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 :الجمل وقعة

 :المفاوضات مرحلة

 أن والواقع محتملة، عسكرٌة لمواجهة استعدا قد كانا أنهما مع الصدام، لتجنب حثٌثة جهوًدا الطرفان بذل     

 اإلصالح عن بل الحرب، عن ٌتحدث لم الطرفٌن من أٌا أن مع متوازٌٌن، بخطٌن سارت والحرب السلم جهود

 ٌقتصر علً، نظر وجهة فمن ذلك، إلى ٌؤدي الذي األسلوب بشأن النظر وجهات اختالف من الرغم على

 واالعتراف المطاردة، تلك عن والتوقف المسلمٌن، وحدة بناء وإعادة نصابها، إلى األمور إعادة على اإلصالح،

 نظر فً اإلصالح كان حٌن فً ضاللة، على أنهم اعتقد إذا خصومه ضرب عن ٌتردد ال وقد خالفته، بشرعٌة

 توافق أن الوارد من ٌكن لم أنه وٌبدو هللا، لشرع إحٌاء عثمان بقتلة العقاب تنفٌذ خالل من ٌمر وحلٌفٌها عائشة،

 التً الطرٌقة فإن وهكذا جٌشه، فً الموجودٌن القتلة تسلٌم على علً ٌوافق أن وال علً، بٌعة على عائشة

 مفاوضات جرت فقد ذلك ومع الجانبٌن، بٌن سالم إلى الوصول دون عائًقا كانت الخالف قضٌة فٌها طرحت

 طلحة، من كل أبدى وقد البصرة، إلى سلمٌة بمهمة علً أرسله الذي التمٌمً عمرو بن القعقاع بواسطة بٌنهما

 . القعقاع مهمة إزاء لٌونة والزبٌر

 لم إذ سائدٌن، كانا اإلخوة، بٌن عسكرٌة مواجهة أول أمام خشٌة وأن والحذر، الترقب من جًوا أن والواقع      

 لالنعقاد جاهز اتفاق عن سٌف ٌروٌه ما وأن اآلخر، الجانب لمحاربة ٌستعد وهو مسروًرا الجانبٌن من أي ٌكن

 االحتمال، بعٌد هو إنما سبأ، ابن بها وأوصى دبرها، مؤامرة خالل من أفشلوه هؤالء وأن القتلة، حساب على

 شًء، كل ٌنقذ حل إٌجاد أمل على المجابهة أمام ٌتراجعان وهما والزبٌر طلحة، المصادر رواٌات وتصور

 إنا" للسالح االحتكام رفضهما وٌعلنان ،"للصلح خرجنا" ٌرددان وهما البصرة، فً الزابوقة منطقة فً فخندقا

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول من فٌه ٌكون أو قرآن فٌه فٌنزل الٌوم، قبل ٌكن لم أمر وهذا مسلمون، وهم

 إلٌه أجابوا إن الصلح نرجو نحن" ،"ملتبس أمر وهو إخواننا، وبٌن بٌننا أمٌر: "وأضافا ،"حدث هو إنما سنة،

 . "الكً الدواء آخر فإن وإال وتموا،

 المجتمع إلى الوحدة إعادة على تصمٌمه عن وأعلن والزبٌر، طلحة قبله الذي بالصلح علً رحب     

 باٌعونا فإن األمر، هذا عن الكف اإلصالح أن ولهم لنا بان" المسلمٌن، بٌن القتال مخاطر من وحذر اإلسالمً،

 الواضح ومن ،بجوارهم نزل حتى االرتحال إلى ذلك دفعه وقد ،"ٌلتئم ال فصدع القتال إال وأبٌنا أبوا فإن فذلك،

 . الجانبٌن كال من وتقوى وورع مستنٌرة ورؤٌة واعٌة، إرادة عن ناتج كله هذا أن

 :الوقعة أحداث

 عثمان، ومقتل المدٌنة أحداث فً شاركت التً القوى قٌادات غضب واإلصالح التفاهم محاوالت أثارت     

