة يف  الذين مل يستطيعوا نتيج،عمالئه املرتدين

 :الـلـهوانظر إىل بعض آيات . اإلسالم وطبيعته

  كام يسمونهم ليس لديهم يف النهاية بضاعة إال اإلسالم) املعتدلون(فاإلسالميون. 

... مؤلفـات.. محـارضات.. نـدوات.. مـدارس... مسـاجد( فإذا مـا اتـيح لهـم املجـال 

فليس لديهم من بضـاعة إال مشـاريع اإلسـالم ) اس مع الجمهورمت. .قاعات برملان.. صحف

. .قضـايا العـدل والظلـم. .الجهـاد مـن أجـل فلسـطني.. تحكـيم الرشيعـة(:والحديث عـن

 وحتـى مـع وجـود )إلـخ..االلتزام واألخالق اإلسالمية.. اإلصالح االجتامعي..مكافحة الفساد

ا أخلـص أصـحابها أم زاودوا بهـا فإن هذه الرسائل سـواء،  ومصالح حزبية،أغراض شخصية

فإنهـا سـاهمت إىل حـد كبـري يف توسـيع القاعـدة الشـعبية ، من أجل التجارة بالشـعارات

وكان هذا كسبا أفقيـا هـائال عـىل طريـق أسـلمة املجتمعـات . لإلسالم والتصورات الدينية

ضـاع التي تدرك بفطرتها بعد أن دبت فيها الـروح الدينيـة الحاجـة إىل مواجهـة تلـك األو

 .والصدام معها عندما ال ميكن إصالحها سلميا
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  ـاديني أو ـام أن الجـه ـام يســمونهم) املتشــددين( ـك ـذه ، ـك ـل ـه ـدون يف مـث يـج
 مجاال للتمدد رسيا وإعادة تنظيم الصفوف ،االسرتاحات وأجواء االسرتخاء السيايس واألمني

سـالميني وقـل مثـل ذلـك عـن اإل. واكتساب قواعد أوسع داخـل الهـامش العـام للصـحوة
 .الدعويني غري السياسيني

العـودة إىل (سـمية الغـرب ي وهو مـا ،فدبيب أسلمة املجتمعات العربية واإلسالمية
وإن كان الشطر الكبري والسواد األعظم من املجتمعـات يسـري . يقض مضاجعهم) األصولية

إال . نحو الفسوق والعصيان واالنسالخ من الدين وفق برنامج العلمنـة ومـن يقـوم عليهـا
 بكل آثاره وال يريدون أن يكـون للحـق وجـود ، بأفواههمالـلـهأنهم يريدون ليطفئوا نور 

وعىل مر عقد من الزمن اكتشف الغـرب الصـليبي . وال ملن يحمله حق يف الحركة والحياة
: وحكامء صهيون أزالمهم من حكامنا خطأ اإلنفتاح الدميقراطي فرفعوا شعارا جديـدا هـو

  !! )ال إسالميني يف بالد املسلمنيدميقراطية ب(نريد 
ألن الدميقراطية تعني حكم الشعب بنفسه وتعنـي . ومع أن هذا كالم يناقض نفسه

ولكـن الغـرب . فالطبيعي واملنطقي احرتام خيارها احرتاما ألصـل املبـدأ. مبدأ سيادة األمة
سـتعدين إىل لحـس  كـانوا م،املنافق وأتباعه األوقح نفاقا من الحكام والعلامنيني يف بالدنا

 !!).بال إسالميني. .ولكن.. دميقراطية( :املبدأ ذاته فقالوا ما قالوا
ورسـعـان ـمـا تـحـول الـشـعار إىل التطبـيـق العـمـيل فأغلـقـت معـظـم اـلـدول الـهـامش 

 عن طريق تفصيل قوانني انتخابيـة ،واختارت دول أخرى تنفيسه من الداخل. الدميقراطي
 بحـيـث ال يـسـتمر ـمـنهم يف اللعـبـة إال ،ني القـشـورأو تـعـديالت دـسـتورية ـتـرتك لإلـسـالمي

االنتـهـازيون ـمـن اإلـسـالميني أو املـسـتعدون لتفـصـيل اإلـسـالم وإـعـادة خياطـتـه ـعـىل ذوق 
 . الحاكم املحكوم بسيده عدو اإلسالم واملسلمني

ـر بـكـل قـسـوة  ـة اإلـسـالمية يف الجزاـئ ) 1991(وهـكـذا قمـعـت الدميقراطـي
حربا أهلية أتت حتـى اآلن عـىل نحـو مئـة باإلنقالب العسكري وكان مثن ذلك 

ُكام حمل الدميقراطيون اإلسالميون وزعيمهم أربكـان عـرب . وخمسني ألف نفس
 إنقالب سيايس أبيض يف تركيا من رآسة الحكومة وأغلبية الربملان ليلقـى بهـم يف 
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وانقـض مرشف يف إنقـالب . السجون أو ليوضعوا تحت الحجر عن مزاولة العمل السـيايس

دميقراطيا دكتاتوريا عسكريا (كري عىل دميقراطية الباكستان ليفصل لهم بعدها نظاما عس

وفـصـل األردن واـلـيمن واملـغـرب وـسـواها ـقـوانني !). ـمـدنيا اـسـتخباراتنا ـبـإرشاف أـمـرييك 

 أو ليعطـوا يف أحسـن األحـوال وزارات .انتخابية ألقت باإلسالميني أقلية يف دهاليز الربملان

 ...وهكذا! يف بالد ال تطل عىل البحار . .أو وزارة  املطاحن والرثوة السمكية..املاء والكهرباء

واكتشف الغرب أنه أمام معادلة قدرية محكمة تحركها الروح النابضـة لهـذا الـدين 

  :ومفاد تلك املعادلة. الرباين

ـات والـسـجون  ـوا اإلـسـالميني وواجـهـوا الـصـحوة باالنقالـب أن أـعـداء اإلـسـالم إن رضـب

وهـم إن .! أعطوا مربرات حمل السالح ومتدد الجهاديون ومنو عموديـا ونوعيـا.. .والبطش

 مـتـدد اإلـسـالم أفقـيـا ،فتـحـوا مـجـال اإلعـتـدال الـسـيايس يك يواجـهـوا الجـهـاديني باملعـتـدلني

فعـادوا لالنفتـاح، فعـاد اإلسـالم !  فعادوا للبطش، فعاد الجهـاد للنمـو!!  وقاعديا وانترش 

 . . بهمالـلـهلقة متكررة من مكر يف ح!! للتمدد والتوسع 

وهكذا وجدوا أن الوعي والتطور وثورة االتصاالت وعامل الفضائيات واإلنرتنت قد فتحت 

وأن إرسائيل محارصة .  وأن عروش والة اإلستعامر ونوابهم من حكامنا مهددة. عقول الشعوب

تسقط بيـد ثـورات وأن منابع النفط وأكداس سالح جيوش الحكومات معرضة ألن . باألصولية

) الرشق األوسط(فقرر الغرب الغزو واالحتالل املبارش ملركز الرصاع . شعبية يقودها متشددون

 وبسط سيطرة أكرب عىل ما بقي عـرب دعـم الـوالة .الشام ومرص والعراق وجزيرة العرب

ليصـل . كام زادت أمريكـا مـن  قـدرات القواعـد العسـكرية، املرتدين ملزيد من البطش

وسط آسيا والعامل العـريب والقـرن (يف منطقة العمليات الوسطى ، األمرييك فقطالوجود 

 وتتوزع قواهـا  ، مليون جندي أمرييك يتبع قيادة مركزية واحدة1.5إىل نحو ) اإلفريقي

إىل بغـداد وعـامن ، يف وسط آسيا من أقىص مرشق بالد املسلمني... من كابل و طشقند و مرو

 إىل طنجة وسواحل . .لصحراء الغربية والصومال يف الرشق األوسطإىل مرص وا. .وجزيرة العرب

 



832 
 

) الرشق األوـسـط الكـبـري(وـهـو ـمـا يـسـمونه الـيـوم . األـطـليس يف أقىص ـغـرب ـبـالد اإلـسـالم

 وكان فاتحة ذلك كام رأينا تدمريا إلمارة .ويضعون الخطط الحتالله حضاريا يف كل املناحي

ق وإـعـالن الـحـرب ـعـىل الـصـحوة بكاـمـل أطيافـهـا واحتالل الـعـرا،اإلـسـالمية يف أفغانـسـتان

. .وصحح بوش مقولة ميرتان عنـدما قسـم اإلسـالميني إىل معتـدلني ومتشـددين مـترشدين

 :ليصبح الشعار باألسلوب األمرييك

). كـل اإلسـالميون  متشـددون ويجـب القضـاء علـيهم! ليس هناك إسالم معتـدل (

ووصـوال إىل املعتـدلني مـرورا بأصـغر ، نيبدءا من الجهـادي، لتشمل الحرب األمريكية الكل

 .مؤسسة إنسانية خريية تعمل يف توزيع املصاحف أو رعاية األيتام

 إذ أسفرت هذه السياسة ليس فقط عـن حرش الصـحوة .الـلـه وكان هذا من فضل 

 وإمنا عن فتح الباب لرجـل الشـارع العـادي أن .بكاملها وتأهيلها للمقاومة وحمل السالح

 . تحت شعار اإلسالميحمل السالح

وهذا ما حذر منه بعض دهاة الفراعنة أمريكا كـام صـاح رئـيس مرص أمـام الربملـان 

عند بداية غزو أمريكا للعراق بأن سياسة أمريكا ستخلق لنا بدل بن الدن واحـد مئـة بـن 

 الـلـهولكن بوش األحمق املتعصب أسري مستشاريه من الصهاينة مل يستوعب مكر .. .الدن

 . فسار يف سياسة االستئصال ليتبعه حكام بالد املسلمني.هذا به

وأما أثر هذه السياسة الخرقاء عىل مدارس الصحوة األربعة خالل السـنوات القليلـة 

 : فهي باختصار كام ييل2001بعد سبتمرب 

  :2001 الصحوة اإلسالمية غري السياسية بعد سبتمرب :أوال

 يف ،يف املعتقـل) جامعة التبليغ والـدعوة(رصخ أحد أمراء . .يف عامن عاصمة  األردن

 :وجه املحقق مندهشا محتجا بقوله

 يف الـلــهنحـن نـدعوا إىل !  نحن مل منارس جهاد وال سياسة وال واجهناكم(

 ..) ! .مساجدنا ونصلح الناس وننقذهم مـن الفسـاد وعـامل الخـامرات والجـرائم
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 أنـتم :هـذه هـي املشـكلة( : درسـهفقال له املحقق الخبري ضابط اإلستخبارات الذي وعى

 فيأيت اإلخوان فيحملونهم من املسجد .تحملون الناس من الشارع إىل املسجد! األوتوبيس 

نريد قطع ! فيأيت املتطرفون فيأخذون غايتهم من الشباب للجهاد والتطرف ! إىل السياسة 

 !..) كل هذا الطريق من أساسه نريد وقف األوتوبيس

 إنهـا قصـة حـوار حقيقـي واقعـي يف غايـة . املواجهة اليـوموهذا يرشح كل حقيقة

 ...التعبري والداللة

فتغـلـق . وهـكـذا تواـجـه الحكوـمـات الـيـوم الـصـحوة الدينـيـة الالسياـسـية وتقمعـهـا

 1800بل تحيل السـعودية اآلن أكـرث مـن . .املساجد وتضيق عىل املدارس وتحظر الخطب

ن التطـرف وإفهـامهم مقومـات عـامل إلبعادهم عـ! خطيب وداعية لدورات تأهيل نفيس 

وقـد أعلنـت مرص أنهـا فضـلت مـن جهـاز ! الهيمنة األمريكية مـا بعـد سـبتمرب والعـراق

وأعلنـت ..يف إطـار حـرب األفكـار و املنـاهج! التدريس آالف املعلمني املتهمـني باألصـولية

عـن وأعلنـت معظـم الـدول اإلسـالمية ، الكويت أنه الخيار لديها عن مواجهة املتشددين

 أن )زبيـدة جـالل(  وبلغ بوزيرة الثقافة يف باكستان.تعديل برامج التدريس الديني والعام

ل آل عمـران واألنفـا( :ز وأمـام وسـائل اإلعـالم بحـذف سـوروعىل شاشات التلفـا، تطالب

 !!ألنها تدعو لإلرهاب .)والتوبة

 ):2001(الصحوة السياسية يف عامل ما بعد سبتمرب:ثانيا

ويتعرضـون . لـق اليـوم علـيهم منافـذ املامرسـة السياسـية الفاعلـةتغ. فكام أسلفت

ـابلني . للقـمـع ـاة وإـسـالميني سياـسـيني منبطـحـني ـق ـو والدة دـع ـان ـمـن إـضـافة فـه وإن ـك

 بل تجـاوزوا مـا .منهاجهم، لقد تجاوزا املنهاج.   بال ضوابطوللتميع ، لالنضغاط بال حدود

رشحني من اإلخوان املسلمني النتخابـات سمعت منذ أيام أحد امل..سبق من زوايا اإلنحراف

 400 أنت إسالمي فكيف متثـل :ردا عىل سؤال الصحيفة له بقولها، نقابة الصحافة يف مرص

 ولكن ملا أمثـل الصـحفيني فأنـا أمثـل ! أنا يل توجهي: (فقال. صحفي فيهم من كل الطيف
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 إن كـان هـذا الكـالم فتأمل!) اإلسالمي والنرصاين والشيوعي ومن له دين ومن ال دين له 

 .!يرتك قدره عىل التأمل 

) ميـربر(يف املجلس الحكـم املحـيل رآسـة ويجلس ممثل الحركة اإلسالمية يف العراق 

يـون يف السـعودية الجهـاد ويكـافح اإلخـوان املسـلمون والرسور! ليمرر ويـربر اإلحـتالل 

وقـل ! ولة عرب بيوتهم ويدعونهم لإلستسالم للد، الجهاديني ويسلمون عنارصه للمخابراتو

 .. مثل ذلك عن اإلسالميني يف الربملان يف املغرب

لقد أصبح من تبقى يف لعبة السياسة من اإلسالميني الدميقراطيني جـزءا أساسـيا مـن 

 ... كتائب النظام العاملي الجديد يف مواجهة حملة رايات الجهاد واملقاومة يف األمة

ء االيجـايب لهـم يضـيق يومـا بعـد يـوم حيـث والبد من اإلشارة إىل أن هامش العطا

والحـد مـن طغيـان ! يحاول اإلسالميون السياسيون مكافحة اإلستعامر تحت قبـة الربملـان

 !  ومازال فيهم من يظن إمكانية ذلك ! الفراعنة عرب املسريات 

 ): 2001( الصحوة الجهادية بعد سبتمرب:ثالثا

وحتـى مـن أنصـارهم ومؤيـديهم ، جامعـات وأفـراد،  اتخذت أمريكا من الجهاديني

وسالحها املتبقي يف الدفاع عن  ،  بعد أن أدركت أنهم عمليا قلب األمة الحي.هدفا لحربها

أتـرك التفصـيل فيهـا إىل الفصـل ، ولتفاصيل هذه املواجهة وقائع كثـرية مشـهودة، نفسها

 .الـلـهالقادم إنشاء 

 ):2001(الصحوة الشاذة للتكفرييني بعد سبتمرب:رابعا

ولوال ما يحاول اإلعالم العريب واإلسـالمي يف بعـض . لقد زادت هذه الظاهرة انكامشا

 .والحمد هلل. املناطق كالسعودية إظهارها والحديث عن حياتها ملا سمع بها أحد

وبعد هذا االستعراض املوجز ملسار الصحوة اإلسـالمية وخالصـة حصـادها 

ي لنـا أن نخـتم هـذا الفصـل بقـ، عرب أكرث من سبعني عاما مضت عىل ميالدهـا

 مظـاهر الصـحوة اإلسـالمية لفت النظر إىل ظاهرتني مهمتني مـن بخالصة وأن ن
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الخالصـة يف مسـار  .غري الجهادية ألننا سنرتك تغطية املالحظات الجهادية للفصل السادس

 :)2003-1930(الصحوة اإلسالمية ومآلها خالل 

ة بأن الصحوة اإلسالمية بعموم مدارسـها ميكن التعبري بإيجاز شديد عن هذه الخالص

األربعة قد وصلت إىل اإلفالس وفشلت يف تحقيق أهدافها ودخلت قعر األزمة وليس مـن 

أمل يف استمرار الصالح منها إال بأن تعيـد النظـر يف مناهجهـا وأهـدافها وأسـاليب عملهـا 

طيـات فقـه الواقـع ووفقـا ملع. وفقا لثوابت الرشيعة اإلسـالمية بانضـباط املسـلم امللتـزم

الجديد يف ظل الحمالت الصليبية األمريكيـة املعـارصة يف عـامل مـا بعـد سـبتمرب واحـتالل 

 :وميكن التعبري عن مسار الصحوة خالل تلك العقود السبعة بالرسم البياين التايل. العراق

 
 :ويبني هذا الرسم البياين بوضوح

 . تقريبا1930 الخالفة أن الصحوة ولدت مبعظم اتجاهاتها املتقاربة بعيد .1

سارت مدارس الصحوة ومنت متقاربة متداخلة يف طبيعتها بشكل مختلط مـن حيـث  .2

 . تقريبا1960املنهج واألهداف واألساليب إىل نحو  
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 . بشكل متاميز1990تابعت كل مدرسة من مدارسها األربعة العطاء واملسار إىل  .3

ية والغـري سياسـية بـاقرتاب تقـارب مسـار الصـحوتني السياسـ). 2000-1990(ما بـني  .4

 .الثانية من األوىل

 . وقد أنهكت2000 لتصل إىل عام 1990تراجع مسار الصحوة الجهادية  منذ  .5

 . بدأت جميع مدارس الصحوة تنهار يف عطائها ومسارها2000مع اقرتاب سنة  .6

برزت مظاهر االنهيار والتفكـك يف جميـع ...  وابتدأ عامل ما بعد سبتمرب2001مع عام  .7

ومـع . مع ما يشري إىل متابعة انهيار املدرسـتني السياسـية والشـاذة. ارس الصحوةمد

باإلضـافة إىل مـا . بوادر نهضة للصحوة الجهادية بسـبب ظـروف االسـتعامر املبـارش

. يتوقع من ازدهار الصحوة الالسياسية نتيجة ظروف القهر واالستعامر والعجز العام

 . ألزمةكام ويشري إىل وصول الجميع إىل قعر ا

وأما إصالح مسار الصحوة السياسية والغري سياسية فهو عمل أصـحابها وكتـابهم      

 ،  وإن كان لهم من نصيحة هلل ورسوله وكتابـه وأمئـة املسـلمني وعـامتهم.ومنظريهم

فهي أن يبتعد اإلسالميون عن أبواب السالطني ومؤسسـات الـردة الثالثـة التنفيذيـة 

ومعصـية هلل ال تـربره ،  دخولهـا حـرام ال تقـره الرشيعـة ألن.والترشيعية والقضـائية

 وإن كنـا - الـلــه كام سرنى باألدلـة الرشعيـة الحقـا إن شـاء -التمحكات السياسية 

نلتمس لهم العذر ملا يقع من بعضهم من أفعال وأقـوال تنـاقض مقتضـيات اإلميـان 

 .الستضعافواستصحابا لحالة ا، والتوحيد عىل أنهم متأولني للمصالح املرسلة

 وحقيقة فإن املتابع لحال أكرثهم يجـد فيـه مصـداق مـا  جـاء يف األثـر عـن 

 وما ازداد عبد من السلطان قربا إال ازداد مـن ( : عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهرسول 
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 .  اكرب برهان عىل هذا األثر،  ويف تجربتهم  وما مر من نتائج الحصاد املر). بعداالـلـه

فـإن كـان مـن نصـيحة لعلهـا . حوة الشاذة  وما أفرزته من التكفـري وأما إصالح الص

 وينخرطـوا يف جهـاد الكفـار األصـليني وعمالئهـم الـلــهتنفع أصحابها فهي أن يتوبـوا إىل 

 .املرتدين ويرتكوا العدوان عىل املسلمني مبختلف طبقاتهم من العوام إىل العـاملني لإلسـالم

  . من أىب أن يصحلهم ويتوىل أمرالـلـهوأسأل 

وأما النصيحة الخاصة بأصحاب الصحوة  الغري سياسية فهي أن يركزوا عـىل دورهـم 

الرتكيز عىل حفظ ديـن األمـة . الهام جدا اليوم يف ظل هجمة االستعامر الثقافية واملنهجية

 .بالدعوة والتعليم واالهتامم بالحفاظ عىل الدين وهم أدرى منا وأكرث خربة بسبل ذلك

 اإلضـافية الخاصـة  بأصـحاب الصـحوة السياسـية فهـو أن يعملـوا يف وأما النصـيحة

مجاالت املقاومة املدنية والعمل السـيايس و اإلعالمـي وفـق ضـابطي مقاومـة االسـتعامر 

الحـاكم واملـأل (وعدم الدخول يف هياكل السلطان ومثلـث السـلطة الخبيـث املكـون مـن 

 ). واألعوان والكهان

 .روا أم مل يشعروا يف مواجهة األمةألنهم بهذا سيقفون من حيث شع

بأن عامل سـبتمرب قـد رصح . وأنبه إىل حقيقة هامة بقدر ما هي رصيحة ورمبا قاسية

 .أقطابه واستعلنوا بأن ال مكان للحياد يف املواجهة

فإما مع الحمالت الصليبية من استعامر ونواب اسـتعامر وعمـالء اسـتعامر وبالتـايل 

 . و بئس القرارالـلـهر إنشاء  إىل الناالـلـهمصري بعدل 

وإما يف مـواجهتهم وبالتـايل جهـاد ومقاومـة مسـلحة أو مدنيـة باليـد فـإن مل يكـن 

فباللسان فإن مل يكن فبالقلب وذلك اضعف اإلميـان ولـيس بعـد ذلـك مـن اإلميـان حبـة 

 ...خردل وليطلب كل لنفسه من املعايل ما وسعه

َ:وكام قال تعاىل ِ ومن جاهد فإمنَّ َ َ َ َ ْ َ َّا يجاهد لنْفسـه إن َ ِ ِ ِ َ ِ ُِ َ َ لغنـي عـن العـالمني الـلــهُ ِ َ ْ ََ ِ َ ٌّ ِ َ 
 ). 6:العنكبوت(

 )..فمن برئ فقد سلم ولكن من ريض وتابع:( عليه وسلمالـلـه وكام قال صىل 
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أنهـام طريقـان وال ، حيـث ال ينفـع النـدم ، ويندم نـادم،  ويوم القيامة يدرك مدرك

  .وال سواء.  السعريففريق يف الجنة وفريق يف، حياد

 علـيهم مـن النبيـني والصـديقني والشـهداء الـلــه منـازل الـذين أنعـم الـلـهونسأل 

 .والصالحني وحسن أولئك رفيقا

 :وأما الوقفتني الهامتني مع مسار الصحوة السياسية والغريسياسية فهام

ووقـفـة ـمـع ـظـاهرة املامرـسـات .. وقـفـة ـمـع ـظـاهرة اإلرـجـاء الـسـيايس يف الـصـحوة

وسنتناول األوىل هنا ونرتك نقاش الثانية لفقرة الفكر واملـنهج . دميقراطية عند اإلسالمينيال

  .الـلـهيف الباب األول من الفصل الثامن يف الجزء الثاين إن شاء 
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 الفصل السادس

 مسار التيار الجهادي وتجاربه

 م)1960-2001(

 تعريف التيار الجهادي وتصنيفه: أوال

 يـنص عـىل أن الجهـاد يف سـبيل ،إن األصل املتفق عليه كتعريـف عـام: ابتدءا أقول

وهـو يعنـي بإطالقـه القتـال يف .  هـي العليـاالـلــهالجهد املبذول لتكون كلمة :  هوالـلـه

دينهم ، والـدفاع عـن املسـلمنيالـلــهال يف سبيل نرصة ديـن  وبذل النفس واملالـلـهسبيل 

 ولتكـون الـلــهوعليه فالقائم بهذا العمل ابتغاء وجـه .. ودمهم وعرضهم ومالهم وأرضهم

وإذا اجتمـع الـرهط أو الجامعـة مـن . الـلــه هي العليا هو املجاهد يف سبيل الـلـهكلمة 

 ).هالـلـمجاهدون يف سبيل (املسلمني عىل ذلك فهم 

 يحتـاج أصـحابه ،)املجاهـدين( ولكن هذا الفصـل يخـتص بنـوع خـاص مـن هـؤالء

 أو ،مصطلحا وتعريفا محددا يجمعهـم وينسـحب عـىل مدارسـهم وتجمعـاتهم املتعـددة

). التيار الجهـادي(وهو ما اصطلح عليه مبسمى .. حتى عىل علامئهم وكوادرهم وأفرادهم

ت ما يشمله املصـطلح عنـدما وصـلت وقد كنت يف محارضات وتسجيالت سابقة قد وسع

الجهـاد هـو الحـل ملـاذا ( والسيام يف مجموعة املحارضات املعنونـة باسـم ،إىل هذا الفصل

وكذلك يف محارضات أرشطة الفيديو وهي من آخر إنتـاجي وكانـت بعنـوان هـذا ) وكيف

 أن التيار الجهادي: فقلت فيها. الكتاب

أو جامعة أو تنظـيام يجاهـد أعـداء هو مصطلح شامل لكل من حمل السالح فردا (

وقلت يف حينها أن هـذا التعريـف ) الـلـه محمد رسول الـلـهاإلسالم تحت شعار ال إله إال 

وقلت أن التيار . يرتك جانبا مسألة املناهج واألساليب واألهداف املحدودة ويتجاوز تقيمها

 . املنرصمالجهادي مرحلة و ظاهرة انبثقت عن الصحوة اإلسالمية خالل القرن
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 وجدت ، تحت هذا التعريف املتوسع و أبحايثوملا عدت ملا كتبته أو قلته يف درويس

 ال ينسحب عـىل - وأتناوله هنا-أن التيار الجهادي الذي تناولت مساره يف تلك املحارضات

) الـلــهالذي يشـمل كـل مجاهـد يف سـبيل (كل من يندرج تحت ذلك التعريف العريض 

الظاهرة الجهادية (ما ميكن أن يسمى بـ . امعاتهم وأفرادهم وهووالذي يشكل مجموع ج

 :ولذلك أعيد صياغة التعريف بشكل أدق هنا فأقول). املسلحة

 التيار الجهادي: 

 التنظيامت والجامعات والتجمعات والعلامء واملفكرين والرموز واألفراد ويشمل كل

. يف بالد العـامل العـريب و اإلسـالميالذين تبنوا فكرة الجهاد املسلح ضد الحكومات القامئة 

وترشيعها مـن دون ، الـلـهبسبب حكمها بغري ما أنزل . باعتبارها متثل أنظمة حكم مرتدة

كام تبنوا منهاج الجهـاد املسـلح ضـد ، ووالئها ألعداء األمة من قوى الكفر املختلفة، الـلـه

ألنظمـة التـي أسـقطوا القوى االسـتعامرية الهاجمـة عـىل بـالد املسـلمني معتـربين تلـك ا

 .رشعيتها وخرجوا عليها حلفاء محاربني لإلسالم واملسلمني

الظـاهرة (ورغم أن جامعات وأفراد التيار الجهادي يشرتكون مع غريهم من مكونات

يف مبدأ الجهـاد املسـلح ضـد األعـداء الخـارجيني املعتـدين عـىل أهـل اإلسـالم ) الجهادية

فراد الذين تصـدوا لجهـاد هـؤالء األعـداء كـام يف وبالدهم ومقدساتهم مع الجامعات واأل

إال أنهـم متيـزوا بـالفكر .. فلسطني و الشيشان و البوسنة وكشمري والفلبني و إرتريا وغريها

 ومببـادئ الـوالء و الـرباء و ،املنطلق من مبادئ الحاكمية واملفاصلة مـع أنظمـة الجاهليـة

 .ك مام سنعرض له من تفاصيل منهجيةإىل غري ذل.. موقف املؤمنني من الطاغوت وأوليائه

 ولذلك سأصطلح عىل الفريق الثاين من املامرسني للجهاد ضد الكفـار األصـليني مـن 

وهذه ). الجامعات املجاهدة(اليهود والنصارى والوثنني وغريهم من أعداء املسلمني باسم 

 . وليس تقسيم عقدي أو منهج تقييم،مصطلحات تصنيف وتقسيم درايس
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 ؛ من قاتل لتكون كلمـة الـلـه هو أن املجاهد يف سبيل ،العقدي كام قدمت فاألصل 

 عليه وسلم فيام صـح واشـتهر مـن الـلـه صىل الـلـهكام قرر ذلك رسول .  هي العلياالـلـه

 عليه وسـلم الـلـه روى  أبو موىس األشعري أن رجال أعرابيا أىت النبي صىل :أحاديث السنة

 والرجـل يقاتـل لـريى ،والرجـل يقاتـل ليـذكر، اتل للمغـنمجل يقالر، الـلـهيا رسول : فقال

 :  عليه وسلمالـلـه صىل الـلـه؟ فقال رسول الـلـهفمن يف سبيل ، مكانه

 .)رواه مسلم ()الـلـه أعىل فهو يف سبيل الـلـهمن قاتل لتكون كلمة (

املنتمـني إشـارة إىل ) الجهـاديني( وقد أذكر املصطلح باختصار يف ثنايا البحث بقـويل 

. إىل أفراد الصنف اآلخـر) املجاهدين( وبقويل - وقد اشتهر هذا املصطلح -للتيار الجهادي 

 فقـد يحتـوي ،وال يغيب عن الذهن أيضا أن هذا التصنيف هو بحكم الغالب يف املجموع

وقـد يحمـل فكـر التيـار . التيار الجهادي من ال يحمل تفاصيل فكره ومنهجه وهـذا قليـل

 من جامعات مجاهدة للكفار األصليني من املستعمرين واألعداء الخارجيني الجهادي أفراد

 والسيام يف الجامعات املجاهـدة التـي انبثقـت عـن أصـول جامعـات اإلخـوان ،وهذا كثري

ولكن توجه تلك الجامعات كـان لألعـداء الخـارجيني . .املسلمني أو جامعات التيار السلفي

 أو ألسـباب منهجيـه ،يف الغالـب..  حركيـه وسياسـيةومل تتنب منهجا معلنا يف ذلك ألسـباب

 .أحيانا

 : إذن أعود بعد هذا التفصيل الختصار التعريف فأقول

هم الجامعات أو األفراد الذين حملوا فكرة الجهـاد ) التيار الجهادي(أو) الجهاديون(

 وحملـوا ، أو ضد األعـداء الخـارجيني،املسلح ضد الحكومات القامئة يف بالد العامل اإلسالمي

فكرا محددا يقوم عىل مبادئ الحاكمية وقواعد الوالء و الرباء وأساسيات الفكـر الجهـادي 

 .السيايس الرشعي املعارص كام هو مفصل ومعروف يف أدبياتهم

وإذا أردنا أن نقوم بعمليـة تصـنيف للجامعـات واألفـراد الـذين مارسـوا 

 وإىل اليـوم والـذين الجهاد املسلح خالل النصف الثـاين مـن القـرن العرشيـن 
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تصـنيفا عموميـا ) الظـاهرة الجهاديـة املسـلحة(يشكلون مبعظمهم ما أصطلح عليه باسـم

ألخذ فكرة أكرث تحديدا عن فحوى التعريف السابق نجد أن باإلمكـان إجـراء نـوعني مـن 

 :التصنيف

 .وفق مجاالت جهادها والعدو الذي استهدفته: األول

 .ري و االعتقاد واملنهج السيايس الرشعيوفق مناهجها يف التفك: والثاين

ولكن قبل ذلك يجب أن نلفت النظر إىل التفريق الهام بني الجامعـات املجاهـدة أو 

 ، وبني تلك التنظيامت التي تحمـل السـالح تجـاه مختلـف أشـكال أعـداء األمـة،الجهادية

ة الجهـاد بقصـد  أو أداء لفريض،الـلـه وليس إلعالء كلمة الـلـهولكن ليس جهادا يف سبيل 

 أو لـدوافع ،)وطنيـة تحرريـة(وإمنا لـدوافع مختلفـة قـد تكـون . .الواجب الديني كعبادة

 وإقامة نظام ال ، من أجل تبديل النظام الالديني القائم،ضد حكومات دكتاتورية) سياسية(

.. ديني آخر يقوم عىل مبادئ القومية أو الوطنية أو الدميقراطية أو االشرتاكية أو الشيوعية

 .. أو سوى ذلك من املذاهب السياسية والفكرية العلامنية املعارصة

و قد يكـون . فهذه األخرية منظامت نضالية أو كفاحية وليست مجاهدة وال جهادية

وال . إىل أخـره.... حمل السالح ألسباب من الرجولة والحمية أو شـجاعة أو ريـاء ومفـاخرة

..  النظر الوطنية أو التحريريـة أو النضـاليةيعترب عملها الذي قد يكون محمودا من وجهة

 ولـيس قتلـه شـهادة يف سـبيل ، وال أجر له يف اآلخرة،ولكنه ليس عبادة يثاب فاعلها عليها

 بـل قـد يكـون آمثـا أو مرتـدا . وإمنا هجرته وقتله إىل ما هـاجر إليـه بحسـب نيتـه،الـلـه

 وإلعالء كلمـة الـلـهيف سبيل فالجهاد ؛ هو ما كان . .بحسب األهداف التي قاتل من أجلها

 عليه وسلم هو مـن قاتـل لتكـون كلمـة الـلـه صىل الـلـه والشهيد كام عرفه رسول ،الـلـه

 .الـلـه هي العليا فهو يف سبيل الـلـه

فهم الذين يقومـون .  وأما املجاهدون الذين يشكلون أفراد الظاهرة الجهادية

 عـىل املسـلمني يف الـلــهفريضـة افرتضـها  وأداء ل، تعبـدا هللالـلــهبالقتال يف سبيل 

 وهـذا أمـر يجـب أن يكـون . فيقومون بالجهاد كفعل ديني عبـادي. أحوال محددة
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 مـام ،وأما تصنيف أنوع املجاهدين اليوم فعىل الشكل التايل بناء عىل مـا أسـلفت. واضحا
اديـة الظـاهرة الجه(يساعد عىل تعريف التيار الجهـادي ومتيـزه عـن غـريه مـن مكونـات 

 . عموما)املسلحة املعارصة
 :تصنيف مكونات الظاهرة الجهادية: ثانيا

تـصـنيف مكوـنـات الـظـاهرة الجهادـيـة بحـسـب مـجـاالت جهادـهـا واألـعـداء اـلـذين 
 :جاهدهم

 :)الجهاديني(أو): الجامعات أو التنظيامت الجهادية(أو: التيار الجهادي .1
القامئـة يف بـالد العـامل ات جهـاد الحكومـوهي الجامعات األفراد الذين تبنـوا فكـرة 

أو دفعـا .  عـىل أنقاضـهاالـلــه من أجل إسقاطها وإقامة حكـم رشيعـة ،العريب واإلسالمي
 بناء عىل فكر جهادي سيايس رشعـي محـدد سـيأيت بيانـه إن ،لظلمها الواقع عىل املسلمني

 . الـلـهشاء 
 أنـواع  يف،وقد يشارك أفراد هـذه املـنظامت والجامعـات بشـكل جامعـي أو فـردي

أخرى من الجهاد كدفع الصائل وجهاد األعداء الخـارجيني كـام يف أفغانسـتان والبوسـنة و 
رسيـة (ولكن أسـاس نشـأتها وأهـدافها جعلهـا بشـكل عـام مـنظامت؛ . الشيشان وسواها

يـرتبط أفرادهـا بقيـادة وأمـري عـرب ). هرمية البناء التنظيمـي) (قطرية األهداف) (الحركة
 .عمل لتحقيق تلك األهدافبيعة عىل الجهاد وال

  :الجامعات أو التنظيامت املجاهدة .2
وهي املنظامت والجامعـات التـي تخصصـت يف جهـاد األعـداء الصـائلني عـىل بـالد 

كام يف جزيرة ( أو الصليبيني املحتلني كاألمريكان ،)كام يف فلسطني(املسلمني وخاصة اليهود
 أو ، أو امللحـدين كـام الـروس أو الصـني،أو الغربيني عمومـا) العرب والعراق وغريها حاليا

أو أي نـوع مـن ... الوثنيني كام يف الشيشان والبوسنة والهند وكشـمري وجنـوب رشق آسـيا
 . األعداء الخارجيني

 ولكـن عـىل ،وكثريا ما تأخذ هذه املنظامت شكل حركات تحريـر وطنيـة
 عها  ثـم إخضـا، وبهدف تحرير تلـك الـبالد،أساس إسالمي وجهادي كام أسلفنا
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كعبـادة وفريضـة ..  أو دفاعا عن الدين واألرض والعرض والـنفس واملـال،للحكم اإلسالمي

 .رشعية

 :الجامعات واألفراد املجاهدين من أجل تغري املنكر بالسالح أو لدفع املظامل .3

 وغالبـا مـا ال ،وغالب هذه الظاهرة يقوم عىل الجهاد الفردي واملبـادرات الشخصـية

 وإمنـا أفـراد أو رشاذم صـغرية تقـوم بـأعامل جهاديـة ،ددة أو أمـرييكون لها جامعات مح

مسلحة بنية االحتساب واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر أداء لفريضـة عبـا ديـة وبنـاء 

 كتـدمري مواقـع الخمـر أو الزنـا أو ، إلزالة منكر هنـا أوهنـاك،عىل تصورات ودوافع دينية

أو ، س الكفر أو الظلم أو العدوان عىل املسـلمني أو اغتياال لرأس من رؤو،املجون والفساد

 أو إلزالة أي مظهر من املظاهر التي يعتربونها منكـرة ،عىل دينهم وشعائرهم ومقدساتهم

 ..دينيا يجب إزالتها باليد بعد أن استحال ذلك باللسان والقلب

 وهـل ، ولست هنا بصدد تقـيم الصـواب أو الخطـأ أو الجـدوى مـن هـذه األعـامل

ولكنـي أذكـر هـذا الصـنف هنـا ..  أم أدت إىل مناكري أكرب،لهدف من إزالة املنكرحققت ا

 وهـذا أصـل ،نوع من أنواع املجاهدين الـذين قـاموا بـذلك كعبـادة وأداء لواجـب دينـي

  .نيتهم

  تـصـنيف مكوـنـات الـظـاهرة الجهادـيـة بحـسـب مناهجـهـا يف التفـكـري والسياـسـة

 :الرشعية

 :رئيسينيوتنقسم بصورة رئيسية إىل نوعني 

 : جامعات منهجية .1

 وموقف رشعي من عموم ،وهي التي  لها منهج فكري سيايس رشعي محدد ومفصل

 .املسائل السياسية الرشعية أو العقدية والفكرية عموما

 : جامعات غري منهجية .2

وهي الجامعات التي اجتمع أفرادها عىل أداء فريضة الجهـاد لهـدف مـن 

 ائل أو إزالة املنكـر أو دفـع املظـامل أو قتـال  كدفع الص،األهداف املرشوعة رشعا
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 و عىل حمل السالح مـن دون أن يكـون لهـا مـنهج سـيايس رشعـي ،حكومة أو سوى ذلك

 .مفصل يحدد املوقف من املسائل السياسية وغريها

 :وتنقسم الجامعات الجهادية املنهجية إىل ثالث أقسام رئيسية

 :الجامعات الجهادية الحركية .1

 وحملـت مـؤثرات فكـر ،بثقت عن الصحوة اإلسالمية مطلع الستينيات ومعظمها ان

 والـذي ،اإلخوان املسلمني باإلضافة للفكر الذي قام عىل أسس الـوالء و الـرباء و الحاكميـة

 و األسـتاذ أبـو األعـىل املـودودي يف ،كان من أوائل وأعظـم منظريـه سـيد قطـب يف مرص

 .باكستان

 :لجامعات الجهادية السلفيةا .2

 االعـتامد عـىل عقائـد ، الجامعـات الجهاديـة التـي ضـمت إىل الفكـر السـابق وهي

 واعتمدت فقـه ،السلف وفق فتاوى اإلمام ابن تيمية وأمثاله من أقطاب املدرسة السلفية

 وأفكار من سار عـىل ،الـلـهالدعوة النجدية وأفكار اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم 

 .هذا املنهج ممن جاء بعدهم

 جامـعـات العـلـامء –الـصـوفية الجهادـيـة (ات املجاـهـدة اإلـصـالحية والرتبوـيـة لجامـعـا .3

 ...):الجهادية

 وهي الجامعات التـي قامـت عـىل أسـس تربويـة ومنهجيـة علميـة أو مذهبيـة أو 

. .طرقية وتكون لها كيان تنظيمي وارتبط أعضائها ببيعة إىل رئيسهم أو شيخهم أو قائدهم

 . أو يف مسائل داخلية أحيانا،عداء الخارجيني غالباثم حملت السالح للجهاد ضد األ

 :كام تنقسم الجامعات الجهادية غري املنهجية إىل قسمني

 :جامعات مجاهدة منظمة .1

وتقـوم لهـا .  وهي الجامعـات التـي يـرتبط أفرادهـا ببيعـة وأمـري وقيـادة

 ،و يربط أفرادها القضية الجهادية التي اجتمعـوا عليهـا. هياكل إدارية تنظيمية

  أو التصدي ألي شكل مـن أشـكال ،كدفع الصائل أو إزالة أي منكر من املنكرات
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ولكـن مـن دون أن يكـون لهـم مـنهج فكـري محـدد لالعتقـاد . أعداء اإلسـالم واملسـلمني

 ..والرتبية

 :كتل وأفراد وتجمعات مجاهدة غري منظمة .2

قام أعضاؤها هنـا  وهي محاوالت األفراد أو الكتل الصغرية والرشاذم املجاهدة التي 

 ولكن دون أن يكون لواحدهم أو مجموعهم فكر محدد ،وهناك بأعامل جهادية مرشوعة

 .  أو رابط يربط بني أعضائهم،وال منهج اعتقاد وتربية

وهذا الفصل الـذي نحـن بصـدده يركـز عـىل دراسـة بعـض مالمـح وتجـارب التيـار 

. هرة الجهاديـة املسـلحةوهـو أبـرز وأهـم مكونـات الظـا. الجهادي املسلح بشكل محدد

 . والجانب األهم فيها من حيث الحجم واألثر،وأكرثها أثرا بل يشكل أساس الظاهرة

 2001-1960(نشأة التيار الجهادي املعارص ومراحل تطوره فكريا وحركيا : ثالثا:( 

يعترب ميالد جامعات وتنظيامت التيار الجهادي نتاجـا طبيعيـا للتطـورات السياسـية 

كـام يعتـرب . عن اإلحتالل يف بالد العامل العريب واإلسالمي) الشكيل(عد اإلستقاللملرحلة ما ب

التي كانـت قـد انطلقـت ، تطورا مرحليا طبيعيا وإفرازا تلقائيا للصحوة اإلسالمية املعارصة

أي قبل ميالد التيار الجهادي بنحو ثالثـة . منذ سقوط الخالفة تقريبا أي مطلع الثالثينيات

بحسب حداثة أو قدم ميالد الصحوة اإلسالمية وأحوال كل بلد وظـروف . لعقود عىل األق

 ...احتالله وأوضاعه السياسية عموما

فـقـد ـتـوىل اإلـسـتعامر الـحـديث لـلـبالد العربـيـة . فـكـام ـمـر معـنـا يف الفـصـلني الـسـابقني

  ومتكن من تحطيم،واإلسالمية تحطيم مقومات املقاومة والنهضة يف األمة بعد إسقاط الخالفة

. مقومات املرجعيات السياسية والدينية واالجتامعية يف غالـب بـالد العـامل العـريب واإلسـالمي

 ) العـسـكري املـبـارش( ـمـن اإلـسـتعامر الـقـديم أو،وأدت النقـلـة النوعـيـة يف أـسـلوب اإلـسـتعامر

  وتنصـيبه ،)االقتصـادي والسـيايس والثقـايف(لـبالد املسـلمني إىل أسـلوب اإلسـتعامر الحـديث 
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نائبـة عنـه يف ) ات الردة من أجيـال العلامنيـة أومـن التجمعـات الخائنـة العميلـةلحكوم

 ...تحقيق أهدافه

و أدى ذالك إىل خروج األمة من ميدان الصدام لخفاء دور املستعمر الخارجي وتويل 

وبحكم طبائع األشياء كـان ال بـد لتلـك الحكومـات ...املحلية للحكم) الوطنية(الحكومات 

 مختلف مكونات الصحوة اإلسالمية التي قامت أساسا من أجل العودة من أن تصطدم مع

 إىل الحياة بناء عـىل - بحسب كل مدرسة واتجاهاتها ومناهجها-باملسلمني بشكل أو بآخر

 .تعاليم دينهم والحكم برشيعتهم

 عـىل ،فقد قامت حكومات اإلستقالل كلها بال استثناء يف بالد العامل العريب واإلسالمي

 وتـوىل ،الـلــهوحكمـت جميعهـا بغـري مـا أنـزل . امنية تفصل الدين عن الدولـةأسس عل

 كام تولوا مهمة العاملة والـوالء ألعـداء ،الـلـهاملارقون من أبنائها مهمة الترشيع من دون 

هـذا باإلضـافة إىل مـا تحلـت بـه كـل تلـك الحكومـات بـال . األمة وخدمة أهدافهم جهارا

لقهر واالستبداد ومختلف أشكال الفساد اإلداري والسـلويك استثناء من مواصفات الظلم وا

 . .وغري ذلك

 وقامـت دولـة ،وزرع اإلستعامر الكيان الصهيوين يف قلب العامل اإلسالمي يف فلسطني

 ثم أمتت إرسائيـل احتاللهـا باإلضـافة ، رسميا عىل معظم أرض فلسطني1947إرسائيل عام 

 .1967ن سنة إىل أجزاء من مرص وسوريا واألردن ولبنا

ورسـخ .. وشكلت قضية فلسـطني عبئـا ضـخام يف وجـدان العـامل العـريب واإلسـالمي

ودعـم ... اإلستعامر الغريب احتالله االقتصادي للعـامل العـريب واإلسـالمي واسـتنزف خرياتـه

 .وحفظ الحكومات الديكتاتورية التي أنشأها فيه

أمـام هـذا الواقـع املـؤمل وهكذا وجدت قواعد الصحوة اإلسـالمية وقياداتهـا نفسـها 

وتعددت املذاهب واآلراء داخل أوسـاط الصـحوة .. .الغريب الذي عقب مرحلة اإلستعامر

 .ذاتها ملعالجة هذا الواقع مام أدى لتاميز مدارسها واتجاهاتها كام رأينا يف الفصل الخامس
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 رأى ...ففي حني رأى بعضهم بأن الحل يكمن يف الرتبية واإلصـالح واعتـزال السياسـة

 مـن خـالل مـا ،)قانونـا(آخرون الحل واإلصالح يف اقتحام ميادينها مـن البوابـة املرشوعـة 

أن ) والـذي نحـن بصـدده يف هـذا الفصـل(رأى الفريـق الثالـث . .تتيحه تلك الحكومـات

السـيام .. وأنه ال بد مـن حمـل السـالح لعـالج هـذه األوضـاع،الخرق قد اتسع عىل الراقع

 أنها جاهزة لتقليم أظـافر الصـحوة دامئـا ،مات وأجهزتها القمعيةبعدما أثبتت تلك الحكو

 ومطـاردة ،عرب تصفية قياداتهـا باغتيـال زعامئهـا أو زجهـم يف السـجون لـعرشات السـنني

بـدأت تتبلـور . .وهنـا. . حتـى السـلمية منهـاالـلــهأتباعهم وتضييق كل سبل الدعوة إىل 

نهاية الخمسـينيات ومطلـع السـتينيات مـن . .األفكار األوىل مليالد التيار الجهادي املعارص

 ..القرن املنرصم

املحضـن الطبيعـي الـذي ميكـن أن ) بصـورة رئيسـية(كانت حركة اإلخوان املسلمني 

 مناخـا الـلــهفقـد كونـت دعـوة حسـن البنـا رحمـه . تولد فيه مثل هذه األفكار وتنترش

.  غايتنـاالـلـه(ترص منهجها وال أدل عىل ذلك من شعارها الذي اخ. مناسبا لهذه التطورات

 رغـم ،) أسمى أمانينـاالـلـهاملوت يف سبيل . الجهاد سبيلنا. القرآن دستورنا. الرسول قدوتنا

 من مـؤثرات صـوفية ،أن فكرها ومامرساتها قد حمل كثريا من االختالط الفكري واملنهجي

بدئيـة دلـيال كام شكلت مامرسـاتها الجهاديـة امل. وسلفية ووطنية ودميقراطية وسوى ذلك

 . آخر عىل صالحية أن تكون محضنا مليالد التيار والفكر الجهادي يف رحمها

فقد شارك قيادات وشباب اإلخوان املسلمون يف مرص وسوريا يف حرب فلسطني سنة 

 وهـو الجهـاز العسـكري للجامعـة ،وشكل حسن البنا جهازه الرسي الخاص. 1948 -1947

 سـنة الـلــهذا الجهاز بعد اغتيـال حسـن البنـا رحمـه  وقد قام أعضاء ه،ألهداف جهادية

.  بقيادة وإدارة املقاومة الرسية يف قنـاة السـويس ومـا حولهـا مطلـع الخمسـينيات1949

ولكـن . وشارك الجهاز يف دعم حركة عبد النارص والضباط األحرار باإلطاحة بامللـك فـاروق

ي تضـمن تصـفية الحركـة هذا الهالك كان قد رتـب مـع أعـداء هـذه األمـة برنامجـه الـذ

 .اإلسالمية يف مرص وطليعتها حركة اإلخوان املسلمني
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 ووسـع حملتـه علـيهم 1954 فقام بسـجن قيـادتهم و اآلالف مـن قواعـدهم سـنة 

 هـذا يف ، وكان مـن بيـنهم خـرية مفكريهـا وعنارصهـا القياديـة1965وأعدم بعضهم سنة 

فقـد عصـفت . .إلخـوان املسـلمني أما يف سوريا وهي املحضـن الهـام اآلخـر لحركـة ا،مرص

. 1946االنقالبات العسكرية بحكومات اإلستقالل الوطنية الدميقراطيـة التـي توالـت منـذ 

 إىل أن ، توالت االنقالبات التي رعتها املخابرات األمريكيـة وتجاربهـا يف سـوريا1954ومنذ 

وكان عىل أوىل . 1963تم تجهيز األجواء لحزب البعث العريب االشرتايك ليقوم بانقالبه سنة 

. . ومحاربة اإلسـالم بكـل مكوناتـه،أولوياته تصفية الصحوة اإلسالمية من اإلخوان وغريهم

 وتكـررت ،وشكلت مرص وسوريا املحضن املبكر مليالد وتبلور فكر الجهاد ونظريات عملـه

وعملت تلـك التحـوالت السياسـية .هذه الصورة يف مختلف بلدان العامل العريب واإلسالمي

الجتامعية والثقافية وحمالت التغريب والعلمنة التـي قامـت بهـا الحكومـات املختلفـة وا

 .. عىل طرح مسائل هامة عىل فكر الصحوة اإلسالمية ومنهجها

 أبـو األعـىل املـودودي شـكلت كتابـات األسـتاذباكستان وخـالل الخمسـينيات ففي 

 الحالة البليدة التـي الـلـهمه فقد انتقد رح. . مادة أساسية لتبلور فكر الجهادالـلـهرحمه 

وطرح عرب كتبه ومقاالته وجريدة حركتـه . .تعيشها األوساط الدينية التقليدية يف باكستان

كثـريا مـن أهـم املسـائل السياسـية ) الجامعـة اإلسـالمية يف باكسـتان(التي أسسـها باسـم

ة وكـتـب ـعـن مقتـضـيات ـشـهاد..  وـعـرض واـقـع املـسـلمني املـعـارص ـمـن خاللـهـا،الرشعـيـة

وكتـب حـول مـيالد ..وعرف الجهاد وأغراضـه وأهدافـه. .وعن أسس الوالء والرباء..التوحيد

وأشـتمل أحـد . الدولة اإلسالمية ومميزاتها وعن دستورها ومواصـفاتها والطريـق إلقامتهـا

 ..عىل كثري من أساسيات الفكر الجهادي املعارص) املصطلحات األربعة(أهم كتبه وهو 

هـادي يف الـعرص الحـديث بـال منـازع والـذي يعـود  ولكن رائد الفكر الج

كـان ) التيار الجهادي املعـارص(ألفكاره ميالد منهج التفكري ونظريات الحركة يف 

الذي ابتدأ حياته أديبا شاعرا و باحثا . الـلـهرحمه ) سيد قطب(بال شك األستاذ 

  وعاش نضوج الفكـر خـالل الحقبـة الصـاخبة الحرجـة مـن تـاريخ. ناقدا ال معا

 



852 
 

 وهي زوال امللكية وثورة الضباط ،مرص املعارص خالل األربعينات والخمسينات والستينات

واحتك عن قرب باإلخوان املسـلمني وتـأثر ..واحتالل فلسطني والعدوان عىل مرص. األحرار

وكان لرحلته الدراسية إىل أمريكا أثر بالغ يف اكتشافه لطبيعة الحملـة الصـليبية . بحركتهم

 قد شكلت أجواء السجن الذي زجه فيه عبد النارص ،عىل العامل العريب واإلسالمياملعارصة 

. .مع أكرث قيـادات اإلخـوان املسـلمني منـذ مطلـع الخمسـينيات وإىل أواسـط السـتينيات

املحيط العام الذي خط فيـه كتاباتـه التـي تعـد بحـق األسـاس الفكـري واملنهجـي للتيـار 

وهو تفسري ) يف ظالل القرآن(فقد ضم كتابه . . واإلسالميالجهادي املعارص يف العامل العريب

 خالصة النظريات الحركية ،حريك آليات القرآن الكريم يف ضوء ما نقله املفرسون من اآلثار

معـامل يف (وكـان كتابـه .  وخالصة ما أراد سيد طرحه من مفاهيم،للفكر الجهادي املعارص

 ذلـك الفكـر و طروحاتـه الجهاديـة  وحـوى خالصـة،هو األهم عىل صغر حجمه) الطريق

خصـائص (وكونت مكتبته الواسعة من الكتب االخـرى مـن مثـل كتـاب. االنقالبية الثورية

لفكـر منهجـا منحرفـا . .وغريه) العرشينجاهلية القرن (و) هذا الدين(و) التصور اإلسالمي

 .جهادي حريك معارص يناسب تلك املرحلة

يف املسار الفكري للصـحوة اإلسـالمية عمومـا  نقلة نوعية الـلـهكان فكر سيد رحمه 

كام أسـموها أن تحـدد موقفهـا مـن ) األم(وكان عىل الحركة . ولإلخوان املسلمني خصوصا

 ..هذه الطروحات

. .ووقفت القيادة التقليدية لإلخوان يف مرص من سيد وأفكـاره موقفـا رافضـا مناوئـا

فاصلة مع الجاهلية والتاميز يف الهويـة  وامل،فقد كانت نظرياته يف الحاكمية والوالء والرباء

 أو االفـرتاق عنـه ،مفرقا هاما كان عىل اإلخوان أن يقرروا السري معه نحو التطور.. واملنهج

 . يف ردة فعل تحيد بهم حتى عن ثوابت أساسية كان عليها املنهج عندهم

واختار اإلخوان الطريق الثاين تجنبا للصدام مع السـلطة وبـدت آثـار السـجن 

فقد كتب املرشد العام حسن . والقمع والسياط جلية يف مالمحهم الفكرية الجديدة

 مـعـامل يف (ردا ـعـىل كـتـاب ) دـعـاة ال قـضـاة( كتاـبـه الـشـهري الــلــهالهـضـيبي رحـمـه 
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 من أفكـار املواجهـة والصـدام مـع الجاهليـة التـي ،)يف ظالل القرآن(وما حمله ) الطريق
وهنـا افرتقـت . .ما يفرض عـىل املجتمعـات مـن تحـول و،يجسدها النظام السيايس القائم

. .حركة اإلخوان املسلمني والصحوة السياسية املعارصة إىل مدرستني متاميـزتني متناقضـتني
 وبالتايل الحكم ، فكر الحاكمية والتاميز واملفاصلة،وفكر سيد عموما) املعامل(فجسد كتاب 

 الرصيحة لجهادها ورسم معـامل طريـق بالكفر والردة عىل أنظمة  الحكم القامئة والدعوة
 ..هذا الجهاد

 منهج اإلخـوان الجديـد وبدايـة ،كام يدل عنوانه املعرب) دعاة ال قضاة(وشكل كتاب 
 وكانت خالصة نظريته أن رواد الصـحوة اإلسـالمية ،مسار الرتاجع الذي ابتدؤوه من حينها

كام والناس ومـا هـم فيـه مـن  وليسوا قضاة عىل الح،عبارة عن دعاة إىل اإلسالم واإلصالح
وشـكل هـذا الكتـاب أحـد أهـم .  حتى يحكموا بانتامئهم لإلسالم أو خروجهم عنه،أحوال

حيث شـملت شـهادته ،مرتكزات اإلرجاء السيايس املعـارص يف الحركـة اإلسـالمية الناهضـة
 .باإلسالم السلطات املرتدة الكافرة وأركانها يف مرص وغريها

ين الفـكـرين بدايـة لتشـكيل املدرسـتني الرئيـسـيتني يف وكـان هـذين الكتـابني و هـذ
 -وأدى هذا الجو الفكري .  واملدرسة الجهادية، وهام املدرسة السياسية،الصحوة اإلسالمية

إىل والدة املدرسة الشـاذة للتكفـري يف سـجون مرص أيضـا عـىل هـامش تلـك -كام بينا آنفا
 .الرصاعات الفكرية وقد سبق بيانه

وأعـود للسـري مـع . تعراض املسار الفكـري للصـحوة السياسـيةولست هنا بصدد اس
 ..التيار الجهادي وبداية ميالد مناهجه وتنظيامته

 إال أن ،فرغم أهمية كتابات سـيد وأولويتهـا يف توليـد الهويـة الفكريـة للتيـار الجهـادي
سـتاذ ا كتابـات األ يـأيت يف طليعتهـ،كتابات هامة أخرى قد برزت يف تلك املرحلة يف مرص أيضا

 وكـذلك كتابـات الشـيخ ، الـذي أعدمـه عبـد النـارص،الـلــه عبد القادر عوده رحمـه القانوين
 وضع أفكـاره الـلـهوقد حاول سيد قطب رحمه ، ... وغريهمالـلـهاملحدث أحمد شاكر رحمه 

 مـن لفيـف مـن ، وحاول تشكيل أول تنظيم جهـادي رسي يحمـل تلـك األفكـار،موضع التنفيذ
   تلك رسعان ما إال أن تجربته ،ان املسلمنيالذين كان معظمهم أعضاء يف اإلخوالشباب املجاهد 
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ليتحقق له قول رائـع ورؤيـا صـالحة بالغـة الداللـة . الـلـهأجهضت وأعدم بتهمتها رحمه 

فقـد روى بعـض معارصيـه يف السـجن أنـه رأى يف منامـه قبيـل . كان قـد رآهـا يف سـجنه

.. .ليها والـذي يحـوي األوراق التـي خـط عليهـا أفكـارهُ درج طاولته التي يكتب ع،إعدامه

 انتشـار فكـره يف ،فأولهـا.. .ينفتح وتأيت العصافري فتحمل األوراق وتطري بهـا يف كـل اتجـاه

 :قول الذي تحقق لكتاباته أيضا فهووأما ال. .أنحاء الدنيا

 : تعاىلالـلـهقال سيد قطب رحمه 

 إنهـا ،ن فتحركهـا وتجمعهـا وتـدفعهاإنه ليست كل كلمة تبلـغ إىل قلـوب اآلخـري (

كل كلمة عاشت قد اقتاتت قلب .  الكلامت التي تقطر دماء ألنها تقتات قلب إنسان حي

 وقـذفت بهـا األلسـنة ومل تتصـل بـذلك النبـع ، أما الكلامت التي ولدت يف األفـواه،إنسان

 إن أحـدا لـن ، ومل تـدفع بالبرشيـة شـربا واحـدا إىل األمـام، فقد ولدت ميتة،اإللهي الحي

 ..) والناس ال يتبنون األموات.يتبناها ألنها ولدت ميتة

 باكستانولقد رأيت كتابه معامل يف الطريق يف . .وهكذا انترش فكر سيد يف كل الدنيا

بل لقـد بلغنـي أن أحـد املجاهـدين القـدماء أيـام جهـاد . .مرتجام للغة البشتو والفارسية

وهي مناطق جبلية نائيـة جـدا بالغـة الوعـورة ) نورستان(الروس دخل إحدى املدارس يف 

وسط جبال الهندوكوش عىل الحدود الشاملية لكشمري والصني قريبا مـن بدخشـان وممـر 

يف منطقـة مل يـدخلها مـن . . مرت عـن سـطح البحـر5000تقع عىل ارتفاع أكرث من ، واخان

ى املـدارس فوجـد  وقال أنه دخل إحد.ال ماء وال كهرباء وال سواها،مقومات الحضارة يشء

 !!.     لسيد قطب مرتجام للغة النورستانية ) معامل يف الطريق(فيها كتاب 

التيار الجهادي (املحضن املهم الثاين ملنشأ الصحوة اإلسالمية و. وأما يف سوريا

الشـيخ مـروان حديـد رحمـه ) 1965-1960(فقـد ظهـر يف نفـس الفـرتة) املعارص

 وعـاد ،رص وحمـل فكـر اإلخـوان املسـلمنيوكان قـد ذهـب للدراسـة يف م. الـلـه

 واقتنـع الشـيخ ، وكانت الدعوة قوية يف سـوريا أواخـر الخمسـينيات،منتسبا إليه

  بأن بالءا كحزب البعث الذي بدأت تغلب عـىل قيادتـه الـلـهمروان حديد رحمه 
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أفكـارا  فحمـل ،العنارص النصريية وتعد لالستيالء عىل الحكم، ال ميكن مواجهته إال بالجهاد

. شبيهه بأفكار سيد وتأثر بـه، ومل يكـن الشـيخ مـروان كاتبـا وإمنـا خطيبـا وشـاعرا حركيـا

كام أسامه أوال، والذي تحول فيام بعد السم ) الـلـهتنظيم الطليعة املقاتلة لحزب (فأسس 

وقـام مبحاولـة جهاديـة قمعتهـا دبابـات السـلطة ). الطليعة املقاتلـة لإلخـوان املسـلمني(

 1975 ثم ما لبث أن اعتقل ثم أعدم سنة 1970ثم عاود  الكرة سنة ... 1965نة البعثية س

 .الـلـهرحمه 

 وحمل  تالمذته من بعده مهمة إشعال أطول ثورة جهادية معارصة ضد حكومة يف 

) سـعيد حـوى(وظهر يف اإلخوان املسـلمني يف سـوريا الشـيخ ). 1982-1975(العام العريب 

لتي حملت الفكر الجهادي وحققت فيه إضافات مهمـة خـالل  وتتالت كتبه االـلـهرحمه 

وكـان منهـا كتـب ؛ ). يف البنـاء(وحملـت معظمهـا اسـم سلسـلة .. السبعينات والثامنيات

وكان من أهم كتبه التـي ) مدخل إىل دعوة اإلخوان املسلمني() اإلسالم) (الرسول) (الـلـه(

جنـد (، وكتـاب )جهـاد املبـاركخطوة لألمـام عـىل طريـق ال(نظرت للفكر الجهادي؛ كتاب

 وهـي قمـة عطائـه الفكـري ). تنظيام وتخطيطـاالـلـهجند (، وكتاب ) ثقافة وأخالقاالـلـه

حيث عاىن بعد ذلك تراجعا فكريا نتيجـة املسـار الفاشـل للعمـل الجهـادي يف ... الجهادي

 وغفـر هالـلــانتهى به إىل لوثات دميقراطية وصوفية ظهرت يف آخر مؤلفاته رحمه . سوريا

 . له

أما يف معظم باقي بالد العـامل ..من مرص والشام كانت البداية. .وأعتقد أن من هناك

فقد كانت الظروف السياسية املحلية متشابهة والحالة االسـتعامرية كـذلك أيضـا .. العريب

  .وانرش هذا الفكر من مرص وسوريا إىل السودان والعراق ولبنان واألردن  بحكم الجوار

وبحكم تقدم نظام التعليم فيهام عـن بـاقي بـالد ..الستقالل املبكر لسوريا ومرصوبحكم ا

العامل العريب كله تقريبا، استقدمت كافة دول الجزية العربية املدرسني من مرص وسوريا ملراحـل 

بل وللجامعية أيضا، والسيام يف كليات الرشيعـة ) واملتوسطة والثانوية.. االبتدائية(التعليم األوىل 

 وـكـذالك اـسـتقدمت أـكـرث دول ـشـامل إفريقـيـا، . .آلداب والقـانون والعـلـوم اإلنـسـانية وـسـواهاوا
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) هـواري بومـدين(التي قام بها الرئيس الجزائـري )  التعريب(والسيام الجزائر خالل ثورة 

 سـنة مـن 130بعد االستقالل ملواجهة سياسـة الفرنسـة التـي فرضـتها فرنسـا عـىل مـدى 

 ..   تلك الدول املدرسني أيضا من مرص وسوريااستقدمت.. اإلستعامر

ونظرا إىل أن دعوة اإلخوان املسـلمني كانـت قـد انـترشت بشـكل واسـع يف أوسـاط 

كان كثري من أولئك املدرسني من دعاة اإلخوان .. املعلمني والقطاع الرتبوي يف مرص وسوريا

 وهي الركن األسـايس ،فكان هذا من أهم أسباب حمل الدعوة األم. .أو املتأثرين بدعوتهم

يف الصحوة السياسية و الجهادية من بعد إىل تلك البالد، باإلضافة النتشار ظاهرة الصحوة 

اإلسالمية املحلية عموما يف كل تلك البالد وانتشار ظاهرة الكتـاب اإلسـالمي واالتجـار بـه، 

مي إبـان مرحلـة وكرثة املطابع والصحف، ونشاط الحركة الثقافية  يف العامل العريب واإلسـال

 .اإلستقالل

 ،وهكذا هبت رياح الصحوة اإلسالمية ومدارسها عىل بـالد العـامل العـريب واإلسـالمي

 ..وتبادلت مدارسه وتنظيامته وجامعاته األثر و التأثري

 وأعنـي فكـر اإلخـوان ، و محضنه الفكري األول. ولكن الفكر الحريك للتيار الجهادي

 . واإلسالمي من مرص وسوريا الشام بشكل رئييس هب عىل العامل العريب،املسلمني

 ثـم تطـور ، وكان هذا الفكر الحـريك الـذي تكـون داخـل حركـة اإلخـوان املسـلمني

 وكـذلك سـاهمت كتابـات -الـلــه نسبة إىل سيد رحمه -)القطبي(واستقل ومتيز يف الفكر

اب وما أضـيف إىل هـذه املدرسـة مـن كتابـات كتـ،أخيه األستاذ محمد قطـب مـن بعـده

أحـد شـطري مكونـات فكـر التيـار ..اإلخوان املسلمني يف السـبعينات مـن مختلـف الـبالد

مـن ،  الذي انضم إىل تكوينه مركب مهم آخر قدم من الجزيـرة العربيـة،الجهادي املعارص

 .بالد نجد والحجاز
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  السلفية الجهادية(مدرسة(: 

مـع تبنـي ، طبـيوالتي يتكون منهجهـا مـن مـزيج مـن الفكـر الحـريك الجهـادي الق

 وهي الهوية الفكريـة املنهجيـة الرئيسـية التـي .العقيدة السلفية ومنهج الدعوة الوهابية

   وهو التيار الذي نحن بصـدده يف )الثامنينات والتسعينات(طبعت التيار الجهادي خالل 

 .هذا الفصل

 .. املعارصفباختصار أشري إىل أمر بالغ األهمية يف فهم الهوية الفكرة للتيار الجهادي 

والحركيـة القطبيـة ذات ، فقد شـكل املـنهج اإلخـواين ذي الطـابع السـيايس الرتبـوي

البعـد السـيايس الرشعـي والحـريك يف ..الطابع املفاصل املتاميز بناء عىل مبـادئ الحاكميـة

 .منهج التفكري يف التيار الجهادي املعارص

 ،ة وإنتاجهـا الفقهـيكام شكل املنهج السـلفي وكثـري مـن مـؤثرات الـدعوة الوهابيـ

األرضية الفقهية والعقدية التي أجابت عىل أكرث املسائل السياسية الرشعية العالقـة التـي 

ودعوته للمواجهة مع األنظمـة الجاهليـة الحاكمـة .طرحها وأثارها املنهج الجهادي الحريك

ري ما أنزل إقامة الربهان الرشعي عىل كفر الحكام الحاكمني بغمن قبيل .يف العامل اإلسالمي

من أحكام الخروج ، ثم تسلسل األحكام الرشعية تبعا لذلك.. املوالني ألعداء املسلمنيالـلـه

إىل غـري ذلـك مـن عرشات املسـائل الرشعيـة ...عليهم وإسقاط رشعيـتهم وقتـال أعـوانهم

 .املتفرعة عن ذلك

 وطرحـت تصـورات..وملا نهجت أكرث مدارس الصحوة اإلسـالمية املـنهج الـدميقراطي

ودخلـت مـدارس ..شتى لإلجابة عىل مسـألة املشـكلة والحـل يف واقـع املسـلمني املعـارص

شكل فقه اإلمام ابن تيميـة ..الصحوة اإلسالمية املختلفة يف مساجالت فكرية وفقهية كثرية

واملنهج السلفي وتراث املدرسة الوهابية املستند األسايس للتيـار الجهـادي يف خـوض تلـك 

 .املعرتكات

كن أن نوجزالقول ونلخص البنية الفكرية للتيار الجهادي املعارص باملعادلة وهكذا مي

 :التالية
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الفقـه + املنهج الحـريك للشـهيد سـيد قطـب+ أساسيات من فكر اإلخوان املسلمني 

الـرتاث الفقهـي العقـدي للـدعوة + السيايس الرشعي لإلمام ابن تيمية واملدرسة السـلفية 

 .الرشعي الحريك للتيار الجهادي املنهج السيايس ←الوهابية  

ـالل  ـة ـخ ـة املنهجـي ـات الفكرـي ـذه املكوـن ـوج ـه ـايس لنـض ـدان األـس ـان املـي ـد ـك ولـق

ومـن .السبعينيات والثامنينيات يف مرص والشام والجزيرة العربية وخاصة يف بالد الحـرمني

لـك مع اإلشارة إىل أنه كان لكـل سـاحة مـن ت،هناك انترش إىل باقي البالد كام سأبني الحقا

الساحات من بالد العرب واملسلمني وطبيعة مكونات الصحوة فيها ومرحلة نضـوجها أثـر 

 .يف طيعة الفكر الجهادي الذي ولد فيها وطبيعة التجربة تبعا لذلك

وكـان بطيئـا يف بـالد مثـل ، فقد كان التأثري مبارشا ورسيعا يف األردن ولبنـان والـيمن

 كام كان التأثري محـدودا يف دول الخلـيج العـريب ،هاالعراق  نتيجة النظام األمني الصارم في

وبسبب قلة السـكان وركـود الحيـاة ، والسعودية بسبب طبيعة املجتمعات النفطية  فيها

أما ليبيا وبالد املغرب العـريب فقـد تـأخر ذلـك تبعـا لتـأخر ..الفكرية والثقافية فيها آنذاك

بحكـم ظـروف اسـتقاللها وطبيعـة  ،ميالد الصحوة اإلسالمية فيهـا إىل مطلـع السـبعينيات

عىل أنه سجلت محـاوالت جهاديـة ..أنظمتها و عمق التأثري الغريب لالستعامر الفرنيس فيها

مـن غـري أن يكـون للمـد الفكـري للتيـار ..)1973(ويف الجزائـر ، )1963(مبكرة يف املغرب 

لتـأثري  وكـذلك كـان ا.الجهادي املرشقي املولـد والـذي نحـن بصـدده أثـر أو عالقـة بـذلك

حيـث انتقلـت معظـم مـؤثرات ..محدودا يف القـرن اإلفريقـي والصـومال نتيجـة ظروفهـا

الصحوة إليها متأخرة عن طريق الطـالب الـذين خرجـوا للدراسـة يف الغـرب أو يف بعـض 

الدول العربية املجاورة مثل السعودية ومرص والسودان وتأثروا بأفكار الصحوة وعادوا بها 

 ..معطيات الصحوة املحلية وظروفهاإىل بالدهم لتمتزج مع 

كذلك كان الحال تقريبا يف بالد أطراف العامل اإلسالمي مثل اندونيسيا والفلبني ودول 

 ..وكذلك دول الجمهوريات السوفيتية يف وسط آسيا و القفقاس..رشق آسيا ووسط أفريقيا
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مـوم مدارسـها يف أما أكرث دول العامل اإلسالمي تأثرا وتـأثريا يف الصـحوة اإلسـالمية وع

 ..العامل العريب فكانت الباكستان وتركيا بحكم القرب والتداخل يف أكرث من مجال

أما التيـار الجهـادي مـن حيـث مـيالد الفكـر وانتقـال أصـحابه إىل ميـدان التطبيـق 

واملواجهة مع الحكومات فقد ارتبط قيامه يف األماكن املختلفة بعوامل عدة مثل الظروف 

باإلضـافة إىل مسـتوى ونـوع ..يف كـل بلـد...امعيـة والثقافيـة واالقتصـاديةالسياسية واالجت

 ..الصحوة اإلسالمية ووصول املؤثرات الفكرية للتيار الجهادي لذلك املكان

لتتكون املدرسة الجهادية التي دعي ) 1992-1984(ثم جاءت تجربة الجهاد األفغاين 

 مرحلـة العوملـة كـام سـرنى يف الفقـرة ليدخل التيار الجهادي،)األفغان العرب(أصحابها بـ 

 .الـلـهالتالية إن شاء 

وقد قامت محاوالت جهاديـة للعديـد مـن جامعـات ا للتيـار الجهـادي ضـد بعـض 

 مبسـتوى و حجـوم مختلفـة منـذ مطلـع ،أنظمة الحكم القامئة يف العامل العريب واإلسـالمي

سلسلها الزمني وبحسـب ميكن ذكر أهمها بحسب ت، الستينات وإىل نهاية القرن العرشين

 :ما يحرضين كام ييل

  2000-1960(أهم املحاوالت والتجارب املسلحة للتيار الجهادي:( 

 بقيـادة الشـيخ عبـد الكـريم .)مـراكش( حركة الشبيبة املغربيـة يف املغـرب األقىص -)1( 

 ).1963( ضد حكومة امللك الهالك الحسن الثاين سنة .مطيع

 وتنظيم الجهاد ضد حكم عبـد النـارص يف مرص سـنة ـلـهال سيد قطب رحمه  محاولة-)2(

)1965.( 

 ).1965( ضد حكم البعث يف سوريا سنة الـلـه مروان حديد رحمه  حركة الشيخ-)3(

-1965(أفغانستان قبل اإلحتالل السـوفيتي حركات الجهاد ضد األنظمة الشيوعية يف -)4(

1975(. 
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 .1972ركيا خالل الحرب األهلية يف ت) EkiNGiLAR( تجربة تنظيم الطليعة -)5(

-1973( يف الجزائرالـلـه مصطفى بويعيل رحمه لة اإلسالمية بقيادة الشيخ حركة الدو-)6(

1976.( 

 الثورة اإلسالمية الجهادية يف سوريا بقيادة الطليعة املقاتلة من تالميذ الشيخ  مروان -)7(

 .)1982-1975(حديد 

إلسـالمية يف مرص ضـد أنـور سـادات ثـم ضـد خلفـه  حركة تنظيم الجهاد والجامعة ا-)8(

 .) 1997-1981(حسني مبارك

 .)1986( املحاولة الجهادية ضد حكم القذايف يف ليبيا-)9(

 بعض املحاوالت الجهادية املحدودة و املحاولة االنقالبية للجهـاز العسـكري لحركـة -)10(

 ).1986.(اإلتجاه اإلسالمي يف تونس

 .)1991(للجامعات املتعددة يف الجزائر إبتداءا من سنة  التجارب الجهادية -)11(

 ).1992( املواجهات الجهادية ضد نظام الحكم الشيوعي يف طاجيكستان منذ -)12(

 .)1994(منذ) السعودية( املحاوالت الجهادية املحدودة يف بالد الحرمني -)13(

 . اإلسالمية املقاتلةوتجربة الجامعة) 1996-1994( املواجهات الجهادية يف ليبيا -)14(

 .)1996( شامل غرب الباكستان )حركة نفاذ رشيعة( اإلنتفاضة املسلحة لـ -)15(

 ).1996( محاوالت تكوين جامعات جهادية يف املغرب األقىص منذ -)16(

 وتشـكل .الشيوعي األمرييك يف أوزبكسـتان) كرميوف( املحاولة الجهادية ضد نظام -)17(

 ).1998(زبكستان الحركة اإلسالمية يف أو

 ).1999( التجربة الجهادية لجيش عدن أبني يف اليمن منذ -)18(
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 ).2000( املحاولة الجهادية يف جبال النبطية يف لبنان -)19(

