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 سلبية الزمان واملكان يف عملية االنتشار

 

د بنشوء من الكرة األرضية خطر يهدّ  اكمة يف القطبني الشمايل واجلنويبذوابن الثلوج املرت  ر علماء اجلغرافيا أنّ يقرّ      
حكمة هللا  مساحات اليابسة من األرض. لكنّ  مياه احمليطات والبحار حبيث تغطي فع به مستوىتير  طوفان عاملي

ابدة الشاملة ألخطار اإل البشر ودفعاً  على حياة املليارات من ن اجلليد يف هذين القطبني حفاظاً قضت ابستمرار تكوّ 
 نسانية. ايل أخطار القضاء على احلضارة اإلوابلت

ناطق متعددة من هذا الكوكب األرضي هي وحدها اليت يتحقق هبا املفاعلة املستمرة بني الربودة واحلرارة يف م إنّ      
يدان اجلغرايف يف التوازن حقيقة اثبتة يف امل نساين فيه. وكما أنّ التوازن الذي يبقي على شروط البقاء احليواين والنبايت واإل

العام. والفضل يف استمرار هذا التوازن يعود  حقيقة اثبتة يف امليدان الكوين ضاو أيهذا التوازن ه فإنّ  حدود األرض،
 هيتها غري اخلالق عز وجل. لى تسميته ابسم " اجلاذبية " اليت ال يعرف حقيقتها وال يدرك ماإىل ما اصطلح العلماء ع

ة واجلغرافيا الكونية هو حقيقة اثبتة تفرضه " اجلاذبية " على مستوى اجلغرافيا األرضي هذا التوازن الذي نّ فهل أ     
يف الكرة األرضية،  حلاالت االنتشار البشري على مستوى اجلغرافيا البشرية ؟ وبتعبري آخر: هل ميكن أن جند تفسرياً 

هلذه احلاالت يف  اً وجزر، نقول: هل ميكن أن جند تفسري  هذه احلاالت اليت تتعاقب هبا الدول واحلضارات بني مدّ 
ة من األمم وحلضارة " ال ندرك ماهيتها حبيث حتول دون اهليمنة الدائمة ألمّ تفرضه " جاذبية معينة ازن الذيلتو ظاهرة ا

 من احلضارات؟ 

 ************* 
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ال دفع " ويقول عز من قائل أيضا : " ولو يقول هللا عز وجل يف حمكم تنزيله : " وتلك األ�م نداوهلا بني الناس      
 نّ هللا من ينصره إ ولينصرنّ  مت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللا كثرياً دِّ ببعض هلُ الناس بعضهم هللا 

هللا ذو فضل  هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكنّ  " ويقول يف مكان آخر : " ولوال دفع هللا لقوّي عزيز
 ." على العاملني

اق قانون التوازن بفضل جاذبية معينة على اجلغرافيا البشرية. والتاريخ هذه اآل�ت الثالث تعلن فيما يبدو لنا انطب     
هبا هذه تتحرك  ر عن طبيعة العقيدة واألفكار اليتالنظ كله يؤكد حدوث هذا التدافع بني األمم والشعوب بغضّ 

 رض. الشعوب وتلك األمم يف األ

من واجبنا أن  نّ ية فإاإلسالمريخ املسرية العربية من ات رض حلوافز احلركة يف العصر األموينا بصدد التعوما دام أنّ      
 هو سنة من سنن اجلغرافيا الطبيعية والكونية؟  العصر ما يؤكد وقوع التوازن الذي نتساءل : هل يف وقائع هذا

 يو حكاية التدافع الدم وافع التناقضات املثرية اليت حتكينظرة سريعة إىل هذه الوقائع تكشف لنا عن د إنّ      
اجلزء  أحلقت د�رها بدولة واسعة األرجاء تضمّ  ية وبني مجلة األمم والشعوب اليتالعنيف بني الفاحتني العرب من �ح

 األكرب من الدنيا املعروفة يف ذلك العصر. 

