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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )327( سـواهـــــا ومـا

  المعركة الجالوتية!!
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

 

�ات اله	الك�ة, وأنق�ت ال����ة م� ص	الت اإل�ادات �هي مع�*ة (ع)� جال	ت) ال%ي ق"! على اله
�ا�7ة ال�4َّ�6ة �أوهام وه�/انات إع%قاد/ة م�وِّعةال�.  

وهي م� اإلن�ازات ال�9	ل�ة ال�B�BCة ال�غّ)�ة ل�<)�ة ال%أر�خ، وال�<%ع)4ة له)�ة وع=ة األمة، وال�:9لقة 
.E�Bوم E�Fع �G:4�6ة ب�  بها إلى م	اJ� ج	ه�ها، وال�6*4ة إلرادتها األب�ة ال

Kو ،E9C%وهي دل)ل على أن األمة ال ت �م:ها الغ4ر وال%عاون مع أع4ائها وال9امع) �P�ن إنQ<�ت وت
  .ب	ج	دها

فاألمة ت�قى J	دا شامUا، مع�Sا ع� م<)�ة اإلن<ان ��ا �Tه، وما /�� �ه و�4Sر م:ه، وهي ال�9	اعة 
�لة ال�ق%4رة الQان=ة ل9اقة الق	ة واإلق%4ار، وعلى أج�الها أن تفّعلها، وت:9لX م� ج�ور م:S%ها C%�ال

  )ل.األص

والب4 م� اإلشارة إلى أن ف�دا م6م:ا ��	ه� أم%ه وKرادة ص)�ورتها األب4/ة العل�ة، /<%�9ع إس%:هاضها 
  .وتأم)� مقامها الC"ار\ ال��Tع

  ول:ا أن ن%علE م� سل	ك (ق9=)، ال�\ �ع` ال�Cاة في أمٍة ح<S! أنها مات! ول� تق	م لها قائ�ة!!

  

  أوال: كيف هزم قطز هوالكو؟!!

%E ال�C` في اإلجا�ة عل�ه، إذ *�f ل�جل أن ی%e4C، و�6م� �أنه س):%�G على ع4وه، س6ال لE ی
  وه	 أقل م:ه ع4ة وع4دا، ودول%ه *ان! تi�j إض�9ا�ات وKن�قاقات داخل�ة، وق	اته م�%%ة.

  م� أی� أت%ه تلm اإلرادة والlقة ل):9لX ل�	اجهة ه	الك	 وال ی:%�Fه ل�أتي إل�ه؟

  �ه، وتعل)X رؤوسهE في م�ادی� القاه�ة ؟و*�f ت��أ على ق%ل م�ع	ث

  إرادة ف�د واح4 ه=م! ج��ا، ُ/�اع ع:ه أنه م� أع%ى ال�)	ش وأك�lها ت	ح�ا وف%Qا ودمارا.

لQي نع�ف م:�ع ه�ه اإلرادة اإلن<ان�ة ال�9لقة ال���قة، ال%ي ح9�! وج	د إم�SاJ	ر�ة *ان! ت9�ح 
  �<�ادة العالE، الب4 م� ال%ع�ف على صاحSها.

إسE أJلقه عل�ه ال�غ	ل، وKس�ه غ)� ذلm، وه	 م� عائلة ذات شأن، وت�uى على أنه أم)�،  ق9= 
�Gه ع4ة م�ات ح%ى إن%هى �ه األم� في م	اعuا، و�Sا أهله وأس�وه ص	ا �الده وق%ل	ل إج%اح	غ�، لQ� ال

هي معركة (عين جالوت) التي  
قضت على الهجمات الهوالكية, 
وأنقذت البشرية من صوالت  
اإلبادات الجماعية المؤيَّدة  
بأوهام وهذيانات إعتقـادية  
مروِّعة

هي دليل على أن األمة ال تتحطم، 
وإن إنكسرت وتمكن منها  
الغدر والتعاون مع أعدائها  

الطامعين بوجودهاو 

البد من اإلشارة إلى أن فردا  
مؤمنا بجوهر أمته وإرادة  
صيرورتها األبدية العلية، يستطيع  
إستنهاضها وتأمين مقـامها  
الحضاري الرفيع

قطز إسم أطلقه عليه المغول، 
وإسمه غير ذلك، وهو من عائلة  
ذات شأن، وتربى على أنه  
أمير،  لكن المغول إجتاحوا  

تلوا أهله وأسروه صبيا، بالده وق
وباعوه عدة مرات حتى إنتهى  
به األمر في مصر

أن تجربته مع المغول لسنوات  
أطلعته على طبيعتهم ومصادر  
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م	روثات ال�Bادة  �ع4 أن إش%�اه َم� إش%�اه، فه	 إن<ان ذو ثقافة ح"ار�ة ودی:�ة، وم� عائلة �xاد/ة، و�Tه
  ومهاراتها وع=��%ها.

