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راأي

لبنان الكبري، �رشاع اجلغرافيا والتاريخ

لبن�ان ضحية، إنه ضحية التناقض املتواصل ما بني اجلغرافي�ا والتاريخ. جغرافيته ضحية تارخيه، 
يا للمفارقة.  

من غري املس�تغرب أن يقع هذا التناقض، فيس�تعر حينًا، وهيدأ حينًا، إذ أن اجلغرافيا من صنع اهلل، 
في�ا التاري�خ من صنع الب�رش. واجلرس الذي ُيوصل ما بني لبنان اهلل ولبن�ان البرش أراده هؤالء يف 
الع�ر احلدي�ث بمداميك ديني�ة، ثم طائفية، ثم مذهبي�ة، فصاروا ُيارس�ون التحايل عىل الدين 
حتى أسقطوه رصيعًا ضحية أالعيب مصاحلهم، وانتقلوا إىل الطوائف ليستخدموها يف اشتباكهم 
املتواص�ل م�ع دينه�م، ث�م انتقل�وا إىل املذاه�ب، وهي يف األس�اس مص�در غنى فك�ري وثقايف 
وروح�اين، فحولوها إىل متاريس ج�رى اختبارها يف جوالت رهيبة من الدمار والدماء والدموع 

إىل أن جعلوا منها معتقالت بكل ما للكلمة من معنى.
وق�وى االس�تعار التي ُتواكب املتغريات هذه، من األس�اس وحتى يومنا ه�ذا، مل تتأخر حلظة يف 
االهتام عن كثب هبذه احلقائق، فتتفاعل معها بحرارة مصطنعة، با خيدم مصاحلها بطبيعة احلال، 
بحي�ث أن والدة »لبن�ان الكبري« قبل قرٍن من الزمن أتت والدة »قيرية« دموية، مأس�اوية ألهنا 
قامت عىل سلخ أجزاء مكونة لدورة حياة وعمران كاًل من دمشق ومحص وإلصاقها بدورة حياة 

اجلبل وبريوت والساحل، وذلك بقصد توفري ظروف احلياة للكيان الوليد.
فك�رت اإلش�كالية املالزمة للكي�ان، وكان من املمكن وقوع كارثة فظيعة ل�و مل يتم تدارك األمر 
حلظة أن رس�م جورج كليمنصو، رئيس حكومة فرنس�ا قبل مئة عام، خطًا حيدد جغرافية الكيان 

شمل مدينة... دمشق.
نع�م، إن كليمنصو أدخل، بش�خطة قلم، »عاصمة األمويني« يف جس�د »لبنان الكبري«، فس�ارعه 

أعضاء الوفد اللبناين قائلني: لكنك أدخلت دمشق يف لبنان يا حرضة الرئيس!!!
فاستغرب الزعيم الفرنيس ردة فعل اللبنانيني وقال: ملَ ال؟؟؟... فلتكن دمشق معكم... فشكروه 

واعتذروا عن قبول هذه »اهلدية« فنزل كليمنصو عند رغبتهم وإن بيشء من... االستغراب.
قالوا له، يا حرضة الرئيس، إن هذا اجلود الفائض من قبلكم يتناقض مع الفلس�فة الكامنة خلف 

تعزيز مكانة لبنان، بقلبه اجلبل، ووظيفته املرسومة من قبل »األم احلنون«... فهدأ روعه.
وكان ما كان، فحصل اللقاء الشهري يف مطلع أيلول 1920 برئاسة اجلنرال غورو...

ح�شن حمادة 
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... ُت�رى هل يش�ّكل إع�الن غورو ملحقًا لإلرادة الس�اوية؟... ملَ ال. فلتك�ن جتربة مجيلة، وعلَّ 
»العائ�الت الروحي�ة« تنته�ز الفرص�ة لتس�هم، ولكن بص�دق هذه امل�رة، يف والدة »الش�خصية 

اللبنانية«، فُتطلق دورة حياة وعمران تسمح برتقي إنساهنا.
لك�ن املش�كلة تكم�ن يف أن »الش�خصية اللبناني�ة« مل تكن ه�ي املرغوب�ة عند العدي�د من زعاء 
»العائ�الت الروحي�ة«، إذ س�ارع بعضهم إىل عرض أج�زاء من جغرافية »لبن�ان الكبري« للبيع يف 
س�وق املش�اريع اإلس�تعارية لقاء مبالغ زهيدة من املال. لقد حدث ذلك بالفعل عندما اقتنصوا 
فرص�ة م�رشوع نقل هي�ود أملانيا من بالده�م وتوطينهم يف اجلن�وب اللبناين ما ب�ني صيدا وصور 
عام 1938 عىل أمل أن يتم س�لخ اجلنوب، بعد 10 س�نني، أي يف العام 1948، وضّمه إىل الكيان 
اإلرسائي�ي املن�وي إقامته ع�ر اغتصاب فلس�طني. لقد أرادوا اس�تغالل هذه الفرص�ة بتأييدهم 
هل�ذا امل�رشوع ولكن، لس�خرية القدر، إن ال�ذي أنقذ الكيان اللبن�اين يومها كان اس�مه الكونت 
دومارتيل، املفوض الس�امي الفرنيس الذي غضب غضبًا ش�ديدًا ع�ىل رئييس الدولة واحلكومة، 
إمي�ل إده وخ�ري الدين األحدب، حني جاءاه مطالبني بع�دم إعاقة تنفيذ هذا املرشوع املدعوم من 
»الوكالة اليهودية« وأيضًا، املدعوم رسًا من رئيس حكومة فرنس�ا ليون بلوم، الزعيم االش�رتاكي 

والناشط البارز يف »الوكالة اليهودية« – فرع فرنسا؟؟؟
هذا اإلجتار بأرايض الكيان اللبناين س�ابق للزمن اللعني، زمن رشكة س�وليدير، بقدر ما يؤكد ما 
جاء به املفكر واملؤرخ املرموق جورج قرم حني حتدث عن »اجلمهورية اللبنانية العقارية« وذلك 

يف معرض تنديده بالنهب الكبري احلاصل ألرض الوطن وخرياته. 
إهن�ا عّينتان عن اإلش�كال الكبري املالزم ل� »لبنان الكبري«، ما ب�ني اجلغرافيا والتاريخ، وما ُيفعله 
الب�رش يف اجل�رس الذي ُيوصل اإلثنني بعضها ببعض... جرس الدي�ن والطائفية واملذهبية يف زمن 

التزوير الكبري الذي ُيدّمر املجتمع اللبناين لصالح املعتقالت املذهبية.
إهن�ا عناوي�ن آن اآلوان ألن ينكب الباحثون عليها إذ ُتش�كل رضورًة حيويًة لبقاء الكيان اللبناين 
ع�ىل قي�د احلياة. فاإلجتار الس�يايس بالدي�ن والطوائف واملعتق�الت املذهبية، ذات امل�ردود املايل 
الضخم الذي ُيمىلء خزائن الُطغمة السياسية املالية، هو مظلة الفساد الكبري املتمثل بنظام التمييز 
العنري »Apartheid«. ومن العار إنس�انيًا، وأخالقيًا، اإلس�تمرار يف تقديس نظام »التعايش« 

هذا وتصويره كقدر حمتوم ال جيوز لألجيال الشابة اإلنعتاق منه. إنه نظام العبودية املقنعة.
هل هذه وظيفة »لبنان الكبري« الذي مل يتقدم سنتيمرتًا واحدًا يف معارج الرتقي واحلضارة منذ مئة 

عام؟؟؟...!!!... 
لبن�ان الكب�ري بات عىل حافة الزوال ألن البطن الذي أولد وحش الفس�اد يزداد خصوبة. فإما أن 
تقيض األجيال اجلديدة عىل وحش الفس�اد، بتحررها من املعتقالت املذهبية، وإال س�يبقى طوق 

العبودية يف رقاهبا، وعليها أن ختتار إذ ال توجد منطقة وسطى ما بني العبودية واحلرية. 
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لبنان الكبري اأزمة هوية اأم اأزمة نظام؟
ملف من اإعداد: نبيل املقدم - �شحايف وكاتب 

مئة عام تكاد تنقيض عىل إعالن لبنان الكبري ومازال هذا الكيان تائهًا بني نظريتني، واحدة ختتبئ 

وراء فينيقية متزمتة وأخرى وراء عروبة مفلسة مع غياب كبري للثقافة الديمقراطية عن املجتمع 

الس�يايس اللبن�اين. الكيان اللبناين كلمة فلس�فية أكثر منها كلمة سياس�ية تعن�ي أن هناك متحدًا 

خاّص�ًا للبنان تارخيي وواقعي. منذ نش�أته مّر لبنان بثالثة تش�كالت كبرية ومعارصة هي: جبل 

لبن�ان أوالً ث�م لبن�ان الكبري ثم لبنان بش�كله احل�ايل. ويف كل مرة كان هذا الكي�ان يعّب عن ذاته 

بطريق�ة خمتلفة عن األخرى، فهو عّب عن ذاته مرة بش�كل الدولت�ني الدرزية واملارونية، ثم عّب 

ع�ن ذاته كملحق للدولة الفرنس�ية عند قيام االنتداب، ثم عّب ع�ن ذاته عندما أصبح عضوًا يف 

جامعة الدول العربية.

حول هذه اإلشكاليات وطرق مقاربتها تفتح "حتوالت" هذا امللف. مع عدد من املتخصصني.

مع س�ؤال كب�ري: "بعد مئة عام عىل قيام دولة لبنان الكبري: هل لبن�ان الكبري مازال موجودًا عىل 

املس�توى الس�يايس أم أن�ه أصبح حمطة من ال�راع العريب - العريب. وه�ل أن نظرية تضامننا يف 

الداخل يمنع القوى اخلارجية من االستقواء علينا؟
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يف الع�ام 1920 أعل�ن غ�ورو والدة لبنان الكبري. ورغم مرور قرن تقريبًا، ما زال يش�هد لبنان دورة 
جدي�دة م�ن الراع عىل هويته ودوره وغده. فهل هي مناس�بة إلعالن م�وت لبنان أو جتديد دوره 

ومعناه؟

سأتوقف عند بعض املالمح التي طبعت قرن من وجود لبنان الكبري:

1 - اأزمة هوية ونظام:

 دس�تور مجهورية لبنان األوىل نص عىل أن لبنان ذو وجع عريب، ودس�تور مجهورية لبنان الثانية أكد 
عىل أن لبنان عريب اهلوية واالنتاء.

ورغ�م النص الدس�توري ظلت اهلوية اللبنانية متش�ظية بني العروبة الواقعي�ة واخليالية واملصلحية 
املرتبطة بدول النفط والبرتودوالر باإلضافة إىل اهلوية السورية واملرشقية واالنعزالية. 

نظام اجلمهورية األوىل قام عىل حماصصة طائفية وامتيازات للارونية السياس�ية، ولكن س�وء إدارة 
الطبق�ة السياس�ية التي حكم�ت لبن�ان، أدى إىل انفجار الوضع اللبناين بس�بب أزم�ة النظام وأزمة 
املنطق�ة املنعكس�ة، مما أدى إىل هناي�ة اجلمهورية األوىل وبداي�ة اجلمهورية الثانية م�ع الطائف، لكن 
س�وء اإلدارة والفساد واملحاصصة وترس�يخ الطائفية أوصلت اجلمهورية الثانية اآلن، مع مشارف 

مئة عام عىل والدة لبنان الكبري إىل أزمة حكومة وحكم ونظام، وقد تصل إىل أزمة كيان.

2 -ال�سيادة والتبعية

حت�ى اآلن اليوجد اتفاق بني اللبنانيني حول مفهوم الس�يادة، ومعظم القوى اللبنانية تابعة جلهات 
خارجي�ة قريب�ة أو بعي�دة. ح�دود لبنان الكبري ش�ملت مزارع ش�بعا والقرى الس�بعة والت�ي ُتقدر 
مساحتها ب� 96 ألف مرت مربع، لكن بعض ُغالت االنعزالية يتنكرون هلذه األجزاء اللبنانية حتى ال 

"لبنان الكبري" يف ذكرى اإعالن والدته:
بني خريف العمر وجتديد معناه"

�شركي�ص اأب�زيد - �شحايف وكاتب ونا�شر
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ينخرطوا يف املطالبة بتحريرها ودعم املقاومة.

3 - الدولة الفا�سلة

»لبنان دولة فاش�لة« باملرتبة 18 من أصل 60 دولة، أي ضمن الدول ذات »الوضع احلرج« حس�ب 
تصنيف قدمته دراس�ة حول »الدول الفاش�لة«، نرشهتا دورية »فورين بولييس« منذ فرتة وربا اآلن 

وصل إىل مرتبة أسوأ.

 قب�ل وبع�د إعالن »دولة لبنان الكبري« قبل وبعد إعالن االس�تقالل عن االنتداب الفرنيس، أثبتت 
األحداث أن لبنان غري قابل ألن حيكم نفس�ه بنفس�ه أو أن يطبق »احلكم الذايت« عىل كامل أراضيه. 
فكل فرتة تولد أزمة جديدة بني اللبنانيني )مقرونة باإلرتباطات اخلارجية (، وتسلك أحد املسارين: 
إما أزمة سياس�ية مفتوحة تنتهي باتفاق و»تبويس ش�وارب«، وإما مناوشات سياسية تعقبها حرب 

أهلية طاحنة، تنتهي باتفاق و»تبويس شوارب«! هذه هي احلال اللبنانية.

لك�ن املش�كلة أن ه�ذه االتفاق�ات مل تكن يوم�ًا »لبنانية رصفة«، بل كان�ت دائًا نت�اج خلطة دولية 
ببهارات كالمية معسولة حول »الوحدة الوطنية« و»العيش املشرتك« و»إلغاء الطائفية السياسية«. 

ه�ذه احلال من عدم االس�تقرار والثبات واالتفاق عىل املؤسس�ات ومرجعيتها وصالحياهتا، يضع 
لبنان دائًا أمام أزمة وجودية تتفاقم مع جتذر خماوف مستجدة منها: 

1 - القلق من حالة اجلوار اجلغرايف واخلطر عىل اهنيار الدولة وتفكك املجتمع.

2 - الرعب من إرهاب تكفريي إلغائي يف ظل غياب الضانات واحللول اآلمنة واملس�تمرة... 

وتنامي هذه احلركات التكفريية اإلس�المية، التي تس�عى إىل إلغاء اآلخر املسيحي واإٍلسالمي 
الذي ال يشاركها الرأي والتفسري، وتعمل عىل طرده من دار اإلسالم، باإلرهاب والقتل. 

تنطل�ق هذه احلركات من دمج االس�تعار الغريب بالعقيدة املس�يحية، وتكفر كل من ال يوافقها 
النظ�رة، إن كان مس�يحيًا أم مس�لًا. ه�ذا التح�دي ال يواجه املس�يحيني الرشقي�ني فقط بل هو 
حت�دٍّ مصريي لإلس�الم املعتدل أو اللي�رايل، كا هو حتدٍّ للعروبة نفس�ها التي تواج�ه مأزقًا بني 

مدارسها، حيث يربط بعضها العروبة باإلسالم. 

3 - يتمّث�ل التح�دي الثال�ث يف ان�زالق بع�ض الفئات املس�يحية يف لبنان أساس�ًا وهل�ا أصداء 
يف س�وريا والع�راق ومر والس�ودان إىل منطق انعزايل يرتك�ز عىل وْهم قيام دول�ة أو كانتون 
للمس�يحيني، كمخ�رج وحي�د حلايتهم م�ن البحر اإلس�المي، مما ي�ؤدي إىل حتال�ف بني هذه 
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اجلاعات واملخططات الغربية عمومًا، وهي الرامية إىل تفكيك املنطقة ضمن مرشوع أمريكي- 
صهي�وين للرشق األوس�ط اجلدي�د، قائم عىل أس�اس دويالت طائفية، الغرض منها اس�تغالل 
خ�وف املس�يحيني واألقلي�ات عامة من جه�ة، وترير قي�ام "إرسائيل" كدول�ة هيودية من جهة 
أخرى، مما حيفظ أمنها عىل حس�اب اآلخرين. أدى هذا املنطق إىل انقس�ام املسيحيني يف ما بينهم 
واىل ترشذمه�م، وتفتي�ت وجودهم وتعرضه�م إىل محلة من املضايقات، وص�والً إىل إحباطهم 

وتسهيل هجرهتم ألسباب اقتصادية أو لظروف التمييز والقهر.

م�ا زال لبن�ان يف حالة مواجه�ة بني نزعتني انعزالي�ة ومرشقية قد تغري نظرهت�م إىل الكيان من لبنان 
امللجأ، إىل لبنان كرصيف للهجرة وساحة حروب أهلية هتدد الوجود.

يواجه لبنان حتديات مصريية تفرضها حقائق بدأت تتمظهر يف الواقع أكثر، منها:

1( سقوط النظام اإلقليمي العريب الرسمي ودخوله يف مرحلة انتقالية تودع املايض من دون أن 

يتبلور املستقبل. وتداعيات السقوط سوف يكون هلا انعكاسات وجتاذبات عىل الساحة اللبنانية 
املنقس�مة ع�ىل ذاهتا واملتحالفة مع قوى إقليمية تتمّدد وتتاه�ى معها وحتدد قواها وتقرر مصري 

التوازنات الداخلية اللبنانية.

2( س�قوط اتفاقية سايكس بيكو التي رس�مت احلدود السياسية لدول اهلالل اخلصيب، حيث 

ظه�ر لبن�ان بح�دوده احلالي�ة الع�ام 1920. وقب�ل هناية ق�رن عىل نش�وء الكيان اللبن�اين بدأت 
األحداث تكرس احلدود السياس�ية بعد أن اعرتفت هبا ال�دول كحالة قانونية دولية، واحلركات 
القومية كأمر واقع. لكن من جهة فإن »ارسائيل« هتدد حدود لبنان اجلنوبية بمطامعها التوسعية 
يف األرض وامل�وارد، وم�ن جه�ة أخ�رى حتّولت ح�دود لبنان الش�الية الرشقية اىل مس�احات 
مفتوحة تشهد تراشقًا عابرًا للحدود)حرب اجلرود(، وتنقل املقاتلني والعتاد بني ضفتيها، وقد 
أصبحت س�احة واحدة مس�تباحة للس�الح واملقاتلني واإلمدادات. وهكذا غدت هذه احلدود 
خطوطًا افرتاضية ُيعاد رس�مها عىل ضوء نتائ�ج الراع الدموي الدائر عىل ضفتي احلدود ويف 

كال البلدين.

3( سقوط اتفاق الطائف بسبب عدم القدرة عىل تطبيقه كاماًل، بمعنى عدم وجود تفسري موحد 

لتطبيقه وتعليق أو جتميد بنود عديدة منه، مما يضع لبنان أمام فوىض دستورية هتدد السلم األهي 
والوح�دة الوطنية وجتعل احلكم فيه غري ممكن، ودولة فاش�لة عاجزة إزاء أزمة حكومة وحكم 

ونظام، فضاًل عن أزمة كيان ومصري ووجود.
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إن س�قوط النظ�ام اإلقليمي سياس�يًا )عج�ز اجلامعة العربية( وجغرافيًا )تكس�ري حدود س�ايكس 
- بيك�و( وتزامن�ه مع فش�ل الدولة اللبناني�ة، يفتح الباب واس�عًا أمام أس�ئلة ومعطيات وحتديات 

مستجدة يف لبنان وحميطه، تواجه لبنان من دون جواب موّحد وحمّدد منها:

1( فائض العنف واإلرهاب عر حدود س�ايكس بيكو، كرس احلواجز التي رس�متها الكيانات 

السياس�ية، وحتّولت ختومها س�احة معرك�ة واحدة، تعددت فيها املعابر لنق�ل العتاد واملقاتلني. 
وهذا ما نشهده أيضا بني حدود سورية والعراق واألردن وفلسطني ووو

2( فائ�ض العصبي�ات املذهبي�ة واإلتني�ة والقبلية يش�جع التواصل بني اجلاع�ات املنترشة عىل 

ضفتي احلدود متجاوزة احلدود السياس�ية الت�ي أصبحت رشايني تواصل بدالً من كوهنا جدار 
فصل. مل تكن حدود سايكس بيكو عىل حجم الفئات املنترشة جغرافيًا يف أكثر من كيان سيايس. 

فقد طافت اجلاعات عن التخوم املسّيجة وحطمت احلدود التي تباعد بني األهل واألقارب.

3( فائض اجلهل والتخلف والتبعية واالستبداد والتكفري، مع فائض الظلم والقهر زاد من عدد 

النازح�ني والالجئني واهلاربني من اخلوف واالس�تبداد فأصبحوا مادة متفجرة تتمدد يف املكان 
عىل اتس�اعه، ضاربًة عرض احلائط احلدود املصطنعة التي أصبحت عاجزة عن عزل الناس يف 

معتقالت كبرية.

4( فائ�ض املقاومة ضد ارسائيل أخرجها من القمق�م الكياين، فغدت املقاومة يف لبنان نموذجًا 

لالنتفاضة يف فلس�طني، وس�ندًا للمقاومة يف اجلوالن التي بدأت تتصاع�د، وامتدادًا للمقاومة 
يف الع�راق وحلًا للمعارضة يف األردن، وكلا اش�تد ع�ود املقاومة يف لبنان أصبحت نواة جلبهة 
رشقية توّحد قوى املانعة واملقاومة والتغيري عىل امتداد املرشق العريب بعيدًا عن احلدود الرسمية 

والتخوم االفرتاضية متجاوزة احلدود واحلواجز.

يمك�ن أن تذه�ب املنطق�ة اىل فرصة جدي�دة لتوحيد املنطق�ة يف مواجهة امل�رشوع األمريكي - 
االرسائي�ي عر صيغ�ة جملس تعاون مرشقي عىل طريقة »جملس التعاون اخلليجي« أو تأس�يس 
جبهة رشقية توحد قوى املقاومة واالنتفاضة واملانعة )والتقارب العسكري العراقي – السوري 

هو نواهتا(.

5( وبالت�وازي م�ع فائ�ض ق�وة املقاومة يواجه�ه فائض ق�وة الثورة املض�ادة أو فائ�ض العداء 

لس�الح املقاومة وروح املانعة حتت ش�عار االستقرار واالزدهار عىل قاعدة التطبيع والسلم مع 
"ارسائيل". مما شكل جبهة حمارصة املقاومة وأوجد مواجهة مفتوحة بني املقاومة وأعدائها.
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هذه االأ�سئلة الوجودية من يجيب عليها يف لبنان؟

القوى القومية والتقدمية غارقة يف أزمة أحزاهبا وتنظياهتا وتعيش حالة خماض ونقد ذايت ومل تبلور 
بعد مرشوعًا جديدًا فاعاًل. اجلاعات الدينية تلقت التحديات وجتاوبت معها بأشكال ومستويات 

خمتلفة. و يمكن رصد احلراكات اجلاهريية الطائفية وكوارثها كا يي:

1( بعد أن س�اد الفكر االنعزايل بش�كل واسع داخل الوسط املسيحي، داعيًا اىل فصل لبنان عن 

حميطه وإدارة ش�ؤونه بعيدًا عن جواره، نالحظ أن قس�ًا من هذا الوسط انتقل اىل وعي مرشقي 
يتفاع�ل م�ع املحيط ويلتزم بقضاياه ويدرك ترابط وج�وده ووضعه يف لبنان مع تطورات احلالة 
اإلقليمية ال سيا يف املرشق، فتأسست مجعيات ومراكز تدعو اىل إحياء املرشقية بأشكال خمتلفة 
تدل عن وعي جديد للرتاث واملصري. قس�م آخر من القوى االنعزالية ذهب باجتاه الرهان عىل 

عروبة املصلحة فتحالف مع بعض أنظمة اخلليج عّله حُيسن توازنه الداخي.

2( يش�هد مجهور من الس�نية السياس�ية يف لبنان حاالت جتاذب حادة غري مستقرة ومل حيسم بعد 

بني اجتاه�ات فكرية متناقضة تتوزع بني اإلخوان املس�لمني والس�لفيني واللراليني واالعتدال 
والفكر القومي والتقدمي عىل اختالف مدارسه. هذا اجلمهور كان يتعاطف تارخييًا مع القومية 
العربي�ة وكان يف طليع�ة دع�م ثورات االس�تقالل العربية واملس�ألة الفلس�طينية ع�ىل اختالف 
مراحلها. أما اليوم فيشهد مواجهة كامنة وأحيانًا مكشوفة بني تيارات التكفرييني ودعاة اإلمارة 
اإلس�المية ولو يف حي أو قرية وبني فكر ديني وس�طي معتدل يعر عن نفس�ه بأشكال متنوعة، 
وه�و يف حالة الدفاع والرتقب والضياع بني "لبنان أوالً" ال يريض طموحه وبني "هالل س�ني" 
مل تتبلور معامله بعد. هل هو بديل عن العروبة أم امتداد للعثانية اجلديدة. فبعد سقوط العروبة 
اخليالية يفتش رواد العروبة التارخيية عن عروبة حضارية جديدة حتقق طموحاهتم عىل اختالف 

مذاهبها وتياراهتا.

3( مجهور واس�ع من الش�يعية السياس�ية يلتف حول املقاومة التي بدأت تش�عر بمأزق عزلتها 

اجلغرافية )اجلنوب والبقاع والضاحية( وبرشيًا )الشيعية السياسية وحلفاؤها(، ما دفع البعض 
اىل بداية طرح أفكار أبعد من املقاومة اإلسالمية يف اجلنوب لتالمس الدعوة اىل حترير اجلليل يف 
الشال الفلسطيني ودعم املقاومة يف اجلوالن ومساندة العمق العراقي مما بدأ ُيالمس فكرة حرب 
التحرير الشعبية املمتد من املتوسط اىل اخلليج والتي يطلق عليها البعض "اهلالل الشيعي"، بينا 
يس�ميها آخرون هالل املقاومة املدعوم من إيران. وقد بدأت أوس�اط ش�يعية تستس�يغ تس�مية 
اهلالل الش�يعي ملا فيها من امتداد ش�عبي وجغرايف يربط بالد الشام ببالد الرافدين وجبل عامل 
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بالنجف، مرورًا بمقام السيدة زينب.

4( أما الدرزية السياس�ية فهم يتوزعون يف فلس�طني ولبنان وس�وريا وحيلم البعض منهم بجبل 

يوّحدهم بني كل التناقضات التي حتيط هبم وتتحكم بأكثريتهم حالة االنتظار والرتدد واخلوف 
من املجهول.

املخاطر التي تواجهنا كدولة وكياٍن ونظام وجمتمٍع مل تعد عابرة أو جزئية بل هي هتدد وجود لبنان. 
وبدأت ترد يف وس�ائل اإلعالم خماطر " انتهاء اجلمهوري�ة" و "موت الكيان" وغريها من العبارات 

التي تعر عن اليأس والقرف والنهايات.

وإزاء فش�ل الدول�ة وعجزها أمام هذه املخاطر الوجودية مل يبق أم�ام اللبنانيني األحرار إال املبادرة 
لالحتاد واملواجهة إلنقاذ الدولة بإعادة تأس�يس مجهورية جديدة حتقق العدالة واملس�اواة والس�يادة 
باإلجاب�ة أوال ع�ىل األس�ئلة اجلديدة املطروحة. فهل ه�ذا ممكن؟ أم ال حمالة هذا ه�و لبنان وهكذا 

سوف يبقى أو يزول؟

هل التغيري ممكن يف لبنان؟

س�بق وحصلت حماوالت لتغيري املعادلة يف لبنان وقد باءت بالفش�ل. ونجحت جزئيًا يف تعديل ما، 
أو ترسيع ما، لكن دون حصول تغري بنيوي أو جذري أو جدي. قراءة رسيعة تظهر ما يي:

1 - فائ�ض الق�وة اإلقليمية أجهض من حلف بغ�داد إىل الثورة النارصية وصوالً إىل تدخالت 

البعثي�ني العراقي�ني والس�وريني، باإلضافة إىل تعاظم نف�وذ الثورة الفلس�طينية واإلغراق املايل 
العريب املتنوع من ليبيا إىل السعودية.

2 - فائ�ض ق�وة اجلي�ش اللبناين أوصلت يف أحس�ن احل�االت قائد اجليش إىل الرئاس�ة، لكنها 

فشلت يف استمرار حكم العسكر ولو عر املكتب الثاين وبعض األجهزة إىل حني. باإلضافة إىل 
فشل حماوالت االنقالب من احلزب القومي إىل حركة األحدب إىل جيش لبنان العريب وجيش 

حلد، وغريها من املحاوالت الفاشلة واملحدودة.

3 - فائض القوة املالية التي عر عنها بعض املصارف ورجال األعال وكانت ذروهتا مع الشهيد 

رفيق احلريري مل تتمكن من استمرار فرض سيطرهتا ونفوذها رغم الدعم العريب والدويل هلا.

4 - فائض القوة اإلرسائيلية عر تدخالهتا املتنوعة، من التحالف مع فريق لبناين إىل االجتياح، 

إىل الدعم املتنوع، مل تتمكن من تغري املعادلة اللبنانية وظل تأثريها حمدودًا وملرحلة معينة.
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5 - فائ�ض العن�ف من ثورة أعلنها احلزب القومي يف 1949 وأجهضت برسعة إىل ثورة 58 إىل 

حركات عصيان مسلح حمدود، دلت عىل أن العنف والثورة ليس له طريق سالك يف لبنان.

6 - فائض املقاومة نجح يف التحرير ومتدد يف املنطقة ال س�يا يف اجلمهورية الس�ورية، لكنها ما 

تزال أسرية املعادلة اللبنانية التي طوقتها وحّدت من تأثريها ودورها حتى اآلن يف تغري املعادلة 
اللبنانية الصعبة.

7 - فائ�ض س�الح املليش�يات، أف�رز حروبًا أهلي�ة دورية داخلي�ة، وأوصل أثري�اء احلرب إىل 

السلطة، لكنه غري قادر عىل التغري والتعديل والتبديل.

باختص�ار فائ�ض الق�وة يف لبنان ال ُي�رف يف التغيري. لذلك يس�تنتج البع�ض أن لبنان عيّص عىل 
التغيري وهو أقوى نظام عريب. رغم وصول النظام الطائفي الفاس�د إىل املأزق الكبري لكنه مل يس�قط 
بع�د، وما زال هناك غياب لرؤية وثوابت وطنية مش�رتكة، لذا ينجح النظام يف إغراق البلد وجرها 

إىل حروب ونزاعات طائفية ورصاعات مذهبية جتهض أي حماولة للتغيري.

وألنني من احلاملني اقرتح أن التغري إذا كان ممكنًا يف ظروف لبنان واملنطقة، له ثالثة معابر، وهي: 

� انقالب أو ثورة إلس�قاط النظام الطائفي وهذا احتال مس�تبعد حاليًا لألسباب واملحاوالت 
التي سبق ذكرها.

- اعتاد االستفتاء الشعبي وهو مستبعد حتى اآلن. 

�  تشكيل »هيئة إلغاء الطائفية«، واعتادها هيئة تأسيسية للنظام اجلديد مع سن قانون انتخابات 
عىل أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة مما يفتح الطريق أمام تغيري جدي 

ممكن.

أم�ام كل ه�ذه الصعوبات يبقى االحت�ال الوحيد حلصول تغي�ري يف لبنان هو تأس�يس كتلة وطنية 
شعبية هلا رؤية وبرنامج سيايس لإلنقاذ ذات نفس طويل تقدم حلوالً لألزمة السياسية واالقتصادية 
واالجتاعي�ة، وهل�ا موقف واضح م�ن املقاومة واالس�رتاتيجية الدفاعي�ة، وتعمل عىل إع�ادة بناء 
العالقات السورية - اللبنانية عىل أسس سليمة، وهلا قيادة عملية ونزهية وبرنامج واضح من أجل 

إعادة التأسيس وبناء مجهورية جديدة. 

اللبنانيون اليوم ويف هذه الذكرى، مدعوون إىل تقديم نموذج جديد للحضارة اإلنسانية، خصوصًا 
بعدم�ا تش�يأت احلضارة الغربي�ة التي تّدعي املس�يحية وقضت ع�ىل البعد الروحي لإلنس�ان. هم 
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مدعوون إىل أن يكونوا رسل حضارة كونية جديدة قائمة عىل مرتكزْين:

1 - االعرتاف بحق االختالف ضمن االئتالف والتضامن، من أجل القضاء عىل الفقر والظلم 
واجلهل واالس�تبداد. لذلك هم ش�هود عىل هذا التنوع املتميز، حيث يتم االلتقاء بني املس�يحية 

واإلسالم وحضاراتنا القديمة العريقة..

2 - أنس�نة احلضارة عر املوالف�ة بني البعدين املادي والروحاين. فلإلنس�ان مصالح وحاجات 
مادية جيب توفريها بش�كل طبيعي وس�ليم من دون اس�تغالل أو حرمان أو إفراط. ولإلنس�ان 
أيضًا ُبعد روحاين ذو تطلعات عقالنية مجالية نفسية ومثل عليا وقيم ومناقب، من دوهنا ال قيمة 

ألي حضارة أو ثقافة،

اأمام التحديات الوجودية التي يواجهها لبنان ما هي اخليارات:

- إبق�اء اجلمهوري�ة اللبناني�ة عىل ما هي عليه م�ن أزمات وخضات هتز وج�وده وال تلغيه وال 
تغريه.

- موت اجلمهورية وإلغائها بس�بب التحوالت اإلقليمية العاصفة وما حتمله من مشاريع قضم 
وتقسيم وضم وإعادة فرز، وهذا اخليار تفرضه احلروب وحدود الدم.

- بن�اء مجهوري�ة جدي�دة تنتظ�ر التغ�ريات يف املنطق�ة حتى تلتق�ي معها يف م�رشق جديد مدين 
ديمقراطي.

 بع�د كل ه�ذا العرض يتبني لن�ا أن لبنان عجز حتى اآلن عن لبننت اإلعالن الفرنيس لنش�وء كيان 
لبنان الكبري، باالضافة اىل أننا يف زمن تواجه فيه كيانات اهلالل اخلصيب أزمات وجودية مصريية. 
فه�ل تس�تطيع القوى الوطني�ة والقومي�ة والتقدمية يف لبنان تقدي�م نموذج خالص للبنان وس�ائر 

كيانات املنطقة عر تأسيس دولة وطنية متكاملة مع كيانات املرشق؟

 والبداية تكون بعقد مؤمتر وطني ش�عبي يضع نظامًا جديدًا للبنان ويؤس�س جلمهورية ثالثة تضع 
حدًا ملسار التبعية والطائفية وجُتدد معنى ورسالة لبنان ليصبج منارة املرشق.

يف ه�ذه املناس�بة هل يمكن إطالق مبادرة تأسيس�ية عر ن�دوات ومؤمترات دوري�ة، إلبداع صيغة 
جديدة ملعنى ودور لبنان اجلديد، بعد أن دخل لبنان الكبري يف خريف العمر.
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دد 
لع

ف ا
مل

ما هي مقدمات اإعالن دولة لبنان الكبري؟
اس�مح يل أن أب�دأ بمقدم�ة البد منه�ا قبل الدخول يف املوض�وع مبارشة: "تعت�ر احلقبة املمتدة 
م�ن س�نة 1914 حتى س�نة 1920 من أهم احلقب�ات يف تاريخ لبنان املعارص ع�ىل اإلطالق. إهنا 
مرحلة التقلبات العميقة التي ش�هدها الرشق األدنى نتيجة احلرب العاملية األوىل التي ش�غلت 
احلكوم�ات األوروبية طيلة القرن التاس�ع عرش. رس�مت خالهلا، يف خطوطه�ا الكرى، بدءًا 
بمراس�الت "مكاهون - احلس�ني، م�رورًا باتفاق س�ايكس - بيكو وبوعد بلف�ور وبمقررات 
مؤمتر سان ريمو، وبمعاهدة سيفر خارطة الدول التي أنشئت يف غرب آسيا بعد تفكك الدولة 
العثانية. كا أهنا ش�هدت بداية وضع يد اليهود عىل فلس�طني بقي�ادة احلركة الصهيونية يف ظل 
االنتداب الريطاين، قيض خالهلا عىل احللم اهلاشمي بإقامة إمراطورية موحدة تضم الواليات 
العربي�ة العثانية واآلس�يوية الس�ابقة، ومن ضمنها ش�به اجلزي�رة العربية بكامله�ا، من حدود 
فارس إىل حدود مر. أما اململكة السورية التي أعلن قيامها مؤمتر دمشق يف آذار 1920، بقيادة 
فيصل بن احلس�ني، فس�قطت إثر معركة ميس�لون يف متوز من الس�نة نفس�ها وأرغم فيصل عىل 
مغادرة البالد. يف تركيا بعد اهنيار احلكم العثاين سطع نجم مصطفى كال الذي تصدى لتجزئة 
هضبة األناضول، جتزئة كان قد خطط هلا احللفاء املنترون يف احلرب، ورفض معاهدة س�يفر 
وواجه برشاس�ة أعداءه يف الداخل واخلارج، فاس�تطاع يف النهاية أن خيرج اجليوش املحتلة من 

األناضول وأن يفرض رشوطه يف معاهدة لوزان.

إن االتفاقات الرسية التي كان احللفاء قد عقدوها فيا بينهم حول تركة الرجل املريض أضحت 
حرًا عىل ورق، ومل يطبق منها إال اتفاق سايكس - بيكو، ولكن بعد أن أدخلت عليه تعديالت 
جذري�ة قضت عىل جوهره، الس�يا بع�د أن أطلق الرئيس األمريكي "ولس�ون" يف مطلع العام 
1918 مبادئه األربعة عرش، ومن بينها مبدأ حق الش�عوب يف تقرير مصريها، وبعد أن فرض يف 

امل�سيحيون مل يفكروا وال مرة بوطن خا�س بهم
د. اأنط�ان احلكيم - �أ�شتاذ جامعي متخ�ش�س يف تاريخ لبنان و�ل�شرق �الأدنى
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املادة الثانية والعرشين من ميثاق عصبة األمم، نظام االنتداب الذي أخضعت له املس�تعمرات 
األملانية الس�ابقة يف إفريقيا واملحيط اهلادي، واألرايض التي س�لخت عن الس�لطة العثانية. أما 
االتف�اق املتعل�ق بمدينة القس�طنطينية وبمضيقي البوس�فور والدردنيل التي كانت روس�يا قد 
عقدته مع حليفتيها فرنس�ا وبريطانيا يف العام 1915. فأطاحته الثورة البلش�فية التي قضت عىل 
النظام القيري يف العام 1917. إن اتفاق "سان جان دو مورين" الذي نص عىل اقتطاع منطقة 
من غرب األناضول، ختضع لإلدارة اإليطالية املبارشة، وأخرى للنفوذ اإليطايل وحده، س�قط 

هو أيضًا أمام مقاومة مصطفى كال والقوميني األتراك.

أم�ا مترفي�ة جبل لبن�ان فدكت احل�رب العاملية األوىل أس�س كياهن�ا الس�يايس واالقتصادي 
واالجتاعي: انتهك مجال باش�ا نظام الروتوكول، وقضت املجاعة عىل ثلث سكان املترفية، 
ودم�رت احل�رب واإلج�راءات التعس�فية العثاني�ة البن�ى االقتصادي�ة للجب�ل ال�ذي تعرض 
حلصاري�ن، بري قام به األت�راك وبحري قام به احللفاء، ولوحقت القيادات اللبنانية السياس�ية 
والدينية وزّج بعضها يف السجون واقتيد البعض إىل املشانق وسلك البعض اآلخر طريق املنفى. 
بعد انسحاب العثانيني من بريوت ودمشق يف 30 أيلول 1918 وبعد توقيعهم هدنة "مودرس" 
يف 30 ترشين األول، تنفس اللبنانيون الصعداء وانكبوا عىل التخطيط ملس�تقبل بلدهم، برز هنا 
تياران، لكل منها رؤيته وخياراته. عمل األول من أجل دولة سورية كرى موحدة تضم أيضًا 
لبنان وفلسطني، بينا تشبث الثاين باستقالل لبنان عن أي كيان سيايس جماور، وبتوسيع حدود 
املترفي�ة لتحويلها إىل دولة قادرة عىل تأمني العيش لس�كاهنا. تزّع�م التيار األول البطريريك 
املاروين إلياس احلويك صديق الفرنس�يني. وتزّعم التيار الثاين األمري فيصل بن احلسني املقرب 
م�ن اإلنكلي�ز، اس�تمر الراع بني التياري�ن طوال تلك الف�رتة ومل هيدأ إال أواخ�ر الثالثينيات 

ومطلع األربعينيات من القرن املايض".

لبنان الكبري هو نتيجة مسار استمر منذ منتصف القرن التاسع عرش تقريبًا حتى العام 1920. كان 
هناك طوائف إسالمية ومسيحية تعرضت لالضطهاد فلجأت إىل املنطقة املعروفة بمنطقة جبل 
لبن�ان لتحتمي من ظامليها. مل تكن منطقة جبل لبنان هي املنطقة الوحيدة التي جلأ إليها اهلاربون 
من الظلم. كان هناك أيضًا املنطقة املعروفة بمنطقة جبال العلويني يف سوريا. بشكل عام كانت 
كل املنطق�ة املمت�دة من حدود تركيا إىل حدود فلس�طني تس�كنها أقليات متعددة. مس�يحيون، 
دروز، علوي�ون، وغريه�م. كانت اجلبال يف ذلك الوقت املكان األنس�ب لالختباء واحلاية. يف 
الق�رن التاس�ع عرش حدثت حت�والت مهمة. فالطوائف املس�يحية التي كانت ب�دأت تنتقل من 
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ش�ال لبنان إىل وس�طه وجنوب�ه منذ القرن الس�ادس عرش، أي من�ذ عهد العس�افيني واملعنيني 
والش�هابيني. اش�تد عودها يف القرن التاس�ع عرش، وذلك بفضل املس�توى الثق�ايف الذي بلغته 
بمس�اعدة اإلرس�اليات األجنبية، وبفضل إعادة افتتاح مدرس�ة روما للموارنة، وعودة تالمذة 
روما. أيضًا بلغ املسيحيون يف ذلك الوقت مستوى مالّيًا جيدًا، وذلك بفضل تعاطيهم التجارة 
مع أوروبا. أيضًا جاء س�كن املس�يحيني يف اجلب�ال بعيدًا عن خطوط املواص�الت، التي كانت 
تنقل األمراض الفتاكة ليعزز مكانتهم أيضًا ديموغرافّيًا. إذًا كل هذه األمور جمتمعة عززت من 
نف�وذ املس�يحيني وجعلتهم يفك�رون بموطئ قدم آمن هلم. هم مل يفكروا وال مرة بإنش�اء وطن 
خاص هبم؛ جّل ما فكروا به هو إجياد موطئ قدم آمن خاص هبم.. ازدياد قوة املسيحيني جعل 

بعض العائالت من الطوائف األخرى تفكر باعتناق املسيحية. كالشهابيني واللمعيني.

االنف�سال  واآثروا  االنخراط يف دولة �سورية موحدة   ملاذا رف�س امل�سيحيون 
التام وتو�سيع حدود لبنان؟

تفكريهم هذا جاء نتيجة املعاناة داخل السلطة العثانية. ففي العقود الثانية التي سبقت احلرب 
العاملي�ة األوىل كانت الس�لطنة يف مرحلة احتضار ويف رصاع مس�تمر مع أوروبا ومع احلركات 
القومية يف البلقان وأرمينيا. وكلا خرست جولة يف رصاعها هذا كانت شعوهبا اإلسالمية متيل 
إىل صّب غضبها عىل األقليات املسيحية التي تعيش يف كنفها؛ متهمة إياها بالتعاطف مع أعدائها 
وبالعمل عىل نرهتم. يضاف إىل ذلك أن املس�اواة بني املس�لمني وغري املس�لمني التي فرضتها 
التنظي�ات العثانية يف القرن التاس�ع ع�رش، أي التي فرضها بالتحديد خ�ط كلخانة عام 1839 
واخل�ط اهلاي�وين عام 1856، أثار س�خط املس�لمني وموجة من التعصب الدين�ي يف صفوفهم، 
ألهن�م رفض�وا التخي عن امتيازاهتم جتاه أهل الذمة الذين كانوا يعترون مواطنني درجة الثانية 

يمكن إخضاعهم للرضائب واخلوات والسخرة.

يف ه�ذه األج�واء املش�حونة، جرت أح�داث 1860 يف جبل لبنان، ويف دمش�ق، خمّلف�ة وراءها 
عددًا كبريًا من القتىل واملرشدين. عرفت مناطق البلقان وجزر املتوسط لألسباب نفسها مذابح 
مروعة، وكان آخر السلسلة التقتيل والترشيد اللذان تعرض هلا األرمن والرسيان واآلشوريون 
يف آس�يا الصغ�رى ابتداء م�ن العام 1894 وحتى هناي�ة احلرب العاملي�ة األوىل. يضاف إىل ذلك 

احلصار التمويني الذي فرضه األتراك عىل مترفية اجلبل خالل احلرب العاملية األوىل.

عندم�ا اهن�ارت الدول�ة العثانية ع�ام 1918 كانت ذكرى ه�ذه األحداث مازال�ت مطبوعة يف 
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الذاكرة اجلاعية للطوائف املس�يحية يف أنحاء الس�لطنة كافة، ويف لبنان بنوع خاص، كا كانت 
املش�اهد املأساوية يف س�نوات احلرب ماتزال ماثلة للعيان. عندما اهنارت السلطنة العثانية عام 
1918، كانت ذكرى هذه األحداث مازالت مطبوعة يف الذاكرة اجلاعية للطوائف املس�يحية يف 

أنحاء الس�لطنة كافة، ويف لبنان خاصة. كا كانت بعض املش�اهد املأسوية للمجاعة يف سنوات 
احلرب ماتزال ماثلة للعيان.

هذه هي األس�باب العامة والبعيدة التي جعلت املس�يحيني يف لبنان يعملون الستقالل وطنهم 
ويرفض�ون االندم�اج يف دول�ة س�ورية موحدة. يض�اف إليها اعتب�ارات ظرفية أخ�رى يمكن 

تلخيصها با يي:

مل�ا كان س�كان جب�ل لبنان قد متتع�وا عر تارخيهم بيشء م�ن اخلصوصي�ة يف إدارة املناطق التي 
يسكنون، وذلك يف ظل احلكمني العريب والعثاين، وملا كان نظام املترفية قد أعطى املسيحيني 
مرك�زًا ممتازًا ونص عىل أن يكون احلاكم، أي املترف مس�يحّيًا، وأبعد عنه�م هنائّيًا نري الذمّية 
وجعلهم متساوين يف احلقوق والواجبات مع طوائف اجلبل اإلسالمية، وملا كان اتفاق سايكس 
- بيكو قد وضع الساحل السوري– اللبناين، مع املترفية وسهل البقاع حتت اإلدارة الفرنسية 
املب�ارشة ضم�ن املنطقة التي عرفت باملنطقة الزرقاء، وملا كان ملس�يحيي لبنان عالقات طيبة مع 
فرنسا، كان من الطبيعي أن يستفيد هؤالء من الظرف املوايت وأن يعملوا عىل إنشاء كيان سيايس 
قاب�ل للحياة، تتأم�ن له مقومات البقاء ويقيه ضم األقضية البقاعية واملدن الس�احلية إىل اجلبل 
خط�ر املجاعة التي فتكت بس�كان املترفية خالل احلرب. املس�يحيون مل يأخ�ذوا هذا اخليار، 
ال كرهًا باملس�لمني، وال تشفيًا بس�قوط السلطة العثانية، وال انتقامًا ملا عانوه عر تارخيهم، وال 

عداء للعروبة بل ضان ملستقبلهم ودرء خلطر قد هيدد وجودهم يف املستقبل.

هل توافقني الراأي على اأن نتائج اأعمال جلنة "كنغ - كراين" اأثبتت اأن الهوية 
فينيقية  وراء  تختبئ  واحدة  نظريتني،  بني  تائهة  ومازالت  كانت  اللبنانية 

متزمتة واأخرى عروبة مفل�سة؟
كل اللبنانيني الذين مثلوا أمام جلنة "كينغ - كراين"، وهي اللجنة التي أرسلها الرئيس األمريكي 
"ولس�ون" لتق�يّص احلقائ�ق يف مناط�ق األمة الس�ورية، وكانت برئاس�ة هنري كين�غ وعضوية 
ش�ارل كراين. وكان الفرنس�يون واإلنكليز قد رفضوا املش�اركة يف أعال هذه اللجنة. إذ كانت 
املخابرات الفرنس�ية ترس�ل من س�وريا التقرير تلو اآلخر إىل احلكومة يف باري�س، ناقلة أخبار 
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الدعاية الكثيفة التي يقوم هبا اإلنكليز وأتباع فيصل يف فرنسا، واقتنع "كليمنصو" بأن أي حتقيق 
جي�ري يف هذه األجواء س�يكون ض�اّرًا ببالده. لذا أعلن يف 21 أيار خ�الل اجتاع جلنة العرشة، 
أنه يرفض املش�اركة يف اللجنة التي ينوي الرئيس األمريكي إرساهلا إىل الرشق مادامت القوات 
الريطانية حتتل س�وريا ومل تس�لمها إىل الفرنس�يني. بدورهم تذرع اإلنكليز بموقف الفرنسيني 
لريفضوا هم أيضًا املش�اركة يف اللجنة. يف النهاية تش�كلت اللجنة من مندوبني أمريكيني فقط. 
وبعد أن قامت اللجنة بتحقيقاهتا يف فلسطني انتقلت إىل سوريا فلبنان. يف لبنان طالبت الطوائف 
املسيحية بصورة عامة السيا الكاثوليكية منها وعىل رأسها اإلكلريوس املاروين باستقالل لبنان 
وتوسيع حدوده. وباالنتداب الفرنيس عليه. كذلك قسم كبري من املسلمني أّيد قيام دولة لبنان 
الكبري. نذكر عىل س�بيل املثال الس�نة والشيعة يف صور. أيضًا نقيب األرشاف ونقيب العلاء يف 
صيدا أّيدا قيام دولة لبنان الكبري. الطائفة األرثوذكس�ية أيدت أيضًا هذا املطلب وطالبت بضم 

بريوت إىل دولة لبنان الكبري.

أما بالنسبة لطرابلس فقد كان املوقف منقسًا. قسم من سكاهنا طالب بالوحدة مع سوريا حتت 
إرشاف الفرنس�يني، وقس�م آخر طالب بالوحدة العربية، أي مرشوع فيصل بمس�اعدة أمريكية 
بريطانية. هذا االنقس�ام مرده إىل أن طرابلس مل يكن معروفًا ملن س�تؤول يف ذلك الوقت. وأنا 
ش�خصّيًا أعتقد أن س�لخ طرابلس عن س�وريا وضمها إىل دولة لبنان الكبري كان غلطة تارخيية 
ارتكبها الفرنس�يون، إذ الجيوز حرمان دولة من منفذ بحري عىل الداخل. أما شيعة البقاع فهم 
أيض�ًا صوت�وا مع لبنان الكبري أم�ام جلنة كينغ - كراين. فقد حرض وف�د كبري من املخاتري يمثل 
س�تني قرية أمام جلنة "كينغ - كراين، وطالب�وا بلبنان الكبري، األمر الذي أغضب األمري فيصل 

فقام باعتقال اثنني من املخاتري وسجنهم.

مل يكن لفرن�سا خيار واحد بالن�سبة لدولة لبنان الكبري، هل هذا �سحيح؟
كان املس�ؤولون الفرنسيون يتأرجحون فيا خيّص مستقبل سوريا، بني خيارين: إما بقاء املنطقة 
الواقعة حتت انتداهبم موحدة يف دولة س�ورية كبرية، تس�هل إدارهتا وتكون االس�تثارات فيها 
مربحة، مع إمكان كسب رضا الوحدويني ووالءهم، وإما العمل عىل إعطاء األقليات حقوقها 
وحتريره�ا م�ن ن�ري األكثرية الت�ي عانت من�ه يف العهود الس�ابقة، والس�اح هل�ا باملحافظة عىل 
خصوصياهت�ا. كان هؤالء يف البدء يميلون إىل اخليار األول، وهذا ما س�عى إىل حتقيقه املفوض 



20

الس�امي جورج - بيكو، طيلة العام 1919، ومعه رئي�س الوزراء كليمنصو الذي راهن بعد أن 
اس�تثنى لبن�ان من الوحدة الس�ورية– عىل األمري فيصل إلنج�اح هذا اخليار، فعق�د معه اتفاقًا 
يف 6 كان�ون أول 1920، وبعد أن فش�ل فيص�ل يف تطبيق رشوط االتفاق وانج�راره وراء التيار 
الذي رفض االتفاق، ما أدى إىل الصدام يف ميس�لون. انتقل الفرنس�يون إىل اخليار الثاين، خيار 
دوي�الت األقلي�ات، وإىل االعتاد ع�ىل لبنان الكبري ليكون مركز نفوذ لفرنس�ا ومركز إش�عاع 

لثقافتها يف الرشق.

اإذاً لوال هزمية مي�سلون ملا كان هناك دولة لبنان الكبري، هل هذا �سحيح؟
لقد غرّيت معركة ميس�لون الوضع القائم كلّيًا. أصبحت فرنس�ا س�يدة املوقف بعد أن تنحت 
إنكل�رتا ول�و مؤقتًا، تاركة هل�ا حرية تنظي�م املنطقة التي أوكل مؤمتر س�ان ريمو إليه�ا إدارهتا. 
اعت�ر دعاة لبن�ان الكبري أن قضيتهم أصبحت س�هلة املنال، وبينا كان�ت األحداث تتواىل عىل 
الس�احتني املحلي�ة والدولي�ة، كان الوف�د اللبن�اين الثال�ث يتابع مس�اعيه يف باريس. إنه س�ّلم 
املسؤولني الفرنسيني مذكرات عدة تتعلق بتوسيع حدود لبنان رشقًا وغربًا. لكن أعضاء الوفد 
مل يكون�وا متفق�ني مجيعًا ع�ىل املناطق التي جيب أن تضمها املترفية. فالش�يخ يوس�ف اجلميل 
مث�اًل كان يعارض بش�دة إحلاق ب�ريوت وطرابلس باجلبل، وكان ينس�ق يف ه�ذا املوضوع، مع 
"روبري دوكاي"، أمني عام املفوضية العليا يف بريوت، وكان غورو قد أرس�له إىل باريس ملتابعة 

املداوالت املتعلقة بسوريا ولبنان مع احلكومة الفرنسية.

يض�اف إىل ذل�ك أن املطالبني بدولة لبنان الكبري خّف محاس�هم لضم صور وصيدا ومرجعيون 
إىل لبنان، لتصل حدوده اجلنوبية إىل رأس الناقورة، بعد التعديات الدموية عىل القرى املسيحية 
يف جبل عامل ربيع عام 1920. كان س�كان جبل عامل الش�يعة يقدرون يف ذلك الوقت بثانني 
أل�ف نس�مة، فلو توقف�ت احلدود عند هنر القاس�مية، كا طالب الوفد اللبن�اين األول إىل مؤمتر 
الصل�ح، وكا كان يطالب اإلنكليز واحلركة الصهيونية، النش�طرت املنطقة التي كان يس�كنها 
الش�يعة إىل قسمني، قسم منها فقط داخل لبنان، ولتسبب ذلك بخلق مشاكل اجتاعية وإدارية 
ناجت�ة عن التوزيع اجلغرايف لألرس ولرؤس�اء الدين وللزعامات املدني�ة وللملكيات، وبزعزعة 
اقتصاد جبل عامل بصورة عامة. إىل جانب ذلك كان الفرنسيون يرفضون قطعًا إحلاق جنوب 
هذا اجلبل بفلس�طني والس�اح للصهيونيني بدفع "وطنهم القومي" ش�االً حت�ى هنر الليطاين، 
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وكان رأي "غ�ورو" أن�ه من األفض�ل املحافظة عىل وحدة الكتلة الش�يعية عىل أن تكون داخل 
لبنان الكبري، فأبرق إىل فرنسا مفصاًل ذلك. وقد تبنت احلكومة رأيه وعملت بموجبه.

بع�د أن أجرى الوفد اللبناين الثالث اتصاالته عىل املس�تويات كافة ونال وعودًا مطمئنة، مل يعد 
هن�اك مرر لبقائه يف باريس، لكنه كان يرغب قبل عودته باحلصول من احلكومة الفرنس�ية عىل 
وثيقة رسمية شبيهة بالتي حصل عليها البطريريك احلويك من كليمنصو. يف النهاية نال مبتغاه 
إذ إن رئيس الوزراء "ميللران"، وّجه إىل املطران عبد اهلل اخلوري يف 24 آب رسالة أكد فيها أن 
فرنس�ا عازمة عىل إنش�اء دولة لبنان الكبري بضمها إىل املترفية س�هل البقاع واملدن الساحلية. 
ومما جاء فيها: "إن ما تريده فرنسا هو إنشاء دولة لبنان الكبري بضاهنا لبلدكم حدوده التارخيية. 
جي�ب أن يض�م لبنان وجب�ل عكار يف الش�ال، وأن يمتد جنوبًا حتى حدود فلس�طني. جيب أن 
ترتبط به ارتباطًا وثيقًا مدينتا طرابلس وبريوت رشط أن تتمتعا باستقالل داخي يأخذ الفوارق 

االقتصادية بني املدن واجلبل".

ما كادت معركة ميس�لون تنتهي، حتى أبرق "مللريان" إىل غورو يقول إن الصلة الوحيدة التي 
جيب أن تقوم بني خمتلف أجزاء س�وريا هي املفوضية العليا الفرنس�ية، ثم يعده بأن يرس�ل إليه 
قريبًا خمططًا لتنظيم االنتداب عىل هذا البلد. كان املخطط املذكور يلحظ سلس�لة من الكيانات 
تتمتع باس�تقالل ذايت يف إطار مجهوري تش�كل منها كونفدرالية حتت سلطة املفوضية الفرنسية 
العليا. أما فيا خيص لبنان فنقرأ مايي: "اليمكن أن ينضم هذا البلد إىل الكونفدرالية الس�ورية 
وباس�تطاعتنا الحقًا أن ندفع ب�ه إىل االنضام إىل الكونفدرالية إذا كانت الرقابة الفرنس�ية عليه 
فعلية وناجحة". ويتطرق املرشوع إىل مدينتي طرابلس وبريوت، فأكد أن نظام املدينة املس�تقلة 
إدارّي�ًا يصل�ح متامًا لألوىل، أم�ا الثانية فهي كبرية األمهية وكثرية الس�كان، ف�ال جيوز أن خيتزل 
دوره�ا بجعله�ا فقط عاصم�ة للبنان. ولك�ن إذا قرر إحلاقه�ا بلبنان فيجب أن حتتف�ظ بلديتها 

باستقالل إداري ومايل وداخي واسع.

قسم هذا املخطط املناطق السورية إىل ثاين وحدات تتمتع باستقالل ذايت وهي، من الشال إىل 
اجلنوب "س�نجق االس�كندرونة"، مدينة حلب، املجموعة العلوي�ة، مدينة محاه، مدينة محص، 
مدينة دمش�ق، وأخ�ريًا منطقة حوران التي تش�تمل عىل وحدتني، األوىل س�نية والثانية درزية. 
ومتثل املفوضية العليا الفرنسية الرابط الفيداريل بني هذه الوحدات املستقلة. هذا املرشوع رفضه 
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اجلن�رال غ�ورو، مؤكدًا أنه يفتت س�وريا. وأن هذه الفيدرالية املقرتح�ة بعنارصها املتعددة هي 
مكلفة مادّيًا وتشكل خطرًا عىل املستوى السيايس، فقدم بدوره اقرتاحًا يقيض بإنشاء دولة لبنان 

الكبري، مع أكثرية مسيحية طفيفة ومنطقة علوية مستقلة ودولتني سنّيتني يف دمشق وحلب.

ُبودلت بعد ذلك وطيلة شهر آب 1920 االقرتاحات واالقرتاحات املضادة بني وزارة اخلارجية 
يف باري�س واملفوضية الفرنس�ية العليا يف بريوت. ويف النهاية اس�تطاع غ�ورو أن يقنع حكومته 
بوجهة نظره، فأعطته الضوء األخرض. اس�تند غورو إىل الضوء األخرض وإىل معاهدة "س�يفر" 
وإىل م�ا اتفق عليه يف "س�ان ريمو" لتنظيم إدارة البالد التي وضع�ت حتت االنتداب الفرنيس. 
وبموج�ب الق�رار 299 ج�رى ض�م األقضية البقاعي�ة األربع�ة، أي بعلبك والبق�اع وحاصبيا 
وراش�يا، إىل لبنان، ثم أنش�أ يف 18 آب بموجب قرار آخر دولة دمشق التي ضمت مدينة دمشق 
واملناط�ق املجاورة هلا، مع محص ومحاه يف الش�ال وحوران يف اجلنوب. وإنش�اء عىل الس�احل 
الش�ايل - الغريب دولة العلويني. وأخريًا يف األول من أيلول، أنش�أ يف ش�ال س�وريا بموجب 
الق�رار 330 دول�ة حلب التي ضمت املناطق التي كانت تش�كل يف العهد العثاين والية حلب، 
وأحلق هبا لواء االسكندرونة الذي أعطي يف إطارها استقالالً إدارّيًا. أما دولة جبل الدروز فلم 

تبر النور إال يف آذار عام 1921.

اإىل  حتدثت طويالً عن موقف امل�سيحيني من دولة لبنان الكبري ومل تتطرق 
مواقف الطوائف االأخرى؟

يف البداي�ة رفض�ت األكثري�ة اإلس�المية، الس�يا الس�نية الكيان اجلدي�د وجن�دوا مؤيدهيم يف 
ال�دول املجاورة وبل�دان االغرتاب. ومل خيف محاس�هم مع والدة الدس�تور اللبناين الذي ثبت 
الكي�ان وحدوده، ومل يظهر أي انقس�ام فعي يف صفوفه�م إال يف منتصف الثالثينيات من القرن 
املايض. حني انعقد مؤمتر الس�احل الثاين يف 10 آذار 1936 يف منزل الزعيم البريويت "س�ليم عي 
س�الم". ب�رز يف املؤمتر اجتاهان. أرصت األكثرية عىل الوحدة الس�ورية، بين�ا رأت أقلية بقيادة 
كاظم الصلح، أن األولوية جيب أن تعطى ملسألة السيادة ولوضع حد االنتداب، عىل أن يعالج 
موض�وع الوح�دة يف مرحلة الحقة. أصحاب هذا التيار منعه�م من الدفاع عن وجهة نظرهم. 
ل�ذا رفضوا التوقيع عىل املذك�رة اخلتامية التي رفعت إىل املفوض الس�امي الكونت دومارتيل. 
والتي أكدت عىل مقررات املؤمتر الس�ابقة وعىل رأس�ها الوحدة الش�املة. وأكثر من ذلك فإن 
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كاظ�م الصل�ح قام بنرش موقف�ه يف الصحف ومما جاء في�ه: "نحن النريد أن نبن�ي وطنًا نصف 
س�كانه أع�داء ل�ه. وبكلمة أخرى النريد أن نرغم إرغامًا فريقًا كبريًا من س�كان الس�احل عىل 
االنض�ام إىل س�وريا وطن الوحدة".. هذا البيان اعتر حتوالً جذرّي�ًا يف نظرة العديد من القادة 
واملثقفني املسلمني إىل الكيان اللبناين، وقد كان له وقع كبري يف نفوس الناس، حتى إن عددًا من 
أصدق�اء الصلح أعادوا نرش البي�ان يف كراس صغري من 16 صفحة وبعد أن وضعوا مقدمة له. 
هك�ذا بدأ التحول يف موقف املس�لمني من دولة لبنان الكبري الذي رسع�ان ما أخذ يزداد عمقًا 

عمودّيًا واتساعًا أفقّيًا.

دولة لبنان الكبري قامت على ت�سوية، وهذه الت�سوية مل ت�ستطع اأن تبني وطناً 
ماذا تقول يف ذلك؟

ش�كلت التس�ويات دائًا قاع�دة حلل اخلالف�ات يف املجتمع�ات املركبة، ويش�رتط لكي تنجح 
وتصم�د أن يكون للمجموعات الت�ي تتكون منها نظرة واحدة إىل اإلنس�ان وحقوقه، وتقدير 
لفضائل وقيم مشرتكة، ترتجم يف قوانني موحدة تطبق عىل اجلميع دون استثناء. تكمن املشكلة 
يف لبنان يف الطائفية املجتمعية، ال يف الطائفية السياس�ية. لوال األوىل ملا وجدت الثانية. فاألوىل 
تس�مح ألبناء الطوائف بأن يتج�اوروا ولكنها متنعهم من أن يندجموا. إهن�ا تفرض عليهم نظرة 
مقولبة إىل اآلخر، فتصوره خمتلفًا يف اجلوهر. لذا فإهنا متنع التزاوج بني ديانتني، وتفرض نفسها 

وصية عىل حياة اإلنسان وحترمه حرية االختيار.
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على اأبواب مئوية لبنان الكبري، علت اأ�سوات ترف�س االحتفال بهذه املنا�سبة 
باعتبار اأن الدولة الوليدة هي �سنيعة ا�ستعمارية ماذا تقول يف ذلك؟

يف العام 1920 أعلن قيام دولة لبنان الكبري، وهذا التاريخ هو مفصل سيايس يف حياة لبنان. فالدولة 
اللبناني�ة مل تفصل عن س�وريا كا يعتقد البعض. إهنا انبث�اق للذاتية التارخيية اللبنانية، التي تعود عىل 
األق�ل إىل القرن الس�ادس عرش. ولدت وجتس�دت ه�ذه الذاتية يف اإلم�ارة املعنية ثم الش�هابية ويف 
القائممقامت�ني واملترفي�ة. إن إعالن دولة لبنان الكبري جاء رّدًا ع�ىل الظلم الذي حر أهل اجلبل 
وفصل عنهم س�هل البقاع وموانئ الس�احل. كا أنه جاء رّدًا عىل أهوال املجاعة التي أودت بقس�م 
كب�ري من اللبنانيني إىل اهلالك. وإذا كانت غالبية النخب املس�يحية ق�د ناضلت لتحقيق هذا اإلنجاز 
قب�ل وخ�الل وبعد الع�ام 1920، وتالقت معها نخب من الس�نة والش�يعة وال�دروز. إال أن غالبية 
النخب اإلس�المية احّتدت مع النخب املس�يحية يف العام 1938 من خالل امليثاق الوطني الذي أعلن 
م�ن منزل الزعيم الوطني "يوس�ف الس�ودا"، وق�د تبلور ذلك يف انتفاضة ع�ام 1943 التي حصلت 
حتت راية العروبة واالس�تقالل. باعتبارمها الركنني األساس�ني للدولة اللبنانية املعارصة. إن الدولة 
اللبنانية التي تضم بالتس�اوي مس�لمني ومس�يحيني هي جتربة فذة ونموذج قّل نظريه عىل املس�توى 

العاملي.

ملاذا كان البطريرك حويك متخوفاً من فكرة لبنان الكبري؟
مطل�ب لبن�ان الكبري يع�ود إىل فرتة البطريرك "بولس مس�عد" ال�ذي أكد ع�ام 1863 يف كتابه "الدر 
املنظوم" أن جبل لبنان كا يش�هد علم اجلغرافية يبتدئ من جهة الش�ال من حدود جبال "النصريية" 
الفاصل بينه وبينها النهر الكبري وينتهي جلهة اجلنوب عند مرج ابن عامر يف رشق عكا، كا يدخل جبل 
الشيخ وحاصبيا ووادي البقاع يف حتديده للبنان من جهة الرشق. لقد استمرت البطركية املارونية يف 

لبنان الكبري انبثق من ذاته
د.ع�شام خليفة - �أكادميي وباحث و�أ�شتاذ مادة �لتاريخ يف �جلامعة �للبنانية

ع�شو موؤ�ش�س يف �حلركة �لثقافية يف �أنطليا�س
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الدفاع عن مرشوع لبنان الكبري مع البطريرك احلويك. ومن يّطلع عىل أرش�يف بكركي يعرف جيدًا 
ال�دور املح�وري الذي اضطلع به هذا البطري�رك العظيم يف قيام الدولة اللبناني�ة. البطريرك حويك 
وّزع املس�اعدات عىل املس�لمني خالل املجاعة التي رضبت لبنان يف احلرب العاملية األوىل. وحاولوا 
إغ�راءه بمنع املطالبة بضم اجلنوب إىل دول�ة لبنان الكبري. مل يكن مرشوع البطريرك حويك مرشوعًا 
مسيحّيًا، بل مرشوع حرية يف منطقة عربية تعاين من نقص يف احلرية. ودستورنا حيرتم األديان كلها.

اأال يعني   ،1926 عام  الد�ستور  اللبنانيني عن �سياغة  اإحجام فئة من  ماذا يعني 
ذلك اأن هذا الكيان مل يت�سكل باإرادة جميع بنيه؟

املس�لمون شاركوا يف صياغة الدستور عام 1926، والواقع التارخيي وحمارض جملس النواب يف العام 
1926 تب�ني أن اللجن�ة الت�ي انتخبه�ا املجلس لوضع الدس�تور ضمت أس�اء عمر الداع�وق، فؤاد 

أرسالن، صبحي حيدر، عبود عبد الرزاق ويوسف الزين. وإذا كان بعض النواب املسلمني القالئل 
ق�د حتفظوا عىل بعض املواد يف الدس�تور، فإن الدكتور إدمون رباط يؤكد أن مناقش�ات كانت تدور 
حول كل مادة بجد وحرية. مع اإلقرار من جانب مجيع النواب بمبدأ االنتداب، واحلقيقة أن مرشوع 
املعاهدة اللبنانية الفرنس�ية نال ش�به إمجاع من نواب املجلس ومل يتحفظ عليها إال النائب خري الدين 

األحدب. املسلمون مل يرفضوا كلهم صيغة دولة لبنان الكبري.

فعب�د احللي�م احلجار كان عضوًا يف الوفد اللبناين األول الذي ذهب إىل مؤمتر الصلح. والش�يخ عبد 
احلمي�د اجل�رس موقفه اللبناين معروف. وثمة قيادات ش�يعية كثرية وعرائض قدم�ت إىل جلنة "كينغ 
- كراي�ن". تؤك�د املطالبة بلبنان الكبري. وال جمال للتذك�ري بموقف النخب الدرزية فعىل امتداد فرتة 
اإلم�ارة واملترفية وصوالً إىل مرحلة احلرب العاملية األوىل كان للطائفة الدرزية الدور الطليعي يف 
بلورة الذاتية اللبنانية. واألمري توفيق أرس�الن كان عضوًا بارزًا يف الوفد اللبناين الثالث الذي متكن 

من انتزاع إقرار فرنسا بدولة لبنان الكبري.

الفنت  الكيان لبنيه غري  الكبري، ماذا قدم هذا  مئة عام تقريباً على والدة لبنان 
والتناحر فيما بينهم؟

االنقس�امات بني اللبنانيني تعود إىل الفرتات الس�ابقة لالنتداب الفرنيس. وقد اس�تمرت بعد رحيل 
االنت�داب. اهتام الفرنس�يني بإعالن دولة لبنان الكبري يس�تبطن جتاهاًل بأن املرشوع األس�ايس الذي 
كان�ت تعم�ل ل�ه وزارة اخلارجية الفرنس�ية قب�ل جميء حكوم�ة ميلل�ران كان قيام س�وريا املوحدة 
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الفيدرالي�ة الفرنس�ية. ومن يّطلع جيدًا عىل أرش�يف وزارة اخلارجية الفرنس�ية وأرش�يف البطركية 
املارونية وأرشيفات االحتاد اللبناين والرابطة اللبنانية يف باريس وحزب النهضة اللبنانية يف نيويورك 
وغريه�ا من األرش�يفات اخلاص�ة املختلفة، يع�رف جي�دًا أن القي�ادات اللبنانية الروحي�ة والزمنية 
خاضت معركة دبلوماس�ية وش�عبية كرى بني 1918 - 1920 إلجبار السياسة الفرنسية عىل اإلقرار 
بقيام دولة لبنان الكبري، ولوال تراجع األمري فيصل عن اتفاقه مع "كليمنصو"، حيث تم ضم البقاع 
إىل حكوم�ة دمش�ق. ويكون لرئي�س الدولة الس�ورية وللمندوب الفرنيس مش�تى يف ب�ريوت التي 
س�تتمتع بإدارة بلدية خمتارة كا نص االتفاق. لوال تراجع فيصل عن هذا االتفاق بضغط من املؤمتر 

السوري من جهة والتيارات اللبنانية االستقاللية من جهة أخرى، لتغريت أمور كثرية.

لق�د توص�ل آباء االس�تقالل من كل الطوائ�ف إىل صياغة نص مكت�وب للميث�اق الوطني يف منزل 
الوطني الكبري "يوسف السودا" عام 1938. وقد جتسد هذا امليثاق يف معركة االستقالل عام 1943. 
لقد كافح اللبنانيون لقيام دولة لبنان الكبري كا كافحوا لتحقيق السيادة واالستقالل هلذه الدولة عام 
1943. وكم يبدو ملّحًا يف هذه املرحلة التي تعاد فيها صياغة خرائط املنطقة أن نتمس�ك بمرتكزات 

ميثاقنا الوطني. ووحدتنا الوطنية وسيادة دولتنا ضمن كامل حدودها الدولية. وأن نواجه خمططات 
إرسائي�ل بطبائعه�ا املختلفة. ويف طليعتها التيارات الداعش�ية اإلرهابي�ة وأن نعمل لتعطيل مفاعيل 
النزوح السوري اخلطري وإغراق خمتلف مناطقنا بالنازحني، إن االحتفال بقيام دولة لبنان الكبري هو 
يوم وطني كاالحتفال بعيد االس�تقالل واجلالء، وكل تشكيك بعده باألحداث التارخيية الكرى يف 

حياتنا املعارصة حيمل معاين خطرية هذه األيام.

