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  !مقدمة البد منها
إن الحمد هللا، نحمده ونستعين به ونـستهديه        إن الحمد هللا، نحمده ونستعين به ونـستهديه        إن الحمد هللا، نحمده ونستعين به ونـستهديه        إن الحمد هللا، نحمده ونستعين به ونـستهديه        

من سيئات من سيئات من سيئات من سيئات وووو    ،،،،ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسناونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسناونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسناونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا

 إنه من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل اهللا فال  إنه من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل اهللا فال  إنه من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل اهللا فال  إنه من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل اهللا فال ....أعمالناأعمالناأعمالناأعمالنا

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،     ....هادي لههادي لههادي لههادي له

وأن محمدوأن محمدوأن محمدهههها عبده ورسولا عبده ورسولا عبده ورسولا عبده ورسولوأن محمد........        

  ..أما بعد

        ت هلـم يف    فإن اهللا عز وجل من رمحته خبلقه أنه ثب
 ا تستقيم حيـاة النـاس  ؛ا ال تتغري وال تتبدل    األرض سنن ، 

ولو كان لكل   .. وعليها يعتمد اخللق يف حركام وسكنام     
 نةزمان س،    الضطربت حيـاة النـاس     ؛نةأو لكل مكان س ، 

 -اهللا بفـضل -لكـن    ..ولضاعت كل اخلربات الـسابقة    
 ما حدث معك باألمس يتكـرر       ؛اخلربات السابقة ال تضيع   

 وهكذا إىل يـوم  ،ا وما حيدث معك اليوم سيتكرر غد     ،اليوم
  .القيامة

 فاألحـداث   ؛ومن هنا جاءت أمهية دراسة التاريخ     
 فلـيس   ؛ وبصورة تكاد تكون متطابقة    ،اكرر دائم تالسابقة ت 

عرفنـا أن    و فإذا درسنا التاريخ  .. هناك جديد على األرض   
وكانت فيـه نفـس الظـروف       , حدثًا ما قد مر قبل ذلك     

 فإننا نستطيع أن    ات اليت تواكب حدثًا نعيشه اآلن؛     واملالبس
  .النتائج نستنتج

حيا ينبض؛   جتعل التاريخ    دراسة التاريخ ذه الطريقة   
ال رد التسلية أو الدراسة األكادمييـة       , فأنت تقرأ لتتفاعل  

 هـو   ؛خ ذه الصورة هلا هدف واضح     دراسة التاري .. البحتة
 يف كتابه عندما    Υ ما ذكره اهللا     ذاوه.. "العربة"البحث عن   

 - ))))لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّـأُولي اَأللْبـابِ        (((( :قال
  .111آية , سورة يوسف

ا يف  همة جد  أيدينا اآلن حدث من األحداث امل      بنيو
وهـو   ؛ بصفة عامـة  بل ويف تاريخ األرض ،تاريخ املسلمني 

حدث ظهور قوة جديدة رهيبة على سطح األرض يف القرن          
وقد أدى ظهور هذه القوة إىل تغـيريات        .. السابع اهلجري 

 . ويف أرض اإلسالم بصفة خاصة     ,هائلة يف الدنيا بصفة عامة    
  ..!!"دولة التـتار"تلك القوة هي 

وليس الغرض من هذه الصفحات هو الـدخول يف         
 فهذا يطول شرحه،    ؛ عن كل موقف    والبحث ،كل تفصيل 

 نبحث فيها عن    ؛ولكن فقط سنمر على األحداث يف عجالة      
.. وعن أوجه الشبه بينها وبني زماننا املعاصر      .. مواطن العربة 

ومـن أراد   .. نحلل بسرعة أسباب اهلزمية وأسباب النصر     سو
 فليعد إىل املراجع الكثرية العظيمة اليت تذخر ـا          أن يستزيد 
  ..سالميةاملكتبة اإل

  ظهور التتار
 .ار يف أوائل القرن السابع اهلجري     ظهرت قوة التـت  

 البد مـن    ؛وحىت نفهم الظروف اليت نشأت فيها هذه القوة       
النـاظر إىل    ..إلقاء نظرة على واقع األرض يف ذلك الزمان       

 املوجودة يف ذلـك     وىاألرض يف هذا الوقت جيد أن الق      
  :الزمان كانت عبارة عن قوتني رئيستني

املـساحات   : قـوة أمـة اإلسـالم     يالقوة األوىل ه  
اإلسالمية يف هذا الوقت كانت تقترب من نصف مساحات         

كانت حدود البالد اإلسالمية تبدأ من      .. األراضي املعمورة 
غـرب  إىل  لتـصل   إفريقيـا    و آسياغرب الصني ومتتد عرب     

. .للغايةمساحة شاسعة   وهي  ..  حيث بالد األندلس   ؛أوروبا
ا ديد فإن وضع العامل اإلسالمي كان مؤسفً      كن لألسف الش  ل

ومـع األعـداد     ، فمع املساحات الواسعة من األرض     ؛اجد 
 ومع اإلمكانيات العظيمة من املال واملـواد   ،اهلائلة من البشر  

 أنه كانت هناك فرقة شديدة يف العامل         إال ،السالح والعلوم و
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 اإلسالمي، وتدهور كبري يف احلالة السياسية ملعظم األقطـار        
 والغريب أن هذا الوضع املؤسـف كـان بعـد         .اإلسالمية

 حيـث  ؛ أواخر القرن السادس اهلجـري     منسنوات قليلة   
     ـ   ،  دةكانت أمة اإلسالم قوية منتصرة متوح نة ولكن هذه س

ـ  -)وتلْك األيام نداوِلُها بين النـاسِ     (. .ماضية ورة آل   س
مي يف  ولنلق نظرة على العامل اإلسـال      .140آية  , عمران

  ..أوائل القرن السابع اهلجري
 حـىت   ا كانت قد ضـعفت جـد      :ـ اخلالفة العباسية  1

أصبحت ال تسيطر حقيقة إال على العراق، وتتخذ مـن          
وحول العراق  ..  هجرية 132بغداد عاصمة هلا منذ سنة      

ـ       ا عـن   عشرات من اإلمارات املستقلة استقالالً حقيقي
فـة منافـسة     نفسها كخال  ناخلالفة، وإن كانت ال تعل    

ن اخلالفة العباسية   إفتستطيع أن تقول    ..  العباسية ةللخالف
  . وليست خالفة حقيقية"صورة خالفة"كانت 

   كم املسلمني يف العراق خلفاء     وكان يتعاقب على ح
 ،"اخلليفـة " ؛محلوا االسم العظيم اجلليـل    .. من بين العباس  

  ذا االسـم، وال حـىت رغبـوا يف    ولكنهم ما اتصفوا أبد ا
 إال مجع املال، وتوطيـد      لم يكن هلم من همّ    ف ؛التصاف به ا

مل و ،أركان السلطان يف هذه الرقعة احملـدودة مـن األرض         
 ، ومل  إىل وظيفتـهم كحكـام     أبـدا نظرة صحيحة    ينظروا

دولتـه،  ل وفر األمـان  ولية احلاكم أن ي   ئيدركوا أن من مس   
 ،ويقوي من جيشها، ويرفع مستوى املعيشة ألفـراد شـعبه     

 املظلـومني،   ري يف املظامل، ويرد احلقوق ألهلها، وجي      وحيكم
 ويقيم حق اهللا    ،القلوبوويعاقب الظاملني، ويوحد الصفوف     

Υ    وينهى عن املنكر، ويدافع     ، على العباد، ويأمر باملعروف 
ذه املهام اجلليلـة    مل يدركوا ه   ..ا يتعلق باإلسالم  معن كل   

 أطول فترة  هو االستمرار مههمكل  كان   إمنا   ؛للحاكم املسلم 
، ومتكـني   بنائهم وتوريث احلكم أل   ،ممكنة يف كرسي احلكم   

كذلك كانوا حيرصون على     من رقاب الناس، و    مأفراد عائلته 
إقامة حيرصون على   و،  مجع األموال الكثرية، والتحف النادرة    

احلفالت الساهرة، ومساع األغـاين واملوسـيقى واللـهو         
  .والطرب

ن تكون لفـرد    ال تصلح أ  احلكام كانت حياة    حياة  
فضالً عـن أن تكـون حلـاكم أمـة           ،املسلمنيمن عوام   
 وتضاءلت طموحـات    ،لقد ضاعت هيبة اخلالفة    ..اإلسالم
العباسية يف أوائل القرن    " اخلالفة"كانت هذه هي     ..!اخلليفة

  .السابع اهلجري

هذه األقاليم يف    كانت   : مصر والشام واحلجاز واليمن    -2
 أيدي األيـوبيني أحفـاد      أوائل القرن السابع اهلجري يف    

نوا علـى   مل يكو  صالح الدين األيويب، ولكنهم لألسف    
 ،ا بل تنازعوا احلكـم سـوي      ؛شاكلة هذا الرجل العظيم   

ـ      دة إىل ممالـك صـغرية   وقسموا الدولة األيوبيـة املوح
 واسـتقلت الـيمن     ، فاستقلت الشام عن مصر    ؛متناحرة
بل وقـسمت الـشام إىل إمـارات متعـددة          .. كذلك
 وكذلك  ، فانفصلت محص عن حلب ودمشق     ؛!!بةمتحار

 وما لبثت األراضي اليت حررها صالح       .انفصلت فلسطني 
الدين من أيدي الصليبيني أن تقع من جديد يف أيـديهم           

  .. وال حول ال قوة إال باهللا،بعد هذه الفرقة

دولـة  " كانت حتـت إمـرة    : بالد املغرب واألندلس   -3
ة قويـة متراميـة     دولفيما سبق   وقد كانت   .. "املوحدين

 ومـن   ،اا إىل املغرب غرب   ا شرقً ـاألطراف حتكم من ليبي   
 ففـي   ؛ومع ذلك . افريقيا جنوب إاألندلس مشاالً إىل وسط     

أوائل القرن السابع اهلجري كانت هذه الدولة قد بدأت          
 وبالذات بعد موقعة العقاب الشهرية سـنة        ،يف االحتضار 

الدولة هذه  لى  اليت كانت مبثابة القاضية ع    و ، هجرية 609
  .الضخمة

 كانت الدولة اخلوارزميـة دولـة متراميـة         : خوارزم -4
األطراف، وكانت تضم معظم البالد اإلسالمية يف قـارة         

 إىل أجـزاء   شـرقًا متتد حدودها من غرب الصني   .. سياآ
 وكانت على خالف كـبري مـع         غربا، كبرية من إيران  
  وكانت بينـهما مكائـد ومـؤامرات       ،اخلالفة العباسية 

 وحدثت يف فترا حروب كثرية مع الـسالجقة         متعددة،
  .والغوريني والعباسيني وغريهم من املسلمني
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,  كانت حتت سلطان الغوريني يف ذلك الوقـت        : اهلند -5
  .وكانت احلروب بينها وبني دولة خوارزم متكررة

 وكانت أجزاء منها حتـت      ؛هي إيران احلالية  و : فارس -6
ألجـزاء الغربيـة منـها      وكانت ا , سلطان اخلوارزميني 

طائفـة  واملالصقة للخالفة العباسـية حتـت سـيطرة         
هلا خمالفات  و ، طوائف الشيعة  من أخبث  وهي   ؛اإلمساعيلية

 جعلت كثريا من العلماء خيرجوم مـن        كثرية يف العقيدة  
 وكانوا أهل حرب، وكانوا على خـالف        ,اإلسالم متاما 

  . اخلالفة العباسيةعدائم م

  ...وبعد
 ..رة على األمة اإلسالمية يف ذلك الوقـت       فهذه نظ 
انتشرت فيها الفنت واملؤامرات، وتعـددت      ونالحظ أنه قد    

فيها احلروب بني املسلمني وإخوام يف الدين، وكثرت فيها         
وهانت .. املعاصي والذنوب، وعم الترف والركون إىل الدنيا     

, ظلم هذا  حىت كثر مساع أن هذا       ؛الكبائر على قلوب الناس   
يقال هذا الكالم   . قتل هذا، وأن هذا سفك دم هذا      ذا  وأن ه 

، ! وكأن األرواح اليت تزهق ليست بأرواح بـشر        ،بدم بارد 
 لم على وجه اليقني أن من كان هذا حاله فالبد مـن            وقد ع

  ..!!استبداله

وأصبح العامل اإلسالمي ينتظر كارثة تقضي على كل   
ـ     لكي   ؛الضعفاء يف كل هذه األقطار     ل يأيت بعد ذلـك جي

من املسلمني يغري الوضع، ويعيد لإلسـالم هيبتـه،         جديد  
  ..وللخالفة قوا وجمدها

القوة الثانية يف األرض يف أوائل القرن السابع اهلجري         
 يف غـرب    هلماملركز الرئيسي   وكان   :كانت قوة الصليبيني  

وقـد انـشغلوا    .. هلم هناك أكثر من معقل    حيث   ؛أوروبا
ن نصارى إجنلترا وفرنسا     فكا ؛تمرة مع املسلمني  ب مس وحبر

وأملانيا وإيطاليا يقومون باحلمالت الصليبية املتتالية على بالد        
 فرنسا  ا وأيض ، والربتغال اسبانيإالشام ومصر، وكان نصارى     

  .يف حروب مستمرة مع املسلمني يف األندلس

وشاء اهللا سبحانه تعاىل أن تكـون ايـة القـرن           
   و ,منيا على املسل  السادس اهلجري سعيدة جد  ا تعيسة جـد

 يف ايـة القـرن   )عز وجـل ( فقد أذن اهللا  ؛على الصليبيني 
نتصارين جليلني ألمـة اإلسـالم علـى     االسادس اهلجري ب  

 "صالح الدين األيـويب   " فقد انتصر البطل العظيم      ؛الصليبيني
 وذلك يف عام    ؛"حطني" على الصليبيني يف موقعة      )رمحه اهللا (

انتـصر البطـل   فقط ات  سنوية وبعدها بثمان  . هجرية 583
 زعيم دولـة  )رمحه اهللا ( "املنصور املوحدي "اإلسالمي اجلليل   

 اخلالـدة   "األرك"املوحدين على نصارى األندلس يف موقعة       
 وبالرغم مـن هـذين االنتـصارين    ..هجرية 591يف سنة   

 أن املسلمني يف أوائل القرن الـسابع اهلجـري   العظيمني إال 
ل األيوبيني  ن تفكك مش  بعد أ وذلك   ؛كانوا يف ضعف شديد   

 وكذلك انفرط عقد املوحـدين      ،بوفاة صالح الدين األيويب   
ن الصليبيني كانوا كذلك    أ  غري بعد وفاة املنصور املوحدي،   

  ..مل ميكنهم من السيطرة على البالد املسلمةشديد يف ضعف 

كان هذا هو وضع العامل يف أوائل القرن الـسابع          
  ..اهلجري

ألرض يف ذلك الوقـت     هو حال ا  هذا  وبينما كان   
ظهرت قوة جديدة ناشئة قلبت املـوازيني، وغـريت مـن         

أو .. خريطة العامل، وفرضت نفسها كقوة ثالثـة يف األرض        
ا كانـت القـوة األوىل يف األرض يف         إتستطيع أن تقول    

هذه القوة هـي      ..النصف األول من القرن السابع اهلجري     
  ..!!قوة دولة التـتار أو املغول

  ـتار؟من هم الت

ـ   603ظهرت دولة التـتار يف عام       ا هجرية تقريب، 
 يف مشال الصني، وكـان      "منغوليا"وكان ظهورها األول يف     

 كلمـة   "خان جنكيز"و .."خان جنكيز" زعمائها هو    لأو
تعين قاهر العامل أو ملك ملوك العـامل أو القـوي حـسب     

 ،"تيموجني" وامسه األصلي    ،الترمجات املختلفة للغة املنغولية   
ا ا عـسكري  كان قائـد  لكنه  و  ،ا للدماء كًكان رجالً سفا  و

..  وكانت له القدرة على جتميع الناس حولـه        ،شديد البأس 
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وبدأ يف التوسع يف املناطق احمليطة به، وسرعان ما اتـسعت           
 إىل حـدود    امملكته حىت بلغت حدودها من كوريا شـرقً       

   االً ، ومن سهول سيربيا مش    االدولة اخلوارزمية اإلسالمية غرب
اإىل حبر الصني جنوب.  

وكان للتتار ديانة عجيبة هي خلـيط مـن أديـان           
 بعض الشرائع من اإلسـالم      "جنكيز خان " فقد مجع    ؛خمتلفة

املسيحية والبوذية، وأضاف من عنـده شـرائع أخـرى،          و
  ـ ،ا جعله كالدسـتور للتتـار  وأخرج يف النهاية كتاب اه  ومس

  .."الياسق"أو" ةالياس"

 خاصة جـدا  ر تتميز بأشياء حروب التـتا وكانت  
  :مثل

  ..ـ سرعة انتشار رهيبة1

  ..قيادة عسكرية بارعة وـ نظام حمكم وترتيب عظيم2

  ..ـ أعداد هائلة من البشر3

  ..ـ حتمل ظروف قاسية4

حـروب ختريـب   فكانت حـروم   ؛!!ـ أم بال قلب  5
 أن ترى يف تارخيهم أـم       امن السهل جد  وكان  .. بشعة

 وقتلـوا   ،دينـة وكذا فدمروا كـل امل    أدينة كذا   مدخلوا  
 ا مجيعوال ،امـرأة وبني رجل يف ذلك    ال يفرقون    ؛اسكا 

وكمـا  .. !!مدين وحمـارب  بني   وال   ،بني رضيع وشاب  
 قصدهم  وكان" :يقول املوفق عبد اللطيف يف خرب التـتار      

  .."إفناء النوع، وإبادة العامل، ال قصد امللك واملال

القطـب  "يف تطبيق مبـدأ     الرغبة  و ، رفض قبول اآلخر   -6
ليس هناك طرح للتعامل مـع دول أخـرى     ف ؛!" الواحد
ا بأم مـا     والغريب أم كانوا يتظاهرون دائم      ..حميطة

 ايخلـصو ول ،ينشروا العـدل  ل و ،جاءوا إال ليقيموا الدين   
  ..!!البالد من الظاملني

ال أيسر عندهم من نقض العهـود       ف ؛ـ أم ال عهد هلم    7
 كانت  ؛ وال ذمة   ال يرقبون يف مؤمن إالً     ،وإخالف املواثيق 

هذه صفة أصيلة الزمة هلم مل يتخلوا عنها يف أي مرحلـة           
  .من مراحل دولتهم منذ قيامها وإىل أن سقطت

هذه هي السمات اليت اتصف ا جيش التــتار،         
   ا يف كل جيش مل يضع يف حسبانه        وهي صفات تتكرر كثري

الذي ميلـك القـوة      ف ؛قوانني السماء وشريعة اهللا عز وجل     
كانـت  ؛  ف  ويفتقر إىل الدين البد أن تكون هذه صـورته        

 كذلك  ، من هذا  اقريب -على سبيل املثال  -حروب املرتدين   
 وكذلك كانت حروب الصليبيني     ،حروب الفرس والرومان  

 مث سار على طريقتهم بعد ذلك       ،يف الشام ومصر واألندلس   
إلجنليـز  سـبان والربتغـال وا    رين اإل أتباعهم من املـستعم   
  ..!!مث األمريكان.. واليهودوالروس والفرنسيني والطليان 

القـوى   أن حيدث الصراع بـني       Υومن سنة اهللا    
مهمـا  – كـذلك أن الباطـل       Υومن سنة اهللا    .. املختلفة

 البد أن جيتمع حلرب احلق؛ لـذلك فإننـا          -تعددت صوره 
على اختالف  -جيب أن نتوقع تعاونا بني التـتار والصليبيني        

وهذا ما  ..  حلرب املسلمني  -وجهام وسياستهم ونظريام  ت
ا رفيع املستوى   فقد أرسل الصليبيون وفد   !.. حدث بالضبط 

مسافة تزيد على اثين عـشر ألـف        (من أوروبا إىل التـتار     
غزو بالد املسلمني وإسـقاط     لم  حيفزو!!) كيلو ذهابا فقط  
سـالمي يف   العامل اإل درة  " بغداد"واقتحام  , اخلالفة العباسية 

ا من شأن اخلالفة اإلسالمية،     موا هلم جد  وعظَّ.. ذلك الوقت 
ا هلم يف بالد    سيكونون عون ) أي الصليبيني  (وذكروا هلم أم  

 وسال لعـاب    ،وقد حدث ما توقعه الصليبيون     ..املسلمني
وقرروا فعالً غـزو هـذه      , التـتار ألمالك اخلالفة العباسية   

 مع عدم   ،هذا. املليئة باخلريات و البالد الواسعة الغنية بثرواا   
 بل ستدور بينهم    ،توافق التـتار مع الصليبيني يف أمور كثرية      

 ؛، ولكنهم إذا واجهوا أمة اإلسـالم     كثريةبعد ذلك حروب    
م يوحاملسلمنيودون صفوفهم حلرب اإلسالم فإ..  

تعاون قبل ذلـك   وهذا متكرر جدا يف التاريخ؛ فقد       
 مع االختالف الكبري    ρ الرسول اليهود مع املشركني حلرب   

ن الفرس مـع    وتعاو،  يف عقائد اليهود عن عقائد املشركني     
الروم يف حرب املسلمني مع شدة الكراهية بـني الـدولتني           
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 ومع الثارات القدميـة واحلـروب       ،الكبريتني فارس والروم  
تعاون اإلجنليز مع اليهود إلسقاط اخلالفة      كذلك  و،  الطويلة

 فلسطني وزرع إسرائيل يف داخل هـذه        العثمانية، واحتالل 
، األرض املباركة مع شدة العداء بني اليهـود والنـصارى         

لقضاء على ما يسمونه    ليتعاون الروس مع األمريكان اآلن      و
 فتسهل روسـيا ألمريكـا حروـا يف       ؛اإلرهاب اإلسالمي 

علـى أن تـسهل أمريكـا       .. أفغانستان والعراق وفلسطني  
 والـضحية يف احلـالتني مـن        ..لروسيا حرا يف الشيشان   

  ..املسلمني

إذن احتاد أهل الباطل يف حرم ضد املسلمني أمـر          
وال يستقيم أن يتعامـل املـسلمون       .. متكرر، وسنة ماضية  

، بل البـد أن يعـرف      "عدو عدوي صديقي  ": باملبدأ القائل 
املسلمون أعداءهم، والبد أن يعرفوا أيضا أن عدو عـدوهم          

  .قد يكون أيضا عدوهم

واملهم يف كل ذلك أن التتار بدأوا يفكرون جديا يف          
غزو بالد املسلمني، وبدأوا خيططـون إلسـقاط اخلالفـة          

  .. عاصمة اخلالفة اإلسالمية" بغداد"العباسية، ودخول 

 يف أن أفضل طريقـة إلسـقاط        "خان جنكيز"فكر  
ركـز أوالً يف منطقـة      ماخلالفة العباسية يف العراق هـو الت      

متاما كما متركـز األمريكيـون يف       (كستانأفغانستان وأوزب 
 ألن املسافة ضـخمة بـني       ؛)نفس املنطقة قبل غزو العراق    

 الصني والعراق، والبد من وجود قواعد إمداد ثابتة للجيوش        
التترية يف منطقة متوسطة بني العراق والصني، كما أن هذه          
املنطقة غنية بثرواا الزراعية واالقتصادية، وكانـت مـن         

هذا باإلضـافة   .. كثريةإلسالم املشهورة وكنوزها    حواضر ا 
إىل أنه ال يستطيع تكتيكيا أن حيارب العـراق ويف ظهـره            

.. شعوب مسلمة قد حتاربه أو تقطع عليه خطوط اإلمـداد         
يفكـر يف خـوض   " جنكيز خان"كل هذه العوامل جعلت    

هذه املنطقة الشرقية من الدولة اإلسالمية،      حروب متتالية مع    
وكانت تضم بني طياا    .. "بالدولة اخلوارزمية "ف  واليت تعر 

عدة أقاليم إسالمية هامة مثـل أفغانـستان وأوزباكـستان       

والتركمنستان وكازاخستان وطاجكستان وباكستان وأجزاء    
  ..من إيران

 يف شبه اتفاق مع ملك خوارزم      "خان جنكيز"وكان  
ومـع ذلـك    ,  على حسن اجلوار   "حممد بن خوارزم شاه   "

الذين يهتمون بعقودهم، أو    أولئك   مل يكن من     فجنكيز خان 
عـة لكـال    حىت تكون احلرب مقنِ    لكن   ؛حيترمون اتفاقيام 

 ويدعو إىل   , البد من وجود سبب يدعو إىل احلرب       ؛الطرفني
..  ولو كان سببا ومهيـا    دعاء أن االتفاقيات مل تعد سارية،       ا

.. !!خان  إىل جنكيز  اسببوسبحان اهللا لقد ساقت الظروف      
  ورغبتـه  ا عن إعـداده   السبب الذي جاءه قد يكون مبكر     و

  ..ولكن ال مانع من استغالله

وعة من جتـار املغـول إىل مدينـة         م جم تلقد ذهب 
م وملا رآهم حاك  .. لكة خوارزم شاه   اإلسالمية يف مم   "وترارأ"

أما ملاذا قتلـهم فقـد       ..! م وقتلهم  املدينة املسلم، أمسك  
ن إ فمنهم من يقول    ؛احلادثةاختلف املؤرخون يف تفسري هذه      
ومنهم من يقول   من التـتار،   هؤالء ما كانوا إال جواسيس      

ا على عمليات للسلب والنهب قـام ـا         ن هذا كان رد   إ
ومنهم  ..خوارزميةوهي بالد   ؛  التـتار يف بالد ما وراء النهر     

ا بقصد استثارة التــتار     ن هذا كان فعالً متعمد    إمن يقول   
 من ا بعض"خان جنكيز"ل إمنا أرسل   للحرب، ومنهم من يقو   

 حـىت   ؛ جتار التـتار هناك   وارجاله إىل أرض املسلمني ليقتل    
  ن إومنهم من قال     .. يف غزو البالد املسلمة    ايكون ذلك سبب

  .. طمع يف أموال التجار فقتلـهم ألجلـها        "أوترار"حاكم  
املهم يف النهاية أن التجار     وكل هذه احتماالت واردة، لكن      

 ؛"خـان  جنكيـز " ووصل النبأ إىل     ،سيس قد قتلوا  أو اجلوا 
 يطلب منه تسليم القتلة     "حممد بن خوارزم شاه   "فأرسل إىل   

كطلب أمريكا مـن أفغانـستان      (إليه حىت حياكمهم بنفسه     
 اعترب  "حممد بن خوارزم شاه   "ولكن  ،  )تسليم أسامة بن الدن   

 ـ  فهو ال يسلَّ   ؛ على سيادة البالد املسلمة    اذلك تعدي ا م جمرم
إ إمنا قال    ،ا ليحاكم يف بلدة أخرى بشريعة أخرى      مسلمم 

 فإن ثبت بعد التحقيق أم خمطئـون        ؛ يف بالده  ونسيحاكم
  عاقبهم يف بالده بالقانون السائد فيها وهو الشريعة 
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هذا الكالم وإن كان منطقيا ومقبوالً يف كل       و  ..اإلسالمية

أو  ،خان كيزنجل اقنعيكن م بالطبع مل   بقاع األرض؛ إال أنه     
فلـيس  يف االقتناع؛   " يرغب"مل يكن    "خان جنكيز"قل إن   

 جنكيـز " إمنا خطـط     ؛الدليلوجة والربهان   اال جمال احلُ  
 ، ولن يعطلها شيء   ،لغزو بالد املسلمني خطط مسبقة     "خان

وقد أو شبه مناسبة،    وإمنا كان يبحث فقط عن علة مناسبة،        
بـدأ  لـذلك  و؛  اوجد يف هذا األمر العلة اليت كان يريـده        
   ..!!اإلعصار التتري الرهيب على بالد املسلمني

  :االجتياح التري لبالد املسلمني
 جبيشه الكبري لغزو خـوارزم،      "جنكيز خان "وجاء  

التقـى  و.. ا جبيشه أيـض   "حممد بن خوارزم شاه   "له   وخرج
 وذلك  ؛الفريقان يف موقعة شنيعة استمرت أربعة أيام متصلة       

، ويقـع  "سرداريا"عرف اآلن بنهر وهو ي(شرق ر سيحون    
تل من الفـريقني خلـق       وقُ ،)خستان املسلمة ايف دولة كاز  

استشهد من املسلمني يف هذه املوقعة عـشرون        لقد  .. كثري
مث حتاجز الفريقـان،  ،  ومات من التـتار أضعاف ذلك   ،األفً

  أن ألنـه وجـد    ؛ جبيشه "حممد بن خوارزم شاه   "وانسحب  
ن مدنه الكربى يف مملكته      ليحصّ  وذهب ،أعداد التـتار هائلة  

..  هجريـة  616 وكان هذا اللقاء الدامي يف عام        .الواسعة
 اجليوش من أطراف ميع يف جت  "حممد بن خوارزم شاه   "انشغل  

