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 اإلستهالل
 

 لوكان نورالعلم يدرك بادلىن
 ما كان يبقى يف الربية جاىل

 إجهد وال تكسل وال تك غا فال
 دلن يتكسل فندامة العقىب

 ()للطعرائى
 

  



 اإلهداء
 

 : أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل
، إليكيعطي أحسن اجلنة أن أحوال. عسى اهلل أمي اليت ولدتين وربتين وعلمتين الصرب واإلخالص يف كل 

 آمٌن.

 صاحلا لألسرة. ووجيعل والفرصة لتفهيم معىن احلياة، لعل اهلل يغفر ذنوب أعطاينالذي قد  أيب

 محاسة وأعطاين كل شيئ من ماّدة أو روحين، جزاكم اهلل خًنا كثًنا.اليت قد أعطاين  ةكل األسريت احملبوب
 

  



 كلمة الشكر والتقدير
 

سيدنا حممد احلمد هلل رب العادلٌن، الصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن 
 هد أن حممدا عبده ورسولو.شعٌن. أشهد أن ال إلو إال اهلل وأبو أمجاصحأوعلى آلو و 

. ولتكمل سرجاناكشرط ادلطلق يف مرحلة النهائية يف درجة بحث  ال هأن كتابة ىذ
لوفًنة وادلساعدات األوقات الكثًنة والفكرة العميقة والقوة اىذه الوظيفة يقضى الباحث 

. لبحثل الباحث ىذه اورمحتو قد كمّ  و وتعاىل وإستعانة وإذننسبحا ءرضاادلتعددة. وب
، وشكرت جبزيلة البحثليكون ميسرا إلنتهاء ىذه  األساتيذ واألساتيذةوقد أرسل اهلل 

 :وىاؤالء الشكر إليهم أىل اجلنة، 
جامعة موالن مالك إبراىيم مدير راىارجا،  اوفسور الدكتور احلاج موجيحضرة الرب  .1

 فرصة ألتعلم يف ىذه اجلامعة. ينة ماالنج على مساحتو الذي أتااإلسالمية احلكومي
يف جامعة موالن اإلنسانية  العلوم كلية  ةكعميد ادلاجستًن إستعاذة الدكتورةفضيلة  .2

 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
يف جامعة موالن وأدهبا  العربية اللغة قسمكرئيس  ادلاجستًن فيصل حممداألستاذ  .3

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
يف بنائة  ةين العلوم الكثًن اعطأ ذيال ادلاجستًن سيف الدين الدكتور حلمي األستاذ .4

 ول إىل آخر بغًن تعب.أمن لبحث ىذه ال
جامعة موالن مالك إبراىيم اإلسالمية  سرجاناذة يف مرحلة الدراسة يتاذ واألسيتااألس .5

الذين ذة يواألسات. وىم األساتيذ العلوم اإلنسانيةاحلكومية ماالنج. خاصة يف كلية 
ويعرفوهنا تفصيال قسم اللغة العربية وأدهبا يساعدون يف حتصيل الفوائد خاصة يف 

 واضحا كامال.

 



، اليت قد يدعون لنجاحي يف  فضيلة، مطمئنة، أمحد خلفيأمحد رفقي، ، ، خًنالراشد .6
 كل شيئ يف الدنيا واألخرة لعل اهلل جعلكم أىل اجلنة وأىل اخلًن.

اليت قد ترافقين وتساعدين يف قسم اللغة العربية وأدهبا والزمالء األحباء من الطالب  .7
 عسى اهلل جيزءو ويرمحكم. ،كل مشكلة وأوامر التعليم واحلياةيف  

 ،فتح الرزي، فندي ادلنصوريإر حممد أمًن األعلى، ،امأمحد جونيار إذلئي وزمال .8
وغًنىا الذين قد أعطيتين مساعدة  فرمندى توفيق، فائز الصاحل، شوقي احلداد

ومحاسة على كل حال، جزاكم اهلل خًنا كثًنا لعل اهلل جعلكم أمة ناجحٌن يف الدنيا 
 .واألخًنة
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ABSTRACT 

Jawahir. Politic values in Karbala movie created by Bairud , Arabic Language and Letters 

Department, Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  

Advisor: Dr. H.Helmi Syaifuddin, M. Fil.I. 

Keywords: The Content analysis, Politics, Karbala 

Karbala is the tragic tragedy in Islamic history which tells the confict between Muslims 

in decapitation of each victims. In the Karbala war there are politic elements, Such as (1) there is 

a conflict between Hussein’s father who is Ali bin Abi Thalib and Yazid’s Father who is 

Mua’wiyah bin abi Sofyan (2) the revenge on Siffin War which happens between Ali and 

Muawiyah.(3)  There is the threat from Husein who is in Kufah toward Yazid’s authority. The 

main aim of this research is to know the politic elements which happens in karbala war and we 

can take the moral lesson from the movie.  

 The statement problems of the research are 1) how are the politic depictions of Syam 

after happening the Karbala war? 2) What are the moral values which can be taken from the 

movie? 

 To get the answer of statement problems of the research, this researcher uses library 

research method. In terms of approach, this kind of research is qualitative research. In terms of 

presentation, this type of research is the analysis of Contents. The researcher analyzes deeply and 

looks for implicit moral values that can be taken  from the Karbala movie this content analysis 

examines the implicit moral values in Public mass, magazine even movie and etc. 

 The results of this study are 1) after the happening of Karbala war Yazid kills Hussein 

inhumanely. This accident causes the Hussein followers cannot accept it and it causes the 

defiance at Harrat, insubordination toward Abdullah Ibnu Zubair ra.  and the siege of Mecca. 2) 

and the moral values that can be taken in this Karbala movie are, firstly, this movie is to be our 

lesson that the leader who is hated by his citizenry, he cannot live prosperous, although the 

leader gives all ways in order the citizenry agree because in the Khlafaurrasyidin there is 

deliberations to choose a leader. 2) And the problem that is resolved by dirty way will not solve 

the problem, it only adds a problem,   



ABSTRAK 

Jawahir. 2015. Nilai-nilai Politik dalam Film Karbala Karya Bairut, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing: Dr.H Helmi Syaifuddin,M. Fil.I. 

 

Kata Kunci: Analisis Isi, Politik, Karbala 

Karbala adalah suatu kejadian yang sangant tragis dalam sejarah Islam disitu setiap kepala 

korban di penggal dan dalam peperangan peperangan Karbala ini terjadi pertikaian antara 

sesama muslim, yang pastinya ada unsur-unsur politk, adapun unsur politk dalam 

perangkarbalak 1) masalah ayah Husen yang bernam Ali bin Abi Thalib dengan ayah Yazid 

yaitu Mua’wiyah bin abi Sofyan. 2) atas balas dendam atas terjadinya di perang siffin yang 

mana antara Ali dan Muawiyah menjadi lawan. 3) terancamnya dari kursi kepemimpinan 

Yazid atas hadirnya Husein ke Kufah. Jutuan penelitian ini adalah supaya kita mengetahui 

unsur-unsur politk sehingga terjadinya perang karbalak dan pesan apa yang dapat di ambil 

dalam Film Karbala. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana gambaran politik di Syam 

setelah terdinya perang karbala? 2) Pesan apa yang dapat di ambil dalam Film tersebut?  

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 

research). Dari segi pendekatannya,  jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Sedangkan dari segi penyajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian analisis Isi. peneliti 

menalaah secara mendalam dan mencari pesan-pesan yang tersebunyida lama flim tersebut 

apa kambaran politik yang terjadi setelah perang karbalak dan pesan apa yang dapat di ambil 

dalam Film tersebut. Adapun Analis Isi itu sendiri mengkaji suatu pesan yang tersembunyi 

baik itu di midia Massa, Majalah, Film dan lain sebagainya. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1)  Yazid setelah terjadinya Pernag karbalak dan Membunuh 

Husein secara tidak manusiawi banyak dari pengikut Husein yang tidak terima atas kejadian 

ini sehingga terjadi beberapa pembangkangan setelah perang karbalak di antaranya adalah 

pembantaian di Harrat, pembangkangan Abdulla Ibnu Zubair ra. Dan pengepungan Mekkah. 

2) pesan yang dapat di ambil dalam Film Karbala adalah Film ini menjadi pempelajaran bagi 

kita suatu pepimpin yang tidak disetujui dari masyarakatnya tidak akan makmur dan hidup 

enak dalam kepemimpinannya miskipun melakukan semua cara supaya Masyarakat 

menyetujuianya karena sebelumnya dalam pememerintahan Khlafaurrasyidin melalui 

musyawwaroh  untuk memilih suatu pemimpin. Dan begitu juga suatu permasalaha yang 

diselesaikan dengan cara kotor tidak akan menyelesaikan masalah bahkan hanya menambah 

suatu masalah,  



 لخصالم
، قسم اللغة العربية وأدهبا،  البحث. كربالء اإلنتاج مبركز بريوت الدويل )دراسة حتليل احملتوى(القيم السياسة يف فيلم  . 5102. جواىر
 .الدكتور حلمي سيف الديناإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم مباالنج. املشرف: علوم  كلية

 .كربالء،  حتليل احملتوى، السياسةكلمة الرئيسية : 
كربالء   حرباملعركة يف حمرقة فيو كل رأس الضحية القطعا، وتذكر   تلك كربالء اليت وقعت يف تاريخ اإلسالممأساة  

املسئلة  .(  0يف احلرب كمثل. عناصر السياسية ال أماالعناصر السياسية. ىناكيف احلرب  ،املسلمني خواناإل ت معواقع اليت
( عامل للحرب يف صفني اليت كانت احلرب 5يزيد.  ابوهمع معاوية بن أيب سفيان  طالبعلي بن أيب  يعين األب حسني

حث البالكوفة. الغرض من  إىل حسنيللخطر قيادة لوجود  (3. عارينيامل ىناك علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان
نة اليت مأخد يف فيلم كربالء اإلنتاج وما األماالسياسية يف الشام بعد احلرب كربالء  وصفيةكيفية لكي نستطيع أن نعرفة   

 مبركز بريوت الدويل.
اإلنتاج مبركز كربالء    ما وصفية السياسية يف الشام بعد حرب كربالء يف فيلم (0البحث ىو  يف ىذأسئلة البحث 

 ؟ ما األمانة املأخودة يف فليم الكربالء اإلنتاج مبركز بريت الدويلو ( 5 ؟ بريت الدويل
 

(. ونوع البحث يف ىذا البحث من نوع البحث library research) هو دراسة املكتبيةفاملستخدم يف ىذا البحث أما منهج 
 الكاتب يستخدم احلالة ىذه يف. التحليلية -البحث ىو دراسة وصفية كان ىذا من حيث العرض،  (. و Qualitativeالكيفي )

 حتليل أن حني يف كربالء، الفيلم يفما األمانة اليت مأخد  وأيضا حرب كربالء بعد الشام يف السياسية الوصفية ملعرفة احملتوى حتليل
شيء يف مناقشة متعمقة على معلومات موثقة جيدا أن مكتوبة أو مطبوعة يف وسائل اإلعالم كمسل اجملالتاذاعة والسينما  ىو احملتوى

 بعد أعاله املذكورة املسائل على اإلجابة يف تساعد أن كنمي احمللل ىذا حمتويات استخدام يف بالطبع اليت والتسجيالت واملخطوطات
 .كربالء  الفيلم يف كربالء معركة
 وقواتو يزيد ألن احلسني، مقتل تقبل مل اليت لاللقبائل انتفاية بعض احلسني مقتل بعد احلكومة يف يزيد ( 0من ىذا البحث ىو نتائج 
. ريي اهلل عنو الزبري بن اهلل عبد مترد ىراة، يف مذحبة حىت مستمرة االنتفاية وكانت إنسانية، غري بطريقة حسني النيب بن إبن قتلت

األمانة الىت مأخد يف فيلم كربالء حنن نستطيع املأخدة اإلبرة اليت السلطة اليوافقون من اجلمع اليستطيع  (5 .املكرمة مكة وحصار
سلميا يف حياتو ولوكان يرتكب يشيت طريقة لكيال ال أحد املعارية منو، ألن يف زمن خلفاء الرشدين باملناقشة واملشاورة خيتارون امر.  

يف تفاقم املشكلة،  كربالءنتفاية بعد معركة كربالء، وال يعين االنتهاء من املشكلة بعد جمزرة  كذلك يعرض ىذا الفيلم كربالء كيف ا
 .من أتباع حسني ارتكاب التمرد إيل حكومة يزيد
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 األول الفصل
 المقدمة

 البحث خلفية . أ
قد عرفنا عن حرب كربالء تاريخ ادلوقع على إبن نيب زلمد صلى اهلل عليو  

وسلم شفقة يف التاريخ اإلسالم. جيوش يزيد تتكون من اآلف جيوشو، حيملون 
رلّندة واآللة كميلة ذلجوم جيوش خسني يف كربالء، ىذا ادلوقع رللب لألسى 

إنساين قطعوا رؤوس جيوش خسني مث عرضوا ىا امام  ىناك جيوش يزيد غري
 رلتمع كوفة.

يروي الفيلم األحداث اليت جرت بعد استثهاد اإلمام احلسني بن علي بن أيب  
ىجري، حيث أخذت  66طالب )ع( يف واقعة كربالء يوم العاشر من زلرم 

فال من أختو السيدة زينب )ع( وابنو اإلمام زين العابدين )ع( مع النساء واألط
ال بيت النيب صلى اهلل عليو وسلم الذين مل يقتلوا يف ادلركة وسري هبم يف مو كب 
من األ حزان واآلالم والسيب إىل قصر ابن زياد يف الكوفة ومنها إىل قصر يزيد يف 

 الشام يف رحلة ذاقوا خالذلا صنوف التعذيب و اإلىانة
ها طواغيت ويف ىذا ادلوكب واجهت العقيلة زينب بصربىا وحكمت 

احلكام والفسق ولفجور، وأثبتت بصالبتها أن شهادة اإلمام احلسني كانت حبق 
يف سبيل اإلصالح يف أمة جده رسول اهلل األعظم )ص( لتكون حبق ادلرأة اليت 
حولب السيب إىل موكب اإلباء ومايعرضو الفيلم ىو مجلة من احلقائق و الوقائع 

              22ادلؤدلة.
اتب عن سبب مضاعفة بني خسني و يزيد، وعن البغاضة ويبحث الك  

 والبغضاء يزيد خلسني.
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على ىذا ادلوقع اربد الكاتب نظر و فهم حبق فاىم صحيحا ما السباب  
واقعة كربالء وكيف حال السياسة بعد وقعة كربالء عند السياسة كربالء، وما 

يف ىذا الفيلم يبدأ   األمانة اليت يريد ان يلقي ادلنتيج فليم كربالء. موقع حرب
بإرسال الرسالة جهة من كوفة يطلب حسني لكي جييء إىل كوفة يكون خليفة، 
ولكن ماذا حذث؟ جيوش يزيد ينقّض خسني وجيوشو يف كربالء بأالف 

 جيوش.
هبذا البحث، الكاتب اريد ان احبث ادلوضوع القيم السياسية يف فيلم    

نعرف فيما بعد ادلكونات ما وصفية  كربالء اإلنتاج مبركز بريوت الدويل، سوف
اساسية بعد حرب كربالء يف شام وكيف األمانة اليت يوجد يف فليم كربالء. ومن 
ادلتواقع ىذاه الدراسة والبحث عسى ان ينفع كثرية . خاصة للتنمية السياسية يف 
إندونسيا ألن ىذالفيلم كان اإلبراة كثرية كيف يازيد اليوافقون من أمري ادلؤمنني 

 وأوالد من الصحابة خصوصا خسني إبن علي.
 

 أسئلة البحث . ب
أسئلة يف البحث ىو شئ أساسي جدا، ألنو مع ادلشكلة، مث ميكن أن  

يتم دراسة. من خالل قراءة شاملة واخللفية من ادلشاكل ادلذكورة أعاله، فإن 
الباحث يقًتحون بعض األسئلة البحثية. لذاالبحوث ىنا يعمل على اإلجابة 

األسئلة أو اختاذ الباحث يقًتحون احللول. ويقًتح الباحثون أن القضايا وحل 
 البحثية ىي كما يلي:

. ما وصفية السياسية يف الشام بعد حرب كربالء يف فيلم كربالء اإلنتاج مبركز 6
 بريت الدويل؟

 . ما األمانة ادلأخودة يف فليم الكربالء اإلنتاج مبركز بريت الدويل ؟2
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 أهداف البحث . ج
تتكون ىذه الدراسة اثنني من األىداف، وىي أغراض النظرية والعملية.  

 اذلدف النظري من ىذا البحث 
. تكشيف وصفية السياسية يف الشام بعد حرب الكربالء يف فيلم كربالء 6

 اإلنتاج مبركز بريت الدويل.
 .  تكشيف األمانة ادلأخودة يف فليم الكربالء اإلنتاج مبركز بريت الدويل.2
 
 ما بالنسبة لألغراض العملية ذلذه الدراسة ىي:أ

. إدخال القارئ نظرية كيف موقيع كربالء، النتيجة من البحث الرجاء للقارئ 6
ادلمفعة ونظر وصفية السياسية يف الشام بعد حرب الكربالء يف فيلم كربالء 

 اإلنتاج مبركز بريت الدويل
صا ما وقع يف الفيلم كربالء . توفري ادلعرفة للقارئ فيما يتعلق كربالء، خصا2

 اإلنتاج مبركز بريت الدويل.
 

 فوائد البحث . د
فوائد ىذه الدراسة ىي حبثية شاملة فيلم "كربالء". على ىذه الدراسة  

حنن نعرف ما وصفية السياسية يف  الشام بعد حرب كربالء يف فيلم كربالء 
ء اإلنتاج مبركز بريت اإلنتاج مبركز بريت الدويل األمانة ادلأخودة يف فليم الكربال

الدويل. مث ىذه الدراسة تكومنراجع و مرجعية قبضتية ادلتعلقةبدراسة كربالء فيما 
بعد. حبيث يتم استكشفت وتعمقت الدراسة احلصول على اتصال ىذه ادلادة او  

 كمثل ىذه ادلسئلة.
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 ه. تحديد البحث

استخدام أما البحث ىناك دراسةأن يعاجل األسئلة زلددة عن طريق  
أساليب  والتحليل وتقنيات زلددة، حبيث ميكن دراسة ىذه األسئلة فيالعمق 

 والشمول، حىت يستطع البحوث صحيحة ومنهجية.

ولذلك يف الدراسة، البد يوجد التحديد البحث، ألنو الميمكن دراسة  
ومعاجلة مجيع جوانب الدراسة، بطبيعة احلال، سوف دراسةمشكلة معينة، 

 حتليل كائن من الدراسة.وذلاقيود يف 

لذايف ىذه الدراسة، فإن الباحثني مناقشة السياسة يف الشام بعد حرب كربالء  
، كيف وصفية السياسة يف الشام يف فيلم كربالء والدين كربالءالواردة يف فيلم 

واإلقتصادات، ولكن نظرا لضيق الوقت، أمهيةخاصة، والقيود ادلفروضة علىإشارة، 
اقش فقط العنوان ادلناسب للدراسة اليت يقًتح الباحثون يف ىذه فإن الباحثني ين

 الدراسة.

 الدرسة السابقة . و
يف احلقيقة, بيان دراسة حتليلية ادبيةإجتماعية يف الفيلم كثري جدا الذي   

 فعل الباحث, على االقتفاء, وجد الكاتبالدرسة السابقة اليت تتعلق مع كربالء.
لىت بينت تري نورين يف حبثها حتت يف اقتفاءالكاتب وجدالدرسة ا  

م اخلليفة أماية جامعة سبلس مارس. 682ه/66ادلوضوع" تأثري ادلأساة يف السنة 
يف حبثها استخدم الباحث طريقة " التاريخ" التارخ اربعة اقسام ىي انتقادات, 

 التفسرات, تارحيية.
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صول من مراجعة األدبيات يف الفوق اعتقد  كثريا جدا من الباحثني احل 
على اإلتصل حتليل إجتمعية لدراسة ادلهيمة أنطونيو غرامشي.البد مراجعة األدبية 

 .على سواء,لكي ال يوجد تكرير البحث وينفع لدليل اصلية البحث
 

 منهج البحث . ز
 نوع البحوث . أ

( ، فإن الطريقة ىي وسيلة أو فنية يف Mardalisكما قال مرداليس) 
على أهنا زلاولة يف رلال العلوم للحصول البحوث، واما األحباث نفسها أن تفسر 

على احلقائق وادلبادئ بصرب، بعناية وبصورة منتظمة لتحقيق احلقيقة. يف حني 
فاروق، وقال إن الطريقة تعترب الطرق واالسًتاتيجيات لفهم الواقع، تدابري 

 23منهجية، من أجل حل سلسلة من السببية ادلقبل.
نهج الوصفي التحليل. أسلوب يف ىذه الدراسة، يستخدم ادلؤلف ادل 

التحليل الوصفي تشديد بوصف احلقائق ادلوجودة، مث جاء مع حتليل واضح 
وخضوعا للمساءلة. من خالل ىذا األسلوب البيانات اليت مت احلصول عليها عن 
طريق ادلالحظة بشكل شامل، مث وصف هبدف إجياد العناصر، ومن مث حتليلها 

 يف الدراسة.من خالل  اختاذ بعض جزء مهم 
بناء على أساليب البحث ووصف التحليل الوصفي أعاله، فإن الباحث  

. ىذه التدابري دراسة تكشف لزيادة تسهيل الباحثون 24مث جيعل خطوات البحث
يف حتليل وجوه الدراسات البحثية.  باستخدام األساليب اليت يريدالباحثون 

 وقت الحق احلصول الكشف عن تفاصيل ىذا ادلقطع ودراسةشاملة، وذلك يف
على أقصى قدر من النتائج وصاحلة. لطرق البحث تأثري يف ىذه العملية 

                                                           
23 Faruk. Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. (Yogyakarta: 

Pustaka,Pelajar, 2102), 47. 

27
Nyoman Kutha Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2104), hal 34. 
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واالنتهاء من التحقيق، عندما طرق حبثية جيدة، فإن األحباث على حنوسلس 
 ومنظم.
يف حني أن الدراسة احلالية، وذلك باستخدام ىذاالنوع من البحث  

ب(، وتبحث عن مصدر البيانات النوعي، أي من خالل البحوث ادلكتبية )األد
أوادلراجع ادلتعلقة ببحوث. الطرق النوعية ميكن أن تستخدم لكشف وفهم ماىو 
قليال وراء ىذه الظاىرة ليست معروفة بعد. وميكن أيضا أن ىذه الطريقة ميكن 
استخدامها الكتساب نظرةجديدة يف القلي دلعروف. وبادلثل، ميكن أن 

صيل حول ىذه الظاىرة ادلعقدة اليت يصعب التعبري األساليب النوعية تقدمي تفا
 25بواسطة األساليب الكمية.

  

 . مصادرالبيانات2

تؤخذمصادر البيانات يف ىذه الدراسة، وىناك نوعان من  
 مصادرالبيانات،وىي:

. مصدر البيانات األولية، ومصادر البيانات الرئيسيةادلستخدمة ككائن الدراسة 6
الدراسة أخذ الباحثون مصدرالبيانات األساسي الذي  يف رلال البحوث، يف ىذه

 ىو فيلم كربالء اإلنتاج مبركز بريوت الويل.
. الثانوية مصدر البيانات، ومصادر البيانات اليت يلزم يف إعداد واكتمال إجناز 2

ىذه الدراسة، قام باحثون الكتب ادلتعلقة بالدراسةاحلالية، والذي يرتبط أساسا 

                                                           
25

Straus, Anselm dan Juliet Corbin.Dasar-dasar Penelitian Kualitatif.(Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2104), hal 3. 
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وخاصة القيم السياسية يف الشام يف فيلم كربالء اإلنتاج مبركز  إىل علم السياسة،
 بريوت الدويل، وادلراجع اليت تدعم اكتمال البيانات من ىذه الدراسة.