لو كان لبنان كياناً قائماً بذاته كما تقول، ولو مل يجِر ف�سله عن �سوريا عام 1920 
 ً ملا كانت هناك م�سكلة ا�سمها تر�سيم احلدود بني لبنان و�سوريا مل جتد لها حالاّ

حتى االآن؟ 
مس�ألة ترس�يم احلدود اللبنانية - الس�ورية حمس�ومة، وهي واضح�ة بني البلدين بموج�ب الوثائق 
العثاني�ة، إضاف�ة إىل الق�رار 318 الصادر عن اجلنرال غ�ورو إبان فرتة االنتداب وإنه مل يتبق س�وى 
ترسيم احلدود ميدانيًا بني البلدين، األمر الذي حيتاج إىل قرار اسرتاتيجي سوري باخلروج من فكرة 
اهليمنة عىل لبنان واعتباره كيانًا جيب إحلاقه بس�وريا، وإال فإن األمور لن حتل ولو بعد ألف س�نة من 
املفاوضات. إن احلدود علم قائم يف ذاته، سواء جلهة الطبوغرافيا أو النقاط اجلغرافية املتعلمة، لكن 
املس�ألة األهم "أن احلدود ما بني لبنان وس�وريا هي مس�احة صداقة وتفاهم وتفاعل ومن دون هذه 
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الروحي�ة لن يس�تطيع اجلانبان اللبناين والس�وري ترس�يم احلدود بينها". ومن أج�ل فهم املوضوع 
أكث�ر، يمكنن�ا العودة إىل الوثائق التارخيية القديمة منها واحلديث�ة، إضافة إىل حمارض اجتاعات جلان 
احل�دود الس�ورية - اللبنانية املش�رتكة من�ذ العام 1918، إن ع�ىل اجلانب اللبناين أن يب�دأ البحث يف 
ه�ذا املل�ف من حيث انتهى إليه س�ابقًا، ال الع�ودة إىل نقطة الصفر وكأن ش�يئًا مل يك�ن. هناك نقطة 
خالفية فقط بني اجلانبني اللبناين والسوري، معروفة لدى كل املعنيني بامللف واملتابعني له، وتبدأ من 
بقعة حنيدر يف أقىص ش�ال رشق لبنان وتنته�ي يف مزرعة هورا الواقعة يف أقىص جنوب رشق لبنان 
قرب مزارع شبعا املحتلة. أما املسار البياين لتطور ملف ترسيم احلدود بني اجلانبني فيمكن تلخيصه 
بالعودة إىل الوثائق العثانية التي تظهر حتديدًا حدود األقضية اللبنانية املتامخة لألرايض السورية. كا 
تش�مل هذه الوثائق مس�تندات الرضائب التي كان يس�ددها مالكوها اللبنانيون إىل الدوائر العثانية 
ع�ن أراضيه�م الواقعة يف تلك األنحاء. واجلزء الثاين من اإلثباتات يش�مل الق�رارات الصادرة عن 
س�لطات االنت�داب الفرنيس، بدءًا من القرار رقم 19 الص�ادر يف 6 كانون األول 1918 عن املفوض 
الفرن�يس دي بيب�اب، والق�رار رقم 299 الص�ادر يف 3 آب 1920 ع�ن اجلنرال غ�ورو. والقرار رقم 
318 الص�ادر ع�ن غورو أيضًا بتاريخ 31 آب 1920 والذي تضم�ن خريطة حدود لبنان الكبري، ويف 

العام 1935 اقرتح مدير دائرة املس�احة الفرنيس "دور افورد" تعيني قاضيني عقاريني س�وري ولبناين 
لدرس وبت اإلش�كاليات امليدانية للرتسيم النهائي يف ضوء الوثائق واملستندات والصكوك املقدمة 
من أصحاب العالقة، وعنّي القايض رفيق الغزاوي مندوبًا عن لبنان يف جلنة احلدود، يف حني عينت 
س�وريا القايض العقاري عبد الرزاق الش�معة. وعقدت اللجنة املش�رتكة مئات اجللس�ات وتركت 
حمارض س�ميت حمارض التحديد والتحرير ملجمل القرى احلدودية بني لبنان وس�وريا. واستمر عمل 
اللج�ان طيل�ة عق�ود اخلمس�ينيات والس�تينيات والس�بعينيات إىل أن اندلعت احل�رب يف لبنان عام 
1975، وكان األه�ايل ع�ىل طريف احل�دود جيتمعون معًا ويناقش�ون املحارض املعدة بواس�طة القضاة 

العقاريني يف اللجنة املش�رتكة، وهكذا تم حتديد الغالبية الس�احقة من النقاط احلدودية والتي وصل 
عدده�ا إىل أل�ف نقطة عىل امتداد احلدود الرشقية للبنان مع س�وريا واس�تمر اخل�الف عىل 36 نقطة 
فق�ط ال غري. وقد بلغت كلفة عملية ترس�يم احل�دود بني البلدين 249 ألف ل�رية لبنانية، وهي كلفة 
باهظة يف ذلك الوقت، ولكن وصول حزب البعث إىل الس�لطة يف دمش�ق واهنيار احلكومة اللبنانية 
أدى إىل ختي سوريا عن مبدأ ترسيم احلدود واعتادها اسرتاتيجية واضحة تتلخص بعدم االعرتاف 
بالدولة اللبنانية والعمل عىل إلغائها من الوجود. وهذا ما ش�كل اس�تمرارية للمؤمتر السوري العام 

عام 1920 الذي رفض االعرتاف بقيام الدولة اللبنانية ومتسك بسوريا الكرى.
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ق، يف 6 ت�رشين االأول 2017، بر�سائل علنية اإىل  بعَث املوؤراّخ الدكتور ح�سان حالاّ
للبنان  االحتفالية املئوية  الثالثة، عون وبراّي واحلريري، يرف�س فيها  الروؤ�ساء 
الكبري التي �ستجري العام 2020، معترباً اأناّ الدولة الوليدة كانت �سنيعة دولة 
ا�ستعمارية هي فرن�سا، وكياناً مرفو�ساً من قبل امل�سلمني، ما راأيك بهذا الطرح؟
وبعد ش�هور قليلة من تريح حاّلق، صدرت الطبعة اخلامس�ة لكتاب الدكتور لويس صليبا 
بعنوان: “لبنان الكبري… أم لبنان خطأ تارخيي!” الذي حّدَد املؤلف فيه هذا اخلطأ بتوسيع حدود 
متّرفية جبل لبنان إىل ما وراء املناطق املس�يحية، وإدخاِل مس�لمني ومناطق إسالمية )بريوت 
ومدن س�احلية أخرى: صيدا وطرابلس، والبقاع، واألقضي�ة األربعة( ضمن الدولِة اجلديدة. 
فخرس املسيحيون املوارنة، بذلك، سيادهتم الديموغرافية السابقة يف اجلبل التي كانت قد بلغت 
%58 م�ن جمموع الس�كان؛ لكن معظمه�م اعتر أّن الدولة اجلديدة حتّق�ق أمانيهم القومية، بينا 
رأى املس�لمون امللحقون بلبنان الكبري أهّنا تنتزعهم من فضائهم العريب - اإلس�المي األوسع، 

وحتّوهلم إىل أقلية كباقي األقليات. فنشأ منذ ذلك احلني رصاع بني مرشوعني وهويتني.

وإذا كان املؤّرخ حاّلق يرى وجود “كذبة تارخيية” يف إنشاء “لبنان الكبري”، أو حصول “خطأ 
تارخيي” يف والدته بالشكل الذي ولد فيه، وفق الدكتور لويس صليبا، فهل فّكر أحد منا يومًا، 
عىل األقّل خالل أزمات لبنان الكثرية املتالحقة وعدم االستقرار السيايس والسلم األهي وسلبه 
س�يادته ع�ىل مدى قرن كامل، يف أّنه كان من األفضل اإلبق�اء عىل متّرفية جبل لبنان منفصلة 
عن حميطها العريب - اإلس�المي، وترك املس�لمني حيث كانوا يف فضائهم العريب - الس�وري؟ 
وإذا كان ه�ذا اخلي�ار صائبًا، كا يرى البعض، فهل كان بإم�كان “لبنان الصغري” أْن يعيش من 
دون ضّم السهل واملنافذ البحرية احليوية إليه، وهو حاجة اقتصادية حيوية تكّررت املطالبة هبا 
منذ إنش�اء املتّرفية، خصوصًا بس�بب ِهج�رة اللبنانيني املتواصلة، ومعان�اة املقيمني منهم من 

الدميوغرافيا امل�ساغبة اأثرت على العالقة بني امل�سلمني وامل�سيحيني
د.عبد الروؤوف �شن� - �أ�شتاذ يف �لتاريخ �حلديث

�لعميد �ل�شابق لكلية �لرتبية يف �جلامعة �للبنانية
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املجاع�ة خالل احل�رب العاملية األوىل؟ أال يتحّم�ل النظام الطائفي الس�يايس الذي يتغّذى من 
الطائفي�ة املجتمعية أو يغّذهيا وجي�ري التعايش يف ظّله، مس�ؤولية االختالف واالحرتاب، وما 
آل�ت إليه األوضاع وعدم متاس�ك “لبن�ان الكبري” لكي يكون، عن جدارٍة وطن�ًا جلميع أبنائه، 

وفق نظام جديد غري طائفي؛ فريتفع بذلك مؤرّش االستقرار والسلم األهي إىل أعىل درجاته.

�س العام 1920، يف �سياق الت�سويات لوالدة نظام اإقليمي جديد  لبنان الذي تاأ�ساّ
اال�ستقرار  يعرف  مل  العثمانية،  الدولة  وانهيار  االأوىل  العاملية  للحرب  كنتيجة 

وال�سلم االأهلي وال ال�سيادة الكاملة، على مدى قرن كامل، ملاذا براأيك؟
مل يعرف جبل لبنان قبل العام 1842 الطائفية السياسية، ذلك أّن أبناءه ابتكروا معادلة اجتاعية 
سياس�ية فري�دة، قام�ت ع�ىل احلفاظ ع�ىل الطائفي�ة املجتمعي�ة، أي ببق�اء كّل طائف�ة يف قراها 
وبلداهت�ا عىل دينها، متّجد قيمه�ا وتارخيها، وتطّور ثقافتها بحّري�ة وبمعزل عن األخرى، حتى 
يف املناطق ذات االختالط الديني. ويف الوقت نفس�ه، جرى اعتاد “نظام س�يايس” غري طائفي 
يلّبي املصالح املش�رتكة فيا بني الطوائف عىل أس�اس العالقات الوظيفية والتعاون يف املجالني 
العس�كري والس�يايس، أي إّن االنقس�ام كان حزبي�ًا - سياس�يًا وليس طائفيًا لك�ن هذا النظام 
االجتاع�ي - الس�يايس س�قط بعد حرب�ني داخليتني العام�ني 1841 و1860؛ فبقي�ت الطائفية 
املجتمعية وترّسخت، فيا حّل نظام طائفي - سيايس حتميه الدول الكرى حمّل النظام السيايس 
الس�ابق فوق الطائفي الذي قام عىل النسبية الديموغرافية للطوائف فيا يتعّلق بتوزيع املناصب 
والسلطة، وَضِمَن أمن املسيحيني يف متّرفية جبل لبنان وشخصيتهم وسيادهتم الديموغرافية 
فيه بنسبة %80.. صحيح أّن تالقيًا حصل عشّية احلرب العاملية األوىل بني املسيحيني واملسلمني 
من قيادات اجلمعيات العربية والطالب يف باريس )املؤمتر العريب يف باريس 1913(؛ من بريوت 
وجب�ل لبن�ان والواليات العربي�ة ضّم، ضمن ما ض�ّم: عبد الغني العري�يس وحممد حممصاين، 
وش�ارل دّباس وش�كري غانم، وندره مط�ران، وعوين عبد اهلادي، ومجيل مردم، عىل أس�اس 
جعل العروبة قاس�ًا مش�رتكًا للفريقني للتخفيف من وطأة احلُكم العثاين عىل بالد الش�ام، أو 
عىل األقل اعتاد الالمركزية يف الواليات العربية، إال أّن املس�لمني فهموا الالمركزية بأهّنا عدم 
اخلروج عن “الرابطة العثانية” اإلس�المية، وخلطوا بني العروبة واإلسالم، فكرًا وممارسة، يف 
ح�ني أراد املس�يحيون التخّلص م�ن احلُكم العثاين. ثم تضافرت جهوده�م معًا خالل احلرب 
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العاملية األوىل للتحّرر من احلكم العثاين؛ فكانت ثورة الرشيف حسني بن عي أبرز معاملها.

لكن هناية الراع الكوين ش�هدت افرتاقًا بني اجلانبني: زعامات إس�المية منش�ّدة بش�غٍف إىل 
عروبته�ا، تس�عى إىل مرشوع قوم�ي لتوحيد بالد الش�ام بقيادة امللك فيصل بن احلس�ني، يرى 
بعضها - مع قواعده الش�عبية - أّن اإلس�الم هو أس�اس العروبة، حيث اعتر املفّكر ش�كيب 
أرس�الن أّن “العروبة وعاء اإلس�الم، وأّن اإلس�الم روح العروبة” )ناجي(. أما املس�يحيون، 
وغالبيته�م موارن�ة يتلّق�ون الدعم من قبل فرنس�ا، فكانوا يريدون، ويف ذاكرهتم 400 س�نة من 
االحت�الل العثاين كأهل ذّمة، حتقيق حلمهم االس�رتاتيجي القديم بإنش�اء دول�ة قومية لبنانية 
منفصل�ة عن حميطها العريب - اإلس�المي بمس�احة أك�ر من متّرفية جبل لبنان، حتت ش�عار 
“ال�رضورات االقتصادي�ة”، وذلك بس�بب اخلوف من إس�الم يزحف عليهم ب�رداء العروبة. 
وكان ه�ذا مؤرّشًا عىل خت�ّي غالبية املوارنة عن عروبة كانوا هم ج�زءًا من رّوادها منذ منتصف 
القرن التاس�ع عرش. فكان إعالن فرنس�ا إنش�اء “لبنان الكبري” يف األول من أيلول 1920 حيّقق 

أمانيهم التارخيية يف دولة مستقلة عن الدولة العثانية ومنفصلة عن حميطها.

ماذا كانت تداعيات ذلك على لبنان؟
جعل�ت املتغريات العميقة التي أتينا عىل ذكرها، املس�يحيني واملس�لمني يقف�ون وجهًا لوجه يف 
الكي�ان اللبناين اجلدي�د؛ فاعتره املوارنة أنه يصون ثقافتهم وهويته�م التي رأوا أهنا تتغّذى من 
روافد حضارية عديدة )الفينيقية والعربية قبل اإلس�الم، والبيزنطية واملتوس�طية والغربية…، 
بينا رفض املس�لمون املقولة تلك، معترين أّن “لبنان الكبري” يس�لبهم هويتهم العربية الفريدة 
وُيضعف ش�خصيتهم اإلس�المية. لذا، تطّلعوا يف حينه إىل حميطهم العريب، وخاّصة إىل سوريا. 
ومن أس�باب رفض مس�لمي بالد الش�ام “لبنان الكبري، واالنتداب الفرنيس عليه، هو أّن دولة 
االس�تعار فرنس�ا كانت مكروهة من قبلهم، لصيتها الدموي ضدَّ الثورة اجلزائرية ويف املغرب 
الع�ريب، وقيامها بالقضاء عىل احلكومة العربية يف ميس�لون العام 1920، وعىل الثورة الس�ورية 
بني األعوام 1925 و1927؛ فكيف إذا كانت تريد إقامة كيان مسيحي خيدم مصاحلها يف خارصة 

سوريا العربية؟ هكذا، حصل انقسام طائفي عىل والدة لبنان الكبري.

وم�ن جهتها، عملت س�لطة االنتداب الفرنيس ع�ىل دمج الطوائف اللبناني�ة يف الكيان اجلديد 
لتعزيز التاسك املجتمعي - السيايس، وقامت، يف الوقت نفسه، بإصالحات تنموية يف اإلدارة 
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وتعزي�ز قط�اع اخلدم�ات والبنى التحتية ال ت�زال معاملها واضح�ة حتى الوق�ت الراهن؛ حتى 
إهنا وافقت، عش�ّية اإلحصاء الس�كاين األول الع�ام 1922، عىل أْن َيقّص املس�لمون الراغبون 
الش�طر األدن�ى من تذاكر اهلوية التي كانت س�ُتعطى هل�م؛ حيث ُذكر نّص ع�ىل أّن حاملها من 
الرعي�ة اللبنانية. وجرى وضع دس�تور طائف�ي للجمهورية اللبنانية الناش�ئة، العام 1926، قيل 
إّنه “مؤقت”، وتعيني األرثوذكيس ش�ارل دّباس، غداة إقراره، أول رئيس هلا، وس�ط امتعاض 
املوارنة كوهنم يمّثلون األكثرية املسيحية. ويف العام 1934، كان املاروين حبيب باشا السعد ثاين 
رئيس للجمهورية. وجاء تعيني دّباس من قبل سلطة االنتداب لرئاسة اجلمهورية كونه مقبوالً 
من قبل الطوائف الدينية األخرى، واألقّل اس�تفزازًا هلا. إش�ارة إىل أّن هذا الطائفي “املؤقت” 
يف الدستور، ظّل أساس النظام الطائفي املوروث من املتّرفية العثانية، واستمر خالل العهود 

اللبنانية، عر “اتفاق الطائف” حتى الوقت الراهن.

وبالنس�بة إىل املس�لمني املقاطعني، يف غالبيتهم ل�“لبنان الكبري”، أو املتحفظني عليه، فباإلضافة 
إىل إغ�راءات االنت�داب هلم واس�رتضائهم، )تنظيم ش�ؤون طائفتهم منذ الع�ام 1922، وتعيني 
ش�خصية س�نّية ملنص�ب مفتي بريوت، ال�ذي حت�ّول إىل “مفت�ي اجلمهورية اللبناني�ة” يف عهد 
الرئيس إميل إده، وإنشاء حمكمة جعفرية للشيعة العام 1926، فقد اتسمت بعض الشخصيات 
اإلس�المية بالواقعية السياس�ية، وانخرطت يف إدارة “دولة لبنان الكبري” منذ العام 1920، وإْن 
بشكل بطيء، عىل عكس ما يذكره بعض املؤّرخني. فكانت رؤية هؤالء؛ ومنهم عادل عسريان 
ورياض الصلح وكاظم الصلح وتقي الدين الصلح، وشفيق لطفي، ويوسف اجلوهري… أّن 

“دولة لبنان الكبري” أصبحت كيانًا معرتفًا به، وبالتايل ال يمكن الرتاجع عنه.

وظهر منحى انخراط مس�لمني يف “لبنان الكبري” بوضوح أكث�ر منذ هناية العرشينيات وخالل 
الثالثينيات، يف مقابل دعوات من مس�لمني آخرين إىل إقامة فدراليتني، مسيحية يف جبل لبنان، 
وإس�المية يف املناط�ق الت�ي ُضّم�ت إىل “لبن�ان الكبري”. وس�وف تتكّرر دعوات املس�لمني إىل 
الفدرالية كلا ش�عروا بأنَّ األمور تس�ري لغري صاحلهم، وهذا يذكرنا بدعوات مشاهبة للموارنة 
إىل الفدرالية أكثر تركيزًا منذ اندالع احلرب يف لبنان العام 1975، وما تزال متواصلة حتى الوقت 
الراهن. وبعدما انتهى مؤمتر الس�احل الثالث يف آذار العام 1936 إىل رفض “لبنان الكبري” من 
قبل املس�لمني املجتمعني، واملطالبة بضّم الس�احل واألقضية األربعة إىل سوريا، انسحب فريق 
من املش�اركني رافضًا التوقيع عىل املذكرة، وعىل رأسهم كاظم الصلح وعادل عسريان وشفيق 
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لطفي. وبعد أيام قليلة نرش كاظم الصلح مقاالً صحفّيًا بعنوان “مسألة االتصال واالنفصال يف 
لبنان”، عّر فيه عن وجهة نظر إسالمية جديدة لصالح “لبنان الكبري”. لكن املعاهدة الفرنسية 
- الس�ورية أواخ�ر الع�ام 1936، واع�رتاف س�وريا بلبن�ان الكب�ري، وضعتا ح�دًا لطموحات 
القوميني العرب الوحدوية الذين اعتروا أنفس�هم جزءًا ال يتجزأ من الش�عب الس�وري. فبدأ 
املس�ار الس�يايس يتجه، منذ ذلك احلني، إىل اعرتاف املس�لمني الكامل بلبن�ان الكبري وبناء عىل 
هذا التحّول، دخلت منذ أواخر الثالثينيات قيادات مس�يحية وإس�المية من الرجوازية معًا يف 
حوارات حول أفضل الطرق للتعايش الطائفي، جتمعهم قواس�م مشرتكة ومصالح اقتصادية، 
أمهه�ا العالق�ات االجتاعية بني أبن�اء الطائفت�ني، وإدراك الرجوازية املس�يحية أنه من احلاقة 
فصل لبنان عن داخله العريب، وقد ارتبطت بمصالح جتارية ومالية مهّمة معه، وتنّبه الرجوازية 
اإلس�المية إىل أّن مصالح املس�يحيني املتينة مع فرنس�ا والغرب يمكن أْن تعود بالفائدة عليهم. 
وقد اس�تمّرت تلك النقاشات حتى العام 1943، ومتحورت حول قضية واحدة، وهي التوفيق 
ب�ني القومي�ة العربية )املطلب اإلس�المي(، وبني الوطنية اللبنانية الناش�ئة )مطلب املس�يحيني 
املوارن�ة(، وه�و ما س�ينتج عنه “امليث�اق الوطني” الش�فوي العام 1943. مع ذل�ك، فإّن غالبية 
املسلمني مل يتقّبلوا وطنهم اجلديد إال مكرهني، وذلك بسبب التنافر بني هويتني لبنانية وعربية، 

تستند كّل واحدة منها إىل الدين.

م���ا هو الدور ال���ذي لعبت���ه الدميوغرافيا والت���ي ت�سميها اأن���ت الدميوغرافيا 
امل�ساغبة يف تاريخ لبنان الكبري وجغرافيته؟

أّدت الديموغرافيا “املشاغبة”، وهي تصاعد أعداد املسلمني باضطراد، وهوية الدولة اجلديدة 
ودس�تورها الطائف�ي، ونوعي�ة املناصب وحجمه�ا وتوزيعه�ا، وانخراط املس�لمني املتأخر يف 
اإلدارة، دورًا يف النزاع بني املسيحيني واملسلمني. إشارة إىل أنَّ غالبية املسلمني ارتابوا باملعاهدة 
الفرنس�ية - اللبناني�ة التي صّدق عليه�ا الرملان اللبناين يف ترشين الث�اين 1936، حيث مل يلحظ 
أي نص فيها املدة الزمنية لبقاء القواعد العسكرية الفرنسية يف لبنان. صحيح أّن االجتاه املاروين 
الع�ام كان م�ع “لبن�ان الكب�ري”، إال أّن قّلة م�ن القي�ادات املارونية حّذرت، يف حين�ه، من نمو 
الديموغرافيا اإلسالمية مستقباًل، وبالتايل من زوال لبنان املسيحي املستقّل؛ فطالبت بتصحيح 
“اخلط�أ” بالع�ودة إىل “لبنان الصغري” وزيادة، بأْن يقتر توس�يعه عىل بع�ض املناطق احليوية 
ألمنه القومي واالجتاعي، با ال يش�ّكل خطرًا ديموغرافّيًا عىل املس�يحيني، ومن هؤالء: إميل 
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إده، واملط�ران أغناطي�وس مبارك، والفيلس�وف س�ليان البس�تاين وغريهم. لكن مل ُيس�تجب 
لرأهيم. وقد تس�ّبب رفض سلطة االنتداب الفرنيس وقيادات سياسية وروحية مارونية وصول 
املسلم الشيخ حممد اجلرس، املنفتح عىل البطريرك الراحل إلياس احلويك وعىل قيادات مسيحية، 
إىل رئاس�ة اجلمهورية العام 1932، مدعومًا من نواب مسيحيني، بصدمة كبرية للمسلمني، بأّنه 
جيري هتميش�هم يف “لبنان الكبري”. وقد قامت س�لطة االنتداب بتعليق العمل بالدس�تور وحّل 

جملس النّواب ملنع إجراء االنتخابات الرئاسية، وبالتايل منع وصول اجلرس إىل سّدة الرئاسة.

م�ن هن�ا، رأى فيلس�وف القومية اللبنانية فؤاد أفرام البس�تاين “أّن الراع يف لبنان هو س�يايس 
وحضاري بني املس�يحية واإلس�الم، منذ إحل�اق األقضية األربعة” به الت�ي أضافت إىل “لبنان 
الكبري” قرابة 200 ألف نس�مة، جّلهم من املس�لمني. وهذا ما جعل املولود اجلديد يرتّنح أمام 
الديموغرافيا اإلسالمية “املشاغبة” وبالتايل من جراء اخلالفات ذات الطابع الطائفي والثقايف، 
وباس�تقواء الطوائ�ف باخلارج عىل بعضها بعض�ًا؛ فتطّلع املوارنة، يف حينه إىل فرنس�ا، فيا مال 

املسلمون نحو سورية.

ما هو الدور الذي لعبه امليثاق يف عملية التعاي�س بني طوائف دولة لبنان الكبري؟
ك�ا س�بق الذكر، فق�د جرت حماولة الفت�ة لرتتيب البيت اللبناين وكس�ب املس�لمني إىل “لبنان 
الكبري” بني األعوام 1938 و1943، وذلك بالتوافق عىل “ميثاق وطني” ورشاكة ُحكم مسيحية 
- إسالمية هدفا إىل التخفيف من حّدة التناقضات بني القومية اللبنانية والقومية العربية، كا عىل 
صيغٍة طائفية لتوزيع املناصب واملراكز يف رأس الدولة ومؤّسساهتا عىل أساس احلجم السكاين 
لكلِّ طائفة. هذه التسوية اعُترت أساس “الديمقراطية التوافقية” التي سار لبنان عليها؛ لكنها 
كانت هّشة، إذ مل هيتّم اللبنانيون بتطويرها، مبقني عىل الفروقات واالختالفات الداخلية، وليس 
حّله�ا. ويف تلك التس�وية، مل حُتس�م عروبة لبن�ان وال خصوصيته، وبقيتا ملتبس�تني، عن قصد 
أو م�ن دون قصد، )لبن�ان ذو وجه عريب( وكانت جمرد اتفاق ع�ىل “التعايش” الطوائفي الذي 
حيمل يف طياته حالتي الوفاق والنزاع. ويعود سبب ذلك إىل تقاسم السلطة عىل أساس النسبية 
الديموغرافي�ة التي كانت تتغري صعودًا باضطراد لصالح املس�لمني، وبالت�ايل جتعلهم يطالبون 
بإحل�اح بتقاس�م جديد هلا، مقابل مقولة زعيم حزب الكتائ�ب اللبنانية بيار اجلمّيل برسمدية ما 
اتُّفق عليه يف “الصيغة وحتت مظّلة التوافق املس�يحي - اإلس�المي"، خاض اللبنانيون معركة 
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االس�تقالل ض�دَّ االنت�داب الفرن�يس الع�ام 1943، موحدين بش�كٍل رائ�ع للم�ّرة الوحيدة يف 
تارخيهم، مغلبني مصلحة لبنان الوطنية عىل االنتاء الطائفي؛ فوصل مؤرّش االس�تقرار والسلم 
األه�ي والنض�ال من أجل الس�يادة إىل أع�ىل درجاته يف تاري�خ لبنان. وبرأين�ا، مل تكن الفروق 
الطبقية واالختالفات االجتاعية التي ذكرهُتا س�ببًا رئيسيَّا النسداد املسار أمام “لبنان الكبري”. 
وممّا ساعد عىل ذلك االستقرار هو تعزيز لبنان دوره االقتصادي واخلدمايت الرشق أوسطي منذ 
احلرب العاملية الثانية حتى اندالع حرب لبنان العام 1975، مستفيدًا من املقاطعة العربية للكيان 
الصهيوين يف فلس�طني بعد العام 1948. واس�تمر هذا االزدهار االجتاعي واالقتصادي خالل 
عهد الرئيس شمعون الذي شهد حربًا داخلية قصرية األمد العام 1958 مل يكن هلا طابع طائفّي 
حاد، عىل الرغم من التدّخل الس�وري )اجلمهورية العربية املتحدة( يف لبنان عر احلدود لدعم 
املعارضة اللبنانية ذات الغالبية اإلس�المية لنظام ش�معون. واجلدير بالذكر، أنَّ العهد الش�هايب 
راك�م إنجازاٍت ضخم�ة يف اإلدارة وقطاع اخلدم�ات والتعليم، ويف األطراف بش�كٍل خاّص، 
وبالتايل امتّص الكثري من الش�كوى اإلس�المية، حتى إنَّ البعض اعتر هذا العهد مقّدمة لقيام 

الدولة املدنية يف لبنان، بعيدًا عن العسكر والدين.
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دد 
لع

ف ا
مل

ش�هد جبل لبن�ان يف املرحلة املمتدة من بداي�ة احلكم العثاين، مع معركة م�رج دابق عام 1516 
وحت�ى قيام نظام املترفية عام 1861، تطورات سياس�ية واقتصادي�ة واجتاعية أنتجت حتوالً 
يف بني�ة املجتم�ع وتركيبت�ه السياس�ية واإلقطاعي�ة والدينية، وأسس�ت لقي�ام الدول�ة اللبنانية، 
الديمقراطي�ة يف الظاه�ر، والطائفي�ة يف املارس�ة والتطبي�ق، والت�ي تراع�ي حق�وق الطوائف 
واملجموعات املكونة له عر ميزان دقيق، أدَّت حماوالت جتاوزه واإلخالل به إىل حروب أهلية 
ال تنته�ي إاَل بالرجوع لذلك النظام القائم عىل التوازنات الداخلية احلامية للخصائص الثقافية 

واالجتاعية واحلقوقية للطوائف اللبنانية. 

وه�ذا التح�ول يف البني�ة االجتاعي�ة ج�اء نتيجة ظ�روف وأح�داث داخلية وخارجي�ة، ومتيز 
ع�ت من وتريت�ه. وأهم هذه املحط�ات كانت  بمحط�ات ب�ارزة س�اعدت يف ه�ذا التغيري ورسَّ
مرحل�ة حك�م األمري فخر الدين املعن�ي الثاين، ومعركة عني داره، ث�م احلملة املرية عىل بالد 
الشام بقيادة إبراهيم باشا عام 1831 إبَّان حكم الشهابيني للبنان، وتدخل الدول الغربية مبارشًة 

يف شؤون املنطقة مع اقرتاب حكم "الرجل املريض" من هنايته. 

ال ش�َك أن�ه كان لألم�ري فخر الدي�ن ال�دور األول يف هذا التح�ول الكبري، واس�تطاع إىل حٍد ما 
إعادة إحياء اإلمارة، ونجحت سياسته املنفتحة عىل الطوائف املسيحية، ودعوهتم إىل ربوع إمارته 
املنهك�ة يف املس�امهة بازدهارها اقتصاديًا بتش�جيع الزراع�ة وإحياء األرايض املهمل�ة التي حوهلا 
القادمون اجلدد إىل حدائق وجنائن، فراجت زراعة التوت وازدهرت جتارة احلرير، وأدَّى فائض 
خرياهت�ا إىل انتع�اش اجلبل وقي�ام دولة قوية قادرة ع�ىل التمدد والنمو. فوضع�ت اإلمارة املعنية 
اللبن�ة األوىل ملا يس�مى اليوم "اجلمهوري�ة اللبنانية"، وهي النواة األساس�ية لدولة "لبنان الكبري" 
ال�ذي أعلنه اجلن�رال غورو يف األول من أيلول عام 1920 من ق�ر الصنوبر يف بريوت بحضور 

ممثي الطوائف، بعد ضّم البقاع واملدن الساحلية األربع: طرابلس وبريوت وصيدا وصور.

مقدمات اإعالن دولة لبنان الكبري ومواقف اللبنانيني منه
اأن�ر الغريب - باحث
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وكان اس�م جبل لبنان يطلق عىل القس�م الشايل من السلس�لة الغربية جلبال لبنان ذات األغلبية 
املسيحية، يف حني يطلق عىل القسم اجلنويب من هذه السلسلة إمارة بني معن أو "جبل الدروز". 
ويظهر اجلدول التايل التوزع الطائفي لسكان املقاطعات التابعة لإلمارة املعنية يف القرن السادس 

عرش استنادًا إىل الدفاتر العثانية كا يي)1(:

هيود شيعة  سنّة نصارى دروز املقاطعة

_____ % 43.16 % 12.67 % 38.34 % 5.83 كرسوان واجلردين

_____ % 3.375 % 0.25 % 96.375 املتن
_____ _____  % 11.64 _____ % 88.36 جرد
_____ % 3.49 % 3.60 _____ % 92.91 غرب
_____  _____ _____ _____  % 100 شوف ابن معن
_____ % 5.22 % 94.78 _____ _____ إقليم اخلرنوب
_____ % 100 _____ _____ _____ إقليم التفاح
_____ % 34.77 % 55.58 _____ _____ ناحية جزين

_____ % 34.77 % 55.58 % 9.65 _____ ناحية شوف 
البياض

% 6.23 _____  % 93.77 _____ _____ صيدا

 وجاء انتقال املسيحيني من الشال إىل اجلنوب يف العهد املعني لألسباب التالية: 

ا - التمدد الطبيعي بس�بب الطبيعة اجلبلية الواحدة وس�هولة التواصل والتالقي بني سكان 
املنطقة. 

ب - التس�امح الديني، حيث مل يانع الدروز من نزول املسيحيني بينهم، ويف املقابل مل ختف 
الكنيسة من حتول أبنائها إىل الدين الدرزي لعلمها أن باب الدعوة إىل الدين الدرزي مقفل، 

وهم ال يقبلون مؤمنني جددًا. 

ج – اخلالف املسيحي - املسيحي وجور احلكام الذي دفع البطريرك املاروين يوحنا خملوف 
اإله�دين لطل�ب احلاية من آل مع�ن، فحرض إىل جمدل املعوش س�نة 1609 وبن�ى فيها دارًا 
وكنيس�ة، وذلك بس�بب املظ�امل اجلارية يف جبة ب�رشي ومضادة الش�دياق خاطر احلروين 
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له)2(. وذكر البطريرك إس�طفان الدوهيي أنه يف س�نة 1683 ".. لزيادة الظلم يف جبة برشي، 
ولعدم الوفق بني مش�ايخ كرسوان، توجهن�ا يف أول يوم من أيلول إىل األمري أمحد بن معن، 
وضمنّنا من س�عادته قرية جم�دل املعوش وانتقلنا إليها")3(، وه�و اضطر للخروج من وادي 

قنوبني خالل فرتة توليه الكريس البطريركي مخس مرات.

د – النقص العددي الدرزي وحاجة اإلمارة لأليدي العاملة بسبب حروب الدروز اخلارجية 
والداخلي�ة. خارجّي�ًا، قامت محالت تأديبية عديدة من قب�ل املاليك، ولكن أخطرها كانت 
أي�ام العثاني�ني حني وقع�ت حادثة جون ع�كار يف عهد األمري قرقاز، حي�ث رسقت قافلة 
األموال األمريية املتوجهة بّرًا إىل األستانة واهتم فيها املعنيون، فجردت محلة عسكرية بقيادة 
الوايل املري إبراهيم باش�ا وأس�فرت، حس�ب املؤرخني، عن مقتل س�تني ألف شخص، 
وم�وت األمري قرق�از خنقًا يف مغارة نيحا. وهذا عدد كبري نس�بًة إىل عدد الس�كان يف ذلك 
احل�ني. أما داخليًا، فهو اس�تمرار ال�راع القييس - اليمني ووقوع ع�دة معارك فيا بينهم. 
ولكن نقطة التحول الكبري كانت معركة عني داره عام 1711 بني القيسيني واليمنيني. وأهم 
م�ا ترتب عن تل�ك املعركة هو ن�زوح غالبية اليمني�ني، الذين هزموا، من اإلم�ارة إىل جبل 
ح�وران ال�ذي بات يعرف بجب�ل الدروز. ونتيج�ة للنقص العددي اهلائ�ل، كان ال بد هلذا 
الف�راغ م�ن أن يمأله أحد، فحدث التدفق الكبري للعائالت املس�يحية القادمة من الش�ال. 
وه�ذا التم�دد، بكل األحوال، مل يكن غ�زوًا أو احتالالً بل جاء بن�اًء لرغبة احلَكام املحليني 
يف "جب�ل ال�دروز"، حيث جرى إرشاك الوافدين اجلدد يف كل املجاالت الزراعية واحلرفية 

والتجارية واإلدارية إضافًة إىل العسكرية)4(. 

وح�ني بدأت أجراس الكنائس تقرع، كان حال "اإلم�ارة الدرزية" قد تغري إىل األبد مع توزيع 
إقطاعي جديد، يقوم عىل رأس�ها أمري وحتكمها عائالت مقاطعجية كانت هلا الثروة والس�لطة، 
س�يطرت م�ن خالهلا وملدة من الزمن ع�ىل منظومة اإلنتاج واحتك�رت األرايض الزراعية عر 
اس�تغالهلا لرشكائها الفالحني م�ن مجيع الطوائف. وكان التمييز الطبق�ي واضحًا بني عائالٍت 
إقطاعية غنية بأمالكها وإيراداهتا، وفئات شعبية حمرومة من أبسط حقوقها يف التملك والتعليم 
والتق�دم. واس�تمر هذا الفرز الطبقي يف الس�لم االجتاع�ي بني أغنياء وفق�راء حاماًل يف طياته 
بذور االنقسام يف املجتمع نتيجة التنافس بني العائالت اإلقطاعية، واملؤامرات التي كانت حتاك 
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فيا بينها بالرشاكة مع األمراء احلكام واستغالل هذا الراع من قبل والة عكا وصيدا والشام.

وجت�ىل ه�ذا الراع يف نكب�ة النكديني واالنقس�ام اليزبك�ي - اجلنبالطي بدياًل ع�ن القييس - 
اليمن�ي، ما أدَّى يف هناية األمر إىل القضاء عىل نفوذ العائالت الدرزية لصالح األرسة الش�هابية 
احلاكمة والكنيسة املارونية بس�بب تفكك امللكيات العقارية الكرى ودخول األديار كمساهم 
قوي يف احلركة االقتصادية وتوس�ع نش�اطاهتا وملكياهتا، ونش�وء طبقة جدي�دة قوامها التجار 

واملتعلمون الذين استلموا زمام األمور املالية واإلدارية لإلمارة. 

وال يمك�ن ألي باح�ث أن يغف�ل تأث�ري احلملة املرية عىل س�وريا ولبنان والتي دَقت املس�ار 
األخري يف نعش اإلمارة الش�هابية والنظام اإلقطاعي برمته، وفتحت الباب واسعًا أمام التدخل 
األورويب املب�ارش، ومه�دت لل�راع الطائفي ال�ذي جتىل فص�والً يف ح�ركات 1841 و1845 
و1860 ب�ني ال�دروز واملوارن�ة بعد حم�اوالت جريئة س�ابقة متثلت بقيام ح�ركات فالحية ضد 
حتالف اإلقطاع والرضائب املرهقة يف عامتي إنطلياس وحلفد عام 1821، حيث نجح التحالف 
الش�هايب - اجلنبالط�ي يف إجهاضه�ا والقضاء عليها. وأضحى االنقس�ام الطبق�ي بعد احلملة 
املرية انقس�امًا عامودي�ًا طائفيًا، اصطف خالله الفالحون خلف زع�اء طوائفهم عىل الرغم 
مم�ا كانوا يالقونه من ألوان القه�ر والذل، وتراكم الديون عليهم لصال�ح املقاطعجي عامًا بعد 
عام. وحتى قائد "ثورة الفالحني" طانيوس ش�اهني حتول يف حوادث 1860 إىل قائد عس�كري 
م�اروين زاع�ًا أًن عن�ده 50 ألف رجل حتت األس�لحة عند اللزوم، حيرض هبا لنجدة مس�يحيي 
الش�وف وإقلي�م جزي�ن ودي�ر القم�ر. وبالفعل أرس�ل فرقة صغ�رية قوامه�ا 300 رجل حلاية 
األمراء الشهابيني يف بعبدا، ولكنه تردد يف معونة أهايل زحلة لعدم ثقته بمناعة مركزه بكرسوان 
إذا غ�ادر املنطق�ة.)5( هذا االنقس�ام الطائفي مع هناية احلكم الش�هايب جعل من الكنيس�ة القائد 
الفع�ي للموارنة متمثلة بالبطريرك ومدعومة من الرهبانيات ذات املردود االقتصادي الضخم 

وامللكيات الواسعة ممهدة الطريق للمطالبة بوطن ماروين مستقل. 

وكان لإلرساليات األجنبية التي قدمت إىل سوريا هلدف سيايس استعاري مزدوج دور ملحوظ 
يف التمهي�د لتش�كيل ن�واة "دولة لبنان الكبري". ولألس�ف مل تس�تطع، أو مل ترغب، تلك الدول 
االس�تعارية يف أن تقيم دولة حديثة قائمة عىل مبدأ املواطنة واملس�اواة والعدالة االجتاعية، بل 
س�ت العامل الديني مصدرًا من مصادر التنوع اللبناين مع تقديم الطائفة املارونية عىل س�ائر  كرَّ
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الطوائف األخرى. وهذا التش�كيل اجلديد لتك�ّون فكرة القومية اللبنانية، املارونية ضمنًا، محل 
بذور التفرقة والشقاق عند كل رصاع خارجي أو مشكلة داخلية، ليتحول رصاعًا طائفيًا مانعًا 
لإلصالح واملحاس�بة للمرتكبني من زعاء الطوائف، وأصبح�ت فيه الطائفة أقوى من الدولة 

والوالء للوطن، والطائفية واّلدة للحروب والنزاعات. 

أم�ا البعث�ات األجنبي�ة فكان�ت الالعب املس�ترت، والي�د اخلفية الت�ي امتدت إىل داخ�ل الدولة 
العثاني�ة لتغزو بالدن�ا فكريًا وثقافيًا قب�ل االحتالل األجنبي املبارش من خ�الل غزوها لعقول 
العام�ة ولتكوين فئة متعلمة تدين بالوالء للدول�ة األجنبية التي رعتهم واهتمت بتعليمهم كي 

يستلموا إدارة الدولة التي يريدون بناءها وفقًا لغاياهتم ومصاحلهم. 

بعد اس�تقرار األوضاع للمس�يحيني يف بالد الشوف والغرب، كان ال بد أن يواكبها حركة دينية 
كنس�ية يف ظل احلاية والتس�امح الديني اللذي�ن وّفرهتا هلم اإلمارة املعنية. وكان املس�يحيون، 
نتيجة تربيتهم، متمس�كني بمارسة شعائرهم الدينية، وكانت الكنيسة هي املكان اجلامع هلم با 
حتمله من معاين اإليان والتقوى وما تقدمه هلم من خدمات كهنوتية قائمة بذاهتا وتابعة ألبرشية 
عىل رأس�ها مطران، وهو بالتايل خيضع لس�لطة البطريرك املنتخب من املطارنة. وساهم الدروز 
إىل حد بعيد يف وهب األرايض واملش�اركة يف تكاليف بناء الكنائس ووقف األرايض واألمالك 
هل�ا. ومل تك�ن تلك التس�هيالت أو املنح غالبًا لوج�ه اهلل، بل إغراء للرشكاء للبن�اء يف أمالكهم 
والعناي�ة هبا وتك�ون أحيانًا مرشوط�ة باس�تصالح أراٍض جديدة والوالء الت�ام للمقاطعجي، 
ملت�زم األرض. وكان أب�رز املانحني هم العائالت املقاطعجية الك�رى كآل القايض وجنبالط 

وأيب اللمع ونكد وتلحوق الذين قدموا للرهبانيات الكثري من األرايض لبناء أديرهتم.

وشكلت الرهبانيات واألديرة عامل جذب ملسيحيني آخرين لالنتقال والعيش يف كل مقاطعات 
اإلم�ارة كوهنا تش�كل حالة اقتصادية واجتاعي�ة توفر العمل والس�كن للقادمني اجلدد بعد أن 
نمت أمالكها وتوس�عت نش�اطاهتا الزراعية والصناعية، إضافًة إىل اخلدمة الدينية من قداديس 
وإرش�ادات وتعليم األوالد. أما أبرز الرهبانيات التي عملت أو نش�أت مع بدء العهد الشهايب 
فكانت الرهبانية اللبنانية املارونية والرهبانية األنطونية والرهبانية املخلصية الشويرية العامرية.

ونتيجة حتول الكنيس�ة املارونية يف القرن التاس�ع عرش إىل مالك إقطاعي ضخم لألرايض التي 
بلغت مس�احتها قرابة سدس األرايض املفلوحة والصاحلة للزراعة)6(، أصبح نفوذها كبريًا بني 
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رعاياها الذين باتوا يفوقون الدروز عددًا، وزاد من الوزن الس�يايس لإلكلريوس واإلقطاعيني 
املوارن�ة، مم�ا أثار رصاعًا حادًا بني أبن�اء الطائفتني. ومع عدم وجود قوة مس�يحية توازي القوة 
الدرزية، حتملت الكنيس�ة مس�ؤولية قيادة املس�يحيني والذود عنهم والتحدث باسمهم. وهي 
كان�ت وراء حركت�ي العامية يف أنطلياس وحلفد س�نة 1821، وكذلك يف ث�ورة الفالحني بقيادة 

طانيوس شاهني عام 1858. 

وقفت الكنيسة إىل جانب األمري بشري يف رصاعه مع الشيخ بشري جنبالط للتخلص من سلطته 
وق�وة نفوذه، فكان هلا ما أرادت مع هزيمة الش�يخ بش�ري وإعدامه يف ع�كا، عام 1825. ويعتر 
انكس�ار الش�يخ بش�ري انكس�ارًا للس�لطة املقاطعجية وهناي�ًة ملرشوع�ه يف إعادة إحي�اء اإلمارة 
الدرزية من جديد، وبالتايل انتعاش�ًا لدور الكنيس�ة وحتوالً اجتاعي�ًا خطريًا يف اإلمارة أّدى إىل 
تكريس إمارة مسيحية - مارونية يف جبل لبنان، بعد أن حتول اللمعيون والشهابيون إىل املذهب 
املاروين. وإّبان احلملة املرية عىل بالد الش�ام كان املس�يحيون راضني عن حتالف األمري بشري 
مع املريني الذين قّدموا هلم السالح ووزعوه عىل رجاهلم يف القرى، فساندوه يف محلته للقضاء 
ع�ىل ثورة ال�دروز ع�ام 1837 الرافضني االنخراط يف اجلي�ش املري. غري أن ه�ذا التحالف 
املسيحي - املري انقلب عصيانًا يف العام 1840 حني شعر اللبنانيون أّن عزيز مر يريد جتنيد 
مجيع اللبنانيني، نصارى ومس�لمني، واسرتجاع األس�لحة التي وزعها عىل النصارى إّبان ثورة 

الدروز)7(، فاجتمع اللبنانيون يف عامية أنطلياس ووقفوا ضد إبراهيم باشا وعسكره. 

وم�ع انس�حاب املريني يف الع�ام 1840 وعزل حليفهم بش�ري الث�اين، عينت الدول�ة العثانية 
وبموافقة الدول األوروبية األمري بشري الثالث أمريًا عىل "قبائل الدروز". واستغل األكلريوس 
امل�اروين املوق�ف، فتقدموا من الس�لطات العثانية مطالب�ني باالمتيازات الت�ي يتمتع هبا رجال 
الدين من الروم األرثوذكس واالعرتاف بس�لطة البطرك امل�اروين وأاّل يكون احلاكم عىل لبنان 
و"أنطيليب�ان" إال ماروني�ًا ش�هابيًا.)8( وكان البطري�رك يوس�ف حبيش ينوي اس�تبدال االحتاد 
اللبناين السيايس والطبقي بالوحدة الطائفية الدينية، واملصالح الطبقية باملصالح الطائفية وكأنه 

يريد أن يكون الزعيم السيايس للموارنة. 

وكانت الكنيسة تالقي كل الدعم من قبل احلكومة الفرنسية التي وزعت عر قناصلها األموال 
عىل زعاء املوارنة، من دينيني وزمنيني. وترافق ذلك االرتباط الوثيق بتغريب القرار الس�يايس 
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لزع�اء املوارن�ة واعتبارهم الفرنس�يني ورث�ة رشعيني للباباوي�ة يف "محاية مس�يحيي املرشق". 
يض�اف إىل ذل�ك العالقة الوثيقة التي نش�أت بني ممثي الدبلوماس�ية يف املنطقة وبني الزعامات 
املقاطعجية املحلية عىل اختالف فئاهتا وطوائفها، من دروز وش�يعة وس�نّة، إىل الش�هابيني وآل 
نَص�ار وجنبالط وع�اد وخ�ازن وحبيش وغريه�م. ويعود تاري�خ احلاية الفرنس�ية للموارنة 
إىل الع�ام 1250م حني وّجه ملك فرنس�ا لويس التاس�ع رس�الة إىل "أمري املوارن�ة، بطريركهم، 
مطراهن�م، وأمته�م")9( تعه�د فيها بتقديم محايته ومحاي�ة خلفائه هلم. وجاءت الرس�الة كعربون 
تقدير للموارنة الذين زودوا محلة امللك الفرنيس الصليبية بالرجال والعتاد. وس�اعد فرنس�ا يف 
تس�للها إىل املنطقة كل من النظ�ام املي واالمتيازات التي حصل عليه�ا األوروبيون من الدولة 
العثانية، وتَم االعرتاف بفرنسا رسميًا يف أواخر القرن السابع عرش كحامية للكثلكة الالتينية. 

وبذلك يكون قد اجتمع حول الكنيسة العنارص الالزمة لقيادة املوارنة واملجتمع بناًء عىل ثالث 
رغبات: 

أوالً، رغبة األمراء الش�هابيني التخلص من س�لطة الدروز وهيمنتهم عىل القرار الس�يايس 
حتى يف عهد أقوى أمرائهم بشري الثاين الكبري.

ثاني�ًا، رغب�ة املوارنة يف التخلص من نري الدروز والتمييز احلاص�ل فيا بينها، خاصة لناحية 
الرضائب عىل اعتبار أهنم خيدمون يف جيش اإلمارة أسوًة ببقية الطوائف اإلسالمية.

ثالثًا، رغبة الكنيسة، بناء عىل توصيات الكنيسة األم يف روما، بإقامة كيان مستقل للمسيحيني 
يف الرشق متهيدًا الستعادة السلطة عىل بيت املقدس من املسلمني. وهذا ما كانت قد سعت 

إليه البابوية يف روما مع األمري فخر الدين. 

ك�ا ج�اءت موجة البعثات الدينية واإلرس�اليات الغربي�ة إىل الرشق ولبنان حتديدًا يف الس�ياق 
الطبيعي واملتمم لعالقة الكنيسة بالكريس الرسويل يف روما التي بدأت مع احلمالت الصليبية. 
وحصل أول اتصال بني الكنيسة وأحبار رومية عام 1099 يف عرقا)10(. ويف بيان رسويل رسمي 
موجه إىل البطريرك ش�معون احلدثي س�نة 1515، وص�ف البابا ليون الع�ارش الطائفة املارونية 
"كالورد يف وس�ط الشوك")11(. وتوجت تلك العالقة بتأسيس املدرسة املارونية يف روما عىل يد 
البابا غريغوريوس الثالث عرش سنة 1584)12(. وكان جلبل لبنان حصة وافرة من نشاط البعثات 
وأهدافه�ا ونقط�ة جذب قوية هلا بس�بب كاثولكيته�ا من جهة واحلضور الفرنيس والعس�كري 
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والتجاري من جهة أخرى. هذه العوامل أّدت إىل إحلاق سكان اجلبل من املسيحيني الكاثوليك 
بفرنسا عىل مجيع املستويات وأعطت املوارنة بالتحديد عنرًا من عنارص القوة الذاتية الداخلية 
يف عالقتهم بالطوائف اللبنانية األخرى. وحتول اهلدف األسايس لتعليم املرسلني، بعد تداخله 
يف السياس�ة والتج�ارة، إىل إعداد "عقول" تت�الءم مع األوضاع اجلديدة، ونخب س�ترتبع عىل 

رأس كيانات التجزئة التي فرضت قرسًا.

بلغ عدد اإلرس�اليات الفرنس�ية التي توافدت إىل س�وريا ولبنان ثالث عرشة بعثة، وكان أمهها 
وأقواها اليسوعية واللعازارية والكبوشية. وقد عملت مجيعها لرتسيخ أفكارها ونشاطها بعدة 
وس�ائل، أوهلا انتش�ار املدارس والتعليم، وثانيها ممارسة الطب الذي يمكنهم االتصال مبارشة 
بجمي�ع فئ�ات املجتمع، وثالثها إكلريوس حم�ي يكون خملصًا جدًا هل�م وألفكارهم. وما يفخر 
به اللعازاريون أهنم أكثر اإلرس�اليات مس�امهًة يف حتقيق انتداب فرنس�ا عىل س�وريا ولبنان بعد 

احلرب العاملية األوىل. 

وحني دخلت البعثات الروتستانتية عر احلركة التبشريية اإلنجيلية األمريكية الذين وفدوا إىل 
لبن�ان عام 1820، واجهت مقاومة قوية من الكنيس�ة املارونية والفرنس�يني مم�ا دعا الريطانيني 
إىل توجيه اهتامهم نحو الدروز فأنش�ؤوا امل�دارس يف املناطق الدرزية ووقفوا إىل جانبهم أثناء 

احلروب الطائفية يف اجلبل ووضعوهم حتت محايتهم مقابل احلاية الفرنسية للمسيحيني.

وحاول�ت ال�دول األوروبية األخرى، وألس�باب سياس�ية، إرس�ال بعثات تبش�ريية إىل لبنان 
وس�وريا، غري أن تأثريها ونش�اطها بقيا حمدودين، ومل يصل إىل درجة التنافس مع اليس�وعيني 

والروتستانت، ونذكر منها البعثات اإليطالية والروسية واألملانية.  

أما سياسيًا، فقد ساعدت االمتيازات التجارية التي كانت متنحها الدولة العثانية للدول الغربية 
يف زيادة نفوذهم وتدخلهم يف شؤون السلطنة الداخلية. واالمتيازات هي باألصل "إنعامات" 
أو "عه�ود أم�ان عامة" يمنحها س�لطان مس�لم إىل جتار من رعايا إحدى الدول املس�يحية دون 

مقابل. وكان أول "إنعام" أعطي إىل جتار البندقية عام 1535، وتالهم الفرنسيون واآلخرون.

وعند منتصف القرن التاسع عرش جتمعت عدة عنارص أّدت إىل هناية النظام اإلقطاعي واندالع 
الن�زاع الدين�ي أو ما س�مي "باحلركات" دام ملدة عقدين مع ما رافق�ه من جمازر وهتجري. وتلك 
العنارص هي: أوالً، هزيمة اجليش املري وانس�حابه من بالد الش�ام ونفي األمري بشري الثاين. 
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ثاني�ًا، هيمن�ة الكنيس�ة املارونية عىل املش�هد الس�يايس بعد أفول العهد الش�هايب. ثالث�ًا، حماولة 
اإلقطاع الدرزي إعادة نفوذه ومكانته بعد الرضبات التي تلقاها عىل يد األمري بش�ري وإبراهيم 
باش�ا املري، بع�د عودة املنفيني ال�دروز. رابعًا، تدخل قناصل الدول األوروبية يف الش�ؤون 

اللبنانية الداخلية وانحيازها إىل األطراف املتخاصمني. 

بعد أحداث عام 1842 الطائفية، اقرتح املستشار النمساوي مرتنيخ خطة من أجل إعادة التنظيم 
الس�يايس يف البلد. وعرف�ت اخلطة اجلديدة بنظام القائمقاميتني. وقد قس�م لبنان بموجبها عىل 
ط�ول طريق بريوت - دمش�ق إىل وحدتني إداريتني، فأدار القائمقامية الش�الية، أو املس�يحية، 
حاك�م م�اروين، يف ح�ني توىل أم�ور القائمقامي�ة اجلنوبي�ة، أو الدرزي�ة، حاك�م درزي. وكان 
احلاك�ان مس�ؤولني جت�اه وايل صيدا العثاين. مل حت�ظ تلك اخلطة برضا الكنيس�ة ألهنا أضعفت 
نفوذها يف القسم الدرزي، فيا أرضت اخلطة الدروز ألهنا أعطتهم السلطة املطلقة يف مناطقهم 
وحرت س�لطة كل حاكم يف وحدة حمددة إقليميًا، ما يمنع تدخل حاكم القائمقامية الش�الية 
بش�ؤون اجلنوبي�ة وبالعكس. وهذا م�ا أّدى إىل قيام حرك�ة 1845 وثورة الفالح�ني عام 1858 

وحركة 1860. 

كان�ت حرك�ة 1860 التي بدأت يف أواخر أيار وانتهت يف أوائل متوز أعنف من س�ابقتها، حيث 
قت�ل اآلالف ورشد مئ�ة أل�ف بال مأوى، ع�دا األرضار يف املمتل�كات يف القائمقامي�ة اجلنوبية 
والبق�اع، ومل تتوق�ف إال بعد تدخل الدول األوروبية وإرس�ال فرنس�ا س�بعة آالف جندي إىل 
ب�ريوت. تبنى املمثلون الدبلوماس�يون لل�دول األوروبية اخلمس والباب العايل يف التاس�ع من 
حزيران 1861 صيغة اإلدارة اجلديدة للبنان. وتَم بموجب هذه الصيغة إعادة تنظيم لبنان تنظيًا 
جدي�دًا متامًا، وعرف بنظام املترفية. واعتر لبنان إقليًا عثانيًا متمتعًا باحلكم الذايت بموجب 

ضانة الدول الست املوقعة. ونجح هذا النظام يف منع تكرار العنف وأّمن اهلدوء.

لق�د ج�اء نظام املترفية ملصلح�ة الطائفة املارونية. فق�د ألغى االمتي�ازات اإلقطاعية، ووّحد 
اجلبل، وحر مركز احلاكم يف مس�يحي وزاد من قوة اإلكلريوس. وبجعله املش�اركة والتمثيل 
السياس�يني يرتكزان عىل أس�س طائفية، أعطى النظام اجلديد الكنيس�ة املارونية س�لطة واسعة 
عىل رعاياها وبس�ط نفوذها عىل مجيع مس�تويات احلكم، فكان تاريخ املترفية تاريخ السيطرة 
السياسية املارونية. وأضحى الدروز اخلارسين األساسيني يف التسوية اجلديدة، وأصبح مطلوبًا 
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منهم اخلضوع لس�لطة حاكم مس�يحي، والقبول بخس�ارة مركزهم املس�يطر يف املنطقة اجلنوبية 
والرضوخ إىل التقسيم اجلديد للسلطة. وبغياب قياداهتم مل يكن مستغربًا نجاح اإلدارة اجلديدة 
يف من�ع ال�دروز من تويل أي مرك�ز حكومي حتى أواخر 1863. ويف املقابل، أس�س هذا النظام 

لعودة األرس اإلقطاعية التقليدية إىل السياسة كموظفني حكوميني.

اس�تمر العم�ل بنظ�ام املترفية حت�ى بداية احل�رب العاملي�ة األوىل ودخول الس�لطنة العثانية 
احلرب إىل جانب حمور دول الوسط، أملانيا والنمسا وبلغاريا، وبدخوهلا أضحت مجيع األرايض 
التابعة هلا يف حالة حرب مع احللفاء با فيها جبل لبنان. وتس�لم مجال باش�ا قيادة الفيلق العثاين 
الراب�ع وأصبح حاكًا عس�كريًا عامًا عىل س�وريا ولبنان، وقام بعدة إج�راءات وتدابري خرقت 
النظام اخلاص ملترفية جبل لبنان وحاول القضاء عىل احلركات االستقاللية حتت ذريعة حالة 

احلرب. ومن تلك التدابري: 

أ - حل جملس إدارة املترفية وتعيني جملس جديد مكانه.

ب – إجبار املترف أوهانس باشا عىل تقديم استقالته وتعيني مترف تركي مسلم.

ج – إلغ�اء امتي�ازات رج�ال الدي�ن املوارنة يف جبل لبن�ان، وإجبار البطري�رك املاروين عىل 
طلب الفرمان من الدولة العثانية.

د – إلغاء االمتيازات األجنبية.

ه� – إقفال الصحف وحل اجلمعيات، ومالحقة الوطنيني وسجنهم ونفي بعضهم.

و – إعالن األحكام العرفية وإنشاء حماكمها يف عاليه.

ز - فرض التجنيد اإلجباري وأعال السخرة.

وس�امهت تل�ك اإلج�راءات يف تده�ور احلال�ة االقتصادي�ة واالجتاعية، فتفش�ت األمراض 
وانترشت املجاعة بسبب اجلراد واحلصار االقتصادي، وزادت نسبة اهلجرة.

 وتشكلت يف تلك املرحلة مجعيات رسية وعلنية تطالب باالستقالل عن الدولة العثانية، ومنها 
مجعي�ة بريوت الرسي�ة، ومجعية النهضة اللبنانية، ومجعية االحتاد اللبناين. أما أمهها فكانت مجعية 

بريوت اإلصالحية. 
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يف الع�ام 1913 ول�دت "مجعي�ة ب�ريوت اإلصالحي�ة" وكان�ت تض�م ش�خصيات بريوتية من 
مجي�ع الطوائف املس�يحية واإلس�المية واليهودية. وتقدمت تلك اجلمعي�ة "بالئحة إصالحية" 
إىل الدول�ة العثاني�ة مطالب�ًة باحلكم الالمرك�زي مع اس�تمرار االرتباط بالدول�ة العثانية. ويف 
حزيران من العام نفس�ه عقد املؤمتر العريب األول يف باريس بدعوة من بعض اجلمعيات العربية 
والط�الب الع�رب الذين يتلق�ون علومهم يف باريس، ح�رضه وفود من اجلمعي�ات العربية يف 
بريوت ودمش�ق والقاهرة وبغداد والقدس ونابلس وس�واها، كا حرض ممثلون عن اجلمعيات 
واهليئات االغرتابية يف األمريكيتني. ومتثلت مجعية بريوت اإلصالحية يف املؤمتر بكٍل من: سليم 
ع�ي س�الم، أمحد بيهم، الش�يخ أمحد طبارة، أيوب ثاب�ت، خليل زيني�ة. وكان هذان األخريان 
يؤيدان احتالل فرنس�ا للبالد السورية، وقد اش�رتكا يف املؤمتر الستغالل احلركة العربية املناوئة 
للدولة العثانية. وكان يش�اركها يف رؤيتها ش�كري غانم وش�ارل دّباس وسوامها مثل ميشال 
تويني وبرتو طراد ممن س�بق هلم أن أرس�لوا مذكرة إىل فرنس�ا طالبوها أن ختلصهم من الدولة 

العثانية وتسيطر عىل البالد السورية)13(. 

أصدر املؤمتر مقررات ومطالب، منها قيام الدولة العثانية بإصالحات حقيقية، وإعطاء العرب 
حقوقهم السياسية، وإنشاء إدارة مركزية يف كل والية عربية، واعتاد اللغة العربية كلغة معترة 
يف جملس النواب العثاين. غري أن امللفت هو ما جاء يف الفقرة الرابعة، حيث كانت والية بريوت 
قدم�ت مطالبه�ا بالئحة خاص�ة ووافق عليها املؤمت�ر، وهي قائمة عىل مبدأين أساس�يني ومها: 
توسيع سلطة املجالس العمومية وتعيني مستشارين أجانب. وتعني آخر مجلة الساح بالتدخل 

األجنبي، ويقصد به الفرنيس.

أرس�ل املؤمت�ر وف�دًا إىل اآلس�تانة ملالحقة املق�ررات والتفاوض م�ع احلكوم�ة العثانية، حيث 
قابلت الس�لطان حممد رش�اد وويل العهد والصدر األعظم. كا قابل السلطان حممد رشاد وفدًا 
معاديًا لإلصالحيني ومن ضمنه األمري شكيب أرسالن وأوىص له برضورة عدم تنفيذ مطالب 

املؤمترين العرب يف باريس. 

ويف النهاي�ة، مل يت�م تنفيذ مق�ررات املؤمتر بحجة ب�روز موقفني متعارضني م�ن اإلصالحات، 
وحص�ول أحداث داخلية، وإرضاء بعض العنارص بوظائف ومناصب عليا، ونش�وب احلرب 

العاملية األوىل.)14(
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خ�الل احل�رب العاملي�ة األوىل ب�دأت االتص�االت بال�دول األوروبية، وعىل رأس�ها فرنس�ا، 
للتخلص من احلكم العثاين تعم وتقوى، وكان بني املتصلني املس�لم واملس�يحي. ويف مقدمتهم 
الرشي�ف حس�ني الذي ق�ام بالثورة العربي�ة بدعم من اإلنكلي�ز بناء عىل ما عرف بمراس�الت 
احلس�ني - مكاه�ون. ويف لبن�ان أقام عبد الكري�م اخلليل اتصاالت مع اإلنكلي�ز ألجل القيام 
بثورة عسكرية ضد العثانيني. وأشارت بعض املصادر إىل أن البطريرك املاروين إلياس احلويك 
"مجع املوارنة ملحاربة الدولة العثانية يف جيش ترعاه فرنس�ا")15( كا نرشت صحيفة "لو ماتان" 
الفرنس�ية بواس�طة مراس�لها يف لبنان أَن "البطريرك املاروين أكد ملراسل الصحيفة عن استعداد 
ستة آالف مسلح ماروين للعمل يدًا واحدة مع اجليش الفرنيس فور احتالله الساحل اللبناين".

وكانت التقارير الرسية تصل باس�تمرار إىل مجال باش�ا وتتضمن حتركات العاملني ضد الدولة 
العثاني�ة. وذكر عزيز بك يف كتابه "س�وريا ولبنان يف احل�رب العاملية األوىل" أن عدد املتعاملني 
م�ع اجلي�ش العثاين بلغ 22 جاسوس�ًا م�ن أبناء مترفية جب�ل لبنان يتجسس�ون بعضهم عىل 
بعضه�م اآلخ�ر، وقد بلغ�ت التقارير الرسية يف كان�ون الثاين 1915 أربعمئ�ة وعرشين تقريرًا، 
منها مئتان وتس�عون تقريرًا أرسلت من أش�خاص أرادوا االنتقام من آخرين، وأخرى ال قيمة 

هلا وهي عبارة عن وشايات. 

ومل يميز مجال باشا بني مسلم ومسيحي، بل اعتقل مجيع الذين ناهضوا االحتالل الرتكي. وكان 
الذين أعدمهم يف أيار 1916 من الطائفتني، نذكر منهم الشيخ أمحد طبارة وعمر محد وعبد الغني 
العرييس وسيف الدين اخلطيب وتوفيق البساط، جنبًا إىل جنب مع جورج حداد وسعيد فاضل 
عق�ل وبات�رو باويل وفيلي�ب وفريد اخلازن. ويف الع�ام 1917 ظهر اجتاه�ان معارضان. األول، 
اجت�اه ودعوة حجازية - س�ورية مركزها القاهرة، وم�ن ورائها السياس�ة الريطانية، وغرضها 
توحيد سوريا الكرى يف مملكة يرأسها الرشيف حسني أمري مكة ويؤيده حزب االحتاد السوري 

ومركزه مر. 

أما الثاين، اجتاه ودعوة فرنسية - سورية مركزها باريس ومن ورائها السياسة الفرنسية وغرضها 
توحيد س�وريا الكرى وربطها بفرنس�ا بش�كل من أش�كال اإلرشاف أو الوصاية أو االنتداب 
وتؤيده�ا "اللجن�ة الس�ورية املركزي�ة" )ومركزه�ا يف باريس()16(. ك�ا أيدهتا "عصب�ة التحرير 

السورية اللبنانية" التي أنشئت يف العام 1917 يف نيويورك برئاسة أيوب ثابت. 
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بعد هزيمة العثانيني وانسحاهبم من لبنان وسوريا يف أواخر أيلول، دخل األمري فيصل دمشق 
وش�َكل فيه�ا حكوم�ة عربية عس�كرية برئاس�ة رضا ال�ركايب، فأرس�لت مندوبًا م�ن قبلها هو 
ش�كري األي�ويب الذي وصل إىل ب�ريوت يف 6 ترشين األول 1918 وأعل�ن دخول لبنان يف ظل 
احلك�م الع�ريب الفيصي، ورفع العلم عىل رساي بريوت، ثم توجه إىل اجلبل ورفع العلم العريب 
ع�ىل رساي بعب�دا وكلف رئيس جملس إدارة اجلبل حبيب باش�ا الس�عد بت�ويل احلكومة العربية 
يف اجلب�ل. غري أن وصول اجليش الريطاين واألس�طول الفرنيس إىل ب�ريوت بعد يومني، أطاح 
باحلكومت�ني بع�د أن أعلن احللف�اء أَن البالد ال تزال تعتر يف عداد ب�الد العدو املحتلة، وأنزلوا 
العل�م العريب عن رساي بريوت وأرس�لوا حاكًا مؤقتًا إىل بعب�دا فأنزل العلم العريب عن رساي 
بعب�دا وتس�لم احلكم فيها. وب�دأ احللفاء العمل عىل تنفيذ اتفاقية س�ايكس - بيكو التي وقعتها 
كل من بريطانيا وفرنس�ا يف 16 أيار 1916 والتي تقيض باقتس�ام املناطق العربية رشقي املتوسط 
عىل أن يكون لبنان جزءًا من املنطقة التي حتكمها فرنس�ا حكًا مبارشًا. وانقس�م اللبنانيون بني 
مطالب باس�تقالل لبنان يف ظل احلاية الفرنس�ية، وهم من س�كان املترفية، وموقف س�كان 
الوالية الذي يطالب بالوحدة مع س�وريا ويرفض الوجود الفرنيس. ومع انعقاد مؤمتر الصلح 
يف باريس س�نة 1919 لتقرير مصري الش�عوب، أرسل أهل املترفية ثالثة وفود متتالية مطالبني 
باس�تقالل لبن�ان مع اس�رتداد األرايض التي س�لخت عنه ووضع�ه حتت احلاية الفرنس�ية. أما 
س�كان الوالية ف�كان يمثله�م األمري فيصل مطالب�ني بالوحدة الس�ورية. ويمكن اس�تعراض 

مواقف األطراف اللبنانية عىل الشكل التايل:

أوالً، موق�ف املوارن�ة: كان املوارن�ة يتحينون الفرصة إلع�الن رغبتهم يف إقام�ة دولة مارونية 
يف لبنان مس�تقلة كل االس�تقالل عن حميطهم العريب واإلس�المي. وأخريًا، حانت الفرصة بعد 
ق�رون م�ن خضوعهم للحكم اإلس�المي بخروج اجلي�ش العثاين من بالد الش�ام بعد هزيمته 
يف احل�رب العاملي�ة األوىل عىل ي�د احللفاء. وظهرت مواق�ف وعلت أص�وات مارونية تطالب 
بقي�ام الكيان اللبن�اين وااللتحاق بالدولة الفرنس�ية، حامية الكثلكة يف ال�رشق. وكانت بعض 
تل�ك األص�وات، ولف�رتة قريبة، تطال�ب بالوحدة مع س�وريا ضمن حكومة عربي�ة، ومل تعلن 
ع�ن رغباهت�ا احلقيقي�ة إاَل بعد دخول جيوش احللف�اء إىل لبنان وس�وريا. وكان طبيعيًا أن تقود 
الكنيس�ة املارونية، وعىل رأس�ها البطريرك إلياس احلويك الذي ترأس شخصيًا الوفد الثاين إىل 
مؤمت�ر باريس عىل رأس وف�د من األحبار والكهنة، الفريق املطالب باالس�تقالل يف ظل احلاية 
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الفرنسية. أما الروم األرثوذكس فكانوا معارضني للوصاية الفرنسية.

ثانيًا، موقف الدروز: جريًا عىل عادهتم، ومن باب التقية، للحفاظ عىل وجودهم عند املحطات 
املهم�ة والتح�والت التارخيية، ينقس�م الدروز إىل فريق�ني، فريق ينارص الق�ادم اجلديد، وفريق 
يبقى إىل جانب العهد القائم. وبناء إىل ما يؤول إليه الراع ينحاز الباقون إىل املنتر بش�فاعة 
الفري�ق ال�ذي ن�ارصه. ولنا يف ذل�ك أمثلة عدي�دة، ومنها وقوف أم�راء الغ�رب البحرتيني إىل 
جان�ب املاليك مقابل أمراء الش�وف املعنيني الذين انح�ازوا إىل الغزاة اجلدد، أي العثانيني، يف 
معركة مرج دابق سنة 1516. وبقي احلكم يتنقل عىل مر العهود بني احلزبني الرئيسيني، القييس 
واليمني، إىل أن زال احلزب اليمني س�نة 1711 فانقس�م الدروز من جديد بني حزبني جديدين 

مها "احلزب اليزبكي" و"احلزب اجلنبالطي". 

وخ�الل احل�رب العاملي�ة األوىل وق�ف األم�ري ش�كيب أرس�الن وأخوه األم�ري ع�ادل موقفًا 
مناهضًا لالنفصال عن الس�لطنة العثانية، دار اخلالفة اإلس�المية، وكان األمري ش�كيب ضمن 
الوف�د املعارض لإلصالحيني الذي قابل الس�لطان حممد رش�اد. كذلك هاجم األمري ش�كيب 
بعنف يف رس�الة مفتوحة إىل الرشيف حس�ني نرشهتا جريدة س�وريا الرس�مية متهًا إياه بوضع 
أس�اس دول�ة عربية حتت محاية إنكلرتا، ومعنفًا مرجعيات الث�ورة لتحريضهم الدروز يف اجلبل 
واألزرق لالنض�ام إليه�م ضد الدولة العلي�ة)17(. ويروى عن األمري ع�ادل أّن اجليش العثاين 
س�لمه عند انس�حابه من لبنان مس�تودعات األس�لحة يف صوفر. وقبل دخول جيوش احللفاء 
إىل لبنان ذهب وفد من أهايل اجلرد الدروز يطالبونه بتلك األس�لحة، فرفض األمري تس�ليمهم 
إياه�ا عىل اعتبارها أمانة لديه، غري أَن املش�ايخ أقنع�وه أَن العثانيني لن يعودوا وعليه الترف 
هب�ا قبل وص�ول احللفاء إليها، فن�زل عند رغبتهم وغن�م أهايل اجلرد تلك األس�لحة. وبعد أن 
أصبح االنس�حاب الرتكي أم�رًا واقعًا، ومع دخول األمري فيصل إىل دمش�ق واحللفاء إىل لبنان 
والساحل السوري، وقف أعيان الدروز ومن بينهم األمريان عادل وأمني مصطفى أرسالن إىل 
جانب الثورة العربية. وحرض عميد العائلة اجلنبالطية نسيب بك جنبالط إىل دمشق عىل رأس 
فريق من حزبه اجلنبالطي، وقابلوا األمري فيصل يف قره وبايعوه)18(. وكان األمريان ش�كيب 
وأمني أرسالن مع وحدة سوريا ويعتران جبل لبنان جزءًا من جغرافيتها. كذلك استقبل مجيع 
الدروز إعالن اجلنرال غورو بسخط واستياء وانضم دروز راشيا وحاصبيا إىل الثورة بحاسة. 
وأعلنت غالبية الدروز الذين اس�تطلعتهم جلنة كينغ - كراين آراءهم يف قرية عيناب يف العارش 
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من متوز 1919، تأكيد الوحدة مع سوريا وإقامة وصاية بريطانية عليهم. وأكدوا أيضًا تفضيلهم 
االنفصال عن لبنان يف حال إحالة حق االنتداب عىل فرنس�ا. ومل يؤيد االنتداب إال قس�م قليل 
منه�م. ولك�ن بعض الفعاليات الدرزية كان ينزع إىل االس�تقالل، وهذا ما عّر عنه األمري فؤاد 
أرس�الن حني قابل جلن�ة كينغ - كراين األمريكي�ة)19( عند البطريرك احلوي�ك، حيث قال حني 
س�ئل "عن رأيه يف مس�تقبل الب�الد فأجابه أّن غبطة البطريرك يتكل�م عني." كذلك كان موقف 
األمري توفيق أرسالن الذي اختاره البطريرك احلويك من ضمن الوفد الثالث إىل باريس الذي 

ترأسه املطران عبداهلل اخلوري. 