 للخالفة  يا بل معاد  ،دولته، ولكن ال ننسى أنه كان منفصالً      
   فلم  ؛ لغريها من املمالك اإلسالمية    االعباسية يف العراق، وأيض 

ال مـع   وى وفاق مع األتراك وال مـع الـسالجقة          يكن عل 
 وهكذا كانت مملكة خوارزم مملكة منعزلة     . الغوريني يف اهلند  

 ووقفت وحيدة يف مواجهة الغزو      ،عن بقية العامل اإلسالمي   
وإن كانت قد ثبتت يف أول      -  وهذه اململكة     .التتري املهول 

 تصمد مبفردها أمام الـضربات     ن فإا وال شك ل    -اللقاءات
 أنه مع قوة التــتار وبأسـهم        ،ويف رأيي ..املتواليةالتترية  

وأعدادهم إال أن سبب املأساة اإلسالمية بعد ذلك لن يكون          
 وإمنا سيكون بسبب الفرقـة والتـشتت        ؛بسبب هذه القوة  

 :وصدق اهللا العظيم إذ يقول    .. والتشرذم بني ممالك املسلمني   
)   بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ تو      عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِحي 

ابِرِينالفشل جعلـه اهللا     ف .46آية  ,  سورة األنفال  - )الص
 واملـسلمون كـانوا يف نـزاع        ، للتنازع ا قرين )عز وجل (

 بعض فترات اهلدنة يف احلـروب مـع         بل إنه يف  .. مستمر
 كان املسلمون يغريون على بعضهم      - كما سنرى  – التـتار
ن بعـضهم الـبعض، ويقتلـون بعـضهم        وسر ويأ ،البعض
 فـال   ؛ كانت هذه صفتهم   نا أن م  لم يقين وقد ع .. !!البعض

ياكتب هلم النصر أبد.  
   بعد ذلك ؟"خان جنكيز"ماذا فعل 

جيشه من جديد، وأسـرع    "خان جنكيز"لقد جهز   
تقدمه يف  خستان الكبري، ووصل    اإىل اختراق كل إقليم كاز    

 ؛)يف دولـة أوزبكـستان اآلن     (سلمة   امل "خبارى"إىل مدينة   
 وحاصـر  . رمحـه اهللا "البخـاري "وهي بلدة اإلمام اجلليل  

طلب مث  هجرية،   616 البلدة املسلمة يف سنة    "خان جنكيز"
الفريـق  وافـق  من أهلها التسليم على أن يعطيهم األمان، و      

 وقرروا فتح أبواب املدينة واالعتماد      من أهل خبارى،  األعظم  
لكن الذي يعتمد على وعود عـدوه       ؛    !على أمان التـتار  

وفتحت املدينة  . ، وبالذات إن كان ال ميلك قوة الردع       واهم
 إىل املدينـة  "خـان  جنكيز" ودخل   ،تارـلتلاملسلمة أبواا   

 مث  ، عن كنوزها وأمواهلا وذهبها وفضتها     هاسأل أهل فالكبرية  
 ؛ املدينة املـسلمة جلنـده     حلَّأ مث   ،اصطفى كل ذلك لنفسه   

 -رمحه اهللا -ترك ابن كثري    أو.. !ما ال يتخيله عقل   ففعلوا ا   
 :يصور هذا املوقف كما جاء يف البداية والنهايـة، فيقـول    

ا ال يعلمهم إال اهللا عز وجل، وأسـروا         فقتلوا من أهلها خلقً   "
الذرية والنساء، وفعلوا مع النـساء الفـواحش يف حـضرة           

،  فمن املسلمني من قاتل دون حرميه حـىت قتـل           ..!!أهليهن
ب بأنواع العذاب، مث أشعلت التـتار النار     ذَّسر فع أُومنهم من   

 فاحترقت املدينة حـىت     ؛مدارسها ومساجدها و خبارييف دور   



 راغب السرجاني                                                                                               بغداد بين سقوطينراغب السرجاني                                                                                               بغداد بين سقوطينراغب السرجاني                                                                                               بغداد بين سقوطينراغب السرجاني                                                                                               بغداد بين سقوطين. . . . دددد

107               مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

وال   ..انتهى كالم ابن كثري   . "!!صارت خاوية على عروشها   
  ..!حول ال قوة إال باهللا

 وهلك كل من فيها؛ حىت      ..!!هلكت املدينة املسلمة  
لقـد  ! رفضون التسليم وينادون باجلهاد   أولئك الذين كانوا ي   

هلـك  وكـذلك   ،  هلك ااهـدون فيهـا    هلك اجلميع؛   
  ..!!املستسلمون

 ومسلم عن أم املؤمنني زينب بنـت        البخاريروى  
    سألت رسول اهللا   اجحش رضي اهللا عنها أ  ρ :"  يا رسول

 إذا كثـر    ،نعـم ":  قـال  "اهللا، ألك وفينا الـصاحلون؟    
  "..!اخلبث

من اخلبث أال   ف ؛ر يف هذه البالد   كثُواخلبث كان قد    
يرفع املسلمون سيوفهم ليدافعوا عـن دينـهم وأرضـهم          

ق املـسلمون بعهـود   ومن اخلبـث أن يـصدّ   .. وعرضهم
 رفعـوا رايـة     قمع الـذين  ومن اخلبث أن ي   .. الكافرين هلم 

 فيمـا   اومن اخلبث أن يتفرق املسلمون ويتقـاتلو      .. اجلهاد
سلمون إىل كتـاب رـم،   ومن اخلبث أال حيتكم امل    ،  بينهم

  ..)صلى اهللا عليه وسلم(وإىل سنة نبيهم حممد 

 كثر اخلبث، البـد أن      اوإذ ..!هذا كله من اخلبث   
 616 يف سـنة     "خبـارى "وهكذا هلكت    ..!حتدث اهللكة 

 وإنا إليـه    ،وإنا هللا  .. هجرية 617مث دخلت سنة    ،  هجرية
  ..!راجعون

لى كانت هذه السنة من أبشع السنوات اليت مرت ع        
 ،عال فيها جنم التــتار    لقد  .. ρل  واملسلمني منذ بعثة الرس   

  يسبق، وأحدثوا فيهـا  ا ملواجتاحوا البالد اإلسالمية اجتياح 
     ازر واملنكرات ما مل يمن ا    تخيل أصالً سمع به، وما ال ي.. 

..  لقد تكررت مأساة خبارى يف العديد من املدن اإلسـالمية       
زندران والـري وقـزوين     وأورجندة وما  مسرقندتكررت يف   

علـى  قتـل   (وبلخ ونيسابور والطالقان ومرو وكثريٍ غريها       
  !!..)من مدينة مرو سبعمائة ألف مسلم ومسلمةسبيل املثال 

  ..!!وليت شعري

آنذاك املختلفة   األرض   بقاعكيف مسع املسلمون يف     
  !؟ذه اازر ومل يتحركوا

     رمة للمسلمني، ومل   كيف وصل إليهم انتهاك كل ح
  !؟يتجمعوا لقتال التـتار

 وضياع  ، وضياع النفس  ،كيف علموا بضياع الدين   
كل  لقد كان    ..!!ضياع املال، مث ما زالوا متفرقني     و ،رضالع

     احاكم من حكام املسلمني حيكم قطر ويرفع عليـه    ،ا صغري 
يف تـدور   ال   ويعتقد أنه يف أمان ما دامت احلـروب          ،اعلم

 أنفسهم باألمان الـومهي     وكانوا خيدعون !!.. قطره احملدود 
  !م؟عد أميال منهعلى بحىت لو كانت احلرب 

مل يفكر حاكم من حكام املسلمني آنذاك أن الدائرة         
مسرقنـد " و "خبـارى "وما حدث يف    .. ا ستدور عليه  حتم" 

ما هو إال مقدمة ألحداث دامية أليمة سيعاين منـها          وغريها  
  ..ولن ينجو منها قريب وال بعيد, كل املسلمني

شاه ال يلوي على شيء يف       خوارزمحممد بن   رحل  و
مل يتمكن مـن مجـع      لكنه  و إىل نيسابور،    نفر من خاصته  
ثره، فلما علم   إتار يف   ـ فالوقت ضيق، والت   ؛األنصار واجلنود 
بور، ترك املدينة واجته إىل مدينة مازنـدران        ابقرم من نيس  

)  ينـة  ازندران إىل مد  م فترك   ؛ التـتار تبعه ف ؛)ايف إيران حالي
ـ )يف إيران ( مث إىل مدينة مهذان      ،)يف إيران (الري   تار ـ، والت
 مث  ، فاضـح   مث عاد إىل مدينة مازندران يف فرار خمزٍ        ،ثرهإيف  

على ساحل حبر اخلـزر     ) يف إيران (اجته إىل مدينة طربستان     
 حيث وجد سفينة فركبها إىل عمق البحـر،         ؛)حبر قزوين (

  ..متأخرين فلم يدركوهوجاء التـتار 

!!.. د جنحت خطة الزعيم اخلـوارزمي املـسلم       لق
 الزعيم حممد بن خـوارزم      ووصل.. !!"الفرار"جنحت خطة   

 بالبقاء فيها   ييف فراره إىل جزيرة يف حبر قزوين، وهناك رض        
وهو امللـك   ..  يف فقر شديد وحياة صعبة     ,مهجورةيف قلعة   
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  وأمواالً ال تعد، ولكـن رضـي        ا شاسعة الذي ملك بالد ،
فإن املوت ال   .. !وسبحان اهللا !.. ر من املوت  بذلك لكي يف  
 ومات حممد بن خوارزم شاه      ، فما هي إال أيام    ؛يفر منه أحد  

  يف هذه اجلزيرة وحيدا طريدنـه ا يكفنوما، ومل جيدوا ا شريد 
أَينمـا تكُونـواْ    ( ..!!فكفنوه يف فراش كان ينام عليه     , به

     ي بف مكُنت لَوو توالْم رِككُّمدي  ةديـشوجٍ مسـورة   -)ر 
  ..78 آية, النساء

اإلنسان ال خيتار ميعاد موته، ولكنه يستطيع أن خيتار       
 والفـرار  ،ر مـن األعمـار   الشجاعة ال تقصّ  ف ؛طريقة موته 

ا والذي يعيش جماهد  ..  من األعمار  طيلواهلروب واجلنب ال ي   
ا يف سبيل اهللا، وإن مـات علـى         ميوت جماهد اهللا  يف سبيل   

  ..شهفرا

  !مث أين كانت الشعوب املسلمة؟

لقد شاهدنا أمراا عجيبخمزي اا مشين!!..  

.. لقد دبت اهلزمية النفـسية يف قلـوب املـسلمني         
ورضوا أن يبقوا يف    .. ا ال يفهم  وتعلقوا بدنياهم الذليلة تعلقً   

  ..التـتارقراهم ومدم ينتظرون املوت على أيدي 

قـال  : نه قال روى أبو داود عن ثوبان رضي اهللا ع       
 ى عليكم كما تداع   ىيوشك األمم أن تداع   " :ρرسول اهللا   

: ومن قلة حنن يومئذ؟ قال    : األكلة إىل قصعتها، فقال قائل    
بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليرتعن         
اهللا من صدور عدوكم املهابة مـنكم، وليقـذفن اهللا يف           

 ومـا الـوهن؟     يا رسول اهللا،  : قلوبكم الوهن، فقال قائل   
  "..حب الدنيا وكراهية املوت: قال

 املـسلمون   هرِ الدنيا يف القلوب وكَ    ك حب لقد متلَّ 
 إذا ، فأصبحوا كالغثاء الذي حيمله السيل؛املوت يف سبيل اهللا   
 غربوا  اا شرقوا معه، وإذا توجه السيل غرب      توجه السيل شرقً  

 ال رأي وال هدف وال طموح، ونزع اهللا عـز وجـل          ؛معه
 فما عـادوا يكترثـون      ؛هابة املسلمني من قلوب التـتار    م

باألعداد الغفرية، وألقى يف قلوب املسلمني الوهن والضعف        
 حىت كانت أقدام املائة من املسلمني ال تقوى علـى       ؛واخلور

محلهم إذا واجهوا تترياا واحد..  

وبذلك سقطت كل املنـاطق الـشرقية والغربيـة         
 إال املنـاطق    سلمة، ومل يبـق   والشمالية من دولة خوارزم امل    

وهذه املناطق اجلنوبية هي وسـط وجنـوب        (اجلنوبية منها   
جـالل  "حتت سيطرة   ، وكانت   )أفغانستان وباكستان اآلن  

، وهو ابن الزعيم اخلوارزمي     "هحممد بن خوارزم شا    الدين بن 
وكان ..  الذي شاهدنا قصة فراره املخزي     حممد بن خوارزم  

ا لـه    مقر "غزنة"تخذ من مدينة    جالل الدين زعيم اجلنوب ي    
  )..يف أفغانستان اآلن(

 من أمر الزعيم الرئيـسي      "خان جنكيز"وملا انتهى   
 بدأ يفكـر يف غـزو وسـط      ،للبالد حممد بن خوارزم شاه    
 فوجـه إىل    ؛"جالل الدين "بن  الأفغانستان وجنوا لقتال ا   

 وكان جالل الـدين قـد      ..  من التـتار  ا كثيفً اغزنة جيش
ر االجتياح التتري الرهيـب ملنـاطق الـشمال         جاءته أخبا 

  وبلغه مـا حـدث ألبيـه،   ،والوسط من الدولة اخلوارزمية  
دة لقتال   فبدأ يعد الع   ؛وأصبح هو اآلن الزعيم الشرعي للبالد     

  التـتار، ومجع جيش ا من بالده، وانضم إليـه أحـد        ا كبري
 وكـان   ،"سيف الدين بغـراق   "ملوك األتراك املسلمني امسه     

ا  شجاعوكان معه ثالثون    ،ا صاحب رأي يف احلروب    مقدام 
     ـ   ألف مقاتل، مث انضم إليه أيض  مـن اجلنـود     اا ستون ألفً

اخلوارزمية الذين فروا من املدن املختلفة يف وسـط ومشـال      
دولة خوارزم بعد سقوطها، وبذلك بلغ جيش جالل الدين         

عدد ا، مث خرج جالل الدين جبيشه إىل منطقة جبـوار          ا كبري
وهي منطقة وعرة وسط اجلبـال      ؛  "بلق" غزنة تدعى    مدينة

  ..وانتظر جيش التـتار يف هذا املكان احلصني.. العظيمة

بني قوات جـالل    بينه و دارت   و جاء جيش التـتار  
.. الدين املتحدة معركة من أشرس املواقع يف هـذه املنطقـة    

 فهذه أطـراف اململكـة      ؛ملستميتاوقاتل املسلمون قتال    
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حدثت هزمية فليس بعدها أمالك هلا، وكان       اخلوارزمية، ولو   
حلمية املسلمني وصعوبة الطبيعة الصخرية واجلبلية للمنطقة،       
وكثرة أعداد املسلمني، وشجاعة الفرقة التركية بقيادة سيف        

 كان لكل ذلك    ؛الدين بغراق، والقيادة امليدانية جلالل الدين     
  ..يف ثبات املسلمني أمام جحافل التـتار أثر واضح

عز (مث أنزل اهللا     ،تمرت املوقعة الرهيبة ثالثة أيام    واس
 وازم التـتار للمرة األوىل يف      ، نصره على املسلمني   )وجل

فر الباقون منـهم إىل     ووكثر فيهم القتل،    .. !بالد املسلمني 
 يف  "الطالقان" والذي كان يتمركز يف      "خان جنكيز"ملكهم  

  ..مشال شرق أفغانستان

 يف  رقَوكان   فقد   ا؛ جد وارتفعت معنويات املسلمني  
مون، هز أن التـتار ال ي    -قبل هذه املوقعة  -قلوب الكثريين   

 ..نة يؤيت مثـاره   غزهو احتاد اجليوش اإلسالمية يف       ولكن ها 
 مع بقايـا    ،لقد احتدت يف هذه املوقعة جيوش جالل الدين       

 مع الفرقـة التركيـة      ،"حممد بن خوارزم شاه   "جيوش أبيه   
 ا مناسـب ااختار املسلمون مكانو.. غراقبقيادة سيف الدين ب  

  .. فكان النصر؛وأخذوا باألسباب املتاحة

 جنكيز"واطمأن جالل الدين إىل جيشه فأرسل إىل        
 جنكيـز "يف الطالقان يدعوه إىل قتال جديد، وشعر        " خان
 وأرسله مع أحد    ،كربأا  ز جيش  فجه ؛رةم بالقلق ألول    "خان

   التقى اجليشان  واجليش املسلم،   ز  أبنائه لقتال املسلمني، وجته
ومدينة كابول مدينة إسـالمية      ؛ األفغانية "كابول"يف مدينة   
 فشماهلا جبال   ؛ا باجلبال جهاا تقريب كل   من   ةاطحمحصينة  
 وجنوـا  ، الشاهقة، وغرا جبال باروبا ميزوس     وشهندوك

  ..وشرقها جبال سليمان

ـ   ..  الكبرية موقعة كابول دارت  و  اوكان القتال عنيفً
وثبـت املـسلمون   .. أشد ضراوة من موقعة غزنة    .. اجد، 

 وحققوا نصر وأنقـذوا عـشرات    بل  ا على التـتار،    ا غالي
وفوق ارتفاع  . من يد التـتار  ؛اآلالف من األسرى املسلمني   

املعنويات، وقتل عدد كبري من جنـود التــتار، وإنقـاذ           

األسرى املسلمني، فقد أخذ املسلمون غنائم كثرية نفيـسة         
 تكـون   ن جيش التـتار، ولكن سبحان اهللا، بدالً من أن        م

 أصبحت هذه الغنائم نقمـة   ؛هذه نعمة على جيش املسلمني    
ة حمققةكَلَشديدة وه!!..  

روى البخارى ومسلم عن عمرو بن عوف رضـي         
فواهللا ما الفقر أخـشى     .." :ρقال رسول اهللا    : اهللا عنه قال  

كمـا  بسط علـيكم الـدنيا       ولكين أخشى أن ت    ،عليكم
ـسطت على من كان قـبلكم، فَ      بـتكمـا   افـسوها ن 

ـَنافسوها توت ،كتهمهلَكم كما أَكُهل.."  

لقد كانت قلوب املسلمني يف هذه احلقبة من الزمان         
لقد .. ، إال ما رحم اهللا عز وجل      لعضالامبرض الدنيا   مريضة  
لك، واخلوف  البقاء، والرغبة يف املُ    بحل ؛مرة وثانية انتصروا  

 لكـن   ، فكانت هلم جولة أو جولتـان      ؛ألسر أو القتل  من ا 
وقـع   و ،ظهرت خبايا النفوس عند كثرة األموال والغنـائم       

اختلف املسلمون على تقـسيم     لقد   ..!!املسلمون يف الفتنة  
 وقام أمري   )أمري الترك ( "سيف الدين بغراق  "قام  ؛ ف !!الغنيمة

  يطلب نصيبه يف   كلٌ )راةأمري مدينة ه  ( "ملك خان "آخر هو   
 مث بعـد  ، وارتفعت األصـوات  ، فحدث االختالف  ؛الغنائم

قاتل تارتفعت السيوف لي  .. نعم ..!!ذلك ارتفعت السيوف  
ش التـتار ما زالت متأل     و وجي ،املسلمون على تقسيم الغنيمة   

وسقط من املسلمني قتلـى علـى       ،  !!معظم مدن املسلمني  
 ؛وكان ممن سقط أخ لسيف الدين بغراق      .. أيدي املسلمني 

 سيف الدين بغراق وقرر االنسحاب مـن جـيش          فغضب
 ومعه الثالثون ألف مقاتل الذين كانوا حتـت         ،جالل الدين 

وحدث ارتباك كبري يف جيش املسلمني، وحـاول        .. قيادته
جالل الدين أن حيل املشكلة، وأسرع إىل سيف الدين بغراق       

    فاملسلمون يف حاجة إىل     ؛ املسلمني يرجوه أن يعود إىل صف 
 ولكـن سـيف   ..ىل كل طاقة وإىل كل رأيكل جندي وإ 

  ؛وانكسر جيش املسلمني،   على االنسحاب  الدين بغراق أصر 
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 انكسر معنوي  ومل يستثمر املسلمون النصر    ،  !!اا وانكسر مادي
  .الغايل الذي حققوه يف غزنة وكابول

 )رضي اهللا عنـه (روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري    
  اهللاَ رة، وإنَّ ضلوة خ إن الدنيا حρ: "  قال رسول اهللا    : قال

 كيف تعملـون، فـاتقوا الـدنيا    كم فيها، فينظر مستخلفُ
مل يدرك املسلمون يف هذه اآلونة حقيقـة         "..واتقوا النساء 

 دار تامتحان، وليـس و وأا دار استخالف واختبار      ؛الدنيا
نسى املسلمون امتحـان رـم، ومل        ..قرار وبقاء وخلود  

  ..قطة هائلةفسقط املسلمون س، يستعدوا له

بنفسه على  " جنكيز خان "وبينما هم كذلك إذ جاء      
 ودب ،رأس جيوشه لريى هذا الذي انتصر عليـه مـرتني         

ـ    ؛الرعب واهللع يف جيش املسلمني     ت أعـدادهم    فقـد قلَّ
ف ورأى جالل الدين أن جيشه قد ضع      ،  مت معنويام وحتطَّ
ـ       !  فماذا فعل؟ .. اجد ا لقد أخذ جيشه وبدأ يتجـه جنوب
ـ   ،  "جنكيز خان "هروب من جيش    لل ب أو على األقـل لتجن

ا كان مـصر   "جنكيز خان "ولكن  ،  احلرب يف هذه الظروف   
وجالل الـدين    ..!!على اللقاء فأسرع خلف جالل الدين     

 ينتقل من مدينـة إىل مدينـة       ؛يفعل مثلما فعل أبوه من قبل     
ا إىل اجلنوب حىت وصل إىل حدود باكـستان اآلن          متوجه

وصـل  و تعمق أكثر حىت اخترق كل باكستان     فاخترقها، مث 
 الذي يفصل يف ذلك الوقت بني باكستان وبني   إىل ر السند  

فأراد أن يعرب جبيشه ر السند ليفر إىل اهلند، مـع أن            ؛  اهلند
 ولكنه  ،عالقاته مع ملوك اهلند املسلمني مل تكن على ما يرام         

ـر  لكن  و ..!! ذلك أفضل من لقاء جنكيز خان      وجد عند 
السند فوجئ جالل الدين وجيشه بعدم وجود السفن لنقلهم         

ا من مكان  فطلبوا سفن ؛عرب النهر الواسع إىل الناحية األخرى     
بعيد، وبينما هم ينتظرون السفن إذ طلـع علـيهم جـيش         

 فنهر السند   ؛ومل يكن هناك بد من القتال       ..!!جنكيز خان 
يبة خان من أمامهم، ودارت موقعة ره      من خلفهم، وجنكيز  
 قالوا إن كل ما     احىت إن املشاهدين هل   .. بكل معاين الكلمة  

    ا بالنـسبة إىل هـذا القتـال       مضى من احلروب كان لعب ..

 واستحر القتـل يف     ،استمر اللقاء الدامي ثالثة أيام متصلة     و
األمري ملـك   الفريقني، وكان ممن قتل يف صفوف املسلمني        

ن بغراق  والذي كان قد تصارع من قبل مع سيف الدي       ؛خان
 بل ها هي    ؛يءهو مل يظفر من الدنيا بش      وها.. على الغنائم 

.. ومل يتجاوز حلظة موته بدقيقـة واحـدة       الدنيا قد قتلته،    
ولكن شتان بني من ميوت وهو ناصر للمسلمني بكل طاقته،          

  .. يف فتنة أدت إىل هزمية مرةومن ميوت وقد تسبب بصراعه

فكـر   فمـا    ويف اليوم الرابع جاءت بعض السفن؛     
 فأخذ خاصته وترك معظم جيشه      جالل الدين إال يف نفسه؛    

!!  ليلقى مصريه البائس مع التـتار، بل ترك بعضا من أهلـه       
وتركوا التـتار على الناحية    . وعرب ر السند إىل بالد اهلند     

  ..!!الغربية من ر السند

سلمني يـصب   على بالد امل  " جنكيز خان "انقلب  و
ا ما اعتاد التــتار أن يفعلـوه         ويفعل   ،عليها جام غضبه  

وكانت أشد املدن معاناة هي مدينة غزنـة، والـيت           .كثرأو
انتصر عندها املسلمون منذ أيام أو شهور عنـدما كـانوا           

عاصمة جالل  ( املدينة الكبرية    "جنكيز خان " دخل   ؛متحدين
 كل احلرمي بـال     ابوس,  فقتل كل رجاهلا بال استثناء     )الدين

كما يقول - وتركها   ،لديار بال استثناء  استثناء، وأحرق كل ا   
  ..!!خاوية على عروشها، كأن مل تغن باألمس -ابن األثري

وجيدر بالذكر أن نشري إىل أنه يف مجلة الذين أمسك          
  من أهل املدن كان أطفال جالل الـدين        "جنكيز خان "م  

 وهكذا  ،ا بذحبهم مجيع  "جنكيز خان "وقد أمر   .. بن خوارزم 
 نفس املرارة اليت ذاقها املاليـني مـن         ذاق جالل الدين من   

بسند صحيح رواته ثقات إال أنه من       -روى البيهقي    ..شعبه
كـن  " :قال ρ أن رسول اهللا     -مراسيل أيب قالبة رمحه اهللا    
انكما شئت، كما تدين تد.."  

