
صا!3كتفىمالة

!ل!ها!!!!

،الاسلامقبلمى،قىمرحلؤكعاحصلتالتياالتطورات

نتابالا"نكنلم-الاسلاميةالعربيةالثورةالىادتوالتي

للصجمويمةوالاجنماعيةاتمسياسيةاتحركة،الت،ريخلحركة

والتي،الارضمنالهورعقهذهفيكانتالتياببشرية

جمبعها،قيالعرلقبائلاوتلك.العربةقطارالاليوماتس!مى

بقيادةالثورةبهاقامتالتيالت-ولاتفيشاركتاوالتي

ر!مصطلحاخذنااذهذا،واحداشعباالاتكنلم،الرسول

تجمعهاالبتنرمنمجموعة"الامةبآنيقولالذيالامة

فقد7وبالتأكياء)ا("المعثتركألعيشىفيالعميقةالرغبة

بئحدوبلتحديدخارجىيةقوىصعحثبثصراعهناككى،ن

هويةتلتحددانفافا،"والاجتماعبالمسمياسيةقىالمنطق

ناوا!،والفرسوالرومانللاحباشيدعلىالشعبهذا

وع،ن.المنطقةتقطنالتيالقوىيد/علىهويتهتتحدد

يبف-ىانارادواالذينالمحتا"نكافةالعربرفصان

ومحتلا.ومتخلفمامتأخراالعربيالوطن

.الدكتورتساءلكمايت!ماءلمنهناكرإهلمولكن

افرأديجمعالذيالربا!هوما"إ؟(زصمارناصيف

.مملىمقالهفيجباولم."؟الرلهصولبعثةقبلء-ةالجمل

هتاز!ك":قائلاز!مارالدكتورتساءلو.لالتساؤهبذا

والم!ىخيالدالعئبينوغامضةةعمصقجدليةعلاقة

النقافيمالنفسيالتكوينفيللامةالتاريخيالاجتماعى

يمالقدرليالطوخهاتتار!نأعرابيةاالمجتمعاتتتحملمهالذي

مى،انبحيثويت!ساندانيتداخلانؤ،لمعت-،نالحدي!ا-

الواقعفيوتطابقتجاربمنالدينيالمعنىالي"يفتقر

دار-لروتصلملألدكتوفى1-القم!كأوالفكرةالوبيالمجتمع)ا!

