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   : الفكر السياسي العربي قبل اإلسالم

العرب قبل اإلسالم، حضر وبدو وبينيما حاشية ىي وسط بين البداوة وبين الحضارة، فيي     

مستقرة نوعا ما في بيوت ىي وسط بين الحضارة وبن بيوت البداوة تعيش عمى شيء من الزرع وعمى رعى 

غالب في حواشي الغنم والماعز والبقر وتربية الدجاج واإلبل وقد تنتقل إلى مواضع الكأل. ولكنيا منيخة في ال

 الحواضر ومن ىنا صارت وسطًا بين أىل الدر وبين أىل الوبر.

ومن ىذا الواقع نبع الفكر السياسي العام ليذه المجتمعات الثالثة، وطبع كل مجتمع منيا بطابع 

ففي المجتمعات المتحضرة، وال سيما المجتمعات الكبيرة منيا، ظير الفكر السياسي اليادف  خاص امتاز بو.

إلى جمع فتات المستوطنات المبعثرة ىنا وىناك لضميا إلى مجتمع موحد ىو الحكومة التي تراسيا كينة 

مموك قبل الميالد، يصدرون أحكاميم وأوامرىم باسم اآللية. وال سيما إلو الشعب الرئيس الذي ىو نواة 

يداع أعمال الشؤون الدينية إلى الكينة حكام  الحكومة، وذلك فيما قبل الميالد بسبب انفراد المموك بالحكم، وا 

 المعابد والمتحدثين باسم اآللية.

ومع انفصال السمطتين ظل التعاون المتين قائمًا بين صاحب السمطان وبين المتكمم باسم اآللية، 

لتشابو المصالح وارتباطيا بيما، فالممك يتقدم إلى اآللية بالنذور وباألموال وبإقامة المعابد وبتأديب الخارج 

عمى الكينة تباركو وتشد أزره وتتكمم باسم اآللية في تأييده، فالممك ىو الرئيس المسير ألمور السمم 

 والحرب ورؤساء المعابد ىم الناطقون باسم اآللية في تأييد اآللية والحكومة في السمم والحرب.

الشعب ىنا ىو وعمى الشعب إبداء الطاعة لمسمطتين ، والدفاع عن الدولة في السمم وفي الحرب، و 

القبيمة التي تكون نواة الحكومة والتي ينتمي إلييا المموك والكينة، ثم القبائل المتحالفة والقبائل المغموبة 
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ينطبق  عمى أمرىا التي اضطرت عمى الخضوع ليا بالقوة، فيي بمعنى "أمة" أو "شعب" باصطالحنا الحديث

 ئيسية إلى جانبيا قبائل صارت منيا لعوامل متعددة.ذلك عمى حكومات اإلعراب كذلك، لتكونيا من قبيمة ر 

وفي العربية الجنوبية مصطمح، لو صمة بمعنى "المواطنة" والمواطنين بالمعنى الحديث، ىو 

مصطمح: "خمس" ويجمع عمى "اخمس" ويراد بو مواطنو مممكة أو إمارة بمعنى المواطنة أو الرعاية في 

ة ما في اي مكان كان، فيو "خمس" في تمك الحكومة ، أي االصطالح الحديث، فكل من يعيش في حكوم

المواطن من رعايا تمك الحكومة، وعمى الحكومة، حمايتو والدفاع عنو، ألنو أحد رعاياىا، كما إن عمى 

 القبيمة التي ينتمي إلييا واجب حمايتو ودفع األذى عنو.

ظام ديني واقتصادي واجتماعي، وتؤدي لفظة "ىوصت" معنى: "ممة" والممة في اإلسالم، يراد بيا ن

ارتبط إفراده بمجتمع واحد، برابط االمور المذكورة فيي في معنى شريعة ودين وأمة وسنة وطريقة، وقد 

وردت في خمسة عشر موضعًا في القرآن الكريم، وفييا "ممة إبراىيم"، ومن ىذا اإلطالق قبل: ممة محمد، 

 وممة عيسى، وممة موسى.

م"، فترادف لفظة "قوم" في عربيتنا، ويرتبط القوم برباط متين يربط إفراده، ىو اما لفظة "كوم"، "جو 

اإللو الذي ينتمي القوم إليو، فورد "جوم عثتر" و "جوم ود" أي "قوم عثتر" و "قوم ود" وىما إليان، فالقوم 

خوة في الدين، تؤمن بالو يجمع شمل المؤمنين بو، ويربط بينيم برباط العقيد ة واإليمان بو ال اذن جماعة وا 

 برباط النسب وصمة الرحم والدم.