وبذلك يكون التـتار قد وصلوا مـن الـصني إىل          
 ،ستان مث أفغان  ، مث التركمنستان  ، مث أوزبكستان  ،كازخستان

 مث جورجيا وقد اقتربـوا      ، مث أرمينية  ، مث أذربيجان  ،مث إيران 
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617 يف عـام     ة؛كل هذا يف سنة واحد     ..ا من العراق  جد 
وقـد  " :ق على هذا فيقـول    حىت إن ابن األثري يعلِّ    .. هجرية

     ؛سمع مبثله من قدمي الزمان وحديثـه      جرى هلؤالء التتر ما مل ي 
 تنقضي علـيهم سـنة    فهذه طائفة خترج من حدود الصني، ال      

حىت يصل بعضهم إىل بالد أرمينية، وجياورون العراق من ناحية      
         د العهد ويـرى    مهذان، وتاهللا ال أشك أن من جيئ بعدنا إذا بع

؛ هذه احلادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها، واحلق بيـده       
 حنن وكل مـن مجـع       ،فمىت استبعد ذلك، فلينظر أنا سطرنا     

ذه، يف وقت كل من فيه يعلم هذه احلادثة،         التاريخ يف أزماننا ه   
  .."فقد استوى يف معرفتها العامل واجلاهل لشهرا

واستمر الوضع على هذا احلال يف السنوات التاليـة،    
وسيطر التـتار على معظم األقطـار اإلسـالمية يف هـذه           
املنطقة، ومل يبق يف أيدي املسلمني إال النصف الغريب مـن           

، وكـان هـذا   )غريب من إيران حالياالنصف ال(إقليم فارس  
اجلزء مالصقًا للخالفة العباسية يف العراق، وقـد تـصارع          
املسلمون على هذا اجلزء الضئيل، هذا باإلضافة إىل اخلالف         

دولة خوارزم مع   " بقايا"التقليدي الذي بني دولة خوارزم أو       
وكانت الصراعات بني املسلمني يف ذلك      ..  اخلالفة العباسية 

  !!من األشياء التقليدية اليت اعتادها املسلمونالزمن 

نـسبيا  ت القبضة التترية    خفَّ هجرية   622سنة  يف  و
 واكتفوا  ،)غرب ومشال إيران  (على غرب الدولة اخلوارزمية     

ببعض احلمالت املتباعدة، واهتموا بتوطيد ملكهم وتثبيـت        
أقدامهم يف شرق الدولة اخلوارزمية يف مناطق ري سيحون         

  .. ويف مشال أفغانستان وشرق إيران،وجيحون

 إذ ظهر على    ة؛ السن هذهمر جديد يف    أولكن حدث   
 حممـد بـن     نجالل الدين ب  "مسرح األحداث فجأة األمري     

 قبل ذلك إىل اهلند منذ مخـس        والذي كان قد فر   , "خوارزم
 وجد أن التـتار قد     ؛ حيث ) هجرية 617يف سنة   (سنوات  

   قد عـاد إىل     "نكيز خان ج"ن  أو ا،تركوا منطقة فارس نسبي 
ا غـريه علـى     وترك زعيم , بالده ملعاجلة بعض األمور هناك    

ـ  "جيوش التـتار، وأن أخاه       حممـد بـن   نغياث الـدين ب

 قد سيطر على معظم أجزاء فارس بعد أن تقاتل مع           "خوارزم
واتفقا يف النهاية على , "سعد الدين بن دكال  "مسلم آخر امسه    

  ..نصيب األكرب لغياث الدينوكان ال, !!تقسيم فارس بينهما

وجد جالل الدين أن الظروف اآلن مواتية للعـودة         
 الضائع، ولكنه لألسف    هلكة خوازرم للبحث عن ملك    ممإىل  

    ص املرض الذي أصـاب األمـة       مل يدقق النظرة، ومل يشخ
رقة والتـشتت   مل يدرك أن الفُ   و.. اإلسالمية يف ذلك الوقت   

سلمني كانت من األسباب    واالستهانة بدماء املخالفني من امل    
 ..الرئيسية هلذه احلالة املخزية اليت وصلت إليها أمة اإلسالم        

 درك جالل الدين هذه األمور، ومن مث فإنه بدالً من أن           مل ي
 ا لتجميع األطراف املتناحرة واألقاليم املتصارعة،      يبذل جمهود

ا  جديد ادخل إىل مملكة خوارزم وهو جيهز نفسه ليكون طرفً        
مـاذا فعـل جـالل       ف .!!اإلسالمي /راع اإلسالمي يف الص 
  !الدين؟

سـعد  "له، وذهب إىل     لقد بدأ جيمع حوله األنصار    
 ..!!!! وحتالف معه ضد أخيه غياث الـدين       "الدين بن دكال  

وبدأ جالل الدين يف غزو إقليم فارس من جنوبه إىل الشمال           
ه غياث الدين، حىت وصـل إىل غـرب إيـران،           اا أخ حمارب

 العالقـات  كما أشرنا؛ ف و .ا من اخلالفة العباسية   وأصبح قريب
القدمية بني مملكة خوارزم واخلالفة العباسية كانت متـوترة         

ا، ووجد جالل الدين يف نفسه قوة، ووجد يف اخلالفـة           جد
هذا وجيوش  .. ( فأعلن احلرب على اخلالفة العباسية     ؛اضعفً

إىل ، ودخل جالل الدين جبيشه  )التـتار قابعة يف شرق إيران    
ـ  واجته مشاالً لي  ،البصرة، وحاصرها ملدة شهرين مث تركها      ر م

الناصر لدين  ا من بغداد عاصمة اخلالفة العباسية، وخاف        قريب
ز اجليوش ن املدينة وجه  فحص ؛ اخلليفة العباسي على نفسه    اهللا

     بذلك بل فعـل فعـالً       لدفع جالل الدين، ولكن مل يكتف 
شنيع اا بشع م على      نه أرس إ إذ   ؛ا مقزز ل إىل التـتار يستعني

  ..!!!!حرب جالل الدين
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التتار إىل حرب جالل الـدين      بأيأيت  !!! سبحان اهللا 
 وحىت لو كـان     !وهو يعلم تارخيهم وحروم مع املسلمني؟     

 جالل الدين، واحلق كل احلـق مـع         عالظلم كل الظلم م   
ضوا  أن التـتار إذا ق    ملا ع م أَ ! أيأيت بالتتار لنجدته؟   ؛اخلليفة

على جالل الدين فإن اخلطوة التالية مباشرة هي القضاء على          
  ..!؟اخلالفة العباسية

  !ماذا أردت يا خليفة املسلمني؟

    أردت أن تطيل فترة م أردت أم  ! ا قليلة؟ لكك أعوام
  أن متوت عبد      ا جلالل الدين؟  ا للتتار بدالً من أن تكون عبد !
  أشد اللوم على   بل نلومه   ..  عن جالل الدين   اليس هذا دفاع

ولكن ال يكـون    تفريق طاقة املسلمني وجعل بأسهم بينهم،       
احلل أن نأيت بقوة كافرة مهولة مروعة لرترعها يف داخل بالد           

  ..املسلمني حتل هلم مشاكلهم، وتعاجل هلم أمراضهم

 إال أن التــتار كـانوا       ومع استعانة اخلليفة بالتتار   
 ؛ة اليت احتلوها  مشغولني ببسط سيطرم يف املناطق الشاسع     

فلم حيدث بينهم وبني جالل الدين قتال إال يف أواخر سـنة            
واستثمر جالل الدين هذه الفترة يف بـسط        ..  هجرية 628

، ولكنـه مل يـستطع أن       سيطرته على املناطق احمليطة ببغداد    
 مثمشال العراق مث مشال فارس  احتل   مث   يدخل بغداد احلصينة،  

 شرسـة   اوارزمية حروب وكانت حروبه هو واخل   .. أذربيجان
 فكـان   ؛! مع أن البالد املغنومة كلها بالد إسالمية       ،مفسدة

وبلـغ   ..يفعل م األفاعيل من قتل وسيب وب وختريـب        
 ؛ من جنوب فارس إىل الشمال الغريب لبحر قـزوين         هسلطان
 إال أا مليئـة بالقالقـل       -وإن كانت منطقة كبرية   -وهي  

ءات اليت أورثها جـالل     واالضطرابات، باإلضافة إىل العدا   
 مبـا  ،الدين يف قلوب كل األمراء يف األقاليم احمليطة بسلطانه       

  ..صر لدين اهللاافيهم اخلليفة العباسي الن

 اخلليفـة الظـامل      هجرية تويف  622ويف آخر سنة    
 البالد سبعة وأربعـني     مكَ بعد أن ح   الناصر لدين اهللا  الفاسد  

فقـد    ؛يتـه  وكان قبيح السرية يف رع     ، متتالية اعام ب خـر

ف هلـم   خذ أمواهلم وأمالكهم، وطفَّ   أالعراق، وظلم أهله، و   
  عليهم الرسـوم اجلـائرة، واألحكـام        يف املكاييل، وفرض 

ـ وفوق كل ذلك فعل الذنب العظيم الذي        .. الظاملة ر صغت
 وهو مراسلة التـتار، وحماولـة التعـاون   ؛جبواره كل ذنوبه  

  ..معهم ضد املسلمني

 وهـو  ؛ هجرية624يف سنة دا جمث حدث أمر هام    
 عن عمر ينـاهز     "جنكيز خان "وفاة القائد التتري السفاح     

مألها بالقتل والذبح وسـفك الـدماء       ؛  اثنتني وسبعني سنة  
 من  ؛والسلب والنهب، وبىن خالل فترة حكمه مملكة واسعة       

جنكيـز   "ومبوت..  كوريا يف الشرق إىل فارس يف الغرب      
ملنطقة، واحتفظ التـتار مبـا      يف ا  اهدأت األمور نسبي  " خان

       بينما كان   املكوه من بالد املسلمني إىل وسط إيران تقريب ،
جالل الدين يبسط سيطرته على املناطق الغربية من إيـران          

املسلمون يف هـذه      وظل    ..واملناطق الغربية من حبر قزوين    
سـوء  و والنفاق   ،الفترة على عهدهم من اخلالف والشقاق     

 مصيبة التـتار يف زعيمهم الكـبري       واما استغل و.. األخالق
 بل شـغلوا   ؛ ليجمعوا صفهم وحيرروا بالدهم    "جنكيز خان "

  ..أنفسهم حبرب بعضهم البعض، وبظلم بعـضهم الـبعض        
 ليس  ؛كانت املنطقة بأسرها متوج باالضطرابات والفنت     لقد  

 ؛يف منطقة العراق وفارس فقط، بل يف كل ديار املـسلمني          
لمني يف الـشام ومـصر كانـت        فاحلروب بني أمراء املس   

    مع أن معظمهم من نفس      ؛امستمرة، ومل تتحد كلمتهم أبد 
خوة األشقاءإلا من االعائلة األيوبية، بل وأحيان..  

وعند رؤية مثل هـذه األحـداث يف كـل بـالد            
املسلمني، نعلم ملاذا فعل التـتار ذلك ـذه الـبالد مـع            

نة مطردة   س وال جرم أن هذه   .. ضخامتها وأعدادها وثرواا  
ط عليـه  سلَّ فإن من كانت هذه حالته فالبد أن ي        ؛يف الكون 

  : فاهللا عز وجل ال ينصر إال من ينـصره         ؛طواغيت األرض 
)       زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيسـورة   -)و 

  ..40 آية, احلج
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 هجرية حتمل هجمة تترية بـشعة  628وبدأت سنة  
 جاءت جحافـل التــتار     و ،لى األمة اإلسالمية  جديدة ع 
 ودمرت يف طريقها كل مـا ميكـن         ،"شورماجان"بقيادة  

هو اإلمساك جبالل الدين    و ي؛رئيس تدمريه، وكان هلا هدف   
م فيها شر   زِ والتقى م جالل الدين يف موقعة ه       .بن خوارزم 

       ق جيـشه،   هزمية، وأسرع بالفرار من أمام التـتار وقد متز
 نفس املصري الذي لقيه أبوه منذ أحـد عـشر           ىيلقوإذا به   

فهو يفر من قطر إىل قطر، ومن مدينـة إىل مدينـة            ا؛عام ، 
التتار خلفه يقتلون ويسبون وينهبون، حىت وصل جـالل         و

 حيث تفـرق عنـه    ؛الدين إىل أرض اجلزيرة بشمال العراق     
ـ ؛اا طريـد ا شريدن، وبقى وحيد  وجنوده أمجع  كمـا  ا متام 

مـن   ا، وأخذ ينتقل مبفرده بني القرى فـرار       حدث مع أبيه  
 حيث استقبله فالح من   ؛التـتار، مث وصل إىل إحدى القرى     

أنا ملك  ": له جالل الدين    فقال "من أنت؟ " :األكراد وسأله 
 هلـذا   اكانت جنود اخلوارزمية قد قتلت أخ     و،  "اخلوارزمية

فلما علم الفالح بأن هذا هو جالل الدين استقبله         !! الفالح
 مث اطمأن جالل الدين فنـام، وهنـا قـام        ،له الطعام  دموق

الفالح وقتل جالل الدين بالفأس، وأخذ ما عليه من اجلواهر          
 صاحب هـذه املنطقـة،      "شهاب الدين غازي  "وسلمها إىل   

  ..الذي طاملا ذاق من ويالت جالل الدينو

.. وايـة املفـرطني   .. هكذا كانت اية الظاملني   و
ا، وما رعوا   قاب العباد فما رعوا هللا حقً     واية الذين متلكوا ر   

 .، وعاشوا ألنفسهم فقط   ا، وما رعوا للرحم حقً    اللرعية حقً 
  .. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط،اوحقً

نتيجة العوامل السابقة، ونتيجـة سـوء التربيـة،         و
وغياب الفهم الصحيح لإلسالم، والتمسك بالدنيا إىل أقصى        

 ونتيجة احلـروب    .عند الناس درجة، وعدم وضوح الرؤية     
نتيجة .. التترية السابقة، والتاريخ األسود يف كل مدينة وقرية       

كل هذه العوامل فقد دبت اهلزمية النفسية الرهيبة يف داخـل      
ا، وال أن    فما استطاعوا أن حيملـوا سـيفً       ؛قلوب املسلمني 

يركبوا خيالً، بل ذهب عن أذهـام أصـالً الـتفكري يف            

ا من مهمة التــتار     ل جد  سه -وال شك -وهذا  .. املقاومة
الذين وجدوا أبوابا جاهزة للقطعا مفتوحة، ورقاب!!..  

يرسخ حكم التتـر  " شورماجان"القائد التتري ظل  و
 629 من سـنة     ؛يف هذه املناطق ملدة مخس سنوات كاملة      

 وأثناء هذه السنوات اخلمس     . هجرية 634هجرية إىل سنة    
مل يتحرك له جيش مسلم، مع      مل خترج عليه ثورة مسلمة، و     

 ؛أن جيوش املسلمني متأل املناطق ااورة لفارس وأذربيجان       
لكـن  .. وذلك يف العراق واملوصل ومصر واحلجاز وغريها      

أن هذا أمر يهـم أهـل فـارس وأهـل           كان يشعر   الكل  
مل و.. أذربيجان، وليس مصيبة عامة على عموم املـسلمني       

ـ يشعر املسلمون يف األقطار اليت مل        تب بعـد بـويالت     ص
   ويف ذات  ..  جتاه هذه البالد املنكوبة    االتـتار أن عليهم واجب

     ا ستدور عليهم يف يوم من      الوقت مل يشعروا أن الدائرة حتم
أضف إىل ذلك أن املـسلمني يف منـاطق العـراق         .. األيام

ن العـرب، بينمـا     مغالبيتهم   والشام ومصر واحلجاز كان   
 وأذربيجان وشـرق الدولـة   غالب املسلمني يف إقليم فارس    

ومـع غيـاب الفهـم      .. ن غري العرب  ماخلوارزمية كانوا   
 وغياب االستيعاب الكامـل لألسـس       ،اإلسالمي الصحيح 

 ما عاد العـريب يـشعر       ؛يبين عليها هذا الدين   اليت  احلقيقية  
وكأم أغراب عن بعـضهم  . بأخيه غري العريب، وال العكس  

إِنمـا الْمؤمنـونَ    (  :خـوة إبينما هم يف احلقيقة     .. البعض
أمر شنيع أال يـشعر      و ..10آية  ,  سورة احلجرات  -)إِخوةٌ

املسلم العريب بأخيه املسلم التركي أو األفغاين أو الشيـشاين         
 وقاصمة لظهر األمـة  ،هذا أمر شنيع. أو اهلندي أو الفارسي 

ـ      ؛اإلسالمية رق وال عنـصر وال     فاإلسالم دين ال يرتبط بع
رابط الوحيد هو اإلميان باهللا ورسـوله وـذا         إمنا ال .. لون

  ..ال شيء غري العقيدةو ،رباط العقيدةأي  ؛الدين

 هجرية بدأ جيش آخر من جيـوش        634يف سنة   و
 يف قيادة احلمالت التتريـة      "باتو بن جاجي  "التـتار بزعامة   

زحف على   بدأ ال   هجرية 635مشال حبر قزوين، مث يف سنة       
باملذابح الـشنيعة يف روسـيا      ام   وق البالد الروسية الواسعة  
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 وذلك يف   ؛ فاستوىل على العديد من املدن الروسية      ؛النصرانية
سقطت حتت أقـدام هـذا      و..  هجرية 636 و 635سنيت  

بعـدها بأيـام، مث     " كولومونـا "، مث   "اندري"اجليش مدن   
الكبرية بعد صمود ستة أيام فقط،      " فالدميري"سقطت مدينة   
 مث  ،"سـوذال "مث سـقطت     مبذحبة بشعة،    هاواقترن سقوط 

وهـي  توجهت اجليوش التترية إىل أعظـم مـدن روسـيا      
 مث سقطت بعد ذلك مدن     ، فتم اجتياحها وتدمريها   "موسكو"
ــف" ــسالف"و" جــاليش"و" يوريي " روســتوف"و" بري
وبذلك احتـل   " تورزوك" مث سقطت مدينة     ،"ياروسالف"و

  ..!!التـتار دولة روسيا بكاملها

ا جيوش التـتار غرب   هجرية حتركت    638ويف سنة   
 ،فاحتلت دولة أوكرانيا بكاملـها    " باتو بن جاجي  "بقيادة  

 ودمروا كنوزها العظيمة، ولقى     "كييف"واجتاحوا العاصمة   
  ..كثر سكاا مصرعهمأ

 هجرية زحفت فرقة مـن قـوات        639ويف سنة   
 ؛إىل الشمال الغريب من دولة أوكرانيا     " بايدر"التـتار بقيادة   

ا، ودمرت الكثري من املدن البولنديـة،       فدخلت مملكة بولند  
أملانيـا تقـع يف     ( امللك البولندي بالفرسان األملان      فاستعان

سـيليزيا  " فجاء األمري هنـري دوق       ؛)غرب بولندا مباشرة  
واشترك مع ملك بولندا يف تكوين جـيش واحـد         " األملانية

 غري أن هذا اجليش لقي هزمية ساحقة علـى          ،ملالقاة التـتار 
 وبذلك سقطت بولندا    ؛"بايدر"ش التترية بقيادة    أيدي اجليو 

  ..حتت حكم التـتار

 639سـنة   ( ويف نفـس الـسنة       ،ويف هذه األثناء  
 -قائد التـتار املتمركز يف أوكرانيـا     -" باتو" ترك   )هجرية

ـ  فرقة تترية يف هذه املنطقة، واجته  ا إىل  جبيشه الرئيـسي غرب
ة رهيبة دمـر     حيث التقى مع ملك ار يف موقع       ؛مملكة ار 

، اتلت ار أيض   وبذلك اح  ؛ثرها اجليش اري بكامله   إعلى  
من بولندا إىل اجتاه اجلنوب ملقابلة جيوش       " بايدر"بل ونزل   

التـتار بقيادة باتو يف ار، وهو يف طريقه للرتول اجتـاح           
  ..وضمها بكاملها إىل دولة التـتار" سلوفاكيا"دولة 

 "كرواتيـا " دولـة    مث تدفقت اجليوش التتريـة إىل     
فاجتاحتها، ووصلت اجليوش التترية إىل سـواحل البحـر         

وبذلك ) وهو البحر الفاصل بني كرواتيا وإيطاليا     (األدريايت  
يكون التـتار قد ضموا إىل أمالكهـم نـصف أوروبـا            

اتقريب!!..  

وكان من املمكن أن تستمر الفتوحات التتريـة يف         
ىل دول أملانيـا    أوروبا وقد وصلت حدود دولة التــتار إ       

مات يف  " اييتوكأ"والنمسا وإيطاليا لوال أن خاقان التـتار       
أن يوقـف   " باتو" فاضطر األمري    ؛) هجرية 639(هذا العام   

احلمالت، ويستخلف أحد قواده على املنـاطق املفتوحـة،         
 عاصمة التـتار يف منغوليا للمـشاركة       "قراقورم"ويعود إىل   

  ..يف اختيار اخلاقان التتري اجلديد

وقفة لتحليل املوقف اجلديد وتقييم األوضاع يف سنة        
  : هجرية وما بعدها639

 وصلت حدود دولة التـتار يف هذه السنة من كوريا          -أوالً
، ومن سيربيا مشاالً إىل حبر الصني       ا إىل بولندا غرب   اشرقً
وهو اتـساع رهيـب يف وقـت حمـدود         .. اجنوب ..

قوة األوىل  وأصبحت قوة التـتار يف ذلك الوقت هي ال       
  .يف العامل بال منازع

كيوك بـن   "ابنه  " اييتأوك" توىل قيادة التـتار بعد      -اثاني
 وقد كان هلذا اخلاقان اجلديـد الـرأي يف          ؛"اييتأوك

 بدالً من إضافة بـالد     ،تثبيت األقدام يف البالد املفتوحة    
 ؛جديدة قد ال يقوى التـتار على حفظ النظام فيهـا         

وحات التترية، وإن ظل التـتار    ومن مث فقد توقفت الفت    
  .حيافظون على أمالكهم الواسعة

 النصف الشرقي   -يف فتوحام السابقة  - ابتلع التـتار    -اثالثً
لألمة اإلسالمية، وضموا معظم األقاليم اإلسـالمية يف        
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آسيا إىل دولتهم، وقضوا على كل مظاهر احلضارة يف         
    ملقاومة ا على أي نوع من ا     هذه املناطق، كما قضوا متام

  .يف هذه املناطق الواسعة

والـذي  - ظل القسم األوسط من العامل اإلسالمي        -ارابع
 ال يكتفي فقط    ؛ا مشتت ا مفرقً -يبدأ من العراق إىل مصر    

ط معظم ممالك العامل    سق اجليوش التترية وهي ت    مبشاهدة
يف وقتهم، وإمنا انشغلوا بالصراعات الداخلية بينـهم،        

  .كبريةوازداد تفككهم بصورة 

ارى من ويالت التـتار كما     ص ذاق األوربيون الن   -اخامس
بح منهم مئـات اآلالف أو      ذاق املسلمون من قبل، وذُ    

 ـ مرت كنائسهم، وأُ املاليني، ود م، وهددوا حرقت مد
ديدا أن يصل التــتار إىل عقـر دار     باحتمال  ا   بشع

  .الكاثولكية النصرانية يف روما

رأوا أفعال التـتار إال أن ملوك      ومع أن النصارى     -اسادس
فرنسا وإجنلتـرا وإيطاليـا     (النصارى يف أوربا الغربية     

كانوا يرون أن هذه مرحلة مؤقتة سوف تقف        ) وأملانيا
ني ي أما حروب النصارى الصليب    .عند فترة من الفترات   

 ومن مث فقد    ؛ضد املسلمني فهي حروب دائمة ال تنتهي      
كامل للتعاون مـع    ني على استعداد    يكان ملوك الصليب  

 -تلت منـهم  رغم كل األعداد اهلائلة اليت قُ     -التـتار  
  .بدالً من التعاون مع املسلمني

أما ملاذا يعتقد الصليبيون أن حرب املـسلمني   
 فإن ذلك يرجـع إىل أن  ؛دائمة وحرب التـتار مؤقتة  

املسلمني هي حرب عقيدة، والعداء     النصارى مع   حرب  
م علـى أسـاس ديـين،       ني يقو يبني املسلمني والصليب  
 وال ينتهي إال بدخول إحـدى       ،والصراع بينهما أبدي  

 كما يقول اهللا عز وجل يف       ؛الطائفتني يف دين األخرى   
ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتـى       ( :كتابه

 مهلَّتم بِعتأما حروب    ..120آية  ,  سورة البقرة  -))))ت
 فعقيـدة التــتار   ؛يـدة التـتار فلم تكن حروب عق 

  جمموعة مـن أديـان       فهي هة باهتة كانت عقيدة مشو 
 نشر هذه العقيدة    إىلشىت، وال يسعى قائد تتري واحد       

 إمنا كان هدف التـتار فقـط هـو         ؛يف البالد املغنومة  
 ،اإلبادة والتشريد ومجع املال وسيب النساء واألطفـال       

لك لـذ ؛ ومن كانت هذه صفته فال يتوقع له االستمرار 
فإنه على الرغم من الصدمات اليت تلقتها أوروبا علـى          
يد التـتار، إال أن أوروبا استمرت يف جتهيز محالـا          

ـ  بدالً   ،لغزو بالد املسلمني من ناحية مصر والشام       ن م
يف ذات الوقـت فـإن   وتكثيف اجلهود لصد التـتار،   

 إمكانيـة   منحكام أوروبا الغربية الصليبيني ما يئسوا       
  .خاقان التـتار لسحق األمة اإلسالميةالتعاون مع 

بدأ حيدث تغري عقائدي يف اجلـيش التتـري بعـد       -اسابع
 فقد تزوج عدد كبري مـن       ؛محالت التـتار يف أوروبا   

 وبذلك بدأت الديانة    ؛قادة املغول من فتيات نصرانيات    
  ا يف البالط املغويل، وهذا سـاعد      النصرانية تتغلغل نسبي
  .ون بني التـتار والصليبينيأكثر على إمكانية التعا

استمرت احلروب الصليبية األوروبية على املـسلمني        -اثامن
يف مصر والشام، وكانت مصر والشام يف ذلك الوقت         
حتت حكم األيوبيني، ولكن كانت هذه هي آخر أيام         

 وقد دار الصراع بينهم وبني بعضهم البعض،        ،األيوبيني
ـ : وأصبح املسلمون بني شقي الرحـى      تار مـن  التـ

  . من ناحية أخرىنيالصليبيو ،ناحية

اخلليفـة    املستنصر باهللا   هجرية تويف  640 يف سنة     -اتاسع 
 وكـان   املستعصم باهللا العباسي، وتوىل اخلالفة العباسية     
     وإن كان قد   -ا، وهو   يبلغ من العمر آنذاك ثالثني عام

وبالنظر يف التفسري والفقه،     لقرآن،اشتهر بكثرة تالوة ا   
 يف  ا إال أنه مل يكن يفقـه كـثري        -عمال اخلري وكثرة أ 
فوىل بطانة السوء،   ؛  ومل يكن له علم بالرجال    , السياسة

وازداد ضعف اخلالفة عما كانت عليه، وسـنرى لـه          
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ذفهو آخر اخللفاء العباسيني، وهو الذي       ؛ بعد ذلك  اكر 
  .ستسقط بغداد يف عهده بعد ذلك

اعاشر-   فـة العباسـية يف    فاصل بني التـتار واخلال   مل يبق
 وهو وإن   ؛العراق إال شريط ضيق يف غرب إقليم فارس       

عـيش فيـه    ت تذ كان ا؛ إ  إال أنه كان مهم    اكان ضيقً 
أهـل  كما ذكرنـا    كانوا  وطائفة اإلمساعيلية اخلطرة،    

وكانوا على خالف دائم مـع اخلالفـة        ،  حرب وقتال 
 وكراهية شديدة للمذهب الـسين، وكـانوا        ،العباسية

 فمـرة يراسـلون     ؛اأعداء اإلسالم كثري  يتعاونون مع   
 وكان التــتار ال     ،نيالتـتار، ومرة يراسلون الصليبي   

 فالتتار ما كانوا يرغبون يف بقاء قوة ذات         ؛يطمئنون هلم 
  .قيمة يف أي مكان على ظهر األرض

كيوك بن  "إن   -بعد هذا التحليل  -وخالصة القول   
 عـد عة ت  استلم مملكة واس   )خان التـتار اجلديد  (" أوكيتاي

بالرغم مما ذاقوه   -ن الصليبيني   إهي القوة األوىل يف العامل، و     
 ما زالوا يطمعون يف التعـاون معهـم ضـد           -من التـتار 

املسلمني، واملسلمون يف خالفات مستمرة وحتت ضـغوط        
تترية من ناحية وصليبية من ناحية أخرى، وليس لقائد مسلم         

 ؛تنقاذ العبـاد يف حترير البالد واسيف ذلك الوقت أي طموح     
إمنا فقط تثبيت السلطان على البقعة اليت يعيش عليها مهمـا          

أرت صغفت، وال حول وال قوة إال باهللاو ضع!..  

خاقان التـتار  -" كيوك بن أوكيتاي  " والية   وطوال
ن يوقف احلمالت التوسعية، ويتفرغ     أ استمر قراره  -اجلديد

" كيـوك " ظل   وقد. لتثبيت األقدام يف أجزاء مملكته املختلفة     
 ويف  . هجريـة  646 هجرية إىل سنة     639حيكم من سنة    

      ا جديدة إال فيما    هذه السنوات السبع مل يدخل التـتار بالد
وكانت فترة هدوء نسيب يف املناطق ااورة ململكـة         .. ندر

التـتار، وإن كانت املناطق املنكوبة بالتتار ما زالت تعـاين          
سنة يف  " كيوك"ومات    ..من ظلم وبشاعة االحتالل التتري    

ا ال  ا ثالثة صـغار   قد ترك إال أوالد     ومل يكن  ، هجرية 646

 فتولـت أرملـة     ؛يصلحون للحكم يف هذه السن الصغرية     
 الوصاية عليهم   -"أوغول قيميش "وكانت تدعى   -" كيوك"
 646 وذلك ابتـداًء مـن سـنة    -ومن مث حكم التـتار -

قني علـى   عامة قواد التـتار مل يكونوا مواف     ، ولكن   هجرية
يف -حكم امرأة لدولة التـتار العظيمـة، والـيت تعتمـد           

ومـن مث   ؛   على البطش واإلجرام والقـوة     -األساس األول 
ذلك و- "بالقوريلتاي"اجتمع الس الوطين للتتار واملسمى      

 وقرروا اختيار خاقان جديد للتتار،      - هجرية 649يف سنة   
  .. للتتاراا جديدليكون زعيم" منكوخان"وبالفعل اختاروا 

ا ململكـة التــتار     زعيم" منكوخان"وكان اختيار   
بداية حتول يف سياسة التـتار، وبداية تغـيري جـذري يف            

 فقد كانت لديه سياسة توسعية شبيهة       ؛املناطق احمليطة بالتتار  
 ومن مث بـدأ  ؛املؤسس لدولة التـتار " جنكيز خان "بسياسة  

ا بعدها مـن  يفكر من جديد يف إسقاط اخلالفة العباسية، وم     
 "هوالكـو "، وساعده يف ذلك أخوه الشهري       بالد املسلمني 

ال ميتلـك أي نزعـة      كان  الذي  و ؛الزعيم التتري السفاح  
 تسلم  قدو .. ال يرتوي إال بدماء البشر     رجالًوكان   ،إنسانية

  اإلسالمي؛ ومنذ ذلك احلـني     قيادة قطاع فارس  " هوالكو"
  واحلق أن إعداده    ..دة إلسقاط اخلالفة العباسية   وهو يعد الع 
 كان مبهر بقدر ما كان رد فعـل املـسلمني هلـذا        ا  ا عظيم

 اإلعداد تافه وإذا كان الوضع كذلك فالبـد أن         ..اا حقري
 ذلك ألن   ؛على مناوئيه وإن كانوا مسلمني    " هوالكو"ينتصر  

نن ال تتبدل وال تتغري، والذي يأخـذ         له س  -عز وجل -اهللا  
مـا   -عز وجـل  -عطيه اهللا   بأسباب النصر من أهل الدنيا ي     

ا، والذي ال يعد نفسه ليوم اللقاء البد        وإن كان كافر  طلب  
 أن ي   ا      ( ..اهزم وإن كان مسلميناةَ الـديالْح رِيدن كَانَ يم

 -)وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها الَ يبخسونَ        
  ..15آية , سورة هود
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  :د لسقوط بغداداإلعدا
  لكي يسقط اخلالفة العباسية؟" هوالكو"ماذا فعل 

 هجرية حبمية   649عمله يف سنة    " هوالكو"لقد بدأ   
 ومع ذلك فإنه كان يتحلى بالصرب واألناة، واإلتقان         ؛شديدة

 فمع حقده الشديد ورغبته امللحة يف تـدمري         ؛يف كل خطوة  
 ومـع   .اسينياخلالفة اإلسالمية، واشتياقه الكامل لكنوز العب     

غم كـل   بر-وتفوقه العسكري الظاهر، إال أنه      كثرة جنوده   
 ، مل يتسرع يف أخذ قرار احلرب ضد اخلالفة العباسـية    -هذا

بل ظل يعد العدة يف صرب حىت مرت مخس سنوات كاملـة            
 هجرية وهو يعمل يف     654 هجرية إىل سنة     649من سنة   

ا يف إعدادهنشاط لكي يكون جاهز..  