 بن ومالك ضبٌعة، بن أوفى بن وشرٌح العبسً ثعلبة بن وسالم حاتم بن وعدي الهٌثم، بن علباء رأسها وعلى

 إحالل من تخوفهم هؤالء وأبدى البصرة، فً معهم كان مصر، من ملجم بن وخالد النخعً األشتر الحارث

 حٌن فً وقتله، علً من التخلص األشتر فاقترح ذلك، إلفشال السبل أنجع فً وتداولوا المعسكرٌن، بٌن الصلح

 ٌظهر حتى االعتزال إلى ودعاهم مساندتهم، دون التحالف معسكر لٌواجه عنه التخلً ضرورة إلى علباء أشار



 أنفسهم، عن دفاًعا القوم قتال على سالم وأصر ٌقررونه، ما الحترام استعداده عدي وأبدى دعمهم، ٌستحق من

 . القتال وإثارة بٌنهم باالندساس وذلك لالشتباك، ٌنالمعسكر دفع النهاٌة فً وتقرر

 أن دون النفر هؤالء فانسل البصرة، ضواحً إحدى الخزٌنة، فً عسكرا قد المتخاصمان الطرفان وكان     

 علً معسكر من وخرج لهم، خطط لما منهم وعً دون الجمٌع واشتبك بٌنهما، القتال وأثاروا أحد، بهم ٌشعر

 التً الدعوة هذه وتكتسب فقتل، بالوحدة، رمزي تذكٌر آخر تعد خطوة فً القرآن، من نسخة ٌرفع رجل

 أثناء وبخاصة الفتنة، على الالحقة بظاللها تلقً بالغة أهمٌة الصراع، هذا فً القرآن لتحكٌم علً عن صدرت

 . صفٌن معركة

 الكوفة، مضر واجهت البصرة مضر ضاربة، معركة رحى فً بعًضا بعضها المختلفة القبائل وواجهت      

 أتون فً نفسها القبائل ووجدت الكوفة، ٌمن واجهت البصرة وٌمن الكوفة، ربٌعة واجهت البصرة وربٌعة

 . أبنائها أرواح من ثمنها تدفع معركة

 بن مروان به رماه بسهم ركبته فً طلحة وجرح فتراجعوا، القتال، صدمة ٌتحملوا لم البصرٌٌن أن وٌبدو     

 أًٌضا هو فانسحب بالخذالن، الزبٌر وشعر البصرة، من ما مكان فً لٌموت المعركة مٌدان من فانسحب الحكم،

 جرموز بن عمرو ٌد على اغتٌاله جرى أنه رواٌة وفً غامضة، ظروف فً وقتل طورد لكنه الفرار، وأراد

 الجولة الشكل هذا على وانتهت بالبصرة، المربد باب من مرحلة قدر على السباع وادي منطقة فً التمٌمً

 صفوفهم، تنظٌم البصرٌون أعاد فقد ضراوة، واألكثر الثانٌة الجولة لتبدأ الظهر، قرابة المعركة من األولى

 هدف أضحى وقد بالحدٌد، مدرع هودج فً الجالسة عائشة جمل حول القتال وتركز الكوفٌٌن، على وكروا

 .الكوفٌٌن

 صفوفهما، نظام تغٌٌر إلى اضطرا بحٌث الحدة بالغ رداء القتال فارتدى الجانبٌن، من عزٌمة ثمة وكان     

 الذي الجمل حول تتواجهان كبٌرتان كتلتان هناك وأضحى ضخمة، كتلة وكونا القلب، إلى الجناحان فانضم

 البقٌة" القتال وقف على الكوفة أهل تحض وهً اللحظة، تلك فً عائشة، وتدخلت حوله، التضحٌات تكاثرت

 تمٌل بدأت المعركة أن على دلٌل وهذا أمهم، بأنها وذكرتهم" أبنائً" ودعتهم اإلبادة، ضد نداء وهو ،"البقٌة