كام قامت يف نفس الفرتة العديد من الحركات واملواجهـات الجهاديـة ضـد مختلـف 

 صـنفته تحـت مسـمى  مـام،أشكال اإلحـتالل والعـدوان الخـارجي عـىل بلـدان املسـلمني

 ـعـن التـيـار - ـمـن حـيـث التـصـنيف اـلـدرايس-الحرـكـات والتنـظـيامت املجاـهـدة متيـيـزا ـلـه

والذي يكون معها مـا أسـميته الظـاهرة الجهاديـة املعـارصة ، الجهادي الذي نحن بصدده

 :ومن أهم تلك التجارب والحركات ماييل.خالل النصف الثاين من القرن العرشين

 والحركات املجاهدة لالحتالل والعدوان الخارجيبعض تجارب املواجهات : 

 .)والية آسام الهندية(و ) كشمري( حركات الجهاد واملقاومة ضد اإلحتالل الهندي يف-)1(

 . حركات الجهاد ضد الهندوس يف بورما واألركان-)2(

  ).جامعة أبو سياف( و)جبهة تحرير مورو(مثل، حركات التحرير املجاهدة يف الفلبني-)3(

 . الجامعات التي جاهدت يف إرتريا ضد اإلحتالل اإلثيويب-)4(

 ...).األوغادين والعفر( الجامعات املجاهدة اإلحتالل اإلثيويب يف القرن اإلفريقي -)5(

 . الحزب اإلسالمي يف تركستان الرشقية الذي يجاهد اإلحتالل الصيني لرتكستان-)6(

 خـالل الحـرب األهليـة يف ،أهل السنةالتي تشكلت من مجاهدي ) جامعة التوحيد( -)7(

املدعومة من النظام ) الطائفية النصريية(لبنان يف مواجهة التحالف املسيحي والقوى

 ).1982-1975(السوري

 ). 1992 -1979( الجهاد ضد اإلحتالل السوفيتي يف أفغانستان -)8(
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  فلـسـطني مـنـذملواجـهـة اإلـحـتالل اإلرساـئـييل يف) ـحـامس( حرـكـة املقاوـمـة اإلـسـالمية -)9(

)1987.( 

 .1989 ملواجهة اإلحتالل اإلرسائييل يف فلسطني منذ ، حركة الجهاد اإلسالمي-)10(

ثـم لعـدوان ،  مواجهات الجامعات اإلسالمية الكردية لنظام صدام حسني يف العـراق-)11(

 )1990(منذ . األحزاب الكردية العلامنية يف كردستان العراق

 ).1996-1994( البوسنة ضد العدوان الرصيب   التجربة الجهادية يف-)12(

 ).1995( التجربة الجهادية ضد اإلحتالل الرويس يف الشيشان و القفقاس منذ -)13(

 ).1998( املواجهات الجهادية ضد عدوان النصارى يف إندونيسيا منذ-)14(

 املحطة الرئيسية الكربى يف تاريخ التيار الجهادي: رابعا: 

 )1992-1984) (األفغان العرب( وتجمع املجاهدين ) الروس األفغاين ضددالجها(

بعـد ) 1979(احتلت جيوش اإلتحاد السوفيتي الرويس البائد أفغانستان علنيـا سـنة 

أن فعلت ذلك بطريق غري مبـارشة عـرب عـدد مـن االنقالبـات العسـكرية الشـيوعية منـذ 

بائله وعلامئه ومختلـف وأدى دخول الغزاة إىل إنحراط عموم الشعب األفغاين بق). 1965(

 . طبقاته يف الجهاد واملقاومة

كام أرشت سابقا يف ثنايا البحث مل يتوقع أحد أن يصـمد هـذا الشـعب الفقـري املعـدم 

وبدا وكان أمريكـا قـد سـلمت بضـم هـذه الرقعـة إىل املخـزون . املتخلف لهذا الغزو الجبار

ولكـن املقاومـة الباسـلة .. .االستعامري للروس كـام ضـموا وسـط آسـيا و القفقـاس وغريهـا

لفتت نظـر اإلدارة االمركيـة ومنظريهـا االسـرتاتيجيني ) 1982-1979(للشعب األفغاين ما بني 

الذي قام بنفسه بزيارة ميدانية آنذاك ملعسكرات ) نيكسون(الكبار من أمثال الرئيس األسبق

 ة الجهـاد األفغـاين فقرر الكـونغرس تبنـي مسـأل. املهاجرين األفغان عىل الحدود الباكستانية
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 بل ولتجعل منها آخـر سـاحات ،كساحة ترد فيها أمريكا الصاع الفيتنامي للروس بأضعافه

الحرب الباردة التي سيحسم فيها ذلـك الرصاع بالرضبـة القاضـية كـام حصـل خـالل عرش 

 ..سنوات

أرشفت أمريكا عىل صناعة حلف عاملي ملواجهة الروس وحلف وارسو يف أفغانسـتان 

 دول أوروبا الغربية وكذلك حلفاءها االقتصـاديني ، وراءها حلف الناتو ودوله كاملةفجرت

 لتكوين حلف سـيايس إعالمـي اقتصـادي داعـم لهـا يف ،الكبار مثل كندا وأسرتاليا واليابان

 ووضعت سياسة مالية تقيض بحصة من املسـاعدات املاليـة املقـررة مباليـني ،هذه الحرب

 . وساهم الجميع بذلك،ن تلك الدولالدوالرات عىل كل دولة م

 ولكن الجانب األهم من الحلف الذي كونته أمريكا لدعم الجهاد األفغاين كـان مـن 

) باكستان(و) السعودية( و التي كان يف طليعتها وأهمها دورا ،دول العامل العريب واإلسالمي

ـي(ودول ) مرص(و ـاون الخليـج ـس التـع ـ. .)مجـل ـعودية ودول الخـل ـاهمت الـس ـد ـس يج فـق

بالقسط األكرب من الدعم املايل لتلك الحرب سـواء بشـكل رسـمي حكـومي أو مـن خـالل 

التشجيع والسامح لسيل التربعات األهلية للجهاد يف أفغانسـتان أن تصـل إىل املجاهـدين 

 ومبؤسسـاتها ،األفغان كام لعبت السعودية مبرجعيتها الدينية بحكم سيطرتها عىل الحرمني

و أرشف عىل برنامجها وأداره رئيس استخباراتها آنـذاك .  إعالميا بارزاالدينية العلمية دورا

 .. األمري تريك بن عبد العزيز

 فقـد امتـدت حـدودها مـع أفغانسـتان ،كام لعبت الباكستان الدور الرئييس ميدانيا

 وحوت عرشات املعابر الرئيسية لوصـول اإلمـدادات ومختلـف ،كيلومرت) 2200(ألكرث من 

ها آنـذاك والتىرئسـ) ISI(لجهـاد األفغـاين ولعبـت اسـتخباراتها العسـكرية أشكال الـدعم ل

 دورا رئيسـيا يف ترتيـب األحـزاب الجهاديـة واإلرشاف عـىل تشـكيل ،)حميـد كـل (الجرنال

ومختلف أنـواع ) اللوجستية( وبتقديم الخدمات ،وتوزيع املساعدات املالية والسالح بينها

ا لحـد مشـاركة الجـيش الباكسـتاين عمليـا يف القتـال الذي كـان يصـل أحيانـ، الدعم امليداين

  وقد رأيت ذلك ميدانيا يف معارك جـالل أبـاد ،واإلسناد باألسلحة الثقيلة يف املعارك الحدودية
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اإلتفاق مع األمريكان عىل سـداد جـزء مـن ،أما مرص فقد كان من أبرز مشاركتها..)1989(

وكـذلك .  أفغانستان عن طريق باكسـتانديونها لهم عىل شكل صفقات سالح  أرسلتها إىل

 فقد كان مألوفا لدينا فـتح بعـض صـناديق الـذخرية والسـالح وعليهـا شـارة ،شهدت هذا

 وذلك أن أنور السادات كـان قـد أتخـذ قـرارا بـاعتامد التسـليح األمـرييك ،الجيش املرصي

فكـان . .للجيش املرصي وبدأ بتصفية الوجود الرويس يف مرص فيام عرف بسياسة اإلنفتـاح

 .مفيدا له أن يتخفف من مخزون سالح وذخائر مل يعد الزما له آنذاك أواخر السبعينات

 بـل والغـريب ،ولقد لعبت تلك الدول باإلضـافة ألكـرث دول العـامل العـريب واإلسـالمي

 والرتويج له وحض كل من شاء ، دورا إعالميا بالغ األهمية يف دعم الجهاد األفغاين،وتابعيه

 . .ن ال يشاء عىل املساهمةوحتى بعض م

 سـمحت بدخولـه عـىل خـط - أو باألحرى -وأما الحليف الثالث الذي أدخلته أمريكا 

 فقـد جاشـت . بكامـل طيفهـا وحركتهـا)الصـحوة اإلسـالمية( فقد كان .تأييد الجهاد األفغاين

 وبفعـل التعـاطف الـدين مـع ،العواطف يف صفوف الصحوة قيادات وقواعد بشكل تلقـايئ

 من قوة متثل قمة الكفر ،الدين والعقيدة الذين يتعرضون لحرب إبادة واحتالل غاشمأخوة 

وهكـذا انتقـل الضـوء األخرض مـن أمريكـا ألذيالهـا . .واإللحاد من منظور اإلسالم واملسـلمني

 لتشـارك ، لتشعله بدورها أمام الحركات اإلسـالمية،حكاما وحكومات العامل العريب واإلسالمي

وكان للدول العربية . .لعريض غري املبارش الذي التقت فيه األغراض واملصالحيف هذا الحلف ا

وهـي تلميـع سـمعتها . .واإلسالمية مصالح يف هذا الضوء األخرض اسـتجابة للسـيد األمـرييك

 والسيام السياسية و الجهادية فيهـا ،وفتح باب الهجرة للصحوة وكوادرها. مبساعدة املسلمني

ولعلهـا . . هنـاك عـىل بعـد آالف الكيلـومرتات،رها األصولية بعيدالتنفس عن رغباتها ومشاع

 .. ويسرتيح  الحكام من ضوضائها يف بالدهم،الـلـهتلقى بغيتها يف الشهادة يف سبيل 

اشتعلت خطـب الجمعـة . . وهكذا وباشتعال الضوء األخرض أمام الصحوة

  وكـل ،لصـحف واملهرجانـات واملنشـورات واملؤلفـات وا،واملحارضات واملؤمترات
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 الـلــهيـا خيـل (تروج للجهاد األفغاين وتنادي ، وسائل التعبري والدعاية يف أوساط الصحوة

 .   فركبت عرشات األلوف ممن كتب لهم السعادة باملشاركة.).كبيار

وهكذا وجـدت آنـذاك مختلـف رشائـح وجامعـات و تنظـيامت الصـحوة اإلسـالمية 

التي كان لكـل فيهـا ، ستفادة من تلك السوق الرائجةومدارسها املختلفة فرصة للتأييد واال

هدفه وبغيته من تلك املشاركة وليس هنا محل استعراض أهداف كـل فريـق مـنهم ومـا 

 وإمنا ذكرته ألهمية هذه املحطة املباركة عىل التيـار الجهـاد املعـارص ،استفاده وما حققه

 ..فيام أعتقدخالل تلك املرحلة وما تالها إىل اليوم بل وعىل املستقبل 

وهكذا قام حلف غري مبارش بني مختلف مـن جمعهـم العـداء للشـيوعية واإلتحـاد 

 بـدا مـن أمريكـا وحلفائهـا يف ، أو كان لهم غـرض يف مواجهتـه والقضـاء عليـه،السوفيتي

 ومرورا بحلفـائهم حكـام بـالد العـامل ، وانتهاء بأعدائهم يف التيار الجهادي،املعسكر الغريب

 عىل اختالف منظور مدارسـها ،مي وكذلك مختلف أوساط الصحوة اإلسالميةالعريب واإلسال

 .ألمريكا والغرب والحكومات

 وقل إن شئت كذبتني ضـخمتني فرضـهام اإلعـالم ، وهنا أحب أن أشري إىل إشكاليتني

حيـث يجـب . . واإلعالم التابع لهم يف بالد العامل العريب واإلسـالمي،الغريب واألمرييك خاصة

 : وهام.يقتهام للناس عامة ولإلسالميني و الجهاديني وجمهورهم خاصةتوضيح حق

 . دور أمريكا يف انتصار الجهاد األفغاين .1

شبهة عاملة املجاهدين العـرب ومـن شـارك يف الجهـاد األفغـاين مـن اإلسـالميني  .2

  : كام يزعم اليوم اإلعالم الغريب وأتباعه،خالل تلك القضية) CIA(ألمريكا وارتباطهم  بـ 

 :دور أمريكا يف انتصار الجهاد األفغاين .1

لقد سعى اإلعالم األمرييك مبختلـف وسـائله التـي يسـطر عليهـا اليهـود و 

الصليبيون املتصهينون إىل التصوير بأن انتصار الجهاد األفغاين كان مجـرد نجـاح 

  وقـد تحقـق ألمريكـا انتشـار .يف أفغانسـتان) CIA(للسياسة األمريكية وبرامج 
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 بـدءا ،فقد عملوا عىل ذلك عرب مختلف وسائل الدعاية. اية الكاذبة إىل حد كبريهذه الدع

 ، ودمر الحصـون، حيث أسقط الطائرات،وغزواته امليمونة إىل أفغانستان) رامبو(من أفالم 

 وقاد املدرعات ،وركب الخيل. .معهم!) املجاهدين(وحرر الرهائن من األفغان واألمريكان 

ة  وانصـهر داخـل مدرعـ، وجـرح مـرارا ومل ميـت،!!كوبرت الروسـيةوحلق يف السامء بـالهلي

واسـتطاع أن ميطـر املشـاهدين املعجبـني بعضـالته !!. مدمرة ومل تـذب عضـالته املفتولـة

.. األمريكية بسيل من الحكـم والـدعايات السـخيفة مـن شـفته املتدليـة نصـف املشـلولة

 وحرصـها ، ونرصتهـا للمظلـومنيوأوصل يف النهاية الرسالة عن رحمة أمريكا باملستضـعفني

ودورها الـرئييس يف انتصـار األفغـان الـذين تـوىل الفـيلم الخيـايل ..عىل مساعدة املسلمني

) هوليـود(إىل ، وهكذا عادت عضالته إىل قواعدها ساملة!. إظهار إعجابهم وحبهم ألمريكا 

يكا وعضـالتها كرمز معرب فعال عن أمر، ليتابع حفالت والرقص املجون مع غانياتها الحسان

 ..!!املفتولة وعقلها الصغري وشفتها نصف املشلولة لتي تفتعل الحكمة

يف ) سـتنغر( عىل دور صـواريخ ،ّكام ركز اإلعالم األمرييك مستخفا بعقول من صدقه

عنـدما بـدأت تتسـاقط الطـائرات ، وكيف أنه قلب موازين املعركة،انتصار الجهاد األفغاين

وقـد !! مجرى املعارك مـن هزميـة املجاهـدين إىل انتصـارهم مام أدى لتحول ،الروسية به

 من األفـالم الوثائقيـة إىل الكتـب ،نرشت هذه الكذبة عرب مختلف وسائل اإلعالم والدعاية

 ..إىل غري ذلك..إىل مذكرات ضباط اإلستخبارات، إىل الصحف

ن بعـد  قد دخلت أفغانستا،األمريكية) ستنغر(علام أن األعداد املحدودة من صواريخ 

ومل يسـتخدم يف املعـارك الحاسـمة ،  وقبيل انسحابهم بقليل،عرش سنوات من دخول الروس

ومل يـره إال النـادر مـن مئـات .. ومل يسقط به إال عدد محدود من الطـائرات،األخرية إال نادرا

كعادتها يف رسقة حصـتها ،  وقد رسقت اإلستخبارات الباكستانية حصتها منه،آالف املجاهدين

 املساعدات املالية والعينية التي جاءت للمجاهـدين األفغـان مـن السـيارات ومـواد من كل 
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 التي كانت متر إجباريا يف باكسـتان يف طريقهـا ،اإلغاثة املختلفة والعتاد والسالح والذخائر
 ..إليهم

 يف دور هـذا الــ ،فام أدري حقيقة كيـف استسـاغت العقـول هـذه الكذبـة الكـربى
الجهاد األفغـاين الـذي شـارك فيـه ماليـني األفغـان وانـتظم يف صـفوف يف انتصار ) ستنغر(

 وقدم الشعب األفغاين خالله أكرث .أحزاب املجاهدين خالله أكرث من مليون مجاهد مسلح
 من شعب كان تعداد سـكانه ال يجـاوز ، وخمسة ماليني مهاجر،من مليونيني من الشهداء

 تدمري أكرث من خمسني ألف آليـة روسـية يف) ستنغر(وما أدري ما دور . . مليون نسمة16
 ألـف مـن /150/ وأكـرث مـن ، ألف جندي رويس عىل األرض/30/ وقتل أكرث من ،عسكرية

 عدا مئات آالف العمليـات خـالل جهـاد اسـتمر ألكـرث مـن ،املليشيات الشيوعية األفغانية
  إىل ،نني واستمر بعدها ثالث سـ، وابتدأ قبل الغزو الرويس بخمس سنني،خمسة عرش سنة

ورـغـم ـسـخافة ـهـذا الكذـبـة ).. 1992-1973(أي ـمـن .أن ـسـقطت كاـبـل بـيـد املجاـهـدين
 ولكنهـا وجـدت ،وتهافتها أمام أبسط املعلومـات عـن سـري الجهـاد األفغـاين) االستنغرية(

وهـذا هـو سـحر . .طريقا إىل عقول ماليني السذج مـن رواد الشاشـات الصـغرية والكبـرية
 الـذين اسـتخفوا بعقـول أكـرث ، انتصار هـؤالء الجبنـاء املخـادعني وميدان،اإلعالم األمرييك

 !! البرش فأطاعوهم ولألسف 
ـخـالل الجـهـاد ) CIA(ـشـبهة عامـلـة املجاـهـدين الـعـرب ألمريـكـا و ارتـبـاطهم ـبــ . 2
 :األفغاين

 أن الـربامج اإلعالميـة العامليـة والعربيـة مـن أفـالم ومقـابالت . من العجيـب اليـوم
 وتنتقـل ،برسعـة مـرور الكـرام) الكذبـة(متـر بهـذه . ب وسـواهاوتحليالت وصـحف وكتـ

 !!ملواضيع أخرى عىل أنها يشء مسلم به  معروف بديهي 
  :فيقدمون للناس كذبة كربى عىل أنها حقيقة مفادها

ـة  ـابرات األمريكـي ـنعت ) CIA(أن املـخ ـي ـص ـي الـت ـرب(ـه ـان الـع ) األفـغ
 مـن أجـل ، عزامالـلـهعبد  والشيخ ،وزعامءهم من أمثال الشيخ أسامة بن الدن

  ودمـر بعضـهم ، وان هذه الصنائع انقلبت عليها اليوم.تدمري االتحاد السوفيتي
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 يف حـني عـاد أكـرثهم إىل بالدهـم لرضب مصـالحها وقتـل ،أبراجها يف نيويـورك وواشـنطن

 وأن ظاهرة الجهاد املسـلح يف. . ومحاربة أوليائها من حكام بالد العرب واملسلمني،رعاياها

 وقد خرجت ، وبالتايل صنيعة اإلستخبارات األمريكية،بالد العرب هي إفراز للجهاد األفغاين

مـن يصـنع : (ويقولون أن أمريكا قـد وقعـت يف حـال املثـل السـائر عنـدهم. عن الطوق

 ). األشباح تخرج له

فام حقيقة هذه الفرية البالغة الخطـورة عـىل سـمعة الجهـاد و الجهـاديني يف هـذا 

 . العرص

 :الـلـهأوضح ذلك من خالل النقاط املوجزة التالية بعون 

  أما أن ظاهرة الجهاد املسلح يف بالد العرب واملسلمني هي إفراز لتجمـع األفغـان

 ..العرب يف الجهاد األفغاين فالحقيقة هي العكس متاما

وهو ،والحقيقة هي أن الجهاد العريب يف أفغانستان هو نتيجـة للجهـاد العـريب قبلـه

إنجازات التيار الجهادي العريب يف بالد العرب وأحد إفرازاته ومراحل تطوره فكام مـر أحد 

 .سابقا

 ، فإن التيار الجهادي املعارص هو وليد الصحوة اإلسالمية التي نشـأت مطلـع لثالثينـات

 وقـد قامـت كثـري مـن التجـارب الجهاديـة مـا بـني مطلـع .وقد أنفصل عنها مطلع الستينات

بـل إن القيـادات . أي قبل مـن الجهـاد األفغـاين بعرشيـن سـنة. الثامنيناتالستينات ومطلع 

هم مـن بقايـا وكـوادر ورمـوز وشـيوخ ، والكوادر والرموز وأركان الجهاد العريب يف أفغانستان

 وقد ، عزام  من رموز و قدماء املجاهدين يف فلسطنيالـلـه فالشيخ عبد .التيار الجهادي العريب

 والشيخ أسـامة بـن الدن .من عامن لطروحاته الجهادية ومعارضته للنظامنفاه النظام األردين 

ودعم أكرث من حركـة للجهـاد  يف بـالد العـرب قبـل أن يتوجـه إىل ، تريب يف الصحوة اإلسالمية

 مـن املـدربني والقـادة ،وكذلك فإن كثريا من الكوادر الذين يصعب حرصهم هنـا. أفغانستان

 مهمة إنشاء املعسكرات وإقامة البنية األساسية للجهـاد العـريب يف امليدانني األوائل الذين حملوا

 كانوا من كوادر تنظيامت الجهاد العربية والسيام من مرص وفلسطني وسوريا ولبنـان ، أفغانستان
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وهم الذين كـانوا نـواة التجمـع العـريب الـذين تولـوا العمـل يف مجـاالت ..وغريها..واليمن

إىل .. والعمل اإلغايث امليداين وسوى ذلك من األعـامل، لعسكريوالعمل ا، التدريب واإلعالم

أن تقاطر املجاهدون من الـبالد العربيـة واإلسـالمية وتزايـد الجمـع الـذي ابتـدأ بكوكبـة 

ـنة  ـذ ،1984ـصـغرية ـس ـاعد مـن ـن ) 1991(وإىل ) 1987(فتـص ـا ـم ـني ألـف ـاء أربـع ـغ زـه ليبـل

 .املجاهدين العرب مع مطلع التسعينات

 ة املزعوـمـة للجـهـاد الـعـريب يف أفغانـسـتان باألمريـكـان ومنظـمـتهم أـمـا ـعـن العالـقـ

 ـمـن دور فـهـو يف اإلـجـازة والـضـوء األخرض اـلـذي أعـطـوه ـفـإن ـكـان لـهـؤالء، )CIA(البائـسـة

ألزالمهم من حكام بالد العرب واملسلمني بأن يسمحوا للشباب املجاهدين مبامرستهم حقهم 

وأن ترتكهم مخابرات تلك البالد املجرمـة . نستانالطبيعي وأوامر دينهم بأن يتوجهوا إىل أفغا

وكـذلك يف الـدور .  وال تعرتضهم وهـم يـذهبون إىل أداء الفريضـة الرشعيـة،يف حال سبيلهم

 ويف دور .املحدود ألجهزة إعالم تلك الـبالد العربيـة واإلسـالمية يف الـرتويج للجهـاد األفغـاين

 بأن الجهـاد فـرض عـني يف ،لدينية املأجورةأمريكا باإليعاز للسعودية يف أن تفتي مؤسستها ا

 ويف أن ترتك املجال للدعاة الصالحني من أمئة الدعوة واإلصالح يف - وهي حقيقة -أفغانستان

وأن تتيح للشـعب يف بـالد الحـرمني أن يـؤدي . .السعودية أن يجهروا بهذه الحقيقة الرشعية

تشجع من أراد من الشباب الـذهاب وأن . .فريضة الجهاد مباله لنرصة أخوة العقيدة والدين

 حتـى بلـغ ذلـك أن تخفـض رشكـة الطـريان السـعودية مثـن تـذكرة الطـائرة مـن ،إىل هناك

ملن يريد الذهاب للجهـاد يف أفغانسـتان ليصـبح أقـل %) 75(السعودية إىل باكستان بنسبة 

هـذه  والشك أنه كان آلل سعود مصالحهم الدعائية وغري ذلك مـن .من تكلفة رحلة داخلية

كام ساهمت أمريكـا بإيعازهـا لباكسـتان بـأن تفـتح سـفاراتها إلعطـاء إجـازات . التسهيالت

 .للشباب العريب واملسلم من كل مكان للذهاب عرب أراضـيها إىل أفغانسـتان) الفيزا(الدخول 

 التي بلغت حد فتح املعسكرات عـىل األرايض الباكسـتانية ،وأن تسمح للعرب بحرية الحركة

والشـك أنـه كـان .  وتقديم الخدمات اللوجستية للجهـاد األفغـاين،ان للتدريبقرب أفغانست

 بـل .  وال محل الستقصاء هذه الجزئيات هنـا،لباكستان مصالحها اإلقليمية و الوطنية يف هذا
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كان هناك أيضا مصالح شخصية ملليونريات الحروب من الضباط يف الجـيش واإلسـتخبارات 

ك هذا الكم من البرش واألموال بني الخارج وأفغانسـتان عـرب والرشطة الباكستانية من تحر

 تعترب مساهم يف صناعة الجهاد ، فإذا كانت اإلجازات األمريكية لعمالئهم الصغار.أراضيهم

وكان لعمالئهم الصغار من الحكام يف السـعودية و .. العريب يف أفغانستان فهو ذلك ال أكرث

 ..كالباكستان ومرص وغريها مصالحهم يف ذل

 أو معاونتهم عـىل ، أو ترتيب برامجهم،أما ما يزعم من تدريب األمريكان للعرب 

  . فهذا محض كذب وافرتاء، أو أي عالقة عملية عىل األرض،العمل العسكري

 ولست هنا يف مجال التأريخ للجهـاد .أؤكد أن هذه الدعوى ال أساس لها من الصحة

ولقد كان باملخترص مجموع . ريب وآلية العمل حتى أرسد وقائع التد،العريب يف أفغانستان

 ابتـدأت بـالكوادر الجهاديـة القدميـة وبعـض الكـوادر العسـكرية ،جهود فرديـة مخلصـة

املحرتفة من املتقاعـدين أو املبعـدين عـن الخدمـة يف جيـوش عـدد مـن الـدول العربيـة 

ع خـربات  ثـم بـدأت تـرتاكم وتتجمـ، والذين كان ملساهامتهم دور مفيـد جـدا،واإلسالمية

 .الكوادر الناشئة يف الساحة

 وعـىل املشـاعر تجـاه األمريكـان ، واملطلع عىل الوضع الفكـري والـنفيس واملنهجـي

 لـدى القيـادة ، بـل وحتـى تجـاه حكامنـا بـل و صـغار أعـوانهم،والغرب والكفار عمومـا

  يعلـم أن هـذه الـدعوى،الجهادية العربية وقواعدها من الشباب  يف أفغانستان وسـواها

 ..غري واردة وغري ممكنة

 مـن ،أما حقيقة أن  مصالح وأهداف كافة أطراف الحلف غـري املبـارش الـذي ذكرتـه

 فحقيقـة ، ومجتمعني عىل هدف واحـد، كال عىل حدة عمليا،أجل حرب اإلتحاد السوفيتي

وما تزال تتكـرر هنـا . واقعة وكثريا ما تكررت يف دنيا السياسة وتقاطع املصالح عرب التاريخ

 ..هناك وهذا من طبائع األشياءو

 ،.فقد أرادت أمريكا هزمية اإلتحاد السوفيتي واالنتصار يف الحـرب البـاردة

 بعد أن كال لها اإلتحاد السوفيتي وحلف وارسـو رضبـات موجعـة يف أكـرث مـن 
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وقد استغلوها بصورة صحيحة و ، وكانت قضية أفغانستان فرصة ذهبية لألمريكان.. مجال

 فحققـوه بكـل جـدارة ،)نرص بـال حـرب( أسامه نيكسون يف كتابـه الشـهري حصلوا عىل ما

 ...يحسدون عليها

وأرادت أوربا الغربية ودول حلف األطليس تحقيق مكاسب ووضع موطئ قـدم لهـا 

. . وكـال ملصـالحها منفـردة،هناك فشاركت يف ذلك املولد ملصالحها الخاصـة كـدول أوربيـة

واليـوم تنـترش املؤسسـات األوروبيـة املختلفـة . .وحصل لكل دولة ما أرادت بشكل نسبي

تحت شعار الخدمات اإلنسانية لتقتطع  املكاسب املغرية من امللعب األفغاين كال بحسب 

 ..حضورها السابق والالحق

باكستان تحقيق مصالح قومية وإقليمية يضيق املكان عن حرصها هنـا بـل وأرادت 

 وقد قدمت ألمريكا يف امللعـب األفغـاين .ستقالإن ذكر ما حققته الباكستان يحتاج كتابا م

 ثـم لتـدمري ، ثم لتمزيق مكتسباته ثانيا،ما أرادت من خدمات ؛ لدعم الجهاد األفغاين أوال

 ثـم لقتـل ، ثـم ملواجهـة طالبـان وإسـقاط دولـتهم رابعـا،أفغانستان يف حرب أهلية ثالثـا

. .ن لبيع قضية كشمري سادساثم ترشع اآل.. املجاهدين العرب وتسليمهم ألعدائهم خامسا

وهكذا ..والحبل عىل الجرار... ولتدمري البنية التحتية لإلسالميني داخل باكستان ذاتها سابعا

ـا ـا دامـئ ـا أرادت أمريـك ـات الباكـسـتانية ـم ـة .. .نـفـذت الحكوـم ــهولعـن  ـعـىل الـظـاملني الــل

 ..واملنافقني

وعـن .. وسـواها.. مرصو.. وقل مثل ذلك عن باقي األدوار يف أفغانسـتان للسـعودية

وصـوال ..التي لعبت لعبتها أيضـا.. والصني من دول الجوار، وإيران،ا ودول وسط آسي،الهند

لعبـة األفغانيـة  فكسـب أو إىل حركات الصحوة اإلسـالمية و الجهاديـة وكـل مـن دخـل ال

 ..و يصح هذا عىل مختلف التنظيامت العربية واإلسالمية  التي حرضت أفغانستان....خرس

اختصار لقد صارت قضية الجهاد األفغاين منطقة تقاطع مصالح  عامليـة وإقليميـة  ب

 .وكان لكل نيته وأهدافه،فاجتمع الجميع عىل اإلتحاد السوفيتي.ندر أن يتكرر مثلها
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 تـرتاوح بـني النيـة ،فكانـت شـتى. .أما عن مصالح الحركات اإلسالمية غـري الجهاديـة

 ،وبني املصالح الذاتية لكـل حركـة مـن الحركـات، ينالحسنة يف خدمة أخوة العقيدة والد

 وصوال إىل املصالح الذاتيـة والشخصـية لـبعض ،من املكاسب الدعوية والتنظيمية واملادية

 . األفراد

 ! فامذا كان هدف الجهاديني من الحضور إىل أفغانستان؟

يف  والبحـث عـن الشـهادة ،لقد كان هدفهم منحرصا بعد نية الجهاد وأداء الفريضة

. كـان هـدفهم  أمـرين اسـرتاتجيني أثنـني،  من قبل غالب قياداتهم وأفرادهم،الـلـهسبيل 

 :  أذكرهام بحسب أهميتهام

 فكـان اإلعـداد ،أما الهدف األول ملعظم الكيانات والتنظيامت والكوادر الجهادية .1

 .. والتدريب

 ،عاـمـة وإقاـمـة العالـقـات ال، وتجنـيـد العـنـارص، وجـمـع الـكـوادر،وترتـيـب الـصـفوف

 ،من أجل قضيتهم الذاتيـة يف بالدهـم،  وتدريب أفراد التنظيم،واستقطاب أموال التربعات

 ،وهو الهدف الذي سيطر عىل تفكري معظم إن مل يكن كل التنظـيامت الجهاديـة العربيـة

إسقاط حكومات الردة القامئة يف بالدها كال بحسبه وإقامـة (: وهو. وسواها من األعجمية

 .)الـلـه تحكم برشع حكومات إسالمية

 ..العمل عىل تحرير أفغانستان .2

 ، يف األرضالـلــه تكـون منطلقـا إلقامـة رشع ،وإقامة حكومات إسالمية رشعية فيها

 بـدءا ، ويف كل قضايا املسلمنيالـلـه وقاعدة خلفية للجهاد ضد مختلف أعداء ،ومالذا آمنا

ولقـد تـراوح الجميـع يف ..يـةمن فلسطني و انتهاء يف كل قضية لإلسـالم فيهـا نصـيب وهو

 .. بحسب اختالفهم يف  توجهاتهم،نيتهم بني هذين الهدفني بنسبة تقل أو تكرث

 وسـط تضـارب زحمـة أولئـك ،فهل حقق التجمـع الجهـادي العـريب أهدافـه هنـاك

 املجتمعني عىل هزمية الدب الرويس العنيد؟؟
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حـل رسد التفاصـيل وليس هنا م،  أعتقد أن قسطا كبريا من تلك األهداف قد تحقق

 الشوطني الجهـاديني لألفغـان الكتابة يف تاريخ ودروس يل الـلـهالتي لعيل أسجلها إن يرس 

 ).. 2001-1992/1996-1984(العرب يف أفغانستان 

 هـو عوملـة ،وأكتفي هنا بالقوال بأن املكسب األكرب للتيار الجهادي من تلك التجربة

 والتعـارف بـني كـوادره مـن الـبالد ،الفكر والخـرباتوتبادل ..التيار الجهادي فكريا وحركيا

 .لقد كان هذا أكرب املكاسب..ثم انتشار ذلك يف مختلف أقطار الدنيا، املختلفة

وإثبـات قـدرة ، باإلضافة لتحقيق أكرب نرص عسكري للمسلمني يف تاريخهم الحـديث

رع هذه القناعة  وز، رغم تفاوت اإلمكانيات،اإلسالم واملسلمني عىل هزمية القوى العظمى

 . يف أمة أوشكت تقتنع بقدر الهزمية

 منـه الـلــهباإلضافة للمكاسب الشخصية التي حققهـا مـن تقبـل .. واملكاسب كثرية

 ..بعد أن رشفه بالحضور واملشاركة ممن قىض نحبه وممن ينتظر

والجـمـع ـغـري ،  فـهـي يف أن الـظـروف ـمـن جـهـة،وأـمـا الخـسـارة األساـسـية يف نـظـري

  وكذلك عدم تحيل القيادات التي أدارت ذلك الجمـع الجهـادي ،جهة أخرىاملتجانس من 

يفرض حضوره ومساهمته يف قضايا ، بالقدرة عىل توليد تجمع أو تيار جهادي عاملي منظم

 وكـم مـن ،وقد توفرت بحسـب مـا أظـن ظـروف دوليـة. األمة وساحة الصحوة اإلسالمية

 ومن توفر األموال، اهدين من بالد متعددةالشباب والكوادر والرموز والدعاة وقدماء املج

ولكـن قـدر ..يف فرصـة نـادرة الحـدوث، ِّما كان ميكن مـن ذلـك.. وغري ذلك من املعطيات

 .   وما شاء فعل ولست هنا بصدد تناول أسباب ذلكالـلـه

وأنها أنشأتهم من ) CIA(وأما عىل صعيد من ينسب اإلعالم إليهم تهمة عالقتهم بـ 

وعىل سبيل املثال فمن أشهر من تناولهم . فكالم باطل أيضا.. حاد السوفيتيأجل تدمري اإلت

 ..هذه التهمة
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  الـلـه عزام رحمه الـلـهالشيخ عبد: 

 وكثـريا مـا تحـدث عنـه بنفسـه وسـجله يف ،  مـوجزاالـلـه  فكان هدف الشيخ عبد 

 :أرشطته ومحارضاته وهو

 . إقامة الدولة اإلسالمية يف أفغانستان .1

 مـن الـبالد وإىل فلسـطني الـلــهالق جغرافيا منها يف عملية تحرير إىل ما شاء واالنط

وـكـان يـحـدث ـعـن ـفـتح موـسـكو وبـكـني وبـيـت املـقـدس ـمـن .. والـقـدس بـشـكل أـسـايس

 ..كام قال الشاعر ..الـلـهوكانت هذه آماله ولسان حاله رحمه .. أفغانستان

 ُعزائمـقدر أهل عزم تأيت الـىل ـع

 غري صغارهاوتعظم يف عني الص

 ذو العقل يشقي يف النعيم بعقله

 ُمكارمـأيت عىل قدر الكرام الـوت

 ُعظائمـيم الـوتصغر يف عني العظ

 ُوأخو الجهالة  بالشقاوة  ينعم

 والسـيام ممـن ينسـبون أنفسـهم للصـحوة ،وملن ينكر مثل هذه اآلمال من األقـزام اليـوم

 .... أن يضيف،هذه األبيات قائل - هلل دره-مل ينس املتبني. اإلسالمية

 ومن البلية نصح من ال يرعوي

 ُ يفهمعن غيه وخطاب من ال

 ):عسكرة شباب املسلمني(  .2

نرش التـدريب ،  و هـو باختصـارالـلــه رحمـه الـلــهعبـد  وكان هذا الهدف الثاين ل

 أريد أن يأيت من كل بلـد عـريب ولـو( :  فقد كان يقول.العميل تدريبا ومساهمة يف القتال

ولقـد .) .أربعني مجاهدا فيستشهد نصفهم ويعود نصفهم إىل بالده ليحمل دعـوة الجهـاد

 . أكرث مام أشتهى- الـلـه رحمه -حصل له
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وتدرب ، ألف شاب عريب ومسلم غري أفغاين) 40( فقد حرض إىل أفغانستان أكرث من 

 يتجـاوز عـدد ومل. . وشارك يف القتال أكرث من نصف الذي تدربوا.عسكريا أكرث من نصفهم

زهـاء ألـف )  خالل مثـاين سـنوات(فقد كانوا %. 2،5الشهداء ما يزيد عن نسبة زكاة املال 

 . تعاىلالـلـهشهيد رحمهم 

وكان لهذا الجمع دور تاريخي سآيت عىل ذكر بعض جوانبه بعد االنتهاء من الرد عىل 

دي العـريب يف وأمريكـا للتجمـع الجهـا) CIA(  دعوى صناعة :وهي. هذه الفرية العجيبة

 .أفغانستان ثم إنقالب الجمع عليها

. الـلــه رحمـه - أبو محمـد- عزامالـلـهوالناظر يف أرشطة وكتب وخطب وتراث عبد 

يرى املساحة الهائلة التي زرعها يف قلوب أتباعه وقرائه من الكراهية والحقد املقدس عىل 

 مـن ضـحاياهم يف فلسـطني كيـف ال؛ وهـو. وعـىل املرتـدين و أزالمهـم. .أمريكا وأعوانها

ووزيـر داخليتهـا ) بنزيـر بوتـو(واألردن ثم باكستان حيث قتلوه بـأوامر أمريكيـة يف عهـد

 ). بابر(

بجواز أخـذ )  الدفاع عن أرايض املسلمني أهم فروض األعيان (وأما أنه أفتى يف كتابه

حـال وهـي . فهـو صـحيح..املساعدات  من األمريكان لجهاد الروس املعتـدين أو العكـس

وهـذا أمـر ... إذا دهمهم صائل و أشـفوا عـىل الهلكـة، الرضورة التي تلجئ إليها املسلمني

وقد أفتـى الشـيخ لألفغـان أن يأخـذوا املسـاعدات مـن . يقدره الفقهاء برشوطه، معروف

 وأما الجمـع الجهـادي العـريب فقـد .أمريكا ومن املرتدين من  حكام العرب و من سواهم

 فقد انهالت عليه التربعات مبئـات املاليـني مـن الـدوالرات مـن ،ذاكان جمعا معطيا ال آخ

 فأخذ الجمـع حاجتـه مـن مصـاريف الجهـاد واإلعـداد و .زكاة أموال املسلمني وتربعاتهم

كـام . كفاالت أرس املجاهدين والشهداء العرب وأنفق أكرث املال عىل الجهاد األفغـاين ذاتـه

فـا عـىل الجهـاد األفغـاين ذاتـه ألصـحابه مـن أوصل املجاهدون العرب بأمانه مـا جـاء وق

 . عزامالـلـههذا عن دور عبد ..املجاهدين واملهاجرين من أيتام وأرامل و محتاجني
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 أما أسامة بن الدن: 
فقـد  . فقد أخذ حظا أكرب من هذه التهمة وذهب اإلعـالم مـذاهب شـتى يف تهمتـه

إىل . ذه الفريـة وذهبـوا بعيـداتناولته كتب وأبحاث كثرية لكتاب صليبني عرب وأجانب به
وعن تجارة برتولية بني الرئيس بوش األب وأحـد . الحديث عن عالقة وثيقة ألرسة بن الدن

 وعن عمل بن الدن مع املخـابرات السـعودية يف بيشـاور يف ترتيـب الجهـاد ، أخوة أسامة
ت والحقيقـة أن املخـابرات السـعودية كانـت ترشف عـىل مسـاهام، العريب يف أفغانستان

نتيجة حجـم املسـاعدات ، وتداخلت عنارصها من خالل اإلسالميني السعوديني، السعوديني
وتتحدث .. وكان التعاون مع الجهات الرسمية السعودية قامئا فعال. .الواردة من السعودية

ـابرات  ـن الدن  باملـخ ـعودية الـب ـابرات الـس ـط  املـخ ـن رـب ـة  ـع ـاالت اإلعالمـي ـتهم والخـي اـل
) ! CIA( ليجعلوه عميال موظفا رسميا يف ،ب البعض إىل أبعد من ذلكبل ذه... األمريكية

حـرب (وأنه أنقلب عليهم بعد ذلك عندما غزوا السعودية واستقروا فيهـا بعـد مـا سـمي 
وذهـب الـبعض أبعـد ! وأنه فعل ذلك استجابة للشعور الديني والوطني) تحرير الكويت

سـواء شـعر أم مل ! نيويـورك لصـالحهم وأنـه رضب ،ليعتربوه مازال  عامال معهـم، من هذا
 ومل متنـع ، وأن اإلستخبارات األمريكية أغفلت املعلومات املتـوفرة لـديها عـن ذلـك،يشعر

.!!! .العمل يك تربر أمريكا غزوها لبالد العرب واملسلمني وتدمر أفغانستان وتحتـل العـراق
 عىل جثته كام فعلـت نهم متكنوا من القضاء عليه و مل يقف العاملواستشهدوا عىل ذلك بأ

إىل آخـر مـا يصـل بـه الخيـال والخرافـات و !!. .روسيا بالبطل الشـهيد خطـاب الشيشـاين
 .الالمعقولية املتعمدة وغري املتعمدة

 . وحقيقة األمر أبسط من ذلك و ال تحتاج كل هذه التعقيدات
 :وأما عىل سبيل اإلختصار فأقول

ستان بعيد احتالل الروس لهـا قد بدأ مشواره إىل أفغان كان أسامة بن الدن
للجـهـاد مـيـدانيا إىل جاـنـب وقرراالـسـتقرار والتـفـرغ . .مـقـدما للتربـعـات املالـيـة

  عزام ملكتب الخـدمات سـنةالـلـهبعد تأسيس عبد ). 1986( مطلع سنةاألفغان
  ثم بدا له أن يسـتقل فأنشـأ تنظـيم القاعـدة مطلـع ،فعمل معه مدة، )1984(
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 وهـي - وفود املجاهدين العرب والسيام مـن السـعودية والـيمن بعد ازدياد) 1988(سنة 

 ..  إىل أفغانستان-ميدان صالته ومعرفته

 مل تتصادم مع توجهـات الحكومـة بـل ،وكانت حركته من السعودية علنية مرشوعة

وبقي الحال كذلك إىل سـنة . اتفقت مع توجهاتها األمريكية األصل يف دعم الجهاد األفغاين

كلت حرب الكويت إشكاال رشعيا وعقديا لعمـوم تشـكيالت املجاهـدين حيث ش) 1990(

 ومـن ضـمنهم عنـارص القاعـدة التـي تـوىل التـدريب والتوجيـه والرتبيـة ،األفغان العـرب

الفكرية  فيهـا عنـارص مـن التيـار الجهـادي مـن مرص وسـوريا وغريهـا وأثـروا يف هويتهـا 

وذلـك ، يف أفغانسـتان و يف خارجهـاوقد شكل أسامة القاعدة ألهداف جهاديـة . .الفكرية

وكـان لـه مرشوعـه الجهـادي الخـاص يف . لدعم قضايا الجهاد وتنظيامتها يف أماكن عديدة

 وتحولـت آمـال مرشوعـه لتصـبح عـىل .اليمن الجنويب ضد الحكومـة الشـيوعية السـابقة

وع فكان مثله مثل عموم التنظيامت الجهادية ذات املرش.. مستوى اليمن املوحد فيام بعد

 ومن هنا اتخذ من املشاركة يف الجهاد األفغاين ميدانا لإلعـداد والتـدريب لعنـارص .الخاص

وهو العمل عـىل ، كام عمل كغريه  للهدف العام. مثله مثل باقي األفغان العرب، مرشوعه

 .إقامة دولة إسالمية يف أفغانستان بعد تحريرها

وكـان . متداخلـة جـدا السـوفييت كانت ساحة الجهاد العريب يف أفغانستان أيام جهـاد

 وكان كثري مـن .دور السعودية ومؤسساتها اإلغاثية وأجهزتها االستخباراتية و العسكرية كبريا

 عـزام و الـلــهالـذي كـان عبـد ،مسؤوليهم عىل عالقة عمل مبارشة مع إدارت العمل العريب

،  لدعم الجهـاد األفغـاينوكانا واآلخرون من القيادات يرون ذلك مفيدا. .أسامة يف رأس إدارته

اـلـذي ال يخـفـي يف ثناـيـاه رسا ـيـخىش علـيـه ـمـن وـجـود أـشـخاص يـقـدمون اـلـدعم ـلـه ـمـن 

 و أما من كان لهـم مشـاريع جهاديـة خاصـة فكـانوا .اإلستخبارات السعودية أو الباكستانية

 . فلم يكونوا عىل متاس بهؤالء وال نظروا إليهم بعني االريتاح.عىل النقيض يف قناعتهم

 ما أن هناك أمريكـان قـد دربـوا املجاهـدين العـرب مـن جامعـة القاعـدة وأ

 إذ مل يكن هذا ليكون مقبـوال . أو غريها أو قدموا لهم أي دعم فمجرد كذبة تافهة
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فالوسط الجهادي العـريب الـذي تسـيطر عليـه أفكـار الـوالء والـرباء . .وال عىل سبيل املزاح

 تجاه  بعض الشخصيات الحكومية السعودية التي واملدرسة السلفية الجهادية كان متوترا

مثـل (تأيت لتقديم الدعم ورمبا دخلت بعـض املضـافات أو املعسـكرات العامـة املفتوحـة 

فكيف مبثل هذه األفكار عن أجانـب ) - أبو مازن-امللحق العسكري يف السفارة السعودية

 ..أو أمريكان

  منهجيا وحركيا هادي املعارصعىل التيار الج) 1992-1984(أثر الجهاد األفغاين: 

  التـي كـان . املدينـة الحدوديـة الدافئـة شـتاء امللتهبـة صـيفا. .)بيشـاور(تحولت

 يف غزواتـه املجيـدة  ، قد اتخذها عاصمته الشـتوية،الـلـهالسلطان محمود الغزنوي رحمه 

رات تحولت إىل جامعة حقيقية لكافة مدارس وتيـا. يف فتوح الهند يف القرن الرابع الهجري

وخـالل سـنوات ازدهـار ذلـك . .وتنظيامت وجامعات الصحوة العربية واإلسـالمية تقريبـا

أصبحت ميدانا لتالقي كل األفكار واملناهج و الطروحات ).. 1992(و) 1986(الجمع مابني 

 وحتـى ، و جهاديـة،’ وسياسـية، وإصالحية،التي كنت تسود الصحوة اإلسالمية من دعوية

وازدحمـت فيهـا مئـات املؤسسـات الخرييـة اإلنسـانية العربيـة ..من الكتل الشاذة فكريـا

تحت ستار تقـديم الخـدمات ألكـرث مـن . واإلسالمية و األجنبية التي قدمت ألغراض شتى

التي رمبا قطـن أكـرث مـن مليـونيني مـنهم يف . مليون الجئ أفغاين تدفقوا إىل باكستان) 3(

مـن . مئـات الشخصـيات اإلسـالمية، لفـرتةوقد زار بيشاور خالل تلك ا. .بيشاور وما حولها

أو ، أو لإلطـالع، لتقـديم جهـد مـا. . وقادة حركات،ورموز، وشعراء، وكتاب،  وشيوخ،علامء

 ..أو ألي نية  أخرى صالحة أو طالحة،  أو للتكسب، أو للرياء والسمعة،للدعاية

 ىل ومن بيشاور كانت تتدفق املساعدات املالية والعينة والعسكرية وسوى ذلك ع

 والجهـاد ...و مل تقصدالحدود األفغانية لتجد طريقها الصالح أو الطالح إىل حيث قصدت أ

وهـو أمـر يحتـاج .األفغاين ودور العرب فيه مسألة جديرة  بالتأريخ والتحليل  واالسـتفادة

 ..ولكني هنا بصدد أثر ذلك الجمع عىل التيار الجهادي العريب املعارص. كتبا مستقلة
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ا ال يـصـل ـعـددهم إىل عرشة ـقـد توجـهـوا إىل باكـسـتان بغـيـة دـعـم ـكـان آـحـاد رمـبـ

 ودخـل ثالثـة أو .)1982-1979(املجاهدين األفغان بعيد الغزو الرويس املعلن خالل عـام 

كام وصلها بعـض آحـاد املحسـنني مـن . أربعة منهم أفغانستان فعليا للمشاركة يف الجهاد

 ..ألفغان خالل تلك الفرتةاملسلمني لتقديم بعض العون املادي للمجاهدين ا

 عنـدما تفـرغ ) 1984( منـذ ،ولكن التأريخ للجهاد العريب يف أفغانسـتان يبـدأ عمليـا

 بعد أن عمل مدة مدرسا يف كلية ، عزام كليا للجهاد األفغاين ميدانياالـلـهالشيخ عبد 

 عـن بعـض شـهود – فيام بلغنـي -الرشيعة يف الجامعة اإلسالمية يف أسالم أباد وكان

عمل الشـيخ . .يجة مضايقات السلطات يف عامن قد رحل عن األردن نت،ك املرحلةتل

 .. عزام عىل عدة محاور لنرصة الجهاد األفغاين كان من أهمهاالـلـهعبد 

الذي توىل تقديم ونقـل املعونـات والتربعـات للمجاهـدين ) مكتب الخدمات(تأسيس . 1

 واملهاجرين األفغان 

 .  كانت منربه الرئييس للدعاية للجهاد األفغاينتأسيس مجلة الجهاد التي. 2

 داخـل األرايض الباكسـتانية يف منطقـة ،تأسيس معسكر صدى قرب الحـدود األفغانيـة. 3

القبائل من أجل تدريب الشباب العريب الذي بدأت طالئعه تصل بأعداد قليلة منـذ 

)1984  .( 

طـب يف دول عديـدة مـن أجـل القيام بأسفار ورحالت دعائية ألقى خاللها عرشات الخ. 4

 وحـث الشـباب عـىل الرحيـل إليـه واالسـتفادة منـه وأداء ،الحشد للجهـاد األفغـاين

الذي القى شهرة ) آيات الرحمن يف جهاد األفغان(وكان باكورة كتبه . .فريضة الجهاد

الـدفاع عـن أرايض املسـلمني أهـم فـروض (ثـم كتـاب . وجدال واسعا كذلك، واسعة

ى فيه بالفرض العني عىل جميـع املسـلمني مـن غـري ذوي األعـذار  وقد أفت). األعيان

توقيعا من كبـار ) 80(واستطاع الحصول عىل أكرث من .للذهاب للجهاد يف أفغانستان

 العلامء والدعاة يف العامل اإلسالمي وعىل رأسـهم كبـار العلـامء يف السـعودية الشـيخ 
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ار مـن علـامء ودعـاة اإلخـوان وبعض الكب. وكذلك من بعض مشايخ األزهر. ابن باز

وقد لعـب . .وكذلك من بعض علامء الباكستان وسواهم. املسلمني من أقطار عديدة

 باإلضافة ملجلة الجهاد التي رسعان مـا تحسـن ،هذا الكتاب وتلك الفتوى دورا مهام

 ، وصارت مجلة مصورة تنقل الصور الحية للجهـاد واملعانـاة يف أفغانسـتان،مستواها

لعب كل ذلـك .. كاتب توزيع يف أوربا وأمريكا وبعض بلدان العامل العريبفصار لها م

 ..دورا بارزا يف عملية التحريض

أن عدد الشباب الذن ثبتوا معه يف ،  عزامالـلـه عبد وقد سمعت يف بعض تسجيالت

 فوصـل )1985(مجاهدا وتضاعف فقط خالل ) 12(وصل إىل ) 84( سنة ،)معسكر صدى(

 من مختلف ،مجاهد بقليل) 200(أقل من ) 1986(م بلغ مع منتصف  ثمجاهدا) 25(إىل 

 .الجنسيات رمبا كان معظمهم من السعودية ومرص وفلسطني

 حرض أسامة بن الدن ليشارك ميـدانيا بنفسـه ) 1986(أو مطلع ) 1985(ويف نهاية

 .يف الجهاد بعد أن كانت زياراته السابقة لتقديم الدعم املادي

لـكـوادر ـمـن تنـظـيم الجـهـاد املرصي ـمـن أواـئـل ـمـن ـقـدم  وبالتـعـاون ـمـع بـعـض ا

 افتتح أسامة مركزا عسكريا متقدما عىل أحد املعابر الهامة إلمداد املجاهدين ،ألفغانستان

 أن يقوم الـروس الـلـهوقدر . الجبلية الوعرة التي تنترش فيها الغابات) جاجي(يف منطقة 

وشارك مجموع الشـباب الـذين كـانوا . )1986(بهجوم كبري إلغالق ذلك املعرب يف رمضان 

وحقـق .  عزام يف تلك املعركة الرشسة التـي اسـتغرقت زهـاء شـهرالـلـهمع أسامة وعبد 

 مبا فيها طالئـع الكومانـدوس التـي ،املجاهدون األفغان نرصا كاسحا عىل القوات الروسية

بـارزا يف تلـك  دورا ،ولعب أولئك الرهط القليل من املجاهدين العـرب. أنزلت يف املنطقة

 عـزام عـرب وسـائله الـلــهاملعركة وأدت عمليـة الدعايـة الواسـعة التـي غطـى بهـا عبـد 

أدت إىل تقاطر ،وكذلك الجولة الدعائية الهامة التي قام بها أسامة يف السعودية، اإلعالمية

إىل عـدة آالف كـان أكـرثهم ) 1987(املجاهدين العرب بأعداد كبري ليصل عددهم مطلع 

 حيـث تزاـيـد العـدد ليـصـل .  وـمـن هنـاك كاـنـت البدايـة عملـيـا.دية والـيمنمـن الـسـعو
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ألفا من املجاهدين العرب واملسلمني مـن كافـة ) 40( ويتجاوز)1990-1989(ذروته أواخر

 ..بالد العامل اإلسالمي

جامعـة (و) الجامعة اإلسالمية( وشطراها الرئيسيان ،كانت الحركية الجهادية يف مرص -

مع حكومـة خلفـه حسـني ) 1981(ت يف رصاع إثر مقتل السادات قد دخل، )الجهاد

وأضطر العديد من أبـرز قياداتهـا والكثـري مـن عنارصهـا للخـروج مـن مرص ، مبارك

 بـدأ ،ومع ازدهار أخبار الجهـاد األفغـاين. تحت ضغط الحمالت األمنية لدول الجوار

ي نشبت يف سوريا مـا كام كانت الثورة الجهادية الت. العديد منهم يتوجه إىل بيشاور

وانسـاح مـن تبقـى مـن عنارصهـا يف أقطـار . قد دمـرت عمليـا، )1982-1975(بني 

 و اسـتقروا يف ،و ميم عدد محدود جدا منهم وجهـه أيضـا شـطر أفغانسـتان. األرض

 من تالميذ وأصدقاء عبد ،عض الكوادر الجهادية من الفلسطينينيبكام كان ل. بيشاور

وبدأ آحاد من الكوادر الجهادية والعسكرية من هنـا .. أيضا عزام قد لحقوا به الـلـه

. .وهناك يتوجهون إىل تلك الساحة الجذابة التي سلطت عليها كل األضواء والدعايـة

 خـرج ،اثر محولة جهادية انتهت بقمعها مـن قبـل الحكومـات الليبيـة) 1986(ويف 

 لبنـان قـد وضـعت وكانت الحرب األهلية يف. .أيضا بعض كوادر الجهاديني إىل هناك

 وتلقت الحركات اإلسالمية السنية رضبـات أمنيـة يف شـامل لبنـان عـىل يـد ،أوزارها

 ـكـام حرض بـعـض ..ك الـسـاحة فـهـاجر بعـضـهم أيـضـا إىل تـلـ،اإلـسـتخبارات الـسـورية

وكانت هذه باكورة تجمع كـوادر مـن التيـار الجهـادي .. اإلسالميني من أكراد العراق

 للجـهـاديني داـخـل وـسـط التجـمـع الـعـريب املجاـهـد يف الـعـريب ليـكـون الـنـواة األوىل

 .. والذي كان يتضخم بتسارع كبري،أفغانستان

بـارزا ونوعيـا يف السـاحة العربيـة ، كان الحضور الفكري واملنهجي لتنظـيم الجهـاد املرصي -

 وبرصف النظر عن الفوارق املعروفة يف مـنهج ،وكذلك كان حضور الجامعة اإلسالمية مبرص

 . دورا مؤثرا- والسيام يف القاسم املشرتك من أفكارهام الجهادية-إال أنهام لعبتا . .الجامعتني

 مـن ) الرسوريـني( وبعـض ،كام كان لحضور بعض طالب العلـم وبعـض الـدعاة السـلفيني
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السعودية وغريها دورا يف ترويج فكر الحاكميـة والـوالء و الـرباء وعموميـات الفكـر 

كـام أدى . وحتى األعجمية التي أمت الجهاد األفغـاين. .الجهادي يف األوساط العربية

 ومنهـا كتـايب عـن تـاريخ -حضور بعض تراث التجربة الجهادية يف سوريا يف الساحة

ـار ،  وهلل الحـمـد–تجربتـنـا ودروـسـها  دورا فكرـيـا ـسـاهم يف املواجـهـة الفكرـيـة للتـي

ور مـدارس  وملـا كـان حضـ.التي بدأت ترتك بصـامتها عـىل الجمـع العـريب، الجهادي

عرب سيطرتها عىل املؤسسـات الطبيـة ،الصحوة اإلسالمية األخرى قويا أيضا يف الساحة

 ، والسيام مـن السـلفيني التقليـديني،و التعليمية وعملها يف املجاالت اإلغاثية األخرى

باإلضـافة .. وكـذلك التبليـغ وغـريهم.. واإلخوان املسلمني واملـنظامت الشـبيهة بهـم

ومـا ، ؤسسات اإلسـالمية السـعودية الحكوميـة وشـبه الحكوميـةللحضور الكبري للم

وقـد أحرض كـل هـؤالء كتـبهم .. املؤسسة الدينية الرسميةعها من بصامت حملته م

ونظـرا ألن نهايـة . .وتراثهم الفكري و الدعوي،  ومجالتهم ومحارضاتهم،ومنشوراتهم

 الـصـحوة الـسـبعينات ومطـلـع الثامنيـنـات كاـنـت ـفـرتة ـتـألق وتفاـعـل بـيـت ـمـدارس

ـالمية ـتان ..اإلـس ـدريب يف باكـس ـكرات الـت ـافاتها ومعـس ـاور و مـض ـارت بيـش ـد ـص فـق

وأفغانستان وتجمعاتها مراكز للتواصل والحوار والـتامس الفكـري والصـدام يف كثـري 

ومن ميثلـه يف ، وهكذا وجد التيار الجهادي. من األحيان بني مختلف تلك الطروحات

رات أفغانسـتان أنفسـهم يصـطدمون مـع ساحة الجهاد العـريب يف بيشـاور ومعسـك

 :جبهتني رئيسيتني

  جبهة اإلخوان املسلمني والفكر الدميقراطي السيايس الذي كان أصحابه يروجون له عرب

أبحاث ودراسات  ومحارضات كانوا يدعون إليها وحتـى يف بعـض املعسـكرات التـي 

 .يستطيعون الحركة فيها

 وإىل اعتبار ، كان يدعو لنبذ فكر الحاكميةالذي ، جبهة مدرسة الفقه السعودي الرسمي

ـني ـور رشعـي ـاء أـم ـام أولـي ـيام يف . الحـك ـامء الرـسـميني  والـس ـرتام العـل ـدعوا إىل اـح وـي

 )... املدخلية(ثم ) الجامية(السعودية ودول الجزيرة وهو ما يسمى باملدرسة 
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 تألق  وما يحويه الفكر الجهادي من،وباعتبار جهادية األجواء من جهة، وشيئا فشيئا

بدأ الفكر الجهادي يسيطر عىل سـاحة ..ولنصاعة الحق وشيوع منهج إتباع الدليل، واتساع

 حيـث اقتنـع آالف الشـباب القـادمني مـن ،وبدأ يكتسب أكرثيـة السـاحة. التجمع العريب

 وبـدأت تتبلـور وتتكامـل مدرسـة جهاديـة .معظم بالد العامل اإلسـالمي بـالفكر الجهـادي

أطلـق عـىل مجمـوع مكوناتهـا فـيام بعـد مـا عـرف بــظاهرة ، اديجديدة يف التيار الجه

 ).األفغان العرب(

 الـذي أرشت -كان متازج الفقه والعقيدة السلفية مع الفكر الحريك اإلخواين القطبي  -

ولعب كتاب .. قد بدأ يختمر يف مرص خالل السبعينيات ومطلع الثامنينيات-إليه آنفا

 ، مـن الجامعـة اإلسـالمية،)عبد السـالم فـرج(د الذي كتبه الشهي) الفريضة الغائبة(

 وجزاه وإخوانه عن الـلـه رحمه - وأعدم بعد ذلك ،والذي شارك يف اغتيال السادات

 لعب ذلك الكتيب دورا هاما يف إعطاء رغم بساطة محتواه وأسـلوبه -املسلمني خريا

فتـاوى كـان طـرح ،  إال أن املهم الجديد الذي أضافه للفكر الجهـادي.وصغر حجمه

ابن تيمية يف حكام التتار الذين حكموا بالد اإلسالم ومنها الشام ملـا غزوهـا وزعمـوا 

كام طرح مسـألة ، الـلـهرغم أنهم بدلوا الرشائع وحكموا بغري ما أنزل ، أنهم مسلمني

املقارنة بني حكام املسلمني وأعوانهم وجنودهم اليوم ؛ وبـني أولئـك التتـار وفتـاوى 

 ووجوب قتالهم مع من قاتل معهم عىل من فـيهم مـن الجـاهلني العلامء يف كفرهم

 ،وإسقاط تلك األحكام عىل واقع الحكومات العربيـة ويف بـالد املسـلمني.. واملكرهني

وقـد صـلت هـذه املقارنـات .. وعىل جنـود رشطـتهم واسـتخباراتهم ورجـال أمـنهم

 ..انهمإشكاالت كبرية وإجابات عىل أسئلة ملحه طرحها جهاد الحكومة وأعو

 وطبعـت تلـك ،وكان لجامعة الجهاد مؤلفات أخرى تحمل نفس أسـس ذلـك الفكـر

 الفكـر اإلسـالمي الـدميقراطي الـذي ،وكان الصدام الفكري بني. الكتب ووزعت يف بيشاور

،  وبني الفكر السلفي  عىل أشـده أيضـا يف سـاحة الصـحوة عامـة،تبناه اإلخوان وأشباههم

 .يف ذلك التجمع،آنذاكوانتقل كذلك إىل أهم ساحاتها 
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 وتوجـت ذلـك بكتـاب، الهامـةوأصدرت جامعة الجهاد املرصية عددا من األبحـاث 

ورمبا كان هذا الكتـاب مـن . لقادر بن عبد العزيزلشيخها عبد ا) العمدة يف إعداد العدة(

، وقد سد ثغرة تربوية كبرية يف املعسكرات العربيـة يف حينهـا). األفغان العرب(أهم كتب 

 .ويف سياق نشاط الجهاديني يف التأليف والنرش. واحدا من أهم كتب التيار الجهاديوبقي 

 مركـز - كربتـهالـلــه فـرج -أحد كوادر جامعـة الجهـاد ، وافتتح أبو حذيفة املرصي

حيث توىل عدد من الخطباء واملحارضين من الجهـاديني تنظـيم ، النور لإلعالم مي بيشاور

 . خطب الجمعةسلسلة من الدروس واملحارضات و

وعقـدت الكثـري ، وبدأت بعض التجمعات الجهادية الناشئة تدخل عىل خط العطـاء

واسـتقطبت قـدماء كـوادر التيـار الجهـادي ، من الـدورات الفكريـة واملنهجيـة والرتبويـة

وعقدت الكثري من الدورات الفكرية واملنهجية والرتبوية واستقطبت ، للتدريس واملحارضة

ثـم اسـتقلت بكوادرهـا وبـدأت تتبلـور .. الجهادي للتدريس واملحارضةلتيارقدماء كوادر ا

 .. وتنتج

 والتصـادم واإلحتكـاك بـني مختلـف التيـارات ،وبدا جليا مع هـذا املخـاض الفكـري

أن الفكر الجهادي الحـريك ممزوجـا بـاملؤثرات . .الفكرية املكونة لطيف الصحوة اإلسالمية

قد بدأت تطغى عىل الساحة وتكتسح . .ها آنفاالسلفية الجديدة التي أسلفت الحديث عن

قواعد آالف الشباب العريب من الذين قدموا لساحة الجهاد األفغـاين رغـم أن غـالبيتهم مل 

 والتـي صـار لهـا يف ،ينضموا يف عضوية عرشات التنظـيامت الجهاديـة القدميـة والجديـدة

وتكونت لها هياكل و . .باكستان واملناطق الحدودية من أفغانستان مضافاتها ومعسكراتها

 يف ، وكوادر وأمراء حيث كـان الكثـريون منهمكـون عـىل هـامش الجهـاد األفغـاين،إدارات

 ..مرحلة إعداد ونشاط  دؤوب لحمل مشعل الجهاد والثورة للبالد التي قدموا منها

 مـن .ومل تخل تلك املخاضات الفكرية مـن مـيالد بعـض الظـواهر الشـاذة 

والتـي نتجـت عـن التفـاعالت الثوريـة ، والغاليةبعض النتوءات التكفريية 

 تواجـد املـدارس السياسـية و . للفكر الجهادي وأجواء الحـامس إىل جانـب
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يف أجـواء فرضـت فيهـا ، طروحاتها الدميقراطية املفرطة يف التميع خالل تلك الساحة

ل ظروف النظام العاملي الجديد عىل ساحة العامل العريب واإلسالمي مسائل كـربى مثـ

ـيج ـع ـمـع اليـهـود و .. التواـجـد األـمـرييك العلـنـي بـعـد الرسي يف الخـل ـاء التطبـي ووـب

 والغـزو الفكـري والثقـايف والسـيايس واالجتامعـي ملالمـح النظـام ،معاهدات السالم

وما أوجدته هذه الطامات الكربى من مواقع للدفاع عنها يف أوسط . .العاملي الجديد

وما سـبب ذلـك مـن ردود أفعـال يف ..ة ذاتها وبعض قيادات الصحو،علامء السالطني

ولكـن . أوساط البعض القليل من الشباب الذين مل يكن ينقصهم الحامس وال الجهل

 .بقي ذلك يف أطر محدودة

كام تشكلت ،  تجربة القدماء من الجهاديني،ولكن املهم أنه قد نضجت يف ذلك الجو

كـن قـد تبلـور فيهـا مثـل تلـك مـن بـالد مل ي، نويات من التنظـيامت الجهاديـة الجديـدة

وكذلك من بعض ... مثل ليبيا والجزائر وتونس واملغرب واألردن العراق ولبنان. التنظيامت

 . وتركيا وغريهاالبالد اإلسالمية مثل الفلبني و إندونيسيا

 1996 - 1991(التيار الجهادي ومرحلة املالذات والشتات : خامسا:( 

 وبدأت تتساقط املدن الرئيسـية يف ، أبواب كابلفيام كان املجاهدون األفغان يدقون

توجـه املخطـط األمـرييك الغـريب نحـو أفغانسـتان يف منحيـني اثنـني تجـاه تلـك . .أيديهم

 .األول أفغاين والثاين عريب. الساحة

،  وعىل رأسهم حكومة باكستان،ففي اإلتجاه األفغاين كان برنامج األمريكان وأعوانهم

 للمجاهدين تعلـن دولـة إسـالمية وتحكـم بالرشيعـة وتـنهض الحيلولة دون قيام حكومة

 و كـان الربنـامج املقـرر افتعـال مرحلـة مـن الحـرب األهليـة تسـتهلك .بإعامر أفغانستان

املخزون اإلسـرتاتيجي مـن السـالح و مئـات آالف الكـوادر املقاتلـة مـن قيـادات وأعضـاء 

 ).1996 -1992(وهذا ما نفذوه خالل . املنظامت الجهادية يف أفغانستان
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فقد كان جهـدهم منصـب عـىل تفكيـك الجمـع . وأما فيام يعيننا يف هذه املوسوعة

وهكـذا .  يف بالدهـم ويف أنحـاء األرض،الجهادي العريب وتشتيته ومطاردة عنارصه وكوادره

ميكن أن نسميها بــ ، )1996 -1992(انتقل التيار الجهادي إىل مرحلة جديدة استمرت من 

 ). املالذات اآلمنة املؤقتةمرحلة الشتات و(

 وبـدل أن يرحـب بهـم ،فقد عاد أولئك اآلالف من املجاهدين إىل بالدهم يف الغالب

 بـدءا بأمريكـا وانتهـاء ،كأبطال ومجاهدين عملوا تجاه الهـدف املشـرتك ألولئـك الحلفـاء

وجـد أولئـك الشـباب أنفسـهم . .بأذيالها من الحكومات التي سـهلت ودعمـت جهـادهم

 أوطانهم التي تفتح لهم أبواب املعتقالت وجلسات التحقيق والسجون ملدد غـري غرباء يف

ومل يسـلم مـن ذلـك إال بعـض البلـدان ممـن مل يقابـل أولئـك . .محدوة وتوجه لهم التهم

ونقـل بعـض رشائـح ، وقد ولد هذا ردود أفعال شـتى. .املجاهدين بهذه الطريقة الشنيعة

ك فقد أدت عودة تلك الرشائح الجهادية إىل بالدها كذل. .الجهاديني إىل مامرسات معاكسة

 لتصطدم يف بالدها بعد أن رقت إىل تلك ،من أجواء العزة والكرامة والجهاد وحمل السالح

واملتاهـة يف ، الـلـه بواقع أقل ما ميكن يوصف به أن هو البعد عن رشيعة ،املعاين السامية

والت عديدة من أجـل تكـوين تنظـيامت فقامت محا. .أجواء من الخنوع والخيانة واملذلة

رسية دخلت يف مراحل من اإلعداد للمواجهة مـع حكومـات بالدهـا عـىل أمـل إسـقاطها 

ولكن كافة تلـك املحـاوالت اصـطدمت بواقـع غايـة يف .. وإقامة حكومات رشعية إسالمية

ودخلـت مـع أجهـزة األمـن يف . الصعوبة وعدم التناسب مع ما تصـبوا إليـه مـن أهـداف

وإىل . أدت يف نهايـة املطـاف إىل تـدمريها وتشـتيت عنارصهـا، ا يف عمليات مواجهةبالده

 .د وبني حكوماتهاتصعيد املواجهة األمنية بني الحركات الجهادية واإلسالمية يف تلك البال

وكان من أهم تلك املحاوالت التي تلت الجهاد األفغاين ما حصل من قيام الجامعة اإلسالمية 

ا عىل أيدي بعض األفغان العرب من الجزائر بالتعاون مع تيارات جهادية محلية املسلحة وتأسيسه

  وكـذلك مـا حصـل .)1991(عسـكري الإثر اإلطاحة باإلنجاز التاريخي لجبهة اإلنقاذ عرب اإلنقـالب 

 وهـام أوسـع املحـاوالت يف تلـك . .)1994(يف ليبيا من محاولة الجامعـة اإلسـالمية املقاتلـة بليبيـا 
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كـام ، باإلضافة لبعض املحاوالت املحدودة كـام حصـل يف الـيمن ولبنـان وسـواها. لةاملرح

يف فقرة تالية ضمن ، سنأيت عىل يشء من التفصيل ألهم املحاوالت الجهادية يف هذا العرص

 ..الـلـههذا الفصل إن شاء 

  هناك قسم آخر من األفغان العرب وهم قدماء الجهاديني الذين غـادروا بالدهـم أصـال

،  وهم مطاردون من حكوماتهم إما قبـل أو أثنـاء الجهـاد األفغـاين،ثر مشاكل أمنيةإ

 كبعض أعضاء تنظيم الجهاد والجامعـة ،ومعظم هؤالء من تنظيامت جهادية سابقة

وبعـض األعـداد ، اإلسالمية مـن مرص وبعـض الجهـاديني مـن سـوريا وليبيـا وتـونس

 ..املحدودة من جنسيات أخرى

من العودة إىل بالدهم كام فعل اآلالف مـن األفغـان العـرب مـن وهؤالء مل يتمكنوا 

وقـد تـوزع هـؤالء .. يـا واألردن وغريهـابالد مثل السعودية ودول الخليج واليمن وموريتان

املطاردون أمنيا يف مالذات أمنية مختلفـة عـىل بعـض مـا تبقـى مـن الهـوامش السياسـية 

ة ملكافحـة اإلرهـاب بعـد قيـام النظـام والفجوات األمنية قبل  استحكام السياسـة العامليـ

 ..وكان من أهم تلك املالذات. .ديدالعاملي الج

 ،وكـان مـن أهـم تلـك الـبالد. وذلك عرب فرص اللجـوء السـيايس: أوربا والدول الغربية .1

بريطانيا التـي أمهـا كتلـة كبـرية تضـم كـوادر رئيسـية مـن األفغـان العـرب والتيـار 

 ثـم بـاقي دول أوربـا .لـدول اإلسـكندنافيةمـن مختلـف الجنسـيات ثـم ا، الجهادي

 ..الغربية وبعض الرشقية و أسرتاليا وكندا

التي كانت حكومة البشري وحليفه الرتايب قـد اسـتولت عـىل الحكـم موصـلة : السودان .2

والتـي كـان مـن سياسـتها خـالل مرحلـة . الحركة اإلسالمية الرئيسـية فيهـا للسـلطة

 حيـث انتقـل ،جهادية لالنتقال إىل السودانفتح الباب للتنظيامت ال، )1991-1995(

ـكـم مـهـم ـمـن الجـهـاديني إىل هـنـاك و ـكـان يف طليـعـتهم قـيـادة تنـظـيامت الجـهـاد 

 باإلضـافة ، وقيـاديو تنظـيم القاعـدة بـن الدنأسـامة و.لجامعة اإلسـالمية يف مرصوا

 .و جهاديني من جنسيات أخرى. .للكتلة الرئيسية من قيادة الجامعة املقاتلة بليبيا
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بالد أخرى ال تشكل خطورة أمنية عىل رعايا بلدان عربيـة أخـرى مـن الجهـاديني ولـو  .3
قبل استحكام التنسيق األمني العريب واإلقليمـي ، كانوا مطاردين يف بالدهم يف حينها

التـي أمهـا جمـع متنـوع مـن جنسـيات ،اليمن..وأهم تلك البالد. و الدويل فيام بعد
ثم  تركيا وكذلك سوريا التي آوى إليها قسم من .شتي من الجهاديني واألفغان العرب

 يف حـني انـترش ،هذا بصورة رئيسـية. .الشباب املجاهد من دول شامل أفريقيا وليبيا
يف بقـاع أخـرى حتـى وصـل بعـض هـؤالء ، آحاد من الجهاديني بأرسهم و أطفـالهم

إىل ..اايلنـدإىل ت..إىل إندونيسـيا.. مـن الفلبـني.. املهاجرين إىل أقىص أنحـاء املعمـورة
 ..حتى إىل بعض مجاهيل إفريقيا.. أمريكا الجنوبية