م بالبنية التحتية وجتهيز مسرح العمليـات       االهتما -أوالً
  :وضمان استمرارية وسيولة اإلمداد والتموين

يف إصالح كافة الطرق املتجهـة مـن        " هوالكو" بدأ   -1
 وهي مسافات رهيبة، لكنه عمل على       ؛الصني إىل العراق  

  .يئتها الستيعاب األعداد اهلائلة من اجليوش التترية

رية والكبرية على األار اليت    اجلسور الكث " هوالكو" أقام   -2
تعترض طريق اجليوش، وبالذات ري سيحون وجيحون،       

  .ووضع قوات كافية حتمي هذه اجلسور

ا حلمل  نعت خصيص عربات ضخمة ص  " هوالكو" جهز   -3
  .أدوات احلصار الكبرية من الصني إىل بغداد

يف السيطرة على كل املدن واملراكز اليت       " هوالكو" بدأ   -4
ب حدوث أي مباغتة  وبذلك جتن  ؛ حماور الطرق  تتحكم يف 

  .أو قطع لطرق جيشه أثناء سريها

بإخالء كل الطرق من الصني إىل بغداد       " هوالكو" قام   -5
 وذلك لترك احلـشائش واألعـشاب       ؛من قطعان املاشية  

لتكفي لطعام األعداد اهلائلة من اخليول اخلاصة بالفرسان،        
يب والغذاء واخليام وغري    والدواب املكلفة حبمل العتاد احلر    

 ،ا للحيوانـات وبذلك ال حيتاج أن حيمل معه طعام   ؛  ذلك
  !وال يتعرض ملفاجأة غياب الطعام

االستعداد السياسي والدبلوماسي-اثاني :  

بدأ التـتار يف حماولة عقد بعض األحالف السياسية        
 وذلك لضمان   ؛مع بعض األطراف وموازين القوى املختلفة     

 وهو تغري كبري يف السياسة التترية الـيت       ؛بريةجناح املهمة الك  
  ..ا وال دبلوماسيةما عرفت قبل ذلك حتالفً

 التـتار سفارة   خاقان" منكوخان"استقبل  يف البداية    -1
صليبية أرسلت من قبل لويس التاسع ملك فرنـسا يف          

 هجرية، وبدأت املفاوضات للتعاون، ولكن      651سنة  
الـسبب أن    و ،ا ما فشلت هـذه املفاوضـات      سريع

ا للغاية، ومل يكن يعرف     كان رجالً صرحي  " منكوخان"
السياسة من وجهة نظر الغرب، ومل يكن يعرف الطرق         
الغربية امللتوية، وتنميق األلفاظ واختيـار العبـارات،        
واحلصول على ما تريد دون أن يشعر الطرف اآلخر أنه        

يف بداية مفاوضاته إنه    " منكوخان" قال   ولذلك ؛طيفر
وإنه ال يعـرف    قبل أن يكون يف العامل سيد سواه،        ال ي 

 فأصدقاؤه هـم    ؛"تابع"، بل يعرف كلمة     "صديق"كلمة  
له والطاعة، وأعـداؤه هـم    من يتبعونه ويعلنون الوالء 

 ؛الذين حياربونه، وهؤالء ليست بينه وبينهم مفاوضات      
 ؛!!اسياسة بسيطة جد  وهي   ..إمنا هلم السيف واإلبادة   

يقسم العامل إىل   فهو  ؛  !! يف العامل  "حدالقطب الوا "سياسة  
 !)أي معادية (" مارقة"ودول   ..)أي تابعة (" صديقة"دول  

وبالطبع رفض ملك فرنسا أن يتحالف على أساس هذا         
 ومن مث فشلت املفاوضات األوىل بني التـتار        ؛الشرط

  .وبني نصارى غرب أوروبا

 وإذا كان نصارى غرب أوروبا وملوكهـا القـدماء      -2
 ،على أساس التبعيـة   " منكوخان"التعاون مع   يرفضون  

        ا فهناك من امللوك اآلخرين من يقبل بذلك، ويعتربه نوع
ملك أرمينية النصرانية   " هيثوم"قد فكر    ف ؛"الواقعية"من  
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يف التحالف مع التـتار على أساس التبعية كما يريـد          
 فملك أرمينية يعلم قوة التــتار، بـل         ؛"منكوخان"
جنكيـز  " على أيديهم يف حياة      مرت بالده من قبل   ود

 أنه حمصور بني قـوات      ا ويعلم أيض  ، مث أوكيتاي  "خان
ن جهة أخـرى،    مالتـتار من جهة وقوات املسلمني      

  وهـو يتحـرق     ؛ا بينه وبني املسلمني   والعداء قدمي جد 
سقاط اخلالفة العباسـية، وإن مل يقبـل اآلن         إل اقًوش

    سـيفقد   ، وسـاعتها  ابالتبعية للتتار فسريغم عليها غد 
  ..ملكه بال مثن

  ملك أرمينية أن يـذهب     " هيثوم "كل هذا دفع
..  عاصمة املغولقراقـورم يف " منكوخان"بنفسه ملقابلة  

ويبدو أن منكوخان قد بدأ يتعلم طرق السياسة، وبدأ         
     فقد أقام   ؛قةيتعلم االعتماد على املظاهر والكلمات املنم 

ـ ا واسـتقباالً رمس   احتفاالً كبري " منكوخان" ـ  ي ا ا مهيب
ملك أرمينية، وعامله كملك ال كتـابع، وإن        " هليثوم"

 كل بنود االتفاق بينهما ال تكون إال بني سـيد           تكان
بعد االستقبال احلافل مللـك     و.  ال ملك وملك   ،وتابع

؛ "منكوخان"من رعايا   م نفسه على أنه     الذي قد (أرمينية  
بـدأ منكوخـان    ) !!فقد كان هو أيضا يتقن السياسة     

 كبرية وهدايا عظيمـة إىل هـذا امللـك          ا وعود يعطي
فمــاذا أعطــاه .. يــشتري بــذلك والءه وتبعيتــهل
  ؟"منكوخان"

  :لقد أعطاه ما يلي

  .الشخصية" هيثوم"ضمان سالمة ممتلكات امللك   - أ

  .إعفاء كل الكنائس املسيحية واألديرة من الضرائب - ب

مساعدة األرمن يف استرداد املـدن الـيت أخـذها           - ت
  .ون من األرمنالسالجقة املسلم

اعتبار ملك أرمينية هو كبري مستشاري اخلان الكبري         - ث
  .فيما خيتص بشئون غرب آسيا" منكو"

بقربه مـن   " هيثوم"وهكذا سعد ملك أرمينية     
اذا كان هـذا    مل: ملك التـتار، ولكن جيب أن نتساءل     

النـاظر    ف  العطف التتري على ملك أرمينية النـصراين؟      
 جيـد أن القـوة    للقوى العسكرية يف ذلـك الوقـت      

العسكرية ألرمينية ال تقارن باملرة بقوة التـتار، وقد ال         
  تضيف إليها عدد فلماذا يتواضع ملك التـتار     ؛اا مؤثر 

واحمللـل هلـذا   الناظر  ويعقد معاهدة مع ملك أرمينية؟  
  :احلدث جيد ما يلي

 سيستفيد التـتار مـن خـربة أرمينيـة يف حـرب        -أوالً
األرمن واملسلمني قدمية، وقـد      فالعالقة بني    ؛املسلمني

ر األرمن بالد املسلمني وطبـائعهم، وال شـك أن          بِخ
 إىل التــتار    األرمناملعلومات الصادقة اليت سيحملها     

  . أبلغ األثر يف حرب املسلمنياسيكون هل

سيحتاج ملك التـتار إىل أعوان إلدارة هذه األمالك         -اثاني 
لد، وله والء ووفاء    ر من أهل الب    فإذا كان املدي   ؛الواسعة

 فهو أفضل من اإلدارة اخلارجيـة،       )أي مللك التتار   (له
  .كثر دئة لغضب الشعوبأوأقدر على السيطرة، و

 ذه اخلطوة يفتح ملك التـتار باب املعامالت مـن          -اثالثً
" منكوخـان "تاجهم   والذين قد حي   ،جديد مع النصارى  

وحاتـه يف داخـل الـشام       بعد ذلك عند استكمال فت    
ملـك أرمينيـة يف     " منكوخـان "قد حيتاج   ف ؛صروم

استئناف املفاوضات مع ملوك أوروبا، هذا باإلضـافة        
إىل أن ملك التـتار يعلـم أن يف قلـوب النـصارى            

 وذلك للمذابح البشعة اليت قـام       ؛كراهية شديدة للتتار  
كـون  ي وقـد    ،شرق أوروبـا  وا التـتار يف روسيا     

  وجهات النظـر فرصة لتقريبلتعاون مع ملك أرمينية  ا
  .لرعاية املصاحل املشتركة

له عامل نفـسي عنـد        االحتاد مع أرمينية سيكون    -ارابع
 فاحلرب مع التـتار شيء، واحلـرب مـع         ؛املسلمني

قوات املتحالفة مع   ال نعم   !! شيء آخر  "التحالف"قوات  
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 ولكـن   ،ذكر يف جيش التـتار   ا ي التـتار ال متثل شيئً   
  .نفوسالعلى  هلا وقع خاص "التحالف"كلمة 

قد توكل إىل القوات األرمينيـة املتحالفـة مـع           -اخامس 
التـتار بعض املهام اخلطرة، واليت قد يرغـب ملـك          

  وبذلك تكون اخلسارة البـشرية يف       ؛بهاالتـتار يف جتن 
  .جانب األرمن بدالً من التـتار

 فالناظر إىل هـذه املفاوضـات بـني         ؛وهكذا
ا، ا مطلقًمل خيسروا شيئًالتـتار واألرمن جيد أن التـتار    

ـ        ، وتـابع ال   يءوأن املفاوضات بني سيد ميلك كل ش
 ؛وهكذا يفعل الزعماء الكبار يف العامل      .يءميلك أي ش  

 حيملون من   الفإم يعقدون معاهدات مع ملوك صغار       
ـ         اصفات امللك إال االسم فقط، ويوكلون إليهم مهام 

اح هلم  كثر من السم  أتكليفية كثرية، واملقابل ال يكون      
مبجرد العيش إىل جوارهم يف األرض، مـع إمكانيـة          

كبري مستـشاري   "منحهم بعض األلقاب الفخرية مثل      
امللـك  "أو لقـب    " ملك التـتار لشئون غرب آسيا    

العالقات احلميمة بني   "أو  " الدولة الصديقة "أو  " الصديق
 فهـذه  ؛!!"جاللة امللك"أو  " فخامة الرئيس "أو  " البلدين

تسمن وال تغين من جـوع، والواقـع        جمرد ألقاب ال    
احلقيقي أن القوة اليت بيد التـتار هي اليت فرضت بنود          

يف كل األزمان واألمكنة    ويتكرر   وهذا حيدث    ؛املعاهدة
وهكذا عاد ملك أرمينية     .. إال بالقوة  ىفاحلقوق ال حتم  

ا بعالقته مـع ملـك      ا مبعاهدته، فخور  منتشي" هيثوم"
 ألنـه اسـتطاع بـسياسته      ؛  ا يف شعبه  التـتار، معظم

  ..!!أن جينب مملكته ويالت احلروب" احلكيمة"

 أن يعقد حتالفات    اأيض" منكوخان"ـ كان من رغبات     3
مع أمراء املمالك الصليبية يف الشام، وكان هلم أكثر من        
 ؛مملكة يف أنطاكية وطرابلس وصيدا وحيفـا وعكـا        

وذلك لشغل املسلمني يف منطقة الشام فال يدافعون عن         
ولتشجيع هؤالء األمـراء     .خلالفة العباسية إذا هومجت   ا

فقد أوصل هلم ملك التـتار طلـب التحـالف مـع           
 والذي بدأ يقوم بـدور      ؛اجلديد ملك أرمينية  " صديقه"

ولزيادة التشجيع فـإن    . السفري التتري يف هذه املنطقة    
ـ           هملك التـتار وعد األمراء الصليبيني يف الـشام بأن

ية هلـم يف حـال اتفـاقهم        سيعطيهم بيت املقدس هد   
 ؛وكأنه ميلك بيت املقدس، وله احلق يف إهدائه       .. !معه

ويتكرر  (وهكذا وعد من ال ميلك بإعطاء من ال يستحق        
  ..!)ذلك يف التاريخ كثريا

ومع كل هذا التشجيع إال أن أمراء املمالـك         
   يف قبول هذه االتفاقيات،     االصليبية بالشام ترددوا كثري 

الذي استحـسن هـذا   " بومهند"طاكية  باستثناء أمري أن  
 أما ملاذا مل يستحـسن      .األمر وانضم إىل ملك التـتار    

 فـذلك  ؛بقية األمراء الصليبيني يف الشام هذه الفكـرة      
يعلمون أن التـتار ال عهد هلـم، وقـد          -أوالً-ألم  

يبيعوم دون مثن، أو يضحون م يف مقابل أي شيء،          
م يف قلب العـامل اإل     -اوثانيسـالمي، وخطـورة    أل

املسلمني عليهم كخطورة التـتار، بل لعلها خطـورة        
  .أقرب

 مل يتحمس هؤالء األمراء للتحـالف       ؛ومن مث 
املعلن مع التـتار، وإن كانوا مل يرفضوا األمر صراحة،         
وتعاملوا مع الطلب بالطريقة السياسية النفاقية املعروفة،       

 من االبتسامة، وبعض كلمـات التبجيـل،        يءمع ش و
 أن يقفوا على احلياد بصورة مؤقتـة، إىل أن          وااختارو

 الفئة  إىل وهنا سوف يسارعون     .الكفاتى  حدإترجح  
املنتصرة، يصافحون ويباركون ويهنئون، ويعتذرون أنه      

 اليت كانت متر ا بالدهم هلان "الظروف القاسـية  "لوال  
وهذا مـا   ..  ! يف سبيل راحة املنتصر    يءعليهم كل ش  

  ..!!"ياسةالس"لبعض ايسميه 

ا إىل عقد بعض االتفاقات مع      أيض" منكوخان" سعى   -4
 وهؤالء ليسوا من األمراء أو امللـوك،        ؛الشامنصارى  
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ولكنهم من النصارى الذين يعيشون يف كنف اإلمارات        
 .اإلسالمية يف الشام أو يف اخلالفة العباسية يف العـراق         

 إمنـا   ؛وهذه بالطبع مل تكن اتفاقات رمسية وال معلنـة        
انت اتفاقات سرية مع بعض رؤوس النصارى، ومع        ك

 وذلك لتسهيل مهمة دخول التـتار      ؛بعض القساوسة 
وقـد  . إىل هذه البالد، ولنقل األخبار من وإىل التـتار       

ـ فعالً يف الوصول إىل عدد كبري       " منكوخان"جنح   ن م
ا بطريرك بغداد شخـصي   هؤالء النصارى وعلى رأسهم     

ا يف دخـول    همما  اعد، وكان عامالً مس   "ماكيكا"وهو  
  .بغداد

ا معاهدات مع مملكة الكـرج      أيض" منكوخان" عقد   -5
مع أن تاريخ التـتار مع     ) يف جورجيا اآلن  (النصرانية  

، ولكن تاريخ الكـرج     ا أسود مملكة الكرج كان تارخيً   
   ؛ كذلك مع املسلمني كان أسود ل نصارى الكرج    ففض

هم القدمي  التعاون مع عدوهم اجلديد التـتار ضد عدو      
 هو أن التـتار هلـم      -األول:  وذلك ألمرين  ؛املسلمني

   ا على الظـن أن ينتـصروا،       القوة األعلى، ويغلب جد
كمـا  – ألن احلرب بني النصارى واملـسلمني        -اوثاني

حرب عقائدية أبدية، والكراهية أصيلة      -أشرنا من قبل  
م حتى  والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُ  ( :قال تعاىل .. بني الطرفني 

آية ,  سورة البقرة  -)يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْ    
 ؛أما احلرب مع التـتار فهي حرب مـصاحل         ..217

إذا تعارضت املصاحل حدثت احلـرب، وإذا اتفقـت         
وقد اتفقـت   .. داقةصاملصاحل حدث الوئام واأللفة وال    

انية مع مـصاحل التــتار      مصاحل مملكة الكرج النصر   
 وهـذا   ،ا يف طريق واحد    فال مانع من السري مع     ؛وثنيةال

سياسة":  مما يسمونهاأيض"!!..  

 وإذا كانت كل هذه املفاوضات واملعاهدات يف كفة،      -6
ليس .. فاملفاوضات اليت سأذكرها اآلن يف كفة أخرى      

  ..!!بشاعتهالأو قل .. ألمهيتها فقط ولكن لغرابتها

 أمـراء "فهذه املعاهدات عقـدت مـع بعـض      
  .."!!بالد املسلمني" لتسهيل ضرب "املسلمني

 ؛هذه املعاهدات بنفـسه   " منكوخان"ومل يعقد   
  ؤالء األمراء  ألنه استهان جد فقد كان كل واحـد      ؛ا 

منهم ال ميلك سوى بضعة كيلومترات، ومـع ذلـك          
  ا، بل ويلقب نفسه باأللقاب الفاخرة      يسمي نفسه أمري

وكـل  وقد  ..والعزيز وغري ذلك   ملعظم واألشرف امثل  
يف عقد هذه االتفاقيـات     " هوالكو"أخاه  " منكوخان"

 يـسارعون يف  فجاء أمراء املسلمني الـضعفاء      ،  املخزية
فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم    (: قال تعاىل  ..التـتار األقوياء 

مرض يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخـشى أَن تـصيبنا         
  .. 52  آية,  سورة املائدة-)دآئرةٌ

 بدر الـدين لؤلـؤ أمـري        "هوالكو"فجاء إىل   
وجاء سلطانا السالجقة ومهـا      ..املوصل ليتحالف معه  

      ا مع  كيكاوس الثاين، وقلج أرسالن الرابع ليتحالفا أيض
يف كانـا    قد ف ؛ا يف مكان حساس جد    اهوالكو، وكان 
، وحتالفهما يؤدي إىل حصار     )تركيا اآلن (مشال العراق   
لشمال، وقد كان أسلوب كيكاوس الثاين      العراق من ا  

    يف التزلف إىل التـتار خمزي ا إىل الدرجـة الـيت      ا جد
  ..!صدمت التـتار أنفسهم

 الناصر يوسـف أمـري حلـب        اورضخ أيض 
ودمشق، وحفيد الناصر صالح الدين األيويب رمحه اهللا،        

 ؛لـروح ه يف شيء من األخالق وا     هولكنه مل يكن يشب   
  ال " العزيـز "رجة اليت أرسل ابنه     ا إىل الد  بل كان مهين
 فروض الطاعة فقط، بل وليبقـى       "هوالكو"ليقدم إىل   

وكذلك جاء األشـرف   ..!معه يف جيشه كأحد أمرائه   
  ..األيويب أمري محص ليقدم والءه لزعيم التـتار

.. كانت هذه التحالفات يف منتهى اخلطـورة      
 ا قد زادت جد   -باإلضافة إىل مهانتها وحقارا   -فهي  
قوة التـتار الذين أصبحوا حياصرون العراق مـن        من  
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كل مكان، ويعرفون أخبار البالد من داخلها، وفـوق         
ذلك فإن هذه التحالفات أدت إىل إحباط شديد عنـد          

رة و على هـذه الـص     ا حكامه تشاهداليت  الشعوب  
انعـدمت  و فضعفت اهلمم، وفترت العـزائم،      ؛يةزاملخ

لوقوف يف ل طاقة للجميع، ومن مث مل يعد      القادةالثقة يف   
لقد كانت هذه االتفاقيات جرمية بكل      ؛ ف وجه التـتار 

  ..!!املقاييس

 يف جمهـوده الـسياسي      ا أيـض  "هوالكـو " وصل   -7
الط العباسـي   بوالدبلوماسي إىل شخصية خطرية يف ال     

 لقد وصل إىل كبري الوزراء يف اخلالفة العباسية       ف ؛نفسه
هو الـوزير    و ؛الشخصية الثانية يف الدولة بعد اخلليفة     و
  ..!! الشيعي"مؤيد الدين العلقمي"

ا ا رافـضي  ا خبيثً لدين رجالً فاسد  اكان مؤيد   و
يرفض خالفة أيب بكر الصديق وعمر بـن اخلطـاب          (

ـ  شـديد التـشي   ) رضي اهللا عنهما   ع، كاره  نة ا للـس
ومن العجب أنه يصل إىل هـذا املنـصب          .نينيوللس 

       نية حتمـل   املرموق وهو على هذه الصفة، ويف دولة س
اسم اخلالفة، وال شك أن هذا كان قلة رأي، وضحالة          

   ..فكر، وسوء ختطيط من اخلليفة املستعصم

بطانة "وهذا الوزير هو ممن ينطبق عليهم وصف        
 على عاقل كيف يكون دور بطانة       ىوال خيف .. "السوء

األسـوأ مـن     و ..السوء يف فساد البالد، وهالك العباد     
     ذلك أن هذا الوزير مل يبق   ـ    يف مكانه شهر ا، ا أو عام

 من سنة   !!..وإمنا بقي يف مكانه أربعة عشر سنة كاملة       
 هجرية عندما سـقطت     656 هجرية إىل سنة     642
درك اخلليفة  وإذا مرت كل هذه الفترة دون أن ي       ..بغداد

فة عقل   فالشك أن هذا دليل واضح على خ       ؛خطورته
  ..!!اخلليفة

 الشيعي،  مبؤيد الدين العلقمي  " هوالكو"اتصل  
    نة، واتفق معه على    مستغالً فساده وتشيعه وكراهيته للس

تسهيل دخول اجليوش التترية إىل بغـداد، واملـساعدة         
باآلراء الفاسدة، واالقتراحات املضللة الـيت يعطيهـا        

 وذلك يف مقابـل أن      ؛للخليفة العباسي املستعصم باهللا   
له شأن يف إدارة بغداد بعد سـقوط اخلالفـة،           يكون
وقد قام الوزير الفاسد بـدوره      .. خلص من اخلليفة  والت

 وكان له أثر بارز على قـرارات        ،كمل ما يكون  أعلى  
اخلليفة، وعلى األحداث اليت مرت باملنطقة يف تلـك          

  ..األوقات

وباالطالع على هذه اجلهود الدبلوماسية الـيت       
ا يتبني أما بذال جهـد " هوالكو"و" منكوخان"قام ا   
اكبري دف       لإل ا ضخم عداد هلذه احلملة الرهيبة، واليت

وهو إسقاط   ؛ خطري مل حيدث قبل ذلك يف الدنيا       إىل أمر 
  ..عاصمة اخلالفة اإلسالمية

 ا قوي ناوخالصة اجلهود التترية أم تعاونوا تعاو     
مع ملوك أرمينية والكرج وأنطاكية النـصارى،        امهم 

قاموا وحيدوا جانب أمراء اإلمارات الصليبية بالشام، وأ      
 وبعض أمراء   ،حتالفات سرية مع نصارى الشام والعراق     

 ومع الوزير الفاسد مؤيد الـدين العلقمـي         ،املسلمني
وال شك أن هذه اجلهود الدبلوماسية كان هلا        . الشيعي

دور ملموس يف إجناح اخلطة التترية إلسقاط اخلالفـة         
  ..اإلسالمية

ـإال  ن املسلمني بصفة عامة   إوجيدر القول هنا    
عـد وكأنـه ال     ندرـ كانوا يراقبون املوقف عن ب     من  

أو وهم يشعرون بإحبـاط قاتـل مينـع أي          .. يعنيهم
وال حول وال قـوة إال      .. متحمس من القيام واحلركة   

  ..!باهللا

  :احلرب النفسية على املسلمني -اثالثً

كثر من وسيلة لـشن هـذه       أوقد كانت هلوالكو    
  :ثال؛ فعلى سبيل املاحلرب املهولة على املسلمني
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 حلمالت اإلرهابية يف املنـاطق احمليطـة      ا القيام ببعض    -1
 ليس هلا غرض إال بث الرعب وإحيـاء         ؛ واليت بالعراق

ذكرى احلمالت التترية الرهيبة اليت متت يف السابق يف         
  .."أوكيتاي"و" جنكيز خان"عهود 

 ومن وسائل التـتار اخلطرية يف حرم النفـسية ضـد        -2
مية القذرة اليت كان يقودهـا       احلرب اإلعال  ؛املسلمني

يتحـدثون  واليت  بعض أتباع التـتار يف بالد املسلمني       
م اخلرافية،  دفيها عن قدرات التـتار اهلائلة، واستعدا     

ا بـني إمكانيـات التــتار       سعون الفجوة جـد   ووي
وتسربت هذه األفكار إىل وسائل     ،  وإمكانيات املسلمني 

 ي ذلك الوقت ه   اإلعالم يف زمام، ووسائل اإلعالم يف     
  وقد ظهر يف   ،  اصون واملؤرخون الشعراء واألدباء والقص

ـ       م ما جيعل املسلمني حيبطون متاما مـن قتـال     كتابا
رعب  وال شك أن مثل هذه الكتابات كانت ت        .التـتار
 وهذا من البالء الذي     ، تؤثر يف اخلواص   ا وأحيان ،العوام

  !! وما جناه عليها أحد،جنته األمة على نفسها

3-  ا من وسائل التـتار املشهورة لشن حـرب         وكان أيض
دية اخلطرية،  ي كتابة الرسائل التهد   ،نفسية على املسلمني  

وإرساهلا إىل أمراء املسلمني، وكان من محاقة هـؤالء         
 يكشفون هذه الرسائل على الناس فتحدث       ماألمراء أ 

  .الرهبة من التـتار

4-    نفسية علـى   ا لشن احلرب ال    ومن وسائل التـتار أيض
 إعالن التحالفات بني التـتار وبني األرمـن        ،املسلمني

 وغريهم، وإبراز رغبة امللـوك الـصليبيني يف         جركوال
أوروبا يف التعاون مع ملك التـتار، وتـضخيم هـذه          

 م يقاتلون أهل       ؛االتحالفات جدحىت يعتقد املسلمون أ 
 م، مع أن األيـام        األرض مجيعم ال طاقة هلم حبرا، وأ 

السابقة يف تـاريخ املـسلمني محلـت الكـثري مـن          
االنتصارات على هؤالء أنفسهم، وعلـى أضـعافهم،        

 املسلمون تارخيهم، وانبهروا بقوة عـدوهم      يولكن نس 
  ..وحلفائه

5-    م النفسية    ومن وسائل التـتار أيضالتعـاون   ،ا يف حر 
مع أمراء املسلمني كما ذكرنا عند احلديث عن اجلهود         

  فال شك أن الشعب املسلم إذا وجد    ؛للتتارالدبلوماسية  
الذي من املفروض أن يتوىل أموره ويدافع عنه        -قائده  

 هو الذي يتمىن أن     -ويبذل روحه يف سبيل تأمني بلده     
       ا يصاحل هؤالء التـتار ويتعاون معهم، ويعد ذلك إجناز

من إجنازاته، ال شك أن الشعب املسلم إذا وجد ذلك          
ا، ويفقد كل محاسة للدفاع عن     شديد افإنه حيبط إحباطً  
ذه الوسائل وبغريهـا اسـتطاع      .. أرضه وعن وطنه  

 ؛التـتار أن يبثوا الرعب واهللع يف قلـوب املـسلمني         
   وبذلك أصبح املناخ مناسب ا لدخول القوات التترية    ا جد

  ..الغازية

  : إضعاف جيوش اخلالفة العباسية-رابعا
 الفاسـد   إىل الطلب من الوزير   " هوالكو"وقد عمد   

مؤيد الدين العلقمي أن يقنع اخلليفة العباسي املستعصم باهللا         
أن خيفض من ميزانية اجليش، وأن يقلل من أعداد اجلنـود،           

.. !وأن ال يصرف أذهان الدولة إىل قضايا التسليح واحلرب        
 ؛وقد قام بذلك فعالً الوزير العميل مؤيد الـدين العلقمـي          

