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وتارخيا  دينا  اعتباره  منطلقات  من  اإلسالم  ظل 
الغربيني  للباحثني  متواصل  جذب  مركز  وثقافة 
ملا  وآثاره،  األوسط  الرشق  تاريخ  يف  املتخصصني 
يكتسيه يف نظرهم من أمهية يف فهم احلارض اإلسالمي، 

اإلسالم  بدايات  عن  للحديث  متهيدي  فصل  جمرد  إىل  اإلسالم  قبل  ما  مرحلة  ل  حوّ مما 
يف شبه اجلزيرة العربية وتأسيس اخلالفة. كام انكبت جهود الباحثني يف التاريخ واآلثار 
الرومانية بشكل خاص عىل دراسة الفضاء املتوسطي، وقليال ما كانوا يُشيحون بنظرهم 
ويالت  الء وعربية االنتامء، فضال عن دُ ومانية الوَ جدت واليات رُ صوب الرشق حيث وُ
وما والفرس. وهلذا  دن وممالک وقبائل عربية انخرطت يف الرصاع الدائر حينئذ بني رُ مُ
ده من اجلانبني التاريخ  ُ السبب، ظلت بالد العرب قبل اإلسالم حبيسة فراغ أكاديمي حيَ
”شبه  تاريخ  يف  اخلوض  عىل  منهام  أي  جيرأ  أن  دون  اإلسالمي،  والتاريخ  الكالسيكي 
جمهول،“ مل تكن الالتينية واإلغريقية والعربية احلديثة لتجيب عن كافة األسئلة املتعلقة 
 (Greg Fisher) به. وتتجىل نتائج هذا الغموض األكاديمي حسب املؤرخ گريگ فيرش
 1984 سنة  والعرب“  وما  ”رُ كتاب  صدور  منذ  وبُطئها  العلمية  اإلصدارات  ندرة  يف 
د، األستاذ الفخري للدراسات الرشقية بجامعة جورج تاون، والذي استهل  رفان شاهِ لعِ
تب ختص اإلمرباطورية البيزنطية والعرب خالل القرنني اخلامس والسادس  به سلسلة كُ
امليالديني. إال أن التغيري اجلذري الذي طرأ يف هناية القرن العرشين عىل التصور املتعارف 
عليه للمتوسط القديم وزعزعة احلدود اجلغرافية والزمنية للتاريخ اليوناين الكالسيكي 
وأرمينيا  الوسطى  وآسيا  وفارس  العرب  بالد  مثل  اهلوامش  استقطب  والروماين، 
ثمر بني مؤرخي احلضارة  كثف ومُ والقوقاز إىل دائرة الضوء، فبدأ بذلک حوار علمي مُ
الرومانية واملتخصصني يف نقائش جنوب شبه اجلزيرة العربية والباحثني يف اللغة العربية 
القديمة وأنثروبولوجيي املجتمعات القبلية. أما إذا انتقلنا إىل املستو اإلعالمي، فنجد 
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ا قويا وغري مسبوق للرشق األوسط بعدما حتول إىل بؤرة للحروب واألزمات،  حضورً
بدءا بغزو العراق سنة 2003، ثم انطالق موجات الربيع العريب واألزمات املرافقة هلا، 
واحلرب التي تقودها اململكة العربية السعودية يف اليمن، فضال عن ظهور تنظيم ”الدولة 
اإلسالمية“ وإبادة أتباعه للرتاث الثقايف عرب تدمريه اجلزئي لعدد كبري من املواقع األثرية 
ر السورية، وقضائه عىل التنوع العرقي والديني جراء استهدافه  مثل احلرض العراقية وتدمُ
إىل  االنتباه  أثار  مما  والرتكامن...،  والشيعة  والكاكائيني  واأليزيديني  املسيحيني  للسكان 
إىل  منها  البعض  يعود  مادية  وال  مادية  ثقافية  أشكاال  واحتضانه  األوسط  الرشق  تنوع 

مرحلة ما قبل اإلسالم.