 

 . جمع وتحليل تقنيات البيانات3

بناء على أساليب البحث التحليل الوصفي أعاله، فإن الباحث مث جيعل 
لزيادة تسهيل الباحثون يف حتليل خطوات البحث. ىذه التدابري دراسة تكشف 

وجوه الدراسات البحثية. وصف اخلطوات وصف الباحثون الدراسة على النحو 
 التايل.

. حتديد كائن مادي يف الدراسة. كائن مادي يف ىذا البحث ىو وادي فيلم 6
 .كربالء

. حتديدموضوع البحث. ادلشكلة الرئيسية يف ىذاالبحث ىو السياسة يف الشام 2
 حرب كربالء يف فيلم كربالء اإلنتاج مبركز بريوت الدويل.بعد 

. السلوك األدب، الذي جيمع البيانات اليت ميكن أن تدعم حل ادلشكلة يف 3
ىذه الدراسة. يرتبط دراسة األدب يف مسألة نظرية  السياسة يف الشام بعد حرب  

 كربالء.
وفقا لألساليب  . حتليل البيانات أوكائن رمسي مع ادلنهج الوصفي التحليل4

 وخطوات ادلذكورة أعاله الدراسة.
. استخالص النتائج من الدراسة. هتمة االستنتاج ىواإلجابة على صياغة 5

 ادلشكلة يقًتح الباحثون.
 . صياغةوكتابة التقارير البحثية.6
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 هيكال البحث . ح
يف ذات دراسة ، النظاميات ىي شيء مهم جدا. البحث النظاميات باإلضافة  

وجود وظيفة اذليكلية سوف جتعل من األسهل إلجراء البحوث وذلك لتسهيل إىل 
 الباحثني إلجراء البحوث.

مناقشة منهجية ذلذا البحث، الفصل األول يتكون من: اخللفية، مشكلة صياغة،  
أىداف البحث، فوائد البحث، الدراسات السابقة البحوث، منهج البحث، والبحث 

اين يف ىذه الدراسة من دراسة نظرية حتليل احملتوي.والفصل النظاميات. يتألف الفصل الث
 الثالث حتليل البيانات وأخريا، وكتابة ببليوغرافيا.
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظاري

 
 المحتوى تعريف تحليلا. 

. wirightالنقاد سلابرة اإلرتباط الباحث ربليل احملتوى كاف ادلكوف ادلخابرة ىي  
"ىو جيرب ينظر ربليلية احملتوى من ربليل اإلجتماعية. ىذه األشياء ينظر الظاىر الذى 

ل تصور احملتوى بالغ احملا برةمجع يقالو. يقاؿ ربليل احملتوى الطريقة  البحث أف حيص
 5الذى ذبردػ، النظاميات، ادلوصوع كما اجتماعيا".

أف : " ربليل احملتوى ىو أحد أساليب البحث العلمي  Brelsonيرى يبلرسوف  
اليت هتدؼ إذل الوصف ادلوضوعي وادلنظم والكمي للمضموف الظاىر دلادة من مواد اال 

، فقد حددا  Serge moscoviciسارج موسكويف  و Henry Paulتصاؿ. أما بو ىنري 
تعريف ربليل احملتوى على أنو " رلموعة متداخلية من التقنيات تستعمل أساسا عند 

 تناوؿ الو سائل اللسانية.
ومن بُت التعريفات احلديثة اليت شهدىا ربليل احملتوى تلك اليت أوردىا كلود   

األساليب البحثية اليت تستخدـ يف كريندرؼ حيث يرى أف ربليل احملتوى ىو " أحد 
ربليل احملتوى " أحد األساليب البحثية اليت تستخدـ يف ربليل ادلواد اإلعالمية هبدؼ 
التوصل االستدالالت و استنتاجات صحيحة و مطابقة يف حالة إعادة البحث و 

 التحليل".

                                                           
4
. M. jamiluddin Ritonga, Reset Kehumasan. Grasindo ramedia widiasarana Indonesia. 

 56)دون المطبع والسنة( 
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 مباشرة فهو يرى أف ربليل احملتوى" تقنية غَت Maurice Angersأما موريس أصلرز  
بصرية، صادرة من أفراد أو رلموعة أو  -تستعمل يف منتجات مكتوية أومسعية أومسعية

 6عنهم واليت يظهر زلتواىا يف شكل مرقم".
بستعمل ربليل احملتوى يف دراسة كل أصناؼ الرسائل،  "سواء كانت مكتوبة  

بصرية  -.( مسعية)الصحافة ادلكتوبة(، مسعية )الراديو(، بصرية )ملصقات، إعالنات اخل.
مكتوبة )االنًتنيت(، وعلى ىذا تعد منهجية  -بصرية -)التلفزيوف، السينما..( مسعية

 7ربليل احملتوى تقنية ربليل احملتوى".
 
 تاريخ التحليل احملتوى .1

 منهج ربليل احملتوى حقيقة ليس لو اجلديد يف الدنيا البحث، األعرؼ كما قاؿ"  
McQuil(1989:176نستيع تتب ) عها يف اوؿ عقد يف ىذه القرف. ادلقسودMcQuail 

طبعا يف ىذاحملتوى انطباؽ ربليلية احملتوى شكليا ىي انطباؽ منهج علمي ضيق جدا. 
قبل ذالك, يستعمل منهج ربليلية احملتوى تنفذ ما قبلها ولكن تطبيق دل يستعمل ربليلية 

 احملتوى  الذي كما عرفنا األف.
( اف ربليلية احملتوى رسالة اخلرب ذبربييا تنفذ 1983:10)Krippendoffكما قاؿ   

، كنسية خياؼ فيما يتعلق صحافة ليس ديٍت يف جريدة رمسية.  1633سابقا منذ عاـ 
 8تنفد البحث دل اتبع منهج البحث صاـر كمثل األف".

 
 

                                                           
 13-9( 7337)اجلزائر:دوف ادلطبع،عيُتربليل احملتوى للبا حثُت والطلبة اجلاميوسف سبار, 6

 .02 نفس ادلرجع6

8
 M. jamiluddin Ritonga, Reset Kehumasan. Grasindo ramedia widiasarana Indonesia, 

 .51(دون السنة)
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 خطوات ربليل احملتوى. 7
ف ىده األخَتة ينبغي قبل الشروع يف شرح خطوات ربليل احملتوى، اإلشارة إذل أ 

قد تسمى عند بعض الكتاب " ما قبل التحليلية " أو " ترسيمية التحليل " أو " خطة 
البحث، التجبة أو التحليل"، و مهما كاف، فهي هتدؼ إذل تشريح احلدس و األفكار و 
ادلفا ىيم اليت حركت البحث، حيث تكوف لدى البحث يف هناية ىذه ادلرحلة التحضرية، 

ة هنائية جملريات البحث، كما تتطلب ىذه ادلراحل تفكَت عميق خطة مفصلة وشب
 واستعداد متناه الدقة.

 تسعى مرحلة ربضَت التحليل ىذه عادة، إذل بلوغ أىداؼ ثالث : 
 أوال: ربديد واضح لألىداؼ واإلشكالية و الفرض.

 ثانيا: ربضَت وسائل التحليل.
 9ثلثا: اختيار ادلستندات اليت سوؼ يتم ربليليها.

أبعاص خطوات ربليلية احملتوى الذى  تفيما يتعلق خطوات ربليلية احملتوى كان 
معروؼ ىو فرقة ربليلية، بنية فئة، عينات و ادلصداقية فئة. ما يلي سأحبث واحدافواحدا 

 من تلك منهج.
 فرقة ربليل .1

(كمثل خطبة، وثيقة 1989:779)Nimmoمراجع البينات يف ربليل احملتوى، وفقا 
 Nimmoور، جريدة رمسية، جدوؿ تلفزيوف و أسلوب ىيئة. إضايف  الكتوب، ص

( يقاؿ، مبحث يف ربليل احملتوي ىي  انقساـ اليت حيتار من راسائل  1989:787)
 كلهم.

من تلك أقساـ يف مصطلحات ربليلية احملتوى  يسمى فرقة التحليلية، كمثل  
ستعمل يف البحث تعتمد من  االكلمة، تصريح، الفقرة، كتابة، عزر، و صورة. اين الذي ي

                                                           
 19-18 ،دلرجعنفس ا9
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األىداؼ او فرضيات البحث. يشَت األىدؼ البحث، عند البحث فقط وصفيا. ولكن 
 عند البحث وصف عالئقية، ادلبادئ التوجيهية يشًتط فرقة ربليلية ىي فرضيات البحث.

 بنية فئة .7
( طريقة ربليلية احملتوى فيما يتعلق بسئل 1983:796) Nimmoكما قاؿ 

ربليلية احملتوى ليس موجو مع األشخاص، بل مع ورقة، مقاالت، رسائل، أيضا. أسؤاؿ 
 اخلطبة، و غَت ذالك. ربليلية احملتوى يعتمد اذل  طريقة يصّنف و ازدواجية احملتوى.

يصنف البحث ينتفد أشخاش إتكشف خطوات البحث. ونسطيع ايضا 
عداد أفضلية (  يف 1981) Stempel IIIخطواهتا نستخدـ الذى قد وجد. كما قاؿ 

 نسخدـ فئة  الذى قد نستعمل ىف البحث اآلخر ىي  الصالحية و احلقائق  غَت مسئلة.
 ادلصداقية  .0

قبل  ادلستعمل الفئة البحث، تلك فئة البد إعادة اختباره. إختبار ىذه افئة يرـو  
أف حييط ىل فئة  اف يستعمل قدادلصداقية، بعد ىذه الفئة يستحق يستعمل ىذه 

 13البحث.
 
 حملتوى ربليال بنطاؽ .0

Wirightاترسائل زلتوي على يقتصر حملتوى ربليال يف البحث ادلوضوع من احلد 
 األسلوب ىذا ىا البحث يف ديكن اليت الضيقة أف األشياء ىذه جلماىَتي تلالتصاال

زلتويات أديا رسالة،  لتحليل استخدامها ديكن حملتوى التحليلية، حقيقتا، ربليال يف
الشركة،  شخصية، احملفوظات دلائيجماعية أـ ال. رسائل الوسطا دلستخدمةا ماإذاكانت

مسجلة، وآلخر ايضا يتكوف مادة  أو مكتوبة القونُت ادلنتجات اجتماعات، يستأنف
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 البياف زلتوى ادلفهـو تأتيمن يأمال. إذا، وكلها يؤد اليومية شلا لتحليل. وكذالك، دفًت
 11حملتوى ليالرب باستخداـ دراستها ديكن( الرسالة)

 على وخصوصا احلقيقة، بناء على تأثَت واستخداـ حملتوى، ربليال يف مننطاؽ 
 ىو السباب، ألف اللغة يشتمل على ادلعٌت. احلقيقة عندما (وصورة معنىأ قراءة،) نتيجتو
 معٌت، احلقيقة، أية أنقلهي أف نريد ما إذا اجلوىر احلقيقة آخرين أشخاص إذل ربدثنا
 أشخاص إذل لرسالة التصاال نستخدمو اليت اللغة يف األخرى والرموز واألرقاـ كلمة
( عدد) معكلمة( عدد) واحدة كلمة بُت ادلعٌت. وكذالك، اجلمعيات على يشتمل آخرين
 .معُت معٌت إذل يؤدي أف ديكن لكل خطاب ادلظهرا .ادلعٌت ىتنتج األخر

 .عليها حيتوي اليت عٌتادل احلقيقة بناء شكل يف تورط معينة لغة استخداـ ولذلك 
 اليت وادلعاين الواقع احلقيقة البناء بنية حيدد سوؼ واقع لعرض وطريقة الكلمات اختيار
 يف ولكن الواقع، تعكس على قادرة فقط ليست اللغة حىت ادلنظور، ىذا من .منو زبرج
 17 واقع خبلق الوقت نفس

 
  السياسة تعريف ب.

 "على أوال، .رأيُت ىناؾ سياسة الفقو ءعلما بُت السياسة كلمة أصل أف حُت يف
 ياسة كلمة من يعٍت ادلغولية، اللغة من يشتق يقاؿ، سياسة ادلقريزي اعتمده الذي النحو
 ويستند .سياسة قراءة حىت البداية يف كسرة اصطفت( س) الالحقات على حيصل الذي
 الذي إليشا ادلوضعو الذي Jenghis Khan إذل ينتمي القانوف من كتاب على الرأي ىذا

 مرتكيب على شديدة القوانُت من سلتلفة وأشكاؿ التوجيهية ادلبادئ الدولة إدارة يتضمن
 جيل إذل جيل من الًتاث قوانُت ذالك الكاتب خاف جنكيز .معينة اإلجرامية األعماؿ

 ادلسلمُت من بالضبط، كمل اذلند يف ادلغوؿ امرباطورية بدوره أدى الذين األطفالو إذل
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 اعتنقت اذلند ملوؾ بعد .وسلم عليو اهلل صلى زلمد النيب من القرآف يرث وؿاأل اجليل
 تأيت اليت األشياء تشمل طريق عن تعديالت بعد فيما_  إليشا الكتلب احملتوى اإلسالـ

 الشريعة مع اليت القانونية واحلاالت الدينية السلطات تسليم مثل اإلسالـ، تعاليم من
 ادلستمدة سياسة بردي، تغري ابن اعتمده الذي النحو على ا،ثاني .إذل القضاة اإلسالمية

 الفارسية باللغة (siاجلسيمات) .وادلغولية والًتكية الفارسية ىي لغات ثالث من مزيج من
 فإنو وبالتارل، حظر، معٌت وىو وادلغولية، الًتكية ادلفردات تشكل ياسا حُت يف 03 تعٍت
  .كمح أو قانوف أهنا على تفسر أف أيضا ديكن

_  يعٍت عريب، أصل من سياسة منزور، ابن يقاؿ انضمت ادلثاؿ سبيل على ثالثا،
 أو وصيانة، تنظيم األصل يف كانت واليت سياسة ،-يسوس-ساس تصريف من شكل

 مهنة الذي الشخص وىو األخَت، ىذا معٌت تناغم .اخليوؿ وخاصة احليوانات، تدريب
 يف دخلت قد أهنا اخليل سائس وىو ائسس يسمى العربية اللغة يف اخليل، سائس كما

 مصطلح استخداـ أيضا ىناؾ اليهودي األدب يف. syce إذل مكتوبة اصلليسية ادلفردات
 .احلصاف يعٍت ما وىو مصطلح، سوس أف ساس_  معٌت ما حد إذل مشابو

 مع سياسة جنب إذل جنبا استخدامها يشيع اليت التعابَت وأقرب العربية، اللغة يف
 قالت. حصاف إعداد وأو وصيانة لتدريب يعٍت ما وىو اخليل، ا سة شارعسي الكلمة

 تدريب. للمصطلحات أو اخليوؿ صيانة أيضا األصل يف كاف بادلناسبة، ، إصلليزي ادارة
 (maneggio) اذلند والقواعد_  الفرنسية يف الواردة اللغوية ادلفردات ما حد متشاهبة

 اإلصطالح آخر، تطور يف ذلك، من سجلم ادلهيم .اخليل ركوب مدرسة بالتساوي
 للمعنىداللة بالنسبة خاصة .سياسية منها والتجارية اإلدارية ضمنا ادلعٌت توسيع اإلدارة

 kubernan اليوناين من اللغة مشتقة وىي ،governmentكلمة   يف شيوعا أكثر سياسية
 .عليها السيطرة أو سياراهتم يقودوف الذين شخص  وىو kubernetes أو السيطرة  وىو
 على التصوير تتطور الغرب يف البحرية ادلناطق من األشخاص أف الطبيعي من لذا،
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 ركوب أو تدريب أفعاؿ من والعرب السفينة، تشغيل أو للسيطرة اإلجراءات من السياسة
 10.اخليل"

 . التالية من أنواع مخسة لتوسيع حيصع سة السيا األقل، على ادلقبلة تطور يف
 عباس، بٍت يف وكذلك األموية، الدولة وعهد اخلطاب بن عمر اخلليفة زمن يف أوال"،
 خربات أو احلكومة تشغيل كيفية يعٍت ما وىو احلكم، فن لكلمة مرادفا سة سيا كانت

 .اإلدارة ومهارات
 سيا قتيبة، البن وفقا عاـ، غَت اليت وىي استخداـ يف األموية الدولة وقت يف ثانيا،

 سة سيا) العسكرية القوة حيث من وىي ، العسكرية الدالالت يف أيضا تستخدـ سة
 وقت يف سة سيا ادلقفع، بن اهلل عبد قاؿ من مصادر أخرى معلومات (.جند القاعدة،

 يستحق ليس اليت السلطة لتنظيم وىي جديد، فهم الستيعاب أيضا كاف األموية الدولة
 سلبية صورة يفًتض تبدأ احلُت ذلك منذ .العطف وترؾ القبح إذل سبيل اليت الثناء

 .سة سيا مع القذرة واالنطباع
 ىذا أصبح. سياسية كفلسفة سة سيا فهم الفارايب عباس، بٍت اسرة عهد يف ثالثا،

 من ينتقص وخاصة الفارايب، الكتاب بعض الستخدامها تستمر اليت القياسية بعد ادلعٌت
 تلقت قد سة سيا الفارايب عند ،ادلعٌت ذلك إذل باإلضافة(. اليونانية) واذللنستية الفكر
 اليونانيُت. الفالسفة استخداـ بوليتيكا أف قاؿ كما تقٍت، معٌت أيضا

 العقوبات عن سة سيا تفسَت Tanukhi امسو كاتبا 13 القرف منتصف يف رابعا،
 سة، سيا من مصادر يتم دل اليت اإلعداـ عقوبة شكل يف أحيانا والثابت، ثقيلة اجلسدية

 مع اخنفضت اليت ، السلطات سائر حىت أو األوامر السلطاف من رىامصد فقد ولكن
 العثمانية اسرة عهد عهد يف العقوبة من النوع ىذا. احلرب أسرى مع أو معُت رلـر
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 أصل من اإلخباري ادلؤرخ وىو شامة، أبو عاـ10 القرف يف. ستُت سيا تسمى
 14.ف اسرة فا طمية"اإلجابيات صلطا ادلتآمرين صلب كما سة سيا ددياسكوس تفسَت

 تستوعب أف ديكن سة سيا اشتقاقي، يفهم، أف ديكن الفوؽ على الوصف من    
 سياؽ يف للنظر ادلعاين، تلك من واحدة بالضبط ربديد على قادرة لتكوف. متعددة معاين
 إذل ويشَت اجلملة سياؽ ألف". حيواف إعداد أو ، احلفاظ تدريب،. "تلي اليت اجلملة
 .أخرى معاف يفسر أف ديكن ال لذلك ، معٌت

 ألبو وفقا. الفقهاء هبا يستشهد سة سيا تعريف من العديد ادلصطلحات حُت يف 
 :يلي كما ىي سة سيا عقيل، ابن الوفا

 الضرر، من وبعيد اإلستقادة إذل أقرب اجلامعة حيدد أف ديكن اليت العمل يعٍت السياسة"
 الوحي تتحلل وال ذلك، حيدد ال أيضا اهلل صلى اهلل رسوؿ من الرغم على ذلك

  ."إلعداده
: التارل النحو سياسة على النجارربدد فوزي حسُت سلتلف الكتاب ادلثن يف 

 بشكل) السياسات صنع على واحلفاظ الشعب ورفاىية مصلحة وضع يعٍت السياسة"
  ."ذلم اخلَت خلق لضماف( مناسب
 الذي الطريق ترتيب :يلي كما منصور ابن يعرؼ إجيازا أكثر الكتاب ادلثن يف 

 ". االستفادة إذل يؤدي
 ذلك، ومع. اآلخرين من واحدة من زبتلف أعاله إليها ادلشار الثالث افتتاحية تعريف يف

 يستخدـ مصطلح ىو سة السيا أف أيضا ذكرت اليت نفسها، أراد احلقيقي اجلوىر فإف
 واألمة، اجملتمع، يف اإلنساف حياة من اإلدارة وترتيبات العامة العالقات دلفهـو عموما
 .15ادلظارة ومنع منفعة لتحقيق تتوجو والدولة

 األساسى جلماؿ مفهوما يكوف أف جيب السياسة؟ تعريفات ما ذلك، بعد مث 
 Miriam وفقا ىو ىذا(. الطاقة) الطاقة دراسة ىو السياسية العلـو يف مفهـو ضمن
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Budihardjo، ياج جدا األساسية الطبيعة هبا يتمتع اليت السلطة ألف ادلستغرب من ليس 
 القوة سياسة على فقط يقتصر حيث معينة أوقات ىناؾ الواقع يف. السياسية العلـو يف

 .احملضة
 لديو السياسة حقيقة األدب من متنوعة رلموعة من درست عندما ذلك، ومع 
_  _  زلددة عناصر الفائدة تعريف كل يؤكد حيث االختالفات، من العديد بالفعل
 ،(desion صنع) القرار وصنع ، الطاقة: تشمل اليت التعاريف العانصرمن سلتلفة

 ىذه على وبناء. والدولة ،(alocation) وزبصيص ،(distribition) قسم والسياسة،
 من متنوعة رلموعة" باسم حبرية تفسر أف جيب السياسة أف ادلفًتض من العناصر،
 16الغرض ىذا تنفيذ يف النظاـ أىداؼ بشأف البلد داخل األنشطة

 
 ةيالسياس أشكاؿ نواعأ . 1

 ا. األمة
 من مجاعة أو األمة مفهـو ىو اإلسالمي السياسي الفكر يف ادلفاىيم أىم وديكن

 مكتوبة تكوف أف يبدو اإلسالـ تاريخ" أف Nieuwenhuize وقاؿ. يؤمنوف الذين الناس
 ظل يف ربققت اليت األمة،  وظيفية، وحدة منسم على التوجيهية ادلبادئ أف أمل على

 وقت يف اإلسالـ من ادلوقف شلاثلة بطريقة .يعادذلا ما يعتقد اليت البيئات احمليطة الظروؼ
 ادلبكرة، ادلراحل يف. األمة جعل أجل من موقفو فهم يف تستخدـ اليت الطريقة يف معُت

 إذا. ادلسلمُت مجيع وحدة خيلص الذي رلردة وطنية وحدة باعتبارة تًتجم األمة الكمة
 يف النظر خالؿ من احلياة كمفهـو اخلرساين السطح على تطفو أف األمة جسد كاف

 التماسك وتعزيز على للحفاظ قوة دبثابة تكوف أف ديكن األمة مث وثقافية، لغوية معايَت
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 وقت يف وطنية وحدة ذبسد اليت والقوة للوحدة كرمز مفهـو خيدـ وبالتارل،. أنشئت اليت
 17.واحد

 
 بيئة .7 

 ردبا اإلسالـ وتاريخ الالىوت يف األمة ادلرتبطة السياسية األمهية نم جانب
 للدولة اسلوب يف يتجلى ردبا اإلسالمي التاريخ من البالد قادة اسلوب يف يتجلى

 اجملتمع أيضا تقود اإلسالمية الدولة زعيم ادلثالية، الناحية من. ادلنتحب الزعيم اإلسالمية
 االستشارية خالؿ من االنتخابات عملية انتهاء عدب مرشحُت عدة بُت من اختياره ىو

 جلميع ادلشكلة إرجاع يتم مث معُت، شخص على الًتشيحات تلك ربديد عند. األورل
18.األخَتة ىذه على التصديق أو بتأكيدىا األمة ذلم حيق الذين ادلوظفُت

 ادلثل شروط 
 سلتلف يف عليها ادلنصوص والشروط اخللفاء الراشدين ويعتقد مثاؿ مت الذي األعلى

 رلموعة خالؿ من تتحقق أف ديكن ال رأيو، يف مبكر، وقت يف اخلالفة اليت النظريات
 ذبتمع عندما منصب أعلى لشغل اختياره ادلسلمُت كل يف ، ولذالك. الناس من كاملة

 :التالية الشروط
 .مبايعة مع بالتشاور ربدد اإلسالـ يف الناس غالبية دعم على احلصوؿ. اوال
 .اجملتمع يف السلطة عناصر شوكة أو أىل من الدعم كسب. ياثان

 19بالثقة وجديرة الشخصية القوة حيث شىوط يكوف أف. ثالثا
 

 . شورة0 

                                                           
06

 Khalid Ibrahim jindan. Teori pemerintahan Islam meneurut Ibnu Taimiyah.)Jakarta: 

Juni 0993 ( .66-68 

08
 80 ،جعلمرنفس اا 

09
 85نفس المرجع  



09 
 

 كما الشورى، رللس اف حيث. االختيار عملية_  على حيتوي الفواكو ختاـ 
 لشغل األنسب الشخص يعترب الذي األمة اختيار ربديد يف ىاما دورا ويلعب عرفنا،

 أخرى، منطقة على الصوت الًتكيز مث بيئة، االنتخابات ربديد مت إذا. القائد منصب
 ما يف قرار أو تعامالت هناية يعٍت بيئة نفًتض لذلك،. الزباذ اجملتمعات مصاحل وىي
 إذل الوصوؿ هبدؼ ويقدر آمن البحث ىو الشورى ورللس القيادة، دبسألة يتعلق

 73.القيادة مسألة ذلك يف دبا القضايا، جبميع تعلقي فيما القرارات أفضل أو األىداؼ
 
 وات ادلمارسة الساسية:أد. 7

 : Sof-Powerالقوة الناعمة  
هتدؼ إذل كسب القلوب والعقوؿ ويندرج ربتها الدبلوماسية واإلعالـ والدعاية  

 السياسية والتعامل ادلباشر وغَت ادلياشر.
 : Hard-Powerالقوة الصلبة  
الدو، وكسر إرادتو، ويندرج ربتها ادلاؿ وادلنصب وادلنح  هتدؼ إذل إخضاع 

وادلعونات والتسهيالت ادلختلفة. وكذالك ادلنع مثل أنواع احلصار االقتصادي، ويدخل 
 فيها كذالك استخدـ العنف ادلادي؛ أي اجليس والشرطة وآليات العنف ادلتنوعة.

