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 استمرار دور اجلزيرة رغم سلبية الزمان واملكان

 

 سالمية. وذكر� أنّ زمان واملكان يف صنع املصائر اليت انتهت إليها املوجة العربية اإلسلبية ال ثنا يف مقاالتنا السابقة عنحتدّ      
 جيال قليلة وقدتلبث بعد أ تبدأ قوية عنيفة مث ال هذه املوجة اليت ضعافيقومان بدور الكابح يف إ ن سلبيانالزمان واملكان عامال

صالة بسبب ز هبما : األم شيئان أساسيان تتميّ ت مساحات واسعة من الدنيا املعمورة أن تضعف شيئاً فشيئاً فتفقد عنصريتهطّ غ
تستنزف ما  ماسة بسبب الصراعات املستمرة اليتاحل مثّ  ،ت غريبةاختالط مجاهريها بشعوب أجنبية ذات ثقافات وقيم وعادا

 حتتويه من حرارة احلياة والرغبة اجلارفة يف حتقيق الذات. 

ا على حتقيق موهبتها البشرية وتفقد قدرهتدور اجلزيرة العربية بصورة حامسة بعد أن تتسطح  وقد كان من املنتظر أن ينتهي     
بقيت  ريخ يؤكد لنا من خالل اآلاثر اليتفالتا ،الواقع غري ذلك االحتفاظ مبكاسبها احلضارية. لكنّ  علىمزيد من االنتشار، أو 

واحدة من موجات  خ منطقة الشرق األوسط والشمال اإلفريقى بل هيسالمية مل تكن املوجه اليتيمة يف اترياملوجة العربية اإل أبنّ 
ومن هنا يؤكد علماء  .ة آالف من السنني قبل امليالدوبعضها يعود ظهوره إىل عد ،املاضيةديدة تعاقبت على امتداد القرون ع

 :مة هؤالء العلماء األساتذه العراقيونى احلضارة العربية هو مثرة من مثرات هذه اجلزيرة. ويف مقدّ ما يسمّ  اآلاثر العرب احملدثون أبنّ 
 .ر وفؤاد سفر وكثريون غريهميهنام أبو الصوف وطه ابق

  "٤/٢/١٩٨٥ظر عدد صحيفة األنوار اللبنانية الصادر يف " أن 
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بية ليست هي خرجت من اجلزيرة العر  اهلجرات الكربى اليت أنّ  لها هؤالء العلماء األفاضل فهيمل يسجّ  ا املالحظة اليتأمّ      
 فهناك نزوح بطيء .املشرق واملغرب العربينيزت هبا العالقة بني هذه اجلزيرة وبقية األقطار املنتشرة يف متيّ  اهلجرات الوحيدة اليت

ن مل تكن هلذه الروابط ن الروابط البشرية بني الطرفني وإأدىن م احمليطة هبذه األقطار يكفل حداً  ولكنه مستمر من اجلزيرة والبوادي
 أي نّ السياسية والثقافية. إالجتماعية و مدوية ، ومل تصدر عنها أتثريات ثورية عنيفة ترتتب عليها تغريات حامسة يف البىن ا ضجة

دراسة جادة تتناول األصول الدميغرافية لألقطار العربية املختلفة تؤكد حدوث هذا النزوح دون توقف. وبذلك تصبح املوجات 
 اجلزيرة جية القائمة بنياجلزيرية الكبرية مبثابة انتفاضات دورية تتعاقب يف فرتات متباعدة كما لو أ�ا توكيد لتلك العالقة االسرتاتي

 احة كبرية يف صحراء العامل العريبمنها حبكم موقعها اجلغرايف على صورة و  تبدو كلّ  �حية وبني األقطار العربية اليت من والبوادي
 من �حية أخرى. 

