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  المقدمة

  

وھ�و  )١(إن ا�س��م ھ�و خي�ر دي�ن ارتض�اه � لعب�اده الص�الحين :المس�لمينفي مسلّمات 
إن الدين عند �  «ل ب. )٢(»  ير ا�س�م ديناً فلن يقبل منهمن يبتغي غ «و, تمام ا#ديان وكمالھا

 ھو على نور من رب�ه «و. )٤(»  ل1س�م أن يھديه يشرح صدره من يرد � «و. )٣(»  ا�س�م
 رحمة للعالمين «أرسله � , وسيد المرسلين )٦(»  رسول � وخاتم النبيين «ھو  ومحمد. )٥(» 
 خير أمة أخرجت للناس «والمسلمون ھم . )٨(»  بالحق شاھداً ومبشراً ونذيراً  «وقد بعثه . )٧(» 
 .)١١(»  وسطأمة  «. )١٠(»  أمة مقتصدة «ھم . رـون عن المنكـيأمرون بالمعروف وينھ, )٩(» 
  )١٤(و كتاب � المجيد ـوالقرآن ھ. )١٣(»  أمة مسلمة «و, )١٢(»  أمة واحدة «

  ــــــــــــــــــ

  .٣آية  ٥القرآن سورة ) ١(

)٣/٨٥) ٢.  

)٣/١٩) ٣.  

)٦/١٢٥) ٤.  

)٣٩/٢٢) ٥.  

)٣٣/٤٠) ٦.  

)٢١/٧) ٧.  

)٣٤/٢٨ ,٢٥/٥٦ ,١٧/١٠٥ ,٢/١١٩ ,٤٨/٨ ,٣٣/٤٥) ٨.  

)٣/١١٠) ٩.  

)٥/٦٦) ١٠.  

)٢/١٤٣) ١١.  

)٢٣/٥٢ ,٢١/٩٢) ١٢.  

)٢/١٢٨) ١٣.  

)٢١ /٨٥ ,١ /٥٠) ١٤.  
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وJ  )٢١(وJ اخ��ت�ف )٢٠(ل��يس في��ه ع��وج ,)١٩(لمب��ينا )١٨(المني��ر )١٧(الحك��يم )١٦(العظ��يم )١٥(الك��ريم
  .)٢٤(والقول الفصل )٢٣(»  اليقينالحق  «نهإ, )٢٢(ريب

  

* * *  

  

قطع�ت  «ق�ال جبري�ل, مإن الع�رب ھ�م أنب�ل خل�ق � وأش�رفھ :الع�روبيينمات وفي مس�لّ 
ف م�ن ولم أجد شيئاً أنبل وأش�ر ,الشرقومن الغرب إلى , من الشرق إلى الغرب, ا#رض قاطبة

أو غيره , وليس ھو غيره فيه. ھو آية في ذاته... ن البشربين غيره م «والعربي . )٢٥(»  العرب
  .)٢٦(»  في صورته

اه ھ�د أن، ولغ�ة اس�ماعيل بع�د اللغة العربية ھي لغة أھل الجّنة، ولغة آدم ف�ي الف�ردوسو
بقى حّية في كل زم�ان، وست. ستبقى بمنجاة من ھذا الموت «به ھي . �، ولغة كتاب � المنزل
ز ف�ي نفس�ه م�ن معج «وھو بھا  ،» لتي تسري على سائر لغات البشرمخالفة لنواميس الطبيعة ا

 ،)٢٩(»  م بقع�ة اس�تراتيجية ف�ي الع�المـأھ� «وال�ب�د العربّي�ة ھ�ي  .)٢٨( .» و ك�م عربيـحيث ھ
  وتربةً  ، وأخصب بقاع ا#رض شمساً وتاريخاً  #نھا أغنى الب�د أرضاً 

  ـــــــــــــــــ ـ
)٢٧/٢٩ ,٥٦/٧٧) ١٥.  
)٧٨/٢, ٣٨/٧٦ ,١٥/٨٧) ١٦.  
)٣١/٢, ١٠/١, ٣/٥٨, ٣٦/٢) ١٧.  
)٣٥/٢٥, ٣/١٨٤) ١٨.  
)٥/١٥, ٣٦/٦٩, ٢٧/١, ١٥/١) ١٩.  
)١٨/١, ٣٩/٣٨) ٢٠.  
)٤/٨٢) ٢١.  
)٣٢/٢) ٢٢.  
)٦٩/٥١) ٢٣.  
)٨٦/١٣) ٢٤.  
  .١٩٧ص  ،لنجيب عازوري » يقظة العرب «ورد ھذا القول في ) ٢٥(
  .٤٩ص, العقل العربي ،أحمد موسى سالم) ٢٦(
  .٢٦٩ص, والدعوات الھّدامة ا�س�م ،أنور الجندي) ٢٧(
  .١٥٧ص , القرآن إعجاز, الدكتور مصطفى صادق الرافعي) ٢٨(
  .٦٥٠انظر أيضاً ص  ،٦٢٩ ص, » وا�س�مالقومية العربية  «في , منير شفيق) ٢٩(
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  .وا#ديان فوقھا وأفضل منطقة في العالم لظھور ا#نبياء, وحضارةً  م البلدان عمراناً دوأق, ومناخاً 

  

* * *  

  

العربي��ة  وفض��ل الع��رب واللغ��ة, �م والق��رآن والنب��ي محّم��د م��ن جھ��ةفUج��ل فض��ل ا�س��
 «, في أّمة واح�دة يرى المسلمون والعربيون الفضلَين اجتمعا معاً , لب�د العربية من جھة ثانيةوا

ي ع�ق�ة إنم�ا ھ�... ا�س��مية وب�ين القومي�ة العربي�ة والحض�ارة, الع�ق�ة ب�ين ا�س��م والعروب�ة
ور د «ا والع�ق�ة بينھم�ا لھ�. )٣٠(»  وثقى ع�قة ھي بحّق عروة. ترابط عضوّي جذري تكويني

ب كانوا أّول من #ّن العر, وJ عجب في ذلك. )٣١(»  جديد #جل صياغة عالم. تكامل حضاري
  .» النصر «و  » الفتحَ  «ديھم وأجرى � على أي, وبّشروا به .اعتنقوا ا�س�م

Jيملكون�ه عل�ى, ء العرب ل�يس م�ا لھ�م ھ�و عن�د غي�رھمھؤ J أحس�ن  ول�يس م�ا لغي�رھم
 ،» م��ادة ا�س���م « والع��رب ھ��م .» وع��د ا�س���م «ن��ت وJ ت��زال كا#ن العروب��ة  ذل��ك. وج��ه
لع��رب تخ��رج ك��ل ع��ام تحّي��ي ا آJف الكت��ب والمق��اJت. غ��ة العربي��ة ھ��ي لغ��ة الق��رآن المجي��دوالل

وك���م م���ن ... وأص���ل واح���د, دح���وا م���ن ج���نس, واح���د لك���أّنھم. والعروب���ة وتمزجھم���ا با�س����م
لحرك�ات اJجتماعي�ة وال�دعوات والث�ورات ت�دعو وا ا�يديولوجيات الفكري�ة وا#ح�زاب السياس�ية

ك�ان الفص��ل  وإذا... با�س���موتبّش��ر بالعروب�ة كم��ا تبّش�ر  ,العروب�ة إل��ىكم��ا ت�دعو  ا�س��م إل�ى
 ً�J ت�زال تعم�ل ل�ه بك�ل , بنظ�ر الع�روبيين, فUن يد اJس�تعمار. اليوم حتى بينھما J يزال حاص

 ن أمل اجتياح ا#ّول للثاني سيتحّقق ب�إف, عالم الغربيين العالم العربي والفرق ب كان وإذا. نشاط
  .ريب

  ــــــــــــــــــ 
  .٥٨١ص ،» وا�س�مالقومية العربية « في  ,الملكالدكتور أنور عبد ) ٣٠(
  .٥٩٩ـ  ٥٧٣ص  ,نفسهعبد الملك في المرجع . عنوان مقال د) ٣١(
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 وف��ي أم��اني .» جمعي��ة ا#َم��م «أبوابھ��ا يوم��اً لتبتل��ع »  جامع��ة ال��دول العربي��ة «س��تفتح 
الش�رق  آس�يا وم�نبل�دان م�ن أفريقي�ا وم�ن , ج�امعتھم بل�دان غي�ر عربّي�ة إل�ىالمسلمين أن تنض�ّم 

وھ�و , دي�ن ع�المي #ن ا�س��م, وأمانيھم بنظ�رھم منط�ق .ومن أورّبا وأميركا وا#دنى ا#قصى
وبھم كان الف�تح , بھم كانت قّوته .خمه ا#ّولزوالعرب كانوا . أقطار المسكونة يعمل ويعمل ليعمّ 

 ا�س��مسينطلق العرب بزخم , أسلمة العالم إلىمن جزيرة العرب  ا�س�مفكما انطلق . والنصر
  .وما سيفعلونعلى ما فعلوا  ب العربوJ بّد [ أن يثي. تعريبه إلى

وعروب��ة  ,وعروب�ة النب��يّ , ا�س���موحّج�ة الع��رب العظم�ى تكم��ن ف��ي اعتق�ادھم بعروب��ة 
والع�راق وفلس�طين  وعروب�ة ب��د الش�ام, وعروبة أرض الحجاز, وعروبة مكة والمدينة, قريش
من�ذ . الت�ي نش�أتوالممال�ك  ھم يؤكدون عروبة الدول... صر والصومال وارتيريا وموريتانياوم

والسبأيّين وا#نباط والتدمريين وآل حمير  كممالك المعينيين والقتبانيين, فوق تلك ا#رض ,القديم
, عروبة جميع الشعوب التي مرت فيھ�او, عروبة لغاتھا ويؤكدون... وكندة والمناذرة والغساسنة

ون أخي��راً عروب��ة ويؤك��د. أو بي��دت فيھ��ا, أو ط��ردت منھ��ا, عنھ��ا أو رحل��ت, أو اس��تقرت عليھ��ا
الع�رب أو تب�ارك برمالھ�ا  وعرب�ة ك�ل ش�يء م�ّس أرض, وثقافاتھا وعلومھ�ا أديانھا وحضاراتھا

  ..وجمالھا

عروب�ة النب�ي  نسأل ع�ن حقيق�ة :نسأل, وا�س�متجاه ھذه الع�قة العضوية بين العروبة 
عروب��ة  ع��ن ص��ّحة ونس��أل, وعروب��ة اللغ��ة المس��ماة عربي��ة, وع��ن عروب��ة قبيل��ة ق��ريش, محّم��د

وع�ن مفھ�وم , والتاريخي�ة وع�ن ح�دود العربي�ة الجغرافي�ة, لحجاز وب�د الش�ام وأرض الراف�دينا
ك�ان  أعربي�اً , ونسأل عن الف�تح.. العربي والعالم, واللغة العربية, والقومّية العربّية, ا#ّمة العربّية

كان  إذاونسأل عّما .. نھاوقواني, وأنظمتھا, وشعوبھا, ودساتيرھا ,وعن الدول العربية, إس�مياً أم 
 ك�ان ج�اء لينطل�ق إذاوعّما !!! أم جاء لينقضھا ويحصرھا , ليدعم العروبة وينشرھا جاء ا�س�م

  ؟؟؟ العالم إلىبة لينطلق على حطامھا أم ليحّطم العرو, العالم إلىمن العروبة 
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 ف��ي الوق��ت ال��ذي ھ��ي في��ه م��ن ,للبح��ثونطرحھ��ا  .الب��الأولّي��ة تخط��ر عل��ى  أس��ئلة إنھ��ا
 إنھ�ا ..والدين»  العلم «المسلّمات عند العروبيين الباحثين والمؤرخين والعلماء والفقھاء ورجال 

 ,تفيدوھي أسئلة J  .شأنغير ذي  ,حثالبفي نھاية  ,تصبحوقد  ,البدءقد تكون خطيرة في  أسئلة
 إل�ىت�دعو  ,ا#ول�ىتب�دو للوھل�ة  كم�ا ,ھ�اإنّ ب�ل  .والنع�راتاس�تثارة الش�كوك  إJّ  ,العروبيينبنظر 

لم��اذا طرحھ��ا ا`ن ؟ ولم��اذا J يؤخ��ذ  :يتس��اءلونسق��د  ,ھ��ذاوعل��ى  .البن��اءالھ��دم أكث��ر مّم��ا تفي��د 
رض ريب�ة ؟ ف�ي معطي�ات الت�اريخ وا# وھ�ل بالمسلّمات ؟ ولماذا الشكوك واس�تفزاز المش�اعر ؟

ب�ل . النبي وعروبة ق�ريش ومك�ة والحج�از عروبة ,وبما J ريب فيه, كل شيء يقّرر في نظرھم
  .عروبةيؤكد أن J إس�م بدون 

 فالمص��ادر نفس��ھا غي��ر .والتأكي��دأو بھ��ذا الوض��وح  ,الس��ھولةغي��ر أن ا#م��ر ل��يس بھ��ذه 
وج��اء ليثّب��ت  ,العروب��ة ج��اء ليقض��ي عل��ى ا�س���من إ :لق��ولا ,ا#دلّ��ة إدJءقب��ل  ,ونخش��ى ,أكي��دة

وھ�ذه حقيق�ة ق�د تك�ون  .ا�س�مضد  ,ا�س�مبنظر  ,ھي ,والعروبة .العروبةدعائمه على أش�ء 
وتعطي��ه ُبع��داً عالمي��اً J  ,الع��المعل��ى  ا�س���متف��تح  #ّنھ��ا ,ك��ذلكوھ��ي  .عين��ه ا�س���مف��ي خدم��ة 

 :نس�ألأم ذلc ؟ كما  ل1س�مھل العروبة ھي عّز  :السؤال إلىد لھذا نعو .بحالتستطيعه العروبة 
ھ�ل  :أخي�راً لحال�ة ع�يش بدائي�ة ؟ ونس�أل »  وص�ف «أم  ,مع�ّينلش�عب »  ج�نس «ھل العروبة 
  !بعروبة ما ؟ وھل يقف من العروبة موقف عداء أم موقف تسامح ؟ حظي النبي

جمل�ة  ونع�الج في�ه .كلّهالبحث يدور  » أعربي ھو؟ « :الخطيرعلى ھذا السؤال العنوان 
ونختص�ر ف�ي بعض�ھا  .ط�وي�ً لرفِع جھٍل تمّكن في العقول  ,طوي�ً نتوّقف عند بعضھا  .مواضيع
نتيج�ة تقض�ي بن�زع  إل�ىالوص�ول  وJ ب�ّد م�ن... رة ما أطنب المؤرخون في�ه وأب�دعوالكث ,كثيراً 
أن يتخّط�ى العروب�ة ويخل�ع ب� ا�س��ممج�د  في الوقت الذي ك�ان ,العروبةجاءه من  ل1س�ممجد 

ويثبت�ه يؤك�د لن�ا ب�اّن العروب�ة كان�ت وJ ت�زال  م�ا أثبت�ه الت�اريخ إل�ىوالع�ودة  .إليھاعنه ما يعود 
  .المشينوعاره  ,الكبير ا�س�مصليب 

  و#جل ,عشرمنذ أواخر القرن التاسع  ,المشرقيينغير أّن عدداً من المسيحيين 
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 ,المس�لمين رابطٍة ُتقيم المساواة بي�نھم وب�ين إنشاءو#جل  ,الذّميالخ�ص من العثمانيين والنظام 
 ,العروب�ةعل�ى  ول�م يط�ل ال�زمن حت�ى ق�بض المس�لمون .» العربي�ةالقومي�ة  «القول بـ إلىلجأوا 
والتفك�ك الجغراف�ي ال�ذي  ل�ستعمار دفعاً  ,بذلكآملين  ,عضوياً  ربطاً  ا�س�ما بينھا وبين وربطو
وق�د أص�بح ال�ربط ب�ين العروب�ة  .الس�نّية ا�س��ميةالعثماني�ة  ا�مبراطوري�ةبع�د انھي�ار  ,بهُمُنوا 

  .بعيدحّد  إلىقوياً حتى بات التمييز بينھما في أيامنا متعّذراً  وا�س�م

الك��م في�ه  وي�دور ,با�س��ما نبح�ث ف�ي فص�ل كام�ل م�دى ارتب�اط العروب�ة من أجل ھذ
ُتعتب��ر طريق��اً  الت��ي»  الوح��دة العربّي��ة «وعل��ى  ,وا�س���معل��ى الع�ق��ة العض��وية ب��ين العروب��ة 

ث��اني ع��ن المع��اني  ث��ّم نبح��ث ف��ي فص��ل... للع��الم»  نھ��ائي «الت��ي ھ��ي ھ��دف  ا�س���ميةللوح��دة 
راب��ع ع��ن أن��واع الع��رب  وف��ي ,وح��دودھاال��ث ع��ن م��واطن العروب��ة وف��ي ث ,للعروب��ةالتاريخي��ة 
الفصول معطياٌت تاريخية وجغرافي�ة  وفي ھذه ,وقلمھاوفي خامس عن اللغة العربّية  ,وفصائلھم

ن الذين J يزالون يعيشون حي�اة إبل  .بشيء ا�س�مصالح واجتماعية وحضارية ليست ھي في 
. .العروب�ة إل�ىوال�ذين ي�دعون  ,العروب�ة إلىوالذين يحّنون  ,بالعروبة والذين يتمّسكون ,العروبة
  .والمسلمين ا�س�معلى  ا#خطار ھم أخطر

كلفنا الجھ�د  الذي ,الكتابعنوان ھذا  ,العنوانثّم ننھي البحث في الجواب على السؤال ـ 
 ,يحك�مأن  ل1س��ممخل�ص  وعل�ى ك�ل .الك�ريموھوّية نبيه  ا�س�مفي البحث عن صحة عروبة 

أم  ا�س��معل�ى  كان�ت العروب�ة خي�راً  إذا عّما ,مستنيروبعقل  ,فعلبغر ھوس ورّدات  ,مّرةلو و
  .شراً 

  

* * *  

  

ح�وادث  نحاول في بحثنا ھ�ذا أن نق�ّدم للت�اريخ نظ�رة ص�ادقة أمين�ة تعتم�د عل�ى اس�تقراء
  وا�س�م ،ويحكم على صدقھا وأمانتھا التاريخ نفسه ،التاريخ ومدّوناته

   



  ١١                                                                                                المقدمة  

  

أّن�ي  « :المعاص�رينالمس�لمين ولس�نا نق�ول كأح�د الع�روبيين  ,الحقيقةومع ھذا لسنا نّدعي  .نفسه
أو  ,)٣٢( » ش�ديد بإمع�انخاص�ة  قراءة ھ�ذا البح�ث إلى ا�س�ميأدعو العلماء في مختلف العالم 

ع�ن عش�رات الكت�ب ف�ي  ,طرق�هفي كل بح�ث  ,يغنيّنه أوأجدى ما في ھذا الكتاب  « :معهنقول 
أو  ,البح�ثمعاذ � من أن ندعو أحدا للك�ّف ع�ن  .)٣٣(»  أبداً عنه ولكّنھا مجتمعة لن تغني  ,بابه

حي�ث ي�دعو  ,كتاب�همقّدم�ة  مع الدكتور الياس القّطار في خت�ام ,القولبل نؤثر  ..يقرأل�كتفاء بما 
من  كنتفإذا  .المعرفةعن جوع  إط�قاً ھذا الكتاب J يغني  ,العزيزالقارْى  أيھا « :بقولهالقارْى 

أخ�رى أعم�ق  كت�بف�ي #ن بحر العل�م ينتظ�رك  ,عنده ھواة البحث فمّر به دون أن تتوّقف نھائياً 
  .)٣٤(» ...تجدداً وأغنى وأكثر 

لنا  بدّ  وJ .إليھانقص في مجاJت المعرفة ھو الوسيلة الوحيدة ن اJعتراف بالإننا في يقي
العروب��ة  كمث��ل موض��وع ,وا#حاس��يسم��ن ھ��ذا اJعت��راف ف��ي موض��وع دقي��ق يثي��ر المش��اعر 

 أو, فكلھم .دماغ غسلعملّية ن كثرة ما كتب في ھذا الموضوع جعل الناس كأّنھم في إ .وا�س�م
وال�ذي  .ا�س��مبين ق�يم العروب�ة وق�يم  ويخلطون ,باطاً ارت وا�س�مروبة معظمھم يرون بين الع

يكفين�ا م�ن الحقيق�ة فض�يلة البح�ث  .ھ�مّ J  .يجرف�ه قد يعّرض نفسه لتّيار قد ا#وھاميتعّرض لھذه 
  .عنھا

  

* * *  

  

  ــــــــــــــــــ 
، ١١ ط ,١٩٧٩بي��روت  ,للم�ي��يندار العل��م  ,الق��رآنمباح��ث ف��ي عل��وم  ,الص��الحال��دكتور الش��يخ ص��بحي ) ٣٢(

  .٣٤٤ص  :أيضاانظر  .٧صفحة 
  .الغ�فعلى الصفحة ا#خيرة من  ,نفسهالمرجع ) ٣٣(
  .٩ـ  ٨ص , ١٩٨٢بيروت  ,التاريخعلم  إلىمدخل  ,القّطارالدكتور الياس ) ٣٤(
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  الَفصل ا�ولُ 

  العروَبة وا�س�مُ 

  

  

 ًJم:   أو�  واقع اJرتباط  َبين العروَبة وا�ْس

  البعُد الَعالمي للعروَبة وا�ْس�م:   انياً ث

 ً   اللَغة ھَي العروَبة في ا�ْس�م:   ثالثا

  العروَبة َوطن ا�ْس�م:   رابعاً 

 ً   الوْحدَة العربjية مرتجى المْسلمين:   خامسا

  َدَساتير الدَول الَعربيjة:   سادساً 
    

  َخاتمة الَفصل ا#ّول  
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١٥  

  

 ً�  واقع ا�رتباط َبين العروَبة وا�ْس�م :أو

  

جذري  عضوي «ّنه ارتباط إ. حّدد ھوّية كل منھما وا�س�مواقع اJرتباط بين العروبة 
ع�ّز الع�رب ع�ّز  إذا « :ق�ال. ھذه الع�ق�ة ال�وثقى وأش�اد إلىمنذ البدء أشار النبّي  .)١( » تكويني
والق�رآن  ،عرب�يّ  #ن�ي :العرب لث�ث أحبّ  « :لوقا .)٢(»  ا�س�مذّل العرب ذّل  وإذا ،ا�س�م
م�ن أح�ّب � ورس�وله أح�ّب الع�رب  « :وق�ال .)٣(»  عرب�يّ  ولسان أھل الجّنة في الجّنة ،عربي

رب ـومن أبغض الع, من أحّب العرب فقد أحّبني « :بالعرب وقال أشاد ثم .)٤(»  ولغتھم العربّية
الع�رب  J يك�ره « :وق�ال. )٦( » وبغضھم نفاق انـإيمحّب العرب  « :الـوق. )٥(»  أبغضني فقد
 ّJأنا سّيد ولد آدم « :وقال .)٨(»  من سّب العرب فأولئك ھم المشركون « :وقال .)٧(»  منافق إ ,

 :الـوق. من قريش, من العرب, سماعيلا أي من أبناء ،)٩(»  ولدت من خيار من خيار من خيار
  .نھاية العرب ھي من دJئل نھاية العالم نإ :أي .)١٠(»  العرب من اقتراب الساعة ھ�ك إن «

  ــــــــــــــــــ 
  .٧٤٢, والدوري, ٥٨١ص ،» وا�س�مالقومية العربية  «في , أنور عبد الملك .د) ١(
  .الطبراني وسائر المحدثين عنه أوردهحديث ) ٢(
  .السنن أصحابانظر ) ٣(
  .١١٤, » وا�س�مالقومية العربية  «ادية في بز .انظر د, الصحيحة ا#حاديثمن ) ٤(
  .١٤/٣٦٦, الخطيب البغدادي) ٥(
  .أصحاب السنن) ٦(
  .١/٨١سنن ابن حنبل ) ٧(
  .١٠/٢٩٥, الخطيب البغدادي) ٨(
  .السنن أصحابانظر ) ٩(
  .١٥١ص , كتاب المشتبه للذھبي) ١٠(
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المس�لمون  وح�ذا .)١١(النبوّية  ا#حاديثمن مسلّمات  ھو إذن وا�س�مالجمع بين العرب 
ًـ ربطاً متين وا�س�مربط بين العروبة ـوعملوا على ال, حذو النبيّ   ع�روة وثق�ى «حسبوه  ربطاً , ا

«.  ًJلعربّي أو لمسلم  ولن نوّفر قو ّJالجميع على بّينة مّم�ا نح�ن ف�ي  في نقله لكي يكون ونجھد إ
, تاريخ�اً وواقع�اً , والعروب�ة ا�س��م الت�رابط ب�ين «فالدكتور عبد العزيز ال�دوري اعتب�ر  .صدده

ن كلم��ة أ «ومني��ر ش��فيق رأى  .)١٢( » الھوي��ة ف��ي تحدي��د وأساس��اً  ،أرض��ّية عاّم��ة لUم��ة العربي��ة
وح�دة  «ّن إوق�ال  .)١٣(»  العرب أو ا#مة العربّي�ة فوراً تتضّمن  ا�س�ميةالمسلمين أو الشعوب 

 إن « :وك��ّرر الق��ول ،)١٤( » العربّي��ة م��ن حي��ث تكوينھ��ا ا#ساس��ي وا#م��ة ا�س���معض��وية ب��ين 
وعلّق الدكتور الطاھر لبيب على ھذا  .)١٥(»  والعروبة ھي رابطة عضوية ا�س�مالرابطة بين 

  .)١٦( » شناقJ يقول  ھذا طبعاً  « :بقوله القول

 أودّ  «: يقول وـفھ ،ذا ا#مر وتوضيحه والتذكير بهـأّما عادل حسين فلن يمّل من ترداد ھ
J ينفص�ل . .وھو أّن مفھ�وم العروب�ة والقومّي�ة العربّي�ة ،أضيف ھنا تذكيراً J أملk من ترداده أن

دكتور ـويعتب��ر ال�� .)١٧( » ا`خ��ر للعروب��ة ھ��و الوج��ه ا�س���من إ « :وأك��اد أق��ول .ا�س���مع��ن 
 «و ،)١٨( » و انصھار كليـھ وا�س�مالعروبة  ار بين مفھوميـن اJنصھأ «الحبيب الجنحاني 

  حاولة للفصل بين الثقافة العربيةكلk م

  ــــــــــــــــــ
, ص�حيح مس�لم: المس�لمين أي ذكر أو وجود في كتب ا#حاديث التسعة المأخوذ بھا عند ا#حاديثليس لھذه ) ١١(

انظ�ر  .والموط�أ ،وأحمد بن حنبل ،وابن ماجه ،والترمذي ،والنسائي ،والدارمي ،سنن أبي داود ،صحيح البخارى
  .١٩٤٣ليدن  ،كنللدكتور ونس ،الحديث النبوي #لفاظوفي المعجم المفھرس  ،في ھذه المراجع » عرب «مادة 

  .٧٤٥عبد العزيز الدوري، المرجع نفسه، ص . د) ١٢(
  .٦٢٩المرجع نفسه، ص  منير شفيق،) ١٣(
  .١٠٤منير شفيق، المرجع نفسه، ص ) ١٤(
  .١٠٥منير شفيق، المرجع نفسه، ص ) ١٥(
  .٤٧الدكتور طاھر لبيب، المرجع نفسه، ص ) ١٦(
  .٤٣٨عادل حسين، المرجع نفسه، ص ) ١٧(
  .٩٥الدكتور الحبيب الجنحاني، المرجع نفسه، ص ) ١٨(
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 « ذي يعتب�رـال�ومثل ذلك رأي الدكتور عبد الق�ادر زبادي�ة  .)١٩( » وا�س�م ھي محاولة تعّسفية
العربّي�ة إّنم�ا تش�مل  إّن القومي�ة «ب�ل  ,)٢٠( » العروبة وا�س��م ش�يئاً واح�داً ف�ي ش�كله التك�املي

 ,)٢٢( » القومي�ة العربّي�ة وا�س��م ويقول ل�يس ھن�اك تن�اقٌض ب�ين ,)٢١( » �س�م والعروبة معاً ا
ذل��ك أّن��ه يزّودھ��ا بركي��زة  ,الص��حيحة للقومّي��ة العربّي��ةا�س���مي قاع��دًة متين��ًة ال��دين  «ويعتب��ر 

 .)٢٣( » مالقومّي�ة العربّي�ة تنبع�ث م�ن حض�ارة ا�س�� واقعي�ة «#ّن  ,)٢٢( » حضارية قوية ج�داً 
 .)٢٤( » العروب�ة ھ�ي الوع�اء الحض�اري والثق�افي ل1س��م إنّ  «وفي رأي الدكتور حسن حنف�ي 

ف�ي ح�ين أّن المس�يحية دي�ُن  ,غي�رھمول�يس دي�ن  ,الع�ربا�س��م دي�ن  « وبلغ ب�ه الق�ول إل�ى أن
  .)٢٥( » وديُن الغربالعرب 

 .العروبة وا�س�مبط بين نح الصلح فواضح جداً وجريء جداً في التعبير عن التراأما م
حيثم�ا  «وعن�ده  ,)٢٦( » ائم ب�ين العروب�ة وا�س��مـاحت�رام ال�ت�زم الفعل�ي الق� «فھو ي�دعو إل�ى 

 يكون الحرص على العروبة وحيث يكون ا�س�م ,با�س�متكون العروبة الصادقة يكون التعلّق 
إن ا�س��م  «بل  .)٢٨(» ...اJّ ة ليس العربيّ  نه اسم آخر للقومّيةإ. .ا�س�م « :رأيهوفي  .)٢٧( »

فتع�ل والمتعّس�ف J إمكانية للفصل الم «لھذا  .)٢٩( » التحّرر العربيھو التوأم التاريخي لحركة 
  والكاذب بين حياة

  ــــــــــــــــــ 
  .٩٥ ص ،المرجع نفسه ،الحبيب الجنحاني. د) ١٩(
  .١٤٢ ص ،المرجع نفسه ،عبد القادر زبادية. د) ٢٠(
  .١١٢ص ،المرجع نفسه ،عبد القادر زبادية. د) ٢١(
  .١١٣ص ،المرجع السابق ،عبد القادر زبادية. د) ٢٢(
  .١١٤ ص ،المرجع نفسه ،عبد القادر زبادية. د )٢٢(
  .المرجع نفسه) ٢٣(
  .٢٣٠ص  ،المرجع نفسه ،حسن حنفي. د) ٢٤(
  .٤٢٤ص  ،المرجع نفسه ،حسن حنفي. د) ٢٥(
  .٢١٤ ص ،نفسه المرجع ،منح الصلح) ٢٦(
  .المرجع نفسه) ٢٧(
  .٢٢٢ ص ،المرجع نفسه ،منح الصلح) ٢٨(
  .٢٢٦ ص ،المرجع نفسه) ٢٩(
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وقيم��ه  إن ا�س���م بتراث��ه .مس��تقب�ً  حاض��راً وJJ ماض��ياً وJ  ،ا#م��ة العربي��ة ا�س���م وحي��اة
ھذا  .)٣٠( » مسلم ومفاھيمه يشّكل الجزء ا#كبر من الثقافة القومّية #ّي عربي مسلماً كان أم غير

العروب��ُة تعن��ي  ..العروب��ة ص��ادق ھ��ذا إذا ك��ان العرب��يّ  .J يوج��د عرب��ّي غي��ُر مس��لم «ّن��ه يعن��ي إ
ول�يس لن�ا ـ برأي�ه ـ أن نص�عد ف�ي  .)٣١(»  تميي�ز وJ ا�س�َم بھذا المعنى الرفيع الذي J تعّصبَ 

 ،وھ�ي تص�نع ا�س��م ا#مة العربّية تكّون�ت ودخل�ت الت�اريخَ  « #ن ،التاريخ إلى ما قبل ا�س�م
J ح�ّب  « :ولهـوعن�ده أخي�راً ق� )٣٢( » وبلغ شأوه وھو يص�نُع ا#م�ة العربّي�ة كما أن ا�س�َم ُولد

  .)٣٣( » آمر على العربـمع التا J إخ�ص في ا�س�م ـكم ،ومعه نفرة من ا�س�م للعرب

 والرابط�ة بينھم�ا ،وأّما عند الدكتور محّمد عمارة فالع�ق�ة ب�ين ا�س��م والعروب�ة أوث�ق
أرادوا  ال�ذين افتعل�وا ب�ين ا�س��م والعروب�ة تناقض�اً  «فھو يصّرح ب�أّن  .والرباط متين ،تاريخية

) افتعال التناقض أي(الذين يعون افتعاله  «و  ،)٣٤( » �م جميعاً من ورائه ھزيمة العروبة وا�س
إن ا�س���م الح��ّق  «وحّجت��ه  ،)٣٥( » وا�س���م أع��داء العروب��ةفك��ره م��ن  ھ��م ص��انعوه ومرّوج��و

 ع�قة عضوية بين ا�س�م والعروب�ة « #ن ھناك ،)٣٦( » الحّقة يكّونان مزيجاً واحداً  والعروبة
ف��إن ا�س���م الحض��اري ھ��و  ،رس��الة خال��دة) العربي��ة(ذا ك��ان لھ��ذه ا#م��ة إ « ،والنتيج��ة .)٣٧( »

وJ يقّل ناصر الدين حماسة عّمن سبقه وھو يقّرر  .)٣٨( » الواحدة الرسالة الخالدة #متنا العربية
  الدين «أّن 

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٢٣ ص ،المرجع نفسه) ٣٠(
  .٢٥٩ ص ،المرجع نفسه) ٣١(
  .٢٢٣ ص ،المرجع نفسه) ٣٢(
  .٤٣ ص ،ا�س�م وحركة التحرر العربي ،منح الصلح) ٣٣(
  .١٤٨ ص ،» القومية العربية وا�س�م «محمد عمارة في . د) ٣٤(
  .١٤٥ ص ،المرجع نفسه ،محمد عمارة. د) ٣٥(
  .١٧٥ ص ،المرجع نفسه ،محمد عمارة. د) ٣٦(
  .المرجع نفسه) ٣٧(
  .٢٠٤ ص ،المرجع نفسه)٣٨(



  ١٩                                                                                          واقع ا�رتباط  

  

أراد  كم�ا ،وفي رأينا أّن�ه يص�عب ج�ّداً أن يك�ون مس�لم غي�ر عرب�ي مس�لماً  .ا�س�مي دين عربي
ك م�ع م�ا ك�ذل ب�ل ينبغ�ي ل�ه ليك�ون .لمجّرد أّنه ولد من أبوين مسلمين ،ا�س�م ورسوله أن يكون

  .)٣٩( » ينبغي أن يصير عربياً بلسانه وثقافته وميوله

بعد  أّية عروبة تبقى «و  )٤٠( » إن ا�س�م J ينفّك عن العروبة «وعند محمد الغزالي 
 «أو ھ�ي .)٤٢( » بديھي�ة بين العروبة و ا�س��م قض�ّيةالربط  «فـ .)٤١( » انتزاع ا�س�م منھا ؟

ھ�و ا�س��م  إن «وعن�ده  .)٤٣( » ا#ج�رام الس�ماوية وق�ّوة الجاذبّي�ة رابطة طبيعية كالرابطة بين
ينبغي لكل مسلم أن يكون في دخيلة نفسه  «لذلك  .)٤٤( » وروحاً  الذي صنع ا#مة العربّية جسماً 

 سياس�ته الدنيوي�ة سياس�ة الع�رب ،مثله ا#على آداب الع�رب وآداب ا�س��م ،وعق�ً  روحاً  .عربّياً 
وم�ا ينبغ�ي  ..قيادة المسلمين J يصلح لھ�ا إJّ الع�رب «ولذلك أيضاً إّن  .)٤٥( » وسياسة ا�س�م

  .)٤٦( » أن ينازعھم عليھا أحد

 ب��ل ،ا�س���م عل��ى المس��لمينن العروب��ة وول��م يقتص��ر اJعت��راف ب��الترابط العض��وي ب��ي
اط رّب� أمث�ال كم�ال جن�ب�ط وميش�ال عفل�ق وأدم�ون ،اضّطر إلي�ه أيض�اً عروبي�ون غي�ر مس�لمين

ص�راعھا التح�ّرري عل�ى  وق�د رّك�زت ..وك�م م�ن الش�عوب ... « :يقول كمال جن�ب�ط .وغيرھم
ف�ي  ،ك�ان ،نبّي ا�س��م محم�د ويجب أن J ننسى في حال أنّ  ..دين والتراث ا�س�ميلز اكمرت

  وقد .باعث العروبة ورائدھا ا#ّول ونبّيھا ،آن واحد

  ــــــــــــــــــ 
  .١ حاشية ١٣٩ ص ،قضية العرب ،علي ناصر الدين) ٣٩(
  .٢٠ ص ،حقيقة القومية العربية ،محمد الغزالي) ٤٠(
  .٨ ص ،المرجع نفسه) ٤١(
  .٣٣ ص ،المرجع نفسه) ٤٢(
  .٣٤ ص ،المرجع نفسه) ٤٣(
  .٩ص  ،المرجع نفسه) ٤٤(
  .ينقل عن إسماعيل مظھر ٣٣ ص ،المرجع نفسه) ٤٥(
  .٢٥ ص ،المرجع نفسه) ٤٦(
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 ال�بعض ا فص�ً كام�ً نسبّياً كما يتص�ّورـت�حمت الصفتان والرسالتان فيه بحيث يصعب فصلھم
« )٤٧(.  

ي حي�اة ف إن حركة ا�س�م المتمثلّة « :ويقول ميشال عفلق مؤسس حزب البعث العربي
لعمقھ��ا وعنفھ��ا  ب��ل إّنھ��ا ..الرس��ول الك��ريم ليس��ت بالنس��بة إل��ى الع��رب حادث��اً تاريخي��اً فحس��ب

صادقة ورمز كامل خالد  ّنھا صورةأي إ ،ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة العرب المطلقة ،واّتساعھا
ف س���وف يع���ر « :ويق���ول وف���ي نظرت���ه إل���ى المس���تقبل يتنب���أ. )٤٨( » ..لطبيع���ة ال���نفس العربي���ة

أن  ،ويس�ترجعون ط�بعھم ا#ص�يل عندما تستيقظ فيھم قوميتھم يقظتھا التاّم�ة ،المسيحيون العرب
يفھموھ�ا فيحرص�وا عل�ى ا�س��م حرص�ھم  ا�س�م لھم ثقافة قومّي�ة يج�ب أن يتش�ّبعوا بھ�ا حت�ى

  .)٤٩( » على أثمن شيء في عروبتھم

ف�ي  تب�ر ا�س��م ع�ام�ً أساس�ياً فھ�و يع :وJ يقّل الدكتور أدمون رّباط حماساً عن اJثنين
ال�ذي يمّھ�د  إن التضامن الديني ھ�و مقدم�ة للتض�امن الق�ومي « :يقول .خلق العروبة وشّد أزرھا

شك فيه أن الدين الذي  ومّما J .جانبالسبيل للترابط السياسي ويّوحد الصفوف ضد المعتدين ا#
ويق�ول  .)٥٠( » ذو روح قومّي�ة دي�ن «لعب ھذا الدور ف�ي ت�اريخ الع�رب ھ�و ا�س��م ال�ذي ھ�و 

 » لقومية تعني الوJء لمجم�ل ا#م�ة العربي�ةا ..ا�س�م في الواقع الدين القومي العربي « :أيضاً 
وكت�ب خلي�ل اس�كندر  .)٥٢( » ا�س�م والقومية العربية تشابك «ويؤمن قسطنطين زريق بـ .)٥١(

  إلى العرب القبرصي نداءً 

  ــــــــــــــــــ 
 «م�ن مجل�ة  ١٠٠دد ـنش�رت ف�ي الع� ،١٩٧٠آذار  ٢٣ـ�  ١٥ ،ملتقى الفكري العربي في الخرط�ومائع الوق) ٤٧(

   .٨٤ ص ،القومي في الجمھورية العربية السورية ادالتي تصدرھا وزارة الثقافة والسياحة وا�رش » المعرفة
  .٥٥ ص ،٢٧ ،١٩٦٣بيروت  ،دار الطليعة ،في سبيل البعث ،ال عفلقميش) ٤٨(
  .٥٨ ص ،المرجع نفسه) ٤٩(
 ،١٩٧٦بي�روت  ،مؤسسة الدراس�ات وا#بح�اث اللبناني�ة ،مؤتمر حول العلمنة والھوية العربية ،لبنان ا`خر )٥٠(

  .١٦ ص
  .١٢٨ ص ،التراث والحداثة ،انظر بولس الخوري) ٥١(
  .١٢٩ ص ،المرجع نفسه) ٥٢(
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 .)٥٣( » ن ا�س���م دي��ن الع��ربإ« ل��ى اعتن��اق ا�س���م #س��باب أھمھ��ا المس��يحيين دع��اھم في��ه إ
  .)٥٤( » بأن مولد النبي ھو مولد العروبة «واعتبر نبيه فارس 

وأكي�د عل�ى  في ھذا السرد من أقوال المس�لمين وغي�ر المس�لمين الع�روبيين دلي�ل واض�ح
ن إ :ويب��دو م��ن ذل��ك كل��ه .إنھ��ا ع�ق��ة عض��وية جذري��ة تكويني��ة :م��دى ع�ق��ة ا�س���م بالعروب��ة

العروب��ة ھ��ي أش��رف م��ا يعّب��ر ع��ن و .ا�س���م ھ��و ج��وھر العروب��ة ونس��غھا وض��ميرھا وروحھ��ا
والع�رب ال�ذين ل�م  ،والمسلمون الذين يرفضون انتماءھم إلى العروبة يشّك ف�ي إس��مھم .ا�س�م

العروب��ة للمس��لم ھ��ي بمثاب��ة لق��ب  «لك��أّن  .يوم��اً لل��دخول في��هJ ب��ّد أّنھ��م مع��ّدون خلوا ا�س���م ي��د
علي�ه زم�ان ف�ي  وإن ل�م يم�ِض  ،وھذا ما يفّسر إرادة ك�ل مس�لم ف�ي أن يعل�ن نفس�ه عربي�اً  .شرف

وا إل�ى أص�ل ـاً و#ن يرجع�ـوكذلك س�عى الكثي�رون #ن يكتش�فوا #نفس�ھم أج�داداً عرب� .استعرابه
 » ..بقبيل�ة ق�ريش ،عل�ى ا#ق�ل ،أو ،ذا ا#ص�ل بق�در ا�مك�ان ب�النبي محّم�دـھ� وإلى ربط ،ربيع
)٥٥(.  

  .إن حماس المتحمسين فاق كل برھان على ما تحّمسوا له :والحّق يقال

  

  ــــــــــــــــــ 
  .المرجع نفسه) ٥٣(
  .المرجع نفسه) ٥٤(
، »١آف�اق مش�رقية  « ف�ي سلس�لة, #م�ين ن�اجي » ...ينل�ن نع�يش ذمّي� «أقوال عروبيين آخرين ف�ي أنظر ) ٥٥(

  .٩٤ـ  ٧٥ص  ،١٩٧٩بيروت سنة 



٢٢  

  

  ا�ْس�مالبعُد الَعالمي للعروَبة و :ثانياً 

  

عض��وي ج��ذري  «بارتب��اط و العروب��ة مرتبط��ة با�س���م  ،إذا ك��ان ا�س���م دين��اً عالمي��اً 
ا بعداً عالمياً يش�مل الت�اريخ م�ن ن لھأي إ ،فھو يعني أن العروبة ھي ا#خرى عالمية ،» تكويني

عن�دما  ،#ّن ا�س��م .وھذا ليس أم�راً عجب�اً  .كما يشمل البشر على اخت�فھم ،البداية حتى النھاية
وصعَد بنا إلى بدء الخليقة حي�ث تق�ّرر  ،عبرلفت نظرنا إلى آJف السنين من التاريخ الذي  ،جاء

 ،وأن الم�ئك�ة كان�ت ت�تكلم بلس�ان عرب�ي ،عربمع المسلمين أن جنة عدن غرسھا � في ب�د ال
وأّن النبّي محّمداً  ،)٢(لھام من � وأّن إسماعيل أتقنھا بإ ،)١(وأّن آدم حاور � والم�ئكة بالعربية 

معجزت���ه أن وأن ا�س����م يطل���ب م���ن أتباع���ه إن ھ���م أرادوا فق���ه  ،)٣(اس���تحفظھا م���ن جبري���ل 
  .)٤(يتعربوا

كانت  ،وقبل أن تتبلبل ألسنتھا ،منذ البدء ،عوب ا#رض قاطبةمن ھذا المنطق يبدو أن ش
ويبدو أيض�اً أن العربي�ة  .وتنتمي إلى الجنس العربي ،» الوحدة العربية «وتنعم بـ ،تتكلم العربية
 ،ومن�ذ ذل�ك الت�اريخ .كانت ھي الرابط الجامع الموّحد بين شعوب ا#رض وقبائلھ�ا ،كجنس ولغة
  الزخم كان لھا ذاك ،أي من البدء

  ــــــــــــــــــ 
س�لبه � العرّبي�ة ف�تكلم  ،فلّم�ا عص�ى .ن آدم عليه الس�م كانت لغته في الجّنة العربيةإ « :عن ابن عباس قال) ١(

 ،رسالة الغف�ران ،المعري ،تاج العروس ،١/٣٠المزھر  ،السيوطي(  » فلّما تاب رّد � عليه العربية .بالسريانية
  .) ٣٦١ص

 .ع�رب :م�ادة ،ت�اج الع�روس ،١/٣٣زھ�رالم ،الس�يوطي(  » ألھ�م إس�ماعيل ھ�ذا اللس�ان إلھام�اً  « :لنب�يقال ا) ٢(
١/٣٧٦ (.  
  .١/٣٥المزھر  ،السيوطي) ٣(
  .١٠ ص ،ا�س�م والعروبة ،الدكتور محّمد عمارة) ٤(
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ي اس��تطاعت أن تس��توعب ا�س���م وجمي��ع تعاليم��ه وش��رائعه ا�لھي��ة الت��وتل��ك الق��درة , ع��الميال
  .ا#زلية ا#بدية

, العرب لتأخر في صيرورته العالميةلو لم يعتمد على  ،ن ا�س�موفي منطق المسلمين إ  
 » طليعة «فالعرب من حيث ھم . ه العالميمسار لما أنجز, أو أيضاً . ا#ديان رأو لتأقلم مثل سائ
. لھذا الدين العالمي » عة عالميةطلي «, وبفضل ا�س�م, بالوقت ذاته, أصبحوا, الدين ا�س�مي

 ول�يس دي�ن غي�رھم, ا�س�م دين الع�رب «حسن حنفي بأّن  رومن ھذا المنطلق جاء قول الدكتو
تستيقظ ف�يھم ق�ومّيتھم س�وف  عندما العرب المسيحيين «ن إ :قول منح الصلح ومنه أيضاً . )٥( »

ويحرص��وا عليھ��ا يج��ب أن يتش��ّبعوا بھ��ا ويحّبوھ��ا يعرف��ون ب��أن ا�س���م ھ��و لھ��م ثقاف��ة قومي��ة 
فل�يس أيض�اً , ف�إذا ل�م تك�ن عروب�ة خ�ارج ا�س��م. )٦( » حرصھم على أثمن شيء في ع�روبتھم

  .)٧( » من دخل ا�س�م صار عربياً  «لھذا . إس�م خارج العروبة

رغ�م عالمّيت�ه الت�ي تتع�ّدى , نج�د ا�س��م ال�دين «إذا كن�ا مب�الغين  نJ نك�و, أيضاً ولھذا   
إن ھ��م أرادوا فق��ه , نج��ده يطل��ب م��ن أتباع��ه, وتتخّط��ى ح��دود القومي��ات والحض��ارات وا#جن��اس

والق��رآن , إذا ك��ان النب��ّي عربي��اً  :يق��ال والح��ق. )٨( » أن يتعّرب��وا, معجزت��ه ووع��ي آيت��ه الكب��رى
يجب على كل عربي أن  :ونقول أيضاً . في أي مصر كان أن يكون عربياً فعلى كل مسلم , بياً عر

إذا ك�ان  « :ومن ھنا جاء قول العقيد معمر القذافي صادقاً بالغ الصدق عندما أعلن. يكون مسلماً 
, يينليس عن�د ا#مي�رك, يحق لمسيحيي لبنان اعتبار أنفسھم أقلّية مھددة فيجب أن يفھموا أّن الحلّ 

  J عندو

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢٤ ص ،» القومية العربية وا�س�م «في , حنفيالدكتور حسن ) ٥(
  .٤٢حاشية . شبيه بقول ميشال عفلق, ٢٥٩ ص, في المرجع نفسه, منح الصلح) ٦(
 «ف��ي . دوريـعب��د العزي��ز ال�� رتوـدكه ال��رـذك��, ١٥٠٦ـ��  ١٥٠٥ص , ١٥ س��نة, اريخ الطب��ريـت��, الطب��ري) ٧(
  .٦٧ ص ،» لقومية العربية وا�س�ما
  .١٠ص , ا�س�م والعروبة, محمد عمارة عمارة. د) ٨(
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»  و باعتن�اق ا�س��مـّل ھ�الح�, رب الطائفي�ةـأو في الح, ليشياتيل مـوJ في تشكي, ا�سرائيليين
)٩( .  

, كان عليھا أن تنبت نبتاً عربياً , وتتعّمق جذورھا في ا#رض ,ولكي تمتّد شجرة ا�س�م  
لما , ولوJ العرب. #جل ما في ا#رض العربية من طاقة وقوة, ولسان عربي, في أرض عربية

ف�العرب ھ�م جي�وش . م�ن الف�تحاستطاع ا�س�م أن يمتّد بتلك الس�رعة الفائق�ة الت�ي تحّقق�ت ف�ي ز
والمجاھدون المرابطون , على الثغور نوالتقدمّيون المثابرو, وكتائب الصفوف ا#مامية, الط�ئع

وتت�رّنح , ويس�لم م�ن يحظ�ى بنعمت�ه, الذين أعطوا م�ن دم�ائھم وأرواحھ�م #ج�ل أن يمت�ّد ا�س��م
  .نفوس الشھداء في جنان �

لقد بذلوا كل شيء ف�ي س�بيل أن . �م على العربفضل العرب على ا�س�م كفضل ا�س  
وھو ما سّمي عند محّم�د  .وخّصصھم على كل خلق �, عن جميع العالمينوھو مّيزھم , ينتصر

, وعن�دما دف�ع الع�رب با�س��م نح�و الع�الم. )١٠(»  خصوص�ية الع�رب واختصاص�ھم «عمارة بـ
وتمت�از بھ�م , تمّي�زھم, الع�رب خصوص�ية, ش�ك وJ, وف�ي ذل�ك « :ذھب عمارة نفسه إلى الق�ول

ب�أّن المعج�زة ا�لھي�ة الكب�رى  ول�يس م�ن ينك�ر. )١١(»  حتى في إطار الدين, على ا#مم ا#خرى
جع�ل , بل وعلى نحو من الب�غة وا�عجاز, بلسان عربّي مبين «والوحيدة قد نزلت على العالم 

فھمھ��ا ووعيھ��ا وفقھھ��ا  كم��ا جع��ل, عل��ى م��ّر الت��اريخ, محاكاتھ��ا مستعص��ية عل��ى بلغ��اء الع��رب
  .)١٢(»  مستعصياً بأية لغة أخرى غير اللغة العربّية

  لوھّيةا�: الكماJت ال�متناھية اثنتينيضمن من , بھذا المعنى, فا�س�م  

  ــــــــــــــــــ 
  .١٥/١/١٩٨٣من حديث للقذافي منشور في صحف بيروت في ) ٩(
  .١٠ص , لمانّيةا�س�م والعروبة والع, محّمد عمار. د) ١٠(
  .المرجع نفسه) ١١(
  .٩ص , المرجع نفسه) ١٢(
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والع�رب ف�ي . ملتح�ف بالعروب�ة, وبكونه أرض�ياً , منّزل من عند �, بكونه إلھياً , فھو. والعروبة
لفص�ل ا�س��م , فھل من مجال بع�د. )١٣(»  خير أمة أخرجت للناس «ھم , كالمسلمين, ل حالك

  !صل العروبة عن ا�س�مأو لف! عن العروبة

وح�اول بن�و عثم�ان فل�م , وحاول المماليك أيضاً فانقرضوا, لقد حاول الفرس ذلك ففشلوا  
اوJت ف�ي الت�اريخ ف�Uّن عص�ر ولئن حدثت تلك المح�.. وحاول المستعمرون فلم يفلحوا, ينجحوا

وع��ادت عالمي��ة . بمج��د, بع��ده, وقام��ت العروب��ة. ولك��ن ل��م يلب��ث أن انتھ��ى. انحط��اط ق��د حص��ل
. وأصبح الناس جميع�اً ب�دخولھم ف�ي ا�س��م عرب�اً أو مس�تعربين. العروبة تلحق بعالمية ا�س�م

مس��لم با�يم��ان عربي��اً وأص��بح ك��ل . وامت��ّدت العروب��ة إل��ى أنح��اء الع��الم بامت��داد ا�س���م نفس��ه
م�ولى لق�وم  «و, )١٤(»  ال�وJء لحم�ة كلحم�ة النس�ب «ن إ :ألم يقل النبي يوم�اً . باJنتماء والوJء

  .العروبة ھي العالمية :أو قل, العالمي جعل العروبة عالميةفا�س�م ! )١٥(»  منھم

ي بتاريخ الع�رب أن يعتن, ويھتدي بھدي القرآن, حّق على من يدين با�س�م «ّنه فإ لھذا  
لتبلي�غ , وJختي�ار � لھ�م, ولعناية القرآن بھم, Jرتباط تاريخھم بتاريخ ا�س�موذلك .. ومدنّيتھم

إذ J ي�نھض بالجلي�ل , وما كان � ليجعل ھذه الرسالة العظيم�ة لغي�ر أّم�ة عظيم�ة.. دين ا�س�م
ن العرب أّمة عظيمة جليلة قام�ت إ :ذلك يعني. )١٦(»  من ا#عمال إJّ الجليل من ا#مم والرجال

غي�ر . وم�ا أّدت واجبھ�ا نح�وه, ولو لم تكن العروبة كذلك لرزح�ت تحت�ه. بعبء دين عظيم جليل
  أّمة

  ــــــــــــــــــ 
  .٣/١١٠سورة آل عمران ) ١٣(
  .١/٢٤٦أحمد بن حنبل, ٥٣باب الفرائض, سنن الدارمي) ١٤(
  .١٥, نن الدارميس, ١٥, صحيح مسلم, ١٤, صحيح البخاري) ١٥(
س��نة , طبع��ة الجزائ��ر, وتص��نيف ال��دكتور عّم��ار الط��البي إع��داد, ٤/٥٩كت��اب آث��ار اب��ن ب��اديس, اب��ن ب��اديس) ١٦(

١٩٦٨.  



  البعد العالمي                                                                                            ٢٦

  

وJ يتمّكن من الوص�ول با�س��م إل�ى , ين عظيم كدين ا�س�مJ يستطيع أن يحمل ثقل دالعرب 
  .ما وصل إليه

  

* * *  

  

ا�س��م والعروب�ة أعط�ت , إن ا�س�م أعطى العروب�ة بع�داً إلھي�اً ش�ام�ً  :خ�صة القول  
والثقل  ،» الثقل في ا�س�م للدين قبل ا#رض «ذلك #ن . زخماً وقّوة أرضية في مستوى العالم

أي�اً , #ّن الجنسّية حق لك�ل م�ن اعتن�ق ا�س��م. في اJنتماء إليھا مھما كانت جنسيته في العروبة
, ونحن العرب نھتّم بك�ل مس�لم عل�ى ظھ�ر ا#رض «.. كانت أرضه في المشرق أو في المغرب

جد بالمريخ مسلم لقامت للفور أواص�ر ال�وّد ولو وُ .. وجزء من كياننا الروحي, فھو ثمرة رسالتنا
  .)١٧(»  ا بحبلهحبالنتصل 

  

* * *  

  

وكّل ما في ا�س�م ھو في . إّن كل ما في العروبة وما للعروبة ھو في ا�س�م ول1س�م  
وم�ا . وJ يت�أخر واح�د ع�ن واح�د, واحد دون ا`خربحيث أّنه J يتقّدم , على أكمل وجهالعروبة 

 ،» التح��رر العرب��ي ا�س���م وحرك��ة «ف��ي كتاب��ه , المس��لم العروب��ي الغي��ور, قال��ه م��نح الص��لح
مف��اھيم , والتط��ور والتح��رر والث��ورة والرق��يّ , برأي��ه, فالتق��ّدم. يض��اھي بحماس��ه العص��ر النب��ويّ 

وJ تقدمّي�ة J عروب�ة  «بن�وع أّن�ه , مثلم�ا ھ�ي أس�اليب عربي�ة ف�ي ا�س��م, إس�مية في العروبة
حقيق�ي عل�ى ال�ذات  وJ ثورة وJ نص�ر. كدين وحضارة, أصيلة بدون نظرة إيجابية إلى ا�س�م

  .)١٨(»  وعلى ا`خرين بدون التفاعل التام الخّير مع ا�س�م وطاقاته الغنّية الزاھرة

إJّ بعملي��ة تقري��ب .. معن��ى ذل��ك أن��ه J ث��ورة وJ تح��ّرر وJ تق��ّدم وJ حرك��ة وJ حي��اة  
  بّد أنهJ, تقدمي في العالموكل . من ا�س�م والعروبة, ا�س�م من العروبة

  ـــــــــــــ ـــــ
  .٩٤ـ ٩٣ص , حقيقة القومية العربية, محمد الغزالي) ١٧(
  .٢٧ ص ,٤ ط, ا�س�م وحركة التحّرر العربي, منح الصلح) ١٨(
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بل كل مدافع عن كل حركة فكرية أو سياسية أو . ا�س�م والعروبة معاً  بسبب انتمائه إلى تقدمي
ً ثورية ھو مدافع بذات فعله عن العروبة وا�س�م  ءة لقد بدأت نبو « :يقول منح الصلح نفسه. معا

ن التق��ّدميين عن��دنا والتق��ّدميين ف��ي ك��ل مك��ان يقترب��ون م��ن أن وھ��ا إ. الث��وريّين الع��رب تتحّق��ق
الوض�وح والتأكي�د نفس�يھما وب. )١٩(»  الوحيدين عن ا�س��م وثوري�ة ا�س��م يصبحوا المدافعين

فھو لھا بكل . ولحركات التحّرر, سيكون دعامة للدعوات التقّدمية الصادقة «ن ا�س�م إ :يضيف
  .)٢٠(»  طاقاته

مي�ة ا�س��م إJّ ويش�ّدھا إل�ى تقد, بنظ�ر المس�لمين الع�روبيين, ف�ي الع�المليس من تقدمية   
الت��ي ھ�ي م�ن أھ�م حرك��ات , العروب�ة الحي�ة الجدي�دة, لق�د اس�تطاعت العروب��ة «. العروب�ة مش�دّ و

وتجعلھ�م يحبونھ�ا ويحّب�ون , أن تشد إليھا قلوب التقدميين ا#حرار أينم�ا ك�انوا, التحرر في العالم
م�ع كما J إخ�ص في ا�س�م , إذ J حّب للعرب ومعه نفرة من ا�س�م. ا�س�م الذي ھو منھا
مضمون ا�س�مية الجماھيرية من حيث الجوھر إJّ نفس  ليس «بل , )٢١(»  التآمر على العرب

  .)٢٢(»  مضمون حركة التحّرر العربيّ 

ھي م�ن برك�ات , في العالم, إذن كل حركات التقّدم والتحّرر والثورةنظر المسلمين ففي   
#ن��ه  » أكب��ر «وك��ان � . عض��وياً  وك��ان ل1س���م ھ��ذه البرك��ات لكون��ه ينتم��ي إل��ى �. ا�س���م

لقد استحقت العروبة أن تستوعب . وھي ا#مة العربّية, عرف اختيار أّمة تستحّق كل خير وبركة
� وعظمة الس�ماء  » كبر «و#نھا تحمل في قلبھا , #نھا استوعبت ا�س�م, كل تقدمية وتحّرر

  .بكل ما فيھا

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢ ص, المرجع نفسه, منح الصلح) ١٩(
  .٤٣ ص, المرجع نفسه, منح الصلح) ٢٠(
  .٤٣ ص, المرجع السابق, منح الصلح) ٢١(
  .٦٥ ص, المرجع نفسه, منح الصلح) ٢٢(
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#ّنھ��ا تش��عر , تس��عى إل��ى التط��ّور والتح��ّرر كم��ا تس��عى إل��ى الحي��اة الش��عوب المتخلف��ة نّ إ  
وتغّير , وتثور, وتكافح, وتناضل, لذلك ھي تسعى, وتحّس بالنقص في كيانھا, بحاجة ملحة إليھما
ھذا شأن كل ... مراً مستميتاً ◌ً  وتجاھد جھادا ،» العلم ولو في الصين «وتطلب , دساتير وأنظمة

إّنھ��ا تناض��ل #ج��ل . غي��ر أن ا#م��ة العربّي��ة ل��يس ھ��و ش��أنھا. الرق��يّ ش��عب متخل��ف يري��د النم��و و
تث�ور م�ن . J #ج�ل أي�ة قيم�ة كان�ت, تجاھد #جل ا�س�م. J #جل التخلص من التخلف, الكمال

تب�دو أّمتن�ـا  «ذا ـبھ�... غير ذلكأو , اء اقتصاديـJ من أجل توّسع جغرافي أو إنم, أجل الكرامة
  .)٢٣(»  دّين بھذا الدينـبالتبين كل الشعوب التي شّرفت م المتمّيز شعب ا�س�) العربية(

الحاصلة فيما بين العروبة وا�س��م أّن التقدمي�ة ش�أن اJثن�ين يبدو من الع�قة العضوية   
 ً وترق�ى العروب�ة , ترق�ى ب�ه العروب�ةيرقى ا�س��م ف. وك�ھما بھا ملتزم. ك�ھما يدعو إليھا. معا

, وھ�م عل�ى خط�ى الرس�ول س�ائرون. ھذا موقف المسلمين والعروبيين سواء .فيرقى بھا ا�س�م
ھ�ذا  .» وإذا ذّل الع�رب ذّل ا�س��م .إذا عّز العرب عّز ا�س�م « :وھو القائل, وبقوله يأخذون

لك�أّن . #ج�ل خي�ر الع�الم الح�ّر وص��حهعلى ض�رورة وج�ود العروب�ة وأھمّيتھ�ا القص�وى دليل 
أم�ة  « » أم�ة واح�دة «ھم  .» خير أّمة أخرجت للناس «فھم . منارتهوھم ضمير العالم  العرب
  .» مسلمة

  

  ــــــــــــــــــ 
  .٩ ص, العروبة والعلمانيةا�س�م و, محمد عمارة. د) ٢٣(



٢٩  

  

 ً   اللَغة ھَي العروَبة في ا�ْس�م :ثالثا

  

وتقب�ل ت�دين با�س��م إّن ا#مم التي  «لذلك . )١(»  تعني اللغةإن العروبة في ا�س�م  «  
فينمو عدد ا#ّمة العربّية بنمو عدد من يتكلمون , وھو لسان العرب, ستتكلم بلسان ا�س�م, ھدايته
رى #ن ـّن اللغة العربّية مرشحة ھي ا#خمعنى ذلك إ. )٢(»  ا�س�م يبھد مثلھاويھتدون , لغتھا

ليس�ت العربّي�ة  « :الـدث ب�ذلك وق�ف�النبّي تح�, وJ مندوح�ة ف�ي ا#م�ر. اء ا#رضـتكون لغ�ة أبن�
وف�ي رواي�ة Jب�ن . )٣(»  فمن تكلّم العربّي�ة فھ�و عرب�يّ . وإّنما ھي اللسان, مJ أبأحدكم من أب و

  .» إJّ أّن العربية اللسان. أّن العربية اللسان إJّ  « :كثير عن معاذ بن جبل عن الرسول قال

 «ا ـأي أّنھ�, )٤(»  ومّية العربي�ةـس�ّية للق�ات ا#ساـإح�دى المقّوم� «إّن اللغة العربّية ھ�ي   
ً صارت أسّ  واس�تفاض الب�احثون ف�ي ھ�ذه . )٥(»  بلغ�تھم فالن�اس ع�رب أو عج�م. العربي�ة للھوّي�ة ا

المناض��ل , س�اطع الحص�ريوق�د عّب�ر . النقط�ة للق�ول بوح�دة القومّي�ة العربّي�ة بس�بب وح��دة اللغ�ة
لق�د أثبت�ت ا#بح�اث  « :بقول�ه, مّي�ة العربّي�ةوص�احب المؤلف�ات العدي�دة ف�ي القو, العروبي الكبي�ر

وان فقد آن ا#.. اللغة والتاريخ :العلمية وا#حداث السياسية أّن أھم عناصر القومّية ودوافعھا ھي
  ليدرك الناطقون بالضاد أنھم

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢٥ ص ،» القومّية العربّية وا�س�م «في , حسن حنفي) ١(
  .٤/١٩, تصنيف وإعداد عّمار الطالبي, رهآثا, باديس ابن) ٢(
  .٢/١٩٨طبعة دمشق , تھذيب ابن عساكر) ٣(
  .١١٥ ص ،» القومّية العربّية وا�س�م «في , زبادية. د) ٤(
 ص ،» القومّي�ة العربّي�ة وا�س��م «ار اللغ�ة العربي�ة والتعري�ب ف�ي ـوانتشا�س�م , زيز الدوريـعبد الع. د) ٥(

٦٥.  
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وبناء القومية ھو في تكوين ا#ّمة  ا#ساس أّن أسj  « :يقولوفي مكان آخر .)٦(»  أبناء أمة واحدة
دة الحي�اة اJقتص�ادية وح�ولكن J وحدة ال�دين وJ وح�دة الدول�ة وJ .. وحدة اللغة ووحدة التاريخ

مؤس��س تّي��ار ) ١٨٩٧(وعّب��ر جم��ال ال��دين ا#فغ��اني . )٧(»  ت��دخل ب��ين مقّوم��ات ا#ّم��ة ا#ساس��ية
ّن�ه J س�بيل إل�ى تميي�ز أّم�ة ع�ن إ « :ع�ن أھمّي�ة اللغ�ة ف�ي نش�وء ا#ّم�ة وق�الالجامعة ا�س��مّية 

ھذا ا#م�ر م�ن الوض�وح و. قبل كل دين ومذھب » عرب«وا#مة العربّية ھي . إJ بلغتھا أخرى
  .)٨(»  والظھور للعيان بما J يحتاج معه إلى دليل أو برھان

ثم ھي , وقبلة الفخر والوJء, ومظھر الوحدة النفسّية, ھي وعاء الحضارةفاللغة العربية   
ويكفي .. في حال التمّزق والتجزئةوييّسر ھذه الوحدة , الرباط الذي يشّد الوحدة القومية ويدعمھا

ويرّد ا#فغاني على من يق�ول ب�أّن القومي�ة ع�رق . )٩(»  من أكبر الجوامع التي تجمع الشتاتأّنه 
, ھ�م ع�رب, والوJء لحضارتھا م�وقفھم, وأصبحت العربية لغتھمإّن كل الذين تعّربوا  «, ونسب

  .)١٠(»  والمواريث الحضارّية #جدادھمبصرف النظر عن ا#صول العرقّية #س�فھم 

, وبين اللغة وا�س��م م�ن جھ�ة ثاني�ة, ط المتين بين اللغة والقومية من جھةالربا وبسبب  
فھ�و J يطع�ن بالعروب�ة ولغتھ�ا . قامت قيام�ة المس�لمين عل�ى ك�ل م�ن يم�ّس قدس�ّية اللغ�ة العربّي�ة

بھا , اللغة العربّية ھي لغة ا�س�مذلك #ّن . نفسيھمابل يطعن مباشرة بالقرآن وا�س�م , وحسب
  بل, خاتم النبيينوبھا تكلّم , ته ا�لھّيةكانت معجز

  ــــــــــــــــــ 
  .بيروت, دار العلم للم�يين, دفاع عن العروبة, ساطع الحصري) ٦(
, دار المع��ارف بمص��ر ،الق��اھرة, ١٩٦٣ـ��  ١٩٢٣مخت��ارة ف��ي القومّي��ة العربّي��ة  أبح��اث, س��اطع الحص��ري) ٧(

  .٢٤٩ ـ ٢٤٨ ص, ١٩٦٤
 ص, ١٩٦٨س�نة , طبعة أول�ى, القاھرة, دراسة وتحقيق محّمد عمارة, ل الدين ا#فغانيالكاملة لجما ا#عمال) ٨(

٢٣٧.  
  .٢٢١ ص ,المرجع نفسه) ٩(
  .٢٠٩ ص, المرجع نفسه) ١٠(



  ٣١                                      اللغة العربية                                                       

  

ن��ال , ومت��ى انحّط��ت اللغ��ة العربي��ة ع��ن مس��تواھا. )١١(»  J يح��يط ب��ه إJّ نب��يّ ك���م الع��رب ّن إ
جاء في . وJ يستطيع القّيمون على العروبة جھل ھذا الرباط. ا�س�م والقرآن من ھذا اJنحطاط

أم�ام مش�روع إح��ل , وجھ�اً لوج�ه, وب�ذلك نج�د أّنن�ا.. « :ما يلي ١٦/٥/١٩٧٤بيان ا#زھر في 
, وخص�وم ا�س��م, والع�رب أع�داء العروب�ةرّوج له , وھو مشروع قديم, الفصحىالعامّية محّل 
  .)١٢(»  ..منذ أمد طويل

حف�اظ عل�ى بين واجب ال :بين أمرين, في اللغة, يوازي المسلمون, وبكل وضوح, وھكذا  
بمش��روع أولئ��ك الق��ائمين ل��ذلك يعتب��رون . مع��اً  نوا#م��ران J يكون��ا. وواج��ب تطّورھ��ا, قدس��ّيتھا

�منطق�ي  وھ�ذا ش�أن .» والعرب وخصوم ا�س�م أعداء العروبة «ل العامّية محّل الفصحى إح
ھ�و ق�ول مھووس�ين J  » تط�ّور اللغ�ة «بل الق�ول ب�ـ .يمكن المساس بهJ , بالنسبة إلى المسلمين
م تماماً كما ا�س�, )١٣(»  قد قامت عند العرب مقام الوJدة وا#رحام الماّسة «يعرفون أن اللغة 

, بدخولھم في ا�س��م, وأصبح الناس جميعاً , وأولد الناس وJدة جديدة, النسب والعرقحّل محّل 
ً ـعرب جع�ل اللغ�ة والتع�ّرب  «ب�ل عل�ى , ير مؤّسسة على النس�ب والع�رقـذا تبدو العروبة غھك. ا

  .)١٤( » رباطاً ھو والرباط العرقي والنسبي سواء بسواء, أي ا�س�م, والوJء للجماعة الجديدة

وJ وJء ل1س��م . اللغة حاملة ل�واء ا�س��م فھ�ي إذن عن�وان ال�وJء ل1س��م فإذا كانت  
, J محال�ةفمن كان مس�لماً ك�ان عربي�اً . وبالتالي حمل لواء العروبة, إJّ بحمل لواء اللغة العربّية

  ,بمعرفته العربّية, #نه, ومن كان عربياً وجب أن يكون مسلماً 

  ـــــ ـــــــــــــ
  .٤٧ الصاحبي, ١/٦٤, المزھر, السيوطي) ١١(
وانظ�ر أيض�اً ف�ي الكت�اب . ١٥٧ ص, دور العروبة في تراثنا اللبناني, زكي النقاش :انظر بيان ا#زھر في) ١٢(

 ص, ويمّث�ل الن�اطقين جزئي�اً بالفرنس�ية, على ال�رئيس ش�ارل حل�و #ن�ه ي�تكلم الفرنس�يةقيامة الدكتور زكي , نفسه
١٤٥.  