��G، و�%<:E زمام ال�Bادة � mال���وzS>u ما �Tه م� ال9اقات والق4رات، ت�P� أن ی%ق4م في دولة ال
  ف)ها.

أن ت��u%ه مع ال�غ	ل ل<:	ات أJلع%ه على �SJع%هE ومGادر ضعفهE وق	تهE، وأك4ت له وال ن:<ى 
ى اإلشاعات ال���7ة، وما /�:4ونه  م� أب:اء ال�Bائل وهE �أنهE ضعفاء مه=وم	ن، لQ:هE /ع%�4ون عل

Eأه4افه 	Cن ن	ی=حف.  

وله�ا لE ت�Uفه ته4ی4ات ه	الك	، وح�uه ال:ف<�ة ض4ه، بل جابهها �<ل	ك غ)� م<S	ق، وKرادة ال 
  ت�9U على �ال؟

4اد وما و*ان صادقا في تق4ی�اته وفه�ه له�ا ال��i ال	اهE �أنه ال ُ/قه�، خG	صا �ع4 أن دم� �غ
  ت�عها م� ح	اض� ال4ول ال�jاس�ة.

فإن9لX �إرادة واثقة وع=م ش4ی4، مع َم� إس%9اع أن /4�CهE معه إلن�از مه�%ه، وت�P� في مع�*ة  
  "ع)� جال	ت" أن یه=م ال�غ	ل ش� ه=��ة ما قام! لهE قائ�ة �ع4ها مه�ا حاول	ا.

لى ال�Qسي، لQ:ه أنق� ال����ة م� خ�9 وُقِ%َل أث:اء ع	دته م� إن%Gاره، �<zS ال�Uانة وال%:اف� ع
  عE�F، *ان ی%ه4دها، بل ح�ى أورuا م� ال�ارد ال<فاح.

أن اإلرادة هي األساس، فع:4ما ت%E9C اإلرادة تقع اله=��ة، فال�ع	ب وه�ا /ع9):ا درسا ع�ل�ا على 
!!z>تها وح	إرادتها ال �<الحها وق� �G%:ت  

9\8\2021 

  ز!!ثانيا: إنبثاق األمة بإرادة قط

سق	� �غ4اد على ی4 ال�غ	ل ��Bادة ه	الك	 ال ت=ال لغ=ا مC)�ا، ألن ال4ولة ال�jاس�ة *ان! ق	�ة ع4ة 
، فهي دولة ذات خ�Sات J	�لة م%	ارثة م%�اك�ة وع4دا، ولE تQ� ض�jفة ماد/ا وع<��Pا *�ا ُ/�اع و4ّ�ُعى

ى ال�ع%4ی�، وال �غ4اد ب�<)�ة وقادة أش4اء مQ:C)� وذو\ ق4رات ع<��Pة ف�ة، ولE تQ� ال4ولة سهلة عل
  ال<ق	� وال4خ	ل واإلح%�اق.

 �Qلقاة على عاتقه، ل��E ال4ولة وال�<6ول�ة الC� إرادة zصاح �P/ Eاسي ل�jل�فة الUلة أن الP��ال
، وت	هE الGلح وال<الم وت�:)z ال�الد ف%Uاذل وتهاون وتQاسل، وما إح%ا� وال ع=م وال تe4C وال إس%�<ل

و*ان ق4 إرتzQ خ9)�ة م�وعة وKت�U ق�ارا إن%Cار�ا، فGCل ال�\ حGل، رغE *ل ما ُ/قال وال�jاد ال�Cب، 
  و�أتي �ه ال��Sرون وال�Cلل	ن وال�علل	ن.

فالع)z *ان في الUل�فة ال �غ)�ه، وق4 ع�P ضعفه وخ�النه على ال:اس م� ح	له، ف�ا أشاع في 
إم%�X س�f ال%4C\ وال��ارزة والع�ل  ، ومانف	سهE غ)� م�اع� اله=��ة والU	ف وال�عz واإلس%<الم

  �إرادة اإل/�ان وال�ود ع� ال�Cاض �G	لة ه�ام.