غري أن موقف الفعاليات الدرزية بدأ بالتحول حني اضطرب حبل األمن يف الشوف مع انضام 
بعض رجال اجلبل إىل الثورة السورية وحدوث عدة عمليات عسكرية ضد القوات الفرنسية. 
ومن تلك العمليات ما حصل يف بلدة بعقلني يف آب 1919، حيث نصب الثوار كمينًا للمفوض 
الس�امي مس�يو جورج بيكو واألمريال مورنه قائد األسطول الفرنيس يف املرشق يف طريقها إىل 
بيت الدين، وقد جرح األمريال مورنه جرحًا خطريًا شفي عىل أثره. فسريت فرنسا جيوشها إىل 
الش�وف وأخذت تفتك بالشباب الشويف فاعتصم هؤالء برؤوس اجلبال وقاموا بشن الغارات 
عىل اجلند الفرنيس. وانتقمت فرنس�ا من أهايل مزرعة الش�وف حني رضبتها باملدفعية والقنابل 
امللتهب�ة فقتلت أربع�ني رجاًل وامرأة وهدم�ت 25 منزالً. وانتهت حوادث الش�وف يف ترشين 
الث�اين س�نة 1919)20(، ولكنها اس�تمرت يف حاصبيا وراش�يا وجبل عام�ل. وكان قد حصل يف 
7 ترشي�ن األول حماول�ة الغتي�ال رئيس جمل�س إدارة جبل لبنان حبيب باش�ا الس�عد يف منطقة 
املناص�ف عند قدومه من بيت الدي�ن إىل داره يف عني تراز عن طريق جرس القايض، ولكنه نجا 

دون أن يصاب)21(. 

وكان الفرنس�يون، واقت�داًء بالتقاليد العثانية يف تعيني أبناء أعي�ان الدروز األكثر تنورًا وتعليًا، 
قد عّينوا يف العام 1919 فؤاد بك جنبالط قائم مقامًا للش�وف ملا يتمتع به من س�لطة "معنوية" 
ع�ىل أتباع�ه. وانتقل آل جنبالط من الصف املعادي لفرنس�ا إىل الصف املؤي�د هلا للحفاظ عىل 
زعام�ة آل جنب�الط بني ال�دروز. ويف العام 1921 بلغ التوتر يف الش�وف أوجه بس�بب أحداث 
جب�ل الدروز. وتزايد كثريًا نش�اط املقاومة الرسية. وتكررت اهلجات عىل املخافر العس�كرية 
الفرنس�ية، وإش�عال احلرائق والتخريب)22(. وبرزت من صفوف املقاومة مجاعة شكيب وَهاب 
من غريفة. وضغط حاكم جبل لبنان املقيم يف بيت الدين عىل فؤاد بك مطالبًا إياه باختاذ أقس�ى 
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اإلج�راءات لتهدئ�ة الوضع. وعمل ف�ؤاد بك جاهدًا لدرء خطر الفتن�ة الطائفية يف اجلبل حتى 
ق�ى قنص�ًا يف وادي عينبال يف 6 آب 1921 أثناء مطاردته للثوار. أما األمري ش�كيب أرس�الن 
ف�كان نصيب�ه النفي، وأخوه األم�ري عادل احلك�م باإلعدام غيابّيًا، بس�بب مواقفه�ا املعارضة 
للفرنس�يني. وكان خ�ري من وَص�ف التحول يف موقف الدروز من الفرنس�يني ه�و األمري أمني 
آل نارصالدي�ن ع�ر جريدت�ه "الصف�اء"، حيث كت�ب يف افتتاحية العدد 691 تاريخ 26 ش�باط 
1920 "... إَن ال�دروز يعلمون أَن موقفهم الس�يايس يقتيض أن يوالوا احلكومة التي تلقى إليها 

أزم�ة احلل والعقد أيًا كانت، وأن خيلصوا هلا ج�د اإلخالص، إذا أخلصت معاملتهم وصانت 
حقوقهم ومل ختفض منزلتهم ألهنم ال يطمعون بأكثر من ذلك...")23(

ثالثًا، موقف الش�يعة: كان جبل عامل، ذات األغلبية الش�يعية، يش�كل امتدادا برشيًا وجغرافيًا 
للمحيط العريب املجاور له يف إطار السيطرة العثانية. ولذلك انخرط العامليون باحلركة العربية 
اهلادف�ة إىل التخلص من احلكم الرتكي، فاش�رتكوا باملؤمترات الوطني�ة وانتظموا يف اجلمعيات 
الرسي�ة والعلنية. ويف العام 1914 تألفت فروع جلمعية الثورة العربية يف صيدا والنبطية وانتظم 
يف صفوفها فريق كبري من أبناء جبل عامل. ومع انس�حاب العثانيني وتشكيل احلكومة العربية 
يف دمشق يف األول من ترشين األول 1918، رفع العامليون الراية العربية ذات األلوان األربعة 
يف مناطقهم. ولكن بس�قوط دمش�ق بيد الفرنس�يني بعد معركة ميس�لون بني اجليشني السوري 
والفرن�يس واستش�هاد وزي�ر الدف�اع يوس�ف العظم�ة يف 24 مت�وز 1920، تنفيذًا لبن�ود اتفاقية 
س�ايكس - بيكو بني اإلنكليز والفرنس�يني للس�يطرة عىل بالد الش�ام، حتولت فرحة اجلنوبيني 
إىل نقم�ة عىل املحتلني اجل�دد ورفعوا راية املقاومة بوجهيها العس�كري والس�يايس. وانترشت 
موجة من االغتياالت السياس�ية يف س�وريا ضد القادة الفرنس�يني والزعاء املحليني املتعاطفني 
معه�م، كا هّبت عصاب�ات الثوار يف اللبنانية امللحقة وخصوصًا يف منطقة جبل عامل. ويش�ري 
الباح�ث س�ليان تق�ي الدين إىل أَن عدد املش�اركني فيها م�ن أبناء جبل عامل بلغ س�بعة آالف 
ثائر حس�با أوردت صحيفة لس�ان احلال املوالية للفرنس�يني. وتوزع هؤالء الثوار عىل أكثر من 
ست عصابات عىل أن أبرزها وأخطرها ثالث هي: عصابة صادق محزة الفاعور وعصابة أدهم 
خنج�ر ث�م عصابة حممود أمحد ب�زي. ونتيجة للحلف ال�ذي قام بني ه�ذه العصابات الثالث، 
أصبح صادق محزة قائدًا للحركة الثورية يف جبل عامل. ويقول الش�يخ أمحد رضا يف مذكراته: 
"إن الثائرين قد ملكوا ناحية املنطقة وإن احلكومة مل يبق هلا أدنى أثر أو سلطة حتى إَن مأموري 

املالية والدرك ال يقدرون عىل التجوال فيها وهي أشبه بالعصيان التام")24(.
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وكانت ردة فعل الفرنس�يني عنيفة، فقامت بحمالت متتالية ملطاردة الثوار، وأعنفها تلك التي 
قاده�ا املن�دوب اإلداري للمنطق�ة العربي�ة الكولونيل نيجر وكانت جتس�يدًا صارخ�ًا لالنتقام 
الوح�يش، األم�ر ال�ذي أّدى إىل مقتلة عامة بني األه�ايل العامليني وإىل دمار ش�امل يف البيوت 
ومصادر الرزق باإلضافة للنفي والترشيد باجتاه س�وريا وفلس�طني. وكان ممن التجأ إىل سوريا 
ص�ادق مح�زة ورفيقه أده�م خنجر. وآية ذلك اش�رتاكها يف حماولة اغتيال اجلن�رال غورو وهو 
يف طريق�ه بزيارة إىل القنيطرة، يف اجلنوب الس�وري، التي قتل فيه�ا أمني رسه القومندان برانييه 

وأصيب مرافقه حقي العظم رئيس دولة سوريا.)25(. 

ويف املقاوم�ة السياس�ية، ش�ارك العامليون يف تش�كيل حكومات عربية حملي�ة يف حوارض جبل 
عام�ل )صي�دا - النبطية - صور - مرجعيون..( وش�اركوا باملؤمترات كاملؤمتر الس�وري الذي 
انعقد يف 2 متوز 1919 ووقف فيه الشيخ عبد احلسني خطيبًا. وكذلك يف مؤمتر احلجري يف 1920. 
وجرى لقاء بني وفد مؤلف من مئة ذات ووجيه من جبل عامل وجلنة كينغ - كراين األمريكية، 
ورصح�وا كلهم بلس�ان واحد برفض االنت�داب الفرنيس واالنضام للوحدة الس�ورية وطلب 

االستقالل التام الناجز حتت لواء جاللة امللك فيصل األول لكل سوريا)26(.

وخالل االنتداب جتلت املقاومة السياسية يف مجلة أشكال ومنها: 

التوقيع عىل مذكرة أنصار الوحدة السورية التي قدمت إىل اجلنرال ويغان.

املشاركة يف الثورة السورية التي بدأت يف متوز 1925 وعّمت األقضية األربعة امللحقة.

االشرتاك يف مؤمترات الساحل، واملؤمتر الذي عقد يف دمشق عام 1928. 

رابعًا، موقف الس�نّة: كان موقف الس�نّة املع�ارض لقيام دولة لبنان الكبري ه�و األكثر وضوحًا 
وراديكالي�ة، لس�ببني ديني وإداري. فالدول�ة العثانية كانت متثل اخلالفة اإلس�المية، وكذلك 
احلكومة العربية يف دمش�ق، وكان طبيعيًا أن خيتار املس�لمون الس�نّة للبقاء ضمن دولة يشكلون 
فيه�ا األكثري�ة وتطبق فيها الرشيعة اإلس�المية إىل حد ما، وتكون هلم الي�د العليا يف البالد. أما 
إدارّيًا، فكان املس�لمون السنّة يش�كلون األغلبية يف واليتي بريوت والشام، ومل يكونوا بحاجة 
إىل املش�اركة مع غري املس�لمني يف إدارة ش�ؤون الدولة والوظائف. غري أن هذا املوقف الداعي 
للوحدة مع س�وريا، والرافض لفكرة قبول املناصب السياس�ية واإلداري�ة يف دولة لبنان الكبري 
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أبعدهم عن مراكز القرار الس�يايس واالقتصادي. كذلك قابل املس�لمون بالسلبية واإلرضاب 
دع�وة اجلن�رال غ�ورو إىل إحص�اء س�كاين، ومل يرتاجعوا عن املقاطع�ة إال بعد أن ُقطع القس�م 
األس�فل من اهلوية الذي ينص عىل أَن "حاملها لبناين". ورغم عدم مش�اركة غالبية املسلمني يف 
اإلحص�اء ال�ذي جرى يف 17 كانون الثاين 1922، أس�فرت النتائج عن عدد يكاد يكون متقاربًا 
بني املسلمني واملسيحيني، مما أَثر يف توزيع املقاعد عىل "املجلس التمثيي اجلديد"، وقد توزعت 
املراكز طائفيًا عىل النحو التايل: 10 مقاعد للموارنة، 6 مقاعد للسنة، 5 مقاعد للشيعة، 4 للروم 

األرثوذكس، 2 للدروز، 2 للروم الكاثوليك، مقعد واحد لألقليات)27(.

وبس�بب املارس�ات الفرنس�ية بحق املس�لمني، تكونت يف بريوت مجعية إس�المية رسية هدفها 
القض�اء عىل كل مس�لم يتعامل مع الفرنس�يني بص�ورة أو بأخرى. وكان من ب�ني أعضائها نور 
العرب، ديب العرب، عبد خالد. وحني قامت هذه اجلمعية باغتيال مدير داخلية بريوت أسعد 
بك خورشيد يف 7 نيسان 1922، اعتقلت السلطات الفرنسية ديب العرب وأعدمته، وكان هذا 
أول حكم إعدام نفذته الس�لطات الفرنس�ية، كا اعتقلت الس�لطة س�ليم س�الم وصالح بيهم 
وس�ليم الطيارة وحس�ن القايض ونفتهم مجيعًا إىل قرية دوما يف البرتون، بتهمة انتائهم إىل هذه 
اجلمعية مع شخصيات بريوتية أخرى. واجلدير ذكره أن هذه الشخصيات كانت متثل العائالت 

البريوتية وتقود العمل السيايس يف بريوت من زمن االحتالل العثاين)28(.

وحني دعا املفوض الفرنيس اجلديد هنري دي جوفنيل املجلس النيايب إىل وضع دستور للبالد، 
عق�د أعي�ان الطائفة اإلس�المية اجتاعًا يف 5 كانون الث�اين 1926 يف دار مجعي�ة املقاصد اخلريية 
اإلس�المية يف بريوت وقرروا باإلمجاع رفض االشرتاك بسّن هذا الدستور انطالقًا من رفضهم 
االنض�ام للبن�ان الكبري، مطالبني بااللتحاق بالوحدة الس�ورية. وكذلك كان موقف مس�لمي 
صي�دا وطرابل�س وبعلبك وجبل عامل، ومتايز عن هؤالء مفتي طرابلس الش�يخ حممد رش�يد 

ميقايت الذي اعتر أن الرافضني من املسلمني يف طرابلس "مهووسون يف طلب الوحدة")29(. 

خامسًا، موقف األحزاب األخرى: يف العام 1920 مل يكن قد نشأ بعد احلزب السوري القومي 
االجتاع�ي، وكان طبيعي�ًا بعد نش�وئه يف العام 1932، ومن منطلق عقائ�دي وأيديولوجي، أن 
يرف�ض م�ا يس�ميه الكيانات الس�ورية املصطنع�ة، وهو احلزب ال�ذي يدعو إىل وح�دة اهلالل 
اخلصيب واألمة الس�ورية. غري أنه كان ملؤس�س احلزب أنطون س�عاده مواقف جلية يف نظرته 
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ملستقبل سوريا الواحدة ورفضه لالنتداب الفرنيس، نرشها عر مقاالت يف جملة "اجلريدة" التي 
كانت تصدر يف س�ان باولو، الرازيل. ففي الع�دد 34، الصادر بتاريخ 1921/6/25، يتحدث 
س�عاده ع�ن الوحدة الس�ورية وخم�اوف اللبنانيني منه�ا. ويف الع�دد 41 من "اجلري�دة" بتاريخ 
1921/8/13 يتحدث س�عاده عن غورو و"االس�تقالل الس�خرية" الذي حصلت عليه البالد 

الس�ورية. أم�ا يف الع�دد 47 بتاريخ 1921/10/1 يتحدث س�عاده عن االس�تعار الفرنس�اوي 
وحمذرًا من اخلطر الصهيوين)30(.

وظه�ر يف بداية االنتداب تياران كب�ريان، األول مواٍل، والثاين مناه�ض. فظهرت ضمن التيار 
األول أوىل املح�اوالت لتأليف حزب س�يايس داخ�ل لبنان عر قيام "ح�زب الرتقي اللبناين". 
وعق�ب ذلك الظهور "النادي العريب املاروين يف دمش�ق"، مّتخذًا ش�عار: "م�ن أجل االنتداب 
الفرنيس عىل سوريا ولبنان." وأيضًا ظهر "حزب العال العام يف لبنان الكبري")31( ومن مبادئه:

أ – الدفاع عن علم لبنان املؤلف من األلوان الفرنسية مع األرزة اللبنانية.

 ب – الدفاع عن السيادة الفرنسية عىل سوريا.

 ج – إقامة عالقات اقتصادية وجتارية وعالقات صداقة بني دولة لبنان الكبري وسائر أجزاء 
سوريا وفرنسا.

 د – االهتام باللغتني العربية والفرنسية.

وظه�رت ضم�ن هذا التيار املوايل لالنتداب نقابتان، حتمل األوىل اس�م "نقابة العال الزراعيني 
جلبل لبنان"، بينا حتمل األخرى اسم "نقابة مزارعي الدامور")32(.

ويف التي�ار املناهض لالنتداب ظهر يف مر يف نيس�ان 1922 "احلزب الوطني اللبناين" برئاس�ة 
حبيب البستاين، وكان من أعضائه ميشال زكور، صاحب جريدة املعرض البريوتية)33(. 

أم�ا احل�زب الثاين فه�و "حزب االحتاد الس�وري" الذي أسس�ه يف م�ر لبنانيون وس�وريون، 
مس�لمون ومس�يحيون، وكان يدع�و إىل س�وريا املوحدة املس�تقلة دون أية وصاي�ة أو محاية أو 
انت�داب. وقد دعا هذا احلزب إىل مؤمت�ر عقد يف جنيف صيف 1921، صدرت عنه مقررات يف 

مخسة بنود: 



56

أ - االعرتاف باالستقالل والسلطان القومي لسوريا ولبنان وفلسطني.

ب – االع�رتاف بح�ق هذه البالد يف أن تتحد معًا بحكومة مدنية مس�ؤولة أمام جملس نيايب 
ينتخبه الشعب وأن تتحد مع باقي البالد العربية املستقلة يف شكل واليات متحدة.

ج – إلغاء االنتداب حاالً. 

د – جالء اجليوش الفرنسية واإلنكليزية عن سوريا ولبنان وفلسطني. 

ه� – إلغاء تريح بلفور املتعلق بوطن قومي لليهود يف فلسطني. 

ويف الداخل، ظهر "حزب االحتاد الديمقراطي" برئاسة داود عّمون رئيس الوفد اللبناين األول 
إىل مؤمتر باريس، واملوايل الس�ابق لالنتداب الذي مل يس�تفد من املناصب اإلدارية. وعىل صعيد 
النقاب�ات املوالي�ة كان�ت "نقابة عال زحلة"، التي دعا إىل تأسيس�ها املهاج�ر اللبناين إىل أمريكا 

رشيد سويد)34(.

 ومع تعيني اجلنرال س�اراي، اليس�اري االجتاه، مفوضًا ساميًا عىل سوريا ولبنان، سارع ميشال 
زكور إىل تأس�يس "حزب الش�بيبة اللبنانية" أواخر س�نة 1924. كا ش�هدت تلك الس�نة والدة 
"حزب الشعب اللبناين" والذي أصبح فيا بعد الشكل العلني للحزب الشيوعي. وكانت نواة 
احلزب تضم: إلياس قش�عمي، بطرس حش�يمي، فريد طعمه، فؤاد شايل ويوسف يزبك الذي 
انتخب سكرتريًا للحزب)35(. وكان رفض األحزاب االشرتاكية لالحتالل الفرنيس منطلقًا من 

رفضهم هليمنة القوى االستعارية وأنظمتها الرأسالية.

خامتة:
متاش�يًا م�ع املثل القائل، "أن ت�أيت متأخرًا خري من أال ت�أيت أبدًا"، وجد املس�لمون أَن ابتعادهم 
عن الس�لطة أبعدهم عن املش�اركة يف تقرير الش�ؤون الوطنية، وأضعف م�ن نفوذهم يف دوائر 
الدول�ة، فب�دؤوا يتقبلون فكرة "لبنان الكبري"، ويس�عون إىل نيل حصته�م كاملة، فطالبوا برفع 
الغب�ن الوظيف�ي عنهم، ودعوا ليكونوا رشكاء متس�اوين يف الوطن م�ع بقية األطراف. ودعت 
مجعية احتاد الشبيبة اإلسالمية التي يرأسها حممد مجيل بيهم يف بيان صادر يف كانون الثاين 1932 
مجيع املس�لمني من سنّة وش�يعة ودروز إىل تفهم منافع االش�رتاك يف اإلحصاء السكاين اجلديد 
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تالفيًا ملا حصل من إجحاف بحقوق املس�لمني توظيفًا وانتخابًا بس�بب متنعهم عن املش�اركة يف 
إحص�اء س�نة 1922)36(. وعىل الرغ�م من جلوء بعض البريوتيني إىل مناط�ق اجلبل اعتقادًا منهم 
ب�أن التجني�د لن يطاهلم إذا ما طبق بعد اإلحصاء، تبني أن عدد املس�لمني بلغ 386469 نس�مة، 
بينا بلغ عدد املس�يحيني عامًة 396946 نس�مة، وهذا يعني أن عدد املسلمني واملسيحيني، رغم 
التدخل الفرنيس، كان متساويًا إىل حد كبري)37(. ومل يتخّل املسلمون عامًة عن طلب الوحدة مع 
سوريا واالستقالل عن فرنسا، بل أبقوها هدفًا مستقبليًا يمكن حتقيقه. غري أن األزمات املتتالية 

أظهرت متايزًا ومتييزًا بني اللبنانيني. 

وكان أمهها الرفض الفرنيس لرتشح الشيخ حممد اجلرس إىل رئاسة اجلمهورية، رغم عدم وجود 
م�ادة يف الدس�تور حت�ول دون وصول مس�لم إىل هذا املنص�ب، فذهب نائب املفوض الس�امي 
"ريكللو" إىل تعليق الدس�تور وحل املجلس الني�ايب منعًا النتخابه. وكذلك خالل املفاوضات 
الفرنس�ية - اللبناني�ة حول معاه�دة 1936، وأزمة املرس�ومني 49 و50 اللذين أصدرمها رئيس 
اجلمهوري�ة املع�ني لف�رتة انتقالي�ة أيوب ثابت وح�دد فيها عدد الن�واب ب�54 نائب�ًا: 32 مقعدًا 
للمس�يحيني و22 مقعدًا للمس�لمني موزع�ني عىل الطوائ�ف واملناطق االنتخابي�ة. وكان مبدأ 

أيوب ثابت جعل لبنان وطنًا قوميًا مسيحيًا تضمن سالمته فرنسا. 

ومل يفل�ح "امليث�اق الوطني"، غري املكتوب، الذي أرس�اه يف س�نة 1943 كل من بش�ارة اخلوري 
ورياض الصلح والذي تضمن االستقالل عن الدول العربية ورفض الوصاية واحلاية األجنبية، 
يف من�ع اخلّضات واألزم�ات الطائفية الداخلية عند كل أزمة خارجي�ة ومفرتق مصريي لكونه 
بني عىل أس�س طائفية، ال وطنية، متيز بني مواطنيه، وتفرق باهلوية الدينية املناصب والوظائف 
واملراك�ز احلكومي�ة، مبتع�دة كل البعد عن الدولة املدني�ة والعدالة االجتاعي�ة. وما األحداث 
املتالحقة من االستقالل إىل يومنا هذا، وحماوالت اإلصالح اهلجينة، كاتفاق الطائف، إال دليل 
عىل فشل هذا الكيان املصطنع الذي ال يملك مقومات الوطن املكتمل العنارص الالزمة لنشوء 

الدولة احلديثة الضامنة لالستقرار واألمن االجتاعي واملساواة بني مواطنيه.
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ر )1( ة من معوقات التغيري والتطواّ اأين النخب العربياّ
د. داود خرياهلل - �أ�شتاذ حما�شر يف �لقانون - جامعة جورجتاون يف و��شنطن

لع�ّل أه�ّم الس�ات اّلتي متّيز جمتمعًا حّي�ًا متقّدمًا عن جمتم�ع يتآكله الش�لل والتخّلف تكمن يف 
س�لوك هذا املجتمع حيال مس�ألة التغيري والتطّور. تستطيع املجتمعات احلّية الناضجة أن تقّوم 
وتط�ّور أّو تب�ّدل املارس�ات واملعتقدات األش�ّد رس�وخًا، عند االكتش�اف بأهّن�ا تتعارض مع 

مصالح املجتمع وتتناقض مع نتائج االكتشافات العلمّية وما يقّره العقل.

إّن التط�ّور والتغيري من أجل األفضل حيتّل مركز الص�دارة يف معرض القيم االجتاعّية يف هذه 
املجتمعات، يف حني ختتزن املجتمعات التقليدّية البليدة قدرة عظيمة عىل مقاومة التغيري. بعض 
املجتمعات العربّية، ويف طليعتها لبنان، تكاد مقاومة التغيري تشارف حدود االنتحار اجلاعي.

م�ن البدهي�ي أّن درء األخطار وع�الج العلل واإلش�كالّيات يقت�يض بداية وعيًا هلا وملس�ّبباهتا 
ومضاّره�ا، كا يقتيض تقديرًا دقيقًا للقوى الفاعلة واملس�رّية هلا، وفهًا صحيحًا للمصالح التي 
حتّرك هذه القوى، داخلّية كانت أم خارجّية. لكّن وعي املخاطر وفهم الدوافع والتقدير الدقيق 
ملخّططات وأهداف القوى الفاعلة، ال تكتس�ب أمهّية إاّل بقدر ما توّظف تلك اجلهود يف حشد 

الطاقات وتنظيمها وتفعيلها بشكل دؤوب لدرء األخطار والتغّلب عىل املصاعب.

فل�و نظرن�ا إىل حال املجتمع�ات العربّية وس�لوكها إزاء ما تعاين من ختّل�ف وتفّكك اجتاعيني 
يتفاقان باطراد، ولو نظرنا عىل وجه التحديد إىل تعامل النخب العربّية مع ما جيري يف جمتمعاهتا، 
جلهة وعيها ملسؤولّياهتا وفهمها ألمهّية الربط بني اجلهد والنتيجة يف عالج العلل التي تتهّدد، ال 
بل تنهش، جمتمعاهتا، ألعيتنا العبارات والنعوت املالئمة وانتهينا إىل أهّنا جمتمعات تأبى احلياة.

أتعّم�د الرتكيز عىل النخب ألهّنا مقياس احليوية لدى الش�عوب. ففي املجتمعات احلّية هي من 
يضع قواعد الس�لوك االجتاعي والسيايس ويرشحها، وهي من يراقب تقّيد احلاكم واملسؤول 

)1) كلمة د.داود خيرهللا، ألقيت في دار الندوة بدعوة من مؤسسة سعاده للثقافة، بتاريخ 1 آذار 2019.
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هب�ذه القواعد، وإليه�ا يعود تبيني العلل التي تع�اين منها جمتمعاهتا واق�رتاح العالج املالئم هلا. 
وهي من يتوىّل توعية الشعب ملا حييق به من أخطار، فضاًل عن حشد طاقاته وتنظيمها وتفعيلها 

لدرء هذه األخطار.

فالنخب العربية مغّيبة، وإىل حدٍّ بعيٍد بإرادهتا، عن القيام بدورها الطبيعي. ويظهر هذا الغياب، 
أو هذه الغيبوبة، بجالء يف الظروف العصيبة التي متّر هبا املجتمعات العربية، واألدّلة عىل ذلك 

عديدة.

ال يبدي املجتمع العريب ونخبه ردود فعل طبيعيًة جتاه أكثر اجلرائم هوالً، كانتشار القتل والتنكيل 
والعودة إىل الس�بي والرّق وتشويه الدين وأغىل املعتقدات. وكذلك إزاء حروب العدوان مها 
بلغت من التوحش والعنف، حّتى لو طال العنف األطفال واملرىض والشيوخ، وقد غابت عّا 

ُيرَتكب من جرائم مجيع قواعد السلوك اإلنساين وما تأمر به قوانني الساء واألرض.

والغيبوب�ة العربي�ة قائم�ة أّي�ًا كان الفاعل، ع�دّوًا خارجي�ًا كا يف ح�ال اجلرائم الت�ي ارتكبتها 
وترتكبها إرسائيل بحق الش�عب الفلس�طيني، أو كان بقيادة عربية كالفظائع التي ترتكب بحق 
الش�عب اليمني، أو جرائم ترتكبها منظات إرهابية تكفريية تّدعي التغيري والتحرير، وتستظّل 
الدين مررًا لس�لوك وحيش ال يقّره جمتمع برشي. وهو س�لوك خال من كل قيمة حتملها عادة 
الثورات وقوى التغيري كمّرر آين لّلجوء إىل العنف واخلروج عن املألوف يف السلوك اإلنساين. 
فالث�ورات وق�وى التغي�ري هلا ع�ادة أدبّياهتا وأثره�ا يف احلي�اة الفكرّية والفنّية وجم�االت اجلال 

املختلفة وتشّكل حمور النشاط الفكري لدى النخب املثّقفة.

ولعّل أوجع ما يف غيبوبة االنس�ان العريب هو موت حّس�ه باجل�ال وانعدام حرصه عىل الرتاث 
واحلف�اظ ع�ىل الذات التارخّيي�ة وعىل أهّم مكّونات امل�وروث احلضاري. فال ن�راه ُيعري اهتامًا 
لتدمري املدن األثرّية وما حتتضنه املتاحف من حتف مجالّية. وهو ال يبدي حراكًا يدّل عىل شعوره 
ب�رضورة الدف�اع عن هذه الذات التارخيية، وكأنه قد فك كل ارتباط له باحلّس الس�ليم وبالقيم 
واملبادئ التي هي أساس متاسك جمتمعه ومقّومات تطّوره. فأصبح يراقب ببالدة أو حتى يشيح 
النظر عن أدوات اهلدم التي تدّمر جمتمعه وتفتك بقيمه وحريته وتراثه وكل ما يضمن استمراره 

أو تطّوره بني املجتمعات احلّية.

الق�درات الفكرّي�ة التي تبدي اهتامًا بالش�أن العام قد نرى عملها يف دراس�ات أو كتب، َتظهر 
ب�ني احل�ني واآلخر، وتتن�اول توصيف�ًا دقيقًا لواق�ع العامل الع�ريب واألزمات الت�ي حتّل ببعض 
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أقط�اره. وقد نقرأ أو نس�مع رشح�ًا مقنعًا لوجود أْزم�اٍت وخماطَر تتهّدد املجتم�ع بأرسه، بمن 
في�ه الكات�ب أو املتحّدث، لكّن اجله�د يتوّقف عند ه�ذا احلّد. فتعاظم املخاط�ر والتهديدات، 
عوض�ًا ع�ن أن يدفع إىل العمل الف�وري عىل درئها، حيم�ل النخب يف جمتمعاتن�ا عىل توصيف 
وحتليل مصالح القوى الفاعلة، واالسرتسال يف رشح خمططاهتا وتقييم مدى نجاح هذه القوى 
يف بلوغ أهدافها، وذلك ليس هبدف وضع اخلطط ورّص الصفوف وتفعيل الطاقات لدرء هذه 
األخط�ار وتفش�يل خطط األعداء وكل م�ن يعمل لغري مصلحة املجتم�ع، بل عىل العكس من 
ذلك، فهي جتهد يف تعظيم العقبات وخلق املّررات لتجنّب املس�ؤولية عن أّي نش�اط أو عمل 

من شأنه أن يدفع عنها األخطار املحدقة.

فف�ي العل�ل التي ينس�بها إىل ق�وى خارجّية، ن�رى املثّقف العريب يسرتس�ل ويبدي ما اس�تطاع 
م�ن براعة وبي�ان يف رشح األدّلة عىل دورها، وجيهد يف حتليل ال�راع واملصالح واخلطط التي 
تعتمده�ا ه�ذه الق�وى. وتتوّقف جهوده عن�د هذا احلّد معت�رًا أّنه حّقق من النض�ال ما يمكن 

حتقيقه وكأّن مشيئة القوى اخلارجية فينا قدر ال يمكن رّده.

أّم�ا املخاط�ر واألرضار ذات املصدر الداخي، والتي تس�تغّل براعة من قب�ل القوى اخلارجّية 
لتنمية وتفعيل اهلوّيات واالنتاءات الفرعية، كالطائفية واملذهبّية والقبلّية وس�واها، مّما يضمن 
تش�ّظي النس�يج االجتاعي ويذهب بوحدة املجتمع ومناعته، ومه�ا كانت املخاطر واألرضار 
الناجت�ة منه�ا، فتبقى بمنأى عن أّي جهد ج�ّدي يف مقاومتها والقضاء عليه�ا. وتتوقف اجلهود 
عند حماولة فهم أسباب ظهورها، دون التطّرق إىل بذل اجلهود وحشد الطاقات وتنظيم وحتفيز 

القدرات لتقييم رضرها، والعمل الدؤوب عىل إضعافها والقضاء عىل خماطرها عىل املجتمع.

وقوى الدمار التي تدفع إىل التفكك املجتمعي وتلحق باملجتمعات العربية الوهن وغياب املناعة 
يف الزمن الذي نعيش، مل تعد يف الغالب قوًى وجيوشًا خارجية تصعب أو تسهل مواجهتها أو 
مقاومته�ا، إّن�ا هي قوى وغرائ�ز كامنة يف الذات العربي�ة تدفع باملجتمع نح�و التدمري الذايت، 
وكأّن الع�دّو قد نجح يف عملّية تنويم مغناطييس ت�ام بحيث أصبح املجتمع بال وعي وال إرادة 

وال قدرة حّتى عىل مقاومة عملّية التدمري الذايت.

صحيح أّن هناك قوًى خارجّية تبذل جهودًا وتنفق أمواالً طائلة يف صناعة الفتن يف املجتمعات 
العربي�ة، وتعمل عىل التعّمق يف فهم الغرائز والدواف�ع وفعالية األضاليل اإلعالمية التي حتّرك 
اإلنس�ان العريب، إالّ أن هذه القوى أضحت تعيش حالة دهش�ة وذهول لفعالية الس�الح الذي 

اكتشف يف دفع العريب إىل التدمري الذايت وعجزه عن إبطال فعالية هذا السالح.
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ة للتغيري والتطواّر املعوقات االأ�سا�سياّ
قب�ل تن�اول بعض العل�ل التي أعترها ح�ارضًا من أهّم العقب�ات احلائلة دون وح�دة املجتمع 
والذاهب�ة بمناعت�ه، والتي تش�ّكل عقبات أساس�ّية يف س�بيل تط�ّوره، أوّد أن أتن�اول ما أعتره 

فجوات وموانع أساسّية تعوق النجاح يف عملّية التغيري يف العامل العريب.

حّتى بروز الثورة العلمّية وظهور معامل الدولة احلديثة، بعد اتفاقّية وستفاليا التي أهنت احلروب 
الدينّية، ووضعت حّدًا لنفوذ الكنيسة يف شؤون الدولة، ال بل حّتى الفرتة الزمنّية التي شهدت 
نض�وج الراع الفكري فيا س�ّمي عر التنوي�ر يف أوروّبا، يف القرن الثام�ن عرش، كان العامل 
عاّم�ة، يعيش ضم�ن نطاق منظوم�ٍة معرفّي�ٍة ذات مصادر دينّي�ٍة وموروثات تقالي�د جمتمعاٍت 
بدائّي�ة. وم�ع التط�ّور الذي صاح�ب نضوج الث�ورة العلمّي�ة، واملش�اركة الش�عبّية يف احلكم، 
ونضوج دور أس�ايس لإلنس�ان يف قدرته عىل التغيري وواجبه يف ذلك، يف مناخ سيايس توافرت 
فيه حرّيات أساس�ّية يف القرن التاس�ع عرش وانطالق العر احلديث، أصبحت ثار التجارب 
العلمّية والتفاعل الفكري، هي أساس املنظومة املعرفّية التي يركن إليها اإلنسان يف تسيري أمور 

حياته وتقرير مصريه.

فف�ي ح�ني انطلق الغرب، وبع�َده جمتمع�اٌت يف معظم الق�ارات، باإلفادة من منظوم�ة معرفّية 
أساس�ها العل�م وث�ار اجلهد الب�رشي يف التفاعل مع ما تفرض�ه احلياة من حتّديات، س�ّهلت له 
اس�تغالل طاقات�ه اإلبداعي�ة واإلنتاجّية، بقيت املجتمع�ات العربّية ترزح حتت س�يطرة القوى 

واملعتقدات التقليدّية كأساس للمنظومة املعرفّية التي حتكم سلوكها وتضمن ختّلفها.

فبالرغ�م م�ن ثروات طبيعّية طائل�ة، وتوافر رأس املال البرشي عن طريق االحتكاك بش�عوب 
متط�ّورة، والتخ�ّرج من جامعات دول بلغت مراحل متقّدمة من التطّور العلمي واملؤسس�ايت، 
بق�ي اإلنت�اج العلمي والتطّور املؤسس�ايت يف املجتمع�ات العربّية ضحاًل ويف أدنى املس�تويات 
مقارنة بالدول واملجتمعات املش�اهبة فيا يتعّلق بتوافر رأس املال، بوجهيه املادي والبرشي. ومل 
يتمّكن اإلنسان العريب من وضع جذور صلبة للدولة القومّية أي احلديثة ومؤّسساهتا، وكذلك 
القي�م الرضورّي�ة لفعالية ه�ذه املؤسس�ات، والضامنة حلقوق وحرّيات أساس�ّية هي املس�ّهل 

لتفعيل طاقات اإلنسان اإلبداعّية واإلنتاجّية.

فاملش�اركة الش�عبّية يف احلك�م، من خالل تفعيل مؤسس�ات تعك�س إرادة املواطن يف ترس�يخ 
العالق�ة بني احلاك�م واملحكوم، وكمقياس للرشعّية وضان وح�دة املجتمع ومناعته، كا التزم 
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حك�م القان�ون ومعظم مؤسس�ات الدولة احلديث�ة، بقيت مجيعه�ا بعيدة املن�ال يف املجتمعات 
العربّي�ة. ورّب�ا من أه�ّم الفجوات التي هي وليدة ه�ذا الرتّدي الذي يس�م املجتمعات العربّية 
عام�ة، هو غي�اب الوعي ألمّهي�ة دور احلّرية يف التغي�ري االجتاعي وغياب الثق�ة بالنفس لدى 
اإلنس�ان العريب وقدرته عىل التغيري يف املجتمع ومس�ؤولّيته يف ذلك. ويتجىّل ذلك بوضوح يف 

جماالت عّدة.

مل يكتس�ب املواط�ن العريب الثقة بالنفس يف مقاوم�ة التحّديات والقدرة ع�ىل التغيري يف جمتمعه 
وواجب�ه يف ذل�ك، ولكنّه مل يفُقد إحساس�ه يف الت�أمّل من الظلم واألعباء الت�ي ُتفرض عليه دون 
وجه حّق. فهو يش�كو من ظلم اإلرسائيي املحتّل، ومن تعّس�ف احلاكم وفساده، ومن مواريث 
تقليدّي�ة أصبح�ت م�ن معوق�ات تط�ّوره وض�ان أمنه، ولكنّ�ه ال يب�دي جتاه ذلك كلِّه س�وى 
الش�كوى واالستسالم لواقع ال مّرر الستمراره. فتسود يف املجتمع ثقافة اهلزيمة واالستسالم 

لألمر الواقع.

فعندم�ا يق�وم املثّقف العريب ببحث أو دراس�ة لعّلة هي مصدر رضر جس�يم أو خطٍر داهم عىل 
املجتمع، نراه يبذل جهدًا ملحوظًا لإلحاطة بكل األس�باب، ويقّدم كّل حّجة لترير الش�كوى 
من العّلة ورضورة عالجها، لكنّه ال يبذل جهدًا موازيًا لبلوغ تصّور لكيفّية العالج، وال يبدي 
اهتامًا مقنعًا الشرتاكه يف تنفيذ هذا العالج، إذا ُوجد، مها كانت الرضورة لذلك ملّحة. فيبقى 

يف موقع من يراقب من كوكب آخر.

يبدو هذا التقصري بشكل بارز عندما نتفّحص ما جيري عىل األرض من مظاهر النضال من أجل 
التغيري. فنادرًا ما نرى يف سلوك النخب، أو املؤسسات التي تّدعي العمل عىل التغيري، وضوحًا 
يف اهلدف ويف الوسيلة الضامنة لبلوغه. وأكثر ندرة هو االلتزام يف العمل باعتاد الوسيلة األكثر 
مالءمة، وربط اجلهد بالنتيجة، حّتى بلوغ اهلدف. إّن مثل هذا الس�لوك، الرضوري للنجاح يف 

أي تغيري يف املجتمع، يبدو غائبًا متامًا عن الثقافة االجتاعّية السائدة يف املجتمعات العربّية.

يف العلل الواجبة العالج واملوؤ�س�سات الواجبة التغيري
العل�ل الواج�ب عالُجه�ا، واألهداف الواجب بلوُغه�ا، تكاد ال حتىص. ولكنّي س�أقتر عىل 
اثن�ني منها ملا هل�ا من أمّهية للخروج ممّا نحن فيه، والتغّلب عىل أقس�ى م�ا نعاين يف املجتمعات 

العربّية.
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لعّل التمّزق يف النس�يج االجتاعي، والش�لل يف املؤسس�ات العامة راهنًا، مها من أخطر العلل 
الواجب�ة الع�الج يف املجتمع�ات العربّية. وب�ا أّن نم�ّو وتفعيل اهلوّي�ات الفرعية، م�ن طائفّية 
ومذهبّية وإتنية وسواها، هي السبب األساس يف هذا التشّظي وغياب الوحدة، وبالتايل املناعة، 
يف معظم املجتمعات العربّية، كا هي من موانع وضع أس�ٍس صلبة ملؤسس�ات الدولة الضامنة 
لوحدة املجتمع، وهي كذلك الس�الح األفتك واألفعل الذي حيس�ن األع�داء تفعيله واإلفادَة 
منه، وعىل رأس�هم الكيان الصهيوين ومنارصوه، فس�وف أتناول الطائفي�ة )اختصارًا للهوّيات 
الفرعية( كعّلة أوىل واجب عالجها. وبالنظر لدور الفساد وغياب حكم القانون يف القضاء عىل 
قيم أساس�ّية يف املجتمع وعىل فعالّية مؤسس�اته، فضاًل عن القضاء عىل ثقة املواطن بمؤسسات 
الدول�ة، وع�ىل الثقة ب�ني احلاكم واملحكوم، وحّتى بني املواطنني أنفس�هم، فس�أتناول الفس�اد 

وغياب حكم القانون كعّلة أخرى واجب عالجها.

الطائفّية هي انعكاس اجتاعي لشعور باالنتاء إىل طائفة معّينة خيلق لدى الفرد املعني ارتباطات 
ووالءات هل�ا أثرها عىل نس�يج املجتمع الذي ينتمي إليه. وعمق ه�ذه االرتباطات والوالءات 
وحال�ة العصبّي�ة التي تصحبها، مرهون�ان بدرجة تطّور املجتمع الذي يعي�ش فيه الفرد. فبقدر 
م�ا يكون املجتمع بدائيًا يف تنظيمه وقيمه وروابطه، تش�تّد حال�ة العصبّية الطائفّية، وتصبح من 
د جلميع أبنائ�ه، عىل الوالء  معوق�ات االنصه�ار يف جمتمع يغل�ب الوالء فيه لوط�ن جامع موحِّ
لرواب�ط اجتاعّي�ة أخرى. فف�ي املجتمعات التي يغل�ب فيها االنتاء القب�ي أو الديني، يف بعده 
االجتاع�ي، يتق�ّدم االنت�اء إىل الطائف�ة أو املذهب، عىل االنت�اء والوالء لوطن، ب�ا يضّم من 

قوانني ومؤسسات تعكس قيًا اجتاعّية مشرتكة.

الطائفّي�ة كثقاف�ة اجتاعّي�ة يمكن إضعافه�ا ملصلحة قيم ومؤسس�ات وطنّية أرق�ى، كا يمكن 
ترس�يخها عن طريق اعتادها كأساس للقوانني واملؤسسات املكّونة للبنيان السيايس والقانوين 
يف املجتمع. ولنا يف لبنان، عىل سبيل املثال، الدليل األوضح ملخاطر نموِّ الثقافة الطائفّية والفشل 
يف بناء وطن فيه من الوحدة واملناعة ما يمّكنه من االس�تقرار والتغّلب عىل التحّديات، داخلّية 
كانت أم خارجّية. ومن أهّم خماطر الطائفّية أهّنا تدفع باجتاه التزام، أو الرضوخ خلطاب سيايس 
ذي مرجعّي�ة دينّي�ة أو مذهبّي�ة، تكون بذاهتا عامل تف�ّكك اجتاعي كا أثبت�ت ذلك التجارب 
العربّية. وقد شّكل ذلك ويشّكل نقيضًا لتبنّي خطاب سيايس مستنري ذي مرجعّية مدنّية، حيفظ 
وح�دة املجتمع ويس�ّهل تبنّي نظام ديمقراطي يوّف�ر الضانات الالزمة لتنمي�ة احلّريات العامة 
وحق�وق اإلنس�ان وحكم القان�ون وحماربة الفس�اد. ثّم إن ظاه�رة التم�ّزق االجتاعي العريب 
ق�د رافق�ت وكانت إىل حّد بعيد من تداعي�ات نمّو اهلوّيات الفرعّي�ة ذات املرجعّية الطائفّية أو 
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املذهبّية واخلطاب السيايس ذي املرجعّية الدينّية.

مل تش�هد الدول العربّية منذ اس�تقالهلا ترشذمًا وترّديا يشبه الوضع الذي نحن فيه. فقد وجدت 
إرسائي�ل، وأصدقاؤها م�ن دول غربّية وإقليمي�ة، ضالتهم يف تنمية اخلط�اب الديني واملذهبي 
لتمزيق املجتمع العريب. وقد انعكس كّل ذلك يف تقّلص القدرة العربّية عىل مواجهة التحّديات 

اإلرسائيلّية وغياب القضّية الفلسطينّية عن اهلّم العريب.

أنتقل إىل املعّوق اآلخر لتطّور املجتمع وهو استرشاء الفساد وغياب حكم القانون.

ليس هناك إمجاٌع عىل تعريف ش�امل يطول أبعاد الفساد كافة، وحيظى بإمجاع الباحثني فيه، وإن 
كان التعري�ف األكثر رواجًا هو اس�تغالل أو س�وء اس�تعال الوظيفة العاّم�ة من أجل مصلحة 
خاص�ة. فمكم�ن الرضر يف الفس�اد ه�و أّنه ي�ؤّدي إىل تف�ّكك وتلف تدرجي�ي، وانحراف عن 
الص�الح لكّل جس�م يطوله، َس�واٌء كان هذا اجلس�م ماديًا أم قانونيًا، وحيرف�ه عن اهلدف الذي 

من أجله وجد.

إّن الفس�اد داء ينهش النس�يج االجتاعي من جوانبه الثقافّية والسياس�ّية واالقتصادّية، وتعتره 
منظّم�ة الش�فافّية العاملّي�ة من أكر التحدّي�ات التي تواج�ه عاملنا احلديث. فه�و يقّوض احلكم 
الصال�ح، ويش�ّوه السياس�ة العام�ة، ويدفع إىل إس�اءة توزيع امل�وارد، وي�رّض بالقطاع اخلاص 

وتنميته، ويلحق أكر الرضر بالفقراء.

الفساد لصيق بالطبع البرشي، وهو موجود يف كل املجتمعات. لكّن بعضها كان أكثر نجاحًا يف 
إدراك خماطره واحلّد من انتشاره وفتكه. مع األسف إّن جمتمعنا، بمسؤوليه ونخبه، هو من أقّل 

املجتمعات إدراكًا ملخاطر الفساد وأكثرها تقاعسًا يف معاجلته.

لعّل اهلّوة بني احلاكم واملحكوم هي من أهّم سات احلكم يف غالبّية إن مل يكن كل الدول العربّية، 
وال يضاهيها وضوحًا وانتش�ارًا سوى آفة الفساد. ورّبا كانت العّلة، أي السبب األساس، هي 
غياب حكم القانون وثقافة حكم القانون عىل الصعيدين الرسمي والشعبي، وخصوصًا فعالّية 

القواعد القانونّية الواجبة التطبيق يف تقييم عمل احلاكم ومساءلته.

إّن حك�م القان�ون ه�و انعكاس للنضج الس�يايس يف املجتمع وتعبرٌي عن إرادة ش�عبه يف احلكم 
الذايت، ويس�ود يف الدول التي بلغت مرحلًة متقّدمة من تنمية القيم واملؤسس�ات الديمقراطّية 

واملشاركة الشعبّية يف احلكم.
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غياب حكم القانون، ال بل جهل املسؤولني والنخب العربّية ألمهّية القانون كمعّر عن اإلرادة 
واملصلح�ة الش�عبية وحاف�ظ للحقوق والواجب�ات يف املجتمع، هو يف رأيي م�ن أهّم معوقات 
التط�ّور يف العامل العريب. فالقانون هو وس�يلة للهندس�ة االجتاعّية والطريق األس�لم واألرقى 
للتغي�ري يف املجتم�ع. والقان�ون ه�و أداة توضي�ح وتعديل للعالق�ة بني املواط�ن والدولة وبني 
املواطن�ني في�ا بينهم، وهو وس�يلة إنش�اء املؤسس�ات وض�ان فعاليتها، وه�و الضامن حلقوق 

الشعب وأمنه ونمّوه االقتصادي والسيايس.

واجله�ل بأمّهية القانون، وغياب ثقافة حكم القانون يف املجتمعات العربية، مها من موانع إقامة 
عقد اجتاعي يف ظّل دولة يكون هو الرابط القيمي فيها، واجلاذب األسايس يف االنتاء الوطني، 
واملان�ع من نمو انتاءات وهوّيات فرعّية تعمل عىل تفكيك الروابط االجتاعّية، كا نش�اهد يف 

العديد من األقطار العربّية، مسّهلة بذلك نجاح من ال يريد سالمًا أو تقّدمًا يف العامل العريب.

إّن ديناميكّية العالقة بني الفس�اد وحكم القانون تفرض رصاعًا وجودّيًا بني االثنني. فالفس�اد 
يمن�ع م�ن تبنّ�ي قوان�ني حتّد م�ن مضاّره وم�ن نمّوه، والفس�اد يعم�ل عىل تعطي�ل أو إضعاف 
املؤسس�ات املوجل�ة بالتطبي�ق الفّع�ال للقوان�ني القائمة. أّما ترس�يخ حك�م القان�ون، وتطبيق 
القوان�ني بفعالية، فها أضمن الوس�ائل للقضاء عىل الفس�اد. وفضاًل ع�ن دوره يف إضعاف أو 
تغييب حكم القانون، يش�ّكل الفساد مانعًا أساسّيا من بناء نظام ديمقراطي ومشاركة شعبّية يف 
احلكم. فالشفافّية واملساءلة التي هي من أهّم مقّومات احلكم الديمقراطي، هي كذلك عنارص 

أساسّية يف حماربة الفساد.

الربط بني الفساد وعدم االستقرار السيايس والنزاع املسلح يف املجتمع، قد أصبح من املواضيع 
الت�ي تلق�ى اهتامًا خاصًا لدى الباحث�ني يف اآلونة األخرية. أظهر تقرير مه�ّم صدر عن البنك 
الدويل )العام 2011( وموضوعه “النزاعات املس�ّلحة واألمن والتنمية”، أّن للفس�اد أثرًا بالغًا 
يف تزايد خماطر الّلجوء إىل العنف عن طريق إثارة الش�عور بالظلم لدى رشائح ش�عبّية واس�عة 

وتدمري فعالّية املؤسسات الوطنّية والقيم االجتاعّية.

إّن إحدى عرشة دولة من أصل الدول العرشين األكثر معاناة من آفة الفس�اد، حس�ب مقاييس 
ومؤرشات منّظمة الش�فافّية العاملّية، عانت كذلك من نزاعات مس�ّلحة واضطراب أمني، وأّن 

مخسًا من هذه الدول هي من الدول األعضاء يف جامعة الدول العربّية.

دراس�ات قّيمة وعديدة صدرت عن دور الفس�اد يف التس�ّبب بالنزاعات املس�ّلحة واحلروب، 
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م غالبّية هذه  وكذلك يف إطالة عمر هذه احلروب وخلق العقبات يف وجه إجياد حلول هلا. وُتقدِّ
الدراس�ات أدّل�ة متوافرة يف حاالت العنف املس�ّلح الذي يعاين منه العدي�د من الدول العربية، 
ومنها هتريب الس�الح، وإضعاف املؤسس�ات األمنّية للدولة وإحالل عصابات مس�ّلحة حمّلها 
تس�يطر عىل م�وارد الدول�ة االقتصادّية ومقّدراهتا، ناهي�ك عن أّن احلروب بذاهت�ا ختلق مناخًا 
مالئًا النتش�ار الفساد والكس�ب غري املرشوع. كا يمكن اإلفادة من أبحاث عن عالقة الفساد 
باألع�ال اإلرهابّي�ة لفهم تعاظ�م دور اإلرهاب يف االضط�راب األمني الذي يع�اين منه العامل 

العريب.

إّن املعاناة والش�كوى من الفس�اد تع�ّم املجتمعات العربّية كافة، ولك�ّن ذلك ال يرقى إىل وعي 
خماطر الفس�اد الذي يدفع إىل رغبة جاّدة للتخّلص منه. إذ إّن إدراك اخلطر من قبل عاقل ال بّد 
أن يرتجم عماًل هدفه إزالة اخلطر أو درؤه. وليس هناك أّي دليل عىل أّن يف املجتمعات العربّية 
إدراكًا م�ن قبل املس�ؤولني والنخب ألمّهي�ة املخاطر واألرضار التي يلحقها الفس�اد باملجتمع، 

وما يشكل من إعاقة يف سبيل نمّوه وتطّوره. 

التغيري و�رشوط النجاح يف تنفيذه
النج�اح يف تنفي�ذ خّطة لبلوغ هدف يف الش�أن العام يقتيض أن حيمل اهل�دف قيمة، وعُيها يدفع 
بأدوات التغيري واإلصالح، والقوى التي هلا مصلحة يف ذلك، إىل بذل اجلهود الاّلزمة لتنفيذه. 
وألّن التغي�ري )اهل�دف( ال يتحّقق س�وى بتغّلب قوى التغيري عىل الق�وى املناهضة له، جيب أن 
تتضّم�ن اخلّط�ة التي تعتمدها ق�وى التغيري توعية، وتنظي�ًا، وتفعياًل جلميع الطاقات الش�عبّية 
الت�ي هلا مصلحة يف التغي�ري. وكذلك جيب أن تتضّمن اخلّطة احلصول عىل معلومات دقيقة عن 
مكام�ن الضع�ف والقّوة لدى الفئات املناهض�ة للتغيري، واإلفادة من ه�ذه املعلومات يف تنفيذ 

خّطتها لبلوغ أهدافها.

فعندم�ا يكون القض�اء عىل الطائفّية وعىل الفس�اد يف جمتمعاتن�ا العربّية مها اهل�دف الرئيس ملن 
يعم�ل ع�ىل التغي�ري واإلص�الح، يمكنن�ا أن نتص�ّور نش�اط وفعالّي�ة املس�تفيدين م�ن الوضع 
القائ�م واملناهض�ني لتبديله، ورشاس�تهم يف الدفاع ع�ن مصاحلهم يف اس�تمراره. وعندما ننظر 
إىل اإلمكاني�ات والوس�ائل املتوافرة هلذه القوى، كالتحّكم يف توجيه س�لوك الس�لطة وتعطيل 
مؤسس�ات احلكم، كا الس�يطرة عىل معظم وس�ائط اإلع�الم الصانعة للرأي الع�ام، وصاحبة 
القدرة عىل توجيهه وتفعيله، ندرك مكامن القّوة لدى مناهيض اإلصالح، وندرك كذلك حجم 
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التحدّي الذي يواجه العاملني عىل تنفيذه.

لك�ّن نق�اط الضعف لدى هذه الق�وى عديدة وأمهه�ا أن مصاحلها تتناق�ض ومصلحة الوطن 
والغالبّي�ة الس�احقة من أبنائ�ه، وهي يف معظ�م األحيان خمالف�ة للقانون ويمك�ن أن تؤّدي إىل 

مساءلة مكلفة جّدًا يف حال تطبيقه.

القان�ون هو الوس�يلة األفع�ل واألرقى للتغي�ري وللهندس�ة االجتاعّية عامة، لك�ن قبل اعتاد 
القوانني واملؤسس�ات الالزم�ة لعملّية التغيري جيب أن تصبح هذه القوانني واملؤسس�ات مطلبًا 

وتعبريًا عن إرادة شعبّية جازمة تضمن تبنّي القوانني املالئمة وفعالّية تطبيقها.

ة خطوات عملياّ
أوّد أن أختت�م كلمت�ي باق�رتاح بعض اخلطوات العملّي�ة يف طريق التغيري وبن�اء ثقافة اجتاعّية 
تس�تند إىل منظوم�ة معرفّي�ة أساس�ها العلم من أج�ل إقامة جمتم�ع هنضوّي متاس�ك قادر عىل 

مواجهة التحّديات وتذليل الصعاب وعالج العلل التي يعاين منها.

1 - لذل�ك أرى رضورة العم�ل ع�ىل نرش بعض القيم األساس�ّية للنج�اح يف عملّية اإلصالح 
والتط�ّور، والت�ي ختلو منه�ا املجتمعات العربّية عام�ة، ومنها التأكيد عىل مس�ؤولّية املواطن يف 
القي�ام با جي�ب للتغّلب عىل الصعوبات الت�ي تواجهه ومعاجلة العلل التي يع�اين منها جمتمعه، 
وبتعزيز ثقة املواطن بنفس�ه وبقدرته عىل القيام بذل�ك. كا أرى رضورة الرتكيز عىل أمهّية ربط 
اجله�د بالنتيج�ة يف االلتزام ببلوغ أهداف حمّددة وبواس�طة أكثر الوس�ائل مالءمة لتحقيق هذه 

األهداف.

نرش مثل هذه القيم يمكن أن حيصل بوس�ائل ع�ّدة، منها جعلها من املقّررات يف برامج التعليم 
وإدخاهلا، عىل س�بيل املثال، مادة الرتبية املدنّية أو مواد وبرامج تعليمّية أخرى. وبالنظر للدور 
اّلذي يمكن لإلعالم أن يلعبه يف خلق وممارسة ثقافة اجتاعّية هنضوّية، يمكن كذلك نرش هذه 
القي�م من خالل تعاون أدوات التغي�ري االجتاعي، خصوصًا تلك التي تتوّخ�ى إزالة الطائفّية 

ومكافحة الفساد، مع وسائط إعالمّية نافذة ومن خالل برامج تلفزيونّية وإذاعّية مشّوقة.

2 - كا أرى رضورة تضافر جهود أدوات التغيري، من سلطات رسمّية وجمتمع مدين، يف العمل 
عىل واجب نرش العلوم، وخصوصًا املنهجّية العلمّية، يف املدارس ودور التعليم العايل، وتزويد 
هذه املؤسس�ات باملخترات الالزمة لتس�هيل القيام بأبحاث علمّية. وكذلك تش�جيع الطاّلب 



ف����ك���ر

71

لالشرتاك يف أبحاث علمّية تتعّلق بمعاجلة علل، وإجياد حلول إلشكالّيات يعاين منها املجتمع. 
فاش�رتاك الط�اّلب واعتاده�م منهجّي�ة علمّي�ة يف معرفة الواق�ع وإجياد احللول لإلش�كالّيات 
ومعاجل�ة العل�ل، وحت�ت رقابة م�ن لدهيم اخل�رة واملعرفة يف البحث العلمي، س�وف يس�اعد 
يف انتش�ار التفاعل الفك�ري واعتاد العلم كأس�اس للتعاطي مع الواقع واعتاد مس�ار تغيريه. 
وكذلك إلجياد احللول للصعوبات التي يعاين منها املجتمع. وانتشار املنهجّية العلمّية يف معرفة 
الواقع والتعامل معه، س�وف يس�اعد عىل تكوين ثقافة عامة، ويساهم يف إقامة منظومة معرفّية 
أساس�ها العل�م واجلهد البرشي العقالين بدي�اًل من املنظومة املعرفّية التقليدّية الس�ائدة التي هلا 

الدور األكر يف حالة الشلل والتخّلف التي تعاين منها املجتمعات العربّية.

3 - وأخ�ريًا، وانطالقًا من يقني بأّن القانون هو وس�يلة هندس�ة اجتاعّي�ة، وهو الطريق األكثر 
فعالي�ة واألرق�ى للتغي�ري والتطّور، وأّن انتش�ار ثقاف�ة حكم القان�ون يف املجتمع هو الوس�يلة 
الضامنة لفعالّية عمل املؤسس�ات واحلفاظ عىل احلقوق واحلّريات العامة. لذلك أرى رضورة 
حت�ّرك منظّات احلقوقّيني من نقابات حمامني وكلّيات حقوق وطاّلب جامعّيني من أجل وضع 
اخلط�ط وتنظي�م الطاق�ات وبذل اجله�ود، وبالتعاون مع مؤسس�ات إعالمّية ناجح�ة وملتزمة 
مس�ألة اإلصالح والتط�ّور االجتاعي، العمل ال�دؤوب عىل نرش ثقافة حك�م القانون لتصبح 

جزءًا أساسّيًا من الثقافة االجتاعّية السائدة.

م�ا م�ن تغيري نتمنّاه أو تق�ّدم نطمح إليه، يمكن أن يرى النور س�وى بنتيج�ة جهودنا، وخاصة 
النخ�ب وأدوات التغي�ري يف جمتمعن�ا، ولن نتمّكن من مواكب�ة التطّور يف الع�امل، ولن يكون لنا 

هنضٌة، إن مل تكن من صنعنا نحن.
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نتائج هزمية داع�س يف �سوريا والعراق1
العميد اليا�ص فرحات - عميد متقاعد يف �جلي�س �للبناين - خبري ��شرت�تيجي

يف أعق�اب هجات احل�ادي عرش من أيلول، أعلن�ت الواليات املتحدة بقي�ادة الرئيس جورج 
دبلي�و بوش احل�رب عىل اإلرهاب. وكان املقص�ود باإلرهاب تنظيم القاع�دة وحركة طالبان. 
امتلك�ت القاع�دة األيديولوجي�ة واخلالي�ا النائم�ة وإمكاني�ات للتعبئ�ة يف مجيع أنح�اء العامل، 
بين�ا امتلكت طالبان األرض يف أفغانس�تان ووالء بعض القبائل األفغاني�ة. هامجت الواليات 
املتحدة أفغانس�تان واحتلتها وأطاحت بنظام طالبان واس�تبدلته بحكومة منتخبة. اعتقد معظم 
املراقب�ني آنذاك، أن القاع�دة ُهزمت متامًا، وبالتايل تم القضاء عىل اإلرهاب. كا اعتر املراقبون 
أن هج�ات 11 أيل�ول كانت اهلجات اإلرهابية النهائية، وخصوص�ًا أهنا أعقبت اهلجات عىل 
مركز التجارة العاملي يف نيويورك يف عام 1994، وعىل سفاريت الواليات املتحدة يف نريويب ودار 
الس�الم يف ع�ام 1998، ناهيك عن تفج�ري املدمرة األمريكية )يو إس إس كول( قبالة الس�احل 

عدن يف عام 2000.

وم�ع ذل�ك، مل تتوق�ف اهلجات اإلرهابي�ة بع�د 11 أيلول، حي�ث نفذت القاع�دة هجات يف 
إندونيس�يا واهلن�د وباكس�تان واململكة العربية الس�عودية واملغرب وإس�بانيا وتركي�ا واململكة 

املتحدة ودول أخرى.

عندم�ا غ�زت الواليات املتحدة الع�راق عام 2003 أعلنت أن أحد أس�باب الغ�زو هو القضاء 
ع�ىل املنظات اإلرهابية، الس�يا تنظيم القاع�دة. لكن وبعد ميض 18 عام�ًا، امتد اإلرهاب إىل 
س�وريا والعراق وليبيا واليمن وش�به اجلزيرة العربية، باإلضاف�ة إىل الصومال ومر والعديد 

من البلدان.

يف س�وريا والع�راق، حتول اإلرهابيون من خالي�ا نائمة إىل جيوش نظامية جمه�زة بأنظمة قيادة 

)1) دراسة للعميد الياس فرحات قدمت إلى مؤتمر موسكو لألمن الدولي املنعقد في 22 - 25 نيسان/ أبريل 2019 - 

النسخة العربية.
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وسيطرة ودعم لوجستي وأيديولوجية مستخرجة ممّا يسمى "اإلسالم السيايس املتشدد" وسوء 
تفس�ري تعاليم اإلسالم وأحاديث الرسول حممد )صلعم(. تم إنشاء أول جيش إرهايب يف بداية 
ع�ام 2012 حيم�ل اس�م تنظيم القاعدة يف بالد الش�ام - جبهة النرة. يف وق�ت الحق من عام 
2013، انش�قت جمموعة عن القاعدة= النرة باس�م دولة اإلس�الم يف العراق والشام وعرفت 

بداعش، وهو التنظيم الذي عمل يف العراق حتت اس�م دولة اإلس�الم يف العراق بقيادة أبو بكر 
البغدادي الشهري.

يف س�وريا ظهرت العديد من املنظات تعتنق أيديولوجيا القاعدة بأس�اء خمتلفة )جيش الشام، 
احلزب الرتكستاين اإلسالمي، حراس الدين(.

عىل مستوى العمليات العسكرية، من الواضح أن جيش داعش قد ُهِزم يف العراق يف هناية عام 
2017 وهزم أيضًا يف رشق س�وريا يف هناية عام 2018. ومع ذلك ال يزال جيش القاعدة منترشًا 

يف حمافظة إدلب يف ش�ال سوريا باس�م هيئة حترير الشام، ويضم يف صفوفه 15 ألف مقاتل غري 
س�وري. جتري حمادثات عىل أعىل املس�تويات بني روس�يا وإيران وتركيا إلجياد هناية س�لمية أو 

بالقوة لوجود القاعدة باالشرتاك مع احلكومة السورية.

مع هناية جيوش القاعدة وداعش يف س�وريا والعراق، تبقى اخلاليا النائمة، ليس فقط يف هذين 
البلدين ولكن يف معظم دول الرشق األوسط وشال إفريقيا وآسيا الوسطى واهلند وأفغانستان 

وباكستان وغريها من البلدان يف مجيع أنحاء العامل.

1 - يف أفغانس�تان، س�يتخذون ش�كل جمموعات صغرية جاهزة لتش�كيل قوة كبرية قادرة 
عىل ش�ن هجات. س�وف يعتم�دون عىل بعض القبائل والش�خصيات وع�ىل فوائد جتارة 
املخدرات وخصوصًا األفيون. حتمل طالبان عقيدة القاعدة وقد أظهرت مرونة ملحوظة، 
ووجهت خالل العام املايض رضبات كبرية للجيش وقوات األمن األفغانية. جتمع طالبان 
ب�ني هجات املتمردي�ن اإلرهابية والعمليات العس�كرية التقليدية. عندما تس�يطر طالبان 
عىل الس�لطة يف أفغانس�تان أو يف أجزاء من البالد، س�وف تس�تمر يف بناء الزخم واكتساب 
املزيد من القوة ثم توجيه أنشطتها اإلرهابية نحو البلدان املجاورة يف آسيا الوسطى وإيران 
وباكس�تان. إن االتفاق األخري ب�ني الواليات املتحدة وحركة طالبان لالنس�حاب الكامل 
للقوات األمريكية من أفغانس�تان خالل عام واحد س�يظهر قدرة طالبان عىل استغالل أي 
فجوة أمنية ومناطق ضعيفة أخلتها القوات األمريكية. هذا يؤرش إىل دور جديد لطالبان يف 
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زعزعة استقرار املنطقة، ألن احلكومة األفغانية مل تكن جزءًا من االتفاقية.

2 - يف اليمن، تنش�ط القاعدة بشكل متزايد يف املحافظات اجلنوبية، وخصوصًا يف حرضموت. 
مس�تفيدة م�ن ت�ورط اململك�ة العربية الس�عودية واإلم�ارات العربي�ة املتح�دة يف احلرب ضد 
احلوثيني يف الش�ال. قامت القاعدة ببناء مالذات آمنة وإعادة تنظيم صفوفها بشكل جمموعات 
صغرية يمكن أن تنمو لتصبح وحدات تشبه جيشًا قبلّيًا يتكيف مع جغرافية الصحراء والنسيج 
االجتاع�ي للقبائ�ل. س�يكون له هيكل قيادة وس�يطرة خمتل�ف عن هيكل اجلي�ش النظامي، مل 
تتمكن هجات الطائرات من دون طيار األمريكية من تقويض أنشطتها عىل الرغم من نجاحها 
بقت�ل بع�ض القادة. مل تتضح نتائج احلرب يف اليمن بعد، ومها كانت هذه النتائج، فإن القاعدة 

ستكون العبًا مهًا يف شبه اجلزيرة ومن املرجح أن تشكل هتديدًا الستقرار وأمن املنطقة.

3 - يف غ�رب إفريقيا، تتوس�ع مجاع�ة بوكو حرام، وهي حتمل أيديولوجي�ا القاعدة، يف نيجرييا 
والنيجر وكامريون وترتكز يف شال نيجرييا تنشط عىل حدود كامريون والنيجر.

فش�لت اجله�ود الدولية واإلقليمي�ة يف هزيمة أو إضعاف ه�ذه املنظات اإلرهابي�ة. يف النيجر 
فق�دت الوالي�ات املتحدة فريقًا م�ن قوات العمليات اخلاصة يف كم�ني أدى إىل مقتل عنرين 

من الفريق. مل يسجل أي تنسيق بني دول املنطقة ملواجهة بوكو حرام.

وغري بعيد عن النيجر، تم نرش القوات الفرنس�ية يف مايل هبدف طرد املتش�ددين اإلسالميني من 
الش�ال ودفعهم إىل الوس�ط، كا أوفدت األم�م املتحدة قوة دولية قوامه�ا 15 ألف فرد بمهمة 

مكافحة اإلرهاب ومنع انتشاره وضان االستقرار ومحاية املدنيني.

يف املناط�ق الثالث املذكورة أعاله، تتكون القاعدة من الس�كان األصلي�ني وأعداد حمدودة من 
القادة من اخلارج. بإمكان هذا التنظيم أن يشكل نوعًا من اجليش عند أي تدهور سيايس وأمني   

يف البلدان املذكورة. ومن املرجح أن تبقى اخلاليا النائمة واملجموعات الصغرية عىل درجة من 
اخلطورة.

4 - يف س�وريا والع�راق من املرجح أن تبقى اخلاليا النائمة وس�يتم تفعيلها لش�ن هجات عىل 
أهداف مدنية أو حكومية أو عسكرية. قد يصبح غرب إيران مرسحًا للعمليات اإلرهابية هلذه 
اخلاليا. وقد حيمل تنظيم القاعدة أس�اء خمتلفة تتعل�ق باالنتاء العرقي أو الطائفي للجاعات. 
يعتمد حجم املجموعة عىل دعم البلدات أو القبائل أو العشائر التي تتعاطف مع أيديولوجيتها.
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5 - بالنس�بة لداعش، عىل الرغم من أن عنارصها منش�قة عن القاعدة فإهنا ال تشكل األغلبية. 
يف أفغانس�تان ال تزال حركة طالبان يف الطليعة وسيكون لدى داعش خاليا نائمة تشكل خطرًا 
كبريًا. يعتمد تنظيم الدولة اإلس�المية أيديولوجيًا ع�ىل اخلالفة، واخلليفة البغدادي هو الزعيم 
الس�يايس والعس�كري والروح�ي. عندم�ا خترس "أرض اإلس�الم"، أي األرايض التي تس�يطر 

عليها، ينتهي رشط اخلالفة وتتحول إىل جمموعات كبرية أو فرق صغرية من اخلاليا النائمة.

6 - ستهيمن اخلاليا النائمة لكل من تنظيم القاعدة وداعش عىل عامل اإلرهاب يف شال إفريقيا 
وأوروبا وآس�يا الوس�طى ودول أخرى. يعتر مصري املقاتلني األجانب يف س�وريا مؤرشًا مهّاً 
حي�دد اجتاه اإلرهاب يف أعق�اب اندحار جيوش داعش والقاعدة يف س�وريا والعراق. وهم إما 
يعودون إىل بالدهم - هذا أمر بالغ األمهية للمواطنني األوروبيني - أو يغادرون إىل دولة ثالثة 

يتوقع أن تكون هدفًا لإلرهاب؟

احل�ل األفضل هو إعادهتم إىل أوطاهنم وإحالتهم إىل القضاء ليخضعوا ملحاكمة عادلة ونزهية. 
جي�ب أن تتضم�ن نتيج�ة املحاكم�ة معرف�ة رشكائه�م ومموليه�م ومجي�ع مؤيدهيم يف السياس�ة 
واإلعالم. والسؤال املطروح هو ما إذا كانت حكوماهتم مستعدة للكشف عن هذه األرسار أو 

دفنها يف الرمال؟

7 - مل حيتك�ر تنظي�ا القاع�دة وداع�ش عامل اإلرهاب. ش�هد الع�امل نموًا يف اهلج�ات اإلرهابية 
بطريقة )افعلها بنفس�ك(. لقد ارتكبت هذه اهلجات من قبل أفراد أو جمموعات صغرية حتمل 
أيديولوجيا راديكالية. هم يتبنون أس�اليب املقاومة من دون قيادة وتنفيذ هجات عىل األعداء 
بوس�ائل بدائية، طعن بس�كني أو إطالق النار من س�الح فردي أو دهس بالسيارة، وذلك نظرًا 
لع�دم توف�ر الق�درة عىل تصنيع قناب�ل أو متفجرات. وق�د نفذ مثل هذه اهلج�ات الزوجان يف 
سان برناردينو يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية، إىل سائق شاحنة يف نيس يف فرنسا 
وهجات أخرى يف أملانيا وبلدان أخرى. يس�تخدم الفرد س�يارته أو س�كينه أو بندقيته كسالح 

الرتكاب هجوم إرهايب وحده وفجأة ومن دون أي خطة.

يعتمد تنظيم الدولة اإلس�المية إىل حد كبري عىل مقاتلني يعملون بشكل فردي للقيام بعمليات 
يف الغ�رب والت�ي تبدو معزولة وغري منس�قة، حيث تصدر داعش يف كثري م�ن األحيان بيانات 

.DIY صحفية تعلن مسؤوليتها عن هذه اهلجات
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تراجعت اهلجات اإلرهابية عام 2018 بسبب اهلزائم التي منيت هبا داعش والقاعدة يف سوريا 
والعراق اللتني فقدتا جاذبيتها.

كيف نحارب املنظمات االإرهابية يف الثقافة والتمويل؟
8 - الثقافة والتعليم

ما دامت الثقافة احلالية س�ائدة عىل مس�توى التعليم الديني اإلسالمي، وقسم من رجال الدين 
يتبنون أيديولوجية خطرية، وتواصل مناهج التعليم حث املؤمنني عىل حماربة الكفار، سيس�تمر 

اإلرهاب يف وجوه وأشكال كثرية.

طالب�ان، وتعن�ي باللغة الباش�تونية "الطالب" تتأل�ف من خرجيي املدارس الدينية يف باكس�تان 
وأفغانس�تان. وهن�اك م�دارس مماثل�ة ت�روج للثقاف�ة والتعالي�م نفس�ها يف العديد م�ن الدول 
اإلس�المية ويف م�دارس دينية يف أوروبا وأمريكا. من أجل حمارب�ة هذه األيديولوجية، جيب أن 
يكون هناك ترويج ديني معاكس يستند إىل التفسري احلقيقي للدين. ينبغي اختاذ قرار لوقف هذه 
املناهج من قبل املراكز اإلس�المية الرئيس�ية يف مر )األزهر( واململكة العربية السعودية )مكة 
املكرمة( والعراق )النجف( وغريها من املراكز يف إندونيس�يا وباكستان ودول أخرى. املشكلة 
الرئيس�ية هي الفتوى، وهي قرار ديني أو حكم تتخذه س�لطة دينية معرتف هبا مثل الش�يخ أو 
املفت�ي. تتضم�ن الفتاوى العديد من جوانب احلياة وبعضها متن�ح اإلذن لقتل أفراد من مذهب 
أو دين معني أو حتى أشخاص من املذهب نفسه. عادة ما تكون الفتوى الرشعية الدينية أقوى 
من احلكم الصادر عن حمكمة قضائية مدنية. تسمح بعض الفتاوى لشخص ما بتنفيذ أمر بغض 
النظر عن املخاطر حتى لو أدى تنفيذ العمل إىل موته. مجيع االنتحاريني يرتكبون هجاهتم بناء 

لفتوى.

أمام املراكز اإلس�المية قرار حاس�م لتعيني األش�خاص الذين يصدرون الفت�اوى، وكيف يتم 
إصدار هذه الفتاوى ومتى.