لقد كان العرب الفاحتون قلة قليلة يف جمموعة من الشعوب والقبائل تبلبلت فيها األلسنة، وتناقضت األمزجة      
وتعارضت املصاحل . فلم تكد هتدأ عاصفة الفتوح حىت بدأت تلك األرض الواسعة هتتز ابلقوى املعارضة هلذا االنتشار 

قيم دينية  لى كثرية : منها العناصر اليت كانت تزلزل األوضاع يف ظالقو  والعناصر اليت كانت تتجسد فيها هذهالعريب. 
منها العناصر اليت كانت تعارض و  انت تتحرك يف ظل أطماح سياسية.ك  منها العناصر اليتو  واجتهادات تشريعية.

لعروبة. انتماء ل هو يف �اية املطاف اإلسالمالدخول يف  الوثنية أو غري الوثنية على أساس أنّ نفسه بعقائدها  اإلسالم
بيت من بيوت هللا يف ألقدس  مكة " العربية موطناً وال عجب يف ذلك فقد قضت إرادة هللا عز وجل أن تكون "

 ولغاهتم. ها مهوى أفئدة املؤمنني على اختالف قومياهتم أرض اجلزيرة يف مكة واملدينة بعد وابلتايل أن تكون األرض،

ة اليت تواجه االنتشار العريب عة عنها كانت متثل التيارات السلبييها حوافز متفرّ هذه العناصر الثالثة ، تضاف إل     
 منها يف ضوء األغراض الكامنة اليت حتركها يف مسريهتا املعارضة.  ي وترفض حضوره، كلّ اإلسالم
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 ************ 

كان خيضع يف حجمه وأتثريه لعاملني اثنني : عامل   ل رسالة اإلسالممح العنصر العريب  الذي واجلدير ابلذكر أنّ      
 املكان وعامل الزمان. 

، واليت كانت ترتبط برتااثت قومية إلسالمالعناصر األجنبية حديثة عهد اب أما فيما يتعلق ابملكان فاملالحظ أنّ      
يت ختتلط يف نظرها ية السالماإلخاصة هبا، هذه العناصر كانت تشعر ابلغربة عن القيم  وميوالً  قدمية، وترث قيماً 

استقرار  . وهلذا نالحظ أنّ اإلسالمدت مواقعها اجلغرافية عن املصدر األساسي اجلغرايف لرسالة ما بعُ كلّ   ابحلضور العريب
العرب كقوة سياسية عسكرية كان أضعف وضعاً وأكثر اهتزازاً وأقل قدرة على مواجهة التيارات املعارضة كلما بعدوا 

 لعربية. عن اجلزيرة ا

كثرة من الرببر،   كان يضمّ غزا شبه جزيرة ايبري� " األندلس "   اإلسالمي الذياجليش العريب  أنّ  ذا تذكر� مثالً وإ     
الديين يف هذا  الوعي أن ندرك أبنّ من املشرق، نستطيع السكان األصليني للشمال األفريقي، وقلة من العرب القادمني 

اإلسالمية. يف خدمة الرسالة  قاتلون فيه بروح الفداء والتفاينالفتح مل يكن من الوضوح والقوة والنقاء حبيث حيتفظ امل
فقد  ." بالط الشهداء "كان من وراء فشل اجليش العريب يف معركة   هبوط مستوى الوعي عند املقاتلني هو الذي ولعلّ 

يف الصفوف العربية  نائم املوجودةغني داروا حول مواقع اجليش العريب وانقضوا على أكوام الالفرنج ح ذكر املؤرخون أنّ 
اخللفية، انقلب عدد كبري من املقاتلني يف جيش عبد الرمحن الغايف، وتركوا مواقعهم األمامية للدفاع عن الغنائم. ومل يبق 

 قائده. ابالنقضاض على اجليش الفاتح وقتل ح للفرنج ا مسيف اجلبهة غري قلة من املقاتلني املنضبطني ممّ 

