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وحدها �لعلمانية
ت�شون �لدين ومتنع �الإجتار به

ال ميكن الأي �إن�ساٍن عاقٍل �أن ي�سعر باأي �رتياٍح للُنظم �حلاكمة يف �لدول �لعربية وكلها ُنظٌم تتباهى 
باحرت�م �لدين فيما هي �أبعد ما تك�ن عن �لدين.

�لنا�س يغ�س�ن  �إميانية لُتربر وج�دها وِلَتجعل  نف�سها م�سروعيًة، وبر�ءة ذمٍة  �إعطاء  ُنظٌم ُتاول  ُكلها 
�ل��جب  من  بل  �ملمكن  من  بات  حتى  و�أوطانها...  ع�بها  �سُ بحق  �لفظيعة  �إخفاقاتها  عن  �لنظر 

�عتبارها م�سرب َمَثٍل ملا ميكن �أن تك�ن عليه �لدول �لفا�سلة. 

نحن يف �ل��قع �أمام ُنُظٍم تتماهى مع "�ل�ساأن �لديني" ولي�س مع �لدين، و�لفارق بني �الإثننِي هنا 
كبرٌي جد�ً و�له�ة �لتي تف�سل بني �الإثننِي �سحيقة وال ميكن ردمها.

�الإكتفاء  �أي  �لتدين،  �ل�سدق يف �حلديث عن  �لداللة على عدم  �لديني" بق�سد  "�ل�ساأن  نق�ل 
تناول  يف  �ملعتمدة  �الإنتقائية  حيث  �لدينية  باالأحكام  تقيٌد  �أنها  على  وت�س�يرها  بال�سكليات 
�لن�س��س �ل��ردة يف �لكتابني، �الإجنيل �ملقد�س و�لقر�آن �لكرمي، و�الإنتقاء هنا عمٌل يخدم �لتزوير 
يّدع�ن  �لذين  و�الأ�سخا�س  و�ملنظ�مات  �لهيئات  ك�ساأن  �ل�سعيد  هذ�  على  �لنظم  و�ساأن  للتربير. 
ر مل�سلحة �الأنظمة  �لتقيد باأحكام �لدين. وعليه نلحظ �أن �الأوطان وق�سايا �ُسع�بها �لُكربى ُت�سخَّ
�حلاكمة و�أ�سخا�سها �حلاكمني بحيث ُت�سبح �لنظم يف خدمة �سخ�س �حلاكم... وتكرث �ل�سعار�ت 

�لتي ُترفع وُتنق�س يف �ل��قع �لعملي من خلل �سل�ك �الأنظمة وروؤو�سها يف �آن.

ففي مرحلة ما قبل قيام �لدول �ل�طنية يف �لعامل �لعربي، وخ�س��ساً �إبان حقبة �الحتلل �لعثماين، 
جند �أن "�ل�ساأن �لديني" كان ُي�ستخدم لتكري�س هيمنة �لباب �لعايل على �متد�د �لبلد�ن �لتي كان 
�لديني"  "�ل�ساأن  �أن  نف�سه جند  �ل�قت  ي�سيطرون عليها ويعتربونها من ممتلكاتهم. ويف  �لعثماني�ن 

ح�شن حمادة
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��ستخدم كب��سلة وكمربر لتدُخلت �المرب�ط�ريات و�ملمالك �لغربية يف �لعامل �لعربي �ملرت�مي 
�إرثها. ويف هذ� �ل�سياق متكنت تلك �لق�ى �لغربية  �الأطر�ف لتق�ي�س �ل�سيطرة �لعثمانية وح�سر 
ر�أ�س  �سكلت  �الإمتياز�ت  هذه  �لعثماين.  �لعايل  �لباب  من �نتز�ع ما �ُسمي بـ"�الإمتياز�ت" من 
ح�س�ره  ج�سٍر للمزيد من �لتدخل �لغربي �لذي ر�ح يتمادى بت�ظيف "�ل�ساأن �لديني" لتدعيم 
وبالتايل  �لعربي  �لعامل  �ُسع�ب  على  �لديني"  "�ل�ساأن  تاأثري  حلجم  �لغرب  من  �إدر�كاً  وتناميه، 
�إمكانية ت�سخري هذه �ل�سع�ب. و�الأمثلة على ذلك ال ُت�سى وال ُتعد و�سنخت�سرها مبثٍل و�حٍد بليغ 

�لتعبري وه� ما حدث يف �جلز�ئر يف �لقرن �لتا�سع ع�سر..

بن�سيحة  �لعمل  �آثرو�  وجههم،  يف  �سعبية  مقاومة  تتك�ن  وبد�أت  �جلز�ئر  �لفرن�سي�ن  �حتل  فحني 
بع�س خرب�ئهم من �مل�ست�سرقني، و�أبرزهم �سخ�ٌس يدعى لي�ن رو�س، كان يعمل ل�سالح �ملخابر�ت 
�لفرن�سية، هذه �لن�سيحة �لتي كانت تق�سي بانتز�ع فتاوى من �ملرجعيات �الإ�سلمية ُتظر مقاومة �أو 
حماربة �جلي�س �لفرن�سي �لذي يحتل �جلز�ئر. وهكذ� كان، فجرى تكليف لي�ن رو�س للقيام برحلة 
لزيارة �ملرجعيات يف �لقريو�ن و�الأزهر ودم�سق وبغد�د و�س�اًل �إىل �سريف مكة. وبالفعل نفذ هذ� 
�مل�ست�سرق �جلا�س��س �ملهمة على �أكمل وجه و�نتزع فت�ى من �لقريو�ن و�أخرى من �الأزهر �ل�سريف 
متاماً كما يريد �لفرن�سي�ن. و�إذ تز�من ذلك مع م��سم �حلج �إىل بيت �هلل �حلر�م فاآثر رو�س �لت�جه 
منهما  ونال  و�لبغد�دية  �لدم�سقية  باملرجعيتني  �لتقى  �ملكرمة حيث  �إىل مكة  �لقاهرة  مبا�سرًة من 
مبتغاه بالتمام و�لكمال. ثم حمل هذه �لفتاوى �الأربع �إىل �سريف مكة �لذي قدر هذه �لفتاوى 
با�سم �الإ�سلم، وبا�سم �مل�سلمني طبعاً، وعاد �إىل �جلز�ئر ور�ح  عليها  و�سّدق  تقدير  "�لكرمية" كل 
�جلي�س �لفرن�سي ي�زع هذه �لفتاوى وين�سرها ب���سطة �أعد�د من �ملعممني. وكان من ح�سيلة ذلك 
�أن مكنت هذه �لفتاوى �لق��ت �لفرن�سية من ��ستغلل �جلز�ئر مدة 130 عاماً. �سحيح �أن �لعديد 
من �جلز�ئريني تاأثرو� بتلك �لفتاوى "�لدينية" لكن �لعديد منهم ��ستمرو� يف مقاومة �مل�ستعمرين 
هذه  عملئهم.  من  بالعدد  م�سح�بني  �جلز�ئر،  من  �أذالء  خمذولني،  مهزومني،  �أخرج�هم  حتى 
�حلادثة �لتاريخية جند ما ُي�سبهها �لي�م يف �حلرب �لتي نعي�سها حيث ُي�سخر "�ل�ساأن �لديني" ل�سالح 

�حللف �الأطل�سي و"�إ�سر�ئيل"، د�ئماً با�سم �الإ�سلم، ود�ئماً عرب ما ُي�سمى بـ"علماء �مل�سلمني".  

�لدين" �لي�م وقيام مّدعي  لـ"�ل�ساأن  ��ستخد�م �ال�ستعمار  باإعطاء مثٍل عن  �سنكتفي  �أي�ساً  وهنا 
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�لتدين بت�ظيف �أنف�سهم يف خدمته بحجة ن�سرة دينهم..

باجتاه  ودفعها  بدم�يتها،  مذهلة  �إرهابية،  منظمات  بت�سكيل  �الأطل�سي،  �الأمريكي،  �ال�ستعمار  قام 
�س�رية و�لعر�ق و�ليمن وليبيا، و�سّيَد مع�سكر�ت لها �أبرزها �ستة مع�سكر�ت، ثلثة منها يف تركيا 
�الأطل�سية، وثلثة يف منطقة فّز�ن يف ليبيا. ونتائج ذلك معروفة، بينما ت�ستمر �لدول �الأطل�سية برفع 
�لعلقات  عرفتها  �أكذوبة  و�أخبث  �أ�سخم  ُي�سكل  بات  عن��ٌن  وه�  �الإرهاب  على  �حلرب  عن��ن 
�لدولية يف �لع�س�ر �حلديثة. و�إىل جانب ذلك يق�م ما ُي�سمى بـ"�التاد �لعاملي لعلماء �مل�سلمني"، 
وعلى ر�أ�سه �حلاخام �ل�سيخ ي��سف �لقر�ساوي �لذي يتخذ من قاعدة قطر �لع�سكرية �الأمريكية مقر�ً 
له، باإ�سد�ر �لفتاوى لتربير وج�د تلك �ملنظمات �الإرهابية و�إعطاء �أعمالها م�سروعيًة "دينية" مع 
ما يتفرع عن ذلك من فنٍت مذهبية مل ي�سبق �أن عرف �ملحيط "�الإ�سلمي" مثيًل لها �إذ جتاوزت 

بخط�رتها كل ما �سبق للإ�ستعمار �أن �فتعله من فنٍت يف �ل�سابق. 

�إن �ل��قع �لفظيع �لذي تعي�سه بلدنا يف هذه �حلقبة من �لزمن ُي�سكل �لرتجمة �مليد�نية ملا ميكن �أن 
�ال�ستعمار. لهيمنة  وتكري�ٍس  و�نتحار،  ودمار  ت�س�هاٍت  �لديني" من  ُيحدثه �لتلعب بـ"�ل�ساأن 

ويتبني مما تقدم �أن ُطروحات �لطائفية و�ملذهبية، ومز�عم �لتدين �ل�سيا�سي، ال ُت��سل �إال �إىل �خلر�ب 
�ل�سامل. �إنها �أخطر �أن��ع �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل �لتي مُيكن �أن تفتك مبجتمعاتنا. وهي واّلدُة �أزمات 
�إمكانيٍة لبناء  �أية  مفت�حة ال نهاية لها، مما ُيعطل �مل�ستقبل تعطيًل كامًل، وُيعمم �لعب�دية، وُيلغي 
�حلرية و�لتنمية و�ال�ستقلل. فهذ� �لن�ع من �حلروب هي حروب �ملجتمعات على ذ�تها، وحروب 
�إنها مُتثل �لن�ع �جلديد من �حلروب و�لذي تبناه �الإ�سر�ئيلي�ن،  �ال�ستعمار على هذه �ملجتمعات. 
ومن خلفهم ق�ى ��ستعمارية على ر�أ�سها �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية، منذ حرب 1967. وهذ� ما 

كان قد الحظه وحذر منه �ملفكر ي��سف �الأ�سقر على مدى ع�سر�ت �ل�سنني. 

�حلروب على �لذ�ت
�لذي  �ملاأ�ساوي  �ل��قع  �إن  لبنان.  ه�  و�حد�ً  مثًل  و�سناأخذ  تطبيقاته حملياً  �لعام جند  �مل�سهد  هذ� 
ت�ؤديان  و�ملذهبية  فالطائفية  �لذكر.  �آنفة  �لعامة  لل�س�رة  ه� جت�سيٌد حملي  �للبناين  �ل�سعب  يعي�سه 
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ق�سطيهما كامًل على �سعيد �لت�سرذم �لد�خلي و�لتخلف و�لفقر ومتزيق �له�ية �ملجتمعية �إىل حِد 
لبنان جمرد رعايا  �لت�سكل �الجتماعي حيث بات �سكان  �إىل ما دون م�ست�ى  �للبنانيني  �سق�ط 
ط��ئف ومذ�هب، بل قطعان ط��ئف ومذ�هب ولي�س�� م��طنني. ويف �لت�سكيلة �ملعيبة هذه جند �أن 
�أنها تعترب �ملعتقلت �ل�حيدة  �لط��ئف و�ملذ�هب باتت جمرد معتقلت لي�س �إال. و�أ�س��أ ما فيها 
�لتي يدخل �إليها �لكائن �لب�سري �للبناين بكامل �إر�دته ويظن نف�سه حر�ً �إذ يف تخيلته �أن هذه 
�ملعتقلت تميه من "�الآخر". وبني هذه �لط��ئف و�ملعتقلت �ُسيدت جدر�ن من �لف�سل �أخطر 
من جدر�ن �لف�سل �لعن�سري �لتي �أقامها �الإ�سر�ئيلي�ن على �أر�س فل�سطني. و�ل�سبب ب�سيط وه� �أن 
جدر�ن �لف�سل �للبنانية ال ُترى بالعني �ملجردة الأنها ت�سكن يف عقلية �ُسكان ونزالء تلك �ملعتقلت. 

�إن حال قطعان �لط��ئف و�ملذ�هب تعي�سة �إىل حد �أن ُرعاتها، من �سيا�سيني وحلفائهم مرتدي �الأزياء 
�لتي ُدِرَج على ت�سميتها �أزياء دينية، مُتثل ن�عاً من �أن��ع �لعب�دية �ملقنعة. وكما يق�ل �لفيل�س�ف 
�لتي يعي�سها �الإن�سان  �لعب�دية  �إنها  �لتي ي�ستحيل �الإنعتاق منها.  �لعب�دية  ن�ٌع من  "ثمة  غ�ته.. 
وه� يظن نف�سه ُحر�ً". هذ� يخت�سر �لعن��ن �لكبري �لذي ُي�سمى �حلريات �لعامة و�حلق�ق �لفردية 
يف لبنان و�لذي ه� جمرد عن��ن ال تطبيق فعلي له يف ظل �ملعتقلت �لطائفية - �ملذهبية وجدر�ن 
�لف�سل �لعن�سري "APARTHEID"، وهي عناوين ين�س عليها �لد�ست�ر �للبناين يف ن�س��سه 

ذ�ت �ل�سلة بامل�ساو�ت بني �للبنانيني فيما �ل��قع �لعملي عك�س ذلك.

وح�سبنا �الإ�سارة �إىل �أن رعاة �لقطعان �لطائفية و�ملذهبية، من �ل�سيا�سيني وحلفائهم �ملُرَتِدين يحمل 
�آخر�ً ه� حق�ق �لط��ئف و�ملحا�س�سة  كٌل منهم �س�طاً لت�سيري قطيعه. و�ل�س�ط هذ� يحمل ��سماً 
�لداللة  بق�سد  �لروحية" وذلك  "�لعائلت  وه�  �آخر  ��سم  �أي�ساً  فلها  �ملعتقلت  و�أما  �لطائفية. 
�أن��ع  �لتي جُتيز كل  �ل�سل�كيات  بالكامل من هذه  بر�ٌء  بالدين فيما �لدين، كدين،  �إىل �الرتباط 
�لتدخلت �خلارجية، ال بل ُتربرها، ال بل ُتعطيها م�سروعيًة، و�أولها تدخل �ل��سايات �الإ�ستعمارية 
�الإقليميني. هكذ� ال  وكلئها  �أو عرب  تارًة  مبا�سرًة  �الأمريكية،  بال��سايِة  �لي�م  ُتخت�سر  باتت  �لتي 

ن�ستغرب �إن �ختفى، �أو يكاد يختفي، من �خلطاب �ل�سيا�سي �لر�ئج ��سم لبنان �أو عبارة وطن. 

فالن�س��س �لد�ست�رية يتم �لتقيد بها ب�س�رة �نتقائية متاماً. �أي �أن �لن�س �لذي يتلءم يف ظرف معني 
مع �مل�سالح �ملادية و�ل�سلط�ية لرعاة �لقطعان �لطائفية و�ملذهبية يتم �عتماده، و�أما ما يتعار�س مع هذه 
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�مل�سالح فيتم جتاهله بالكامل. �إنها جمرد "وجهة نظر". جمرد مز�ج. و�الأمثلة عديدة ح�ل جتاهل 
�أبرزها، و�أكرثها فظاعة وق�س�ة وت�ح�س، ما ه� حا�سٌل يف �ساأن  بع�س �لن�س��س �لد�ست�رية ولعل 

�ملادتني 7 و95 من �لد�ست�ر �إذ يتم جتاهلهما بالكامل. 

فاملادة 7 من �لد�ست�ر تق�ل: "كل �للبنانيني �ِس��ء لدى �لقان�ن وهم يتمتع�ن بال�ِس��ء باحلق�ق �ملدنية 
و�ل�سيا�سية ويتحمل�ن �لفر�ئ�س و�ل��جبات �لعامة دون ما فرٍق بينهم". و�أما �ملادة 95 من �لد�ست�ر 
و�لتي ُت�سكل �لنافذة �لفعلية للبدء باخلروج، ول� بعد حني، ول� بعد �سن��ت، من �ملعتقلت �لطائفية 
و�ملذهبية. فتن�س على ت�سكيل هيئة وطنية الإلغاء �لطائفية تعمل وفق م�ساٍر تدرجي ومرحلي. فهذه 
�ملادة ُعمرها من ُعمر �لتعديلت �لد�ست�رية �لتي �أقرت يف �لطائف، �أي منذ �أكرث من ربع قرٍن من 
�لزمن، ومع ذلك يتم جتاهل وج�دها كما ل� �أنها غري و�ردة �أ�سًل. هذه �الإنتقائية هي من �خلط�رة 
مبكان بحيث �أنها تنزع عن �لدولة �ل�سفة �لد�ست�رية باملفه�م �حلق�قي و�ل�سيا�سي ما ي�ؤكد �أن مز�عم 
"�لتعددية �ل�سيا�سية" �لتي يتباهى بها �ملتم�سك�ن بهذ� �لنظام �لعن�سري �ملعتمد �إمنا هي يف �ل��قع 

رة. رة ومَزوَّ تعددية دكتات�ريات قزمة، ُمزِوّ

للنظام �ملتمثل يف  م��زياً  فاإن �لنهج �ملعتمد يف ت�سيري �حلياة �لعامة ُي�سكل نظاماً  و�أكرث من ذلك 
�لد�ست�ر، ُيجيز كل �أن��ع �الإ�ستبد�د و�لف�ساد و�الإف�ساد و�لنهب �مل�ستد�م خلري�ت �لبلد �لطبيعية 
�جلديدة  �الأجيال  �أمام  �مل�ستقبل  �آفاق  وُيقفل  – �الإن�سانية  �لعقلية  �لرثو�ت  وُيهجر  و�القت�سادية 

ويدفع بها دفعاً �إىل �لهجرة عن �ل�طن وبالتايل ُيعمم �لياأ�س يف �سف�فها.

وجعل  �أعر�فاً  خلق  �لد�ست�ر  عن  �ملت���سل  �خلروج  على  �لزمن  من  قرٍن  ربع  من  �أكرث  مرور  �إن 
�لدولة ممزقة بني د�ست�رين.. د�ست�ر مكت�ب وغري حمرتم ود�ست�ر عريف قائم على �ال�ستباحة �لكاملة 
لقدر�ت �لدولة �للبنانية و�سعبها، مع كل ما يت��لد عن هذ� �ل��قع �مل�ؤمل من �سلبيات متعددة �الأوجه 
ُتتم دمي�مة �النهيار. فهذ� �لنظام �لعريف، غري �لد�ست�ري، ه� يف حِد ذ�ته �نقلب على �لد�ست�ر. 

و�أي دولة تعي�س و�قعاً كهذ� �ل��قع تك�ن عدمية �الحرت�م و�ألع�بة يف يِد �الإر�د�ت �خلارجية. 

لقد ُدرَج على ت�سمية هذ� �لنظام �لعريف �ملناق�س للنظام �لد�ست�ري بـ"�لرتكيبة �ملافَياوية". لكن 
هذه �لت�سمية ال تعك�س خط�رة �ل��قع �لقائم �إذ ثمة ما يتجاوز �ل��قع �ملافياوي. فاملافيا م�ج�دٌة يف 
�لعديد من �لدول �لتي ُترتم د�ساتريها. �إنها حالة خروج عن �لق��نني. �أما يف لبنان فامل��س�ع �أخطر 
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بكثري. �لنظام �لعريف �لذي ُيناق�س بالكامل �لنظام �لد�ست�ري ه� نظام متييز عن�سري بكل معنى 
�لكلمة �إذ يقيم تر�تبية يف �مل��طنة، على درجات. فعلى �سعيد �ملثال ولي�س �حل�سر �إن كاتب هذه 
�ل�سط�ر، وه� علماين من ر�أ�سه حتى �أخم�س قدميه، م�سنف وفق �لنظام �لعريف م��طن من �لدرجة 
وهكذ�  ت�سبقه.  �لتي  �الأربع  �لدرجات  من  هم  من  عليه  ُي�ؤمتن  ما  على  الُي�ؤمتن  وبالتايل  �خلام�سة 
�ل�ساد�سة و�ل�سابعة و�لثامنة. هذ� نظاٌم عن�سري على قاعدة  بالن�سبة ملن هم من �لدرجة  دو�ليك 
�ملن�س��س عنه يف  �مل��طنني  �مل�ساو�ة بني  مبد�أ  متاماً  ُيلغي  �لعن�سري  �لتمييز  �أن  و�ملعروف  طائفية. 
�ملادة 7 من �لد�ست�ر �ملكت�ب �لذي ه� �أم �لق��نني �ل��سعية. لذلك نق�ل �أن �لطائفية و�ملذهبية هي 
نقي�س �لدولة �لد�ست�رية، وهي بالتايل منفتحة بالكامل على �مل�سروع �ل�سهي�ين �ملعادي ل�ج�دنا 

يف �الأ�سا�س. 

�لطائفية – �ملذهبية و�ل�شهيونية �لعربية
ثمة خطاأ �سائع يق�ل �أن �لتن�ع يف لبنان ه� نقي�س للأحادية �ليه�دية �لعن�سرية �لقائمة يف "�إ�سر�ئيل". 
نعم �إنه خطاأ �سائع �إذ �أن حقيقة �الأمر تتمثل يف ك�ن هذ� �لنظام يتماهى مع �لعن�سرية �ل�سهي�نية 
مما ُيعطي م�سروعية لل�سهي�نية وي�سع لبنان يف م�ساف مع�سكر �ل�سهي�نية �لعربية. فح�سب جتاربنا 
كلبنانيني يتبني �أن كل حالة طائفية ومذهبية تختزن عن�سريًة �سبيهًة بالعن�سرية �الإ�سر�ئيلية. من هنا 
حر�س �الإ�ستعمار على "�لنم�ذج �للبناين". ومن هنا �أي�ساً نلحظ �أن طروحات �لغرب ح�ل ما 
ُي�سمى بـ "�لت�س�ية �ل�سيا�سية" يف �س�رية و�لعر�ق تطمح �إىل تعميم هذ� "�لنم�ذج �للبناين" الأنه 

يكفل �لتدمري �لذ�تي وبالتايل ُيدخل �س�رية و�لعر�ق يف حالة من �النتحار عرب دمي�مة �الإنهيار. 
�إن ��ستلهام "�لنم�ذج �للبناين" يف �سياغة "�حلل �ل�سيا�سي" يف �س�رية و�لعر�ق، وتزيني �س�رة 
"�ملك�نات �لطائفية و�الإثنية"، ي�ؤديان مبا�سرة �إىل تبعية هذه "�ملك�نات" للخارج بحيث ُي�سبح كل 
�الأمر �لذي ُيدمر �لدولة من �لد�خل ويق�سي نهائياً على �سيادتها  ما،  لدولة  تابعاً  "مك�ن" منها 
وُيكر�س ت�لها �إىل �ساحٍة من �ساحات �مل��جهات بني �لدول و�ملع�سكر�ت �لدولية. وُيكر�س نظام 

�لتمييز �لعن�سري فيها.    
وهل ثمة ت�ح�ٌس، وال �إن�سانية ي��زيان ت�ح�س وال �إن�سانية �لتمييز �لعن�سري بني �لنا�س؟؟؟... و�أي 

خرٍي ممكن �أن ياأتي من �لت�ح�س و�للإن�سانية؟؟؟...!!!...
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ر�أي

خطايا �لعلمانيني �ملتو��شلة
لقد بلغ ت�ح�س وال �إن�سانية �لنظام �لعريف �للعني هذ�، و�ملعم�ل به يف لبنان، حد�ً من �ملفرت�س �أن 
ي�ستنه�س عق�ل وهمم �لعلمانيني كافة، �أكان�� �أفر�د�ً �أو جمم�عات، لكننا ويا للأ�سف نرى َمن ِمن 
�لعلمانيني، �أفر�د�ً وجماعات، يتماه�ن يف �سل�كهم مع �لتيار�ت �لطائفية و�ملذهبية �لتي هي جزٌء 

اليتجز�أ من منظ�مة �لتمييز �لعن�سري وم�ستقاتها من جر�ئم وف�ساد.
�نتقادي  م�قف  �تخاذ  �إىل  دفعاً  يدفعنا  لها  �سعار�ً  �لعلمانية  ترفع  �لتي  �لتيار�ت  مب�سار  �لتاأمل  �إن 
ونقدي منها. فما قيمة �لطرح �لعلماين حني ُيغيَّب، وُيعمل بنقي�سه، من خلل �لتماهي مع �سل�ك 
فهم  ونق�ٌس يف  بل  مفه�م خاطىء،  �أي�ساً  وهنا  �ل�سيا�سية".  "�ل��قعية  با�سم  و�ملذهبيني  �لطائفيني 
معنى �ل��قعية �ل�سيا�سية. فـ "�ل��قعية �ل�سيا�سية" هي �أمٌر ن�سبي يفرت�س به �أن يك�ن م�ستقاً من 
�لقناعات �ل�سيا�سية و�الجتماعية ال �أن يك�ن و�سيلة لتربير �الإلتحاق مبنظ�مة �ملعتقلت �لطائفية 
و�ل�سيا�سية. لهذه �الأ�سباب جند مثًل �أن �لعلمانيني، كاأفر�د وجمم�عات، ال يقيم�ن تالفاً مبدئياً، 
و��سحاً، �سلباً، مقد�ماً، يف ما بينهم بل يح�ل �لبع�س منهم نف�سه �إىل رديٍف للمنظ�مة �للعينة وُي�ؤثر 
�لتحالف معها على �لتحالف مع من ُي�سارك�نه �لطرح �لعلماين، �ل�طني، �لذي ه� خ�سبة �خلل�س 
ُي�ؤثرون، ويا للعيب، ويا للعار،  �إنهم  �ل�حيدة لل�سعب وللدولة للخروج من تت �لركام �حلا�سل. 
�لتماهي مع ما ُي�سمى بـ"�ملرجعيات" �لطائفية و�ملذهبية ويدخل�ن بالتايل يف تناق�ٍس جذرٍي مع 

�ملبادىء �لعلمانية �لتي يرفع�نها �أ�سا�ساً.
من املق�شود بـ"باملرجعيات" ؟... �ملق�س�د من ذلك �أ�سحاب ومديرو �س�ؤون �ملعتقلت �لطائفية 
و�ملذهبية. وهذ� �مل�سطلح ه� من م��ليد �حلروب �للبنانية �لد�خلية وتديد�ً تلك �لتي بد�أت بالظه�ر 
منذ �أو��سط �ل�سبعينات �إذ خرجت من رحم �لفنت �لتي تت��لد وجُتدد �سبابها ي�ماً بعد ي�م وتزد�د 

تن�عاً. 
�إن �لدول �لقائمة يف ح��سنا �لق�مي هي كاالأوعية �ملت�سلة. وما من مرة يف �لتاريخ �ملعا�سر �سهد 
هذ� �حل��س �إهانًة للدين كما ي�سهد �لي�م با�سم �لدين زور�ً وبهتاناً، ما ي�ؤكد و�قع �لتناق�س �جلذري 
�إال وحمل معه  �أخرى. فما مر ي�ٌم  – �ملذهبية من جهة و�لدين من جهٍة  �لقائم ما بني �لطائفية 
�إثباتاً على حقيقة هذ� �لتناق�س، �س��ء من خلل �ل�سل�ك �ملت�ح�س �أو من خلل �خلطاب �ل�سرير. 
�عتناقه، كذلك  تّدعي  �لذي  �لدين  ��ستباٍك عنيٍف مع  �لطائفيات و�ملذهبيات يف حال  �أن  فكما 
�لعديد من �لتيار�ت �لعلمانية تعي�س حالة من �ال�ستباك �ملت���سل مع مبادئها. ومن �أ�س��أ ما ميكن 
للمعتقالت  رديفٍة  معتقالٍت  �إىل  ت�لت  �أنها  �لعلمانية  �لتيار�ت  بع�س  �سل�كيات  يف  نلحظه  �أن 
ر يف  �أن �ل�سباب �لذي يفلت من هذه يقع يف �سباك ِتْلك ثم ُي�سخَّ الطائفية واملذهبية بحيث 
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�سياق �لتماهي مع �لنظام �للعني ورم�زه. وهنا �لطامة �لكربى، �أن ُت�سبح �الأحز�ب �ملعتربة خ�سبة 
خل�س لل�سباب جمرد معتقلٍت لهم جُترّيهم، با�سم �ل��قعية �ل�سيا�سية �ملغل�طة، �إىل خدمة �أرباب 
�ملعتقلت �ملذهبية. وهذه لي�ست �خلطيئة �ل�حيدة، �أو �خلطيئة �الأفظع من خطايا بع�س �لتيار�ت 
منظريهم، يف  كبار  بع�س  من  بدء�ً  �لعلمانيني،  من  �لعديد  �رتكبها  رهيبة  فثمة خطيئة  �لعلمانية. 
�ستى تيار�تهم �ل�سيا�سية، وهي �النطلق يف حملتهم �سد �لطائفية و�ملذهبية بالتهجم على �لدين، 
كدين، ما قدم على طبٍق من ف�سة �لذريعة لتجار �لط��ئف و�ملذ�هب وبالتايل جعل ه�ؤالء ُيحر�س�ن 
ق��عدهم �أو باالأحرى �لق��عد �لتي يخدع�نها، �سد �لتيار�ت �لعلمانية وتن�سيب �أنف�سهم مد�فعني 
�لتيار�ت  ودخلت  �ل�سنني  من  لع�سر�ٍت  �خلطيئة  هذه  و��ستمرت  �لعاملني.  رب  وعن  �لدين  عن 

�لعلمانية بالتايل يف �إ�سكاالت وم�ساكل هي يف غنى عنها. 
وحده �لفيل�س�ف �أنط�ن �سعاده جتنب �لدخ�ل يف هذ� �ل�سبيل �لعقيم، بل و�أكرث من ذلك ه� طرحه 
�ملتقدم و�لريادي للعلقة بني �لر�سالتني �مل�سيحية و�ملحمدية وه� طرٌح ��ستبق فيه كل �ملقاربات �حلديثة 
– �لعلمي  �لعلماين  �أمنلة عن م�قفه  �أن يحيد قيد  باحل��ر �مل�سك�ين من دون  ملا ُدرج على ت�سميته 
�ملبد�أي، ُم�سلطاً �ل�س�ء على �أجمل ما يف �لت�حيد على �ل�سعيد �لديني. وكتاباته يف هذ� �ملجال هاديٌة 

للعلمانيني كافة وت�سلح �لي�م الأن تك�ن علجاً للأزمات و�لتاأزميات �حلا�سلة با�سم �لدين.  
وحدها �لعلمانية، يف زماننا �حلا�سر، ترتم �لدين وت�سع حد�ً لظاهرة �الإجتار به كما متنع �ال�ستعمار 
و�ملجتمعي  �الإن�ساين  ل�ج�دنا  �ل�سامل  �لتدمري  �سياق حملة  �لديني" يف  "�ل�ساأن  ��ستخد�م  من 

و�لثقايف و�حل�ساري.
�لذي  �ل�حيد  �ل�سامل  �لدمار  �سلح  هي  – �ملذهبية  �لطائفية  �أن  جتاربنا،  �س�ء  ويف  باخت�سار، 
ين�سحنا �الإ�ستعمار باقتنائه و�لتم�سك به، �إذ �إن هذ� �ل�سلح ال ُيدمر �أحد�ً �س��نا نحن. �إنه مبثابة 

�لغذ�ء �مل�سم�م نقتات منه كل ي�م وبكامل �إر�دتنا بحيث ال نفلت من �لقدر �ملحت�م.. �لزو�ل.
الإ�شاءة على  اأجل  العلمانيني" من  الطائفية وبوؤ�ض  "عر�ض  العدد ملف حول  يف هذا   *

حتديات العلمنة يف مواجهة الطائفية ال�شائدة املزدهرة وكاأنها يف عر�ض.
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يف  مل�ساحلهما  بل  لبنان"،  "جبل  �آنذ�ك  ي�سمى  كان  فيما  �مل�ج�دين  للم��رنة  وال  للدروز 
�ال�ستيلء على مناطق نف�ذ عرب وكلئهما وقنا�سلهما يف �أرجاء �ل�سلطنة �لعثمانية. وال يجب 
�أن يغرب عن بالنا �أن هذه �لهجمة تر�فقت مع �لث�رة �ل�سناعية يف هذين �لبلدين وحاجتهما 

لت�سريف �لفائ�س من ب�ساعتهما خارج بلديهما ملر�كمة �الأرباح. 

لقد �ّتكل �لغرب �ال�ستعماري على نظام �مللل �لطائفي �لعثماين للّتغلغل �سمن �الإمرب�ط�رية 
لتقطيع  نف�سها  �ل�سيا�سة  تابع  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  نهاية  �نت�ساره يف  ومع  لذلك  �لعثمانية، 
�أو�سال �س�ر�قيا. و�مللحظ �أن �س�ر�قيا، عد� م�سر، هي �ملنطقة �لعربية �الأكرث تقّدماً وح�سارة 
�إفريقيا، لذلك  وحد�ثة من بني جميع �الأقاليم �لعربية �مل�ج�دة يف �جلزيرة �لعربية و�سمال 

�ن�سّب �هتمام �ال�ستعمار على تق�سيمها لل�سيطرة عليها.

 على �الأقل �عرتفت بريطانيا وفرن�سا عرب �تفاقية �سايك�س ـ بيك� �أنهما فعًل عمدتا �إىل تق�سيم 
�ملنطقة، بينما ُتتحفنا �ل�اليات �ملّتحدة �الأمريكية ببدعة �خرت�ع كلمات تعني عك�س ما ه� 
حا�سل على �الأر�س. ففي 2003 حني �حتّلت �لعر�ق �سّمت ذلك "ترير�ً"، وبعد "تريره" 
تّ�ل �لعر�ق �إىل "دميقر�طي ت��فقي". ويف �س�رية، �أ�سبح �نف�سال �الأكر�د يف قام��سها �ملخادع 
"فدر�لية"، بينما �حلقيقة هي �أن �لفدر�لية نقي�س �النف�سال، الأن �لفدر�لية بح�سب �لقام��س 
هي "�ّتاد وحد�ت �سيا�سية قررت �لتنازل عن �سيادتها ل�سالح دولة مركزية". ن�ستطيع �لق�ل 
باأّن  �لق�ل  ن�ستطيع  ال  قطعاً  لكّننا  فدر�يل،  نظام  عرب  ممكنة  و�لعر�ق  �س�رية  وحدة  �إن  مثًل 
�أو �س�رية ه� فدر�لية، الأن �الأكر�د هم �سمن �لدولة  ح�س�ل �الأكر�د على دولة يف �لعر�ق 
�ل�س�رية و�لعر�قية وبالتايل مطالبتهم، �أو مطالبة �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية بالفدر�لية لي�س 

�س�ى تغطية حلقيقة �النف�سال.

 و�لربهان على ذلك �أنه حني حاولت ��سكتلند� �الن�سحاب من "�ململكة �لربيطانية �ملتحدة" 
�أوباما جه�ده يف  هذ� �لعام، �ُسّمي ذلك �نف�سااًل ال فدر�لية!! لي�س هذ� فقط ال بل �سّب 
دعم �ل�حدة ال �النف�سال الأنه يعرف متاماً �أن بريطانيا �ستك�ن �أ�سعف بكثري فيما ل� �نف�سلت 
عنها ��سكتلند�. �لدول �لق�مية تتعامل مع غريها بح�سب م�ساحلها وال ت�ستعمل معيار�ً و�حد�ً 
لنف�س �حلالة. فال�اليات �ملّتحدة �الأمريكية مع �لتق�سيم و�النف�سال يف �س�رية و�لعر�ق الأن 
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م�سلحتها من م�سلحة "�إ�سر�ئيل"، بينما هي مع �ل�حدة وعدم �النف�سال يف بريطانيا و�أوروبا 
الأن وحدة �أوروبا مفيدة جد�ً لل�اليات �ملّتحدة �الأمريكية �لتي ت�سع �أوروبا يف م��جهة رو�سيا، 
و�أّي �إ�سعاف الأوروبا يعني �زدياد ق�ة رو�سيا. �أفهم م�قف �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية �لتي 
تريد �حلفاظ على م�ساحلها يف �لعامل، لكّنني ال �أ�ستطيع �أن �أتفّهم �أن يطالب �أحمد �أب� �لغيظ، 
�الأمني �لعام للجامعة �لعربية، ومن على هام�س منرب �الأمم �ملتحدة، بتق�سيم �س�رية تت م�سّمى 
�إقامة نظام فدر�يل! )ر�جع جريدة »�حلياة«، 28 �أيل�ل 2016 :"�أب� �لغيظ للحياة: �لفدر�لية 

هي �حلل الإنقاذ �س�رية"(.

فتنت�سر  �ملغل�طة  �الأمريكية  �مل�سطلحات  يتبن�ن  �لعرب  �ل�سحافيني  �لعديد من  �أن  �مل�ؤ�سف 
�ملقاالت ح�ل "فدر�لية" �الأكر�د، وهذ� خطري الأننا �إذ� ��ستعملنا كلمة فدر�لية فذلك يعني 

�أننا �سّلمنا باأن للكرد دولتهم �مل�ستقلة، و�أنهم عرب �لفدرلة قّررو� �التاد مع �س�رية!

ن�ستطيع �لق�ل �إن جتربة �لدولة �ل�س�رية ما قبل عام 2011، كانت �الأقرب �إىل تطبيق ف�سل 
�لق�مية، لذلك مل  ناجت عن عقيدتها  ورمبا ذلك  �لعربية،  �لدول  �لدولة من بني  �لدين عن 
ت�ستطع �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية وبعد مرور خم�س �سن��ت على حربها، على دحر �لدولة 
�ل�س�رية بالرغم من �إ�سعالها نار�ً طائفية مذهبية تكفريية مل نَر مثيًل لها من قبل، �إذ كانت 
�ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية ت�ستخدم طريقة �النقلبات �لع�سكرية للإطاحة باالأنظمة. تغيري 
تفتيت  تريد  �أنها  يعني  �لع�سكري  �النقلب  من  بداًل  �ملذهبية  �لفتنة  نار  �إثارة  باجتاه  �خلطة 
�حلرب  من  عاماً   15 خلل  كبري  حدٍّ  �إىل  لبنان  فّتتت  فهي  �ل�ج�د،  من  وحم�ها  �س�ر�قيا 
�لتيار �لعلماين �لذي كان �ساعد�ً  �نهيار  و�حد�ً:  �إال �سيئاً  �لتفتيت ال يعني  �الأهلية، وهذ� 
�إىل حروب د�خلية  تق�د  �لتي  و�ل�سلفية  �ملتطرفة  �ملذهبية  بالتّيار�ت  و��ستبد�له  قبل �حلرب 

م�ستد�مة.

�أّن �ملفاجاأة �ل�سارة كانت  �إاّل  �أ�سهر،  �أن نهاية �س�رية لن تط�ل �أكرث من ب�سعة  ظّنت �أمريكا 
من  ��ستطاع  من  �سارع  كما  �س�رية  لنجدة  �للبنانية  �ملقاومة  فهّبت  �لقتال،  جبهات  بت�ّحد 
�ملنطقة  هذه  ح�سارة  تدمري  يريد  �لذي  �الإرهاب  وجه  يف  �ل�ق�ف  �إىل  �ل�طنيني  �لعر�قيني 
�لغنّية بانفتاحها وتلوينها �لفكرية و�لدينية. نحن �لي�م نعي�س مرحلة جديدة مرحلة ما بعد 
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الإ�سعافنا  �لغرب  و�سعها  �لتي  �ال�سطناعية  �حلدود  تخّطت  مقاومتنا  الأن  �سايك�س-بيك� 
�ل�همية  �لعروبة  �سعاده  وبح�سب  �ل�همية"،  "�لعروبة  عن  تخّلت  �ملقاومة  هذه  و�إذاللنا. 
�مل�سلمني  �أو  �لعرب  على  ويّتكل�ن  �أر�سهم  �لدفاع عن  �ل�س�ر�قي�ن عن  يتقاع�س  هي حني 
الإنقاذهم، و�لنتيجة يف هذه �حلالة فقد�ن �الأر�س كما �سلبت مّنا يف �الإ�سكندرون وكيليكيا 
وفل�سطني، �أّما �ّتكالنا على �أنف�سنا كما فعلت �ملقاومة دفاعاً عن �أر�سنا، وكما يفعل �جلي�س 

�ل�س�ري وق��ت �لدفاع �ل�طني، فه� طريق �النت�سار.

)ر�جع �أنط�ن �سعاده، �الأعمال �لكاملة، �جلزء �لثامن، "حاربنا �لعروبة �ل�همية لنقيم �لعروبة 
271. بريوت: م�ؤ�س�سة �سعاده للثقافة، 2001(.  - �ل��قعية"، �سفحة 267 

تتعار�س  �لعربية  �لدول  من  �لعديد  �أن  �الأخرية،  �خلم�س  �ل�سن��ت  ظهر جلياً خلل  لقد   
م�ساحلها مع م�سلحة �س�ر�قيا، ف�زير �ململكة �لعربية �ل�سع�دية �ل�سابق، �سع�د �لفي�سل مثًل، 
�أّكد �أن �أمن �ل�سع�دية ه� يف �ل�سيطرة على كّل كيانات �س�ر�قيا وعدم �ل�سماح با�ستقللها 
و�سيادتها، ومن �أجل ذلك ت�ؤ�زر �ل�سع�دية �لتق�سيم �ملذهبي، وتبعث باملال و�ل�سلح و�لرجال 
)�لقاعدة(،  �لن�سرة  جلبهة  �ل�سرعي  و�لقا�سي  �ل�سع�دي،  �ملحي�سني  عبد�هلل  �ل�سيخ  ومنهم 
�لذي ال يخجل �أن يق�ل �سر�حة �إنه دخل �س�رية ملحاربة �لن�سرييني �لعل�يني! )ر�جع جريدة 

»�الأخبار«، عبد�هلل �ملحي�سني، "يف حلب معركة وج�د"، 21�أيل�ل 2016(.

�حلديث �إذ�ً عن "�أمة عربية"، �أو "�أمة �إ�سلمية"، �أو حتى "�أمة م�سيحية" ه� ن�ع من �أن��ع 
"�الأمة  �أن �ل�س�ؤ�ل �حلقيقي ه�: من �سيمّثل هذه  �إذ  �لقنابل �ل�س�تية �لتي ال تعني �سيئاً، 
�أو �س�ر�قيا؟ و�ل�س�ؤ�ل نف�سه ُيطرح على من ينادون  �ل�سع�دية،  �أو  �لعربية"؟ هل هي م�سر، 
بـ"�الأمة �الإ�سلمية"، فكلٌّ من باك�ستان و�إير�ن ي�ؤمن باالأّمة �الإ�سلمية، فهل يعني ذلك �أن 

�إير�ن �ستقبل باأن تكمها باك�ستان با�سم هذه �الأمة؟ �أو �لعك�س؟ 

ت�ستطيع  ال  �ملثقفة  �لنخبة  من  كبرية  �أعد�د�ً  �أن  �لن�ع  هذ�  من  م��قف  �إطلق  �مل�سكلة يف 
�لتمييز بني �لدولة �لق�مية و�لدولة �لدينية، فتخلط بينهما. مثال ذلك ترد�د �أ�ساتذة جامعيني 
�لعروبة"، فكيف ي�سّح ذلك وكيف ميكن تف�سريه،  ه�  و�الإ�سلم  �الإ�سلم،  �لعروبة هي  "�أن 

و�إذ� كانت �لعروبة هي �الإ�سلم، فما �لفرق بني �الثنني؟
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 هذ� �لت�سّ��س �لفكرّي �أّدى بالكثري من �لق�ميني �لعرب �إىل �لتماهي مع �ل�سلفيني و�الإخ��ن 
�لكيان  ه�ؤالء عن حماربة  فارتّد  ��ستثناء،  �لعربي من دون  �لعامل  �مل�سلمني يف جميع دول 
�ل�سهي�ين �إىل حماربة �س�رية الأن رئي�سها عل�ي، وحماربة �إير�ن الأنها �سيعية. هذ� ال ينطبق 
على  �أي�ساً  ينطبق  بل  �لدولتني،  على  فيها  ه��دة  ال  حرباً  تق�د  �لتي  �ل�سع�دية  على  فقط 
وغري  و�ملخجل  "عل�ي".  نظام  الإ�سقاط  �س�رية  يحارب�ن يف  وخليجيني  وم�سريني  ت�ن�سيني 
�أر�سهم،  ��ستعادة  وق�سية  �ل�طنية،  ق�سيتهم  ترك  �إىل  �لفل�سطينيني  بع�س  م�سارعة  �ملفه�م 
وه�  �أال  "�إ�سر�ئيل"،  �سد  مقاومتهم  دعم  �لذي  �ل�حيد  �لنظام  ملحاربة  �ل�سلح  وحملهم 

�س�رية.

 �أحد �أ�سباب �نح�سار �لتيار �لعلماين �أي�ساً يف منطقتنا �سق�ط �التاد �ل�س�فياتي عام 1990 
�الأمريكي  �لنز�ع  من  ��ستفادت  �لتي  �س�ر�قيا  ككيانات  �ل�سغرية  للدول  كارثة  مّثل  �لذي 
�ل�س�فياتي خلل حقبة �حلرب �لباردة للمحافظة على حدٍّ �أدنى من �لبقاء وعدم �لّتفتت، 
فبعد عام 1990 قررت �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية �أن �ل�سيادة �لعاملية لها وال منازع لق�تها 
و�سط�تها، فبد�أت �أواًل ب�سلب دول �أوروبا �ل�سرقية من جمال رو�سيا و�سّمها �إىل حلف �لنات� 
رو�سيا  ب�س�رة كلّية، وهكذ� �سيقت �خلناق على  قر�ر�تها  تهيمن على  �لتي  �لغربية  و�أوروبا 
تق�سيماً  ي�غ��سلفيا  تق�سيم  �إىل  بيل كلنت�ن  برئا�سة  �الأمريكية  �الإد�رة  بادرت  ثم  �التادية، 
دينياً بني م�سلمني وم�سيحيني، �أي�ساً الإ�سعاف رو�سيا، و�سارع �لعديد من �الأحز�ب �لدينية 
دول  فعلت  كما  �مل�سيحيني  �سد  �مل�سلمني  مع  تارب  ق��ت  �إر�سال  �إىل  �س�ر�قيا  �أرجاء  يف 
�الأمريكية  �ملتحدة  �ل�اليات  جانب  �ىل  حارب��  ه�ؤالء  الأّن  كبري  خطاأ  وهذ�  �أي�ساً،  �خلليج 

و�لكيان �ل�سهي�ين �سّد رو�سيا وهم ينظرون �إليها على �أنها ملحدة يجب قطع ر�أ�سها!

�الأو�سط  �ل�سرق  نح�  �جّتهت  لها  كاملة  �أوروبا  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل�اليات  �أن �سمنت  بعد 
�لعامل،  على  �لكلية  هيمنتها  �أمام  عائقاً  تقف  �لتي  �لعلمانية  �ل�طنية  �لدولة  تطيم  ملتابعة 
فا�ستعملت ذريعة هجمات �حلادي ع�سر من �أيل�ل لت�سن حرباً ظاملة، ال �سرعية على �لعر�ق 

عام 2002.

لت �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية �إىل نتيجة �أن �لنظام �للبناين �لطائفي ه� �الأمثل لل�سيطرة  ت��سّ
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�لكاملة، الأن �لط��ئف متنع وحدة �ملجتمع، وتتناف�س فيما بينها �إىل حد �لقتل و�لدمار، لذلك 
عمد برمير، �ملندوب �ل�سامي �الأمريكي يف �لعر�ق، �إىل و�سع د�ست�ر جديد يق�سم �لدولة �ىل 

ثلثة �أق�سام: �سيعية و�سنية وكردية.

�أما يف حربها على �س�رية بدء�ً من عام 2011، فلقد ��ستعملت �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية 
و�إثارة  �ل�س�رية،  �لدولة  لتدمري  �ملتزّمت  �الإخ��ين  و�لتيار  �لتكفريي  �ل�هابي  �ل�سلفي  �لتيار 
ما  و�ل�سلح،  باملال  ومّدها  �أخرى،  �سد  فئة  ودعم  وطائفية،  �إثنية  من  �لد�خلية  �لتناق�سات 
ي�سمح لها بال�سيطرة على �مل�سرق �لعربي �أو �س�ر�قيا من دون �أن تتكّبد �أّي خ�سائر مادية �أو 

ب�سرية.

ما بني �لطائفية و�لعلمنة
لنقارن كيفية �إد�رة �لدولة �لطائفية/�لدينية و�ختلفها عن �لدولة �لعلمانية:

�أواًل، يف دولة �لط��ئف يتحّكم رجال �لدين بكّل �أفر�د �ملجتمع يف �ل�ساأن �لعام كما �خلا�س 
ممار�سة  حرية  له  فترتك  �خلا�سة  �مل��طن  �س�ؤون  يف  تتدّخل  ال  �لعلمانية  �لدولة  بينما  �أي�ساً، 
و�لعبادة  و�مللب�س  �ملاأكل  �سم�يل يف  و�حد  نظام  باّتباع  �لنا�س  �لدين  رجال  ياأمر  معتقد�ته. 
�أتفه  يف  و�لدخ�ل  �حلياة  مناحي  كل  يف  �لت�سرف  طريقة  �لدين  رجال  ويقّرر  �إلخ.  و�لفكر 

�لتفا�سيل ما مينع �أّي حرية �أو مبادرة من ِقبل �الأفر�د. 

ثانياً، الأن دولة �لط��ئف �لدينية ال تف�سل بني �ل�ساأن �لعام و�خلا�س، ي�ستتبع ذلك �نت�سار 
�لف�ساد و�ملح�س�بيات و�ملحا�س�سات و�لقفز ف�ق �لقان�ن. فالط��ئف يف �لنهاية، م�ساألة تخت�ّس 
مب�سالح كل طائفة على حدة ال بالكّل �ملكّ�ن لل�طن/�الأمة. فقط �سمن نطاق �لدولة �لق�مية 
�لعلمانية ن�ستطيع �أن نتكّلم عن �ل�ساأن �لعام، �أي �س�ؤون عامة �ل�سعب ب�سكل مت�ساٍو، وبدون 

متييز �أو تّيز.

ثالثاً، تفر�س �لدولة �لدينية �لطائفية �الأح��ل �ل�سخ�سية �لدينية على �جلميع بال�الدة، فل 
�أمام �لفرد، تعّلبه ومتلي عليه �لقي�د �ل��جب �ّتباعها وجتربه على �لبقاء �سمن �لطائفة  خيار 
و�ل�الء لها، وال ت�سمح له بالتغيري و�لتقدم، فيما تتبع �لدولة �لعلمانية �لقان�ن �ل�طني- �ملدين 
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�ملتحرك و�لذي يتغري بناء على �إر�دة �ل�سعب.

يخ�سع جميع �مل��طنني للقان�ن �ملدين من دون �أّي ��ستثناء يف �لدولة �لعلمانية بينما قان�ن 
�أخرى وقد  لفئة  مغاير�ً  �الأح��ل �ل�سخ�سية يفّرق بني �مل��طنني فت�سبح كّل فئة تتبع قان�ناً 
يك�ن مناق�ساً لها، ويتل�سى مفه�م �مل��طنة. ثم �إن �لق��نني �لدينية تفتح �لباب �أمام رجال 
يد  يف  و�ل�فاة  و�الإرث  و�لطلق  �لزو�ج  يك�ن  �أن  من  فبداًل  �لدولة،  على  لل�سيطرة  �لدين 
�لدولة يتحكم رجال �لدين باأفر�د �ملجتمع، وهم يتحكم�ن �أي�ساً باملد�ر�س �لتي هي طائفية 
يف غالبيتها �ملطلقة مبا فيها �الإر�ساليات �الأجنبية، و�مل�ست�سفيات، و�جلمعيات �خلريية، و�ملقابر، 
ِمن  َمْن  يقررون  �أنهم  كما  عليها،  و�مل��فقة  �ملدر�سية  �ملناهج  و�سع  يف  �حلق  �لدين  ولرجال 
�الأ�ساتذة ُيقبل�ن يف �ملد�ر�س و�جلامعات. وت�سبح �لدولة �ألع�بًة يف يد �لط��ئف �لتي تهّدد 

ع الإر�دتها. �حلك�مات باإثارة �لنا�س عليها �إذ� مل تن�سَ

اً بينما ُتعلي من �ساأن �لدولة  على عك�س ذلك، �لدولة �لعلمانية تّيد �لدين وجتعله �ساأناً خا�سّ
�لق�مية و�مل��طن الأن �لعلمنة تبغي ت�حيد �مل��طنني وجعل حياتهم وق��نينهم و�حدة كي 

يج�سدو� جمتمعاً متجان�ساً من�سجماً مع بع�سه.

ر�بعاً، دولة �لط��ئف تعطي �الأول�ية للدين و�ملذهب وبالتايل هي تابع الأو�مر خارجية بح�سب 
�نتماء�تها �لدينية، فانحاز �مل��رنة تاريخياً لفرن�سا، و�نحاز �ل�سنة لل�سع�دية. بينما ت�ؤ�زر �لدولة 
كان  ول�  �لفرن�سي  �لدين  فرجل  �لق�مية،  و�ل�سيادة  �لق�مي  �ال�ستقلل  مفه�م  �لعلمانية 
ويحاكم  روما،  لق��نني  ال  �لفرن�سية  للق��نني  وين�ساع  �سيء  كل  قبل  فرن�سي  ه�  كاردينااًل 
بتهمة �خليانة �إذ� ع�سى �لقان�ن �لفرن�سي. هذ� �ل��سع لي�س حا�سًل يف �س�ر�قيا حيث يتبع 
ناه�س  لل�سهيد  �لقتل كما ح�سل  �لدين يحّر�س�نهم على  �ل�سكان ق��نني و�فتاء�ت رجال 

حرت وال يلتزم�ن بقان�ن دولتهم.

بها  �لتقّيد  لها  �لتابعني  على  تفر�س  دينية  ق��نني  هي  �ل�سخ�سية  �الأح��ل  ق��نني  خام�ساً، 
ة بكل دولة على حدة، وينتج عن  حيثما كان�� �سرقاً �أو غرباً، بينما �لق��نني �ل��سعية خمت�سّ
كيانات  �مل�ج�دة خارج حدود  �لدينية  مرجعياتها  قر�ر�ت  تتبع  مّلة  �أو  طائفة  �أن كل  ذلك 

�س�ر�قيا ما ي�سكل عائقاً �أ�سا�سياً يف ت�حيد �ملجتمع و�سياغة دولة �لقان�ن.
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�ساد�ساً، يختلف �ل��سع در�ماتيكياً بني جمتمع علمايّن وجمتمع ط��ئف دينية، فيما يخت�س 
بحرّية �لفكر و�لعلم و�ملعرفة، فل حرية للفكر حيث ُتهيمن �لدولة �لدينية، ون�سبح يف و�سع 
جند فيه رجال دين �سبه �أميني وال �خت�سا�س لديهم يقررون �حلقائق �ملعرفية، في�سعد �أحدهم 
يعني  ت�سديقه  عدم  الأن  �مل�ؤمن�ن  وي�سدقه  م�سطحة،  �الأر�س  �أن  لي�ؤكد  �مل�سجد  منرب  على 

�لكفر بدينهم!

يق�دنا ذلك �إىل تقهقر �لعقل و�ملعرفة كما ه� حا�سل يف �س�ر�قيا �لتي تر�جعت فيها �ملعرفة 
وحرية �لتفكري تر�جعاً خميفاً عّما كانت عليه منذ ن�سف قرن! لقد �نهار �مل�ست�ى �لفكري 
�لعلمي �ملبتكر و�ملحلل و�مل�ستنبط لق��عد �لك�ن ب�سبب تدخل �لدين يف �لعل�م �ل��سعية، 
مف�س�اًل  �لدين  كان  �لعبا�سية حيث  �لدولة  وبد�ية  �الأم�ية  �لدولة  يف  يح�سل  ما مل  وهذ� 
ف�سًل تاّماً عن �لعل�م. لقد تبّنت �ل�سلفية �ل�هابية جتربة �الإمرب�ط�رية �لكاث�ليكية يف �لقرون 
�إير�ن �الإ�سلمية على  بينما حافظت  �لعلماء،  �لعلم وت�سطهد  �ل��سطى و�لتي كانت تتكر 
�لرت�ث �حل�ساري �لقائم على ف�سل �لدين عن �لعل�م �ل��سعية ما �أدى �ىل تطّ�رها �ل�سريع يف 
�لتكن�ل�جيا، هذ� �لتط�ر ه� بال�سبط ما تريد "�إ�سر�ئيل" و�أده الأنه يهّدد وج�دها �لعائم على 
بحر من �لتخّلف. "�إ�سر�ئيل" ت�ستعمل �لفالق �ملذهبي �ل�سني-�ل�سيعي لت�سعري �لنار �سد 
�إير�ن الأنها تخاف من تقّدمها �لعلمي و�لق�مي ال من ت�جهها �لديني، و�لربهان على ذلك 

�أنها تتحالف مع �أ�سد �لدول يف تطّرفها �لديني �لتكفريي �أال وه� �ل�سع�دية �ل�هابية.

�سابعاً، تر�جع و�سع �ملر�أة نتيجة ��سمحلل �لق��نني �ل��سعية �لتي ت��كب �لتط�ر و��ستبد�لها 
يف  �سائد�ً  كان  كما  للمر�أة  �ملُذّل  �لبطريركي  �لنظام  على  تعتمد  �لتي  �لدينية  بالق��نني 
�ملجتمعات �لتي ت�لدت فيها �الأديان منذ قرون بعيدة. ما يح�سل �لي�م ه� قمع �ملر�أة ومنعها 
من �حل�س�ل على حق�قها كم��طنة �أ�س�ة بالرجل، وتتحّكم بها ق��نني �الأح��ل �ل�سخ�سية 

�لدينية �لتي تعطي �الأف�سلية للرجل يف �لزو�ج و�لطلق و�الإرث وح�سانة �الأطفال.

�أما يف �ل�سيا�سة، فالتمثيل �لنيابي ال ميّثل �ل�سعب بل �لط��ئف يف لبنان وكذلك يف �لعر�ق 
بعد �الحتلل �الأمريكي عام 2003، ونرج� �أال يتحّ�ل نظام �س�رية �إىل طائف لبناين �آخر 
بفعل �سّن �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية �حلرب عليها. فالرت�ّسح للنتخابات �أ�سا�سه ديني ال 



ملف �لعلمانية / در��شات

19

وطني، و�لناخب يذهب �إىل �سناديق �قرت�ع خمتلفة ح�سب �نتمائه �لديني كما يظهر على 
ه�يته �لتي ُت�سّمى زور� ه�ية وطنية، �إذ �إنها يف �حلقيقة ه�ية طائفية مبنية على ق��نني �الأح��ل 
�ل�سخ�سية �لدينية. و�إخفاء �لطائفة عن �له�ية يف لبنان ما بعد �حلرب �الإهلية ال يعني �إلغاءها 

�إذ �إن قان�ن �النتخاب و�لتق�سيمات �الإد�رية ال تز�ل قائمة على �ملذهب �لديني.

�النتقال من �لطائفي/�لديني �إىل �لعلماين يف �شور�قيا
دول �مل�سرق �لعربي ال تز�ل تعي�س يف نظام �مللل �لديني �لذي و�سعه �لعثماني�ن منذ ما يناهز 
�ل�ستة قرون. جّل ما حدث حني ق�سمنا �لربيطاين و�لفرن�سي يف �سايك�س-بيك� �إىل دويلت 
ه� ت�سغري �الإطار �جلغر�يف لكن �إبقاء �ل�سر�عات �لطائفية من �سمنه لدمي�مة �ل�سيطرة �لغربية.

