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 )األمة العربية والتجدد العمراني الذاتي(
 حبث أعده

 طه جابر العلواني
 للمشاركة يف ندوة

 )ضلو مشروع حضاري هنضوي عريب(
 

 توطئة:
كان الصديق األستاذ صبحي غندور مدير مركز احلوار العريب يف واشنطن قد 

ربت األخ دعاين لتقدمي زلاضرة عن )اإلسالم والعروبة( يف ادلركز فًتددت كثَتا، وأخ
فأحل وغَّت عنوان ادلوضوع  -وإن بدا لو سهال–صبحي بأن ادلوضوع صعب جدا 

ليجعلو أخف علّي، فجعلو )خواطر يف اإلسالم والعروبة( ومع ذلك فإنٍت حُت حل 
وحاولت أن دمت موضوعا بعيدا عن النقاط ادلركزية يف ادلوضوع ادلقًتح، قادلوعد 

تناولت أمورا اعتربهتا عوائق أساسية حتول قًتح فأجعل منو مقدمة لتناول ادلوضوع ادل
 أو العريب اجملرد، أو اإلسالمي اجملرد ،اإلسالمي دون حتقيق مشروع النهوض العريب

وترّده دائما إىل اخللف بعد أن يظن بأنو قد تقدم إىل األمام، وشعرت بأن بعض 
يف اإلسالم  اباشرً م احلضور مل يرق ذلم ذلك، وأهنم كانوا يتوقعون مٍت حديثا صرحيا

وقدرهتما األكيدة على تقدمي مشروع  والعروبة وعوامل االتصال واالنفصال بينهما
 .هنضوي عريب إسالمي، أو عريب مطلق، أو إسالمي مطلق

وادلوضوع الذي التزمت الكتابة فيو لندوة )ضلو مشروع حضاري هنضوي 
يدع رلاال لتجاوز النهج  عريب( يتجاوز موضوع مركز احلوار ويدخل يف حتديد دقيق ال

يعتمد على حتديد "إشكالية البحث" ومنهج مقاربتها  اهنجً األكادديي يف الكتابة 
والوسائل واألدوات اليت سيعتمدىا الباحث وىو جيوب اجلوانب ادلختلفة لإلشكالية، 

 ويعمل على معاجلتها حىت يصل إىل ما يعتربه نتيجة.
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د يو ىو "األمة العربية وإشكالية التجد  فادلوضوع الذي اقًتح علّي أن أكتب ف
الذايت" والعنوان حبد ذاتو يستدعي اإلشكالية دون إبطاء، ويسلط عليها أضواء  

 كاشفة حتمل على ادلبادرة لصياغة أسئلة اإلشكالية صياغة تقًتب كثَتا من الدقة.
 

 إشكالية البحث:
على األرض تتلخص إشكالية البحث يف أن ىناك "أمة" عربية مت تكّوهنا 

رف تارخيي معُّت، وأسست حضارة عّدىا مؤرخو احلضارات أىم حضارة ظالعربية يف 
شهدهتا األرض من حيث إنسانيتها واحًتامها لإلنسان حقيقة ووجودا ودورا، 

ذلا، وبراءهتا من العيوب اليت سيطرت على احلضارات اليت  تبنِّيهاومالحظتها للقيم و 
عرب عنها أحد رجال   يف األرض، بل أسست لقيمسبقتها فهي مل تؤسس لعلو عريب

: "إن اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل الفتح العريّب بقولو
وحده، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا 

من  اربتهاحىت تلك اليت تصدت ذلا وح حضارة أخرجت البشرية كلهافهي واآلخرة" 
الظلمات إىل النور، وقد بقيت ىذه احلضارة تقاوم عوامل التقادم والًتاجع، وجتدد 
بعض ما يبلى من مقوماهتا قرونا طويلة، وتنقلت راياهتا اخلفاقة بُت عواصم كثَتة 

ومل  أخَتًا حىت أوائل ىذا القرن حيث سقطت الراية دون أن تسقط وحواضر عديدة
 ذلا مل ترتفعذلك  ، ومنذ سقوطهالها وتتقدم هبا من جديدجتد سواعد قوية تعيد مح