.67911-بيروت.27ص-العربر.4النهضة1

نعمارناصيف.د!اقرآنافيالامةمفهـوم-بمةصدلىالات)؟(

.91أ77-ايار

ء-،وانالفريخيآلاجتماعيالمعنىمابشثلفرءيوألفالبم

ف--جمطصوأووضعتراثيعميئمنالأخيرهدأاليهيفتقر

.الأ("ضمنياوحصرألدينيءسكلالمعنىيفدمه

الب-ورادىتعيدنااربدلا،إسبق!علىالاجايةان

منآذ،الاسلامما"قبلمرحلةفيادموميللوعيالاولى

أفرأديجمعالؤيألرباف"فهمنسمتطيعوففطذلكخلألي

(1العميقةالجد!لميةالعلاقة"فهملمكنكما"الجماعة

و!9ثانديتيالمعنى.نين-"الغامضةليست)ؤولكنوو

لتحدسائدي،الا-تماعبىوالمصنى-الاسلاميةالسياسة

الكا.نب.عنه

الموصشوعنهذامناقش!تنافيآلتاريخالىالعودةان

.المفهومبهذاللتشكيكلا،العربيةالامةمفهوملتأيد

،ومف!تحويلاجلمنلشمىذلكعلىتأكيدناوان

ويفعلفعلكما-ايديولوجيةالى-والامة-القومية

الس!مالفتحديداجلمنبل،نالمنظرمنالبعض

العيشاهـ-صارفيالامةهذه"تجمعالتيوالخصائص

الاقتصاديةوالحياةوالعاداتالتا.رخوفي،"المشترك

البشريةالمجموعةتوحدالتيالمشتركةاللغةحيثومن

ألاق!راليومتسمىيوالتالمنطقةهذهتقطنكانتالتي

والتئي،الاسلاميةالسياسةباآرالقول،ويجبيةالعر

،لاحربهـ-يالضالبعداعطتاتتيهيالعرب،اتبعه

،تتجىلىاجتماعى!ياسيمفهومهيحيثمنفالقومية

(،)،(.الامةنشأةبعدألاتنشألم"،المششركةبالارادة

اللف*فيءنمثلالذي،القوميالوعيؤانهنامن

عىو،للعربالمشترلثالتاريخمع،والتقاليدوالعادات

.نصار-"بقمرجعإول

.03اصلمعابقعمرفي-ثروتجلالءد)؟(



إلاسلاهـ-يالدينعالمحةرغم،نيالقهـآالتفكيرؤيالاهـ،ورو

أوعي:إح!ذا.نهخلقدو.لميةالصهذه!-صسدعىوطه!حد

وص،ىط،الشىعرذيتممثات"خدةصوأدلميةبر)هجة-ا

ور.صاء،-،ادعربيةانلغةحف!ارذبدالقرانفيالست*ر!ثم

إصبصحفوبذا،المختافةلل!بتاضرلباحيدهاوعاىتوع!ى

اًبالانتىودليى،الشتركش4الكبربطا)رابمحطةالعررحة

ملاميةةالاس-ةالحرمصكلبرأوررباوبتوحيد.العربالى

ألتوحي!ر"،!ذاأخداذاوفييا"واحدة4أصاصبشوا

علىألاي!ندمأوحدةالهذدالاسماىنفاندينى،طابع!ا

عنا.نعبيراللخةكاتاذاو-هـ،و.)5(ضرليياسالهلى

فصتيؤوفي-،عاهـلموالزمنمرعلىكانتفالهـ،"،خاصةحياة

برمثابةكازتكما.الث!لمحيةللثروةأفىةالاضافاتعزارة

العرباناذ،وحاضرهاالامةماة-ينر-ألرباهـالت-ن

فيهماودعتمش!تركةصفاتالبعيدالازلمهذإيمهمقامت

احياناغامضالم!داوانأجعضبعضهم!نمدنفسياعاملا

،"ززلانالى،اخرىاحيانفيطارنةظروؤ!4حجبشاو

واظهرت،انذاكقدرهمفعتمنور،بلمىانعربيلدلينار،تآ

لى-نهم"الرابطوعمقت،خاؤ-،كانص،ازفمص"ممكتونمن

من7اجدإداالدينل،مههطكماالمتعربةا)ت!صوبر!!ن

لزامانربدانناعلى.)6((،العقىدةفيوالاتجاه!يوحدة

موىالثتشيرلا،العربيةالامةالىاشارتناأنالتضويه

"تيطلىانيمكنكانضصق"لوجياثنو"لمملاليعربيلف!

فيألاصايص!حلنهداخلقديه-االش!بعاىمضىفيمما

الجدر-يى-مفهوء"ؤيبهنعنيوانما.الجزيرةشبه

ت.الطس!إنهأغالبيةتيرظارىمتمراكيالاقطارا)ىالاضحارة

أزقاح!لموحدتوالتي،والاجتماعيةفيةانثقاالمؤثرات

الوشءنؤىطالعرجمماألجنسو.!نإ-خهـمالزورنواحقلمبالتاريخ

،،ووصلن.نار-نافأصبحوا،والعاداتقىوال،غىوالمصلحة

حىهـ-عفيقائمةادظاهرةوهذه.جنشاعربايكونوالموان

.)7(ألاخربدالقوميىةالبيئات

الذبط-داموالهالسيا!سيرإإتواثىطتمثلكص،-؟

بهاالمحيطةوألامىراطوريةالوررريةاذ!قبائلبينمماحصل

فيالفثيرتمثلسيإسيكيان،زشاءمحاولةوفيجهـةمن

.)8(كندةامارةوهـها،انشمئتالنننوالهـواىاراتالاصمن

القا؟لى،تالف!رةصمن،ؤأعهمواندلعربابتوثى!اتمثلكما

بدائية،ر!ورةولكشنموجىود*وحدةلمؤآفونالعربرأن

ربأ*اؤكرذوان،مح!دنجاحبفضل!"جقةاء:حتثم

)5(

لاقيومبقى

)ث!