 ذلك أيمل يسجل بعد  احنسار املوجة العربية يف مرحلتها االسالمية قد وقف عند حدود من األرض مثّ  واجلدير ابلذكر أنّ      
ات اقليمية ضيقة لكل قطر مّ قصد هبا اصطناع مقو  املسلحة واحلمالت الثقافية اليتاهلجمات االستعمارية  تراجع عنها رغم كلّ 

ة الشخصية الرببرية يف الشمال عونية يف مصر وتغذيحياء النزعات  الفر إ قصد هبا مثالً  على حدة. فقد فشلت احملاوالت اليت
 الفشل الذي نّ . وال شك أنيقية يف لبنان والتيارات القومية السورية يف منطقة اهلالل اخلصيبياالنفصالية الففريقي، وامليول اإل

فقد روح املغامرة ن ية العسكرية وسلبية العنصر العريب بعد أهذه التيارات الثقافية املزعومة واحنسار املوجة االستعمار لته سجّ 
ها ولكنّ  .مون يف البنية العربيةمن الك بت نوعاً سالمية، قد سبّ منة الثقافية اإلية بفضل اهليىل حتقيق الذات القومومحاسة الطموح إ

ذه األقطار وبني ق االنفصام بني هها عن بعض كما مل حتقّ ق االنفصام احلاسم بني هذه األقطار بعضرغم ذلك مل تستطع أن حتقّ 
ىل الدنيا. هذه الظاهرة تفرض د وىف إخراج املواليد اجلديدة إحلمل املتجدّ رحام عند النساء يف ااجلزيرة والبوادي اليت تعمل عمل األ

املصاحل االقتصادية املتباينة  قليمية الضيقة يف ظلّ ي امليول اإلمسرية الوحدة وتغذّ تعرقل  اجلهود السياسية اليت نفسها رغم كلّ 
 قليمية. رات اإلوغلبة صغار االنتهازيني على هذه املقدّ 

كثريين من أنصار السياسات   الواسع، من أنّ  ر التوحيدي، وجاذبية سياسة االنتشار العريبعلى سيطرة الفك وليس أدلّ      
لوحدة مسايرة منهم للفكر التوحيدي اجلامح يف الوقت الذي يعملون فيه على تدعيم دون يف كل مناسبة شعارات ايردّ  اإلقليمية
 . ولة لتطبيق الفكر التوحيديمام كل حماالعراقيل والعقبات أ ضيقة واصطناعقليمية الامليول اإل
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 لكنّ  ألنصار الفكر اإلقليمي ويف تزويده أبسباب القوة والبقاء.القائم دوره الكبري يف االنتصار  للتوازن الدويل نّ وال شك أ     
جهود مصطنعة ال تبلغ يف قوهتا درجة  نه وتغذيهتكوّ  يف تقسيمات علماء النفس ابأل� األعلى الذيهذا كله أشبه ما يكون 

 . ة حامسة على مسرية الفكر التوحيديوبصور  القضاء �ائياً 

قة بني اجلزيرة العربية العالصبحت هبا ن العشرين قد سجل بداية انتفاضة أمن هذا القر  النصف الثاين واجلدير ابلذكر أنّ      
هذا الدور يف  ، وإن بقيرًا كبريًا يف ميادين السياسة واالقتصاد والثقافةقطار يف املشرق واملغرب ظاهرة حية تلعب دو وبقية األ

النفط وحده  ك واملناورة لكنّ للثروة النفطية دورها الكبري يف توفري مساحة واسعة من التحرّ  حدود احلوافز الثانوية. صحيح أنّ 
ع التاريخ يديولوجيات الكبرية يف تكوين األمم وصناألق ظاهرة الرتابط إذا مل يكن وراءه تراث ثقايف يعمل عمل عجز من أن حيقّ أ

اململكة  نّ ، وأل منذ �اية احلرب العاملية الثانية عدة نقاط ملصلحتهفيت قد بدأ يسجّ  ار ثقايفسالم كتيّ اإل نّ البشري. ويف يقيننا أ
مكة املكرمة مل يعد  البيت احلرام يف نّ ما وأسيّ الم سالواعية ابلدور الفاعل واملؤثر لإل العربية السعودية والبلدان اخلليجية احملالفة هلا

مهوى أفئدة صبح اليوم كما كان الشأن قبل تلك احلرب بل أفئدهتم إليه  اج الذين هتوى أف القليلة من احلجّ يستقبل اآلال
بلغ املليونني من الرجال  حجم احلجيج يف العام املاضي عدادا متزايدة حبيث أنّ يستقبل يف موسم احلج من كل عام أ فهو ،املاليني

