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 من المغول إلى داعـش 

 جعـفـر المهاجـر.                                     الشيخ د

(1) 

المؤّرخوف الُمتمكّنوف  ، وألمح إلييا إلماحًا بعُض َمػف كتبوا ثػمػة حقيقٌة يعرُفيا 
ولكّنيـ جميعًا لـ يِقػفػوا عنػدىا الوقفَة التي . تاريَخ الفترة المغولّية في بالد اإلسػالـ 

التػتػر الذيف اجتاحوا العالـ اإلسالمي مف أقصى مشػرِقو / تستحُقيا ، ىي أّف المغوؿ 
حتى أبواب مصر ، فدّمػروا البالد ، وأىمكوا العباد ، وأسقطوا الُدَوؿ ، وبعثروا مف نجا 

مف الُسكاف ، بحيث انفػرطت ُمجتمعاٌت عػريقٌة ُمزدىرٌة بأكمِميا ، ػػػػػػ ىؤالء لـ يكونوا 
ولكّف الخجَؿ ، فػيما يبػدو ، . جميعًا مف المغوؿ الوثنييف ، بؿ كاف أكثُرىـ مف المسمميف

ألّنيا تعني أف تمؾ الفظائع . ىو ما حاَؿ بيف الجميع وبيف البوح بالحقيقة الرىيبة 
ُف ُجزئّيًا ، إخػواٌف ليػـ في الديػف   . الَميولػة قػد ارتكبيا في بالد اإلسالـ ، وا 

(2) 

ـّ شمَميـ جنكيز خاف ووّحػدىـ سػػياسػػّيًا  خرج المغوُؿ مف منغوليا ، بعػد أف لػ
بعد  . (الياسػا  )واجتماعػػّيًا ، عػمى قاعػدٍة تنظيمّية عػماُدىا شػػػريعػُتيـ المػوروثػػػة الُمسّماة 

وبيػذه . أف كانوا قبائؿ ُمنشغمًة بالمنازعات والحروب فيما بينيا يغػزو بعُضيا بعضًا 
الوسػيمة أنشػأ دولًة سػرعاف ما ضّمت إلييا دولة خوارـز التركّية التي كانت تػنػبسُط عػمى 

وبذلؾ صارت منغوليا الصغيرة . باإلضافة إلى إيراف  (ماوراء النير  )كؿ آسػيا الوسطى 
دولًة عظمى ، ليا مف الموارد بالرجاؿ والماؿ والسالح ما ليس لو ُمضارٌع ُيعادُلو مف 

. اتجيت فورًا إلى إقامة امبراطورّيٍة مغولّية عاَلمّية . الُمحيط اليادي حتى اواسػط أوروبة 
 .ومف ذلؾ طبعًا غػزو العاَلػـ اإلسالمي 

ـ اجتاحوا العراؽ فدّمػروه تدميرا ، وقضوا عمى 1257/  ىػ 656في السنة 
ومنيا إلى أقطار الشاـ ، حيث قضوا عػمى اإلمارات الكثيرة فيو حربًا . الخالفة العباسّية 

وفييا ذاقوا ألّوؿ مػّرٍة طعـ . إلى أف وصموا إلى عيف جالوت في فمسطيف. أو استسالمًا 
اليزيمة عػمى يػػػػد االمماليؾ المصريػيػف ، فانطمؽ الناجػوف منيـ ُميروليف ُتالِحػقيـ فُػرسػاف 

وىنا انتيى دور االجتياحات ليبػدأ دوُر الُدَوؿ . المماليؾ حتى اجتازوا نير الفرات 
يراف   . المغولّية الحاكمة في العراؽ وا 

(3) 

مّمػا ينطوي عػمى كبير معنى أف أولئؾ الذي ُنسّمييـ اليـو المغوؿ سّماىـ 
وذلؾ اسـٌ لـ يأِت مف الفراغ . التّػتَػػر: أسالُفنا فيما تركوا لنا مف أدبّيات تاريخّية وُبكائّية 
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بالتأكيػد ، يعني أّف أولئؾ الذيف تعامؿ معيـ الناس في بالِئيـ كانوا مف الشعوب التترّية 
دائػػػػػرة المعػػػارؼ اإلسػػالمػػّيػػػة ، مػادة  )وبناًء عمى ماقالو ىوتسػػػػما في . الواسػػعة االنتشار

فإّف المغوؿ كانوا ُيعرفوف في الصيف والعاَلـ اإلسالمي والروسيا وغػرب أوروبة  (" تػتػر" 
. وما ىؤالء إال مف الشعوب الُتركّية التي تقطف ُسػيوَب آسية الوسطى . باسـ التػتػر