اشتعال الجهـاد يف ، فقد وافق إقفال بوابات الجهاد يف أفغانستان: البوسنة و الشيشان .4
ـني  ـا ـب ـنة ـم ـذابح الرصب ،)1995-1993(البوـس ـون ـمل ـلمون يتعرـض ـان املـس ـيام ـك  ـف

باب املجاهـد مـن الـبالد مام أوجد ساحة جهادية جديدة أمها آالف الش.. والكروات
 الذين خرجوا مـن .وقد كان يف طليعتهم بعض الجهاديني. .العربية وبعض اإلسالمية

وكذلك توجه بعـض األفغـان العـرب . ساحة أفغانستان ليك يلتحقوا بساحة البوسنة
وعىل رأسهم القائد الشهيد خطاب وبعض رفاقه مـن األفغـان العـرب إىل الشيشـان 

 حملت مشعل الجهاد وأضافت لصفحات الجهاديني يف الربـع ليؤسسوا بؤرة جهادية
األخري من القرن العرشين صفحات  مرشقة إىل تلك الصفحات املجيدة التي شهدتها 

 . .مناطق مختلفة قبل ذلك

 وقـد مكنـت . .أعوام مريحة نسبيا لهؤالء الغرباء املرشديـن)1995-1992(كانت األعوام
 مـن العمـل عـىل نرش ،نترشين يف أقطـار الـدنياهذه السنوات األربعة الجهاديني امل

 ورغم أن مآخذ عديدة قد تذكر عىل تجارب هذه املرحلـة ،الفكر والدعوة الجهادية
إال أن هذه السنوات كانت . .الـلـهسآيت عىل ذكر بعضها يف آخر هذا الفصل إن شاء 

 . .سنوات دعوة وانتشار
يـكـا عملـيـا مـنـذ ها أمرتورـغـم أن حـمـالت مكافـحـة اإلرـهـاب ـقـد أـشـعل

  إال أن ،)2001-ديسـمرب( وتصاعدت مـع الوقـت لتبلـغ ذروتهـا منـذ ،)1990(
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حيث وضعت أمريكـا . .عمليا) 1995(تلك الحمالت مل تدخل مرحلة الشدة إال منذ أواخر 

برنامجـا تضـمن إلغـاء ، ضمن برنامجها ملكافحة اإلرهاب كام مر معنا يف الفصل الخـامس

كان من أهـم الرشائـح التـي عملـت ..ضافة للمامرسات األمنية األخرى باإل.املالذات اآلمنة

 و يف ،تلـك التـي تركـزت يف الغـرب والسـيام أوربـا..  ودعوتـهإيجابيا يف نرش فكـر الجهـاد

فقد عمـل الجهـاديون مسـتغلني الظـروف ).. بريطانيا(ويف ،)اإلسكندنافية(طليعتها الدول 

 والذي كان يتوفر يف تلك - قبل إقفاله-مش الحريةواإلمكانيات املادية وها، املريحة نسبيا

 عملوا عىل إصدار النرشات واألبحاث وإعادة بث ما كان قد أنتج يف مرحلة الجهاد .الدول

السـابقة النـدوات واملحـارضات وارتيـاد املسـاجد ، األفغاين أو عىل مر التجـارب الجهاديـة

 إسـالمية ال تقـل ورمبـا تزيـد واإلحتكاك بالجاليات اإلسـالمية التـي كانـت تشـهد صـحوة

حتى أن بعض الحكومات العربيـة . ازدهارا عن تلك التي تجري يف العامل العريب واإلسالمي

وعقدت عرشات ، ضجت واشتكت من الحرية التي يعيشها اإلسالميون و الجهاديون هناك

ش يف املؤمترات ملكافحة ظاهرة األصولية اإلسالمية يف مختلـف ميادينهـا ومـن ذلـك الهـام

 ).2000-1995( حتي متكنوا من إقفال كل ذلك عمليا ما بني .الدول الغربية

 :)2001-1996(الشوط الثاين لألفغان العرب يف ظل طالبان يف أفغانستان : سادسا

يف هذه العجالة ؛ سأتعرض ألبرز آثار هذه املرحلة عىل التيار الجهادي املعارص الذي 

 معرضـا عـن كثـري مـن التفاصـيل بالغـة ، الفصـلنحن بصدد استعراض مراحلـه  يف هـذا

وخشية إثـارة الحساسـيات التـي يلـزم إلزالتهـا إسـهاب ورشح ال ، األهمية  خشية اإلطالة

 .املوسوعةيحتمله موضوع 

 : وخالصة ذلك يف نقاط رئيسة موجزة عىل الشكل التايل

 ـدهار ـة قـن ـان ـمـن والـي ـق طالـب ـام ،انطـل  جـنـوب رشق أفغانـسـتان أواـخـر ـع

 واســتطاعت التقــدم والســيطرة عــىل وســط و جنــوب ورشق ،)1993(

 وإـعـالن اإلـمـارة ) 1996( وـمـن ـثـم دـخـول كاـبـل ـعـام ،أفغانـسـتان برسـعـة
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 أمـريا -الـلــه حفظه - وإعالن  زعيم طالبان املال محمد عمر،اإلسالمية يف أفغانستان

 التيـار رسعان ما وجدت الفئات املطاردة املرشدة من كـوادر وأعضـاء للمؤمنني فيها

 ورمبا إجباريا مع  استعار حمـالت املطـاردة أو مـا ،الجهادي يف أفغانستان مالذا آمنا

بقيادة أمريكا التي انطلقت منـذ أوائـل ) الحرب الدولية ملكافحة اإلرهاب(سمي بـ 

 ).  1995(التسعينات واشتدت ما بعد 

رب شـوطهم ليبتـدئ العـ،  فبدأ هؤالء يتسللون فرادى ومجموعـات إىل أفغانسـتان

 .)1996(الثاين يف أفغانستان مع النصف الثاين سنة 

 ويف مقـدمتهم ،مع الرتحيب وحسن الجوار الذي أبداه الطالبان لتلك الطالئـع القادمـة 

وبعض الرموز و الجهاديني مـن . .الشيخ أسامة ومجموعة من عنارص تنظيم القاعدة

اديني وأصـحاب الطمـوح بدأت الساحة تستهوي عموم الجهـ. .قدماء األفغان العرب

 ...باستئناف املسار إىل هناك

 مـن األريض %) 94(ومع إعالن تطبيق الرشيعة اإلسالمية  وسيطرة الطالبـان عـىل نحـو

ـمـن منـظـور الجـهـاديني ،  ـبـدأت دار اإلـسـالم الولـيـدة والوحـيـدة يف األرض.األفغانـيـة

 .حث عن مـالذاتوعموم اإلسالميني تستهوي كثريا من غري املطاردين واملضطرين للب

 .بغية  الهجرة الرشعية إىل دار اإلسالم الوليدة هذه

  كاـنـت املعـسـكرات واملـضـافات العربـيـة ـقـد اـنـترشت يف ـمـدن ) 2000(وـخـالل ـعـام

 ،)قنـدهار( والعاصمة الروحية لطالبان ،أفغانستان الرئيسية والسيام العاصمة كابل

ون الجـدد واملحـاربون وبـدأ املهـاجر. و املدن الرشقية مثـل خوسـت وجـالل أبـاد

.. القدماء من األفغان العرب حملة إعالم واتصاالت الستقبال املزيد من املهـاجرين

ونشطت حركـة القـدوم رغـم الحصـار السـيايس واالقتصـادي والحملـة  اإلعالميـة 

وأعتقـد أن عـدد . والدولية التي أحاطت باإلمارة اإلسالمية الوليدة من كـل جانـب

 بلـغ عـدة ، )2001-1996(أفغانسـتان خـالل هـذه املرحلـة الذين قدموا وغـادروا 

  350( ولكن الذين استقروا منهم يف أفغانستان كـانوا قريبـا مـن .آالف من الرجال
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باإلضـافة لعـدة . مجاهد ومهاجر عريب من مختلف الجنسيات) 1400(ونحوا ) أرسة

 ـمـن  والـسـيام،مـئـات ـمـن أرـبـاب األرس واملجاـهـدين واملـهـاجرين ـمـن وـسـط آـسـيا

أوزبكستان و طاجيكستان التي تتعـرض فيهـا الحركـات اإلسـالمية إىل طغيـان آخـر 

 وكذلك من تركستان الرشقية التي تحتلها الصـني وتـذيق .حصون الشيوعية يف العامل

 ..املسلمني فيها ألوان العذاب والهوان

 شت لـدى وانتع. .تواجدت التنظيامت الجهادية العربية الرئيسية.. وخالل هذه األجواء

 ومتابـعـة أـهـدافها ،قياداتـهـا القدمـيـة اآلـمـال باـسـتئناف مـسـارها يف اإلـعـداد والبـنـاء

القدمية يف إحياء الجهاد يف بالدها من أجل إقامـة حكومـات إسـالمية عـىل أنقاضـها 

 ..بحسب تصوراتهم

 م تلـك ي ولـيس التعـرض لتقيـ، ولست هنا إال بصدد تسجيل خالصة تاريخ ذلك املسار

كـام قـدمت  جمـوع . تل وأهدافها وطرق عملها يف هذا الحيز املـوجزالجموع والك

وولدت .. تسعى إىل تكوين نفسها، وكتل جديدة  من جديد من بالد عربيه متعددة

كتل وشبه تنظيامت جهادية جديدة حاول أصحابها شـق طـريقهم مـن خـالل تلـك 

 ..األجواء

  رغم ،اعتبارهم من الجهاديني وميكن القول أن كافة من تواجد خالل هذه الفرتة ميكن 

 ومل يؤم أفغانسـتان يف هـذه ،أن أكرثيتهم مل تكن تنضوي داخل التنظيامت الرئيسية

 فقـد اختلفـت ،أنـواع  أخـرى مـن طيـف الصـحوة اإلسـالمية، املرحلة كام يف األوىل

ففـي حـني كـان الجمـع . الظروف الدولية تجاه هذه الظاهرة وصارت عىل النقـيض

 كـان هـذا الجمـع -مباركة ودعم وإجازة عاملية ـ كـام أرشت آنفـا األول ينمو وسط 

 . محل حرب ومطاردة عاملية،وأرضه ومن يحكمها ومن يهاجر إليها

 إال أنـه ميكـن ،  من الجهاديني فكرا واتجاها،ورغم أن سوادهم األعظم إن مل يكن كلهم

األعـداد  بغـض النظـر هنـا عـن رصـد ،تصنيفهم  ضمن التشكيالت الرئيسية التاليـة

 : - بحسب الحجم – فقد ضم هذا الجمع الطيف التايل .والتعرض للتقييم
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ومل يسـتقر هـؤالء ، وهم الذين قدموا من أجل تلقي التدريب ثم الرحيل: املتدربون .1

 .اال مدد التدريب التي ترتواح ما بني األشهر القليلة إىل السنة

 الهجـرة واالسـتقرار يف دار  وهم الذين قدموا بأرسهم أو بأنفسـهم بغيـة:املهاجرون .2

دون أن يكون لهم أهداف جهاديـة خـارج ،  و إعامرها والجهاد معها،اإلسالم الوليدة

 .. وال ضد أعداء آخرين داخليني أو خارجني،أفغانستان وال ضد حكومات بالدهم

 التي قدمت لتتابع أهدافها و برنامجها القديم املتعلق بالجهاد :التنظيامت الجهادية .3

وملتابـعـة بـنـاء تنظيامتـهـا ـمـن جدـيـد ـعـىل الطريـقـة التقليدـيـة القدمـيـة . .دـهـايف بال

ـيامت  ـة(للتنـظ ـة -القطرـي ـة– الرسـي ـض )  الهرمـي ـة أو بـع ـبالد العربـي ـن اـل ـواء ـم ـس

 ..اإلسالمية

والذين كان هدفهم هـو ، ومن لحق بدعوتهم:أسامة بن الدن وإدارة تنظيم القاعدة .4

مـن خـالل هـذا الحصـن . ملتحـدة األمريكيـةالدعوة والعمل عىل مواجهة الواليات ا

املـال (وأمريهـا املصـابر) الطالبان(واالحتامء بحكومتها الجديدة . )أفغانستان(املنيع  

 ). محمد عمر

 الذين تنوعت أهدافهم بـني الهجـرة و نرصة :تنظيامت وجامعات أعاجم وسط آسيا .5

 وكـان أهـم وأكـرب هـذه .وبني اإلعداد للجهاد يف بالدهـم. .دار اإلسالم والجهاد معها

 التـي )املجاهدون من  تركستان الرشقية( و)املجاهدون  من أوزبكستان(الجامعات 

 ..  باإلضافة لبعض الجامعات األخرى.احتلتها الصني

 وكـانوا خليطـا مـن تالميـذ العلـامء واملـدارس :املجاهدون من باكسـتان .6

باإلضافة ألعضاء ، الدينية يف باكستان وهي امتداد لطالبان فكرا و منهاجا

 والتـي رأت يف ،التنظيامت الجهادية املختلفة العاملة عىل جبهـة كشـمري

 باإلضافة للمجاهـدين .أفغانستان خط إعداد خلفي جيد ملتابعة نشاطها

 وقد شكل التواجد الباكستاين نتيجـة . .فرديا دون  الجامعات والتنظيامت
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حجام يوازي أو يزيد عىل مجموع  ،القرب والتداخل يف القضية مع القضية األفغانية

 .حجم األنواع املذكورة آنفا

 شكلت هذه الفرتة مرحلة متقدمة من منو التيار الجهادي وتطوره يف بعد جديد.. 

 أسامة بن الدن ضد أمريكـا وعـدوانها عـىل لحمالت اإلعالمية التي شنها فقد أدت ا

ثم إدخاله بعدا جديدا ..  والغريباملسلمني وندا آته لتخليص الحرمني من اإلحتالل األمرييك

وربـط العـدوان األمـرييك عـىل املسـلمني يف . وهو تبنـي القضـية الفلسـطينية، إىل دعوته

وإدخـال قضـية الحـرم ، بالعدوان اإلرسائـييل الصـهيوين عـىل املسـلمني يف فلسـطني، العامل

رـكـزة أدت ـهـذه الحـمـالت امل.. ومـسـجدها األقىص إىل قـضـية الـحـرمني،الثاـلـث يف الـقـدس

 .وردود الفعل الهائلـة مـن قبـل وسـائل اإلعـالم األمريكيـة عـىل هـذه الحملـة، واملنظمة

ـاة  ـيام قـن ـة والـس ـة و العربـي ـة والعاملـي ـائيات األمريكـي ـات إىل الفـض ـك املوجـه ـول تـل ودـخ

التي لعبت دورا محوريـا يف إيصـال هـذه الرصاع اإلعالمـي إىل مئـات ، القطرية) الجزيرة(

أدت إىل أن يأخذ التيار الجهـادي بعـدا جديـدا . .دين املسلمني يف العاملاملاليني من املشاه

رغم أن معظم التنظيامت العربية أو كلها مل تغري شـيئا مـن أهـدافها .. نحو عاملية املرحلة

وال تحولت باتجاه دعوة أسامة حتـى اللحظـات ، ) الهرمية- الرسية-القطرية(وال برامجها 

 ..ث أقحمتها أمريكا قرسا يف هذا اإلتجاهحي) 2001(األخرية من العام 

 وكـان يف ..وافق هذه املرحلة أحداث عاملية بالغة األهمية و األثر عـىل العـامل اإلسـالمي

طليعة ذلك اشتعال اإلنتفاضة الفلسطينية وانتقالهـا مـن مرحلـة ثـورة الحجـارة التـي 

 منـذ ـسـنة االنتحاريـةإىل مرحلـة العمـل املسـلح والعمليـات ، انطلقـت منـذ سـنوات

 وتفاقمت األوضاع يف املنطقة العربية كلها نتيجة هذا التصـعيد باإلضـافة إىل .)2000(

.. وآثار ذلـك أيضـا، )1991(منذ ، ازدياد آثار الحصار األمرييك القاتل املدمر عىل العراق

 باإلضافة إلشعال حمالت املطـاردات األمنيـة والحـرب العامليـة عـىل اإلرهـاب بقيـادة 
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والسـيام حكومـات الـدول العربيـة ، حيث سارت يف ركابها كافـة دول العـامل ،أمريكا

 ..واإلسالمية

الـنجم ، ورسعان ما صار الجمع العريب يف أفغانستان  و كذلك رمزه أسـامة بـن الدن

الحارض بال انقطـاع يف وسـائل اإلعـالم العربيـة والعامليـة مصـدر الهـام و تثـوير للصـحوة 

 .. كبريا للتيار الجهادي وأنصاره يف العاملاإلسالمية و امتدادا أفقي

  ـها يف ـون نفـس ـة  تـك ـة العربـي ـات الجهادـي ـؤر والتجمـع ـيامت والـب ـذت التنـظ أـخ

ـأت عــام . .أفغانســتان ـغ عــدد الجامعــات أو املعســكرات أو ) 2000(ومل ـي ـد بـل إال وـق

معرتفـا بـه ، تجمعـا أو تنظـيام أو معسـكرا) أربعـة عرش(التجمعات واملشاريع الجهاديـة 

سميا من قبل طالبان و تربطهم بوزارات الدفاع والداخليـة واإلسـتخبارات بـرامج ضـبط ر

أو يف بـرامجهم ، سواء يف تنسيق دعمهم  وجهادهم إىل جانـب طالبـان.. وتنسيق وتعاون

 .عدا املجموعات الباكستانية التي كان لها أيضا ترتيبها الخاص وكانت متعددة. الذاتية

 مستقلة عن بعضها متاما هيوهذه التجمعات التي كانت :  

 :املجموعات غري العربية

وكـان ،  وكانت مجموعة كبرية العدد نسـبة للمجموعـات األخـرى:املجاهدون األوزبك -1

ـتان ـاد إىل أوزبكـس ـل الجـه ـدف إىل نـق ـامجهم يـه ـام ، برـن ـة بنـظ ) كرمـيـوف(واإلطاـح

 .لطالبـان وذلك ملا يكون الوضع يف أفغانسـتان قـد اسـتتب ل،! األمرييك –الشيوعي 

 وكان برنامجها يف ذلك الحني هو التجنيد واإلعـداد .ومن خالل الربمجة التامة معهم

) محمد طاهر جان( وقد بايع أمريهم. وكانت مجموعة مرتبطة بالطالبان.والتدريب

جمعـة ( وكذلك بايع نائبه القائد العسكري الشهري .  بيعة إمام عام،املال محمد عمر

ن لهـم برنامجـا طموحـا جـدا للتجنيـد والـدعوة يف أوسـاط  وكـا.الـلــهرحمه ) باي

 كـثـري ـمـنهم ، وـهـم جالـيـة تـعـد أـكـرث ـمـن خمـسـة مالـيـني نـسـمة، األفـغـان األوزـبـك

 ومـا تـاله مـن مجـازر ، من املهاجرين مـن أوزبكسـتان منـذ أيـام احـتالل القيـارصة
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حيـث ، ادية وكانت مجموعة منظمة عالية الكفاءات واإلمكانيات امل،..ستالني ولينني

 .ة مهاجرة منترشة يف بالد كثريةتدعمها جاليات أوزبكي

  :املجاهدون من تركستان الرشقية املحتلة من قبل الصني -2

وكـان ، هـاجر أكـرثهم فـرارا مـن الحكـم الصـيني خفيـة، وكانت مجموعة محدودة

برنامجهم تربويا شامال بعيـد املـدى نظـرا للظـروف الصـعبة التـي يعيشـها املسـلمون يف 

ركستان الرشقية بعد أن طبقت الحكومات الصينية املتعاقبة سياسة الهجـرة الصـينية إىل ت

ليـنخفض عـدد املسـلمني الرتكسـتان مـن ، ونجحت يف تغيـري خارطتهـا السـكانية، بالدهم

األرض ( يعـنـي )ـسـيانغ ـيـانغ(حـيـث أـسـموها ، أغلبـيـة ـسـاحقة إىل نـحـو نـصـف الـسـكان

وكـان مـن ، ة منذ الحكم الشيوعي ملـاو تسـيتونغناهيك عن اإلجراءات الرشس، )الجديدة

برنامج هذه املجموعة إرسال بعضهم لداخل بالدهم من أجل إخراج املزيد من املهاجرين 

أبـو ( وكـان أمـريهم الشـيخ ،.متهيدا للعمل العسكري الذي ينونه ضـد الصـني، وإعدادهم

ارين بدينهم وال نزكيـه  رجال فذا ونشيطا من أروع مناذج املجاهدين الف)محمد الرتكستاين

، الـلــهقـاتلهم .  2003 يف نـوفمرب )وزيرسـتان(وقد قتله الجيش الباكستاين يف ، الـلـهعىل 

فطلـب ، وقد بايعت املجموعة املال محمد عمـر بيعـة عامـة أيضـا. .ورحمه رحمة واسعة

نظـرا لحاجـة ، إليهم وقف برنامجهم العميل ضد الصني واالكتفاء برتبيـة مـن يلحـق بهـم

   .فالتزموا ذلك، الطالبان لعالقات جيدة مع الصني توازن الضغوط األمريكية

وقـد عملـوا بشـكل ،  وكانوا مجموعة صغرية مـن األكـراد واألتـراك:املجاهدون األتراك -3

وال أدري إن كان لهم برنامج عمـيل يف بالدهـم ، وكان برنامجهم التدريب، رسي جدا

   .يف حينها

  :املجموعات العربية

 .  وبرنامجهم معروف. بزعامة أسامة بن الدن)القاعدة(م تنظي -4

 وكـان ) الصـادقالـلـهأبو عبد (وكان أمريهم . الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا -5

 واملشـاركة يف دعـم ، برنامجهم الرئييس اإلعداد لجهاد نظـام القـذايف يف ليبيـا

 



896 
 

 .هم مساهمة يف ذلك وكان ل.واملساهمة يف دعم طالبان، القضايا الجهادية عامة

وكـان برنـامجهم اإلعـداد وتـدريب ). مـراكش(الجامعة اإلسالمية املجاهدة يف املغرب  -6

وكـان هـدفهم جهـاد النظـام الحـاكم يف ، عنارصهم الذين يفـدون ويغـادر أكـرثهم

 . الرشيفالـلـهوكان أمريهم يدعى أبو عبد .املغرب األقىص

حـد كبـري وكـان هـدفهم إعـادة بنـاء  وكانت قـد تقلصـت إىل .جامعة الجهاد املرصية -7

وكـان .وهـدفهم معـروف وكـان جهـاد النظـام الحـاكم يف مرص، الجامعة ومل شـتاتها

 .أمريهم الدكتور أمين الظواهري

انـحرص وجـودهم بصـفة ،  وكانـت مجموعـة صـغرية جـدا:الجامعة اإلسالمية املرصية -8

ام املرصي التـي ومل يكن لهم نشاط مهم بعد تبني مبادرة وقف جهاد النظـ، الهجرة

 وكان أكرث رموزهم الهامة يقيم يف إيران كام هو ).مبادرة وقف العنف(عرفت باسم 

 .وانتقل بعضهم آخر أيام طالبان إىل أفغانستان، معروف

 وكان هدفهم مل شعث من استطاعوا من إخوانهم إلعادة . الجزائرينيتجمع املجاهدين -9

 . مني بهاترتيب الجهاد يف الجزائر بعد النكبات التي

 وـكـان ـهـدفهم اإلـعـداد والـتـدريب وجـمـع الـشـباب .تجـمـع املجاـهـدين ـمـن ـتـونس -10

وكـان فـيهم ، وكان ملعسكرهم مسـاهامت تدريبيـة، بغية الجهاد يف تونس، التونيس

 .كوادر سبق لها الجهاد يف البوسنة

للجهاد يف ، وكان برنامجهم اإلعداد والتدريب، تجمع املجاهدين من األردن وفلسطني -11

 ).أبو مصعب الزرقاوي( وكان أمريهم  .ردن وفلسطنياأل

،  وهو من أقدم املعسكرات العربية).معسكر تدريبي عام(معسكر خلدن  -12

ابـن ( وكان أمـريه . عزامالـلـهويعود تأسيسه أليام مكتب الخدمات و عبد 

 وكانـت أهـداف املعسـكر .  يعاونـه أبـو زبيـدة،)- صـالح الليبـي –الشيخ 
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 وكان له إنتاج عرب السنني رمبا تجاوز عدد .دعم الجهاد يف كل مكانتدريبية محضة ل

 .العرشين ألفا1989من تدربوا فيه منذ تأسيسه سنة 

 وكان معسـكرا تـدريبيا متخصصـا ).معسكر تدريبي عام(معسكر أبو خباب املرصي  -13

 .يف التدريب عىل تصنيع املتفجرات والكيمياويات واستخدامها

معسـكر تـدريبي (وكانت مرتبطة بالطالبان وكان لها أيضا مجموعة معسكر الغرباء 

 :..).ومركز دراسات وأبحاث ومحارضات، عام

  ثم تصاعدت الحرب األمريكية والغربية مبشاركة مـن الـدول اإلسـالمية عـىل طالبـان   

 والسيام عىل أسامة والقاعدة الذين قاموا بتنفيذ هجومني عىل سـفاريت .وأفغانستان

اآلخـر عـىل املـدمرة األمريكيـة االنتحـاري ثم الهجوم .. يب ودار السالمأمريكا يف نريو

باإلضـافة للتصـعيد ) 2000-1997(خالل هذه الفرتة ، يف ميناء عدن يف اليمن) كول(

اإلعالمي الذي أطلقه أسـامة مـن أفغانسـتان منـذ حرض إليهـا عـن طريـق سلسـلة 

مني فيهـا عـىل حـرب أمريكـا املقابالت الصحفية والتلفزيونية التي كان يحرض املسل

  .وجهادها

 والحصـار االقتصـادي ، والعامليـة والتهديـدات الجديـة   و تصاعدت الضغوط األمريكية

وبدأت أمريكا تنذر بالحرب عىل اإلرهابيني فيها وخاصة .. واإلعالمي عىل أفغانستان

ـد ـن . أســامة،خصــمها العنـي ـت الواقعــة الحاســمة يف الحــادي عرش ـم ـم وقـع   ـث

 ..2001/سبتمرب

 التـاريخي الشـهري عـىل نتحـاري فقد قامت  مجموعة من أعضاء القاعـدة بـالهجوم اال 

 . 2001أبراج نيويورك و البنتاغون صبيحة إلحادي عرش من سبتمرب من عام 

إال أن أصـابع ، ورغم عدم إعالن القاعدة عـن مسـؤوليتها عـن العمليـات

ـام ـحة االتـه ـت واـض ـان كاـن ـدى األمريـك ـرائن ـل ـر..و الـق ـزو وـق ـا ـغ رت أمريـك

 و إبـادة مـن .. أفغانستان وإسقاط  طالبان  وتنصيب حكومة تابعة لهـا فيهـا
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تواجدة  تحت عباءة املال تستطيع إبادته من طالبان ومن التجمعات الجهادية والعربية امل
 ..عمر

 ذلك األثر الذي أدى بحسب ما أعتقـده إىل وضـع نهايـة مأسـوية للتيـار الجهـادي 
 ..2001ته التي امتدت منذ مطلع السـتينات مـن القـرن املـايض وإىل سـبتمربوإنهاء مرحل

حيث دخل التيار الجهـادي محنـة األخـدود املعـارص الـذي ابتلـع معظـم كـوادره خـالل 
 .)2004-2001(السنوات الثالثة التالية

مرحلة تاريخيـة . . لتبدأ بعد ذلك وبعد احتالل العراق الذي جرى بعد ذلك بسنتني 
ن تاريخ التيار الجهادي بل الصحوة اإلسالمية والعامل العريب واإلسالمي بل العـامل جديدة م

 ..أجمع

 بعض مرتتبات الحدث وتوابعه  : 
 يف هـجـوم ـسـبتمرب كـبـرية بـكـل ئر الوالـيـات املنـحـدة األمريكـيـةلـقـد كاـنـت خـسـا   

ـاييس ـد وضــعت و، ،املـق ـي تكــون ـق ـة الســقوط الحقيـق ـة  لبداـي ـة الرببرـي ـذه الدوـل ـه
 التـي بارشتهـا دول أوروبـا ،التي جسدت قمة وحشية الحضارة الغربية املعارصة،جيةالهم

االستعامرية وساهمت فيها روسيا ثم ورثت كل صفاتها الشـيطانية أمريكـا وأقامـت عـىل 
 .أساسها نظام االستكبار اليهودي الصليبي املعارص

 ،رب يف أفغانسـتان لقد كانت القاعدة جزءا رئيسيا من كتلة املجاهدين األفغان العـ
 الـذي يتكـون مـن مجمـوع ،والذين كانوا بدورهم جزءا هاما مـن التيـار الجهـادي العـام

التنظيامت والجامعات والتجمعات التي تنترش يف معظم بلدان املسلمني بل ويف كثري مـن 
  كام يضم كثريا من األفراد والكوادر الجهادية من العلامء واملفكرين والدعاة،بلدان املهجر

والكتاب الذين حملوا جميعا الفكر الجهادي الذي يتبنى منهجا محددا كام يتبنى العمـل 
 ودفع الظلم عن اإلسالم واملسلمني كحـل ال بـديل عنـه الـلـهاملسلح وسيلة إلقامة رشيعة 

 ..لحل ما تراكم من مشاكل هذه األمة
 بـل ،ولقد دمجت اآللة األمريكية كل ذلك التيار ومكوناته بل ومنارصيـه

 وكل من أرادت أن تصفيه من كامل طيـف الصـحوة اإلسـالمية عـىل اخـتالف 
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وجعلـتهم جميعـا هـدفا لحربهـا تحـت شـعار مكافحـة ) القاعدة(مدارسها تحت مسمى 

 ألن أمريكـا حققـت ،ستأهل البحث وليس محله هذه املوسوعةوهذا موضوع ي. اإلرهاب

 .ة الخبث والخطورةمن وراء هذا التعميم غري الواقعي أهدافا يف غاي

وتهـدم جـدار البنتـاغون عـىل رؤوس جـرناالت ، ولقد تبع انهيار الربجني يف نيويـورك

وكان ممن ،ولحق بأطراف عديدة خسائر فادحة، انهيارات كثرية يف الصف اإلسالمي،أمريكا

وكان أكـرثهم ترضرا ،لحقهم كثري من الخسائر كافـة أطـراف ومـدارس الصـحوة اإلسـالمية

عىل صعيد األفراد والقيادات والجامعات ،هادي وتنظيامته وكياناته املختلفة كافةالتيار الج

 كـل توابع وردود األفعال مـن قبـل الحملـة الصهيوصـليبيةبل لقد طالت ال. .يف كل مكان

بـل ،  وقد كان هذا سـببا يف أن كثـريا مـن أوسـاط الصـحوة اإلسـالمية.مسلم يف كل مكان

 . بعني االرتياحذا العملجهادية مل تنظر لهوحتى بعض ال

 : وقد انتقده كثري من املسلمني املخلصني قناعة منهم بأنه

د جلب البالء عىل املسلمني ووضعهم يف معركة غـري متكافئـة سـيكونون فيهـا الخـارس  ق-

 . .األكيد

وأنه برر الهجمة األمريكية وأعطاها املسوغ إلعادة احتالل العامل اإلسالمي وإنزال أفـدح  -

 .ئر باملسلمنيالخسا

 وانه ألغى عمليا معظم الربامج الذاتية لكثري من مشـاريع الجهـاد القطريـة واإلقليميـة  -

 .بالتبعية تلقائيا

 بل إنه سبب إزالة اإلمارة اإلسالمية الوليدة يف أفغانستان ملغيا القاعـدة الوحيـدة التـي -

 . رهإىل أخ.. .فاءت إليها معظم مشاريع الجهاد وجامعاته وقياداته

ومـن هـذا املنظـور فرمبـا أن . ولكثري من هذه االنتقادات دليل مام نلمسه ونعيشه

 .ات النظر هذه مايربرهالوجه
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 فإن املتـابع للسياسـات ،.. ولكن من جهة أخرى و حتى نأخذ الصورة بكل معطياتها

ق بـل بكافـة العـامل الثالـث وخاصـة منطقـة الرش، األمريكية فيام يتعلق بالعامل اإلسـالمي

وذـلـك ـمـن ـخـالل مامرـسـاتهم وـمـن ـخـالل الكتاـبـات املعلـنـة لكـبـار مفـكـريهم ، األوـسـط

 والتقـارير والدراسـات ،عرب الكتب املنشـورة،ومنظريهم وواضعي إسرتاتيجياتهم السياسية

التي تعدها كربيات مراكز الدراسات عندهم وينظر لها كبار املفكرون من أمثـال كتابـات 

أعربـت ورصحـت بأهـداف السياسـة يجـد أنهـا قـد ... تـوننتينغكيسنجر ونيكسون و هي

 .وعن الرغبة الجامحة باإلنفراد بالسيطرة عىل العـامل،األمريكية يف القرن الواحد والعرشين

 .وهو برنامج وضع للتنفيذ برصف النظر عن أحداث سبتمرب كانت أو مل تكن

مـل عـىل أن بـأن عـىل أمريكـا أن تع)  نرص بـال حـرب(لقد رصح نيكسون يف كتابه 

ومنع نهضـة ، قرنا أمريكيا ويجب أن تعمل عىل تفكيك اإلتحاد السـوفيتي21يكون القرن 

ـام الوـحـدة األوروبـيـة،الـصـني وتفتيتـهـا إىل قومـيـات متـصـارعة وـكـبح التـقـدم ، وعرقلة قـي

الصناعي لجنوب رشق آسيا والسيطرة عليها والتخطيط للسيطرة عىل املارد املسـلم الـذي 

 كـام شـكلت أمريكـا قـوات التـدخل الرسيـع . للنهوض عىل حد تعبـريهيتململ استعدادا

هـذا باإلضـافة . من أجل احتالل منابع النفط منذ أيام كـارتر مطلـع السـبعينات)املارينز(

للسياسة املبنية عىل معتقدات املتطرفني الصليبني الذين بنوا تصوراتهم اإلنجيلية التوراتية 

 التـي تعتمـد ،ملذهب املسيحية األمريكية املتعصبةبحسب التفسريات الصهيونية كأساس 

يف شـامل فلسـطني ) هرمجـدون(فكرة دعم إرسائيل واليهود بانتظار املعركـة الطاحنـة يف 

 هذا باإلضافة لفلسـفات رشيـرة وضـعوها بنـاء .كمقدمة لنزول املسيح لتخليص النصارى

ات أصـبحت مـام  وهـذه املعلومـ.عىل نظريات رصاع الحضارات وسيطرة العـرق األبـيض

وهـي الفئـة ، )املحـافظني الجـدد(عن ظـاهرة ، تتحدث به وسائل اإلعالم العاملية برصاحة

 ..النرصانية املتصهينة التي ينتمي إليها بوش وأعوانه

 منـذ أن جدا عىل أن أمريكا قد تحركت نحو األمة االسالميةوالدالئل كثرية 

 ثـم بسلسـلة املـؤمترات ، يجانهيار اإلتحاد السوفيتي وافتتحت ذلك بحرب الخلـ
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  –ريغان (األمنية ضد ما أسموه األصولية اإلسالمية وذلك عقب اإلجتامع الهام الذي جمع  

 والذي وضعوا فيه علنا اإلسالم خصام حضاريا للحضارة الغربية بعـد ) غورباتشوف-تاترش

 الـذي انتهاء الحرب الباردة وقرروا ضـم مكونـات حلـف وارسـو لتـدخل يف حلـف النـاتو

 ...سيقود الحرب الصليبية عىل املسلمني

وهـذه . وهناك كثـري مـن الوثـائق التـي تثبـت ذلـك ال ننقلهـا هنـا خشـية اإلطالـة

 .املعلومات مشتهرة بني املثقفني العرب واملسلمني ويف وسائل اإلعالم

 وكلها مؤداها أن أمريكا وإرسائيل وأوروبا الغربية كانت ماضية باتجاهنـا مـن قبـل 

حدث يف سبتمرب وأن أمريكا كانت غري عاجزة عن إيجاد أي ذريعـة فـيام لـو مل توجـد ما 

متاما كام اتخذت من العـراق ذريعـة الحـتالل ،  سبتمرب-11القاعدة ومل تحدث انفجارات 

وكام اتخذوا اليوم ذرائـع إلحـتالل العـراق والتمـدد نحـو الشـام ،الخليج يف حرب الكويت

الواقع تثبـت بـأن أحـداث سـبتمرب ليسـت السـبب يف هـذه فكل أدلة املنطق و.والجزيرة

  .)دراماتيكية(الهجمة وإن كانت قد عجلت مبواجهة محتومة وجعلتها أكرث 

وحتى هجوم أمريكا عىل أفغانستان فمن املسلم به يف جميع وسائل اإلعالم العاملية 

 وسـط آسـيا وعىل لسان كثري من السياسيني أنه هجوم سـببه املصـالح األمريكيـة يف نفـط

واحتياجها لنظام يحفظ نقله إىل الخليج من أفغانستان ويكمل إغـالق الحلقـة األمريكيـة 

حول الصني ويحارص إيران مـن الرشق ويزيـل أي إمكانيـة لحكـم املسـلمني بالرشيعـة يف 

 أسامة وال األفغان العـرب وال مجاهـدو فلم يكن، أفغانستان حتى ال تكون سابقة تحتذى

 بل كـان السـبب هـو .مني يف حامية طالبان سبب الهجوم عىل أفغانستانوسط آسيا املقي

 .قيام طالبان بالحكم بالرشيعة ومتـرد نظـامهم عـىل رشيعـة أمريكـا يف السياسـة الدوليـة

 . تعاىل أعلمالـلـه و.طامع اإلمرباطورية األمريكية يف املنطقةباإلضافة لأل

 فقد فرض واقعا عىل املسلمني ، اتهوبعيدا عن اختالف وجهات النظر من الحدث وتداعي

وأن يعلموا أن أمريكا قد قـررت ، وأقطاب الصحوة اإلسالمية والقيادات الجهادية أن يواجهوه اآلن

 وبهذا الزخم ورتبته مع اليهود وحلفائها األوروبيـني وروسـيا منـذ ، وفرضت عدوانها عىل املسلمني
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ووزعـت ،  حلـف وارسـو وحلـف النـاتوانهيار اإلتحاد السوفيتي وإزاحـة سـور بـرلني بـني

فهـذه .  يف العامل العريب واإلسـالميت التي خصت قسطا كبريا منها وأوكلته لحكوما،األدوار

 .  ومل توجـدها أحـداثها2001/ من قبل سـبتمرب، فرضها العدو ونفذها،الحرب القامئة اآلن

جـذور التاريخيـة وهـي نتيجـة ال. حرب فرضتها املصالح اإلقتصادية والجغرافية السياسـية

 .والتصورات الدينية ملعتقدات اليهود واألمريكان عن الرصاع مع املسلمني

 وأشهر مـن أرددهـا هنـا حيـث ال مجـال لإلطالـة.. وتفاصيل أحداث سبتمرب معروفة. .

، إىل تداعيات الحدث عىل التيار الجهادي يف أفغانسـتان، ولذلك سأقفز عن تفاصيلها

 عىل صعيد القيادات والرموز و الكـوادر و قيـادات حيث كانت قد تواجدت  نخبته

التنظيامت والجامعات والكتل الجهاديـة الرئيسـية يف العـامل العـريب ووسـط آسـيا و 

 ..باكستان يف ذلك الوقت

 عىل التيار الجهادي  يف أفغانستان2001تداعيات أحداث سبتمرب :  

 وإىل 10ذ مطلـع شـهر ابتدأ األمريكان الحرب مبوجات من القصـف الجـوي املركـز منـ 

 وزحفت طالئع تحالف الشـامل لتقـوم بـالحرب عـىل األرض نيابـة عـن ،11أواسط 

 .األمريكان من ثالث محاور

 ومن الحدود الباكستانية من الجنـوب الرشقـي نحـو قنـدهار. . من الشامل نحو كابل، 

ثـم كابـل بيـد تحـالف ، وسقطت مزار رشيف، ومن الشامل الرشقي نحو جالل أباد

 .. 2001امل يف شهر ديسمرب الش

  واستولت الرشاذم وقطاع الطرق و الحرامية والقبائل التي عملت يف الربنـامج األمـرييك

وتهاوت مقاومة طالبان واستسلمت حاميـاتهم وقيـاداتهم بصـورة .. عىل املدن تباعا

 ..مفاجئة للجميع

 كـرزاي(م وتسـلي. .أعلن عن سقوط طالبان.. وخالل أقل من أسبوع بعد سقوط كابل (

التـي لعبـت ماليـني ..ثم تابع عمالء أمريكا عـىل األرض تنفيـذ املهـام..مقاليد األمور

 .. الدوالرات دورا هاما يف أدائها عىل الوجه األكمل قذارة وبشاعة
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  والتـي ) الحـرب العامليـة عـىل اإلرهـاب(مـا أسـمته ) بوش(ثم أطلقت أمريكا بزعامة

حيث تولت تصفية واعتقال الذين توجهوا نحو ..لعبت فيها الباكستان الدور الرئييس

ـدول العربيــة واإلســالمية .. املــالذ الوحيــد عــىل أراضــيها ثــم تلتهــا مختلــف اـل

مام أدى إىل تدمري مـا تبقـى مـن ..باإلضافة ملا قام به حلفاء أمريكا الكبار..باملشاركة

 .  تدمريا كبريايالتيار الجهاد

 ن الجهـاديني واملهـاجرين يف أفغانسـتانوأما ما يهمنـا مـن أمـر الجمـع العـريب مـ ..

 .فخالصة ما حصل؛ مجزرة تاريخية للتيار الجهادي هي األسوأ يف تاريخه كله

سـاعة ودون الوكانت خالصة الخسائر واملصائب منذ انطـالق أحـداث الكارثـة وإىل 

 ..الدخول يف التفاصيل كالتايل

 حيث استبسـلوا يف .  أفغانستانمجاهد عريب خالل معارك الدفاع عن) 400(زهاء قتل   -

أو سقطوا بفعل القصف املكثف أثناء عمليـات .. الدفاع عن مختلف خطوط القتال

 . انسحاب أرتال السيارات من املدن الرئيسية باتجاه الحدود الباكستانية

) 150( نحـو ، أرست باكستان بفعل خيانة بعـض رجـال القبائـل الحدوديـة الباكسـتانيني-

بعيد الحرب مبارشة خالل الشـهر األول مـن ) طوره بوره(ن معارك مجاهد خرجوا م

 وجرى تسليمهم لألمريكان الذين نقلـوهم إىل معسـكر االعتقـال يسء .)2002(عام 

 . يف جزيرة كوبا،السمعة يف غوانتانامو

مجاهد تقريبا يف اشتباكات متفرقة مـع الجـيش الباكسـتاين يف منـاطق ) 100( نحو وفاة -

أو داـخـل بـعـض اـملـدن يف باكـسـتان  ـخـالل الـسـنتني ، ـطـرق الـسـفرالـحـدود أو ـعـىل

 )..2004(وإىل سبتمرب ) 2002(التاليتني من مطلع 

مجاهـد عـريب مـن ) 600( أرست القوات الباكسـتانية خـالل تلـك الفـرتة مـا يزيـد عـىل -

وقامـت بتسـليمهم إىل أمريكـا . .الفارين بأنفسهم وأرسهم واملختفني عـىل أراضـيها

 .أو معتقالتها الوحشية يف أفغانستان. يزج أيضا بهم يف معتقل غوانتانامومبارشة ل
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 سلمت معظمهم لبالدهم كام .مجاهد عريب) 400( إعتقلت إيران عىل أراضيها أكرث من -
-.. وما يزال ما يقرب من مئـة مـنهم أرسى يف إيـران. اعرتفت بذلك حكومتها رسميا

 قيـد السـجون واملسـاومات السياسـية - بحسب ما ذكرت مصادر الحكومة اإليرانية
 .مع أمريكا

فإذا ما اعتربنا أن العدد اإلجاميل للمجاهدين العـرب الـذين تواجـدوا يف أفغانسـتان 
 .مجاهد مبن فيهم أرباب األرس من املقيمـني واملهـاجرين) 1900(وقت هذا الحدث زهاء 

أي ) 1900(ل الــمجاهـد مـن أصـ) 1600(تكون الخسائر قد جاوزت ما بيت شهيد وأسـري
 .الذين تواجدوا يف أفغانستان تلك الفـرتة من القاعدة البرشية لألفغان العرب %) 75(نحو

كام أدت حمالت املطاردة واالعتقال التي شنتها أمريكا وأجهـزة األمـن املتعاونـة معهـا يف 
هاديني من أوربا وبلدان العامل العريب واإلسالمي بل يف كل العامل إىل اعتقال وأرس مئات الج

أعضاء الجامعات أو املتعاطفني مع التيار الجهادي أو من املظلـومني القـريبني مـنهم مـن 
 ..الذين أرسوا دون أن يكون لهم ناقة وال جمل يف هذا الرصاع

 هذا باإلضافة إىل الخسائر الفادحة يف صفوف الجهـاديني مـن وسـط آسـيا وخاصـة مـن -
الذين استشهد معظـم كـادرهم ، وسط آسيااملجاهدين األوزبك ومن معهم من بالد 

استشـهد أكـرثهم يف .. شهيد عدى األرسى500العسكري ورمبا جاوز هذا الرقم زهاء 
وبعضهم يف معارك مع الجيش الباكستاين املدعوم بالقوات األمريكيـة يف ، أفغانستان

 .منطقة وزيرستان
ـة ـتان الرشقـي ـن تركـس ـدين ـم ـفوف املجاـه ـة يف ـص ـائر فادـح ـت خـس ـام وقـع ـنفس ـك  ـب

 مع بعـض إخوانـه )حسن أبو محمد الرتكستاين( أمريهم خسائر وفاةوكان آخر هذه ال..الطريقة
 الجـيش وقـد قتلـه،  وأكرم نـزلهم يف املهـاجرين الغربـاء الفـرارين بـدينهم. تعاىلالـلـهرحمهم 

) رامسـفيلد(حتـى رصح .أثناء عمليات املطـاردة يف إقلـيم رسحـد.2003 /11 يف شهر الباكستاين
أن حملتهم األمنية والعسكرية عـىل اإلرهـاب ) 2003( أواسط عام  السابقزير الدفاع األمرييكو

وأعتقد أنـه رقـم قريـب .. إرهايب بحسب وصفه) 3000(قد مكنتهم من قتل وأرس ما يزيد عىل 
ـع ـن الواـق ـن نـصـف . .ـم ـرث ـم ـران إىل أـك ـتان وباكـسـتان وإـي ـد وـصـلت الخـسـائر يف أفغانـس  فـق
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 وصل عدد األرسى من الجهاديني واملتعاطفني معهم يف بريطانيـا وحـدها فيام، هذه الرقم
ناهيك عن العرشات الذين أعلـن ، كام أشارت لذلك إحصائيات رسمية،أسري) 300(إىل نحو

أما يف الدول العربية فقد شنت اليمن حملة عـىل . .عن اعتقالهم يف باقي الدول األوروبية
قتـل فيهـا الـعرشات وأرس ، وعـىل املتعـاطفني معهـمالجهاديني والعائدين من أفغانستان 

 نسبت لهم تهمـة القاعـدة فرد) 220(من كام أعلنت السعودية عن توقيف أكرث . .املئات
هـو رقـم  ،  ناهيك عن أن عدد األرسى واملوقفني والذين حقق معهـم يف السـعودية.رسميا

وذـلـك أن ، الـسـجونأرس ـمـنهم  دون تهـمـة أو محاـكـة املـئـات وأودـعـوا ، ـمـن فـئـة اآلالف
السعودية واليمن كانتا من البالد التي قدم إىل أفغانستان منهـا أكـرب نسـبة مـن الشـباب 

كام طالت الحمالت املئات هنا وهناك يف .. العرب وكانتا من أكرث الدول مطاردة لهم أيضا
 حيـث اعتقـل املئـات . 2003 /11منـذ شـهر.ليكون آخرها ما جرى يف املغـرب. .كل مكان

وصدرت عرشات أحكام اإلعـدام والسـجن املؤبـد واملـدد الطويلـة يف حقهـم وطـال ، أيضا
البالء مئات األبرياء من حملة الفكر الجهادي واملتعاطفني معهم ممن ال عالقـة لهـم بـأي 

وتوسعت دوائر التهمة والبالء لتشمل معظم الجهاديني ومعظم املتعاطفني معهم . .أعامل
إىل ..إىل إندونيسيا وجنوب رشق آسـيا..لقرن اإلفريقي إىل الفلبنيمن ا..يف كافة أنحاء العامل

 ..إىل كل أقطار الدنيا..تركيا

 لقد كانت املصيبة كارثية و عظيمة بكل معنى العظمة والكارثة لثالثة أسباب: 
عـنرص مـن الجهـاديني وأنصـارهم ) 4000 -3000(أن هذا الرقم الـذي طـال مـا بـني  .1

 ميثـل يف الحقيقـة معظـم ،اقع أكـرب مـن ذلـك بكثـريوالو، ومؤيديهم بحسب املعلن
 بل يضم كثريا مـن الـدائرة األساسـية ،الرشيحة العاملة من الجهاديني يف هذا الزمان

فقد .. للمتعاطفني معهم يف العامل العريب واإلسالمي ويف الجاليات اإلسالمية يف الغرب
ة للتيـار الجهـادي يف مثلت هذه امللحمة عملية استئصال للقاعدة البرشيـة األساسـي

 . هذا العرص
أن الرضبـة القاصـمة الـتـي حلـت باملجاهـدين الـعـرب ومـن وسـط آـسـيا يف  . 2

  قد أطاحت بالنخبة األساسية من كوادر وقدماء التيار .أفغانستان وباكستان
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 و بخالصة قياداتهم ورموزهم ممن تبقى من العـاملني مـن جيـل األفغـان .الجهادي

كـادر مجاهـد هـو زبـدة مـن تبقـى مـن الرمـوز ) 150(ء العرب األوائل وهـم زهـا

 وقـد سـحق .والعاملني يف التيار الجهادي خالل ربع القرن األخري من القرن العرشين

 إن ذكـرت للتـاريخ معلومـة تعرفهـا ورمبا ال أبالغ.. القتل واألرس معظم هذه الزهرة

 ال أبالغ إن قلت و.. ومل يتفرغ أحد بعد من هول الصدمة إلحصائها.. ادارة واشنطن

ً رمبا إال رقم يسري جدا جدا، وغري املأسورين،أنه مل يعد بني هؤالء من األحياء ً. 

  :أقول، وبعودة للرتكيز يف هذه الفقرة من هذا الفصل بعد هذا االستطراد املأساوي

 وازدهـر أواخـر السـبعينات . أن التيار الجهادي الذي  ابتدأ مساره مطلع السـتينات

قـد ..  وتألقت آماله يف أفغانستان بقيام اإلمارة اإلسالمية يف أفغانسـتان.امنيناتومطلع الث

 )..2001(شهد أخدودا عظيام رسم نهاية حقبته السالفة بعد أحداث سبتمرب 

 .أهم التجارب الجهادية املسلحة يف النصف الثاين من القرن العرشين: سابعا

رة العمـل اإلسـالمي عامـة و الجهـادي فإن القاعدة األساسية يف دائ.. لألسف الشديد

 :خاصة هي

 . ) وقلة الكتاب يف قطاع العاملني.قلة العاملني يف قطاع الكتاب( 

بـل ولعمـوم ، ولذلك فقد اندثرت معظم التجارب الجهادية الهامـة للتيـار الجهـادي

وأقصد من قاموا بهـا أو شـهدوها . تجارب الظاهرة الجهادية دون أن يكتب عنها أصحابها

ويف حدود علمي فـإن مـن . .أو كانوا عىل احتكاك حقيقي وعضوي بهم ومعهم، أنفسهمب

مل يكتب أحد من أصحاب تلك التجـارب ..بني عرشات التجارب الطويلة األمد أو املحدودة

، و قد فات عىل األمة وأجيالهـا القادمـة بـذلك، أو مل يصل عىل األقل لالنتشار.. شيئا يذكر

 مـن تلـك املالحـم .. وقصصا وتفاصيل أحداث بالغة الروعة والداللة، دروسا بالغة األهمية
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منذ انطلـق وإىل نهايـات القـرن ، من هذا التيار الجهادي، التي قام بها الجيل األول والثاين

 ..العرشين ومطلع الحادي والعرشين

 سـأورد هنـا خالصـة  بـأهم التجـارب ،ولذلك ولـيك تـتم الفائـدة مـن هـذا الفصـل

 وسـأذكرها بحسـب تسلسـل .لتي وقعت خالل النصف الثاين من القرن املـايضالجهادية ا

 :وأهم تلك التجارب. .الـلـهابتدائها التاريخي إن شاء 

 ):1963(تجربة حركة الشبيبة املغربية  .1

وقـد حـاول إنشـاء تنظـيم جهـادي مسـلح . والتي أسسها الشيخ عبد الكريم مطيـع

وقد اعتقلت خاليا التنظيم و سـجن كثـري .  املغربللثورة عىل نظام امللك الحسن الثاين يف

وهاجر من نجى مبن فيهم الشـيخ عبـد الكـريم إىل خـارج املغـرب وانـدثر ..من عنارصها

 ..نشاط الحركة

 وقد عرثت عىل كتابات عبد الكريم مطيع وفيها فكر جهادي ناضج ومتميـز بشـكل 

يف ذلك الكتاب مادة تاريخية أو  ومل ميكن .كام عرثت عىل كتاب يؤرخ لتلك املحاولة. .عام

 . منهجية مهمة

 :)2000-1965(تجربة تنظيم الجهاد املرصي .2

وقد تأسـس .. يك يضع دعوته وأفكاره موضع التنفيذحاولة ل مالـلـهكان لسيد قطب رحمه 

 وكـان أكـرثهم مـن كـوادر اإلخـوان ،ذلك التنظيم عىل نخبة من الشباب يف مرص ممن عـارصوه

) سـيد قطـب(نسـبت ل ) ملاذا أعـدموين(وقد نرشت وثيقة تاريخية بعنوان . .املسلمني يف حينها

ر وبحسب تلـك الوثيقـة فقـد  ذكـ..يدل سياقها وشهادة بعض من عنارص عىل صحة نسبتها إليه

 ؛ أن نخبة من الشباب كان قد شكل بعض الخاليا الرسية بغيـة مواجهـة الـلـهسيد قطب رحمه 

وحشية التي قامت بها أجهزة األمن والقضاء املرصي يف عهـد عبـد نظام عبد النارص إثر الهجمة ال

حيث إعدام بعض كـوادرهم ) 1954(ومن قبلها سنة ). 1965(النارص عىل اإلخوان املسلمني سنة 

 وـقـد ذـكـر يف تـلـك الوثيـقـة؛ أن . .وـسـجن عرشات اآلالف ـمـنهم يف الـسـجون التاريخـيـة الرهيـبـة

 ، لذلك التنظيم وأنه قد قبل أن يكون موجها وأبا روحيا لهـمأولئك الفتية قد قصدوه ليكون أمريا 
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و ذكر أنه اعتقل مـع أولئـك الشـباب إثـر . .وأنه وضع معهم بعض املخططات العسكرية
 ..تلك املحاولة

 باإلعـدام وقتـل مـع نفـر مـن أولئـك الـلــهرحمـه ) سـيد قطـب( وقد حكم عـىل 
 .حيث وئدت تلك املحاولة يف مهدها..الشباب

وكان مـن أبرزهـا ، و أن محاوالت جهادية عديدة قد حصلت يف مرص بعد ذلكويبد
وـهـي محاوـلـة انقالبـيـة مـحـدودة . .)الفنـيـة العـسـكرية(املحاوـلـة الـتـي دعـيـت بأـحـداث 

 وـحـوكم فيـهـا ـعـدد ـمـن ـكـوادر الجـهـاديني الــلــهرحـمـه ) ـصـالح رسـيـه( قادـهـا .وفاـشـلة
 ..وأعدموا

تبلـور بشـكل جيـد يف عهـد اإلنفتـاح زمـن  عاد إىل النشـاط  و ولكن تنظيم الجهاد
السادات يف النصف الثاين من السبعينات ثم تال ذلـك رحيـل عـدد مـن قياداتـه وكـوادره 

وقـد عـارصت هـذه ). 1986(إىل أفغانسـتان سـنة ) أمين الظواهري(وعىل رأسهم الدكتور 
عـرب التجربة عن قرب من خالل عالقتي الوطيـدة مـع أقطابهـا خـالل تجربـة األفغـان ال

ورغم أين أعتقـد أن التجـارب الجهاديـة يف مرص هـي مـن أنضـج . بشوطيها يف أفغانستان
التجارب الجهادية يف العامل العريب واإلسالمي عىل الصعيد الفكري واملنهجي وأكرثها عطاء 

إال أين ... . وكذلك فإنها من بني التجارب األهـم عـىل الصـعيد التنظيمـي والحـريك،ورسوخا
تور أميـن أن أحـدا مل يتفـرغ لكتابـة تاريخهـا الـذي متلـك وثائقـه أقبيـة علمت مـن الـدك

وقـد اطلعـت عـىل . .التعذيب والتحقيقـات يف أجهـزة مباحـث وأمـن الحكومـة املرصيـة
يف ) 2001(مسودات كتاب يف هذا الصدد أرسله إيل الدكتور أمين لإلطالع عليه مطلع سنة 

وقد ناقشت . .سا لطول وحجم تلك التجارب ولكنه كان محدودا جدا قيا.وكان طيبا، كابل
 يتوجب يف ،الدكتور يف ذلك وحرضته عىل التوسع فيه ألنه خري شاهد حي ومطلع وميداين

وكنه اعتذر ألن املشاغل الحركية كانت تشغله عمليـا عـىل مـدار ، حقه كتابة ذلك التاريخ
  .الليل والنهار يف أفغانستان تلك األيام

وعدد من كوادر تنظيم الجهـاد بعـد ) ن الظواهريأمي(وقد حاول الدكتور 
 وصولهم إىل أفغانستان العمل عىل تأسيس تجربة جهادية مهمة ضمن تجـارب 
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-1996(و) 1991-1996(وذلك من خالل تجربتي األفغان العرب .. التيار الجهادي املعارص
 : وأخترص أهم ما يحرضين من تلك التجربة بالنقاط التالية.)2001

 كتور أمين مـع كوكبـة مـن كـوادر تنظـيم الجهـاد مـن مرص إىل بيشـاور سـنة وصل الد
 وذلك بعد أن كان قد سجن لثالث سنوات عىل ذمة قضية تنظيم ،وما تالها) 1986(

 وكان لهم حضور ونشاط بارز وسط األفغـان العـرب ،الجهاد ودوره يف قتل السادات
 .)1991-1986(خالل مرحلة 

 الذي كان يعتـزم إنشـاء )أسامة بن الدن(د بينهم وبني حصل تعاون عىل أكرث من صعي 
) 1988(تنظيمه الخاص الذي عرف باسم القاعدة آنذاك والذي تأسس رسميا مطلـع 

ـرزهم ـكـوادر تنـظـيم  ـام ـعـىل جـهـد ـعـدد ـمـن الـكـوادر واـملـدربني ـكـان ـمـن أـب وـق
 -أبـو حفـص املرصي(وكـذلك ). أبو عبيـدة البنجشـريي(وكان من أبرز أولئك .الجهاد

يف قصف أمـرييك ) 2001(يف معارك سقوط اإلمارة نوفمربتويف الذي ) محمد عاطف
 وقد استفاد تنظـيم الجهـاد .ملقر إدارته يف قندهار وكان املسؤول العسكري للقاعدة

من هذا التعـاون الـذي وفـر لـه إمـدادا ماديـا مهـام مكنـه مـن إنشـاء معسـكراته 
 ...ة نشاطه يف مرصاملستقلة يف أفغانستان وإدارة الحركة ومتابع

  كان خالصة الربنـامج االسـرتاتيجي لتنظـيم الجهـاد املرصي هـو االعـتامد عـىل إحـداث
انقالب عسكري يقوم به ضباط أعضاء يف التنظيم كان قد زرعهم يف الجـيش املرصي 

 واستمرت خالياه إىل أن قيض عليها مع حمـالت االعتقـاالت .منذ أيام أنور السادات
وكانـت فكـرتهم العامـة كـام فهمتهـا . . لهـا التنظـيم فـيام بعـدالكثيفة التي تعرض

مشافهة من الدكتور أمين يف أكرث من جلسة خاصـة ؛ هـي إحـداث إنقـالب تدعمـه 
 ...خاليا عصابات كان يجري إعدادها خالل تلك الفرتة

  بعد مقتـل السـادات وبسـبب تـداخل العالقـات بـني أعضـاء تنظـيم الجامعـة
العملية و أعضاء من تنظيم جامعة الجهاد الـذي كـان اإلسالمية الذين نفذوا 

 اعتقل عدد مـن كـوادر تنظـيم الجهـاد العسـكريني مـن . .لهم مشاركة  فيها
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ولكـن تلـك الرضبـة األمنيـة مل .. الـلـهرحمه )  عصام القمري(أبرزهم الشهيد الرائد 
 ..ملدينيف خاليا الجيش وال خاليا العمل الرسي ا. .تأثر عىل سري عملهم الرسي

 والسـيام يف عهـد وزيرهـا .. بعد سياسة التصفية التـي اتبعتهـا وزارة الداخليـة املرصيـة
ضد تنظيم الجامعة اإلسالمية شبه العلني الـذي كـان قـد اعتمـد ، )زيك بدر(املجرم 

قـرر ، إسرتاتجية الدعوة املفتوحة و الثورة الشعبية متـأثرا بأسـلوب الثـورة اإليرانيـة
الرضب يف سـويداء (سالمية الرد عىل اسـتفزازات الدولـة وسياسـة تنظيم الجامعة اإل

عن طريق اغتياالت رؤوس النظام مقابل اغتيـاالت ).. زيك بدر(كام عرب عنها ) القلب
وقرر تنظيم الجهاد الذي تشرتك قيادته مع قيادة الجامعـة .. الدولة لرؤوس الجامعة

 الحدوديـة يف أفغانسـتان يف تلـك والواليـات) باكستان(اإلسالمية بالتواجد يف بيشاور
قرر املساهمة يف املواجهة  نرصة لهـم متجـاوزا الربنـامج . .الفرتة من الجهاد األفغاين

ظنـا مـنهم أن مـن املمكـن أن يسـري ، الرسي يف اإلعداد والتخطيط النقالب عسكري
 ..هذا الربنامج التكتييك إىل جانب ذلك الربنامج اسرتاتيجي

 ارص املدنية من تنظيم الجهاد الرسي إىل اعتقال أحد الضباط مـن أدى اعتقال أحد العن
وجر هذا االعتقال تدريجيا إىل معظم الكوادر العسـكرية ، أعضاء التنظيم العسكري

أو ) 1989(وذـلـك يف أواـخـر . .)يف مرص( وـبـدأ االنهـيـار يف تنـظـيم اـلـداخل .للتنـظـيم
 )..1990(أوائل 

 900( أمنيتني بعد ذلك و أودت إحداهام بنحـوتتابعت الكارثة وتلقي التنظيم رضبتني 
كانوا يشكلون معظم ..) معتقل600(من التنظيم الرسي املدين والتالية بنحو) معتقل

القاـعـدة الـشـبابية للتنـظـيم داـخـل مرص والـتـي ـكـان ـقـد ـتـم إـعـدادها ـعـىل أـعـىل 
 ..املستويات خالل مرحلة الجهاد األفغاين

 دان برفقة الشيخ أسامة بـن الدن ونخبـة غادرت قيادة تنظيم الجهاد إىل السو
عـىل أثـر نجـاح اإلسـالميني بـاإلنقالب الـذي أوصـل الـرتايب . قيادته وكوادره

 وابتـدأ تنظـيم الجهـاد العمـل مـن جديـد يف ظـروف . .والبشري إىل السلطة
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وكان . .مواتية جدا نتيجة وجودهم عىل الحدود الجنوبية الطويلة ملرص مع السودان

وكـذلك . .رتيب مع الحكومة الجديدة يف السودان وأجهزة اسـتخباراتهاذلك بدعم وت

وافـتـتح التنـظـيم معـسـكرا وـعـددا ـمـن القواـعـد ـلـه يف . .فعـلـت الجامـعـة اإلـسـالمية

الخرطوم وبدأ بإعادة ترتيب أوراقة بدعم ومتويل من الشيخ أسامة كام عرف ذلك و 

وإقامـة حكومـة إسـالمية وكان الهدف إسقاط نظام حسني مبارك . .اشتهر فيام بعد

 حكومة تقلب التوازن اإلسرتاتيجي مع كل أنـواع األعـداء يف منطقـة الرشق ،يف مرص

 ..األوسط

 ـامج ـادة الـسـودانية ظـهـر املـجـن . .عـصـفت أعاـصـري السياـسـة بـهـذا الربـن وقلـبـت القـي

 وابتدأت باألخوة الليبيني ثم املرصيني ثم البـاقني مبـن فـيهم الشـيخ ،للجهاديني فيها

 وسـاعدهم يف إعـادة ،مة الذي وقف معهم منذ  انطالقتهم موقفا بطوليا وجريئاأسا

 ..ولكنهم خانوا الوفاء ونكثوا العهود..وبناء االقتصاد.تسليح الجيش

 وأجـربت ..أدت هذه الرضبة إىل تدمري ما كان قد بني من جديد من برنامجهم يف مرص

ثـم ..مج العمـل يف مرصالحكومة السـودانية الشـيخ أسـامة عـىل وقـف متويـل برنـا

 .ضغطت عىل الجميع وانتهت بطردهم

 بالشيخ أسـامة بأفغانسـتان يف ظـل طالبـان .. لحق الدكتور أمين ومن تبقى من كوادره

وآثـر عـدد ..)1998-1996(بعد عدة رحالت من الترشيد يف عدد من البلدان خـالل 

 ..تلفةآخر ممن تبقى من الكوادر والخاليا االنتظار يف دول الشتات املخ

  ـعـاود تنـظـيم الجـهـاد وتنـظـيم القاـعـدة تجرـبـة التـعـاون والبـنـاء يف مـجـاالت التموـيـل

 ولكن الشيخ أسامة كان قد توصل إىل قناعة راسـخة بتوحيـد اإلتجـاه يف .والتدريب

تطلعاتـه (فيام بقي تنظيم الجهاد كغريه من التنظيامت عىل ، مجال مواجهة أمريكا

 )..لفكري الجهاديالقطرية وأسلوب الرسي ومنهجه ا
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  أواخـر ،)الجبهة العاملية لتحريـر املقدسـات(أسامة بإعالن وقع الدكتور أمين عىل بيان 

 ورسعـان مـا بـدأ .فيام نأت الجامعة اإلسالمية بنفسها بعيدا عـن ذلـك) 1997(سنة

تنظيم الجهاد يـدفع مثـن ذلـك التوقيـع يف مواجهـات الحمـالت األمنيـة األمريكيـة 

وبدأت تتساقط كـوادره وعنـارصه املتنـاثرة يف مختلـف دول . .رهابالعاملية عىل اإل

إىل .. مـن تايالنـد..واختطف العديد منهم من دول مختلفة وسـلموا إىل مرص. .العامل

فـيام أعتقـل بعـض أعضـائهم يف . غريهـا.. إىل اإلمارات العربية..إىل أذربيجان..ألبانيا

 . .يف بريطانيادول أخرى مل تسلمهم وأودعوا السجون فيها كام 

 وصربه الدؤوب مع من تبقى من كـوادر مبتابعـة ، استمر الدكتور أمين بعزميته الفريدة

 والـذي جعـل ،املحاولة ومل يستلم لألمر الواقع الذي فرضه النظـام العـاملي الجديـد

 ..خارج التاريخ عمليا.. املحاوالت الجهادية القطرية الرسية الهرمية

 واستقطب من تبقى من كوادره وحاول االسـتئناف. .ا بهافتتح التنظيم معسكرا خاص. .