9 - التمويل

مس�ألة التمويل حيوية من أجل بقاء تنظيم القاعدة وداعش وغريمها من اجلاعات التابعة عىل 
قي�د احلي�اة والقيام بنش�اطات إرهابية. وعندما يتعل�ق األمر بجيوش القاع�دة وداعش كا هو 
احل�ال يف س�وريا والعراق وأفغانس�تان واليمن، فهي بحاجة إىل متويل بملي�ارات الدوالرات. 
من أين يأيت هذا املال؟ إن رسدية وس�ائل اإلعالم الدولية بأن داعش يمّول نفس�ه من عائدات 
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النفط بينا حتصل طالبان عىل أمواهلا من جتارة املخدرات ليست مقنعة. إذا كانوا يبيعون النفط، 
أو املخدرات، فمن يشرتي واملشرتي هو ليس زبونًا عادّيًا بل ممول لإلرهاب؟ كيف يتم حتويل 
األموال؟ عالوة عىل ذلك، فإن هذه األموال ال تكفي لتغطية الرواتب ونفقات املعيشة والطعام 
واملركبات والوقود واألس�لحة والذخرية واخلدمات الطبية. هذا يعني أنه جيب أن يكون هناك 

رشكاء.

يف جمال التمويل وحتويل األموال وتس�ليمها، مل يفعل املجتمع الدويل س�وى القليل أو مل يفعل 
ش�يئًا لوقف تدفق األموال. عىل س�بيل املثال، مجدت الواليات املتحدة أصول البلدان واألفراد 
الذي�ن وصفته�م باإلرهابيني. ومع ذل�ك، مل يتم اإلبالغ عن أن النظام امل�ريف مجد أصوالً أو 

حتويالت للقاعدة أو لداعش.

جيب أن تكون هناك شفافية ونزاهة يف وقف تدفق األموال إىل تنظيم القاعدة وداعش.

اندل�ع يف اآلون�ة األخرية ن�زاع بني الوالي�ات املتحدة واالحت�اد األورويب حول قوائ�م املراقبة 
اخلاص�ة بال�دول. اقرتح�ت مفوضي�ة االحت�اد األورويب إضاف�ة إىل القائم�ة الس�وداء لالحت�اد 
األورويب بع�ض الدول واهليئ�ات التي لدهيا فجوات كبرية يف األط�ر القانونية املحلية ملكافحة 
غس�يل األموال ومتويل اإلرهاب، وهي اململكة العربية الس�عودية وأرب�ع بلدان تتمتع باحلاية 
األمريكي�ة - غ�وام، س�اموا األمريكية، جزر فريج�ني وبورتوريكو. بالطب�ع رفضت الواليات 
املتحدة مقرتحات املفوضية األوروبية. هذا يدل عىل وجود فجوة عميقة بني الواليات املتحدة 
واالحتاد األورويب يف التعامل مع مكافحة متويل اإلرهاب. وبالتايل، ينبغي للمجتمع الدويل أن 

يبحث عن آلية جديدة وفاعلة لوقف متويل اإلرهاب.

ا�ستنتاج
بين�ا تنته�ي احل�رب التقليدية ع�ىل اإلرهاب يف س�وريا والع�راق، ال بد من القي�ام بالكثري من 
العمل فيا يتعلق بمراقبة اس�تعدادات اجلاعات املرتبطة بتنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية 
وأفغانس�تان وغرب إفريقيا، مع الرتكيز بش�كل خاص عىل متويل املنظات اإلرهابية ومراجعة 

دقيقة للمناهج التعليمية يف املدارس الدينية.
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تطرح هذه اإلش�كالية، كا الفرضية املس�تقبلية نقاش�ات ومس�ائل تتعل�ق أوالً: بتارخيانية هذه 
احلركة منذ التأس�يس، مرورًا باحلقبة الوس�طية، وص�والً إىل مرحلة احلداث�ة واملعارصة. ثانيًا: 
واقع هذه احلركة، وآفاقها املس�تقبلية. فأنا من املتمس�كني برضورة ق�راءة التاريخ وفقًا لتطوره 
املادي االجتاعي االقتصادي كا السيايس، وصوالً إىل مقاربة الواقع كا هو، كل ذلك استنادًا 
إىل مراحل تطوره وتفاعله مع العاملني الذايت واملوضوعي اللذين يلعبان دورًا حمركًا وأساس�يًا 
يف حتدي�د وجه�ة هذا التطور ومآله. إن انطالقة احلركة الش�يوعية يف لبنان واملنطقة العربية أتت 
منس�جمة مع بذور البدايات الت�ي زرعتها وفجرهتا ثورة أكتوبر/ترشين األول يف روس�يا عام 

1917، وتلقف األممية الثالثة التي أنشأهتا تلك الثورة هلا ملتابعة ونرش مهامها عامليًا. 

ومن�ذ أن تش�كل حزب الش�عب اللبناين يف مطل�ع العرشينيات وهو واجهة احلزب الش�يوعي 
اللبن�اين– الس�وري العلنية التصق، عمليًا، بنضاالت وتوجيهات ومس�اعدة ه�ذه األممية التي 
أرشف عليها وقادها احلزب الشيوعي السوفيايت الذي شهد رصاعات بعيد وفاة قائده وحمركه 
فالديم�ري إيليت�ش )لين�ني( يف منتص�ف العرشينيات، نتج عنه�ا، وصول جوزيف س�تالني إىل 
س�دة األمانة العامة للحزب، واختياره مس�ارًا لبناء االش�رتاكية يف بلد واح�د، تلك املوضوعة 
الت�ي ج�رى اخل�الف حوهلا ب�ني قادة احل�زب، إضاف�ة إىل مقولة أخ�رى تتعل�ق بالتحالف مع 
البورجوازي�ات الوطني�ة وختوي�ن أنصار االش�رتاكية األممية الثاني�ة وأحزاهبا. ه�ذا اخليار، كا 
املس�ار، فرضته قيادة ستالني للحركة الش�يوعية العاملية وفقًا ألسلوب عمل، قهري وأوامري، 
متجاوزة مبادئ الديمقراطية املركزية لنظام احلزب، مع إخضاعه وحتريمه لنش�اطات التيارات 

األخرى فيه ومالحقة أعضائها وقياداهتا عر العامل.

وفقًا هلذا املناخ الذي س�يطر عىل أجواء احلركة الش�يوعية العاملية ترعرع احلزب الشيوعي اللبناين 
- السوري الذي قاده أمينه العام خالد بكداش لعرشات السنني: التزام تام بتوجيهات ومسارات 

م�ستقبل احلركة ال�سيوعية والي�سار يف لبنان 
واملنطقة العربية ويف م�سارهما العاملي

نهاد ح�شي�ش� - �شحايف وكاتب �شيا�شي
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احلزب الش�يوعي الس�وفيايت برعاية "الكومن�رتن"، والحقًا، "الكومنغورم" ال�ذي ُحّل يف أواخر 
األربعيني�ات، حي�ث كانت مهمتها تنظيم ومراقبة عمل احلركة الش�يوعية وتوجيهها. انس�جامًا 
م�ع ذلك عان�ى هذا احلزب ومن�ذ انطالقته، وحلني إقص�اء هيمنة بكداش عليه، م�ن وصاية كان 
هلا تأثريات ضارة عىل مس�اره. وحتى حينا س�يطر املناوئون هلذه اهليمنة املطلقة، بعيد املؤمتر الثاين 
للح�زب الش�يوعي اللبناين وقبله بقليل بقيادة الراحل الش�هيد جورج ح�اوي عىل قيادة احلزب، 
وخففوا ثم أهنوا هذه اهليمنة وصاغوا برناجمًا جديدًا للحزب، استمرت العالقة مع السوفيات كا 
مساعداهتم له مع تباين ظهر بينها إزاء بعض املواقف العربية والدولية. غري أن العالقة مع بكداش، 
ك�ويص، كان�ت قد انتهت واس�تمرت فقط من ضمن لق�اءات األحزاب الش�يوعية العربية. هذه 
القراءة واالستعادة الرسيعة حلقبة مضت مهمة لتبيان طبيعة العالقات األممية لألحزاب الشيوعية 
بعضه�ا بالبع�ض اآلخر. كان طاب�ع تلك احلقبة قبي�ل احلرب العاملية الثانية بالنس�بة للش�يوعيني 
الع�رب واللبنانيني والس�وريني حتت القيادة البكداش�ية يتس�م بنضاالت حترري�ة واجتاعية عامة 
وبث التأييد للس�وفيات والتعريف هبم كأمناء للحركة الش�يوعية العاملية. وما من شك يف أن تلك 
املرحلة التي خاض خالهلا الشيوعيون اللبنانيون والسوريون والعراقيون وغريهم من الشيوعيني 
العرب النضاالت ضد االس�تعار الفرنيس والريطاين جاءت منس�جمة مع تارخيانيتها، بأحداثها 
وعنارصها التكوينية، ذات املس�توى الراعي الطبقي املح�دود، من حيث العمل الدعائي وبث 
األفكار االش�رتاكية ومقاومة االس�تعار وعمالئه عر التظاهرات والبيانات واإلرضابات وحتى 
تأييد العمل املس�لح إبان الثورة الس�ورية التي اندلعت يف منتصف العرشينيات. سنوات قليلة إثر 
ذلك، بدأت مقدمات وإرهاصات احلرب العاملية الثانية، وبدء سيطرة النازية يف أملانيا والفاشية يف 
إيطاليا وبدأ حترك احلزب الشيوعي ملقاومة هذا اخلطر الداهم الذي غفل عنه ستالني لزمن وجيز، 
مع االس�تمرار بفرض مقولة فك االرتباط مع االش�رتاكية األممية الثانية، ما كاد يسبب رضرًا كان 

من الصعب جتاوز نتائجه.

ورغم أن الشيوعية، وفقًا ملاركس وعىل نحو ما عند لينني، هي تطوير لألفكار واملناهج استنادًا 
إىل الواق�ع وحمدداته ومؤرشاته املس�تقبلية، ف�إن الدوغائية العقائدي�ة، واأليديولوجية اجلامدة 
كمب�دأ )Doctrine( أو )Principal(، حتكمتا بأس�اليب وعمل النضاالت خالل تلك املرحلة. 
غري أن بعض األحزاب الشيوعية العربية واآلسيوية الناشئة متكنت من اإلفالت نسبيًا من ذلك 
املس�ار املرس�وم وانتهجت نمطًا وخطًا ثوريًا تنظيميًا وبحدود أدنى س�يايس واجتاعي خاص 
هب�ا كاحلزب الش�يوعي العراقي والحقًا الس�وداين وح�زب تودة اإلي�راين واإلندونييس، لكن 

الوصاية السوفياتية عليها استمرت ماثلة...
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نكبة فل�سطني
أدت هزيمة اهلتلرية األملانية والفاشية اإليطالية يف احلرب الكونية الثانية، وبروز املعسكر الرأسايل 
بقيادة بريطانيا والواليات املتحدة، كا املعس�كر االش�رتاكي وعىل رأس�ه االحتاد السوفيايت، إىل 
انتعاش نشاطية وعمل الشيوعيني اللبنانيني والسوريني. ذلك أن نتائج هذه احلرب دفعت هبم 
إىل ب�دء لع�ب دور مهم وملحوظ يف عملية نيل االس�تقالل والتح�رر والتخلص من االنتداب 
الفرن�يس ونش�وء الدولة اللبنانية. وقد أدى هذا االنتع�اش إىل رفد احلزبيني بعنارص قوة مادية، 
لكن تثمري هذه القوة، ونظرًا خليار قائدمها اإلصالحي خالد بكداش، مل يأت متناس�بًا مع تأثري 
وحج�م تل�ك القوة ذاتيًا وموضوعيًا. هنا ويف هذا املفصل، برز اإلخفاق املؤثر يف جتس�يد تلك 
املكاس�ب وبثنواة عم�ل طليعي ثوري كان منش�ودًا. وذلك عر إطالق برنام�ج علم وتكتيك 

وحتالف إصالحي بطبيعة مرنة وتصاحلية غري رصاعية.

م�ع ذلك لع�ب احلزبان دورًا حم�دودًا، لكن ملحوظ�ًا، عىل صعيد عالقاهتا وتوس�يع قاعدهتا 
الش�عبية كان من املمكن أن تكون حصيلته أكثر مردودًا، لوال فداحة الرضبة التي وجهت إليه 
عر تلقفه س�لبًا ما اس�تجد عىل صعيد املس�ألة الفلس�طينية، وذلك عر خياره املوجع والضار 
بتأييد قرار تقسيم فلسطني عام 1947 الصادر عن جملس األمن الدويل. هذا التأييد الذي أعاده 
خط�وات ارتدادي�ة كبرية إىل ال�وراء وخرسانه لعديد مدي�د من الش�عبية اجلاهريية واألعضاء 
واألنص�ار– فف�ي أواس�ط العام 1947 تم تقس�يم فلس�طني إىل مناطق عربي�ة وهيودية. موقف 
احلزب الش�يوعي بقيادة بكداش الذي كان ممسكًا بالقرار نظرًا لتسلطه وهيمنته انتقل وبرسعة 
من حالة رفض التقسيم إىل تأييده وذلك بعد تبني السوفيات له وتأييدهم إياه. تال ذلك معاقبة 
فرج اهلل احللو املس�ؤول اللبناين يف احلزب الذي ق�ال، آنذاك، "هل من الرضوري يا رفاق، هل 
ترونه مناس�بًا، ألن االحتاد الس�وفيايت غ�رّي موقفه، أن نغرّي نحن أيض�ًا موقفنا دفعة واحدة، مع 
العلم أن احلزب منذ تأسيسه أخد هذا املوقف املؤيد لفلسطني املوحدة، وخصوصًا أننا أصدرنا 

أكثر من بيان ضد التقسيم".

يومه�ا ُرمي فرج اهلل باملحرمات وهتديده بس�يف التطه�ري واإلقصاء من احلزب. وتطلب األمر 
تغييبه عن العمل العلني كقائد أسايس فيه والطلب منه كتابة نقد ذايت أعاد كتابته مرارًا. يومذاك، 
فقد الشيوعيون شعبيتهم الصاعدة وخرّسهم الكثري من األعضاء واملنارصين. وهوجم مكتب 
احل�زب يف دمش�ق وهتف املتظاهرون ضد روس�يا واستش�هد مناضل يدعى حس�ني عّقو محى 

املكتب كا تم حل احلزب.
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كان�ت ه�ذه الواقعة هزيم�ة مؤثرة صنعه�ا القائد ألفرد ال�ذي مل حيتك�م إىل ديمقراطية مركزية 
منش�ودة هي يف أس�اس العمل التنظيمي. بعد هذا التاريخ بدأت حقبة جديدة يف حياة احلزب 
ه�ي حقب�ة العمل الرسي. اس�تمرت ه�ذه احلقبة حتى ب�روز العهد الديمقراطي يف س�وريا يف 
الع�ام 1954. خالل تلك الفرتة صمد احلزب، بمعنى حاف�ظ عىل وجوده ضد الديكتاتوريات 
العس�كرية حلني ب�روز حركة الضباط األحرار يف مر عام 1952 بقي�ادة مجال عبد النارص وما 

تالها من هنوض حلركة التحرر العربية.

أيض�ًا إحباط خمطط إخضاع مر إثر تأميم قناة الس�ويس ونش�وب حرب ع�ام 1956 من قبل 
بريطاني�ا، فرنس�ا وإرسائيل وصعود نج�م عبد الن�ارص وتزعمه حلركة عدم االنحي�از ما رفعه 
إىل مصاف زعاء عامليني مثل هنرو، تيتو، س�يكوتوري ونكروما. يومها، أصبحت س�وريا حمط 
أنظ�ار الع�رب والعامل كوهنا أصبحت نقطة نزاع ورصاعات بس�بب اس�تهدافها من قبل حلف 
السنتو األمريكي الرتكي. وقد متكنت قوى حزبية مؤلفة من بعثيني وشيوعيني ورشائح يسارية 
م�ن احل�زب الوطني وكتلة خال�د العظم الديمقراطية من تأس�يس جتمع برملاين واس�ع إثر فوز 
ه�ذه الكتل�ة بكمي�ة مرموقة من النواب: ش�كل البعثيون فيه�ا 19 نائبًا وخالد بك�داش منفردًا 
عن الش�يوعيني. غ�ري أن وزن احلزب الفعي، قبل وبعد اغتيال العقي�د عدنان املالكي وإحباط 
حم�اوالت انقالبي�ة مّوهلا الغ�رب )بريطاني�ا، فرنس�ا، الواليات املتح�دة( ضد س�وريا، ودعم 
الس�وفيات لعبد النارص يف حرب الس�ويس بإنذار مش�هور وجهه بولغان�ني للحلف الريطاين 
- الفرنيس - اإلرسائيي باالنس�حاب فورًا من مر، كان أصبح أكر من متثيله الرملاين، حيث 

رشح احلزب عرشات املرشحني ونالوا أصواتًا واسعة وبنسب عالية.

1958 عام الوحدة ال�سورية - امل�رشية
أصبحت الوحدة مطلبًا ش�عبيًا س�وريًا. نادى به البعثيون ومعهم كتل نيابية من احلزب الوطني 
بقيادة صري العس�ي وخالد العظم )الكتلة الديمقراطية، وحتى حزب الش�عب اليميني(، أي 
جمم�ل الرمل�ان. كانت هذه القوى مدعومة بقوة من اجليش. وكان للش�يوعيني فيه كتلة صغرية 
نس�بيًا متحورت حول قائد الفريق عفيف البزري ومعه ش�قيقه صالح اللذين حتمس�ا للوحدة 
وكانا من املؤيدين للحزب. هنا أود أن أش�ري إىل حقيقة أن خالد بكداش، وكا أفادين أصدقاء 
يل من الش�يوعيني الس�وريني وأحده�م قريب له، أهنم قص�دوه مرة للطلب من�ه دعمهم لدى 
أس�اتذة احلزب املرشفني عىل اختيار املرش�حني لدخول الكلية العس�كرية فأجاهبم: ال أريدكم 
أن تنخرطوا يف اجليش، جتنبًا لتصفيتكم دمويًا أي عر انقالب عس�كري، كا حدث لعس�كريي 
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ح�زب توده اإليراين يف زمن الش�اه، حيث أع�دم عرشات الضباط الش�يوعيني يف ليلة واحدة. 
طبع�ًا كان ه�ذا التصور قارصًا عن رؤية آفاق األح�داث يف املنطقة ودور اجليوش فيها وقيادهتا 

وحتديد كساراهتا. وهذا ما أثبتته الوقائع الحقًا.

يف مسألة الوحدة، برز موقف احلزب الشيوعي مؤيدًا هلا. لكنه رسعان ما ارتبك لدى إعالهنا. 
فبك�داش أراد هل�ا أن تكون احتادًا فضفاضًا ال وحدة، فق�دم برناجمًا اعتر كوثيقة انفصالية بنظر 
دع�اة الوح�دة. ويف يوم انعقاد الرمل�ان للتصويت عىل هذا القرار غاب بك�داش عنه وتبني أنه 
أصب�ح خارج س�وريا يف تشيكوس�لوفاكيا والحقًا يف االحتاد الس�وفيايت. ه�ذا املوقف أحدث 
رضرًا بالغًا وفّوت فرصة تارخيية الستثار نضاالت ومواقف مرحلة مهمة من مراحل النهوض 
التحرري يف س�وريا واملنطق�ة العربية، الحقًا، تم رضب احلزب رضب�ة موجعة جدًا وانفضت 

عنه مجاهري واعدة كانت منحته التأييد إما بسبب املوقف أو بسبب القمع الشديد.

أصبح الش�يوعيون يف س�وريا ومر يف املعتقالت وخرسوا إمكانية أن يلعبوا دورًا تارخييًا كان 
م�ن املمكن أن يؤهله�م للريادة بدالً من هزيمتهم وعزهلم. لقد دفع�وا ثمنًا باهظًا. أما يف لبنان 
فقد أرّض هذا املوقف جتاه الوحدة كثريًا، لقد انعزل احلزب عن اجلاهري املؤيدة للوحدة بشكل 

ساحق.

يف العراق حيث كان احلزب الش�يوعي هناك قد أصبح مجاهرييًا ومؤثرًا جدًا بعد ثورة 14 متوز 
)يوليو( 1958، وكانت تظاهراته حلاية اجلمهورية وتأييد حكم عبد الكريم قاسم الديكتاتوري 
ال�ذي ع�اد فاعتقلهم، يصل عدد املش�اركني فيها إىل ملي�ون متظاهر وأكثر، ج�رت تصفيته يف 

أعقاب انقالب عسكري دموي قام به حزب البعث مع العقيد عبد السالم عارف.

كان بإم�كان احل�زب الش�يوعي، يوم�ذاك، وبش�هادة معظم املؤرخني االس�تيالء ع�ىل احلكم، 
ل�وال تدخل االحتاد الس�وفيايت وإقناع قادته بعدم اإلقدام عىل ذل�ك، كي ال حتدث مواجهة مع 
األمريكي�ني، ت�ؤدي إىل حرب ماحقة. وكان أمني عام احلزب س�الم عادل الذي ُعّذب وُصّفي 
قتاًل بعد انقالب 8 شباط 1963 من أنصار أخذ السلطة، لكن كتلة أخرى يف احلزب بقيادة عامر 

عبداهلل عارضت ذلك ووقفت إىل جانب نصيحة السوفيات.

يذك�ر أن احل�زب الش�يوعي العراقي مع أط�راف "جبهة التح�رر الوطني" بعيد ث�ورة 14 متوز 
)يوليو(، عمدوا إىل إصدار بيان يف 29 كانون األول )ديسمر( 1958، أي بعد أسبوعني ونيف 
ع�ىل إط�الق بكداش برناجمه الذي دعا في�ه لالحتاد بدياًل من الوحدة، وبعد حوايل أس�بوع من 
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إدان�ة عب�د النارص له، يدعو للتصدي للمؤامرات االس�تعارية التي تتع�رض هلا األمة العربية، 
والتي هتدف لإليقاع بني اجلمهوريتني... العراقية والعربية املتحدة. لقد فتحت املعركة الضارة 
واملدم�رة بني الق�وى القومية والش�يوعية ع�ىل مراعيها، وكان�ت جتلياهتا وتأثرياهتا الس�لبية 
البعي�دة املدى عىل املس�ار الالحق لكل ما يس�مى، يوم�ذاك، بمعركة التح�رر العربية أو حركة 

التحرر العربية.

هزمية 5 حزيران 1967: نهو�س الي�سار وقوى حركة التحرر وبروز الثورة الفل�سطينية
يف أج�واء س�اخنة ج�راء االنقس�امات التي عاش�تها األنظم�ة العربية، وبس�بب مجل�ة تباينات 
ورصاع�ات حول ع�دد من القضايا املاثل�ة، يومذاك، أبرزها حتويل جمرى هن�ر األردن، احللف 
اإلس�المي السعودي ومعاداة مر عبد النارص وس�وريا )البعث( له، وصعود العمل الفدائي 
الفلس�طيني داخل إرسائيل وبدء ظهور املنظات عىل الس�احات األردنية - الس�ورية واللبنانية 
وم�ا نت�ج عن ذلك من حش�ود إرسائيلية عىل احلدود الس�ورية، وس�حب الق�وات الدولية من 
مضائ�ق ت�ريان وغزة، نفذت إرسائي�ل حرهبا اخلاطفة ي�وم 5 حزيران )يونيو( ع�ام 1967 التي 
انت�رت فيه�ا عىل س�وريا ومر واألردن خالل س�بعة أيام، م�ا أدى إىل ضم الضف�ة الغربية 

واجلوالن السوري وسيناء إليها. لقد حدثت اهلزيمة ووقعت الكارثة.

كان هلزيم�ة اخلامس م�ن حزيران )يونيو( 1967 أث�ر كبري يف تبلور حركية اليس�ار عامليًا، عربيًا 
ولبناني�ًا. ك�ا تنامت ح�ركات التحرر العربي�ة والعاملية. وم�ا كانت األزمة التنظيمي�ة والنتائج 
الرسيع�ة الت�ي متخضت عنه�ا بوصول جمموعة الش�هيد جورج ح�اوي إىل س�دة أمانة احلزب 
الش�يوعي لتحدث عىل هذا النحو، لوال أجواء اهلزيمة التي س�يطرت عىل املنطقة كلها، والتي 
مل توف�ر واحدًا من األحزاب والتنظيات السياس�ية، وكذلك لوال أج�واء النهوض العام الذي 
ش�هده لبن�ان بدءًا م�ن متصف الس�تينيات. وهن�ا ال بد من اإلش�ارة، إىل أن جمم�ل التطورات 
واالنش�قاقات التي حدثت داخل احلزب الش�يوعي الس�وري وغريه من األحزاب الش�يوعية 
العربية هبدف أن جتدد نفس�ها، ما كان هلا أن تظهر إىل الس�طح لوال زلزال هزيمة حرب 1967 

التي سميت جتاوزًا نكسة.

ومن�ذ ع�ام 1967، ب�دأت مرحلة يمك�ن تس�ميتها بمرحلة املقاومة الفلس�طينية التي ش�هدت 
تصاعد العمل الفدائي يف األرايض املحتلة عام 1948 و1967 أو يف العامل أو يف الفضاء )خطف 
الطائرات( وبدأ ذلك كله يش�كل إحراجًا لألنظمة واألحزاب عىل الس�واء، خاصة أن اجلاهري 
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بدأت تنش�د إليه. فا كان من األحزاب إال أن اتبعت الطريق نفس�ه وبدأت السري وراء املقاومة 
حماولة الكسب من رصيدها املتنامي.

بالنس�بة للش�يوعيني اللبنانيني، الذي�ن بدؤوا التح�ول للتغيري، كي ال تطيح هبم موجة اليس�ار 
اجلاحمة، فإن انتقاهلم إىل هذه املرحلة اجلديدة مل يأت برسعة ودونا تعثر واضطراب يف العالقات 
مع كل القوى السياس�ية املس�تجدة والقديمة، التي حاولت هي أيضًا اللحاق بركاب النهوض 
العام، والتجذر الس�يايس يف املواجهة. ومما زاد يف بطء هذا االنتقال اخلالفات التي نش�بت بني 
فصائل املقاومة الفلس�طينية وعىل رأس�ها "فتح" أقواهم، واالحتاد السوفيايت حول تفسري قرار 

جملس األمن اخلاص رقم 242 وكذلك املوقف من األنظمة العربية ومرشوع روجرز.

ال�سيوعيون يف احلرب اللبنانية )1975 - 1990(
دخ�ل الش�يوعيون اللبناني�ون ه�ذه احل�رب واألف�كار الثوري�ة والتحرري�ة يف أوج انتعاش�ها 
وازدهاره�ا، ومعه�م برنامج إصالحي تبنته احلركة الوطنية التي تش�كلت بزعامة االش�رتاكي 
ك�ال جنبالط، خلالص لبنان م�ن أزماته. غري أهنم رسعان ما انتقل�وا إىل التجريب واالنتقائية 
واملغام�رة الض�ارة بالعمل الثوري وحتى اإلصالح�ي. جرى هذا االنتق�ال بحجة الدفاع عن 
املقاوم�ة الفلس�طينية الت�ي قاده�ا ي�ارس عرف�ات بدعم م�ن األنظمة العربي�ة، فكان�ت النتائج 
مأساوية، إذ انغمس احلزب الشيوعي الذي سيطرت عىل نشاطه وعىل نحو كبري، حركة "فتح" 
كا العس�كرة فتقلبت الوالءات والتحالفات مع األنظمة العربية السائدة التي أضاعت بوصلة 
التحرر وأصبح مهها الدفاع عن س�لطاهتا وحتولت إىل أدوات قمعية، يف حرب أهلية جوهرها 
الدف�اع ع�ن املقاومة والتغي�ري، لكن مس�ارها ونتائجها كان طائفي�ًا تدمرييًا لبني�ة اللبنانيني كا 

احلزب.

هذه احلرب الطائفية املموهة بش�عارات ش�عبوية وحتررية كا العس�كرة، وفشل احلركة الوطنية 
التي س�ادها الفساد واالنتهازية، خرّست احلزب الش�يوعي واليسار خسائر فادحة، وأصابتهم 
بالصمي�م وه�درت إمكاناهتم. وما زاد األمر س�وءًا أن بنى احلزب أخ�ذت تتفكك وتضّيع ما 
لديه من رصيد معنوي ومادي. ألوف الش�هداء والعائالت املرشدة وبعثرة للقوى واملمتلكات 
س�قطت وُس�ّيبت يف ظل أزم�ات داخلية أخذت تنمو وتؤثر س�لبًا عىل واقع�ه وتطوره. وبدالً 
من أن يس�حب احلزب الش�يوعي نفس�ه م�ن أتون هذه املحرق�ة الطائفية ويعل�ن حالة طوارئ 
داخلي�ة وين�زل حت�ت األرض بعم�ل رسي، اخت�ارت قيادته االس�تمرار باملغام�رة والتجريب 
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والنزف ومراكمة اخلس�ائر. خالل تلك املرحلة التي اس�تمرت طوي�اًل فقد احلزب اآلالف من 
أعضائه ومنارصيه. كا دخل يف رصاعات دموية كان جيب أال يدخلها مع قوى طائفية ومذهبية 

ومجاعات موالية ألنظمة حتركها.

وعندما وصلت التطورات إىل مفصل مؤمتر الطائف وما تاله، كان االحتاد السوفيايت ومعسكره 
ق�د اهنارا، وب�دأت التحوالت العاملي�ة تفعل فعلها. دخلت العوملة ونش�أ جي�ل جديد إىل عامل 

متغري ومتحول. ويف لبنان متكنت الطائف من فرض منطقها ومسارها ووالءاهتا.

ورغم مس�امهة احل�زب يف مرحل�ة احتالل إرسائي�ل لبريوت ولبن�ان بمقاوم�ة املحتل، وتلك 
ظاه�رة كان�ت مضيئ�ة يف تارخي�ه ودفع أثانًا غالية بش�هداء س�قطوا ل�ه، غري أن�ه مل يتمكن من 
اس�تثار ه�ذا النضال عىل املدى البعي�د. فبنيته املتهالكة ضعفًا وختبطًا وتقلبات خطه الس�يايس 
جعاله ش�به مغيب عن جمتمع يتحول بمقاييس ومضامني جديدة وقوى مس�تجدة يف إطار تناٍم 
ملحوظ للتيارات اإلس�المية. وانضباط األنظمة العربية يف حركيتها. ومل يكن القرار اإلقليمي 
وال�دويل ال�ذي فرض عىل الش�يوعيني بعد ع�ام 1985 بمراقبة عمليات املقاوم�ة ضد إرسائيل 
التي كان احلزب قد بدأها وطلب اإلذن قبل الرشوع هبا س�ببًا مقنعًا إليقافها وإهنائها. فالواقع 
أن االستمرار هبا كان يتطلب بنية مالئمة ووضعًا مناسبًا هلا. وهذا األمر كان معدومًا. فاالحتاد 
الس�وفيايت سقط الحقًا وانتهى، واحلزب أصبح يف حالة ال متكنه أبدًا من متابعة هذا املنحى إال 

رمزيًا. ليعرتف القادة بذلك وكفى...

إن إمكاناته وحالته مل تكن تؤهالنه للعب هذا الدور مثلا بدأه حزب اهلل الذي ظهر فتيًا، منظًا 
وحديدي�ًا يف تكوين�ه وواعدًا، عندم�ا رشع يغرف من بحر مجاهريي، مس�تفيدًا م�ن تراكم كل 

األخطاء واخلطايا املرتكبة من قبل اليسار يف مرحلة السبعينيات والثانينيات. 

مضاف�ًا إىل ذل�ك نجاح الثورة اإليرانية عام 1979 يف تركي�ز دعمها هلذا احلزب من ضمن خطه 
املقاوم إلرسائيل من أجل حترير مناطق االحتالل يف اجلنوب والبقاع الغريب.

حالة الي�سار واحلزب ال�سيوعي اللبناين يف اأعقاب حقبة ما بعد "الطائف"
لق�د كان ملفت�ًا بصورة خميفة ومنذ ذلك املش�هد املتك�رر يف الثامن والرابع ع�رش من آذار العام 
2005 ال�ذي ن�زل خالله أكثر من مليون ونصف املليون مواطن ومواطنة إىل الش�ارع بدفع من 

ق�وى املذاه�ب والطوائ�ف بوجه خاص، يف ح�ني اقترت املس�ريات التي دع�ا إليها احلزب 
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الش�يوعي يف تلك الفرتة نفس�ها تقريبًا، وم�ا تالها من تظاهرات مس�تمرة اقترت حلد اآلن، 
ع�ىل بضع�ة آالف م�ن الش�يوعيني وأنصاره�م، وفق�ًا لرنامج اجتاع�ي اقتصادي وس�يايس 
متواض�ع وموقف ينطوي عىل احلد األدنى عىل األقل من االس�تقالل الطبقي واالبتعاد احلازم 
يف الوقت نفس�ه، عن االصطفاف املذهبي والطائفي. بيد أن هذا املوقف الذي بقي ظرفيًا بحتًا 
ومل يتح�ول إىل ممارس�ة يومية وعم�ل حترييض وتنظيمي دؤوب ألجل وضع ش�عاراته ومطالبه 
موضع التنفيذ، جاء ليعر عن أزمة النظام الطائفي املريض واملس�موم يف وقت يعاين فيه اليسار 
اللبناين من أزمة عميقة عىل مس�تويات شتى، إذ باإلضافة إىل الترشذم والضعف الرناجمي، مع 
ب�روز حراكات مدنية خمتلفة التكوين واألهداف، حتاول أخذ دوره، وقلة االنغراس اجلاهريي 
وانعدام الفعالية لدى املجموعات اليسارية املختلفة املوجودة خارج احلزب الشيوعي اللبناين، 
ت�دب يف صف�وف الكتلة األهم ضمن هذا اليس�ار واملتمثلة باحلزب املذك�ور خالفات عميقة، 
أساسها تارخيي، ذايت وموضوعي، سبق أن أدت إىل ابتعاد القسم األكر من مناضليه عن احلياة 
التنظيمية، يف هيئاته واىل انشقاق قسم آخر، ولو ضئيل العدد نسبيًا، جيد موقعه الفعي إىل يمني 
احلزب الذي انش�ق عنه، وهو بالضبط ما س�مي حركة اليس�ار وخالفه، ويف كل تلك احلاالت 
لع�ب غياب احلي�اة الديمقراطية احلزبية والنهج القي�ادي البريوقراطي الروتيني دورًا أساس�يًا 

ومستمرًا يف سريورة التأزم هذه.

إال أن غي�اب الديمقراطي�ة وأس�لوب القيادة يف العم�ل وظهور التكتالت بدي�اًل من التيارات 
مل يك�ن هو الس�بب الوحي�د يف تعمق أزمة اليس�ار واحلزب األهم ضمنه، ب�ل يضاف إىل ذلك 
أيضًا غياب االس�تقالل الطبقي والوضوح الكايف يف الرنامج واملارسة، والقصور عن صياغة 
برنام�ج مرحي جييز رس�م سياس�ة حتالفات آنية وأخرى إس�رتاتيجية، ينفي عن�ه ما يالزمه من 
نزاعات انتهازية والس�يا خالل املواس�م االنتخابية، حتول دون بروزه كقوة مستقلة حقًا قادرة 

عىل طرح برنامج ثوري شامل يمثل مصالح اجلاهري الفعلية.

م�ستقبل احلركة ال�سيوعية اللبنانية وقوى الي�سار وحركات التحرر العربية
يف ضوء هذا الواقع، هل من س�بيل لطرح آفاق مس�تقبلية لقيامة مس�تجدة هلذا اليسار واحلزب 

الشيوعي اللبناين يف قلبه؟

خطوات متأنية لكن جدية ال بد من اختاذها يف هذا الشأن.

ال يكف�ي أن يكون قادة م�ن احلزب التارخييني وحلفائه اليس�اريني قد أقدم�وا، الحقًا، )كلمتا 
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األمين�ني العام�ني للحزب الش�يوعي اللبن�اين وملنظمة العمل الش�يوعي خالد حدادة وحمس�ن 
إبراهي�م يف ذك�رى مرور أربعني يومًا عىل اغتيال الش�هيد جورج ح�اوي( عىل حتميل كل يشء 

باستثناء ما يفرتض أن حتمله كلات قائدين حزبيني يف موقعها.

مجيل وجريء النقد الذايت الذي قاما به، لكن إذا أراد املرء اس�تخدام لغة احلش�د والتعبئة، فهل 
م�ن الصعب الس�ؤال عن عدد اللبناني�ني الذين اقتنعوا بمقوالت اليس�ار اللبن�اين بعد خطايب 

األمينني العامني؟

اآفاق النهو�س امل�ستقبلية
حقائق ووقائع عديدة دامغة ومؤثرة، حتيط بعمل واستمرارية نشاطية احلركة الشيوعية يف لبنان 
واليسار العريب وحركات التحرر العربية، أبرزها ويف طليعتها: اهنيار االحتاد السوفيايت ومعسكره 
الدويل وتفككها حلد الزوال، وظهور عامل جديد حددت اإلمريالية األمريكية وحلفاؤها أطره 
الرأس�الية االحتكارية، يف ظل وجود كتل أخرى دولية روس�ية وصينية تتنافس فيه ومعها. يف 
ع�امل رصاعي مس�تجد كهذا، فقدت احلركة الش�يوعية العاملية ومعها احلركة الش�يوعية العربية 
ومنها لبنان وقوى اليس�ار الدويل وحركات التحرر يف العامل واملنطقة العربية، س�ندها وداعمها 
التارخيي األسايس. وما زاد من سوء واقع هذا احلزب واليسار اللبناين كا العريب أهنم مل يتمكنوا 
من إرس�اء بنية تنظيمية راس�خة وشبكة محاية ذاتية وإطار ش�عبي واسع جراء خسارات فادحة 
يف جتربتها التارخيية أفقدهتا كس�ب قوى ش�بابية جديدة إىل أطرمه�ا الراهنة، يف ضوء حتوالت 
طاغي�ة عصفت باملنطق�ة العربية والعامل ككل خ�الل العقدين املاضيني. م�ا منعها من إمكانية 
لعب دور مؤثر يف جمريات األحداث. فالضعف الس�ائد لدهيا، مع حتوالت مس�تجدة يف طبيعة 
تش�كل القوى االجتاعية والسياس�ية عىل أس�س طائفية - مذهبية بحتة، منعها من جتسيد أي 

تأثري عىل مرسح الواقع.

كل هذا عزل احلزب واليسار عن آليات العمل السيايس املؤثر والفاعل، يف وطن معومل بأسس 
اقتصادية متوحش�ة، قائمة عىل إرساء مجوح أصحاب رأس املال بروافدهم التقنية، اإلعالمية، 
الثقافي�ة، الرتبوي�ة واالجتاعي�ة. ويف واقع مس�تجد كه�ذا اقتس�مت فيه الطوائ�ف واملذاهب 
الس�لطة واحلكم، من ضمن حماصصة سياس�ية، فقد احلزب الش�يوعي واليس�ار جراء ضعف 

بنيتها وإمكانيتها، أي فعالية جدية للتأثري يف تغيري ما هو قائم أو حتى تعديله.

هنا يرز الس�ؤال املرشوع: هل من مس�تقبل هلذا احلزب بأن يط�ور أوضاعه وواقعه كي يصبح 
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فاعاًل ومؤثرًا، يف ضوء إخفاق إقليمي لربيع عريب كان مأموالً، أن يش�د من عزيمة هذا اليس�ار 
ومعه احلزب الشيوعي إلجراء تطوير منشود مثل هذا؟

واقعًا، األزمة كبرية وعميقة.. وإنني أرى أن املدخل لتحفيز احلزب راهنًا ومعه اليسار للبدء يف 
حفر حّيز للعمل السيايس املؤثر ال بد أن يكون ذاتيًا.. بمعنى أن البداية جيب أن تكون يف إعادة 
صياغة مس�تجدة جلسم احلزب وخططه اآلنية واإلس�رتاتيجية كا عقله التنظيمي، كي يستقيم 

مساره نحو التأثري والفاعلية.

م�ن هن�ا نبدأ! إن مراجعة تارخيية لكل ما حدث من إضعاف وتش�ويه لواقع احلزب الش�يوعي 
ومساره تشكل األساس هلكذا صياغة وجتديد.

يف مقدمة هذه املراجعة الس�عي لوضع النقاط عىل احلروف جتاه مس�ؤولية القيادات التي قادت 
حقباته التارخيية احلديثة قبل احلرب اللبنانية، خالهلا، وبعدها.

فعندما تتحدد املسؤوليات يصبح باإلمكان تظهري وفرض اإلدانات الالزمة.. من غري املطلوب 
إنزال عقوبات. ما هو منش�ود وحاسم حتديد املس�ؤوليات وإصدار اإلدانات ال أكثر وال أقل! 
هك�ذا يكون املدخل النطالقة جديدة.. يعرف خالهلا األعضاء، األنصار، الرأي العام، حقيقة 
م�ا حدث كا النتائج املؤذية التي تس�بب بحصيلتها قادة احل�زب. مصارحة حقيقية وفقًا ملقولة 
كل احلقيقة للجاهري ستعيد ثقتها به وبدوره ويكون ذلك ممكنًا، عر مؤمتر عام للشيوعيني تتم 
الدعوة إليه بادة وحيدة ال غري: مناقش�ة واس�تعراض تاريخ هذه احلقبة ومس�ارها بأساس�ياهتا 
السياس�ية والتنظيمي�ة واملالي�ة.. يف هذا املؤمتر يطل�ع املؤمترون عىل ما حدث م�ن هدر وضياع 

لإلمكانات وما إذا كان ممكنًا احلفاظ عىل بعضها وهذا مل حيدث!

حيرض هذا املؤمتر كل الش�يوعيني الذين انخرطوا فيه س�ابقًا وراهنًا وانتموا إليه. وتوجه الدعوة 
لكل من تم عزله، فصله، استنكف عن النشاط، مُجّد أو حتى تم طرده!

يف هناية هذا املؤمتر تصدر وثيقة عنه بنتائجه مع تبني الدعوة النعقاد مؤمتر ثاٍن بعد س�تة أش�هر، 
تت�م فيه مناقش�ة الوثيق�ة الرناجمية خلطة عمل احل�زب التي تكون قد صاغته�ا جلنة انبثقت عن 
املؤمت�ر األول، فيج�ري إقرارها وانتخ�اب هيئات قيادية ت�رّشع وجود تي�ارات داخل التنظيم 
ولي�س تكتالت، تس�ري أع�ال املؤمترين وفقًا آللي�ة الديمقراطي�ة املركزية، عنواهنا: الش�فافية 

املطلقة، مع نقد ذايت. حتديدًا للمسؤوليات التارخيية مع صياغة الرنامج املستقبي.
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مقرتحات لبنود مناق�سة و�سياغة الوثيقة الربناجمية: 
 - طبيعة احلزب: وهل من دور مستقبي للتغيري؟ 

 - مسار التغيري - تقليدي، إصالحي أم ثوري.

 - فساد احلكم والسلطة القائمة.

 - تصورات اخلروج من األزمة االقتصادية، االجتاعية.

 - مواجهة عملية تدمري التعليم الرسمي.

أس�س حل املش�كلة البنيوية لالقتصاد اللبناين املعّل�ق حبل رسته بتوافد الس�ياح العرب وبقاء 
طرق اجلوع بوجه أبواب مئات اآلالف من الناس؟

وكيف سيقنع اليسار جيل الشباب بعقم وانغالق آفاق الواقع الطائفي واملذهبي؟ هل بالتلويح 
بالراي�ات احلمر وصور غيف�ارا بامتالكه مفاتيح مداخل املس�تقبل وأخريًا مت�ى تنتهي طقوس 

"أسسنا" ليبدأ فعل "نؤسس"؟

 - املجتمع املدين... وظيفته عالقته باملجتمع السيايس/ الدولة.. هذا املجتمع الذي يضم مجيع 
العالقات االجتاعية واملنظات التي ال تشارك يف اإلنتاج االقتصادي )املشاريع الرأسالية( وال 
يف اشتغال الدولة. هو جمتمع جماله اجتاعي فيه تنشأ وتدور بني األفراد واجلاعات الراعات 
واخلالف�ات ذات الطاب�ع األيديولوج�ي. هو حقل مفت�وح للنقاش واحلوار باجت�اه خلق إقناع 
ورضا الطبقات املغلوبة هبيمنة الطبقات الس�ائدة والس�لطة القائم�ة، أو بخلق االعرتاض عىل 

هذه اهليمنة واستبداهلا هبيمنة نقيضة.

 - املقاومة... رؤيا متكاملة للواقع والدور واآلفاق...

 - التحالفات... طبيعتها - حدودها - دورها - شعبوية أم ال...

 - الديمقراطية.. فحواها.. حدودها.. واقعها ومسارها..

 - مواجهة اإلمريالية... إخضاع الرشق األوسط...

 - عالق�ات دولي�ة.. من هي القوى اليس�ارية... طبيعته�ا... دوره�ا... التحالف معها - 
كيف... وما هي حدود هذا التحالف؟
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تص�ورات ورؤى تت�م مناقش�تها يف هذا املؤمت�ر للخروج بوثيق�ة برناجمية للعم�ل... مع هذين 
املؤمتري�ن يكون قد تم وضع أس�س ش�فافة ووقائ�ع تارخيية ملس�ارات وآفاق مس�تقبلية تؤهل 
م�ن يري�د أن يكون ش�يوعيًا اإلطالع ع�ىل كل املس�ارات والوقائع املحيطة باحل�زب الذي فقد 
يف راهنيته أس�س إمكانية أن يعّر عن مصالح العال والفالحني واملس�تخدمني وفئات الشعب 
الدنيا االجتاعية واالقتصادية وتطلعاهتا للخروج من واقعها االنسحاقي. إن آفاق املستقبل ال 
تزال حتمل يف ثناياها رصاعًا طبقّيًا مس�تمرًا وإن بأش�كال وقوالب مغايرة ملاٍض غاب وتوارى، 

لكنه فاعل يف دروسه وعره. فالرأسالية لن تشكل يف طور توحشها الراهن حاّلً لإلنسانية.

وتبق�ى االش�رتاكية كه�دف، ه�ي احل�ل والس�بيل نحو دول�ة مدني�ة خالية من خماط�ر توحش 
الرأسالية، وكبديل لسلطة املحاصصة الطائفية واملذهبية.
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يتن�اول ه�ذا البح�ث، مقدم�ات قيام احلل�ف الباكس�تاين - الرتك�ي س�نة 1954 وردود الفعل 
الرس�مية ع�ىل الس�احة الداخلي�ة اللبنانية، وهو مس�ار يلقى نفس�ه فيا يقابله م�ن ردود الفعل 
الشعبية ومضاعفاهتا، نظرًا النفتاح املكونات االجتاعية والسياسية اللبنانية عىل اخلارج، قريبًا 
كان أم بعي�دًا، حت�ى ي�كاد أي تطور يف السياس�ة اخلارجية ال خيلو من انش�قاقات داخلية تدفع 

لبنان يف كل مرة نحو املصري املحتوم.

متيزت فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، باالهتام األمريكي املتنامي يف شؤون الرشق األوسط 
ال�ذي حت�ول تدرجييًا إىل تدخ�ل واضح وجد ترمجت�ه يف مذهب ترومان س�نة 1947، ومرشوع 
الدفاع عن الرشق األوسط مطلع اخلمسينيات، ومن ثم مرشوع داالس سنة 1953، وبتشكيل 
حلف بغداد سنة 1955 الذي انضمت إليه بريطانيا، وتركيا، وإيران، وباكستان، ورفضته مر 
وس�وريا بشكل مطلق ووافق عليه العراق من بني كّل البلدان العربية. وقد وصل االستقطاب 
اإلقليمي إىل قّمته عندما قبل لبنان علنًا، من بني البلدان العربية، مرشوع آيزهناور س�نة 1957، 
وع�ىل الرغ�م م�ن أن الس�عوديني واألردني�ني والعراقي�ني َأخذوا موقف�ًا مناهض�ًا من مرشوع 
آيزهناور، فإهنم قبلوه ضمنًا، وقد تّوجت الواليات املتحدة تدخلها يف الرشق األوسط عسكرّيًا 
س�نة 1958، عندما أرس�لت عىل أثر االنقالب يف العراق بتاريخ 1958/7/14، جنود البحرية 
إىل ش�واطئ بريوت العتقادها ب�أن املنطقة بأكملها يمكن أن تنهار أمام الزحف الس�وفيايت إذا 

اهنار لبنان.

وع�ىل ذل�ك، اقرتح�ت اإلدارة األمريكي�ة، فكرة حل�ف دفاع إقليمي عريب يتش�ّكل م�ن لبنان 
وس�وريا واألردن وم�ر والعراق، ب�دالً من نظام دفاع مجاعي مش�كل من "حلق�ة خارجية" 

تستند إىل التعاون بني الدول العربية وبلدان الصّف الشايل )تركيا، إيران...()1(.

وقد بات هذا املرشوع أكثر وضوحًا بعد تقديمه للدول العربية بتاريخ 30 ترشين األول 1951؛ 

مقدمات قيام احللف الباك�ستاين - الرتكي عام 1954 
وردود الفعل على ال�ساحة الداخلية اللبنانية

د. ج�رج �شمعان - باحث يف �لتاريخ، و�أ�شتاذ م�شاعد يف �جلامعة �للبنانية
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ويف 12 ترشين الثاين 1951، اجتمع املجلس السيايس يف جامعة الدول العربية لدرس املعاهدة، 
ف�أرصت م�ر عىل رفضها، في�ا تريث الع�راق واألردن، وإزاء هذا التباي�ن يف املواقف، تعثر 
املرشوع، وبعد سلس�لة من النقاش�ات توصلت جامعة الدول العربي�ة إىل حل عرف بمعاهدة 

الدفاع العريب املشرتك، صّدقها الرملان اللبناين يف 23 ترشين األول سنة 1952)2(.

 خالل هذه األجواء من التخوف، وصلت إدارة الرئيس آيزهناور إىل السلطة سنة 1953، هبدف 
تطبي�ق سياس�تها اخلارجية اجلديدة، وقد عرفت باس��م NSC 68، ق�رار جمل�س األمن القومي 
رقم 68، وتتلخص باعتاد سياس�ة احتواء عاملي للشيوعية، وبسياسة احتواء لالحتاد السوفيايت 
من خالل احلد من تأثريه عىل الدول املحيطة به بشكل عام، وعىل الدول النفطية بشكل خاص.

سعيًا لتطبيق هذه السياسة، أوفد الرئيس آيزهناور وزير خارجيته، داالس، يف جولة إىل الرشق 
األوسط وجنوب آسيا يف أيار 1953، لتقييم احلالة السياسية، وإعادة إنعاش مرشوع الدفاع عن 
الرشق األوسط بقيادة مر، فاجتمع داالس بالرئيس عبد النارص يف مر حماوالً إقناعه بتبني 
التحال�ف اإلقليمي الذي خّططت له الواليات املتح�دة األمريكية، واملعروف، بمنظمة الدفاع 
عن الرشق األوس�ط، ولكن الرئيس عبد النارص رفض الفكرة من أساسها معترًا أن ال صالح 

للدول العربية باالنقياد إىل أحد املعسكرين، بل صاحلها بأن تبقى عىل احلياد)3(.

مل يب�ق أمام آيزهناور بعد فش�ل إدارته يف حتقيق خطط دفاعه�ا اإلقليمية، إال تبنّي نظرية داالس 
"احل�زام الش�ايل"، وذل�ك من أجل وقف متدد النفوذ الس�وفيايت يف الرشق األوس�ط، وترتيب 
الدف�اع عن�ه من خالل بل�دان مثل تركي�ا، وإيران، وباكس�تان، التي كانت عىل احلافة الش�الية 
للرشق األوس�ط الذي جياور االحتاد الس�وفيايت، ومن يرغب باالنض�ام إليه الحقًا من الدول 

العربية)4(.

وبتاريخ 1954/3/20، أذيع بالغ مشرتك يف العاصمة الباكستانية كراتيش، ويف أنقره العاصمة 
الرتكي�ة يف الوق�ت عينه، يعلن ع�ن االتفاق بني البلدين عىل دراس�ة الوس�ائل الفعالة لتحقيق 
الصداق�ة والتع�اون يف ميادي�ن السياس�ة والثقاف�ة واالقتص�اد، وقد أش�ار البي�ان إىل أن دولة 
الباكس�تان الت�ي قامت س�نة 1947، ما تزال تس�عى إىل تقوية الروابط ب�ني خمتلف دول الرشق 

األوسط.

بع�د إذاعة الب�الغ، أبدى جالل بايار، رئي�س اجلمهورية الرتكية، اس�تعداده إىل زيارة عدد من 
الدول لتوس�يع نط�اق هذا االتف�اق وخصوصًا إيران، وبل�دان الرشق األوس�ط، هبدف إقامة 
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حلف يعوض عن مرشوع الدفاع املشرتك سنة 1953.

وقد حرصت الواليات املتحدة، حسب بايار، عىل التأكيد بأن احلكومة األمريكية، سوف تعمل 
ع�ىل تدعيم احلل�ف اجلديد باألس�لحة والعتاد، وتأمل ب�أن تنضم إليه الدول الرشق أوس�طية 

وخصوصًا العراق)5(.

ترّسبت معلومات عن نية العراق باالنضام إىل احللف الرتكي - الباكستاين فور إذاعة البالغ،، 
مما أدى إىل موجة استنكارات واسعة يف العامل العريب، وإىل مظاهرات احتجاجية نددت باملوقف 

العراقي، وأدانت سياسة األحالف يف املنطقة العربية.

ردود الفعل العربية والداخلية:
1 - ردود الفعل العربية:

)ملح�ة موج�زة ملواق�ف ال�دول العربية من إع�الن احللف الباكس�تاين - الرتك�ي للوقوف عىل 
توجهات السياسة اخلارجية يف البلدان العربية(.

يف ردود الفعل العربية، رأى الرئيس مجال عبد النارص، أن ال صالح للدول العربية باالنقياد إىل 
أحد املعس�كرين، بل صاحلها أن تبقى عىل احلياد، وتساءل عن صالح الدول العربية بأن تنتمي 
إىل ه�ذا احلل�ف أو ذاك؟، وم�ا هي الفائ�دة التي يمكن أن جتنيه�ا من جّراء انضامه�ا؟، "واذا 
تطلعن�ا إىل امل�ايض القري�ب أو البعيد، فال نرى لل�دول األجنبية يف الرشق األوس�ط إالّ تارخيًا 
حافاًل بالتعدي عىل حريات شعوب هذه البقعة من األرض. فمنذ أواسط اجليل التاسع عرش، 
حت�ى يومنا ه�ذا، تدخلت بريطانيا يف مر واحتلتها عس�كريًا، ثم تدخل�ت يف العراق ورشق 
األردن واحتلتها عس�كريًا، وكذلك يف فلسطني، ورأينا فرنسا تنهج نفس النهج يف سوريا ويف 
لبنان، وقد رأينا مؤخرًا بعد حرب 1939 - 1945، أمريكا وروس�يا وفرنس�ا وإنكلرتا وس�واها 

من الدول تتدخل باسم مجعية األمم...")6(.

عراقيًا، وفور إعالن البيان، ثار بعض النواب العراقيني يف جملس النواب العراقي احتجاجًا عىل 
زيارة الس�فري الرتكي إىل رئيس احلكومة العراقي�ة، وأعلنوا مقاومتهم لكل حركة ترمي إىل جّر 

العراق إىل أحد التكتالت الدولية.

 ك�ا ح�ّذر احلزب الديمقراط�ي العراقي، احلكوم�ة العراقية من دخول احلل�ف؛ ووجه مذكرة 
إىل رئي�س احلكوم�ة العراقية، فاضل اجل�ايل، يطلب فيها إيضاح موق�ف احلكومة العراقية من 
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م�رشوع احللف، ويش�ري احلزب إىل غاية هذا امل�رشوع فيقول: "... لقد تبني ل�دى الرأي العام 
العراقي بوادر هذا املرشوع االس�تعاري املبيت للعراق من عقد التحالف العس�كري... ومن 
ازدي�اد النش�اط الدبلومايس ال�ذي تقوم به خمتلف س�فارات ال�دول ذات العالقة، ومش�اركة 
احلكومة العراقية يف هذا النش�اط. والش�عب العراقي الذي يراقب ه�ذه األحداث باهتام بالغ 
أصبح يش�عر بقلق عظيم لسياس�ة التأييد التي تتبعها حكومتكم جتاه هذا املرشوع االستعاري، 
ومس�امهتها بالنش�اط ال�ذي يدور حول�ه. والش�عب العراقي يف ش�عوره هذا ال ي�زال يواصل 
مقاومته الش�ديدة ملرشوع الدفاع املشرتك يف صوره املختلفة، ويرى فيه خطرًا جسيًا عىل احلياة 
العامة، ومستقبل البالد وقضايا القومية والوطنية، وال شك سيبذل كل التضحيات يف مقاومته 

هلذا املرشوع عىل اختالف صوره وأشكاله")7(.

في�ا س�وريا، كان�ت متخوفة م�ن أن تقع ضحي�ة العراق وتركي�ا، وحاول�ت التدخل مع مر 
لتخفيف احلملة ضد احللف، إنا كانت رافضة له رفضًا مطلقًا.

أم�ا يف األردن، فق�د الق�ت الفكرة قبوالً، وذل�ك مقابل مبلغ 22 مليون جنيه إس�رتليني كانت 
تدفعها احلكومة الريطانية سنوّيًا خلزينتها.

ويف الس�عودية، فقد ج�اءت املواقف الالحقة لتعر عن رأي اململك�ة باألحداث والتحالفات، 
وكان أمهها كلمة امللك سعود التي عّر فيها عن سخطه، فرأى، "أن األمة العربية بأرسها متتحن 
الي�وم يف أع�ز يشء عليها وه�ي اجلامعة العربية..."، وتوجه إىل الش�عوب العربية بالقول: "... 
إن أحد رجال العرب قد خرج عن إمجاع األمة العربية وإرادة ش�عوهبا وإنه )أي امللك س�عود( 
قد عجز عن إقناعه بمغبته وس�وء سياس�ته، وخطر اخلطوة املفزعة التي أقدم عليها، وحتمل من 
أج�ل ذلك مس�ؤولية التاريخ بتعري�ض البالد العربية للخطر..."، وخاط�ب العرب قائاًل هلم: 
"في�ا أهيا العرب، هل ترضون بأن تكونوا عبي�دًا بعد أن كنتم أحرارًا؟، وهل ترضون أن تكون 
بالدك�م مرسحًا حل�رب رضوس؟، وهل ترضون بأن تلتقوا مع الصهيونيني يف حلف مش�رتك 
وزمالة س�الح، وترغموا عىل التوقيع عىل صلح خمٍز مع اليهود؟، لقد عجز األعداء عن محلكم 
عىل حتقيق هذا الصلح املش�ني، فس�لطوا عليكم بعضًا منكم يرغمونك�م عىل ذلك..."، وختم 
ن�داءه بالطلب إىل كل عريب أيّب أن يقول كلمته، وأن جياهر بعقيدته، ألن الس�كوت عىل اخليانة 

جريمة و"الرضا هبذا وذاك مشاركة لفاعله يف وزره")8(.

في�ا رأت األح�زاب العربي�ة االش�رتاكية)9(، أن ال�دول الكرى تب�ذل جهودًا مس�تمرة حلمل 
البلدان العربية عىل عقد حتالفات عسكرية معها، وتستعمل خمتلف أساليب الدعاية والتشويق 
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والضغط إلجبار هذه الدول عىل توقيع املعاهدات الثنائية وغري الثنائية، "لكن معارضة الفئات 
الشعبية الصاخبة ومحالت الصحف والرأي العام العنيفة متكنت من إحباط هذا املرشوع..."، 
وأن املس�اعي "املثرية املبيتة"، التي هتدد حياد البالد العربية واس�تقالهلا ومصاحلها دفعت هذه 
األحزاب للتش�اور وتوحيد مواقفهم ونضاهلم ضد األخطار "... املحيقة بأوطاهنم... واتفقوا 
عىل بذل املس�اعي اجلدية، وتوحيد اجلهود يف األقط�ار العربية للحؤول دون ربطها باألحالف 
الغربية..."، وأضافت، إن بريطانيا وأمريكا تضغطان عىل العراق وس�وريا ضغطًا قويًا لضمها 
إىل االتفاق الباكس�تاين - الرتكي، وإن أمريكا عرضت عىل لبنان مرشوع حلف عس�كري تنال 
بموجبه قواعد عسكرية وامتيازات متنوعة لقاء بعض املساعدات، "والحظت من جهة أخرى 
أن الدول الغربية حتث إرسائيل عىل القيام بمناورات عس�كرية عىل احلدود اللبنانية - الس�ورية 
- األردني�ة لتخويف حكومات بريوت ودمش�ق وعّان ودفعه�ا إىل التعاقد مع الغرب وطلب 

معونته لرد اخلطر الصهيوين")10(.

ولتخفي�ف االحتقان، أدىل الس�فري أمحد الراوي، س�فري الع�راق يف لبنان، بتاري�خ 1954/3/24، 
بسلسلة من اإلجابات ردًا عىل أسئلة كانت قد وجهت إليه بشأن موقف العراق من احللف الرتكي 
- الباكس�تاين، فاعتر أنه من املؤس�ف أن تتناول بعض الصحف ه�ذا املوضوع بطريقة بعيدة عن 
احلقيقة وعن املصلحة العامة، وأكد أن احلكومة العراقية أعلنت بشخص رئيسها مرات عدة بأهنا 
مل ت�دع لالنض�ام إىل احللف، كا مل تفكر يف االنضام إلي�ه، ولدهيا من اجلرأة إلعالن ذلك يف حال 
قررت االنضام، "وختر شقيقاهتا العربيات"، ولفت النظر إىل ترحيات رئيس احلكومة العراقية، 

حول هذا املوضوع، وهي: "رصحية واضحة، ال لبس فيها وال إهبام")11(.

لبنانيًا، انتهج لبنان لنفس�ه سياس�ة خارجية عربية مس�توحاة من ميثاق جامع�ة الدول العربية، 
وميثاق األمم املتحدة، وراح يلعب دور الوسيط - والوسيط املخلص - يف مجع شتات جاراته 
ال�دول العربية، ممهدًا الس�بل ومذلاًل العقبات التي نش�أت عن اخت�الف مصالح هذه الدول، 
خصوصًا أن هذه الدول املتشابكة املصالح واألهداف والنوايا، كتب هلا أن تظل ترزح حتت نري 
التفرقة واالنش�قاق)12(، لكن البعض شكك يف موقف لبنان الرسمي، واعتره رماديًا ومشجعًا 

لسياسة األحالف يف املنطقة.

2 - ردود الفعل الداخلية:
جاءت أوىل ردود الفعل من النائب كال جنبالط، يف جملة األنباء، إذ رأى أن السياس�ة األنكلو 
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- أمريكي�ة، نجح�ت بأن ضمت إىل فلكها الدفاعي الدولة الباكس�تانية، وأن هذا االتفاق ليس 
مفاجأة يف السياسة الدولية، بل هو ثمرة تدخل مستمر منذ سنة 1947، حيث بارشت به إنكلرتا 
عندما بدأت مر تتحرك مطالبة بس�يادهتا عىل قناة الس�ويس، لكن قبول باكس�تان باالنضام 
إىل املعس�كر الغ�ريب، مل حيص�ل جمانًا، بل لقاء تعه�د أمريكي بتقديم املس�اعدات املختلفة، بينها 

املساعدة العسكرية)13(.

ك�ا حت�رك الطالب القوميون العرب يف اجلامع�ة األمريكية، فأصدروا بيان�ًا، يف 1954/3/25، 
ن�ددوا فيه باحللف، معترينه عملية تكبيلية للعرب يف حلف عس�كري ال خيدم س�وى مصالح 
إرسائي�ل واالس�تعار الغ�ريب، ورافق ه�ذا املوقف دعوة من مجعي�ة العروة الوثق�ى يف اجلامعة 

للتظاهر بتاريخ 1954/3/27، احتجاجًا عىل انضام العراق إىل حمور أنقره باكستان)14(. 

أم�ام هذا الواقع، اجتم�ع جملس ال�وزراء)15( بتاريخ 1954/3/25، إلجياد ح�ّل للتظاهرة التي 
قرره�ا طالب اجلامعة األمريكية يف ب�ريوت، وأثناء دخوله إىل اجللس�ة، رّصح وزير الداخلية، 
ب�أن املفاوض�ات بني الوزارة والطالب إلهناء التظاهرة "بص�ورة حبّية"، مل تصل إىل أي نتيجة، 
وأن جملس الوزراء س�يتخذ قراره باملوضوع، وبعد سلس�لة من املناقشات املستفيضة، ويف هناية 
اجللس�ة، تم اس�تدعاء مدي�ر الرشطة، ص�الح اللبابيدي، وكّل�ف إبالغ الط�الب بقرار جملس 
الوزراء الذي يقيض بمنع التظاهر؛ وكلف أيضًا، أن يعرض عىل الطالب اقرتاحًا يقيض بالساح 
لوف�د يمثلهم بتقديم االحتجاج الذي يريدون تقديمه إىل املس�ؤولني يف الرساي للتعويض عن 
ق�رار منع التظاه�رة، وذلك يف حماول�ة إلرضاء الط�الب؛ فانتقل اللبابيدي بعده�ا إىل اجلامعة 
األمريكي�ة، حي�ث عرض مق�ررات جملس الوزراء ع�ىل الطالب الذين رفضوه�ا وأرصوا عىل 

القيام بالتظاهرة)16(.

ف�ور عودة الوزي�ر ه�راوي إىل وزارة الداخلية، وتبلغه رف�ض الطالب لقرار جمل�س الوزراء، 
أص�در قرارًا بمنع التظاه�رة، وأتبعه ببالغ تم تعميمه فورًا ع�ىل املواطنني، وقد جاء يف البالغ: 
"اتصل هبذه الوزارة أن دعوة وجهت إىل التظاهر يوم السبت املوافق 27 آذار اجلاري، احتجاجًا 
ع�ىل ش�ائعة انضام العراق إىل حمور أنق�رة - كراتيش، تذّكر احلكومة األهلني هلذه املناس�بة بأن 
التظاهرات واالجتاعات العامة يف الشوارع ممنوعة منعًا باتًا، وأن كل من يدعو إليها أو يشرتك 
فيه�ا يتع�رض للمالحق�ة القانوني�ة"، وأدىل وزير الداخلية، باس�م احلكومة، بتري�ح بأنه لن 

يسمح بالقيام بأي تظاهرة تيسء إىل عالقات احلكومة بأكثر الدول صداقة مع لبنان)17(.

1954/3/27، داخ�ل اجلامع�ة  بتاري�خ  لن�داءات احلكوم�ة، فتحرك�وا،  الط�الب  مل يمتث�ل 
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األمريكية، وحاولوا عدة مرات اخلروج إىل الش�ارع الس�تكال التظاه�رة، فأقفل رجال األمن 
املداخ�ل واملخارج إىل اجلامعة، مما جعل الطالب يقدمون عىل خلع الباب اخلارجي واالندفاع 
خ�ارج ح�رم اجلامعة؛ ومع ه�ذا التطور، وقع الص�دام بني الطالب وقوى األمن، فأس�فر عن 
مقتل الطالب...، لبناين من الش�وف، عمره 20 س�نة، وإصابة مصطفى عي نراهلل، لبناين من 
مرجعيون، عمره 19 س�نة، بإصابات حرجة، وس�قوط عدد من اجلرحى)18( بلغوا نحو أربعني 
جرحي�ًا ع�رف منهم: هش�ام فؤاد رمحه، هش�ام أدهم، خلي�ل إبراهيم بيدس، مج�ال عبد الفتاح 
حدج، مصطفى عي مرتى، هاروت أونيك كشيش�يان، حممود إبراهيم، عاطف س�نّو، سمري 
حرك�ة، يوس�ف بع�ذران، عصام يقط�ني، رمزي دل�ول، جوزف ق�زي، حيدر كال�ويت، أديب 
باس�يل، عدنان معلوف، زكريا عبد الرحيم، أديب ياس�ني، صالح أمحد، رمزي صفري، وحسن 
حسن، وفتاة أصيبت يف صدرها، إىل جانب ما يقارب عرشين طالبًا آخرين إصابات طفيفة)19(.

في�ا بل�غ ع�دد املعتقلني م�ن الطالب يف حين�ه 30 طالب�ًا وهم: س�ليم حنش، لوي�س أبو زيد، 
مصطفى مرتى، حممد إبراهيم، هاين رمضان، أنور اخلليل، نبيه س�عد، أس�امة عقيقي، حممود 
حسني، جميد عتمة، سهيل حداد، نجيب حبيقة، حممود بغدادي، عي غّدار، حممد ساقية، مكرم 
الرامي، إبراهيم قريطم، أمحد فانس، سهيل احلاج، سهيل محاده، حممد سهي، موسى الدجاين، 
أديب قعوار، لطفي األطرش، غازي غازي، أمحد أبو زريبه، فوزات حافظ، فايز غصن، خمايل 

ألوز، وأسعد ذبيان)20(.

لتري�ر احلادث، أذاعت احلكومة بتاري�خ 1954/3/28، بالغًا مط�والً نتيجة للتحقيق األويل، 
اس�تعرضت فيه ما س�بق تظاهرة الطالب من اتصاالت ومس�اع إلقناعهم بإرسال وفد إلبالغ 
وجه�ة نظره�م إىل احلكومة، وفّص�ل البيان كيف وقع االصطدام؛ وأهنى، ب�أن التدابري اختذت 
للمحافظة عىل األمن، وأن القضاء تس�ّلم التحقيق لتحديد املس�ؤوليات، وفيا يي نص البالغ 

احلكومي:

1 - إن عدد املش�بوهني الغرباء عن اجلامعة األمريكية يقارب ال�051 ش�خصًا، كانوا قد 
ترسبوا إىل داخل اجلامعة، واش�رتكوا يف التظاهرة، "وقد أثبتت هذا األمر إدارة اجلامعة 

نفسها".

2 - إن الرصاص�ة الت�ي اس�تخرجت من فخذ الطالب أديب ياس�ني، "هي من عيار 11 

مليمرت"، والقوى األمنية ال متلك هذا النوع من السالح.
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3 - إن إصاب�ة الطال�ب...، كانت بطريقة غري مبارشة )ش�ظية رصاص�ة(، "وقد أثبتت 
ذل�ك جلنة األطب�اء... وكان يف ع�داد أعضاء ه�ذه اللجنة طبيب منتدب م�ن قبل أهل 

القتيل". 

4 - ظه�ور أثر لطلق ناري عىل العام�ود الكهربائي الذي قتل جنبه الطالب...، "يرجح 
أن ش�ظية هي التي أصابت املغدور بصورة غري مب�ارشة، وأن هذا األثر متجه من اجلهة 

اجلنوبية التي كانت خالية متامًا من قوى األمن".

5 - إن الرصاصة التي أصيب هبا الطالب مصطفى نراهلل، دخلت من كتفه، واجتاهها 
عامودي من أعىل إىل أسفل، "األمر الذي يستدل منه أن الرصاصة أطلقت إما من أحد 

سطوح بنايات اجلامعة أو من خالفها")21(.

كا اختذت احلكومة قرارًا بتكليف القضاء الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة)22(.

عم�اًل بتكلي�ف جملس ال�وزراء، توجه بتاري�خ 1954/3/29، مدعي عام االس�تئناف، جورج 
نجي�م، واملس�تنطق عب�داهلل س�المة، برفقة أحد خ�راء الس�الح يف اجليش اللبن�اين إىل اجلامعة 
األمريكي�ة، حيث أجروا كش�فًا ع�ىل األماكن املرضرة ج�ّراء الرصاص، ونتيجة الكش�ف قرر 
املدعي العام حتميل مجعية العروة الوثقى مسؤولية احلادث)23(، ثم أصدر مذكرات توقيف بحق 
ع�دد م�ن الطلبة املوقفني، ونقل�وا فور صدور املذكرات من س�جن النظارة إىل س�جن الرمل، 
وهم: لويس أبو زيد )رئيس جملس الطلبة(، مكرم الرامي، س�هيل حداد، لطفي األطرش، نبيه 
س�عد، سهيل محاده، حممد سهي، أس�عد ذبيان، فوزات حافظ، أس�امة عقيقي، حممود حسني، 

إبراهيم قريطم، وهاين رمضان)24(.

أمام توتر األوضاع بني احلكومة وعدد من النواب الذين أخذوا يطالبون بإسقاط احلكومة، دعا 
رئي�س احلكومة، عبداهلل اليايف، بتاريخ 1954/3/29، لعقد اجتاع اس�تثنائي ملجلس الوزراء، 
وذلك، لبحث احلالة الطارئة التي وقعت هبا البالد، ودرس موقفها الذي س�تديل به يف جلس�ة 
جملس النواب املقرر انعقادها بتاريخ 1954/3/30، ويف هناية اجللس�ة، أقرت احلكومة مناقش�ة 
استجواب النائب كامل األسعد، وسؤال النائب كال جنبالط؛ فطلب الرئيس اليايف من وزير 
الداخلي�ة، جورج هراوي، أن يتحمل مس�ؤوليته يف هذا املجال، وتق�رر أن يّعد وزير الداخلية 
بيانًا يوضح فيه النقاط التي سترر فيها احلكومة موقفها من احلوادث األخرية، كا اختذت قرارًا 

بإقفال اجلامعة األمريكية ملدة أسبوع "ريثا هتدأ اخلواطر")25(.
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وبس�بب تعليق الدروس يف اجلامع�ة األمريكية من قبل احلكومة، دع�ت إدارة اجلامعة، بتاريخ 
1954/3/30، إىل مؤمت�ر صحف�ي، وزع يف أثنائ�ه بيان تضمن تفاصيل ما ج�رى قبل التظاهرة 

وأثناءه�ا وبعدها، وموقف اجلامعة من احلادث م�ن جهة، وموقفها من قرار احلكومة من جهة 
ثانية. 

افتت�ح املؤمتر الدكتور قس�طنطني زري�ق، رئيس اجلامع�ة بالوكالة، بكلمة اس�تنكر فيها تظاهرة 
ط�الب اجلامع�ة، مؤك�دًا أن إدارة اجلامعة أكدت ع�ىل طالهبا وجوب متابعة دروس�هم وعدم 
القي�ام بالتظاهرة، لكنها فش�لت يف ذلك كون قانون اجلامع�ة ال يمنع التظاهر، وخيول الطالب 
حرية الفكر، وسجل أسفه الشديد لألساليب التي اتبعتها احلكومة يف قمع التظاهرة، وأشار إىل 
أن الطال�ب... مل يك�ن من طالب اجلامعة األمريكية، ومل يقت�ل عىل أرضها، أو عىل مقربة منها، 

وطالب احلكومة بأن تبوح باحلقيقة وال يشء غري احلقيقة. 

وقد جاء يف البيان:

1 - إن اجلامعة األمريكية يف بريوت مؤسسة تربوية، أنشئت "لتثقيف العقول وهتذيب النفوس 
والتقدم االجتاعي"، وإهنا مؤسس�ة خاصة ختضع للقوانني اللبنانية، وهي تش�جع حرية الفكر 

السيايس واالجتاعي والديني داخل حرمها قوالً وعماًل، رشط أن يتقيدوا با يي:

 - أال يتعارض نشاط الطالب مع الغاية التي دخلوا من أجلها إىل اجلامعة.