 لذالك عندما نتكلم عن السياسة فإننا نتحدث عن: 
 متلك من أدوات؟ماذا أ .1
 ماذا أريد؟ .7
 ماذا ديتلك الطرؼ اآلخر؟ .0
 ماذا يريد؟ .4

 71وبناء على اإلجابات يتم العمل السياسي.
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 ثالالث فصلال
 ينات وتحليلهابعرض ال

 
 في فيلم كربالء معركة كربالء أ.

 كربالء تارىبية .1
 القلب حتما،. الستُت ىجرية ؿبرم، ُب عاشوراء 11 ُب وقعت كربالء تاريخ 
 تاريخ طوال اجملازر أقسى ُب النظر عند اغبجر من الدموع العيون تبكي و الدامي،
 وأجزاء السماوي، اعبند من الشباب زعيم والرسل، اءاألنبي زعيم مذحبة حفيد األرض،

 اهلل رضي. طالب أيب بن علي بن اغبسُت اإلمام النيب ، تكييف يوم و. النيب قلب من
 يبكنٍت القاسية األحداث ىذه باختصار 22اؼبقدسة . األسرة أفراد وصبيع منهما، كل مع

 :التايل النحو على ذلك تفسَت
 ُب كربالء يدعى مكان ُب وصلت أتباعو مع طالب أيب نب علي بن اغبسُت . اإلمام1

 .خيامهم أقاموا حيث ،(وذبارب كوارث/  بالء و الكرب) أو العراق،
 وانتخاب اغبسُت اإلمام لقتل باستعدادات وهنارا ليال ماسة زياد بن عمل الكوفة، . ُب2

 سيتم اعبيش صفوف من وىرب انسحب اعبيش بُت من. ضدىا الكفاح لقيادة القادة
 حىت اعبيش، إىل واالنضمام باػبوف يشعر حبيث اغبشد أمام ملقاة رأسو ٍب رقبتو، قطعوا

 مثل دولة ُب
 وقاص أيب بن سعد بن عمر قيادة ربت الفرسان آالف أربعة ىناك الكوفة ُب 

 لو زياد ابن قال ٍب ذلك، ومع  .األرض ضبزان العالن الديالمي ُب يستعدون الذين
 وعائلتو، اغبسُت اإلمام حملاربة كربالء إىل ذلك الديالمي ، وربويل ىلإ اعبهاد دبغادرة
 اغبي الذي ىبرج هلل اغبمد. الو .رجالو مع ذىب ايل كربالء  سعد بن عمر وكان. وأتباعو
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 ىذه أخرج ٍب وقاص، بن سعد البارزين الصحابة أخرج اهلل من اغبي.  واؼبيت اؼبيت، من
 .سعد عمر الدار

 والضالل، الشر ىو رجل بصفة الذين يتصرفون  اعبنود موعةؾب من النصيحة 
. اعبون ذي بن ظبر أو اعبوزي، ذي بن ظبر يدعى الذي اإلنسان، صورة ُب والشيطان

 وبدث األول اليوم وُب اإلسالم، ُب التدخالت من الكثَت لديو الرجل أن ىذا يقال
 السر كان ُب . طالب أيب نب علي اإلمام اؼبطاف هناية ُب قتلوا الذين اػبوارج القذف

 واؼبسلمُت، اإلسالم ضد اليهود من خيانة اكرب خيانتو. اإلسالم تدمَت على يرّتب القدرة
 .واؼبقدسة الشريفة النبوية األسرة وصبيع علي بن اغبسُت اإلمام وذبح ىاجم عندما
 ضد والكراىية واغبقد والعداء اغبقد والقيام السموم لنشر الفرصة ىذه على حصل

 سوف وأتباعو علي اإلمام انفاق خالل من أن اعتقاده عن وأعرب. واؼبسلمُت اإلسالم
 التفكَت، بالتمٍت فرقت كل اهنارت فقد ذلك، ومع. واؼبسلمُت اإلسالم تدمَت إىل تؤدي

 على واغبصول ابداّ  سيبقى اإلسالم ألن. خيانتو ُب النار أشعل عندما واػبداع، التفكَت
 .منو وغَتة عدائية منها الكثَت كان وإن يامة،الق يوم إىل اؼبساعدة
 جيدة فرصة دبثابة اغبسُت مقام زياد رأي ابن سوء، بشكل يتصرف خائن 
سعياّ  زياد سعي ابن لذا،. معاوية بن يزيد إىل رأسو من جزء وتقدًن ذلك من لالنتهاء
 .اػبوارج فعل كما اػبيانة، قناع مع اغبسُت و اإلسالم لتدمَت قوتو كل وبذل شديداّ 

 واؼبسلمُت، لإلسالم خونة ثالوث من الكبَت والغضب ىائلة الكراىية تأٌب ىنا 
وعائلة  اغبسُت واإليبان السماوي، اعبند من الشباب الزعيم وبملها الفتة. النيب وبيت
. وقاص أيب بن سعد بن عمر اعبوزي، ذي بن ظبر زياد، ابن ثالوث يتكّون. وأتباعو النيب

 الذين أولئك من واحد النبيل صديق وىو ألبيو، عمر ينسب كيف نأستطيع البيا ال
 ىذه ؼبن فعلو ٍب وقاص، أيب بن سعد اعبنة، إىل يدخل أن اعبيدة األخبار على وبصلون
 ؟ وؼبن أظهرت ، اػبيانة
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. علي بن اغبسُت إمام السماوي، اعبند من الشباب للقادة اػبيانة ىذه وتعاِب 
 مل انو كيف. اعبوزي ذي وابن زياد، ابن مع خيانة ثالوثال ىذا تعزيز كيف يبكن عمر

 االجهاز ُب واؼبسلمُت اإلسالم ضد األسود اؼبثلث من الثالث الضلع ُب لنفسو يسمح
 وجيدة؟ اؼبقدسة وعائلتو علي بن اغبسُت اإلمام على

 فارس، آالف أربعة أعد الذي سعد، بن عمر قيادة ربت زياد ابن اعبنود وكان 
 .يثبتوت وأتباعو واألسرة، اغبسُت، اإلمام حيث كربالء، ُب وصلت ن قبل ،قلنا م كما

 وقد ،" اغبسُت اإلمام أجاب وصولو؟ من الغرض ىو ما يسأل ألن رسوال أرسل ٍب
 طلبوا لذلك، .قائدا يكن مل الكوفة أىل و ىبربوين بأن ايّل رسالةّ  الكوفة سكان كتبت

. أعود أن أريد لذلك دعمهم، سحب أن أعلم اأن الطريق، ُب أثناء . ؽبم اػبضور  مٍت
 .اؼبكان ىذا إىل أمشي ذلك وبعد ، يزيد بن منعٍت آؽبار  ذلك، ومع

 على زياد رّد بن. ىذا عن ليخرب الكوفة ُب زياد ابن إىل رسوال سعد بن عمر أرسل ٍب
 ورجالو ىو إذا .معاوية بن يزيد ؼببايعة الغبسُت فاخرب رسالتك، قرأت لقد: "قائال رسالتو

 لإلمام اػبائن رسالة يدل سعد بن عمر. "رأيي لكم اقول سوف وأنا اخربين، يبايعونو،
 فأقبل اؼبوت، جاء إذا حىت لذلك، زياد بن دعوة لتلبية أريد ال أنا:" وأجاب اغبسُت،

 لإلمام على منع ربتوي رسالة زياد ابن وأرسل. زياد البن سعد بن " ٍب  أخربه عمر.بو
 .منها سيئة عواقب يشعرون أهنم حىت. اؼبياه على اغبصول من لتوعائ و اغبسُت

 انو قال اغبسُت، اإلمام و أّما.اغبسُت واإلمام سعد بن عمر بُت اغبوار يستمر 
 اغبسُت اإلمام أن التاريخ ذكر بعض رواية  ذلك، ومع. االطالق على ليزيد البيعة رفض

 شهادة تسليمها ًب كما  .يده على يده و وضعت يزيد إىل للذىاب يعارض مطالقاّ  ال
 :"قال  ٍب. اؼبعركة من قبي الذي اغبسُت اإلمام صحابة من واحد ظبعان، بن عقبة

 منو، جئت الذي البلد إىل أعود أن يل اظبحوا" خبالف ؽبم، اكثر اغبسُت اإلمام اليقول
 مع" و .اجملتمع ُب وبدث ما نرى أن يبكننا حىت الواسعة األرض ىذه إىل الذىاب أو
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 انو كما زياد، بن لزيارة الكوفة إىل يذىب أن اغبسُت رفض اإلمام. ذلك فعلوا ذلك،
 .زياد بن يزيد مبايعة إىل دعوة رفض

 إىل الوصول كيفية عن سأل ٍب. اغبسُت بفعل اإلمام ازعاج زياد بن قلب أصبح 
 باعووأت اغبسُت إمام ان وبمل سعد بن عمر عسي وأمره ذي اعبوزي، بن ظبر مستشاره،

 .يبوتون حىت يقتلوا، أن فيجب ؽبم رفضوا، إذا. يريدون ال أهنم لو حىت الكوفة ايل
 ىناك أن يكون  ىباف ألنو اللهب، إلحياء لكارابا وحده ليذىب يظهره الفاسد العقل
 وبمل انو وقال .وأتباعو اغبسُت اغتيال إفشال ٍب سعد، بن اغبسُت وعمر إمام بُت اتفاق

 عليها للتغلب ايل اغبسُت  أبعثك مل إين" اليت ربتوي سعد، بن عمر إىل رسالتو بنفسو
 وأصحابو يستسلمون كان ىو إذا .أمرين ما إىل اغبسُت ادعو. عٍّت  للدفاع اختزال وليس

 .ؽبم وتشوه للقتال القوات فاخرج  ذلك، يفعلوا مل إذا .معهم فأتنيو ، اغبالية اغبكومة
 من االنتهاء كان اػبيول، والظهر الصدر تداس كانت أو اغبسُت، قتل ًب قد كان إذا

 ال كنت إذا. ويطيعون يسمعون الذين أولئك ُب عليك الرد سنقدم ٍب اؼبسألة، ىذه
 ". وجيوشو اعبوسي بن ظبر و اترك جيوشنا، صفوف من فاخرج تريد،

 بن اػبداع بالفعل علم انو وقال زياد، بن رئيسو، رسالة سعد بن عمر يقرأ وؼبا 
. وجندي اتركٍت تفعل، مل إن وارحب، أوامر رئيسك افعل ،" لو قال الذي وسياعب ذي
 البقاء على وافق أنو حىت اػباصة، رغباتو عبشع واالستسالم دينو عن يدافع سعد بن ىزم
 .اػبونة وجنود الشيطان جيش قيادة ُب

 من اغبسُت اإلمام منعوا اهنم. أشباح شهوة تغذيها اػبيانة إىانة ذلك وبعد 
 آالف أربعة حىت جندي، آالف أربعة وىو كثَتا، منهم عدد مع ينبوع من تباعوأ

 تأخذ وال شخصا، وسبعُت اثنتُت بلغت فقط اغبسُت اإلمام أتباع أن حُت ُب. الشياطُت
 الينبوع اليت طريق خائن حاصرت. واؼبرضى واألطفال النساء بينهم ومن ذلك، من أكثر

 والنساء لألطفال باألسف يشعروا مل أهنم. ائنخ طبس مائة أو الفرسان، طبس تشمل
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 جدا حار كان ألنو اعبحيم، ُب اغبال ىو كما اغبرارة العطشى، واألرض واؼبرضى
 .ذلك يعرفون بالتأكيد الصيف ُب ىناك زاروا الذين األشخاص. والتجفيف

 اإلمام مع ودخال سعد بن عمر جيش عن الكندي ويزيد يزيد بن تفرّقا اؽبار 
 والسهم، القوس مع لفتحو شخص أول سعد بن عمر وكان اغبرب، بدأت .اغبسُت

 أعلن ذلك وبعد." الرجل على النار الطالق شخص أول كنت أنٍت أشهد: "وقال
 من اؼبقاتلون ىبروجون ٍب. السيف معركة يطلبون جنوده من واحد سطر. اغبرب ببداية
. صفوفهم ُب اػبوف وهبعلون ونةاػب جيوش ايل الربق بسرعة ويقتلون اغبسُت اإلمام أتباع
قوي  الذي الكوفة مؤمن الكليب، عمر بن اهلل عبد ىو اغبسُت لإلمام اؼبقاتلُت أتباع بُت

 واحد األعداء، ٍب من العديد السيف طار. مغلقا عينيو مع األعداء مكافحة و اإليبان
 ومباشرة طعالق مطاردة وانو ييأس، مل لكنو. اؽبواء ُب أصابعو حىت بسيفو ضربو منهم
 من ؾبموعة هبيء حيت يًتكهم مل فإنو األعداء جنود حاصره. اللحظة تلك ُب قاتلو

 ويده اليمٌت يده مع بضراوة حارب. اػبوف ُب بعيدا الشياطُت يركضون حىت أصحابو،
 الفور على جسده  حفظت ذلك، رأى عندما زوجتو. اؼبؤمن ربوم روحو حىت اليسرى

 اإلمام للحرب الرئيسيُت الضحايا كل رأس قطع يتال الربية الوحوش ىجمات من
 حىت اػبلف، من رأسو وقطع جيشاّ  اعبوزي ذي ظبر أرسل خائن، زعيم لكن. اغبسُت

 .جسدىا من فصل اجمليد جسده كان
 ضد اػبونة آالف أربعة من يتألفون الذين اعبيوش اؼبوت، حىت يقاتالن اعبيشان 

 يدمروهنم العدو جنود ٍب .الفرسان وثالثُت اثنُت عن يزيد ال عددىا اغبسُت القوات إمام
 فإهنا ذلك، ومع. سريع ىجوم مع اغبياة قيد على البقاء وباولون اهنم. تدمَتّا شديداّ 

 خفض حُت ُب اغبسُت اعبيش صفوف زبًتق وأهنا زياد، ابن جيش ؿباطة كانت
 بن عروة ،متكرب خائن زعيم أيدي ُب والوقوع اؽبند جوز رئيس. الذباب مثل رؤوسهم

 من طبس مائة مع األمام إىل قواتو وأمر الرماة أرسلت أن سعد البن صاح الو انو. قيس
 .الرماة
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 ابن وىو. الربق مثل بسيفو قطع ٍب األرض، اىتزت التكبَت اغبسُت اإلمام صاح 
 يرى عندما ٍب. معو ومتبارز كاألسود العدو ىاجم. الشهداء زعيم ، طالب أيب بن علي

. وقتلو الصقر، مثل سيفو بسرعة فوجو أصحابو، من أحد يهاجم أن وأراد عدوه جاء 
. مباشرة سيفو إليو توجو بل طويلة، تركو يبقى لن انو قال آخر، جاء خائن كان إذا

 من الكثَت وقتل اػبونة من العديد انتقاد أن استطاع أسد مثل خاض قد كان وباؼبثل،
 وابن زياد ابن ىم الكبَتة، الثعابُت ثالثة قادوا ذيال الثعبان بانيا خائن وتدمَت القمامة ،

 .سعد وابن اعبوزي ذي
 رأى. التاريخ أبدا ُب لو مثيل ال اػبائن ذئاب من العديد قتل اغبسُت اإلمام قبح 
 وجود عدم مع وقاتلوا مشرق معنوياهتم. النبيل جهدا وبذل اؼبستمر كمقاتل أصدقائو
 العدو الكرام الصحابة اقتحم. العدو صفوف ُب اػبوف وخلق العدو بُت اػبلط اػبوف،
 والبحث شهيدا، سقوط بسبب عددىم البفض مرة كل ُب. االذباىات صبيع من وقتلهم

 واعبنة وفاة شهادة على اغبصول ُب ترغب تسابق بسببهم. أقوى على واغبصول عن
 قبل من هبا تعصف اليت اغبرب خيول على ىجماهتم يركزون خائنُت ىنا رماة 

 األرض على الفرسان البفض ذلك وبعد. شيء كل يقتلون ٍب اغبسُت، اإلمام باعأت
 يضد اغبسُت إمام اؼبقاتلُت أتباع من واحد. اػبيول دون إخواهنم جانب إىل للقتال

 ىذا من. سعد وابن ذي اعبوزي، وابن زياد بن زعم اػبائنُت الذي ذئاب من العشرات
 اػبوف مشاعر. التاريخ ُب االطالق على اؽب مثيل ال سادية وحرب قاسية كيف يتضح
 مثيل ال واعببان حقَت، اؼبشينة، األعمال أثبتوا. اػبونة أبداّ  من ؾبموعة قلوب ُب والقلق

 للدىشة، واؼبثَت. ومؤيديو حسُت آل عائلة إمام واللوازم حرق اػبيام وىي التاريخ، ُب ؽبا
 .وبًتق ومل قبا اغبسُت اإلمام خيام

 اعبهات صبيع اغبسُت من  وبيطون اغبسُت من أصحاب اإلمام  ؾباىد اؼبؤمنُت 
 مل القبيل ىذا من اؼبعركة. فدية نفسو وجعل ربميو، حُت ُب اجملاورة اؼبنطقة ُب ويقاتلون

 حياهتم مع اغبسُت عن تعويض أمل على منهم واحد كل حيث التاريخ، ُب أبدا وبدث
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. قدميم أطبص وربت أمام استشهدوا  الرغم على عليو، اغبفاظ قواهتم بكل ووباولون
. اغبسُت اإلمام أمام اعببل مثل قام الذي الشامي سعد بن حنظلة ؾباىد اؼبؤمن  اؼبثال
 ُب استمرت أهنا حىت واحدة، خطوة يًتاجع مل لكنو والرماح، السيوف عشرات واجو

 .االستشهاد حىت القتال
 وؼبن اغبسُت مع قاتالني الذان مالك، وشقيقو حارث آل سيف بن فإن وباؼبثل، 

 العدو صفوف ايل الرضبن عبد وشقيقو عروة بن اهلل عبد ىنا. شهيدا يبوتُت حيت حولو
 األرض على ليسقط والسيف، اعبسم من لكل الكامل التوجو اىل يصل ما ضبل اعبمر

 ضد وحده حارب الذي اغبسُت اإلمام على مثبتتان عيناه بينما. الطاقة من نفد ألنو
 دا أمل اعبديدة من كل وارتفع اؼبستعادة، الطاقة عندما حىت خائن الذئاب نم العشرات

 وفاتو التقيا حىت مريرة شرسة دا معركة ُب اغبسُت اإلمام وجود ُب أخرى مرة القتال
 .واالستشهاد

 أيب أطفال نبا وعباس، شوظيب مطاء، أبو بن سويد البجلي، ىالل بن نافع ىنا 
 حىت وبشجاعة بقوة قاتلوا. اؼبقاتلُت زمالئو ؼبؤمنُتا إخواهنم من وعشرات شوبيب

 الكندي، يزيد آلكلب، عمر بن اهلل عبد القُت، زىَت بن فإن وباؼبثل،. االستشهاد
 اغبرب، ُب يصدق ال احملنة على وبصلون. كأهنم جنود دون اآلخرون يزيد، بن آغبرب
 .استشهدوا أهنم النهاية حىت استخدامها، يبكن اليت اؼبعتادة التجارب ذباوزت
 اؼبقدس استشهاد العطش أكثر. النيب بيت ولكن اغبسُت اإلمام أتباع يبقى ال 
. عليو للحصول خائن قبل من عمدا منعت أهنا للماء العطش من اعبنة اىل والذىاب

 كان الذي طالب أيب بن علي بن اغبسُت بن علي ىو منها غادروا الذين األول اؼبقاتل
 ُب وسبزق قوة وكسر خائن، كل رقبة يقطع أن استطاع عاما عشر تسعة يزال ال آنذاك
 أن إىل الربق، بأسرع رئيس تطفو سوف ولكن يقًتب، األعداء من شيء ال. قلوهبم

 جنبا ووضعها ابنو جثث اغبسُت اإلمام أخذ ٍب. التوجو الرمح اػبونة من نتيجة استشهد
 .خيمتو ُب عمو ابن مع جنب إىل
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 ُب. اؼبقدسة ؾبرد انو وقال عائلتو مع اؼبعركة ساحة إىل دعا ٍب اغبسُت اإلمام 
 بالنسبة أما. شهيد لقب على اغبصول من سبكنت قد واؼبؤيدين األصدقاء أن حُت

 عبد والده شقيق ىم. آلكواسَت األسود آل مثل ذلك، منهم كل سبقت وقد لألقارب،
. عباس آل و بكر، أبو االشجار، ؿبمد عثمان، وجعفر، طالب، أيب بن علي بن اهلل

 رأس بعيدا ضربة كانت. حرق ىز الذي والزلزال الرعد مثل اؼبعركة ساحة إىل صبيعا ذىبوا
. ذلك من بالرغم قوي اعببال يهز الذين أولئك روح ومع اغبادة بسيوفهم العدو اػبونة
 العباس التقى. ذلك اػبيانة على قادرة هبعلها األعداء من كبَتا عددا جعلت ذلك، ومع
 وخز أو القاسية العدو قتل سابقا شعرت أن بعد الشهادة، مع لو هناية أخَتا علي بن