ومن بني املؤرخني املشتغلني بدراسة هذه املرحلة من تاريخ الرشق األوسط، نجد 
ريج جامعة أكسفورد وأستاذ الدراسات اإلغريقية والرومانية يف جامعة  گريگ فيرش، خِ
القديم،  املتوسطي  املجال  حول  كثرية  أكاديمية  أعامال  أنجز  والذي  الكندية،  كارلتون 
فضال عن اهتاممه منذ سنوات بدراسة العالقات الرومانية مع شعوب الرشق األوسط، 
والساسانيون  الرومان  العرب،  اإلمرباطوريات.  ”بني  مثل:  الكتب،  من  عددا  أثمر  مما 
وما والعرب قبل ظهور اإلسالم“ [2013]. كام  خالل احلقبة القديمة املتأخرة“ [2011] و”رُ
تب مجاعية اهتمت بدراسة هذا البعد العالئقي قبل ظهور اإلسالم،  أرشف عىل تنسيق كُ
دود العربية واملرصية خالل  مثل ”الداخل واخلارج: التفاعالت بني روما والشعوب يف احلُ
 .[2015] اإلسالم“  قبل  واإلمرباطوريات  و”العرب   [2014] املتأخرة“  القديمة  احلقبة 
تشكيل  إعادة  العرب.  وبالد  فارس  وما،  ”رُ التقديم  هذا  موضوع  اجلديد   كتابه  ويأيت 
وتليدج [2020]  الرشق األوسط من بُومبيي إىل حممد“ والصادر حديثا عن منشورات رُ

كمواصلة دائبة للدراسات السابقة.
وثق بشكل جيد للمرحلة املمتدة ما بني  فصل ومُ ويتعلق األمر باستعراض تارخيي مُ
ه إياها إىل املمتلكات الرومانية سنة 63  صول اجلنرال الروماين بُومبيي إىل سوريا وضمّ وُ
أعامل  انطالق  ثم  مد  حمُ النبي  ووالدة  اهللنستية،  لوقية  السّ اململكة  عىل  القضاء  بعد  ق.م 
الغزو اإلسالمي جلزء كبري من الرشق األوسط (ما بني 570 و650م)، مع تغطيته ملجال 
شاسع يمتد من األرايض اخلصبة جنوب شبه اجلزيرة العربية إىل األطراف اجلنوبية لكل 
من العراق وسوريا واألردن. وقد استهله املؤلف بمدخل منهجي، نبّه فيه إىل عدد من 
عاجلتها قبل اخلوض يف تاريخ مرحلة ما قبل اإلسالم، مثل داللة لفظي  القضايا الواجب مُ
العرب وبالد العرب يف الكتابات اإلغريقية الرومانية وأشكال التنظيم السوسيوسيايس 
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عن  خيفى  وال  الستعامهلا.  املرافقة  واإلكراهات  املتاحة  البيبليوغرافية  واملوارد  للعرب 
نه كتاب ”أجانب“  املتخصصني أن القسم األكرب من املعطيات املكتوبة حول العرب دوّ
فونه [جغرافيون ومستكشفون وجنود من العامل اإلغريقي الروماين]،  عن املجال الذي يصِ
وهلم إىل ذلک ”اآلخر،“  ر عرب عدسة إثنوغرافية حتُ وهو ما يعني خضوع العرب لتأويل يمُ
وإدراجهم بالتايل ضمن الشعوب املترببرة، عىل غرار الشعوب اجلرمانية بالغرب األوريب، 
مما تسبب يف تعميم النظرة اإلغريقية الرومانية هلذه الشعوب عىل العرب، ليقرتن احلديث 
ل. ومن بني النتائج املرتتبة عن انتشار هذه الصورة اإلثنوغرافية،  حّ عنهم دوما بالبدو الرُ
وضع القبائل العربية يف مرتبة حضارية أدنى من تلک التي بلغها اإلغريق والرومان إثر 
نجاحهم يف االنتقال من القبيلة إىل الدولة، ومن الرتحال إىل االستقرار. علامً أن القبائل 