 - أال يعرقل نشاطهم الرامج الدراسية داخل اجلامعة أو احلد منه.

 - أال حيد نش�اطهم من حرية الطالب اآلخرين داخل اجلامعة، وأال تس�تعمل القوة أو 
اإلكراه أو التهديد أو اإلرهاب.

وأش�ار إىل أن ه�ذا البيان الذي يوضح سياس�ة اجلامعة، مطب�وع يف مفكرة الطالب التي 
يتسلمها من اجلامعة عند قبوله فيها.

2 - إن اجلامعة األمريكية فور تس�لمها كتاب وزير الداخلية بمنع التظاهرة طبعت نحو مخس�ني 
نس�خة من الكت�اب، وأرفقتها بالبيان الت�ايل: "... أوجه أنظار مجيع الط�الب إىل الكتاب التايل 
م�ن وزير الداخلية والبالغ امللحق به، وأحث الط�الب عىل االهتام اجلدي بمضمون الكتاب 
والب�الغ، والتنب�ه إىل عواقب خمالفة قرار احلكومة بمنع ه�ذا النوع من االحتجاج، وإىل أن تبعة 

كل خمالفة تقع عىل عاتق صاحبها...")26(.
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وأك�د البي�ان عىل أن رئي�س اجلامع�ة بالوكالة واألس�اتذة، قام�وا بنصح الطالب وإرش�ادهم 
وحتذيره�م من مغبة خمالفته�م قرار احلكومة وإحراج اجلامعة، كا أك�د عىل أن اجلامعة، بذلت 
كل ما متلك للحيلولة دون القيام بالتظاهرة، وذّكر البيان، احلكومة، عندما أصدرت اجلامعة يف 
مظاهرة س�ابقة قرارًا بفصل عدد من الطالب حفاظًا عىل النظام وعىل كرامتها كمعهد علمي، 
وب�رًا بوعده�ا للحكومة؛ ولك�ن احلكومة، "... مل تبع�د أحدًا، ومل حتل أح�دًا كا رصحت، بل 
س�عت حلم�ل إدارة اجلامعة عىل إرجاع الطالب الذين فصل�وا..."، لذلك، "... فاجلامعة ترى 
أهن�ا يف ظل سياس�تها العامة... وعىل ضوء جتربتها، قد قام�ت بواجبها يف إعالن قرار احلكومة 

وتنبيه الطالب للتقييد به، وحتذيرهم من عواقب خمالفته، وحتميلهم مسؤولية عملهم".

3 - إرصار اجلامعة عىل رضورة إجراء حتقيق قضائي كامل، عىل أن يش�مل التحقيق مجيع "... 
األدلة وشهادات شهود العيان، ودراسة مواقع الرصاص وآثاره واجتاهاته يف املباين واألشجار 

واألعمدة".

واس�تغربت إدارة اجلامعة قرار احلكومة بوقف الدروس يف اجلامعة ملدة أس�بوع، واعترته أمرًا 
ال مثيل أو سابقة له يف تاريخ اجلامعة منذ أكثر من 88 سنة، "... إذا استثنينا مرة واحدة قضت - 
ملدة قصرية - هبا الرضورات الدبلوماس�ية يف احلرب العاملية األوىل..."، كا اس�تغربت أن تلجأ 
احلكوم�ة إىل ذل�ك القرار دون األخذ ب�رأي اجلامعة، إالّ لتبليغ القرار، مم�ا دفعها إىل اختاذ قرار 
بتقديم عطلة الربيع، وتعطيل اجلامعة ملدة أسبوعني)27( رغبة منها يف العمل عىل هتدئة النفوس، 

واملحافظة عىل أرواح الشباب وسالمتهم)28(.

نيابيًا، شاءت الظروف، أن يكون رئيس جملس النواب، عادل عسريان، قد دعا يف وقت سابق، 
النعقاد جملس النواب يف جلس�ته اخلامس�ة، من العقد العادي األول، يف الس�اعة العارشة، من 
قب�ل ظه�ر ي�وم الثالث�اء الواق�ع يف 30 آذار س�نة 1954، أي بعد م�رور ثالثة أيام ع�ىل مظاهرة 
طالب اجلامعة األمريكية. ويف الس�اعة والتاريخ املحددين، افتتح الرئيس اجللس�ة، بغياب كل 
م�ن النواب، إميل البس�تاين، رؤوف حنا، مارون كنعان؛ واعتذار، يوس�ف الزين، وموس�يس 
دركالوس�يان. ومتثلت احلكومة يف اجللس�ة، بش�خص الرئيس عبداهلل اليايف، وال�وزراء: ألفرد 
نقاش، جرائيل املر، رشيد كرامي، كاظم اخلليل، نقوال سامل، جورج هراوي، ووزير الداخلية؛ 

وبغياب األمري جميد أرسالن، وزير الدفاع الوطني)29(.

بعد افتتاح اجللس�ة، طلب الرئيس، عادل عس�ريان، تالوة األوراق الورادة إىل املجلس النيايب، 
فكان من الطبيعي أن يكون بينها عدد من األسئلة املتعلقة باألحداث التي حصلت يف بريوت، 
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بتاريخ 1954/3/27، وكان أمهها، األس�ئلة املقدمة من النائبني كال جنبالط، وأمحد األسعد، 
واالستجواب املقدم من النائب كامل األسعد)30(.

ومل يك�د كاتب املجلس م�ن االنتهاء من تالوة األوراق الواردة، حتى اس�تأذن، النائب عبداهلل 
احلاج الكالم، وس�أل رئيس املجلس بحر النقاش باألحداث األخرية، نظرًا ألمهيتها، والتي 
"اهتز هلا الرأي العام"، كا ذكر، وطالب بتقديم استجواب النائب كال جنبالط عىل املواضيع 

كافة، واعتباره بندًا وحيدًا يف اجللسة)31(.

عّم السكوت يف القاعة بعد طلب النائب عبداهلل احلاج، وشطت األنظار باجتاه رئيس املجلس، 
فرّد الرئيس عس�ريان عىل السؤال، بسؤال، استش�ار فيه املجلس إذا كان يريد أن حير البحث 
يف املوضوع املتعلق يف قضية التظاهرة األخرية، عىل أن تؤجل بقية األسئلة واألجوبة إىل اجللسة 

القادمة)32(.

بع�د موافق�ة املجل�س، طلب النائب غس�ان تويني الكالم، وس�أل احلكومة ع�ن الطريقة التي 
ترغ�ب أن جتري فيها املناقش�ة، كا س�أل التويني، الرئيس عبداهلل الي�ايف، إذا ما كانت احلكومة 
جاهزة، وإذا كانت ستتقدم ببياهنا أوالً، بصدد احلوادث، أم يتكلم النواب ثم ترد احلكومة عىل 
النواب، فقاطع الرئيس اليايف، النائب غسان التويني، بقوله: "احلكومة حارضة ومستعدة")33(.

عن�د ذلك، وبعد حر النقاش باس�تجواب النائب كال جنبالط، قال الرئيس عس�ريان، "إن 
الطريقة الفضىل هي أن تتقدم احلكومة ببياهنا أوالً، وبعد ذلك يتكلم الراغبون يف الكالم، ومن 
ث�م ترد احلكومة عليهم"، وش�دد عىل الن�واب أن حيافظوا عىل النظام، ويناقش�وا املوضوع عىل 
الصعيد العام ال عىل الصعيد الشخيص، وأن يبحثوه بطريقة برملانية، وبشكل ال يثري األعصاب، 
و"أرجو أن يكونوا أثناء البحث القدوة الصاحلة هلذا الوطن"، وبعد االنتهاء من كلمته، أعطى 

الكالم للحكومة ممثلة بوزير الداخلية، جورج هراوي، لإلدالء ببياهنا عن األحداث)34(.

اعت�ىل وزي�ر الداخلية املن�ر، وأخذ برشح تفاصيل احل�ادث، منذ تلقي وزارة الداخلية إش�عار 
مديري�ة األمن العام، بتاري�خ 1954/3/22، حتى هناي�ة النهار الدامي بتاري�خ 1954/3/27، 
ويف تفاصيل احلادث الذي حصل مع طالب اجلامعة األمريكية يف بريوت، هنار الس�بت يف 27 
آذار 1954، أش�ار إىل أن دوائ�ر األمن العام، أش�عرت وزارة الداخلية هن�ار االثنني يف 22 آذار، 
أن مجعي�ة الع�روة الوثق�ى يف اجلامعة األمريكية، عقدت هن�ار األحد، بتاري�خ 21 آذار، اجتاعًا 
برئاس�ة الطالب الس�وري، تاب�ت املهايني، للبح�ث بانضام الع�راق إىل احللف الباكس�تاين - 
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الرتك�ي، ونتيج�ة البحث، اقرتح بعض احلارضين إرس�ال برقيات معارض�ة هلذا احللف، لكن 
هذه االقرتاحات س�قطت بعد أن جوهبت بمعارضة ش�ديدة، وبسبب االختالف، تقرر إرجاء 

البحث إىل اليوم التايل)35(.

وأض�اف وزي�ر الداخلية، أنه بتاريخ 23 آذار، تلقت الوزارة إش�عارًا آخ�ر، مفاده، أن اجلمعية، 
عقدت اجتاعها الثاين وتابعت النقاش يف املوضوع عينه، وقررت التظاهر يوم الس�بت الواقع 
فيه 1954/3/27، الساعة الثانية عرشة ظهرًا، واتفق عىل توجيه دعوات جلميع اهليئات الطالبية 
للمش�اركة يف التظاه�رة، وقد تم توكي�ل أمر تنظيم التظاهرة إىل جلن�ة خاصة من الطالب. ويف 
اليوم نفس�ه، حرض ش�خص له صلة بالطالب، وأبلغه، أن بعض الطالب ممن يريدون التظاهر 
سيأتون ملقابلته، وقد أبدى استعداده لذلك، وقام بانتظارهم من يوم الثالثاء حتى هنار اخلميس 

دون أن حيرض أحد منهم.

ويف الي�وم الت�ايل، بتاري�خ 1954/3/24، أذاع الطالب بيانًا عىل زمالئهم يش�ددون فيه عىل أن 
يوم الس�بت، هو يومهم، وأن التظاهرة جيب أن تكون كبرية تعر عن رفضهم لالس�تعار وضد 

حكام العراق اخلونة)36(.

أمام هذه التطورات الدراماتيكية، - تابع وزير الداخلية - دعا رئيس احلكومة، جملس الوزراء 
لالنعق�اد بتاريخ 1954/3/25، عند املس�اء للوقوف عىل آخر املس�تجدات، وبعد سلس�لة من 
النقاش�ات، وبا أن القوانني متنع أية تظاهرة، ومتنع إهانة أية دولة صديقة وش�قيقة، قرر جملس 
ال�وزراء منع التظاهرة، وبن�اء هلذا القرار، أصدرت وزارة الداخلي�ة بالغًا ُعّمم عىل اجلامعات 
كاف�ة، وقد ج�اء فيه أن املظاهرات ممنوعة منعًا باتًا. وأن احلكومة س�تعاقب املخالفني اللبنانيني 

بموجب القوانني النافذة، وستعمل عىل إبعاد كل من ليس لبنانيًا خارج البالد)37(.

ج�اءت إج�راءات احلكومة لتدف�ع باملنظمني ل�إلرضاب إىل طلب مقابلة وزي�ر الداخلية، ويف 
الس�اعة التاس�عة والنصف من هنار اجلمعة الواقع فيه 1954/3/26، حرض إىل مكتب الوزير، 
أربعة من الطالب وعىل رأس�هم الطالب السوري، تابت املهايني، ويف االجتاع، حاول الوزير 
مالطفتهم لثنيهم عن التظاهر، فجاء رّد الطالب حسب بيان الوزير: "قررنا القيام بالتظاهرة... 
عّينا هذا اليوم بالذات وقررنا التظاهر يف عهد حكومة يرأس�ها عبداهلل اليايف، ولقد تظاهرنا يف 
عهد العويني وسالم وغريهم". وقال تابت املهايني، "إن احلكومة جتعلنا مضطرين لنمد أيدينا 

إىل أي عنر كان لنعّر عن رأينا".

فابتسم - الوزير - وقلت له: "هذا إنذار، هذا )Ultimatum(، ثم قلت هلم إين أكلمكم كوزير 
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داخلية، وال يمكن تس�ليم الش�ارع ألحد، وال يمكن للحكومة إال املحافظة عىل الش�ارع، إذا 
أراد اجلمه�ور املتجم�ع أن يع�ّر عن رأي�ه ال يمكن ألح�د أن يمنعه، وهكذا خرج�وا، وهكذا 

أخذنا االحتياطات")38(.

ويف اليوم املحدد، جتمع الطلبة داخل الكلية األمريكية الساعة احلادية عرشة، وأخذوا هيتفون هتافات 
متنوعة، ثم تقدموا نحو الباب للخروج إىل الشارع، لكنهم تراجعوا بفعل سيارات اإلطفاء، فعادوا 
ليتجمهروا ويف أيدهيم مقاعد خشبية ليقوا خراطيم املياه، وهامجوا الباب دفعة واحدة، واندفعوا إىل 

اخلارج، فأطلقت العيارات النارية يف هذه الساعة بالذات وحصل ما حصل)39(.

ج�اءت اإلصابات بني الطالب، وحس�ب بيان احلكومة، عىل الش�كل الت�ايل: جرحى، عدنان 
املعلوف، هشام أدهم، ومصطفى نراهلل)40(، والطالب...، قتل يف شارع املكحول)41(.

 أما إصابات القوى األمنية فكانت عريفني وأربعة عرش دركيًا وتس�عة من الرشطة. وأكد وزير 
الداخلية يف هناية كلمته أن احلكومة متضامنة باختاذها هذه التدابري، وكان عليها أن تواجه أحد 

أمرين: إما أن ترتك الش�ارع للفوىض أو أن حتافظ عىل األم�ن)42(.

مل يك�د وزي�ر الداخلي�ة ينهي كلمت�ه حتى اش�تعل املجل�س النيايب ب�ني مؤيد لبي�ان احلكومة، 
ومع�ارض له، وكان ع�ىل رأس املعارضني النائبني كال جنبالط، وأمحد األس�عد، فلم يتمكن 

رئيس املجلس النيايب من إعادة النظام إىل القاعة إالّ بإعطاء الكلمة للنائب أمحد األسعد.

رّد النائ�ب أمح�د األس�عد عىل بي�ان احلكومة، بعن�ف، واصفًا احل�ادث بأنه "جم�زرة الطالب"، 
واعت�ر أن بي�ان وزي�ر الداخلية حمش�و باملؤامرات، يته�م فيه الطالب ويرر عم�ل احلكومة يف 
إطالقه�ا الن�ار، ويص�ّور القضية عىل أهنا قضية ش�غب، ورأى األس�عد أن الواقع ه�و الواقع، 
وال يمك�ن للبي�ان أن يغري من احلقيقة يف يشء، واهتم رئيس الوزراء واعتره املس�ؤول احلقيقي 
كونه يوجه سياس�ة احلكومة،"... لذلك فإين أس�أله ما هي احلكمة يف تلك امللحمة الدامية مع 
طالب هم زهرة ش�باب هذا البلد. وإن كان بينهم غري لبنانيني... أش�غلت نفسك وحكومتك 
بحرهب�م ب�دالً من حماربة اجلناة والعصاة واخت�اذك التدابري الالزمة حيال م�ا يقوم به العدو عىل 
احلدود من جتمعات عدائية..."، وأضاف األسعد، إن الدستور اللبناين يسمح بحرية االجتاع 
والتظاه�ر، ويضم�ن احلريات العام�ة، ولبنان بطبيعت�ه حصن للحريات وملج�أ ملن حيرم حق 
التعب�ري ع�ن رأيه، "... فج�اء رئيس احلكومة ليطلق الرصاص عىل الطلب�ة وقتلهم يف لبنان بلد 

النور واإلشعاع")43(.
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وتاب�ع النائ�ب أمحد األس�عد كالمه بنرة مرتفعة موجه�ًا كالمه إىل رئيس احلكوم�ة، "... لكن 
بلوتن�ا ب�ك أنك تلبس ثوب الزهد والتقش�ف، وكان وال يزال مرورك عىل الرساي ش�ؤمًا عىل 
هذا البلد، ووباالً عىل سياس�ته االقتصادية واإلدارية، إذ جعلت أنت من احلكم أداة الضطهاد 
أخصامك، ووس�يلة الس�تخدام مرافق الدولة حسب رغائبك الش�خصية، وها أن ترحياتك 
املتناقضة... تدل عىل عدم اتزانك وعدم اس�تطاعتك للحكم"، فقاطعه رئيس املجلس النيايب، 

طالبًا املحافظة عىل كرامة الوزراء وعدم ختطي حدود املوضوع)44(.

فيا اس�تغرب األس�عد، الترحي�ات التي صدرت عن رئي�س احلكومة يف أحداث س�ابقة)45(، 
وخصوص�ًا أهن�ا صادرة عن دكتور يف احلقوق، واختذها من مجل�ة األدلة عىل عدم اتزانه، والتي 
أدت إىل احل�ادث األخ�ري، "... أهي�ا الس�ادة، إن رئيس الوزارة يريد أن تكون الس�لطة حس�ب 
إرادت�ه وإرادة أزالم�ه ولو مل يك�ن ذلك بإرادة القان�ون..."، وانتهى إىل دع�وة رئيس احلكومة 
لتقديم اس�تقالة حكومته، "... إن الضحايا التي وقعت يف جمازرك والش�عب أمجع عرفك فاذا 
تنتظر لتستقيل. إن لبنان قال فيك كلمته فيجب أن تتوارى عن املرسح السيايس ملصلحة الوطن 

ألن مصلحة اجلاعة ال تضحى بمصلحة الفرد إذا كان بقاؤك يف احلكم مصلحة لك")46(.

أم�ا النائب غس�ان التوين�ي، فقد اس�تغرب كلمة وزي�ر الداخلية "ال يمكن تس�ليم الش�ارع 
ألح�د"، وط�رح جمموعة من التس�اؤالت، "هل يكون الش�ارع ملك وزي�ر الداخلية وملك 
احلكوم�ة... ومتى حترص احلكومة ومتى ال حترص عىل املحافظة عىل الش�ارع أو عىل النظام 
يف الشارع؟..."، وسأل التويني، الوزير هراوي، إذا ما كان قد سمع باملادة 13 من الدستور، 
الت�ي تكف�ل التجم�ع والتظاه�ر؟، وأض�اف، "... مل�اذا ال يتظاهر الطالب، وم�اذا حيدث لو 
تظاهر الطالب، هل كان يمكن أن حيدث من التظاهر رضر أكثر من الذي حدث من قمعه؟، 
أمل يتظاهر الطالب يف مناس�بة أهم من هذه؟، أمل يتظاهروا ضد املس�رت داالس ومل حيدث يشء 
ومل يقع ال قتىل وال جرحى؟..."، وتابع التويني مستغربًا بيان الوزير الذي أراد فيه أن يصور 
الط�الب ع�ىل أهن�م عصابة تعمل ع�ىل ختريب الب�الد، وأن هناك عنارص ش�غب دخلت عىل 
خ�ط التظاه�ر، وأض�اف، "... من هي هذه العن�ارص، واحد اثنان ثالثة س�موهم؟، نريد أن 
نفه�م م�ن ه�م ملاذا مل ُتل�ق عنارص الش�غب يف الس�جن؟، إن احلكومة مل تقل لن�ا وال مرة من 
ه�ي عنارص الش�غب هذه... فلاذا مل تقبض عليها قبل التظاه�رة؟، ملاذا انتظرت احلكومة أن 
تن�دس عنارص الش�غب بني الط�الب؟،... وملاذا مل حتاك�م؟"، وأهنى التوين�ي كالمه باقرتاح 
تألي�ف جلن�ة حتقيق برملانية تكون هلا صالحيات واس�عة تصل إىل أس�اس الوقائع واملعطيات 
وجتمع املعلومات من كل مكان وحتدد من هو املسؤول عن احلوادث، عىل أن يشمل التحقيق 
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الطالب، واجلرحى من الدركيني، واجلرحى من الطالب، واحلكومة نفسها، واجلامعة، وكل 
من له عالقة باملوضوع)47(.

ض�م النائب محيد فرنجي�ة صوته إىل صوت النائب تويني مؤكدًا ع�ىل رضورة تأليف جلنة عليا 
للتحقيق لتحديد املسؤوليات ومعرفة من الذي أعطى األوامر بإطالق النار، واقرتح أن ختوهلا 
صالحياهتا التحقيق حتى مع "رجال التحقيق أنفس�هم"، وبدأ كلمته بس�ؤال نفس�ه، إذا ما كان 
للتالمذة احلق يف التظاهرة؟، وأجاب مستطردًا "نعم، ولكن ضمن القوانني املرعية"، وأكد أن 
القضية ليس�ت قضية تظاهر بل قضية قمع التظاهر، وطلب من وزير الداخلية "... حتديد اس�م 
م�ن أعط�ى األمر بإطالق النار... وملاذا أعطي هذا األمر؟..."، وس�أل، "... هل جيوز يف تلك 
احلال�ة ألي كان م�ن أفراد األمن أن يفرس القان�ون كا يريد ويعطي األمر بإط�الق النار؟..."، 
وأهنى كالمه برفض كالم وزير الداخلية عىل أن الرصاص الذي أصاب الطالب... من خارج 

رصاص قوى األمن)48(.

بع�د كلم�ة النائب محيد فرنجية، أعطى رئيس املجلس الكلمة للنائب كال جنبالط، الذي رّد عىل 
بي�ان احلكوم�ة بكلم�ة فاقت املتوقع، فاس�تهل كالمه بنرة ح�ادة وهلجة عنيفة، معت�رًا أنه مل يَر يف 
حياته السياس�ية ما رآه من وزير الداخلية ورئيس الوزراء، ومل يش�هد يف حياته أبش�ع من اجلريمة 
التي اقرتفت، ومل يسمع ال يف إرسائيل وال يف مدغشقر رجاًل أرسل "الدرك دركه" فقتلوا الطالب، 
ورفس�وهم بأرجلهم، وكرسوا باب اجلامعة، ثم يقولون: "لس�نا مسؤولني"، وقال: "... أن يكون 
للرج�ل اجل�رأة املعنوية فيق�ول أنا املس�ؤول فيجب عندها أن يس�تقيل وهذا ما يق�يض به الرشف 
والضمري واللعبة الرملانية..." وأضاف: "... أنتم كالرجل الذي أرس�ل الس�يد املس�يح إىل املوت 
وغسل يديه... أنتم بالطسيون..."، واعتر أن الطالب تظاهروا ضد االستعار والصهيونية، وأن 
احللف الباكستاين - الرتكي مرتبط بحلف الدفاع املشرتك الذي يسعى لربط الدول العربية بعجلة 
االس�تعار والصهيونية، وأن القصد من التظاهر كان تأييد احلركات الشعبية وحترير الشعوب من 
االس�تعار، فإم�ا أن تكون احلكومة مع املس�تعمرين والصهاينة، وإم�ا ال، وهاجم احلكوم�ة متهًا 
إياها بالطغيان واالحتقار واإلجرام ومساندة االس�تعار والصهيونية، "... أما قضية بيت النجادة 
حيث اجتمع ممثلو األحزاب... الستنكار املشاريع االستعارية... ألقيت القنابل عىل بيت النجادة 

بتحريض وعلم رئيس الوزراء هذا...".

عنده�ا وقف رئيس الوزراء ورضب بكلتا يديه عىل الطاولة جميبًا الس�يد كال جنبالط بصوت 
عال، وبكالم مل يس�تطع تدوينه بس�بب "اجللب�ة" التي حصلت عىل أثره، حي�ث "وقف النائب 
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كال جنبالط، وقذف رئيس احلكومة بكوب ماء كان أمامه، ناحية مقعد رئاسة الوزراء، وترك 
ع�ىل األث�ر مقعده اخل�اص، متجهًا ناحي�ة مقاعد احلكوم�ة. وتدخل عندئذ ح�رضات النواب 

واقفني بني رئيس احلكومة والنائب، وعىل األثر رفع حرضة الرئيس اجللسة")49(.

وف�ور االنته�اء من اجللس�ة، توج�ه الرئيس الي�ايف إىل القر اجلمه�وري، فاجتم�ع إىل رئيس 
اجلمهورية مطوالً، اس�تدعي بعدها، وزراء، الداخلية، واألشغال العامة، والزراعة إىل القر، 
وت�م عقد اجتاع عرض في�ه املوقف عىل ضوء ما حصل يف جملس النواب للتوصل إىل حّل بني 
رئيس احلكومة والنائب كال جنبالط؛ وأمام إرصار الرئيس اليايف عىل اعتذار النائب جنبالط، 
تقرر أن يرتك لرئيس جملس النواب، أمر اختاذ القرار الالزم لرتضية رئيس احلكومة، وخصوصًا 

أن األصوات املطالبة ياستقالة احلكومة بدأت ترتفع وتلقى آذانًا مصغية)50(.

إزاء ارتف�اع بع�ض األصوات املطالبة باس�تقالة رئي�س احلكومة، دعا الرئيس اليايف إىل جلس�ة 
اس�تثنائية ملجل�س ال�وزراء، بتاري�خ 1954/3/31، ملناقش�ة التط�ورات الناجتة ع�ن األزمات 
السياس�ية، وألق�ى كلمة دعا فيها لدرس احلالة الش�اذة التي تتخبط فيها الب�الد بعد التطورات 
األخ�رية، آم�اًل إجياد احللول الالزم�ة إلنقاذ البالد منه�ا، واعتر أن كل ما جي�ري من حوادث 
وحركات شغب مغاير للتقاليد اللبنانية، مؤكدًا، أن هناك عنارص تغذي هذه احلركات املشبوهة 
بوس�ائلها اخلاصة، وأن هناك بعض الصحف التي تدأب عىل نرش األخبار التي من شأهنا خلق 
البلبل�ة يف الب�الد، وقد أس�ف النجرار فريق م�ن اللبناني�ني وراء هذه التي�ارات والصحف يف 
تظاهرات وحركات ضد بالدهم، ودعا املسؤولني إىل حتمل مسؤولياهتم إحباطًا هلذه احلركات 
وإس�كاتًا هلذه اجلرائد التي تش�جعها، واعتر يف هناية كلمته أن استقالة احلكومة يف هذا الظرف 

ستقوي هذه العنارص وهتدد أمن الوطن)51(.

ويف اجللسة املنعقدة يف 1 نيسان سنة 1954، افتتح رئيس املجلس اجللسة ملتابعة النقاش السابق، 
وذل�ك بثالث�ة اقرتاحات كانت ق�د وردت إىل قلم املجلس، األول مقدم م�ن النواب: جوزف 

سكاف، ويوسف الزين، وناظم القادري، وكلوفيس اخلازن، وأديب الفرزيل، ومضمونه: 

"ملا كان النائب األس�تاذ كال جنبالط قد ترف يف جلس�ة 30 آذار س�نة 1954، ترفًا خمالفًا 
لقانون املجلس الداخي ويتناىف مع الروح الرملانية، لذلك فإن النواب يستنكرون عمل النائب 
املذكور، ويقرتحون سندًا للفقرة الثالثة من املادة 109 من القانون الداخي توجيه اللوم حلرضة 

النائب األستاذ كال جنبالط مع التسجيل يف املحرض")52(. 
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فيا االقرتاح الثاين، مقدم من النائب سامي الصلح، ومضمونه:
 - "دفع دية القتيل....

 - دفع التعويضات للجرحى وتكاليف املشايف.

 - إلغاء قرار إقفال اجلامعة األمريكية.

 - اإلفراج عن املعتقلني، طالبًا وصحفيني". 

بينا االقرتاح الثالث، كان قد رفع إىل املجلس من النواب: غسان تويني، موريس زوين، سليم 
حيدر، نزيه البزري، وبيار إده، ونص عىل: "إن جملس النواب، بعد أن استمع إىل بيان احلكومة 
ح�ول احلوادث التي جرت يوم الس�بت يف 27 آذار س�نة 1954، وبع�د أن تناقش يف املوضوع. 
وبغي�ة جالء مجيع نواحي القضية وتعيني املس�ؤوليات اإلدارية والسياس�ية. يقرر: وفاقًا للادة 
91 و92 من النظام الداخي. تعيني جلنة من مخس�ة نواب، مهمتها التحقيق يف مقدمات احلادث 

ومس�بباته ووقائع�ه ويف اإلجراءات الت�ي اختذهتا احلكومة قبل احلادث وأثن�اءه وبعده، عىل أن 
تقدم اللجنة تقريرها إىل املجلس يف مهلة أسبوعني عىل األكثر")53(.

ف�ور االنته�اء م�ن ت�الوة االقرتاحات، أش�ار رئي�س املجل�س إىل أن االقرتاح�ات الثالثة هي 
ناش�ئة عن قضية واح�دة، إال أهنا بعيدة يف عالقتها عن بعضها بعض�ًا، ورأى أن يأخذ املجلس 

باالقرتاحات حسب تاريخ ورودها.

وبعد سلسلة من املداخالت للنواب: ناظم اخلوري، سليم حيدر، جوزف شادر، جورج عقل، 
بيار إده، عبداهلل احلاج، أديب الفرزيل، بشري العثان، سعيد طوق، نزيه البزري، ومارون كنعان، 
والتي جاءت يف معظمها للحد من توسيع األزمة، وتدوير الزوايا بني احلكومة واملجلس النيايب، 
أعطى رئيس املجلس، يف هناية اجللس�ة، الكالم للنائب نعيم مغبغب الذي اعتر أن احلادث إذا 
م�ّر دون اخت�اذ أي إجراء ف�إن ذلك حيط من كرامة الب�الد بأرسها، وما حصل يف هناية اجللس�ة 
املاضية، مل حيصل من أي نائب من النواب سابقًا، وأضاف، "... إن الزميل كال جنبالط يمتاز 
بالشجاعة األدبية... أن يثبت ويقف فيقول إين فقدت أعصايب وآسف عىل ما جرى يف اجللسة 
املاضية، وعندئذ يكون لنا معه الش�أن الذي تفرضه علينا الزمالة... وهو الذي كان يقول دائًا 
إن أكر الرؤوس جيب أن حترتم القانون، فيجب أن يقول فقدت أعصايب فيعتذر. وعندما يقول 

هذا يكون قد قال الكلمة التي ينتظرها املجلس منه")54(.
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عندها، أعطى الرئيس الكلمة للنائب كال جنبالط الذي شكر النواب عىل مداخالهتم أكانت 
معه أم عليه، واعتر، أن ما قام به، كان للدفاع عن حقوق الش�عب، وعن املبدأ الالعنفي الذي 
يدي�ن ب�ه، وأكد أنه ال يوج�د بينه وبني رئيس احلكومة أي يشء ش�خيص عىل اإلطالق، بل هو 
خالف سيايس ال أكثر، وإن ما أثاره، هو ما رآه يف "... جنازة فتى كنا نربيه كا يريب الوالد ولده، 
ورئيس احلزب هو بمثابة األب ألعضائه... وهناك أمران ال يستطيع الرجل إذا كانت له شهامة 
أن يس�كت عنها وأال يثور يف سبيلها، مها: قتل النساء وقتل األوالد والفتيان. فإن ثرت فإنني 
مل أفقد أعصايب، لقد حصل ذلك بملء وعيي ملا رأيته من س�فك الدماء والتعذيب واالعتقال. 
ولو أنني خرست ولدي الوحيد ملا حزنت كا حزنت عىل الش�هيد حس�ان أبو إساعيل... إنني 
أرحب بلوم املجلس، وأش�كر مجيع األعضاء الذين س�يقرتعون ضدي، وأكون سعيدًا جدًا إذا 
كان هذا اللوم سيزيل ما بقي باألذهان من أن هناك مشكلة شخصية بيني وبني رئيس احلكومة، 
ألنني، مل أقصد بعمي كشخص، بل كرئيس وزراء، وضمريي مرتاح وإنني شخصيًا أتبنى هذا 

االقرتاح بلومي ولكنني آسف إنني ال أستطيع االعتذار")55(.

م�ع انتهاء النائب كال جنبالط من الكالم، ط�رح الرئيس االقرتاح األول عىل التصويت فقبل 
باإلمج�اع، عنده�ا انتق�ل إىل االق�رتاح الثالث وه�و تعيني جلنة حتقي�ق برملاني�ة، فوافق املجلس 
باألكثري�ة، وتم انتخاب أعض�اء اللجنة، ففاز كل من النواب: نعيم مغبغب 30 صوتًا، غس�ان 
توين�ي 29 صوت�ًا، بيار إده 22 صوتًا، ناظم القادري 20 صوتًا، وكلوفيس اخلازن 20 صوتًا؛ أما 

بالنسبة القرتاح النائب سامي الصلح، فقد أحيل عىل جملس الوزراء للنظر يف أمره)56(.

رأت جملة األنباء يف نتائج اجللس�ة النيابية وسري أعال جلنة التحقيق الحقًا، أن النواب مل يطلبوا 
م�ن احلكوم�ة أن تس�تقيل، بل اكتفوا باق�رتاح تأليف جلن�ة برملانية للتحقي�ق يف القضية وحتديد 
املس�ؤوليات، وأن االق�رتاح مل يكن هيدف إىل يشء إالّ ل�"لفلف�ة" القضية ودفنها، واعترت أن 
م�ا ه�و معروف يف التقاليد الرملاني�ة اللبنانية، أن كل قضية حتال إىل اللج�ان، تدفن يف األدراج 
النيابي�ة، خصوص�ًا، أن اختالف ميول أعض�اء اللجنة ظهر من الس�اعة األوىل، وتبني أن لكل 
عض�و غاي�ة معين�ة، وهدف�ًا خاّص�ًا، "... فالس�يد بي�ار إده، كان يمي�ل إىل جتري�م وإدانة وزير 
الداخلية، مها كلف األمر، ذلك ألن الوزير هراوي، كان قد حّل يف احلكومة "الليافية" الثانية 
حمل الس�يد بيار إده...، وظهر كذلك أن الس�يد ناظم قادري كان هي�دف إىل ترير موقف وزير 
الداخلية، زميله ورفيقه يف كتلة نواب البقاع، وهتشيم رئيس الوزراء لغاية يف نفس يعقوب...، 
أما الس�يد نعي�م مغبغب، الذي يعتر نفس�ه الناطق األول بلس�ان املراجع العليا ورس�وهلا عىل 
األرض... فق�د كان مهه حتايش س�قوط احلكومة لئال يقال إهنا س�قطت ع�ىل أثر صفعة من يد 
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كال جنبالط، وكان السيد كلوفيس اخلازن، من جهته، حريصًا عىل إنقاذ سمعة قوى األمن... 
وتري�ر إط�الق الرصاص...، والتأكيد أن أف�راد الدرك كانوا يف حالة الدف�اع عن النفس..."، 
ويف النهاي�ة، اعت�رت األنباء، أن جلنة التحقي�ق حتولت إىل "برج باب�ل" يتظاهر كل عضو منها 

بالتفاهم مع زمالئه لكن الواقع خمالف لذلك)57(.

ويف اجللس�ة املنعق�دة بتاريخ 14 متوز س�نة 1954، املخصصة ملناقش�ة سياس�ة احلكوم�ة العامة 
وطرح الثقة، تقدم النائب غسان التويني بتقرير جلنة التحقيق حول أحداث اجلامعة األمريكية، 
فأش�ار يف بداي�ة كلمته إىل أن يف متن�اول جلنة التحقيق، ألف برهان عىل صحة ما س�يدلو به، إذ 
لدى اللجنة صور ال يمكن أن تكذب، وال أن تزور، وال أن تنطق بغري ما فيها، وال تقبل رشحًا 
وال تأوياًل، كا أن لدى اللجنة إفادات وشهادات وتقارير غري قابلة للشك أبدًا، "ويرشفني أن 
نك�ون ق�د قلنا ما قلن�اه، وأن يكون فيا قلنا إنصاف للحكومة س�اعة كان جيب اإلنصاف، وأن 

فيا قلناه مسؤولية عىل الطالب حيث وجدنا مسؤولية". 

وأض�اف النائ�ب التويني، إن جلن�ة التحقيق اعترت أن هناك ثمة مس�ؤولية تقع عىل الطالب، 
ولكنه�ا ال ت�رر املعامل�ة التي القاها هؤالء من قب�ل القوى األمني�ة، "... فالطالب قد خالفوا 
قانونًا عثانيًا صادرًا سنة 1857، أي قبل الثورة الفرنسية: يقول إن التظاهر ممنوع عىل اإلطالق 
يف املحالت العامة"، وأشار إىل أن جلنة التحقيق مل تكن تعلم، أن لبنان عام 1954، يطبق قانونًا 
عثاني�ًا، يق�ول إن التظاه�ر ممنوع، "... وهذا القانون الذي ال أعتق�د أن أحدًا منكم كان يعرف 
بوج�وده ه�و القانون الذي خالفه الطالب عندما تظاهروا...، وس�أل التويني، هل س�بق هلذه 
احلكومة بالذات وللحكومات الس�ابقة أن طبقت ه�ذا القانون؟، وهل يعر قانون 1857، عن 

إرادة الشعب، ويصون مصاحله، ويضمن حرياته؟، واحلريات هي مرر وجود لبنان")58(.

وس�ألت جلن�ة التحقيق: "هل القان�ون يطّبق عىل اجلميع؟... واجلواب كال... لقد ش�هدنا قبل 
مظاه�رة الطالب بأيام، وش�هد الطالب أنفس�هم، مظاهرة يقوم هبا أح�د أعضاء هذه احلكومة 

بالذات، ويطلق فيها الرصاص، فلاذا مل يطبق القانون بحق هؤالء؟")59(.

وأشار التويني إىل أن النقطة املهمة يف املوضوع، هي احلجة املخيفة التي جاءت هبا احلكومة إىل 
"... عنارص  املجلس، أنه كان بني املتظاهرين عنارص شغب "... وال بد من أن يكون ما كان"، 
شغب!، نريد أن نعرف مرة واحدة من هي عنارص الشغب هذه؟، وملاذا ختيف عنارص الشغب 
ومن ختيف؟، وإذا كان هنالك عنارص ش�غب، فلاذا يفس�ح هلا هذا املجال الواسع حتى ختيف 
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الس�لطة إىل ه�ذا احلد؟، وإذا كان�ت كا يقال احلزب الش�يوعي، فلاذا ال متلك اجل�رأة الكافية 
لتسمي األشياء بأسائها؟".

واعت�ر التوين�ي، أن الش�يوعيني مواطنون لبنانيون وهل�م احلق يف أن يعامل�وا يف نطاق القانون 
كا يعامل س�ائر املواطنني، وأن للمواطنني عىل الدولة حق مطالبتها بأن تطبق عىل الش�يوعيني 
القانون الذي يطبق عىل اجلميع س�اعة خيرجون عىل القانون، وأن النظام االقتصادي، والظلم، 
والوسائل، واألساليب التي تتبعها احلكومة هي التي تقوي الشيوعية يف البالد، وأهنى مقدمته 
بأن ما فعلته احلكومة يف حوادث 27 آذار، ال تستطيع عنارص شغب األرض كلها أن تأيت بمثله. 
وأش�ار بأنه لن يتلو التقرير بكامله، وس�يكتفي بخالصته، وباملذكرة اإليضاحية التي وّقعها مع 

مقرر جلنة التحقيق النائب ناظم القادري، وحددت اللجنة مسؤولية احلكومة بالتايل:

أوالً - املسؤوليات القانونية بالرغم من أن قرار منع التظاهر كان قانونيًا. 

ثانيًا - املسؤوليات احلقوقية عىل ضوء احلقوق الطبيعية واحلريات العامة:

1 - إن الطريق�ة الت�ي عاجل�ت هبا احلكومة قضي�ة التظاهر غ�ري عادلة، تذرعت 

بالنص القانوين املانع ألي تظاهر يف الش�وارع والس�احات العامة، فيا س�محت 
لتظاه�رات أخ�رى ومل متنعها، مم�ا أضعف قيمة الن�ص القان�وين، وأبطل صفته 

اإللزامية.

2 - إغف�ال احلكوم�ة إط�الع املجلس النيايب عىل م�ا جتمع لدهيا م�ن معلومات 

الت�ي اخُتذ قرار املنع عىل ضوئها، واختذت قرارها بمنع التظاهر مكتفية بالتهويل 
بعنارص الشغب.

3 - إمهال احلكومة، إذ مل حتدد للطالب ما س�وف يتعرضون له من جراء خمالفة 

قرارها. "فقد هددت الطالب باس�تعال املي�اه، وباإلحالة إىل املحكمة، وبالطرد 
من املدارس، وباإلبعاد عن البالد عىل نحو ما س�معوه س�ابقًا ومل يطبق..."، فيا 
أقدم�ت احلكومة عىل اس�تعال وس�ائل القمع القصوى،"...الت�ي لو هددوا هبا 

جديًا لربا عدلوا عن قرارهم".

4 - التقصري باختاذ التدابري االحرتازية بحق العنارص العازمة عىل خمالفة القانون، 

قبل متكنها من تنظيم املظاهرة.
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5 - األخطاء والنواقص التي أدت إىل تطور احلادث وهي:

 - ع�دم توفر املياه بالق�در الكايف لقمع التظاهرة، فقد "ش�هد بمفعوهلا 

مطلقوها وأساتذة اجلامعة والطالب أنفسهم".

 - عدم توفر التجهيزات لدى قوى األمن لقمع التظاهرة ومحاية أنفسهم، 

من قنابل مسيلة للدموع، ودروع، وخوذ، وغريها، وخصوصًا العيص، 
"... ب�ل إن الع�يص اخلش�بية ذاهتا مل يكن كل الرشطي�ني ينقلوهنا، رغم 
ن�ص مذك�رة اخلدمة عليها"، والتحجج بأن اس�تعال ه�ذه املعدات يف 
مظاهرة سابقة ارتد عىل القوى األمنية، وأظهرها بمظهر وكأهنا متجهة 
نح�و اجلبهة، مم�ا أدى إىل اس�تفزاز املتظاهرين، وهو م�ا اعترته اللجنة 
بأنه رأي وجيه، "... ولكن اللجنة ال يسعها قبول هذه السابقة... فإهنا 
مستعملة يف كل بالد العامل وتأيت فيها نتائجها... وإنا الذي ال ريب فيه 

أنه كان هناك... نقص يف التدريب الكايف ملواجهتها...".

 - ع�دم حماولة قوى األم�ن اعتقال املتظاهري�ن، وال حاولت تفريقهم 

قبل اللجوء إىل استعال السالح.

 - إط�الق الرص�اص عىل نح�و ال ترره األنظم�ة وال احلاجة، واعتبار 

األم�ر وكأن�ه اعتداء عليه�م، "وال أبي�ح رسًا أن أحدًا من ق�واد الدرك 
استطاع أن يقول إنه هو الذي أعطى أمرًا بإطالق الرصاص".

 - عج�ز القادة عن ردع بعض جنودهم، وعن ضبط النفس، حتى بعد 

السيطرة عىل املوقف، "وهذه أهيا السادة صورة فوتوغرفية التقطت بعد 
أن س�يطرت قوى األمن عىل املوقف متثل بع�ض الطالب جاؤوا لنقل 
جري�ح كان ملقى ع�ىل األرض، فجاء رجال األم�ن وأخذوا يرضبون 

رفاق اجلريح ألهنم جربوا نقله".

" أع�ود وأق�ول إنن�ا ال نحّم�ل احلكومة مس�ؤولية ال�دم واجلراح فحس�ب، بل نحمله�ا أيضًا 
مس�ؤولية وضع الدرك... إن الدرك أهيا الوزراء ليس�وا انكشارية عندكم... نحن ال ندافع عن 
دم الط�الب فحس�ب، بل ندافع عن كرامة س�الح ال�درك وعن هيبة هذا الس�الح الذي وجد 

ليستعمل حيث جيب استعاله، ال حيث ترتؤون".
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بعد أن أهنى التويني حر املس�ؤوليات يف النطاق القانوين، عاد ليس�أل عن عنارص الش�غب، 
"إذا كانت هذه العنارص موجودة، فلاذا وجدت؟، ومن هو املسؤول عن ازدياد قوهتا يومًا بعد 
يوم؟..."، وأجاب نفسه، بأن السلطة هي املسؤولة عن ذلك بعقليتها التي حتكم هبا وتترف، 
وبالنظام االقتصادي الذي يقوم عىل الطبقية الظاملة، وأضاف، بأن السلطة مل تعري حلظة واحدة 
من وقتها للش�باب، لتزرع يف نفس�ه اإليان بالدولة وبالقانون، ورأى أن الطالب من حقهم أن 
يتظاهروا، "... وأن يفعلوا ذلك كل يوم، ولو كان هذا الش�عب يدرك احلرية، وكان أش�د وعيًا 

ملصاحله، لكان تظاهر كل يوم".

وأهن�ى التوين�ي كالم�ه، "... من أجل ذلك ومن أجل هذه املس�ؤوليات اخلط�رية نحجب ثقتنا 
وحيجب زمالؤنا الثقة عن احلكومة")60(.

رّد النائ�ب أديب الفرزيل مب�ارشة عىل التويني، مدافعًا عن احلكوم�ة، معترًا، أن للطالب احلق 
بأن يتظاهر متى يشاء، ولكن ضمن "القوانني املرعية اإلجراء"، وأن التظاهرة جاءت احتجاجًا 
عىل املفاوضات العراقية - الرتكية لدخول احللف الرتكي - الباكس�تاين، وأن احلكومة طالبت 
املتظاهري�ن م�رارًا عديدة ب�أال يتظاه�روا، ألن العراق بلد ش�قيق، وال جيوز امل�س بالعالقات 
اللبنانية - العراقية، ورأى الفرزيل، أن عىل الطالب أن ينس�جم تفكريهم، "فيا إذا فكروا بأمر 

سيايس، مع سياسة الدولة".

وغمز من ناحية االحتاد الس�وفيايت، فأشار إىل أن حكومة االحتاد، بعثت بتاريخ 1955/7/13، 
بمذك�رة احتجاج إىل إيران بس�بب احللف الباكس�تاين - الرتكي، رافض�ة أي تقارب هيدد أمن 
االحت�اد، "... إذًا، يمك�ن أن يق�ال بأن فكرة املظاهرة مل تكن لبنانية، وأن هنالك عنارص ش�غب 
اندس�ت بني صفوف الطالب..."، وش�دد عىل أن األمر الذي جيب أن يعلم به املجلس النيايب 
هو أن البالد مقس�ومة إىل معس�كرين "... معس�كر يطلب الس�الم، ومعس�كر يطلب الفوىض 
وين�رش ب�ذور القل�ق والفس�اد"، وأك�د، أن هن�اك تدخاًل م�ن بعض العن�ارص الذين اس�تغلوا 
الطالب ودخلوا يف صفوفهم وش�جعوهم عىل التظاهر، "... ولكن مل أزل أقول بأهنم عىل حق 

يف التظاهر".

ورفع الفرزيل من وترية كالمه عندما اعتر أن فكرة املظاهرة هي فكرة سياس�ية، وكان جيب أن 
جتري دون اس�تفزاز لرجال األمن، "... وأنا أحتدى أي نائب أن يقبل أن يكون وزيرًا للداخلية 
يوم�ًا واح�دًا إذا ج�رت املظاهرة التي ج�رت أمام اجلامع�ة األمريكية..."، وداف�ع الفرزيل عن 
ت�رف احلكوم�ة مررًا عمله�ا يف قمع التظاهرة عىل أن�ه عمل اضطراري، بعد أن اس�تنفدت 
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مجيع الوس�ائل، "... اس�تعملت احلجة والرهان فصّمت اآلذان واس�تعملت الطرق الس�لمية 
فلم تنجح، فكانت النتيجة كا تعلمون".

وانتق�ل الفرزيل إىل ترشيح تقرير جلنة التحقي�ق، فاعتر أن التقرير مل يذكر براحة أن احلكومة 
ه�ي املس�ؤولة، ويرر موقفه�ا، "... ويضطرنا بالتايل ملنحها الثق�ة..."، وطلب من احلكومة أن 

تشكر جلنة التحقيق. 

وتطرق الفرزيل، النتقادات جلنة التحقيق، بأن املياه كانت قليلة وغري متوفرة، وأن رجال األمن 
مل يكونوا جمهزين بأس�لحة حديثة وكافية لقمع التظاه�رة، و...، كا انتقد ما جاء يف التقرير بأن 
احلكوم�ة توقع الع�داوة بني الدرك والط�الب، "... فأنا أقول اتركوهم وش�أهنم، والذي يريد 
أن ي�رتك للطالب حريتهم، ال يطلب من احلكومة أن جتهز الدرك باألس�لحة احلديثة... فنحن 
الذي�ن نوقع العداوة ب�ني احلكومة والطالب عندما نقف موقفًا عاطفي�ًا مع الطالب فنطّمعهم 

ونجعلهم يتمردون عىل القوانني".

ورفض الفرزيل أسلوب اإلدانة، واعتره مردودًا إىل أصحابه، بعد إدانة جلنة التحقيق للحكومة 
ألهن�ا مل توافق عىل رخصة التظاهرة، وس�أل: "... ماذا تري�دون لو أن احلكومة محت املظاهرة؟ 
ه�ل أن عنارص الش�غب كان�ت تقبل...؟"، وأج�اب، "ثقوا بأن هذه العنارص كانت س�رتفض 

ذلك وكانت تأبى إال أن يقع القتال بني الدرك والطالب". 

ويف هناية كلمته، شكر النائب فرزيل، جلنة التحقيق عىل جهودها، وحسن نيتها، "... وهي وإن 
أعلنت أن املس�ؤولية واقعة عىل احلكومة، إال أن التقرير كان بارعًا عرف كيف يرش�د احلكومة 

وكيف يلقي يف الواقع املسؤولية عىل الطالب")61(.

فيا النائب كامل األسعد، رأى أن املسؤولية تقع "مئة باملئة" عىل احلكومة، ورفض نقاط التقرير 
كافة التي أعطت احلكومة بعض احلق، ألسباب أمهها: 

 - إن الط�الب ال يفرتض فيهم أن يكونوا مطلعني عىل مواد القانون الصادر 

س�نة 1857، كون�ه صادرًا يف ع�ر خيتلف فيه مفهوم احلري�ات عا هو عليه 
اليوم. 

 - إن هذا القانون مل يطبق يف عهد هذه احلكومة، وال يف عهد غريها، بل كانت 

احلكوم�ة ت�ارة تطبق�ه وتارة تتجاهل�ه، "... وهذا يعن�ي أن القضية تقديرية، 
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فالتدب�ري الذي أدى إىل ه�ذه النتائج كان تدبريًا اعتباطي�ًا، ألن احلكومة كان 
بإمكاهن�ا أن حتاف�ظ ع�ىل األم�ن بواس�طة رجاهل�ا وأن حتمي الطلب�ة لتفادي 
احل�وادث بدالً من أن تضطر لتوجيه الرصاص عليهم... س�واء أكان الطلبة 
عىل حق أو عىل غري حق، وسواء أكان العراق انضم ملحور تركيا - باكستان 

أم مل ينضم، فهدفهم وطني قومي وغايتهم وطنية قومية".

وأضاف األسعد، "... أما يف حال إرصار احلكومة عىل قمع التظاهرة خوفًا من عنارص الشغب، 
فكان يمكنها عىل األقل أن توجه للطلبة إنذارًا بصورة رسمية، وهذا ما مل حيدث، ألنه لو حدث 
لفّضل الطلبة وال ش�ك أن ينجوا برؤوس�هم من أن يواجهوا الرصاص..."، واعتر أن حمامي 
احلكومة أديب الفرزيل، "... مها أويت من مقدرة وبالغة، ومها عال كعبه، فإنه لن يبدل حكم 

الشعب..."، وأهنى كلمته بححب الثقة عن احلكومة)62(.

أما النائب بش�ري األعور، فقد اعتر أن تقرير جلنة التحقيق، ال يمكن أن يتخذ أساس�ًا للبحث، 
ألنه فارغ من الوثائق واملستندات، وهذا أمر رضوري للمجلس النيايب لكي يتسنى له أن يعرف 
أن ما ورد يف التقرير هو احلقيقة، وليس اس�تنتاجًا من جلنة التحقيق، كا رأى أن التقرير أعطى 
احلكوم�ة ح�ق منع املظاهرة من جهة، ألهنا عملت ما بوس�عها إلقناع الط�الب بعدم التظاهر، 
وم�ن جه�ة أخرى، أك�د التقرير أن وزي�ر الداخلية كان عىل ح�ق فيا يتعلق بعنارص الش�غب، 
خصوصًا، "... وقد أعطت جلنة التحقيق رأيًا ش�خصيًا أكدت به أن عنارص الش�غب هي التي 

حترك املظاهرة...".

وأض�اف، بأن�ه يفهم احلرية كا يفهمها غريه، ويريد أن يبقى لبنان مركزًا للحريات، "... ولكن 
يوجد فرق كبري بني احلرية والفوىض، وليس من مصلحة لبنان أن خيلط بني احلرية والفوىض".

وأهن�ى كالم�ه بعدم موافقة جلنة التحقيق ع�ىل ما ورد يف تقريرها فيا يتعلق بتوزيع املس�ؤولية، 
"... وإىل أن يأتين�ا ح�رضات الزم�الء الذي�ن يقولون بن�زع الثقة عن احلكوم�ة بحكومة أفضل 

وأصلح من احلكومة احلارضة، إنني أمنح ثقتي للحكومة")63(.

رد النائب إميل البستايت عىل مؤيدي احلكومة واصفًا ما حصل أمام اجلامعة األمريكية ب�"املعركة 
الكرى"، معترًا أن الرصاص الذي أطلق يف ذلك النهار لو أطلق عىل العدو لربح لبنان املعركة 
بس�هولة، "... ولك�ن مع األس�ف أطلق الرصاص عىل أكر معهد علم�ي يف هذا البلد أال وهو 

اجلامعة األمريكية".



ف����ك���ر

117

وأض�اف بأن هذه اجلامعة وإن كانت أمريكية باالس�م، لكنها منذ نش�أهتا جامعة وطنية، وتريب 
طالهبا عىل حب وطنهم ال عىل حب أمريكا، "... هذه اجلامعة مل تس�تطع تركيا أن تقفلها حتى 

أثناء احلرب العاملية األوىل... ولكن هذه احلكومة سمحت لنفسها أن تقفلها دون...".

وأك�د أن�ه ال جيوز للط�الب التدخل بالسياس�ة، ولكن من اجله�ة األخرى، ال جي�وز أيضًا، أن 
يس�تهدف الط�الب بالبنادق، "... وهذا الرس�م الذي أمحله بيدي يمثل طالب�ًا كان حيمل رفيقًا 
جمروح�ًا وإذا بأربعة من رجال األمن ينهالون عليه رضبًا. هل حققتم مع هؤالء؟..."، )رئيس 

الوزارة يطلب الرسم فيسلمه إياه النائب البستاين ألجل التحقيق(.

وأهنى بمهامجة النائب الفرزيل لدفاعه عن احلكومة، واعتر كلمته غري موفقة كالعادة ألنه يدافع 
عن وجهة نظر ال يؤمن هبا، "... فكأين به اليوم وهو حمامي الشيطان...")64(.

"... ظنن�ت وك�دت أصدق م�ا قالوا أو أصدق ما س�امهت يف كتابت�ه!..."، رد النائب التويني 
متعجبًا، وأشار إىل أن احلرية ال تتجزأ، واحلقوق ال تتجزأ، والديمقراطية ال تقوم عىل ديكتاتورية 
األكثري�ة، ب�ل ع�ىل اع�رتاف األكثري�ة لألقلي�ة بحقوقه�ا، "... وإال أصبح�ت الديموقراطي�ة 
ديكتاتورية األكثرية"، أما فيا يتعلق بتحديد املسؤولية، فقال "إهنا حتدد عىل صعيدين خمتلفني":

أوالً: كان للجن�ة التحقيق اجلرأة إلنصاف احلكوم�ة، "... قلنا إن قرار املنع كان قانونيًا، ولكن 
قلنا كان عىل احلكومة أن تتخذ تدابري أخرى غري التي اختذهتا ملنع التظاهرة... فإن اخلطأ كان يف 

التدابري التي اختذهتا احلكومة".

ثاني�ًا: كان ع�ىل احلكوم�ة أال تتخذ قرار املنع، "... ألن ما كان يمك�ن أن يرتتب من نتائج يبقى 
أقل خطرًا ورضرًا مما حدث؛ وكان يتوجب عىل احلكومة أن تنتبه لعنارص الش�غب...". وأهنى 

كلمته بدعوة النواب للتمعن يف قراءة التقرير مادة مادة للوصول إىل احلقيقة)65(.

يف هناية اجللسة، طرح الرئيس الثقة بناء عىل طلب احلكومة، فنالت أكثرية 28 صوتًا، من أصل 
39، وحجب الثقة عن احلكومة النواب، س�امي الصلح، جوزف ش�ادر، ريمون إده، بيار إده، 

أمحد األس�عد، كامل األس�عد، محيد فرنجية، غس�ان تويني، جان حرب، وإميل البس�تاين، فيا 
امتن�ع ع�ن التصوي�ت النائب دكران توس�باط، وتغيب الن�واب، كال جنبالط، س�ليم حيدر، 

جورج عقل، وعبداهلل احلاج)66(.

وعىل املقلب اآلخر من ردود الفعل، ذكرت صحيفة األنباء أن احلكومة رفضت تس�ليم جثان 
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الطالب... ريثا "هتدأ اخلواطر")67(، وأرس�لت الحقًا إىل أهله تعرض عليهم نقله إىل بلدته دير 
بابا، وعىل نفقة الدولة اللبنانية، لكنهم رفضوا العرض، وأرصوا عىل تش�ييعه يف بريوت ودفنه 

فيها)68(، وإن هذا ما كانت ختشاه السلطة.

رفضت احلكومة تشييع الطالب... يف بريوت وقامت بنقل جثانه إىل قريته رغًا عن أهله، لكن 
أه�ايل بلدة دير بابا، رفضوا اس�تالم اجلث�ان، وطالبوا بإرجاعه إىل بريوت لتش�ييعه هناك؛ أمام 
هذا الرفض، عاد اجلثان إىل بريوت بعد أن زار مسقط رأسه، ووضع يف مشفى أوتيل ديو)69(.

بع�د ذل�ك، اش�رتطت احلكومة عىل أهل�ه أن يقتر التش�ييع يف ب�ريوت عىل بضع س�يارات، 
وبمرافق�ة الق�وى األمنية لع�دم اإلخالل باألم�ن، لكن النائ�ب كال جنبالط وأه�ل الطالب 
وزمالءه، رفضوا رشط احلكومة وأرّصوا عىل تشييعه سريًا عىل األقدام، وإالّ فإهنم سيلجؤون 
إىل تش�ييع الصورة بدالً من اجلثان، عندها رضخت احلكومة وتنازلت عن رشوطها تاركة هلم 

حرية التشييع)70(.

وخ�الل حف�ل التأب�ني، ألقى النائب ك�ال جنبالط كلمة ناري�ة عدد فيها صف�ات الطالب...، 
وهاج�م ترفات احلكوم�ة، فاعتر أن احلكومة "الغاش�مة" أبت إالّ أن تتدخ�ل "... فمنعت 
عن�ك اجلاه�ري، ولك�ن اجلاهري أتت�ك متخطي�ة مجيع العقب�ات الت�ي أقاموه�ا يف وجهها عىل 
الط�رق... جاء البريوتيون واجلبليون ليقولوا: هذه الدماء دماؤنا كم قلت أنت: أنا للحرية، أنا 
للوطن، أنا للنضال، أنا لالش�رتاكية، أنا ضد االس�تعار، ضد التحالف الذي سيجعل من أبناء 
البلدان عبيدًا يس�ريون يف ركاب املس�تعمرين والصهيونية املجرمة... إذ إن عىل كل حّر يف هذه 
البالد أن يكون طعنة يف صدر االستعار الذي يريد البعض أن يفرضه علينا..."، وهاجم رئيس 
احلكومة بعنف واعتره قزمًا من أقزام الرجال الذين يسعون إىل الزعامة عىل دم الشهداء، "... 
شاء قزم من أقزام الرجال يف هذا البلد أن يتنطح للزعامة تنطحًا، وأن يلعب دور بعض الزعاء 
اخلالدين... شاء هذا القزم من الرجال، أن يواجه الطالب العّزل من كل سالح بسالح الدرك 
ال�ذي حّول�ه إىل عصابة... وليس�ت هذه املرة األوىل التي يس�تخدم فيها ه�ذا اجلبان الضعيف 
النف�س الس�الح الذي وجد من أجل محاية القانون وتنفيذ الدس�تور... ش�اء هذا القزم مس�خ 
الدكتاتورية والذي ال يس�تحق لقب دكتاتور، أن يكون متس�لطًا عىل قوى األمن التي وجدت 
للمحافظ�ة ع�ىل األمن اللقتل النفوس، يف هذا اليوم ش�اء القزم أن يتص�دى ألقدس احلريات 
اإلنس�انية التي كان حيرتمها وحيافظ عليها الس�نغايل واملس�تعمر..."، وأهنى كالمه بالوعد عىل 
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متابعة النضال إىل أن يسقط "مسخ الديمقراطية"، وأمل أن يلّف جثان الطالب بالعلم اللبناين 
قبل دفنه، "ألن االحتفال احتفال لبنان")71(.

تابع النائب جنبالط اهلجوم عىل احلكومة من خالل جريدة األنباء، التي رأت يف افتتاحية تأبني 
الطالب...، أن العاصمة اللبنانية، مل تشهد يومًا مثل يوم 1954/3/27، فقد أعاد هذا اليوم إىل 
ذاك�رة اللبناني�ني صورة من صور القمع التي كان "الس�نغاليون" يلج�ؤون إليها لصد حركات 
التظاهر الوطنية يف عهد االنتداب، واعترت الصحيفة، "الس�نغاليون أنفسهم"، مل يقدموا عىل 
م�ا أق�دم عليه بع�ض أفراد ال�درك، خصوصًا، عندما كان رجال اإلس�عاف ينقل�ون اجلرحى، 
"فاعت�دوا بذل�ك عىل مبدأ إنس�اين ال يتعرض إليه أش�د األعداء وحش�ية يف س�احات القتال"، 
وأك�دت ع�ىل أن الطالب مل يك�ن لدهيم س�الح، ومل يقوموا بأي عمل خمل باألمن س�وى أهنم 
حاول�وا اخلروج من باب اجلامعة األمريكية، وتس�اءلت: هل الش�عارات التي أطلقها الطالب 
معادي�ة للحكومة)72( لكي تقم�ع هذه التظاهرة هبذه الوحش�ية؟، ورأت أن هذه العبارات تعر 
عن سخط الطالب عىل املحاوالت االستعارية، وعن متسكهم باستقالل وطنهم واستعدادهم 

للذود عنه)73(.

بين�ا رأت صحيف�ة العم�ل يف افتتاحيته�ا بتاري�خ 1954/3/30، حتت عنوان "كّف�ارة"، لو أن 
موق�ف احلكوم�ة كان واح�دّا يف التظاه�رات الثالث، لربا كانت جتد لنفس�ها أس�بابًا ختفيفية، 
"ب�ات م�ن املتعذر إجياده�ا بعد ف�وات األوان"، ول�و أن احلكومة أوقفت املعتدي�ن عىل مجاعة 
النائب أمحد األسعد يف البسطة، ومطلقي النار يف طرابلس من أنصار النائب رشيد كرامة، ولو 
تعاملت، "... باحلزم عينه الذي شاقها أن تلجأ إليه يف قمع تظاهرة اجلامعة األمريكية، لربا كان 
م�ن اهلني عىل حمبيه�ا ومؤيدهيا أن يتدبروا هلا ما هي يف حاجة إليه من مررات وأعذار، أما وقد 
كان من تناقض مواقفها هذا الذي كان يف فرتة مل تتجاوز عرشين يومًا، فقد وضعت نفس�ها... 
يف املوض�ع ال�ذي يثري عليها الس�خط... يف عني الرأي العام، عىل خمتلف نزعاته ومش�اربه...، 
والكف�ارة املطلوبة الي�وم، تنحية وزارة ول�دت هزيلة..." وتأليف وزارة يك�ون هلا من أركاهنا 

ومؤهالهتم ومناقبيتهم ما يقيض عىل القلق ويعيد الثقة للنفوس)74(.

ك�ا كت�ب الصحايف يف جري�دة األنباء عزت ص�ايف، مقالة حتت عنوان: "رس�الة من حّس�ان"، 
جاءت معرة توضح ش�عور احلزب التقدمي االش�رتاكي حول خس�ارة أح�د منارصيه، وجاء 

فيها:

" مل يكتب حّسان هذه الرسالة عىل ورقة، ولكنني قرأهتا عىل وجهه بعد أن هدأ:
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 - أين ابن بالدي... أهيا املسؤول عن دمي...

 - شكرًا لك... فقد حققت أمنيتي...

 - ولكن مل أكن منتظرها عىل يدك...

 - عندما طرق الرصاص رأيس مل أشعر بأمله...

 - ولكني شعرت بآالم شعبي تثور كلها دفعة واحدة...

 - ذلك ألين ذاهب قبل أن أزيلها...

 - تاركًا فوقها ما يزيدها...

 - وها إين أمحلها... وما أثقل محلها...

 - عشت هبا... وقضيت عنها...")75(.

ويف عددها الصادر بتاريخ 1954/4/3، وجه النائب كال جنبالط عر جملة األنباء رس�الة إىل 
رئي�س احلكوم�ة، توضح رأي رشحية كبرية من اللبنانيني، حت�ت عنوان: "إىل مضطهد احلريات 
وج�اّلد األوالد"، رأى فيه�ا أن الش�عب والط�الب قد انت�روا عىل احلكوم�ة بوطنيتهم، كا 
انت�روا بتضحياهت�م ع�ىل االضطهاد، واعت�ر أن احلكومة ذهب�ت أو مل تذه�ب، "يا مضطهد 
احلري�ات، ويا ج�اّلد األوالد، فقد ذهبت من نفوس�نا، لن يعيدك يشء مما كن�ت عليه من قيمة 
البقاء إالّ ترفك كرجل مسؤول تنصل من مسؤوليته وحاول أن يلقيها عىل بعض املساكني من 
رجال الدرك والرشطة املأمورين، فلم يعد له إالّ أن يمسك هو وصحبه حقائبهم وأن يتوجهوا 
إىل ب�اب ال�دار الرس�مية التي أضحت هلم... س�جنًا ال يتجّرؤون أن ينظ�روا إىل الناس إالّ من 

خالل شبابيكه، إذاك وإذاك فقط يصح لنا األسف مما حصل، إذ تستيقظ فيكم الرجولة")76(.

ويستحس�ن أن نختم برأي لش�ارع آخر يمثل رشحية واس�عة أيضًا من اللبنانيني والذي يرى يف 
حترك بعض الفئات تس�رتًا بمبادى احلرية واالس�تقالل، ففي تاريخ 1954/4/2، أدىل الش�يخ 
بي�ار اجلميل، رئيس حزب الكتائ�ب اللبنانية، بتريح عند خروجه من القر اجلمهوري بعد 
مقابلته رئيس اجلمهورية، أوضح فيه موقف حزبه من الدعوة إىل اإلرضاب التي أطلقتها بعض 
الفئات، فرأى فيه أن بعض الفئات تتس�رت بمبادئ احلرية واالس�تقالل، "لتقوم بأعال الشغب 
اهلادفة أوالً وأخريًا إىل نس�ف األس�س التي يقوم عليها هذا الوطن"، واعتر، أن هناك فئات يف 
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البلد تس�تهوهيا "الدياغوجية الرخيصة"، فال ترتدد يف املش�اركة يف األعال التخريبية، وانتهى 
إىل التأكيد عىل أن "... الكتائب مل تتعود أن تسلم الشارع ألي كان، نحن نعلم أن هناك عنارص 
ش�غب مصمم�ة عىل أي عمل ختريب�ي، ولكن أثبتنا نحن أيضًا، يف كل مناس�بة أننا مس�تعدون 
ملجاهبة التيار وللس�يطرة عىل الغوغاء، ونحن مصممون اآلن عىل أن نكافح بكل قوانا عنارص 
الش�غب... وس�وف ال نرتك املبادرة للمخربني، وإننا نعلن بأننا سنلجأ إىل كل الوسائل للذود 
ع�ن لبنان وعن اس�تقالله..."، ثم تس�اءل يف هناية ترحيه، "... إىل أين يك�ون املصري لو تركنا 

احلبل عىل غاربه جلميع هذه التيارات الفوضوية")77(.

طالبي�ًا، بع�د تأبني زميله�م بتاريخ 1954/3/29، تن�ادى عدد من الطالب يزي�د عددهم عىل 
200 طالب إىل االعتصام يف دور الصحف "احلّرة" )حسب األنباء(، معلنني مطالبتهم باستقالة 

ال�وزارة الت�ي اهتموها بإراق�ة دمائهم واعتقال بعضهم، وخنق صوهت�م، "... ومل يبق طالب أو 
طالبة يف لبنان، إالّ وأعلن رأيه يف حكومة عبداهلل اليايف، وهو: جيب أن تس�تقيل ألهنا أصبحت 
خطرًا عىل الش�عب، هتدد حركاته وحرية رأيه..."، وبعد سلسلة من االجتاعات، أذاعت جلنة 

الطلبة بياهنا وقد حرته يف النقاط التالية:

"1 - تنحي وزارة عبداهلل اليايف عن احلكم.

 2 - إطالق رساح املعتقلني من الطالب والصحفيني.

 3 - الكف عن مطاردة األبرياء وحماكمة املسؤولني.

 4 - عدم إخراج أي طالب عريب من لبنان.

 5 - تأليف جلنة برملانية للتحقيق يف احلوادث الربرية...")78(.

وف�ور إصدار البيان، أرضب بعض الطالب عن متابعة دروس�هم يف بع�ض املدارس واملعاهد 
واجلامعات اللبنانية، نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلر: اإلخاء، اإلنجيلية، حوض الوالية، 
املعهد الثانوي، العاملية، الّر واإلحس�ان، واليس�وعية )الصفوف العالي�ة(، البطريركية، رمل 
الزيدانية، اإلنجيلية للبنات، واملقاصد، أما معظم املدارس، فلم يكن اإلرضاب فيها شاماًل)79(.

ويف الي�وم التايل للدفن، وجهت والدة الطال�ب، بتاريخ 1954/3/30، كتابًا مفتوحًا إىل رئيس 
اجلمهوري�ة، رأت في�ه أن قتل ولدها مل يذهلها، لكن م�ا أذهلها الطريقة التي تعاطت هبا القوى 
األمنية مع الطالب، وتس�اءلت، "ماذا هتف حتى س�دد إليه سهم املوت؟"، واعترت أن ابنها 
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هتف إلس�قاط االستعار، "فسقط ش�هيدًا"، وأن الطالب مل خيطئوا، فاخلطيئة، "خطيئتنا، ألننا 
زرعن�ا يف قلوهب�م حب الب�الد، وغذيناهم حلي�ب الع�ّزة والكرامة، وروضناهم ع�ىل النضال 
واالستشهاد يف سبيل وطن أعززناه، ومبدأ اعتنقناه، ففي استشهاده فخر لنا، ألننا هلذا أعددناه 

وللكفاح أرسلناه، فكان له رشف االستشهاد")80(.

الحق�ًا، وتضامن�ًا م�ع املعتصم�ني، زارت وال�دة الطالب وش�قيقته، الطلبة الصائم�ني بتاريخ 
1954/4/2، يف مكات�ب صحيف�ة األنب�اء الت�ي اعتصموا فيه�ا، حيث اس�تقبلت من الطالب 

والطالبات بالشكر والتقدير، فأشادت بموقفهم النبيل الذي يعّر عن القوة املعنوية يف نفوسهم، 
وأكدت يف هناية اللقاء عىل دعمهم والوقوف إىل جانبهم يف معركة احلرية التي خيوضوهنا، وقد 
كانت الزيارة بعد أربعة أيام عىل صيامهم من أجل حتقيق مطالبهم التي تقدموا هبا، بالرغم من 

سوء صحة بعضهم)81(.

يف النهاي�ة، كان الب�د من عودة البالد إىل ما كانت علي�ه، والبد من خمرج لألزمة كا درجت 
الع�ادة يف لبن�ان، ويف جلس�ة جمل�س الن�واب املنعق�دة بتاري�خ 1954/4/2، ل�درس قانون 
اإلجي�ارات، طلب النائب غس�ان التويني م�ن احلكومة برضورة إعطاء تأكي�د باإلفراج عن 
الط�الب املعتقل�ني، "تعرف احلكومة وال ش�ك ك�ا يعرف الزم�الء أن الط�الب ال يزالون 
مرضب�ني، وأن فريق�ًا منهم مرضب عن الطعام منذ أيام ومعتصم يف إدارات الصحف، فنود 
أن نس�مع م�ن احلكومة أهنا جادة باإلف�راج عنهم، وأن تأخري هذا اإلفراج يعود إىل أس�باب 
فني�ة، مل تتمك�ن احلكومة من إهنائ�ه، فإذا أكد رئيس احلكومة هذا اليشء س�ّهل علينا معاونة 
احلكوم�ة يف ف�ك اإلرضاب" وبالتايل إهناء األزم�ة، رد رئيس جملس ال�وزراء، "القضية هي 
قضي�ة وق�ت، أولت احلكومة القضي�ة عنايتها ك�ا أن النيابة العامة قد نظ�رت بعني العطف 

الواسع إىل طلبات إخالء السبيل املقدمة إليها". 

 - غس�ان توين�ي )مقاطع�ًا(، "وه�ل يمك�ن اعتب�ار ذلك مناش�دة للطالب 

بالرجوع عن اإلرضاب؟".

 - رئيس جملس الوزراء جميبًا، "نعم... ألن القضية قد بلغت هنايتها)82(.

التزامًا با وعد به، استدعى رئيس احلكومة بتاريخ 1954/4/3، الوزراء أصحاب االختصاص: 
الداخلية، العدل، والرتبية، كا دعا مدير وزارة العدل، ش�فيق حاتم الجتاع موّس�ع، وتباحث 
معه�م يف وج�وب اإلفراج عن الطلب�ة وتصفية هذه املش�كلة بصورة هنائي�ة، وطلب من مدير 
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وزارة الع�دل، تدب�ر األم�ر بأي طريق�ة واإلفراج عن الط�الب)83(، وبتاري�خ 1954/4/5، تم 
اإلفراج عنهم بعد استخراج التسوية الالزمة إلطالق رساحهم)84(.

