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اهتاممات  من  املزيد  يثري  العرب  تاريخ  يزال  ال 
الباحثني واملؤرخني من جنسيات خمتلفة بغية اسكتشافه 

وفهمه وحتليل صورة اإلنسان العريب ودين اإلسالم عىل السواء، وتفكيک آليات الدولة 
يف  العنارص  هذه  بني  العالقة  وطبيعة  والتبعية،  السلطة  وعالقات  وتارخيها،  اإلسالمية 
خمتلف منحنياهتا. ويف كثري من األحيان، اتسمت كتاباهتم إما بالسطحية أو التعميم أو 
النظرة االسترشاقية املتعالية. كام ظهرت كتابات حديثة تناولت تاريخ اإلسالم بمنظور 
مغاير ومن زوايا خمتلفة، وهو ما ينطبق عىل الكتاب موضوع هذا العرض، والذي أهداه 

صاحبه لذكر اليمن املوحد التي استمرت من سنة 1990 إىل سنة 2014. 
يسلط  إذ  العريب،  التاريخ  من  سنة   3000 تتجاوز  زمنية  مساحة  عىل  الكتاب  يمتد 
صاحبه تيم ماكينتوش الضوء عىل شعوب العرب وقبائلهم وإمرباطورياهتم التي متكنت 
النقاش  عىل  الضوء  ويلقي  متعددة.   جماالت  عىل  وثقافتها  اللغوية  سيطرهتا  بسط  من 
الدائر حول مسألة الوحدة العربية وأسباب فشل العرب يف حتقيق الوحدة عىل الرغم من 
ماضيهم ”املُرشق.“ وهذا فضال عن عجزهم أمام حماوالت جتاوز رصاعاهتم ونزاعاهتم 

السياسوية، رغم أمهية وجود عوامل التشابه أكثر من عوامل التفرقة.
جاء العمل يف طبعة، تتجاوز عتبة 650 صفحة، وتم تقسيمه إىل مخسة فصول مسبوقة 
بتمهيد، ومذيل بخامتة. وجتدر اإلشارة إىل استحالة فهم أطروحة الكتاب باالقتصار عىل 
وال  بالكل  إال  فيه  اجلزء  يستقيم  ال  األركان  متكامل  بناءاً  جيسد  إذ  منه،  جزء  أو  فصل 
الكل إال باجلزء. وحياول هذا التقديم اجلمع بني تفكيک بنية الكتاب ومضامينه ومناقشة 

القضايا املنهجية واملعرفية املطروحة.
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العربية،  اللغة  بتطور  اهتاممه  خالل  من  العرب  تاريخ  تطور  ماكنتوش  تيم  يرصد 
لكنه يميز بني العرب واملسلمني، كام يقر بأن انتشار اللغة العربية يرجع إىل اإلسالم وبناء 
أشكال  السطح  عىل  طفحت  حني  طويال  تعمر  مل  لكنها  األطراف  مرتامية  امرباطورية 
احتجاجية اختذت طابعا اجتامعيا وثقافيا وحتولت إىل مطالب سياسية. وإننا أمام كتاب 
أن  مثال  ومنها  للتفكري،  املثرية  القضايا  من  كثريا  يطرح  إذ  واملعطيات،  بالتفاصيل  غني 
كلمة العرب التي اعتربها كلمة هالمية يصعب تنميطها، كام أن العرب عرق مركب، ثم 
مسألة اللغة والرصاع الطائفي وفشل الوحدة، وهي مفاهيم حتتاج إىل كثري من التوضيح 

مع رضورة وضعها يف السياقات التي أنتجتها.
وينطلق املؤلف من املايض الشائک ليصف واقعا وحارضا أكثر تعقيدا بحديثه عن 
(ثورات  اإلسالمي  العامل  يعرفها  كام  الراهنة  األحداث  وضع  إذ  والوحدة،  االنفصال 
منه  حماولة  يف  الزمن،  يف  ممتدة  تارخيية  سياقات  ضمن  اليمن)  وانقسام  العريب  الربيع 
لإلجابة عن إشكالية الوحدة العربية وعدم حتقيقها طوال هذه السنني. والواقع أن هذه 
يف  وتُساءل  العمل  هذا  صفحات  امتداد  عىل  املؤلف  وجدان  تراود  ظلت  اإلشكالية 