ستغرب فعـالً أن    ي ي وهذا ال يستغرب من مثله، ولكن الذ      
 وذلك كما أشار عليـه      ؛ هذه األفكار املخجلة   لَبِاخلليفة قَ 

الوزير الفاسد حىت ال يثري حفيظة التـتار، وليثبت هلم أنـه           
قام فعالً بتقليـل عـدد      و.. ! وال يريد احلروب   "سالم"رجل  

اجلنود وخبفض ميزانية التسليح، حىت أصبح اجليش العباسي        
عدده مائة ألف فارس يف آخر أيـام        املسلم الذي كان يبلغ     

 640املستنصر باهللا والد املستعصم باهللا وذلـك يف سـنة           
 654هجرية ال يزيد على عشرة آالف فارس فقط يف سنة           

 ،أصبح اجلنود يف حالة مزرية مـن الفقـر        كما  .. !!هجرية
  مهلت التدريبات العسكرية، وفقد قواد اجليش أي مكانة وأُ
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 من له القـدرة علـى التخطـيط         فيهمهلم، ومل يعد يذكر     
 املسلمون فنون القتـال والـرتال،       يواإلدارة والقيادة، ونس  

 اخليانـة  -واهللا–وهذه    ..!!وغابت عن أذهام معاين اجلهاد    
ـ  ويلقي ابن كثري ـرمحه اهللا ..!! واجلرمية العظمى،الكربى

باللوم الكامل على مؤيد الدين العلقمي يف نصائحه للخليفة         
 ؛ باللوم األكرب على اخلليفة ذاته     ي ألق صم باهللا، ولكين  املستع

 ذا الذل، وغاب عن ذهنه أن       يضراهلوان، و   ذا لَالذي قبِ 
من أهم واجباته كحاكم أن يضمن لشعبه األمن واألمـان،          

ن يدافع عن أرضه ضد أي غزو أو احتالل، وأن يبـذل            أو
ـ         ي ـقصارى جهده لتقوية جيشه، وتسليح جنده، وأن يرب

 على حب اجلهاد واملوت     -ال اجليش فقط  -شعب بكامله   ال
مل يفعل اخلليفة املستعصم باهللا كل ذلك، وال        .. يف سبيل اهللا  

عذر           ا له عندي، فإنه كان ميلك من السلطان ما جيعله قـادر
 لكن النفوس الضعيفة ال تقوى على أخـذ      ،على أخذ القرار  
  ..القرارات احلامسة

يف سـنة   " هلوالكو"متت كل هذه األمور واكتملت      
أن املناخ العام أصبح    " هوالكو"وهنا أدرك     . هجرية 654
فبدأ يف عملية    ؛ للهجوم املباشر على اخلالفة العباسية     امالئم 

حشد هائلة للجنود ليجمع بذلك أكرب جيوش التـتار على         
حبيث كان اجلنـود      ؛اإلطالق منذ قامت دولة جنكيز خان     

ر من مائيت ألف جندي، هذا      املكلفون حبصار بغداد فقط أكث    
خبالف األعداد اهلائلة من اجلنود املنتشرة يف مشال العـراق          
وشرقه، والقوات املكلفة حبماية الطرق وتـأمني اإلمـداد         

 سـواء فـرق     ؛والتموين، هذا غري الفرق املساعدة للجيش     
  ..وين أو فرق االستطالع واملراقبةماإلمداد والت

  :التتري كما يليونستطيع أن نبني تركيبة اجليش 

 اجليش التتري األصلي والذي كان يتمركـز منـذ          -أوالً
  .سنوات يف منطقة فارس وأذربيجان شرق العراق

فرقة من جيش التـتار املتمركزة     " هوالكو"استدعى   -اثاني
عامة ز واليت كانت حتت   ،يف حوض ر الفوجلا الروسي    

رسل أ قد و ،)فاتح أوروبا " (باتو"القائد التتري الشهري    
  ..ثالثة من أبناء أخيهمع الفرقة باتو 

يف طلب فرقة من جيش التــتار       " هوالكو"أرسل   -ثالثًا
 والذي كان يتمركز على أطراف      ؛املكلف بفتح أوروبا  

 فجاءت الفرقة وعلى رأسـها      ؛)مشال تركيا (األناضول  
، وقد جاءت هذه الفرقـة      "بيجو"القائد املغويل الكبري    

جهة إىل بغداد، ومل    العراق ومت خمترقة األناضول ومشال    
ألن  ؛ أي نوع من املقاومة أثناء هذا الطريق الطويل        تلق 

حكام هذه املناطق املسلمة كانوا قد أفرغـوا اـال          
األرضي لقوات التـتار، فـسارت يف أمـان وسـط          

  ..!!إمارات األناضول واملوصل وحلب ومحص

يطلـب  ملك أرمينية    "صديقه"إىل  " هوالكو" أرسل   -ارابع
ملك أرمينية بنفسه على رأس     " هيثوم" فجاءه   ؛املساعدة

  .فرقة من جيشه

هوالكو" طلب   -اخامس"من ملك الكرج أن يرسـل  ا أيض 
افرقة للمساعدة يف حصار العراق فاستجاب فور.  

من الرماة الصينيني املهرة     ا ألفً "هوالكو"استدعى   -اسادس 
  .نريانالذين اشتهروا بتسديد السهام احململة بال

على رأس جيوشه أفضل قـواده،       "هوالكو" وضع   -اسابع 
 وفـوق إمكانياتـه القياديـة       "كتبغا نوين "وكان امسه   

، وبذلك يستطيع التعامـل     ا فإنه كان نصراني   ،واملهارية
  ..مع األعداد الكبرية النصرانية املشاركة يف اجليش

ري تعـذَّ  ذال" بومهند" أمري أنطاكية    "هوالكو"راسل   -اثامن 
عليه أن خيترق الشام كله للذهاب إىل العراق، ولكنـه          
كان على استعداد تام للحرب، فإذا سقطت العـراق         

  ..شارك يف إسقاط الشام

أرسل الناصر يوسف أمري دمشق ابنه العزيز ليكون         -اتاسع 
  .."!!هوالكو"يف جيش 
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فرقـة  أيـضا    أرسل أمري املوصل بدر الدين لؤلؤ        -عاشراً
ـ   .. )أكراد الـشمال العراقـي     (تارمساعدة جليش الت

 إال أا كانت حتمل     -وإن كانت هزيلة  -وهذه الفرقة   
 مـسلمون  فهناك يف جـيش التــتار        ؛ كثرية عاينَم

  ..!!يشتركون مع التـتار يف حرب املسلمني

وذا اإلعداد عايل املستوى اكتمل اجليش التتـري،        
دأ وبدأ يف الزحف من فارس يف اجتاه الغرب إىل العراق، وب          

هـذا   واجلدير بالـذكر أن      ..طة املعركة  يضع خ  "هوالكو"
اإلعداد الطويل املرتب مل يقابل بأقل درجات االهتمام مـن       

  .. والبلية العظمى، فحدثت املأساة الكربى؛جانب املسلمني

إن الذي يعتمد فقط على كونـه مـن املوحـدين           
 يف هـم ااملسلمني، وال يعد العدة وال يأخـذ باألسـباب و        

إن التـتار مل ينتصروا على املسلمني      .. ية حتقيق النصر  إمكان
 فهم مـن أقـبح شـعوب        ؛عز وجل -لكرامة هلم عند اهللا     

 ،ا، ولكنهم أعدوا العـدة    األرض فعالً، ومن أسوأهم أخالقً    
وأخذوا باألسباب فتحققت على أيديهم النتائج اليت خططوا        

نصارى ا رأينا اليهود أو ال    ما  وكثري.. نة مطردة وهذه س  ؛هلا
أو البوذيني أو اهلندوس ينتصرون على املسلمني، إذا أخـذ          

وليس املقصود    ..تركها املسلمون وهؤالء باألسباب املادية،    
من وراء ذلك أن يعتمد املسلمون على األسـباب املاديـة           

 إمنـا   ،)سبحانه وتعـاىل  ( مسبب األسباب    ا ويتركو ،فقط
فع األيـدي  املقصود هو العمل اجلاد الدؤوب املتواصل مع ر      

  ..إىل اهللا بطلب التوفيق والنصر

  ..والتاريخ ـ يا إخواين ـ يتكرر

ـ      املـسلمني فعلـه   دوما فعله التـتار من إعداد ض
وما فعله املسلمون من اون وإمهال فعله        ..غريهم بعد ذلك  

   وإذا كانت النتائج اليت حـدثت       ..ااملسلمون بعد ذلك أيض
لصورة، فال شـك أن     يف أيام التـتار قد جاءت على تلك ا       

النتائج يف عصرنا ستأيت على نفس الـصورة إال أن يفقـه            

ـ        ا للفهـم   املسلمون األمر فيعيدوا من ترتيب أوراقهم وفقً
  ..الصحيح

  .!!ركفهل من مد  .. التاريخقصـولذلك ن

   سقوط بغداد
 مع كبار مستـشاريه يف جملـس      " هوالكو"اجتمع  

 لقـد    .خ التـتار حرب يعد من أهم جمالس احلرب يف تاري       
ا من  قلقً" هوالكو"، وكان   "بغداد"أخذ القرار بغزو العاصمة     

 أي مفاجئات، وبالذات من األمراء املسلمني الذين انضموا        
 ولذلك وضع على الفرق اإلسالمية الـيت معـه          ؛إىل جيشه 

 ألن  ؛ مل تكـن حقيقيـة     هذهمراقبة شديدة، ولكن خماوفه     
ا ه مل يكن يف نيتـهم أبـد  األمراء املسلمني الذين انضموا إلي    

  ..!!!!"بغدادب" إمنا كان العزم أن يغدروا ؛"والكو"الغدر 

    مهـدان "ا يف مدينـة     كان جملس احلرب معقـود "
وهي تقع على مـسافة حـوايل       ) ايف إيران حالي  (الفارسية  
450  وقرر  .. بغداد إىل الشمال الشرقي منها      من ا كيلو متر

  : جيشه إىل ثالثة أقساميف هذا الس أن يقسم" هوالكو"

هو القلب، وهو القسم الرئيسي من       -اجليش األول 
بنفسه، وستلحق به اإلمـدادات     " هوالكو"اجليش وسيقوده   

، وكذلك ستلحق به الفرق املساعدة من    "باتو"اليت سريسلها   
، وهذا القسم من اجليش سـيخترق       كرجمملكيت أرمينية وال  

د مباشـرة،   اجلبال الواقعة يف غرب فارس صـوب بغـدا        
  .وستكون مهمة هذا اجليش حصار بغداد من اجلهة الشرقية

 هو اجلناح األيسر جليش التــتار،        -اجليش الثاين 
 وسيتحرك هذا   ،"هوالكو" أفضل قواد    "تبغاك"وهذا سيقوده   

     ولكن إىل اجلنوب مـن      ؛ااجليش مبفرده يف اجتاه بغداد أيض 
يع  وقد مت فصل اجليـشني حـىت ال تـستط          .اجليش األول 

ر عدد اجلـيش    قد أن ت  -جدتإن و -املخابرات اإلسالمية   
الصحيح، باإلضافة إىل أن الطرق ال تستوعب هذه األعداد         
اهلائلة من اجلنود، فضالً على أن هذا اجليش سـتكون لـه            
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مهمة اختراق سهول العراق، والتوجه إىل بغداد من جهـة          
أن ومـع   ..اجلنوب، وحصارها من جهتها اجلنوبية الشرقية     

كان من احلذر   " هوالكو" كيلومتر إال أن     450املسافة تبلغ   
الكايف الذي استطاع معه أن خيفي هذا اجليش عن عيـون           

 فلم يكتشف العباسيون    -إن كانت هناك عيون   –العباسيني  
  !!..اجليش إال وهو على بعد كيلو مترات معدودة من بغداد

 فكان هـو اجلـيش التتـري         -أما اجليش الثالث  
 ؛)يف مشـال تركيـا اآلن     ( على أطراف األناضول     الرابض

والذي كان مكلفاً بفتح أوروبا قبل ذلك، وعلى رأس هـذا    
، وكان على هذا اجليش     "بيجو"اجليش الزعيم التتري الكبري     

أن يأيت من هذه املناطق الشمالية يف اجتاه اجلنوب حىت يصل           
 ؛ حوهلا ليحاصرها من جهة الغرب      مث يلتف  ،بغداد من مشاهلا  

 وكتبغا من اجلنوب    ا شرقً "هوالكو"وبذلك حتصر بغداد بني     
 هذا اجليش الثالـث   وكان على..الشرقي وبيجو من الغرب 

لكي يصل إىل بغداد أن خيترق مسافة مخسمائة كيلـومتر يف   
 التركية، مث مخسمائة كيلومتر أخرى يف األراضـي         راضياأل

 جيب أن   نهإأي    ..!! إسالمية وهذه كلها أراضٍ  .. !العراقية
يسري مسافة ألف كيلومتر يف أعماق العامل اإلسالمي حـىت          

    ..!!يصل إىل بغداد

لقد كانت أقل املخاطر اليت تواجه هذا اجلـيش أن          
فيفقد عنصر املباغتة، ويستعد لـه اجلـيش         ؛كتشف أمره ي 

العباسي قبل وصوله، أما أكرب املخاطر اليت كانت يف انتظاره        
 طريقه امللـيء بالتجمعـات      فهي أن جيد مقاومة شرسة يف     

نـصب لـه    ، أو ت  )وكلها جتمعات إسالمية  ( السكنية اهلائلة 
 وتذكر أنه خيـوض يف أرض      .. كاوضع له الشر  الكمائن، وت

 كـل   -سبحان اهللا - يدخلها للمرة األوىل يف حياته، لكن       
من الطريق   % 95جبيشه  " بيجو"لقد قطع   .. هذا مل حيدث  

ن تدري اخلالفة العباسية    دون أ )  كيلومتر 950أي حوايل   (
اخلالفة العباسية على بعـد     " بيجو"لقد باغت   .. !!اعنه شيئً 

اكتـشف  و ،مخسني كيلو متر فقط مشال غـرب بغـداد        

ا كمـا اكتـشفوا جـيش       متام-" بيجو"العباسيون جيش   
  ..!! على مسرية يوم واحد من بغداد-"هوالكو"

 كـان يتخفـى     "هوالكو"ن جيش   إوإن كنا نقول    
 ؛ غالبها حتت سـيطرة التــتار      ويسري يف أراضٍ  باجلبال،  

  ..!؟فكيف نفسر مباغتة بيجو لبغداد ذه الصورة

لألراضي اإلسالمية حيمـل    " بيجو"تربير اختراق   إن  
 فهـي غيـاب     -األوىلأما املصيبة     :معه مصيبتني عظيمتني  

    وواضح أن اجلـيش     ااملخابرات اإلسالمية عن الساحة متام ،
أمـا   و..ه وال دراية بإدارة احلـروب  ل العباسي كان ال علم   

 فهي أن هناك خيانة كـربى       ،األعظمهي   و -الثانيةاملصيبة  
هذه اخليانة فتحت   ، و من أمراء األناضول واملوصل املسلمني    

األبواب جليش التـتار، ومل حيدث أي نوع من املقاومـة،          
كانت هذه  وسار اجليش التتري يف هدوء وكأنه يف نزهة، و        

س الثاين وقلج أرسالن الرابع أمراء      ويكاخيانة عظمى من ك   
 ؛وخيانة أعظم من بدر الدين لؤلؤ أمري املوصل        ..األناضول

فبدر الدين لؤلؤ مل يكتف بتسهيل مهمة التـتار، وبالسماح         
هلم باستخدام أراضيه لالنتقال والعبور، بـل أرسـل مـع           

من " حترير العراق "ملية  عالتـتار فرقة مساعدة تعينهم على      
ومن اجلدير بالذكر أن بدر الـدين        ..!الفة العباسية خلاحكم  

ا وقيـل   هو يبلغ من العمر مثانني عام     ولؤلؤ قام ذه اخليانة     
ا أن بدر الدين لؤلؤ مات بعد       وجدير بالذكر أيض    ..!!مائة

نـسأل اهللا حـسن      ف ..!!!هذه اخليانة بشهور معـدودات    
  ..اخلامتة

  ماذا كان الوضع يف بغداد؟

 ذلك الوقت من أشد مـدن األرض      كانت بغداد يف  
 فهي عاصمة اخلالفة    ؛ وأسوارها من أقوى األسوار    ،حصانة

نفق على حتصينها مبالغ    كثر من مخسة قرون، وأُ    أاإلسالمية  
 ؛!!أسفاه على املدينة احلصينة   الكن و .. طائلة وجهود هائلة  

 ولكن ندر الرجـال يف ذلـك        ،احلصون حتتاج إىل رجال   ف
  ..!الزمن
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  لدولة يف اخلالفة العباسية؟ على رأس امن

إنه اخلليفة السابع والثالثون واألخري من خلفاء بـين      
 املستعصم.. اسم كبري  "..املستعصم باهللا .. "العباس يف بغداد  

ولكـن أيـن     "..خليفة املسلمني : "اولقب كبري أيض  .. باهللا
  ..؟"املستعصم باهللا"مقومات اخلالفة يف 

اتية يف كتب السري    عندما تقرأ عن صفات اخلليفة الذ     
مثل تاريخ اخللفاء للسيوطي، أو البداية والنهاية البن كثري أو      

    اغريها من الكتب جتد أمرم ي  ..ا عجبون رجـالً  صفجتد أ
يقـول    ..فاضالً يف حياته الشخصية ويف معامالته مع الناس    

ة جيد الـسريرة، صـحيح   سريكان حسن ال  " :ابن كثري مثالً  
 بيه املستنصر باهللا يف العدل وكثرة الصدقات،    ا بأ العقيدة، مقتدي

  .."وإكرام العلماء والعباد، وكان سنياً على مذهب السلف

دري يف احلقيقة ماذا يقصد بأنه كـان علـى          أوال  
 أمل يكن   ؟مذهب السلف؟ أمل يكن يف مذهب السلف جهاد       

 أمل يكن يف مذهب السلف      ؟يف مذهب السلف إعداد للقتال    
 أمل يكن يف مذهب     ى؟وملوازين القو دراسة ألحوال األرض    

السلف محية وخنوة لدماء املسلمني اليت سالت على مقربـة          
 أمل يكن يف مذهب السلف      ؟من العراق يف فارس وأذربيجان    

  ..؟وحدة وألفة وترابط

 لكنه  حياته الشخصية؛ ا يف   املستعصم جيد لقد كان   
  ..افتقر إىل أمور ال يصح أن يفتقر إليها حاكم مسلم

  .. افتقر إىل القدرة على إدارة األمور واألزمات لقد-

  ..افتقر إىل كفاءة القيادةو -

افتقر إىل علو اهلمة، واألمل يف سيادة األرض والنـصر          و -
  ..على األعداء ونشر دين اهللا

افتقر إىل الشجاعة اليت متكنه من أخذ قرار احلـرب يف           و -
  ..الوقت املناسب

لصفوف وتوحيد القلـوب   افتقر إىل القدرة على جتميع ا     و -
  ..ونبذ الفرقة ورفع راية الوحدة اإلسالمية

 ففشت يف بالده بطانـة      ؛افتقر إىل حسن اختيار أعوانه    و -
  ..السوء

كثـرت  و ،إىل حماربة الفساد، فعم الفساد وطغى      وافتقر   -
طغت وعمت الرشاوي،   واالختالسات من أموال الدولة،     

  ..الوساطة

   ن صالة ماء شعائر الدين    ا يف أد  نعم كان اخلليفة جيد
ـ   و.. انعم كان لسانه نظيفً   و.. وصيام وزكاة  ا نعم كان حمب

وليته أمام نفـسه،    ئكل ذلك مجيل يف مس    .. للفقراء والعلماء 
لقد ضعف اخلليفة عن     وليته أمام جمتمعه وأمته؟   ئلكن أين مس  

  .. الشعبمسئوليةمحل 

كان باستطاعة اخلليفة أن يدبر من داخـل العـراق     
.. شرون ألف فارس فضالً عن املـشاة واملتطـوعني   مائة وع 

وكان اجليش التتري احملاصر لبغداد مائيت ألف مقاتل، وكان         
   ا مـن  هناك أمل كبري يف رد الغزاة، لكن اخلليفة كان مهزوم

 شـعبه   ن من املقاومة، مل يرب    ا للروح اليت متكّ   فاقد.. داخله
كرات أيـن معـس   .. ومل يعلمهم فنون القتال    على اجلهاد، 

التدريب اليت تعد شباب األمة ليوم كيوم التــتار؟ أيـن           
االهتمام بالسباحة والرماية وركوب اخليل؟ أيـن التجهيـز        

  املعنوي لألمة لتعيش حياة اجلد والنضال؟

  ..!!أنا لست متحامالً على اخلليفة

لقد حكم هذا اخلليفة بالده ما يقرب من ستة عشر          
لقد ، و  يأته األمر على عجل     ومل ،إنه مل يفاجأ باحلكم    ..اعام
رباحلكم وهو يف سـن الواحـدة         ليكون خليفة، وتوىل   ي 

ـ ،  شاب ناضج واع فاهم   وهو   والثالثني  الفرصـة   يوأعط
ـ ) ا كاملة ستة عشر عام  (كاملة إلدارة البالد      افإن كان كفئً

ويرفع من  , ويقوي من شأن البالد   , فكان عليه أن يعد العدة    
وإن   ..ويعز رأيها ,  وجيهز جيشها    ا،أهيبتها، ويعلي من ش   

أن يتنحى عن    -اإن كان صادقً  - كان غري ذلك فكان عليه    
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ولية أسرة  ئ فهي ليست مس   ؛ ويترك األمر ملن يستطيع    ،احلكم
،  جليلة و كبرية و أمة عظيمة و ،ولية أمة ئ مس  هي ا إمن ؛أو قبيلة 

  ..أمة هي خري أمة أخرجت للناس

ـ    ال قـام  ؛ ينا مـن األمـر  لكن اخلليفة مل يفعل أي
فكان البد أن يـدفع الـثمن،       ؛  باإلعداد، وال قام بالتنحي   

وعلى قدر عظـم      ..وكان البد لشعبه أن يدفع الثمن معه      
األمانة اليت ضاعت، سيكون الثمن الذي يدفعه اخلليفة ومعه         

  ..!!اوسترون كيف كان الثمن باهظً ..الشعب

 لكنـه إمـا     ؛خزائن الدولة كانت مألى بالسالح    
 عفا عليه الزمان، وأكل عليه الدهر وشرب،        مي بالٍ سالح قد 

ولكن لألسف مل يتدرب عليـه      .. وإما سالح جديد عظيم   
جيش اخلالفة العباسية جيش هزيل ضعيف      : والنتيجة ..أحد

  ..مارة صغرية فضالً عن اخلالفةإلال يصلح أن يكون جيشاً 

 طبيعته؟ وكيـف    توالشعب يف بغداد؟ كيف كان    
  كانت طموحاته؟

توقعوا أنه شعب قد ظلـم خبليفـة ضـعيف أو    ال ت 
 نكما تكونو "  :ا للشعوب فاحلكام إفراز طبيعي جد   ؛  هزيل
  ".. عليكميولَّ

     الشعب يف بغداد آنذاك كان شعب  ا كـبري  اا ضـخم 
 وبذلك تعد بغداد أكثر مدن العامل       )ثالثة ماليني على األقل   (

رى ا يف ذلك الوقت، هذا غري السكان يف املدن والق         ازدحام
 فلم تكن تنقصهم الطاقة البشرية، ولكنهم كـانوا          ؛احمليطة
اا مترفً شعب أل   امللتزم فـيهم  و ،عة واهلدوء والراحةف حياة الد

بدينه اكتفى بتحصيل العلم وحضور الصلوات يف املـساجد     
 ρوقراءة القرآن، ونسى الفريضة اليت جعلـها رسـول اهللا           

غري امللتزم منهم    وهي فريضة اجلهاد، و    ؛ذروة سنام اإلسالم  
 عاشوا لشهوام وملذام، وتنافسوا يف      -وهم كثري - بدينه

ألوان الطعام والثياب، ويف أعداد اجلواري والغلمـان، ويف         
أنواع الديار واحلدائق والبساتني ومنهم من التهى بـسماع         
األغاين واألحلان عن مساع القرآن واحلديث، ومنـهم مـن          

ل، ومنـهم مـن ظلـم       شرب اخلمر، ومنهم من سرق املا     
وظلوا قرابة اخلمسني سنة يسمعون عن املذابح اليت        .. العباد

تتم يف إخـوام املـسلمني يف أفغانـستان وأوزبكـستان           
مسعـوا  لقد   ..ستان وفارس وأذربيجان والشيشان   منوالترك

 ومسعوا عـن اغتـصاب      ،عن خطف األطفال ومل يتحركوا    
 األمـوال   بنات املسلمني ومل يتحركوا، ومسعوا عن سـرقة       

وتدمري الديار وحرق املساجد ومل يتحركوا، بل مسعـوا أن          
خليفتهم الناصر لدين اهللا جد املستعصم باهللا كان يـساعد          

  ..التـتار ضد املسلمني اخلوارزمية ومل يتحركوا

فالبد أن   ..!!مسعوا بكل ذلك وأضعافه ومل يتحركوا     
 سيأيت.. "كما تدين تدان  " ..يكون اجلزاء من جنس العمل    

هذا الشعب كل ما كان يفعـل يف الـشعوب      يف  يوم يفعل   
املسلمة األخرى ولن يتحرك له أحد من املـسلمني، بـل            

كمـا  " ..هكذا تدور الدوائر   ..سيساعدون التـتار عليهم  
  .."تدين تدان

 ؛وال يقولن قائل إن الشعب مغلوب علـى أمـره         
فالشعوب اليت تقبل بكل هذا االحنراف عن ـج الـشريعة     

أين العلماء؟ وأين الرجال؟ وأين      .. تستحق احلياة  شعوب ال 
أين اآلمرون بـاملعروف وأيـن       الشباب؟ وأين ااهدون؟  

أين احلركات اإلصالحية يف هذا اتمع       الناهون عن املنكر؟  
  !أليس منكم رجل رشيد؟ الفاسد؟

!!..  ان هذا هو الوضع يف بغـداد      على كل حال ك   
إذ ظهر فجـأة جـيش       ؛املخزيةبينما هم على هذه احلالة      و
، "بغـداد "قبالة األسوار الشرقية للمدينة العظيمة      " هوالكو"

وبدأ ..  هجرية 656 حمرم من سنة     12وكان ذلك يف يوم     
يف نصب معدات احلصار الثقيلة حول املدينـة،        " هوالكو"

باجلناح األيسر من اجلـيش ليحـيط       " كتبغا"وجاء كذلك   
  ..باملدينة من الناحية اجلنوبية الشرقية

ـ وعقد ا  ..وارتاع خليفة املسلمني   عـاجالً  اجتماع  
 مجع فيه كبار مستشاريه وعلى رأسهم الوزير اخلـائن         اطارئً
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ماذا نفعل يف هـذه املـصيبة؟ أيـن          ..علقميالمؤيد الدين   
 سورة ص آيـة     " ت حني مناصٍ   والَ فَنادوا " املهرب؟

3!!..  

انتـه   فإن مؤيد الدين العلقمـي وبط  ؛وبطبيعة احلال 
كانوا يؤيدون مهادنة التـتار وإقامة مباحثات سالم معهم،        
وال مانع من بعض التنازالت، أو كـثري مـن التنـازالت،         

ا بني إمكانيـات    سع الفجوة جد  ووهكذا كان مؤيد الدين ي    
 فال يبقـى هنـاك أمـل يف         ؛التـتار وإمكانيات املسلمني  

  ..كان هذا هو الرأي السائد يف االجتماع.  .املقاومة

لقد قام رجالن     ..لكن اخلري ال ينعدم يف هذه األمة      
جماهـد  " قام   ..من الوزراء وأشارا على اخلليفة حبتمية اجلهاد      

نعـم   ..  حيضان على املقاومة "سليمان شاه " و "بكـالدين أي 
ألن زمن اإلعداد   ؛  ابل متأخرة جد  .. جاءت اإلشارة متأخرة  

 يشريان منذ  انتهى، وحان وقت االختبار، ولكن لعلهما كان      
سمع هلمافترة بأمر اجلهاد وال ي..   

  ..!!واحتار اخلليفة

فقلبه ال يقـوى  ؛ هواه مع كالم مؤيد الدين العلقمي 
 ألن  ؛وعقله مع كالم جماهد الـدين أيبـك       ،  على احلروب 

مث اسـتقر    ..تاريخ التـتار ال يشري بأي فرصـة للـسالم        
وقـرر أن   لقد استمع لكالم العقل     ..  واحلمد هللا  ..!اخلليفة
 هذه  ع واجلهاد ال ينفع م    ،لني لكنه متردد ضعيف  .. !!جياهد

ال يوجد جماهـد     ..اا عشوائي اجلهاد ليس قرار   ..!!الصفات
  ..!!"بالصدفة"

 ومشوار طويـل يف     ، وتضحية ، وتربية ،اجلهاد إعداد 
إىل  ، إىل أعلـى   ،اجلهاد ارتقـاء إىل أعلـى      ..طريق اإلميان 

ولكن علـى   .. نام اإلسالم إىل أن تصل إىل ذروة س     .. أعلى
مسح اخلليفة   )..!على سبيل التجربة  " (فلنجاهد.. "كل حال 

ا يف حياته باستخدام اجليشللمرة األوىل تقريب..  