  .١/٢٩, ١٩٦٤القاھرة , تحقيق عبد الس�م ھارون, رسائل الجاحظ )١٣(
  . ١٥ ص, ا�س�م والعروبة والعلمانية, محمد عّمارة. د) ١٤(
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وعلى لغة , وعلى لسان ا�س�م ،» ك�م � «ي حصل على أ, على أقدس ما في ا�س�م حصل
وإذا ك�ان ك�ل . وتحت كل لسان عرب�ي يس�يل لع�اب مس�لم, ينام مسلم ففي كل عربيّ .. أھل الجّنة

  .J محالة, فكل عربي ھو إنسان مسلم, واللسان العربي ھو لسان ا�س�م, لسان بإنسان

وھ�ل م�ن غاي�ة لك�ل تط�ّور غي�ر بل�وغ . ع�ومتفوق كل تطّور مزإّن قدسية اللغة العربية   
 قداس�ًة جعل�تفا�س��م أض�فى عل�ى اللغ�ة العربي�ة  «! وھل ھن�اك أكم�ل م�ن ك��م � ! الكمال ؟

أضف إل�ى ذل�ك أن ك�ّل تط�ّور يعن�ي افت�راَض . )١٥(»  وَضبَط قواعدھا عبادةً , الحفاظ عليھا ديناً 
.. واح�داً J يمك�ن أن يك�ون ف�ي ك��م � ولكّن نقصاً , الشيء المطلوب تطويرهنقٍص حاصٍل في 
ول�و ك�ان المس�لمون أكث�َر أمان�ة . ع�ن التط�ّور تل�ك الت�ي تحم�ل كم�اَل � وك�َم�هوكم ھ�ي غني�ة 

ع�ن أي�ة , بل وأيض�اً , عن النظر في تطويِر اللغة العربية, ليس فقط, ل1س�م ولك�م � Jستغنوا
  .وھذا منطق. لغة غير لغتھم

وم��ن المف��روض أن يق��ف . ھ��ي نظري��ة إس���مّية منطقي��ة للغاي��ةالعل��وم فنظري��ة تعري��ب   
فأي قرآٍن يترجم إلى لساٍن آخر فھو قرآٌن  «لذلك . المسلم ضّد كل تيار يحاول إفساد قدسّية اللغة

أو نق�ٌل لم�ا تيس�ر م�ن مع�اني , إذ ھو تفسير أجنبيc لل�وحي العرب�ي, J على الحقيقة, على المجاز
J فإن ا#سلوب العرب�ي بخصائص�ه الثابت�ة ج�زٌء .. أّما القرآن نفسه.. ا#خرى القرآن إلى اللغات
القرآن في فصاحتھا وب�غتھا ومعانيھ�ا  اقترب العربي من لغةوكلما . )١٦(»  ينفصم عن جوھره

والمس�لم الحقيق�ي ھ�و م�ن ي�تقُن لغ�ة . بك�ل أم�ر كان عالماً عارف�اً , واعجازھا وإيجازھاوصيغتھا 
  .اقترب منھا اقترَب من كمال ا�س�م وكلّما. العرب

  ــــــــــــــــــ 
  .٨٨ ص, حقيقة القومّية العربّية, محّمد الغزالي) ١٥(
  .٢٠ ص, المرجع نفسه) ١٦(
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. وھي أسمى من اللغة الت�ي ُيقص�د منھ�ا التف�اھم فحس�ب .ھي إذن لغة دينية اللغة العربية  
وا#ھ�م . بل ا#ھم أن تشعر شعوره من خ��ل م�ا يق�ول, ليس المھّم أن تفھم ما يقوله المسلم بلغته

ق�د J , فالعربّية تحمل تاريخاً إلھياً ومعاني قدسية. أن تعتبر نفسك مصلياً وأنت تجيد لغة ا�س�م
وس�نُد , إّنھا لغ�ُة ا�س��م. فيھا زخم من � J يحوطه عقُل إنساٍن غيِر مسلم. غيُر المسلم يدركھا
بل ھي في . إّنھا تقّرر ھوّيَة اJنتماء إلى العروبة وا�س�م معاً . والوJُء لھا كما ل1س�م, ا�س�م

 «ف�ـ. ين ا�س��م والعروب�ةإّنھ�ا الرب�اط المت�ين ب�. ومن مقّوماِت القومّي�ة العربّي�ة, أساِس العروبة
 «و. )١٧(»  والعربّي��ة بغي��ر ا�س���م ت��نكمُش وت��زول. يس��تعجم ويض��محلا�س���م بغي��ر العربّي��ة 
أج��در  «لھ��ذا فھ��ي . )١٨(»  �ًة إJّ بھ��اـوالص���ةُ J تك��ون ص��, اـاً إJّ فيھ��ـالق��رآن J يس��ّمى قرآن��

  .)١٩(»  بالحضارة وأحق بالخلود من غيرھا

  

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢ ص, المرجع نفسه) ١٧(
  .نق�ً عن الزّيات, ٢١ ص, المرجع نفسه) ١٨(
  .٨٧ ص, المرجع نفسه) ١٩(
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  العروَبة َوطن ا�ْس�م :رابعاً 

  

تح�ّدھا  بھذا ُيفھم أن ا�س�م أّمة واحدة J. )١(»  إّنھا المدينة ا�س�مية. ا#ّمة العربّية «  
وإنم��ا ھ��ي , إقليم��اً وإرادةً , أساس��اً , ل��م تك��ندول��ة ا�س���مّية ال «و. جغرافي��ةح��دوٌد عنص��رية أو 

ا#م�ر ال�ذي يخل�ق اس�تمرارّية , جماعة وترابط بين عناصر تلك الجماعة م�ن خ��ل وع�ي مع�ّين
أّن الع�ق�ة .. إّنم�ا يق�وم عل�ى أس�اس, كمفھوم إس��مي, بھذا المعنى, مفھوم ا#ّمة. اJلتزام الديني

Jول�يس عل�ى ا#س�اس ال�دموي أو , ء والترابط تقوم على العنصر ال�دينيالمتعلقة باستمرارية الو
غي�ر المس�لم J موض�ع ل�ه ف�ي التعام�ل أّن .. اJرتباط الحقيقي ينبع من الع�قة الديني�ة.. ا�قليمي

ويحترمھ��ا يقب��ُل ا#قلي��اِت إن الع��الم ا�س���مّي . السياس��ي أو ف��ي الوج��ود السياس��ي كحقيق��ة كلّي��ة
  .)٢(»  وليس ككياناٍت سياسّية, طائفيٍة اجتماعيٍة وكأفرادٍ اعاٍت ـولكن كجم ,اـويقّدس حقوقھ

ھو ا#ّمة المسلمة أينما كانت الحقيقي ل1س�م يّتضح لنا أّن وطن المسلم من ھذا المفھوم   
بمعن�ى أّن�ه J يمك�ن أن , ووط�ن العرب�ي ھ�و ا�س��م, وإلى أّي عصر أو عرٍق أو أرٍض انتم�ت

ف�ي وناض�لوا , وبع�ض المس�يحيين الن�اطقين بالعربي�ة أدرك�وا ذل�ك. ا�س��م يكون عرب�ّي خ�ارج
 « :س�مة موسى المفّكر المصري المسيحيل قا. Jقتناعھم بانتمائھم الوطني إليه, سبيل ا�س�م

أم�ين الس�ّر الع�ام لح�زِب الوف�د , وق�ال مك�رم ُعبي�د, )٣(»  إّنني أدافُع عن ا�س�م #ّنه ديُن وطني
  مسلمٌ , ديناً  أّنني مسيحيّ  « :والوزيُر المصري المسيحي, ١٩٣٩ـ  ١٩٣٦بين 

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٥ ص, ١٩٨١أيار  ٣ عدد ،» شؤون عربّية «في , حامد عبد � ربيع. د) ١(
  .٤٦ ص, المرجع نفسه) ٢(
  .مع الحاشية ١٣٣ ص, لمحمد عمارة » ا�س�م والعروبة « :نظر قوله فيا) ٣(
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وقد . )٥(»  إس�مّية بالحضارة, قبطية بالمولد «إّن جماعة ا#قباط ھي  :ال أيضاً وق, )٤(»  طناً و 
  .)٦(»  أّول من دعا إلى عروبة مصر «كان 

فالمسلمون ك�انوا , دى ارتباط الوطن العربي با�س�ما مبعض المسيحيين أدركو إذا كان
. ا�س���م وط��ن المس��لم «ب�أّن  :فعب��د ال�رحمن ع��ّزام أك��دّ . أش�د إدراك��اً وأكث��ر وض�وحاً وص��راحة
ذا يعن�ي ـھ� .)٧(»  فھو يمتّد إلى حيث تمتّد عقيدته الدينّية, ووطن المسلم ليست له حدود جغرافّية

 «و , )٨(»  J ع�الُم ح�دود, العالم ا�س�مي عالم فكرةٍ  «#ّن , يندـأّن الوطن يقوم على أساس ال
, قس�م ھ�و دار ل1س��م :وا#رض في نظره قسمان. جنسيته عقيدته. المسلم أينما كان ھو مواطن

وھي داره ولو كان خارجاً عنھا بعيداً منھا؛ وقسم ھو داٌر للكفِر وھو ل�يس منھ�ا ول�و ك�ان مقيم�اً 
  .)٩(»  في ربوعھا

وا#ّمة في ا�س�م J تقوم على حدود َفَرَضْتھا  .» ا#ّمة «ھو , مرة أخرى, ا�س�م إذن  
 «. ب�ل تق�وم عل�ى العقي�دة الديني�ة... تضاريُس البحار أو أنھاٌر في ودايا أو جب�اٌل وس�َط الس�ھوب

ا ـمھم�وذل�ك , وتتبّن�ى نظام�اً ينب�ع م�ن تل�ك العقي�دة, ا#ّمة جماعة من الن�اس تع�يش بعقي�دة واح�دة
. )١٠(»  امل ا#ول ف��ي تك��وين ا#ّم��ةـ#ن العقي��دة ھ��ي الع��.. ا وأل��وانھمـاختلف��ت أجن��اس أتباعھ��

  أينما كانت, أّمة واحدة «المسلمون و

  ــــــــــــــــــ 
م�ع  ١٣٣ ص .» ا�س��م والعروب�ة «, انظ�ر محم�ود كام�ل. المؤرخ الفرنسي » كولومب «استشھد بقوله ) ٤(

  .الحاشية
  .٥٧٤ ص, » القومّية العربّية وا�س�م «في . أنور عبد الملك. د :انظر) ٥(
  .٥٧٤ ص, المرجع نفسه) ٦(
الع�ق�ات التركي�ة  «استش�ھد ب�ه زي�ن زي�ن ف�ي كتاب�ه , ١٩٤٦الق�اھرة . الرس�الة الخال�دة .عبد ال�رحمن ع�زام) ٧(

  .٤٢ ص, كامل. انظر م, با�نكليزية» ..العربية
  .٧ ص, ا�س�مي سكان العالم. محمود شاكر) ٨(
  .٨ ص, المرجع نفسه) ٩(
  .٩ ص, المرجع نفسه) ١٠(
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ھ��ي  )١١(»  #نھ��م يش��تركون بعقي��دٍة واح��دة, وابتع��دت أمص��ارھم, ومھم��ا ن��أْت دي��ارھم, أرض��ھم
�  .ما�س

 «أو ھ��ي , )١٢(»  دـع عل��ى دي��ن واح��ـاعة تجتم��ـالجم��, د الطب��ريـعن��, ا#ّم��ةأص��ل  «و  
إّن  :ويعلّق الدكتور ناص�يف نّص�ار عل�ى الطب�ري بقول�ه. )١٣(»  الجماعة المتفقة على دين واحد

ھ�ذا , وف�ي رأي�ه. )١٤(»  م�ن الخب�ر ع�ن ال�دين ل�دJلتھا علي�هيكتفي بالخبر عن ا#ّم�ة  «الطبري 
بل قد تك�ون معظ�م آي�ات الق�رآن . )١٥(في بعض آيات القرآن » أّمة «ى ھو المقصود بكلمة المعن

اش�ترطوا لUّم�ة ا�س��مية مفھوم�اً يتع�ّدى , لئ� يض�يع المس�لمون ب�ين ا#م�م, ولكن. بھذا المعنى
أو , أو عرق�اً , أو عنص�رّية, أو أرض�اً , أو مملك�ة, أو دولةً , فھي J تعني وطناً . مفاھيمنا المألوفة

 ً تعن�ي أوJً أّنھا . أو حدوداً جغرافية فرضتھا الطبيعة أو السياسة الدولية, أو تقليداً , أو عرفاً , نسبا
, اللغ�ُة العربي�ة لس�اَنهو, وك�ان الع�رُب مادت�ه, ولكّن ا�س�م اعتمد على العروبة. ا�س�م :وآخراً 

فل��يس م��ن  .» الجھ��اد «و » النص��ر «و » الف��تح «وب��العرب ك��ان ل��ه . وال��ب�د ُالعربي��ة منطلق��ه
ب�ل ال�وطن ا�س��مي ھ�و نفس�ه . المستبعد قط أن تكون ا#ّمة ا�س�مّية على مثال ا#ّم�ة العربي�ة

  .بل ھو إّياه. طن العربي ھو قاعدة الوطن ا�س�ميووال. الوطن العربي

كل من  أصبح عربياً  «أكبر نستمع إلى جھابذة الفكر في ا�س�م ليؤكدوا لنا بأّنه  ولحجة  
  وعلى. )١٦(»  دون نظر إلى انتمائه العرقي, وتحّدث بالعربّية, اعتنق ا�س�م

  ــــــــــــــــــ 
ص�فحة  :انظ�ر .» ھ�ي جماع�ة م�ن البش�ر تع�يش بعقي�دة واح�دةا#ّم�ة  « :وأعاد تأكيده بقوله, المرجع نفسه) ١١(

  ..وھو قول سائر عند جميع المسلمين. ٦٧
  .٢/٢١٣ تفسير سورة, انجامع البي, الطبري) ١٢(
  .١٨ ص, نصار. للدكتور ن » مفھوم ا#مة بين الدين والتاريخ «ورد قوله في ) ١٣(
  .٢/٢١٣وتفسير الطبري لسورة , المرجع نفسه) ١٤(
  .٢٢/٣٤الحج , ٦/١٠٨ا#نعام , ٧/٣٤انظر سورة ا#عراف ) ١٥(
  .١٠٧ ص, ا�س�م والعروبة, الدكتور محمد كامل) ١٦(
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دور فع��ال يلعب��ه ا�س���م ف��ي ال��دفاع ع��ن  «المس��يحيين أن ي��دركوا ف��ي النھاي��ة بوج��ود اللبن��انيين 
ّن إ :ي مع�روفوأعظم من ذلك قول الدكتور ن�اج. )١٧(»  عروبة لبنان ووحدته الوطنية ومكانته

كان , إذا تطّرف في إس�مه, والمسلم. كان أقرب إلى ا�س�م, إذا تطّرف في عروبته, العربي «
يسعى لرف�ع راي�ة ا�س��م  إّن كل من « :نده أيضاً عو. )١٨(»  بل كان عربّياً , أقرب إلى العروبة

ف ويس�عى لنش�ر ا�س��م وإّن كل من يعتّز برس�الة محّم�د وال�دين ا�س��مي الحني�. ُيسّمى عربّياً 
  .)١٩(»  يسّمى عربّياً 

الع�قة العضوية بين العروبة وا�س�م تجّر حتماً إلى القول ب�أن العروب�ة ھ�ي وط�ن إّن   
, طّرف فضيلة من الفض�ائلتويوم لم يكن ال. سواء بسواء, وإّن ا�س�م ھو وطن العربي. المسلم

وJ يك�ون , إن ل�م يك�ن مبالغ�اً ف�ي حب�ه للع�رب أي J يكون مسلم حقيقي. فإّنه ھنا أعظم الفضائل
عن�دما تواج�ه ومعطيات نشوء ال�دول تق�ف عن�د ح�ّدھا . إن لم يغل في حّبه ل1س�معربّي حقيقي 

Jحتف�اظ ب�دينھم ف�ي با, مث�ً , ولئن نعم المسيحيون. حقيقة الع�قة التكوينية بين العروبة وا�س�م
ھم يعيشون ف�ي , بھذا. نفسه يفتخرون بانتمائھم إلى العروبة فإنھم باJنعام ه،ا�س�م ومدنيتَ دولة 

ل�و ل�م ل ويش�تّد ع�وده م�أن يكت) للمس�يحي(م�ا ك�ان يمك�ن  «ولكّنھم يدركون أّن�ه , ذّمة ا�س�م «
مفھوم الحماية السياسية  وأحد عناصر ھذه التقاليد ھو. يرتبط ويتفاعل بالتقاليد العربّية ا�س�ّمية

  .نعمٌة لھم يفتخرون بھا » ذمة المسلمين «المسيحيين في عيش ف .)٢٠(»  لUقليات

  

* * *  

  

  ــــــــــــــــــ 
  .٥٩ ص, ا�س�م وحركة التحرر العربي, منح الصلح) ١٧(
  .٨ ص, أصالة الحضارة العربية, ناجي معروف. د) ١٨(
  .٢٣ ص, المرجع نفسه) ١٩(
ش�ؤون , عربي جدي�د إس�مينظام  ءحول بنا :لتطور الوحدويوا ا�نمائيةالظاھرة , حامد عبد � ربيع. د) ٢٠(

  .٤٤ ص, ١٩٨١أيار ٣عدد , عربية



  الوطن العربي                                                                                           ٣٨

  

ولن يھ�دأ . لم كلّهبحّق أن المدى الذي يعمل فيه كّل من العروبة وا�س�م ھو العانستنتج   
ولن تؤدي العروبُة رسالتھا الت�ي أنيط�ت بھ�ا إJّ ي�وَم . ل1س�م روع إJّ عندما يغزو العالَم بأسره

وحدة العالم  «ر ـداً إJّ بواكيـالمنشودة أب » الوحدة العربّية «وما . اـأكنافھيتوّحُد العالُم كلّه تحت 
اللت�ان تس�عيان لض�م  » الجامع�ة ا�س��مّية «و  » الجامع�ة العربّي�ة «وم�ا  .» في ظ�ّل العروب�ة

وجمعيتھ��ا ف��ي تجّم��ع ع��الم  » ا#م��م المتح��دة «دول��ة بع��د دول��ة م��ن دول الع��الم إJّ ابتغ��اء اب��ت�ع 
  .عربي إس�مي واحد



٣٩  

  

 ً ة مرتجى المْسلمين :خامسا   الوْحَدة العربي5

  

, ومث�الھم ا#عل�ى, دغوحلمھ�م المدغ�, وھدفھم ا#خير, وھمھم ا#كبر ،» العرب « سعي  
الوح�دة العربّي�ة تح�ت ش�كل دول�ة عربّي�ة  «, ھو الوحدة, وحيثما كانوا, وكيفما كانوا, أينما كانوا

  .)١(»  واحدة ھي المثل ا#على لUّمة العربّية

#ّن مقّوماتھا وعناصرھا . فستكون بنظرھم غداً أو بعد غد, إن لم تكن اليوم, ھذه الوحدة  
, اللغ�ة: وھ�ي. اتفق كثير من العلماء عل�ى أھمّيتھ�ا كمقّوم�ات للقومّي�ة «ولقد . موجودة وما تزال
  .)٢(»  التكامل اJقتصادي, الوحدة الجغرافية, وحدة الجنس, الوحدة التاريخية

ين داختص��رھا عل��ي ناص��ر ال��, وھن�اك أيض��اً مقّوم��ات أخ��رى يج��ب أJّ تغي��ب ع��ن الب��ال  
ال�ذي يقّدس�ونه , وقض�ّية الع�رض, مث�ل قض�ّية الض�يافة, للعروبة تقاليد وع�ادات واح�دة «: بقوله
وقضّية أخذھم .. وقضّية تفاخرھم بالشجاعة والعّفة والكرم والنجدة وحماية الجار والوفاء, جميعاً 

  .)٣(»  ا#صيل انيدالوج وا�حساس.. بمشيئة كبرائھم

ربي��ة والجزي��رة الع ھ��ذه كلھ��ا بالنس��بة إل��يھم تؤل��ف ع��ادات واح��دة ف��ي مص��ر والس��ودان  
  العالم «وفي كل مكان من , والمشرق والمغرب في موريتانيا واريتريا والصومال

  ــــــــــــــــــ 
  .٣٣ ص, ا�س�م والعروبة, محمود كامل) ١(
  .٢٦ ص, القومية العربية بين التحدي واJستجابة, زيدان محمد مصطفى. د) ٢(
  .٣٨ ص, قضية العرب, علي ناصر الدين) ٣(
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 «: ٣/٤/١٩٧٦د ا#ميرك�ي دي�ن ب�راون ف�ي ـالد للموف�ـوبسببھا أعلن المفتي حسن خ� .» العربي
  .)٤(»  ننظر إلى الب�د العربّية من المحيط إلى الخليج على أّنھا بلد واحد «إّننا 

إذا كان للوحدة أن تقوم فلن تقوم وتبقى وتعمل إJّ  «, كما يقول سلّوم سركيس, والحقيقة  
م��ا زال��ت تنظ��ر إل��ى نفس��ھا وإل��ى الوج��ود نظ��رة : أعن��ي. #ّن الش��عوب العربّي��ة م��ا زال��ت أص��يلة

, أن J ص�مود «تقضي بـ » النظرة الخاّصة «وھذه . )٥(»  خاّصة تمّيزھا عن عالم اJنعزاليين
»  وأن J ھداية إلى الذات العربّية إJّ بالوحدة العربّية, ما لم تھتدي إلى ذاتھا, وJ إنجاز للعروبة

)٦(.  

, أو مع�اد, أو مش�كك, كل موق�ف ح�ذر, لدى القريب أو الغريب) فھي(, اJنعزالية «أّما   
ر وامك��ان مث��ل ھ��ذا اJنص���ھا, تج��اه العم��ل عل��ى انص��ھار المجتم��ع العرب��ي ف��ي وح��دة وثيق��ة

وم�ن J يس�عى . واJنعزالي ھو كل عربي مسلم J يحّقق في نفسه حلم الوحدة. )٧(»  وضرورته
وق�د يك�ون اJنعزال�ي أخط�ر عل�ى الوح�دة م�ن . إلى تحقيق ذلك فھو عدّو ا#ّمة العربّية J محال�ة

  .#ّنه عدّو داخلي, الغريب

ً  «ليست والوحدة العربّية    أو مجموع�ة , س�وقاً مش�تركة أو, سياسياً أو اقتص�ادياً  » تجمعا
أو دوJ ًJ ي�ربط بعض�ھا ب�بعض إJّ الرغب�ة , دول تبقى كل واحدة منھا على س�يادتھا واس�تق�لھا

وط�ن  «انش�اء  وھ�دفھا, بل الوحدة ھي في جميع مقّوماتھا تربط العرب رب�اط مص�ير.. في ذلك
  ه ا#قطار من المحيط ا#طلسي إلىھذ «فـ .» عربي كبير

  ــــــ ــــــــــــ
  .٢٤٦ ص, قّمة عرمون, المسلمون في لبنان والحرب ا#ھلية: انظر) ٤(
  .١١١ ص, العروبة بين اJنعزالية والوحدة, سلوم سركيس) ٥(
  .١٣ ص, المرجع نفسه) ٦(
  .٨ ص, المرجع نفسه) ٧(
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, ف�ي ال�وطن الواح�د و. )٨(»  إّنما تدعى بحّق الوطن العربي وليس العالم العرب�ي الخليج العربي
ومص��الح , وھوّي��ة, وجنس��ّية, ولغ��ة, وتقالي��د, ودي��ن, ومص��ير, وح��دة أرض, كم��ا ھ��و مع��روف

  .)٩(»  مشتركة

وم��ا ي��زال يتحّق��ق . م��راراً  وانف��رط, م��راراً , ف��ي أواخ��ر الق��رن الح��الي, ھ��ذا الحل��م حّق��ق  
 يوال�داع. ولن يھدأ روع العرب إJّ عندما ينصھرون في وحدة متكاملة في وطن واحد. وينفرط

 «لھذا . إلى ھذا اJنصھار ھو ما جّمل � به ا#ّمة العربّية من مكان فريد وحيد بين أمم ا#رض
ولق�د . ئدة الھادية ذات الحيوية العظيمةيحتل الجنس العربي مكاناً فريداً بين ا#جناس البشرية القا

ولق�د ازدھ�رت ... اختّصه � برسالته الداعية إليه المرشدة إلى الح�ق والخي�ر وص��ح ا�نس�انية
  .)١٠(»  لوما تزا. وأمّدت البشرية بنورھا الوّھاج, حضارته وثقافته فشّعت على الكون

نش�اطاً جماھيري�اً  «العربي�ة ش�ھدت المنطق�ة  » الرج�ل الم�ريض «علّ�ة  منذ أن اش�تّدت  
وكلم�ا ازداد م�رض الدول�ة العثماني�ة ك�ان ش�عور الع�رب . )١١(»  ملحوظاً ي�دعو للوح�دة العربي�ة

وعق���دت , جمعّي���ات ورابط���ات وأح���زاب, من���ذ أوائ���ل الق���رن العش���رين, فنش���أت. بالوح���دة يش���تد
  . تدعو إلى توحيد الصفوف العربية وتعمل لوحدتھم, مؤتمرات ونواد

 ١٩٠٥ووضع سنة  .» عصبة الوطن العربي «نجيب عازوري  أسس ١٩٠٤ ففي سنة  
  أسس مجلة لم تعّمر طوي�ً  ١٩٠٦وفي سنة  .» يقظة ا#ّمة العربية «كتاباً بعنوان 

  ــــــــــــــــــ 
  .١ حاشية, ٩٩ ص, قضية العرب, علي ناصر الدين) ٨(
أول المع�الم عل�ى طري�ق  «أو ھ�ي تك�ون . ب�ين الع�ربمن القائلين بأن اللغة وحدھا تكفي #ن تصنع الوحدة ) ٩(

  .٧ عدد, شؤون عربية, دمشقية. ع ،» الوحدة الكبرى
  .١/٥, تاريخ الجنس العربي, محمد عزة دروزة) ١٠(
  .١٣٦ ص, أبحاث مختارة في القومية العربية, ساطع الحصري )١١(
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 » جمعي��ة ا�خ��اء العرب��ي العثم��اني «تأسس��ت  ١٩٠٨وف��ي س��نة  .» اJس��تق�ل العرب��ي « باس��م
 جمعي�ة المنت�دى العرب�ي «أت ـنش� ١٩٠٩وف�ي س�نة . راكـورمت إلى المساواة بين العرب وا#ت

الجمعي�ة العربي�ة  «تأسس�ت  ١٩١١ وسنة .» الجمعية القحطانية «نفسھا ظھرت وفي السنة  .»
حزب ال�مركزي�ة  «نشأ  ١٩١٢ وسنة. ثم نقلت مركزھا إلى بيروت ثم دمشق, بباريس » الفتاة

حزي�ران م�ن  ٢٣و ١٨بباريس بين  » المؤتمر العربي ا#ول «الذي رعى  » ا�دارية العثمانية
 «ي الس��نة التالي��ة نش��أت وف�� .» جمعّي��ة ا�ص���ح «قام��ت ف��ي ھ��ذه الس��نة أيض��اً و. ١٩١٣س��نة 

 وفي .» الرابطة الشرقية «تأسست  ١٩٢١ وفي سنة .» الجمعّية الثورية «ثم  ،» جمعية العھد
وتقّرر فيه , عقد اجتماع ضّم عدداً من العلماء برئاسة شيخ الجامع ا#زھر, ١٩٢٥آذار سنة  ٢٥

�مي للنظر فيمن يتولّى الخ�فةإسضم دعوة مؤتمر .  

إل�ى » ١٩٣٦ مع تطور القضية الفلسطينية من�ذ ع�ام «يون فترة ليعودوا الوحدووارتاح   
ث��ّم الم��ؤتمر , ١٩٣٦ الم��ؤتمر الط�ب��ي العرب��ي ا#ول ع��ام «فك��ان . الم��ؤتمرات ون��وادي الكلم��ة

كما تكّون , القاھرةفي  ٣٨ في ا#ول ثم المؤتمر النسائي, في سوريا ١٩٣٧ البرلماني ا#ّول عام
ويق�وم  )١٢(نادي اJتحاد العربي ال�ذي دع�ا إلي�ه ف�ؤاد أباظ�ه باش�ا ١٩٤٢ مايو ٢٥ في القاھرة في

وھي مصر والسودان والجزيرة العربي�ة  ,كلم العربيةتالتي ت على ايجاد اتحاد شعبي بين ا#قطار
مع ترك البح�ث ف�ي الخ�ف�ة , ردن وشمال أفريقياوسوريا ولبنـان وفلسطين وشرق وا� والعراق

. )١٣(»  ..سبباً في توّتر الع�قات بين ا#سر الحاكمة ف�ي الس�عودية ومص�ر كانتا�س�مّية التي 
 «تأسس�ت  ١٩٤٥ وف�ي الع�ام ،» جمعية اJتحاد العرب�ي «قامت  ١٩٤٢ مايو من عام ٢٥ وفي

   .» جامعة الدول العربية

  ــــــــــــــــــ 
, ١٩٥٠ س�نة, الق�اھرة, ي الحلب�ي وأوJدهش�ركة مص�طفى الب�اب, الكتاب الثاني, اJتحاد العربي, فؤاد أباظة) ١٢(

  .٨ ـ ٦ ص
  .١ في شؤون عربية عدد, تأسيس جامعة الدول العربية, عبد الحميد الموافي. د) ١٣(
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أس��اليب , #ج��ل الوح��دة, إذ اعتم��دت, ب��المراد ل��م ت��فِ »  العربّي��ةجامع��ة ال��دول  «إJّ أّن    
ف�� الس�وق . ولم تستطع القيام بأي عمل يھدف إل�ى توحي�د الص�فوف العربي�ة. ديمقراطية تمثيلية
تخّطت ملفات خزائن أمانة سّر .. وJ خّطة الدفاع المشترك, وJ البنك العربي, العربية المشتركة

قامت أحزاب سياسية عقائدية تبّشر بالضرورة الماّسة للوحدة , إلى ا#مام فدفعاً للوحدة.. الجامعة
اء ـالذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بن «فكان مث�ً حزب البعث العربي . العربية

ال�ديمقراطيون  «ث�م  ،» القومّية العربّية «ثم حزب , )١٤(»  وّحدـالمجتمع العربي اJشتراكي الم
  .وغيرھم. .» الناصريون «و  ،» العلمانيون العرب «و  ،» العرب

ال�وطن  «فاقتطع�ت لھ�ا م�ن , أحزاب J ت�ؤمن بوح�دة الش�عوب العربّي�ة برّمتھ�اثم قامت   
. متع�ددة ض�من العروب�ة الش�املة » قومّي�ات «وھ�ي ت�ؤمن بوج�ود , ج�زءاً لھ�ا » العربي الكبي�ر

 ً�. الذي دعا إلى وحدة الھ�ل الخص�يب » الحزب السوري القومي «فكان من ھذه ا#حزاب مث
. ١٩٥٥أيل�ول س�نة  ٢٤و ١٨التي أسست في مؤتمر باندونبج بين  » أسيوية الوحدة ا#فرو «و 

  ...وغيرھما

كم�ا تجّس�مت ف�ي مح�اوJت ... فكرة الوحدة العربية تجّس�مت ف�ي الجامع�ة العربي�ة «إّن   
 الت�ي وح�ّدت ب�ين مص�ر وس�وريا ف�ي ع�امإقامة وحدات عربّية مثل الجمھورية العربي�ة المتح�دة 

واJتحاد الفيدرالي ب�ين , ١٩٦٣ واJتحاد الفيدرالي بين مصر وسوريا والعراق في عام, ١٩٥٨
من تطلّع الشعوب  وفشل ھذه المحاوJت J يغّير. ١٩٧٠مصر وسوريا وليبيا والسودان في عام 

  .)١٥(»  العربية نحو الوحدة

  فكم. لعربية في كل عام بمشاريع وحدوية J حصر لھاتطلع علينا ا#ّمة اوبالفعل   

  ــــــــــــــــــ  
  .١٤٠ ص, السوري رمقدمة الدستو, ا#حكام الدستورية للب�د العربية) ١٤(
  .٣٢ ص, ا�س�م والعروبة, محمود كامل. د) ١٥(
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, وبينھا وب�ين ا#ردن أخ�رى, سوريا أن تؤلف بينھا وبين ليبيا وبينھا وبين العراق طوراً  حاولت
, ومع الجزائ�ر ط�وراً , وكم حاولت ليبيا بدورھا اJتحاد مع تونس تارة.. والسودان, ثم مع مصر

وم��ع  ليق��يم الوح��دة م��ع مص��ر ت��ارةوك��م ح��اول الجمي��ع اغتص��اب لبن��ان .. وم��ع مص��ر والس��ودان
والي�وم ... ودول المغرب والخليج وغيرھا وكذلك قل عن اليمن.. ومع اJثنين معاً , سوريا طوراً 

يل الميثاق لك�ي ي�نّص في�ه عل�ى أّن الوح�دة ھ�دف دبجدية مسألة تع «تعمل جامعة الدول العربية 
  .)١٦(»  من النصوص الجديدةمثل ھذا النص الذي لم يقّر نھائياً مع غيره . عمل الجامعة

ع�ن ت�اريخ اش�تھروا لكأّنھم يبغون التع�ويض . رة في تاريخ العربدوافع الوحدة مجذّ إّن   
وكأّنھم يبحث�ون ع�ن . يوم كانوا قبائل وعشائر وبطوناً وفخوذاً وعصبّيات, فيه بتفّسخھم وتشّتتھم

نرى الوحدة تنفر م�ن الع�رب , لدينورغم عاملي اللغة وا. ھوّيتھم الضائعة أبداً ليثّبتوھا بوحدتھم
إJّ أّنھا تھمة من قبي�ل رف�ع , م يّتھمون اJستعمار بھدم وحدتھملكّنھ. نفورھا من تحّكم العرب بھا

  .المسؤولية عن الضمير

  

  ــــــــــــــــــ 
 تم�وز ٥ ع�دد ،» ش�ؤون عربي�ة «مجل�ة , خواطر مح�ددة ح�ول مس�تقبل الوح�دة العربي�ة, جورج جّبور. د) ١٦(

  .٤٢ ـ ٤١ص , ١٩٨١ سنة



٤٥  

  

  َدَساتير الدَول الَعربي5ة: سادساً 

  

ب�ل دخل�ت ف�ي ص�لب , وقفاً على دعاة ومؤتمرات ومنّظرينتبق فكرة الوحدة العربّية لم   
وأص�بحت ك�ل , لقد دخل�ت العروب�ة عل�ى أس�ماء ھ�ذه ال�دول. النصوص الدستورية للب�د العربية

وبتن�ا J نع�رف إJّ جمھوري�ة مص�ر , البيارق وا#ع�م واعتلت على. وتّتصف, دولة تعّرف بھا
, والجمھورية العربية اليمنية, والمملكة العربية السعودية, والجمھورية العربية السورية, العربية

والجي�وش , وال�نفط نفط�اً عربي�اً , وب�ات اJقتص�اد اقتص�اداً عربي�اً . وغيرھ�ا.. وا�مارات العربي�ة
  .وھكذا.. وا�ذاعات إذاعات عربية, عربية وا#رض أرضاً , جيوشاً عربية

 وبخاّص�ة ح�رب س�نة, تتّبعوا أسباب الحروب اللبنانية من�ذ اJس�تق�ل حت�ى الي�وم والذين  
يعرفون جّيداً الص�راع الحاص�ل ب�ين المس�لمين والمس�يحيين عل�ى ھوي�ة لبن�ان , المستمّرة ١٩٧٥
يحرص على ذكر أن لبنان جزء من بحيث  «فالمفتي حسن خالد يطاب بتعديل الدستور . العربية

ب��ل نّص��ر عل��ى س��يادة لبن��ان , J إلغ��اء اJس��تق�ل والس��يادةويعن��ي ب��ذلك . )١(»  ا#ّم��ة العربي��ة
ولن��ا تطلعاتن��ا , ولن��ا تاريخن��ا العرب��ي, فأن��ا وغبط��ة البطري��رك الم��اروني ن��تكلّم العربّي��ة.. العرب��ي

. بّد من ذكره في الدستور فھذا واقع J. يرناولنا وحدة مص, ولنا آJمنا وآمالنا, العربية المشتركة
  .)٢(»  فلماذا تجاھله؟

  ويذھب المفتي نفسه ليفّسر لموفد أميركا دين براون معنى ما جاء في الميثاق بأنّ   

  ــــــــــــــــــ 
  .٣/٤/١٩٧٦في  يجاء ذلك في لقاء المفتي خالد مع دين براون الموفد ا#ميرك) ١(
  .٢٥٠و ٢٤٩ ص ،» المسلمون في لبنان والحرب ا#ھلية «في كتاب  اللقاء نفسه تراه) ٢(
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كي��ف يمك��ن لبن��ان أن يك��ون ذا وج��ه عرب��ي وروح غي��ر  «: ويق��ول»  لبن��ان ذو وج��ه عرب��ي «
وم�ع الموف�د . )٣(»  عندما تطلق الص�فة الج�زء يعن�ي بھ�ا الك�ل, غير مقبول عربياً  ھذا.. عربّية؟

بريني وھو يأخذ  للموفد البابوي وبأكثر وضوح قال. )٤(الفرنسي جورج غورس قال الشيء نفسه
  .)٥(»  ول مردود #ّن لبنان بلد عربيـفھذا ق. أّن لبنان لبناني يعني غير عربي «على القائلين بـ

بل يؤمن بھا ويطالب الذين ما زال�وا , سماحته بمناسبات عديدة على عروبة لبنانويؤكد   
ّني كنت وJ أزال م�ع إ.. مثل جزءاً من ا#ّمة العربّيةنؤمن بأّن لبنان ي «: ويقول, يشككون بذلك

ن لبنان الحديث ھ�و لبن�ان العرب�ي الوج�ه إ «: ويقول أيضاً . )٦(»  الذين يؤمنون بالوحدة العربّية
وJ نريد أن نعرفه إJّ , وما زلنا نعرفه ھكذا حتى ا`ن, لدم واللسان الذي عرفناه مع اJستق�لوا

َد دوره ب��ين ـد لبن��ان ھويت��ه العربي��ة فق��ـإذا فق�� «: ويح��ّذر بقول��ه. )٧(»  ھك��ذا عل��ى م��دى ا#زم��ان
  .)٨(»  ...َد دوره في صعيد ا�نسان في كل مكانـوفق, َد دوره في العالمـوفق. العرب

توّقفن��ا عل��ى ك���م المفت��ي وح��ده ف��ي عروب��ة لبن��ان #ّن��ه يمث��ل مواق��ف جمي��ع المس��لمين   
تطلق على جميع مؤسس�ات الدول�ة  » العروبة «وليس أدّل على ذلك من اعتماد صفة . اللبنانيين
لبن�ان  «و  ،» ص�وت لبن�ان العرب�ي «وب�ـ ،» ج�يش لبن�ان العرب�ي «بـ: فسمعنا ونسمع. اللبنانية
  لكأّن الجميع.. .» أرض لبنان العربية «و  ،» العربي

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٥٠ ص .» المسلمون في لبنان والحرب ا#ھلية «انظر كتاب ) ٣(
  .٢٥٣ ص. المرجع نفسه. ١٠/٤/١٩٧٦مع الموفد الفرنسي في ) ٤(
  .٢٦١ ص. المرجع نفسه, ٢/٤/١٩٧٦مع الموفد البابوي في ) ٥(
  .٣٧٣المرجع نفسه . ٢/٣/١٩٧٧البعث السورية في حديث المفتي إلى جريدة ) ٦(
  .٢٠ ص. المرجع نفسه. ٣١/٥/٧٣حديث المفتي إلى الصياد في ) ٧(
  ...٧٩ ص. المرجع نفسه. ٢٤/١٢/١٩٧٤خطبة المفتي في عيد ا#ضحى في ) ٨(
  .١٣٠ ص. ٣١/٣/١٩٧٥حديث المفتي لمجلة بيروت المساء في ) ٩(
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»  ان بل�داً عربي�اً ـنحن ن�ؤمن بلبن� «: ولون معه ووراءهـالجمھورية ويقم مع مفتي ـيعلنون إيمانھ
  .وھكذا.. )١٠(»  جزء من ا#مة العربية نلبنا «: أو أيضاً , )٩(

. J ي�نّص عل�ى عروب�ة لبن�ان, اتير دول الجامعة العربي�ةبين دس, الدستور اللبناني وحده  
  ...)١١(»  تعديل الدستور «ولذلك يطالبون بـ

أم�ر : نراھ�ا تق�ّرر أم�رين ھ�اّمين J ينفص��نولجنا داخل الدساتير العربّية جميعھ�ا وإذا   
ى الھ�دف ھ�ذا با�ض�افة إل�. وأمر دي�ن الدول�ة وا�س��م, اعتبار كل دولة جزءاً من ا#مة العربية

اعدة ق�انون ـالوح�دة العربي�ة ق�«ذلك #ّن . ا#خير وھو الدعوة إلى الوحدة العربية الكاملة الشاملة
»  تتكام��ل م��ع اJتج��اه نح��و التض��امن ا�س���مي... وحدة العربي��ةـال��«و#ّن , )١٢(»  ع��ام عرب��ي

كل��ف الق��ارىء ول��و ت, ونري�د إثب��ات ذل��ك اعتم��اداً عل��ى نص��وص الدس�اتير العربّي��ة جميعھ��ا.. )١٣(
  .صبراً 

إّن الش��عب « : ١٩٥٠أيل��ول ع��ام  ٥الص��ادر ف��ي  الس99وريف��ي مقدم��ة الدس��تور ج��اء   
يتطلّ�ع إل�ى الي�وم ال�ذي , السوري الذي ھو ج�زء م�ن ا#ّم�ة العربّي�ة بتاريخ�ه وحاض�ره ومس�تقبله

»  قّدس�ةذه ا#مني�ة المـداً عل�ى تحقي�ق ھ�ـوسيعمل جاھ�, ة واحدةـا العربية في دولـتجتمع فيه أّمتن
)١٤(.  

  استجابة لنداء.. جاءت الحركة التصحيحية « ١٩٧٠تشرين الثاني سنة  ١٦ وفي  

  ــــــــــــــــــ  
  .١٣٢ ص, المرجع نفسه) ١٠(
المس�لمون ف�ي  «ف�ي كت�اب . ١٨/٦/١٩٧٥البيروني�ة ف�ي  » ن�غنمون�داي مور «انظر حديث المفتي لمجل�ة ) ١١(

وجمل���ة .. ١٩٤ ص, المرج��ع نفس��ه, ٢٢/١١/١٩٧٥ومرفي���ل ف��ي وحديث��ه م��ع ك��وف د, ١٥١ ص ،» ...لبن��ان
  ..أحاديث في الكتاب نفسه

  .٢٣ ص, ا�س�م والعروبة, محمود كامل. د) ١٢(
  .٧٤٥ ص ،» القومّية العربّية وا�س�م«في , عبد العزيز الدوري. د) ١٣(
  .٢٣ ص, المرجع السابق, محمود كامل. د) ١٤(
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 «واستند الدستور السوري الجديد . )١٥(»  التي تحتّل مكان الصدارة في الوجدان العربي الوحدة
ـ إن الثورة العربي�ة الش�املة ض�رورة قائم�ة ومس�تمرة لتحقي�ق  ١: إلى المنطلقات الرئيسية التالية

أو ـ� إن جمي�ع ا�نج�ازات الت�ي حّققھ�ا  ٢. في الوحدة والحرّية واJش�تراكيةأھداف ا#مة العربية 
.. أي قطر عربي في ظ�ل واق�ع التجزئ�ة تظ�ّل مقّص�رة ع�ن بل�وغ كام�ل أبعادھ�ايمكن أن يحققھا 

  .)١٦(»  مالم تعّززھا وتصنھا الوحدة العربية

ـ القطر العربي  ٢ «: أنّ , المادة ا#ولى مبادىء ھذا الدستور ا#ساسية كما جاء في ومن  
الش��عب ف��ي القط��ر العرب��ي الس��وري ج��زء م��ن ا#ّم��ة ـ��  ٣. الس��وري ج��زء م��ن ال��وطن العرب��ي

قس��م الدس�توري عل��ى ليك�ون ا ٧وف�ي م��اّدة  .» يعم�ل ويناض��ل لتحقي�ق وح��دتھا الش�املة, العربي�ة
ھ�داف ا#ّم�ة العربي�ة ف�ي الوح�دة أعمل وأناضل لتحقي�ق أ.. أقسم با[ العظيم أن «: الشكل التالي

  .)١٧(»  والحرية واJشتراكية

البح��رين دول��ة عربي��ة  «: ف��ي ماّدت��ه ا#ول��ى م��ا يل��ي البح99رينوج��اء ف��ي دس��تور دول��ة   
  .)١٨(»  وإقليمھا جزء من الوطن العربي الكبير, شعبھا جزء من ا#ّمة العربية.. إس�مية

كلّما تھّيأت الظروف الم�ئمة لقيام , جزائرتلتزم ال « الجزائريةوفي دستور الجمھورية   
كفيل�ة , أو ل�ندماج, أو ل1ّتحاد, للوحدةباعتماد صيٍغ , وحدة مبنية على تحرير الجماھير الشعبية

  .)١٩(»  بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة والعميقة للشعوب العربية

  ــــــــــــــــــ 
  .١٤١ ـ ١٤٠ ص, ةا#حكام الدستورية للب�د العربي) ١٥(
  .١٤١ ص, ا#حكام الدستورية للب�د العربية) ١٦(
  .١٤٢ ص, المرجع نفسه) ١٧(
  .٥٨ ص, المرجع نفسه) ١٨(
  .٩٩ ص, المرجع نفسه) ١٩(
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تم��وز س��نة  ١٦المعل��ن ف��ي  العراقي99ةم��ن دس��تور الجمھوري��ة ادة ا#ول��ى ف��ي الم��وج��اء   
ھدفه ا#ساسي تحقيق الدولة العربية , العراق جمھورية ديموقراطية شعبية ذات سيادة «: ١٩٧٠
  .)٢٠(»  العراق جزء من ا#مة العربية «: ٥وفي مادة  .» الواحدة

وف�ي  .)٢١(»  ا#ّم�ة العربي�ةوشعب قطر ج�زء م�ن  «: مادة أولى قطروفي دستور دولة   
  .)٢٢(»  وشعب الكويت جزء من ا#مة العربية «: دستور الكويت مادة أولى

ذي أعلن في م�ؤتمر ـال الجماھيرية العربية الليبية الشعبية ا�شتراكيةفي دستور وجاء   
»  وحدة العربي�ة الش�املةـن التزام�ه بتحقي�ق ال�ـإن الش�عب يعل� «: ٢/٣/١٩٧٧ام ف�ي ـالشعب الع�

)٢٣(.  

لھاش��مية المملك�ة ا#ردني�ة ا «عل�ى أّن  ١/١/١٩٥٣الثال�ث ف�ي  ا�ردن9يون�ّص الدس�تور   
  .)٢٤(»  ردني جزء من ا#مة العربيةوالشعب ا�.. دولة عربّية

: والذي نّصت مقدمته على ما يلي ١٦/١/١٩٥٦الذي صدر في  المصريوفي الدستور   
ع�ً في الكيان العربي الكبير ويقدر مس�ؤولياته نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده متفا «

ق��د اس��تھلj رئ��يس و .» والتزامات�ه حي��ال النض��ال العرب��ي المش��ترك لع��ّزة ا#ّم�ة العربي��ة ومج��دھا
إّن الكي��ان العرب��ي يمت��ّد م��ن المح��يط  «: الجمھوري��ة الخط��اَب ال��ذي ق��ّدم ب��ه مش��روع الدس��تور

م�ن أج�ل حّقن�ا .. نكافح جميع�اً مّتح�دين متك�اتفين ..كلّنا شعب واحد, ا#طلسي إلى الخليج العربي
  .ومن أجل حقنا في الحياة, في الحرية

  ــــــــــــــــــ 
  .١٥٨ ص, المرجع نفسه) ٢٠(
  .١٧١ ص, المرجع نفسه) ٢١(
  .١٨٤ ص, المرجع نفسه) ٢٢(
  .٢١٩ ص, المرجع السابق) ٢٣(
  .٨ ص, المرجع نفسه) ٢٤(
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ونعل��ن , نح��ن نعل��ن عروبتن��ا الحقيقّي��ة. وض��د أع��وان اJس��تعمار, ض��د اJس��تعمارنك��افح جميع��اً 
  .)٢٥(»  تماسكنا مع العرب جميعاً 

ن يق��ين ب��أّن أن أم��ل أّمتن��ا العربي��ة ع�� «: ج��اء ١١/٩/١٩٧١وثيق��ة دس��تور  إع���ن وف��ي  
 «: اءـمن�ه ج� ١ادة ـوف�ي م� .» وض�رورة مص�ير, ودع�وة مس�تقبل, اريخـالوحدة العربية ن�داء ت�

  .)٢٦(»  والشعب المصري جزء من ا#ّمة العربية يعمل على تحقيق وحدتھا الشاملة

الش��عب  «أّن  جمھوري99ة ال99يمن الديمقراطي99ة الش99عبّيةوف��ي الم��ادة ا#ول��ى م��ن دس��تور   
  .)٢٧(»  وھو جزء من ا#ّمة العربية والجنسّية اليمنية واحدة. داليمني شعب واح

: جاء ما يلي, ٢٨/١٢/١٩٧٠المعلن في  للجمھورية العربّية اليمنّيةالدستور الدائم  وفي  
, J بقاء لنا وJ لوطننا إJّ بالتمّسك بجنسّيتنا العربية ا#صيلة. نحن اليمنيين شعب عربي مسلم «

اء ف�ي ـوج� .» أو يقّدم لنا دروس�اً فيھ�ا, ينتمي إلى العروبة أن يّدعيھا قبلناالتي J يستطيع شعب 
  .)٢٨(»  زء من ا#ّمة العربّيةـوالشعب اليمني ج.. اليمن دولة عربّية إس�مّية «: منه ١مادة 

وق��ائم عل��ى التقالي��د والع��رف , فمس��تمّد مباش��رة م��ن الق��رآن س99لطنة عم99ان أم��ا دس��تور «  
  .)٢٩(»  وقد أخذت ھذه التقاليد وا#عراف شكل دستور. عة ا�س�مّيةالمستمّدة من الشري

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٣ ص, ا�س�م والعروبة, محمود كامل. د) ٢٥(
  .٢٢٤و ٢٢٣ ص ,حكام الدستورية للب�د العربيةا#) ٢٦(
  .٢٦٢ ص ,المرجع نفسه) ٢٧(
  .٢٨٨و ٢٨٦ ص, المرجع السابق )٢٨(
  .١٦٨ ص, المرجع نفسه) ٢٩(
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اتخ��َذت  «: ال��ذي ج��اء عل��ى الش��كل الت��الي المملك99ة العربّي99ة الس99عودّيةدس��تور وك��ذلك   
فك��ل أن��واع . راً لھ��االمملك��ة العربي��ة الس��عودية ا#حك��ام ال��واردة ف��ي الش��ريعة ا�س���مية دس��تو

حتى ا#نظمة الت�ي وض�عت ف�ي المملك�ة لتنظ�يم , المعام�ت تطّبق فيھا أحكام الشريعة ا�س�مية
 «ات ـوكلم��. رج ع��ن دائ��رة الش��ريعة ا�س���ميةـا أن J تخ��ـروع��ي ف��ي نص��وص مواّدھ��ا�دارة 
ل��واردة ف��ي إJّ عل��ى ا#حك��ام ا J تطل��ق ف��ي الس��عودّية » ش��ريعة «و  » تش��ريع «و  » ق��انون

  .)٣٠(»  الشريعة ا�س�مية

عل��ى تعلّق��ه بتع��اليم  «ب��أّن الش��عب التونس��ي مص��ّمم  ت99ونسف��ي مقّدم��ة دس��تور  وج��اء  
إّن رئيس الجمھورية ھو  «: منه ٣٧كما جاء في الفصل  «.. وبانتمائه لUسرة العربية.. ا�س�م

  .)٣١(»  ودينه ا�س�م, رئيس الدولة

 «ارات ـأّن ا�م�: ١٨/٦/١٩٧١ادر ف�ي ـالص�, ربّي9ة المتح9دةا�مارات العدستور ونّص   
ف��ي مجتم��ع عرب��ي .. ق��دماً  «وتعم��ل للس��ير بش��عوبھا  ،» متعاون��ة م��ع ال��دول العربي��ة الش��قيقة

تربط�ه ب�ه رواب�ط , م�ن ال�وطن العرب�ي الكبي�راJتحاد جزء  «ان : ٦وجاء في مادة » ..إس�مي
وھ��و ج�زء م��ن ا#ّم��ة , عب اJتح��اد ش�عب واح��دوش�. ال�دين واللغ��ة والت�اريخ والمص��ير المش��ترك

الخارجي��ة نص��رة القض��ايا والمص��الح  تس��تھدف سياس��ة اJّتح��اد «: ج��اء ١٢وف��ي م��اّدة . العربّي��ة
  .)٣٢(»  العربّية وا�س�مية

وف�ي  .فريق�يجزء من الكي�انين العرب�ي وا# «فھي  جمھورية السودان الديمقراطّيةأما   
والع�رف مص�دران رئيس�يان للتش�ريع وا#ح�وال الشخص�ية لغي�ر  الش�ريعة ا�س��مّية «: ٩مادة 

  جمھورية السودان الديمقراطّية الدين «: ١٦وفي مادة  .» المسلمين

  ــــــــــــــــــ 
  .ھذا كّل الدستور السعودي. ١١٢ ص, المرجع نفسه) ٣٠(
  .٨١و ٧٨ ص, المرجع نفسه) ٣١(
  .٣٢و ٣١ ص, المرجع السابق) ٣٢(



  دساتير الوحدة                                                                                           ٥٢

  

»  دولة للتعبير ع�ن قَِيم�هـوتسعى ال, البيةـويھتدي المجتمع بھدي ا�س�م دين الغ, ا�س�م) فيھا(
)٣٣(.  

وبص�فتھا دول�ة . روھ�ي ج�زء م�ن المغ�رب الكبي�.. دولة إس��مية المملكة المغربّية «و   
  .)٣٤(»  ا�س�م دين الدولة «ثّم  .» إفريقية فإّنھا تجعل من بين أھدافھا تحقيق الوحدة ا�فريقية

  

* * *  

  

  :يستنتج من دساتير ھذه الب�د ث�ثة أمور

  

 ًJن شعوب ھذه الدول ھي أجزاء من أّمة واحدة ھي ا#مة العربيةإ: أو.  

  .دول ا�س�من الدين الرسمي لھذه الإ: ثانياً 

 ً   .الدول تھدف في غايتھا ا#خيرة إلى الوحدة العربية الكاملةجميع ھذه : ثالثا

  

, عّبر ناصر ال�دين ع�ن واق�ع الوح�دة العربّي�ة بم�ا يتخط�ى أمني�ات الدس�اتير جميعھ�اوقد   
أي أّن�ه عرب�ي . مصري، إّنما ھو تعريف جغرافي موض�عي ض�ّيق خ�اصّ  «: إذا قلنا مث�ً : فقال

. ھ�ؤJء كلّھ�م ع�رب «ف�ـ. )٣٥(»  ال�خ.. أو, أو يمن�ي أو عراق�ي مغرب�ي: كما نقول. ريقطن مص
والوطن العرب�ي , فالقومية العربّية تجمعھم. نسبوا نسبة موضعية ضّيقة إلى البقاع التي يقطنونھا

  . )٣٦(»  كلّه وطنھم

  ــــــــــــــــــ 
  .١١٦و ١١٥و ١١٤ ص, المرجع نفسه) ٣٣(
  .٢٤٧و ٢٤٦ ص, المرجع نفسه) ٣٤(
  .٣٠ ـ ٢٩ ص, قضية العرب, علي ناصر الدين) ٣٥(
  .٣١ ص, المرجع نفسه) ٣٦(
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أو اب��ن . أو اب��ن ت��ونس, أو اب��ن الجزائ��ر, يخط��ب اب��ن المغ��رب «: ودليل��ه عل��ى ذل��ك  
ويرس��ل بش��اره عب��د � . م�ي��ين الع��رب ف��ي المش��رق وف��ي المغ��ربفتم��وج لخطاب��ه .. الس��ودان
أحم��د  أو.. ورض��ا الش��بيي, الش��اموعم��ر أب��و ريش��ة ف��ي , ف��ي لبن��ان, ا#خط��ل الص��غير, الخ��وري

فتمش�ي لھ�ا القل�وب ف�ي ص�دور م�ي�ين الع�رب ف�ي المش�رق وف�ي . قص�يدة, الصافي ف�ي الع�راق
  .)٣٧( » المغرب

بنظ�ر محّم�د ع�ّزة , يشككون بأص�الة عروب�ة إح�دى ال�ب�د العربي�ة ا�س��مية ھ�موالذين   
أن نحيط مك�َر المس�تعمرين والمبش�رين لھذا يجب  .رافضون مكابرون مغرضون أعداءٌ , دروزة

ال�ذين تتج�اوز مك�ابرتھم ك�ل ح�ٍد ومنط�ق، فيتج�اھلون  أعداء العروبةوالمستشرقين المغرضين و
صريح الذي أخذ يتدّفق على ب�د العراق والشام قبل ا�س�م وعليھا وعلى وادي السيل العربي ال

النيل منذ الفتح ا�س�مي إلى ا`ن دون انقطاع ويغمر مدنھا وقراھا وبواديھا استمراراً لم�ا ك�ان 
.. عداد سكان ھذه الب�د أضعافاً مضاعفةأعداده أيجري قبل دور العروبة الصريحة والذي تفوق 

س��كانھا  وا ف��ي أذھ��انرقالق��دماء ع��ن ت��اريخ الج��نس العرب��ي لي��وون فص��َل ت��اريخ س��كانھم ويح�اول
وليجعل�وھم يعتب�رون الع�رب ال�ذين ج�اءوا الحاضرين وھن الصلة بينھم وبين العروبة ا#صيلة، 

يھ�ا كسائر الغزاة الذين طرأوا عليھا ووّط�دوا حكمھ�م ف ه ا#قطار تحت راية ا�س�م غزاةً إلى ھذ
  .)٣٨(»  ...عسكرية وحسببالقوة ال

  

  ــــــــــــــــــ 
  .٣٥ـ  ٣٤المرجع نفسه، ص ) ٣٧(
  .١/٩تاريخ الجنس العربي، محمد عزة دروزة، ) ٣٨(



٥٤  

  

  َخاتمة الَفْصل ا�ّول

  

المج�د العرب�ي ش�رفاًَ◌ ب�اھر  «اّن رسالة النبي محّمد #ھ�ل الجزي�رة العربّي�ة ق�د أكمل�ت   
#ّنھ�ا .. الميزة العظمى التي امتاز بھا الج�نس العرب�يلنھائي لتلك النور والسناء، وكانت الطور ا

ويح�ّل مش�اكلھم الروحي�ة احتوت من المبادئ وا#س�س والحل�ول الجذري�ة م�ا يكف�ل حاج�ة البش�ر 
ف��ي ھ��ذا ش��يء م��ن الغراب��ة، ول��يس  «. )١(»  والمادي�ة ف��ي ك��ل زم��ن ومك��ان إذا م��ا رجع��وا إليھ��ا

�زم المنش��أ والض�رورة والوج�وب أيض��ا، بحي�ث J يمك��ن #ي فا�س��م والعروب�ة مت�زم��ان، ت�
باحث أن يغفل، وھو يتحدث عن العروبة، دور ا�س��م، أو وھ�و يتح�دث ع�ن ا�س��م أن يغف�ل 

  . )٣(»  في ا�س�م مكانة العروبة ودورھا

ھ�و أّن ك�ل م�ن اتخ�ذ ا�س��م دين�اً ل�ه والعروب�ة .. والنتيجة الت�ي انتھ�ى إليھ�ا ا�س��م «  
ً الس وھذا ھو المعنى الجدي�د ال�ذي ج�اء ب�ه ا�س��م لمفھ�وم العروب�ة أو الجنس�ية . ، أصبح عربياً نا

العربي��ة، وھ��و مفھ��وم ق��ومي أكس��به ا�س���م ھ��ذه المي��زة ا�نس��انية الت��ي J ترتف��ع إل��ى مس��توى 
س�ب، وبذلك أص�بح المس�لم ھ�و العرب�ي الجدي�د، J بعقيدت�ه الديني�ة فح. أّية قومّية أخرىانسانّيتھا 

  .)٣(»  وھذا ھو السّر في عظمة ا�س�م. ولكن بعقيدته القومّية أيضاً 

  ــــــــــــــــــ 
  .٦/٢٣دروزة، تاريخ الجنس العربي،  محّمد عّزة) ١(
 «حسين رشيد خريس، مدير إدارة الشؤون والع�قات الثقافية في ا#مانة العامة لجامعة ال�دول العربي�ة، ف�ي ) ٢(

  .١٣٩، ص ١٩٨١نيسان  ٢د عد ،»شؤون عربية 
  .١٤٥ص  ،»بين العروبة وا�س�م  « :المرجع نفسه، عنوان المقال) ٣(
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عن مقدراته، فمنحھم  جاھدوا في سبيل انتشاره، ودافعوا طوي�ً  «والعرب ماّدة ا�س�م   
ا�س���م عروب��ة خال��دة، وأّم��ة متمي��زة تستعص��ي عل��ى ك��ل ب��اغ وظ��الم أن ين��ال م��ن كينونتھ��ا أو 
استمرار وجودھا في التاريخ، وكذلك كان الشأن ل1س�م الذي أعّز العرب وجعلھم ا#غلبين بع�د 

ك�ل دع�وة وأص�بحت .. ضعف، ووّحد شملھم حتى رفعوا أع�مه في مش�ارق ا#رض ومغاربھ�ا
  . )٤(»  J تستوحي روح ا�س�م كأّنھا صرخة في خواءعربية 

أخرج � ا�س�م م�ن ب�ين أي�ديھم ونش�ره ف�ي أنح�اء على العالم ولكي J يتشّوف العرُب   
 «. مع�اً  و مجد للعرب ومحال َضَعٍة ف�ي آنـوھ. العالم، يحمل معه خصائص العروبة ومميزاتھا

ن حمل��ت ھ��ذه الرس��الة الج��نس أ، ال��ذي كم��ل بالرس��الة المحمدي��ة، يك��ان تم��اُم المج��ِد العرب��لق��د 
بنش��رھا ف��ي مش��ارق ا#رض ومغاربھ��ا، وب��ين جمي��ع البش��ر عل��ى اخ��ت�ف أل��وانھم .. العرب��ي

وJ رغب�ة ف�ي اJس�تع�ء  ف�ي نف�س الج�نس العرب�ي غ�روراً .. حت�ى J يثي�ر.. وأجناسھم وأدي�انھم
Jل وا�  .)٥(»  خوانه في الدينإزاء إستغ

. د يكون الق�ول أع��ه اس�تدراكاً حكيم�اً م�ن رج�ل باح�ث ف�ي ش�ؤون ا�س��م والعروب�ةق  
فالعروب�ة، ف�ي . والمس�ايرة، أكث�ر مم�ا ھ�و م�ن قبي�ل الح�ّق والواق�عولكّنه جاء م�ن قبي�ل الم�داراة 

وأصدق منه قول باحث آخر يستوحي . أبحاثه، مجد، وكلّما اقترب العالم منھا كان العالم في مجد
 وJ عّزة للعرب إJّ با�س��م والمس�لمين.. J عّزة ل1س�م إJّ بالعرب « :لنبوي ويقولالحديث ا

 «)٦(...  

  

* * *  

  

  ــــــــــــــــــ 
  .١٤٦المرجع السابق، ص ) ٤(
  .٦/٢٣محمد عزة دروزة، الجنس العربي، ) ٥(
  .١٥ناجي معروف، أصالة الحضارة العربية، ص . د) ٦(
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ما قبل النبّي ابتدأِت القبائل العربّية تتجّمع في مكة، فألفت ف�ي تجّمعھ�ا قبيل�ة واح�دة، منذ   
» ردي�ة الف «ض�د الحي�اة » رّدة فع�ل  «وكان ھذا ك�ـ. )٧(»  التجّمع «ھي قبيلة قريش، أي قبيلة 

لم��اض » رّدة فع��ل  «المنش��ودة أب��داً » الوح��دة العربّي��ة  «وبقي��ت . الت��ي كان��ت ت��تحكم بالعش��ائر
ً  «أو ممّزق،  عن ھوّية ضائعة بين كثب�ان » تعويضاً  «يقترب من التحقيق ثم يبتعد، أو »  حلما

أكثر من  ھو نظرتھم إلى الماضيأّن ما يدعو العرب إلى نشدان الوحدة . الرمال وأخفاف الجمال
فھ�م ي�أملون بمس�تقبل يك�ون . وتفرداً  ونھباً  وسلباً  فUّن ماضيھم كان غزواً . نظرتھم إلى المستقبل

  ..واحد» وطن عربي  «واحدة في » أّمة عربّية  «الجميع فيه 

ومھما اشتدت على العروبة عداوة ا#عداء تبقى الدساتير العربية جميعھا خير معّبر عن   
ل دول��ة عربي��ة، ف��ي اس��مھا وش��عبھا ونظمھ��ا وقوانينھ��ا ترج��و اJنتم��اء إل��ى فك��. الوح��دة المرتج��اة

جزء م�ن ا#م�ة  «وكل شعب من شعوبھا ھو، بحسب ھذه الدساتير، . العروبة وتفتخر بما ترجو
 ،»ال�وطن العرب�ي الكبي�ر  «، وفي مثاله ا#على، اJلتحاق بـويرجو في ھدفه ا#خير ،» العربية

ھ�ذه ا#منّي�ة J ب�د لھ�ا، بنظ�ر الع�روبيين، م�ن أن . المبتغ�اة» العربي�ة  الوحدة «وباJنضمام إلى 
.. واح�د فالدين واحد، واللغة واح�دة، والت�اريخ واح�د، والمص�ير :تتحّقق #ّن كل عناصرھا قائمة

  .وكلّھا أسس صالحة

الك��ل يعم��ل لھ��ا، والك��ّل يرج��و . حل��م ك��ل مس��لم، وأم��ل ك��ل عرب��يّ  »الوح��دة العربّي��ة  «  
ليس من مسلم عربّي واحد J يخّصھا بص�ته، وJ يفرد لھ�ا أحس�ن أوقات�ه، وJ ي�دخلھا و. دنوھا

تل�وح، وعب�ر الت�اريخ » الوح�دة  «منذ البدء، بدأت ... صلب اھتماماته، وJ يطلب لھا في دعائه
  كانت تظھر ثم. وفي مساره كانت تتحقق ثم تفلت

  ــــــــــــــــــ 
نھم إف�.. ش، وھ�و التجّم�ع بع�د التف�ّرقأم�ا اش�تقاق ق�ريش فقي�ل م�ن التق�رّ و « :قال ابن كثير في معن�ى ق�ريش) ٧(

  :وقيل في قصي شعراً ).  ١/٨٧السيرة النبوية، ( صي بالحرم فجمعھم ق. كانوا متفّرقين
  

  .رِ ـبه جمع �ُ القبائل من فِھ  أبوكم قصي كان يدعى مجمعاً 
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 :لم عرب�ي تعش�عش ف�روخ الوح�دةوعي كل مس�وفي J, عوة إليھا تنشط ثّم تخبوكانت الد. تختفي
. كان�ت تحّط�م ك�ل الص�عاب ك�ان يعتريھ�ا خم�ول، وط�وراً  ت�ارةً . ترقد وتنام تنطلق، وطوراً  تارةً 
  .وممراً  وطوراً كانت ھي للعالم مسرحاً  ،»نصر  «و »  فتح «كان لھا في العالم  تارةً 

غمض عيني�ه، يس�جد عل�ى ركبتي�ه، ي ،»الوحدة العربّية  «كّل عربّي مسلم، لدى سماعه   
يا أحد، يا موّحد وحدات الكون، ي�ا داع�ي إل�ى  يا واحداً ! اللھم :يرفع باتجاه السماء يديه، ويصلي

. نطل��ب من��ك الوح��دة واJتح��اد والتوحي��د! أح��ديتكن��ؤمن بوح��دتك ووح��دانّيتك و. وح��دة الش��عوب
نبتھل م�ن توحي�دك أن توّح�د بينن�ا، . نسألك نعمة وحدة ا#رض والشعب والدين واللغة والمصير
نرجوك، #جل توحيدك، توحيدنا، . وتجمع شملنا، وتضّم إليك القبائل والعشائر والبطون والفخوذ

  .في وحدات الكون فنحسن لوحدانّيتك، يا وحيداً 

ف��ي عل��م ك��ل مس��لم عرب��ي أّن التفرق��ة س��بب ك��ل ض��عف، واJنفص��ال س��بب ك��ل علّ��ة،   
ي�زول ول�ن .. والخ�ف علّة كل خص�ام، والتح�ّزب علّ�ة ك�ل تش�رذم، والتش�رذم س�بب ك�ل اقتت�ال

يبق��ى � #ّن��ه واح��د، ويبق��ى ول��ذلك . ض��عف أو وھ��ن أو خص��ام أو اقتت��ال إJ بالوح��دة واJتح��اد
والمس�لمون، ف�ي ك�ل ح�ال، ھ�م، بحس�ب تحدي�دھم .. قى ا�س�م #ّن�ه واح�دالقرآن #نه واحد، ويب

 :وق�ال. )٨(»  ونحن له مسلمون. J نفّرق بين أحد منھم « :قال الكتاب. القرآني، الذين لم يفّرقوا
فھ�ل . إلھك�م إل�ه واح�د « :وق�ال. )٩(»  ونحن ل�ه مس�لمون. إلھاً واحداً ... نعبد إلھك وإله آبائك «

  . )١١(»  ونحن له مسلمون. إلھنا وإلھكم واحد « :وقال. )١٠(»  أنتم مسلمون

  ــــــــــــــــــ 
  .٣/٨٤، آل عمران ٢/١٣٦البقرة سورة ) ٨(
  .٢/١٣٣البقرة ) ٩(
  .٢١/١٠٨سورة ا#نبياء ) ١٠(
  .٢٩/٤٦سورة العنكبوت ) ١١(



  خاتمة الفصل                                                                                            ٥٨

  

  .فالمسلمون، إذن، ھم الذين J يفّرقون، ھم الموّحدون، الداعون إلى الوحدة والتوحيد

وا#س��باب الداعي��ة إليھ��ا J تحص��ر، . ھ��ذه الوح��دة Jزم��ت العروب��ة وا�س���م من��ذ الب��دء  
ال�دين الواح�د، إل�ى الكت�اب  فانط�ق�ا م�ن. ولكّنھا كانت، في ك�ل م�رة، يعتريھ�ا اض�طراب وفش�ل

كانت الوحدة فيم�ا ب�ين القبائ�ل العربّي�ة ... والتاريخ، إلى اللغة الواحدة الواحد، إلى وحدة ا#رض
لتحقيق الوحدة المنشودة،  العروبيين والمسلمين، كافياً وقد يكون عنصر اللغة وحده بنظر . تتحّقق
م�ة وراد تس�وغ وح�دھا دع�وى وح�دة ا#لتك� أوصاف التشارك اللغوي خاّصة قوّي�ة، حت�ى «#ّن 

بين الموجات التي خرجت من جزيرة العرب في مختلف أدوار التاريخ الق�ديم، وب�ين ال�ذين بق�وا 
  .)١٢(»  في ھذه الجزيرة من الجنس العربي

يتجّنب�ون الق�ول بھ�ا عل�ى أس�اس وح�دة ال�دين، ليظھ�روا » الوحدة العربية  «والقائلون بـ  
ولكّن ا�س�م، كدين، ومن حيث أّن اللغ�ة العربي�ة . مقبول من الجميعسمح » علماني  «بمظھر 

ومھم�ا بل�غ ال�داعون إل�ى الوح�دة مبل�غ . ھي لغته، يبق�ى ھ�و الج�امع الش�امل الموّح�د ب�ين الجمي�ع
  .منطلقھا )١٣(»  ة العربية والجامعة ا�س�ميةالجامع «السماح واJنفتاح تبقى الوحدة بين 

  

  ــــــــــــــــــ 
  .١/١١العربي محمد دروزة، تاريخ الجنس ) ١٢(
م���ع  ١٧٦حت���ى  ١٤٥ص  ،»القومي���ة العربّي���ة وا�س����م  «عن���وان مق���ال لل���دكتور محّم���د عم���ارة، ف���ي ) ١٣(
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٦١  

  

 ً�  العروَبة في الحَضارات القديَمة :أّو

  

ناھا المعروف المتداول الي�وم، عل�ى بمع ،»العرب  «نضطر في بحثنا إلى إط�ق لفظة   
ھذا المدلول ل�م يك�ن لھ�ا ف�ي إJّ أّن .. سكان الب�د العربية، أو على سكان الجزيرة العربيةمجمل 

وليس��ت . ا#ص��ل، J ف��ي أّي معن��ى م��ن معانيھ��ا، وJ ف��ي أّي��ة مرحل��ة م��ن مراح��ل ت��اريخ نش��أتھا
ف��ي أص��لھا اللغ��وي، م��ن  ّنھ��اإ ،» عرب��اً  «الكلم��ة، ف��ي ك��ل ح��ال، م��ن انش��اء م��ن نس��ّميھم الي��وم 

 «د أطلقوھا على سكان غربي الفرات، بمعنى ـين الساكنين شرقي الفرات، وقراميمخترعات ا`
   .»الغربيين 

ة انتقل��ت إل��ى رامي��؛ وم��ن ا`رام��يف��ي أص��لھا ا` ،»غ��رب  «تعن��ي » ع��رب  «فلفظ��ة   
» الغ�ربيين  «وأصبحت لغ�ة ھ�ؤJء . ةالعبرانّية والبابلّية والسريانية، وغيرھا من اللغات الساميّ 

وھي م�أخوذة م�ن موق�ع المتكلّم�ين بھ�ا  .»اللغة العربية  «وفي لغتھم  ،»اللغة الغربّية  «تسّمى 
 «» ة ـلفظ� «احلة، أص�بحت ـيس�كنون الب�وادي الق�» الغربي�ون  «ا كان ھ�ؤJء ـثّم، لم. جغرافياً 
. )١(»  اف والفقرـية والجفعرابوة وا#دااة البـادية وعاش حيـتطلق على كل من قطن الب» عرب 

 «فھ��ي J تعن��ي اس��م عل��م لش��عب ذي ع��رق أو اثنّي��ة تس��مى » العروب��ة  «ومھم��ا يك��ن م��ن أم��ر 
  .» عربية

والع�رب أنفس��ھم، قب��ل ا�س��م وبع��ده، ل��م يعتم�دوا، ف��ي بح��وثھم ع�ن نش��أة الكلم��ة، عل��ى   
 .» عل�ى الح�دس والتخم�ين «ا لق�د اس�تعملوھ. نصوص جاھلية، أو على دراسات عميقة مقارن�ة

  ھا وفي إيجاد أصلھا ومعانيھا، ھوورأيھم في تفسير

  ــــــــــــــــــ 
  .١/١٤انظر أيضا . ١/١٨ل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، جواد علي، المفصّ . د) ١(
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وحي�رتھم ظ�اھرة ف�ي الك��م عّم�ن ك�ان أّول ... إس�مي، دّون في ا�س�م، وبعد ا�س��م بق�رون
» يع�رب  «فمنھم من ينسبھا إلى آدم في الجّن�ة، وم�نھم م�ن ينس�بھا إل�ى . الناطقين باللغة العربية

اب�راھيم ال�ذي ألھ�م الك��م  بن قحطان، بعد آدم بقرون عديدة، ومنھم من ينسبھا إلى إس�ماعيل ب�ن
ا`راء المتضاربة، فق�ال ب�أّن إس�ماعيل ت�ذكرھا بع�د ومنھم من حاول التوفيق بين ھذه . بھا إلھاماً 

ومنھم أخيراً من جعل أصلھا في ب�د الشام، من الحي�رة وا#نب�ار، وق�د نقلھ�ا . )٢(أن ھداه � إليه
  .رون النصارى في سياحاتھم التبشيريةتّجار قريش معھم إلى مكة والحجاز، أو نقلھا المبش

ة والعبرانّي�ة وا#ش�ورية والبابلي�ة، وعن�د الف�رس رامي�أّما معنى الكلمة ف�ي النص�وص ا`  
واليونان والرومان، وفي اللغات اليمنّي�ة القديم�ة، ث�م ف�ي الق�رآن والح�ديث النب�وي، فھ�و يختل�ف، 

وع�ن  ،»ع�رب  «ھم عن نش�أة لفظ�ة في تفاسيرھم، وفي بحث» العرب  «أساساً، عّما ذھب إليه 
   .» العرب «وعن الشعب المعروف بـ  ،»عربّية  «اللغة المسّماة 

* * *  

 «عل�ى س�كان غرب�ي الف�رات، #ّن لفظ�ة » عرب  «وا اسم ـون فقد أطلقراميـ أما ا` ١  
ُ ْعُرب «ا ـومنھ .»الغرب  «م تعني ـفي لغتھ» رب ـع � :»و ـ ��

�
ُبو َمْعرْ  «و ،»روب ـغ «أي  ��

 «��� ����  «ومنھ��ا  ،»م��زج  «و » خل��ط  « :وتعن��ي أيض��اً . .»مغ��رب  «و » غ��رب  «أي  	�

 » ْعُرْوْبُيو 
�
���� » َع�ِرْب  «أي مزيج وخليط، و  ���

�
�� �� »ُعوْرُب�و  «، ومنھ�ا أيض�اً  �� ���� �� 

�» ْعرُوْبُتو  «ومنھا أيضاً اسم . المزيج والخليط
�
���

�
في  الذي كان يسّمى ،»الجمعة  «ليوم  ��

  المصادر

  ــــــــــــــــــ 
، وت�اريخ اب�ن خل�دون ١/٣٠والمزھ�ر  ،»ع�رب  «ت�اج الع�روس، ولس�ان الع�رب، ف�ي م�اّدة  :انظر في ذلك) ٢(
  .، وغيرھا من مصادر إس�مية، أمثال كتب السير النبوية٢/٨٦
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وھ�و ي�وم الغ�روب، أي غ�روب ا#س�بوع قب�ل ي�وم الراح�ة، أي ي�وم  ،»يوم العروب�ة  « الجاھلية
بي�وم الجمع�ة م�ن » العروب�ة  «وس�ّمى الج�اھلّيون ي�وم . السبت المقدس، عند اليھ�ود والنص�ارى
  .حمل ھذه المعاني حتى اليوموما زالت اللغة العربّية ت. تجّمعھم فيه للتبّضع في مساء السبت

ين، سّكان شرقي الفرات سّموا س�كان غرب�ي الف�رات راميوالذي يھّمنا من ھذا كلّه أّن ا`  
وش�رقّية، أي غربّي�ة  :تينآراميبلغتين  نقولوما نزال، حتى ا`ن،  .»غربيين  «أي  ،» عرباً  «

ة قاحل��ة، اخ��تلط معن��ى غرب��ي الف��رات كان��ت ص��حراويّ وبم��ا أّن منطق��ة . هغرب��ّي الف��رات وش��رقيّ 
وبب�د العرب ك�ل م�ا ل�ه ون بالعرب راميفھم ا` «ولذلك . العروبة بمعاني البادية والغرب سواء

  .)٣(»  ّية والسكن في الباديةعرابة با#ع�ق

 «أي  matu arbaai :»وا أرب��ي ـمات�� «لة ـابلّية وردت جم��ـابات الب��ــ�� وف��ي الكت�� ٢  

البادي�ة  :والمقص�ود بھ�ا. )٤(»  أرض عرب «أو أيضاً  ،»أرض العرب  «أو  ،»عربي  أرض
ولھ�ذا س�ّمى . الف�راتالحافلة بالب�دو ال�ذين يعيش�ون حي�اة الفق�ر والتب�دي، وال�ذين يعيش�ون غرب�ّي 

، أي أھ�ل الغ�رب، #ن ب�دھ�م واقع�ة )أو عرب�وا(» عم�رو  «سكان مدن بابل أھل البادية باس�م 
ومعناھ�ا  ،»ع�رب  «أو » عريب�ي  «ث�ّم س�ّموھم . .وھ�و اس�مھم الق�ديم ف�ي باب�ل. غربي الفرات

أي » ب�ي يم�ات عر «وك�انوا يس�ّمون ب�دھ�م  ،»الغربّي�ون  «اً في اللغ�ة الس�امية ا#ص�لية ـأيض
ف�ي » ع�رب  «ار لف�ظ ـ�د ص�حراء بادي�ة ص�ـا أّن تل�ك الب�ـوبم�. ب�د الغربيين، أو ب�د الع�رب

  .)٥(»  ي في العربيةعرابفي العبرانية وا# ערבا اللغات السامية يدل على البادية أيضاً، ومنھ

  ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٢في تاريخ العرب قبل ا�س�م، جواد علي، المفّصل . د) ٣(
)٤ (MARGOLIOUTH, The Relations between Arabs and Israelites prior to the rise of 

Islam, London 1924, p. 3.   

