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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!علي بن أوتامش الوزير السفـاح

  !!اديـــــــــــــــــــدة اإليــــقس بن ساع
  !!اءــــــــــــــــــــن عطــــــــــــــــل بـــــــــــــــــواص

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

 

     

 !!علي بن أوتامش الوزير السفـاح

  
وه
 م& ال%
الي و$ان" عالق�ه , م
ل
د في سام�اء على اآلرجح ومق�
ل ف�ها , أب
 م
سى أوتام� 

, فاس�9
ذ على أم
ال ال7ولة , وتعا56 أم�ه في زم& ال%�4ع�& )ا+ ال12 إس�
زره , ال%-�,� )ا+ ق
*ة )
 .وصار م& ال%�-ف2ی& ال%�4=7ی& ال;:ع�& ف�ها

 Aل أو شارك ب2ل$
وتأس7 في سل
$ه وGH:ه , و$%ا ی2$� ال%4ع
د1 فأنه $ان م& ال%�ه%�& )ق�ل ال%�
 .Q=4 سل
$ه أثار ضغ�-ة الع7ی7 م& القادة األت�اك م& ح
لهوH, وKس�9
ذ على أم
ال $��Jة 

و$ان , وق�G( 7 وع2ب وف�A )أناس $��J*& , وه
 شR,Sة دم
*ة م& م
الي ال%ع�,5 في سام�اء 
ال یZقي , م�ى ول��5 أح7ا م& أوالد ال%�
$ل : " وه
 القائل )ع7 مق�ل ال%-�,� )ا+ , وز*�ا سفاحا وم�-ف2ا 

 ".وه
 إب& أس�اذنا, مالها إال أح%7 ب& ال%ع�,5 : افقال
 , م-ا أح7ا 
فأخ2 أم
اله ونفاه إلى , ) أح%7 ب& الQ�,S(وأوتام� ه
 ال12 ح�ض ال%�4ع�& )ا+ على م-اف4ه 

�G*ج_*�ة أق�. 
وح,ل" ث
رة في )غ7اد , وعق7 ال%�4ع�& ألوتام� مع ال
زارة اإلم�ة على م,� وسائ� ال%غ�ب 

 .ف�,b7 لها )غا وأوتام�
لg-ه ه
 ال9اك5 وال-اهي في أم
ر , ) أمRا ال dق�أ وال Q�ed وال dفه5(و$اتQ أوتام� إس%ه ش;اع 

 .ك��Jة
وال ح�لة ع-7ه س
b أن 4dل5 أم�ه لهiالء و*��$ها ت;�1 , و*=7و أن ال%�4ع�& )ا+ $ان م4ّ��ا وال م��Sا 

 .على ع
اه-ها ح�ى 5e9d هللا بها
فgادا له , =7 أوتام� )أم
ر الSالفة م%ا أوغ� ص7ر ُ)غا ووصkR وKس�: "وما جاء في مقاتل الSلفاء


ر ال9ال ف�Sج
ا إلRه وه
 في ال;
سn مع ال%�4ع�& )ا+ , )ان أغ�*ا م
الي األت�اك )ه Gوأراد اله�ب , وت
ف9اص�وه ل�
م�& وفي ال�
م الJالo دخل
ا علRه ال;
سn , فل5 ی�%e& وما إس�Gاع ال%�4ع�& أن R%9dه 

 ".ونه=" داره , ه
 و$اتZه ش;اع ب& القاس5 ) 863(فق�ل
ه 
, فه
 dعّ�& ق�ل�ه وزراء ع-7ه , وفي ال%4ألة تtه� شR,Sة ال%�4ع�& ونق%�ه على أخRه ال%�
$ل 

 )!!)اغ� ال��$ي(كأوتام� وم& )ع7ه 
 ,وه2ه ال�فاعالت ال4ل=Rة ب�& أب-اء ب-ي الZvاس م& أه5 األسZاب ال%غف
لة ال�ي أفق7ته5 ه�=�ه5 