ما هي �حلل�ل �ملمكنة لتغيري �الأنظمة �لطائفية؟

بالطبع  م�ستحيل.  �لتغيري  �أّن  م�ؤكدين  �لنا�س  قل�ب  �لياأ�س يف  ببّث  �ملثقف�ن  يق�م  ما  غالباً 
�لتغيري م�ستحيل �إذ� رف�سنا �لعمل باجتاه �لتغيري و�كتفينا باملقاالت و�لديباجات. �لهدف من 
�إن�ساء �الأحز�ب �لعلمانية ه� تطبيق هذ� �لفكر وت�يله �إىل عمل دوؤوب وت�سحيات يف �جتاه 
�لتغيري، و�إاّل لي�س من �سبب الإن�ساء �الأحز�ب، فلقد �أر�سى �أنط�ن �سعاده مثًل يف �ملادة �الأوىل 
من د�ست�ره �أن غاية �حلزب هي بعث نه�سة يف �س�رية �لطبيعية �أو �س�ر�قيا. فهل ن�ستطيع بعث 

نه�سة؟

غالباً ما ي�ؤكد كرث �أّن �ل�ل�ج يف �لدولة �لعلمانية لن يح�سل قبل قرن �أو قرون، وها قد م�سى 
قرن على �سايك�س-بيك� ومل نتقّدم خط�ة و�حدة ال بل �أ�سبحنا �أ�سد طائفية و�أكرث تخّلفاً مما 
كّنا. هذ� يدل على �أن �لزمن لي�س كفيًل بتغيري �لظروف، و�إننا �إذ� مل نبادر نحن �إىل �لعمل 
باجتاه �لعلمنة فلن يتح�ل �ل��سع �إاّل �إىل عك�س ما ن�ستهي الأّن غرينا يعمل باالجتاه �ملعاك�س.

يكن  �إن مل  عاماً،  ثلثني  ملدة  �ملت���سل  عملها  عرب  كبري  �إجناز  �إىل  �ل�سع�دية  ت��سلت  لقد 
�أكرث، يف ن�سر �لتعاليم �ل�هابية �ملتطرفة و�لتكفريية و�لر�ف�سة للعلم و�ملنطق وللتطّ�ر �الإن�ساين 
ب�سكل خا�س يف دول �س�ر�قيا، الأن �س�ر�قيا �أ�سبحت لقمًة �سائغة بعد تق�سيمها �إىل دويلت 
�سايك�س-بيك�. د�ع�س و�لن�سرة لي�سا �إال نقطة �لنهاية يف �سل�سلة ط�يلة من �لعمل �لي�مي 
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�أذكر  �لتب�سري �لديني.  �ل�سع�دية عرب  بامل�سيئة  �ل�س�ر�قي وتدجينه و�إحلاقه  الحت��ء �ملجتمع 
وفل�سطني، يف  و�الأردن  �لعر�ق  �س�رية، ويف  لبنان، ويف  باالآالف يف  �لدعاة  �نت�سر  هنا كيف 
بالدين  و�ملد�ر�س  �مل�ساجد  يف  ويب�سرون  ليًل،  �لبي�ت  يزورون  �ملا�سي،  �لقرن  ثمانينيات 

�ل�هابي، فهل فعل �لق�مي�ن �لعلماني�ن �الأمر ذ�ته؟

و�ل�طنية  �لق�مية  مفاهيم  يف  �ل�سري  من  �س�ر�قيا  كيانات  كل  ت�لت  �لنتيجة؟  كانت  ماذ� 
و�لعلمانية و�لتط�ر �حل�ساري، و�لبناء على �أ�س�س علمية، �إىل نبذ �لعلم و�ملنطق بكل �أ�سكاله، 
فاأول ما ��ستهدفته �ل�هابية ه� �إلغاء �لرتبية �ل�طنية من �ملد�ر�س و��ستبد�لها بالدين )�ل�هابي(. 

و�الأردن  ولبنان  و�لعر�ق  �س�رية  يف  و�ملر�هقني  �الأطفال  عق�ل  على  �ل�هابي�ن  ��ست�ىل  لقد 
ولي�س  و�جلامعات  �ملد�ر�س  يف  �لديني  �لتدري�س  عرب  الأيدي�ل�جيتهم  وجندوهم  وفل�سطني 

فقط �مل�ساجد.

يتفاجاأ كثريون ومنهم من كان وزير�ً يف رئا�سة �سليم �حل�س لل�ز�رة عام 1998 حني �أخربهم 
�أنه ه� �لذي �ألغى مادة �لرتبية �ل�طنية من �ملد�ر�س �لر�سمية و��ستبدلها بالرتبية �لدينية! مل 
ي�ستطع �حلريري �أن يفعل ذلك، لكنه مّت على �أيدي من ُيعترب وطنياً ق�مياً عربياً، وكان �آنذ�ك 
ووطني.  معتدل  �أنه  �أ�سا�س  على  �أي�ساً  �إليه  ُينظر  �لذي  بي�س�ن  ي��سف  �لرتبية حممد  وزير 
فكيف يح�سل ذلك منذ 17 عاماً ومل يتحّرك وطني علماين و�حد لل�ستنكار، ومل يتحرك 
�سن��ت  ب�سع  �ستخرج يف  و�لتي  �ملحققة  �لكارثة  لهذه  �لعلمانية  �ل�طنية  �الأحز�ب  �أي من 

�ل�سلفيني �الإرهابيني �لذين يدمروننا �لي�م؟

�الأمر نف�سه ح�سل يف �لعر�ق و�س�رية و�الأردن وحتى فل�سطني، ففيها جميعها �أُلغيت �لرتبية 
�لرتبية  وز�رة  وهي  �أال  و�حدة  بحقيبة  �مل�سلم�ن  �الإخ��ن  وطالب  �لدين،  ل�سالح  �ل�طنية 
وملئات  و�لن�سرة وغريهما،  لد�ع�س  �أعمال  من  نر�ه  ملا  �لي�م  نتعّجب  فهل  �لعايل.  و�لتعليم 
�الأل�ف من �ل�س�ر�قيني �لذين تّ�ل�� �إىل متطرفني دينيني همهم �إقامة �لدولة �الإ�سلمية على 

�لطريقة �ل�هابية؟

�أمامنا �إذ� مل نربِّ جيًل جديد�ً على �لقيم �ل�طنية/ �لعلمانية، فهنا يكمن �لتغيري  ال حّل 
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�ملا�سي  �لقرن  خم�سينيات  ففي  لبنان:  من  مثلني  �ساأعطي  ذلك  على  وللداللة  �حلقيقي، 
�أني�س �أبي  �أُن�سئت مدر�ستان ق�ميتان و�حدة بناها ي��سف �الأ�سقر يف ديك �ملحدي و�لثانية 
دون  من  �لط��ئف  جميع  من  ق�مياً  وطنياً  جيًل  �ملدر�ستان  هاتان  خّرجت  عاليه.  يف  ر�فع 
��ستثناء. وما �إن ت�قف عمل هاتني �ملدر�ستني حتى تل�سى هذ� �ل�ج�د وتّ�ل �جليل �جلديد 
�إىل تع�سب طائفي جّر�ء �ملد�ر�س �لدينية �مل�سيحية و�الإ�سلمية. �الأمر نف�سه ح�سل يف �س�رية 
حيث �أن�سئت مد�ر�س ق�مية يف �سافيتا وطرط��س، وعمد �لعديد من �لق�ميني �إىل �لتدري�س 

يف تلك �ملد�ر�س قبل �أن تغلق �أب��بها �أي�ساً ب�سبب �غتيال عدنان �ملالكي. 

لقد تنّبهت �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية لهذ� �مل��س�ع �الأ�سا�سي ل�ج�دها فمنعت �ملد�ر�س 
�خلا�سة يف �لبدء، ثم �سمحت لبع�سها بال�ج�د ب�سبب وج�د جاليات �أجنبية وهي قليلة جد�ً 
�أمريكا كل تعليمها  بالن�سبة �إىل عدد �ل�سكان �لذي يتجاوز �لثلثمئة ملي�ن ن�سمة. ركزت 
يف  للتعليم  �الأوىل  �ملهمة  هي  هذه  الأمريكا،  �ل�الء  فكرة  تر�سيخ  على  �لر�سمي  �البتد�ئي 

�ملدر�سة �البتد�ئية.

�لتعليم �لديني يف �ملد�ر�س �ل�س�ر�قية �أدى �إىل �إر�ساء �لتطرف �لديني يف �جلامعات �أي�ساً �لتي 
لي�ست �إال �لتكملة �ملنطقية لتعليم �ملد�ر�س، حيث مّت �للج�ء �إىل �لتف�سري �لديني بداًل من 
�لتنقيب �لعلمي، فرنى مثًل �أن �الأ�ساتذة يف �لعل�م �ل�سيا�سية يف �جلامعة �للبنانية �أ�سبح�� 
يب�سرون يف �سف�فهم باالأيدي�ل�جية �لدينية فُيلّقن �لطالب "�أن �التاد �ل�س�فياتي �سقط الأنه 
�سّرع �لكح�ل و�لرق�س و�مل�سرح و�مل��سيقى"، و"�أن �القت�ساد �الأوروبي فا�سل الأنه غري ملتزم 
باالقت�ساد �الإ�سلمي"، ومُتنع در��سة �لنظريات �ل�سيا�سية �لي�سارية على �أنها تدع� �إىل �الإحلاد، 
وُتجب �لنظريات �لق�مية الأنها تتعار�س و�لدين �الإ�سلمي �ل�سم�يل. )ر�جع ماهر �خل�سن، 
�ُسئلت عن مارك�س تدث عن �أفلط�ن"، جريدة »�الأخبار« يف 16  �إن  �للبنانية  �جلامعة  "يف 

�آب 2016(.

هذ� �ل��سع ي�ؤدي �إىل ��ستلب �ملجتمع وت�يله �إىل تع�سب ديني قاتل خا�سة �أن ذلك ال 
يتطلب علماً �أو جهد�ً بل على �لعك�س من ذلك، فاأيدي�ل�جية د�ع�س و�لن�سرة تعترب �أن ال 
لزوم للعلم وللدر�س و�لتمحي�س فاالأج�بة حا�سرة جميعها يف �لدين، وي�سبح رجال �لدين 
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هم �أولياء �ملجتمع، وهذ� ما يح�سل �لي�م، فهم �لذين يقررون عنا �أّي كتاب نقر�أ، و�أّي فيلم 
ُيعر�س �أو ال ُيعر�س، و�أّي لبا�س بحري نرتدي: �لب�ركيني �أو غريه، و�أّي طعام ناأكل )حر�م �أو 

حلل(، و�إن مل نفعل فتهديد بالتكفري و�لقتل. 

�ن�سّبت جه�دنا  �إذ� ما  �لعلمانية ممكن على �ل�سعيد �لرتب�ي  �لق�مية  تر�سيخ مفه�م �لدولة 
يف هذ� �مل�سمار مل��جهة �لتعليم �لديني �ل�سلفي، كما ه� ممكن على �ل�سعيد �ل�سيا�سي عرب 
�لت�سديد على �أن طرح ف�سل �لدين عن �لدولة يجمع كيانات �س�ر�قيا، بينما ال ت�ؤدي �ملطالبة 
بالدولة �لدينية �إال �إىل حروب ال نهاية لها �سمن دول �س�ر�قيا الأن هذه �الأخرية تت�سكل من 
�إال �ذ� كانت دولة  �أن تت�ّحد د�خلياً  �أديان ومذ�هب خمتلفة ومتن�عة. ال ت�ستطيع �س�ر�قيا 
علمانية، ومن �أجل ذلك على كياناتها �أن تقف ب�جه �خلطط �ال�ستعمارية �لغربية �لتي تريد 
و�القت�سادي  �ل�سيا�سي  �ال�ستقلل  ت�ؤّمن  �الأخرية  هذه  الأن  �لق�مية،  �لدولة  على  �لق�ساء 

و�الجتماعي ل�سعبها مبعزل عن �أه��ء �لدول �خلارجية.

�مل�سرق  �إىل  بالن�سبة  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل�اليات  �لثالثة، هدفت خمططات  �الألفية  بدء  مع 
�حلليف  تركيا  مرجعيتها  فاالإخ��نية  �سلفية،  �أو  �إخ��نية  �إما  �لدينية:  �لدولة  دعم  �لعربي 
�مل�ث�ق يف حلف �سمال �الأطل�سي، و�ل�سلفية مرجعها �ل�سع�دية، و�آل �سع�د عائلة ال تيد عن 
�ل�سيا�سة �الأمريكية قيد �أمنلة، �إذ �إن وج�دها من�ط باالإر�دة �الأمريكية، ويف �حلالني كليهما متنع 
�ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية �أّي تقارب �أو تن�سيق بني كيانات �س�ر�قيا الأن تفاهمها وتعاونها 
�لطريقة  �ملنطقة.  �الأمريكية يف  �حلربة  ر�أ�س  "�إ�سر�ئيل" �لتي هي  �ملربم على  �لق�ساء  يعني 

�ل�حيدة ملنع كيانات �س�ر�قيا من �لتعاون ه� �إدخالها يف حرب طائفية دينية مذهبية و�ثنية.

لن  �أخرى  جهة  من  �لدينية  �لدولة  ومبد�أ  جهة،  من  �لعلماين  �لق�مي  �ملبد�أ  بني  �ل�سر�ع 
يخت�س بدول �س�ر�قيا فقط بل �ستعمد �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية �إىل تطبيقه يف دول �آ�سيا 
ة يف �ل�سني ورو�سيا حيث ت�جد �أعد�د كبرية من �ل�سنة عباأتها  �لتي �ستهّدد هيمنتها، وخا�سّ
�ململكة �ل�سع�دية وح�لتها �إىل �ملذهب �ل�هابي �لتكفريي �حلا�سر الإلغاء �الآخر بق�ة �ل�سلح.

تدور �حلرب �إذ�ً بني �جتاهني ومق�لتني: مق�لة �لع�ملة �الأمريكية �لتي تريد �إلغاء �لدول �ل�طنية/
�لق�مية �لتي تقف عائقاً �أمام �الإمرب�ط�رية �الأمريكية، ومن �أجل ذلك تدعم �لتيار�ت �لدينية 
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�ل�ج�د  �الأمم وحقها يف  ��ستقلل  مبد�أ  يد�فع عن  �لذي  �ملعاك�س  �ملتطرفة، و�الجتاه  �ل�سنية 
ويف تقيق م�سالح �سعبها، و�ملك�ن من �لدولة �ل�س�رية و�إير�ن ورو�سيا وحزب �هلل، و�ملقاومة 

�ل�سعبية يف �لعر�ق و�س�رية ولبنان وفل�سطني.

 نخل�س للق�ل �إن ال علمنة �إاّل ب�حدة �س�ر�قيا الأن �لذي يعّطل �ل�حدة د�خلياً وخارجياً ه� 
�لنظام �لطائفي/�لديني، و�لعك�س �سحيح �أي�ساً: �س�ر�قيا ال ت�ستطيع �أن تك�ن م�ج�دة فعلياً 

�إال �إذ� كانت علمانية.
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��ستثناء ح�ساري، حيث �أن �لعلمانية ت�سجل يف جمتمعات كثرية تقدماً، بينما هي بالكاد ترى 
لها ظًل يف هذه �ل�سحر�ء �لعربية �لغارقة يف �لعن�سرية و�لطائفية و�ملذهبية و�الإثنية و�جله�ية. 
عدد �له�يات يف �ملجتمعات �لعلمانية �سئيل جد�ً، �لفرن�سي فرن�سي، �الأملاين �أملاين، وهكذ�. 
و�لفرق  و�ملذ�هب  �لط��ئف  بعد  باالأحرى، هي  �أو  يعّد،  ما ال  �له�يات  من  فلدينا  عندنا،  �أما 

و�جلماعات ل�سنا دولة بعد. �إذ�ً ال علمانية بعد.

�لعلمانية خادمة غري خمدومة

�سكة  على  �لعربية  �ملجتمعات  ل��سع  �لنه�سة،  ع�سر  يف  �لرو�د  بذلها  �لتي  �جله�د  ُتنكر  ال 
�لتغيري  باأمل  كتاباتهم  تن�سح  وحقيقية.  روؤي�ية  متحّدية،  جريئة،  ه�ؤالء  كتابات  �حلد�ثة. 
�لبناء  خلخلة  يف  �لكتابات  هذه  �أخفقت  �حلد�ثة.  �أفق  �إىل  �لتخلف  مرحلة  من  و�النتقال 
�الأنظمة  بع�س  تبني  مع  �لنخب،  �الأفكار  �أ�سابت  �لعربي،  �لعامل  يف  للجماعات  �لتاريخي 
�الأفكار �لق�مية، مل تكن �لعلمانية عن��ن زمن �ل�سع�د �لق�مي. كان �لهاج�س، �لتخل�س من 
�سرعان  �لتي  �الأنظمة  على هذه  ه�ّساً  �لعلمانية �سيفاً  و�لتحرر �الجتماعي. كانت  �ال�ستعمار 
ما ت�لت �إىل ديكتات�رية ��ستبد�دية كان من نتائج حقبتها، تفجري �ملجتمع �إىل �ثنيات وفرق 
�لعلمانية �ال�ستبد�دية عاقبتها  و�لدمي�قر�طية.  �لعلمانية يف مناخ �حلرية  تنم�  دينية وتكفريية. 
وخيمة. بها تل�سق تهمة مهادنة �ال�ستبد�د، و�الغرت�ب عن �لبيئة، ولقد ح�سل ما ه� �أفدح من 
ذلك حيث جلاأت هذه �الأنظمة �إىل �سجن وملحقة ومطاردة وتعذيب �لق�ى �حلزبية �مل�ؤمنة 
بالعلمانية و�لدمي�قر�طية و�حلد�ثة. ال وج�د حلزب �سيا�سي خارج �ل�سجن، �إاّل �إذ� كان حمظياً 
و�س�ريا  �لعلمانية  م�سر  من  كّل  �ل�سج�ن يف  ل��ئح  ت�ؤكده  ما  وهذ�  �مل�ستبدة...  للق�ة  ومطيعاً 

�لعلمانية و�لعر�ق �لعلماين وليبيا �لعلمانية و�جلز�ئر �لعلمانية.

لقد غامرت �الأحز�ب �لعلمانية مغامرة خميبة للأمل، تديد�ً يف لبنان، عندما �ختارت �أن ت�ؤجل 
علمانيتها ل�سالح م��قع لها يف �ل�سلطة، فتحالفت مع ق�ى �الإقطاع �لطائفي وتيار�ت �ملذ�هب... 
لة �ملكا�سب �ل�سيا�سية،  �ألغت نف�سها ومربر وج�دها، عندما �نحرفت عن ن�سالها �لعلماين مف�سّ
و�لتي ال تدّر عليها غري �لتكّل�س. يف �أيام �ل�سلم �لطائفي ف�سلت �أن تك�ن يف �لقافلة �النتخابية 
مقط�رة بقادة ط��ئفيني و�إقطاعيني، ويف �أيام �حلرب، برهنت على جد�رة قتالية يف �سف�ف ق�ى 
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حُمت�سنة طائفياً. تت�سابه هنا �الأحز�ب �لق�مية وتيار�ت �لعروبة وجماعات �لي�سار. لذ�، مل تكن 
�لعلمانية خمدومة من �أحز�بها، بل كانت خادمة �أمينة للأحز�ب و�لتيار�ت �لعلمانية.

فقد  �لن�سال. وعليه،  مرتبة  �إىل  ترقى  نزوة ال  ذو  �الأو�سال،  مقّطع  �ملدين رخ� جد�ً،  �ملجتمع 
كانت �لعلمانية �أ�سيلة يف منابعها، معتكرة يف معرتك �حلياة �ل�سيا�سية، من�سية بحكم �لتقادم 
تبّنيها. ويف  �لعلمانيني عاطل�ن عن  �لعلمانية �ساحلة، ولكن  تز�ل  ما  �الجتماعي و�الإن�ساين. 
وتكافئ  بجد�رة  خمدومة  و�أنها  �لنظري،  منقطعة  حي�ية  على  �لطائفية  برهنت  �ل�قائع،  معادلة 
�ملنا�سلني فيها باأرقى �ملر�كز وباأكرثيات جماهريية ال ت�سى. �لغلبة للطائفية و�ملذهبية و�خل�سارة 

للعلمانية. هي نتيجة حتمية ومربمة.

�لطائف علماين من يطّبقه؟ ـ   III

ُتخترَب  الأنها مل  تف�سل  ف�سلها. هي مل  ُيرّبر  �ختبار حتى  تك�ن مكان  �أن  للعلمانية  يت�سّن  مل 
�حلديث.  �لعامل  بقر�ر من �سلب  �مل�روث  على  �لتي جتر�أت  ت�ن�س  ُت�ستثنى  قرن.  مد�ر  على 
�أ�سحت �لعلمانية يف ت�ن�س يف قلب �ل�سر�ع، عندما فر�ست على �لدولة وعلى �ملجتمع. رف�س 
�الإ�سلمي�ن هذه �لعلمانية ود�فع عنها وطني�ن وي�ساري�ن وم��طن�ن م�ستنريون. جنحت �لتجربة 
بن�سبة عالية. لكن عدم جتديد �حلياة �ل�سيا�سية و��ستكانة �ل�سلطة يف م��قعها وتد�ولها بالق�ة، 
منح �الإ�سلميني فر�سة �لدفاع عن �لدمي�قر�طية �لتي ال ي�ؤمن�ن بها، و�أ�ساب�� ب�سهامهم �لعلمانية 
�لتي �سمدت ب�سم�د جماهريها ونخبها و�الأحز�ب �لتي تد�فع عنها... جتربة جديرة باالحرت�م.

لبنان، منحته فرن�سا د�ست�ر�ً علمانياً، ال دين للدولة يف لبنان، �لدولة لي�ست دينية، تمي �لدين 
كما ه� وال تتدخل يف معتقد�ته. �سابته مادة وحيدة، دعت �إىل ت�زيع �حلقائب يف �لدولة على 
�لط��ئف، �لتما�ساً للعدل، وبطريقة ال ت�سّر بامل�سلحة �لعامة، على �أن يك�ن هذ� �لتدبري م�ؤقتاً. 

�إنها �ملادة �خلام�سة و�لت�سع�ن من �لد�ست�ر �لقدمي قبل تعديله ُبعيد �تفاق �لطائف.

�ساب �حلياة �لقان�نية �سدور �لقر�ر 60 ل.ر. من قبل �ملندوب �ل�سامي يف �س�ريا ولبنان و�لتي 
»�لعلمانيني«  ذلك  من  م�ستثنياً  للط��ئف،  و�لر�عية  �ل�سرعية  �ملذهبية  �ملحاكم  عربها  نظم 
�أ�سحاب �حلق يف �أال يك�ن�� طائفيني. �كتفت �ل�سلطات �للبنانية باإقر�ر مر��سيم �ملحاكم �لروحية 
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و�ل�سرعية لكل �لط��ئف و�ملذ�هب، وجتاهلت ما يخ�س �مل��طنني غري �ملنتمني �إىل �أي طائفة، 
بحكم علمانيتهم. �لفرن�سي م�ستعمر�ً، �أعطى �للبنانيني و�ل�س�ريني حقاً علمانياً مل يطالب به 
ن�ّس عليه  �لعلماني�ن حقاً  فقد  �الأح��ل،  ون�س��. يف كل  رمبا عرف��  �لعلماني�ن طن�س��،  �أحد. 

�لقر�ر 60 ل.ر... فهل ه�ؤالء �لعلماني�ن علماني�ن حقاً؟

�ألف ال، �جلعجعة ب�س�ت مرتفع �لد�عية �إىل �لعلمانية مف�س�حة »لي�س كل من يق�ل يا رب يا 
رب يدخل ملك�ت �ل�سم��ت« �لطريق �إىل �لعلمانية هي �لتدرج باملطالب ال �إلغاء �ملكا�سب.

�أثارو� يف عدد من  �لذين  بع�س �حلق�قيني  با�ستثناء  �لعلمانية،  �الأحز�ب  من  �أحد�ً  ن�سمع  مل 
�مل�ؤمتر�ت هذه �حلالة، وملا �نق�سى �مل�ؤمتر، م�سحت �لكلمات عن �لطاوالت كما مي�سح �لغبار. هذ� 

غي�س من في�س.

�نفجر لبنان يف عام 1975. دخل �جلميع كرنفال �لدم. تقدمت �لطائفية �ل�سيا�سية و�حتلت 
�مل��قع وحفرت �خلنادق. �نت�سرت �الأحز�ب �لعلمانية يف �جلبهات �إىل جانب �لط��ئفية �ملتقاتلة، 
�أق�سيت عن �حلل�ل. وبعدما برهنت على جد�رة يف �لقتال ذهب  �أن  كان حظها بعد �لقتال 
�جلميع �إىل �لطائف �إال ه�ؤالء. مل يدع�� �إليه، وال دع�� مرة �إىل مفاو�سات. ع�مل�� كاإجر�ء عند 

�لط��ئف.

�آلية  �آليات تغيري �لنظام �لطائفي يف لبنان م�ج�دة يف �لد�ست�ر، ن�س �تفاق �لطائف على  �إن 
�لتغيري، �أو �النتقال من �لنظام �لطائفي �إىل �لنظام �ملدين. 

�لطائف و�سع �للبنانيني �أمام طريق �خلروج من �حلرب عرب جمع �الأ�سلحة ومنع �النق�سام 
بال�سعف،  �ل�سيا�سية  �ملارونية  مركز  �أ�سابت  �لتي  �لتعديلت  بعد  �ل�سلطة  تك�ين  و�إعادة 
يف  �ملتنا�سبة  �مل�ساركة  ب�سيغة  جمتمعة،  �حلك�مة  �إىل  �لرئا�سة  �سلحيات  بع�س  وُنقلت 
�أن  و�مل�سلمني،  �مل�سيحيني  بني  �لطائفية  �ملنا�سفة  تاأمني  بعد  �ملفرت�س،  من  وكان  �حلكم. 
�لعليا الإلغاء  �ل�طنية  �لهيئة  ت�سكيل  �إىل  �ملنا�سفة،  قاعدة  �نتخابات على  �أول  بعد  ُي�سار، 
�لطائفية �ل�سيا�سية، و�إقر�ر قان�ن �نتخابي خارج �لقيد �لطائفي، و�إن�ساء جمل�س �سي�خ متثل 

فيه �لعائلت �لروحية.

ماذ� فعل �لعلماني�ن لتطبيق �أو لدفع �لق�ى �ملهيمنة �إىل تطبيق هذه �مل��د �لد�ست�رية �ملُلزمة؟ ال 
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�سيء على �الإطلق. وحده �لرئي�س نبيه بري، جلاأ مرتني مهّدد�ً بهذه �مل��د �لد�ست�رية للبتز�ز 
�ل�سيا�سي. كما حاولت �ل�سلطة �ل�س�رية �أن ت�ستعمله للتخ�يف �أو تدفنه للطماأنة... �لعلماني�ن 

هباء منث�ر ال علقة لهم بالعلمانية.
للدولة  �إىل علمنة حقيقية  �لطريق  �إنه  �لطائف م�ج�د.  �لبارود،  �خرت�ع  �ملطل�ب عملياً  لي�س 

وم�ؤ�س�ساتها، �ملادة �خلام�سة و�لت�سع�ن و��سحة، تتاج �إىل من يلتزم بها.
�لعلمانية �ل�ساملة. جمع ح�له علمانيني من  �أن يخ��س معركة  حاول �ملطر�ن غريغ��ر حد�د 
�ملجتمع �ملدين. كان �سادقاً ووفياً لعلمانيته �ل�ساملة، حتى �لنف�س �الأخري. كان �س�تاً �سارخاً 
يف �لربية. مل يقف معه �إال قلة من �مل�ؤمنني بالعلمانية عن جد، لكن �حلرب �للبنانية، ق�سمت 
م�سروعه. �لطائفية تنني بروؤو�س متعددة. غلبت �ملطر�ن �لذي مل تغلبه كني�سته، برغم �أنها �سنت 

عليه حروبها و�أق�سته عن مطر�نيته.

وال حزب من �الأحز�ب »�لعلمانية«، له من ن�سال �ملطر�ن ما ي��زي �سطر�ً من جهاده.

�لطائفة جتمع و�لعلمانية ال ـ   IV
من ه� �لعلماين؟ ه� ذ�ك �لذي خرج على طائفته يف �ل�سيا�سة و�الجتماع و�الأخلق، ه� �لذي 
ثقافتها. حريته  �أح�سانها وتربى على  �لتي ولد يف  �لطائفة  نف�سه من  �أمرة  �نتزع  بات متحرر�ً، 

متنحه �ال�ستقلل وتعزز فرديته. �الأفر�د يف �لط��ئف قطعان.
�لرو�بط �لطائفية متينة جد�ً. �لطائفي كائن مكتٍف بطائفته. ال ي�سعر بتمام وج�ده �إال يف �نتمائه 
و�جتماعياً  و�إد�رياً  �سيا�سياً  طائفيته،  عن  �لدفاع  يف  ي�ساهم  وممار�سة.  فكر�ً  يرثها  جماعته.  �إىل 
�لقر�ر�ت  تنفيذ  يف  يجتهد  ال  وه�  �حلاجة،  دعت  كلما  طائفته  عن  للذود  ويتجّند  وثقافياً، 
�إن  ميتثل.  ولكنه  ينتقد  قد  يطيع.  ولكنه  يتذمر  قد  �لقادة.  يتخذها  �لتي  وم�سالك �الجتاهات 
ي�ساهم يف  وعن جد.  منتٍم وج�دي  �إنه  عر�ء.  يف  عارياً  نف�سه  طائفته، وجد  من  �أو  خرج عن 
تق�ية طائفته وين�سرها على غريها. ال يقيم وزناً للعتبار�ت �الأخلقية �أو للقيم. ه� مع طائفته 
ظاملة �أو مظل�مة. �الأزعر عنده يف طائفته �أف�سل �ألف مرة من �الآدمي يف غري طائفته، وه� ي�سعر 
ه�  هذ�  نق�س.  بعقدة  ي�سعر  �أن  دون  من  �لتز�مه  عن  ويد�فع  وحميطه،  نف�سه  مع  باالن�سجام 
�لطائفية  ي�ستخدم�ن  �لطائفية  من  �مل�ستفيدون  هم  �النتهازي�ن  �لطائفي�ن  جد.  عن  �لطائفي 
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عندما تنا�سب م�ساحلهم وال يخدم�نها �إذ� �أ�سّرت مب�ساحلهم.
ف�سيلة �لعلماين نقاوة من هذه �لل�ثة. �أناة بريئة. متحرر ونقدي وقلق. لكنه يحتاج �إىل �نتماء 
عرب ر�بط بجماعة. �لبديل عن �لر�بطة �لطائفية هي �لرو�بط �الجتماعية �ملفت�حة �أو �النتماء 

�إىل �جلماعة �لعلمانية.
�إال  يلتزم�ن  وال  �لعلمانية  بفرديتهم  يكتف�ن  �الأحر�ر.  �لعلمانيني  عند  �لر�بطة  هذه  جند  قّلما 
هي  بل  جذ�بة  �لعلمانية  �الأحز�ب  تعد  مل  �أطاع��.  ما  �لتزم��  و�إن  علمانية.  بجماعات  نادر�ً 
�أنه  قر�ره. خطيئته  و��ستقلل  �لطائفية  �لتجمعات  فر�دته يف جمتمع  �لعلماين  ف�سيلة  منفرة. 
ياأبى �اللتز�م �لذي فر�س عليه �لتاأليف مع جماعة، لذلك، جند يف لبنان �سكًل من �لعلمانيني 

�لذين يختلف�ن على تفا�سيل �لتفا�سيل، وهم لي�س�� دميقر�طيني �إال بالكلم.

لبنان خملوق طائفي فقط ـ   V
لكيان لبنان مرّبر مفرد ل�ج�ده. ه� ملجاأ للط��ئف يف �لبدء. كان ملذ�ً للم�سيحيني �خلائفني من 
حميطهم، �خلارجني من حرب مدمرة وفتنة قا�سية: �إبان �لقائمقاميتني �لتقت طم�حات ومطامع 
�لفرن�سيني يف �أن يك�ن لهم م�قع قدم يف �ل�سرق، مع �مل�سيحيني �خلائفني و�ملطالبني بعناد بجبل 
لبنان م�ستقّل وماروين. ل�ال ذلك، لكان لبنان هذ� مقاطعة من �ملقاطعات �لعثمانية، فالعربية. 
و�النقلبات  �لتبدالت  برغم  م�ج�د�ً،  ز�ل  ما  �لفينيقي  لبنان  �أن  بدع�ى  �لطائفي�ن  نا�سل 
و�لغزو�ت... هم �قتنع�� بهذ� و�سع�� �إليه. لبنان هذ� كان ب�سبب �مل�سيحيني �مل��رنة. هم طالب�� 
مع  �أو  �لعروبة،  مع  �أو  �الإ�سلم،  مع  �إما  �أنهم  �إىل  مطمئنني  �أو  غائبني  �الآخرون  كان  فيما  به، 
�ل�حدة. �نت�سر �مل��رنة باإقامة كيان، �أكرب من حجم طائفتهم، وذلك عرب �سّم �الأق�سية �الأربعة 

وعدد من مدن �ل�ساحل.
لبنان ال �سبيه له يف حميطه حتى �ندالع �حلروب يف �مل�سرق �لعربي يف �لع�سرية �لثانية من 

�لقرن �لع�سرين. �لطائفية لي�ست فيه بل يف �أ�سا�سه وال �أ�سا�س للبنان من دونها.
والأنه كذلك، فاإن حّر��س �لهيكل حري�س�ن جد�ً على ح�سر �ل�سيا�سة و�الإد�رة يف �أنحاء �أن�سطته. 
ال �سيا�سة خارج �لطائفية، وال �إد�رة كذلك. لقد كانت �لطائفية �أقل وطاأة يف ما قبل �ال�ستقلل، 
بعده �نتظمت وهد�أت، �إىل �أن ترك �الإقليم ح�ل ق�سايا ق�مية وتديد�ً بعد �لعدو�ن �لثلثي 
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على م�سر و�نتهاج كميل �سمع�ن �سيا�سة معادية لعبد �لنا�سر، فاختلت »�لل�آن«: ال للغرب 
وال لل�حدة. �أما ع�سية �حلرب يف 1975 فقد كانت �لطائفية على �سلحها، وكل �سلح يد�فع 
عن طائفته، لقد بلغت �لطائفية بعد �حلرب مرتبة غري م�سب�قة يف �ملمار�سة فاأ�سحت هي �الآمر 
�لناهي، و�نتظمت �حلياة �ل�سيا�سية بني تكتلت طائفية نقية، ما �أدى �إىل بدعة »�الأرث�ذك�سي« 
حيث يك�ن لكل طائفة ��ستقللها �النتخابي وما يتفرع عن ذلك من ح�سرية �لتمثيل ونقاوته، 

مانعة يف ذلك �أي ت�سّرب وطني �أو علماين �أو الطائفي.

�إلغائها  �إىل  ي�سار  م�ؤقتة  ملرحلة  طائفيته  كانت  �إمنا  طائفياً،  �إال  لبنان  يكن  �الأ�سا�س، مل  من 
بعد فرتة. كان ذلك وهماً. ال ميكن �لرك�ن �إىل الطائفية �لطائفيني وال يقبل �أبد�ً �أن يلغي 
�إمكانية  �أية  نابذة غريها، والغية  �ل�سف�ف،  �لطائفية  تقدمت  لذ�،  منه.  بقر�ر  ذ�ته  �لطائفي 
لتط�ير �لنظام باجتاهات غري طائفية. ومل يكن �للطائفي�ن و�لعلماني�ن بق�ة �تاد �لط��ئف 
�ختارو�  بتق�سريهم  �سعرو�  وملا  �للبناين.  �مل�سار  يف  تاأثري  ذوي  يك�ن��  مل  لذلك  �ملتنازعة، 

�اللتحاق بالركب �لطائفي.

لي�س للعلمانيني حلفاء �إقليمي�ن �أو دولي�ن بينما تظى �لط��ئف برعايات ودعم وتاأييد ون�سرة 
فل�سطينية،  م�سرية،  للحدود:  عابرة  �متد�د�ت  لل�سنة  و�الأجنبية.  �لعربية  �لدول  من  عدد 
�سع�دية. لل�سيعة �أذرع متتد �إىل �إير�ن و�ل�سام و�لعر�ق و�س��ها. للم�سيحيني �متد�د�ت تقل�ست 
و�س��ها الحقاً. تبدو �لطائفة �مل�سيحية مت�سّبثة بح�سنها يف  �أوروبا وفرن�سا �سابقاً  مع �لزمن مع 
به  تظى  �لذي  �ملطلق  �لدعم  فقد�نها  �إىل  نظر�ً  �الأ�سا�س  �لركيزة  بقائها  على  وم�سّرة  �لكيان 
�لط��ئف �الإ�سلمية. وعليه، فاإن �لتغيري يف لبنان حماولة عقيمة جد�ً، جّل ما يرقى �إليه �ل�سر�ع 
�ل��قعي، ه� ت�سني �الأد�ء �لطائفي، وملثل هذ� �لطم�ح �ملت���سع ما ال ُيح�سى من �لتعقيد�ت. 
�أب��ب  فتح  �لذي  لبنان وحميطه  و�لطائفية يف  �ملذهبية  ��ستفحال  مرحلة  هي  �لر�هنة  �ملرحلة 

�جلحيم عليه، عرب تبّنيه �لعنف.

هل هذ� يدعو �إىل �لياأ�س؟

�ل�سل�ك �لعلماين يدع� �إىل �أكرث من �لياأ�س ال مفّر �أمام �لعلمانيني �س�ى �أن يك�ن�� علمانيني، 
ب�سرط �أن تاأتي علمانيتهم و�قعية ومتدرجة وقابلة باأن تخط� خط��ت �سغرية، �إن �إجناز�ً مثل �إجناز 
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�العرت�ف باله�ية �لعلمانية للعلمانيني، �أي بحذف �الإ�سارة �إىل �لطائفة يف �سجل �لنف��س، يفتح 
�لطريق �أمام تكاثر �لعلمانيني �حلقيقيني �مل�ستقيلني من ط��ئفهم وعنها، ويفر�س عليهم و�سع 
برنامج لتحقيق م�جبات تطبيق علمانيتهم، من د�خل �لنظام �لطائفي، �إمنا �سده وعرب معار�سته 

الإلغائه. �لعلمانية خط�ة خط�ة. هي �لطريق �ل��قعية للح�س�ر �لعلماين �لفعلي و�مليد�ين.
كل حماوالت قلب �لنظام �لطائفي بهدف �إقامة نظام علماين فا�سلة ال بل كاذبة. �ل�قائع ت�سدق 
�أن قامت حركة بهذ� �الجتاه. حماولة �حلركة �ل�طنية ثم �غتيالها  على ذلك. مل يحدث �أبد�ً 
عربياً. لبنان هذ� �لطائفي جد�ً �سرورة عربية. د�ئماً كانت �جلي��س من كل �الجتاهات، ت�سر 
�إىل لبنان ل�سيانة نظامه. حتى �إبان �حلرب �للبنانية، كانت تعقد ح��ر�ت يف �لد�خل وجلان يف 
�خلارج، و�تفاقات متعددة، ال ُيدعى �إليها �أي فريق �أو حزب علماين. �لطائف من�ذج. �التفاق 
�ن عن �مل�سرح �ل�سيا�سي. يلزم �أن يح�سرو� كماً  �لثلثي من�ذج برعاية �س�رية. �لعلماني�ن ُمق�سَ

ون�عاً، با�ستقلل تام عن �لطائفية.
ي�سبح  عندما  �حلر.  �ل�ج�د  بحق�ق  �لنظام  هذ�  ومطالبة  و�أهله  �لنظام  مع  �لقطيعة  من  بد  ال 
�لعلماني�ن كماً ون�عاً كتلة مرت��سة باأحز�ب �أو من دونها، �ستك�ن رحلة �الألف ميل قد بد�أت. 
�ل�سيا�سة تاأخذ بعني �العتبار �لق�ى �مل�ج�دة. من لي�س م�ج�د�ً ال قيمة له، والأن �لعلمانيني 

غري م�ج�دين، فاإنهم فر�دى يائ�س�ن، وجتمعات يائ�سة و�أن�سطة تدع� للرثاء.
باالن�سحاب  يبد�أ  �الأ�سا�س  �لطائفي. ودك هذ�  �اللتز�م  �أ�سا�سه  �أ�سا�سه.  يدّك من  �لنظام  هذ� 
ل��ئح حق�ق  على  تاأ�سي�ساً  تلزم هزميته يف مناحي �حلياة كافة،  �لطائفية و�عتبارها خ�سماً  من 

�الإن�سان، �لتي هي دين �ملجتمع �جلديد.
�إىل �أن يح�سل �سيء من ذلك، �أمامنا فر�سة �لتفكري و�لعمل بطرق جديدة و�أ�ساليب جديدة. 
�لفكرة،  قبل  خط�ة  �ملطل�ب  وفا�سلة.  بائدة  �لقدمية  و�لكتابية  و�خلطابية  �لدعائية  �الأ�ساليب 
و�خلط�ة تليها خط��ت. �إننا حمك�م�ن بهذ� �الأمل. و�إن �حلياة �لعلمانية ت�ستحق �إبد�ع و�سائل 

جديدة للبدء مب�سريتها.
ع�سى!
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يف مطارح كثرية من م�ساجلته �إىل ما ه� �أبعد من ذلك. فقد �أعرب عن �عتقاده باأّن �لفل�سفة 
�حلديثة عم�ماً، و�الأملانية خ�س��ساً، هي �أ�سّد م�سيحية يف ج�هرها من فل�سفة �لع�سر �ل��سيط. 

حيث نَفذت �مل�سيحية ـ بر�أيه ـ �إىل ماهية �لفكر نف�سه �بتد�ًء من فجر ع�س�ر �حلد�ثة.

***

و�الأفكار  �ملفاهيم  على  �لعميقة  تد�عياته  له  �إ�سكايّل  عن��ن  ريب،  بل  ه�  �لديني"،  "رج�ع 
من  تد�وله جمٌع  �إىل  ينربي  ما  �لتد�عيات  من  �لي�م.  �لغربية  �ملجتمعات  جتتاح  �لتي  و�لقيم 
�لدين  �ملديد بني  ُينهي �الخت�سام  معريّف  منظ�ر  للعث�ر على  �سعياً  �لغرب  فل�سفة ومفكري 
و�لعلمنة. �لذي ت�سامَلَ عليه �جلمُع يف ما ُعرف بنظرية "ما بعد �لعلمانية"، ه� �أحد �أكرث �لن��فذ 
�ملُقرتحة ح�سا�سية يف هذ� �الجتاه. ما يعّزز �آمال �لقائلني بهذه �لنظرية �أن �أوروبا �لغنية باملري�ثني 
�لعلماين و�لديني قادرٌة على �إبد�ع �سيغة تناظر جَتمُع �ملري�ثني معاً بعد ِفرقة طال �أمدها. رمبا هذ� 
ري "ما بعد �لعلمانية"ـ  ومنهم �لفيل�س�ف �الأملاين  ه� �ل�سبب �لذي الأجله ذهب بع�س منظِّ
�لعلمنة  و�أتباع  �لديانات  �أهل  �إطار مرجعّي يح�سن  �إىل وج�ب تخ�سي�س  ـ  ي�رغن هابرما�س 

�س��ء ب�س��ء، بغية �لعي�س �ملتناغم يف �أوروبا تعددية. 

�سغُف �لت�ساوؤل ح�ل �سريورة �الحتد�م �لديني �لعلماين وماآالته، مل يت�قف عند هذ� �ملفرق. 
ه�ت و�لفل�سفة. و�للقاء �ملثري �لذي  �مللتقيات �حلميمة بني �للَّ �آخر ترتجمه  كان ثمة منحى 
ل يف  �أع��م �لبابا بينيدكت��س �ل�ساد�س ع�سر �إىل �لفيل�س�ف هابرما�س، �سكَّ جمع قبل ب�سعة 
�أن  ومع  �أوروبا.  يف  و�لعلمنة  �لديني  �الإميان  بني  �خلّلق  �لتحاور  منعطفات  �أبرز  �أحد  �لعمق 
�للقاء مل ُي�سفر ي�مئٍذ عّما ميكن �عتباُره ميثاقاً �أولّياً للم�ساحلة بني �لتفكري �لله�تي و�لتفكري 

�لعلماين، �إاّل �أنه �أطلق جداًل قد ال ينتهي �إىل م�ستقّر يف �الأمد �ملنظ�ر.

�للقاء �لفريد بني �لرجلني، ظّهر �مل�سلَّمات �لتي ينبغي �الأخُذ بها لتح�سني كر�مة �الإن�سان يف 
زمن بلغت فيه �ختبار�ت �حلد�ثة حدَّ �لتهافت. وجد هابرما�س يف �لعقل �لعملي لـ"�لفكر ما 
�الإن�سان كمخل�ق  بنيديكت��س يف  �لبابا  بينما وجده  �لعلماين" نافذة جناة.  �مليتافيزيقي  بعد 
يق�ل:  ل�سان حاله  �لدين. كان  �لتعلُّم من  �لفل�سفة  با�ستعد�د  هابرما�س  ي�مها �عرتف  �إلهي. 
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باالإميان  �لفيل�س�ف  فليهتّم  علماين،  ف�ساء  �ل�حي يف  على  �لق�ساء  ي�ستطع  �لعقل مل  د�م  ما 
عة للق��نني كل  ع��س �ال�ستمر�ر يف �حلرب معه. ثم �أ�سرَّ على �سرورة �أن ت�يَل �لدولة �مل�سرِّ
�لثقافات و�لتمثُّلت �لدينية عنايتها، و�أن تعرتَف لها بف�ساء خا�س يف �إطار ما �سّماه بال�عي 
�إليه �لبابا فه� دع�ته �إىل ت�سني �حل�سارة  ذهب  ما  �إجمايل  �أما  �لعلمايّن" للمجتمع.  بعد  "ما 
�لغربية �ملعا�سرة عرب خم�س ركائز: �لتعاون بني �لعقل و�الإميان، م��جهة �لتحديات �جلديدة 
�لتي ت��جه �الإن�سان، فكرة �حلّق �لطبيعّي كحّق عقلّي، �لتعّدد �لثقايف كف�ساء الرتباط �لعقل 

و�الإميان، �لعقل و�الإميان مدعّ��ن لتنظيف و�إ�سفاء بع�سهما �لبع�س.

ينبئ  باإعلن  �أ�سبه  ه�  ما ح�سل  �إن  لقلنا  �لرجلن،  �أبد�ه  مما  ُت�ستخَل�ُس  لنا من عربٍة  ل� كان 
بان�سر�م تاريخ غربّي كامل من �جلدل �ملزمن ح�ل "ِبدعة" �الخت�سام بني �ل�حي و�لعقل.

***

ا  ما بعد �لعلمانية �إذ�ً، جتربة م�ستجّدة يف �لتفكري �لغربي ب�سقّيه �لعلماين و�لله�تي. جتربٌة تتغيَّ
و�سع حّد للحرت�ب �ملديد بني خّطني متعاك�سني: �إما �الإميان �ملطلق بق��نني �لّله�ت و�سلطاته 

�ملعرفية، و�إما �الإميان مبطلق �لعقل �ملح�س وما يقرره من �أحكام الدينية لفهم �لعامل.

لئن دلَّ كّل ذلك على �سيء، فعلى تّ�ل غري م�سب�ق يف �لتفكري "�ملا بعد حد�ثي" بجناحيه 
�لغربية  �لبيئة  د�خل  وزن  ذ�ت  معرفية  منف�سحات  وج�د  �إىل  ي�سري  مثلما  و�لدني�ي.  �لديني 
لقد  و�حل�سار�ت.  �الأفر�د  وجد�ن  يف  �حلا�سمة  �الإميان  م�قعية  بهدوء  ترى  تز�ل  وال  كانت 
ثمة  لي�س  �أن  �إليه:  �مل�سار  �لتح�ل  يف  ج�هرية  داللة  ذي  �أمٍر  عن  �ملنف�سحات  هذه  �أ�سفرت 
من ت�ساد بني �الإميان يف طبيعته �حلقيقية، و�لعقل يف طبيعته �حلقيقية. و�أن لي�س ثمة �سر�ع 
�الأمّت،  �لنح�  على  ذلك  ُفِهَم  ومتى  للعقل.  �الإدر�كية  و�ل�ظيفة  بال�حي  �الإميان  بني  ج�هري 
ظهرت �ل�سر�عات �ل�سابقة بني �الإميان و�لعلم يف �س�ٍء خمتلف متاماً. فال�سر�ع يف حقيقته مل 
يكن بني �الإميان و�لعلم، بل بني �إمياٍن وعلٍم ال يعي كل منهما بعَده �حلقيقي. من قبيل �ملثال 
غري �حل�سري: مل يكن �ل�سر�ع �ل�سهري بني نظرية �لتط�ر �لد�روينية، واله�ت بع�س �لط��ئف 
�مل�سيحية �سر�عاً بني �لعلم و�الإميان، بل �سر�عاً بني علٍم يجرد �إميان �الإن�سان من �إن�سانيته، و�إميان 
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حّ�له اله�ت �ل�سلطة �إىل �أيدي�ل�جيا، ومن َثمَّ �إىل حرب مفت�حة على �لعقل.

ا  عاينَّ فل�  خربها.  �إىل  مبتَدِئها  من  �حلد�ثة  خطبة  م�سرى  �لغرب  يف  �لدين  �س�ؤ�ل  �سرى  لقد 
قليًل منها، ال �سيما �لفل�سفي و�ل�س��سي�ل�جي، لعرثنا بي�سر على �أ�سلها �لديني. كما ل� كان 
رمبا هذ�  لنف�سها �سفًة متعالية.  تتخذ  �أن  �لكربى،  �أر�دت تظهري غايتها  �أمر �حلد�ثة حني  من 
�إىل �حلد�ثة وما بعدها، كظاهرة ميتافيزيقّية رغم دني�يتها �ل�سارمة.  ُنِظَر فيه  ه� �ل�سبب �لذي 
�لكني�سة  �ساَءَلت  �ساألت،  ما  �أول  �أ�سئلَتها. وهي  �سَرعت  �سي�فها  ت�سَرع  �أن  قبل  فاحلد�ثة من 
�مل�سيحية كخ�سيم لها بل ه��دة. لكنها حني م�ست يف �ل�س�ؤ�ل لتمنح نف�سها بع�س �ليقني، 
ل يف ذ�تها. فقد  هبطت �إىل عمق �لزمان �لديني. مل تفعل �حلد�ثة ما فعلت �إال عن �أمر متاأ�سِّ
"��ستفرغت" ما يعرُب عن �سريتها �ل�ساّجة بالكامن �لديني. وغالباً ما �ن�سرفت �إىل �مل�سيحية 
عن  بحثت  الأنها  رمبا  �أو  ومز�ياه...  �لقد�سيِّ  ف�سائل  �أزمنتها  على  ُي�سفي  متعاٍل  �إىل  حلاجتها 
�عتلئها �الأر�سي فلم جتده �إال يف ف�ساء �لدين. لذ� كان عليها �أن تهيمن على معنى �مل�سيحية 
لتق�م مقامه، �أو لرتتدي ب���سطته لب��س �لف�سيلة. لهذ� �لد�عي ـ على غالب �لظن ـ تناهى لنا 

كيف بدت �أ�سئلة �حلد�ثة و�أفعالها حمم�لة على �أجنحة �مليتافيزيقيا.

من�ساأ �ملفارقة �أن �س�ؤ�ل �حلد�ثة، جاءنا باالأ�سل من حق�ل �مل�سيحية �ل���سعة؛ فاإنه بهذه �لداللة 
ديانة  من  خرجت  بديانة  �أ�سبه  كانت  �مل�سيحية  مع  �حلد�ثة  �سرية  �إن  بل  �ل�سرعي.  وليدها 
ول� على كيٍد  لتحاورها  لها عادت  �رت�ت من عد�وتها  �أن  بعد  ثم من  �سبقتها،  ثم  عا�سرتها، 

مٍر. ُم�سْ

حني ت�سّدت �لفل�سفة �ملعا�سرة لتجيب على �ل�س�ؤ�ل �ل�سعب ح�ل �ملاآل �لذي ميكن �أن ُي�سفر 
عنه �للقاء �حلذر بني �الإميان �لديني و�لعلمنة، مل ت�ستطع �لف�سل بني خ�سمني �نحكم �إليهما 
�لغرب جيًل �إثر جيل. مع ذلك مل ت�ستيئ�س �لفل�سفة من متاخمة �لف�ساء�ت �لق�س�ى الأ�سئلة 
نتيجة علقة بني  ي�لد  �س�ؤ�ل  �أن كل  ـ  در�يتنا  ـ على حدِّ  �لتفل�سف  �لدين. فمن خ�سائ�س 
مبجمل  د�ئماً  يحيط  �س�ؤ�ل  و�أن كل  معاً.  ين  �ل�سدَّ هذين  من  تت�سكل  عنا�سره  و�أن  ين،  �سدَّ
�إ�سكالية �لف�ساء �لذي منه جاء، ويك�ن يف كّل مرة ه� هذ� �ملجمل نف�سه. وعلى هذ� �لنح� ال 
ميكن الأّي �س�ؤ�ل ميتافيزيقي �أن ُيطرح ـ كما يبنّي مارتن هايدغر ـ من دون �أن يك�ن �ل�سائل 
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ناً ـ يف �ل�س�ؤ�ل، �أي عالقاً يف هذ� �ل�س�ؤ�ل.  نف�سه ـ ُمَت�سمَّ

***
�لعلمنة" وج�هر  "دني�ية  �لف�سل بني  �أر�س  و�لكني�سة على  �ملنازعُة بني �حلد�ثة  ت  لقد حطَّ
�مل�سيحية. مل تت�قف "�لعلمانية �حلادة" ملّا نازعت �لكني�سة مقامها، على �حتكار قيم �ل�سيا�سة 
�لكني�سة،  على  لتنقلب  �لرحلة  نهاية  �إىل  مت�سي  بها،  فاإذ�  �لدولة.  نظريات  وو�سع  و�الجتماع 
وُتطيح اله�تها �ل�سيا�سي، وتكم على �دعائه �حلقيقة بالبطلن. بل �إنها �ستذهب م�سافة �أبعد 
�لقيمي  �سعيديها  يف  �حلديثة  �لفل�سفة  �أجنزته  ما  جممل  �مل�ساءلة،  باب  لتفتح  �مل��جهة،  يف 
لنظام  �إىل جمّرد طاعة مطلقة  �ل��جب عند كانط  و�الأخلقي. مثال ال ح�سر: تّ�لت مق�لة 
�لدولة/ �الأمة و"�أمريها �حلديث". ذ�ك �لذي نزع من �حلد�ثة �أخلقها حني �أفرغها من ج�هرها 
حجارتها  �س�ى  �لكني�سة  من  يبقي  �أاّل  على  �أو�سك  "�سر�وته" حتى  و��سل  ثم  �مل�سيحي، 

�ل�سّماء.

ره �سي�ف �حلد�ثة. فقد جاء �سغُفه بالتفكري �لنقدي ليفتح على ممار�سة فل�سفية  كانط نف�سه مل ت�فِّ
ال ُتبقي منجز�ت �لتن�ير يف مناأى من �لنقد. كانت غاية "ناقد �لعقل �خلال�س"، م�ق�فة على 
�سعيه حلفظ �الأن��ر �لعقلية باالأخلق �لعملية. وكذلك على روؤيته باأن �الإن�سان كائٌن عاقٌل، ومبا 

، ومبا �أنه �أخلقّي فه� كائن ديٌِّن.  �أنه عاقٌل فه� كائٌن �أخلقيٌّ

�إىل  تنظر  ر�حت  بارد،  بعقل  �حلاّدة  علمانيتها  و�بتنت  �لّله�ت،  على  �حلد�ثة  �نت�سرت  ملا 
�لعامَل  ُتغِرُق  �أ�سط�رية  �مل�ؤمنني ب��سفهم كائنات  �إرجاع للزمن، و�إىل  ناب�س  �لكني�سة ب��سفها 
اأ ملنقلب �آخر. �سحيح �أن �حلد�ثة �نت�سرت  بالظلمات. لكن يبدو �أن تلك �لنظرة طفقت تتهيَّ
على �لّله�ت، لكنها مل ت�ستيقظ من ن��م �نت�سارها بعد. كان �لفرن�سي�ن يق�ل�ن �إن جمه�ريتهم 
مل تنت�سر �إال بدحر �لكني�سة، لكنهم مل يلبث�� �أن �أدرك�� �أن هذ� �لن�سر كان �أ�سبه بانت�سار فرن�سا 

على ن�سفها �الآخر.

ه ماآالت ما بعد �حلد�ثة بتلك �ل�س�رة �ملن�س�بة �إىل جاهلية �لقرون �ل��سطى. وقد  ثمة من �سبَّ
عنى بها تلك �جلاهلية �مل�ستاأنفة هذه �ملّرة برد�ٍء تكن�ل�جّي "ما بعد حد�ثّي". وهذ� بال�سبط 
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ما ق�سده �لله�تي �الأملاين ديرتي�س ب�نه�فر حني �سبَّ جام نقده على حد�ثٍة باتت مه�و�سة 
بعامٍل �سار عبد�ً الأه��ئه و�أ�سيائه. حد�ثة تّ�ل فيها �سّيُد �الآلة �إىل عبٍد لها، و�نتهى تّرر �جلماهري 

�إىل رعب �ملق�سلة. و�لق�مية �نتهت �إىل �حلرب... وتفتَّحت مع �حلد�ثة �أب��ب �لعدمية".

***
لزمن لي�س ببعيد كان ثمة ت�ساوؤل عّما �إذ� كان �لغرب �سيتح�ل �إىل جمتمع بل دين. ت�ساوؤل 
مرير ملأ تاريخ �لكني�سة �لكاث�ليكية �ملعا�سرة، من �لبابا ب�ل�س �ل�ساد�س يف �ل�ستينيات، �إىل 
ي�حنا ب�ل�س �لثاين يف �لثمانينيات و�لت�سعينيات، و�س�اًل �إىل �لبابا �مل�ستقيل بنديكت �ل�ساد�س 

ع�سر فالبابا �حلايل فر�ن�سي�س. 

�بتنت  �لذي  �لعقل  يعد  �أكرث حلظاتها غ�ساوة. مل  َتظهر يف  �ملذك�ر  للت�ساوؤل  �لر�هنة  �ل�س�رة 
عليه �حلد�ثة منجز�تها �لعظمى على �متد�د قرون مت�سلة، قادر�ً وباأدو�ته �ملعرفية �ملاأل�فة، على 
�ست" م�سالكها  م��جهة عامل ممتلئ بال�سجر و�خل�سية و�ّلليقني. وما عادت �لعلمنة �لتي "قدَّ
ونع�تها و�أ�سماَءها قادرة على م���سلة م�سروعها �لتاريخي عرب ��ستئناف عد�وتها للإميان �لديني.

�أما حني �نتهى ما بعد �حلد�ثة �إىل �حلديث عن �الإن�سان �الأخري وعن م�ته، فاإنها مل تكن لتفعل 
ذلك �إال لتك�سف عن رغبة كامنة بي�ٍم ُت�ستعاد فيه �الإن�سانية على ن�ساأة �جلمع بني �أفق �الأل�هة 

و�أفق �الأن�سنة على ن�ساب و�حد.
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وقد �عتمد �لباحث منهج �لبحث �لّتاريخّي ب�سقيه �ل��سفّي و�لّتحليلّي، مبتعد�ً قدر �الإمكان 
عن �ل�ّسرد �لّتاريخّي، �إاّل يف حاالت �ل�سرورة �لق�س�ى، م�ستخدماً �مل�سادر و�ملر�جع  �لعربّية 

و�الأجنبّية. 

�أوالً: مفهوم �لعلمانّية يف �لو�قع �لعربّي �ملعا�رش 

تاريخ  ي�سنع  �لذي   ،)1( �لدني�ي  و�لعامل  �لعني(  بفتح   ( �لَعلم  من  �لعلمانية  عبارة  ُت�سّتق 
"يدخل�ن  بالعقل و�ملعرفة و�حلرّية. �لذين  بالعمل، و�الإنتاج  �لب�سر �ملعّرفني  باأنف�سهم،  �لب�سر 
يف علقات حمّددة و�سرورية وم�ستقلة عن �إر�دتهم، وهي علقات �إنتاج تطابق درجة معينة 
من تط�ر ق��هم �الإنتاجية �ملادية، وي�سّكل جمم�ع علقات �الإنتاج هذ� �لبنيان �القت�سادّي 
ملجتمع، �أّي ي�سكل �الأ�سا�س �حلقيقي �لذي يق�م ف�قه �سرح عل�ّي قان�يّن و�سيا�سّي و�أ�سكال 
و�لعقلية  و�ل�سيا�سّية  �الجتماعّية  �لعملّية  �سرط  ه�  �ملادية  �حلياة  �إنتاج  فاأ�سل�ب  �جتماعية، 
للحياة ب�جه عام، لي�س وعي �لنا�س بالذي يحّدد وج�دهم، ولكن وج�دهم �الجتماعي ه� 

�لذي يحدد وعيهم")2(.

وت�ستمّد �لعلمانّية م�سروعيتها من �لتناق�س بني رجال �لعلم و�ملفكرين �لعقلنيني من جهة 
وبني �لله�تيني و�ملد�فعني عن �لتقدي�س وعن �لدين، �سدنة �حلقيقة �ملطلقة من جهة ثانية، 

كتعبري عن �ل�سر�ع �الجتماعي �ل�سيا�سي، �لذي يخرتق �لتاريخ �لب�سري. 