حل واملستقرين، كام أن هذا النوع من التقسيم يمنعنا  والدول ال تتطابق دائام مع ثنائية الرّ
ستقرة ذات سلطة مركزية وهرمية يف جنوب شبه اجلزيرة العربية.  من رؤية قبائل عربية مُ
ولنا أن نضيف إىل ما تقدم، صعوبة اإلمساک بالتنظيم السوسيوسيايس للقبائل العربية، 
مما  نفسها،  بالقبائل  اهتاممها  من  أكثر  القبائل  بزعامء  اهتمت  األجنبية  املصادر  دامت  ما 
القبلية  للمجتمعات  األنثروبولوجية  الدراسات  استغالل  عرب  جتاوزه  إىل  املؤلف  دعا 
بُغية فهم عالقات الدولة بالقبيلة، رغم االختالف املوجود بني القبائل القديمة واحلديثة 
مها الكتاب  عىل مستو البنية والشكل والوظيفة. أما بخصوص بالد العرب، فقد قسّ
اجلنوب  يف   (Arabia Felix) السعيدة  العربية  هي:  أقسام  ثالثة  إىل  والرومان  اإلغريق 
الغريب لشبه اجلزيرة العربية، والعربية الصحراوية (Arabia Deserta) يف املنطقة القاحلة 
ثم  والنفود]،  والدهناء  اخلايل  الربع  [صحاري  السعيدة  والعربية  اخلصيب  اهلالل  بني 
العربية الصخرية (Arabia Petraea) والتي شملت القسم األكرب من الوالية الرومانية 
نجد  اإلسالم،  قبل  العرب  تاريخ  لكتابة  املعتمدة  املصادر  إىل  وباالنتقال  العرب.  ببالد 
اإلغريق  مثل  عليها  ”الغرباء“  طغيان  من  تشكو  لكنها  الكتابات،  من  متنوعة  سلسلة 
العرب  رها  حرّ التي  اإلسالمية  األدبية  النصوص  إن  بل  والرسيان،  والفرس  والرومان 
تأثر  إنتاجها  دام  ما  صالحيتها،  حول  التساؤالت  من  سيال  تثري  زالت  ما  أنفسهم، 
فضال  اإلسالم،  ظهور  بعد  األوسط  الرشق  يف  والسياسة  للدين  اجلذرية  بالتحوالت 
تأثري  حتت  متأخرة  مرحلة  يف  وتدوينها  للمعلومات  الشفهي  التناقل  عىل  اعتامدها  عن 
د املؤلف عىل  الضغوط السياسية والثقافية. وللخروج من هذا املأزق البيبليوغرايف، شدّ
من  بمجموعة  واملحررة  األوسط  بالرشق  املكتشفة  األثرية  النقائش  استغالل  رضورة 
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عطيات تارخيية بالغة األمهية كام هو شأن النقائش  اللغات واخلطوط، بعدما أبانت عن مُ
بموقع محى يف نجران ونقيشة الزعيم العريب الروماين املنذر بموقع تل العمريي الرشقي 

وري. رة السّ ن وشاهد قرب امللک امرؤ القيس يف موقع النامّ امّ يف الضاحية اجلنوبية لعَ
الحظات املؤلف وتوجيهاته حول كتابة تاريخ العرب قبل اإلسالم، اهتم  وبعد مُ
الثقافية  امتداداته  وضبط  التاريخ  هلذا   الكرب املعامل  بتحديد  التالية  األربعة  الفصول  يف 
والسياسية إثر املنعطف اإلسالمي. وكانت البداية مع هناية اجلمهورية الرومانية خالل 
القرن األول قبل امليالد، حيث تتبع اخليوط الرفيعة الشاهدة عىل اتصال العرب بالرومان 
والبارثيني وغريهم من الدول واملاملک التي شكلت املشهد السيايس للرشق األوسط. 