إذا كان األمن االسرتاتيجي ألية دولة يرتبط بحّدي االخرتاق اخلارجي واالستقطاب الداخي، 
فإن األمن االسرتاتيجي للدولة اللبنانية يكون األكثر هشاشة نظرًا لألزمات اخلارجية املختلفة 
التي عانى ويعاين منها لبنان، وقابلية الداخل للتجاوب مع هذه األزمات. وقد دفع لبنان، عىل 
م�ّر التاري�خ، غاليًا ثمن أمنه االس�رتاتيجي اهلش، فكان االخرتاق اخلارجي يصدر له مش�اكله 
ومش�اكل اآلخرين وحروهبم، واالس�تقطاب الداخي يس�توردها وحيوهلا إىل مشاكل وأزمات 
لبناني�ة، وذل�ك نظرًا النفتاح املكونات االجتاعية والسياس�ية والطائفي�ة اللبنانية عىل اخلارج، 
قريبًا كان أم بعيدًا، حتى يكاد أّي تطور يف السياس�ة اخلارجية ال خيلو من انعكاس�ات داخلية، 
وتدخ�الت خارجية، تدفع بأبن�اء الوطن الواحد خلوض معارك ه�ذا اخلارج وصون مصاحله 

نيابة عنه، حمولني لبنان إىل ساحة عراك، يتواجه فيها اللبنانيون باسم القوى اخلارجية.
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والعدلية، األمري جميد أرسالن، وزيرًا للدفاع الوطني، جرائيل املر، وزيرًا لألشغال العامة، رشيد كرامي، 
وزيرًا لالقتصاد الوطني والش�ؤون االجتاعية، كاظم اخلليل، وزيرًا للصحة العامة والزراعة، نقوال سامل، 

وزيرًا للرتبية الوطنية والريد والرق واهلاتف، وجورج هراوي، وزيرًا للداخلية.
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 - مرسوم رقم 4293 تاريخ 1954/3/1.
)16( العمل، 1954/3/26، عدد 2436، ص 2. 

)17( العم�ل، العدد نفس�ه، الصفحة نفس�ها. أيض�ًا، النه�ار 1954/3/26، ع�دد 5607، ص 2. واألنباء 
1954/4/3، عدد 140، ص 1 - 3.

)18( العم�ل، 1954/3/28، ع�دد 2438، ص 1 - 4. أيض�ًا، النه�ار 1954/3/28، ع�دد 5609، ص 1، 
األنباء 1954/4/3، عدد 140، ص 3.

 - L’Orient le jour: 28 Mars 1954، P.1

)19( األنباء 1954/4/3، عدد 140، ص 3.
)20( العمل، 1954/3/30، عدد 2439، ص 2. 

)21( العمل، العدد نفسه، الصفحة نفسها. أيضًا، النهار 1954/3/30، عدد 5611، ص 2.
)22( العمل، العدد نفسه، الصفحة نفسها. 
)23( العمل، العدد نفسه، الصفحة نفسها.
)24( العمل، العدد نفسه، الصفحة نفسها.
)25( العمل، العدد نفسه، الصفحة نفسها.

)26( ج�اء كت�اب وزير الداخلية عىل الش�كل التايل: "حرضة رئيس اجلامع�ة األمريكية يف بريوت املحرتم، 
أت�رّشف بأن أرس�ل إىل حرضتكم نس�خة عن البالغ ال�ذي أذاعته احلكومة عىل أثر انعق�اد جملس الوزراء، 
وح�ّذرت بموجب�ه األهل�ني من التظاهر والتجمع يف الش�وارع العامة ألي س�بب كان. فأرجو أن تعمموا 
مضم�ون ه�ذا الب�الغ عىل مجي�ع التالم�ذة والط�الب. وأن حتذروهم م�ن عاقب�ة املخالف�ة، فاحلكومة لن 
تتوان�ى ع�ن إحال�ة املخالفني أمام املحاك�م وعن إبعاد األجان�ب منهم خارج احل�دود اللبنانية. بريوت يف 

1954/3/25". اإلمضاء: وزير الداخلية.

)27( أقفل�ت اجلامع�ة ملدة أس�بوعني، حت�ى مس�اء األح�د 1954/4/11، واعترهتا عطلة عي�د الفصح، 
وطلب�ت من طالهبا الداخلي�ني اللبنانيني العودة إىل منازهلم، ومن غ�ري اللبنانيني العودة إىل بالدهم خالل 

هذه الفرتة. - العمل 1954/3/30، عدد 2439، ص 2.
)28( العمل 1954/3/31، عدد 2440، ص 3 - 4.

)29( الدور الترشيعي الثامن، العقد العادي األول، حمرض اجللسة اخلامسة املنعقدة يف الساعة العارشة من 
قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع يف 30 آذار سنة 1954، ص 1. 

)30( اجللسة نفسها، كلمة الرئيس عادل عسريان، ص 2.
)31( اجللسة نفسها، كلمة النائب عبداهلل احلاج، ص 3.  

)32( اجللسة نفسها، كلمة الرئيس عادل عسريان، ص 4.  
)33( اجللسة نفسها، كلمة النائب غسان التويني، ص 5.  
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)34( اجللسة نفسها، كلمة الرئيس عادل عسريان، ص 5.
)35( اجللسة نفسها، كلمة وزير الداخلية، جورج هراوي، ص 5.

)36( اجللسة نفسها، الكلمة نفسها، الصفحة نفسها. 
)37( اجللسة نفسها، الكلمة نفسها، الصفحة نفسها. 

)38( اجللسة نفسها، الكلمة نفسها، ص 6.  
)39( اجللسة نفسها، الكلمة نفسها، ص 7.

)40( جيزم التقرير أن إصابة مصطفى نراهلل وقعت من أعىل إىل أسفل، دخلت الرصاصة من كتفه األيرس 
واستقرت يف العمود الفقري يف اخلرزة الثالثة. 

)41( جيزم التقرير أن الرصاصة اصطدمت بالعمود احلديدي وش�ظية منها اس�تقرت يف رأس الطالب...، 
ونوع هذه الرصاصة غري رصاص رجال األمن ألن رصاص األمن مغلف بالنحاس.

)42( اجللسة نفسها، الكلمة نفسها، ص 7. 
)43( اجللسة نفسها، كلمة النائب أمحد األسعد، ص 8. 

)44( اجللسة نفسها، الكلمة نفسها، ص 9. 
)45( *حادث�ة بي�ت النج�ادة: بتاري�خ 1953/10/14 عق�دت األح�زاب واهليئ�ات اللبناني�ة التقدم�ي 
االش�رتاكي، النجادة، اجلبهة الش�عبية، النداء القومي، االحتاد النس�ائي العريب، القوم�ي االجتاعي، اهليئة 
الوطنية، عصبة تكريم الش�هداء، أنصار الس�لم، مجاعة عبد الرمحان، واهليئات الطرابلسية، اجتاعًا يف بيت 
النجادة يف البس�طة للبحث يف قضية مراكش، وأثناء االجتاع هزت املبنى ثالثة انفجارات أدت إىل إصابة 
الكثريي�ن بج�راح خمتلفة بينهم عبداهلل املش�نوق، عبد الس�الم اجلزائ�ري، جورج جم�دالين، والنائب كال 
جنب�الط، وانته�ى االجتاع يف بي�ت النجاد برقية رفع�ت إىل رئيس اجلمهورية تتهم الرئي�س اليايف بتدبري 

احلادث، وبرقية إىل هيئة األمم املتحدة بتأييد قضية مراكش. األنباء 1953/10/16، عدد 117، ص1.
 - قضي�ة مراك�ش تتلخ�ص بإق���دام االحت�الل الفرنيس يف مراكش )املغ�رب فيا بعد( عىل نفي س�لطان 

مراكش حممد بن يوسف )حممد اخلامس فيا بعد( إىل جزيرة مدغشقر وتنصيب حممد بن عرفة مكانه.
* حادثة البس�طة: حصلت هذه احلادثة بتاريخ 1954/3/9، عىل أثر اهتام رئيس احلكومة، عبداهلل اليايف، 
رئيس جملس النواب السابق أمحد األسعد، بأنه "سيخرب البلد هو ورجاله"، هذا األمر دفع مجاعة الرئيس 
األسعد للتجمهر أمام املجلس النيايب دعًا للرئيس أمحد األسعد، ويف طريق العودة وعند مرورها يف منطقة 
البس�طة، تعرض�ت مجاعة األس�عد إلطالق نار، مما أدى إىل س�قوط قتي�ل وهو كامل الطوي�ل، وعدد من 
اجلرحى، عرف منهم: حممد زكي س�نجر، مصطفى قاس�م وهبه، أس�عد الطبل، وحممد عبد اجلليل )رضبة 
بندقي�ة عىل رأس�ه(، اهتم الرئيس األس�عد الرئيس اليايف ب�أن رجاله وراء احلادث، فيا اهت�م الرئيس اليايف 
الرئيس األس�عد بأن رجاله اس�تفزوه يف عقر داره وقاموا بأعال خملة بالقانون، وإن من أطلق النار القوى 
األمنية وليس رجاله كا يدعي الرئيس أمحد األس�عد، لكن معظم الصحف أش�ارت إىل أن من أطلق النار 

هم مجاعة الرئيس عبداهلل اليايف وليست القوى األمنية. العمل 1954/3/10، عدد 2422، ص1.
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)46( حمرض اجللسة اخلامسة...، مصدر سابق، كلمة النائب أمحد األسعد، ص 9.
)47( اجللسة نفسها، كلمة النائب غسان تويني، ص 11.
)48( اجللسة نفسها، كلمة النائب محيد فرنجية، ص 11.

)49( اجللسة نفسها، كلمة النائب كال جنبالط، ص 18.
لكن صحيفة األنباء، روت الواقعة بطريقة خمتلفة، "وهنا وقف رئيس الوزراء حماوالً مقاطعة الرفيق األول 
جنبالط الذي كان متأثرًا يعّر وجهه وهلجته عن سخط الشعب اللبناين بأرسه عىل احلكومة، فا كان منه إالّ 
أن قذف رئيس الوزراء بكأس املاء، فلفظ األخري كلات االس�تنكار بينا كان الرفيق األول جنبالط يتقدم 
منه ويصفعه عىل وجهه. وعندئذ أرسع النواب لتدارك األمر، وقامت الضجة فأمر الرئيس عسريان بفض 

اجللسة". األنباء 1954/4/3، عدد 140، ص3.
بينا روت صحيفة العمل القصة بطريقة أخرى، فكتبت تقول: "ومل هتدأ ثورة النائب جنبالط، فاجته مبارشة 
نح�و مقعد رئيس احلكومة وصفعه مرات ث�الث، أصابت الصفعة األوىل جانبًا من كتف رئيس احلكومة، 
والثاني�ة جانب�ًا من صدره..."، فراح الرئيس اليايف يرخ: "اقبضوا عىل هذا املجرم، اقبضوا عليه، بصفتي 
رئي�س حكومة آمركم بذلك يا بوليس يا رئيس املجل�س... ولكن واحدًا مل يتحرك ومل يقبض...". العمل 

1954/3/31، عدد 2440، ص1.

)50( العمل، 1954/3/31، عدد 2440، ص1.
)51( العمل، 1954/4/1، عدد 2441، ص 2. أيضًا، الوادي 1954/4/2 عدد 37 ص.2

)52( املادة 109 تتخذ بحق النائب الذي مل حيافظ عىل نظام اجللسات ونظام الكالم فيها اإلجراءات التالية 
حسب الرتتيب أدناه: 

1 - التنبيه للرجوع إىل النظام.

2 - التنبيه مع تسجيله يف حمرض اجللسة.

3 - اللوم مع تسجيله يف املحرض.

4 - اإلخراج من اجللسة. 

إن العقوب�ات ال�واردة يف الفقرتني األوىل والثانية ينزهلا الرئيس، في�ا العقوبات الباقية فال بد منها من قرار 
من قبل املجلس. 

)53( الدور الترشيعي الثامن، العقد العادي األول، حمرض اجللسة السادسة املنعقدة يف الساعة اخلامسة من 
بعد ظهر يوم اخلميس الواقع يف 4/1/ 1954، ص 21.

)54( اجللسة نفسها، كلمة النائب نعيم مغبغب، ص 30.
)55( اجللسة نفسها، كلمة النائب كال جنبالط، ص 31.

)56( اجللسة نفسها، ص 33.
)57( األنباء، 1954/5/23، عدد 147، ص 4.
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)58( ال�دور الترشيع�ي الثامن، العقد االس�تثنائي األول، حمرض اجللس�ة احلادية عرشة املنعقدة يف الس�اعة 
احلادية عرشة من قبل ظهر يوم األربعاء الواقع يف 14 متوز سنة 1954، ص 19.  

)59( أقيمت مظاهرة تأييدية للوزير رشيد كرامي، وزير االقتصاد الوطني والشؤون االجتاعية، يف بريوت 
وطرابلس أطلقت خالهلا العيارات النارية بكثافة دون أن تعرتضها احلكومة، وذلك بمناسبة صدور قرار 

الطعن املقدم بحقه يف االنتخابات النيابية.
)60( حمرض اجللسة احلادية عرشة...، مصدر سابق، ص 19 - 24.

)61( اجللسة نفسها، كلمة النائب أديب الفرزيل، ص 38.

)62( اجللسة نفسها، كلمة النائب كامل األسعد، ص 41.
)63( اجللسة نفسها، كلمة النائب بشري األعور، ص 45.

)64( اجللسة نفسها، كلمة النائب إميل البستاين، ص 53.
)65( اجللسة نفسها، كلمة النائب غسان التويني، ص 60 - 61.  

)66( اجللسة نفسها، ص 65.
)67( اجتم�ع رئي�س جمل�س ال�وزراء، بوزير الدف�اع، وبعض ال�وزراء، للتب�ر يف األوض�اع الناجتة عن 
املظاه�رة الطالبي�ة، وبحث املوقف املرتتب عن املعلومات الواردة بأن احلزب التقدمي االش�رتاكي قد دعا 
إىل الرّد عىل تدابري احلكومة بدفن الطالب... وس�ط تظاهرة حاش�دة يف بريوت، يشارك فيها زمالؤه للقيام 
بحرك�ة قوي�ة يعربون فيها عن اس�تيائهم وس�خطهم عىل اعتب�ار أن الطالب كان ينتم�ي إىل احلزب. وبعد 
نقاش طويل، اس�تقر الرأي عىل الس�اح بإجراء املأتم يف بريوت وس�ط تظاهرة حيرس�ها رجال األمن حتت 
إرشاف قيادة اجليش اللبناين التي وضعت فرقة عسكرية يف الرساي احلكومي حتسبًا ألي طارئ. - العمل 

1954/3/30، عدد 2439، ص 2.

)68( األنباء، 1954/4/3، عدد 140، ص 5.
)69( األنباء، العدد نفسه، الصفحة نفسها. أيضًا، العمل 1954/3/30، عدد 2439، ص 2.

)70( األنباء، العدد نفسه، الصفحة نفسها. أيضًا، العمل، العدد نفسه، الصفحة نفسها.
)71(األنباء، العدد نفسه، الصفحة نفسها.

)72( أطلق الطالب ش�عارات مثل: فليس�قط اإلرهاب والظلم، عاشت الوحدة العربية، فليسقط احللف 
الرتكي - الباكستاين - العراقي األثيم، حرية إبداء الرأي جيب أن تكون مصونة، فليسقط احلكام الظاملون، 

نضال الطلبة نضال الشعب، املوت للمستعمرين، فلتسقط األحالف االستعارية. 
)73 األنباء، 1954/4/3، عدد 140، ص 3. 

)74( العمل، 1954/3/30، عدد 2439، ص 1. 
)75( األنباء، 1954/4/3، عدد 140، ص 8.

)76( األنباء، العدد نفسه، ص 1.
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)77( العمل، 1954/4/3، عدد 2443، ص 1.

)78( األنباء، 1954/4/3، عدد 140، ص 4. أيضًا، العمل 1954/3/30، عدد 2439، ص 2.

)79( األنباء، العدد نفسه، الصفحة نفسها. أيضًا، العمل، العدد نفسه، الصفحة نفسها.

)80( األنباء، 1954/4/4، عدد 141، ص 4.

)81( األنباء، 1954/4/3، عدد 140، ص 1.

)82( الدور الترشيعي الثامن، العقد العادي األول، حمرض اجللس�ة الس�ابعة املنعقدة يف يوم اجلمعة الواقع 
يف 2 نيسان سنة 1954، ص20.

)83( العمل، 1954/4/4، عدد 2444، ص 2. 

)84( العمل، 1954/4/6، عدد 2445، ص 2.
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رهانات العدالة يف الفكر امل�سيحي
)درا�سة حتليلية(

الدكت�ر روبري مطاني��ص معّ��ص - �أ�شتاذ �لفل�شفة يف �جلامعة �للبنانية - كلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�شانية - �لفرع �الأول

مة: مقداّ
تتصّدر القيم األخالقية حّيزًا مهًا يف احلياة اإلنسانية، ومن بني هذه القيم سأتناول يف بحثي هذا 

رهانات العدالة يف الفكر املسيحي من خالل دراسة حتليلية.

يتحىّل اإلنسان بالعديد من الصفات التي جتعله شخصًا ممّيزًا وموضع احرتام وتقدير، وختتلف 
تلك الصفات وأمهيتها باختالف القيم واملعايري السائدة يف املجتمع، ولكن هنالك أخالق ثابتة 

ال ُيمكن ألي جمتمع أن يتخىل عنها نظرًا ألمهيتها وخطورة عدم التقّيد وااللتزام هبا.

العدالة صفة إنسانية وقيمة أخالقية وفضيلة أساسية لسلوك اإلنسان، تستوي يف قرائن االجتاع 
الب�رشي الس�ليم؛ لذل�ك يفهمها الن�اس اس�تنادًا إىل تصّورهم للمس�اواة وللحري�ة. فبالعدل 
تس�تقيم أحوال الن�اس ويرىض اجلميع وتتحّقق األهداف بنمط يتاش�ى م�ع اخلري والصالح. 
والبعض يتصّور أن العدل واملساواة واحد ولكن احلقيقة أّن العدل غري املساواة. فاملساواة هي 
التوزيع بالتساوي، ويكون التوزيع بالتساوي متطابق مع العدل عندما ُتوضع األمور يف نصاهبا 
وموضعه�ا الصحي�ح، وإعطاء كل ذي حّق حّقه، والعدل ضّد اجل�ور والظلم وهو اإلثابة عىل 

احلسنة باحلسنة واملعاقبة عىل السيئة بالسيئة.

إذًا، ال يمكنن�ا معرف�ة دور العدال�ة وتبي�ان طبيعته�ا إالّ بصورة ش�املة وضمن األط�ر الدينية 
املس�يحية التي تربط اإلنس�ان باهلل، والراع�ي بالرعية، والفرد باملجتمع. فالعدل أس�اس امُللك 

وميزان الترشيع ومصدر األحكام.

تش�ّكل قيمة العدالة حمورًا أساس�يًا يف األخالق واحلقوق والفلس�فة االجتاعي�ة وُتعتر قاعدة 
مهّم�ة تنطلق منها بحوث إجياد املعاي�ري األخالقية واملقاييس القانونية واملب�ادئ احلقوقية. إذًا، 
ه�ي أس�اس أخالقي ورؤية عقالني�ة للبيئة التي يعي�ش فيها كل ش�خص، رشط أن ينّظم هذه 
الرؤية قانون وضعي ُيشارك يف صياغتها اجلميع بعيدًا عن التحّكم. وهي عكس الظلم واجلور 
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والتطّرف. ومن أهدافها التوازن واملس�اواة واإلنصاف وعدم التعّدي. أما نظريات العدالة فال 
ختتل�ف اختالف�ًا كبريًا من جمتم�ع إىل آخر، ولكن خيتل�ف يف تطبيق مفاهيمه�ا. وعند اختالف 
املفاهي�م ال يمك�ن أن تتواج�د العدالة التي تتضم�ن القوانني الطبيعية الت�ي ُوجدت مع وجود 
العامل، وعملية حتقيقها من ِقبل البرش يرتبط بمدى فهمهم وإدراكهم جلوهر الرساالت الساوية 

وغاياهتا التي توضح ما أراد منهم خالقهم.

ف�إن العدالة س�بب تعايش الغن�ي والفقري يف جمتمع واحد وهي حّق يتمت�ع به كّل منها. وليس 
بالرضورة لتحقيقها يف املجتمع تطبيق القوانني املوجودة يف املحاكم ألهنا من صنع البرش وختدم 
مصالح األقوى ومصلحة من يضعها. فالقانون خيتلف عن العدالة. العدالة هي القانون اإلهلي، 

أما القانون فهو من صنع البرش. وقد ينسجم مع العدالة وقد ال ينسجم معها.

أّما إشكالية هذا البحث فهي عىل النحو اآليت:

ما الذي دفَع املس�يحيني إىل الس�عي وراء الع�دل والعمل عىل إح�الل العدالة يف األرض وبني 
الب�رش؟ وم�ا الذي جعلهم يأخذون بالوس�ائل اآليل�ة إىل حتقيقها انطالقًا م�ن عقيدهتم الدينية 

وقيمهم األخالقية؟

وم�ن زاوي�ة أخ�رى، ه�ل ُيمكننا نق�ل قيم�ة العدالة يف الفك�ر املس�يحي من الش�كل النظري 
واألفهومي إىل حّيز التطبيق العمالين وكيف؟

م�ن هن�ا كان�ت أمهّية هذا البح�ث ورضورت�ه، كمحاولة متواضعة للمس�امهة يف إجياد الُس�بل 
املالئم�ة والناجع�ة لتوحي�د مجاعة املؤمن�ني، أي أبناء الكنيس�ة الواح�دة يف إطار وح�دة القيم 
املس�يحية، وهي املهّمة األكثر إحلاحًا، والتي يواجهها كّل منّا يف عامل اليوم، أال وهي إعادة بناء 

إنسان مسيحي يف زمن انقالب املعايري اإلنسانية وانحدار القيم األخالقية.

لقد فرضْت عّي طبيعة البحث اعتاد املنهج التحليي، حيث عرضت بإسهاب حملاًل ما ورد يف 
أسفار الكتاب املقّدس وإصحاحاته وبعض طروحات فلسفية آلباء الكنيسة الغربية يف العر 

الوسيط أمثال القديسني أوغسطينوس وتوما األكويني ملسألة العدالة يف الفكر املسيحي.

بعد املقّدمة، تناولُت بإسهاب يف هذا البحث مسألة العدالة يف الفكر املسيحي، أوالً يف مسارها 
اللغ�وي واالصطالح�ي، وثاني�ًا يف مس�ارها الديني والفلس�في. أم�ا يف اخلامتة فاس�تخلصت 

االستنتاجات التي توّصلُت إليها.
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اأوالً: العدالة يف الفكر امل�سيحي يف م�سارها اللغوي واال�سطالحي:

يع�ود ج�ذر كلم�ة )justice( يف الالتيني�ة إىل )Jus( و)juris( أي ما هو عدٌل، ح�ّق، وقويم ثم 
منصف )Droit، Juste equitable(، مطابق ملعطيات العقل والقوانني اإلنس�انية. ففعل العدل 
حّر ومس�تقل، فيه ميٌل رصيٌح لتجنّب الظلم، واحرتام حقوق الغري، نظرًا إىل اعرتاف اإلنس�ان 
ب�ا ه�و حّق طبيعي هلذا الغ�ري.)1) جاء يف معجم الاله�وت الكتايب ما ملّخص�ه: إّن الّر، عدالة 
وص�دق وخ�رٌي، يقوم ع�ىل طبيعة عالقات اإلنس�ان ب�اهلل. فالّر فضيلة تش�مل مجي�ع الوصايا 
اإلهلي�ة. ويظه�ر بّر اهلل، أي عدُله، يف نزاهته التامة عند قيادته للش�عب ولألفراد، ثّم يف كونه إله 
املجازاة، عنه يصدر الثواب والعقاب يف الدينونة يوم احلس�اب. وليست االستقامة البرشية إالّ 

انعكاسًا وثمرة لّر اهلل األسمى الذي يغمر به خملوقاته.

وإذا جتاوزن�ا مع�اين ال�ّر أي العدال�ة ه�ذه يف العه�د القديم - عدال�ة اجتاعي�ة، وحمافظة عىل 
الرشيع�ة، وربط�ًا باحلكمة والص�الح - وجدناها يف العه�د اجلديد تتعّلق بتعاليم املس�يح التي 

حتّث اإلنسان عىل فعل الّر أي اخلري.

والّر هذا بّران:

1 - ب�ّر إهل�ّي ال يتدخل يف حياة املؤم�ن أو اجلاعة تفصياًل، إنا ُيرتجم ع�دالً إهليًا ككل يوم 
الدينونة. والعدل اإلهلي هذا مرادٌف للرمحة، وهي صفة إهلية أساسية من صفات اهلل.

2 - وبّر إنساين يقتيض اإليان بالرشيعة، ويرتجم أفعاالً صاحلة وفاء لتعاليم اهلل واملسيح)2). 
وكا ورد يف معجم املصطلحات الدينية: »العدل هو اإلنصاف، األمر املتوسط بني نقيضني 
متطّرفني، أما العدالة فتعني االستقامة، وقضائيًا إجراء اإلنصاف وإحقاق احلّق، أي إعطاء 

املرء ما له وأخذ ما عليه«)3).

د. مشير  األبعاد الفلسفّية، مجموعة من املؤلفين، إعداد:   - العدالة في االنتظام االجتماعي والسيا�سي العربي   (1(

باسيل عون، دار االرابي - بيروت – لبنان، ط1، كانون الثاني 2019م، ص47.

)2) معجم الالهوت الكتابي، Vocabulaire de théologie biblique، ترجمة املطران أنطونيوس نجيب، بيروت، دار 

الشروق، ط3، 1974م، مصطلح البّر، ص ص 155-150.

)3) أبو العزم، عبد الغني، معجم املصطلحات الدينية )عربي، فرن�سي، إنكليزي(، املغرب، مؤسسة الغني، 2005م، 

ص 118.
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ثانياً: العدالة يف الفكر امل�سيحي يف م�سارها الديني والفل�سفي:
هناك تسع وأربعون آية يف الكتاب املقّدس تدعو إىل العدل والعدالة، سّجلنا هذه اآليات لتكون 
ن�اذج لبحثنا هذا، وهذا يعن�ي أّن الكتاب املقدس بعهديه القدي�م واجلديد خيلو من الالعدالة 

والتفرقة بني األجناس - وبني األغنياء والفقراء - بني الرجال والنساء - منها:

1 - »إن رأي�ت ظل�م الفقري وما خيالُف العدل يف بع�ض األقاليم فال تعجب من األمر فإّن فوق 
العايل أعىل منه يسهر وفوقها من هو أعىل منها...«)1). أي ال جيب السكوت عن الظلم وخاصة 

»ظلم الفقري«.

2 - »افتْح َفَمَك وَأحكم بالعدل وأنصف البائَس واملسكني«...)2). أي أهّيا القايض يف أية حمكمة 
»ُاحكم بالعدل« وإالّ هناك لسان طويل للحقيقة والتاريخ.

3 - »لتف�رح األم�م وهُتل�ل ألّنك بالعدل تديُن باالس�تقامة تدين الش�عوب ويف األرض هتدي 
األمم سالم...«)3). أي عند اهلل هناك عدالة ومساواة وسالم بني الشعوب.

4 - »إج�راء الع�دل واحلق أفضل عند الرّب من الذبيحة...«)4). أي ال تصوم وال تصّي إال بعد 
أن جتري العدل وتدافع عن احلّق وبعدها اذهب وقّدم ما عندك هلل.

ُيعتر »العدل« يف الالهوت املسيحي من أهم وصايا أنبياء العهد القديم والتي أّكد عليها السّيد 
املسيح يف العهد اجلديد، عندما انتقد الفريسيني املرائني والكتبة، ألهنم أمهلوا أهّم ما يف الرشيعة: 
الع�دل، واألمانة، والرمحة: »الويل لكم أهّيا الكتبة والفريس�يون امل�راؤون. فإنكم تؤّدون عرش 
النعنع والش�مرة والكّمون، بعدها أمهلتم أهّم ما يف الرشيعة: العدل والرمحة واألمانة. فهذا ما 

كان جيب أن تعملوا به من دون أن هتملوا ذاك«)5).

إذًا، م�ا هو مفهوم »العدل« لدى األنبي�اء؟ وكيف حّولوه إىل أهّم وصية عندهم، تتضّمن إرادة 
اهلل يف اإلنسان املؤمن؟

إّن أه�م صف�ات إله إبراهيم اخلليل املعروف بأيب املؤمنني ه�ي أنه عادل ويرعى العدل: »ينتظر 

)1) الكتاب املقّدس، العهد القديم، سفر الجامعة، 8:5.

)2) سفر األمثال، 9:31.

)3) سفر املزامير، 5:67.

)4) سفر األمثال، 3:21.

)5) الكتاب املقّدس، العهد الجديد، مّتى 23:23.
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الرّب لريمحكم ويتعاىل لريأف بكم اآلن الرّب إله عدل جلميع الذين ينتظرونه«)1). فعدل اهلل هو 
الذي يكّون نقطة االنطالق لكّل االعتبارات حول »العدل« يف املجتمع اإلنساين.

كي�ف يتحّق�ق الع�دل يف عالقات احل�ّكام والقضاة والش�عب؟. وكيف يت�م يف عالقات البرش 
بعضهم ببعض؟ ومن ثّم، كيف يستطيع املسيح املنتظر أن يتّمم العدل؟

يرتبط »العدل« بصميم وجود اإلنس�ان وكينونته داخل املجتمع. إنه فضيلة هبا ُيعطي املرء كّل 
إنس�ان حّقه ويعرتف باآلخر الس�اكن مع�ه يف املجتمع، وبا له من حقوق، اعرتاف�ًا ثابتًا ودائًا. 
فإذا ُخِلَق اإلنسان عىل صورة اهلل ومثاله)2). فهو متساو، مها يكن، يف احلقوق األساسية العائدة 

للشخص البرشي مع أخيه اإلنسان، والعدل هو الفضيلة الضامنة هلذه احلقوق.

»العدل« هو س�ند العرش امللكي. هذا ما أراد النبي أش�عيا التعبري عنه حني قال: »فإنه بالرمحة 
يثبت العرش وجيلس عليه باألمانة يف خيمة داود قايض يبتغي احلق ويبادر إىل الّر«)3).

وحلم أش�عيا أن يثّبت كّل أركان مملكته عىل احلّق والعدل »لنمّو الرئاس�ة ولسالم ال انقضاء له 
عىل عرش داود ومملكته ليقّرها ويوّطدها باحلق والّر من اآلن ولألبد غرية رّب القّوات تصنع 

هذا«)4).

فالع�دل يف احلكم والقضاء أوىص به اهلل احل�ّكام: »وأوصيت قضاتكم يف ذلك الوقت وقلت: 
»اس�معوا م�ا ب�ني إخوتكم واحكم�وا بالّر ب�ني الرجل وأخي�ه ونزيله، ال حتاب�وا وجه أحد يف 
احلكم، واسمعوا للصغري ساعكم للكبري، وال هتابوا وجه إنسان، فإّن احلكم هو اهلل، وأّي أمر 

صعب عليكم، فأتوين به حّتى أسمعه«)5).

خيتار اهلل امللك ألنه حيّب العدل: »أحببت الّر وأبغضت الرّش، لذلك مس�حك اهلل إهلك بزيت 
االبته�اج دون أصحاب�ك«)6). ولك�ي يمل�ك يف الع�دل: »ها إن املل�ك يملك بالّر والرؤس�اء 
يرأس�ون باحلق«)7). ويقيم احلّق واإلنصاف: »ومل�ك داود عىل كّل إرسائيل. وكان داود جيري 

)1) الكتاب املقّدس، العهد القديم، سفر أشعيا، 18:30.

)2) سفر التكوين، 27:1.

)3) سفر أشعيا، 5:16.

)4) سفر أشعيا، 6:9.

)5) سفر تثنية االشتراع، 1: 16 17.

)6) سفر املزامير، 8:45.

)7) سفر أشعيا، 1:32.
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حكًا وعدالً لكّل ش�عبه«)1). فعىل امللك أو احلاكم أو ممثليه أن يس�هَر ليطّبق بدّقة قواعد احلياة 
االجتاعي�ة والعدال�ة اجلزائي�ة والتوزيعي�ة. مع مراعاة حق�وق الضعفاء والفق�راء: »بل يقيض 
للضعفاء بالّر وحيكم لبائيس األرض باالس�تقامة ويرضب بقضيب فمه وُيميت الرشير بنفس 
ش�فتيه«)2). وهو يس�تطيع أن يعلن اإلعف�اء من الديون. اإلله هو الذي يق�يض للفقراء بالعدل، 
وحيك�م لبائيس األرض باحل�ّق، يطالب دومًا من ممّثله أن يق�ف إىل جانب املطلوب عىل أمرهم 

واملستضعفني.

هتدف الرشيعة املوس�وية محاية حقوق املس�تضعفني. فالسبت أي اليوم عىل سبيل املثال هو يوم 
عطلة وراحة جلميع الناس. والس�نة الس�بتية تقيض بتحرير العبيد يف كّل س�ابع س�نة، والس�نة 
اليوبيلية تطلب ختلية عاّمة للديون كّل مخس�ني سنة)3). هذا ما حُيقق نوعًا من العدالة االجتاعية 
واملس�اواة التوزيعية. ولكن الواقع كان خمتلفًا. هذا ما دفع األنبياء إىل أن يكونوا صوت العدل 

لدى احلّكام والقضاة.

ويف أول كتاب نبوّي تورايت نقرأ أقوال نبّي العدالة االجتاعية عاموس الذي يش�جب مس�لك 
احل�ّكام والقضاة الظاملني يف منتصف القرن الثامن قبل امليالد: »ويٌل لكم، إنكم حتّولون العدل 

إىل مرارة وتلقون احلّق إىل األرض«)4).

فإذا كان اهلل إله العدل فهو يعامل البرش بالعدل أيضًا. والعدل يفرض عىل اإلنسان أن ُيعطي كل 
ذي حّق حّقه. هلذا حيكم اهلل عىل العظاء ألهّنم يظلمون املس�اكني ويطّبقون عليهم ويس�حقون 

البؤساء)5).

وإذا أدان اهلل الرؤس�اء واملل�وك والقض�اة، فألهنم جت�اوزوا الفرائض التي تطلب من اإلنس�ان 
أن يعام�ل أخاه ك�ا يريد هو أن يعامله. وعقاب اهلل ال يس�تثني أحدًا. لقد أخطأ ش�عبه فعاقبه، 
وأخطأت س�ائر الش�عوب فأنزل هبا العقاب أيضًا. وألّول مرة تظهر عند النبي عاموس عبارة 
»يوم الرّب«: »ويٌل للتواقني إىل يوم الرب ماذا يكون لكم يوم الرّب؟ يكون ظلمة ال نورًا«)6). 

)1) سفر صموئيل 2، 15:8.

)2) سفر أشعيا، 4:11.

)3) سفر األحبار، 25: 17-8.

)4) سفر عاموس، 7:5.

)5) سفر عاموس، 9:3 و 4: 3-1.

)6) سفر عاموس، 18:5.
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يوم التهلكة وانتصار العدل عىل الظلم واحلّق عىل الباطل.

لق�د نّب�ه النب�ي عام�وس وس�ائر األنبياء بع�ده إىل أّن فق�دان العدل جيع�ل املارس�ات الدينية، 
كالصل�وات واألصوام، ال قيمة هلا وال جتدي نفع�ًا إذ مل يرافقها العدل: »لقد أبغضت أعيادكم 
ونبذهت�ا ومل تط�ب يل احتفاالتكم. إذا أصعدتم يل حمرقات.. وتقادمكم ال أرتيض هبا وال أتطلع 
إىل الذب�اح الس�المية م�ن مس�ّمناتكم«)1). »فحني تبس�طون أيديكم أحجب عين�ّي عنكم وإن 
أكثرت�م من الصالة ال أس�تمع لكم ألن أيديكم ممل�وءة من الدماء فاغتس�لوا وتطّهروا وأزيلوا 
رّش أعالكم من أمام عينّي وكّفوا عن اإلس�اءة تعّلموا اإلحس�ان والتمس�وا احلّق قّوموا الظامل 
وأنصف�وا اليتي�م وحاموا ع�ن األرمل�ة«)2). أهكذا يكون الص�وم الذي فّضلته الي�وم الذي فيه 
يعّذب اإلنس�ان نفس�ه. أإذا افرتش املس�ح والّرماد وحنى رأس�ه كالقصب ُتس�ّمي ذلك صومًا 
ويوم�ًا مرضي�ًا لل�رّب؟ أليس الصوم ال�ذي فّضلته هو هذا: »ح�ّل قيود الرّش وف�ّك ربط النري 
وإط�الق املس�حوقني أح�رارًا وحتطيم كّل نري؟ أليس ه�و أن تكرس للجائع خب�زك وأن تدخل 
البائسني املطرودين بيتك وإذا رأيت العريان أن تكسوه وأن ال تتوارى عن حلمك؟ حينئذ يبزغ 

كالفجر نورك ويندب جرحك رسيعًا ويسري بّرك أمامك وجمد الرّب جيمع شملك«)3).

إذًا، يرفض الرّب الذبائح والتقادم وما يريد هو العمل بإرادته يف احرتام احلّق وممارسة العدالة 
ألنه خالق الكون وسّيد التاريخ.

س�ار النبي أش�عيا عىل خطا أسالفه من األنبياء، وهو األكثر شهرة بينهم، ومل يكن هدفه التبشري 
بأحداث مس�تقبلية، بل قراءة وتفس�ري أحداث زمانه. لقد برّش يف أوضاع سياس�ّية معّقدة جدًا 

ويف مملكة منقسمة إىل مملكتني: واحدة يف اجلنوب وأخرى يف الشال.

أمام قداسة الرّب، جتّلت واضحة أمام عينيه كينونة شعبه اهلّشة، فكانت رصخته األليمة: »ويٌل 
للذي�ن يش�رتعون فرائض اإلثم والذين يكتبون كتابة الظلم ل�ريّدوا الضعفاء عن إجراء احلكم 

ويسلبوا حّق الضعفاء شعبي لتكون األرامل غنيمة هلم وينهبوا اليتامى«)4).

ورأى النبي أشعيا أّن السبي إىل بابل كان عقابًا قاسيًا من ِقَبل الرب لشعبه الذي مل حُيّقق العدل 
واإلنص�اف، فإرسائي�ل ترك إيانه وش�عوب كث�رية تدخلت يف ش�ؤونه من دون هوادة. يش�ّبه 

)1) سفر عاموس، 4: 4 - 6 و5: 27-21.

)2) سفر أشعيا، 1: 17-10.

)3) سفر أشعيا، 58: 8-5.

)4) سفر أشعيا، 10: 2-1.
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شعب اهلل بالكرمة املختارة املحبوبة)1)، التي مل يرتك شيئًا إاّل وضعه له. ولكنّه خّيب أمل الرّب. 
انتظر العدل واحلّق منه: فكان اجلواب »س�فك الدماء والراخ: فوّس�ع مثوى األموات حلقه 

وفتح بال حّد فمه فينحدر فيه وجهاؤه وعاّمته ومجهوره وكّل مبتهج فيه«)2).

إذًا، ما املطلوب لكي يتعاىل الرّب القدير بقضائه ويتقّدس بعدله؟

إن الش�عب مل يس�مع كالم الرب. وأصبحت مدينته فاس�دة بعدما كانت عامرة باحلق والعدل، 
يسكن فيها القتلة واألرشار وقطاع الطرق. كيف صارت املدينة األمينة زانية؟ لقد كانت مملوءة 
ع�دالً وفيه�ا كان مبيت الّر. أّما اآلن فإنا فيها قتلة. فضتك صارت خيش�ًا ورشابك ُمِزج باء، 

رؤساؤك عصاة ورشكاء للرساقني)3).

رفضت املدينة وحكامها وقضاهتا إرادة الرّب ومتردت عليه: »فكانوا طعامًا للسيف«: وإن أبيتم 
ومتّردتم فالسيف يأكلكم ألن فم الرب قد تكلم)4). ألن كل الذين يتمّردون عليه »يفنون«)5).

أّم�ا أولئ�ك الذين يس�معون صوت الرّب وهم قالئل فإهّنم س�وف يضعون س�يوفهم س�ككًا 
ورماحهم مناجل وال يتعلمون احلرب من بعد: فال ترفع أمة عىل أمة سيفًا)6).

ترّددت أقوال النبي أشعيا يف سفر إرميا الذي عاش يف أوضاع أمنية مرتدية وسياسية مضطربة. 
فش�اهد اجتياح اجليوش اآلش�ورية جمددًا ث�م الكلدانية ململكة هيوذا وثم نف�ي البقية الباقية إىل 

بابل سنة 587 قبل امليالد.

لقد عال رصاخ النبي إرميا منذرًا بخراب إرسائيل ودمارها، ألنَّ الش�عب مل يس�مع كالم 
ال�رّب ومل حيك�م باإلنص�اف والع�دل ومل ينقذ املظلوم م�ن يد الظ�امل، واضطهد القريب 
واليتيم واألرملة وس�فك دم�اء الريء: هكذا قال الرب: »أج�روا احلكم والّر وأنقذوا 
املس�لوب م�ن يّد الظامل، وال تتحاملوا ع�ىل النزيل واليتيم واألرمل�ة، وال تعنّفوهم، وال 
تس�فكوا الدم الذكي يف هذا املكان. فإنكم، إن عملتم هبذا الكالم، فملوك جالسون عىل 

)1) سفر أشعيا، 7:5.

)2) سفر أشعيا، 14:5.

)3) سفر أشعيا، 1: 23-21.

)4) سفر أشعيا، 20:1.

)5) سفر أشعيا، 27:1.

)6) سفر أشعيا، 4:2.
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ع�رش داود، راكبون عىل مركبات وخيل، يدخلون من أبواب هذا البيت، هم وعبيدهم 
وشعبهم«)1).

م�ا تنب�أ به حص�ل فعليًا ألن بن�ي إرسائيل أمهل�وا احلق والعدل فأت�ى املخ�ّرب واملدّمر وحّول 
األرض رم�ادًا. ع�اش هذا النب�ي الكارثة خطوة خطوة مناديًا باحلّق إىل أن حتول »دمار ش�عبه« 
إىل مأس�اة مدّمرة لش�خصّيته بالذات، فمه�دت مليثاق جديد يقيمه اهلل مع ش�عبه: »وإيّن أجعل 
رشيعتي يف ضائرهم وأكتبها عىل قلوهبم وأكون هلم إهلًا وهم يكونون يل ش�عبًا: وال يعّلم بعد 
كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائاًل: »أعرف الرّب«، ألّن مجيعهم س�يعرفونني من صغريهم 

إىل كبريهم، يقول الرّب، ألين سأغفر إثمهم ولن أذكر خطيئتهم من بعد«)2).

مل يكت�ِف الكتاب املقّدس بأن يرتك ممارس�ة الع�دل للحّكام والقضاة، بل عىل اإلنس�ان املؤمن 
املحافظة عىل العدل يف عالقته باآلخرين.

فالع�دل يبدأ يف س�لوك مطاب�ق للرشيعة اليومية: ال جت�وروا يف احلكم وال يف املس�احة والوزن 
والكي�ل. بل لتك�ن موازينكم وعيارتكم عادل�ة. وليكن لكم قّفة عادلة َوْه�ٌن عادل. أنا الرّب 
إهلك�م ال�ذي أخرجكم م�ن أرض مر. فاحفظ�وا مجيع فرائ�يض وأحكامي واعمل�وا هبا. أنا 

الرب«)3).

الوي�ُل ملن بني بيته بغري بّر وعّلياته بغري حّق وس�تخدم قريبه ب�ال أجرة وال يعطيه ثمن عمله)4)، 
كا الويل للذي عيناه وقلبه عىل املكس�ب اخلس�يس وس�فك دم الريء والظلم والعنف)5). أما 
النبي حزقيال فيصف من منفاه البابي الصديق »بأنه يعمل احلّق والعدل فال يعبد األصنام، وال 
يظل�م أح�دًا. حيكم بالعدل بني الن�اس وال يرسق وال يقرض ماله بالرب�ا ويعطي خبزه للجائع 
ويكس�و العريان ثوبًا، وال يظلم البائ�س«)6)، إذًا، من يتبع العدل جيد الركة واحلياة اإلهلية التي 

تكافئ املؤمنني.

إن الرب�ح الع�ادل وعدم اس�تغالل اآلخرين هو أمر أس�ايّس لدى األنبياء. وحت�ى ولو تغرّيت 

)1) سفر إرميا، 22: 4-3.

)2) سفر إرميا، 31: 34-31.

)3) سفر األحبار، 19: 36-35.

)4) سفر إرميا، 13:22.

)5) سفر إرميا، 17:22.

)6) سفر حزقيال، 18: 24-5.
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رشوط العم�ل فالعام�ل حيّق له األج�ر العادل مقاب�ل عمله. وصوت األنبياء ه�و الذي حيمي 
ويص�ون وينّبه لك�ي تكون عالقات الناس بعضهم ببعض أقرب إىل املس�اواة يف التبادل وعدم 

استغالل اآلخرين.

أما املرأة القديرة فهي التي تبس�ط كّفيها إىل البائس ومتّد يدهيا إىل املس�كني)1). وأكد النبي أّيوب 
يف س�فره أنه ارتدى العدالة لباس�ًا لينّجي الفقري من الضيق وس�اعد اليتيم واملعّذب واألرملة، 

وقاد األعمى، وأسند األعرج: وكنت أهّشم أنياب الظامل ومن بني فّكيه أنتزع فريسته)2).

وهنا ال بّد لنا من التساؤل: هل عدل اهلل يشبه العدل القضائي عندما ينجد املظلوم ويدافع عن 
اليتيم، وهل نستطيع أن نحّد هذا العدل يف العدالة القضائية أو ليس هناك مفهوم أسمى للعدل 

اإلهلي؟

لق�د أدرك أنبياء العهد القديم أن اإلنس�ان املؤمن ه�و دومًا بحاجة إىل اإليان لكي يفهم العدل 
اإلهلي كعطية جمانية لديه، هو الذي خّص ش�عبه بالعدل واحلكم بالرأفة والرمحة بحس�ب النبي 

هوشع: »وأتزّوجك إىل األبد أتزوّجك بالصدق والعدل والرأفة والرمحة«)3).

وال�ذي يلج�أ إىل ع�دل اهلل يرتّق�ب منه ما ه�و أكثر بكثري من حك�م عادل: فهو يطل�ب احلياة: 
»أحكامك يا رّب هي صاحلة، أشتاق إىل أوامرك، فأحيني يا رب بعدلك«)4). وما يطلبه اإلنسان 
املؤم�ن أكثر من العدل، فهو مغفرة اخلطايا. ويذّكرنا النبي أش�عيا بأمهية هداية درب »العدل«، 
وأكث�ر من ذلك فإن الرب القدير الذي خل�َق األرض وهو الرّسمدي الذي يمنح املتَعب القوة 
ويزي�ده ق�وة)5) له وح�ده العدل والقوة: توّجه�وا إيّل فتخلصوا يا مجيع أق�ايص األرض فإين أنا 
اهلل ولي�س م�ن إله آخ�ر)6) وب�ه، ورغ�م كل يشء وكّل األخطاء، تت�ّرر كل ذرّي�ة إرسائيل وبه 

يفتخرون)7) وبه يكون اخلالص لشعبه.

إّن ع�دل الرّب يعّزي، يس�امح ويغفر اخلطايا، ويفي بوع�وده »يعّزي صهيون يف كّل خراهبا... 

)1) سفر األمثال، 20:31.

)2) سفر أيوب، 17:29.

)3) سفر هوشع، 21:2.

)4) سفر املزامير، 40:119.

)5) سفر أشعيا، 29:40.

)6) سفر أشعيا، 22:45.

)7) سفر أشعيا، 25:45.



ف����ك���ر

141

فيع�ود إليه�ا الفرح والرسور وتنطلق باحلب وصوت النش�يد«: »اس�معوا يل أهي�ا املتبعون للر 
امللتمس�ون للرب انظ�روا إىل الصخر الذي ُنحّتم منه وإىل املقلع ال�ذي اقتلعتم منه. انظروا إىل 
إبراهي�م أبيكم وإىل س�ارة التي ولدتكم فإنه كان وحيدًا ح�ني دعوته وباركته وكثرته. قد عّزى 
ال�رّب صهي�ون وع�ّزى كّل أرضبته�ا وجعل برّيته�ا كعدن وقفره�ا كجنّة الرب س�يكون فيها 
ال�رسور والفرح واحلمد وصوت أحل�ان«)1). إن عدل الرّب قريب ألنه مقرون باخلالص الذي 

وعَد به شعبه.

بعد الس�بي إىل بابل راَح األنبياء يعلنون انتظار املاس�يا أي املسيح الذي سيحقق العدل بحسب 
رغبة الرب فيرخ أش�عيا: »إنه قد ُولِد لنا ولٌد وأعطي لنا ابن«... لنمّو الرئاس�ة والس�الم وال 
انقض�اء له عىل عرش داود ومملكته ليقّرها ويوّطدها باحلق والعدل من اآلن وإىل األبد: ودعي 
اس�مه عجيبًا مش�ريًا إهلًا جّبارًا، أبًا أبديًا، رئيس الس�الم لنمو الرئاسة ولسالم ال انقضاء له عىل 
ع�رش داود ومملكت�ه ليقّره�ا ويوّطدها باحلق والّر م�ن اآلن ولألبد غ�رية رب القوات تصنع 

هذا)2).

رأت الكنيسة األوىل أن »عّانوئيل« أشعيا، هو املسيح املنتظر الذي حيّقق سالم اهلل دونا الّلجوء 
إىل البطش والقّوة، وهو من فرع »يّس�ى« وهو حامل كل رجاء الشعب والبقية التي يكون منها 

شعب اهلل اجلديد هو يسوع النارصي.

نج�د يف إنجي�ل لوقا، ويف بدء رس�الته بع�د املعمودية، ي�أيت إىل النارصة حيث نش�أ ويأخذ من 
جممعها هنار الس�بت عىل عادته، كتاب أشعيا ويتلوه: روح السّيد الرب عّي ألّن الرب مسحني 
وأرس�لني ألب�رّش الفق�راء وأج�ر املنكرسي القل�وب وأن�ادي بإفراج ع�ن املس�ّبيني وبتخلية 

للمأسورين ألعلن سنة رضًا عند الرّب ويوم انتقام إلهلنا وأعّزي مجيع النائحني)3).

ث�م ت�راه يغلق الكتاب ويق�ول: »اليوم متّت هذه الكلات«: ثم طوى الس�فر فأع�اده إىل اخلادم 
وجلس. وكانت عيون أهل املجمع كّلها شاخصة إليه)4). وكانوا مجيعهم يشهدون له ويعجبون 
م�ن كالم النعم�ة الذي خيرج من فم�ه: فيقولون: أما هذا ابن يوس�ف؟)5). هكذا يظهر يس�وع 

)1) سفر أشعيا، 51: 3-1.

)2) سفر أشعيا، 9: 7-6.

)3) سفر أشعيا، 61: 2-1.

)4) إنجيل لوقا، 4: 21-20.

)5) إنجيل لوقا، 22:4.
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املس�يح كأن�ه هو الصديق املوعود به: ها إهنا س�تأيت أّي�ام، يقول الرّب أقيم فيها ل�داود نبتًا بارًا 
ويملك ملك يترف بفطنة وجيري احلكم والّر يف األرض)1).

خلّص لوقا يف آن معًا رس�الة النبي أش�عيا وانتظارات الش�عب يف العهد القديم يف وجه يس�وع 
النارصّي الذي حيّقق رسالة العدل عىل أكملها. 

املس�يح وحده يكون العدل حزامًا لوس�طه واحلّق مئزرًا حول خره«)2). كان رجاء أش�عيا بأن 
ُينش�ئ املسيح املنتظر مملكة سالم: فيس�كن الذئب مع احلمل ويربض النمر مع اجلدي ويعلف 
العجل والش�بل معًا وصبّي صغري يس�وقها)3). ويس�كن العدل يف الرية ويقيم احلّق يف اجلنائن 

ومع العدل جييء السالم)4).

لقد استطاع يسوع املسيح وحده الذي يمّثل آدم اجلديد أن يعيد لإلنسان كرامته وحقوقه، وأن 
حيكم بالعدل واإلنصاف للمس�اكني وملنكرسي القلوب واملأسورين واملسبيني. فأدخل اجلميع 
يف عه�د جدي�د، عهد العدل واحلّق، فيكون هذا العهد أبديًا: هوذا عبدي الذي أعضده خمتارّي 
الذي رضيت عنه نفيس قد جعلت روحي عليه فهو يبدي احلّق ألمم. ال يصيح وال يرفع صوته 
وال يسمع صوته يف الشوارع. القصبة املرضوضة لن يكرسها والفتيلة املدّخنة لن يطفئها يبدي 

احلّق بأمانة. ال يني وال ينثني إىل أن حيّل احلّق يف األرض فلرشيعته تنتظر اجلزر)5).

ش�ّدد يس�وع املس�يح املنتظر، مثل النبي أش�عيا عىل ديانة القلب والبعد عن املظاهر اخلارجية، 
مبل�ورًا التطويبات حتى جعل املحبة مرجعه الوحيد يوم الدينونة. وكّرر مرارًا مع األنبياء أريد 

رمحة ال ذبيحة)6).

لقد أوجز الس�يد املس�يح مواضيع رسالة أنبياء، مؤكدًا الوحدة التي تنفصل بني عبادة اهلل وحمبة 
القريب، وجعل منها األساس األخالقي لإليان. 

انتق�د بع�ض الرشائع الس�ارية املفعول يف ع�ره والتي ال حتّق�ق العدل، كوصية الس�بت عىل 

)1) سفر إرميا، 5:23.

)2) سفر أشعيا، 5:11.

)3) سفر أشعيا، 6:11.

)4) سفر أشعيا، 16:32.

)5) سفر أشعيا، 42: 4-1.

)6) إنجيل متى، 13:9.
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س�بيل املثال، إذ قال إن »الس�بت ُجِعل لإلنسان، ال اإلنس�ان للسبت«. ذّكرنا يسوع بأّن رشيعة 
املحّب�ة، التي تس�تبق كل األنظم�ة احلقوقية وترّشعه�ا، ترتكز عىل العدل اإلهل�ي الذي ال يميز 
مجي�ع املخلوق�ات بعضهم عن بعض: ولك�ن أحّبوا أعداءكم، وأحس�نوا وأقرضوا غري راجني 
عوض�ًا، فيكون أجرك�م عظيًا وتكونوا أبناء العي، ألنه هو يلط�ف بناكري اجلميل واألرشار. 
كون�وا رمح�اء كا أّن أباكم رحيم. ال تدين�وا فال تدانوا. ال حتكموا عىل أح�د فال حُيكم عليكم. 
اعفوا ُيعَف عنكم. أعطوا تعطوا: س�تعطون يف أحضانكم كياًل حس�نًا مركومًا مهزهزًا طافحًا، 
ألنه ُيكال لكم با تكيلون)1). أما هذا العدل اإلهلي فال يكتمل إاّل بوجه عبد هيوه املتأمل: يس�وع 

النارصي املصلوب الذي هو املسيح املنتظر.

فمن الواضح أّن املسيح الذي تأمل هو صورة عبد هيوه يف أشعيا ويف كّل مراحل آالمه وعذاباته، 
وأعط�ى معنى جديدًا خالصيًا هلذه اآلالم: »حمتقر منبوذ من الناس، موجٌع متمّرس باحلزن... 
مح�ل عاهاتن�ا وحتّمل أوجاعن�ا، وهو جمروح ألجل معاصينا، مس�حوٌق ألج�ل خطايانا« لكن 
»سالمنا أعّده لنا، وبجراحه شفينا«: فننظر إليه وال منظر فنشتهيه. مزدرى ومرتوك من الناس 
رج�ل أوجاع وعارف باألمل ومثل من يس�رت الوجه عنه مزدرى فل�م نعبأ به. لقد محل هو آالمنا 
واحتمل أوجاعنا فحسبناه مصابًا مرضوبًا من اهلل ومذلاًل. ُطعن بحربة بسبب معاصينا وُسِحق 
بس�بب آثامنا. نزل به العقاب من أجل س�المنا وبجرحه ش�فينا. كّلنا ضللنا كالغنم كل واحد 
م�اَل إىل طريقه فألقى الرّب عليه إثم كّلنا)2). بأوجاعه ش�فَع فينا ومح�ل خطايانا، وبوداعته بّرر 

الكثريين.

وإذا حّقق السّيد املسيح قاعدة العدل الذهبية أن نضع أنفسنا يف موضع اآلخرين كأشخاص، يف 
كّل عالقاتنا هبم. فكّل ما أردتم أن يفعل الناس لكم، افعلوه أنتم هلم: هذه الرشيعة واألنبياء)3). 
جعلنا متحّدين مع مجيع حمبي العدل ومقيميه يف العامل، من دون أي متييز ديني أو عرقي، وعّلمنا 
أن نتخىل عن كل يشء يف س�بيل اخلالص، هو الذي أخىل ذاته آخذًا »صورة العبد... متواضعًا 
طائع�ًا حّتى موت الصليب: جتّرد من ذاته متخ�ذًا صورة العبد وصار عىل مثال البرش وظهر يف 
هيئة إنس�ان فوضع نفس�ه وأطاع حتى املوت موت الصليب)4). فرفعه الرب، أعطاه اسًا يفوق 

)1) إنجيل لوقا، 6: 36-35.

)2) سفر أشعيا، 53: 6-1.

)3) إنجيل متى، 12:7.

)4) رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي، 2: 8-7.
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كل اسم لتنحني السمه كل ركبة يف الساء واألرض.

إذًا، الع�دل احلقيق�ي هو عدل الصليب وصوت املصلوب: »اغفر هل�م يا أيب، ألهّنم ال يعرفون 
ما يعملون«)1).

هكذا أراد اهلل يف النهاية أن يكون طريق العدل طريق عبده يس�وع املس�يح الذي محل عىل عاتقه 
أوجاع شعبه ومصائبه وآثامه، فكان ذبيحة تكفريية تقود إىل اخلالص واحلياة األبدية.

يقول الس�يد املس�يح يف موعظته الش�هرية عىل اجلب�ل: »طوبى للجياع والعط�اش إىل الّر فإهنم 
ُيشبعون«)2). إنه يعطي الرؤية اإلنجيلية لفضيلة العدالة؛ ويوّجه أنظار أتباعه أيضًا إىل العدل يف 

بعده اإلنساين األسايس ومالزمته حياة اإلنسان يف الكنيسة واملجتمع)3).

إّن قوام العدل إرادة راس�خة وثابتة إلعطاء اهلل والقريب ما حيّق هلم؛ فاإلنسان العادل جتاه اهلل، 
أو الب�ار، ه�و صاحب فضيلة العب�ادة، يتمّيز باس�تقامة طبيعية يف األفكار، وس�لوك قويم جتاه 
القريب، أما اإلنسان العادل جتاه الناس، فهو هييئ الحرتام حقوق كّل واحد، وجعل العالقات 

اإلنسانية يف انسجام ُيعّزز اإلنصاف بالنسبة إىل األشخاص، وإىل اخلري العام.

لكن أين نحن يف عامل اليوم من مفهوم العدل؟ هل نفهم العدل يف املس�اواة املطلقة أو النس�بية؟ 
هل يعني ذلك إعطاء كّل إنس�ان ما لُه أو اليشء نفس�ه، وهذا أمر خمتلف؟ فحيث هناك ائتالف 

يف الكفاءات، تكون املساواة املطلقة، وحيث هناك اختالف تكون املساواة النسبية)4).

إّن النظ�ر إىل الع�دل م�ن هذه الزاوية، ُيش�به إىل حّد بعيد ما جاء عىل لس�ان بولس الرس�ول يف 
رس�الته األوىل إىل أه�ل كورنث�وس حول تن�ّوع املواهب، ووحدهتا، وحول التش�بيه باجلس�د: 
»فلي�َس اجلس�ُد عضوًا واح�دًا بل أعضاء كث�رية«)5). لذلك مّي�ز تعليم الكنيس�ة يف العدل بني: 
العدالة التوزيعية - من ش�خص إىل آخر، ومن الفرد إىل اجلاعة، ومن اجلاعة إىل الفرد - وبني 

العدالة االجتاعية.

)1) إنجيل لوقا، 34:23.

)2) إنجيل مّتى، 6:5.

الرسالة الراعوية  )البطريركية املارونية في منطقة جونهي:  قوا بأخالق املسيح، 
ّ
تخل نبيل أنطوان،  العنداري،   (3(

الخامسة إلى أبناء األبرشية بمناسبة عيد العنصرة 15 أيار 2005م(، ص 4.

)4) املرجع نفسه، ص4.

)5) رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس، 14:12.
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مل ترتبط املس�يحية قدي�ًا بالضمري الفردّي كا تبدو عليه اليوم، والس�يا يف علم األخالق. فقد 
جتس�دت يف الكنيس�ة، وأضحت يف صلب احلي�اة االجتاعية. إهنا منظوم�ة ترشيعية كا فهمها 
الفالس�فة، باعتبارها سلطة تطبق العدالة من الناحية القانونية، وُتناقش القيم الدينية من ناحية 

الطاعة والعصيان.

وجتدر اإلشارة إىل القول إن العدالة واحلرية مفهومان متالزمان، إذ القدرة عىل اختيار السلوك 
والفعل هي التي تؤّمن املس�اواة والعدالة بعيدًا عن الظلم والقهر. أما مفهوم احلرية يف األديان 
فيظّل حمكومًا بالرشيعة بصورة نسبية. ال تكتمل احلرية إال بالعدل واحرتام احلقوق والواجبات.

تق�وم مش�يئة اهلل املحّبة عىل العدل والرمحة. لكن مفهوم الع�دل اإلهلي واحلّب الّرحيم، خيتلف 
عن مفاهيم البرش ونظرياهتم االجتاعية والفلسفية.

أما بالنسبة إىل واقع البرش ومعايري جمتمعاهتم، فالعدل هو مبدأ جوهري ومفهوم ُخُلقي وقانوين؛ 
بل غاية أساسّية يقوم عليها املجتمع املدين، وهو صفة إنسانية أمر اهلل هبا البرش، مسؤولني كانوا 
أم غري مس�ؤولني، لكي جيروا العدل حس�ب مش�يئته اإلهلي�ة، يف القضاء والبي�ع والرشاء ومع 

املساكني واأليتام واألرامل واخلّدام)1).

إّن العدال�ة اإلهلي�ة ُتظهر اهلل يف صورة الدّيان؛ وقد ُذكر يف ع�رشات فصول الكتاب املقّدس أن 
اهلل يطل�ب الع�دل، وأنه يرتيض به، ويعطي كلمة إلجرائه، ويش�مئّز من ع�دم وجوده وجُيازي 
من أجله. ولكن إن تّم وضع مبدأ العدل خارج س�ياقه الصحيح فقد ُيؤّدي ذلك إىل الوقوع يف 
حرفية الرشيعة القديمة واحلرف الذي يقتل، حس�ب مفهوم قداسة البابا فرنسيس نفسه. إذ قد 

تبدو العدالة يف العهد القديم وكأهّنا حفظ حريف للرشيعة.

ُيمكننا وصف البابا فرنسيس بأنه »بابا الرمحة« بامتياز، إذ يظهر ذلك جليًا يف ترفاته ومواقفه 
وأحاديث�ه وأفعال�ه وتعاليم�ه: فهو ما برح يكش�ف عن وجه الكنيس�ة الّرح�وم، وعن حمبة اهلل 
الرحيمة التي ستبقى دومًا أكر من أي خطيئة. »إن العدل القائم عىل الرمحة هو السبيل الواجب 

اتباعه للوصول إىل حياة كريمة، حيّق لكل إنسان أن حييا يف كنفها«)2).

إذًا، إّن العدل والرمحة مها أساس امُللك وجوهر الصالح.

إذا أردنا أن نفهم نظرة املسيحية إىل الدولة والعدالة، جيب علينا أن ننظر إليها كمنظومة ترشيعية 

)1) سفر تثنية االشتراع، 16: 20-18.

)2) وثيقة األخوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش املشترك، أبو ظبي، 4 فبراير/شباط 2019م، ص 4.
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وباعتباره�ا س�لطة ُتناقش القيم الدينية من زاوية الطاع�ة والعصيان وتطبيق العدالة. أعتر من 
هذا املنظور أن العدالة مفهوٌم قانوين قبل أن يكون مفهومًا أخالقيًا.

وس�نحاول، من زاوية فلس�فية وليس م�ن زاوية الهوتي�ة، أن نفحص صلة العقيدة املس�يحية 
بالعدالة من زاوية مفهوم الدولة واملؤسس�ات السياس�ية، بالرجوع إىل القديس�ني أغسطينوس 

وتوما األكويني.

ولعّل االمتياز اخلاص الذي يتمتع به مؤّسس�و املذاهب الكرى، مثل أغسطينوس واألكويني، 
يعود إىل أّن احلاجة إىل التفكري يف الس�لطة الدنيوية قد أجرهتم عىل مراجعة املنظومة الالهوتية 
يف جوانبه�ا األخالقية والقانونية. فكيف نظرت املس�يحية يف البداي�ة إىل مفهوم العدالة وكيف 

تعاملت مع احلكم السيايس يف هذا الشأن؟

وب�ا أن اهلل مص�در احلق الطبيع�ي واملعاي�ري القانونية التي هب�ا ُتقاس الرشائ�ع، اعتر القديس 
أغس�طينوس أّن طاعة احل�كام هي أّم الفضائل ما داموا يس�تقون القوانني م�ن املصدر اإلهلي. 
لكن�ه أردَف أن ُظلم هؤالء إذا جتاوز احلّد الذي ال ُيطاق، فالُعصيان يميس واجبًا. مع العلم أّن 
املقاوم�ة يف مفهوم�ه هلا طابع روحاين يتجىّل بالتفّكر والتأمل ال بالعنف املادي. وهذا ما ُس�ّمي 
ب�»الهوت التحرير« الذي تنامى حينًا ومُجد أحيانًا عىل مّر تاريخ الكنيس�ة. ويف »مدينة اهلل« كا 
تصّوره�ا، رأى أغس�طينوس »أّن روم�ا ما كانت ق�ّط مجهورية حقيقية ألهنا م�ا عرفت العدالة 
الصحيح�ة... إذ إن العدال�ة احلقيقي�ة قائمة فقط يف ه�ذه اجلمهورية التي أّسس�ها ملٌك عليها، 
هو املس�يح... بكل تأكيد العدالة احلقيقية هي ُملك هذه املدينة التي قال فيها الكتاب املقّدس: 
»حُي�دث عن�ك باملفاخر يا مدينة اهلل« )مزم�ور 3:86(«)1). لذا فال عدالة ع�ىل هذه األرض التي 

عليها نعيش إالّ إذا أتت صورة لتلك اهلابطة من فوق.

وبِا أّن اجلمهورية ختص الش�عب بأرسه، فال قيام هلا بش�كل أو بآخر إال إذا رسى فيها الصالح 
وطغ�ت عىل س�لوكات أهلها احلكم�ة. وهذا ما دفع أغس�طينوس إىل القول إن »الش�عب غري 
الع�ادل يكّف عن أن يكون ش�عبًا إذا مل يك�ن حقًا مجاعة ترتكز عىل اح�رتام القانون واملصلحة 

املشرتكة، ال مجاعة طارئة وليدة الصدف... أمل تذهب األخالق بذهاب الرجال«)2).

إذًا، الدول�ة التي ال حُتّقق اإلنصاف والعدالة لش�عبها، ال ختتل�ف يف يشء عن قّطاع الطرق. إن 

)1) القديس أوغسطينوس، مدينة هللا )مجلدان(، ترجمة الخور أسقف يوسف الحلو، بيروت، دار املشرق، 2002م، 

املجلد األول، الكتاب الثاني، ص 94.

)2) مصدر سابق، ص ص 93-92.
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فقدان العدل حيّول اململكة إىل مغارة لصوص، رئيسها رّشير وشعبها فاسد.

يعتر القديس أغسطينوس أّن العدل والسالم صديقان يتعانقان. 

لق�د حس�م أغس�طينوس اجلدلية الواقعة بني الرمح�ة والعدل قائاًل: »ال يظن�ن أحد أّن رمحة اهلل 
ت�رتك الذنب ب�ال عقاب، ألن اهلل عادل، وليس واحدًا ممّن صلح س�لوكه خي�اف قضاء اهلل ألن 
رمحته س�ابقة ل�ه«؛ وُيتابع مس�تدركًا: »غالبًا ما ينقاد الن�اس وراء الرمحة يف أحكامهم فتس�يطر 

وحدها عليهم دون العدل؛ ثم يفقدوهنا أحيانًا حفاظًا عىل رصامة أحكامهم. 

أما اهلل فال يفقد رصامة حكمه يف طيبة رمحته وال طيبة رمحته يف رصامة حكمه«)1). بيَد أن العظمة 
يف رمح�ة اهلل ه�ي أهنا ال ترتك اآلثم بال عقاب؛ وها أننا نراه يرضب بعصا تأديبه، كيال يضطر يف 
النهاي�ة إىل املعاقب�ة يف جهنّم)2). إّن الرمحة والعدل يس�ريان جنبًا إىل جن�ب، فبقدر ما نجد آيات 
عن تفوق الرمحة عىل الذبيحة، نرى يف س�فر املزامري مثاًل، أن فعل العدل واحلق أفضل عند اهلل 

من الذبيحة.

وهن�ا ُيوّجه أغس�طينوس نصيحته الذهبي�ة: »احفظ جيدًا يف قلبك م�ا أرّدده عليك من جديد؛ 
ال تعتم�د ع�ىل ب�ّرك لتملك، وال عىل رمح�ة اهلل لتخَطأ«)3). »فبقدر ما جي�ب عليك أن تتكل عىل 
رمحة اهلل بقدر ذلك جيب أن ختش�ى عدله. أّما وإذا صنعت رمحة فس�وف ُتدان برمحة؛ ذلك هو 

العدل«)4).

انطالق�ًا ممّ�ا ذه�ب إليه هذا القّدي�س العظيم بأن »الرمحة ال تس�لب من اهلل الع�دل، والعدل ال 
يسلب منه الرمحة«، نستنتج أّن العدل والرمحة ال يتعارضان؛ بل مها ُبعدان لواقع واحد يكتمل 
يف املحبة)5). غري أهنا وبالرغم من عدم تعارضها، فها يف منطق اهلل ال يتساويان، بل ثّمة جنوح 
واض�ح يف الكتاب املقّدس جتاه الرمحة، رشط أن يرعوي اإلنس�ان عن غّيه ويرجع عن خطيئته 
ويت�وب توب�ة هنائي�ة. وذلك »ألين أنا اهلل ال إنس�ان)6)؛ أي ال يس�تطيع اإلنس�ان أن يفهم منطق 

)1) خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، نقلها إلى العربية الخور أسقف يوحنا الحلو، طبعة سابعة، دار املشرق، 

األشرفية بيروت، لبنان، 2004م، ص 52.

)2) خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، مرجع سابق، ص 25.

)3) خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، مرجع سابق، ص 107.

)4) خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، مرجع سابق، ص 288.

)5) سفر امللوك 2، 24:1.

)6) سفر هوشع، 9:11.
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اهلل ألن طرق�ه غ�ري طرق الب�رش. أما املثال الدامغ عىل ذلك فهو مش�هد حدث صلب املس�يح. 
إن�ه الدّيان العادل املرتف�ع عىل عرش الصليب بني لصني جمرمني، عىل اليمني واليس�ار. وكأهّنا 
صورة مسبقة ملشهد دينونة احلّب يف اليوم األخري بني آل اليمني وآل اليسار. فلّص اليمني جيّسد 
الرمحة، ولّص اليسار يمّثل العدل. لص اليمني تاب ونال اخلالص، بل كان أّول من نال احلياة 

األبدية، وهذه هي الرمحة؛ ولص اليسار مل يتب، فنال ما استوجبته أعاله، وهذا هو العدل. 

ممّا يتفق مع ما وصل إليه أغسطينوس نفسه: »إّن الرمحة تسمو عىل الدينونة وتفّضل عليها«)1).

أما القديس توما األكويني فيعتر أن العدل هو أفضل الفضائل األدبية، إذ هيدف إىل االستقامة 
واخلري. وكان تصّوره لعالقة الدين بالدولة السياسية اجتهادًا غري مسبوق ال يزال قائًا إىل اليوم. 
س�عى يف البداية إىل التقيد بوصايا الرس�الة إىل مؤمني روما. ذلك أّن االنصياع للحاكم يضمن 
حفظ األمن داخل احلياة اجلاعية، كا أن الفرد الواحد ال يضمن األمان إالّ داخل اجلاعة. لقد 
رأى األكوين�ي أنه عىل احلاكم أن يوفر اخلري العام، وحيّقق العدالة بمعايريها الدينية. ولذا جيب 
ع�ىل القوان�ني الوضعية أن حتتك�م إىل القانون اإلهلي واحل�ّق الطبيعي معًا حّت�ى تصبح ملزمة. 
ويبق�ى الدي�ن ُأسَّ العدالة وعّلته�ا ومنتهاها، وما عىل اإلنس�ان إالّ أن يتمثل به بالقول والفعل 

من جهة، وبالعقل واحلكمة الفلسفية من جهة ثانية)2).

تف�رتض العدالة ل�دى األكويني وجود قوانني أزلية تنبع من احلكم�ة اإلهلية. ولذلك، يتوّجب 
عىل القوانني الوضعية أن حتتكم إىل القانون اإلهلي وإىل احلق الطبيعي حّتى تصبح هذه القوانني 
ملزم�ة. وعلي�ه، يملك احلاكم احلّق يف إصدار األوامر إذا ما ظّلت ممارس�ة الس�لطة منس�جمة 
م�ع القان�ون؛ بين�ا يملك املحك�وم احل�ّق يف املقاومة إذا م�ا انتهك احلاك�م منزل�ة العدالة حيّق 
للمحكومني أن يتمّردوا عىل س�لطة احلاكم لسببني رئيسيني، مها إذا ما اغتصب احلاكم السلطة 
واس�توىل عليه�ا بالق�وة من غري وجه ح�ّق أو إذا ما أصدر احلاك�م أوامر ظامل�ة، بالرغم من أّن 
اجلميع يعرتف بأّن حكمه رشعي. يش�ري األكويني إىل مّررين رئيس�يني يدفعان إىل ش�ّق عصا 
الطاع�ة، ومه�ا عدم رشعية احلاكم وع�دم عدالة القوانني. الدافع إىل عصيان س�يايس يف احلالة 

)1) خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، مرجع سابق، ص 288.

)2) عّز العرب لحكيم بناني، »إشكالية العدالة والدولة والقانون في الالهوت املسيحي في العصر الوسيط«، حكمة، 

فلسفة العصور  عبد الرحمن بدوي،  ؛   )Info@hekmah.org( )من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي:  مجلة إلكترونية 

الوسطى، الكويت وبيروت، وكالة املطبوعات ودار القلم، الطبعة الثالثة، 1979م، ص 157-156.
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األوىل، بينا هو فلسفي يف احلالة الثانية. عندما أجاز األكويني أن يتمّرد املحكومون عىل حاكم 
اغتصب الس�لطة، عّزز حجج الهوت التحرير، بعدما وضع بني يديه مّررات الهوتية ملقاومة 
االس�تيالء ع�ىل احلكم. ذلك أن�ه عندما أجاز العصيان ضّد احلاكم املس�تبد، مّيز بني نوعني من 
االس�تبداد: النوع األول هو املستبد الذي اغتصَب احلكم واستوىل عليه بالقوة؛ أما النوع الثاين 
فهو احلاكم الذي وصَل إىل احلكم بطرق غري رشعية، غري أنه حتّول بعد ذلك إىل حاكم مستبد. 
بين�ا ال يتمتع املتس�ّلط عىل احلكم بأدنى مرشوعي�ة وجيب تنحيته، يصبح احلاك�م الظامل بمثابة 
سيف اهلل املسلول عىل املذنبني، عقابًا هلم عىل آثامهم التي اقرتفوها. إّن حتول احلاكم من العدل 
إىل الظل�م بعد مّدة من احلكم، يفيد أّن املش�يئة اإلهلي�ة قد غّضت الطرف عن ظلمه. لكن الفرد 
الواح�د يمل�ك مع ذلك احل�ّق يف أن يب�ادر إىل التمّرد عىل األفع�ال العنيفة. رشيط�ة أال تكون 

خملفات التمّرد أسوأ من آفات الشطط يف استعال السلطة. 