رت يف صيغها اإلسالمية إال على مستويات إقليمية سرعان ما جذ   راية حىت اليوم
والقومية العربية الفوارق اإلقليمية، وأعطتها من عوامل القوة أكثر شلا أعطت دلقومات 

شكل: دلاذا تأخرت ىذه األمة . وطرح السؤال ادل-امعً – اإلسالم والقومية العربية
 ؟ودلاذا تقدم غَتىا؟ ومل يأت اجلواب الشايف حىت اليوم، فهل ىي حالة ميئوس منها

ىل كانت إصابتها أخطر وأبلغ أو د الذايت يف ىذه األمة؟ ىل فنيت عوامل التجد  و 
عّدىا من بُت نىل أو وأقوى من أجهزة مناعتها، ففتك ادلرض هبا فتكا ال عالج لو؟ 
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مم اليت سادت  م بادت؟ كيف نفسر تراجع سائر زلاوالهتا للنهوض؟ وتراجعها األ
دون حتقيق احلدود الدنيا من مطالبها؟ كيف نفسر فقداهنا لدافعّيتها وحيويتها؟ ويف 
الوقت نفسو كيف نفسر بقاءىا واستمرارىا، بل وجود كثَت من عوامل النهوض فيها 

اءت إثر صراع وجود ال شهود، مثل صراعها رغم أن إصاباهتا كانت إصابات شليتة ج
؟ ما ىي االذي اليزال قائمً  مع االستعمار بكل أشكالو،  م صراعها مع إسرائيل

عوامل البقاء واالستمرار يف لغتها وثقافتها اليت مكنت ذلما وحافظت عليهما، وىل 
 ديكن للغتها وثقافتها إن تكونا مصدر بعث وإحياء وجتديد لكياهنا االجتماعي

 وكيف؟!
ىذه بعض تساؤالت ديكن من خالذلا رسم صورة ذىنية دلعامل اإلشكالية، 

  أو "النهوض العريب" وتبُت مدى تعقيدىا. إشكالية "النهضة العربية"
 تحرير المصطلحات وإعادة بناء المفاهيم:

إن ادلصطلحات وادلفاىيم اليت سيجري تناوذلا وتداوذلا يف ىذا البحث بدءا 
 د الذايت" ومفهوم "التجديد"مفهوم "األمة العربية" ومفهوم "التجد   بالعنوان، ىي:
"االجتهاد واإلبداع" ومفهوم "ادلنطقة العربية أو الوطن  اومفهوم ابوصفو مفهومً 

العريب" تلك ىي أىم ادلفاىيم اليت سيقارب ىذا البحث هبا إشكاليتو، وىناك 
ح ما نراه حباجة إىل مصطلحات فرعية قد جير البحث إىل التعرض ذلا سنوض

 خالل البحث. منها التوضيح
 

مفهوم "األمة" بدون وصفو "بالعربية" أو إضافة "العربية" إليو مفهوم تعرض 
للتشكيك يف أصلو العريب من كّتاب "دائرة ادلعارف اإلسالمية" حيث ورد يف ىذه 

مجاعة،  ادلوسوعة: "...أمة: ىي الكلمة اليت وردت يف القرآن للداللة على شعب أو
وىي ليست مشتقة من الكلمة العربية "أم " بل ىي كلمة دخيلة مأخوذة من العربية 
"أّما" أو من اآلرامية "أمِّيثا"؛ لذلك فال صلة مباشرة بينها وبُت كلمة "أمة" اليت تدل 
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(، 45( وسورة يوسف )8سورة ىود )–على معان أخرى مثل حُت من الزمن 
( وما بعدىا." وتستمر 22، سورة الزخرف )اآن أيضً أواجليل، وىذه صلدىا يف القر 

غة العرب يف زمن ادلوسوعة يف ادعاءاهتا لتقول: "وقد تكون الكلمة األجنبية دخلت ل
أخذ ىذه الكلمة واستعملها  اومهما يكن من شيء فإن زلمدً  .1متقدم بعض الشيء