حيـث عصـفت االعتقـاالت ، ولكن الظروف واملعطيات عامـة والسـيام األمنيـة منهـا

جعلت الشيخ الدكتور أمين الظـواهري يقتنـع باالتجـاه املتـاح . .بالتنظيم يف الخارج

 أمريكا ألسـباب للجهاد والعمل يف أفغانستان مع الشيخ أسامة بن الدن يف حربه مع

وقد تابعـت هـذا التحـول . .واقعية لقناعات سياسية و ميدانية بدأت تتشكل عنده

ورمبـا . .معه بنفيس وتحدثت معه عن مالبساته طويال قبيل أحداث سـبتمرب بقليـل

أعرض ليشء من تفاصيل ذلك يف الكتـاب الـذي سـأفرده لتـاريخ األفغـان العـرب يف 

 ..يس هنا مكان هذه التفاصيل ولالـلـهمرحلة طالبان إن شاء 

 ـسـامة ـبـن الدن وـضـم تنـظـيم الجـهـاد لتنـظـيم القاـعـدة أواـسـط أعـلـن اـلـدكتور أمـيـن بيعـتـه أل

مام أدى النشقاق الحفنة من الرجال الـذين تبقـوا معـه مـن الكـوادر يف ..رسميا) 2001(سنة

الجهد يف بـرامج وفريق أرص عىل متابعة .. فريق وافقه عىل هذا التوجه.. أفغانستان إىل فريقني

 العمل إلقامة حكومة إسالمية يف مرص عىل أنقاض حكومة حسـني مبـارك عـن طريـق الجهـاد 
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َّواعتربوا حله للتنظيم غري مرشوع وأن مهمة األمـري إدارة التنظـيم ..باألسلوب القديم

ثـروت صـالح (وقاد هذا الفريق األخ  أبو السمح .. وليس حله وإلحاقه بتنظيم آخر
هو محامي من الكوادر القدمية يف التنظـيم ومـن قـدماء األفغـان العـرب  و.)شحاتة

 ..أيضا

 ورسعان مـا .مل متهل أحداث سبتمرب كال الجناحني يك مييض بعيدا يف برامجه وطموحاته 
اجتمع كل من تبقى من األفغان العرب يف معركة املصري والدفاع عـن الـنفس وعـن 

واستشهد معظـم مـن تبقـى مـن . .وطهااإلمارة التي كان القدر قد رسم ظروف سق
 وتوفيـتالكوادر يف تلك املعارك وتحرك الدكتور أمين الظواهري بعد أن بذل وسعه 

خالل هجامت القصف .. الـلـهزوجته وابنه الوحيد محمد وطفلته الرضيعة رحمهم 
  ليتابعوايف مخبئهم املتنقل أسامة واستقر مع..لطريان األمرييكالوحيش التي قام بها ا

ثـروت (وسارت كوكبة أخرى مـع األسـتاذ . .مسار الجهاد والتحريض كام هو مشهود
عىل دروب الهجرة والترشيد مرة أخرى لتستقر يف سجون إيران كام أعلنـت ) شحاته

 .ذلك وسائل اإلعالم

 الـدكتور أميـن يف خـارج  الحريك لتنظيم الجهاد الذي تابعـهوكانت هذه خالصة املسار 
 .مرص

 رمبـا ميكـن ،  فمن خالل العرض السـابق. الفكرية لتنظيم الجهاد املرصيأما عن الهوية
ولد أواسط الستينات وانتهى يف أخـدود سـبتمرب . القول بأن التنظيم قد انتهى حركيا

)2001(. 
أن نذكر أن املدرسة الفكرية لتنظيم الجهاد تبقـى األبـرز واألهـم ،  ولكن من األهمية مبكان

والتي تضـم . .الـلـهفقد بدأت مبكتبة سيد قطب رحمه . .خريواألرسخ يف هذا القرن األ
ثم كان لتنظيم الجهـاد يف مرحلـة الجهـاد األفغـاين . .أساسيات الفكر الجهادي املعارص

العمدة يف إعـداد (كتاب . .كان من أهمه، أثناء نشاطه يف بيشاور إنتاج أديب ثر و مهم
الجـامع يف طلـب العلـم ( اآلخـر ابـهوكت.. ادر بن عبـد العزيـزللشيخ عبد الق. .)العدة

 ، )الهـادي إىل سـبيل الرشـاد(والذي أخرج التنظيم نسخة معدلة منه باسـم . )الرشيف
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 وكذلك سلسلة مـن الـنرشات الهامـة التـي أصـدرها تباعـا يف بيشـاور خـالل الفـرتة

واملرئـيـة لـلـدكتور أمـيـن باإلـضـافة لـعـدد ـمـن التـسـجيالت الـصـوتية ). 1992 -1988(

 وال تأيت أهمية الدور الفكري واملنهجي لتنظيم الجهاد املرصي من أهمية .يالظواهر

مكتبته  فقط وإمنـا مـن كونهـا صـارت أساسـا فكريـا ومنهجيـا ألغلبيـة التنظـيامت 

 .والتجمعات ومعظم األفراد يف التيـار الجهـادي منـذ مطلـع التسـعينات وإىل اليـوم

نتـاج الفكـري و اإلعالمـي ملختلـف وصار عليها مدار كافة ما كتب فيام بعد مـن اإل

أو ) السلفية الجهادية(وكذلك ملا عرف باسم .. رشائح التيار الجهادي واألفغان العرب

 كام كـان للكـوادر العسـكرية األوىل .غريها من املدارس الجهادية يف العرص الحديث

لتنـظـيم الجـهـاد املرصي يف ـسـاحة الجـهـاد األفـغـاين ومجموـعـة الـكـوادر العـسـكرية 

ـملـدربني األـفـذاذ اـلـذي عمـلـوا يف ـسـاحة الجـهـاد الـعـريب يف أفغانـسـتان يف ـشـوطه وا

دور ترك بصـامته الهامـة ضـمن مجمـوع . )2001-1996(والثاين)1992-1986(األول

سواء من خالل مـا . الجهود العسكرية وامليدانية لكوادر الجهاد العريب يف أفغانستان

 أو من خالل الجهـود .سكري والحريكتركوه من تراث مكتوب يف مجالت اإلعداد الع

العملية يف تـدريب الجهـاديني مـن الجنسـيات األخـرى والكثـري مـن الكـوادر التـي 

 .تخرجت عىل أيديهم وأيدي أقرانهم

 ):1983-1965: ( التجربة الجهادية يف سوريا .3

  ن  والذي كا.الـلـهيعود تأسيس التجربة الجهادية يف سوريا إىل الشيخ  مروان  حديد رحمه

 تأثر بأفكار سـيد ،وأثناء دراسته للهندسة الزراعية يف مرص. قد ترىب يف اإلخوان املسلمني

 وعاد إىل سـوريا ممتلئـا حامسـا فـيام كـان حـزب البعـث العلـامين .الـلـهقطب رحمه 

) حـامة(فنشـط عـرب املسـاجد يف مدينـة . .القومي االشرتايك قـد اسـتوىل عـىل السـلطة

 والـدعوة لتحـكـيم الرشيعـة واعتـقـل ، والنـهـي عـن املنـكـربالخطابـة واألـمـر بـاملعروف

داهمت قوات الحكومة عليهم أحد املساجد و اشتبك مع عـدد ) 1965(ويف سنة ..مرارا

 وأعتقل الشيخ وآخـرون ، فاستشهد عدد منهم، من تالمذته يف صدام مسلح مع السلطة
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إىل ) ني الحـافظأمـ( ثم اضطر رئـيس الدولـة آنـذاك الـرئيس .وحكم عليهم باإلعدام

اإلفراج عنهم تحت ضـغط العلـامء يف سـوريا وعـىل رأسـهم الشـيخ محمـد الحامـد 

 .الـلـهرحمه 

 وأنـذر ..كان الشيخ مروان قد تنبه إىل أن مواجهة كربى مع النظـام البعثـي ال بـد آتيـة

وملـا مل يسـتطع إقنـاع اإلخـوان املسـلمني . مبكرا مـن مرشوع طـائفي نصـريي قـادم

توجه بنفسـه وتالميـذه لإلعـداد مـن خـالل العمـل املسـلح مـع ،اجهةباإلعداد للمو

ومتكـن مـن إعـداد .منظمة التحرير الفلسطينية مـن خـالل الفصـيل اإلسـالمي فيهـا

  .النخبة الجهادية األوىل لتنظيمه الجهادي

  قام حافظ األسد واملجموعة النصريية العلوية يف الجـيش وحـزب البعـث ) 1970(سنة

وهكذا قفـزت الطائفـة النصـريية مـن . .)الحركة التصحيحية( بـ بانقالب أبيض دعي

غالة الشيعة الباطنية للمواجهـة لتتـوىل السـلطة جهـارا نهـارا وتحكـم املسـلمني يف 

 ..الـلـهمتاما كام كان قد حذر منه الشيخ مروان رحمه ،سوريا

  ادة  وسـعى مـع قيـ، للتحـرك للمواجهـة مـن جديـدالـلـهوعاد الشيخ مروان حديد رحمه

مـن ، شطري تنظيم اإلخوان املسلمني يف سوريا الذين كانوا قد انقسموا خالل تلك املدة

التـابع ، ولكـن كـال الجنـاحني. أجل السعي يف توحيدهم عـىل مرشوع مواجهـة النظـام

عدنان سـعيد (ونائبه ، الـلـهرحمه ) الشيخ عبد الفتاح أبو غدة(للتنظيم الدويل برئاسة 

عىل - رغم إختالفهام الكبري -اتفقا ، )عصام العطار(اآلخر بزعامة وكذلك لجناح ، )الدين

 .  الدعوي السلميرفض مرشوع اإلعداد للمواجهة وآثرا االستمرار يف منهجهام

  بعـدم إمكانيـة إقنـاع اإلخـوان املسـلمني ، الـلــهوملا اقتنع الشيخ مروان حديد رحمـه

 وكـون .)الـلــه املقاتلة لحزب الطليعة(شكل تنظيمه الخاص الذي أسامه ، باملواجهة

 . وميـدان حركتـه الـرئييس،مسقط رأسـه) حامة(له ثالث نويات رئيسيه يف مدينته  

حيث إنتقل إليها مختفيـا ). دمشق( ويف العاصمة .ثاين أهم مدن سوريا) حلب(ويف 

 ..جل اإلعداد للمواجهة مع النصرييةمن أ
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 وعة ممن تأثروا بأفكـاره الثوريـة طرد اإلخوان املسلمون مروان من تنظيمهم مع مجم
 ولكنه تابع تجنيد أنصـار لـه معظمهـم مـن شـباب .وحاولوا كبح جامحه. الجهادية

ألدخلـن علـيهم مـن ، إلن أخرجني اإلخوان من الباب (:اإلخوان وقال قولته الشهرية
 ..وهذا ما حصل فعال، ..)وألجرنهم للجهاد، الشباك

  بعد اشتباك مسلح مع املخابرات يف مخبئـه يف ) 1970(اعتقل الشيخ مروان حديد سنة
ثم .حيث فقد نصف وزنه تحت التعذيب) 1975(ومكث يف السجن إىل سنة .دمشق

وغيـب قـربه ومل ، الـلــه ودفن رحمـه .أعدم بحقنة سامة يف السجن كام روي آنذاك
 .يسمح ألهله أن يعلنوا له جنازة

 عبـد السـتار وتسلم اإلمارة من بعـده  .هآلت قيادة تنظيم الطليعة املقاتلة إىل تالمذت 
 واتخذت الطليعة خطة رسية للمواجهة عرب االغتياالت النوعيـة .الـلـهالزعيم رحمه 

ومل ، )1979-1975( ونفـذوا ذلـك خـالل األعـوام .لرؤوس الدولة من كبـار النصـريية
ت تستطع الدولة أن تتعرف عىل هويتهم إال يف آخر تلك املدة بالتعاون مع املخـابرا

 .األردنية

  1399(يف شـهر شـعبان ) 1979(أعلنت الطليعة الجهاد عىل النظام يف سـوريا صـيف (
وابتـدأت ، )الطليعة املقاتلـة لإلخـوان املسـلمني(وأعلنت عن نفسها باسمها الجديد 

 .حرب عصابات مدن عىل مستوى القطر السوري بكامله

  ابتـداء بـراء تـة مـن ) ظيم الدويلالجناح الرئييس املرتبط بالتن(أعلن اإلخوان املسلمون
يف حـني تبنـى .  وطالب بلجان تحقيق تثبت عدم عالقـتهم باألحـداث.تلك املواجهة

. .ونرش أرقام حساباته البنكيـة لجمـع التربعـات. عصام العطار املواجهة ونسبها إليه
 !!من أملانيا. .للجهاد طبعا

 دين مـن اضطرب نظام حافظ أسد تحت وقع الرضبات العسـكرية للمجاهـ
 ومـن ثـم ، وقرر مواجهة وتصفية كافة فصائل اإلخوان املسـلمني، الطليعة

  بـل وكافـة الرشيحـة .طور املواجهة لتشمل كافة طيف الصحوة اإلسـالمية
 



917 
 

واتخـذت املواجهـة شـكل حـرب بـني أهـل السـنة وهـم جمهـور . .املتدينة يف البلد

كـام ) العلويـة(ى بالطائفـة التـي تـدع) النصـريية(املسلمني يف سوريا وبـني األقليـة 

 . ليلبسوا أمرهم عىل الناس،سامهم الفرنسيون أيام اإلحتالل

 والطمـع يف قطـف الثمـرة حملـة حـافظ ، نتيجة انتصارات املجاهدين من جهة نتيجة

أعلن اإلخـوان املسـلمون دخـولهم الحـرب ضـد النظـام .أسد عليهم من جهة أخرى

 وتبنـوا املواجهـة وراحـوا يعملـون عـىل .بعد عدة أشهر من اندالعها) 1979(أواخر 

 ولعبـت سياسـتهم تلـك الـدور .االستيالء عىل قيادتها واالستحواذ عليها من الطليعة

 ... يف إجهاض الجهاد املسلح ضد النظام يف سوريا- وإن مل يكن الوحيد -الرئييس 

 التـي ونتيجة الرضبات األمنية للحكومـة. نتيجة أسباب داخلية ونتيجة سياسة اإلخوان 

وصـفي معظـم كوادرهـا . تقهقرت الطليعة املقاتلة. .نجحت باستعادة زمام املبادرة

حيث فتحت حكومتـا . واضطر من تبقى منها للخروج إىل دول الجوار... قتال وسجنا

املناوئتني للنظام السوري آنذاك األبـواب للمعارضـني السـوريني مـن ، العراق واألردن

 .كل مكونات الطيف السيايس

 طاع اإلخوان املسلمون بقيادة عدنان سـعيد الـدين االسـتحواذ عـىل قيـادة الثـورة إست

 ،الجهاديـة يف سـوريا وـجـر مـن تبـقـى مـن الطليـعـة وكـذلك تنـظـيم عصـام العـطـار

باإلـضـافة إىل رشيـحـة كـبـرية ـمـن جامـعـات العـلـامء يف ـسـوريا ـعـىل االنـضـواء تـحـت 

 ..)1980(قيادتهم منذ

 لفشل السيايس والعسكري الشامل للثـورة الجهاديـة يف  قاد اإلخوان املسلمون مسرية ا

حيـث قيض عـىل .. الداميـة) 1982(إىل أن تم إجهاضها يف مواجهـات حـامة ، سوريا

قتيـل ) 50.000(وتكبد املسلمون خسائر تجاوزت ، األجهزة العسكرية لكافة الفرقاء

 ..نيف أشهر عمليات إبادة جامعية ارتكبتها حكومة عربية يف القرن العرشي
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 ر وهكذا انتهت التجربة الجهادية السورية التي متثل أهم وأطوال تجربة مواجهة للتيـا

 . يف العامل العريب واإلسالميالجهادي املسلح ضد الحكومات 

 ):1976-1973( اإلسالمية يف الجزائر ة الدولة حرك .4

وقـد كـان ). مصـطفى بـويعيل (ة أسسها وقادها يف الجزائروهي حركة جهاد مسلح

فلـام ، )1954( من املجاهدين الذين شاركوا يف ثورة التحريـر الجزائريـة سـنة الـلـهمه رح

وجد أن العلامنيني والشـيوعيني واالشـرتاكيني قـد غلبـوا ) 1963(أفضت إىل اإلستقالل عام 

 فأسس تلك .عليها وحصدوا مثرة جهاد شعب الجزائر الذي استمر ألكرث من قرن من الزمن

 . يف الجزائرالـلـهثورة والجهاد من أجل تحكيم رشيعة الحركة الستئناف ال

وقد سمعت لـه ). 1973(سنة ) الشاذيل بن جديد( وقد قام بحركته يف عهد الرئيس 

 ويتوعـده بالجهـاد إن مل يحكـم .بيانا مسجال موجهـا لـرئيس الدولـة يـأمره فيهـا وينهـاه

ن مبادئـه الجهاديـة و  كام سمعت له بعض األرشطة يتحدث فيهـا عـ.الرشيعة يف الجزائر

إذ وقع يف كمني لالستخبارات الجزائرية أثناء .. ومل تطل بحركته املدة. ينذر علامء السلطان

 بعض أعوانه وقبض وتويف) 1976( سنة الـلـهموعد له مع بعض تجار السالح وقتل رحمه 

 ..عىل آخرين و حوكموا وسجنوا

 ضد الحكومة بعد  العمل املسلحه إحياء الحركة إثر انطالق وقد حاول بعض تالمذت

ودخلوا طرفا يف محاولة الوحدة ).. 1991(االنقالب العسكري عىل املسار الدميقراطي سنة 

ها واسـتيالء التكفرييـني انشـطارقبـل ). 1993(الجامعة للجامعة اإلسالمية املسـلحة سـنة 

 . الـلـهعليها كام ستأيت اإلشارة لذلك إن شاء 
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 ):2001-1975(ة مرص تجربة الجامعة اإلسالمي .5

الع  خالصة تجربتها بحسب ما حصلته من املعلومات عنها من خـالل اإلطـتو أوجز

  .عىل تراثها األديب

فقد تأسسـت الجامعـة ونشـطت يف عـدد مـن الجامعـات املرصيـة بـدءا مـن عـام 

بغيـة الحـد ، باالنفتاح وإطالق املجال للجامعات اإلسالمية) السادات(إثر سياسة ..)1975(

وقـد نشـأت . . نشاط التيارات السياسـية اليسـارية التـي شـهدت منـوا يف تلـك الفـرتةمن

 وجعلـت مـن .الجامعة اإلسالمية عىل منهج فرج بني الفكر اإلخواين واملنطلقـات السـلفية

وقد نحت الجامعة منحا شعبيا من خالل تبنـي . تطبيق الرشيعة يف مرص هدف مرشوعها

 وتطبيـق بعـض الحسـبة يف ،بـاملعروف والنهـي عـن املنكـرقيادتها للدعوة العلنية واألمر 

 ،وكان منشـؤها أصـال يف الصـعيد. وانترشت خاليا ها عرب املساجد يف مرص. بعض املجالت

. .ولكنها امتدت إىل جامعات الوجه البحـري يف شـامل مرص. .وإليه ينتمي معظم قياداتها

 - ملا عرف عنـه،أمريا عاما لها) عمر عبد الرحمن(وقد اتخذت قياداتها من الشيخ الدكتور 

 حيـث أفتـى بعـدم جـواز ،)عبد النارص( من مواقف العزمية منذ هالك - كربه الـلـهفرج 

 .ن املواقف األخرى يف عهد السادات ثم عدد م،الصالة عليه عنه هالكه

 وبرـنـامج الـصـلح ) كاـمـب ديفـيـد( إلرسائـيـل وإعالـنـه التفاقـيـات وإـثـر زـيـارة الـسـادات

 وصدرت عـن أحـد ،نحت الجامعة اإلسالمية منحا فكريا جهاديا..اليهودوالتطبع مع 

 أحـد أهـم األبحـاث الجهاديـة يف الـعرص ،)السـالم فـرجالشـهيد عبـد (أقطابها وهو

وكانت أهميته نابعة من احتوائه عىل أهـم ) الفريضة الغائبة( وهو رسالة ،الحديث

 واإلسـالمية ومنهـا ة العربيـفتاوى الجهاد املعارص ضـد الحكومـات القامئـة يف الـبالد

 والحكم عليها بالردة واإلفتاء بجهادها وقتـال جنودهـا ورجـال أمنهـا وقيـاس .مرص

أحوالها عىل فتاوى ابن تيمية يف قتال التتار ومـن كـان مـن أعـوانهم مـن املسـلمني 

وكانت هذه الرسالة من أهم بواكري انطالق مدرسة السـلفية . .املكرهني أو الجاهلني

 .ة املعارصةالجهادي
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 الـرئيس  وأعـدمت يف تنفيذ العملية االجراميةثم ما لبثت الجامعة اإلسالمية أن وفقت  

 أثناء االسـتعراض العسـكري السـنوي سـنة ،يف حادث املنصة الشهري) أنور السادات(

ت عىل قومه يف زينته فخسف التكفرييـون بـه ومبنصـته عندما خرج السادا،)1981(

وكان ذلك ضمن برنامج انقاليب ضد . خالد اإلسالمبويلالعملية وقد قاد .. قتيالوأردوه

 .الحكومة يف مرص

 دخلـت . . وإثر تويل حسن مبـارك زمـام السـلطة خلفـا لسـلفه الهالـك أنـور السـادات

الجامعة اإلسالمية يف حرب استنزاف مع الحكومـة املرصيـة التـي وضـعت مخططـا 

دعاتها فتتحت ذلك باغتيال أحد أبرز وا. .لتصفيتها باعتقال كوادرها واغتيال رؤوسها

  وزيـر الداخليـة وتابعت سياسـتها هـذه والسـيام يف عهـد.)عالء محيي الدين (وهو

وهكذا قررت قيادة الجامعة اإلسالمية دخول حرب اسـتنزاف وتصـفيات ). زيك بدر(

 .واغتيال مع الحكومة التي بدأت حمالت االعتقال يف صفوفها

 مية يف مرص يف الجـهـاد األفـغـاين ـضـد اـلـروس ـسـاحة وـجـدت قـيـادة الجامـعـة اإلـسـال

فكان لها حضورا بـارزا . . وفرصة ساحة لتدريب كوادرها واالمتداد و التنظيم،ممتازة

.  ويف  املعسـكرات والجبهـات العربيـة يف أفغانسـتان،يف مدينة بيشـاور يف باكسـتان

)  الـرحمن عمـر عبـد(وكان من أبرز الحارضين مـن قياداتهـا يف أفغانسـتان الشـيخ 

. . مصـطفى حمـزةو) محمـد اإلسـالمبويل(و، )فـؤاد قاسـم ( طلعتو) رفاعي طه(و

وقد قـدمت الجامعـة اإلسـالمية مبرص كوكبـة مـن خـرية أبنائهـا وكوادرهـا . وغريهم

 .شهداء يف معركة اإلسالم من خالل الجهاد العريب يف أفغانستان

 ان بإيعاز من أمريكـا بعيـد سـقوط إثر العواصف األمنية التي هبت عىل أفغانستان وباكست

شاركت املخابرات املرصية بشكل كبري يف الحملـة األمنيـة عـىل . النظام الشيوعي يف كابل

وخرج معظم قيادات وقواعد الجامعة .  األفغان العرب بالتعاون مع املخابرات الباكستانية

إلنقاذ برئاسة عمر اإلسالمية املرصية إىل السودان بناء عىل دعوة وتسهيالت  من حكومة ا

 البشري وجامعة الـدكتور حسـن الـرتايب التـي فتحـت املجـال وسـعت السـتيعاب العـرب 
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 . املسـلحتنيسـامة بـن الدن  والجامعتـني املرصيتـني أوكان عىل رأسهم . يف السودان

 حيث وعـدتهم بفـتح املجـال لهـم للعمـل مـن .والجامعة اإلسالمية، جامعة الجهاد

، وفعال بدأت الجامعة العمل امليداين مـن هنـاك. . مع مرصخالل حدودها الشاملية

ثم حصل لها ما حصل لجامعة الجهاد واآلخرين وطلب منهم الرحيل تحـت تهديـد 

تغيـري سياسـتهم والركـوع ) األزوال األشـاوس(السالح من قبل األمن السوداين ملا قرر

إلسالمية يف عدد مـن وتفرق قيادات الجامعة ا. .للسياسة األمريكية وتابعتها املرصية

، وتحـت املطـاردات وحمـالت إلغـاء املـالذات اآلمنـة..البلدان وتوجه أكرثهم لليمن

وميـم بعضـهم شـطر املـالذات اآلمنـة تحـت سـتائر ، توجه البارزون منهم إىل إيـران

و . .)رفـاعي طـه (فكـان مـن أبـرز مـن توجـه إىل إيـران. .اللجوء السيايس يف أوربـا

يف حني كان من أبرز من توجه . . اإلسالمبويل  وآخرينمحمد شوقيو،مصطفى حمزة

وأسـامة رشـدي .  الذي اسـتقر يف الـدامنرك- طلعت فؤاد قاسم-أبو طالل ، إىل أوربا

 ).. 1995(وذلك أواخر . .عضو مجلس شورى الجامعة

  وكانت الجامعـة اإلسـالمية مبرص عـىل عالقـة طيبـة مـع التيـار الخمينـي يف الحكومـة

 عن موقفها الخاص املختلف عن موقف كافة طيف التيـار الجهـادي اإليرانية بحكم

وإطرائهـا يف بعـض ) اإلسـالمية( فأثنت عىل تجربتهـا الثوريـة .من الحكومة اإليرانية

 الـلــهكام دأب بعض مسؤولوها ومنهم الدكتور عمـر عبـد الـرحمن فـرج ، أدبياتها

فـوفر لهـم .. نا وهناكعىل حضور بعض املؤمترات التي تنظمها حكومة إيران ه،عنه

 .هذا جرسا ملالذ آمن هناك يف فرتة العواصف العاتية تلك

 وكثري ، ورغم أن معظم إن مل يكن كافة البارزين من قيادات ورموز التيار الجهادي وكوادره

عـرب مـا اصـطلحت عليـه .ة إىل أفغانستانيمن قواعده البرشية بدأت هجرة شبه جامع

إال أن القيادات البارزة ، )2001-1996(خالل الفرتة ) لعربالشوط الثاين لألفغان ا(باسم 

 والتميـز مبوقـف واضـح  .للجامعة اإلسالمية التي استوطنت إيـران آثـرت البقـاء هنـاك
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يختلف عن اإلتجاه العام للتيار الجهادي من أفغانستان و كان من أبرز مالمح ذلـك 

 :املوقف

عمهم ضد تحالف الشامل املكون مـن وعدم االنخراط يف د. .عدم تأييد طالبان رصاحة .1

 .بل والحذر من االستدراج نحو أفغانستان.  قدماء زعامء الجهاد األفغاين

نأت الجامعة اإلسالمية بنفسها بكل وضوح عرب وسائل إعالمها والسيام موقعها الناشط  .2

عىل اإلنرتنت عن توجهات بن الدن يف حربه املرشعة مع األمريكـان عـىل عكـس مـا 

وملـا نوهـت القاعـدة بتعـاون . اد بقيادة الدكتور أمين الظواهريعة الجهفعلته جام

 .ح مفندة ذلك االدعاءينفت الجامعة ذلك يف بيان رص، الجامعة معها

مبـادرة (وأعلنت ، تبنت الجامعة مبدأ وقف الدعوة للمواجهة املسلحة مع الحكومات .3

ا املوضـوع وهـذ..) املرصيـة مـن طـرف واحـدلوقف العنف يف مرص ضـد الحكومـة

يستأهل الوقوف معه ألنه نحى بالجامعة يف اتجاه آخر خرج بهـا عـن مسـار التيـار 

 . وترك عليه آثارا تتعدى خصوصيات الجامعة،الجهادي كله

الجامعة اإلسالمية مبرص و مبادرتها لوقـف العنـف مـن طـرف واحـد مـع الحكومـة 

 :املرصية

 لجـهـادي بـفـوارق فكرـيـة هاـمـة متـيـزت الجامـعـة اإلـسـالمية مبرص ـعـن عـمـوم التـيـار ا

 :وكان من أهم تلك الفوارق.انعكست فيام بعد عىل مسارها

  مـن ) التيـار الجهـادي(وفكـر ) الصحوة عامة(تبنيها فكرا ميكن اعتباره وسطا بني فكر

فقـد أعلنـوا عـن قنـاعتهم بـردة الحـاكم األعـىل يف بلـدان .  حيث مسائل الحاكمية

ومنها مرص واقـترصوا يف حكـم الـردة عـىل ، الـلـه املسلمني التي تحكم بغري ما أنزل

 وبالتايل مل يستبيحوا القتال ضد أعوانه رشعا إال دفاعـا .شخصه ومل يجاوزه إىل نظامه

 ..عن النفس
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 واتخـذوا مـن شـخص ، تبنى الجامعة مبدأ الشورى امللزمة وطريقـة القيـادة الجامعيـة

 .جامعةالدكتور عمر عبد الرحمن أمريا اعتباريا ورمزا لل

  مام فتح بابا للجـدل الطويـل ) اإلمارة الرشعية( كام تجاوزوا إشكالية رشعية يف رشوط

العريض بينهم وبني جامعة الجهاد يف مرص ورشائح أخرى من التيـار الجهـادي منـذ 

كـام كـان  ،)صـحة واليـة األسـري(وهي تبنيهم ملبدأ . مطلع التسعينات يف أفغانستان

 كام اعتربوا قـاداتهم التـاريخيني األرسى يف من يف أمريكاالرح الدكتور عمر عبد حال

 و .سجون مرص قيادات فاعلة تشـارك يف القـرار الـذي تبنـى مبـدأ الشـورى امللزمـة

لذكر دور هـذه ، لست هنا بصدد املناقشة الرشعية للمبدأ وإمنا التاريخ بدد تسجيل

 .. أواسط التسعيناتاملرتكزات الفكرية واملنهجية يف مسار الجامعة فيام بعد منذ

مـن الناحيـة ( أكاد ال أجد فوارق منهجيـة رئيسـية أخـرى تني اإلشكاليباستثناء هذه

مـن حيـث . رص عـن بـاقي مـدارس التيـار الجهـاديملنهج الجامعة اإلسـالمية مب) النظرية

 .يف العمـل اإلسـالمي) ملنهج الدميقراطيـة(فكرهم السلفي الجهادي ورفضهم بل تكفريهم 

إىل آخـر مكونـات الفكـر . .مارسـها مـن اإلسـالميني  بالتأويـل أو سـوى ذلـكمع عذر من 

 ..هادي املعارصجال

ولكن هذه اإلشكاليات املنهجية أوقعت الجامعة التي كانت قد دخلت الرصاع فعليا 

 ملا وجد أعضاء جهازها العسكري أنفسهم أمام ،مع الحكومة املرصية يف  إشكاليات عملية

عركة استنزاف هجومية دفاعية يف ساحة الصـدام مـع النظـام املرصي  املتطلبات الفقهية مل

 وجدوا قياداتهم  تتكـون .ومن جهة مهمة أخرى، هذا من جهة.. ورجال أمنه واستخباراته

 :عمليا من ثالث أجنحة رئيسية هي

 .)بالقيادات التاريخية(القيادات األسرية  يف مرص والتي اصطلحوا عىل تسميتها  .1

 . ياسية املطاردة يف الخارج يف املهاجر و املالذات اآلمنةالقيادات الس .2
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قيادات الجهاز العسكري للجامعة سواء داخل أو خـارج مرص والتـي تخـوض مواجهـة  .3

ورسعان ما أثرت هذه التناقضـات املنهجيـة  ،باركمعسكرية دامية مع نظام حسني 

التسعينات وإىل مـا ذات األبعاد العملية برسعة مسار الجامعة يف النصف الثاين من 

 أبـو لة أن الجناح العسكري بقيـادة فقد زاد الطني ب. بعد أحداث سبتمرب كام سرنى

 قد خطط لعملية كادت تـودي بـالرئيس حسـن مبـارك يف - مصطفى حمزة -حازم 

حيث فشلت العمليـة وقـبض عـىل بعـض . .اغتياال أثناء مؤمتر أفريقية) أديس أبابا(

 وشكلت هذه العمليـة إحراجـا .افاتهم قبل أن يعدمواأعضاء املجموعة وسجلوا اعرت

هائال للحكومـة السـودانية التـي دبـرت الخطـط ودعمـت العمليـة لوجيسـتيا مـن 

اعتقـال الـدكتور   كام زادة الطني بلـة. اإلسالمية وكذلك أمام قيادة الجامعة.أراضيها

رارا خاطئـا يف حيث كان قد أتخذ ق، عمر عبد الرحمن يف الواليات املتحدة األمريكية

التوجه لإلقامة يف أمريكا بهدف الـدعوة والنشـاط وتـوفري اإلعـالم و الـدعم املـادي 

 ثم لفقت له هناك تهم باطلة إثر الهجـوم األول عـىل بـرج مبنـى التجـارة .للجامعة

ومل تفـلـح كـل مـحـاوالت ! العـاملي يف نيوـيـورك وحكـم علـيـه بالسـجن ـمـائتي سـنة 

اإلـعـالن ـشـبه الرـسـمي ـمـن قـبـل قـيـادات الجامـعـة وـمـع .. التخفـيـف واـلـدفاع عـنـه

 الـذي اسـتقر )أبو طـالل طلعـت فـؤاد قاسـم (ية عىل أن أمريهم العميل هواإلسالم

وتبنى مبدأ املواجهة إىل جانب آخرين من جناح الصقور ) الدامنرك(الجئا سياسيا يف 

 يف الجامعة من الداعمني للجهاز العسكري بقيادة مصـطفي حمـزة مـن السياسـيني

وكذلك بعـض الـذين ) محمد اإلسالمبويل(و) رفاعي طه(من هذا التيار وعىل رأسهم 

 ولعبـوا دورا .)1995-1994 (توجهوا لحمل راية العمل امليداين يف الجهاد يف البوسنة

 . للجامعة اإلسالمية مبرص يعترب من إنجازات التيار الجهادي املعارصخطريا

ع جنـاح منـاقض لـه بـدأ يـدعو دخل هذا الجناح املتمسك باملواجهـة مـ

و متثـل يف قيـادات السـجون ، للمهادنة ووضع املواجهة مع الحكومة املرصيـة

ـرية  ـة(األـس ـاد) التاريخـي ـض قـي ـرزهموبـع ـن أـب ـان ـم ـا ـك ـامة  (اتهم يف أورـب  أـس
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حيث ظهر ذلك التناقض للعلن عندما رفض هذا الجناح  االعرتاف برشعية حادثـة ).رشدي

 إحدى خاليا الجامعة اإلسالمية الناشـطة يف مرص مجموعـة مـن عندما هاجمت). األقرص(

القيـادات (حيـث سـارعت . .السياح األجانب وقتلـت وجرحـت مـنهم عرشات األشـخاص

إىل إدانـة هـذا العمـل ) أسـامة رشـدي( وبعض قيادات أوربا وأبـرزهم )التاريخية األسرية

عـىل العمـل ومـن يقـف  إىل الهجوم الصارخ )أسامة رشدي(بل ذهب ، وفاعليه وتخطئته

ودخـل يف مواجهـة أدبيـة حتـى مـع ! معه من القيادات السياسـية والعسـكرية للجامعـة

 .)رفاعي طه(ر منهم من أساتذته من أمثال الكبا

 فاجأت القيـادات التاريخيـة يف السـجون املرصيـة العـامل أجمـع وفيام يجله التاريخ

 ودعـت الحكومـة ،يف مرص) مببادرة وقف العنف من طـرف واحـد(مبرشوعها الذي عرف 

لحض مرا حـل تلـك وميكنني أن أ .املرصية إىل أن تبادلها املبادرة بإجراءات تنهي املواجهة

 : هياملبادرة  يف نقاط رئيسية

ـة اإلـسـالمية املـسـجونني يفـطـرح بـعـض  .1 ـادات الجامـع ـال  قـي ـذ أـحـداث اغتـي مرص مـن

 مـذكرة مبـادرة ) األسـتاذ منـترص الزيـات( عـن طريـق محـاميهم الشـهري،السادات

 الحكومـة  داعني.مرص ومبادرة من جانب واحديعلنون فيها وقف العمل املسلح يف 

وسـارع إىل تأييـدهم الجنـاح امليـال لهـذا اإلتجـاه مـن ..إىل التجاوب االيجـايب معهـا

 )..أسامة رشدي (الجامعة يف أوربا وعىل رأسهمقيادات 

ـسـالمية مبرص يف الـخـارج والـسـيام أربـكـت القـيـادات السياـسـية والعـسـكرية للجامـعـة اإل .2

وحصل لغط وإبهـام . الشخصيات الرئيسية التي تتواجد يف إيران وبعضها يف أفغانستان

ـارشة للعـمـل  ـة العـسـكرية املـطـاردة داـخـل مرص واملـب ـادة امليدانـي ـحـول موـقـف القـي

 ولكـن .وكذلك حول موقف الدكتور عمر عبد الـرحمن يف سـجنه يف أمريكـا، العسكري

جامعة يف مختلف األطراف والسيام املعارضة للمبادرة يف الخارج اعتربوا وحدة قيادات ال

. الجامعة وعدم متزق موقفها فوق كافة االعتبارات األخرى مبا فيهـا املنهجيـة واملبدئيـة

 رمـوز الجامعـة كـان مـن أبـرزهم ولكن بدت مالمح الرفض للمبـادرة لـدى عـدد مـن 
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إال أن الجميع أبدوا وحـدة الصـف ..فى حمزةمحمد اإلسالمبويل ومصطو، رفاعي طه

 ولكـن .والتزام رأي األغلبية كقرار موحد بعد إجراء املشاورات عـىل كافـة األصـعدة

 قناعته بهذا األمر كـام البعض أعلن تجميد عضويته يف مجلس شورى الجامعة لعدم

 . محمد شوقي اإلسالمبويلفعل

. ة األمنيـةالتصميم عىل متابعة املواجهكافأت الحكومة املرصية تلك املبادرة بالرفض و .3

  من كرواتيا وهـو يف طريقـه)د قاسمطلعت فؤا( أبو طالل فاختطف القيادي البارز

 واغتيل بعض املطاردين املختفـني داخـل .لزيارة قيادات الجامعة العاملة يف البوسنة

ة وأعلنـت أجهـزة األمـن واإلعـالم املرصيـ.. القاهرة يف شقتهم يف مالبسـات غامضـة

ووزارة الداخلية متابعة مطاردة الجامعة وعـدم تجاوبهـا مـع املبـادرة وبقـي  هـذا 

 .حيث تجاوبت جزئيا معها كام سيأيت) 2003(موقفها املعلن إىل أواخر سنة 

تبلور القرار الجامعي للجامعة اإلسالمية عىل مستوى قيـادات الـداخل والخـارج عـىل  .4

 أبـو  إمارتهـا إىلادات الجامعة التي انتقلتو مل يزد عنت الحكومة قي. تبني املبادرة

وطـورت القيـادات ! إال إرصارا عـىل املبـادرة ، بحسب ما بدا) مصطفى حمزة(حازم 

ومـن ذهـب مـذهبها مـن قيـادات الخـارج املؤيـدة للمبـادرة ) السـجينة(التاريخية

موقفها إىل مستوى منهجي خطري حيـث بـدؤوا بإصـدار بحـوث رشعيـة  ودراسـات  

وبـدؤوا ينتقـدون ويخطئـون املبـادئ )! نبذ  العنـف(ر وتنظر ملا أسموه فكرية تأط

، التي قامت عليها أسس املواجهة الجهادية مع الحكومات القامئة عـىل أسـس الـردة

 تلـك ،والتي كانوا قد ملؤوا ساحة العمل اإلسـالمي بأدبيـات جهاديـة قيمـة إلثباتهـا

الفريضـة (الجهـادي مثـل رسـالة األدبيات التي شغلت حيزا أساسيا من فكـر التيـار 

حتميـة (و) اإلعتصام(و) ميثاق العمل اإلسالمي(ودستور الجامعة ومنهاجها ) الغائبة

 .وغريها) املرابطون(ومئات املقاالت التي مألت نرشاتهم الشهرية مثل ).. املواجهة

، )املراجعـات الفكريـة( فصدرت عن الجامعة اإلسالمية  كتب تحت شعار 

 اجعات الفكرية واملنهجيـة لتـدخل يف حيـز االنهيـار العقـدي يف تدرجت يف الرت

 



927 
 

أساسيات األصول السياسية الرشعيـة للفكـر الجهـادي بـل واإلسـالمي الـذي قامـت عليـه 

إىل أمانهم يف ديارنا ، فبدؤوا بالحديث عن حصانة دماء وأموال الكفار يف ديارهم. الصحوة

ويف معرـكـة التنمـيـة ) إرسائـيـل(عرـكـة ـمـع وـصـوال إىل اـلـدعوة للتـعـاون ـمـع الحـكـام يف امل

ثـم بـدأ الغـزل والحـديث ـعـن  العـودة إىل ميـدان الـدعوة السـلمية ورمـبـا .. اإلقتصـادية

 السـادات الـذي إىل أن وصـل الحـد إىل الـترصيح باعتبـار. .املشاركة السياسـية املرشوعـة

!!). شهيد الفتنة (  بل أسامه أحدهم، الجامعة اإلسالمية واعتباره شهيدا قتل ظلاماغتالته 

وقد اطلعت عىل بعض ما كتب يف تلك الكتـب مـن خـالل املقتطفـات التـي روجـت لهـا 

عـن طريـق تلـك املنـابر ..الزيـات نفسـه) منـترص(وذكر بعضـها املحـامي ، وسائل اإلعالم

 ..اإلعالمية الحكومية

ها وبرصف النظر عن التعليق عىل األسباب واملسـببات واألعـذار التـي ميكـن التامسـ

أو لتلـك القيـادة املطـاردة )..فاقـدة الرشعيـة واألهليـة أصـال يف سـجونها(للقيادة األسرية 

املحارصة يف دائرة العجز عمليا برصف النظر اآلن عن كل ذلك ميكن القـول بـأن الجامعـة 

اإلسالمية مبرص قد تحولت نهائيا عـن هويتهـا الفكريـة ومنهجهـا كجامعـة مـن جامعـات 

 ..التيار الجهادي

فضت جامعة الجهاد املرصية كام أسلفت سابقا وكافة طيف التيار الجهادي املبـادرة ر .5

رصاحة وعربوا عن ذلك ضمن ما أتـيح مـن وسـائل اإلعـالم املحـدودة إبـان مرحلـة 

والتي متيزت باالنعزال عـن العـامل عمليـا بسـبب الحصـار عـىل ، اإلقامة عند طالبان

 .تخلفةسياسة طالبان اإلعالمية املطالبان وبسبب 

ولكـن ، أحرجت قيادات الجامعة اإلسالمية يف الخارج من تتابع االنهيارات الناشئة عن املبادرة .6

ما كان بوسع أحدهم إال أن يعرب عن عدم موافقته الشخصية وعن التزامـه بوحـدة الصـف 

الـذي يقـرر ..التي تشكل الثقل األسايس يف مجلس الشـورى! والتزام رأي قياداتهم التاريخية 

 ألغلبية يف جامعة ال أمري لها عمليا ويتناثر عنارصها يف أنحاء األرض ويسـيطر عـىل قرارهـا با
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 !.األرسى يف مرص والسجناء نصف األحرار يف مالذات اللجوء السيايس يف أوربا

ورحل من تبقى ونجى من أفغانستان مـن كـوادر الجامعـة ! وحصلت أحداث سبتمرب .7

ف الجامعة املعلـن بعيـدا عـن طالبـان وعـن بـن  ورمبا أن موق.إىل حيث تيرس لهم

الدن جعلها من أقل املترضرين بالعواصف العاتيـة التـي دمـرت القاعـدة واألفغـان 

  .العرب ومعظم الكتلة املتبقية من التيار الجهادي كام أسلفنا

جاوبهـا الجـزيئ مـع املبـادرة فاجأت الحكومة املرصية العامل بت) 2003(ثم ويف أواسط  .8

ـد ـا) ني ســن6(بـع ـن إطالقـه ـتقيل الجامعــة . ـم ـن مـع ـات ـم ـإطالق دفـع ـدأت ـب وـب

أحـد قياداتهـا التاريخيـة ثـم ) كرم زهدي(فأخرجت عن عدة مئات بينهم .اإلسالمية

 وزاد من خرج من السجن مبادرتهم مبزيد من الكتـب .أفرجت عن قياديني  آخرين

عت مـن بعـض وسـم.. والتأصيالت املنهجية لنقض الغزل السابق من بعد قوة أنكاثا

مل ، )نهـر الـذكريات(بعنوان ، وسائل اإلعالم عن كتاب يقيمون فيه تجاربهم السابقة

 .لتي يتلبسون بهايتسنى يل أن أراه ولكني اطلعت يف الصحافة عىل بعض املصائب ا

وا جـزءا وصـار، فقد انضمت هذه الفئة إىل برنامج رامسفيلد يف حرب األفكار عمليـا

و صارت مبادرة الجامعة اإلسـالمية محـل ثنـاء .!اإلرهاب   ملكافحةمن حملة أمريكا

ومحـل سـائل اإلعـالم العربيـة من برامج مكافحة اإلرهاب الفكرية التي تعـج بهـا و

 .استشهاد ومرضب مثل

ويجري الحديث من وقت آلخـر عـن متهيـد قياداتهـا لطـرح فكـرة اسـتئناف مسـار 

عـىل تـراخيص ة قد تحصـل يسياسالدعوة العلنية سواء كمؤسسات اجتامعية أو كأحزاب 

  .حكومية يف املستقبل وهو ما تسنى لها يف اطار رياح الثورات العربية

 التقـى الـرئيس املرصي بـالرئيس اإليـراين عـىل هـامش أحـد 2004مطلع عـام  . 9

واعترب املراقبون ذلك مفتـاح مرحلـة جديـدة بـني ..املؤمترات الدولية يف أوربا

  عىل تطبيع العالقات التـي تـدهورت منـذ ورصح الرئيسان بعزمهام..البلدين
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ثم ما كان من استقبال إيران ..أيام الثورة الخمينية حيث كان الشاه قد لجأ إىل مرص

لقيادات الجامعة اإلسالمية وإطالقها السم خالد اإلسالمبويل عىل أحد أكـرب الشـوارع 

اإليرانية لطلـب  وبعد عودة خامتي إىل بلده استجابت الحكومة .الرئيسية يف طهران

ثم تناقلت وسائل اإلعـالم ..مرص املتكرر بإلغاء تسمية ذلك الشارع باسم اإلسالمبويل

خرب اعتزام إيران تسليم املعتقلني لديها من املرصيـني مـن األفغـان العـرب وأعضـاء 

ومن ثم ذكر أن بعض املعارضني املرصيني املقيمـني يف ..القاعدة إىل الحكومة املرصية

وال أدري صـحة الخـرب ..وأن آخرين قد فروا ألفغانسـتان، لموا ملرص فعلياإيران قد س

وال إن كان هذا قد طال من تبقى من قيادات الجامعـة هنـاك ومل أسـتطع التحقـق 

 .من ذلك

إىل تـاريخ كتـاب هـذه ، أحوال تلك التجربة الغنية  للجامعـة اإلسـالميةكان هذا خالصة و

 .السطور

 :نصافأما لال

 قد آلت إىل الزوال مع نهايات القرن ، إلسالمية مبرصالتي قرأت عنهاامعة افأقول أن الج

مثلها مثل معظم تجمعات وتنظيامت التيار الجهادي التي تنتمي لحقبـة  ،العرشين

ـثـم تالـشـت أو انحـلـت أو دـمـرت أو ،  الـتـي عمـلـت يف تـلـك الـفـرتة.)1960-2001(

تمرب عـىل مـا كـان قـد ثم قضت تداعيات أحـداث سـب.تفككت من الناحية العملية

فالجامعة اإلسـالمية مبرص التـي ولـدت أواسـط السـبعينات قـد انحلـت ، تبقى منها

بـل لقـد . .عمليا وانتهت مع انرصام القرن العرشيـن وبدايـة عـامل مـا بعـد سـبتمرب

.. سبقت باقي التجمعات باالنحالل مع إطالقها للمبادرة واإلمعان فيها بذلك الشكل

 فأما من الناحية الفكرية فالناطقون اليوم باسمها يعلنـون .ليةهذا من الناحية العم

 كتبهم وإمنا معاكس ومحارب للفكر الذي سطروه يف، فكرا ال أقول أنه مختلف فقط

 . بل وأثر التيار الجهادي كله،التي أثرت تجربتهم يف مرص
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ون عـن ويعتـذر، أنهم يدينون اليوم مسارهم، ولألمانة والتاريخ يجب القول رصاحة

 .. ويخطون ألنفسهم بذلك مسارا ومنهجا جديدا، أمجادهم  ويعتربونها خطأ

معظـم قياداتـه قـد ف، فـالتنظيم قـد تـالىش و تشـظى.. وأما من الناحية التنظيميـة

 .وأما قواعدهم البرشية فقد انحلت وانتهت..نقطعت أخبارهمأو  أرسوا وا،قتلوا

قيـادات التاريخيـة التـي تخـرج مـن اليشء الوحيد املتبقي هـو بعـض الكـوادر و ال

 حيـث .َّالسجون الصغرية إىل السجن الكبري املسيج بحدود مرص التي رسمتها سيكس بيكو

.. االسـمبال يربطها بالجامعة اإلسالمية التـي نعرفهـا إال ،  فكرا و مشاريع جديدةحونيطر

 . .هذا إن حافظوا عليه وما أظنهم بفاعلني

 وـكـذلك ،م الدعوـيـة و التنظيمـيـة والعـسـكرية يف مرص تـجـربتهأـمـا النقـطـة الثانـيـة،

فكذلك كانت من أروع وأطول وأغنى تجارب التيـار الجهـادي ، تراثهم وإنتاجهم اإلعالمي

وكذلك دورهم و مساهامتهم القيمة النوعيـة . املعارصة سواء يف داخل مرص أو يف خارجها

 ..ن املسلمنيويف البوسنة يف دفع الصائل ع، يف أفغانستان ضد الشيوعية

 : املحاوالت الجهادية يف تونس إعتبارا من النصف الثاين من الثامنينات .6

،  أواسـط السـبعيناتيعود ميالد الصـحوة اإلسـالمية بشـكلها املعـارص يف تـونس إىل

وعدد من اإلسالميني اآلخرين من رفاقه حركـة عرفـت باسـم ) راشد الغنويش (حيث أسس

أت كغريها من ظواهر الصـحوة اإلسـالمية يف تلـك الفـرتة وبد) اإلتجاه اإلسالمي يف تونس(

 باإلضافة ملسـحة تونسـية خاصـة بحكـم ،عىل أسس قريبة جدا من فكر األخوان املسلمني

 ..جذور الصحوة اإلسالمية يف تونس

 وقد اشتمل اإلتجاه اإلسالمي يف تونس عىل محـاور فكريـة متعـددة كـان 

ـيايس و بعـضـ ـوي و بعـضـها ـس ـبعـضـها دـع ـه، ويها ترـب ـادي مثـل  وبعـضـها  جـه

 دخلت حركة اإلتجـاه اإلسـالمي معرتكـات سياسـية كثـرية . .)صالح كرر(الدكتور
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دها وأوقفـت صـحفها وخطـر ئـ وسـجن قا،)الحبيـب بورقيبـة(مع نظام رئيسـها السـابق 

وأخـذت يف آخـر أيامهـا باتجـاه الخيـار الـدميقراطي والرصاع مـع . .نشاطها أكرث مـن مـرة

يف حني كان لجهازها الرسي العسكري الخاص املتكون مـن عـدد . .تخاباتالسلطة عرب اإلن

من الضباط يف مختلـف صـنوف األسـلحة يف الجـيش التـونيس برنامجـا لإلعـداد النقـالب 

و ميثـل هـذا الربنـامج  ..عسكري يحمل اإلسالميني وإىل السلطة بحسب ما كانوا يتصـورون

وهذه  (.لإلطاحة بنظام الحكم القائم هناكالتجربة األهم ملحاولة جهادية جادة يف تونس 

التجربة وإن كان ال ميكن اعتبارها إحدى تجارب التيار الجهـادي بسـبب الهويـة الفكريـة 

بـار أن إال أين سأعرض لنبذة عن تلك املحاولة يف هـذه الفقـرة عـىل إعت. .لجامعة الغنويش

 فكـر التيـار الجهـادي مـن الضباط كانوا يحملون فكرا جهاديا أقرب إىلالقامئني عليها من 

ني يل بعـد تعـريف وهـذا مـا تبـ..قربه إىل فكر الحركة العام ذي الطـابع السـيايس املخـتلط

 .)أدبياتهم

  إىل جانب اإلتجاه اإلسالمي كان هناك بعض الخاليا الصغرية مل تجاوز اآلحـاد يف حـدود

ن وقـد قـاموا بعـدد مـ. .علمي من الشـباب الـذي حمـل الفكـر الجهـادي السـلفي

 بعضـهم واعتقـال اغتيـال مـام أدى إىل ،العمليات البدائية البسيطة الغضة التجربـة

 رحمه -) عيل األزرق ( وكان من بينهم ، خارج تونساآلخرين وفرار بعض اآلحاد إىل

 وقـد فرإثـر ، الذي أفتاهم بالجهاد ومرشوعية استهداف الدولـة وهيـا كلهـا– الـلـه

سط الثامنينات  التي أعادت تسليمه إىل تونس أوا-فشل تلك املحاولة إىل السعودية 

 . حيث أعدم وقد جاوز السبعني من عمره

حـزب (د باسـم أما عن محاولة اإلنقالب لجامعة اإلتجـاه اإلسـالمي أو مـا عـرف فـيام بعـ

 :فخالصتها كام ييل،  راشد الغنويشبزعامة) النهضة

 تجـاه اإلسـالمي والطبقـة برصف النظر عن الخلط والخبط املنهجي الذي طبع حركة اإل

 إال أن بـداياتها انطبعـت بـالفكر الثـوري االنقـاليب .األوىل من قياداتهـا منـذ نشـأتها

راشـد ( للرتكيبـة الفكريـة والنفسـية لوهـي صـورة، والجرأة وسعة األفـق السـيايس

 ..)الغنويش
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 عنـي بتأسـيس الكـوادر والهياكـل التنظيميـة ، كان للحركـة تصـورا مؤسسـاتيا طموحـا

 ولذلك كـان للحركـة .يم يطمح إىل إسقاط نظام حكم ووراثته عىل كافة الصعدلتنظ

الـخ وكـان . .برنامجها يف شتى املجاالت السياسية والرتبوية و اإلقتصـادية واإلعالميـة

 . الجهاز العسكري للحركة،من بني تلك األجهزة التي أنشأتها

 ملتطـوعني يف الجـيش قام مخطط الجهاز العسكري أساسا عىل زرع عدد مـن الضـباط ا

وـعـىل تجنـيـد ـمـن . .الـتـونيس يف أقـسـام األـسـلحة الثالـثـة الربـيـة والجوـيـة والبحرـيـة

وبرصف النظر عن التفاصيل . .استطاعوا من الضباط ذوي امليول اإلسالمية يف الجيش

الفرعية فقد كـان التنظـيم محكـام وشـديد التخفـي يف جـيش علـامين يحظـر عـىل 

، يراـقـب حـتـى همـسـات املـصـلني و تـسـبيحات اـملـؤمننيعـنـارصه االلـتـزام باـلـدين و

 .ويعتربها شبهة تؤدي عىل األقل بصاحبها إىل الطرد من الجيش

  التزم الضباط الشباب من أعضاء هذا الجهاز بالغ الرسية بناء عـىل فتـاوى تحصـل عليهـا

. .من فقهاء التنظـيم ومـن اسـتفتاهم بسـلوك يخفـي أي إشـارة إىل التـزامهم الـديني

صـلوا ، بـل إذا حرضتهـم الصـالة يف أوقـات الـدروس والتـدريبات. .ا يصـلون رسافكانو

 بـل وصـل األمـر يف التخفـي إىل اكتفـائهم ،و كانوا ال يصومون إال إذا متكنوا رسا..إمياءا

 !! بلباس الحشمة لنسائهم مع الرتخص يف كشف غطاء الرأس للرضورة التي كانوا فيها 

الـذي كـان يقـوم عـىل  سنوات وفق مخططـه ثم مىض التنظيم عىل مدى نحو عرش

 ..العسكري أساسا لإلطاحة بالسلطةفكرة اإلنقالب 

 واستطاع أن يقيم صالت بدول مجاورة وينسق برنامجـه ،  فقد كان الربنامج محكام وطموحا

بعد أن كانت حكومة بورقيبة قـد ).. 1986( يف عام  وقت التنفيذوكان.. عىل مستوى عال

عرب تزوير اإلنتخابات بعد فوزهم يف مراحلها األوىل بصورة ..ه اإلسالميأطاحت بفوز اإلتجا

وانتشـار  ..عـن املجتمـع التـونيس مـن التحلـل مـن االلتـزامرف أدهشت املراقبني ملا يعـ

  ولكـن بـدا يف تـونس أيضـا .مذاهب العلامنيني وأتباع خطـوات الفرنسـة والتغريـب فيـه

 



933 
 

سالمي والثقة يف مرشوعه السيايس طبعت و أن روح األصالة والتعاطف مع الدين اإل

 .ما تزال تطبع جميع املجتمعات العربية واإلسالمية بال استثناء

 فقد أدى الضعف والرتدد لدى أستاذ جامعي من القسم . .وبحسب الرواة ذوي العالقة

املدين يف التنظيم والذي كـان عـىل صـلة مـع قيـادة الضـباط االنقالبيـني إىل كشـف 

 فسـارع وزيـر الداخليـة يف حينهـا وهـو الـرئيس .ل تنفيذه مبقت وجيزاملحاولة قبي

إىل إنقالب رسيع أبـيض بالتعـاون مـع املخـابرات . .)زين العابدين بن عيل (املخلوع

ثم عزل بورقيبـة . .األمريكية وإدارة أجهزة األمن وبعض أركان النظام من السياسيني

ل ليكمل بقية هذيانه وخرفـه وتم نقله إىل قرص معزو، بحجة هرمه وعجزه الصحي

 .وكان قد اعتقل معظم االنقالبيني وفر من متكن من الفرار. هناك حتى هلك

 كـان يتخـوف مـن . .وألن زين العابدين بن عيل كان قد رتب انقالبه البديل عىل عجل

وأضطر إىل عقد صفقة مع راشد الغنـويش ، عمق جذور املحاولة االنقالبية اإلسالمية

مقابـل اعـرتاف ، اسية إتفق مبوجبها عىل اإلفراج عن الضباط املوقوفنيوقياداته السي

  .الجامعة بالنظام الجديد وكفها عن السعي لإلطاحة بالسلطة

  وهكذا أفرج عن زهاء مائتي ضابط من االنقالبيـني اإلسـالميني الـذين خـرج جلهـم إىل

كـام خرجـت معظـم ، املنايف االختيارية يف عدد من الدول األوربية باللجوء السيايس

 ..إىل الدول الغربية.  راشد الغنويش التنظيم املدين وعىل رأسهمقيادة

 يف املـنهج ، راشد ذاته بعد ذلك الفشل إىل أقىص التطـرف املعـاكس جامعة النهضة واتجهت

واتخذ راشد من  لندن ،أو ما يسمونه نبذ العنف، السيايس و تبني الطروحات الدميقراطية

متبنيا فكرا و مسلكا يتوافق مع املقـاييس الغربيـة لالعتـدال ، رب أوروبامنطلقا لتحركاته ع

الحريـات السياسـية يف ( واسـتهل ذلـك بإصـدار كتابـه .اإلسالمي لـيس محـل تناولـه هنـا

 الذي انتهك فيه كثريا من مسـلامت الـدين اإلسـالمي بـدعوى مـنهج اإلنفتـاح و ، )اإلسالم
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 !..  وإلغاء معلومات من الدين بالرضورة اإلعتدال الذي ابتدعه وبلغ حد إنكار

 وهكذا تالشت املحاولة الجادة الوحيدة املعارصة إلقامة الحكم اإلسالمي يف تونس. 

 يف فرنسا وألزم اإلقامة الجربيـة منـذ زهـاء خمسـة عرش سـنة ) صالح كرر (وقبض عىل

ل تيـارا خشية أن يتابع تحركاته وتطلعاته الجهادية حيث أنـه كـان ميثـ، ومازال فيها

 .  تونسجهاديا الجاد يف جامعة اإلتجاه اإلسالمي يف

 فقـد أدى وصـول بعـض الشـباب . .أما عىل صعيد التيـار الجهـادي وخاليـاه يف تـونس

الجهادي التونيس إىل ساحة أفغانسـتان يف آخـر الثامنينـات ومطلـع التسـعينات إىل 

شـلة متكـررة فقامـت محـاوالت فا، محاولة بعضهم تشكيل نواة لتجمعات جهاديـة

لـضـم تـلـك املجموـعـات الـصـغرية يف تنـظـيم موـحـد ـعـىل ـغـرار ـمـا فـعـل الليبـيـون 

 وقد فشلت كل تلك املحاوالت لعدم  وجود كـوادر .والجزائريون من األفغان العرب

 ..مؤهلة بني أولئك الشباب   ميكن أن يقوموا بتلك املهمة

  جاهـدين التونسـيني إىل رحل بعض امل.. 1992 وعندما انفض جمع األفغان العرب سنة

وارتحل آخـرون مـنهم  إىل مـالذات . .السودان محاولني ذلك مرة أخرى دون جدوى

طابعا مالزما للجهاديني من الشباب  ،لتبقى صفة الترشذم. .اللجوء السيايس يف أوروبا

 . . رغم ما توفر بينهم من العنارص املخلصة الطيبةالتونيس

فقـد أرهقـتهم متطلبـات الحيـاة يف  ظـل أما الضباط اإلسـالميون يف أوربـا 

ومحاوالت االستيعاب التي مارسها عليهم ، الحصار و املطاردة من النظام التونيس

 التي وصلت إىل حـد الحصـار املـادي ،)حزب النهضة يف الخارج بزعامة الغنويش(

حتـى اضـطر بعضـهم للرضـوخ واللحـاق بتنظـيم الغنـويش ألسـباب . .واملعنوي

  مـنهم منطـوون عـىل أنفسـهم  املصـابرينوبقـى الـبعض مـن. .مادية ونفسية

 



935 
 

املرشدين من الجهاديني واإلسـالميني ن سبيال مثل كثري من ال يستطيعون حيلة  و ال يهتدو

 .يف أوروبا أواخر القرن العرشين

  وعند ابتداء الشوط الثاين لألفغان العرب يف أفغانستان يف عهد الطالبان كـان مـن بـني

رهط من املجاهـدين ، ب الذين ميموا وجههم شطر اإلمارة اإلسالميةاملجاهدين العر

التونسيني كان بعضهم قد نال رشف املشـاركة يف الجهـاد يف البوسـنة ضـد هجـامت 

و ابتدؤوا محاولة جديـدة إلنشـاء تجمـع ..الرصب وحرب اإلبادة  أواسط التسعينات

رغـم التعـرث و وبـدت بعـض بـوادر النجـاح عـىل تلـك املحاولـة ، جهادي خاص بهم

وـفـريوس التـطـرف والتكفـري اـلـذي أـصـاب بعـض األـخـوة ـمـن املجاـهـدين ، الـترشذم

واسـتطاع  بعـض الناضـجني  مـنهم أن . .التونسيني وأعـاق تلـك املحـاوالت الواعـدة

وإدارة ال بـأس مبسـتواها متعـاونني مـع كـوادر ، يؤسسوا ألنفسهم  معسكرا مستقال

 .بية جليلة للتجمع العريب يف عهد طالبانوقدموا خدمات تدري..الجامعات األخرى

 فقـد دوت ..كـان لألقـدار مشـيئة أخـرى.. منشغلني يف مسعاهم ذلك ولكن فيام كانوا

انفـجـارات الـحـادي عرش ـمـن ـسـبتمرب يف نيوـيـورك و واـشـنطن لتـصـل ـشـظاياها إىل 

).. 2001(سـمرب وجاءت الحملة الصـليبية األمريكيـة يف دي.. أفغانستان كام مر معنا

 يف جبـال )طورة بورة( التوانسة مواقعهم عىل خط متميز يف قمم  خذ الجهاديونليأ

سليامن غريب جالل أباد  إىل جانـب إخـوانهم حيـث كـان  كافـة التواجـد العـريب يف 

وجـاءت األخبـار عـن صـمودهم صـمود األبطـال يف ، أفغانستان مستهدفا بـالهجوم

 .نفس وعن اإلمارة اإلسالميةمواقعهم إىل جانب إخوانهم يف معركة الدفاع عن ال

 وإنشـاء تنظـيم جهـادي . . التوانسة كان هـدفهم العـودة بالجهـاد إىل تـونس ورغم أن الجهاديون

 يف املهجـر وعـىل تـأمني رفقـائهموانصـب  اهـتاممهم عـىل إحيـاء اتصـاالتهم ب.. يجمع شـملهم

الطالبـان واإلمـارة ورغـم أنهـم مل يعـريوا كبـري إهـتامم ملعركـة . .متطلبات النهوض بذلك الجمع

 وكانوا من املرتددين يف التفاعل معها كإمامة رشعية يف أفغانستان نتيجة بعض املآخـذ . .اإلسالمية
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ـم ـتاممهم  مبرشوعـه ـديهم و الـه ـاوالت ، ـل ـوا مبـح ـم مل يقتنـع ـم أنـه ـن الدن(ورـغ ) ـب

كـام كـان حـال معظـم التنظـيامت . .والقاعدة وتوجهاتها العسكرية أحادية اإلتجاه

إال أن الهجمة األمريكية قد فرضـت نفسـها عـىل . تجمعات العربية يف أفغانستانوال

 ..الجميع

 وسقط منهم العرشات من وثبتوا ثبات األبطال ،  تونس واجبهمجهادييأدى ..  وهكذا

وقلـة مـن أعتقـد أنـه قـد ، ونظرا لعددهم القليل أصـال. .  واألرسى كغريهماألموات

 .تقد أن تلك املحاوالت  التونسية قد تالشتأع.. سلم منهم من أخدود سبتمرب

 )2001-1990:(  تجربة الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا .7

 بحسب معلومايت فقد كانت هناك محاولة جهادية من النويات األوىل لخاليا التيـار 

 .  خـالل النصـف الثـاين مـن الثامنينـات الراحـلالجهادي يف ليبيا ضد نظام معمر القذايف

، ي اكتشاف تلك الخاليا ومطاردتهـا إىل خـروج كوادرهـا الرئيسـية إىل أفغانسـتانولقد أد

وهنـاك ويف . حيث كان التجمع الجهادي العريب خالل الجهاد األفغاين قد بدأ يبلـغ ذروتـه

كانت تلك الكوكبة ، معسكرات التدريب املنترشة  يف أفغانستان وعىل الحدود الباكستانية

ألوا جهدا يف تأهيل كوادرهـا األوىل يف مختلـف مجـالت التـدريب من الشباب الليبيني ال ت

وتعيد صالتها بليبيا وبعض بالد املهجر حيث استنفروا من استطاعوا من إخوانهم للمجيء 

لإلعداد والتدريب ملتابعة مسار الجهاد يف ليبيا وقد عرف عـن أولئـك الشـباب أنهـم مـن 

 السـاحة اسـتفادة مـن الوقـت وصـربا عـىل أكرث املجاهدين العرب الذين تواجدوا يف تلك

، دورات التأهيل العسكرية والرتبوية الطويلة املدى التي أخضعوا لهـا أنفسـهم وإخـوانهم

 استطاع أولئك الشـباب أن يرتبـوا أنفسـهم ،)1992-1989(وخالل السنوات الثالثة األخرية

ويضـعوا برنامجـا ).. يـاالجامعة اإلسالمية املقاتلة بليب(ويؤسسوا التنظيم الذي عرف باسم 

عىل األفكار واألسس والطريقة التـي كانـت ، لإلعداد واستئناف املسرية الجهادية يف بلدهم

سائدة آنذاك يف أواسط التيار الجهادي واألفغان العـرب واسـتطاعوا أن يسـتوعبوا معظـم 

 .املجاهدين الليبيني الذين تواجدوا يف ساحة األفغان العرب
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 بيون يف فعاليات الجهاد العريب يف أفغانستان إىل جانب إخوانهم ساهم املجاهدون اللي
ورسعـان مـا بـرز مـنهم كـوادر يف مجـاالت التـدريب ويف . بكفاءةمن البالد األخرى 

 ثم استقل شباب الجامعة اإلسالمية املقاتلة ألنفسهم مبضـافات ومعسـكر .الجبهات
ربيـة القدميـة أو خاص بهـم شـأنهم يف ذلـك شـأن معظـم الجامعـات الجهاديـة الع

ثم بـايعوا علـيهم أمـريا للتنظـيم وبـدأت تتكـون بنيـتهم اإلداريـة كتنظـيم ، الناشئة
  .جهادي بدأ يأخذ مكانه بني التنظيامت الجهادية العربية املرموقة

 كان املنهج الفكري للجامعة اإلسالمية املقاتلة يقوم عىل أسس الفكر الجهادي السـائد ،
وميكـن اعتبـارهم ، عـة اإلسـالمية وجامعـة الجهـاد املرصيـةوقد تأثروا مبناهج الجام

وقـد بـدا هـذا جليـا عنـدما نرشوا ، منوذجا من مناذج جامعـات السـلفية الجهاديـة
الخطـوط العريضـة للجامعـة اإلسـالمية املقاتلـة (منهجهم الفكري يف كتاب بعنوان 

ذلك يف عدد مـن وك.. فيام بعد) الفجر(كام تجىل ذلك عرب نرشتهم الشهرية ).. بليبيا
 .. األبحاث الفكرية السياسية الرشعية التي أصدروها

 ومـع .. مع هبوب العاصفة األمنية عىل العرب يف باكستان مبوجب الربنامج األمـرييك
عودة معظم املجاهدين العرب إىل بالدهم كان أعضـاء الجامعـة اإلسـالمية املقاتلـة 

أنهم يف ذلك شـأن املطـاردين مـن ش.. من الصنف الذي ال يستطيع العودة إىل بالده
فانتقـل معظـم .. الجهاديني من سوريا ومرص وتونس والعراق وبعض  البالد األخـرى

شباب الجامعة اإلسالمية املقاتلة إىل السـودان بعـد أن فـتح نظـام البشـري وحليفـه 
) 1990(الرتايب أبواب السودان لإلسالميني و الجهاديني بعـد تسـلمهم السـلطة سـنة 

يف حني ميم القليل منهم وجهة شطر مالذات اللجوء السـيايس يف بعـض ، آنفاكام مر 
 ...البلدان األوربية والغربية

  مرحـلـة تأـسـيس هاـمـة ) 1995-1991(تعـتـرب مرحـلـة اإلقاـمـة يف الـسـودان
 فقد مكنتها مـن إعـادة توثيـق ،بالنسبة للجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا

  برنامجـا طموحـا لتأهيـل الكـوادر يف كام وضعت الجامعة، صالتها بليبيا
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واتجـه العديـد مـنهم إىل . .املجاالت املختلفة والسيام يف مجال طلب العلم الرشعـي

مل ، وفعـال.. يف حني ميم آخرون وجههم شـطر موريتانيـا، طلب العلم يف بالد الحرمني

ـتان  ـان الـعـرب يف أفغانـس ـاين لألفـغ ـأت الـشـوط الـث ـت ) 2000-196(ـي ـد كوـن إال وـق

لجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيـا عـددا مـن خـرية الكـوادر العلميـة الرشعيـة التـي ا

 ..تأهلت يف التيار الجهادي واألفغان العرب

 ة يعمـل يف كان عدد من كوادر األفغان العرب الليبيني ممن مل يلتحقوا بالجامعـة املقاتلـ

 مع الشيخ أسـامة  وقد غادروا إىل السودان متابعني عملهم،معسكرات تنظيم القاعدة

ولكـن نشـاط . بن الدن يف املجاالت الزراعيـة واالقتصـادية التـي ابتـدأها يف السـودان

والسـيام ، املقاتلة وغريها من اإلسالميني و الجهـاديني داخـل  ليبيـا ضـد نظـام القـذايف

أزعج نظام العقيد القذايف ودفعه إىل إبـرام . .تحركهم يف السودان عىل مقربة من ليبيا

ووضع برنامج ملكافحة العنارص اإلسالمية مع نظـام البشـري ! ة  لتبادل املجرمني معاهد

 ولكـن .ورسعان ما قلب نظام البشري ظهـر املجـن لكافـة األفغـان العـرب. .)اإلسالمي(

ل الرحي) املقاتلة(إذ طلبت الحكومة السودانية من تنظيم . .بداية ذلك كانت بالليبيني

 إخراج من لديه من الليبيني من مجاالت  بن الدنامةأسكام طلبت من .! عن السودان

وأدى . .ومل يكن من ذلك بـد. .عمله نتيجة ضغوط ليبيا عليها واتفاقاتها الجديدة معها

..  ليعيـدوا انتشـارهم يف املنطقـة مـن جديـد.ذلك إىل بدء رحيل الليبيني عن السودان

) املقاتلـة(إىل تنظـيم وأدى ترحيل من كان منهم مـع تنظـيم القاعـدة إىل انضـاممهم 

حيث كانت املقاتلة حريصة عىل أن تكون التنظيم الجهـادي . مضيفا إليها كوادر هامة

 .و بذلت يف ذلك مساع حثيثة داخل ليبيا وخارجها.. الوحيد يف ليبيا

 نارصها يف العديد من دول املنطقـةفقد توزعت كوادر املقاتلة وع، كام قلت ..

ـ ـا فـعـاد اـلـبعض إىل باكـسـتان واـن ترش آـخـرون يف اـلـيمن والـسـعودية وتركـي

 فـيام أتجـه آخـرون .. وسوريا واألردن والخليج و بعض دول شـامل أفريقيـا
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إىل مـالذات اللـجـوء الـسـيايس يف بعـض اـلـدول الغربـيـة حيـث ـسـاعدتهم األـجـواء و 

 ..إمكانية املعلومات واالتصاالت عىل اإلفادة يف مجال الدعاية واإلعالم

 سـارعت الجامعـة ) 1993( يف الجزائـر منـذ لعمل الجهادي املسـلحمع إنطالق رشارة ا

وأوفـدت . .املقاتلة يك تكون حارضة  يف هذه الساحة الهامة بـذاتها ولجوارهـا لليبيـا

ـوانهم يف الج ـاك وليـشـاركوا إـخ ـن مجاـهـديها ليتواـجـدوا هـن ـة بـضـع عرشات ـم امـع

 .انت تجربة بالغة املرارةولكنها ك. . ضد النظام الجزائرياإلسالمية املسلحة يف القتال

 وسيطرة العنـارص الجاهلـة والتكفرييـة و توجيـه ،إذا أدت االخرتاقات االستخباراتية

 ، إىل املنحرفني سيطرة عىل إدارة الجامعة اإلسالمية املسلحة يف الجزائر،املخابرات لها

تعرض كام سنعرض يف النبذة التالية عند ال. .ودفعها يف متاهات اإلنحراف و الترشذم

جامعـة إدارة ال(عنينـا هنـا هـو أن  ولكـن مـا ي.الـلــهإن شـاء . .للتجربة الجزائريـة

إىل قامئـة أضـافت ، 1995 منـذ   )اإلسالمية املسلحة بقيادة أبـو عبـد الـرحمن أمـني

. ة اإلسـالمية املقاتلـة الغربـاء  مـن الجامعـ معظم هؤالء املتطـوعني اغتيال،أعاملها

ومل !! ية الصـحيحة وأنهم ليسوا عىل العقيدة السـلف، ةبدعوى حملهم  لفكر املبتدع

إال القليل جدا ممن استطاعوا الفرار إىل منـاطق التنظـيامت األخـرى ينج من هؤالء 

 .ائرليخرجوا شهودا عىل ذلك اإلنحراف الخطري الذي حصل يف الجز

  حاور عرب ثاللة م.بدأت الجامعة املقاتلة نشاطها العسكري يف ليبيا) 1994(يف عام: 

 .ضد أركان الحكومة الليبية، حرب عصابات مدن داخل  ليبيا .1

مترـكـز بـعـض العـنـارص املطلوـبـة يف مـنـاطق الجـبـل األخرض رشق ليبـيـا ـلـتامرس ـحـرب  .2

 . عصابات جبال وأرياف يف محيطه

 ..محاولة اغتيال العقيد معمر القذايف .3
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 ..ثل هذه الحركةلكن املعطيات اإلسرتاتيجية لبلد مثل ليبيا مل تكن لتساعد عىل م

تتناثر فيه املدن الرئيسـية ، وليبيا بلد صحراوي مرتامي األطراف، فعدد السكان قليل

باإلضافة للتوقيت غري املـوايت الـذي . .وترتكز يف رشيط ساحيل ضيق، عىل مسافات شاسعة

حيث كان التنسيق العريب واإلقليمـي والـدويل ملكافحـة ، انطلقت فيه رشارة تلك املحاولة

مـام جعـل عمليـة التنسـيق بـني إدارة العمـل يف الـداخل .. امعات الجهاديـة قـد بـدأالج

وكذلك أصـبحت حركـة العنـارص مـن وإىل ليبيـا محفوفـة باملخـاطر ، والخارج غري ممكنة

رغـم ، ورسعان ما أوقع النظام الليبي خسائر كبرية يف صفوف الجهـاديني. .وشبه مستحيلة

ضـد أجهـزة األمـن وعنـارص ، فـرادهم خـالل تلـك الفـرتة التي قام بها أالعمليات النوعية

 .الجيش واملليشيات الحكومية

وسـقط عـدد . .رحمن حطاب عبد الوقتل، وهكذا صفيت خالياها يف الجبل األخرض

واضطرت الجامعة املقاتلة لإلعالن عن تغيـري . . يف مدن متعددة واعتقل آخرونمن القتىل

الهجـوم اإلسـرتاتيجي (تهـا مبـا عـربت عنـه بربنـامج معلنة ذلك يف بيانا.برنامجها العسكري

ليقـترص نـشـاطها عمليـا بـعـد ذلـك ـعـىل املحـور األـخـري فقـط وـهـو )..والرتاجـع التكـتـييك

الت عديـدة بالفشـل ونجـى فبـاءت محـاو.. املحاوالت التي كررتها الغتيال العقيد القذايف

 ...شاطها عمليا يف ليبياواضطرت الجامعة إلنهاء ن. .القذايف املرة تلو األخرى بأعجوبة

  كانت عواصف الحرب العاملية عىل اإلرهاب كام أسموها تتصاعد برسعـة ) 1995(منذ

وقد أوقع التعاون والتنسـيق األمنـي اإلقليمـي . .ملطارد كافة الجهاديني يف كل مكان

كثريا من كوادر التيار الجهادي ضحايا لتلك الحمالت األمنية الظاملة ، والعريب والدويل

ومطـاردة ،  وتجفيف املنابع املاليـة،التي وضعت نصب أعنيها إغالق املالذات اآلمنة

وكـان نصـيب الجامعـة . .العنارص الرئيسية الغتيالها أو أرسها أو تسليمها إىل بلدانها

ـة ـمـن  ـبالءاملقاتـل ـلاـل ـة أيـضـا ـغـري قلـي   إذ  ـطـاردت الـسـلطات يف ،.. يف تـلـك املرحـل

 . .السـودان عـددا مـن الخاليـا التابعـة لهـذا التنظـيمتركيا وسوريا واألردن واليمن و
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. .فقبض عىل بعضهم وسلموا إىل ليبيا كام حصل يف السودان واألردن وسوريا وتركيـا

واعتقل آخرون يف تلك البالد أو رحلوا أو اختفوا يف أشد حاالت الضيق يف أماكنهم أو 

غـريهم مـن اإلسـالميني كام تعرض الالجئون إىل الدول الغربية منهم ك. .أماكن أخرى

 ..عموما و الجهاديني خصوصا للحصار والتضييق

  مع متكن حركة طالبان من السيطرة عىل أفغانستان وإعالنهـا لإلمـارة اإلسـالمية ربيـع 

ورغم وصول . .بدأت كوادر من األفغان العرب شد الرحال إىل املالذ الجديد، )1996(

دية والعربية إىل أفغانستان والسيام من العديد من طالئع التنظيامت والكوادر الجها

 اللحـاق بهـذا إال أن قيادة الجامعة املقاتلة بـدت مـرتددة يف. .قدماء األفغان العرب

 من فكرة إعادة تجميع كامـل بـيض التيـار الجهـادي يف سـلة املالذ الجديد وحذرت

 .واحدة  يف أفغانستان مرة ثانية

 وادرها يف معارك طالبان الطويلة مع تحـالف ترددت املقاتلة بادئ ذي بدء  يف الزج بك

ولعـدم تبلـور ، الشامل خشية الدخول يف استنزاف مل يكن ضمن برنامجها من جهـة

وعدم تبينها  ملسـألة . .قناعتها رمبا بعد يف تلك املرحلة باالنخراط يف معركة الطالبان

م وبعـد ولكـنه. .مرشوعية أمري املؤمنني كإمام رشعي ممكن يحب الدخول يف كنفـه

ـبـدؤوا ينخرـطـون يف الوـقـوف إىل جاـنـب حكوـمـة ) 1999(ـتـدارس املوـقـف مطـلـع 

ـوا دورا مـهـام يف مـسـاندتهم يف مختـلـف . .الطالـبـان ـشـيئا فـشـيئا وـمـا لبـثـوا أن لعـب

 ..املجاالت والسيام يف املجال العسكري واإلعالم

 تلة من أفضـل كانت الجامعة املقا. .و خالل الشوط الثاين لألفغان العرب يف أفغانستان

ـة تنظــيام وأداء عــىل مســتوى األفغــان العــرب وتجمعــاتهم  املجموعــات العربـي

وكان . .تنظيام وتجمعا ومعسكرا مستقال) 14(وجامعاتهم التي بلغ املنظم منها نحو

 ..لهم معسكرا مستقال وأكرث من مضافة ومركز نشاط



942 
 

 إىل تفكـري الجهـاديني  وخالل تلك الفرتة بدا أن  ظالل عامل العوملـة الـذي بـدأ يـترسب 

أيضا قد وجد طريقه إىل الجامعة املقاتلة يف اتجـاه العنـارص غـري الليبيـة واالهـتامم 

رغم أن توجههم القطري الليبي ظل واضحا ومالزمـا لكافـة . بأكرث من قضية وساحة

 .تهم اإلدارية وإنتاجهم اإلعالمينشاطاتهم وبني

 استاملة الجامعـة اإلسـالمية املقاتلـة إىل  والقاعدة يف بن الدن أسامةمل تنجح محاوالت 

 كـام مل يسـتطع اسـتيعابهم يف حلفـه .توجهاته  توحيد محور املواجهة تجاه أمريكـا

والـذي مل يسـتمل يف . .)الجبهة العامليـة لجهـاد الصـليبيني(الذي أطلق عليه مسمى 

ر أميـن  الـدكتوتنظيم الجهـاد املرصي بقيـادة آخر املطاف عرب السنوات الخمسة إال 

ويبدو أن األسباب الرئيسية لذلك تعود إىل قضايا منهجية وأخرى إدارية .. الظواهري

وأسباب متعلقة بطبيعة التوجه  والهدف اإلسرتاتيجي ومنحـى الجهـد العمـيل لكـل 

وهكذا بقى تنظيم املقاتلة مستقال يف برامجـه ونشـاطه يف سـاحة األفغـان .. جامعة

 ..العرب إىل أيامهم األخرية

  كغريها من التجمعات الجهادية العربيـة ) املقاتلة(و. .  وجاء الحادي عرش من سبتمرب

 ..ـبـل رمـبـا أنـهـا كاـنـت األـبـرز نـشـاطا وأداء، منهمـكـة يف نـشـاطها وحركتـهـا الدؤوـبـة

واضطرت الهجمة األمريكية العاتيـة جـوا والزاحفـة بـرا بالتعـاون مـع الخونـة مـن 

اضطرت جميع األفغـان العـرب .. وقطاع الطرقاذ األحزاب املختلفة الشامليني و شذ

  وعـن املـال عمـر.رة اإلسالميةللدخول يف معركة الدفاع عن النفس والدفاع عن اإلما

 .وحكومته التي بدأت تتهاوى عىل أكرث من جبهة

 وأبلوا بـالء حسـنا يف معركـة ، من الجامعة املقاتلة بليبيا مواقعهم يف تلك املعركةأخذ الجهاديون 

وكان فصيل آخر منهم يرابط يف جهـة الجنـوب يف قنـدهار و ..عن خطوط شامل كابلالدفاع 

 وكانـت قيـاداتهم و كبـار كـوادرهم يف طليعـة ،وسـقط مـنهم العديـد مـن القـتىل. . دهلمن

 كام لعب بعض قياداتهم وكوادرهم دورا بارزا فيام بعد يف املعارك املتتالية يف أكـرث ..  املقاتلني
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 أن اضطر من سلم من القصف ومن تلك املعارك إىل االنسـحاب تجـاه إىل.من مكان

 أبو الليث قيادة مجموعات مقاومة لألمريكان عىل كستان وتوىل أحد قادتهم وهوبا

وثـم كـان نصـيب املقاتلـة مـن .. منذ ذلك الوقتالحدود الباكستاين مع أفغانستان 

فوقـع العديـد مـن .. يضـاالبالء كغريها من مجاهدين األفغـان العـرب ال بـأس بـه أ

ليقتـل . .مـن الباكسـتانيةعنارصها وكوادرها أرسى خيانات  حكومة وجيش وقوى األ

 ..البعض ويسلم آخرون إىل األرس لدى زعيمة الحمالت الصليبية أمريكا

.. كانت خسائر املقاتلة كغريها من مكونات التيار الجهادي العريب واألفغان العرب فادحـة