وخرجت فرقة هزيلة من اجليش العباسـي يقودهـا      
.  .املهـول " هوالكـو " لتالقي جيش    "بكـجماهد الدين أي  "

" هوالكو"ة  ومبجرد خروج اجليش العباسي واستعداده ملالقا     
 ا تتري اأن هناك جيش  " جماهد الدين أيبك  "جاءت األخبار إىل    

القادم مـن   " بيجو" وهو جيش    ؛آخر يأيت من جهة الشمال    
  .أوروبا عرب أراضي تركيا ومشال العراق

أن هذا اجليش لو وصل     " جماهد الدين أيبك  "أدرك  و
 ؛ها من الناحية الـشمالية والغربيـة      إىل بغداد فسوف يطوق   

ا على العاصمة اإلسالمية، ومـن   سيطبق احلصار متام وبذلك
ـ     " اهد الدين أيبك  جم"هنا فكر    االً بسرعة أن يتجه جبيشه مش

، والتقى فعالً   "بيجو"بني ري دجلة والفرات ملقابلة جيش       
املنطقـة الـيت    وهـي   ؛  "األنبار"جبيش التـتار عند منطقة     

 شهدت انتصار على  ا قبل ذلك بأكثر من ستمائة سنة      ا خالد 
  . رضي اهللا عنه"خالد بن الوليد"يد البطل اخلالد 

ولكن يف هذه املـرة مل يكـن االنتـصار حليـف      
وكأنه أعرف باملنطقة من أهلها،     " بيجو"قد بدا   ف ؛املسلمني

 ؛ظهر االنسحاب، ويستدرج خلفه جيش املـسلمني      بدأ ي و
حىت أتى به إىل منطقة مستنقعات قريبة من ر الفـرات، مث            

هندسني التتر لقطع السدود املقامة على ر الفرات        أرسل امل 
 ومتيف هذه املنطقة ليقطع خط اهلروب على اجليش العباسي،         

 عملية إبادة واسعة النطـاق،    ت اجليش العراقي، وبدأ   حصار
ا من اجليش  بفرقة صغرية جد  "بكـجماهد الدين أي  "واستطاع  

     بغداد،  حىت عاد إىل     االعباسي أن ينسحب حبذاء النهر جنوب
  .يف منطقة األنبارفقد هلك  معظم اجليش العباسي أما

 بعـد   التاسع عشر مـن احملـرم     متت هذه املوقعة يف     
أمام األسوار الشرقية لبغـداد،     " هوالكو"أسبوع من ظهور    

ا حىت وصل إىل بغـداد      ع وقت مباشرة ومل يضي  " بيجو"وتقدم  
تف حـول    ال  مث ،من ناحيتها الشمالية يف اليوم التايل مباشرة      

 وبـذلك   ؛بغداد ليضرب عليها احلصار من جهتها الغربيـة       
من الـشرق  " هوالكو":  ضعت بغداد بني فكي كماشة    و،
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  .. !جة املوقفاوازدادت حر ..من الغرب" بيجو"و

 ما ختيـل أنـه      -ابن اخللفاء والسالطني  -واخلليفة  
احي   اصر هذا احلصار أبد  ،وش  ا عن الـتفكري   ل عقله متام!!..  

.. أيها اخلليفة  ..!!ؤيد الدين العلقمي ليستغل الفرصة    وجاء م 
  ..!! طاولة املفاوضاتىالبد أن جنلس مع التـتار عل

مـع  جلس قوي شديد القوة     إذا  واخلليفة يدرك أنه    
ا،  فإن هذا ال يعين مفاوضات أبـد       ؛لضعفاضعيف شديد   

  ويف االستسالم عادة ما يقبل املهـزوم   . .اوإمنا يعين استسالم
وهو - اخلليفة   ؛ ومع ذلك وافق   ملنتصر دون تعديل  بشروط ا 

املفاوضات" أقصد على   ؛ على االستسالم  - الرأس ئمطأط"..  
 فمـن   ..قرر أن يرسل رجلني ليقوما عنـه باملفاوضـات        و

  !أرسل؟

 نكلذي ي القد أرسل مؤيد الدين العلقمي الشيعي و      
 وأرسـل معـه    ..!!كل احلقد والغل للخالفـة العباسـية      

وهكـذا   ..!!!!لبطريرك النصراين يف بغـداد    ا.. "ماكيكا"
الوفد املمثل للخالفة اإلسالمية العباسية يف املفاوضات مـع    ف

أحـدمها شـيعي واآلخـر       :التـتار ال يضم إال رجلـني     
  ..!!!!وال تعليق ..!!!نصراين

   وبني " هوالكو"ا بني   ودارت املفاوضات السرية جد
خمـة مـن    وأعطيت الوعـود الف    ..ثلي اخلالفة العباسية  مم
وبالطبع  ..لكليهما إن ساعداه على إسقاط بغداد     " هوالكو"

ـ        إن كليهمـا    ..اكان رد فعل ممثلي اخلالفة العباسية معروفً
، فمـا    ولو بدون مثن   ا إلسقاط اخلالفة العباسية   يتحرق شوقً 

بالك لو كانت هناك وعود فخمـة مبناصـب وسـيطرة           
 يف كل  سيد املوقف " هوالكو" ومن الذي يعد؟ إنه      ..وأموال
  ..املنطقة

إىل " هوالكـو "وعاد املبعوثان الساميان من عنـد       
لقد مسـع   .. ا من الزعيم التتري   ا عجيب له طلب  مالناخلليفة حي 

الـذين   يف داخل بغداد     "املتطرفني"بأمر املسلمني   " هوالكو"
 وهذه الـدعوة    ؛"باجلهاد"إم ينادون   .. ينادون بشئ خطري  

فعلى خليفـة  .. "للسالم"مباحثات إىل اجلهاد ستنسف كل   
وس احلركة اإلسالمية يف    ؤر" هوالكو"املسلمني أن يسلم إىل     

" سليمان شاه "و "جماهد الدين أيبك  "عليه أن يسلم    .. بغداد
وهنـا    ..!!اللذين كانا يتزعمان فكرة اجلهـاد واملقاومـة       

 وال ندري إن كان سلمهما فعـالً أم مل       ،تتضارب الروايات 
 ورغبة أعداء اإلسالم    ، التتري  لكن وضح الغرض   ،يسلمهما

ا يف كتم أي دعوة للمقاومة باسم الديندائم..  

والرسل ،   واألزمة تزداد شدة   ،واملوقف يزداد صعوبة  
ا هم أهـل    والرسل طبع  ..واخلليفة" هوالكو"ال تنقطع بني    

مؤيد الدين العلقمي، والبطريرك النصراين     : الثقة عند اخلليفة  
  ..!!ماكيكا

كما صور  " امرضية جد "فاوضات  وجاءت نتائج امل  
لقد جاء ابن العلقمي ببعض الوعود      .. ابن العلقمي للخليفة  

ا، ويف   كبري اا سياسي  واعترب هذه الوعود نصر    ،"هوالكو"من  
علـى  " البـسيطة "نفس الوقت كانت هناك بعض الشروط     

  ..اخلليفة أن ينفذها

  :أما الوعود فهي

قامة عالقـة سـالم      إاء حالة احلرب بني الدولتني وإ      -1
  ..دائم

الزعيم التتري الـذي سـفك   " هوالكو" يتم زواج ابنة  -2
 من املـسلمني بـابن اخلليفـة املـسلم          املالينيدماء  

  ".املستعصم باهللا"

  ..على كرسي احلكم" املستعصم باهللا"يبقى  -3

4-ا يعطي األمان ألهل بغداد مجيع..  

  :فهي الشروط وأما
  .. تدمري احلصون العراقية-1
  ..ردم اخلنادق-2
  .. تسليم األسلحة-3



 راغب السرجاني                                                                                               بغداد بين سقوطينراغب السرجاني                                                                                               بغداد بين سقوطينراغب السرجاني                                                                                               بغداد بين سقوطينراغب السرجاني                                                                                               بغداد بين سقوطين. . . . دددد

130               مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

 املوافقة على أن يكون حكم بغداد حتـت رعايـة أو           -4

  ..مراقبة تترية

 مباحثاته مع املبعوثني الساميني بأنه      "هوالكو"وختم  
جاء إىل هذه البالد إال إلرساء قواعد العـدل واحلريـة           ما  

وفـق الرؤيـة    -ومبجرد أن تستقر هذه األمور      .. !!واألمان
 يديرون شئون   ني فإنه سيعود إىل بالده ويترك العراقي      -ريةالتت

  ..!!بلدهم

..  لكنه مـتحري   ..!!وجتددت اآلمال يف نفس اخلليفة    
.. يف وعوده؟ هناك شك كبري يف قلبه      " هوالكو"هل يصدق   

 الشروط قاسية، فهو سيتخلص مـن كـل إمكانيـة           لكن
حتت نعم  ..  البالد غري أنه وعد أنه سيظل حاكما     .. للمقاومة

ا علـى كرسـي     لكنه يف النهاية سيظل جالس    .. رعاية تترية 
فتحت بغداد بالقوة فإنه    و, لو رفض التسليم  مث إنه    .. احلكم
فهنـاك  "هوالكـو "وإذا سلم نفـسه إىل     ..ا سيموت حتم 

  ..!للنجاة بالروح -ولو بسيط-احتمال 

 ..!ولكنه يف النهاية قد يعـيش     .. نعم سيعيش ذليالً  
  نعم سيبيع   ..!لكنه يف النهاية قد يعيش    .. انعم سيعيش وضيع

  ..!لكنه يف النهاية قد يعيش.. كل شيء بثمن خبس

   والشعب الـضخم مـن       ..اواخلليفة ما زال متردد
  ..ورائه يعيش نفس التردد

نداء اجلهاد ال ينبعث إال من بعض األفواه القليلـة          
م حلصار التـتار        ..اجدأما عامة الناس فقد اخنلعت قلو.. 

   م  لقد عظمت الدنيا جدفاسـتحال علـيهم أن     .. ا يف عيو
وإذا كثر اخلبـث    .. لقد كثر اخلبث يف بغداد     ..يضحوا ا 

  ..!!فاهللكة قريبة

ـ  ؛واحتاج اخلليفة لبعض الوقت للـتفكري       القرار ف
 لكـن   !! وحيتاج إىل االستـشارة وقـد يـستخري        ،صعب

 اجليوش الرابضة حـول .. ليس عنده وقت يضيعه  " هوالكو"
واحلصار يف شـهر     ..غداد تتكلف كل يوم آالف الدنانري     ب

 وهذا يوافق شهر يناير مـن سـنة        ، هجرية 656حمرم سنة   
هذا فوق أنه يتشوق لرؤيـة  .. واجلو بارد ..  ميالدية 1258

   ..بغداد اجلميلة من الداخل

اخلليفة " لصديقه "ومل يعط .. ا طويالً وقت "هوالكو"مل ينتظر   
ى سرعة   ولكنه قرر أن جيربه عل     ،فكريما يريده من الوقت للت    

..  إطالق القذائف على بغداد    ءالتفكري، وذلك عن طريق بد    
وبدأ القصف التتري املروع ألسوار وحصون بغداد، وبدأت        

  ..يف تارخيهاتقريبا املدينة اآلمنة تروع للمرة األوىل 

 656بدأ القصف التتري يف األول من صفر سـنة          
-ويذكر ابن كـثري     .. م متصلة  واستمر أربعة أيا    ,هجرية

ا ال يعلق عليـه،  ا بسيطً موقفً )البداية والنهاية يف  ( -رمحه اهللا 
  ..كثرية ولكنه محل بالنسبة يل معاينَ

وأحاطت التـتار بـدار اخلالفـة      " :يقول ابن كثري  
 حىت أصيبت جارية كانـت      ؛يرشقوا بالنبال من كل جانب    

لة حظايـاه،   تلعب بني يدي اخلليفة وتضحكه، وكانت من مج       
، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها       "عرفة"وكانت تسمى   

ـ   افانزعج  " ترقص بني يدي اخلليفة   "وهي   ا خلليفة، وفزع فزع
ا بني يديـه    شديدفـإذا عليـه   ؛ا، وأحضر السهم الذي أصا 

 قضائه وقدره، أذهب مـن ذوي       ذنفاإإذا أراد اهللا    ": مكتوب
, ذلك بزيـادة االحتـراز      ر اخلليفة عند    م فأ ؛"العقول عقوهلم 

  ..!!"وكثرت الستائر على دار اخلالفة

وعجيب أن يذكر ابـن كـثري هـذا اخلـرب دون            
 إال أنـه    ،ا عابر اواحلدث وإن كان ظاهره بسيطً     ..!!تعليق

ا من قلوب الناس    نت الدنيا متام  لقد متكَّ  .. هائلة حيمل معاينَ 
إليه محايـة   ها هو اخلليفة املوكل      ..يف بغداد، وأوهلم اخلليفة   

هذه األمة يف هذا املوقف اخلطـري يـسهر هـذه الـسهرة         
وهكذا يسهر الزعمـاء املـستهترون يف ليـايل         (.. الالهية

لكن ..  وهي حالل له   ،لك ميينه نعم اجلارية م   !)االنتكاسات
العاصمة اإلسالمية للخالفـة    .. !؟أين العقل يف رأس اخلليفة    
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   يـة املغوليـة    عد خطـوات، واملدفع   حماصرة، واملوت على ب
تقصف، والسهام النارية حترق، والناس يف ضنك شـديد،         

  ..!!اخلليفة يستمتع برقص اجلواريو

لقد أصـبح رقـص      ..!أين العقل؟ وأين احلكمة؟   
البد منه حىت   .. اجلواري يف الدماء فصار كالطعام والشراب     

  ..!!يف وقت احلروب

وما أبلغ العبارة اليت كتبها التـتار على السهم الذي         
إذا أراد اهللا   ": أطلق على دار اخلالفة وقتل الراقصة إذ قـالوا        

 فاهللا عز  ؛"إنفاذ قضائه وقدره، أذهب من ذوي العقول عقوهلم       
 على بغداد باهللكة يف ذلك الوقت، وأذهب        ىوجل قد قض  

ل اخلليفة وأعوانه وشـعبه، وال شـك أن هـذه           وفعالً عق 
    ـ ا  العبارات املنتقاة بدقة كانت نوع لنفـسية  ن احلـرب ا   م

  ..املدروسة اليت ميارسها التـتار على أهل بغداد

ويكفي كدليل على قلة عقل اخلليفة أنه بعد هـذه          
مل يأمر الشعب بـالتجهز     !) كارثة قتل الراقصة  (" الكارثة"

 وإمنا أمـر    -طر إىل داخل دار اخلالفة    فقد وصل اخل  -للقتال  
ولذلك كثرت الستائر حول دار اخلالفـة        ؛بزيادة االحتراز 

  ..وال حول وال قوة إال باهللا ..!جب الرؤية ولزيادة الوقايةحل

 من أول   ؛وظل التـتار على قصفهم مدة أربعة أيام      
 ويف يوم الرابع    ، هجرية 656صفر إىل الرابع من صفر سنة       

 ايار األسوار   عوم.. نهارتمن صفر بدأت األسوار الشرقية      
   ار اخلليفة متامبقيت حلظات ؛  فقد    االشرقية ا  ا يف   قليلة جد

ه اخلائن مؤيـد الـدين      قهنا جلأ اخلليفة إىل صدي      و  ..العمر
أشار عليه الـوزير أن خيـرج       فالعلقمي وسأله ماذا يفعل؟     

  ..بنفسه لكي جيري معه املفاوضات" هوالكو"ملقابلة 

 ؛ختربه بقدوم اخلليفـة   " هوالكو"وذهبت الرسل إىل    
ـ      " هوالكو"فأمر   ال دولتـه   أن يأيت اخلليفة ومعه كبار رج

وفقهاء املدينة وعلماء اإلسالم وأمراء الناس واألعيان حـىت         
 كمـا يقـول    - وبذلك يصبح العقد     ؛ العقد احيضروا مجيع

ومل يكن أمام اخلليفة الضعيف      ..ا للجميع  ملزم -"هوالكو"

جمع كبار قومه وخرج بنفسه يف وفـد          ف  ..أي رأي آخر  
 ..ة لبغداد خارج األسوار الشرقي  " هوالكو"مهيب إىل خيمة    

خرج وقد حتجرت الدموع يف عينيه، وجتمدت الـدماء يف          
 لقـد   ..عروقه، وتسارعت ضربات قلبه وتالحقت أنفاسه     

  وهو الذي كان يستقبل يف قصره وفـود         اخرج ذليالً مهين 
 وكان أجداده األقدمون يقودون الدنيا مـن   ،األمراء وامللوك 

  ..تلك الدار اليت خرج منها اخلليفة اآلن

 يضم سبعمائة من أكابر بغـداد       االوفد كبري وكان  
وكان فيه بالطبع مؤيد الدين العلقمي واقترب الوفـد مـن           

 وقبل الدخول على زعيم التـتار اعترض       ،"هوالكو"خيمة  
الوفد فرقة من احلرس التتري، ومل يسمحوا لكـل الوفـد           

معـه سـبعة    و، بل يدخل اخلليفة     "هوالكو"بالدخول على   
..  الباقي فسيخضع للتفتـيش الـدقيق   عشر رجالً فقط، أما   

ولكنهم مل  .. معه رجاله، وحجب بقية الوفد    وودخل اخلليفة   
  ..!!! للقتل....اخذوا مجيعلتفتيش بل أُلخيضعوا 

 قتل  ..ا معه وقتل الوفد بكامله إال اخلليفة والذين كان      
   ..كرباء القوم ووزراء اخلالفة وأعيان البلد وأصحاب الرأي

كان يريد اسـتخدامه يف     " هوالكو" ألن   ؛مل يقتل اخلليفة  و
  ..أشياء أخرى

  ..وبدأ هالكو يصدر األوامـر يف عنـف وتكـرب         
اكتـشف    ..!واكتشف اخلليفة أن وفده قد قتل بكاملـه       

   ولكنه مل يره إال اآلن    ..  لكل اخللق  ااخلليفة ما كان واضح.. 
 كما  اكتشف أن التـتار وأمثاهلم ال عهد هلم وال أمان        لقد  

 -"َ�ْ�ُ�ُ���َن ِ��� ُ��ْ�ِ�ٍ� ِإ
� َوَ
 ِذ����ً            َ�  ": قال تعـاىل  
 أن احلق البد له من   أيضا   واكتشف .. 10آية, سورة التوبة 
فإن تركت حقك دون محاية فـال تلـومن إال           ..قوة حتميه 
  ..ا جدا لكن هذا االكتشاف جاء متأخر ..نفسك

وبدأت األوامر الـصارمة ختـرج مـن الـسفاح          
  ":هوالكو"
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ى اخلليفة أن يصدر أوامره ألهل بغـداد بإلقـاء أي          عل -1
ا سهالً ألن معظم سكان املدينة      وقد كان أمر  .. سالح

 وال يرغبـون يف ذلـك   ،ل الـسالح محال يستطيعون   
  ..!أصالً

 يقيد اخلليفة ويساق إىل املدينة يرسف يف أغالله لكـي           -2
يدل التـتار على كنوز العباسيني وعلى أماكن الذهب        

 وكل ما له قيمة نفيـسة يف        ،لتحف الثمينة والفضة وا 
  ..قصور اخلالفة ويف بيت املال

 يتم قتل ولدي اخلليفة األكرب أمحد أيب العباس واألوسط          -3
عبد الرمحن أيب الفضائل، ويؤسر الثالث مبـارك أبـو          
املناقب، كما تؤسر أخوات اخلليفة الـثالث فاطمـة         

  ..وخدجية ومرمي

ال بعينهم، وهؤالء هـم      يستدعى من بغداد بعض الرج     -4
الرجال الذين ذكر ابن العلقمي أمسـاءهم هلوالكـو،         

   فكان  ؛نة، وبالفعل مت استدعاؤهم   وكانوا من علماء الس 
الرجل منهم خيرج من بيته ومعه أوالده ونساؤه فيذهب        

بح كما تـذبح    إىل مكان عينه التـتار جبوار املقابر فيذُ      
ى هذه الصورة   بح عل ذُ؛ ف الشياه وتؤخذ نساؤه وأوالده   

سف بن الـشيخ    وأستاذ دار اخلالفة الشيخ حميي الدين ي      
بح ، وذُ)العامل اإلسالمي املعروف  (أيب الفرج بن اجلوزي   

بح أوالده الثالثة عبد اهللا وعبد الرمحن وعبد الكرمي، وذُ        
مهـا  و جماهد الدين أيبك وزميله سليمان شـاه      ااهد  

شـيخ  بـح   ، وذُ اللذان قادا الدعوة إىل اجلهاد يف بغداد      
   يه صدر الدين علي بـن      ـالشيوخ مؤدب اخلليفة ومرب

بح بعد هؤالء خطباء املساجد واألئمة ومحلة       ، مث ذُ  النيار
  ..!!!القرآن

كل هذا واخلليفة حـي يـشاهد، وقـد رأى أن            
ع ابن العلقمي الوزير اخلائن،     ما   يتعامل تعامالً ودي   "هوالكو"

ا  اإلدراك متـأخر   وأدرك العالقة بينهما، ولكن كان هـذا      
اجد..  

  لت هذه الصفوة، وبعد أن انساب جنـد    وبعد أن قت
أصـدر  .. إىل شوارع بغداد وحماورها املختلفـة     " هوالكو"

أمره الشنيع باستباحة عاصـمة اخلالفـة      " هوالكو"السفاح  
واألمر باالستباحة يعين أن اجليش يفعل فيها ما        .. اإلسالمية

.. يسرق.. تكب الفواحش ير.. يسيب.. يأسر.. يقتل.. يشاء
كل ما بـدا هلـؤالء اهلمـج أن يفعلـوه           .. حيرق.. يدمر

  ..!!فليفعلوه

وانطلقت وحوش التـتار اهلمجية تنهش يف أجساد       
اللهم ال حول    ..استبيحت مدينة بغداد العظيمة   و ..املسلمني

  !!وال قوة إال بك

كم من اجليوش خرجت لتجاهد يف سبيل اهللا مـن          
من العلماء جلسوا يفقهـون النـاس يف   كم  ..!!هذه املدينة 

كم من طالب العلم شدوا الرحال       ..!!دينهم يف هذه املدينة   
  ..!!إىل هذه املدينة

  ..!مل يبق لك أحد .. !أواه يا بغداد

أين .. أين املثىن بن حارثة؟    .. أين خالد بن الوليد؟   
أين سعد بن   .. ن النعمان بن مقرن؟   يأ.. القعقاع بن عمرو؟  

  أيب وقاص؟

أين النخوة يف أبناء    .. ين احلمية يف صدور الرجال؟    أ
أيـن الـذين يطلبـون      .. أين العزة والكرامة؟  .. املسلمني؟

بل أين الـذين    .. أين الذين يقاتلون يف سبيل اهللا؟     .. اجلنة؟
هم وأوالدهـم وديـارهم   ئيدافعون عن أعراضـهم ونـسا     

  !!!أين؟!....وأمواهلم؟

  ..ال أحد

ال .. ال مقاومة  ..اعيهافتحت بغداد أبواا على مصر    
 ..ولكن فقط أشباه رجال   .. مل يبق يف بغداد رجال     ..حراك
استبيحت مدينة اإلمام أيب     ..حت املدينة العظيمة بغداد   ياستب

اسـتبيحت   ..حنيفة واإلمام الشافعي واإلمام أمحد بن حنبل     
     امدينة الرشيد الذي كان حيج عام  استبيحت  ..ا وجياهد عام
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استبيحت عاصمة  ..  عمورية ببالد الروم   اتحفمدينة املعتصم   
  ..اإلسالم أكثر من مخسة قرون

  ..!!وفعل التـتار يف املدينة ما ال يتخيله عقل

بدأ التـتار يتعقبون املسلمني يف كـل شـارع أو          
.. يف كل مسجد أو مكتبـة     .. بيت أو دار  كل  يف  .. ميدان

كان املسلمون يغلقون علـى      ..واستحر القتل يف املسلمني   
نفسهم األبواب، فيحرق التــتار البـاب أو يقتلعونـه،          أ

ويدخلون عليهم، فيهرب املسلمون إىل أسطح الديار فيصعد        
 حىت سالت الدماء    ؛وراءهم التـتار ويقتلوم على األسطح    

  !..بكثرة من ميازيب املدينة

إمنا كـانوا  .. ومل يقتل التـتار الرجال األقوياء فقط    
نوا يقتلون النـساء إال مـا       يقتلون الكهول والشيوخ، وكا   

بل وكـانوا يقتلـون   ..  سبياًن أخذوه فقد  منهن ااستحسنو
وجـد جنـدي مـن     ..ضعبل كانوا يقتلون الر  .. األطفال

 وقـد  أحد الشوارع التـتار أربعني طفالً حديثي الوالدة يف       
أو أشد  .. قلوب كاحلجارة  .. !اتلت أمهام فقتلهم مجيع   قُ

  ..!!قسوة

ومـر   ..لى يف املدينة بشكل بـشع     وتزايد عدد القت  
 ،والقتل ال يتوقف  ..  والعاشر ..اليوم األول والثاين والثالث   

فقد دخـل يف    ؛  وال مقاومة .. وال دفاع  ..واإلبادة ال تنتهي  
 و.. هزمونروع الناس أن التـتار ال يبـل ال  .. جرحونال ي

  !ميوتون

 ..وهذا هو العذاب بعينه    ..كل هذا واخلليفة يشاهد   
هـل   ..!؟لون اخلليفة وهو يشاهد هذه األحـداث    هل تتخي 

وهـو  .. العظيم ابن العظماء  .. تتخيلون اخلليفة ابن اخللفاء   
سر ابنه   أُ ..ن من أوالده  اتل ولد قُ! يقف يشاهد هذه املآسي؟   

تل كل وزرائه باستثناء    قُ ..سرت أخواته الثالث  وأُ.. الثالث
طباء قتل كل علماء بلده وخ     ..مؤيد الدين العلقمي الشيعي   

.. مر جيـشه بكاملـه    د ..مساجده ومحلة القرآن يف مدينته    
هبت أمواله وثرواته وكنوزه ومدخراته    ن.. يحت مدينته  استب

حرقـت  أُ ..اآلالف أمـام عينـه    عشرات  تل من شعبه    وقُ
انتـشر   ..العاصمة العظيمة لبلده، ودمرت مبانيها اجلميلـة      

بقـاع  التـتار بوجوههم القبيحة الكافرة يف كل بقعة من         
ـ       .. بغداد اكاجلراد الذي غطى األرض اخلضراء فتركها قاع 

.. ضعت األغالل يف عنقه ويف يـده ويف قدمـه   و ..اصفصفً
  ..شاهد كل ذلك بعينه ..وسيق كما تساق البعري

ال شك أنه قال     ..وختيل مدى احلسرة واألمل يف قلبه     
ا  مرار" :      يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسي  ال  "..اا منـسي

هلـك عـين    ..  ماليـه   عـين  ما أغىن "  ..نه نادم شك أ 
وال  ..ومر على ذهنه شريط حياته يف حلظـات        "..سلطانيه

رب ": شك أنه أخذ يراجع نفسه ولـسان حالـه يقـول          
يا ليتين جهزت   .. "ا فيما تركت  رجعون لعلي أعمل صاحلً   ا

  ..!!اجليوش وأعددا وقويتها

 يا ليتين حفزت األمة على اجلهاد يف وقت أحيطـت     
يا ليتين رفعـت   .. الدين من كل مكانءعداأ األمة فيه ب  هذه

قيمة اإلسالم يف عيون الناس ويف قلوم حىت يصبح عندهم          
يا ليتين تركت اللهو واللعـب       ..أغلى من أمواهلم وحيام   

ليتين ما  .. مع املال عشت جل ليتين ما    ..واحلفالت والتفاهات 
ليـتين   ..زفليتين ما مسعت املعا   .. استكثرت من اجلواري  

ليتين عظمت من العلمـاء وتركـت        ..اخترت بطانة اخلري  
  ..ليتين.. ليتين .. ليتين  ..األدعياء

ليعلم أن  .. لكن القيود الثقيلة ردته إىل أرض الواقع      
ا إىل الوراءالزمان ال يعود أبد..  