 .أصياًل  اإسالميً  اوصارت منذ ذلك احلُت لفظً 
يف القرآن سلتلفة ادلعٌت  -ومجعها أمم–يها كلمة "أمة" واآليات اليت وردت ف

على  احبيث ال ديكن حتديد معناىا بالتدقيق. على أن شلا ال شك فيو أهنا تدل دائمً 
اللغة أو الدين، وىم داخلون فيمن  فئة أو طائفة من الناس تربطهم أواصر اجلنس أو

ل تؤيد ىذا ادلعٌت حىت يف سيحاسبهم اهلل على ما كسبوا يف ىذه احلياة، وصلد دالئ
/ من 164اآليات اليت وردت فيها كلمة "أمة" من غَت نسبة إىل شيء ما، مثل آية /

 / من سورة القصص.23سورة األعراف، وآية /
سورة األعراف: –ويطلق لفظ "األمة" للداللة على اجليل يف آيات متفرقة 

يع بل وعلى مج – 18وسورة األحقاف:  – 25وسورة فصلت:  – 38
عند إطالقو على ىذه  اويراد هبذا اللفظ دائمً  -38األنعام: –الكائنات احلية 

 الكائنات أهنا داخلة فيمن سيحشرون للحساب وأهنا أىل للجزاء.
 -213البقرة: –إن سبب االختالف ىو بغي الناس وشقاقهم  اويقال أحيانً 

 .-53ادلؤمنون:  – 93األنبياء: 
–انقسام بٍت إسرائيل إىل اثنيت عشرة أمة ويف آية أخرى يرجع السبب إىل 

 .168:  اوانظر أيضً  66األعراف: 

                                                           

 467ص.  52انظر ما يقولو ىورفتز عن نقش الصفا رقم  1
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ويظهر أن أقوال زلمد ىذه، وفيها من اخلطابة أكثر شلا فيها من ادلنطق إمنا  
كانت إجابة على اعًتاضات أثارىا خصومو من أىل الكتاب، وما كان النيب 

 ليتعرض ذلذه ادلسألة الصعبة من تلقاء نفسو.
ا يتعلق بأمة زلمد خاصة، فنستطيع أن نتبدل بعض االختالف، أما فيم

أسهل ألننا نعاجل إىل حد ما مسألة  -ىنا–والتبدل يف معٌت كلمة "أمة" وادلسألة 
 تارخيية.

مواطنيو من أىل مكة أمة قائمة كان زلمد يف أول رسالتو يعترب العرب عامة و 
 ابذاهتا، وكما أن اهلل أرسل رسلو ومنذريو إىل األمم السالفة، فهو قد أرسل زلمدً 

ليبلغ رسالة اهلل إىل األمة العربية، ويبُت ذلا طريق النجاة، ومل يكن قد بُعث فيها 
 رسول من قبل، وقد ُكذب وأوذي أشد اإليذاء، شأن من سبقو من الرسل.

قطع النيب عالقاتو مع أىل مكة الوثنيُت، وىاجر ىو وأصحابو إىل  وبعد أن
مجاعة سياسية واحدة مبا  اادلدينة، أسس مجاعة جديدة جتعل أىل ادلدينة مجيعً 

فيهم ادلسلمون ومن مل يستجيبوا إىل دعوتو الدينية. وينص كتاب النيب بُت 
على أن  احيً صر  اادلهاجرين واألنصار الذي وضعت فيو أسس ىذا احللف نصً 

 -وما بعدىا 342-341ابن ىشام: –أىل ادلدينة مبا فيهم اليهود يكّونون أمة 
 على أن الصيغة السياسية الغالبة يف ىذه األمة اجلديدة إمنا كانت مؤقتة.