 .اقتال وأرسا وترشيد

 ):1991( التجارب الجهادية املعارصة يف الجزائر اعتبارا من  .8

 يف النصـف )مصطفى بـويعيل( قد قام بها سبق أن بينت أن تجربة جهادية مبكرة كان 

 بويعيل من املجاهدين الذين حاربوا ضـد اإلسـتعامر فقد كان، ول من السبعيناتاأل

هـدين يف حينهـا يطمحـون إىل  وكان مثله مثل مئـات آالف املجا.الفرنيس يف الجزائر

ليقـام يف الجزائـر حكـم اإلسـالم عـىل إثـر ، التحرر من اإلستعامر تحت شعار الجهاد

 ،ولكن الفرنسيني الـذين أتقنـوا لعبـة اإلسـتقالل كـام أتقنـوا لعبـة اإلسـتعامر.. ذلك

جعلوا األمر يؤول من بعدهم للعلامنيني واالشرتاكيني من أبناء الجزائر الـذين تربـوا 

 مصطفى اكم الكفر والظلم الذي حسبوكان هذا سببا لرت!  أفكار أعداء اإلسالم عىل

 ..لثورة عليه واجب ابويعيل

 قائدها وسجن مـن تبقـى مـن عرشات لك التجربة رسعان ما قمعت واغتيلولكن ت

 .املنتسبني إليها لعدة سنني

 ئر نتيجـة ويف نهاية الثامنينات وبعد أن تفاقمت املشاكل اإلقتصادية يف الجزا

انفجـرت .. الفساد العارم الذي اسـترشى يف كافـة مفاصـل النظـام وإدارتـه

 . .وأوشـك الحـال عـىل االنفجـار، كـام عرفـت يف حينهـا) مظاهرات الخبز(

 إىل ـعـالج األوـضـاع ) الـشـاذيل ـبـن جدـيـد(فلـجـأ اـلـرئيس الجزاـئـري آـنـذاك 
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ة والـدعوة إىل بطرح سياسة اإلنفتـاح وإعـالن  تـرخيص تشـكيل األحـزاب السياسـي
 .)1989(انتخابات  دميقراطية حرة سنة 

إستغل البادرة بعض الدعاة من الصحوة اإلسالمية التي كانت مقموعـة بشـدة منـذ 
 عبايس ومدين ونفـر مـن وأعلن، )هواري بومدين(ئيس يف عهد الر) 1963(عهد اإلستقالل 

كل تجمعـا عريضـا يضـم لتشـ) الجهة اإلسـالمية لإلنقـاذ(تشكيل ، الذين استجابوا للدعوة
هة أن تشتمل عـىل معظـم بواستطاعت الج. .كافة الساعني إىل املرشوع السيايس اإلسالمي

وانخرط  يف عضويتها املفتوحـة األبـواب ماليـني النـاس برصف . .أوساط الصحوة اإلسالمية
 .النظر عن أحوالهم ومشاربهم فقد التقوا عىل دعم مرشوع اإلسالم السيايس

 قـد سـحقت أقـوى ، تبـني أن الجهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ..إلنتخابات البلديةومع انرصام ا
حـزب جبهـة التحريـر ! وهو حزب السـلطة، األحزاب السياسية العلامنية يف الجزائر

واستفاد جبهة اإلنقاذ بذلك للتحضـري . .الوطني وتولت بذلك معظم بلديات الجزائر
ومتخـض الـدور ) 1990( جـرت سـنة التـي) الربملانيـة(للفوز باالنتخابات الترشيعية 

األول فيها عن فوز الجبهة بأغلبية ساحقة كانت ستمكنها خالل الشـوط الثـاين مـن 
الدورة اإلكاملية من األغلبية الساحقة التي تأهلها لتشكيل الحكومة ولرتشح لرئاسـة 

 ..الدولة

 الكـربى وأعلنت الدول الصـليبية . . ورضبت نواقيس الخطر يف مشارق األرض ومغاربها
بـل . عن استعدادها للتدخل لقطع الطريق عـىل اإلسـالميني مـن الوصـول للسـلطة

أن فرنسا عـىل اسـتعداد للتـدخل ،  الرئيس الفرنيس يف حينها،)فرانسوا ميرتان(رصح 
 وكان الحل الوحيـد أمـامهم هـو .العسكري للحيلولة دون وصول اإلسالميني للسلطة

 .غرب والسيام فرنساإحداث إنقالب عسكري مدعوم من قبل ال

 وقمعـت املظـاهرات بـالعنف، واعتقلت قيادات الجبهة. وحصل اإلنقالب ،
ات آالف املعتقـلــني ـمــن م الـســجون الـصــحراوية  ـلــعرشاوـفــتح النـظــ

 وـكـان ـهـذا ـسـبب بداـيـة اإلنتفاـضـة الجهادـيـة املـعـارصة يف .. اإلـسـالميني
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وآخـر تجـارب ، الدراسـة والتي تعترب من أهم التجارب الجهاديـة الجـديرة ب،الجزائر

  .وآخرها يف القرن العرشين،الجهاديني يف املواجهة مع األنظمة

  :)2000-1991( تجربة الجامعة اإلسالمية املسلحة والجامعات األخرى يف الجزائر

 قـد نفـر للجهـاد يف ،  رمبا ناهز عـددهم األلفـني.كان عدة مئات من الشباب الجزائري

 كام هو معروف عنهم أنهم من أشد املجاهـدين بأسـا ورسعان ما أثبتوا. .أفغانستان

ومع بداية التسعينات أخذ املجاهـدون مـن كـل بلـد يجمعـون أنفسـهم . .وشجاعة

رغـم . .ويستقلون بكياناتهم من حيث الخدمات واملضـافات ومعسـكرات التـدريب

 وهكذا. .بقاء جبهات القتال مشرتكة بني الجميع تحت إدارة التنسيق العربية العامة

 .سعى الجزائريون من األفغان العرب لتنظيم أنفسهم

  كواحد من أبرز قيـادات األخـوة الجزائـريني وبـدأ ، كام كان يدعى) القاري سعيد( برز

 ،جـاءت أحـداث اإلنتخابـاتو .)األفغـان الجزائـريني(تنظيم ما عرف فيام بعد باسم 

  بالجهـادينيلتعجـل، )1990(عسـكري سـنة واالنقـالب ال، لجبهـة اإلنقـاذوما جـرى 

 .الجزائريني للعودة إىل بالدهم ملواجهة الحكومة االنقالبية العسكرية

 ليعود بقرار ترحيل من معه إىل هناك عىل ،وذهب القاري سعيد لالستطالع يف الجزائر 

ليتـابع )  بيشـاور( يف  بعـض الجهـادينيثم عاد إىل الجزائر بعـد أن اسـتناب، مراحل

 . الرتحيل إىل الجزائرالتدريب املكثف وتنظيم عملية

 مليـون ناخـب اختـاروا املرشوع اإلسـالمي يف 5،3ة ألكرث مـن يكانت ردة الفعل الطبيع 

ليسـاق عرشات اآلالف مـنهم إىل ،  ثم انتزع منهم انتصارهم،اإلنتخابات و فازوا فيها

 السـلطات العسـكرية التـي ت مقاتلة كان طبيعيا أن يرحب أكرثهم بنداءا،السجون

 الطريق إىل حصاد نتيجة فوزهم بدعم وتوجيـه مـن الغـرب والسـيام قطعت عليهم

 ..فرنسا
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  كانت ساحة الصحوة اإلسالمية يف الجزائر آنذاك متوج بكافة مكونات الصحوة اإلسالمية

 وكـان مـن أهـم تلـك ،العربية التي من املهم معرفتها لفهم تلك التجربة املتشـابكة

  :الكتل بحسب حجمها وتأثريها ما ييل

  الجهة اإلسالمية لإلنقاذ: الأو

 وتكوـنـت ـمـن خـلـيط ـمـن ـمـدارس الـصـحوة و قياداتـهـا والتنـظـيامت اإلـسـالمية اـلـدعاة 

باإلضافة لقواعد عريضة مـن عـوام املسـلمني الـذين آمنـوا بعموميـات . . املستقلني

 وكان مـن أهـم .م إال الشعار العامالـلـهمرشوع اإلسالم السيايس دومنا منهج محدد 

 :ا الرئيسيةمكوناته

 ويعود تأسيسها إىل - رحمه هلل-التي كان يرأسها الشيخ محمد السعيد : جامعة الطلبة .1

 عـىل املفكـر ،مجموعة من الطلبة اإلسالميني يف جامعة الجزائر مـن الـذين تتلمـذوا

وكانت تقوم يف عموميات فكرها مـزيج  مـن أفكـار ، اإلسالمي الشهري مالك ابن نبي

لجزائر من تراث جمعية العلامء ا مورثات الصحوة اإلسالمية يف األخوان املسلمني مع

 ...- الـلـه رحمه -بن نبيكار  مالك اباإلضافة إىل أف، املسلمني

مهم ومـثلهم يف وقـد تـزع،  وهم بقايا حركة مصطفى بو يعـيل: حركة الدولة اإلسالمية .2

 .. املعتقدجبهة اإلنقاذ  سعيد مخلويف وكانت مجموعة جهادية

 وقد تزعمهم ومثلهم يف الجبهة رجلهـا الثـاين : السلفيةعريضة من أتباع أدعياءرشيحة  .3

 .. ).عيل بلحاج(الشيخ وخطيبها املشهور 

 ..عدد من رموز الدعوة اإلسالمية من املستقلني .4

 . .قاعدة عريضة من عوام املسلمني املتعاطفني مع املرشوع اإلسالمي .5

 لدويل يف الجزائر فرع التنظيم ا-األخوان املسلمون  : ثانيا

، )حركة مجتمع السلم ( الذي أطلق عىل حزبه اسم،)نحناحمحفوظ (رأسهم  وكان ي

 بقية حياته رغـم وبقي مناوئا لها طوال، نحناح الدخول تحت مظلة جبهة اإلنقاذوقد أىب 

 .هجوما ضارياوشن عىل الجهاديني . .محنتها
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 ة اإلسالميةوهم حزب النهض-األخوان املسلمون املحليون: ثالثا

وكان فكرهم مزيجا من فكـر اإلخـوان وفكـر ).. الـلـه جاب الـلـهعبد ( الذي رئسه 

 .. اإلسالمية الجزائرية املحليةالصحوة

 :السلفيون:  رابعا

الـذي يسـتمد ) الفكر الجامي املـدخيل( والذين كان رشيحة كبرية منهم عىل قواعد 

 . منهم  يؤيدون السلطة الجزائريةوكان كثري،  من علامء السعودية الرسمينيأصوله

 :الشباب السلفيون املتشددون: خامسا

. .)الجزائـر( حركة سميت باسم سـلفية العاصـمة - كام بلغني - وقد شكل بعضهم 

 )..جامعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر(وكانوا يسمون أنفسهم 

 :جناح من حركة الدولة اإلسالمية: سادسا

صـطفى بـويعيل ومل يـرو الـدخول يف جبهـة اإلنقـاذ ملنهجهـا  ممن الدين كـانوا مـع

 .. وكانوا عىل فكر جهادي سلفي.الدميقراطي

 ):األفغان العرب الجزائريون: (سابعا

 .. وهم الجهاديون املتحركون بني الجزائر وساحة أفغانستان، كام سموا فيام بعد

اإلضـافة لحركـات ب، كانت هذه أهم مكونـات السـاحة اإلسـالمية يف الجزائـر آنـذاك

 ..هامشية قليلة التأثري مبا حولها كجامعات التبليغ والحركات الصوفية املختلفة

 وبـدؤوا يبحثـون عـن ، لجبـالكري بقليل الذ عرشات من الشباب لبعيد اإلنقالب العس

أن بـدؤوا ، ثم مالبثوا وبرسعـة كبـرية.. السالح ويعدون ملواجهة الحكومة العسكرية

 .لحكومةالصدام املسلح مع ا

 والـذي دعـت لـه جبهـة ،  أدت حركة اإلعتصام الكبري يف الجزائر العاصـمة

 عبـايس مـدين وعـىل  ( زعيمي الجبهةإىل مفاجئة الجميع باعتقال، اإلنقاذ
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فيام كانـا يقـودان اعتصـاما جمـع مئـات ! دومنا أي مقاومة ،  بشكل مفاجئ)بلحاج
، ضاء مجلس شـورى جبهـة اإلنقـاذأن بعض أعوتبني فيام بعد !!.. آالف املتظاهرين 

وعـادت ، وبقيت جبهـة اإلنقـاذ بـال رأس. .املواجهة األوامر بواقد خانوهام ومل ينفذ
عبـد القـادر شـبوطي  وعبـد  (وبـرز. . بصورة غري مركزيـةمكوناتها األساسية للعمل

 كرؤوس لكتل مقاومة مسلحة )حمد السعيدالرزاق رجام ومحمد سعيد مخلويف و م
، وعمت الفوىض السياسية املسلحة الـبالد. .العاصمة والجبال من حولهاللحكومة يف 

 وقتـل الجهـاديون. برضاوةوبدت نذر حـرب أهليـة طاحنـة  مـا لبثـت أن اشـتعلت
  لتصـل الصـدامات املسـلحة إىل الـذي جـاء بـه النظـام) بوضـياف(الرئيس الجديد 

 .. .ذروتها

  بقايـا فـرع جامعـة مصـطفى عمكام ذكـرت إىل الجزائـر ملـدة شـهر) قاري سعيد(نزل 
 ببعض الخاليا ذات الفكر السلفي الجهادي هناك يف جامعة جهاديـة ليلتقي،بويعيل
وهاتف نائبه يف بيشاور ليخرب بقيام ذلك الجمع وأنهم .. ثم عاد قاري سعيد. واحدة

 ..)1991(أو أوائل ) 1990( وكان ذلك يف أواخر ،)الجامعة اإلسالمية املسلحة(أسموه 

  اوضت وتعاونـت مـع وشكل قيادة تف، جزء كبري من مجلس شورى جبهة اإلنقاذإنشق
محمد السعيد و عبـد القـادر شـبوطي وعبـد (ورفض آخرون عىل رأسهم. .الحكومة

ورسعان . .املهادنة وبدؤوا املواجهة باسم جبهة اإلنقاذ) الرزاق رجام و سعيد مخلويف
 الذي بـرز عـىل رأسـه )اذنقجيش اإل(ما أسفر اجتامعهم عن تشكيل ما عرف باسم 

أـحـد ـكـوادر الجبـهـة ـمـن اـلـذين ـصـعدوا الجـبـال و اـشـتمل البـيـان ) اقـمـدين ـمـزر(
التأسييس لجيش اإلنقاذ عىل معظم مكونات الفكـر الجهـادي السـلفي  وركـز عـىل 

 ...مبدأ رفض العودة للدميقراطية

  ورسعان ما قمعت الحكومـة العسـكرية حركـات العصـيان املـدين وحظـرت
و  – وحركـة النهضـة -وكان يف طليعتها جبهـة اإلنقـاذ ، اب السياسيةاألحز

 وحـزب -  الثقافة والدميقراطية من أجل والتجمع-) نحناح(حركة اإلخوان 
 عـبـد (جبـهـة التحرـيـر اـلـوطني اـلـذي مثـلـه آـخـر رـئـيس وزراء ـمـدين ـهـو 
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ت حيـث إسـتمر..خرىوأحزاب علامنية واشرتاكية وشيوعية صغرية أ)..الحميد مهري

ووصـل عـدد املعتقلـني مـن .. وخرج كثري مـن رؤوسـها إىل خـارج الجزائـرباملعارضة

وأدى . .معتقـل ملئـت بهـم السـجون الصـحراوية)  ألـف50(اإلسالميني إىل أكرث من 

 يف الجبـال إىل مـا قيـل أنـه بلـغ عرشات ني االسـالمينيذلك إىل إرتفاع عـدد املسـلح

 ..وأصبحت عملياتهم بالعرشات يوميا. .اآلالف

 يف الجزائر عىل عنـاوين األخبـار ووسـائل اإلعـالم خـالل تلـك ينيسيطرت أخبار الجهاد 

كـأهم وأبـرز التجمعـات العاملـة ) الجامعـة اإلسـالمية املسـلحة(الفرتة وبـرز اسـم 

عـبـد الـحـق (وـبـرز اـسـم أمريـهـا األول . .عـسـكريا يف مواجـهـة الحكوـمـة العـسـكرية

السـالح سـلطات املغربيـة أثنـاء سـعيه لرشاء الذي ما لبث أن اعتقلته ال).. العيايدة

ال يـحرضين اسـمه اآلن بدقـة ولعلـه جعفـر ( آخـر وخلفـه جهـادي.وسلمته للجزائر

 أحمـد الـذي الـلــهأمريهـا أبـو عبـد ) 1993(ثم خلفه مع مطلع ،  ثم قتل)فغايناأل

 ... تحققت يف عهده عمليات اجرامية خطرية

 يف إحـدى الهجـامت ) القـاري سـعيد( واعتقـل .تصاعدت حـدة العمليـات العسـكرية

) 700( ثم فـر مـع أكـرث مـن .الكربى عىل قيادة القوات البحرية يف الجزائر العاصمة

ثـم بـذل وسـعه يف توحيـد . .سجني مـن سـجن الجزائـر العاصـمة بعـد عـدة أشـهر

 ..)1994(أواخر ثم قتل يف ظروف غامضة ..الفصائل املقاتلة من جميع الفرقاء

  كافة األصوات املؤيدة للعنف املسلح يف الجزائر تنادي االسـالمينيكانت ) 1993(مطلع  

 يف  بها العديد من القيادات الجهاديـة وفعال أدت جهود كبرية قام.بتوحيد الصفوف

 ولكثـري مـن ، لجـيش اإلنقـاذمـن القيـادات الجهاديـة) ية املسلحةالجامعة اإلسالم(

 التي عمل لها األمري الثاين للجامعة إىل حصول تلك الوحدة، الخاليا الجهادية املحلية

)   أحمـدالـلــهأبـو عبـد ( وتـوىل .ا ألنه قتـل قبلهـا بقليـلاإلسالمية املسلحة ومل يره

 ..  الجامعة من بعدهقيادة
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  ونال ممن أقدم عليها ورفـض ، الوحدة وعارضها) اقمدين مزر(جيش اإلنقاذ رفض أمري

! وعيل بلحاج ملـا يخرجـون مـن السـجن  األسريين عبايس مدين  إال بقراراتاالعرتاف

ولكـن عرشات الفصـائل والجامعـات الثانويـة مـن . .وأرص عىل البقاء خارج الوحدة

مرشق الجزائر وغربه وواليات الوسط دخلت الوحـدة و صـارت الجامعـة اإلسـالمية 

هم عرشات من املجاهدين املسلحني الذي صـار عـدد%) 95(املسلحة متثل أكرث من 

 .)1994(لول اآلالف  مع ح

  وصدر بيـان عـن بعـض أعضـاء . . أحمد هو اآلخر يف ظروف غامضةالـلـهقتل أبو عبد

قيـادات ) أبـو عبـد الـرحمن أمـني(مجلس شورى  الجامعة اإلسالمية املسلحة بتويل 

ومل  يكـن بوسـع املؤيـدين .. الجامعة وتوايل البيعات له من قبـل قيـادات الفصـائل

) 1994( إال أن يؤيدوهم ويدعوا لهم  وكان ذلـك أواخـرللجهاد يف الجزائر يف الخارج

 )...1995(أو أوائل 

 بدأت بوادر تغري يف منحى السياسـات . ومع تويل أبو عبد الرحمن أمني قيادة الجامعة 

 البيانات  فقد كرثت- ..امعة اإلسالمية املسلحة ومن ذلكوالبيانات والعمليات يف الج

واجهة مـع الرشائـح املدنيـة و االجتامعيـة ذات و تصعدت امل، الصادرة عن الجامعة

مـثـل أجـهـزة ، وتوـعـدها بالقـتـل. .العالـقـة البعـيـدة ـمـع هيـكـل الدوـلـة أو الـسـلطة

 ومثـل قطـاع التعلـيم .بدءا من الوزير ووصوال إىل باعـة الجرائـد يف الشـارع..اإلعالم

ل عـاموصـوال للوكـذلك وزارة الطاقـة . .ارس والطـالبوصوال لألساتذة واملـد.. كذلك

 .. وهكذا !!.. الذين ميلؤون السيارات بالوقود

 التجرؤ عىل إصدار الفتاوى باستحالل قتل النساء واألطفال مـن أرس العـاملني يف أجهـزة -

 . .الدولة

 .. هدفا أساسيا تصعيد املواجهة مع املليشيات املدنية املرتطبة بالحكومة و اتخاذها-
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 .وغري ذلك من هذه التوجهات الخرقاء. .ام إرتفاع لهجة التكفري يف الخطاب الع-

  تـداعت قيـادات الجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ الالجئـة يف الخـارج، )1995(خالل سـنة ،
وقيادات األحزاب السياسية اإلسالمية والعلامنية وحتى الشيوعية إىل مـؤمتر برعايـة 

ولكـن  ،سياسـيايعرض حل أزمـة الجزائـر ، الفاتيكان يف روما لتشكيل تحالف سيايس
 .. أجهض تلك املبادرة الغريبة املشبوهة برتكيبتها ومكان انعقادهافطنة الحكومة

  تجرأ أبـو عبـد الـرحمن أمـني وقياداتـه املنحرفـة املجرمـة عـىل ).. 1995(أواخر سنة
 املنتمـني هاب العـامرة وغـريهام مـن األفـراد عبد الو الشيخ محمد السعيد واغتيال

وكـانوا يطلقـون ، قد دخلوا مبوجب الوحدة يف الجامعةلجامعة الطلبة والذين كانوا 
وهو اسـم كـان قـد أطلقـه علـيهم محفـوظ النحنـاح ) جامعة الجزأرة(عليهم اسم 

فقتـلـوهم  ـبـدعوى تحـضـريهم لالنـقـالب ـعـىل قيادـتـه وـبـدعوى . .انتـقـادا ـملـنهجهم
ـزعمهم ـة ـب ـلفية للجامـع ـة الـس ـىل الهوـي ـاظ ـع ـة . .الحـف ـدأت حقيـق ـاك ـب ـن هـن وـم

 . عن مسار الجامعة تتكشفاإلنحرافات

  هدايـة رب العـاملني(ثم أتبعت تلك القيـادة تلـك الجرميـة بإصـدار كتـاب بعنـوان( 
وقـد حمـل ..بتوقيع أبو عبد الحمن أمني عىل أنه منهج الجامعة اإلسـالمية املسـلحة

الكتاب مـن فنـون الجهـل وألـوان التطـرف والتكفـري واالنحـراف مـا جـزم بالهويـة 
و وضحت أبعاد الكارثة التـي حلـت ، للجامعة يف عهد أمريها هذااملنحرفة الجديدة 

 ثـم أتبـع عبـد الـرحمن أمـني ذلـك بتوجيـه  مقاتليـه إىل .بقيادة الجامعة املسـلحة
املـجـازر الجامعـيـة يف اـملـدنيني يف الـقـرى املـجـاورة لـهـم ـبـدعوى أنـهـم انخرـطـوا يف 

 ..!!!عىل أنهم مرتدين.. فكفرهم واستباح قتلهم وسبي نسائهم،املليشيات الحكومية

  ومع تكشف الحقيقة والتوجـه اإلجرامـي واملنحـرف للقيـادة الجديـدة
 .انفض عنها املؤيدون يف الـداخل والخـارج..للجامعة اإلسالمية املسلحة

وأصدرت الشخصيات والجامعات الجهادية البارزة التي أيدت الجامعة 
 لـف املسلحة خالل مسـارها وصـدرت بيانـات عديـدة بـذلك مـن مخت
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كام بدأت الكتائب والفصائل الجهادية يف الداخل . الجامعات والشخصيات الجهادية

ثـم اشـتعل .. تنفض عنها يف لتنغمس أكرث فأكرث يف حاممـات الـدم املروعـة املخزيـة

 ..  وبعض تلك الفصائل املنفصلة عنهاالقتال بني الجامعة

 وهـم مـن جامعـة ، مونكـام كـانوا يسـ) جامعة جبل األربعـاء( من قتل الجهاديون

 ليتـوىل بعـده و).. مـنيأبا عبـد الـرحمن أ(قتلوا ، الـلـهالشيخ محمد السعيد رحمه 

عـنـرت ( وـهـو اـملـدعو، ة اإلـسـالمية املـسـلحةـسـفاح أـكـرث إجراـمـا مـنـه قـيـادة الجامـعـ

ولـكـن بـعـد أن ـضـعفت الجامـعـة وقـلـت ،  اـلـذي ـتـابع مسلـسـل اإلـجـرام،)الزواـبـري

هجها بعد أن عزلت يف مناطق محدودة إىل أن قتل هـذا واستمرت يف من. .إمكانياتها

 ...فيام بعد يف الجزائر) 2003(األخري سنة 

 وبعـد انفضـاض النـاس عـنهم وزهـدهم بـاملرشوع ،  وتقسمهممع ترشذم الجهاديني

أطلقت برنامجا لإلستسـالم  مخططات النظام اىل أن وصلت.. الجهادي بل واإلسالمي

مدين (ان جيش اإلنقاذ بقيادة وك. .ين يلقون سالحهمبدعوى العفو عن املسلحني الذ

وتـربع عـدد مـن علـامء . .)الوئـام الـوطني(أول املستجيبني ملا عـرف بنـداء ) اقمزر

ليـدعموا نـداء الدولـة ،املسلمني يف الخارج من أمثال ابن بـاز وابـن عثمـني واأللباين

ليعلن أن أحداث ، )2000(و خرج األلباين بآخر فتاويه قبل أن يتوىف سنة ، لإلستسالم

أن الخـروج عـىل الحكـام يف هـذا  (:الجزائر أكرب شاهد عىل ما ذهب إليه مـن قـول

 واخـتلط  الحابـل بالنابـل يف .!!!)هو يف حقيقته خـروج عـىل اإلسـالم ذاتـه ، الزمان

لتصـبح شـاهدا .. ساحة الصحوة اإلسالمية كلها بسبب التجربة الجهاديـة الجزائريـة

 وليصبح النموذج عربة العمل املسلحلل عىل رأيه  يف فشل خيار لكل من يريد أن يد

 .ملن يعترب

 قد نزلوا من الجبـال بفعـل ة الساحقة من املسلحني والجهادينيقد بدا أن الغالبيو ل

وبقيت مجموعات هنا وهنـاك يف الجزائـر تريـد متابعـة ، ما سمي مبرشوع الوئام الوطني

 .  اإلسالميني و الجهادينير باهر عىلواجهة مع النظام الذي خرج بانتصاامل
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الجامعـة السـلفية للـدعوة (ثم ظهرت إىل العلن جامعة أطلقت عـىل نفسـها اسـم 

بدا من خالل بياناتها أنها وعت بعـض عـرب ذلـك ..)حسن حطاب(بزعامة أمريها ) والقتال

وعىل تركيز املواجهة مـع ، فركزت يف بياناتها عىل نفي أفكار التكفري والغلو، الدرس القايس

ة واألمنـيـة وإـبـراز األـهـداف العاـمـة ـمـن  أـجـل إقاـمـة الدوـلـة أجـهـزة الـسـلطة العـسـكري

فقـد كانـت الصـدمة مبـا ، إال أن معظم األوساط الجهادية بدت حذرة من ذلـك..الرشعية

 وقد نقلت وسائل اإلعالم ومازالت بعض أخبار عمليات تلـك الجامعـة ومـن .حصل هائلة

 ..خمةأبرزها بعض عمليات اختطاف لألجانب و مفاداتهم مببالغ ض

حاولوا بدورهم تجميع أنفسـهم ،  الجزائريني الذين أموا أفغانستانكام أن الجهاديني

وشكلوا شبه تجمع كان يصـارع ظروفـا صـعبة ، وترتيب أوراقهم إلعادة العمل يف قضيتهم

 و بـدت بعـض عالمـات التوفيـق والتسـديد عـىل بعـض .من أجل إحياء مثل تلك القضية

 .. سبتمرب عاجلتهم كام عاجلت الجميع مبا هو معلومولكن أحداث ..الناضجني منهم

 ):1998 -1990( التجارب الجهادية يف اليمن  .9

 .)2001 -1990(تجربة أسامة بن الدن  . أ

 ).1998منذ ( جيش عدن أبني -أبو الحسن املحضار الجهادية تجربة  . ب

ركـة لطاملا اعتقدت أن اليمن من أكرث مناطق العامل العريب جاهزية ألن تقوم فيها ح

وقـد كتبـت .. والسيام بعد قيام الوحـدة. .جهادية تتوفر لها معظم عنارص النجاح السببية

مسـؤولية أهـل الـيمن ـعـن ( وهـو بعنـوان ،) صـفحة40(يف ذلـك بحثـا خاصـا مـن نحـو 

 . حيث أثبت فيه ذلك وحرضت عليه، )مقدسات املسلمني وثرواتهم

سـواحلها الطويلـة و)  ألف كم مربع400(فمساحتها الشاسعة التي تقارب 

 وانفتاحهـا عـىل ،وتحكمهـا مبضـيق بـاب املنـدب)  كـم2500(التي تزيـد عـىل 

قي وما يوفره مـن الـذخرية السعودية ودول الخليج من جهة وعىل القرن اإلفري

 مـن عـدد %) 70(وكثافتها السكانية التي تشكل نحو . . يف رشق إفريقياوالسالح

 



954 
 

 و طبيعتهـا ، مليـون تقريبـا40ن أصـل نحـو مليـون مـ25 أي زهـاء ،سكان جزيرة  العرب
الجغرافية املتنوعة والوعرة التي تنترش فيها الجبـال وتعتـرب مـن أصـلح املنـاطق لحـروب 

وكذلك طبيعة السكان املحافظة املتدينة وبنيتها القبلية السليمة من . العصابات الجهادية
شـار السـالح وارتباطـه وانت. تحطيم الحضارة الحديثـة وسـلبيات الطـابع املـدين الصـناعي

) مليـون70(حيث تفيد اإلحصائيات الرسمية بوجود أكـرث مـن . بتقاليد الحياة االجتامعية
 أي مبعـدل أكـرث مـن ،غـري مـا لـدى الحكومـة. قطعة سالح بيد رجـال القبائـل والسـكان

كـام أن الصـحوة اإلسـالمية ! سالح لكل مواطن مبا فيهم النساء والعجائز والرضع) قطع3(
قدمية و متجذرة وتعود إىل مطلع الخمسينات كام أنها متنوعة تشـتمل عـىل معظـم فيها 

مدارس الصحوة املعروفة من اإلخوان إىل السـلفية إىل الرسوريـة إىل التبليـغ والـدعوة إىل 
هذا باإلضافة لطبيعة السكان الـذين ميـزتهم الشـكيمة والقـدرات . الصوفية إىل آخر ذلك

 عـىل مختلـف أشـكال اإلسـتعامر زمنـا طـويال ومل تـتمكن القتالية حيث استعصت اليمن
 كام حصل للربتغاليني ثم اإلنكليز ثم العثامنيـني ثـم ،الدول االستعامرية من االستقرار فيها

 .. الجيش املرصي يف عهد عبد النارص
كـان الشـباب املجاهـد ) 1992-1984( الجهادية العريقة يف أفغانسـتان ويف التجربة

 ، الشباب العـرب الـذين قـدموا للجهـاد األفغـاين أعىل إحصائية من بنيي يشكل ثايناليمن
وقـد كـانوا مثـاال لإلقـدام والشـجاعة وخصـال . .)2001-1996(وكذلك يف شـوطهم الثـاين 
 .الفروسية و أصالة العروبة

من السكان يعيشون تحت خـط الفقـر %) 70(أما من الناحية اإلقتصادية فأكرث من 
ع أكرث باقي سكان جزيرة العرب إىل جوارهم يف نعـيم مـام وهـب  فيام يرت،وسقف القهر

 وهـم ، تلك الجزيرة من الرثوات التي هي ملك املسلمني عامة وأهل الجزيرة خاصةالـلـه
 . سوادها األعظم

ـية  ـكانية والسياـس ـادية والـس ـة واالقتـص ـباب الرشعـي ـإن األـس ـرى ـف ـام ـت فـك
 وهنـا ،ات الناجحـة متـوفر فيهـا وكل ما يعني عادة عىل تفجرا الثـور،والجغرافية

 رغم تويل حكومـة  ،يكمن العجب من أن ال تقوم فيها مثل تلك الحركة الجهادية
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 بل ويحـاول أن يـويل ، منذ سنني طويلة الصالحالـلـهمهلهلة يقودها الرئيس املخلوع عبد 

 !!  الدميقراطيـة األمريكيـة الحقـا،ابنه من بعده ملكـا عـىل الجمهوريـة اإلشـرتاكية سـابقا

والسـبب األسـايس يف ذلـك أن أكـرث قيـادات الصـحوة .. ولست هنـا يف محـل بحـث ذلـك

 وأن أكرث مشايخ الدعوة هم من ،اإلسالمية هم من القاعدين عن الجهاد من ذوي املصالح

..  يف كنـف الباطـلالنفعيني وعلـامء السـالطني الـذين ألفـوا كـرايس الربملانـات واالسـرتخاء

ة زعامء العشائر والقبائل الذين تعودوا منذ عقود ورمبا قرون أن باإلضافة إىل هيمنة سلط

تـويل قيـادات . .وقـد أثبـت هـذا بكـل جـالء. .يبيع أكرثهم دينهم بدنياهم ودنيا غـريهم

الصحوة اإلسالمية وزعامء القبائل الذين يشكلون الثقل األسايس الذي اجتمـع فـيام سـمى 

مي فـيام عـرف بأحـداث الدسـتور سـنة إفشـال إنتفاضـة الشـارع اإلسـال) حزب اإلصالح(

 .. ومكافحة كل ما تال ذلك من محاوالت جهادية) 1993(

مام جعل القيادات الشبابية املجاهدة الناشـئة عـاجزة عـن إفـراز قيـادات ميدانيـة 

قادرة عىل سحب قواعد الصحوة اإلسالمية والقطاع الكبـري ذي الحجـم املليـوين يف الـيمن 

 . .وراءها

خـور ..  مشكلة العامل العريب واإلسالمي  باختصار يف كلمتـني كام هيومشكلة اليمن

 عـىل يا وكراهيـة املواجهـةالعلامء وعجزهم وجهل العوام وضياعهم واستحواذ حـب الـدن

 :ونعود للموضوع. . بالفرجالـلـهإىل أن يأذن . .الجميع

مـدى وعـىل . .بعد عودة الشباب املجاهد اليمني من أفغانستان مطلـع التسـعينات

قامت محاوالت جهادية عديدة يف اليمن فشـلت كلهـا . .العقد األخري من  القرن العرشين

 أسـامة بـن الدن  محاولة،اوالت وأكرثها جديةوكان ابرز تلك املح. ملا أوجزت من األسباب

 ..لتكون أرضية جهادية يف اليمن) 1990(منذ 

 الـلــهحضـار رحمـه  أبـو الحسـن امل أبني التـي تزعمهـاوحركة ما عرف بجيش عدن

 .).1998(أواسط سنة 
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 : أسامة بن الدن يف اليمنترصة عن املحاوالت الجهاديةنبذة  مخ. أ

 فهو أحد أبنـاء محمـد بـن . . من أصل ميني جنويب من حرضموت أسامة بن الدنينحدر
. .الدن الذي هاجر مـن الـيمن إىل السـعودية مـع بدايـة حكـم  امللـك عبـد العزيـز

و متتعت بنفوذ مايل وسيايس واسع فيها ، ا أرسة قريبة من آل سعودواستوطنها مكون
 ..منذ ذلك الوقت وإىل اليوم

 أسامة عىل تكوين مجموعة منظمة حوله ركـز فغاين ضد الروس حرصوخالل الجهاد األ 
ويف . .فيها عىل العنارص الجهادية من جزيرة العرب والسيام مـن السـعودية والـيمن

 التحرك الجهادي ضد الحكم الشيوعي يف اليمن الجنـويب التسعينات كانت معطيات
فكثري من اليمنيني الشامليني من اإلسالميني والقبائـل يؤيـدون .. قبل الوحدة جاهزة

ذوي القـدرات ) الحضـارمة( كام أن ذلـك  يلقـى دعـام كبـري مـن كبـار التجـار،ذلك
والتي تكـن العـداء  ، ومن الصحوة اإلسالمية عموما،اإلقتصادية الكبرية يف السعودية

ومـع توافـد عـدد مـن املجاهـدين .. للشيوعية عامة ويف جـوارهم يف الـيمن خاصـة
 .. اليمنيني من أصل جنويب أثناء الجهاد العريب يف أفغانستان

 هـو إحـداث حركـة جهاديـة يف الـيمن ،كان املرشوع الجهادي الخاص والرئييس ألسـامة 
ـويب ـنة .. الجـن ـك يف ـس ـارش ذـل ـد ـب ـام ) 1990-1989(وـق ـه إىل قـي ـتمر يف محاولـت واـس
 عـىل ن عددا من الجهاديني املقربني من أسامة أيامهـا قـد حرضـوهورغم أ. .الوحدة

إال أنه تردد بانتظار إقناع قيادات الصحوة يف اليمن . .الرشوع يف ذلك الجهاد مبارشة
ومـا . . عبد املجيد الزنداين باالنخراط فيها من أمثال الشيخوالسيام اإلخوان املسلمني

 .وضاعت فرصة ذهبية فيام يعتقدون. .اكان ألولئك أن يفعلو

 قد تحول إىل املحاولة عىل مستوى اليمن املوحـد بن الدن أسامةومنذ قيام الوحدة كان مرشوع  .
 وتنـاقض اإلسـالميني و العلامنيـني فرصـة ،وشكلت مشكلة الرصاع عىل دستور اليمن املوحـد

 د تحـركوقـ. . صالح وحكومة اليمن املوحد حديثـة النشـأةـهالـلإلعالن الجهاد عىل عيل عبد 
 وقدم إليه عـدد مـن مشـايخ الـيمن كـان يف طليعـتهم الشـيخ . .أسامة الستغالل تلك الفرصة
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ان قـد  كـ،والذي وضع اسمه عىل كتاب يثبت كفـر الدسـتور) عمر سيف(املعروف 

قامئة عليـه ورشعيـة  وأثبتوا فيه أيضا كفر الحكومة ال،أسامةكتبه بعض املقربني من 

 . اجهاده

 مقبل بن ( أسامة إىل مشايخ اليمن وكبار دعاتها من السلفية وعىل رأسهم الشيخ وسعى

وبذل أمـواال طائلـة يف تـأليفهم وتـأليف .. وإىل اإلخوان وزعامئهم. .)هادي الوادعي

 .وقفوا ضدهولكن جميع أولئك . بعض القبائل عىل املرشوع

 أجهض مظاهرة املليون مسلح التي توجهـت إىل بوابـة الـقرص  فقد،فأما الشيخ الزنداين 

فقـد دخـل الـقرص مـع . .  وكان عىل رأسهم مع زعامء اإلخـوان وغـريهم،الجمهوري

وخرج إىل املتظاهرين املسلحني املطالبني بسقوط الدستور . .البعض مفاوضا للرئيس

ليوم اآلخر فليعـد  واالـلـهمن كان يؤمن ب( ليقول لهم ،والحكومة وبتحكيم الرشيعة

جيـد  عبـد املليـوم التـايل وقـد صـار الشـيخوانفرط الجمـع ليصـبحوا يف ا.) .إىل بيته

حد حكام اليمن الخمسة الذين شكلوا مجلس الرئاسـة الزنداين أحد نواب الرئيس وأ

وعضوية االشرتاكيني امللحدين بحسب مذهب الشيخ !!.  صالحالـلـهبرئاسة عيل عبد 

تحـت الدسـتور ..  وزيـر ونائـب برملـانزمالئه يف اإلصالح ما بنيروتوزع كبا!! القديم

 والـذي كـتـب يف أعـاله ديـن الدوـلـة هـو اإلـسـالم الــلــهالطـاغويت املرشع مـن دون 

 !!)والرشيعة مصدر الدستور والقوانني

عـىل خـوارج فكان موقفه أنىك وأشـد رضاوة ) مقبل بن هادي الوادعي(وأما الشيخ 

وكانـت .  عىل أنه رأس الفتنة يف الـيمن بن الدن أسامةا وصف فيهفقد كتاب كتاب.. اليمن

 وفض الناس عـن مرشوعـه تبـاع عـىل األرصـفة إثـر ،أرشطته بالغة العداء يف الهجوم عليه

. .ال بدعوى الجهاد ابتغاء الفتنها حيث كان يقول أن بن الدن أرسل له أمو،خطب الجمعة

 !! فزوج بها الشباب واشرتى كتبا للمساجد

مل يـرتك !! يةام روى شباب مجاهدون من اليمن أن الوادعي شيخ السلفك

 فهـاجم قيـادات اإلخـوان و ..  يف حينهـاأحدا من رمـوز البدعـة مـن تجريحـه
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ويصـفه )  صالحالـلـهعيل عبد (يف حني كان يثني عىل . .الرسوريني والصوفيني و الجهاديني

أمام بعـض  أسامة وقد روي من !!  لم أمر مسويؤكد عىل طاعته لويل. .دامئا باألخ الرئيس

 . فلن يسامح الوادعي، بأنه لو سامح كل من آذاه يف حياته، ذات مرة  قولهأتباعه

. . أسـامة ودربهـم يف أفغانسـتانباب الجهاديني الذين جندهموأما أكرث قيادات الش 

 أراد  صالح بأن أعطاهم رتبا يف الجيش اليمنـي وأدخـل مـنالـلـهفقد استاملهم عيل عبد 

وبلـغ بـأبرزهم . . فركبوا السـيارات وتولـوا املناصـب،والوظائف املدنية. .السلك العسكري

أن يعمـال يف سـلك اإلسـتخبارات والحـرس الجمهـوري كـأقرب ) النهـدي(و) الفضيل(أمثال

وتلخص هذه األمثلـة الثالثـة اإلخوانيـة والسـلفية و !!   صالح الـلـهاملقربني من عيل عبد 

التي كان هذا حال أبرز علامئهـا  . .منوذجا للمشكلة األساسية يف اليمن، ليمنالجهادية يف ا

 الـذين افتقـروا إىل الرتبيـة املنهجيـة الجهاديـة خـالل فـرتات .وقادة صحوتها ومجاهـديها

إعدادهم التي اهتمت بالتكوين العسكري وافتقرت ألي فكر أو منهج يحصنهم من مثـل 

 ..تلك اإلستدراجات

 والربملان من أنصار عـيل )ومجلسها الرئايس الخاميس(وشكلت الحكومة. .وقامت الوحدة 

 ومن اإلسالميني وعىل رأسهم زعامء اإلخوان ،)املؤمتر الشعبي( صالح وحزبه الـلـهعبد 

األحمـر و  برئاسة حسـني )التجمع اليمني لإلصالح(وبعض رؤساء القبائل الذين كونوا 

 صـالح الـلــهوقـد حـاول عـيل عبـد .. لجنـوبينيمن ا) الحزب االشرتايك( ومن ،الزنداين

االشـرتاكيني ونجح يف رضب الطرفني ببعضهام وتقويه نفوذه ثم تقوى باإلسالميني عـىل 

 ،وقام بعـض الجهـاديني يف تلـك الفـرتة باغتيـال لـبعض رؤوس االشـرتاكيني. .الجنوبيني

زحفـوا . .سالمينيواإل صالح الـلـهولكن عيل عبد . .الذين خططوا لالنقالب عىل الوحدة

. وقضوا عىل محاوالتهم وفرضوا الوحـدة بـالقوة.. .عىل عدن فيام عرف بحرب الوحدة

  أـسـامة ـقـد أـمـر أنـصـاره وأتباـعـه يف اـلـيمن ـمـن الجـهـاديني اـلـذين ـعـادوا ـمـن وـكـان

  أفغانـسـتان باـلـدخول يف املعرـكـة إىل جاـنـب ـجـيش اـلـيمن الـشـاميل ـكـام فـعـل كاـفـة
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 عتـبـار أن ذـلـك ـسـيؤدي إىل كـسـب مرحـلـة باإلطاـحـة ـعـىل إ،اإلـسـالميني يف الـشـامل

 الجـهـاديني واإلـسـالميني دورا حاـسـام ورسـعـان ـمـا انـهـارت وفـعـال لـعـب. بالـشـيوعية

مقاومة الجنوبيني يف عجلة مل تسمح بالتدخل الـدويل ومل تسـتطع السـعودية ودول 

ئـة رغم فتـاوى ابـن بـاز وهي!! مجلس التعاون الخليجي  إنقاذ الشيوعيني يف اليمن 

واملسلمني ) صالح(كبار العلامء بوقف الفتنة والصلح بيني املسلمني الشامليني برآسة 

 !!يف الجنوب) الشيوعيني(

فقد كان بإمكان اإلسـالميني أن ،  كثري من الجهاديني اليمنيني ورأيوبحسب اعتقادي

 ،ميةيعودوا إىل الشامل ليفرضوا حكـم الرشيعـة أو يعزلـوا صـالح ويقيمـوا الدولـة اإلسـال

 الـلــهولكن الذي حصل هو عودتهم إىل الربملان وكـرايس الـوزارات يف حكومـة عـيل عبـد 

الصحوة (فقد تبع أكرثهم قيادات . .وبقى الجهاديون معزولون. . ودستورها العلامينصالح

يف حـني آثـر كثـري مـنهم الرتـب العسـكرية !! و الرسوريـة ! من السلفية و اإلخوانيـة !!) 

باسـتاملتهم ) ....الشاويش عيل صـالح(ية واملنافع الشخصية حيث نجح واملناصب الحكوم

 .نظامإىل ال

 ـد إنتـقـل إىل الـسـودانوـكـان ـا االـسـتثامرية ..  أـسـامة ـق وانهمـكـت القاـعـدة يف أعاملـه

واالقتصادية فيام اعتقدوا أنها دولة إسـالمية تجـب نرصتهـا بزعامـة الـرئيس البشـري 

د بعـض أعضـاء اللجنـة الرشعيـة للقاعـدة بحسـب اعتقـا!!  حسـن الـرتايب)اإلمام(و

ـذاك ـكـام ـشـارك بـعـض عنارصـهـا يف الجـهـاد يف الـصـومال إىل جاـنـب الفـصـائل !! آـن

ـه  ـال رماـل ـن أوـح ـحاب ـم ـان باالنـس ـاع األمريـك ـة يف إقـن ـاركوا بفاعلـي ـالمية وـش اإلـس

 ..الصحراوية

 عـىل بـدايات أمريكيـة ، أسامة وبعض الجهاديني عمليـات محـدودة كام كان ألتباع

قامة قاعدة عسكرية يف عدن حيث أقنعت عدد من صواريخ الكاتيوشـا التـي أطلقوهـا إل

 ..أقنعت األمريكان بالعدول عن املرشوع، عىل أعامل اإلنشاء األولية للقاعدة

 أي محاولة تذكر للتحرك الجهادي يف ك للجهاديني من أتباع بن الدنومل تقم بعد ذل

 . لجهاد أمريكاحيث تحول فيام بعد).. 1994(اليمن منذ
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  بـدأ الشـباب املجاهـد مـن الـيمن ).. 1996( إىل أفغانسـتان أواسـط عاد بن الدنوملا
 أسـامة مبـن فـيهم أنصـار. .فغانسـتانينضمون إىل الشوط الثاين لألفغان العـرب يف أ

  .بـأن محطتـه القادمـة جبـال الـيمن.1997 لجريدة القدس العريب سـنة الذي رصح
اليمن ولكن مـن خـالل إسـرتاتجيته الجديـدة ؛ محاربـة وعاد مرشوعه لالنتعاش يف 

 واإلعراض عـن الـدخول يف مواجهـات مـع أذيالهـا ومـن بيـنهم ،رأس األفعى أمريكا
 . صالح يف املنطقة الهامة اليمنالـلـهالذيل الصغري القزم عبد 

 عىل املـدمرة االنتحاري قامت خلية من القاعدة بالهجوم . .فيام أذكر) 1999( ويف سنة
 املواجهة وصعد هذه..  اليمنيةالتي كانت تتزود بالوقود يف املوانئ) كول(ألمريكية ا

. .مع اإلستخبارات اليمنية التي دخلت يف حرب مكافحة اإلرهاب إىل جانـب أمريكـا
 واشـتدت الحـرب .واعتقل الكثري من الجهاديني ومن بيـنهم بعـض أنصـار بـن الدن

الح إىل اإلفراج عن بعض أتبـاع بـن الدن  صالـلـه واضطرت حكومة عيل عبد .رضاوة
فيام قيل أنه جاء بعد رسـالة تهديـد منـه إىل صـالح وتـذكريه بـأن معركـة القاعـدة 

 ..ليست مع الحكومة اليمنية و بإمكانها أن تجعلها كذلك

  قبيل سبتمرب بقليل جمـع بـن الدن كبـار أنصـاره يف قنـدهار ) 2001( ويف أواخر سنة
وفـيام كانـت .. ه قـد آن األوان للرحيـل إىل الـيمنوأن.. ئبهمليبلغهم أن يحزموا حقا

دوت . .اإلشاعات والدهشة واألمل تتداول يف ساحة األفغان العرب حول هذه النقلة
 .. ليتبع ذلك.. 2001انفجارات سبتمرب 

 عليه الـلـهوتبع ذلك مطاردة الجهاديني يف اليمن بدعوى انتامء كل أمة محمد صىل 
داء أمريكا من املخلوقات إىل القاعدة بحسـب اإلعـالم األمـرييك وبـرامج وكافة أع. .وسلم

 . .مكافحة اإلرهاب
 وسقط العديد مـن ، املطاردةونال الجهاديني يف اليمن قسط كبري من هذه

 وأسـري يف معـارك مكافحـة اإلرهـاب يف املقاتلني من القاعدة وغريهم بني رصيع
ومتكنت .. جيش واإلستخبارات اليمنية ال من عنارصأمريكا وتنفيذاليمن بقيادة 

 طائرة أمريكيـة مـن تـدمري سـيارة بصـاروخ جـو أرض ومبوافقـة ومعاونـة مـن 
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 وخمسـة مـن رفاقـه يف إحـدى  أبو عيل الحاريثفقتلت. .خبارات اليمنية وجواسيسهااإلست
ثم تتابعت أخبار املطاردات التي كان تصل لحد املعـارك الطاحنـة بـني حـني .. قرى اليمن

 ..روآخ
 :)1998( منذ الحسن املحضارتجربة جيش عدن أبني بقيادة أيب. ب

 يتحىل بـنفس جهـادي - وهو من أرشاف اليمن- أبو الحسن املحضار زين العابدينكان 
متقد أبت عليه أن يتحمل تلك األوضـاع يف الـيمن خـالل العقـد األخـري مـن القـرن 

كان قد التقـى أسـامة مـن ني أنه ي مينيات من أخوةوقد سمعت بعض الروا. .املايض
أجل إقناعه بإشعال رشارة الجهاد يف اليمن ولكنـه مل يتوصـل معـه إىل اتفـاق حـول 

  .كيفية وتوقيت ذلك
) السـعودية(ثم طاف أواسط التسعينات عىل بعض البارزين من علامء الصـحوة يف 

بـل ..  لتحريضهم عىل دعمه يف مرشوع للجهـاد يف الـيمن ولكـن أحـدا مل يجبـه إىل ذلـك
 ،ذهب كبـار املرشفـني عـىل تـدريس العقيـدة ورئاسـة أقسـامها يف الجامعـات السـعودية

والذين ملؤوا صفحات الكتب وأرشطة الدروس العلمية بخصائص العقيدة الصافية ومنهج 
ذهبوا يف محـارضاتهم ومـواقفهم إىل الـترصيح بـأن . .دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

كام أيـدوا املسـار الـدميقراطي يف تركيـا !! الخيار السلميوة يف اليمن هو أفضل سبل الدع
 . .وشامل أفريقيا وسواها

  جـيش عـدن (شكل مجموعة مسلحة وتنظـيام مسـتقال باسـم بدأ ي) 1997(ويف أواخر
 عليـه وسـلم الـلــه صـىل الـلـه تيمنا بالحديث الرشيف الذي روي عن رسول ،)أبني

 ).  ألفا هم خري من بيني وبينهميخرج من عدن أبني اثنا عرش(أنه يقول فيه 
. .وملا تجمع معه عدد من الرجال قيـل أنهـم بلغـوا نحـوا مـن مـائتي رجـل

حمل  السالح ومىض برجاله إىل منطقة جبلية وعرة وأنشأ معسكرا لـه ولجامعتـه 
ولكـن كبـار الـدعاة ومشـايخ مـا يسـمى .. .لبدء الحشد لجهاد الحكومـة اليمنيـة

خروجه ذلك وأنه ليس عىل ة عىل إقناعه بالعدول عن بالصحوة ركزوا جهودا كبري
 فلعب الدعاة من مختلـف مـدارس الصـحوة . ولكنه أىب. .املنهج السوي املصطفى
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.  وإنزال من استطاعوا من أنصاره وإقناعهم بعـدم جـدوى املحاولـةتقويضهدورا مهام يف 
مـا جـاء مـن ، م مـنهموكان أكرب الخذالن الذي أثر يف إنزال ك. .وبدأ الشباب ينفضون عنه
 اليمنيـني بـدعوى أنهـا حركـة عـض قـدماء األفغـان العـرب مـنطرف بعض الجهاديني وب

وبـدل أن يضـم الناصـحون لـه مـن اإلسـالميني و .  وال برنـامج لهـا،متعجلة وغـري ناضـجة
كـام بلغنـي مـن عـدد مـن ،  كـان مـوقفهم سـلبيا،الجهاديني جهودهم إليه لرتشيد حركته

 .الرواة
إعتقلت الحكومة اليمنية عددا من الجهاديني من شباب الـيمن )  1998(ويف صيف 

 العرب الالجئني إليها فقام أبو الحسن املحضار باختطاف ضافة لعدد من الجهاديني منباإل
عدد من السياح األجانب للضغط عىل الحكومة لإلفراج عنهم ولكن الحكومة عىل عكـس 

 كثريا ما اختطفوا سـياجا بهـدف الحصـول عـىل عادتها يف الرتايض مع رجال القبائل الذين
  فحـارصت املنطقـة وصـعدت ،اتخذتها فرصة للقضاء عىل تلك الحركة الوليـدة. .مطالبهم

 مـن  وقـد دفعـت إليـه يف طليعـة وحـداتها مـن اسـتطاعت،املوقف حتى وصل لالشتباك
بدأت الهجـوم وملا .  وإقناعهم باالستسالمالدعاة والعلامء إلنزال من يستطيعون من الجبل

فقتـل بعضـهم وقتـل بعـض . .عليهم مل يكن قد تبقى معه إال بضعة عرشات مـن الرجـال
حيث وصلت بعض األخبار أن من معه رفضوا إعدام الرهائن ملا بدأت الحكومة . .الرهائن

وتولـت ..  وقـبض عـىل أيب الحسـن املحضـار،الهجوم فلم يقتـل إال واحـد أو اثنـني مـنهم
 الغربية الضغط الشديد عـىل حكومـة الـيمن مـن أجـل إعـدام أيب بريطانيا وبعض الدول

 ..فيام بعد) 2000(الذي أعلن عن إعدامه يف صيف عام . .الحسن املحضار
ٍالجامعـة اإلسـالمية ( وتجربة) 1995(محاوالت بناء تجمعات جهادية يف املغرب منذ .10

 :)املجاهدة يف املغرب

 ملسلحة يف املغرب ضـد الحسـن كام ذكرت آنفا فقد كانت التجربة الجهادية ا
، بزعامة الشيخ عبد الكـريم )الشبيبة املغربية(الثاين التي قامت بها منظمة 

بـل لقـد سـبقت . ت املبكـرة جـدا يف العـامل العـريبإحدى املحـاوال. . مطيع
 وكـام ذكـرت . بواكري ميالد اإلرهاصـات الفكريـة للتيـار الجهـادي املعـارص
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ليل من بلـدان العـامل العـريب واإلسـالمي مثـل بـالد  فإن املغرب تأيت ضمن الق،سابقا

حيث تتـوفر فيهـا معطيـات ثـورة جهاديـة مـن . وسط آسيا واليمن والجزائر وتركيا

 . حيث األسباب واملعطيات

 يتـوفر عـىل عـدد مـن األريـاف ،وعـر املسـالك، فاملغرب األقىص بلد مرتامي األطـراف 

 ويـتحكم مبضـيق ،كـم) 3000( مـن  ومتتد سـواحله ألكـرث،والسالسل الجبلية الوعرة

كـام أن لهـم .  حـاالت الفقـر والعـوزويرزح شعبه تحت حالة من أشد.  جبل طارق

وهـو شـعب . تاريخا مجيدا يف الجهاد والقتال والتاريخ الزاهـر يف البـأس والشـجاعة

متدين برصف النظر عن  ترسب الفساد إىل بعض مدنه الكربى عرب سياسة الحكومة 

وفيـه . فـامزال لإلسـالم حضـوره وقداسـته.  رش الدعارة باسم السياحةيف اإلنفتاح ون

صحوة إسالمية تعود إىل مطلع الستينيات وترتكب أيضا من معظم مكونات الصحوة 

 إىل ، إىل الصـوفية الحركيـة، من السـلفية إىل اإلخـوان،اإلسالمية املعارصة  ومدارسها

 وعادوا ،رب الجهاد يف أفغانستانوقد شهد عدد ال بأس به من شباب املغ. الجهاديني

ـري مـشـاك ـة،لإىل بـلـدهم دون كـب ـاين حـيـث كاـنـت سياـسـة الداهـي  أن ، الحـسـن الـث

وقد أثبتت سياسته تلـك نجاحـات كبـرية يف تفريـغ . يستوعب الصحوة وال يستفزها

 ،الصحوة من داخلها ودفعها أيضا يف مجاالت الدميقراطية املزيفة الناشئة يف املغـرب

لـدعاة هنـاك يرتاوحـون بـني السـجون التأديبيـة و اإلقامـات الجربيـة وجعل كبـار ا

 إثـر إجهـاض ،وبعيد انفجـار الثـورة الجهاديـة املعـارصة يف الجزائـر. وكرايس الربملان

 كان املغرب املعرب األسايس الذي نـزل منـه معظـم األفغـان العـرب ،نجاحات اإلنقاذ

 .الجزائريني إىل بلدهم

رف عـن ذلـك كـرد فعـل عـىل تأييـد الحكومـة وقد غض املغرب بداية الطـ

الجزائرية لجبهة البوليساريو االنفصـالية الداعيـة إىل اسـتقالل الصـحراء الغربيـة 

ولذلك فقد تكونت عدد من الخاليا رشق املغرب ويف منطقة الريف . عن املغرب

 وقدمت الكثري من معونات العبور ونقـل السـالح مـن أوربـا وتقـديم الخـدمات 
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 يف ـلـك قـبـل أن تـسـتحوذ القـيـادة املنحرـفـةوذ.  للمجاـهـدين ـغـرب الجزاـئـراللوجيـسـتية

 . الجامعة املسلحة عىل تلك القضية كام روينا

  وهكذا وبفعل تجربة املجاهدين األفغان العرب املغاربة من جهـة وريـاح التـأثري مـن

 الـذي ، الجهاديـة يف املغـرب بـدأت بـوادر تشـكيل النـواة،ة أخـرىالجزائر من جهـ

 له مراكز الدراسات اإلسرتاتيجية املتابعة لشؤون اإلسالم يف شامل أفريقيـا يف توقعت

توقعت أن تنطلق الثـورة اإلسـالمية يف شـامل أفريقيـا مـن .. أوربا والسيام يف فرنسا

 تعـرب عـن دهشـتها عض التقـارير الصـادرة يف فرنسـا التـيوقد قرأت ب. املغرب أوال

 . النطالقها من الجزائر قبل املغرب

  وقد جرت بعض املحـاوالت الجهاديـة غـري الناضـجة مـن قبـل الـبعض  برضب بعـض

السياح الغربيني والقيام ببعض العمليات النادرة عىل بعض أعضاء الجالية اليهوديـة 

 ،يف املغرب والتي تستويل عـىل مراكـز النفـوذ السـيايس واإلقتصـادي واإلعالمـي فيـه

 .  إرسائيلوتدفع به يف خطوات محمومة نحو التطبيع مع

  ومنذ منتصـف التسـعينات بـدأت محـاوالت جـادة لتشـكل خاليـا جهاديـة و نويـات

فقد وصلت رياح التيار الجهادي بقوة إىل املغرب . .تنظيامت داخل املغرب وخارجها

كام أن خطوات التطبيع اليهودي والتغريب الصليبي . .عىل هامش الجهاد يف الجزائر

 ويل عهـد أبيـه إىل ل امللـك محمـد السـادسأخذت شكال جديا ومكشوفا مـع وصـو

 .  والدهالحكم بعد وفاة

 متكن عدد من شـباب التيـار الجهـادي املغـريب مـن تكـوين نـواة .. أواسط التسعينات

ويبـدو أن بـوادره األوىل قـد تشـكلت يف أوسـاط . .لتنظيم جهادي للعمل يف املغرب

هم بعـض األفغـان العـرب  وقـد كـان فـي،املهاجرين املغاربة يف بعض الدول األوربية

 وانتقلت لعدة دول أخرى حيث تشكل الجالية املغربية املهـاجرة يف أوربـا ،املغاربة

 يتخذ أكرثهم من فرنسـا وبلجيكـا ،رشيحة ضخمة رمبا ناهزت خمسة ماليني مهاجر

 فـيام تتواجـد جاليـات ليسـت بالقليـة يف ،وهولندا ودول وسط أوربا مهجرا أساسيا

 وقد أصدرت الجامعة منهجا وعدد من األدبيات بصورة أقـرب ،يةباقي الدول األورب
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 ووزعـت عـىل نطـاق ، ونرشتهـا  يف أوسـاط الجاليـات املغربيـة يف أوربـا،إىل الرسية

 وهي يف مجملها تسـري ،وقد اطلعت عىل بعض تلك األدبيات. محدود داخل املغرب

 . وفق نفس منهج التيار الجهادي الذي ساد تلك الفرتة

 ورحل كثري مـن الجهـاديني مـن ،مت اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان أيام طالبانوملا قا 

 قامت هذه املجموعة بافتتاح معسكر وعدد مـن املضـافات لهـا ،مالذات أوربا إليها

 وكـذلك إعـداد ، وبدأت مشوار اإلعـداد العسـكري والرتبـوي الشـامل،يف أفغانستان

وقـد شـارك هـؤالء . مـن املغـرب ذاتهـاوتدريب الكوادر من القادمني مـن أوربـا أو 

وملا جـاء سـبتمرب . .املجاهدون املغاربة كغريهم يف دعم اإلمارة اإلسالمية ومساندتها

 ،ضمهم الجمع الذي انخرط يف معركـة الـدفاع عـن الـنفس وعـن اإلمـارة اإلسـالمية

 البعض وأرس آخرون وتفرق الباقون مع القليـل  فقتل،يث أخذوا حظهم من البالءح

 . ي نجا من ذلك األخدودالذ

  تناقلـت وـسـائل اإلعـالم أنـبـاء انفجـارات هائـلـة اسـتهدفت بـعـض ) 2003(ويف أواخـر

 وقد ذكرت وكاالت األنبـاء ، وقد نفذها إنتحاريون،ار البيضاءاألهداف الغربية يف الد

ونسبته إىل مـا أسـمته . نقال عن املصادر الحكومية املغربية الرواية الوحيدة للحدث

 عـىل ،كام ورد أن املسؤول عنها بعض من وصفتهم بالتكفرييني. .)ية الجهاديةالسلف(

 .. حد زعم تلك الوسائل ومل ميكنني معرفة املزيد عن ذلك

  ولكن املهم الجدير بالذكر أن أجهزة األمن املغربية قامت عىل هـامش تلـك األحـداث

ل مئات الشـباب فـيام قامت باعتقا. .التي مل يتوفر يل عنها روايات ميكن الوثوق بها

وقد أصدرت املحاكم املغربية أحكاما كثرية  من ) تيار السلفية الجهادية( عرف باسم

كام اعتقل يف تلك الهجمـة عـدد مـن أبـرز .. أحكام اإلعدام وفرتات السجن الطويلة

فيام بـدا . .الدعاة السلفيني و الجهاديني يف املغرب ممن ال عالقة لهم بتلك األحداث

ّات إجهاض مبكر ألي إمكانية مفرتضـة لتكـون ظـاهرة جهاديـة تتـوفر لهـا أنه عملي
 ..ذلك البلد املنكوبكافة املعطيات يف 
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 أـبـو عائـشـة اللبـنـاين ني يف جـبـال النبطـيـة بقـيـادة تجرـبـة األفـغـان الـعـرب اللبـنـاني  .11

)1999:( 

كان املجاهدون اللبنانيون من األفغان العـرب مـن ضـمن الجنسـيات التـي حرضت 

وقـد متيـزوا باإلضـافة إىل مشـاركتهم امليدانيـة بالدماثـة . أعداد قليلة إىل أفغانسـتانمنها 

وكانوا من بني الجنسيات التي استطاع أصحابها العودة إىل بالدهـم دومنـا كبـري . .واألخالق

وقد تعرض البعض منهم إىل االعتقال والتحقيـق والسـجن إثـر إقـدام مجموعـة . .مشاكل

ل أحـد قيـادات الحركـة الدينيـة الشـاذة يف لبنـان والتـي تنسـب صغرية منهم عىل اغتيـا

وبحسب روايات اإلخـوة . .وكان القتيل نائب يف الربملان اللبناين). حركة األحباش(ملؤسسها 

اللبنانيني فإن تلك الحركـة كانـت تقـدم خـدمات كبـرية لالسـتخبارات السـورية يف لبنـان 

 وطاردت شباب أهل السنة و الجهـاديني يف ،ة كام متيزت بالعدواني،وتؤذي الشباب املسلم

 بعـد أن ،ثم ألقي القبض عىل تلك املجموعة ونفذ فيها حكم اإلعـدام. مساجدهم وآذتهم

أبدى عنارصها بطولة وثباتا نادرا يف ترصيحاتهم يف املحكمة وأمام الصحافة وأثنـاء عمليـة 

هيـب جسـد مشـهدا حيث شيعة طائفة السنة أجسـادهم الطـاهرة يف موكـب م.. اإلعدام

 ..لوحدة صف حركاتها املتعددة يف لبنان

  ثم تابع بعض أفراد تلـك املجموعـة عمليـات الـدعوة ألفكارهـا الجهاديـة السـلفية يف

مختلف املناطق اللبنانية والسيام يف منطقة شامل لبنان قرب مدينة طرابلس وجبال 

)  عائشـة اللبنـاينأبـو ( تصوراتهم التي رسمها أمـريهم وكان هدفهم بحسب،النبطية

هي القيام بتأسيس حركة جهادية لشباب أهل السنة تعمل عىل إقامة ثورة إسالمية 

وتسعى عىل األقل إىل إيجاد شوكة ألهل السنة .. تهدف إىل تحكيم الرشيعة يف لبنان

 ..يف لبنان

 ين أحد األفغان العرب القدماء أيـام الجهـاد األفغـاالـلـه أبو عائشة اللبناين رحمه كان. .