رضـي  (روى أبو داود وأمحد عن عبد اهللا بن عمر          
نوع (إذا تبايعتم بالعينة    " : قال ρ أن رسول اهللا     )اهللا عنهما 
، )العمل يف رعي املواشـي (، وأخذمت أذناب البقر  )من الربا 

رضيتم باالشتغال يف الزراعة، واملقـصود      (ورضيتم بالزرع   
    ا كانت يف وقت اجلهاد املـتعني      عملتم يف أعمال الدنيا أي (

ط اهللا علـيكم ذالً، ال يرتعـه حـىت        وتركتم اجلهاد، سلَّ  
  "..ترجعوا إىل دينكم
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عمل أهل بغداد يف الزراعة والتجارة والكتابـة        لقد  
فكانت .. وتركوا اجلهاد . بل ويف العلم والتعلم   .. والصناعة

دروس إىل كـل    وهـذه    ..النتيجة هذا الذل الذي رأينـاه     
.. كبري أو صغري  .. عامل أو متعلم  .. حاكم أو حمكوم  .. مسلم

  ..رجل أو امرأة

  .. البد للحق من قوة حتميه-

ويبذل يف سـبيلها  ..  ولكن تؤخذىستجد ال ت   احلقوق -
  ..الغايل والثمني

  .. ما ترك قوم اجلهاد إال ذلوا-

بعد أن  .  .إىل خامتته " املستعصم باهللا "وسيق اخلليفة   
بل يف عقر   , ويف عقر دار خالفته   , رأى كل ذلك يف عاصمته    

األمر باإلجهاز علـى    " هوالكو"أصدر السفاح    و ..دار بيته 
 بعض أعوانه أنه لو     "هوالكو"وأشار على   .. نياخلليفة املسك 

سالت دماء اخلليفة على األرض فإن املسلمني سيطلبون ثأره         
 وال ، الـدماء هاقتله بوسيلة ال تسيل في    ي فل ؛ولو تقادم الزمان  

وهذا بـالطبع نـوع مـن          ..داعي الستعمال السيف
 فمن املفروض أن يطلب املـسلمون دم خليفتـهم          دجل؛ال

بصرف النظـر  " هوالكو"ا الذين قتلهم لمني مجيع ودماء املس 
وكأن اهللا   .. استمع هلم " هوالكو"لكن    ..عن طريقة قتلهم  

 قد أراد ذلك حىت ميوت اخلليفة بصورة خمزية ما          )عز وجل (
حدثت مع خليفة قبله، وما مسعنا ا مع أي من ملـوك أو             

  ..مسلمني كانوا أو غري مسلمني.. أمراء األرض

 ارفـس "أن يقتـل اخلليفـة      " الكـو هو"لقد أمر   
  ..!!!"باألقدام

وبالفعل وضع اخلليفة العباسي على األرض، وبـدأ        
  ..!!التـتار يرفسونه بأقدامهم

أي  ..!!وختيل الرفس والركل باألقدام إىل املـوت      
وظلـوا يرفـسونه إىل أن       ..!!وأي ذل .. وأي إهانة .. أمل

سـقط   ..وإنا هللا وإنا إليه راجعون     ..فارقت روحه اجلسد  

وسقطت .. وسقط شعبه  ..خر خلفاء بين العباس يف بغداد     آ
..  من فتح بغداد ألبواا    العاشركان ذلك يف اليوم      ..مدينته
  .. هجرية656 صفر سنة 14يف يوم 

-" هوالكو"إمنا أمر    و ..ومل تنته املأساة بقتل اخلليفة    
 فهـذه أضـخم     ؛ باستمرار عملية القتل يف بغداد     -لعنه اهللا 
والبد أن تكـون    .. ى وجه األرض يف ذلك الزمان     مدينة عل 

 كاملة  اأربعني يوم واستمر القتل يف املدينة      ..عربة ملن بعدها  
  ..منذ سقوطها

.. لقد قتل هناك   ..!؟تل يف بغداد من املسلمني    كم قُ 
ما بني رجال ونـساء     ) مليون مسلم .. (!!ألف ألف مسلم  

 ..!! فقط األف ألف مسلم قتلوا يف أربعني يوم       ..!!!وأطفال
     ـ      ختيل أمة فقدت من أهلها مليون ا ا يف غضون أربعـني يوم

  من القتل يف بغـداد إال    ستثنومل ي .. !كارثة رهيبة  ..!!فقط
  ..!اجلالية النصرانية فقط

وبينما كان فريق من التـتار يعمـل علـى قتـل           
اجته فريق آخر من التـتار لعمل      .. املسلمني وسفك الدماء  

ربر إال أن التـتار قد أكل احلقـد        ليس له م  .. إجرامي آخر 
لقد شـعر   .. قلوم لكل ما هو حضاري يف بالد املسلمني       

 ؛التـتار بالفجوة احلضارية اهلائلة بينهم وبـني املـسلمني        
.. فاملسلمون هلم باع طويل يف العلم والدراسة واألخـالق        

ء يف  جـالّ عشرات اآلالف من العلماء األ    واملسلمون عندهم   
أثروا احلـضارة   ..  الديين منها والدنيوي   ؛كافة فروع العلم  

  ال و.. والتتار ال حضارة هلـم    .. فاتاإلسالمية مباليني املصن
نشأت يف صحراء مشـال الـصني       .. أمة لقيطة .. أصل هلم 

وقاتلت كما تقاتل   .. واعتمدت على شريعة الغاب يف نشأا     
عمار األرض أو إصـالح     إ يف   اومل ترغب مطلقً  .. احليوانات

  .. إمنا حيام التخريب والتدمري واإلبادة..دنياال

 وهـو   ؛اجته فريق من التـتار لعمل إجرامي بـشع       
أعظم مكتبـة علـى وجـه       .. تدمري مكتبة بغداد العظيمة   

الدار اليت حتـوي عـصارة فكـر        .. األرض يف ذلك الزمن   
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مجعت فيها كل العلـوم    .. املسلمني يف أكثر من ستمائة عام     
دنيوية كالطـب  العلوم ال ذلككواآلداب والفنون والشرعية  

  ..اجلغرافيا والتاريخ وغري ذلك   ووالفلك والكيمياء والفيزياء    
مكتبة مجعـت كـل علـوم     ..مكتبة عظيمة بكل املقاييس   

مل يقترب منها يف العظمـة إال مكتبـة    و ..األرض يف زماا  
لقد مـرت مكتبـة     .. !وسبحان اهللا   ..قرطبة يف األندلس  

عنـدما   ف.. مرت ا مكتبة بغـداد   قرطبة بنفس التجربة اليت   
 هجريـة   636سقطت قرطبة يف يد نصارى األندلس سنة        

قبل سقوط بغداد بعشرين سنة فقط قاموا حبـرق مكتبـة           
كـان  و ،وقام بذلك أحد قساوسة النصارى بنفسه     .. قرطبة
، وحرق كل ما وقعت عليه يده من كتب         "يسـكمب"امسه  

نفق يف سبيل   وأُبذلت فيها آالف األعمار وآالف األوقات،       
حـرب  .. نتهمهذه س  لكن ..كتابتها املال والعرق واجلهد   

ـ     ،على احلضارة   وحـرب علـى   ،ةـي وحرب علـى املدن
  ..اإلسالم

  ماذا فعل التـتار مع مكتبة بغداد اهلائلة؟

ماليني الكتـب   .. لقد محل التـتار الكتب الثمينة    
  ..!!!! يف ر دجلةاوألقوا ا مجيع. الثمينة

 قراقـورم ن الظن أن حتمل هذه الكتب إىل        لقد كا 
وهم ال يزالون يف مرحلـة      - عاصمة املغول ليستفيد التـتار   

لكن التـتار أمة   ..  من هذا العلم النفيس    -الطفولة احلضارية 
يعيـشون للـشهوات    .. ال تقرأ وال تريد أن تتعلم     .. مهجية

  ..عمار الدنياإهدفهم ختريب الدنيا وليس .. وامللذات فقط

التـتار مبجهود القرون اخلمسة املاضية يف ر       ألقى  
 حىت حتول لون مياه ر دجلة إىل اللون األسود مـن            ؛دجلة

ن الفارس التتري كان يعـرب      إوحىت قيل   .. أثر مداد الكتب  
جرمية  ..!!فوق الدات الضخمة من ضفة إىل ضفة أخرى       

 ..بل يف حق اإلنسانية كلها    .. ليست يف حق املسلمني فقط    
فعلـها   .. جرمية متكررة يف التـاريخ     -كما ذكرنا -وهي  

 ..الصليبيون النصارى يف األندلس يف مكتبة قرطبة اهلائلـة        

      ا يف مكتبـة    وفعلها الصليبيون النصارى يف األندلس أيـض
غرناطة عند سقوطها فأحرقوا مليون كتاب يف أحد امليادين         

وفعلها الصليبيون النصارى يف الشام يف مكتبـات         ..العامة
وفعلـها   ..ابلس اللبنانية فأحرقوا ثالثة ماليني كتـاب      طر

الصليبيون النصارى يف فلسطني يف مكتبات غزة والقـدس         
  ..وعسقالن

مث فعلها بعد ذلك املستعمرون األوروبيـون اجلـدد     
 ،الذين نزلوا إىل بالد العامل اإلسالمي يف القرن التاسع عشر         

 ومل  ولكن هؤالء كانوا أكثر ذكاء فإم سـرقوا الكتـب         
حيرقوها ولكن أخذوها إىل أوروبا، وما زالـت املكتبـات          

عظم كتب العلـم يف     أالكربى يف أوروبا حتوي جمموعة من       
ال و.. ألفها املسلمون على مدار قـرون متتاليـة       .. األرض

يشك أحد يف أن أعداد الكتـب األصـلية اإلسـالمية يف            
   بالد ا أعداد هذه املراجع اهلامة يف     مكتبات أوروبا تفوق كثري 

  ..املسلمني أنفسهم

   الغزاة على طول العصور أن حيرموا       لقد كان من هم 
إمـا حبـرق   .. هذه األمة من اتصاهلا بأي نوع من العلـوم       

 بتغـيري   اأو حالي .. ريقها يف األار أو بسرقتها    غالكتب أو بت  
 كل ذلك   ..مناهج التعليم حىت تفرغ من كل ما هو قيم ومثني         

   وقـوة  .. ا قيمة العلم يف دين اإلسالم  ألن الغزاة يعرفون جيد
  ..املسلمني إذا ارتبطوا بالعلم

  ..وإىل بغداد.. نعود إىل التـتار 

بعد أن فرغ التـتار من تدمري مكتبة بغداد انتقلـوا          
 فتناولوهـا بالتـدمري   ؛ وإىل املباين األنيقة   ،إىل الديار اجلميلة  

 ،وما عجزوا عن محله من املـسروقات أحرقـوه        .. واحلرق
وظلوا كذلك حىت حتولت معظم ديار املدينة إىل ركام، وإىل          

  ..خراب تتصاعد منه ألسنة النار والدخان

وامـتألت  ..  كاملة ار هذا الوضع أربعني يوم    ماستو
شوارع بغداد بتالل اجلثث املتعفنة، واكتست شوارع بغداد        
باللون األمحر، وعم السكون البلدة فال يـسمع أحـد إال           
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  بقايـا  أو أصوات بكاء  .. ـتار املاجنة أصوات ضحكات الت  
  ..النساء واألطفال بعد أن فقدوا كل شيء

علـى  " هوالكو" خاف   -اوبعد األربعني يوم  -وهنا  
مليون جثة مل   (جيشه من انتشار األوبئة نتيجة اجلثث املتعفنة        

  :بعض األوامر اجلديدة" هوالكو"فأصدر ) تدفن بعد

د، وينتقل إىل بلـد      خيرج اجليش التتري بكامله من بغدا      -1
آخر يف مشال العراق، وتترك حامية تترية صغرية حول          

  .بغداد لكي ال يصاب اجليش باألمراض واألوبئة

 فال يقتل مـسلم بـصورة   ؛ يعلن يف بغداد أمان حقيقي  -2
    وقد مسح   .. اعشوائية بعد هذه األربعني يوم  ذا األمان

حىت خيرج املسلمون مـن خمـابئهم ليقومـوا بـدفن           
ا حيتاج إىل فترات طويلة      وهذا عمل شاق جد    ..اهمموت
، وإذا مل يتم هذا العمل فقد يتغري اجلو         )!!مليون قتيل (

يف كل بالد العراق والشام وتنتشر األمراض القاتلـة،         
 ولـذلك أراد    ؛واليت لن تفرق بـني مـسلم وتتـري        

 أن يتخلص من هـذه اجلثـث بواسـطة           "هوالكو"
ون الذين كانوا خيتفون    وفعالً خرج املسلم    ..املسلمني

 وقـد  ،يف اخلنادق أو يف املقابر أو يف اآلبار املهجـورة     
تغريت هيئتهم وحنلت أجسادهم وتبدلت ألوام حـىت       

اأنكر بعضهم بعض..  

خرج كل واحد يفتش من اجلثث ليـستخرج        
ابن   ا له أو أخ  ا أو أب  وبدأوا يف دفن املوتى    ..!!اا أو أم ..

انتشرت األوبئة يف بغـداد     " هوالكو"ولكن كما توقع    
ريع حىت مات من املسلمني عدد هائـل مـن          مبشكل  

 :وكما يقول ابن كـثري رمحـه اهللا       .. األمراض القاتلة 
فكانـت   ..!!"ومن جنا من الطعن مل ينج من الطـاعون    "

  ..وال حول وال قوة إال باهللا.. كارثة جديدة يف بغداد

3-       على بغداد  ا   أن يعني مؤيد الدين العلقمي الشيعي حاكم
من قبل التـتار، وتوضع عليه وصاية تترية، ومل يكـن          
مؤيد الدين إال صورة للحاكم فقط، وكانت القيـادة         

ن األمر تزايد بعد ذلـك إىل       إالفعلية للتتار بالطبع، بل     
اإلهانة املباشرة ملؤيد الدين العلقمي، ومن صغار اجلند        

 وذلك لتكسر نفـسيته وال يـشعر        ؛يف جيش التـتار  
وقد رأته امرأة مسلمة يركب       .. للتتر اته ويظل تابع  بقو

على دابته، وأحد اجلنود التتر ينتهره ليـسرع بدابتـه،       
 حلاكم بغـداد    اوضع مهني جد  (ويضرب دابته بالعصا    

أهكذا كـان بنـو     ": فقالت له املرأة املسلمة   ،  )اجلديد
  "!العباس يعاملونك؟

إىل مـا   لقد لفتت املرأة املسلمة نظر الوزير اخلائن        
 لقد كـان الـوزير      ؛فعله الوزير العميل يف نفسه ويف شعبه      

ا يف حكومة بين العباس    معظم،  ا علـى غـريه     وكان مقدم، 
وكان مسموع الكلمة من كل إنسان يف بغداد حىت اخلليفة          

أما اآلن فهو يهان من جندي تتري بسيط ال يعرف           ..نفسه
  .نفسه ال يعرفه" هوالكو" بل لعل ،أحد امسه

 من باع دينه ووطنه ونفـسه،       -يا إخواين -ذا  وهك
 فالعميل عند األعداء ال يساوي عنـدهم  ن؛فإنه يصبح بال مث 

أي قيمة إال وقت االحتياج، فإن مت هلم ما يريدون زالـت            
وقعت كلمات املرأة املـسلمة يف نفـس          و  ..قيمته بالكلية 

مؤيد الدين العلقمي، فانطلق إىل بيته، واعتكف فيه، وركبه         
لقد كان من أوائل الذين خـسروا بـدخول         ..  والغم اهلم

لكنه حـاكم بـال     .. نعم هو اآلن حاكم بغداد    .. التـتار
علـى األمـوات    ، و حاكم على مدينـة مـدمرة     .. سلطة

  ..واملرضى

مات ابن العلقمي يف    .. وبعد أيام من الضيق والكمد    
نة اليت دخل فيها   مات بعد شهور قليلة يف نفس الس        ..!!بيته

مل يستمتع حبكم وال      و  .. هجرية 656 سنة   ..ر بغداد التـتا
  ..وليكون عربة بعد ذلك لكـل خـائن       ؛  !ملك وال خيانة  

)          ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى وذَ الْقُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ ككَذَلو
يددش يم102آية ,  سورة احلج-)أَل..  
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 ؛ بغداد ى التـتار ابن مؤيد الدين العلقمي على      وولَّ
 وكأن  -سبحان اهللا -لكن  .. فاالبن قد ورث اخليانة من أبيه     

   فقد مات االبـن     ؛ا على من يتواله   هذا املنصب أصبح شؤم 
يف نفس السنة اليت سقطت فيها بغـداد        .. !بعد ذلك بقليل  

وهكذا ما متسك أحـد بالـدنيا إال         ..!! هجرية 656سنة  
لوزير اخلائن  متسك ا ا   ..متسك ا اخلليفة فهلك    ..وأهلكته
سك ا شـعب    ومت ..ومتسك ا ابن الوزير فهلك     ..فهلك

  ..بغداد فهلك

فيمـا رواه   - الذي قـال     ρوصدق رسولنا الكرمي    
 عن عمرو بن عـوف رضـي اهللا         ، صحيح :الترمذي وقال 

 فواهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكـن أخـشى        "  :-عنه
  كان  أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من        عليكم

لككـم كمـا    وكم، فتنافسوها كمـا تنافـسوها،       قبل
  "..أهلكتهم

  ..ووصلت أخبار سقوط بغداد إىل العامل

أما العامل اإلسالمي فكان سقوط بغداد بالنسبة لـه         
فبغـداد مل تكـن مدينـة         ؛صدمة رهيبة ال ميكن استيعاا    

ففوق أا أكرب مدينة على وجـه األرض يف ذلـك     .. عادية
ثر من ثالثة ماليني مسلم، وفوق أا       احلني، وفوق أن ا أك    

من أعظم دور العلم واحلضارة يف األرض، وفوق أا مـن           
عاصمة اخلالفـة    فوق كل ذلك فهي      ؛ثغور اإلسالم القدمية  

  ..اإلسالمية

تساءل الناس هذا السؤال    ! ماذا يعين سقوط بغداد؟   
  اخلطري؟

 يفة آخـر؟ لوماذا يعين قتل اخلليفة، وعدم تعيني خ     
  .. أيضاخر خطريآ سؤالهذا 

ا بـدون خالفـة     الدنيا مل تكن تعين للمسلمني شيئً     
حىت مع مظاهر الضعف الواضـحة يف اخلالفـة         .. وخليفة

العباسية، وحىت مع كوا مل تكن تسيطر حقيقة إال علـى           

بغداد وأجزاء بسيطة من العراق فإن اخلالفة كانـت تعتـرب      
ولـو  -  هنـاك خالفـة    تإذا كان   ..ا للمسلمني همما  زمر

 فقد يأيت زمان تتقوى فيه، أو جيتمع املسلمون حتت          -ضعيفة
وصـعب  .. فالتجمع صعب .. أما إذا غابت اخلالفة   .. رايتها
اجد..  

 ..مصيبة أن خيتفي اخلليفة   .. مصيبة أن ختتفي اخلالفة   
نسأل اهللا عز وجل     ..!!بال خليفة " الدنيا.. "مصيبة.. كارثة

  .. على منهاج النبوةأن جيمع املسلمني حتت خالفة واحدة

 يبوظهر عند املسلمني بعد سقوط بغداد اعتقاد غر       
سيطر على كثري منهم حىت ما عادوا يتكلمـون إال فيـه،            

 ظهـور لقد ظهر اعتقـاد أن      ..  وانتشر بني الناس بسرعة   
عالمات التـتار وهزمية املسلمني وسقوط بغداد ما هي إال         

يقـود جيـوش   ا لا جد سيخرج قريب"املهدي"، وأن  للساعة
  ..!!املسلمني لالنتصار على التـتار

نعـم  و يف يوم ما،     "املهدي"نعم سيظهر   وأنا أقول   
كل هذه  .. سيرتل املسيح عليه السالم، ونعم ستكون الساعة      

ولكن مـىت؟ ال    ..  ستحدث ايقين.. أمور نعلم أا ستحدث   
���                " ..يدري أحد َ��َ��ْ َ&ُ!َ% ا!$���ُس َ��ِ� ا!� ��َ�ِ� ُ��ْ� ِإ

�َ.��� ِ�$��َ+ ا!-���ِ, َوَ���� ُ���ْ+ِر�َ% َ!َ(���� ا!�� ��َ�َ� َ)ُ'���ُن     ِ�ُ-ْ
فلماذا تظهر مثل هذه     ..63 آية   , األحزاب  سورة -"َ�ِ��ً��� 

  ..!الدعوات يف أوقات اهلزائم واالنتكاسات؟

 وهو أن الناس قـد      ؛مربر واحد إال  له  ليس  إن هذا   
 أعداء ا، فأصبحوا يشكون يف إمكانية النصر على       أحبطوا متام

أيقن الناس أم ال طاقـة هلـم        ..  مبفردهم -عز وجل -اهللا  
فليكن ..  ولذلك حبثوا عن حل آخر أسهل      ؛والكو وجنوده 

، وعندها نقاتـل    "املهدي"إىل أن خيرج     ظر  تفلنن.. "املهدي"
دعنا نراقب املوقف عن    .  .أما قبل ذلك فال نستطيع    .. معه
  ..!!بعد
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 ليست مـن    وهذه كلها  ..قنوط.. ويأس.. إحباط
إِنه الَ ييأَس من روحِ اللّـه إِالَّ الْقَـوم          ( ..صفات املؤمنني 

  ..87آية ,  سورة يوسف-)الْكَافرونَ

 ..كان هذا هو الوضع اإلسالمي بعد سقوط بغـداد    
  فكيف كان الوضع يف العامل النصراين؟

لقد عمت البهجة والفرح أطراف العامل النـصراين        
فكمـا ذكـرت يف أول      .. امتوقع جـد  وهذا شيء   .. كله
 أن قوى العامل الرئيسية يف هـذا القـرن الـسابع           وضوعامل

 العامل اإلسالمي والعـامل النـصراين       : ااهلجري كانت ثالثً  
واحلروب بني املسلمني والنصارى كانـت علـى        .. والتتار

   ا للعـامل اإلسـالمي  أشدها، وهذه ضربة موجعـة جـد ..
  ..اموجتددت األطماع يف مصر والش

وقد زاد من فرح النصارى أم كانوا يتعاونون مـع    
ودخل ملك أرمينية وملك    .. التـتار يف هذه احلملة األخرية    

وزاد من فرحتهم   .. الكرج وأمري أنطاكية يف حزب التـتار     
 ؛ يف حيام صدقوا يف عهودهم     -وللمرة األوىل -أن التـتار   

ن إاد، بل   فإم قد وعدوا النصارى أال ميسوهم بسوء يف بغد        
 البطريرك النصراين،   "ماكيكا"أغدق باهلدايا على    " هوالكو"

 ا من قصور اخلالفة العباسـية، وجعلـه مـن          وأعطاه قصر
  ..مستشاريه وأصحاب الرأي يف بغداد

إن التـتار هم  : كل هذا دعا النصارى إىل أن يقولوا      
ليه الـسالم، وهـم     عأدوات اهللا لالنتقام من أعداء املسيح       

صدون املسلمني، مع أن التـتار كانوا منذ سنوات        بالطبع يق 
ولكـن ذاكـرة    .. قليلة يقتلون النصارى أنفسهم يف أوروبا     

تناسوا ما فعله التـتار معهم     لقد  .. لكثريلالنصارى ال تتسع    
     ا كما يتناسى النصارى    ما دام التـتار يقتلون املسلمني، متام

.. ن املـسلمني  اليوم ما فعله اليهود معهم ما دام اليهود يقتلو        
اوالتاريخ يعيد نفسه دائم..  

وهذه الكلمات اليت قاهلا النصارى عـن التــتار،         
 الشماتة الواضحة يف املسلمني، كانت هـي نفـس          هوهذ

الكلمات ونفس الشماتة اليت حدثت بعد سقوط غرناطة يف         
الذي يراجع سقوط غرناطة جيد     ف !!وسبحان اهللا  !!األندلس

تشا مما يعطي أمهيـة   .. ها وسقوط بغداد  ا بني سقوط  ا عجيب
ال يتخيلـها   قد  قصوى لدراسة التاريخ، ألنه يتكرر بصورة       

   ..!!البشر

  !!ما أشبه اليوم بالبارحة
وما زال  ،  يف أيدي التـتار   فهذه قصة سقوط بغداد   

يـا  ما زال هناك اجتياح سوريا وجنوب ترك      .. للقصة بقية 
   ا زالت هناك   مو..  من مصر  اولبنان وفلسطني واالقتراب جد
لكن سـيأيت   .. دوظالم سيشت  دماء ستسيل وأراوح ستزهق   

.. )عز وجـل  (نة من سنن اهللا     س. . نور ال حمالة    الظالم بعد
   سيجعل اهللا بعد عسر  عـني  "سـتكون هنـاك      ..اا يـسر

وسيكون هناك االنتصار اخلالد الذي سيقوم بـه      .."جالوت
  ..ااهدين ومن معه من )رمحه اهللا( قطز

  ..بد لنا من وقفةولكن ال

فنحن مل نقص هذه القصة رد التأريخ ملا سبق من          
أو رد التنظري والتحليل دون عمـل أو         ..أحداث األرض 

حنـن    ..واالستفادة وللتفكر حنن نقص القصة للعربة   ..وقفة
  ..نقص القصة لقراءة املستقبل

  !!ما أشبه اليوم بالبارحة

يكان بسقوط  ما أشبه سقوط بغداد حتت أقدام األمر      
ما أشبه املسلمني أيام التـتار   ..!بغداد حتت أقدام التـتار

وما أشبه حكام املسلمني أيـام التــتار     ..مبسلمي اليوم
وما .. وما أشبه التـتار باألمريكان ..حبكام املسلمني اليوم

كـررة يف   تصورة م .. أشبه حلفاء التـتار حبلفاء األمريكان    
  ..التاريخ بشكل عجيب

ـ     لقد ظ  ا هر التـتار فجأة على مسرح األحداث متام
قامت على الـسلب  .. أمة بال تاريخ.. ن كما ظهر األمريكا 

قتل األمريكان عشرات بل مئات األلـوف مـن       .. والنهب
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بوا ثروات غريهم وأقاموا    .. اهلنود احلمر لكي تقام له دولة     
 على أشالء ومجاجم سكان الـبالد       "حبضارم"ما يسمونه   

  ..األصليني

 ا يف األرض متام   "ا أوحد قطب" وصاروا   ،ومرت األيام 
ورسـخوا  ..  اومل يقبلوا باآلخر أبـد    .. كما صار التـتار  

      م ما  أعائهم املستمر   الظلم والبطش والقهر يف األرض مع اد
  ..جاءوا إال لنشر العدل واحلرية واألمان للشعوب

ما أشبه طاولة مفاوضات التـتار بطاولة مفاوضات       
كلمات  ..مواثيق وال أمان    ..عهود وال ضمري  .. ريكاناألم

وخلداع .. لججوفاء تطلق يف اهلواء لتسكني الشعوب إىل أَ       
والنيـة  .. ت على نقض العهود   بيوالعزم م ..  البشر إىل حني  

  ..معقودة على الطعن من الظهر

       القد دخل األمريكان بالد املسلمني حبجج واهية متام 
ما احتاجوا إىل دليل دامغ     .. ج واهية كما دخل التـتار حبج   

أو إىل حوادعاءات  .. بل هي أوهام يف أوهام.. ة ساطعةج
وتـارة  ..  فتارة هم حيـاربون اإلرهـاب     ..  يف ادعاءات 

 وتـارة  .. وتارة حيررون الشعوب .. يرسخون الدميوقراطية
  ..!!يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل

ه، ولكنـهم  ئليس املهم أي سبب سيدخلون من ورا     
ا سيدخلونحتم..  