الءركةا

ا)7(

)8(

التإر-خهقىالجدور!11ص-لدورياإنر)عزعبداارركأور

.0691بيروت-ينلإهلملأأء4ماراد-بهقىلمرا

ؤ--كبماال!ومي!اتةشاساثر-يالجمثسامىباءهدالدتور11

.6691-عمر!19ءى!امربةال!وء-!

.!2صى-بر!سامرجع،الجمنخريلفكطعبداإدقىورا

.11!!بقلمماأمرج!ع-!دوريالدكضورا

--1!استع!فىطكامنةمتهحزذحضصارةاوجنسيةكوحدة

-!حرو!خ!-رءرريالقران:حأنوآل*ول،"عرركط"ء"انمحى

.)،(كأسأزحبويرتثلصوننا)ذاجلى"ننزلالوصانالى

ليتورلفؤجم!-أ))هـ-الء--نليلمالنسب"اكيىدااتفرق،وكان

وقهـ.)،(ال-،ودوررء-،وا!فرررىوال:-ززفيصنبالاحباثر

،ت!يصنزتررووم!ءألىاأ،مرولافيللامرلفم!4محمداعتبر

،انل!ر1فيء!وحليوزبد!لاوب!رجاتؤشصئا،شيئاأحذثم

اله!-رةؤسلدعاوقد/4لرلىمالضمعاولىفهدال*رتراى

صغاوصت"ءدأبالل"،ن:لايمالىيةادبدوا)قىطنلاؤرادؤلمجض

عأ-ىالقإئم،ةا،مةفكرةآحتلتتم.المدلمتةلىىك-،نمع

!"نوهذا)!(ا)هجرةبحلواىارةأصد01مكاندينياسالىى

ا-تما؟-قماسسياسينظامبناءاز،-،ءبىمحهدرلى!ا!"اعتبار

اًلفبيدةوسياسةتكنولم،ديسيةمىلىالم!ءإىواقتصادبد

ازمخمهـثت.الضيا،المدفي"ل،قب،نلوكانذلككلبئص،دثلسوى

يهوديى-نحلفاءلهاكانآالجديدذالامةلاقامةللممهاجرين

فاءلحلاءلا!ؤستفاداقدو.إن-ور!جااوأبداو1،ينةلمدا

السياسيالنظاممنقلالاعلى،جزئيالبدابةمىذ

يتمحمدأانويبدو.الاسلاميالسلمومنالجديد

محاذفاتء!دقدن13.المدينيةالفتررةمنألاولىالسنوات

؟ؤ!،و!صردن!ويالى،لمى.علىامجاورةاخرىقبائلمع

دءولمكةدخلحينالمكيينعلىدينيةش!روطايصعلم

دون-حنى-ن3"روعرؤيورت!ماد*تيرونواشىحركالمنتصرين

.)01(يسحلمواأن

لي!نالقولىالىالحتابمنالبصضذهب-،وفيه!ذا

بينبقومكانفاالىينمسمتنا،قديمازوحدواقدالعرب

ترزفعحمرذدلمانهنربدفاننا،وتح،!فمعاهداتمنالقبائل

تتمتثمنأمفالمعاهدات.القوميةالوحدةمرز:ةالثالوحدة

تقحاربلهافىطالدلكانبل،الافرادلدبدسياسيوعيءن

.ننمت-االتيئالشاحناتتنهيهاكاتتمالحظةفيالمصلحة

،فضولاحلففيحصلكمامالحهاتصادمتاذابر--ها

المراعيأعلىفسالتضاعنىدببعضرجمضهااحتكاكعنداو

اهـ-ربيخطيثورقتااىقيامعند،وذأكهـذاغيرفياو

..الشديدةالعصمبيةبداؤءعداوة

العناصربعضالفترةهذهرعدملمهذارغماز"على

ذ)اىمن،الاسلامقبلالوررريةللاص"أولى؟ذورامثلىطالتي

شغورماحدالىجمعهمكما(...)التقاليطىوحده

بش!يرةا.قيامعلىاجماطىبينهمقامؤقشد،مشتركديي

.بو!وحاكربريةايخلمونر2أ)كا

ا،جموعسةأوقفردتمالمهكبفهوريئجلىالقومي1عبمالان)*!