الرغبة يف احلفاظ على الغنائم عند  لالنكفاء بعد أن فقد قائده وبعد أن تبني أبنّ  وهنا اضطر اجليش العريب     
يف فعالية العقيدة ومهما قيل . اإلسالمعظم من رغبتهم يف الدفاع عن بيضة إلسالم أاملقاتلني الرببر حديثي عهد اب

ن الكثريين ممّ  علينا أن نعرتف أبنّ  ية، فإنّ اإلسالمية يف تلك الفرتة املبكرة من اتريخ دولة االمرباطورية العربية اإلسالم
 جاء هبا الفتح العريب.  كانوا حيلمون ابلغنائم أكثر من إحساسهم بقداسة الدعوة اليت  التحقوا ابجليش يومذاك من الرببر
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سر لنا توقف املسرية العسكرية العربية، كما تفسر لنا ظهور مرحلة جديدة هي مرحلة هذه الظاهرة هي اليت تف     
الدفاع عن املكاسب واليأس من متابعة املسرية عرب أورواب حملاصرة قسطنطينية العاصمة البيزنطية من الغرب وتطويقها 

 من كل جانب. 

قة الغربية. فقد حفل العصر لعرب الفاحتني من املنطالواضح يف املناطق الشرقية البعيدة كان أخطر على ا لكنّ      
ا أوغل القادة العرب يف بل. وكلمّ ليها كما ذكر� من قعت احلوافز الدافعة إ، وقد تنوّ مبعارك ال تكاد تنتهي األموي

ية سلسلة من اإلسالمضراوة. فقد خاضت املسرية  فتوحهم يف املناطق الشرقية كانت املقاومة هلم أكثر نكرًا وأشدّ 
بل بعد  التغلب على القوى املسلحة املعارضة بعد سنوات كثرية جداً  ذا متّ عسكري قومي حىت إاملعارك بدأت بطابع 

ية يف العصر العباسي. اإلسالمت مضجع اخلالفة العربية دينية معارضة أقضّ عدد من األجيال ظهرت تيارات فكرية 
الفة بغداد العربية غري االسم وا حملهم ومل يبق خلة اخلالفة مث جاء الرتك فحلّ على دول بتسلط الفرس أوالً  وانتهت أخرياً 

 هذه أيضا تعرضت لالنتهاك من قبل الطغاة من احلكام األتراك.  بل أنّ  ،والتشريفات الشكلية

يف تبطئة املسرية العربية اليت كانت تنطلق بكامل فتوهتا يف القرن  اساسياً  عامل املكان قد لعب دوراً  أنّ وال شك      
 اهلجري األول وبعض القرن اهلجري الثاين. 

رات الدولة. سيطر فيها على مقدّ  عرف طعم الراحة طوال السنوات اليتمل ي النظام األموي وخالصة القول : أنّ      
اتساع رقعة  نّ حقيقة اترخيية تفرض نفسها هي أ قوى املعارضة، فإنّ ومهما قيل يف السياسة األموية ويف طغيا�ا على ال

 من �حية أخرى.  من �حية ويف تصلب النظام األموي اثرة الفنتأساسياً يف إ البالد املفتوحة كان عامالً 

 **************** 

خصية العربية يف تشكيل الش له دوره الفاصل واحلاسم  لنا أنّ وهو عامل الزمان تبّني  فإذا انتقلنا إىل العامل الثاين     
مل ينقطع يف يوم من األ�م قبل  اخلارجياتصاهلم ابلعامل  نّ أيكونوا يعيشون يف فراغ. والثابت ية. فالعرب مل اإلسالم
 جاهلي عمرو بن حلّي هو أول فقد ورد يف كتب السرية أنّ  اإلسالموبعده. أما فيما يتعلق أبجيال ما قبل  اإلسالم

بن كالب هو أول من محل األصنام إىل  ية. وهناك رواية أخرى تزعم أن قصيّ نقل عبادة األصنام إىل اجلزيرة العرب
إىل  بعيداً  شعب اجلزيرة قد بلغ يف اختالطه بشعوب البالد اجملاورة حداً  أنّ  ألصنام يعيننقل ا نّ وطبيعى أالكعبة. 
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ليب تعاملها مع اآلهلة فأسقط بعض تقاليده الرتاثية القدمية وأقبل على عبادة وعقائدها وأسا ه أتثر بعباداهتادرجة أنّ 
ظهرت فيه العصبيات بقوة. فكما كانت  عبادته هلا ذات طابع قبليوبدت األصنام رمبا ملا وجد فيها من الطرافة. 