 .واسع نطاق وعلى سادية
 من سبكن صبيعا أهنم أخَتا حىت اغبسُت، األخوين استشهاد اآلخر تلو واحدا 
 صدمة ؽبم ويشعر العدو مسح أن بعد النعيم، وجنات الشهداء عنوان على اغبصول
 قبلهم من العدو اػبونة من يقرب ما فر و، ، إخوتو وفاز اغبسُت أي تقريبا حبيث والبؤس

 وتعاىل سبحانو اهلل فإن ذلك، ومع. كثَتة أعدادىم أن من الرغم على اؽبزيبة، حالة ُب
 وفاة شهادة على للحصول ؿبظوظا. الكرًن للنيب أخرى أسرة حبيث أخرى مرة يود العلي
 .اؼبنازل عن فضال الكامل التمتع نانوغرام ذ واعبنة

 اغبسن، بن القاسم اهلل عبد عمو وابن بكر أبو. تقدم ٍب اغبسُت اإلمام أطفال 
 األطفال وكذلك اهلل، وعبد ؿبمد عون، ثياب، علي طالب أيب بن وجعفر لألطفال عم

 بن مسلم أبناء وأيضا وجعفر، االشجار اهلل عبد أكرب، اهلل عبد طالب أيب بن عقيل
 ضد بوحشية حاربوا. أرمرام جنود مثل منهم واحد ولكل صبيع متتقد اؼبقاتلُت. عقيل
 من جزءا أصبح الذي الثالثي اػبونة إعالن سا؛ وابن اعبوزي ذي وابن زياد بن أتباع

 ىاصبوا. وأنبل األرض من اؼبنزلية زعيم القدس،. ؿبمد للنيب األسرة أفراد عبميع معجزة
 ؽبذا اؼبسجل التاريخ من يقرب ما حىت تقريبا، يصدق ال شعور ؼبهاصبة العدو اػبونة
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 أن أراد صبيعا وأهنم آخر، يتحدث واهلل مصَت فإن ذلك، ومع. الثانية للمرة االنتصار
 .سابق وقت ُب الشهداء كما السماء اىل للوصول واغبظ شهيدا يبوت

 ًب قد ألنو. اغبسُت إمام اؼبعركة، ساحة ُب الوحيد اؼبقاتلُت من تبقى ما اآلن 
. وتعاىل سبحانو عال إال معو أحد يوجد ال. مقدما وأنصار العائلة أفراد صبيع استشهد

 أوفت قد إصابات حُت ُب. قطرة آخر حىت القتال ومواصلة عن التخلي ُب مًتددا وكان
. حرق ىز الذي والزلزال الربق مثل وكان. بسيفو وقتلو العدو سحق أن بعد جسده،

 االقًتاب على أحد هبرؤ ال حىت اليسار وإىل مُتالي إىل وربولت رئيس كل قطع انو وقال
 .مسبقا مصَته سيعرف أقرب يعتقد من لكل. منو

 الفور على يقتلون أهنم وصاح األمام، إىل قواتو اعبوزي ذي بن ظبر دفعت ٍب 
 أكباء صبيع ُب اغبسُت أصيب لو حىت ذلك، ومع. منو االقًتاب ُب وبدأوا. اغبسُت
 وسيفو لو خائنا فجأة. منو هترب حىت العدو يبعد أن وياق يزال ال انو وقال جسده،
 يتصرفون الذين بٍت يا" صغَت، صيب يصرخ قال اغبسن بن اهلل عبد أن إىل مسلول،
 سقط حىت قتلو دون وضربوه اػبائن عمي؟ لقتل يذىب سوف كنت إذا سيئ، بشكل

 للمرة لعدوا ضد كافح ٍب. زينب عمتو لو ٍب ومن اغبسُت اإلمام توىل. األرض على
 السيطرة اؼبمكن من يعد ومل كثَتة جبروحو متأثرا كان من يصب كلو للدم. األخَتة
 .عليها

 يبسك يزال ال كان ذلك، ومع. يتدفق الدم إلخراج اؼبقدس الرأس فجأة السيف 
 مرة ضربوه اجملرمُت ٍب. جسدىا أكباء صبيع لطخت الدم كان ولو حىت سيفو وأخذ رأسو

 كمية بسبب السلطة خسرت فقط شقيق ان ورأت من زينب أختو جاء لذلك،. أخرى
 ُب قتلوا اهلل عبد أبو كان إذا عمر، يا: "وقال سعد بن عمر صاح ٍب. ىبرج الذي الدم
 ُب زينب، عن بعيدا بدا أن إىل واألسف، باغبزن شعر سعد، بن تطرق" ذلك؟ ترى حُت
 اؼبقيت الوضع ىذا من اػبروج يبكن ال انو وقال ذلك، ومع ، الدموع عيناه ذرفت حُت

 وسطهم، ُب فجأة اغبسُت اإلمام صاح. زياد وابن اػبونة لزعيم االنصياع إىل اغباجة
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 انتقام انو ٍب معك يل لتمجيد اهلل أن وآمل الواقع، ُب قتلي؟ على توافق ىل: "وقال
 ". تشعر أن دون يل بالنسبة لك اؼبهُت

 إىل يعودون عندما ىدد كما لرماةا منتصف ُب يصيح اعبوزي ذي بن خائن ظبر 
 واحد، خائن. اغبسُت رئيس إمام لقطع اؼببينة ٍب. اغبسُت قتل دون من زياد بن زعيمهم
 حسُت آل سعد بن ضعف من االستفادة ٍب ومن اعبوزي، ذي وابن زياد البن وتلميذا

 ٍب الثاين الكلب. كفيو االقبراف حىت بسيفو خفض ٍب ىبرج، الدم من الكثَت ألن إمام
 ىؤالء من كال أن. األرض إىل سقط اغبسُت إمام حبيث كتفو وزبفض قدما اؼبضي
 كان إذا الناس، من اآلالف أن من الرغم على منو، بالقرب تذىب ال الكلب اػبونة
 اإلمام اغبياة هناية ىي ىذه اػبائن يعتقد. بكثَت ذلك من ينزف يكن مل اغبسُت اإلمام

 .البالد مغادرة إىل ذلك بعد تربول فإهنا وبالتايل اغبسُت،
 يريد انو. السيف على اتكأ الذي اغبسُت اإلمام صعود فجأة الدىشة لكنها 

 اغبسُت اإلمام يريد توُب. رأيت اهلل إرادة ولكن. الدم من قطرات حىت أخرى مرة القتال
. اؼباضي الضرب مع لو ضرب ٍب خائن معظم وكان. النعيم من اعبنة على ووبصل شهيدا

 للزعيم ويقدم اغبسُت رأس اإلمام األمام إىل اعبوزي ذي بن ظبر استغرق األفعى، رأس ٍب
 .لو ؽبدية زياد وابن

 حسُت آل من اإلمام أن وجيزة، لفًتة البداية والنهاية  اهلل كتاب ُب وقال 
 ربملو، يبكن ال ولكن الفرات، هنر من اؼباء شرب وباول كان انو حىت جدا، عطشان

حاسن  يدعى رجل فجأة. اؼباء من رشفة شرب جدا ناجحا يكن مل حىت ،منعو أهنا حىت
 رش حىت السهم افصل ٍب اغبسُت اإلمام. فمو سقف من سهم مع عليو النار بن سبيم

 اهلل يا" وصلى، بالدماء مغطاة حالة ُب األعلى إىل رفع ٍب يديو، من الدم شغلت. الدم
 الذين أولئك بُت من شخص ألي احالسم وعدم أقتلك، أن تريد وأهنا أعدادىم، عد
 اهلل،. واضح بشكل الصالة مع ؽبم بالنسبة سيئة صلى إهنا وقالت!" األرض على بقوا
 من هبا يشعر مل اهنم اهلل جعل. العطشي منها هبعل دائما اهلل مل ما أنو آرتشر من أيا فإن
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 قال حىت. شوعط إرواء أبدا البارد اغبليب كان. البارد اؼباء شربة يعطى حىت العطش
 أن وأريد العطش على اغبصول أنا ولكن الشراب يل قدمتموه ما لك، الويل: "الرجل
 .اؽبجن اؼبعدة مثل الثقيلة بطنو شعرت طويلة فًتة بعد وليس واهلل،." أموت

 ٍب. اغبسُت اإلمام وربيط أصحابو، من عشرة مع اعبوزي ذي بن ظبر جاء ٍب 
 يا قتلو، ٍب الشخص؟ ىذا من تنتظرون ماذا لكم، ويلال: "وقال اغبسُت، لقتل ؽبم اقًتح
 التميمي بن شارك  زرعة ٍب اعبهات، ـبتلف من اغبسُت إمام دبحاصرة قاموا ٍب. "جبان
 قاومهم، حُت ُب اغبسُت، اإلمام ترك ٍب اليسرى، يدىا الرقبة من اػبلفي اعبزء ضرب
 ٍب إليو، اخي يأٌبالن أنس بن عمرو أبو ٍب سنان. األرض على سقطت جسده ولكن
 يقول. يزيد بن الػبويل رئيس سلم ٍب. رأسو وقطع قتلو، أسفل، إىل ٍب حبربة، طعنو

 كان قتلو الذي أن البعض، يقول. اعبوزي ذي بن ظبر ىو اغبسُت فيها قتل اليت البعض،
 .مذاذ رجل

 ذي نب ظبر حىت"....  البداية والنهاية اهلل كتاب ُب التالية الفقرة ُب أيضا وذكر 
 قص ٍب األمام، إىل التميمي شارك بن زرعة ٍب" لقتلو؟ تنتظرون ماذا" يهتفون وىم اعبوزي

 طعنو الناخي أنس بن عمرو أبو الكتف . ٍب سنان قسم السيوف من ؾبموعة مع عليو
 عمر عن وروي وقال ،. "موىل إىل سلمها ٍب اغبسُت، رأس قطع بنسبة البفض ٍب حبربة،

 بن الرحيم عبد عن الزبَت، الياء إىل األلف بن الفضيل من د،أضب أيب عن شابة، بن
 عرض ٍب الثاين، النهر كربالء ُب اغبسُت مع كبن" اغبسن، بن عمرو بن ؿبمد ميمون

 اللون الكلب رأى لو كما" ورسولو، وتعاىل سبحانو اهلل: "اعبوزي وقال ذي بن ظبر
 صورة تشويو اهلل ظبر,ىل . "رباءاػب الدم شرب اىل بييت أو الزجاج لعق الداكن الرمادي

 اإلمام أخذ ٍب وغَتىا سنان. اعبذام مرض من يعانون الذين يبدو واألشخاص ما على
 اؼبالبس شكل ُب الزوجة يرتديها اليت تلك حىت كتمو، وما وعائلتو اغبسُت كنز

 .اؼبقدسة
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 اغبسُت، اإلمام قتل عندما: "وقال ؿبمد، بن جعفر موحنف من أبو وقال 
اعبوزي  ذي بن ظبر. السابق السيف وأربعون وثالثة ثقوب وثالثُت ثالثة على لناوحص
 اؼبرضى، من القليل وكانت( العابدين زين بن علي) اصغر اغبسُت بن علي بن قتل يريد
 .مرافقيو أحد مسلم، بن ضبيد أخَتا انقاذه ًب حىت

 ذي بن أن ظبر اليقُت وجو على يعرف أن يبكن أعاله اغبديث خالل من 
 ُب الناخي أنس بن عمرو أيب بن شارك وسنان زرعة مصَت وارتضى خائن، اعبوزي ىو

 23قسوة األكثر خائن وكالنبا اعبوزي ، ذي بن ظبر أيدي
بعث يزيد إيل اؼبدينة فقدم عليو فوي السن من موايل بٍت ىاشم ومن موايل بٍت  

تجهزن، وأعطاىن كل ما علي، وبعد أن وصل اؼبوايل أمر يزيد بناء اغبسُت وبناتو أني
طلنب حىت مل يدع ؽبم حاجة باؼبدينة إالأمرهبا، ٍب أمر النعمان بن بشَت أن يقوم 
بتجهيزىم، وقبل أن يغادروا قال يزيد لعي بن اغبسُت إن أحيت أن تقيم عندنا فصل 
رضبك وتعرف لك حقك فعلت. ولكن علي بن اغبسُت إختار اعبوع إىل اؼبدينة، وأكرم 

ىم بُت اؼبقام عنده واذىاب إىل اؼبدينة فاختاروا الرجوع إيل اؼبدينة، وعند اغبسُت وخَت 
مغا درهتم دكشق كرر يزيد اال عتذار من علي بن اغبسُت وقال: لعن اهلل ابن مرجانة، أما 
واهلل لو أين صاحبو ما سألٍت خصلة أبدا إال أعطيتها إياه، ولدفغت عنو بكل ما 

لكن اهلل قضى ما ىأيت، كاتبٍت بكل حاجة تكون استطعت ولو هبالك بعض ولدي و 
 لك.

وأمر يزيد بأن يرافق ذرية اغبسُت وفد من موايل بٍت سفيان، وكان عددىم  
ثالثيت فارسا، وأمر اؼبصاحبُت ؽبم أن ينزلوا حيث شاءوا ومىت شاءوا وبعث معهم أيضا 

ج آل اغبسُت من ؿبرز بن حريث الكليب ورجل من هبرا، وكانا من أفاضل أىل الشام وخر 
دمشق ؿبفوفُت بأسباب االحًتام والتقدير حىت وصلوا إىل اؼبدينة. قال ابن كثَت ُب يزيد: 
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وأكرم آل بيت اغبسُت ورد عليهم صبيع ما فقد ؽبم وأضعفو، وردعم إىل اؼبدينة ُب ؿبامل 
 24وأهبة عظيمة، وقدناح أىلو على اغبسُت.

 
 فيلم كربالء موجز .2

 طالب أيب بن علي بن حسُت اإلمام استشهاد بعد وقع ثحد وبكي الفيلم ىذا
 وأطفاؽبم سنة 61 وبنات ه ُب ؿبرم من عشر شهر على سقطت اليت كربالء صحراء ُب

 ُب كربالء صحراء ُب اؼبعركة ُب اؼبوت من حفظو ًب الذي ؿبمد النيب أسرة من الصغار
 الساخن قاحلة صحراء ُب السَت رافقت اليت اؼبقدسة حاشية ُب يتوحدون. الوقت ذلك
 إىل العميق واألسى اغبزن يكتنفها مع سفيان أيب بن معاوية بن يزيد قوات إشراف ربت
 مع اغبزن من رحلة يشوهبا. يزيد قصر الشام إىل انتقل ٍب الكوفة ُب زياد ابن قصر

 إغراق إىل تتدفق تزال ال اليت خالل والسلوان الصرب ولكن والطغيان، التعذيب مشاىد
 استشهاد أن عال بصوت لتأكيد واصل حيث النيب، زينب الداب اؼبقدس القلب ةاألسر 
 اليت اؼبفاىيم فإن اؼبسلمُت كاىن فهم وتصويب لتوضيح ؿباولة ىو بل. اغبسُت اإلمام
 القصة الفيلم ووبكي. ؿبمد جده ورثها اليت اإلسالمية، القيم عن االبتعاد بالفعل لديها

 مستقبل لبناء العظيم التاريخ قبل. النبوية اؼبقدسة العائلة االكتئاب حلت اليت اغبقيقية
 القادة من التاريخ ويسجل اؼبراجع من العديد ُب تسجيلها يتم اليت اإلسالم

 25اإلسالميُت
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 األوسط الشرق في السياسي التاريخ .ب
 أربع إىل تقسيمها عموما يبكن برمتها، اؼبسلمُت للمسلمُت، السياسي التاريخ 

 :فًتات
 الراشيدين اػبلفاء هناية حىت م 622 عام ُب اؼبنورة اؼبدينة إىل ىاجر ؿبمد النيب "منذ. 1
 م 661 ُب
 ُب اإلسالمية والدوالة-م` 66 االمرباطورية اهنيار حىت األموية الدولة تأسيس منذ. 2

 .م 18 حىت 18 القرن
 القرنُت ُب بيةالغر  االمربيالية قوى من اإلسالمية البلدان من والغزو االستعمار. 3

 .األخَتين
 عند القرن ىذا منتصف منذ سيادة ذات مستقلة إسالمية دول العودة تأسيس. 4

 26.عاما" طبسُت بالفعل كان واآلن حساهبا،
 اؼبؤسسات العامل، من أخرى ؾبتمعات ُب وكذلك اإلسالمية، اجملتمعات ُب 
. األساسية لقيمها العريضة اػبطوط لتعزيز األنسب تعترب اليت الطريقة ُب تبٌت السياسية

 مؤسسة أعلى بوصفها موقف لديهما النيب وفاتو بعد ظهرت اليت اػبالفة مؤسسات
 وكانت ، عرفنا كما. مكان كل ُب اؼبسلمُت وحدة إىل ىبلص الذي اإلسالم ُب سياسية
 السلطة اهنيار مع انتهت اليت والنظري العملي كبو من متنوعة جملموعة ىدفا اؼبؤسات

 27.اػبالفاء مكتب من بةواؽبي
 عن إسناد بواسطة اإلسالمية للدولة األساسية القوة شروط فإن ذلك، ومع 

 اليت القواعد من ؾبموعة أو السلوك من معُت مستوى تتطلب الشريعة تعاليم على سلوكو
 28إسالمية دولة إلقامة أساسا أصبحت
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 بشكل السياسية ياتالنظر  اؼبراجعُت معظم هبا تعًتف ال اليت الظواىر بُت فيما 
 كانت وإذا التارىبية، األحداث وتطور السياسي الفكر الناسئة بُت ثيقة عالقة ىناك عام
 ل فمن الفكر، ؾباالت من ؾبال أي ُب معينة، فكرية مدرسة لنوع صحيحة الظاىرة ىذه
 مراحل النظرياتوخباصة ىذه جدا الصحيحة اإلسالمية السياسية النظريات وتطور مبو

 إليها ينظر أن ينبغي لذلك اإلسالمي التاريخ ألحداث وثيقا ارتباطا يرتبط األوىل النمو
29.متكاملُت جزأين أو واحدة لعملة وجهان أهنما لو كما

 السياسة األمر يتكلم عندما 
 اغبديث العصر إىل اإلسالم ؾبيء تاريخ ُب الوراء إىل ننظر أن علينا هبب طبعا، واإلسالم

 31.عصر إىل عصر من نرى أن يبكننا اليوم،
 
 النبوة عصر .1

 يدعوا الدعوة بدء. نيب بدأت اليت اإلسالم تاريخ ُب األوىل عصر ىو النبوي لعصر
 ألنو الوحي أو النبوة عصر نسميو إذا أفضل العصر ىذا. وفاتو حىت اهلل عبادة إىل الناس
 ثاليةاؼب عصر ىو النبوي العصر. أخرى عصور عن سبيزه اليت اػبصائص صفة على وبتوي

 . جدا كامل جسدهتا اليت اإلسالمية اؼبثل ؽبا
 
 اػبالفة نظام إجعل .2

 وعمر بكر أيب إىل األخبار جاءت عندما. ساعدة بٍت سقيفة ُب اجتماع عقد
 بعض ولكن االجتماع، إىل جاءت سرعان أهنا. مهاجرين بُت من الصحابة وبعض

 أهنم أدرك االجتماع حضروا الذين االجتماع. األشخاص وبضر مل عظيم الشخصيات
 للجمعية فباثل اجتماع وكان اإلسالم، من كلو التاريخ ُب األىم اؼبؤسبر أو ؾبتمعُت كانوا

 ووضع اؼبستقبل، إىل طريقو ُب الشعب مصَت ؼبناقشة االستثنائي اؼبؤسبر أو الوطنية
 للمؤسسة تشغيلي أساس أصبحت واليت ، جديدة لسياسية الصناعة وربدثت الدستور
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 أصبحت واليت. اػبالفاء مؤسسة إنشاء االجتماع نتائج األكرب حال وكانت .ستقبلاؼب ُب
 القرن عصر إىل قليال ـبتلفة أو نفس من شكل ُب إما مبوذجية، إسالمية حكومة منذ

 ُب اؼبشاركون عليو اتفق شكل ُب لإلسالم السياسية اؼبؤسسات تأيسس. العشرين
31.كبَتة التشريعية نتائج ؽبا يكون اليت اؼبعاين على وبتوي االجتماع

 اىل اػبليفة لقب أول 
 قيادة ُب. نيب الستبدال السقيفة بيعة بعد انتخب عندما عنو اهلل رضي بكر أليب

 اػبليفة باسم تسمية حُت ُب ،" خلدون ابن يقول. سالمتهم على واغبفاظ اؼبسلمُت
 دون) اؼبطلقة خليفة قال ٍب. قومو رعاية ُب النيب عن واستبدال ،(استبدال أو خليفة)

 :اهلل اػبليفة النحو على التسمية ُب العلماء واختلف. اهلل رسول اػبليفة وكذلك ،(زخرفة
 للبشرية حق ىو الذي( العامة اىل اػبليفة) اػبليفة من االقتباس بذلك، يبيح  ومعظمهم

 ُب ليفةاػب هبعلك انو" تاىل هلل قال وو ،"األرض ُب tخليفة بإنشاء أقوم سوف" اهلل قال
 ليست اآلية ؼبعٌت التسمية تسمح ال اعبمهور سيدة ذلك، ومع. " وريث أو األرض
 32.ضدىا

 وقال ذلك، ومع. الرابع اػبليفة باعتبار علي وانتخب عفان بن عثمان وفاة بعد 
 واعبماعات الطبقات لتشكيل نتيجة تنشأ اليت القوى على السيطرة من يتمكن مل انو

 علي يريد .فيو شك ال اإلسالم لتعاليم والطاعة والنزاىة الصدق نم الرغم على اعبديدة،
 على الفرد، لكن. اؼبساواة روح وخاصة اإلسالم، تعاليم مع منسجمة سياساهتا تنفيذ
 عندما التاريخ مسار تغيَت على قادرة تكون لن جدا، قوية وشخصية إرادة لديو أن الرغم
 ال اؼبالك، من قوية ؾبموعة وخلق الثروة قتدف. جدا قوة من دبوجة يواجو أن عليو كان

 خارج احملافظات الفتح. العربية غَت اجملتمعات من فئة ُب القبلية البنية وينتهي ؿبالة،
 السيطرة من وسبكنت الزمن، من معينة لفًتة عمر،. العملية ؽبذه بداية ىي العربية اعبزيرة
 التطبيقية بأنو سياسة إىل جزئيا يرجع نتيجتو .قوية ؾبموعة ظهرت اآلن حىت الوضع على

 ومع.  جديدة تارىبية قوة ظهور لعملية بداية ؾبرد ىو الوقت أن حقيقة إىل جزئيا ويرجع
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 ظبح وبالتايل. معاوية يقودىا اليت اغبركة من للضغوط الرضوخ البد أيضا لديو كان ذلك،
 .الًتف حياة والعيش اىولة من أكثر على للحصول مَتاكا

 اؽبيكلية اعبذور راسخة القوة ىذه اػبليفة_  أصبحت الذي  ليع الوقت ففي 
 فيو دبا كبَتة ػبطر عرضة سياسات. تقريبا انقرضت ىو العريب اجملتمع ُب غليغطر
 ُب عضو القاتل وكان. لسيف قاتلو خفض يسجد أن عليو كان النهاية وُب الكفاية،
 وكاالت للبدو،. البدو ؿبارب من الغالب ُب يأتون الذين اػبوارج متطرفة ؾبموعة
 الفرقة من اؼبؤسسة ىذه ُب .شيئا يعٍت يكاد ال اؼبدينة أىل عليها يهيمن اليت اغبكومة

 ليس الذين البدو قبائل. السلطة أجل من ؼبعاعبة ؿباولة بعض بعضها اؼبختلفة واألحزاب
 إالكم ح ال شعار أماكن. الفائدة عديبة اؼبؤسسة وتعترب االىتمام من النوع ىذا لديهم