 راحت ثم عثمان، قتلة ٌلعنوا لكً البصرة أهل دعت ضربها، على عازمون أنهم رأت وعندما صالحها، لغٌر

 . الجمل وقعة اسم الوقعة حملت حتى الجمل عن المدافعٌن الجهوري بصوتها تشجع

 ومن األرض، على فهوت الدابة، بعقر رجاله أحد على علً أمر حقٌقة، مجزرة إلى القتال تحول وعندما     

 لتوقف تتوقف لم الوقعة أن والواقع األمان، البصرٌون وأعطً أرًضا الجمل وقوع فور القتال ٌتوقف أن الالفت

 الجمل ألن بل؛ عنها، دافًعا أو ذاتها عائشة لقتل دائًرا ٌكن لم القتال وكأن هوى، قد الرمز ألن بل؛ المقاتلٌن

 أرًضا الهودج وطرح شًء، كل توقف الجمل أصٌب وعندما وقضٌة، قداسة من تمثل وما هً ٌحملها كان الذي

 ضرب إلى أدى مما قرشٌون، وأشراف والبصرة الكوفة، من مشاهٌر عدادهم فً القتلى من هائلة أعداد وسط

ا توازًنا شكلت التً القرشٌة الجبهة ًٌ  األزدٌون تعرض كما ،تالوق ذلك فً والمسلمٌن العرب، بٌن سٌاس



 الثانٌة جمادى 01" فً المعركة وجرت ،4الجمل عن المدافعٌن أشد من وكانوا حقٌقٌة، لمجزرة والضبٌون

 ".م656 األول كانون 4/ هـ66

 :الوقعة ذيول

 قبٌلة كل فكانت عنهم، عفا أن بعد طائعٌن البصرٌون وباٌعه الوقعة، انتهاء بعد البصرة على علً سٌطر     

 أم عائشة عن الدفاع سبٌل وفً عثمان، دم تجاه واجبهم أدوا بأنهم اعتقدوا أنهم وٌبدو راٌتها، ترفع وهً تباٌع

 . تجاههم على سلوك ساعدهم وقد النظام، إلى العودة اآلن واجبهم من أضحى وأنه المؤمنٌن،

 وفً الجراح، تضمٌد فً وصادقة عمٌقة رغبة وأظهر وجهه، فً السالح رفعوا الذٌن كل علً وسامح     

 بعدم قواته أمر فقد ولهذا به، عاملوه ما بمثل معاملتهم عدم على فحرص الجرٌح، األمة جسم تجمٌع إعادة

 وندب آمن، فهو بابه، أغلق من أنه وأعلن الدور، ٌدخلوا وال جرٌح، على ٌجهزوا ال وأن مدبر، أي مطاردة

 على المزدوجة الصالة وأقام لمقتلهم، وتألم القتلى، فً معهم وطاف ودفنوهم، إلٌهم فخرجوا موتاهم إلى الناس

 أعداءه ٌرم ولم والمدنٌٌن، المكٌٌن من القتلى على وكذلك الكوفٌٌن، من الموتى وعلى البصرٌٌن، من الموتى

 ،6ومنزلتهم شرفهم من والنٌل وإذاللهم، واسترقاقهم سلبهم حرم هللا وإن مسلمون، إنهم دائًما سٌقول بالكفر،

 ٌجمعه أن هللا ودعا بالنار، قاتله وبشر الزبٌر، على وترحم البصرة، ٌدخل ال أٌام ثالثة معسكره فً وأقام

 انتهاء بعد نقلت حٌث الخزاعً، خلف بن هللا عبد دار فً بعائشة اجتمع ثم ،2الجنة فً القٌامة ٌوم بطلحة

 هذا إلى المسٌر عن نهٌت قد بأنها فذكرها االستعتاب، إلى أقرب هو هادئ حوار بٌنهما وجرى الوقعة،

 خالفها وعدت أنصارها، ومع معها المتسامح موقفه بسبب علٌه وأثنت عنها، ٌصفح أن منه فطلبت المصٌر،