الوقت نفسه العقل العريب اجلمعي وبينة التفكري العربية.
وضع الكاتب األحداث الراهنة ضمن سياق تارخيي طويل ممتد، نظرا الهتاممات 
عن  فضال  الزمن،  من  ردحا  فيه  أقام  الذي  اليمني  باملجتمع  ومعرفته  املتعددة  الباحث 
اهتامماته البحثية التي تركزت حول ابن بطوطة الذي ترجم رحلته (سنة 2002)، وأصدر 
حوله ثالث دراسات.. ومن جانب آخر، نالت اليمن نصيبها من دراسات تيم ماكنتوش. 
الشخصيات   مستو عىل  العربية  اللغة  زاوية  من  العرب  تطور  الكاتب  وربط 
واألفكار، فأبان عن دراية بجغرافية الفكر العريب والروح واألرض العربيتني، بتقديمه 
وألبري  خلدون  وابن  املسعودي  مثل  عرب  ومؤرخني  كتاب  عىل  اعتامدا  األدلة  من  مجلة 
حوراين، وأدباء أمثال اجلاحظ وابن املقفع وطه حسني وعبد الفتاح كليطو، فضال عن 
والثقافية.   السياسية  ومواقفهم  قباين  ونزار  نواس  وأيب  برد  بن  بشار  أشعار  استحضاره 
هوية  حدد  الذي  اإلسالم  بظهور  العرب  تواريخ  ارتباط  إىل  الروايات  معظم  وتذهب 
األشخاص ووحد تارخيهم، لكنها وحدة مل تكن قارة وثابتة، إذ اجتمعت قبائل اجلزيرة 
عىل  اعتامدا  العربية  واجلزيرة  يثرب  قبائل  فوحد  630م،  سنة  الرسول  وبايعت  العربية 
متعالية  لغة  ولكنها  يومية،  تداولية  بلغة  ليست  التي  اللغة  وتوظيف  العقيدة  مفتاحي 
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جسدهتا لغة الوحي، فأصبحت لغة القرآن لغة مرجعية. غري أن معظم القبائل رسعان ما 
عادت إىل استقالهلا التقليدي ومشاحناهتا القديمة بعد وفاة الرسول.

اللغة  استخدام  يف  جديدة  طرق  معه  وظهرت  املوحد  الرسد  بدأ  اإلسالم،  ومع 
والسيطرة لتشكيل اهلوية. وقبل ظهور اإلسالم، هيمنت سيادة األدب والشعر والثقافة 
والتاريخ والرواية الشفوية إىل حد كبري. أما بعد اإلسالم، فقد ظهر القرآن وعزز استخدام 
العربية  اللغة  انتشار  املؤلف  وشبه  معيارية.  لغة  فأصبحت  وكتابة،  قراءة  العربية  اللغة 
املرشق  املايض  هذا  لكن  الورق.  ظهور  ذلک  عىل  ساعد  كام  اجلديدة،  الالتينية  باللغة 
مل  حتوالت  بوقوع  ويربطها  رشحها  يف  الكاتب  يستفيض  أسباب  لعدة  طويال  يستمر  مل 
تصل إىل مستو العمق القبيل. ويف رأيه، حتاول اللغة العربية إثبات ذاهتا وسط الثورة 
املعلوماتية التي يعيشها عامل اليوم. واملالحظ هنا، اعتامد املؤلف عىل آراء كتاب ومفكرين 
عرب مثل ابن خلدون، لدرجة أنه يضع نوعا من املقارنة بينه وهو اجلالس يف صنعاء، 
ظروف  وبني  احلروب،  من  مزيد  إلشعال  وتتقاتل  والسالالت  القبائل  تتصارع  حيث 
اتسمت  صعبة  سياسية  ظرفية  يف  اجلزائر،  بأرض  خلوته  يف  لكتابه  خلدون  ابن  تأليف 
برتاجعها الفكري الشديد. ويف هذا الصدد، يضع املؤلف نوعا من املامثلة بني واقع ابن 