 1ـ �لعلمانية يف �ملفهوم �ل�شيا�شي �الإ�شالمي- �لعربي:

�ملن�ساأ  �أوروبية، من حيث  �لعلمانية فكرة  فروعه يف  �ملعا�سر بجميع  �ل�سيا�سي  �الإ�سلم  يرى 
�أنها مل تكن فقط �لرد �لطبيعي �الأوروبي على  �إذ  �لتاريخي و�حلل �ل�سيا�سي و�الجتماعي، 
��ستبد�د �لكني�سة، بل �أي�ساً �حلّل �ل�سحيح و�لطبيعي يف �إطار �حل�سارة �مل�سيحية، وحيث �أن 
1-  يرى الدكتور عزيز العظمة أن اشتقاق عبارة علامنية )بفتح العني(، اشتقاق غري سليم، ولذلك اعتمد يف كتابه املعنون 

العلامنية من منظور مختلف، عبارة العلامنية )بكرس العني(. راجع: العظمة، عزيز. العلامنية من منظور مختلف، مركز 

دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2008، ص 18

2- ماركس، كارل. نقد االقتصاد السيايس ، ترجمة راشد الرباوي ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص 7 - 8 .
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�مل�سيحية هي ديانة روحية لي�س بها ت�سريع مدين، حلكم �لدولة و�سيا�سة �ملجتمع، فاإن �لدولة 
يف ظل �لديانة �مل�سيحية ال بّد من �أن تك�ن علمانية تف�سل �لدين عن �لدولة.

 �أما �حل�سارة �الإ�سلمية فل تعترب فقط �لدع�ة �إىل �لعلمانية تقليد�ً للغرب وتبعية حل�سارته، 
بل هي عدو�ن على �لدين �الإ�سلمي. الأن �لدين �الإ�سلمي ه� عقيدة و�سريعة ودين ودولة، 
ولي�س جمّرد ر�سالة ت�حيدية، فالدولة يف �الإ�سلم عك�س �مل�سيحية ال ي�ستقيم لها �أن تك�ن 

علمانية باأي حال من �الأح��ل )1(.

�لدينية �سد �الإن�سان،  �ل�سلطة  �ل�سيا�سية مع  �ل�سلطة  �إىل عقلية ت�ّحد  ي�ستند هذ� �ملفه�م 
�ملعرفة من  وتنزيل  �ل�سعب،  �إىل  �ل�سلطة  �الأمر من  تنزيل  �لتنزيل،  تعتمد�ن على  ك�نهما 
�ل�سماء �إىل �الأر�س مع ت�سمني �إلغاء حق �ملر�جعة و�ملناق�سة و�حل��ر. كما ت�ستند �إىل عقلية 
ة �الأحاديث  تكفري �ملعار�سة �لذي �ساع بفعل �الأحاديث �مل�ّجهة لل�سل�ك و�الأذهان، وخا�سّ
فاأ�سبحت  �لناجية"  "�مللة  و�جتماعية، كحديث  و�أيدي�ل�جية  �سيا�سية  لغايات  �مل��س�عة 
"كل �لفرق �ل�سالة هي كّل �أن��ع �ملعار�سة لل�سلطة �لقائمة، كما �أ�سبحت �لفرقة �لناجية 

هي حزب �حلك�مة" )2(.

هذ�  فيتج�ّسد  و�إطلقه،  ومركزيته،  �لت�سّ�ر،  �سلط�ية  �إىل  للعلمانية  �الإ�سلمي  �ملفه�م  ويع�د 
�لت�س�ر بالزعيم �الأوحد، و�ملنقذ �الأعظم، و�لقائد �ملُلهم، و�حلاكم �لفرد، �لذي كّلما ز�د �سلفاً 
وكرب�ً وغطر�سة وبط�ساً، �زد�د �ملحك�م�ن ذاّلً وه��ناً. �إنه �لت�سّ�ر �لذي يعطي �لقمة كل �سيء 
بنظر  �لع��م  وه�ؤالء  ع��م،  و�إىل  �لق�م  علّية  �إىل  �لب�سر  فينق�سم  �سيء،  �لقاعدة كل  وي�سلب 
�لك��كبي ".. هم ق�ت �مل�ستبد وق�ته، بهم عليهم ي�س�ل وبهم على غريهم يط�ل، ياأ�سرهم 
فيتهّلل�ن ل�س�كته، ويغ�سب �أم��لهم فيحمدونه على �إبقاء �حلياة ويهينهم فيثن�ن على رفعته، 
�أم��لهم يق�ل�ن عنه كرمي، و�إذ�  �أ�سرف  ويغري بع�سهم على بع�س فيفتخرون ب�سيا�سته، و�إذ� 
1- عامرة، محمد. يف: الشوميل، جربا. العلامنية يف الفكرة العريب املعارص، دراسة حالة فلسطني، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بريوت، 2008، ص: 20 .

2- حنفي، حسن. يف: مجموعة من الباحثني، الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، 

ط4، بريوت، 1998 ، ص 176.



42

نقم  و�إن  �لتاأديب،  فيطيع�نه حذر  �مل�ت  �إىل خطر  وي�س�قهم  رحيماً،  يعتربونه  ميثل  قتل ومل 
عليهم منهم بع�س �الأباة قاتل�هم كاأنهم بغاة".

هذ� �ملفه�م متجّذر يف �الإ�سلم منذ كان هج�م �لغز�يل على �لعل�م �لعقلية يف �لقرن �خلام�س 
�لهجري وق�ساوؤه على �لفل�سفة وعد�وؤه لكّل �جتاه ح�سارّي عقليّن، وتنّكره للعل�م �الإ�سلمية 
مبا فيها عل�م �لكلم و�لفقه و�حلكمة، با�ستثناء عل�م �لت�سّ�ف، وتكفريه �لفل�سفة ك�نهم �أنزل�� 
�لعلم �الإلهي �إىل م�ست�ى �لعلم و�لفل�سفة ومنهج �جلدل، �نطلقاً من ك�ن �لعل�م �لدينية متّثل 
بالن�سبة له �الأول�ية على �لعل�م �لطبيعية و�لفل�سفية، وهدفه منهج �لنظر ودع�ته ملنهج �لذوق، 
ومنذ ذلك  �للديّن..  �لعلم  و�نتظاره  �الإن�ساين  للعلم  ونقده  �لطريقة،  و�سل�كه  �حلقيقة  وتركه 
�أكرث مما يحلل،  "فاهلل يحّرم  �أ�سبح �هلل، �ل�سلطة، و�جلن�س، مقد�سات وم�سادر للتحرمي  �حلني 

و�ل�سلطة تعاقب �أكرث مما تثيب، و�جلن�س للحرمان �أكرث منه للإ�سباع" )1(.

وعلى �لرغم من كل ذلك، فثمة خمزون فكريٌّ و�سيا�سّي علمايّن �آخر يف �لرت�ث �لعربي- 
�لر�س�ل  �سّنة  ويف  و�لتفكري،  �لتدبري  �إىل  تدع�  �لتي  �لقر�آن  يف  �ملعرفة  نظرية  يف  �الإ�سلمي، 
�لعربي �لذي كان يحّث على �لتجربة و�لتاأويل، ويف �لرت�ث �ل�سيا�سي �لعروبي لتجربة معاوية 
وحررته  �لعقل  �ساأن  من  رفعت  �لتي  �ملعتزلة  ملدر�سة  �لفكري  �لرت�ث  ويف  �سفيان،  �أبي  بن 
من قي�د �لن�س �لديني، و�أ�سافت �إليه معاين �حلرية و�الإد�رة و�الختيار، ويف فل�سفة �لكندي 
ونزعته �لعقلية �لربهانية، ونزعته �الإن�سانية �لتي عللت �الأعر�ق و�الأديان و�الأجنا�س، ويف مدينة 
�لفار�بي �لفا�سلة �لتي قامت على �لعقل و�لعدل، ولدى �بن �سينا �لذي �عترب �لعقل �أعلى 
ق�ى �لنف�س �لب�سرية، ولدى �بن ر�سد �لذي �أقام �أول ف�سل منهاجي بني �لفل�سفة و�لدين، 
�لطهطاوي  ولدى  و�لغيبيات،  �ل��سفيات  من  �لتاريخ  علم  حرر  �لذي  خلدون  �بن  ولدى 

وحممد عبده، �للذين َدَعَ�� �إىل �إعادة تف�سري �ل�سريعة �نطلقاً من حاجات �لع�سر. 

و�لتكفريية  �ل�سلفية  �ملعا�سرة،  �الإ�سلمية  �حلركات  تن�ساأ  �لثقايف  �ل�سيا�سي  �الإرث  هذ�  من 
تن�ساأ  �الآخر  �ملقلب  �إن�سانية، ويف  من  تكتنزه  وما  �لكرمية  �حلياة  معاين  لتقتل كل  �الإرهابية، 
1- راجع: الجابري، محمد عابد. ابن رشد: سرية وفكر، دراسة ونصوص، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1998، ص 

141. والجباعي، مرجع سابق، ص 131.
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حركات �سيا�سية جهادية معا�سرة، يف فل�سطني ولبنان و�لعر�ق تتنّكب مهمة مقاومة �الحتلل 
�ل�سهي�ين و�الإمربيايل �إىل جانب �لق�ى �لق�مية مبدر�ستيها �ل�س�رية و�لعربية.

2 ـ �لعلمانية يف �ملفهوم �لعربي �ملعا�رش:

باأوروبا، و�إن كان من�ساأها يف  �أن �لعلمانية لي�ست ظاهرة ل�سيقة  �لق�مّي  �لعلماين  �لتيار  يرى 
�لغرب، ك�ن �لعلمانية ن�ساأت يف كنف عل�م �ملجتمع و�القت�ساد و�ل�سيا�سة و�لتاريخ وهي عل�م 
عاملية، �لعلمانية بهذ� �ملعنى، ت�ستند �إىل تقدمي �لعقل على �لنقل يف �أم�ر �لت�سريع و�لتنظيم 

�ل�سيا�سي و�الجتماعي.

فالعلمانية هي عملية تاريخية م��س�عية ت�سافرت مع �لر�أ�سمالية وترير �ملجتمع و�النتقال من 
�لقان�نية. وهي جتّذرت  �لقائم على �مل��طنة و�ملجان�سة  �إىل �ملجتمع  �جلماعات �الأهلية �ملغلقة 
يف �لبلد �لعربية يف �لقرن �لتا�سع ع�سر، منذ �أدركت �لدولة �لعثمانية �أن �الإ�سلح �لد�خلي 
وت�طيد مناذج �لتنظيم �ل�سيا�سي و�الإد�ري و�القت�سادي �ملدنية ومكملتها �لقان�نية و�لرتب�ية 
و�لثقافية هي �ساأن �سروري للبقاء. فالعلمانية هي ف�سل �لدين عن �لدولة دون �إهمال �لقيم 
�الإن�سانية و�ملعن�ية، وهي معنّيٌة يف �ملقام �الأول بتاأكيد ��ستقللية �لعقل �الإن�ساين ودور �الإن�سان 

يف �لعامل م�ستمًل على �كت�سافه با�ستقللية عن �لدين. 

و�لعلمانية بذلك لي�ست عقيدة ت�سبط �الأم�ر وتّد من حرية �لتفكري، بل ترتّكز باالإحلاح على 
حاجة �لفهم و�لنقد د�خل ت�تر عام يف �الإن�سان من �أجل �كت�ساب ��ستقللية �لفكر. وهي 
لي�ست مبد�أ ينط�ي على �الإطلق و�لتعميم بل مفه�م ن�سبّي يرتبط تعريفه بالزمان و�ملكان، 
وهي يف كّل �الأح��ل لي�ست تقنّية جاهزة ك�نها ح�سيلة تاريخ خا�س من �لتطّ�ر �ل�سيا�سي 

و�لثقايف يف كل جمتمع )1(.

ثانياً-�لعلمانية و�لدولة يف �لعامل �لعربي

�لعربية، بني م�ست�ى متقّدم كما يف �س�ريا وت�ن�س  �لعلمانية يف �لدول  �نت�سار  ن�سبة  تفاوتت 
1- الشوميل. مرجع سابق،  21 ـ 23 .
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�أن  �إذ  �لعربية، ومتذبذب كما يف م�سر ولبنان و�ل�س�د�ن،  و�ملغرب، ومنعدم كما يف �جلزيرة 
�مل�ست�ى تّققه �لقياد�ت �ل�سيا�سية �لر�سمية بقدر قناعتها �لفكرية بالعلمانية. 

1-موطن �لفكر �لعلمايّن:

�ل�سيا�سة  فا�ستندت  �ال�ستقلل،  بعد  علمانية  �أ�س�س  تر�سيخ  على  �لت�ن�سية  �لدولة  عملت 
و�أُ�ّس�ست   1965 عام  �أُزيلت  حتى  �لرتبية  ب�ز�رة  "�لزيت�نية"  �ملعاهد  �إحلاق  �إىل  �لتعليمية 
�جلامعة "�لزيت�نية" �لتي ت�لت �إىل جامعة ت�ن�سية عام 1960 كمرفق رئي�سي للتعليم �لعايل 

يف �لبلد)1(.

وعلى  �لفرن�سية.  باللغة  �إملامهم  لعدم  �الإ�سلمية  �لثقافة  �أ�سحاب  �لتهمي�س  هذ�  وجارى 
�ل�س�رة نف�سها حدث يف �ملغرب �الأق�سى، حيث قامت �لدولة باإجر�ء�ت مماثلة كتح�يل جامع 
�لقرويني �إىل جامعة عام 1963، وتاأ�سي�س مدر�سة خا�سة لتجهيز �لك��در �لدينية �لتي بقيت 
يف  وكذلك  ت�ن�س  يف  �لتامة  �سبه  �ل�سلطة  تت  �لدينية  �مل�ؤ�س�سة  فبقيت   .)2( �زدهارها  دون 

�ملغرب حيث ميار�س �مللك دور �أمري �مل�ؤمنني )3(.

 كان م�قف �لدولة �لت�ن�سية من �أجر�أ �مل��قف بل �أو�سحها، فمجلة فكر �لتي �أ�ّس�سها حممد 
مز�يل عام 1955، وجملت عربية �أخرى، كان �هتمامها بالدين �سئيًل، و�إن مل تطلب منه 
ن�س��ساً، فقد جعلت �لقر�آن ف�ق �لتاريخ و�أولت على نح� جريء، و�سجعت �لنظرة �لتاريخية 
�لتي ت�سمح بن�سخ م�سامينها، فجرى �لت�سديد على �أهمية مر�عاة �لتط�ر �الجتماعي و�سرور�ت 
�لتاريخ وجتاوز �ل�سيغ �خلارجية �إىل "�لروح و�ملعنى" ودعت �إىل �العتبار �ل��قعّي للتاريخ �سد 
كاالإ�سارة �إىل ثلثة من �خللفاء �لر��سدين مات�� مقت�لني، مما يطعن يف رومان�سية  "�لرومان�سية"، 

�لنظرة �إىل �ل�سلف كما دعت �إىل �إنقاذ �الإ�سلم من �جلم�د )4(.
1 -Abdel moula, Mahmoud. Ľ université et la société Tunisienne, Tunis1971, pp176-183,208-211

2- العظمة، مرجع سابق، ص287.

3- املرجع نفسه، ص 288.

4- غديرة، عامر، ملاذا أنا مسلم وكيف أنا مسلم؟ يف: فكر، السنة 5 ، العدد 9 ، تونس، 1960.
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 ويف �مل�سرق �لعربي، عملت �س�رية على تعميق �الأ�س�س �لعلمانية على �س�رة منهجية وتر�سيخها 
�إلغاء �لتمثيل �لن�سبي  يف نظام ترب�ّي وثقايف. فكان �أول مهام �لنظام �ال�ستقليل يف �س�ريا 
�لطائفي يف جمل�س �لن��ب، ويف عهد �ل�سي�سكلي مّت �إلغاء ق�ساء �الأح��ل �ل�سخ�سية للط��ئف 
�الإ�سلمية �ملختلفة ودجمها يف قان�ن و�حد. ومنع كل �لتنظيمات و�لتجمعات �لقائمة على 
�أ�س�س طائفية �أو �إثنيه �أو جغر�فية، و��ستمرت يف �سيا�سة ثقافية عروبية كانت عن��ن �ل�سيا�سات 
َع كّل �ملد�ر�س �لطائفية  �لثقافية ملختلف �الأنظمة �ل�س�رية �لتي �أتت بعده، وبعد عام 1965 ُو�سِ
 -1966  -1964  -1954  1950( �ل�س�رية  �لد�ساتري  و��ستمرت  �ملبا�سرة.  �لدولة  رقابة  تت 
ها على �أن �الإ�سلم دين رئي�س  1973-( على عدم �لّن�ّس على دين �لدولة على �لرغم من ن�سّ

�لدولة، فكانت �لدولة �لعربية �ل�حيدة دون دين ر�سمي، �إ�سافة �إىل لبنان وت�ن�س، و�لد�ست�ر 
�مل�ؤقت للجمه�رية �لعربية �ملّتحدة �لذي مل ياأت على ذكر �لدين، و�سجلت �لد�ساتري �ل�س�رية 
1965، ��ستمر �لعمل بتجذير  للت�سريع، ومنذ نظام �سباط  رئي�ساً  �ل�سريعة م�سدر�ً  و�قع ك�ن 
�لعلمانية ر�سمياً، عندما �أ�سبح �لق�سم �لرئا�سي منذ عام 1966 ق�سماً بال�سرف بداًل من �لق�سم 
باهلل. �إىل �أن �أًعيد �لق�سم باهلل بعد ت�يل �لرئي�س حافظ �الأ�سد رئا�سة �جلمه�رية، نزواًل عند رغبة 

قطاعات من �ل�سعب، وبعد ��سطر�بات �أثارها �الإ�سلمي�ن ح�ل هذه �لق�سية)1(.

�إقامة كلية  �ملتدينني كان منها  باجتاه  �إمياء�ت  ب�سكل عام، مع  �ل�س�ري علمانياً  �لد�ست�ر  جاء 
و�لقان�ن  �لقان�ن،  در��سة  �إطار  يف  �س  ُتدرَّ كانت  �أن  بعد  دم�سق،  جامعة  بال�سريعة يف  خا�سة 

�ملقارن، ورمبا رغبت �لدولة بذلك �إنتاج ك��در دينية خا�سة بها وخارجة عن تاأثري �الأزهر)2(.

 وبذلك �قت�سرت مهام �مل�ؤ�س�سة �لدينية على �ل�س�ؤون �لدينية �لبحت، وكان جمال ��ستقللها 
بالر�أي عن �لدولة �أمر�ً �سبه معدوم، ومل ت�لَّ وز�رة �الأوقاف �إىل �لدينيني)3(.

1 -Carré, Olivier. La Légitimation Islamique des socialismes Arabes : Analyse conceptuelle 

combinatoire des manuels scolaires Egyptiens Syriens,et Iraqiens )presses de la  fondation nationale 

des sciences politique( paris,1979 pp 110ff, 161ff, chaps, 9 et 10 passim

2- ياسني، بو عيل. الثالوث املحرم، دراسة يف الدين والجنس والرصاع الطبقي، دار الطليعة، ط2، بريوت، 1985، ص 

 .120 - 119

3 - العظمة، مرجع سابق، ص 286. 
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وت�سّمنت �ملناهج �ل�س�رية �لرتب�ية متييز�ً بني �لعروبة و�الإ�سلم، وهذ� غري م�ج�د يف �لكتب 
�مل�سرية و�لعر�قية، وت�سجيعاً للمر�أة مما ال ين�س�ي تت ل��ء ما ُيعرف باملهام �لتقليدية للمر�أة، 
وكانت �لكتب �ل�س�رية هي �ل�حيدة �لتي نظرت يف �لرب�هني على وج�د �هلل، �لتي غابت عن 

�ملناهج �الأخرى)1(.

�لدينّي: �لفكر  2 -موطن 

�أما يف �جلزيرة �لعربية، فقد ر�فق �لتح�الت �الجتماعية �لتي �أتت بفعل �الإثر�ء �لنفطي، هج�م 
�أيدي�ل�جي من قبل �إ�سلميي �ل�سفة �ل�سرقية للبحر �الأحمر، وتنامى هذ� �لتيار بعد نك�سة 
1976، عندما �أخذت �الأجهزة �لرتب�ية و�الإعلمية و�لثقافية برعاية �أعد�د كبرية من �ملثقفني 

�ملقيمني يف �خلليج  وغري �ملقيمني فيه، وببّثها ثقافة �أ�س�لية �سرفاً كما يف �ل�سع�دية، وخطاباً 
وت�سديرها  �لك�يت،  علمانية يف  ه��م�س  مع  �مل�سريني  �ملدر�سني  من  باأثر  �إ�سلحياً  �إ�سلمياً 
�سائغاً  �ملحافظة،  �سديد  بنمط حياة  �ملتاأثرين  �ل�سابقني  و�ملقيمني  �ملقيمني  كبرية من  �أعد�د�ً 
�ملادي يف جمتمعات فقرية. وبذلك  و�لرخاء  �الأم�ر  بني هذه  وقاِرناً  �إ�سلمية،  بلغة  حمافظته 
يف  غائبة  كانت  مكت�سبة  �سرعية  �ملجتمع  و�أم�ر  �لثقافة  �أم�ر  يف  �الإ�سلمية  لل�سياغة  �أ�سبح 
�خلم�سينيات و�ل�ستينيات. بل طالبت ب�سرعية ت�ساويها مع �سرعية �لثقافة �لتاريخية و�لعملية 

�لتي بثتها �لدولة على مدى قرن كامل يف �أرجاء و��سعة من �لعامل �لعربي)2(.

و�لّدينّي:  �لعلمايّن  �لتجاذب  3 -موطن 

ح�سلت يف �جلز�ئر بعد �ال�ستقلل، حالة من �لتماهي بني "�جلز�ئري" و"�مل�سلم" يف م��جهة 
و�أيدي�ل�جيتها  �لتحرير  جبهة  قيادة  ك�ن  من  �لرغم  على  �ال�ستعمارية  �لفرتة  يف  �مل�ستعمر 
نتائج  لهذ�  كان  و�لتما�سك.  �لتمايز  على  مبنية  علقة  �إال  فيها  �الإ�سلم  يكن  مل  �لعلمانية 
تاماً  �أن يخرج�� خروجاً  بعيدة �ملدى �أدت �إىل تق�ية �الإ�سلميني على ح�ساب �جلبهة، دون 
�لرمزية  معطيات  وت�لت  �لثمانينيات،  للجبهة حتى  �الأ�سا�سية  �الأيدي�ل�جية  �لعنا�سر  على 

1-املرجع نفسه ص 288. 

2- العظمة. مرجع سابق، ص 292.
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فاأ�سبح من  "�لفرنكف�نية"،  بالثقافة  مقرتنة  فرتة  بعد  �لعلمانية  �لثقافة  �أ�سحت  �إذ�  �لثقافية، 
�أو على  �لثقايف،  �لتعريب  �إ�سلمي على  �إدخال طابع  �إىل عنا�سر �جتماعية  بالن�سبة  �ملمكن 
�أف�سى  �آن.  يف  و�أ�س�لية  �إ�سلحية  تاأويلت  على  منفتحاً  �إدخااًل  لها  �إ�سلمية  �سفة  �الأقل، 
هذ� �ل��سع يف نهاية �الأمر وبعد �الأزمات �الجتماعية و�القت�سادية �لتي رعتها جبهة �لتحرير 
خ�س��ساً بعد وفاة �لرئي�س ب�مدين، �إىل �تخاذ �ل�سر�ع د�خل نظام �لرت�تب �ملهني يف �أجهزة 
�لدولة �سر�عاً بني "�لفر�نكف�نية" �ملقرتنة بالعلمانية �لثقافية وباالإمكانية �ملادية لل�سل�ك على 
طريقة غربية، وبني �لعروبة �ملقرتنة باحلرمان و�ن�سد�د �الأفق �الجتماعي و�أفق �لعلم �مل�ساغة 
�الأحيان،  �إثنية يف كثري من  �إليه تديد�ت  م�سافاً  �ل�سر�ع  �إ�سلمية، كما جاء  �أخلقية  بلغة 
فاأ�سبح ممكناً �الّدعاء �أن �لعروبة تر�دف �الإ�سلم و�أن �الثنني مر�دفان للم�قف �ل�طني، وذلك 
على عك�س حقيقة �الأو�ساع �لتاريخية �لتي �أ�ّس�س لها "�ملتط�رون" وهي �أّن �لعلمانية �أ�سا�ٌس 

يف �سياغة فكرة �لتحرر �ل�طني �لذي يتّم بقيادتها )1(. 

�أما يف م�سر، فقد ��ستمّر قيام �لدولة �إبان �لعهد �لنا�سري، على نهجها �لعلماين �سمناً، على 
�سلة  ذ�  �سيئاً  ذلك  يف  ولعل  �ل�سابق،  عن  �الأزهر  وم�س�ؤوليات  �سلطات  ت��سيع  من  �لرغم 
بال�سد�م بني �لنظام و�الإخ��ن �مل�سلمني، فاأنيطت باالأزهر مب�جب قان�ن 1961 وظيفة ق�مية 
�إ�سلمية وترب�ية و�جتماعية عامة، و�أ�سبحت �مل�ؤ�س�سة �الأزهرية جامعة على �لطر�ز �حلديث 
ل �لقان�ن يف عهد �ل�ساد�ت عام 1975، فاأنيطت  تتبعها �سبكة و��سعة من �ملعاهد �لدينية. وُعدِّ
مب�جب �لتعديلت �سلطات عقائدية �سبه مطلقة ب�سيخ �الأزهر، كما �أ�سبحت ل�ز�رة �الأوقاف 

�سبكة ال كابح لها، وكاأنها دولة د�خل �لدولة)2(.

وقد �نعك�ست هذه �ل�سلحيات �ملعطاة للأزهر على �حلياة �لفكرية يف م�سر، فقامت �ل�سلطات 
رو�ية،  لرتجمة  �الإ�سباين،  �الأدب  �أ�ساتذتها يف  �أحد  تاأديب  مبهمة  �الأزهرية،  باجلامعة  �ملمثلة 
"�ل�سعب"  جريدة  من  ب�سغط  �الأزهرية،  �ل�سلطات  فيها  ر�أت  نزيهة  ترجمة  ي�ز�،  لفارغا�س 
�إىل �لتعليق  )ل�سان �لتحالف �الإ�سلمي( مف�سدة الأخلق �لنا�س و�لنا�سئة، مما دعا �ملرتجم 

1- العظمة. مرجع سابق ، ص 290 .

2- البرشي، طارق. املسلمون واألقباط يف إطار الجامعة الوطنية، دار الوحدة، القاهرة. 1982، ص 282 - 283.
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بق�له: �إن منطق �مل�سادرة هذ� ين�سحب على �لكثري من �لكتب �لرت�ثية)1(. و�إد�رة �لبح�ث 
�للغة  فقه  مقدمة يف  �ملعن�ن:  ع��س  ل�ي�س  كتاب  م�سادرة  قررت  �لتي  هي  باالأزهر  و�لن�سر 

�لعربية)2(. التخاذه بع�س �مل��قف �العتز�لية �خلا�سة باأ�سل �للغات وبخلق �لقر�آن)3(. 

على  �لق�ساء  يف  منه  �أمًل  �لر�ديكالية،  �الأ�س�لية  �حلركات  �لنظام  �سجع  �ل�ساد�ت  عهد  يف 
�لنف�ذ �لي�ساري يف �الأو�ساط �لطلبية و�ل�سعبية، و�الإبر�ز �لتلفزي�ين لبع�س رجال �لدين ذوي 
�الآر�ء �ملغرقة يف �لرجعية، فاأدت �إىل حما�سرة �لعلمانية )4( وكان من نتائج ذلك تر�جع �الجتاه 
�الإ�سلميني  فقط من  قلة  ف�سارت  �ل�سيخ حممد عبده،  �الإ�سلمي على طريقة  �الإ�سلحي 

يجروؤون على دفع ثمن �الإ�سادة بعبد �لرز�ق وطه ح�سني. 

�خلامتة:

ت�ن�س  يف  �لر�سمي  �لعربي  �لنظام  يف  �لعلمانية  وج�د  على  دالئل  ثمة  �أن  �لدر��سة  �أظهرت 
و�س�ريا، فيما هي يف �جلزيرة �لعربية ومعظم �الأقطار �لعربية خافتة ومعدومة، وهي متاأرجحة 

بني �ملّد و�جلزر يف م�سر و�جلز�ئر و�لعر�ق.

فاإذ� كان �ملفكرون �لق�مي�ن ي�ل�ن �الهتمام �لز�ئد لدر�س �أ�سباب تعرّث �لدميقر�طية يف �لعامل 
�لعربي، فاإّن تر�جع �لعلمانية ه� �أحد �أهم �مل�ؤ�سر�ت �ملانعة النت�سار �لدميقر�طية ك�نها �الأ�سا�س 
لت�سييد ح�سن �لدميقر�طية. �إذ �إّن �لعلمانية هي �ل�سبيل ملعاجلة �النق�سام �لعم�دي يف �ملجتمع 

�ملتمّثل بالطائفية و�ملذهبية و�لعرقية وغري ذلك من �النق�سام �الجتماعي �لعم�دي.

ومن جهة ثانية، ك�سفت �لدر��سة �ل�سعف �ل���سح ل��قع �الأحز�ب �لق�مية، يف �الأقطار �لعربية، 
بعدم وج�د �نعكا�سات م�ؤثرة لها يف بنية �لنظام �لعربي �لر�سمي.

1- القدس العريب. 17 /01/ 1990 .

2- فرج، نبيل. لويس عوض أمام محاكم التفتيش، الناقد، السنة 21 العدد 9 آذار 1989، ص 38 

3- عوض، لويس. مقدمة يف فقه اللغة العربية، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 1980 ص69 و85 - 86. 

4- أمني، حسني أحمد. دليل املسلم الحزين إىل مقتىض السلوك يف القرن العرشين، ط2 دار الرشوق، القاهرة، 1983، ص 

.127 - 113
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با�سل عبد�هلل وه� �أي�ساً من�سق وم�س�ؤول �إعلمي لتيار �ملجتمع �ملدين، ور�سيد �لزعرتي وه� 
ع�س� بالهيئة �الإد�رية للتجمع �لدميقر�طي �لعلماين يف لبنان. 

جلميع  ي�فر  حر  وطن  �أجل  من  �لعلمانيني  التاد  دع�ة  �أي�سا  ه�  �مللف  هذ�  �لنهاية....  يف 
�مل��طنني حق�قهم و يحفظ كر�متهم.  
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كي ي�سّكل �أ�سا�ساً ل�حدة ر��سخة وتاّمة.

5 - ما هي �ل�شعوبات �لتي تو�جههم؟
هناك �ل�سع�بات �مل��س�عية �لناجتة عن جتّذر �ل�عي �لدينّي و�لطائفّي يف �ملجتمع وغياب �أّي 
ق�ة حملية �أو �إقليمية و�زنة لها م�سلحة بدعمهم. ُي�ساف �إىل ذلك �ل�سع�بات �لذ�تّية �لّناجتة 

عن �سعف �لقياد�ت �حلاملة لهذ� �مل�سروع.

�لعلمانية لتحقيق �أهد�فها؟ �أن تعمل �جلمعّيات  6 - كيف يجب 
�إقامة  على  �ملثابرة  ثم  �لنظر،  وجهات  لتقريب  بينها  فيما  ح��ر  �إد�رة  بد�ية  عليها  �أن  �أرى 

تقاطعات ون�ساطات م�سرتكة، على طريق بناء وحدة �أق�ى و�أكرث ثباتاً.

بناء دولة علمانية يف لبنان؟ 7 - كيف ميكن 
يبدو �أن بناء دولة علمانية يف لبنان، �سياأخذ وقتاً، رغم �أن �لق�سم �الأكرب من ق��نيننا علمانية. 
ولكن قّ�ة �مل�ؤ�س�سات �لطائفية �لدينية و�ل�سيا�سية ُتفِرغ �لقان�ن من م�سم�نه وتفر�س �سط�تها 
�لثقافية و�ل�سيا�سية على �لدولة و�ملجتمع. لذلك �ستاأخذ عملية بناء دولة علمانية يف لبنان 
فرتة زمنية ط�يلة ن�سبياً. ولن يتحقق ذلك �إال �رتباطاً بالتح�الت �لذ�هبة باجتاه تخفيف دور 

�لدين يف �ملجتمع و�لدولة يف �ملحيطني �لدويل و�الإقليمي.
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�أذيًة  ُت�ّلد  وال  �لغري  وحق�ق  تتعّدى حرية  ال  �لتي  �حلرية  �سبق هي  ما  �ملق�س�دة يف  و�حلرية 
ج�سديًة �أو معن�يًة ل�ساحبها �أو للغري �أو للمجتمع.

د �لعلمانية �لطريق حُل�سن تطبيق �لنظام �لدميقر�طي على �أر�س �ل��قع، من خلل ما  هذ� ومُتهِّ
ُنهم من  ُت�ؤ�س�س له من م�ساو�ة بني �الأفر�د يف �ملجتمع وما ُتقّدمه وت�سمنه له�ؤالء من حريات مُتكِّ

مُمار�سة حق�قهم يف �القرت�ع و�نتخاب ممثليهم �ل�سيا�سيني.

وما هي �ل�شبل و�لو�شائل لتطبيقها؟
�إّن �لعمل من �أجل بناء �لدولة �لعلمانية يتطّلب تطبيق �إ�سلحات �أ�سا�سّية، ن�ستطيع باملقارنة 

معها ��ستخل�س ثغر�ت �أنظمتنا ومدى �قرت�بها �أو �بتعادها من �لنظام �لعلماين. 
وهذه �الإ�سلحات هي:

�ل�سيا�سي  �ل�سعيد  و�لتعبري على  �لتفكري  �لفرد يف  �لدولة مبد�أ حرية  تاأكيد د�ست�ر  �أواًل: 
و�لفكري و�لديني، على �أن ال َيتعّدى بحريته على حرية �الآخرين �أو ُي�سّر بها �أو بدولته. 
ت عليها �ل�سرعة  وهذ� يعني تبّني �لد�ست�ر يف بن�ده �ملبادئ و�حلق�ق �الإن�سانية �لتي ن�سّ

�لعاملية حلق�ق �الإن�سان.
�مل�ساو�ة بني �الأفر�د يف �ملجتمع يف �حلق�ق و�ل��جبات  ثانياً: �عتماد ق��نني مدنّية تعتمد 
�لعرقي.  �أو  �لطائفي  �أو  �لديني  �الأ�سا�س  على  ز  �لتميُّ ال  �ل�سلطة،  مع  �لعلقة  �إطار  �سمن 
�الأح��ل  وق��نني  �النتخابات  ق��نني  على  مبا�سر  ب�سكل  �أي�ساً  �لت��سيف  هذ�  وينطبق 

�ل�سخ�سّية و�لق��نني �ملدنية و�جلز�ئية و�لعقارية و�الإد�رية و�لرتب�ية و�الإعلمية. 
ثالثاً: وج�د نظام ترب�ي مديّن ُير�ّسخ فكر �مل��طنة وحرية �لر�أي و�لتعبري و�الّطلع �لثقايف 
جلميع �أبنائه دون متييز لطالب عن �آخر، يتيح يف �إطاره جلميع �أبنائه �إمكانية تلّقي �لعلم يف 

مد�ر�س جّمانية يف �ملرحلتني �البتد�ئية و�ملت��سطة.
ر�بعاً: وج�د �إعلم حر، غري عن�سرّي �أو مبني يف خطابه وبر�جمه �الإعلمية �أو يف ت�ظيف 

�لعامِلني لديه على �لتمييز بني �الأفر�د.
�لن�سيج  د�خل  �ملُتن�عة  �ل�سر�ئح  ت�جهات  عن  تعربِّ  �أحز�ب  ت�سكيل  حرية  خام�ساً: 
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هات عن�سرية �أو عرقية �أو مذهبّية  �الجتماعي للدولة، على �أن ال تتخذ هذه �ل�سر�ئح ت�جُّ
تدع� �إىل �لتمييز بني �الأفر�د يف �لدولة.

�أّما بالن�سبة �إىل �الإ�سلحات �الأ�سا�سّية �لتي مُيكن من خللها بناء �لدولة �لعلمانّية يف لبنان، 
ُتعّطل طابعه  طائفّية  ُن�س��ساً  يتبنى  بنف�سه حني  نف�سه  ُيناق�س  �للبناين  �لد�ست�ر  �أّن  فل �سك 

�ملدين، وَتدُع� �إىل ت�سنيف �الأفر�د يف �ملجتمع على �أ�سا�س طائفي. 
�إىل  �للبناين  �لنظام  ل  �ملبادئ �ملدنّية فيه وُت�ِّ �ل��ردة يف �لد�ست�ر ُتعطل  �لقليلة  �مل��د  فبع�س 

نظام طائفي بكل ما للكلمة من معنى.
ومُيكننا �أن ُنحّدد يف ما يلي �الإ�سلحات �الأ�سا�سّية �لتي ميكن من خللها بناء �لدولة �لعلمانّية 

يف لبنان، وهي تت�زع على خم�سة حَماور هي �لتالية:

�لد�شتور وتطبيق بع�س مو�ده �الأخرى:  1 - تعديل بع�س مو�د 
م�ؤ�ّس�س وعامل يف  لبنان ه� ع�س�  �أّن  �للبناين على  �لد�ست�ر  �لفقرة )ب( من مقدمة  ت  ن�سّ
منظمة �الأمم �ملتحدة وملتزم مبيثاقها. وه� ع�س� يف حركة عدم �النحياز. وجت�ّسد �لدولة �للبنانية 

هذه �ملبادئ يف جميع �حلق�ل و�ملجاالت من دون ��ستثناء. 
�إّن هذه �لفقرة ت�ؤكد �لتز�م لبنان باالإعلن �لعاملي حلق�ق �الإن�سان، علماً �أّن لبنان ملتزم �أي�ساً 

مبجم�عة من �مل��ثيق �لدولية �الأخرى �لتي تن�ّس على �مل�ساو�ة بني �الأفر�د يف �ملجتمع. 
وتطبيق معايري حق�ق �الإن�سان �لدولية ُملِزمة قان�ناً على نح� ُمبا�سر وف�رّي يف �لنظام �لقان�ين 
�ملحلي. فلدى تعار�س م�سم�ن ما يف �لقان�ن �للبناين مع م�سم�نها، ُتْلَزُم �لدولة بتطبيق ما ورد 

عاملياً ومن دون �نتظار تعديل �لن�ّس �ملحلّي. 
فللتفاقيات �لعاملية �أول�ية على �لقان�ن �ملحلي ال �سيما �أّن �لد�ست�ر �للبناين، كما �سبق و�أ�سرنا، 
�لتزم يف مقدمته باالإعلن �لعاملي حلق�ق �الإن�سان، وبالتايل فكّل ن�س و�رد يف �الإعلن له ق�ة 

�لن�س �لد�ست�ري.
ت  من هذ� �ملنطلق، يلتزم لبنان باملادة �ل�سابعة من �الإعلن �لعاملي حلق�ق �الإن�سان �لتي ن�سّ
�أّن  �أمام �لقان�ن، وباملادة �ل�ساد�سة ع�سرة منه و�لتي ن�ست على  �أّن كل �لنا�س �س���سية  على 
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ب�سبب  قيد  �أي  �أ�سرة من دون  وتاأ�سي�س  �لزو�ج  �لبل�غ، حق  �سن  �أدركا  و�ملر�أة، متى  للرجل 
�لعرق �أو �جلن�سية �أو �لدين، وباملادة �ل��حدة و�لع�سرين منه �لتي ن�ست على �أّن لكل فرد �حلق 
�إما مبا�سرة و�إما ب���سطة ممثلني ُيختارون �ختيار�ً  �إد�رة �ل�س�ؤون �لعامة لبلده  يف �ال�سرت�ك يف 
حر�ً، ولكل �سخ�س نف�س �حلق �لذي لغريه يف تقّلد �ل�ظائف �لعامة يف �لبلد، وعلى �أّن �إر�دة 
�ل�سعب هي م�سدر �سلطة �حلك�مة، ويعرّب عن هذه �الإر�دة بانتخابات نزيهة دورية جتري على 
�أ�سا�س �القرت�ع �ل�سري وعلى قدم �مل�ساو�ة بني �جلميع �أو ح�سب �أي �إجر�ء مماثل ي�سمن حرية 

�لت�س�يت.

كما يلتزم لبنان باملادة �لثالثة و�لع�سرين من �لعهد �لدويل للحق�ق �ملدنية و�ل�سيا�سية �ل�سادر 
عام 1966 �لتي ن�ست على �أّن للرجل و�ملر�أة، متى بلغا �سن �لر�سد، حق �لزو�ج وتاأ�سي�س 
�أ�سرة من دون �أي قيد ب�سبب �جلن�س �أو �لدين، ولهما حق�ق مت�ساوية عند �لزو�ج و�أثناء قيامه 
�الأوىل  وبالفقرتني  و�لدولة،  �ملجتمع  بحماية  �لتمتع  للأ�سرة حقَّ  �أّن  و�أ�ساَفت  �نحلله،  وعند 
و�لثانية من �ملادة �لثامنة ع�سرة منه �للتني ن�ستا على حرية �ملعتقد و�لتعبري، وعلى عدم �إخ�ساع 

�أحد الإكر�ه من �ساأنه �أن ُيعّطل حرّيته يف �النتماء �إىل �إحدى �لعقائد �لتي يختارها.

لبنان جمه�رية  �أّن  مقّدمته  �لفقرة )ج( من  �للبناين يف  �لد�ست�ر  �أّكد  فقد  �إىل ذلك،  �إ�سافة 
دميقر�طية برملانية تق�م على �حرت�م �حلريات �لعامة، ويف طليعتها حرية �لر�أي و�ملعتقد. ون�س 
يف �لفقرة )ط( من مقدمته على �أّن ال فرز لل�سعب على �أ�سا�س �أي �نتماء كان وال جتزئة وال 
تق�سيم، ويف �ملادة �ل�سابعة منه على �أّن �للبنانيني �س��ء لدى �لقان�ن وهم يتمتع�ن على �ل�س��ء 
باحلق�ق �ملدنية و�ل�سيا�سية ويتحمل�ن �لفر�ئ�س و�ل��جبات �لعامة دومنا فرق بينهم. و�أ�سارت 
�ملادة �لتا�سعة منه �إىل �أّن حرية �العتقاد ُمطلقة، كما �أ�سارت �ملادة �لثانية ع�سرة منه �إىل �أّن لكل 
�ال�ستحقاق  من حيث  �إال  �الآخر  على  الأحد  ميزة  ال  �لعامة  �ل�ظائف  ت�يل  �حلقَّ يف  لبناين 
�أّن  �لثالثة ع�سرة منه على  �ملادة  �لقان�ن. ون�ست  �ل�سروط �لتي ين�س عليها  و�جلد�رة ح�سب 
تاأليف �جلمعيات كّلها  �لطباع وحرية �الجتماع وحرية  �لر�أي ق�اًل وكتابة وحرية  �إبد�ء  حرية 

مكف�لة �سمن د�ئرة �لقان�ن.

�إّن هذه �مل��د جميعها و�جبة �لتطبيق؛ لكنَّ غري �ملُطلع على �لد�ست�ر يتفاجاأ عندما يعرف �أّن 
م و�أّن هنالك م��د �أخرى يف �لد�ست�ر نف�سه ُتناق�س كلياً هذه �ملبادئ �الآنفة  هذه �مل��د ال ُترَتَ
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�لذكر، وبالتايل جند �أّن تطبيق �مل��د �ملدنية ُمعّطل بفعل م��د �أخرى طائفّية.

فعلى �سبيل �ملثال، ن�ست �ملادة �لر�بعة و�لع�سرون من �لد�ست�ر على �أن يتاألف جمل�س �لن��ب 
�لفئتني.  ُمنتخبني منا�سفة بني �مل�سيحيني و�مل�سلمني، ون�سبياً بني ط��ئف كل من  ن��ب  من 
ون�ست �ملادة �خلام�سة و�لت�سع�ن منه على �أنه ويف �ملرحلة �النتقالية مُتثَّل �لط��ئف ب�س�رة عادلة 
يف ت�سكيل �ل�ز�رة ويف وظائف �لفئة �الأوىل فيها ويف ما يعادل �لفئة �الأوىل فيها، وتك�ن هذه 

�ل�ظائف ُمنا�سفة بني �مل�سيحيني و�مل�سلمني.

�إن هاتني �ملادتني كّر�ستا ب�سكل و��سح �لتق�سيم �لطائفي يف جمل�س �لن��ب ويف وظائف �لفئة 
�الأوىل، وبالتايل يت�جب �إلغاوؤهما.

و�لع�سرين  �لثانية  �ملادة  يف  �أ�سار  باأن  �لطائفّية  �مل��د  وطاأة  من  �لتخفيف  �لد�ست�ر  حاول  وقد 
ُي�ستحَدث جمل�س  طائفي  �أ�سا�س وطني ال  ن��ب على  �أول جمل�س  �نتخاب  مع  �أنه  منه على 
�مل�سريية، كما  �لق�سايا  وتنح�سر �سلحياته يف  �لروحية  �لعائلت  فيه جميع  تتمّثل  لل�سي�خ 
�أ�سار يف �ملادة �خلام�سة و�لت�سعني منه �إىل �أّن على جمل�س �لن��ب �ملُنتخب على �أ�سا�س �ملنا�سفة 
بني �مل�سلمني و�مل�سيحيني �تخاذ �الإجر�ء�ت �مللئمة لتحقيق �إلغاء �لطائفية �ل�سيا�سية وفق خطة 
مرحلّية وت�سكيل هيئة وطنية برئا�سة رئي�س �جلمه�رية، ت�سم باالإ�سافة �إىل رئي�س جمل�س �لن��ب 
ورئي�س جمل�س �ل�زر�ء �سخ�سيات �سيا�سية وفكرية و�جتماعية مهمتها در��سة و�قرت�ح �لطرق 

�لكفيلة باإلغاء �لطائفية وتقدميها �إىل جمل�سي �لن��ب و�ل�زر�ء ومتابعة تنفيذ �خلطة �ملرحلية.

�أ�سا�س  �أنه كان يقت�سي تطبيق �لفقرة �لتي ن�ست على �نتخاب �أول جمل�س ن��ب على  ومع 
�لطائف"  "�تفاقّية  على  عاماً  وع�سرين  من خم�سة  �أكرث  مرور  رغم  �أنه  غري  طائفي،  ال  وطني 
و�لد�ست�ر �جلديد �لذي �أنهى �حلرب �الأهلّية يف لبنان، فهذ� �لبند مل ياأخذ طريقه �إىل �لتطبيق 

بعد، وهذه �لهيئة ما ز�لت حرب�ً على ورق، ومل يجِر �لعمل حتى �الآن على ت�سكيلها.

�ل�شخ�شية: �الأحو�ل   - 2
ي�جد يف لبنان ق��نني �أح��ل �سخ�سّية ُمتعّددة بتعّدد �لط��ئف �للبنانّية �ملُعرتف بها ر�سمياً يف 

�لدولة.

ملف �لعلمانية - مقابالت 
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�إّن ُوج�د هذ� �لعدد من ق��نني �الأح��ل �ل�سخ�سّية ُي�ساهم يف تق�سيم �للبنانيني قان�نياً و�جتماعياً 
�إىل جمم�عات طائفّية، بحكم خ�س�ع كل منهم بح�سب �نتمائه �لطائفي يف �سجلت �لنف��س 

�إىل قان�ن �الأح��ل �ل�سخ�سية �لتابع لطائفته.

�ملطل�ب يف لبنان على �سعيد م��س�ع �الأح��ل �ل�سخ�سية، ت�يل نظرة �لدولة �إىل م��طنيها 
باإز�لة  تتمّثل  �الجتاه  �الأوىل يف هذ�  و�خلط�ة  �ملُ��طني،  �لت�سنيف  �إىل  �لطائفي  �لت�سنيف  من 
�الإ�سارة �إىل �لقيد �لطائفي من �سجلت نف��س عاّمة �للبنانيني، وتطبيق عق�د �لزو�ج �ملدين 
�ل�ساري  60 ل.ر.  �لقر�ر  �ل�سابعة ع�سرة من  �ملادة  لن�س  وفقاً  �للبنانيني  لبنان على جميع  يف 
�ملفع�ل يف لبنان، وتديث قان�ن �الإرث �ل�حيد �ملدين يف لبنان و�ملُ�سمى حالياً بقان�ن �الإرث 
�أو  لبنان،  يف  مدنياً  �ملُتزوجني  �الأفر�د  على  �سخ�سّية  �أح��ل  كنظام  لُيطبَّق  �ملحمديني،  لغري 
��ستحد�ث قان�ن مدين جديد وع�سري للأح��ل �ل�سخ�سية ي�سمل �إجر�ء�ت و�سروط �لزو�ج 

ويطال جميع �مل��طنني. 

�إّن تطبيق قان�ن مدين للأح��ل �ل�سخ�سّية على عامة �للبنانيني �ختيارياً - يف �ملرحلة �الأوىل، 
�لّدولة  برعاية  مدنياً  يتزوج  باأن  �إليها،  ينتمي  �لتي  �لّطائفة  كانت  مهما  لبناين  الأي  َي�سمح 

و�ملحاكم �ملدنّية، وتبقى له حرية عقد �لزو�ج �لديني �ختيارياً يف حال رغب بذلك.

�النتخابات: 3 - قانون 

�إّن تقلي�س �لطائفّية يف لبنان يتطلب �إقر�ر قان�ن �نتخابات خارج �لقيد �لطائفي يعتمد �لن�سبية 
�نتخاب  من  �لناخبني  مُتّكن  �لتي  �ملقفلة  �لل��ئح  نظام  ويعتمد  �ل��حدة،  �لد�ئرة  �أ�سا�س  على 

�للئحة باأ�سماء مر�ّسحيهم �أي برناجمهم، بداًل من �نتخاب �لنائب �لفرد.

�ل�فاق  وثيقة  عليه  ن�ست  ما  تك�ن يف  قد  �الجتاه  �الأوىل مرحلياً يف هذ�  �أّن �خلط�ة  وال �سك 
�ل�طني من �عتماد قان�ن �نتخابات على �سعيد �ملحافظة )�أي على �سعيد �لد�ئرة �لكبرية(، 
لكّن ذلك يجب �أن يرت�فق مع �عتماد نظام �النتخابات �لن�سبي �لذي ي�سمن �لتمثيل �الأكرث 
عد�لة الأ�س��ت �لناخبني وُيحّ�ل �لناخب من ُم�ؤّيد للمر�سح كفرد تربطه به م�سالح خا�سة، �إىل 

ُم�ؤّيد للق�سايا �لتي يحملها �ملُر�سح�ن يف برناجمهم �النتخابي.
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�لرتبية:  - 4
كثرٌي من �مل�ؤ�س�سات �لرتب�ّية يف لبنان لها طابع �ملد�ر�س �لدينّية �أو �لطائفّية، حتى �أّن �ملد�ر�س 
�س يف  ُتدرَّ �لتي  �لديني  �لتعليم  مادة  ن�ع  من خلل  �لتق�سيم  هذ�  د�ئرة  َت�سبُّ يف  �لر�سمّية 

�سف�فها ومن خلل ي�م �لتعطيل �الأ�سب�عي �لذي ُيعتمد فيها. 

نف��س  يف  �مل��طنة  فكر  تدعيم  �إىل  تهدف  لبنان  يف  طائفّية  غري  وطنّية  ترب�ّية  �سيا�سة  �أية  �إّن 
�لتلمذة و�لطلب ال ميكن �أن تنّفذ �إال من خلل تطبيق �سل�سلة من �الإ�سلحات �لرتب�ية 

�الأ�سا�سّية ومنها:

- دمج م��د �لتعليم �لديني �خلا�سة بكل طائفة و�ملُطّبقة يف كثري من �ملد�ر�س يف لبنان يف 
مادة و�حدة تت�سمن �ملبادئ �الأ�سا�سّية للّدينني �مل�سيحي و�الإ�سلمي، باالإ�سافة �إىل عر�س 

م�جز ملختلف ديانات �لعامل وثقافاتها وح�سار�تها.

- تفعيل تطبيق مادة �لرتبية �ل�طنية و�لتن�سئة �ملدنّية يف �ملد�ر�س من خلل بر�مج تعتمد 
�لبحث و�لعمل �مليد�ين بني �لنا�س، مُتّكن �لطالب من �لَتَعرُّف ب�سكل عملي مبا�سر على 

دوره كم��طن د�خل �لدولة ولعب هذ� �لدور.

تاريخ �حلرب �الأهلّية  لبنان �لقدمي و�جلديد وي�سمل  تاريخ  ُم�ّحد يعر�س  - �عتماُد كتاٍب 
�للبنانّية. 

5 - �الإعالم:
�إذ� كانت عملّية �إنتاج �لرب�مج �الإعلمية �لرتب�ّية �لهادفة �إىل بث مفه�م �مل��طنّية بني �لنا�س 
ونبذ �لطائفية ه� و�جٌب على و�سائل �الإعلم يف �أي دولة يف �لعامل، غري �أّن كثري�ً من و�سائل 
�للبنانّية،  �لطائفّية  �ل�سيا�سة  دو�مة  تغرق يف  وتلفزة(  و�إذ�عات  )من �سحف  �للبنانّية  �الإعلم 
�ال�سطفاف  �إطار  يف  �ل�سيا�سي�ن  يق�دها  �لتي  �الإعلمّية  �حلملت  يف  �أ�سا�سياً  دور�ً  وتلعب 

�سها لها.  �لطائفي �ل�سيا�سي، وذلك بحكم تبعيتها ملجم�عات طائفّية �أو تمُّ

حتى �أّن كلَّ ُمتابٍع للحالة �ل�سيا�سّية �للبنانّية يعلم متام �ملعرفة �أّن بع�س و�سائل �الإعلم ُيجاهر 
علناً بانتمائه �ل�سيا�سي �لطائفي، رغم �أّن هذ� �الأمر مرف��ٌس من �لناحية �لقان�نية و�الأخلقية.

ملف �لعلمانية - مقابالت 
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من هذ� �ملُنطلق، ال ميكن تقلي�س �لطائفية يف لبنان �إال من خلل �إعادة و�سائل �الإعلم �إىل 
دورها �لرتب�ي �ملدين �لبعيد من �لتحري�س �لطائفي. وهذ� �الأمر يتطلب كفالة حرية �مل�ؤ�س�سات 
�الإعلمّية وعدم تبعّيتها للمجم�عات �ل�سيا�سّية �لطائفّية وعدم ��ستعمالها يف �ملعارك �ل�سيا�سّية 
�لطائفّية �لتي تخ��سها زعامات هذه �لط��ئف، �إ�سافة �إىل �إمكانية تطبيق مبد�أ �ل�سفافية �ملالية 

عليها.

وو�س�اًل �إىل هذ� �لهدف، ينبغي على �لنا�سطني يف �لعمل �ملدين يف لبنان �أن ُيبادرو� �إىل ر�سد 
�الإعلم �لطائفي و�لرّد عليه، و�ال�ستعانة ب��سائل �لت���سل �الجتماعي ك��سيلة �إعلمّية بديلة 

ميكن ��ستعمالها لعر�س �سيئات �لطائفّية وخطرها على �ملجتمع.

-  هل �لعلمانية كافية لتغيري �لنظام �لطائفي؟
�أبنائها  طبعاً، لكن �لعمل لبناء �لدولة �لتي نطمح �إليها وهي �لدولة �حلا�سنة و�حلامية جلميع 
يتطلب �لعمل على �سعيدين، �أّوٌل ه� �لذي �أ�سرنا �إليه �أعله و�لذي يتمثل ب�سلة �الإ�سلحات 
�ملطل�بة لعلمنة �لنظام، وثاٍن يتمثل ب�سلة َمطالب �جتماعّية، منها �ملطالبة باعتماد نظام �سمان 
�سحي �سامل يطال جميع �للبنانيني، و�ملطالبة بتح�سني �ملر�فق �حلي�ّية �لعامة كقطاعي �لكهرباء 
و�ملاء وخف�س �أ�سعار �ملحروقات، وبالتايل فاإن �لن�سال يجب �أن يت�ّزع ب�سكل مت��ٍز على هاتني 

�ل�سلتني.

-  ما �شبب عدم توّحد �لعلمانيني يف لبنان؟
ال �سك �أّن �أ�سباباً عديدة قد ت�ل دون ت�حد �لعلمانيني يف لبنان، يف ظّل جميع �لتقاطعات 
�الإقليمية و�لدولية �لتي يعي�سها هذ� �لبلد �ل�سغري. و�إن �أردنا �خت�سارها نق�ل �إّن بع�س �لق�ى 
�لعلمانية تعترب �أن �أول�ية عملها من منظارها هي حل�سابات �سيا�سية و�إقليمية ت�سبق �أول�ية ت�سافر 
جه�د �لق�ى �لعلمانية �ملتن�عة لتقدمي جهد م�سرتك يف بناء �لدولة �لعلمانية. وغالباً ما يختلف 
هذ� �لبع�س مع باقي �لق�ى �لعلمانية يف �لق�سية �لتي �أعطاها �الأول�ية، في�سبح يف حالة م��جهة 

مع ق�ى علمانية �أخرى ال تتفق معه على �أول�يته �لتي �ختارها.

و�جهت  �لتي  �لعلمانية  �ل�سبابية  �لق�ى  �سف�ف  وت�حيد  للمِّ  جرت  �لتي  �ملحاوالت  �أما 
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�ال�سطفاف �ل�سيا�سي �لطائفي م�ؤخر�ً يف لبنان، على مبادئ ون�ساالت وتركات م�سرتكة، فقد 
��سطدمت ب��قع تديّن م�ست�ى �ل�عي لدى هذه �ملجم�عات على �أهمية و�سع مبادئ وخطة 
طريق م�سرتكة جتمع هذه �لق�ى، و�نح�سرت لقاء�تها على مبادر�ت وتركات �ساغطة م�سرتكة 

عديدة �سهدها لبنان، مل ترتِق �إىل م�ست�ى �لتحالفات.
تبقى  لبنان،  يف  �لطائفي  �ال�سطفاف  عن  �خلارجة  �لعلمانية  �لق�ى  جمع  حماوالت  �أن  غري 
م�ستمرة، وال بد �أن تثمر نتائج عملية يف �ل�سن��ت �ملقبلة نتيجة �ملجه�د �لذي �أ�سبح ُيعَطى لها، 
ونتيجة �خلربة و�زدياد �ل�عي �لذي �كت�سبته وتكت�سبه �لق�ى �ملدنية و�لعلمانية �لنا�سطة على 

�أهمية تعا�سدها وتكّتلها يف م��جهة �ل��قع �ل�سيا�سي �لطائفي �ملفرو�س على �لبلد.

-  ما �لعو�ئق و�ل�شعوبات �لتي ُيعاين منها �لعلمانيون يف لبنان؟
من �أهم �لع��ئق �لتي ت��جه �لق�ى �لعلمانية يف لبنان:

�ل�سلطة  م��جهة  يف  كبرية  �نت�سار�ت  تقيق  يف  �لعلمانية  �لق�ى  هذه  نـجـاح  عـدم   -
�ل�سيا�سية �لطائفية يف لبنان.

- جناح �ل�سلطة يف رمي �لُكرة يف ملعب �لق�ى �لعلمانية و�ل�سغط عليها �أمام �لر�أي �لعام يف 
�أثناء �لتحركات �لكبرية �لتي نظمتها هذه �لق�ى.

يف  مُيّثله  �لذي  �ل�سيا�سي  �لفريق  منطلق  من  كٌل  �ل�سلبي،  �الإعلم  و�سائل  بع�س  دور   -
ت�س�ير تركات �لق�ى �لعلمانية و�ملدنية ب�س�رة �سلبية، منها �لزعم �أن بع�سها ممّ�ل من دول 
يف  �ساهم  ما  �ملت��جهة،  �للبنانية  �ل�سيا�سية  �لق�ى  بع�س  �سنيعة  �أنها  �أو  �أجنبية،  �أو  عربية 

ت�س�يه �س�رة بع�سها لدى عامة �لنا�س.
منا�سبات  �الإعلمي يف عدة  �لظه�ر  على  وَت�ساُبق  �لعلمانية،  �لق�ى  بني  ُمناف�سة  - ظه�ر 

وتركات.
- �لتجاذب يف وجهات �لنظر لدى منظمي �لتحركات يف و�سائل �مل��جهة يف تركات كبرية 

�سهدها لبنان يف �لفرتة �الأخرية.
عة �ملُ�ساركة يف �حلر�كات �لكبرية يف �لت��فق على مبادئ م�سرتكة  - ف�سل �ملجم�عات �ملُتن�ِّ
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جتمعها يف �إطار �ئتلف عام ويف ت�سكيل عمل م�سرتك ُمنّظم وم�ستمر.
- �ختلف بع�س �لق�ى �ل�سيا�سية يف وجهات �لنظر ح�ل كيفية �لتعاطي �أو �لت���سل مع 

�ل�سلطة �ل�سيا�سية �حلاكمة وح�ل مدى ��ستعمال �ل��سائل �للعنفية يف م��جهة �ل�سلطة.
- وج�د بع�س �مل��قف �ملتناق�سة بني �لق�ى �لعلمانية �لنا�سطة يف لبنان من بع�س �لق�سايا 

�ل�سيا�سية �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية.