بالد  بني  الثقافية  بالتفاعالت  املتعلق  التدرجيي  للتزايد  الصدد  هذا  يف  فيرش  نبّه  وقد 
اإلمرباطورية،  املرحلة  خالل  النهرين  بني  ما  وبالد  والرشق  املتوسطي  والعامل  العرب 
ور  انطالقا من الشواهد األثرية املتوفرة، ومنها العثور عىل معبد لإلهلة أثينا يف موقع الدّ
باإلمارات العربية املتحدة ومعبد ألبولون يف إيكاروس [جزيرة فيلكا الكويتية]، وتقليد 
مسكوكات املليحة [يف إمارة الشارقة] للقطع النقدية الصادرة عن اإلسكندر املقدوين، 
والكشف عن كمية مهمة من النقود السلوقية والرومانية واخلراكسية، فضال عن اخلزف 
للعالقات  الناعم  الوجه  هذا  خلف  لكن،  عربية.  مواقع  عدة  يف  والبارثي  الروماين 
جتلت  حارق،  بتاريخ  تنطق  معامل  جدت  وُ القديمة،  الشعوب  من  وغريهم  العرب  بني 
التجارية  الطرق  حول  وبارثيا  وما  رُ بني  فصوله  احتدمت  طويل  رصاع  يف  مظاهره  أبرز 
الطبيعية  املوارد  أمهية  عن  فضال  اهلندي،  واملحيط  األمحر  والبحر  املتوسط  بني  الرابطة 
النباتية واملعدنية التي تزخر هبا بالد العرب. لقد تواىل شن احلمالت العسكرية الرومانية 
عىل املنطقة من هناية القرن األول قبل امليالد إىل هناية القرن الثاين امليالدي، مثل احلملة 
والتي  گالوس،  أيليوس  بقيادة  العرب  بالد  جنوب  عىل  ق.م   25/26 سنة  األغسطية 
ملدينة  القوية  التحصينات  أمام  تراجعها  قبل  وبراقش  نجران  عىل  السيطرة  يف  نجحت 
باسرتجاع  توجت  التي  و114م   113 سنة  ترايانوس  اإلمرباطور  ومحلة  السبئية؛  مأرب 
السيطرة عىل أرمينيا واحتالل بالد ما بني النهرين بام يف ذلک العاصمة البارثية كتيسيفون 
ثم  الصحراوية؛  احلرض  مدينة  حتصينات  أمام  تراجعها  قبل  احلالية]  بغداد  مدينة  [قرب 
امليالدي،  الثاين  القرن  هناية  يف  وس  يورُ سِ وس  يبتمُ سِ لإلمرباطور  الرشقيتان  احلملتان 
وريا الرومانية وإخضاع العدو البارثي  واللتني نجحتا يف اسرتجاع زمام احلكم بوالية سُ
اإلمرباطور  حكم  زمن  الروماين  للجيش  املؤقت  االنسحاب  استغل  بعدما  ددا،  جمُ
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سلسلة  وتكشف  الفرات.  وادي  امتداد  عىل  جديد  من  السيطرة  لفرض  هادريانوس 
وافة [يف اململكة العربية السعودية] عن إدماج بعض املجموعات  النقائش املكتشفة بالرّ
كان هذه  العربية مثل الثموديني يف اجليش الروماين هناية القرن الثاين امليالدي، ودعم سُ
ما  املمتدة  املرحلة  خالل  كثافته  ازدادت  الذي  التقارب  وهو  الرومانية.  للسلطة  املنطقة 
بني القرنني الثالث والسادس امليالديني، إثر اهنيار احلواجز األخرية بني اإلمرباطوريتني 
واهلوامش  احلدودية  املناطق  يف  العربية  الشعوب  واجهة  مُ وبالتايل  والرومانية،  الفارسية 

تا برسعة من حيادها السيايس واستقالهلا النسبي. لقوتني قلصَ
فعام بالتحليل والنقاش لألحداث املتشابكة واملتزامنة  كام ومُ ا حمُ م املؤلف رسدً وقدّ