اغيرها.عنالعربة

-بركاتشه:؟نز،ـريب-واتريءوزت-و-قىا!!اؤ!ه!!ممد!9(
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الصربكانحيث،مكةكعبةوووووأحدمعندالىالحج

مث-هـكأ!،أعي،دتربطهـمكانتكمأ،عام3ل1الس"رقححدون

ليقيمىىامعينةمواسمفيعامكليجتمعوناحربو"ثان

كمى،"كعكا!"اءسوالتلبيعافيهالونضبادف،اسوا

وانثادوانغشاءكالرقصفنىونمنلديهممافيهايعرضون

اهـرزءالىينتسحبونبانهميشعرهمإأنذلثكل.الشعر

كاتوقد.القوميالفكريرتمبةألىيمىموادموانوأحدة

الذيالقويلعاملأ-قبلمن-بيناكم،،العررر""اللمف

الكهانفيالوعي!ذااصولعرورلىفيشأنهـ"كان

مهدالاجتماعيانتعاعفمنأ!ر،اؤجدممما،النالثيء

كانتفقدلهذا.1(1)حدفيم-،العررر"الامةلظههىر

،الاسلاهـىةا)رأبطةورنراسبقأسرعألاستعرابحركة

تبلقتصاديواو.الاجتماعيالشوو،رباعلىلبلأدذلكوكان

المجتمعاتالىالجديدالحنيفالدينر"ضالةزتمصربالن

.ملااالالىقبلفامتفد3ازايضى،وظا!ر.المتاخمة

يرذالجزقلبفيالقبائل.ينوطبدةعلاقاتأدسفصنلاف!با

الثرفيالشمالفيالكوفةحولتسكنكانتآلشيوذالمث

الغربيا)شمالوفي،تغلببنو،وهماًلجزيرةلر-بمن

الجانبانلافكان،ألغساسنةوهمسورر،وفي،منها

،كه،الاقتصاديه/املاتالمع!تهص،وتقوماتسلعادلانضب

كصا.)؟ا(والزواًجالقربىمنوشائجبيغهماتربط

أنعربيعر!ونكاتواالعرريمالمغرلبوسكانينالمصران

مامصرفيوصدتالضياتعرليص"القبائلعبرسواءجصدأ

العلافىاتهذهادتوقد"معهمالشجاريةصلاتهمعبر

-صاجتماعيةمقاثسيوعوالىالوحدةشيءممناتىرةالمسف

.()13"ممثصتركفوعرموحدة

ديني،قلقفكطالاجتماعيالوعيتمولكما-/3

ال!ربزظرهتماورتاذ،)هماجتماعيفكرياساسوالدرن

وأشمىلاعمالهةالىللقبائلدردب"لهـ4آعباد*من

بظهيررتطور،مقدسةبيوتفيالعبادةفيالاشتراثوالى

وألحجازأليمىنفيالاوليالشوحيدنحودينيةأتجاهات

لن!لايدحىتو،القديمالسساميحبدبالشوتتصللصله-،

لاوازخ!ذالببززطية.السياسةهاردعمألتي--ةحمم!لمبا

-،كأالحماب-ببعضتش،تعالتياديهودر-"الىينظىر

منؤارممروىاعلىا)هـ،ئدهمعظ)تجهت.الساسانية

لى،لاأسماةيرالحز!رب!فيءأ-"اأطلقو،المحلمية"ل!الآ

بيعتالكعجةواءتبرواوإ-ضهبتهمو!مببطةالهـت!مواعتبروا

احر!-ئاعلىلةومياتاسياسةاثر-البشريءجدالف!ما)111

،العراماثرملاحظةيرمكنك!صا.9؟ه-؟9ص-لعربريةاالقوممية

خلاا!ا.بعئ!عاىبرهـض!!ااءالاعتداعدمعلى/الجزيرةسه(ناتةقحيث

.اكشتركالهثىفيالرءلبةاءلمىتدلوكلها

رؤهت-إء-5دد،!هـبة81اوالدرال!"تاب!وتمه،دء-د!ا!21

.ل!اهـرةا-1!79الرابرمح!ال،دد-928ص-

.21ص-سابرقمرجع-لدوري/1-اللما)3

19

انححفصطر،لرةالجزءمىناليهايحجونواحنذوااللس"