ل ن تتحوّ . وطبيعي أوبني اجلزيرة العربية لعالقة الروحية بني العامل العريب واإلسالمييف اتريخ ا هلا والنساء. وهذه ظاهرة ال سابقة
المي ابحلاجة سعالقات اقتصادية يشعر معها الرأي العام العريب اإل ىلإىل عالقات سياسية وثيقة وابلتايل إتلك العالقة الروحية 

 أ مكانته يف القلوب. ويتبوّ  فشيئاً  ال يفتأ حيفر يف النفوس شيئاً  وابط وحتقيق نوع من االندماج الذيىل توثيق مزيد من الر ملتزايدة إا

يف التوازن  إىل اقرتاب نوع من التغّري  ويدلّ  ،الدور االسرتاتيجي للجزيرة العربية بدأ ينتزع املبادرة هذا دليل واضح على أنّ  كلّ       
بني  جةواءمة املتدرّ على امل مبسؤولياهتا وتصميماً  من الوعي على القيادات فيها مزيداً  ريب ملصلحة اجلزيرة ويفرض ابلتايلالع الدويل

كل جهد يبذل يف ضوء هذا   نّ عات املستقبلية. إحترص عليها وبني معطيات العصور احلديثة والتطلّ  القيم الثقافية الدينية اليت
 نّ . وحنن ال نزعم ابلطبع أقطار يف املشرق واملغرب العربينيقبل املنفتح للجزيرة على بقية األهو ضرورة أساسية لصنع املست الوعي

اهتا نذر التغري �م القادمة حتمل يف طيّ األ نّ اإلرهاصات كلها تؤكد أب يف الغد القريب لكنّ  التغري يف املوازين احلضارية الراهنة سيتمّ 
لجزيرة العربية دورها الكبري ل من العوامل املؤثرة، بل ألنّ  ن كان الثراء عامالً لثراء، وإع به بلدان النفط من اليس ملا تتمتّ  ،هوتباشري 

لنا يف التجربة  نّ ليته يف اجتذاب قلوب املاليني. وإوثقلها الثقايف النابع من خطورة هذا املركز وفعا الذي يفرضه مركزها الديين 
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زايد اجلاذبية اليت يتمتع هبا اإلسالم. يكفي أن نتذكر سالمية ما يؤكد تة اإلاصة وجتارب أخرى يف عدد من البلدان العربيالرتكية خب
يا احلديثة مصطفى كمال أاتتورك وأن نستعرض قوانني التغريب اليت أصدرها واألحكام االعتباطية ذها مؤسس تركاختّ  السياسة اليت

ووضع العراقيل أمام ز�ء والعادات والتقاليد الغربية د األو " تلتني " اللغة الرتكية واستريا السالمياليت فرضها حملاربة الفكر ا
العودة  نّ والقضاء على كل دور للشريعة اإلسالمية يف بالده، ومع ذلك فإ تراك الراغبني يف احلج إىل بيت هللا احلراماملواطنني األ

ر تفسّ  ، هذه كلها هي اليتحياء القيم االسالميةمن العالقات مع البيت احلرام وعلى إ قطعصرار على وصل ما انإىل اإلسالم واإل
دعاة  على أنّ  قها من االنقالابت العسكرية، وتقيم الربهان الساطعالصراعات الدامية العنيفة، واالضطراابت السياسية وما راف

 ال بقوة السالح. مجاحها إكبح غريب يف تركيا يواجهون يف كل يوم معارضة متزايدة ال يُ الت

 املشرق واملغرب. ولكنّ ة وقوة يف األقطار العربية املنتشرة يف ن كان دونه حدّ ما يشبهه وإ ما جرى يف تركيا جيري والواقع أنّ      
 ن تسقط يف الفشل يف يوم عاجل أو آجل. هذه اجلهود اليت يسبح أصحاهبا ضد التيار ال تلبث أ

. كما يف عرقلة االنتشار العريب اإلسالمي القدمي يف العصر األموي لعبت دوراً  سلبية الزمان واملكان اليت لنا تبّني تمن هنا      
سالمية مسريهتا بعد يقظة مي تستأنف به احلضارة العربية اإلتواجه اليوم بوادر خماض يعلن عن اقرتاب والدة جديدة لعامل جديد قد

ر به احلماسة النابعة من هذه صالة خلقًا جديدًا وتتفجّ طيات عصر جديد ختلق فيه األبني معهبا املواءمة بينها و  ثقافية تتمّ 
 األصالة. 