- بر�أيكم كيف يجب �أن تعمل �حلركات و�جلمعيات �لعلمانية لتحقيق �أهد�فها؟ 
وما �ل�شبيل لتحقيق دولة علمانية يف لبنان؟

�أو  )�لعنفية  تعبريها  و�سائل  جلهة  بينها  ما  يف  تباينت  �لنا�سطة  �ل�سبابية  �ملجم�عات  �أّن  رغم 
�لن��ب  )كمجل�س  �ل�سيا�سية  �لدولة  مب�ؤ�س�سات  تربطها  �لتي  و�لعلقة  و�مل�قف  �للعنفية(، 
د لنف�سه وجمل�س �ل�زر�ء( ومدى �لت���سل مع هذه �مل�ؤ�س�سات )وج�د ت���سل �أو عدمه(،  �ملُمدِّ
وكيفية ترتيب �أول�يات برناجمها وكيفية طرحه، �إال �أنها ما ز�لت ُت�سكل �الأر�سية �ل�حيدة غري 
�ملُرتهنة ل�سيا�سة �مل�سالح �لفئ�ّية �للبنانّية وغري �ملُطيفة �أو �ملُ�جهة �إقليمياً، �لتي ميكن �العتماد 

عليها ل�سنع �لتغيري يف لبنان.
د  و�لت�حُّ �لتن�سيق  على  قدرتها  مبدى  َمره�ناً  يبقى  �مل�سرتك  �ملجم�عات  هذه  عمل  تط�ر  �إّن 
ح�ل خطة عمل تمل برناجماً و��سحاً ميكن �أن ُي�ؤ�ّس�س مع �ل�قت لبناء حالة �سيا�سّية الطائفّية 
علمانّية، يطمح �لعلماني�ن يف لبنان �إىل ت�سكيلها، ب�سرط �أن ين�ساأ هذ� �لتن�سيق بعمل تدع� �إليه 

ق�ى من خارج �ال�سطفاف �ل�سيا�سي �لطائفي يف لبنان.
ر �ل�عي وتر�كم �خلرب�ت �سيلعب دوره �الإيجابي يف متكني �لنا�سطني يف  وال �سك �أّن عامَلي تط�ُّ

هذه �ملجم�عات من ت�سكيل هذ� �لعمل �لتن�سيقّي يف �مل�ستقبل.
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�ل�سمالية و�أ�سرت�ليا بد�ية، وكّ�ن بف�سله بني �لروحي و�لزمني، ُنظماً عامة للحياة �مل�سرتكة 
بني �لب�سر، ال متّيز �لنا�س ح�سب �أديانهم ومعتقد�تهم �لفكرية و�لدينية و�لفل�سفية، وترتكز 
�إىل مركزية �الإن�سان يف �حلياة باعتباره قيمة وفرد�ً حّر�ً يت�ساوى مع كل �آخر يختلف عنه 
ومعه يف �لدين و�ملعتقد �لفل�سفي ويف �لفكر ويحرتم معتقده، ومع كل �آخر ي�ؤمن باملعتقد�ت 

ذ�تها من ناحية، وتق�م هذه �لنظم من ناحية �أخرى على:

ــ حياد �لدولة جتاه �الأديان و�لعقائد �لفكرية و�لفل�سفية وحيادها جتاه جميع �جلماعات 
�لتي تعتقد بها، وذلك يعني �أن ال دين للدولة و�أنها ال تف�سل جماعة �أو طائفة دينية 
معّينة على بقية �جلماعات �لدينية �الأخرى يف �لدولة )�لف�سل بني �لدين و�لدولة- 

�لدين و�ملعتقد خا�س بالفرد و�جلماعة �لتي ت�ؤمن به و�لدولة للجميع(.

ــ �حرت�م �لدولة جلميع �جلماعات �لدينية وحمايتها ومتكينها من ممار�سة �سعائر معتقدها 
�لنظام  على  �حلفاظ  �إطار  �سمن  و�لفل�سفية،  �لفكرية  �الجتاهات  جميع  و�حرت�م  كما 

�لعام للحياة �مل�سرتكة بني جميع �مل��طنني و�جلماعات يف �ملجتمع.

ــ �لف�سل بني �ل�سلطة �لروحية )�مل�ؤ�س�سة �لدينية( و�ل�سلطة �لزمنية – �لدولة- و�لف�سل 
بني �ل�سلطة �لروحية و�ل�سيا�سية. وذلك يعني �أنه ال يحق للم�ؤ�س�سة �لدينية �أن تتدخل 
يف �ل�سيا�سة، ولكن يحّق لرجل �لدين كفرد وم��طن �أن يعمل يف �ل�سيا�سة- ال يحق له 
�أن ينطق با�سم �لدين يف �ل�ساأن �ل�سيا�سي، بل ينطق با�سمه �ل�سخ�سي كفرد وم��طن.

�لعلمنة يف لبنان:

مل يدخله �ملجتمع �للبناين بعد، وتن�سد �إز�لة نظام �حلياة  �جتماعي  تط�ر  • م�سرية 
�لطائفي �لذي �أ�ّس�س منذ تق�سيم �الإمارة �ل�سهابية �إىل قائمقاميتني: درزية وم�سيحية، 
وحجز تط�ر �لبلد وحال دون دخ�له م�سار�ً يف�سي �إىل تك�ين �للبناين، م��طناً حّر�ً 
بحيث ي�ساوي كل م��طن )يف �ل�عي و�لنظرة �الجتماعية( بني ذ�ته و�الآخر من غري 
طائفته من ناحية، و�إىل بل�غ م�ست�ى من �الندماج �ل�طني و�الجتماعي بني �الأفر�د 

و�جلماعات �للبنانية يتحقق معه ك�ن �للبنانيني �سعباً م�حّد�ً، من ناحية ثانية.
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�للبنانيني  جلميع  وجديد�ً  م�سرتكاً  حديثاً  حياة  نظام  بناء  �إىل  �لعلمنة  تهدف   •
�للبناين يجب  �أن �النتماء  ب و�حلقد �لطائفّيني وتعترب  �إىل م��طنة تنبذ �لتع�سّ يرتكز 
�أن يك�ن �أ�سا�ساً �إىل لبنان �ل�طن و�ل�سعب �ل��حد �أواًل، وت�ساوي بني جميع �مل��طنني 
على �ختلف �أديانهم و�أفكارهم ومعتقد�تهم �لفل�سفية ثانياً، وتقق �ندماجهم �أفر�د�ً �أو 
جماعات يف �سعب م�ّحد يحرتم كّل فرد منه �الآخر ومعتقد�ته �س��ء كان هذ� �الآخر 

فرد�ً �أم جماعة.

بحّد  كقيمة  �الإن�سان  �إىل  ترتكز  �إليها  نطمح  �لتي  �لعلمانية  �لدميقر�طية  �لدولة   •
ذ�ته. �إنها دولة حيادية يف علقتها باالأديان �ملختلفة وبالتايل عليها �أن تعامل على قدم 
�مل�ساو�ة جميع �مل��طنني �ملنتمني �إليها، وحتى �أولئك �لذين ال ينتم�ن �إىل �أّي دين �أو 

طائفة.

�الإن�سان يف �حلياة باعتباره قيمة وفرد�ً حّر�ً يت�ساوى  مركزية  �إىل  �لعلمنة  ترتكز  • �إذ 
مع كل �آخر، �إن تكّ�ن �للبناين م��طناً وفرد�ً حر�ً ه� �أ�سا�س بناء علمنة لبنانية ت�سمن 
حرية �ل�سمري �ملنجدلة مع حرية �لتعبري عن �لر�أي و�ملعتقد �أ�سا�ساً لكل حرية �إن�سانية.

�إن �ملجتمع �جلديد �لذي نتطلع �إىل بنائه يتكّ�ن من �أفر�د �أحر�ر ي�ستقّل كل منهم عن 
كل �سلطة �أو طائفية �أو معتقد، قناعته وم�سريته يف �حلياة خيار �سخ�سي حّر وفق �سمريه. 
فاالإن�سان حّر يف �أن ي�ؤمن �أو ال ي�ؤمن، و�أن ميار�س �إميانه على حدة �أو باال�سرت�ك مع جماعة، 
ب�سكل علني �أو على �نفر�د، وباأن يغري دينه بح�سب �سمريه وقناعته وحكم عقله، وال 
ميكن �أن يك�ن �لفرد ملكاً الأّي عقيدة �أو مذهب �أو طائفة �أو دين �أو قيادة �سيا�سية �أو زعيم 
�سيا�سي �أو جماعة معينة. �الإن�سان ملك نف�سه وال قيد وال �سلطة على خياره �أو حياته غري 

�سلطة �لقان�ن �ل��سعي و�لنظام �لعام.

• �لدولة �لدميقر�طية �لعلمانية ت�سمن للفرد �أو للجماعة حرية �ل�سمري كما حرية �لتعبري 
عن �لر�أي و�ملعتقد وترره من كّل قيد مايل �أو �سلط�ي �أو �جتماعي ومن كل �سابط 

عقائدي �أو طائفي.
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�إن �لعلمنة يف لبنان تف�سل ما بني �لعام )و�سمنه �ل�سيا�سة و�لدولة(. و�لطائفيات   •
�ل�سيا�سية �للبنانية، وتف�سل بني �مل��طن و�لطائفية )ولي�س �لطائفة كمذهب ديني( يف 
�مل��طنني بحيث تنح�سر علقة  �لزمنية و�حلياتية �مل�سرتكة بني جميع  �ل�س�ؤون  جميع 
�لعلمنة ترر  فاإّن  �ملعنى  وبهذ�  �ل�سرف،  و�لديني  �لروحي  �الإطار  بطائفته يف  �مل��طن 

�لدين من كّل ��ستغلل الأغر��س وم�سالح �سيا�سية �أو طبقية �أو �سخ�سية.

�لدميقر�طية �لعلمانية تق�م �أي�ساً على مبد�أ �مل��طنة بحيث يت�ساوى كل  �لدولة  • �إن 
�للبنانيني يف ما بينهم بغ�ّس �لنظر عن �نتماء�تهم �لدينية و�لثقافية و�لعرقية و�للغ�ية 
�لفر�س  �إحقاق  بهدف  �لعد�لة �الجتماعية  مبد�أ  تق�م على  و�ملناطقية، كما  و�لق�مية 
�حلق  �سمان  خلل  من  كرمية  حياة  على  للح�س�ل  لبناين  م��طن  لكّل  �ملتكافئة 
�ملت�ساوي بالعلم و�لعمل وبالتح�سيل �الأكادميي �أو �لفني، وحّق كل م��طن بال�سكن 
و�حلق  كامل  ب�سكل  �ل�سيخ�خة  و�سمان  �ل�سحي  و�ل�سمان  �الجتماعي  و�ل�سمان 

بدخل يعادل �حلد �الأدنى لكلفة �ملعي�سة.

�لطائفي �للبناين  �لنظام  �إ�سقاط  �أجل  من  لبنان  يف  �لعلمانية  �لدميقر�طية  • تنا�سل 
ورم�زه، وه� نظام حروب و�سر�عات طائفية تتنا�سل �إىل ما ال نهاية، ويق�م على �إلغاء 
�مل��طنة و�الإن�سان فينا، و��ستلب �لعقل عندنا، ويح�لنا �إىل طائفيني متع�سبني نت�سارع 

ونتقاتل ب��سائل وح�سية، ونتكاذب يف ما بيننا يف فرت�ت �ل�سلم �الأهلي.

معها  وينهي  �الأبد،  �إىل  حياتنا  من  �لطائفية  يلغي  �لعلماين  �لدميقر�طي  �حلياة  نظام  �إن 
حروبها، ويبعث يف �للبناين �إن�سانيته وم��طنته، ويحقق �الندماج �ل�طني و�الجتماعي بني 
�للبنانيني يف �إطار م�سار يق�دنا �إىل بناء �سعب لبناين م�ّحد وم��طنة لبنانية ووطن ووحدة 

وطنية لبنانية حقيقية.

�لنقطة �لثانية : هل �لعلمانية كافية لتغيري �لنظام �لطائفي؟

�لبديهي  فمن  �للبناين،  �لطائفي  للنظام  �لنقي�س  هي  ونن�سد  نفهم  كما  �لعلمانية   -
ونق�سد، تققها يف  �الأبد،  �إىل  �لبلد  �لطائفي يف  �لنظام  بزو�ل  يك�ن  كاملة  �أن تققها 
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و�لرتب�ية  و�لثقافية  و�الجتماعية  �ل�سيا�سية  �مل�سرتكة:  �للبنانية  �حلياة  جميع جماالت 
و�القت�سادية و�لريا�سية... �إلخ. وخلفاً للنظام �لطائفي �للبناين �لذي يق�م على �إلغاء 
�مل��طن �حلر و�ختز�ل كل طائفية للأفر�د وت�يلهم �إىل رعايا، وتاأبيد �النق�سام و�لفرقة 
بني �للبنانيني، ويحجز تط�ر �ملجتمعات �الأهلية �لطائفية ويح�ل دون �ندماجها وت�لها 
�إىل م��طنني و�سعب م�حد، فاإّن �لعلمنة، �لنقي�س لهذ� �لنظام �لطائفي، تّقق �الندماج 
�أحر�ر�ً  م��طنني  تك�نهم  �إجناز  نح�  بهم  وتنتقل  �للبنانيني  بني  �الجتماعي  �ل�طني- 
و�سعباً يت�ّحد يف وطن على قاعدة �النتماء له�ية وطنية لبنانية جامعة من دون �حلاجة 
�إىل ت��سط �أية طائفية. بهذ� �ملعنى نعم �إن تقق �لعلمنة كاملة يلغي من حياتنا �لنظام 

�لطائفي �إىل �الأبد.

�لنقطة �لثالثة:  ما �شبب عدم توّحد �لعلمانيني يف لبنان؟

بد�ية، من هم �لعلماني�ن حقيقة؟ نحن �إز�ء �إ�سكاليات عديدة �أبرزها:

1. �إ�سكالية �أوىل: بني �لعلمانية و�ملدنية: حيث تتمظهر هذه مبجم�عات عديدة و�أحز�ب 
نف�سها  عن  �لتعريف  يف  �لعلمانية  م�سطلح  �عتماد  رف�س  مع  �ملدنية  �إىل  نف�سها  تن�سب 

وبرناجمها.

�حل�سم  وعدم  برتّدد  ويتمظهر  �لبع�س  ي�سهده  �لذي  باالرتباك  تتعلق  ثانية:  �إ�سكالية   .2
و�حلجة �أن �جلماهري تعترب �لعلمانية �سد �لدين.

�لعلمانية مع وج�د  �إىل خيار  �نتماءها  �لتي تعلن  قّلة عدد �جلمعيات  ثالثة:  �إ�سكالية   .3
�أندية جامعية علمانية ولكن ينح�سر عملها يف �الإطار �جلامعي هذ� من جهة. ومن جهة 
ثانية نرى �أن �ل�سبب �لرئي�سي لعدم ت�ّحد �لعلمانيني يف لبنان يع�د �إىل و�قع �أن �لعمل 
�إىل م�ست�ى  بعد  يرتِق  ن�ساأته حديثة، ومل  �الآن،  يز�ل يف ط�ر جنيني حتى  ما  �لعلماين 
يف  علمانية  مظاهرة  �أول  ومع   2010 عام  يف  كانت  �نطلقته  )للتذكري:  �حلزبي  �لعمل 
تاريخ لبنان(. �إن مثل هذ� �الرتقاء �سرط �سروري، ذلك �أن وج�د حزب علماين �أو �أكرث 
ي�سّكل حالة ��ستقطاب ميكن �أن تف�سي �إىل ت�حيد �لعلمانيني يف �إطار جبه�ي على قاعدة 
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برنامج ن�سال م�سرتك. �إن تط�ير �لعمل �لعلماين باجتاه جتاوز �حللقية و�ل�سللية ذ�ت �لطبيعة 
�لفئ�ية �حلادة يف �لتنظيم ه� �ل�سبيل �إىل بناء منظمات علمانية حزبية تتجه نح� �ل�حدة. 
ومبعنى �آخر، �إن �ل�سرط �ل�سروري لتحقيق وحدة �لعلمانيني ه� �لنجاح يف �لعب�ر من حالة 
تبعرث �ملجم�عات �ل�سغرية وجتاذباتها �إىل بناء منظمات حزبية و�زنة وفاعلة على قاعدة من 

�ل��س�ح �لفكري و�ل�سيا�سي و�لربناجمي.

�لنقطة �لر�بعة: ما هي �لعو�ئق و�ل�شعوبات �لتي يعاين منها �لعلمانيون 
يف لبنان؟

�لطائفية-�لقبلية  �لبنى �الجتماعية  ثقافة  �سيادة  منها،  �مل��س�عي  و�الأهم يف  هذه كثرية، 
�ملتخّلفة و�ملهيمنة على �لعقل و�ل�عي لدى �أكرثية �للبنانيني �سغار�ً و�سباباً وكبار�ً، وهذه 
ت�سبه �لثقافة �الأكرث رجعية وتخلفاً و�نغلقاً و�لتي �سادت زمن �لقرون �ل��سطى و�حلروب 

�لدينية ويف ممالك �ال�ستبد�د �ملطلق يف �أوروبا و�ل�سلطنة �لعثمانية.

�أنها تعطل �لعقل لدى �الإن�سان، فتح�له �إىل  �الأخطر يف هذه �لثقافة، وهي ثقافة �سعبية، 
�سخ�س مربمج يت�قف عن �لتفكري ويحيل �أمر تفكريه �إىل زعماء �لط��ئف و�أمر�ئها ونخبة 
من رجال �لدين، يت�ىل ه�ؤالء �س�ؤون �لتفكري يف كل �سيء عن �أكرثية �للبنانيني، ويقرر 
�لزعماء و�الأمر�ء عنا يف جميع �ل�س�ؤون �ملتعلقة بحياتنا وخا�سة يف تلك �مل�سريية. �أما يف 
�لذ�تي فلقد تناولت يف �لنقطة �ل�سابقة �الأهم يف �ملع�قات و�ل�سع�بات �لتي تتعلق بال��سع 

�لذ�تي للعمل �لعلماين يف لبنان.

�لنقطة �خلام�شة: بر�أيكم كيف يجب �أن تعمل �حلركات و�جلمعيات 
�لعلمانية لتحقيق �أهد�فها؟ وما �ل�شبيل لتحقيق دولة علمانية يف لبنان؟

�خليار.  لهذ�  �للبنانيني  �أكرثية  �نحياز  ه�  لبنان  يف  �لعلمنة  تقق  �سرط  �أن  بد�ية  ن�سجل 
فالتغيري ال ي�سنعه حزب �أو جبهة �أحز�ب فقط، بل ت�سنعه �أكرثية كبرية من �ل�سعب. هذ� 
يعني �أنه �إذ� مل ينجح �لعمل �لعلماين يف ��ستقطاب �أكرثية و�زنة لهذ� �خليار وبناء حركة 
�سعبية جديدة ونا�سطة ومنا�سلة يف هذ� �ل�سبيل من مادة هذه �الأكرثية، ي�ستحيل �نتقال 
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�لبلد �إىل نظام دميقر�طي علماين. �إن ذلك يطرح مهمة تاأ�سي�س وبناء حركة �سعبية جديدة 
لتدق �أب��ب �لتغيري �لدميقر�طي �لعلماين كاأول�ية ر�هنة.

لقد ثبت يف جتارب �لع�سر �حلديث �أن تاأ�سي�س حركة �سعبية جديدة للتغيري ه� نتاج عمل 
حزبي �أو جبهة �أحز�ب ن�سال يف هذ� �ل�سبيل )مع وعي دور �لعن�سر �مل��س�عي(. و�ملفارقة 
�لقائمة يف و�قعنا �لر�هن، �أن مثل حزب كهذ� �أو جبهة �أحز�ب علمانية مل تتاأ�س�س بعد 
يف �لبلد. )وج�د �حلزب �ل�سي�عي �للبناين على �أهميته وتاريخه، دوره ال يكفي – هذ� 
م��س�ع نقا�س �آخر(. كما ذكرنا �سابقاً، �لعمل �لعلماين يف لبنان ما يز�ل يف ط�ر جنيني 
�لفئ�ية هي  و�لتجاذبات  و�لتجريبية  فالعف�ية  بعد.  �لعمل �حلزبي  �إىل م�ست�ى  يرتق  ومل 
�لتي تكم ن�ساط وممار�سة �أكرثية �ملجم�عات وي�ستحيل تاأ�سي�س وبناء حركة ن�سال �سعبي 
جديدة بعمل جمم�عات �سغرية غري م�حدة ومبعرثة وغري قابلة للرتقاء يف عملها نح� 
و�لربناجمي  و�ل�سيا�سي  �لفكري  �ل��س�ح  من  قاعدة  على  للنم�  �لقابل  �لتنظيمي  �لبناء 
و�لقدر �ل�سروري من �النتظام و�الن�سباط و�لتما�سك �حلزبي. لذلك، نحن يف"�لتجمع" 
نرى �أن �لبدء يف عمل �لعلمانيني يف لبنان يك�ن بتاأ�سي�س وبناء منظمات حزبية دميقر�طية 

علمانية تت�حد يف �إطار جبه�ي م�سرتك.

�أنتقل �إىل �ل�س�ؤ�ل �لثاين يف هذه �لنقطة الأق�ل، �إن تقق �لدولة �لدميقر�طية �لعلمانية يف 
لبنان ه� نتاج عملية �سر�عية مع �لنظام �لطائفي �للبناين. ونرّجح �أن تك�ن هذه متدرجة 
ومديدة. مبعنى �آخر، نرّجح �أن ال يتحقق �النتقال �إىل �لعلمنة �لكاملة يف �لبلد بعملية ث�رية 
�سريعة و�أن تنجز دفعة و�حدة. وقد ي�سهد �نتقال �لبلد �إىل �لعلمنة �ملرور بحقبات ت�سل 
فيها �زدو�جية يف نظامه جتمع بني �لعلمنة و�لطائفية. ال ن�ستطيع �أن جنزم من �الآن، فامل�سار 
�ل�سر�عي قد يط�ل، و�أ�سكال وو�سائل �النتقال �إىل �لدولة �لدميقر�طية �لعلمانية تتحدد يف 

�إطار تط�ر�ت �لعملية �ل�سر�عية نف�سها بني ق�ى �لعلمنة وق�ى �لطائفية يف �لبلد. 

من جهتنا نحن نت�خى �سبل �النتقال �ل�سلمي �لدميقر�طي �إىل �لعلمانية يف �لبلد. لكن هذ� 
�الأمر ال يت�قف على رغبتنا نحن فقط، بل يحدده يف �لغالب �لنهج �لذي �ستعتمده �لطبقة 
د�ئماً  تت�ّحد  �لطبقة  بيننا. وهذه  ما  �ل�سر�عية يف  �لعملية  �مل�سيطرة متحدة يف  �ل�سيا�سية 
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بكل �أجنحتها �لطائفية، وخا�سة يف م��جهة �لتحركات �ل�سعبية وق�ى �لتغيري �لدميقر�طي 
على �لرغم من �نق�ساماتها و�سر�عاتها و�الأمثلة كثرية.

و�ل�س�ؤ�ل ه�، هل �ستلجاأ �لطبقة �ل�سيا�سية �مل�سيطرة وق��ها �لطائفية �إىل منع عملية �النتقال 
�لدميقر�طي  �لتغيري  �ل�سعبي ل�سالح  بالق�ة، وذلك عندما يرجح ميز�ن �النحياز  �ل�سلمي 

�لعلماين؟

هذ� ما نق�سد عندما نق�ل �أن �لنهج �لذي �ستعتمده �لطبقة �ل�سيا�سية و�أحز�بها �لطائفية 
يحدد �إىل حد كبري �سبل �النتقال �إىل �لعلمانية يف �لبلد. وهذه �ل�سبل ال تقررها �الأحز�ب 
�لعلمانية ل�حدها �أي�ساً، وبقدر ما يتدخل �ملز�ج �جلماهريي يف تلك �للحظة، ليح�سم يف 
�ختيار �ل�سبيل �لذي �ستلجاأ �إليه �حلركة �ل�سعبية يف م�سرية �لعملية �ل�سر�عية بني �لعلمنة 

و�لطائفية.

�سن��ت.  ب�سع  �سي�ستغرق  وهذ�  �لر�هن  ننجز  �أن  علينا  �الآن،  ه�  �لذي  �لبدء،  �أختم، يف 
على  مبني  �أكرث  �أو  علماين جديد  بناء حزب  على  و�لعمل  �لتاأ�سي�س  ه�  �الآن  و�لر�هن 
قاعدة و�س�ح فكري و�سيا�سي وبرناجمي كما ذكرت، و�لعمل على ن�سر ثقافة �لدميقر�طية 

و�لعلمنة مهمة د�ئمة يت���سل �لقيام بها يف جميع �حلقبات.

�خلال�شة: �لعلمنة �لتي نن�شد يف لبنان تعريفاً هي:
نظام حياة م��طنة دميقر�طية ي�ساوي بني �للبنانيني على �ختلف معتقد�تهم ويلغي �لطائفية 
�لطائفة  يف�سله عن  وال  و�لطائفية  كفرد حر  �مل��طن  بني  ويف�سل  �الأبد،  �إىل  من حياتهم 
كجماعة ت�ؤمن مبذهب ديني، ويف�سل بني �لدولة و�لطائفية، ويق�م على حياد �لدولة جتاه 
بها،  تعتقد  �لتي  �جلماعات  جتاه  وحيادها  كافة  و�لفكرية  و�لفل�سفية  �لدينية  �ملعتقد�ت 
و�حرت�م �جلماعات �لدينية وحمايتها ومتكني كل جماعة من ممار�سة �سعائر معتقد�تها، كما 

و�حرت�م جميع �الجتاهات �لفل�سفية و�لفكرية.

ويف تعريف �لعلمنة �لتي نن�سد تقيقها يف لبنان ن�سدد على �مل�سم�ن �لدميقر�طي لها مقابل 
مناذج علمنة ��ستبد�دية غري دميقر�طية متحّققة يف عدد من �لبلد�ن.



71

ما هي �ل�شبل و�لو�شائل لتطبيقها؟
يف �النتقال من �لنظام �لطائفي �إىل �لنظام �لعلماين �سنعتمد �ل�سبل و�ل��سائل �لدميقر�طية 
تقيق  و�لقمع يف  �لق�ة  ��ستعمال  �أن  �إذ  فر�س،  �أو  دون جري  ومن  �لقمعية  غري  �ل�سلمية 
هذ� �النتقال ي�ؤدي بالبلد �إىل بناء نظام علمنة ��ستبد�دية، مع حلظ �أن هذه �مل�ساألة لي�ست 
مطروحة على جدول �لعمل �لعلماين �الآن، �إذ ال يز�ل هذ� �لعمل يف ط�ره �لتاأ�سي�سي 

وبالتايل فاإن �الأول�ية �الآن للم�سائل �ملتعلقة مبهام تاأ�سي�سية.
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�لقرن �لتا�سع ع�سر، فيما وقعت م�سر و�ل�س�د�ن تت �ال�ستعمار �لربيطاين. و�جلدير ذكره �أن 
و�لفرن�سية بل كان  �لربيطانية  �ال�ستعمارية  للإر�دة  فقط  �نعكا�ساً  �الإقليمي مل يكن  �لنظام 
ناجتاً عن ��سطد�م �مل�ساريع �ال�ستعمارية لهاتني �لدولتني باإر�د�ت وطنية ظهرت يف �لبلد�ن 
�لتي وقعت تت �ال�ستعمار. فقد كانت �ل�سيا�سة �لربيطانية يف �لعر�ق تق�سي بتق�سيمه �إىل 
ثلث مناطق، كردية يف �ل�سمال و�سنية يف �الأو�سط و�سيعية يف �جلن�ب، فيما كانت �ل�سيا�سة 
�لفرن�سية يف �س�رية تق�سي بتق�سيمها �إىل �أربع دويلت، عل�ية على �ل�ساحل، ودرزية يف جبل 
�لدروز، ودولتني �سنيتني يف دم�سق وحلب.2 �إال �أن ن�سال ق�ى وطنية عر�قية و�س�رية حال 

دون هذ� �الأمر. 

يف �لعام 1948، قامت دولة �إ�سر�ئيل على �أر�س فل�سطني بعد تهجري �لكثري من �سعبها منها يف 
�ل�قت �لذي كانت �لدول �لعربية قد بد�أت تتحّرر فيه من �ال�ستعمار. وقد قادت م�سر حركة 
�لتحرر هذه لي�س فقط يف �ملنطقة �لعربية بل �أي�ساً يف �أفريقيا ما �أدى �إىل ترر معظم �أقطارها 
من �ال�ستعمار. لكن ��سطد�م حركة �لتحرر هذه ب�سع�د �مل�سروع �المرب�ط�ري �الأمريكي، 
�حلركة  تر�جع هذه  �إىل  �أدى   1963 �لعام  كينيدي يف  �لرئي�س ج�ن  �غتيال  بعد  خ�س��ساً 
ووق�ع معظم هذه �الأقطار تت �لنف�ذ �الأمريكي، فيما جنت بع�س هذه �لدول كليبيا و�ليمن 
�نهيار  مع  لكن  �لباردة.  �حلرب  �ال�سرت�كي خلل  �ملع�سكر  �إىل  بانحيازها  و�س�رية  �جلن�بي 
كتلة �لدول �ال�سرت�كية و�التاد �ل�س�فياتي يف �لعام 1991 بعد هزميتهما يف �حلرب �لباردة 
�أ�سحت �ل�اليات �ملتحدة زعيمة �لعامل بل منازع، لكن �إىل حني. فقد كانت و��سنطن تعرف 
حق �ملعرفة �أن عدد�ً من �لق�ى من بينها �ل�سني ورو�سيا و�أوروبا و�ليابان و�لهند و�لرب�زيل 
كانت يف طريقها لتب�ء دور عاملي، وكان هم �لقادة �الأمريكيني ه� يف �سمان �أن تبقى بلدهم 
باعتبار  �لق�ة �الأوىل يف �لعامل. و�جلدير ذكره �أن �لتفكري �جلي��سا�سي �الأمريكي كان متاأثر�ً 
�ملفتاح  هي  و�لتي  �لبحار،  �سيادة  يف  �لعظمى  لربيطانيا  وريثة  بحرية  ق�ة  �ملتحدة  �ل�اليات 
�لرئي�سي لفر�س �ل�سيادة �لعاملية كما يعترب �الأدمري�ل �الأمريكي �ل�سهري �ألفريد ثاير ماهان.3 
�ل�سهري  �لربيطاين  للعامل  �جلي��سيا�سية  بالنظريات  تاأثر  ما  �أكرث  �الأمريكي  �لتفكري  تاأثر  وقد 
هالف�رد ماكيندر �لذي �عترب �أن �ل�سيطرة على �أور��سيا هي مفتاح �ل�سيطرة على �لعامل. ويف 
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ي�سم  �لذي  �أور��سيا  قلب  �أن  ماكيندر  �عترب  للتاريخ  �جلغر�يف  �ملح�ر  �ل�سهرية ح�ل  مقالته 
رو�سيا كان د�ئماً منطلقاً ل�سع�د �مرب�ط�ريات برية كربى كانت تهدد بفر�س �سيطرتها على 
وقد  بريطانيا متهيد�ً الحتللها.  و�آخرها  �لبحرية  �لق�ى  بعزل  تهدد  وبالتايل  �أور��سيا  جممل 
�عتقد ماكيندر �أن من م�سلحة بريطانيا عدم ت�حد �أور��سيا تت مظلة ق�ة وحيدة، كما �آمن 
ب�سرورة منع �أي ق�ة برية يف �أور��سيا من �خلروج بحرية �إىل طرق �مل���سلت �لبحرية.4 وقد 
�لذي  �سبيكمان  نيك�ال�س  ر�أ�سهم  باملفكرين �جلي��سيا�سيني �الأمريكيني وعلى  �أثر ماكيندر 
كتب خلل �حلرب �لعاملية �لثانية عن �خلطر �لذي يتهدد �ل�اليات �ملتحدة يف حال �تدت 
�أور��سيا تت مظلة ق�ة و�حدة، الأنه يف هذه �حلالة �ستنعزل �ل�اليات �ملتحدة يف �سمال �أمريكا 
�لتهديد  �أن  ر�أى  �سبيكمان  �أن  �إال  معادية.  بق�ة  و�لغرب  �ل�سرق  من  حما�سرة  و�ست�سبح 
�ملناطق  بل من  رو�سيا  �أور��سيا وهي  قلب  من  �نطلقاً  لي�س  ين�ساأ  �أن  �أور��سيا ميكن  بت�حيد 
�ملحاذية لها و�لتي ي�سميها مناطق �الأطر�ف.5 وقد تاأثر زبغني� بريجن�سكي، �مل�ست�سار �ل�سابق 
للأمن �لق�مي �الأمريكي يف عهد �لرئي�س جيمي كارتر، و�لذي �عترب �أنه لكي تبقي �ل�اليات 
�ملتحدة على زعامتها للعامل فاإن عليها �أن تبقي �أوروبا �لغربية تت مظلتها، الأنها ت�سكل ج�سر 
عب�ر ل���سنطن �إىل �لرب �الأورو��سي. كذلك فه� �أ�سار �إىل �سرورة �أن ال يقع �ل�سرق �الأو�سط 
تلك  �ملتحدة من  �ل�اليات  و�أال تخرج  �الأور��سية  �لق�ى  �أي من  �سيطرة  �آ�سيا تت  وو�سط 

�ملنطقة و�أن تبقى حمكمة للتناق�سات فيها. 6 

�شعود �ل�شني 

منذ �لقدم عندما كانت �ل�سني تنه�س وتزدهر، كانت ترن� باأنظارها ناحية بحر جن�ب �ل�سني 
�مل���سلت  عقدة  تعترب  كانت  �لتي  �آ�سيا  و�سط  وناحية  �ل�سني،  من  �ل�سرق  �جلن�ب  �إىل 
ديدن  هذ�  كان  وقد  �حلرير.  بطريق  ت�سميتها  على  ��سطلح  و�لتي  �آ�سيا  عرب  �لربية  �لتجارية 
�لق�ة  �سع�د  وُيعترب  هذ�.  ي�منا  وحتى  �مليلد  قبل  �لثالث  �لقرن  يف  ت�حيدها  منذ  �ل�سني 
�لعاملية لل�سني.  للهيمنة  �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر يف جانب منه �سع�د�ً  �لقرن  �ملغ�لية يف 
وتع�د �خل�سية �لغربية من ت�ّحد �أور��سيا �إىل تلك �حلقبة �لتي �سهدت تهديد�ً مغ�لياً الأوروبا 
�لغربية مل يت�قف �إال يف �ملجر. وبعد �الإطاحة باحلكم �ملغ�يل يف �ل�سني على يد م�ؤ�س�س �أ�سرة 
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مينغ عادت �ل�سني �إىل عزلتها يف ظل �أ�سرتي مينغ وت�سني حتى بد�ية �لقرن �لتا�سع ع�سر. 
وقد بقيت �ل�سني معزولة عن �لعامل ب�سكل كبري حتى منت�سف �لقرن �لثامن ع�سر، حني 
�سنت بريطانيا عليها حرباً الإجبارها على فتح �أ�س��قها �أما جتارة �الأفي�ن �ملنتج بامل�ستعمر�ت 
�لربيطانية وذلك يف �لعام 1840 ما �أدى �إىل بدء وق�ع �ل�سني يف ظل �لهيمنة �لغربية يف ما 
�سيعرف بقرن �لذل.7 قرن �لذل هذ� قدر له �أن ينتهي مع �نت�سار �لث�رة �ل�سينية بقيادة ماو 
ت�سي ت�نغ يف �لعام 1949 و�إقامة جمه�رية �ل�سني �ل�سعبية. وقد متّكن جيل ماو من �إعادة 
و�سع �ل�سني على �خلريطة �لعاملية، لكن خروج �ل�سني �إىل �لعامل مل يح�سل ب�سكل كبري 
�إال بعد وفاة ماو يف �لعام 1976 وو�س�ل دينغ ك�سياو بينغ �إىل �ل�سلطة يف �لعام 1978. وقد 
�سارع دينغ للنفتاح على �ل�اليات �ملتحدة.8 �أما على �ل�سعيد �القت�سادي فقد عمد لتطبيق 
خطة �قت�سادية مبنية على �لت�س�ر �لذي و�سعه �س�ين الي يف �لعام 1975، و�لتي تق�م على 
�لرتكيز على �لت�سنيع ثم �النتقال �إىل �لتنمية �ملت��زنة يف �لقطاعات �القت�سادية �الأربعة وهي 

�لزر�عة و�ل�سناعة و�لدفاع و�لتكن�ل�جيا.9

��سافة �إىل ذلك بد�أت �ل�سني باإقامة مناطق �قت�سادية حرة للنفتاح على �القت�ساد �لعاملي، 
وبناء على ذلك منا �القت�ساد �ل�سيني يف �لثمانينيات و�لت�سعينيات من �لقرن �ملا�سي مبعدالت 
ترت�وح بني 8 و 10 باملئة �سن�ياً، فيما �رتفعت م�ست�يات �ملعي�سة للأفر�د بن�سبة ثمانني باملئة 
و�رتفعت ح�سة �ل�سناعة من �لناجت �ملحلي �إىل 50 باملئة.10 ومع حل�ل �لعام 1992 بد�أت 
�ل�سني بتحقيق فائ�س يف �لتبادل �لتجاري مع �ل�اليات �ملتحدة ما جعلها تر�كم �حتياطات 
بالعملت �الأجنبية بنح� �أربعني مليار دوالر، لرتتفع بعد ذلك �إىل �أ�سعاف ذلك �ملبلغ.11 
وقد مّكن هذ� �ل�سني من جتاوز �الأزمة �لتي �سربت كتلة �لدول �ال�سرت�كية و�لتي �أّدت �إىل 

�نهيارها و�نهيار �التاد �ل�س�فياتي يف �لعام 1991.

ما �إن �نطلقت �ل�سني �قت�سادياً حتى بد�أت ت�سعى لتدعيم هذه �النطلقة �سيا�سياً. وقد كان 
�لتي  �لغزو�ت  معظم  م�سدر  كانت  �لتي  �آ�سيا  و�سط  منطقة  من  قلق  تاريخياً  �ل�سني  لدى 
تعّر�ست لها �ل�سني، كما �أنها كانت �ملنطقة �لتي تنطلق منها �ل�سني لتدعيم �لتجارة يف �لرب 
�الآ�سي�ي، تت م�سّمى طريق �حلرير. لذ� فقد قامت �ل�سني وبالتعاون مع رو�سيا وكاز�خ�ستان 
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وقرغيز�ستان وطاجيك�ستان باإن�ساء جمم�عة �خلم�سة يف �لعام 1996 و�لتي ت�لت يف حزير�ن 
من �لعام 2001 �إىل منظمة �سنغهاي للتعاون بعد �ن�سمام �أوزبك�ستان �إليها. ووفقاً لد�ست�ر 
ومكافحة  �آ�سيا  و�سط  منطقة  يف  و�ال�ستقر�ر  �الأمن  حفظ  ه�  �لرئي�سي  هدفها  فاإن  �ملنظمة 
�أنها تتل  �حلركات �النف�سالية �ملنطلقة منها.12 و�أهمية منظمة �سنغهاي للتعاون تكمن يف 
�ستني باملئة من م�ساحة �أور��سيا وت�سّم ربع �سكان �لعامل. و�إذ� �أخذنا يف �العتبار �لدول �لتي 
تتمتع ب�سفة مر�قب وهي �أفغان�ستان و�لهند و�إير�ن ومنغ�ليا وباك�ستان فاإن منظمة �سنغهاي 
للتعاون ت�سم ثمانني باملئة من م�ساحة �أور��سيا ون�سف �سكان �لعامل. وقد �أر�ست �ملنظمة هيئة 
خا�سة ُتعنى مبكافحة �الإرهاب. 13 و�جلدير ذكره �أن طلب �ل�اليات �ملتحدة باالن�سمام �إىل 
�ملنظمة رف�س يف �لعام 2006، كما رف�س طلبها يف �أن تك�ن ع�س��ً مر�قباً. وقد ف�ّسر �ملحلل�ن 
�أما �ملنطقة �الأخرى  �آ�سيا.14  ذلك خل�سية �ل�سني ورو�سيا من متدد نف�ذ و��سنطن �إىل و�سط 
�لتي تظى باهتمام �ل�سني فهي منطقة جن�ب بحر �ل�سني الأهميتها يف �لربط بني �ملحيط 
�لهندي و�ملحيط �لهادئ من جهة، ولدورها كمنفذ لل�سني على طرق �مللحة �لبحرية. ويرى 
حملل�ن �أن �ل�اليات �ملتحدة ت�سعى ملنع �ل�سني من ب�سط نف�ذها على تلك �ملنطقة وذلك 
بتدعيم علقاتها مع �لدول �مل�ساطئة لتلك �ملنطقة، باالإ�سافة �إىل �ليابان وك�ريا �جلن�بية وذلك 

ملنع �ل�سني من �خلروج �إىل طرق �مللحة �لبحرية.15

يف م��جهة �حتماالت �سع�د �ل�سني كق�ة �أوىل يف �لعامل، حاولت �ل�اليات �ملتحدة �ختلق 
�لتيبت ويف منطقة جينجيناغ ذ�ت  �أزمات لها عرب ت�سجيع �حلركات �النف�سالية يف منطقة 
بني  عنيفة  م��جهات  �ندلعت   2009 مت�ز  ففي  �ل�سني.  غرب  �سمال  يف  �مل�سلمة  �لغالبية 
�مل�سلمني �ل�يغ�ر و�لب�ذيني �لهان. وقد �عتربت �حلك�مة �ل�سينية �أن هذه �مل��جهات ت�سببت 
بها حركات �سلفية متطرفة القت ت�سجيعاً من �أفغانيني وباك�ستانيني. و�أ�سدر �حلزب �ل�سي�عي 
بالن�سبة لل�سني و�أن  �أمر حي�ي جد�ً  �أن �ال�ستقر�ر يف جينجيانغ ه�  �ل�سيني بياناً �عترب فيه 
�إرهابية و�نف�سالية متطرفة.16 وقد و�جهت �ل�سني حملة  �الأحد�ث نتجت عن ن�ساط ق�ى 
غربية متثلت باالنتقاد�ت �لتي وجهت لها من قبل �الأمني �لعام للأمم �ملتحدة بان كي م�ن 
با�سم  و�لناطق  مريكل  �أجنيل  �الأملانية  و�مل�ست�سارة  رود  كيفني  �الأ�سرت�يل  �ل�زر�ء  ورئي�س 
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�خلارجية �الأمريكية �إيان كيلي.17 كذلك فقد ��ستهدفت �ل�اليات �ملتحدة �ل�سني يف منطقة 
�مل�س�ؤول�ن  ويعترب  �ل�سني.  بحر  جن�ب  منطقة  وهي  لها  بالن�سبة  كربى  �أهمية  ذ�ت  �أخرى 
�ل�سيني�ن �أن �ل�اليات �ملتحدة تاول خلق �مل�ساكل بني �لدول �مل�ساطئة جلن�ب بحر �ل�سني. 
ففي �سباط 2014 �نتقد �لناطق با�سم �خلارجية �ل�سينية ه�نغ يل �التهامات �الأمريكية لبلده 
و�تهم  �ل�سني  بحر  جن�ب  منطقة  عليها يف  متنازع  مناطق  على  �سيطرتها  ب�سط  تاول  باأنها 
�ل�اليات �ملتحدة بالعمل على زيادة �لت�تر يف تلك �ملنطقة.18 ويف �آب �ملا�سي وخلل قمة 
�آ�سيان �أعلن بيان �سادر عن مكتب وزير �خلارجية �ل�سيني و�نغ يي �أن على �ل�اليات �ملتحدة 
�أن تكّف عن �لتدخل يف �س�ؤون منطقة جن�ب بحر �ل�سني. و�عترب �لبيان �أنه ال ميكن له �أن 
يفهم ملاذ� ت�سعى دول "غريبة عن �ملنطقة �أن تثري �مل�سكلت فيها"، و�أنه ال يفهم ملاذ� تاول 
و��سنطن �إثارة �لقلقل و�لف��سى كما فعلت يف �لعر�ق و�س�رية وليبيا.19 بعد ذلك، خلل 
�سهر ني�سان 2015 �تهم قائد مدمرة �أمريكية �ل�سني باإقامة ح��جز وع��ئق يف مناطق متنازع 

عليها يف جن�ب بحر �ل�سني لتعزز مطالبها يف �سم تلك �ملناطق.20

�شعود رو�شيا

يف م��جهة حماوالت �لهيمنة �الأمريكية، �سعت �ل�سني الإقامة تالف مع رو�سيا، و�لتي تعترب 
نف�سها م�ستهدفة من �ل�اليات �ملتحدة و�لغرب عم�ماً. و�جلدير ذكره �أنه منذ تّرر �لرو�س من 
�لهيمنة �ملغ�لية عليهم بعد معركة ك�ليك�ف� يف �لعام 1380 فقد حكمهم هاج�سان، �الأول 
�سمان �أمنهم يف منطقة و�سط �آ�سيا، منطلق �لغزوة �ملغ�لية �لتي تعر�ست لها رو�سيا، و�سمان 
مقعد لهم يف نادي �لدول �الأوروبية. مع حل�ل منت�سف �لقرن �ل�سابع ع�سر كانت رو�سيا قد 
وت�قيعها معاهدة  �سرقاً  �لهادئ  �ملحيط  �إىل  بعد و�س�لها  �آ�سيا  و�سط  نف�سها يف منطقة  �أمنت 
نري�سين�سك يف �لعام 1648 لتقا�سم �لنف�ذ مع �ل�سني يف منطقة و�سط �آ�سيا. هذ� �أّهلها لت�جيه 
�لدمنارك  مع  تالف  �إقامة  �إىل  �الأكرب  ببطر�س  دفع  ما  هذ�  �ل�سرقية.  �أوروبا  نح�  غرباً  �أنظارها 
وب�لند� ل�سن حرب تهدف �إىل ك�سر �لهيمنة �ل�س�يدية على بحر �لبلطيق. وقد د�مت �حلرب 
على  مناطق  على  وح�س�لها  رو�سيا  بانت�سار   1722 �لعام  يف  و�نتهت  عاماً  وع�سرين  لنّيف 
�س��حل بحر �لبلطيق من �سمنها التفيا و��ست�نيا وليت��نيا.21 يف �لن�سف �لثاين من �لقرن 
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�لثامن ع�سر وجهت رو�سيا �أنظارها جن�باً نح� �لبحر �الأ�س�د �لذي كان بحرية عثمانية منذ 
لت�سم  غرباً  رو�سيا  ت��ّسعت  �لثانية  كاثرين  �الأمرب�ط�رة  عهد  وخلل  ع�سر.  �خلام�س  �لقرن 
ليت��نيا ورو�سيا �لبي�ساء ورو�سيا �جلديدة و�أوكر�نيا على ح�ساب ب�لندة �لتي ق�سمت الحقاً 
�ل�سلطنة  �سد  �حلرب  ل�سن  �أف�سل  م�قع  يف  لتك�ن  رو�سيا  �أّهل  هذ�  برو�سيا.22  وبني  بينها 
�لعثمانية. ففي �لعام 1768 �سنت رو�سيا �حلرب يف �لقرم �سد �ل�سلطنة �لعثمانية وجنحت 
يف �النت�سار عليها بعد �ست �سن��ت لتنال مب�جبها �سبه جزيرة �لقرم �لتي �أعلنت يف �لبد�ية 
منطقة ذ�ت حكم ذ�تي قبل �أن ت�سّم الحقاً �إىل رو�سيا. وبذلك ح�سلت رو�سيا على منفذ 

على �لبحر �الأ�س�د و�لذي �أ�سبح �أول منفذ لها على �ملياه �لد�فئة.23

بعد ذلك و�جهت رو�سيا خطر �لغزو من قبل ناب�لي�ن ب�نابارت يف �لعام 1812، وكان �سبب 
�لب�سائع  على  ناب�لي�ن  فر�سها  �لتي  �القت�سادية  للمقاطعة  �لرو�س  خرق  يف  يكمن  �لغزو 
�لربيطانية، وللخلف على �لنف�ذ يف �سرق �أوروبا، خ�س��ساً يف ب�لندة.24 وقد ف�سل ناب�لي�ن 
�لنم�سا  �لرو�سية مع تالف عري�س من  �لق��ت  �لف�سل متكنت  وبنتيجة هذ�  رو�سيا  يف غزو 
وبرو�سيا وبريطانيا من �الإطاحة به يف �لعام 1815. وبنتيجة مقرر�ت قمة فيينا يف ذلك �لعام 
باتت رو�سيا �لق�ة �الأوىل يف منطقة �سرق �أوروبا، وبالتايل �أ�سبحت رو�سيا ق�ة �أوروبية معرتفاً 
بها من باقي �لق�ى. يف هذ� �ل�قت تابعت رو�سيا م�سعاها يف �ل��س�ل �إىل �ملياه �لد�فئة عرب 
�أقلق هذ� �لربيطانني �لذين حاول�� ��ستخد�م  �آ�سيا و�لق�قاز. وقد  �لت��ّسع يف منطقتي و�سط 
�أفغان�ستان وفار�س و�لدولة �لعثمانية كمناطق عازلة ت�ل دون و�س�ل �لرو�س �إىل �لهند �لتي 
كانت قد �أ�سحت م�ستعمرة بريطانية، ودون �ل��س�ل �إىل �ملحيط �لهندي �ل��قع تت �لنف�ذ 
�لربيطاين.25 وقد كان �سعي رو�سيا �إىل �لدفاع عن نف�ذها يف �سرق �أوروبا، ه� �ل�سبب �لرئي�س 
لل�سلف  �تاد  �إقامة  �إىل  �سربيا  �سعي حليفتها  �أّدى  فقد  �الأوىل.  �لعاملية  �حلرب  �ندالع  يف 
�جلن�بيني �إىل ت�سجيع حركات �ال�ستقلل يف �لبلقان، خ�س��ساً يف منطقة �لب��سنة و�لهر�سك 
�لنم�ساوي  �لعهد  ل�يل  �سرب  ق�ميني  �غتيال  وبعد  و�ملجر.26  �لنم�سا  تتلها  كانت  �لتي 
وزوجته يف �سر�ييف�، هاجمت �لنم�سا �سربيا، فتدخلت رو�سيا �إىل جانب حليفتها بلغر�د ما 
دفع باالملان �إىل �سّن �حلرب �سد �لرو�س. وبنتيجة �خل�سائر �لتي تعر�ست لها رو�سيا يف �حلرب 
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�ندلعت �لث�رة �لب�ل�سفية يف ت�سرين �الأول 1917 وتتالت �الأحد�ث لي�قع �ل�سي�عي�ن على 
�تفاقية بري�ست ليت�ف�سك يف �آذ�ر 1918 مع �الأملان خرج�� بها من �حلرب وخ�سرو� فنلند� 

وب�لندة و�أوكر�نيا ورو�سيا �لبي�ساء وغريها من �الأر��سي يف �سرق �أوروبا.27

�لذي  �قت�سادها وجمتمعها  بناء  تعيد  �أن  رو�سيا  �الأوىل كان على  �لعاملية  �نتهاء �حلرب  بعد 
دّمرته �حلروب، كما كان عليها �أن ت��جه خطر ت�ساعد �لفا�سية يف �أوروبا بقيادة �أدولف هتلر 
�التاد  قيادة  يف  لينني  خليفة  �ستالني،  قاد  فقد  لذ�  �إيطاليا.  يف  م��س�ليني  وبنيت�  �أملانيا  يف 
�ل�س�فياتي، تدي ت�يل رو�سيا �إىل ق�ة �سناعية بغية �لتح�سري مل��جهة هذه �لتحديات.28 
وب�سبب رف�س بريطانيا وفرن�سا حماوالت �ستالني �لتقرب منهما مل��جهة �خلطر �لنازي، �ختار 
�لزعيم �ل�س�فياتي عقد �تفاق مع هتلر بغية ك�سب �ل�قت للتح�سري للحرب �حلتمية. وبنتيجة 
�تفاق م�ل�ت�ف ريبنرتوب بني رو�سيا و�أملانيا يف �آب 1939 �أعطيت رو�سيا حق �لهيمنة على 
دول �لبلطيق باال�سافة �إىل ب�لندة �ل�سرقية و�أوكر�نيا ورو�سيا �لبي�ساء، فيما �أطلقت يد هتلر 
يف ب�لندة �لغربية و�أوروبا ب�سكل عام.29 لكن �خللف مع هتلر كان حتمياً الأن �الأخري مل 
يكن ر��سياً عن �لنف�ذ �ل�س�فياتي يف �سرق �أوروبا، لذ�، بعد �جتياحه فرن�سا وه�لندة وبلجيكا 
و�لرنوج يف ربيع عام 1940، بد�أ ي�ستعّد الجتياح �التاد �ل�س�فياتي. يف 22 حزير�ن 1941 
لينينغر�د  حما�سرة  �إىل  �أدى  �لذي  �لنطاق  �ل���سع  �الجتياح  هذ�  �الأملانية  �لق��ت  بد�أت 
و�جتياح �أوكر�نيا و�ل��س�ل �إىل تخ�م �لق�قاز.30 و�جلدير ذكره �أن هتلر كان قد تعلم �لدر�س 
من ناب�لي�ن فلم يكن يهمه �جتياح م��سك� الأنه يعرف �ن هذ� مل يكن لينهي �حلرب، لذ� 
حاول ت�جيه �سربة �إىل �خلا�سرة �لرخ�ة لرو�سيا يف و�سط �آ�سيا. هذ� ما يف�سر ت�جيهه جله�ده 
نح� �ستالينغر�د يف خريف و�ستاء 1942 – 1943. فهذه �ملدينة كانت هي �ملنطلق نح� و�سط 
�آ�سيا.31 وقد �أدى ف�سل هتلر يف هذه �ملعركة �إىل هزميته يف �حلرب �لعاملية �لثانية و�لتي خرج 

منها �التاد �ل�س�فياتي ق�ة عظمى.32

خلل �حلرب �لباردة ت��جهت �ل�اليات �ملتحدة و�لغرب مع �التاد �ل�س�فياتي وكتلة �لدول 
�الأحلف  من  ب�سل�سلة  �ل�س�فيات  تط�يق  �إىل  �ملتحدة  �ل�اليات  �سعت  وقد  �ال�سرت�كية. 
�لع�سكرية يف �ل�قت �لذي كانت ت�سعى فيه �إىل ��ستهد�فهم يف �سرق �أوروبا من ناحية ويف 
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�لط�ق عنهم، خ�س��ساً عرب  �ل�س�فيات فق  �ملقابل حاول  �أخرى. يف  ناحية  �آ�سيا من  و�سط 
ن�سج علقات ق�ية مع �لزعيم �مل�سري جمال عبد �لنا�سر و�لذي مّكنهم من �لدخ�ل �إىل 
�أفريقيا. وقد �سكل �نقلب �ل�سيا�سة �مل�سرية بعد وفاة عبد �لنا�سر �سربة ق�ية للنف�ذ �لرو�سي 
يف �ل�سرق �الأو�سط.33 هذ� جعل �الأمريكيني طليقني يف ت�جيه �سيا�سات معادية للرو�س يف 
ب�لندة ويف �أفغان�ستان.34 وقد �أدت هاتان �الأزمتان �إ�سافة �إىل ع��مل �أخرى �إىل �إنهاك �التاد 

�ل�س�فياتي ثم �نهياره يف �لعام 1991 تاركاً �ل�ساحة �لدولية للأمريكيني وحدهم.35 

�لغرب  �أن �الأمريكيني ومعهم  �إال  �ملتحدة،  �ل�اليات  �مل��جهة مع  �ن�سحاب رو�سيا من  رغم 
على  �لغربي�ن  �أبقى  فقد  �لق�مي.  الأمنهم  مهددة  �لرو�س  يعتربها  �سيا�سات  ي�جه�ن  ظل�� 
حلف �لنات� رغم �نتهاء �حلرب �لباردة وو�سع�� ع�س�يته لت�سمل دواًل يف �أوروبا �ل�سرقية قريبة 
من �الأر��سي �لرو�سية. كذلك فقد �سع�� ملّد نف�ذهم يف �لق�قاز وو�سط �آ�سيا، ما جعل رو�سيا 
�أ�سبح   1999 ت�سعى للتقارب مع �ل�سني و�إير�ن �ملت�سررتني من هذه �ل�سيا�سات. يف �لعام 
فلدميري ب�تني رئي�ساً لل�زر�ء يف رو�سيا ليت�ىل �لرئا�سة يف �أول �لعام 2000 خلفاً للرئي�س ب�ري�س 
يلت�سني �لذي ��ستقال من من�سبه الأ�سباب �سحية.36 ويف عهده، تقرب �لرو�س من �ل�سينيني 
و�أ�س�س�� معهم منظمة �سنغهاي للتعاون. وقد عار�س ب�تني �لغزو �الأمريكي للعر�ق يف �لعام 
وقرغيز�ستان  وج�رجيا  �أوكر�نيا  من  كل  يف  �نقلبات  دعم��  قد  �الأمريكي�ن  وكان   .2003

�أن طلب  ي�ت�سينك�  للغرب  �مل��يل  �لرئي�س �الأوكر�ين  2003 و2005. وما لبث  بني عامي 
�لرو�س ملا فيه من تهديد الأمنهم �لق�مي. فقام��  �أثار حفيظة  �لنات� ما  �إىل حلف  �الن�سمام 
�لتناف�س  تييدها يف  �إىل  �أدت  �سد ج�رجيا  ع�سكرية  �سربة  ووجه��   2008 �لعام  بالرد يف 
�الأمريكي �لرو�سي يف �لق�قاز. كذلك قام �لرو�س بدعم �نتخاب حليفهم يف �أوكر�نيا ميخاييل 
�أوكر�نيا �إىل حلف �لنات� و�التاد �الأوروبي.  2010 ما عرقل �ن�سمام  يان�ك�فيت�س يف �لعام 
وقد رد �الأمريكي�ن وحلفاوؤهم �لغربي�ن يف �لعام 2014 بدعم �نقلب على يان�ك�فيت�س ما 
ت�سريع  فيها  �جلديد  �لنظام  �أركان  مطالبة  بعد  خ�س��ساً  �أوكر�نيا،  يف  �أزمة  �ندالع  �إىل  �أدى 
�الن�سمام �إىل �التاد �الأوروبي و�لنات�. فرد �لرو�س بدعم �ملعار�سني للحكم �جلديد يف �سرق 
�لبلد، كما دعم�� مطلب �الإ�ستقلل �لذي تقدمت به جمه�رية �لقرم و�لتي طالب �سكانها 
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بعد ذلك باالن�سمام �إىل رو�سيا. ويف حماولة عزلها تقاربت رو�سيا مع �ل�سني و�إير�ن يف �إطار 
�لرب  و�إير�ن يف  و�ل�سني  رو�سيا  �ملتحدة من ح�سر  �ل�اليات  وملنع  للتعاون.  �سنغهاي  منظمة 
�الأور��سي قامت م��سك� وبكني باالن�سمام مع ني� دلهي وجن�ب �أفريقيا و�لرب�زيل يف �إطار 
�الأمريكية  �لهيمنة  م��جهة  يف  دور�ً  �لربيك�س  دول  تكتل  ويلعب  �لربيك�س.  منظمة  دول 
�لغربية على �لعامل. فحقيقة وق�ع �لهند وجن�ب �أفريقيا و�لرب�زيل على �لطريق �لذي �سلكه 
ت��جهان  �لذي  �ل�قت  ويف  و�ل�سني،  رو�سيا  �ن  ن�ستنتج  يجعلنا  قرون  قبل خم�سة  ماجلن 
فيه �لهيمنة �لغربية يف �أور��سيا فاإنهما تق�مان بحركة �لتفاف كبرية عرب طريق ماجلن على 
�لق��عد �لع�سكرية ومناطق �لنف�ذ �الأمريكية لتق�م بعملية تط�يق من ناحية، ويف �ل�قت نف�سه 

ت�سلن �إىل طرق �مللحة �لبحرية.