 إال عثمان، مقتل بعد المسلمٌن وحدة إعادة على العمل منه هدفت استعتاب مجرد أساسه مقدر قدر أنه على معه

 وقعة فً المسلح الصراع ٌكون أن ونفت المسلحة، المواجهة إلى وصل حتى عنها رغًما تطور الخالف هذا أن

 بٌتها، من بإخراجها والزبٌر طلحة واتهمت تجنبه، استطاعت لو وتمنت بٌنهما، قدٌمة خالفات تصفٌة هو الجمل

 أهل نساء من جماعة فً رجب لغرة السبت ٌوم المدٌنة إلى سٌرها ثم منزلها، من خروجها على ندمها وأبدت

 بنٌه معها أرسل كما بكر، أبً بن محمد أخاها صحبتها فً وجعل الطرٌق، فً لمؤانستها المعروفات البصرة

 من خرجت حتى مودًعا بنفسه خرج بأن تكرٌمها فً وزاد ٌوم، مسٌرة البصرة من خرجت حتى لحراستها

 أنه انطالقها ٌوم أعلنت وقد أمٌال، عدة وشٌعها مودًعا، بنفسه خرج بأن تكرٌمها فً وزاد ٌوم، مسٌرة البصرة

 لمن معتبتً على عندي إنه: "وأضافت وأحمائها، المرأة بٌن ٌكون ما إال كان فٌما علً وبٌن بٌنها لٌس

 الدنٌا فً نبٌكم زوجة وإنها ذلك، إال بٌنهما كان ما وإنه وبرت، وهللا صدقت: "علً فأجابها ،"األخٌار

 . للعبادة نفسها وكرست حٌاتها، بقٌة السٌاسة واعتزلت ،"واآلخرة

 عائشة على المسئولٌة بعضهم فألقى ذاك، أو الفرٌق هذا مع لتعاطفهم وفًقا المؤرخٌن أحكام وتباٌنت     

 وعندما المسلمٌن، عامة ترضً ال سٌاسته أن لها اتضح عندما عثمان عارضت بأنها ذلك فً حكمهم مبررٌن

: للنبً وقوله اإلفك، حادثة فً منها السلبً موقفه بسبب نفسها فً حملته بما علٌه انقلبت علً، إلى الخالفة آلت

 دفًعا ألنهما المسئولٌة؛ والزبٌر طلحة اآلخر البعض وحمل عنها، دفاعه وعدم ،"كثٌر فالنساء غٌرها، تزوج"



 لما تحرٌضهما ولوال البصرة، إلى الخروج على عائشة حرًضا اللذان وهما الحرب، هذا أتون إلى دفًعا الناس

 الكبار الثالثة وراء استتر وقد الحرب، هذه عن المباشر المسئول هو الزبٌر أن ثالث فرٌق ورأى خرجت،

 حتى علً ضد الحرب هذه لخوض ودفعها عائشة، خالته فاستغل الخالفة، منصب اعتالء فً طموحه لٌحقق

 . السٌاسٌة الساحة له تخلو

 كافة فٌها انخرطت التً الحرب هذه اندالع عن المباشرة ولٌةالمسؤ ٌتحملون عثمان قتلة أن والواضح     

 فتركهم علً، عن انصرفت أنها بفعل أدبٌة مسئولٌة تتحمل قرًٌشا أن كما وعً، بدون أو وعً عن األطراف،

 فً دوًرا العشٌرة عصبٌة وأدت البدٌل، السند فٌها المستقرة الٌمن قبائل فً ٌجد أن محاواًل  الكوفة إلى وذهب

 واستفزت" علٌها، الخلٌفة هذا ارتكاز واقع من عثمان عهد فً مجدًدا انتعشت وقد الصراع، روح إذكاء

 هٌأ الذي التطرف فً ثم أواًل، االحتجاج فً بمثلها طرٌقتها هذه واجهت حٌن األمصار فً القبائل عصبٌات

 قبل أخرى مرة العصبٌة هذه ضبط على بمقدور كان وإذا القبائل، هذه قبل من مألوفة بصورة لقتله األجواء