.)14(.العربنر-الوحدةعواملمن

القومي،الوعيقمةمثل،ذلكبعد،الاسلامنجلهوران

بالبداوةيرضلماذياالوعقهذا.نطورء-نوتعبيىر

،لهذاؤالفكريةالاجتمماعنةبالفوضىيرضولم/والقبلب"

التجزئةضدو/وزسادسياسيةللؤحدةانشا-فقد

.151(موحدةقيمنتعوبدايةوكمان،الضب!قيوضد

الهىى-.رالىالاندلسمنانتشرالاخلام!نورغم

اسيافياًخربدبلادالىذلكبعدوتوسعو؟واساسيا

ألجماعاتوغلبةالعربيةالرزهف،ن/واؤروباوافريقيى،

!مثلمادقي)بطالارضالتباينهذاوفيستعربةوألمأدعربية

،والا.نسلام4ال!روبررنالاولألتواققلذهابوأضح

وانالاخرىالبلادفبقيت.المتميزةوجهتهكلواتخاذ

بعد/.فيماأ-تجتهى،-ت/انهأبلالعربعنغريبةاسلمت

!انهمعلىىوللقضماءلمقاومت!ما&صبلبمختلف

.(1!)سصيلسياا

معفى-بالاسلام-ئعرب)حققفق!د،ابذو

ورسالة،واحدةولفكأ،واحدةامةوتوثبهملوعيهم

الىاحربااخرجمرةولاول/واحدةووجهة،خيةتار

يأ-السارء!اااالشرقب!ي.الصراعخلالمناتتاريخمسرح

قحتوالفرقةالفوضنىخلملألومن،البيزنطيوالغرب

.)17(واحددراية

**!لا

ذكرثاالسابقالدراسةفينصارلدكتور1يض!ساءل

تتحددفكيفواحدةامةالىمرسملامحمدكاناذا"

صي"خصهبينذاكعندفيقألتووكيف""الامةهذه

اله"أخيرانصارمتبرو"ألانس!انيةليتهماشمووسالةألر

منهاشتقتالذيالاصلحفيقةامرمني!-ن،5-هه

،3والانجاالقصدمعنى/جنتجمع،فان!،امةكاعة

جهتيقكوالمعنبينهذينتعرض!ووالصدور،الضحدرومعنى

وجهة،الناسمنمعينةمجموعةبينالقائمةللوحدة

"ويرندالاتجاهفيألوحدةووجهة،المصدرفيالوحدة

فيالوحدةمعنىللامةالقرانياتتصورفي"تغلبقداناه

يثعيبان-دون"والطريقةالعقيدةفيالوحدكااي،الاتجاه

مترابطببئ:رئب!ييىنلسببينالمصدرفيالوحدةمعنى

العلاف!!توطبيعة،محمدبهـ،قامالتيالرررصالةصلب!يعة

تقتحيالجريدةلة2فالرسا،عصرهفيالسمائدةالابر-ماعية
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علفقائ!ةفيهماالوحدةزكونجديدةجم،عةتلكوين