ومن ىذا المصطمح نطمق اليوم: القومية بمعنى الجنسية التي ينتمي إلييا اإلنسان، فنقول "القومية 

العربية" بمعنى: األمة العربية من حيث أن العرب جنس لو لسانو وخصائصو وعرفو وعاداتو التي تميزه عن 

 غيره من أمم العالم.
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د لفظة "عم" بمعنى شعب في الكتابات النبطية وفي الثمودية والصفرية وقد نعت مموك النبط وتر 

أنفسيم "رحم عمو" أي "رحم شعبو"، "راحم شعبو" بمعنى أنو محب لو رحيم بو. وفي ىذا التعبير تقرب منو 

لقومو اب شفيق  وتمطف بو. وبين الشعب واآللية رابطة مقدسة وصمة متينة ال انفصام ليا، فيو بالنسبة

غفور رحيم، بمنزلة الوالد من أبنائو، وقد عبروا عن ىذه النظرة بـ "ودم ابم" وبـ "اولد عم" إي "ود أب" و 

"أوالد عم" و "عم" اسم إلو ، كما عبروا عن ىذه الرابطة التي تربط بين اآللية وبين أبنائيا بمصطمح "حبمم"، 

وباآلية   }واعتصموا بحبل اهلل{ لية، وىو مصطمح يذكرنا باآلية:إي حبل متين يربط بين الـ "جوم" وبين اآل

 }أين ما تقفوا إال بحبل من اهلل وحبل من الناس{. :

بـ "شيم"، إي حام   واإللو حامي شعبو والذاب عنو، والمؤيد لو في السمم وفي الحرب، لذلك نعت

عنيم في السمم، ويبعث النماء والبركات  وحافظ ومدافع، فيو يقاتل معيم، ويحممونو معيم في القتال ويدافع

في زروعيم وفي أمواليم ما داموا في طاعتو يؤدون ما عمييم من حقوق آلليتيم ولمموكيم فإذا نكصوا عن 

أداء ما عمييم، نكصت اليتيم عنيم، وعمى ذلك فسروا أسباب اليزيمة التي تقع عمى المغموب في الحرب 

قد تنزل بالقوم ، وىو تفسير ال زال يقول بو بعض الناس في حالة أو النكبات الطبيعية وغيرىا التي 

 االندحار وحمول النكبات.

وفي تعبير "أىل عثتر" الوارد في نصوص المسند، تعبير يذكرنا بتعبير "أىل اهلل" الوارد في اإلسالم، 

عبو والمنتمون إليو، في مقابل "اىل ىبل" أو أىل األصنام واألوثان "فأىل اإللو عثتر ىم جماعتو وقومو وش

 فيم مواطنوه".

والممك ىو رئيس الحكومة األعمى، ولم أعثر عمى اسم ممكة في نصوص المسند أي في كتابات 

العربية الجنوبية، وقد ذكرت الكتابات اآلشورية اسم ممكات حكمن العرب الشماليين، مين: "شمسي" أي 
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اآلشوريين وعرفت ممكة "الزباء" ممكة تدمر ، وقد جاء "شمس" و "زبيبي" أي "زبيبة" و "تمخونو". وقد حاربن 

 اسميا في كتابات تدمر، كما ورد اسم زوجيا "اذينة" في ىذه الكتابات كذلك.

ولم نعثر في كتابات عرب ما قبل اإلسالم عمى نعوت تفخيم وتعظيم ذيمت بيا أسماء مموكيم عمى 

رة، إال ما ورد في لقب "اذينة" صاحب تدمر، حيث غرار النعوت التي ذيمت بيا أسماء القياصرة أو األكاس

قد كان رؤساء ىذه المدينة قبمو يمقبون أنفسيم بـ "رش ،   دعى نفسو بـ "ممك ممكا" أي "ممك المموك"(

تذمور" أي "رئيس تدمر" ثم تركوه ونعتوا أنفسيم بـ "ممك " وىو ألطف واعمى درجة من "رش" أي رئيس. 