فلم يكد زلمد حُيس  أن مركزه قد توطد يف ادلدينة، ويرى انتصاره يف حروبو 
مجاعتو السياسية الدينية أىل ادلدينة مع كفار مكة حىت استطاع أن خيرج من 

و، ومبرور الزمن صارت لذين مل يعتنقوا الدين الذي جاء ب"اليهود" ا اوخصوصً 
أمتو تتألف من ادلسلمُت وحدىم، وصار يعترب ادلسلمُت أمة، ويؤكد صفاهتم 

ويعتربىم غَت أىل الكتاب الذين   -116-164آل عمران: –اخللقية والدينية 
 م.ذل اكان سلالفً 
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إىل أىل  افشيئً  اوكان من أثر قطعو للصلة بأىل الكتاب أن بدأ دييل شيئً 
 – 122: اوما بعدىا، خصوصً  119البقرة: –مكة وإىل الكعبة مركز عبادهتم 

 .66، 35واحلج: 
 ارجوعً  اوإمنا كان رجوعو إىل فكرتو األوىل يف إنشاء أمة تشمل العرب مجيعً 

عن  اجوىريً  اخَتة اليت وصل إليها ختتلف اختالفً ، فاحلقيقة أن النتيجة األاجوىريً 
النقطة اليت بدأ منها، فإن فكرة إنشاء أمة عربية، وىي الفكرة اليت أخذىا زلمد 
أول األمر قضية مسلمة مل تتم إال بعد جهد عظيم. على أنو إذا كانت األمة 

 .اثانويً  االيت أنشأىا أول األمر ىي من العرب، فقد كان ىذا أمرً 
األمر اجلوىري فهو األساس الديٍت الذي قامت عليو، فبعد أن كانت أمة أما 

من العرب صارت أمة من ادلسلمُت. وال عجب أنو مل يكد زلمد ديوت حىت 
انتشرت إىل ما وراء جزيرة العرب، وأصبحت مبرور الزمن وحدة كبَتة تشمل 

 سلتلفة. اوأشلً  اأجناسً 
للداللة  -126سورة النحل: – يف آية واحدة اوأطلق لفظ "األمة" شذوذً 

: اإلمام، كما يقول علماء اأيضً  -ىنا–على فرد ىو إبراىيم. ومعٌت لفظ "األمة" 
اللغة، أو أن إبراىيم ُُسي "أمة" بصفتو رئيس اجلماعة اليت أنشأىا، وذلك 

 بإطالق لفظ الكل على اجلزء.
ى األقل على مجاعات كبَتة، أو عل اوفيماعدا ىذا يدل لفظ "األمة" دائمً 

 مجاعات تنطوي يف غَتىا أكرب منها.
 36:  الرعد–47:  يونس–42:  األنعام–وقد أرسل اهلل لكل أمة رسواًل 

-اأو نذيرً –5:  غافر–18:  العنكبوت–45:  ادلؤمنون–63، 43:  النحل–
يهديهم إىل الصراط ادلستقيم. ولكن ىؤالء الرسل أُذوا -42، 23:  فاطر

ولذلك  -5:  وغافر–18:  العنكبوت–44دلؤمنون: ا–وُكذبوا، كما وقع حملمد
:  النحل–46:  النساء–سيكونون يوم القيامة شهداء على من كّذهبم وآذاىم
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–. وكل أمة ستحشر للحساب -142:  البقرة–75:  القصص–89، 84
 43ادلؤمنون:  – 5احلجر:  – 45يونس:  – 37األعراف:  – 168األنعام: 

 .-27اجلاثية:  – 83النمل:  –
راط ادلستقيم، ويف األمم ادلختلفة قوم أجابوا دعوة الرسل فاىتدوا إىل الص

ويصدق ىذا بنوع خاص على  -36النحل: –ا جاؤوا بو وآخرون مل يؤمنوا مب
وما  113آل عمران: – اأىل الكتاب، ويسمى ادلهتدون من أىل الكتاب أشلً 

:  ألعرافا –134، 128:  البقرة–159:  األعراف–65ادلائدة:  –بعدىا 
 وىم طوائف صغَتة يف مجاعات كبَتة.-48:  ىود–181، 167

بعد أن كانوا أمة  اما يتعرض زلمد لبحث مسألة اختالف الناس أشلً  اوكثَتً 
واحدة، ويرى أن السبب احلقيقي ذلذا االختالف ىو إرادة اهلل اليت ال ضليط هبا: 

ت من ربك لُقضي )وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبق
 118:  وىود-48:  ، وانظر سورة ادلائدة19:  بينهم فيما فيو خيتلفون( يونس