ونظاماحثامها.رسدةمماوعلى/الجديدةلي،!عقيدةالايمان

مابمقدارالاجديدةتخونلاإجددةاوهذه،قيور!،

)18("العرببينالسائدةالق:لميةالعلاقةطص-عةتتجإوز

*هصبهـ

وانهمناقشتا،لسيققد،ذكرماعلىالأص،"ان

،خاصعةفةوأضاوتوسيع.زحديدالىحاجةةورد!اانلدا

والصروبئ،-الاسلامبينرقالتفر!عدممحاولاتهف،كان

محاولاتهناكأنألا،طرحهم!يالعمضعذثور-"ورغم

يكوقانيمكنلالحذرآوهذا،منهاالحلذريجدر،!شبوهة

مال"3علف،واجيبالثفايةفيهبمانوقشىاذاألافعالا

هداالهتفربقعدمانكما،البعضيطرحهانيمكن

الطائفية.بالسمةووسمهيحصللاتبرير

،،*

بائمراحلىمرواقد،اتمثمعوبمن"؟غيرهمال!ربأن

تحدهـدفبىالاهمالدورل!،كانا،رأحلوهذه،"ء،كأالمخت

والثقافيابروالاجتماعيةالسياسميةلحباتهمادخاصةانسمات

الخ،صة،القوميةمميزاتهمتحديدفيوبالتادي-مركمما-

عنوتفردهمبتماسكهمشعورهموهوألقوميألعرب*فوعي

تفورتقدالاممكلانرغم)الثانيةالبضريةالمجموعات

وعاداتقيممعوتقاليدهاوعاداتهما،قيم!احتعاكعبر

فعنيةعقباتواجهزالولاوأجهقد(الاخرينوتقاليد

تدفعالتكطالاجتماعيةلقوىاتهطوربضعفتحددت،عديدة

وحين،يمألق!د!عالتصايترالىلا،لتقدمالفاباستمرار

المفه!ومفي،للامةت!حديىكيفيةنصاراذدكتوريطرح

الوحدةتكونالجديدة"الجماعةانالىمتوصلا.؟القرآفي

يرىوحين"دةالحبدبالعقيدةالايمإنعلفقائص"فيها

هـجماالوحدذمعمىللامةالقرآنىإ-ءمورأفييئلمب"انه

ي!اوقفانه"والطريقةالورق!يدةفيالوحدةايالاتجاه

عل--فقائم،دينيمفهومهي-الامةانعأفالتأكبد

العقيدةفيالوحدة"وان-الجدلدةبالعقيدةالاي!مان

سبقالتيالاوضاعكلتسبقالتيهي"هـةوالطر

ال!ربعلىاسمتندلمفلهيمهالقرانولكن.وذكرناها

الردمصسا!"محورهمآلعربكاناذاوفيور،ا،منوانطلق

الى-االعربالفولالموجهماكانانائقرو،ن،الاسلامرة

حسب"ارله-ولبامنيمشاالمكمرموعأي،الاجا."أمة"

تطالىقلا"بأننصارالدكتوريقولو!ن،نصارتعبير

ألعربانينفيلاذلكفان"آلاحابةوامةالدعوةامةبين

ناربعىيولا،ودينالموحىمثسكان3وبار!الب-خةوتأثروااثروا

نءاستعربواالذينبروالعالفتوحاتعربب!نالانصهار

.نصار-سا،قمرجع-عربيةلراسأتا()8

!!