نما كان مموك العربية ال جنوبية يتخذون ليم لقبًا بسيطًا يذيمون بو اسميم، مثل " غيمن" في "يدع ابغ يمن" وا 

أحد مموك حضرموت ومعناه الفيل او القياض ، و"بين " في "يدع ال بين" و "نمرن" في "رب شمس نمرن" 

التمقيب باال  معناه النمر، وأمثال ذلك وذلك ألن العقيمة العربية ال تستطيع ما يستسيغو األعاجم ألنفسيم من

حاطة أنفسيم بيالة من التعظيم والتفخيم بل ىي تميل إلى خمقة الطبيعة التي لم تفرق أحدًا  قاب الفخمة وا 

نما اإلنسان نفسو ىو الذي خمق ىذه الفروق ولعل ذلك اجع إلى طبيعة  عمى أحد في المنزلة والمكانة، وا 

 ن يحاطبون حكاميم بـ "يا أبا فالن" أو "يا فالن".البيئة التي يعيش فييا العرب الذين ال زالوا حتى اآل

وقد وصمت إلينا نصوص حضرمية تذكر إن الممك حين تنتقل المموكية إليو يذىب إلى "محفد آنود" 

وىو حصن، في موكب رسمي ضخم، ليعمن عن تتويجو وعن المقب الذي سيمقب نفسو بو ويقولون عن ذلك 

ل كبار رجال المممكة ورجال من الحكومات األخرى، وعندئذ يعمن "ىممقب" إي "تمقب" ويحضر ىذا االحتفا

لقبو مثل: "بين " مبعنى "البين" و "عمن" بمعنى "المعروف"، وما شاكل ذلك فإذا أعمنو صار لقبو الرسمي 

 المميز لو.

حتى اآلن عمى صورة تاج توج راس مموك العرب الجنوبيين وقد طبعت صرة بعض المموك  نقفولم 

ىم، وىم جالسون عمى كرسي، ورؤوسيم مكشوفة، ولكن ذلك ال يكون دلياًل عمى انيم لم يكونوا عمى نقود
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يمبسون التيجان ، فقد كان لبس التاج من عالمات التممك، وقد أشير إليو في نص "امرئ القيس" الذي عثر 

ك بتأثير الفرس والروم لمميالد(، فذكر أنو "حاز التاج"، وذل 823في النمارة والذي يعود تاريخو إلى سنة )

 عمى العرب الشماليين.

ولممموك قصور مثل قصر "غمدان" ، "غندن"، وقصر "سمحن" ، تكون دارا ليم ومقرا لمحكم، فإذا ورد 

أسميا في النصوص عرف أنيا تعني دار الحكم، وفي ىذا القصر موظفون يقومون بتمشية أعمال حكومة 

 .سبأ، كما كان لحمير قصر "ذريدن" بظفار

ويرتكز الحكم في العربية الجنوبية عمى أساس األخذ بالرأي والرجوع إلى آراء الناس في المعضالت، 

ففي القرى مجالس من سادة ووجوه أىل القرية منيا مجمس الثمانية "ثمنيتن" وىو مجمس سناده ثمانية 

 ي.رجال من وجوه المكان، ويحكم ذلك المكان، وقد عرف بـ "المثامنة" عند اليمدان

وقد أشير في نص إلى حكم مجمس ال "ثمنيتن" كما اشير مجمس "ابعل" الذي كان يحكم ضواحي 

 ومدينة "حرمي" وقد أصدر أحكامو باسم اإللو "ىمفن" رب ادثتم.

وتقرأ في المساند اسم مجمس ميم كان يقدم الرأي لمممك عرف بـ "مسود" فكان في دولة معين مسود 

مممكة سبأ وحضرموت وقتبان مجمس "مسود" كذلك. وعرف أعضاء ىذا  عرف بـ "مسود معن"، وكان في

 . المجمس بـ "اسود" أي "أسياد" "سادة"

 .ونظر إلى ىذا المجمس نظرة تقدير وتعظيم، فنعت في الكتابات بـ )منعن( أي )المنيع(، الرفيع

يمثل أصحاب  وكان الحكم في مممكة )لحيان( التي ىي في العربية الشمالية الغربية إلى مجمس 

الرأي والوجاىة، عرف بمسانيم بـ )ىجيل( أي )الجيل(. وقد عمل المموك بقراراتو، بدليل ما نجده في كتاباتيم 

من أمثال لفظة )براي(ن بعد إقرار الممك امرًا، وىي لفظة تفيد انا لممك اتخذ قراره بـ "رأي" المجمس )ىجيل( 

  ى شان( أي )العمي الشأن( )الرفيع(وقد نعت المجمس بنعوت تقدير وتعظيم مثل )عم
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. وقد تصور بعض العمماء وجود احزاب سياسية في ىذه المممكة، غير إننا لم نعثر عمى نص فيو 

 شيء عن الحزبية واألحزاب في مممكة لحيان.

