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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــا... أمــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 !!نــــة قـائديـــــنهاي
 )1260-1221سيف الدين قطز ( -)720 - 670طارق بن زياد (

  
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

 
) ه#�"ة , ال نع�ف ع� حاته ال���� 101 - 50) مالد
ة , (720 - 670( 
ارق ب� ز�اد
 92لى نهای7ه , س)8 أنه ف7ح ش4ه ال#3"�ة األی��0"ة (األن&ل.) , في رج* , وال ت)ج& أدلة ع

ا (م)سى ب� ن@��) (ول& في  711ه#�"ة , ن?ان B"والي أف� Cمالد
ة , وه) القائ& في ج
ه#�"ة , وف7ح Mالد الLغ�ب واألن&ل. وق�0ص) في  97ه#�"ة , وت)فى في ال?ع)د
ة  19الGل�ل 

NلLع0& ال �) ه#�"ة , الST أمRى MالGالفة ع�Qة سP)ات 96 - 50ب� م�وان ( عه& ال)ل�& م
  ) ه#�"ة.96 - 86(

  

ا , وال ی)ج& له ق�0 مع�وف , و"0&و أنه رLWا ?Pومات ف�ها م XQه أنه عاد إلى دمPر ع(ZTLال
ا والGلفة في دمXQ , ف�ان` نهای7ه م_ّ��ة , وما ت#&ه في 7Z* ال7أر"خ B"ق0ل والي أف� �ع)ق* م

ال فارغ بP?4ه وأصله , وه) الST رفع را
ة اإلسالم , وأس. لل)ج)د الع�Wي في األن&ل. الST إنQغ
إس�L7 ل�Lانة ق�ون , وما 
Gل&ه (مX�R ج0ل iارق) والL&یPة ال7اMعة له , وهي ت_` اإلدارة 

  الj"�0انة.

  

"�� ) , الLلق* MالLلN الmLف1260 - 1259الST حkl م@� ألقل م� سPة واح&ة ( و"ق
  سp ال&ی� , إسLه ق3j م_L)د ب� مL&ود ب� خ)ارزمQاه. 

  

)  ب4الد ما وراء الPه�"� , وق7له في ال@ال_ة LM@� 1221\11\2ول& في (
  ) ی)م م� ن@�ه الST غّ�َ� م?ار ال7ار"خ.50) الmاه� ب��0س , Mع& (1260\10\24(

  

 STاألبي ال SارR_اها ال(jPقة مBع ل#)ه� األمة وحiوه) شاه& سا , �ی7#&د في Zل ح�
� مPها أ
ة ق)ة مهLا تعاLw` وت)هM `Lال?j)ة واإلق7&ار.lL7فال ت  

  

فالق)ة اله)الكة في ح�Pها Zان` ت�ع* ال&ول وت3ع3ع أرZان اإلم�0اi)ر"ات , وWع& ما فعل7ه في 
) وWاقي ح)اض� ال&ولة ال}4اسة , ت)هM `Lأنها j?M` نف)ذها على إرادة األمة , M1258غ&اد (

) 720 - 670طارق بن زياد (
) هجرية , 101 - 50ميالدية , (

ال نعرف عن حياته الكثير , وال  
توجد أدلة على نهايته , سوى أنه  
فتح شبه الجزيرة األيبيرية  

هجرية   92(األندلس) , في رجب  
ميالدية , وهو   711, نيسان  

القـائد في جيش والي أفريقيا  
(موسى بن نصير)

نه عاد إلى  المذكور عنه أ
دمشق ومات فيها منسيا , وال  
يوجد له قبر معروف , ويبدو أنه  
ربما عوقب من قبل والي أفريقيا  
والخليفة في دمشق , فكانت  
نهايته محّيرة  

"قطز" الذي حكم مصر ألقـل من  
) ,  1260 -  1259سنة واحدة (

الملقب بالملك المظفر سيف  
الدين , إسمه قطز محمود بن  

زمشاهممدود بن خوار 

هو شاهد ساطع لجوهر األمة  
وحقيقة منطواها الحضاري األبي  
الذي يتجدد في كل حين , فـال  
تتمكن منها أية قوة مهما  
تعاظمت وتوهمت بالسطوة  
واإلقتدار

القوة الهوالكية في حينها كانت  
ترعب الدول وتزعزع أركان  
اإلمبراطوريات , وبعد ما فعلته  
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غ7ها "ق3j" بP@�ه الmLف� ال�اسح , الST حkj تjلعات الLغ)ل وأرداهk في م)اضعهk وWا
  ).658رمRان  15یj4G7)ن , و"لعق)ن ج�اح الهL"3ة القاصLة في مع�Zة (ع�� جال)ت) (

  

ق3j أنقT ال�Q4"ة م� أفmع ع&وان غ�� م?0)ق عل�ها , وZان ج3اءه م� أق�ب ق)اده 
  أن ی�7_ل بلTة ن@�ه و�ن#ازه ال3�L7L ال���0. وم?اع&
ه أن ق7ل)ه , فLا أرادوه

  

ق7له قائ&ه الmاه� ب��س , GM&عة ال ت�jG على Mال , وُ"�جح أن "ق3j" رLWا Zان` تع)زه 
 �اد
ة في زم� الالح�ب , فه) م_ارب مغ)ار , وفارس ال 
XQ له �4ار , ل�B�0ة الGة والPjالف

ادة ال?اسة لها آلاتها ال)سGة.Bال  

  

�0� , وهTه Lن@�ه ال �اإلثPان ال ی)ج& لهLا ق�0 , األول ق7ل نف?ا , وال�اني ق7ل ف)ر ع)دته م
 ��iإلى أسا kوت?عى ل7_)"له , kالها , وال ت�"&هjMاه�ة ت��رت في م?��ة األمة , فهي تق7ل أw
� الL)جعات و دواعي الLآسي وال)"الت , ولهTا ت)اصل`Lل فjM &قائM وح?* , أما أن تق0ل 

  م_l)مة Mاألج0Pي , ومعاد
ة ل�ل jMل أص�ل.

  

�وس Z kوج�ع7ه kوأهان7ه , ���Pi(قادتها الM `�7دولها ف �� فالع&ی& م"�Qوح7ى في الق�ن الع
� مPها أع&ؤها , وس�Gوا أبPاءها لl)ن)ا أدواتهk ل�Pل ما ی�"&ونه مPها.lL7لة واله)ان , فTLال  

&�0Lاع)نها الi 4ع أمة , أم أنهi اT؟فهل ه  

  

) وباقي  1258في بغداد (
الدولة العباسية , توهمت    حواضر

بأنها بسطت نفوذها على إرادة  
األمة , وباغتها "قطز" بنصره  
المظفر الكاسح  

قطز أنقذ البشرية من أفظع  
عدوان غير مسبوق عليها , وكان  
جزاءه من أقرب قواده  
ومساعديه أن قتلوه , فما أرادوه  
أن يتكحل بلذة نصره وإنجازه  
المتميز الكبير

الظاهر بيرس , بخدعة  قتله قـائده  
ال تخطر على بال , وُيرجح أن  
"قطز" ربما كانت تعوزه الفطنة  
والخبرة القيادية في زمن الالحرب  

اإلثنان ال يوجد لهما قبر , األول  
قتل نفسيا , والثاني قتل فور  
عودته من نصره المبين , وهذه  
ظاهرة تكررت في مسيرة األمة , 

هم , فهي تقتل أبطالها , وال تريد
وتسعى لتحويلهم إلى أساطير  
وحسب  

 إرتباط كامل النص:
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow38-261122.pdf  
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