معظم األحيان بمنطقة الرشق األوسط خالل املرحلة املذكورة أعاله، باقتفائه خطوات 
رشع  لقد  احلِمريي.  السيايس  واملرشوع  الروماين  الساساين  الرصاع  أجواء  يف  العرب 
ثم  احلَرض  مدينة  بغزوهم  التوسع،  يف  البارثية  باألرسة  إطاحتهم  منذ  الساسانيون 
استهداف اخلليج والساحل الرشقي لشبه اجلزيرة العربية، لتأمني الطرق التجارية العابرة 
للخليج واملمتدة إىل الصني وماليزيا، والدفاع عن احلدود اجلنوبية لإلمرباطورية، فضال 
عن الرغبة يف استقطاب القبائل العربية املقيمة هبذه املناطق الستخدامها سد منيعا لصد 
أي حترک روماين يف الشامل الغريب لبالد العرب. وخالفا للمصادر املكتوبة التي بالغت 
يف تصويرها للنفوذ الساساين باملنطقة، نفى املؤلف عىل منوال علامء اآلثار حتول اخلليج 
ري من توحيد اجلنوب العريب  إىل ”بُحرية ساسانية.“ أما يف اجلنوب، فقد متكنت مملكة محِ
عني وقتبان] خالل النصف الثاين من القرن الثالث امليالدي، وغزو  [سبأ وحرضموت ومَ
ومذحج  كندة  مثل  العرب  لفاء  واحلُ يزن  ذو  قبيلة  بفضل  الصحراوية  العربية  األرايض 
رة جنوب سوريا عن تنظيم ملک عريب يُدعى  ومُرض. كام كشفت نقيشة جنائزية يف النامّ
كمه لقبيلتي  امرؤ القيس محلة عسكرية شنها عىل املدينة احلِمريية نجران، ومذحج، وحُ
واملستقرين  حل  الرّ من  العربية  اجلامعات  عىل  أبناءه زعامء  تعيينه  عن  فضال  د،  عَ ومَ نزار 
عالقته  عن  طوال  مُ علميا  نقاشا  أثار  ما  وهذا  والفرس.  وما  لرُ الء  كَ وُ منهم  وجعل  كام 
بالرومان والساسانيني، يف مرحلة تزايد فيها االعتامد عىل الزعامء العرب والقبائل العربية 
املايل  أو  السيايس  الدعم  عىل  صوهلم  حُ مقابل  واالحتالل،  الغزو  إلنجاح  ناجع  كخيار 
اخليام“  كان  ”سُ حل  الرّ العرب  الفئة  هذه  من  املؤلف  استبعد  وقد  عينة.  مُ امتيازات  أو 
تعددة استهدفت مراكزهم، مدفوعني  لتهديدهم االستقرار الروماين وتنظيمهم غارات مُ
اوية  مَ العربية  املَلكة  ننسى  أن  دون   ،أخر بيئية  وعوامل  واملجاعة  باجلفاف  ذلک  يف 
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عىل  بذلک  ربهنة  مُ الرشقية،  الواليات  بأرايض  الروماين  الوجود  وجه  يف  انتفضت  التي 
نجاعة القوات العربية وأمهية احلفاظ عىل العرب كحلفاء حلامية احلدود. وحتى يتحقق 
هذا التقارب، حاول الرومان نرش املسيحية داخل األرايض العربية لتبديد االختالفات 
الدينية وبناء جسور احلِوار والتفاوض، كام تشهد عىل ذلک الكنائس واألديرة املكتشفة يف 
جزيرة خارک اإليرانية وجزيرة فيلكا الكويتية وجزيرة صري بني ياس اإلماراتية، إضافة 
األول  يزدجرد  عهد  منذ  مالوا  فقد  الساسانيون،  أما  والقوقاز...؛  وأرمينيا  أكسوم  إىل 
عاملتهم بشكل جيد، الستخدامهم يف  إىل تعيني املسيحيني داخل املؤسسات امللكية ومُ

موازنة الدور الكاثوليكي لإلمرباطور الروماين.