حروبـا  وحارب األمريكان يف بـالد املـسلمني        
ـ    .. حروب بال قلب  .. ب التـتار وكحر  دينال تفرق بني م

 أو  و شـاب  أوال بني طفل    .. وحمارب وال بني رجل وامرأة    
 اواستوىل األمريكان على ثروات املسلمني متام     .. شيخ كبري 

ـ    .. كما فعل التـتار   ني البتـرول وبـني    وإال فما الفارق ب
ري املنـاهج وتبديلـها     ي وما الفارق بني تغ    ؟الذهب والفضة 

طمس لكل مـا هـو      .. ؟وتزييفها وبني إغراق مكتبة بغداد    
  ..وروح مهجية ال تقبل احلضارة.. إسالمي

كـأن اهللا عـز وجـل أراد أن يطـابق     وسبحان اهللا   
 فجعل خطوام يف إسقاط بغـداد       ؛ التـتار  أفعالَ األمريكانُ

  ..ة الشبه خبطوات التـتارشديد

 يف أفغانستان عـن     -أوالً–فكما متركز األمريكان    
ا  متركز التـتار أيـض ،طريق االحتالل وإسقاط نظام طالبان  

وكما سعى األمريكان إىل إقامة قواعد  ..يف أفغانستان أوالً
فعل ذلك التـتار قبل ذلك     .. هلم يف أوزبكستان وباكستان   

 سورة -"ِ, َ/ْ� ُه6ْ َ��ْ�ٌم �2ُ��3ََن      َأَ)َ�ا0َْ�ا /ِ  " :نبقرو
  .53آية , الذاريات

ـ  عداد التـتار العسكري مبهر   إوكما كان    اا وقوي، 
فهم مل يبخلوا على حـرم    .. كذلك كان إعداد األمريكان   
وأسـلحة   ..أساطيل مهولة ..باملال وال بالسالح وال بالفكر

  ..طةواستعدادات وتدريبات وحصار وخ.. حديثة

 التـتار أحالفهـم عقـد األمريكـان        وكما عقد 
  ..أحالفهم كذلك

 أيام سقوط   -خاقان التـتار -وإذا كان منكوخان    
 أي معاديـة ودول    ؛  "مارقـة "م العامل إىل دول     بغداد يقس

جـورج  " خاقان أمريكـا  فكذلك فعل  ،أي تابعة  ؛"صديقة"
منطق السيد الذي يأمر يف أحالفه ال الذي يعاهـد    .."بوش

  ..ويفاوض

مع الصليبيني علـى حـرب      التـتار  حتالف  وكما  
م وتوجهـام  ااملسلمني مع اختالف أيديولوجيام وسياس   

 كذلك حتالف األمريكان مع اليهـود مـع         ،واستراتيجيام
وتعاون األمريكان مـع    .. شدة العداء بني النصارى واليهود    

وجلس .. الروس مع التاريخ األسود الذي جيمع بني البلدين       
س كل  ى طاولة املفاوضات مع الصني مع توج      األمريكان عل 

  ..طرف من اآلخر

 ن التـتار قوات التحالف وحتـالفوا مـع      وكما كو
 فعل ذلك األمريكان   ،دول نصرانية ضعيفة كأرمينية والكرج    

ا كما استفاد التـتار من     وحتالفوا مع إجنلترا، واستفادوا منه    
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وهلا تـاريخ    فإجنلترا صاحبة خربة يف بالد املسلمني        ؛أرمينية
طويل معهم، كما أا ستتوىل السيطرة على مناطق قد يكون       

 فال مانع من دفع اإلجنليز   ،ا خطورة شديدة على األمريكان    
إىل هذه املناطق يف مقابل الفتات، ويف مقابل السماح هلـم           

  ..بالعيش إىل جوار األمريكان

فعل .. وكما تعاهد التـتار مع بعض أمراء املسلمني      
وحتـالفوا مـع بعـض األمـراء        .. ان نفس الشيء  األمريك
وكما حتالف  .. أو مع كثري من األمراء املسلمني     .. املسلمني

 ،بدر الدين لؤلؤ زعيم األكراد يف مشال العراق مع التــتار          
كذلك حتالف أكراد الشمال العراقي مع األمريكان، وكما        

ـ فتح كيكاوس الثاين وقلج أرسالن الرابـع         ضال األر ا 
وكمـا  ..  لقوات التـتار فعل كذلك األتراك اآلن      التركي

اخترقت اجليوش التترية أراضي املسلمني دون مقاومة لتصل        
 كذلك اخترقت جيوش األمريكـان أراضـي        ،إىل العراق 

 ولكن بترحيـب    -ليس فقط بدون مقاومة   -املسلمني اآلن   
  ..وباستقبال حافل، عال

 !!ا ما أشبه اليوم بالبارحةحقً

 العراق يف    الشيعة معار يف التعاون    وكما فكر التـت  
  ..فكر األمريكان كذلك

وكما استغل التـتار بعض املنافقني من املـسلمني        
لبث احلرب اإلعالمية اليت حتط من نفـسيات املـسلمني،          

 حىت  ؛ قام األمريكان بنفس الشيء    ،وتلقي الرعب يف قلوم   
رأينا الصحف القومية يف البالد اإلسالمية تتحـدث عـن          

ع الفجوة   وتوس ،ات وتسليحات وإمكانيات األمريكان   تدريب
ا بني أمريكا واملسلمني، وحتبط املسلمني من أي إمكانية         جد

  ..للمقاومة

وكما عمد هوالكو إىل توصية مؤيد الدين العلقمي        
الشيعي أن حياول إنقاص أعداد اجليوش اإلسالمية كـذلك         

عليهـا  فعل األمريكان مع كثري من بالد املسلمني فوضعوا         
ويف أعداد اجلنود ويف التدريبات،ا يف التسليحقيود ..  

وكما حوصرت بغداد من التـتار حوصرت مـن        
األمريكان، وكما قصفت بغداد من التـتار قـصفت مـن       
األمريكان، وكما اارت أسوار بغداد حتت قذائف التـتار        

  ..اارت أسوار بغداد حتت قذائف األمريكان

 فعل كـذلك    ،م ااهدين وكما طلب التـتار تسلي   
 فعـل   تـدمري األسـلحة   وكما طلب التـتار    .. األمريكان

وكما هرب املستعصم باهللا من املوقف  ..كذلك األمريكان
لـدا  وكما قتل و..  باهلوان كذلك فعل صدام حسني  يورض

   تل ولدا صدام قبل أن يقبض      قبض عليه قُ  املستعصم قبل أن ي
  !..عليه

باألمان قبل دخـول    وكما خالف التـتار عهودهم     
وكما دخـل التــتار     ..  كذلك خالف األمريكان   ،بغداد

دخل كذلك األمريكان العراق    .. البالد لكي ال خيرجوا منها    
  ..لكي ال خيرجوا منها

  ..!!!صورة بالكربون من التاريخ

 كل هذا الشبه بني التــتار واألمريكـان ال          نلك
فار يتشابه  وحال الك  ،فملة الكفر واحدة  ؛  خييفين وال يرهبين  
ا هو تشابه واقـع     إمنا ما خييفين ويرهبين حقً     ؛يف كل األزمان  

ا هزم أبد نحن ال ن    ف  ..املسلمني اليوم مع واقعهم أيام التـتار     
لقوة الكفار سواء كانوا من التـتار أو الفرس أو الـروم أو            

  .منا زم لضعفنا حننإ.. الروس أو األمريكان أو غريهم

يام التـتار لكل مقومات النصر     لقد افتقر املسلمون أ   
 وكـذلك افتقـر   ،فكان البد من اهلزمية والـذل واهلـوان      

املسلمون يف زماننا إىل نفس مقومات النصر فكانت النتيجة         
هي العربدة األمريكية والروسـية واهلندوسـية واليهوديـة         

  .. املسلمنييوالصربية يف أراض

ة األمراض األخالقية اليت تفشت يف األمة اإلسـالمي       
 يار أيام التـتار هي نفس األمراض         وكانت سببا يف هذا اال

البـد أن يقـف   .. األخالقية اليت تفشت يف أمتنـا اليـوم      
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 يفتشون عـن أدوائهـم   ،املسلمون وقفة صادقة مع أنفسهم    
ملاذا يفعل أهل األرض بنا ما يشاءون وحنن نزيد         ..  ةاخلطري

؟ أو أهل الغـرب ملاذا ال يأبه بنا أهل الشرق   ..  ؟على املليار 
 املهابة منا من قلوب أعدائنا، وملاذا       )عز وجلَّ (ملاذا نزع اهللا    

 ألقى يف قلوبنا الوهن والضعف واخلور؟

ما .. فلنراجع التاريخ يا إخواين ولنراجع الواقع
 : أمراضنا هيبإجياز شديد هي أمراضنا؟

  :عدم وضوح اهلوية اإلسالمية -املرض األول
ِإن َ)$8ُُ�وا ا!-�َ, :"صيلة هيوالقاعدة اإلسالمية األ  

 )عز وجـل  ( ونصر اهللا    ..7آية  ,  سورة حممد  -"َ�$�8ُْ�ُآ6ْ 
..  وااللتفاف حول راية إسالمية واحدة    ،يكون بتطبيق شرعه  

  ..وال قومية.. وال قبلية.. ال عنصرية

 وقبـول احللـول     ،أما البعد عن منهج اهللا عز وجل      
وعـن    عز وجل   واإلعراض عن كتاب اهللا    ،الشرقية والغربية 

ومل يغـري   .. أصل البالء وموطن الـداء     ذا فه ρسنة رسوله   
املسلمون من واقع التـتار إال عندما ظهر من ينادي بالنداء          

- اقطـز  )عز وجل (لقد وفق اهللا    .. "هإسالما وا" :اجلميل
ر ا عن كل حياته، ومل يقل        إىل هذه الكلمة ليعب    -رمحه اهللا 
مثالً وامعروبتاهوا أو لكاهصراه أو وام..  

 :لفرقة بني املسلمني ا-املرض الثاين

فكما كان التصارع يتم بني كل األقاليم اإلسالمية        
ا يف بـالد  وكما كان يعيث جالل الدين فساد     أيام التـتار، 

 كذلك  ،عد خطوات  وجيوش التـتار قابعة على ب     ،املسلمني
نرى اخلالف والشقاق يدب بني كل بالد املـسلمني اآلن           

ما جتد قطرين إسالميني متجاورين إال ووجـدت        قل.. ابتقري
 وانـشغل  .. ا على قضية   على حدود أو اختالفً    ابينهما صراع

املسلمون بأنفسهم، وتركوا اجليوش احملتلة تعربد يف ربـوع         
       ا العامل اإلسالمي، وجعلوا مههم يف التراشق باأللفاظ وأحيان

 شـك أن  وال  ..باحلجارة والسالح مع إخوام املـسلمني   

والَ  (:يقـول تعـاىل  .. التنازع بني املسلمني قرين الفـشل    
          ـعم واْ إِنَّ اللّـهبِراصو كُمرِحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنت

ابِرِين46آية ,  سورة األنفال-))))الص. 

 :الترف والركون إىل الدنيا -الثالث املرض

    يـام   يف عـني املـسلمني أ  القد كربت الدنيا جـد
أجيال كاملـة ال تعـيش إال       ..وكذلك يف أيامنا   ..التـتار
فعاش كـل فـرد     .. ةحقرية ذليل الدنيا   وإن كانت    ،لدنياها

  وليـنعم بـأنواع    .. ل وحيسن يف معيشته   ليجمع املال وجيم
وليستمتع بـأنواع   ..  الطعام والشراب والدواب واملساكن   

هكذا غرق  و.. الغناء املختلفة وبأساليب املوسيقى املتجددة    
..  والترف من أسباب اهللكة الواضحة    .. املسلمون يف دنياهم  

َوِإَذا َأَرْدَ�� َأن �:ْ.ِ-َ% َ�ْ�َ��ً�     : " يف كتابه  -تعاىل-يقول اهللا   
َأَ�ْ�َ���� ��Aَ�َ ���.َ>�ِ�َBْ�َُ ُ=�ْا ِ�<َ.��� َ�َ@��?� َ�َ-ْ<َ.��� اْ!َ=��ْ�ُل      

 .  .16آية ,  سورة اإلسراء-"َ�َ+��ْ�َ��َه� َ)ْ+ِ�<ً�ا

وقد وصل الترف اليوم إىل عموم املـسلمني حـىت          
فالرجل قد ال جيد قوت يومه مث هـو         !!.. موصل إىل فقرائه  

ويكاد ال جيد مـا يـستر بـه    !!.. ال يستغين عن السيجارة 
 وأوالده مث هو جيلـس بالـساعات علـى املقـاهي      ،نفسه

ـ       ولكنـه  ،م أوالدهوالكافيتريات، وقد ال يـستطيع أن يعلِّ
.. !!ص على اقتناء فيديو أو طبق فـضائي       حريص كل احلر  

وال يستقيم ألمـة    .. ركون إىل الدنيا وانغماس يف شهواا     
  ..تريد القيام أن تكون ذه اهليئة

  

  

 :د ترك اجلها- الرابعاملرض

ائد زوكنتيجة طبيعية لالنغماس يف الدنيا، والترف ال      
ورضوا بالـسري يف ذيـل      .. عن احلد ترك املسلمون اجلهاد    

بينما هو   ،"السالم" املسلمون ما مساه عدوهم      لَوقبِ ..األمم
كما -أيام التـتار   املسلمون  مل يفقه    .."استسالم"بوضوح  
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الـسبيل    أن - زماننـا اآلن    يف مل يفقه كثري من املـسلمني     
، وأنه  اجلهاداألساسي الستعادة حقوق املسلمني املنهوبة هو       

-        ا يف بعـض    وإن كان السالم يصلح أن يكـون اختيـار
 إال أن السالم ال ميكن أن يكون اخليار املطروح           -الظروف
 ـ  إذا انت فكت دمـاؤهم، وإذا  هبت حقوق املسلمني، وإذا س
ــ شرــته ــرأيهم دوا يف األرض، وإذا اس ــهم وب زئ بدين

  ..ومبكانتهم

مل يفقه املسلمون أن السالم ال يكون إال باسـتعادة          
ن إال  حنن أعزاء، وال يكـو    وكامل احلقوق، وال يكون إال      

وحنن منتلك قوة الردع الكافية للرد على العدو إذا خـالف           
        بل  امعاهدة السالم، أما بدون ذلك فالسالم ال يكون سالم 

؛ايكون استسالمقبل يف الشرع وهو ما ال ي..  

 إمهـال اإلعـداد املـادي       - اخلامس املرض
  :للحروب

لقد اجتهد التـتار يف إعداد كل ما ميكنـهم مـن           
لطـرق أو   ل ا أو جتهيـز   ا أو سالح  اجنودن  كا سواء   ؛النصر
االهتمام بـاألحالف واحلـرب النفـسية        ولخطة أ ل اوضع

ـ  ا متميز لقد كان إعداد  .. واخلطط البديلة  وعلـى  .. اا حقً
  ..!!اجلانب اآلخر كان املسلمون يعيشون يف واد آخر

لت اجليوش اإلسالمية واحندر مستواها، ومل يهتم       مهأُ
وضع اخلطة  مل ت ، و ندهو تدريب ج  حاكم بتحديث سالحه أ   

لقد اون املسلمون   .. وجد املخابرات الدقيقة   ومل ت  ،املناسبة
ا يف إعدادهم  جد،  م بصورة خمزية  وربينمـا  و.. تبت أولويا

 نفق املاليني على القصور وعلـى الرخـام وعلـى          كانت ت
شيء على اإلعداد العـسكري والعلمـي       ينفق  احلدائق مل   

 ظهور النماذج املتفوقـة يف      وبينما قلَّ .. الدواالقتصادي للب 
ااالت العلمية والقيادية واإلدارية كثر ظهـور املطـربني         

 ، والراقصني والراقصات، والالعبني والالعبـات     ،واملطربات
  !!والالهني والالهيات

فأمـة   ..وأمة إعدادها ذه الصورة البد أن ـزم 
 أن يرتبط النـاس     وليس معىن ..  اإلسالم بغري إعداد ال تقوم    

 املاديـة، والتجهيـز   قـوة برم ويعتمدوا عليه أن يهملوا ال    
 .اوالبد أن يفقه املسلمون هذا الدرس جيد..  البشري

 :افتقار املسلمني إىل القدوة  - السادساملرض

تربية القدوة أعلى آالف املرات من تربية اخلطـب         
ـ    اجلنود يشعرون بالغ  ..  واملقاالت دان ربة الـشديدة وبفق

ألف خطاب للتحمـيس    .. ةاحلماسة متاماً إذا افتقدوا القدو    
فعل شيئا إذا وجـد اجلنـود قائـدهم أول     تعلى اجلهاد ال    

ألـف خطـاب عـن حتمـل      .. !!املختبئني عند الكوارث  
ـ        ل الظروف الصعبة والرضا بالقليل والزهد يف الـدنيا وحتم

ا إن وجد الشعب زعيمـه      املصائب االقتصادية ال يغين شيئً    
يتنعم يف القصور وينفق املاليني علـى راحتـه وسـعادته           

ألف خطاب عـن األخـالق    .. ورفاهيته وحفالته الصاخبة  
 بـه ال    ىا يف األمة إن كان الذي يقتد      احلميدة ال يقدم شيئً   

يصلي وال يصوم وال يتسم بنظافة اليد واللسان، وبطهـارة          
  ..الضمري والوجدان

ما استمع  قلو ،كيف يلتزم الشعب بدينه وشرع ربه     
 !من زعيمه أو أسـتاذه أو مربيـه؟       " اهللا: "إىل لفظ اجلاللة  

 وهم يرون أن القـدوات      ،لشباب أن ينصلح حاهلم   لكيف  
اليت تربز هلم هي قدوات منحلة بعيدة كل البعد عن طريـق            

 !الصالح؟

يكون قدوة حية لـشعبه يف اجلهـاد   ال  القائد الذي   
 يتوقع من شعبه     ال جيب أن   ؛ق والصرب والزهد والعدل   لُواخلُ

..  وال يقف معه يف زمان املصائب      ،أن حيميه وقت الشدائد   
  !!ويف التاريخ عربة 

 :مواالة أعداء األمة - السابعاملرض

لقد سقط الكثري من زعماء املسلمني أيام التــتار         
يف مستنقع املواالة ألعداء األمة، وكان منطقهم يف ذلك أم          
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  م بعد ذلك ويالت    مث جينبون    ،اجينبون أنفسهم أساسشعو        
بـل  ..  اشـنيع وعقليـا    ا شرعي ئًافارتكبوا خط .. احلروب

ب اجلهاد مع احلاجة إليه خطأ،     فتجن..  مركبة ارتكبوا أخطاءً 
وتربية الشعب على اخلنوع ألعدائه خطأ آخـر، ومـواالة          

ا والثقة يف كالمه ويف عهـوده خطـأ         العدو واعتباره صديقً  
  ..ثالث

َ���  : " يقول يف كتابه بوضوح    )انه وتعاىل سبح(وربنا  
َأ�:َ.���� ا!����F �َ�Dَِ�ُ$����ْا َ
 َ)Dُ���Eِ�Bوْا اْ!َ<ُ.����َد َوا!$�����8ََرى  
    6ْ'ُ$��G� 6.ُ�!�َ��Bَ�َ ����ََو Hٍ��)ْ/َ 6ْ َأْوِ!َ<���ء.ُJُ��)ْ/َ َأْوِ!َ<���ء

      َ�>�ِ!ِ��K!ي اْ!َ=ْ�َم ا+ِ.ْ�َ 
��ُ, ِ�ْ$ُ.6ْ ِإن� ا!ّ-َ, َNِ�َ"- سورة 
وكم .. وهذا حتذير خطري من رب العاملني     .. 51آية  , دةاملائ

 من يستمع إىل هذا التحـذير  -أو ضعيف اإلميان  -هو أمحق   
  ..مث ال يلتفت إليه

 :اإلحباط - الثامناملرض

طة من املستحيل أن تنتصر، واإلحبـاط       حباألمة املُ 
: تعاىل وكما قال    من صفات املؤمنني   توالقنوط واليأس ليس  

 سـورة   -)ييأَس من روحِ اللّه إِالَّ الْقَوم الْكَافرونَ      إِنه الَ   (
   .87آية , يوسف

كما عمل األمريكـان وكمـا      -لقد عمل التـتار    
 املعنوية  الروح على خفض    -عمل أتباع التـتار واألمريكان   

موا كل ما   لقد عظَّ .. للشعوب املسلمة إىل أدىن درجة ممكنة     
 ـ و..  كل ما هو مسلم أو أمريكي وخفضوا  هو تتري عوا وس

 االفجوة جد      روا  بني إمكانيات العدو وإمكانيات األمة، وصو
  ..هلم أنه ال سبيل للنجاة إال باخلنوع واخلضوع والتسليم

عت تبِورأينا مصيبة التـتار قد اُ     ..وقد رأينا التاريخ  
وكان من أهم األسباب    ..  رمحه اهللا  قطزبنصر جميد على يد     

 رفع الروح املعنوية جليشه، وعلمهـم    -ه اهللا رمح-للنصر أنه   
عجزونه، وأن املسلمني إذا    ق اهللا ال ي    من خلْ  قأن التـتار خلْ  
ـ  .. فال سبيل ألحد عليهم)عز وجل (ارتبطوا باهللا    تار ـال ت

وأن الدولـة األخـرية    ..وال يهود وال أمريكان وال غريهم
 وبث  وبغري هذا اإلعداد النفسي   .. البد أن تكون للمسلمني   

  ..روح األمل يف األمة فالنصر بعيد وال شك

 :توسيد األمر لغري أهله - التاسعاملرض

لقد رأينا يف قصة سقوط بغـداد األوىل كيـف أن           
  األمر قد وس   د لغري أهله، وضاملناصـب   ىعت األمانة وتولَّ  ي 

 ..العليا يف البلد أناس افتقروا إىل الكفاءة وافتقروا إىل التقوى    
إذا مل  .. !!ة الكربى  الطام -واهللا–وهذه   ..ال أمانة فال قوة و  

يصل إىل مراكز القيادة إال أصحاب الوساطة أو القرابـة أو           

إذا رأيتم أن   .. بل شديد اخلطورة   .. فهذا أمر خطري   ؛الرشوة
ى، هـد شترى وت باع وت ف قريبه، وأن املراكز ت    القريب يوظِّ 

    وأن أصحاب الكفاءات ال تم، و  قدر كفاء رفـع مـن    ال ي
  ..قدرهم، فاعلم أن النصر مستحيل

إذا كنا جند أننا اآلن يف ذيل األمم كما كان الوضع           
..  فلننظر إىل مراكز القيادة ومن جلس فيهـا        ،أيام التـتار 

 -وال شـك  -فإنك  .. ولننظر كيف وصلوا إىل هذه املراكز     
 عنـه  ىستجد الغالب األعم قد وصل إليها بأسلوب ال يرض   

  ..اهللا عز وجل

 جعـل و ،وال سبيل للنصر إال بتوسيد األمر إىل أهله       
      مق العلم وصالح العمل ونقاء     األمور يف يد الذي مجع بني ع

  ..الضمري وحسن السرية

 :غياب الشورى:  العاشراملرض
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الشورى أصل من أصول احلكم يف اإلسالم، والذي        
ال يأخذ ا يضحي مباليني الطاقات يف شعبه ويفتـرض يف           

  وخيالف طريق األنبياء، ويورث الضغينة يف  مال،نفسه الك

قلوب أتباعه، ويقع يف اخلطأ تلو اخلطأ، وفوق ذلك         
  الذي جاء بلفظ صـريح يف      )عز وجل (كله خيالف أمر اهللا     

آية ,  سورة آل عمران   -))))وشاوِرهم في اَألمرِ  (: كتابه العزيز 
159..  

ال الـشورى    وما نقصده هنا هو الشورى احلقيقـة      
مهية اليت ليس هلا من هم إىل مجع اآلراء املؤيـدة لـرأي             الو

كتاتور يف  يوليست الشورى اليت تغلف آراء الـد      .. الزعيم
له قيمـة   غالف ليس ..ورق سوليفان مجيل امسه الدميقراطية 

   !!كتاتوري يف سلة املهمالت ويبقى رأي الدىرم أن يثال يلب

 الـيت أدت األمراض  من   العاشر   هو املرض كان هذا   
، فتلك عشرة كاملة   ؛إىل ايار املسلمني حتت أقدام التـتار     

وهي نفس أسباب اهلزميـة واهلـوان يف أي عـصر مـن             
وتذكروا أننا ال زم لقوة أعدائنا، ولكن لـضعفنا         ..العصور

  ..وسوء إعدادنا

  وكيف يكون النصر؟

.. !!ال لبس فيـه وال غمـوض      .. أمر بسيط للغاية  
أن ؛ راض العشرة اليت ذكرناهـا  النصر هو أن تعاجل هذه األم     

البد أن نعترف بوجود هذه      ..اا صادقً حقيقيعالجا  تعاجلها  
لرقـي  لاألدواء ونسعى جاهـدين صـادقني لعالجهـا، و        

األمة، وتوظيف كل الطاقات لتمكني هـذه األمـة         ..ذه
 النصر ببساطة يكون يف هذه األمـور        اإلسالمية يف األرض  

  ):بقةوهي عالج األمراض السا(العشرة 

 ولـشرعه   )عز وجل ( العودة الكاملة غري املشروطة هللا       -1
   .احلكيم

2-ا على أساس الدين الوحدة بني املسلمني مجيع.  

  . اإلميان باجلنة والزهد يف الدنيا والبعد عن الترف-3

 والشباب على   النشء تعظيم اجلهاد واحلث عليه وتربية       -4
  .حب املوت يف سبيل اهللا

داد املادي من سالح وعلـم وخطـط         االهتمام باإلع  -5
  .واقتصاد وتقنيات وسياسات

 إظهار القدوات اجلليلة وإبراز الرموز اإلسالمية األصيلة        -6
  .وتعظيمها عند املسلمني

للفـرق بـني     والفقه احلقيقي    ، عدم مواالة أعداء األمة    -7
  .لصديقالعدو وا

 بث روح األمل يف األمة اإلسالمية ورفع اهلمة والروح          -8
  .عنويةامل

وأهله هـم أصـحاب الكفـاءة       ..  توسيد األمر ألهله   -9
  .واألمانة

 الشورى احلقيقية اليت دف فعالً إىل اخلروج بأفضل         -10
  .اآلراء

ومع كل التطابقات السابقة بني السقوطني القـدمي        
واحلديث؛ إال أن هناك فارقًا مهما جدا بني القصتني، وهذا          

لنفوس، وينفي عنها اإلحباط    الفارق يبعث األمل الكبري يف ا     
لقـد  !!..  املقاومـة : وهذا الفارق هو ببـساطة   .. املقيت

شاهدنا مقاومة من الشعب العراقي بعـد ايـار اجلـيش           
وبالذات يف املثلث السين، وشاهدنا ضحايا من املغتـصب         
األمريكي، وشاهدنا فشالً أمريكيا يف اختـراق صـفوف         

 اإلسالمي مع ااهـدين  املقاومة، وشاهدنا تعاطفًا من العامل 
العراقيني، وشاهدنا قلقًا أمريكيا واضحا؛ سواء يف القيادة أو         
يف املعارضة أو يف الشعب أو يف اجلنود، حـىت وصـل إىل             

  !!االنتحار يف صفوف املقاتلني األمريكان

كل هذه املشاهدات مل نرها يف القصة القدمية؛ ممـا          
وأن حالتنا مل تصل إىل    يعطي انطباعا أن وضعنا اآلن أفضل،       

احلالة املتردية اليت كانت عليها األمة أيام التـتار، وكل هذا          
يبعث األمل يف النفوس، ويقوي العزمية علـى القيـام مـن      
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جديد، ونصر اهللا هلذه األمة آت ال حمالة مهما طال الزمان،           
ومهما تعقدت الظروف، وإذا كانت األمة قد اسـتطاعت         

إن شـاء   -احنة أيام التـتار، فنحن     اخلروج من أزمتها الط   
 قطـز  على اخلروج من أزمتنا أقدر، واهللا الذي أخرج          -اهللا

من بني صفوف املؤمنني قادر على إخراج أمثاله مـن بـني            
�َ�َ&�Oِ +َ)ْ/َ Pُ<�ٍ    "صفوفنا،  َ ���ُ-َ)ْBَ!َ88آية ,  سورة ص  -"َو 

..!  

  ..وكلمة أخرية
 ..انتهت قصة التـتار وانتهت قصة عني جـالوت       

مات اجلند الظاملون،   .. ومات الطاحلون .. ومات الصاحلون 
ومرت األعوام واألعوام والقـرون     .. ومات اجلند املؤمنون  

 ..ذهبت الديار والرجال والقـالع واحلـصون       ..والقرون
ذهب كل   ..دموعتراح والضحكات وال  ألذهبت األفراح وا  

 عبـرةٌ   لَقَد كَانَ في قَصصهِم   ( ..ومل تبق إال العربة   .. شيء
  .111آية,  سورة يوسف-) لِّأُولي اَأللْبابِ

 ρ هو كـالم رسـول اهللا        -يا إخواين -الذي بقى   
رضـى اهللا   ( ومسلم عن أىب هريـرة       البخاريخرجه  أالذي  
تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله، ال خيرجه إال اجلهاد          : ")عنه

ىل يف سبيله وتصديق كلماته بأن يدخلَه اجلنة، أو يرجعه إ         
 "..مسكَنِه الذي خرج منه مع ما نال من أجرٍ أو غنيمـة           

ليت ال تتبـدل وال     انة اإلهلية    الس و ه -يا إخواين -الذي بقى   
سـورة آل  " ِإن َ�$�8ُْ�ُآ6ُ ا!ّ-�ُ, Qَ�!ِ�2َ Rَ��َ َ!ُ'�6ْ      " ..تتغري

  ..160آية , عمران

وأن  ..ونسأل اهللا أن جيعل حياتنا كلَهـا يف سـبيله   
 ρعنا ككـالم أصـحاب رسـول اهللا         جيعل كالمنا وواق  

حنـن الـذين     : وقالوا ρوكواقعهم عندما أجابوا الرسول     
 بايعوا حممد     وأسأل اهللا أن جيعل     ..اا على اجلهاد ما بقينا أبد

َ���َ DْBَُآُ�وَن َ���� َأُ����ُل َ!ُ'��6ْ " !!لنــا يف التــاريخ عــربة

 -"ِ(َ����ِدَوُأG���َُض َأْ��ِ�ي ِإَ!��S ا!-��ِ, ِإن� ا!-���َ, َ/�8ِ<ٌ� ِ/�!ْ    
  ..44آية , سورة غافر
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