 .وح
ل�ه5 إلى دمى ب�7 األغ�اب م& ال%
الي وغ��ه5

مولود في  , أبو موسى أوتامش  
, سامراء على اآلرجح ومقتول فيها  

وهو من الموالي وكانت عالقته  
وتعاظم  , بالمنتصر باK قوية  

  Kأمره في زمن المستعين با
فـاستحوذ على  , الذي إستوزره  

  وصار من, أموال الدولة  
المتنفذين المستبدين الجشعين  
فيها

 

هو شخصية دموية من موالي  
وقد بطش  , المعتصم في سامراء  

, وعذب وفتك بأناس كثيرين  
وكان وزيرا سفـاحا ومتنفذا  

 

عقد المستعين ألوتامش مع  
الوزارة اإلمرة على مصر وسائر  

وحصلت ثورة في  , المغرب  
بغداد فتصدى لها بغا  
وأوتامش

لمستعين باK كان  يبدو أن ا
وال حيلة عنده  , مسّيرا وال مخيرا  

سوى أن يسلم أمره لهؤالء  
ويتركها تجري على عواهنها  
حتى يحكم هللا بها

هذه التفـاعالت السلبية بين أبناء  
بني العباس من أهم األسباب  
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ا م& سل
$ه5 , ففي تفاعالته5 ه-اك دوما تع=��ات ع& ال�gاRxات واألحقاد ال:7ی7ة ال%�وعة tوما إتع

ن دماءه5 , فG%ع الSالفة ق7 أذهQ ),��ته5 , g4فd 5ق�ل أ)اه , وجعلهd &ق�ل أخاه واإلبd ب& , فاألخKو

  .وه2eا مz" حRاته5 في ق�ال ح�ى نهای�ه5 ال%�وعة في )غ7اد, ع%ه العR=�4d 5ح دم إب& 
  

, المغفولة التي أفقدتهم هيبتهم  
وحولتهم إلى دمى بيد األغراب  
من الموالي وغيرهم

  !!اديــــــــــقس بن ساعدة اإلي
  

 .ق=ل اله;�ة) 23(, مRالدdة ) 600(ت
في س-ة , شاع� وخQ�G وح5Re م& الع�ب ق=ل اإلسالم 

وَم& , َم& عاش مات , أیها ال-اس إج�%ع
ا وKس%ع
ا وع
ا : "وم-ها , وKش�ه� )GS=�ه في س
ق ُعgا{ 
وسقف , مهاد م
ض
ع ,  وفي األرض لع=�ا  ,إن في ال4%اء لS=�ا , و$ل ما ه
 آٍت آت , مات فات 

 .....", و9Hار ال تغ
ر , ون;
م ت%
ر , م�ف
ع 

ال=�-ة : وأول م& قال , وKما )ع7 , و$�Q م& فالن إلى فالن , وه
 أول م& خQG م��gا على ع,ا 
�gعلى م& أن &�%Rعلى م& إدعى وال. 

� لها م,ادر ...ل%ا رأی" م
اردا: وم& شع�هRت ل
z%dي األصاغ� ...أی" ق
مي ن9
ها ور , لل%
 ".أdق-" أني ال م9الة ح�o صار الق
م صائ�, یZقى م& الZاق�& غاب� ...ال ی�جع ال%اضي وال, واألكاب� 

 .وذ$� )عzا م& م
اعtه, وُ*قال أن ال�س
ل ال�g*5 ق7 ح�z خZGه ق=ل الZعJة 

 Q�Gشاع� وخ 
ال:ع�اء تق7م الZGSاء فgان ق� ومع تgاث� , وما إج�%ع" ال%
ه=�ان ع-7 غ��ه , فه
 .ب& ساع7ة ق7وته5 وأبلغه5 وأحe%ه5

لg-ه  فاقه5 شه�ة وت�سS" خZGه في وعي األجRال , وت-Q4 له أق
ال ع7ی7ة $غ��ه م& حe%اء الع�ب 
وق
ة , م%ا d:�� إلى )الغ�ها وح4& أسل
Hها , وال ت_ال مق�وءة وم%4
عة )ع7 أك�J م& أرHعة ع:� ق�نا , 