��ات م� ق4رات "ق9=" في م�G، ال�\ *ان ی	اجه � EFل�فة في �غ4اد أعUة وع4ة ال	إذ *ان! ق
�ا صع	uات وت4C/ات م%:	عة، لQ� إرادته وu<ال%ه وروحه ال�6م:ة *ان! أعEF وأح=م وأع=م، ف�ا إس%<لE وKن

  تe4C وأق4م.

�ه (1265- 1217وه	الك	 خان، (Pل �غ4اد 1265- 1256)، وف%�ة ح	غ�)، ت�x !Cادته إج%اح ال

ضعفهم وقوتهم، وأكدت له  
بأنهم ضعفـاء مهزومون، لكنهم  
يعتمدون على اإلشاعات  
المرعبة، وما يجندونه  من أبناء  
القبائل وهم يزحفون نحو  
أهدافهم

ن اإلرادة هي األساس، فعندما  أ
تتحطم اإلرادة تقع الهزيمة، 
فـالشعوب تنتصر بإرادتها ال  
بسالحها وقوتها وحسب!!

سقوط بغداد على يد المغول  
بقيادة هوالكو ال تزال لغزا  
محيرا، ألن الدولة العباسية  
كانت قوية عدة وعددا، ولم  
تكن ضعيفة ماديا وعسكريا  
كما ُيشاع وُيّدعى

شكلة أن الخليفة العباسي لم  الم
يكن صاحب إرادة بحجم الدولة  
والمسؤولية الملقـاة على عاتقه، 
فتخاذل وتهاون وتكاسل، وما  
إحتاط وال عزم وال تحدى وال  
إستبسل

العيب كان في الخليفة ال بغيره، 
وقد عكس ضعفه وخذالنه على  
الناس من حوله، فما أشاع في  
نفوسهم غير مشاعر الهزيمة  

لخوف والرعب واإلستسالموا

ما كان هوالكو قويا كما ُيشاع  
أيضا وإنما طائشا ومندفعا  
ومتوهما بالقوة واإلقتدار، ومعه  
الكثير من الخونة العرب أو  
الذين يجيدون العربية، وحرروا  
له رسائل لتفتيت اإلرادة وزعزعة  
روح المقـاومة واإلستبسال
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عاص�ة الUالفة ال�jاس�ة، �ع4 حGارها وق%ل ال�<%عEG �ا� آخ� خل�فة �7اسي في ی	م الlام� م� شه� 
  ، ف<ق9! عاص�ة ال4ن�ا على مe4 خ�<ة ق�ون.1258ش�ا� عام 

�ا *�ا ُ/�اع أ/"ا وKن�ا Jائ�ا وم:4فعا وم%	ه�ا �الق	ة واإلق%4ار، ومعه الlQ)� م� وما *ان ه	الك	 ق	 
الU	نة الع�ب أو ال�ی� /�)4ون الع��uة، وح�روا له رسائل ل%ف%)! اإلرادة وزع=عة روح ال�قاومة 

:4Uع ، فQان ی:%�G ب�سائله وKشاعاته وح�وuه ال:ف<�ة ال%ي ت<�قه *الع	اصف واألعاص)�، ف)واإلس%�<ال
.Eبه m%و�ف Eم:ه �P�  ال:اس و�S(GهE ال�ع� ف)%

وه�ه األسال)z ما إن9ل! على ملm م�G آن�اك، وKن�ا ق	uل! �ق	ة نف<�ة �اف�ة وKرادة قاه�ة، وJاقة 
 15)(1260-8-14في مع�*ة (ع)� جال	ت) ی	م (إ/�ان عام�ة وع=��ة واف�ة وح:Qة �xاد/ة ماه�ة، وله�ا 

وه=��ة ال%%ار و�KادتهE ع� ��Pة أب)ه�B�  ،Eادة ال�لm ال�Fف� (س�f  ), تCقX اإلن%Gار658رم"ان  
), �ع4 خ�<)� ی	ما م� إن%Gاره ال�S)�، وق4 1260- 10- 23ال4ی� ق9= ال�ع=\)، ال�\ تE إغ%�اله في (

حEP ألقل م� س:ة، أن�= ف)ها إن%Gارا غّ)� م<)�ة تأر�خ ال����ة، و*ان ن4اؤه " وا إسالماه.../ا أ� /ا 
  .ر أن�G ع4Sك ق9= على ال%%ار"ج�ا

�ع:)� �الل�ائ� والف<اد، �وه�ه �اه�ة غ���ة أن /ق%ل ال:اس قادتهE األف�اذ و��ع	ن قادتهE ال"عفاء ال
�اء.Fالقادة الع �اش�ة مCأف)4 لل Eا ألنه�uر  