�شعود �إير�ن

�أيام  �إير�ن. ومنذ  �ملا�سيني فقد كانت  �لعقدين  �لتي �سعدت يف  �لثالثة  �لق�ة �الآ�سي�ية  �أما 
للعب دور �سلة  تنزع  �لفار�سية  �له�سبة  ت�سيطر على  �لتي  �الإمرب�ط�ريات  �الأخمينيني كان 
�ل��سل بني �سرق �آ�سيا و�سرق �ملت��سط، وبالتايل كانت فار�س �و �إير�ن تزدهر حني تنجح يف 
لعب هذ� �لدول، فيما كانت ت�سمر وتتعّر�س الأزمات د�خلية حني ال تنجح يف ذلك. وقد 
كان هذ� ه� �حلال زمن �الأخمينيني و�لبارثيني و�ل�سا�سانيني، ثم زمن �لب�يهيني و�ل�سلجقة 
قبل ظه�ر �ملغ�ل على �ل�ساحة �لدولية. وقد وّحد جنكيز خان �ملغ�ل و�نطلق بهم لي�سيطر 
على �سمال �ل�سني وو�سط �آ�سيا. وقد و��سل �أبناوؤه و�أحفاده فت�حاتهم لي�سيطرو� على معظم 
�لرب �الأور��سي. وقد �أ�س�س ه�الك�، حفيد جنكيز خان دولته �خلا�سة يف �إير�ن و�لتي كانت 
تابعة للخان �لكبري �لذي نقل مقره �إىل �ل�سني زمن ق�بلي خان. وبد� وكاأن حلم جنكيز 
�ملغ�ل  متّدد  وقف  يف  م�سر  يف  �ملماليك  جناح  ل�ال  يتحقق  �أن  يكاد  �لعامل  على  بال�سيطرة 
غرباً بعد �نت�سارهم عليهم يف معركة عني جال�ت يف فل�سطني يف �لعام 1260. وبات �ملغ�ل 
ي�سيطرون على طرق �لتجارة �لربية بني �ملحيط �لهادئ �سرقاً و�لفر�ت غرباً. وكان على �جلميع 

مبن فيهم من مل يقع تت �ل�سيطرة �ملغ�لية �ملبا�سرة �أن يتعامل معهم �قت�سادياً.37 
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وقد �سكلت �إير�ن خلل هذه �لفرتة ج�سر عب�ر لل�سني �ملغ�لية �إىل �سرق �ملت��سط، خ�س��ساً 
هذ�  كان  لكن  �س�ريا.  �سمال  كيليكيا  يف  �ل�سغرى  �أرمينيا  مملكة  مع  لتحالف  �إقامتها  بعد 
�لتحالف يعاين من مناف�سة من قبل مغ�ل �ل�سغتاي يف و�سط �آ�سيا ومغ�ل �جلحافل �لذهبية 
�أبناء جلدتهم مغ�ل  مع مماليك م�سر �سد  �قت�سادياً  �أقام�� تالفاً  يف جن�ب رو�سيا، و�لذين 
و�سرق  �الأ�س�د  �لبحر  بني  �مل��سلة  �لبحرية  �لتجارة  عقدة  م�سر  وكانت  و�إير�ن.38  �ل�سني 
�ملت��سط من ناحية، و�لبحر �الأحمر و�ملحيط �لهندي وجن�ب �سرق �آ�سيا من ناحية �أخرى. 
وكانت بلد �ل�سام هي نقطة �لتقاطع بني �لطريق �لبحري هذ� و�لطريق �لربي �لذي ت�سيطر 
عليه �ل�سني و�إير�ن من ناحية �أخرى، ما يف�سر �ل�سر�ع �لط�يل �ملّد �لذي د�ر بني مماليك م�سر 
وتتار �إير�ن على بلد �ل�سام و�لذي ��ستمّر لقرن من �لزمن.39 وقد كانت نقطة �سعف �لطريق 
�لربي هي يف ه�سا�سة و�سع منافذه �لبحرية. لذ� حاول �خلان �لكبري ق�بلي خان �أن ي�سحح 
هذ� �خللل مبحاولة �جتياح �ليابان يف �لعام 1274، ولكنه ف�سل.40 وقد �أعاد �لكرة مرة �أخرى 
�إير�ن يف  لتتار  �ل�حيد  �ملنفذ  قطع  م�سر من  �ملماليك يف  �ملقابل، متكن  طائل. يف  دون  من 
مر�سني بعدما متّكن�� من تدمري مملكة �أرمينيا �ل�سغرى �أو�خر �لقرن �لثالث ع�سر و�لتي كانت 
1304 �سكلت خامتة  �لعام  �تفاقية يف  �إير�ن ومماليك م�سر  تتار  �إير�ن. وقد وقع  لتتار  حليفة 
�ل�سر�عات بينهما.41 بعد ذلك تر�جع و�سع �ملغ�ل يف �لقرن �لر�بع ع�سر لينهار كلياً يف �أو�خر 

هذ� �لقرن.

�ل�ساه  فيه  متكن  �لذي  �لعام  حتى  �لف��سى  من  حال  يف  فار�س  عا�ست  �لزمن  من  لقرن 
��سماعيل �ل�سف�ي من �ال�ستيلء على تربيز ثم باقي �له�سبة �الإير�نية لي�جه بعدها �أنظاره 
غرباً بغية �ل��س�ل �إىل �سرق �ملت��سط عرب �سرق �الأنا�س�ل. لكن حظه �لعاثر و�سعه يف م��جهة 
�ل�سلطان �لعثماين �سليم �الأول �لذي هزمه يف معركة ت�سالدير�ن و�نتزع منه تربيز و�أذربيجان 
�آ�سيا  �إير�ن و�مل��سل بني �سرق  �لربية يف �سمال  �لتجارة  ومنطقة قزوين عازاًل له عن طريق 
وو�سطها مع �سرق �ملت��سط. ولعق�د تلت عا�س �ل�سف�ي�ن يف حال من �ل�سظف حتى �سع�د 
�ل�ساه عبا�س من �النت�سار على  1599 متّكن  �لعام  1580. ويف  �لعام  �ل�ساه عبا�س يف  جنم 
�لعثمانيني  �ل�ساه عبا�س  1603 هزم  �لعام  و�نتز�ع منطقة خر��سان منهم.42 ويف  �الأوزبيك 
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لينتزع منهم تربيز و�أذربيجان و�أجز�ء من �سرق �الأنا�س�ل وو�سط �لعر�ق.43 وقد حاول �إقامة 
تالف مع �الإ�سبان لينتزع�� بلد �ل�سام منهم وبالتايل �نتز�ع جتارة �ملت��سط من �لعثمانيني، 
�إىل  �لرب �الأور��سي  �ي�سال جتارة  �آماله يف  �لنهاية مل يتجاوب�� معه وخيب��  لكن �ال�سبان يف 
ميزتها  �لتي  و�ل�سعف  �لعزلة  حال  �إىل  �إير�ن  عادت  عبا�س  �ل�ساه  وبعد  �ملت��سط.44  �سرق 
خلل �لقرنني �لثامن ع�سر و�لتا�سع ع�سر و�س�اًل �إىل وق�عها تت �لنف�ذ �لربيطاين و�لرو�سي 

خلل �لن�سف �الأول من �لقرن �لع�سرين.

خلل عهد �ل�ساه حممد ر�سا بهل�ي، حاولت �إير�ن لعب دور �إقليمي من خلل ع�س�يتها 
يف حلف بغد�د، لكن تت مظلة غربية. لكن كان عليها �أن تنتظر �لث�رة �الإ�سلمية يف �لعام 
و�سرق  �آ�سيا  �سرق  بني  �ل��سل  �سلة  دور  ولعب  �الإقليمي  دورها  ��ستعادة  لتحاول   1979

بينغ  �إير�ن تز�منت مع و�س�ل دينغ ك�سياو  �لث�رة �الإ�سلمية يف  �أن  �ملت��سط. و�للفت هنا 
�إىل �ل�سلطة يف �ل�سني و�إخر�جه لها من عزلتها. ومنذ �لي�م �الأول للث�رة �الإ�سلمية حاولت 
�ل�اليات �ملتحدة ح�سارها عرب و�سائل عدة منها ت�سجيع �لرئي�س �لعر�قي �سد�م ح�سني على 
�سّن حرب �سدها د�مت ثماين �سن��ت �أنهكت �إير�ن و�لعر�ق. يف م��جهة �حل�سار عليها، 
�نهيار  وبعد  �الأ�سد.  حافظ  �لرئي�س  بقيادة  �س�رية  مع  تالف  علقة  عقد  من  �إير�ن  متكنت 
�الأمريكية يف  �لهيمنة  م�ساعي  مل��جهة  ورو�سيا  �ل�سني  مع  �إير�ن  تقاربت  �ل�س�فياتي  �التاد 

�لعامل.

�لواليات �ملتحدة و�الألفية �جلديدة

مع بزوغ فجر �الألفية �جلديدة كان على �الأمريكيني �أن يتخذو� قر�ر�ت م�سريية جلهة ح�سم 
خللق  �سرورة  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  كانت  وكما  منازع.  دون  من  للعامل  زعامتهم  م��س�ع 
جماالت حي�ية للزيادة �ل�سكانية ولل�سناعة �الأملانية، فقد �سكلت �حلرب على �الإرهاب �سرورة 
لكي تتمكن �ل�اليات �ملتحدة من �ل�سيطرة على �ل�سرق �الأو�سط. وكما ��سطنعت �أملانيا يف 
�أيل�ل/�سبتمرب 1939 »هجمات ب�لندية« قام بها جن�د �أملان بلبا�س جن�د ب�لنديني على قرى 
�حلادي  من هجمات  �ملتحدة  �ل�اليات  �تخذت  فقد  �حلرب،  ذريعة خل��س  �أملانية حدودية 
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�أفغان�ستان  ني�ي�رك ذريعة الجتياح  �لتجارة يف  2001 على برجي  �أيل�ل/�سبتمرب  ع�سر من 
و�لعر�ق. لقد كانت �حلرب على �أفغان�ستان يف خريف 2001 فر�سة لتحّدد �ل�اليات �ملتحدة 
�ملدى �الأق�سى �لذي تطمح لل�سيطرة عليه يف هذ� �ل�سرق �الأو�سط. وكان من �ساأن �حلرب 
�إ�سافة  �الأو�سط  �ل�سرق  لهذ�  عمق  �إعطاء  فر�سة  �ملتحدة  �ل�اليات  تعطي  �أن  �لعر�ق  على 
�أو  �س�ريا  �إير�ن ويف  �لنظام يف  �إ�سقاط  �لتالية هي  �لنفط. وكانت �خلط�ة  �ل�سيطرة على  �إىل 
تط�يعهما حتى ت�ستكمل �ل�سيطرة على �ل�سرق �الأو�سط. وكانت �النقلبات �لتي دعمتها 

يف ج�رجيا و�أوكر�نيا حلماية �أجنحة جبهتها يف �ل�سرق �الأو�سط. 

وكان �مل�سروع �الأمريكي يبغي �ل�سيطرة على �ل�سرق �الأو�سط من �ملحيط �الأطل�سي �إىل حدود 
�الأمريكي�ن  كان  �حلي�ية  �ملنطقة  هذه  على  �ل�سيطرة  فعرب  �أهد�ف.  جملة  لتحقيق  �ل�سني 
من  رو�سيا  ومنع  ورو�سيا،  �أوروبا  بني  تقارب حمتمل  ومنع  �أفريقيا،  عن  �أوروبا  عزل  يريدون 
�ل��س�ل �إىل �خلليج �لعربي و�ملحيط. وكانت خريطة �ملنطقة قد ُطرحت للمر�جعة وكان غزو� 
�لعر�ق و�فغان�ستان قد تقرر�، ومل تكن �حد�ث 11 �سبتمرب 2001 �إال �لذريعة �لتي �تخذت 
من جن�ب  �إ�سر�ئيل  �ن�سحبت  ونيف  بعام  �الأحد�ث  تلك  قبل  �الجتياحني.  هذين  ل�سن 
لبنان بغية �إغلق �آخر جبهة عربية مفت�حة �سدها. كان هدفها من �الن�سحاب �سحب �لذريعة 
�لتي تربر وج�د �ملقاومة يف �إطار �لتح�سري للقر�ر 1559 �لذي �سدر بعد �أربعة �أع��م مطالبا 

ب�سحب �س�رية لق��تها من لبنان.

�ل�سرق �الأو�سط قبل  �ل�اليات �ملتحدة يف  وكانت فرن�سا قد تّ�لت من ق�ة تاول م��جهة 
�لعام 2004 �إىل ق�ة رديفة لل�اليات �ملتحدة بعد حزير�ن 2004. و�ل�سبب يع�د �إىل �أن فرن�سا 
حني عار�ست �لغزو �الأمريكي للعر�ق يف �لعام 2003 كانت تر�هن على �أن �لعر�ق �سي�سمد 
ل�سه�ر عدة ما �سُيحرج �ل�اليات �ملتحدة ويجعلها تلجاأ لفرن�سا للخروج من حمام �لدم يف 
�لعر�ق45. �إال �أن �الأمريكيني متّكن�� من ح�سم �ملعركة ب�سرعة، وبات �لرئي�س �الأمريكي ج�رج 
ب��س يقاطع �سري�ك وي�سعى لعزله دوليا46ً. لكن ما �أفاد �سري�ك كان ت�ساعد �ملقاومة �لعر�قية 
�سد �الحتلل �الأمريكي ما جعل ب��س يلجاأ �إىل �سري�ك بغية ت��سيع �لتحالف �لدويل الإعطاء 
�لغطاء للحتلل �الأمريكي. وقد �قتنعت �ل�اليات �ملتحدة باأنها ميكن �أن ت�ستفيد من فرن�سا 
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ولبنان47.  �س�رية  يف  ح�سة  �إعطائها  مقابل  يف  �الأو�سط  �ل�سرق  يف  خمططاتها  يف  باإ�سر�كها 
وكان �سري�ك قد دعم و�س�ل ب�سار �ال�سد �إىل �ل�سلطة يف �لعام 2000 ظناً منه �أنه با�ستطاعته 
فر�س و�ساية عليه و�إقناعه برفع �ل��ساية �ل�س�رية عن لبنان. كما �ن �سري�ك كان ي�سعى الإقناع 
�س�رية بفك تالفها مع �إير�ن48. وقد حاولت �س�رية �لرد بفر�س �لتمديد للرئي�س �ميل حل�د 
لثلث �سن��ت وباإف�سال جه�د �حلريري لتاأليف حك�مة ودعم �لرئي�س عمر كر�مي لت�سكيل 
�حلك�مة. لكن ما �طلق �لعنان للحملة على �س�رية كان �غتيال �حلريري يف 14 �سباط 2005. 
وقد و�سل �مل�سروع �الأمريكي يف �ملنطقة �إىل ذروته يف �لعام 2006 مع �لعدو�ن �الإ�سر�ئيلي 
على لبنان يف مت�ز من ذلك �لعام. لكن ما مل يكن يف �حل�سبان ه� جاهزية �ملقاومة �لكبرية 

ل�سد �لعدو�ن �الإ�سر�ئيلي وهزميته. 

�جلديد  فالنمط  حا�سماً.  �لعر�ق،  يف  �أفغان�ستان، خ�س��ساً  يف  �الأمريكي  �لن�سر  يكن  - مل 
من �حلرب �للمتكافئة �لذي �عتمدته �ل�اليات �ملتحدة خلل �حلرب �لباردة �سد �التاد 
باإير�ن و�س�ريا  فاإذ�  �ل�س�فياتي تعّلمته �لق�ى �الأخرى و�عتمدته لعرقلة �مل�سروع �الأمريكي. 
ل���سنطن. و�إذ� برو�سيا تدعم �نقلبات  تدعمان �ملقاومة �لعر�قية وجتعلن �الحتلل مكلفاً 
م�سادة تا�سر �لرئي�س ميخائيل �ساكا�سفيلي يف ج�رجيا وتزيح فيكت�ر ي��سينك� عن �ل�سلطة 
�الأبرز  �لعامل  كانت  �ملتحدة  �ل�اليات  �قت�سادية يف  �أزمة  مع  ذلك  تر�فق  وقد  �أوكر�نيا.  يف 
يف �نتخاب بار�ك �أوباما كاأول رئي�س �أ�س�د يف �لتاريخ �الأمريكي. مع �أوباما بات �الأمريكي�ن 
و�عني ملحدودية قدرتهم فاإذ� بهم ي�سغط�ن لفر�س �تفاق �سيا�سي مع حك�مة عر�قية م��لية 
�أفغان�ستان.  قب�ستهم على  �سد  �لرتكيز على  لهم  يتاح  ق��تهم حتى  لهم تخفف عن كاهل 
�ل�سادر عن جمل�س  �لتقرير  �الأوىل  بالدرجة  عنها  عرب  �ملنطقة  �الأمريكي يف  �لت�جه  ملمح 
قائماً  كان  ما  )وه�  ��ستهد�فاته  د�ئرة  من  �الإ�سلم  �أ�سقط  و�لذي  �الأمريكي  �لق�مي  �الأمن 
جتب  عدو�ً  �لقاعدة  لتنظيم  �عتباره  على  �أبقى  �أنه  برغم   ،)2001 �أيل�ل/�سبتمرب   11 منذ 
�ل�ساد�س  �لقرن  منذ  �لتاريخ.  من  ت�ستفيد  �ملتحدة  �ل�اليات  مرة جديدة  م���سلة حماربته. 
�إير�ن �ل�سيعية تت�ي �لدولة �لعثمانية �ل�سّنية  �أو�ئل �لقرن �لتا�سع ع�سر كانت  ع�سر وحتى 
و�لعك�س بالعك�س. كانت هذه �لفرتة هي �لتي �سهدت �سع�د دور �ملهيمن على �لعامل. �إذ�ً 



87

فـــــكـــــر

مل ال تت�ي تركيا �الإ�سلمية �لث�رة �الإ�سلمية يف �إير�ن يف �ملرحلة �ملقبلة؟ بالن�سبة لل�اليات 
�ملتحدة، فاإن دور تركيا يف �ملنطقة �سيجعل يف م��جهة »�إ�سلم« �إير�ن »�إ�سلماً« ال يقل عر�قة 
ع�سر.  �لثامن  �لقرن  �أو��سط  حتى  �لعامل  يف  دولة  �أق�ى  �لعثمانية،  �لدولة  �إرث  من  يغرف 
و�سيك�ن لرتكيا هذه جاذبية كبرية بني �مل�سلمني �ل�سّنة يف �س�ريا، �آخر دولة عربية تخرج من 
تت مظلة �لعثمانيني يف �لعام 1918، وه� ما مل تتمكن من تقيقه �ل�سع�دية. كما �ستك�ن 
تركيا �لق�ة �جلاذبة للإ�سلميني يف م�سر )�لذين يعتربون �أنف�سهم �أكرث عر�قة من �إ�سلميي 
�ل�سع�دية لكن �أقل عر�قة من �إ�سلميي تركيا و�الإ�سلميني يف �ل�س�د�ن. هنا بيت �لق�سيد، 
�إىل �لقاعدة �لتي تنطلق منها �ل�سني لتحقيق �خرت�قات يف �لقارة  فال�س�د�ن ت�لت م�ؤخر�ً 
�الأفريقية. وكان �لدعم �ل�سيني �ملبطن للرئي�س عمر ح�سن �لب�سري ه� �لذي مّكنه حتى �الآن 
من م��جهة �ل�سغ�ط �لغربية. و�إذ� كانت و��سنطن قد ف�سلت حتى �الآن يف �الإطاحة بالنظام 
�ل�س�د�ين عرب �حل�سار �لدويل فلم ال تتم �ال�ستعانة باإ�سلميي �ل�س�د�ن بزعامة ح�سن �لرت�بي 

الإقفال �لطريق �أمام �ل�سني؟ 

دور تركيا �الإ�شالمية

يف تركيا كان حزب �لعد�لة و�لتنمية �الإ�سلمي قد و�سل �إىل �ل�سلطة يف �لعام 2002 م�ؤذناً 
�أوغل� �لذي  �أحمد د�ود  �ل�سيا�سة �لرتكية. وقد كان وزير �خلارجية �لرتكي  بنهج جديد يف 
�أ�سبح الحقاً رئي�ساً لل�زر�ء، �أهم من ر�سم معامل �ل�سيا�سة �جلديدة لرتكيا يف مرحلة ما بعد 
�حلرب �لباردة. وه� يعترب �أن هنالك ثلث دو�ئر ت�سكل عنا�سر �أ�سا�سية من عنا�سر �المن 
�ل�سيا�سة  من  تخرج  �ن  تركيا  على  يجب  �حلايل  �لع�سر  يف  �نه  يعترب  فه�  �لرتكي.  �لق�مي 
�لتقليدية �لتي �تبعتها عقب �إن�ساء �جلمه�رية باالنكفاء ور�ء حدودها و�أن عليها لعب �سيا�سة 
خارجية �كرث دينامية49. وه� يعترب �ن على تركيا �ن تد�فع عن وج�دها يف تر�قيا للدفاع عن 
��سطنب�ل، و�ن هذ� ال يبد�أ باحلدود مع �لي�نان وبلغاريا بل ميتد �إىل �الدرياتيكي، وبالتايل فاإن 
على تركيا �ن ت�ثق علقاتها مع �لبانيا وك��س�ف� و�لب��سنة مع �عتماد �لبانيا كقاعدة الإطلق 
�الأنا�س�ل ال يك�ن  �لدفاع عن �سرق  �ن  �أوغل�  يعترب  �لبلقان50. كذلك  �لنف�ذ �لرتكي يف 
بال�ق�ف على �حلدود مع �أرمينيا و�إير�ن بل يبد�أ بال�س��طئ �لغربية لبحر قزوين، وبالتايل فاإن 
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�ذربيجان ت�سكل قاعدة �النطلق للتاأثري �لرتكي يف منطقة �لق�قاز51. كذلك فه� يرى �أن 
�إىل �خلط  �لدفع عن �سرق �الأنا�س�ل ال يت�قف عند �حلدود مع �س�رية و�لعر�ق بل يتعد�ه 
�ملمتد من كرك�ك و�مل��سل يف �سمال �لعر�ق ويف �سمال �س�رية. وه� يرى �ن �ل�سرق �الأو�سط 
باأن  يقر  وه�  �ملنطقة52.  دور يف هذه  لعب  �إىل  بلده  ويدع�  لرتكيا  �خللفية  �حلديقة  ي�سكل 
هنالك ت��فقاً تاماً يف كل هذه �الأم�ر مع �مل�سالح �جلي��سرت�تيجية �الأمريكية. وكانت �س�رية 

هي �ملدخل �لذي ميكن لرتكيا �أن تع�د عربه �إىل �ل�سرق �الأو�سط. 

�إ�سر�ئيلية كانت  �إىل حملة ع�سكرية  تعّر�س قطاع غزة   2009  -  2008 �لعام  �ستاء   خلل 
تهدف للق�ساء على حركة حما�س. كانت �إ�سر�ئيل قلقة من �لدعم �لذي تلقاه حركة حما�س 
من �إير�ن ومن حالة �ملقاومة �لتي متثلها هذه �حلركة على �ل�ساحة �لفل�سطينية ما يعرقل جه�د 
�إ�سر�ئيل لفر�س �سروطها لل�سلم على �لفل�سطينيني. وكان �الأمريكي�ن يدعم�ن هذ� �لعدو�ن 
�أن �لدعم �لذي كانت تلقاه حركة حما�س من  �الإ�سر�ئيلي على غزة، الأنهم كان�� يعتربون 
�إقامتها  �ملتحدة تاول  �ل�اليات  �لتي كانت  للجبهة  �إير�نياً جدياً  �إير�ن كان ي�سكل �خرت�قاً 
للجي��سرت�تيجيا  فبالن�سبة  �ملت��سط.  �لبحر  �إىل  �إير�ن  عرب  �ل�سني  �و  رو�سيا  ت�سلل  منع  عرب 
�الأمريكية مل يكن من �مل�سم�ح الآ�سيا �ملمثلة بال�سني ورو�سيا �أن ت�سل �إىل �لبحر �ملت��سط 
�إير�ن قد حققت �خرت�قات مهمة على �ل�سعيد �ال�سرت�تيجي عرب  �أو �ملياه �لد�فئة. وكانت 
ثلثة حماور جعلتها تطل على �لبحرين �ملت��سط و�الأحمر. فعلقتها مع �س�رية وحزب �هلل 
قد جعلتها تطّل منذ �لثمانينات على �لبحر �ملت��سط. وعلقتها مع حما�س و�سيطرة �الأخرية 
على قطاع غزة قد جعل �إير�ن تدعم م�قعها على �ملت��سط وتدق �إ�سفيناً بني �إ�سر�ئيل وم�سر. 
باالإ�سافة �إىل ذلك فاإن مترد �حل�ثيني على �لرئي�س علي عبد �هلل �سالح يف �ليمن وعدم قدرة 
�ل�سلطات �ليمنية و�ململكة �لعربية �ل�سع�دية على قمع هذ� �حلر�ك قد جعل �ل�اليات �ملتحدة 
ور�ئها  ومن  �إير�ن  باإمكان  كان  هناك  فمن  و�الأحمر.  �ملت��سط  �لبحر  يف  نف�ذها  على  تقلق 

�ل�سني �أن تدعما علقتهما بال�س�د�ن و�ن تنطلقا �إىل عمق �لقارة �الأفريقية.

كانت م�سر مبارك قلقة من هذ� �لتمدد �الإير�ين مبقد�ر قلق �ل�اليات �ملتحدة. وخلل ثلثني 
عاماً من حكم ح�سني مبارك منذ �لعام 1981 وحتى �لعام 2011. ففي خلل هذه �لفرتة 
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تقل�س �لنف�ذ �مل�سري �إىل حده �الأدنى يف �مل�سرق �لعربي، وخلل �لت�سعينيات فقدت م�سر 
�لقرن  �من  هدد  ما  �ل�س�مال  �الهلية يف  �حلرب  �ندالع  بعد  �أمنها  عنا�سر  من  �آخر  عن�سر�ً 
بعد  �لنيل  منابع  تهديد  ذلك  تبع  وقد  �مل�سري.  �الأمن  عنا�سر  �أحد  يعترب  �لذي  �الأفريقي 
�ملجازر �لتي حدثت يف رو�ند� وبروندي على �سفاف بحرية فيكت�ريا ما �أفقد �له�ت�، حلفاء 
�مل�سريني و�لفرن�سيني نف�ذهم حل�ساب �لت�ت�سي، حلفاء �الأمريكيني و�الإ�سر�ئيليني. وقد تل 
ذلك �حتلل �ريرتيا جلزيرة حني�س �لكربى �ليمنية باإيعاز من �إ�سر�ئيل ما �سكل تهديد�ً �آخر 
الأمن �لبحر �الأحمر. �أ�سيف ذلك �إىل �حل�سار �لذي �سرب على ليبيا خلل �لت�سعينيات ما 

�سكل تهديد�ً المتد�د �الأمن �لق�مي غرباً باجتاه �سمال �أفريقيا. 

يف �لتا�سع من يناير 2011 �أجري �ال�ستفتاء على �نف�سال جن�ب �ل�س�د�ن، وقد مّت �لت��سيت 
�أتى �لقر�ر ب�سغط من �ل�اليات �ملتحدة بغية تقلي�س  بغالبية �ساحقة على هذ� �لقر�ر. لقد 
�لدور �مل�سري و�لف�سل بني �سمال �أفريقيا و�لبلد�ن �ل��قعة جن�ب �ل�سحر�ء �لكربى. وكانت 
�خلط�ة �لتالية هي ف�سل د�رف�ر �لغني بالنفط عن �ل�س�د�ن على �أن تليه منطقة �سرق �ل�س�د�ن 
و�لتي ت�سكل �متد�د�ً للمنطقة �جلن�بية �ل�سرقية من م�سر. لقد �سكل هذ� �لتط�ر حدثاً خطري�ً، 
خ�س��ساً �أنه تر�فق مع عزم �لدول �مل�ساطئة للنيل على �ملطالبة بح�سة �أكرب من مياهه من دون 
�لرج�ع �إىل م�سر �أو �ل�س�د�ن. تر�فق هذ� �لتاآكل يف �الأمن �لق�مي �مل�سري مع تر�جع خطري يف 
م�ست�ى �ملعي�سة ملعظم �مل�سريني نتيجة �ل�سيا�سات �القت�سادية �لني�ليرب�لية �لتي قادها �لفريق 
�ملقّرب من جمال مبارك، جنل �لرئي�س �مل�سري. هذه �لع��مل �جتمعت لت�ؤدي �إىل �النفجار 
بالرئي�س  �أدت �الإطاحة  2011. وقد  �لثاين  �لذي حدث يف �خلام�س و�لع�سرين من كان�ن 
على  �مل�سريني  �ل�سباب  ت�سجيع  �إىل  �لثاين  كان�ن   14 علي يف  بن  �لعابدين  زين  �لت�ن�سي 
�ملثابرة على تنظيم �أنف�سهم للنزول �إىل �ل�سارع ومن ثم �الإ�سر�ر على �ز�حة �لرئي�س ح�سني 
مبارك عن �حلكم. لقد �سكلت �لث�رة �مل�سرية حدثاً غري مت�قع من قبل معظم �ملر�قبني وقد 
�أُخذت �ل�اليات �ملتحدة على حني غرة وجعلتها ترتبك وت�س بالقلق الأ�سابيع. كان على 
�لقيام بخط��ت عدة  لئل تخرج م�سر عن ط�عها عرب  �سريعاً  تتحرك  �ن  �ملتحدة  �ل�اليات 
الحت��ء م�جة �الحتجاجات. ففي �حلادي ع�سر من �سباط �أجرب �ملجل�س �لع�سكري �مل�سري 
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نائب �لرئي�س عمر �سليمان على قر�ءة بيان يعلن فيه تخّلي �لرئي�س ح�سني مبارك عن �حلكم، 
وه� �الأمر �لذي فاجاأ مبارك نف�سه. بعد ذلك ت�سّلم �ملجل�س �لع�سكري �حلكم وبد�أ بالتن�سيق 
�مل�سري. وقد  بال�سارع  �ل�سلفية الإعادة �الإم�ساك  �مل�سلمني و�جلماعات  مع جماعة �الإخ��ن 
دخلت �ململكة �لعربية �ل�سع�دية على �خلط عرب مت�يل جماعة �الإخ��ن �مل�سلمني و�حلركات 
�ل�سلفية مببالغ طائلة. وكان على �ل�اليات �ملتحدة �أن تتحّرك �سريعاً على �مل�ست�ى �الإقليمي 
"�حلريق �مل�سري" �إىل غريه من �لدول �مل��لية لها. فقد كانت �الحتجاجات  لكي ال ميتد 
قد بد�أت تندلع يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية و�سلطنة عمان ومملكة �لبحرين و�الأردن ما بات 
يهدد �لنف�ذ �الأمريكي يف كل منطقة �ل�سرق �الأو�سط. لذ� فقد �سارعت �ل�اليات �ملتحدة �إىل 
��سرت�تيجية �إ�سعال حر�ئق ح�ل �حلريق الحت��ئه عرب ت�سجيع "�لث�ر�ت" يف �لنطاقات �لتي 
ت�سكل �متد�د�ً للأمن �لق�مي �مل�سري وهي ليبيا و�ليمن و�س�رية. ففي �لي�م نف�سه �لذي متت 
�الإطاحة فيه مببارك بد�أت �الحتجاجات يف �ليمن للمطالبة برحيل �لرئي�س �ليمني علي عبد 
�هلل �سالح. وبعد ثلثة �يام بد�أت �الحتجاجات يف ليبيا و�لتي تبعها تدخل حلف �سمال 
�نطلقاً  �س�رية  �الحتجاجات يف  بد�أت  قليلة  باأيام  وبعدها  �لليبية.  �الأحد�ث  �الأطل�سي يف 
من درعا. وكان �لبارز يف هذ� �مل��س�ع �لدور �لذي لعبته قناة �جلزيرة �لقطرية يف "دعم هذه 
�لث�ر�ت". و�ملعروف �أن �لقناة و�قعة تت نف�ذ جماعة �الإخ��ن �مل�سلمني، خ�س��ساً �أن �أبرز 

وج�هها ومدر�ئها بعد �لعام 2003 معروف�ن بانتمائهم �إىل هذه �جلماعة. 

�حتجاجات �شورية

يف �أو�ئل �سهر �سباط �ندلعت �الحتجاجات يف مدينة درعا �سد �لنظام يف �س�رية. لقد دفعت 
�الأحد�ث يف م�سر بال�اليات �ملتحدة �إىل �إعادة ترتيب �الأور�ق يف �ملنطقة مبا يحّد من �ل�سرر 
�لذي ميكن �أن يلحق مب�ساحلها �ال�سرت�تيجية يف �ملنطقة. يف مقابل �مل��قف �لدولية �الأمريكية 
�لتي  �الحتجاجات  دعم  يف  دور�ً  لعبت  �لتي  و�ل�سع�دية  �لرتكية  و�الإقليمية  و�الأوروبية 
�نطلقت �سد �لرئي�س ب�سار �الأ�سد فاإن عدد�ً من �لق�ى �الإقليمية و�لدولية قد �أعلنت �سر�حة 
وق�فها معه. ولقد كانت �إير�ن �لق�ة �الأوىل �لتي دعمت �لرئي�س ب�سار �الأ�سد �سيا�سياً ب�سكل 
مطلق. فلقد �أثبت �لتحالف مع دم�سق منذ �أيام �لرئي�س حافظ �الأ�سد �أنه ر�سيد كبري الإير�ن 
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يف �ملنطقة. وقد �أعلنت وز�رة �خلارجية �الإير�نية �أن �الأحد�ث يف �س�رية "تاأتي يف �إطار م�ؤ�مرة 
غربية لزعزعة حك�مة ت�ؤيد �ملقاومة �سد �إ�سر�ئيل"53. وقد �أعربت طهر�ن عن معار�ستها �أي 
تدخل خارجي يف �ل�س�ؤون �ل�س�رية.54 وقد �عرت�س �مل�س�ؤول�ن �الإير�ني�ن على �التهامات 
�لغربية �لتي تتهم �إير�ن مب�ساعدة �أجهزة �الأمن �ل�س�رية على قمع �لتظاهر�ت55. كما جتلى 
هذ� �الأمر يف �مل�قف �لد�عم للأ�سد �لذي �تخذه حزب �هلل على ل�سان �أمينه �لعام �ل�سيد 
�لتي  �الإ�سلمية  �ملقاومة  ظهر  ق�سم  تعني  �ل�س�ري  �لدعم  خ�سارة  الأن  �هلل56،  ن�سر  ح�سن 
�ست�سحي حما�سرة من �لرب بعدما مت فر�س ح�سار بحري على لبنان من قبل �لق�ى �لغربية 

عقب �لعدو�ن �الإ�سر�ئيلي على لبنان يف �لعام 2006. 

كذلك �الأمر فقد كان قلب �لنظام �لذي نادى به ق�سم كبري من �ملتظاهرين يف �س�رية يعني �أن 
تخ�سر رو�سيا حليفاً مهماً لها يف �ل�سرق �الأو�سط. لقد �سكلت �لعلقة مع �س�رية لبنة ��سا�سية 
يف �ال�سرت�تيجية �لرو�سية يف �ل�سرق �الأو�سط منذ ما قبل عهد �لرئي�س حافظ �ال�سد. وقد 
�تاحت لها هذه �لعلقة قاعدة ر��سخة على �سفاف �سرق �ملت��سط؛ وه� ما كانت تطمح �ليه 
منذ �يام بطر�س �الأكرب. وكانت رو�سيا قد �أعلنت عن ��ستيائها من "�خلديعة" �لتي تعر�ست 
معمر  �لعقيد  من  �ملدنيني  بحجة حماية  دويل  قر�ر  باإ�سد�ر  يتعلق  ما  �لنات� يف  يد  على  لها 
�لقذ�يف ليتح�ل هذ� �لقر�ر �إىل ذريعة للتدخل �لع�سكري لفر�س و�ساية غربية على ليبيا ما 
�سكل �سربة لرو�سيا وم�ساحلها �حلي�ية يف ما يتعلق باإطللتها على غرب �ملت��سط عرب طر�بل�س 
�لغرب. وبالتايل فهي �أعلنت بق�ة عزمها على معار�سة �أي قر�ر دويل ي�سدر بحق �س�رية، وهي 
جنحت حتى �الآن يف عرقلة �سدور �أي قر�ر يف هذ� �ل�ساأن. كما �علنت ل�ف�د من �ملعار�سة 
�أع�ساء  للنظام، ودعت  �أي تدخل دويل و�أي زعزعة  �ل�س�رية ز�رت م��سك� عن معار�ستها 

�ل�ف�د �ملعار�سة �إىل �لتحاور مع �لنظام.

وتبقى �ل�سني �لد�عم �لثالث ل�س�رية وللرئي�س ب�سار �ال�سد. وحتى �الآن كانت م��قف �ل�سني 
�ل�س�ري. فلل�سني �عتبار�تها  �لنظام  �أن ي�سدر بحق  �أي م�قف دويل ميكن  معار�سة التخاذ 
�النعز�ل  �إىل  تنزع  �ل�سني  كانت  وتاريخياً  �لدولية.  �ل�سر�عات  يف  و��سعة  جتربة  متلك  وهي 
و�لتق�قع د�خل حدودها "الأنه ما من �سيء �إال وكانت متلكه" و"هي مل تكن بحاجة ل�سيء 
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من �خلارج". لقد كان �لتجار �لعرب و�لفر�س هم َمن ذهب �إىل �ل�سني منذ ما قبل �مليلد 
للجتار معها ومل تكن �ل�سني هي �لتي خرجت �إىل �لعامل با�ستثناء مرتني. �ملرة �الأوىل كانت 
حني وقعت تت �سيطرة �ملغ�ل. فكان �ملغ�ل ورغبتهم باالجتار مع �لعامل هي �لتي دفعتهم 
�إىل �إخر�ج �ل�سني من عزلتها. وكانت �إمكانات �ل�سني �لهائلة هي �لتي �ساعدت �ملغ�ل على 
�جتياح �آ�سيا بغية تاأمني طريق �لتجارة من �ل�سني وحتى و�سط �أوروبا. لقد كان �أول ت�حيد 
للقارة �الأور��سية قد مّت على يد �ملغ�ل �نطلقاً من �ل�سني. وقد �دى �سم�ر �لتجارة �إىل تفكك 
�لقرن من  بعد قرن ون�سف  �إىل دويلت عدة �سعيفة  و�نفر�ط عقدها  �ملغ�لية  �المرب�ط�رية 
تاأ�سي�سها. بعد �نهيار �حلكم �ملغ�يل يف �ل�سني �سيطرت �أ�سرة مينغ على �ل�سلطة بعد مترد قادته 
�سد �آخر حاكم مغ�يل. وقد �ر�سل �المرب�ط�ر زو دي باأ�سط�ل طاف �رجاء �لعامل يف �لعام 
لي�س  "النه  �ال�سط�ل  تفكيك  مت  �المرب�ط�ر  الأو�مر  وبناء  �ل�سني.  �إىل  بعدها  ليع�د   1422

�لتي  �لعزلة هي  �إىل عزلتها57. هذه  �ل�سني  �ل�سني". وعادت  ما تتاجه  �لعامل  هنالك يف 
�أدت بالق�ى �لغربية �إىل �اللتفاف على �أق�ى ق�ة يف �آ�سيا حم�لة �إياها يف �لقرن �لتا�سع ع�سر 
�إىل رجل �آ�سيا �ملري�س. ويف �لع�سر �حلديث مل تعد �ل�سني متلك رفاهية �تخاذ قر�ر باالنعز�ل 
عن �لعامل، فبنيتها �ل�سناعية تتم عليها �حل�س�ل على �لنفط، كما تتم عليها �إيجاد �أ�س��ق 
�لنظام  الإ�سقاط  �إير�ن متهيد�ً  يعني حما�سرة  �س�رية  �لنظام يف  و��سقاط  لت�سريف منتجاتها. 
فيها. وهذ� يعني بالتايل �إغلق �ل�سرق �الأو�سط يف وجه �ل�سني. ويف ظل حما�سرة �ل�سني 
�إىل  فاإن خروج �ل�سني  �آ�سيا  �ليابان وك�ريا �جلن�بية، وتاي��ن ودول جن�ب �سرق  بحرياً عرب 
�لبحار بات �سعباً من دون ر�سى �أمريكي. وال ميكن الي ق�ة تطمح �إىل دور عاملي �أن تقبل 

باأن تك�ن طرق م���سلتها تت رحمة ق�ة �خرى، خ�س��سا �أنها ق�ة مناف�سة لها. 

مع  ح�سل  كما  متاماً  �الأو�سط،  �ل�سرق  عرب  مير  �لعامل  �إىل  �ل�سني  خروج  بات  فقد  وبالتايل 
�ملغ�ل قبل ثمانية قرون بعدما �سيطرو� على �ل�سني. فعرب �ل�سرق �الأو�سط ميكن �ل��س�ل �إىل 
�أفريقيا، وهي �ملنطقة �لتي تاول �ل�سني �النفتاح عليها لغناها بامل��رد �لطبيعية. وهذ� يف�سر 
�ن  ذكره  و�جلدير  �أفريقيا.  �إىل  �ل�سينية  �لب��بة  بات  �لذي  �ل�س�د�ن  مع  �لطيبة  �لعلقة  �سر 
�مرب�ط�ر �ل�سني �ملغ�يل ق�بلي خان كان �أول من حاول �إخر�ج �ل�سني �إىل �لبحار �ل���سعة 
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�إال �أنه ��سطدم بعقبة �ليابان �لتي تغطي معظم �ل�س��حل �ل�سينية وت�سرها يف �لبحر �الأ�سفر 
مانعة �إياها من �خلروج �إىل �ملحيط �لهادئ. ويف �لع�سر �حلايل فاإن �ليابان ال تز�ل تلعب هذ� 
�لدور. وبالتايل فاإن �ل�سرق �الأو�سط يجب �أن يبقى مفت�حاً �أمام �ل�سني لذ� فاإن على �إير�ن 
�ن ت�سمد يف م��جهة �ل�سغ�ط �لغربية، كما �أن على �س�رية �أن ت�سمد يف م��جهة حماوالت 
بعد  �لغربية  �ل�سني  �إىل حدود  �الأمريكيني  و�س�ل  �دى  وقد  عليها.  �لغربية  �ل��ساية  فر�س 
�جتياح �فغان�ستان يف �لعام 2002 �إىل �ثارة م�سكلة �القليات �مل�سلمة يف منطقة غرب �ل�سني 
ما يعطي مثًل �إ�سافياً على �أهمية �ال يك�ن �ل�سرق �الأو�سط تت �ل�سيطرة �لكاملة لل�اليات 
�ملتحدة النه من هذ� �ل�سرق �الأو�سط ميكن للأمريكيني �النطلق ملد نف�ذهم د�خل �ملناطق 
�لغربية لل�سني ذ�ت �لغالبية �مل�سلمة. وهذ� يعطي ��ستقلل �س�رية عن �لغرب �أهمية م�ساعفة 
لل�سني. وهذ� ما يف�سر �علن وز�رة �خلارجية �ل�سينية �أن "�س�رية دولة مهمة جد�ً يف �ل�سرق 
�الأو�سط ويجب �أن تبقى م�ستقرة و�أن حل �مل�سكلت فيها يجب �أن يبقى د�خلياً و�أال يح�سل 

تدخل خارجي يف �ل�س�ؤون �لد�خلية �ل�س�رية ي�ؤدي �إىل تعقيد �الأم�ر"58.

خامتة

خل�سة �مل��س�ع �أن �الأزمة �لتي ن�سهدها حالياً يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط ناجمة عن ت�الت 
يف م��زين �لق�ى �لعاملية �لتي ت�ؤذن بتح�ل �لنظام �لدويل �إىل نظام متعدد �الأقطاب �سي�سهد 
ويخ�سى  �لعاملية.  �ملقدر�ت  على  �ملطلقة  �لغربية  �لهيمنة  نهاية  عام  مئتي  منذ  �الأوىل  للمرة 
�ل�سني  يف  �ملرة  هذه  تتمثل  �أور��سية  ق�ة  �سع�د  من  �ملتحدة  �ل�اليات  ر�أ�سه  وعلى  �لغرب 
ورو�سيا �للتني �أ�س�ستا منظمة �سنغهاي للتعاون، و�لتي قد ت�سهد قريباً �ن�سمام �إير�ن ب�سكل 
كامل لع�س�ية هذه �ملنظمة. والأن هذه �ملنظمة �ست�سيطر على قلب �أور��سيا، ومتتلك �إمكانيات 
من  منعها  عرب  �إمكانياتها  من  �حلّد  تاول  �ملتحدة  �ل�اليات  فاإن  هائلة،  وب�سرية  �قت�سادية 
�ل�اليات  تتبعها  �لتي  �ل�سيا�سات  يف�سر  ما  هذ�  �لبحرية.  �مللحة  �إىل طرق  بحرية  �ل��س�ل 
جلن�ب  �مل�ساطئة  و�لدول  �جلن�بية  وك�ريا  �ليابان  مع  �لتحالف  عرب  �آ�سيا  �سرق  يف  �ملتحدة 
بحر �ل�سني �سد �ل�سني، وهذ� ما يف�سر �الأزمة �الأوكر�نية بني رو�سيا و�لغرب، كما �ن هذ� ما 
يف�سر �الأحد�ث يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�لتي تاأخذ �سكل حروب غري مت��زنة �أو حروب 
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بال�كالة تق�دها جماعات ت�سنف على �أنها �إرهابية. 

لكن �لتكتلت �لتي ن�ساأت يف م��جهة �ل�اليات �ملتحدة وحلفائها �لغربيني �أخذت تفر�س 
�إىل  �إير�ن،  وقريباً  �ل�سني ورو�سيا  بزعامة  للتعاون  �سنغهاي  �ل�ساحة، من منظمة  نف�سها على 
منظمة دول �لربيك�س بع�س�ية رو�سيا و�إير�ن ومعها �لهند و�لرب�زيل وجن�ب �أفريقيا. وياأتي 
هذ� يف ظل �نتقال مركز �لثقل �القت�سادي �إىل �ملحيط �لهندي الأول مرة منذ �لقرن �ل�ساد�س 
ع�سر مع حماوالت �لق�ى �الآنفة �لذكر �لنفاذ �إىل طرق �مل���سلت �لبحرية وت�يلها بعيد�ً 
عن �لهيمنة �الأمريكية. ومع تر�جع �لثقل �الأقت�سادي تدريجياً الأوروبا و�ل�اليات �ملتحدة فاإن 
هذ� ميكن �أن ي�سّرع عملية �النتقال هذه. لكن تبقى �مل�سكلة يف �لهيمنة �الأمريكية على طرق 
�مل���سلت هذه عرب �سيطرتها على منطقتي �ملت��سط و�ل�سرق �الأو�سط بن�سبة ثمانني باملئة. 
لكن ما قد يك�سر هذه �لهيمنة ه� �ل�سع�د �ملرتقب مل�سر بدور م�ستقل �سيك�ن حكماً على 
ح�ساب �مل�سالح �الأمريكية. فلقد �سكلت �لهيمنة �الأمريكية على م�سر منذ عهد �لرئي�س �أن�ر 
�ل�ساد�ت قاعدة �لنف�ذ �الأمريكي يف �ل�سرق �الأو�سط، و�إن خروج م�سر من تت هذه �لهيمنة 
يف ظل تقاربها مع رو�سيا �سي�ؤدي �إىل ��سعاف �لهيمنة �الأمريكية على �ل�سرق �الأو�سط وعلى 
�ملعار�سة  للتكتلت  �لهندي ويعطي زخماً  �لبحرية وخ�س��ساً يف �ملحيط  �مل���سلت  طرق 

للهيمنة �الأمريكية.
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�لت���سلية فاأنتج �لنم�ذج �لريا�سي �الأول يف عل�م �لت���سل1. 

يق�ل �سان�ن �إن �لت���سل عملية نقل للمعل�مات من م�سدر �إىل متلٍق. بالن�سبة �إليه، يتكّ�ن 
�لنظام �لت���سلي من ُمر�ِسل وو�سيلة نقل للمعل�مات ومتلٍق. �ملُر�ِسل ه� م�سدر �ملعل�مات، 
وو�سائل نقل �ملعل�مات تتن�ع وتختلف فقد تك�ن و�سائل �الإعلم كالتلفزي�ن �أو �لر�دي� �أو 
�لتخاطب �للغ�ي �لي�مي، بينما �ملتلقي فهدفه �إعادة بناء �لر�سائل �ملُر�َسلة وفهمها. كما قّدم 
�سان�ن معادلة تقي�س كمية �ملعل�مات يف �أية ر�سالة مفادها �أن �أية ر�سالة متلك معل�مات �أكرث 
بينما �إذ� كان �حتمال وج�دها �أكرب حينها  يف حال كان �حتمال ظه�رها �أو تكّ�نها �سعيفاً 

تت�ي �لر�سالة على معل�مات �أقل.

قيا�س �الحتماالت، وكمية  �سان�ن، هي عمليات  �إىل  بالن�سبة  �ملعل�مات،  �أن  يعني  هذ� 
تت�ي  حينها  ما،  ر�سالة  تده�سنا  فعندما  �ملفاجاأة.  �أو  �الندها�س  قيا�س  هي  �ملعل�مات 
�حتمال  درجة  تك�ن  فحينها  ما  بر�سالة  نتفاجاأ  �إذ� مل  �أما  �أكرث.  معل�مات  �لر�سالة على 
�آخر،  بكلم  قليلة.  معل�مات  على  حاوية  �لر�سالة  تك�ن  وبذلك  عالية  �لر�سالة  �إ�سد�ر 
�إذ� كان من �ملمكن �لتنب�ؤ بر�سالة معينة حينها متلك �لر�سالة معل�مات �أقل. هكذ� كمية 
�ملعل�مات يف ر�سالة ما مرتبطة بقيا�س �الندها�س بتلك �لر�سالة وبدرجة �حتمال �سدور 
�لر�سالة. مثل ذلك �أن �لر�سالة �لتي تق�ل "�إن �ل�سم�س �ست�سرق غد�ً" ال تده�سنا �أبد�ً 
ولذ� �حتمال �سدور هذه �لر�سالة كبري، وبذلك هذه �لر�سالة تت�ي على معل�مات قليلة 
"�إن درجة  �لتي تق�ل  �لر�سالة  �أما  �ل�سم�س �ست�سرق غد�ً.  �أن  ُم�سَبقاً  نعلم  جد�ً؛ فنحن 
د  �حلر�رة غد�ً �ستك�ن تديد�ً �أربعني درجة مئ�ية"، فهي متلك معل�مات �أكرث لك�نها تدِّ
بال�سبط درجة �حلر�رة غد�ً ما يت�سمن �ملفاجاأة وقلة درجة �حتمال �سدور تلك �لر�سالة. 
فمن دون �سدور �لر�سالة �ل�سابقة ال نعلم تديد�ً ما هي درجة �حلر�رة غد�ً، وبذلك تت�ي 
تلك �لر�سالة على معل�مات �أكرث. باخت�سار، بالن�سبة �إىل كل�د �سان�ن، �لنظام �لت���سلي 
د كمية معل�ماته �ملُر�َسلة من  ه� نظام �إر�سال �ملعل�مات وبذلك ه� نظام معل�ماتي تتحدَّ

1- Craig and  Editors : Robert  Heidi Muller : Theorizing Communication. 2007. Sage Publications.
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خلل درجة �حتمال ن�س�ء �لر�سائل �ملت�سمنة للمعل�مات1.

باالإ�سافة �إىل ذلك، �سرح فيل�س�ف �لت���سل روبرت كريغ �ملاأزق �ملعريف �لكامن يف حق�ل 
�لدر��سات �لت���سلية. ففي مقاله �ل�سهري "نظرية �لت���سل كحقل" �أو�سح �لتعار�س �لقاتل 
بع�سها  باتت تختلف جذرياً عن  �لت���سلية  فالنظريات  �لت���سل.  �لنظريات يف در��سة  بني 
�إىل  �أدى  ما  �الأخرى  �لنظريات  ب�سكل خمتلف عن  �لت���سل  ف  تعرِّ نظرية  �لبع�س؛ فكل 
�نقطاع �لتفاهم بني �أ�سحاب �لنظريات �لت���سلية �ملتن�عة. من هنا، ي�ستنتج كريغ �أن در��سات 
�لت���سل ب�سكلها �حلايل ال ت�سّكل حقًل معرفياً و��سح �لق�سايا و�مل�سامني. يق�ل كريغ �إن 
غنى  على  يق�سي  فهذ�  �لت���سل؛  نظريات  بني كل  ت�ّحد  نظرية  �إنتاج  يكمن يف  �حلل ال 
دة. بل �حلل قائم يف خلق ح��ر بني �لنماذج  هذه �حلق�ل من جر�ء �ختز�لها �إىل نظرية ُم�حَّ
�لعمليات  �سرح  على  قادرة  جديدة  نظريات  �إنتاج  �أجل  من  �لت���سل  عل�م  يف  �ملتعار�سة 
ُيعنى  علمي  حقل  �إن�ساء  �ملمكن  من  �إنه  قائًل  كريغ  ي�سيف  �أو�سح.  ب�سكل  �لت���سلية 
وتليلها  �لت���سل  �ملختلفة يف  �لنماذج  در��سة  مهمتها  ميتانظرية  بناء  بالت���سل من خلل 
�لنظريات  �أتباع  بني  و�لتفاهم  �حل��ر  من  كًل  يجعل  ما  بينها  تربط  �لتي  �لعلقات  وتديد 

�لت���سلية �ملختلفة ممكنا2ً.

�أن  تعترب  �لتي  �لبيانية  �لنظرية  �أواًل،  وهي:  متعار�سة  ت���سلية  نظريات  �سبع  كريغ  ُيح�سي 
و�سيلة  �أنه  على  �لت���سل  تلِّل  �لتي  �ل�سيميائية  �لنظرية  ثانياً،  �ملحادثة.  فن  ه�  �لت���سل 
�رتباط بني �أطر�ف من خلل علمات و�إ�سار�ت ذ�ت دالالت. ثالثاً، �لنظرية �لفين�م�ل�جية 
�لتي تق�ل �إن �لت���سل ه� �ختبار �حل��ر مع �الآخرين. ر�بعاً، �لنم�ذج �ل�سرب�ين وه� �مليد�ن 
�ملعريف �لذي يدر�س �الأنظمة ذ�ت �الأهد�ف و�مل�ؤثرة يف حميطها و�ملتاأثرة مبحيطها كاالأنظمة 
�أن �لت���سل ه� عملية  �الجتماعية و�لنظام �ل�سيك�ل�جي للفرد. و�ملذهب �ل�سرب�ين ي�ؤكد 
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تدفق �ملعل�مات متاماً كما �أو�سح كل�د �سان�ن. خام�ساً، �لنم�ذج �ل�س��سي��سيك�ل�جي �لذي 
�إن  تق�ل  �لتي  �ل�س��سي�ثقافية  �لنظرية  �ساد�ساً،  �الأفر�د.  تفاعل بني  �لت���سل  �أن  ُي�سّر على 
�أن  يعترب  �لذي  �لنقدي  �الجتاه  و�سابعاً،  �الجتماعي.  �لنظام  �إنتاج  �إعادة  عملية  �لت���سل 
�لت���سل عملية تدٍّ للم�سّلمات كافة. لكن رغم �أن كريغ �أح�سى هذه �ملذ�هب �لت���سلية 
�ملت�سارعة، �أبقى �لباب مفت�حاً �أمام ن�س�ء نظريات ت���سلية م�ستقبلية خمتلفة عن �لنظريات 

�الأوىل كالنظرية �القت�سادية يف �لت���سل �لتي تقرتح �أن �لت���سل ه� تبادل �قت�سادي1.

من �ملمكن �عتبار �أن هذه �ملذ�هب �ملختلفة يف �لت���سل تدر�س �أن��عاً متن�عة من �لت���سل. 
�الأخرى يف  �الأن��ع  عن  �لت���سل خمتلفاً  من  ن�عاً  ي��سح  �ملذ�هب  فكل مذهب من هذه 
�ملد�ر�س  هذه  تتعار�س  ال  وبذلك  �الأخرى.  �لت���سلية  �ملذ�هب  ت��سحها  �لتي  �لت���سل 
�ملختلفة يف �لت���سل لك�نها تدر�س �أن��عاً خمتلفة من �لت���سل ما يحل م�سكلة تعار�سها. 
فمن �لطبيعي �أن تختلف ب�سبب در��ستها الأن��ع ت���سلية خمتلفة، لكنها ال تتعار�س بف�سل 
�لت���سل  من  ن�ع  معل�مات  كنقل  �لت���سل  فمثًل  خمتلفة.  ت���سلية  الأجنا�س  �إي�ساحها 
ت�سرح  لك�نها  مقب�لة  �لدر��سات  هذه  ولذ� كل  للم�سّلمات.  كتحٍد  �لت���سل  خمتلف عن 

�أجنا�ساً خمتلفة من �لت���سل وبذلك ال ي�جد تعار�س حقيقي بينها.

فُهما  �لت���سل؛  مغايرة يف  نظرية  ومار�سل مكل�هن  �أريك مكل�هن  م  يقدِّ �أخرى،  من جهة 
فان �لت���سل من خلل مفه�م �لتغيري. بالن�سبة �إليهما، �لت���سل يت�سمن �لتغيري؛ فمن  يعرِّ
يريد  �لتي  �لنتيجة  فمثًل،  ت���سل.  �أي  ي�جد حينئٍذ  �ملتلقني ال  ما يف  تغيري  �إحد�ث  دون 
�لكاتب  �لت���سل.  يف  �لكاتب  نظر  وجهة  ت�سّكل  �لتي  هي  �ملتلقني  يف  �إحد�ثها  ما  كاتب 
�أي كاتب تت�ي على  يبثها  �لتي  �لر�سائل  وبذلك  �لت���سل،  نظريته يف  يكتب على �س�ء 

نظريته يف �لت���سل وتهدف �إىل �إحد�ث تغيري معني يف �ملتلقي.

�إذ� مل يحدث �أي تغري يف �ملتلقي، هذ� يعني �أن �ملتلقي مل يتلَق �أية ر�سالة. هذ� الأنه �إذ� مل 

1 - املرجع السابق.
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يحدث تغري يف �ملتلقي من خلل هذ� �لت���سل �أو ذ�ك، حينئٍذ ال ي�جد دليل على �أنه ي�جد 
ت���سل �أ�سًل، وذلك من جر�ء فقد�ن �لت���سل �ملفرت�س لقدرة �سببية �أو لدور �سببي م�ؤثر. 
فنحن ن�ستنتج وج�د ما ال نرى �أمامنا بف�سل �الأدو�ر �أو �لعلقات �ل�سببية �لتي متلكها تلك 
وظيفة  �لت���سلي،  من�ذجهما  �إىل  بالن�سبة  مبا�سرة. هكذ�،  نر�ها  �لتي ال  �لظ��هر  �أو  �الأ�سياء 
�أو  �لت���سل قائمة يف ت�يل �ملتلقني وتغيريهم كتغيري ر�أي َمن ال يريد �سر�ء هذه �لب�سائع 
تلك ودفعهم �إىل �سر�ئها. وتكمن هذه �ل�ظيفة �أي�ساً يف �لق�سائد و�لرو�يات. فمثًل، ت�سطاد 
�لق�سائد و�لرو�يات �جلمه�ر من خلل جمالياتها كي تِدث تغري�ً �أو ت�اًل ما يف �ملتلقي كاأن 

تدفعه �إىل �لث�رة �أو �خلن�ع1.

�أما �لنظرية �لتقليدية يف �لت���سل فتعترب �أن �لت���سل نقل معل�مات من فرد �إىل �آخر. لكن 
�أن  �أريك ومار�سل مكل�هن تف�سل هذه �لنظرية �لتقليدية يف �لتعبري عن حقيقة  كما يق�ل 
نظرية  بينما  ثقافة جديدة  تغرّي م�ستخدميها وتفر�س على متلقي معل�ماتها  و�سائل �الإعلم 
�لت���سل كاإحد�ث تغيري تنجح يف �لتعبري عن تلك �حلقيقة. فبما �أن �لت���سل ه� �إحد�ث 
�أن ُيحِدث �الإعلم تغري�ً يف جمتمعه. هكذ� تتمكن  �لطبيعي  �إذن فمن  �ملتلقني،  تغيري يف 
نظرية �لت���سل كاإحد�ث تغيري من تف�سري حقيقة تاأثري �الإعلم يف �لفرد و�ملجتمع ما يدعم 
�مل�ؤ�س�سات  و�أهد�ف  وظائف  من  تت�سّكل  جديدة  ثقافة  ينتج  �الإعلم  �أن  كما  مقب�ليتها. 

�الإعلمية وكيفية ��ستخد�م و�سائل �الإعلم. من هنا، �لت���سل �إحد�ث تغيري.

و�سيلة  �إليه،  بالن�سبة  �لت���سل.  طبيعة  ح�ل  مثرية  �أفكار�ً  مكل�هن  مار�سل  يعر�س  كما 
�لت���سل هي �لر�سالة، وم�سم�ن �ل��سيلة �لت���سلية ه� �لفرد �ملُ�ستخِدم لها الأنها تّ�له �إىل 
فرد خمتلف من جر�ء ��ستخد�مه لها. ومبا �أن هدف �لت���سل ه� �لتغيري، وعلماً باأنه من خلل 
و�سيلة �لت���سل يحدث �لتغيري، �إذن هدف �لت���سل ه� ن�سر و�سيلة �لت���سل وبذلك و�سيلة 
يعني  �لت���سل  �أن  على  مكل�هن  مار�سل  ي�ؤكد  باخت�سار،  �لت���سل.  ر�سالة  هي  �لت���سل 
�لتغيري. ومبا �أن �لتغيري ه� تغيري يف �جلماهري �ملتلقية لر�سائل �لت���سل، �إذن تتاأقلم �الأنظمة 

1- Eric Mcluhan and Marshall Mcluhan : Theories of Communication. 2011. Peter Lang .
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�لت���سلية مع �ملتلقني لر�سائلها بهدف �إجناح عملية تغيريهم. هكذ� �ملتلقي ي�سرتك �أي�ساً يف 
�إنتاج ر�سائل �لت���سل 1.