فالكنيس�ة أي الس�لطة العمومية بالنس�بة لألكويني، هي من حيّق هلا أن تتمّرد عىل احلاكم الظامل 
ولي�س الف�رد املعزول، با أن التمّرد ال ينبن�ي أخريًا إىل حتقيق اخلري العام. ويف حالة ما أّدى فيها 

مراد العدالة إىل الفتنة أو الفوىض، جيب تفضيل حفظ النظام العام عىل حتقيق العدالة.

وق�د وضع األكويني معاي�ري للعدالة من حيث اهلدف واملصدر واملضم�ون. هتدف العدالة إىل 
حفظ الصالح العام، بينا يس�عى املرّشع غري العادل إىل االس�تفادة الذاتية من الترشيع. أما من 
حيث املضمون، فإن العدالة توّزع املس�ؤوليات بشكل مالئم ومتوازن، بينا خيتّل ميزان العدل 
حينا توّزع احلقوق والواجبات بشكل غري متوازن بني العبيد والسادة، يف غياب مساواة اجلميع 

أمام القانون. ويف األخري، قد نكون أمام نصني قانونيني، برشي وإهلي.

نختار يف حالة التنازع االنصياع للقانون الوضعي، إذا ما كان عدم االنصياع يؤّدي إىل رضر أكر 
من رضر االنصياع. غري أّن األكويني أش�ار إىل حالة ال ُيعتر فيها القانون عادالً وال جيوز فيها 
االنصي�اع له، وه�ي احلالة التي يتجاوز فيها القانون الوضعي ح�دود صالحياته. حيّق للحاكم 
أن يضع قوانني تضبط الس�لوك الظاهر لألفراد، غري أّنه ال جيوز له أن يتحّكم بواس�طة القانون 

يف ضائر وحياهتم الروحية، ألن هذا املجال من اختصاص القانون اإلهلي غري البرشي.

نس�تنتج مما سبق أّن العدالة تفيد حتصيل الصالح العام، كا تفيد العدل، أي إصدار األحكام أو 
القوانني وفَق إجراءات متّفق عليها. عالوة عىل املعاين السابقة، ُتفيد العدالة اإلنصاف وإعطاء 

كّل ذي حّق حقه.
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بن�اء ع�ىل هذا التص�ّور للعدال�ة يمّيز األكويني ب�ني ظاهر الن�ص القانوين وروح�ه، ويعتر أن 
القانون الوضعي ال يس�توعب غري األفعال اإلنس�انية التي تقبل التعمي�م. ولكنّنا عندما نكون 
أمام حاالت خاصة ال يستغرقها التعميم جيوز لنا من الناحية األخالقية اللجوء إىل تأويل ظاهر 
الن�ص با يتف�ق مع ما متليه العدالة واملصلح�ة العامة. ال يقبل فقهاء القان�ون املعارصون إقامة 
مفه�وم العدال�ة عىل أحكام قّيمة ترتبط باملنفعة العامة، ألنه يتعارض مع العدالة با هي حرص 
ع�ىل تطبيق القواع�د القانونية بصورة واضحة. ومع ذلك، ال يعتقد توم�ا األكويني أن تصّوره 
للعدال�ة يتع�ارض مع حتقي�ق األمن القان�وين، ما دام أّن اإلنس�ان الذي خلق�ه اهلل عىل صورته 

ومثاله قد يصل إىل درجة النضج التي تتيح له حسن تطبيق املعايري القانونية.

خامتة
يف اخلت�ام، ُتعت�ر العدال�ة فضيلة س�امية، ترمز إىل الكرامة اإلنس�انية، وهي لس�ان حال احلرية 
الفردية واالجتاعية، نمت وترعرعت يف ظل احرتام احلقوق اإلنس�انية. ظّلت مس�ألة العدالة 
يف الفكر املس�يحي مرتبطة بمس�ارها الديني حّتى حتولت أحكام النظام امللكي - اإلقطاعي إىل 
مجهوري، دستوري وديمقراطي. فارتدت طابعًا اجتاعيًا ضمن ركائز سياسية، وأضحت ذات 

عالقة بالقانون الوضعي وبالسلطة الدستورية - القضائية.

ويمك�ن الق�ول إن الكتاب املق�دس بعهديه القديم واجلدي�د رّكز عىل قيم الع�دل، جاعاًل من 
العدال�ة جوهر الفكر املس�يحي ومنش�ود العقيدة اإليانية، فال جدوى م�ن دين ال حيّقق العدل 

وال يارس العدالة بني الناس وال حيارب املظامل واالستغالل.

توّقفن�ا عن�د العه�د الدقيم مل�ا فيه من غنى كب�ري وصور واقعي�ة هي حارضة الي�وم يف جمتمعنا. 
ف�كأّن الترشي�ع القديم ُكتب لن�ا، ويا ليتنا نطّبقه يف جمتمعات يس�يطر فيها ح�ّب املال وما جيلبه 
م�ن مكاس�ب. وكأّن ما قاله األنبياء يتوّج�ه إلينا ويدعونا إىل معرفة اهلل التي هي أس�اس احلياة 
يف جمتم�ع أكث�ر عدالة، يف جمتمع يتوق إىل الوحدة والتناغم ب�ني خمتلف فئاته. وخرة العدالة أو 
الالعدال�ة والظلم، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم اهلل، بحيث راح الناس ينكرون وجود اهلل أمام 
الظالم�ات التي حتّل باملس�اكني يف األرض. مقابل هذا، أراد الن�اس أن يكون اهلل ذلك العادل، 
من�ذ هذه األرض، فيعاقب الظاملني اجلش�عني والقاتلني املس�تبدين. هل�ذا كان الكتاب املقّدس 
وحيًا عن العدالة كس�مة أساس�ية يف عالقة اإلنس�ان باإلنس�ان، ويف عالقة اهلل باإلنس�ان. واهلل 
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نفس�ه هو ذاك الذي ال يرىض الظلم لش�عبه، ملؤمنيه، س�واء جاء من خارج البالد، أو من قلب 
املجتمع. اهلل هو العادل يف أحكامه، وعىل مثاله يترف املؤمن، ال انطالقًا من حسابات برشية، 

بل مما يطلبه الرّب.

يتضح لنا من خالل ما س�بق وذكرناه أّن العدل كان مطلبًا أساس�يًا يف املس�يحية. فهذه التجربة 
الديني�ة أك�دت أمهية العدال�ة وحاولت ترس�يخها يف كل املجاالت احلياتية، واس�تطاع مطلب 

العدل أن يصبح مع تطّور املعرفة الدينية مسألة تستدعي البحث واالستدالل.
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قيمة احلياة واالإن�سان يف “ر�سائل النور”
من علم الكالم املعا�رش

د. عبداهلل ت�فيق �شرقية - دكتور �لفل�شفة يف �جلامعة �للبنانية

بداي�ًة تعّد جمموعة رس�ائل النور - ومؤلفها هو العالمة املش�هور بديع الزمان س�عيد النوريس 
)1873 - 1980( - جمموعًة نموذجيًة يف عامل الكالم املعارص. وقد نشأ العالمة النوريس يف بالد 
الك�رد رشق األناض�ول، وعاش معظم حياته يف القرن امل�ايض، وعارص فرتة احلربني العامليتني 
وم�ا بعدمه�ا وهاله ما حدث فيه�ا من انتهاكاٍت جس�يمٍة حلّق احلياة وكرامة اإلنس�انية، فرشع 
يؤّصل معنى احلياة، وقيمتها الرمزية، ويرشح ملحيطه من الطلبة واملحبني واملس�ؤولني معانيها 
الس�امية ومقاصده�ا الراقية. عرف الن�وريس بغزارة إنتاج�ه، وعمق كتابات�ه، وكثافة معانيها، 

ورقّي مضامينها، حتى أطلق عليه ثلًة من الباحثني لقب “متكلم العر احلديث”)1). 

نبذٌة عن أمهية احلياة يف نظر النوريس:

متّيز النوريس بتقديره البالغ ملعنى احلياة والوجود، وظهر ذلك يف معظم كتاباته، حتى إنه س�أل 
نفسه يف صباه فقال:

»حدثت خيايل يف عهد صباي: 

أّي األمري�ن تفضل؟ قضاء عمر س�عيد يدوم ألف ألف س�نة مع س�لطنة الدني�ا وأهّبتها عىل أن 
ينتهي ذلك إىل العدم، أم وجودًا باقيًا مع حياة اعتيادية شاقة؟ 

فرأيت�ه يرغ�ب يف الثانية ويضجر من األوىل، قائاًل: إنن�ي ال أريد العدم، بل أريد البقاء ولو كان 
يف جهنم.«)2)

: عبد الحميد، محسن - النور�سي - متكلم العصر الحديث.
ً

)1) انظر مثال

)2) الشعاعات، القاهرة، سوزلر، 1994، ص277 - 278.
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كان إحس�اس سعيد الصغري بالوجود مرهفًا وكان حيمل تساؤالت عميقة جتاه احلياة واخللود، 
وكان يدقق يف حكم الكائنات وغاياهتا، ومل يكن من الذين ال يعبؤون با حييط هبم من خملوقات 
وال ب�ا يمر هبم من أحداث، فا إن أدرك العارشة من عمره حتى فارق منزله، وغادر مألوفاته، 
يف رحل�ة البحث عن حقيقة احلياة واستكش�اف كنه الوجود، تلك الرحلة التي س�اقته األقدار 
فيها إىل أماكن بعيدة، أغلب الظن أنه مل يكن يتصور يف تلك األيام أنه س�يصل إليها أو س�يحل 
فيه�ا. ك�ا أنه مل يقدر لس�عيد بعدها أن يس�تقر يف بلده مع أهله، بل وجد نفس�ه يف ارحتال دائم، 

وانتقال مستمر، مؤديًا بذلك ثمن معرفة أرسار احلياة، والتاس مفاتيح األبد واخللود.

إن املّطل�ع ع�ىل رس�ائل النور يالح�ظ االهتام البال�غ بالتدقي�ق يف مغزى احلي�اة والرتكيز عىل 
غاياهت�ا، ورشح خصائصه�ا مع تقدير املخلوقات احلية والش�فقة عليها بش�كل مميز وعىل نحو 
مث�ري، مم�ا يدفعنا إىل القول بأن�ه يمكن وصفه بحق بأن�ه مفكر احلياة. وتعرف جمموعة رس�ائل 
الن�ور املوجودات بأهنا مكتوبات صمدانية ورس�ائل ربانية وكلات إهلية مفيدة للمعاين، ناطقة 
بالتس�بيح والتحميد والتقديس. يقول النوريس: »فالدنيا يف نظر املؤمن دار ذكٍر رمحاين وساحة 
تعلي�م وتدريب للبرش واحليوان، وميدان ابتالء واختب�ار لإلنس واجلان، واملوجودات كلها يف 

نظره خدام مؤنسون وموظفون أخالء وكتب حلوة لسيده الكريم ومالكه الرحيم.«)1) 

 والدرج�ة األوىل الرتق�اء الوج�ود يتج�ه نح�و احلي�اة النباتي�ة واحليواني�ة التي يظه�ر فيها أثر 
التناس�ق واالنسجام بش�كل مصّغر وواضح وهادف، وتبدأ مرحلة االكتال مع اجلمع والضم 

واالختصار واالرتباط بأكثر املوجودات وأكرها معها، يقول يف ذلك: 

»إن كال الوجود مع احلياة بل إن الوجود احلقيقي كائن مع احلياة.«)2) 

ويق�ول أيض�ًا: »إن الذي خلق عني البعوضة هو الذي خلق الش�مس أيض�ًا والذي نظم معدة 
الرغوث هو الذي نظم املنظومة الشمسية أيضًا«.)3)

 والس�بب يف ذل�ك أن�ه باحلياة - ول�و يف أوىل درجاهتا - تظه�ر قيمة الوجود وتس�تبني احلكمة 

)1) الكلمات، القاهرة، سوزلر، 1994،ص 11.

)2) الكلمات، ص 596.

)3) املكتوبات، القاهرة، سوزلر، 1994، ص 600.
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م�ن خلق�ه واألهداف املبتغ�اة من إجياده واخرتاع�ه يف إظهار اإلبداع اإلهلي، ك�ا تتضح معامله 
وخصائصه ومميزاته. 

 وتش�تمل احلي�اة ع�ىل رس خفي دقيق منط�ٍو عن أنظار الب�رش وإدراكه، مع أهن�ا يظهر معها من 
األوصاف الظاهرية ما ال يعر عن حقيقة كنهها، مع مهارة فائقة ما ظهرت إال بس�ببه، وبقيت 
األس�باب الس�اترة ليد القدرة اإلهلية بعيدة عنها، ألهنا مجيلة ونزهية ال يعرتض عليها وال يظهر 
فيها إال ما فيه خري. إذًا إن ما يظهر منها من اخلفاء والغموض يعّر عن قدرة اهلل املعجزة، يقول 

يف توضيح هذا املعنى: 

 »نعم إهنا - أرسار احلياة - خفية ودقيقة، ألن تنبه العقدة احليوية - أي تفتحها ونموها يف البذرة 
الت�ي ه�ي أوىل مراتب احلياة يف النب�ات الذي يمثل أدنى أنواع احلياة - بقي مس�تورًا عن أنظار 
الب�رش حت�ى اآلن منذ زمن آدم عليه الس�الم رغم ش�دة ظهوره وكثرته واأللفة به ومل تنكش�ف 

حقيقته الصائبة لعقل البرش حتى اآلن.«)1) 

 ول�وال احلي�اة لبقي الوجود ب�ال غاية وال نتيج�ة، فاحلياة رأس كل يشء وأساس�ه. وذلك ألن 
للكائ�ن احل�ي ارتباطات عديدة وعالقات منترشة يف أكثر األكوان، حيث تصبح احلياة كاش�فة 
لألشياء ومظهرة هلا وسببًا يف إحيائها بعد موهتا وازدهارها بعد ذبوهلا. قال اهلل تعاىل: »وآية هلم 
األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون«)2). ويقول أيضًا: »وترى األرض هامدة 

فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج«)3). 

يق�ول بديع الزمان موضحًا هذا املعنى: »كا أن الضوء س�بب لرؤية األجس�ام وس�بب لظهور 
األل�وان، ع�ىل رأيي كذلك احلياة هي كش�اف للموجودات وس�بب لظهورها وس�بب لتحقق 
النوعي�ات، فه�ي التي جتعل اجل�زء اجلزئي بحكم الكل والكي وس�بب حلر األش�ياء الكلية 
يف اجلزء، وس�بب جلميع كاالت الوجود كإرشاكها وتوحيدها األش�ياء الوفرية وجعلها مدارًا 
لوح�دة واحدة ومظهرًا لروح واحدة حتى إن احلياة نوع من جتي الوحدة يف طبقات الكثرة من 

)1) الكلمات، القاهرة، سوزلر، 1994، ص: 597.

)2) سورة يس: 33. 

)3) سورة الحج: 5.
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املخلوقات فهي مرآة لألحدية يف الكثرة«)1). 

 وي�رى النوريس أن القرآن الكري�م يظهر أن هناك ارتباطًا عامًا بني املخلوقات من حيث اخللق 
والتدب�ري وأهنا حتك�م بنواميس ذات وحدة مرتابطة، حيث يس�تحيل أن حيصل هذا التناغم من 
قوان�ني خمتلفة ونواميس متباعدة، فالكل يتعاون خلدمة كل فرد وكل فرد منس�جم بقانون ينفع 
الكل، يقول اهلل تعاىل: »إن يف خلق الس�موات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي 
جت�ري يف البح�ر ب�ا ينف�ع الناس وم�ا أنزل اهلل من الس�اء من م�اء فأحيا ب�ه األرض بعد موهتا 
وبث فيها من كل دابة وتريف الرياح والس�حاب املس�خر بني الس�اء واألرض آليات لقوم 

يعقلون«)2). 

 وتظهر وحدة هذه القوانني الس�ارية يف املوج�ودات من خالل احلياة، إذ جيتمع الكل الكبري يف 
وح�دة ظاه�رة ويرز اجلمع الضخم يف بوتقة مركزة عىل ش�كل كون صغ�ري خيدمه ذلك الكل 
الكبري ويمده ويرفده ويكون ملكًا له، ف�”هي التي جتعل كل يشء ملكًا لكل كائن حي فتجعل 

شيئًا واحدًا بحكم املالك جلميع األشياء”)3). 

 وهذا القانون الذي يسخر كل الوجود خلدمة ذوي احلياة ومقاصد احلياة ال بد أنه قانون تسخري 
منظ�م قاهر يس�وق إىل األحي�اء حاجاهتا بكرم إهلي يصح أن يطلق علي�ه »قانون الكرم«. يقول 
بدي�ع الزمان: »نش�اهد يف املوجودات مجيعها والس�يا األحياء منها افتق�ارًا إىل حاجات خمتلفة 
ومطالب متنوعة ال حتىص، وإن تلك احلاجات تساق إليها من حيث ال حتتسب وتلك املطالب 
ت�رتى عليها كل يف وقته املناس�ب، علًا ب�أن أيدي ذوي احلاجة تقر عن بل�وغ أدنى حاجاهتا 
فض�اًل عن أوس�ع غاياهتا ومقاصدها، فكل كائن منها يش�هد بفقره وحاجات�ه املقضية من غري 

حول منه وال قوة عىل الواجب الوجود ويشري هبا إىل وحدانيته سبحانه«)4).

 إذًا، إن س�وق حاج�ات ذوي احلي�اة إليه�ا يبني أش�ياء عديدة، منه�ا أن احلياة حمكوم�ة بقانون 
الك�رم ال بتس�خري ذايت أو طبيعي، وهذا األمر هو الذي يعطي احلي�اة قيمتها، من حيث كليتها 

)1) الكلمات، ص 596.

)2) سورة البقرة: 164.

)3) الكلمات، ص 596.

)4) م.ن، ص784.
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وارتباطه�ا بالوج�ود بأرسه، ومن دون هذا االرتباط ال يظهر للحياة قيمة، وال الس�تفادهتا من 
األشياء معنى.

 وم�ن أث�ر ذلك الكرم أن تتميز قوان�ني تكوينها عن بقية أنواع الوج�ود، إذ يظهر لنا أنه تتوحد 
األشياء الكثرية هبا، كا يتكثر األمر الواحد معها، وذلك مثل »حتويل األطعمة املتنوعة - سواء 
احليواني�ة أو النباتي�ة - إىل جس�م خاص بنظام كامل دقيق، ونس�ج جلد خ�اص بذلك الكائن 

وأجهزة متنوعة من تلك املواد املتعددة«)1).

 وبذلك يتبني أن ذات احلياة ليس منفصاًل عن الوجود وال مستقاًل عنه يف تكوينه، كا أنه ال يمكن 
أن يكون مستغنيًا بذاته عن خالقه، إذ تتبدد قيمة احلياة هبذا االستقالل، وال يبقى هلا أي معنى. 

 والنظرة القرآنية حتدد لكل ذرة من ذرات الوجود ولكل خلية من خاليا احلياة أهدافًا تس�عى 
إليها ونقاط كال ترنو للبلوغ إليها بش�غف وعنفوان، فتس�اق إىل تلك األهداف بدافع احلاجة 
امللحة واالنجذاب الش�ديد، مما جيعل من الس�عي واحلركة قانونًا عامًا وبرناجمًا مغروسًا يف كل 
موج�ود ومن العمل واخلدمة ناموس�ًا كونيًا ينتظ�م حركة الكائنات بدالً م�ن مبادئ احلرص 

واللذة واملنفعة واملصلحة التي تلحظها الفلسفات املادية يف تفسريها حلركة األشياء. 

 »إن اخلالق احلكيم قد عنّي لكل يشء نقطة كاٍل يناس�ب ذلك اليشء وحدد نور وجود يليق به 
فيسوق ذلك اليشء إىل نقطة الكال تلك باستعداد يمنحه إياه«)2). إن هذا الشوق املغروز يف كل 
ذرة وحج�رية وخلية وصوالً إىل النجوم واملج�رات والذي يفرس حركة الكائنات بأرسها نجد 

له أدلة وناذج عديدة تظهره وتثبت صحته يف كل يشء حتى يف اجلادات. 

 إن املاء اللطيف الرقراق ما إن يتسلم أمرًا باالنجاد حتى يمتثل ذلك األمر بشدة وشوق 
إىل ح�د أنه يكرس احلديد وحيطمه، فإذًا عندما تبلغ ال�رودة ودرجات االنجاد أمرًا ربانيًا 
بالتوسع إىل املاء املوجود داخل كرة حديد مقفلة فإن املاء يمتثل األمر بشدة وشوق بحيث 

حيطم كرة احلديد تلك ويتجمد.)3)

)1) الكلمات، ص 328.

)2) الكلمات، ص 661.

)3) اللمعات، ص 191.
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 فهذا القانون العام ينسحب عىل ذوي احلياة، حيث تكون الكائنات احلية مضيفًا لتلك الذرات 
ترق�ى عره من نقطة كال إىل أخرى وصوالً إىل الكال األتم يوم القيامة، يقول اهلل تعاىل: »يوم 
تب�دل األرض غري األرض والس�موات«)1). ويقول أيضًا: »وإن ال�دار اآلخرة هلي احليوان«)2). 
ويف�رس الن�وريس هذه اآلية بأن ال�ذرات التي تدربت وتنورت وتلطفت يف األجس�ام يف الدنيا 
كس�بت لياقة وجدارة لتصبح ذرات لعامل البقاء ولدار اآلخرة ولتكون حية يف دار تشمل احلياة 

مجيع أجزائها.)3) 

 ويف ذلك توافق مع الرأي القائل يف تفس�ري كيفية تبديل األرض بأنه تغيري ألوصافها ال لذاهتا، 
يقول اإلمام النس�في: »واختلف يف تبديل األرض والس�اوات فقيل تبدل أوصافها وتسري عن 
األرض جباهل�ا وتفجر بحارها وتس�وى فال ت�رى فيها عوجًا وال أمتًا، وع�ن ابن عباس ريض 
اهلل عنه�ا: ه�ي تل�ك األرض وإنا تغري، وتبدل بانتثار كواكبها وكس�وف شمس�ها وخس�وف 
قمرها وانش�قاقها وكوهنا أبوابًا«)4). ويستدل بديع الزمان عىل قوله ذلك باحلكمة اإلهلية املنافية 
ل�إلرساف والتبذي�ر يف حالة إعدامها وإفنائها. وعىل كل ح�ال فهناك إمجاع عىل أهنا تصبح عىل 

غري الصفة املألوفة)5). 

 وهذا املعنى منس�جم مع املعنى املتبادر من اآلية التي تصف أحوال بعض احلجارة: »وإن منها 
ملا هيبط من خشية اهلل«)6)، إذ ورد يف تفسريها: »قيل هو جماز عن انقيادها ألمر اهلل، وأهنا ال متتنع 
ع�ىل فع�ل ما يريد فيها، وقلوب ه�ؤالء )أي اليهود( ال تنقاد وال تفعل ما أمرت به، وقيل املراد 
به حقيقة اخلش�ية، عىل معنى أنه خيلق فيها احلياة والتمييز، وليس رشط خلق احلياة والتمييز يف 
اجلس�م أن يكون عىل بنية خمصوصة عند أهل الس�نة، وعىل هذا قوله: لو أنزلنا هذا القرآن عىل 

)1) سورة إبراهيم: 48.

)2) سورة العنكبوت: 64.

)3) انظر: الكلمات، ص 110.

)4) تفسير النسفي، بيروت، دار النفائس، ج2، ص383. وانظر: الزحيلي، التفسير املنير، ج13، ص276.

)5) انظر: م.ن.

)6) سورة البقرة: 74.
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جبل، اآلية، يعني وقلوهبم ال ختشى«)1).

 ف�إذا كان الوعي باخلضوع ألمر اهلل يوهب لبعض أفراد اجلادات والصخور، فإن ذلك يرفعها 
إىل درجة أعىل، ويمنحها حياة ما ال نعلم حقيقتها وال نفقه كيفية تسبيحها ويرشحها للخلود. 
وهذا يذكر بتس�بيح احلىص يف كف النبي األكرم عليه الس�الم، وابتدار احلجر والشجر بالسالم 
علي�ه. ومم�ا يؤكد ذلك أن وعي بعض أف�راد النباتات واحليوانات بالعب�ادة واخلضوع ألمر اهلل 
تع�اىل، وبعالقات ما مع من حوهلم أكس�بهم اخللود بأعياهنم، ك�ا ورد يف خر حنني اجلذع إىل 
النب�ي علي�ه الصالة والس�الم)2)، وفيا روي ع�ن مقاتل من دخ�ول عرشة حيوان�ات اجلنة مع 
املؤمنني، وهي: ناقة صالح وعجل إبراهيم وكبش إساعيل وبقرة موسى وحوت يونس ومحار 
عزير ونملة سليان وهدهد بلقيس وكلب أصحاب الكهف وناقة حممد صىل اهلل عليه وسلم.)3) 
ول�كل ذلك يس�تنتج النوريس من األحاديث الرشيف�ة أن أرواح احليوانات باقية ومؤبدة وهلذا 

القول ما يرره يف هذا السياق.

 إذًا ينطوي قانون سعي الذرات والكائنات واملخلوقات النباتية واحليوانية بشوق وشغف عىل 
داللتني مهمتني مها:،

األوىل: قي�ام كل كائن مها كان كب�ريًا أو صغريًا بوظائف ومهام تفوق طاقته املحدودة لألحياء 
وذوي احلياة)4). 

 الثانية: توافق حركته مع دساتري نظام العامل وانسجام عمله مع توازن املوجودات.)5) 

 وإذا انتقلنا إىل عامل احلياة عند احليوان فإننا نرى أهنا تتميز عن حياة النبات بانكش�اف الش�عور 
الذي هو ضياء احلياة ونورها، إذ به يدرك احلي ذاته ويدرك خارجه إدراكًا حسيًا مبارشًا وتقوم 
احلي�اة بأعاهل�ا وتنظم عالقاهتا عره مع ما حوهلا من الوجود عن طريق إدراك خارجي آت من 

)1) النسفي، ج1، ص74 - 75.

)2) رواه البزار في مسنده، انظر: املكتوبات، ص 179.

)3) ذكر في مشكاة األنوار وتفسير القرطبي وغيره، انظر: الشعاعات، ص: 62.

)4) انظر: اللمعات، ص 192

)5) م.ن.
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الغي�ب يع�ر عنه - لدى بعض مميز منها - بالوحي أو باإلهل�ام. يقول اهلل تعاىل: »وأوحى ربك 
إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون«.)1) 

 فبالشعور ينتقل احلي إىل خاصية التملك وإقامة العالقات مع اخلارج واكتساب احلقوق ذوي 
احلي�اة املحرتمة رشعًا، حيث حيرم قتله إن مل يكن مؤذيًا ويدخل اإلنس�ان بس�ببه اجلنة أو النار. 
يق�ول بدي�ع الزمان: »انظر إىل اجلس�م اجلامد وإن كان جباًل ش�اهقًا فهو غري�ب يتيم وحيد إذ 
تنح�ر عالقت�ه وصلته بمكانه وما يتصل به من األش�ياء فقط وما يوج�د فالكائنات األخرى 
معدوم�ة بالنس�بة إلي�ه، وذلك ألنه ليس له حياة حتى يتصل هبا وال ش�عور حت�ى يتعلق به، ثم 
انظر إىل جسم صغري حي كالنحل مثاًل ففي الوقت الذي تدخل فيه احلياة فإنه يقيم عقدًا جتاريًا 
وصل�ة مع مجي�ع الكائنات واملوجودات وخاص�ة مع نبات�ات األرض وأزهارها بحيث يمكنه 

القول: إن مجيع األرض هي حديقتي ومتجري«)2). 

 وتتميز احلياة احليوانية بأهنا حياة عملية جمهزة بكل برامج التطبيق واالس�تفادة من األش�ياء 
اخلارجي�ة املحيط�ة، وكأهنا حت�وي يف أدمغة أفرادها خطط�ًا تامة تنفذها بدق�ة وعناية، لكن 
ه�ذه احلياة العملية مرتبطة باللحظ�ة الزمنية وال تتعداها إىل خارجه�ا، يقول بديع الزمان: 
إن احلي�وان حين�ا ي�أيت إىل الدنيا يأيت إليها كأنه قد اكتمل يف عامل آخر فريس�ل إليها متكاماًل 
حس�ب اس�تعداده، فيتعل�م يف ظ�رف س�اعتني أو يوم�ني أو ش�هرين مجي�ع رشائ�ط حياته 
وعالقاته بالكائنات األخرى وقوانني حياته فتحصل لديه ملكة فيتعلم العصفور أو النحلة 
مثاًل القدرة احلياتية والسلوك العملية عن طريق اإلهلام الرباين وهدايته سبحانه«.)3) ويقول 
أيض�ًا: »لي�س للحيوان ما يفكر به من ماض ومس�تقبل... بل حتى احلي�وان املعد للذبح ال 
حي�س إال بأمل الس�كني وهي متر عىل حلقوم�ه ورسعان ما يزول هذا اإلحس�اس فينجو من 

ذلك األمل«)4). 

 ولعل هذا هو الس�بب يف ارتفاع التكليف عن هذا النوع من األحياء الذي ال يدرك العالقات 

)1) سورة النحل: 67.

)2) الكلمات، ص 596 - 597.

)3) الكلمات، ص 354.

)4) الشعاعات، ص250.
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املنظمة للوجود وعيًا كاماًل ومل تنكشف له حجب املايض واملستقبل فلم ترتتب عليه مسؤوليات 
جت�اه ذلك الوجود العام، ومل يطالب ب�أداء مهام أو واجبات خارج إطار التنفيذ العمي ملا أودع 
لديه من خطط وبرامج ينفذها بأوامر إهلية كونية عليا، حتى إنه يقتص منها بمخالفتها إياها يوم 
القيامة، إذ يقول الرس�ول األكرم عليه الصالة والس�الم: »حتى يقاد للش�اة اجللحاء من الش�اة 

القرناء«)1) )واجللحاء بمعنى التي ال قرن هلا(. 

 نخلص من ذلك كله إىل نتيجة مهمة، مفادها أن احلياة هي األصل يف وجود األشياء، والسبب 
يف بقائه�ا، وهب�ا يتح�ول الوج�ود الكثيف إىل وجود لطي�ف، وهي التي تؤثر يف متاس�ك أجزاء 
احل�ي وانتظامها يف جس�م واحد، وذلك عن طريق ذلك األمر اآليت من عامل الغيب، واملس�مى 
بال�روح والش�عور. فا دام األمر كذل�ك، وما دام الوجود قائًا باحلي�اة وراجعًا إليها، فال بد أن 
يك�ون امل�كان ال�ذي تكثف فيه وجوده�ا، هو مركز الك�ون، وقلبه النابض، وذل�ك املكان هو 
الكرة األرضية. يقول النوريس: »إن األرض التي هي بمثابة قلب الكون، قد أصبحت مشهرًا 
لعجائ�ب مصنوعات اهلل البديع�ة، وحمرشًا لغرائ�ب خملوقاته اجلميلة، ومم�رًا لقافلة موجوداته 

الوفرية...«)2). 

 ولذل�ك مأل احلي القيوم الكرة األرضية باألحياء وحش�د فيها جنود احلياة املتنوعة واملختلفة، 
وب�ث فيه�ا انتش�ارًا هائاًل لبذوره�ا وأودع لدهيا رغبة جاحمة يف اس�تيالء كل ن�وع منها وتكثره 

وتوالده يف مجيع اجلوانب واألرجاء.

 فا معنى الوجود إذًا دون احلياة؟ وأية قيمة للذرات وحركاهتا، وللادة وانتش�ارها؟ وللطبيعة 
وقوانينها، ولألفالك ودوراهنا وللكائنات ونواميس�ها منفصلة عن تاجها ودرهتا وخارج إطار 

خدمة احلياة واالرتباط بذلك املركز الذي ينظمها مجيعًا؟

 لك�ن ذلك املركز الع�ام يرتبط بمركز خاص أيضًا، وبنوع آخر م�ن األحياء، ذلك النوع الذي 
يرتب�ط الوج�ود به ارتباط�ًا عضويًا وثيقًا وال بد أن�ه يمر بعمليات ارتق�اء وتطوير - عر قانون 
حيوية احلياة ذاهتا ومن خالل عالقاته هبذا الوجود - وال بد أنه سيستحيل وجودًا أوسع وأعىل 

)1) صحيح مسلم، رقم:2582.

)2) الكلمات، ص812.
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وأرقى، وسريتبط ذلك حتًا بانفجار الكون كله، وتبدل صفاته واستحالته إىل كون آخر، أرضًا 
وساء وأرجاء.

اأثر انعكا�س هذه الروؤية على حياة بديع الزمان النور�سي:
كان تقدير سعيد الطالب لألشياء عاليًا واحرتامه للكائنات احلية فريدًا مميزًا - كا سنرى - فلم 
تكن مالحظته لألشياء عادية، وال عالقته مع املخلوقات احلية مألوفًا، بل كان يف كل ذلك فذًا 
غريب�ًا بديعًا. فل�م يكن بدعًا من القول أن يلقب ببديع الزم�ان وأعجوبة العر، بل كان ذلك 

مطابقًا حلاله متامًا. 

 لق�د كان حياف�ظ ع�ىل الوقت والنفقة أش�د املحافظة، فل�م يكن ليق�ع يف اإلرساف يف أي منها، 
وذل�ك ليحص�ل عىل العلوم يف أوقات قصرية وحيافظ عىل ع�زة العلم ووقاره. وكان من نتيجة 
ذل�ك أن انف�رد يف صغره »من بني الطالب مجيعهم يف ع�دم أخذ الزكاة من أحد.« كا أنه أكمل 

قراءة ما يقرب من مخسني كتابًا خالل ثالثة أشهر«)1).

 ولك�ي يتمك�ن من ختلية الصوارف وإزاحة العوائق ع�ن إدراك احلقائق، فقد كان يعتكف عىل 
قمم اجلبال ورؤوس األشجار وعند قبور الصاحلني ويف القبب اخلالية حتى ألف تلك األماكن 
واس�تأنس باألحياء فيها. وال بد ملن يكون عىل تلك احلالة - مع معرفته بالكتاب والس�نة - أن 

يتفرس يف أحوال األحياء ويدرك من أرسارها ما ال يقف عليه غريه.

 وأثن�اء اعتكاف�ه يف إحداها، وهي قبة تيللو، وحني كان يالح�ظ اجتاعات النمل وجتمرها فيا 
بينه�ا، اس�رتعى انتباهه حبها لذلك التجمه�ر والتعاون فيا بينها، فكان أن أخذ يقس�م الطعام 
املق�دم إليه بين�ه وبينها)2)، فيقدم إليها احلبوب، )وكان يقدم هلا الس�كر أحيانًا( ويكتفي لنفس�ه 
بامل�رق، وذل�ك إعالنًا لتقدي�ره واحرتامه لنظامه�ا وميلها إلقام�ة التعاون فيا بينه�ا عن رغبة 
واش�تياق. يقول ابن حجر يف وصف نظام تعاوهنا هذا: »ومن عجيب أمره )أي النمل( أنه إذا 
وجد ش�يئًا ولو قل أنذر الباقني«)3). وربا كانت هذه احلادثة من أس�باب اهتامه البالغ فيا بعد 

)1) سيرة ذاتية، ص ص44 - 46.

(2( See:Sukran vahide، Bediuzzaman Said Nursi، p14.

)3) فتح الباري، ج6، ص442.
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بمعاجلة مرض تفرق القلوب، كانع من وحدة األمة وهنضتها، ومن حتقيق االحتاد اإلسالمي، 
ولذل�ك جاءت دعوت�ه العلاء والعامة إىل تبني أفكار األخوة اإلس�المية عن اقتناع وإخالص 

قلبيني. 

 يروي أحد تالمذته )مال محيد( ذكرياته مع األس�تاذ يف ذلك فيقول: كان جبل أراك وما حوله 
من اجلبال مكس�وة بأش�جار التفاح الرية، حيث كانت مزارع ربانية ال دخل ليد اإلنسان فيها، 
فعندم�ا كن�ا نري�د أن نقط�ف من هذه األش�جار تفاح�ًا كان األس�تاذ ال يرىض بذل�ك ويقول: 
»إن حصتن�ا م�ن التفاح هي من البس�اتني واحلدائ�ق، فالرزاق احلكيم يرزقنا م�ن تلك املزارع، 
أم�ا الفواك�ه املوج�ودة هنا فه�ي أرزاق احليوان�ات الرية، فيج�ب أال نتعدى ع�ىل أرزاق هذه 
احليوان�ات.. ضع�وا ما ال حتتاجونه من اللحم يف موضع كي تأكله احليوانات ]أي عندما تؤكل 

ذبيحة[«.)1)

 وكان ينص�ح الرعاة باإلحس�ان إىل احليوان�ات، ويذكرهم بمنافعها اجلم�ة، ويبرشهم باألجر 
والث�واب ع�ىل رعايتها. كا كان ينصح الصيادين باالبتعاد عن أذى ما ال يريدون صيده، قائاًل: 
»التروع�وا هذه احليوانات ببنادقكم، وال تؤذوا غريها«، حتى امتنع كثري منهم عن الصيد. كا 
كان يمنع من قطع األشجار كيفا اتفق، قائاًل: »ال تقطعوا األشجار، فإهنا تذكر اهلل وتسبحه«)2).

 مل يك�ن ه�ذا التقدي�ر للحيوانات الرية ليك�ون من طرف واح�د، بل قوبل بمثل�ه، إذ رسعان 
م�ا أخ�ذت تل�ك احليوانات الرية تعرف األس�تاذ وتكن ل�ه االحرتام، وجتىل ذل�ك يف مواقف 
عديدة، منها ما ذكره )مال محيد( حادثة، مفادها: أن األس�تاذ النوريس طلب إليه أن يتوجه من 
معتكفه يف جبل أراك إىل القرية إلحضار منام لضيوف وفدوا إليه، وكان أثناء الطريق حيوانات 
متوحش�ة حيّذر امل�ارة منها، وحيملون الع�يص وغريها للدفاع عن أنفس�هم، فعمد لتهيئة بعض 
منها، إال أن األستاذ النوريس ملحه أثناء ذلك، واستفرس منه، فلا أخره عن السبب شجعه عىل 
امليض قائاًل »اس�تح، اس�تح، مم خت�اف، فلديك عصا وحجارة، فلم اخل�وف، اذهب فالكالب 
ال تؤذي�ك«، فاطمأن لقول�ه ذلك ورمى ما يف يده وتوجه نحو القرية جمتازا أعدادًا من الكالب 
الضخمة التي كان يستحيل املرور بقرهبا دون أخذ احليطة، وما إن رآه أهل القرية حتى أخذهم 

)1) أسيد إحسان قاسم، ذكريات عن سعيد النور�سي، ص14.

)2) م.ن، ص: 100 - 101.
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العجب من ذلك، وملا أخرهم بالسبب، قالوا: من الذي ال يعرتف بوالية األستاذ وكرامته؟)1). 

 ويف أح�د أي�ام اجلمعة، وبينا كانا عائدين من املس�جد إىل ذلك املعتك�ف، اعرتضت الكالب 
طريقها، وملا حاول هذا التلميذ الدفاع بتناول احلجارة، منعه من ذلك، ثم خاطبها قائاًل: »لسنا 

خونة، بل عابري سبيل، فرتاجعت، حتى واصال سريمها.«)2) 

 وع�ىل رب�وة ذلك املعتك�ف، أراد النوريس أن يبني غرفة قبل حلول موس�م الش�تاء، فلا قصد 
حمب�وه ذل�ك وجدوا مملكة من النمل يف األس�اس، فنهاهم عن امليض يف ذل�ك قائاًل: »هل جيوز 
بناء بيت هبدم بيت آخر؟ ال ختربوا بيوت هذه احليوانات، احفروا يف مكان آخر«)3). وكان يلفت 
األنظار إىل قيامها بمهات مجع فتات الطعام صيانة هلا من االمتهان، وكأهنا موظفات صحية)4). 

 ومع أنه جيوز قتل كل مؤٍذ رشعًا كالذباب، ألهنا تبتدئ باألذى)5)، إال أن بديع الزمان النوريس 
كان يتحاش�ى ذل�ك وجيتنبه، وخيص�ص أبحاثًا مهمة لبيان حكم خلقه�ا، معترًا أن هلا وظائف 
معنوي�ة، مثل لف�ت األنظار إىل القدرة اإلهلية، وأمهية تكرار الغس�ل والوض�وء بداللة رعايتها 
املس�تمرة للنظافة، باإلضافة إىل منافع أخرى مادية جليل�ة، واقعة حتت العلم واحلكمة اإلهلية، 
مثل قتلها جلراثيم ال ترى وحيلولتها دون أمراض كثرية، وإن مل حيط نظر البرش هبا حتى اآلن.

 وال ش�ك أن ذل�ك مواف�ٌق لألحاديث النبوية - الصحيحة يف س�ندها - ال�واردة يف ذلك، فقد 
أخ�رج اإلمام البخاري أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم قال: »إذا وقع الذباب يف رشاب أحدكم 
فليغمس�ه ثم لينزعه، فإن يف إحدى جناحيه داء واألخرى شفاء«.)6) وهي تسعى إلقامة صداقة 
مع اإلنس�ان بنظره، وتس�تحق التقدير - باستثناء األجناس املؤذية منها واملتفق عىل جواز قتلها 
- ب�دل اإلهان�ة. ولذلك كان ينهى تلميذه رش�دي - الذي كان خيدمه - ع�ن قتلها، ويقول يف 

)1) م.ن، ص:14 - 15.

)2) م.ن، ص26.

)3) م.ن، ص17.

)4) انظر: اللمعات، ص412.

)5) انظر: فتح الباري، م.ن، ج6، ص442. وكذلك: اإلمام عبدهللا الحنفي، االختيار، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ج1، ص145.

)6) فتح الباري، ج6، ص443.
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ذلك: لقد »مّس ذلك –القتل - رقة قلبي، وأّثر يّف كثريًا«)1). 

 ونتيج�ة هل�ذا التقدير ال�ذي كان يوليه بديع الزم�ان هلذه املخلوقات، فقد ح�دث أن أكرمه اهلل 
تعاىل بصداقتها له؛ فقد أكد مجع من تالمذته - وهم: رش�دي، رأفت، خرسو - أنه كان ال يقع 
الذب�اب عىل وجهه، وكتب�وا ذلك يف تعليق هلم عند إتيان النوريس ع�ىل ذكر معجزة عدم إيذاء 
الذباب حلرضة النبي عليه الصالة والس�الم، وعدم وقوعه ع�ىل ثوبه، وكذلك لإلمام اجليالين 

ريض اهلل عنه.)2)

 وكان يستدّل بالنهي عن قتل احليوان غري املؤذي بقوله لقاتله:

»هل تعرض لك؟ 

هل أخذ منك شيئًا؟

أأنت ترزقه؟ 

هل جيول يف أراضيك وأمالكك؟ 

أأنت الذي خلقته؟

هل تعرف ملاذا خلقت هذه احليوانات، وما هي وظائفها؟

هل إن اخلالق خلق هذا احليوان لتقتله أنت؟ 

من قال لك: اقتله؟. 

إن يف خلق هذا احليوان ألفًا من احلكم الربانية، 

فأنت يا أخي قد أخطأت يف قتله.)3)« 

ونتيجًة هلذه النظرة الراقية للحياة واألحياء فقد حتولت حياة اإلمام النوريس - بفضل اهلل تعاىل 
- إىل حياة كلية كش�جرة باس�قة م�ن العلم والنور واهلداي�ة، وانقلبت إىل حياة علمية واس�عة، 

)1) اللمعات، ص410.

)2) انظر: بديع الزمان، ذو الفقار، ترجمة: املال محمد زاهد املالزكردي، بيروت، دار ابن زيدون، ص334.

)3) ذكريات عن سعيد النور�سي، ص29.
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يتعدى تأثريها إىل آالف األفراد، وحيمل أفكارها مئات اآلالف، وتصل علومها إىل املاليني.

نظرة القراآن اإىل خ�سائ�س احلياة االإن�سانية 
 ليس من شك يف أن كال احلياة وارتقائها قائم يف اإلنسان عىل الوجه األتم األكمل، وذلك 

خلصائص أساسية أربعة فيه تشكل حقيقة كيانه وخصوصية كيانه: 

 - مجع خواص الكون فيه، 

 - جتريده للمعاين الكلية،

 - ظهور جتليات األساء احلسنى فيه دفعة واحدة،

 - توقه الشديد إىل األبد واخللود،

 وال بد أن نتعرض هنا لتعريف ماهية احلياة وبيان خصائصها التس�عة والعرشين، والتي يدور 
رشح هذه اخلصائص حوهلا، عىل النحو التايل:

 »احلياة هلذه الكائنات: أهم غاية، وأعظم نتيجة، وأسطع نور، وألطف مخرية، وأصفى خالصة، 
وأكمل ثمرة، وأس�مى ك�ال، وأزهى مجال، وأهب�ى زينة، وهي رس وحدهت�ا، ورابطة احتادها، 
ومنش�أ كاالهتا، وهي أبدع ذات روح فيها، من حيث اإلتقان واملاهية، وهي حقيقتها املعجزة، 
تص�ري أصغر خملوق عاملًا بحد ذاته، وهي أروع معج�زات القدرة اإلهلية، بجعلها الكائن احلي 
بمثابة كون مصغر، فكأهنا - أي احلياة - وسيلة النطواء احلياة يف ذلك الكائن احلي الصغري، با 
تظهر فيه ما يش�به فهرس الكون العظيم، ك�ا جتعله يف رباط وثيق مع معظم املوجودات. وهي 
صنع�ة إهلي�ة خارقة، تكر اجلزء الضئيل إىل أكر كل، حت�ى إهنا جتعل الفرد بحكم العامل، وكأنه 
كي، وتع�رض الك�ون - من حي�ث الربوبية - يف حكم ال�كل والكي، ال�ذي ال يقبل التجزئة 

واالنقسام.

 وه�ي أس�طع بره�ان ضمن ماهي�ات الكائن�ات، وأثبته وأكمله، يش�هد عىل وج�وب وجوده 
سبحانه، وعىل أنه احلي القيوم، ويدل عىل وحدته وأحاديته جل وعال.

 وه�ي أبلغ ص�ورة لصنعة رباني�ة حكيمة - ضم�ن املصنوعات اإلهلية - وأخفاه�ا وأظهرها، 
وأثمنها وأزهدها وأنزهها وأملعها. 
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 وه�ي ألطف جتل للرمحة اإلهلية، وأرقها وأدقه�ا، جتعل املوجودات خادمة هلا. وهي أمجع مرآة 
تعكس الشؤون اإلهلية لألنظار.

 وه�ي أعجوبة اخللق�ة الربانية، إذ جتمع جتليات اس�م: الرمحن الرزاق الرحي�م الكريم احلكيم 
وأمثاهل�ا من األس�اء احلس�نى، وجتعل احلقائ�ق الكثرية واملش�اهدة كالرزق واحلكم�ة والعناية 
والرمحة تابعة هلا، فتقودها مثلا هي منشأ مجيع املشاعر ومعدن احلواس العامة، كالبر والسمع 

والشعور. 

 وهي ماكينة تنظيف عظيمة، وجهاز استحالة عجيبة يف مصنع الكائنات، حيث تقوم بالتصفية 
والتطهري يف كل نواحيه، فتطهر اليشء ومتنحه الرقي وتنوره، وكأن اجلسد الذي هو عش احلياة 
دار ضياف�ة لقوافل الذرات ومدرس�تها ومعس�كرها تتعلم فيه وظائفه�ا، وتتدرب عىل أعاهلا، 

فتتنور وتيضء.

 وهي وس�يلة ينور هبا احلي املحيي س�بحانه عامل الدنيا املظلم الفاين الس�افل ويمنحه نوعًا من 
البقاء وجيعله باكينة احلياة لطيفًا مهيئًا للميض إىل العامل الباقي. 

 ث�م إن وجه�ي احلياة - أي امللك وامللك�وت - صافيان طاهران ال نقص فيها س�اميان. وهي 
خملوق خاص متميز عن كل خلق آخر، مل توضع له األس�باب الظاهرة حجبًا لترفات القدرة 
اإلهلية، كا هي يف سائر األشياء، وذلك ليكون أمر صدورها من يد القدرة الربانية مبارشة دون 

حجب أو وسائط.

 وحقيق�ة احلياة نورانية تتطلع إىل األركان اإليانية الس�تة، وتثبتها معن�ى ورمزًا، أي: أهنا تثبت 
وج�ود واجب الوجود س�بحانه وحياته الرسمدية.. والدار اآلخ�رة وحياهتا الدائمة.. ووجود 

املالئكة.. وتتوجه توجهًا كاماًل إىل إثبات سائر األركان اإليانية وتقتضيها.  

 وه�ي أصف�ى خالصة مرتش�حة من الكائن�ات كلها، كا أهن�ا أعظم رس يولد الش�كر والعبادة 
واحلمد واملحبة التي هي أهم املقاصد اإلهلية يف الكون، وأهم نتيجة خللق العامل هذا.«)1) 

واآلن لنرشع يف رشح تلك الصفات األربعة،

)1) اللمعات، ص:558 - 559.
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 اأ - جامعية خلق االإن�سان:

 لق�د خلق اهلل اإلنس�ان بأبدع صورة وأغرب مثال وأكمل أنم�وذج، فجعل فيه خواص كل ما 
يف الك�ون، ففي�ه من صفات امل�ادة التغري والتبدل، إذ جعله�ا أصله األول ونقل�ه فيها أطوارًا. 
وفي�ه م�ن خواص النب�ات االغتذاء والنمو، إذ أنبتن�ا اهلل من األرض كالنب�ات، فكان خروجنا 
األول من األرض مثله متامًا. ومن احليوان حيمل اإلنس�ان خاصية احلس والش�عور، باإلضافة 
إىل تأصل الغرائز والش�هوة. أما من املالئكة فمنح خاصي�ة العبادة با فيها من املعرفة والتقرب 

إىل اهلل جل وعال.

 ث�م مي�ز بخاصي�ة االختيار واملس�ؤولية، الت�ي تفتح أمامه أب�واب االتصاف بأع�ىل األوصاف 
وأدناها، ونيله أرقى الدرجات وأس�فلها. وهبذا االس�تعداد كرم تكريًا فائقًا، وأمرت املالئكة 

بالسجود له، سجود اعرتاف هبذا التكريم والتقدير. 

 وهبذا املفهوم ال بد أن تكون احلياة اإلنسانية كلية، ومرتبطة بأكثر أنواع الكائنات زمانًا ومكانًا، 
فتقيم عالقات مع الوجود بأرسه؛ وخاصة أهنا مس�تخلصة منه، متأثرة به ومؤثرة فيه، ومؤرشة 

عليه، كتقويم ونموذج ملا فيه، بل أحسن تقويم وأعىل نموذج عليه يمكن أن يوضع عليه. 

 فه�ي إذًا، تقوي�م إهل�ي للكائن�ات أرضًا وس�اًء كواكب وفض�اًء مج�ادًا وأحياًء مالئك�ة ونباتًا 
وحيوانًا، هيمه ما هيمها، ويؤثر فيه ما يؤثر فيها، كا تتأثر با يتأثر به سواًء بسواء.

 وهب�ذا الوج�ه - وجه امللك الناظ�ر إىل عامل الش�هادة، وهو الوج�ه األول للحياة - يكون 
اإلنس�ان متميزًا عىل مجيع املخلوقات خلقًا وعقاًل وجتريدًا، فيكون س�يد مجيع املخلوقات 
رغم أنه صغري جدًا، ملا يملك من فطرة جامعة شاملة، وهو »خامتة ثمرات شجرة الكون، 
وأمج�ع ما فيها م�ن الصفات، وهو بذرهتا األصلية من حيث احلقيق�ة املحمدية، وهو اآلية 
الك�رى لق�رآن الكون.. وهو أنش�ط موظف، مأذون له الترف يف س�كنى ذلك القر، 
وهو املأمور املكلف عن حرث مزرعة األرض والناظر املس�ؤول عن وارداهتا ومصاريفها 
با جهز من مئات العلوم وألوف املؤهالت، وهو خليفة األرض، واملفتش الباحث يف مملكة 
األرض، واملرس�ل من لدن س�لطان األزل واألبد، والعامل حتت رقابته، وهو املترف يف 
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شؤون األرض، مع تسجيل كامل ألعاله، جزئياهتا وكلياهتا.«)1)

 ومع تكامل وعي احلياة بذاهتا عىل ما هي عليه يف هذا الوجه، من كلية وشمولية، ومع إدراكها 
حلقيقة ذاهتا وعالقاهتا املحيطة هبا زمانًا ومكانًا، ابتداء وانتهاء، وجودًا وعدمًا، تكتس�ب احلياة 
اإلنس�انية األبد واخللود، س�واء شاء صاحبها ذلك اخللود أم أبى، وسنعود إىل هذا املوضوع يف 

حينه. 

 وهب�ذا الوجه يكون اإلنس�ان منفذًا للرشيع�ة التكوينية الصادرة عن صف�ة اإلرادة، واملتوجهة 
إىل إع�ار الدني�ا، وي�درك جالل�ة النع�م املمنوحة ل�ه، وجامعية األجه�زة املودعة فيه، وس�مو 
االس�تعداد املوهوب إليه، كا يستعد إلدراك جسامة املسؤوليات املرتتبة عليه للوفاء بحق تلك 
النعم الالمتناهية، وتوجه تلك املسؤوليات إىل أهداف غري متناهية أيضًا، وغايات ومقاصد ال 
تنته�ي، وأوهلا وأجّله�ا معرفة اخلالق ذي الصفات املطلقة الك�ال والالمتناهية العظمة؛ فيتهّيأ 
إلدراك ذل�ك العقد األزيل املقدس القائم بني اخلالق والعبد واملس�جل يف األزل من عهد الذر، 
حني خاطبه مع بني جنس�ه قائاًل: ألست بربكم؟ قالوا بىل. ويبدأ يعلم مدى ارتباط أمهيته هبذه 

املعرفة التي هي اهلدف من إجياده.

 ب - جتريد املعاين الكلية يف احلياة:

 ال ش�ك أن الس�بب الرئييس يف اكتال معنى احلياة يف اإلنسان هو إدراكه األمور الكلية، وقيامه 
باألعال، من جهة االستنباط بالرأي واالجتهاد. فدماغ اإلنسان الذي يقوم بعمليات التجريد 
الذهني، وتتم عره مراحل اإلدراك احليس، يتم من خالله أخذ صور جمردة عن الوجود، ونقل 
نس�خ حية عن األش�ياء، وإن بدرجات متفاوتة بني ش�خص وآخر. وكلا ازداد وعيه هبا، كلا 
كانت اس�تفادته منها أكثر، ومتكن من تذليلها لصالح انتفاعه منها، وقد تغدو الصورة متطابقة 
م�ع ال�يشء يف اخل�ارج، فيزداد نف�وذه فيها، وبذا يغدو س�يدًا ناف�ذًا مترفًا. وهذا م�ا يثبت أن 

األصل يف الوجود الروح، وأن املادة تابعة هلا، وال يمكن أن تكون أصاًل هلا.

 يق�ول الن�وريس »إن املادة كلا صغ�رت ودقت )أي تكثف�ت عمليات التأثري فيه�ا( كلا ازداد 

)1) الشعاعات، ص272 - 273.
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انطباع مالمح احلياة عليها«)1). فكلا أصبحت املادة أدق، كلا قويت احلقيقة بتلك النسبة.

ج - اإظهار جتليات االأ�سماء احل�سنى:

 أما أهم ما يميز احلياة اإلنس�انية عىل اإلطالق، فال ش�ك أنه يكمن يف إظهارها لألس�اء اإلهلية 
احلس�نى بوجوهه�ا الثالثة، وجه االنع�كاس الضدي، عىل س�بيل إظهار الضد لض�ده، وبيانه 
ملحاس�نه. ووج�ه االنعكاس النس�بي، عىل س�بيل إظهار الف�رق بني صفات النس�بي واملطلق، 
ووجه االنعكاس االنتس�ايب، عىل س�بيل إدراك انتس�اب امل�رء إىل خالقه باإلي�ان ووعيه بتلك 

النسبة القائمة بينها، واحلاصلة لديه، مع إعالنه إياها.)2)

 وتكون احلياة يف هذا الوجه الثاين - وجه امللكوت الناظر إىل عامل الغيب - مس�تقبلة ملا يفاض 
عليها دون أن يكون هلا فيه أي تأثري، بل تكون موضع قبول بحت وتلق وانفعال وأخذ ملا يلقى 
إليها، فهي مرتبطة بعامل الغيب - هبذا الوجه - ارتباط هوية وانتساب، تتحدد عىل ضوئه قيمتها 
وجتد به كاهلا، وتنبسط استعداداهتا، وتستبني معاملها وتتحقق كليتها يف الزمان واملكان، فتخرج 
من اجلزئية اللحظوية إىل الكلية األبدية، وتدرك أن جامعيتها مرتبطة باس�تمدادها املس�تمر من 
ع�امل الغي�ب، ويف متثيلها الكي لتجليات األس�اء احلس�نى، فتكتس�ب خصوصيته�ا، وتصبح 
»أس�طع معجزة م�ن معجزات الق�درة الربانية وأمجلها، وأق�وى برهان من براه�ني الوحدانية 

اإلهلية وأهبرها، وأمجع مرآة من مرايا جتليات الصمدانية وأملعها.«)3)

 وإذ يتض�ح فيه�ا ولدهيا بروز األس�اء احلس�نى، وتغ�دو احلياة بنفس�ها أبرز دلي�ل عىل الذات 
اإلهلية، بذاهتا ولذاهتا - كا لآلخرين، با يفاض عليها من جتليات كثرية مس�تمرة يف آن واحد؛ 
إذ ذاك تنج�ذب إىل حمب�ة الك�ال غري املتناهي، بش�كل ال متناه أيض�ًا، با أودع فيه�ا من ذلك. 
فعندم�ا ت�درك كال ال�ذات اإلهلية، إذا هبا ترتبط هب�ا برباط املودة غري املتناهي�ة - والذين آمنوا 
أش�د حبًا هلل)4) - وجتد نفس�ها مضطرة إلعالن والئها وانتس�اهبا وتقديسها يف كل وقت وحني 

)1) الكلمات، ص:600.

)2) انظر: م.ن، ص83.

)3) الكلمات، ص812.

)4) سورة البقرة: 165.
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ب�كل رسور وان�رشاح، وتتجىل تل�ك العالقة وذلك االنتس�اب واإلعالن بالتأم�ل والتفكر يف 
ملكوت الساوات واألرض، باإلضافة إىل الترشف باحلضور بني يدي اخلالق جل وعال صالة 
وتعبدًا، فتتواصل مس�رية الرقي املعريف والتكمل العلمي باس�تمرار آنًا بعد آن، وينعكس ذلك 

عىل الذات يف عاملي الفناء والبقاء. 

 فأما يف عامل الفناء فينعكس ذلك طمأنينة ورسورًا وأما يف عامل البقاء فقد آن وقت احلديث عنه.

د - توق احلياة اإىل االأبد واخللود

 إن مركز االتصال بني وجهي احلياة املذكورين آنفًا قائم يف القلب املفطور عىل التوجه إىل األبد 
واخلل�ود. فالقل�ب الذي هو اللطيفة الرباني�ة اآلتية من عامل الغيب، والذي تس�تقر فيه العلوم، 
وتنبع�ث منه خمتلف األحاس�يس والنوايا واملش�اعر، وتنص�ب فيه االهتام�ات، وتتحدد لديه 
االعتقادات والتصورات، وتصدر عنه األوامر للتطبيق يف العامل املش�هود؛ هذا القلب ال يدرك 

للحياة طعًا، وال للوجود معنى ولذة، دون أن يرافقه تصور األبد واخللود. 

 وهن�ا ي�رز العن�ر الرئييس ال�ذي يعطي تل�ك احلي�اة حياهتا، أعن�ي بذلك كليتها وش�موهلا 
وأبديته�ا، وهي األمور املغ�روزة يف صميم كياهنا كا ذكرنا، واملنطوية يف تكوينها، كا أهنا نقطة 
الك�ال املنصوب�ة أمامه�ا للوصول إليها، واهلدف األس�مى التي جتد س�عادهتا يف الس�عي إليه؛ 
وبمعن�ى آخر: يرز روح احلياة الذي يمدها بأس�باب التحقق، ويؤس�س عالقته�ا املتينة بعوامل 
الغيب واألبد، ويرشحها لنيله بطريق إجيايب، لينقلب معه استعدادها الكامن إىل شجرة باسقة؛ 
وذلك الروح هو: اخلطاب اإلهلي، الذي يوجه سريها يف هذا الطريق، ويمدها بأسباب التحقق 

والبقاء:

»ينزل املالئكة بالروح من أمره عىل من يشاء من عباده أن أنذروا أنه ال إله إال أنا فاعبدون«)1).

»وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليان، ولكن جعلناه نورًا 
هندي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل رصاط مستقيم«)2).

)1) سورة النحل: 2.

)2) سورة الشورى: 52. 
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 وكل�ا زاد وعي احلياة باخلط�اب اإلهلي، وبطريق ارتقائها، عر معرفة قيمة ارتباطها باألس�اء 
احلس�نى، كلا استمرت احلياة تقدمًا عىل حساب املوت، وازدهارًا عىل حساب التاليش، وثباتًا 
عىل حس�اب االضمحالل، إذ يرتس�خ لدهيا الوعي هبذه األساء، وتتضح معاين ظهور الفعالية 

املثرية واملدهشة، واملتواصلة يف عمليات انبثاق احلياة واألحياء. 

 إذًا، يمك�ن الق�ول: إن�ه لوال اخلط�اب اإلهلي ملا أدركت احلي�اة حقيقة ذاهتا، ومل�ا عرفت رهبا، 
ولبقي�ت حائ�رة ضائعة ع�ىل أرصفة احلياة وأب�واب الوجود، ال تعلم للحي�اة حقيقة، وال تفقه 

للوجود معنى، وحال إنسان العامل الغريب شاهد عىل هذا.

 ك�ا ي�رز للحياة وجهان مجيالن مقابل وجه س�يئ قبيح، وجه تكون فيه احلياة خادمة لألس�اء 
احلس�نى، ومظهرة هلا، فتكون فيه منرية منورة، وتذوق معه حالوة اإليان، وتتحقق به املعادلة 
القائمة يف كياهنا بمساواهتا لألبدية، بأجىل الصور وأهبى األشكال، فتكون هناك »وجوه يومئذ 

نارضة - إىل رهبا ناظرة«)1)، »يف مقعد صدق عند مليك مقتدر«)2). 

 ووج�ه آخ�ر تكون فيه احلياة بذرة ومزرعة للحياة احلقيقية الت�ي رسعان ما تنقلب إليها، وهي 
احلي�اة الكامل�ة، »من عمل صاحل�ًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين�ه حياة طيبة ولنجزينهم 

أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون«)3).

 لكن ذلك الوجه القبيح الس�يئ للحياة فهو ذلك الوجه الذي انكفأ عىل نفس�ه، ومل يس�تطع أن 
حي�ل مغزى احلياة ومل يدرك حقيق�ة الوجود، ومل يرض بقانوهنا، وأب�ى أن يدرك كليتها، فألغى 
الروابط مع الكائنات وخرس حياته وكيانه: »يقول يا ليتني قدمت حليايت«.)4) »قل إن اخلارسين 

الذين خرسوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أال ذلك هو اخلرسان املبني.«)5)

 كا ترز أيضًا غاية احلياة ونتيجتها بالنس�بة لإلنسان، وهي انقالهبا إىل حياة أبدية سعيدة 
خالدة، يقول النوريس:

)1) سورة القيامة: 22 - 23.

)2) سورة القمر: 55.

)3) سورة النحل: 97.

)4) سورة الفجر: 24.

)5) سورة الزمر: 15.
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 »نع�م، ف�ا دام�ت احلياة ه�ي حكمة خلق الكائن�ات، وأهم نتيجته�ا وجوهرها، ف�ال تنحر تلك 
احلقيقة السامية يف هذه الدنيا الفانية القصرية الناقصة املؤملة، بل إن اخلواص التسع والعرشين للحياة 
وعظمة ماهيتها، وما يفهم من غاية شجرهتا ونتيجتها، وثمرهتا اجلديرة بعظمة تلك الشجرة، ما هي 
إال احلياة األبدية واحلياة اآلخرة واحلياة احلية بحجرها وتراهبا وشجرها يف دار السعادة اخلالدة«)1).

 وهكذا نجد القرآن الكريم يمّد الروح البرشية بأسباب احلياة الكلية األبدية، ويعطيها الغذاء األغىل 
واحلي�اة األع�ىل، والتي تعدل ذرٌة منه�ا الدنيا وما فيها بل أضعاف�ًا مضاعفًة منها، ك�ًا ونوعًا، زمانًا 
ومكانًا، أال وهي مادة اإليان واليقني، كيف ال؟ والرس�ول األكرم صىل اهلل عليه وس�لم يقول: »لن 

يدخل النار من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إيان«)2). يقول بديع الزمان يف ذلك:

 »اعل�م أهيا اإلنس�ان أنك ثمرة أو نواة لش�جرة اخللقة، فبجس�انيتك أن�ت جزء ضعيف عاجز 
ذلي�ل مقيد حمدود، لكن الصانع احلكيم رقاك بلطي�ف صنعه من اجلزء اجلزئي إىل الكل الكي. 
فب�إدراج احلي�اة يف جس�مك أطلق�ك من قي�د اجلزئية يف اجلملة بجوالن جواس�يس حواس�ك 
املنبس�طة عىل عامل الش�هادة جللب أغذيتهم املعنوية، ثم بإعطاء اإلنسانية جعلك كالكل بالقوة 

كالنواة، ثم بإنعام معرفته وحمبته صريك كالنور املحيط«)3). 

 وهل�ذا أدرك صاح�ب احلياة الكاملة - ب�ل مركز احلياة وقطب وجودها - أعني به رس�ول اهلل 
علي�ه الص�الة والس�الم أن املهمة األس�مى لديه تكم�ن يف املحافظة عىل احلياة من االنحس�ار، 
فكان�ت حيات�ه رمحة للعاملني بدخ�ول املؤمنني اجلنة وبتأمني غري املؤمنني من اخلس�ف والقذف 
والزالزل يف الدنيا. وكان يش�به نفس�ه بالرجل الذي يذود الفراش عن النار ويقول يف تصويره 
البدي�ع: »إِنَّ�َا َمَثِي َوَمَث�ُل النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل اْس�َتْوَقَد َنارًا َفَلاَّ َأَضاَءْت َما َحْوَل�ُه َجَعَل اْلَفَراُش 
تِي َتَق�ُع يِف النَّاِر َيَقْعَن فِيَه�ا َفَجَعَل َينِْزُعُه�نَّ َوَيْغِلْبنَُه َفَيْقَتِحْمَن فِيَه�ا َفَأَنا آُخُذ  َوابُّ الَّ َوَه�ِذِه ال�دَّ
بُِحَجِزُكْم َعْن النَّاِر َوُهْم َيْقَتِحُموَن فِيَها«. ويف رواية مسلم: »َوَأَنا آِخٌذ بُِحَجِزُكْم َعِن النَّاِر َوَأْنُتْم 

ُتوَن ِمْن َيِدي«)4). َتَفلَّ

)1) سورة الكلمات، ص115.

)2) رواه مسلم.

)3) املثنوي العربي، ص353. 

)4) صحيح البخاري، رقم 6483، وصحيح مسلم، رقم 6098.
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ويش�به الن�وريس احلياة املحمدي�ة بالنواة األصلية لش�جرة الوجود. فكا جيم�ع الفاطر احلكيم 
ش�جرًة عظيمًة يف بذرٍة صغرية، أو طاووس�ًا بديعًا يف بيضة ما، كذلك فقد مجع الكون األعظم 
يف حياة احلقيقة املحمدية، وكانت س�ببًا لس�عادة حيوات كثرية، وإليصال ماء احلياة إىل األفئدة 

والقلوب.

هب�ذا التوّجه أرس�ى النوريس يف جمموعته املوس�ومة برس�ائل الن�ور دعائم قيمة احلي�اة وكرامة 
اإلنس�انية، وحرص أن يق�ّدم تطبيقاٍت دقيقًة صارمًة يف حياته الش�خصية عىل عدم املّس بأبناء 
احلي�اة. كا س�اهم جاه�دًا يف حياته العملية واهتامات�ه الثقافية واالجتاعّية ع�ىل صناعة احلياة 
الطيب�ة وإثراء العالقات اإلنس�انية ومتتني اللحمة البرشية، مفهومًا ووجدان�ًا وعقيدًة وأخالقًا 
، وعامليٍّ  وتوجه�ًا فكري�ًا رائدًا، فكان بحّق جم�ددًا بارزًا وعلًا م�رزًا عىل صعيٍد حمّي إس�الميٍّ

إنسايّن أيضًا. 
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1 - فل�سطني: والواقع ال�سيا�سي الراهن

لرب�ا أصبح�ت للمفاهيم الوطنية يف الع�امل العريب مداليلها الفردية، فب�ات العامل العريب يتاهى 
من ش�دة األوجاع التي أصابته يف وحدته السياس�ية وقراره املصريي حول قضاياه األساس�ية، 
فش�عر بيشء من سيمفونية صاخبة ما ش�اهبت يومًا ما حياكي الروح والوجدان، حيث يتسامى 
الف�رد واجلم�ع بإيقاع يتفاعل مع املحي�ط والواقع االجتاعي والس�يايس. ولربا باتت القضايا 
املركزي�ة يف الع�امل العريب تش�كل الع�بء الذي يتهرب من�ه من يتصدر القرار الس�يايس يف ظل 
اهليمن�ة األمريكي�ة، الت�ي منحت احلاي�ة الدولية والرعاي�ة الكاملة للكيان اإلرسائيي، فس�عى 
دع�اة "الس�الم" املزع�وم للبح�ث عن املخ�ارج املتع�ددة، التي ال تص�ل إىل حيز احل�ل الدائم 
والش�امل، الس�يا وأن بعض اإلجراءات العربية التي ترافقت مع تداعيات سياس�ة الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة يف عهد الرئي�س دونالد ترام�ب جتاه اململك�ة العربية الس�عودية، كانت قد 
أدت إىل تنحية ويل العهد من منصبه الس�يايس ليحل بدياًل عنه نجل امللك، بانتظار التس�ويات 
العربي�ة- اإلرسائيلي�ة اجلدي�دة التي ال تتع�ارض مع الفكر الس�يايس واأليديولوج�ي للكيان 
اإلرسائي�ي. وم�ن املفارق�ات التي س�بقت ذلك يف قم�ة الرياض، أن تناس�ى فيه�ا املجتمعون 
قضية القدس، فحرت القضية الفلس�طينية بالش�عب الفلس�طيني وحده، بذريعة أن للعرب 
قضاياه�م القطرية اخلاصة، وأزماهت�م الداخلية ومنها قضية اليمن والبحرين وس�وريا، فضاًل 
عن االش�تباك السيايس الس�عودي مع دولة قطر. مما بنّي عن هوة االتس�اع العريب، واخلالفات 
االس�رتاتيجية حول القضايا املركزية وسياس�ة االس�تتباع. فيا كانت املراحل التارخيية السابقة 
الت�ي واكب�ت األحداث تباع�ًا، تبني مدى اإلحس�اس باملس�ؤولية ل�دى الرشائ�ح االجتاعية 
العربي�ة، فمن�ذ أن دخل اليهود إىل فلس�طني وب�دؤوا يف تنفيذ خمططهم إلقام�ة دولتهم، بدأت 

املخا�س االأمني وال�سيا�سي
يف ظل التجربة الفل�سطينية وجتزوؤ العامل العربي

اأ.د. ح�شني علي احلاج ح�شن - باحث تاريخي و�أ�شتاذ يف �جلامعة �للبنانية- �لفرع �لر�بع
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حركة اجلهاد واملقاومة، واختذت أش�كاالً عدة، وعىل رأسها القتال املسلح بمواجهة الصهاينة، 
وغالب�ًا ما كانت تس�مى بح�رب "العصابات" فتق�وى حينًا وتضعف أحاي�ني أخرى، كل هذا 
املح�اوالت كانت من داخل فلس�طني. أما من خارجها فلم يكن هن�اك أي مواجهة مع اليهود 
إال الدع�وات املتك�ررة للجهاد التي قام هبا العرب بعد قيام دولة "إرسائيل"، فكانت معاركهم 
خاطف�ة، ك�ا حدث يف معرك�ة الكرامة ونحوها، أما ما عدا ذلك فل�م تدخل "إرسائيل" يف أي 
حرب حقيقية مع العرب س�وى عام 1973، وهي احلرب التي كان هلا بعدها الوطني والقومي 
واملرتبط�ة بمجموع�ة من األه�داف املحددة، والت�ي حافظت عىل الثوابت السياس�ية الدولية، 
فل�م جتر فيها أية حماولة يف تغيري قواعد اللعبة. فحينها مل تس�مح الواليات املتحدة بذلك مقابل 
االحت�اد الس�وفيايت، بأي جتاوز للخطوط احلمراء، فعندما حتقق�ت تلك األهداف والتي كان يف 
مقدمتها حتريك الوضع السيايس اإلقليمي الذي كان يسيطر عليه اجلمود آنذاك، وإعادة سيناء 
إىل مر عربونًا هلا ألهنا كانت تتزعم حمادثات "الس�الم" مع "إرسائيل"، من أجل هتيئة املنطقة 
ملرحلة "السالم" مع اليهود، أما ما عدا ذلك فلم تكن هنالك مواجهات حقيقية مع "إرسائيل". 
الس�يا بعد أن س�ادت ل�دى العامل العريب نظري�ة "الدولة التي ال تقهر"، فأح�دث ذلك هزيمة 
نفس�ية حّلت باملجتمع العريب، فركن لالستسالم. وكان كل ذلك من صنع اإلعالم الَعريب قبل 
غريه، كترير عن سياس�ة الفشل وسوء التخطيط واخلضوع لإلرادة األمريكية، فقد كانت تلك 
احلالة جزءًا أساس�يًا من االسرتاتيجية اليهودية التي اعتمدهتا "إرسائيل" يف حرهبا عىل املجتمع 
العريب، عر إش�اعة سياس�ة الرعب يف قلوهبم، فنّاها وقّواها اخليانات العربية املتوالية واهنزام 
األح�زاب يف املواجه�ة. يف حني أثبتت األيام أن الواقع األمني والس�يايس واالجتاعي، يمكن 
أن يب�دل الوقائ�ع ويبني عن حالة االهنزام الفكري واألمني بعد التجرب�ة اللبنانية عر املواجهة 
واملقاومة التي س�ددت الرضبات العسكرية املباغتة واملواجهات الكالسيكية يف أكثر من مكان 
يف لبنان منذ عام 1982 وصوالً إىل املواجهة عام 2006، باإلضافة إىل انتفاضة الداخل يف القطاع 

وغزة واملواجهة عام 2008، مما بنّي عن ضعف اإلرادة الصهيونية رغم اهنيار النظام العريب.