  .٤٧ل ا�س�م، ص جرجي زيدان، العرب قب) ٥(
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ل�ك م�ن أّي�ام الم» ع�رب  «في�ه لفظ�ة ـ وفي الكتابات اJشورية نجد أقدم ن�ّص وردت  ٣  
مل�وك حم�اة وحلفائ�ه  رام�يش�ق ا`الذي قاد حملة على ملك دم) .م. ق ٨٢٤(+ شلمنّصر الثالث 

. ف�ي ب��د الش�ام. م.ق ٨٥٣س�نة  ،»قرق�ر  «وقد انتصر عليھم ف�ي . وإسرائيل وعّمون وكيليكيا
أنا أحرقتھا . قرقر عاصمته الملكية، أنا خّربتھا، أنا دّمرتھا « :لنا نّصا شھيراًَ◌، يقول فيهوترك 
والمقص��ود . )٦(»  ت��آلبوا عل��يّ  ھ��ؤJء.. العرب��يجم��ل لجن��دب  ١٠٠٠٠مركب��ة،  ١٢٠٠ :بالن��ار
ا ع�ن ـلھ� بداوة ومشيخة كانت تحكم في أّيامھا البادية، تمييزاً  « في ھذا النصّ » عرب  «بلفظة 

ومن بديع اJّتفاق  « :ولهـويعلّق فيليب حَتي بق. )٧(»  كانت مستقّرة في تخوم الباديةقبائل أخرى 
  .)٨(»  سم الجملبا لتاريخ جاء مقروناً ن اسم أّول عربي يسّجله اإ

 «اءت لفظ��ة ـج��) .م. ق ٤٨٦(+ وب للمل��ك داري��وس ـكت��ـ�� وف��ي ال��نص الفارس��ي الم ٤  
ووج�دت ھ�ذه الكتاب�ة . )٩(#رض ف�ارس بمعنى ال�ب�د الص�حراوية المتاخم�ة Arpaya» عرباية 
  .)١٠(في ھمذان وحلوان Bahistun» بھستون  «في قرية 

  

* * *  

  

ب���د  «أو » العربّي��ة  «و اJّش��وريين أو الف��رس م��ن الب��ابليين أ «ين و رامي��وم��راد ا`  
  وبھذا «. )١١(»  البادية التي غرب نھر الفرات الممتّدة إلى تخوم ب�د الشام» العرب 

  ــــــــــــــــــ
  انظر. ٦٦حتي، تاريخ العرب، ص  )٦(

LUCKENBILL, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Chicago 1927, Vol., I, p. 61 

 MARGOLIOUTH, op. cit., p 41  .١/١٦ ،..جواد علي، المفّصل. د )٧(
The Jewish Encyclopedia, N.Y. 1902, p. 41-MONTGOMRY, Arabia and the Bible. p. 
27.-CHENE, Encycl. Biblica, I/273.-Encycl. Islam., I/908…  

  .٦٦حتي، تاريخ العرب، ص ) ٨(
)٩(  The Sculptures and Inscriptions of Darius the Great on the Rock of Behistun in 

Persia, London, 1907, XIVIII, 161.- Encycl. Bibl., p. 273.- Dict. Of the Bible, p. 
46… 

  .٢/٣١٥ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ١٠(
  .١/١٨جواد علي، المفّصل، ) ١١(
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، حت�ى )١٢(»  العلماء إلى ادخال طور سيناء في جملة ھذه اJرضين البواديالمعنى ذھب بعض 
وك�ل ش�عب يع�يش عل�ى الب�داوة  ،»عربّي�ة  «أّن كل أرض صحراء قاحلة، في أّية بقعة، دعي�ت 

  .»اً عربيّ  «سّمي 

  

  ــــــــــــــــــ
)١٢(  Encycl. Bib. 1/267, 273; Dict. of the Bible, 1/46, 131. 
  



٦٦  

  

  العروَبة في اEداب العبري5ة :ثانياً 

  

) .م. ق ٥٨٠(+ في أرمي�ا نجده » العرب  «ّن أقدم نّص في العھد القديم يتكلم على إ «  
يق��ول أرمي��ا ف��ي وص��ف الم��رأة . )١(»  ي��تكلم ع��نھم كش��عوب ف��ي الص��حراء، ت��ائھين ب��دون مق��رّ 

وھ��و ) ٢(»  وفُج�وركِ ّي ف�ي البادي�ة، ودنjس��ت ا#رَض بِزن�اِك عرابلق�د قع�دت لھ��م ك�ا# « :الزاني�ة
ي والبادي��ة، ب��ين العرب��ي وحي��اة الفق��ر والب��داوة، عراب��ب��ذلك أّن ھن��اك ص��لة وثيق��ة ب��ين ا# يقص��د

  .مدّنسةوأيضاًَ◌ بين البدوي وحياة الزنى والفجور وا#رض ال

م�ع الغل�ف، مص�ر ويھ�وذا وأدوم وبن�ي  المخت�ونين «وعند أرمي�ا أيض�اً تع�داد للش�عوب   
مقصوص�ي  «وھ�و يقص�د ب�ـ )٣(»  الزواي�ا الس�اكنين ف�ي البرّي�ة عّمون وموآب وكل مقصوص�ي

ال��ذين يح��افظون، بق��ّص ش��عورھم ولح��اھم، عل��ى بع��ض  )٥(»  القبائ��ل البدوي��ة « :)٤(»  الزواي��ا
موج�ود ف�ي ال�نص م�ع غي�ر » ع�رب  «ويجدر بالذكر أن اسم . )٦(وعة في إسرائيلالتقاليد الممن

  .يعرفون بصفتھم، J باسمھم الَعلَمي ،»العرب  «لذلك، فھم، أي . سائر الشعوب

  ــــــــــــــــــ 
)١ (Dict. Des Noms propres de la Bible, art. Arabes. 36-37; cf. Is 13/20, dans TOB. n. 

S.   

  .٣/٢ارميا ) ٢(
  .٩/٢٥ارميا ) ٣(
   BJ. sur Jér. 9/25 :انظر. العھد القديمترد ث�ث مرات في ) ٤(
  .٤٩/٣٢، ٢٥/٢٣انظر ارميا ) ٥(
   .TOB. sur Jér. 9/25; n. o :، انظر١٩/٢٧أحبار ) ٦(
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التي ضربھا نبوكد نّصر ملك  )٨(وممالك حاصور) ٧(على قيدار « :رميا أيضاً قولهاوفي   
نھم يأخ�ذون أخبي�تھم إ، )٩(قوموا اصعدوا إلى قيدار، ودّمروا أبناء المشرق :ھكذا قال الرب. بابل

 :ل م��ن ك��ل جھ��ةوين��ادون عل��يھم ب�الھوبلھ�م، إتولون عل��ى ش�ققھم وجمي��ع أدواتھ��م ووغ�نمھم ويس��
ن نبوكد نّصر ملك إ. سكان حاصور، يقول الرباھربوا سريعاً واشردوا، اسكنوا في ا#عماق يا 
س�اكنة ف�ي ، )١٠(قوموا اصعدوا إلى أّمة مطمئّن�ة. بابل قد ائتمر عليكم بمشورة، وفّكر عليكم فكراً 

ومواش�يھم  بلھ�م نھب�اً إ الدعة، يقول الرب، J أبواب لھا، وJ مزاليج، سكناھم في العزلة، فتص�ير
ذّري لكل ريح أولئك المقصوصي الزوايا، ومن كل حدودھم أجلب عطبھم، يقول أو. الكثيرة سلباً 

فتص��ير حاص��ور م��أوى لبن��ات آوى، مستوحش��ة إل��ى ا#ب��د، J يس��كن ھن��اك إنس��ان، وJ . ال��رب
  .)١٢(»  فيھا ابن بشر )١١(يتغّرب

»  زا قبائ�ل الع�ربـذي غ�ـال. م. ق ٥٩٩سنة كان أّيام نبوكد نّصر  «ذا ـوصُف ارميا ھ  
وفي�ه إش�ارات واض�حة ع�ن القبائ�ل البدوي�ة . وقد عّبر عنه بعد حدوثه بح�والي عش�ر س�نين .)١٣(

أبن��اء المش��رق،  فھ��م م��ث�ً  .»ع��رب  «الموص��وفة ف��ي ال��نّص بتب��ّديھم، ولك��ن دون ذك��رھم باس��م 
ھ��ل النھ��ب والس��لب، مش��ھورون والقف��ر، وأ وأص��حاب ا#خبي��ة والغ��نم واJب��ل، وس��كان العزل��ة

نم�ا ھ�و الب�داوة إن من لفظة عرب ف�ي اص�حاحات ارمي�ا فالمفھوم اذ «... باJستوحاش والتغّرب
  .)١٤(»  ية ليس غيرعرابوالبادية وا#

  ــــــــــــــــــ 
 ٢/١٠ نظ��ر ارمي��اا. م��ّرة ١٢ت��رد  .»عربي��ة  «قبيل��ة ف��ي الناحي��ة الش��مالية م��ن الجزي��رة المس��ماة فيم��ا بع��د ) ٧(

TOB. n. r.    

. م�رة ١٩وھ�ي ت�رد ف�ي العھ�د الق�ديم . ب�دو الص�حراء» قي�دار  «اسم بعض قبائل عربي�ة متحض�رة، عك�س ) ٨(
 .TOB. n. s. BJ. n. h. sur Jér :انظر

  .)٢١(انظر حاشية  .»المشرق  «تعني بالعبرانية  » قدم  «) ٩(
   .TOB :انظر ترجمة .»التي J تشك بشيء البتة  «أي ) ١٠(
  .أي يسكن ويقطن) ١١(
  .٣٣ـ  ٤٩/٢٨ارميا ) ١٢(
)١٣ (TOB. sur Jér. 49/28, n. p.  

  .١/١٩، ..جواد علي، المفّصل. د) ١٤(
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ي��ة، أعراباس��تعملت بمعن��ى ب��داوة و «ّنم��ا إ »ع��رب  «أم��ا ف��ي س��فر اش��عيا فت��رى لفظ��ة   
وحي م�ن جھ�ة ب��د الع�رب ف�ي ال�وعر ف�ي  «، )١٥(»  يأعرابوJ يخيم ھناك  «ء فيه جاكالذي 
فقص�د بلفظ�ة ع�رب ف�ي ھ�ذه ا`ي�ة ا#خي�رة البادي�ة . )١٦(»  رب تبيتين يا قوافل ال�ددانيينب�د الع

مع�ّين ب�المعنى المع�روف وعلمية لمجل�س  موطن العزلة والوحشة والخطر، ولم يقصد بھا قومّية
البادي��ة الت��ي ب��ين الش��ام والع��راق وھ��ي م��وطن  «تعن��ي  وب���د الع��رب عن��د اش��عيا. )١٧(»  الي��وم
  .)١٨(»  عرابا#

ال�ذين ، في�تكلّم عل�ى القي�داريين ع�رابش�ارة إل�ى تج�ارة العب�رانيين م�ع ا#إوفي حزقي�ال   
قيدار ھم العرب ـ أي البدو ـ وجميع رؤساء  « :قال. تاجروا مع العبرانيين بشتى أنواع المواشي

، متجرون )١٩(ورعمة تّجار شبأ. بھذه اّتجروا معكّنھم إف. تّجار يدك بالحم�ن والكباش والتيوس
اJّ أّن ھ�ذه التج�ارة المتبادل�ة ب�ين . )٢٠(»  ..طيب وبكل حجر كريم وبال�ذھبمعك، وبأفضل كل 

ي، إذ تخلّ��ف بع��ض اليھ��ود المس��بيين ع��ن الع��ودة إل��ى ف��ي زم��ن الس��بالع��رب والعب��رانيين كان��ت 
أو  عرابروا على البقاء فيھا، لمراقبة ا#أورشليم وفلسطين، فطاب لھم العيش في البادية، أو اجب

  .ل�نتفاع منھم

  

* * *  

  

التي وردت في التوراة، على لسان العبرانيين، فھي لھم أوصاف » العرب  «أّما أسماء   
  ،»أبناء المشرق  «وكان أّول ما وصفوا به أّنھم . ميةأكثر منھا أسماء عل

  ــــــــــــــــــ 
  .١٣/٢٠اشعيا ) ١٥(
  .١١/١٣اشعيا ) ١٦(
  .١/١٨جواد علي، المفّصل، ) ١٧(
  .١/١٩المرجع نفسه، ) ١٨(
  .موضع في جنوبي الجزيرة العربية) ١٩(
  .٢٤ـ  ٢٧/٢١حزقيال ) ٢٠(
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 «و ، )٢٢( Qadmonites» دمونيت ـق�� «و  )٢١( Bene Qedem :»دم ـن ق��ـبي�� «رية ـوبالعب��
وھ���ي ص���فات أطلق���ت عل���يھم نس���بة إل���ى مس���اكنھم ش���رقي ب����د .. )٢٣( Qédémot »ق���دموت 
دماء في تسمية ا#مم بمساكنھم بالنظر إل�ى غ�روب الش�مس أو كانت عادة الق «و . )٢٤(العبرانيين
تل�ك  #ن مق�امھم ف�ي בניקרםأھل المش�رق » العرب  «ولذلك كان العبرانّيون يسّمون . شروقھا

  .)٢٥(»  البادية يقع شرقي فلسطين

المش�رق ھ�ؤJء، وص�فتھم الت�وراة ب�أنھم عش�ائر بدوّي�ة، يعيش�ون ف�ي الص�حراء أبناء  «  
نھب وسلب، ال، ويرعون ا#غنام، ويمارسون الغزو، ويسكنون الخيام، حياتھم حياة الجم يرّبون

عل�ى (يخرجون عل�يھم وبنو المشرق  « :قال فيھم سفر القضاة. J يعرفون الس�م وJ اJستقرار
غلّ�ة ا#رض، إل�ى م�دخل غ�زة، وJ يبق�ون مي�رة ف�ي ، ويجيشون عليھم، ويفسدون )اJسرائيليين

ً إسرائيل وJ غنم بماش�يتھم وخي�امھم، وي�أتون ف�ي ، #نھ�م ك�انوا يص�عدون وJ حمي�راً  ، وJ بقراً ا
  .)٢٦(»  مثل كثرة الجراد، بحيث J يعّدون ھم وJ جمالھم، ويأتون ا#رض ويفسدونھا

، وقد نظر إل�يھم العبراني�ون نظ�رة )٢٧(»  اJسماعيليين «ثم أصبحوا فيما بعد يعرفون بـ  
وھم على شكل قوافل . شون بھم، ويغيرون عليھم، ويتعرّضون لتجارتھمعداء، #ّنھم كانوا يتحر

  ووصفوا بساكني. تجارية، كانت تؤّم مصر للبيع والشراء

  ــــــــــــــــــ 
، أش�عيا ١/٣، أي�وب ٥/١٠ك مل�و ٣، ٨/١٠، ٧/١٢، ٣٣، ٦/٣، قضاة ٢٩/١تكوين  :انظر ھذا التعبير في) ٢١(

  .١٠و ٢٥/٤، حزقيال ٤٩/٢٨رميا ا، ١١/١٤
  .١٥/١٩تكوين ) ٢٢(
  .٦/٦٤أخبار  ١، ٢١/٣٧، ١٣/٨، يشوع بن نون ٢/٢٦تثنيه اJشتراع ) ٢٣(
)٢٤ (J. SIMON, The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament, p. 

13.   
  .٤٨جرجي زيدان، العرب قبل ا�س�م، ص ) ٢٥(
  .١٠و ٢٥/٤، حزقيال ٢٣/٧، عدد ٢٩/١تكوين  :، انظر٦/٣قضاة ) ٢٦(
  .نسبة إلى اسماعيل بن ابراھيم الذي عاش في الصحراء واستوحش) ٢٧(
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�اس�مھم ف�ي الت�وراة تس�ع ك�ر وق�د ذُ . وقّصتھم مع يوسف بن يعقوب شھيرة. بلالخيام، وبرعاة ا
  .)٢٨(مرات

ووص�فوا بس�اكني الخي�ام، والغ�زاة، وأص�حاب النھ�ب  ،»الھ�اجريين  «أيض�اً ب�ـوعرفوا   
فق�د أطل�ق عل�يھم ف�ي جي�ل » أنباط  «أّما اسم . )٢٩(والسلب، ويملكون سرحا كثيرا ومراع عديدة

Jّ أن�ه إ. )٣١(وب��د الش�ام ، وذلك بعد أن أصبحوا أس�ياد ا#ردن)٣٠(متأخر جداً، في سفر المكابيين
  .ويتبّرأ اJنباط من انتمائھم إلى العروبة التي لم يعرفوھا. قيل ذلك لم يعرفوا بأّنھم كذلك

  

* * *  

  

، ال���ذين ع��رابا#» ع��ربئيم  «و » ع��ربيم  «بلفظت��ي أم��ا التلم��ود والمش��نا فيقص��دان   
روف أيض��ا أّن العب��رانيين، والمع��. فحي��اة الب��دو والفق��ر، بمقاب��ل حي��اة الحض��ارة والت��ريعيش��ون 

عن��دما ك��انوا يتح��ّدثون ع��ن أھ��ل الحض��ر ك��انوا ي��ذكرونھم بأس��مائھم وأس��ماء قب��ائلھم ومم��الكھم، 
  .للبدو فقط» عربئيم  «وانتسابھم وأرضھم التي يقطنون فيھا؛ وكانوا يحتفظون بلفظة 

رق لش�J يعرف أصلھم، جاءوا من اقوم  «المؤرخ اليھودي أّن العرب وعند يوسيفوس   
وغلبون�ا عل�ى ب�دن�ا، وأذلّ�وا ملوكن�ا، وأحرق�وا م�دننا، ، وتجاس�روا عل�ى محاربتن�ا، )إلى مص�ر(

 ًJدوخسفاً  وھدموا ھياكلنا وآلھتنا، وساموا الناس ذJول�م .. ، وقتلوا الرجال، وسبوا النساء، وا#و
  المصريين، #ّنھم كانوا يلتمسون يكّفوا عن محاربة

  ــــــــــــــــــ 
، ٢٧/٣٠. ٢/١٧أخب���ار  ١، ١٧/٢٥مل���وك  ٢، ٨/٢٤، قض���اة ٣٩/١، ٢٨و ٢٧و ٣٧/٢٥تك���وين  :انظ���ر )٢٨(

  ...٨٣/٧مزمور 
  .٥/٢٥مكاب  ١، ٨٣/٧، مزمور ٢٧/٣١ ،٢٠و ١٩و ٥/١٠أخبار  ١ :سبع مرات) ٢٩(
  .١٢/١٠، ٥/٨مكابيين  ٢، و٩/٣٥، ٥/٢٥مكابيين  ١انظر ) ٣٠(
)٣١ (TOB. sur 1 Mac. 5/25…   
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 ولك�ّن ال�بعض يقول�ون... أي ملوك الرع�اة Huksosوكانت ھذه ا#ّمة تسمى ھيكسوس . بادتھمإ

  .)٣٢(»  نھم عربإ

  

* * *  

  

وذل��ك  ،»أبن��اء المش��رق  «ن ون عن��د العب��رانييس��مّ ي��اھم يُ إ» غرب��ي الف��رات  «فس��كان   
ّن�ه مش�ّرق إإذا س�معت ب�دوّياً يق�ول اليوم،  «وحتى . لوقوعھم شرقي ب�د فلسطين وأرض كنعان

أعظ�م أبن�اء المش�رق  «وك�ان أّي�وب . فھمت منه أّنه ض�ارب ف�ي البادي�ة مھم�ا ك�ان اتجاھ�ه فيھ�ا
ك�انوا  )٢٤(مش�رق إل�ى أورش�ليمولعّل المجوس ال�ذين أقبل�وا م�ن ال. ، أي أبناء البادية)٣٣(»  جميعاً 
  .)٣٥(»  من فارس من البادية في الشمال، J مجوساً  بدواً 

  

  ــــــــــــــــــ 
)٣٢ (FLAVIUS JOSEPHE, La Guerre Juive contre les Romains, I, 19.  

  .١/٣سفر أيوب ) ٣٣(
  .٢/١انجيل متى ) ٣٤(
  .٧٤فيلب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٣٥(



٧٢     

  

 ً   العروبة ِعند اليوَنان والروَمان :ثالثا

  

، وھ��و أّول م���ن ).م. ق ٤٢٤(+ رودوتس أب الت��اريخ يطل��ق ھي���ف��ي ا#دب اليون��اني،   
من نھ�ر الني�ل  على البادية والب�د التي تقع إلى الشرق» عرب  «تعّرف على ب�د العرب، اسم 

ف�رات ھ�ي ب��د حض�ارة ال�ب�د الت�ي تق�ع م�ا ب�ين دجل�ة والولكّنه يقول بأّن . حتى ضفاف الفرات
وأّما عن . )١(غزو من الصحراء بدافع ماJّ إذا حدث إض خصب، لم تلزمھا العروبة بشيء، وأر

لك�ّن جب�ل س�يناء، م�ع . )٢(»  ن مصر J تشبه بشيء ب�د الع�رب الملتص�قة بھ�اإ «مصر فيقول 
حراء كون��ه ف��ي ص��حراء س��يناء ش��مالي نھ��ر الني��ل، فھ��و يحس��به م��ن ب���د الع��رب، أي م��ن الص��

  .القاحلة

أن القسم ا#ھم من الجزيرة العربية، وھ�و القس�م الجن�وبي، ل�م يك�ن، أّي�ام اليون�ان، ويبدو   
جزيرة العرب، بين خل�يج ف�ارس والبح�ر ا#حم�ر، فك�ان اليون�ان أما جنوبي  «. يلتحق بالجزيرة

 واح�داً  اقليم�اً واليمن وضفاف خليج ف�ارس ، فيجعلون الحبشة )الحبشة(ماء يعّدونه من أثيوبيا القد
والحمي�رين  وسكانه أمم وقبائل تعرف بأسماء خاّصة بھا، كالسبأيين )٣(»  أثيوبيا آسيا «يسمونه 

م���ع اليون���ان ا#ق���دمين، » الع���رب  «وھك���ذا تض���طرب ح���دود ... )٤(»  ..وغي���رھموالمعيني���ين 
  .باضطراب الحضارة وتوّسعھا

  وب�د العرب. حياة الصحراويةفھم الرومان بالعروبة على أّنھا البداوة والوكذلك   

  ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٢جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، . د) ١(
  .١١و ٨، فقرة ٢يخ ھيرودوتس، الكتاب انظر تار) ٢(
  .١٢، فقرة ٢المرجع نفسه، كتاب ) ٣(
)٤ (RAWLINSON, Five great Monarchies, in 4 vol. London, 1867; I, p. 61.   
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ھ��م ع��رب عل��ى اخ��ت�ف لغ��اتھم ولھج��اتھم، عل��ى س��بيل التغلي��ب، س��كانھا  «الب��دو، و ھ��ي ب���د 
ث��ّم عل��ى اJرض��ين  م��نفأطلقوھ��ا . رض��ينداوة كان��ت ھ��ي الغالب��ة عل��ى ھ��ذه ا#Jعتق��ادھم أن الب��

ب�ل عل�ى ك�ل برّي�ة وبادي�ة ف�ي أي .. ، أي على ب�د الحج�از وبرّي�ة الش�ام وس�يناء)٥(»  المذكورة
ويسّمي سترابون جملة دول وممالك عّرف عنھا بأسمائھا فقط دون أن يعتبرھا أو أن . كانمكان 
  .)٦(»  عربية «يصفھا 

  

* * *  

  

ھ�م الش�عوب ال�ذين عن�اھم » الع�رب  «ني�ة أن وال�تيداب اليوناني�ة ويبدو م�ن مجم�ل ا`  
ونح�ن  .»الش�رقيين  «أو ال�ذين عن�اھم العبراني�ون ب�ـ ،»الغ�ربيين  «ون والبابليون باس�م راميا`

ولفظ�ة  ،Arabiaو  Arabae» عرب  «لفظة  :يستعملھما اليونان والروماننرى اللفظتين معاً 
؛ وق��د )٧(»  بمعن��ى ش��رقي «»  Sharky «وھ��ي تحري��ف للفظ��ة  Sarakenoi» ش��رقيون  «

ث�م اس�تعمل . )٨(الت�ي تطل�ق عل�ى الع�رب» س�اراقينوس  «عرف المسعودي ھذه اللفظة اليونانية 
أو  Skeneلفظ��ة م�ن  Skénitaiأو  Scenitae اليون�ان والروم�ان أيض��اً، وعل�ى الس�واء، لفظ��ة

Skynai  وجاءت عند  .»الخيمة  «وھيStrabon بھذه الجملة: Arabae Skénitai et 

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢قبل ا�س�م، ص جرجي زيدان، العرب ) ٥(
)٦ (STRABON, Géographie, III, 355.   
)٧ (« Dans le lointain passé, les Arabes ont été connue des Grecs d'après Ammien 

Marcellin, sous le nom de Sarakenoi (GERARD WALTER, La Montée Sassanides, 1964, 
p. 174). Le mot pourrait dériver de l'appellation de Sharquioûn (Orientaux), qu a dû 
leur être appliquée » (Ed. RABBAT, L'Orient chrétien à la veille l'Islam, p. 202). Voir 

aussi MUSIL, Arabia Deserta p. 311;  
؛ ٣٤٠، ص ٧ع��دد  ٧والمش��رق، س��نة ؛ ٢٩٦، ص ١٨٩٧ة س��ن ٨ع��دد  ٦مجل��ة الھ���ل س��نة  :أيض��اً انظ��ر     

  .٢٩٣، ص ١٩٢٩سنة  ٤ومجلة لغة العرب، عدد 
  .١٤٣المسعودي، التنبيه واJشراف، ص ) ٨(
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Camelorum Pastores  ويح�ّدد س�ترابون . )٩(»  لع�رب س�كان الخي�ام ورع�اة الجم�الا «أي
، وف��ي مك��ان آخ��ر )١٠(»  العربي��ة الس��عيدة «عل��ى ح��دود س��وريا الش��رقية ف��ي ش��مالي من��ازلھم 

نھ�م م�ن س�كان البادي�ة، أي�ة بادي�ة، ف�ي أعل�ى  Plineوذكرھم أيضا . )١١(يعتبرھم من بدو العراق
  .)١٢(...أم في بادية الشام، أم في صحراء سيناء غربي الفرات أم في صحاري الجزيرة العربية،

أو،  )١٣(»  س��يناء جب��ل ف��ي ب���د الع��رب «وبھ��ذا المعن��ى ج��اء ق��ول الق��ديس ب��ولس ع��ن   
وف�ي . )١٤(»  ل س�يناء ف�ي اللغ�ة العربي�ةث�ـّ ھ�اجر تم « :بحسب تفس�يرات أخ�رى للكت�اب المق�دس

ف�ي يم، وع�ددھا س�تة عش�ر، ي�ذكر أعمال الرسل، بعد أن يعّدد جميع الشعوب الغريبة عن أورشل
  .)١٥(أي الشعوب المتبدية المتخلفة» سائر البدو  «بھذه اللفظة يقصد و آخرھا العرب؛ وھو، 

فصارت لفظة عرب  «العروبة، في ا#دب اليوناني والروماني، كل بادية، وھكذا تشمل   
الص���حراوية،  عل���ى ا#رض���ين المأھول���ة ب���العرب، والت���ي تتغل���ب عليھ���ا الطبيع���ة عن���دھم علم���اً 

ً ـم علمـارت كلمة عربي عندھـوص »  دو وم�ن حض�رـللشخص المقيم ف�ي تل�ك ا#رض�ين م�ن ب� ا
  في تسمية ھذه الشعوب راميوربما يكون ا#ثر ا`. )١٦(

  ــــــــــــــــــ 
)٩ (STRABON, Gégr. XVI, 2. انظر :VAN DEN BRANDEN, Hist. de Thamoud, p. 11. 
  I, 196, 441المرجع نفسه ) ١٠(
   .III, 166, 190, 204المرجع نفسه ) ١١(
)١٢ (PLINY, 6, 143   

  .٤/٢٥غ�طيين ) ١٣(
)١٤( « Car le Sinaï est en Arabie »; Variante: « Agar représente le Sinaï en Arabie » 

(ou: « en langue arabe » (Bible de Jérusalem, note sur Galates 4/25). Voir aussi TOB 
où il est dit sur le même verset: « Le mont Agar, dans certains mss, se trouve au début 
de ce verset qu'il faut alors traduire: Car ce nom, Agar, représente le mont Sinaï en 
Arabie et cette femme correspond à la Jérusalem actuelle, puisqu'elle est esclave avec 

ses enfants. » 
  .٢/١١أعمال الرسل ) ١٥(
  . ٢٢ـ  ١/٢١، ...جواد علي، المفّصل) ١٦(
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ائر ھو ا#ثر النافذ في ذلك، والمتغل�ب عل�ى س�في ا`داب اليونانية والرومانية معاً » العرب  «بـ
  .ا#سماء

  

* * *  

  

ومشتقاتھا J تعني، في الحضارات القديم�ة، عرق�ا » عرب  «بأن لفظة يتضح مّما تقدم   
الفرات ويع�يش صفة لشعب يسكن غربي » العرب  «. لشعب معّين، أو #رض خاّصة أو جنساً 

ون ف�ي البادي�ة وبما أن ھذا النوع من الحياة يك�... في البادية، أو يعيش حياة بدوية، فقيرة، بدائية
 أصبحت العروبة وكأنھا اسماً  ،»عربّية  «الصحراوية، وبا#خص في الصحارى المسماة اليوم 

 ً ن العروبة، في معناھ�ا ا#ول�ي وا#ص�يل، ھ�ي ص�فة لھ�ؤJء أفيما الحقيقة، . لھؤJء السكان َعلما
ّل على كل ساكن ثم أصبح اJسم يد. الشعوب الذين يعيشون غربي الفرات، في حياة بدوية بدائية

  .ةبادي



٧٦  

  

  العروَبة في العربي5ة القديَمة :رابعاً 

  

تشير، م�ن الجزيرة المسماة عربية، والتي في النصوص القليلة الباقية من مختلف أنحاء   
واحداً يتكلم عليھم كشعب واحد، متضامن، ينتس�ب  نجد نّصاً J  ،»العرب  «قريب أو بعيد، إلى 

ي�تكلّم عل�ى  أكثر ما في ھذه النصوص. ثنّية معينة، أو بھوّية خالصةأب إلى عرق واحد، أو يتمّيز
وترح�ل باس�تمرار، ب�ل وا#غن�ام، وتس�كن الخي�ام، ة تعيش حياة رديئة، تسعى وراء ا�قبائل بدويّ 

  .وتترّقب المطر أّنى يتساقط، لتجد لھا مرعى وماء لتتمكن من بعض العيش

، أعن���ي ف���ي كتاب���ات مع���ين وقتب���ان رةالمنطق999ة الجنوبّي999ة للجزي999ـ فف���ي نص���وص  ١  
ول�م يقص�د  ،» أع�راب «بمعن�ى » أعرب  «وردت لفظة  «وحضرموت وسبأ وحمير وغيرھا 

 بھا قومّية، أي علم لھذا الجنس المعروف، الذي يشمل كل سكان ب�د العرب من بدو ومن حضر
وأما أھل المدن . أي البدو، سكان البادية ،» عرابا# «جاءت بمعنى » عرب  «ولفظة . )١(» 

 :لھ�ذا قي�ل «و . مـوبممالكھ�وا يعرف�ون بم�دنھم ـامت في العربّي�ة الجنوبّي�ة، فكان�ـوالممالك التي ق
القبائ�ل  مس�تقّرة متحّض�رة، تمت�از ع�نوقبائل أخ�رى، بمعن�ى أّنھ�ا قبائ�ل .. سبأ، وھمدان، وحمير

» ع�رب  «ّل على أّن لفظ�ة في النصوص العربّية الجنوبّية، مّما يد» اعرب  «المتنّقلة المسماة 
لم تكن تؤدي معنى الجنس والقومية، وذلك في الكتابات العربّية الجنوبية المدّون�ة » العرب  «و 

  .)٢(»  م ٥٤٢ـ  ٤٤٩الواصلة إلينا إلى قبيل ا�س�م بقليل سنة 

  ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٣، ..جواد علي، المفّصل) ١(
  .المرجع نفسه) ٢(
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، إل��ى ت��اريخ الم��ي�د، إذا ذك��روا بع��ض قبائ��ل الحض��ر الس��بأّيون، م��ث�ً ك��ان ولھ��ذا أيض��اً   
 « :م لقبوكان الحميريون يطلقون على ملوكھ. )٣(»  ھاأعرابالقبيلة الف�نّية و « :وبدوھا، قالوا

على أّن وفي ھذا دليل ... )٤(»  ھمأعرابو )أي اليمن(وحضرموت ويمنات  ملك سبأ وذي ريدان
وم�ن ذل�ك  .)٥(»  ولذلك لم يطلق عل�يھم اس�م الع�رب ق�ديماً أھل اليمن حضر من أقدم زمانھم،  «

ش�ير ، وھو ق�ول ق�ديم ي)٦(»  ...ليس عندنا عربيت « :قال. قول ملك من ملوك حمير #حد البدو
. ، ول�م يّتص�فوا بص�فات العروب�ةأھل اليمن، في عھد مملكة بن�ي حمي�ر، ل�م يكون�وا عرب�اً إلى أّن 

وفي قوله يعني أّن العروبة J تكون إJّ في البادية، #ّن ياقوت الحموي ينقل إلينا كتابة من عل�ى 
أّمتھا من  عاصمة الحميريين، وفي الكتابة نسبة أھل اليمن إلى شعوب» ظفار  «جدار سور في 

لم�ن مل�ك ظف�ار ؟ للحبش�ة . لمن ملك ظفار ؟ لحمير ا#خيار :قالت. كل ناح ما عدا الناح العربي
  .)٧(»  لمن ملك ظفار ؟ لفارس ا#حبار ؟ لمن ملك ظفار ؟ لحمير سيحار. ا#شرار

بالعربي�ة، ول�م تص�ّنف عل�ى أّنھ�ا عربّي�ة،  ن لغات المنطقة الجنوبّي�ة ل�م تّتص�ف يوم�اً إثّم   
المعروف�ة  وكذلك قلم ھذه اللغات J يشبه بشيء قلم اللغة العربي�ة. المعنى المتداول اليوم للعربيةب
  .)٨(»  المسند «ديمة، المسّمى ـالق ات اليمنـلم العربي المتداول يشبه بشيء قلم لغـوJ الق. ومـالي

لحي��اة ، حي��ث نج��د وتھام��ة والحج��از، وحي��ث االمنطق99ة العربّي99ة الوس99طىـ�� وأّم��ا ف��ي  ٢  
  » عرب «لفظة البدوّية في حقيقتھا، لم يصل إلينا أي نّص يحمل في كلماته 

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢جرجي زيدان، العرب قبل ا�س�م، ص ) ٣(
  .٤١٧ـ  ٢/٤١٦انظر جواد علي، المفّصل، . بدأ ھذا اللقب يظھر في أواخر القرن ا#ول قبل المي�د) ٤(
  .٢١٥ا�س�م، ص جرجي زيدان، العرب قبل ) ٥(
   .»عربيت يريد بھا العربية في لغة حمير  «و  ،»ظفار  «، مادة ٤/٦٠ياقوت، معجم البلدان، ) ٦(
  .٤/٦٠معجم البلدان، ) ٧(
   .»اللغة العربّية  «انظر Jئحة ا#ق�م المقارنة في فصل ) ٨(
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والديداني�ة واللحياني�ة والص�فوية وليس ما يشير إلى وجود اللفظة في لغاتھ�ا الثمودي�ة . ومشتّقاتھا
وحت��ى ھ��ذه الكلم��ة J نج��دھا إJّ ف��ي  .»الجمع��ة  «أي ي��وم  ،»العروب��ة  «Jّ م��ا قي��ل ع��ن ي��وم إ

  .مصادر وضعت بعد ا�س�م بقرون

الذي ھ�و » اللسان العربي  «و »  عرابا# «و » العرب  «قيل في القرآن عن أّما ما   
أّن  وعل�ى افتراض�نا. لسان القرآن، فھو من م�ؤّثرات العربّي�ة الش�مالّية الت�ي س�يأتي الك��م عليھ�ا

اللفظة التي يستعملھا القرآن، J بّد أن تكون متداولة ومعروفة في بيئته وعصره، ولكّنھا، في كل 
العربّية  «م عرق أو اثنية تعرف بــعن قوم لھ، وJ تفيدنا معّيناً  ا سنرى، J تعني شعباً ـمحال، ك

«.   

ن لغات ھذه المنطقة الوسطى J تشبه بشيء اللغة العربّية المعروفة لدينا وقلمھا بعيد إثّم   
. ح�ّد بعي�دعربّية القرآن، بل ھو مأخوذ مباش�رة م�ن القل�م المس�ند، ويش�بھه إل�ى كل البعد عن قلم 
  .)٩(»  الجزم «ويعرف بالقلم 

 وفي مناطق الھ��ل الخص�يب فل�يس ل�دينا كتابات المنطقة الشمالية للجزيرةأما في ـ  ٣  
مل�وك أح�د . م ٣٢٨غير نّص واحد، وھ�و ال�نّص ال�ذي يع�ود إل�ى ام�رئ الق�يس ب�ن عم�رو س�نة 
لش��مالي، وس�نذكر ھ��ذا اللخمي�ين ف�ي مملك��ة الحي�رة، وھ��و ف�ي الح��رف النبط�ي واللس��ان العرب�ي ا

 ،» القس بر عمرو ملك العرب كله مر «النص بصورته وبكامله فيما بعد ـ وقد ورد فيه تعبير 
 «ن لفظ��ة إ :J نس��تطيع أن نق��ول «ولكنن��ا  .»ام��رؤ الق��يس ب��ن عم��رو مل��ك الع��رب كلھ��م  «أي 

ھر من النص، يظ، أي يراد بھا العلم على قومية؛ بل وحضراً  ھنا يراد بھا العرب بدواً » العرب 
»  أي القبائل التي كان�ت تقط�ن البادي�ة ف�ي تل�ك ا#ي�ام ،» عرابا# «نه قصد أبوضوح وج�ء، 

  ، أو)١٠(

  ــــــــــــــــــ 
  .الم�حظة نفسھا) ٩(
  .١/٢٣ ،...جواد علي، المفّصل. د) ١٠(
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حيث كان المناذرة يسيطرون » غربي الفرات  «القبائل التي كانت تقطن  «أيضاً المقصود بھم 
  .ويمّدون نفوذھم أيام امرئ القيس

اط ــ أما الممالك التي تعاقبت على القسم الشمالي من الجزيرة المس�ماة عربي�ة، كا#نب� ٤  
  .»العروبة  «ف بــا كانت تتصـنھأعلى رف ـفلم يع ،...اذرةـوالمن دمريين والغساسنةـوالت

 ف�ي كت�بھم وJ وجدنا لھ�ا ذك�راً . ھي دولة عربية لم يعرفھا العرب «و  ا�نباطأ ـ فدولة   
ة عراقّية جاء بھم نبوخذ نصر في القرن السادس قبل المي�د لّما آراميمن قبائل  «تتكّون  .)١١(» 

ھ��اجرت بس��بب م��ن أس��باب الھج��رة الق��اھرة، .. )١٢(م ف��ي بط��را وم��ا يليھ��ااكتس��ح فلس��طين ف��أنزلھ
ث��ّم اس��تقّرت عل��ى الط��رق  ،وتاھ��ت ف��ي الص��حاري، وابتع��دت ع��ن مواطنھ��ا الحض��ارية ا#ص��لّية

وكان أھّم مكان استقّرت فيه واس�توطنت ووج�دت لقم�ة . التجارّية التي تربط الجزيرة بب�د الشام
   .»بترا  «أو  »الحجر  «العيش مكاناً يسّمى 

رباحاً وافية، راحوا أھم، ونالوا من القوافل التجارية ولما اشتّد أمر ا#نباط، وجمعوا شتات  
واس�تطاعوا  وب�د الش�ام،» الجزيرة العربية  «ھم، بدورھم، يتعاطون التجارة بين ميناء غّزة و 

 ،»البت�را  «ى عاص�متھم وشّنوا عليھم ھجمات متتالية، واستولوا عل�. )١٣(التغلب على ا#دوميين
  ھي عند ملتقى جميع «واتخذوھا قاعدة لھم، و 

  ــــــــــــــــــ 
  .٩١جرجي زيدان، العرب قبل ا�س�م، ص ) ١١(
  .معتمدا على كوّسان دي بورسيفال ١٠٤زيدان، المرجع نفسه، ص . ج) ١٢(
غ�رب، ث��م ف�ي غ�رب وادي المل��ح، جماع�ة س�كنت ب��ين البح�ر ا#حم�ر وخل��يج العقب�ة ف�ي ال» اJدومي�ون  «) ١٣(

 :وجب�الھم س�عير. ١٤و ٢٥/١١أخب�ار  ٢ :وعرفوا بأنب�اء س�عير. ١/٣٦، قضاة ٢١و ١٥/١يشوع بن نون  :انظر
ـ  ٣/٨قض�اة  :في عھد القضاة حاولوا السكن في جنوبي اليھودية. ٥٠/٢٦، الجامعة ٢٣ـ  ٢٢و ٢٠/١٠أخبار  ٢
مل�وك  ٣، ١٤ـ  ٨/١٣مل�وك  ٢ :، وغ�زاھم دواد المل�ك١٤/٤٧مل�وك  ١ :م وبين شاوول ح�روبـفحدث بينھ ١٠
بع�د خ�راب الھيك�ل . ١١/١مل�وك  ٣ :، تزّوج سليمان م�ن بن�اتھم١٨/١١أخبار  ١، ٦٠/٢، مزمور ١٦ـ  ١١/١٥

  .وحدث بينھم وبين ا#نباط حروب خسروا فيھا كيانھم. احتلّوا جنوبي فلسطين حتى حبرون ٥٨٧سنة 
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وتملك���وا العربّي���ة . )١٤(» القواف���ل، ب���ين ت���دمر وغ���ّزة وخل���يج ف���ارس والبح���ر ا#حم���ر وال���يمن 
الصخرّية، واستوطنوا جنوبي شرقي فلس�طين، واس�تحكموا بجمي�ع القواف�ل الم�اّرة عب�ر ب�دھ�م، 

  .ھم الضرائب، حتى عظمت شوكتھم، وقويت دولتھموفرضوا علي

وأش��ار دي��دورس . ة الت��ي أخ��ذوھا ع��ن جي��رانھم ف��ي الش��مالرامي��ا#نب��اط اللغ��ة ا`تكلّ��م   
ثّم تطّور الخط النبطي  «. )١٥(»  بالحروف السريانية «منھم الصقلّي إلى كتاب تسلمه النتغونس 

الم�ألوف ف�ي لغ�ة ع�رب الش�مال،  �د الخ�طّ ، وأصبح في القرن الثالث للم�يراميالذي نقل عن ا`
واعتنقوا . وتمّيزت حضارتھم بسمة ھلّنستية زاھية. )١٦(»  غة القرآن، ولغة العصر الحاضرأي ل

 «المسيحية منذ فجر المسيحية، وكانوا على الشيعة النصرانّية، أي يھودية متنّص�رة، لج�أوا إل�ى 
  .بقوا على نصرانيتھم حتى مجيء ا�س�مو. م ٧٠بعد خراب ھيكل أورشليم في سنة » الحجر 

لم يكن ا#نباط على صلة وّد بالقوافل التجارية ا`تية من الصحراء، #ّنھ�م قطع�وا عليھ�ا   
تب��رأ الع��رب م��نھم، وعّي��روا بھ��م،  «ل��ذلك . عليھ��ا الض��رائب وفرض��وا. تجارتھ��ا م��ع ب���د الش��ام
وس�بب ذل�ك .. غ�تھم م�ن لغ�ات العج�معابوا عليھم لھج�تھم، حت�ى جعل�وا لوأبعدوا أنفسھم عنھم، و

تثّقفوا بثقافة بني رام، وكتبوا بكتابتھم، وتأّثروا بلغتھم، حتى غلبت ا#رمّية عل�يھم، أّنھم كانوا قد 
 ً�خالفوا سواد العرب باشتغالھم بالزراعة وب�الرعي، وب�احترافھم للح�رف عن ذلك،  و#نھم، فض

ثم تثقفوا بثقافة اليون�ان والروم�ان، . عند العرب التي كانت مكروھة. )١٧(»  والصناعات اليدوّية
وتحّضروا بتأثيرھم، وحملوا تقاليدھم وعوائدھم وأنواع عب�اداتھم، وكان�ت حض�ارتھم تق�وم عل�ى 

  قاً، مثل الزراعة وتحصين الق�ع،اط�»  عرابا# «ما لم ُيعرف عند 

  ــــــــــــــــــ 
  .٩٣ـ  ٩٢جرجي زيدان، العرب قبل ا�س�م، ص ) ١٤(
  ..٩٦، فصل ١٩ديودورس، الكتاب ) ١٥(
  .في اللغة العربية :انظر فصل. ١٠٥فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ١٦(
  .٣/٥جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م ) ١٧(
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وتحت الصخر، وحفر خزانات المياه، وتشييد القصور، وبناء الحصون، وعبادة آلھة غريبة عن 
  .وغير ذلك.. .آلھة العرب

. ودول��ة الروم��ان دول��ة الف��رثيين :دولت��ين متط��احنتينب��ين  «فق��د نش��أت  ت99دمرب ـ أّم��ا   
ين والس�عي ل�نتف�اع م�ن فاضطّرت إلى ض�مان ا#م�ان لنفس�ھا بت�وّخي الت�وازن ب�ين ھ�اتين ا#ّمت�

تقع . )١٩(أيام مدينة قديمة مشھورة في برّية الشام، بينھا وبين حلب خمسة «تدمر . )١٨(»  حيادھا
 «و . ا وم��وانئ المتوّس��طـاّرة عب��ر الص��حراء ب��ين آسي��ـرق القواف��ل التجارّي��ة الم��ـعل��ى ملتق��ى ط��

الث�روة والج�اه �د أعل�ى مرات�ب للم�يتبوأت ھذه القاعدة الصحراوية طوال القرن الث�اني والثال�ث 
ّي��ام وف��ي مطل��ع الق��رن الثال��ث ص��ارت ت��دمر مس��تعمرة رومانّي��ة أ. )٢٠(»  ب��ين م��دائن الش��رق

  .)٢١(»  وقد أصبحت الوارث الحقيقي للبتراء «) .م ٢١١(+ سبتيموس ساويروس 

فھي�أت . عليھ�ا ع�رابا المدي�د، ح�ذرة ج�ّداً م�ن ھج�وم ا#لقد كان�ت ت�دمر، خ��ل تاريخھ�  
»  زو والس�لب ونھ�ب القواف�لـاع إلى الغ�ـالھيمنة على أبناء البادية الجي «ا ـاستطاعت بھ يوشاً ج
)٢٢(.  

ة رامي���حض���ارة ت���دمر م���زيج م���ن العناص���ر اليوناني���ة والروماني���ة والش���رقية، أي ا`  
 ب�ن الولي�دعد احت�ل المس�لمين عل�ى ي�د خال�د ثم العربية ا�س�مية التي لم تظھر إJّ بوالفارسية، 

ولك�ن ل�يس . )٢٣(»  ة واليونانّية وال�تينّية والعبرانّيةراميكتابات با` «وفي آثارھا . م ٦٣٣سنة 
  ھا وخرائبھا نراه بالقلم العربي،من أثر واحد في أرض

  ــــــــــــــــــ 
  .١١١فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ١٨(
  .تدمر :ماّدة. ٢/١٧ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ١٩(
  .١١١فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٢٠(
  .١١٢المرجع نفسه، ص ) ٢١(
  .٣/٨٢ ،..جواد علي، المفصل في تاريخ العرب) ٢٢(
  .٣/٨٢المرجع نفسه، ) ٢٣(
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، م�ن آراميوقومھا من أصل ة، آرامي، ولغتھا )٢٤(ةآراميوآثار تدمر . ن لھاحتى بعد فتح المسلمي
في تخوم الدول�ة الرومانّي�ة  عرابورقباء على تحركات ا# ب�د ما بين النھرين، جيء بھم عيوناً 

اعتنقوا المسيحية منذ فجر مبكر، وكان عليھا أساقفة علماء اشتركوا في مج�امع كنس�ّية . الشرقّية
  .ديدةمسكونّية ع

كل عن ... السياسّيةتميزت تدمر، بلغتھا، وآثارھا، وديانتھا، وانتماءاتھا، وأدوارھا ھكذا   
تأمين خطوط ، و#جل عراببل كانت في الصحراء #جل محاربة ا#. أعرابمن حولھا من بدو 

التج��ارة ب��ين الش��رق والغ��رب، وم��ا يتب��ع التج��ارة م��ن حض��ارة ممّي��زة ل��م يعرفھ��ا أبن��اء الجزي��رة 
  .لعربّية في تاريخھما

كحض��ارتين مھّمت��ين ف��ي  المن99اذرة والغساس99نةج ـ وبق��ي علين��ا أن نش��ير ھن��ا إل�ى دور   
ولكّننا، #ھمّية ھاتين الحضارتين، سنترك الك�م عليھما إلى ك�منا على ... أثرھما على العروبة

J يض�اھيه » روب�ة الع «اللغة والقلم العربي، لظننا أّن أعظم أثر تركت�ه ھات�ان الحض�ارتان ف�ي 
في أصلھا وفصلھا وتاريخھا وحضارتھا وعباداتھا » العروبة  «ولعّل . أثر آخر، مھما بلغ شأوه

ً ولعّل قريش. ولغتھا وقلمھا ومعانيھا مدينة للمناذرة والغساسنة ورجالھما   .لم تقم اJ بمعونتھما ا

 «المعروف�ة بالكتاب�ات ابات ـفي الكت�» عرب  «ـ بقي علينا أن نشير أخيراً إلى لفظة  ٥  

حي��ث ج��اء ف��ي الس��طرين التاس��ع »  ٧٩ «وردت ف��ي ال��نص ال��ذي وس��م ب��ـ «لق��د  .»الحض99ر 
 « :أي ،»ِرْب ـْبِحْط��رُو َوْع�� «و . )٢٥(»  الع��ربود ـوبجن�� «أي  ،»ِرْب ـَوْبِجْن��ُدا َدْع�� :والعاش��ر

  َمْلُكا « :» ١٩٣ «ووردت في النص . )٢٦(»  وبالحضر والعرب

  ـــــ ـــــــــــــ
)٢٤(  MUSIL, Palmyrena, p. 334; A. CONTINEAU, Syria, XIV, 1933, 179; JEAN 

STARCKY, Palmyre, Paris, p. 27.                  م، ص�.١٢٠جرجي زيدان، العرب قبل ا�س  

  .يشيران إليھا» د « ھي صيغة سريانية حيث لفظھا وحرف ) ٢٥(
  Die Araber, IV, p. 243 :أيضاً  ، انظر١٩٦١مجلة سومر، السنة ) ٢٦(
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ق��د . )٢٧(وف��ي نص��وص أخ��رى ،» ١٩٤ «وف��ي ال��نص  .»مل��ك الع��رب  « :أي ،»ِدي ْع��ِرْب 
عل�ى ق�وم أو ج�نس، أي  ولم ترد علم�اً  .» بأعرا «وردت اللفظة في كل ھذه النصوص بمعنى 

  .)٢٨(بالمعنى المفھوم من اللفظة في الوقت الحاضر

  

  ــــــــــــــــــ 
  p. 261.:نفس المرجع، وأيضاً ) ٢٧(
   p. 269.:، وأيضاً ١/٢٢انظر جواد علي، المفصل، ) ٢٨(



٨٤  

  

 ً   العروَبة في القرآن والَحديثْ  :خامسا

  

م��ن حض��ر  في��ه لفظ��ة الع��رب َعلَم��اً عل��ى الع��رب جميع��اً  ال��ذي وردتوال��نص الوحي��د  «  
 Müller ملّل�ر. ھـ. ولقد ذھب د. لكريم، وُنِعَت فيه لسانھم باللسان العربي، ھو القرآن اأعرابو

وھو يشّك . على أّن القرآن الكريم ھو الذي خّصص الكلمة وجعلھا علماً لقومّية تشمل كل العرب
ً » عرب  «في صحة ورود كلمة  لقومّية في الشعر الجاھلي، كال�ذي ورد ف�ي ن�ّص Jم�رئ  َعلَما

  . )١(»  ار المدّونة في كتب ا#دب على ألسنة بعض الجاھليينـالقيس، وفي ا#خب

وقومّي�ة ع�رب قومّي�ة ع�رب الجاھلّي�ة،  :لكّن الحقيقة أّننا نشك في قومية اJثنين معاً، أي  
وقول ال�دكتور جواد علي، قول الدكتور  :، أيونشّك أيضاً في صّحة قول الدكتورين معاً . القرآن

الع�رب، ف�ي » علَمّي�ة  «فك�ھما يستشھد بآيات من القرآن، وك�ھما استدل بھا على  .»ملّلر  «
 ّJتعني ھ�ذه ا`ي�ات إ J لحي�اة ش�عب ب�دائي »وص�فاً  «الوقت الذي . J ،والق�رآن، ف�ي ك�ل ح�ال

عش�ر م�ّرات »  أع�راب «فھو يستعمل لفظة  .دJلة على شعب »عرب  «يوجد فيه إط�قاً اسم 
وھ�ا نح�ن ننق�ل ھ�ذه ا`ي�ات كلّھ�ا . كدJلة على لغة القرآن إحدى عش�رة م�رة» عربي  «و . فقط

  .ليتأكد القارئ مّما نقصد

  :ما يلي» ة أعجمي «يقول القرآن في وصف لغته وتمييزھا عن أّية لغة أخرى   

  ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٤، جواد علي، المفّصل) ١(
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جعلن�اه  «، و )٣(»  نزل به الروح ا#مين بلسان عرب�ي مب�ين «، )٢(»  ھذا لسان عربي مبين «
كتاب « ،  )٦(» وأّنا أنزلناه قرآناً عربياً   « ، و)٥(»  عربياً  أنزلناه حكماً  «، و )٤(»  عربياً  قرآناً 

ًـ عربي أوحينا إليك قرآناً  « ،)٧(» مصّدقـاً لساناً عربياً  »  غير ذي عوج عربياً  قرآناً  «، و )٨(»  ا
)٩( ،»  cو للذين آمنوا ھدى وشفاءـقل ھ !أأعجمي وعربي  «)عرب�ي  «ھذا كل شيء عن . )١٠ «
  ولكن ما يعني ھذا الكل ؟ .مّما نراه في القرآن »عربيا  «و 

عل�ى ش�عب وھ�و J ي�تكلّم إط�ق�اً  .»اللغ�ة  «Jّ على إ »عربي  «لم يطلق القرآن لفظة   
عربي، أو أم�ة عربي�ة، أو أرض عربي�ة، أو حك�م عرب�ي، أو رج�ال ع�رب، أو ب��د عربي�ة، أو 

لّم عل��ى الق��رآن J ي��تك... دول عربي��ة، أو خي��ول عربّي��ة، أو جي��وش عربي��ة، أو اقتص��اد عرب��ي
 «ة ـّن�ه J يس�تعمل لفظ�إ... رق عرب�ي، أو ج�نس عرب�يـة، أو ععنصرية عربّية، أو اثنية عربي

بتلك اللغات » ينزل  «فھو، بھذا، يقصد بأّنه لم . التي نزل بھافي الك�م على اللغة Jّ إ» عربي 
لت�ي نقل�ت ھ�ذا ال�وحي ة، أو اللغ�ات اراميالتي نزل بھا الوحي القديم، كاليونانية، والعبرانية، وا`

والش�عوب الت�ي كان�ت  ،»أعجمي�ة  «ھذه اللغات، سّماھا القرآن ... القديم، كال�تينية، والسريانية
عجم�ي أ، أي أعجمي�اً  «وھك�ذا أص�بح ك�ل م�ن J ي�تكلم العربي�ة  .»أعجمي�ة  «تتكلم بھ�ا س�ّميت 

  اللسان، وكل أعجمي اللسان ھو كل شعب J يتكلم

  ــــــــــــــــــ 
  .١٦/١٠٣سورة النحل ) ٢(
  .٢٦/١٩٥سورة الشعراء ) ٣(
  .٤٣/٣سورة الزخرف ) ٤(
  .١٣/٣٧سورة الرعد ) ٥(
  .٢٠/١١٣، سورة طه ١٢/٢يوسف سورة ) ٦(
  .٤٦/٢سورة ا#حقاف ) ٧(
  .٤٢/٧الشورى سورة ) ٨(
  .٣٩/٢٨سورة الزمر ) ٩(
  .٤١/٤٤سورة فصلت ) ١٠(
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J  )١١(»  ا#عجمي�ة  «وكم�ا . أيضاً » العربية  «إذن واضحة، وJ » ا#عجمية  «ف� . العربية
 ً ا#عجمي�ة ص�فة ك�ل لغ�ة غي�ر . أيض�اً J تعن�ي ش�عباً معين�اً » العربي�ة  «، ھك�ذا معّيناً  تعني شعبا

والعربية صفة لغة الق�رآن، وبالت�الي J تح�ّدد ش�عباً . الي صفة كل شعب غير عربيعربية، وبالت
  .معيناً 

  

* * *  

  

ھ���ؤJء يعتب���رھم الق���رآن جماع���ة  .» ع���رابا# «لك���ّن ف���ي الق���رآن تعبي���راً آخ���ر، ھ���و   
وا`ي�ات العش�ر الت�ي ت�رد فيھ�ا ھ�ذه اللفظ�ة . موصوفين بكل ما للحياة البدوية البدائية من ص�فات

  :ليةھي التا

رون من ا#ـوج «   sذين كفروا م�نھم ع�ذاٌب أل�يمـيُب السَيصُ . مـلُِيؤذَن لھ عراباء الُمعذ  «
ًـ ونفاق راً ـأشد كف عرابا# «. )١٢( و . )١٣(»  ا حدوَد ما أنزل �ُ عل�ى رس�ولهوـJّ َيعلَمأوأجدُر . ا

�وء. وائرَ م الدَمن َيّتِخُذ ما ُينفُِق َمْغَرماً وَيترّبُص بك عرابِمن ا# « jو . )١٤(»  عليھم دائ�رة الس» 
ن م�ا ك��ا «. )١٥(»  م��ّرتينس�نعّذبھم .. ون، َم��َرُدوا عل�ى النف��اقـمنافق� ع��رابم م�ن ا#ـمّم�ن حولك��

ّ أن يتخل عرابم من ا#ـل المدينة وَمن حولھـ#ھ أن يأت ا#حزاب  «. )١٦(»  فوا عن رسول � ـ
ا ـَش�غلْتنا أموالُن� ع�رابسيقول لك المخلjفون م�ن ا# «. )١٧(»   عراببادون في ا#يوّدوا لو أّنھم 

إذا انطلق�تم إل�ى مغ�انَِم  :سيقول المخلّفون «. )١٨(»  ون بألسنتھم ما ليس في قلوبھميقول. اـوأھلون
بِْعكم! لتأخذوھا jَذُروَنا َنت...  

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٦/١٩٨، الشعراء ، مّرتان٤١/٤٤، فصلت ١٦/١٠٣النحل  :مّرات ٥ :أعجمية) ١١(
  .٩٠/ ٩سورة التوبة ) ١٢(
  .٩٧/ ٩سورة التوبة ) ١٣(
  .٩٨/ ٩سورة التوبة ) ١٤(
  .١٠١/ ٩سورة التوبة ) ١٥(
  .١٢٠/ ٩سورة التوبة ) ١٦(
  .٢٠/ ٣٣سورة ا#حزاب ) ١٧(
  .١١/ ٤٨سورة الفتح ) ١٨(
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. أس�لمنا :ولك�ن قول�وا. لم تؤمن�وا :قل. آمنا عرابقالت ا# «. )١٩(» ...عرابقل للمخلّفين من ا#
  .)٢١(»  من يؤمن با[ واليوم ا#خير عرابومن ا# «. )٢٠(»  ولّما يدخل ا�يماُن في قلوبھم

ھم من�افقون، كّف�ار، متخلّف�ون، معت�ذرون ع�ن نّ إ :ھي ھذه»  عرابا# «أوصاف ھؤJء   
الرسالة، مؤمنون في الظاھر، غارقون في البداوة؛ يجاھدون مع المسلمين في سبيل المغانم فق�ط 

تشغلھم أموالھم؛ يھتّمون بالتجارة؛ يقولون بألسنتھم ما ليس في قلوبھم؛ يتمادون J في سبيل �؛ 
يظ�ه؛ فنص�يبھم، لف�اء الطب�ع، غلج وحدوده وشرائعه؛ ھم في النفاق؛ J يحّق لھم معرفة أحكام �

  .J محالة، العذاب

الذين بھذه ا#وصاف ؟ الحقيقة ليسوا ھم على جنس »  عرابا# «ولكن، َمن ھم ھؤJء   
مع بني حنيفة  «تراھم  وطوراً ة؛ يتراھم تارة في غزوات النبي، في بدر، وخيبر، والحديب. معّين

 )٢٣(»  ف�ارس وال�روم «أع�داء ا�س��م، وم�رة أخ�رى ت�راھم م�ع أھ�ل  ،)٢٢(»  أصحاب اليمامة
من كل » البدو  «أعني ھم . وعرق، ومن كل مكان وفي كل مكانھم إذن من كل جنس ... خـال

 بحسب تعبي�ر الق�رآن ،»رذلون أ «و  ،»أذلة  «و  ،»راذل أ «ھم سكان الصحاري، . الشعوب
» عص�ابات الس�وء  «» مضطھدون  «» صعاليك  «» طرداء  «» اء ـخلع «م ـ؛ وھ)٢٤(نفسه
  .بحسب تعبير كتب ا#دب والتاريخ» ذؤبان البادية  «و 

  ــــــــــــــــــ 
  .١٧و ٤٨/١٦سورة الفتح ) ١٩(
  .٤٩/١٤سورة الحجرات ) ٢٠(
  .٩/٩٩سورة التوبة ) ٢١(
  .٤٨/١٦تفسير الج�لين على ) ٢٢(
  .٤٨/١٦تفسير الج�لين على ) ٢٣(
  .٣٧و ٢٧/٣٤؛ ٥/٥٤؛ ٣/١٢٣؛ ١١/٢٧؛ ٢٦/١١١ :رانظ) ٢٤(
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أن ھن��اك فرق��اً ب��ين كلمت��ي عرب��ي  م��ا يق��ال ف��ي المع��اجم العربي��ة م��ن «وم��ع ھ��ذا ان   
J ف��ي عص��ور إلثاني��ة بس��كان البادي��ة، فل�م يح��دث وا بس��كن الم�دني، وتخص��يص ا#ول��ى أعراب�و

، ب�ل ك�ان ك�ل م�ن الكلمت�ين ي�دل أما قبل ذلك فلم يكن ھناك فرق مطلقاً . قريبة من ظھور ا�س�م
قب�ائلھم، أو يعرف�ون  أم�ا س�كان الم�دن وا#مص�ار فك�انوا ينس�بون إل�ى. على سكان البادية فحسب

  .)٢٥(»  بمناطقھم

  

* * *  

  

عّما ھم في القرآن من نف�اق  عرابأو ا#» العرب  «لنبوّية J يقّل شأن وفي ا#حاديث ا  
م�ن س�كن البادي�ة  «، أو )٢٦(»  م�ن ب�دا جف�ا « :الرسول قوله اشتھر عنلقد . وكفر وج�فة طبع

ّن إ، أي )٢٨(»  ن جار البادية يتح�ّول عن�كإ « :وفي معاملته معھم ومعرفته بھم قال. )٢٧(»  جفا
لھ�ذا J تج�وز ش�ھادة . )٢٩(»  تلح�ق بالبادي�ة ھلك�ت «وك�ل أّم�ة . ا تطلب�ه من�هالبدوي يتخلّف عّم�

 عرابقدم ناس من ا# « :وعن عائشة قالت. ، أي على حضري)٣٠(»  بدوّي على صاحب قرية
فق��ال . ، م��ا نقب��للكّن��ا، و� :ق��الوا. نع��م :أتقبل��ون ص��بيانكم ؟ ق��الوا :فق��الوا) ص(عل��ى رس��ول � 

ش�ھر م�ا ورد أو. )٣١(»  أي م�ن قل�وبكم !ن كان � نزع منكم الرحمةإملك أوأ :)ص(رسول � 
 أي الع�ودة إل�ى العروب�ة» منھا التعّرب بعد الھجرة .. .الكبائر ث�ث « :على لسان الرسول قوله

  .بعد ا�س�م

  سكان البادية عرابالنبي لUھذه ا#حاديث النبوية تدّل بوضوح على اعتبار   

  ـــ ـــــــــــــــ
  .١٦٤تاريخ اللغات السامية، ص ولفنسون، . أ) ٢٥(
  .٤/٢٩٧، ٤٤٠و ٢/٢٧١أحمد بن حنبل، ) ٢٦(
  .١/١٤، حنبل ٢٤، النسائي، صيد ٦٩، الترمذي، فتن ٢٤ أبو داود، أضحى) ٢٧(
  .٤٤سنن النسائي، باب اJستعاذة  )٢٨(
  .٥/٤٥ابن حنبل ) ٢٩(
  .١٧قضية ، أبو داود، أ٣٠حكام ابن ماجة، باب ا#) ٣٠(
  ...٢/١٩٧، تفسير ابن عباس على ٢٢، ابن ماجة ٦٧أبو داود،  :انظر في ذلك) ٣١(
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ف��  « :ك��م الق�رآنوھم أيضاً، بحسب تفسير ابن عباس ل. بأّنھم أصحاب جفاوة وغباوة وتخلّف
. العراب�ة ف�ي ك��م الع�رب ھ�و م�ا ق�بح م�ن الك��م «و  ،»العراب�ة  «وھ�ي  ،»وJ فس�وق  رفث

  . قَبح قوله وفعله، وغّير عليه، ورّده :عّرب عليه، أي :ومنھا قوله

ًـ لكّن في ا#حاديث ك�م   عربي كبش  « و ،»قوس عربّية  « و ،»قرى عربية  «على  ا
J تفيد قومّية ن صّح اسنادھا ـ إوھذه أيضاً ... )٣٢(»  كتاب عربي «و  ،»فرس عربي  «و  ،»

  .بل ھي صفات تدل على أصلھا البدوي البدائي. أو جنسية عربية

  

  ــــــــــــــــــ 
، اب��ن ماج��ه، ب��اب ٣/٢١٩، ١/٨٨، ٥/٧٨، ٢٤٤و ٥/٢٢٨النس��ائي، ب��اب الف��يء، أحم��د ب��ن حنب��ل  :انظ��ر) ٣٢(

، صحيح مس�لم؛ ١، باب تعبير الرؤيا، ٩٦/١، صحيح البخاري، تفسير سورة ٩باب الخيل  الجھاد، النسائي أيضاً 
  .٢٥٢باب ا�يمان 



٩٠  

  

  الَفْصل الَثانيَخاتمة 

  

وھ�ي ف�ي ك�ل ح�ال، J تعن�ي جنس�اً . قبل ا�س��م، مض�طربة ج�داً  ،»العروبة  «معاني   
العديدة التي لھا في اللغة  لب على معانيھاويغ. معّيناً، أو عرقاً محّدداً، أو اثنية لھا قوامھا الخاص

، أي س��كنى البادي��ة، )م��ن الغ��رب، غرب��ي الف��رات( )٢(الب��داوة، والغ��روب :، م��دلوJن)١(العربي��ة
  .وسكنى غربي الفرات

ف��ي جن��وبي  ف��ي معناھ��ا ا#ول نج��دھا ف��ي الكتاب��ات ا#ش��ورية والبابلي��ة والعربي��ة القديم��ة  
رآن إJّ ھ��ذا ج��دھا أيض��اً ف�ي الق��رآن، وق��د J نج�د ف��ي الق��الجزي�رة كم��ا ف��ي وس�طھا وش��ماليھا، ون

  .المعنى، كما رأينا

وق�د يك�ون . ين والب�ابليين، س�كان ش�رقي الف�راترامي�وفي المعن�ى الث�اني نج�دھا عن�د ا`  
، ھم الذين أطلقوا اJسم والصفة والمعاني الجمة للعروبة التي لم توجد إJ غربّي الف�رات، ھؤJء

  .»بادية الشام  «الشام، أو في وب�د بين العراق 

وع��نھم أخ��ذ العبراني��ون . ين، وف��ي لغ��تھمرامي��عن��د ا`» ع��رب  «وربم��ا نش��أت كلم��ة   
تق��ع وس��واھم مم��ن » أھ��ل غرب��ي الف��رات  «واس��تعملوھا ف��ي لغ��تھم، ولك��ّن ھ��ؤJء أطلق��وا عل��ى 

انيين أخذ ين والعبرراميوعن اJثنين، أي عن ا` .»بني المشرق  «مساكنه شرقي فلسطين، اسم 
  على» ين قَسَرا «و » عرب  «اليونان والرومان، واستعملوا في لغتھم 

  ــــــــــــــــــ 
  .وما لھا من معاني مختلفة ومتناقضة أحياناً » عرب  «انظر لسان العرب، ماّدة ) ١(
  .ھذا المعنى للعروبة في معاجم اللغة العربية لم يبقَ ) ٢(
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.. على كل من يعيش ھذه الحال�ة، وف�ي ك�ل مك�انواJسمان معاً يتصفان بالبداوة، فعمّما . السواء
ولّما كتب المسلمون فيما بعد ا�س�م عن العرب والعروبة كانت المعاني اليونانية والرومانية قد 

فتناول المؤرخون العرب كل معانيھم عّما كتبه اليونان . انتشرت وعّينت مواقع العرب الجغرافية
من بادية الشام وغرب�ي الف�رات، أص�بحت فأصبحت العروبة الخالصة، بدل أن تكون . والرومان

ب�دل أن تك�ون عربي�ة المن�اذرة اليمن ف�ي بن�ي قحط�ان وابن�ه يع�رب، وأص�بحت لغ�ة الق�رآن،  في
وھك�ذا انتقل�ت .. ع�رب بلس�انهأيعرب الذي، بنظر الع�رب، أول م�ن نة، أصبحت عربية والغساس

وبدل أن تكون نش�أتھا ش�مالية أص�بحت . العروبة، على الظّن والتخمين، من الشمال إلى الجنوب
  .J فرق. جنوبية بسحر ساحر، أو بجھل جاھل

وأقس�امھا وأنواعھ�ا روب�ة المؤرخ�ون المس�لمون ع�ن معن�ى الع ن ما يقول�هإفي الحقيقة و  
عدي��دة والص��حيح ان ممال��ك . نم��ا ھ��و ق��ول مت��أخر ج��داً، J نج��ده ف��ي أي مص��در س��ابق ل1س���مإ

ن ھ�ذه الممال�ك س�ميت إب�ل  .»ع�رب  «نشأت في اليمن، ولكن لم يطل�ق عل�ى واح�دة منھ�ا اس�م 
  .بأسماء مؤسسيھا، أو أحد أبطالھا، أو أقوى قبيلة كانت في نشأتھا

اللغ�ات ي�ة ف�ي ك�ل عرابھ�ي بمعن�ى التب�دي وا#) ع ر ب(ن لفظ�ة إم تق�دّ  وخ�صة م�ا «  
وق�د ... المعن�ى ف�ي أق�دم النص�وص التاريخي�ة الت�ي وص�لت إلين�اJّ بھ�ذا إالسامّية، ولم تكن ُتفھ�م 

م�دارك ا#ع�اجم، وزاد اتص�الھم ولم�ا توس�عت ... وبھذا المعنى استعملت... بھا البدو عامةعنت 
حت��ى ص�ارت تش��مل أكث��ر الع��رب، توّس�عوا ف��ي اس��تعمال اللفظ�ة،  واحتك�اكھم ب��العرب وبجزي�رة

وم��ن ھن��ا غلب��ت عل��يھم وعل��ى . أع��رابن حي��اتھم حي��اة أرب عل��ى اعتب��ار أنھ��م أھ��ل بادي��ة، والع��
طل�ق ل�ذلك كتب�ة أو. م على ب��د الع�رب وعل�ى س�كانھاعلمّية عند أولئك ا#عاج ب�دھم، فصارت
»  ربية بمعنى ب�د العربـأي الع Arabiaو  Arabaeان على ب�د العرب لفظة ـال�تين واليون

)٣(.  