لكنهم مل يقترصوا فقط عىل اسرتاتيجيات من هذا القبيل يف حماولتهم للحفاظ عىل 
التوازن، إذ كشف گريگ فيرش عىل امتداد صفحات الفصل الرابع من كتابه، عن حدث 
هام شهدته الساحة السياسية الرشق أوسطية خالل القرن السادس امليالدي، وهو حتول 
دولة،  رجال  إىل  والبيزنطية  الفارسية  لإلمرباطوريتني  املوالني  العرب  الزعامء  من  عدد 
من خالل حتكيمهم يف اخلالفات وقيادهتم اجليوش واتباعهم سياسات مستقلة يف بعض 
األحيان عن القوتني الرومانية الرشقية والفارسية. وهذا ما تسبب يف نشوء معاقل عربية 
ويف  الرشقية  الرومانية  بالواليات  القروية  املقاطعات  يف  الدولة  هيئة  عىل  ومنظمة  قوية 
الصحاري القاحلة والسهول الرسوبية للفرات حول مدينة احلرية. وللربهنة عىل ذلک، 
العرب  الزعامء  من  لعدد  األحيان  معظم  واملُتشابكة  املختلفة  املسارات  املؤلف  تتبع 
عتمدا يف ذلک عىل املزج الذكي بني النصوص املكتوبة اإلغريقية  ومانيني والفرس، مُ الرّ
والرومانية والعربية اإلسالمية من جهة، والكتابات املنقوشة واللقى األثرية املتنوعة من 
جهة أخر، مما أسعفه يف إعادة تشكيل بيوغرافيات متقاطعة أسهمت يف تعميق فهمنا 
البيزنطي،   املستو وعىل  امليالدي.  السادس  القرن  خالل  املنطقة  يف  السيايس  للواقع 
ندي فوّض له اإلمرباطور أناستاسيوس جمموعة من السلطات  برز ثعلبة كزعيم عريب كِ
الرومانية  األقاليم  داخل  األمنية  األزمة  ملواجهة  وفينيقيا  العربية  واألرايض  فلسطني  يف 
ابنه  إىل  وسلطاته  لقبه  انتقل  وبوفاته  حل،  الرّ للعرب  املتكررة  الغارات  بسبب  الرشقية 
احلارث ومن هذا األخري إىل ابنيه. كام جلأ اإلمرباطور يُوستنيانوس إىل زعيم عريب آخر 
الزعيم  غارات  عن  النامجة  املشاكل  مواجهة  بُغية  املَلِک،  لقب  إياه  مانحاً  احلارث،  هو 
اجلزيرة  شبه  من  الغريب  القسم  طول  عىل  الروماين  التأثري  ومدّ  املنذر،  الفاريس  العريب 
وازاة مع تقوية الدفاعات يف الرشق األوسط. وعىل شاكلة ثعلبة، نقلت ألقاب  العربية مُ
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لطاته بعد وفاته سنة 569م إىل ابنه املنذر، لكنها مل تنتقل من هذا األخري إىل  احلارث وسُ
ابنه النعامن أمام التوتر الذي طرأ عىل عالقة القسطنطينية بأفراد هذه األرسة. وباالنتقال 
دمة امللک كاڤاد،  إىل اإلمرباطورية الساسانية الفارسية، نجد الزعيم العريب النعامن يف خِ
العرب  كافة  عىل  لكا  مَ ني  عُ والذي  املنذر،  هو  آخر  فاريس  عريب  بزعيم  استبداله  قبل 
هاء كبريين يف  نكة ودَ الفرس زهاء نصف قرن [من 504م إىل 554م]، أبان خالله عن حِ

لفائها العرب. واجهة القوات البيزنطية وحُ مُ
الطارئة  التحوالت  تتبع  عن  الزعامء  هؤالء  أخبار  جه  نسْ أثناء  املؤلف  يغفل  ومل 
اإلقليمية  السياسات  ومن  العرب  بالد  من  ينفصل  ال  جزءا  باعتبارها  ري،  محِ مملكة  عىل 
السادس  القرن  مطلع  يف  خضعت  لقد  والساسانية.  والبيزنطية  ومية  األكسُ للقوات 
مسيحيني  بآخرين  اليهود  امللوک  استبدلت  والتي  وم،  أكسُ املسيحية  جلارهتا  امليالدي 
والقسطنطينية،  وأكسوم  ري  محِ مصالح  توحيد  يف  أسهم  مما  ومي،  األكسُ للعرش  تابعني 
نجران  واحة  وغزوه  كنيسة ظفار  522م وهنبه  يُوسف سنة  احلِمريي  املَلک  انقالب  قبل 
وم زمام  ارها يف القرآن [قصة أهل اخلندق]. ورغم استعادة أكسُ صَ التي تردد صد حِ