خلدون والواقع احلايل كام يعيشه العرب.
”إن رؤية األرض التي أعيش فيها وأحبها تنهار أشبه بمشاهدة صديق قديم وعزيز 
يفقد عقله وينتحر ببطء،“ هبذه اجلملة علق الكاتب عىل وضعية صنعاء املكلومة واملدمرة 
الكاتب  يعتقد  آخر،  جانب  ومن  اإلسالم.  قبل  سبأ  مدن  أكرب   إحد كانت  أن  بعد 
إمكانية تطبيق فكرة ابن خلدون حول العصبية القبلية اليوم، باعتبارها السمة األساس 
 املد قصرية  ملدة  ولو  أفرادها،  حتفيز  عىل  والقادرة  معينة  مجاعة   لد الكامنة  والطاقة 
يمكن أن تظهر يف غارة مفاجئة أو انقالب ناتج عن احتكار املوارد أو عدم حتقيق اجلامعة 
عصبية  وتتشكل  الوحدة  تتشظى  قد  وهكذا  الثروة،  تقسيم  بسبب  أو  الذايت  لالكتفاء 
معاين  تصور  يف  ضعف  عىل  دليال  هذا  يعترب  فهل  نفسها.  العملية  هذه  فتتكرر  جديدة، 
الديموقراطية؟ لقد أورد ما كتبه طه حسني حني قال: ”نحن نعيش يف عرص (...) حيث 
لتحقيق  وسيلة  ولكنها  واألمم،  الشعوب  إليها  تسعى  غاية  ليست  واالستقالل  احلرية 

غايات أعىل وأكثر ديمومة وأكثر شموالً يف فوائدها.“
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مل يغفل الباحث اهتاممه باملجال اجلغرايف لشبه اجلزيرة العربية وخصائصه الطبيعية، 
عف التساقطات. وهلذه األسباب، استفاد املجال من خريات  ومن أبرزها نقص املياه وضُ
اهلالل اخلصيب ومن وجود مضايق اسرتاتيجية مثل باب املندب ومضيق هرمز. يف حني 
عميق.  بشكل  وليس  سطحيا  اندجمت  التي  القبائل  تعدد  يف  البرشية  اخلصائص  جتلت 
وجعلت اخلصائص سابقة الذكر املجال مفتوحا عىل تيارات اهلجرة سواء كنقطة انطالق 
أو توافد أو استقرار، وهي سامت تعززت بعد ظهور اإلسالم، كام برزت امرباطوريات 
املناطق  لغات  مع  العربية  اللغة  تفاعل  الكاتب  شبه  وقد  العرب.  باسم  حكمت  ودول 