ة وص�خة "وا إسالماه" ال�عSَّ� ع:ها �الفعل ال	اعي واإلدراك الC"ار\ ال<امي، إن%�Gت على اإلراد
اله	الك�ة، ودح�ت أحالمها وش%%ها ف%4اع! وKنه=م!، وتCّ	ل إب� ه	الك	 إلى اإلسالم �ع4 وفاة أب�ه، 

  . وُحِ�ل! را/ات اإلسالم إلى أرجاء األرض ال�اسعة

واله	الك�ة ت4Sو و*أنها �اه�ة ت%�Qر في ه�ا ال=مان وفقا ل�ع�9اته، وما �Tه م� مف�دات تق:�ة وKتGال�ة 
  ومعل	مات�ة.

��\ في ال�:9قة �أس�ها ما ه	 إال ت	جهات ه	الك�ة ت4م)��ة إن%Cار�ة، ��Bادة اله	الك))� القادم)� وما /
�	ل)� �ق4رات ال�� وضالالت ال:ف	س األمارة �ال<	ء�، ال%ي إن9لق! فأسق9!  م� *ل ح4ب وص	ب، وال

  �غ4اد، وأح�ق%ها وأحال%ها إلى خ�اب.

لق4/�ة، فأن ق4ََرنا أن نه=م اله	الك�ة ال�4ی4ة، ال%ي ت��4 إج%�اح و*�ا ه=م ق9= �إرادته و�Kائه اله	الك�ة ا
  ال�:9قة �أك�لها، وأم%:ا لقادرة ح%�ا على الق"اء على ه	الك�ة ال=م� ال�4لهE �ال	�الت.

ه�ه اله	الك�ة ال�4ی4ة ذات نهج عقائ4\ أع�ى خ9)� /<عى إلى إ�ادة ال4ی� �ال4ی�، واإلن%قام 
  .ل�	روثات أحقاد س�Cقة غائ�ة في م%اهات العG	ر

فال=م� الع:�f صار /C%�4 �اله	الك))�، ال�ی� إذا قارنَ! بهE ال9غاة وال�<%4Sی�، ل%S)� �أنهE *الَ�الك 
!Eال�ح�  

سUة �أن اله	الك�ة ال�عاص�ة س)%E ه=��%ها �قائ4 س%:��ه وس):9لX بها ، وت�"ي وثقة األمة ق	�ة ورا
تC! رای%ه في إعالء ص	ت الXC ل4ح� إرادة ال�اJل والف<اد، وه�ا القائ4 عل�ه أن ی:اد\ "وا أّم%اه"، لQي 

.�(:�  /ع)4 لألمة *�ام%ها و�"عها على سPة الX��9 الC"ار\ ال

  ب�ع"EP أف�اذا ال أن4ادا !!فاس%C"�وا إرادة "وا" و*	ن	ا 

  ثالثا: الِقْطزّية!!

)، ال�لقz �ال�لm 1260 - 1259الق9=�ة ن<�ة إلى "ق9=" ال�\ حEP م�G ألقل م� س:ة واح4ة (

في معركة (عين جالوت) يوم  
رمضان   15)(1260- 8- 14(

), تحقق اإلنتصار وهزيمة  658
التتار وإبادتهم عن بكرة أبيهم،  
بقيادة الملك المظفر (سيف  
الدين قطز المعزي)، الذي تم  

- 10- 23إغتياله في (
), بعد خمسين يوما من  1260

إنتصاره المبين، وقد حكم ألقـل  
من سنة، أنجز فيها إنتصارا غّير  
مسيرة تأريخ البشرية، وكان  

ؤه " وا إسالماه...يا أz يا جبار  ندا
"أنصر عبدك قطز على التتار

صرخة "وا إسالماه" المعبَّر عنها  
بالفعل الواعي واإلدراك  
الحضاري السامي، إنتصرت على  
اإلرادة الهوالكية، ودحرت  
أحالمها وشتتها فتداعت  
وإنهزمت، وتحّول إبن هوالكو  
إلى اإلسالم بعد وفـاة أبيه، 

ات اإلسالم إلى أرجاء  وُحِملت راي
األرض الشاسعة

ما يجري في المنطقة بأسرها ما  
هو إال توجهات هوالكية  
تدميرية إنتحارية، بقيادة  
الهوالكيين القـادمين من كل  
حدب وصوب، والممولين  
بقدرات الشر وضالالت النفوس  
األمارة بالسوء