السياسبىوإلاجته،عىر،لنظامواف-هروا،الفتوحاتعبرثم

جهـ*ومنجهةمنهبذا،وليلةلومببنتمقد،القانم

ليكونولى3،النظامتتصرانالمعقولمنليسىفانهاخرى

!ىوالقى-إندهت!وقوى،جهـ4منت!،رضهقوىله

حبثرونالاسلافية،سظالسب!ع.زوافقت-المسالدذ

معلةالممثصترالارادةعبراوانصهرت،وتطلعاتهافهـمااهدأ

؟قيزوأ؟لموا"ئي-الاجابةامةوكانت-الاسلام-اذتغييرووى

كانالاجابةامةفانتأكيدوبال-الاسلاميةالسياسةعلف

.؟ادقرانفيذلكتجافكيفولكن،الرلحعولمنهما

.؟(العربحولآلقرانتعاببرفيافيهاممنوهل

اللنالرلىاخرجتامةخيركنتم"تقولالتيا.لار-ةان

ال!بالىموجهة"المنكرمح!!وتنهـ!نبالعروفتأمرون

العرباحب)أالرسولعنهميقولادذينالعرب،ال!سلمين

الجنةاهلولسانعربيوالقرانعربفلائي،لثلاث

ان!،،يقولورانهمنعلمولقد"اخرىا.يةوفي"عربي

وهذا،اعجمياليهيلحدونالذيلسان،البشريعلمه

،قزاتانزلناهانا"ثانيةايةوفي"مبينعربيلسان

وان""عربياقراناجعلنلهانا""تعقلونلعلكمعربيسا

المشركين"منيكولمحنيفاللهقانتر،امةكانابراهيم

واضحةدلالةتدلاخرىلاياتيالاضافةإلاياتاهذهان

اولايعبرالقرا.نانعلىاوتدللقرانافياالعربمكأنةعلى

تعريفمنهناكليسانهوصحيح،العربطموحاتعن

قرانب"آيةخلالومنادقرانفيالامةلمسألةكامل

الفرانشفياتامجموعةاحذتلوانهألا،واحدة

.القرانقيالامةحولواضمحلم!هوررضدلاستطعنا

العرب.همالامةالساسانالقرانيةالاياتفيفنرى

وكوالا،الامةعواملمناخرعامليتوفر،وثانيااولا،

المشتر!خرالتلمسمألة-وثالثا-العربية-اللغةممسمأل!ة

هـن-عرلياالايكنلم)91(فابراهيم،المجموعةلهذه

ثمودذكريردحينماوايشا-القدم!اءالصالحينالعرب

القدي!-ةالعربيةالقبائلمنفلانها،وعادلألقرانوفي

ا!م!ماتامسمالةل!ربفيازساهلقبلمنامحاؤلاتاهناكانا"9ة

بمربي،ل!شقديماسمابراهيمبا!ايىقيالجوايقوللذاً،انمتركة

4يمقول.عربيتهيؤكداستشهاداتيقلمو!كنه

قائموهواقبالةامستتيابراهيمبهعاذبماعذت"

علىكلهدابراهيماكفىايزللمكعبتهفياللهال!نحن

اسماءهماوالتىوالكعبةا!قبلةعني!محدثهذاشعرهفيانه1

كانا،كعبةاناويبمو،(الجزيرةفيعهدهعلى)كانتدرب!ييةلمقسعات

ابراهيم.بناها.قهـد

احمدتحق!سالمع!محروف!علىالاعج!يالكلام،منالمعربراجعس
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(02)"لهدىاعلىالعىافاستحبو،قهذيناهمثمودواما"

وطعبمموالعمالصةوثمودعاد"انخلدونانويذكر

اتبائدة،الشمالعربمن،هموحضرموتوجرهموجديس

،العربجزيرةفيودولملوكالاممإهذهوكان"يقولاذ

منهم،ثمعوبفيومصرالشامعلىفيهاملكهموامتد

زاحههململبابلمنلقربباجزيرةالىانتقلواانهمويقال

خادلاونابنايضاذكرو"العربجزيرةفحسكنواحامبنوفيها

يذ!روحبن"العراقملكواقدوالعمالقةعادقوم"بان.

ءاب:النالس!!منالجماعةالامةمعنىكاناذ"بانهنصار

فيجميعالرسلهممنتمبينأصعب،الناسىمنجماعة

قكيفدةوا-امةالىمرسملامحمدكأنواذا،الامم

(2لا"؟الامةهذهتتحدد

انقرآنفيالامةسماتتحديدالىتوصلنااداولكن

هـنعربيمواطنهومحمداانعلىاتفقنهـلوادا،مركما

رر-ولااصبحقانهللامةرسولااصبحثمومن،الجزيرة

،الةرآنفيجداواضحنقولمماانويبدو،للعسرب

.ررنالاردسولمنارسلف،وما"الآبكأفيجاءحبث

ا)رلىصوللسانعدى"المروييفةال!ثروالاحاديث"قومه

ءصفاءتيدخللم،العربمنغثلى"العربلحوواضصة

!موبعض!اناالعربحب"-"مودتىتنلهودم

إقوىااناضف-"الالس!لامذلالعربذلاذا"-"نة(ق

إلجراعىوتعاو.وا"العرباولاهمبالتعاون،يطالبهالفي

"تفرقواولا،جم-!-،أللهبحبلواعتصمواوالتقوى

بنعمتهؤأصبحت-م،قلوبكمرجنفألفاعداءكنتماذ"