األخر بحكم تيارات اهلجرة املتعددة بام أسامه ”التكتونية اللغوية.“ 
من  بعيدا  العرب  إخراج  يف  االسالمية  الفتوحات  إسهام  إىل  أيضا،  املؤلف  ويشري 
شبه اجلزيرة العربية، إذ بدا ذلک وكأنه معجزة، لكنه يف غضون 300 سنة، صار احلكم 
فتعاقب  السنني،  آالف   مد عىل  منقسمني  العرب  وعاش   ،ذكر جمرد  املوحد  العريب 
تفتت  بذلک،  ويعني  واألوروبيني.  والرببر  والفرس  األتراک  من  كل  حكمهم  عىل 
الكاتب  وسمها  فرتة  وهي  والعبايس،  األموي  احلكم  مثلها  كام  العربية  اإلمرباطورية 
كانت  التي  الرتاجع  مرحلة  بعدها  لتبدأ  ميالدية،   900 غاية  إىل  ومتتد  السيطرة،  بعرص 
من أهم معاملها: عدم حتقيق اندماج كيل للعنارص غري العربية املنضوية يف خدمة الدولة 
العباسية، ودام هذا اخلالف طويال، فقوبل أحيانا باحلوار، وباستعامل لغة السالح أحيانا 
أخر، مثل ثورة الزنج عىل اخلليفة العبايس (869 -883)، وتسمى أيضا ثورة العبيد ضد 
اخلالفة، وقد تركزت يف البرصة وحميطها، وانطلقت رشارهتا عىل يد العبيد ذوي األصول 
الرشق اإلفريقية ممن استخدموا يف البرصة وغريها من املناطق. لكنها رسعان ما اتسعت 
لتشمل املستضعفني واملستعبدين عىل حد سواء. وقد اعتربت ثورة شعبية قادها شخص 
غري معروف األصل اسمه عيل بن حممد، وانتهت بعد أن تركت نذوهبا عىل جبني اخلالفة 
قرماط،  محدان  بزعامة  األنباط  ثورة  ومنها  ذلک،  بعد  الثورات  تواصلت  ثم  العباسية. 
املعارض للسيادة العربية واالحتكار والتهميش. وقد تسبب القرامطة يف خراب العراق 
إذ  راديكالية،  أكثر  حركة  شكلوا  العربية،  اجلزيرة  شبه  من  األكرب  اجلزء  ويف  والشام. 
أغاروا عىل مكة عام 930م ورسقوا منها احلجر األسود، رغم محولته الدينية، مما أصاب 
رمزية مكة ومكانتها ومعها قريش يف الصميم. وينبغي االشارة هنا، إىل أنه قد تم تشبيه 

احلوثيني بالقرامطة بعد إطالقهم صاروخا يف اجتاه مكة هناية عام 2016.
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 وجتلت املعارضة عىل املستو الثقايف يف أشعار بشار بن برد وحركة إخوان الصفا 
تفضيل  إىل  ”الشعوبية“  احلركة  فسعت  والقرشية،  العربية  املركزية  رفض  عن  كتعبري 
احلركة  هذه  أكسب  مما  العرب،  تاريخ  من  أرقى  تارخيهم  واعتبار  العرب  عىل  العجم 
من  املتعددة  الروافد  مع  وتفاعلها  اللغة   مستو عىل  جتىل  ما  وهو  واضحا.  ثقافيا  بُعدا 
الفكر  بنية  يف  الذكر  سابقة  املؤثرات  بحضور  فارتبط  وتركية،  والتينية  وعربية  فارسية 
واللغة العربية التي استمرت يف التداول الديني والرسمي. وظلت بذلک اللغة موضوع 
عىل  أو  السيطرة  عىل  وكداللة  حدين،  ذو  سيفا  منها  جعل  مما  سياسيا،  وظفت  إذ  نزاع، 
التبعية. ونجد بعضا من جتليات ما حدث بشبه اجلزيرة العربية يف أماكن أخر مثل مرص 
العربية.  غري  األصلية  العائلية  بأسامئها  األرس  بعض  احتفظت  إذ  اإلسالمي،  والغرب 
وظلت الشعوبية حارضة يف منعرجات التاريخ العريب اإلسالمي، إذ استمرت املصادمات 
احلرضية. وقد أحيت دينامية ”الصحوة“ يف القرن التاسع عرش والقرن العرشين النقاش 
بالشعوبية.  املاركسيني  وحتى  العربية  القومية  معارضو  فاهتم  والعثامنيني،  القوميني  بني 
كام تم وصف خصوم صدام حسني يف احلرب العراقية اإليرانية بأهنم ”شعوبيون.“ وعىل 
م احلوثيون اإليرانيون املتأثرون باتباع أجندة الشعوبية. واعترب الكاتب  النحو نفسه، اهتُ
أن معركة احلوثيني الراهنة، هي يف جزء منها، معركة من أجل اهلوية. لقد بنى احلوثيون 
ألنفسهم هوية مميزة من شظايا املايض غري الطائفي والثقايف والسيايس. أما السعوديون 