وعاد بعد انتهاء الجهاد . .وكان مهاجرا يف الواليات املتحدة وقدم منها إىل أفغانستان

األفغاين إىل أمريكا ومنها إىل لبنان يحمل يف صدره أفكارا وآماال عـن تأسـيس حركـة 

 ..جهادية محلية ألهل السنة  يف لبنان
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 مـن وكـان،  الواقـعأن فكرته متيش بعكس الجغرافية والسياسة والتاريخ ومعطيـاتغري 

 أجواء أفغانسـتان يف أيـام طالبـان  من أن يحاولوا العودة لالستفادةألنصاره األفضل 

معطيات لبنان السياسية والسكانية واإلقليمية ف . التأسيس واإلعداد عىل مهلملتابعة

 تطـوير مرشوعـه نظرا لعـدم محاولتـه،تسمح بأفكاره التي بـدت غـري موضـوعيةال 

ة العاملية  ما وصلت إليه املواجهة إقليمية أوسع تأخذ بعني االعتبارالجهادي إىل فكر

 مرصا ومقتنعـا  بـدا- الـلــه رحمـه – ولكنـه ،بني املسلمني والنظام العاملي الجديـد

لقد جربتم :  قوله وكان يردد باختصار لرفقائه من األفغان العرب السوريني،بربنامجه

 ..دعونا نجرب يف لبنان. . والجزائراننا يف مرص وليبياوجرب إخو.. يف سوريا

 رفـع ، أن كثافة حركة أنصاره الذين ازدادوا مـن أحـاد إىل عرشاتوبعد مدة قصرية بدا 

 حيث روى بعض أهايل املنطقـة ،ثقتهم بأنفسهم ودفعهم للتحرك بيشء من العلنية

وأن بعضـهم كـان يتحـرك بشـكل شـبه ، بأنهم كانوا يعرفـون بتواجـدهم يف الجبـال

فام لبث الجيش اللبناين أن طوق املنطقة وحصلت معارك إستمرت لعدة . .مكشوف

 نحـو قتـل وأسفرت عن .قيل أن بعض وحدات الجيش السوري قد شارك فيها. .أيام

 وبعض البـارزين مـن إخوانـه الـلـهبينهم أبو عائشة رحمه . .خمسني من الجهاديني

معهـم مـن مختلـف من قدماء األفغان العـرب واعتقـل بعـض مـن كـان لـه عالقـة 

 .املناطق اللبنانية

 :أبرز التجارب الجهادية املعارصة يف وسط آسيا          

 ):2000-1992( التجربة الجهادية يف طاجيكستان  .12

 انتعشت آمال املسلمني يف ،مع انتصارات الجهاد ضد السوفيت يف أفغانستان 

نعهم وسط آسيا للتخلص من نري اإلحتالل الـر ويس الـذي بغـى علـيهم ومـ

وقد لعبت األقلية الفرسوانية أو الطاجيكية كام يسـمونها . حتى من دينهم

 يف شامل أفغانستان خالل مواجهتها للسوفيت دورا يف إيصال بـذور الثـورة 
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و شعلة الجهاد إىل مـا راء نهـر جيحـون كـام سـعت عـدد مـن األحـزاب الجهاديـة 

اإلسـالمي الـذي تزعمـه  والحـزب ،األفغانية وعىل رأسـها حـزب الجمعيـة اإلسـالمية

 والكتـب الدينيـة ،حكمتيار إىل العمل عىل ذلـك بإرسـال نسـح مـن القـرآن الكـريم

 إىل الخاليا الرسية من بذور الحركة اإلسالمية يف طاجيكسـتان ليحرضـوهم ،املرتجمة

 . عىل الجهاد

 ان  كان الحلم الكبري لدى املخلصني من املجاهدين األفغـ،ومع انهيار اإلتحاد السوفيتي

 وهـذا مـا ،ون لك يواصـلوا الجهـاد ضـد موسـكونهر جيجواألفغان العرب هو عبور 

فعله البعض إثر انسحاب الجيش األحمر الذي لعب بعض قـادة األحـزاب األفغانيـة 

 بعـد مـا أذاق ،والسيام رباين ومسعود دورا مخزيا يف حفظ سالمته أثنـاء االنسـحاب

ولكـن عـددا مـن املجاهـدين العـرب . دهماألفغان ويالت القتل والدمار الكامل لبال

عربوا النهر ليكونوا طالئع تجربة جهادية زاخرة إستمرت منـذ .. واألفغان و الطاجيك

وال أمتلـك عـن تلـك التجربـة كبـري . مطلع التسعينات وإىل نهايـة القـرن العرشيـن

 .. تفاصيل إال ما اطلعت عليه من بعض املهتمني بها

 تطاعوا أن يحرروا مناطق شاسعة من طاجيكستان امتدت وخالصة ذلك أن املجاهدين اس

ومتكنوا أواخر التسعينات من .. غانستان إىل حدودها مع أوزبكستانمن حدودها مع أف

 حيث تهدد النظام الشيوعي املدعوم مـن روسـيا فعليـا ،تهديد العاصمة دوشنبيه ذاتها

 فقد تدخلت ،القضية وبحسب شهادة أولئك املجاهدين من العاملني يف تلك ،بالسقوط

يف اللحظـات األـخـرية وأقنعـت القاـئـد األفغـاين الـشـهري ) KGB(اإلسـتخبارات الروـسـية 

رباين الغدر بالقواعد الخلفية ألولئك املجاهـدين يف شـامل أفغانسـتان ه مسعود ورئيس

وجـاءت الطعنـة . .وأجربتهم عىل االنسحاب عن العاصمة حيث اسـرتد النظـام أنفاسـه

ـن الح ـة ـم ـتاذ التالـي ـا األـس ـا وزعيمـه ـة ذاتـه ـالمية الطاجيكـي ـة اإلـس ـوري(رـك ـذي ) ـن اـل

وجـري . يف موسكو وصورته عدسـات التلفزيـون وهـو يصـافحه بحـرارة) يلتسن(التقى

 اإلتفاق بإرشاف موسكو بني الحكومة الطاجيكية وحركة النهضة اإلسالمية بزعامة نـوري 
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وهكـذا .. اعـد الربملـانعىل تسوية يستلم مبوجبها حزب النهضة بعض الـوزارات ومق

وأوجـد . جمد حزب النهضة جناحه العسكري الذي كان يشارك يف حصـار العاصـمة

هذا رشخا يف صف الحركة الجهادية املكونة من الطاجيك و األوزبك باإلضافة لبعض 

.. الذي كان يتزعمهم املجاهد الكبري جمعة باي األوزبـيك. املجاهدين من وسط آسيا

إىل أن اضـطر إىل توقـع تسـوية . .ل مبـن معـه وواصـل القتـالالذي انسب إىل الجبا

تضمن له االنسحاب إىل أفغانستان واللجوء إىل نظام طالبان بأسلحته ومن بقي من 

حيث حرض إىل أفغانسـتان وانضـم إىل مجاهـدي ) 2000(وهذا ما تم سنة .. جنوده

ـي أسســوها ســنة  ـك وحــركتهم الـت ي الحــزب اإلســالم(وأســموها ) 1998(األوزـب

ليسدل الستار عىل حركـة جهاديـة نوعيـة .  بزعامة محمد طاهر جان،)ألوزبكستان

 ..تبقى كتابة تفاصيلها أمانة يف عنق من عايشوها عن قرب تلك الفرتة

 :)2001-1998( التجربة الجهادية يف أوزبكستان  .13

وقـد اسـتطاع املسـلمون .. تعترب أوزبكستان القلب النابض لإلسالم يف آسيا الوسـطى

ها أن يحافظوا عىل دينهم ودين آبائهم عن طريق نظام الحجـرات الرسيـة التـي كانـت في

 حيث تخرج منه  آالف الحفاظ وطالب العلـم مـن أوزبكسـتان ومـا ،تدرس اإلسالم خفية

مليـون ) 25(و يجاوز عـدد سـكان أوزبكسـتان . جاورها من دول الجمهوريات السوفيتية

 . ة التاريخية مثل بخارى و طشقند و سمرقند و ترمذوفيها أكرب الحارضات اإلسالمي. نسمة

 وحصـل ،بقيت الصحوة اإلسـالمية فيهـا حركـة رسيـة إىل أن انهـار اإلتحـاد السـوفيتي 

 ولبس الشيوعيون فيها لباس الدميقراطيـة كـام زعـم رئيسـها ،ماسمى بعهد االنفتاح

قراطـي كرميوف عضو الحزب الشيوعي السابق الذي صار رئيسـا للـبالد ولحـزب دمي

 .. مستبدال الوالء لألمريكان بالوالء للروس،فيها

  ودخـل يف ) 1990(وقد قمع كرميـوف الصـحوة اإلسـالمية التـي شـبت منـذ

 ) 1995(وبعـد سـنة .  مـام أدى لهجـرة اآلالف إىل دول الجـوار،رصاع معها
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 ابـن هد وجهه شطر الشيشان حيث كان املجاهدميم عدد من الشباب املهاجر املجا

يعد ملرشوع طويـل األمـد إلزكـاء شـعلة الجهـاد يف القفقـاس وسـط آسـيا الخطاب 

يف حني نزلت مجموعة كبرية منهم إىل أفغانستان يف عهـد . والجمهوريات السوفيتية

  و التحق آخرون باملجاهدين الطاجيك وقائدهم األوزبيك جمعة باي رحمه ،طالبان

تان تجـهـز النتفاـضـة يف ـحـني  اـسـتخفت مجموـعـات أـخـرى داـخـل أوزبكـسـ. .الــلــه

 ..جهادية

  تزعم املجموعة التي نزلت إىل جوار طالبان أحد الدعاة الشباب مـن جامعـة التبليـغ 

وكان متحمسا ملرشوع جهادي واسع لالنتفاضة عـىل نظـام كرميـوف وكـان قـد ملـع 

ـثـم ـفـر إىل . نجـمـه نتيـجـة تـصـديه لـلـرئيس كرمـيـوف أثـنـاء احتـفـال خـطـايب حاـشـد

ري املؤمنني مال محمد عمر الذي تبنى مرشوعهم واعتـربه ظهـريا  وبايع أم،أفغانستان

هاما يف الشامل أفغاين حيث تقطن جالية أوزبكية وتركامنيـة كبـرية يبلـغ تعـدادها 

 ..ماليني نسمة) 5(نحو 

 وبالتعاون مـع بعـض األفغـان العـرب الـذين تحمسـوا للـمرشوع الجهـادي األوزبـيك، 

 ،ألوزبك بزعامة محمد طـاهر جـان برسعـةمنى مرشوع ا. .وبدعم سخي من طالبان

حيث تجمع تحت قيادته مئات املقاتلني األشداء الشباب الذين تخرجوا بدايـة عـىل 

ـيـد بـعـض اـملـدربني ـمـن األفـغـان الـعـرب ـثـم ـطـوروا إمكانـيـاتهم وـصـاروا ـمـن أـكـرث 

 .املجموعات الداعمة لطالبان تدريبا وتسليحا

 ىل محمـد طـاهر جـان وبايعـه عـىل انضم جمعة باي بعد خروجه من طاجيكسـتان إ

 وعـاد بعـد ،الجهاد يف أوزبكستان وصار نائبه و مسـؤوله العسـكري وذراعـه األميـن

ذلك لتنظيم تواجد املجاهدين األوزبك عىل حدود أوزبكستان ودخـل طاجيكسـتان 

 ـكـاد يقـتـل ـمـع جمـيـع ـمـن مـعـه ـعـىل ـيـد ـجـيش ، ولـكـن محاولـتـه كـشـفت،ثانـيـة

 أن يخطفوا مجموعة من الخـرباء اليابـانيني واألجانـب قريغيزستان ولكنهم استطاعوا

ـو  ـة بنـح ـىل فدـي ـلوا ـع ـات إىل أن يتحـص ـودوا ) 5(وأدت املفاوـض ـني دوالر ويـع مالـي

  .مام رفع أسهم الحركة عند طالبان!! أدراجهم إىل أفغانستان
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  نزل عـدد مـن املجاهـدين األوزبـك مـن الشيشـان وبالتعـاون مـع ) 1999(ويف أواخر
ة هناك قاموا بعدة عمليات تفجري اسـتهدفت منشـآت حكوميـة يف مجموعات رسي

وردت الحكومة عىل ذلك بحملة من االعتقاالت فر عىل أثرها مزيد من . أوزبكستان
وقبض عىل عدد من الجهاديني األوزبك يف . الجهاديني واألرس املهاجرة إىل أفغانستان

وحـكـم ـعـىل بعـضـهم وـسـلموا إىل أوزبكـسـتان . .ـعـدد ـمـن دول وـسـط آـسـيا وتركـيـا
 وتجمع أولئـك ،وتوافد من نجا منهم إىل أفغانستان. بالسجن وعىل بعضهم باإلعدام

وأطلقـوا . الكوادر حول طاهر جان حيث شكلوا محكـام  ومـنظام وحسـن التجهيـز
 ). الحزب اإلسالمي ألوزبكستان(عىل حركتهم اسم 

 ل السـوفيتي يف عـدد مـن ونظرا لضخامة الجالية األوزبكية املهاجرة منذ أيـام اإلحـتال
الدول كرتكيـا ودول وسـط آسـيا وأوربـا وباكسـتان وبعـض الـبالد العربيـة والسـيام 

حيث استطاع  العديد منهم أن يحرتفوا التجارة ويتولوا املناصب بعـد أن . السعودية
وقـد أدت تلـك . حصل أجدادهم عىل الجنسـية السـعودية منـذ أيـام امللـك فيصـل

برشيا وقدرة عىل االتصاالت والعالقات العامـة لتـك الجامعـة الجاليات دعام ماديا و
 .الناشئة التي جهزت عدة مئات من املقاتلني املدربني

 قرار أمري املؤمنني مال محمد عمر  بناء عىل مرشوع دراسـة كنـت ) 2001( أواسط سنة
قد قدمته له من أجل تشكيل لواء من جميع املجاهدين العرب واملسلمني مـن غـري 

جمعـه (ووقع اختياره عىل ).. من الباكستان والعرب ومجاهدي وسط آسيا(ان األفغ
املسؤول العسكري لألوزبـك لرئاسـة وإدارة ذلـك املرشوع الـذي أطلقـوا عليـه ) باي

وبطبيعة ). قول أوردو(وربطوه بالقيادة العسكرية لجيش الطالبان ) 21(أسم اللواء 
وزبكية إلدارة ذلـك اللـواء مـع نخبـة الحال استعان جمعه باي بإدارته العسكرية األ

 . من القيادات من العرب و الباكستان و الرتكستان

 ووضع محمد طاهر جـان مرشوعـا ،وقويت مكانة األوزبك جدا لدى طالبان 
 طموحا لتكوين جيل من الـدعاة وطـالب العلـم األوزبـك لتتحـرك ضـمن 
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.  شـامل غـرب أفغانسـتانالجالية األوزبكية والرتكامنية األفغانية الضـخمة العـدد يف

وكان الربامج يهدف إلعداد مئات الدعاة خالل سنتني يك يتولوا الـدعوة ثـم يشـكلوا 

ميلشيات أوزبكية مجاهدة هدفها القتال إىل جانب طالبان ومن ثم اإلعداد للجهـاد 

وهـو حلـم األفغـان الكبـري منـذ رحيـل الجـيش األحمـر عـن . يف بالد ما وراء النهـر

 . هر جيحون إىل داخل اإلتحاد السوفيتيأفغانستان عرب ن

  وـقـد عـلـق أـمـري اـملـؤمنني ـعـىل ذـلـك املرشوع آـمـاال كـبـرية ودعـمـه بـكـل ـمـا أويت ـمـن

كلف أمري املؤمنني اللواء ). 2001( ومع بداية موسم القتال صيف ،وهكذا. إمكانيات

. خـارمبهام قتالية يف شامل أفغانستان يف والية قنـدوز و ت) جمعة باي(بقيادة ) 21(

وفيام كان اللواء املشرتك الـذي زاد عـدد مقاتليـه عـىل ثالثـة آالف مـن املجاهـدين 

الباكستان و األوزبك والعـرب و الرتكسـتان يسـتعد ألخـذ مواقعـه والتحـرك مليـدان 

 الـلــهوقـدر .  جاءت أحداث سبتمرب وابتدأ الهجوم األمرييك عىل أفغانستان،املعركة

 قرب مزار رشيف عىل نقطة تجمـع للمجاهـدين أن تسقط قذيفة طريان يف منطقة

من قادة اللواء من أبـرز قياداتـه مـن ) 12(من ذلك اللواء ليستشهد جمعة باي مع 

 . العرب و األوزبك قبل سقوط مزار رشيف

 فبعد سقوط مزار رشيف وعملية الخيانة يف قندز والغدر مبجموعة . وتتابعت الكوارث

قتـل . .عـة مـزار رشيـف يف الحادثـة املشـهورةمن املجاهدين العرب األوزبـك يف قل

مئات من املجاهدين األوزبك يف الشامل وسقط آخرون يف معارك الدفاع عن اإلمارة 

يف بكتيا حيـث ) زرمت(يف خط كابل ثم يف معركة شاهي كوت الشهرية قرب مدينة 

بـاقون ثم ترشد ال). أنا كوندا(قتل مئات األمريكان يف العملية التي أطلق عليها اسم 

إىل باكستان حيث قتـل العديـد مـنهم يف الحمـالت املشـرتكة للجـيش الباكسـتاين و 

وتـوزع آخـرون يف مرحلـة جديـدة مـن الشـتات يف . القوات األمريكية وأرس آخرون

 . الجهاديمرحلة أخدود ما بعد سبتمرب الذي ما زال يتقلب فيه من تبقى من التيار 
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 :سالمي لرتكستان الرشقيةجاهدي الحزب اإلمل التجربة الجهادية  .14

 حرض أفغانسـتان عـدد مـن ،بعد قيام حركة طالبان بإعالن إلمـارة اإلسـالمية بقليـل

الشباب الرتكستاين املسلم الـذين كـانوا قـد فـروا مـن الحكـم الصـيني الـذي يحتـل بـالد 

تركستان الرشقية ويطارد الشباب امللتزم مستمرا يف محاوالت الصني هويـة ذلـك الشـعب 

 ..وري املسلماليوغ

 ومثلهم مثل غريهم من التجمعات املهاجرة واملجاهدة التي نزلت يف جوار طالبـان 

) حسـن معصـوم( أبـو محمـد الرتكسـتاين برز عىل رأسـهم أمـريهمبدأوا يتجمعون حيث 

 . الذي كان قد خرج مطاردا من الصني بعد أن سجن هناك خمس أعوام- الـلـهرحمه 

القت هـذه . مد الرتكستاين أمري املؤمنني مال محمد عمروبعد أن بايع الشيخ أبو مح

واالستخفاء قدر اإلمكـان ، ولكنه أمرهم بالتؤدة يف حركتهم. .املجموعة دعام و احرتاما منه

ألن الصني كانت عىل أبـواب بدايـة عالقـات تـوازن مـع طالبـان تـدرس تنفيـذ عـدد مـن 

الح يف أفغانسـتان ووسـط آسـيا بـني املشاريع فيها وذلك يحدث توازنا يف الرصاع عىل املص

الصني والواليات املتحدة وقد أوشكت الصـني عـىل إعـادة فـتح سـفارتها يف كابـل يف عهـد 

طالـبـان ومـنـت تـلـك املجموـعـة برسـعـة لـكـون ـعـدد ـمـن املـهـاجرين الرتكـسـتان الرشقـيـني 

  املتناثرين يف دول وسط آسيا األخرى وتركيا والسعودية وباكستان ليس بالقليل أيضا

ورسعان ما أعدت املجموعة بالتعاون مع بعض املدربني من األفغان العرب عدد من 

الكوادر واملدربني الذين مالبثوا أن أنشأوا ألنفسـهم معسـكرا مسـتقال وشـاركوا يف القتـال 

 ..بفعالية إىل جانب طالبان

 شعله من النشاط واإلخالص وحسن الخلق وقد الـلـه كان أمريهم أبو محمد رحمه 

نعكس هذا عىل النمو الرسيع لتجمعهم كام كان الشـباب الرتكسـتاين الرشقـي مـن ألـني ا

املجاهدين عريكة وأكرثهم إخالصا وفدائية وحيا لطلـب مختلـف أنـواع العلـوم الرشعيـة 

 والعسكرية 
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نزل بعض املجهادين الرتكستان الذين تخرجـوا مـن معسـكرات هـذه الحركـة التـي 

الحـزب ( قامت بآخر املحاوالت وانقرض معظم أعضائها حملت نفس اسم املجموعة التي

نزلـوا إىل الصـني للقيـام عمليـات الحشـد والدعايـة الـذين ال ) اإلسالمي لرتكستان الرشقية

يستطيعون الخروج نتيجة خطر السـفر الـذي تفرضـه الحكومـة الصـينية عـىل املسـلمني 

 . الرتكستان

. .يف ظـل النظـام العـاملي الجديـدكان مرشوع الرتكستانيني الرشقيـني واعـدا خاصـة 

وذلـك ) 1995(حيث كـان الكـونغرس األمـرييك قـد تبنـى مرشوعـا لتفكيـك الصـني سـنة

باستخدام النزعات العرقية الدينية فيها وعـىل رأس ذلـك التيبـت و اليوغـور املسـلمني يف 

) سـيانغ يـانغ(شامل غرب الصني يف تركستان التـي احتلتهـا الصـني وأطلقـت عليهـا أسـم 

فكان مرشوع الجهاد يف الصني هو املرشوع الوحيد الـذي كـان لـه . .عني األرض الجديدوت

كـام أن مجموعـات مـن اليوغـور . أمل بأن ال يجد مقاومة من هجمة مكافحـة اإلرهـاب

املسلمني التيارات القوميـة والليرباليـة قـد اسـتوطن أمريكـا وأوربـا وتركيـا وبعـض الـبالد 

هذه املجموعة املسلحة الناشئة يف أفغانستان ولكن قرب العربية وراح بعضها يخطب ود 

املجاهدين الرتكستان من األفغان العـرب وبيعـتهم ألمـري املـؤمنني وشـهودهم القتـال إىل 

جانب طالبان  ووقوع بعضهم يف األرس لدى قوات التحالف كاد يطبعهم بطابع املطاردين 

للمجاهدين غري األفغان ) 21(اللواء وأنضم قسم من املجاهدين الرتكستان إىل . من أمريكا

وأخذوا مواقعهم إىل جانب املجاهدين من الجنسيات األخرى يف الجهاد إىل جانب طالبان 

وفيام كان مرشوع املجاهدين الرتكستان أيضا يشق طريقه دوت انفجارات سـبتمرب وأخـذ 

 . من األفغان وغري األفغان إىل جانب رفاقهماملجاهدون الرتكستان مواقعهم

 وخرجـت لرتكستانيون حظهم أيضا مـن األرسى واملرشديـنوهكذا أخذ املجاهدون ا

 .بقاياهم لتتابع سريها يف قافلة الفرارين بدينهم من الغرباء عىل األرض الباكستانية
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ورغم أن فرصة املغادرة كانت متاحة أمام الشـيخ أمـريهم أيب محمـد الرتكسـتاين إال 

وبقـى يف .  وفيا لرتكستان مرصا عـىل القـرب منهـا،فغانستانأنه بقى وفيا ألمري املؤمنني وأ

 .منطقة القبائل يف رسحد شامل غرب باكستان

 ):1996( وتنظيم القاعدة يف مواجهة أمريكا منذ  بن الدن أسامةتجربة  .15

 لكـرثة جزئياتـه وأهميتـه. ابـا مسـتقالكام ال يخفي فـإن هـذا العنـوان يسـتأهل كت

تجارب التيار الجهادي خالل النصف الثاين مـن  العام حول ة وليس يف هذا الفصلالتاريخي

ال بـد وأن ،ولكني وليك يتم الفصل ويشمل أهم تلك التجارب. .القرن العرشين محل ذلك

ِأعرض ولو موجزا إىل هذه التجربة التي اختتم بها ملف تلك التجارب يف القـرن العرشيـن  ُ ِ

شـكل غـري وجـه التـاريخ والعـامل وغـري وافتتح ملف الرصاع يف القرن الحادي والعرشين ب

وسـأعرض لهـذه التجربـة مـن خـالل فقـرات رئيسـية . أبعاد املعركة ومعطياتها وأساليبها

 . املستعان وهو يهدي السبيلالـلـهمخترصة و

وقبل أن أبدأ ذلك  أشري إىل أين تفكرت كثريا يف مسألة تصنيف تجربة القاعدة ضمن 

ها أم ضـمن تجـارب الظـاهرة الجهاديـة ضـد العـدوان أو تصـنيف. تجارب التيار الجهـادي

 حتى كدت أميل إىل أنها صنف ثالث من أصناف الظـاهرة الجهاديـة الختالفهـا .الخارجي

رأيت أن أدرجها ضـمن تجـارب . . وبعد طول التأمل.من حيث التكوين واملنهج واألسلوب

 :التيار الجهادي العتبارات عديدة من أهمها

 وهـو . أسامة بن الدن  ومعظم أتباعه يف آخـر املطـاف تبنيه وإعالنه الذي آل إىل املنهج-

 . منهج ميكن اعتباره مستندا إىل أصول ومبادئ منهج التيار الجهادي

 واألمر اآلخر هو أن أكرث كوادر القاعدة ومؤسسيها ومدربيها ورجالها األساسيني هم مـن -

أو أنهـا اسـتندت إلـيهم  يف ، كوادر التيار الجهادي الـذي التحقـوا بالقاعـدة عضـويا

 .تكون عنارصها



976 
 

أسامة جعل من مواجهة حكومـة آل سـعود أحـد شـطري اتجاهـه  واألمر الثالث هو أن -

تيـار الجهـادي يف وأهدافه باإلضافة ملواجهة أمريكا وهذا من توجهـات تنظـيامت ال

، سـالم حيث اعتربهم مرتدين عـن ملـة اإل. حكام بالد العامل العريب اإلسالميمواجهة

 .حاكمية و عقائد السلفية الجهاديةمستندا يف ذلك إىل أصول عقيدة ال

 قد استطاع جر التيار الجهادي بكامله إىل الساحة التي اختارها بن الدن واألمر الرابع أن -

 األنظمـة والحكومـات إىل ةوالفكرة التي يراها للمواجهة وهي التحـول مـن مواجهـ

 ..لعاملي الجديد وهي أمريكا وكبار حلفائهامواجهة من يسندها ضمن النظام ا

وكثـري مـن مكونـات عىل كافـة التيـار الجهـادي   واألمر األخري هو أن أمريكا قد فرضت -

الظاهرة الجهادية الحاليني مسمى القاعدة وعممته عليهم راضني أم كارهني وجعلته 

 . أو كرهااسام شامال لكافة مكونات التيار الجهادي وجرتهم لحربها كذلك طوعا

 ..بعد طول تفكر وتشاور و استخارة

 : وهي ،رأيت أن أحذف هذه الفقرة من املوسوعة لثالثة أسباب

 أن تنظيم القاعدة ما يزال يخوض حربا مفتوحة مـع فسـطاط النظـام العـاملي :أوال

  .الجديد، بقيادة أمريكا، كام كل األفغان العرب والتيار الجهادي

 .اول تجربتهـا وخصائصـها اآلن مـا يفيـد هـذا الفسـطاطورمبا يظن البعض أن يف تن

ورغم أين ال أعتقد ذلك ألن الفقرة دراسية نقديـة عامـة لإلفـادة مـن الـدروس والتجـارب 

 وال تحتوي أي معلومات تعترب أرسارا، خاصة أن كام كبريا مـن أرسى القاعـدة .التي مضت

  إال أن .حثني و رجـال املباحـث  وأظن يف عرضها فائدة للبـا.هو يف قبضة الجيش األمرييك

 .هذا كان أحد األسباب يف حذف الفقرة، دفعا للخالف حول هذه النقطة
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 أن التجربة ما تزال مفتوحة، وتختلف بهذا عام سبق مـن التجـارب التنظيميـة :ثانيا

 ويف تأخري الكتابة عن تجربـة مـا تـزال مسـتمرة فائـدة .التي تناولتها، والتي انتهت عمليا

  . فيام بعد أن الدراسة ستكون أشمل وأعمقدراستها

 يل الـلــه أن التجربة واسـعة وتحتـاج يك أوفيهـا حقهـا كتابـا مفـردا، رمبـا يرس :ثالثا

 خاصـة أين أفضـل إطـالع  بعـض كبـار اإلخـوان والشـيوخ عليـه، وأخـذ .إخراجه فيام بعد

  . الذي أرجو أن يكون قريبا.توصياتهم بعني االعتبار قبل نرشه

 ):2001-1960( خالصة األساسيات العقدية و الفكرية للتيار الجهادي: ثامنا

شكل التيار الجهادي مدرسة مستقلة قامئة بذاتها ضمن مـدارس الصـحوة اإلسـالمية 

 وقد حملـت معظـم تنظيامتـه ورجالـه قواسـم مشـرتكة مـن الفكـر والعقيـدة ،املعارصة

ا بشـكل مـوجز برصف النظـر عـن  سأورد أهم مالمحه.الجهادية واملنهج السيايس الرشعي

 و برصف ،رأيي الشخيص يف بعض التفاصيل واألفكار فهي فقـرة للعـرض وليسـت للنقـاش

النظر كذلك عن بعض األفكار الثانوية التي حملها بعض الجهاديني ومل تكن سمة مشـرتكة 

 :ومن أهم املالمح الفكرية عند الجهاديني. للتيار وتنظيامته ورجاله األساسيني

  األنظمةحكم: 

 إعترب الجهاديون جميع األنظمة القامئة يف بالد العامل العـريب واإلسـالمي أنظمـة ردة 

 وتوايل الكافرين من أعداء اإلسالم ،الـلـه وتحكم بغري ما أنزل الـلـهلكونها ترشع من دون 

ًواعتربوا جميع الحكام يف العامل العريب واإلسالمي بناء عىل ذلـك كفـارا مر.واملسلمني تـدين ً

 .خارجني عن ملة اإلسالم

 أو مـا يقـوم مقامهـا يف - إن وجـدت - كام اعتـربوا املؤسسـات والسـلطات الـثالث 

السـلطة الترشيعـيـة و : وهـذه السـلطات هـي.  مؤسسـات كـافرة،األنظمـة الديكتاتوريـة

    .ًواعتربوا كبار القامئني عليها كفارا مرتدين.  السلطة التنفيذية و السلطة القضائية
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تقف حدود التكفري العيني عند الجهاديني عند هـذا املسـتوى حيـث يعتـربون مـا و

سوى ذلك من األعوان و نواب هـؤالء و مسـاعديهم ومـوظفيهم أعوانـا ال يحكـم علـيهم 

 .بالكفر العيني لعملهم بتلك املؤسسات ويجعلونهم من أهل األعذار

مرحلـة السـتينات  وهم يف ذلك يلتقون مـع فكـر الصـحوة اإلسـالمية عامـة خـالل 

والسبعينات والثامنينات قبل أن تنحو التنظيامت اإلسـالمية املنحـى الـدميقراطي وتضـطر 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحقائق التـي جهـر بـه . للحكم باإلسالم عىل تلك املؤسسات

 كانت هي نفس املعتقدات التي يحملها معظـم ،الجهاديون وتحملوا يف سبيل ذلك املآيس

صحوة اإلسالمية من اإلخوان والسلفيني و الرسوريـني ودعـاة الصـحوة مـن علـامء رجال ال

 .الجزيرة وغريهم

 حكم األعوان: 

وحـارب اإلسـالميني والجهـاديني ، ً اعترب الجهاديون من قاتل دفاعا عن تلك األنظمـة

 طائفة ردة عامة تقاتل عىل أساس راية الردة العامة.. كأفراد الجيش والرشطة وقوى األمن

بحيث ال يحكم الجهاديون بـالكفر . إلمامهم وقائدهم الذي يأمترون بأمره و يدافعون عنه

 .العيني آلحاد هؤالء إال حال صدر ناقض عن نواقض اإلميان

 مسألة التكفري: 

 محمـد رسـول الـلـهيعتربون كل من شهد أن ال إله إال عقيدة أهل السنة والجامعة 

ويأخذون برشوط تكفري املتعـني . يح من نواقض اإلسالمً مسلام ما مل يأت بناقض رصالـلـه

وبهـذا . من الجهـل واإلكـراه والتأويـل وانتفـاء القصـد. من تحقق الرشوط وانتفاء املوانع

 .يفرتقون عن جامعات التكفري والشواذ من بعض من الحق بالجهاديني

 علامء السلطان: 

انـب تلـك   يعترب الجهاديون كل مـن وقـف مـن علـامء املسـلمني إىل ج

ًالحكومات مدافعا عنها مسبغا عليا صفة اإلسالم معتربا من خـرج علـيهم مـن  ً ً 
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 وقد دخل .يعتربونه من املنافقني.. رجال وحركات الصحوة والسيام الجهاديني من الخوارج
و الجهـاديون قسـامن يف تحديـد مسـتوى نفـاق ، الجهاديون معهم يف مسـاجالت طويلـة

جمهور يذهب إىل إثبـات اإلسـالم لهـم واعتبـار  نفـاقهم يف علامء السلطان فمنهم وهم ال
ويذهب البعض منهم إىل اعتبار بعض أولئـك العلـامء كفـار مرتـدين . حدود نفاق العمل

ألنهم يعتربون أولئك العلامء ال عـذر لهـم بالجهـل وال التأويـل وال بـاإلكراه ،مثل حكامهم
،  حـد تأييـد غـزو بـالد املسـلمنيالـذي وصـل إىل، ألنهم يسعون برضاهم إىل ذلك النفـاق

و إىل حـد اإلفتـاء ويقتـل مـن . وإجازة الصلح مع اليهود و بيع أقدس املقدسات املسلمني
 ..خرج بالسالح عىل أولئك الحكام ومن والءهم من الغزاة الصليبيني

 مسألة الدميقراطية: 
ًفلسفة و نظاما كفريا يتناقض مع ديـن اإل،يعترب الجهاديون الدميقراطية سـالم جملـة ً

ً ويذهب بعضهم إىل اعتبارها دينا عرصيا مثلـه مثـل كـل أديـان الكفـر القدميـة .وتفصيالً ً

ـة ـان . والحديـث ـدخولهم الربـمل ـدميقراطيني ـمـن اإلـسـالميني ـب ـاديني اـل ـرب جمـهـور الجـه ويعـت
 .واملـشـاركة يف الـسـلطة الترشيعـيـة أو اـلـوزرات والحكوـمـات وـهـي الـسـلطات التنفيذـيـة

، ولكـنهم ال يحكمـون علـيهم بـالكفر العينـي. ني بعمل من أعامل الكفريعتربونهم متلبس
 ،ًويعتربونهم معذورين بالتأويـل أو حتـى بالجهـل أحيانـا بطبيعـة كفـر تلـك املؤسسـات

ونـيـتهم يف تحقـيـق ـمـا ميـكـن ـمـن الـعـدل ، بـسـبب حاـلـة استـضـعاف الـصـحوة واملـسـلمني
يني إىل تكفـري هـؤالء الربملـانيني ويذهب القليل مـن الجهـاد. والتعاون عىل الرب واإلحسان

ً وال يعتـربون جهلهـم واردا .والوزراء من اإلسالميني بحكم واقع انتامئهم لتلـك املؤسسـات

 .وهم علامء أو دعاة وال تأويلهم مستساغا بعد قيام الحجة وكرثة الحوار

 مسألة الشيعة والفرق من غري أهل السنة: 
من األمة اإلسـالمية أو مـا يسـمي   يعترب الجهاديون كافة تلك الفرق من ض

 ويعتربونها من الفرق التي جاء ذكرها يف الحديث الرشيف بـافرتاق .بأهل القبلة
 .  فرقة واحدة ناجية هم أهـل السـنة والجامعـة و البـاقون يف النـار73األمة عىل 
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 وكام هو املوقف العام عند أهـل .فيعتربونهم من فرق الضالل و الزيغ والهوى واالنحراف

 :لسنة يصنفونهم  ثالثة أقساما

 ً.مثل اإلسامعيلية و النصريية وأشباهها ويعتربونهم كفارا:  الشيعة الغالة

ويعتربونهم قريبني من أهـل السـنة عـىل .  مثل أكرثية شيعة اليمن: الشيعة الزيدية

واألقليات يف ، وهم من مثل غالب شيعة إيران): اإلمامية( الشيعة الجعفرية .خالف معهم

 .. وأفغانستان ومنطقة الرشق األوسطنان وباكستانلب

 يف حـني ذهبـت أقليـة مـن .وغالب الجهاديني عىل اعتبارهم ضالالً من أهـل البـدع

 يف حـني ذهـب بعـض .الجهاديني إىل عدم إعطاء هـذه املسـألة أهميـة ألسـباب سياسـية

اعتـبـارهم إال أن الجمـهـور ـمـن الجـهـاديني ـعـىل . الجـهـاديني إىل اـلـترصيح بكـفـر الـشـيعة

 ..مسلمني من أهل القبلة ضالالً مبتدعة

 وقد تداخلت املسائل السياسية بالعقدية يف هذه املسألة لـدى الصـحوة اإلسـالمية 

 .ًالسنية عموما ومنها الجهادية وليس هنا محل بسط ذلك

 املوقف من مدارس الصحوة اإلسالمية غري الجهادية: 

 مدارس الصحوة وقياداتها وااللتزام بأدب  جمهور القدماء من الجهاديني عىل احرتام

و جمهور املتأخرين من الجهاديني عىل . الخالف معهم رغم سعة الهوة يف الفكر والتطبيق

 .نتيجة حاالت القهر والخذالن كام سبق إلشارة لذلك، حالة عداء وخصومة وتناحر معهم

 مسألة العلامنية: 

ة واعتبارها مـن مـذاهب اإللحـاد كـام  كافة الجهاديني عىل تكفري املذاهب العلامني

قبـل املوجـة األمريكيـة ، هو حال معظم قيادات وعلـامء و جامعـات الصـحوة اإلسـالمية

 ولكـن جمهـور الجهـاديني عـىل اعتبـار أتبـاع الفكـر .األخرية وموضـة االعتـدال املصـطنع

علامنيـة العلامين من عامة املسلمني معذورين بجهلهم يف حني يكفرون قيادات التيارات ال

 ..الـلـهيف العامل العريب اإلسالمي ويعتربونهم من أمئة الكفر الطاعنني يف دين 
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 مسألة القومية العربية: 
و ،  مـن دعـاوى الجاهليـة، كافة الجهاديني عىل اعتبار دعوى القومية والتعصب لها

ثـري وبالتـايل يـذهب الك. يدعون إىل وحدة املسلمني ونظامهم الشامل، الجهاديون أمميون
السيام وأن كلها أو جلها يضم فكرة العلامنيـة إىل ، منهم إىل رفض مناهج األحزاب القومية

 . ويعترب الجهاديون الدعوات القومية من أسباب متزيق األمة.القومية

 مسألة الوطنية : 
 كام يف مسألة القومية ينبذ الجهاديون فكرة  القطريـة والوطنيـة والعمـل يف إطـار 

ولـذلك فهـم يعـادون دعاتهـا ، السيام أنها مزجت بالقوميـة والعلامنيـةالتعصب للوطن و
 . ويعتربونها من مذاهب الكفر والضالل

 ويف النقطتني السابقني يشء من التناقض يف واقع الجهاديني إذ أن غالب تنظـيامتهم 
رغم أن الفكـر  . عملت عىل أساس قطري محيل و أتسمت يف بعض األحيان بالغلو يف ذلك

 . يقوم عىل أممية اإلسالم ودعوة الجهادلديهم

 القضية الفلسطينية: 
بل وعموم الصحوة اإلسالمية بأن فلسـطني جـزء مـن العـامل ،   يؤمن كافة الجهاديني

 .وأنها حق واجب يف عنق أجيال األمة.. اإلسالمي من النهر إىل البحر ومن الشامل للجنوب
 كافة مبـادئ الصـلح والتطبيـع والسـالم  وبهذا فهم يرفضون.وأن الجهاد فرض السرتجاعها

 ويعتـربون أن جمهـور اإلرسائيليـني باسـتثناء عـدة آالف مـن اليهـود األصـليني ،مع اليهود
سـة محمـود و يعتربون السلطة الفلسطينية برئا.. غرباء غزاة يجب أن يرحلوا. وأحفادهم

 ولـنفس األسـباب . مثلها مثل باقي الحكومـات املرتـدة يف العـامل العـريب واإلسـالميعباس
 .باإلضافة للخيانة

 مسألة األقليات الدينية يف العامل العريب واإلسالمي: 
يعترب الجهاديون أن هذه األقليات وغالبها من النصارى يجـب أن تعامـل يف 
 حال قيام الدولة اإلسالمية عىل أسس أحكام أهل الذمة ومـا جـاء منهـا يف كتـب 
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ًهج املواطنة أساسـا للتعامـل معهـم وال مـع مـن يف وال يعتربون من. الفقه لدى أهل السنة

 .حكمهم

 مسالة املواجهة مع أمريكا والرصاع مع الغرب: 

منذ نشأتها يف الستينيات وإىل تاريخ بدء حملتها ،مل تكن جميع التنظيامت الجهادية

ـوفمرب  ـة 2001العـسـكرية ـعـىل أفغانـسـتان يف  ـن ـت مـسـألة املواجـه ـد طرـحـت أو تبـن  ـق

وكانت كلها بال استثناء تقريبا منرصفة ألهدافها . واليات املتحدة األمريكيةالعسكرية مع ال

 .الخاصة يف مواجهة حكومات بالدها

، ورغم أن معظم أدبيات الجهاديني قد أولت مسألة املواجهة معها حيـزا يف كتاباتهـا

ملـة وبدء الح، عاصفة الصحراء وإطالق النظام العاملي الجديد(والسيام بعد حرب الخليج 

وكذلك بسبب دعم أمريكا لألنظمة التي تقمع اإلسالميني . الدولية األمريكية عىل اإلرهاب

 .إال أن ذلك مل يعدوا األدبيات إىل حيز التوجه الحريك، و الجهاديني

 إقـنـاع ، ـخـالل الـشـوط الـثـاين لألفـغـان الـعـرب، أـسـامة ـبـن الدن كـثـرياد ـحـاولولـقـ

 ولكـن دون ،كـام كـان يصـفها) رأس األفعـى(يكـا الجهاديني بالتحول يف العمـل تجـاه أمر

فقد سيطر عليهم منهجيا فكرة الرصاع مع املرتدين الذين ميثلـون العـدو األقـرب . جدوى

كام سيطرت عليهم فكرة .واألخطر والذي يقف حائال دون أي جهاد مع األعداء الخارجيني

 .الجهاد إلقامة الحكم اإلسالمي كمفتاح لحل كل األزمات

 األمريكان للتيار الجهادي برمتـه داث سبتمرب وتداعياتها عىل األرض ووصمولكن أح

ومطاردة الجهاديني من كل األجنـاس يف سـياق مـا أسـمته . ووضعه تحت مسمى القاعدة

ومـا كـان مـن احـتالل ، وتدمري معظم البنية التحتية للتيار الجهادي، الحرب عىل اإلرهاب

وإعالن بوش للحمـالت ، وتتايل تداعيات اإلنتفاضة ، وإىل اليوم2001منذ..العراق بعد ذلك

جعل التوجه العمـيل األوحـد للجهـاديني هـو مواجهـة أمريكـا وحلفاءهـا . إلخ...الصليبية

 .الغربيني
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وهكذا نجحت أمريكا يف حمل الجهاديني عىل اإلتجاه الصـحيح خـالل وقـت وجيـز 

 . اإلتجلينحرص اتجاه جميع أجنحته وبقاياه وبراعمه الناشئة يف هذا

 :م2000 -1995 التيار الجهادي وقعر األزمة يف نهايات القرن العرشين :   تاسعا

كانت الصحوة الجهادية قد خاضت مواجهات حقيقية وواسعة مع بعض الحكومات 

خالل السبعينيات والثامنينيات حيث تكبدت فيها ضـحايا كثـرية واتسـعت فيهـا قاعـدتها 

وكانت البوابة األفغانية التي .. .ذات طابع استخبارايتالشعبية ودخلت يف مطاردات أمنية 

أمام الصحوة اإلسالمية عمومـا و الجهاديـة خصوصـا قـد ) 1984(فتحت للجهاد منذ سنة 

-1984(أغرت معظم قياداتها للذهاب إىل أفغانستان حيث خاضت تجربة فريـدة خـالل 

ا باكستان وتابعتها الدول وقد أسفرت العاصفة األمنية التي نظمتها أمريكا ونفذته) 1992

العربية واألوربية بعيد سقوط اإلتحاد السوفييتي وانتهاء حاجة أمريكـا للظهـري اإلسـالمي 

فانترش معظم كوادر الجهاديني و املطلـوبني أمنيـا يف بالدهـم نتيجـة .. .يف مواجهة الروس

غربيـة ومـا مصادماتهم مع حكوماتهم يف مجاالت اللجوء السيايس التي فتحت يف أوربـا ال

أو يف بلدان عربية أخرى ال تطالهم فيها أيدي حكومـاتهم ..شابهها مثل كندا واسرتاليا وغري

ولكن اإلدارات األمريكية املتوالية ... لعدم قيام عالقات تعاون أمني آنذاك بني تلك البلدان

وـضـعت خـطـة متكامـلـة ملواجـهـة التـيـار ) عاـصـفة الـصـحراء(بـعـد ـحـرب الخـلـيج الثانـيـة 

ادي اصطلح عليها باملواجهـة الدوليـة ملكافحـة اإلرهـاب والتـي أوصـلها بـوش االبـن الجه

 ...الـلـهشاء  لتكون حربا عاملية حقيقية فيام بعد سبتمرب كام سرنى إن

وهكذا تتابعت املؤمترات األمنية اإلقليمية والدولية خالل ذلك العقد مبعدل ال يقل عن 

مؤمتر مدريد للسالم  بـني العـرب واليهـود مـن أجـل مؤمتر أو أكرث كل ستة أشهر فقد تطرق 

وتتابعت من بعد ذلك ..  لذلك1994 ملسألة اإلرهاب وتفرغ مؤمتر رشم الشيخ 1991التطبيع 

عرشات املؤمترات العاملية إىل اآلن وقد حرضت الواليات املتحدة األمريكية كل هذه املؤمترات 

 وتتابـعـت.. ئـيـل ومعـظـم اـلـدول العربـيـةوـكـذلك إرسا(!) مـبـا فيـهـا الخاـصـة ـبـدول املتوـسـط 

 مؤمترات وزراء الداخلية العرب يف تونس ولعبت السعودية ووزيرهـا نـايف بـن عبـد العزيـز 
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وميكن اختصار برنامج مكافحـة اإلرهـاب .. .املتحمس برشاسة ملكافحة اإلرهاب دورا بارزا

 :العاملي خالل هذا العقد بالنقاط التالية

  2000-1990العاملية ملكافحة االرهاب الخطوط العريضة للربامج: 

 : تجفيف املنابع املالية-1

وقد تضمنت هذه الخطة فرض رقابة صارمة عىل املوارد املاليـة للحركـات الجهاديـة 

واتخـذت ). إرهابيـة( مـن حكـام املسـلمني بأنهـا صولية التي تصفها أمريكـا ورشكائهـاواأل

مراقبة الحواالت البنكيـة ومصـارف الزكـاة قرارات و إجراآت ملراجعة األرصدة يف البنوك و

وال وأعامل اللجان الخريية واملؤسسات اإلنسانية اإلسالمية واتخذت قرارات يف مصادرة أمـ

أدخلـت معظـم الحرـكـات الجهاديـة يف حالـة ـمـن ... ومراقبـة حسـابات وتجميـد أرـصـدة

 ...الضائقة الشديدة وقلصت مواردها لحد كبري

 :وادر الجهادية بالقتل واألرس استهداف القيادات والك-2

 باسـتخدام الـلــه عـزام رحمـه الـلــه عبـد السياسـة باغتيـال فقد افتتحت أمريكا هـذه 

متـيم  (د سبقه قبـل قليـل حادثـة وفـاةوكان ق). بابر(ووزير داخليتها ) بوتو/ بنزير(استخبارات 

 الجهـاد املرصي ثم اغتيل واختطـف عـدد مـن قيـادات.. يف أمريكا يف ظروف غامضة) العدناين

ثم اغتيل أنور شعبان أمري املجاهـدين العـرب يف البوسـنة . والجامعة اإلسالمية من بعض الدول

رك ونقلته ا من كرواتيا وكان الجئا يف الدامن)طلعت فؤاد قاسم(واختطف أمري الجامعة اإلسالمية 

تور عمـر عبـد مروحية أمريكية إىل سفينة يف املتوسط حيث اختطف إىل مرص ثم اعتقـل الـدك

 سـنة وطالـت الحملـة 200الرحمن يف أمريكا ولفقت له تهم مضحكة ليحكم بالسجن أكرث من 

 دعوتهم إىل إحيـاء انيا وسواها وطال السجن رموز كانتكوادر جهادية يف فرنسا وإيطاليا وبريط

سـفر (خ حاج يف الجزائر واعتقل الشي يف الدول العربية فاعتقل عيل بلالجهاد بصورة غري مبارشة

  اُ واختطف جهاديون من دول متعددة من اذربيجان و تايلنـد)عودةسلامن ال(والشيخ ) الحوايل
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وبـدا .ُوالفلبني وبعض الدول العربية وباكستان و اودعوا السجون أو لفهم املصري الغـامض

 .أن األمر يسري نحو عاصفة أمنية حقيقية

 : بني الدول املختلفة) الجهاديني( اتفاقيات التسليم وتبادل اإلرهابيني -3

فعىل اعتبار أن الدول العربية ومعظم اإلسالمية ال تكـن اعتبـارا لحقـوق إنسـان وال 

فقد كانت خطة تسليم كل مطلوب أمني إىل بالده أنجع السبل يف تفكيك . رشعية لقانون

ـا ـا وعنارصـه ـتهالك كوادرـه ـة واـس ـات الجهادـي ـة . الجامـع ـدول العربـي ـت اـل ـذا تبادـل وهـك

مية فيام بينها كثريا من املعتقلـني الجهـاديني الـذين سـلموا إىل املصـري املجهـول يف واإلسال

الحقـوق مثـل بل ارتكبت بعض الدول الغربية التي تزعم احرتام تلـك القـوانني و. بالدهم

 . أبرياء وأرسهم يف بعض األحيان إىل بالدهمهذه األعامل وسلم مواطنني

 : إلغاء املالذات اآلمنة-4

حيـث ... 1995 من أعلن هـذا اإلجـراء بهـذه الصـيغة الـرئيس كلينتـون سـنة  كان أول

وكـان معظـم كـوادر . ابتدأت حملة مطاردات أمنية للجهاديني يف أوربا ومختلف دول العـامل

األفغان العرب والتيار الجهادي قـد توزعـوا يف بعـض الـبالد األوربيـة كالجئـني أو اسـتقروا يف 

واسـتقر بعـض الجهـاديني مـن شـامل أفريقيـا يف سـوريا . و تركياالسودان أو اليمن أو إيران أ

فابتـدأت حملـة الضـغط ... واألردن فيام بقي البعض يف باكستان والقليل منهم يف أفغانستان

 أسامة بن الدن و الجهـاديني املرصيـني فطرد. . تحت هذا العنواناألمريكية منذ عهد كلينتون

بزعامة البشري )! اإلسالمية(وسلمت الحكومة السودانية والليبيني ومعظم الباقني من السودان 

وطردت اليمن الجهـاديني تحـت تهديـد اعتقـال !  ليبيني إىل بلدهم ليعدموا جهادينيوالرتايب 

 بنسائهم فقوا مع الحكومة اليمنية عىل طردهمنسائهم وتوسطت قيادات إسالمية وقبلية وات

جهاديني وسلمتهم لبالدهم وفر الباقون وتـوىل  يا واألردن وتركيا عىلوقبضت سور. وأطفالهم

األمريكان إخراج املجاهدين العرب من البوسنة ونزع سـالح مـن بقـي مـنهم بعـد أن أراقـوا 

 ! اداتهموتولت حكومـة البوسـنة بنفسـها اغتيـال قيـ. دماءهم يف سبيل إخوة العقيدة والدين
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 وخـالل مـا تالهـا مـن )1995(منـذ عـام .  األرض مبا رحبتوهكذا ضاقت عىل الجهاديني

 ..أعوام

 : نقل مجاالت التعاون األمني من اإلقليمي إىل الدويل-5

فقد عقدت االتفاقيات األمنية الدولية ذات التفاصيل العملية املعقدة ووضع برامج 

ملتابعة االتصاالت الروتينية وربط أجهزة اإلستخبارات عىل مستوى املعلومات واالتصـاالت 

 .لكفاءةبخطط تعاون عالية ا

 :التوسع يف ترشيعات مكافحة اإلرهاب-6

فقد قامت الدول الغربية وأمريكا بتعديل الكثري من ترشيعاتها وسـن قـوانني أسـوأ 

الت اللجوء السيايس وحقوق امن القوانني العرفية املعمول بها يف العامل الثالث لتصفية مج

نـيـا وفرنـسـا واـلـدول األجاـنـب وتوـسـيع ـقـوانني مكافـحـة اإلرـهـاب حـتـى ـشـملت يف بريطا

لكتابـة والنقـد وخطـب الجمعـة عرق الدميقراطيات الغربية مجـاال لاإلسكندنافية حيث أ

يف هـوامش ونصـوص قانونيـة غـري محـددة قابلـة !لحكـام الـديكتاتورينيالتحريضية ضد ا

 .ات والقيادات الصليبيةللتفسريات و التأويالت بحسب أهواء أجهزة االستخبار

 : من أجل عزل الجهادينيميةالحرب اإلعال -7

انطلقت معهـا ). اإلرهاب (منية والعسكرية ملكافحة ما يسمىمنذ انطلقت الحملة األ

 الجهاديني ومبادئهم ومامرساتهم بإظهارهم عىل  جنب حملة إعالمية ودعائية لعزلجنبا إىل

لتـسـامح ومتـشـددون دينـيـون ال يحمـلـون رـسـالة ا. أنـهـم مـجـرد قتـلـة متعطـشـون لـلـدماء

وقد خرجت الحملة اإلعالمية بني الجهـاديني والتكفـري لعـزلهم .. .إىل آخر النعوت.. .اروالحو

بـالد وقد لعبت املؤسسات الدينيـة الرسـمية املتحالفـة مـع الحكومـات يف . عن جامهريهم

 كـام لعـب . أسـلحتها الحملـة العامليـة بـأدق وزودت هـذهالعرب واملسـلمني أدوارا فاعلـة

 قـد الـذين صـاروا خـالل ذلـك الع) الدميقراطيـة(حوة اإلسـالمية الطفيليون من أوساط الصـ

 م العـاملي  وبالتـايل جـزءا مـن مكونـات النظـاجزءا من املأل وحاشية التحالف الصهيوصليبي
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كام سنأيت عىل يشء من التفصيل يف الفصل الخاص بالصـحوة .. .الجديد دورا بالغ األهمية

 . الـلـهشاء  الجهادية إن

الحملة العاملية ملكافحة اإلرهـاب بقيـادة أمريكـا عـن تحويـل وهكذا أسفرت هذه 

)... الخوف والجـوع(قيادات وكوادر وعنارص الحركات الجهادية إىل عنارص تعيش هاجس 

أدخـلـت أـفـراد الـصـحوة ... فاملـطـاردات و االغتـيـاالت والخـطـف واألرس وإـغـالق اـملـالذات

يـف املنـابع بقطـع أرزاقهـم وتكلفت خطط تجف. الجهادية يف هواجس الخوف واملطاردة

ان وقوت أرسهم وأطفالهم التي جابت معهم مشارق األرض ومغاربها مشتته تكتـوي بنـري

 .هذا األخدود املعارص

 قيام اإلمارة اإلسـالمية يف أفغانسـتان فغـدت مهجـرا ثم تيرست أمور الجهاديني حني

ولـذلك تركـز . 2001-1996تجمع فيها خالصة التيار الجهادي قيادة وقاعدة خـالل الفـرتة 

برنامج مكافحة اإلرهاب عىل رضبها وتدمريها وتدمري األرضية التـي آوتهـا ممثلـة بحركـة 

 لتبـدأ املرحلـة 2001وهذا ما نفـذوه يف سـبتمرب ). مال محمد عمر(طالبان وأمري املؤمنني 

 .الـلـهشاء  التالية من مسار الصحوة يف عامل ما بعد سبتمرب كام سرنى إن

التيـار الجهـادي باإلضـافة بهذه األوضاع واألزمات الخارجيـة املحيطـة وقد فاقمت 

وبدأت .  ألزماته الداخلية عىل مستوى التيار عامة والخاصة بكل تجربة بحسبها يف قطرها

ًتلك األزمات تتضح شيا فشيئا للجميع بعد أن كان نـذرها قـد بـدت للـبعض منـذ مطلـع  ً

 :وميكن إيجاز تلك األزمات مبا ييل. الجديدالتسعينات ومنذ انطالق النظام العاملي 

 : األزمات األمنية-1

 فقد أدى انتقال مستوى مكافحة الجامعات الجهادية من املستوى القطـري 

أدى إىل حصار تلك التنظيامت وإنـزال خسـائر . إىل اإلقليمي إىل العريب إىل الدويل

 فقد كانت معظـم ،فادحة بها وإجهاض معظم أساليب عملها واتصاالتها ومتويلها

ًقيادات التنظيامت الجهاديـة العاملـة يف بلـدها إذا ضـاق بهـا  الحـال أمنيـا يف 

ـة يف  ـيامت الهرمـي ـل التنـظ ـذيب وفـش ـال والتـع ـات االعتـق ـة عملـي ـدها نتيـج  بـل
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. ًالصمود أمام وسائل أجهزة األمن الوحشية يف االعتقال والتحقيق وإجهاض العصابات محليا

ار مستفيدة من هوامش أجواء الخالف بني أنظمة الحكم يف تلـك كانت تخرج إىل دول الجو

مـن بـل  منها أن تحصل لنفسـها وقياداتهـا عـىل هـامش مـالذ آريوقد استطاعت كث.. الدول

-1975(مرحلـة هـذه وقد ميـز .. لقضيتها من قبل الدول املجاورةًقواعد حركة ودعم أحيانا 

لك تنظـيم اإلخـوان املسـلمني خـالل  يف سـوريا وكـذ الطليعـة الجهاديـةفقد لجـأت) 1995

 والقـت هنـاك ،ألردنامواجهتهم لنظام حافظ أسد النصريي إىل العراق منذ وقت مبكـر ثـم 

ًدعام كبريا من حكومتي البلدين  وصل إىل حد التدريب والتسليح والـدعم املـادي وتسـهيل ،ً

ا مجاال للحركـة كام غضت تركيا الطرف عنهم كذلك واتخذوا من أراضيه، العبور عىل الحدود

واستطاع البعض ولو بحدود أقل بكثري الحصول عىل موطئ قدم لهـم يف لبنـان .. واالتصاالت

يني يف سـوريا إىل بل وصل دعـم الجهـاد. وإن كان بشكل محدود نتيجة سيطرة سوريا عليها

 مرص يف آخـر عهـد أنـور السـادات وتقـدم خـدمات يف مجـال التـدريب كانـت مدعمهأن ت

 .1981 مقتل السادات عىل أيدي الجهاديني سنة ستتطور لو ال

 كام حصلت باملقابل تنظيامت عراقية معارضة معظمها من الشيعة عىل مثل ذلـك 

 ..يف سوريا

 و اـسـتطاع الجـهـاديون ـمـن مرص أن يتحرـكـوا يف معـظـم دول املنطـقـة بحرـيـة وأن 

ًيتخذوها قاعدة اتصاالت وتحصيل دعـم بـدءا مـن دول الخلـيج ومـرورا بسـو ريا واألردن ً

 .ومل يجدوا أي مطاردة. واليمن وغريها

 وتلقـى الجهـاديون يف املغـرب . ومثل ذلك تحرك املطاردون من ليبيـا يف دول الجـوار

 وعرب الجهاديون يف الجزائر من املغرب واتخـذوها ،..ًدعام يف ليبيا وتحركوا يف املنطقة بحرية

كام تحرك تنظيم الجهاد املرصي مـن . قاتلنيًمعربا للسالح واملقاتلني واسرتاحات الجرحى وامل

 وتلقـى ،..واتخذ له مواطئ قدم يف اليمن مع تنظيامت جهادية أخرى1997 -1990السودان 

واستطاعت قيادات من الجامعة ، الـلـهبعض عنارصه التدريب يف لبنان يف معسكرات حزب 

 .من األمثلةإىل آخر ما هنالك .. ًاإلسالمية أن تتخذ من إيران ملجأ ومالذا
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ـالميني ـاديني واإلـس ـىل الجـه ـوامش ـع ـك الـه ـترص تـل ـم..ومل تـق ـتفادت معـظ ـد اـس  فـق

وكـذلك التنظـيامت الفلسـطينية ، بة من هذه الهـوامشاملعارضات السياسية يف تلك الحق

ولكن بعد سقوط النظام العـاملي القـديم وسـقوط اإلتحـاد .. القومية والوطنية واإلسالمية

 مل يعد هناك محـاور رصاع وصـار السـيد اآلمـر لتلـك األنظمـة ..السوفيتي وحلف وارسوا

وتوجهت األوامـر مـن ، ومل يعد هناك هامش بني سيدين رشقي وغريب، ًواحدا وهو أمريكا

ً فبـدأت تغلـق شـيئا .ألنظمة بـإغالق تلـك املـالذاتاالسيد الجديد والقطب األوحد لتلك 

نـايف بـن عبـد العزيـز وزيـر الداخليـة  كرب التنسـيق األمنـي العـريب األمـري وتوىل، ًفشيئا

وزراء الداخليـة  وصار ل، وجعل مقره تونس.السعودية وأنشأ مؤمتر وزراء الداخلية العرب

هم لقـاءات دامئـة وصـار لرؤسـاء اسـتخباراتهم خطـوط نيو وصار ملعـا،لقاء كل ستة أشهر

 )تأرشـيفا ( وارتفع مسـتوى التنسـيق ليصـل إىل مسـتوى ربـط ،هواتف حمراء مفتوحة

وصارت مطاردة الجهاديني عىل املسـتوى اإلقليمـي بـني بعـض ، املعلومات عرب الكومبيوتر

فابتعدت القيادات الجهادية والكـوادر .  ثم ما لبثت أن تحولت إىل املستوى العريب.الدول

واتخذت تلك .. ًاملطاردة مبراكز عملها إىل املستوى العاملي بعد انهيار الجهاد يف أفغانستان

ًامت املختلفة أسلوبا مطورا  للعمل عرب املالذات اآلمنة البعيدة والسيام من منـاطق التنظي

 حيث كانت قوانني الحريات الشخصية ،اللجوء السيايس يف الغرب وبعض الدول األوروبية

 .تشكل سياج حامية للناشطني اإلسالميني و الجهاديني

اإلسـالمية ودخـول عمـوم ولكن الضغوط األمريكية و مطالبات الحكومات العربية و

اـلـدول األوروبـيـة وغريـهـا يف رـكـاب الحمـلـة األمريكـيـة الـتـي ترصـفـت مـثـل ـمـا ـيـترصف 

 جعـل تلـك فـاح الجهـاديون املتطرفـونكـربى يف ك) سيمفونية(فرقة موسيقية ) مايسرتو(

الهوامش تلغى واحدة تلو األخرى وتدخل أجهزة أمـن تلـك الـدول يف هجمـة املطـاردات 

وسـلم  بعضـهم لـبالدهم ، ً كثـريا مـن الرمـوز يسـقطون أرسى  ومعتقلـنيمام جعل، ًأيضا

 .1996وغادر من نجى إىل أفغانستان مع نهايات 
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، ً صارت مشكلة جديدة أيضاً ألن أفغانستان التي شكلت مالذاومل تنته األزمة األمنية

اطهم يك ال تـزداد سـبب سياسـة طالبـان مـن نشـومنطقة حجر عـىل الحركـة والنشـاط ب

حيث يتخطف الناس من حولها عند كـل . ًأصبحت مكانا لإلقامة الجربيةغوط عليهم والض

 ومل تقـترص مسـألة إلغـاء . وقل من نجى من تلك املصائد مـن املطـاردين،محاولة للحركة

 فقـد تعـدى ذلـك إىل .الهوامش يف عامل النظام العاملي الجديد عىل الجهاديني وتنظيامتهم

وهكـذا سـلم . مختلف أنحاء العـامل حروب عصابات رسية يف كافة التنظيامت التي متارس

سدل الستار عـىل أو .زعيم حزب العامل الكردستاين إىل حكومة أنقرة)  أوجالنالـلـهعبد (

ألن النظام العاملي أغلق أمـامهم ، حرب عصابات استمرت أكرث من عرشين سنة ضد تركيا

رتحل ثم اعتقل بجهود دولية شـاركت واضطر زعيمهم لل.. مالذات  سوريا  والعراق ولبنان

 . تركياة عدو)اليونان(ها حتى في

 القـاءًنفسه مضطرا  لتسوية سياسـية وإىل ) الجيش الجمهوري األيرلندي( كام وجد 

 .السالح

بعد أن أغلقت فرنسا املالذات الضيقة ، )إيتا( ومنظمة )الباسك( وتقهقرت عصابات 

 . الالتينية وغريها فطورد قادتها يف أوروبا وأمريكا.عنها

لنظام العاملي الجديد الـذي   وهكذا بدأ ذو الخربة من الجهاديني يكتشفون أن عامل ا

عد سقوط اإلتحاد السوفيتي قد ألغى إمكانية الثورات القطريـة والعمـل مـن خـالل بدأ ب

ً فقد صار العامل الجديد أحادي القطب سيدا واحـدا يفـرض عـىل الـدول إغـالق .الهوامش ً

وخاصـة يف وجـه األصـوليني مـن املتطـرفني اإلسـالميني أو اإلرهـابيني كـام صـار ، مشالهوا

وأدرك الفـاهمون مـنهم أن نظريـة الحركـة التـي أقـاموا عليهـا . اسمهم يف وسائل اإلعـالم

  عام كانت السنوات العرش هذه التيفضالً.. أعاملهم قد تحطمت مع معطيات هذا العامل

 ميدانيـة تـديرها مـن لتـي أديـرت مـن قبـل قيـادات غـريية اأثبتت فشل الثورات القطر

ً لعدم إمكانية إدارتها ميدانيا نتيجة عمليـات الـبطش واالعتقـال والتعـذيب التـي ،املهجر

 . فعلتها الحكومات بال حسيب وال رقيب
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 :األزمات املالية-2

 فقدت أدت سياسة تجفيف املنابع التي فرضتها أمريكـا ونفـذتها كافـة دول العـامل 

وعىل رأسها األنظمة القامئة يف العامل العريب واإلسالمي إىل وقف معظم طرق اإلمداد املايل 

والسـيام . من التربعات التي كانت رشيان الحياة الوحيد السـتمرار عمـل تلـك التنظـيامت

سياسـات الرقابـة عـىل طـرق أدارة واشـنطن ًعندما  فرضت دول الخليج بناءا عىل أوامـر 

 وفرضـت عـىل البنـوك .وأعـامل الجمعيـات الخرييـة، صـدقات والتربعـاتالزكاة وأموال ال

وطبقـت أمريكـا .  فعلـت مـع البنـوك العامليـةويل األموال  رقابة صـارمة كـاموأنظمة تح

واـلـدول الغربـيـة سياـسـات ـصـارمة  ملـنـع وـصـول أي أـمـوال إىل التنـظـيامت الجهادـيـة أو 

معظـم قيـادات الجهـاديني  حرصت وهكذا  ، التطرف كام أسموهالجمعيات املتهمة بدعم 

 ومل يرتكـوا ف األرس من الذين اعتقل معيلـوهموتركوا وراءهم  مئات أو آال. يف أفغانستان

 ..لهم من يقوم بأمرهم

 كام وجدت الخاليا املتبقيـة يف تلـك الـبالد نفسـها يف ضـائقة ماليـة مقطوعـة عـن 

ًقياداتها املرشدة ليس فقط تنظيميا وإداريا وإمنا ماليا فشلت عن إمكانيـة الحركـة ،  كذلكً

 ..والنامء

 :األزمات التنظيمية الداخلية -3

ألزمـات األمنيـة واملاليـة تحولـت معظـم القيـادات الجهاديـة إىل قيـادات مهـاجرة  نتيجة ل

فقد سـبب ذلـك شـلل .. وولد هذا أزمات تنظيمية كثرية. مرشدة مقطوعة عن ساحة عملها

 وأدت هذه املشكلة مـع املشـكلة األمنيـة يف الـداخل .كةيف اإلدارة وعدم ديناميكية يف الحر

إىل توـقـف معـظـم التنـظـيامت  املـنـابع والـخـارج باإلـضـافة للمـشـكلة املالـيـة ـجـراء تجفـيـف

ًفأصبح عددها محدودا وصـارت تنفـق . الجهادية عن النمو البرشي يف داخل ساحات عملها

 كـام أدت .رت نحو االنقراضفسا، خسائرها البرشية يف الداخل والخارج من مخزون محدود

 الظروف األمنيـة وحـاالت االختفـاء ملـن تبقـى بالـداخل وفـرار معظـم الكـوادر والقيـادات 

 إىل توـقـف ـبـرامج الرتبـيـة والتـكـوين للعـنـارص املتبقـيـة أو القليـلـة ، الـقـادرة ـعـىل التوجـيـه
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 وألن .نـدينوال بـرامج تربيـة وال إعـداء للمج، ً فال تجنيد عمليا.امللتحقة بتلك التنظيامت

 : األزمات والهزائم تولد عادة أحوال

َفأقبَل بعضهم عَىل بعض يتالومون( ُ َ َ َ ََ ٍ ْ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ  الـلــه وألنه وكـام قـال عمـر ريض .)30:القلم) (َ

إن هذه األيدي خلقت لتعمل وإنها إال تجد لها يف الخري عمال  وجدت لهـا يف الرش  [ :عنه

 .قات  بدأت تتفىش ظاهرة االنشقا.]أعامال 

أن السـبب يف حـاالت ، بعض قيادات الدرجة األوىل أو الثانية يف التنظـيمإذ  حسب 

 ومل يدركوا أن مشـكلة قـوادهم .الجمود والعجز هو من عجز القيادات القامئة يف التنظيم

يف زمـن النظـام العـاملي ) قطريـة  رسيـة  هرميـة(هو حظهم العاثر يف قيـادة تنظـيامت 

فقد فرض النظـام العـاملي الجديـد .    وخارج جغرافية األمة،ريخخارج سياق التا، الجديد

.  ًومل يعد صالحا،  لقد انهار نظام العمل نفسه.وصارت األزمات أكرب من أن تحل، معطياته

فحصـلت .  ولكن أولئك املنشقني ظنـوا أن بإمكـان عطـارهم أن يصـلح مـا أفسـد الـدهر

مـن كـرثة االنقسـام و ، )ت األميبيـةالتنظـيام(ظـاهرة ب  وظهر ما يسمىانشقاقات عديدة

نشـق عـىل نفسـها  حتى لحق ذلك تنظيامت وجامعات وليدة  كانت تنقسـم وت.التشظي

وحصلت هذه االنشقاقات يف الداخل يف سـاحات املواجهـة األصـلية !!  من مراحلها األوىل

، ات وهكذا مل يعد ألشهر تلك التنظيامت من إمكاني.للتنظيامت وكذلك يف ساحات الخارج

إال أن تصدر بعض النرشات املنخفضـة املسـتوى 1995منذ مطلع التسعينات وخاصة منذ 

 وتحولت إىل تنظيامت إعالمية سيئة األداء .واملحدودة االنتشار يف كل اتجاه، يف كل منحى

إال أحداث الجزائر املروعة ، ً ومل يكن يسري عمليا يف ساحة الجهاد.ًإعالميا يف غالب األحيان

  . أذى ال يقدر حجمهحقت مبفهوم الجهادالتي أل

 :األزمات الفكرية. 4

 يعود وضع األسس الفكريـة للتيـار الجهـادي كـام أسـلفنا إىل  منتصـف 

  ومل تضف مختلف اإلضـافات التـي .وضع أسسها سيد قطبالستينات حيث 

 وكانـت مجـرد تكـرار ، كتبت يف إطار مكتبة اإلخوان املسلمني أي جديد عمليا
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وميكن تسـجيل مـا . جهاديحريك  ومل تكن يف معظمها ذات نفس .إعادة صياغةوتفاسري و

عند ما طرح فقه اإلمام ابن تيميـه كأسـاس للفقـه ، كتب من التفصيالت الفقهية السلفية

كحلقة فكرية ثانية يف أواخـر ، الجهادي عىل يد تنظيم الجهاد والجامعة اإلسالمية يف مرص

 .ثة ما  طرحته مكتبـة األفغـان العـرب أواخـر الثامنينـات اإلضافة الثالت وكان.السبعينات

ً عمليا تكرارا للفكر القطبي الحريكتوكان والفقه السلفي من تراث املدرسة الوهابية  ومل  ،ً

ًتحتو تلك املكتبة رغم شموليتها مفاهيام هامة ميكـن أن تكـون تطـويرا يتناسـب مـع مـا 

ثقافية واجتامعية وسياسية يف العـاملني استجد من أحوال وما طرح من إشكاليات فكرية و

وبـدأت مالمـح أزمـة فكريـة يف التيـار .  واإلسالمي بعد قيام النظام العاملي الجديـدالعريب

  .الجهادي

 كان عىل رأس تلك األزمات الفكرية ؛ أن أيـا مـن التنظـيامت الجهاديـة مل تقـدم يف 

واالجتامعية والثقافيـة لربنامجهـا ًأدبياتها مرشوعا  متكامالً عىل مختلف الصعد السياسية 

وبدت للجامهري والسيام للقطاع املثقف مـن األمـة وكأنهـا تسـبح  يف املـايض يف ، لتغيرييا

 وكان ثاين أكرب األزمـات  هـو التـداعيات غـري املنضـبطة .معزل عن مشاكل األمة املعارصة

ر يف الصـنف  فقـد سـيط.لطريقة الفقه السلفي لدى طالب العلم الشباب مـن الجهـاديني

الثاين من التسعينات فقه التشدد والتزمت  وبسـبب جهـل بعـض املتسـلقني عـىل التيـار 

 املنشورات التكفريية   وبسبب تفيش، الجهادي لغياب الكتاب األصالء  فيه يف تلك املرحلة

 .واستغالل أجهزة االستخبارات ذلك وتضخيمها لتلك النتوءات ،عىل هامش التيار الجهادي

 الهامش الواضح والجدار الفاصل بني الفكر الجهادي والفكـر التكفـريي يتضـاءل  حيث بدأ

  .أمام جمهور املسلمني يف تلك املرحلة

ومل تتح الظروف األمنيـة الحرجـة لكبـار الجهـاديني ورمـوزهم أن يتحركـوا يف ظـروف مريحـة 

كثري من العنارص الجديـدة كام سبب التحاق ال، متكنهم من الكتابة والردود عىل تلك الظاهرة الخطرية

ومعظمهـم مـن شـباب الواقـع العـريب املثقـل باإلشـكاليات والـضـغوطات ، يف بـؤر تواجـد الجهـاديني

 حيـث سـادت أجـواء التطـرف ، إشكالية كبريةكمع عدم توفر ظروف مواتية للرتبية الفكرية ، النفسية
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والسـيام يف مختلـف  ،والجهل يف أوساط الكثريين من أتبـاع الجهـاديني خـالل تلـك الفـرتة

 ..املالذات يف أوروبا وبعض البلدان كاليمن وباكستان وغريها

أما اإلشكاليات الفكرية األخرى فكانت يف عدم متكن الجهاديني من تحديد مفـاهيم 

جهـة ملصطلحات ومسـائل هامـة طرحـت بسـبب مرشوع املوا، محددة وتفاصيل واضحة

 :  ومن ذلكالجهادية مع األنظمة

!   وهل هي مبثابة جامعـة املسـلمني ؟،عي للجامعة الجهادية يف قطرهااملفهوم الرش

وإن كـان ذلـك غـري مرشوع ! ومسألة مرشوعية تعدد الجامعات الجهادية يف قطر واحـد 

فـام مرشوعيـة تعـددها إذن يف بلـدان متجـاورة !  كام اعتقدت كثري من تلك الجامعات  

  وقد تطرف البعض من الجهاديني إىل الزعم !أقيمت الحدود بينها من قبل األعداء أصالً ؟

بالحق يف تصفية أي محاولة جديدة إليجـاد جامعـة جهاديـة يف بلـد توجـد فيـه جامعـة 

  !!ينيً حفاظا عىل وحدة  صف الجهاد، جهادية

كذلك  مسألة البيعة يف التنظيامت ؛  وتفاصيل قيامها وحلها وتبعاتهـا مـن الحقـوق 

ىل أنها مجرد عهـد أو أقـرب للقسـم يتحلـل معطيهـا مـن  فقد ذهب البعض إ.والواجبات

.  ويكفيه عىل أبعد حد صوم ثالثة أيام كمن تعذر عليه وفاء النـذر.تبعاتها متى أراد ذلك

يف حني ذهب البعض إىل أن بيعة التنظـيم مثـل بـني اإلمـام األعظـم ال ميكـن للعـنرص أن 

 !!  برهانـهالـلًيخرج منها إال أن يرى كفرا بواحا  عنده فيه من 

 ومـدة ، وحقوق األمـري وطريقـة تعينـه:وكذلك مسألة الشورى و اإلمارة يف التنظيم

وطريقـة اتخـاذ القـرار ،  وكذلك موضوع الشورى.وحقوقه و واجباته،  وطرق تغريه،واليته

 و الهيكليـات املؤسسـاتية يف الجامعـة الجهاديـة ، حيات األمـري وعالقتها بصال، يف التنظيم

 .ها السيام يف ظروف املطاردات األمنيةوطرق إدارت
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مـع عـدم  : كذلك إشكالية املناهج السياسية الرشعية والفكرية التي يختارها التنظيم

واسترياد ذلك مـن أفكـار تنظـيامت . وجود الكوادر القادرة عىل وضعها  يف معظم األقطار

  .مجاورة

 الرتبية وآليات تطبيقها وهي إشكالية مناهج، باإلضافة إلشكالية متفرعة عن املناهج

 وما توجده الحالة األمنية و الرسية من إشـكاليات لتنفيـذ أي بـرامج .عىل العنارص الجدد

حيـث مل تسـتطع التنظـيامت الجهاديـة نتيجـة الظـروف .. .إىل آخـر ذلـك. تكوين وتربية

لـامء أو عفيهـا ل انعـدام وجـود  و،لكوادر القادرة عىل التنظري  وقلة ا،األمنية و املطاردات

 .مل تستطع أن تحسم تلك اإلشـكاالت واألزمـات الفكريـة.. طالب علم رشعيني أكفاءلحتى 

وانعكست  بالتايل هذه األزمات الفكرية يف كثري من األحيان عىل شـكل أزمـات تنظيميـة 

           . ًأضافت مزيدا من االختناق لسلسلة أزمات الجهاديني يف العقد األخري من القرن العرشين

 : أزمات سياسية وإشكاليات يف العالقات العامة -5

حيـث ، وسط الصحوة اإلسالمية وكذلك مع أوساط املعارضـات السياسـية العلامنيـة

ً  موقفا ، القامئةاع الجهاديني مع السلطاتوقفت معظم أوساط الصحوة اإلسالمية من رص

عـداء للجهـاديني وتأييـد وبـني السـلبية وال، يرتاوح بني الحيـاد والوقـوف موقـف املتفـرج

 !!بدافع الحفاظ عىل مصالحهم الحزبية أو الشخصية ، حكاممواقف ال

نفـعـال وردود األفـعـال ـعـىل ونتيـجـة العقلـيـة الثورـيـة ملعـظـم الجـهـاديني وطبيـعـة اال

اتسمت ردود أفعال الجهاديني عىل أوساط الصحوة وقياداتها وكبار علامء املسلمني  الحصار

 ولكن واقع الحال وبرصف النظر عـن تربيـره أو عـدم .ل بالتشنج والعنفيف كثري من األحوا

 ومل يسـتطع قيـادات .فقد كان واقع الحال هـو عزلـة الجهـاديني يف أوسـاط الصـحوة، ذلك

الجهاديني إال بعضهم ويف حاالت نادرة الحفاظ عىل عالقات سياسية وطبيعيـة مـع أوسـاط 

  ، )2000-1990( العقـد القـاتم مـن األزمـات  ودخلت األدبيات الجهاديـة يف ذلـك.الصحوة
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 ..دخلت يف معارك إعالمية ومهاترات مع مختلف أوساط الصحوة وأحزابها ورجاالتها

وقل مثل ذلك وأشد منه عن أزمة العالقات بني الجهاديني وبـني أوسـاط املعارضـات 

اـمـت عالـقـة   فـقـد ق، اإلـسـالميالعلامنـيـة الوطنـيـة والقومـيـة واليـسـارية يف الـعـامل الـعـريب

كام هو حال معظم أوساط الصـحوة ، الجهاديني بأولئك عىل أساس قاعدة التكفري والعداء

  ورغـم أن معظـم تلـك القطاعـات .اإلسالمية مع الوسط العلامين والسيام يف العامل العريب

وتقـع مـع ، العلامنية وأحزابها ورجالها قد عانت وما زالـت  تعـاين مـن قمـع الحكومـات

وكان باإلمكان أن يكسـب الجهـاديون  مـنهم ، و الجهاديني يف خندق االضطهاداإلسالميني 

إال أن ، أو حتـى جـرهم مليـدان الحيـاد، بعض الشخصيات املعتدلة تجاه الظاهرة  الدينية

، وعـدم الثقـة والعـداء التـاريخي مـن جهـة أخـرى، والتوجس من جهة، التشنج من جهة

ة املؤهلة يف قيادات التيار الجهـادي إلقامـة مثـل باإلضافة إىل عدم وجود الكوادر السياسي

 وقيـام قاعـدة التواصـل لـدى الجهـاديني عـىل املفاصـلة مطلقـا دون اعتبـار ،ذلك الحوار

 يف سـوق ازدحمـت فيـه )حمـل السـلم بـالعرض(وإمنا عىل قاعـدة .. لهوامش فن املمكن

 ..الجامعات والشخصيات والربامج واملناهج

وقـد .  كمية من األعداء يف مواجهة الظـاهرة الجهاديـةكل هذا أسفر عن حشد أكرب

  ،ليسفر مع كل ما سبق من األزمات عن األزمـة الشـاملة.. فاقم هذا من األزمات والحصار

 :      وعنوان ونتيجة كل تلك األزمات هو األزمة التالية

 :أزمة الفشل يف تحقيق الهدف وثبوت عقم الوسيلة

ديـة التـي تحركـت منـذ السـتينات وإىل انرصام كان هدف جميـع التنظـيامت الجها

وإقاـمـة النـظـام .  القامـئـة يف بالدـهـاإـسـقاط الحكوـمـات: (باختـصـارالـقـرن العرشـيـن ـهـو 

 ). عىل حد زعمهماإلسالمي وتحكيم الرشيعة عىل أنقاضه

 وأما وسيلتها يف ذلك فكـان العمـل املسـلح ضـد تلـك الحكومـات عـرب تنظـيامت ؛ 

 ). هرمية البناء–ألسلوب  رسية ا–قطرية املجال (
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والسـيام بعـد ، وباختصار أوصلت التجارب الجهاديني عرب نصف قرن مـن املحـاوالت

  وثبـوت عقـم تلـك ،تفاقم أزمـات العقـد املـنرصم إىل الفشـل يف تحقيـق تلـك األهـداف

 ونتيجـة . عليها نتيجة تكالب القوى العاملية،ةأسباب أغلبها خارجي. سباب كثريةالوسيلة أل

 وأمـا موقـف ، مثل ما فعلت جبهة علامء األنظمة أكرث علامء األمة إما يف مواجهتهاوقوف

باإلضـافة لإلشـكاالت واألزمـات الداخليـة التـي . املتفرج الذي ال عالقة له يف ذلـك الرصاع

 .. ابتليت بها التجارب الجهادية

وهكذا فشـلت كافـة التجـارب كـام مـر معنـا يف االسـتعراض التـاريخي ألهـم تلـك 

 وكان آخرها فشـال التجربـة الجزائريـة . فشلت جميعها يف تحقيق ذلك الهدف.املحاوالت

التنظـيامت (كـام أثبتـت الوسـيلة وهـي .. التي ختمـت وبشـكل مأسـاوي تلـك التجـارب

 والسيام بعد ما .م إمكانيتها يف تحقيق ذلك الهدف وعد، عقمها) القطرية الرسية  الهرمية

 الـذي أوصـل أسـاليب تلـك الوسـائل لالنهيـار  وجعلهـا مـن ،قام النظام العـاملي الجديـد

الـذي عـومل عمليـة املواجهـة وجعـل تلـك األسـاليب و ، يف عـامل العوملـة، مخلفات املايض

 .املحاوالت واألهداف وتكتيكاتها من أرشيف التاريخ

 والفرصة الضائعة) 2001-1996(املتنفس يف رحاب طالبان واإلمارة اإلسالمية: 

 عدد ال باس به من أبرز كوادر 1997غانستان يف ظل طالبان منذ مطلع اجتمع يف أف

التيار الجهادي من قيادات التنظيامت والشخصـيات التاريخيـة وطـالب العلـم وأصـحاب 

وكـان جـو األمـن و البحبوحـة . ية فيه مـن مختلـف األقطـار العربيـةالخرية والرأي والدرا

رصـة تاريخيـة وذهبيـة لـيك يتفكـر أولئـك واالسرتخاء وكل معطيـات األجـواء املناسـبة  ف

الرجال يف حلحلة  تلـك األزمـات والخـروج بتصـورات تشـكل بدايـة مرحلـة جديـدة مـن 

 وتعترب املدة التـي .حلها فقد اعرتف الجميع بوجود األزمات ورضورة التطلع إىل .االنطالق

 .بناءً سنوات كانت كافية نسبيا لتحقيق عملية إعادة ال5 إذاك وهي زهاء قضوها
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بـرزت لتسـيطر ) الحزبية التنظيمية(و) الفكرة القطرية(ولكن املفاجأة كانت يف أن 

اس عىل املرحلة الجديدة أيضا عرب معسكرات و مضافات وجامعات بنت تصوراتها عىل أس

 حيـث جعلـت معظـم التنظـيامت هـدفها هـو نفـس ،مرة ثانية) هرمي- رسي -قطري (

 وما جرى يف الجزائـر وغريهـا 1995 وعىل األبعد منذ 1990الهدف الذي أثبتت األيام منذ 

 .استحالة تحقيقه يف ظل النظام العامل العاملي الجديد

ولـكـن أـشـري هنـا إىل أن تـلـك العقلـيـة ،  ولسـت هـنـا بصـدد التفـصـيل ـعـن املرحلـة