ساعدة من البحرية البيزنطية، عاد التوتر من جديد بعد اعتالء أبرهة  ري بمُ السيطرة عىل محِ
عن  فضال  وم،  ألكسُ التبعية  خيوط  قطع  عن  وإعالنه  531م  سنة  اململكة  هذه  لعرش 
تقربه الدبلومايس من البيزنطيني والفرس والزعامء العرب املوالني هلم، وتنظيمه محالت 
عسكرية مناوئة ألهل األرايض العربية الصحراوية، ومن أشهرها محلته شبه األسطورية 
إىل  جاج  احلُ واستقطاب  الدينية  جاذبيتها  عىل  القضاء  هبدف  كة  مَ مدينة  عىل  والفاشلة 
ورة الفيل].  األخر يف القرآن [سُ صداها هي  القليس يف صنعاء، والتي تركت  كنيسة 

ري بعد غزوها من قِبل اجليوش الفارسية. لكن وفاته وضعت حدا الستقاللية مملكة محِ
مد،  حمُ النبي  وهو  تقدموه،  ممن  أمهية  أكثر  آخر  عريب  زعيم  لد  وُ األثناء،  هذه  ويف 
اإلسالم  أحدث  فهل  حينئذ.  اإلمرباطورية  البريوقراطيات  عن   منأ يف  كان  والذي 
عىل  كتابه  من  األخري  الفصل  يف  املؤلف  أكد  العرب؟  لبالد  القديم  املايض  مع  قطيعة 
ابتعاد  مثل  األوسط،  الرشق  منطقة  داخل  اإلسالم  انتشار  بعد  مهمة  تغريات  حدوث 
قواعد التعمري اإلسالمي خالل العرص الوسيط عن خطاطات املدن اإلغريقية الرومانية، 
د يف املقابل عىل  واهنيار الديانة الزرادشتية بعد سقوط اإلمرباطورية الساسانية. لكنه شدّ
أن أفضل طريقة لقياس إرث مرحلة ما قبل اإلسالم هي البحث يف أشكال االستمرارية، 
والتي استعرض كثريا من النامذج الدالة عليها، مثل استمرار الطوائف اليهودية واملسيحية 
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يف ظل السيادة اإلسالمية، وتأثر القطع النقدية املسكوكة من قبل أوائل اخللفاء املسلمني 
بدمشق  اجلامع  للمسجد  األمويني  وتشييد  والفارسية،  البيزنطية  القديمة  باملسكوكات 
قدس منذ عدة قرون، إذ كان معبدا لإلله حداد ثم ليُوبتري ليصري فيام بعد  فوق فضاء مُ
كنيسة احتفظ فيها بذخائر القديس يُوحنا املعمدان. وهذا فضال عن تزيني كنيسة سان 
اشتملت  مجيلة  بفسيفساء  امليالدي  الثامن  القرن  خالل  باألردن  صاص  الرّ أم  يف  إتيان 
وم برشية شديدة التأثر بالثقافة  عىل صور ملدن من الرشق األوسط الروماين، وإنجاز رسُ
العنرص  ننسى  أن  دون  اإلسالمية.  السيادة  زمن  باألردن  عمرة  قصري  موقع  يف  اهليلينية 
اخللفاء  عهد  يف  وتطورها  العربية  الزعامة  استمرار  به  ونعني  الصدد،  هذا  يف  األبرز 

الراشدين واألمويني والعباسيني.
عن  كتب  آخر  تارخيا  يكتشف  قد  املؤلف  هذا  لفصول  املتتبع  أن  فيه،  شک  ال  مما 
السابع  والقرن  امليالد  قبل  األول  القرن  بني  ما  املمتدة  املرحلة  خالل  األوسط  الرشق 
امليالدي، إذ تغيب بوضوح الرؤية املونوغرافية الضيقة لتحل حملها رؤية أكثر شمولية، 
إعادة  يف  املسامهة   القو تلف  خمُ واستحضار  املتوسطي،  املجال  عىل  باالنفتاح  تتسم 
صناعة  يف  العريب  للعنرص  االعتبار  إعادة  عن  فضال  باملنطقة،  السيايس  املشهد  تشكيل 
احلدث. وقد تأتَّى للمؤلف حتقيق النجاح يف هذه املهمة بفضل معرفته الدقيقة باملصادر 
والدراسات  الشمويل  التاريخ  عىل  وانفتاحه  املوضوع،  حول  املتوفرة  واألثرية  األدبية 

األنثروبولوجية املعارصة املتعلقة باملجتمعات القبلية.
سمري أيت أومغار
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