لكن ال بد من �لتمييز بني �لت���سلية و�ل�س�بر ت���سلية. �لت���سلية �لتقليدية تدر�س �لت���سل 
�أن  تعترب  ت���سلية  �ل�س�بر  بينما  متلٍق  �إىل  معني  م�سدر  من  معل�مات  نقل  عملية  �أنه  على 
�لت���سل عملية خلق قدر�ت على �إنتاج معل�مات جديدة. هكذ� تختلف �ل�س�بر ت���سلية 
بالن�سبة  �إر�سال معل�مات وتلٍق لها. لكن  �لت���سل  �لت���سلية،  �إىل  بالن�سبة  �لت���سلية.  عن 
لها. هكذ�  للمعل�مات وخلق جديد  مبتكر  ت�سكيل  �لت���سل عملية  ت���سلية،  �ل�س�بر  �إىل 
تبقي  �لت���سلية  بينما  للمعل�مات  منتجاً  و�ملتلقي  �ملُر�ِسل  من  كًل  جتعل  ت���سلية  �ل�س�بر 
�لتقليدية تق�سي على  �لت���سلية  ناقًل للمعل�مات و�ملتلقي جمرد متلٍق لها. فبينما  �ملُر�ِسل 
�ملبدع يف �ملتلقي، �ل�س�بر ت���سلية ت�ستدعي �ملبدع يف �ملتلقي بل تدفع باملتلقي لي�سبح مبدعاً 
قدر�ت على �سياغة  �ملتلقي، فخلق  تغيري يف  �إحد�ث  �لت���سل  ل� كان  �الآن،  للمعل�مات. 
معل�مات جديدة �أف�سل و�أق�ى تغيري من �ملمكن �إنتاجه يف �ملتلقني. من هنا تكت�سب �ل�س�بر 
�لت���سل  كان  ول�  تغيري.  كعملية  �لت���سل  �حت��ء  على  قادرة  فهي  م�سد�قيتها؛  ت���سلية 
�إي�سال للمعل�مات كامن يف خلق قدر�ت على  �أف�سل  �أن  �إي�سال �ملعل�مات �إىل متلٍق، ومبا 
�ملتلقي  تزويد  قائم يف  �لت���سل  �إذن  �ملُر�َسلة،  �ملعل�مات  �إنتاج معل�مات جديدة على �س�ء 
بقدر�ت على �سياغة معل�مات جديدة متاماً كما تق�ل �ل�س�بر ت���سلية. على هذ� �الأ�سا�س، 

ت�سدق �ل�س�بر ت���سلية �أي�ساً. 

ت�سل �ملعل�مات �إىل متلٍق ما فقط يف حال �أنه متكن من فهمها. ولكي يفهم تلك �ملعل�مات 
ال بد �أن يتمكن من معرفة �أدو�رها �ال�ستنتاجية �أي �الأ�س�س �لتي بف�سلها تكت�سب م�سد�قية 
معينة و�لنتائج �لتي تت�سمنها. من هنا، ت�سل �ملعل�مات �إىل متلٍق معني يف حال جنح �ملتلقي 
يف ��ستنتاج �لنتائج �ملرتتبة عن تلك �ملعل�مات و�إال يك�ن قد ف�سل يف فهم م�سامينها. لكن 
�إنتاج  على  قدر�ت  �كت�ساب  �س�ى  لي�س  �ملُر�َسلة  �ملعل�مات  عن  �ملرتتبة  �لنتائج  ��ستنتاج 

1 - املرجع السابق.



107

فـــــكـــــر

خلق  يت�سمن  �ملعل�مات  �إي�سال  بذلك  �ملُر�َسلة.  �ملعل�مات  �س�ء  على  جديدة  معل�مات 
قدر�ت على �سياغة معل�مات مبتكرة ما يعني �أي�ساً �أن �أف�سل �إي�سال للمعل�مات كامن يف 
�إنتاج معل�مات جديدة. هكذ� ت�سدق �ل�س�بر ت���سلية. فاإن مل يتمكن  خلق قدر�ت على 
�لت���سل من بناء قدر�ت على �سياغة معل�مات جديدة، حينها يف�سل �لت���سل يف �إي�سال 
�أية معل�مات الأن �إي�سال �ملعل�مات يت�سمن بال�سرورة خلق قدر�ت على �إنتاج معل�مات مل 
ف�سيلة كربى  وهذه  و�إنتاجها.  �ملعل�مات  �إي�سال  بني  �لفارق  يزول  هكذ�  قبل.  من  نعهدها 

لل�س�بر ت���سلية.

�لت���سلي  فالنظام  م�ستقبلية.  �ل�س�بر  �لت���سلية  �الأنظمة  لن�س�ء  ت�ؤ�س�س  ت���سلية  �ل�س�بر 
�ل�س�بر م�ستقبلي ير�سل �إىل �ملتلقي ر�سائل �أ�سا�سية مفادها �أن �ملعل�مات �لتي يريد �إر�سالها 
�إليه هي �لنتائج �جلديدة �لتي �س�ف ينتجها �ملتلقي يف �مل�ستقبل على �س�ء �لر�سائل �ملُر�َسلة 
م�سدر�ً  �أو  ُمر�ِسًل  �ملتلقي  من  يجعل  م�ستقبلي  �ل�س�بر  �لت���سلي  �لنظام  وبذلك  �إليه. 
تتميز  ملعل�مات جديدة.  مبدعني  �إىل  �ملتلقني  يحّ�ل  بذلك  وه�  �مل�ستقبل.  للمعل�مات يف 
ولذ�  �مل�ستقبل،  تت�سّكل يف  �لتي  تلك  هي  �ملعل�مات  باأن  �لقائل  مب�قفها  م�ستقبلية  �ل�س�بر 
ت�ؤكد �ل�س�بر م�ستقبلية على �أن �لت���سل �حلق ه� �لكامن يف �إر�سال م�سامني تدع� �إىل خلق 
�ملعل�مات �مل�ستقبلية. ولكي تق�م �ل�س�بر م�ستقبلية مبهمتها هذه ت�ستعني بال�س�بر حد�ثة �لتي 
�أمر �كت�ساف  للمتلقي  �ل�سادقة دون �س��ها، بل ترتك  �ملعل�مات  �أية معل�مات هي  د  ال تدِّ
�حلقائق وبذلك ترره من �سلطة �ملعل�مة وطغيانها. من هنا، �ملعل�مات �لتي تر�سلها �الأنظمة 
دة  �ل�س�بر ت���سلية �ملعتمدة على �ل�س�بر م�ستقبلية و�ل�س�بر حد�ثة هي معل�مات غري حُمدَّ
�لنتائج؛ فنتائجها معتمدة على �ملتلقي �لذي من �ملفرت�س �أن ُيعيد �سياغة �لر�سائل �ملُر�َسلة 
�إليه وينتج ر�سائل �أخرى خمتلفة. هذ� نقي�س �لنظام �لت���سلي يف �ملجتمعات �ل�س�بر متخلفة 
�الأنظمة  معل�مات  بينما  هكذ�،  تغيريها.  ومت�سمنة ال�ستحالة  دة  حُمدَّ معل�مات  تبث  �لتي 
غري  حد�ثية  �ل�س�بر  �لت���سلية  �الأنظمة  معل�مات  �سلفاً،  دة  حُمدَّ متخلفة  �ل�س�بر  �لت���سلية 
دة �مل�سامني ما يجعل �ل�سر�ع بني �ل�س�بر تخلف و�ل�س�بر حد�ثة �سر�عاً حتمياً. فالنظام  حُمدَّ
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دة ُم�سَبقاً بينما �لنظام �لت���سلي  �لت���سلي �ل�س�بر متخّلف ي�سجن �لعقل يف معل�ماته �ملحدَّ
دة يف م�سامينها ونتائجها.  �ل�س�بر حد�ثي يحرر �لعقل من خلل معل�ماته غري �ملُحدَّ

يف ع�سر �ل�س�بر تخلف يتحّ�ل �لنظام �لت���سلي �أد�ة �سناعة ملعل�مات كاذبة وخالية من �ملعنى 
�لتخلف  عن  تخلف  �ل�س�بر  يختلف  هكذ�  �لت���سلي.  �لنظام  بانهيار  �لتخلف  يتميز  بينما 
�لتقليدي. فاملجتمع �ملتخلف غري قادر على �لت���سل ب�سبب قلة معل�ماته ودونية قيمة �ملعل�مة 
فيه. لكن �ملجتمع �ل�س�بر متخّلف ميتلك نظاماً ت���سلياً معقد�ً يحت�ي على معل�مات كثرية 
ومتكاثرة دوماً كما لديه و�سائل نقل متط�رة للمعل�مات وقادرة على �إي�سالها �إىل �أي متلٍق 
و�إقناعه مب�سد�قيتها. لكنه ي�ستخدم �الأنظمة �لت���سلية �ملتط�رة لكي ين�سر معل�مات فاقدة 
الأية قيمة علمية �أو فكرية �أو �سل�كية، وه� بذلك يق�م ب�ظيفته �الأ�سا�سية �أال وهي �لتجهيل.

و�لتع�سب  �جلهل  ن�سر  من خلل  �لتخلف  ر  ُيط�ِّ تخلف  �ل�س�بر  زمن  �لت���سلي يف  �لنظام 
ب��سائل تكن�ل�جية متقدمة. فحني ي�ستخدم �لنظام �لت���سلي �ل�س�بر متخلف �لتكن�ل�جيات 
�ملتط�رة يقنع �ملتلقي ب�سدق ر�سائله �لكاذبة. �ل�س�بر تخلف �آلية �أبدعتها �ل�س�بر ما�س�ية �لتي 
تق�ل �إن �حلقائق و�ملعارف كامنة يف �ملا�سي و�إن �لتاريخ يتجه نح� �ملا�سي بداًل من �أن يتجه 
نح� �مل�ستقبل. فاأف�سل منهج الإعادة �سياغة �ملا�سي يف �مل�ستقبل قائم يف تط�ير �لتخلف ما 

ي�سمن ��ستحالة �النطلق �إىل م�ستقبل جديد ف�سرورة �لع�دة �إىل �ملا�سي. 

ُم�سِرق.  ما�ٍس  �أنه  على  �مل�ستقبل  ت�س�ير  ب�سفة  ما�س�ي  �ل�س�بر  �لت���سلي  �لنظام  يتميز 
د يف �أدق �لتفا�سيل ف���سح  فاملا�سي، بالن�سبة �إىل �الأنظمة �لت���سلية �ل�س�بر ما�س�ية، حُمدَّ
�ملاهية و�ملعامل ما ي�سبب �لر�سى يف قل�ب �ل�س�بر ما�س�يني ويدفعهم نح� عدم �إنتاج ما ه� 
د يف �سفاته  جديد، بينما �ملا�سي بالن�سبة �إىل �لنظام �لت���سلي �ل�س�بر حد�ثي فه� غري حمدَّ
با�ستمر�ر و�سياغة م�ستقبليات  �بتكار ما�ٍس متجدد  �إىل  �ل�س�بر حد�ث�يني  ما يدفع  وماهيته 
و�ل�س�بر  ما�س�ية  �ل�س�بر  �لت���سلية  �الأنظمة  �ل�س�بر حد�ثة  ت��جه  هكذ�  ومتعددة.  جديدة 

د يحكم �لك�ن و�لتاريخ.  متخلفة ب�سلحها �لفكري �لقائل باأن �لل حُمدَّ

دة ما هي، ولذ� تتج�سد يف جت�سد�ت  بالن�سبة �إىل �ل�س�بر حد�ثة، كل حقيقة �أو ظاهرة غري حُمدَّ
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خمتلفة ما يرفع درجة �حتمال معرفتها لك�نها متجلية يف حقائق وظ��هر متن�عة. من هنا، تعترب 
د ما ه� �لت���سل، ولذ� يغدو �لت���سل ظ��هر عدة وخمتلفة  �ل�س�بر حد�ثة �أنه من غري �ملحدَّ
�سياغة  �إعادة  �أو  �أفر�د  بني  تفاعًل  �أو  �ملتلقني  تغيري يف  �إحد�ث  �أو  للمعل�مات  نقًل  فيك�ن 
�ل�س�بر حد�ثة من تف�سري  �لتقليدية. هكذ� تتمكن  للم�سّلمات  �أو تّدياً  لل��قع �الجتماعي 
ملاذ� يتجلى �لت���سل يف جت�ّسد�ت متن�عة، وبذلك تكت�سب �ل�س�بر حد�ثة ف�سيلتها �ملعرفية. 
باالإ�سافة �إىل ذلك تن�سجم �ل�س�بر حد�ثة مع �ل�س�بر ت���سلية. فبما �أن �ل�س�بر ت���سلية عملية 
�أنظمة  �إىل  �أية معل�مات مبتكرة تتاج  �أن  خلق قدر�ت على �سياغة معل�مات جديدة، ومبا 
ت�ستلزم  ت���سلية  �ل�س�بر  �إذن  �ملعل�مات �جلديدة،  ت���سلية جديدة لكي تتمكن من حمل 
قبل.  من  نعهدها  للت���سل مل  يت�سمن جت�سد�ت خمتلفة  ما  ت���سلية جديدة  �أنظمة  ن�س�ء 
لكن �ل�س�بر حد�ثة ت�ؤكد �أن للت���سل جت�سد�ت متن�عة. من هنا، �ل�س�بر ت���سلية تت�سمن 
د �مل�سامني و�لنتائج ت���سل  �إىل �ن�سجامهما. �لت���سل �ملحدَّ م�قف �ل�س�بر حد�ثة ما ي�سري 
د يف م�سامينه ونتائجه ت���سل �س�بر حد�ث�ي. ت���سل  �س�بر ما�س�ي بينما �لت���سل �للحمدَّ
من دون �إنتاج معارف م�ستقبلية جديدة ت���سل �أعمى. َمن ال ي�ستطيع �إنتاج �ملعل�مات ال 

ي�ستطيع �إي�سالها.
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�ل�سام �لطرق �لتجارية �لتي ربطت �سرق �آ�سيا بغربها. 

�لد�خلية، وقد �ساعده يف  �ل�سام  �لتدخل يف �س�ؤون بلد  �إىل  با�سا  هذ� ما دفع مبحمد علي 
ذلك ��سطر�ب �الأو�ساع فيها، ما فتح �لباب �أمامه للعمل على �ال�ستفادة من �ل�سر�ع �لد�ئر 
بني و�يل �ل�سام كنج ي��سف با�سا وو�يل �سيد� �سليمان با�سا، ومع فر�ر كنج با�سا �إىل م�سر �أو�ه 

حممد علي ووقف �إىل جانبه بهدف ك�سبه �إىل جانبه عندما تني �لفر�سة لغزو بلد �ل�سام.1

وجنح حممد علي يف �حل�س�ل على �لعف� من �لباب �لعايل ل��يل دم�سق كنج با�سا، و�أعاده �إىل 
واليته لي�سبح هذ� �أحد �خلا�سعني لنف�ذ حممد علي و�إر�دته.

ب�سكل ملح�ظ،  �زد�د  �لعثمانية  �ل�سلطة  للفاّرين من وجه  با�سا �حلامي  م�قف حممد علي 
وخ�س��ساً مع �إي��ء �أمري لبنان ب�سري �ل�سهابي �لذي �لتجاأ مل�سر عام 1822م، بعد �أن �نحاز �إىل 

و�يل �سيد� عبد�هلّل با�سا يف �سر�عه مع دروي�س با�سا و�يل �ل�سام.

عندها �أ�سدر �ل�سلطان �لعثماين �أمر�ً بعزل و�يل �سيد� و�أمري لبنان، فهرب �الأمري �إىل م�سر 
�إمارته، كما  �إىل  ثّم ت��سط له و�أعاده  �أو�ه وك�سب وّده، ومن  با�سا �لذي  و�لتجاأ ملحمد علي 
ت��سط ل��يل �سيد� عبد�هلّل با�سا �لذي و�سلت �سلطته �إىل قلعة عكا، وهي �لقلعة �الأبرز على 

طريق �ل�سام – م�سر. 

وبذلك يك�ن حممد علي قد �سيطر معن�ياً و�سيا�سّياً على بلد �ل�سام من خلل وج�د والة 
و�أمر�ء م��لني له.2 

كانت كل �ل�سيا�سات �لتي �ّتخذها حممد علي با�سا تظهر ميله وعمله لل�سيطرة على بلد 
1 - طنوس الشدياق، أخبار األعيان، بريوت: 1859، ص 562 - 563 - 565.

2 - املرجع نفسه، ص 540 - 541.
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�سد  وجند  �حلجاز  من خلل حملة  كان  �إن  �لعثماين،  لل�سلطان  دعمه  يربط  فكان  �ل�سام، 
�ل�هابية، �أو حملة �لي�نان �لتي ��ستغّلها �أح�سن ��ستغلل، ليح�سل من �أوروبا على وعد بعدم 
رف�سها ل�سّمه بلد �ل�سام مقابل �ن�سحابه من �لي�نان، فغ�ست �أوروبا �لنظر عن هذ� �ملطلب ال 

�سلباً وال �إيجاباً، وه� ما فهمه حممد علي بامل��فقة �ل�سمنية.1

ويف عام 1831 م، جاءت �لفر�سة �ملنا�سبة، �لتي كان ينتظرها حممد علي، عندما هرب �ستة 
�آالف فّلح م�سري �إىل والية �سيد� و�أقام�� يف غزة قرب �حلدود �مل�سرية. 

جي�سه  با�سا  علي  حممد  �أمر  �لفلحني،  ه�ؤالء  �إعادة  با�سا  عبد�هلّل  �سيد�  و�يل  رف�س  ومع 
باجتياز �حلدود تت عن��ن: تاأديب و�يل �سيد�.2 

لقد تّرك حممد علي با�سا باجتاه بلد �ل�سام تت عّدة عناوين تخفي حقيقة مطامعه وهي: 

1 - �إّنه �ملحرر �لعربي للعرب من �حلكم �لعثماين.

2 - ��ستعادة �لفّلحني �مل�سريني �ملنقلبني عليه وتاأديبهم.

3 - ��ستعادة هيبة �ل�سلطنة �لعثمانية. 

�إاّل �أّن �سعار �لعروبة كان جمّرد �سعار رفعه ليك�سب �لعرب �إىل جانبه يف معركته مع �ل�سلطان 
�لعثماين، فمحمد علي با�سا �لذي جعل من �جلن�د �لعرب م�ست�سعفني يف جي�سه تت قيادة 
�سباط من �الأتر�ك و�ملماليك و�الألبان، وللعرب دور و�حد فقط ه� �لعمل ب��سفهم فّلحني 

و�لتحّ�ل �إىل جن�د يف �جلي�س.3
1 -  فندي ابوفخر، سوريا والرصاعات الدولية، سورية: دار الحصار، ط1، 2000، ص 18 - 19.

2 - املرجع نفسه.

3 - فندي آبو فخر، سوريا والرصاعات الدولية، املرجع السابق، ص 25.
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عربية  و�لعثمانيني، هي حرب  علي  بني حممد  قامت  �لتي  �حلرب  �عتبار  ميكننا  لذلك ال 
تركية، بل هي �أطماع و�ٍل تركي على حك�مته، و�سر�ع �أوروبي- �أوروبي على �س�ريا.1 و�سعي 
و�يل م�سر �إىل مّد نف�ذه نح� بلد �ل�سام، و�إعلن قيام حكم جديد يتاأّلف من حممد علي 

وعائلته، على �أنقا�س �لدولة �لعثمانية �ملنهارة، وبناء دولة و�حدة لها �قت�ساد ق�ي.

هذه �الأطماع تلقفتها �أوروبا للأهد�ف �الآتية: 

1 - دعم �أوروبا ملحمد علي يف �لبد�ية، كان بهدف �إ�سعاف �لطرفني: م�سر – �ل�سلطنة 
�لعثمانية، وهذ� ما يعّجل من �سق�طهما لل�سيطرة عليهما فيما بعد.

2 - �سعي فرن�سا لتع�د �إىل م�سر ولل�سيطرة على بلد �ل�سام من خلل م�سروع حممد 
علي �لت��سعّي، فدعمت هذ� �الأخري باخلرب�ء و�ل�سلح، منهم كل�ت بك.2 

كما �أّن بريطانيا كانت تطمع بالدخ�ل �إىل بلد �ل�سام وم�سر من خلل ك�سب حممد علي 
�إىل جانبها، لت�ؤّمن طريق �لتجارة مع �لهند، ولتخ�سع �لقبائل �لتي تعيق �سلمة هذه �لتجارة.3

وبالتايل ال ميكننا �أن نعترب �أّن �نقلب حممد علي با�سا على �ل�سلطان �لعثماين ه� نزعة ق�مية، 
فل علقة للق�مية �لعربية بها، بل هي جمّرد �نقلب و�ٍل على �سلطانه لي�س �إاّل.4 

حكم حممد علي يف بالد �ل�شام:

د�خل  �لعليا  و�ل�ظائف  �ملنا�سب  و�ملقّربني يف  �الأقارب  �سيا�سة حممد علي على  �عتمدت 
1 - محمد فؤاد شكري وآخرون، بناء دولة مرص، القاهرة: دار الفكر العريب، 1948، ص241 - 266

2 - املرجع نفسه، ص 268.

3 - املرجع نفسه، ص380.

4 - فندي أبو فخر، املرجع السابق، ص 40.
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علي،  �بن حممد  با�سا  �بر�هيم  ه�ؤالء  ر�أ�س  وعلى  و�لع�سكري،  و�ل�سيا�سي  �الإد�ري  �جلهاز 
من هنا يظهر لنا وب��س�ح ن�ع �حلكم �لفردي �ال�ستبد�دي �لذي �عتمد عليه �حلكم �مل�سري 
�ل�سهابي �الأمري  �ل�سام. �سحيح ترك �حلكم �مل�سري بع�س م�سايخ فل�سطني وب�سري  يف بلد 
وتنفيذ  �ل�سر�ئب  �أّن ه�ؤالء كان�� جمّرد م�ظفني كبار هدفهم جمع  �إاّل  �للبناين يف �حلكم، 

�سيا�سة �حلكم �مل�سري.1

مع �الإبقاء على طبقة �مل�ظفني �لفا�سدين من �لعهد �لعثماين �ل�سابق، وه�ؤالء ��ستمرو� على 
�إىل �حلاكم �مل�سري، فامل�ظف �لفا�سد  ف�سادهم �ملعه�د رغم تغري �ل�الء من �حلاكم �لرتكي 
�ملكروه من ِقبل �لعامة كان ه� �مل�ظف �الأن�سب للحكم �مل�سري، حيث �أّن �لنظام لن يجد 
�أف�سل من �مل�ظف �لفا�سد �لذي يحتمي به �أو يحقق غاياته �أو ي�ستمّر يف عمله وف�ساده يف 

�ل�قت نف�سه. 

وه� ما �أثار ده�سة �لعامة يف بلد �ل�سام، �لذين �نتظرو� من �لنظام �مل�سري �أن يخّل�سهم من 
ه�ؤالء، فاإذ� ه� يبقيهم ويدعمهم ويقّ�يهم د�خل مر�كزهم.2

�حلكم  �أ�سعف  ما  وهذ�  جد�ً،  �سيئة  معاملة  ع�مل��  فقد  �ملحليني  �ل�سكان  �إىل  بالن�سبة  �أما 
�مل�سري يف بلد �ل�سام. لقد كانت �سيا�سة �لنهب و�لتدمري وحرق �ملنازل وقتل �الآالف من 
�ل�سكان �سيا�سة متّبعة يف قمع �أّي �نتفا�سة �سعبية �سد �حلكم �مل�سري، كما ح�سل يف جبال 
�للذقية مع قمع �النتفا�سات �ل�سعبية حيث ُدمّرت �لقرى و�أحرقت �ملنازل، وُنهبت �مل���سي 
و�حلب�ب وقطعت �الأ�سجار... وهذ� �سمل �أي�ساً �سكان جبل لبنان من م�سيحني ودروز، ما 
�أثار نقمة �مل�سايخ و�الأمر�ء وكر�هيتهم جتاه �مل�سريني و�سيا�ستهم، خ�س��ساً مع تعامل �لنظام 

1 - املرجع نفسه، ص68 - 69.
2 - أسد رستم، األصول العربية لتاريخ سورية يف عهد محمد عيل، بريوت: الجامعة األمريكية، 1930 - 1934 ج3 ص245.
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�مل�سري معهم ب��سفهم �لرعية �لتابعة لهم متاماً، ما دفعهم �إىل �حلقد على �لنظام و�سيا�سته، 
و�لتح�ّسر على �حلكم �لرتكي �ل�سابق.1 هذ� �الأ�سل�ب يف �لتعامل مع �لعامة كان لغري م�سلحة 
�مل�سريني، حيث �أّن �أهايل بلد �ل�سام متّن�� �لتخّل�س من حكم �بر�هيم با�سا ورجاله، فكان�� 
د�عمي �لث�رة على هذ� �لنظام �ل�سيئ و�لفا�سد، خ�س��ساً مع رفع �ل�سر�ئب �لتي يحتاج �إليها 
�لنظام ب�سكل د�ئم، و�أعمال �ل�سخرة �لتي م�ر�ست جتاه �مل��طنني �ل�ساميني، حّتى �ساقت 

بلد �ل�سام ذرعاً باحلكم �مل�سري �ل�سيئ.2

��شتمر�ر �لتخّلف �لثقايف و�لعلمي:

م��س�ع �لتعليم وتر�جع �مل�ست�ى �لرتب�ي مل يكن بال�سيء �جلديد خلل �لع�سر �لعثماين، 
فاالإد�رة �لعثمانية مل تهتم �إاّل بفر�س �ل�سر�ئب و�الأمن3، فبقيت �حلياة �لعلمّية على حالها 
دون �أّي تقدم يذكر، كما �أّن �لعثمانيني مل يكن لديهم تر�ٌث قادٌر على �الحتكاك بالرت�ث 
�لعربي، و�لتفاعل معه و�لتاأثري به، �أو حّتى لغة قادرة على فر�س نف�سها على �للغة �لعربية، ما 
�ساهم يف تر�جع �ل��قع �لتعليمّي وتخلفه ب�سكل كبري. وما كان منت�سر�ً حينها ه� �لكتاتيب 
للدولة4. ومع حكم حممد  �لر�سمي  للمذهب  للأطفال دعماً  �لقر�آن  �لدين وحفظ  وتعليم 
ما  1834 على   - 1831 �الأوىل  �لثلث  �ل�سن��ت  �لعلمي خلل  �ل��قع  ��ستمّر  با�سا  علي 
ه� عليه يف �لعهد �لعثماين، �إىل �أن قّرر �بر�هيم با�سا و�سع نظام تعليمي يقّلد �أوروبا لتاأمني 
مطبعة  معه  با�سا  �بر�هيم  �أح�سر  كما  �مل�سرية،  و�الإد�رة  �جلي�س  �إليها  يحتاج  �لتي  �لك��در 

1 - فندي أبو فخر، سورية والرصاعات الدولية، املرجع السابق، ص70.

2 - املرجع نفسه، ص70 - 71.

3 - فيليب حتي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطني، ترجمة كامل اليازجي، بريوت: دار الثقافة 1959، ج2 ص316 - 317.

4 - فندي أبو فخر، سورية والرصاعات الدولية، املرجع السابق ص103 - 104.
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ن�سر  دورهما  كان  �أخرى  مطبعة  و�أدخلت  �لع�سكرية،  و�الأو�مر  �ملن�س�ر�ت  لطباعة  حجرية 
�الأو�مر �لع�سكرية و�لتب�سري �لديني.

و�عتمد �لنظام �مل�سري على خربة كل�ت بك �لفرن�سي لتجهيز هذه �ملد�ر�س وتنظيمها وو�سع 

و�أنطاكية  وحلب  كدم�سق  مدنها،  وكربى  �ل�سام  بلد  �أنحاء  خمتلف  يف  �لتعليمي  نظامها 
وغريها.1

وت�ّزعت هذه �ملد�ر�س على �لدرجات �الآتية:

�إىل ثلث �سن��ت، وتق�م �ملدر�سة  1 - �ملد�ر�س �البتد�ئية: مدة �لدر��سة فيها متتد 
بتقدمي �لطعام و�لك�ساء و�ل�سكن، يتعّلم فيها �لقر�ءة و�لكتابة و�للغة �لعربية و�أ�س�ل 

�لدين.

�أربع  �لدر��سة فيها  �لتجهيزية: ت�ستقبل خريجي �ملد�ر�س �البتد�ئية ومدة  2 - �ملد�ر�س 
�سن��ت، وتعّلم �لعربية و�لرتكية و�لفار�سية، و�حل�ساب و�جلرب و�لتاريخ و�جلغر�فيا.

3 - �لكليات: �عُتربت دم�سق وحلب مركزين للكليات يف بلد �ل�سام، وهما �سبيهتان 
م�ّحد�ً  لبا�ساً  ويرتدون  �لع�سكرية،  �لفن�ن  يتعّلم طلبهما  م�سر،  �أن�سئت يف  �لتي  بتلك 
مل  �لكليتني  هاتني  �أّن  �إاّل  �لكلية.  د�خل  يقيم�ن  كما  معينة،  مر�تب  على  ويح�سل�ن 
تخّرجا �أحد�ً ك�ن �حلكم �مل�سري لبلد �ل�سام ��ستمّر ح��ىل �لع�سر �سن��ت وعمر �لتجربة 

�لتعليمية كان �سبع �سن��ت فقط.2

هذ� �لنظام �لتعليمي مل ي�ساعد يف بناء ك��در مثّقفة قادرة على �لنه��س باالأّمة، فلم تعرف 
1 - فندي أبو فخر، سورية والرصاعات الدولية، املرجع السابق ص 105.

2 - املرجع نفسه، ص 106.
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�لبلد حركة ترجمة من �الأوروبية كما ح�سل يف م�سر، ومل ترتجم �لكتب 

�سعيف  �لقر�ءة  على  و�الإقبال  و�لتعليم،  �لثقافة  يف  نق�س  هنالك  فكان  و�لثقافية،  �لعلمية 
جد�ً، حّتى �أّنه نادر�ً ما ظهر باعة كتب يف دم�سق وحلب وغريهما من بلد �ل�سام.1

هذ� �مل�سروع �لتعليمي مل يكن من م�سلحة �لنظام تط�يره وتخريج �ل�سباب �ملثقف �ل��عي 
�لذي �سي�سكل خطر�ً على �لنظام نف�سه، وه� ما ظهر من خلل كتاب �أر�سله حممد علي 
�إىل ولده �بر�هيم يحّذره فيه ويعرب عن خماوفه ويثري �نتباهه �إىل خماطر تعليم �لعامة: "ما 
تعانيه �أوروبا عهد ئٍذ من نتائج تعميم �لتعليم بني �أبناء �لعامة... فمن �ل��جب �أن تتف�سل�� 
ذلك  بتعميم  م�لعني  غري  �لريا�سة  باأعمال  و�ٍف  لعدد  و�لكتابة  �لقر�ءة  بتعليم  فتك�سف�� 

�لتعليم.2

�ملد�ر�س  بع�س  ظه�ر  رغم  دوره،  وتديد  �لتعليم  م�سروع  بتحجيم  با�سا  �بر�هيم  بد�أ  عندها 

�ملهّمة، �إال �أّنها مل تكن لتخّرج ك��در ذ�ت �ساأن مهّم...

�إال �أّن حممد علي وولده �بر�هيم مل ي�ستطيعا منع �لن�ساط �لتب�سريي للإر�ساليات �الأوروبية 

وخ�س��ساً يف لبنان.

�أن�سئت  �أن�ساأت �ملد�ر�س، كمدر�سة عينط�رة عام 1834م، ومد�ر�س  هذه �الإر�ساليات �لتي 

على يد مب�ّسر �أمريكي، ونقل مطبعة �لبعثة �لتب�سريية �الأمريكية من مالطة �إىل لبنان.

وقد �ساهمت هذه �ملد�ر�س يف �لتعليم وحم� �الأمّية، ولكن بخلفية دينية بحت3.
1 - عبد الكريم غرايبة، تاريخ العرب الحديث، بريوت: األهلية للنرش 1984، ص 78 - 79 - 80.

2 - فندي أبو فخر، املرجع السابق، ص107.

3 - جورج انطونيوس، يقظة العرب، ترجمة إحسان عباس ونارص الدين األسدي، بريوت: دار العلم للماليني – ط 6، 1980، 

ص 100.
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خروج حممد علي من �شوريا وف�شل �ل�شيا�شة �مل�رشية:

كان لدخ�ل ق��ت حممد علي با�سا �إىل بلد �ل�سام رد�ت فعل خمتلفة عند �لدول �الأوروبية. 
�أّن جممل �سيا�سة معظم هذه �لدول كان عرب �لتخّ�ف من �سق�ط بلد �ل�سام بيد قّ�ة  �إال 
وبيد حاكم ق�ي يعرف كيف يدير �حلياة �ل�سيا�سية و�القت�سادية للبلد، وه� ما ال تريده �أوروبا 

�لتي تف�سل وج�د �لرجل �لعثماين �ملري�س، و�لتحّكم ب�سيا�سة �ل�سرق.

وهذ� ظهر من خلل رف�س كلٍّ من بريطانيا و�لنم�سا ورو�سيا وتخّ�فها من حممد علي ونهاية 
�ل�سلطنة �لعثمانية، وتاأييد فرن�سا �لتي كانت ق�ية يف بلط حاكم م�سر.

ورجالها ي�ساهم�ن يف تدريب �جلي�س �مل�سري وت�جيه �ل�سيا�سة �مل�سرية للم�سالح �لفرن�سية.1

وعلى �لرغم من ذلك فاإّن بريطانيا و�لنم�سا ورو�سيا مل تتحّرك الإيقاف تقدم �جلي�س �مل�سري 
باجتاه بلد �ل�سام، ومل تتخذ م�قفاً حا�سماً �إال بعد �أن خ�سيت من �سق�ط ��سطنب�ل �لعا�سمة 

على  بال�سغط  فقامت  �مل�سرية،  �أمام  �لعثمانية  �جلي��س  كافة  ُهزمت  �أن  بعد  �لعثمانية، 
حممد علي الإيقاف جي�سه، وعلى �ل�سلطان �لعثماين للح�س�ل على �المتياز�ت �ل�سيا�سية 

و�القت�سادية �ملختلفة د�خل �ل�سلطنة.2 

بلد  علي يف  وج�د حممد  �أثناء  �لعثمانية  �ل�سلطنة  د�خل  �الأوروبي  �لنف�ذ  تعاظم  لقد 
�ل�سلطنة وعدم  بقائه على عر�س  لقاء  تنازل كثري�ً  �لعثماين  �ل�سلطان  �أن  �ل�سام، حيث 
�سق�ط ��سطنب�ل، حّتى �أّنه �سمح لرو�سيا باإر�سال �أ�سط�لها �إىل �لعا�سمة �لعثمانية حلمايتها 
وعقد معها �تفاقاً �أعطى للقي�سر �لرو�سي �لعديد من �المتياز�ت د�خل �ل�سلطنة وه� ما 

1 - فندي أبو فخر، املرجع السابق، ص 123.

2 - زين نورالدين زين، الرصاع الدويل يف الرشق األوسط، بريوت: دار النهار للنرش 1971 ص25.
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�أرعب بريطانيا وفرن�سا.1

�لثانية  �لدولة  �لدول، ت�سل  �ل�سلطان مع دولة من هذه  �متياز يعقده  �أو  �تفاق  وكان لكل 
على �متياز�ت مماثلة، وهكذ� ��ستطاعت �لدول �الأوروبية تقيق ما عجزت عنه ط��ل �سن��ت 
تابعاً  �قت�سادها  ولي�سبح  �الأوروبية،  �ل�سيا�سات  �أ�سرية  �لعثمانية  �ل�سلطنة  لت�سبح  �سابقة، 

ومرتبطاً باالقت�ساد و�ل�سيا�سة �الأوروبيني.

لذلك كانت �التفاقيات كافة �لتي تعقد بني حممد علي و�ل�سلطان تف�سل طاملا �أوروبا قادرة 
على تقيق م�ساحلها من خلل �حلرب و�الحتلل و�ل�سر�ع بني �لقاهرة و��سطنب�ل.

وبعد �أن ح�سلت هذه �لدول على غاياتها، ومع فر�ر �الأ�سط�ل �لعثماين و�نتقاله �إىل م�سر، 
�سعرت �أوروبا بخط�رة بقاء حممد علي يف بلد �ل�سام وعلى مقربة من �لعا�سمة �لعثمانية، 

فكانت �تفاقية لندن 5 مت�ز 2.1840

لقد كانت �تفاقية لندن �لتي �سعى �إليها باملر�ست�ن رئي�س وزر�ء بريطانيا م�جهة �سّد فرن�سا 
وحممد علي وحرية �ل�سع�ب �لعربية كاّفة، وحّتى �الأتر�ك، للتحكم مبقدر�ت �لبلد �لعربية 

و�لرتكية �القت�سادية، ولفرتة زمنية ط�يلة مل تنته �إىل �لي�م.3

وهي خط�ة يف طريق �ال�ستعمار �الأوروبي لبلدنا، خ�س��ساً مع �أهمّية كلٍّ من �س�ريا وم�سر 
على �لطريق �لتجاري مع �لهند عرب �لبحر �الأحمر و�خلليج �لعربي.

لذلك �سعت بريطانيا �إىل �إنهاء حكم حممد علي على �س�ريا وتط�يقه د�خل م�سر و�إخ�ساع 

1 - فندي ابو فخر، سوريا والرصاعات الدولية، املرجع السابق، ص139.

2 - املرجع نفسه، ص 184 - 186.

3 - عمر عبد العزيز عمر، دراسات يف تاريخ العرب الحديث واملعارص، بريوت: دار النهضة العربية، 1975، ص 181.
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�قت�ساد �ملنطقة �إىل نف�ذها، و�إن كان بال�سر�كة مع فرن�سا يف بع�س �حلاالت. 

فمحمد علي كان يريد �أن يك�ن �سريكاً يف جتارة �أوروبا، ويف نهب م��رد بلد �ل�سام.

وهذ� ما لن تر�ساه بريطانيا، لذلك كانت معاهدة لندن �ّلتي قّ�ت هيمنة �لقنا�سل و�لتجار 
با�سا يف  �إنهاء حالة حممد علي  �إىل  بريطانيا  �لعربي.1 لذ� �سارعت  �ل�سرق  �الأوروبيني على 
�الأوروبية  �لدول  لهيمنة  دولته  �قت�ساد  خللها  من  �أخ�سعت  �تفاقية  عليه  وفر�ست  �س�ريا 

وملر�قبتها حتى د�خل م�سر نف�سها.

وكانت هذه �خلط�ة هي �الأوىل على طريق �إخ�ساع م�سر بالكامل عام 1881م و�إ�سقاط ث�رة 
و�أحفاده حتى �سق�ط  �أبناء حممد علي  و��ستمر�ر حكم  بعد،  فيما  �أحمد عر�بي ومن معه 

�مللك فاروق عام 1953 و�إعلن �جلمه�رية. 

1 - فندي أبو فخر، سورية والرصاعات الدولية، املرجع السابق، ص 190.
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الأن �الإبد�ع ه� رف�س �لتفكري، وهذ� �لرف�س يعني �إعادة �العتبار للإبد�عية �الإن�سانية و�لنظر 
�إىل �الإبد�ع على �أنه فاعلية �أ�سا�سية. من هنا �إن كل عمل �إبد�عي باملعنى �لعميق و�حلديث 
ه� حماولة بد�ية، الأن �للغة �لعربية ت�ؤكد على �لرت�دف بني �لبدء و�الإبد�ع؛ فل� �أخذنا مادة 
بدع من معجم "مقايي�س �للغة" الأحمد بن فار�س بن زكريا ل�جدنا: "�لباء و�لد�ل و�لعني 
�أ�سلن: �أحدهما �بتد�ء)1( �ل�سيء و�سعه ال عن مثال، و�الآخر �النقطاع و�لكلل. فاالأول 

ق�لهم �أبدعت �ل�سيء ق�اًل �أو فعله، �إذ� �بتد�أته ال عن �سابق مثال")2(. 

)�لفردية  �لذ�ت  وطم�ح  �لقائم  �ل��قع  بني  و�نقطاع  تعار�س  نتيجة  ه�  �نطلقاً  و�الإبد�ع 
و�جلماعية( �إىل و�قع غري حمقق. لذلك، فاإن كل تعبري فني ه� حركة ت�تر بني ر�هن وحمتمل، 
بني قدمي وجديد. لكن، ما د�م �لعمل �لفني ح�سيلة �لتفاعل بني �مل�سروع �الأ�سا�سي للق�ل 

)�أي طم�ح �ملبدع �إىل �لتم��سع يف �سكل تعبريي قابل للت�سال مع بقائه بدء�ً( )3(.

وبني �ملادة �لتاريخية )�للغة من حيث هي م�روث فكري فني( فاإنه ال يحقق طم�حه �إىل �لبدء 
من عدم وينتهي �إىل �إنتاج علقة جديدة، �سيغة جديدة تتجاوز �لنماذج �ملاأل�فة. الأن م�سروع 
�ملبدع ه� �لتفرد، لكن تقيق �لتفرد يبقى نظرية، �إذ مبجرد �أن يتحقق تنتفي �إمكانية �لت���سل، 
يخرج من �للغة، وال بّد من حماولة �لتفرد عرب �للغة �مل�سرتكة. و�للغة ق��نني و�أ�س�ل وتر�ث 
ثقايف يحمل م�قفاً من �لك�ن ويعك�س علقات �إن�سانية معّينة وت�سنيفاً للأ�سياء. لذلك فاإن 
�الإبد�ع معركة د�خل �ساحة �للغة و�مل�روث، حماولة تت�قف. �إّنها عذ�ب �ملبدع، لكنها غز�وؤه. 
�لقدر. هذه  ي�سابق هذ�  �لذي  �ملاأ�ساوي  �لبطل  �الإبد�ع. و�ملبدع ه�  تاريخه �خلا�س يف  هي 

�ملجابهة هي �لتي ت�سكل حركة ومن��ً د�خل �للغة- �لثقافة �جلماعية.

يحنط�نه  �لذين  �أولئك  �إال  و�حلي�ية،  �ال�ستمر�ر  للرت�ث  يهيئ�ن  �لذين  هم  �ملجددين  الأّن 
1- م. ن، ص 12 - 13. 

2- معجم مقاييس اللغة، الجزء األول، ص 209، مادة "بدع". 

3- خالدة سعيد، حركة اإلبداع، دراسات يف األدب العريب الحديث، دار العودة- بريوت، ص 13.
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بالتكر�ر و�لتقليدي فيحكم�ن عليه بالعقم)1(.

الأن �أجمل �الأ�سياء و�أنبل �لع��طف و�أعظم �مل��قف ال ت�سكل �أثر�ً فنياً �إذ� نقلت نقًل، فالفن 
ه� �إبد�ع علقة لل�س�رة �حللمية للإن�سان ملحاورة �لعامل. فلناأخذ مثااًل ق�سيدة �أدوني�س "�سقر 
قري�س" تكمن يف �بتد�ع حالة �لتد�خل بني �سقر قري�س �لتاريخي و�ساعر عربي يف �لقرن 

�لع�سرين غارق يف ه��ج�س ع�سره)2(.

ل  ومند �ل�ساعر حمم�د دروي�س يف ق�سيدته "�سرحان ي�سرب �لقه�ة يف �لكافترييا")3(. فيحِمّ
تناق�سات  من  عامله  يف  ما  على  �ساهد�ً  ويجعلها  �سعب  ه��ج�س  �ل�سخ�سية  هذه  �ل�ساعر 
و�سدوع وما يبطن هذ� كّله من حنني و�أ�س��ق وح�سر�ت، وما يخرتق �للحظات من روؤى، 
الأن �للغة �لك�سف هي �لتي ت�سيء �لتجربة �لتاريخية للجماعة، تطرح �الأ�سئلة، تبتكر �لرم�ز 

وت�ست�سرف �مل�ستقبل)4(. 

وتتبل�ر �لروؤى جلية يف �آثار جرب�ن، من خلل قر�ءته غ��م�س �الأم��ج يف ع�سره ووعى ذلك 
�إن�سان  بني  ما  �ملت�هجة  "�حللقة  �سيك�ن  دينياً" و�لذي  يك�ن  يكاد  �لذي  �لغريب،  "�جل�ع 

�لي�م و�س�برمان �لغد")5(. 

هذ� �الإن�سان ذو �لقامة �لك�نية، �ملت�هج باالأل�هة، �إن�سان �حللم و�ل�سفر و�لتطلعات، ه� كذلك 
�إن�سان �الإبد�ع. 

�الإبد�ع يف نظر جرب�ن ه� �لذي ي�سكل مغامرة �الإن�سان مع �ملجه�ل و�ملده�س و�خلارق. �أهمية 
هذ� �لتيار �جلرب�ين �أنه �نبج�س و�سط �لرك�د و�ملفاهيم �ل�سلفية �لتي ر�أت �لنم�ذج �الأمثل 

1- م. ن، ص 14. 

2- قصيدة الصقر، من كتاب التحوالت والهجرة يف أقاليم النهار والليل.  

3- من مجموعة "أحبك أو ال أحبك". 

4- خالدة سعيدة، حركية اإلبداع، دراسات يف األدب العريب الحديث، ص 16 – 18. 

5- م. ن، ص 36 – 37. 
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قائماً يف �ملا�سي. هكذ� كان ال بد للتيار �جلرب�ين من �أن يهّدم قد�سية �لنماذح �ملا�سية، الأن 
�الإن�سان يف روؤيا جرب�ن �إن�سان �إبد�ع وتن�ع ال �إن�سان تكر�ر، �إن�سان حركة ال �سك�ن، ومن هنا 

كان �ملجن�ن ه� �لبطل �جلرب�ين بامتياز. 

ه� �إن�سان �خليال �لذي يناق�س �إن�سان �لذ�كرة، ه� �لف��سى و�سط  فاملجن�ن ه� "�ملختلف"، 
�لذي  �لقلق  �مللل  الأنه  �لد�ئم،  �الخرت�ع  �إنه  �حلياة،  على  �ملتكل�سة  �للغة  ويرغم  �لنظام، 
يقتل �ل�سرب و�لتقليدي، فتك�سف روؤياه �س�رة عامل مدف�ع بال�س�ق، بالعط�س �إىل �لك�سف 

و�الإبد�ع. وتخّطي �لذ�ت و�لعناق، و�أطياف عامل عربي النهائي يف �لروح)1(. 

�رشع �للغة و�لاللغة)2(. 

ما طبيعة �ل�رش�ع بني �للغة و�لاللغة �أو بني �لك�شف و�ل�شمت؟

�سر�ع �للغة و�لللغة جنده متلألئاً يف ف�ساء كتابات �أن�سي �حلاج �إنها �ملخا�س �لذي ال ينتهي، 
�أو بح�سب تعبري ب�ل ريكري Paul Riceur "م�سروع تدمري للذ�ت")3(. ه� �سر�ع متاأزم بني 
�لك�سف و�لتم�يه، ففي جمم�عاته ير�سم �لتجربة �ل�سعرية، فالق�سيدة تبدو عذ�باً �أكرث مما تبدو 

خل�ساً، ويف جمم�عته "ماذ� �سنعت بالذهب، ماذ� فعلت بال�ردة".

يبدو هذ� �ل�سر�ع بني �للغة و�لللغة عنيف الأنه يقدم بني د�فعني متعاديل �لق�ة، وهذ� ما 
�سحن �سعر �أن�سي �حلاج بالنزق و�لتمزق و�لت�تر؛ وكان من نتيجة هذ� �ل�سر�ع ما �سميته منذ 
ع�سر �سن��ت، ي�م �سدور "لن" باللعثمة. هذه "�للعثمة" �لتي حجبت �سعره �ل�سابق عن 
عامة �لقّر�ء �لذين �عتادو� �لفكرة �ملق�لبة �ملكب�سلة، هي نف�سها جعلت له يف نظر قّر�ئه جاذبية 
خا�سة. وعلى حّد ق�ل فرويد �إّن يف �لذ�ت د�فعني حمركني: د�فع �حلياة، ود�فع �مل�ت. ويرى 

1 - خالدة سعيدة، حركية اإلبداع، دراسات يف األدب العريب الحديث، ص 38 – 39 – 40. 

2 - مجموعة أنيس الحاج: "ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة".

3 - خالدة سعيدة، حركية اإلبداع، دراسات يف األدب العريب الحديث، ص 79.



127

�أدب

�أن كل حياة ت�سري نح� �مل�ت، حّتى كاأن �مل�ت ه� هدف �حلياة. لكن �حلياة ال تتجه نح� 
�مل�ت بهذ� �النقياد �ل�سهل. فهي تقاوم �مل�ت بااليرو�س �أو �جلن�سية. 

�جلن�سية �لتي هي د�فع �حلياة، تتمتاز "بال�سخب" و�لنزوع �ىل �حلياة �أو �جلن�سية لي�ست ق�ة 
كامنة يف �الإن�سان كن�ع من �إر�دة �حلياة، بل تتجلى يف �لبحث عن �الآخر، يف �الندفاع نح� 
�الآخر )�أي �جلن�س �الآخر(، ويف هذه �حلركة �أو يف �الآخر تتف�ق �حلياة على �مل�ت، الأن �مل�ت 

ه� �ل�حدة)1(. 

و�لتحرك نح� �الآخر يعني �لت���سل ومن ثم �للغة. الأن �ل�حدة تعني �مل�ت وبالتايل �ل�سمت 
يف  ه�  �لكربى  م�سكلته  �و  �الأوىل  �حلاج  �أن�سي  ق�سائد  منذ  و��سحاً  بد�  وقد  �لللغة.  �أو 
�لت���سل يبقى كحلم، كاأمل  �أن هذ�  �إىل �الآخر. لكن كان و��سحاً  �ل��س�ل  �لت���سل، يف 
و�ٍه، رمبا �سبه م�ستحيل، و�أّنه حمك�م على �ل�ساعر بال�حدة وباللغة �لعاجزة �لتي ال ت�سل، �أي 
بامل�ت. يق�ل ب�ل ريكري Paul Riceur، �سارحاً فرويد: "ين�سط �لد�فع �جلن�سي حيثما كان 
د�فع �مل�ت نا�سطاً" وهذ� ما يجعل �سعر �أن�سي �حلاج �ل�سابق م�سرحاً ل�سد�ع �مل�ت و�حلياة، 
من هنا كانت �لل�عة �لتي تظهر �ل�ساعر متاأرجحاً م�سدود�ً �أبد�ً بني حافتني، ال يهبط من قب�سة 

�ل�سمت و�لياأ�س في�سكن، وال ي�سل �الآخر فتنت�سر بذلك �حلياة. يق�ل �أن�سي يف "لن": 
"�أرخيتني يا ق�سة �لبحر �ل�حيدة، مل ترخيني..." )2(

وكان من �أثر هذه �لل�عة، هذ� �ل�سر�ع بني �للغة و�لللغة، �أن كّلً من �لد�فعني جلاأ �إىل حيل 
غريبة معذبة، هذ� وجدناه ير�وح بني �ال�ستبطان �لذ�تي و��ستنطاق �لرو��سب �للو�عية، وبني 
�ل�سعرية  لغته  يف�ّسر  ما  خا�سة.  �لتعبريي  �ل�سعيد  على  و�لهدم  �لنفي  �إمكانات  ��ستق�ساء 
�لتي كانت حتى �ملجم�عة �الأخرية عارية عن �ملح�سنات �جلمالية. ويف حمى مقاومة د�فع 
�مل�ت �ل�سامت يرتك نف�سه يف ما ي�سبه �لكتابة �الت�ماتيكية �أو �لهذيان- لتيار �لكلمات ذ�ت 

1 - خالدة سعيدة، حركية اإلبداع، دراسات يف األدب العريب الحديث، ص 79 – 80. 

2 -م. ن، ص 80 – 81. 



128

�أ�سبه بربكان )من حيث م�سار �حلركة ال من حيث درجة  �لت��لد �لذ�تي، فتبدو �لق�سيدة 
�لق�ة(، لكن ما �إن بد�أت �حلمم يف �النطلق حتى ب�غتت و�أوقفت، يف �ملرحلة �الأوىل من 
�النفجار، لكنها �حتفظت مع ذلك بالزخم �لذي ين�سرف فلم يتباطاأ �أو يربد. فخلقت ن�عاً 

من ح�سرة �للو�س�ل �ملعذب)1(.

بد�ية،  دوماً  فهي  �خلا�سة،  �لبنية  تلك  �ل�سابقة  �آثاره  يف  �حلاج  �أن�سي  لعبارة  يجعل  ما  هذ� 
م�سروع، مد مقاطع، يحرم �لقارئ ن�س�ة �ملعني يف �ل�س�ط حتى �لنهاية. ففي ق�له: "تنز�ح 
�أغ�ساين الأك�ن �سعلتك �ملهج�رة ههنا ��سعلت �مل�كب �مليت... ��ستحم على ذروتي وحافياً 
ت�سمني ب�سري. �ساحر ي�رق يف �ملاء، �ساحر ي�ستج�ب �حلرية، �ساحر يذهل �حلنني، �ساحر 
مير... �أ�سري فيك، �أ�سري فيك... �أنا �جلل��س �تلفظ �أفكار �لدو�ر... من �حليل �لتي جلاأ �إليها 

د�فع �حلياة يف �سر�عه مع د�فع �مل�ت، حماولة �لت�سرب من طبقات �أكرث �إغر�قاً يف �جلن�سية.

هكذ� ر�أيناه يرجع يف بع�س �س�ره �إىل �لبد�ئية، �إىل �لزمن ما قبل �الإن�ساين فيق�ل يف "ما�سي 
"�أت�دد �إليك يف �أ�سكال زو�حف خال�سة �لنية/ وال �أريد منك غري �الإح�سا�س  �الأيام �الآتية": 
هذ� يذكر مبغامرة "مالدورو لل�تريام�ن و�إن كان  بحبي/ و�أنا �أعانق جميع ما فيك من �أوبئة". 
�أن�سي �حلاج مل يبلغ ما بلغه ل�تريام�ن من نقل حلمه �حلي��ين �إىل �ساحة �ل��قع، بل بقي يف 

جمال �ملقارنة و�لت�سبيه. 

وكما يلجاأ د�فع �حلياة �إىل �حليلة و�ملد�ورة، يلجاأ د�فع �مل�ت �إىل مثل ذلك و�إن كان �سامتاً 
�سلبياً، و�إذ� كانت �حلركة يف �جتاه �ملر�أة هي �حلياة فاإن �مل�ت يعرف �أن ي�سكن �ملر�أة. �أمل تكن 
�ملر�أة بديًل للم�ت �أو قرينة له يف �آثار كبار �ملبدعني: عند ه�مريو�س يف �الإلياذة، و�س�ف�كل 
وعند �ل�سعر�ء  يف "�أوديب ملكاً" و�سك�سبري يف "�مللك لري" ويف "عطيل" ويف "هاملت"، 

�لعذريني، بل ويف حكايات �ألف ليلة وليلة؟ )2(
1 - م. ن، ص 81. 

2- خالدة سعيد، حركية اإلبداع، دراسات يف دراسات الشعر العريب، دار العودة بريوت، ص 82. 
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�مل�ت ه� �ل�جه �لثالث للمر�أة باعتبار �أن �الأم�مة وجهها �الأول و�حلب وجهها �لثاين و�مل�ت 
�أو �لع�دة �إىل رحم �الأر�س وجهها �لثالث. هذ� �ل�سر�ع بني د�فعي �مل�ت و�حلياة، و�ل�سمت 
فيه  يتد�خل  �لذي  �مل�قع  ه�  خا�س،  لغ�ي  م�قع  �إىل  �حلاج  �أن�سي  ب�سعر  و�سل  و�لكلم، 

�لك�سف و�لتم�يه، ه� �مل�قع �لذي يلتقى، ح�سب ت�س�ره، مبنابع �للغة.

فكيف يبدو لنا �سعر �أن�سي �حلاج يف "ماذ� �سنعت بالذهب ماذ� فعلت بال�ردة"؟

�أول ما يلفت قارئ �أن�سي �حلاج يف هذه �ملجم�عة غنائيتها ونزعة �الإف�ساح فيها. بها يخاطب 
�ل�ساعر �ملر�أة يف مكا�سفة و�ثقة و�إن كانت عنيفة تقل فيها �لعبار�ت �ملخن�قة بالل�عة، وتغلب 

عليها �لطلقة، بل و�لعذوبة. 

لذ� �نطلقة �أن�سي �حلاج تبد�أ من �لتجربة يف مرحلتها �حللمية حيث تقف �لدو�فع �لغريزية 
عند  و�الإملاح  �لرمز  منبع  �لتي هي  �ملعركة  تلك  �لكلم،  �ل�سمت-  معركة  مع  ل�جه  وجهاً 
�الإن�سان، وم�سدر �لل�عة و�للعثمة يف �ل�سعر وكل �أثر فني وهيام ديني ويتجلى �غرت�ب �سعر 
�أن�سي �حلاج يف هذه �ملجم�عة باقرت�به من "�سعر �ملر�أة" وتباعده عن �سعر �حلب، و�لفارق 
كبري بني �الثنني، الأن �سعر �حلب بعامة، وعند �أن�سي �حلاج بالذ�ت، ه� يف �أبرز خ�سائ�سه، 

ذلك �لعذ�ب �الأزيل للخروج من �لذ�ت و�إ�سابة �الآخر و�لتحقق يف �الآخر.

نطاق  فيدخل  مثالية  �أم  كانت  )حقيقية  �حلبيبة  ب��سف  خا�سة  ميتاز  �لذي  �ملر�أة،  �سعر  �أما 
�لغزل(.

ومهما جاء هذ� �ل��سف بارعاً �أو طريفاً فل ميكن �أن ُيغني جتربة �أن�سي �حلاج، يق�ل يف ق�سيدة 
"ماذ� �سنعت بالذهب ماذ� فعلت بال�ردة")1(. 

"جميلة كمع�سية وجميلة

كجميلة عارية يف مر�آة
1- خالدة سعيدة، حركية اإلبداع، ص 83. 
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وكاأمرية �ساردة وخممرة يف �لكرم"

ثم "جميلة كمركب وحيد يقدم نف�سه"

ك�سرير �أجده فيذكرين �سرير�ً ن�سيته 

جميلة كنب�ءة تر�سل �إىل �ملا�سي 

كغمر �الأغنية

جميلة كاأزهار تت ندى �لعينني..."

يف مثل هذه �ل��حات �جلمالية ت�سرتيح �ساعرية �أن�سي �حلاج، وهي كرثة يف �ملجم�عة �الأخرية. 
ويف مثل هذه �ل��حات بل حتى يف �ملقاطع �لتي تك�سف عن �أبعاد جتربته جنده ي�سل بالعبارة 
بعد  ما  ور�حة  �لل�عة  بني  و�لرماد،  �لنار  بني  كلها  �مل�سافة  عابر�ً  �ل�سرط  نهاية  �إىل  �ل�سعرية 

�ل�سر�خ:

كان �س�تك ه�سبة تغطيها �ملياه 

وكانت مر�كبنا �س�د�ً

�أر��سينا ب�ر�ً

�سم�عنا �سخ�ر�ً

وكنا نحفظ �الأور�ق لنحفظ  ..."

ونعبد �الآثار لنعبد 

ونخبئ لنخّبئ"،

حتى جئت
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فلم ننظر �إىل ما كان غري نظرة! )1(

وملا �لبحار ت�سققت/ و�سعَّ �س�تِك

ه�ينا �إليه كمياه 

�سرت �ملياه/ �سرت �ملطر 

ونزل �ل�قت 
نزول �لرعاة من �له�سبة" )2(

فكيف بعد مغامرة �ل�ق�ف على �حلافة �مل�سن�نة بني �للغة و�لللغة وبعد �سحب �أور�ق �لظه�ر 
بعد هذه "�الدغالية" �ل�سميمية، جتيء �ملكا�سفة و�للغة �لتي ال تاأنف من لهجة �مللك �سليمان 
دون �أن تدخل هذه �للهجة �إدخااًل �سمف�نياً يذوبها يف لهجة �ل�ساعر �الإجمالية. وكيف بعد 
م�ستنفدة،  وبالتايل  جاهزة  �أو  م�سبقة  غنائية  خ�سائ�س  ذ�ت  تعابري  �ساعريته  تلب�س  �لعري 
�لت�سبيه  �عتماده  عن  ف�سًل  ندى...  �أزهار،  قمر،  عارية،  �الأمرية، جميلة  و�لذهب،  كال�ردة 
بكرثة وجل�ئه �إىل �لتكر�ر �لغنائي. وكيف تتح�ل بنية عبار�ته فت�سري ط�يلة م�سرتيحة و��سحة 
بعد �أن كانت مزقة مقط�عة متمنعة ومباغته؟ هل تر�جع د�فع �مل�ت �أمام �سط�ة �اليرو�سية �أو 
د�فع �حلياة ونزعتها �ل�ساخبة �ملعربة، فكان �أن ��سرت�ح د�فع �حلياة من ��ستق�ساء�ته وعذ�باته 
وخرج من مطهر �ل�سمت �إىل فردو�س �ملطارحة؟ مع ذلك فاإن يف هذه �ملجم�عة ما يدفعني 

�ىل �لق�ل �إنها خلطة ��سرت�حة تنتقم من �سمت �ل�سنني)3(.