ا من الرواية العربية للتاريخ القبيل.   وغريهم، فيعتربون أنفسهم جزءً
وهذا ما يوضح انتقال الكاتب عرب منعطفات تأليفه إىل الزمن الراهن للحديث عن 
التطور الذي عاشته شبه اجلزيرة العربية بعد عرص البرتول، وبروز معامل احلداثة يف ديب 
والرياض، وظهور قيادات سياسية مغايرة يف أفكارها، كام برزت أنامط جديدة للعيش 
سؤال  ويطرح  املوروثة.  والتقاليد  والعادات  العقلية  حبيسة  تظل  لكنها  واالستهالک، 
الرصاع  عالقات  وإبراز  العربية،  اجلزيرة  لشبه  اجلغرافية  اخلصائص  مع  والتأقلم  التغريُّ 
لكن  العرب،  تاريخ  عىل  وإسقاطه  اجلزيرة،  شبه  تاريخ  ميزت  التي  والتدافع  والتصادم 
إىل أي حد يمكن االطمئنان إىل هذا االسقاط؟ أليس يف ذلک تعسف عىل تواريخ عربية 

حملية؟ 
وللقضايا  لألشياء  اخلاصة  نظرته  عىل  اعتامدا  كمؤرخ  الكتاب  صاحب  ويتعامل 
املستمدة من تكوينه ومن خلفيته االيديولوجية ونظرته للوقائع وملجريات األحداث، إذ 
حاول تفسريها انطالقا من جدلية الرصاع والتنازع الذي ميز التواريخ العربية. وبمعنى 
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آخر، فإنه حييل عىل تاريخ مظلم وعنيف، ويتجىل ذلک يف حديثه عن رصاعات أيب سفيان، 
التاجر املتمرس، وما خاضه من حروب عىل السلطة. ثم يذهب إىل أن هذا الرصاع ما يزال 
متواصال، بمعنى من املعاين، إىل اليوم، حيث سيادة النزوات والطموحات إىل السلطة، 
العيش  نمطي  بني  والواضح  اخلفي  الرصاع  وكذا  الشيعي،  السني  الرصاع  صوره  ومن 
املميز للحياة العربية ضمن النمط القبيل السائد واملتميز بوجود الرحل واملستقرين. وهلذا 
جاء وصفه كثيفا ومكثفا لتاريخ العرب، إذ جتاوز الرسد، وأدمج معطيات ومعلومات 
والبعثية  النارصية  احلركة  مع  األمل  ونتوءات  واخليبات  والرتاجع  الصعود  مراحل  عن 
والثقافات املعاكسة، وذلک فضال عن وصفه امتداداهتا الراهنة، كام حاول جاهدا تطويع 

مفاهيم الوحدة واخلالف واالنفصال.
ويف الواقع، فإن األحداث األخرية كام عرفتها الدول العربية قد جعلت األمر يبدو 
قيمة  وتظهر  الورطة.  هذه  من  منقد  عن  يبحثون  العرب  وكأن  احلال  وبدا  قتامة؛  أكثر 
املايض برسد عدد من املواقع والشخصيات التي أثرت بوضوح يف جمر األحداث. أما 
احلارض فإنه أليم ومكلوم، وهلذا ظل اإلنسان العريب ينتظر من خيلصه من واقعه املزري، 
مما يوضح عجزه عن الفعل واختاذ القرار، فهل هذه صفة لصيقة باإلنسان العريب الذي 
الكاتب،  نظر  يف  يقع،  ما  وغالبا  للاميض؟  أسريا  أصح  بمعنى  أو  للتاريخ  أسريا  يعيش 
الشتات  يعيش  مأزوم  واقع  من  وعالجي  وجداين  نفيس  كهروب  املايض  استحضار 
والتفرقة بحكم الرصاعات الطائفية واملذهبية والرصاع عىل احلكم ومناطق النفوذ –حالة 
اخلليج العريب– وتوظيف سلطة اإلعالم كقنوات اجلزيرة، التي اعتربهتا بعض األنظمة 
العربية معارضة للربيع العريب، كام تر أن قطر قد جتاوزت اخلط األمحر بتواصلها مع 
العدو، إيران. ويف هذا الصدد، قال الرئيس املرصي السييس إنه ”سيقطع لسان“ اجلزيرة 
لسلطة  املعارضني  الشعراء  ضد  اإلسالم  قبل  ما  طغاة  استخدمه  مماثل  هتديد  وهو   –