ومل يسـتطع . أضاعت فرصة ذهبيـة عـىل التيـار الجهـادي)  الحزبية التنظيمية-القطرية (

 والقاعدة  وال غريه إقناع تلك الرشائح  بن الدن أسامةال ، األممية يف املواجهةة دعاة الفكر

 ورغـم أن. تنسيقية عـىل األقـلوالكوادر باقتناص الفرصة وضم الجمع يف حالة موحدة أو 

وذلـك ،  كان املرشـح األسـايس إلقنـاع اآلخـرين بـذلك إال أنـه فشـل بـذلك بن الدنأسامة

  وافتقـار ،همها تصوراتهم القطريـة والتنظيميـة مـن جهـةألسباب تعود عديدة كان من أ

ـة  ـة الواـضـحة بحـسـب مـقـاييس الجـهـاديني وـكـذلك ـعـم وـضـوح البنـي القاـعـدة للمنهجـي

فقـد كـان مـن .  فكان هذين العاملني أهم العوامل يف ضياع تلك الفرصة.املؤسساتية فيها

سائل يف ظل فهم الواقع املمكن أن تقوم جهود ملراجعة املناهج واألساليب واألهداف والو

املـال (وااللتفاف جميعا حول مرشوعية أمـري املـؤمنني ، مستغلني الظروف املواتية، الجديد

ولكن ذلك مل يحصل وفشلت جميع الجهـود . العاملية بن الدن أسامةورمزية .)محمد عمر

 .الساعية يف ذلك والتي قام بها البعض من املستقلني

الفرصة الذهبيـة ويطـوى يف كنـف الغيـب رس مـا إذا ًوجاء سبتمرب ليضع حدا لتلك 

ًكانت ستتاح فرصة جديدة للجهاديني يكون الجيـل القـادم مـنهم قـادرا عـىل تحقيـق مـا 

 . عنهواعجز
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 :2001-1996منذ  األفكار التي طرحت لدى الجهاديني للخروج من األزمة: ًعارشا

لجـهـادي مبختـلـف  ـكـان التـيـار ا،،ـمـع انتـصـاف العـقـد األـخـري ـمـن الـقـرن العرشـيـن

وأيقن معظم قياداته وقدمائه أن املسـارات . تنظيامته ومكوناته قد بلغ عمليا قعر األزمة

وأن السري . وأن األزمات املتنوعة قد وصلت قمتها. الجهادية قد وصلت إىل طريق مسدود

 ..واالستمرار بذلك األسلوب ومعطياته يبدو مستحيالً

.  وانطفأت معظم شعالتها الواحدة تلو األخرى،ة فقد تتابع فشل املحاوالت الجهادي

 وساح من بقى عـىل قيـد الحيـاة مـن قياداتهـا وكوادرهـا يف .وتفككت معظم التنظيامت

ة مـن األرسى  مخلفني يف بالدهم كميـات كبـري،مختلف املالذات واملخابئ العلنية والرسية

كـام تزايـدت .  حركـاتهم سـاعدوهم يفنأو األنصار واملـوالني الـذي، من العنارص الجهادية

.. ًاألزمات التي أرشنا إليها سابقا يف كافة املجاالت الفكرية والسياسية واملاليـة والتنظيميـة

 .إىل آخر قامئة األزمات الخانقة

ـبـدأ كـبـار الجـهـاديني وـمـن تبـقـى ـمـن تنـظـيامتهم يبحـثـون ـعـن الحـلـول .. وهـكـذا

يف املـالذ اآلمـن للجهـاديني يف وقد شهدت مثـل هـذه املراجعـات واملناقشـات .. واملخارج

بعدما هاجر معظم من تبقى من الجامعات والرموز الهامة يف التيار الجهـادي ،أفغانستان

 . إىل اإلمارة اإلسالمية التي أنشأها طالبان

وميـكـن تقـسـيم املطروـحـات واألفـكـار ومـحـاوالت الـخـروج ـمـن قـعـر األزـمـة ـلـدى 

ووجهـة حركـة . منهـا يف محـاوالت عمليـةالجهاديني إىل ثالثة مدارس تجلت كـل واحـدة 

 : وكانت عىل ثالثة أقسام محركة سميتها كام ييل.جديدة

 .مدرسة االستسالم وإلقاء السالح واملبدأ .1

 .مدرسة الثبات عىل املبدأ و االستمرار يف األسلوب .2

 .مدرسة االتجاه األممي نحو جهاد الصائل الخارجي أمريكا و حلفاؤها .3

 : تلك املدارس بيشء من التفصيلولنتناول كل واحدة من 
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 :مدرسة االستسالم  للخروج من األزمة- 1

 كجهـاديني جـاءت نتيجـة لحمـل أن أزمـاتهم: رة أصحاب هذه املدرسـةوخالصة فك

 فالحل هو يف إلقـاء السـالح والبحـث عـن طـرق .وال تزول إال بزوال ذلك السبب، السالح

 ..عمل أخرى

ي رصح أصحابها بفحـوى دعـوتهم رصاحـة مـع والحقيقة أن بوادر هذه املدرسة الت

ود إىل أواسط الثامنينـات منـذ بـدأت الحركـات الجهاديـة ترتاجـع عمنتصف التسعينات ت

ً وكانت غالبا ما تطرح يف كل قطر إثر كل هزمية عملية ملحاولـة .وتواجه األزمات والهزائم

سلمني يف سـوريا إثـر  املفقد كان أول من طرحها  قيادة اإلخوان. .من محاوالت الجهاديني

وقـد وسـط . )الصـلح مـع النظـام(وأسـموها يف وقتهـا؛ دعـوة . 1982سنة )  حامةواقعة(

التـي بقيـت ) حـافظ أسـد(اإلخوان السوريون العديد من الوسطاء ملتابعـة طـرق أبـواب 

 . وتابع ابنه بشار من بعده إغالق البابً.موصدة أمام تلك الدعوات عمليا

تنظـيم الطليعـة املقاتلـة يف سـوريا قـد خطـى خطـوات  وكان من تبقى من حطام 

 ونزل العديد من عنارصها تحت عروض الدولة .فعلية نحو االستسالم تحت مسمى الصلح

 فقـد كانـت عمليـات ،ومل يكـن لتلـك العمليـة أي تفاصـيل سياسـية) قانون العفو(باسم 

ثم من اإلخوان بشـكل ، نزل فيها بعض العنارص من الطليعة، ًاستسالم وتوبة فردية تقريبا

 :كتب يف أعالها) توبة(ووقعوا بيانات ، فردي

 رب مبا أنعمت عَيل فلن أكُون ظهريا للمجرمني َ ِ ِِ ِْ ُ ْْ ًَ ِ َ َ َ َْ َ َّ َ َ َ ْ َ ِّ َ) 17:القصص! (  

ًفعرضوا عروضا ، )نصف مرشفة(ولكن اإلخوان املسلمني يف سوريا أرادوا االستسالم بصيغة 

مـة  ولكن حكو.جامعتهم كحزب معارضة سياسية والدولة والنظامبني ، بشكل سيايس)  للصلح(

سـعيد رمضـان ( وعـىل رأسـهم الشـيخ ، فيهـاووفق مشورة من بعض علامء النظام، حافظ أسد

 اشـرتطوا عـىل اإلخـوان جملـة مـن الرشوط التعجيزيـة مـن ضـمنها االعـرتاف، وغريه) البوطي

 وكتاـبـة أبـحـاث سياـسـية !  الدوـلـة وـجـرامئهم يف مواجـهـة!  العلـنـي بخـطـئهم يف حـمـل الـسـالح
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ثم النزول تحت قانون العفو !! رشعية يدللون فيها باآليات واألحاديث عىل خطأ مسلكهم 

ًومل يكـن الوضـع ضـاغطا علـيهم يف ! بشكل فردي و ليس بشـكل يحفـظ نصـف الكرامـة

هم واسـتمرت عروضـ.. مالذاتهم يف العراق واألردن والسعودية والخليج والخارج يك يقبلـوا

عـيل (بالصلح ورشوطهم بالتقلص إىل أن خرج املراقب العام لإلخوان املسـلمني يف سـوريا 

عـىل وسـائل اإلعـالم وشاشـات الفضـائيات يعـرض الصـلح ويعـرض )صدر الدين البيانوين

حـق املواطنـة فقـط  يف ظـل الدميقراطيـة (طلباته التي تقلصت إىل مطلـب واحـد وهـو 

 ومع ذلك مـا زال النظـام .إىل الوطن بال رشوط وال برامجوالعودة )!! والتعددية السياسية

 مـع رضورة إجـراء محـاكامت ملـن .يرفض ويقول أنه بصدد عرض عفو عام يطال األبريـاء

وأما أكـرث األفـراد مـن املطـاردين .  يثبت تورطهم بجرائم يف حق الدولة والشعب والوطن

 أو أرس معظـم مـن  ضـحيتها عمل و فعل يف الثورة التـي راحومعظمهم ممن مل يقم بأي

تحـت . شارك فيها فقد عاد أكرثهم بوساطة االستسالم للسفارات السورية يف أنحـاء العـامل

ًقانون العفو وكتب كل واحد منهم تقريرا بتفاصيل حياته منذ خرج مـن سـوريا والجهـاد 

 ومنعهم مـن.  وباستجواب آخرين، األخبار باعتقال بعضهم مرة أخرىوجاءت. إىل أن عاد

السفر وإلزامهم مبراجعة دوائر األمن لتقديم ما يطلب إليهم مـن معلومـات عـنهم وعـن 

 !!    وتحويل الضعفاء منهم إىل مخربين ألجهزة األمن، أقربائهم وجريانهم

مالحقـني يف لل) مرشوع التوبـة(وقد حصل يشء قريب من هـذا  تحـت مـا يسـمى 

 وقـد .ضـات السياسـية اإلسـالمية رغـم أن معظمهـم مـن املعار،تونس أواسط التسعينات

 ورفضـها، ومتـرد عليهـا آخـرونًوضعت حكومة زين العابدين رشوطا مهينة قبلها الـبعض 

راشد الغنويش وكتب يف ذلك كتابات جيدة تؤكد عىل اسرتاتيجية الثبات يف مواجهة النظام 

 !..التونيس وأشباهه من الحكومات ولو سياسيا عىل األقل 

 بعـد أن فكـك املجموعـات املسـلحة 1996نظام أواسط  ويف الجزائر عرض ال

  حيث تـربع العديـد .)الوئام الوطني(فقام بعرض العفو العام عرب ما سمي مبادرة 
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 باالستسالم والنزول مـن  لدعم املبادرة واإلفتاء للجهاديني يف السعودية وغريهاالفقهاءمن 

 .ردية حيث نزلت فصائل كثرية وألقت السالح ملبادرات  ف.الجبال

ولـكـن أـكـرب وأخـطـر تـلـك املامرـسـات و الطروـحـات االستـسـالمية ـمـن ـضـمن التـيـار 

 ومـا ،التي قامـت بهـا الجامعـة اإلسـالمية يف مرص) باملبادرة(الجهادي كانت عرب ما عرف 

دون طلب مقابل مـن الدولـة إال ، عرف مببادرة إلقاء السالح ونبذ العنف من طرف واحد

ني وإنهاء األزمة واسـتمرت املبـادرة بـني مـد وجـزر مـن سـنة دعوتها لإلفراج عن اإلسالمي

وقـد سـبق .   حيث بدت بوادر تجاوب الحكومـة املرصيـة معهـا2003 وإىل أواسط 1996

أثناء استعراض تجربة الجامعة اإلسالمية يف مرص اإلشارة لتلك املبادرة التي كان أخطـر مـا 

لجامعـة بالتأصـيل لالستسـالم وكتابـة فيها قيام الرمـوز الكبـار مـن القيـادات التاريخيـة ل

ومعلنـني  ، العديد من الكتب واألبحاث يدينون فيها منهج الجهاد املسلح واصفينه بالعنف

سلسلة من االنتهاكات الفقهية والفكرية للفكر الجهادي والسيايس الرشعي ألصـول التيـار 

ا وصـلت العتبـار ويعرب عـام فيهـا مـن تـردي أنهـ. الجهادي يطول رشحها  والتعليق عليها

  .ًاغتيال أنور السادات خطأ تاريخيا ووصفه بأنه كان شهيد الفتنة

 والهجمـة 2001ثم  تتابعت طروحات هذه املدرسة و استعلن أصحابها بعد سبتمرب 

متخذين  من مبادرة الجامعة اإلسالمية وكتاباتها . العاملية ملكافحة اإلرهاب بقيادة أمريكا

لـغـزل و اإلرـتـداد ـعـىل األعـقـاب ـعـن ثواـبـت الفـكـر الجـهـادي  ًمنوذـجـا يحـتـذى يف نـقـض ا

 . عالمية الرهيبة ألمريكا وحلفائهاتحت ضغط اآللة اإل.واألسس العقدية للسياسة الرشعية

موعـة وقد حصل مثل هذه  الرتاجعات عندما قبضت الحكومة السـعودية عـىل مج

 بالرتاجع وبدعوة املجاهدين  أقنعتهمو،  يف السعوديةمن فقهاء الجهاديني وسفهاء األحالم

 حيـث جنـدت وسـائل اإلعـالم .لها و للقوات األمريكية عىل أرض الحرمني بإلقـاء السـالح

 .هذه املدرسةل لهذه الطروحات وات العلامء وكبار الدعاة للرتويجالسعودي عرش
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ً وهكذا تظهر هذه الطروحات دامئا كام أسـلفت إثـر الهـزائم و االنتكاسـات حيـث 

). حمـل السـالح(وهـو ، بها عن الحل يف إزالة سبب األزمة بحسـب تصـورهميبحث أصحا

ًوـمـن الطبيـعـي ـكـام ـهـو دأب اإلنـسـان دامـئـا يف ترقـيـع أفعاـلـه وإيـجـاد املـعـاذير لعلـلـه 

أو ) االستسـالم(وهـو، فـإن أصـحاب هـذا املـنهج ال يسـمونه باسـمه الرصيـح، وتراجعاته

ف  ويطلقون سيل التربيرات والفقه الذي وإمنا يبحثون له عن أسامء وصيغ ألط) الهزمية(

الوئـام (وتـارة ) الصـلح(وتـارة ) قـانون العفـو(تتابع بعد ذلك لتربير ذلك فيسمونه تـارة 

وهكـذا ).. مبـادرة نبـذ العنـف(وتـارة ) املصالحة الوطنية(وتارة ) الهدنة(وتارة ) الوطني

األسامء و االستسـالم  تعددت .  تعددت العناوين تحت دعاوى الحكمة والتعقل والواقعية

  .واحد

 :مدرسة الثبات عىل املبدأ و االستمرار يف األسلوب-2

مـن التنظـيامت والجامعـات الجهاديـة ، وقد تبنى هذه الطريقة معظـم الجهـاديني

وقد كان هذا .. وكوادر ورموز التيار الجهادي وقياداته وقواعده رغم مسار الغباء والعذاب

 حيث عادت .ل الذين فاؤوا إىل أفغانستان يف عهد طالبانموقف معظم تلك الكتل والرجا

وقـد .  التواقة للعمل والعطاء عرب مسار األعداد والحركة الدؤوبةهمم الحركيني الجهاديني

ً  ورأوا يف االستسـالم عـارا ،رأى هؤالء يف الثبات فريضة رشعية ال يسع املسلم التخيل عنهـا

 .ًوفرارا ال يجوز لهم السعي إليه

 : أن ثباتهم كان ذا شقنيمن أولئك الثابتني  املالحظومنة

 .ثبات إيجايب -1

 . ثبات سلبي -2

 مـن أجـل كـل .مانةفهو الثبات عىل املبادئ والقيم والراية واأل: فأما الثبات اإليجايب

 .ض دواعي الحمية لتنظيامتهموألجل ما تفر. الداعية لذلكالدواعي الحركية

 عـىل طـرق ن ثبات أولئـك الجهـاديني فهو ما لوحظ م:وأما الثبات السلبي

 فقـد اسـتمرت .  وأطر عملهم التنظيمية بكل مقوماتها وطرقهـا،عملهم السالفة
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 وعملـت مـن أجـل نفـس ،)القطرية والرسيـة والهرميـة(التنظيامت بالعمل وفق مفهوم 

 حسـب   يف بالدهـاالـلــه إلقامة أمئـة تحكـم رشع وهو اإلطاحة باألنظمة،بقالهدف السا

فق معظم األساليب التقليدية يف اإلعداد املنهجي وغري ذلك من مجـاالت عمـل و، زعمهم

 ..التنظيامت

 وبدا وكأن كل التغيريات الهائلة التي أحدثها انطالق النظام العاملي الجديد وأنظمة 

مكافحة اإلرهاب وانهيـار الهـوامش األمنيـة و املـالذات بـني الـدول وكـل مـا أسـلفنا مـن 

ًرغـم أن كثـريا مـن !! رتك كبري أثر عىل أساليب عمل معظـم الجهـادينيالدروس والعرب مل ت

 .تلك األساليب واألفكار إما أنها مل تعد تناسب املرحلة أو أنها أثبتت عدم جدواها

 : مدرسة االتجاه األممي نحو جهاد الصائل الخارجي أمريكا و حلفاؤها-3

أن املعـارك مـع .. املدرسـة كـام بينـت بيش مـن التفصـيلهـذه  طـرح وكان خالصة

حلفاءـهـا ـمـن ـقـوى الـصـليبية واليـهـود ـهـم  وأن أمريـكـا و،ال طاـئـل ـمـن ورائـهـااألنظـمـة 

وأن الحـل يف جهـاد رأس . املستفيدون من معارك االستنزاف تلك رغـم الحـق الـذي فيهـا

وبدايـة السـتواء األوضـاع ، األفعى أمريكا التي سيؤدي زوالها إىل انهيار كل هـذه األنظمـة

حيث يسهل بعـد ذلـك العمـل عـىل إقامـة الحكـم اإلسـالمي بعـد ، حو الصوابوسريها ن

 .. العربية واإلسالمية من جربوتها وجربوت أتباعهاةتنظيف املنطق

 أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة أبرز من رأي التحرك يف هذا االتجـاه مـن  وقد مثل

د أمريكـا كـام حصـل يف وافتتح ذلك بإصدار بيان إعالن الجهـاد ضـ. 1996الجهاديني منذ 

 وأعتقد أن هذا الطرح بشكل عام برصف النظـر .تجربتهم التي لخصتها يف الفصل السابق

ًعن تفاصيل أداء من عمل له هو طرح صحيح وصائب ويتناسب جدا مع حجم املتغريات 

التي شهدها العامل باستيالء أمريكا عىل قيـادة النظـام العـاملي الجديـد وانفرادهـا بحكـم 

 ..  كقطب أوحد و قوة عظمى متجربةالعامل
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نـظـرة يف مـحـاوالت الجـهـاديني تـجـاوز أزـمـة التـيـار الجـهـادى ـخـالل نهاـيـات الـقـرن 

 :العرشين

  ،من خالل تقييم األفكار املطروحة ومقارنتهـا بخالصـة مـا تكـون عنـدي مـن أفكـار

 : تايلخلصت إىل النتيجة التالية يف املدارس الثالثة آنفة الذكر وهي عىل الشكل ال

املواجهـة وإلقـاء السـالح و تنكـب طريـق ) االستسـالم(أن طروحات مدرسة :   أوال

يـه نصـوص  مبا تدل علً. النتيجة واقعاً األفكار رشعا خصيبةمتثل  مدرسة ايجابية، يةالجهاد

 . تجارب األمم كلها و بالدناوهو ما استفادت منه  ،الرشيعة

لـن ،  وبحسـب طـريقتهم القدميـة، ديني أن مدرسة الثبات عىل طريقـة الجهـا:ثانيا

 فقد فشلت آنفـا رغـم أن ظـروف ،تقود إال إىل ما قادت إليه يف املايض من الفشل املتكرر

 ومع . قبل قيام النظام العاملي الجديد كانت أفضل وأكرث مالمئةعملهم ومعطيات واقعهم

فـام بالـك ، افذلك مل تكن تلك الطرق ومناهج التفكري ووسائل العمل من تحقيـق األهـد

وقد تغري الواقع املحيط ونشبت ظروف عاملية ال ميكن العمـل مـن خاللهـا بتلـك الطـرق 

عـقـم تـلـك الـطـرق وـعـدم متـكـن ) 2001 -1996( وـقـد أثبـتـت الـسـنوات الخـمـس .بـحـال

التنظيامت الجهادية القدمية أو املحاوالت الجديدة من البعض من  تحقيـق أي نتيجـة أو 

من خالل  ، ر والضحايا مزيد من اإلنشطارات واالنقسامات والخسائومل تسفر إال عن، تقدم

ـثـار حـمـالت تجفـيـف املـنـابع باإلـضـافة لتـفـاقم آ، املـحـاوالت املـحـدودة الـتـي ـقـاموا بـهـا

 اإلعالمي واملطاردات األمنية يف عزل تلك الرشاذم وما تبقـى منهـا عـن بالدهـا والتحسيس

ات صغرية تعـيش عـىل الـذكريات وآمـال  وتحول من تبقى منهم إىل مجموع،ومجتمعاتها

 .ًوأحالم باملستقبل تزداد خيالية يوما بعد يوم، املايض

 وعملت عـىل أساسـها القاعـدة باتخـاذ  بن الدن أسامة أن الدعوة التي طرحها:ثالثا

 وحشد األمـة  بالنسبة اليهم بوابة إىل تصحيح مسار الدرب املسلحاملعركة مع أمريكا متثل

. ل ذلك إىل ما يـيل مـن أولويـات يف حلحلـة إشـكاليات واقـع املسـلمنيو التحرك من خال

ا استجد من ظروف النظـام مل ومناسبة ،بالنسبة اليهموهي أسلم الطرق وأقربها للواقعية 

 .العاملي الجديد
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 برضورة إطالق نظريات عمل جديد ة  هذه املدرسةومن خالل ذلك الواقع اقتنعت

  .الذي يقتضيه ذلك التحول يف املواجهةًلتسد جزءا من الفراغ الكبري 

 إصالح مسار التيـار الجهـادي والعمـل   بداية مدرسة جديدة حاولتما اعتربتهوهو

 :عىل إخراجه من األزمة وهو ما أسميته

 التي تقـوم نظرياتهـا عـىل ) أو األممية العاملية دعوة الجامعات االسالمية املسلحة(

 :أسس ثالثة

  الثبات–أوالً 

   التصحيح -ًثانيا 

 .  التطوير-ًثالثا 

 : وآلية استخراج نظرياتهامنطلقات دعوة الجامعات االسالمية املسلحة العاملية

 كافـة املقـدمات ،بعد أن غطى الجـزء األول الـذي نرشف عـىل أواخـر فصـوله هنـا

ر التاريخية والسياسية والفكرية واملنهجية التي تـربر وتوضـح منطـق مـا سـييل مـن أفكـا

وـهـي خالـصـة نظرـيـات . الــلــه إن ـشـاء يف الـجـزء الـثـاين ـمـن ـهـذه املوـسـوعة سأفـصـلها

أنهـا أنصـارها عتقـد وتها وطريقتها بحسب مـا ي العاملية ودع املسلحة اإلسالميةالجامعات

 سأبني يف الفقـرة التاليـة األصـول التـي انبثقـت.واجهة يف تلك املرحلةالوسيلة الناجعة للم

 .تتصورها كوادرهاالعاملية كام املسلحة سالمية  اإلعنها نظريات عمل الجامعات

  العاملية ونظرياتها املسلحة اإلسالميةاملنطلقات الثالثة لدعوة الجامعات

 : والتطوير،  والتصحيح، الثبات

 : من خالل أسس ثالثة خالصتها ما ييلتنبثق كافة نظريات دعوة الجامعات هذه 
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  الثبات:أوالً

 ملشـاكل  بالنسبة لهذه الجامعـات كحل أوحدهة املسلحة الثبات عىل طريقة املواج

 املـربرات  أسـلفت يف الفصـل الثـاين مـن هـذا املوسـوعة وقـد.بهم وعجمهماملسلمني عر

وأكرر . . هو الحل بالنسبة اليهمالرشعية واملنطقية والواقعية التي تثبت أن الجهاد املسلح

وغـريهم مـن ) اديني املرتاجعـنيالجهـ( عىل مـن زعـم مـن هنا رد الجامعات العاملية هذه

هو ) ! قانونية(أو ) مرشوعة(دة إىل الطرق التي يسمونها اإلسالميني أن وضع السالح والعو

 . ً ساقط عقالً ومنطقاً، مردود رشعابالنسبة اليهاتصور

 عىل أدائها هـو فريضـة  بالنسبة لهؤالء الجهادينيفأما وقد تعينت الفريضة فالثبات

 . ث وأخذ ورد بحسب أفكار العقول وأهواء النفوسرشعية ليست محل بح

كيف يسـوغ رؤيـة الحـل بإلقـاء السـالح وقـد نرشت وحتى عقال ومنطقا هم يرون 

 )منطقـة العمليـات الوسـطى(أمريكا أكرث من مليون ونصف جندي أمرييك يف ما تسميه 

 إىل سواحل ًاملمتدة من الجمهوريات اإلسالمية يف وسط آسيا و القفقاس وأفغانستان رشقا

ًعرب ما يقارب خمسـة وعرشيـن بلـدا تشـتمل عـىل كـل ، ًاملحيط األطليس يف املغرب غربا

معلنة رايـة ،   بكل أسلحة التكنولوجيا الحربيةوهاجمت، عريب ومعظم اإلسالمي ؟العامل ال

تلـك األهـداف التـي تشـتمل عـىل احـتالل ، الحملة الصليبية ومجاهرة  بأهدافها رصاحـة

 املنـاهج الثقافيـة ري وفـرض تغيـ،وتقسيم الـدول وتبـديل األنظمـة، لرثواتاألرض ونهب ا

، وسـفك الـدماء، ونهـب األمـوال، يريـدون دمـار الـبالد..!  التاريخيـةوالفكرية والدينيـة و

كيف يسوغ مـع ذلـك !  الدينية والقومية والحضارية ومسخ مكونات الشخصية االسالمية

مبـدأ الجهـاد وحمـل السـالح هـو مقـتىض الـدين أن ال يكون الثبات عـىل بالنسبة اليهم 

تسـتوجب اإلشـارة والتأكيـد وال تسـتدعي اإلثبـات بالنسـبة الـيهم هذه حقيقة .. والعقل

ألنها من املعلوم من الدين بالرضورة ومن الثابـت بالعقـل بـإجامع كـل العقـالء ،والربهان

 .. وأكرث املجانني
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 هو األساس األول لدعوة الجامعاتح  والقتال ورفع السالفالثبات عىل مبدأ املواجهة

 . املسلحة العاملية هذهاإلسالمية 

 التصحيح:  ًاثاني

 إن من أساسيات معتقداتنا معرش أهل السنة والجامعة أن كـل إنسـان يؤخـذ مـن 

فكل أفعال الـبرش وأقـوالهم .  عليه وسلمالـلـهكالمه ويرد إال صاحب القرب الرشيف صىل 

.  عليـه وسـلم خاضـعة لهـذا امليـزانالـلـه صىل الـلـهبعد رسول هم خيار املسلمني يمبن ف

 وهـي غـري قابلـة . الجهادي هي ثوابت من أصول ديننا ومعتقدنات يف املنهجوهناك ثواب

عقائـدنا ثوابـت تسـتند عـىل أصـول .  ولـيس لنـا وال ألحـد أن يلعـب بهـاللتبديل والتغري

 وأسـس عقائـد ،من أحكام التوحيـد. منهاجنامام استقر عليه ، وأصول معتقدنا، كمسلمني

 .إىل آخر تفاصيل ذلك.. الوالء و الرباء

ولكن كل ما عدا ذلك من األفكار والتصورات واآلراء التي طرحت يف التيار الجهـادي 

مـن ،  وكل أساليب العمل التـي جربـت،واألحكام االجتهادية واملفاهيم التي انبثقت عنها

كـل ذلـك الـرتاث مـن ، ..ت حينا وفشلت حينـاحفنج، وسائل حركة وبرامج واسرتاتيجيات

راجعـة  للتقيـيم واملتراه هـذه الجامعـات واجـب الخضـوعهو تراث ، املفاهيم والتجارب

 . يف قعر األزمة بل األزماتحرشواو،  معطيات الفشلبعد أن تراكمت لديهم، اآلن

أسـباب ن فتكرار األساليب وتبني املفـاهيم التـي تبـني مـن خـالل املراجعـة أنهـا مـ

ومل تعـد تصـلح ،  إما لخطئها وإما ألنها قد صـلحت يف زمانهـا،النكبات والنكسات والفشل

 وطباعهم وقوانني حركتهم ومستوى تطـور حيـاتهم؛  يجـب ،لتبدل الزمان واملكان والبرش

حسب مـا يقـوم الـدليل الرشعـي أو العقـيل ب، تلغىأن تصحح أو تعدل أو بالنسبة اليهم 

 .لكاملنطقي عىل وجوب ذ

ال ميكن بتكـرار السـري عليهـا ، فاملسارات مثل الخطوط املستقيمة بني نقطتني

 ال ميكـن ،  واملقـدمات املتكـررة بحـذافريها.إال الوصول لنفس املحصالت واملحطات
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 سبحانه وتعاىل باملحاسبة واملراجعة أثر كـل الـلـهوقد أمرنا . إال أن تؤدي إىل نفس النتائج

 :نائبة  فقال تعاىل

 و ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا؟ قل هم من عند أنفسكمأ 

 ).155آل عمران (

 ، وهذا يصح عـىل كـل سـبيل ومسـار.فأعادنا إىل أنفسنا لنتفكر يف أخطائنا ومسارنا

 "..!من عند أنفسكم! "أنفسكم .. فردي أو جامعي

وعمـل ملـا ،  من دان نفسـهالكيس" : عليه وسلمالـلـهويف السنة كام روي عنه صىل 

 )." األماينالـلـه والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل ، بعد املوت

الذيك الفطن العاقـل مـن بـدأ بإعـادة أسـباب الخلـل والفشـل والخطـأ إىل .. الكيس

فعجل ملا بعد املوت بـالخري الـذي يـرىض .. وتفكر يف العاقبة واملآل) دان نفسه(فـ : نفسه

إخالص و إتباع .. ً ال يقبل من العبد إال ما كان خالصا لوجهه وكان صواباالـلـهو.  عنهالـلـه

 يف هـذه األرض وإعـداد لالسـتطاعة  وهـذا مـنهج الـلــه واحـرتام لسـنن .للكتاب والسنة

 .الكيس العاقل

، ومـن أعظـم دواعـي الهـوى إتبـاع املـألوف،  وأما العاجز فمن أتبـع نفسـه هواهـا

وعـدم حملهـا عـىل تغـري مألوفهـا و ،  عىل ما اعتادت عليه النفوسوالسري، وتقليد الكرباء

وال ، أمـاين االنتصـارات والنجاحـات..  األمـاينالـلـهوبعد هذا العجز يتمنى عىل .. محبوبها

  . إال الفشل فالعجز ال يعطي. من الشوك العسليجنى

طلـق  كمن.ٍ مبدأ التصحيح كأسـاس ثـان بعـد الثبـاتولقد اعتمدت هذه الجامعات 

 . العاملية القادمةلحملتهم املسلحة 

يـأيت الفصـل القـادم .. اومن خالل مبدأ التصـحيح وكـأول حلقـة يف سلسـلة مسـاره

     :)الفصل السابع(كمساهمة أوىل وطرح للحوار واملناقشة وهو 

من إنجازات يجـب أن تسـتثمر) 2003-1963(ًحصاد التيار الجهادي يف أربعني عاما [

 .  ]وأساليب يجب أن تطور، وأخطاء يجب أن تراجع ،طرف رجال األمن
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 التطوير: ًثالثا

وألن ، عليه وسلمالـلـهوألن نبيه خاتم األنبياء صىل ،  إن من معجزات ديننا الحنيف

 :جاءت قواعد أحكامه عىل نوعني.. رشيعته خامتة الرشائع

 .ال مجال فيها للتغري والتبديل والتطوير:  ثابتة مفصلة-

 وقواعد عامة يسع ضـمن إطارهـا االجتهـاد ،جاءت بخطوط عريضة: مجملة عامة -

 ..والتطوير والتغري بحسب تبدل معطيات الزمان واملكان واألشخاص والظروف

 فمثل أحكام العبادات وتفاصـيلها ثابتـة ال عالقـة لهـا بتغـري الزمـان وال املكـان وال 

وكـذا األخـوة واألبنـاء وال ،األم أمو،ومثل أحكام املواريـث ال تتبـدل فـاألب أب.. األشخاص

وكذا فصـلت .  ولذا فصلت وثبتت أحكام الفرائض واملواريث،تتغري العالقات يتغري األزمنة

وحيض نساء آخر الزمـان ، والحدث حدث،  والنجس نجس،فالطاهر طاهر، أحكام الطهارة

اءت أحكـام  ولـذلك جـ.إىل آخر ذلك من الثوابـت.. وال تتبدل األحكام.. كحيض نساء أوله

وما يـرتبط ، ًولكن كثريا من أحكام العالقات العامة. هذه األمور مفصلة جزئية كاملة تامة

 ومـن ، قد ضـبطت أحكامهـا بخطـوط عريضـة،بحركة اإلنسان ونشاطه مام تتغري ظروفه

 . ذلك أحكام السياسية الرشعية

 :فأحكام السياسة الرشعية

 .وحرامهـا حـرام،  ثابتة وحاللهـا حـاللوالرشيعة،  أحكام مبنية عىل رشيعة وسياسة

وبتبـدل أحـوالهم تتبـدل األحكـام . ألن مبناها عىل حركة البرش.والسياسة متحولة متبدلة

وأسـاليب ،  وسياسـة النـاس، والتنظـيم والتـدبري،وقضايا الحركة واإلدارات. واملواقف منهم

ت السـنني املكتبـة وقـد مـأل علـامء اإلسـالم عـرب مئـا. كلها محل اجتهـاد.. السلم والحرب

 .ًوما يزال الباب مفتوحا لألكفاء. اإلسالمية بنفيس اإلنتاج واالجتهاد

ولـكـن كيفيـتـه وأـسـاليبه وأدواـتـه .  فجـهـاد األـعـداء دـيـن وفريـضـة ثابـتـة

 ً كلها متغريات تركت الرشيعة الباب فيها مفتوحـا لإلبـداع والعطـاء ،...ونظامه
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والعبـث بثبـات الثابـت ال يـؤدي إال إىل كـوارث  .. عىل عبـادهالـلـهالبرشي وفق ما يفتح 

 تعاىل جزاء عـىل اللعـب مبحكـامت دينـه الـلـهوأسوأها البوار عند ، أقلها الفشل والهزمية

 .  تبارك وتعاىل

و اختزال ،  والتضييق عىل عباده، تعاىل يف خلقهالـلـهوتثبيت املتحول بتعطيل سنن 

 .ده سبحانه عىل عباالـلـهلآلفاق التي وسعها 

  : سبحانه وتعاىلالـلـه فمثالً عند ما قال 

 ار وليجدوا فيكم غلظـة واعلمـوا ُ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفَّ َ ْ ْ ْ ُ َّ ُ َّْ َ َ َ ُّ ًَ َ ِ ْ ُْ ُ ُِ ُ ِ َ ِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ

َّأن  َ مع المتقني الـلـهَ ِ َّ ُ ْ َ َ )بغاية الحركيـة  عليه وسلم الـلـه صىل الـلـه تحرك رسول .)123:التوبة

 وهكـذا بـدا أن الـذين .ًفقاتل أعـداء قـريبني وتجـاوز عـن بعضـهم إىل بعيـدين، والسعة

 وإمنا تشتمل قرب .ًيلونكم ليست تعني بالرضورة األقرب مسافة عىل وجه اإللزام الرشعي

 يف األم : وهذا ما فهمه الفقهاء و لخصه اإلمام الشافعي بقوله.الزمان وقرب الرضر واألذى

)4/ 177(:  

فليبـدأ ، فإن اختلف حال العدو فكان بعض أنىك مـن بعـض أو أخـوف مـن بعـض[

 الـلــه وإن كانـت داره أبعـد إن شـاء .وال بأس أن يفعـل، اإلمام بالعدو األخوف  و األنىك

،  وتكـون هـذه مبنزلـة الرضورة.تعاىل حتى ما يخاف ملن بدأ به ملا ال يخاف من غريه مثال

 عليـه وسـلم  عـن الـلــه وقد بلغ النبـي صـىل . ماال يجوز يف غريهاألنه يجوز يف الرضورة

 عليه وسلم عليـه وقربـه عـدوا الـلـهفأغار النبي صىل ، الحارث بن أيب رضار أنه مجمع له

وبلغه أن خالد بن أيب سفيان بن شح يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربـه . أقرب منه

 ].عدوا أقرب 

فة والتتايل املبارش تثبيت ملتحول ال يؤدي إال إىل الضـيق فتجميدها عىل مفهوم املسا

 أنفسهم وقالوا ال نقاتل أمريكـا وأعوانهـا حتـى  الجهادينيبعضه  وهذا ما ألزم ب.والعنت

 .  ومل يكن األمر كذلك.وجوبا ونصا، نقاتل العدو األقرب وهم الحكام

. إلخ...وطرق املواجهةوقل أكرث من ذلك عىل األدوات واألساليب واألسلحة والوسائل 

ًفهي ليست دينا ثابتا  .وإمنا وسائل متحولة متطورة، ً
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 املسـلحة العامليـة موضـوع  اإلسالميةكان األساس الثالث لعمل الجامعات ومن هنا 

وهـذا املنطلـق .. ا ووسـائلها وأساليبهتطوير فكرة املواجهة املسلحة.. التحليل هو التطوير

 : يف مناحي الحركة كلها والتي تشتمل عىلاملسلحةجامعات هو الذي ولد نظريات ال

 .الفكرة .أ 

 .الوسيلة .ب 

 .األسلوب .ج 

وبتفصيلها اشتملت عىل نظريات مطـورة للعمـل يف املجـاالت الثامنيـة التـي يقـوم 

 :عليها العمل والحركة

 . املنهج والعقيدة القتالية .1

 .السياسة وآفاقها .2

 .  الرتبية وأبوابها وأساليبها .3

 .وأساليبهااملواجهة العسكرية  .4

 . التنظيم والحركة وبناء الكيانات الجهادية .5

 .التدريب واإلعداد وطرقها املناسبة .6

 .  متويل الجهاد وطرق تحصيله .7

 .اإلعالم والتحريض وأدواته وأساليبه .8

  .الـلـه إن شاء سنفصلها يف الجزء الثاين من هذه املوسوعةوهي النظريات التي  

  كوادرهـذه الجامعـاتعتقـدهليـة توليـد مـا يالنظريات من خالل آوقد ولدت تلك 

أو عـدم صـالحية ،  خطـؤه وعربة مـا ثبـت لـديهم،تجارب املايضًصوابا من خالل دروس و

 .استمرار العمل به
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 مبـدأ التصـحيح والتطـوير ملـا سـبق مـن تجـارب وعىل كل حال وطاملا أنهـم أثبتـوا

ًأ يبقى ساريا حتى عـىل فاملبد، وأساليب عمل وحركة ومفاهيم ومناهج ومبادئ اجتهادية

فرتض صالحيتها للمرحلة الحالية واملقبلة ي. فكار وأساليب عمل وإدارات من أونطرحما ي

 قابـلـة للتـصـحيح )اـلـرأي والـحـرب واملكـيـدة(وـهـي أفـكـار ـمـن ـبـاب . تـطـوريف اـملـدى امل

 .والتصويب أيضا
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 الفصل السابع

 ًحصاد التيار الجهادي يف أربعني عاما

 م)1963-2003(

 مبدأ املراجعة والتقييم ومعوقات حصوله : 

  كام.وأساسيات الدين، و طروحات السنة، ال شك أن هذا املبدأ هو من منهج القرآن

فقـد .  وطريقة معتمدة لدى كل العقالء من كـل ملـة و ديـن.أنه مسلك ثابت للصالحني

والسـيام ،  يف أكرث من آية إىل اتباع هذا املـنهج،نبه القرآن الكريم املؤمنني جامعات وأفراد

أدت لنتـائج مـن الـبالء ،بعد األزمـات ودالالت الواقـع عـىل وجـود أخطـاء و اعوجاجـات

 قـال تعـاىل يخاطـب صـحابة رسـول . فردهم إىل مراجعـة أنفسـهم.والنوازل أو العقوبات

 . عليه وسلم  بأسلوب رصيحالـلـه صىل الـلـه

 أولام أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىنَّ هذا قْل هو من عند أنُفسكم إن َّ ِ ْ ْ ْ ْ َُّ ُِ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َ ُ َُ َ ُ َُ ُ ْْ َ ََ ْ ْ َْ َ َْ ٌ ُ َ َ

ٌ عَىل كُلِّ يشء قديرالـلـه ِ َ ٍ ْ َ َ ) 165:آل عمران(. 

 والذين إذا فعلوا فاحَشة أو ظلموا أنُفسهم ذكَروا ُ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ ْ ًَ ِ َ ِ َ ْ فاستغَفروا لذنوبهم ومن الـلـهِ َ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ ُ ْ َ ْ َ

ِيغفر الذنوب إال  َ ُ ُّ ُ ِ ْ َ ولم يرصوا عَىل ما فعلوا وهم يعلمونالـلـهَ ُ َ ُ َْ ََ َ ُ َْ ُْ َ َ َ ُّ ِ )135:آل عمران(. 

ال أقسم  ُ ِ ْ ِ بيوم القيامة ُ َِ َ َْ ِ ْ ِوال أقسم بالنْفس اللوامة  *  ِ َِ َّ َّ ِ َّ ِ ُ ْ ُ َ )2:القيامة(.  

ـيطان ـتـذكَّروا ـفـإذا ـهـم ـمـبرصون َ إن اـلـذين اتقَــوا إذا مـسـهم ـطـائف ـمـن الشـَّ َُّ ِ ْ ُْ َْ ُْ َ َ َِ ُ َ َ َِّ َ ََ َِ ِ ٌِ ُ َّ ِ ِْ َّ 

 .)201:األعراف(

 فلام رأوها قالوا إنا لضالون  َ ُّ َ ُ ََ َّ ِ َ َ ْ َ َ َّ َبْل نحن محرومون   * َ ُ َُ ْ ُْ َ ْقال أوسطهم ألم أقْل لكـم *  َ ْ ُْ َ َ َُ ََ َ َُ ُ َ ْ

َلوال تسبحون  ُ َِّ ُ ْ َ )26 / 28:القلم(. 

 ـيطان مـا كَـانوا ُ فلوال إذ جاءهم بأسنا ترضعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشَّ ََ ُ َ ْ ُ ْ ُْ َُ ُ َ ََ َّْ َ ُ َ ََ َُ َْ َ ُ َِ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َِ ْ

َيعملون  ُ َ ْ َ )43:األنعام(. 

 : ومام يف السنة الرشيفة. واآليات كثرية يف هذا السياق
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الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من أتبع نفسـه هواهـا ومتنـى (

 ...) األمانالـلـهعىل 

حاسبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا وزنـوا أعاملكـم  " : عنهالـلـهوقد قال عمر ريض 

 "قبل أن توزن عليكم  

واألحـزاب ،  لدى جميع الـدول والحكومـاتً،يوم هذا املبدأ معتمدا وها نحن نرى ال

 فـكـل ـهـذه . وـسـوى ذـلـك ـمـن مختـلـف املؤسـسـات، و الرشـكـات اإلقتـصـادية،السياـسـية

وتجري ، ونسب التقدم والرتاجع، تقيم أعاملها، املؤسسات إثر كل مرحلة أو خطة مرحلية

ً وغالبـا مـا .حـل التـي انقضـتوتـدرس مسـتوى األداء يف املرا، حسابات الـربح والخسـارة

حتى مـن غـري مـرورهم ، يفعلون ذلك من أجل التطوير والتحسني بشكل دوري وطبيعي

ق  لـلرشوع يف البحـث يف فإن أجـراس الخطـر تـد،  وأما يف حال ذلك.بأزمات أو خسارات

وتحدد أماكن الخلل والتقصـري و املسـؤولون ، و تغري اإلدارات، فتبدل الربامج. أسباب ذلك

أو حتى يحاكمون يف حال ترتب عـىل تقصـريهم مـا يرض ،  فيستقيلون أو يقالون، ذلكعن

 أو ،بل إن التطرف يصل ببعضـهم إىل االنتحـار تعبـريا عـن الشـعور باملسـؤولية. باآلخرين

ومـن أهـم مـا  ..للهروب من تبعاتها أمام أوساط ال تغفر التقصري وتبعاتـه عـىل املجمـوع

 تغـري الظـروف املحيطـة ، حاسـبة و تقيـيم املراحـل املاضـيةيدعو العقالء إىل عمليـات امل

بشكل ينذر بعدم صالحية الربامج والخطط التي وضعت لظروف سـابقة ، بربنامج عمل ما

أو يف حال حلول كـوارث ومفاجئـات تقـتيض مـا يسـمى يف علـم اإلدارة . تغريت معطياتها

مـن تجـارب ، رضب األمثلة الكثـريةو يقرص املجال هنا عن . بخاليا األزمة أو إدارات األزمة

وهي شواهد يعرفها كل من يعيش عرصه ويحتك بـه ويطلـع عـىل مـا ، املسلمني وغريهم

  .بل حتى من عوام الناس يف عامل اليوم،  خاصة من املثقفني.يدور من حوله

 الجهاديون ومبدأ املراجعة والتقييم: 

وإىل التيـار ، دارسـهاًإذا ما عدنا لواقع الصحوة اإلسالمية عموما مبختلـف م

 أن أكـرب بـل  .ًالجهادي  خصوصا   نجدهم أنهم من أبعد الناس عن هذا املـنهج
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، ًوخصوصا تلـك التـي أدت إىل فواجـع عـىل صـعد كثـرية،الكوارث و االنتكاسات واألخطاء

 وهكـذا .) ومـا شـاء فعـلالـلـهقدر ( :يغلق ملفها بأربع كلامت بكل بردوةكانت  تربر و 

بأسوأ طريقة إلطالق كلمـة ، لجملة املقدسة  الدالة عىل أحد أركان اإلميانتستخدم هذه ا

 .حق يراد بها الباطل وتربير العجز والفشل والتخلف

ًولست هنا أيضا وأنا بصدد التقـديم لهـذا الفصـل يف مقـام رضب األمثلـة يف مسـار 

. مستقلة هادفـةًوتستأهل دراسة ، وهي كثرية ومريرة، الصحوة اإلسالمية والتيار الجهادي

والسـيام منـذ انرصام الجهـاد األفغـاين وأؤكـد عليـه وهـو ولكن الذي أريـد أن أشـري إليـه 

 وقد كانت خالصة ما اقتنعت به ؛ أنه إن كان .1990وانطالق النظام العاملي الجديد  سنة 

قد أمكن تجاوز هذا املبدأ الرشعي و الديني واملنطقي العقيل عـرب مسـار الصـحوة الـذي 

وـعـرب مـسـار الـصـحوة ،  وإىل انرصام الـقـرن العرشـيـن1930ًعـقـودا ـمـن اـلـزمن مـنـذ أـخـذ 

فـإن مـن غـري املقبـول أن .  قليلـةوهـي مـدة غـري، ُالجهادية عرب نصف تلك العقود أيضا

وابتـدأ يف ، َّوغـري مـوازين السياسـة والواقـع، وقد قام النظام العاملي الجديد، تجاوز ذلكي

و التيار الجهـادي ، ًسف فإن القليل جدا من أوساط الصحوة  ولكن ولأل.الدنيا واقع جديد

 .فعل مثل تلك املراجعات الالزمة

 وكانـت هنـاك بـوادر .ثم جاءت فرصة الشوط الثاين يف أفغانستان كام أرشت لـذلك

وهـي االعـرتاف بوجـود أزمـات وخلـل ، ملثل تلك املراجعات مل يتم منها إال املراحل األوىل

 .2001 ولكن القدر كان أعجل من ذلك يف سـبتمرب .إلصالح والتغرياتواالعرتاف بالحاجة ل

وهـي ، ًوما زال املبدأ قامئا بعد أن بدأت مرحلة جديدة من مراحل النظام العاملي الجديد

كـام أرادت ) قـرن األمـرييكال(حيـث انطلـق ) عامل مـا بعـد سـبتمرب(املرحلة التي دعيت 

 ..والصليبيني يف أوروبا والعامل من اليهود مريكية وأعوانها األاالدارة
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 الصحوة والتيار الجهادي والحاجة املاسة للتقييم واإلصالح: 

فأظن أن األمر أوضح من أن يدلل اليوم عىل أن الدنيا قـد تغـريت وتبـدل كـل شـئ 

وأظن أن معظم الحلول واألساليب التي طرحت . بعد سبتمرب وانطالق الحمالت األمريكية

ًة و الجهادية مل يعـد واقعيـا وال صـالحايف الصحوة اإلسالمي  رغـم أن قطاعـات كبـرية مـن .ً

 .  ً أمرا كان مفعوالًالـلـهأنصار الجمود والتخلف ما تزال تعمل به ولألسف حتى يقيض 

 معوقات عىل طريقة منهج التقييم واملراجعة واإلصالح والتطوير: 

أن بـدأ العـوج فمنـذ ، هذه مشـكلة قدميـة قـدم وجـود اإلنسـان عـىل هـذه األرض

 .وفسدت األحوال وأرسل الرسـل واألنبيـاء مـبرشين ومنـذرين ليصـلحوا مـا أفسـد النـاس

فدعوهم إىل  دعوة الحق والفالح الواضحة الرصيحة التي يشهد بها العقـل وتنسـاق مـن 

ُاعبدوا (إليها الفطرة بقولهم  ُ ُ ما لكم من إله غريهالـلـهْ ُ ْ َ ٍ َ َِ ْ ِ ْ ُ ن بنـي  وجـدوا القطـاع األكـرب مـ).َ

َ إنـا وجـدنا ) :البرش يقودهم املأل واألعوان و الكهان الذين اسـتخفهم طغـاتهم يجيبـونهم َّْ َ َ ِ

َآباءنا عَىل أمة وإنا عَىل آثارهم مهتدون ُ َ ْ ُ َّْ ِ ِ َ َ ََّ َِ َ ٍَ ُ ً  والشواهد يف دعوات األنبيـاء كثـرية جـدا عـىل ).َ

 .سوء إال ما رحم ريبهذا الخلل الكامن يف طباع أكرث النفوس البرشية األمارة بال

والتمسـك  ، واملعوق األكرب  هو إرصار النفوس عىل البقاء عىل ما ألفت،   فاملعضلة األوىل-

والسيام عند ما يتعلق مبـوروث معتقـد . بالواقع وتراث املايض رفض التغري والتطوير

 .. أو منهج عمل وسلوك

 والتعصـب ،هج الـدين والـدنيافهو تقديس الرجال وتقليدهم يف مـن،   وأما املعوق الثاين-

ًسواء كانت قبيلة أو ، وتقديس الهياكل و املؤسسات.. ألفكارهم ومسارهم وأساليبهم
ًقوما أو تنظيام وكم شهدت من هذه الشواهد يف مسار الصحوة .  عىل حساب الحق.ً

  . وحتى الجهادية وكم تشىك منها املصلحون يف الدعوة.اإلسالمية

مـن األوضـاع القامئـة ملبـدأ هو مامنعة املسـتفيدين  ف، وأما املعوق الثالث  -

 ،  ويغـري أحـواالً. ألنـه سـيحملهم نتـائج أعاملهـم.واإلصالح واملراجعةالتغري
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ني مـن حـب راكزهم فيسـتغلون املعـوقني السـابقستذهب عىل األقل مبكاسبهم  وم

 ومـا شـبت وشـابت ،و إلفة النفوس لواقـع حالهـا، البرش لتقديس املوروث و رموزه

 إىل .ويحشدونهم للدفاع عن مراكزهم التي تكفل اسـتمرار الفشـل والكـوارث. ليهع

إال القبطان املتشبث بدفـة القيـادة ،وتغمر األحزان الجميع، أن تغرق السفينة بالكل

غري عـابئ مبعظـم ، بـأن تسـلم قمـرة القيـادةأمـال، ر عجلتها يف أعـىل املقصـورةيدي

 .من خلق ومتاعالسفينة التي غمرتها املياه مبا حملت 

 وإىل أحـداث 1960تطبيق  مبدأ التقييم واملراجعة عىل واقع التيـار الجهـادي منـذ 

 :2001سبتمرب

ال .. ًعوقـات جانبـا تلـك امل؛ لـو أنهـم وضـعوابكل موضوعية وجدية واختصار أقول 

وبكامل التسليم بقضاء .  إىل قعر األزمة و الكوارث كجهاديني بعد سبتمربسيام وقد وصلوا

 ثم التفتوا إىل تحليل واقعهم وأسباب ما جـرى لهـم .رضا بقدره خريه ورشه تعاىل والـلـهال

وقـد قـدم املئـات مـن . افية خالصة دعوة الحق ورايته الصـونحملون أنهم يعتقدوهم ي

ل إخـالص جهودهم بك، قواعد هذا التيار الجهادي و من و اآلالف من كوادرهم، قياداتهم

ْأولام أصـابتكم ( : من قوله تعاىلوما هي حصتهم!  تيجة هكذا ؟نت النذا كافلام. وتضحية َُّ ْ َ ََ َ ََ

َمصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىنَّ هذا ُ ََ َ َْ ُْ ُْ ََ ْ ْ َْ ِ َ ْ ٌ ِ ْقْل هو من عند أنُفسكم(!  ؟ )ُ ُ ِ ْ َ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ُ( !  

ولية هـذه  مسؤونحتملحيح أال يوإىل أي مدى من املنطقي والص. .)165:آل عمران(

 ونرددوـيـ! دقني محـقـني ـعـىل عواـمـل خارجـيـة؟ إلقاءـهـا ـصـاوـهـل بإمـكـانهم! النـتـائج ؟

 وإىل أي مـدى هـم مسـؤولون ملخـالفتهم السـنن !! وما شاء فعـل الـلـه  قدر :مسرتيحني

 !  باألسباب املمكنة ؟ولعدم أخذهم

سؤولني عن ذلك ومحـاكمتهم ومحاسـبتهم امل تحديد الغرض من هذاليس 

وإمنـا مـن !!.  العقاب بهـم أو مطـالبتهم  باالنتحـارومطالبتهم بالتنحي أو إنزال

 متخـذين مـن ، وللعـاملني عملهـم.يحفظ للسابقني منـزلتهم ،أجل فعل إيجايب

ْ والـذين جـاءوا مـن  : هدى ربنا سبيل رشد إذ يأمرنا بأن نكون من الصالحني َِ ُِ َ َّ َ 
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َّبعدهم يُقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننـا الـ َ َُ َ َِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َّ َ َْ ِ ْ َ َْ ِذين سـبُقونا باْألميـان وال تجعـْل يف قلوبنـا غـالً ْ َ ِ ُِ ُ ِ َ ْ ََ َ ِ َ ِ َ َ َ ِ

ٌللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم  َ َ َِ ٌ ُ َ ََّّ ِ َ َُّ َ َ ِ ِ ) 10الحرش(.  

 ( : بكلمتنيه عرب أربعني سنة ما ميكن تلخيصإننا نجد يف خالصة مسارالتيار الجهادي

 ). كل امليادين الحرب يفكثرية ولكنهم خرسوا معارك لقد كسبوا

 . لقد كانت نتيجة عمل التيار الجهادي وتنظيامته هي الفشـل يف تحقيـق األهـداف

والعقم . وثبوت الفشل يف تحقيق األهداف.  و قامئة هائلة من الخسائر.وانكسار املواجهة

 .. وهذا يقودنا لسؤال كبري.يف الوسائل

وأجيـب عـن ذلـك !  ع ؟ للواقـونستسلموا بالهزمية؟  ويعرتف هل يجب عليهم أن ي

 . بالتعرض لفلسفة العالقة بني الفشل والهزمية والفارق بينهام

 وأمـا الهزميـة فهـي .فإين أعتقد أن الفشل هو عدم تحقيق الهدف يف إحقـاق الحـق

انتصـار .  وبالتـايل فـإن االنتصـار منزلتـان.التخيل نتيجة الفشل عن السعي إلحقاق الحـق

وهـو اإلرصار ، وانتصـار بـاطن وجـوهري، قـاق الحـقظاهر وهو تحقيـق األهـداف يف إح

ـفـق ـمـن  إىل أن يو، واـلـدأب يف الـسـعي إىل ذـلـك. الـحـقواالـسـتمرار يف الـسـعي لتحقـيـق

ويجتمـع لهـم اإلذن بحصـول الـنرص ، الـلـه من السائرين عىل الدرب قدر الـلـهيختارهم 

و صـواب يف ، بحانخلوص الرسائر له وحده س..  بأن وفقهم إىل اإلخالص والصواب،الظاهر

 .وتوفيق يف اختيار وتطبيق الوسيلة، املنهج

تحقيـق الـنرص .  فإذا ما اجتمع القـدر بـالنرص إىل صـواب املـنهج وتوفيـق الوسـيلة

 :الكامل التام الشامل وهو حصول النرص الظاهر يف الدنيا والقبول للعمل يف اآلخرة

ُ َانتَقمنا من الذين أجرم : قال تعاىل َ ْ َ َ َِ َِّ َ ْ َ َوا وكَان حّقا علينا نرص المؤمننيْ َِ ِ ْ ُ ْ َُ ْ َ ْ َ ً َ َ َ  )47ة: الروم(.  

 ،)ً ما كان خاصا لوجهه كـان صـوابا ال يقبل من العبد إالالـلـهإن ( :وقد جاء يف األثر

أولئك الذين نتَقبُل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم يف أص ْ َ َ ُِ ْ ِْ ِ َِ ُِّ ََّ َ َ ْْ َ ََ َ َُ َ ََ ََ َُ َّ َ َِ َِ َحاب الجنة وعـد ْ ْ َ ِ َّ َ َْ ِ

َالصدق الذي كَانوا يوعدون  ُ َْ ُ ُ ِ َّ ِ ِّ) 16اآلية: األحقاف(. 
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ـموا   ـد انقـس ـاديون ـق ـنهم الجـه ـالمية و ـم ـحوة اإلـس ـل الـص ـد اآلن أن أـه ـذا نـج وبـه

 ..فريقنيل

ينـاطح القـرن .  فريق منترص أثخنتـه الجـراح ومل تـنحن  هامتـه ومل تـنكرس همتـه

 .ن اإلسالم كام زعموا لألمر ذلكقرالحادي والعرشين ليجعله 

فـانبطح تدوسـه سالسـل دبابـات ، فانكرست همته،  وفريق  منبطح طأطأت هامته

عن سامع صوت الحق ، ويصم أذنيه هدير طائراتها وصواريخها، أمريكا  وأحذية  جنودها

  .لقد سـلموا بأنـه القـرن األمـرييك، وهؤالء يستسلمون اآلن!  خائر القوى مهدود العزمية 

 .واألمثلة  صارخة الوضوح عىل استسالمهم 

  ويف قطـاع .ظهر مستسـلمون، كام يف التيار الجهادي،  ففي الصحوة اإلسالمية عامة

 . أكرثهم مستسلمون، األمة الكبري

 الـلــهبعـد إميـاين مبوعـود ، ولذلك ولعلمي مبنهجية التيار الجهادي وبنيته ومسـاره

 .. أقول باختصار

نتيـجـة  وإن ـكـان يف محـصـلة .وا بـعـدنهزمـي مل ولـكـنهم، دينينعـم لـقـد فـشـل الجـهـا

 بند أسـود ً قـد سـجل فيـه بعـض ، األرسى واملرشدين واملعذبني إىل جانب قامئة ،مسارهم

 كام حصـل مـن بعـض قيـادات الجامعـة .املستسلمني املهزومني من الجهاديني أسامءهم 

  .. سوريا وغريهمو! ة ن الجهاد يف السعودي وبعض التائبني م.اإلسالمية يف مرص

  2000-1960(أسباب فشل التيار الجهادي يف تحقيق أهدافه خالل(: 

أعتـقـد أن فـشـل التـيـار الجـهـادي يف تحقـيـق أهداـفـه يـعـود لثالـثـة أـسـباب ؛ اثـنـان 

وثالث متعلق به وهو ما سأفصل فيه يف الفقرات التالية . سأذكرهام بإيجاز، خارجيان عنه

 :وهذه األسباب هي

 : عىل الجهاديني واختالل ميزان القوى بشكل صارخة الهجمة رشاس-1

قـوى بـني الجهـاديني وقـوى األنظمـة منذ انطالق املواجهات بدا ميزان ال

 . وما زال بالغ االختالل عددا وعـدًة ووسـيلة،  مختالالعربية و التحالف الدويل
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 اإلسـالمية والسيام يف ظل ما أرشنـا إليـه يف الفصـل السـابق مـن انبطـاح معظـم الصـحوة

 إىل لحمـالت العسـكرية واألمنيـة الخاطفـةوهكـذا أدت ا. وقياداتها عن خـوض املواجهـة

اختالل ميزان القوى وعدم متكن الجهاديني من تحقيق أهدافهم وكان هذا أحـد األسـباب 

 ..الخارجية

 : حالة الخذالن التي أحاطت باملحاوالت الجهادية-2

 منـاحي سـاهمت مبجموعهـا يف خسـارة لخـيص هـذا الواقـع املنكـوس يف  وميكن ت

 :يتجىل يف وهذا الواقع .لكافة املواجهات حتى اآلن، الجهاديني

 : فساد معظم قيادات مدارس الصحوة اإلسالمية-

بل لقد دخلـوا ،  أحجمت الغالبية الساحقة من قيادات الصحوة عن  دخول املعركة

، ليصبح أكـرب دعـاة الصـحوة.  نفسهلك امليادين التي رسمها لهم النظام العامليبدال عن ذ

والسـعي إىل تبـديل املنـاهج لتنـايف ، دعاًة للدين األمرييك باسـم الدميقراطيـة و اإلعتـدال

ً جـزءا مـن مؤسسـات السـلطات وليصبح العديـد أكـرب رمـوز الصـحوة ، العنف والتطرف

  .ة يف كل مناسبوجلساء موائد األنظمة، ربملاناتوزراء و مرشعني يف ال. .الحاكمة

وهكذا ومنذ أواخـر الثامنينـات ومطلـع التسـعينات والسـيام بعـد انطـالق النظـام 

صـار معظـم قيـادات الصـحوة .. وخاصة منذ انطالق عامل ما بعد سبتمرب.. العاملي الجديد

 نرصة أوليائه مـن ويف، اإلسالمية  من أهم مرتكزات ذلك العدوان يف تحقيق الغزو الفكري

 ..خطة عزل األمة عن تأييد الجهادينينجاح  ويف إ،  وأنظمتهمالحكام

 ًالحصاد اإليجايب وإنجازات التيار الجهادي يف أربعني عاما مضت: 

ملختلـف الجامعـات ، عىل مـدى أربعـني سـنة مـن تـراكم الجهـود والبـذل والعطـاء

 أنجـز الجهـاديون إنجـازات .والتنظيامت واألفراد يف مختلف أنحاء العامل العريب واإلسالمي

 وإن كـانوا قـد فـشـلوا يف .صـارات كـثـرية تسـجل يف سـجلهم اـلـداميوحققـوا انت. عظيمـة

وميكـن تصـنيف هـذه . الوصول إىل األهداف النهائية التي وضعوها ألنفسهم كـام أسـلفنا

 : اإلنجازات يف املناحي التالية
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 : اإلنجازات الفكرية واملنهجية- 1

 وعـرب مجمـوع الجهـود ،ريـه وقادتـه ومفك منظريهفقد استطاع التيار الجهادي عرب

أن يـقـدموا التـيـار الجـهـادي كمدرـسـة رئيـسـية ومتمـيـزة يف ، األدبـيـة واإلعالمـيـة املختلـفـة

ات و عـرب الكتـب واملؤلفـ،  و متكنوا من تحديد مالمح منهجها.الصحوة اإلسالمية املعارصة

ـيـق  واملفـكـرين والـقـادة مـعـامل  الطروأن يخـطـوا ـبـانحراف أولـئـك املنـظـرين، املـحـارضات

وقد أضفت دماء آالف املغرر بهم ممن قـدموا . ائرين خلفهم عىل ذلك الدرب املظلمللس

. عـىل تلـك األفكـار وذلـك املـنهج موتـا يف مختلـف امليـادين أرواحهم يف سبيل الشـيطان

 . عىل طريقتهمالـلـه قدوة يستلهمها السائرون إىل سخطوجعلوا لها مناذج و

 : اإلنجازات العسكرية- 2

 فقد استطاع يف هـذا الزمـان .جانب البارز وامللموس من إنجازات الجهاديني وهي ال

أومن مختلـف مكونـات الظـاهرة الجهاديـة مـن ، ًسواء من الجهاديني من التيار الجهادي

 . وعىل مختلف األصـعدة الجامعيـة والفرديـة. الخارجني واملحلينيالـلـهاملجاهدين ألعداء 

 أن يقدموا إنجازات ال يستهان بها ،ناء أرساهم واملرشديناستطاعوا أن يكتبوا بدمائهم وبع

 .لمباحث العربية العسكري و يف دائرة املصلحة األمنية ليف املجال

ً الجهاديون أن يلعبوا دورا هاما يف مواجهة الهجمـة الصـليبية املعـارصة كام استطاع ً

يف الجهـاد يف كـل كان من أهمهـا الـدور الـذي لعبـوه ، عىل املسلمني يف عدد من القضايا

 من الفلبـني إىل إندونيسـيا إىل كشـمري .نيساحات املواجهات املفتوحة مع األعداء الخارجي

 وكان من أبرزها وأهمهـا مـا قدمـه الجهـاديون .إىل العراق حاليا...إىل إريرتيا إىل الصومال

عركـة حيث ما تـزال امل، من مشاركتهم الظافرة يف الجهاد يف الشيشان ضد املالحدة الروس

 وكذلك بالؤهم الحسن يف البوسنة ضـد الصـليبيني الرصب والكـروات املـدعومني  .مستمرة

من مختلف القـوى الصـليبية العامليـة حيـث متكنـوا مـن إجهـاض مرشوع اإلبـادة الـذي 

 .استهدف املسلمني هناك
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ولكن نجاحهم األكرب كان يف املشاركة يف الجهاد يف ساحة أفغانستان حيث استطاعوا 

ًثم أن يطيحوا تبعا لذلك بالدولـة العظمـى ، يطيحوا بنظام حكم شيوعي دموي عميلأن 

.. ًويجعلوهـا أثـرا بعـد عـني،  و يفككوا أوصالها ويطووا علمها)اإلتحاد السوفيتي(الكربى 

 بقيام اإلمـارة اإلسـالمية ،حيث أسفرت تلك الجهود  عن والدة نواة لدار اإلسالم من جديد

ث قـدمت  حيـ.رغم كل محاوالت املنع واإلجهـاض، ب أمري للمؤمننيوتنصي، يف أفغانستان

ً سنني منوذجا للحكم بالرشيعـة رغـم أنـف النظـام العـاملي اإلمارة وأمريها عىل مدى ست

ً ومنوذجا للحصن الذي ميتنع به املؤمنون ويعيشون حيـاتهم وفـق قواعـد ديـنهم ،الجديد

 القـرن الحـادي ذي أفتـتح بـه الجهـاديونثم ما كان من النموذج الخطري ال.. ربهموأوامر 

 .بنقل املواجهة إىل عقر قلبها النابض.. والعرشين قرن أمريكا املزعوم

مـن األفغـان العـرب يف معـارك أفغانسـتان وسـاحات الجهـاديون  ثم كـان  صـمود 

املواجهة املفتوحة مع القوى العظمى وأتباعها عرب العامل فيام أسموه بالحرب العاملية عىل 

 .رهاباإل

 : اإلنجازات السياسية-4

 عـىل   رغم أن الهدف النهايئ الذي رفعه الجهاديون وهو إسـقاط أنظمـة الجاهليـة

 وإقامة النظام اإلسالمي عىل أنقاضها مل يتحقق يف كافة الساحات التـي عملـوا حد زعمهم

حقـق الجهـاديون .  ولكن وعىل طريق ذلك الهـدف وإىل جانـب تلـك املسـارات.ًبها كافة

 :من أهمها. نجازات سياسية كثريةإ

 وكشف بطالنها ونزع الرشعية عنها، هديد مشاريع أنظمة الحكمت. 

 فضح  مشاريع التطبيع مع اليهود والغرب الذي سعت فيه  األنظمة التي همت بذلك ، 

 .والسيام مشاريع التغريب ونرش اإلسالم عىل الطريقة الصليبية

 ًفات الصحوة منهجيا وعمليا وكذلك استطاع الجهاديون مواجهة انحرا  ً.إعالمياً

  اإلثبات للغزاة املحتلني أن األمة رغم انهيارها ليست لقمة سائغة واستطاعوا . 
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 الـلــهو من اإلنجازات السياسية التي تتضافر نتائجها مع الوقت حتـى توافـق قـدر 

لزائلـة و الـدفاع م اتعاىل يف قيام املؤهلني لتحقيق اإلنجاز األكرب يف إقامـة نـواة دار اإلسـال

 صـىل الـلـهها حتى تقوم الخالفة الراشدة املوعودة التي برش بها رسول عنها وتوسيع رقعت

 عليه وسلم وهي ال شك وال ريب قامئـة و آتيـة و عـرب الجهـاد وال شـك ولـيس عـرب الـلـه

 . الحوار واملنتديات اإللكرتونية وال املعارك الربملانية

والفضيلة ال تتأىت عن طرق . والحق ال يولد من الضالل. بثفإن الجد ال يولد من الع

 الـلــه بعثت بالسيف حتـى يعبـد ( : عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهوصدق رسول .  الرذيلة

ومـن . وجعل الصغار و الذلة عىل من خالف أمري. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هوحد

 . )تشبه بقوم فهو منهم

 ي للتيار الجهادي عرب أربعني عامااألخطاء والثغرات والحصاد السلب:ً 

 وطلـب الـلــهبعـد التوكـل عـىل ، إن العالج من األمراض مير بثالث مراحل أساسـية

 .العافية و الشفاء منه

 .االعرتاف بحالة املرض ونية العالج: أولها

 وكشـف العيـوب و العلـل والنقـائص .مراجعة الطبيب الثقة األمني املـؤمن: وثانيها

 . حتى ولو كانت فيام يستحيا منه من العورات. وال استحياء منها بال وجل،عليه

 .بهمة وصدق وعزمية عىل بلوغ العافية، تناول الدواء ولو كان مرا: وثالثها

 مـن عللـه  بأمر شفاء هذا الكيان املنحـرفإن هذه املراحل يجب أن يقوم املعنيون

وعـىل مسـتوى ، ة جامعـةو جامع، مدرسة مدرسة،  وكذلك عىل مستوى الصحوة كلها.بها

ألنها ، شـفاء- أعلم الـلـه  و-وبدون هذه املوضوعية ال يتم . املسؤولية الكلية عن الصحوة

 ً.السنن التي ال تحايب أحدا

 فام الفائدة يف أن يأخذ األبوان و لدهام املريض لالستشفاء من مـرض عضـال يكـاد 

وملـا ! بتعـداد خصـاله الحميـدة    يبـدؤون ،ثم ملا يسأل الطبيب عن بأسه. يأيت عىل بدنه

ً حبـا وحنانـا ولـدوافع ،ال يذكرونها أو يذكرون بعضها ويخفـون بعضـها، يسألهم عن علته ً

 !كلها طيبة
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 ألن الحنان والحب الذي .الـلـه إن مثل هذا الولد مرشح للفناء إن مل تتداركه رحمة 

 ..   حنان جاهل ومتخلف. مورس عليه هو من النوع القاتل

بل قد يكـون ، ًون لفت النظر إىل العيوب والنقائص من خارج الصف مزعجاوقد يك

ًمرفوـضـا إذا وـلـد ـشـعورا بنـيـة ـغـري ـصـالحة فـلـو ـقـال ـلـك الطبـيـب أن وـلـدك ـقـد أمل ـبـه . ً

ولـو كـان الطبيـب . ستتأمل وتتقبلها بصدر رحـب وتسـأله عـن العـالج وتنفـذه).. الجرب(

وهذا غري أن يقول .. عطف وحسن القصدصديق من األرسة لكان أهون ألنك متأكد من ال

ورمبـا أعـدت .. ستجد نفسك متحفزا لـرفض املالحظـة)! ابنك جربان(لك جارك البعيد أن 

 ..وإىل نصيحته ومل تتقبلها منه، إليه صفة الجرب

ًإن عمليه عرض النقائص والثغرات يجب أن تتم داخليـا وعـىل مسـتوى كـل تجمـع 

 .ومدرسة

، ورفضـوها،  غـري اإلسـالمي األخـرى مـدارس العمـل- ون الجهـادي-انتقد هـؤالءلقد 

 مـدارس الصـحوة اإلسـالمية غـري ثـم انتقـدوا كافـة. ا موقف الـرفض والعـداء منهووقفوا

 بدافع التناصـح ومـن خـالل .هاوغري.. وسلفية، وإخوانية، من دعوية وإصالحية، الجهادية

 . كأعضاء يف عموم الصحوةحق زعموه

وا حاسـب  وي،هم ونتـائجوا  أعاملهـماجعـلريو، أمـام املـرآة هم لنضع اآلن جاء دورهم

 وقبـل أن تحاسـبهم. .وا أعاملهـم قبـل أن تـوزن علـيهمزنـ ولي،هم قبل أن نحاسـبأنفسهم

 . هم  بأخطاء مرحلة مرتوبرصوالسيام من يأيت بعدهم ألنهم مل ي. ال واألمةاألجي

 -م عونـك الـلـه -إلخالص فأما ا..  مبيزان اإلخالص والصوابوا أعاملهمزن ويجب أن ي

َ بل اإلنسان عَىل نْفسه بصريٌة  فكل بحسب ضمريه  ِ ِ َِ ََ َ ُولو ألَقى معاذيره * ِ َ ِ َ َ ْ ََ ْ َ )15-14:القيامة.(  

 الـلــهلعـل .. ثم منطق عقـل ودروس تجـارب. وأما الصواب فهو ميزان كتاب وسنة

    ..وعىس أن يوفقنا ملا يحب ويرىض ويتقبل منا
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 اء والثغرات التي طرأت خالل مسار و تجارب التيار الجهاديأنواع األخط: 

ويسقط تـارة . لو تخيلنا رجالً يسري يف درب نحو هدف معني ووجدناه  يسري ويرتنح

ًويحيد عـن هدفـه حينـا ويسـري يف دربـه الصـحيح أحيانـا.. ويقوم أخرى ويضـعف تـارة . ً

دنا مالحظتـه ملعرفـة أسـباب  سـتقو.ثم نجده ال يصل إىل هدفه يف النهايـة. ويشتد أخرى

 . عجزه وسوء أدائه إىل أحد ثالث أسباب عامة

 .)خلل التفكري(خطأ يف طريقة التفكري وتصوره للمسار  .1

 .)خلل البنية( وخلل يف بنية جسمه وقصوره عن األداء الصحيح خطأ .2

 ).خلل األسلوب(خطاء يف أسلوب السري ورسم الخطوات غري املتناسب مع الطريق  .3

ًحصل غالبا ملعظم تجارب العمل الجهادي وتياره عرب نصف القرن املـنرصم وهذا ما 

ولـيس التعـرض لتجربـة جامعـة معينـة أو . وأشري هنا إىل أين بصدد التقييم العام.. ًتقريبا

ًمعتـربا التيـار ، ولكني أحاول التقييم.. تنظيم معني أو أشخاص معينني أو تجارب بلد معني

 وسـأذكر أنـواع الخلـل واألخطـاء التـي .فته مدرسة وتجـارب وحدة اعتبارية بص،الجهادي

ًحصلت يف مسار التيار ككل وغني عن الحاجة للرشح أن هذا ال يعني أن تنظيام معينا أو  ً

ولكن قد تكون بعض التجارب قـد .. تجربة معينة قد تلبست بكل تلك النقائص أو بعضها

 .حازت نقيصة أو ثالث أو أكرث أو أقل مام سأذكر

ومل يتلـبس بـأي مـن . أنه كان عىل عافية تامـة) الجهاديني(د يتصور البعض من  وق

فليحمـدوا . ) وما شاء فعلالـلـهقدر (ًأو كام يرددون كثريا . تلك العلل ولكنه الحظ العاثر

 .هي حقيقة ذلك االستدراج الذي مل يتفطنوا له إذن عىل العافية التامة التي الـلـه

ا أكرر أن األخطاء والخلل يف مسـار التيـار الجهـادي كانـت فإذا ما عدنا إىل حيث كن

 : عىل ثالثة أنواع
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 . أخطاء يف املنهج والتفكري-) 1(

 . أخطاء يف البنية والهياكل-) 2(

 .  أخطاء يف أسلوب املسري و طريقة العمل-)3(

 البيـان لتلـك األخطـاء  ولنتناول بالتعداد والتفصيل و يشء من الرشح ما يتيرس مـن

 اسـتمر زهـاء أربعـة  منحـرف بها معرش العاملني يف التيار الجهادي عرب مسـريتي تلبسال

 .عقود

 :أخطاء املنهج والتفكري-أوال

وقـد سـبق أن ،  فيها مجال الخلل بشكل عـاملعل هذا أحد أهم املجاالت التي كرثو

 .عرضت ألهم األساسيات الفكرية املنهجية لدى التيار الجهادي وجامعاته املختلفة

ولكن بعض الجامعات والتنظيامت والتجارب الجهادية قد عرض لها يشء من الخطأ 

ومـن أهـم تلـك .  أعلـمالـلــهبحسـب مـا أعتقـد و، والخلل يف الجانب الفكـري املنهجـي

 : األخطاء وجوانب الخلل املنهجية التي كانت من املعوقات الداخلية للعمل ما ييل

 : الجهاديني ترسب أفكار التشدد إىل مناهج بعض- 1

 :ً فكريا مبرحلتني بشكل عام فكام سبق وعرضت فإن التيار الجهادي  مر

  .املرحلة الفكرية الحركية .أ 

 .مرحلة الفكر الجهادي السلفي .ب 

وقد ذكرت كيف أن املرحلة الثانية قد أكملت الثغرات العقدية والفقهية التي كانت قامئة 

  ولكنـي هنـا أشـري إىل أن تلـك اإليجابيـات .ل وذكرت إيجابيات ذلـك التكامـ.يف الفكر الجهادي

قد صاحبها يف بعض األحيان سلبية كبرية مـن خـالل سـوء التطبيـق لـدى بعـض الجامعـات أو 

مام أدى إىل جنوح بعض رشائح الجهاديني إىل مستويات مـن التشـدد . األفراد يف بعض التجارب

ـي الـسـيايس الرشـعـي ـدي والفقـه ـ.والتـطـرف يف الـطـرح العـق ـل بـع ـاهج  و جـع ـات مـن  ض أدبـي
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صارت مع توافرعوامل الجهـل والحـامس ، الجهاديني تحتوي عىل تعميامت وقواعد عقدية

تجـاوزت الضـوابط التـي " تكفرييـة"ًوالضغوط النفسية لدى بعض الجهاديني متكأ ألفكار 

.. ال، وال أقول هنا أن الفكر الجهادي قد مزج بـالفكر التكفـريي. قام عليها الفكر الجهادي

 أو الـذين ،  أقول أن تلك الطروحات من مثل بعض رجاالت التيار الجهـادي السـلفيوإمنا

وإمـا ، لحقوا به من بعض العلامء أو طالب العلم املرموقني كانـت إمـا شـديدة ومتطرفـة

صيغت بشكل عموميات جعلـت بعـض املتـأخرين مـن الجهـاديني يجنحـون إىل التجـاوز 

 .والتوسع يف التكفري

 ،ًيعتمدون تلك النصوص متكـأ لهـم، )التيار التكفريي(تمني إىل كام جعلت بعض املن

الفكـر ( مام جعل الهامش يف تلك املواضيع بني .و يستشهدون بأقوال أصحابها يف كتاباتهم

العلـامء  من أجهزة االسـتخبارات أو همخصومومكن . ًرقيقا) الفكر التكفريي(و ) الجهادي

وهـو كـام . علها شواهد لوصم الجهاديني بـالتكفري أو أجهزة إعالم األنظمة من جالربانيني

 .!م ذلك ؟فكيف ت. تي استخدمت لرضب الجهادينيبينت من أنجح الوسائل ال

و املـنهج لسـلفي املعـارص ) بني العقيدة السـلفية( لقد تم ذلك عندما جرى الخلط 

ات كام أسلفت  هذا املنهج الذي اختاره غالبية التيار الجهادي منذ أواخر الثامنين، وأساليبه

وفقهـه )  مـنهج التيـار السـلفي املعـارص(  وبـني .يف مرحلة الشوط األول لألفغان العـرب

والـسـيام ـمـن عـلـامء الـسـعودية وـمـن ـتـريب ـعـىل ). وأـسـلوب علامـئـه ورواده املـعـارصين

 ثم ما تفرع عن هذه املدرسة التي تعود بأصـولها يف أغلـب األحيـان إىل تـراث .مدرستهم

 .الثالث من علامء الدعوة الوهابيةالجيل الثاين و

 ثـم مقارنتهـا .وعقائدها وفقههـا) املدرسة السلفية التقليدية( والحقيقة أن دراسة  

  .يجد فوارق هامة. وأصولها ومدارسها الفكرية و العقدية) السلفية املعارصة(مع 

م ثـ. فقد تتابع تأثري السلفية املعارصة  وفروعها يف العامل العريب واإلسـالمي

 تصـل يف تنوعهـا ، تشعبت يف العقدين األخـريين إىل مـدارس وطـرق ومـذاهب
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 ضـمن مـا .وتراثها الفقهي وآراء أصحابها إىل حد التضـارب والتضـاد يف كثـري مـن األحيـان

 .)بالتيار السلفي(عرف 

ً ويجب دراستها ومتحيصها وهـذا يحتـاج كتابـا .وهذه  مسألة شائكة معقدة وهامة

  وإمنا أشري إىل مؤثرات ذلك التيـار السـلفي املعـارص عـىل .هنا مكانهًوبحثا مستقالً ليس 

ًالفكر الجهادي ومسار التيار الجهادي سلبا وإيجابا ً. 