وكان أىل )تدمر( مجمس )سنات( عمى غرار مجمس شيوخ )روحة(. مؤلف من أصحاب الجاه 

 القوافل ولو رئيس وكاتب.والسمطان وقادة الجيش و 

بل كانت ىنالك مجالس طبقية وحرفية، فكان لكبار المالكين مجمس عرف بـ )طبنن(، و )الطبن( في 

ورجالو من الوجوه أصحاب األرض ورؤساء أفخاذ القبيمة،   عربيتنا: الرجل الفطن الحاذق العالم بكل شيء

جال )الطبنن( من كان عضوا في )المسود(. ونجد وقد أشير إليو بعد )ألمسود( في نص قتباني، وكان من ر 

 ذكر ىذا المجمس في كتابات يظن أنيا ترجع إلى أواسط القرن الخامس قبل الميالد.

وترد في الكتابات السبئية لفظة تشير إلى طبقة خاصة بسبأ، عرفت بـ ")عيرو(، عير. والظاىر 

 أنيا جماعة من أصحاب العقار واالمالك.

ة عرفت بـ )اذ غدر( ، )ذو اعذر(، يظير أنيا كانت طبقة من األشراف ال يربط كما أشير إلى طبق

بينيا دم، وال يجمع بينيم وبين القبيمة التي ينزلون بينيا أو بين الناس الذي يعيشون بينيم، صمة رحم، وال 

نما ىم حمفاء وجيران، نزلوا بين قوم فصاروا مثميم، ليم ما ليم وعمييم م ا عمييم، يؤدون يممكون أرضًا، وا 

 (.71ألنيم في جواره وفي حمفو)  ما يؤديو حميفيم من القبيمة من واجب وعمل، وعمى حميفيم مراعاتيم،

وقد انبعث ىذا الحكم من طبيعة العربية الجنوبية ومن حكم بيئتيا ، فيي قرى ومدن وسيول وجبال 

د فييا أنظمة تستند عمى حكم التكتالت ، واودية ، ومن عيون ونييرات وآبار، وسدود وأرض ىذا شأنيا تتول

 التي تجبر )الممك( عمى االنصياع لرأييا واألخذ بما تبديو من آراء.

واما أصول الحكم عند )آل لخم( فأننا ال نممك نصوصًا ليم مدونة، كذلك ال نممك نصوصًا فييا 

نمط )المسود( عند  شيء عن أصول الحكم عند الغساسنة، ولم يشر أىل األخبار إلى وجود مجالس عمى
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المناذرة أو الغساسنة، لذلك ال نستطيع أن نتحدث بأي حديث عن الشورى واخذ الرأي عند المخميين او عند 

 آل غسان.

بل يستنبط من بعض روايات أىل األخبار، إن مموك آل نصر وآل غسان وآل آكل المرار، كانوا 

نما كانوا يعممون برأييم الراضين مموكًا غمب عمى حكميم االستبداد بالرأي، إذ لم يعممو  ا برأي مجمس، وا 

عنيم من حاشيتيم، والواقع إن لتطور الزمن عالقة بيذا الوضع، فقد ساد بعد الميالد الحكم المطمق في كل 

مكان، فالعربية الجنوبية التي تحدثت عن أخذىا بالرأي وعن مجالسيا المتعددة. تحولت منذ القرن الثالثة 

ه من حكم األخذ بالرأي إلى حكم المموك االنفرادي، فاختفى ذكر )ألمسود( من الكتابات، لمميالد فما بعد

وكذلك ذكر مجالس المالكين والحرفيين وظير اسم الممك فييا وكأنو األول واألخير مما يمثل انتكاسة خطيرة 

 في الفكر السياسي العربي في كل جزيرة العرب.