صنمها وكان موقع كل صنم قبيلة  والءاهتا الوثنية. فكان لكل أيضاً القبائل اجلاهلية تتنازع أسباب املفاخر فقد تنازعت 
 د له. بّ عبوزن القبيلة الىت تت من الكعبة مشروطاً 

الت اقتصادية وحتوّ على صورة ثورة فكرية روحية اجتماعية تلتها ثورة سياسية وانتفاضة عسكرية  اإلسالموجاء      
غمر هذا  القدمي فبدا أشبه بطوفان واسعي عرب العامل اإلسالم كان االنتشار العريب  ومن مثّ  .حتققت هبا وحدة اجلزيرة
 رهتم بسبب اتصاالهتم ابلعامل الذيذا كان العرب اجلاهليون قد نقلوا عبادة األصنام إىل جزيالعامل من كل أقطاره. وإ

ماعية ابلتيارات الفكرية والقيم الدينية والتقاليد االجت اإلسالمأن يتأثروا بعد  من الطبيعي نّ م بصورة مباشرة، فإحييط هب
يشاركون هذا  مل يقتصروا فيه على اتصاالت ضيقة احلدود بل أصبحوا معه يف العامل اخلارجي يف الوقت الذيالسائدة 

إىل مستوطنات هلم دائمة اختفت فيها احلواجز  لت د�ره الواسعةوحتوّ  ،العامل يف معايشة ندواته مشاركة فعالة دائمة
ملا كانوا حيملونه  وعسرياً  دائماً  ز�ء والعادات والعقائد. وكان تعاقب األ�م امتحا�ً غرافية وتفاعلت معها األفكار واألاجل

يرة قد فقدت روح اجلز  من األفكار والعقائد والقيم. وكانت النتيجة احلتمية هلذه املعايشة احلتمية املباشرة واملستمرة أنّ 
ارات ذا ابلعقيدة الفطرية النقية تواجه تيالرؤية. فإ ل به من احلماسة ووضوحبعض ما كانت حتف بعض أصالتها وابلتايل

تعد  مل السليقة العربية من التساؤالت، وتتأثر بفنون من الفلسفات. كما أنّ  انواعاً  من الشكوك املتزايدة، وتلتقي
درة على فلم تعد األجيال التالية قا ،خشعت أ�م القرآن الكرمي ما كانت من قبل، تلك السليقة اليتسليمة معافاة ك

بالغية كما مل تعد متلك ذلك الوعي من سحر البيان ومجال اللمسات ال كتاب السماوياستيعاب ما يف هذا ال
 بروح القرآن الكرمي.  الفطري

ني وفكرة حرية االختيار وهيمنة الشكوك دريّ ثر انتشار نظرية القأثر ذلك ظهرت شروخ فكرية جانبية إوعلى      
وىل فحلت على روح اجلزيرة األ قضى �ائياً  دمه مبثابة طلق الرمحة الذية خلق القرآن وقِ مث كانت نظري .الفلسفية

وكان ذلك كله على حساب العقيدة النقية  دت هبا الفرق واختلفت مذاهب الرأي.اخلالفات حول جزئيات تعدّ 
فاقتتل الناس وتبادلوا  ي األول،رة العقيدة وبطولة التفكري الفطر مخاد حرال الزمان دوره يف إالصافية. هكذا لعب عام
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 بينما كانت يف احلقيقة عنوا�ً   من املؤرخني عالمة ازدهار حضارياالهتامات ونشأت حركة فكرية وجد فيها الكثري
 زيرية السابقة. على ضياع الرؤية اجل

نشأت بني اجلزيرة من  االنفصام السياسي والفكري والروحي واالجتماعي اليت على ذلك من ظاهرة وليس أدلّ      
واندماج املهاجرين منها  من �حية قه االقتصاديانتزع منها املبادرة بفضل تفوّ  ي الذياإلسالم�حية وبني بقية العامل 

 يف معايشة شعوب هذا العامل ومشاركتهم هلا يف شكوكها الفكرية وقيمها اخللقية. 