 كورقة استخدامها عن ٌترددوا لم خصومه وأن سٌما ال بعدها، ذلك عن عاجزا أضحى فإنه الجمل، وقعة

 عند نتوقف حٌن السٌاق هذا فً وضوًحا أكثر الصورة وتصبح األنصار، واستقطاب موقعهم، لتعزٌز أساسٌة

 انتماءاتهم أساس على مصنفٌن آالف، عشرة نحو عددهم بلغ وقد الجمل، وقعة فً سقطوا الذٌن القتلى أسماء

 ومن خمسمائة، الٌمن سائر ومن ألفان األزد من عائشة، أنصار من ونصفهم علً، أتباع من نصفهم القبلٌة،

...  وائل بن بكر من وخمسمائة ضبة، بنً من وألف تمٌم، من وخمسمائة قٌس، من وخمسمائة ألفان، مصر

 . القرآن ٌقرأ لم ومن الشباب، سوى القرآن، قرأ قد كلهم شًٌخا، سبعون ٌومئذ عدي بنً من وقتل

 طالب أبي بن علي خالفة ظل في العامة المسلمين أوضاع

 والخوارج ومعاوٌة، علً، بٌن الصراع

 :مصر على الصراع

 بٌنه، الحاسم الصراع أن معاوٌة ورأى أواًل، مصر فً مظاهره بأوضح ومعاوٌة علً بٌن الصراع تجلى     

 على وضعه ٌقوي أنه شأنه من علٌه والسٌطرة غزوه، أو تحٌٌده وأن البلد، هذا فً ٌدور سوف علً وبٌن

 أولى من مصر تكن ولم حوله، العراقٌٌن حشد فً منهمًكا علً كان المقابل وفً الشامٌة،- العراقٌة الجبهة

 إلى دفًعا دفع أنه إال حٌنه، فً األقل على علٌها، الرهان أهمٌة ٌدرك ولم قواعده، عن جًدا بعٌدة فهً اهتماماته،

 إلى الخبرة، محدودة سٌاسٌة شخصٌة بأنه إظهاره على المصادر حرصت وقد علٌها، صراع فً الدخول

 .والعسكرٌة القتالٌة خبرته على تؤكد أنها إال والحٌلة، والدهاء السٌاسٌة، المناورة

 الكثٌرة السٌاسٌة بالشخصٌة معاوٌة وصف على نفسها المصادر من المقابل، فً شدٌد، حرص وهناك     

 الحفاظ سبٌل فً اإلسالمٌة والتعالٌم المبادئ ٌتجاهل دٌن، ال دنٌا رجل وأنه والمكر، الدهاء والشدٌدة الخبرة،

 .والمال السلطة على بالحفاظ والمتمثلة الخاصة، مصالحه على



 علً كان فقد عباسٌة، أو أموٌة بتأثٌرات الحًقا وضعت قد كثًٌرا، تبالغ التً اإلشارات هذه أن والواقع     

ًٌا ا معاوٌة وكان المصادر، به تصفه مما أكثر سٌاس ًٌ  على العادة جرت مما مكًرا وأقل كٌاسة، أقل استراتٌج

 . وصفه

 للثائرٌن مركًزا كانت األموي، حذٌفة أبً بن محمد الوالً بقٌادة مصر أن فالمعروف أمر، من ٌكن ومهما     

ا حصاًرا ٌواجه معاوٌة وكان عثمان، على ًٌ  فً طوٌاًل  المناورة ٌمكنه وال الواسعة، على نفوذ دائرة فً حقٌق

ا األنصاري عبادة بن سعد بن قٌس تعٌٌن بعد الخطر بوطأة شعر ولقد موقفه، ًٌ  بن لمحمد خلًفا البلد، هذا على وال

 بل علً، إدارة فً البارزٌن األشخاص أحد وهو ضده، معاوٌة نفذها التً الحملة فً قتل الذي حذٌفة أبً