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٦ـ  ١/٢٥ ،...جواد علي، المفّصل) ٣(
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ا، ولغتھ�ا ومعناھ�ا، وتاريخھ�ا، J تعن�ي في أصلھا وفص�لھ» عرب  «ن لفظة إوالحقيقة   
 ّJء  .»غربي الفرات  «وقد أطلقت، أّول ما أطلقت على سكان  .»الغرب  « إJولّما تعّرف ھ�ؤ

» العربية  «م ـا بتجارتھم ولغتھـالعربية، دخلوا إليھ اء الجزيرةـعلى مكة والحجاز ومختلف أنح
بدو الجزيرة، أصبحوا، فيما بعد، يسّمون، بالنس�بة ھذه اللغة من والذين تكلّموا  .»الغربية  «أّي 

وبذلك يكون القرآن، في . ھي التي أعطت اسمھا للناطقين بھافتكون اللغة  .»َعَرباً  «إلى لغتھم، 
وم�ا كتب�ه ... إط�قه اسم العروبة عل�ى اللغ�ة وح�دھا، أص�دق مرج�ع للبح�ث ع�ن حقيق�ة العروب�ة

  .اJّ تعقيداً  ل ا�س�م، خرافات وتخمينات، J تفيدناالمسلمون، بعد ا�س�م، عن مراحل ما قب
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 ً�ُة الَوطْن الَعَربيّ ھُ  :أو   ِوي5

  

ف��ي معانيھ��ا، وح��دودھا،  ،»العروب��ة  «الفص��ل دلي��ل آخ��ر عل��ى اض��طراب ف��ي ھ��ذا   
ف�ي  مم�ا يثب�ت، م�ّرة أخ�رى، اض�طراباً واض�حاً ... وتاريخھا، وجغرافيتھا، وطبيعتھ�ا، وأقس�امھا

ب��احثين العربي��ة وال م��ع المنّقب��ين ف��ي الجزي��رةرم��ي نظ��رة س��ريعة نونح��ن، إذ . مفھومھ��ا الحقيق��ي
ا#قدمين والمستشرقين وأھ�ل ا#خب�ار م�ن المس�لمين، يتأّك�د لن�ا ص�عوبة معرف�ة ح�دود م�ا يس�ّمى 

  .بشبه الجزيرة العربية، وحدود العروبة نفسھا، وبالتالي ھوّية الوطن العربي

ح��دود ال��وطن الجغ��رافيين،  م��نالمطلوب��ة، J م��ن الم��ؤرخين وJ  بالس��ھولةول��ن نع��رف   
وانتشارھا، J قبل ا�س�م، » العروبة  «كما لن نعرف بالتأكيد كيفّية امتداد  .وJ ھوّيتهالعربي، 
م، حصيلة تفاعل كما صارت إليه اليو «بأّنھا  :وھل العروبة، كما يؤّكد سلوم سركيس. وJ بعده

ھ��ي انص��ھار ب��ين أم  )١(؟» والذھني��ة العربّي��ة ) روم��انيالت��راث اليون��اني وال(ب��ين ت��راث معل��وم 
  !!عليھا به قبائل جمعھا النبّي في ا�س�م، وقضىالعشائر البدوية ؟ أم ھي شتات ا�س�م و

، فيم���ا يخ���ّص مفھ���وم العروب���ة، عل���ى ا#رض وف���ي الت���اريخ، ن ك���ل ش���يءإالحقيق���ة   
 «أو  ،»العربّي�ة الص�ريحة  «ن إ. رارـا J نق�در عل�ى الق�ـراب يجعلن�ذا اJض�طـوھ�. مضطرب

وبحس�ب ؛ » عربّي�ة ال�يمن ومخالفيھ�ا  «ل الس�ير وا#خب�ار، ھي، بحسب أھ� ،»العربّية العاربة 
  وبحسب؛ » العربّية السعيدة  «المؤرخين اليونان والرومان، ھي 

  ــــــــــــــــــ 
  .٣٤سلّوم سركيس، العربية بين اJنعزالية والوحدة، ص ) ١(
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دس�تور وربم�ا ك�ان . ھ�ذه العروب�ة، عل�ى م�ا يب�دو، ھ�ي ا#ص�ل .»القحطاني�ة  «المسلمين، ھ�ي 
J  « :بقول��هعل��ى ح��ّق عن��دما تح��ّدى  ٢٨/١٢/١٩٧٠الجمھوري��ة العربي��ة اليمني��ة الص��ادر ف��ي 

فالش��عب ... )٢(»  دروس��ا فيھ��ا يس��تطيع ش��عب ينتم��ي إل��ى العروب��ة أن ي��دعيھا قبلن��ا، أو يق��ّدم لن��ا
اليمني يعي تمام الوعي بأّنه أصل العروبة، #نه ھ�و الش�عب العرب�ي ا#ص�يل الص�ريح، بمفھ�وم 

  .المسلمين طبعاً 

 والمناذرة، وبادي�ةأّما سكان العربية الشمالية، أي سكان البتراء من ا#نباط، والغساسنة،   
�د الشام وغّزة وفلسطين وما بين النھرين وب�د أي ا#ردن وب... الشام، وصحراء سيناء، وتدمر

المس��لمين، م��ن أص��ل يمن��ي، نزح��وا، بس��بب م��ن  الي��وم، فھ��ؤJء، بحس��ب الم��ؤرخين... الراف��دين
وك�ان . ا#سباب اJقتصادية والسياسية واJجتماعية، من اليمن إلى شمالي ش�به الجزي�رة العربّي�ة

. ممال�ك وحض�ارات وآث�ار ف�ي ا#رض ت�دل عل�يھملھم، كما كان لسكان العربية الجنوبّية، دول و
 .»الحجرّي�ة  «أو  ،»العربّي�ة الص�خرّية  «أطلق عل�يھم المؤرخ�ون اليون�ان والروم�ان اس�م لقد 

  .بمفھوم المسلمين أيضاً » عرب خلّص  «وھم بالتالي 

بحسب المؤرخين، فل�م يك�ن  ،»العربّية الصحراوية  «وأما سكان العربّية الوسطى، أي   
، س�كان خي�ام، اً وبدواً أعرابلقد كانوا ... مارات وJ ممالك، وJ حضارات وJ آثارإول وJ دلھم 
 ً� «أو  ،»الع�دنانيون  «ھ�ؤJء ھ�م . ب�ل والس�رح حي�ث تج�د لھ�ا مرع�ىتائھين، يتتّبعون ا� رّح

، اءً ـأي المنتمون إلى العروب�ة انتم� ،»العرب المستعربة  «أو  ،»النزاريون  «أو  ،»المعديون 
وف�ي  ،»الربع الخ�الي  «وم ـعاشوا على تخ. العرب والعجم» أخ�ط  «وھم قبائل وعشائر من 

فھ�م بالنتيج�ة مس�تعربون، بمفھ�وم ... ونجد، والحجاز، وتھامة، والعروض ،»صحراء النفوذ  «
  .المسلمين أيضاً وأيضاً 

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٨٦ا#حكام الدستورية للب�د العربية، ص ) ٢(
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في ا#صل، أي منذ تكوين الممالك العربّية الجنوبّية، في القرن الثالث عشر قبل المي�د،   
الية، J ـا#رض خاوية خلقد كانت ھذه البقعة من . في العربّية الصحراوّية موطن �نسانلم يكن 
وال�ذين توّطن�وا ... اه وقحط الترب�ةـبسبب شّدة الحّر وانعدام المي... اـن إنسان من العيش فيھـيتمك
 «و  ،»المھّج��رين  «و  ،»ن ـالمطرودي�� «و  ،»الخلع��اء  «ذه الص��حراء ك��ان معظمھ��م م��ن ـھ��

أوط��انھم ودولھ��م،  ھ��ؤJء ط��ردوا أو خلع��وا م��ن. بحس��ب أوص��افھم ف��ي الت��اريخ ،»المعارض��ين 
وطردوا بسبب شرورھم ومفاسدھم، أو بسبب معارض�تھم لسياس�ة حكوم�اتھم، أو بس�بب جريم�ة 

عاش�وا ف�ي ھ�ؤJء ... أو أيضاً بسبب عوام�ل طبيعي�ة اجب�رتھم عل�ى الن�زوح، اجتماعية اقترفوھا
ان ـذؤب�� «و  ،»اليك ـصع�� «اريخ، ـوس��ّموا، ف��ي الت��؛ » ابات س��وء ـعص�� «الص��حراء وكّون��وا 

  ...»أراذل  «و » ولين ذمر «و » ة ـّ أذل «رآن، ـوفي الق ،»ادية ـلصوص الب «و  ،»العرب 

ب�ل ك�ان الغ�زو . J مأكل لھم فيھا وJ مش�ربمشتتين،  التجأوا إلى البوادي أفراداً ھؤJء   
عل��ى » عص��ابات  «، انتظم��وا بش��كل وأحيان��اً .. والس��لب والنھ��ب والس��طو م��ورد رزقھ��م الوحي��د

وكان لكل عصابة منھ�ا . التجارية العابرة الصحراء، وربحوا منھا ا#موال الطائلة طرق القوافل
بقاع يسھل فيھا اJعتداء على القوافل، وألّف�وا نّظم شؤونھم، وأسكنھم في » شيخ  «أو » سّيد  «
واعتن�وا بالجم�ل والخي�ل كوس�ائل . ومارسوا الغزو كسبيل للعيش وحي�د ،»عشائر  «قبائل و  «

  .وكّونوا في الصحراء مواطن لھم عرفت باسمھم... دو واJعتداءناجعة للع

وادي « و» اء ـتيم�� «و» خيب��ر  « و» ائف ـالط�� «و» يث��رب  «و» مك��ة  «وكان��ت   
القوافل بسبب توّفر لقمة العيش فيھا، وبسبب تلك  ،»الخلعاء  «أحسن موطن لھؤJء . .» القرى

، ونھب�وا، وك�ان لھ�م بع�ض الع�يش الناس، وغ�زواعلى طرق التجارة عاش . التجارّية الماّرة بھا
ولكثرتھم وشّدة بطشھم، كان�ت القواف�ل التجاري�ة، لتمن�ع ع�ن بض�ائعھا س�طوة الج�ائعين ... الھني

  . البائسين، تتمّتع بخفارة كبيرة
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منھم من كان من الحبشة، ومنھم من . ومتنوعةھؤJء الجائعون كانوا من أجناس متعددة   
وفلسطين، وآخ�رون دولتي الفرس والروم، ومنھم من اليونانيين والمصريين، وآخرون من غّزة 

ن من اليمن ودولھا، ومن مختلف أنحاء العربية الجنوبّية السعيدة، الذين ظلمھم الدھر وطردھم م
 وھكذا تجّمع الناس قبائل وعشائر وبطون�اً ... إلى البؤس، ومن اJضطھاد إلى الجوع» الُيْمن  «

وك�ان . وض�رائب وانتظموا أحياناً وفرضوا على التّجار مكوساً .... ومحرومين ، وجياعاً وفخوذاً 
  .»قريش  «أعظم تجّمع لھم في مكة وفي قبيلة 

يص�عب علين�ا معرف�ة  ،»أم الق�رى  «» مك�ة  «وبسبب ھذا التنّوع الكوس�موبوليتي ف�ي   
والحج��از، ب��العموم، وبخاّص��ة ھوّي��ة س��كان نج��د وتھام��ة » العربّي��ة الص��حراوّية  «ھوّي��ة س��كان 

وسائر المحّط�ات الش�ھيرة الت�ي كان�ت تم�ّر » يثرب  «و » مّكة  «وبا#خص أيضاً ھوّية سكان 
 ك أيضاً يصعب علينا التقرير، ف�ي م�نوبسبب ذل... بھا القوافل التجارية وترتاح من عناء السفر

يحمل الصفة العربية من أصل يمني، وفي من يحملھا من أصل روم�ي أو فارس�ي أو يون�اني أو 
  ...يھودي أو فلسطيني

وأص��لھم، بحس��ب » الع��رب  «، ب��أن س��كان ال��يمن أنفس��ھم، ال��ذين ك��انوا أّول ھ��ذا، علم��اً   
ع��روبتھم، فأص��بحوا حّض��رة، أض��اعوا وتأس��يس مجتمع��ات متالمس��لمين، وال��ذين بع��د تحّض��رھم 
ول�م تّتص�ف دول�ة واح�دة م�ن دولھ�م بالعروب�ة، رغ�م أّنھ�ا ف�ي . يسّمون، بأسماء دولھ�م وحك�امھم

ب�ل يب�دو أّن العروب�ة انتقل�ت م�ع المط�رودين م�نھم إل�ى الص�حراء،  .»العروبة العاربة  «صلب 
روب�ة ص�فة ك�ل م�ن وب�ذلك أص�بحت الع. حيث اختلطوا مع مط�رودين آخ�رين م�ن دول مج�اورة
  .سكن الصحراء وعاش عيشة البدو وعصابات السوء

  

* * *  

  

  كما J نستطيع. لھذه ا#سباب جميعھا J نستطيع تحديد ھوّية العروبة ا`ن  
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تض��طرب ح��دوده ومناخ��ه، وطبيعت��ه، وحض��اراته، كم��ا أّنن��ا J طن العرب��ي، ال��ذي التعري��ف ب��الو
ك��ل قط��ر يس��ّمى  ، عن��دما ن��رى الي��وموتب��دو الص��عوبة أش��ّد تعقي��داً . نع��رف أقس��امه، أو مجتمعات��ه

فمص���ر مرتبط���ة بنيلھ���ا، والع���راق بدجل���ة  :بجغرافي���ة معّين���ة وبطبيع���ة ممّي��زة ، مربوط���اً عربي��اً 
واليوم بنفطھا، ، ولبنان بجباله ومناخاته، والسعودية ببواديھا وقبائلھا، والفرات، وسوريا بسھولھا

  .وھكذا.. ، بتجارتھا، واليوم، بعصبّيتھاوا�مارات بعشائر تدور في فلك السعودية، واليمن، قديماً 

، فھو يتعّين بالنسبة إلى الدين أّما الوطن العربي في تحديده اليوم، من المحيط إلى الخليج  
وليس من مي�زة أخ�رى تح�ّدد . أي الدين ا�س�مي واللغة العربّيةواللغة الرسمية الواحدة، الواحد 

  .»الوطن العربي الكبير  «ھوّية ا#وطان يمكن أن نجدھا في ھذا 
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  ُحدود العروَبة :ثانياً 

  

س��ّميت ب��الجزيرة العربّي��ة، أو بش��به الجزي��رة العربّي��ة، #ّن المي��اه تح��يط بھ��ا م��ن جھ��ات   
�وأكث��ر أراض��يھا ، )١(الع��الم مس��احةً  ج��زر وھ��ي أكب��ر ش��به. الش��رق والجن��وب والغ��رب :ثث��

، وأكثر شعوب الدنيا بداوة، ، وأقدم مواطن ا�نسان مسكناً وكنوزاً  صحراوية، وأغنى جوف نفطاً 
إحاطتھ��ا بالمي��اه، يبق��ى مناخھ��ا أش��ّد مناخ��ات ا#رض ورغ��م .. وأعظمھ��م اس��تمرارية ف��ي الب��داوة

تھ��ا تّتص��ف ب��القحط والجف��اف وش��ظف الع��يش عليھ��ا، وكث��رة الب��ؤس والج��وع ف��ي قس��اوة، وترب
  . سكانھا

   J ف ب�ين الجغ��رافيين عل�ى تحدي�د ش��به الجزي�رة العربّي�ة م��ن جھ�ة الش�رق، حي��ث�اخ�ت
 «الفارس�ي، وعن�د ق�دماء الع�راق، ب�ـ ان، بالخليجـتنتھي عند الخليج العربي، المعروف عند اليون

أي  ،»البحر المّر  «وعند ا#شوريين بـ، )٢(ذي تشرق منه الشمسـحر الأي الب ،»بحر الشروق 
وكذلك J اخت�ف من جھة حدودھا الجنوبّية حيث المحيط الھندي الذي، عن�د اّتص�اله .. )٣(المالح

وJ اخ��ت�ف أيض��ا م��ن جھ��ة .. .»البح��ر اJرتي��ري  «يس��ّمى ب��ـب��ين افريقي��ا وس��واحل الجزي��رة، 
ا#حم��ر، وش��كله كثعب��ان منتص��ب الق��رنين، رأس��ه ف��ي خل��يج العقب��ة،  الغ��رب حي��ث يح��ّدھا البح��ر

  .وقاعدته عند مضيق باب المندب

  ــــــــــــــــــ 
م�ي�ين  ١٠وال�ذين يمس�حونھا ب�ـ .. دقيق عن مساحتھا لع�دم التأك�د م�ن ح�دودھا الش�ماليةيصعب اعطاء رقم ) ١(
ام والع�راق وس�وريا ولبن�ان وفلس�طين، وم�ن بع�ض عليھا الھ�ل الخصيب وم�ا يش�مله م�ن ب��د الش�يدخلون  ٢كم

ب�ذلك عل�ى ح�دودھا الص�حراوية  مقتص�راً  ،٢م�يين كل�م ٣ومنھم من يمسحھا بـ ... آسيا الصغرى وإيران ومصر
ً ال   .وما بعدھا ٥٦ون، حضارة العرب، صفحة بلو :انظر. عند العرب شمالية المعروفة قديما
)٢ (GEORGES ROUX, Ancient Iraq, London, 1949, p. 29 …   
  .٢٤٧المرجع نفسه، ص ) ٣(
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لك��ّن . ھ��ذه الح��دود الش��رقية والجنوبّي��ة والغربّي��ة فرض��تھا البح��ار، ف��� اخ��ت�ف فيھ��ا  
فم�ن . كيفّي�ة ش�كل ا#رض، وا`راء ف�ي ذل�ك مختلف�ة ومتنوع�ةاJخت�ف ك�ان، من�ذ الب�دء، عل�ى 

بإفريقي�ا؛ وم�نھم م�ن ق�ال بأّنھ�ا  الجغرافيين من كان يقول بأّن أرض العربّية كان�ت مّتص�لة ق�ديماً 
البح�ار، لملوح�ة ف�ي تربتھ�ا J ت�زال بادي�ة؛ وم�نھم م�ن ظ�ّن ب�أن كانت، قبل ذلك، مغمورة بمي�اه 

بھ��ا ا#رض��ون م��ن ك��ل جھ��ة، فتك��ون ب��ذلك إفريقي��ا والجزي��رة البح��ر ا#حم��ر ك��ان بحي��رة تح��يط 
غير أّن كل ھذه اJفتراضات ليست من ش�أننا ف�ي ھ�ذا البح�ث، ... العربية مّتصلة بعضھا ببعض
  .#ّنھا ترجع إلى ما قبل التاريخ

 «و . الش�ماليةدود ـو على الحـائج جّد خطيرة، فھـأّما اJخت�ف الكبير، وعليه تتوقف نت  
ي يق�ول الجغراف�. ّن الح�دود الش�مالية للجزي�رة العربّي�ة ل�م تك�ن ق�ّط واض�حةإمن أمر ف�كن مھما ي

بينما . اليةّن ھناك آراء عديدة حول التخوم الشمإ.) م ١٢٢٩+ (العربي المشھور ياقوت الرومي 
يعتبر أّن الح�د الش�مالي الش�رقي ھ�و مج�رى .. آخر، وھو جغرافي عربي ).م ٩٤٥(+ الھمداني 
. #سفل، والحّد الشمالي الغربي ھ�ي الش�واطئ الفلس�طينية عن�د البح�ر ا#ب�يض المتوس�طالفرات ا

ك�ان يمك�ن ا#خ�ذ ب��ه ل�و ل�م تقح��م وھ�ذا الوص�ف لح�دود الجزي��رة العربي�ة ـ ف��ي رأي بلي�اييف ـ 
م�ن  نه مّما J شك في�ه أّن بادي�ة الش�ام كان�ت ف�ي ذل�ك الح�ين ج�زءاً إالحدود، إJّ فلسطين في ھذه 

  .)٤(»  ..الجزيرة

خّط وھمي يمت�ّد،  «لكّن رأي أكثر الجغرافيين القدماء يشير إلى أن الحدود الشمالية ھي   
فيكّون . في اصط�ح العلماء العرب، من خليج العقبة حتى مصّب شّط العرب في الخليج العربي

  حدود التي تفصل الھ�ل الخصيب عنمن الالنفود الشمالي 

  ــــــــــــــــــ
  .٥٣بلياييف، العرب وا�س�م والخ�فة العربية، ص . أ. ي) ٤(
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أّما حدود الجزيرة الش�مالية فغي�ر واض�حة  « :وعند فيليب حّتي أيضاً قوله. )٥(»  جزيرة العرب
، أي )٦(»  م�ن رأس خل�يج العقب�ة حت�ى الف�رات يّتجه ش�رقاً المعالم، ويمكن اعتبارھا خطاً وھمياً 

  .مصّب الفرات

منع�رج ط مس�تقيم، أم أھ�و خ� .» الخ�ّط ال�وھمي «لكّن المشكلة كلّھا تكمن في رسم ھ�ذا   
وم��ع أّن . أرادوه منعرج��اً Jّ أّن بع��ض الم��ؤرخين إف��ي طبع��ه مس��تقيم » الخ��ط  «ومتع��ّرج ؟ و 

، فھ�و يح�ّدده، رغ�م غموض�ه، )٧(»  ح�ّدھا الش�مالي غي�ر واض�ح «غوستاف لوبون يعترف بأّن 
خل�يج ف�الفرات، حت�ى ينتھ�ي ببخط منعرج، فيميل به من غّزة إلى جن�وب البح�ر المي�ت فدمش�ق، 

وھو، بذلك، يريد إدخال كل بقعة صحراوية، أكانت ھذه البقعة في ب�د الش�ام أو الع�راق . فارس
  ...أو تركيا، ضمن حدوده

ھ�ؤJء . بعض المؤرخين المسلمين يريدون ھذا الخّط ممتداً بامتداد العرب أنفس�ھمثّم أن   
اكي�ا، ث�م إل�ى الس�واحل الفينيقي�ة امتّدوا، في فتوح�اتھم ا�س��مّية، إل�ى بغ�داد وجزي�رة الش�ام وانط

. وجعلوا ھ�ذه المن�اطق كلھ�ا، بس�بب امت�دادھم ا�س��مي، عربّي�ة... والفلسطينية ومصر وإفريقيا
كم���ا أص���بحت اللغ���ة العربّي���ة تق���ّرر عروب���ة . فأص���بح ا�س����م بنظ���رھم يق���ّرر عروب���ة ا#رض

بل ھناك . لمثل ھذا القرار الخطيريكفيان البتة  العاملين J يستطيعان وJإJّ أّن ھذين ... الشعوب
 ً�ب�ل تك�ون ھ�ي . ، J يمكن إھمالھ�اوأقدم تاريخاً  وأثبت علماً  وأكثر صّحةً  عوامل أخرى أشد فع

  .ا#صح

من ھذه العوامل التي تكّون حدود العربّية الشمالية وتفصلھا عن حدود ما س�ّمي ب�الھ�ل   
، والت���اريخ، وا`ث���ار، والحض���ارات، فروق���ات المن���اخ، والطبيع���ة، وأل���وان المعيش���ة :الخص���يب

  نوعية «والتقاليد، وا#عراف، والسنحة، ولون البشرة، و 

  ــــــــــــــــــ 
  .١/١٤٣جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، ) ٥(
  .٤٠فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٦(
  .٥٥حضارة العرب، ص ) ٧(
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العاّم�ة، والموق�ف  والمميزات الخلقية وا#دبي�ة، وا#حك�ام والق�وانين ،)٨(»  الدّم التي تحّدد العرق
كلّھ�ا ل�م تك�ن ھ�ي نفس�ھا جن�وبي ھ�ذه ... الواحد من القيم ا�نسانية، والنظرة الواحدة إلى المصير

وبس�بب ذل�ك كت�ب زي�دان . نفس�ھا ف�ي البق�اع الش�ماليةكما ل�م تك�ن . ّط الوھمي كما في شماليهالخ
أّما قبل ا�س�م فكان يراد بالعرب سّكان جزيرة العرب فق�ط، #ّن أھ�ل الع�راق والش�ام  « :يقول

كانوا من السريان والكلدان وا#نباط واليھود واليونان، وأھل مصر م�ن ا#قب�اط، وأھ�ل المغ�رب 
  .)٩(»  ..وغيرھممن البربر واليونان والوندال، وأھل السودان من النوبة والزنوج 

  

  ــــــــــــــــــ 
)٨( M. RODINSON, Les Arabes, p. 46...   

  . ٤١جرجي زيدان، العرب قبل ا�س�م، ص ) ٩(
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 ً   طبيَعة العروَبة :ثالثا

  

نف الذكر، ع�ن طبيع�ة س�ائر المن�اطق ا`تحديدھا طبيعة الجزيرة العربية، بحسب تتمّيز   
وتك�ّون الص�حراء . فھ�ي يغل�ب عليھ�ا القح�ط والجف�اف. م�ن الجھ�ة الش�مالية طبع�اً المحيطة بھ�ا، 
. ٢ذلك على الخريطة رقم ، كما يظھر ، ما عداء بعض واحات وبقع صغيرة جداً جميع أراضيھا

وبالت�الي J . ا ت�ذكر، وJ أنھ�ارم�اء فيھ�J . وتّتصف ھذه البادية بتربة رملّية وبمناخ سيء، ح�ارّ 
وبعض التنّوع في سواحلھا الغربية والجنوبية جعل تنّوعاً . تصلح في معظمھا للزرع والخصوبة

  ..في السّكان وفي كيفية معيشتھم وتقاليدھم

تسيطر على السواحل ا�فريقي�ة، وتك�ّون س�س�ل  «أرض مرتفعة،  ففي غربي الجزيرة  
 ً�، وھ��ي )١(»  جب��ال الس��راة «ھ��ذه المرتفع��ات ويق��ال ل.. ا ب��بعضبعض��ھ م��ن المرتفع��ات مّتص��

ث���م تبت���دئ ا#رض . )٢(»  وتقت���رب من���ه ف���ي مواض���ع عدي���دة. البح���ر ا#حم���ر ت���وازي س���احل
. اة البح�رذحتى تصل إلى الخليج العربي، بمح�اباJنخفاض تدريجاً، من الغرب مروراً بالجنوب 

ي يش�ّذ ع�ن ھ�ذا اJنح�دار، إذ يع�ود ليرتف�ع الجن�وب الش�رق في أقصى» ا#خضر الجبل « ولكّن 
  .حتى يبلغ زھاء عشرة آJف قدم

وق��د مّي��ز . ف��ي ال��داخل فأغل��ب ا#رض ص��حراء قاحل��ة، J تص��لح ل��زرع أو لض��رع أّم��ا  
  :عديدة، وتعّرفوا على نوعّية تربتھا الرملية الجغرافيون فيھا أنواعاً 

  ــــــــــــــــــ 
  .١٠/١٧٤. ، تاج العروس٥/٥٩معجم البلدان  :انظر. السراة، أعلى كل شيء) ١(
  .١/١٤٤جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، . د) ٢(
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تنتش�ر فوقھ�ا حج�ارة ناتئ�ة ح�اّدة بركاني�ة، وھ�ي أرض  ،»الح�رار  «فمنھا م�ا يس�ّمى ب�ـ  
و . )٣(»  سود نخرة، كأّنھا أحرقت بالنارأرض ذات حجارة » الحّرة  «و . يصعب السير عليھا

مّما يدل على كثرة ما كان فيھ�ا م�ن . موجودة في الجزيرة العربية في أمكنة عديدة» الحّرات  «
 والودايا والت�ل، كم�ا كث�رتوبسبب ھذه البراكين كثرت في أرض العرب التضاريس .. براكين

وكلّھ�ا م�ن .. والرملي�ة، وك�ذلك الم�واّد الكبريتي�ة والنفطي�ةالمعادن وا#حجار الكلسية والغرانيتي�ة 
  .أثار تلك التقلّبات الجوفية التي حدثت منذ أقدم العصور

فيھا س�سل من الت�ل ذات . وھي مساحات رمل حمراء ،»الدھناء  «ما يسّمى بـ ومنھا  
م�ن ومختلفة، وھي تكثر في مختل�ف أنح�اء ال�ب�د، وأخّص�ھا تل�ك الت�ي تمت�ّد عات منخفضة ارتفا

 ًJتص��لح . غرب��اً  الرب��ع الخ��الي ش��ما J وھ��ي أكب��ر مس��احة م��ن ك��ل أرض الجزي��رة، وھ��ي كلھ��ا
 أرض�ھا. تكثر فيھا العواصف الرملية، وتندر المياه، وتشتد الح�رارة. للسكن، وJ ينبت فيھا نبت

يعتق�د ب�أّن مي�اه الخل�يج كان�ت، ف�ي س�الف ا#زم�ان، تغمرھ�ا عل بعض الجيولوجيين مّما جمالحة 
  .بّرمتھا

وھي صحراء واسعة تغّطيھا رمال بيضاء أو حمراء، وھي متمّوجة  ،»النفود  «ومنھا   
ومنخفض��ات  بس��بب الري��اح العاص��فة الت��ي تض��ر بھ��ا باس��تمرار، فتك��ّون منھ��ا مرتفع��ات وكثبان��اً 

السماء فتحّولھا إلى بساط أخضر، تتزين با#عشاب والنباتات، فتستفيد منھا  تمطر عليھامختلفة، 
منھا الماشية مع رعيانھا إلى ثم يحل بھا الجفاف بعد حين، فتنتقل . الماشية، ولو إلى عمر قصير

  .مكان آخر

فيھا ا#عشاب، وتتكّون من أرض س�ھلة وترب�ة وھي فجوات تنبت  ،»الدارات  «ومنھا   
وھذه متفرقة في ط�ول ال�ب�د وعرض�ھا، م�ا ع�دا من�اطق النف�ود وال�دھناء . ر ا#حيانلينة في أكث

  .J ينبت شيء البتةحيث 

  ــــــــــــــــــ 
  ).حّرة ( ، ولسان العرب ٣/١٣٥، وتاج العروس ٣/٥٦انظر معجم البلدان ) ٣(
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. سلس�لة جب�ال الس�راة الممت�دة ب�ازاء ش�واطئ البح�ر ا#حم�روأھّمھا  ،»الجبال  «ومنھا   
ثم تنخفض السلسلة عند دنوھ�ا .. ل شيبان، ثم جبل وثر، وجب)م ٢٥٠٠(وأعلى قممھا جبل دباغ 

  .من مّكة، ثم تعود لترتفع حيث يبلغ أقصى ارتفاعھا في اليمن

ھ�ا الجب�ل ا#خض�ر ثم تتجه الجبال من اليمن نحو الش�رق إل�ى أرض عم�ان، وأعل�ى قمم  
 ٢٥٠٠(جزيرة ھنا وھناك، مث�ل جب�ل ش�ّمر وھناك جبال موّزعة في قلب ال).. عشرة آJف قدم(

  .وك�ھما في نجد. قبيلة طيء، وجبل طويق جنوبي شرقي الرياض ھو موطنو). قدم

وھي أنھار ص�غيرة، تس�ّمى جع�افر، أو أودي�ة، تطغ�ى عليھ�ا  ،»ا#ودية  «ومنھا أخيراً   
وادي الّرمة عند حّرة  :وأشھر الودايا. السيول عند سقوط المطر، وسرعان ما تجّف عند انحباسه

الجري�ب أو الجري�ر م�ن أوس�ع ف�روع وادي الرّم�ة يتج�ه نح�و  كلم، ووادي ١٣٠٠فدك، وطولھا 
الشرق، ووادي الحمض أو وادي أضم من جنوب حّرة فدك نحو مي�زب، يتص�ل ب�وادي العقي�ق، 
ووادي القرى يصب في البحر ا#حمر، ثم وادي حنيفة يبتدئ من غرب جبل طويق ويّتج�ه نح�و 

  ...الشرق عند الخليج العربي

  

* * *  

  

J تعدو الجزيرة العربية كونھا صحراء رملية صخرية، تتخللھا ھنا وھن�اك  «وبالعموم   
ّنھا ب�د وعرة ماحلة، J أنھار فيھا وJ مراعي، إ.. قد نما فيھا القليل من النباتبقاع من ا#رض 

، وكأّنھا مشتعلة فا#رض تبدو... العيش الرھيب الجديب jJ إJ تسّر النظر، وJ توّفر . شجاروJ أ
. )٤(»  أشعة الشمس المحرقة، ونار الرمال والص�خور الت�ي تعك�س ح�رارة ھ�ذه ا#ش�عة :رينبنا

  وعن شدة ھذه الحرارة قال

  ــــــــــــــــــ 
)٤( L. CAETANI, Studi di Storia Orientale, I, P. 53…  
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ويس�تحيل فيھ�ا الس�يف الص�لب . كانت الحرارة شديدة بحيث تحرق م�ّخ العظ�م « :أحد اJيرانيين
»  ر إل�ى َجْم�رـا تستحيل الجواھر التي ُترّصع قبضَة الخنج�ـده إلى ماّدٍة لّينٍة كالشمع، كمـفي غم

»  م�ن ن�ار س�يفاً  وعرض�ھا ش�اھراً يتمشى شَبُح القحط والجوع في ط�ول ال�ب�د  «وبالنتيجة . )٥(
)٦(.  

  

  ــــــــــــــــــ
)٥(  S. M. ZWEMER, Arabia. The Cradle of Islam, London 1900 p. 80. – H. St. – J. B. 
)٦(  PHILPY, The Empty Quarter: being a description of the Great South Desert of 

Arabia known ar Rub'al Khali. London, 1933.                  ٨٣ ـ ٧٤ ص بلياييف، انظر.  

  



١١٠  

  

  العربأقسام  :رابعاً 

  

لم تكن المشكلة في رسم الحّد الشمالي للجزي�رة العربي�ة وحس�ب، ب�ل المش�كلة أيض�اً ف�ي   
. في�ه ومختلف�اً  العروب�ة مض�طرباً وھذا أيضاً مّما يجعل مفھوم . تقسيم الجغرافيين والمؤرخين لھا

  :لرومان قسموا شبه الجزيرة العربية إلى ث�ثة أقسامفاليونان وا

  

  ـ العربّية السعيدة، ١

  ـ العربّية الصحراوية، ٢

  ـ العربّية الصخرّية، ٣

  

 ٢٥(+ ن ا#ّول�ين س�ترابون وق�د ق�ال بالقس�مي. وھو تقسيم سياسي وطبيعي عل�ى الس�واء  
قب�ل في الجي�ل الثال�ث  «. لثالقسم الثا )٢().م. ب ١٧٠(+ بطليموس إليھما ، وأضاف )١().م. ب

 :س��ترابون يقس��م العربي��ة إل��ى قس��مين كبي��رين، بحس��ب م��ا يق��ول )١٩٦(+ الم��ي�د، ايراتوس��تين 
حي��ث يع��يش الس��بأّيون والمعيني��ون العربّي��ة الش��مالية حي��ث يس��كن ا#نب��اط، والعربّي��ة الجنوبي��ة 

، ي�ذكر المؤل�ف وج�ود ا#نباط والسبأيين، ف�ي الحج�از وعس�يربين . والقتبانيون والحضرموتيون
وJ يض�يف علي�ه . ھذا ك�ّل م�ا يعرف�ه س�ترابون .»عرب الخيام، ورعاة الجمال  «بدو يصفھم بـ
أّما بطليموس فيسّمي مكان سكن ھ�ؤJء الب�دو، العربي�ة الص�حراوية، أو ... )٣(»  أي شيء دقيق

  .الوسطى

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٠٩، ص ٣انظر سترابون، المجلد ) ١(
)٢ (FORSTER, Vol. II, P. 109 …   
)٣( A. VAN BRANDEN, Histoire de Thamoud, p. 11… 
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وتتغّي�ر بحس�ب  شمالية ثابتة، #ّنھا كانت تتب�ّدلـ أّما العربّية السعيدة فليست لھا حدود  ١  
وق�د تك�ون تس�مية العربّي�ة  .»ال�يمن  « :ھذا القسم يتضّمنكان  ما السياسّية، ولكن أھما#وضاع 

بمعن�ى الخي�ر والخص�ب ووف�رة الس�عادة » ال�ُيمن  «بالنسبة إلى اليمن، وھي م�ن » السعيدة  «بـ
  .)٤(فيھا

 «ب�الجزيرة العربي�ة ذا، عرف�وا ـرب، على معرفتھم بالتقس�يم الك�س�يكي ھ�ـويبدو أن الع  
جزيرة العرب وح�دھا  «ّن إ « :وكذلك المؤرخون المسلمون الذين قالوا. فقط» العربية السعيدة 

وفي بع�ض ا#حي�ان اعتب�ر ھ�ذا القس�م مس�تق�ً . )٥(»  ھي العربية السعيدة عند اليونان والرومان
أخ�رى  وأحيان�اً . ه المميزةعن سائر ا#قسام وممّيزاً عنه بحضارته ودوله وتاريخه القديم وطبيعت

يشمل كل المناطق التي يق�ال لھ�ا جزي�رة الع�رب ف�ي الكت�ب العربي�ة، كم�ا يفھ�م م�ن  «اعتبر أّنه 
. ، وذلك لھيمنته عليھا كلھا، أو Jجتياح شعوبه سائر ا#قسام واخضاعھا له)٦(»  بعض المؤلفات
  .)٧(»  J بحضارتھان العربية السعيدة لم تكن عربية J بلغتھا وإ «وأحياناً قيل 

العربّي��ة الص��حراوّية فھ��ي المن��اطق الص��حراوية الت��ي تش��مل الرب��ع الخ��الي ـ وأّم��ا  ٢  
وال�دھناء ونج�د والحج�از وتھام�ة، أي وس�ط الجزي�رة المس�يطر علي�ه الجف�اف وا#حقاف والنفود 

. وم�أھوJً  ومن الطبيعي أJّ يكون ھذا القسم ھاماً . وھي أوسع بقعة جغرافية في العربية. والقحط
ومن الطبيعي . ونحن J نرى فيه أي أثر يدّل على شعوب قديمة عاشت فيه وبقي لنا فيه حضارة

أيضاً أن تكون القبائل التي أّمت ھذه المنطقة وسكنت فيھا ھ�ي م�ن ھج�رات متتالي�ة م�ن العربي�ة 
  ماً، ثّم من دولتي الفرس والروم،السعيدة قدي

 ــــــــــــــــــ 
  .وھذا قول إس�مي متأّخر. من اليمين، #نھا تأتي من على يمين الكعبة :قال ومنھم من) ٤(
  ..١/١٦٣، و١/١٦٧جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م . د) ٥(
  .١/١٦٤المرجع نفسه، ) ٦(
  عن  ١٩٦١أنيس صايغ، تطّور المفھوم القومي عند العرب، دار الطليعة، بيروت ) ٧(

RIZK, Entre l'Islam et l'Arabisme, p. 26. 
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  .ثّم من ا#حباش وب�د الشام وأرض الرافدين، وغيرھا، على ما ذكرنا آنفاً 

ھ�م ال�ذين  .»رع�اة الجم�ال وع�رب الخي�ام  «ھ�م . حق�اً » الب�دو  «سّكان ھ�ذا القس�م ھ�م   
ية الس�عيدة وس�ائر ھؤJء ھم منبوذو العرب. طالت عندھم حياة البداوة ودامت فيھم النزعة البدائّية

وق�د عن�اھم . مطرودين من ب�دھم #ل�ف س�بب وس�بب» خلعاء  «ھم المسّمون . الدول والممالك
  .كما رأينا ،» عرابا# «القرآن في ك�مه على 

 القسم الواقع بين فلسطين والبحر ا#حمر «ّية الصخرّية أو الحجرّية فھي وأّما العربـ  ٣  
» بطرا  «و » بترا  «ا ـعاصمتھ .»مملكة ا#نباط  «ا بعد اسم ـھي التي أطلق عليھا فيم. )٨(» 
ف�ي منطق�ة وتق�ع ش�مالي الجزي�رة العربي�ة،  .»الص�خر  «و » الحج�ر  «وتعن�ي » البتراء  «و 

جھل جغرافيو العرب ھ�ذا  «لھذا . في البدء مأھولة، ولم تكن ذا أھمّية تذكر لم تكن. جبلية قاحلة
ف�ي  ول�م يحس�بوا ل�ه حس�اباً . )٩(»  م�ن ب��د الع�رب) بطرا(صخري فلم يروا ب�د الحجر القسم ال

 وكان أّول من سكنه، عل�ى رأي الم�ؤرخين الع�رب، قبائ�ل م�ن أص�ل يمن�ي، ھ�اجرت. تواريخھم
Jّ أّن م��ن الم��ؤرخين م��ن إ... Jض��طھاد أو التن��احر العش��ائريح��ط أو اإلي��ه لس��بب م��ن أس��باب الق

يعتبر ا#نباط م�ن غي�ر طين�ة ھ�ؤJء الع�رب، وذل�ك لتن�ّوع حض�ارتھم واخت�فھ�ا ع�ن حض�ارات 
يعتمدون على الزراعة كمورد رزق مھّم لھم، وھذا ما J نجده ف�ي مك�ان  فھم مث�ً . سائر العرب

آلھة غريبة عن آلھة العرب الصرحاء، ولھم معابد وآثار وحفريات ّنھم يعبدون إثّم . الجزيرةمن 
  .ليست ھي من التقاليد العربّية في شيء

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

  .٦٥غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ) ٨(
  .٦٥المرجع نفسه، ص ) ٩(
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آخر للعربّية، يقّصر عن ش�مولية التقس�يم اليون�اني،  أما مؤرخو ا�س�م فاعتمدوا تقسيماً   
 ً� لق��د قس��موا الجزي��رة إل��ى خمس��ة أقس��ام، ولك��ن دون العربّي��ة. ومض��موناً  ويختل��ف عن��ه ش��ك

  :ھذه ا#قسام ھي. الصخرّية أو الشمالية، التي لم تحسب، برأيھم، من العروبة

ل�Uرض العريض�ة الت�ي أع�ھ�ا تھام�ة وال�يمن، وأس�فلھا الع�راق  «وھ�و اس�م  :نج9دـ  ١  
 واليمامة معدودة من نجد.. كلّھا من عمل اليمامة يقال أّن نجداً .. حّد نجد أسافل الحجاز... والشام

الحج�از، وم�ن من الشمال ب�د الش�ام، م�ن الجن�وب ال�يمن، م�ن الغ�رب  :فحدود نجد إذن. )١٠(» 
  .الشرق العروض وما يتضّمنه من ُعَمان والبحرين

المدينة  :الحجاز اثنتا عشرة داراً  « :قال ا#صمعي في كتاب جزيرة العرب :الحجازـ  ٢  
وج�ّل وازن ـوخيبر وفدك وذو المرؤة ودار بلّي ودار أشجع ودار مزينة ودار جھينة ونفر من ھ�

ويمت�د . )١١(»  ازا #ّن�ه حج�ز ب�ين تھام�ة نج�دـوس�مي حج�... ر حّرة ليل�ىـسليم وجّل ھ�ل وظھ
 ًJويش�مل عل�ى الج�زء المتوّس�ط م�ن المنطق�ة الواقع�ة حتى تھام�ة جنوب�اً  الحجاز من العقبة شما ،

  .مكة ويثرب، ثم الطائف :المقّدستينعلى ساحل البحر ا#حمر، ويتضّمن المدينتين 

.. ميت تھامة لشّدة حّرھا وركود ريحھاسُ  «و  )١٢(»  تھامة تساير البحر، « :تھامةـ  ٣  
  التھمة ا#رض المنصوبة « :وقال ا#صمعي .»ّميت كذلك لتغّير ھوائھا سُ 

 ــــــــــــــــــ 
ص . ٥بي�روت ب�دون ت�اريخ، المجل�د . حي�اء الت�راث العرب�يإحموي الروم�ي، معج�م البل�دان، دار ياقوت ال) ١٠(

  .٤٤٧ـ  ٥/٤٤١ :، انظر أيضاً ٢٦٦ـ  ٢٦١
  .حجاز :ماّدة ٢٢٠ـ  ٢/٢١٨ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ١١(
  .٦٤ـ  ٢/٦٣تھامة  :مادة. ٢/٦٣المرجع نفسه، ) ١٢(
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ويقع اخت�ف بين الجغرافيين الع�رب . لبحر ا#حمرّنھا تقع بين اليمن والحجاز واإ .»إلى البحر 
  .من تھامة أم من الحجاز» مّكة  «عّما إذا كانت 

ما اشتمل علي�ه ح�دودھا ب�ين عم�ان إل�ى نج�ران ث�م  «ھي بحسب ا#صمعي  :اليمنـ  ٤  
وھي بحسب ياقوت الحم�وي  ،»يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الّشحر حتى يجتاز ُعَمان 

تق��ع إذن ب��ين . )١٣(»  نعاء وم��ا قاربھ��ا إل��ى حض��رموت والّش��حر وُعَم��ان إل��ى ع��دنص�� «يح��ّدھا 
 ًJد العر. ، والبحر ا#حمر غرباً ، والعروض شرقاً الحجاز ونجد شما�. بوھي أخصب وأغنى ب

دول ـوفيھ�ا نش�أت ال�. مختلف أنحاء الجزي�رة وخارجھ�اومنھا أصل كل القبائل النازحة منھا إلى 
 «أو » وإليھ��ا ينتس��ب الع��رب العارب��ة . الس��عيدة عن��د اليون��انوھ��ي العربي��ة  .والممال��ك القديم��ة
   .»العروبة الصريحة 

ّميت تلك الناحية الع�روض #ّنھ�ا معترض�ة ف�ي ب��د الع�رب م�ا ب�ين سُ  « :العروضـ  ٥  
ب���د  « :وق��ال اب�ن الكلب�ي .»م��ع س�احل البح�ر  تخ�وم ف�ارس إل�ى أقص��ى أرض ال�يمن مس�تطيلة

فالعروض اذن تشمل اليمام�ة والبح�رين . )١٤(»  العروض) سّمىتُ (اJھا ين وما واليمامة والبحر
ھ�ي . وعمان وشبه جزيرة قطر واJحس�اء حت�ى نھاي�ة الخل�يج الفارس�ي عل�ى ح�دود ب��د ف�ارس

  .المنطقة المحازية للبحر جنوبي شرقي الجزيرة

  

* * *  

  

ا ب�ذلك البادي��ة الواس��عة اكتف��وا بجزي��رة الع�رب ف��أخرجو «ن الم��ؤرخين المس�لمين أيب�دو   
وجزي�رة الع�رب . بالعربّي�ة الحجرّي�ة ك�ذلكمنھا، وأخرجوا القسم ا#كب�ر مّم�ا دع�اه الك�س�يكّيون 

  ويبدو أنّ . )١٥(»  وحدھا ھي العربية السعيدة عند اليونان والرومان

 ــــــــــــــــــ 
  .يمن :مادة. ٤٤٩ـ  ٥/٤٤٧المرجع نفسه، ) ١٣(
  .عروض :، مادة٥/١١٢معجم البلدان، ياقوت الحموي، ) ١٤(
  .١/١٦٧جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م . د) ١٥(
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ليماني�ة إل�ى الش�مال ج�رة القبائ�ل اذھب إلى أبعد من ذلك، فرأى أّن كّل ما قي�ل ف�ي ھ» ھافلي  «
. )١٦(ن ما يزعم من انتساب تلك القبائل إلى اليمن ھو حديث خرافة J يركن إليهأھو أسطورة، و

  .وھو بذلك يرفض كل نزوح سكاني من اليمن إلى الشمال

. وتاريخيتھ�ا، عل�ى ال�يمن وس�كانھاتقتصر، بحقيقتھ�ا » العروبة  «فيكون معنى ذلك أّن   
م��وطن العروب��ة #ّن م��ا س��واه م��ن  ،»العربي��ة الس��عيدة  «ع��ي أن يك��ون ال��يمن، أو وم��ن الطبي

ا فيھ��ا، ھ��م وال��ذين تج��ّرأوا عل��ى الص��حراء وس��كنو. الم��واطن ف��ي الجزي��رة غي��ر ص��الح للس��كن
طردتھم حكوماتھم ل�ذنب اقترف�وه، فھرب�وا م�ن الم�وت » خلعاء  «فراد أجماعات، أو با#حرى، 

عل�ى طرق�ات التج�ارة، وترك�وا ع�روبتھم الص�ريحة، واختلط�وا إلى الب�ؤس، وعاش�وا عص�ابات 
 «ادية ـروم والحبش�ة، وض�ّيعوا أنس�ابھم، فأص�بحوا ف�ي الب�ـبعصابات أخرى من ب�د ف�ارس وال�

ً أعراب    .»مستعربين  «» بدواً  «»  ا

وھ�م أص�ل الع�رب وأخلص�ھم،  ،»العربّي�ة الس�عيدة  «والذين تحّض�روا ف�ي ال�يمن وف�ي   
ولم تنشأ دولة واحدة من دولھم المتحّضرة، كم�ا ل�م تق�م مملك�ة م�ن . العربّية نسبتھمضّيعوا أيضاً 

ولم يعرف في التاريخ بأّن واحدة منھا  .»العروبة  «ممالكھم المتطّورة، وھي تحمل معھا صفة 
ك�ّل ھ�ذا ي�دّل بوض�وح ... كما لم يعرف عن لغة من لغاتھا نسبتھا إلى العروب�ة. عرفت بعروبتھا

. عروبتھا بعد تحّضرھا وانشاء الممالك فيھ�االتي ھي أصل العروبة، تركت » اليمن  «على أن 
وھك�ذا . مت�ى تحّض�ر ا�نس�ان تركھ�ا. ھذا ما يجعلنا نقول ونرّدد بأّن العروبة حال�ة ع�يش بدائّي�ة

واليوم كما با#مس، يأبى سّكان ال�يمن أن يّتص�فوا بالعروب�ة، أو أن يعتب�روا . فعلت اليمن ودولھا
دول�تھم، ن شّددوا، كم�ا ورد ف�ي دس�تور إوھم . ھاأعرابة مع بدو الصحراء وفسھم بمنزلة واحدأن

  .على العروبة، فUّن العروبة أصبحت تعني ا�س�م

 ــــــــــــــــــ 
)١٦ (HAVELY, Muh. Stud. Bd. I, 92, in Journ. Asiat. 1822, II, 49   
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واJه م�ن من�اطق، وتجب ا�شارة أيضا إلى أّن ب�د الشام والھ�ل الخصيب برمّت�ه وم�ا   
، ل��م ت��دخل ف��ي مج��ال التقس��يم العرب��ي ا�س���مي للجزي��رة وس��ھوJً  ص��حراوية كان��ت أم س��ھوباً 
لذلك، J نحسب مناطق الشام . التقسيم اليوناني الروماني الك�سيكي العربّية، وJ أيضاً في مجال

، ضمن ا#قس�ام العربّي�ة الخمس�ة، أو ا#قس�ام ، وJ تاريخياً والعراق وفلسطين ولبنان، J جغرافياً 
  .. اليونانية الرومانية الث�ثة

في مطلع  فھو يؤكد. ن ياقوت الحموي نفسه يعترف بصعوبة تحديد الجزيرة العربيةثّم إ  
ث�ّم ينق�ل ع�ن أب�ي المن�ذر ھش�ام  .»قد اختلف في تحديدھا  « :ك�مه على حدود الجزيرة، ويقول

 اقتسمت العرب جزيرتھا عل�ى خمس�ة أقس�ام « :مستنداً إلى ابن عباس، قال بن محّمد بن السائب
ز وما جمع�ه الحجا :فمن جزيرة العرب « :لنھاية يحّددھا بقولهوفي ا. ويعّددھا كما رأينا. )١٧(» 

ر وھج��ر وعم��ان والط��ائف ونج��ران والحج��ر وتھام��ة وال��يمن وس��َبا وا#حق��اف واليمام��ة والش��حَ 
ل��ة والقص��ر المش��يد وإرم ذات العم��اد وأص��حاب ا#خ��دود ودي��ار كن��دة ودي��ار ثم��ود والبئ��ر المعطّ 
ا ال�ذي تكلمن�» الخ�ّط ال�وھمي  «يعني أّنه J يخ�رج ع�ن ذل�ك . )١٨(»  وجبال طيٍء وما بين ذلك

  .عليه

  

 ــــــــــــــــــ 
  .جزيرة العرب :ماّدة. ٢/١٣٧ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ١٧(
  .٢/١٣٨المرجع نفسه، ) ١٨(



١١٧   

  

  َخاتمة الَفْصل الَثالثْ 

  

  :نحن، مع تقسيم الجزيرة العربّية، أمام تناقضات ث�ثة  

  

ة الس�عيدة؛ ومنھ�ا خرج�ت ة إل�ى ال�يمن والعربّي�أّولھا انتساب العروب�ة الص�ريحة ا#ص�يل  
تح�ت الخي�ام  ورع�اةً  أي الصحراء، وع�اش أفرادھ�ا ب�دواً  ،» العربة «بعض العشائر لتسكن في 
ھ��ؤJء اختلط��وا م��ع م��ن خرج��وا م��ن أش��ور ومص��ر وف��ارس وال��روم . ووراء الس��رح والجم��ال

مستعربة  عرباً  «وبسبب اخت�طھم، سّموا في التاريخ العربي ا�س�مي ... والحبشة وب�د الشام
  .أي منتمية إلى العروبة انتماءً  ،»

ھ�ا، ث�م تحّض�رت، فق�دت أعرابوالتناقض الث�اني أّن ال�يمن، بع�د أن خلع�ت عنھ�ا َب�ْدَوھا و  
وھذا ما . لھذا لم ُتعرُف دولة واحدة نشأت في اليمن بصفتھا العربّية. بداوتھا، وبالتالي، عروبتھا

عربھ���ا، أي بع���د أن تحّض���رت، علق���ت العروب���ة  وبع���د أن تخلّص���ت ال���يمن م���ن. أّك���دناه م���راراً 
  .كّل من سكن البادية والصحراء وأصبح عربّياً . عنھا والمطرودين منھابالنازحين 

ثم تحّررت منھا، بسبب  ،»أسعدتھا  «فالتناقض إذن يقع في أّن اليمن أنشأت العروبة و   
تھا وس��عادتھا ف��ي ولّم��ا تح��ررت زج��ت بال��ذين م��ا اس��تطاعوا الع��يش ف��ي حض��ار .»س��عادتھا  «

وأصبحت العروبة، . فأصبح ھؤJء يحملون إلى الصحراء بدائيتھم وعروبتھم القديمة. الصحراء
ھ�ذه الحال�ة تمّكن�ت أكث�ر م�ا تمّكن�ت ف�ي الحج�از، وبخاص�ة ف�ي مّك�ة، . معھم، حال�ة ع�يش بدائي�ة

كث�رتھم، ول. ةلتجّمع ھؤJء الب�دائيين الن�ازحين ح�ول الكعب�ة حي�ث الم�اء وعب�ور القواف�ل التجارّي�
  ولوفرة لقمة العيش ھناك،
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  .»التعّرب  «و » التجّمع  «أي قبيلة  ،»قريش  «في قبيلة  ،»تعّربوا  «تجّمعوا، أي 

 ،»الغرب�ي  «، أي رام�يمفھ�وم العروب�ة بمعناھ�ا ا` والتن�اقض الثال�ث يكم�ن أيض�اً ب�ين  
أي س�كان  ،»اليمن�ّي  «على ما ذكرنا في الفصل السابق، وبين مفھومھا في ھذا الفصل بمعناھا 

الت��اريخ، ھ��و م��ن مخلّف��ات ھ��ذا التن��اقض ھ��و نتيج��ة مفھ��وم إس���مي مت��أّخر ج��داً ف��ي ... ال��يمن
المؤرخ��ون ع��ادوا إل��ى ال��وراء ب��دون س��ند، ھ��ؤJء .. الم��ؤرخين المس��لمين ف��ي العص��ر العباس��ي

فك��ل ك���م .. وأطلق��وا ا#س��ماء ب��دون حج��ة، ووص��فوا أح��واJً ماض��ية بم��ا ھ��م علي��ه ف��ي واقعھ��م
المسلمين عن مرحلة ما قبل ا�س��م اخت�راع وانعك�اس #ح�والھم الحاض�رة، ولم�واقفھم العدائي�ة 

قبل ا�س�م، أكان السند صحيحاً أم  وJ بّد أن يردوا كل خ�ف بينھم إلى ما... من بعضھم بعضاً 
  .غير صحيح

بل كان ھناك أيض�اً . لم يكونوا كلھم من اليمن» الخلعاء  «وتجب ا�شارة أيضاً إلى أن   
م��ن ب���د » أس��رى  «و » مھّج��رون  «و » مض��طھدون  «و » خلع��اء  «و » مط��رودون  «

أن�اس م�ن العربّي�ة ا�س��مية، لقد كان، بحسب ما نقرأ م�ن أس�ماء ف�ي الت�واريخ . عديدة ومختلفة
النھ��رين، والحبش��ة، اليون��ان، والف��رس، وال��روم، ومص��ر، وفلس��طين، وفينيقي��ا، وب���د م��ا ب��ين 

، وعش���ائر، ، وش���تاتاً أف���راداً ھ���ؤJء كلّھ���م عاش���وا ف���ي الص���حراء، ... والس���ودان، والص���ومال
ابات عل�ى الط�رق ھؤJء كلھم كّونوا عص�وعصابات، J حيلة لھم بالعودة إلى مواطنھم ا#ولى، 

واش�تھروا بش�جاعتھم، . ل�درء خط�ر الج�وع والفق�رالتجارية، وفي واح�ات حي�ث الك��ء والم�اء، 
. عل�ى قواف�ل التج�ارة» الخف�ارة  «وبسبب ش�ّرھم، كث�رت .. وعيشھم من النھب والسلب والغزو

في عّز » ش ا#حابي «فكان . وأخذ تّجار مّكة الحيطة منھم، فجلبوا لھم من الحبشة حراساً أشّداء
  .قريش، يعّدون با#لوف، وفي أّيام النبّي بعشرات ا#لوف

ومّما يدّل على تنّوع سّكان مّكة والحجاز كثرة ا#ديان وا#حزاب والشيع وقد أش�ار إل�ى   
  عرفت مّكة وسائر المدن العربّية لقد. ذلك القرآن نفسه، وفي مناسبات عديدة
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كما عرفت اليھودية بتنّوع أحزابھا، والنصرانية بتعّدد . اليھودّية والنصرانّية والمجوسّية والوثنّية
بيونّي���ة وقيرنثي���ة وألكس���ائية إويعقوبّي���ة ونس���طورّية وأريوس���ّية وفرقھ���ا وش���يعھا، م���ن ملكانّي���ة 

 «ودية، و ـيھ�» بي�ع  «اك ـب�ل ك�ان ھن�... راً وأث�راً ـا ف�ي الق�رآن ذك�ـوكلّھا نجد لھ... يةوغنوص
 «و  ،»رھب�ان  «و  ،»أحب�ار  «ا ـمجوس�ّية، كم�ا ك�ان عليھ�» معابد  «نصرانية، و » كنائس 
ل��ب مّك��ة، قب��ل أن ي��دخلھا ك��ّل ھ��ذه عرفتھ��ا مك��ة، وعرف��ت ھ��ي كي��ف ت��دخل إل��ى ق.. .»قس��وس 
  .ا�س�م

العناص�ر المتنّوع�ة والمختلف�ة، ف�ي المص�در والعقي�دة واJنتس�اب، كّون�ت س�ّكان  كل ھذه  
اصر سّماھم المسلمون فيم�ا بع�د ھذه العن. مّكة والمدينة ومدن الحجاز الواقعة على طرق التجارة

الع�رب  «م ع�ن ـلھ�ول عديدة، وذلك تمييزاً ـمن أص» أخ�ط  «أي بـ ،»العرب المستعربة  «بـ
الع�رب  «أص�بحوا، ف�ي الت�اريخ ا�س��مي، ك�ـو. ذين لم يعد لھم، بعد ا�س�م، ذكرال ،»العاربة 
  .أنفسھم» البائدة 
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  الَفْصل الَرابع

  الَعربْ فَصائل 

  

  

 ًJتنّوع العروَبة:   أو  

  الَعرُب الَبائَدة:   ثانياً 

 ً   الَعرُب الَعارَبة:   ثالثا

  الَعرُب المْستعرَبة:   رابعاً 

ً خامس   الَعَداوة َبين الَعرب:   ا
    

  خاتمة الَفْصل الَرابع  
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١٢٣  

  

 ً�  تنّوع العروَبة :أو

  

ففي التمييز . ھنا أيضاً دليل آخر على ضعف النسبة العربّية لبعض سّكان جزيرة العرب  
ي�ة عرب «ا ف�ي التميي�ز ـكم� ،»ع�رب مس�تعربة  « و» اربة ـعرب ع « و» عرب بائدة  «بين 

إش�ارة واض�حة إل�ى تن�ّوع المس�تويات  ،» ص�خرية عربي�ة « ،»عربّية صحراوية  « ،»سعيدة 
اصل ب�ين ـوجاء متأخرا، يفيدنا في اJخ�ت�ف الح� ،ھذا التنّوع، ولو كان مصطنعاً مثل .. العربّية

الع�رب  «و » الع�رب ا#ص�يلين  «أي ب�ين  ،»العروب�ة المنتحل�ة  «و » العروب�ة الص�ريحة  «
  .لم يكن لھم في البدء انتساباً » المنتسبين إليھا  «أو » ين إلى العروبة المنتم

J نج�د تقس�يم  «ومن ا#كيد أّن تقسيم العرب إلى مستويات ث�ثة، أو طبقات ث�ث، ھ�و   
له ذكراً، J في التوراة، أو الموارد اليھودية ا#خرى، وJ في الموارد اليوناني�ة، أو ال�تيني�ة، أو 

خالص، نشأ من الجمع بين العرب الذين ذكر أّنھم ) إس�مي(ر أّنه تقسيم عربي ويظھ .السريانية
وأّم�ا ذكريات، وبين العرب الباقين، وھ�م، أّم�ا م�ن ع�دنان، بادوا قبل ا�س�م، فلم تبق منھم غير 

ك��ّل م��ا روي ع��ن ھ��ذا التقس��يم، وم��ا رواه ال��رواة م��ن أخب��ار تل��ك  «ّن إث��ّم . )١(»  م��ن قحط��ان
م�ن الكت�ب المدّون�ة ف�ي  د إلين�ا م�ن النص�وص الجاھلي�ة، وإّنم�ا ورد إلين�ا مت�واتراً رم ي�، لالطبقات

  .)٢(»  أّن ھذا التقسيم وضعه الجاھلّيون :�س�م، لذلك J نستطيع أن نجرؤ فنقولا

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٩٥جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، . د) ١(
  .١/٢٩٥ رجع نفسه،الم) ٢(
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ع�رب  «و  ،»عرب بائ�دة  « :فالعرب، في طبقاتھم الث�ث ھم، في المصادر ا�س�مية  
ن حي��ث النس��ب، وھ��م، م��ن حي��ث الق��دم، بائ��دة وباقي��ة، وم�� .»ع��رب مس��تعربة  «و  ،»عارب��ة 

وم�ن ھ�ذه ا#قس�ام ا#ساس�ية ... ، ومن حي�ث السياس�ة، يمنّي�ون وقيس�ّيون)٣(قحطانيون وعدنانيون
عربي��ة، وانتش��رت بحس��ب ق��درتھا عل��ى الغ��زو والنھ��ب تفّرع��ت ك��ل القبائ��ل والعش��ائر المس��ماة 

ت وتمّكن. والسلب، وتوّزعت بحسب استطاعتھا على الھرب من الفقر والجوع ونكبات الصحراء
 Uستقرار في مكان ما بقدر ما تتوّفر لھا سبل الحياة من كJوماء وسطو على قوافل التجارة من ا

  .وطرقاتھا

نش��أوا ف��ي » الع��رب العارب��ة  «أو » القحط��انيين  «وف��ي ع��رف الم��ؤرخين الع��رب أّن   
والذين  .ولكّنھم، بعد تحّضرھم، ضّيعوا النسب العربي. اليمن وسكنوا فيھا واستقّروا ثم تحّضروا

أعجمّية، فضّيعوا، ھ�م واختلطوا بشعوب كثيرة . بقوا على عروبتھم ُھّجروا إلى أنحاء الصحراء
ومنھم من ل�م ي�رد اJخ�ت�ط م�ع ا#جان�ب فص�مدوا  .»مستعربة  «أيضا النسب العربي، وسّموا 

 .»بائ�دة الع�رب ال «ھم، فسّموا ب�ـوعاندوا كل انفتاح وانصھار، فقابلتھم الصحراء بظلمھا وأھلكت
ن الع�رب البائ�دة يطل�ق عل�يھم إ « :ولھ�ذا قي�ل. ھؤJء ھم خلّص العرب وأثبتھم أصالة وصراحة
  .)٤(»  ذوي نسب عربي خالص صرحاء خلّصاً  اسم العاربة، أو العرباء، وھم الذين كانوا عرباً 

 «أو  ،»المس�تعربة  «و » اربة ـالع� «ف�ي قس�ميھم  ،»اقية ـالب� «ذا يعني أّن الع�رب ـھ  
أّي أّنھ�م اختلط�وا م�ع  ،»البائ�دة  «ھم أقل صراحة من العرب  ،»العدنانيين  «و » القحطانيين 

و#ج�ل ھ�ذا، يب�دو اJفتخ�ار ... شعوب وأمم كثيرة ومتنّوع�ة، ففق�دوا، Jخ�ت�طھم، ص�ّحة النس�ب
  بالنسب، عند أھل البادية، من أجّل صفات المدح

 ــــــــــــــــــ 
وكثيراً ما يس�تعاض ع�ن  «... ومضريون، أو سبأيون ونزاريون، أو يعربيون ومعديون حميريون :أو أيضا) ٣(

ت�اريخ  الش�يخ خزع�ل،(» اسم المضريين والع�دنانيين ف�ي الت�اريخ بأس�ماء البط�ون، كق�ريش وبك�ر وتغل�ب وتم�يم 
  ).٤٦الجزيرة العربية، ص 

  .٣من ط  ٢٥ريخ الجزيرة العربية، ص حسين خلف الشيخ خزعل، تا) ٤(
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م��ن أب�رز عل��وم العص��ر الج��اھلي وص��در » عل��م ا#نس��اب  «ولھ��ذا أيض��اً، ك�ان . والع�ّز والنبال��ة
  .ا�س�م

أّن الع��رب البائ��دة ھ��م وم�ع ھ��ذا ل��ن ن��ذھَب ف��ي الش��ّك بعي��داً لنق��ول، م��ع الش��يخ خزع��ل، ب��  
ة وكّل َمن استمر في الب�داو. وحدھم عرب صرحاء، بل بين العرب العاربة أيضاً عرب صرحاء

ن ل�م يكون�وا إوالمس�تعربون أيض�اً، و. ن ل�م يكون�وا ص�رحاءإوالعيش البدائي ھم أيضا ع�رب، و
ن نتوّق�ف عل�ى بي�د أّنن�ا ل�... م�ن أن�واع الحي�اة صرحاء، ھم عرب #جل اختيارھم العروبة نوع�اً 

نتوّق�ف فق�ط . نوعّية ھذه العروبة المرادة بھذا الشكل، #ّن مثلھ�ا يع�اش ف�ي ك�ل مك�ان م�ن الع�الم
البائ�دة والعارب�ة والمس�تعربة، قص�د التع�ّرف عل�ى  :على العروبة التاريخية ف�ي فص�ائلھا ال�ث�ث

  أھو عربي صريح، أم عربّي ھجين ؟ . ھوّية النبّي محّمد الخالصة وا#كيدة

بحس�ب الّنس�ابين وأھ�ل الس�ير وا#خب�ار، م�ن الع�رب المس�تعربة، م�ن فالنبّي محّمد ھ�و،   
أي م�ن ال�ذين  ،»خلط�اء الع�رب  «ذن م�ن إھ�و . م�ن ق�ريش ،»التجّم�ع  «العدنانيين، من قبيل�ة 

بأمم مختلفة ومتنّوع�ة، ف�� يع�رف فيھ�ا حقيق�ة ا#ص�ل ضاعت أنسابھم في الصحراء، وامتزجوا 
ن الموض��وع، موض��وع عروب��ة النب��ي، س��ابق #وان��ه، #ّن إك��ل ح��ال،  وف��ي. وص��ّحة اJنتم��اء

المھّم ا`ن وض�ع العروب�ة ف�ي موض�عھا الص�حيح، وذل�ك بتتّب�ع أص�ناف . الصورة لم تّتضح بعد
  . فنضيف بذلك دلي�ً آخر على فساد نظرية العروبيين من المسلمينالعرب وطبقاتھم وفصائلھم؛ 



١٢٦  

  

  ائَدةالَعرُب البَ  :ثانياً 

  

ولك�ّن . أس�ماؤھا منھا في الت�اريخ إJّ  ولم يبقَ . بادت وھلكتقبائل ھم عّدة العرب البائدة   
أّم�ا . في حين أّن بعضھا ا`خر J نجد ل�ه ذك�راً  ،فعلياً  علم ا`ثار يشير إلى وجود بعضھا وجوداً 

دة، في وسبب ھ�كھا ھو ما كان يحدث، عا. التي وجدت فكان لھا موطن وأرض ولغة وحضارة
تھجي�ر  «جماعية، و » إبادة  «أّدت، بعض ا#حيان، إلى الصحراء، من غزو وحروب ودمار، 

ھ��ذه  .»فن��اء  «و» دم��ار  «و» خ��راب  «و» مج��ازر  «ع��اّم، م��ع م��ا ك��ان يتب��ع ذل��ك م��ن » 
، وتنھش بعضھا بع�ض، فالعشائر تبيد بعضھا بعضاً . المظاھر ھي من مقّومات الحياة في البادية

   .»تنازع البقاء  «ملّية وذلك في ع

ع�اد، وثم�ود، وطس�م، وج�ديس، وأم�يم،  :وا#مر طبيعي أن تزول من الوجود قبائل مثل  
م�ن ھ�ذه القبائ�ل م�ا ورد .. ، وج�رھم ا#ول�ى، والعمالق�ة، وحض�وراوجاسم، وعبيل، وعبد ضخم

ن، إJّ ف�ي مخيل�ة ف�ي مك�ا في القرآن والتاريخ وعلم ا`ثار الباقية، ومنھا ما لم نجد له ذكراً اسمه 
ول�ن نق�ف . )١(ومن ابتغى معرفة شيء عنھا يستطيع النظر في كتب عدي�دة. التاريخ العربيكتبة 

  .ن الخوض فيھا لمعالجة بحثنا ھذاعندھا لعدم استفادتنا م

 ــــــــــــــــــ 
)١ ( ً�ج الع��روس ، ت��ا١٥٧وم��ا بع��دھا، التنبي��ه واJش��راف للمس��عودي ص  ١/١٠٣ت��اريخ الطب��ري  :انظ��ر م��ث
 ٥٧وم�ا يل�ي، الف�اخر، ص  ١٣وما يلي، المعارف Jبن قتيب�ة، ص  ٢/١٠وما بعدھا، تاريخ ابن خلدون  ٣/٣٣٣

وم��ا بع��دھا، ا#غ��اني  ١/٣١٤ا#عش��ى ، وم��ا بع��دھا، ص��بح ١/٢٠٥وم��ا بع��دھا، الكام��ل ف��ي الت��اريخ Jب��ن ا#ثي��ر 
بع�دھا، معج�م وم�ا  ١/٧٠اJكلي�ل للھم�داني وم�ا بع�دھا،  ٢/٤٠وما بعدھا، عجائب المخلوق�ات للقزوين�ي  ١١/٣٠

وم�ا يل�ي،  ١/١/٣٢٠، وم�ا بع�دھا، ش�مس العل�وم ١/٢٠البلدان لياقوت، في مواضعھا، ابن سعد الطبقات الكب�رى 
  ...ومعظم التواريخ العربية القديمة وكتب السير.. وما بعدھا ٣/٨٠نھاية اJرب 
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شعوب كثيرة وبكاملھا ح�دثت ف�ي الت�اريخ، وتح�دث » بادة إ «المھم في ذلك كلّه ھو أّن   
ة، ك�الجوع والجف�اف والب�راكين وال�زJزل والعواص�ف ي�عديدة، منھ�ا طبيعأيضاً، وذلك #سباب 