ول%ا تg-_ه م& ِح5e وِع=� وم
اع� نا)عة م& ت;�Hة م�Z,�ة ووا�Rة )%عاني , ي نف� ال%�4%ع�& تأث��ها ف
 .ال
ج
د والR9اة

وه
 $ال;_ء الtاه� م& ج=ل الJلج الع�Hي , و*%Jل ص
رة م:�قة م& أح
ال الع�ب ق=ل اإلسالم 
 .الغا�� في مRاه ته%ة ال;اهلRة


ن ب�& 6ه�ان��ه5 ق� ب& ساع7ة وأمJاله ال e%d& وصفه5 )ال;هلة أو ال;اهل��& ed &ق7م , فال2یd 
فه
 .شهادة ودل�ل على )Gالن ه2ا اإلدعاء ال4ائ7 ب�& األجRال

ال ت_ال ),%اته5 واض9ة في , وف�ه5 فGاحل وأف2اذ , هiالء J%dل
ن ز7Hة ال%;�%ع الع�Hي آن2اك 
 .إب7اعات ت:�� إلى تفاعالته5 الz9ار*ة ال%�ق7مة مع ع,�ه5وما خلف
ه م& , أشعاره5 

  

شاعر وخطيب وحكيم من العرب  
) 600(توفي سنة  , قبل اإلسالم  
.قبل الهجرة) 23(, ميالدية  

وإشتهر بخطبته في سوق ُعكاظ  
أيها الناس إجتمعوا  : "ومنها  , 

, َمن عاش مات  , وإسمعوا وعوا  
وكل ما هو آٍت  , وَمن مات فـات  

وفي  , إن في السماء لخبرا  , ت  آ
, مهاد موضوع  ,  األرض لعبرا  

, ونجوم تمور  , وسقف مرفوع  
.....", وبحار ال تغور  

وما إجتمعت  , هو شاعر وخطيب  
ومع  , الموهبتان عند غيره  

تكاثر الشعراء تقدم الخطباء  
فكان قس بن ساعدة قدوتهم  
وأبلغهم وأحكمهم

تنسب له أقوال عديدة كغيره  
لكنه  فـاقهم  , حكماء العرب  من  

شهرة وترسخت خطبه في وعي  
وال تزال مقروءة  , األجيال  

ومسموعة بعد أكثر من أربعة  
عشر قرنا  

يمثل صورة مشرقة من أحوال  
وهو كالجزء  , العرب قبل اإلسالم  

الظاهر من جبل الثلج العربي  
الغاطس في مياه تهمة الجاهلية

  !!اءـــــــــــــل بن عطـــــــــواص   
 

في نnG ال%لقQ )الغ_ال األلJغ لعاهة . ه;�*ة) 131 -  80(أب
 ح-Rفة واصل ب& عGاء ال%S_ومي 
 . ح�ف ال�اء

لg-ه إنف,ل ع-ه , ول_م ال49& الZ,�1 في حلقاته , و$ان تل%�2ا ل%9%7 ب& الR�-9ة , ول7 في ال%7ی-ة 
وهي ف�قة , وس%�" ف�ق�ه )ال%ع�_لة , " إع�_ل-ا واصل: "فقال ال49&, وأس� حلق�ه في جامع الZ,�ة 

وكان تلميذا  , ولد في المدينة  
ولزم الحسن  , لمحمد بن الحنفية  

لكنه  , البصري في حلقـاته  
إنفصل عنه وأسس حلقته في  

: فقـال الحسن, جامع البصرة  
وسميت فرقته  , " إعتزلنا واصل"
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 .كالمRة إش�ه�ت )ال;7ل وال%-ا�6ة
وتع-ي أن " ال%-_لة ب�& ال%-_ل��&"ومiس� ن�t*ة , وم-1�t ال�gف�� , & وه
 م& زع%اء العقالن��

� )%4ل5 وال $اف� ولg-ه )%-_لة ب�-ه%اRة ل��=gال Qgم�ت. 
ال4=�ل , الف�Rا , ال7ع
ة , ال%-_لة ب�& ال%-_ل��& , معاني الق�آن , ال�
Hة , أص-اف ال%�ج-ة : " مiلفاته

n9إلى مع�فة ال." 
أوصZ� 5eRاد هللا مع نف4ي ب�ق
b هللا والع%ل : "....ال�ي ت;-Q ف�ها ح�ف ال�اءوم& خG=�ه ال%�ت;لة 