 ٌقدر المقابل، فً معاوٌة كان فٌما مهمته، فً نجاحه على كبٌرة آمااًل  الخلٌفة عقد وقد لقضٌته، حماسة أكثرهم

 األموي، للبٌت معادٌة فئة إلى ٌنتمً صالبته عدا فهو مصر، على الرجل هذا مثل تعٌٌن سٌسببها التً المتاعب

 به وٌلحق الكماشة، فكً بٌن فٌقع مصر، من قٌس ٌشنه قد وآخر العراق، من علً ٌشنه قد هجوم من وخشً

 بفعل وفٌرة اقتصادٌة بموارد تمده أن شأنها من مصر على السٌطرة فإن ذلك، إلى باإلضافة محققة، هزٌمة

ا مركًزا وتكسبه الشام، بالد غنى مع بالمقارنة البلد هذا غنً ًٌ  الجغرافً، مصر موقع بفعل ممتاًزا عسكر

 ذلك دفعه وقد اإلسالمٌة، للدولة السٌاسً البناء فً أساسٌة خطوة تعد كما والشام، العراق بٌن الصراع وتحصر

 مجال استعادة إلى هدف الذي العاص بن عمرو مع ذلك، أجل من وتعاون علٌها، السٌطرة على التصمٌم إلى

 .جًدا وثًٌقا أضحى الذي تعاونهما بداٌة منذ الرجالن عقده الذي للتحالف وفًقا مصر، فً نفوذه

 غٌر الوضع، على وسٌطر لعلً مصر أهل بٌعة على وحصل مهمته، فً ما حد إلى نجح قًٌسا أن والواقع     

 وبسر مخلد، بن مسلمة منهم كان لعلً، البٌعة أفرادها رفض وقد خربتا، فً تجمعت العثمانٌة من قوٌة نواة أن

 على خطًرا ٌشكل ما السلبً موقفهم فً ٌجد أن دون محاورتهم قٌس ارتأى وقد حدٌج، بن ومعاوٌة أرطأة بن

 اصطدم ذلك أن إال اآلخر، للطرف طرف أي تعرض عدم واقع من الطرفٌن بٌن هدنة اتفاق ووقع وضعه،

 مهمته قٌس على لٌفسد معاوٌة نفذ الثغرة هذه خالل ومن بالقوة، التمرد هذا حسم إلى مال الذي الخلٌفة برأي

 ٌقم لم معاوٌة أن والمعروف فورٌة، عسكرٌة بمساعدة إٌاهم واعدا بالعثمانٌة ٌتصل فراح مصر، على وٌسٌطر

 نفذه الذي والهجوم البٌعة، رفض باستثناء عثمان قضٌة ألجل وال علً، ضد جدي تحرك بأي الحٌن ذلك حتى

ا، طابًعا ارتدى ربما الذي حذٌفة، أبً بن محمد ضد مصر على ًٌ  إال علً مع الفعلً الصراع باب ٌفتح ولم أسر

 صراحة ٌعلن أن علٌه كان وقرار، مواقف اتخاذ على مكرًها أو مدفوًعا، بات الجمل حٌث جماعة تصفٌة بعد

 . المواجهة فاختار له، ٌنقاد أن أو علً ضد أنه

 إذ والتهدٌد، بالترغٌب مصر من وإخراجه سعد، بن قٌس إبعاده من تمكنه طرٌقة فً كثًٌرا المصادر تغالً     

 مما والئه، حول علً نفس فً الشكوك زرع المقصود وكان الهدف، إلى للوصول صالًحا ٌعد شًء كل إن

 . "قٌس عن بهذا أصدق ما وهللا إنً" أخبار من قٌس عن ٌروج ما حول التعلٌق إلى دفعه



 الوالً رفض واقع من النجاح، نحو تسٌر كانت مصر، عن قٌس بإبعاد القاضٌة معاوٌة خطة أن والواضح     

 وأشرافهم، مصر أهل وجوه بأنهم ذلك معلاًل  خربتا، فً التمرد حركة على القضاء من الخلٌفة به أمره ما تنفٌذ