�أن ي�سرتيح  �أن �ل�سعر ال يعرف �ال�ستقر�ر وال ميكن  ن�سل من هذ� �ىل نتيجة و��سحة، هي 
ويرتك  ويك�سف،  وي�حي  ي�سيء  �لذي  �لر�ئد  �أو  �لر�ئي  ه�  �ل�ساعر  و�أن  معني،  حٍدّ  عند 

1 - خالدة سعيدة، حركية اإلبداع، ص 83 – 4.

2 - م. ن، ص 85.  

3- خالدة سعيدة، حركية اإلبداع، ص 85. 
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�مليد�ن جلي��س �لعلم و�لفل�سفة و�الأخلق و�لدول و�ل�سيا�سة و�لزخرفة، وكّلما �ّت�سمت هذه 
�لفاعليات بالتطّلع �ل�سعري �أي كلَّما جاءت خارقة �سبيهة باخليال كانت �أروع و�أعظم...

وخري مثال على ما تقّدم من ق�ل عن علقة �لفل�سفة و�لعلم بال�سعر �ساعرية �ل�ساعر �أدوني�س 
�لذي ياأخذ �لقارئ �إىل �حلرية، �أي طريق ي�سلك �أهي طريق �لذ�تي �أم طريق �مل��س�عي؟ هل 

�لق�سيدة ق�سيدة حب �أم ق�سيدة ث�رة؟

ففي ق�سيدته "قتل�ه... ال لني �أحدث عن م�ت �سديقي"؟

هل نحن تت �سقف و�ملنطق �أم يف ف�ساء �للمعق�ل؟ هل نحن يف عامل �ل�عي �أم يف عامل 
�للوعي؟ من هذه �مل�سائل يظهر مفه�م �جلمال و�لقيم �جلمالية، ومعنى �لتجديد و�حلدود 
�لتي ينبغي �أن يقف عندها �لتجديد، ودور �ل�ساعر، وم�ساألة �لغم�- �س، و�لعلقة بني �ل�ساعر 

و�لقارئ. نت�ساءل هنا ما دور �لفل�سفة و�لعلم يف كين�نة �ل�سعر؟

بعد �لك�س�ف �ل�سعرية جتيء �لفل�سفة لتف�سر وتنظم، ويجيء �لعلم ليك�سف �لن��مي�س ويطبق، 
ر تف�سريه وير�سم �لطق��س وينظم �لعلقات. فقبل فرويد غز� د�نتي، عامل  ويجيء �لدين ليف�ِسّ
�للوعي، وبتعبري �آخر، يف كل فيل�س�ف �ساعر، ويف كل �ساعر ويف كل بني �أو قدي�س �ساعر، 
ويف كل قائد لل�سع�ب �ساعر. و�إذ� كان ال بد للفيل�س�ف، و�لعامل، و�لنبي، و�لقائد من �ل�سعر، 
فاإن �ل�ساعر متى �أدخل �لفل�سفة، �أو �لعلم، �أو �لتعليم �الأخلقي، �أو �لديني، �أو �ل�سيا�سي يف 

�ل�سعر ف�سد �سعره)1(. 

فعلى �ل�ساعر �أن يظل �سابقاً ليظل �ساعر�ً. فاإذ� �سبقته �لفل�سفة �أو �سبقه �لعلم �سار و��سعاً ال 
�ساعر�ً بهذ� يبقى �ل�سعر مر�دفاً للإبد�ع، و�جلّدة، و�لنم�، و�حلركة �لروحية. �أظن هذ� ما عناه 
�أدوني�س يف حديث له: "�لفاعلية �ل�سعرية متجهة �إىل �مل�ستقبل ال �إىل �ملا�سي. �أي �أن �ل�سعر 

ال ينح�سر فيما ه� كائن بل يتجاوزه �إىل ما يك�ن")2(. 
1-م. ن. ص 87- 88- 89- 90. 

2- ملحق األنوار، 18 شباط 1968، العدد 2635.  
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�أختار مثًل يف �ل�سعر �لعربي �ساعرين )من  �إذن فاعلية جدلية بامتياز، يف �س�ء هذ�  �ل�سعر 
على  ورّد  �لعادة  الأنه خرق  نبك"  "قفا  بكلمتيه  �لقي�س  �مروؤ  بالزمن(:  �الإح�سا�س  حيث 
�حلركة �لبدوية �لتي تنزلق يف فعل �ملكان، و�أقام �حل��ر �الأول مع هذ� �ملكان، و�جتاز �مل�سافة 
�ل�ّسمت متحركاً  �لقع�د، و�خرتق  هّز  �لذي  �ملتنبي  �الآخر  �ل�ساعر  �لزمنية يف فعل �حلنني، 
يف �جتاه �ملطلق. وال معنى بعد ذلك الأي �ساعر ي�سري يف �أثر هذ� �أو ذ�ك مهما تف�ق عليهما 
�أو �لقدرة على �لتعبري ومهما جدد يف �ل�سكل �خلارجي ما د�م مل يفتح �أر�ساً  يف �ل�سياغة 
�أن  يكفي  وال  �ل�ساعر�ن.  بلغه  �لذي  �الأفق  يخرتق  ومل  بلهجة جديدة،  يِجئ  ومل  جديدة 
يتجاوز �لذي �سبق�ه، بل ال بد من �أن يتجاوز نف�سه با�ستمر�ر، من �أن يظل يف حركة �س�ق 
نح� �الأبعد. و�إذ� كان �ل�سعر جدلياً بات من غري �ملفه�م وغري �ملقب�ل �أن يك�ن �الإن�سان ث�رياً 
تعني  ال  هنا  و�ملحافظة  �ل�سعري.  �ل�سعيد  على  وحمافظاً  و�لعام،  �ل�سخ�سي  �ل�سعيد  على 
�لتم�سك مببد�أ  �لدرجة �الأوىل  �لتعبريية وح�سب، بل تعني كذلك يف  باالأدو�ت  �لتم�سك 

�لتقنني و�ال�ستقر�ر و�لقع�د يف م�ستنقع �ملفه�مات)1(. 

ما معنى �لتجديد وما حدوده؟

بد�أ �لتجديد، يف �ملرحلة �حلديثة، منذ وقف �ل�ساعر يف ع�سر �لنه�سة لي�سع حد�ً للنحر�ف 
�أبعاد  ي��سع  منه، كي  يتفرع  وما  �ملدح  و�أعني  ط�يلة،  قروناً  �لعربي  �ل�سعر  فيه  �جنرف  �لذي 
�لعقل مبا فيه �أ�س��قاً نائمة، يثري �لت�س�ر �لب�سري با�ستدر�جه �إىل ع��مل جديدة وغريبة، �أو يزرع 
يف �أحد�قه و�قعاً يختبئ ور�ء �ل��قع، فلي�س للتجديد حد يقف عنده. هذ� يبيح لل�ساعر �أن 
ين�سف �ملنطق �الأر�سطي، �أن ينق�س �لبدهيات �لعقلية: �أن ينق�س �أ�س�س �لكلم و�جلمال، �أن 
يتحرك يف م�سار �جلن�ن. وال �أق�ل يدرك �جلن�ن، الأن ما نر�ه �لي�م تف�قاً كان �سيبدو للقد�مى 
وجتاوز د�ئرة  جن�ناً. بهذ� �ملعنى ي�سري �جلن�ن �ل�سبق ونق�َس �مل�سطلحات و"خرق �لعادة" 

�ملعق�ل.
1- خالدة سعيد، دراسات يف األدب الحديث، ص 91.  
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ففي ق�سيدة �أدوني�س "هذ� ه� ��سمي" ي�ستمر يف جتاوز نف�سه، فيثبت يف م�قف �ل�سعر ويظل 
هدم  �لق�سيدة  فهذه  نف�سها،  �ملتجاوزة  نف�سها  �لناقدة  �جلذورية  وم��قفه  ث�ريته  يف  من�سجماً 
ملبد�أ �ال�ستقر�ر �ل�سعري، ملبد�أ �الأ�سل�بية ولكل �تباعّية. هي �إعلن �سرعة �لتغرّي: ينبغي �أن 
تتجاوز كل ق�سيدة ما �سبق من منجز�ت �ل�سعر وما حققه �ل�ساعر نف�سه، بحيث تك�ن كل 
ق�سيدة �أر�ساً جديدة ت�ساف �إىل �لعامل �ملعروف. لذ� ال ��سرت�حة وال ت�قف وال �سيغة نهائية، 
وكل  �لرب�ءة.  من  بدء�ً  �لد�ئم  و�النطلق  �لد�ئمة  و�ملغامرة  �ملتجدد  �ملت���سل  �البتكار  بل 
ق�لبة وتقنني وم�قف جاهز �أو معاد يناق�س �حرت�م �لطاقة �الإبد�عية يف �ل�ساعر و�لقارئ على 

�ل�س��ء، وُي�سهم يف تجري �حلياة)1(.

فاالإبد�عية تكمن يف �لق�سيدة �خلالقة �أر�س بكر يلتقي عليها �ل�ساعر و�لقارئ �لق�سيدة �إثارة 
دع�ة �إىل �ملغامرة و�الإبد�ع، و�لقارئ جزء ال ينف�سل عنها، �إنها تفاعل ُمعّلق، طم�حها �أن تيا 
 )Script( لتي تق�ل �إن �لكاتب و��سع ن�س� Tel Quel بالقارئ. مبثل هذ� تنادي جماعة
�إعلُن  باأبعاده و�سخ�سه. وهذه �لق�سيدة  �أي ميل�ؤه  وكل قارئ يخلق هذ� �لن�س من جديد، 
. هي ث�رة على كل �سك�ن وتقليد، �إنها تٍدّ للقارئ �ملثقف. هي بهذ� �ملعنى ق�سيدة  ث�رة وتٍدّ
عد�ئية �سارية الأنها تلغي �حلكم �لقدمية: حكم �ل�سرب و�لرتّوي و�لتحمل و�النتظار و�مل�ساملة. 

عد�ئية الأنها تهاجم �لقارئ يف عقر طماأنينته وك�سله. 

فيبدو �لفارق بني �لقارئ �ملبدع �لذي ي��كب �ل�ساعر �لر�ئد و�لقارئ، و�لك�س�ل �لذي ينتظر 
بني  كالفارق  و�الأفكار،  �الأق��ل  من  �ملاأل�ف  تنظيم  �إعادة  طريق  عن  يطربه  �أن  �ل�ساعر  من 
�سخ�س ير�فق ك�ل�مب��س �ملجن�ن يف مغامرته، و�سخ�س ي��كب �سائحاً �أمريكياً يلتقط �ل�س�ر 
�لتي طاملا �سمع عنها و�سبقه غريه �إىل ت�س�يرها، فال�سلطان �ل�حيد ه� لق�ى �حلياة- �ل�سعر 

�ملتقدمة �لباحثة �ملت�سائلة �لفاعلة �ملغرّية. 

ويف هذ� �إحلاح على مبد�أ �الإبد�ع �ملتكامل، �أي �إبد�ع �ل�سكل و�مل�سم�ن. وهذ� يفرت�س ت�ّحد 
1-خالدة سعيد، ص 91- 92- 93.  
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�ل�سكل بامل�سم�ن ت�حد�ً تاماً �أو ما ي�سمى �لكتابة �ل�سعرية، وال جتيء �لروؤى �أو �الأفكار جمردة 
ثم تنزل يف قالب مهّياأ م�سبقاً وفقاً للنظرة �لقدمية �لتي كانت ترى �ل�سكل ك�س�ة �ملعنى، الأنه 
تعي�س يف  ��سمي"  ه�  "هذ�  ق�سيدة  �أن جند  ذلك  بعد  فطبيعي  �مل�سبق  لل�سكل  وج�د  ال 
مناخ �جلن�ن �أو �لنار. هذه �لق�سيدة متح� �حلكمة وتب�ّسر باجلن�ن، بال�س�ؤ�ل، بامل��قف �لعف�ية، 
بامل��قف �ملبتكرة، بامل��قف �ملتجاوزة �ملتخطية �لناق�سة، �لر�ف�سة حدود �لعقل، وحدود �ل�سرب 
و�لقناعة و�لرتوّي، وحدود �لقيم و�لنظم وحدود �ملرئي و�ملعروف، وحدود �للغة و�لفن وحدود 
�لرت�ث و�حلب، وحدود �الإميان و�لدين. تب�ّسر باجلن�ن �لذي �أدين به �حلّلج، و�لذي �أدين به 
غاليلي� ولي�ناردو د�فن�سي ونيت�سه وبليك ومي�س�، �جلن�ن �لذي عقله �حللم- �لعقل- �ل�س�ق، 
�جلن�ن �لذي ه� �إعادة �سلطان)1( طبقات �ل�عي جميعاً ونق�س للق��لب �لعقلية، �لذي �سرُعته 
�لهدم، �حللم، �ل�س�ق، �مل�ت، �لتح�ل، �ملتاه، �خلزق، �البتكار. �جلن�ن �لذي ه� نظافة �لذ�كرة 

من �لق��لب ونظافة �الأعماق. 

تبدو يل كلمة هيدغر "�لق�سيدة لقاء" منا�سبة جد�ً لتعريف هذه �لق�سيدة. وهذه �لق�سيدة 
لقاء يف مناخ �لن�ر و�جلن�ن، يف حلظة متحركة هي �حلا�سر، يف ممرق ه� �أعماق �ل�ساعر. يف 
هذ� �ملحرق يتلقى �لذ�تي بامل��س�عي و�لك�ين، و�الآين باملطلق. تتقاطع �سخ�سيات متعددة 
عرب �سخ�سية �ل�ساعر، وتخرتق �س�ته �أ�س��ت كثرية. تبنّي ذلك متى عرفنا ه�ية �ملتكلم يف 
�آيٌة/ دمتي  "... ماحياً  كّل حكمة/ هذه ناري/ مل تبق  �لق�سيدة. نقر�أ يف �ملقطع �الأول: 

�الآية....".

من هذ� �لذي يجيء ماحياً كل حكمة ودُمه �الآية، �لذي دخل �إىل ح��س �ملر�أة- �الأر�س؟ 
�أه� �أدوني�س �سخ�سياً؟ �أه� �ل�ساعر �أدوني�س؟ �أه� �لثائر �لعربي �أي "�لفد�ئي" �أم ه� �لثائر 
�إطلقاً، �الإن�سان �لعربي ثائر�ً �ساعر�ً غ�سبه وتطلعاته و�أ�س��قه؟ �ل�س�ت �لذي ينقل هذ� �إلينا 
�لفد�ئي �لذي  �لثائر  �لظاهرة تك�سف مبا�سرة عن �سخ�سني:  �أدوني�س، و�لقر�ئن  ه� �س�ت 
�أعلن "ناره" يف �لث�رة �لفل�سطينية وجعل دمه "�آية" �حلب و�حلركة يف �جتاه �الأر�س، ومن ثّم 

1- خالدة سعيد، حركية اإلبداع، دار العودة، بريوت، ص 94- 95- 96- 97.
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�آية ت�ّحد �حلب و�مل�ت و�ل�الدة يف فعل و�حد ت�سمّيه لغة �ل�سحافة "�لفد�ء".

�لق�سيدة تنت�سل هذ� �لفعل وفاعله من �إطار �مل�ّقت و�حلادثة لتعطيه �أبعاده �ملتعددة، في�سري 
�أتاح هذ�  تاريخياً ه� �لث�رة على �لظلم و�لذّل و�لتاريخ �لذي  �إن�سانياً  جتربة �سخ�سية وم�قفاً 
�لذل، وي�سري �إىل ذلك، فعًل ك�نياً ير�سم دورة �حلب- �مل�ت- �ل�الدة. ويجيء �لثائر- �ل�ساعر 
على �مل�ست�يات �لثلثة "ماحياً كل حكمة" بادئاً من �ملنطلق �الأول، عائد�ً �إىل ح��س �ملر�أة- 
ي�سرخ: "قادٌر �أن �أغرّي: نعُم  �الأم- �الأر�س يف فعل يغ�سل كل ما�ٍس، ي�ستح�سر "�لط�فان". 

�حل�سارة، هذ� ه� ��سمي")1(. 

لذ� فق�سيدة "هذ� ه� ��سمي" مدخل �إىل عامل �أدوني�س �جلّ��ين. و�إذ نلج هذ� �لعامل جند 
�مل��س�عّي وقد �خرتق �أعماق �ل�ساعر وقبع هناك لكن يف حالة نارية �أو �سيميائية. ففي هذه 
�لق�سيدة- �ال�ستدر�ج، �لق�سيدة- �ملفتاح �لغام�س �لذي ينزل نبا �الأدر�ج يف �أح�ساء �أدوني�س 
مدينه فيما ور�ء زبد �النفعاالت وبر�قع �لزخرفة. جند �لهم�م  �أحز�نه"،  "مدينة تت  لنج� 
�إليها كمجم�عة من  �لنظر  �أعماقه)2(. كما ميكن  ت�سكن  �لتي  و�لروؤئ  تتاآكّله  �لتي  �حلقيقية 
�لتفجر�ت تدث يف �ملدن �ل�سفلى �لقابعة تت �الأحز�ن، تت �جللد... هذ� �لتفجر لي�س من 
 )correspondances( ن�ع �لتد�عي �ملعروف بل يرجع �إىل طبيعة نظام �لعلقات �لد�خلية
ومنها �ساأبكي الأمة ُولدت  يف لغة �أدوني�س �ل�سعرية. فتنطلق �لتاأثري�ت مثًل يف كلمة "قتل�ه"، 
"ماذ�؟  �لتحري�س و�لتفكيك.  �ل�ساعر �س�رة جرحة لها طاقة  خر�ساء..."، فكاأمنا ي�ستح�سر 
"�أمٍة ولدت  �لثائر يف  �ل�ساعر  �لثائر؟  �ل�سديق  �لقتيل؟  �أو  �ملنفي  من هذ�  قتل�ه؟"  �أو  نف�ُه 
خر�ساء"؟ ي��سح ه�ية هذ� �ملنفي ما �سيجيء من ق�له" مَل �لبكاء على طفٍل على �ساعٍر". 
ه� �لثائر �إذن، الأن �لطف�لة متثل �جلّدة ونظافة �الأعماق. بفعل هذ� �ملحّر�س ت�ستعل �ملدينة 
�ملت�سائلة  �ملفكرة  بالروؤو�س  تطيح  �لتي  و�ل�سي�ف  و�ال�ستلم  �جلم�د  �س�ر  تتطايُر  �ل�سفلى، 
هكذ�  �لر�ف�سة: "و�سع �ل�سّيُد �خلليفة قان�ناً من �ملاء �سعبُه �ملرُق �لطنّيُ �سي�ٌف م�سه�رة"، 

1- م. ن. ص 97- 98- 99. 

2- م. ن. ص 100- 106- 107.  
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ي�ستنه�س  هذ�  �لنا�س".  بعي�ن  عاً  مر�سّ تاجاً  �ل�سّيد  "و�سع  �حلقائق  وتعرى  �لتم�يه  ي�سقط 
يخرتق  و�إذ  �لن�ساء...".  ثياب  هل  �آٌي؟  �ملدينُة  هذه  "هل  فة  �ملجِدّ �لهذيانية  �لت�ساوؤالت 
"من  بل�عة:  ي�سرخ  تّركه  وعبثية  �سياعه  ويرى  �سعبه  يجتازه  �لذي  �لزمن  م�سيَق  بب�سره 
بدء�ً من هذه �ل�سرخة يبد�أ �لتفجر �لهذياين �الأكرب يف �لق�سيدة:  ؟".  �سعبي نهٌر بل م�سٍبّ

"�أغني لغة �لّن�سل �أ�سرُخ �إنتقَب �لّدهُر وطاحت جدر�نه)1(. 

�خلطيئة  و�لف�هُة  �ل�سم�سيُّ  �الأرُق  �أنا  حا�سر.  وال  تاريٌخ  يل  يعد  مل  تقياأت،  �أح�سائي  بني 
و�لفعُل...". يتخلل هذه �ل�سيحة �ملزلزلة �جلن�نية �لتي تتقياأُ �حلا�سر �لفاجَع و�ملا�سي �مليت 
تّرم  �لغ�سن الجئاً" وهذه  "�أنا  �ل�سيحة:  هذه  ور�ء  فيما  كاالأ�سد�ء  ملتاعة جتيء  �أ�س�ت 

ِغ: هل ت�سمُع هذ� �لّن��َح يف كبِد �لعامل؟". �لعبارة �لتالية: "�أ�سْ

و�إذ� يبلغ هذ� �لغ�سب �لذروة يرمتي يف ح�سن �ملر�أة- �الأر�س، ينزرع يف �أح�ساء �الأر�س- �ملر�أة 
يف مناخ �سدميّي هذياين، ذ�تي- ك�ين. فيه يتجاوز �ل�ساعر �للغة مبعنى َم��سعة �لنار �لد�خلية 
�أي نقلها �إىل �حليز �خلارجي �ملف�سح. �أما �الإيقاع لغة معربة وه� ال يقت�سر على �ل�س�ت، �إنه 
�لنظام �لذي يت��ىل �أو يتناوب مب�جبه م�ؤثر ما )�س�تي �أو �سكلي( �أو ج�ٌّ ما )ح�سي، فكري، 
�سحري، روحي( وه� كذلك �سيغة للعلقات )�لتناغم، �لتعار�س، �لت��زي، �لتد�خل( فه� 
�إذن نظام �أم��ج �س�تية ومعن�ية و�سكلية، ذلك �أن لل�س�رة �إيقاعها كما �سرنى عند در��سة 

بع�س �س�ر �لق�سيدة. فعلى �سبيل �ملثال �الإيقاع �ل�س�تي عند �أدوني�س يف ق�سيدته 

و�س�تي  ..."

هذيان �ملُغري 

يك�سر عّكاز �الأغاين 

ويقلع �الأبجدية"
1- م. ن. ص 100- 106- 107.  
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هنا �أدوني�س ياأخذ �لتفعيلة ويتخلى عن �لبحر كلياً. ياأخذ تفعيلت من بح�ر متعّددة وينظمها 
تنظيماً جديد�ً مطابقاً للإيقاع �ملعن�ي يف �لق�سيدة.

ففي �لق�سيدة تت��ىل �ملقاطع �لهذيانية و�لغنائية، �أو �أم��ج �لت�تر فاأم��ج �النب�ساط. ويحدث 
�أو �لتفافية  �النتقال بني هذ� وذ�ك بحركة �لتفافية حلزونية متغّ�رة، هابطة يف غ�ر �لهذيان، 

�إ�سر�قية �ساعدة نح� �ملقطع �لغنائي)1(. 

ويف ق�له "م�ساء �خلري يا وردة �لّرماد" �أكتفي باالإ�سارة �إىل تناق�س �ل�رد و�لرماد تناق�سات 
ذكرى  و�لرماد  �حلا�سر،  �حلي  �لفعل  �أي  و�حلياة  �لفرح  عن  �لغ�سن  تعبري  �ل�ردة  عديدة. 
�لنار �لتي كانت، جثة نار كانت. يف �لعلقة بني هذين �حلديث ت�سبح �ل�الدة عز�ء �لرماد، 
حنني �لرماد، و�لرماد م�ستقبل �ل�ردة، رعب �ل�ردة، م�ت �ل�ردة. هذه �لعلقة تغري �خليال 
باحلركة �لد�ئمة بني �ل��سعني، فه� ما يز�ل يبني �الحتمال ويهدم ليبنيه ويهدمه. مثل ذلك 
�ل�س�رتان "�أري ورقاً قيل ��سرت�حت فيه �حل�سار�ت/ هل تعرف نار�ً تبكي؟" يق�م �ل�سر�ع 
الأن �حل�سارة  و"��سرت�حت"  "ح�سار�ت"  نف�سه، بني  �الأول  �لقطب  �لد�خلي بني حّدي 
حركة وقابلية �سعب ما على �حلركة. هذه �حلركة �لتي متى ��سرت�حت ماتت ف�ق ذلك كل 
حركة ت�ستهي �لر�قة، كل ر�حة تت�سمن حركة �سابقة. �لتناق�س �لثاين يق�م بني �لنار و�ل�رق 
�لذي ��ستاحت فيه �حل�سار�ت. وعلقة �ل�س�ق هنا و��سحة ما د�مت �لنار �لتي تبكي �سه�ة 
غائبة حا�سرة، جعلها �ل�س�ؤ�ل تر�وح بني �حل�س�ر و�لغياب، مطيتها �س�ق �آخر ه� �س�ق �ل�ساعر 

نف�سه. 

من  بارز  عن�سر  �ملتناق�سة  �ملتقابلة  �حلدود  بني  و�لعناق  �لتاأليف  �إىل  �لنزوع  �أو  �ل�س�ق  هذ� 
عامل  �كت�ساف  يف  �ل�ساعر  ف�سيم�سي  �الأدوني�سي،  �الإيقاع  �أو  �الأدوني�سية  �للهجة  عنا�سر 
نافذة  تل�ح  �أن  قبل  �الن�سطار،  ع��مل  و�ل�حدة،  �لتغرّي  ع��مل  �جلن�ن،  ع��مل  كل  �جلن�ن، 

�خلل�س عرب جد�ر �ل�سمت.
1- م. ن. ص 110- 111- 112- 113- 116.  
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فيبتكر �أدوني�س يف "�أغاين مهيار �لدم�سقي" �سخ�سية �أ�سط�رية خا�سة به، وكان فيما �سبق 
ويعيد  �لتاريخية  حركيتها  من  ينتزعها  معروفة  �أ�سط�رية  �سيغ  �إىل  يلجاأ  �ل�سعرية،  �آثاره  من 
�إحياءها بالرم�ز و�لدالالت �ملعا�سرة ر�بطاً بذلك بني �ملف�سلت �الإن�سانية �الأزلية وم��جهات 

�الإن�سان �ملعا�سر. 

�لقرن  يف  يعي�س  كفرد  �ل�ساعر  �أزمة  من  بدء�ً  تنطلق  �أ�سط�رة  فهي  "مهيار"  �سخ�سية  �أما 
�لع�سرين ويعاين على م�ست�ى ثان جتربة �لتح�ل و�لتحرك �لتي يعي�سها �لعربي، كما يعاين، 

على م�ست�ى ثالث، �أزمة �الإن�سان �إذ ي��جه �ملف�سلت �لك�نية كامل�ت و�حلياة و�حلب)1(. 

هذه  تتلقى  و�إذ  �لك�ين،  �مل�سرح  �إىل  و�لق�مية  �ل�سخ�سية  �لتجربة  �أدوني�س  ينقل  هكذ� 
�مل�ست�يات �ملتعددة الأزمة �الإن�سان عرب �سخ�سية "مهيار" �لتي تتخذ �أبعاد�ً �الأ�سط�رة، فاإنها 
�سيزيف  �لب�سري هكذ� يدخل  �لقلق  تاريخ  �لقدمية حمركة بذلك  �الأ�ساطري  باأ�سد�ء  تغني 

وفينيق ون�ح و�أدوني�س و��سكار و�خل�سر وب�سار و�حللج يف ن�سيج �سخ�سية مهيار. 

لكن كيف ذلك وب�سار نقي�س �حللج، و�يكار غري ن�ح؟ هل يعني ذلك �أن مهيار بل ه�ية 
�أم �أنه كائن متناق�س؟ لكن �أال متثل م��قف هذه �الأ�ساطري �أو هذه �ل�سخ��س �لتي دخلت 
حّيز �لدالالت �الأ�سط�رية وج�هاً و�أو�ساعاً متعددة للإن�سان �ل��حد �ملتحرك �لباحث �ل��قف 
�أمام �الأ�سر�ر؟ هنا يكمن �سّر ه�ية مهيار. فمهيار ذو ه�ية متحركة م�سافرة، خ�سي�سة الأنها 
�لبحث �لد�ئم، الأنها ه�ية تتكامل، ت�سري. وهنا تكمن خ�سائ�س �حلد�ثة يف �سعر �أدوني�س. 
�إذ �إّن كل والدة جتدد، وكل جتدد نق�س، وكل بحث عن �حلقيقة رف�س للقب�ل باحلقائق يف 

و�سعها �لر�هن. 

�أ�سكاله  يف  للعامل  رف�س  للتك�ن،  �لر�سد  هذ�  و�ل�سدمي،  �ل�سكل  بني  �الأبدي  �ل�سفر  وهذ� 
و�سيغه وقيمه �لر�هنة �لثابتة. فالرف�س �أو "�لهدم" كما يق�ل هيدغر "ه� حلظة بناء جديد" 
"La destruction est un moment de toute nouvelle fondation" �أو كما يق�ل 

1- م. ن. ص 117- 118- 119- 121.  
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ب�ل ريكري Paul Ricoeur "�إن م�ساألة �ملعرفة ال تطرح �إال يف ما ور�ء �لهدم وهذ� �أي�ساً ما يدل 
منذ �أغاين مهيار �لدم�سقي بد�أت كلمة �لرف�س �سريورتها يف  عليه �لفكر و�لعقل و�الإميان". 
�ل�سعر �لعربي �ملعا�سر ويف �لنقد �ملعا�سر. و�لرف�س ه� �لن�سخ �لذي ينتظم �لق�سائد جميعها، 
ويتجلى ب�س�رة خا�سة يف "�إرم ذ�ت �لعماد" ويف �لتاريخ، هذ� �الإله �لنيت�س�ي �لذي يعريه 
وه� يف رف�سه هذ� يتجاوز �حلدود  يف "�ملر�ثي" يف �لهاالت حني يجعله "يغت�سل يف عينيه". 

�ملر�س�مة، يتخّطى �سرعة �ملنطق، ي�ؤلف بني �لتناق�سات ويرف�س �لتق�سيم �لقدمي للعامل)1(. 

م�قف �لرف�س هذ� م�قف ماأ�ساوي، الأن �ل�ساعر يقف يف م�سيق بني ما يرف�س وما ينتظر، بني 
ما�س و�آت، ومن هنا كان �الإح�سا�س بالنفي و�لغربة.

�الآتي  �ل�سباح  "�أنا  �ملز�مري:  �أحد  يف  يق�ل  يك�ن.  ما  ليبني  كان  عما  �أبد�ً  مغرتب  فمهيار 
و�خلريطة �لتي تر�سم نف�سها" ويق�ل يف مزم�ر �آخر ر��سماً �سخ�سية مهيار: "�إنه �لريح ال ترجع 
له ويف خط��ته  �أ�سلف  نف�سه- ال  بدء�ً من  ن�عه  �إىل منبعه. نخلق  يع�د  و�ملاء ال  �لقهقرى 
و�حلنني يف "�أغاين مهيار �لدم�سقي" لي�س رج�عاً �إىل ما�س تاريخي، �إنه �حلنني  جذوره". 
�إىل زمن غائب، و�سه�ة للقب�س على حقيقة فاتنة معذبة �أبدية �حلركة و�لتح�ل، لتج�سيدها يف 
حلظة جتّل �إلهي �أو يف حلظة �إبد�ع، يف حلظة معاينة للمطلق. هذه �للحظة هي تلقي �الإن�سان 

وذ�ته �لغائبة �أو "بلده �لثانية" وهي لذلك حلظة �ل�سعر. 

كم قلت يف بلدي �لثانية

و�متلأت كّفاك بالدم�ع 

و�متلأت عيناك 

بالربق يف تخ�مها �الآتية.

�جل� �لذي ي�لد �حلنني و�ل�سفر �لد�ئم يف �أثر �حلقيقة، و�لر�سد �لد�ئم للتفتحات و�ل�الدة ه� 
1- م. ن. ص 121- 122- 123- 124.   
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ج� �لده�سة. و�لده�سة �سد�ه كل خلق فني. فاالندها�س ه� حالة �حلركة و�لت�سدع، حالة 
�لهزة و�ملفاجاأة وفقد�ن �لت��زن و��ستجماع �لتما�سك يف �آن، حلظة �جلرح، حلظة �للقاء �الأول 

و�الن�سعاق باجلديد �لغريب ول�ع �الإح�سا�س به�سا�سة �لغر�بة و�آنيتها.

�للغة هي �لطق�س �لذي ي�ستح�سر �ل�ساعر عربه هذه �ملعاينة. �للغة هنا تطرح ق�سية �لعلقة 
بني �لكلمة- �لك�سف وبني نعمة �حللم. فهي هنا مظل و�إيحاء، �إنها لغة هي�لية الألفة نهائية. 
هذه �خلا�سة �لهي�لية ناجتة عن بنية �لرمز عند �أدوني�س. ذلك �أن �ساحة �الإيحاء يف �لرمز قد 
�أو �ملتناق�سة، وهذ� ما مينح �للغة �لقدرة على  �ت�سعت �ىل حد ��ستيعاب �لدالالت �ملتقابلة 

�للحاق مب�جات �حللم. 

دالالت  �لدم�سقي"  مهيار  "�أغاين  يف  �أدوني�س  رم�ز  �أب�سط  من  مفرد�ً  رمز�ً  كمثال  �آخذ 
بي�ل�جية جزئية وكلية، و�أعني بالكلية �عتبار �جلرح م�سروع م�ت ودليل حياة يف �آن)1(. 

ولن�سمِّ دالالت �حلد �لظاهر )�أ، �أَ، �أً... �لخ( لكن �إذ� �أمكن ح�سر دالالت �حلد �لظاهر فاإن 
مثل ذلك غري ممكن بالن�سبة �إىل �حلد �لباطن �لذي ه� جانب �الإبد�ع يف �لرمز. �حلد �لباطن 
م�طن �ل�عد يف �لرمز وكلما كان هذ� �حلد غنياً بال�ع�د كلما �زد�دت دينامية �لرمز وقدرته 
�لده�سة  �لباطن يف رمز �جلرح مثًل، داللة  �ملختلفة. من وع�د �حلد  على خماطبة �الأجيال 
�لتزعزع )ولن�سم ذلك بـ ب... �لخ(. و�جلرح حنني �ل�سفة  و�النفر�ج عن �خلفي يف حلظة 
�ىل �ل�سفة، وه� �النف�سال و�لتقارب و�لتنافر ورف�ست �ال�ستمر�ر )وليكن ج، َج، ًج... �لخ( 
و�جلرح �ندمة ال ت�سفى ونافذة على �أعماق مغلقة ومطل على �النعتاق )�أو د، َد، ًد... �لخ( 
وكل دالالت هذ� �لرمز متاأثرة بغريها وفاعلة فيه حتى ينتج من هذ� �لتفاعل ما ذكرته من 

غنى �ساحة �لدالالت. 

و�ل��قع �أن غنى �ساحة �لدالالت هذه ه� ما ينقذ رم�ز �أدوني�س �لتاريخية من كثافتها �ملادية، 
ذلك �أن �إ�سعاعية �حلد �لباطن وديناميته ترفعانه من �لتاريخية �ىل �لك�نية �أو تيلنه �سيئاً �آخر. 

1 - م. ن. ص 124- 125.   
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�ألي�س �لفن ت�يل �ملادة �الأوىل )�خلام( �إىل �سيء غريها؟ �ألي�س حركة هذه �ملادة �لتاريخية �أو 
�الأر�سية يف �جتاه �ملعق�ل و�للحم�س��س ويف �لنتيجة �سر�ع �ملادة �الأوىل و�ملثال؟ �إن �ل�ساعر، 
�لي�مي ليجعلها ملتقى الإ�سر�قات فكره، يك�ن قد  �لعملي  �لكلمة من دورها  ينتزع  حيث 
�أقام فيها �سر�عاً بني مادتها �الأولية وطبيعتها �لغنية. وهذ� �لتح�ل وهذ� �ل�سر�ع هما ما نعنيه 
يف  �خلا�سة  مغامرته  �خلا�س،  �ل�ساعر  طق�س  هي  �للغة  هذه  �خلا�سة".  �ل�ساعر  "لغة  بعبارة 
�لبحث عن �حلقيقة. لذلك تك�ن لها خ�س��سية �حللم و�لتجربة، ومن هنا كان �سق�ط كل 
نتاج يحمل لغة �ساعر �آخر. فاحلقيقة �ل�سعرية هي يف �لنهاية حقيقة د�خلية و�إن كانت متتلك 

خا�سة �لبث و�ال�ستقبال وتطمح �ىل �أن تك�ن حقيقة م��س�عية.

رهن  باإ�سارة  غائب  ��ستدعاء حل�س�ر  �إنه  غياباً،  ي�ستجلي  �أدوني�س ح�س�ر  عند  فالرمز  هكذ� 
�لذين  �مل�ستبطنني  لغات  �لبعيدة"  "�للغات  ميزة  هذه  و�لغياب  �حل�س�ر  لعبة  �لغياب. 

ير�سدون مر�وحني بني �حللم و�ل��قع، م�سقطني �حللم �حلميم على �لزمن �الآتي)1(. 

ولنك�سف عن مرحلة �لتطلع �إىل �لفعل �لث�ري وما ميثله �ل�ساعر �لعر�قي بدر �ساكر �ل�سّياب، 
وُم�قعه من �حلركة �ل�سعرية �حلديثة؟ 

لنبد�أ بق�سية �لعلقة بني �ل�سعر و�لث�رة، �إذ كيف يت�سل �ل�سعر وه� �ملنبعث عن �حللم، 
بنق�سه  وج�سدياً  عملياً  و�لتز�ماً  �ل��قع  يقيم  م��س�عاً  نظر�ً  يقت�سي  �لذي  �لث�ري  بالفعل 

وتغيريه)2(؟

�ل�سعر  بني  �جلدل  بذلك  م��سحاً  بروؤيا"،  فعل  و�لث�رة  بفعل  روؤيا  "�ل�سعر  �أدوني�س  يق�ل 
و�لث�رة وما يف �ل�سعر من �س�ق �إىل �حلياة �ملتحركة �ملتغرية �ملت�ساعدة وما يف �لث�رة من نار 
�الإلهام �ل�سعري. ولقد كانت، د�ئماً، �لقفزة من �لروؤيا �إىل �لفعل بهذه �لروؤيا، طم�ح �ل�سعر�ء 
�لكبار، كما كان كبار �لث��ر حاملني كبار�ً. فالروؤيا هنا، �أو �حللم �الإبد�عي، ت�س�ر للعامل ينطلق 

1 - م. ن. ص 125- 16- 127.   

2- األعامل الشعرية لبدر شاكر السياب، دار العودة- بريوت، 1971. 
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و�لظلم  �لت�سلط  �أ�سكال  من  �سكل  كل  غياب  يف  �الأ�سلية  �لعميقة  �الإن�سان  رغبات  من 
و�ال�ستغلل و�لتنازل و�الإذعان للأمر �ل��قع. و�ل�سعر- �لروؤيا �أو �حللم، �حتجاج م�ستمر على 
�إال �س�رته  �لث�رة  وما  �لفا�سد،  �ل��قع  لهذ�  �سلبي  ت�سحيح  قهر، وه� لذلك  و�قع  بات  و�قع 
�الإيجابية. بل �إن هذ� �حللم �ل�سمان ه� �الأ�سلي �سد عمليات �لتغريب �ملرت�كبة �لتي ميار�سها 

�ملجتمع بفئاته �ملت�سلطة.

يلتقي هذ� مع �ل�سعار �لذي كتبه �لطلب �لثائرون بباري�س يف �أيار 1968 على �أحد جدر�ن 
 oubliez tout ce que vous" "�ن�س�� كل ما تعلمتم�ه، �بد�أو� من �حللم".  �ل�س�رب�ن: 

"avez appris، commencez par le rêve

�لع�دة للبدء من م�ست�ى �حللم ذلك ه� ملتقى �ل�سعر�ء و�لثائرين. ومن �أبرز �أدو�ر �ل�سعر�ء 
بالطبيعة �الإن�سانية. حيث يتلقى �حللم  �لت�ساقاً  �أعمقها و�أكرثها  تهجئة �الأحلم و��ستقر�ء 
�مل�سحح لل��قع �أو �ل�سعر �لطامح �ىل �لتغيري و�البتكار و�إعادة خلق �لعامل بالدع��ت �لث�رية 
�لذي ي�سكل  �ملهجاأ د�ئماً،  �لطم�ح غري  �أو كما يف  كما عند مارك�س،  �لعامل"  "تغيري  �ىل 
ج�هر �ملقاومة كحركة، ونب�س �لث�ر�ت �لطلبية، كما ي�سكل حافز �حلركات �لغنية. فال�سعر، 

ل�سدوره عن �للوعي �أو منطقة �حللم، يق�م بدور مزدوج)1(: 

�أ- يلتقط حركة �للوعي �جلماعي ويك�سف عن �أ�سط�رة �لع�سر غري �ملتبل�رة يف �سيغة.

باعتباره  �أي  �للوعي،  نح�  �جتاهه  باعتبار  جديدة  حركة  يبث  ثانية  جهة  من  وه�  ب- 
�لت���سل �لب�سري على م�ست�ى �جلذور و�ملاهيات، وعلى م�ست�ى �لرب�ءة �الإن�سانية. 

�حلركة �جلديدة �لتي يثبتها �ل�سعر هي ر�سالته �إىل زمانه، ور�سالة �ل�سعر �لعظيم ث�رية دوماً الأن 
هذ� �ل�سعر ه� �أبد�ً هدم، �أو بناء لعامل جديد.

هكذ� يك�ن �ل�سعر ث�رياً حني ي�سهم يف خلق "�حلالة �ل�سعرية" �أي حني ميلك طاقة على تري�س 
1- خالدة سعيد، حركية اإلبداع، دار العودة بريوت، ص 129- 130- 131.   
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�حللم ون�سر مناخ �الأه��ء �جلاحمة وبعث "حالة �لغ�سب" وعب�ر م�سافة �الختيار و�لقر�ر)1(. 

�ل�سعرية  �حلركة  رّو�د  �أبرز  من  ك��حد  �ل�سياب  �ساكر  بدر  �أهمية  يل  تبدو  �ملنظ�ر  هذ�  من 
�ملعا�سرة ب�جهها �لث�ري. فقد حمل �سعره �مللمح �الأوىل ملا نلم�سه يف هذه �حلركة من طم�ح 
�لقائم،  و�ملنطق  �ل�سائدة  �لقيم  و"خللخلة"  �ل�سائعة،  و�لروؤية  �لعامة"  "�حل�سا�سية  لتغيري 
ونقل "حالة �لغ�سب" من �لغم��س و�ل�سمت �إىل �ل��س�ح و�لتعبري. مما جعله يتاألف و�سط 
�لرك�د �لذي �أعقب �حلرب �لعاملية �لثانية ي�م كان �ل�سعر الحقاً باالأحد�ث ينقلها وي�سعها �أو 
يطريها وي�سرحها بلهجة �ل�سك�ى �أو �حلما�سة �خلطابية من دون �أي ��سطد�م �أو م�سا�س جدّي 
بالت�س�ر�ت �لقدمية �أو باأ�س�س �لتفكري �لتقليدي. وقد جاء �ل�سياب �سهادة على زمانه ال مبعنى 
ت�سجيل �لتحركات بل مبعنى �ل�عي �لعميق للخطة �لتاريخية و��ستكناء جذورها و��ست�سر�ف 
�آمادها، مبعنى �الت�سال بروح �ل�سعب، بل وعي �الإن�سان يف حميطه، ومعانيه �الأ�سط�رة �لتي 
متثل �أ�س��ق �الإن�سان يف هذ� �ملحيط. وميكن �لق�ل �إن ر�سالته �ل�سعرية هي ر�سالة ك�سف �أكرث 
مما هي ر�سالة بّث. ر�سالة �لك�سف هذه برزت خا�سة، يف مرحلة من مر�حل تاريخ �ل�سياب 
�ل�سعري. �إذ ال بّد من �الإ�سارة �ىل �أن �ساعريته مل تر�سم خطاً ��ستمر�رياً ت�ساعدي �الجتاه، 
الأن هذ� �خلط �أ�سيب يف �أو�خر حياة �ل�ساعر باالنعطاف نح� �ل�سخ�سي- �لبي�ل�جي، فانقطع 
sym -" "�العر��سي"  ي�نغ كارل ج��ستاف  ي�سميه  ما  �سعره يف  وغرق  بالك�ين   تت�ساله 

tomatique" مرت�جعاً عن "�لرمز")2(. 

كما �أن بد�يته �لذ�تية- �لرومنطيقية ال ترق �إىل ما حققه يف �ملرحلة �لرمزية- �لتم�زية)3( �أو 
�لرت�جيدية. ذلك �أن ج�هر �الأثر �لفني ال يكمن يف �خل�س��سيات �ل�سخ�سية وال يف ظ��هر 
�الأحد�ث  �أثقلت  ولقد  �لك�ين.  مد�رها  يف  و�سعها  من  �ل�ساعر  يتمكن  مل  ما  �الأحد�ث، 

1- خالدة سعيد، حركية اإلبداع، ص 131- 132- 133. 

2- الرمزي ال تعني هنا املدرسة الرمزية الفرنسية الشهرية بل االتصال بالرموز الكونية. "أعرايض نسبة اىل أعراض أو العصاب". 

 problème de l’AmeModerne, Edit. Buchet-chastel 1963 Paris p. املصطلحات ليونج يف مجال كالمه عىل اإلبداع

.373

3- جربا إبراهيم جربا أول من أطلق تسمية "الشعراء التموزيني".
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�ل�سخ�سية �أو �الجتماعية �سعر �ملرحلتني �الأوىل و�الأخرية. 

بني هاتني �ملرحلتني تنه�س �ساعرية �ل�سياب لتجعل منه �ساعر �خلم�سينات �لذي �سّف �سعره 
عن �لتط�ر�ت و�لتناق�سات �لكربى يف �حلياة �لعربية.

كانت مرحلة �خلم�سينات مرحلة تفتح �له�ية �لعربية، كما كانت، من جهة ثانية، مرحلة �له�ية 
عام  هابطة  وبحركة  �ساعقة  بخيبة  �ل�ساعدة  �لعربية  �حلركة  ق�طعت  �ملهددة، حني  �ملطع�نة 
1948، زعزعت حركة �ل�سع�د وتقاطعت معها و��سعة �ل�جد�ن �لعربي يف مركز �الرجتاج. 

عن  ج��باً  وجاءت  �لفاجعة  ج�سدت  عميقاً.  �ل�سياب  �ساعرية  ت�سربت  �ل�سدوع  هذه  من 
ت�سخي�ساً  �أ�سط�رة ع�سره وجاءت م�سرحيته  على  "ناو�ست"  زمانها. فكما قب�س غ�ته، يف 
النتقال �الإن�سان من �الإميان بالغيب وطلب �ملعرفة عن طريق �ل�سحر �أو �الإلهام، �إىل �لتخلي 
عن �ل�سماء وطلب �ملعرفة عن طريق �الأر�س، و�لغرق يف �خل�س و�لتجريب بنهٍم وعط�س ال 
�آخذ  ع�سر  و�الأملانية خا�سًة، يف  �الأوروبية  �لروح  ت�ثب  بذلك عن  يعرفان حدود�ً، وعربت 
بالتقدم �لعلمي ماأخ�ذ ب�سه�ة �ال�ستك�ساف و�لتخطي. هكذ� جاء �سعر �ل�سياب يف تركه 
بني �مل�ت و�ل�الدة، ر��سماً �لطريق �لتي تبد�أ باالأر�س وتنتهي باالأر�س، م�ستجلياً ما يف �أعماق 
�لروح �لعربية من تعاطف مع �مل�ت و�نفتاح على �ملاور�ء ومتزق ما بني �لزمني و�الأزيل، تعاطفاً 
يك�سف عن �سه�ة �حلركة و�لتح�ل عرب �مل�ت �ملحيي، فاأ�سالة �ساعرية �ل�سياب تتجلى يف 
فلقد ك�سف حد�سه �ل�سعري �ملح�ر �لذي تلتقي ح�له �لرم�ز  ما ي�سمى "وحدة �خليال"، 
�ل�سخ�سية �ل�سميمية و�لرم�ز �جلماعية �ل�طنية و�لرم�ز �لك�نية. تتمثل "وحدة �خليال" عند 
ذ�تي  مبح�ر  يبد�أ  �إ�سعاعي  رمز  �إنه  �ملاء.  رمز  مثًل  ناأخذ  �ملتكاملة.  �لرمز  دو�ئر  يف  �ل�سياب 

وينتقل �ىل م�ست�ى �جتماعي فك�ين)1(. 

ذلك �أن �ملاء ه� �الأم �أو �لرحم وه� من ثم والدة و�نبعاث، و�ملاء دع�ة �ىل "�حللم و�ل�سفر")2( 
1 - م. ن. ص 133- 134- 135. 

2 - غاستون باشالر، "املاء واألحالم"، ص 73- 74. 

 .L’Eau et les Rêves, Edit, Libr. José grti Paris 1964
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ورمز للم�ت)1( خلا�سة �لعب�ر و�جلريان فيه، وعب�ره عب�ر للم�ت و�نتقال �إىل �الأزيل. و�ملاء ن�ع 
من "�ل�طن �لك�ين" كما يرى با�سلر، وه� �حلنني)2( مبا ه� ما�ٍس، و�سريورة مبا ه� حركة، 

فيك�ن بذلك �س�رة ل�حدة �لزمن. 

و�ل�سياب يف ع�دته �إىل �لبد�يات �الأ�سط�رية، ويف �سع�ده من �الأنا و�ت�ساعها حتى �الندماج 
بالك�ين، �إمنا زود �ل�سعر �لعربي بدفعة �أ�سر�رية مبعنى �مل�سار �جلديد للروحي يف �لزمني �أو كما 

يق�ل عزر� باوند، لعامل "�أزيل و�إلهي ينج�س يف �لعامل �لي�مي".

تنفذ �لدفعة �ال�سر�رية من �رجتاج �ل�عي �لعربي، من �سدوع ت�س�ره للعامل، وتاول �أن تلأم 
�ل�سدع مبيتافيزيا �مل�ت و�لبعث، معار�سة بذلك �لدين مبا ه� عز�ء وتع�ي�س وتربير للتناق�س 
من  بد  وال  �ل�سياب،  عند  �ملاأ�ساوي  �مل�قف  نلتم�س  �أن  ينبغي  �ملعار�سة  هذه  ويف  و�لعبث. 
بد�أ  لذ�  جديدة.  لغة  عن  وتبحث  �لقائمة  �الأ�س�س  تقّ��س  الو�عية  وتيار�ت  خا�سة  معاناة 
�ل�سياب بالبحث عن ينابيع لغ�ية عذر�ء، وجتلى هذ� يف ق�سائده كالنهر و�مل�ت و�سنا�سيل 
قدمت �س�ر�ً ذ�ت حركة �إ�سعاعية بطنت  بنت �جللبي، وما ر�أيناه عنده من "وحدة �خليال". 
حركة �ل�سرد، وهياأت للمحت�ى �ل�سعري �لقدرة على �حلياة وت�ليد دالالت تخاطب �أجيااًل 
خمتلفة، وه� بالتايل ما �أنقذ �سعره من �ل�سق�ط يف �ل��قعية �ل��سعية �لنقلية و�إ�ساء�تها �مل�قتة 

�لتي وقع فيها �سعر�ء �ل��قعية.

�إنه خل�سة �الأ�س��ت �ل�سعرية �لتقليدية يف بحثها ويف  هكذ� يبدو �ل�سياب ظاهرة خا�سة، 
�حت�سانها بذرة �لث�رة، �أو ه� طم�ح لغة �سعرية �إىل �لتح�ل، �أي �إىل �لعي�س يف �لغد)3(.

و�سف�ة �لق�ل �إن �ملبدع يبل�ر عرب نتاجه لغة جديدة ب�سياغة فريدة تتجاوز �ملاأل�ف بق��نني 
وثقافة تمل م�قفاً يقفز بعيد�ً لي�ست�لد �جلديد. 

1 - هرياقليطس يف قوله "أن تصري النفوس ماء هو أن متون"، الفقرة 68. 

2 - أعتقد أن تحليالً عميقاً للصيغة العربية التقليدية املعربة عن الحنني "سقى الله عهداً..." ال بد أن يكشف بعداً آخر غري بعد 

الدعاء، كام ميكن أن يكشف عالقة بني املاء وحس املايض. 

3- خالدة سعيد، حركية اإلبداع، ص 135- 136- 137- 138- 139. 
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�سنلقي �ل�س�ء على ق�سيدة لبدر �ساكر �ل�سياب من جمم�عة "�أن�س�دة �ملطر" �ملعن�نة "�لنهر 
و�مل�ت".

بَ�يب....

بَ�يب...

�أجر��س برج �ساع يف قر�ر �لَبْحر

�ملاء يف �جلر�ر، و�لغروب يف �ل�ّسجر

وتن�سح �جلر�ر �أجر��ساً من �ملطر

بّل�رها يذوب يف �أنني: 

"ب�يب.... يا ب�يب!"

فيدلهّم يف دمي حنني

�إليك يا بَ�ْيب

يا نهرَي كاملطر

ب�يب... يا ب�يب، 

ع�سرون قد م�سى كالده�ر كل عام

و�لي�م حني ُيطبُق �لظلم

و�أ�ستقّر يف �ل�سرير دون �أن �أنام 

فيدلهّم يف دمي حنني 

�إىل ر�سا�سة ي�سق ثلجها �لزوؤ�م 
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�أعماق �سدري، كاجلحيم ي�سعل �لعظام

الأجعل �لعبء مع �لب�سر 

و�أبعث �حلياة، �إّن م�تَي �نت�سار.

ن�ست�سف من �لن�س �لهمهمات �لبد�ئية �ل�ساكنة يف نب�س �لهم�م �ملعا�سرة. �أول ما يلفت ه� 
تكر�ر لفظة ب�يب، كعن�سر نغمي �سمري حيث نح�س �نعطافاً يف �للهجة �أو �لداللة ويف �مل�سار. 
يناديي  فال�ساعر  طق��سي.  بج�  ي�حي  �لند�ء  �سيغة  عرب  ب�يب  لكلمة  �ملنظم  �لتكر�ر  فهذ� 

�لنهر، و�لطابع �لغالب على كلمات �لق�سيدة ه� طابع �ملاء)1(. 

�لق�سيدة   تبدو  �إذ  �الإن�سان.  و�سيادة  �ملاء،  �سيادة  بني  قطبني:  بني  �لق�سيدة  تتحرك  �إذن 
والدة  جعلنا  �ملتكلم  �سمري  يتحرك  �ل�سدمي  هذ�  ومن  مائي،  �سدمي  عن  خارجة  مطلعها  يف 

�الإن�سان)2(. 

ويف �آخر �لق�سيدة ي�سكل �لبيت �الأخري مرحلة متميزة يف ت�ساعد �ل�جه �الإن�ساين يتمح�ر 
�لبيت ح�ل فعل و�حد "ال بعث �حلياة" به يتجاوز �ملتكلم- �الإن�سان �حلد �لب�سري ويبلغ 

�مليتافيزيقي. 

�خلارق  �ل�سهادة  فعل  �حلياة  بعث  لعملية  نتيجة  فياأتيان  و�النت�سار  �مل�ت  فعلي  م�سدر  �أما 
بخرق �لق��نني و�ملفاهيم وبدل �أن يعني �النت�سار �حلياة ي�سبح �مل�ت �نت�سار�ً، وبذلك يعك�س 
يف هذه �لدفعة �الأخرية �لعلقة �لتي �أوحى بها �لعن��ن: �لنهر )�حلياة( و�مل�ت  �مل�ت حياة. 

و�لتعبري يخ�س�س �مل�ت ويحدده بربطه بياء �ملتكلم بينما يرتك �النت�سار مطلقاً بل زمن وال 
حدود)3(.

1- خالدة سعيد، حركية اإلبداع، ص 141- 142- 143- 144- 145. 

2- خالدة سعيد، حركية اإلبداع، ص 147. 

3- م. ن. ص 153- 154.
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لذ� فالق�سيدة ت�سع لنظام د�خلي دقيق من �لعلقات يربط بني حماورها وم�ست�ياتها ربطاً 
تت�لد منه �لدالالت �أو تتكامل بف�سله �لدالالت، ويبطن بع�سها بع�ساً وقد تك�سف لنا عن 
وج�د حم�رين �أ�سا�سيني يف �لق�سيدة هما: حم�ر �لنهر، وحم�ر �الإن�سان. كما �أن �لق�سيدة 
تتحرك يف م�ست�يني: م�ست�ى �حللم و�الأ�سط�رة، �أو م�ست�ى �للوعي، و�مل�ست�ى �الجتماعي 

�ل��قعي �أو م�ست�ى �ل�عي)1(. 

فنلحظ كيف تطالعنا ق�سية �مل�ت و�ل�الدة �أو �لبعث حتى يف ثنايا �ل�س�ر وكيف يبدو �مل�ت 
و�ل�الدة ثمرة لتد�خل �لبعدين �الإن�ساين و�لطبيعي �لك�ين، ثم كيف �أن �لق�سية تتبع م�سار�ً 

د�ئرياً يتطابق مع �حلركة �لعامة للق�سيدة)2(. 

وميكننا �أن نبني بع�س �ال�ستنتاجات، تكمن �خل�س��سية �لغنية لهذه �لق�سيدة يف ك�نها عاملاً 
متكامًل من �لعلقات، تبدعها، �أو تك�سف عنها. وهي تقدم هذه �لعلقات يف بنية �سبكية 
دينامية، تتمثل يف ما مّر معنا �أثناء �لتحليل من �إ�ساء�ت متبادلة )نظام �لبد�ئل( وعلقات 
�أو  وباأجز�ئها  مبجم�عها  �لق�سيدة  ك�ن  �لدينامية  �لبنية  هذه  خ�سائ�س  ومن  وت��ز،  تد�خل 
عنا�سرها حركة جدلية بني �حلياة و�مل�ت و�حلركة �لد�ئرية �الأكرث تعقيد�ً، �لتي تدخل �ل�س�ر 

يف بنيتها، ومتثل دورة �حلياة و�مل�ت يف م�سار �آيل قدري، �أو م�سار �سر�عي ماأ�ساوي)3(. 

و�أن متتاز �لق�سيدة بال�حدة �لع�س�ية يعني �أن تك�ن ن�سيجاً حياً متنامياً هي �لق�سيدة �لروؤيا 
عن  و�لعلقات  �لقيم  من  منظ�مة  �إبد�ع  تفرت�س  �لك�ن،  �الإن�سان يف  لتاريخ  قر�ءة جديدة 
طريق خلق رم�ز �أو �س�ر، وتربط �لق�سايا �لر�هنة، بجذورها �لنف�سية و�لتاريخية و�لك�نية، �إنها 
ن�ع من �كت�ساف �لعامل ومن فتح �آفاق جديدة، ومن ر�سم طرق جديدة للقب�س على �مل�سري. 
فالق�سيدة – �لروؤيا خلق. وكما �أن �لعلم ال يخرتع �لطبيعة، �أو يخلق خ�سائ�س �لعنا�سر من 
عدم، ولي�س، من جهة ثانية، جمرد و�سف وت�سجيل و�إح�ساء، و�إمنا تاأويل وتنظيم و�كت�ساف 

1- م. ن. ص 163.

2- م. ن. ص 174.

3- م. ن. ص 189.
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علقات، ينتج عنها �إبد�ع علقات.

وقد ر�أينا يف هذه �لق�سيدة، كيف بل�ر �ل�ساعر حلم �جلماعة يف مرحلة معينة، ونقله يف حالة 
�أثناء  يف  بعث،  وكيف  �حلا�سر،  مف�سلت  عن  �جل��ب  حالة  �ىل  �ملبهم،  و�لتطلع  �حلد�س 
ذلك، �لنماذج �الأوىل �لغافية يف الوعي �جلماعة، و�لتي تك�ن جذور�ً تغذي هذ� �حللم. كما 
ت�حد هذه �لق�سيدة �الأبعاد �لذ�تية، و�جلماعية، و�لك�نية، ال ت�حيد ذوبان، بل ت�حيد تاآ�سر 
وتفاعل، و�سر�كة يف �ملح�ر. هذ� �لت�حيد يتحقق عن طريق �إبد�ع �لرمز. وه� لذلك علج 
لنق�س �ملنطق، كما �أنه علج جلم�د �ملعطيات و�ملفه�مات �لثابتة. �لرمز �إ�سارة �ىل �حتماالت 

تفلت من �لتعبري �ملعقلن، و�إىل غائب ال يحيط به �لتعبري �ملبا�سر. 

و�لرمز �لرئي�س يف هذه �لق�سيدة ه� رمز �لنهر فيحمل دالالت تتدرج من �مل�ست�ى �لطبيعي 
�ل��قعي �ىل �مل�ست�ى �لك�ين �مليتافيزيقي، حيث ي�سبح مر�آة ومعب�د�ً ثم �ىل �مل�ست�ى �لذ�تي 
�ل�سميمي حيث نر�ه رحماً. فلغة �لق�سيدة وبنيتها �حلركية، هي �لتي تّفز �آلية �حلركة �لك�نية 

طريقاً حلركة �إن�سانية خارقة)1(.