فإن تق
b هللا أفzل زاد , و*_لفA إلRه , فأح,5G على ما ی7ن5eR م-ه , وال%;انZة ل%ع,��ه , )Gاع�ه 
 .وأح4& عا�Zة في معاد

وم;ة , فأنها م�اع قل�ل , لها وشه
ات آما, وف
ات ل2اتها ‘ وال تله�-5g الR9اة ال7نRا ب_*-�ها ةخ7عها 
وأهلg" م%& ج-ج , و$5 ن,=" ل5g م& حZائلها , ف5g عای-�5 أعاج�=ها , و$ل ش�ئ م-ها ی_ول , إلى ح�& 

 .....".وم_ج" له5 س%ا, أذاق�ه5 حل
ا , إل�ها واع�%7 عل�ها 
� ونفي ال%Jل  ال�
ح�7: "ذات األص
ل الS%4ة, ومiس� ف�قة ال%ع�_لة , وه
 م& أهل العقل ال ال-قل 

ال
ع7 وال
ع�7  , ال%-_لة ب�& ال%-_ل��& , الع7ل وه
 �Rاس أحeام هللا على ما dق�Rzه العقل والe9%ة , ع-ه 
األم� )ال%ع�وف وال-هي ع& ال%-�g مع , في اآلخ�ة على أص9اب الZgائ� وأن هللا ال dق=ل ف�ه5 شفاعة 

 ".على ذلA اإلمeان والق7رة )الل4ان وال�7 والkR$ kR4 ق7روا
ت:�� إلى أن األمة ت
اجه تd79ات زمانRة , لg-ه 6اه�ة سل
$Rة , وت�zارب ال7راسات وال%قاالت ):أنه 

ب7ال م& ال%�ل ال%��Gف ال%-7فع , ومR-�eة عل�ها أن ت�
اكQ معها )آلRات إd;ابRة ذات �R%ة تفاعلRة ��Zة 
, �ي حاول" أن ت;7د وت-�,� )العقل على ال-قل  ال�ي رافق" ال%7ارس والف�ق ال, ن9
 ال�gف�� وال7وغ%اتRة 

وال , بل عzّل" ال�فاعل ما ب�& ال-� وال_م& ال12 ه
 �Rه , لg-ها إن�9ف" وسفg" ال7ماء وما ج7دت 
 .ت_ال األمة في ه2ه ال%9-ة ال�ي تgلفها ال%_*7 م& ال�4Sان

 Qالها إن ل5 ت7رك الف�ق وال%2اه
وت=�ع7 , ر1 وأخالقي وحQ4 أن تق
م ب7ور إس�:ا, ول& ت5R��4 أح
  .ع& ال4لGة ألنها ذات م
جZات ت�عارض مع أ1 دی&

وهي فرقة كالمية  , بالمعتزلة  
ل والمناظرةإشتهرت بالجد

ومنظري  , من زعماء العقـالنيين  
ومؤسس نظرية  , التكفير  

وتعني  " المنزلة بين المنزلتين"
أن مرتكب الكبيرة ليس بمسلم  
اوال كافر ولكنه بمنزلة بينهم

, هو من أهل العقـل ال النقـل  
ذات  , ومؤسس فرقة المعتزلة  

التوحيد K  : "األصول الخمسة
العدل وهو  , عنه    ونفي المثل

قياس أحكام هللا على ما يقتضيه  
المنزلة بين  , العقـل والحكمة  

الوعد والوعيد  في  , المنزلتين  
اآلخرة على أصحاب الكبائر وأن  

األمر  , هللا ال يقبل فيهم شفـاعة  
بالمعروف والنهي عن المنكر  

لن تستقيم أحوالها إن لم تدرك  
أن تقوم  , الفرق والمذاهب  

دور إستشاري وأخالقي وحسب  ب
وتبتعد عن السلطة ألنها ذات  , 

 موجبات تتعارض مع أي دين

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow15-190421.pdf    
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