 التمرد. يرتكبوهنا اليت( اهلل يد ُب فقط القوة) هلل
 سبل استغالل وبدأ موقفو معاوية عزز السابقة، البيزنطية واحملافظات سوريا، ُب 
 صديق وىو. ذكي موثوق وسياسي دبلوماسي معاوية كان. اإلمربيالية التجارية العالقات

 زعيم منصب على للحصول جهوده لك. اإلسالمي الفكر مع كثَتا يهتم ال لكنو للنيب،
 البَتوقراطيُت الطبقة و الغنية الطبقات ىذا دبساعدة فعلو ما .اعبديدة اإلمرباطورية ُب بارز
 ـبتلف ُب حكام والذين أصبحوا اإلدارية أنبية ربتل وكالنبا طويال، وقتا ليس نيبدو  اليت

 ىذا .اإلسالم ُب ليت أكداؼبساواة ا حياة تنفيذ علي سعى أخرى، ناحية احملافظات . من
 يتم مل اليت العريب القبلي اجملتمع قبل من واسع نطاق على قبلت قد اغبياة مبط من النوع

 مسار مع تتماشى ال اغبالية التجارية العالقات فإن وىكذا .ـبتلفة فئات إىل تقسيمها
علي  , خسراغباسم التارىبي الصراع ىذا ُب .علي تتخذىا أن ينبغي اليت اإلسالمي اقًتح

 و فاز معاويةز
 واحدا أصبح الذكية، الدبلوماسية ومع اجملتمع ُب الناشئة قوات بدعم ، معاوية 

يزيد، ُب  ابنو وضع بل موقفو فقط ، تعزيز يبكن ال الذي القريشي الشعب رسل من
 العربية التقاليد بوضوح ينتهك . وىذا(عمر خليفة عهد منذ االلقب) اؼبؤمنُت أمَت موقف
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 حىت .الرسول وأصدقاء للعلماء يكون رىيبة العمل الوراثي. ىذا اغبكم تعرف ال اليت
 نظرية" البالد تستقل عناصر ولكن اغبياة، قيد على يزال ال النيب أصحاب اغبُت، ذلك

بل  .التشغيل قيد تعد مل ؿبمد أسسها اليت - اؼبودودي، اإلسالمية استعارة" الديبقراطية
 والساسانية البيزنطية اإلمرباطوريات غرار على جديدة اريةذب عالقات ظهر الواقع، ُب

 التالية التعديالت أن نعرف أن يبكننا ىنا من .األسرات قوة النتصار الطريق يبهد
 الوراثي اغبكم إىل أيضا ربولت  الديبقراطي للحكم اؼببكر شكل التارىبية، الظروف
 .العلمانية
 ابن) حسُت بقيادة التمرد قمع بنجاح أشد قويًا   األموية الدولة موقف اآلن 

 من الساليل النظام ؽبزيبة يسعى الذي الزبَت بن اهلل وعبد ـبتار ، (النيب وحفيد علي
 صبيع فإن اغبالة، تغَت لإلسالم. ُب الديبقراطي النظام استعادة حُت ُب األجنبية النماذج
 جدا الصعب من فإنو لي،األص شكلها إىل اغبكومة الستعادة التمرد، ذلك ُب دبا اعبهود

 اؼبركزية اغبكومة ربركت لذلك، .والعراق سورية للمحافظة مناسباً  أكثر اعبديد النظام .
 دولة وتشكيل مفهوم تغَت اآلن .العباسي اغبكم خالل بغداد إىل اؼبنورة اؼبدينة من

أن  رغمال على .التجارية والعالقات اإلنتاج، وقدرات جديدة، فئات مبو مع سباما إسالمية
 اليت قد البالد ُب .اؼبلك من أكثر ليس فهو اؼبؤمنُت،  وبمل أمَت يزال ال لقب رئسو

 القواعد بعض وفرض اؼبسلمُت من رئيسهم أن اال اإلسالمي اكثر ليس الشكل تغَتت
 أن يرون السنة أىل صباعة علي، عن 33.واعبنائية اؼبدنية القضايا ُب الشريعة ُب احملددة
 أو اؼبنورة اؼبدينة اجملتمع من التصديق إقباز ًب قد ألنو باطل معها فعلت قد علي اػبليفة
 ثالثة والء لديهم ىم الذين  ,أولئك اؼبنورة اؼبدينة ُب واؼبقيمُت األنصار، من األغلبية
 الوقت ذلك ُب ل ألن علي األخرى اؼبدن سكان قبل من ذلك علي. تبع قبل اػبلفاء

األوىل الذي ُب يدىم  مهاجرين ؾبموعة من يأٌب انو  .تأىيال وأكثر صديق أفضل كان
 كل ذلك، على بناء لذلك، .النيب مع دمو العالقات عن فضال اإلسالم، اهلل أعلي
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 أكثرعلماء اؼبعتزلة .الراشدين اػبلفاء خبليفة الرابعة من تصنف علي السنة أىل ؾبموعة
 بن وىشام الشام كرب أبو منهم،نبا اثنُت عدا ما السنة، أىل ؾبموعة مع اتفقوا

 حالة ُب أنو حُت ُب ، اتفاق الألمة بعد إال ينفذ مل اػبالفة أن يعتربان ألهنما عمروالفطي
 الواقع، السابقة. ُب الثالثة اػبلفاء اغبال كان كما الشعب موافقة على وبصل مل علي،

اإلمام  أو اػبليفة أصبح سفيان أيب بن معاوية ويدعي اؼبنطق استخدام منهما  يزال ال
 34.الرابع

 اػبلفاء الراشدين بعد مرحلة الدولة نظام .3
 جديدا عهدا اؼبسلمون دخل تنتهي، ه( 41 -11فًتة اػبلفاء الراشدين )  بعد 

 القيادة، و بعده شرعية كوسيلة الناس تكون اػبالفة, أثناء ُب .الدولة نظام حياة ُب
 لتويل العهد ويل ُتتعي .السلطات قبل من السلطة من كائن من ليس أكثر الناس

 .سباما زبتفي الشعب حىت قوة أفضل يعترب الذي النظام ىو الدولة رئيس منصب
ليس خلفاء  نفسهم  اػبلفاء دعا .ذلك  بعد العثور يبكن ال التعبَت وحرية ميزة اؼبداوالت

 .األرض على اهلل خليفة ولكن النيب
  حياة طريقة من بدال رباطوراإلم طريقة رباكي أكثر اػبليفة اؼبواقف تغيَت أن كما 

 الذي اغبارس مع اؼبلكي اؼبقر ذبهيز لتم القصور ىم بنوا  .الرسول و اػبلفاء الراشدين
 هبعل النظام وىذا اؼبواقف ُب التغَتات .ينفصل والسلطات الشعب بُت العالقة هبعل
 اؼبودودي قبل من ذلك بعد ودعا الدولة نظام مع اػبالفة نظام بُت الفاصل اػبط

 .اؼبلكي
 الًتك   كمال بعد انتهى اػبالفة نظام جوىر إن يقول بعض الناس أن الرغم على 

 لكن .اعبمهورية اىل العثمانية االمرباطورية ربولت عندما ،1924 مارس 23 ُب إزالتو
 اػبالفة نظام أن خاص تصنيف تعطي تزال ال البنا وحسن اؼبودودي مثل الدولة اؼبفكرون

 .الراشدين اػبلفاء ُب خالل  فقط حوالصحي اؼبثايل ىو
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 مبط.  والعباسية معاوية نبا اثنُت على ىذه وتركز الراشدين بعد اػبلفاء ما مناقشة 
 .أعاله اؼبذكورة اؼبملكة مؤشر نظام السالالت،يستخدمان الدولتُت ىذه من

 يبدأ اؼبملكة، ىذه من الوقت ذلك ُب(. ه 132-41) الدولة األمية أوال،
 بشكل حسن أيدي من اػبالفة منصب توىل الذي سفيان أيب بن معاوية قبل من قيادتو

 ضرورة من كان ولكن أيضا، سفيان أدخلت أيب بن معاوية أن الرغم على .صحيح غَت
 .لرفض آخر خيار يوجد ال أنو حقيقة الناس ويرى. اإلنقسام حدوث لتجنب

 خالل من الوراثي ةالسلط انتقال ىو األسرة ىذه ُب الدولة نظام ُب التغيَتات
 دون الناس يعًتف أن هبب ىنا، .وحده ابنو تعيُت على اػبالفة يعٍت فهذا العهد، والية
 أن حُت ُب ،(سفيان أيب بن معاوية) والده خلف الذي اليزيد أبو تعيُت عن شرط أو قيد

 .الشعب قبل من بالضرورة معتمد يزيد غَت
 البقرة سورة القرآن اآلية ُب الشرعية مبدأ يعتمد ألنو ذلك تشمل ال البائعة نظام 

 .السباق زعيم ُب اهلل فبثل أنو على تأويلو اػبليفة ؼبكتب تقديرىا عن أعربت اآلية ىذه
 يبكن ىنا .الكافر وىو  يضد من ٍب اهلل، فضل كما اػبليفة تقريرات األساس، ىذا على

 جوىريا. ربوال شهدت اػبليفة جوىر أن أساس على ان نفهم
( اضحابية) القبلي التعصب. األسرة ىذه ُب االجتماعي لتغيَت مهم ىو ما ٍب، 

 ـبالفة ولوأن فرضت واؼبوايل العرب بُت الطبقية السياسة .مرة اخري ترتد العربية قريش
 .اػبارجية السياسة ُب الزاوية حجر يكون أن بعده الدين يعمل ال. اإلسالم لتعاليم
 العامة اإلدارة ؾبال ُب األمويُت،( اؼبلكي) سراتاأل للنظام سالبة قيمة عن النظر بغض

 ٍب الديوان اعبند ، ديوان واحد يسمى عمريوجد اػبليفة مدة ُب كان إذا .أصبح ازدىارا
 :ىي الديوانات طبس ىناك األموي خالل
 (السياسي منظمات)النداء السياسي  . أ

 (اإلداري منظمات)النظام اإلداري  . ب
 (اؼبايل منظمات)النظام اؼبايل  . ج
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 (الدفاع منظمات)النظام اغبرب  . د
 (القاضي منظمات)النظام القاضي  . ه
 :اما الكتابة تقسم طبسة أقسام , ىي  . و

 كاتب الرسائل (1
 كاتب اػبراج (2
 كاتب اعبند (3
 كاتب الشرطوط (4
 كاتب القاضي (5

 عن اغبالة ؼبتطلبات نظرا الفًتة ىذه ُب اؼبؤسسية والتنمية الدولة إدارة ُب تغيَتات 
 اػبليفة عهد ُب اؼبملكة ذروة األمويُت وصلت. اإلسالمية مرباطوريةاإل اتساع زيادة طريق
 .العزيز عبد بن عمر

 اػبالفة األموية. يتم الدولة عن فضال (.م 1258-751) العباسية الدولة ثانيا، 
 ربدث نظام يزال ال .السياسية واؼبؤامرات العنف طريق عن قوهتا على اغبفاظ ُب العباسية
 ظل) أنفسهم بظّل اهلل وضع الوقت ىذا ُب اػبليفة كان موقف. قاؼبطل اؼبلكي اغبكم

 فرقا ليست اغبكومية الوكاالت ُب .األمية اػبليفة موقف من قليال أعلى( األرض على اهلل
 .اليوم اصبحت كوزير الوزير ُب مواقف  تنمية ظاىرة يبدو. السابقة الفًتة عن كبَتا

 إضفاء قبل ألنو من اإلسالمية، الدولة نظام ُب جديدا شيئا ليس ىذا الوزير منصب
 .العباسيُت على وكذلك رظبيا، وليس فقط، اؼبؤسسي الطابع

 اؼبهدي، اؼبنصور، اعبعفر عبد ُب فًتة أوجها العباسية اغبكومة ساللة وصلت 
 عن فضال والعلوم للثقافة مركز إىل ىذه الدولة اليت ربمل .اؼبأمون الراشيد و  ىارون
 35.العامل ُب الشرقي الكرة نصف عظمى قوة كوهنا
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وصارات الشرعية الدولية العاؼبية اغبقيقية لإلمام اغبسُت عليو السالم ألنو اؼبمثل  
للحكم اإل ؽبي من جهة، وألنو اؼبمثل لصوت الشعب من جهد أخرى، كما قلنا سا بقا 

ول بأنو من أنو مل ىبرج )إلسقاط النظام( إال بامر إؽبي، وذلك لعصمتو وعدم إمكان الق
خالف اإلرادة اإلؽبية، وكذلك مل ىبرج إال بعد مطالبة الشعوب بتعيَت النظام، وتأسيس 

 36نظام عادل جديد، من خالل اغبرب اغبسينية العادلة وثورتة الشعبية اإلؽبية الكاملة.
 
 معاوية بن يزيد إىل اػبالفة وراثة  .4

 لنظام فاتاؼبخال من غَتىا أو اعبديدة اػبالفة نظام تغيَتات شهدت 
بتوريث منصب  معاوية عندما امر ربدث التغَتات .ملكي شبو أو( اؼبلكي) اإلمرباطوري

 اؼبثايل ىو اػبالفة نظام ُب التوريث مبدأ انتقل اعبديد، التغيَت ىذا مع .يزيد البنو اػبالفة
 ةفكر  أثَتت كيفية لشرح ضرورة أمر جدا، مهم أمر ىو االنتقال ىذا ألّن  .واقعية ػبالفة
  أسبابو. ىي ما وكذلك القرارات، ازباذ إجراءات أن وكيف اػبالفة، منصب توريث
 شوبة بن مغَتة  من تأٌب اػبالفة اؼبَتاث من األولية وفكرة بداية أن تذكر التاريخ كتب
 أيب بن معاوية اقًتح الذي الواقع ُب انو .معاوية خالفة ُب الكوفة حاكم خدم الذي

 يا: "لو وقال سفيان أيب بن معاوية إىل اؼبغَتة جاء .صبح خليفةأ يزيد ابنو لرفع سفيان
 ُب يكون أن ويستحق يزيد عثمان، وفاة بعد و الدماء سفك شهدت لقد اؼبؤمنُت، أمَت

 اإلرث ىذا فإن يأتيك أن مصيبة ىناك كان إذا حىت اػبالفة لو ٍّب اورث .مكانك
وسوف  عدم ( منهم حامية ونيك أن) ومبّدلك للشعب حامية يكون أن يبكن اػبالفة

 وطلب الفكرة لتنفيذ تلك سفيان أيب بن معاوية بدأ .ربدث الفتنة" ال سقك الدماء و
 بعدم وينصحو سفيان أيب بن ؼبعاوية زياد رسالةً  بشرى حُت ذاك. كتب ؿبافظ زياد، آراء

 توُب) ادزي وفاة بعد ولكن .زياد آراء سفيان أيب بن و قابل معاوية .اي العجلة   التسرع
                                                           

36
، فريق عمل الكتب االلكًتونية شبكة ومنتديات جامع كربالء أم القرىالسيد مقتدى الصدر,  

 27األئمة عليم السالم اإلسالمية)دون السنة(.
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 للعهد وليا يزيد ابنو مبايعة ُب يرغبون سفيان أيب بن معاوية ،(ىجرية 53 سنة ُب
  اؼبنورة اؼبدينة حاكم اغبكم، بن ؼبروان رسالةً  معاوية كتب ولذلك، .قوة تزداد أصبحت

 ىشاشة ويكون السن كبار على اغبصول أنا الواقع ُب: "أنو على تنص حُت ذاك واليت
 أنا الغاية، ؽبذه ربقيقا .موٌب بعد اؼبؤمنُت بُت نزاع ىناك يكون أن ىأخش أنا .العظام
 طلب دون إقرار شيئ ُب سعيدا أكن مل وأنا مكاين، يأخذ سوف شخصاً  ؽبم اختار

 اؼبدن من قوية وفود إلرسال حكامو إىل رسالة معاوية كتب " وكدلك.منك اؼبشورة
 للحوار. هبتمعون ، اؼبدينة وفة وبشري, ك مثل الكربى اؼبدن تأٌب من ٍب 37.الكبَتة

 .اؼبكربة األطفال عن نيابة الزبَت معاوية و ابن بُت اغبوار ربدث"  قصَتة قصة
 لذلك .رأيي على زلت ما: "وذكرىم ايل جهتهم تواجو معاوية اغبوار, انتهي عندما
 وعنق و سوف قطع  األماكن، ىذه ُب عنها ـبتلفة آراء ىناك كانت اذا اهلل باسم أقسم

 استدعى التاريخ، هبا يطالب كما ذلك، انتهت احملادثة." بعد قبل ربوم اليت بالسيف
 مع تأىب حالة ُب الرجلُت ىذين ضع لكل نفر منهم  : "وقال حراسو معاوية قائد
 اثنُت وكان ينكارىا، أو يتأكد أن إما هبا، التحدث على هبرؤ منهم أي كان إذا. سيفو

 الصحابة األطفال مع سفيان أيب بن خرج معاوية  " ٍب.سيوفهما مع إضربو اغبراس من
 لكم وبيعوا معاوية، بن يزيد ومبايعة لقبول استعداد على وكانوا اؼبسلمُت قادة ىم الذين
 قبل من سئل وعندما .روى كما الكذب بقصد الوالء نطقوا الناس ٍب ". اهلل باسم صبيعا

 لو ظبح ماذا: "أخرى مرة الناس من توطلب." حقا ذلك نفعل مل واهلل: "فقالوا الشعب،
ٍب . " للقتل التعرض من خائفُت وكنا كذبنا لقد: "فأجابت" ؟(معاوية) اإلكراه يرفض أن

 نفس) سكاهنا قبل من وكان بيع اؼبنورة اؼبدينة إىل أخرى مرة( معاوية) اػبليفة عاد
 .الشام أرض إىل سفيان أيب بن معاوية عاد ٍب(. السبب

 أكثر مصدر ىو أنو حُت ُب الطربي، التاريخ كتب ُب أبدا لتاريخا ىذا اليذكر  
 شهد وقد. األثَت قرون قبل ابن ثالثة حياهتا إىل باإلضافة. األثَت ابن من مصداقية

                                                           
30

 Muhammad Dhiauddin Rais,Teori politik islam.)Jakarta: Gemi Insani Press 2004(.444 
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 أهنم اؼبمكن من ىل(. تلفيق) األكاذيب هبا زينت اليت والقصة( اخًتاء) صنعي التاريخ
من   اغبرف تناسب ىل الطريق؟ جانب على بالتناوب اػبليفة انتظار ُب يصطفون كانوا

 بصفتو يتحدث لدعوهتم ونسبة الوضوح شعورا لديو أن نعلم وكما سفيان أيب بن معاوية
 العبارات، ىذه مثل مع قريش وزعماء األطفال، واألمراء والقضاة الشعب الصحابة قادة

 ربدثوا، إذا رأسال بقطع يذّكرىم معاوية إذا يعقل ىل بازدراء؟ الكامل اؼبلعب عن فضال
 الناس وكذب علي( معاوية) قام ٍب بالسيف الكامل؟  جنديُت منهم واحد كل يعُت وانو

 وأمَت الكرًن للنيب صديق سفيان أيب بن معاوية كان حُت ُب الصحابة، أمام أطفال
 ُب يتكلموا أن ىبافون ىم الصحابة ٍب أطفال الوحي، تأليف ُب شارك وىي اؼبؤمنُت
 أو معاوية خصوم قبل من ـبتلقة. مزور تاريخ ىو ىذا أن الواضح منو  اؼبوت؟ بسبب

 للعنف مكان معاوية بن يزيد بائعة أن لتوضيح الشيعية اعبماعات بعض قبل من
 من ؾبموعة ُب نفسو األثَت يشك ابن. التاريخ ىذا حىت. السيف حبد والتهديد

 الرأي على حقا مبنيا كني مل بكر أيب بن عبد الرضبن اسم ذكر: رأيي ُب: "التعليقات
 الذي الرأي على صحيح أساس ذكره ولكن ىجرية، 53 ُب وفاة ذكرى إن يقول الذي
 38.ىجرية 56 سنة ُب لبدء اليزيد حدث أول ألنو،" سنة؟ بعد الرضبن عبد مات

 
 العناصر السياسية في معركة كربالء .ج

ب بت نبحث ؼبا كاتال السياسي بعد معركة كربالء، ةقعاقبل ان نبحث كيف الو  
السياسة نفسها، قد نوقش من قبل، وىذا ىو الكثَت اؼبعٌت السياسي، ويشَت الكاتب إىل 

 وضع فكرة إليو من األطراف من أبو الوفا ابن عقيل، سياسة ىو كما يلي:
"السياسة يعٍت العمل اليت يبكن أن وبدد اعبامعة أقرب إىل اإلستقادة وبعيد من 

رسول اهلل صلى اهلل أيضا ال وبدد ذلك، وال تتحلل الوحي  الضرر، ذلك على الرغم من
 إلعداده." 
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ُب اؼبثن الكتاب ـبتلف حسُت فوزي النجارربدد سياسة على النحو التايل:  
"السياسة يعٍت وضع مصلحة ورفاىية الشعب واغبفاظ على صنع السياسات )بشكل 

 مناسب( لضمان خلق اػبَت ؽبم." 
ازا يعرف ابن منصور كما يلي: ترتيب الطريق الذي ُب اؼبثن الكتاب أكثر إهب 

 يؤدي إىل االستفادة ".
ُب تعريف افتتاحية الثالث اؼبشار إليها أعاله زبتلف من واحدة من اآلخرين. 
ومع ذلك، فإن اعبوىر اغبقيقي أراد نفسها، اليت ذكرت أيضا أن السيا سة ىو مصطلح 

يبات اإلدارة من حياة اإلنسان ُب اجملتمع، يستخدم عموما ؼبفهوم العالقات العامة وترت
 .39واألمة، والدولة تتوجو لتحقيق منفعة ومنع اؼبظارة

ُب ىذه الدراسة، الكتاب يركز على الوضع السياسي بعد موقيع معركة كربالء، 
ولكن قبل أن ينزل إىل اؼبناقشة اليت ًب ذكرىا قبل كبن حباجة إىل معرفة ما األسباب 

كربالء، وإذا نظرنا إىل التاريخ من قبل العوامل الرئيسية اليت يزيد بن معاوية الرئيسية ؼبعركة  
فبا تسبب ُب ىذه اغبرب، التاريخ مشَتا أن أبا حسُت ىو علي بن أيب طالب لديو 

 عالقة سيئة مع أبو يزيد من األموية.
الذي أصبحت اػبليفة ىذه القوة راسخة اعبذور اؽبيكلية  ففي الوقت علي 

ُب اجملتمع العريب ىو انقرضت تقريبا. سياسات عرضة ػبطر كبَتة دبا فيو غليغطر 
الكفاية، وُب النهاية كان عليو أن يسجد خفض قاتلو لسيف. وكان القاتل عضو ُب 
ؾبموعة متطرفة اػبوارج الذين يأتون ُب الغالب من ؿبارب البدو. للبدو، وكاالت 

اد يعٍت شيئا. ُب ىذه اؼبؤسسة من الفرقة اغبكومة اليت يهيمن عليها أىل اؼبدينة ال يك
واألحزاب اؼبختلفة بعضها بعض ؿباولة ؼبعاعبة من أجل السلطة. قبائل البدو الذين ليس 
لديهم ىذا النوع من االىتمام وتعترب اؼبؤسسة عديبة الفائدة. أماكن شعار ال حكم إال 
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بعد مشاكلة علي و معاوية، بعد علي  41هلل )القوة فقط ُب يد اهلل( اليت يرتكبوهنا التمرد.
اؼبشاكل ذاهتا معاوية، واآلن معاوية توىل السلطة أدت حسن بن علي وتغيَت نظام حكم 