في العربية الجنوبية، واستيالئيم عمى أجزاء منيا، وقيام  ولعل سبب ذلك ىو تدخل الجيش        

مموك العربية الجنوبية بمحاربة الغزاة إلبعادىم عنيا، مما جعميم في حالة حرب وتعبئة عامة، وفي مثل ىذه 

الحالة يتولى الممك وقادة جيشو القيادة، وييمل األخذ بالرأي، إال أن ىذه الحالة دفعت بعض القبائل عمى 

صال بالحبشة لرغبتيا في االنفصال بالرأي، إال ان ىذه الحالة دفعت بعض القبائل عمى االتصال االت

بالحبشة لرغبتيا في االنفصال واالستقالل انصياعًا لمروحية القبمية، حتى صارت العربية الجنوبية ميداناً 

ة القبائل، ثم إلى تدخل الفرس لمتناحر والتقاتل، مما انزل بيا الخراب والدمار وسبب في تيدم السدود وىجر 

في شؤون اليمن، فصار في العربية الجنوبية حبش وفرس يقاتمونيم وسادات قبائل لقبوا أنفسيم مموكًا 

منيم من انضم إلى الحبش ومنيم من انضم إلى الفرس رجاء إنقاذ بالدىم من الحبش، ومنيم من قاتل 

 الجنبي.الحبش والفرس معًا رجاء تحرير البالد من الحكم ا
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وكان لمكة مجمس ينسب ظيوره إلى )قصي( عرف بـ )دار الندوة( وىي دار قصي، ومجمع قومو، 

كان لو حق إبداع الرأي في ىذا المجمس، عمى طريقة الرأي والمشاورة،   بو كان يجتمع )المأل( ، وىم من

}واستغفر ليم وشاورىم في  وصارت ىذه المشاورة قاعدة لمحكم في اإلسالم، بمنزل األمر بيا في كتاب اهلل:

 . }أمرىم شورى بينيم{ ، و األمر{

ولما عاب رسول اهلل عبادة )المأل( اجتمعوا بدار الندوة التخاذ رأي فيو، فطرحوا ما جاء عندىم من 

 رأي، ثم تآمروا عمى قتمو، وكذلك كانوا يفعمون في كل أمر يقع ليم.

لحكم المدنية والعسكرية عند العرب وقد مونتنا نصوص المسند بأسماء عدد من مناصب ا

الجنوبيين: مثل )كبر(، أي )الكبراء(، و)األقيال( والـ )سمخض( ، وىو مدبر امور الري واألرضين، والـ 

)مموطن( ناظر االمالك االميرية، وغير ذلك من مناصب تخصصية ، تعطيك صورة واضحة بينة عن جياز 

 الناس.حكومي منظم يشرف عمى إدارة شؤون الحكومة و 

وجاءت نصوص المسند بأسماء درجات عسكرية ، تفيد إن الجيش كان بأمرة ضباط، وان الجيش 

 المتطوع كان بأمره يقوده من أبناء القرى والعشائر الذين ينضمون إلى الجيش النظامي أيام النفير.

شراف عمى وقد كان مموك المناذرة والغساسنة مثل ذلك، فقد كان في الحيرة ديوان يتولى أمر اإل

المراسالت التي تجرب بينيم وبين بالط الساسانيين، بالمغتين الفارسية والعربية ، كما كان لممموك عمال 

لى القبائل، وقد كان مثل ذلك  يشرفون عمى اإلعمال الخاضعة، وليم رسل يرسمونيم في ميمات سياسية وا 

 عند مموك الغساسنة كذلك.

وطنيا الذي تكون بو، ومواطنوىا وىم إفرادىا، وساداتيا ورؤساء واما القبيمة في الواقع دولة ليا م

أفخاذىا، كما أن ليا أعرافيا وسياستيا بالنسبة لمداخل والخارج وليا مجمسيا كذلك، وىو مجمس القبيمة ، 

المكون وسياستيا بالنسبة لمداخل والخارج وليا مجمسيا كذلك، وىو مجمس القبيمة، المكون من وجوه أفخاذ 
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يمة لمداخل والخارج وليا مجمسيا كذلك، وىو مجمس القبيمة، المكون من وجوه أفخاذ القبيمة من أصحاب القب

 الرأي والسداد والحكمة، فإذا حدث لمقبيمة حادث اجتمع الرؤساء لمنظر فيو.