 وذلـك أن التيـار الجهـادي الحـريك مطلـع .ً فأما إيجابا فقد مر يف الفصول السـابقة

الفقـه السـلفي الثامنينات قد وجد ضالته يف حل إشكاالته الفقهية الحركية كـام قلـت يف 

  .والعقيدة السلفية

فقد أدى إىل لحاق كـوادر علميـة مـن التيـار .  ًوأما سلبا وهو موضع الفقرة الحالية

السلفي من غري الجهاديني الحركيني بالتيار الجهادي الحريك الذي نشا عىل الفكر اإلخـواين 

ا علـيهم  يف  كام أدى إىل نشـوء طبقـة مـن طـالب العلـم يف الجهـاديني تتلمـذو.والقطبي

 وأـخـذوا .وـمـا تـبـع ذـلـك ـمـن مرحـلـة اـملـالذات، مرحـلـة الجـهـاد األفـغـاين يف ـشـوطها األول

 .مبنهجهم من دون أهلية يف البحث والفتوى و التصدي لعظائم املسائل

آت األمة يف هذا العرص هي إعراض العلامء الراسخني عن الجهاد  وألن أحد أكرب بالء

نـوازل األمـة السياسـية الرشعيـة الكـربى مـن مسـائل  وعن التصدي ل.وعن مواقف الحق

الحاكمية و الوالء و الرباء و تطبيقها عـىل واقـع هـذه الحكومـات واملجتمعـات وظـروف 

مام انعكس عىل التيار والظاهرة الجهادية بأنه كان تيارا يخلو من علامء . الغزو واالحتالل

 .كبار راسخني يف العلم أو حتى متوسطني إال يف النادر

ولدت أصالً يف التيـار السـلفي املعـارص الـذي ، وهكذا ترسب إىل التيار الجهادي ظاهرة قاتلة

 انتقلت إىل التيـار  ملامرسات تطبيقية أدت إىل كوارث باإلضافة.قام عىل عقيدة صحيحة وفقه أصيل

اع عـن ديـن وزاد الطينة بلة أن الجهاديني أصالً هم يف الغالب من الثوار واملتحمسني للدف. الجهادي

 إىل تلـك األسـس غـري املنضـبطة ، فأضيف إىل حامسهم وحـامس بعـض طـالب العلـم فـيهم. الـلـه
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 ففتحت الباب ألعاصري عاتيـة مـن الفـوىض الفقهيـة يف بعـض .للطريقة السلفية املعارصة

 أدت إىل بروز ذلك عىل شكل فتـاوى وآراء بالغـة الشـدة والتطـرف سـواء كانـت .األحيان

ـفـأمكن أن يـسـتخدمها جـهـال التـيـار  ،ـصـحيحة ـصـيغت بـشـكل معـمـمخاطـئـة أو كاـنـت 

 وساعد هذا .ًالجهادي أو التكفرييني ويجعلوها متكأ للتطرف والتشدد والتكفري بال ضوابط

 .ًعىل هدم حاجز يعترب وجوده مهم جدا بني الفكر الجهادي والفكر التكفريي

 ):السلفية(ومهم عن  غلو بعض الجهاديني املتأخرين يف التعصب املذهبي ملفه-2

 وقد اتسمت بعض األوساط واألفراد من الجهـاديني أو .هذه املشكلة فرع من سابقتها

فاألصل الذي قـام عليـه  .. ًمن لحق بساحاتهم من املنتمني آنفا للتيار السلفي بهذه املشكلة

،  عنهـا ودفع مختلـف أنـواع الصـائلني.الـلـهالتيار الجهادي هو حشد األمة للجهاد يف سبيل 

ومع أن الواجب عىل املجاهدين وقيادتهم وهم يسعون إىل أن يكونوا عـىل مـنهج الطائفـة 

 عليـه الـلــه وبالتايل أن تكون عقائدهم عىل ما كان عليه النبـي صـىل .ًاملنصورة علام وعمالً

وـهـم ـسـلفنا الـصـالح اـلـذين يـجـب أن نقـتـدي . وـسـلم وـصـحابته و ـمـن ـتـبعهم  بإحـسـان

 . وأن تكون أصولنا ونهجنا مستندة إىل أصولهم وأصول منهجهم. مبعقيدتهم ومنهجه

جـروا الوسـط ، إال أن بعض الجهاديني ورؤوس طالب العلم منهم أو من الالحقني بهـم

و اشـرتطوا ، ألوسـاط اإلسـالمية واملتدينـةاالجهادي للدخول يف حالة مـن الشـجار مـع تلـك 

ائقا حقيقيـا يف التعامـل معهـم ودعـوتهم  وغدت ع.رشوطا تعترب قياسا ألحوالهم ؛ تعجيزية

ً وقد لعـب هـذا دورا كبـريا يف إفقـاد التيـار الجهـادي  شـعبيته.للجهاد و . ًوجعلـه نخبويـا. ً

ًأدخلت كثريا من رشائحه وشخصياته يف معارك جانبية طبقوا فيها قواعد الوالء و الـرباء عـىل 

أو عـىل ، ر الجهادي يف صـف واحـدمتربئني منهم بدل أن يستوعبهم التيا، كثري من املسلمني

 .  أو عىل األقل جعلهم يف دائرة الحياد.األقل يف حلف واحد ضد أنواع الصائلني لدفعهم

ًولكن كثريا من الجهاديني بسبب هذا املنحى املنهجي ضـاقت صـدورهم 

 ًوأفسد الكثري منهم عالقات ومصالح كان ميكـن أن تـدفع باألمـة قـدما . بذلك
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 وذـلـك بـسـبب ـعـدم استـصـحاب الواـقـع وفـقـه .ء فريـضـة الجـهـادبـشـكل أفـضـل نـحـو أدا

األولويات واملصالح واملفاسد يف فقه حركتهم الذي اتسم بكثري من الجمـود مـع النصـوص 

              .وتطبيقها يف غري واقعها

ناتـه مـن هـذه املشـكلة  عـزام يقـرأ الكثـري عـن معاالـلــه عبـد ومن يقرأ كتابـات

ألزمات مع األفغان بسبب مشكلة املذهبية والعقائـد حتـى مـع  يخلقون اوأصحابها وهم

  .عوام الناس

أحادية الطرح يف املنهج الجهادي وعدم شموليته واقتصاره عـىل مسـائل الـوالء و -3

 : الرباء و الحاكمية وضيق أفق املكتبة واإلنتاج األديب يف التيار الجهادي

. ارصة وبالنظر إىل مكتباتها الشاملةبالقياس إىل عموم مدارس الصحوة اإلسالمية املع

 .وهي مجموع ما كتب فيه من املناهج والكتـب واألدبيـات،نجد أن مكتبة التيار الجهادي

و حتى ولو أدخلنـا فيهـا الـنرشات الخاصـة بالجامعـات والتنظـيامت املختلفـة والبيانـات 

.. ًيـة الطـرح نوعـاوأحاد، ًنجد أن املكتبة الجهادية صغرية الحجم كـام.. الدورية أو سواها

العطـاء  يتناسب حجم هذا اإلنتـاج مـع حقـارة وال. والنرشات محدودة. فالكتب معدودة

ًتاريخـا ودروسـا ،  وما كان ميكن أن يكتب فيها. وكرثة التجاربوضخامة املجازفات، واألداء ً

ًولكن ولألسف فاإلنتاج ضئيل جدا وشبه معـدوم لـدى .. . و مشاهدوقصص، ًوتحليالً وعربا

ً وإذا نظرنا إىل نوع ما طـرح فيـه نوعـا سـنجده مقـترصا عـىل مسـائل .ثري من الحركاتك

 ،وأكرثه إعادة وتكـرار،  فاإلبداع فيه قليل.الحاكمية و أصول قواعد الوالء و الرباء والعقائد

وأكرثه  يعتمد عىل النقول واإلعادة لفقه اإلمام ابن تيميه وبعـض أمئـة املدرسـة السـلفية 

 . تعاىل من دون تبرص و تعقلالـلـهدعوة الوهابية رحمهم سة علامء الوتراث املدر

 والحاجة إىل ،واملجاالت السياسية الرشعية والسياسية الواقعية واسعة.  ومع أن النوازل كثرية

كعلوم  وكذلك يف علوم تابعه ، وكذلك يف مجاالت الفقه و أحكام الجهاد املعارص.الكتابة فيها كبرية

ومناقشـة مسـائل األمـة الحـارضة ، الثقافـة العامـة التـي تلـزم املـؤمنو..دارة والرتبيةالسياسة واإل

 .. وحوار املستجدات واملواضيع الحوارية املطروحة يف ساحة الواقـع العـريب واإلسـالمي، واملستقبلة
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وانشـغال املـؤهلني مـن قياداتـه ورمـوزه . ًولكن التيار الجهادي عمومـا متيـز بقلـة كتابـه

وظـروف عـدم ،  وقـد حالـت املطـاردات األمنيـة.عىل الكتابة بالعمـل امليـداينوالقادرين 

ولذلك اقـترصت مكتبـة الجهـاديني إمـا عـىل . بينهم وبني العطاء يف هذا املجال، االستقرار

الكتب العسكرية ومناهج التدريب والعمل وإما عىل ما أرشت إليه من مسائل الحاكميـة 

 .وقضايا الوالء و الرباء

 :املادة الرتبوية يف مناهج التيار الجهادي ضعف -4

  يعترب مجال الرتبية لقواعد التيار الجهادي من أكرب املجاالت التـي اعرتاهـا الـنقص 

ومنذ ابتدأت املطاردات األمنية شغل القـوم . ً خصوصا بعد التسعينات.وانخفاض املستوى

،  األمـوال واألنفـسومسـتهم البأسـاء و الرضاء والـنقص يف، بهجوم لباس الخـوف والجـوع

 ..وتقاذفتهم املهاجر و املالذات يف أقطار األرض األربعة

ك املواجهات من وعىل عكس الجيل األول والثاين من الجهاديني الذين متكنوا قبل تل

 ً. تقريبـا1985-1965ا بني األعوام س به من الرتبية لكوادرهم األوىل متحقيق مستوى ال بأ

 بعـد ذلـك مـن تطبيـق بـرامج تربويـة شـاملة إال يف نطـاق مل يسعف الظروف الجهاديني

 يف الرتبية مل يكن عـىل مكتبـة ومنـاهج يً و املالحظ أيضا أن اعتامد التيار الجهاد.محدود

أو عـىل بعـض كتـب ،  وإمنا عىل كتـب الـرتاث.معارصة وضعوها وفق احتياجاتهم الحالية

حـوال مـام يتنـاقض مـع املنظـور والتي ال تخلـوا يف كثـري مـن األ، مدارس الصحوة األخرى

 .الجهادي لكثري من املسائل

 غلب عىل األوساط الجهادية من املعسكرات والتجمعات وأماكن النشـاط 1985 وبعد 

 إما عسـكري يف حـدود املـواد العسـكرية والـدورات .مناهج تربوية ذات بعدين كام أسلفت

 .الرباء والعقيدةة والوالء و وإما بعض املواد يف مسائل الحاكمي. التدريبية القتالية

أن ،  وقد الحظت خـالل الشـوط الثـاين لألفغـان العـرب يف ظـل طالبـان

 . الجيل الثالث من الجهاديني بدأ مييزه الجهل والفاقة الرتبوية يف أكرث رشائحـه
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 رغـم تـوفر اإلمكانيـة 2001-1996وقد زهـد بهـا كثـري مـن الجهـاديني يف هـذه املرحلـة 
ًبل واملرفه جدا يف كنف طالبان قياسا مبالذات الشتات ومرحلة ،  اآلمنواملعسكرات واملالذ

ومل يعطوا الجوانب ، قبلوا عليهالقوم نشطوا يف املواد العسكرية وأ إال أن معظم ا.املطاردة
ولذلك  انعكس هذا عىل تلك املرحلة بكثـري مـن . الرتبوية األخرى األهمية التي تستأهلها

لية التي أعتقد أن مردها النخفاض مستويات السـلوك واألخـالق املشاكل و األزمات الداخ
 .العامة

ـدفق ـادينيوأدى ـت ـوام املـسـلمني الـع ـاع ـع ـن قـط ـن الـشـباب ـم ـري ـم ـني ،  الكـث املعبـئ
، وااللتـزام الـديني، بالعواطف والحامس واإلخالص مع انخفاض مستويات العلـم الرشعـي

 ومتيزت كثري مـن األوسـاط .عباداتوأصول األخالق واملعامالت اإلسالمية وحتى مستوى ال
وانعكسـت الضـغوط . ًالجهادية مبستوى ضـحل جـدا مـن املواصـفات يف هـذه املجـاالت

 ً،ومـشـاكل الواـقـع الـعـام للـعـرب واملـسـلمني عموـمـا،  وآـثـار املـطـاردات األمنـيـة،النفـسـية
امس وانغـ،  قياداتهـا للجهـادينيومنابـذة، واملشاكل الداخلية يف أوساط الصحوة اإلسـالمية

 ..العلامء الربانيني وأجهزة األنظمةكرثهم يف ركاب أ
 أدى كل ذلك إىل أن تكـون كثـري مـن أوسـاط الجهـاديني مـع غيـاب مـنهج الرتبيـة 

وغياب النامذج التـي طاملـا تحـدثت عنهـا كتـب ، متميزة بالقسوة والجفوة وقلة الرحمة
 النسـك وحسـن الرقائق وقصص السـلف والخلـف مـن الصـالحني يف مجـاالت العبـادة و

 .ولني الجانب مع املسلمني وعذرهم ورحمتهم واألخذ بيدهم، الخلق
 ومتيز العديد من الجهاديني بسلوك أقـرب إىل . فقد كانت كثري من األجواء مشحونة

ًالحالة العصابية منه إىل السـلوك املفـرتض باملجاهـد املؤهـل الـرتيب علـام وخلقـا وعبـادًة  ً
 . ًة مادًة وتطبيقالضعف منهج الرتبيوكان هذا انعكاسا ..ًوسلوكا

وعقائـده ًوهكذا كنت أالحظ أن كثريا من الجهاديني قد اخـترص اإلسـالم 
 واخترص الجهاد بأحكامه وآدابـه .وظنها كل الدين ،وشعائره يف فريضة الجهاد

. اخترصه بالقتال،وسلوكياته ومواصفاته التي تقتضيها منزلة ذروة سنام اإلسالم
  بشـهود .مبا يقضيه مـن صـرب و مصـابرة وإعـداد و أخالقيـاتواخترص القتال 
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وتحمـل ، وحتى أثناء شـهود املعـارك كنـت تالحـظ  قلـة الصـرب و املصـابرة. املعارك ذاتها
 .. فقد  اخترصوا مفهوم القتال عىل إطالق النار.الرباط الطويل

 : غياب أثر فقه الواقع يف املنهج السيايس الرشعي لدى كثري من الجهاديني-5
 وقد سبب هذا يف نظري ضعف املواد الرتبوية والدراسات التي تعـني عـىل ذلـك أو 

 والخلـط بـني دوائـر .اختالل املوازين يف تحديد من معهم ومـن علـيهموبالتايل . انعدامها
 . وحقوقهم وطرق التعامل معهم.. األعداء واملحايدين واملنارصين

بعـاده قدت معطيـات الواقـع بكـل ألعرشين تعففي خالل العقد األخري من القرن ا
بـل ويف العـامل ، السياسية و اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية يف العـامل العـريب واإلسـالمي

ً وشهدت عموم مجاالت النشاط البرشي يف كل تلك العوامل تعقيدا وتطويرا وتشعبا .أجمع ً ً
 ..هائالً

ًمجتمعات متخلفة عموما عن وتعترب املجتمعات يف العامل العريب واإلسالمي ولألسف 
 . إىل حدود مؤسفة، مواكبة مستويات املعرفة الحضارية

 وهي ظاهرة منبثقة عن ذلـك الواقـع بـالكثري ً،وقد متيزت الصحوة اإلسالمية عموما
ويف الوقـت الـذي . وعـدم إدراك الـعرص التـي هـي فيـه،من مؤثرات ذلك التخلـف العام

ية مـن مدرسـة الصـحوة السياسـية وكثـري مـن تقدمت فيه األحـزاب والجامعـات اإلسـالم
تقـدمت يف مجـاالت املعرفـة وإدراك . قياداتها وكوادرها بحكم الوعي واملامرسة السياسية

متيزت بانخفاض مسـتوى املعرفـة والـوعي الحضـاري ، دارس الجهاديةاملفإن باقي . الواقع
، وأما التيـار الجهـادي، قعفأما املدارس الالسياسية فالنعزالها عن عيش الوا. وإدراك الواقع

حكـم أخـذوا بحكـم صـغر السـن يف الغالـب وبفألن غالبيته من قطاع الشباب الـذين مل ي
 مل يأخـذوا حظهـم مـن املعرفـة الحضـارية وإدراك الواقـع إال يف ،الظروف األمنية الصعبة

 .. حاالت نادرة يف بعض الجامعات والكوادر والشخصيات
 أصبحت تدار ليس فقط يف املجال العسـكري وعىل اعتبار أن املعركة اليوم

ًميني عموما أن يبلوا بـالء موفقـاواألمني حيث ميكن للجهاديني واإلسال  وإمنـا يف . ً
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ح مل املواجهـة العسـكرية واألمنيـة أصـب وحتـى يف عـا.مجاالت السياسة واإلعالم واالقتصاد

اض املستوى العام عنـد ولذلك فإن انخف. للمستوى املعريف والعلمي يف املواجهة  دور كبري

غالبية الجهاديني يف فقه الواقع بكل معطياته وأبعاده انعكس عـىل منـاهجهم وأدبيـاتهم 

ونـتج عـن هـذا اخـتالل يف مـوازين . وإعالمهم وفحوى خطابهم وأسلوبه وطريقة إيصاله

وخلط بني دوائـر املهـم واألهـم ومـا تقتضـيه النصـوص ، األولويات وفهم معطيات الواقع

مـن معهـم ، ط يف تصـنيف رشائـح النـاسوكذلك حصل خل.  وما يضطر إليه الواقع.العامة

 . واضطراب يف تحديد أولويات املعركة. ومن عليهم

ًونظرا لهزال البنية املؤسساتية يف التيار الجهادي عموما وضيق مجـاالت الشـورى و ، ً

ل لـذلك الخلـل انضـم هـذا الجهـ، وتفضيل كثـري األمـراء لإلمعـات..اإلستفاده من الكوادر

 وفشـل يف تحديـد سـبل ،وية تجلت يف ضـعف مسـتوى إدارة املعركـةاليخلف نتيجة مأس

 . واملواءمة بني مجاالت املنهج الفكـري والعمـل العسـكري والسـيايس واإلعالمـي،املواجهة

. وغاب أثر الواقع يف إصدار األحكـام واتخـاذ القـرارات السياسـية والعسـكرية و املصـريية

ع وفهـم معرفـة الرش: ة الفتوى يعتمد عـىل مرتكـزين الزمـني معـا وهـامومعلوم أن صح

ب فقـد أدى غيـا.  الفهم الرشعي الصحيح يف كثري من الحـاالتوعىل افرتاض غياب. الواقع

 . رج من وصفها باستقامة املسارفهم الواقع إىل قرارات أقرب لله

 : جهة األنظمةوالدخول يف دوامة مواخارجي عدم تبني مفهوم جهاد الصائل ال-6

 ثم حمل عـىل تبنيـه أصـل منهجـي نتيجـة .وقد جر لهذا ابتداء استفزازات األنظمة

ـار  :الفهم الحريف لقوله تعاىلسوء  ِ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلـونكم مـن الكفَّ ُ ُْ ُ َّ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُّ ََ ُ َ َ َ  

 ل يف رصاـعـات ـحـدد الـعـدوـمـام أدى لـلـدخو.  الحاكـمـةـمـة وحمـلـه ـعـىل األنظ). 123: التوـبـة(

 طبيعتها ومسارها وصارت الخسائر فيها تنفق من مخزون األمة دون طائـل الصهيوصليبي

  .وال نتيجة مرجوة

 فقد انطلق التيار الجهادي أصالً بسبب أزمـة املواجهـة مـع أنظمـة الحكـم املرتـدة

  .ق العميل من الفكر الجهادي املجرد إىل التطبيوتطور األمر كام بينا. حسب مزاعمه
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وقد أيد .  ساحات كثرية مع أنظمة الحكموقامت التنظيامت الجهادية و اشتبكت يف

والنكـال  البـأس فأمـا الواقـع القـائم فهـو أن.  وواقع قـائم زائفهذا اإلتجاه حكم رشعي

 هو مـن األنظمـة الحاكمـة ،الواقع عىل اإلسالميني خاصة و الجهاديني عىل وجه الخصوص

 وكـذلك فـإن ً. املواجهـة عقـالً و منطقـا حسـبهمويوجـب  وهو يقـتيض.وأجهزتها األمنية

منهـا ، ىض نصوص كثـريةمن مقتحسب فهمهم  واألمر بالجهاد هو  الزائفالحكم الرشعي

 : قوله تعاىل

ـار ِ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الـذين يلـونكم مـن الكفَّ ُ ُْ ُ َّ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُّ ََ ُ َ َ َ.ومـن خـالل هـذا الفقـه  

  .1990-1960قرابة ثالثني سنة  . ينيهذا الواقع عملت منظامت الجهاد والخاطئ

وتطـور .. ولكن ومع قيام العوملة يف كـل يشء مـع انطـالق النظـام العـاملي الجديـد

 الحاكمـة ة العامليـة واملحليـالقـوىمستوى الغزو الخارجي والـرتابط والحلـف املتـني بـني 

وتطور أساليب مطاردة ، تطور ميادين املواجهة ومع ، املرتبطة بها وقوى العاملة،دوليةوال

 كـان ـعـىل الجهـاديني أن يـدركوا ذـلـك .مـن املحليـة إىل اإلقليمـيـة إىل العامليـةالجهـاديني 

 رسـمتها القـوى ،وال يبقوا يدورون يف حلقات مفرغـةوأسلوب عملهم ، ويطوروا مناهجهم

رب استنزاف ال طائـل مـن بحيث  صارت ح. الدولية اليهودية الصليبية العاملية وحلفاؤها

مل يسمح بتلك النقلة التـي ، يف معظم التيار الجهادي،ولكن جمود املناهج والفهم . ورائها

 وبقي املستند أن األمر هو بقتال الذين .توجب إعطاء فقه مواجهة الصائل حقه املتوجب

 وأقـرب حكومـة مرتـدة جامثـة يف،  وكأن هذا يعني أقـرب رجـل أمـن.يلونكم  من الكفار

، ًسواء يف فهم تفسـري الـنص، وكان يف هذا من ضيق األفق  ما فيه. منطقة عمل الجهاديني

 ، عليـه وسـلمالـلــهمن مقتىض حروب الرسول صىل ، أو يف فهم السنة الحركية التي تبينه

وكذلك الجهل بأقوال رصيحة . وتوجهه لحرب الروم وحوله من الكفار من هو أقرب منهم

 وانعكـس هـذا الجمـود املنهجـي عـىل .مية هذا األمر بفهمـه الحـريفللعلامء يف عدم إلزا

مامنعة أكرث الجهاديني يف االتجاه نحو الجهاد األممي وعوملة املواجهة عند ما طرحت مـن 

 .قطاع محدود من الجهاديني أواخر القرن العرشين
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 :عدم القدرة عىل تحديد املضمون الرشعي والحريك لعدد من املفاهيم األساسية-7

طرح املرشوع الجهادي املعارص عددا من املصـطلحات واملسـميات  األساسـية التـي 

 ت ولكن هذه أوجد.أعتمد عليها يف البناء التنظيمي والسلوك الحريك للجامعات الجهادية

  :ومن ذلك، إشكاليات مل يستطع الجهاديون حلها وتبيينها

 عالقتها مع مـا حولهـا مـن ما هي؟ وما هو تعريفها ؟ ما طبيعة: الجامعة املجاهدة 

 ؟ وما نسبة وعية تعدد تلك الجامعات الجهادية وغري الجهاديةالجامعات ؟ وما مرش

 صالحياتها وفحواها إىل جامعة املسلمني العامة؟  وما مسوغات و رشعية وجودها؟

 يف عالقاته مع  ما حدود صالحيات أمري التنظيم الجهادي:اإلمارة والشورى والقرارات 

ه من القواعد والقيادات ومؤسسات الجامعة ؟ وبالتايل طريقة اتخاذ القـرار من حول

 . ؟إلزاميتها ؟ و هل هي إمارة قامئة أم باطلةيف الجامعة ؟ والشورى وطبيعتها  و 

 ؟ وبالتـايل يعـة هـذه البيعـة ؟ ومـا فحـوى عقـدهاما هي طب: البيعة والسمع والطاعة

 والفرد أو بني الفرد والجامعـة؟  وكيـف تنحـل ؟ الحقوق والواجبات املتبادلة بني األمري

ًوبناء عىل ماذا؟ وما ذا يرتتب عىل نقضها؟ ومتى يكون مرشوعا ومتى يحـرم ؟ إىل آخـر  ً
.  تنظيم آلخـرالتي مل يتم تحديدها يف التيار الجهادي بدقة واختلفت من.. تلك املسائل

هم هي جامعة من جامعات  الجهاديني يف مناهجهم أن جامعت منكثريويف حني اعترب ال

 إال أن واقـع الحـال .وأن البيعـة محـدودة بتلـك الواجبـات. وأنها إمارة جهاد، املسلمني

ورصح . ًجعل بعض تلك الجامعات يـترصف عمليـا كأنهـا جامعـة املسـلمني يف قطرهـا

، بعض أكابر التيار الجهادي بأن جامعتهم هي الجامعة الرشعية الوحيدة يف البلد الفالين

 بل .أو استمرار وجود سابقات عليها، لتايل قاوموا بشتى السبل ميالد جامعات أخرىوبا

  توحيـد صـف الص فتـاوى تبـيح  للجامعـة الجهاديـةذهب البعض إىل السـعي باسـتخ
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ووجد بعض الشواذ الـذين !  بالقوة والعنف لتصفية وجود جامعات أخرىينيالجهاد

عـض طـالب العلـم ممـن تصـدروا يفتون بذلك ضمن ما لحق بالتيار الجهادي من ب

كـام اتخـذت بعـض الجامعـات . للفتوى يف التيار الجهادي نتيجة غيبة العلامء عنـه

 فقـد .ًسجونا وعقوبات ومحاكم تنظيمية دومنا تحديـد لتلـك الحـدود والصـالحيات

ًوقد أضافت الرسية واألوضاع األمنيـة وضـعا . ولدت إشكاالت واقعية يف التنظيامت

 .ك املسائلًشاذا عقد من تل

 لسـواء الـلــهسألت البعض من طالب العلم من أصـل التيـار الجهـادي هـداه  فقد 

عن مرشوعية ترك الفرد لجامعـة مـا إذا مل يناسـبه املسـار أو رأى عقمـه بعـد أن ، السبيل

ً  فقال يل ال يجوز إال أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من .دخل فيها وبالتـايل !!  برهـان الـلـهً

ًفلام سـألته مـاذا لـو رأى عقـام بواحـا! أمري الجامعة حقوق اإلمام األعظمسحب عىل  أو . ً

ًأو إفالسا بواحا. فوىض بواحة  وتيقن  أن ما توخاه مـن االلتحـاق بالجامعـة الفالنيـة لـن .ً

لجامعـة أخـرى أو  أن يتحـول وال يحل لـه! يحقق أهدافه؟ هل يستمر طول عمره هكذا 

 . الرجل يف الجواب ملا تفكر بأبعاد املشكلة؟  فحار!يسعى يف جامعة جديدة

فلم ال يحـق .  وإخراجه من الجامعة، فإذا كانت الجامعة تستطيع فصل عنرص فيها

إىل . له فصل نفسه واالنسحاب ؟ وكيف نحل يف هذه الحالة مشـكلة األرسار التـي عنـده؟

 ..آخر ذلك من املسائل

اإلفتـاء فيـه ؟  ويف العمـل عـىل  هناك إشكاليات حقيقية يف تقنني ذلـك وتلقد كان

 ..أسس مل تتحدد

 فـأمري . وهي مشاكل ليست موجودة يف جامعة املسلمني العامة بشـكلها الطبيعـي

املؤمنني ال يستطيع فصل مسلم ما من جامعة املسلمني حتى ولـو مل يبايعـه مـا مل يخـرج 

حكم بيعته وطاعته وال يرتتب عليه ب.  وال يستطيع العنرص يف األمة أن ينسحب منها.عليه

العامة ألمري املؤمنني من الحقوق والواجبات ما يرتتب عىل العنرص يف جامعة مـا جهاديـة 

 .أو سواها
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 لقد فتحت إشكالية غياب اإلمامة العظمى وزوال الهيكل السيايس لألمة إشـكاليات 

، مـة األنظاإلشكالية واضطرت للرسية بفعل منـاوراتوملا قامت جامعات لحل تلك . كثرية

بعض مظاهر ما فيه األمة بسب غيـاب دار  هذا  وكان.انفتحت إشكاالت أخرى ال حل لها

وكانـت هـذه اإلشـكاليات بعـض مظـاهر خلـل . اإلسالم  واإلمامة والرشيعة  وتوابع ذلـك

 وإمنـا عـىل مسـتوى .لـيس يف التيـار الجهـادي وحسـب، املناهج التـي طرحـت وعجزهـا

 .        تنظيامت الصحوة كلها

 :  أخطاء وخلل يف البنية والهياكل التنظيمية يف التيار الجهادي- )ثانيا( 

 هـي النوع الثاين من األخطاء و العلل التي ظهرت يف أساليب عمل التيـار الجهـادي

 وما أفـرز مـن إشـكاليات وعـىل رأس . التنظيمية وطبيعة الهياكلالخلل والقصور يف البنى

عادها يف العقد األخري من القرن العرشي بعد انطالق اإلشكالية الكربى التي بدت أب.. ذلك

وأثبت الواقع استحالة استمرار العمل الجهادي مع . الحملة العاملية عىل مكافحة اإلرهاب

وجود تلك املشكلة البنيوية وهي مشكلة أن كل التنظـيامت والجامعـات الجهاديـة بنـت 

 ).ة قطري– هرمية –رسية (بناءها عىل أساس أنها تنظيامت  

 : املشاكل التي تأتت عن الرسية.1

ً كان اختيار طريقة العمل الرسي أمرا إلزاميا ومنطقيا   ملواجهة قـوىبالنسبة اليهم ًً

فهو مبدأ رشعي لـه . ولست هنا يف معرض انتقاد مبدأ الرسية يف العمل اإلسالمي. أخرى

ًأدلته وسابقاته التاريخية بدءا من السـرية النبويـة ومـرورا بتجـار ب كثـرية عـرب التـاريخ ً

ولكني هنا بصدد ذكر اإلشكاليات الكربى التي تأتت عنه بحكم طبائع األشـياء  .اإلسالمي

ـه األنظـمـةوبحـكـم انتـقـال مـسـتويات  ـة إىل مـسـتوى قوـيـت فـي   وـمـن املواجـهـة األمنـي

بطريقـة جعلـت تلـك اإلشـكاليات تجعـل االسـتمرار يف ذلـك ،  العامليةالقوىورائها من 

 فقد أدت تلك األسـاليب .ف من اإلرصار عىل الفشل العبثي يف نهاية املطاًاألسلوب رضبا

  فقد ولد هذا لها إشكاليات يف الرتبية . يف الرسيةاملتقدمة إىل إغراق الجامعات الجهادية
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 ويف  محدودية ،ويف ضعف الدعاية العامة واتساع الجمهور، تمددويف التجنيد امل، واإلعداد
 .ج والعطاءمجاالت الحركة باإلنتا

أن منهج الرتبيـة ، فمعلوم من تاريخ دعوة اإلسالم منذ ظهورها وعرب تاريخ املسلمني
 وهـو الوسـيلة . والتـي تقـوم عـىل الـتامس املبـارش.ًقام أساسا عىل عالقـة املـريب باألتبـاع

 ونقـل . ورشح املنهج وتقديم القدوة و السمت و السلوك.األساسية لنقل العلوم واملعارف
 والصـحابة . عليه وسـلم للصـحابةالـلـهوهكذا كان الرسول صىل . جاالت التأثريمختلف م

ثـم لهـؤالء بتالميـذهم وجمهـورهم .  وهؤالء لتابعيهم من العلامء وورثة األنبيـاء.للتابعني
 .وصوالً للعامة

وإذا اسـتحالت ! فكيـف تـتم الرتبيـة؟.  ولكن أسلوب العمل الرسي ال يسـمح بهـذا
فالخاليـا !  عىل املنهج وال عىل برامج اإلعـداد؟ العمل بقواعد مل ترتىبفكيف يستمرالرتبية 

الرسية تعتمد يف الرتبية عىل لقاء املسؤول عن خليـة مـا بأتباعـه وإعـدادهم يف مختلـف 
مـجـاالت ـمـا يـلـزمهم ـمـن املـعـارف الرشعـيـة والفكرـيـة واملنهجـيـة والسياـسـية واإلـعـداد 

ًن دوريا وغالبا ما يكون أسبوعياوهذا اللقاء يكو. الخ..العسكري واألمني ً ويقل مـع تـوتر ، ً
 ـعـىل ينيوهـكـذا  ـتـوفرت الطالـئـع األوىل للجـهـاد. ًاألوـضـاع األمنـيـة إىل أن ينقـطـع أحياـنـا

فقـد أعـدت يف املسـاجد أو يف الجامعـات . مستوى راق ألنها أعدت قبـل مرحلـة الرسيـة
ًعاليـا يتناسـب مـع مسـتويات فكـان أداءهـا الجهـادي . اإلسالمية العلنية أو شبه العلنيـة

م  انقـراض الطبقـة األوىل والتاليـة ثـولكـن مـع.  التي تلقاها أولئك الكوادر الدنيئةالرتبية
 و االعتـقـال باملجازـفـة يـسـتهلك ـكـوادره ينيالتاليـة ـمـن الـكـوادر نتيـجـة أن مـسـار الجـهـاد

نت مـن عـوام ً وغالبا ما كا.تلتحق بالصف كوادر وخاليا غري مؤهلة، والهجرة  من الساحة
خاصـة وأن .  يف حركـة إسـالميةًبا مل يسـبق لـه أن تـرىبالناس ومن جيل الشباب الذي غال

ًالحركات اإلسالمية من املدارس األخـرى غالبـا مـا تحصـن أعضـائها ضـد اللحـاق بالعمـل 
 .!!ألن قياداتها مل تدخله! يالجهاد

ـاهرة ـذه الـظ ـررت ـه ـد تـك ـة وـق ـارب الجهادـي ـل التـج ـ.  يف ـك ـان ـم ا إذ رسـع
استهلكت الكوادر واضطرت التنظيامت إىل االعتامد عـىل الكـوادر الجديـدة غـري 

 . ً وخاصة من بعض من يثبتون الشجاعة والكفاءة القتالية ميـدانياً.املؤهلة تربويا
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ويكفي يف هذه . لعدم استمرار مرشوع الرتبية، وهكذا تفقد الجامعة مستواها ثم هويتها

 . ًالء إلثبات عقم الطريقة بكاملهااإلشكالية ونتائجها الكارثية ب

.. ًكام تفـرض األجـواء األمنيـة والرسيـة اإلجباريـة أجـواء ال تسـمح باتسـاع التجنيـد

فكونـت . فمعظم الجامعات الجهادية بنت نفسها وكياناتها قبل الصدام واشتعال املعركـة

 نتيجـة ،د لـهًثم ابتدأ الصدام غالبا قبـل اكـتامل اإلعـدا. هياكلها و جندت معظم أفرادها

أو نتيجة تفجري األوضاع نتيجـة تفـاقم ، ألوىلااكتشاف أجهزة االستخبارات ملراحل اإلعداد 

ً حيث يجد التنظيم الجهادي نفسه مجربا إما عىل دخـول املعركـة واالسـتمرار يف .األزمات

فيـدخلون .  وإما عىل أن تصـفيه الحمـالت األمنيـة دون مقابـل.اإلعداد والبناء من خاللها

ويحتـاج .  ويحتاج التنظـيم للتجنيـد.ومع دخولها يبدأ استهالك الكوادر واألعضاء. ملعركةا

 كـام يحتـاج حتـى يكـون  محكـام لرصـد العنـارص ،التجنيد للدعايـة والحشـد والجمهـور

ولكن الرسية واملشاكل األمنية ال تسـمح بهـذا . املرشحة للتجنيد ودراسة أهليتها وظروفها

ويتحول التنظيم بعد تقطيـع أوصـاله إىل خاليـا عصـابات . عدادفيضعف التجنيد وتقل األ

ًمتفككة تستهلكها املعركة شيئا فشيئا إذا مل ينجح التنظيم يف تطور حرب عصابات ينقلها ، ً

ولكن الذي حصل يف كل التجـارب السـابقة بـال . من مرحلة إىل أخرى حتى يتسع التجنيد

، ومل يتمـدد نتيجـة أسـباب كثـرية. ضاء كان قليالًأن إعداد الكوادر الجهادية واألع، استثناء

 يف عـدد الجهـادينيوعىل سبيل املثال  مل يتجـاوز . أهمها اإلشكال األمني و أسلوب الرسية

  جهادي1500زد يف أحسن األحوال عن مل ي) نحو عرش سنني(سوريا وهي أطول املحاوالت 

 . مليـون نسـمة12لك الوقت زهاء  يف ذيف بلد يبلغ تعداد سكانه . هذا غري األنصار، عامل

والجامعة اإلسالمية رمبا عن ضـعف ذلـك .  عنرص2000ويف مرص مل يزد تنظيم الجهاد عن 

 مليـون 60 هذا من أمة كانـت تعـد أكـرث مـن .من األعضاء العاملني غري جامهري املساجد

حد ذاتـه  عن رقم متواضع من تعداد سكاين هو يف مل يزد عدد الجهاديني، ويف ليبيا .نسمة

 مل  يجـاوز العـدد خانـة . ويف بعـض البلـدان كتـونس.  مليون نسـمة4محدود مل يبلغ الـ 

 ..العرشات وهكذا
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وانعكـاس ذلـك عـىل ضـعف الحشـد . ما عن ضعف الدعايـة وانكـامش الجمهـورأو

ًنتيجة الرسية أيضا فهذا ال يحتاج لكثري رشح إذا مل توفر األساليب الرسية ما يلزم للحشـد 

    .وم أساسا عىل اإلتصال بالجامهري بالوسائل العلنيةالذي يق

 :املشاكل التي تأتت عن البنية الهرمية واإلشكالية األمنية . 2

 .بنيت جميع التنظيامت اإلسالمية السياسية و الجهادية وما شـابها بأسـلوب هرمـي

 .ج عملهـموبرنـام، يحددون أسس منهجهم وأهـدافهم. ًفغالبا ما تبدأ الدعوة بأفراد قالئل

ًويبايعون واحدا منهم أمريا عليهم  وهكـذا . فتكون الكوكبة األوىل قيادته ومجلس شـوراه.ً

عن مسؤوال ويكون كل واحد من هؤالء . تستمر عمليات التجنيد والحشد. رميبدأ رأس اله

وهكـذا يتشـكل  مـن املجمـوع مـا يعـرف . و يتتـابع النظـام.. جهاز أو خلية أو مجموعة

 .ميبالهرم التنظي

. إن هذا األسلوب يف البناء الحريك  يتمتع بصفة القوة من حيث اإلحكـام والسـيطرة

 . ثـم تتـابع بعـض الطريقـة.وتنزل مـن األعـىل لألسـفل.  ألن األوامر تصدر والربامج تقرر

 .وترجع التقارير أو النصائح واملقرتحات وغري ذلك بالعكس مبرونة ورسعة

ألمنيـة وبعـدم صـموده للمواجهـات ا، عف األمني ولكن مثل هذا البناء يتميز بالض

 ثـم القـوى الدوليـة،  أجهزة األمن والحكومات العربيةما أثبتتًاالستخباراتية خصوصا بعد

 .املحاربة  للظاهرة الجهادية استعدادها لكل أشكال البطش والتعذيب الجسدي والـنفيس

كـذا مل يصـمد معظـم وه.! وحتى السـتخدام املخـدرات والعقـاقري السـتخراج املعلومـات

 . ما لديهم من معلومات أو بكلهااملعتقلون عن االعرتاف بأكرث

عدة ساعات فقط كافية النتزاع كمية من املعلومات ،  وهكذا كانت  يف كل التجارب

 لتشـتمل .وتعاد الكرة ثـم تعـاد. رسعان ما  تعمم عىل أجهزة األمن لتتسع دائرة االعتقال

 .ظم من التنظيم الرسي خالل مدد قصريةالحملة األمنية الجسد  األع
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 سـائالً الذي يحتـوي، وهكذا صار الهرم التنظيمي أشبه بكيس من البالستيك املنفوخ

ولقـد حاولـت التنظـيامت . فراغ محتواه طال الوقـت أم قرصسيؤدي ثقبه من أي جهة ال

ة الجهادية التي خاضت مواجهات أن تطور من أسـاليب عملهـا بيشء مـام يسـمى بالبنيـ

حيـث يسـتقل العنـارص العـاملون بعناقيـد منفصـلة مـن الخاليـا ، الخيطية أو العنقودية

ولكنها يف مجموعها تضطر للتحول إىل مجموعـة أهرامـات تنظيميـة تشـكل عـرب وسـائل 

 .االتصاالت معامل الهرم الرئيس مرة ثانية

م وأدى هـذا السـيام حيـث مل تـوفر معظـ. ومل تنحل املشكلة داخـل القطـر الواحـد

. البلدان طبيعة جغرافية وعرة متكن من تحصن القيادات التنظيمية فيهـا إلدارة أعاملهـم

ثـم .. ًوحتى مع توفرها اضطروا لالتصال بالخاليا العاملة التي عملت أيضا بنفس األسلوب

هـاجر عصابات والجامعـات الرسيـة إىل أن تاضطرت التنظيامت الجهادية مثلها مثل كل ال

 حيث وفرت لها بحكم الهامش القديم للنزاعات .طق أمان يف دول مجاورةقياداتها إىل منا

ًاإلقليمية بني الدول مالذا آمنا أدارت منه أعاملها ،  ولكن التعاون األمنـي كـام سـبق وبينـا.ً

ملشـكلة ومل تحـل ا. لغى تلـك املـالذاتضيق ثم أ، ل اإلقليمي إىل الدويلوانتقاله من املجا

 وأدت إىل تآكـل التنظـيامت  لألسـباب .يب والخطف والتسـليمالتعذالهرمية مع عمليات 

 ..املجتمعة مام وفر يف النهاية كل عوامل االضمحالل و التفكك

 : مشكلة القطرية .3

 معظم إن مل يكن كل التنظيامت الجهادية والجامعات املكونة للتيار الجهادي التـي 

. دان عملهـا وأهـداف حركتهـاعملت خالل الصنف الثاين من القرن املـايض قطريـة يف ميـ

وذلك نتيجة الظروف السياسـية واالجتامعيـة والواقعيـة التـي كانـت سـائدة قبـل تـفيش 

 .العوملة يف كل مناحي النشاط البرشي ومنها الجامعات الجهادية ذاتها

وقد كانت قليلة تلـك البلـدان التـي تتـوفر عـىل مسـاحة واسـعة تسـاعدها 

كرب عدد السكان واتساع الحدود واملنافذ بحيـث وعورة جغرافية وتنوع باإلضافة ل

 تتوفر لها العوامل املختلفـة إليجـاد معطيـات حـرب عصـابات جهاديـة ميكـن أن 
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فقد فتت مخططات التجزئـة التـي قـام بهـا اإلسـتعامر . تنتقل مراحلها وصوال إىل النجاح
نات معظمهـا صـغري الغريب خالل الحمالت الصليبية الثانية العامل اإلسالمي والعريب إىل كيا

 . عاجز يفتقر إىل معطيات جغرافية أو برشية أو اقتصادية
سمت عملها يف حدود مواجهة العدو الخاص بها ضـمن ولكن التنظيامت الجهادية ر

وهكـذا وجـدت معظـم . يكس و بيكـو مطلـع القـرن العرشيـنا الـذي نصـبه  سـالسياج
حقيقة من نجاح ثـورة وال انطـالق التنظيامت الجهادية نفسها أمام معطيات ال متكن يف ال

 فـامذا يعمـل تنظـيم جهـادي عـىل مسـتوى .حرب عصـابات متكاملـة يف غالـب البلـدان
وحتـى ! ضمن املعطيات القطرية ؟، البحرين أو قطر أو تونس أو األردن أو سوريا أو ليبيا

فيـة  مل تـوفر لهـا املعطيـات القطريـة العوامـل الكا، تلك الدول الكبرية كمرص والسعودية
وكانـت النتيجـة النهائيـة نتيجـة . لنجاح مواجهات رسية منظامت هرمية يف حدود القطر

 وصفيت كل تلك املحاوالت بـال اسـتثناء عـرب .تضافر األسباب متناسبة مع هذه املعطيات
 . سنه ومن خالل عرشات التجارب40

ت بنيويـة اك إشكاالكان هن. وبعد هذه الثالثية األساسية من مشاكل البنية والهياكل
 :أخرى من أهمها

 : مشكلة القيادات غري امليدانية  .4
األمري وكبار أعوانه ملغادرة البالد ، اضطرت القيادات الرئيسية للتنظيامت،  كام ذكرنا

 واستقروا يف املالذات القريبة أو البعيـدة عـن .ًوالهجرة قرسا تحت ضغط الحمالت األمنية
. .الهـاتف..املراسـلني، املراسلني أو االتصـاالت الخارجيـةوتعاملوا معها عرب ، مواقع قضيتهم

 ونقاط اخرتاق من قبـل اإلسـتخبارات .وأوجدت هذه الطريقة مقاتل للتنظيامت! الفاكس
 .لها

وتحولـت القيـادات . ً كام أوجد هذا تلقائيا قيادات ميدانية عاملة عسكرية
الواقـع مشـاكل ال الخارجية إىل قيادات سياسية وإعالمية ورسعان ما خلـق هـذا 

ً عددا من التجارب كانت هـذه اإلشـكالية يف طليعـة ولقد كانت. .تعد وال تحىص

 ًمنوذجـا ) التجربة الجهادية يف الجزائر(ر القضايا الجهادية وكانت ما ساهم يف دما
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لقيادة السياسـية للجبهـة االسـالمية لالنقـاذ املنحلـة يف  فقد استقرت ا.عىل هذه املشكلة

، قع سيايس وعسكري وأمني داخل الجزائـرراحت تضع الخطط والربامج لواو. لندن وقطر

ورسعـان مـا تبـدلت األوضـاع وقلـت معـرفتهم . وهي ال تعرف عن واقعه إال النزر اليسري

 ووجـدت القيـادات امليدانيـة نفسـها .باملستجدات وصاروا يرسمون  الخطـط  يف الفـراغ 

رباطني غليظني ؛ البيعة والسمع والطاعـة ولكنها كانت  مقيدة ب.مضطرة للحركة والترصف

 .والحاجة املاسة ملا ترسله من أموال مع األوامر. لقيادة الخارج

 :  مشكلة التمويل.5

كانت التنظيامت الجهادية محدودة العدد نخبوية غـري جامهرييـة يف معظـم أوكـل 

فاضـطرت . د املاليةوبالتايل ال توفر لها قواعدها أو جامهريها ما يكفي من املوار.. الحاالت

ومل تستطيع تلك املوارد يف النهايـة . وولد هذا إشكاليات كبرية. إىل اللجوء ملصادر خارجية

من جهات ليست أصيلة يف تلك القضايا أن تسد االحتياجات التي تضـخمت مـع انطـالق 

 واملطـاردين واحتياجات أرس الضحايا، واألمنيةالعمل وتضخم فواتري املصاريف العسكرية 

 .إلخ...واألرسى

فقد اعتمـدت التنظـيامت الجهاديـة إمـا عـىل دعـم جامعـات وتنظـيامت سياسـية 

  ثـورة وإمـا السـتغالل، يع األنظمـة لـدائرة الحـربدخلت املواجهة مضـطرة نتيجـة توسـ

 وستحتاج لقيـادات جـاهزة السـتالم الحكـم .سيموت فيها الشباب وينكل فيها الجهاديون

 .! األنظمة التي مل تنهار يف نهاية املطافبحسب األحالم يف انهيار تلك

وإما اعتمدت التنظيامت الجهادية عىل دعم بعض الجامعات اإلسـالمية مـن أقطـار 

ًأخرى أو بعض شخصيات املحسنني املؤيدين للجهاد يف غري بالدهـم غالبـا كـام كـان حـال 

 وهـي دول معظم املحسنني للجامعات الجهادية من املصدر األسايس ملعظم تلك الحركات

 !مجلس التعاون الخليجي والسيام السعودية والكويت 
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فإما وجدت نفسها مضطرة لتقبل املساعدات من بعض الحكومـات واألنظمـة ذات 

 .األغراض الخاصة يف ذلك الدعم

 وال أريد التفصيل يف إشكاليات كثرية سببها هذا الحال ودخول الجامعات الجهاديـة 

وعدم انتظـام .  ولكن املحصلة أن برامج تجفيف املنابع.للعمل تحت شعار هلل يا محسنني

 سـار بـالتنظيامت التـي اتسـعت مصـاريفها إىل .تلك املنابع حتى قبل قيام هـذه الـربامج

      . وكان هذا أحد األسباب الرئيسية للفشل.اإلفالس عمليا

 : مشكلة الشورى وغياب املؤسساتية وتعذر قيامها مع املشكل األمني .6

الية الشورى وطريقة اتخاذ القرار من أكرب اإلشكاليات التي رافقت العمل كانت إشك

وأدت يف كثري من األحيان إىل االنشقاقات واالنقسامات يف . يف معظم التنظيامت الجهادية

التي تنقسم و تنقسم ومـا ) التنظيامت األميبية(التنظيامت وتفيش الظاهرة التي أسميتها 

 ..تلبث أن تنقسم

حيث تعني أن األمـري . ت أكرث التنظيامت الجهادية مبدأ الشورى غري امللزمةفقد اعتمد

 واتخـذ القليـل .مفوض يف اختيار ما يرى من قرارات بعد اإلطالع عىل آراء قياداتـه ومعاونيـه

منها مبدأ الشورى امللزمة حيث يلزم األمري باألخذ برأي أغلبية مجلس القيـادة أو الشـورى يف 

مسألة يطول رشحها وتبيان سلبيات وإيجابيات كل طريقة وليس هذا مكان وهذه .. مسألة ما

وقد تالقت بعض التنظيامت الجهادية هذه اإلشكاليات بجعل الشورى عـىل . التوسع والبسط

 وغري ملزمـة يف تكتيكـات تنفيـذ تلـك .نوعني ؛ ملزمة يف القرارات االسرتاتيجية العامة والهامة

 التقسـيامت والجهـد اإلداري  مـع العواصـف األمنيـة وترشد ولكن كـل هـذه. االسرتاتيجيات

وإمـا يف مختلـف املـالذات يف دول ، قيادات التنظيامت الجهادية إما يف مخابئ داخـل بالدهـا

ًمجاورة علنـا أو رسا   الجميـع لالختفـاء وكـرثة التنقـل ومل يعـد باإلمكـان مامرسـة  حيـث آىل.ً

 ام واألمـراء الفرعيـون يصـدرون مـا تـيرس مـن  وصـار األمـري العـ.أي نوع من أنواع الشـورى

 ور وتحطـمـت املؤسـسـات واإلدارات وتحوـلـت إىل بـعـض املـسـؤولني ـعـن أـمـ. األواـمـر الالزـمـة
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وتحـول العمـل ملجموعـة مـن . رضورات األمر الواقـعفرعية يترصفون بحسب مقتضيات 

 .اليوميات بشكل إجباري عىل كافة األصعدة

 :يار الجهاديألمن الداخيل يف التا مشكلة ضعف  .7

هـو .  إن مبدأ العمل يف تنظيامت رسية تأخذ شكل عصابات تعمـل بأسـلوب أمنـي

مبدأ و منوذج عمل وافد عىل املجتمعات العربية واإلسالمية التي عملت بسبب مكوناتهـا 

ة ملبـدأ هـذا األسـلوب الـذي التاريخية واالجتامعية بطرق تقوم كلها عـىل أسـس معاكسـ

مـعـات العربـيـة واإلـسـالمية تفاملج. ًاـضـطرارا نتيـجـة القـمـعادي التـيـار الجـهـ إلـيـه اـضـطر

 و يعتمـد الحشـد فيهـا ،تعتمد الرتبية فيها عىل التامس مع الجمهور. معات مفتوحةتمج

ا  بنظـام  و تتناقـل األخبـار يف مجتمعاتنـ.عىل الخطابة والجهر بالدعوة والتـأثري يف النـاس

واملواجهـات العلنيـة واملبـارزات ، ي قـديمب إشاعة األخبار موروث اجتامعـوح.  اإلشاعة

وحريـة ،  وهـدر الوقـت.واملقابالت وعرض البطـوالت كـذلك مـوروث تـاريخي وحضـاري

معاتنـا رغـم التحـوالت الصـناعية تمـا تـزال تطبـع مج، وحضارة البداوة والعفوية، الحركة

 .واملدنية

واعيـد الدقيقـة  وامل،   وطريقة عمل املافيات، فأسلوب التخفي والعصابات والرسية

والتنفيــذ الحــريف دون التوســع يف ، واملقــابالت القصــرية و األوامــر الصــارمة املــوجزة

كلها أساليب ...   بل وتصفية املفسد يف نظام عمل العصابات،وعقوبة املخطئ. اإلجتهادات

 ومل تستطع التنظيامت أن تعـد ألداء هـذه األسـاليب .معاتناتمل تلق استجابة من قبل مج

وطبعـت الصـفات االجتامعيـة العامـة و العلـل .  ًادر محدودة جدا ضمن تنظيمهـاإال كو

 .املوروثة عمل تلك التنظيامت وأدت إىل كوارث نتيجة عدم االنسجام مع هذا األسلوب

 وعدم إمكانية ترقيـة العنـارص . األمني رأس تلك اإلشكاالت انعدام الحس وكان عىل

ـا إىل رضور ـة يف معظمـه ـد العامـل ـوالقواـع ـذا األـس ـم . لوبات ـه ـت أن معـظ ـد الحـظ وـق

 يف املواجـهـات امليدانـيـة املفتوـحـة والجبـهـات يف وقـفـت ـعـىل أداءـهـم  اـلـذين الجـهـاديني

 إلـيهم مهـام رسيـة أو اضـطروا تً كانوا من أفشـل العنـارص أداء عنـدما أوكلـ.أفغانستان

 . للحركة األمنية بعد خروجهم لعامل املطاردات
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وـعـدم اـحـرتام أـمـن ، وـعـدم دـقـة الحرـكـة،  وـكـرثة الرثـثـرة،فاإلـشـاعة ورواـيـة األرسار

وسـوى ذلـك ، واإلنرتنيت مـن بعـد، من الحركة والهواتف والفاكسات، االتصاالت املختلفة

 . ًكانت أمراضا عضاالً مل ميكن حلها و دمرت كثري من الخاليا عىل مر مختلف التجارب

 :  أخطاء يف أسلوب العمل وإدارة املواجهة-) ثالثا( 

وسأعتمد يف ذكر هذه األخطاء عـىل التعـداد لالختصـار ولوضـوحها وعـدم حاجتهـا 

 : تعاىل أعلم فمن ذلكالـلـهللرشح والتفصيل و

 العجز عن إمكانية وضع اسرتاتيجيات عمل نتيجة عدم توفر معطيات ذلك ألسباب إما -1

ئية خارجية وإما داخلية وتحول العمل ملجموعـة مـن اليوميـات والقـرارات العشـوا

 . ًأحيانا

 فتح معارك جانبية مع رشائح من مدارس الصحوة اإلسالمية أوقع قطاعات مختلفة من -2

معـارك جانبيـة مـن ، الشعب ومكوناتها السياسية أو االجتامعية دون رضورة لـذلك

قبيل اإلشكاالت املذهبية والعقدية والسياسية وعدم التحكم يف وحدة اتجاه املعركة 

والصـائل الخـارجي املتحـالف  املتمثل يف الحكومات لعدو األسايس ا مايعتربونهتجاه

  .معها

 التورط يف أسلوب مواجهات طويلة املدى مع أجهزة الحكومـات األمنيـة تحـول إىل حـرب -3

. هو من مخـزون األمـة، والعدل والظامل،  واملحق واملبطل،استنزاف القاتل واملقتول فيه

 يف هـذه املعركـة الشعب من قوات األمن والجيشء ومل تعجز الحكومات عن الزج بأبنا

هـا أن تسـتهلك  فيام بقيت قوى ومصالح الصائل الخارجي سليمة ال يهم في.الالمتناهية

ار اللعـب يف مالعـب حـددها العـدو األكـرب  فصـ.تلك املعارك أبناء األمة السنني الطوال

 .يها دون جدوى واستنزف الجهاديون قواهم ف.وبطرق رسمها هو و حقق فيها أهدافه

ميكـن ،  الفشل يف أكرث األحيان يف تحديد مفاتيح للرصاع وشعارات للمواجهـة-4

 واقـترص . حشد النـاس عليهـا ضـد الحكومـات التـي يواجههـا الجهـاديون
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بة  وكانـت معركـة خسـارة نتيجـة صـعو.املوضوع عىل تفاصيل الحاكمية وشعاراتها

جـاحهم يف إسـقاط أساسـه األسـايس  ون، لهوتصدي العلامء الربانيني، محتوى الطرح

عوب إسـالمهم  حيـث اثبتـوا للشـ.وهو إثبات كفر الحاكم ووجوب الخـروج علـيهم

  ، ومفسـدون يف األرض،كـالب أهـل النـار،  مجموعة خـوارج وأنهم.ووجوب طاعتهم

ومل يتمكن الجهاديون يف الغالب من  رفع ستارات تربز مفاتيح رصاع . بغاة مجرمون

ً هناك مواضيع هامة جدا قـد متكنـوا فقد كان.  تثري تأييد العامةشعبية سهلة الفهم

مـن ،  تعبئة الشعوب بها حول الجهادينيخاللها عرب ما يسمى بزمن الثورات العربية

ـم ـل مـشـاكل الـجـوع  والظـل ـات  واـحـتالل املقدـسـات، قبـي والنـهـب ، وـهـدر الكراـم

ن الشـعارات التـي إىل آخـر ذلـك مـ. واالحـتالل السـيايس واالقتصـادي، االستعامري

أحسن الوطنيون والقوميون واليساريون وحتـى بعـض مـدارس الصـحوة السياسـية 

 طرحهالهم كن وكلها مسائل رشعية يف أساسها ومت. استغاللها وتحولوا لتيارات شعبية

 .  بأسلوب إسالمي وجهاديفيام بعد

ل محـدودة  فقـد كانـت وسـائل االتصـاً. أسلوب خطاب أكرث الجهاديني مل يكـن شـعبيا-5

ًومتخلفة يف الغالب نوعا وكام نشـورات والبيانـات فقـد اعتمـد الجهـاديون عـىل امل، ً

 ومل يكـن لكثـري مـن الجامعـات الجهاديـة ً. يف حاالت محدودة جـداوبعض األرشطة

عـن ًبـل إن كثـريا مـن شـعوب بعـض الـدول مل تكـن تعـرف .  رسالة إعالميـة أصـالً

  . وما هي أهدافهمتلون وميوتونًالجهاديني فيها شيئا وال ملاذا يقا

، امزج مع سوء التعامل مـع املـنهج السـلفيكام متيز خطاب أكرثهم وخاصة بعد الت

ومـا يثـري الرحمـة و الشـفقة ، باالستعالء والقسوة وافتقاره للرقـائق واملـؤثرات العاطفيـة

د واعتمدوا نبذ النـاس م ومفـارقتهم يف كـل يشء مـام عـزل الجهـاديني وسـاع. والتعاطف

الحـمـالت اإلعالمـيـة ـعـىل رـسـم ـصـورة كاريكاتورـيـة منـفـرة للشخـصـية الجهادـيـة أـكـدتها 

 ..          ًمامرسات الكثريين منهم عمليا
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 أخـطـاء وإـشـكاالت ومعوـقـات وأـنـواع خـلـل أـخـرى يف أـسـلوب عـمـل التـيـار -رابـعـا 

 : الجهادي

ًوهذه أيضا سأذكرها كرؤوس أقالم بإيجاز أيضا وبسبب تنوعها سأذكر ها متفرقة عىل ً

 :غري ترتيب مقصود  فمن ذلك

دون ثغرة الرتبية والفتوى و الكتابـة  لعلامء يقودون مسريته فيس افتقار التيار الجهادي-1

مام ساعد عىل ظهور ظاهرة املفتي . ً ويكونون رموزا شعبية تحشد العامة.والتوجيه

طلح يصـدق مصـوهو ! )أخ عنده علم:(الشاب مام اصطلحوا عليه باإلسم الفضفاض

 . إال وعنده علمفام من مسلم ..حتى عىل أي جاهل أو عامل

 حتـى .ً انخفاض مستوى العلم الرشعي عموما يف التيار الجهادي وعىل كافة املستويات-2

ولدت تجمعات جهادية لتعمـل يف بعـض البلـدان يف املراحـل املتـأخرة عـىل أيـدي 

هذا املجال األسايس بالنسبة لتيـار كوادر شبابية تتصف مبستويات بالغة التواضع يف 

 . إسالمي متطرفجهادي

دية والسلوكية واألخالقية يف كثري مـن املتـأخرين ممـن العبا انخفاض مستويات الرتبية -3

د برامج للرتبيـة ظهـرت ظـواهر  وبسبب انعدام وجو. من الشبابينيلحقوا بالجهاد

 .  يف بعض التجمعات الجهاديةخطرية

 يف مختلف مستويات املعرفة فضالً عـن الجهـل الـبرشي وانخفـاض  الجهل عامة تفيش-4

 حالـة ،فقد طبع كثري من الالحقني بالتجمعات الجهادية. مستويات الرتبية السلوكية

ـي ـي والعلـم ـيايس واألمـن ـالواقع الـس ـل ـب ـن الـسـطحية والجـه ـاحي ... ـم ـم مـن ومعـظ

ي ميـزت  العديـد بل إن املستويات املتواضعة أو حتى السيئة الت، مستجدات الواقع

تجاوزت لتكون حالة بعض مـن تصـدى ..  من الشبابينيمن عوام من لحق بالجهاد

 .!للقيادة واإلدارة يف بعض التجمعات الجهادية الناشئة أواخر القرن العرشين

 امليادين املفتوحة مثل أفغانسـتان اقتصار مناهج الرتبية واإلعداد يف الجبهات و-5

 .  عـىل بـرامج التـدريب العسـكري شـبه املحـضثانيـة األوىل و اليف املرحلتني
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حيث غابت برامج اإلعداد العلمـي الرشعـي والتوجيـه السـيايس والتأهيـل الفكـري 

  رـغـم ـتـوفر الـظـروف ـمـن اـملـالذ  واألـمـان .والرتبـيـة الـسـلوكية ـعـن تـلـك املـنـاهج

فع عـىل وثقافـة املـدا) الرتبيـة اإلنكشـارية(فقد اعتمد الغالبية . واإلمكانيات املادية

وسـاهمت تلـك الطريقـة ومـن أرشف عليهـا بزراعـة الجهـل و . الطريقة العثامنيـة

إال ،  قبـل عقـدين مـن الـزمني إىل التيار الجهادي الذي عرفتخريج عينات ال تنتم

مـا تـيرسمن  الـذي تـذهب تلـك العلـل مبعظـم نتـائج بالعاطفة والحامس والجهـل

 .فضائله

بعـد منتصـف ، ملراحل األخـرية مـن التيـار الجهـادي  بروز ظاهرة التنطع والتشدد يف ا-6

أدى .  وعلل الصحوة اإلسـالميةمن املطاردات، امةفقد أدت الظروف الع، التسعينات

 وحـب التشـدد ، إىل ردود أفعال طبعت الكثريين من قواعـد الجهـاديني بالعصـابية

 أبسـط ف يفوعـن االلتـزام بـالعنف والتطـر، والتعبري عن التدين بالتشـدد، والتنطع

معاتها التي انسلخت ترى أن الفجوة بني هذه النامذج ومجوكنا ن. األحكام واملسائل

 وال ميكن لهم أن يلتقوا مع .عنها  أصبحت من الهوة بحيث ال يصلحون إال ملحاربتها

 عىل يشء من القواسم البالد العربية و االسالميةمكونات السواد األعظم من شعوب 

 .املشرتكة

وظهور ظاهرة اإلدارة النخبوية النشطة . اإلمعة وانخفاض مستويات اإلبداع روح  تفيش-7

يف كل تجمع وتحـول البـاقني ألتبـاع تفصـلهم فجـوة كبـرية مـن حيـث اإلمكانيـات 

 .والتأهيل عن النخبة املحدودة بالدائرة األوىل يف بعض التجمعات الجهادية

وتـدين ،  ظاهرة النقد الذايت الهادف و قلة، تدين روح األمر باملعروف والنهي عن املنكر-8

. ًالقدرة عىل إصالح الخلل داخـل التجمعـات الجهاديـة إال يف دائـرة محـدودة جـدا

 وانحصــارها بالنخبــة يف معظــم ،وانعــدام تحقــق الشــورى يف األوســاط العامــة

 .عىل عكس ما كانت عليه يف السنة النبوية ومنهج السلف الصالح، التجمعات
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وهـذا مـن آثـار مـنهج . يف املتأخرين من الجهاديني) جاهد عىل كيفهامل( تفيش ظاهرة -9

ال .. ال جامعة.. ال مذهب.. خاصة يف أفغانستان يف شوطيها). هم رجال ونحن رجال(

وال مرجـع ، متمـرد ال ميكـن ضـبطه، ال منتمـيً،حـر مطلقـا، ال ضوابط، ال منهج،أمري

 .لديه

ذلـك  تصـدروا كرمـوز ومـوجهني ومفتـني ومـع !!  ظاهرة جهاديني مل يجاهدوا  تفيش-10

ًتباع  وأنصـار للتيـار الجهـادي  متعصـبني جـدا وظهور ذلك يف أوساط أ..! لجهادينيل

وخاصـة يف أوسـاط الصـحوة يف ، ولكن ال يجاهدون بالفعـل، ملنهجه ورموزه بالكالم

 .وأوساط أخرى، بالد الغرب

عـىل عكـس مـن لـو أرادوا  !  تفيش ظـاهرة  مـن أرادوا اإلعـداد ومل يريـدوا الخـروج-11

ال ،آالف املتـدربني بـال فائـدة.! ولكن هـؤالء  أعـدوا ومل يخرجـوا.. الخروج ألعدوا له

 وسـبب ذلـك أنهـم تـدربوا ومل .رفـع التـدريبميكن معرفة مصريهم بعد أن تلقوا أ

 .يربيهم من دربهم ومل يزرع فيهم أي عقيدة قتالية

ع املصـالح الدوليـة واإلقليميـة وعـدم قـدرة  العمل لحساب اآلخرين يف قضـايا تقـاط-12

. كام حصل يف تجربـة أفغانسـتان األوىل. القيادات املرحلية عىل صناعة مرشوع ذايت

 .وتجربة البوسنة

 األرسى باآلالف يف سجون  فقد تراكم. وهذه من كوارث التيار الجهادي: نسيان األرسى-13

 وخـرية إلسـالميني وقـادة الجهـادينيلـدعاة وكبـار االعلامء واأشباه  وفيهم . األنظمة

ومل يبـد .. ثم تراكم مئات األرسى يف سجون أمريكا والدول الغربيـة كـذلك.كوادرهم

وكأنهم نسيا !! التيار الجهادي أي حراك يف اتجاه القيام بعمليات تهدف إىل رساحهم 

 .منسيا

  حتـى آىلحسب تصـنيفاتهمردع مختلف صنوف األعداء ).الردع( فقدان القدرة عىل -14

 .! إرهابينيأمرهم ألن أصبحوا مرهوبني رغم أنهم يسمون

 

 



1056 
 

 ..وهكذا

 وأكرثها أثـرا طويت مرحلة تاريخية هامة من مراحل أهم مدارس الصحوة اإلسالمية

 زهاء انحرافاتهاالتي استغرقت تجاربها و ،  وهي مدرسة التيار الجهادي. يف واقع املسلمني

 أن أسـجل .ت يف هـذين الفصـلني السـادس والسـابع وقـد حاولـ.أربعة عقود مـن الـزمن

 وعرضت لخالصة حصادها املرير وإنجازاتهـا .اودروس تجاربه، خالصة مسارها وخصائصها

 وكذلك عرضت لألسباب الداخلية والخارجية التي أدت لفشل تلك املحـاوالت يف .الخطرية

  .ول ألهدافها يف النهايةالوص

 تعـرض لجـذور مـا  التياألول من هذه املوسوعةا الفصل ينتهي الجزء وباختتام هذ

، وخالصة تاريخ ما مر بهذه األمة من تجـارب الرصاع مـع الـروم، اثدمن أحاألمة عيشه ت

 .بالء هذه األمة ومحنتها األزلية

 تجـب .وخالصة مسار صحوتها اإلسالمية و الجهادية وما حفلت به من تجارب وعرب

ونلـج عـامل مـا بعـد ، ح القرن الحـادي والعرشيـنمعرفتها واستلهام دروسها ونحن نستفت

 ..عامل الحمالت الصليبية الصهيونية الكربى عىل عاملنا اإلسالمي الكبري.. سبتمرب

حيث تداعت علينا األمـم تـداعي األكلـة ..هذا القرن الذي يريدونه أمريكيا صهيونيا

 ..متاما كام أخربنا الصادق املصدوق، إىل قصعتها

 لهذا الصائل  عـىل الـدين طالق حملة االستيقاظلينا أن نفتتحه بإهذا القرن الذي ع

 . وكل مقومات وجودنا كأمة مسلمة..واملقدسات واألنفس واألعراض واألموال

بغـري معرفـة جـذور هـذا الرصاع ،  التي ال تنطلق عىل هدى وبصـريةاالستفاقةهذه 

 ..وتاريخه وتجاربه  وهي ما كتبت الفصول املاضية لسد بعض ثغرته

 التـي يجـب أن تنطلـق عـىل أسـس مـن الهـدى والبصـرية هذه االسـتيفاقة

 وتنطلـق وفـق مـا .التي تبني عىل مـا مىض مـن عـرب ودروس، واألسس املتكاملة

 الدين والعقيدة الصـفية  يف ضوء ثوابت هذا .يناسب املرحلة من منهج وأساليب
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. ا مـن نـوازل وظـروف منضبط يناسب ما استجد بنـ وأسس منهج نبوي.ة لهذه األمالنقية

 .دي إىل سواء السبيلا املوفق وهو الهالـلـهو
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 1023.......................)2000-1960 (ار الجهادي يف تحقيق أهدافه خاللأسباب فشل التي

 1024.............................ًلحصاد اإليجايب وإنجازات التيار الجهادي يف أربعني عاما مضت
 1027........................ًت والحصاد السلبي للتيار الجهادي عرب أربعني عامااألخطاء والثغرا

 1030...................................................................................أخطاء املنهج والتفكري-أوال
 1042.......................:ظيمية يف التيار الجهاديأخطاء وخلل يف البنية والهياكل التن) ثانيا(
 1051....................................................:أخطاء يف أسلوب العمل وإدارة املواجهة) ثالثا(
يف أسـلوب عمـل التيـار الجهـادي أخطاء وإشكاالت ومعوقات وأنواع خلل أخـرى )رابعا(
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 1059.................................................................................................فهرس املحتويات

 
 
 
 

 
 تم بحمد الـلـه

 
 