 وليس كما حدث ُب اغبكومة السابقة.
وباختصار يبكن القول، أن اغبسن بن علي عندما يستقيل من أجل معاوية بن 

ة، ينبغي أن إراقة الدماء بُت إخواهنم أيب سفيان للمضي قدما ُب التعيُت بوصفو اػبليف
اؼبسلمُت يبكن الوقاية منها، وخاصة بعد أحداث حرب اعبمل وصفُت اليت لديها الكثَت 
البتالع ضحية إخواهنم اؼبسلمُت. رأى اغبسن أن اؼبسلمُت هبب ؿباربة أعداء اإلسالم 

 واؼبسلمُت، مثل الرومانية والًتكية وديلم، الزرادشتيُت وغَتىم.
وافقة على الشرط األىم اليت كتبها اغبسن،  اؼبوافقة على الشرط األىم اليت  اؼب

كتبها اغبسن، أن معاوية السماح للمسلمُت اؼبداوالت الختيار أصبح الشخص اؼبرجوة 
اػبليفة ؽبم بعد وفاتو. ومع ذلك، معاوية بن أيب سفيان ينكر ىذا الشرط وزبطط ؼببايعة 

لفعل قامت بو معاوية بعد وفاة اغبسن. ومع ذلك، فإن ابنو يزيد أصبح اػبليفة، وبا
الصفة معاوية مل ربصل على مباركة امَتية اؼبسلمُت وأطفال الصحابة البارزين، وخاصة 

 اغبسُت بن علي وعبد اهلل بن الزبَت ، عبد الرضبن بن أيب بكر، وعبد اهلل بن عمر.
فة البنو يزيد. ُب ُب السنة الستُت اؽبجرية، مات معاوية ونقلت مكتب اػبال

ذلك الوقت من بداية اؼبقاومة من اؼبسلمُت ربت قيادة األطفال من الصحابة الذين قد 
ذكر سابقا. اػبليفة اؼبرشح األبرز، إذا ًب االختيار على اػبليفة اؼبشاورة، بعد وفاة معاوية 

يعة وفقا لالتفاق مع اغبسن ىوااغبسُت ، وىذا ال شك فيو. ومع ذلك، أخذ يزيد الب
 . وسوف تناقش تفاصيل الدولة األمية أدناه:41القسري للسكان من اؼبدينة اؼبنورة

مع علي بن أيب ُب معركة كربالء أن أىل الكوفة وىنا األشخاص الذين قاتلوا 
طالب ُب اغبرب ، ؼبكافحة معاويةأبو يزيد، ألن أىل الكوفة ُب هتديد للقتل إذا كانت ال 
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حسُت وبَتا األتباع، كما جاء ُب كتاب احملكمة الدولية  تدعم أو تعرقل خطة االغتيال
من مأساة كربالء حاًب أبو سنىب يعمل اؼبذكورة "الكثَت من ىؤالء الذين يقاتلون 
وانضمت القوات حسُت بن سعد قاتل أيضا مع اإلمام علي ُب حرب سفن مثل سبيد 

تدار واختار بن ربعي، ىجرعرض بن أبرار، مشَت بن ذي جوشي وغَتىا. لكنهم اس
للقتال حسُت على الرغم من أهنا وجهت الدعوة إىل الكوفة. اهنم تغيَت اؼبواقف، خوفا 
من قسوة بن زياد، كما ذكرنا أثناء جلسة االستماع. وىدد بقتل كل شخص ُب الكوفة 

. إخيل، بعد مقتل اإلمام 42الذين رفضوا القتال حسُت، معظمهم اؼبنافقُت أيضان
أتباعو قطع رأس فرسان مقطوعة الرأس تداس، حىت ُب النهاية  اغبسُت، ىو وبعض من

على الشاشة من الكوفة، العراق، إىل دمشق )سابقاسوريا( والذي يستغرق أسابيع. إذا  
كان رئيس عرض االمام اغبسُت وأتباعو، اجتاز الشعب ُب كل مدينة وقرية إجراء حفل 

ث اؼبأساوي الذي يزعج اعبانب الًتحيب احتفايل مثل طرفا فيها، ولكن ىذا ىو اغبد
اإلنساين. ناىيك يتم تضمُت النساء واألطفال من عائلة االمام اغبسُت ُب موكب إىل 

 43دمشق كسجناء.
عندما جاء إىل قصر زياد ُب الكوفة، زياد سيظهار اجملتمع الكوفة أن اغبسُت قد 

اد القيادة. قتل، وأن أىل الكوفة خائفة منو، كما سبق أن أىل الكوفة ربت ضغط زي
 زياد ؿبادثة عندما حسُت األسرة إىل القصر.

إبن زياد : وقد وصل أىلك يا حسُت، سأسفك يفك عيوف كوفُت فزعا ظهرا 
 ورعبا وىم يرون آل بيتكطيا حسُت، سبا مل تشفاء ؽبم حىت قربتهم من جدىم ؿبمد 

 زيناب : يا حسُت واهلل ارد تستقبلك حآدتك، يا حسُت ستكدوق 
د : أىذا ما أراد حسُت الكم؟ لقد كنتم تعسون ُب مدينة جدكم بسالم، إبن زيا 

من الذي ضبلكم إلينا؟ بضور رسالة خا ئفُت؟ واهلل إن اؼببايائة استام، ولوك كان حسُت 
بقي ُب الداريخ وبصط ثواب إعطاء  الفقَت وايواء اؼبسكُت ويفتف الناس ٍب يدخلواعبنة. 

                                                           
42

 Hatem Abu Shahba, mahkamah Internasional Tragedi Karbala, (Jakarta Selatan: Nur 

Al-Huda, 2043). 454 
43 Ibid. 7-8 
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أن با كك يدفئك نار ديل حىت اليرى ضيل أحد.  ولكن ... زبن بنت علي، لقد ظبعت
 أليس كذالك؟ اغبد اهلل الذي فتحكم وقتلكم 

زيناب : من اغبمداهلل الذي أكرمنا بنبيو ؿبمد وطهرنا من الرسط ططَت أمبا يد  
 فدخول فاسق ويكذب فاسر وغَتنا 

 إبن زياد : وكيف رايت صنع اهلل بأخيك وبأىل بيتك؟ 
 رأيت إال صبيلة زيناب : واهلل ما  

 إبن زياد : صبيلة؟ ىاىاىا صبيل انت رايت قتل أىلك؟  
زيناب : ىؤال ئك قوم كتب اهلل عليهم اغبق وبرزوا إىل مظا جعهيم وسيسنع بيننا  

 وبينهم فتحاش وزباصم فنظر ؼبن اؼبلك يوم إذ ينب مرجان 
م من اؼبرظ إبن زياد : اغبمداهلل الذي شفق بب القدل طغيتق اغبسُت ومن ما ى 
 والؤصد؟
زيناب : إن كانت قرتينك بقدل اغبسُت فقد كانت عُت رسول اهلل تقر برئية  

 وكان يقبل ووبمل أخاخ على ظهر فاستعد غدا بااعبواب 
 إبن زياد : ؼبن اإلنصاب قطع السنت بن علي  
علي :افمنت التبع رضوان اهلل كمن باء بسخة من اهلل ومأوه جهنم وبئسل  
 اؼبصَت 

 إبن زياد : من انت؟ 
 مشَت :ووبق، فما ترد إيل األمَت! فإنو علي، علي بن اغبسُت  
 إبن زياد : فما قتل علي؟ 
 علي :  كان ألخا يسم عليا قتلتو، وإن منهم مطلبا يوما القيامة 

   .44إبن زياد : ووبق, افيك بقية من جرئة، لًتد علي؟ أقتل غنق
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وق عندما قال ابن زياد إىل زينب أنو إذا ينبغي أن التأكيد من االقتباسفي الف
حسُت االعًتاف حبكومة يزيد ٍب لن يكون ىناك ؾبزرة ُب كربالء، من ىنا يبكننا 
االستنتاج أنو باإلضافة إىل العوامل انتقامية على عائلة علي أيضا منصب أمَت اؼبؤمنُت " 

 مهددة بسبب وجود يزيد.
الذي يثور حول تعريف النظام ومن دون الدخول ُب تفا صل اعبدل النظري 

 السياسي، فإن ما يغنينا ُب ىذا اؼبقام ىو التأكيد على ؾبموعة اؼبالحظات التالية:
أوال : إن مفهوم " النظام السياسي" ىبتلف عن مفهوم " الدولة"، ألن األول ال يعدو أن 

الواقع. بيد أن الدولة يكون مفهوما ربليليا يستخدم لفهم ظاىرة معينة وال يعرف لو وجود مادي  ُب 
تعد ىي الوحدة القانونية اؼبستقلة ذات السيادة اليت سبلك صالحية اإلرغام اؼبادي اؼبشروع وأدواتو على 
الصعيد الداخلي، كما سبلك الشخصية القانونية اليت تكسبها أىلية أن تكون ـباطبة بأحكام القانون 

 الدولية العام على الصعيد اػبارجي.
فهوم " اانظام السياسي" يعتمد وجوده على مبط مستمر من التفاعالت ثانيا : إن م

والعالقات اإلنسانية، بينما يتطلب وجود " الدولة" عناصر أخرى كاإلقليم والشعب والسيادة. وعلى 
ىذا يستيع الباحث أن يعُت حدودا ألي من الدول العربية لكنو ال يستيع أن يضع حدودا لنظمها 

 السياسية.
يًتتب علي ما سبق أنو البد أن يتضمن " النظام السياسي" درجة عالية من اال عتماد ثالثا : 

اؼبتبادل بُت وحداثو حبيث إن التغَت الذي أعلى أي منها يؤثر ُب باقي الوحدات األخرى إن سلبا وإن 
 إهبابا.

رابعا : يفًتض ُب " النظام الياسي" العمل على حفظذاتو من خالل مؤسسات يبينها، 
اعد يقررىا، وفبارسات يلتزم هبا وعالقات يدخل فيها، ووظائف يؤديها. تتمثل وظائف اؼبد خالت وقو 

وفقا لال قًتاب الو ظيفي ُب كل من التنشئة الياسة، واالتصال السياسي، وذبمع اؼبصاّب والتعبَت عنها. 
جبها. وُب ىذا السياق بينما تتمثل وظائف اؼبخرجات ُب صنع القواعد القانونية، وتنفيذىا، والتقاضي دب

 حدد غابريل أؼبوند النهائية لو ظائف النظام بشقيها ُب التكيف مع البئة وربقيق اىستقرار.
خامسا : إن كون " النظام السياسي" سبيزه ؾبموعة من التفاعالت والعالقات اال رتباطية اليت 

السياسي" يوجد ُب فراغ؛ إمبا  زبتلف عن غَتىا من التفاعالت والعالقات، فإن ىذا اليعنيأن" النظام
وبيا ُب بيئة داخلية يؤ ثر فيها ويتأثر هبا. فالواقع اال جتماعي ال يعرف الفصل القاطع بُت " النظام 
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السياسي" والنظامُت االقتصادى والثقاُب، لكن الباحث يلجأ إىل ىذا الفصل لتسهيل مهمة البحث 
 45.تفاعالت القائمة بينهاوربديد إطار الظاىرة والكشف عن متغغَتاهتا وال

 
إذا نظر أو التفسَت وبعض من االقتباس سبق أن اؼبشاكل اليت ربدث بُت حسُت 
ويزيد سبق عوامل القوة السياسية حيث اؼبشاكل اليت تسببت ُب األحداث اؼبأساوية اليت 

 وقعت ُب تاريخ اإلسالم، وىي معركة كربالء. يزيد ُب الفيلم يقول على النحو التايل،
زيد : يا علي، إن اباك ىوالذي قطع ورضبٍت وزل حق ونزعٍت صلطاين. يا

 وشرحااهلل هبما راتيك.
علي : ما اصاب من مصيبة ُب األرض وال ُب انفسكم إال ُب كتاب من قبل 
انرباىا، إن ذالك على اهلل يصَت، لكيلى تعثو على ما فاتكم وال تفرحوادبا أتاكم واهلل ال 

 وبب كل ؿبتامل فخور
 يد : ما اصابكم من مصيبة فبما كثبت ايدكمياز 

 علي : كأن ىذا فحق من ضالم ال ُب حق من ضليم
يازيد : ليت أشياحى ببدر شهدو ززعل أزرج من وقع اغبسال ألحلوا وستحلوا 
فرحا ٍب قلوا يازيذ التسل، قد قتلنا الكرم من شداهتيم وعدلناه ببدر فعتدال لعبت ىا 

حي نزال والوحي نزال، ٍب تر ذبون لوال مل تقتل اػبسُت شم بلملق فالح حرب جاء وال
 ىاىاىاىا.

زينب : وكيف يرتج اغبفيظ اكلتك بذاغبمزة كيف يرتج اكباد اتقياء  السف 
وكيف يرتج من نبت غبمو دماء الشهداء وكيف يستبدء ُب قرىينا اىل البيت من نظر 

ا وستحلوا فرحا ٍب قلوا يا يزيد بالبغد والعداع ٍب تقول غَت متأظبُت وال مستعظيم آلاحلو 
ال تسل وإن تتنحنيع على سناء يا ايب ابد اهلل سيد سبس اىل اعبنة تنقطها دبهشرتك ما 

 ازرك على اهلل وما اقبحك 

                                                           
 13-11. النظم السياسة العربية قضايا االستمرار والتغيَت)دون السنة(علي الدين ىال ونيفُت مسعد،   45
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 يزيد: نقئة بدر بنقئة كربالء
زينب: إيواهلل، وقد نتقتل الكرىة، وستعصلت شعف دناء ظرية ؿبمد وقبوم  

ما عوت عستعظم حيفتك لشاىك..تدعوىم..واهلل األرض من علي بن ايب طلب ك
يازيد التردن وسقن مورضهم وال تودن صلمت وبقمت ومل تقل ما قلت وفعلت ما 

 فعلت 
 يازيد: أسكيت افراهلل زيلدتك كما زلدتك أخيك

زينب: ما فريت إال زلداق وال حززت إال غبمك ولًتدن على ىسول هلل دبا ربملت 
 اترة حيث يسمهااهلل ظبلهم ويلم سعسهم ويأخد من سكت ضرية ونتهت خبرمة ُب

 . 46خكوكم وال ربسنب الذي قتلوا ُب سبيل اهلل
 ضبد السيد الوكيل, األمويون بُت الشرق والغرب.موكذلك في الكتاب  

بكربالء، وكان عمره حينئذ طبسا وطبسُت سنة -رضي اهلل عنو -إستهد اغبسُت
 على األرجح.

من احملرم سنة إحدى وستُت من اؽبجرة النبوية، حدث ذالك ُب اليوم العاشر  
 اؼبوافق لليوم العاشر من أكتوبر )تشرين أول( سنة شبا نُت وستمائة للميالد.

ومل يكد يسقط اغبسُت شهيدا حىت جز سنان بن أنس رأسو، وأرسلو عمر بن  
ياد، سعد إىل عبيد اهلل بن زياد مع خويل بن يزيد، ووضع الرأس الشريف بُت يدي اين ز 

: أرفع ىذا -رضي اهلل عنو-وأخذ يعبث ُب ثناياه بقضيب ُب يده، فقال لو زيد بن أرقم
القضيب عن ىا تُت الثنيتُت، فواهلل الذي الإلو إالىو، لقد رأيت شفيت رسول اهلل صلى 

 اهلل عليو وسلم على ىاتُت الثنيتُت يقبلهما، ٍب أخذ زيد يبكي.
فواهلل لوال أنك شيخ قد خرفت وذىب  فقال لو ابن زياد:أبكى اهلل عينك، 

 عقللك لضربت عنقك، فنهض فخرج.
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فلما خرج قال الناس : واهلل لقد زيد بن أرقم كالما لو ظبعو ابن زياد لقتلو، فقال  
 الناس : ما قال؟

قالوا : مربنا وىو يقول : ملك عبد عبيدا، فا زبدذىم تليدا، أنتم يا معشر  
تم ابن فاطمة، وأمرًب ابن مرجانة، فهو يقتل خياركم ويستعبد العرب العبيد بعد اليوم، قتل

 شراركم، فبعدا ؼبن رضي بالذل.
ونادى ابن زياد ُب الناس الصالة جامعة، فاجتمع الناس ُب اؼبسجد، فصعد  

اؼبنيرب، وذكر ما كان من قتل اغبسُت الذي أراد أن يسلبهم ملكهم، ويفرق صباعة 
 اؼبسلمُت.
بن عفيف األزدي فقال :  ووبك يا ابن زياد !! تقتلون أوالد  فقام إليو عبداهلل 

 النبيُت، وتتكلمون بكالم الصديقُت!
فأمر بو ابن زياد فقتل وصلب. ٍب أمر ابن زياد برأس اغبسُت فنصب وطيف بو  

ُب شوارع الكوفة وأزقتها، ٍب بعث بالرؤوس مع زحربن قيس، وسَته إىل الشام، حيث 
فلما دخل زحر على يزيد، قال لو يزيد : وبلك! ما وراءك؟ وما  يوجد يزيد بن معاوية،

 عندك.
فقال : أبشر يا أمَت اؼبؤ منُت بفتح اهلل ونصره، ورنصره، ورد علينا اغبسُت بن  

علي ُب شبانية عشر من أىل بيتو، وستُت من شيعتو، فسرنا إليهم، فسألناىم أن 
ن زياد أو القتال، فاختاروا القتال على يستسلموا، وينزلوا على حكم األمَت عبيد اهلل ب

االستسالم فعدونا عليهم مع طلوع الشمش، فأحطنا هبم من كل ناحية، حىت إذا 
أخذت السيوف مأخذىا من رؤوس القوم، راحوا يهربون إىل غَت وزر، ويلوذون منا 

ان إال جزر باآلكام واغبفر، لو اذا كما الذ اغبمائم من صقر ، فواهلل يا أمَت اؼبؤمنُت ما ك
 جزور، أونومة قائل حىت أتينا على اخرىم.

فهاتيك أجسادىم ؾبردة، وثياهبم مر ملة، وخدودىم معفرة، تصهرىم الشمس،  
 وتسفي عليهم الريح، زوارىم العقبان والرخم بقي سبسب
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ومل يكد يزيد بن معاوية يسمع ىذا حىت دمعت عيناه وقال : كنت أرضى من  
 ، لعن اهلل ابن ظبية!طاعتكم بدون قتل اغبسُت

 أما واهلل لو أين صاحبو لعفوت عنو، فرحم اهلل اغبسُت. 
أي مل يعطو اعبائزة اليت ينتظرىا من يأت -ومل يصل يزيد من أحضر الرؤوس بشئ 

 دبثل ىذا اػبرب عادة.
جلس يزيد بن معاوية، ودعا أشراف أىل الشام فأجلسهم حولو، ٍب دعا بعلي  

سُت ونسائو، فأدخلواعليو، والناس حولو ينظرون، فقال يزيد أبن اغبسُت وصبيان اغب
لعلي : أبوك الذي قطع رضبي، وجهل حقي، ونازعٍت سلطاين، فصنع اهلل بو ما قد 

 رأيت!
فقال علي : ) ما أصاب من مصيبة ُب األىض وال ُب أنفسكم إال ُب كتاب من  

 47قبل أنربأىا(
 يدر خالد يىدعليو. فقال يزيد البنو خالد : اردد عليو ، فلم 
فقال يزيد : قل : ) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن   

 48كثَت(
اهلل  ٍب دعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بُت يديو، فرأى ىيئة قبيحة، فقال : قبيح 

لو كان بينو وبينكم رحم أو قرابة ما فعل ىذا بكم، وال بعث  يعٍت ابن زياد-ابن مرجانة
 كذابكم ى

ىكذا كان موقف يزيد بن معاوية من قتل اغبسُت، دمعت عيناه، ورق آللو،  
ولعن عبيداهلل بن زيادالذي عجل بقتلو، ومل يقبل منو واحدة فبا عرض عليو، وكان قد 
عرض عليو خصاال ثالثا : إما أن يًتكو من حيث أتى، وإما أنيًتكو يذىب ُب أرض اهلل 

 يزيد بن معاوية فيضع يده ُب يده، ويرى فيو رأيو، الواسعة، وإما أن يدعو يذىب إىل
 ولكن رفض ذالك.
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 -رضي اهلل عنو-وُب رأيب أن اؼبوقف ال يعاِب بالبكاء، وال هببربه الًتحم على اغبسُت 
ألنة حينئذ يكون موقفا سلبيا ال يناسب فداحة اػبطب، وال يوازي خطورة اؼبصيبة، بل  

و وترضبو على اغبسُت، أن يقتل من قتلو، ووبرم كان على يزيد إن كان صادقا ُب بكائ
 ابن زياد من منصبو حىت يكون قد خسر الدنيا واآلخرة.

ولكن يزيد كان حريصا علي ملكو أكثر من حرصو على حياة اغبسُت، وىو  
يعلم أن ابن ظبية الذي لعنو ىو أحذ أعمدة اغبكم ُب ملكو، ويعلم كذالك أنو لو اقتص 

هبد بعد ذالك من يدفع عن ملكو صولة الصائلُت، ولو عزل ابن من قاتل اغبسُت، لن 
 زياد لن هبد من يقوم لو اعوجاج اؼبتمردين.

وىكاذا يكون يزيد قد اصطاد عصفورين بضربة واحدة : كسب قلوب اؼبسلمُت  
 ببكا ئو وترضبة على اغبسُت ، واستبقى أعوانو الذين سيواجو هبم كل سبرد أو أكبراف.

ومل وبرص عليو، ولكنو  -رضي اهلل عنو -مل يأمر بقتل اغبسُت صحيح أن يزيد 
 وال شك قصر ُب الدفاع عنو وضبايتو من ىؤالء الطغام.

ىو الذي أورثو  -رضي اهلل عنو-ولعل شعور يزيد هبذالتقصَت ُب حق اغبسُت 
الندامة اليت ظلت تالحقو فًتة حكمو حىت كان يقول : وما علي لو احتملت األذى، 

اغبسُت مٍت، وحكمتو فيما يريد، وان كان ُب ذالك وىن لسلطاين، حفيظا وأنزلت 
 .49لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ورعاية غبقو وقرابتو

لثأر إلىل العائلة حسُت، ُب  من االقتباس سبق يبكننا أن نرى كيف يازيد حيث  
ا ُب اغبديث مشكلة معركة كربالء على أساس أحقاد قديبة، وىذا الفيلم ىو أن ذكرناى 

َب الفوق ىو "إذا عرفت أجدادي عنهذه اجملزرة، وبتفي على ىذه اغبوادث "قال يازد 
أيضا" أسالف رحب بالتأكيد ىذه اغبادثة مذحبة كربالء انتقاما منو بعد مذحبة ُب معركة 
بدر ". إذا كان األمر كذلك فإننا نستنتج كانت ؾبزرة كربالء على أساس حسابات 

 يعى اآلباء واألجداد.قديبة ُب البطب
                                                           

و بَتوت: الدار 4523ص.ب:-حلبو ين –)دمشق: الدار القلم  الشرق والغرب، األمويون بُتؿبد السيد الوكيل،   49
 6811الشامية(ص.ب: 
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بشكل أساسي األسرة يزيد نفسو ال يوافق على خطة جريبة قتل يزيد،  كما ُب  
 االقتباس أدناه:

ىُت: وضد دمشكوش لو انك ربضد رومك كما ربضد بنجي رسول اهلل يا أمَت  
 اؼبؤمنُت؟

 يزيد: اال تقول ُب انت تتدخل ُب امر حكم يا ىُت.
كيفعائلة يزيد نفسو مل توافق على خطة جريبة قتل   من ىنا أيضا يبكننا أن نرى 

حسُت، قل ىُت أىل دمشق أكثر فخور ومتحمس عندما يزيد يبكن أن يشل الروما 
 بدال من شل عائلة حسُت، وذلك ألن ىذا اإلجراء على أساس التعصب اؼبفرط.