كالبف-ةنللمؤمنالمؤمن)\-(1)3عمرانال"ات،اخو

المسلىمالمسلميطلمولا"-"بعضابعضهيشدصالمرصو

ال!جمالمةتهدفأذياالمعنىعلىيدلدلككل"يسلم"ؤلا

اليه.الوصولالاسلاروجة

اًدع!انهالا،العربمنانطلقالاسلامانورغم

ثلكم،واحدربكمان"الاخرىالشعوبمعللمساواة

الافضلعجميعلىىلعربيلشى.ترابامنوادم،لآدم

واعصبب"إ-ىادعامن"ضاليس"وايضما"بالمقوى

ايهايا"-"عصبيةعلىماتأو"عصبي!علىقاتل

وقبائلشعوباوجعلناكموانثىذكرمنخلقناكماناالناس

منمستخرجاالقرآنغريبععجم"اكهـنابواضعيلاليحين102(

علىا"059اًلقاهرة-دابلآعبداأقؤادمح!مدوضع-اًلبخاريصحيح

ولم!حني!والا-4قانظامةىنابرا!يمانا)ءتقولالتيالايةتغسير

معلم-ابراهيمانااساسعلىهنايمرفهافانه"المشركبنمنيك

في!وكلتوسع،ااًلمشبنفسنصار،ضمرهااكما-9ص-ا!ير

ا،فرآنالالفاطالمفهـرسالمعمجممراجعةءلممكنالقرآنفلىالامةآيات

.بيروتس08عي-خبباطمفنبة-عبدالباقيافؤاد/م!مدوضعهالهـريم

نصلا.-سابقصرجع)21(

فيمنارحموا""اتظاكماللهعنداكرمكمان،لتعارفوا

)22("السمواتفيمنيرحمكمالارض

تفصلالتي،الضبابيةمتلكانهاءيجب،واحيرا

قيالسياسةالا،يمنلمفالدر-ن،السياسةعنالدين

للحياةاًنعكاساالاتكنلمأسةوالمسيا،اًلمرحلى"تلك

نهد،فالايكنلمالدريئانكما،والاجتماعيةلاقتصاديةا

الببنعئاصربينتظريباداةوكان،القائمالواقعتغيير

الناحيس4هرهفيكانوان،بتهموتفاهمتعاطفووسيلة

قوىنكلىيرتكزدائماكانانهالا-القوميماتموقيسمو

إعصراحتىفالاسلام.للاسلامبالنسبةخاصةمحددة

تمتيت.لتاحاوالتيالعوىانكمالعربىاعلىاارتكزالعباسي

بيئثمالصراعكانمجدداعليهمالسميطرةاجلمنالعري!

فالمفهوم،"وال!عجممثلاكالاتراودومياصراعاالعربوبين

فظطنايعظسمولاالب!ثرانبوضوحيبي!ن،للتاريخالمادفي

قباثلالىعمودياايفاجمئظسمونهمبل،طبظاتالى

ان!اليممعئىكليف!قد،والانقسامودؤلوامموشعوبا

كا؟-*تااذاوفيما)23("الثانيالانظسامعلىمبئيا

المفومو))إسياست"ابعادذااجتماعيامفهوما،الظومية

يعيثرالذياجتمعابتعيرمعائيهتتعيرأنردلاالاجتماعى

منيحمك،متعيزعمجتهالحي!المجتمع،عنهيعبراو!يه

،ات؟سفقبليحملهيكنلممااليومالعلأقاتاانواع

هذ5هـناليومإحويلاماسنوا!بعدوسيحوي

هيمالىومعنصذناال!ومية-لهالممثفان)؟2("العلاهـ،ت

ي!مكنلااد،الشعبيةاطيةيمظروالدحدهوالويرالتحرمسألة

عربب"لىجاسةعبرالاالائسانيةالحضارةرضاءلمحىالمساهمة

ل!هنة.مرغيراعب"و4ورقلى
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