ونفي المعارضين؛ ومنھ�ا سياسة، كاJضطھاد والحروب  ھاالرملية العاتية وانحباس المطر؛ ومن
... وم�حق�ة المطل�وبين والظ�المين وعص�ابات الس�وء اجتماعية، كالنھب والسلب وسوء ا#خ�ق

Jّ إلحي�اة أفض�ل J تك�ون  ى ھ�ك قبائل وانتصار أخرى، تنازعاً كّل ھذه وغيرھا أّدت وتؤّدي إل
  .يعة القّوة والقھربشر

ل ھذه القبائل أبيدت برّمتھا ولم يبق منھا من يخّبر ؟ أم أّنھا تحّول�ت إل�ى ھ :والسؤال ھو  
فھن�اك قبائ�ل وممال�ك ودول تحّول�ت ول�م  :قبائل أخرى، وانصھرت فيھا ؟ يبدو أّن النوعين ح�دثا

ّنھ�ا إھذه لم يقل أحد عنھا ... وغيرھمJّ اJسم، كمثل قتبان ومعين وريدان وسبأ إمن ذكرھا  يبقَ 
ولك�ن ھن�اك ... بل يقول التاريخ عنھ�ا ب�أّن حكمھ�ا انقض�ى وح�ّل محلّ�ة حك�م آخ�ر. دتھلكت وبي

قبائل وعشائر قيل عنھا بأّنھا ھلكت وبادت، كمثل التي ذكرنا عن عادة وثمود وجرھم والعمالق�ة 
  ..وغيرھم

 ا�شارة إلىJّ أّن إ. نقصد بادتھم في استخ�ص ماإوJ تفيدنا ھذه القبائل العربية بادت،   
 «ّن بإب�ادتھم انتھ�ت إفھ�ل يعن�ي ذل�ك . ھ�و مقص�ودنا» الع�رب الص�رحاء الخلّ�ص  «كونھم من 

ھ�ل أّن  :بي�دت بانتھ�ائھم ؟ ھ�ذا يعن�ي أيض�اً » الخالص�ة العروب�ة  «أم أّن » العروبة الخالص�ة ؟ 
ة عرب�اً باقي� «العروبة انتھت بھم ؟ أّم أّنھا استمّرت بشكل آخر وبجماعة أخرى ؟ يبدو أّن ھناك 

ص�فة » العارب�ة  «ولك�ّن  .»ع�رب مس�تعربة  «و » عرب عارب�ة  « :وھؤJء على نوعين ،»
الع�رب ھ�م ال�ذين يعيش�ون كم�ا  م�ن» العارب�ة  «ّن أفھل ھذا يعن�ي أخي�راً،  .»البائدة  «Jزمت 

  ّنھم من س�لة ھؤJء البائدة ؟إ؟ أم » البائدة  «كانت تعيش 

م�ن العروب�ة ش�يء إJّ عن�د  البائ�دة انتھ�ت، ول�م يب�قَ يبدو أّن الجنسية الصريحة ال�حقة ب  
  ذن، ھيإفالعربية الحديثة، . ديئةھؤJء الذين يحيون على طريقتھم البدائية الر
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لس�نا أم�ام أن�اس J يغّي�رون وھن�ا أيض�اً . J في العرق وصّحة النس�ب في كيفّية الحياة والمعاش،
وال��ذين يع��ون ا#فض��ل ويتطلع��ون إلي��ه . حي��اتھم، ب��ل الن��اس ف��ي وع��يھم يتطلع��ون إل��ى ا#فض��ل

 «ذي ـو ش�أن ا�س��م ال�ـوھ�ذا ھ�. ومن تحّضر ابتعد J محالة عن العروبة والبداوة. يتحّضرون
فا�س���م حض��ارة #ّن��ه رف��ض  .»الف��تح  «وتطلّ��ع نح��و  منھ��ا» خ��رج  «العروب��ة، و » ھج��ر 

ف�ي الص�ميم، ل�ذلك ابت�دأ تاريخ�ه وھو وعي لذاته ولوضع ا�نس�ان . عنه غبارھاالعروبة ونفض 
 «أي » الفص�ح  «وتاريخ المس�يحية ب�ـ ،»الخروج  «كما ابتدأ تاريخ اليھودية بـ ،»الھجرة  «بـ

  .»العبور 

وھي، في حال وجودھ�ا، . ة تأكد لنا وجھھا العربّي الصريحفبھ�ك القبائل العربية البائد  
 ً عل�ى ا�س�م كان لنا تأكي�د آخ�ر وبمجيء . ولكّنھا، في عدم وجودھا، عربّية بالتأكيد. عربّية حقا

، أي من س�كن )٢(»  من بدا جفا « :وجوب إبادتھا، وھجرھا، وعدم العودة إليھا؛ لذلك قال النبي
جف�اوة وغلظ�ة وتخلّ�ف، عل�ى م�ا  ية، أو استلّذ الع�يش فيھ�ا، ھ�و ص�احبالبادية، أو عاد إلى الباد
  .باستمرار»  عرابا# «طاب للقرآن أن يصف 

  

* * *  

  

ق��د تك��ون إبادتھ��ا #ج��ل . ھ��ذه الطبق��ة م��ن الع��رب ب��ادت لس��بب م��ن ا#س��باب الت��ي ذكرن��ا  
العرب�ي د النب�ّي إJّ أّن إبادتھ�ا المحكم�ة تّم�ت ف�ي النھاي�ة عل�ى ي�. طارئ طرأ عليھ�ا م�ن الخ�ارج

لھ�ذا ك�ان أخط�ر م�ا يك�ون عل�ى . م�ن ال�داخل ، وسبباً واعياً  ھذا كان سبباً . محّمد بمجيء ا�س�م
  .روبة، وخطره عليھا ھو إلى ا#بدالع

  

 ــــــــــــــــــ 
، ٦٩، سنن الترم�ذي، ب�اب الف�تن ٢٤د، باب ا#ضحى ، سنن أبو داو٤/٢٩٧، ٤٤٠و ٢/٣٧١سنن ابن حنبل ) ٢(

  .من ھذا البحث ٨٩ـ  ٨٨انظر أيضا صفحة . ٢٤لنسائي، باب الصيد سنن ا



١٢٩  

  

 ً   الَعرُب الَعارَبة :ثالثا

  

ھ�م الع�رب . ون، أو الس�بأّيون، أو اليمنّي�ون، أو اليعربّي�ونالعرب العارب�ة، ھ�م القحط�انيّ   
اب�ن  )١(إل�ى قحط�ان وھ�و يقط�ان الت�وراةنسبتھم في التاريخ . أن خلقھم �الصرحاء الخلّص منذ 

حض�رموت، وش�با، وحويل�ة،  :يقط�انوم�ن أوJد . )٢(عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح
الذي تولّى الملك بعد أبيه، » يعرب  « :ومن أوJده في تاريخ العرب. )٣(»  بل المشرقج «في 

بن�ى أزال ال�ذي  :خوت�هإوم�ن . ط�ارخوته في ا#قإليمن، وقد غلب بقايا عاد، ووّزع وكان ملكه با
  . )٤(صنعاء، وجرھم الذي ولي الحجاز، وجديس، ويمن الذي به سّميت ب�د اليمن

أع�رب ف�ي  «ينسب أھل ا#خبار نشوء العرب، فيزعمون أّن�ه أّول م�ن » يعرب  «إلى   
 ،»يش�جب  «ابن�ه ثم انتقل الملك منه إل�ى . سكن اليمن، وأسكن فيھا بنيه. ، أي أفصح)٥(» لسانه

ولّق�ب  ،»ع�امر  «ويق�ال ل�ه » عبد شمس  «إلى ابنه » يمن  «ومن  ،»ن يم « ويقال له أيضاً 
ع�ين  «وف�تح مص�ر وبن�ى بھ�ا مدين�ة  .»م�أرب  «وھو الذي بنى قصر سبأ ومدينة  ،»سبأ  «بـ

، )٦(ووّطد بذلك حكم القحطانيين في اليمن .»سبأ  «أّنه أّول من سّن السبي، فعرف بـو ،»شمس 
  .ون المتأخرونعلى ما يقول المؤرخون المسلم

 ــــــــــــــــــ 
  ).سّت مّرات( ٢٣و ٢٠و ١/١٩أخبار  ١، ٢٩و ٢٦و ١٠/٢٥سفر التكوين ) ١(
  .٢٥ـ  ١٠/٢١تكوين ) ٢(
  .١٠/٣٠تكوين ) ٣(
، اJكلي���ل ٢١٧، اJش���تقاق ٢/٢٧٥، نھاي���ة ا#رب ١/٢٧٦، م���روج ال���ذھب ١/٤س���يرة اب���ن ھش���ام  :انظ���ر) ٤(

  ...١/١٨طبقات ابن سعد . ١/٩، تاريخ ابن خلدون ١/٢٠٥، تاريخ الطبري ١/٨٧للھمداني 
  .١/٢٧٧، مروج الذھب ١/١٠٣المراجع السابقة، با�ضافة إلى القاموس ) ٥(
  ...٢/٤٧، تاريخ ابن خلدون ٢١٧، اJشتقاق ٣٦٤، المحّبر ٤٩، التيجان ٨٢ا#صفھاني ) ٦(
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م�ن  وھو أّول م�ن وض�ع عل�ى رأس�ه تاج�اً  ،»حمير  «إلى » سبأ  «ثّم انتقل الحكم من   
ثّم توالت بعده البنون وا#حفاد، وانشّقت أنسالھم بعضھم عن .. )٧(الذھب، وكان يلبس حل�ً حمرا

» ا#وس  «ائل ـم قب�ـمن أشھرھ.. ونـفخوذ وبطم جملة قبائل، وتفّرعت جملة ـ، فكان منھبعض
 ،»طيء  «و ،»ا#زد  «و ،»ثعلبة  «و ،»غسان  «المسّمون » آل جفنة  «و ،»الخزرج  «و
 ،»تيم �  «و» كعب  «و» لخم  «و» تّنوخ  «و ،»جذامة  «و ،»جزيلة  «و ،»دان ـھم «و
  ...»قضاعة  «و

؛ ومنھا في الصحراء، فأصبحوا بدواً من تشّرد من ھذه القبائل َمن بقي في اليمن؛ ومنھا   
من بيد وھلك؛ ومنھا من انتق�ل وغ�زا #ج�ل حي�اة أفض�ل، فس�كن ف�ي بع�ض ن�واحي حض�رموت 

وأنشأ دولة وحضارة،  وسادمن تھّجر فقطن الصحراء؛ ومنھم من حكم واليمامة؛ ومنھم وعسير 
الت�ي ي�ذكرھا الت�اريخ، ولھ�ا في أمكنة عديدة، كاليمن وحضرموت، وتسّمى باسم دولة من الدول 

  ..حتى اليوم آثارھا وخرائبھا ولغتھا

ل�م يك�ن لھ�م ب�ذلك ع�ن  ،»ش�ّرقوا  «أي ن ك�ل ال�ذين خرج�وا إل�ى الص�حراء، إوالحقيقة   
أّما خلعوا، أو طردوا، أو اض�طھدوا، أو ھّج�روا، لس�بب معارض�تھم السياس�ية فھم . طيب خاطر

.. ض�د مج�تمعھمل�ذنب اقترف�وه و لث�أر يطل�ب م�نھم، أو ، ألس�وء فعل�وهلحكم دولتھم، وأّما ھرب�وا 
ج�دب الص�حراء وآث�ره عل�ى خص�ب ب��د ال�يمن، والحّق يقال، ل�يس م�ن قحط�انّي واح�د اس�تمرأ 

 « :ولـذا يمكنن�ا الق�ـلھ�. انـوت والج�وع والفق�ر والحرم�ـع�ن طي�ب خ�اطر إل�ى حي�ث الم�لينتقل 
 «أكيد ب�أّن ـ، ويمكنن�ا الت�)٨(»  ب ش�يئاً ب�اطن جزي�رة الع�رلم يكونوا يعرفون ع�ن .. .القحطانيون

  .)٩(»  ھجرة القبائل اليمانّية إلى الشمال ھو أسطورة

  

* * *  

  

 ــــــــــــــــــ 
، اب��ن ح��زم، جمھ��رة الع��رب، ص ٣/١٤٧، لس��ان الع��رب ٣/١٥٨، ت��اج الع��روس ١/٢٧٨م��روج ال��ذھب ) ٧(

٤٠٦...  
  .١/٤٢٤، جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م .)٨(
  .١٢٣انظر المرجع ص  .»المجلّة ا#سيوية  «الدراسات المحّمدية، في  ،»ھافلي  «) ٩(
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ك قبائ�ل نزح�ت م�ن فھن�ا. خرافة مطلق�ة» ا#سطورة  «ومع ھذا J يجب أن نحّمل ھذه   
. وذل�ك لس�بب م�ن أس�باب الھج�رة الق�اھرةاليمن إلى الشمال والشرق، أي إلى الصحراء القاحلة، 

س�بقھم أو م�ن اختلط�وا وامتزج�وا م�ع وحمل ھؤJء النازحون عروبتھم الصريحة معھم، ولكّنھم 
ّن المص�يبة بس�بب أول�م يس�تطيعوا الحف�اظ عل�ى أص�التھم العربّي�ة ط�وي�ً . لحقھم من ب�د أخرى

الذي حاول، دون جدوى، الحفاَظ » علم ا#نساب  «لھذا جرى في الصحراء ما يسّمى بـو. تجمع
  .بؤس العيش في الصحراء كان أقوى من صّحة ا#نسابJّ أّن إ. الدم العربي على نقاء

رة  «ذه ـثّم أّن ھ   jا ض�ّيعت ـفي الصحراء ضّيعت نس�بھا ا#ص�يل كم�» العروبة المھج» 
 ھذه العروب�ة، بع�د أن تحّض�رت، وأسس�ت م�دناً . في اليمن َشَرَف قحطانّيتھا» بُة المستقّرةُ العرو

وھك�ذا، مض�ى زم�ان . الممال�كفي التاريخ، بأس�ماء ھ�ذه الم�دن وھ�ذه  ،وممالك، أصبحت تعرف
ف� ھي توجد بعد ف�ي ممال�ك ال�يمن ودولھ�ا، وJ القبائ�ل المھّج�رة . ضائعة J ھوّية لھا والعروبة

  .بتلك العروبة التي حملتھا معھا من اليمن حقّت، Jخت�ط نسبھا، اJفتخار كثيراً است

كبديل » علم القيافة  «ھذا نشأ ول. أن يضيَع في الصحراء كُل شيء وليس مستغرباً البتة  
؟ وھل نعود إل�ى ذاك�رة !لنبحث عن العروبة الضائعةفھل نحمل اليوم قنديل القيافة . لھذا الضياع
ّن إ !؟ث ع��ن ال��دم العرب��ي القحط��اني النق��يق��ّرر عل��م ا#نس��اب ونعتم��د علي��ه ف��ي البح��الرج��ال لن
 أنفسھم تخلّصوا، بعد تحّض�رھم، م�ن ع�روبتھم، فھ�ل يعن�ي ذل�ك أّنھ�م ألص�قوا ع�روبتھماليمنّيين 

ان�ت ولّم�ا إّن المعرك�ة ب�ين الع�اربين والمس�تعربين ك !والش�مال ؟الش�رق بمن نزح م�نھم ص�وب 
كة على اJستئثار بالعروب�ة الص�ريحة أم معرك�ة ب�ين حض�ارة ال�يمن وب�داوة زل، فھل ھي معرت

  !البادية ؟ أعراب

من العروب�ة » الھجرة  «بوضوح الصورة إJّ مع النبّي بمجيء ا�س�م، حيث لن نفوز   
» الف�تح ا�س��مي  «إلى الحضارة، واJنط�قة من الجزيرة إلى ب�د الشام والھ�ل الخصيب و 

  .يقّرر ھوّية العروبة ومصيرھاالمندفع، 

  

* * *  



١٣٢  

  

  الَعرُب المْستعرَبة :رابعاً 

  

بة، ھ���م الع���دنانيون، أو النزاري���ون، أو المع���ديون، أو المض���ريون، أو الع���رب المس���تعر  
قي�ل لھ�م الع�رب المس�تعربة  «. )١(ھم من صلب إس�ماعيل ب�ن إب�راھيم وامرأت�ه ھ�اجر. القيسّيون
.. وم��نھم تعلّ��م اس��ماعيُل العربّي��ة. لعارب��ة، وأخ��ذوا العربّي��ة م��نھمانض��ّموا إل��ى الع��رب ا#ّنھ��م 

فھ��ي إذن المھ��د ا#ّول . فيھ��ا تعلّ��م اس��ماعيل العربّي��ة، وفيھ��ا ول��د أوJده.. وم��وطنھم ا#ّول مّك��ة
  .)٢(»  ل1سماعيليين

و أولكّننا J نجد له في التوراة اس�ماً . وعدنان ھو الجّد ا#على لھؤJء العرب المستعربة  
وق�الوا أّن ب�ين ذكراً؛ مع أّن مؤرخي ا�س�م نسبوه، كم�ا ھ�ي ح�ال قحط�ان، إل�ى س�ام ب�ن ن�وح، 

أقل وقالوا أيضاً، رغم نسبته التوراتّية، بأّنه . )٣(من ا#باء يستحيل عّدھموسام عدداً كبيراً  نعدنا
العرب�ة إل�ى ال�يمن،  ّنه من أولئك الذين ج�اءوا م�نإبل . وَنَسباً من العرب العاربة عروبًة وأصالةً 

  . وانتسبوا إلى بني قحطان

.. مّد ا#خبار بأصل كلمة قحط�انمن السھل علينا الوقوف على المنبع الذي أ «فإذا كان   
فليس ف�ي الت�وراة . أن نتحّدث عن المنبع الذي أّمد أھل ا#خبار باسم عدنانّن من العسير علينا إف

ير أبناء إسماعيل، وليس فيه اسم ملك عربي أو س�ّيد اسم يشابھه بين أسماء أبناء اسماعيل، أو غ
  ثمّ . قبيلة عربّية اسمه يشابه اسم عدنان

 ــــــــــــــــــ 
  ..سفر التكوين، الفصل السادس عشر) ١(
  .١/٣٧٥ ،..جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب. د) ٢(
، ت�اريخ اب�ن خل�دون ١/٥٤بن سعد ، طبقات ا١/٣٩١، مروج الذھب ١/٣، ابن ھشام ٢/١٩١تاريخ الطبري ) ٣(
  .٣، نسب قريش ١/٣٠٧، صبح ا#عشى ٢/٩٨
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 ّننا J ندري كيف عثر عليه أھل ا#خبار، وكيف صّيروه على الوزن الذي صّيغ به اسم قحطانإ
 «)٤(.  

النسب لكل فرع وبطن من فروع العرب وبطونھم، عجز عل�م لّذة النّسابين بإيجاد وعلى   
ج��اء النب��ّي يك��ّذب ك��ل م��ا ورد عل��ى لس��ان أھ��ل لھ��ذا . النس��ب ع��ن الص��عود إل��ى م��ا وراء ع��دنان

»  ان فھي أسماء سريانية J يوض�حھا اJش�تقاقـا بعد عدنـكذب النّسابيون، فم « :الـا#نساب فق
يع�رف م�ا وراء  ما وجدنا في علم عالم، وJ شعر ش�اعر، أح�داً  « :ذلك بقوله وأّكد ابن سعد. )٥(

  .)٦(»  معّد بن عدنان بثبت

ب�ل ھ�م  ،»عرب�ي  «#جل ذلك يبدو لنا أّن العرب المستعربة ھ�م قبائ�ل م�ن أص�ل غي�ر   
 «فھ�م إذن م�ن غي�ر  .م ف�ي ا#ص�لـ، وأخذوا العروبة التي لم تكن لھاءً ـينتمون إلى العروبة انتم

ك�أنھم أغ�راب دخل�وا ال�ب�د وتجّنس�وا  «ل�ـ. إليه الع�رب العارب�ة الص�رحاء الذي ينتسب» يعرب 
ب�ل ل�م يع�رف لھ�م ف�ي . ولغرابتھم ھذه جرى بينھم وبين العارب�ة ع�داء مس�تحكم. )٧(»  بجنسّيتھا

  .التاريخ ذكر لوJ ھذا العداء

 :فمع��د تعن��ي. ج��ّد المس�تعربين» مع��ّد  «ة ھ�ذا الع��داء ظھ��ر ف�ي تفس��ير القحط��انيين للفظ�  
حياة بدوي�ة ش�اّقة بعي�دة ع�ن  « :وتعني أيضاً . )٨(في المعاش والتقّشفالشظف في العيش والغلظ 

أي  ،»عل�يكم باللبس�ة المعدي�ة  « :وم�ن ذل�ك الق�ول. )٩(»  كل وسائل الحضر وترف أھل الم�در
  .)١٠(»  اخشوشنوا وتمّعدوا « :وقيل أيضاً . خشونة اللباس

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٣٨٠ ،...جواد علي، المفّصل. د) ٤(
  .١/١٢، الب�ذري، أنساب ١/٣، ابن خلدون ٢٠اJشتقاق ) ٥(
  .١/٥٨ابن سعد، الطبقات الكبرى ) ٦(
  .٦٠فيليب حتي، تاريخ العرب، ص . د) ٧(
  .١/٢٠، اJشتقاق ٢/٥٠٣، تاج العروس ٤/٤١٤لسان العرب ) ٨(
  .٤/٤١٤لسان العرب ) ٩(
  .٧/٤٠٧المرجع نفسه ) ١٠(



  العرب المستعربة                                                                                      ١٣٤

  

  .)١١(»  تسمع بالمعدي خير من أن تراه  « :وورد

الب�دو معد كانت تعني ما تعنيه كلمة عربي عند ا#شوريين، أي ان كلمة  «فالظاھر إذن   
كن�ت  « :ارـورد ف�ي ا#خب�ـاريخ ب�المكر والكي�د، ف�ـولذلك اّتھمت مع�ّد ف�ي الت�. )١٢(»  عرابوا#

ّن َعِدي بن زيد فيه مكر وخديع�ة، والمع�دي إ « :وقيل ،»أخبرك أّن معدا J ينام كيدھا ومكرھا 
  . )١٣(»  J يصلح إJّ ھكذا

 «ف��ي ون ـوا يتنقّل��ـكان��»  أع��راب «ا ـكلم��ة أري��د بھ�� داً ـيتب��ّين م��ن ك��ل م��ا تق��ّدم أّن مع�� «  
وكانوا يباغتون الناس ويف�اجئونھم، وكان�ت حي�اتھم حي�اة .. البوادي، يھاجمون الحضر وا#رياف

قاسية صعبة، ولم يكونوا قبيلة واحدة، بل قبائل عديدة، تتشابه في المعيش�ة، وتش�ترك ف�ي فقرھ�ا 
ث��م .. الب��وادي وعل��ى أط��راف الحض��ارةوق��د كان��ت تق��يم ف��ي وف��ي تعّيش��ھا عل��ى الغ��زو والتنّق��ل، 
اً صارت اللفظة َعلَماً لرجل، ُصيsَر  j١٤(»  للقبائل التي عاشت ھذه المعيشة َجد( .  

، وَدَفَعُھ�م إل�ى ذل�ك وزاد في بداوة معد ووحش�تھم م�يلھم إل�ى اJقتت�ال م�ع بعض�ھم بعض�اً   
، وانتس�اُبھم م�ن بعض�ھم بعض�اً ھم والماء، ونفرتُ  Uفقُرھم وجدُب البادية، وحاجُتھم الماّسة إلى الك

كل ذلك دفعھم إلى التناحر والتشّتت والتفّرق حتى ضرب . .إلى جدود وأصول مختلفة ومتنّوعة،
  :بھم المثل، وقيل فيھم شعراً 

  

ُ لقد فُِرْقت   .)١٥(كتفريِق ا�لِه بني معدِ     م في كلs أَوبٍ ـ

 ــــــــــــــــــ 
  .٦٥٥، المثل ١/١٢٩مثال للميداني ، مجمع ا#٢/٥٠٣تاج العروس ) ١١(
  .١/٣٨٥... انظر جواد علي، المفّصل) ١٢(
  .١/١٧٣، مروج الذھب ٢/٢٢ا#غاني ) ١٣(
  . ١/٣٨٩ ،...جواد علي، المفّصل. د) ١٤(
  . ، للشاعر البجلي١/١٧٣معجم البكري ) ١٥(
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ل ت�وتخ�اذلوا، وقاأن وق�ع الش�ّر بي�نھم فتفّرق�وا  «الشّر والعداء، إلى وكان يقع فيما بينھم   
  :قال المھلھل. زيز منمھم الذليليقتل الع. بعضھم بعضاً 

  

  ُحلوJ  معٍد  و ـبن ا ـوفيھ    غّنيت داَرنا تھامَة في الدھرِ 

  .)١٦(بينھم يقتُل العزيُز الذلي�    عليھم اً أمرتْ ـفتساَقوا كأس

  

* * *  

  

ف�اليمن، ف�ي  «. وف�ي ذل�ك آراء متناقض�ة. بقي أن ننظ�ر ف�ي م�واطن الع�رب المس�تعربة  
منھ�ا . الساميينومھد  ،»مھد العرب  «، ھي )١٨(وجماعة آخرين من المستشرقين )١٧(رأي فيلبي

ً ـنظر بعض المستشرقين أيض� وھي في. اءـانطلقت الموجات البشرية إلى سائر ا#نح مص�نع  « ا
بقعتھا أمّدت الجزيرة بعدد كبير من القبائل، قبل ا�س�م بأمد طوي�ل، وف�ي وذلك #ّن  ،» بالعر

وھم يعلّلون ذلك بقولھم أّن ا�نسان يّتجه ع�ادة م�ن الب�داوة إل�ى الحض�ارة ول�يس . )١٩(»  ا�س�م
  .العكس

ربي�ة وبع�ض المستش�رقين رأوا أّن الص�حراء J في الص�حراء العبيد أّن بعض المنقبين   
. للرج�ال، وذل�ك لع�دم وف�رة س�بل الع�يش فيھ�ا»  مص�نعاً  «بحال من ا#ح�وال، أن تك�ون يمكن، 

م�ن تش�ابه ب�ين م�م�ح ولذلك قالوا بأّن أص�ل الع�رب ك�ان م�ن إفريقي�ا، ودعم�وا رأيھ�م بم�ا رأوه 
ة وثيق��ة ب��ين لغ��ات ا#حب��اش ا�ف��ريقيين والع��رب، وم��ن خص��ائص عرقّي��ة مش��تركة، وم��ن ص��ل

  ومنھم أيضا من رأى ب�د ما بين. )٢٠(والبربر والعرب

 ــــــــــــــــــ 
  .، طبعة السقا١/١٨معجم البكري ) ١٦(
)١٧ (PHILBY. The Background of Islam, Alexandria, 1949, p. 9 ff…   
)١٨ (MONTGOMERY, Arabia and the Bible, Philadelphia 1934 p. 126.– V. PHILBY, op. 

cit., p. 9. –E. SCHRADER, n ZOMG. p. 14.   

  .١/٢٣٣ ،...جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب. د) ١٩(
  ...وموريس جسترو، وكين NOLDEKEو  BERTIN و GERLAND من بين ھؤJء) ٢٠(

Enc. Brit- 9 th. Ed. Arabia, Barton, p. 6. – Enc. of Religion, II, p. 380. 
  .١٠، وحتي، تاريخ، ١/٢٣٥المفّصل جواد علي،  :انظر
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.. .)٢١(النھرين وب��د الش�ام وأرض الني�ل ھ�ي ف�ي أس�اس الھج�رات منھ�ا إل�ى الص�حراء العربي�ة
في الصحراء، بل، لسبب من ا#سباب، ُط�رد  بقولھم أّن ا�نسان لم يكن أّوJً  وھؤJء يعلّلون ذلك

  .من ا#رض الخصبة إليھا وليس العكس

أكث�ر م�ن المت�أخرة،  الت�اريخقد تكون ا#سباب التي ترّجح الرأي الثاني، أّقله في مراحل   
بأّن ال�ب�د الع�امرة ھ�ي ول ومن جملة ھذه ا#سباب الداعية إلى الق. ا#سباب القائلة بالرأي ا#ّول

ن ك��ان ف��ي إام��ل كثي�رة، نق��ف عن��د ذك��ر بعض��ھا، وأص�ل س��ّكان الص��حراء أس��باب تع��ود إل��ى عو
عن تحّمل عدد كبير من السّكان؛ وتزاحم  ضيق أرض الوطن :ترداد لما ألمحنا إليه سابقاً ذكرھا 

ع�ن  احر والتفت�يشي�دعوھم إل�ى التحاس�د والتب�اغض والتن�الناس على لقمة العيش وال�رزق، مّم�ا 
ينتج عنه  «وطن جديد؛ وھجرة القبائل إلى أماكن أخرى لفساد ا�دارة وضعف الحكومات الذي 

ت��زّعم س��ادات القبائ��ل؛ وانش��قاقھم عل��ى الحكوم��ات المركزي��ة؛ ونش��وب الف��تن واJض��طرابات؛ 
رع واشتعال نيران الحروب؛ وانصراف الحكومة والشعب عن ا#عم�ال العمرانّي�ة؛ وتل�ف الم�زا

وتوّقف ا#عمال التجارية؛ وحصول الكساد؛ وانتشار ا#مراض والمجاعة؛ والھجرة إلى والمدن؛ 
ت��دّخل الحكوم��ات ا#خ��رى ف��ي ث��ّم .. م��واطن أخ��رى ي��أمن فيھ��ا ا�نس��ان عل��ى نفس��ه وأھل��ه ومال��ه

العربّية الجنوبّي�ة، كالحبش�ة والف�رس، مّم�ا أّدى إل�ى اض�طراب ا#م�ن ف�ي ال�يمن وظھ�ور شؤون 
  .)٢٢(»  وتحّول الطرق التجارّية.. ت داخلية وحروبثورا

ھيمنة العرب الجنوبيين على الطرق التجارية التي تصل ب��د  :يضاف إلى ھذه ا#سباب  
لطرق لحماية القواف�ل م�ن الشام باليمن، وبب�د الھند، ودول الخليج العربي، وحاميات على ھذه ا

  وصولص» ذؤبان العرب  «والبدو و  عرابغارات ا#

 ــــــــــــــــــ 
  ...٧٧، ناجي معروف، ٤٥ـ  ٤٤جرجي زيدان، العرب قبل ا�س�م،  :انظر) ٢١(
  .٣٠٩نجد، ص  ،»مّوسل  «، انظر ١/٢٤٦جواد علي، المفّصل، . د) ٢٢(
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 ، وك�ذلك قبائ�ل ط�يء)٢٣(وھج�رات قبائ�ل مث�ل الغساس�نة والمن�اذرة، وھ�م م�ن ال�يمن.. الصحراء
ت بھ��ا ّن الف��تح ا�س��مي ھ��و آخ�ر ھج��رة س�امّية ق��ذفإ «ث�ّم . وغيرھ��ا.. وتغل�ب وكل��ب وقض�اعة

  .)٢٤(»  ّنھا كانت بسبب الجفاف والجوعإجزيرة العرب إلى الخارج، و

الب�د العامرة إلى البرّية ما نراه ف�ي س�يرة اب�راھيم الخلي�ل  منيؤكد ھذه الھجرات ومّما   
، وف�ي س�يرة اس�ماعيل م�ع أّم�ه )٢٥(الذي جاء من أور الكل�دانيين إل�ى البرّي�ة م�ع خيام�ه ومواش�يه

خوت���ه إ، وف���ي س���يرة يوس���ف ال���ذي باع���ه )٢٦(ھ���اجر الل���ذين ط���ردا إل���ى البرّي���ة وس���كنا مّك���ة
ولّم�ا .. .)٢٨(من مصر إل�ى برّي�ة س�يناء» خرجوا  «الذين وفي سيرة اليھود .. .)٢٧(ل1سماعيليين

من البرّية إلى ب�د الشام، وم�ن الج�وع » العرب  «جاء ا�س�م، حدثت موجة معاكسة، فأخرج 
  ..والفقر إلى الخصب والغنى

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٣١٣ص موسل، نجد، ) ٢٣(
  .٣٠٧كيتاني، دراسات إس�مية، ص ) ٢٤(
  .١٣/١٨ـ  ١٢تكوين ) ٢٥(
  .١٦تكوين، فصل ) ٢٦(
  .٣٧تكوين، فصل ) ٢٧(
  .انظر سفر الخروج) ٢٨(



١٣٨  

  

 ً   الَعَداوة َبين الَعرب :خامسا

  

ّنھا عداوة ب�ين الع�رب العارب�ة أنفس�ھم، وع�داوة ب�ين إ. أمر طبيعي عرابالعداوة بين ا#  
ھ�م من�ذ الب�دء، #ّنھ�ا لق�د ك�ان ذل�ك ل. وع�داوة ب�ين العارب�ة والمس�تعربة. العرب المس�تعربة أيض�اً 

الفق�ر والغن�ى، وع�داوة عداوة بين الحضارة والبداوة، وعداوة بين المدينة والبادي�ة، وع�داوة ب�ين 
القحطانّيون أھل اليمن والعدنانّيون أھل البادي�ة ـ ف�ي كان الشعبان ـ  «لقد . بين الجدب والخصب

اليمنّية والنزارية قبل  اشتباك القبائل ولربما كان ھذا النزاع يتجلّى في. نزاع حتى إلى زمن النبيّ 
وب��ين ا#نص��ار اليمني��ين  ،...ا�س���م، وف��ي المف��اخرات الت��ي ك��ان يتن��افس بھ��ا ش��عراء الف��ريقين

مختلف�ة والظاھر أّن ا#دي�ان، والمعتق�دات، والع�ادات، وأس�اليب المعيش�ة كان�ت أيض�اً ... وقريش
. )١(»  ولعّل أشھر وجوه اJخت�ف بينھم�ا اللغ�ة.. عند الشعبين، حتى أّن ھنالك اخت�فاً با#سماء

 الفوارق بين ھاتين الدوحتين العربيتين إلى ا`ن، بل بقي اJخت�ف بينھما واضحاً  لم تت�شَ  «و 
»  على الرغم مّما حاول ا�س�م من توحيد العرب والجمع بين قبائلھم وبعث أّم�ة عربّي�ة واح�دة

)٢(.  

ع�داوة أخ�ذت ط�ابع . زلت�وة مستمّرة بين الع�ربين، ولّم�ا اوحتى فجر ا�س�م كانت العد  
ق��د  «و . ب��ين المس��تعربين والمتحّض��رين م��ن أھ��ل يث��ربالتن��احر ب��ين بن��ي مع��د وا#نص��ار، أي 

  معد في مقابل ا#نصار، وذكر أنّ  استعمل حّسان بن ثابت كلمة

 ــــــــــــــــــ 
  .Ency. Of Islam, IV, 629، ١٧٠الحوت، الميثولوجيا عند العرب، ص ) ١(
  .٦٠فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٢(
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ا#نصار نص�روا  «وذكر أّن . )٣(» من َمعٍد قتاٌل أو سباٌب أو ھجاُء لھا في كل يوٍم  «ا#نصار 
ن م��ن يف أن ا#نص��ار ك��انوا خص��وم المھ��اجروالمع��رو. )٤(»   عل��ى رغ��م أن��ف مع��دّ رس��ول �

والمشھور أّن حّسان كان يعتبر نفسه من أصل يمني نزح إل�ى يث�رب، وك�ان يھ�اجم أھ�ل . قريش
  :مّكة ويدافع عن أھل يثرب، ويفتخر بقومه على قوم معد ونزار، ويقول شعراً 

  

  .)٥(ره الرضاعتبين في مشاف    وكل محارب وبني نزار

    

وبنو معد، كما يصفھم حّس�ان، ف�ي ش�عر نس�ب إلي�ه، ھ�م أنف�ار مس�تعربون، ف�يھم عجم�ة 
  :يقول. بل ھم كالبھائم في القفرالك�م، 

  

  .)٦(أبينا، فصرتم معربين ذوي َنْفر    وتعلّمتم من منطق الشيخ يعرب

  .رِ ـفائم في القـك�ٍم، وكنتم كالبھ    ما بكم غيُر عجمةِ  قديماً  وكنتم 

  

* * *  

  

ن الفرق الكبير بين البيئة الطبيعية والعوام�ل اJقتص�ادية ونم�ط الحي�اة ف�ي إ «وبالنتيجة   
الجزيرة العربية من جھة، وبين البلدان الحضرية العربّية ف�ي خ�ارج الجزي�رة العربي�ة م�ن جھ�ة 

  ...أخرى، يجعل منھما مجتمعين متناقضين تقريباً 

عربي��ة، وف��ي خارجھ��ا، كأس���فھم الس��اميين والح��اميين J أّن الع��رب، ف��ي الجزي��رة ال «  
  فھم مرّكب من أجناس. ةمن ا#جناس أو العروق البشري أو عرقاً  يؤلّفون جنساً 

 ــــــــــــــــــ 
  .١ديوان حسان، ص. ٦شرح ديوان حسان بن ثابت، ص البرقوقي، ) ٣(
  .٢٥و ٦و ٥ديوان حسان بن ثابت، ص ) ٤(
  .٣٦المرجع نفسه، ص ) ٥(
  .١/١١٦الھمداني، اJكليل، ) ٦(
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ھوّية جعلتھا  ومتعربة، اعتنقت ا�س�م بعد ظھوره، واّتخذتوأعراق متعّددة في ا#صل، عربّية 
ي��ة وثقافي��ة وديني��ة، مش��تركة باللغ��ة والعقي��دة الديني��ة والع��ادات أس��رة أو جماع��ة ذات رواب��ط لغو

  ...وا#عراف والممارسات

، يعيش��ون ف��ي أو ب��دنياً  ھ��م، إذن، مجموع��ة بش��رّية غي��ر متجانس��ة جس��مياً ف��العرب  «  
ن إفھم يمّثلون كثافة بشرّية، . اكشالجزيرة العربية وفي المشرق والمغرب، من العراق حتى مر

أي العرب  ،»عاربة  «وينقسمون إلى عرب . عرقية، فھي دينية ولغوية وثقافية لم تكن اثنية أو
أي ال�ذين تعّرب�وا بع�د الف�تح العرب�ي  ،»مس�تعربة  «وإل�ى ع�رب ا#صليين، أو عرب الجزي�رة، 

  .)٧(»  وانتشار ا�س�م في خارج الجزيرة، حيث انصھروا انصھاراً تاماً 

الحقيق�ة ف�ي التركيب�ة العربّي�ة غي�ر . من الخلطفي قول جواد بولس بعض الحقيقة وكثير   
وف�ي اعتب�اره  ،»م�ن الع�راق حت�ى م�راكش  «والخلط في نشره الع�رب . واثنيةً  المتجانسة عرقاً 

ف�ي ح�ين أّنن�ا رأين�ا الع�رب ينقس�مون  .»الذين تعّربوا بعد الفتح العربي  «العرب المستعربة ھم 
» خّطھ�ا ال�وھمي  «ة لم تتخّط م�ن جھ�ة الش�مال ن العروبإى عاربة ومستعربة قبل ا�س�م، وإل

  .الذي تخرج العراق من حدوده، وكم بالحري مراكش وبلدان أفريقيا

ذاك الن�زاع . المھم ھو ذلك الن�زاع ال�ذي يش�ير إلي�ه ب�ين القحط�انيين والع�دنانيين غير أنّ   
ين أھل ال�وَبَر وأھ�ل في النزاع الشديد بين مكة والمدينة، بين المھاجرين وا#نصار، بالذي تمّثل 

أّما ف�ي ا�س��م، فق�د اش�تد الن�زاع . ھذا كان قبيل ا�س�م. )٨(المدر، بين أھل البادية وبني مدرار
  فھو تارة نزاع بين كلب من :وتسّمى بأسماء أخرى

 ــــــــــــــــــ 
  ...٤٣جواد بولس، التحّوJت الكبيرة في تاريخ الشرق ا#دنى منذ ا�س�م، ص ) ٧(
  .١٢/١٤٥، ا#غاني لUصفھاني ٧، أحمد أمين، فجر ا�س�م، ص ٢/٣٨لسان العرب  :انظر) ٨(
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ن الحك�م، وك�ان وكان ذلك في أّيام معاوي�ة وابن�ه يزي�د وم�روان ب�. قحطان وبني قيس من عدنان
واّتس�ع القت�ال حت�ى ش�مل ك�ل قبائ�ل ال�يمن ض�د . على أشّده، إذ ھلك فيه خل�ق كثي�ر م�ن الف�ريقين

 «ج�داً، إذ  اريخ ش�ھيراً ـنزاع بين يمني�ين وقيس�يين، وك�ان ف�ي الت� و طوراً ـوھ. قبائل قيس وتميم
الت��ي  وقع��ت وق��ائع دموي��ة ب��ين يم��ن وق��يس انھك��ت الع��رب جميع��ا، وص��ارت م��ن جمل��ة العوام��ل

  .)٩(»  عّجلت بسقوط ا#مويين

المس�عودي بوض�وح وق�ّوة إل�ى الص�راع ب�ين فص�ائل الع�رب ف�ي زم�ن الحك�م وقد أشار   
عظم الخطيب من العصبّية بين من  « :قال. ا#موي، واعتبر سقوط ا#مويين بسبب ھذا الصراع

 « :ولهـص��راع بق��ويفّص��ل مج��رى ال. )١٠(»  ّدة س��نينـع��ا م��ن اليمانّي��ة والنزاري��ة، ودام��ت ـبھ��
فري�ق بم�ا ل�ه م�ن المناق�ب، وأدل�ى ك�ل . وافتخرت نزار على اليمن، وافتخرت ال�يمن عل�ى ن�زار

بذلك أم�ر م�روان ب�ن محّم�د الجع�دي وتحّزبت الناس، وثارت العصبّية في البدو والحضر، فنتج 
غ�ل ا#م�ر وتعّصبه لقومه من نزار على اليمن، وانحراف ال�يمن عن�ه إل�ى ال�دعوة العّباس�ية، وتغل

ثم ما ت� ذلك من قّصة معن بن زائدة باليمن وقتله . إلى انتقال الدولة عن بني أمّية إلى بني ھاشم
لقومه من ربيعة وغيرھا من نزار، وقطعه الحلف الذي كان بين اليمن وربيع�ة ف�ي  أھلھا تعّصباً 

بيع�ة وس�ائر ن�زار القدم، وفعل عقبة بن سالم بعمان والبحرين، وقتله عب�د الق�يس وغي�رھم م�ن ر
مّمن بأرض البحرين وُعمان كياداً لَِمْعن، وتعصباً من عقبة بن س�الم لقوم�ه قحط�ان، وغي�ر ذل�ك 

  .)١١(»  مّما تقّدم وتأّخر، مّما كان بين نزار وقحطان

يتخاص�مون  «ويستشھد المسعودي بقصائد شعرية، من أواخر الدول�ة ا#موي�ة، لش�عراء   
  فقام الكميت بن زيد. ين اليمانية والنزاريةبعلى مكارم أصولھم العربية 

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٤٥٩جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، . د) ٩(
  .٢٨٦المسعودي، التنبيه واJشراف، ص ) ١٠(
  .٣/٢٣٢المسعودي، مروج الذھب، ) ١١(
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. ّنھ�م أفض�ل م�ن قحط�انإعرّض باليمن ويطنب ف�ي وص�ف ن�زار وا#سدي من مضر من نزار ي
  :وجاء في قصيدته

  

  ...قاطنينا بمّكة وأسكنھم     نزاراً  وجدُت � إذ سّمى 

  ...ح�ئل أسودين أحمرينا    وما وجدُت نساء بني نزار

  

ل الخزاعي اليمني ويذكر مناقب اليمن وفضائلھا ويعّرض بنزار ويرّد عل�ى ويجيبه دعب  
  :الكميت بن زيد ويقول في القافية نفسھا

  

  ...اـفاخرين اجم ـبا#ع وكنتم     آل اسرائيل منكم يكُ  نْ إف

  .اسئيناـرود الخـُمسخن مع الق    الخنازير اللواتي ف� تنسَ 

  .)١٢(»  بّوة فاخريناإلى نصرة الن    ّن قوميألقد علمت نزار 

  

* * *  

  

ف��العرب قبائ��ل . وس��بب الع��داوة ب��ين الع��رب تل��ك النزع��ة الفردي��ة المغرق��ة ف��ي ا#نانّي��ة  
ويغزون بعضھم بعضا كأّنھم . بأشّد مّما يقاتلون غيرھم متناحرة، يقاتلون بعضھم بعضاً وعشائر 

ھ��م كال��ذئاب العادي��ة، . دي��ةيغ��زون أل��ّد أع��دائھم، وذل��ك وفق��اً لمص��الحھم الخاّص��ة وحاج��اتھم الفر
  .، ويغير بعضھم على بعضوالوحوش الضارية، يأكل بعضھم بعضاً 

ن حكمھ�م إو. تفّت�ت وتتش�ّتت لف�رط أن�انّيتھمأو ش�به دول�ة ف�� تلب�ث أن تدول�ة ن كّونوا إو  
يص��عب، لغ��رورھم بك��رامتھم الشخص��ية، . م��نھم، ف��� ي��دينون ل��ه بطاع��ة أح��د، ول��و ك��ان واح��داً 

  ، أو لنظام، أو لمصلحة مشتركة، قدلرئيسانقيادھم 

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٣٢ـ  ٣/٢٣٠المرجع نفسه، ) ١٢(
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  .كل قيد منتكون، في ظّنھم، على حساب مصالحھم الخاّصة، أو حريتھم المتفلّتة 

. لذلك كانت الحروب بينھم مستمّرة. غرورھم كان ھ�كھم على يد بعضھم بعضاً ولشّدة   
ّن ھؤJء إ « :الذي جاء في قوله عنھم) ھـ ٢٠٧(+ عن حالھم ھذه الواقدي  وخير من عّبر قديماً 
وعن خال�د ب�ن الولي�د قول�ه لحام�ل رايت�ه . )١٣(»  جنسهوھ�ك كل شيء من . عرب وأنتم عرب

»  Jّ الحديدإوالحديد J يقطعه . واعداؤنا عربأنتم عرب  « :غزوة اليرموك جبلة بن ا#يھمفي 
. آخ�رين أع�رابأّن القھر، إذا وق�ع، ك�ان عل�ى أي�دي  « :قال غوستاف لوبون عنھم وحديثاً . )١٤(

  .)١٥(»  عرابا# jJ إ عرابف� َيفُلk ا#

إل��ى  :قس��موا فيم��ا بي��نھم إل��ى أقس��امفك��م ان. والع��داوة ب��ين الع��رب م��ن ثواب��ت ت��اريخھم  
، وقرشيين، ومدنيين؛ ثّم إلى أوس وخزرج، قحطانيين وعدنانيين، وقيسيين ويمنيين، ومھاجرين

وعبس وذبيان، وبني عبد شمس وبني ھاشم، وربيعة ومضر، وبكر وتغلب، وكنانة وھوازن؛ ثّم 
ى أقسام، وكل قبيلة إلى فخوذ وكل قسم منھم إلإلى شيعة وسّنة، وأمويين وھاشميين، وعباسيين؛ 

ضراوتھا تدوم وت�دوم  على وكانت الحروب بينھم جميعاً . وبطون، وكل شيعة إلى شيع وأحزاب
  .سنين طويلة

ي�دھم عل�ى م�الھم، . ومن مظاھر العداوة المتمّكنة ف�ي الع�رب طمعھ�م فيم�ا ھ�و لtخ�رين  
ن لھ��م مغ��انم يأخ��ذونھا وعي��نھم عل��ى م��ا لغي��رھم، يش��تھون أم��والھم وأرض��ھم، ونس��اءھم، لتك��و

  قال. ومنذ القديم عرف أعداؤھم فيھم ھذا الطمع. اغتصاباً 

 ــــــــــــــــــ 
  .٢/١٨٥الواقدي، فتوح الشام، ) ١٣(
  .١/٢٠١المرجع نفسه، ) ١٤(
  .٩٣غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ) ١٥(
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ن ُتِرك��ْت إن ُص��ِدمْت ولj��ْت، وإ. Jّ مث��ل ال��ذئابإم��ا الع�رب  !ويلك��م « :مي��ر حل��بأيوقّن�ا الروم��ي 
J تطمعوا العرب  « :وحّذر البطليوس صاحب البھسنا في الصعيد أصحابه، قال. )١٦(»  طمَعتْ 

»  ن تركت�ه أك�ل، وان منعت�ه ف�ّر وھل�كإال�ذئاب، ل فيكم، وJ في ب�دكم، فإنم�ا مث�ل الع�رب كمث�
ي�ا  « :وبعد أن فتح الع�رب الرھ�ا ورأس الع�ين، ق�ام مل�ك ال�روم ش�ھرياض يق�ول لجماعت�ه. )١٧(

ن كان للعرب ف�الب�د لھ�م إلنا ف� مقام للعرب بيننا، و) ھذا البلد(ن كان إ.. اعلموا !معاشر الروم
  .)١٨(»  من دوننا

  

  ــــــــــــــــــ
  .١/٢٤٩الواقدي، فتوح الشام، ) ١٦(
  .٢/٢٢٨المرجع نفسه، ) ١٧(
  .٢/١٣٠المرجع نفسه، ) ١٨(



١٤٥  

  

  َخاتمة الَفْصل الَرابع

  

Jّ ف�ي إائلھا وأقس�امھا الت�ي J ذك�ر لھ�ا عل�ى ض�ياع العروب�ة الص�ريحة ب�ين فص�ع�وة   
ل�ئن ك�ان التن�اقض عن�د و. للنظري�ة ف�ي جوھرھ�ا فس�اد المصادر ا�س�مية المتأخرة، ھناك أيضاً 

ّن كل النظريات المتناقضة تبدو واھية، وJ أس�اس فيھ�ا م�ن إللعيان، فالمؤرخين للعروبة ظاھراً 
» زحف�ت  «ف� العروبة العاربة نشأت في اليمن وانتسبت إل�ى قحط�ان، وJ ھ�ي أيض�اً . الصّحة

القحط�انيين، وJ ھ�ي  من اليمن إلى الصحراء؛ وJ العروبة المستعربة أيضاً أخذت عروبتھا من
  .تنتسب إلى الصحراء

ودخلت القبائل . مكة والحجاز من الجنوب؛ بل أتت من الشمالالحقيقية لم تأِت فالعروبة   
والع�رب المس�تعربة ل�م يك�ن والعداء ب�ين الع�رب العارب�ة . بلغتھا، وعباداتھا، وعاداتھا، ورجالھا

نانيين، بل ھو عداء بين بداوة وحضارة، أو بين بين يمنيّين وقيسّيين، أو بين قحطانيين وعد عداءً 
مھاجرين وأنصار، أو أيضاً بين قبائل وعشائر تتقاتل، J بسبب عروبتھا واستعرابھا، بل بسبب 

. لع�داء والقت�الليج�ّر مع�ه وبع�ده أس�باباً أخ�رى ل ھذا السبب كان كافي�اً .. الفقر والجوع والحرمان
  .والعصبّية أھمھا

العاربة العرب . عناھا ا�س�مي المتأّخر، تعرج بين الحضارة والبداوةثّم أن العروبة، بم  
ما  وغالباً  .أھل َوَبر، غير مستقّرين في مكان بدوُ والعرب المستعربة . حضر سكان مدن وممالك

إما بتحّضرھا؛ واّما بھجرتھا من مواقعھا الصحراوية  :تفقد العروبة عروبتھا بسبب من ا#سباب
ن فق�دان العروب�ة لھ�و أس�ھل أم�ر إوفي ك�ل ح�ال  .ا بغزو شعوب حضارية إليھاإلى المدينة؛ وإمّ 

وذل�ك  وكل شيء ف�ي الت�اريخ يس�تحّث الن�اس للخ�روج م�ن ع�روبتھم،. حدث ويحدث في التاريخ
  لسعي ا�نسان المستمّر نحو
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كم�ا يري�دھا المؤرخ�ون المس�لمون  ،»ب�داوة  «ھ�ذا إذا كان�ت العروب�ة تعن�ي . ا#حسن وا#فض�ل
  .المتأخرون

ف��� ھ��و م��ن العروب��ة . للعي��ان أن ا�س���م تب��رأ م��ن ك��ل أن��واع العروب��ةويب��دو واض��حاً   
ف��ي ظ��ّل العروب��ة الخالص��ة ـ وھ��ذا م��ا يش��ھد ل��ه المس��لمون أنفس��ھم ـ وJ ھ��و اس��تمرأ الع��يش 

ث�م قات�ل العروب�ة ... وخرج من مواطنھا، وقاتلھا ف�ي عق�ر دارھ�ا ،»ھجرھا  «المستعربة، التي 
م��ن الجزي��رة العربي��ة برّمتھ��ا، قاص��داً ب���د الخص��ب، » خ��رج  « وأخي��راً .. الص��ريحة نفس��ھا

مي�ع أش�كالھا ورقّياً انتصَر على العروبة بج وحضارةً  وبكون ا�س�م ديناً .. والحضارة، والمدينة
   !ونصراً عربيين أم اس�ميين ؟ إذن فتحاً » النصر  «و » الفتح  «فھل يكون . وينتصر

أي وجه اجتماعي، ووجه ديني، . ھناك وجه عربّي، ووجه إس�مي لھذين الفتح والنصر  
وق�د ... سبب ديني ھ�و الجھ�اد ف�ي س�بيل �وسبب عربّي ھو الجوع والفقر والحرمان،  أو أيضاً 

نم كثي�رة يربحونھ�ا، وجّن�ات المسلمون والق�رآن نفس�ه ع�ن ھ�ذين الع�املين، بق�ولھم ع�ن مغ�ا عّبر
عن�ف الج�وع والفق�ر، وعن��ف  :وانتص�ر ا�س��م رغ��م عن�ف الع�املَين... مع�ّدة للمجاھ�دين خال�دة

وع��رف المس��لمون كي��ف ينتص��رون، م��ع عن��ف قض��ّيتھم اJجتماعي��ة العربي��ة، . الجھ��اد المق��ّدس
ويخش��ى أن تض��يع قض��ية المس��لمين الي��وم لجھلھ��م اJرتب��اط . ني��ة ا�س���ميةوعن��ف قض��يتھم الدي

  .الحقيقي بين العروبة وا�س�م

J تتس�اوى العروب�ة في�ه م�ع ا�س��م؛ ب�ل  :ودقة ھذا اJرتب�اط تكم�ن ف�ي معرف�ة نوعيُت�ه  
عل�ى كم�ا يعتم�د المح�اربون  تمام�اً . ث�م تخل�ى، بع�د انتص�اره، عنھ�ااعتمد ا�س�م عليھا لينتصر 

Jنتص��ار؛ وبع��د ا�Jّ م��ا دام الس���ح حاكم��اً إو. نتص��ار J ب��ّد م��ن التخلّ��ي عن��هالس���ح كوس��يلة ل
بع�د اJنتص�ار، العروب�ة اذن س��ح يج�ب، . ومستبداً برقاب الناس، J يكون ثمة انتص�ار حقيق�ي

J بّد . محالة التخلي عنه J ستقرارأھي وسيلة فّعالةJل المس�لمين فما ب�ا. ن تزول بعد النصر وا
  !!إذن يعتبرونھا عديل ا�س�م
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 ً�  َية لَغة َعربي5ة ھي ؟أ :أو

  

أّية لغة عربية ھي ؟ ما ھي قواعدھا ؟ وما ھي أصولھا ؟ وما ھو مص�درھا ؟ وإل�ى أّي   
في مّكة ؟ أم ھي لغة وھل ھي اللغة العربّية التي تكلّم بھا آدم في الجّنة، واسماعيل فرع تنتمي ؟ 
وا#نبار ؟ أم لغة حمير أم معين أم قتبان أم سبأ أم ثمود أم لحيان ؟؟ م�ا ھ�و قل�م ھ�ذه  أھل الحيرة

ان�ت ؟ وكي�ف تط�ّورت ؟ كاللغة ؟ وما ھ�ي حروفھ�ا ؟ وم�ا الوس�ائل الت�ي دّون�ت عليھ�ا ؟ وكي�ف 
بھ��ذه الب�غ��ة  وكي��ف أص��بحت لس��ان الق��رآن المب��ين ؟ وھ��ل يعق��ل أن تك��ون وص��لت إل��ى الق��رآن

  تاريخ، فما ھو ؟ ومن أين يبدأ ؟ ن كانت لھا قبلهإتاريخ ؟ ولھا قبل القرآن  المعجزة ولم يكن

 ن جَم�عَ إالع�رب، و تكان « :يقول الطبري. وتبقى العبرة في أقوال المؤّرخين والباحثين  
 :ويقول أيضاً . )١(»  المنطق والك�مجميَعھا اسُم أّنھم عرب، فھم مختلفو ا#لسن بالبيان، متباينو 

 «ّن الع�دنانيين إ :ويق�ول اب�ن ف�ارس. )٢(»  سنتھم كانت كثيرة كثرة يعجز ع�ن احص�ائھاّن ألإ «
م�ا لس�ان حمي�ر  « :ويق�ول أب�و عم�رو ب�ن الع��ء. )٣(»  يعّيرون ُولَد قحط�ان ب�اّنھم ليس�وا عرب�اً 

  ...)٤(»  وأقاصي اليمن بلساننا، وJ عربّيتھم بعربّيتنا

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٩ط بوJق،  تاريخ الطبري،) ١(
  .١/١٥المرجع نفسه، ) ٢(
  .بي، قول ابن فارسحاكتاب الص) ٣(
  .١/٣٩٢الخصائص  :، انظر٤طبقات بن س�م، ) ٤(
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د ا#جن��اس ا#لس��ن واللھج��ات، وبالت��الي ف��ي تع��دّ عب��رة ف��ي تع��ّدد  ھ��ذه ا#ق��والف��ي مث��ل   
 «ا إل��ى ـات عدي��دة، نسبوھ��ـاء ف��ي الجزي��رة العربي��ة، لغ��ـحص��ى العلم��أوحت��ى ا`ن، . اـوتنّوعھ��
وھي المعينّية والقتباني�ة والس�بأية والحميري�ة والحض�رموتية، ف�ي المنطق�ة الجنوبي�ة؛  ،»العربية 

والثمودية والصفوية؛ وفي المنطق�ة الش�مالية، النبطي�ة وفي المنطقة الوسطى، اللحيانية والديدانية 
  ...عراب والنطقالمفردات، فھي تختلف بالقلم وا� ن تشابھت ببعضإوھي لغات، ... والتدمرية

فھ�ل تك�ون لغتھ�ا  .»التجّم�ع  «أي » التق�ّرش  «ھ�ي قبيل�ة » قريش  «وإذا كانت قبيلة   
من  نوالتّجار والمبّشرين وأصحاب المھالحّجاج  وإذا كانت مّكة استقبلت !» تجّمع  «لغة أيضاً 

م ولھج�اتھم كل مكان، فھي أيضاًَ◌ تس�تقبلھم بع�اداتھم وعقائ�دھم وطقوس�ھم، كم�ا تس�تقبلھم بلغ�اتھ
وبذلك تكّون في مّكة مجتمع متلّون ب�ألف ل�ون ول�ون، ومجتم�ع غن�ّي ... وتعابيرھم من أي مكان

  .بألف لغة ولسان

ّكة، وضع بعض علماء العرب، ومن�ذ عھ�د مبّك�ر، ع�ّدة ت�آليف ولكثرة تلّون اللغات في م  
ات ـكتاب اللغ� «، و )ھـ ١٨٣(+ ليونس بن حبيب » كتاب اللغات  «من ذلك . في علوم اللغات

كت�اب  «، و )٢١٧(+ لUص�معي » اب اللغ�ات ـكت� «، و )ھ�ـ ٢١٥(+ #بي زيد اJنصاري » 
 «، و )٢١٣(+ #ب��ي عم��رو الش��يباني » كت��اب اللغ��ات  «، و )٣٢١(+ Jب��ن دري��د » اللغ��ات 

ابة ـكت�� «ائي، و ن��ھ#ب��ي الحس��ن ال» ا ـاب مج��ّرد الغري��ب ف��ي غري��ب ك���م الع��رب ولغاتھ��ـكت��
  .)٥(»  إلى غير ذلك).. ٢٦٢(+ ر بن شبة ـلعم »ات ـاJستعانة بالشعر وما جاء في اللغ

لم يكن في تعداد لھجات ومن المرّجح أّن البحث في ھذه الكتب، التي لم تصل كلّھا إلينا،   
  العرب ومفرداتھا واخت�ف قواعدھا، بقدر ما كان في أمور تمّيزت بھا عن لغة

 ــــــــــــــــــ 
  ..١٦٩و ١٣٠و ١٠٧و ٩٧و ٨٨و ٨٧الفھرست Jبن النديم، ص  :انظر) ٥(
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لغ�ات  «. ثب�اتإوھذا ما ھدف إليه أص�حابھا ف�ي . ىالقرآن، وخرجت عن قواعد العربّية الفصح
Jّ أّن لغ��ة ال��وحي م��ا كان��ت لتك��ون بھ��ذه إ .»لغ��ة ال��وحي  «كم��ا يقول��ون، إل��ى جان��ب  ،»فاس��دة 

اريخھ��ا ف��ي الب�غ��ة ل��و ل��م تك��ن مش��غولة ومص��نوعة ومص��اغة بألس��نة ش��عوب حض��ارية لھ��ا ت
  .الحضارة

يب�ق لن�ا ومع ھذا فالعودة بالبح�ث ع�ن لغ�ة الق�رآن، قب�ل الق�رآن، أم�ر متع�ذر ج�داً، إذ ل�م   
ف��� . الق�رآن ا#ساس��ي ب��ات ل�دينا مجھ��وJً واح��داً م�ن زم��ن الق��رآن؛ ب�ل حت��ى ن��ّص  الت�اريخ نّص��اً 

مص��حف عثم��ان، وJ أّي م��ن مص��احف الص��حابة ونس��اء النب��ي، كمص��حف عائش��ة، ومص��حف 
صة، ومصحف عبد � بن مسعود، ومصحف أبي بن كعب، ومصحف علي ب�ن أب�ي طال�ب، حف

  .بقي لنا منھا في التاريخ نسخة... ومصحف زيد بن ثابت

ّننا، أقلّه، نس�تطيع معرف�ة إمعرفة قلم المصاحف ا#ساسّية، فوإذا كّنا J نستطيع بالضبط   
الطريق�ة ف�ي معالج�ة اللغ�ة القرآني�ة وھذه ... اشتقاقه، ومصدره، ومعاني مفرداته، وقواعد كلماته

ت��ؤّدي بن��ا إل��ى معرف��ة مص��درھا، بعل��م مقارن��ة اللغ��ات بعض��ھا ب��بعض، وعل��م تش��ابه المع��اني 
بية ھل اللغة العر :وھذا يؤدي بنا إلى طرح أسئلة محّقة... والخطوط واشتقاقھا من بعضھا بعضاً 

؟ وم�ن  اس�توردت م�ن خ�ارج؟ أم اّنھ�ا  اـ؟ بقلمھا وكيفّية كتابتھ لغة نبتت ونمت في مّكة وقريش
  ؟ أي خارج

؟ فم�ن أي�ن ؟ وف�ي  ؟ وإذا كان�ت م�ن خ�ارج من نبت مّكي فأي دليل لنا عليھ�ا وإذا كانت  
؟ للمس�لمين الع�رب عل�ى ان ذلك اJنتقال من خ�ارج إل�ى مك�ة؟ وكيف ك ؟ وعلى يد َمن أي وقت
 «ذي ـان ال�ـوحت�ى يع�رب ب�ن قحط�ان يص�عد حت�ى اس�ماعيل ب�ن اب�راھيم، ـلغة القرآن إيم منبت

ومنھم من رجع إلى آدم في الفردوس، وإلى الم�ئكة في الجّنة، ب�ل إل�ى � . في ك�مه» أعرب 
  .لكّن ذلك ليس من التاريخ في شيءو... في ملكوته
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ل�ى جان�ب إعمي�ات لعلّ�ه يك�ون لن�ا دلي�ل آخ�ر، وفي كل حال J بّد من الدخول في ھذه الم  
ا#دلّ��ة الت��ي رأين��ا، عل��ى العروب��ة وص��حة اJنتس��اب إليھ��ا، #ّن اللغ��ة دلي��ل مص��يب عل��ى ھوّي��ة 

ب�دء، أن  فمن ھم ھؤJء المتكلمون ولكن قبل أن نع�الج ذل�ك، يج�در بن�ا، ب�ادئ ذي. المتكلّمين بھا
 ً�على وجودھ�ا، وانتش�ارھا، وثب�ات قِ�َدمھا  نشير إلى كثرة المتكلمين بھذه اللغة، #ن في ذلك دلي

الجھ�ل ب�القراءة  «مك�ة، بمعن�ى » بأمّي�ة  «التسليم اط�قاً ننا J نستطيع أفي التاريخ، إلى درجة 
عظ وبّشر وأنذر وقرأ على النبّي محّمد الذي سافر وتاجر وربح، ثم و» بأمّية  «أو  ،»والكتابة 

  Jئل انتشار لغة القرآن ؟ وأين ؟فما ھي إذن د. )٦(سامعيه آيات الكتاب

  

 ــــــــــــــــــ 
  .١٠٢ـ  ٧٩؛ وعالم المعجزات ـ ص ٥١ـ  ٤٦قّس ونبّي، ص  :انظر كتابيّ ) ٦(



١٥٣  

  

  القراءة والكتاَبة في القرآن :ثانياً 

  

ة صريحة على أّن القراءة والكتابة كأننا منتشرتين في تدّل دJل «في القرآن آيات كثيرة   
م�ا وأن�ت إذ تق�رأ . بعض الش�يء ّنه كان واسعاً إبمقياس يصّح أن يقال عنه .. عام الكتابيين بوجه

يحصل عندك ترجيح ب�أن .. جاء في ا`يات المكّية التي ھي في الذين كانوا في مّكة من الكتابيين
  . )١(»  يقرأون ويكتبونأكثر الكتابيين في مّكة كانوا 

احت��وى آي��ات عدي��دة ذك��رت فيھ��ا أدوات الكتاب��ة والق��راءة م��ن كت��ب  «ث��ّم أّن الق��رآن ق��د   
وننّب�ه عل�ى أّن ھ�ذه ا`ي�ات جميعھ�ا مّكي�ة، . )٢(وقرطاس وورق وصحف وأق�م ومداد وس�ج�ت

م��ون وم��ن تحص��يل الحاص��ل أن نق��ول أّن أھ��ل مّك��ة ال��ذين ك��انوا أّول م��ن س��معوھا ك��انوا يفھ
وكلم��ة . ولق��د وردت كلم��ات الكتاب��ة ومش��تقاتھا ف��ي الق��رآن نح��و ث�ثمائ��ة م��ّرة ونّي��ف. م��دلوJتھا

  .)٣(»  القراءة ومشتقاتھا نحو تسعين مّرة ونّيف، وبأساليب متنّوعة

تحت�وي أس�ماء ورس�ائل وأدوات الق�راءة والكتاب��ة،  «م�ن س�ورة البق�رة الت�ي  ٢٨٢وآي�ة   
على أّن العرب في بيئة النبي وعصره ذه الحفاوة الكبيرة، دليل راھن وتحتفي بالقراءة والكتابة ھ

  قد عرفوا تلك الوسائل وا#دوات، واستعملوھا، وعلى أّن القراءة والكتابة

 ــــــــــــــــــ 
  .مع عشرات ا`يات في بابه ٧٦ـ  ٧٥محمد دروز، القرآن المجيد، ص ) ١(
  .٢١/١٠٤، ١٨/١٠٩، ٩٣و ١٧/١٣، ٩١و ٦/٧ :نفس المرجع، انظر ا`يات) ٢(
  .٨٨ص انظر عالم المعجزات، . ٢٦/١٩٨، ٢٥/٥، ١٠/٩٤ :ا`يات) ٣(
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لفة، وھذه J تكون إJّ حيث �ى افكثرة الترديد تدّل عل. ين في نطاق غير ضّيقتا منتشرتنافيھم ك
  .)٤(»  غير يسير ذيوعاً  يكون المألوف ذائعاً 

 ون��رى الق��رآن يح��ّض التّج��ار عل��ى ت��دوين المع��ام�ت التجاري��ة، نق��داً ودين��اً وص��غيرةً   
ومن . العربيةلم يجدھا بنفسه، بل كان موجودة قبله في اللغة  أّن محّمداً  «ومن ا#رجح . وكبيرة

ب�الب�د  ومس�تديماً  حميم�اً  ، يّتص�ل اّتص�اJً ھاّم�اً  تجاري�اً  مع المّكي كان مجتمعاً المعروف أّن المجت
وھ�ذه كان�ت ت�نعم بح�ّظ م�ن الثقاف�ة . المجاورة كالشام وفلسطين والعراق ودولت�ي الف�رس وال�روم

  .)٥(»  كبير

كلمات مستوردة يربو عددھا على المئات، وھي مأخوذة عن اليوناني�ة وفي القرآن أيضاً   
المسلمون ا#قدمون ھذه الكلمات، وقد أثبت ... سريانية والعبرية والحبشية والفارسية والنبطيةوال

وف��ي ھ��ذا دلي��ل واض��ح عل��ى انتش��ار المثقف��ين والمتعلّم��ين ف��ي . )٦(فيھ��ا المجلّ��دات الط��والوكتب��وا 
مختلف  وھو أيضاً دليل على التبادل الثقافي والعلمي بين. المجتمع المّكي حيث نشأ القرآن وكتب

  . شعوب الجزيرة

إلى ذلك نرى القرآن يحتوي على الكثير من ا#لفاظ وا#س�ماء المعّرب�ة، مّم�ا وبا�ضافة   
ھ�ذه ا#س�ماء ج�اءت ف�ي الق�رآن  «. يدل على شيوعھا واستعمالھا عن�د أھ�ل عص�ر النب�ّي وبيئت�ه

»  ّنھ�ا معّرب�ةإ ا ا#صلّية، وبعبارة أخرىـلغاتھ ھي عليه فيا ـبصيغة عربية فصحى، أي غير م
بل ھي معّرب�ة ومص�اغة ص�ياغة عربّي�ة بليغ�ة، مّم�ا ي�دّل م�ّرة أخ�رى عل�ى ق�دم اس�تعمالھا، . )٧(

  .وبالتالي على قدم لغة القرآن

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٤٥ـ  ٤٣٦، انظر ص ٤٤٤محمد دروزة، عصر النبي، ص ) ٤(
  .١٢٠، ص )بالفرنسية(نس، مكة عشية الھجرة Jم) ٥(
  ...١/١١٣ا#صفھاني، المفردات في غريب القرآن، السيوطي، اJتقان  :انظر) ٦(
  ...٤٦٥و ٤٢٩و ٦٨و ٦٢محمد دروزة، عصر النبي، ص ) ٧(
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لطبق�ات والشخص�يات المكّي�ة، ث�م بمختل�ف الطبق�ات يّتصل بمختلف ا «ّن النبي كان إثّم   
ويتح�ّدث إل�يھم، ويتل�و والشخصّيات والقبائل التي كانت تف�د عل�ى مّك�ة، ف�ي المواس�م وا#س�واق، 
ذل�ك يعن�ي أّن . )٨(»  عليھم آيات القرآن، ويتفاھم معھم بلغته التي ھي لغة الق�رآن بطبيع�ة الح�ال

م�ة العھ�د، ن اللغة العربّي�ة قديإويعني . للغة العربّيةمون اكثيرين من غير مّكة وقريش كانوا يتكلّ 
  .بل تكون أقدم من قريش

ب��أّن ال��ذين آمن��وا ف��ي ب��دء ال��دعوة، ل��م يؤمن��وا #ج��ل فص��احة الق��رآن اللغوي��ة  ھ��ذا علم��اً   
#ّن المؤمنين وذلك . البيانية وب�غته اJعجازية، بقدر ما آمنوا لسبب آخر من ا#سباب ومعجزته
معنى ذلك أّن سحر بيان القرآن . في مّكة آمنوا بالنبي قبل أن ينزل من القرآن شيء يذكرا#ولين 

ومعن��اه أيض��اً أّن اللغ��ة العربّي��ة س��بقت بب�غتھ��ا . ك��ان ف��ي س��حر بي��ان اللغ��ة قب��ل ن��زول الق��رآن
  .وإعجازھا ب�غة القرآن وإعجازه

ب�غتھ�ا وفص�احتھا،  م�ؤمنين ب�ه #ج�لوأيضاً، إذا كان�ت لغ�ة الق�رآن ھ�ي س�بب إيم�ان ال  
أم #ّنھ�م  !ألعلّھ�م ل�م يفھم�وا مض�مونھا !فلماذا بقي أكثر المّكيين والحجازيين جاحدين با�س��م ؟

؟ وا#رجح أّنھم أدركوا وفھموا، #نھم كانوا يدركون ويفھمون كل أمر من أمور !فھموا وأنكروا
ذل��ك يعن��ي أّن . ھ���ل الخص��يبمص��الحھم التجارّي��ة والمالي��ة الت��ي كان��ت لھ��م م��ع ب���د الش��ام وال

  .على مّكة العربّية لم تكن وقفاً 

ّن العل��م والكتاب��ة إلعربّي��ة قديم��ة العھ��د بب�غتھ��ا، ون اللغ��ة اإ :ين��تج م��ن معطي��ات الق��رآن  
والقراءة كان�ت جميعھ�ا منتش�رة ف�ي بيئ�ة النب�ي، واّن ن�زJء مك�ة م�ن أحب�اش ودمش�قيين ويون�ان 

  .وا بمستوى لغة القرآن وفصاحتهورومان ومصريين ويھود ونصارى كان

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

  .٦١حمد دروزة، المصدر السابق، ص م) ٨(
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ا ھ�و علي�ه الق�رآن، ف�ي تأكي�دھا عل�ى ، عّم�أّما ا#حاديث المنسوبة إلى النبّي ف� تقّل شأناً   
بن حنبل ينقل لنا ف�ي س�ننه فأحمد . بة في بيئة الرسول وعصرهاّتساع نطاق العلم والقراءة والكتا

م�ن .. بع�ث أربع�ين أو س�بعين «، والنب�ي )٩(»  ثمانية آJف من قّراء الناسخرج عليه  « :قوله
ام�تUت ال�دار م�ن ق�ّراء  « :قول�هب�ل أيض�اً ، وعن�د اب�ن حن)١٠(»  القّراء إلى أناس من المش�ركين

  .)١١(»  الناس

في زمان كثير، قلي�ل  «وفي ا#حاديث عاّمة أدلّة كثيرة وأقوال عديدة على أّن النبي ھو   
 :، وليس من خوف على أJّ يتزايد عدد القّراء إذ يشير ال�دارمي بقول�ه)١٢(»  فقھاؤه، كثير قّراؤه

، )١٤(»  ُتقرئ أّمت�ك الق�رآنيأمرك ان  « :ا أيضاً أمر � لنبيهـيھوف. )١٣(»  قّراؤكمإذا كثرت  «
ونحن نقرأ القرآن، وُنقرئ�ه  « :يقولون. الناسويبّين أصحاب الحديث أّن القراءة كانت في جميع 

. )١٦(»  نس�اءناولُنقرئَن�ه لنقرأَن�ه  « :، والنس�اء أيض�اً تق�رأ)١٥(»  أبناءنا، وُيقرئ�ه أبناُؤن�ا أبن�اءھم
  .)١٧(»  تعلّموا القرآن فاقَرؤه وأُقِرئوه « :أمر نبوي واضحوھو 

  

* * *  

  

 القراءة والكتاب�ة ف�ي مّك�ة، وانتش�ارھا ب�ين الص�حابةعلى كثرة  ا#حاديثنستدل من ھذه   
  بمعنى الجھل، وأنّ » أمّية  «وھو دليل على أّن مّكة لم تكن . وعاّمة الناس

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٨٦ل، سنن أحمد بن حنب) ٩(
  .٨صحيح البخاري، باب الجزية، ) ١٠(
  .١/٨٦سنن أحمد بن حنبل، ) ١١(
  .٨٨باب السفر، ابن مالك، الموطأ، ) ١٢(
  .٢٢سنن الدرامي، مقدمة، ) ١٣(
  .١٢٨و ٥/١٢٧، ابن حنبل، ٣٧سنن النسائي، باب اJفتتاح، ) ١٤(
  .٢١٩و ٤/١٦٠، ابن حنبل ٢٦ابن ماجة، باب الفتن، ) ١٥(
  .٥الترمذي، باب العلم،  سنن) ١٦(
  .٢الترمذي، باب ثواب القرآن، ) ١٧(
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نه إأضف إلى ذلك . دم المعرفة والعلمبمعنى ع» جاھلية  «عصر ما قبل ا�س�م لم يكن عصر 
ولو كانت ا#ّمّية  «. بمعنى الجھل بالقراءة والكتابة» أّمّية  «ا#دب الجاھلي ذكر لكلمة ليس في 

أھ���ل الجاھلّي���ة بھ���ذا المعن���ى Jستش��ھدوا عليھ���ا بش���عر م���ن أش���عار الج���اھليين أو معروف��ة عن���د 
م�ن ع�ادتھم اJستش�ھاد بالش�عر ف�ي ، #ّن )١٨(المخضرمين، ولما لجأوا إلى ھذه التفاس�ير المتكلّف�ة

فع�دم استش�ھادھم بش�اھد م��ن ش�عر أو نث�ر ف�ي تفس��ير . وJ س�ّيما ا#لف�اظ الغريب��ةفس�ير ا#لف�اظ، ت
اللفظ�ة بھ�ذا التفس�ير م�ن ا#لف�اظ الت�ي ول�دت ف�ي ا�س��م واّنھ�ا ل�م تك�ن ا#ّمّية ھو دليل عل�ى أّن 

  .)١٩(»  عربّية خالصة، واّنما سمعوھا من أھل الكتاب

معن�ى J توج�د، ف�ي أّي�ة لغ�ة س�امّية أخ�رى، ذل�ك مّم�ا يؤي�د بھذا ال» ا#مّية  «ھذه ن إثم   
 الحجة على اّنھا لفظة اس�مّية، ابتغاھا المفّسرون، بھذا المعنى، كرمى لع�ين الرس�ول، وتعظيم�اً 

محّم�د، » أّمّي�ة  «ل�ذلك ق�الوا ب�ـ. ف�ي معج�زة الق�رآن للوحي، وابتغ�اء إيم�انھم بت�دّخل � المباش�ر
وحي، ف��� يص��وغه بلفظ��ه، وJ يلقي��ه ف��ي ال��) للنب��ي(J دخ��ل ل��ه  «ب��أن وش��ّددوا عليھ��ا وأعلن��وا 

ما يسمعه، J ُمعبsر عن شيء  فھو مخاَطب J متكلsم، حاكٍ . بك�مه، واّنما ُيلقى إليه الخطاب إلقاءً 
  . )٢٠(»  ..يجول في نفسه

س�م وليس شّر على ا�. ھذا ك�م مذھولين أكثر مما ھو ك�م مؤرخين صادقين بإيمانھم  
  ، ويتھمون النبي)٢٢(»  يحّرفون الكلم عن مواضعه «يوازي شّر ھؤJء الذين 

 ــــــــــــــــــ 
التي ھ�ي عن�د الع�رب تح�افظ عل�ى فطرتھ�ا » ا#ّم  «من جملة التفاسير المتكلفة، قولھم أّن ا#مّية نسبة إلى ) ١٨(

  .» أّم القرى «تنسب إلى مّكة المعروفة بـ وبدائيتھا، أو أيضاً 
  .١٠٦ـ  ٨/١٠٥جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، . د) ١٩(
  .٣٨و ٣٣و ٣٠ح، مباحث في علوم القرآن، ص الشيخ صبحي الصال. د) ٢٠(
  .٢١محمد دراز، النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، ص ) ٢١(
  .٤١و ٥/١٣؛ المائدة ٤/٤٦سورة النساء، ) ٢٢(
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وJ ندري كي�ف يحس�ن لھ�ؤJء ق�ولھم . #جل اع�ء شأن القرآن وا�س�م ،»ا#مّية  «بالجھل و 
 ً�ج���اھ�ً لك���ي J تراوغ���ه نفس���ه الش���ريرة ب���التحريف، والتزوي���ر والزي���ادة  ب���أّن � اخت���ار رج���

عن��دھم رذيل��ة، » الجھ��ل وا#مّي��ة  «يج��دون » علم��اء  «عج��ب م��ن  !!النقص��ان ف��ي ك���م �و
  !!ويجدونھا في الرسول فضيلة

فتعارض�ه  )٢٣(»  إّن�ا أّم�ة أمّي�ة J نكت�ب وJ نحس�ب «مث�ل ح�ديث أما اJحاديث النبوية   
حّق الوالد عل�ى  « ، ومثل)٢٤(»  قريش أھل �، وھم الكتبة الحسبة «أحاديث نبوّية أخرى مثل 

يحّسن اسمه،  حّق الوالد على ولده أن « :بهوشبيه  ،».. ولده أن يعلّمه الكتابة والسباحة والرماية
وم�ع ھ�ذا، J نق�ف عن�د ھ�ذه ا#حادي�ث المتض�اربة، ... )٢٥(»  ويعلمه الكتاب ،ويزوجه إذا أدرك

ثار الباقية والقرآن نفسه ھي لدينا ، #ّن التاريخ الموثوق وا`مھما كان انتسابھا إلى النبي صحيحاً 
ك�ان ف�ي وما كتبه أصحاب الروايات والمحّدثون . في مّكة خير دليل على شمولّية العلم والمعرفة

  .خدمة الدفاع عن الدين أكثر مما ھو في خدمة العلم والحقيقة والواقع التاريخي

  

 ــــــــــــــــــ 
، اب�ن ١٧، النس�ائي، الص�وم ٤، أبو داود، الصوم ١٥الصوم  ، صحيح مسلم،١٣صحيح البخاري، الصوم ) ٢٣(

  ...١٢/٣٤، لسان العرب ٢/٤٣حنبل 
  .٦٧، حكمة اJشراق، ص ٢٨الصولي، أدب الكتاب، ص ) ٢٤(
  ..٦٦، حكمة اJشراق، ص ٣٧٤٣، ٣٧٤٢الجامع الصغير، رقم ) ٢٥(



١٥٩  

  

 ً   انتَشار القراءة والكتاَبة :ثالثا

  

راءة والكتابة، من خ�ل كتب الت�اريخ ورواي�ات أھ�ل اJخب�ار، فھ�و أّما انتشار العلم والق  
اللغ�ة العربي�ة، وق�دمھا، وانتش�ارھا، واس�تحكام مع�اني مفرداتھ�ا، وب�غ�ة دليل آخر على رس�وخ 

... تعابيرھ���ا، ومتان���ة عباراتھ���ا، وحس���ن ص���وغ كلماتھ���ا، وجم���ال ص���ورھا، وانتظ���ام قواع���دھا
على جملة أسماء لمعوا في مجاJت ا#دب والشعر والقصص  والمصادر ا�س�مّية القديمة تتكلّم

  .والخطابة وا#مثال

 الكت�اب ، وعاّمة أھ�لوالنصارى واليھودھم جماعة من الحنفاء والصابئة، ذه ا#سماء ـھ  
 «و» المقّس��طين ف��ي العل��م  « و» أول��ي العل��م  « و» أھ��ل العل��م  «الموص��وفون ف��ي الق��رآن ب��ـ

م�ن عن�ده العل�م  «أو » ال�ذين ج�اءھم العل�م  «و » لذين أوت�وا العل�م ا «و » الراسخين في العلم 
جماعة كبيرة من التّج�ار وأص�حاب الص�نائع، وكثي�ر ومن ھذه ا#سماء أيضاً . )١(وغير ذلك. .»