 
 بعد معركة كربالء في الشام الحالة السياسية .د 

كربالء حكومة يزيد متفشية متزايد، بل ىو أيضا   بعد اجملزرة اليت وقعت ُب 
سكان اؼبدينة اؼبنورة ازباذ إجراءات على التمرد على اغبكومة ألنو يعترب قد يزيد أسرفوا 
على ىراناؼبسلمُت، لذلك ىناك كان القتال يدور ُب اؽبارات وحصار مكة واؽبجمات 

صل على كتب التاريخ عن ضد بيت اهلل )الكعبة مشرفة(. كان مندىش جدا عندما مل كب
اغبرب يزيد نفس الوثنيُت ال يوجد سوى كربالء اجملزرة، ذبح وحرق الكعبة، وىو مذكور 

بعنوان اػبونة ُب تاريخ اإلسالم )ص   ُب الكتاب الذي كتبو الشيخ سعد الكرًن الفقى
52.2002:) 

 
 مذحبة ُب ىراة .1

ن ذلك بُت سكان اؼبدينة بعد مقتل اإلمام اغبسُت بن علي، الدولة اليت ىو أسوأ م
يزيد بن معاوية، حىت أهنم سبردوا ويهدمون اػبليفة يزيد من اؼبقاعد، فضال عن  اؼبنورة مع

طرد صبيع األجهزة وصبيع أحفاد األمويُت، حىت طلب اؼبساعدة إلىيزيد. ُب حُت قد 
ة، ٍب أثَتت أىل اؼبدينة اؼبنورة غباكمهم: الشهداء عبد اهلل بن نبزة واستحم اؼبالئك
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أرسلت يزيد جنود إىل اؼبدينة اؼبنورة ُب ظل قيادة واحدة من اجملازر اليت تتجاوز حدود، 
مسليم بن عقبة اؼبري أو مزين. وكان من بُت العرب متعجرف، عندما وصلت اعبنود 

 األموية ُب وادي ىراة، ُب مشال اؼبدينة اؼبنورة، سكان اؼبدينةخرجوا من وجوىهم.
وأىل اؼبدينو فقدت، والعديد من ألف وسبعمائة قتل ىناك قتال عنيف ،  

اؼبهاجرين واألنصار. شبانون منهم صحابة النيب. ُب ىذه اغبرب كما قتل ما ال يقل عن 
 آالف األشخاص من بُت العبيد والعرب والنساء واألطفال.

بعد أن ارتكبت ىذه اجملزرة ُب اؼبكان األكثر اجمليدة على األرض بعد كما مكة  
خاًب األنبياء والرسل ولدت فيو مسلم بن عقبة واعبنود  رمة األكثر نبال ـبلوقات معاؼبك

استعمار السكان واضطهادىم . بالتايل مسلم  عاش ُب اؼبدينة اؼبنورة ؼبدة ثالثة أيام مع
 تتجاوز حد(. بن عقبة يطلق عليها اسم اؼبشريف )اؼبفرط مع

اػبلفاء ُب السنة الثالثة والستُت، كبن ننقل من التمور جزء موجزة ورد ُب كتاب  
منصبو كرئيس اػبليفة. يزيد ٍب   ظبع يزيد أن أىل اؼبدينة اؼبنورة من تقدًن دعم لو مع

أرسلت أيضا ألولئك اعبنود الذين كثَتة وقلت ؽبم أن أقاتل الناس اؼبدينة اؼبنورة، ٍب 
صلت إىل بوابة طيبة  رة معاؼبشي إىل مكة لقتل الكهنة الزبَت. ٍب ذىبوا إىل اؼبدينة اؼبنو 

)أو اؼبدينة اؼبنورة(. ىل تعرفون ما إذا كانت األحداث ؿبمية حرة و؟ وقال اغبسن 
البصري، وقال: "واهلل، ال أحد ُب مأمن من األحداث ؿبمية حرة. الصحابة للنيب. وقتل 
آخرون ُب اغبادث. وقد ازبذ دا ثروتو ُب اؼبدينة اؼبنورة، وذلك وىناك اآلالف من 
العذارى. الواقع أننا ننتمي إىل اهلل وإنا إليو راجعون. ُب كتاب األمويون بُت الغريب الشرق 

 تألف أدكتور. ؿبمد سعيد وكيل. ُب كتابو على التلى.
ووىل -كان أمَتا على اؼبدينة ومكة  -وُب ىذا الوقت عزل يزيد عمروبن سعيد

عمرو، حيث قالوا ليزيد : لو   وذلك بسبب وشاية قام هبا أعداء -مكانو الوليد بن عتبة
كان عمرو ـبلصا عباءك بابن الزبَت، فلما وىل الوليد أراد ابن الزبَت أن يستعمل اغبيلة 
ليفسد األمر على يزيد ، فكتب إليو : إنك بعثت بعثت إلينا رجال أخرق ال يتجو ألمر 
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كتف، رشد ، وال يرعوي لظمة اغبكيم. ولو بعثت إلينا رجال سهل اػبلق،  لُت ال
رجوت أن يسهل من األمور ما استوعر منها، وأن هبتمع ما تفرق، مانظر ُب ذالك، فإن 

 فيو صالح خواصنا وعوامنا إنشاءاهلل، والسالم.
وخدع يزيد دبا جاء ُب اػبطاب، فعزل الوليد بن عتيبة، ووىل عثمان بن ؿبمد بن  

لوالية خربة والذبربة،، أيب سفيان مكانو،، وكان عثمان ىذا فىت غرا حدثا، ليس لو با
 فكان منصرفا عن عملو ومهام سلطانو.

ولعلو أراد أن يثبت والء أىل اؼبدينة ليزيد، فاختار منها وفدا وأرسلهم إىل  
دمشق، وىناك استقبلهم يزيد استقباال حسنا، فأكرم وفادهتم، وأحسن جوا ئزىم، 

 وأجزل عطاءىم.
فسيل األنصاري، وعبداهلل بن أيب وكان ُب وفد اؼبدينة عبداهلل بن حنظلة ال 

عمروبن حفص بن اؼبغَتة اغبضرمي، واؼبنذر بن الزبَت، ورجال كثَت من أشراف أىل 
اؼبدينة، وبعد أن أخذوا جوائزىم، انصرفوا إىل اؼبدينة،  ىناك عابوا يزيد وشتموه وأظهروا 

 العداءلو، وخلعوه.
دينة كما أخرجوا مروان ابن وأجرج أىل اؼبدينة عامل يزيد عثمان بن ؿبمد من اؼب 

اغبكم وسائر بٍت أمية، وذلك عند تنسك ابن الزبَت وتأؽبو، وإظهار الدعوة لنفسو، 
م وكان إخراجهم ؼبا ذكرنا من بٍت أمية وعامل يزيد عن  683 -ه 79وذلك ُب سنة 
 إذن ابن الزبَت.

 ابن الزبَت وبلغ األمر يزيد، وعلم دبا كان من أىل اؼبدينة من خلعو، واؼبيل إىل 
فأراد أن يعذر فيهم فأرسل إليهم النعمان بن بشَت،  يعظهم ويذكرىم بوجوب الطاعة 
ومالزمة اعبماعة، وذىب النعمان إىل اؼبدينة، وىم أىلو وعشَتتو، فذكرىم وخوفهم من 
السعي ُب الفرقة، وحثهم على السمع والطاعة ومالزمة اعبماعة، وأخرب ىم بأهنم ال قبل 

 الشام، ولكنهم مل يسمعوانصحو، ومل يعملوا بقولو. ؼبهم جبند
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واشتد األمر على يزيد حُت علم بأن بٍت أمية ُب اؼبدينة ؿباصرون ُب دار مروان  
وكانوا -أو وبل هبم مكروهبن اغبكم، فأراد أن ىبلصهم من ىذا اغبصار قبل أن يقتلوا 

م عونا، فأمر بتجهيز فعزعليو أن يقتل ىؤالء، وُب سلطانو دون أن يقدم ؽب ألف رجل
 جيش ليذىب إىل اؼبينة، فيخلص بٍت أمية، ويرد ىؤالء اؼبتمر دين إىل الطاعة.

وطلب عمرو بن سعيد ليقود اعبيش فأىب، وأرسل أىل عبيد اهلل بن زياد لَتد أىل  
اؼبدينة إىل الطاعة، ٍب يغزو ابن الزبَت، فقال: ال أصبعها للفا سق أبدا، أقتل ابن بنت 

 هلل صلى اهلل عليو وسلم وأغزو البيت!رسول ا
ٍب بعث بكتاب إىل مسلم بن عقبة اؼبري، وطلب منو أن هبند جيشا ويذىب بو  

 اؼبدينة إلنقاذ بٍت أمية احملاصرين، وإعادة أىل اؼبدينة إىل الطاعة.
وكان رأي مسلم أن يًتك األمويون ُب اؼبدينة ليدافعوا عن أنفسهم وخباصة وقد  

ألف رجل، وقال ليزيد : يا أمَت اؼبؤمنُت، التنصر ىؤلء، فإهنم األذالء،  علم أن عددىم
 أما استطاعوا أن يقاتلوا يوما واحدا أو شطره أو ساعة منو؟

وقد وقع ىذا الكالم على يزيد وقع الصواعق اؼبدمرة، فقال: ووبك! إنو ال خَت  
 ُب العيش بعدىم، فأخرج فأنبئٍت نبأك، وسر بالناس.

ز مسلم، وبعث مناديا ينادي ُب الناس يدعوىم ألخذ أعطيا هتم عندئذ ذبه 
ومعونة ما ئة دينار تسلم على الفور، فا جتمع لو من أىل الشام اثنا عشر ألفا، فسار 

 هبم كبو اغبجاز.
اجتمع اعبيش، وىم مسلم بن عقبة أن ينطلق هبم إىل اؼبدينة :  وصية يزيد ؼبسلم 

، فإن رجعوا إىل الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم، وإال فا فقال لو يزيد : ادع القوم ثالثا
ستعن باهلل وقا تلهم، وإذا ظهرت عليهم فأبح اؼبدينة ثالثا، ٍب اكفف عن الناس، وانظر 
إىل علي بن اغبسُت فاكفف عنو، واستوص بو خَتا، وأدن ؾبلسو، فإنو مل يدخل ُب 

 شيء فبا دخلوا فيو.
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أن يذىب إىل مكة غبصارابن الزبَت، وقال لو : وأمر مسلما إذا فرغ من اؼبدينة  
 إن حدث بك أمر فعلى الناس حصُت بن مبَت السكوين.

ورأى النعمان بن بشَت أن األمر سيثتد، وأن األوضاع تتفاقم، فخاف على أىل  
 فقال ليزيد : ياأمَت اؼبؤمننب، ولٍت عليهم أكفك. -وىم أىلو وأصلو -اؼبدينة

إال ىذا الغشمة، واهلل ألقتلنهم بعد إحساين إليهم فقال يزيد : الليس ؽبم  
 وعفوي عنهم مرة بعد مرة.

وقال النعمان : يا أمَت اؼبؤمنُت، أنشدك اهلل ُب عشَت تك وأنصار رسول اهلل  
 صلى اهلل عليو وسلم.

 وقال لو عبد اهلل بن جعفر : أرأيت إن رجعوا إىل طا عتك أن يقبل منهم؟ 
 . إن فعلوا فال بأس عليهم 

ركب مسلم بن عقبة فرسو، وراح ييتعرض :  مسلم بن عقيبة يستعرض اعبيش 
اعبيش الذي سحارب بو أىل اؼبدينة، وجعل على أىل دمشق عبد اهلل بن مسعدة 
الفزاري، وعلى أىل ضبص حصُت بن مبَت السكوين، وعلى أىل األردن حبيس ابن دعبة 

وشريك الكناين، وعلى أىل قنسرين القيٍت وعلى أىل فلسطُت روح بن زنباع اعبذامي، 
 طريف بن اغبساس اؽباليل، وعليهم صبيعا مسلم بن عقيبة اؼبرى الغطفاين.

اطمأن مسلم إىل تنظيم اعبيش، وانطلق بو كبو اؼبدينة، قد أطلقوا حصارىم بعد  
 أن أخذوا عليهم العهود واؼبواثيق أال يدلوا على عورة، وال يعاونوا عدوا.

أن يدلوه على ما وراءىم، فأيب عمروبن عثمان بن عفان،  وطلب مسلم منهم 
وذالك للعهد الذي أخذه عليهم أىل اؼبدينة، وأما عبد اؼبلك بن مروان فقد نصح 
مسلما بأن ينزل شرقي اؼبينة، وأن يبدأ قتاؽبم عند طلوع الشمس، حىت تكون الشمس 

 واجهتهم.ُب أقفية أىل الشام، وُب أعُت أىل اؼبدينة، فال يستطسعون م
واستمع مسلم نصيحة عبد اؼبلك، ووعاىا، ومل يضيع شيئا منها، وسار جبيشة  

 وىناك نزل جبيشو.-حرة واقم-حىت وصل اغبرة الشرقية
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علم أىل اؼبدينة بقدوم جيش الشام، فاجتهدوا ُب ربصُت اؼبدينة، وكانوا قد  
 وة األحزاب )اغبندق(.حفروا خندقا حوؽبا تأسيا برسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب عز 

ونظم أىل اؼبدينة أنفسهم، فكان عبد الرضبن بن زىَت ابن عم عبد الرضبن بن  
عوف على الفرقة اليت ربرس اػبندق، وعبداهلل بن مطيع على فريق آخر ُب جانب آخر، 
وكان أمَتىم صبيعا عبد اهلل بن حنظلة الغسيل األنصاري، يقول أكرب ألفرق وأعظمها 

 عددا.
جو الفريقان، وعمال بوصية أمَت اؼبؤمنُت أملهلهم مسلم ثالثة أيام فقال: وتوا 

يأىل اؼبدينة، إن أمَت اؼبؤمنُت يزيد بن معاوية، يزعم أنكم األصل، وإين أكره ىراقة 
دمائكم، وإين أؤجلكم ثالثا، فمن ارعوى وراجع اغبق قبلنا منو، وانصرفت عنكم، 

 وسرت إىل ىذا اؼبلحد الذي دبكة.
 ن أبيتم كنا قد أعذرنا إليكم.وإ 
وإنتهت األيام الثالثة، ومل هبنح أىل اؼبدينة إىل السلم، فناداىم مسلم فقال:  

 ياأىل اؼبدينة،قد مضت األيام الثالثة، فما تصنعون؟ أتسلمون أم رباربون؟
 فقالوا : بل كبارب. 
لى ىذا فقال ؽبم : التفعلوا، بل ادخلوا ُب الطاعة، وقبعل حدنا وشوكتنا ع 

 اؼبلحد الذي صبع إليو اؼبراق والفساق من كل أوب.
فقالوا : يا أعداء اهلل، واهلل لو أردًب أن ذبوزوا إليهم ما تركنا كم حىت نقاتلكم،  

كبن ندعكم أن تأتواالبيت اغبرام، وزبيفوا أىلو، وتلحدوا فيو، وتستحلوا حرمتو، ال واهلل 
 ال نفعل.
اغبرب إيذانا ببده اؼبعركة، ومل يكن ىناك بديل وكان إصرار أىل اؼبدينة على  

عنها، فقد كان جيش الشام متأىبا ؽبا، تواقا اىل نشوهبا، حيث كان يريد أن ينهي 
 مهمهة، ويعود إىل وطنو، حيث أىل واألحباب.
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ومل يكون أىل اؼبدينة أقل منهم ضباسا وشوقا إىل اغبرب، فقد كانوا ينظرون  
 ر وإما الشهادة، وكالنبا ؿببب إىل نفوسهم.إحدى اغبسنيُت: إما الظهو 

على أية حال مل يكن ىناك بد من اغبرب، وىي وإن كانت بغيضة إىل النفوس  
 51غَت أنو ال ؿبيص عنها إذامل يكن ىناك بديل عنها.

 من الرواة الذين شاركوا ُب إعطا ئنا معلومات إضافية عن معركة اغبرة: 
 ه200 وىب بن جرير بن حازم اؼبتوَب سنو

فقد نقل عنو خليفة وابن أيب خيثمة ُب التاريخ الكبَت، والالذري، نصوما مهمة  
عن معركة اغبرة، وىو يروهبا عن أبيو، عن جويرية بن أظباء عن مشايخ من اؼبدينة. وقد 

 51ورد أن جريربن حازم لو كتاب األزارقة.
 
 معارضة عبد اهلل بن الزبَت رضي اهلل عنو. 2

بُت ابن الزبَت ويزيد بن معاوية مل يأخد الصفة العسكوية إال ُب نظرا ألن الصراع 
أواخر أيام يزيد بن معاوية، فإن الفًتة اليت عاعبها البحث ُب ذالك اإلطار تتميز 
باالقتضاب إذا ما قورنت بالفًتة الىت استعرضت معارضة اغبسُت رضي اهلل عنو أو حركة 

 سة إىل بعض التنائج اؼبهمة مثل:أىل اؼبدينة، ولكن مع ذلك فقد توصل الدرا
رغب يزيد بن معاوية ُب ذبنب حرب مع ابن الزبَت؛ ويبدو ذلك واضحا من خالل  

 الرسول والوفود الذين وسطهم يزيد عند ابن الزبَت ليتخلى عن معارضتو.
ومن التنائج اؼبهمة: ىو أن حصار ابن الزبَت رضي اهلل عنو ُب داخل اغبرام، ورمي  

و با اؼبنجنيق؛ اليقصد بذلك إىا نة البيت، بقدرما يقصد ابن الزبَت ومن أىل الشام ل
 معو من اؼبعارضُت للخليفة.

                                                           
و بَتوت: الدار 4523ص.ب:-حلبو ين –)دمشق: الدار القلم  األمويون بُت الشرق والغرب، ؿبمد السيد الوكيل،  51

 331/1156الشامية(
 

54
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سواء كان ىذااالحًتق جاء بسبب الشاميُت، أو -وكذالك فإن احًتاق الكعبة
مل يكن مقصودا بو الكعبة ذاهتا؛ وذالك -بسبب أتباع ابن الزبَت، أوحىت ابن الزبَت نفسو

 لة العظيمة ُب نفوس كال الفريقُت.ألن ؽبا اؼبنز 
 وال بد من كلمة أخَتة حول يزيد بن معاوية والعارضُت لو: 

فنقول: إن يزيد مل تستقرلو األمورمدة خالفتو حىت يبكن لنا من خالل تلك الفًتة أن 
 كبكم على مدى صالحة لرئاسة الدولة وخالفة األمة.

و منصب اػبالفة، ٍب إن الذي فقد جوبو يزيد باؼبعارضة من أول يوم تسلم في 
فمهما   -اغبسُت بن علي، وابن الزبَت رضي اهلل عنهم -عارضوه يبلون أفضل عصر ىم

كان يزيد علي جانب من اغبق فإن الشعور بتخطئتو سيكون ىو اؼبسيطر على غالية 
 الناس؛ وذلك اؼبكانة اؼبعارضُت.

اليت مهدت السبيل  ٍب إن الظروف السياسة اليت كانت سائدة ُب ذلك الصر، ىي
 إىل افتعال الكثَت من االهتامات اؼبوجهة ضد يزيد.

ويبدو أن يزيد كان مياال إىل السلم، ويرغب ُب عدم تصعيد اؼبواجهة مع  
معارضية، وؼبا مل هبد بدا من اؼبواجهة عبا إىل اربدم القوة اليت صاحبها الكثَت من 

 العتف.
 لقد كان يزيد بُت ثالثة خيارات:

 ل عن اػبالفة نزوال عند رغبة اؼبارضة.التناز  .1
 السكوت عن انفصال بعض األقليم اؼبهمة عن الدولة. .2
 القضاء على اؼبارضُت واغبفاظ على ىيبة الدولة ووحدهتا. .3

إن اعبوء اؼبعارضة إىل السيف جعل يزيد ُب موقع الدافع اػبائف على سلطانو  
 ونفسو.

إما أن يقضي اػبليفة على عدوه الذي وقد الزم ىذالشعور كل اػبلفاء فيما بعد؛ ف 
 يبل اؼبعارضة.
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لقد فقدات اؼبعارضة ىوح التفاىم السلطة اغباكمة مند فجر التاريخ اإلسالمي،  
وكانت تلجأإىل اليف كوسيلة  لال حكام، والسلطة تلجا إيل السيف كردة فعل إزاء 

 هتا الكبَت.لصاّب السلطة؛ وذلك بسبب إمكانيا  -ُب الغالب-اؼبعارضة، والغلبة
ولقد أفضي انتصار السلطة وبطشها باؼبعارضُت إىل نزعة االستبداد اليت ىيمنت  

على كثَت من خلفاء اؼبسلمُت وحكامهم على مد فًتات التاريخ اإلسالمي، وإىل ابتعاد 
الشخصيات اليت يبكن االستفادة منها عن مواطن ازباذ القرار؛ فهؤالء اؼبعارضون ال يرون 

 ح اغباكم، واغبكم ال يأبو باؼبعارضُت لتفوقة الساحق عليهم.أمال ُب صال
األمر الذي أوجد خلال ُب نظام حكم بعض الول اإلسالمية، وانعدمت روح 
الشورى، وروح التناصح، والرعبة ُب مصلحة األمة، وذلك وفق الضوابط الشرعية اؼبفضية 

 .52إىل سعادة النيا وآلخرة
 

 يت اهلل )الكعبة اؼبشرفة (.ب  حصار مكة وباالعتداءأوىل .3
استمرارا للموقف يزيد بن معاوية الذين يتجاوزون حدود، وذىب مسلم بن عقبة 
آل مرعي إىل مكة لقتل عبد اهلل بن الزبَت بعد مذحبة ُب ىراة. لكن اؼبوت اغبمد هلل انو 

 كٍت.قد التقطت ُب الطريق. بعد وفاتو، وقيادة جيش يزيد استولت على اغبُت بن مبَتالسو 
قبلو يزيد الوصية إىل حسُت تولت قيادة اعبيش إذا كان مسلم ميت. ًب جيش 
يزيد إىل مكة وحاصر عليو ُب البداية للهجرة أربعة وستُت. ىذه ىي اؼبرة األوىل ُب تاريخ 
اإلسالم، وربيط كعبة، بينما ازبذت ابن الزبَت ملجأ وراء الكعبة وعقد لو، ألن من 

على مكان القتل واؼبقدس، حبيث ال يبكن ألحد أن هبرؤ على  الكعبو اؼبشرفة ىو وبرم
ؿباربة وقتل ُب ذلك. سكان اؼبدينة أنفسهم اربدت أنفسهم ربت لواء عبد اهلل بن الزبَت 

 للدفاع عن مكة اؼبكرمة.

                                                           
 7417)دون السنة والطبع(. رضة ُب عهد يزيد بن معا وية مواقف اؼبعا ؿبمد بن اؽبادي بن رزان الشيباين،   52
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اغبسُت بن مبَت، قائد جيش يزيد ٍب تثبيت اؼبقاليع حول الكعبة. ُب حُت أن 
لديها حول الكعبو الشرفة،  -. بدأت اغبرب مستعرة واؼبقاليعاللجوء ابن زوبر ُب بيت اهلل

يهدمو، وأحرقت حىت باغبجارة لتنهار وبسبب هندم بيت اهلل اغبرام ُب األول أربعة السنة 
 السادسة اؽبجرية. يزيد بن معاوية لقوا مصرعهم معركة.