وأكػثػػُر مف . والعثمانّيوف ظّموا مػدة طويمة ال يؤِثػػروف أف ُيطَمؽ عمييـ اسػػـ تُػػػػػػرؾ بؿ تَػػتَػػػر 
كانوا في السنة األخيرة التي سبقت الثورة عػمى ُحكـ الخالفة ،  (العثمانّيوف  )ذلؾ أنيػػـ 

عػندما أصبح مبػدأ القومّية لو المكانة اأُلولى عػنػدىـ  ، قػػػػػػد تناقشوا فػػيما إذا كانوا 
 . ُيطمقوف عػمى أنفسػيـ اسـ تُػرؾ أـ تػتػر 

مغػػوؿ ، : ىا ىػنا خميٌط مف األسػماء ُنصادُفو في المصادر قديِميا وحديِثيػا 
وتفسير ذلؾ غػير عسير  . (الطورخاف)مع اسـٍ جامٍع ليـ ىو . ُترؾ ، خوارزمّية ، تػتػر

فيػذه السيوب . عمى العارؼ بالتركيبة الُسػػكانّية لممنطقة التي خػرج منيا تمؾ الشػعوب 
الشاسعة ، التي تقػطُنيا شعوٌب رعػوّية شديدة الِمراس ، تتكّمـ ليجًة أو غيَرىا مف 

يابًا وتختمُط دوف  الميجات التركّية ، كانت الميػداف الذي تتحّرؾ فيو شعوٌب كثيرة ذىابًا وا 
ومف اآلثار التي نمُمسيا حتى اليـو . ألف السػيوَب نفَسػيا كالبحار ال ُحػدود فييا . ُحػدود 

تركستاف "، واسُمو التاريخي " شػػػػينكيانغ"لذلؾ ، أّف اإلقميـ الذي ُيسمّيو الصينّيوف 
ـُ أىُمو لغًة يفيُميا دوف كبير صعوبة أىػػُؿ إستامبوؿ وتبريز ، عػمى الرغـ " الشرقّية ، يتكم

ولنتذّكػر بالمناسػبة أّنو منػذ بعض الوقت . مف السػتة آالؼ كمـ تقريبًا التي تفصُؿ بينيما 
عنػدما قمعت الدولُة الصينّية أىَؿ ذلؾ اإلقميـ ، انتفض رئيُس وزراء الدولة التركّية آنػذاؾ 

 . أردوغاف غاضبًا ، بذريعة أّنيـ  أتراؾ مف أبناء ِجػمػَدتو 

(4) 

ىكػذا ، فعنػدما خػرج عسكر ىػوالكو خروَجو الثاني ُمتجيًا إلى العراؽ كاف يقوُد 
. جيشًا خميطًا مف الشعوب ، الُمتقاربة لغًة وِطباعًا ، والمتعاِرَفػة أثناء تاريخيا الطويؿ 
. كاف قادتُػو مف المغػوؿ ، نعػـ ، ولكّف أكثر المقاتميف مف التػتػر والخوارزمّية الُمسمميف 

ومف ىنا . انضّمْت إلى الجيػش الزاحػػؼ الذي ال ُيقَيػر، ُتحػّركيـ شػيوُة الّسػمب والّنيػػػب 
فعنػدما طمب ىوالكو مف الخميفُة الُمستعصـ العباسي أف ُيرسػؿ وفػدًا مف ِقػَبػِمػو ، لُمناقشتو 

وىػػػػذه البادرة مف  )في السػبب الػذي دعاه لغػزو عاصمة اإلسػالـ وعػصياف أمػر الخميفة 
ىوالكػػو أمػٌر ال يفػوُت القارَئ المّماح فيـ مغػزاه ، وكأّنػو كاف يتفادى ظيور تعاُرض بيف 

،  (ضمير قسػـٍ ال ُيستياف بو مف عسكره وبيف اقتحاـ عاصمة دار اإلسالـ وما يقتضيو 
ػػػػػػػػػػ وجػَد الوفػُد في ِقػبػالػػو ُعػمماَء ديف ، مّمف كانوا في ِركاب ىوالكو ، ُيجادلونو بالقرآف 
والحديث والشريعة في شػرعػّية ىػذا الخميفة واستحقاقو المنصب وعػػدلو وِحفاظو لمدولة 
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وكأّف ذلؾ الِجػداؿ كاف بمثابة تمييػٍد أو مقػّدمٍة أو تسػويٍغ . وشعػبيا ، وما إلى ذلؾ 
وما نػدري ىؿ حصَؿ ما حصؿ بفتوى منيـ . الستباحة بغػداد وما ارُتكػب فييا مف فظائع 