القبيلة. 
وير املؤلف أن ساعة الزمن تظهر وكأهنا تعود إىل الوراء يف كثري من بلدان العامل 
العريب؛ ففي تونس وإن بدا أن الثورة ربام حققت شيئا إجيابيا، فإن مسريهتا متعثرة أمام 
متسک  تشهد  سوريا  وأن  التطرف.  عىل  القضاء  يف  والفشل  التعايف  عن  االقتصاد  عجز 
بشار األسد بالسلطة بدعم من روسيا وإيران، بينام تعيش اليمن عىل وقع حرب أهلية، 
عىل  بالرصاص  رميا   ،2017 دجنرب   4 يوم  صالح،  اهللا  عبد  عيل  مقتل  شهدت  أن  بعد 
شتى  تداعيات  وأثار  الفعل،  ردود  من  سيال  خلف  مما  اهللا (احلوثيني)،  أنصار  مجاعة  يد 
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عىل أمن املنطقة واستقرارها، إذ دخلت يف نفق مظلم أمام تعدد الفرقاء واملشاركني يف 
املعارص  اليمن  تاريخ  بناء  يف  بوضوح  صالح  اهللا  عبد  أسهم  لقد  األزمة.  هذه  استفحال 
ليتم   1989 نونرب   30 عدن  يف  بينهام  الوحدة  اتفاقية  توقيع  البالد إثر  شطري  توحيد  بعد 
إعالن الوحدة رسميا يف 22 مايو 1990، لكنه أخفق متاما يف احلفاظ عىل وحدة أصبحت 

رسابا.
وخلص الكاتب إىل أن الكلامت واألفعال قد أفضت يف كل مكان تقريبًا، إىل تفجري 
عريب  عامل  يف  حيدث  هذا  كل  مشاهدة  املؤمل  من  بات  وأنه  توحيدها.  وليس  املجتمعات 
أهم  ومن  العربية؟  الذات  يف  مزمن  قصور  نتيجة  هذا  حصل  إذا  عام  ليتساءل  متأزم، 
مطاردة  إىل  بالعرب  أدت  اللغوي  أساسها  يف  املشرتكة  اهلوية  أن   ،األخر اخلالصات 
رساب الوحدة التي مل تصمد كثريا. وأن العرب ال يريدون إصالح أوضاعهم بقدر ما 
يفضلون البقاء سجناء املايض. وبناء عليه، من املحتمل أن يزداد الوضع سوءا مستقبال 
ا ملعايري الديمقراطيات الليربالية. ولكن هل يتعلق األمر بشكل من أشكال االستعامر  وفقً
ا يف حديثة  الفكري حتى يف تطبيق تلک املعايري الليربالية، ربام كان صموئيل هنتنغتون حمقً
من  يستفيدوا  حتى  بأنفسهم،  ذلک  العرب  حيقق  أن  يف  واألمل  احلضارات.  رصاع  عن 
قواعد التاريخ املتغرية، كام وصف مكنتوش تاريخ العرب بأنه تاريخ إثارة، وهو ما تقع 
احلاجة معه إىل النظر صوب الصور التارخيية يف حالتها الشمولية للتوصل إىل معرفة قد 

تكون أكثر عدالة هلذا الواقع املضطرب. 
حممد مزيان
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