كما هزم قطز بإرادته وإبائه  
نا  الهوالكية القديمة، فـأن قَدرَ 

أن نهزم الهوالكية الجديدة،  
التي تريد إجتياح المنطقة  
بأكملها، وأمتنا لقـادرة حتما على  
القضاء على هوالكية الزمن  
المدلهم بالويالت

هذه الهوالكية الجديدة ذات  
نهج عقـائدي أعمى خطير يسعى  
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�	د ب� م�4ود ب� خ	ارزم�اه. Cه ق9= م�  ال�Fف� س�f ال4ی�، إس

) 1260\10\24ي ()  ب�الد ما وراء ال:ه���، وأغ%)ل �الGال�Cة في م�G ف1221\11\2ول4 في (
  م� قSل الFاه� ب)�Sس، �ع4 خ�<)� ی	ما م� ن�Gه ال�\ غّ)َ� م<ار ال%أر�خ.

�ع في ف�د م6م� مغ	ار ی:ق�ها م� رق4ة الع4م.�  والق9=�ة إرادة أمة ت%

�	جSها إن%�G وق4 uال<ل9ان "ق9="، و �U9لقة في ش���ة اإل/�ان�ة الCل�ت�<4ت ه�ه اإلرادة ال
  .) أ\ �ع4 أقل م� س:%)� م� سق	� �غ4اد1260\9\3ع)� جال	ت" (على ال%%ار في مع�*ة "

خ�ج ���i ال /�P� مقارن%ه ��)	ش ال%%ار، لQ:ه م<لح �إ/�ان م9لX �ا�، وuأن هللا س):�G إذ 
�ل ه	انها C%ی Eوج:4ه، ل 	الك	اء له�Qة ن�ع4Sه، وال ی:ق� عه4ه، فQان له ن�Gا مS):ا، وف%Cا أم):ا، وه=�

  ه �ع4ها!!ف�ات �قه�ه وذل

 Eات أللهC�G� !ل�تلm ال�ع�*ة األس9	ر�ة ال%ي لE /فها ال%أر�خ حقها، ألنها ن	ر وأن	ار، وKرادة أمة ت
  أن�G ع4Sك وج:4ك على ال�ارق)�.

�ان على غادر، وتعS)� ع� ص	ت هللا اإل/�اني الهادر/Kل، وJعلى �ا Xار حG%إنها مع�*ة إن.  

ق4 إق%�u! م� �ه	ر ق9=ها ال�\ س�ع)4 لها ج	ه� ما ف)ها م� الق9=�ة حالة ت%�Qر في األمة، وأ�:ها 
  اإلق%4ار.

  وKن ال:�G م� ع:4 هللا، لل�ی� عاه4وا هللا وص4ق	ا، �هللا صادق وع4ه!!

  فل�اذا ال ی	ج4 في األمة ما /�)� إلى "ق9="؟!!

  ول�اذا ال ت<%لهE األج�ال روح "ق9="؟!!

! �Tه إرادة أمة ال ُت<%"ام، فQان م<%	�7ا ل�	ه�ها وفي الU%ام ه�ا ال�9ل الُه�ام ال�ق4ام ت�ل
وع=��%ها، وما تQ:=ه م� Jاقة إق4ام، وuفعل ن�أته وت��u%ه، إنlSق! في أع�اقه ع=تها و*�ام%ها، ومقامات 
�4 أنفاس ال9امع)� بها، �G	لة Uتها و�	ص Eفأبى إال أن ی%�ج ،E�Fها وشأنها الع	�أم�ادها ورفع%ها وس

 إل/�ان ب:�G م� هللا وف%ح ق��z!!روح م9لX م4جج �ا

إلى إبادة الدين بالدين، 
واإلنتقـام لموروثات أحقـاد  
سحيقة غائرة في متاهات  

لعصورا

تجسدت هذه اإلرادة الملحمية  
اإليمانية المطلقة في شخص  
السلطان "قطز"، وبموجبها إنتصر  
على التتار في معركة "عين  

) أي  1260\9\3جالوت" (
بعد أقـل من سنتين من سقوط  
بغداد

خرج بجيش ال يمكن مقـارنته  
بجيوش التتار، لكنه مسلح بإيمان  
مطلق باz، وبأن هللا سينصر  

ه، وال ينقض عهده، فكان  عبد
له نصرا مبينا، وفتحا أمينا، 
وهزيمة نكراء لهوالكو وجنده، 
لم يتحمل هوانها فمات بقهره  
وذله بعدها!!

إنها معركة إنتصار حق على  
باطل، وإيمان على غادر، 
وتعبير عن صوت هللا اإليماني  
الهادر

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa327-040522.pdf  
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