م���ن ا#نص���ار وأتب���اع الرس���ول، وكثي���ر م���ن الغلم���ان، وعدي���د م���ن الش���عراء وا#دب���اء والكتب���ة 
ية، ومن العربي�ة إل�ى الفارس�ية، وم�ن الرومي�ة إل�ى العربي�ة، والمترجمين من الفارسية إلى العرب

  ...ومن العربية إلى الرومية

فإذا أن�ا  « :يقول. غلمان الحيرة فقرأهكتاَبه بعَض  جاء في ا#خبار أن المتلّمس أعطى*   
»  اقرأ :قلت. نعم :أتقرأ ؟ قال !يا غ�م :بغ�م من أھل الحيرة يسقي غنمه من نھر الحيرة، فقلت

معلّم�ون يعلّم�ون ا#طف�ال ك�ان ف�ي الحي�رة  «وجاء عن زيد العبادي أب�ي الش�اعر ع�دي أّن�ه . )٢(
  القراءة

 ــــــــــــــــــ 
  ...مّرة يتكلّم على أھل العلم انظر القرآن حيث أكثر من ثمانين) ١(
  ...١/١٥٧، النصرانية وآدابھا ٣/٣٧٤، بلوغ ا#رب ١/٤١٢مجمع ا#مثال ) ٢(
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وك��ان لق��يط ب��ن يعم��ر ا#ي��ادي ق��د كت��ب . )٣(»  ھبون إل��ى بي��وت ا#طف��ال يعلّم��ونھموالكتاب��ة، ي��ذ
 ف��ي قص��ر كس��رى، يكت��ب م��نومترجم��اً  وك��ان كاتب��اً . ص��حيفة إل��ى قوم��ه يح��ّذرھم م��ن كس��رى

  :اشتھر بصحيفته، وقد افتتحھا بقوله شعراً . )٤(الفارسية إلى العربّية، ومن العربّية إلى الفارسّية

  

  إلى َمن بالجزيرة من ايادِ     س�ٌم في الصحيفِة من لقيطٍ 

    

المع�روف وأخ�اه حرمل�ة إل�ى رج�ل م�ن ك أرسل ابنه المرقش الشاعر الوكان سعد بن م
وجفين�ة العب�ادي، م�ن نص�ارى الحي�رة، ك�ان . )٥(يكتبان أشعارھما الحيرة، فعلّمھما الكتابة، وكانا

 ً ولّما نزل خالد بن الوليد ا#نب�ار رأى . )٦(وصار يعلّم الكتابة فيھاعمر ، قدم المدينة في عھد كاتبا
ق�وم م�ن الع�رب نزلن�ا إل�ى ق�وم م�ن  :م�ا أن�تم ؟ فق�الوا :فسألھم. أھلھا يكتبون بالعربّية ويتعلّمونھا

  :وأنشدوه قول الشاعر. يادإالخطj من تعلمنا  :مّمن تعلّمتم الكتاب ؟ فقالوا :فقال. اقبلنالعرب 

  

  )٧(و أقاموا فتھزل النعمُ ـأو ل    م أممـاد لو أنھـيإقومي 

  مُ ـَ والَخطk والَقل ساروا جميعاً     م باحة العراق إذا ـقوم لھ

    

م�ن ق�رى يس�تھا، والنقي�رة قري�ة ووجد خالد بن الوليد أھَل النقيرة يعلّمون أوJدھم ف�ي كن
وجد ف�ي بيع�تھم أربع�ين غ�م�اً  «مر وغنم ما فيھا تفتح خالد عين الولّما . مر في العراقتعين ال

  .)٨(»  يتعلّمون اJنجيل، عليھم باب مغلق، فكسره عنھم ثم أخرجھم

س�ويد ب�ن الص�امت ا#وس�ي، ص�احب  :ويكتب من الشعراء الجاھليين أكان يقرومّمن *   
  ، وكعب بن مالك)١٠(، وكعب بن زھير بن أبي سلمى)٩(ة لقمان، والزبرقان بن بدرلّ جم

 ــــــــــــــــــ 
  .١٠١و ٢/١٨كتاب ا#غاني ) ٣(
    .١٥٢و ١/٩٧الشعر والشعراء  ،١/٥٢، معجم البكري ٢٠/٢٤ا#غاني ) ٤(
  .٦/١٣٠، ا#غاني ٤٥٩المفّضليات، ص ) ٥(
  .٤٦٠، الب�ذري ٢٥٨/ ٣سعد  ، طبقات ابن٥/٤٢تاريخ الطبري ) ٦(
  .٣/٣٧٥تاريخ الطبري ) ٧(
  .٣/٣٧٧تاريخ الطبري ) ٨(
  .٢/١٨٠كتاب ا#غاني ) ٩(
  .٢٤، جمھرة أشعار العرب، ص ١/٩١الشعر والشعراء ) ١٠(
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يعت��ذر في��ه  ش��عراً وق��د كت��ب إل��ى النعم��ان ب��ن المن��ذر  العبس��ي ، والربي��ع ب��ن زي��اد)١١(اJنص��اري
، وأمّية بن أب�ي الص�لت ال�ذي ل�م يك�ن )١٤(، والنابغة الذبياني)١٣(، ولبيد بن ربيعة العامري)١٢(إليه

د اس�تخدم وق�. وقارئاً وحسب، بل ك�ان واقف�اً عل�ى كت�ب أھ�ل الكت�اب، يقرأھ�ا ويقت�بس منھ�اكاتباً 
  .)١٥(ألفاظھا في شعره

وا ـومن الذين اشتھروا بالكتابة والقراءة قوم من أھل يثرب من ا#وس والخزرج، كان�*   
ب�ن خن�يس، س�عد ب�ن زرارة، والمن�ذر ب�ن عم�رو  «م ـمنھ. ور ا�س�مـيكتبون ويقرأون عند ظھ

، وأب�ّي )١٦(»  ّية بالعربّيةوكان يكتب في الجاھل «وا الرسول، ـذين بايعـد كان أحد السبعين الـوق
ير، بن كعب، وزيد بن ثاب�ت، ك�ان يكت�ب العربي�ة والعبرانّي�ة، وراف�ع ب�ن مال�ك، وأس�يد ب�ن حض�

لي، س�عد، وس�عد ب�ن الربي�ع، وأوس ب�ن خ�ونصار، وبش�ير ب�ن ومعن بن عدي البلوي، حليف ا#
.. د ال�رحمن ب�ن جب�روعبد � بن أبي المنافق، وسعد بن عبادة، والربيع ب�ن زي�اد العبس�ي، وعب�

  .)١٧(وغيرھم

، وقيس بن )١٨(نصاري، وقد تولّى الكتابة للخليفة عمرومنھم أيضاً أبو جبير الضّحاك ا#  
، وأب�و )١٩(وكذلك العباس بن مرداس عّم قيس ،»مّمن قرأ الكتب وتألّه في الجاھلية  «كان نشبة 

، ث��ّم عم��رو ب��ن عم��ر ب��ن )٢٠(ق��يس ب��ن عب��د من��اف ب��ن زھ��رة ك��ان ناش��ر الكتاب��ة ب��ين أھ��ل مّك��ة
  ھؤJء وغيرھم كثير… )٢٢(»  كان من كّتاب العرب «، وأسيد بن أبي العيص الذي )٢١(عدس

 ــــــــــــــــــ 
  .٢/٨٧سيرة ابن ھشام ) ١١(
  .١/١٣٦وما بعدھا، آمالي المرتضي  ١٦/٢٢ا#غاني، ) ١٢(
  .٢/٢١٥، الخزانة للبغدادي ١/٣٣الشعر والشعراء، ) ١٣(
  .٢/٣٩٢البغدادي، الخزانة ) ١٤(
  .٢/٣٠٩، المزھر ٢٨، المعارف ٤/١٢٩، ٣/١٢١، ا#غاني ١/٤٨ابن ھشام ) ١٥(
  .٨٢٢٦، رقم ٣/٤٤٠، اJصابة ٣/٤٣٨اJستيعاب ) ١٦(
، طبق�ات ٤/٢٣، تفس�ير الطب�ري ١/٦٥، ال�روض اJن�ف ٣٣٤، رق�م ١/٩٨، اJص�ابة ٤٥٩فتوح البل�دان، ) ١٧(

  .٢/١٦٤، ا#غاني ١/٢٦٥، ابن ھشام ٣/٥٤٢ابن سعد 
  .١١٨، رقم ٤/٣١اJصابة، ) ١٨(
  .٧٢٤٤، رقم ٣/٢٤٩اJصابة، ) ١٩(
  .٧٣، المعارف ١٣الفھرست Jبن النديم ) ٢٠(
  .٤٢معرفة الكتاب نوع  :٢/٣٥١المزھر للسيوطي ) ٢١(
  .١٣الفھرست، ص ) ٢٢(
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وھ�و أم�ر . من أھل يثرب كانوا يحسنون القراءة والكتابة ويعلّمونھا أوJدھم وغلم�انھم ونس�اءھم
فيھا من كل أنواع الصناعة بالذھب والفضة والح�رف اليدوي�ة  صناعيةطبيعي في مدينة تجارية 

  .المتنّوعة

حنظل�ة ب�ن أب�ي س�فيان، قتل�ه عل�ي ب�ن أب�ي  :ھلية ن�ذكرومن كتبة مّكة وقّرائھا في الجا*   
، )٢٤(عل�ى بن�ي ھاش�م ، وبغيض بن عامر بن ھاش�م وھ�و ال�ذي كت�ب الص�حيفة)٢٣(طالب يوم بدر

قال فيه . وحرب بن أمّية الذي ُنسَب إليه إدخال الكتابة بين قريش، وھو جّد معاوية بن أبي سفيان
من أھل وتعلّم أھل الحيرة . تعلّم من أھل الحيرة. ربّيةكتب العّنه أّول العرب الذي إ « :السيوطي

  .)٢٥(»  را#نبا

، ونافع بن ظري�ب ب�ن عم�رو ب�ن )٢٦(ومنھم أيضاً الوليد بن الوليد، وأخوه خالد بن الوليد  
نوف��ل ب��ن عب��د من��اف ال��ذي أس��لم ي��وم الف��تح، وھ��و ال��ي كت��ب المص��حف لعم��ر ب��ن الخط��اب 

لي�ف بن�ي أس�د ب�ن عب�د الع�ّزى، وق�د كت�ب إل�ى أھ�ل مّك�ة أب�ي بلتع�ة ح اط�ب ب�نحو، )٢٧(ولعثمان
، والحكم بن أبي أحيح�ة س�عيد ب�ن الع�اص، س�ّماه رس�ول � )٢٨(يخبرھم بتجھيز رسول � إليھم

  .)٢٩(قتل يوم مؤتة. عبد �، وھو من الذين أمرھم النبي أن يعلّم الكتابة بالمدينة

كلھ�م نزل كان في قريش سبعة عشر رج�ً  خبار خبر يفيد أن الوحي لّماوعند أھل ا#*   
طلح�ة، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عّفان، أب�و عبي�دة الج�ّراح،  :ھم. يكتب

ب�ن عم�رو، أب�و س�لمة ب�ن عب�د ا#س�د و حذيفة بن عتبة بن ربيعة، حاطب يزيد بن أبي سفيان، أب
د، وأخوه، عب�د � ب�ن س�عد ب�ن أب�ي خالد بن سعيالمخزومي، أبان بن سعيد بن العاص بن أمّية، 

  مري، أبو سفيان بن حرب بن أمّية،سرح العامري، حويطب بن عبد العّزى العا

  ــــــــــــــــــ
  .١٢٣نسب قريش، ص ) ٢٣(
  .٢٥٤المرجع نفسه، ص ) ٢٤(
  . قول مبالغ فيه. ٢/٣٤٢المزھر للسيوطي، ) ٢٥(
  .١٢٣نسب قريش، ص ) ٢٦(
  .٨٦٥٨، رقم ٣/٥١٥اJصابة حاشية على اJصابة؛ ، ٣/٥١٠اJستيعاب ) ٢٧(
  .١/٢٨٥طبقات ابن سعد ) ٢٨(
  .١٧٦نسب قريش، ص ) ٢٩(
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ومن حلفاء قريش . ن عبد منافبن مخرمة بن المطلب ببن أبي سفيان، جھيم بن الصلت معاوية 
  .)٣٠(الع�ء الحضرمي

لك�ّن كثي�رين آخ�رين غي�رھم . )٣١(من كتب الوحي ث�ثة وأربعون كاتباً  أّن عددَ وروي *   
وآخ�رين تولّ�وا ت�دوين المغ�انم وأم�ور الزك�اة والص�دقة كانوا يكتبون للرس�ول البري�د والرس�ائل، 

ومن .. دة لغات، ومن يترجم من لغة إلى أخرىوكان بين ھؤJء وأولئك من يكتب له بع. والفيء
المفيد ذكر بعضھم للدJلة على سعة العلم والمعرفة عندھم، ولمعرفة ھوّي�ة اللغ�ة الت�ي ك�انوا بھ�ا 

  :نذكر منھم. يكتبون

 «وكان أّول من كتب الوحي، كما كان  ،»كان يكتب في الجاھلية  «أبّي بن كعب الذي   
يا  « :مالك الذي جاءت أّمه إلى الرسول يوم قدومه إلى يثرب تقولوأنس بن . )٣٢(»  سيد القّراء
لعھوِد الرسوِل إذا عھَد،  وعلي بن أبي طالب كان كاتباً  .»ھذا ابني وھو غ�م كاتب ! رسول �

وعبد . )٣٥(تعلّم الكتابة وھو صغير ابن أربع عشرة سنة تعلّمھا في الكتاب. )٣٤(وصلِحِه إذا َصالح
ارتد #ّنه خالف إم�ء الرسول، فنھ�ى �ُ . ن أبي سرح وكان أّول مرتد في ا�س�م� بن سعد ب

  .)٣٦(عثمان بن عفّان Jّ أّنه عاد إلى الرسول باستجارةِ إ. الرسوَل من اّتخاذه كاتباً 

جھيم الص�لت ب�ن مخرم�ة ب�ن عب�د المطل�ب، وھ�و مّم�ن تعلّ�م الخ�ّط ف�ي  « :ونذكر أيضاً   
. المخزومي وا#رقم ابن أبي ا#رقم. )٣٧(م وھو يكتب، وقد كتب لرسول �فجاء ا�س�. الجاھلية

وھ��و م��ن جمل��ة م��ن كت��ب للرس��ول وأقطع��ه الرس��ول داراً ف��ي . أس��لم بع��د عش��رةقب��ل عن��ه أّن��ه 
  مناء بالكتابة، حتى اّن الرسول كان يأمره بالكتابةوعبد � بن ا#رقم كان أكثر ا#. )٣٨(المدينة

 ــ ــــــــــــــــ
  .، أمر الخطّ ٤٥٧الب�ذري، فتوح البلدان، ص ) ٣٠(
  .وما بعدھا ١١٢، المعارف، ص ٣/١٧٣تاريخ الطبري ) ٣١(
  ...٢٦١، المعارف ١٢، كتاب الوزراء والكتاب ١/٣٠اJستيعاب ) ٣٢(
  .٧/١٠طبقات ابن سعد ) ٣٣(
  .١/٣٠اJستيعاب ) ٣٤(
  .النجف. ، ط٢/٦٦الفصول المختارة للمفيد، ) ٣٥(
  .في ذم أخ�ق الكتاب :٢/١٨٨رسائل الجاحظ ) ٣٦(
  .١/٤٩، اJستيعاب ٤٥٩، فتوح البلدان ١٢٥٦رقم  ١/٢٥٧اJصابة ) ٣٧(
  .٧٣رقم  ١/٤٢، اJصابة ٢٧٣ـ  ١/٢٦٨طبقات ابن سعد ) ٣٨(
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وك��ان م��ن الم��واظبين عل��ى كتاب��ة الرس��ائل ع��ن . فيكت��ب ويخ��تم وJ يق��رأه الرس��ول #مانت��ه عن��ده
  . )٣٩(النبي

ّت�اب الرس�ول، وق�د حنظلة بن الربيع ب�ن ص�يفي ا#س�يدي ال�ذي ك�ان م�ن ك :ومنھم أيضاً   
 «بـ رفد عُ ، وھو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب، وق)٤٠(»  كاتب النبي «نعته الطبري بـ

وشرحبيل بن حسنة الكندي أو التميمي وھو مّمن سّيره أبو بكر في فت�وح . )٤١(»  الكاتبحنظلة 
اس�تعمله الرس�ول لمكاتب�ة العدي�د م�ن . وخالد بن سعيد بن الع�اص، ك�ان ل�ه أخ�وة كتب�ة. )٤٢(الشام

ھج�رة، وھ�و ال�ذي وابان بن سعيد بن العاص، أخو خالد، أسلم بع�د ال. )٤٣(القبائل ورؤساء القبائل
  .)٤٤(تولّى إم�ء مصحف عثمان على زيد بن ثابت يوم جمعِه في خ�فة عثمان

طلحة أحد الثمانية الذين سبقوا إلى ا�س�م، وأحد الستة أصحاب الشورى،  :ومنھم أيضاً   
وكان تاجراً، وكان عند وقعة بدر في تجارة إل�ى الش�ام، ولّم�ا ق�دم المدين�ة آخ�ى النب�ي بين�ه وب�ين 

ب��ن الع��وام وھ��و م��ن جمل��ة م��ن كت��ب والزبي��ر . )٤٥(وك��ان م��ن ا#غني��اء وھ��و م��ن الكتب��ة. لزبي��را
وأبو عبيدة الج�ّراح وھ�و م�ن ا#وائ�ل ال�ذين دخل�وا ف�ي ا�س��م وك�ان يكت�ب ويق�رأ . )٤٦(للرسول

ويزيد ابن أبي سفيان، أخو معاوية، وھو من الكّتاب، أسلم . )٤٧(كثيراً في كتب التاريخ والمعارك
ومعاوي�ة ب�ن أب�ي س�فيان م�ن . )٤٨(ثّم استخلف أخاه معاوي�ة عل�ى رأس الدول�ة ا#موي�ة. وم الفتحي

أس��لم بع��د الف��تح وكت��ب لجمل��ة . )٤٩(»  م��ن الكتب��ة الحس��بة الفص��حاء «كتب��ة الرس��ول، ب��ل ك��ان 
  .)٥٠(أشخاص

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٤٥شراف ، التنبيه وا٢/٦٥J، نزھة الجليس ٤٥٢٥رقم  ٢/٢٦٥اJصابة ) ٣٩(
  .٢٩٩، انظر المعارف، ص ٣/٥٧٠تاريخ الطبري ) ٤٠(
  .١/٣٥٩، اJصابة ٤٥٩حاشية على اJصابة، فتوح البلدان  ١/٢٧٨اJستيعاب ) ٤١(
  .٢/١٣٨، اJستيعاب ٣٨٦٩رقم  ٢/١٤١، اJصابة ٤٥٩فتوح البلدان ) ٤٢(
  .٣٩٨اJستيعاب ، ٢١٦٧رقم  ١/٤٠٦، اJصابة ١/٢٦٥طبقات ابن سعد ) ٤٣(
  .٢رقم  ١/٢٤اJصابة ) ٤٤(
  .٢/٢١٠، اJستيعاب ٤٢٦٦رقم  ٢/٢٢٠، اJصابة ٢/٣٥١المزھر ) ٤٥(
  .١/٢٦٩طبقات ابن سعد ) ٤٦(
  .٣/٢، اJستيعاب ٤٤٠٠، رقم ٢/٢٤٣اJصابة ) ٤٧(
  .٣/٦١٢، اJستيعاب ٩٢٦٧رقم  ٣/٦١٩اJصابة ) ٤٨(
  .٣/٣٧٥، اJستيعاب ٨٠٧٠رقم  ٣/٤١٢اJصابة ) ٤٩(
  .٢٨٧ـ  ١/٢٦٦بقات ابن سعد ط) ٥٠(
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وش��ياطينھم، وھ��و ال��ذي كت��ب كت��اب الع��رب المغي��رة ب��ن ش��عبة م��ن دھ��اة  :وم��نھم أيض��اً   
ومعيق�ب . )٥١(كان�ا يكتب�ان م�ا ب�ين الن�اس ذكر أّنه، والحصين بن نمير،. إلى أھل نجرانالرسول 

أسلم بمكة ووJه عم�ر بي�َت الم�ال، ث�م ك�ان عل�ى خ�اتم عثم�ان وك�ان يكت�ب مغ�انم بن أبي فاطمة 
ك�ان  «ص�ف بأّن�ه ي المش�ھور ب�ين الكّت�اب، وُ بوعقبة بن عامر بن ع�بس الص�حا. )٥٢(رسول �
  .)٥٣(»  اتباً، وھو أحد من جمع القرآنفصيَح اللسان، شاعراً ك بالفرائض والفقه، قارئاً عالماً 

. )٥٤(عبد � بن رواحة، وعبد � بن سعد، وعمرو ب�ن الع�اص :ومن كتبة الوحي أيضاً   
والع��ء . )٥٥(حذيفة بن اليمان، وعبد � بن زيد الضمري، وكان ھذا يكتب للملوك :ومنھم أيضاً 

لّم�ا ق�دم . د من ا#نصار من بن�ي النّج�اركان زي. وھو أشھر الجميع. ، وزيد بن ثابت)٥٦(بن عقبة
س�ب إلي�ه معرفت�ه بالفارس�ية والرومي�ة والقبطي�ة ، نُ )٥٧(الرسول المدينة استكتبه، فكتب ل�ه ال�وحي

ت�ولّى تقس�يم غن�ائم . )٥٩(، وك�ان م�ن أعل�م الص�حابة ب�الفرائض)٥٨(والحبش�ية، وك�ان يت�رجم للنب�ي
والفت���وى والق���راءة مدين���ة ف���ي القض���اء رأس���ا بال «وك���ان . الق���رآناليرم���وك، كم���ا ت���ولى جم���ع 

ك�ان ح�ين ق�دم رس�ول  «و . )٦٠(والفرائض، وقد عرض آخر من عرض القرآن على رس�ول �
 ٥٢و ٥١أو  ٤٥و ٤٣و ٤٢تلف في سنة وفاته، فقيل سنة اخ .»� المدينة ابن احدى عشرة سنة

  .)٦١(رثاه حسان بن ثابت شاعر النبي. ٤٥ا#رجح لكّن . ٥٥و

ً ومنھم أي     كان خطيب. نصاري وھو مّمن كتب للرسولبن قيس بن شّماس ا# ثابت :ضا

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٧١، ١/٢٦٦، طبقات ابن سعد ٨١٨١رقم  ٣/٤٣٢اJصابة ) ٥١(
  .٨١٦٦رقم  ٣/٤٣٠اJصابة ) ٥٢(
  .١/٢٧١، طبقات ابن سعد ٥٦٠٣رقم  ٢/٤٨٢اJصابة ) ٥٣(
  .١٢٥٦رقم  ١/٢٥٧، اJصابة ٢٨٦ـ  ١/٢٦٥طبقات ابن سعد  :انظر) ٥٤(
  .٤٦٩٠رقم  ٢/٣٠٥اJصابة ) ٥٥(
  .١/٢٧٣، طبقات ابن سعد ٥٦٤٩رقم  ٢/٤٩١المرجع نفسه ) ٥٦(
  ...،٣، السجستاني المصاحف ١٩٤و ١٨٧و ١/١٠١امتاع اJسماع ) ٥٧(
  ...٥١، المصاحف ٤٧٩، فتوح البلدان ٢٤٦التنبيه واJشراف  )٥٨(
  .١/٢٩اJستيعاب ) ٥٩(
  .٢/٢٢١، اسد الغابة ٢/٦٥، نزھة الجليس ٢٨٨٠رقم  J١/٥٤٣صابة ا) ٦٠(
  .٣/٣٩٩، تھذيب التھذيب للعق�ني ٢/١٥٧، اليعقوبي ٣/١١ابن ھشام ) ٦١(
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وھ�و أّول . ومحّمد بن س�لمة م�ن ا#وس. )٦٢(ثم كان خطيب المسلمين. مةنصار، قتل يوم اليماا#
. )٦٣(وكتب له. استخلفه الرسول على المدينة في بعض غزواته) ؟( ّمي في الجاھلية محّمداً من سُ 

وأشار تدّخل  على يده، لّكن سھي�ً وأوس بن خولي من كّتاب يثرب؛ دّون الرسول صلح الحديبة 
  .)٦٤(وھو من الخزرج حضر َغْسَل الرسول عند وفاته باJجماع عليه. نبعلّي أن يكتب ويدوّ 

وكان رسول . ومن النساء اشتھرت الشّفاء بنت عبد � بن عبد شمس القرشية العدوية*   
وق�د أمرھ�ا . ين�ام في�ه زراراً إو � يزورھا، ويقّبل عندھا في بيتھ�ا، وكان�ت ق�د اّتخ�ذت ل�ه فراش�اً 

وكان�ت حفص�ة زوج�ة النب�ي . )٦٥(الكتابة فعلمتھا، كما علّمتھا أيضاً رقّيةالرسول أن تعلّم حفصة 
، وكذلك عائشة بنت سعد، وكريم�ة )٦٧(بنت عقبة تكتب ھي أيضاً  وأم كلثوم )٦٦(وابنة عمر تكتب

  .)٦٩(أّما عائشة زوجة الرسول فكانت تقرأ وJ تكتب. )٦٨(، وشميلةبنت المقداد

فقبيل�ة َثقِي�ف كان�ت حاذق�ة  :انوا يلّمون ب�القراءة والكتاب�ةك ويبدو أيضاً أن أھل الطائف*   
ف�ي مص�احفنا اJّ غلم�ان ق�ريش وثقي�ف J ُيْملِْيَن  « :اب قالـن عمر بن الخطإوورد  .»بالكتابة 

ن أك�ر وذُ . )٧٠(»  ْمل�ي م�ن ھ�ذيل والكات�ب م�ن ثقي�فاجعلوا المُ  « :ن عثمان بن عفان قالإو .»
  .)٧١(»  ومعلّماً  كان كاتباً  «ئفي غي�ن بن سلمة بن معتب الطا

وك�ان . والمدين�ة والط�ائف ن�رى أّن أھ�ل ال�يمن ك�انوا يكتب�ونوإذا ذھبنا أبعد من مكة  «  
  :وقد أشار إلى ذلك لبيد الشاعر بقوله. غلمانھم يتعلّمون القراءة والكتابة ويرّددون القراءة

  

عُ     َفنعاِف صاَرَة َفالَقناِن َكأَنjھا sانِ ـا َوليُد َيمـھُزُبٌر ُيَرج  

ٌد لَحِ  sُيعيُد بَِكف ٌن ـُمَتَعو s   َقلَماً َعلى ُعُسٍب َذُبلَن َوبانِ     هِ ـ

  

  ــــــــــــــــــ
  .٣/١١٦، الطبري ٩٠٤رقم  ١/١٩٧، اJصابة ٣٥٤و ١/٢٨٦طبقات ابن سعد ) ٦٢(
  .٣٥٥و ١/٢٨٦ابن سعد ، طبقات ٧٨٠٨رقم  ٣/٣٦٣اJصابة ) ٦٣(
  .٣٣٤رمق  ١/٤٥، اJصابة ١/٤٩ ، اJستيعاب١/٢٩٦ع امتاع اJسما) ٦٤(
  .٦٢٢رقم  ٤/٣٣٣، اJصابة ٤٥٨، ٤٧٧فتوح البلدان، ص ) ٦٥(
  .٤٥٨فتوح البلدان، ص ) ٦٦(
  .٦٣٢رقم  ٤/٣٣٥، اJصابة ١/١٣٧نساب أالب�ذري، . المرجع نفسه) ٦٨(
  .٤٥٨فتوح البلدان، ص ) ٦٩(
  .٢٨الصاحبي، ص  ،ابن فارس) ٧٠(
  .٤٧٥حبيب، المحّبر، ص ابن ) ٧١(
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المنازل كأّنھا كتب يرّددھا ولي�د يم�ان، #ّن الكت�اب ف�يھم، يكت�ب بكف�ه ن تلك إمعنى ذلك   
لك أيض�ا دلي�ل عل�ى معرف�ة الش�اعر لبي�د بالكتاب�ة وفي ذ. )٧٢(على العسب والبان وھو يمسك قلماً 

وورد أيض�ا أّن . والقراءة، وعلى وقوفه على قلم أھل ال�يمن، وعل�ى دراس�ة غلم�ان ال�يمن للكت�ب
  .)٧٣(كان يدّون شعره ويھّذبه بعد كتابته، وأّنه كان يجيد الكتابة لبيداً 

  

* * *  

  

م��ن رج��ال ونس��اء، وكتب��ة ال��وحي بع��د ھ��ذا الس��رد م��ن ا#س��ماء، أس��ماء الكتب��ة والق��ّراء،   
والش���عراء، وا#دب���اء والخطب���اء، والمعلّم���ين والمت���رجمين، وأص���حاب ال���دواوين والمراس����ت، 

أي  ،»الكلم�ة  «بع�د ك�ل ھ�ؤJء ال�ذين اّتص�فوا ب�ـ. .والقّيمين على المغانم والقائمين على الحس�بة
ي ف�ي مك�ة ويث�رب والط�ائف أيعق�ل أن يك�ون المجتم�ع العرب�، )٧٤(كمال اللفظة والعاطف�ة والفك�ر
  !كما يحلو للمسلمين وصفه ؟ ،»ا#مّية  «والغباوة و » الجھل  «وبعض أنحاء الجزيرة على 

ادل بتقات خارجية ومعام�ت اقتصادية وّن بيئة النبي كانت في الواقع بيئة تجارة وع�إ  
ول�م . حك�امص�ياغة وا�الھذه الوقائع، على قدر م�ن الجزال�ة ثقافي، ف� بّد أن تكون اللغة، حاملة 

  أّية لغة ھي ؟ وما ھو قلمھا ؟ ولكن. يكن القرآن سوى صورة عنھا

  

 ــــــــــــــــــ 
  .١٣٨الكويت، . احسان عباس، ط. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق د) ٧٢(
  .١٥/١٣١، ا#غاني ٣٦و ٢٨شرح ديوان لبيد، ص ) ٧٣(
  .٤٥٧الب�ذري، فتوح البلدان، ص ) ٧٤(



١٦٨  

  

  الَقلم الَعَربي :رابعاً 

  

ف�دعوى J يمك�ن ا#خ�ذ بھ�ا، #ّن أھ�ل ال��يمن  «م�ن ال��يمن العرب�ي ن يك�ون أص�ل القل�م إ  
 بع�داً .. العرب�يكانوا يكتبون بالمسند، والمسند بعيد عن ھذا القلم ال�ذي يس�ّميه أھ�ل ا#خب�ار القل�م 

في ب�د ا#نباط، فھذا أم�ر  ومن البتراء ن يكون أصله من مدين في أعلي الحجازإو. )١(»  كبيراً 
قري�ب » نبط�ي  «غير مستبعد كثيراً، #ّن ا#نباط، سّكان العربّية الصخرية، ك�انوا يكتب�ون بقل�م 

ويبدو أّن الخّط النبطي أخذ، ب�دوره، م�ن الخ�ّط . من القلم العربي الحالي في بعض صور حروفه
والث�ثة تتصف بممي�زات مش�تركة، مث�ل . عربيوك�ھما كان من جملة مصادر القلم ال. راميا`

الحروف، في انفصالھا واّتصالھا، ھي في الكّل سواء، وترتيب أبجديتھا ھو نفسه، ومعاني كثي�ر 
  .)٢(..من المفردات متقاربة

. غي�ر مس�تبعد ن يكون أصل القلم العربي من الحيرة وا#نبار ف�ي الع�راق ف�أمر أيض�اً إو  
كانت قائمة بين مكة والحجاز وب�د الشام آنذاك كان�ت ناش�طة، وأھ�ل  #ّن الحركة التجارية التي

المبّش�رين والمرس�لين النص�ارى ّن إدارس ملحق�ة بالكن�ائس وا#دي�رة، ووالشام كان لھم م العراق
مة الجندل والحجاز ف� يستبعد أن يكون قد نقلوا الكتابة إلى دو «كانوا يجوبون البوادي للتبشير، 

ومّم�ا ي�رجح ذل�ك أن أناس�ا م�ن الحي�رة بق�وا يعمل�ون . )٣(»  جزي�رة الع�ربومواضع أخرى من 
  حتى بعدويكتبون عند زعماء مّكة، 

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٦٨جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، . د) ١(
، وم��ا ١٠٢حة ، ص��ف١، ج��زء ٣، مجلّ��د ١٩٣٥خلي��ل يحي��ى ن��امي، مجلّ��ة كلي��ة ا`داب، الجامع��ة المص��رية، ) ٢(

  ..بعدھا
  .١٧٠ـ  ٨/١٦٩، ...جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ٣(
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لّم�ا س�أله عم�ر فكان #بي موسى ا#شعري، مث�ً، كاتٌب نصرانّي م�ن الحي�رة، و. ظھور ا�س�م
ولّم�ا أراد عم�ر  .»ل�ه دين�ه ول�ي كتابت�ه  « :، أجاب�هنص�رانّياً  بن الخطاب عن سبب اّتخ�اذه كاتب�اً 

  .)٤(»  ه غ�م نصرانّي من أھل الحيرةكر لكاتب حاذق حافظ ذُ اختيار 

، وھ�و )٥(وذكرت ا#خبار أن أھل مّكة تعلّموا الكتابة والقراءة من أحد أھل دومة الجندل  
ص�احب  ،»أكي�در ب�ن عب�د المل�ك الس�كوني الكن�دي  «أخ�و  ،»ب�ن عب�د المل�ك الس�كوني بشر  «

دومة الجندل، وكن نصرانّياً، يأتي الحيرة، فيقيم بھا الحين، تعلّم الخّط العرب�ي م�ن أھ�ل الحي�رة، 
بن عبد شمس وأبو قيس بن عبد مناف بن زھرة ثم أتى مّكة في بعض شأنه، فرآه سفيان بن أمّية 

  .الھجاء، ثم أراھما الخّط، فكتباھما الخّط فعلّمھما فسأJه أن يعلّم ، يكتب،بن ك�ب

وسفيان وأبا قيس أتوا الطائف في تجارة، فصحبھم غي�ن بن سلمة الثقفي  أّن بشراً ثم  «  
ب�ن زرارة ب�ن ع�دس، ي�ار مض�ر، ف�تعلّم الخ�ّط من�ه عم�رو فتعلّم الخّط منھم، وفارقھم بشر إل�ى د

  .)٦(»  ثم أتى بشر الشام فتعلّم الخّط منه ناس ھناك. بفسّمي عمرو الكات

وأس�لم ب�ن س�درة، وع�امر ّن ث�ثة من طيء، وھم مرامر ب�ن م�ّرة، أوفي رأي الب�ذري   
، ووضعوا الخّط، وقاسوا ھجاء )٧(»  موضع قريب من الحيرة «وھو ة ـ بن جدره، اجتمعوا ببقّ 

م من أھ�ل ا#نب�ار؛ ث�ّم تعلّم�ه أھ�ل الحي�رة م�ن أھ�ل فتعلمه منھم قو. العربّية على ھجاء السريانية
  ثّم تعلّم من الث�ثة الطائيّين أيضاً ... ا#نبار

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٧٠؛ انظر، جواد علي، ١/٤٣عيون اJخبار، ) ٤(
  .منطقة شھيرة على الحدود الشمالية للجزيرة العربية) ٥(
  .٤٥٧ـ  ٤٥٦، ص أمر الخط :الب�ذري، فتوح البلدان، فصل) ٦(
  .بقّة :، مادة١/٤٧٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ٧(
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  .)٨(من أھلھا وھذا علّم قوماً رجل من طابخة كلب، فعلّمه رج�ً من أھل وادي القرى؛ 

وف�ي . ولكّنھم تعلّم�وا معھ�ا اللغ�ة العربي�ة. لغتھم العبرية كان يھود يثرب يعرفون طبعاً و  
وكان بعض اليھود قد علم كتاب العربّية، وكان تعلjَمه  « :ذلك إشارة واضحة من الب�ذري بقوله

 خ�ّط المس�ند الجن�وبي «J  ،»الخ�ط العرب�ي الش�مالي  «والمقصود ھنا . )٩(»  الصبيان بالمدينة
، الخط العربي من العراق، من ا#نبار والحيرة، وب��د اليھود قد تعلّموا، ھم أيضاً  ويظھر أنّ  .»

الش��ام، أي م��ن المن��اذرة والغساس��نة، أو م��ن التج��ار والمبش��رين النص��ارى ال��ذين ك��انوا يّؤّم��ون 
  .الحجاز

والمدين�ة، ول�م مّكة  أيضاً أّن القلم المسند، قلم العربّية الجنوبّية، لم يكن منتشراً فيويبدو   
وھ�ذا ي�دّل عل�ى أّن المس�ند ك�ان ق�د  «. ، J ف�ي ا�س��م وJ قب�ل ا�س��مف�ي آثارھ�ا أث�راً نجد له 

طورد في جزيرة العرب قبل ا�س�م، واّن سلطانه كان قد تقلّص كثيراً خ�ارج العربي�ة الجنوبّي�ة 
قب�ل لعربي�ة الجنوبّي�ة أيض�اً قبل نزول الوحي على الرسول؛ وربما ك�ان القل�م الش�مالي ق�د دخ�ل ا

ا�س�م، فأخذ ينافس المسند فيھا، وJ سّيما في المناطق التي ترّكزت النصرانّية فيھ�ا، وتحّكم�ت 
في أھلھا، فأخذ النص�ارى ُيق�اومون ذل�ك القل�م، #ّن�ه قل�م الوثني�ة، ويعلّم�ون أوJد النص�ارى القل�م 

ب�ه ف�ي كن�ائس الع�رب ف�ي الع�راق وف�ي دوم�ة العربي الش�مالي، #ّن�ه قلمھ�م ال�ذي ك�انوا يعلّم�ون 
  .)١٠(»  الجندل وب�د الشام

نعتمد عليھا مطلقاً لو لم تؤيدھا شھادات من نقوش أثرية، ومن أقدم  اكنj  ھذه الشھادات ما  
  حف الباقية حتى اليوم، ثم من علمنّص عربي إس�مي، ومن أقدم المصا

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٥٧ـ  ٤٥٦دان، الب�ذري، فتوح البل) ٨(
  .٤٥٩المرجع نفسه، ص ) ٩(
  .١١٥ـ  ٨/١١٤ ،...جواد علي، المفصل. د) ١٠(
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ن، وأص��وب ھ��ذه ال�دJئل ھ��ي لن�ا أق��وى حج��ة، وأص�دق برھ��ا. مقارن�ة الح��روف بعض�ھا ب��بعض
نھا تؤكد لنا، إذا كن�ا بع�د ف�ي حي�رة، إ .»العربية  «ونشأة » العروبة  «رأي، في معرفة أصول 

وتؤك�د أيض�اً . من الش�مال إل�ى الجن�وب، J م�ن الجن�وب إل�ى الش�مال» العروبة  «صّحة انتقال 
 «ون ـوھك��ذا تك��. واديـا ص��وب الب��ـا ففاض��ت بھ��ـام��تUت حضارتھ��» العروب��ة  «اً أن ـوأيض��
القل�م  «والبح�ث ف�ي أص�ل . ذھبت حضارًة، وانتش�رت حض�ارة، ث�م نش�رت حض�ارة»  العروبة
  .ما نقول ھو خير دليل على» العربي 

  

* * *  

  

  :ثريةاأوJً ـ ث�ثة نقوش   

  

علي�ه القل�م العرب�ي ب�ل الق�رآن ھذه النقوش ھي لنا في بالغ ا#ھمّية، إذ تدلّنا على ما كان   
والقلم الك�وفي القلم الحجازي المتمّثل بقلمي مكة والمدينة،  :ا�س�ميينأي قبل القلمين . وا�س�م

ھذه النق�وش الث�ث�ة ھ�ي الوحي�دة الباقي�ة لن�ا م�ن الت�اريخ . الذي نشأ في الحيرة من أعمال العراق
  .حتى ا`ن

ارة في أّم الجمال في الحّرة الشرقية من جبل الدروز ١   jم jوجد على قبر امرئ ـ نقش الن ،
المن�اذرة ف�ي أح�د مل�وك اللخمي�ين  وھ�و. م ٣٢٨مل�ك الع�رب، م�ن س�نة يس ا#ول بن عمرو، الق

 ٤.٤٠(في خرائب النّمارة على حجر » ريني دوّسو  «وقد عثر عليه المستشرق . مملكة الحيرة
طول . بالحرف النبطي واللسان العربي الشمالي وعليه خمسة أسطر منقوشة )متر ٣.٣٩× متر 

  :ھذه صورته. يمتراً سنت ٣٣بعرض متر  ١.١٦النقش 
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١  

  

٢  

٣  

٤  

٥  

  

  العرب كلّه ذو أسر التجملك  مر القيس بر عمروي نفس تـ  ١  

  حجو عكدي وجاـ وملك ا#سدين ونزوا وملوكھم وھرب مذ ٢  

  ـ بزجي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنية ٣  

  ـ الشعوب وكلھن فرسو لروم فلم يبلغ مبلغه ٤  

  بكسول بلسعد ذو ولده ٧يوم  ٢٢٣ھلك سنة . ـ عكدي ٥  

  

  :وھذه ترجمته باللغة الفصحى  

  

  ـ ھذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلّھم الذي حاز التاج ١  

  وجاء. وھزم مذحج بقوته. وملوكھم ملك ا#سدين ونزاراً ـ و ٢  

  وانزل بنيه إلى بزجي في حبج نجران مدينة شمر وأخضع معداً ـ  ٣  

  فلم يبلغ ملك مبلغه. ـ على القبائل وأنابھم عنه لدى الفرس والروم ٤  

  )١١(.من أيلول وفق بنوه للسعادة ٧في اليوم  ٢٢٣توفي سنة . ـ إلى اليوم ٥  

  ــــــــــ ــــــــ
  :انظر في ھذا النّص المراجع التالية) ١١(

RENE DUSSAUD, Mission dans les régions désertiques de la Syrie moyenne, 314. 
CERSWELL, Early Muslim architecture, p. 400, n. 1. F. E. PEISER, Die arabische 

Inschrift von en-Nemâra, dans Orientalistische Litteratur-Zeitung, 1903, p. 279… 
DEVREESSE, Arabes- Perses et Arabes- Romains, dans Vivre et Penser, 2o série, 1942, 
p. 285.- CLERMONT- GANNEAU, Rec. d'arch. Orient. VI, p. 308.- R. DUSSAUSD, La 

Pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, p. 63-65. MONTGOMERY, Arabia and 

the Bible, p. 28. 
. أ. ١/٢٣عل��ي ج��واد، المفص��ل ف��ي ت��اريخ الع��رب قب��ل ا�س���م، . د. ٢٦٩قب��ل ا�س���م، ص زي��دان، الع��رب 

  .١٩٠ـ  ١٨٩ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص 
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ب��ين قّنس��رين ونھ��ر  ،»ن��ّص زب��د  «م المع��روف ب��ـ ٥١٢الث��اني م��ن س��نة ـ وال��نّص  ٢  
ومعظ�م م�ا . اليوناني�ة والس�ريانية والعربّي�ة :كتب بث�ث لغات ھ�ي. الفرات، جنوبي شرقي حلب

العربي  لنصّ لكّن ا. فيه أسماء رجال سعوا في بناء الكنيسة التي وضعت ھذه الكتابة فوق عتبتھا
  .ـ الذي يھمنا ھنا ـ يبدو متأخراً عن اليوناني والسرياني

  

  :وھو على ھذه الصورة  

  

  برمر القسم ا�له شرحو بر مع قيمو ) بس(ـ  ١  

  .ـ وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو بتميمى ٢  

، بسم ا�له شرحو بن أمت منفو، وظبي بن امرئ القيس، وس�رحو ب�ن س�عدو « :ومعناه  
  .ن ھؤJء الرجال أتّموا بناء الكنيسة التي تحمل ھذا النصّ إ :يعني .»أتّموا . ريحوستر وش

في المنطقة الشمالية م�ن » نقش حّران  «م ويسّمى بـ  ٥٦٨والنّص الثالث من سنة ـ  ٣  
  :والنص العربي ھو. وھو باللغتين اليونانية والعربّية. ، على حجر فوق باب الكنيسةجبل الدروز
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  .»بعد مفسد خيبر بعم  ٤٦٣ظلمو بنيت ذا المرطول سنت أنا شرحيل بر   

بع�د خ�راب ) م ٥٦٨المواف�ق ( ٤٦٣ت كنيس�ة س�نة أن�ا ش�رحيل ب�ن ظ�الم بني� « :ومعناه  
ة ش�مالية ّنه، كما يبدو من معناه، كتب بلھج�ة عربّي�إّثر ھذا النّص بالنبطية فتأ ومع .»خيبر بعام 

  )١٢(.قريبة من لھجة القرآن

  

* * *  

  

  ھجرية ٣١ثانياً ـ نقش سنة   

وفيھ�ا كتاب�ة . ن`ا`ثار ا�س�مّية التي كش�فت إل�ى وھناك نّص بالغ ا#ھمّية، وھو أقدم ا  
 ٨، وتشتمل على )أو الحجاري(الحجري ) أو جبر(ر خي نفشت على قبر رجل يسّمى عبد � بن

ونشرت حجار في دار ا`ثار العربية، أالكتابة في مصر، ووجدت بين جملة اكتشفت ھذه . أسطر
ش�به كبي�ر  بينھ�ا وب�ين قل�م نق�ش ح�ّران ال�ذي رأين�اه. ١٩٢٩نيسان سنة  ٩في جريدة ا#ھرم في 

وق�د . م تقريب�اً  ٦٥٤ھجري�ة، أي س�نة  ٣١س�نة وھو من . وي�حظ تأثيره ا�س�مي القرآني. جداً 
  :وھذه صورته ونّصه ونقله بقلمنا اليوم. يكون لجندي من جنود عمرو بن العاص

(1) 

  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

  

  ــــــــــــــــــ 
... ل��ي، المفّص��لوج��واد ع ١٩٤ـ  ١٩٠ولفنس��ون، ت��اريخ اللغ��ات الس��امية، ص  :انظ��ر ف��ي ھ��ذه النق��وش) ١٢(
  .١٧٨ـ  ٨/١٧٦
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  بسم � الرحمن الرحيم ھذا القبر) ١(  

  اغفر له) الحجازي(الحجري ) جبر(لعبد � بن خير ) ٢(  

  ا معهوادخله في رحمة منك وآتن) ٣(  

  استغفر له إذا قرأ ھذا الكتاب) ٤(  

  ١آمين وكتب ھذا وقل ) ٥(  

  اJ) جمادى(في جمدى ) لكتاب(لكتب  )٦(  

  احدى و) سنة(من سنت ) آخرة(خر ) ٧(  

  .ثلثين) ٨(  

  

ويب��دو أن J ش��يء بع��ده، #ن . ف��ي أول الس��طر الث��امن. ال��نص ھك��ذا عن��د ث�ث��ينينتھ��ي   
وبھ�ذا . ف�ارغ ل�م يم�ح من�ه ش�يء» ثلث�ين  «ام�ل، والس�طر بع�د الحجر سالم لم يكسر، والمعنى ك

  )١٣(.يبدو بالغ ا#ھمّية لقدمه، ولمعرفة القلم الذي كتب به

  

  :ثالثاً ـ أقدم المصاحف القرآنية  

  

ن أقدم المخطوطات القرآنّية الموجود لدينا حتى ا`ن J تقّدم لنا تحدي�داً زمنّي�اً واض�حاً، إ  
والدراس�ات ا#ثري�ة الكيماوي�ة ق�د تفي�دنا  لكّن المقابلة ب�ين بعض�ھا بعض�اً . عّيناً وJ تحديداً مكانّياً م

  .بعض الشيء في أصل القلم العربي ونشأته

 «وبالتحديد  ،»حجازية  «من مكتبة اسطنبول سراي ھي  ٥٠٣٨٥ـ فمخطوطة رقم  ١  
ع مصحف عثمان وJ نستطيع مقابلتھا م. في معظمھا رغم أّن بعضھا اليسير غير مدني» مدنية 

أّن ع�دم تقس�يمھا ث�ّم . بن عّفان، #ّن نسخة واحدة من أيام عثمان لم تبق، لنقول عن مق�دار قِ�َدِمھا
  .إلى آيات مرّقمة J يعني أيضاً قدمھا

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٠٣ـ  ٢٠٢ولفنسون، تاريخ اللغات السامّية، ص . انظر ھذا النص في أ) ١٣(
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وش��بيھة بمخطوط��ات  ،»مدني��ة  «وم��ع ھ��ذا، فھ��ي، بحس��ب وص��ف اب��ن الن��ديم للخط��وط، تب��دو 
  .باريس

ھ��ي أيض��اً  ٣٣٦حت��ى  ٣٢٦الوطني��ة بب��اريس، م��ن ال��رقم ـ ومخطوط��ات المكتب��ة  ٢  
ف�ي  « :ال�ذي يق�ول )١٤(اب�ن الن�ديمملتوية نحو اليمين، بحسب وصف » ا#لف  «حجازّية، حيث 

ن المقارن�ة بينھ�ا وب�ين م�ا تبّق�ى م�ن نص�وص إث�ّم  .»المكي والمدني، ا#لف ملتوية نحو اليم�ين 
تفيدنا ق�دمھا، ولك�ن ل�يس م�ن أّي�ام النب�ي أو عثم�ان أو حت�ى عب�د  )١٥(جاھلية في النّمارة وحوران

. Jتق�ان خط�ه وجمال�ه، غي�ر ق�ديميب�دو،  ٣٣٧لكّن مخطوط رق�م . الخامسالملك الخليفة ا#موي 
  .»خط كوفي  «كما يظھر،  و،فھ

ق�ديم، أق�دم » حج�ازي  «ھو أيض�اً  ٢١٦٥ومخطوط المتحف البريطاني بلندن رقم ـ  ٣  
  .من خطوط الكوفة والبصرة العراقيتين

لمخطوط��ات ب��دو بق��دم اJ ي ٣٨٧الملكي��ة بالق��اھرة رق��م  المكتب��ة مخطوط��ةـ وأخي��راً  ٤  
وق�د دّون . ، لج�امع عم�ر ف�ي أورش�ليم١٨كما ف�ي ورق�ة » وقفية  «ّنھا أفھي تشير إلى . السابقة

. ١٦٨/٧٨٤ورّبم�ا م�ن س�نة .. ) .و( » س�تين  «و » مئ�ة  «على ورقة منھا وبوضوح كلمات 
ّن إث�ّم . )١٦(يق�ول كازانوف�اكم�ا )  ٦٥/٦٨٥( فھي إذن ليست من عھد الخليفة ا#موي عبد المل�ك 

وقد تكون ھذه المخطوطة، لوضوح تاريخھا، أساس كل معرفة . خّطھا كوفي واضح متقن جميل
فبالنسبة إليھا نعرف قدمھا أم حداثتھا، ونعرف خّطھا أحج�ازيc ھ�و أم . عن أّية مخطوطة أخرى

  .ھي أقدمھا عراقي ؟ ومع ھذا ليست ھي الوحيدة الباقية من ذلك الوقت كما ليست

 ـــــــــــــ ـــــ
  .٦ابن النديم، الفھرست، ص ) ١٤(
  .ھي أقدم النصوص في القلم العربي سيأتي الك�م عليھا) ١٥(
)١٦( P. CASANOVA, Mohammed et la Fin du monde, Paris, 1911-1913, 2 fasc., p 126.   
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اليوم كتابة واحدة م�ن الكتاب�ات المدّون�ة ف�ي  «ومع ھذا، ومّما يؤسف له حقاً، ليس لدينا   
ف� نملك اليوم . وJ نملك أي نسخة من نسخ القرآن أو من صفحة المدّونة في أّيامه. أّيام الرسول

ّف�ان، وJ النس�خ الت�ي دّون�ت ب�أمره لت�وّزع نسخة حفصة للقرآن الك�ريم، وJ نس�خة عثم�ان ب�ن ع
عل�ى ا#مص�ار وJ أّي�ة نس�خ أخ��رى م�ن النس�خ الت�ي دّونھ��ا الص�حابة #نفس�ھم، وJ نمل�ك النس��خ 
ا#ص��لية للمراس���ت الت��ي ك��ان ي��أمر الرس��ول بت��دوينھا لترس��ل إل��ى المل��وك أو س��ادات القبائ��ل 

  .)١٧(»  وا#مراء

  

    

ص�فحة  ١س�طر  ٣٢٦نموذج من مخطوط باريس رقم 
١  

مض��اف إلي��ه  ٣٨٧نم��وذج م��ن مخط��وط الق��اھرة رق��م 
  .الحركات والنقط

  

    
  

  نموذج آخر من مخطوط القاھرة  ٧س  ٦ص / ٣٢٧من رقم   ٦س / ٣٢٦من رقم 

  

  

  نموذجات من المخطوطات القرآنية

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٨٣، ...جواد علي، المفّصل. د) ١٧(
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  كتابة حجازية معجمة. أ من أوائل القرن الثاني الھجري١ورقة  ٣٢٦مخطوطة باريس 

  

  ـ كتابة حجازية متطورة من القرن الھجري الثاني ـ مشّكل١روقة  ٣٣٧مخطوطة باريس 
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  :رابعاً ـ الخطوط المقارنة  

  

أن إل�ى Jئح�ة خط�وط بع�ض اللغ�ات الس�امّية القديم�ة، ويق�ارن بينھ�ا، يس�تنتج من ينظ�ر   
من نقوش أثري�ة ومخطوط�ات قديم�ة،  الخّط العربي، با�ضافة إلى الشھادات السابقة التي جاءتنا

  :ّدره على الشكل التالييتحّدر من عدة مصادر، ونتصّور تح

  

  ...يثمود      )اسطرنجيلي(آرامي شرقي   
          
          

    نبطي      آرامي غربي
          
          
  )نسخي(عربي حجازي         )كوفي(عربي حيري 
          
          
      عربي قرآني    

  

ده ف�ي ونج�. المتمّي�ز بت�دوير حروف�ه يبدو م�ن ذل�ك أن القل�م القرآن�ي يتح�ّدر م�ن النس�خي  
ا#ول  :وھذا ب�دوره يتح�ّدر م�ن النبط�ي ال�ذي ن�رى ل�ه مص�درين. المخطوطات الحجازية للقرآن

ثمودي مع ما يقاربه من الديداني واللحياني والصفوي، وقد وجدت له نقوش في مملك�ة ا#نب�اط، 
  .والسبأية وغيرھما في حوران وبصرى، وبالثاني المسند قلم اللغات الجنوبية كالمعينية

نس��بة إل��ى الحي��رة؛ وق��د دع��ي فيم��ا بع��د  ،»حي��ري  «ح��ّدر أيض��اً م��ن القل��م المس��ّمى ويت  
ويتمّي�ز ھ�ذا الخ�ط بزواي�اه المرّبع�ة، . الحي�رة نق�اضأنسبة إلى الكوفة الت�ي بني�ت عل�ى  بالكوفي،

الغرب��ي والش��رقي  رام��يوھ��ذا تح��ّدر م��ن ا`. وس��ّمي، #ج��ل ذل��ك، ب��الجزم. وبحروف��ه المس��تقيمة
  .بدورھما، من الكنعانياللذين تحّدرا، 



١٨١  
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وھ���و ال���ذي، ف���ي . ك���ان مص���دراً ھام���اً أكث���ر م���ن س���واه م���ن خط���وط رام���يJّ أن ا`إ  
وقد J يكون، في وقت مت�أخر، . ربي مباشرةالمخطوطات العربية القديمة، كان في نشأة القلم الع

لذلك ينكر بض علماء اللغات أن يك�ون ع�ق�ة ب�ين النبط�ي والقل�م . أي أثر يذكر من القلم النبطي
ة ھي في أساس كل شيء في القلم العربي، وھم يستدلّون عل�ى راميويعتبر ھؤJء أن ا`. العربي

  :ذلك با#مور التالية

أبج��د، ھ��ّوز، حّط��ي،  «ة والعربي��ة، أي رامي��ھ��و نفس��ه ف��ي ا`اّن ترتي��ب ا#بجدي��ة ـ  ١  
ف�ي العربي�ة، أي الح�روف الزائ�دة، » ال�روادف  «أّم�ا م�ا يس�ّمى ب�ـ. ٢٢وع�ددھا . لخا» .. كلمن

 «والـ؛ » ب  «بعد الـ» ث  «والـ» ت  «ُوضعت الـ :مث�ً . بعد الحروف المشابھة لھافحشرت 
 «؛ وال�ـ» ر  «بع�د ال�ـ» ز  «؛ وال�ـ» د  «بعد ال�ـ» ذ  «؛ والـ» ج  «د الــبع» خ  «و الـ» ح 
» غ  «؛ وال�ـ» ط  «بع�د ال�ـ» ظ  «؛ وال�ـ» ص  «بع�د ال�ـ» ض  «؛ والـ» س  «بعد الـ» ش 

 «وق�ام بھ�ذه الفذلك�ة .. .»ك  «بع�د ال�ـ» ل  «؛ وال�ـ» ف  «بع�د ال�ـ» ق  «؛ والـ» ع  «بعد الـ
وذلك لتسھيل تصويرھا وحفظھا للدارسين،  ،» يحيى بن يعمر العدواني «و » نصر بن عاصم 

  .J العربي راميعلما بأّن قيمتھا الحسابّية ھي كما في ترتيبھا ا`. تعليميوقصدھما 

  .ة كما في العربيةرامين حساب الجّمل ھو نفسه في اللغات السامّية جميعھا، في ا`إـ  ٢  

  .ة والعربّيةراميسھا في ا`ّن فصل الحروف واّتصالھا في كتابة الكلمة، ھي نفإـ  ٣  

ة والعربي��ة ھ�ي أيض��اً رامي�ّن قاع��دة ح�ذف ا#ل�ف ف��ي وس�ط الكلم�ة ف��ي اللغت�ين ا`إـ  ٤  
�... بجد، كٰت�م�ى، مٰس�كين، يتٰ ن، مٰس�ال�رحمٰ  :نفسھا، كما في ھذه الكلمات الواردة ف�ي الق�رآن م�ث

  .الخ... الرحمان، مساكين، يتامى، مساجد، كتاب :وھي بدل
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ب�ارك  :رك، ب�دلرك وتٰب�ٰب� :فاعل وتفاعل، كما ف�ي :ـ وكذلك حذف ا#لف في صيغتي ٥  
  .وغيرھما... وتبارك

و  ،»ه اصطفينٰ  «و» ك أرسلنٰ  «كما في  ،»نا  «ثّم حذف ا#لف من ضمير المتكلّم ـ  ٦  
  ...»وبّشرناه واصطفيناه،  ،»أرسلناك  « :بدل ،»ه بشرنٰ  «

ت، بدل م�ن ص�دقات ت وطيبٰ صدقٰ  :ـ ثّم حذف ا#لف في جمع المؤّنث السالم، كما في ٧  
  ...وطّيبات

الظ�المين  :ف�رين، ب�دللم�ين والكٰ الظٰ  :ـ وحذف ا#لف في الجمع السالم المذكر كم�ا ف�ي ٨  
  ...والكافرين

وأبتي، يا ربي،  :يا رِب، وأبِت، وتنكروِن، وتعلّموِن، بدل :في مثل»  .ي «ـ وحذف  ٩  
  ...وتنكروني، وتعلّموني

، رام�يـ ثم في صيغ كلمات بقيت ھي ھي في المصاحف، وھي تدل على أصلھا ا` ١٠  
  ...الحياة والص�ة والزكاة :الحيوة، والصلوة، والزكوة، بدل :مثل

سفر وي�م وبعي�ر  :، مثلراميكثيرة في القرآن تدّل على أصلھا ا`ـ ثم ورود كلمات  ١١  
وبيع وجھنم وحّطة وحواريون وملكوت ورقيم ومرقوم وربانيون وسينين وصراط وشھر وعدن 

  ...وقنطار وكنز وقّيوم وحوب وفردوس وقسطاس وقراطيس

  ...اثم كتابة الحروف في آخر الكلمة ھي غيرھا في أّول الكلمة أو في وسطھـ  ١٢  

  كّل ھذه الممّيزات تدل على ع�قة وقرابة بين القلم العربي من جھة والقلمين  
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م العرب�ي، عل�ى القل�عل�ى أس�بقّية القلم�ين الم�ذكورين والنبطي من جھ�ة ثاني�ة، كم�ا ت�دّل  راميا`
ة والخص�ائص راميمن المعاني والكلمات المعّربة وا#سماء ا`ن كثيراً أويتحّصل من ذلك أيضاً 

، أو م�ن لغ�ات آرام�يدخل�ت اللغ�ة العربي�ة م�ن مص�در ... اللغوية وكيفية النطق، وع�دة مف�ردات
ف�ي الق�رآن نفس�ه  وليس من ينكر وجود ذل�ك. ة إلى اللغة العربيةراميأخرى سامية مّرت عبر ا`

  ..الذي جمع، بحسب العلماء المسلمين أنفسھم، مئات ا#لفاظ ا#عجمّية

  

* * *  

  

، راميّن القلم العربي مرتبط ارتباطاً مباشراً بالقلم ا`أ، من خ�ل ما تقّدم، وھكذا ن�حظ  
لحج��از م��ن الش��مال J م��ن ن اللغ��ة العربي��ة ھ��ي م��ن منطق��ة غرب��ي الف��رات، ج��اءت مك��ة واأو
ول المتكلم��ين بھ��ا ك��انوا ن أأ؛ و» ة ي��بالغر «ن اس��مھا، ف��ي أساس��ه وأص��له، يعن��ي أن��وب؛ والج

ن النقوش الث�ثة الباقية لنا حتى اليوم كتبت في موضوع بناء كنائس، وعلى خرائب أنصارى؛ و
لك�أّن م�ا بق�ي ... كنائس، وفي المنطقة الشمالية للجزيرة العربية حيث نم�ت المس�يحية وازدھ�رت

  )١٨(.يحّتم علينا اJقرار بمسيحيتھا» عربية  «أثر على اللغة المسّماة لنا من 

وقد Jحظ ذلك جملة مسلمين ومستشرقين، وأقّروا اقراراً صريحاً بانتس�اب العربي�ة إل�ى   
وإل�ى . ولم يخ�ف ذل�ك عل�ى أكث�ر المس�لمين تعص�باً ل1س��م والعروب�ة. مسيحيي الحيرة واJنبار

ّن البيئ��ة إ « :ق��ال. دروزة، ف��ي ك�م��ه عل��ى لغ��ة الق��رآن د ع��ّزةأش��ار محم�� مث��ل ھ��ذه النتيج��ة
مّتع وخاّصة مّكة والمدينة، كانت بيئة تجارّية، مّتصلة بالب�د المجاورة التي كانت تت... الحجازية

فيھ�ا جالي�ات كتابّي�ة نص�رانّية ويھودّي�ة نازح�ة م�ن وكان . غير يسير من الحضارة والثقافة حظw ب
ف� يعقل أن يظّل العرب أھل . قراءة وكتابةتتداول الكتب الدينّية وغير الدينّية  الب�د، وكانتتلك 
  البيئة غافلين عنھذه 

  ــــــــــــــــــ
ثم��اني عش��رة، وعدي��د ف��ي » ج��رش  «خم��س عش��رة كنيس��ة، وف��ي » أّم الجم��ال  «ن��ه اكتش��ف ف��ي إيق��ال ) ١٨(

  :انظر. إلى قدمھم في المسيحيةمما يشير . والغساسنة ُبصرى، وجبل حوران، وفي مملكة ا#نباط، وعند المناذرة
R. DUSSAUD, La pénétration des Arabes en Syrie, p. 18. 
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Jش�غال التجارّي�ة، وم�ن أعظ�م مظ�اھر الحض�ارة اقتباس وسيلة من أش�ّد الوس�ائل ض�رورة إل�ى ا
  .)١٩(»  الشيء الكثيرالتي اقتبسوا منھا من الب�د المجاورة 

أّن ال�ذين كتب�وا ب�القلم العرب��ي  « :ذل�ك أيض�اً أش�ار ال�دكتور ج�واد عل�ي، ق�الوإل�ى مث�ل   
ي�رة، لحالشمالي، الذي أخذ منه قلم مك�ة، ھ�م م�ن الع�رب النص�ارى ف�ي الغال�ب فأھ�ل ا#نب�ار، وا

ورّبما نشروھا ف�ي البح�رين، ... وعين الشمس، ودومة الجندل، وب�د الشام، كانوا من النصارى
أي في سواحل الخليج حيث كان�ت ھنال�ك جالي�ات نص�رانّية، وف�ي ا#م�اكن ا#خ�رى م�ن جزي�رة 

  .)٢٠(»  العرب التي كانت النصرانية قد وجدت سبي�ً لھا بينھا

بك�ل ج��ء  «ان نظري�ة اش�تقاق الخط�وط تش�ير  Weil» وي�ل  «وفي رأي المستشرق   
يعتق�د  «كم�ا . )٢١(»  راميمتفّرع بدوره عن الخط ا`إلى اشتقاق القلم العربي من القلم النبطي ال

ـ لم  ٣٢٨العلماء المستشرقون ـ برأي ولفنسون ـ انه في ذلك الزمن ـ أي زمن نّص النمارة سنة 
 ربية ترجع إلى ذل�ك العھ�دلم يعثر إلى ا`ن على كتابات عتكن الكتابة العربية قد وجدت بعد، إذ 