وعػمى كّؿ حاؿ فػإّف الشػواىػَد عػمى ُوجػود  (عالمة الّرضى ؟  )أـ بمجػّرد السكوت 
ومف أبرز ما وقعُت عميو مف ذلؾ ، أف . ُمسػػػمميف في الجيػػش المغولي كثيرة جػػػػػّدًا 

ىوالكو عنػدما دخػؿ بعمبؾ ُصمحًا ، بتوّسػط ابف المدينة تقي الديف الحشائشي ، الذي كاف 
بدر الدين يوسف ىو اآلخػر في ِركاب ىوالكو ، ، وّلػى عػمييا أحػَد ُأمػراء عسػكػِره واسمو 

ثـ كاف اف استنيض عاِلػُمػيػا البطؿ ابف مّمي األنصاري ونّظػـ وقػاَد حػػرَب  . الخوارزمي
 .عػصابات ناجحة ضػّد الُمحتميف ، فػأوكػؿ ىوالكو إلى الخوارزمي أمػَر قػػتاؿ الُمجاىػديف 

لكّف ما يمنُح الُمتأّمػؿ الحاذؽ حّظػًا أكبَر في تقدير عػديػد المسمميف في الجيش 
المغولي ، ىو أف ىػذا عػنػدما وصؿ إلى سيؿ عيف جالوت وجػد المماليؾ وقػد قطعوا 

وسرعاف ما محقػتيـ . عػميو الطريؽ ىناؾ كي ال تقَع المعركُة الُمرتقبة عػمى أرضيـ 
. ما مف ريٍب عنػدنا في ُبطولة المماليؾ يومػذاؾ . سيوُؼ المماليؾ الِحػداد كما نعػرؼ 

ولكّف الَحْسػـ . وعػمى كؿ حاؿ فإّنيـ كانوا ُيقاتموف عف امتيازاتيـ الطبقّية العسكرّية 
السريع لممعركة يػدؿُّ عػمى أّف المغوؿ لـ يكونوا في مثؿ عديدىـ الكبير يـو استباحوا 

مّمػا يدفُع باتجاه الظّف القوي بأف قسمًا ال ُيستياُف بو مف َجػْمعيـ كاف قػد انكفأ . العراؽ 
راجعًا إلى حيث أتى ، بعػد أف امتألت أيدييـ مف النيب والسبي ، وبُعػدت بيـ الدروُب 

والقراءُة الدقػيقُة . ىؤالء كانوا مف الذيف التحقػوا بيـ ولـ يكونوا منيـ . الطويمة عف بالدىـ 
لنصوص المؤرخيف عف المعركة ُتظيُر أّنيـ كانوا جميعًا في عيف جالوت مف المغوؿ ، 

والنتيجة ليػذا التحميؿ أف الفعَؿ واألثػػَر لمجيش . ولـ يُكف فييـ َمػف ُيذَكػُر مف المسمميف 
المغولي في العػراؽ ، وربما إلى أّوؿ الشاـ ، كاف لممسمميف مف تػتػٍر وخوارزمّية وليس 

 .وعػنػدما انفصؿ عػنيـ ىػػؤالء خمػدوا وانتيوا كقوة بطػٍش ال تُقاَوـ . لممغػوؿ 

( 5) 

مصر والشاـ والعراؽ )دائمًا كانت عالقة الجزء الشرقي مف العاَلػـ اإلسالمي 
يراف حيث الكائف الطفيمي . بالشعوب التركّية بمختمؼ أسمائيا عالقًة فمُنَسػّميا ُطفيمّية  (وا 

الغزوة المغولّية اأُلولى ، دولة : يتعّمُؽ بُمضيفو لغرٍض واحػد ىو امتصاُص دمائو 
المماليؾ ، ثـ الغزوة الثانية بقياد غػازاف ، والثالثة بقيادة تيمور لنؾ ، ُوصواًل إلى الميؿ 

أي أّف العاَلـ اإلسالمي عانى مختمؼ صنوؼ البالء منيـ مػدة ستة . العثماني الطويؿ 
خصوصًا . انحػدر أثناءىا انحػدارًا ثابتًا باتجاه االنحطاط في كؿ شػئ . قػػػروف ونصؼ 