وبين القبائل صالت وعيود ومحالفات، عمى نحو ما نجده بين الدولة، وذلك لضرورة المحافظة عمى 

فقد فرضت الطبيعة عمى أبناء البوادي التنازع والتقاتل في سبيل الحصول عمى القوت، القوي منيا  البقاء

عمى الضعيف واألقوياء بعضيم عمى بعض، واضطر الضعفاء التكتل، وعمى التحالف مع حميف قوي، 

قات واألعراف وبالتراسل مع القبائل ومع حكومات الحضر بمختمف وسائل االتصال التي تمثل ضربًا من العال

 الدولية.

وفي نصوص المسند مصطمحات سياسية دقيقة جدًا في التعبير عن العالقات الدولية قبل اإلسالم، 

فقد أطمق العرب الجنوبيون عمى السفير الذي يمثل دولة ليا صمة ممتازة جدًا عند دولة صديقة أخرى لفظة 

ا النص ىذه المفظة عمى سفيري الحبشة )حشكت(، كالذي جاء في نص )أبرىة( الشيير، فقد أطمق ىذ

والروم المذين وفدا عميو، بينما أطمق لفظة )تنبمت( عمى مبعوث الساسانيين إليو، وذلك لصمة أبرىة القوية 

بالحبشة وىو منيم، وصمة الحبشة القوية بالروم، وتحالفيم معيم، والرتباطيم معيم بالنصرانية، واصل 

جة، وقد رأى العرب الجنوبييون إطالقيا عمى سفراء الدولة العظمى )حشكت( في العربية الجنوبية زو 

المتحالفة معيم والتي ليا مكانة خاصة، بينما استعمموا لفظة )تنبمت( عمى رسل الفرس وأمثاليم ألن 

 صالتيم بيم لم تكن عمى مستوى صالتيم بالحبشة وبالروم.

إليو، لفظة )رسل(، وىي دون المفظتين : واطمق نص أبرىة عمى مبعوثي الممك الغساسنة والمناذرة 

)حشكت( و )تنبمت( في المنزلة، مما يدل عمى وجود عرف دبموماسي ال يختمف عن العرف الدبموماسي 

المستعمل بين الدول في الوقت الحاضر من التمييز بين البعثات الدبموماسية باالستناد إلى منازل الدولة 

 وقربيا او بعدىا بعضيا من بعض.
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لى ممك وفي  لى المقوقس، وا  لى النجاشي وا  لى كسرى وا  سيرة الرسول أنو أرسل رساًل إلى قيصر وا 

المناذرة والغساسنة، وقد حمميم كتبًا ختميا بخاتمو، ألنيم قالوا لرسول اهلل ان المموك ال تقرأ كتبًا غير 

 مختومة، وفي ذلك دليل عمى وجود العرف )الدبموماسي( عند العرب قبل اإلسالم.

نجد في الموارد العراقية التي تعود إلى ما قبل الميالد وفي الموارد اليونانية والالتينية إن اتصاالت و 

دبموماسية كانت تجري بين حكومات جزيرة العرب وبين حكومات العراق والروم، فمجزيرة العرب أىمية خاصة 

ند وسرنديب وتحمميا إلى العراق او إلى نظرًا لموقعيا الجغرافي، كما أنيا كانت تستورد حاصالت إفريقيا والي

 غزة لبيعيا إلى أىل البحر المتوسط.

وقد عرفت العربية الجنوبية بالمبان وبأنواع من البخور وكانت مطموبة جدًا عند أىل أوربا في ذلك 

الوقت طمب العالم اليوم لمنفط، وقد حسد الرومان العرب عمى ىذه النعمة، ووضعوا األساطير حول ثراء 

لعرب فزعموا أن بيوتيم قصور من حجارة الذىب، وأنيم يأكمون بأوان من ذىب ، وأنيم كانوا يبيعون ليم ا

وال يشترون منيم شيئًا، وىذا ما حمميم عمى إرسال حممة )اوليوس غالس( عمى اليمن، انتيت بفشل ذريع 

اس من الجيل بطبيعة البالد بسبب أسمحة أىل اليمن وقوة مقاومتيم لمغزاة، بل بسبب قيام الحممة عمى أس

التي ساروا منيا إلى اليمن بيمك كثير منيم عطشا وجوعا، مما جعميم يقرون العودة إلى مصر، مركز 

تجمعيم، رامين فشميم ىذا عمى رقبة الوزير )صالح( وزير ممك النبط، الذي جعل دليل لمحممة، رمي 

 بالخداع والغش وحكموا عميو بالقتل.