 .مصر والٌة عن عزله قرار جاء الرؤٌة ومن

ا وعٌنه قادته كبار وأحد النخعً، مالك من األشتر هو به، ٌثق رجاًل  الخلٌفة اختار      ًٌ  خلًفا مصر على وال

 دون معاوٌة، وبٌن بٌنه الصراع فً مهمة توازن نقطة تشكل وأنها مصر، أهمٌة اآلن أدرك أنه وٌبدو لقٌس،

 على مسموًما توفً، األشتر ألن معاوٌة؛ مصلحة فً صبت العزل حادثة لكن بقٌس، ثقته فقدان ذلك ٌعنً أن

ًٌا حرم مما منصبه الستالم مصر إلى طرٌقه فً وهو القلزم فً األغلب،  بن محمد خلفه ألن قدٌر؛ رجل من عل

 أثارت أعمااًل  فارتكب الحكم، بشئون والجهل السٌاسً، النظر بقصر اتصف علً عٌنه الذي بكر أبً

 سلطة من مصر لخروج ممهدة توسٌعها فً أسهمت بل الثغرة، سد إلى تؤد ولم مهمته، فتعثرت المصرٌٌن،

 . الخالفة

 ضحٌتها وسقط تجاوزها، فً وفشل مصر، فً العثمانٌة مشكلة أمام نفسه الجدٌد الوالً وجد ما وسرعان     

 التحكٌم جراء من مركزه وتوطد صفٌن، معركة بعد الهدنة قٌود من انعتق الذي معاوٌة من مباشر تدخل بعد

 االستٌالء ٌقرر لكً ومطامحه مطامعه، عن ٌكشف فراح ،"م653 حزٌران/ هـ63 محرم" شهر فً جرى الذي

 .علًنا مصر على

 فً حصل التنفٌذ أن إال واضحة، باتت قد بالعثمانٌة عالقته أن كما ذلك، قبل قراره اتخذ قد كان أنه والواقع     

 العاص، بن عمرو بقٌادة مقاتل آالف ستة من مؤلفة عسكرٌة قوة فأرسل ،"م653 تموز/ هـ63 صفر" شهر

 الشامً، الزحف لمواجهة أتباعه بكر أبً بن محمد وعبأ .العثمانٌة إلٌها وانضمت مصر، أرض فً توغلت

 :تجاوزها من ٌتمكن لم صعاب عدة واجه أنه إال علً، من عاجلة نجدة وطلب

 بأشد مهدًدا وكان لعثمان، المناوئ موقفه بسبب والعثمانٌة، معاوٌة جانب من نفسً تهدٌد لعملٌة تعرض فقد -

 .الساحة بإخالء وتصح القصاص، عقوبات

 .الذاتٌة قواه على االعتماد على حثه ولكن إلٌه، اإلمدادات بإرسال علً وعده لقد -

 الجٌش صفوف تضخم إلى المقابل فً وأدى القتالٌة، قوته تراجع إلى أدى مما الرتدادات، قواته تعرضت لقد -

 .صالحه لغٌر القوى مٌزان فانقلب األموي،

 نفسه عن ودافع انهزامه، إلى أدى مما مزعزع وضع فً وهو المسناة، معركة بكر أبً بن محمد وخاض     

 إلى فلجأ المعركة، بعد وحًٌدا نفسه وجد فقد: نهاٌته حول الملحمٌة رواٌته فً مخنف أبو وٌبالغ الموت، حتى

 العاص بن عمرو ٌعفو أن من خوًفا وأعدمه، حدٌج بن معاوٌة فأخذه فالحون، أمره كشف حٌث خرب مكان

 مسلًما، رجاًل  ٌطال الذي والرهٌب القاسً، التصرف هذا أن والواضح وأحرقه، حمار جٌفة فً أدخله ثم عنه،

  . السمحة اإلسالم مبادئ عن وبعٌد مستهجن، أمر وهو السٌاسٌة، مواقفه كانت مهما

 