1- م. ن. ص 190- 191- 192. 
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ة �الإن�شان و�لبيئة: -جدليَّ

ز  ُيعزِّ �لذي  �ملُحيط  �لِقدم. فهي  ان منذ  بالفنَّ ت�ؤثِّر  �لتي  �ملُلِهمة  �لعنا�سر  �أهم  �لبيئة من  ُتعد 
�الإن�سان  د  تزوِّ �لتي  و�ملُثري  �ملُلِهم  وهي  للكاتب،  ة  �حل�سيَّ و�الإدر�كات  �لفكريَّة  ات  �الإمكانيَّ

بح��فز و�أفكار للتجربة و�لعمل.

�إن علقة �الإن�سان ببيئته – �ملُحيط �خلارجي �لذي يعي�س فيه – جت�سيد لفكرة �لتكامل بني 
فاالإن�سان  وغر�ئزه،  وعاد�ته  �الإن�سان  مُماِثلة يف ج�سم  �لطبيعة  »تك�ن  فقد  و�لطبيعة.  �الإن�سان 

ة من ظ��هر هذ� �لك�ن �لذي خلقه«)1(. نف�سه ظاهرة طبيعيَّ

ة �لتي ُينتجها  تنعك�س �لطبيعة على �ل�ج�د �الإن�ساين كما تنعك�س يف كافة �الأعمال �لفنيَّ
قد �لبيئي،  ياق، ن�ساأت مدر�سة نقديَّة جديدة هي مدر�سة �لنَّ �لفكر �الإن�ساين. ويف هذ� �ل�سِّ
ة ودور  ة من منظ�ر بيئي ُيربز �مل�سم�ن �لذي نتج من ثقافة بيئيَّ وذلك لدر��سة �الأعمال �الأدبيَّ

ة يف �الأدب. عنا�سر �لبيئة �لطبيعيَّ

- يف �لنقد �لبيئي: تعريفاً ومنهجاً:

قد �لبيئي �أو �الإيك�ل�جي ه� �لذي يهتم بدر��سة �ملكان، و�لبيئة، و�لطبيعة، و�الأر�س، يف  �لنَّ
ر��سات  �لدِّ �أخرى، منها:  ة مفاهيم  بعدَّ �لنقد  وُيعَرف هذ�  ة. كما  و�لثقافيَّ ة  �الأدبيَّ �لنُّ�س��س 
 ،)Ecopoetics( ة  �لبيئيَّ عريَّة  و�ل�سِّ  ،)Cultural Green Studies( �خل�سر�ء  ة  �لثقافيَّ
قد �الإيك�ل�جي  قد �لبيئي �الأدبي )Environmental Literary Criticism(، و�لنَّ و�لنَّ
قد �لبيئي  قد �لبيئي �الأدبي معرفة مفه�م �لنَّ )Ecocriticism(. ومن �ملهم للباحث يف �لنَّ

وتديد �لق��عد و�الأ�ُس�س �ملُرتِبطة بالنظريَّة و�لتطبيق يف هذ� �حلقل. 

ة تبحث عن �أثر �لبيئة  ة، يف �س�ء نظريَّة بيئيَّ قد �لبيئي، �إذ�ً، بدر��سة �لنُّ�س��س �الأدبيَّ يهتم �لنَّ
�أو �ملكان �أو �لطبيعة �أو �الأر�س يف �لنَّ�س �الأدبي، وذلك َعرْبَ �لقر�ءة و�لتحليل ودر��سة عنا�سر 

�لة. ة ورم�زها �لدَّ �لنَّ�س من كلمات ورم�ز وم�سطلحات، لتحديد دالالتها �لبيئيَّ

قد �لبيئي ه�  ة« �أنَّ �لنَّ وهكذ�، يق�ل د�يفيد كارتر "David Carter" يف كتابه »�لنظريَّة �الأدبيَّ
قد �الأدبي �لتي �سبقته.  �إ�سافة وجهة نظر لتحليل �الأدب من منظ�ر بيئي، �إ�سافة �إىل فئات �لنَّ
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قيقة. ة و�لعل�م �لدَّ ة بني �لعل�م �الإن�سانيَّ ريق �إىل ردم �له�َّ ة هي �لطَّ ظريَّة �الأدبيَّ وقد تك�ن �لنَّ

لة بدر��سة �لبيئة �لتي ُتَعّد، يف  وُي�سري كارتر Carter �إىل �أنَّ نظريَّات �إدو�رد �سعيد هي ذ�ت �سِ
قد �لبيئي ه� �لذي يعمل على �إيجاد علقة  اً)2(. من هنا ن�ستنتج �أن �لنَّ حدِّ ذ�تها، بناء ثقافيَّ
ة  بيئيَّ �لنَّ�س �الأدبي و�لفنِّي من جهة، وبني �لطبيعة و�الأر�س و�ملكان كعنا�سر  ُمرت�ِبطة بني 
ة،  ة و�لنف�سيَّ ة و�لتفكيكيَّ ر��سة �لتحليليَّ ن �لدِّ عة تت�سمَّ َعرْبَ قر�ءة متن�ِّ ثانية، وذلك  من جهة 

�س�يَّة وغريها.  ة، و�لنَّ ة، و�جلماليَّ و�لفل�سفيَّ

قد �لبيئي« على �أنَّه ُيعَنى بعلقة ما ه� �إن�ساين مبحيطه  هذ� وجند تعريف »جريغ�ري جر�د« »للنَّ
ة فقط،  ة علميَّ على مدى �لتاريخ �لثقايف �لب�سري)3(. فه� )�أي جر�د( يعترب �لبيئة لي�ست ق�سيَّ
يعي�س�ن  �لتي  �لبيئة  نح�  و�جلماعة  �لفرد  ب��جبات  ُتعنى  فهي  �أي�ساً،  ة  ثقافيَّ ة  ق�سيَّ هي  ا  �إمنَّ
�ء على �سرورة  �ل�سَّ ُي�سلِّط  باالإن�سان. لعلَّ هذ�  �ملُحيطة  فيها، و�الهتمام مب��ردها وعنا�سرها 
ث  ن�سر �ل�عي �لبيئي �لثقايف لي�سبح �سمن ثقافة �ملجتمع و�جلماعة، و�حلّد من ظاهرة �لتل�ُّ

ل خطر�ً مبا�سر�ً على �الإن�سان و�لطبيعة معاً. اِمل �لذي ي�سكِّ �ل�سَّ

ة ودر��سة عنا�سرها  ��هر �لبيئيَّ قد �لبيئي جديد/حديث؛ فه� يتطلَّب ُمقاَربة �لظَّ ومنهج �لنَّ
ة، وذلك  ي و�لبنية �خلارجيَّ �خل �لن�سِّ ة بالرتكيز على �جلانبني معاً: �لدَّ يف �لنُّ�س��س �الأدبيَّ
�لبيئة  ة  �أهميَّ على  للداللة  ة  �لطبيعيَّ م�ز  �لرُّ ��ستعمال  ة  كيفيَّ وتديد  تليل  من  ن  للتمكُّ

ة. �خلارجيَّ

ان ب�سكل �أو باآخر، وهي م�سدر �الإلهام  ُتعترب �لبيئة من �أهم �لعنا�سر �ملُحيطة �لتي ت�ؤثر بالفنَّ
�مللحمي،  �الأ�سياء و�الأحد�ث. و�الأدب  �إدر�ك  نه من  �لكاتب وميكِّ �أفكار  ز  يعزِّ �لذي  �لفنِّي 
�لطبيعي  �خلارجي  حميطه  مع  وتفاعلته  �الإن�سان  يتناول  �أدب  ه�  �آخر،  �أدب  ن�ع  كاأيِّ 
لزمان  ة  ة و�جلماليَّ �لفنيَّ �لثقايف، كما �خل�سائ�س  و�ملري�ث  و�لتقاليد  �لِقَيم  و�لبيئي، ويعك�س 

ومكان ن�س�ئه/كتابته.

ة »�لعر�ق )Ur uk(«، وزمانها  وملحمة جلجام�س، هي ملحمة �سعريَّة ُمرتِبطة ببيئتها �لطبيعيَّ
�مريِّ�ن«. وتاريخ �إنتاجها »�ل�سُّ
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- �الأ�شطورة معتقد ر��ِشخ:
ة يف  ة �ملكان يف هذه �مللحمة �لتاريخيَّ يهدف هذ� �لبحث �إىل در��سة �لبيئة و�لطبيعة، و�أهميَّ
�ء على �لرت�بط �لتاريخي  ر��سة �أهدف �إىل �إلقاء �ل�سَّ قد �لبيئي. فمن خلل هذه �لدِّ �س�ء �لنَّ

للعلقة بني �الأدب و�لطبيعة، فاالأدب كما �سبقت �الإ�سارة، يعك�س بيئته وتاريخه.

ة �لك�ن �الأوىل، ون�ساأته وتاريخه من خلل  باأنها �سرد �سفاهي يحكي ق�سَّ ُتعَرف �الأ�سط�رة 
ر �لعادي، كما �أنها �أ�سل�ب يف  حكايات عن كائنات تتجاوز �لعقل �مل��س�عي، وتخرق �لت�س�ُّ
�لتفكري و�ملعرفة و�لك�سف، وحماولة لل��س�ل �إىل �حلقائق، وهي ن�سق فكري وفل�سفي ت�ستق 

من �لتفكري �مليتافيزيقي وج�دها و�أ�سل�بها)4(.

ُتعترب �الأ�سط�رة "Myth" تر�كماً لنتاج �لفكر �الإن�ساين �ملُبدع يف جمال �الأدب)5(. وترجع 
�لطبيعة)6(،  بعنا�سر  يت�سل  طبيعي  من�ساأ  �إىل  و�أبطالها،  و�أحد�ثها  م��س�عها  يف  �الأ�ساطري، 
كاأ�سط�رة �لط�فان �أو �لدمار �ل�سامل بالنار �ل�سماوية �أو �الأعا�سري)7(. وهي لي�ست نتاج �خليال 
�ملجرد، بل ترجمة الأح��ل �ل�سع�ب عرب �لتاريخ. �الأ�سط�رة، �إذ�ً، جتد تف�سري�ً لها يف �لطبيعة، 
وهي لذلك نظام فكري متكامل، ��ست�عب قلق �الإن�سان �ل�ج�دي، وت�قه �الأبدي لك�سف 

�لغ��م�س �لتي يطرحها حميطه، ليجد مكانه يف �إيقاعات �لطبيعة)8(.

ة تعاُمله مع هذ� �ملُحيط  كما متثِّل �الأ�سط�رة وعي �الإن�سان و�إدر�كه للعامل �ملُحيط به وكيفيَّ
ملعرفة مدى قدرته على هذ� �لتعامل. وبهذ� ي�سبح �لعامل يف �لنَّ�س �مللحمي مقيا�ساً لقدرة 
عابه.  �الإن�سان على �ل�عي و�لفعل من حيث قدرته على �لتعامل مع حميطه/عامله وقهر �سِ
ملحمة  ورد يف  للطبيعة، كما  �الإن�سان  ي  بد�ية تدِّ د  �مللحمة جت�سِّ �إن  �لق�ل،  وهكذ�، ميكن 

جلجام�س.

ن ق�س�س �آلهة ت�سبه �لب�سر من حيث �ِسماتهم و�سفاتهم وجمتمعهم، وما  و�الأ�سط�رة تت�سمَّ
ر �ل�عي �الإن�ساين لقدر�ته  �إال �لطاعة و�ل�الء لهذه �الآلهة. وهي تعك�س تط�ُّ على �الإن�سان 
د متلقي،  �ملحدودة وعجزه �أمام هذ� �لعامل مبا فيه من �آلهة تاأمر وتفعل ما ت�ساء و�الإن�سان جمرَّ

كما ورد يف ملحمة جلجام�س.

وقائع  �أحد�ثها  �الآلهة،  و�أن�ساف  �الآلهة  �أدو�رها  يلعب  تقليديَّة،  �سة  مقدَّ و�الأ�سط�رة، حكاية 
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ع�ب، ممَّا يجعلها ذ�كرة  ح�سلت يف �الأزمنة �لغابرة، فهي ُمعتقد ر��سخ وهي قيم وثقافة �ل�سُّ
�جلماعة)9(.

ة  �إمكانيَّ على  د  ت�ؤكِّ ودالالت  ة خالدة  �أدبيَّ طبيعة  ذ�ت  �الأ�سط�رة  �إن  �لق�ل  ميكننا  وهكذ�، 
ى ِجد�ر  �أنَّها تتخطَّ مان و�ملكان بحيث  ى �لزَّ ة زو�يا. كما �أن �الأ�سط�رة تتحدَّ قر�ءتها من عدَّ

ة �الأدب(. ة )عامليَّ زمانها وثقافتها لت�سل �إىل �لعامليَّ

- ملحمة جلجام�س: من �مل�شاع �إىل �الجتماع:

�زدهرت �لثقافة �ل�س�مريَّة �الأكادية يف ح��س دجلة و�لفر�ت، وح�ل �ل�س��طئ �لعليا للخليج 
�بع قبل �مليلد)10(. ومل تكن �أفكار �ل�س�مريِّني ونظر�ئهم من  �لعربي، منذ مطلع �الألف �لرَّ
�لتي  بالدرجة  نا�سجة  �أفكار�ً  بل  ة،  بد�ئيَّ �أفكار�ً  و�لتك�ين،  �خللق  عن  �لقد�مى  �لعر�قيني 

تتيحها معارف تلك �لفرتة من بد�ية �خللق و�لتك�ين)11(.

ة، هي ن�س �أدبي  وملحمة جلجام�س، م��س�ع ُمد�خلتي، يف ن�سختها �ل�س�مريَّة �الأكاديَّة �لبابليَّ
ة، ويع�د نظمها  ة و�لفكريَّة و�لفل�سفيَّ ر�ت ثقافة تلك �ملنطقة، �لدينيَّ ر�ئع حمل �لكثري من ت�س�ُّ

�إىل �أكرث من �أربعة �آالف �سنة)12(.

اً تدور �أحد�ثه ح�ل جلجام�س )�مللك( ومغامر�ته  اً �سرديَّ اً �سعريَّ ُتعترب ملحمة جلجام�س ن�سَّ
ل �الآلهة ب�سري �الأحد�ث بطريقة عجيبة وغريبة  ة. كما تروي �مللحمة تدخُّ �ملُده�سة و�لبط�ليَّ
عن �ملاأل�ف، ويك�ن جلجام�س ه� حم�ر هذه �الأحد�ث على �أن��عها. ومتثل �مللحمة مر�آة 
�حل�سارة  بد�ية  �مللحمة  د  جت�سِّ وبهذ�  �لتاريخ،  من  �ل�قت  ذلك  يف  �الإن�سان  وثقافة  حياة 
يف  ورد  كما  ولة،  و�لدَّ ة  �الجتماعيَّ �حلياة  �إىل  �ملُ�ساع  �حلياة  ط�ر  من  و�النتقال  ة  �الإن�سانيَّ
�الأ�س��ر  وبنائه  �أوروك،  �مللك جلجام�س ملدينة  خ فرتة حكم  ت�ؤرِّ �لتي  ملحمة جلجام�س، 

ح�لها لتخليد نف�سه. 

تتاألف �مللحمة من ثلثة ف�س�ل، �سنعمل من خلل عر�سنا لها على تديد عنا�سر �لطبيعة 
م�ز و�ملعاين �لتي حملتها. فيها، و�الأدو�ر �لتي �تخذتها، و�الإيحاء�ت و�لرُّ
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�أ- �لف�شل �الأول: جلجام�س و�إنكيدو:
عني  عب ذرعاً بظلم وق�س�ة جلجام�س، مت�سرِّ تبد�أ �أحد�ث ملحمة جلجام�س عندما �ساق �ل�سَّ
ل �الآلهة. وهنا ُتظهر �مللحمة جمتمعاً  �إىل �الآلهة طالبني �ملُ�ساعدة، حيث يبد�أ �حلدث بتدخُّ
بانفعاالتها  �الإن�سان  ت�سبه  �لتي  للآلهة  وجمتمعاً  �الآخر،  مع  �الإن�سان  �سر�ع  ي�سهد  �إن�سانياً 
ُت�َسريِّ  �لتي  �لقدريَّة  رورة  �ل�سَّ فكرة  جلجام�س  ملحمة  على  وت�سيطر  ودو�فعها.  و�نتقامها 
�مل�ت  ة  بحتميَّ وقب�له  لقدره  جلجام�س  �مللك  با�ست�سلم  �حلدث  لتنهي  فيها،  �الأحد�ث 

و�لفناء.  

م لنا �ملكان حيث  يفتتح �لكاتب �مللحمة ب��سفه جلجام�س »ه� �لذي ر�أى كل �سيء«. ويقدِّ
ت�جد �أوروك، مملكة جلجام�س )�ل�ركاء �لي�م( باأنه، �أي �ملكان، »مدينة«. وهذ� يعني وج�د 
ة« على �الإن�سان �لتقيُّد بها)13(. وي�سف جلجام�س بـ»م�جة ط�فان« عاتية تطم  ق��نني »مدنيَّ
�إىل  �لكاتب  ويرمز  عاب.  �ل�سِّ ي  بق�ته وعنف��نه يف تدِّ حتى جدر�ن �حلجر وذلك للإيحاء 

ة بق�له: حب جلجام�س للمغامرة و�إ�سر�ره على �لتغلب على �حل��جز �لطبيعيَّ

»�إنه ه� �لذي فتح جماز�ت �جلبال

وحفر �الآبار يف �أعايل �جلبال
وعرب �ملحيط �إىل حيث تطلع �ل�سم�س«)14(

خميفة  ج�سمه  هيئة   ...« بق�له  و�لطغيان  لل�سلطة  جلجام�س  جم�ح  �إىل  �لكاتب  يرمز  كما 
كالث�ر �ل�ح�سي«)15(

ي جللجام�س بهذه �لعبارة: وي�سف �لكاتب ��ستجابة »�أورورو« لدع�ة �أهايل �أوروك للت�سدِّ

»وغ�سلت )�أورورو( يديها و�أخذت قب�سًة من طني
ورمتها يف �لربية، ويف �لربية خلقت )�إنكيدو(...«)16(

وترمز �لربية �إىل �لطبيعة �لعذر�ء و�إىل �لق�ة و�حلريَّة:
»ومع �لظباء ياأكل �لع�سب«)17(
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يرمز �لع�سب �إىل �خل�سب، �الزدهار و�حلياة.

ر رمز �ملاء يف �أربعة �سط�ر متتالية كداللة لعن�سر �حلياة و�مل�ت وللبيئة �خل�سر�ء �لتي  ويتكرَّ
تتمتع بها منطقة �لعر�ق.

»يتد�فع مع �ل�ح�س عند م�رد �ملاء

ويطيب لبه عند �زدحام �حلي��ن يف م�رد �ملاء

اد�ً قاِن�ساً �لتقى به عند م�رد �ملاء )يحدث( �أن �سيَّ
و�أب�سره ي�ماً ثانياً وثالثاً عند م�سقى �ملاء«)18(

به  ة وما ت�سبِّ �أما رف�س حي��نات �لغابة الإنكيدو بعد �إغر�ء �لبغي له فريمز �إىل قي�د �حلياة �ملدنيَّ
�إنكيدو بعدما رف�سته حي��نات �لغابة،  �أ�سر وجتريد من طاقاته �لطبيعية. فرنى  للإن�سان من 

د�ً من ق�ته وخائر �لق�ى. يق�ل �لن�س: جمرَّ

حر�ء »... وَهَرَبْت من قربه حي��ناُت �ل�سَّ
ُذِعَر )�إنكيدو( وخارت ق��ه«)19(

مزي بني مفه�م �لربية ومفه�م �ملدينة. يق�ل �إنكيدو: وهذه داللة للتناق�س �لرَّ

»�أنا �الأق�ى... �أجل �أنا �ساأبدل �مل�سائر...
حر�ء ه� �الأ�سد و�الأق�ى...«)20( �إن �لذي ولد يف �ل�سَّ

�لكاتب  به  �لذي جاء  �ل��سف  و�لع�سيان على عك�س  �إىل �حلريَّة  ترمز  حر�ء بدالالتها  �ل�سَّ
للمدينة ذ�ت �الأ�س��ر �لعالية �لتي تدها وتد من حرية �سكانها.

�أما جلجام�س �لعظيم �لباأ�س �ملُبتهج باحلياة، في�ستيقظ من ن�مه ليق�ّس على �أمه روؤياه قائًل لها:

»يا �أمي لقد ر�أيت �لليلة �ملا�سية حلماً

.......
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فظهرت ك��كب �ل�سماء
ماء )�آن�(...«)21( وقد �سقط �إحد�ها �إيلَّ كاأنه �سهاب �ل�سَّ

�إىل لقائه »�إنكيدو« نظريه ه� )�أي جلجام�س(، �ساحب  �أمه يرمز  ره له  وهذ� �حللم كما تف�سِّ
ق�ي، يعني �ل�سديق )عند �ل�سيق()22(.

ب- �لف�شل �لثاين: �أ�شفار جلجام�س و�إنكيدو:

ر�  وقرَّ �لبطلني،  بقيام �سد�قة حميمة بني  و�إنكيدو  قام بني جلجام�س  �لذي  ر�ع  �ل�سِّ �نتهى 
�لقيام برحلة ط�يلة �إىل غابة �الأرز يف �أعايل جبال ط�رو�س)23(. يرى �لقارئ يف هذ� �لف�سل 
ة  ة من �لطبيعة، كالغابة �ملُمتدَّ �ر �مل�ستمدَّ »�أن بيئة �لكاتب هي �لتي �ألهمته رمزيَّة �مللحمة و�ل�سُّ
م�سافة ع�سرة �آالف �ساعة يف كل جهة، و)خمبابا( زئريه عباب �لط�فان تنبعث من فمه �لنار، 

وؤ�م...«)24( ونََف�ُسُه �مل�ت �لزُّ

ر و�خلري يف  �ً م�سح�ناً بالت�تر و�خل�ف �لناِجم عن ��ستعمال �مل�ؤلف رم�ز �ل�سَّ يرى �لقارئ ج�َّ
جر يرمز�ن �إىل �خلري و�خل�سب و�لعطاء بينما يرمز �ل�ح�س »خمبابا« �إىل  �لطبيعة. فاملاء و�ل�سَّ

ر. �مل�ت و�ل�سَّ

حني �سارف �لبطلن مدخل �لغابة، بعد �أن قطعا م�سافة ط�يلة، ُذِهل و�أبهرهما م�سهد �ملدخل 
وعر�س  ذر�عاً،  و�سبعني  �ثنتني  عل�ها  فكان  �لغريب،  �الأرز  �أ�سجار  ومنظر  للغابة  �لعجيب 

�ملدخل �أربعاً وع�سرين ذر�عاً)25(.

بعدها ��ستطاع �لبطلن �أن يجتاز� مدخل �لغابة فاأب�سر� �جلبال �خل�سر، وُذِهل من م�سهد غابة 
�الأرز و�سحر جمالها)26(.

هنا يتناول �لكاتب جمال �لغابة و�سحرها لريمز �إىل �لطبيعة �خل�سر�ء �ملعطاء �لتي تدل على 
��س  لم، على عك�س هدف رحلة جلجام�س �لتي تهدف �إىل قتل خمبابا وحرَّ �خل�سب و�ل�سَّ

ن�� من �ل��س�ل �إليها. �لغابة ليتمكَّ

وتكر�ر�ً، وكذلك كلمة »�ملاء« و»�لبئر«، كدالالت للخري  ر �لكاتب كلمة »�لغابة« مر�ر�ً  يكرِّ
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و�الزدهار، وتربز هذه �لكلمات مبدل�التها �حلي�ية، بالتناق�س مع فكرة �مل�ت �لتي تتمثل بقتل 
خمبابا و�لدخ�ل �إىل غابة �الأرز. و��ستطاع �لبطلن �ل��س�ل �إىل جبل خا�س باالآلهة حيث 
عر�س �الإلهة »�أورنيني« / »ع�ستار« وو�سفاه باأنه جبل تتعاىل فيه �أ�سجار �الأرز بظللها �ل��رفة 

رور)27(. �لتي تبعث �لبهجة و�ل�سُّ

ع�ب  ة عندما تك�ن يف �أوج �خ�سر�رها، وتكي عن م�ساعر �ل�سُّ ة خا�سَّ تتحلى �لطبيعة بحركيَّ
�وي و�ملر�آة للمجتمع، يرمز بالطبيعة �إىل  من حيث حاجاتهم �إليها. لذ� نرى �لكاتب، ب�سفته �لرَّ

ة وماديَّة للإن�سان. �حلياة، من ماء ونبات وحي��ن، و�لفرح و�لبهجة �لتي ُتعترب حاجات نف�سيَّ

ث عن �س�ؤون »�أوروك« كرمز لثقافة �ملجتمع يف ذلك �ل�قت، و�لطبيعة هي  �وي ه� �ملتحدِّ فالرَّ
ة. �حة �لنف�سيَّ ة �الإن�سان �ملتاأملة، و�لتي متنحه �حلريَّة و�لرَّ �ملكان �لذي يليق بنف�سيَّ

تنتهي مغامرة غابة �الأرز بنجاح �لبطلني وع�دتهما �إىل �أوروك.

ج- �لف�شل �لثالث: موت �إنكيدو و�شعي جلجام�س ور�ء �خللود:

�وي  يف �لف�سل �لثالث �لذي يتناول م�ت �إنكيدو و�سعي جلجام�س ور�ء �خلل�د، يتناول �لرَّ
كيف �أن �إنكيدو، بعد مر�سه، و�إدر�كه قرب نهايته، يتمنى ل� �أنه ما جاء �إىل حياة �حل�سارة، 
يَّته �سعيد�ً مرتاح �لبال يرعى مع �لظباء و�حلي��ن)28(. كما �أنه لعن كل من زيَّن  بل ظل يف برِّ

له �ملجيء �إىل حياة �ملدينة.

حارى. ثم قرر  بعد فرتة من �ملر�س مات �إنكيدو، وهام جلجام�س، حزناً عليه، يف �لرب�ري و�ل�سَّ
�لقيام برحلة �لبحث عن »�أوت�- نب�ستم«)29( لي�ساأله عن �سر �خلل�د.

و�نطلق جلجام�س يف رحلته حتى بلغ جماز�ت �جلبال يف �ل�سماء)30(. وهذه �الأعايل �لتي 
ي�سفها �لكاتب ترمز �إىل عنف��ن �لطبيعة وتتمثل بجلجام�س ي�سري نح� �ملجه�ل وي��جه �سيغاً 
يات �لطبيعة له. فتارة يرى نف�سه �سائر�ً يف طريق م�سدودة وحريته تق�ل له  خمتلفة من تدِّ
ان يف �ملجرى �حلقيقي لنهر �حلياة، وط�ر�ً ي�سادف، خلل مغامرته  �إن جه�ده و�سعيه ال ي�سبَّ

للبحث عن »�أوت�- نب�ستم«، �أ�سجار�ً تمل �الأحجار �لكرمية: 
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»... ف�جد �الأ�سجار �لتي �أثمارها �لعقيق

وتتدىل �الأعناب منها ومر�آها ي�سر �لناظر

... ر�أى �ل�س�ك و�ل��سج �لذي يحمل
�الأحجار �لكرمية و�لل�ؤل�ؤ �لبحري...«)31(

للقاء  ر�فقه  �لذي  –�سنابي«  »�أور  يلتقي  �حلانة(،  )�سيدة  ب�سيدوري  جلجام�س  مرور  وبعد 
»�أوت�–نب�ستم«. يخاطب »�أوت�–نب�ستم« جلجام�س عن �مل�ت قائًل:

»�إن �مل�ت قا�ٍس ال يرحم

... وهل تبقى �لبغ�ساء يف �الأر�س �إىل �الأبد؟

وهل يرتفع �لنهر وياأتي بالط�فان على �لدو�م؟

و�لفر��سة ال تكاد تخرج من �سرنقتها فتب�سر وجه �ل�سم�س
حتى يحّل �أجلها...«)32(

ز�ً كبري�ً، ويرمز �إىل �ملياه �لتي تاأتي باحلياة و�مل�ت معاً،  ة �لط�فان يف جلجام�س حيِّ تاأخذ ق�سَّ
�وي: فيق�ل �لرَّ

»... ثمَّ هد�أ �لبحر و�سكنت �لعا�سفة وغي�س عباب �لط�فان
... ور�أيت �لب�سر وقد عادو� جميعاً �إىل طني«)33(

»�أوت�– �إىل  �حلياة  مينح  د طني،  �إىل جمرَّ �لب�سر  ل  ويتح�َّ �حلياة،  فيه  تتد�عى  �لذي  �لط�فان 
�مل�ت يف  عن�سر  ه�  كما  �الأ�سا�سي،  �حلياة  عن�سر  فاملاء،  وبذور كل ذي حياة)34(.  نب�ستم« 
�وي يعك�س  فالرَّ �أخرى.  تارة  تارة، وينزل �خليبة و�مل�ت و�جلفاف  �آن، مينح �حلياة و�الزدهار 
�ء، �لت�تر �لنف�سي، و�خل�ف، و�حلزن �لذي ُيعانيه �الإن�سان على وقع �أحد�ث �لطبيعة.  لنا كقرَّ
رور من جهة، و�مل�ت  يا �إىل �لط�فان يحملن رمزيَّة �حلياة و�لبهجة و�ل�سُّ عد �للذ�ن �أدَّ فاملطر و�لرَّ

و�لفناء من جهة ثانية.
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ة �سقاء  م�س وغروبها كرمز ملرور �ل�قت ول�سدَّ �أي�ساً عند م�سهد �سروق �ل�سَّ وت�قف �لكاتب 
جلجام�س يف رحلة �لبحث عن �خلل�د. مع كل �سروق وغروب، كان جلجام�س يتاأمل باخلل�د، 
��سخة بني �لطبيعة و�ملياه ُتنتج تكامًل للحياة  ويتاأمل لعدم يقينه باحل�س�ل عليه. فالعلقة �لرَّ

يحمل �خلري و�الأمل.

ة بالتناق�سات من ليل ونهار، �ستاء و�سيف، �سروق وغروب، حياة وقحل، تتمثل  فالطبيعة غنيَّ
ر، و�ملاء و�لنار، و�حلريَّة و�لطغيان. فيها ق�ى �خلري و�ل�سَّ

وتبقى �لطبيعة، يف �أي عمل �أدبي، رمز�ً للمجتمع. وهي، بعنا�سرها كافة، ذ�ت طابع �أزيل، كما 
ز �لبيئي �لطبيعي ل�سري �الأحد�ث. لقد �هتمَّ �لر�وي بت�سليط  �أنها ت�سكل يف جلجام�س �حليِّ
�ء على �لطبيعة وعنا�سر حي�يتها عرب رمزيَّة �الأ�سجار و�لربيَّة و�لف�ساء�ت �ملفت�حة �إىل  �ل�سَّ
رة حيناً، وذ�ت  يح، فهي ُمدمِّ �لغابات و�الأنهار، �ملياه كرمز للخري و�لنظافة و�حلياة، رمزيَّة �لرِّ
دفع �إيجابي حيناً �آخر. فهي ترمز �إىل �حلريَّة و�لف�ساء�ت �ل���سعة �لتي ال تّدها �أ�س��ر �ملدينة.

فرحلة جلجام�س يف �لبحث عن �خلل�د هي رحلة عظيمة، تنتهي بع�دته �إىل مدينته، ر��سياً 
مب�سريه كاإن�سان، ولكنها فعلياً، رحلة نح� �مل�ت، �الآتي ال حمالة.

حلة، و�أنه لي�س ب��سعه �أن يحتفظ مبكانه  دة يف هذه �لرِّ كما �أن جلجام�س �أيقن خ�سارته �مل�ؤكَّ
ر�ع �لنف�سي �لذي عانى منه بني �مل�ت و�حلياة.  �إىل �الأبد، وهذ� ما �ساعده على تخطي �ل�سِّ
ة �ملاء.  ويلحظ �لقارئ تكر�ر كلمة »�ملاء« يف جميع مر�حل �مللحمة وذلك للإيحاء مبدى �أهميَّ
رو� �أن يعي�س عند »فم �الأنهار«)35(. هذ�  فعندما منحت �الآلهة »�أوت�–نب�ستم« �سر �خلل�د، قرَّ
ربط و��سح بني �حلياة و�ملاء، بني �الإن�سان و�الأنهار، فل حياة بدون مياه، و�أن �ملياه هي رمز 

لل�ج�د باأنهارها ومطرها. وترمز �ملياه، يف عبارة »�أوت�–نب�ستم« �إىل �لنظافة و�جلمال:
»خذه يا )�أور –�سنابي( ... ليغ�سل يف �ملاء �أو�ساخه حتى ي�سبح نظيفاً كالثلج«)36(

ولي�س غريباً، �أن �سر �خلل�د، كما يق�ل »�أور –�سنابي« جللجام�س، ه� نبات ينبت يف �ملياه. فه� 
مينح �الإن�سان ن�ساط �حلياة)37(.

ولي�س بالغريب �أن تناق�سات �حلياة و�سخريتها، جتعل جلجام�س �لذي تعب من عنائه �لط�يل، 
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يف �أ�سفاره و�ل�سع�بات �لتي تكبدها لل��س�ل �إىل نبات �خلل�د، يخ�سر �لنبات خلل حماولته 
ة �سذى )نف�س( �لنبات و�ختطفتها)38(. ت �حليَّ �لنزول �إىل ماء بئر ليغت�سل، ف�سمَّ

ة  فالنبات، �سر �خلل�د، يعي�س يف �أعماق �ملياه. وجلجام�س خلل وروده �ملياه، �ختطفت �حليَّ
�لنبات. وهذ� ما �سّبب جللجام�س خيبة وحزناً كبريين.

�أ�سبحا  و�خلل�د  و�ل�ج�د  �لبعيدة بني دم�ع جلجام�س،  حابة  كال�سَّ �أ�سبح  �مل�سروق  فالنبات 
�إنَّه عامل ُمرتبط بال�ج�د،  �أبعد ما يك�ن و�أو�سع من متناوله. فعامل �لطبيعة ه� عامل ُمطلق، 
�حلياة.  �سبيل  يف  �الإن�سان  ي��جهها  �لتي  للم�ساعب  ترمز�ن  و�الأ�سجار  �ملياه  عنا�سر  حيث 
يح �لتي �ساعدت جلجام�س و�إنكيدو يف �لتغلب على »خمبابا«، دور�ً  �وي للرِّ كما �أعطى �لرَّ

�إيجابياً، يف حني �أن �لعمل �لذي قاما به، »قتل خمبابا«، كان عنيفاً و�سلبياً.

للعطاء  �ملُنا�ِسب  �ملَُهْيِمن  �لعن�سر  تبقى  �ملياه  ولكن  جلجام�س،  يف  مهماً  دور�ً  يح  �لرِّ تلعب 
و�خلري.

فينة،  �إن �مللحمة تنتزع من جلجام�س �أمل �خلل�د �لذي يطفئ �الأمل يف روحه وقلبه. �أما �ل�سَّ
ال  �حلياة،  ف�سفينة  ياح.  �لرِّ فيه  تع�سف  �لذي  �لقدر،  �أم��ج  بني  �ملتاأرجح  �مل�سري  رمز  فهي 
حمالة، متجهة �إىل �لظلم و�لفناء. لكن »�أوت�–نب�ستم« �لذي ُمِنَح �الأبديَّة، مل يحتفظ بحي�يَّة 

باب، بل بد� كهًل ُم�ستلقياً على فر��سه، بل حياة وال حي�يَّة)39(. �ل�سَّ

ومنغم�ساً  هم�م جمتمعه  عن  بعيد�ً  كان  �لذي  »�مللك«  �مللحمة، جند جلجام�س  نهاية  ففي 
ة و�ملاديَّة، ت�ل �إىل �إن�سان حكيم وحزين ُم�ست�سلماً للقدر، وذلك نتيجة  خ�سيَّ يف نزعاته �ل�سَّ
�لدر�س �لذي تعلمه من �لطبيعة. �لطبيعة هي َمْن ُيلِهم �الإن�سان �الإميان و�ال�ستمر�ر. فاأخذت 
ة �ملعاناة، �ملرتبطة  ة، تتعلق بالعذ�ب و�سلبة �الإر�دة و�سدَّ ة خا�سَّ �مللحمة تعطي جلجام�س �أهميَّ
ك باأمل �خلل�د، عرب  ر ولي�س �الآلهة. ولكن جلجام�س، يف �لنهاية، يتم�سَّ جميعها مب�سري �ل�سَّ

�أعماله و�سريته �حل�سنة مع �أهل �أوروك، يهبه �حلياة و�خل�سب بعد �مل�ت.

ة،  اً، يحمل قيمتني �أ�سا�سيَّتني: �الأوىل تاريخيَّ اً تاريخيَّ هكذ�، تبقى ملحمة جلجام�س، �أثر�ً �أدبيَّ
ة ثقافية الأنه يعك�س ثقافة �سع�ب �ملنطقة و�رتباطها  ك�نه يع�د �إىل �أربعة �آالف �سنة، و�لثانية �أدبيَّ
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باملحيط �لطبيعي يف �لعر�ق، وقد �أثرت �مللحمة تاأثري�ً كبري�ً يف �الأدب �لكل�سيكي �لعاملي، 
ة �لي�ناين منه. خا�سَّ

خال�شة:
يتد�خل  �أحد�ث  ب�سرد  ز  وتتميَّ ة،  �أهميَّ و�أكرثها  �مللحم  �أقدم  من  جلجام�س  ملحمة  ُتعترب 
�سرد  ويتّم  �الأحد�ث.  ة  �أهميَّ لتاأكيد  �لتكر�ر  فيها  غالباً،  وي�ستعمل،  و�الآلهة،  �الإن�سان  فيها 
ة  ل. �إنَّها ملحمة در�ميَّ ج �ملُط�َّ رد �ملُتدرِّ ة �حلدث تتطلَّب �ل�سَّ اًل بحيث �أنَّ حركيَّ �الأحد�ث مط�َّ
ز عن باقي �لب�سر، فثلثاه من عن�سر �إلهي )من  ز �أحد�ثها ح�ل بطل و�حد، يتميَّ بامتياز، ترتكَّ
عاب  ناحية �الأم(، و�لثلث �الآخر من �لب�سر )من جهة �الأب(. فالبطل جلجام�س يخ��س �ل�سِّ
عاً  �أوروك خا�سِ مدينته  �إىل  يع�د  ذلك،  ي�ستحيل  وعندما  �خلل�د،  على  ليح�سل  و�ملُغامر�ت 

لقان�ن �حلياة و�مل�ت )�لذي ه� نهاية كل �إن�سان على هذه �الأر�س(.

�أما يف ما يتعلق باللغة و�الأ�سل�ب، ح�سب ما يلم�س �لقارئ يف ترجمة ملحمة جلجام�س لطه 
بالت�سبيهات  ة  �لغنيَّ ة  �لبلغيَّ �للغة  و�عتمادها  بالب�ساطة  ز  تتميَّ فهي  �لقدمي،  �أ�سلها  من  باقر 
�خلارجي  �ل��سف  جهة  من  �س��ء  قيق،  �لدَّ �ل��سفي  �الأ�سل�ب  تعتمد  كما  و�ال�ستعار�ت، 
�خلي )كما ورد يف و�سف حالة �خل�ف  )كما ورد يف و�سف �لبطل �جل�سدي(، �أو �ل��سف �لدَّ

و�الأحلم �لتي ير�ها �إنكيدو وجلجام�س(.

هرين،  �لنَّ بني  ما  بلد  تر�ث  وحاِفظة  �الأوىل  ة  �لتاريخيَّ �مللحمة  جلجام�س  ملحمة  وتبقى 
ُم�ستلِهمة �أحد�ثها من ثقافة هذه �ملنطقة، وطبيعتها �لتي هي م�سدر �الإلهام �لفنِّي للكاتب. 
اً وبنى عليه �ل��قع يف عمل فنِّي در�مي ُمتكاِمل  وبهذه �مللحمة، ��ستخدم �لكاتب �أ�سل�باً خياليَّ

�حللقات.
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يعني �الإيطاء تكر�ر كلمة �لروّي. و��ستّق من �مل��طاأة مبعنى �مل��فقة1.

ويفي�س ح�سني ن�سار يف ��ستعر��س �آر�ء �لنقاد يف �مل��س�ع لي�سل �إىل خل�سة مفادها �أن �الإيطاء 
لي�س بالعيب �مل��سيقي، فل ن�ساز فيه على �ل�س�ت �مل��سيقي، بل �إنه يحّقق �لتماثل �ل�س�تي 

�لتاّم، و�إمنا ه� عيب يف �لقدرة �لتعبريية عند �ل�ساعر2. 

ولكن �الإيطاء عند �ل�سيخ �الأكرب لي�س عيباً يف قدرته �لتعبريية بل ه� نظر الأمر �آخر قد يك�ن 
يف ما ذهب �إليه �سكري عّياد �إلقاء لل�س�ء على مقا�سد �الإيطاء �الأخرى. قال: "�ل�ساعر يزيد 
نغمه خف�تاً بلج�ئه �ملتكرر �إىل �الإيطاء.. فاالإيطاء، �إذ ي�ّجه �لذهن �إىل متاثل �ملعنى ي�سرفه عن 

متاثل �لنغم"3.

ولعل هذ� ما رمى �إليه �بن عربي باالإيطاء يف ق�سيدته: �سرف �لذهن عن متاثل �لنغم وت�جيهه 
�إىل متاثل �ملعنى.. فلنذهب �إىل مقط�عته:

�هلل �أنزل ن�ر�ً ي�ست�ســـــــاء بــــــــه        على فــــــ�ؤ�د نبيًّ �ســـــّره �هلُل

�أتى بــــه روحه مـن ف�ق �أرقعة        �سبع �إىل قلبه و�ل�ســـــامع �هلُل

منه �إليه بـــــه كان �لنزول لـــــه        فلي�س يف �لك�ن �إال �ل��حد �هلُل

و�جل�سم و�لَعَر�س �مل�سه�د فيه ومـا        يف �لغيب مــــــــــا مل تر�ه ذلك �هلُل

وال تناق�س يف مـــــا قلته فاأنـــــــ        عني �لكثري وعيني �ل��حــــــد �هلُل

وقر�آنية  �لنبي  عند  قر�آنية  معرفة  وهي  �لنبي،  قلب  يف  حّلت  �لربانية  �ملعرفة  �إن  يق�ل  حيث 
وعرفانية عند �بن عربي. و�لقلب باملفه�م �لقر�آين ه� �ل�عاء �لذي ير�سل �إليه �هلل قب�ساته. ولكن 
ما يلفت هنا ه� �أن �بن عربي يعترب �أن �لقلب و�ل�سمع و�ل�سهادة هي تلك �لتي هلل.. فال�سامع 
�هلل، و�لنزول منه وبه و�إليه. وكلم �ل�ساعر يعك�س روؤية ت�حيدية هلل. ومع ذلك، فاإن �لق�سدّية 

1ـــ حسني نصار، القافية يف العروض واألدب، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، ط1، 2001، ص 110.

2 ـــ حسني نصار، ص 113.

3 ـــ إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 130.
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�لكامنة يف �أعمال �لقطب �الأكرب لي�ست �لتعبري عن فكرة ت�حيدية و��سعة �النت�سار بقدر ما هي 
ن�ع من �لت�تر �خللق بني هذه �لفكرة و�لثنائية �لتقليدية بني �هلل وخلقه.

وميثل �لبيت �خلام�س من�ذجاً للتكتيك �لذي يتبعه �بن عربي يف مفاجاأة �لقارئ �أو �إرباكه، مبزجه 
عبارة تمل تناق�ساً بتاأكيده �أن "ال تناق�س يف ما قلته." وميتد هذ� �لتكتيك يف �الأبيات �لتالية. 

ففي �أحدها يق�ل:1

له �ليمني له �لعيناِن يف خرٍب        �أتى به منه و�الآتي ه� �هلُل

مقرتحاً فهماً �أكرث جر�أة من �ملعه�د لعيَني �هلل ويديه. وقد �أورد �آنفاً �أن متلقي ر�سالة �هلل ه� �هلل 
نف�سه، معيد�ً �إىل �الأذهان فكرة �أن �هلل ي�سبح ب�سر �مل�ؤمن و�سمعه.

ويف بيتني �آخرين يق�ل: ود�ئماً يف �سياق �لتعبري عن وحد�نية �هلل2:

فانظره يف �سجٍر و�نظره يف حجٍر        و�نظره يف كّل �سيء ذلك �هلُل

كل �الأ�سامي له �إن كنت تعقلـــــه        ه� �مل�سّمى بها فكّلهــــــــــــا �هلل

ر�بطاً كل �سيء باهلل، فه� يف �ل�سجرة و�حلجر وكل �سيء.. وه� �الأ�سماء كلها و�مل�سّمى معاً. 
ومثل هذه �لروؤية تّتفق مع �مل��س�ع: �أ�سماء �هلل و��سطة وحد�نّيته يف �لعامل.

ويف �الأبيات �الأربعة �الأخرية يق�ل:3

ما ثّم و�هلل �إال حرية ظهرت        وبي حلفت و�إن �ملق�سم  �هلُل

ل� كان ثّم وج�د ما هـ� �هلل        مل ينفرد بال�ج�د �ل��حد �هلُل

بل �حلدوث لنا وما يتابعـــــه        وهذه ِن�َسب و�لثـــــــــــابت �هلُل

ين�ب عنا و�إّنا منه يف عدم- - ونحن ن�سهد و�ل�ســــــــاهد �هلُل
1ـــ ديوان ابن عريب، ص 415.

2ـــ م.ن، املوضع نفسه.

3ـــ م.ن، ص 416.
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وي�ؤكد �ل�حد�نية �الإلهية و�أن �ملن�س�ب �إلينا ه� �ل�ج�د )�حلدوث( �لذي �أعطاه لنا �هلل. ولكن 
كل هذ� طارئ ولي�س م�ج�د�ً �إال يف ما يتعلق ب�سيء �آخر. و�هلل وحده د�ئم. وبهذ� �ملعنى �إن 

�هلل ه� م�سدرنا. وحني ن�سهده، فاإنه بالتايل ي�سهد نف�سه.

ويف هذ� �ال�ستنتاج، يعيدنا �بن عربي �إىل م��س�ع ورد يف كتاباته: فكرة �أن �هلل يرى نف�سه من 
خلل �لعامل �لذي خلقه. �إن �مل��س�ع �ملثب�ت يف �أرجاء �لق�سيدة ه� �أن كّل �سيء مرجعه �هلل. 
وما �الإيطاء �ملتكرر يف كل �أبياتها �إال و�سيلة مفيدة الإبر�ز �لفكرة. فاالأبيات تت�سابه يف تكر�رها 
هذه �للزمة: �لرج�ع �لد�ئم �إىل �مل�سدر �الإلهي. ويف كل مرة يخ��س فيها �بن عربي جمااًل 

فكرياً جديد�ً يعيده �ل�سطر �لثاين من �لبيت �إىل �هلل.

ويف هذه �ملجاالت �لفكرية ُتلعب �لق�سيدة �ل�سل�سل �ملنطقية من �أجل �ال�ستمتاع بها ولي�س 
اً تعليمياً. من �أجل حّل �لتناق�سات. وهي �أي�ساً مهتمة بنقل �ملعل�مات، ولكنها لي�ست ن�سّ

لي�س  يليه  وما  �لبيت  بني  و�لر�بط  دقيق.  نح�  على  �حلجج  �سياغة  يتطلب  �ل�سعري  و�ل�زن 
مك�س�فاً �أو بّيناً بل ه� �سمنّي.. ويرتك للقارئ ��ستخد�م خياله لفهم �لق�سيدة.

و�للج�ء �إىل �الإيطاء ه� ما يتيح للحّجة �أن ت�سلك م�سارها �ملتعّرج وه� ي�ؤوب د�ئماً �إىل �هلل.

�الإيطاء �لتام يف �الأدب �لعربي

مل يكن �بن عربي �أّول من كتب ق�سيدة ذ�ت �إيطاء تاّم �أو متكرر على �متد�د �لق�سيدة كلها. 
هذه �لظاهرة �الإيقاعية كانت م�ج�دة على هام�س �لتقليد �ل�سعري ويف ق�سائد جمه�لة و�سظايا 
معزولة من ب�سعة �أ�سطر. و�للفت �أن معظم م�ؤّلفيها من �ل�س�فية و�الإيطاء يف كلمة "�هلل" �أو 

ما �سابهها.

يف  �للمع  "كتاب  يف  ُذكرت  �مل�سري"  �لن�ن  "ذو  للمت�س�ف  ق�سيدة  �لن�س��س  هذه  من 
�لت�س�ف" لل�سّر�ج �لط��سي1:

مــــــــــن الذ باهلل جنــــــــــــــا باهلل- - و�سّره مــــــــــرُّ ق�ســــــــــاء �هلل
1 ـــ ابو نرص الرساج الطويس، اللمع، حققه عبد الحليم محمود وضه عبد الباقي رسور، دار الكتب الحديثة مبرص ومكتبة 

املثنى ببغداد، 1960، ص317.
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�إن مل تكن نف�سي بكف �هلل- - فكيف �أنقاد حلكــــــــم �هلل

هلل �أنفــــــــــــــــا�س جـــــــــــرت هلل- - ال ح�ل يل فيها بغري �هلل

و�مللحظ يف هذه �ملقط�عة �أنها، ب�س�رة عامة، ب�سيطة من �لناحية �لبلغية وباملقارنة مع مقط�عات 
�بن عربي ذ�ت �الإيطاء �ملتكرر يربز، ب�سكل خا�س، غياب �لبعد �ملاور�ئي.

وما معنى "حكم" �هلل يف هذ� �ل�سياق، �ل��رد عند "ذو �لن�ن" �س�ى �لتعبري عّما يريد �هلل 
�إّن غاية �لق�سيدة، مرة �أخرى، هي �لتاأثري يف  بكل ب�ساطة. ولي�س �حلكم �ل�ج�دي �ل�سامل. 
�مل�ستمعني. وتركيز �هتمامهم على �هلل. و�للج�ء �إىل �الإيطاء �ملتكرر ه� ربط كل بيت بامل��س�ع 
ربطاً �س�تّياً �إيقاعّياً ي�ؤدي هذه �ل�ظيفة �لداللّية. وتتجلى �ل�ظيفة �لداللية نف�سها لهذه �لظاهرة 
"�أب�  �حل�سر،  �ملثال، ال  �سبيل  على  منهم  نذكر  �ل�س�فية.  من  كثري  عند  �الإيقاعية  �الأ�سل�بية 
�حل�سن حمرز بن جعفر"1 �لذي نظم ق�سيدة من 24 بيتاً يكرر يف نهاية كل بيت منها الزمة 
وت�سرتك مع ق�سائد �س�فية الآخرين كـ "ذو �لن�ن" يف �أن �لر�سالة �الأ�سا�سية  "فاطلْبني جتدين". 
�ملاور�ئّية  �الأبعاد  من  خلّ�ها  ويف  �مل�ساعدة.  منه  يطلب  من  ي�ساعد  �هلل  �أن  هي  �إي�سالها  �ملر�د 
�مل�ج�دة عند �بن عربي، ويف �ل�ظيفة �لداللية للإيطاء وهي تركيز �النتباه على �هلل، نقتطف 

منها هذه �الأبيات: 

جتدين ر�حما بـــــــــــّر�ً روؤوفــــــا       �أنا �لرحمن فــــاطلبني جتدين

جتدين ماجد�ً �سمد�ً كرميا       كثري �لرّب فــــاطلبني جتدين

جتدين م�ستغيثاً بي مغيثــــــــاً       �أنـــــــا �جلّبار فاطلبني جتدين

�إذ� �للهفان ناد�ين كظيما       �أقـــْل لّبيك فاطلبني جتدين

�إذ� �مل�سطر قال �أال تر�ين        نظرت �إليه فاطلبني جتدين

تت��ّسل  �لتي  �لعل�ي  م�سطفى  بن  �أحمد  �ل�س�يف  ق�سائد  بع�س  تندرج  �أي�ساً  �خلط  هذ�  ويف 
1 ـــ ابو القاسم حمزة السهمي الجرجاين، تاريخ جرجان، حققه محمد عبد املعيد خان، عامل الكتب، بريوت، 1987، ص 562 – 563.
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�مل��سيقى الإحد�ث �لتاأثري �النت�سائي �ملطل�ب يف �مل�ستمعني. يق�ل1:

مريد�ً بــــــــــادْر       بقلب حا�سر       ل�ساٍن ذ�كـــْر       بقــــــــ�لك �هلل

جاهْد ت�ساهْد       كّل �لف��ئــــــْد       �سّر �الأماجْد       يف ذكرك �هلل

�س��س يل بايل       حّب �مل��يل       �أهل �لكمال       عرف�ين �هلل

ح يا حادي       بذكر �أ�سيادي       جذب�� ف�ؤ�دي       حل�سرة �هلل َروَّ

وال يقت�سر يف ذكر كلمة �هلل مكررة يف �لقافية بل يختم بها �ل�سطر �الأول من كل بيت كذلك، 
كما يف هذ� �ملثل من هذه �لق�سيدة2:

يا رجال غاب�� يف ح�سرة �هلل       كالثليج ذ�بــــــــــــــــــ�� و�هلل و�هلِل

تر�هــــم حيارى يف �سه�د �هلل       تر�هــــــــــــــم �سكارى و�هلل و�هلِل

تر�هم ن�ساوى عند ذكر �هلل       عليهم طلوة من ح�سرة �هلل

�إن غّنى �ملغّني بجمــــــــــال �هلل       فقامـــــــــــ�� للمغني طرباً باهلل

وو�سيلته  �ل�س�يف  حياة  حم�ر  عن  �لتعبري  �لداللية  غايتها  �إيقاعية  تكر�رية  �أ�سل�بية  ظاهرة  يف 
وغايته وكل وج�ده وه� �هلل.

�إن ق�سائد كهذه معّدة للغناء �أو للإن�ساد ولي�س للغ��س يف �لغيبيات كما هي �حلال عند �لقطب 
�الأكرب.

ويف �الإطار �لغنائي �الإن�سادي نف�سه ُتفهم بع�س �أبيات مت�س�ف �آخر، من ُعمان، ه� �أب� م�سلم 
�لبهلين �لذي قال، على �سبيل �ملثال3:

1 ـــ ديوان أحمد بن مصطفى العلوي، املطبعة العلوية مبستغانم، الطبعة الرابعة )د.ت.(، ص 66.

2 ـــ ديوان احمد بن مصطفى العلوي، ص 66.

3 ـــ ديوان أبو مسلم البهالين، وزارة الرتاث القومي والثقافة، مسقط، 1980، ص 241.
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�حلمد هلل حق �حلمــد هلل       مبــــــــا يقــــ�م بحق �حلمد هلل

�حلمد هلل �إطلقاً بل �أمــــــــــــــٍد       قبل �ل�ج�د وج�ب �حلمد هلل

ا �حلمد هلل ـّ �حلمد هلل �أهل �حلمد يف �أزل       قبل �الإ�سافات منـ

�الإيطاء  ذ�ت  �ل�س�فية  �لق�سائد  من  �لنماذج  هذه  على  مّطلعاً  كان  عربي  �بن  �أن  �سك  وال 
�ملتكرر، ذلك �أنها ت��لت على مدى مئات �ل�سنني قبله. ولكن ما ميّيز جتربته �الإيطائية عن غريها 
و�أخ�سعه  قبله  �إيقاعي كان م�ج�د�ً  باإطار  ��ستعان  �إذ�ً  �لغيبية �خلا�سة. فه�  بتجربته  لّقحها  �أنه 

الأ�سئلته �لغيبية مبا�سرة.

ولكن �بن عربي مل يكن يف ذلك �الأول.. فهناك من �سبقه �إىل �ختبار �الأغ��ر �لغيبية �لروحية 
�أو تنامياً  مبثل هذ� �مل�ست�ى من �لعمق و�البتكار. ففي �إحدى مقط�عات �حلّلج، جند تط�ير�ً 
ل�سل�سلة ق�سرية من �ال�ستنتاجات و�لرب�هني بداًل من ��ستخد�م كل بيت للع�دة �إىل �لنقطة 

�لرئي�سية و�إبر�ز �أهميتها يق�ل1:

ر�أيت ربـــــــــي بعني قلبي       فقلت: ال �سك �أنت، �أنَت

فلي�س للأين منك �أيـــــــــــن       ولي�س �أيـــــــــــــــــــن بحيث �أنَت

�أنَت �لذي حزت كل �أين       فحيث ال �أيــــــــــــــــــن ثّم �أنَت

ولي�س لل�هم منك وهـــــٌم       فيعلم �ل�هُم �أيــــن �أنَت

ل بها وتنتهي �ملقط�عة  ففي �لبيت �الأول يطالعنا غم��س وجتاوز �عتماد�ً على �لطريقة �لتي ُي�ؤَوَّ
ب�س�ؤ�ل مفت�ح. وهي تدور ح�ل �لتفاعل بني كلمتي "�أين" و"�أنت" تفاعًل حمكم �لبناء. 
و�الإيطاء هنا مل ي�ستخدم لربط �لق�سيدة فقط، بل للتعبري عن هاج�س �ل�ساعر يف �لبحث و�سرب 
�أغ��ر جتربته �ل�س�فية. وعند هذه �لنقطة، يبدو �حللج �أقرب �إىل �سعر �بن عربي. وال ريب يف 

�أن �الأخري �طلع على �لق�سيدة �حللجية. ففي �لفت�حات �ملكية، يق�ل2:
1 ـــ كامل مصطفى الشيبي، رشح ديوان الحالج، منشورات الجمل، بغداد – بريوت، الطبعة الثانية، 2012، ص 189 – 190.

2- محيي الدين بن عريب، الفتوحات املكية، تحقيق عثامن يحيى، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1983، السفر الثامن، ص 392.
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ر�أيت ربي بعني رّبي       فقلت: ربي! فقال: �أنَت!

وتلتقي ق�سيدة �حللج مع ق�سيدة �بن عربي يف بنيتها �لقائمة على �لتناق�س، وت��ّسلها �الإيطاء 
تعبري�ً عن هاج�س ملّح. ولكن �بن عربي يرفع �لفكرة �إىل م�ست�ى �أعلى و��سًل بها �إىل مدى 

فكري �أبعد و�أكرث تط�ر�ً.

ويف �خلل�سة ورد يف كثري من �سعر�ء �ل�س�فية ق�سائد ذ�ت �إيطاء متكرر. و�لغاية منه كانت ذكر 
�آخرين لغر�س خمتلف ه�  �هلل الأغر��س عبادّية. ولكن �الإيطاء ��سُتخدم عند �سعر�ء �س�فية 

�ل��س�ل باملفارقات يف �لتجربة �ل�س�فية �إىل مدى بعيد ومتط�ر.

وهذه هي حال �بن عربي �لذي ��ستك�سف خط�طاً فكرية متعرجة خمتلفة. وبدت �لدالالت 
�ل�حيدة  �لقافية  كلمة  كانت  بينما  �لق�سيدة،  من  �أبعد  �أفق  نح�  متجهة  ق�سيدته  �جلدلية يف 

�ملتكررة )�هلل( تبقيها �سمن حدودها يف �آن معاً.

�أوروبا، حيث برزت ظاهرة  �آخر، يف  وبهذ� �ملعنى تلتقي مع ق�سيدة قادمة من مقلب جغر�يف 
�سعرية قريبة جد�ً من �لتجربة �ل�سعرية �لعربية �الإ�سلمية �لتي ت�ستخدم �الإيطاء �ملتكرر. وهذه 
 2Arnaut"د�نيال �أرن�  �لفرن�سي  �بتكرها  �لتي  "�ل�س�ستينا"1  ق�سيدة  با�سم  ُعرفت  �لظاهرة 
تاأّثر  �لرجلني  �ل�سعري. وكل  �لتاأليف  �لنمط من  به وبهذ�  "د�نتي"  �أُعجب  Daniel. ولقد 

بالثقافة �الإ�سلمية وفق �عتقاد كثري من �لباحثني. 

مار�سته  �لذي  �لتاأثري  �أو  �الت�سال  م�ساألة  ه�  بحثياً  �أفقاً  طارحاً  بحثنا  ينتهي  �حلد،  هذ�  وعند 
�لر�سمية  و�لقي�د  و"د�نتي".  "�أرن�"  يف  �ملتكرر  �الإيطاء  ذ�ت  �الإ�سلمية  �لعربية  �لق�سيدة 
�جلهتني  يف  �ل�سعر�ء  ه�ؤالء  عند  ظهرت  �لتي  �ملت�سابهة  و�لثقافية  �الجتماعية  و�لتاأثري�ت 

�ملتقابلتني من �لبحر �ملت��سط.
1- Etudes sur Bertrand de Born, sa vie, ses œuvres et son siècle, Richard de Boysson, SLATKIN 

Reprints, Genève, 1973, p. 42.

2-أرنو دانيال )1180م – 1200م( شاعر غنايئ فرنيس متجّول. انتهج يف شعره أسلوب تروبار كلوس ”Trobar Clus“ ، املؤلف 

من موازين وإيقاعات شعرية معقدة، تركز عىل النطق أكرث من املعنى. وهو الذي ابتكر قصيدة السستينا "sextine" القامئة 

عىل ستة مقاطع شعرية يُكتب كل منها يف ستة أسطر. وقد مدحه برتارك ودانتي وعّداه أعظم شاعر يف عرصه. )م، ن، ص 389(
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