التيارات الثقافية   لنا أنّ من املشرق واملغرب، وتبّني  لقد سبق أن حتدثنا عن الشروخ الثقافية املنتشرة يف العواصم العربية يف كلّ      
حزاب متنافرة ومجاعات هبا مجاهري العواصم العربية إىل ألت الطريق إىل الوحدة فتحوّ هت الداخلية فيها قد بلبلت العقول وموّ 

 حساساً م يراوحون يف مكا�م بل يزدادون إحزب منها مبا لديهم فرحون. ومع ذلك فه مجاعة وكلّ  كلّ   ،اهاتمتباينة االجتّ 
قة مليول هذه نا قمنا بدراسة معمّ ولو أنّ ك بينهم. تعمل عمل القاسم املشرت  عن اكتشاف أصالتهم القومية اليت ابلضياع وعجزاً 
من أن يفرتس الفكر الواحد عقول  تفصل بعضهم عن بعض. وبدالً  ستبانت لنا احلواجز العاملية اليتحزاب الاجلماعات واأل

مث ال يقف عند حد ر الفريق اآلخر فريق يكفّ  يديولوجيات " وراح كلّ دت األفكار فيما يسمى " األاملاليني فيها وقلوهبم تعدّ 
 فراد الفرقاء اآلخرين. لسالح يقطع به رقاب خمالفيه من أالتكفري وحسب بل يستعني اب
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من  ن يكون العرب انطالقاً لقد قضت إرادة هللا عز وجل أن يكون اإلسالم هو املادة الثقافية األساسية حلضارة العرب، وأ     
يف ضوئها وبتعاليمها وقيمها صنع  ازدهرت هبا شخصيتهم وحتققت هبا انتفاضتهم ومثّ  م محلة هذه املادة الثقافية اليتجزيرهت

استعادة اخلراف اليت  نّ ذات صورة مهزوزة يف العامل العريب فإصبحت غريبة أو قد أذا كانت هذه املادة الثقافية . وإحضارهتم
ال يوم تستعيد اجلزيرة قان إسالمية عديدة ال تتحقّ ربية إعتنقية الصورة املهزوزة عند مجاعات  ابإلضافة إىل انفصلت عن القطيع
ها االسرتاتيجي مستعينة مبواردها النفطية عميليه وض من األفكار والقيم. وهو الدور الذي ق وتنقية ما اهتزّ دورها يف مجع ما تفرّ 

 الثقافية.  اوصالبته

د وتضيع الطاقة د يف الفراغ كما تتبدّ تتبدّ  ا�ّ اتيجية هلذه اجلزيرة فإيات االسرت تستخدم يف ضوء املعط هذه املوارد ال نّ وما دام أ     
 املتفجرة يف الفضاء. 

ر�ه من ضرورة املواءمة الواقعية بني مر كله يف املسؤوليات املستقبلية جلزيرة العرب هو ما سبق أن قرّ مالك األ نّ ر أونعود ونكرّ      
يات ويلجأ يتعلق ابلشكل هر العصاب الديين الذيومظا عن األفكار الصغرية صيلة بعيداً األ ةسالمية يف صورهتا النقيالثقافة اإل

املطلوب هو أن  أنّ ىل اجتهادات العصور السابقة ويضيع يف خالفاهتا، وبني معطيات العصر اجلديد. وبتعبري آخر نقول: إ
ل من ك مية واهليمنة على منجزاهتا التكنولوجية متحرراً يستقل العقل املسلم املعاصر يف مواجهة الدنيا والتعامل مع حقائقها العل

  ة للماضيعقدة التبعيّ  ، فال يعاينمن قدرته على حتقيق ذاته واثقاً نفسهم حبكم ظروفهم اخلاصة، قيد فرضه اآلابء واألجداد على أ
ة البناء ما حنققه بعزّ  حضارتنا أبيدينا فنشعر مع كلّ  املطلوب هو أن نبين نّ إ ة التبعية العمياء للعامل اخلارجي.كما ال يعاين عقد

 جناز ابلسهر والعرق والصرب اجلميل. حة اإلوفر 
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