غبرم. ال شك فيو أن اغبُت بن مبَت والشوكٍت تفوقت أبرىة ُب تدمَت بيت اهلل ا
وكان أبرىة ليس أدىن قبحت ُب اسقاط حبجر واحد من الكعبة. ُب حُت اغبسُت، 
وسبكن من تدمَت وحرق من أجل برضاء يزيد بن معاية. ويل الثنُت ُب وقت الحق يوم 

 القيامة، عند تشغيل شخص من اإلخوة واألم واألب، واألطفال تغيَتىا.
كة اؼبكرمة حملاربة نود اغبارات كبو موقال مؤلف الكتاب التاريح اػبلفاء "سار اعب

ٍب كان قائد اعبيش ميتا ُب الشارع )مسلم بن عقبة(، ٍب اغبسُت بن مبَت  ابن الزبَت
الشوكٍت ليحل ؿبل موقفو. جاءوا إىل مكة، وربيط ابن الزبَت _غبربألقى اؼبقالع. ووقع 

كعبة اؼبشرفة ه صفر بسبب الطالق النار من اؼبنجنيق، وستارة ال 64اغبادث ُب عام
على النار. وباؼبثل، فإن سقف وقرنان اؼباعز الذي استخدم اهلل كفدية إلظباعيل وؾبررة. 
ٍب تدمَت يزيد بن معاوية ُب منتصف ربيع األول ُب العام نفسو. وأعلن نبأ وفاتو عندما  
كانت اغبرب يزال مستعرة، لذلك توقفت اغبرب و حسُت وأتباعو سراح من حصار 

 . "53، بعد أن ضرب الكعبة اؼبشرفة مع خسائر فادحةمكة اؼبكرمة
من القصة ُب األعلى يبكننا أن نرى كيف أن حالة السياسية بعد معركة كربالء، 
يزيد بدال من ذلك با قتناع ُب وفاة حسُت ولكن بدل اؽبوس ؿباربة اؼبسلمُت إما اؼبدينة 

ون ذلك ألنو ىو العمل أو مكة، وكانت حكومتو غَت مستقر الكثَت من الناس ال يعتقد
 يزيد قاسية جدا ضد اؼبسلمون وعالمات خارج تعاليم اإلسالم.

من التحليل َب األ على حاولت الكاتب لتصنيف اإلدارة يزيد قبل قتل ُب 
اغبربكربالء وبعد اغبرب كربالء اليت ىل ىناك فرق بُت قتل حسُت وقبل حسُت مقتل، 

                                                           
53

 Sa’ad Karim Al-Fiqi, penghianat-penghianat dalam Sejarah Islam, (دون الطبع: Pustaka 

Al-Kautsar, 2002( 63-65 
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أن   لفة أن الكاتب ُب اغبصول على اغبكوم يزيدبسبب الفيلم ويتم ربليل واؼبراجع اؼبخت
 ىناك العديد من العوامل اليت يزيد وزياد طموضبا جدا لقتل يزيد.

 . العوامل التاريخ السياسي اليت وقعت بُت أسرة علي ومعاوية بن أيب سفيان 1
 . وعلى أساس السلطة2
 . ال أعًتف حيث امَت اؼبؤمنُت3

ة السابقة اؼبتعلقة بتصنيف القيادة يزيد قبل بشأن الشرح الذى ذكره ُب الفقر 
 اغبرب وبعد اغبرب كربالء 

 
 . اغبكومة يزيد قبل معركة كربالء4

كما كان مقررا سابقا، وأصبح أخَتا اػبليفة يزيد استبدال معاوية بن أيب سفيان، 
ه عندما نشر ىذا اػبرب ُب أكباء اؼبدينة، ُب ذلك يزيد العمل  61الذي توُب ُب رجب 

عباد للحصول على بيعة اؼبعارضُت بسبب موقف اؼبعارضُت يزيد قلق يبكن أن تلد على ا
التمرد اؼبوجهة إليو ، ُب رسالة بعث هبا إىل وليد بن عتبة بن أيب سفيان، أمَت منطقة 
اؼبدينة اؼبنورة، حث يزيد وليد للحصول على بيعة من عبد اهلل بن الزبَت واغبسُت بن 

أيضا الرسال قوات ُب نفس الليلة. إذا ىذين الرجلُت رفضت علي. أمر مروان وليد 
تعهدت، إ قطع رؤوسهم نظرا غبقيقة أن اؼبساء يبدو فرصا كافية بالنسبة ؽبم، لعقد 

 اجتماع من أجل إعداد انتفاضة.
اإلمام اغبسُت، بعد تلقي خرب من وفاة مًتجم أخبار معاوية بن أيب سفيان أمَت 

جاء اىل القصر، يرافقو عدد من أتباع اؼبسلحة من اإلمام اغبسُت منطقة اؼبدينة اؼبنورة، و 
للحماية ضد التهديدات احملتملة. عندما سئل وليد طلب االمام اغبسُت لبيئةيزيد، 
أجاب اإلمام أن األرقام وحدىا ال ينبغي أن يكون صامتا عند اعطاء البيعة، ولكن علنا 

لتشجيع وليد العتقال اإلمام اغبسُت. إمام  ُب اؼبساجد. وليد توافق، ولكن مروان ؿباولة
غاضب سلوك مروان . قال اإلمام ليد، "يا ؿبافظ، كبن، أىل بيت النيب، ىو مصدر 
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للبعثة النبوية، الصحابة اؼبالئكة، ومصدر نعمة. يبدأ اهلل معنا، وسوف ينتهي معنا  
النبيل رش كذلك. كنت قد تعهدت بعدم يزيد شهوة ال ضمَت سكَتا، والقاتل والشعب 

 األضرار اؼبعنوية ".
ُب ىذه اعبمعية أيضا اإلمام اإلستجابة العمل مروان "اؼبوت قرع ناقوس اؼبوت 

 اإلسالم إذا يزيد سيحكم".
يصف  من خالل الفقرة )تنقية الفقرة(، إلظهار اغبقيقة أو أدلة من حقوق البيت

ق. كما ًب ذكر األدلة من اإلمام اغبسُت اػبالفة بعد وفاة اؼبنزلية للنيب من ىو على ح
ُب تلك الليلة، وابن الزبَت ترك اؼبدينة اؼبنورة، وُب اليوم  قبل اإلمام علي وإمام اغبسن.

التايل جاء من قبل قوات األمن اغبكومية. ُب الليلة التاليةغادر اإلمام اغبسُت أيضا 
ؼبدينة اؼبنورة فقط اؼبدينة اؼبنورة. للقيام برحلة برفقة صبيع أىل البيت، والذي بقي ُب ا

ه تزامنا مع عيد ميالد اإلمام  61ؿبمد بن حنافية. وفقا للتاريخ ىي ثالثة شعبان 
 ه(.4شعبان  3اغبسُت )

عندما يدخل اإلمام اغبسُت مكة، والناس ىنا ُب سقاط سعيدة، حىت ابن الزبَت 
المام االنضمام صالة اعبماعة مع اإلمام اغبسُت واغباضر أيضا ُب اعبمعية حديث ا

اغبسُت. ألن ينظر إليها على أهنا أساس اإلسالمبالطبع أصبح مكة اؼبكرمة مركز االنتباه. 
ُب ىذه اؼبدينة اليت االمام اغبسُت أجرى اتصاالت مع كل من القادة والناس العاديُت. ُب 

 ىذه اؼبدينة أيضا اإلمام اغبسُت تقدم تفسَتا ألسباب ـبتلفة ؼباذا ال يرغبون تعهد يزيد.
ألهنا تأمل منذ فًتة طويلة أن تشهد ىذه الفًتة، واؼبسلمُت الشيعة ُب الكوفة 
سعيدة جدا عندما ظبعت اػبرب إىل مقاومة اإلمام اغبسُت ضديزيد وأنباء عن وصول 
اإلمام اغبسُت ُب مكة اؼبكرمة. كما عربوا عن تعازيها على استشهاد إمام اغبسن من 

غبسُت. ولكن اإلمام اغبسُت رفض الدعوة. ُب خالل رسالة، كما ًب دعوة االمام ا
اجتماع عقد والشخصيات الشيعية مثل بن سليمان سورات وغَتىا تعطي اػبطب ودعا 
إمام أن يأٌب إىل العراق. ُب اتصال مع االتفاق الذي ًب التوصل اؼبعلنة، أكد سليمان أن 
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كة من قبل بعض صبيع تنفيذىا، وليس يكسر. رفضوا القيام بذلك. ٍب كتب رسالة مشًت 
األشخاص الذين تعترب الشخصيات الشيعية مثل سليمان بن اؼبسيب قبىب، حبيب بن 
مزاىَت، روفعة بن من عبد اهلل بن وول أيضان. دعت ىذه الرسالة اإلمام أن يأٌب إىل 

 الكوفة.
اػبطوة األوىل ُب إلقاء القبض على اإلمام اغبسُت يتم إرسال مسلم أن يذىب 

اإلمام اغبسُت: "قل يل فورا حىت أستطيع أن ازباذ خطوات إذا الحظ  الكوفة. ، قال
 اجملتمع ىو على استعداد بصدق تعهدت يل."

عاما، ىو من ًب تعيينهم من أىل البيت لتضخيم  41الذين تًتاوح أعمارىم عن 
ة، ىذه اؼبهمة اؽبامة جدا. وأشار مؤرخ، ُب الطريق إىل اؼبدينة اؼبنورة ٍب إىل العراق من مك

عاىن مسلم الطريقة الضالة، وتوُب واحد أو اثنُت من اؼبرشدين . عن طريق الربيد، طلب 
 من اؼبسلم للحصول على إذن للعودة، ولكن اعبواب االمام اغبسُت ىو: إهناء اؼبهمة!

مسلم بعد ذلك دخل الكوفة، والبقاء ُب اؼبنزل ـبتار. بُت اؼبسلمُت الشيعة، 
لم ٍب إقناع الناس تسعى من خالل تعهد اإلمام اغبسُت. وكان ـبتاراؼبشهور جدا. مس

ضبل الناس على االلتفات إىل كتاب اهلل والسنة النبوية، اعبهاد ضد الظامل، والدفاع عن 
اؼبظلومُت، ومساعدة الفقراء وعادلة ُب توزيع بيت اؼبال )والعامة( للمسلمُت واؼبساعدة 

ي شخص الذين قاتلوا مع األسرة للنيب بعد والدعم لألسر اؼبعيشية للنيب، والكفاح ضد أ
 .54الفعل قال اؼبنزلية للنيب، وليس خالف ذلك

رفعت يزيد بن زياد عندما كان حاكما اللكوفة، على الرغم ُب ذلك الوقت مركز 
بن زياد أصبح ؿبافظ البصرة. وفقا للمؤرخُت، ُب الرسالة اليت تعطى لغالمو دبا قدم ُب 

ية بن زياد مشَتا إىل احتمال حدوث اضطرابات يزيد ُب وقت الحق إىل يزيد، معاو 
 عراق.

                                                           
54

 Rasul JA’farian, sejarah Islam Sejak wafatanya Nabi Saw Hingga Runtuhnya Dinasti 

Bani Umayah, (Jakarta: Lentera 44-432 H). 542-546 
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بعد قتل حسُت الرسول ُب البصرة، وابن زياد وجاء إىل الكوفة لقمع شخص 
 ؼبكافحة ضد اغبكومة مع القسوة والوحشية ورثها عن أبوه.

أكثر األدوات عملية وكفاءة استخدامها إبن زياد لقمع اؼبعارضُت أي شكل 
داية إبن زياد قد طلبت من قيادات اغبضر لتقييم وإبالغ الغرباء والناس التهديد. منذ ب

الذين اعتقلوا ٍب يزيد سوف يكون سعداء، واػبوارج وؼبن ينوي إنشاء الفرقة والنزاع. وإذا 
مل يكن أي شخص القيام مسؤولياهتا، واالكبراف ُب القيام ىؤالء الناس عالة على 

 و. وىذا يعٍت أن قتل ويصادر تعترب صاغبة.ضمَته، حبيث أن السلطات مل ضبايت
 

 اغبكومة يزيد بعد معركة كربالء. 5
من الوصف فوق من الكاتب خلص إىل أن حكومة أبو اليزيد قبل وبعد سواء، 
حىت بعد معركة اؼبتمردين كربالء ال تزال قائمة، حىت اؼبدينة اؼبنورة ومكة اؼبكرمة ال 

ؾبزرة ىراة وحصار مكة اؼبكرمة وأول ُب الثاين تعًتف بأي حكومة يزيد، لدرجة أن ُب 
 من الكعبة اؼبشرفة.

 
 العالقة شرح بُت قبل معركة كربالء وبعد معركة كربالء و.

إستمبت الكاتب ىذه الدراسة أن ىناك العديد من العوامل اليت أدت إىل معركة  
ة بن أيب كربالء اليت ىي عوامل التاريخ السياسي اليت وقعت بُت علي وعائلة معاوي

 سفيان، وعلى أساس السلطة، وليس على االعًتاف يزيد كما امَت اؼبؤمنُت من اغبسُت.
يزيد بعد حرب ُب كربالء قد حبث من   عندما نتحدث عن حكومة سياسية

التفاصيل على رأس ذلك عهد أمَت اؼبؤمنُت اليزيد ما دام كمؤرخ ال ذبد نفسها معركة 
اريخ أن ُب اغبكومة ليزيد حكمت بأن صراع بُت الفتح أو مع اليهودي، ويسجل الت

اؼبسلمُت كل من مذحبة ُب كربالء، ُب ؾبزرة ىراة وحصار مكة اؼبكرمة، ُب عهد يزيد بن 
 معاوية دبا فيها اإلسالم الفًتة اؼبظلمة بعد خلفاء الرشدين.
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لعدة عوامل اؼبذكورة أعاله قد توىل يزيد بن معاوية الذي قتل اغبسُت وسوف 
ؼبشكلة بسبب حسُت الذي فعل التمرد على يزيد، ولكن ما حدث، حىت بعد وبل ا

 مقتل حسُت أىل اؼبدينة اؼبنورة ومكة اؼبكرمة مل تعًتف اغبكومة واؼبتمردين يزيد.
 

 الءفي فليم كرب ةاألمانة التى مأخد .ه
مأخد ُب فيلم كربالء يشَت الكاتب إىل مراجع ـبتلفة أن الكتاب ُب  األمانة اليت

صول على كتب التاريخ لإلسالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالسياسة أو الدين، اغب
االقتصادية، أن الفيلم تتمثل بالفعل على ـبتلف الكتب من التاريخ اإلسالمي ، على 
الرغم من أننا ال نستطيع أن ننكر أن ُب الفيلم كربالء ىناك طفيف نقص ُب رواية تاريخ  

ما، والفيلم ال بد مع اؼبدة اليت ًب تعيُت، على عكس اغبال كربالء، يبكن أن يكون مفهو 
  مع روايات أو كتب التاريخ األخرى، ألن الكتب ليست ملزمة عدد األوراق اليت كتب.

كبن نستطيع اؼبأخدة اإلبرة اليت السلطة اليوافقون من  فيلم كربالء وكذلك األمانة 
يت طريقة لكيال ال أحد اؼبعارضة اليستطيع سلميا ُب حياتو ولوكان يرتكب يشاعبمع 

 منو، ألن ُب زمن خلفاء الرشدين باؼبناقشة واؼبشاورة ىبتارون امر.

فيلم كربالء تدرك لنا حول كيفية معٌت التاريخ، أن الفيلم ىو أن أنقل رسالة لنا 
بأهنا استخدمت ُب عصر حسُت ىي مذحبة مأساوية جدا ُب تاريخ اإلسالم، وىو ذبح 

 يزيد أمام اعبمهور / اجملتمع. ين، وقطع رأس كل الضحية ، اؼبعروضلذلك غَت إنسا
كذلك يعرض ىذا الفيلم كربالء كيف انتفاضة بعد معركة كربالء، وال يعٍت 
االنتهاء من اؼبشكلة بعد ؾبزرة _ ُب تفاقم اؼبشكلة، من أتباع حسُت ارتكاب التمرد إيل 

 حكومة يزيد.
االنتقام على عائلة علي، بسبب التاريخ  يبكن أن يكون راضيا يزيد ألنو يبكن

من اعبانبان للصراع الذي وبدث ُب اإلدارة السياسية للمسلمُت دائما غَت متوافق، لكنها 
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فشلت إلطباد االدارة يزيد ليس أي شيء يريد، مع مقتل يزيد بدال حل اؼبسألة ولكن 
 لك سباما.إضافة إىل مشكلة، ال يعٍت أن اجملتمع العاديُت زبضع لكنو عكس ذ
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 الرابع فصلال

 اإلختام

 الخالصة أ.

من خلص ىذا الفيلم، وجد الباحث عدة عوامل احلرب كربالء وكيف حال 
بعد معركة كربالءالدراسة يف فيلم كربالء حاولت أن جتد ادلراجع  يف الشام السياسي

ادلختلفة اليت مساندة للفيلم، ومن ىنا الكاتب وجدت جوابا على الكتاب صياغة 
 حة ادلشكلة ادلقًت 

 يف فيلم كربالء بعد معركة كربالء يف الشام السياسية ةحال  1

يف تاريخ اإلسالم أن مجيع رؤساء مقطوعة الرأس  بعد معركة كربالء مأساوية
وادلعروضة أمام اجملتمع، واآلن كيف لظروف السياسية يزيد عما إذا حتسنت، سواء كان 

اتب من احلكومة بعد انتهاء قد استوفت نفسو النو خيطط ديغان بسالسة؟ حبث الك
احلرب كربالء يزيد على حنو أفضل من أي وقت مضى، وليس أكثر أمانا من مقر 
القيادتو، ولكن جمتمع ادلدينة ادلنورة ومكة ادلكرمة ضد حكومة يزيد، مما أدى إىل جمزرة 

 ىراة، حصار مكة وغَتىا 

ارضة مجع ادلدينة، ك كثَت من معارضة بعد حرب كربالء كمثل جمزرة ىراة، ادلعاىن
 عبد اهلل إبن زبَت رضي اهلل عنو  وحصار مكة، وادلعارضة
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 يف فيلم كربالء ةدو أخاألمانة ادل  2

فيلم كربالء حنن نستطيع ادلأخدة اإلبرة اليت السلطة  الىت مأخد يف األمانة 
طريقة لكيال ال  طيع سلميا يف حياتو ولوكان يرتكب بشيئاليوافقون من اجلمع اليست

  اَت لفاء الرددين بادلناقشة وادلشاورة خيتارون اماخلأحد ادلعارضة منو، ألن يف زمن 

معٌت التاريخ، أن الفيلم ىو أن أنقل رسالة لنا بأهنا  كيففيلم كربالء تدرك لنا  
استخدمت يف عصر حسُت ىي مذحبة مأساوية جدا يف تاريخ اإلسالم، وىو ذبح لذلك 

 يزيد أمام اجلمهور / اجملتمع  وقطع رأس كل الضحية ، ادلعروضغَت إنساين، 
كذلك يعرض ىذا الفيلم كربالء كيف انتفاضة بعد معركة كربالء، وال يعٍت 

يف تفاقم ادلشكلة، من أتباع حسُت ارتكاب التمرد  كربالءاالنتهاء من ادلشكلة بعد جمزرة  
 إيل حكومة يزيد 

 
 ب. اقتراحات

ن ىذ البحث حول أل  يف ىذه الدراسة مواصلة حبث إىل تاجحيىذا البحث 
 الكثَت جدا ادلسئلة اخرى كربالء يف الفيلم لكنو، الفيلم يف ىذ طمسئلة السياسة فق
 غالبا أن الد ينية اليت قد مسعنا، وكذالك ادلسئلة عندما يزيد يكون امَتا كمثل االقتصادية

إىل  ىذه ادلسألة حتتاج، والشيعة ٍتبُت الس مثل ادلسائلة الدينية ىذا حدث معركة بسبب
 .السياسي فقط على تركز ىذه الدراسة النظر ألن للقراء العمق يف حبث
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 اإلستهالل
 

 لوكان نورالعلم يدرك بادلىن
 ما كان يبقى يف الربية جاىل

 إجهد وال تكسل وال تك غا فال
 دلن يتكسل فندامة العقىب

 ()للطعرائى
 

  



 اإلهداء
 

 : أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل
، إليكيعطي أحسن اجلنة أن أحوال. عسى اهلل أمي اليت ولدتين وربتين وعلمتين الصرب واإلخالص يف كل 

 آمٌن.

 صاحلا لألسرة. ووجيعل والفرصة لتفهيم معىن احلياة، لعل اهلل يغفر ذنوب أعطاينالذي قد  أيب

 محاسة وأعطاين كل شيئ من ماّدة أو روحين، جزاكم اهلل خًنا كثًنا.اليت قد أعطاين  ةكل األسريت احملبوب
 

  



 كلمة الشكر والتقدير
 

سيدنا حممد احلمد هلل رب العادلٌن، الصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن 
 هد أن حممدا عبده ورسولو.شعٌن. أشهد أن ال إلو إال اهلل وأبو أمجاصحأوعلى آلو و 

. ولتكمل سرجاناكشرط ادلطلق يف مرحلة النهائية يف درجة بحث  ال هأن كتابة ىذ
لوفًنة وادلساعدات األوقات الكثًنة والفكرة العميقة والقوة اىذه الوظيفة يقضى الباحث 

. لبحثل الباحث ىذه اورمحتو قد كمّ  و وتعاىل وإستعانة وإذننسبحا ءرضاادلتعددة. وب
، وشكرت جبزيلة البحثليكون ميسرا إلنتهاء ىذه  األساتيذ واألساتيذةوقد أرسل اهلل 

 :وىاؤالء الشكر إليهم أىل اجلنة، 
جامعة موالن مالك إبراىيم مدير راىارجا،  اوفسور الدكتور احلاج موجيحضرة الرب  .1

 فرصة ألتعلم يف ىذه اجلامعة. ينة ماالنج على مساحتو الذي أتااإلسالمية احلكومي
يف جامعة موالن اإلنسانية  العلوم كلية  ةكعميد ادلاجستًن إستعاذة الدكتورةفضيلة  .2

 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
يف جامعة موالن وأدهبا  العربية اللغة قسمكرئيس  ادلاجستًن فيصل حممداألستاذ  .3

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
يف بنائة  ةين العلوم الكثًن اعطأ ذيال ادلاجستًن سيف الدين الدكتور حلمي األستاذ .4

 ول إىل آخر بغًن تعب.أمن لبحث ىذه ال
جامعة موالن مالك إبراىيم اإلسالمية  سرجاناذة يف مرحلة الدراسة يتاذ واألسيتااألس .5

الذين ذة يواألسات. وىم األساتيذ العلوم اإلنسانيةاحلكومية ماالنج. خاصة يف كلية 
ويعرفوهنا تفصيال قسم اللغة العربية وأدهبا يساعدون يف حتصيل الفوائد خاصة يف 

 واضحا كامال.

 



، اليت قد يدعون لنجاحي يف  فضيلة، مطمئنة، أمحد خلفيأمحد رفقي، ، ، خًنالراشد .6
 كل شيئ يف الدنيا واألخرة لعل اهلل جعلكم أىل اجلنة وأىل اخلًن.

اليت قد ترافقين وتساعدين يف قسم اللغة العربية وأدهبا والزمالء األحباء من الطالب  .7
 عسى اهلل جيزءو ويرمحكم. ،كل مشكلة وأوامر التعليم واحلياةيف  

 ،فتح الرزي، فندي ادلنصوريإر حممد أمًن األعلى، ،امأمحد جونيار إذلئي وزمال .8
وغًنىا الذين قد أعطيتين مساعدة  فرمندى توفيق، فائز الصاحل، شوقي احلداد

ومحاسة على كل حال، جزاكم اهلل خًنا كثًنا لعل اهلل جعلكم أمة ناجحٌن يف الدنيا 
 .واألخًنة

 2115 يويل 6ماالنج، 
 الباحث
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