عػمى أيدي العثمانييف الذيف أّسػػػسوا أسػاَس االفتراؽ النيائي الحػاّد العمودي بيف المذاىب 
وذلؾ إذ صّنفوا المسمميف رسمّيًا إلى أىؿ مّمة ىـ أتباُع أحػد المذاىب . اإلسالمّية 
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األربعة حْصرًا مع امتيازاٍت خاصة بالمذىب الحنفي ، وخارجوف عػمى المّمة ىـ كؿ َمػف 
وبنوا عػمى ذلؾ أف وضعوا أّوَؿ تنظيٍر رسػمّي لإلضطياد عػمى قاعػدة االختالؼ . سػواىـ 

وفي . في المذىب ، مّمػا ال تػزاُؿ آثاُره الفاعمة حتى اليـو في كؿ االتجاىات التكفيرّية 
أدنى ُمساىمة فكرّية في المعارؼ اإلسالمّية ، حتى  (أي لمعثمانييف )الُمقابؿ ليس ليـ 

لَمف ُيحّب المقارنة أف يتذّكػر ما  ). ال كتاٌب باٍؽ ، وال عالـٌ ذو أثػر. في مذىبيـ الحنفي 
  .(يعرفو ، ميما يُكف ضئياًل ، عف ُمساىمة الفُػرس الُكبرى في كافة المياديف 

ىو أف القتؿ كاف عػنػد ُأولئؾ . أمػٌر آَخػر ال غػنى عف ذكػره في ىػذا السياؽ 
وكأّنػو كاف فػّنػا . جميعًا مفيومًا آخػر ُمختمفًا عف كؿ ما لػدى َمف عػداىـ مف البشػر 

والذيف قُػتػموا عػمى أيدييـ مف .  يؤّدونو بتمػُذذ ، يتدّربوف عػمى إتقاِنو منذ نعومة أظفارىـ 
ليس ىػذا ىػػو . المسمميف أثناء تمؾ القروف ىـ فوؽ كؿ إحصاء بؿ فوؽ كؿ تصوُّر 

فنحف العرب أيضًا عػنػدنا َقػتَػَمػة سػّفػاحوف ، ال قػيمة عنػدىـ لمحياة البشرية . َمَحػّط كالمنا 
ولكف فمنالحظ أف تيمور لنؾ ، ذلؾ الّسػفاح الذي قػتػؿ مف البشر  . (الحّجاج ، مثاًل  )

أكثَر مػّمػا قػتَؿ أيُّ إنسػاف آَخػر في كؿ التاريخ ، وكاف ُمغػَرمًا ببناء األىػػرامات بجماجـ 
وحتى اليـو فإّف قػبػػره في سػمرقػنػد مقَصػٌد . قتاله ، ىو عػنػد قومػو وليُّ مف أوليػاء اهلل 

 . لمزائريف يتبّركوف بو وُيقػّدمونو بيف أيػدي صمواتيـ 

مف ذلؾ أيضًا ، أّف التقميػد الثابت الذي كاف معمواًل بػو لػدى ُخػمػفػاء اأُلسػرة 
العثمانّية الُمتواليف ، أّف كّؿ َمػف يجمُس عػمى كرسػي الُحكـ يكوف أّوُؿ ما يفعمو أف يقػتػَؿ 

ىنا أيضًا نقوؿ ، ليس ىػذا ىو َمػَحػّط كالمنا ، . جميع إخوتو خنقًا بالغًا ما بمغ عػدُدىـ 
بؿ أّنو كاف ُينَظػر إلى ىػذا العمؿ الشػنيع مف ِقػَبػؿ المؤرخيف والفقياء واأُلدباء بوصفو 

 . إجػراًء طبيعيًا الُغػبار عػميو مف الُوجية األخالقّية ، وال ُبػّد منو لمصمحة استقرار الُحػكػـ 

(6) 

ذلؾ التاريخ األسػود ، أرباَبػػُو وضحاياه ، ىو الخمفّية الفكرّية والسموكّية لميػوؿ 
إّنػنػا إذ ننظر مذىوليف إلى شخٍص ُيطمؽ لحيتو ويحفو شاربيو اتباعًا . الذي ُييػّددنا اليـو 

لمُسػّنة النبوية ، وىو يرفع رأسػًا بشريًا ُمػَكػّبػرًا ُمتفاِخػرًا ، او يػذبػَح طفاًل ، أو يسبي فتاًة 
ػؿ لنعرَؼ مف أيف استقى حوافػَزه وفكػَره  ليبيعيا بالمزاد ، فمسنا بحاجٍة إلى كبير تأمُّ

 . الُمحػّرؾ والُمػوّجػػو 
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