حرب وكذلك حروب ما قبميا وما بعدىا، إن العرب كانوا في حروبيم مستمرًا، ولم لقد عممتنا ىذه ال

يجيزوىا بأسمحة متطورة بالنسبة لمفيوم التطور في ذلك الوقت، فكان إذا التحم جيشيم بجيوش نظامية، 

وال  قاتميا بحماس شديد إال أنو ال يصبر عمى قتالو مدة طويمة ألنو لم يتعود عمى صبر الجندي النظامي

عمى حذقو باستعمال سالحو، ثم ان نزعتو الميالة إلى االشتراك بالقتال لنيل مغنم، تتغمب عميو، إذا طالت 
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الحرب ومل نيا، فكان الساسانيون والروم والحبش، يستغمون مواطن الضعف ىذه، ويرشون من يرون فيو 

ىذه الجيوش قبائل عربية كانت تقاتل  الميل إلى المال، وبذلك ضبطوا الحدود واألمن، وآية ذلك أنك تجد مع

معيا القبائل العربية المحاربة ليا، أو تجد الساسانيين يدفعون المناذرة عمى غزو الغساسنة، والروم 

 يحممون الغساسنة عمى مياجمة المناذرة، مع إنيم عرب.

مع شمل ذلك ان عرب ما قبل اإلسالم لم تكن عندىم نظرة سياسية قومية عامة، بمعنى السعي لج

نما كانت دوليم دوال ممكية ، يسيرىا مموك، أو سادات قبائل وفق  نشاء دولة عالية عربية، وا  العرب كميم وا 

المثل التي يرسمونيا ويسعون لتحقيقيا، بتوسيع ممكيم وبمناىضة أعدائيم، ودولة ليست ليا مثل عالية ال 

يخرجون من جزيرتيم بمثمو التي جاء بيا،  يمكن أن تفكر في سياسة عالية، واإلسالم ىو الذي جعل العرب

من نشء الرسالة وفتح أبواب اإلسالم لمن يريد الدخول فيو، فقاتموا عن رسالة ثابتة وتمكنوا بيذه الرسالة 

 من الفتح.

فإذا قاتل المناذرة الساسانيين أو قاتل الغساسنة الروم أو قاتل أىل العربية الجنوبية الحبش قاتل 

المناذرة وحدىم وربما قاتمت بعض قبائميم مع الفرس وىكذا الحال مع الغساسنة ومع أىل العربية الجنوبية 

انت متغمبة عمى نفوسيم ىي قوميتيم ذلك ألن العصبية القبمية أو العصبية اإلقميمية أو العصبية العائمية ك

التي كانوا يحممون بيا آنذاك ولم تكن عندىم فمسفة عامة في السياسة عمى النحو الذي وقع في اإلسالم 

فيما ثبتت الفكرة السياسية وانيجت ووضع ليا مثمما توحد ىدف العرب وناضموا من اجميا فتحوا 

ممين ذلك ألنيم كانوا عربًا وىم المسممون من جنس واحد وحارب أىل الحيرة وىم نصارى مع المس  األبواب

والعرب متسامحون جدًا ال يميزون بعضيم عن بعض بسبب االختالف في الدين فصار من كان يدافع عن 

الساسانيين أو عن الروم في الصفوف المقاتمة من صفوف المسممين ودول أجنبية وىي: الساسانية 

ت النزاعات الطائفية الدينية بين العرب قبيل اإلسالم فحرضت اليعاقبة وىم والرومية والحبشية ىي التي أثار 
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نصارى عمى النساطرة وىم نصارى كذلك وما مذبحة )األخدود( بنجران ال صفحة من ىذه الصفحات إثارتيا 

ثارت السياسة االجنبية بين العرب الجنوبين وقد عمل الروم منذ فقدوا بالد الشام ومصر وما وراء ذلك عمى أ

الحقد بين النصارى والمسممون باسم الدين وقامت أوربا بحربيا الصميبية باسم الدين وال تزال عمى ىذه 

الوتيرة ولكن الدين بعبد عن السياسة االستغاللية التي تشغل كل وسيمة في سبيل سيطرة فئة من الناس 

 عمى فئة أخرى منيم.
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