وھو يأخذ . ٥١٢نّص النّمارة يعرج بين الخط النبطي المتأخر ونقش زبد سنة لذلك نرى . )٢٢(» 
وم��ن ث��ّم راح الخ��ّط العرب��ي يس��تقّل روي��داً روي��داً ع��ن النبط��ي، ويك��ّون لنفس��ه . م��ن اJثن��ين مع��ا

  .)٢٣(٥٦٨ّران شخصية برزت بوضوح وسرعة في نقش ح

 ــــــــــــــــــ 
  .٧٦ـ  ٧٥محمد عّزة دروزة، القرآن المجيد، ص ) ١٩(
  .١٧٩ـ  ٨/١٧٨ ،..جواد علي، المفّصل) ٢٠(
)٢١ (WEIL, E. I., 1/68   
  .٢٠١ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص . أ) ٢٢(
  :في قوله ھذاJشتقاق الخط العربي من القلم النبطي » أوري  «من ھنا جاء رفض ) ٢٣(

« C'est au Proche-Orient, berceau de l'écriture arabe, et plus précisément en Syrie 
(Namara, Zebed, Harran, Umm Djumal), qu'ont été découverte les plus anciennes 
inscriptions dites proto-arabes, qui, en dernière analyse, dériveraient des caractères 
syriaques et non des caractères nabtéens, comme on l'avait cru auparavant…» S. ORY, 
article Kitaba, E.I. t. V, p 213 et s.) 
 Localités situées en pays syriaque et donc chrétien jacobite, avant l'Islam (ED. 
RABBATH, L'Orient chrétien à la veille de l'Islam, v.I., p. 229). 
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نشأ ونم�ا ب�ين عھ�د النّم�ارة وعھ�د نق�ش ) القرآني(تأكيد بأن الخط العربي نستطيع اللھذا   
 «عل�ى ي�د » ق�ريش  «تكوين قبيلة أي بعيد . ي�درابع والخامس بعد المـحّران، أي بين القرن ال

وبھذا يكون لنا تأكيد آخر بأّن التجارة مع ب�د الشام كانت السبب . الجّد الرابع للرسول ،»قصي 
المؤرخ�ون ّن م�ا ذك�ره إومن ذلك أيض�اً . إلى مكة والحجاز» غربي الفرات  «في نقل حضارة 
ھو قول جزاف J يثبت ... قبيل البعثة النبوية jJ إ ن الحروف العربية لم تخترعأ «المسلمون من 

  .)٢٤(»  على التمحيص والتدّبر

؛ ومنف�ذاً  العرب، بواسطة مسيحيي ب�د الشام، أن يروا لھم إلى العالم باباً استطاع وھكذا   
لدھائھم وشّدة دفعھم وزخمھم، أن يلج�وا حض�ارات الع�الم م�ن أب�واب بن�ي  ،»العرب  «وعرف 

  .)٢٥(»  ف� يشك باحث في ا#صل المسيحي للخط العربي «أيضاً وھكذا . آرام

 ــــــــــــــــــ 
حيث يذكر جملة مؤرخين ع�رب جھل�وا الحقيق�ة، #ج�ل  ٤٤٩ـ  ٤٤٨محمد عزة دروزة، عصر النبي ص ) ٢٤(

  .رفعة شأن ا�س�م
  .٥؛ ص ١٩٥٢سنة  ٨عدد  ،Islamochristianaسمير خليل، ) ٢٥(

ت��اريخ ف��ي الخ��ط العرب��ي؛ حفن��ي ب��ك ناص��ف،  :٣/٦٥٣زي��دان، ت��اريخ التم��ّدن ا�س���مي، جرج��ي  :انظ��ر أيض��اً 
وم��ا بع��دھا؛ السجس��تاني،  ٦١، ص ٢، ط ١٩٥٨ا#دب، أو حي��اة اللغ��ة العربي��ة، الكت��اب ا#ول، الق��اھرة، س��نة 

؛ وص���ح ال��دين المنّج��د، دراس��ات ف��ي ١٧٢و ١٧١و ٨/١٣٧انظ��ر ج��واد عل��ي، المفص��ل، . ٤المص��احف، ص 
؛ ٢٢ـ  ١٢، ص ١٩٧٣ريخ الخط العربي، منذ بدايت�ه إل�ى نھاي�ة العص�ر ا#م�وي، دار الكت�اب الجدي�د، بي�روت تا

ع�دد  ١٩١٣ب�ين ع�رب الجاھلي�ة، القس�م الث�اني، الفص�ل ا#ول، مجل�ة المش�رق ولويس شيخو، النصرانية وآدابھا 
  .٤٦٢ـ  ٤٦١و ١٥٧ـ  ١٥٢، ص ١٩٢٣؛ ثم في طبعته على صورة كتاب، بيروت ٧٢ـ  ٦٧، ص ١٦

C. RABIN, art. ̉Arbiyya, in Encyclopédie de l'Islam, 2o éd., I (Leyde et Pairs 1960), pp. 
579a-622b, ici, p. 582b: «Le caractère chrétien des inscriptions datées laisse à penser 
que l'alphabet arabe fut inventé par des missionnaires chrétien, comme tant 
d'alphabets orientaux. Abbout localise cette invention, avec beaucoup de 
vraisemblance, à Hira ou à  Anbār ». Et plus loin: «Welhausen suggère, avec toute 
apparence de raison, que l'arabe classique fut répandu par les Chrétiens de Hira. La 
tradition musulmane nomme, parmi les premières personnes qui écrivirent en arabe, 
Zayd b. Hamad (vers 500 de J.C.) et son fils le poète ̉Adi, tous deux poètes de Hira». 
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واس�مھم . فھم المن�اذرة ف�ي الحي�رة» عربية  «أّما أصحاب ھذا القلم وھذه اللغة المسماة   
عل��ى ث�ث��ة أمي��ال م��ن  «س��كنوا ف��ي الحي��رة، وھ��ي  .»المن��ذر  «م��ن أح��د زعم��ائھم المؤّسس��ين 

 «، م�ن والمعس�كر» المخّيم  «وتعني . )٢٦(»  رب في الجاھلّيةـكانت مسكن ملوك الع... الكوفة
ا�س���مّية، أي » حض��ر  «العبراني��ة، وكلم��ة » حاص��ير  «وتقاب��ل كلم��ة . الس��ريانية» حيرت��ا 

م، وكان عليھا إذ ذاك  ٤١٠وقد ورد اسمھا في المجمع الكنسي المنعقد سنة . الحاضرة والحامية
  .)٢٧(أسقف اسمه ھوشع

م��ن  س��كنوا بيوت��اً  ، وآل عب��اد، وھ��م م��ن الحض��ر ال��ذين)٢٨(آل تّن��وخ :م��ن قبائ��ل المن��اذرة  
وك�انوا عل�ى الم�ذھب  .»المن�اذرة  «من بطون شّتى اجتمع�وا تح�ت اس�م  وكانوا نصارى. حجر

الف��رس نكاي��ة ب��الروم، وك��ان ال��روم يش��ّجعون الغساس��نة عل��ى اعتن��اق  النس��طوري ال��ذي ش��جعه
  .وھكذا اختلف النصارى، كرمى لعيون حلفائھم. المذھب اليعقوبي نكاية بالفرس

فيھ��ا جم��ع  «الواقع��ة عل��ى الف��رات غرب��ي بغ��داد، الت��ي » ا#نب��ار  «رة الحي��وحكم��ت   
ينسب إليھا خلق كثي�ر م�ن أھ�ل  «تب التلمود البابلي، و وفيھا كُ  ،»ا#سرى من اليھود بختنصر 

وك�ان اJخ�ت�ف فاص�ً بين الغساس�نة والمن�اذرة،  وكانت ا#نبار حّداً . )٢٩(العلم والكتابة وغيرھم
  .لفارسي وحّدد ھوّيـھا التّنوخيةا) ٥٩١(+ لى أن جاء ھرمز الرابع إ عليھا مستمّراً 

الذي ل�م يبل�غ مل�ك مبلغ�ه، Jتس�اع » عمرو  امرؤ القيس بن «المناذرة اشتھر من ملوك   
  ملكه، وشّدة نفوذه، حتى وصل إلى نجران وشمر، وأخضع القبائل العربية

 ــــــــــــــــــ 
  .» حبرة « :، مادة٢/٣٢٨معجم البلدان، ) ٢٦(
  .١٠١، ٩٤ابن العبري، مختصر الدول، ص ) ٢٧(
  .سكن الخيام :أي ،»تّنخ  «من ) ٢٨(
  .»أنبار  « :، مادة٢٥٨و ١/٢٥٧معجم البلدان،  :انظر) ٢٩(
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 وقد ورد ذلك في نّص النّمارة الذي أثبتناه، #ھميته، في رسمه وترجمت�ه. ة في الصحارىالساكن
وربيع��ة ومض��ر وس��ائر قبائ��ل بادي��ة الع��راق والجزي��رة  ويب��دو من��ه أّن ام��رأ الق��يس حك��م م��ذحج

وقعت بين الحي�رة وال�يمن، مّم�ا ي�دل عل�ى اّتس�اع  ويشير النّص أيضاً إلى أّن حرباً . )٣٠(والحجاز
  .م ٣٢٨لمناذرة آنذاك أي في حدود سنة نفوذ ا

الذي تنّصر على يد سمعان العامودي الذي » النعمان  «من ملوك الحيرة أيضاً واشتھر   
وساعد المنذر الفرس . واستلم عنه ابنه المنذر. م ٤٣٤انتھى ملكه سنة . )٣١(كان يبّشر في الحيرة
. ا#س�ود واش�تھر بمحاربت�ه الغساس�نةوخلف�ه ابن�ه . ٤٧٤وكان�ت نھايت�ه س�نة . على الروم فانھزم

وأخذ عنه أخوه المنذر، ثم ابن أخيه النعمان بن ا#سود، ثم أبو يعفر، ثم امرؤ . ٤٩٤وانتھى سنة 
بنت آكل المرار من ملوك آل كن�ده،  ذر بن ماء السماء الذي تزّوج ھندالقيس بن النعمان، ثم المن

ش�ھداء نج�ران عل�ى ي�د ذي ن�ّواس اليھ�ودي  وفي أّيامه حدثت حادثة. ٥٠٨وظّل ملكه حتى سنة 
مض�رط  «ع�ده ابن�ه عم�رو ب�ن ھن�د المع�روف ب�ـوت�ولّى ب. ٥٥٤وانتھ�ى حكم�ه س�نة . ملك اليمن
وك�ان . طرفة بن العبد والمتلّمس والسويد بن خ�ذاق والمنخ�ل اليش�كريوالذي ھجاه  ،»الحجارة 

النعم�ان ب�ن المن�ذر وت�ولّى . ٥٧٠وعنه أخذ أخوه س�نة  .»امرؤ القيس  «من معاصريه الشاعر 
وبع�ده . ، وھ�و ص�احب الش�اعر النابغ�ة ال�ذبياني٦٠٢حت�ى  ٥٨٠سنة » أبي قابوس  «الملقب بـ
خال�د ب�ن الولي�د م�ن اح�ت�ل الحي�رة ابن أبي قابوس، وفي أيام�ه تمّك�ن » المنذر الغرور  «تولّى 
رة التي نقلت حجارتھ�ا لبن�اء وكانت بذلك نھاية المناذرة وانذثار الحيرة، المدينة العام. ٦٣٤سنة 
  .الكوفة

وك��ان للمن��اذرة ف��ي اللغ��ة العربي��ة، لغ��ة الق��رآن، أث��ر ب��ارز ج��ّداًَ◌، فھ��م ال��ذين، لع�ق��تھم   
  وكان للغساسنة، بعد. قلمھم لمّكةالتجارية الواسعة مع قريش، أعطوا 

 ــــــــــــــــــ 
  .الكلبي عن السھيلي وابن ٢/١٧١، ابن خلدون ٢/٦٤تاريخ الطبري ) ٣٠(
  .٨٢لويس شيخو، النصرانية، ص ) ٣١(
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العل��م والحض��ارة، ونقل��وا لھ��م كت��ب العل��م والفلس��فة م��ن  دخ��ول ا�س���م إل��يھم، أن اعط��وا للع��رب
» لع��رب  «فبواس��طة ھ��ؤJء المس��يحيين تس��ّنى . ية، ومنھ��ا إل��ى العربّي��ةاليوناني��ة إل��ى الس��ريان

الجزيرة ولمسلمي مكة والمدينة أن يكونوا على صلة، J بب�د الشام وحسب، بل بالفرس والروم 
  .واليونان وبكل العالم المتحّضر آنذاك

  

  

* * *  



١٩٠  

  

 ً ة أم َعربي5ة ؟ :خامسا   قرشي5

  

قريش، أم بلغة العرب ؟ وھ�ل م�ن خ��ف ب�ين ل القرآن بلغة ھل نز :بقي علينا أن نسأل  
لغة قريش ولغة العرب ؟ أم أّنھم�ا لغ�ة واح�دة ف�ي لھج�ات عدي�دة ؟ ھن�اك آراء كثي�رة ومتنّوع�ة، 

وذلك لفضل قريش على . لكّنھا تعود إلى ترجيح لغة قريش ولھجتھا على سائر اللغات واللھجات
  .جميع العرب

J ويعتمد ھؤJء على أحادي�ث ورواي�ات . القرآن ھي لغة قريش فمنھم من يقول بأّن لغة  
 « :من ذلك ما روي عن عمر بن الخّطاب قول�ه. إJّ أّن بعضھا يكفي للدJلة. مجال لذكرھا كلھا

وك�ل إليھ�ا أُ ، وما روي عن عثمان للجن�ة الت�ي )١(»  Jّ غلمان قريشإين في مصاحفنا ھذه J ُيْملِ 
. ن الق�رآن، ف�اكتبوه بلس�ان ق�ريشاختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء م�إذا  « :جمع القرآن، قال

ّن الق�رآن إاكتبوه بلغة قريش، ف « :وما روي عن زيد بن ثابت، )٢(»  ففعلوا. ّنما أنزل بلسانھمإف
ل�م ين�زل  « :ق�ال. وأنكر ابن قتيبة أن يكون القرآن نزل بلغة غي�ر لغ�ة ق�ريش. )٣(»  نزل بلغتھم

 .»ّن القرآن نزل بلسان قريش والعرب إ « :واعتدل البخاري بقوله. )٤(»  غة قريشJّ بلإالقرآن 
  .)٥(»  ّن قريشاً ھم خ�صة العربإ «ولكّنه اعتبر 

 ــــــــــــــــــ 
  .١١، السجستاني المصاحف ٥٧، الصاحبي، ص ٢٠ابن كثير، فضائل القرآن، ص ) ١(
  .٢٠ي، المصاحف، ص ، السجستان٣١ابن كثير، فضائل القرآن، ص ) ٢(
  .١/٢٤، النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٣٥ابن كثير، فضائل القرآن، ص ) ٣(
  .١/١٣٥عن السيوطي، اJتقان في علوم القرآن، ) ٤(
  .١٩عن ابن كثير، فضائل القرآن، ) ٥(
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 «ار قريش�اً ـّن � اخت�أأّن لغة القرآن ھ�ي لغ�ة ق�ريش، ھ�ي ذين يصّرون على ـوحّجة ال  
، فجع�ل قريش�اً قّط�ان حرم�ه، ووJة بيت�ه، فكان�ت )ص( مي�ع الع�رب، واخت�ار م�نھم محّم�داً من ج

يش ف�ي أم�ورھم، وكان�ت يف�دون إل�ى مّك�ة للح�ّج، ويتح�اكمون إل�ى ق�روفود العرب م�ن حّجاجھ�ا 
ق��ريش، م��ع فص��احتھا وحس��ن لغاتھ��ا، ورّق��ة ألس��نتھا، إذا أت��تھم الوف��ود م��ن الع��رب تخّي��روا م��ن 

ك�مھم فاجتمع ما تخّيروا من تلك اللغات إلى س��ئقھم  ك�مھم وأشعارھم أحسن لغاتھم، وأصفى
  .)٦(»  ...ليھا، فصاروا بذلك أفصح العربالتي طبعوا ع

لUفص�ح  ق�ريش أج�ود الع�رب انتق�اداً  تكان� « :قول الفارابي أيض�اً قريش يوفي فصاحة   
ً ـاظ، وأسھلھا على اللسان عند النطق، وأحسنھا مسموعـمن ا#لف  ابان�ة، عّم�ا ف�ي ال�نفس، وأبينھا ا

رحھا لبع�دھا ع�ن كانت لغة قريش أفصح اللغ�ات العربّي�ة وأص� « :وعند ابن خلدون قوله. )٧(» 
بعدھم من قريش كان اJحتج�اج بلغ�تھم ف�ي الص�حة العرب على نسبة ن سائر أب�د العجم، حتى 

 م�ن أفص�ح « :اوية جواب�ه عل�ى س�ؤالـوروي عن مع. )٨(»  والفساد عند أھل الصناعة العربية
ريش ف�ي الفص�احة ع�ن عنعن�ة ارتفعت ق « :وروي عن ثعلب قوله. )٩(»  قريش :الناس ؟ ـ قال

. )١٠(»  بھ�راءض�ّبة، وتلتل�ة ّجع قيس، وعجرفي�ة ، وتضھوازنتميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسة 
، ، وأحس�نه ج�واراً قريش ھم أوسط العرب في العرب داراً  « :وروي عن أبي بكر الصديق قوله

كانت ق�ريش تجتب�ي، أي تخت�ار أفض�ل لغ�ات  « :قالوروي عن قتادة أّنه . )١١(»  وأعربه ألسنة
  العرب، حتى صار أفضل لغاتھا

 ــــــــــــــــــ 
  .في معرفة الفصيح من العرب :، الفصل الثاني١/٢٠٩السيوطي، المزھر ) ٦(
  .١/٢١١الفارابي، في أول كتابه المسّمى با#لفاظ والحروف، انظر المزھر ) ٧(
  .من الباب السادس ٣٢فصل  ٤٠٩المقدمة Jبن خلدون، ص ) ٨(
  .٣/٢١٣انظر الجاحظ في البيان والتبيين، ) ٩(
  .وغيرھما ١/٢١١لمزھر ، ا٨١مجالس ثعلب ) ١٠(
  .، لفظة عرب١/٣٧٤ تاج العروس. عرب :، لفظة١/٥٨٨لسان العرب ) ١١(
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ش�عارھا عل�ى ق�ريش، كان�ت تع�رض أ «أن�اس أّن الع�رب وزعم . )١٢(»  لغتھا، نزل القرآن بھا 
كان�ت  :وق�ال عم�رو ب�ن الع��ء. )١٣(»  ، وم�ا رّدوه منھ�ا ك�ان م�ردوداً بوJً فما قبلوه منھا كان مق

وك�ان الع�رب . ف�ي ك�ل ع�ام وكان�ت تع�رض أش�عارھا عل�ى ھ�ذا الح�ّي م�ن ق�ريشالعرب تجتمع 
  .)١٤(»  يعلّقون أشعارھم بأركان الكعبة

  

* * *  

  

  �فھم ا#قدمون في أّن أص�ل لغ�ة الق�رآن ھ�ي لغ�ة ق�ريش، وحديثاً يرى العرب ما رآه أس
ف�ي فط�ه حس�ين نفس�ه، ال�ذي ش�ّك . #نھا أفصح لغات العرب، وأصلھا ومصدرھا، والَحَكم عليھا

ّن ھ��ذه اللغ��ة العربي��ة الفص��حى الت��ي نج��دھا ف��ي الق��رآن ااّم��ا  « :ك��ل ش��يء ج��اھلي، يؤك��د بقول��ه
وأص�حابه لغ�ة ق�ريش، فم�ا ن�رى أّن�ه لنب�ي والحديث وم�ا وص�ل إلين�ا م�ن النص�وص المعاص�رة ل

، فق�د أجم�ع الع�رب عل�ى ذل�ك بع�د ا�س��م، واّتفق�ت كلم�ة علم�ائھم ورواتھ�م أو جدJً  يحتمل شّكاً 
 نح��ن « :ث��ّم يعط��ي الب��راھين فيق��ول .»ومفّس��ريھم عل��ى أّن الق��رآن ن��زل بلغ��ة ق��ريش ومح��ّدثيھم 
من جھ�ة أخ�رى، وأم�ام ن�زول الق�رآن  أمام ھذا اJجماع من جھة، وأمام قرشّية النبيمضطرون 

في قريش من جھة ثالثة، وأمام فھم قريش للفظ القرآن في غير مشّقة وJ عنف من جھة رابع�ة، 
ا ص�ّح م�ن ح�ديث النب�ي القرش�ي وم�ن الرواي�ة م�ن ـاّتفاق القرآن في اللغة واللھج�ة، م�ع م� موأما

  .)١٥(»  رآن إنما ھي لغة قريشأصحابه القرشيين من جھة خامسة، إلى أن نسلّم بأّن لغة الق

. س�ماعيلإب�دأت ب «وقبل طه حسين كان مصطفى صادق الرافعي قد ق�ّرر ب�أّن العربي�ة   
  قبائلھم، تنّوعت لھجاتھم،خرج أوJده من ديارھم، وانشعبت فلّما 

  ــــــــــــــــــ
  .المراجع السابقة) ١٢(
  .١٢/١١٢كتاب ا#غاني، ) ١٣(
  .١١٥ :، انظر١/٥٠٩مقدمة ابن خلدون  ،١/٨٧خزانة ا#دب، ) ١٤(
  .١٠٦ـ  ١٠٥طه حسين، في ا#دب الجاھلي، ص ) ١٥(



  ١٩٣                     قرشّية أم عربّية ؟                                                                

  

، واستخلص�ت ألسنتھم، حتى ظھرت قريش من بينھم، فأخ�ذت وأعط�ت وھ�ّذبت ا#لس�نة وتباينت
بھ�ا الكم�ال عن�د ظھ�ور منھا أع�ذبھا وأس�ماھا، ث�م J ت�زال تھ�ّذب ف�ي اللغ�ة وتش�ّذب حت�ى بلغ�ت 

  .)١٦(»  ا�س�م بنزول الوحي بھا

منھ�ا واليھودي�ة وفي رأي شوقي ضيف اّن جميع القبائل العربية وغير العربي�ة، الوثني�ة   
للّھج�ة  وب�ذلك كل�ه تھّي�أ. فئ�دتھا إليھ�اتجّمعت قلوبھا ح�ول مك�ة، وھ�وت أ «والنصرانية، جميعھا 

... القرشية أن يعلو سلطانھا في الجاھلية اللھجات القبلية المختلفة، وأن تص�بح ھ�ي اللغ�ة ا#دبي�ة
فنحن J نعدو الواقع إذا قلنا أن لھجة قريش ھي الفصحى التي عّمت وسادت في الجاھلية، J في 

، وف�ي اليمام�ة والبح�رين، وش�رقاً  وغرب�اً  ة ش�ماJً فحسب، بل في كل القبائل العربيالحجاز ونجد 
وسقطت إلى الجنوب وأخذت تقتحم ا#بواب على لغة حمير واليمن وخاصة في أطرافھا الشمالية 

ّما في الش�مال فق�د ك�ان أ... بن كعب في نجران حيث منازل ا#زد وخثعم وھمدان وبني الحارث
للقرآن الكريم دJلة قاطعة سرعة استجابتھم  مّما يدل على ذلك... الفصحى معروفة في كل مكان

ي ھ�ه نزل بلغة قريش تحّتم أن تك�ون فإذا عرفنا أنّ . كانوا يفھمونه بمجّرد سماعهنھم إودعوته، ف
  .)١٧(»  اللغة ا#دبية التي كانت سائدة

  

* * *  

  

ات فھن�اك رواي�. J يعني في الواقع والحقيق�ة ش�يئاً والروايات ھذا الحشد من الحجج لكّن   
وقد  .»لغة قريش  «القول بلغة اسمھا في التاريخ  معاكسة لتلك التي رأينا، ووقائع تناقض تماماً 

. تكون وقائع التاريخ أثبت من كل رواية موضوعة على أي لس�ان مھم�ا كان�ت قرابت�ه م�ن النب�يّ 
بال�ذات، قرشّية القرآن، فھناك أيضاً، وعلى لسانه فإذا كانت ھناك رواية على لسان عثمان تثبت 

وليس�ت ھ�ذيل وJ ثقي�ف  «. )١٨(»  اجعلوا المملي من ھذيل، والكاتب م�ن ثقي�ف « :رواية تقول
  .)١٩(»  من قريش

 ــــــــــــــــــ 
  .١٩١١سنة . مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب ا#دب) ١٦(
  .وما بعدھا ١٣٣شوقي ضيف، العصر الجاھلي، ص ) ١٧(
  .٥٨الصاحبي، ص ) ١٨(
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أجلَ�َس خمس�ة  « :لحاح�ه علي�ه بجم�ع الق�رآن، يق�ولإخبر عن أبي بكر يقول لعمر، بع�د  ثم ھناك
 ً�ول�و  «. )٢٠(» ...اكتب�وا الق�رآن :وق�ال. من ا#نص�ار وعشرين رج�ً من قريش، وخمسين رج

القرآن قد نزل بلغة قريش لما اختار ھذا العدد الكثي�ر م�ن ا#نص�ار، وھ�م م�ن غي�ر ق�ريش، كان 
  .)٢١(»  ومن منافسي مكة في الجاھلية وا�س�م

طوي�ل، ّنه قبل مّكة وقريش والق�رآن، وقب�ل قص�ّي ج�ّد النب�ي الراب�ع ب�زمن إوالحّق يقال   
ت��نقش وتعلّ��م وت��دّون ف��ي الحي��رة وا#نب��ار وض��فاف كان��ت اللغ��ة العربي��ة تق��رأ وت��دّرس وتكت��ب و

وك�ان النص�ارى، بش�ھادة ... والنّمارة وحّران وبصرى وفي كل مكان من غربي الف�رات الفرات
وك�ان . الم�ؤرخين المس�لمين أنفس�ھم يعلّمونھ�ا ف�ي كنائس�ھم وأدي�رتھم، #وJدھ�م وغلم�انھممعظم 

فلغ�ة الق�رآن ليس�ت . طائل�ة م�ن الب�دو أم�واJً  اليھود يتعاملون بھا في تجارتھم ومھنھم، ويربحون
  .أو تّتصف بشيء من قريش ،»لغة قريش  «ھي بحال من ا#حوال 

ّن��ه ن��زل بلس��ان عرب��ّي إكورة إل��ى المنط��ق، ھ��و ق��ول م��ن ق��ال ا#ق��وال الم��ذأق��رب  «و   
ل�روح ب�ه ان�زل  « :ث�ّم نت�رك كت�اب � القائ�ل... فما بالن�ا نفّس�ر ون�ؤّول، ونل�ّف ون�دور... وكفى

 » ذا لسان عربي مب�ينـھ « ، و)٢٢(»  ون من المنذرين بلسان عربي مبينـا#مين على قلبك لتك
، و )٢٥(»  عربياً  كذلك أنزلناه حكماً  « ، و)٢٤( » ونـلعلّكم تعقل عربياً  اه قرآناً ـأنا أنزلن « ، و)٢٣(

  وصرفنا فيه من عربياً  كذلك أنزلناه قرآناً  «

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/٦٠٥ ،..جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب. د) ١٩(
  .، في خ�فة أبي بكر الصديق١/١٢٥تاريخ اليعقوبي، ) ٢٠(
  .٨/٦٠٦ ،...جواد علي، المفصل. د) ٢١(
  .٢٦/١٩٥سورة الشعراء ) ٢٢(
  .١٦/١٠٣سورة النحل ) ٢٣(
  .١٢/٢سورة يوسف ) ٢٤(
  .١٣/٣٧سورة الرعد ) ٢٥( 
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كت��اب فّص��لت آيات��ه  «، و )٢٧(»  غي��ر ذي ع��وج لعلّھ��م يّتق��ون عربي��اً  قرآن��اً  «، و )٢٦(»  الوعي��د
 ا جعلناه قرآناً نّ إ «، و )٢٩(»  عربياً  كذلك أوحينا إليك قرآناً  «، و )٢٨(»  لقوم يعلمون عربياً  قرآناً 
ول�م . )٣١(»  لين�ذر ال�ذين ظلم�وا عربي�اً  ھذا كتاب مصّدق لس�اناً  «، و )٣٠(»  لعلّكم تعقلون عربياً 

  .)٣٢(يقل قرشياً 

ن ك�ان إنھم ولو نزل بلغة ق�ريش لم�ا س�كت � تع�الى ع�ن ذل�ك، لم�ا ف�ي التنوي�ه بلس�ا «  
ون�ه معج�زة بالنس�بة لق�ريش، أفصح ألسنة العرب من حّج�ة عل�ى الع�رب ف�ي فص�احته وبيان�ه وك

أھل ا#خبار دون قريش أفصح الناس وألسنھم، وليس بك�م العرب عاّمة الذين ھم على حّد قول 
ح الفص��حاء وأبل��غ البلغ��اء، والق��رآن يتح��ّدى، ص��ن كان��ت ق��ريش أفإف��. )٣٣(»  ف��ي اللغ��ة والك���م

ذل�ك ع�ن ق�ريش ول�و م�ّرة  الفص�حاء والبلغ�اء، فلم�اذا ل�م ي�ذكربأسلوبه وألفاظه وتعاليم�ه، جمي�ع 
في معرض ك�مه عن معاھ�دتھم  )٣٤(Jّ مّرة واحدةإبأن ليس لقريش ذكر فيه  ھذا علماً  !واحدة ؟

  .التجارّية مع اليمن وب�د الشام

 :واد علي بحثه الطوي�ل الق�ّيم ع�ن اللغ�ة العربّي�ة ــا ختم الدكتور جـالحق أقول ـ كم «و   
  ربية المحدثين، الذين نسبوا تفّوق اللغاتّنني إذا فّكرت تفكير علماء العإ

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٠/١١٣سورة طه ) ٢٦(
  .٣٩/٢٨سورة الزمر ) ٢٧(
  .٤١/٣سورة فّصلت ) ٢٨(
  .٤٢/٧سورة الشورى ) ٢٩(
  .٤٣/٣سورة الزخرف ) ٣٠(
  .٤٦/١٢سورة ا#حقاف ) ٣١(
  .٧٧ابن كثير، فضائل القرآن، ص ) ٣٢(
  .٨/٦٠٦ل جواد علي، المفصّ . د) ٣٣(
  .١٠٦/١سورة قريش  )٣٤(
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ّنني ل�ن أفّك�ر إأمثال ذلك من سيادات، ف�إلى السيادة السياسية والسيادة اJقتصادية وعلى اللھجات 
  .)٣٥(»  ة في تلك ا#ّيام سوى ب�د الشام والعراقأينعت فيه العربيّ في موطن 

لق��د وھ��بھم  :ف��� يعت��ّدّن القرش��يون ب��أّن � أنع��م عل��يھم بجمي��ع م��ا لدي��ه م��ن نع��م وھب��ات  
؟ فھ��ل ھ��م إل��ى ھ��ذه الدرج��ة  واللغ��ة أيض��اً . ا�س���م والق��رآن والنب��ّي ومّك��ة وبي��ت � الح��رام

  !!!ر عسيرإذ ليس عند � أمقد يكون ذلك، !!! محظوظون

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/٦٤٦جواد علي، المفّصل . د) ٣٥(



١٩٧  

  

  َخاتمة الَفْصل الَخاِمس

  

لغ��ة المن�اذرة وأھ��ل الحي��رة » غرب��ي الف�رات  «ھ��ي لغ�ة » عربي�ة  «نj اللغ�ة المس��ّماة إ  
ي غرب� «من موقع الشعوب التي تكلّمت بھ�ا، وھ�و مأخوذ » العربية  «وقد يكون اسم . وا#نبار
وإلى اليوم J يزال الفرق ب�ين .. فھي إذن اللغة الغربّية، أو اللغة العربية سواء بسواء .»الفرات 

واض�حاً  لغة سريانية شرقية ـ من شرقي الفرات ـ تتمّيز بقلمھ�ا تميي�زاً  :واضحاً  لغتين سريانيتين
. ي�ة ھ�ذه ع�ديل تل�كوق�د تك�ون اللغ�ة العرب. جلياً عن اللغة السريانية الغربي�ة ـ أي غرب�ي الف�رات

  ...ك�ھما من الموقع الذي منه وإليه تنتسب العروبة في اسمھا ولفظھا ومعانيھا ومشتقاتھا

حملھ��ا المرس��لون والمبش��رون معھ��م إل��ى الص��حراء، إل��ى مك��ة » العربي��ة  «ھ��ذه اللغ��ة   
 ي�ام قّص�يوالحجاز؛ وحملھا التّجار معھم من ب�د الشام والعراق إل�ى ب�دھ�م؛ فتكلّم�وا بھ�ا من�ذ أ

؛ وقد تملّك عليھم بمعونة أخواله من قبيلة بني عذرة » قريش  «الذي جمع القبائل والعشائر في 
ثم توسعت تجارة أبناء قصي وأحف�اده؛ فك�ان ھاش�م َج�ّد النب�ي أعظ�م م�ن ت�اجر م�ع ... النصرانية

ع ب���د الش��ام، وعق��د ا#ح���ف م��ع رؤس��اء القبائ��ل، وحص��ل عل��ى عھ��د م��ن قيص��ر ال��روم ليتوّس��
ي�فھ�م رحل�ة الش�تاء إي��ف ق�ريش، إ «القرآن بذلك في ك�مه على وقد نّوه . بتجارته ومعام�ته

وف�ي إلى قريش ومك�ة؛ وم�ع النب�ي، » الغربية  «ومن ھذه الفترة تسّربت اللغة . )١(»  والصيف
عادت  وقد... وھافتوحات المسلمين كانت الغساسنة والمناذرة تجيد اللغة؛ بل ھم أربابھا ومصّدر

وأص�بح قلمھ�ا قل�َم الكوف�ة بع�دما ك�ان قل�م . س��مّية بع�د أن كان�ت معھ�م نص�رانّيةإإليھم مع الفتح 
  ...الحيرة وا#نبار

  ــــــــــــــــــ
  .١٠٦/١سورة قريش ) ١(
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في حين . وھكذا أعطت اللغة الغربية أو العربّية اسمھا للشعوب والقبائل التي تكلّمت بھا  
النبي ذلك في حديث وقد أّكد .... أن القاعدة ھي أن تعطي الشعوب ھويتھا للغة التي يتكلمون بھا

. وJ أم ح�دكم م�ن أبأليس�ت العربي�ة ب. ن ال�دين واح�دإن الرب واح�د وإھا الناس يا أي « :له قال
 :وروي أيضاً عن معاذ بن جبل ع�ن الرس�ول .»فمن تكلّم العربية فھو عربي . نما ھي اللسانإو
  .»ن العربية اللسان إJ أ. ن العربية اللسانإJ أ «

. فالعروب��ة، إذن، لغ��ًة، وش��عباً، ودين��اً، ھ��ي أساس��اً نص��رانية، غربي��ة فراتي��ة، وش��مالية  
ة، ثم أص�بحت ف�ي مك�ة حامل�ة لھج�ات م�ن آرامي غربية مطّعمة بحرف نبطي، وبمعاني سريانية

وذل�ك لتل�ّون ... كل صوب، من الحبشية، ومن الرومية واليونانية والعبري�ة والس�ريانية والقبطي�ة
  . السكان في مّكة، المدينة الكوسموبولتية التجارية العظمى في ذلك الزمان

س��م، ذات س�لطان ق�وي ن لھجات الشمال كانت في العصور القريب�ة م�ن ظھ�ور ا�إ «  
فاللھج�ات الت�ي . اللھجات الجنوبية ابت�ع�اً، الواح�دة منھ�ا تل�و ا#خ�رىونفوذ واسع، فكانت تبتلع 

أصبحت سائدة في أغلب أق�اليم الجزي�رة العربي�ة قبي�ل ظھ�ور ا�س��م، إنم�ا ھ�ي ش�مالية بع�د أن 
  .)٢(»  التھمت أكثر اللھجات الجنوبية وتغذت بھا

جات الشمالية، في القرون القريبة من ظھور ا�س�م، تتمتع بقوة وعّزة وقد أخذت اللھ «  
واستق�ل؛ فكانت تتدفّق في جميع نواحي الجزيرة بقّوة وفتّوة وروح يملؤه النش�اط، حت�ى كّون�ت 

  .)٣(»  لنفسھا أدباً جديداً وشعراً فتياً 

  

 ــــــــــــــــــ 
  .١٦٧لوفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص . أ) ٢(
  .١٦٨المرجع نفسه، ص ) ٣(



  الَفْصل الَساِدس

  أََعَربيQ ُھَو ؟

  

  

 ًJْف مَعانيَھا:   أو�  العروَبة في اخت

  النبّي المسَتعربْ :   ثانياً 

 ً   َموقُف النبي من العروَبة:   ثالثا

  أعداء العروبة:   رابعاً 
    

  َخاتمة الَفْصل الَسادس  
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٢٠١  

  

 ً�  ة في اخت�ْف مَعانيَھاالعروبَ  :أو

  

تحمل في المداليل، العروبة، في حقيقتھا، مضطربة المفاھيم، متنّوعة المعاني، متناقضة   
وف��ي م��داھا ، واض��حاً  عدي��دة مختلف��ة، وف��ي اس��تعمالھا الت��اريخي تباين��اً  أص��لھا اللغ��وي أم��وراً 

ون��وّد أن . ص العب��روJ ب��ّد، والحال��ة ھ��ذه، م��ن استعراض��ھا، واس��تخ�... وج��زراً  الجغراف��ي م��ّداً 
نوجز مجمل المعاني الت�ي رأيناھ�ا لن�تمّكن م�ن معرف�ة م�دى ارتباطھ�ا با�س��م، وم�دى ع�قتھ�ا 

  .ا�س�م والنبي إليھابالنبّي محّمد، وصّحة انتساب 

 .»الغ�روب  «و » الغ�رب  «ة، أّن العروب�ة تعن�ي راميـ لقد رأينا، في النصوص ا` ١  
 .»غرب�ّي الف�رات  «شرقي الفرات عل�ى القبائ�ل والعش�ائر الس�اكنة ون سكان راميوقد أطلقھا ا`

ولّم�ا . اللفظة أطلقت، أّول م�ا أطلق�ت، عل�ى ھ�ذه الش�عوب بالنس�بة إل�ى موقعھ�ا الجغراف�يفتكون 
أصبحت اللفظة إّياھا تعني الذين يعيشون في النف�ود والب�وادي، وبوادي،  كانت ھذه المواقع نفوداً 

  .حياة البدوّية عندھمعلى ال، وتدّل، بالتالي

ـ ومن نوعّية الحياة البدوّية ھذه، أطلق البابليون والكل�دان وا#ش�وريون والف�رس ھ�ذه  ٢  
 «وامت�ّدت . )١(»  وبھ�ذا المعن�ى اس�تعملت عن�دھم «اللفظة على كل شعب يع�يش عيش�ة بدوّي�ة، 

  يمارسون ھذا النوع معھم إلى حيث وجدوا أناساً » العروبة 

 ــ ــــــــــــــــ
  .١/٢٦جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، . د) ١(
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داوة نس�بة إل�ى حي�اة الب�» عربي�ة  «فأصبح سكان الجزيرة المسّماة فيما بع�د، . البدائّيةمن الحياة 
  .فيھا

 «ين وغي�رھم رامي�ا` دذه القبائل نفس�ھا، المس�ّماة عن�ــ أّما العبرانّيون فأطلقوا على ھ ٣  
أبن�اء  «وُوِص�ف . وذل�ك لمواقعھ�ا ش�رقي أرض العب�رانيين ،»أبن�اء المش�رق  «اس�م  ،»غريبة 
  .بما ُوِصفوا به عند شعوب شرقي الفرات، بالبداوة والحياة الرديئة» المشرق 

ون رامي�أطلقوا على ھذه القبائل البدوّية ما س�ّماھا ب�ه ا` لّما جاء اليونان والرومانوـ  ٤  
ًـ مع�» الش�رقّيون  «و » الغربيون  «والعبرانيون، أي  الغربي�ون  «ان اس�م ـوتغلّ�ب عن�د اليون�. ا

ين واختلط على اليون�اني. نھا َعلََماً لھمأعلى جميع سكان الصحاري، ظاّنين  واستعملوا اللفظة ،»
سكنوا الص�حراء وراحوا يطلقونھا على كل من  .»غرب  «والرومانيين المعنى ا#ساسي لكلمة 

�  .بل وا#غنام، واتخذوا الخياَم بيوتاً لھموالبادية ورعوا ا

Jّ بمعن��ى إومش��تقاتھا » عروب�ة  «ـ وف��ي الحض�ارات العربي��ة القديم��ة ل�م ت��رد لفظ��ة  ٥  
أيدينا نّص واحد من مناطق الجزيرة المسّماة عربّية يشير إلى  وليس بين. البداوة والحياة البدائّية

ھم عرٌق بش�ريc متمّي�ز، أو ج�نس يتع�ّين بلغ�ة خاّص�ة ب�ه، أو بدول�ة واح�دة، لھ�ا » العرب  «أّن 
يختل��ف ع��ن » ق��ومّي  «ح��دودھا الجغرافي��ة، أو بحض��ارة مح��ّددة المع��الم والمع��ارف، أو ب��وعي 

  .عنھا قومّية أخرى مجاورة لھا أو بعيدة

الق�رآن العربّي�ة، ب�ل ھن�اك آي�ات ع�ن لغ�ة . للع�رب إط�ق�اً ـ وفي القرآن ليس من ذكر  ٦  
» الع��رب  «أّم�ا ع��ن . الموص��وفين ب�التخلّف والكف��ر والحي�اة البدائي��ة»  ع�رابا# «وآي�ات ع��ن 

في�ه أي�ة إش�ارة إل�ى ھوّي�ة النب�ّي أو جنس معّين فليس في الكتاب من ذلك شيء، كم�ا ل�يس كعرق 
  .ربّيةالع
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ف��ي ا�س���م، ھ��ي لغ��ة » لغ��ة ال��وحي  «والت��ي ھ��ي  ،»عربي��ة  «ـ�� اللغ��ة المس��ّماة  ٧  
. اذرة والغساس�نةالغربيّين من منطقة غرب�ي الف�رات، ف�ي ب��د الش�ام والع�راق، ف�ي مملكت�ي المن�

ھذه اللغة إلى مكة والحجاز بواسطة تّجار قريش والمبّش�رين الس�ّياح م�ن مس�يحّيي أرض انتقلت 
Jّ أّنھ�ا إ. بّي�ة بواس�طة الف�اتحين المس�لمينالشام، ثم انتقلت من مّكة إلى سائر أقطار الجزيرة العر

   .»غربي الفرات  «لسّكان » غربّية  «في ا#صل وفي المنشأ لغة 

وأطلق�وا ممّيزاتھا القبلّية البدوّي�ة، » العروبة  «مان أخذوا من ـ إذا كان اليونان والرو ٨  
م�ن اللغ�ة » العروبة  «ّن المسلمين أخذوا إلى كل من يعيش مثل ھذه الحياة؛ فع» عرب  «اسم 

وھك�ذا . عل�ى ك�ل م�ن اعتن�ق دي�نھم وتكلّ�م لغ�تھم» ع�رب  «العربية، لغ�ة كت�ابھم، وأطلق�وا اس�م 
  .ون اللغة أعطت للمتكلّمين بھا اسمھا، بدل أن يكون اسمھا أخذ من الناطقين بھاتك

ع�رب عارب�ة وع�رب إل�ى قحط�انيين وع�دنانيين، أو إل�ى » الع�رب  «ن تقس�يم إث�ّم ـ  ٩  
في عربّية ما قبل ا�س�م، وJ في المصادر  مستعربة، ھو تقسيم إس�مّي متأّخر، J نجد له ذكراً 

وھو لتبرير نفوذ عصر العباسيين؛ ّنه اختراع اس�مي، من إ.... عبرانّية أو غيرھماة أو الاليونانيّ 
  .قبيلة على أخرى، أو لتثبيت عصبّية على عصبّية

وتق��ف . مع��ا» الَع�َربين  «تح��ارب » الش�عوبّية  «ـ وف�ي العص��ور العّباس�ّية قام��ت  ١٠  
 «بعد تفّكك الدولة العباسية، انقرضت و. ، والتتريك طوراً بوجه المّد العربي، لتدعم التفّرس تارةً 

وقام��ت، عل��ى انقراض��ھا، دوي���ت ف��ي ك��ل مك��ان م��ن الع��الم . مع��اً » الش��عوبية  «و » العروب��ة 
 عراق، وباسم الطوائ�ف الديني�ة المختلف�ة العقائ�دات وا#وأصبح الحكم فيھا باسم اJثنيّ . ا�س�مي
  .العثمانية، حتى أواخر الدولة وماتت العروبة طوي�ً . والمذاھب

  القومّية «ثمانية، قام بعض رعاياھا يقول بــ وقبيل نزع اJمبراطورّية الع ١١  
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ول�ة العثمانّي�ة أّدى إل�ى ظھ�ور ّن تخلّف أل�ف ع�ام ف�ي الدإ « :كرّدة فعل تجاه العثمانية «العربّية 
آخ��ر، وھ��و  درأ خط��ر التخلّ��ف العثم��اني بخط��أ تالقومّي��ة الطورانّي��ة، والقومّي��ة الطورانّي��ة أراد

خطأين ثّم جاءت القومّية العربّية كرّد فعل على القومّية الطورانّية لتصحيح ال. القومّية الطورانّية
رّد فع�ل  القومّي�ة العربي�ة إذن... ثال�ثبخط�أ ) طورانّي�ةالعثمانّية والقومّية الأي القومية (السابقين 

ع��وة الوّھابّي��ة إل��ى قرش��ّية ّن دإ «وك��ذلك أيض��اً . )٢(»  ت��اريخي عل��ى ظ��روف تاريخي��ة خالص��ة
ض�د ا#ت�راك العثم�انيين، يمّث�ل  المھدّي�ةلس�لطة العثم�انيين، وث�ورة ة، ومناھض�ة السنوس�ّية فيالخل

وج��اء المس��يحيون . )٣(»  راك داخ��ل الدول��ة ا�س���ميةبالفع��ل رّد فع��ل عرب��ي ض��د تس��لّط ا#ت��
 «أخ�ذت ثّم . من الظلم العثماني ال�حق بھم انفعاJً » القومّية العربّية  «اللبنانيون أيضا ليدعموا 
أخي�راً تن�اَدى المس�لمون الغي�ورون و. تق�يم ص�رح العروب�ة عل�ى عاتقھ�ا» جامعة الدول العربّي�ة 

� :صار من المسلّم به ترادف اللفظتين «، حتى جذرياً محكماً  م ربطاً ليربطوا بين العروبة وا�س
  .)٤(»  عربي ومسلم

ـ�� ولك��ن، قب��ل الوص��ول إل��ى م��ا نح��ن علي��ه الي��وم، وقب��ل زواج ا�س���م م��ن العروب��ة ١٢  
ا�س�م، نعود إلى جغرافيّي العصر العّباسي ومؤرخّيه زواجاً جذرياً، وقبل ربط العروبة بعالمّية 

 .»خط وھمي بين خليج العقبة وخليج ف�ارس  «العربّية الشمالّية عندھم تقتصر على  حدودلنجد 
كيف اّتسعت ھذه الحدود، لتشمل، عند مسلمي اليوم، العالم ا�س�مي برّمته، من الخل�يج  :ونسأل
دينّية إس�مّية أكثر مم�ا رس�موا ح�دود  ّنھم رسموا حدوداً ألمحيط ؟ يبدو ا#مر، عند ھؤJء، إلى ا

  .لعروبة نفسھاا

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٣٣حسن حنفي، في القومية العربية وا�س�م، ص . د) ٢(
بية مؤسسھا محمد ب�ن عب�د الوھا. ٢٤٢ـ  ٢٤١عبد العزيز العاشوري، في القومية العربية وا�س�م، ص . د) ٣(

ف�ي ليبي�ا والجزائ�ر  )١٨٥٩(+ ة مؤسس�ھا محم�د ب�ن عل�ي السنوس�ي في السعودية؛ السنوسيّ ) ١٧٩٢(+ الوھاب 
  .في السودان )١٨٨٥(+ ومصر؛ المھدية مؤسسھا محمد أحمد المھدي 

  .١٩بولس الخوري، التراث والحداثة، ص ) ٤(
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» علمانّي�ة  «ت�دلين م�ن المس�لمين الع�روبيين، ھ�ي بمثاب�ة ـ ھذه العروبة، بنظر المع ١٣  
، ق��الوا ونظام��اً  س���مّية تق��يم الش��رع ا�س���مي لھ��ا دس��توراً إديني��ة  فب��دل أن يقيم��وا دوJً . ا�س���م

ى أساس أّن العروبة، عندھم، تمّر، وتقابل بالتسامح والقبول، عند ا#قليات غير بدولة عربّية، عل
واعتمد ھؤJء المعتدلون مقاييس اللغ�ة، والثقاف�ة، . ا بين المحيط والخليجالمسلمة الموجودة في م

واعتب�روا ا�س��م والع�رق . )٥(»  العروب�ة ـ العلمن�ة «لھ�ذه والت�اريخ وال�وعي الق�ومي، أساس�اً 
عن��د » العروب��ة  «وم��ع ھ��ذا ل��م تم��ّر ... .»العلمن��ة  «والنس��ب اJس��ماعيلي مق��اييس باطل��ة لھ��ذه 

لكارثة وطنية دامت درأ » محاوري جنيف  «Jّ عند إنيين خاّصة بس�م وأمان، اللبنا المسيحيين
  .)٦(أربعين سنة حتى اليوم

  

* * * * *  

  

وباختصار الك�م، لقد خرجت العروبة، بلغتھا وحضارتھا، من ب�د غربي الف�رات، م�ع   
حج�از إل�ى مختل�ف المناذرة والغساسنة، إلى مّكة والحجاز؛ ث�ّم زحف�ت، باس��مّيتھا، م�ن مك�ة وال

بجوعھا العربي، وجدبھا الصحراوي، أنحاء الجزيرة العربّية؛ ثّم عادت، مع الفاتحين المسلمين، 
المتقاتلين بعقائدھم ودينھا ا�س�مي، إلى ب�د الشام؛ وانتصرت، في ب�د الشام، على المسيحيين 

وك�ان بينھ�ا . ي قمم الجب�المتحّضرة متمّردة فال�ھوتّية؛ ولكّنھا امتنعت عن بعض جيوب منيعة 
  .وبين ھؤJء صدام دام طوي�ً وقد يدوم

  

 ــــــــــــــــــ 
)٥ (MAXIME RODINSON, Les Arabes, P.U.F., Paris, 1979, pp. 13-52.   
  .، ملّف العروبة١٩٨٣تشرين الثاني سنة  ٣٠في  ٢٠عدد  ،»المسيرة  «انظر ) ٦(



٢٠٦  

  

  النبّي المسَتعربْ  :ثانياً 

  

سّكان العربّية الصحراوّية، بنظر النّسابين وأھل ا#خبار، من الع�رب المس�تعربة؛ ميع ج  
نھ�م إ. في ا#صل منھا ، ولم يكونوا، وانتسبوا إليھا انتساباً أي من أناس انتموا إلى العروبة انتماءً 

ي�ا فريقإوم�ن ف�ارس وال�روم والحبش�ة وبل�دان من أجناس مختلف�ة ومتنوع�ة، م�ن الممال�ك اليمنّي�ة 
ف�ي » تجّمع�وا  «كلّھ�م .. الش�امومصر والس�ودان واليھ�ود والنص�ارى وم�ن مختل�ف أنح�اء ب��د 

س��بب وس��بب، وترّقب��وا لقم��ة الع��يش م��ن القواف��ل التجارّي��ة الع��ابرة الص��حراء، الص��حاري #ل��ف 
وسكنوا على جوانب الطريق التجارية الممتّدة بين اليمن وب�د الشام، والماّرة عب�ر مك�ة ويث�رب 

  .بر وفدك وتّبوك والبتراء حتى مختلف أنحاء الھ�ل الخصيبوخي

وق��د كان��ت ملتق��ى . العش�ائر الت��ي J يجمعھ��ا ج�امعوكان�ت مّك��ة أھ��ّم تجّم�ع تج��اري لھ��ذه   
 ً� القوافل والعائدة من اليمن وب�د الشام، ومحّط الرجال المسافرين من كل صوب، ليرت�احوا قل�ي

فمك��ة J تص��لح . ويكّمل��وا رح��يلھم إل��ى ك��ل مك��ان فاس��ھم،أنم��ن عن��اء الس��فر والح��ّر، وليلتقط��وا 
فھ�ي . Jّ من الخارج، كما ين�ّوه الق�رآنإلھا ل�ستقرار، إذ J زرع فيھا وJ ماء، وJ مورد رزق 

 يأتيھ�ا � رزقھ�ا رغ�داً  «، )٢(»  بل�د ميت�ة «و  )١(»  ميت�ةأرض  «فقيرة جدباء، بل ھ�ي مدينة 
ا فيھ��ا رزقھ��م ، ويحّص�لومنھ��ا طعام��اً س��اء المحروم��ون لُيرزق�وا يؤّمھ�ا البؤ. )٣(»  م�ن ك��ل مك��ان

  ولھذا كثر. ومعاشھم

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٦/٣٣انظر القرآن، سورة ) ١(
  .٥٠/١١، ٤٣/١١، ٢٥/٤٩ :سور) ٢(
  .١٦/١١٢سورة ) ٣(



  ٢٠٧                        النبّي المستعرب                                                               

  

  .على ضبط ا#مور فيھا» قصّي  «وذلك قبل أن يعمل . فيھا النھب والسلب والغزو واJقتتال

الرابع للرسول، جمع العشائر والقبائل في قبيلة واحدة، سّماھا الجّد  ،»قصّي  «لّما جاء   
رف تنظ�يم ُع�ريش أّول وكانت ق .»المجّمع  «ولّقب قصّي بـ. ريش تعني التجّمعوق .» قريشاً  «

 :يقس�مھا إل�ى قس�مينومع ھذا لم ينسجم أفراد قريش في جماعة واحدة، مّما جعل قصياً . في مكة
يكن بين القس�مين، م�ع ش�ّدة قص�ي وقس�وته، اّتف�اق وتف�اھم، ولم . قريش البطاح وقريش الظواھر

#م�ين، اس�تطاع أھ�ل اومع ھذا، ولمصلحة الفريقين، وللعيش . لتنّوع ا#نساب وا#عراق والدماء
، أمثال اJمتناع ع�ن القت�ال ف�ي البي�ت، والحف�اظ عل�ى قريش اJتفاق على أمور تعود إليھم بالنفع

  .وغير ذلك... حرمة ا#شھر الحرم، وإقامة العقود التجارية مع القبائل

، أي )٤(»  أم الق�رى «ب�ـوبح�ق دعاھ�ا الق�رآن . فسّكان مّكة إذن ھ�م م�ن ك�ل ل�ون ون�وع  
مختلف��ي  التج��اري، تض��م أناس��اً الت��ي، لموقعھ��ا  ،»المدين��ة الكوس��موبوليتية  «ا الي��وم، ب��ـبتعريفن��

واJثني��ات، ومتن��ّوعي الحض��ارات، ومتع��ّددي الم��ذاھب وا#دي��ان، ومختلف��ي الھوّي��ات ا#ع��راق 
من ينكر، والحالة ھ�ذه، فس�اد الحال�ة اJجتماعي�ة، م�ن رب�ا وزن�ا وفج�ور، وم�ن وليس . وا#ھواء

ك�ّل ... غزو، ومن زواجات غير ش�رعّية، وم�ن أوJد لقط�اء وأّمھ�ات بغي�ر أزواجنھب وسلب و
  .وما ورد في القرآن منھا صورة جلّية عنھا. ھذه المفاسد كانت، وعظمت في أّيام النبيّ 

، وھ��و ع��دم معرف��ة حقيق��ة أض��ف إل��ى ذل��ك م��ا يجم��ع علي��ه الّنس��ابون والمس��لمون جميع��اً   
  ومن ھؤJء .»عرب مستعربة  «ٮالقول بأّنھم فلذلك أجمعوا عل. أنساب أھل مّكة

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٢/٧، الشورى ٦/٩٢اJنعام ) ٤(
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� بن عبد المّطلب بن ھاش�م ب�ن  محّمد بن عبد «كان النبّي، فھو، بحسب أھل السير وا#خبار، 
النب�ّي يمس�ك عّم�ا بع�د وك�ان  .»بن مض�ر ب�ن ن�زار ب�ن مع�د ب�ن ع�دنان ... عبد مناف بن قصيّ 

  .)٥(»  بين ذلك كثيراً  وقروناً  « :لقول القرآن كذب الّنّسابون، وذلك تفسيراً  « :عدنان، ويقول

ً وھي أقل شأن. وعروبة عدنان، بنظر القحطانيين، مطعون بھا   . من عروبتھم وصراحةً  ا
، م�ن ال�زمن ط�وي�ً  ردح�اً وق�د اس�تمّرت الع�داوة بينھم�ا . لدودة لعروبة بني قحطانبل ھي عدّوة 

 ولّما كان النبّي، جعل ھّمه في التوفي�ق بينھم�ا، ت�ارةً ... وحدثت بينھما وقائع دامية أنھكتھا جميعاً 
وف�اة النب�ي، ى اخت�فھما مّم�ا ج�رى، بع�د وليس أدّل عل. بالشّدة والقساوة باللين واللطف، وطوراً 

، وا#نص�ار م�ن أص�ل بين المھاجرين وا#نصار، على أّن المھاجرين من ق�ريش م�ن المس�تعربة
  .أو نجاحاً  بين الفريقين دعماً  Jّ أن ھّم النبي لم يلقَ إ. يمني قحطاني

وق�د . طع�ون بھ�ابھا، فعروب�ة النب�ّي ھ�ي أيض�اً م إذا كانت عروبة العدنانيين مطعوناً ثّم،   
فف�ي اJح�دى وعش�رين م�ّرة، حي�ث ت�رد . محّم�د م�ن ھ�ذا القبي�ل يكون صمت القرآن عن عروبة

J نجد مّرة واحدة في آي�ة واح�دة تش�ير إل�ى  ،» عرابا# «و »  عربياً  «و »  عربي «كلمات 
الكتب  ّننا لسنا نعلم لھذهإوالسير تستفيض في ذكر عروبته، ف وإذا كانت كتب ا#حاديث. عروبته

  .نعتمد عليه صحيحاً  جميعھا سنداً 

ّن إّنھا جنس مفت�وح، وإومن حسن حّظ العروبة  « :الغزاليوھل نقول، بعدئذ مع محّمد   
ّن ص�احب أنعل�م ونح�ن اJستعراب ركن أصيل في دعم كيانھا وامدادھا بأس�باب البق�اء والنم�اء؛ 

. )٦(»  ة، وليس م�ن الع�رب العارب�ةالعظمى، صلى � عليه وسلّم، من العرب المستعربالرسالة 
  أّن ا�س�م جعل «ونفتخر بذلك على 

  ــــــــــــــــــ
  .١/٣، ابن ھشام ١/٥٦ابن سعد، الطبقات الكبرى  :، انظر٢٥/٣٨ :الفرقان) ٥(
  .١٢٣محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية، ص ) ٦(



  ٢٠٩                                                  النبّي المستعرب                                     

  

رج�اء، وس�عت ش�ّتى ال�دماء وا#ل�وان، دائرة عالمية فس�يحة ا#) أي من العروبة المستعربة(منھا 
وانضوى تحت لوائھا سيل م�ّوار م�ن الم�ؤمنين ال�ذين ترك�وا بن�ي جل�دتھم، وآث�روا ھ�ذه الجنس�ية 

العالمي�ة وا#دبّي�ة والسياس�ّية والعس�كرّية م�ا يعج�ز عن�ه ق�وم  الجديدة، وأسدوا إليھا م�ن الخ�دمات
  ؟ )٧(»  وثمود، أو عدنان وقحطان ھم إلى عادتأرومترجع 

والنبي نفسه تبرأ منھا، ولم يّتصف بھ�ا،  !أّية عروبة ھي ھذه التي يفتخر بھا العروبيون  
  !!ولم ينتسب إليھا؛ بل ھجرھا، وكان لھا عدواً 

ف�ي زم�ن النب�ّي ذك�ر عروبة العاربة، وJ العروبة المستعربة، ك�ان لھ�ا J ال :والحّق يقال  
ولنفت��رض . ّنھ��ا، ف��ي قس��ميھا، اخت��راع اس���مّي مت��أّخر، م��ن عص��ر الدول��ة العباس��ّيةإ. ووج��ود

ب�ل ج�اء النب�ّي ليحاربھ�ا . ل1س��م أو للنب�ي ع�ّزاً ّن وجودھا ل�م يك�ن إف وجودھا قبل ذلك التاريخ،
با�س���م عين�ه، ورّدة إل��ى الجاھلّي��ة،  بع�د ا�س���م، كف�راً  ،»التع��ّرب  «واعتب�ر . ويقض�ي عليھ��ا

  .عن ا�يمان الجديد وتخلّفاً 

  

  ــــــــــــــــــ
  .المرجع نفسه) ٧(



٢١٠  

  

 ً   َموقُف النبي من العروَبة :ثالثا

  

فھ�و . ه بعدم انتمائ�ه إليھ�اعزيمته فيه وعيوقف النبّي من العروبة موقفا عدائّياً، شّدد لقد   
ويع�رف أيض�اً . طانّيون في الص�ميمّنه كان من س�لة عدنان من المستعربين طعنھم القحأيعرف 

ليح��ّل مح��ّل أح���ف الجاھلي��ة ب��العودة إل��ى عروب��ة الج��اھليين طعن��ة ف��ي ا�س���م ال��ذي ج��اء ّن أ
اوة والصراع بين الحضارة والب�د. ا�س�م حضارة، فيما العروبة بداوة وجھالة. والقبائل العربية

  .منذ البدء

جاء ا�س��م وح�ارب ا#ع�راف والتقالي�د العربي�ة القبلي�ة، وأق�ّر ب�أن المجتم�ع ا�س��مي   
J حل�ف  « :الجاھلي�ة، وق�ال» ا#ح��ف  «ذن إلقد حارب محّمد . �لھية العاّمةخضع للشريعة ا

  .وJ يمكن أن يقوم ا�س�م على ما قد سلف. )١(»  في ا�س�م بعد اليوم

عل�ى والروابط الطبيعي�ة القائم�ة  «ى على العصبية القائمة على القبيلة والعشيرة لقد قض  
وك�ان م�ا يجم�ع ). العص�بية(من القبيلة أو العشيرة العرق أو الشبيھة بما يقوم على العرق، كتضا

للشريعة، والقبول بالحقوق والواجبات بين المسلمين في ا#مة صلة روحية ھي الطاعة المشتركة 
  .)٢(»  ة المعينة فيھا، والتعاضد والتناصح في تنفيذھاالمتبادل

  جاھلية وعصبيتھم بأن ألغاھا وقضىلقد عّوض النبي با�س�م عن أح�ف ال  

 ــــــــــــــــــ 
  .٥/٣٦تفسير الطبري ) ١(
  .١٧حوراني، الفكر العربي في عصر النھضة، ص  انظر) ٢(
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وقد أّس�س دين�ه عل�ى أنقاض�ھا، ودع�ا إل�ى ا#خ�ّوة الش�املة، والمس�اواة ب�ين جمي�ع الن�اس، . عليھا
ي�ة كان حل�ف ف�ي الجاھل ما « :وبھذا المعنى قال. ، والتسليم المطلق �رادته.والطاعة #حكام �

. ، ق�وّي الب�أس، دون أّي�ة رحم�ة ب�ه، أي ك�ان ا�س��م علي�ه ش�ديداً )٣(»  اJّ ش�ّدة لم يزده ا�س��م
مساوئ العروب�ة بم�ا فيھ�ا م�ن جھ�ل وكف�ر وص�راع  وھذا أمر طبيعي، #ّن النبي كان يعي تماماً 

البنين نساب، وربا وقتل وتحصيل لقمة العيش، وتفاخر با#واقتتال على المراعي وغدران المياه 
وفي الرجوع إليھا، بعد ا�س��م، . كلّھا من بقايات العروبة... ، وغير ذلك)٤(والجوع خشية الفقر

  .»كبيرة من الكبائر  «

النبوّية أيضاً إشارة واضحة إلى عدم جدوى العودة إلى الوراء، إلى عھ�د وفي ا#حاديث   
ّم ال�ذي يلي�ه، ث�م ال�ذي ث�خير القرون القرن الذي أنتم فيه،  « :قال. الجاھلية، إلى البادية وتقاليدھا

واعتب�روا أّن ك�ل رج�وع ف�ي الت�اريخ، ف�ي وقد عّمم المس�لمون فيم�ا بع�د ھ�ذه القاع�دة، .. .»يليه 
ف�ي ا�يم�ان،  بل العودة إلى التاريخ تعني انحداراً . تفكيرھم ووجدانھم، J قيمة له، وJ منفعة فيه

، أي فك�رة الع�ودة )٥(»  ح�دارھذه النظرة إلى الماضي تنطوي في جوھرھ�ا عل�ى فك�رة اJن «و 
   .»ا�س�م يھدم ما قبله  « :اء في حديث منسوب إلى النبيّ ـولھذا ج. إلى حياة البادية

رسل لقومه، وأنا أرسلت أُ  jJ إما من نبي  «ومن ا#حاديث النبوّية المتواترة أيضاً حديث   
يبّشر بعالمية ا�س�م الذي  وبعض المسلمين فھم ھذا الحديث على حقيقته، فراح .»للناس جميعاً 

. ي، العروبة قيد ا�س��م وس�جناواعتبر، بالتال. يتخّطى الحدود والتخوم والعنصرّيات والقومّيات
في اJنتق�ام م�ن العروب�ة، وع�داوة النب�ّي  وج�ءً  دعم ھذا الحديث أحاديث أخرى أكثر وضوحاً يو
  يا أّيھا « :قال رسول �. لھا

  ــــــــــــــــــ
  .٥/٣٦تفسير الطبري ) ٣(
  .٢٧/٣١، ٦/١٥١القرآن ) ٤(
  .١٩حوراني، الفكر العربي في عصر النھضة، ص ) ٥(
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وخط�ب ف�ي حج�ة ال�وداع . )٦(»  ئھ�اوتعاظمھ�ا بآبا ة الجاھلي�ةّب�ين � قد أذھ�ب ع�نكم عَ إالناس، 
ّن أباكم واحد، أJ J فضل لعرب�ي عل�ى عجم�ي، وJ أّيھا الناس أJ أّن ربكم واحد، ويا أ « :فقال

Jس��ود عل��ى أحم��ر، و# Jب��التقوىإ#حم��ر عل��ى أس��ود  لعجم��ي عل��ى عرب��ّي، و ّJ  «)وق��ال . )٧
. بن��و آدمّنم��ا أن��تم إ.. وJ إل��ى أجس��ادكمإل��ى أنس��ابكم، ّن � J ينظ��ر إل��ى أحس��ابكم وJ إ « :أيض��اً 

  .)٨(»  وأحّبكم إليه أتقاكم

ج�اء . ن يفھمھا العروبّيون على حقيقتھ�اھذه ا#حاديث النبوّية تؤيدھا آيات قرآنية يجب أ  
ّن إ. وقبائ�ل لتع�ارفوا يا أيھا الن�اس اّن�ا خلقن�اكم م�ن ذك�ر وأنث�ى، وجعلن�اكم ش�عوباً  « :في القرآن

لتق�وى وا�يم�ان، وJ يق�وم عل�ى ، عل�ى اوآخراً  فا�س�م يقوم، أّوJً . )٩(»  أتقاكمأكرمكم عند � 
، ذنإ�م، فا�س�. ف�ي ب�واديھم عرابنساب والعصبّيات والقومّيات والعودة إلى ما كان عليه ا#ا#

 من أجل ذلك J «، و )١٠(»  أزال عصبّية العرب القومّية «بل . عصبّية العربقّيد، بھذه ا`ية، 
  .)١١(»  يمكن جعل العروبة قومّية خالصة

ن الخ��ف عل�ى إ :وفھم بعض المسلمين ا#ولين روح الق�رآن ھ�ذه، وعمل�وا بھ�ا، وق�الوا  
 ً�أو  أك�ان عربي�اً . أّي عرق كانمكانّية انتخاب خليفة مسلم من إ، سببه الخ�فة بين المسلمين، مث

وانتص�ر أص�حاب ھ�ذا ال�رأي . أن يك�ون مس�لماً المھ�م، . J فرق. أسود أو عبداً  أو حبشياً  أعجمياً 
ولذلك . ، أو غير ذلكعلى الذين يقولون أّنه يجب أن يكون من قريش، أو من ا#نصار، أو عربّياً 

  .قّصر علّي وأتباعه عن الخ�فة #نھم شّددوا على عنصرّية الخليفة

 ــــــــــــــــــ 
  .١١١سنن الترمذي، وسنن أبي داود، باب ا#دب ) ٦(
  .٤٦ـ  ١١/٤٥انظر تفسير الطبري على سورة ھود ) ٧(
  .المرجع نفسه) ٨(
  .٤٩/١٣سورة الحجرات ) ٩(
  .٣٦٠ص  ،...حوراني، الفكر العربي) ١٠(
  .١٢٣محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية، ص ) ١١(
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ّنه لو كانت فكرة العروبة عند المسلمين ا#ولين ذات أھمّية لم�ا أدخل�وا إأضف إلى ذلك،   
مرك�ز الخ�ف�ة الديني�ة والسياس�ّية م�ن في دينھم وفكرھم وأدبھم كّل شيء من الخارج، ولما نقلوا 

ة والفارس�ّية ث�ّم التركّي�ة تتفاع�ل ي�رامحيث الحضارة ا`الشام ثم بغداد، مّكة ثم المدينة إلى دمشق 
  .فيھا في العمق

  

* * *  

  

فھ�و ق�ول  )١٢(»  خير أّمة أخرجت للناس «ھي » ا#ّمة العربّية  «أّما قول القائلين بأن   
أّمة  «لفظة واردة فيھا ـدة من ا#ربع والسّتين آية الـاذ ليس في القرآن آية واح. يرّده القرآن نفسه

» ا#ّم�ة  «ون القرآن لفھموا ان حقيقة ـو تدّبر ھؤJء القائمـل .»ّمة العربّية ا# «ما يشير إلى » 
ّنھ��ا أّم��ة ديني��ة ص��رفة J أّم��ة عرقي��ة أو قومّي��ة أو عص��بّية أو إ. ي الق��رآن ھ��ي ا#ّم��ة ا�س���مّيةف��

 )١٦(ون���ذرھا )١٥(ورس���لھا )١٤(، لھ���ا مناس���كھا)١٣(»  أّم���ة مس���لمة «ّنھ���ا إ. سياس���ّية أو اجتماعّي���ة
. ف�القرآن J ي�تكلّم البت�ة عل�ى أّم�ة اثني�ة لھ�ا جنس�ّية معين�ة... )١٩(وآياتھ�ا )١٨(وكتبھا )١٧(ھداؤھاوش
النب�ي » ھج�ر  «وق�د . ا وجاھ�د ض�دھاـن القرآن حاربھ�إ#مة J وجود لھا في القرآن، بل ذه اـھ

 «، وم�ّد ا�س�م من الجزيرة العربية» خرج  «ثّم . مّكة بسبب رفضه لھا، وبسبب محاربتھا له
  .نتصار عليھا والتخلّص من ذلّھال� » فتوحاته

كن�تم خي�ر أّم�ة أخرج�ت  «ومع ھ�ذا يطي�ب لمعظ�م المس�لمين الع�روبيين أن يفھم�وا بآي�ة   
  وليت ھؤJء وقفوا عند ھذا الحّد، بل راح .»ا#ّمة العربّية  «تعني ّنھا أعلى » للناس 

 ــــــــــــــــــ 
  .٣/١١٠سورة آل عمران ) ١٢(
  .٢/١٢٨سورة ) ١٣(
  .٦٧و ٢٢/٣٤) ١٤(
)٢٣/٤٤، ١٠/٤٧) ١٥.  
)٣٥/٢٤) ١٦.  
)١٦/٨٤، ٤/٤٢) ١٧.  
)٤٥/٤٨) ١٨.  
)٢٧/٨٣، ٣/١١٣) ١٩.  
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� يصطفي من  «، آية فعندما يقرأ صابر طعيمه، مث�ً . مبعضھم يفّسر آيات عديدة بما يطيب لھ
 ً�الناس ھنا بھ�ذا الش�رف  « :قوله، يفھم في تفسيرھا ما جاء في )٢٠(»  ومن الناس الم�ئكة رس

ھ�ي ا#رض الت�ي اختارھ�ا ... ّن ا#رض العربّي�ةأومن ناحية أخ�رى ھم العرب، ھذا من ناحية؛ 
فم�ا أبع�د الحقيق�ة والواق�ع ومفھ�وم الق�رآن . )٢١(»  يع البشر عليھا� لتكون للدعوة ا�لھية ولتجم

  !وا�س�م عن مثل ھذه التفاسير الخاطئة

فھ�م، ل�تخلّفھم ك�انوا . ، فلم يس�تجيبوا لنداءات�ه المتك�ّررةوكم وكم أراد النبي بالعرب خيراً   
ا�يم�ان فك�انوا  ك�م علّمھ�م. دعوت�هكّل نداء، ويرفضون كل خير يأتي من يده، وينك�رون ينبذون 
، وكم منعھم عن عباداتھم الباطل�ة، وك�انوا يقول�ون )٢٢(»  حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا «يجيبونه 

أجئ�ت  « :، وكلّما أصّر على اّتھامھم أصّروا عل�ى رفض�ه)٢٣(»  وجدنا آباءنا لھا عابدون « :له
وھك�ذا ك�ان . والعروب�ة بخي�رل�م يك�ن النب�ي م�ع الع�رب  .)٢٤(»  عّم�ا وج�دنا علي�ه آباءن�ا ؟لتلفتنا 

  .أتباعه ا#ّولون

 «ب�ـو أّن الت�اريخ عن�د المس�لمين يب�دأ ـدليل يصّوبه ا�س�م إلى صدر العروبة ھ�وأقوى   
م��ن العروب��ة إل��ى  ،»المدين��ة  «الھج��رة م��ن مك��ة إل��ى يث��رب، أي م��ن الب��داوة إل��ى  ،»الھج��رة 
، بدل أن يكون تاريخھم يبدأ ٦٢٢ة سن» الھجرة  «ببدء وبحّق أرّخ المسلمون للزمن . الحضارة