د العقلية اجلزيرية وعن رفضها ألسلوب عن مترّ  عال�ً وراج كانت إثورة اخل وقد سبق أن قلنا يف مقاالت سابقة أنّ      
بني  . وقد متيز هذا الرفض وتلك الثورة ابلعنف وبقيت املعركة سجاالً ي اخلارجياإلسالماحلياة وطرائق التفكري يف العامل 

إىل بالد الشام مث اىل العراق از وليس انتقال مركز احلكم من احلجالطرفني حىت كان االنتصار النهائي للعامل اجلديد. 
 اجلديد.  ياإلسالمالعقل فالسها يف تشكيل ى انتهاء دور العقلية اجلزيرية وإغري الدليل عل

يف كبح مجاح الفاحتني واطفاء حرارة  اساسياً  عامل الزمان لعب دوراً  نّ فهل نستغرب بعد ذلك إذا قيل لنا : أ     
 ؟ياإلسالم عليه يف بداية االنتشار العريب ملا كان راً مغاي جديداً  العقيدة وتشكيلها تشكيالً 

 *************** 

إىل األسباب العميقة  ن حنلل الوقائع ونتعرف.. بل حناول أ ما وقع كان ميكن أال يقع أبدا حنن هنا ال نزعم أنّ      
 ا طبيعة األشياء . وهي اليت�ّ إ وىل من عصور الفتوح.ية  بعد املرحلة األاإلسالمت يف اجملتمعات ظهر  للشروخ اليت

. وهذا هو ما نفهمه من معىن  يقة اثبتة على املستويني اجلغرايف والكوينبدت لنا حق ر لنا ظاهرة التوازن اليتتفسّ 
 استشهد� هبا يف بداية هذه املقالة.  بني الشعوب واألمم ، املعىن الذي جنده يف اآل�ت القرآنية اليت يتم الذي التدافع

ذا استنزفت هذه الطاقة بفعل املكان والزمان مة طاقة معينة يف صنع التاريخ. فإأ الدنيا دول كما يقال. ولكلّ ف     
  هذه احلالة يتوقف النشاط الفكرييبلغ فيه اجلزر أقصى مداه. ويف زاف حىت �يت اليوم الذيرافق اجلزر عملية االستن

 روح املغامرة ويشيع اخلمود واخلمول.  ع احلياة اليومية، وختتفيا ىف صنل العبادة إىل جمرد طقوس ال دور هلوتتحوّ 

 ***************** 



۷ 
 

برزت هبا العالقة بني حضارة الغرب  أل�م دورهتا اجلديدة اليتوصورة له قبل أن تدور ا هذا حديث املاضي كلّ       
 ي الصهيوينهذه اجملتمعات التحدّ  فقضت ظروف املنطقة أن تواجهية على حنو جديد. اإلسالمواجملتمعات العربية و 

وغري العرب من املسلمني أن يقرروا : أن  يفرض على العرب أوالً  ي الذيخباصة وحضارة الغرب بعامة، وهو التحدّ 
ها مل لكنّ  ،الصهيوين وعامل احلضارة الغربية يتزال لصاحل التحدّ  يكونوا أوال يكونوا أبدا. واحلرب الدائرة حىت اآلن ال

ل يف مسرية بداية حتوّ  يفهل ستكون االستجابة هلذا التحدّ  .يف املستقبل املنظور وليس من املنتظر أن تنتهينته بعد ت
ة هللا سنّ  يبدو أنّ  ؟خيوط املبادرة ياإلسالم لتاريخ نفسه فينتزع العامل العريب، هل يعيد اوابلتايل ى؟اإلسالم العامل العريب

 تؤكد هذه العودة.  أوضحنارض كما يف األ