 .8:  والشورى–93:  والنحل –
إن ىذه اخلطيئة ادلعرفية ال ديكن أن تكون قد حدثت دون قصد، بل القصد 
السيء واضح، وال يستهدف رلرد نفي ادلعٌت العريب اإلسالمي للمفهوم فقط، بل 

قاء ظالل الشك على ادلعٌت ذاتو، ونفي أن يكون ىذا ادلعٌت من ادلعاين يريد إل
ادلعروفة لدى العرب وادلتداولة بينهم؛ إذ إن ادلعٌت يستدعي ولو على سبيل داللة 
االلتزام اجلانب ادلدين والعمراين، ألن من العسَت إن مل يكن من ادلتعذر أن تكون 

الروابط على رؤية عمرانية أو حضارية أمة بال منظومة أو شبكة من العالقات، و 
 يف أي مستوى كانت.

كر ذّ . وىذا يُ اوىذا ما أراد مؤلفو دائرة ادلعارف جتريد العرب وادلسلمُت منو معً 
بالدعوى العريضة األخرى اليت طادلا رددىا ادلستشرقون من أن القرآن اجمليد قد 

دمون ما ال اشتمل على "ادلعرب والدخيل" من الكلمات، وعند البحث يق
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يتجاوز عشر كلمات من تلك اليت مل يعثروا ذلا على جذور اشتقاقية يف الشعر 
 أو النثر اجلاىلي، وعدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود.

مام الشافعي يف رسالتو األصولية بالرد ادلفحم القاطع للجدل وقد تكفل اإل
ت إىل أصلها حول ىذه الشبهة دتاما، وقد أرجع كل كلمة من تلك الكلما

 العريب.
وكلمة "األمة" مثلها، فِلَم ال تعد  الكلمة عربية، واستعارهتا العربية واآلرامية، إذ 

 ليس ىذا االحتمال بأقل صالحية من االحتمال اآلخر؟!
أما إضافة الكلمة إىل العربية فهو أمر ال غبار عليو، فإن القرآن الكرمي قد 

فأطلقها على  اعامً  ( استعمااًل 38: 6) استعمل ىذا اللفظ يف سورة األنعام
سائر األجناس والكائنات ادلتمايزة؛ قال تعاىل: )وما من دابة يف األرض وال طائر 
يطَت جبناحيو إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء  م إىل رهبم 
حيشرون(. ولكن "حزب التحرير" قد منع من إضافة "األمة" إىل العربية حبجة أن 

م األمة ال يطلق إال على رلموعة من الناس تربط بينهم عقيدة، أما اجلامع مفهو 
إىل مستوى العقيدة، إضافة إىل أن فكر  ي وسائر الروابط األخرى فال ترتقيالقوم

"القومية" فكرة حييط هبا الغموض من كل جانب لكثرة ما أعطيت من 
لعرب، ال تفسَتات!! ولذلك فهم يصرون على إطالق لفظ "الشعب" على ا

األمة، فإن كان ذلك رلرد اصطالح ذلم، فال مشاحة يف االصطالح، وإن كانوا 
من الدين أو اللغة، فالقرآن الكرمي ال يشهد ذلم  اقد ذىبوا إىل ذلك انطالقً 

بذلك. ولذلك فإن من ادلمكن القول بأن استعمال مفهوم "األمة العربية" أو 
 .اواصطالحً  االسائغة لغة ودينً "الشعب العريب" كالمها من االستعماالت 

ولوال خوف اإلطالة لتتبعنا سائر ادلعاين اليت استعمل القرآن فيها ىذا ادلفهوم 
هبذا ادلفهوم  اخاصً  مستقاًل  اوكذلك اللغة العربية، لكن ذلك قد يستوعب حبثً 

اذلام. فمن أراد االستزادة فلَتاجع ادلفردات للراغب األصفهاين ولسان العرب 
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عروس وتفسَت اآليات اليت ذكرنا أرقامها لدى الطربي والزسلشري وغَتمها، وتاج ال
إضافة إىل البحث ادلستفيض الذي كتبو د. أمحد حسن فرحات "األمة يف 

 م.(1983داللتها العربية والقرآنية" )طبع دار عمار يف األردن، 
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