 «ف�ـ. ٦٣٢م�وت الرس�ول س�نة ، أو عن�د ٦١٠أو بب�دء الرس�الة س�نة ، ٥٧٠بالمولد النب�وي س�نة 
  الفاصلمن العروبة إلى المدينة ھي الزمن » الھجرة 

 ــــــــــــــــــ 
)٢٢/٧٥) ٢٠.  
  .١٩ات أمام العروبة وا�س�م، ص تحّدي) ٢١(
)٢/١٠٤) ٢٢.  
)٢١/٥٣) ٢٣.  
)١٠/٧٨ )٢٤.  
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ثم جاءت الھجرة الثانية من أنح�اء الجزي�رة ... والحاسم في تاريخ الكون والبشرّية عند المسلمين
كندرية وب���د الحض��ارات والق��دس واJس�� العربّي��ة إل��ى ب���د الش��ام والع��راق وف��ارس وانطاكي��ا

و تاريخ ـفتاريخ ا�س�م إذن ھ. حيث بقيولو بقي ا�س�م حيث نشأ لقضي ... التاريخية العظيمة
 «و » فص��ح  «و ـم��ن أرض العبودي��ة إل��ى أرض الميع��اد، وھ��» خ��روج  «و ـھ�� ،»ھج��رة  «

  .من عالم البداوة والتخلّف إلى عالم الحضارة والرقيّ » عبور 

مقّدساً في سبيل �  واستطاع في نجاحه أن يحّقق جھاداً  ،»ھجرته  «نجح ا�س�م في و  
ً  «و »  نصراً  «الواحد، والدين الجديد، وأن ينال الجھاد  على حض�ارات الع�الم المتم�ّدن »  فتحا

والنص���ر يتع���الى، فكان���ت الفتوح���ات تت���والى، ... آن���ذاك، وا#رض الخص���بة، وال���دول العظم���ى
ولوJ الھجرة م�ن الجزي�رة إل�ى الخ�ارج  .»المھاجرين  «تشر، والبداوة تتراجع أمام وا�س�م ين

فالعرب، على ما يبدو، J يتحّدون إJّ . العربّية البدوية الزاحفةلما تحّققت وحدة القبائل والعشائر 
 ف�ي ّن وحدة القبائل لم يمكنھا أن تتحّقق إJّ إ « :شارل رزق عن ذلك بقولهوقد عّبر . في الھجرة

اع ا�س��م اس�تطبو. با�س�م دخل الع�رب الت�اريخ « :وقال أيضاً . )٢٥(»  خارج الجزيرةتدّفقھا 
وھك�ذا، ل�م تك�ن الھج�رة . Jّ عش�ائر متن�احرة، أن يتوّح�دوا ب�الفتحإذين لم يكون�وا، قب�ل محّم�د، ـال

  .)٢٦(»  بداية عھد إس�مي فحسب، بل ھي بداية حضارة وسياسة وھوّية للعروبة

الموقف الع�دائّي للنب�ي ولخلفائ�ه ا#ّول�ين م�ن العروب�ة، ش�ّجع كثي�رين م�ن المس�لمين ھذا   
، فكان للعروبة، عب�ر الت�اريخ ا�س��مي، أع�داء، رّبم�ا ك�انوا ل1س��م أكث�ر اخ�ص�اً . ل�قتداء به
ً  من المسلمين العروبيين الرابطين ا�س�م بالعروبة ربطاً  ، وأصوب رأياً إيماناً  وأعمق   .محكما

  

 ــــــــــــــــــ 
)٢٥ (CHARLES RIZK, Entre l'Islam et l'Arabisme, p. 25.  
  .١٩المرجع نفسه، ص ) ٢٦(



٢١٦  

  

  أعداء العروبة :رابعاً 

  

وھ��م المش��ككون بھ��ا، . والوح��دة العربّي��ة عدي��دون، وم��ن ك��ل ن��وع ول��ون أع��داء العروب��ة  
ھ�م ال�ذين ق�الوا بوج�ه . ى ھ�دمھا م�ن ال�داخلوالمتخلّفون عنھا، واJنعزاليون فيھا، والعاملون عل�

ومن . ھم الذين دعوا إليھا في الظاھر، وعملوا على نقضھا في الباطن. عن مجملھامنھا وعدلوا 
إيران، وفينيقيو وھم ُخمْينِيkو . الخارج ھم المستعمرون، والمستغلّون، ھم الصھاينة واJمبرياليون

شّره  منھم من يدري.. دي التيم، وجماھيريو القذافيووالبنان، ونصيريو سوريا، ودروز حوران 
وعن�د كلھ�م ت�رى النّي�ة منعق�دة . ولك�ل م�نھم أس�بابه ودوافع�ه. على العروبة، ومنھم م�ن J ي�دري

  .والعروبة في كل حال ھروب... عليھا، ومتوّجھة إليھا

ي عوام�ل عدي��دة ق�د يمك��ن تلخيص�ھا ف�� «وإذا ك�ان الي�وم م��ن خل�ل فيھ��ا ف�ذاك يع��ود إل�ى   
ويمك�ن . )١(»  ا#ع�داءواخ�ت�ف ا#ع�راق، والتخلّ�ف الثق�افي، ودس�ائس رواسب القبلّية،  :أربعة

تل�ك الت�ي تجم�ع فيھ�ا ك�ل أس�باب التخلّ�ف والتم�ّزق  ،»العص�بّية  « :تلخيص ا#ربع�ة ف�ي واح�دة
تف�ّرق  فتل�ك. وقد تكون العص�بية أق�وى م�ن ا�س��م نفس�ه. والتحّزب واJقتتال ورواسب التاريخ

وم�ع ال�زمن، ب�دت طب�ائع الع�رب الفردي�ة  « :ھولم�ا. يق�ول ھ�ـ. وما يفّرق كان أش�دّ . وھذا يجمع
ّن التناقض��ات أق��وى مّم��ا ينبغ��ي، وق��ّوة الخص��ائص إ. ن تحّم��ل تع��اليم محّم��د العالمي��ةع��اجزة ع��

ّن محّم�داً ل�م إ «وف�ي رأي غول�دزيھر . )٢(»  من ال�زم وJ تزول بس�رعة العرقية أكثر رسوخاً 
  عن تعبيراً  يكن

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٧سلّوم سركيس، العروبة بين اJنعزالية والوحدة، ص ) ١(
  .١٠٨ـ  ١٠٧، ص )بالفرنسية(ي العرب ا، محمد، نبھولمَ . ھـ) ٢(
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عقب النزاع بين ص�ّحة المب�دأ ال�ديني والفردي�ة  « :وقال .»القومية العربية، بل نقيضھا انية نفس
  .)٣(»  السائدة في القبائل، والمتأصلة بعمق، انھارت شمولّية السيطرة العربّية

إليھا، واخ�ت�ف  والعصبّية العرقّية، با�ضافة إلى اخت�ف في جغرافية ا#قطار المنتمية  
ول�م يك�ن  .تعمل في تشّتت الع�رب وتف�ّرقھم كلّھاعراف ومستوى العيش والثقافة، وا# في التقاليد

. ّن اJس��م ج�اء فيم�ا ج�اء إلي�ه ليقض�ي عل�ى العص�بّية المتمّكن�ة ب�العربإب�ل . الدين ليقدر عليھا
ھ�ذا م�ا أش�ار إلي�ه مفّك�رون م�ن الع�رب أنفس�ھم، . عنيف�ة يعني أّنه جاء ليشّن على العروب�ة حرب�اً 

  .سلوب واضح جداً وبأ

أعنف حرب على ا�س��م  «لقد وصف الدكتور محّمد رشاد خليل القومّية العربّية بأنھا   
والقومّي�ة عن�ده ھ�ي مظھ�ر م�ن مظ�اھر . )٤(»  والعروبة عرفھ�ا ت�اريخ ا�س��م الق�ديم والح�ديث

ف�ي إيج�اد  أّنه ل�يس لعنص�ر القومّي�ة ح�ظّ  «وفي رأي أبي ا#على المودودي، . العصبّية الجاھلّية
ّن القومّي��ة تعن��ي أن يح��ّل الش��عب منزل��ة أ «، وھ��و ي��رى )٥(»  دول��ة ا�س���م الفكرّي��ة وتركيبھ��ا

  .»القومّية شرك با[ وكفر با�س�م  «، ويعتبر أّن )٦(»  ا#لوھّية

ن القومّي�ة، عام��ة، والقومّي��ة العربي��ة، خاّص�ة، ھ��ي أح��د ا#ص��نام أوف�ي رأي س��ّيد قط��ب   
  ية والوطنية، J بّد من تحطيمھا،ا في ذلك مثل اJشتراكوالطواغيت، مثلھ

 ــــــــــــــــــ 
  ..٧٥عن جواد بولس، التحّوJت الكبيرة في تاريخ الشرق ا#دنى منذ ا�س�م، ص ) ٣(
عدد  ،»الدعوة  «في مجلّة  ،»شخصية مصر التاريخية  « :في مقال بعنوان ،»مصر العربية  «يدعو إلى ) ٤(

  .١٩٧٨سنة  مارس آذار
نظري�ة ا�س��م وھدي�ه ف�ي  «ف�ي مجموع�ة » نظرية ا�س��م السياس�ية  « :في مقال )١٩٧٩(+ المودودي ) ٥(

  .٧٥، ص ١٩٦٩بيروت  ،»السياسة والقانون والدستور 
  .١٥٢، ص ١٩٧٥واقع المسلمين وسبيل النھوض بھم، بيروت ) ٦(



  أعداء العروبة                                                                                         ٢١٨

  

وعن��د أب��ي الحس��ن الن��دوي أن القومّي��ة نب��ت أوروب��ي، J . )٧([ التوحي��د والعبودي��ةحت��ى نخل��ص 
قد قسم العالم البش�ري إل�ى  ا�س�م «فـ. مكان في فكر ا�س�م وعالمه وينكر أن يكون لھا. ديني

وعن�د س�عيد . )٨(»  في�ه للقومّي�ة وروابطھ�اوJ مكان ... أولياء الشيطانأولياء �، و :قسمين فقط
القومّية العربّية مسؤولة عن تمزيق المجتمع، مفلسة في الفكر، تحارب ا�س�م ف�ي  «ّن إحّوى، 

  .)٩(»  مكر واصرار

. الع�ربوالقومّية العربية والوح�دة ب�ين  أعداء العروبةأّما علي عبد الرزاق فقد كان شّر   
بل يقول . العروبةوھو J يؤمن كثيراً بع�قة العروبة وا�س�م، وJ بأّن ا�س�م جاء ليدعو إلى 

وم�ا ك�ان ا�س��م . عربي�اً  ما كان ا�س�م دعوة عربية، وJ وحدة عربّي�ة، وJ دين�اً  «ويؤكد اّنه 
 ً�لى زمن، وJ زمن ع#مة على أّمة، وJ للغة على لغة، وJ لقطر على قطر، وJ ل ليعرف فض

  .)١٠(»  Jّ بالتقوى�لجيل على جيل، 

وقفوا تج�اه ّن الوحدة العربّية تقوم على اللغة العربية والدين ا�س�مي، أوالذين اعتبروا   
الدعاة إلى  كان أشدّ فأحمد لطفي السّيد . كل تطّور للغة العربية، وضّد كل شمولية عالمية ل1س�م

بھا يتفاھم الش�عب، . المحكية لغة مصر الرسميةلى اعتبار اللغة أي إ ،»تمصير اللغة العربية  «
ويق�ول م�ن الع�رب ال�رجعيين الس�لفيين محم�ود يھ�زأ وزك�ي نجي�ب . وبھا ي�ؤدي ف�رائض العب�ادة

. )١١(»  نطالب بالعودة إلى السلف في الراديو الذي لم يصنعه الس�لفّننا إ « :بھم بلسانھم ساخراً 
  .وھكذا

  

* * *  

  
 ــــــ ــــــــــــ

   .»معالم الطريق  «انظر كتابه في ) ١٩٦٥(+ سيد قطب ) ٧(
  .٢٠٤، ص ١٩٦٥ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، بيروت ) ٨(
  .٦٥ـ  ٦٠، ص ١٩٧٩من أجل خطوة إلى ا#مام على طريق الجھاد المبارك، القاھرة ) ٩(
، ص ١٩٢٥، القاھرة، مطبعة مصر، سنة ا�س�م وأصول الحكم، بحث في الخ�فة والحكومة في ا�س�م) ١٠(

  .١٠٣ـ  ٨١
  .١٩٧٧ابريل /نيسان ١١مجلّة روز اليوسف القاھرية  ،»العقل العربي يتدھور  «زكي محمود، في ) ١١(
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الحكومات وسياساتھا كانت أشّد على العروبة من مواقف المفكرين قف بعض Jّ أّن مواإ  
 «. يھاجم ص�ّدام حس�ين ال�ذي يح�ارب إي�ران باس�م القومّي�ة العربّي�ةفآية � الخميني . ونظرياتھم

 « :، عندما التقى بممثلي لجنة التعبئة الوطنية ا�يرانّية١٩٨٠نيسان  ١٨قال الخميني في صباح 
الش��عوب المس��لمة أن تع��رف معن��ى ھ��ذا ّن عل��ى كاّف��ة إو ..لعراقي��ة ليس��ت حكوم��ةن الحكوم��ة اإ
أرادوا، والع�رب . أي أّنن�ا J نري�د ا�س��م .»نح�ن ع�رب  «) الذي قاله صّدام حس�ين... (لك�ما

ا ـكم��ّن ھ��ؤJء يري��دون أن يحي��وا عھ��د بن��ي أمّي��ة، إ... ف��ي وق��ت م��ا، الوق��وف ف��ي وج��ه ا�س���م
والخمين�ي . )١٢(»  ّوة عربّي�ة والنف�وذ للع�ربـاھلي لتك�ون الق�ـد الج�ـالعھ�لك يريدون العودة إلى ذ

وھذا م�ا . مھاجمة صدام حسين العربي، ومھاجمة العروبة التي قضى ا�س�م عليھايعني بذلك، 
القومّي��ة العربي��ة الح��ّط م��ن ش��أن ) وھ��و.. (لخ���ف ب��ين إي��ران والع��راقأب��رز نق��اط ا «يفس��ر 

الس�بب وقف�ت جمي�ع ولھ�ذا . )١٣(»  ن الكراھية موّس�عةبادئھا في حم�ت مومھاجمتھا والتنديد بم
  .وJ تزالفي حربھا المندلعة منذ سنتين  الدول العربّية إلى جانب العراق

وھ�و بموقف�ه يعل�ن نفس�ه، ھ�و . اان وح�ده ح�افظ ا#س�د رئ�يس س�وريَ والذي وقف مع إير  
ھود اقناع العرب، كّل العرب، بأّنه يحارب ضّد ولكّنه استطاع بدھائه المع. للعروبة ا`خر، عدّواً 

. يستطيع إظھار شيء وإخفاء آخرُنَصيرّي، أّنه، كَعلَوّي Jّ إ. العراق #جل العروبة وا�س�م معاً 
بن�انيين، وض�د لھو مع الفلسطينيين ضد ال. فھو مع العرب ضد إسرائيل، وضد العرب مع إيران

السّنيين مع في حماة وطرابلس، وھو في خدمة لسّنيين ھو يضرب ا. خدمة �سرائيلالفلسطينيين 
ھو عدّو �سرائيل يتحّم�ل قض�ايا العروب�ة كلّھ�ا #ج�ل أن تك�ون إس�رائيل ع�دّوة . ليبيا والسعودية
ولك�ّن الع�رب يعّظم�ون ص�مود . ف�ي اذJل الع�ربالعلوي يخدم إس�رائيل وحده . للعرب بأجمعھم

Jليس من عدّو في. لھم ويحمل عارھما#سد #ّنه يظھر اذ  

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٦وبخاصة ص » الصراع العربي الفارسي  «انظر كتاب ) ١٢(
  .٣٣المرجع نفسه، ص  )١٣(
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وإسرائيل . �سرائيل ة العلويين النصيريينعداوة التي تؤديھا كمثل الخدملعدّوه خدمة يقّدم العالم 
وإن ابتغ�ت إس�رائيل أJّ تخ�رج م�ن لبن�ان، . تعرف ذلك وتحافظ عل�ى ح�افظ أس�د ع�دّوھا ا#ح�ب

ا#س�د مص�لحة وھكذا يخ�دم . اJنسحاب، تدفع با#سد أJّ يخرج ھو لكي J تخرج ھيرغم اتفاق 
وھو . ھله المقھورين عبر التاريخ على أيدي العرب أنفسھمإسرائيل العليا #جل مصلحة قومه وأ

 ًJيرّد لھم اليوم الكيل أكيا.  

يھودّي�ة  ويوازي ا#سَد عداوًة للعروبة العقيُد معّمر القّذافي الذي، إضافة إلى كونه من أمّ   
ا وإذ. يخدم إسرائيل خدم�ة مجانّي�ة فض�لى بدفاع�ه المس�تميت ع�ن ا�س��موينتسب إلى اليھودّية، 

. يحمل، ض�ّد إس�رائيل، ل�واء ا�س��مكان ا#سد يحمل، عداوًة �سرائيل، لواء العروبة، فالقّذافي 
�سرائيل و#ميركا حليفتھاوك�ھما يعلن عداوتھما  .»الصمود والتصّدي  «وك�ھما في جبھة  .

�م مع��اً كامل��ة #ن تتوّس��ع إس��رائيل عل��ى حس��اب الع��رب وا�س��Jّ أّن اJثن��ين يق��ّدمان الذريع��ة إ .
إس��رائيل تقديم��ه لUس��د وللق��ذافي ھ��و أن تح��افظ عل��ى مجن��ونّي العروب��ة وأحس��ن م��ا تس��تطيع 

ول�يس أفض�ل عل�ى . ا#سد ھو ذاك المجن�ون بالعروب�ة، والق�ذافي ھ�و مجن�ون ا�س��م. وا�س�م
  .لعروبة ول1س�م في اثنين كھذينعداوتھا لإسرائيل من أن تجسد 

 «ف�ـ. اج إل�ى دلي�لـوالمس�لمين J تحت�رب والعروب�ة وا�س��م للع�دروز فع�داوتھم ـأّما ال�  
وھي تص�فھم بالغ�در والخيان�ة . بالشتم والسب بالعرب وا�س�مالمقدسة، مليئة » رسائل الحكمة 
وا#ع��، وَم�ن بالص�عيد، الش�امين ا#س�فل  «وق�د يك�ون، بنظ�ر ال�دروز، س�ّكان . واللؤم السفاھة

نّوام، تع�اموا  غفلة،جھلة، ... ، والعراقين ا#بعد وا#دنىيرة، وأرض اليمن، ومن بالجزوالحجاز
أج���ف، غل��ف القل��وب، أوJد البغاي��ا .. أخب��ث ا#م��م، أش��باه البق��ر والغ��نم) وھ��م.. (ع��ن الح��قّ 
  .)١٤(»  ..أھل الخ�ف، فراعنة العرب.. والعواھر

 ــــــــــــــــــ 
 ٥٧و ٥٦الرس�ائل  :وأيض�ا. ٤٦٧ـ  ٤٦٣ص  ٥٩ انظر رس�الة الع�رب ف�ي مجموع�ة رس�ائل الحكم�ة رق�م) ١٤(
  .العرب كلھا مليئة بسب.. ٦٢و ٦٠و ٦٨و ٥٠و
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. ظم�ىالع�رب خدم�ة عظ�اھر الي�وم للعي�ان، فھ�م يخ�دمون ع�دّو  وعداء ال�دروز للعروب�ة  
ولك�ن ل�يس م�ن ينك�ر تع�اونھم م�ع . ولكّنھم، لفرط درزّيتھم الباطني�ة، يظھ�رون غي�ر م�ا يبطن�ون

حملوا، في حياة كمال جنب�ط، ل�واء فلس�طين، لقد . إسرائيل واّتفاقاتھم السرّية التي بدت مكشوفة
ل حم� وبع�د م�وت جن�ب�ط.. ليقّدموا الذريع�ة الفض�لى �س�رائيل لك�ي تض�رب عم�ق الفلس�طينيين

أن يقوم بھذه المھّمة،  جنوَن فلسطين الوزير مروان حماده، وقد كان على وليد ابن كمال جنب�ط
من مشايخ العقل اثنا عشر شيخاً وفي عجز حمادة جاء ... مقدرة درزّية على ذلكولكّنه لم يظھر 

  ...مع أخوانھم المشايخ كل مسؤوليةمن إسرائيل إلى خلوات البياضة وراحوا 

وھ��و يتمّث��ل بالص��ھيونية  ،»اJس��تعمار  «ب��ة ع��دّو خ��ارجي، وس��ّماه الع��رب بق��ي للعرو  
ل بع�ض المفك�رين أس�اليب اJس�تعمار ھ�ذا موالعلمنة، وجواJنعزالّية، واJمبريالّية، والشيوعية، 

  :بين العرب با#مور التالية» المفتعل للفصل  «بالمحاوJت 

  

كي�ان أكب�ر ھ�و م�ا يس�ّمى ع�ادة بالش�رق  محاولة إذابة وتمييع المنطقة العربية في «ـ  ١  
  .ا#وسط، والتشكيك في مفھوم القومّية العربّية

  .ـ محاولة الفصل المستمرة بين مشرق ا#مة العربية ومغربھا ٢  

  .محاولة الفصل بين الشعوب العربية والشعوب ا�س�مية ا#خرىـ  ٣  

  .دعم وتوطيد الكيان اJستيطاني الصھيوني في فلسطينـ  ٤  

  .)١٥(»  تشويه الحضارة ا�س�مية والطابع القومي العربيـ  ٥  

  

ومنذ القديم كان اJستعمار بشتى ألوانه يعمل في ھدم القومّية العربّية، وفي تفسيخ ا#ّمة   
   ،»الحركات الشعوبّية  «إلى  ،»المردة  «إلى  ،»أھل الرّدة  «فمنذ . العربّية

 ــــــــــــــــــ 
موقف القوى الخارجية وتحركھا ف�ي مواجھ�ة  «ر شفيق عن يعلى مقال منفي تعقيبه دين ھ�ل، علي ال. د) ١٥(

  .٧١٤ ،»في القومية العربية وا�س�م  «العروبة وا�س�م 
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الحروب  «لى إ ،»القرامطة ا�سماعيلّية  «إلى  ،»النصيرية  «و ،»الدرزية  «إلى  والخّرمّية،
... إلى أل�وان اJس�تعمار الح�ديث ،»عھد اJنتداب  «إلى  ،»الحكم العثماني  «لى إ ،»الصليبية 

ت�نھض ول�م ... كانت، وما تزال، تحت ألف لون ولون، تعمل في تشتيت العروب�ة وتجزئتھ�اكلّھا 
وذل�ك لمقاوم�ة .. خاض المسيحيون العرب معرك�ة القومي�ة العربّي�ة «Jّ بعد أن إالعربّية  القومّية

ومن جھة ثانية لمقاوم�ة ك�ل محاول�ة يق�وم بھ�ا المرس�لون الكاثولي�ك الغربي�ون التتريك من جھة، 
ذكس رثووكان أكثر القائلين بالعروبة ا# ...الفرائض الدينّية ال�تينيةلحملھم على تبّني الطقوس و

وق�د ف�رض اليون�انيون . ابع عش�رالعرب، وذلك لتحّكم عائ�ت الفنار اليونانية بھم منذ القرن الس�
  .)١٦(»  على الكنيسة جمعاءھم الكھنوتية تسلط

وكان من رّواد ھذه القومّي�ة العربّي�ة بط�رس البس�تاني ف�ي محاض�رة ل�ه ق�ال فيھ�ا بكي�ان   
اھيم اليازجي وجاء بعده ابر .»الثقافة العربية  «ھو إليه اسمه وبشيء ينتمي  ،»العرب  «اسمه 

 «ول��ه ف��ي . روا عظم��تھم الماض��ية وأن يس��تيقظوان عل��ى الع��رب أن يت�ذكإف�ي قص��يدة ق��ال فيھ��ا 
زيدان وكان من أكث�ر ال�ذين عمل�وا ثم جاء جرجي  ،»العّزة العربية  «بيان بـ» الجمعية السرّية 

واليوم قسطنطين . ورج سمنه، وشكري غانمثم ج. حياء وعي العرب لماضيھم وحضارتھمإعلى 
الوح�دة  «، وادم�ون رّب�اط القائ�ل ب�ـ١٩٣٩س�نة » ال�وعي الق�ومي  «عن  زريق الذي كتب كتاباً 

ث��ّم ... ولكّن��ه يعتق��د ب��أن ل��يس ھن��اك أّم��ة س��ورية ب��ل أّم��ة عربي��ة ،»الس��ورية والمص��ير العرب��ي 
  .كثيرون غيرھم

ن المس�لمين يقول�ون أف�ي ح�ين . ية وا#م�ة العربي�ةالعربأّن بعضھم يمّيز بين القومية Jّ إ  
فيم��ا ب��ين أجزائھ��ا، » الوح��دة  «بأّم�ة عربي��ة واح��دة م��ن المح�يط إل��ى الخل��يج، وبالت��الي بإمكاني�ة 

جزء من ا#مة  «منھا، وكل شعب من شعوبھا ھو  أن كل قطر من أقطارھا يكّون جزءاً باعتبار 
  ، ليس فقط بالقوميةفالمسلمون العروبيون إذن ينادون .»العربية 

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٢٦ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النھضة، ص ) ١٦(
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الع�الم  «ولھ�ذا يقول�ون ب�ـ .»لعربي�ة الوح�دة ا «#م�ة العربي�ة الواح�دة، وم�ن ث�م ب�ـالعربية، ب�ل با
وفي قولھم المتطّرف ھذا يعّوضون عّم�ا ف�ي نفوس�ھم  .»الوطن العربي الكبير  «أو بـ» العربي 

وھم اليوم، لرفع . من ماضي التحّزب الذي سيطر في المجتمع الجاھلي وقبائله وعشائره وبطونه
  .ذلك التفّرق، يعملون بكل نشاط لتوحيد الصفوف

  

  

* * *  



٢٢٤  

  

  َخاتمة الَفْصل الَسادس

  

عط له فرصة تخليص انتفاضة العروبة، من وقت `خر، لھي دJلة على أّن النبّي لم تُ ّن إ  
لكان حّرر ا�س��م م�ن عبودّي�ة ت�حق�ه ولو أعطي للنبي ذلك الحّظ . ا�س�م من شوائبھا الكثيرة

فكي�ف . ونير عاره المش�ين ،»صلّية خطيئة ا�س�م ا# «فالعروبة، بھذا المعنى، ھي . منذ البدء
وكيف تكون الوحدة ا�س�مّية والداعون إليھا  !يكون ا�س�م عزيز الجانب والقّيمون عليه عرب

قال��ت  « !ب��ل كي��ف يرق��ى ا�س���م ويتعم��ق ا�يم��ان بمعتقدات��ه والع��رب يحمل��ون ل��واءه !ع��رب
  .)١(»  يمان في قلوبكمولّما يدخل ا� :ولكن قولوا. لم تؤمنوا :قل. آمّنا :عرابا#

ليبتل�ع  ھم جوع المس�لمين الف�اغر ف�اه. العرب ھم مطّية المسلمين ومركبھم في الفتوحات  
زرارة وق�د عّب�ر المغي�رة ب�ن . )٢(»  الجوع ھو الذي دفع بالعرب على طرق الف�تح «. كّل شيء

ن�افس والجع��ن وأّما جوعنا فل�م يك�ن يش�به الج�وع؛ كّن�ا نأك�ل الخ « :ليزدجرد ملك فارس بقوله
. ، وُيغير بعُضنا على بعضِديُننا أن يقتل بعضنا بعضاً ... والعقارب والحّيات، فنرى ذلك طعامنا

فھ�ل يبق�ى ا�س��م ... )٣(»  م�ن طعامن�ان كان أحُدنا لي�دفن ابنت�ه وھ�ي حّي�ة كراھي�ة أن تأك�ل إو
  .نخشى ذلك !!لتتّم له الفتوحات» جوع العرب  «يعتمد على 

  إذا ذّل العرب ذلّ  « :في قوله عرب، الذي حّذر منه النبيّ وھل ذّل ال  

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٩/١٤سورة الحجرات ) ١(
  .٢٠في مّكة، ص مونتجومري وات، محّمد ) ٢(
  .٣/٥٧٤، ١٤٢ /٤ :، وأيضاً ٣/٤٩٩تاريخ الطبري، ) ٣(
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ولك�ّن أح�داث . نخشى ذل�ك أيض�اً  !ذّل ا�س�م والذي لحق بھم في التاريخ، يعني حّقاً  ،»ا�س�م 
 من�ذ اس�تئثار الف�رس والت�رك. لق�د لح�ق ب�العرب ذّل م�ا بع�ده ذلّ . التاريخ العربي لم تب�ّدد خش�يتنا

والقرمطي�ة  البابكية والخرمّي�ة والمزدكي�ة والزرادش�تيةبدولة بني العّباس، ومنذ نشاط الشعوبّية و
 «، وحي�ث قي�ل )٤(»  ربـمثال�ب الع� «درزية، حيث وض�عت كت�ب ف�ي ـة واليزيدية والـوالكردي

، وحي�ث أنش�د الش�عراء )٥(»  العربي بمنزلة الكلب، اطرح له كس�رة ث�م اض�رب رأس�ه بال�دّبوس
  :يقولون

  

  )٦(عاريب عند � من أحد#ليس ا     !ومن يمن !ومن عكل !ومن تميم

  

  :على من يّدعي نسبه العربي وقال أبو العتاھية متھّجماً 

  

  ك�م ذاك  في  ليس     عربّي  دي ـعن أنت 

  والس�م    بي رـع    ربيّ ـع     ربي ـع

  .)٧(امـوثم   وشيخ     قيصوم  شعر أجفانك 

  

وقد عجز . به إلى الوراءتشّد س�م ذJً ومھانة، ذلك الحين أصبحت العروبة على ا� منذ  
المسلمون بالعرب من اJلتحاق بركب الحضارات التي فتحت أم�امھم، فاس�تغنوا ع�نھم بالس�ريان 

  .عن اللحاق با�س�م وأظھر العرب عجزاً . لنقل العلم والطب والفلسفة إلى لغتھم

  !ارثم ھل صار تحكم برقاب العرب كمثل الذي صار أّيام المماليك والمغول والتت  

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٤٩ـ  ٤/٤٤٨كتاب الحيوان، الجاحظ، ) ٤(
  .١٠/٣٦٧تاريخ الطبري، ) ٥(
  .أبو النّواس يتھّكم بالعرب ويستفّزھم ويسخر بھم) ٦(
  . يتداوى بھاالقيصوم والشيخ والثمام، نباتات برية ) ٧(



  خاتمة الفصل                                                                                          ٢٢٦

  

العرب وقد كثر فيھم الغدر وقلّة الوفاء بالذمامات، وقد أذلوا جارھم .. .«ومنھم من قام ليعلن أن 
وھ�ل م�ن يتجاھ�ل . )٨(»  قلي�لوأھل الديانة منھم أيضاً . في الرفائق وا#ماناتبعد العّز، وخانوا 

 ًJم�ن قھ�ر ل�م يحص�ل وھ�ل أيض�اً  !مقّدمة ابن خلدون التاريخية بكاملھا عن ذّل العرب في فصو
الفارس��يين وا#ت��راك والص��ليبيين والعثم��انيين والفرنس��يين وال��روس وا#ميرك��ان لھ��م من��ذ عھ��ود 
ن إ :والح�ق يق�ال !مع�اذ � !ھ�ل ھ�ذا كلّ�ه يعن�ي ذّل ا�س��م وقھ�ر المس�لمين ؟ !!!وا�سرائيليين

ا وص��لت إلي��ه الي��وم، J تس��تطيع اللح��اق با�س���م بح��ال م��ن العروب��ة، كم��ا كان��ت م��ن قب��ل، وكم��
والعروبة . �س�م يتخّطى أّي حاجز قومي أو وطني أو دوليا «. ا#حوال، وJ تستطيع استيعابه

J م » يستوعب  «يمكن أن  تّيار قومي سياسي�ويشمل جميع ) ا#دنى J يستوعب ا#على(ا�س
  .)٩(»  مسلمي العالم

الع�الم  «و  ،»الوح�دة العربّي�ة  «و  ،»القومّي�ة العربّي�ة  «ني، اليوم، القول ب�ـماذا يعثّم   
ھل ھذا يعني وجود جنس عرب�ي ل�ه ھوّيت�ه واثنيت�ه ولغت�ه  !؟» الوطن العربي  «أو  ،»العربي 

أم يعن�ي . ذلك ب�ألف أل�ف دلي�لوقد رأينا نفي  !وعصبيته وكل ما يلزم لمقّومات العرق وا#صالة
منھ�ا  ھجرت�هراءة ا�س�م من أث�واب العروب�ة ووقد بّيّنا ب !والعقيدة المتمّثلة با�س�موحدة الدين 

Jص��طياد غي��ر المس��لمين إل��ى ا�س���م أم يعن��ي أيض��ا حيل��ة عن��د بع��ض المس��لمين . أبدي��ةھج��رة 
أم . خيوطھ�ا الحيلة ومكرھا من�ذ أن دّب�رت وحيك�توقد انكشفت  !بطريقة العروبة غير المباشرة

ف�ي ال�نفس البش�رّية ھ�و ك�الحنين إل�ى مرحل�ة الطفول�ة، يرغ�ب ا�نس�ان  كامن�اً  اً حنين�اً يعني أخي�ر
بع�د م�ّدة م�ن ال�دھر  أحياناً بالعودة إليھا لما فيھا من بساطة وبداوة وحياة بدائّية تس�تفيق وتس�تيقظ

باتت ولكّن مّدة ھذا الزمن استطالت حتى  !فينعم بعض العائدين إليھا ولو برھة من الزمن اليسير
  .شفاؤه عسير مرضاً 

  ــــــــــــــــــ 
  .٦٨/٥٤٩رسائل الحكمة، ) ٨(
  .٩١، ص ...أمين ناجي، لن نعيش ذمّيين) ٩(
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القومّي�ة العربي�ة تمت�از ع�ن  «لمصّرين على أّن ماذا يعني قول أحد العروبيين اثّم أيضاً   
ذل�ك #ن ا#دي�ان الس�ماوّية الس�ائدة الي�وم ـ . القوميات ا#خرى بعلّو مكانتھا الروحية ف�ي تكوينھ�ا

ّن ھذه القيم الروحّية ھي التي إ :وJ أعدو الحقيقة إذا قلت.. ا�س�م والمسيحية ـ نزلت في بقاعھا
؟ أم وجود قومّية عربّية ھل ھذا يعني فع�ً  !)١٠(»  المبادئّية في كل ستكفل النصر للقومّية العرب

 ن مث��ل ھ��ذه القومي��ة ل��م يك��ن يوم��اً إمث��ل ھ��ذه القومّي��ة ؟ ف��ي الحقيق��ة  �نش��اء ص��ارخاً  يعن��ي ن��داءً 
  :والنداء إلى إنشائھا يعني ما يلي. في التاريخ موجوداً 

  

ة ضّيقة، وفي بيئة خاّصة معّينة، ويعني قوميّ  اّنه يعني قوقعة ا�س�م، رغم عالمّيته، في  
، يصبح عربياً؛ ويعني وصليبياً  وصھيونياً  ل�ستعمار، الذي، بدل أن يكون إمبريالياً  تبريراً  أيضاً 

بتفضيل شعب على شعب، وأّمة على أّمة؛ أيضاً عدم احترام المساواة بين أمم ا#رض وشعوبھا، 
خّصه �، باختياره له، بما  ،»شعب مختار  «إلى � كـيھودّية من انتسابھا ويعني أيضاً تبرئة ال

، وتك�ون ھ�ي م�ن آخر من شعوب ا#رض، فيكون وحده بينھ�ا جميعھ�ا محظوظ�اً  لم يخّص شعباً 
م�ن ، إل�ى عھ�د الفتوح�ات، بم�ا ف�ي الفتوح�ات العودة، ض�مناً  المرذولين المحتقرين؛ ويعني أخيراً 

وال�دين، واس�تمراء قعھ�ا، واح�ت�ل أرض باس�م � جھاد مقّدس، واقت�ع أمم وحضارات من موا
ھم، وأخ�ذھّن تال المجاھدين بنساء الشعوب وفتي�اواستمتاع الرج ،»أخذ المغانم  «أموال البشر بـ

  .وما إلى ذلك.. المغانم وا#موالسبايا يتقاسموھّن كاقتسامھم 

تح���ارب وأخي���راً نس���أل، ونح���ن نج���اري منط���ق الق���وميين الع���روبيين أنفس���ھم، لم���اذا   
أليس��ت #نھ��ا قام��ت بقومي��ة يھودّي��ة عل��ى أرض عربّي��ة ؟ ولم��اذا ح��ورب  !الص��ھيونية، الي��وم

  أليس أيضاً #نه يحتّل أرضاً ليست له ؟ ولماذا !اJستعمار في ا#مس القريب

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٦محمد عبد � العربي، ديمقراطية القومية العربية، ص ) ١٠(



  خاتمة الفصل                                                                                          ٢٢٨

  

أل�يس #ّن قيامة اللبنانيين والسوريين بن�وع خ�اص عل�ى الدول�ة العثمانّي�ة، ب�ا#مس البعي�د، قامت 
نفس�ه J يك�ون الش�يء أ. .آخ�رين دون اJعت�راف بح�ق وج�ودھم وح�رّيتھم ؟ تركيا ابتلعت أقواماً 

عل�ى جماع�ات تأباھ�ا وترفض�ھا إذ ھ�ي J تنتم�ي إليھ�ا، بالنسبة إلى القومّية العربّية التي تفرض 
  .وJ تقّر بوجودھا، في التاريخ، وJ تؤمن أيضا بإمكانّية لھذا الوجود المصطنع

. ّن أفضل حجة يقّدمھا القومّيون العرب للقومية الص�ھيونّية ھ�و الق�ول بالقومّي�ة العربّي�ةإ  
فضل دليل على قيام القومّية الصھيونّية على أرض ليست لھا ھو الق�ول بقي�ام القومّي�ة العربّي�ة وأ

أرض مص�ر القوميون القول بالقومّية العربّي�ة عل�ى  فكيف يجيز. على أراض وأوطان ليست لھا
والص���ومال، وس���وريا ولبن���ان وا#ردن والع���راق  والس���ودان والمغ���رب والجزائ���ر وموريتاني���ا

وجب�ل ص�ھيون  وJ يجيزون القول بالقومّي�ة الص�ھيونّية عل�ى أرض يھ�وده والس�امرهوفلسطين، 
  !!وسواھا

ّن الع�رب، عل�ى م��ا يب�دو، يق�ّدمون، ب��دون عل�م م�نھم، الحج��ة الدامغ�ة #ع�دائھم، ليك��ون إ  
مع�اذ  !!!فھل ھذا كلّه يعني ا�س��م ف�ي ش�يء. أعداؤھم متحّكمين برقابھم، ومستحكمين بإذJلھم

 «ب�ـ م�ن كبوتھ�ا إjJ والعروبة J تعي ذاتھا إJ بدافع م�ن الخ�ارج، وJ ت�نھض . ألف مّرة� ألف 
فھل ھذا ... من سباتھا إJّ بصدمة من عدّو أو ھزيمة في معركة وانفعال، وJ تستيقظ» رّدة فعل 

 «وھ�ل نق�ول عل�ى ا�س��م م�ا ح�� للق�ومّيين قول�ه عل�ى ع�روبتھم م�ن  !يعني ا�س�م في شيء
وھل نغتصب الناس ل1س�م كم�ا  !» نھضة عربّية  «أو  ،»وعي عربّي  «أو  ،»عربّية  يقظة

 «و  ،»ا#ف�ران عربّي�ة  «عروبّيتھم فيلصقونھا على كل ش�يء، حت�ى تب�دو يغتصب العروبّيون 
� «و  ،»القضية ا�نس�انّية عربّي�ة  «و  ،»الجماھير الغفيرة عربّية  «و  ،»بل والخيل عربّية ا

. � أعلم !!ھل يجوز ذلك على ا�س�م... بأّمھا وأبيھا، عربّيةوالقيم جميعھا،  ،»عربّية  الحرية
  .وھو خير العالمين
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ين، ث��ّم م��ع المن��اذرة رامي��م��ع ا` ،»غرب��ي الف��رات  «حي��ث نش��أت ف��ي كان��ت العروب��ة   
 «ام، تّتص��ف ب��ــب���د الش��وران ومختل��ف ـل ح��ـار، ث��م ف��ي جب��ـرة وا#نب��ـنة، ف��ي الحي��والغساس��
المشتّق مباش�رة وتدين بالعقيدة المسيحّية، وتحمل معھا العلم والفكر، وتتمّيز بقلمھا  ،»الحضارة 

 باسم المواقع الجغرافية ،»عربّية  «أو  ،»غربّية  «ّميت سُ » لغة  «من القلم السرياني، وتكّون 
  ...للناطقين بھا

اللغ��ة م��ع بع��ض ھ��ؤJء الن��اطقين بھ��ا ص��وب الجن��وب، إل��ى الجزي��رة » زحف��ت  «ث��ّم   
ھا عشائر البادية، ودانوا بعقيدتھا الت�ي حملھ�ا أص�حابھا تالصحراوية، حيث مّكة والحجاز، وتكلّم

فزادوا عليھ�ا  وتطّعمت ببعض لھجاتھم الثمودّية واللحيانّية والديدانّية والصفوّية، وغيرھا،إليھم، 
إليھ�ا علم�اء معاني ومف�ردات كان�ت خاّص�ة بھ�م، وم�ا زلن�ا نلمس�ھا ف�ي آي�ات الق�رآن، وق�د أش�ار 

  ...مسلمون عديدون

 اللغ��ة عّم��ا كان��ت علي��ه ف��ي منابعھ��ا» تخلّف��ت  «، ع��رابوف��ي البادي��ة، م��ع الب��دو وا#  
ة الديني��ة بتن��ّوع العقي��د» تنّوع��ت  «الحض��ارة الت��ي كان��ت تحملھ��ا، و » توقف��ت  «ا#ص��لية، و 

» الجھ�ل  «؛ و »الحضارة  «تقف بوجه » البداوة  «فأصبحت . أصول الناطقين بھا وأعراقھم
الق��رآن إل��ى تع��ّددھا، تعم��ل ف��ي ھ��دم الدينّي��ة، الت��ي أش��ار » الف��رق  «؛ و» العل��م  «يق��ف بوج��ه 

دي�ن  «، أو )١(»  مالدين القيّ  «ا�يمان الحنيف؛ والتقاليد البدوية تصّد الناس عن ممارسة شعائر 
  ...)٢(»  القّيمة

  إلى نواحي» العربّية الحضارّية  «وھكذا، وبعد أكثر من قرنين من دخول   

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٠/٤٣، ١٢/٤٠، ٩/٣٦، ٣٠/٣٠ :انظر القرآن) ١(
  .٩٨/٥ :انظر أيضاً ) ٢(
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وعند مجيء ا�س�م، ... )٣(»  التخلّف «و » البداوة  «تعني » العروبة  «الصحراء، أصبحت 
 ،»ھجرتھ�ا  «ا، ث�م ـالتص�دي لھ� ا ك�ان عل�ى النب�ّي إJّ ـفم. اـفي أوج بداوتھ» روبة ـالع «كانت 

وحك��م العائ��د إليھ��ا كحك��م المرت��د ع��ن الكب��ائر، واعتب��ار الع��ودة إليھ��ا، بع��د ا�س���م، كبي��رة م��ن 
  .ا�س�م

  

* * *  

  

 بداوة «د مجيء ا�س�م ـوعن ،» ارةـحض «إذن في المسيحية » روبة ـالع «قد كانت ـل  
» ھج�رة  «ووج�وب  !اـوم، وج�وب ع�ودة المس�يحيين إليھ�ا وتمّس�كھم بھ�ـذا يعني، اليـفھل ھ .»

المس�يحّيون إليھ�ا، فيم�ا بع�د ا�س��م، ونھض�وا بھ�ا م�ن لق�د ع�اد  !!!المسلمين منھا ورفض�ھم لھ�ا
من القومّية العثمانّية، وكتبوا  إلى لغتھا جميع العلوم اليونانّية، ورفعوا لواَءھا انتقاماً جديد، ونقلوا 

ن، ونجي�ب زي�دان، وبط�رس البس�تاني، والي�ازجييْ  تاريخھا وأقاموا أدبھا من الموت، م�ع جرج�ي
جاء المسلمون وربطوا بينھا وبين ا�س�م، في م�ّدة J تزي�د ع�ن مائ�ة  ثمّ .... ، وسواھمعازوري

سنة؛ وقد نسوا أو تناسوا أّن ا�س�م حاربھا منذ نشأته، وقاومھا بما يزي�د ع�ن أل�ف وأرب�ع مائ�ة 
  !سنة

ذن بين المسيحيين بالنس�بة إل�ى العروب�ة ؟ ھ�ل تك�ون اللغ�ة ؟ إفما يكون القاسم المشترك   
وقلمھا مسيحية ؟ وھل تكون القومّية ؟ والقومّية العربّية J  ومصدرھا ومعانيھاواللغة في أصلھا 

وJ على عرق معّين ؟ وھل تكون وحدة المصير ؟ والمصير العربي في  تعتمد على اثنّية واحدة
وبين أيادي ا#عداء ؟ وھل تك�ون الفتوح�ات ؟ والفتوح�ات كان�ت دينّي�ة إس��مّية م�ن  مھب الريح

والبؤس وجدب الصحراء ؟ وھل يكون التاريخ ؟ » الجوع  «ثانية كانت بسبب  جھة، ومن جھة
  واستعمار وانتداب، وما إلى ذلك ؟والتاريخ تاريخ فرس وأترك ومغول وتتار ومماليك 

  ــــــــــــــــــ
  .في القرآن في مكانھا من ھذا البحث» ا#عراب « انظر أوصاف  )٣(
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ھ�ي العروب�ة الي�وم ؟ أف�ي موريتاني�ا، والص�ومال، والجزائ�ر، وت�ونس، والمغ�رب، فأين   
ومص�ر، والس��ودان ؟ أم ف��ي لبن��ان، وس��وريا، وفلس�طين، والع��راق، وا#ردن، أم ف��ي ال��يمن الت��ي 

وعل��ى أّي��ة عروب��ة ي��تكلّم العروبّي��ون ؟  !ّض��رت من��ذ أق��دم ا#زم��ان ؟رفض�ت العروب��ة بع��د أن تح
ھجرھ�ا والب�دو الت�ي  ع�رابسكان غرب�ي الف�رات المتحّض�رة ؟ أم عل�ى عروب�ة ا# أعلى عروبة

ا�س�م ؟ أم على عروبة الج�وع والتخلّ�ف الت�ي زحف�ت ص�وب الھ��ل الخص�يب ؟ أم عل�ى تل�ك 
... لبن�ان وط�وروس، وحض�ارات م�ا ب�ين النھ�رين وجبال العروبة التي اصطدمت بجبال سنجار

  !شوريين والسريان وسواھموالمغول وا`كراد والفينيقيين عن ا#حيث امتنعت 

إلى البداوة وحياة الطفولة البدائّية، فالع�الم كلّ�ه  إذا كانت العروبة حنيناً . يبقى واحدةاللّھم   
. نسان واحد يطي�ب ل�ه الع�يش ف�ي حماھ�افليس من إأّما إذا كانت العروبة نمط حياة دائم، . عرب

والع�ودة . والذين استمرأوا الجوع والبؤس وجدب الصحراء يحّق لھم وحدھم اJفتخ�ار بع�روبتھم
إلى زمن العروبة لھ�ي طعن�ة ف�ي ص�در ا�س��م وذبح�ة ف�ي قل�ب » الھجرة  «و » الفتح  «بعد 
  .النبيّ 
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  المَصاِدر والَمراِجع

  

  

  

على أھم المصادر والمراجع ف�ي موض�وع العروب�ة الت�ي تبل�غ آJف�اً مؤلف�ة م�ن اقتصرنا   
. شاملةوتكاد المؤلفات التي تطلع بھا المطابع كل سنة تقوم بعملية غسل دماغ . الكتب والمقاJت

لقد تحّملنا عنك عبء قراءتھا، علّنا نحظى، بصبرنا وتحّملنا، أجر حضارة لن تعود أو تحّن إلى 
فھ� يكف العروبّي�ون ع�ن إص�دار الكت�ب، ويرت�دعون ع�ن إذJل . وبتھا، بعد اليومطفولتھا وعر

  !ا�س�م
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، اتجاھات الرأي العام العربي نحو مسألة الوح�دة، مرك�ز دراس�ات )سعد الدين ( ابراھيم   )١
  .١٩٨٠الوحدة العربّية، بيروت 

 ٩٦، ١٩٨٣، دار الش��روق، بي��روت ٢٠٠٠س��نة  ، عروبتن��ا)ال��دكتور الس��يد ( أب��و النج��ا   )٢
  .ص

، رق�م ، الفكر العربي، ترجم�ة ال�دكتور ع�ادل الع�ّوا، سلس�لة زدن�ي علم�اً )محّمد ( أركون   )٣
  .ص ١٨٤. ١٩٨٢، منشورات عويدات، بيروت ـ باريس، ١٧٧

مجل�دات، تحقي�ق  ٣، بلوغ ا#رب في معرف�ة أح�وال الع�رب، )محمود شكري ( ا#لوسي   )٤
  .١٩٢٥الرحمانّية بمصر، ھجة ا#ثري، المطبعة محمد ب

  .١٩٦٠، القومية العربية، المكتبة الثقافية، )أحمد فؤاد ( ا#ھواني   )٥
، الفكر العربي ومكانت�ه ف�ي الت�اريخ، ترجم�ة ال�دكتور تم�ام حس�ان، )دي Jسي ( أوليري   )٦

فكر العربي ومركزه ال « :وھناك ترجمة ثانية �سماعيل البيطار، بعنوان. ١٩٦١القاھرة 
  .ص ٢٨٠. ١٩٧٢دار الكتاب اللبناني، بيروت ، »  في التاريخ

 ٢٣٢، ١٩٧٣، العرب في الش�ام قب�ل ا�س��م، دار الفك�ر، بي�روت )محمد أحمد ( باسيل   ) ٧
  .ص

، تاريخ الشعوب ا�س�مية، نقله إلى العربية نبيه أم�ين ف�ارس ومني�ر )كارل ( بروكلمان   )٨
  .ص ٩٠٤، ١٩٨١، ٩ط العلم للم�يين، بيروت، البعلبكي، دار 

  .١٩٥٢، ا�س�م والقومية العربية، بغداد، )عبد الرحمن  (ألبّزاز   )٩
  .١٩٦٠، من وحي العروبة، القاھرة، )عبد الرحمن ( ألبّزاز   )١٠
العرب وا�س�م والخ�فة العربية، نقله الدكتور  E.A. BELYAYEV . )أ. ي( بلياييف   )١١

  فريحه، راجعه وقدم له الدكتور محمود زايد، الدار المتحدةأنيس 
  



  المصادر والمراجع                                                                                     ٢٣٨

  
  .ص ٣٤٨، ١٩٧٣للنشر، بيروت   
  .١٩٧٦القاھرة العلمانية وا�س�م بين الفكر والتطبيق، ) دكتور محمد ( البھي   )١٢
، التح��وJت الكبي��رة ف��ي ت��اريخ الش��رق ا#دن��ى من��ذ ا�س���م، دار ع��ّواد )ج��واد ( ب��ولس   )١٣

  .ص ٤٣٦للطباعة والنشر، بيروت، ب� تاريخ، 
ترجم��ة محي��ي ال��دين محّم��د، دار مجل��ة ش��عر، ، الع��الم العرب��ي الي��وم، )م��ورو ( بيرج��ر   )١٤

  .ص ٣٦٤، ١٩٦٣بيروت 
 ١١٢، ١٩٨١الثورية ف�ي ا�س��م، دار الف�ارابي، بي�روت العملية ) اميل الدكتور ( توما   )١٥

  .ص
، ١، الحن�ين إل�ى ا#وط�ان، سلس�لة اللغ�ة وا`داب، )أبو عثمان عمرو بن بح�ر ( الجاحظ   )١٦

  .٤٨، ص ١٩٨٢، سنة ٢دار الرائد العربي، بيروت، ط 
محم�د . ان عب�اس، ودإحس�. ، دراس�ات ف�ي حض�ارة ا�س��م، ترجم�ة د)ھ�املتون ( ج�ب   )١٧

  .ص ٤٦٠، ١٩٧٤، ٢محمود زايد، دار العلم للم�يين، بيروت، ط . يوسف نجم، ود
، محاضرات عن حركة القومية العربي�ة، معھ�د الدراس�ات العربي�ة، )نور الدين ( حاطوم   )١٨

  .١٩٦٧القاھرة، 
ور، ت��اريخ ، وال��دكتور أدوار جرج��ي، وال��دكتور جبرائي��ل جّب��)ال��دكتور فيلي��ب ( حّت��ي   )١٩

  .١٩٧٤، ٥العرب، دار غندور، بيروت، ط 
  .١٩٥١، آراء وأحاديث في القومية العربية، دار العلم للم�يين، )ساطع ( الحصري   )٢٠
  .١٩٥٩، ما ھي القومية، الدار نفسھا، )ساطع ( الحصري   )٢١
  .١٩٥٤، آراء وأحاديث في الوطنية والقومية، القاھرة، )ساطع ( الحصري   )٢٢
  .١٩٥٥، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، القاھرة، )ساطع ( الحصري   )٢٣
  .١٩٦٠، الب�د العربية والدولة العثمانية، بيروت )ساطع ( الحصري   )٢٤
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  .١٩٥٧ومعارضيھا، بيروت ، الدولة بين دعاتھا )ساطع  (الحصري   )٢٥
  .١٩٦٤في القومية العربية، دار المعارف، القاھرة  ة، أبحاث مختار)ساطع ( الحصري   )٢٦
  .١٩٥٩، معنى القومية العربية، بيروت )جورج ( حنا   )٢٧
لمعتق�دات ولوجيا عند العرب، بحث مس�ھب ف�ي اثطريق المي، في )محمود سليم ( الحوت   )٢٨

  .ص ٣٠٨، ١٩٧٩، ٢، بيروت، ط وا#ساطير العربية قبل ا�س�م، دار النھار للنشر
  .١٩٤٧لندن ، ا#قليات في العالم العربي، مطبعة جامعة أوكسفورد، )ألبرت ( حوراني   )٢٩
، دار النھار للنشر، ١٩٣٩ ـ ١٧٩٨لفكر العربي في عصر النھضة ، ا)ألبرت ( حوراني   ) ٣٠

  .، ترجمه إلى العربية كريم عزقول١٩٧٧وت ، بير٣ط 
  .، القاھرة٥٥فلسفة القومية العربية، سلسلة اخترنا لك، الكتاب ) أحمد ( خاكي   )٣١
دراس�ات ف�ي ت�اريخ الفك�ر العرب�ي ا�س��مي، دار الطليع�ة، ) الدكتور طري�ف ( الخالدي   )٣٢

  .ص ١١٢، ١٩٧٩، ٢بيروت ط 
الجزي�رة العربي�ة ف�ي عص�ر الش�يخ محم�د ب�ن عب�د ريخ ، تا)حسين خلف الشيخ ( خزعل   )٣٣

  .ص ٤٥٦، ١٩٧٢، ٣الوھاب، مطابع دار الكتب بيروت ط 
، ١٩٧٨تم�وز  ٢المستقبل العربي، س�نة  ،»عروبة ا�س�م  «، )محمد أحمد ( خلف �   )٣٤

  .٣٩ـ  ٢٩ص 
م�ن منظ�ور  لبن�ان، بح�ث علم�ي ف�ي ھوي�ة لبن�ان» عروب�ة  «، الكتائ�ب و )نبيل ( خليفة   )٣٥

  .ص ٢٢٤، بيروت، ١٩٨٣، ١كتائبي، جـ 
، ج�ورج خض��ر، طري�ف الخال��دي، ادم�ون رب��اط، قس�طنطين زري��ق، )الي��اس ( الخ�وري   )٣٦

رض���وان الس���يد، وجي���ه ك���وثراني، المس���يحيون الع���رب، دراس���ات ومناقش���ات، مؤسس���ة 
  .ص ١٥٢، ١٩٨١ا#بحاث العربية، بيروت 
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، الت�راث والحداث�ة، مراج�ع لدراس�ة الفك�ر العرب�ي الحاض�ر، دراس�ات )بولس ( الخوري   )٣٧

  .ص ٢٨٢، ١٩٨٣الفكر العربي، معھد اJنماء العربي، بيروت 
�م ووجھھا الحض�اري واJجتم�اعي، ، أديان العرب قبل ا�س)اJب جرجس داود ( داود   )٣٨

  .ص ٢٩٢، ١٩٨١السلسلة ا#دبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
أج��زاء، المكتب��ة العص��رية، ص��يدا ـ  ٨، ت��اريخ الج��نس العرب��ي، )محم��د ع��ّزة ( دروزة   )٣٩

  .١٩٨٣بيروت 
  .١٩٥٧، الوحدة العربية، بيروت )محمد عّزة ( دروزة   )٤٠
قب��ل البعث��ة، دار اليقظ��ة العربي��ة، بي��روت،  وبيئت��ه ، عص��ر النب��يّ )محم��د ع��ّزة ( وزة در  )٤١

  .ص ٨٤٨، ١٩٦٤
، عروب��ة مص��ر قب��ل ا�س���م وبع��ده، المكتب��ة العص��رية، ص��يدا ـ )محم��د ع��ّزة ( دروزة   )٤٢

  .ص ٢٠٠، ١٩٦٣، ٢بيروت ط 
  .١٩٥٩، ٩عدد  ، القومية العربية في حقيقتھا، كتب قومية،)معروف ( الدواليبي   )٤٣
، ١٩٨١، ٣، الج��ذور التاريخي��ة للش��عوبية، دار الطليع��ة، ط )عب��د العزي��ز . د( ال��دوري   )٤٤

  .ص ١٠٣
، الج���ذور التاريخي���ة للقومي���ة العربي���ة، دار العل���م للم�ي���ين، )عب���د العزي���ز . د( ال���دودي   )٤٥

١٩٦٠.  
  .١٩٤٩، عرب الصحراء، آلن، لندن، ) .ب .ر .ھـ( ديكسون   )٤٦
  .١٩٢٩، ا�س�م وأصول الحكم، مطبعة مصر، القاھرة، )علي عبد ( الرازق   )٤٧
  .١٩٢٩أجزاء، القاھرة  ٣، تاريخ الحركة القومية، )عبد الرحمن ( الرافعي   )٤٨
  .١٩٦٠، تطّور معنى القومّية، دار العلم للم�يين، )منيف ( الرزاز   )٤٩
  .١٩٥٩ديدة، الدار نفسھا، ، معالم الحياة العربية الج)منيف ( الرزاز   )٥٠
  .١٩٦٥، القومية العربية، القاھرة، )أبو الفتح ( رضوان   )٥١
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  .١٩٦١القاھرة،  ، المنطق الثوري لحركات القومية العربية،)عبد � ( الريماوي   )٥٢
وآخ��رون، جغرافي��ة ال��وطن العرب��ي، مكتب��ة النھض��ة المص��رية، الق��اھرة , )فيلي��ب ( رفل��ة   )٥٣

١٩٦٣.  
، مطالب المستقبل العربي، ھموم وتساؤJت، دار العل�م للم�ي�ين، )قسطنطين . د( زريق   )٥٤

  .ص ٢٧٢، ١٩٨٣بيروت 
، ١٩٦٦ر مكتب��ة الحي��اة، بي��روت ، الع��رب قب��ل ا�س���م، منش��ورات دا)جرج��ي ( زي��دان   )٥٥

  .ص ٣٤٤
، واب���راھيم عب���د � آدم، القومي���ة العربي���ة ب���ين التح���ّدي )محم���د مص���طفى . د( زي���دان   )٥٦

  .ص ٣٤٤، ١٩٧٣دار مكتبة ا#ندلس، بنغازي، ليبيا واJستجابة، 
، القومي���ة العربي���ة ب���ين القومي���ات والم���ذاھب السياس���ية )محم���د مص���طفى . د( زي���دان   )٥٧

  .١٩٦٦صرة، منشأة المعارف باJسكندرية، المعا
ف��ي عص��ر الجاھلي��ة، دار النھض��ة العربي��ة،  ، ت��اريخ الع��رب)الس��يد عب��د العزي��ز ( س��الم   )٥٨

  .١٩٧١بيروت 
، العق��ل العرب��ي وم��نھج التفكي��ر ا�س���مي، دال الجي��ل بي��روت )أحم��د موس��ى ( س��الم   )٥٩

  .ص ٣٤٤، ١٩٨٠
، ١٩٧٧ا�س�م في جزيرة العرب ؟ دار الجيل بيروت  ، لماذا ظھر)أحمد موسى ( سالم   )٦٠

  .ص ٣٣٦
، العروب��ة ب��ين اJنعزالي��ة والوح��دة، دار المتوس��ط للنش��ر والتوزي��ع، )س��لّوم ( س��ركيس   )٦١

  .ص ١٦٤، ١٩٧٥بيروت 
، المآس��ي المعاص��رة والمص��ير العرب��ي، المؤسس��ة العربي��ة للدراس��ات )س��لّوم ( س��ركيس   )٦٢

  .١٩٧٣والنشر، بيروت، 
، ١٩٥٩ثورة وبناء، الش�ركة العربي�ة للطباع�ة والنش�ر، . ، القومية العربية)أحمد ( سعيد   )٦٣

  .ص ٣٧٤
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  .ھـ ١٣٠٩صطفى بمصر تاريخ العرب العام، مطبعة محمد أفندي مسيديو، خ�صة   )٦٤
  .١٩٧٣القاھرة ، الوطن العربي، دراسة جغرافية، )ص�ح الدين ( الشامي   )٦٥
، مكة والمدينة في الجاھلية وعھد الرسول، دار الفك�ر العرب�ي، )أحمد ابراھيم ( الشريف   )٦٦

  .ص ٥٨٦، ١٩٦٥القاھرة، 
ا، قوامھ��ا، مراميھ��ا، ، محاض��رات ع��ن القومي��ة العربي��ة، تاريخھ��)مص��طفى ( الش��ھابي   )٦٧

  .١٩٥٩القاھرة 
، وعلي فؤاد أحمد، المجتمع العربي والقومية العربية، مكتبة نھض�ة )عبد المنعم ( شوقي   )٦٨

  .١٩٦٤مصر، القاھرة 
  .١٩٥٨، ا#سس الثورية للقومية العربية، دمشق )أحمد ( الشيباني   )٦٩
دار الجامع��ة ب�د العربي��ة، منش��ورات ، ا#حك��ام الدس��تورية لل��)نبي��ل الط��واھرة ( الص��ائغ   )٧٠

  .ص ٣٥٠بيروت ب� تاريخ، 
  .١٩٥٩، الفكرة العربية في مصر، مطبعة ھيكل الغريب، بيروت )أنيس . د( صايغ   )٧١
 ، تحديث العقل العربي، دراس�ات ح�ول الث�ورة الثقافي�ة ال�زم�ة للتق�دم)حسن . د( صعب   )٧٢

�  .ص ٢٣٢، ١٩٧٢، ٢يين، ط العربي في العصر الحديث، دار العلم للم
، ا�س�م وحرك�ة التح�رر العرب�ي، المؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات والنش�ر، )منح ( الصلح   )٧٣

  .ص ١٠٤، ١٩٤٩، ٤بيروت ط 
، تيارات الفكر في سوريا ولبنان، ھيئة الدراسات العربية العليا، الجامعة )جميل ( صليبا   )٧٤

  .١٩٥٨العربية، القاھرة 
، ت�اريخ الطب�ري، ت�اريخ الرس�ل والمل�وك، تحقي�ق )أبو جعفر محمد بن جري�ر ( الطبري   )٧٥

، دار المع�ارف بمص�ر، ٣٠أجزاء، سلس�لة ذخ�ائر الع�رب  ١٠محمد أبو الفضل ابراھيم، 
   .»... ذيول تاريخ الطبري «، ملحق بـ ١٩٧٩، ٤ط 

  ، معھد الدراسات١٩٤٥ـ  ١٩١٦، الوحدة العربية بين )أحمد ( طربين   )٧٦
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  .١٩٥٩العربية، القاھرة   
  .١٩٧٠، الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر، دمشق )أحمد ( طربين   )٧٧
  .ص ٢٩٢، ١٩٧٦ر الجيل بيروت ، تحّديات أمام العروبة وا�س�م، دا)صابر ( طعيمة   )٧٨
، محاض��رات ف��ي ت��اريخ الع��رب وا�س���م، دار ا#ن��دلس )عب��د اللطي��ف . د( الطيب��اوي   )٧٩

  .ص ٣٥٢، ١٩٧٩، ٢بيروت ط 
ت�اريخ الع�رب قب�ل ا�س��م، دار النھض�ة العربي�ة، بي�روت  ،)سعد زغل�ول ( عبد المجيد   )٨٠

١٩٧٦.  
Jنجل��و المص��رية الق��اھرة رب��ي، أبع��اده ومقومات��ه، ا، المجتم��ع الع)عب��د � ( عب��د الح��ي   )٨١

١٩٦٨.  
، حركات التس�لل ض�د القومي�ة العربي�ة، المكتب�ة الثقافي�ة الق�اھرة )ابراھيم أحمد ( العدوى   )٨٢

١٩٦٠.  
، ديمقراطية القومية العربية، وزارة الثقافة واJرشاد القومي، )محمد عبد � . د( العربي   )٨٣

  .ص ٢٤٠، ١٩٦١، ٢، ط المتحدة، مكتبة النھضة المصريةالجمھورية العربية 
  .١٩٦٩، وآخرون، المجتمع العربي، دار النھضة العربية بيروت )السيد الباز ( العريني   )٨٤
  .١٩٦٠، اJيديولوجية العربية والمجتمع العربي، القاھرة )عبد العزيز ( عّزت   )٨٥
  .ة، القاھرة، ب� تاريخ، العالم العربي، مترجم)نج� ( عز الدين   )٨٦
  .، رحلة في ب�د العرب السعيدة، جزءان)نزيه الـ ( عظم   )٨٧
للطباعة والنشر  ، تاريخ العرب في ا�س�م، السيرة النبوية، دار الحداثة)جواد . د( علي   )٨٨

  .ص ٢١٨، ١٩٨٣، ١والتوزيع، بيروت، ط 
أجزاء، دار العلم للم�ي�ين  ١٠س�م، ، المفّصل في تاريخ العرب قبل ا�)جواد . د( علي   )٨٩

  .١٩٦٨بيروت ومكتبة النھضة بغداد، 
  ، ا�س�م والحضارة العربية، دار الكتب المصرية، القاھرة)محمد كرد ( علي   )٩٠
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  .١٩٣٦ـ  ١٩٣٤  
أي�ار  ٧، ا�س�م والقومي�ة العربي�ة والعلماني�ة ف�ي قض�ايا عربي�ة، س�نة )محمد ( عمارة   )٩١

  ).انظر كتاب دراسات في الوعي بالتاريخ (  ٩٢ـ  ٦٧، ص ٥، عدد ١٩٨٠
  .ص ١٨٠، ١٩٨١، ا�س�م والعروبة والعلمانية، دار الوحدة، بيروت )محمد ( عمارة   )٩٢
  .٢،١٩٧٥، فجر اليقظة القومية، القاھرة ط )د محم( عمارة   )٩٣
  .١٩٦٧، العروبة في العصر الحديث، القاھرة )محمد ( عمارة   )٩٤
  .١٩٦٦، ا#مة العربية وقضية التوحيد، القاھرة )محمد ( عمارة   )٩٥
  .١٩٨٠، العرب والتحدي، طبعة الكويت )محمد ( عمارة   )٩٦
المؤسس�ة العربي�ة أحم�د ب�و ملح�م، . عربية، تعري�ب د، يقظة ا#مة ال)نجيب ( عازوري   )٩٧

  .ص ٢٣٠للدراسات والنشر، بيروت، ب� تاريخ، 
، محاضرات عن جامع�ة ال�دول العربي�ة، معھ�د الدراس�ات العربي�ة )محمد حافظ ( غانم   )٩٨

  .١٩٦٠، اھرةالعالية، الق
  .١٩٦١، القاھرة ، العوامل التاريخية في بناء ا#مة العربية)محمد شفيق ( غربال   )٩٩
حقيق��ة القومي��ة العربي��ة أو أس��طورة البع��ث العرب��ي، دار البي��ان، ، )محم��د ( الغزال��ي   )١٠٠

  .ص ٢٨٤، ١٩٦٩، ٢الكويت ط 
 ٧٢، ١٩٥٣، م�ن الزاوي�ة العربي�ة، دار بي�روت للطباع�ة والنش�ر، )نبيه أم�ين ( فارس   )١٠١

  .ص
ا�س��م إل�ى نھاي�ة الدول�ة ا#موّي�ة،  ، ت�اريخ ال�دول العربي�ة، م�ن ظھ�ور) .ي( فلھوزن   )١٠٢

  .١٩٦٨ترجمة محمد عبد الھادي، مراجعة حسين مؤنس، القاھرة 
مقّومات وحدت�ه وقض�اياه السياس�ية، دار الفك�ر . ، المجتمع العربي)عّز الدين . د( فودة   )١٠٣

  .١٩٦٦، ٢العربي، القاھرة، ط 
  عوامل الوحدة بين عشرين، ا�س�م والعروبة، تحليل ل)محمود . د( كامل   )١٠٤
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  .ص ٤٥٨، ١٩٧٦مصر . عربية، الھيئة المصرية العامة للكتابدولة   
  .١٩٦٦، ٢ھرة، ط ، الدولة العربية الكبرى، دار المعارف القا)محمود . د( كامل   )١٠٥
  .١٩٦٦، القانون الدولي العربي، دار العلم للم�يين، بيروت )محمود . د( كامل   )١٠٦
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، تاريخ العرب والشعوب ا�س�مية، ترجمة بدر الدين القاسم، دار الحقيقة ) .ك( كاھن   )١٠٨

  .١٩٥٧بيروت 
 ٢٨٨، كيف انتشر ا�س�م ؟ دار الكاتب العربي، بيروت، ب� تاريخ، )مؤيد ( ي�ني الك  )١٠٩

  .ص
، ص ٣٥ د، النص��ارى ف��ي مك��ة قبي��ل الھج��رة، المش��رق مجل��)اJب ھن��ري ( Jم��نس   )١١٠
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الع�الم العرب�ي،  تمجموعة م�ن الم�ؤلفين، الص�راع العرب�ي الفارس�ي، مؤسس�ة منش�ورا  )١٢٠

EMA  ص ٣١٠، ١٩٨١باريس.  

أجزاء من مجلّدين، تحقي�ق يوس�ف أس�عد  ٤المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر،   )١٢١
  .١٩٧٣، ٢دار ا#ندلس بيروت ط داغر، 
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 ٢١٨، ١٩٦٣، ٣، قضية العرب، منشورات عويدات، بي�روت ط )علي ( ناصر الدين   )١٢٧

  .ص
الق�اھرة، ب�� ، وحدة التاريخ العربي، مكتبة اJنجل�و المص�رية، )حسين فوزي ( النجار   )١٢٨

  .تاريخ
  الندوة الفكرية ندوة فكرية، القومية العربية وا�س�م، بحوث ومناقشات  )١٢٩
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  .ص ٧٨٠، ١٩٨١التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت   
بي�روت للطباع�ة القومية العربية، فكرتھا، تطورھا، نش�أتھا، دار ، )حازم زكي ( نسيبه   ) ١٣٠

  .١٩٥٩والنشر، 
، تعاليم القومية العربية، مطبعة جامعة كورني�ل، أتاك�ا، نيوي�ورك، )حازم زكي ( نسيبه   )١٣١

١٩٥٦.  
، مفھ�وم ا#م�ة ب�ين ال�دين والت�اريخ، دراس�ة ف�ي م�دلول ا#م�ة ف�ي )ناصيف . د( نّصار   )١٣٢

  .ص ١٥٠، ١٩٨٠، ٢التراث العربي ا�س�مي، دار الطليعة، بيروت ط 
دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت . ، دور العروبة في تراثنا اللبناني)زكي . د( النقّاش   )١٣٣

  .ص ١٧٢، ١٩٧٤، ٢ط 
، العمل العرب�ي المش�ترك ف�ي المج�ال ال�دولي، معھ�د البح�وث والدراس�ات )سّيد ( نوفل   )١٣٤

  .١٩٧١العربية، القاھرة 
بي الق�ديم، ترجم�ة ال�دكتور ف�ؤاد حس�نين عل�ي، الق�اھرة ، التاريخ العر)ديتلف ( نيلسون   )١٣٥

١٩٥٨.  
، كتاب صفة جزيرة الع�رب، تحقي�ق محم�د عب�د )أبو محمد الحسن بن أحمد ( الھمداني   )١٣٦

  .١٨٨٤، وطبع أيضاً في بريل ليدن �١٩٥٣ النجدي، القاھرة 
  .١٩٣١، اJكليل، بغداد )أبو محمد الحسن بن أحمد ( الھمداني   )١٣٧
، محم��د ف��ي مك��ة، تعري��ب ش��عبان برك��ات، منش��ورات المكتب��ة )مونتج��ومري ( وات   )١٣٨

  .ص ٢٧٦، صيدا بيروت، ب� تاريخ، العصرية
، فت��وح الش��ام، ج��زءان ف��ي مجل��د واح��د، دار الجي��ل )أب��و عب��د � ب��ن عم��ر ( الواق��دي   )١٣٩

  .ص ٦٢٤بيروت، ب� تاريخ، 
  .١٩٦٦بي، دار المعارف القاھرة ، المجتمع العر)عاطف أمين ( وصفي   )١٤٠
  .ص ٢٩٦، ١٩٨٠، تاريخ اللغات السامية، دار القلم، بيروت )ذؤيب . أ( ولفنسون   )١٤١
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، باJشتراك م�ع محم�د س�عودي، مع�الم ال�وطن العرب�ي، دار الفك�ر )عبد الفتاح ( وھيبه   )١٤٣

  .١٩٦٤القاھرة 
ل�ى ت�اريخ إم�دخل حض�اري . في العصور القديم�ة ، العرب)لطفي عبد الوھاب ( يحيى   )١٤٤
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