 إن اسرتاتيجية محاية "إرسائيل"، ترتكز عىل احلاية الدولية للرعاية األمريكية، فضاًل عن الدول 
اإلقليمي�ة التي تدور يف الفلك األمريك�ي، ف�"إرسائيل" كيان عنري غريب عن حميطه العريب 
وغري مندجمة مع غريها من شعوب املنطقة، وبالتايل فهي خليط من شعوب وإثنيات هيودية غري 
متجانس�ة، ومتفاوت�ة يف بيئتها االجتاعية، متعددة األعراق وتنخ�ر فيها الطبقية واحلزبية، ومع 
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ذلك فهي أقلية يف وس�ط بيئة غري بيئتها، وأرض غري أرضها، تتوجس من ش�عوب تلك الدول 
التي تنتظر اللحظة التارخيية املناس�بة لالنقضاض عليها، وس�حق وجودها. ف�"إرسائيل" تفقه 
هذه احلقيقة مها حاول بعض حكام املنطقة العربية أن يشعروها باحلاية واألمان، ألن العقيدة 
الدينية والوطنية ال تنس�جم مع الرؤى الغربية جتاه الكيان الصهيوين. فاحلق يبقى ثابتًا ال يتبدل 
أو يتغ�ري بتقادم الزمن عليه، وبالتايل بات واضحًا للعيان من خالل املواجهات التي قامت هبا، 
والرضبات األمنية االس�تباقية أهنا ال متلك مقومات الدولة املستقرة اآلمنة، إنا تعتمد بالدرجة 
األوىل عىل الدعم اخلارجي العس�كري واالقتصادي والس�يايس، وعليه طرحت عدة مش�اريع 

اسرتاتيجية حلاية "إرسائيل" وترسيخ أقدامها، وجتنيبها املخاطر واملفاجآت أمهها:

- إقامة "إرسائيل" الكرى، بعد دولة النواة، نحو بناء إمراطورية داود ترسيخًا للعقيدة 
التوراتية، وسعيًا لإلمساك بالعامل العريب من خالل االقتصاد والتبعية.

- تفتيت املنطقة العربية إىل دويالت متنافرة ورصاعات طائفية ومذهبية.

- التحضري والعمل عىل مرحلة "السالم مقابل األرض".

- تفعيل الدور السيايس يف الرشق األوسط.

والواق�ع يب�ني خالف�ًا للمرجتى املنظ�ور، فقد ثبت فش�ل النظري�ة األوىل واس�تحالتها، ألهنا مل 
تستطع أن حتافظ عىل أمنها واستقرارها وسيطرهتا عىل رقعة صغرية، ال تعادل إال نسبة صغرية 
م�ن خمط�ط "إرسائيل الك�رى"، فكيف تس�تطيع أن حتافظ عىل أضعاف ذلك فيا لو س�يطرت 
ع�ىل أكثر. أما النظرية الثانية التي اعتمدهتا يف سياس�تها، فق�د حققت نجاحًا حمدودًا، ال يمكن 
االعتاد عليها، وهنالك العديد من الناذج التارخيية التي جاءت هبذا السياق، فاحلرب اللبنانية 
والفكر االنعزايل كانا منطلقًا لتحقيق تلك االس�رتاتيجية، ثم جاءت احلرب العراقية اإليرانية، 
وحرب اخلليج، كمحاولة لتفكيك العراق بعد الغزو األمريكي، ثم احلرب عىل سوريا والعراق 
عر مس�ميات متعددة، كل تلك األحداث ونتائجها أثبتت فش�ل هذه االس�رتاتيجية وصعوبة 

حتقيقها.

أما مرحلة "السالم"، ومفهوم "الرشق أوسطية" كنظرية سياسية حديثة، تبنتها جهات متعددة 
م�ن حلف�اء "إرسائي�ل"، فق�د كانت ذرًا للرم�اد يف العيون، ألهن�ا طمس حلق الع�ودة واإلقرار 
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بسياس�ة األم�ر الواقع، فلم حتقق مبتغاها املنش�ود، ل�ذا أدركت تلك الق�وى اخلارجية صعوبة 
نج�اح االس�رتاتيجيات السياس�ية األخ�رى التي كان�ت مطروحة بوج�ود رديف هل�ا يف العامل 
العريب، والتي تزعمها "شمعون برييز" رئيس وزراء "إرسائيل" قبل رئاسته للكيان الصهيوين، 
عندما كان وزيرًا للخارجية، كزعيم حلزب العمل، وأثناء ترش�حه لرئاسة حكومة "إرسائيل"، 

باعتبار املرحلة التي حكم فيها شارون، كانت تفرتض أن تكون مهمة حمدودة.

إن املفارقة األساس�ية يف هذه احلركة السياسية الصهيونية، كوهنا أرادت التأكيد عىل تفعيل هذه 
النظرية قبل عدة س�نوات من طرحها عىل بس�اط البحث، وعر قنوات مؤثرة يف القرار الدويل 
والعام، وذلك من خالل تسويغ أبرز امليادين التي استندت إليها من خالل املؤمتر االقتصادي، 
وم�رشوع العومل�ة، إىل جان�ب دور منظم�ة التج�ارة العاملي�ة التي كان م�ن أولوياهت�ا دفع هذه 
االس�رتايتجية إىل األمام، باعتبارها س�تؤدي الدور املرتقب منها يف منطقة الرشق األوس�ط كا 
حددت�ه السياس�ة الدولي�ة ومن خلفها "إرسائي�ل". والتي تقوم عىل دم�ج دول العامل العريب يف 
اس�رتاتيجية اقتصادية واحدة برأس�ال عريب وفك�ر صهيوين، من خالل سياس�ة ال ترتكز عىل 
مفه�وم القومي�ة أو الدي�ن، بل ع�ىل الرقعة اجلغرافية املحدودة فيا يس�مى ب�"الرشق األوس�ط 

اجلديد/ الكبري")1).

وم�ن الواض�ح أن هذه النظري�ة، كانت حمط�ة الختبارات متع�ددة يف العامل الع�ريب، بغية تأدية 
وظيفته�ا السياس�ية واألمني�ة، فجاءت املؤمت�رات عىل اختالفها تس�ويغًا ل�إلرادة اإلرسائيلية، 
فض�اًل عن حماولة لرس�م اخلارطة السياس�ية املرتقبة من خالل الع�دوان اإلرسائيي لعام 2006 
و2008، والحق�ًا يف األح�داث املتنقلة يف العامل العريب، والتي كانت تس�تهدف بنيته السياس�ية 
وقدرته العسكرية سواء يف مر أو العراق أو سوريا، السيا وأن نجاحها كان يعتمد بالدرجة 

)1) هي دعوة لتكوين رابطة الشرق األوسط التي تربط بين دول العالم العربي و"إسرائيل" باسم الشرق األوسط وتنبذ 
الصادر عام  )الشرق األوسط الجديد(  فكرة االنتماء لإلسالم أو العروبة، وقدم هذا الطرح شيمون بيريز في كتابه 
1993، ثم طور خطابه في عام 1995، فذكر بأن الشرق األوسط بحاجة إلى تبني مواقف ليندمج مع العالم الجديد، 
ونصح العالم العربي بتطبيق سياسة اقتصاد السوق، مع العلم بأن الكيان الصهيوني يقيد سياسة السوق، كما 
دعا إلى الطريق اليسير لسيطرة الكيان الصهيوني والصهيونية العاملية ورؤؤس األموال األميركية على االقتصاديات 
 مع بعض اإلضافات والتعديالت في املشروع الذي أعدته الواليات املتحدة 

ً
العربية، ثم اسُتنسخ هذا الطرح الحقا

 من األمن القومي العربي، عبر 
ً
األميركية املسمى بـ)الشرق األوسط الكبير( الذي دعا إلى إقامة أمن إقليمي جديد بدال

إقامة مناورات مشتركة عربية- غربية- إسرائيلية لضمان تطبيع العالقات.
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األوىل عىل الش�كل الس�يايس املرتقب ملا س�تكون عليه املنطقة العربية بعد إعادة ترتيبها يف ظل 
املتغريات الدولية اجلديدة.

ويف ه�ذا الس�ياق، ن�رشت الصح�ف الكويتية ترحيًا لش�ارون)1) عندم�ا كان وزي�رًا للزراعة 
يف حكوم�ة الكي�ان الصهيوين، ذكر في�ه "إن األردن ال تع�دو أكثر من ربع مس�احة إرسائيل"، 
وبعملي�ة حس�ابية بس�يطة ال تس�تدعي الرشح، ن�درك أن األردن م�ن الناحي�ة اجلغرافية أربعة 
أضعاف مس�احة فلس�طني، أي إن األرض التي يطالب هبا شارون وفقًا ملقولته ضعف مساحة 
فلس�طني. واملفارق�ة يف ه�ذا الش�أن أن ذلك ال يقت�ر عىل رأي م�ا، إنا يف واق�ع األمر ترتبط 
هذه املس�ألة باالس�تجابة للقناعات والعقائد التي دعت هلا احلركة الصهيونية، تارة من الناحية 
السياس�ية تس�ويغًا للحق التارخيي وأخرى للحق الديني، وعليه يمكن االستدالل عىل ذلك با 
وجد يف خزائن روتش�لد الذي أرس�ل إليه وعد بلفور، خريطة ألرض إرسائيل املرتقبة، والتي 
تشمل بالد الشام والعراق وبعضًا من تركيا وشال الكويت والسعودية، بحيث يدخل ضمنها 
خي�ر واملدين�ة املن�ورة ورشقي مر حتى النيل، وه�ذا ما تدعو له احلرك�ة الصهيونية باحلدود 

املراد الوصول إليها بعد بناء دولة النواة واخلروج من الغيتو السيايس.

 إن املعاجلة التارخيية لس�ري األحداث التي عاش�تها فلس�طني، تبني عن الفجوة بني املجتمعات 
العربية واحلكام، وإىل تش�تت اجلهود الفلس�طينية خالل العرشينيات من القرن املنرم يف أكثر 
م�ن اجتاه، فعندما قدم اليهود س�نة 1919، كان تصورهم باحل�د األدنى الذي يرغبون به حلدود 
الوط�ن القومي اليهودي، والذي يش�مل فلس�طني وأجزاء من لبنان وس�وريا ورشق األردن. 
وكان ذل�ك قب�ل أن يقيم�وا دولتهم املزعوم�ة بحوايل 30 عام�ًا، وهم يف واقع األم�ر كان لديه 
اسرتاتيجيتهم للوصول إىل إمراطورية داود من خالل ضعف ومتزيق العامل العريب واإلسالمي. 
عر قطع مراحل سياسية معينة، فلا حصل قرار التقسيم لفلسطني يف األمم املتحدة سنة 1947، 
مل يكت�ف اليه�ود بالنصيب الذي فرضته السياس�ة الدولية الراعية هل�م والقايض بإعطاء اليهود 
%56 بل س�عت إلضافة مساحات أخرى، حيث أصبحت املس�احة املحتلة املغتصبة من أرض 
فلسطني %78. وعليه فإن األرض التي صادرها اليهود من أصحاهبا حتى هناية العام 1985، من 
الضفة الغربية -حسب اعرتافهم- تزيد عىل %52 من مساحة األرايض، وأن عدد مستعمراهتم 

 للدفاع في اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982، ومن ثم استلم رئاسة وزراء الكيان الصهيوني. 
ً
)1) كان وزيرا
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يف الضفة 150 مس�تعمرة، كا صادروا أكثر من %30 من مساحة قطاع غزة، إذ إن اهلدف يكمن 
بتغيري جغرافية األرض الفلسطينية لصالح املهاجرين اليهود اجلدد.

يف املقاب�ل، توال�ت ترحي�ات الق�ادة الصهاينة ح�ول أحقيتهم بجوار فلس�طني، فف�ي تاريخ 
1956/1/2، رصح بيغ�ن فق�ال "أري�د أن أدي�ن امتن�اع احلكوم�ة [اإلرسائيلية ]ع�ن اإلدالء 

بصوهتا حول قبول "األردن يف األمم املتحدة، إذ يدل هذا العمل ضمنًا عىل تنازهلا عن األرايض 
املحتلة، بينا يرى ش�عب "إرسائيل" يف "رانس جورادان" –األردن- املحتلة طرفًا مقطوعًا من 
قلب األمة النابض، لتتجرؤوا عىل القبول باألمر الواقع فتسمحوا بقيام دولة غري دولتنا ووطننا 

التاريخ.. أرجو أن أكون بكالمي هذا قد عرت عن آراء أغلبية اليهود يف العامل)1). 

 إن املطالب اليهودية كانت تكمن بقضم األرايض العربية تباعًا، فضاًل عن االدعاء ب�"السالم" 
وفقًا إلسرتاتيجياهتا التي اعتمدهتا مع العامل العريب يف احلروب املتالحقة، والشك أن "السالم" 
املزعوم الذي اعتمدته يف حماوالت متالحقة، كان هبدف فرض وجودها وقبوهلا يف النظام العريب 

كمقدمة لسياسة التطبيع، مما يدفعنا للتساؤل عا إذا كانت "إرسائيل" حقًا تريد "السالم"؟. 

 إن "السالم" الذي أقامته "إرسائيل" مع مر من خالل معاهدة كامب ديفيد، هو سياسة فيها 
نظ�ر حيال املس�تقبل الذي ترتقبه، فمر متثل بال أدنى ش�ك الثقل األس�ايس يف العامل العريب. 
وهي يف مقدمة الدول العربية املعنية بالقضية الفلسطينية، كا وأن هلا مع الكيان الصهيوين جبهة 
قتال واس�عة متتد بمئات الكيلومرتات، وعليه ف�إن حتييد مر عن الراع العريب- اإلرسائيي 
يمثل رضبة قاس�ية وكارثة توجه للعرب واملس�لمني. تكون نتائجه�ا القريبة مجوعًا عربية ممزقة 
وصفوف�ًا مش�تتة، فتؤدي ه�ذه املس�ألة وظيفتها هبذا الصل�ح الذي يضمن اهل�دوء عىل إحدى 
اجلبهات العس�كرية، حيث تتفرغ "إرسائيل" للجبهات املواجهة، وحتديدًا احلدود اللبنانية بعد 

اتفاق القاهرة.

 لق�د كان االجتياح "اإلرسائي�ي" للبنان عام 1978، بعد زيارة الرئيس املري أنور الس�ادات 
للق�دس وأثن�اء إقامة حمادثات "الس�الم"، ثم تاله االجتياح الثاين الذي اس�تهدف القضاء عىل 
الوجود الفلس�طيني املسلح يف لبنان، والذي انتهى بتشتيت شمل املقاومة الفلسطينية يف البالد 

)1) إسرائيل شاحاك، حقيقة بيغن وشركائه.
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العربية ما بني س�وريا وتونس وليبيا يف صيف 1983. ثم جاءت األهداف االس�رتاتيجية بعيدة 
املدى للكيان الصهيوين بتزايد النشاط االستيطاين اليهودي جتاه الضفة الغربية والقطاع، وكان 
أكر بكثري مما س�بق معاه�دة الصلح مع مر، دون أن ختفف "إرسائيل" من ميزانية األس�لحة 
والقت�ال رغ�م الوض�ع االقتصادي الصعب ال�ذي كانت متر ب�ه، وعجز العرب ع�ن املواجهة 

العسكرية املحتملة بل حتييد بلداهنم عن بؤرة الراع. 

2 - التجربة الفل�سطينية وجتزوؤ العامل العربي
ش�كل الوعي القومي العريب، ارتدادًا فكرّيًا ملا ش�هدته فلس�طني من حمنة جراء اهلجرة اليهودية 
املتعاقبة إليها، الس�يا بعد أن أسس�ت اجلاليات اليهودية وطنها القومي املزعوم عىل أراضيها، 
فبدا الفكر االش�رتاكي منذ مطلع مخسينيات القرن املنرم)1)، راسخًا لدى العديد من الرشائح 
االجتاعية العربية والفلس�طينية، قبل أن يتحول الفكر الليرايل نحو النزعات الطائفية املنغلقة 
عىل نفسها، فكانت جل تلك احلركات الوطنية تعتمد بالدرجة األوىل باملواجهة عىل املرجعيات 
العربية واإلس�المية اإلقليمية منها والدولية. إال أن�ه كان واضحًا فقدان الدور العريب املؤثر يف 
الراع مع "إرسائيل" بعد اتفاقية "كامب ديفيد"، لذا أدت حماوالت املواجهة املختلفة الدعوة 
إىل مقاطع�ة البضائ�ع األمريكي�ة دون املحاول�ة اجلادة يف البن�اء االس�رتاتيجي الفاعل ملواجهة 

السياسة اإلرسائيلية.

 كل تل�ك املح�اوالت مل يك�ن هلا أي قيمة تذكر س�واء يف الش�أن االجتاع�ي- االقتصادي أو 
بالش�أن االس�رتاتيجي- األمن�ي، في�ا كانت مث�ل هذه املح�اوالت ق�د اعتمدهت�ا دول "عدم 
االنحي�از" خالل فرتة س�ابقة، يف الوقت الذي كانت فيه جتربة ع�ام 1967 جتاه املجاهبة بقطيعة 
البضائع االقتصادية، غري فاعلة جراء فقدان اللحمة العربية. ف�"إرسائيل" كانت قد س�عت يف 
تركيبة بنيتها الكيانية عىل إجياد املستوطنات الدفاعية جتاه بعضها البعض، هبدف القمع السيايس 

والعسكري الصهيوين ألي حركة مواجهة له. 

يف املقاب�ل، فق�د كان التفاهم الع�ريب مع "إرسائيل" عب�ارة عن غطاء منهج�ي وعقي للجانب 
العريب، ألنه مل يمنع من مكافحة االستيطان لليهود الذين جاؤوا من وراء البحار، باإلضافة إىل 

)1) االشتراكية في التجارب العربية: ملجموعة من املفكرين، الطبعة األولى، طبع دار الكتاب الجديد، 1965.



184

فق�دان تأثري العامل القومي لديه يف العمل عىل تفكيك النظام العنري، ومنع سياس�ة اإلبادة 
الت�ي اعتمدهت�ا "إرسائي�ل" نحو الش�عب الفلس�طيني. ومن املفارق�ات التي ش�هدهتا التجربة 
السياس�ية والتارخيية، حيال احلركة الصهيونية، إن هذه األخرية كانت تعتمد عىل النص الديني 
يف حركتها السياسية ويف ذلك إغفال واضح للنص القانوين، ومن هنا يمكن مالحظة املارسات 
اإلرسائيلية التي تسوغ من خالل املفهوم الديني، ف�"إرسائيل" كانت تعتر نفسها فوق القانون 
الدويل وتسوغ للمنطق الديني بكل أعاهلا. وبالتايل فإن شيوع املنطق الديني مل يقدم احلل العادل 
الذي يريض املجتمع العريب. ولو س�وغ العرب أنفس�هم املنطق الديني نفسه لطالبوا بحقهم يف 
إسبانيا ومدريد وغريها من األماكن الكيانية التي تواجدوا فيها، والتي كانت يومًا حتت السلطة 
العربية واإلس�المية. فضاًل عن ذلك فمن الواضح عىل املستوى األورويب، مدى تفاعل بعض 
اليهود مع الفلس�طينيني، يف حماولة تغيري اللغة املعادية للس�امية التي تقاب�ل احلركة الصهيونية، 
يف الوق�ت ال�ذي نادت إرادة الفاتيكان ألن تكون مدينة القدس مدينة مفتوحة لعودة الالجئني 
إليها. إال أن التجربة السياس�ية الس�الفة، كانت قد أثبتت أن القرارات الفلس�طينية واألجنحة 
العس�كرية الداخلية فيها مل تكن متاس�كة، باإلضافة إىل فقدان قرار التضامن العريب، وانتش�ار 

نواة املقاومة وظاهرة أسلمة بعض املنظات الفلسطينية.

اأ- ال�سيا�سات والبدائل 

إن الكيانات السياسية التي عرفها العامل العريب، فرضت عليه بموجب التقسيم السيايس ورسم 
اخلارطة للرشق األوس�ط من خالل إجي�اد كيان "إرسائيل" بدالً من إقامة الدولة الفلس�طينية، 
حيث أدى ذلك إىل ترشيد الش�عب الفلس�طيني يف الش�تات وإس�قاط حق عودهتم إىل وطنهم 
األم، ب�ل واعت�اد التعوي�ض امل�ايل، والتوطني يف بالد اإلقام�ة، ومن ضمنها لبن�ان. فضاًل عن 
إلغاء نش�اط األونروا ملس�اعدة الفلس�طينيني، وبالتايل كانت قد ُطرحت العديد من التس�ويات 
وال�رشوط التي أدت إىل التنازل عن القدس الرشقية، والقبول بتقس�يمها وتدويلها. باإلضافة 
ى بحقوق الش�عب  إىل إلغ�اء كل الق�رارات واالتفاقات الس�ابقة، وإغالق الباب عىل ما ُيس�مَّ

الفلسطيني.

إن التن�ازالت كان�ت قد طاول�ت مجلة من األُمور التي تتعلَّق باألرسى وإنش�اء املس�توطنات، 
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وتتعدى ما ظهر يف معاهدة كامب ديفيد وأوسلو. إال أن املفارقة امللفتة يف هذا السياق التارخيي، 
أنَّ الوالي�ات املتح�دة األمريكية مل تعرتض أو تؤيِّد علنًا م�ا كان قد ظهر إىل العلن خالل الفرتة 
التي كانت تتم فيه املحادثات بني العرب و"إرسائيل"، هبدف فسح املجال مللء الفراغ السيايس 
القائ�م، وتقطيع الوقت ريثا تنجي الوقائع العراقية، واس�تحقاقاهتم الرئاس�ية. فيا كان اتفاق 
أوسلو قد شكل تراجعًا عن احلقوق املرشوعة للفلسطينيني، وكانت جتربته خماضًا سياسّيًا أدى 
باألخري إىل االعرتاف من املخططني الفلس�طينيني لتل�ك املحادثات، إن "إرسائيل" كانت تريد 
فق�ط أن تتخلص من ورطتها بمواجهة انتقاضة احلجارة، وإذا أعطت ش�يئًا ش�حيحًا للجانب 
الفلس�طيني، كان هب�دف إمخاد االنتفاض�ة والتقليل من احتاالت األخط�ار املحدقة بتداعيات 
الواقع األمني، وما أن رأت مش�كلتها قد حلت وأحّس�ت أن الش�عب الفلس�طيني مل تعد لديه 
القدرة عىل استئناف االنتفاضة ومواصلة املقاومة واملواجهة، حتى كشفت عن أهدافها الذاتية 

التوسعية.

 لقد أثبتت التجارب الس�الفة عن املس�توى األمني الذي تتمس�ك به "إرسائيل" حيال املجتمع 
العريب، وإىل أي مدى كان لدهيا اس�تعدادات بالتجاوب جت�اه ما تعتقده القيادة الصهيونية، من 
أهنم أصحاب "احلق التارخيي والديني". لذا كانت تداعيات اتفاق أوسلو قد وضعت الشعب 

الفلسطيني أمام خيار االنتفاضة، جراء تسارع األحداث السياسية التي رافقت تلك احلقبة. 

ويب�دو واضحًا أن ما ش�هده العامل العريب من ارتدادات طالت البني�ة الكيانية واهلوية واالنتاء، 
كانت بالدرجة األوىل بس�بب التخي عن مفهوم املواجهة، السيا يف الفرتة التي رافقت املرحلة 
الت�ي زار فيها الرئيس املري أنور الس�ادات فلس�طني من عام 1977، حي�ث التقى فيها بقادة 
اليهود، حيث ألقى خطابه يف الكنيس�ت اإلرسائيي، ثم ما لبثت املفاوضات أن تسارعت حتى 
متخض�ت ع�ن توقيع معاهدة كام�ب ديفيد برعاية الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة وذلك يف عام 

1979، وعىل إثر ذلك تم عزل مر عن بقية الدول العربية جراء هذه املعاهدة املنفردة.

 ويب�دو أن م�رد ذلك قد ترك انعكاس�ه داخل العامل العريب، فج�اءت املرحلة التي اندفعت فيها 
املفاوض�ات ب�ني العرب و"إرسائيل" يف أوس�لو عام 1993 بش�كل متزايد م�ع األنظمة العربية 
جمتمعة، باإلضافة إىل عملية االس�تفراد الس�يايس كعملية ثنائية البد منها مع الكيان الصهيوين. 
وعلي�ه كان�ت ق�د ج�اءت مرحلة مدريد بع�د حرب اخللي�ج الثانية ثم أوس�لو، لتطلق مس�ألة 
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"التطبيع" العريب اإلرسائيي من عقاله، خاصة مع الطرف املبارش، وهم الفلس�طينيون؛ فا هي 
س�وى عرشة ش�هور، وحتديدًا يف ش�هر يوليو 1994، وقع األردن اتفاقية )وادي عربة(، وما أن 
ح�دث ذلك حتى انطلق مسلس�ل رسيع من اهلرولة العربية صوب ت�ل أبيب؛ من موريتانيا إىل 

املغرب إىل تونس وبقية الدول العربية.

 إن جمريات احلدث السيايس الذي رافق التسعينيات من القرن املنرم، كان يؤسس ملرشوعية 
كيانية بنيت عىل األيديولوجيا يف فلس�طني ورشعنت ما مل يكن له رشعية، وإن بقيت املس�ألة يف 
إط�ار األنظمة السياس�ية إال أهن�ا كانت تبني أن فكرة "التطبيع" هي انعكاس للنظام الس�يايس، 
ومستوى قدرهتا عىل تطويع إرادهتا كا ترغب، إال أن تعاقب األحداث السياسية واألمنية أدت 
إىل اتب�اع اس�رتاتيجية "التهدئ�ة التكتيكية" ما بعد مؤمتر اإلس�كندرية من الع�ام 1995. فأدرك 
النظ�ام الع�ريب أن موجة اهلرول�ة العربية نحو "إرسائي�ل" يؤذن بإنجاح مرشوع ش�يمون برييز 
ال�رشق األوس�طي القائم ع�ىل فكرة التمدد الس�يايس واالقتص�ادي اإلرسائي�ي يف املنطقة من 

خالل السوق الرشق أوسطية بال ثمن. 

 إن املفارق�ة يف ه�ذا الص�دد، تكم�ن بم�دى جتيري ه�ذه املعرفة ملواجه�ة كل ما من ش�أنه إجياد 
أس�واق جتاري�ة تعود بالنفع ع�ىل االقتصاد اإلرسائي�ي، يف الوقت الذي تك�ون جمموعة الدول 
العربية مكانًا اس�تهالكّيًا خيضع للسياس�ة اإلرسائيلية، ومع هذا كانت قد أدركت ذلك الدول 
املحورية الس�عودية مر وس�وريا هذه املخاطر، يف حني مل يظهر عىل املس�توى العريب مناهضة 
يمكن أن تؤس�س الس�تقالل اهلوية العربية واحلفاظ عىل املقدرات االقتصادية، بمعنى تسويغ 
الفكرة اإلرسائيلية، التي كان يراد منها ترس�يخ منطق الفكر اإلرسائيي باملال العريب. ويبدو أن 
اجلدلي�ات يف هذا املض�ار كانت كثرية، ف�"إرسائيل" كانت عىل ال�دوام تتجاهل النوايا العربية 
يف "التطبيع" بشأن احلد األدنى من احلقوق، مع هذا ظهر يف العامل العريب من يسوق هلذا األمر. 

 إن ف�رض الواق�ع ع�ىل السياس�ة العربي�ة، كان قد ترك أث�ره جتاه الكي�ان اإلرسائي�ي، مما حدا 
بمتابع�ة املفاوض�ات الثنائي�ة، ويف هذه األج�واء العربية املضطربة جاء مؤمت�ر القمة الذي عقد 
يف اإلس�كندرية ع�ام 1995م لتهدئة اهلرول�ة جتاه الكيان الصهيوين، حيث ب�دأت موجة عارمة 
م�ن الضغ�وط التكتيكية عىل الدول العربية املطبعة واملتجهة نح�و "التطبيع" كي هتدئ مجاحها 
بالتطبي�ع مع "إرسائيل"، ككيانية هلا مرشوعيتها داخل املجتمع العريب، وهو ما اس�تجابت إليه 
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معظم الدول يف واقع احلال؛ إذ بقيت العالقات الدبلوماسية يف حدها األدنى يف غالب األحيان.

ب- التجربة العربية املعا�رشة
ولك�ن تبقى التجربة العربية رهينة للمس�تجدات التي طالت مفه�وم الكيانية بقنواهتا الداخلية 
واإلقليمي�ة، في�ا كان يرتافق ذل�ك كله با يتعلق بس�ري املفاوضات العربي�ة- اإلرسائيلية؛ فقد 

كانت اسرتاتيجية الدول ترتكز إىل: 

- تزام�ن "التطبي�ع" م�ع س�ري املفاوضات؛ إذ م�ن دون الوصول إىل تس�وية حقيقي�ة ال يمكن 
احلديث عن "تطبيع" مع الكيان الصهيوين، وكان واضحًا أن س�ري املفاوضات األولية شكلت 
جمموع�ة من االتفاقات التي تلت اتفاق أوس�لو، والتي بينت عن صعوبة التس�وية مع املطالب 

اإلرسائيلية التي ال يقبل هبا أحد يف الساحة الفلسطينية والعربية.

- تصاعد انتفاضة األقىص واش�تداد املقاومة املس�لحة التي بينت عن مدى ارتقاء البعد املقاوم 
بوجه "إرسائيل" وتكافؤ القوى املواجهة داخل فلسطني.

- حماول�ة إزال�ة كل ح�االت التميي�ز العنري الت�ي تراكمت ع�ر فرتات ال�راع؛ العريب- 
اإلرسائيي من خالل التبادل الثقايف والعلمي يف كل احلقول.

ويبدو جلّيًا أن تعزيز التفاهم الثقايف املتبادل، كان عثرة صهيونية جراء الفكر الديني واالختالف 
يف مفهوم القيم "التارخيية" املختلفة، لذا تش�كل املفارقة الصهيونية اختالفًا بّينًا بسبب االعتقاد 
األيديولوجي املعادي القائم عىل سياسة التعصب والتمييز، فضاًل عن تسويغ اجلوانب املعادية، 

التي تعكس العبارات العدائية يف نصوص "الترشيعات الدينية".

 إن مرد اخلالف يف الش�أن الس�يايس، كان مدعاة لتجاذب بني البعد النظري واجلانب الفكري، 
وبدا االختالف البنّي، من ش�أنه أن يتناول الفكر والعقيدة والوجود السيايس، وبالتايل الكيانية 
ببعده�ا الوج�ودي، والتي هي قضي�ة اختالفية باملنظار العريب واإلس�المي، يف ظل جتزؤ العامل 
الع�ريب إىل كيان�ات مصطنعة جراء الفروض السياس�ية الت�ي رافقت اتفاقية س�ايكس- بيكو. 
فرزت تس�ويغات تريرية عىل الساحة اللبنانية والعربية تعنى بوسائل "التطبيع"، أي "التطبيع 
الثق�ايف"، وه�و م�ن أخط�ر الوس�ائل التطبيعي�ة، وم�ن مرتكزاهت�ا االهت�ام بعّينة م�ن الكتاب 
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والصحفيني واألكاديميني، يف العامل العريب واإلسالمي، بل وفتح املنابر هلم لعرض التسويغات 
التريرية، فضاًل عن توفري الفرص التي من شأهنا أن تدفعهم إىل املناصب السياسية واالجتاعية 
املتقدمة، حتى ولو كانت مؤهالهتم عىل اختالفها متواضعة وضعيفة، وليس�ت بذات ش�أن يف 
أي س�ياق من الس�ياقات السياسية والتارخيية، السيا وأن بعضها كان من خالل مجعيات أهلية 

تدعم مرشوع التسوية بني الفلسطينيني والكيان الصهيوين. 

إن املفارقات العربية يف الشأن التسووي، كانت تبني إىل أي مدى انترشت السياسات اإلجرائية 
الت�ي مته�د إىل "التطبي�ع"، من خ�الل إجياد جمموع�ات ضغط سياس�ية واجتاعي�ة، تعمل عىل 
"التطبي�ع" م�ن خالل املنظ�ات املمولة أمريكي�ًا وأوروبيًا حتت الفتات متع�ددة ومتنوعة، مثل 
منظات الدفاع عن حقوق املرأة، ومنظات الدفاع عن حقوق اإلنس�ان داخل املجتمع العريب، 

وغري ذلك. 

 وليس أدل عىل ازدواجية املعايري األوروبية- األمريكية بش�أن حقوق املرأة وحقوق اإلنس�ان، 
من غض البر عن استمرار احلصار واالجتياح اليهودي للمدن الفلسطينية، واملناداة باحلقوق 
يف العامل العريب بدوله املختلفة، ومع هذا فإن االجتياحات اإلرسائيلية املتكررة من شأهنا تزايد 
عدد األرس الفقرية عىل الس�احة الفلس�طينية بس�بب مقتل معيلها أو اعتقاله. ومع ذلك كانت 
نتيجة هذه السيطرة االقتصادية اليهودية شبه الكاملة عىل الضفة الغربية وقطاع غزة، أن عادت 
بالنفع عىل حجم التعامل االقتصادي مع "إرسائيل" وصل إىل ما يقارب 83 %، فحقق اليهود 
من ورائها سوقًا يفوق حجم سوقه مع جمموع الدول اإلفريقية. وعليه فقد كان من األولويات 
األساس�ية التي س�عت هلا "إرسائيل" االهتام باملضمون االقتصادي منذ بدء العملية السلمية، 
حي�ث ت�م الرتكيز عىل إقامة تكتل اقتص�ادي يدمج اقتصاد الكيان الصهي�وين واقتصاد األردن 

واالقتصاد الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 

التداعيات االقت�سادية واأثرها على البنية الكيانية

 إن املفارق�ة السياس�ية يف البن�اء الكياين، كانت قد اس�تدعت ترميم اجلانب الس�يايس- الكياين 
ل�"إرسائي�ل"، وه�ذا بال�رضورة كان دافع�ًا للبح�ث يف اآللي�ات والدوافع، من خ�الل حتديد 
األهداف وتس�ويغ امل�ررات، ويبدو أن مرد ذلك ق�د انعكس عىل بنية املجتم�ع العريب برمته، 
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م�ن خالل ما صدر عن غالبي�ة دول جامعة الدول العربية بعدم التزامه�ا باملقاطعة االقتصادية 
للكيان اإلرسائيي وذلك عام 1994، إذ إن هذه املقاطعة كانت قد كبدت "إرسائيل" بني عامي 
1948 إىل 2004، م�ا يق�رب م�ن مئة مليار دوالر، وه�ذا ما وصفته الصحاف�ة األمريكية هبدف 

 ،(1( "The International Rehabilitating of Israel إع�ادة تأهي�ل الكيان الصهي�وين عاملّي�ًا"
وهو هدف كان يتطلب حتقيق أمرين:

- األول إهناء املقاطعة العربية للكيان الصهيوين. 

- الثاين إش�اعة جو يطمئن الرشكات العاملية، إىل أن "الس�الم" يف الرشق األوس�ط أصبح 
حقيقة ال رجوع عنها حتى تقبل عىل االستثار يف الكيان الصهيوين.

 ومن اجلدير التنوبه به يف هذا املجال، أن الوقائع السياس�ية والتارخيية التي ترافقت مع هذه 
النظرة السياسية، كانت قد بينت خالل السنوات الثالث التي تلت االتفاقية املذكورة، عن 

حتقيق هدف إعادة تأهيل الكيان الصهيوين عاملّيًا من خالل:

- إقامة عالقات دبلوماسية ناشطة وفاعلة مع البلدان التي مل تكن تقيم عالقات مع الكيان 
الصهيوين بسبب الراع العريب- اإلرسائيي جراء البعد األيديولوجي، وخالل عام واحد 
بع�د توقيع اتفاقية أوس�لو، أق�ام الكيان اإلرسائيي عالقات دبلوماس�ية مع 20 دولة، وبعد 
ذلك اس�تمر يقيم عالقات مع بلدان أخرى، وكان واضحًا أن "إرسائيل" كانت هتتم كثريًا 

يف بلدان جنوب رشقي آسيا اهتامًا بالغًا.

- فتح األسواق االقتصادية يف الدول التي كانت تلتزم قوانني املقاطعة العربية مع "إرسائيل" 
ففتحت أس�واقها للبضائع الصهيونية، بل وعملت عىل إقامة مش�اريع مش�رتكة مع الكيان 
اإلرسائيي، فزادت نس�بة الصادرات اإلرسائيلية إىل البلدان اآلس�يوية بعد س�نة واحدة من 
اتفاق أوس�لو بمقدار %23 وأصبحت تعادل ح�واىل %13 من جممل الصادرات اإلرسائيلية 

املؤامرة  حازم هاشم،   :
ً
وأيضا االستراتيجية اإلسرائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية،  محسن عوض،   (1(

استراتيجية   - التطبيع  التطبيع، سلمان الصالحي،  أسرار ووثائق، عادل حسين،   - اإلسرائيلية على العقل املصري 
االختراق الصهيوني، أحمد منصور، االختراق اإلسرائيلي للعالم العربي. مجلة البيان، العدد 47، رجب1412، مجلة 
ومجلة شؤون  صيف1416ه،   112 العدد  ومجلة املنطلق،   ،1995 شتاء   ،14 العدد  مستقبل العالم اإلسالمي، 

األوسط العدد -55سبتمبر/ أيلول 1996.
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بعدم�ا كان�ت أقل م�ن %8 وازداد حجم التب�ادل التجاري بني "إرسائي�ل" وكوريا اجلنوبية 
ح�واىل %50 م�ا بني عام�ي 1994- 1996م، وأصبحت الصني مس�توردًا رئيس�ّيًا للس�الح 
والتكنولوجي�ا الصهيونية، وكذلك ف�إن الرشكات اآلتية قامت ببناء مصانع أو مراكز هلا يف 

"إرسائيل" بعد العام )1)1994. 

 ومن الواضح أن هذه الرشكات كانت قد أسست عملها يف "إرسائيل"، ألهنا ترى يف االقتصاد 
اإلرسائيي رشيكًا يف التمويل واالس�تثار والبح�ث العلمي، فالواقع أن هذه الرشكات ال تقيم 
مصانعها يف داخل الكيان اإلرسائيي من أجل الس�وق املحي، بل احلقيقة أهنا تس�تخدم س�وق 
"إرسائيل" ألسواق الرشق األقىص واألوسط، فحجم االستثارات األجنبية يف "إرسائيل" عام 
1991 مل يتج�اوز 400 ملي�ون دوالر، إال أنه أصبح عام 1996 ح�وايل 2.9 بليون دوالر، وهذا 

يعن�ي أن حج�م االس�تثار األجنب�ي يف "إرسائيل" يف الع�ام 1996، كان ح�وايل أربعة أضعاف 
حجمه يف مر)2).

ال�سيا�سات املتبعة يف "ال�رشق االأو�سط" 

 م�ن مفارقات وجود الكيان الصهيوين، التس�ويغات الدينية والتجارب التارخيية املعارصة، إىل 
جانب تبديل املفاهيم با كان بمصطلحات ال جذور هلا يف الفهم القومي، عر مرجعيات دولية 
وإقليمي�ة ترعى عددًا من املؤمت�رات الدينية، والتي مرت بمراحل متع�ددة، بدءًا من "التقارب 
اإلس�المي املس�يحي"، كا كانت تس�مى يف أواخر القرن العرشين، مرورًا با ُس�ّمي ب�"احلوار 
عت هذه الش�عارات الحقًا بعد "اتفاقية أوسلو" نحو "التطبيع"  اإلس�المي املس�يحي"، ثم ُوسِّ
م�ع اليه�ود. فص�ارت املف�ردات الش�ائعة تدع�و إىل "ح�وار األدي�ان"، وربا "ح�وار األديان 
اإلبراهيمي�ة"، ث�م مل ت�زل تتس�ع ه�ذه الدعوة يف ظ�ل العوملة، لتصب�ح دعوة رصحي�ة ب�"حوار 

احلضارات" بدالً من "صدام احلضارات" بحيث تشمل اهلندوسية، والبوذية، وسائر امللل.

 وم�ن هنا تظه�ر مفارقة الدعوة للحوار وفقًا للش�عارات التي طرحت عىل أكثر من مس�توى، 

(1( Intel General Motors، Westinghouse، Mottorola، Salmon، Cablet Wireless، Daimler Brewze، 
Siemens، Brothers.

)2) مجلة الوسط، العدد 1 - 5، عام 2000م.
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وذلك من خالل اتساع اجلبهة العريضة من الناحيتني التارخيية واجلغرافية جتاه العامل اإلسالمي. 
إذ كيف يتمكن املجتمع اإلس�المي من طرح فكره ويتجه نحو احلوار، وهو عاجز عن صياغة 
قراره الوطني ويعيش حالة من الوهن يف اإلطار الكياين للبنية السياسية، فيا يقابله الغرب بكل 
إمكانياته السياس�ية واالقتصادية واإلعالمية؟، باإلضافة إىل القدرات امليدانية. فهو من يملك 
اآللة العسكرية، والقوة االقتصادية، واهليمنة اإلعالمية، ومع ذلك تنطلق من مراجعهم الدينية 
والسياس�ية الداع�وت املتالحقة إىل التقارب واحل�وار مع اآلخر، وهذا م�ا يدفعنا للبحث عن 
معن�ى الكثري من املفردات املس�وغة، فمن هو اآلخر؟، وهل اآلخر م�ن نلتقي معه يف جغرافية 
سياسية واحدة؟، أم مطلق إنسان هو اآلخر؟، وهل اآلخر يعنى بنظام حمدد يف الرتكيبة السياسية 
العربية؟، وما هو رس اإلرصار من القوى الغربية عىل احلوار مع اآلخر؟، وملاذا الدعوة احلوارية 
دائًا تتجه يف غالبها نحو الديانة اإلبراهيمية والوقوف عندها دون الوصول إىل خامتتها؟، ترى 

أليس حممد بن عبداهلل هو سليل النبوة بمنظار اآلخر؟. 

إن اإلجاب�ة ع�ن هذه األس�ئلة، تس�تدعي البح�ث يف الدرجة األوىل حول نش�أة ظاه�رة فكرة 
"احلوار اإلس�المي املسيحي" عىل وجه الدقة؛ وقد س�جلت الكثري من املحاوالت املعارصة)1) 
يف ه�ذا الصدد، فيا اندفعت حي�ال ذلك احلركة اليهودية الصهيوني�ة برعاية الواليات املتحدة 
األمريكي�ة جت�اه منطقة الرشق األوس�ط والس�احة الفلس�طينية، بغ�رض القضاء ع�ىل اجلانب 
العق�دي للمجتم�ع العريب- اإلس�المي وتري�ر الوجود الس�يايس، برتتيب وتأييد م�ن أغلبية 
الزعام�ات الدولية عر عق�د العديد من املؤمترات املحلية واإلقليمي�ة والدولية التي تعنى هبذا 
الش�أن. وعليه فإن املش�كلة ليس�ت كامنة باالعرتاف الديني يف حوار األديان، إنا واقع األمر، 
تفرتض املسألة النظر يف احلقوق التارخيية املتعلقة بوجود الكيان السيايس، وهذا بالتايل يفرتض 
البحث يف اآلليات واألهداف التي تس�وغها املجتمعات الغربية. وعليه فإن سلس�لة األحداث 
اجلارية حيال هذا األمر، كانت قد ظهرت يف الكثري من اللقاءات السياسية والقمم. ومنها عىل 

)قا�سي  والقس اإلنكليزي إسحاق تيلور، وجمال رامز بك  1883م( أسس الشيخ محمد عبده،  )1301هـ/  عام   (1(
)تاريخ  1935م انعقد مؤتمر  وفي عام  وعدد من اإليرانيين جمعية سرية للتقريب بين األديان في بيروت،  بيروت(، 
 من: مصطفى عبد الرازق، وأمين الخولي. 

ً
األديان الدولي( في بروكسل، فأوفد شيخ األزهر محمد مصطفى املراغي كال

وعليه لم تبدأ الحوارات بين األديان بمبادرة إسالمية، بل جاءت بطلب من الغرب بعد الدراسة العميقة لها في تحديد 
أهدافها وغاياتها.
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س�بيل املثال، القمة التي عقدت يف رشم الشيخ بزعامة الرئيس األمريكي "بيل كلنتون"، والتي 
هت�دف إىل ترس�يخ مفهوم األمن الس�يايس واالجتاعي ل�"إرسائيل"، ب�ا ينطوي عىل ذلك من 

ممارسة للعنف السيايس أو التحريض. 

 وم�ن املفارقة التي تس�تدعي التأمل فيا ورد يف نص االتفاق بني الفلس�طينيني واإلرسائيليني، 
ما ورد يف مفرداته الداعية إىل أن يتعاون الطرفان ويتبادالن املعلومات وينس�قان املواقف، وقد 
أك�دت االتفاقية عىل التزام الطرف الفلس�طيني بتنفيذ كل تعهدات�ه يف املجال األمني، وخاصة 
فيا يتعلق ب�: "قضية مجع السالح غري القانوين وتقديم تقرير عن ذلك"، و"تقديم قائمة بأساء 
الرشطة الفلس�طينية للط�رف اإلرسائيي"، إىل جانب "إلقاء القبض عىل املش�تبه فيهم، وتقديم 

تقرير بذلك للطرف اإلرسائيي يف موعد أقصاه 1999/9/13")1).

إن ال�رضورات السياس�ية ال ت�رر انت�زاع احل�ق الوطن�ي، ومن�ع املجتم�ع من ممارس�ة حقوقه 
السياس�ية والديني�ة م�ن خ�الل الترير التارخي�ي والوج�ودي، لذا ب�ات من الواض�ح أن هذا 
االلتزام كان قد ش�كل تنازالت متعددة تعنى بالس�يادة الوطنية واهلوية للس�يادة يف بنية الكيان 
الفلس�طيني)2). وعليه تتبدى إش�كالية املفاهيم التي تتعلق باجلانب الكياين، يف املنظار التارخيي 
م�ن خالل سلس�لة األح�داث اجلاري�ة، والفكر الذي أق�ام كيانه االجتاعي والس�يايس ضمن 
البوتقة التي ترس�خ املنطق األديب والعقائدي، الذي يتاهى مع اجلوانب السياسية واالقتصادية 
واالجتاعي�ة. فالتجرب�ة الكياني�ة عر التاريخ كانت ق�د أدت إىل وجود بني�ة فكرية حمددة، فيا 
شكل البعد األيديولوجي لدى كل جمتمع من املجتمعات اإلنسانية، تريرًا لوجوده الكياين، إال 
أن اإلفرازات العنرية والتعّصب العنري، ش�كل دافع�ًا للحروب واملآيس التي حدثت)3)، 
وخاص�ة منها م�ا حدث يف العامل الع�ريب ما بعد احل�رب العاملية الثانية، ج�راء اختالف املعايري 

)1) بالعودة إلى نصوص االتفاق.

)2) قامت السلطة الفلسطينية بالتحول عن املقاومة والكفاح املسلح، وبدأت مسيرتها للسالم ووقعت على إطار 
السالم املزعوم في 13/ 9/ 1993، فوافق الجانب الفلسطيني على االعتراف بالكيان الصهيوني، وقيام كيان فلسطيني 
 بذلك عن حقه الذي قررته له عصبة األمم 

ً
في الضفة الغربية وغزة، بما يمثل 22 % من مساحة "إسرائيل" متنازال

 للقرار رقم 181 الصادر في عام 1948م بإقامة دولة فلسطينية على 48 % من مساحة كامل فلسطين.
ً
وفقا

 في تقرير مفوضية حقوق اإلنسان 
ً
2004م. وأيضا  /11  /20 )3) انظر في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 

التابعة لألمم املتحدة الصادر في شهر أيار 2004.
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والفكر الس�يايس والتبعية التي أسس�ت إىل التعصب العرقي والطائفي، والتي ساعدت يف بناء 
الكيان اإلرسائيي. 

 إن بنية الكيان الفلسطيني، والبحث يف الدوافع اإلرسائيلية، جتاه بناء الكيان، وسياسة التفاوض 
مع اجلانب الفلس�طيني واملحيط العريب، أدت إىل بناء الرتس�انة العس�كرية. ودفعت الساسة يف 
"إرسائيل" عىل تفعيل الدور اإلرسائيي داخل العامل العريب، بعد توقيع اتفاق أوسلو الداعي إىل 
"الس�الم" من خالل املبادئ الصهيونية التي رس�ختها منذ عام 1948، وكان ذلك قد ترافق مع 

تفعيل القدرات العسكرية يف إهدار حقوق الشعب الفلسطيني.

انطالق�ًا من ذلك، انعكس�ت هذه الرؤية ع�ىل اجلانب اإلرسائيي املفاوض، من خالل سياس�ة 
التفاوض، واالس�رتاتيجية العس�كرية يف املواجهة؛ حيث ركزت "إرسائي�ل" منذ اجتياح لبنان 
ع�ام 1982، ع�ىل أنه ال ع�ودة إىل حدود م�ا قبل اخلامس من ش�هر يونيو/حزي�ران 1967. بل 
اعت�رت أن هن�ر األردن يمثل حدودهم الرشقية )األمنية والسياس�ية(. وجيب أن يكون الكيان 
الفلس�طيني منزوع الس�الح)1)، وال ُينِش�ئ جيش�ًا، فاجلي�ش اإلرسائيي)2)، هو اجلي�ش الوحيد 
الذي يتوىل مهام الدفاع، ويس�يطر عىل املجال اجلوي الفلس�طيني. وهذا الشك يبني أن الكيان 
الفلس�طيني ناقص الس�يادة وحمدود الس�لطات، وُيمنع علي�ه عقد اتفاقات عس�كرية مع دول 

أجنبية، وعليه أن يبقى مرتبطًا بالكيان الصهيوين. 

وللمفارقة يف هذا املجال، فقد بدا االختالف بني مفهومي الكيان اإلرسائيي والكيان الفلسطيني 
ظاهرًا جراء اإلجراءات السياسية املتبعة، ففي "إرسائيل" كان اإلجراء السيايس مرحلّيًا وخطوة 
يف س�بيل حتقيق اسرتاتيجيتها املتقدمة، فسياسة بناء املس�توطنات وضمها أو إبقاء بعضها حتت 
الس�لطة الفلس�طينية كانت تتمتع بالس�يادة اإلرسائيلي�ة. إىل أن ما وصل إليه الع�امل العريب، يف 
انقس�امه وجت�زؤ اإلرادات في�ه، كان ق�د أدى إىل وجود البدائل السياس�ية املرتقب�ة التي تتناول 

؛ 
ً
جديدا  

ً
بهدف أن ينتزع من الجانب الفلسطيني تنازال  ،1998  /10  /23 عت اتفاقية في واي ريفر بتاريخ 

ّ
وق  (1(

حيث اتفق الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني على اتخاذ كل التدابير الضرورية؛ بغية منع أعمال اإلرهاب والجريمة 
لع عليها الواليات املتحدة.

ّ
والعمليات الفدائية ضد الطرف اآلخر)!!(، مع إعداد خطة أمن فلسطينية تط

تتآكل بمنهجية، بعد أن غرقت في  2004م: إن قوة الجيش )اإلسرائيلي(   /4  /2 )2) ذكرت صحيفة معاريف بتاريخ 
مستنقع االنتفاضة )الفلسطينية(، إلى درجة أن املطلوب هو جندي في كل دكان، وفي كل موقف سيارات، وفي كل 

محطة حافالت، وسبعة معهم في كل مفترق طرق.
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اجلانب العقائدي والسيايس يف البنية الكيانية، وخاصة أن بعض تلك السياسات، كانت تتوافق 
مع مقتضيات األمر الواقع، وختدم األهداف االس�رتاتيجية. ففي "إرسائيل" هنالك اعتبارات 
مهم�ة للجان�ب الديني وتس�ويغاته التي متن�ع التنازل ع�ا يف أيدهيم، خاصة يف جمال الس�يطرة 
ع�ىل األرايض التي تقع ضمن "س�يادة" الكي�ان اإلرسائيي. وقد اس�تخدم الصهاينة مصطلحًا 
يف سياس�تهم املتبعة بطرد الفلس�طينيني وهتجريه�م وحماولة دجمهم يف املجتمع�ات العربية، كا 
اعتمدوا يف سياستهم عىل "تفتيت العامل العريب" من أجل السيطرة عليه، باإلضافة إىل االستيالء 
عىل مدينة القدس وتوحيدها حتت س�يطرهتم املدنية والعسكرية حتقيقًا إلرادة الوعد الصهيوين 

املزعوم بعودة الشعب اليهودي إىل أرض أجداده.

ويف اخلتام
 إن املؤرشات التي ختدم تلك التوجهات، مل تكن حكرًا عىل وجود الكيان عىل أرض فلس�طني 
فقط، إنا شكل اللويب الصهيوين مرتكزًا أساسّيًا يف تفعيل الدور السيايس واالقتصادي، با أنه 
ال يتكون من عنارص هيودية وحسب، إنا يضم عنارص غري هيودية أيضًا. فاللويب الصهيوين يضم 
كل أصحاب املصالح االقتصادية الضاغطة، والذين يرون أن تفتيت العامل العريب واإلس�المي 
خي�دم مصاحلهم، ويش�اركهم يف ذلك أعضاء النخبة السياس�ية والعس�كرية مم�ن يتبنون وجهة 
نظره�م ه�ذه. ل�ذا كانت أفض�ل خياراهتم جتاه الع�امل العريب، تكم�ن يف اتباع سياس�ة التجزئة 
الداخلي�ة، باقتطاع أجزاء منه وإجي�اد العديد من الكيانات املصطنع�ة ذات االجتاهات املتباينة، 
كمرحل�ة متقدم�ة عىل بن�اء الكيان�ات الطائفية ذات النزع�ات املذهبية، والس�يطرة عىل املوارد 
األساس�ية؛ مم�ا جيع�ل العامل العريب معتمدًا بش�كل كي عىل الغرب الس�يايس يف تنظي�م حيثياته 
املختلف�ة، ليك�ون ثق�اًل موازيًا للق�وى اإلقليمي�ة، فيا أظهرت الش�واهد السياس�ية والتارخيية 

األمور التالية: 

ج لراجمها السياسية الكيانية لكسب االعرتاف الدويل. - تشكيل احلكومات املؤقتة التي تروِّ

- السيطرة عىل املوارد االقتصادية واستغالهلا، لتمويل العمليات العسكرية والسياسية.

- إقام�ة املناطق اآلمنة التي تش�كل جمموعات ضغط غري مرنة، تش�جع عىل ضم املزيد من 
األرايض إليها تدرجييًا.
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- السعي القتطاع العديد من املناطق وإعالهنا حمررة أمام املجتمع اإلقليمي والدويل.

-تقديم الغرب الس�يايس يد العون واملس�اعدة واالعرتاف باحلكومات املس�تحدثة، ورفع 
العقوب�ات االقتصادية التي كانت س�ائدة بمن�ح األرصدة املجمدة يف اخل�ارج للقوى التي 

تدور يف فلكها السيايس، فضاًل عن جتنيد وتسليح القوى الرديفة.

 وم�ن اجلدي�ر التنويه به، لقد ضم الل�ويب الصهيوين كثريًا من الليرالي�ني، ممن كانوا يدعون إىل 
اختاذ سياس�ة ردع نش�يطة ضد االحتاد السوفييتي )سابقًا(، وكثريًا من املحافظني الذين يرون يف 
"إرسائيل" قاعدة متقدمة للحضارة الغربية يف الرشق وقاعدة ملصاحلهم السياسية واالقتصادية، 
كا ضم مجاعات األصوليني )احلَْرفيني( ممن كانوا يرون يف "إرسائيل" إحدى بشائر اخلالص)1). 
وعليه يعتر الرشق األوس�ط مكانًا مناسبًا لكل ما سقناه يف النقاط سالفة الذكر، ثم تليه منطقة 
البلق�ان يف التصني�ف األمريك�ي، باعتباره�ا منطق�ة تثبت أم�ريكا فيه�ا الفرضيات السياس�ية 
والعس�كرية، م�ن خالل السياس�ة الت�ي اعتمدهتا يف تفتي�ت العامل العريب من أجل إعادة رس�م 
خرائ�ط جديدة تس�هل الس�يطرة عليها، لتحقي�ق مجيع األه�داف الغربية)2) يف املج�ال احليوي 

للغرب السيايس)3)، حيث تتالقى تلك األهداف مع الطموحات اإلرسائيلية.

)1) مقالة في مجلة التايم األميركية الصادرة في شهر فبراير/شباط من العام 1999 - بعنوان صبيان العالم املشاكسين 
أو أوغاد العالم الذين يهددون مصالح الغرب وقيمه وطريقته في الحياة الذين يجب إخضاعهم لتهديد حقيقي 

: العرب اللندنية، 12/ 3/ 1999.
ً
إليقافهم عند حدهم. انظر أيضا

)2) جريدة الخليج ، 21/ 3/ 1999.

: يقول كاتباه، وهما آالن كالرك )وزير الدفاع البريطاني في الفترة 1989 - 1992) 
ً

)3) نشرت صحيفة الصانداي تليجراف مقاال
وديفيد ديفيس )وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية من 1995 - 1997( إن كل سبل واستراتيجيات التعامل مع العراق 
غاية   

ً
وواضحا  

ً
 محددا

ً
فيطرحا تصورا في إطار األمم املتحدة أو التي اتبعتها أميركا وبريطانيا،  ْت  تلك التي تمَّ أخفقت سواء 

الوضوح يعبر عنه عنوانه: )اآلن استولوا على الجنوب(، وهي إشارة واضحة لعودة بريطانيا إلى تلك املنطقة التي كانت خاضعة 
إلرادتها أثناء ثورة 1919.
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اجل�سم واجل�سد والهوية الذاتية
اإعداد الطالبة: جناح عز الدين اإ�شراف الدكت�رة: فاطمة فرحات

يف هذه املقالة أبنّي مفاهيم عن هذا اجلسد وما فيه من أعضاء تشري إىل معجزة خلق اهلل تلك 
اجلسد الذي فيه أكر حجة وبرهان عىل قدرة اهلل اخلارقة يف تركيب خلق كائناته وبالذات أمجل 
الكائنات اإلنسان بجسده وذاته أي هويته الذاتية التي حتوي العقل الذي أعجز عقول البرش يف 
فهمه، وال تزال هناك عدة مفاهيم وحقائق عن اهلوية الذاتية با فيها العقل، غامضة وُمبهمة، 
الظاهرايت.  واملنهج  التحليي  املنهج  واتبعت  الذاتية  وهويته  مقالتي  يف  اجلسد  عن  فكتبت 
فالفلسفة التحليلية التي تكشف إشكالية اهلوية الذاتية وإشكالية الوعي بالذات بناء عىل مبدأ 
الصورة. ويتناول هيجل موضوع الوعي بالذات والذات عينها كا هي موضوع ويتكلم عن 
الذات املفكرة وارتباطها بالواقع، وجلأت إىل الفلسفة الظاهراتية التي درست الظواهر العقلية 
وعملية اإلدراك والتفاعل، وآليات الدفاع وتطورت هذه الفلسفة يف علومها وأبحاثها ودخلت 
عليها القصد به هلورسل وهي فلسفة تعتمد عىل اخلرة احلدسية للظواهر كنقطة بداية وتعتمد 
موضوعية  حقائق  بوجود  ُتسلم  ال  فلسفة  وهي  والواقع  الفكرة  بني  الديالكتية  العالقة  عىل 

مستقلة عن الوعي اإلنساين وهو أسلوب التفكري الذي يوصل إىل حقائق اجتاعية.

أحب أن أكتب عن موضوع اجلسم واجلسد واهلوية الذاتية، فكثريًا ما شدين لذلك هو أن أعرف 
عن جسدي الذي أعيش فيه، أي جسدي الذي هو ذايت، وأنا مقتنعة أن اجلسد والذات يشء 
واحد، فجسدي هو موطن التفكري والوعي واحلركة واإلشكاليات النفسية فجسدي تتجسد 
فيه املشاعر واألفكار، واألحاسيس التي تأيت من اجلهاز العصبي املركزي من الدفاع املوجود 
داخل اجلسد، وأننا ضد ثنائية أفالطون ومبدأ املذهب اآليل فتصوري إىل جسدي إىل تصور 
لكنه  فيزيائي  نسق  اجلسد  إن  اآللة،  اإلنسان  تصور  وليس  الدماغ  وجود  إىل  يستند  واحدي 
يتميز بالقدرة عىل اإلبداع، وأنا مع نيتشه حني قال )يوجد وراء أفكارك ومشاعرك سيد قوي 
مرشد هو ذاتك التي داخل جسدك بل هي جسدك، الذات هي التي تأمر اجلسد فاجلسد يفهم 
ويستجيب لطلباهتا، فيتحرك أي له حركاته وإياءاته حسب أوامر الذات، وأنا مع جونسون 
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التعبري  بواسطة  اآلخرين  بني  وجودنا  نحن  قال  وعندما  املتجسدة  الداللة  عن  تكلم  الذي 
الداللة  إن  البدء. وقال  منذ  والتفاعل مكون أسايس يف هويتنا  والتوليد  اجلسدي واحلركات 
والفكر ينبثقان من قدرتنا املتصلة بإدراك ومعاجلة األشياء واحلركة اجلسدية بناء عىل منظور 

التجسد" وأنا معه يف وجهة نظره هذه.

مقدمة
املعرفة  نظرية  ظهرت  نظرية  وأهم  حديثًا،  اجلسد  مفهوم  عن  تكلمت  كثرية  علوم  ظهرت 
امُلجسدة نال اهتام فالسفة القرن العرشين والباحثني وترجع إىل الفلسفة التحليلية وتركز عىل 
التصورات والقضايا وحتليل اللغة. وظهرت علوم النفس بأشكاهلا مثل علم النفس املريض، 
العصبية،  والعلوم  املخ  دراسة علوم  الرسيري وتطورت  النفس  املعريف، وعلم  النفس  وعلم 
وعلم األعصاب املعريف، حول توليد أذهاننا للفكر، واألمهية الكرى التي حتتلها سريوراتنا 
ما  التواصل، وهذا  لدينا، ومن كل أشكال  املعنى  احلسية واحلركية والعاطفية يف كل جتارب 
ونفهمه  نجربه  ما  ظل  يف  وذلك  واالكتشافات.  العلوم،  هذه  ظل  يف  اجلسد  مكانة  من  أعىل 
ومفهوم اجلسد اليوم اكتسح كل جماالت الدراسة، با يف ذلك الفلسفة والدين وعلم النفس، 
وعلم املعرفة، واألنرتوبولوجيا، وعلم األعصاب وعلم الدماغ وعلم االجتاع، واللسانيات 
والنظرية النَّسوية، وكل أنواع الفنون وبذلك تنبهنا أن أجسادنا هلا مكانة كرى وتصلنا بالعامل 

وباآلخرين.

التي  باملواضيع  واهتموا  اجلسد  مفهوم  إىل  يعود  موضوع  وكل  اكتشاف  بكل  العلاء  واهتم 
خُتص باملعرفة املتجسدة نعرف ما بنيات املعنى والفكر املتجسدة التي تشرتك فيها مع الثقافات، 
اخلصائص  يف  نشرتك  دمنا  ما  املتجسد،  للمعنى  املشرتكة  الكلية  البنيات  بعض  عىل  فنا  وتعرَّ
اجلسدية ونعيش يف بيئات ُمتاثلة، وبعض البنيات يوجد فيها اختالفات وفروق حيث تتطور 
التي  املعرفية  بالعلوم  اهتموا  والفالسفة  والباحثون  متباينة،  وثقافات  ُلغات  من  منها  بعض 
البناء  وعملية  والدماغ  التفكري  وعمليات  البرشي  الذهن  ختص  التي  التجارب  عىل  تعتمد 
بواسطة الفكر االستعاري يف أفق كشف اخلطاطات الفكرية التي تبنيها، وهذه التجارب عىل 
الفكر والذهن وإشغاله، ُيعتر من فلسفات اجلسد، وأن تفكيك املفاهيم الفلسفية يعتمد عىل 
املادة والفكر، وهي  بالنفس أي  دراسة اجلانب االستعاري ويعتمد عىل دراسة عالقة اجلسد 
كيف لنسف مادي خالص تتحكم فيه قواعد الفيزياء وحدها وأن يكون نسقًا مفكرًا أي هل 
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يمكن آلله كا يقولون ختضع لقوانني الفيزياء أن تفكر وتستند إليها حاالت ذهنية.

الفل�سفة اليونانية القدمية ونظرتها اإىل النف�س واجل�سد
إىل  النفس  نسبة  مقال  واجلسد  النفس  لثنائية  الشباب  مؤلفات  كتاب  يف  أرسطو  ويستعرض 
اجلسد نسبة احلاكم إىل املحكوم، وقال العقل هو صاحب السيادة والقيادة واحلكم، أما اجلسد 
جسد،  أي  لبوس  تصبح  أن  نفس  أي  إمكان  وقال  النفس.  هلذه  طبيعته،  بحكم  مأمور  فهو 
وقال أرسطو "با أن النفس داخل اجلسد وهي التي تشارك العامل اإلهلي يف بعض خصائصه"، 
واعتر أرسطو)1) "أن هناك صلة بني اجلسد البرشي ببنيته الترشحيية والطباع النفسية والقدرات 
الذهنية، واعتر النفس كال جسم طبيعي آيل ُمهيأ الستقبال عملية التفكري التي هي من عمل 

النفس.

مفهوم النفس عند أفالطون)2)، واعتر أفالطون أن النفس غري فانية ال تتحلل ال خيضع للموت 
وقبوهلا،  النفس  سجن  هو  واجلسد  بالعقل،  وتدرك  حمسوسة  غري  وهي  والفساد  للتغيري  وال 
للذات  هيتم  ال  أن  اإلنسان  وعىل  املعارف،  وُتدرك  وتتطهر  اجلسد  من  النفس  حُيرر  واملوت 

اجلسد ونوازعه.

النف�س واجل�سد عند ديكارت ونظرية العقل واال�ستدالل على وجود ذات مفكره
ديكارت)3) وضع مفهوم عن اجلسد باكتشاف الكوجيتو إال أن هذا االكتشاف اعتر اجلسد آلة 
منفصلة بالكامل عن النفس، ووضع األسس املعرفية للعلوم الطبيعية الناشئة. وميز ديكارت 
بني النفس واجلسد بناء عىل معايري معرفية أو أنطولوجية تتبنى دراسة الذهن واعتر ديكارت 
كل ما هو موجود خارج العقل ليس موضوع معرفة مبارشة، وتقوم املعرفة املبارشة عىل مبدأ 
املحادثة الذي يرفض أي شهادة تأيت من خارج العقل، وختىل عن األشياء التي تتضمن اجلسد 
والعامل اخلارجي واملوجودات التي تقع خارج النفس اخلاضعة للزمان واملكان واهتم ديكارت 

)1) أرسطو: فيلسوف يوناني تلميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر برع في مجال الفيزياء والشعر واملسرح وامليتافيزيقية 

واملنطق والبالغة واللغويات والسياسة وعلم الحيوان، وتوفي 323 ق.م في اليونان.

)2) أفالطون: هو أرسطوطاليس فيلسوف يوناني كالسيكي هو أول مؤس�سي األكاديمية الدراسات العليا في أثينا معلمه 

سقراط وتلميذه أرسطو، ولد سنة 427ق.م.

فيلسوف وريا�سي وفيزيائي فرن�سي وُيلقب أبو الفلسفة الحديثة وله أطروحات فلسفية غربية لها  ديكارت:   (3(

انعكاسات على الفلسفة حتى اليوم ولد سنة 1596 في فرنسا وتوفي 1650.
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باملوجودات العقلية أو املثالية، عىل خالف املوجودات الواقعية، وذلك من نصوصه أنا أفكر، 
عىل  بناء  الفعي  الوجود  عىل  االستدالل  عىل  يدل  وهذا  موجود،  أنا  أتنفس،  أنا  أشك،  أنا 
الشعور بالوجود، وأن الشعور بالتنفس أمام وجودنا الفعي يرجع إىل العمليات الذهنية التي 
تنتمي إىل التفكري، أي االستدالل عىل الوجود الفعي هو استدالل عىل وجود ذات مفكرة، أي 
"إن فكرة  وجود ذات تتنفس تفكر تشك، وهو من اعتر احلواس خداعة ال يؤمن هبا وقال 
اليشء املفكر تستتبع فكرة االمتداد ما دام كل موجود يف الواقع متحيز يف املكان؛ وبذلك يسلم 

ديكارت باحتاد النفس واجلسد يف الواقع الفعيل")1).

بدهييات  عىل  فلسفته  يف  يعتمد  وكان  وأرمخيدس  وأفالطون  أرسطو  ديكارت  بفلسفة  تأثر 
الرياضيات وقوانني الفكر واتبع يف جتاربه عىل جتربة الشك يف شهادة حواسه وذاكرته ووجود 
العامل اخلارجي وصدق الرياضيات ووصل إىل براهني كثرية بذلك وهو إن وجد يشء ال يمكن 

الشك فيه، هو واقعه ووجوده اخلاص أنا أفكر أنا أشك إذن أنا موجود.

املوجودات العقلية أو فلسفة العقل أو فلسفة الذهن هي فلسفة تدرس طبيعة الذهن والعقل 
واألحداث والوظائف والوعي واخلصائص الذهنية وعالقتهم باحلالة الذهنية من أهم أقطاهبا 

ديكارت.

الفل�سفات املعا�رشة احلديثة اهتمت بدرا�سة اجل�سد عرب درا�سة املخ والدماغ 
والعمل الذهني واجلهاز الع�سبي

مقدمة: تشهد الدراسات الفلسفية املعارصة تطورًا حثيثًا يف ختصص ثقافة اجلسد، ويف نظرية 
ومل  بقوة،  حارضة  للجسد  املعرفية  والعلوم  والظواهرية  الداللة  ومباحث  البيولوجية  املعرفة 
ترجع إىل الكبار الذين بلوروا إشكالية اجلسد داخل األنساق الفلسفية املختلفة، ونستعرض 
باملوضوع،  املتصلة  بنصوصهم  وأرسطو  أفالطون  ضوء  يف  اليونانية،  الفلسفة  داخل  اجلسد 
ونستعرض موقف ديكارت من اجلسد، بناء عىل التعارض بني االجتاه اآليل الذي يمثله الميرتي 
واالجتاه احليوي يف تاريخ علوم األحياء، كا جتسد يف أعال املثالية األملانية)2) لدى كانط وهيجل 

(1( Descarles – L - home In Euvres philosophiques tome 1 )1618 – 1637( edition de F Aquire garnier 

1963 pe )5 0 12(.

)2) املثالية األملانية حركة فلسفية ظهرت في القرن الثامن عشر انبثقت كردة فعل لعمل إيمانويل كانت وهي نقد 

وربطت بين الرومانتيكية والسياسة الثورية لعصر التنوير األوروبي ويعتمد مفهوم املثالية التي  العقل الخالص، 
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وغريمها، سنعكف عىل تقديم استثار اجلسد يف بعض املذاهب الفلسفية مثل الظواهرية وانفتح 
هذا املذهب عىل األبحاث اخلاصة يف فلسفة الذهن وفرض استعراض اإلشكاالت الفلسفية 
الكرى التي طرحتها العلوم املعرفية الناشئة بخصوص اجلسد، واهتمت بدراسة الدور احلاسم 
الذي يؤديه الدماغ يف ممارسة الوظائف املعرفية ويف معاجلة املعلومات الواردة من العامل وذلك 
يعالج إشكالية الوحدة بني الظواهر العضوية والظواهر الذهنية يف ضوء نظريات املطابقة بني 

النفس واجلسد.

اإىل  ندخل  بالذات  الوعي  ومقولته  هيجل  الذاتية  والهوية  واجل�سد  اجل�سم 
مملكة احلقيقة وهو �ساحب الفل�سفة الظواهرية

أما هيجل)1) واهلوية الذاتية ال يعالج هيجل إشكالية الوعي بالذات بناء عىل مبدأ اهلوية فقط بل 
عمل سلسلة من املقارنات بني الصور التي يتخذها الوعي وأعتر أن الصورة اجلديدة أصدق 

من التي سبقتها.

حقيقة  أمام  لوجه  وجهًا  أنفسنا  ونجد  احلقيقة،  مملكة  إىل  دخلنا  قد  نكون  بالذات  "وبالوعي 
موضوعية، وهي حقيقة اهلوية املوجودة بني الذات با هي ذات والذات عينها با هي موضوع، 
ولكن اهلوية ما زالت جمردة ما دام الواقع خارجًا عنها")2). ولكن احلقيقة باعتبارها فكرة تكون 
املطابقة بني الذات والواقع يف رمته، جيب أن تصبح اهلوية موجودة بني الذات املفكرة واملوجودة 
العاقلة وكل العلوم، وأن املؤسسات  الكائنات  "املعرفة املطلقة ثمرة جهود كل  لذاهتا. وقال 
االجتاعية والثقافية هي احلامل الفعي الذي جُيسد الرتاكم املعريف وغاية حتقيق معرفة املعرفة 
املطلقة، أي تتطابق هوية الذات مع هوية الذات العارفة التي ُتقال عىل اجلنس البرشي بكامله. 
باهلوية ليس فقط شعور  الشعور  أن  بإعادهتا االعتبار إىل اجلسد  الظواهرية  الفلسفة  وركزت 
الذات العارفة بل كذلك شعور باالمتداد داخل جسم ذايت متصالح مع هويتنا، أي هناك ترابط 
نفسية  ظواهر  بني  فصل  وال  املعرفية  العلوم  داخل  العضوية  والظواهر  الذهنية  الظواهر  بني 

يحزم بأن خواص األشياء تعتمد على مظهرها للعقل، وليست ملكات أصل ال�سيء موجود خارج إدراكنا وهي ال تنفي 

 وال تشترط اإلدراك للوجود، وهي تربط ماهية ال�سيء بإدراكه من أكبر مفكريها يوهان فيشته هيجل.
ً
املادية تماما

)1) هيجل: فيلسوف أملاني ولد في شتوت غارت في أملانيا وهو مؤسس املثالية األملانية في أواخر القرن الثامن عشر، ولد 

1770 وتوفي 1831 أهم كتاب لديه ظواهرية الروح وعلم املنطق.

(2( Hegel phenomenology des ceistes، reclam 1987، p: 195. 



202

وظواهر بدنية، إىل احلركات العصبية يف الدماغ من فعل حركات اجلسد، لذلك أصبح اجلسد 
من املعايري اجلديدة اهلادفة إىل حتديد اهلوية الذاتية.

اجل�سم واجل�سد والهوية الذاتية الميرتي �ساحب املذهب االآيل ومقولته )كل 
الكائنات تخ�سع اإىل التنظيم االآيل حتى التفكري الذي مركزه الدماغ هو وفق 

نظام اآيل(.
الميرتي: ابتكر مصطلح اآللة زّكى مذهب اآللية الطبيعية إىل نظرية عقالنية لدى ديكارت، 

بينا اآللية لدى هؤالء أدت إىل تطوير مذهب مادي، وإىل تفسري أحادي للعامل.

وتغري الميرتي عندما مرض فأدى ذلك أن االضطرابات اجلسمية أدت إىل اضطرابات ذهنية 
وذلك جعله يؤيد الوحدة بني النفس واجلسد، وقدم الميرتي تصور مادي لفكرة ليبنرت بشأن 
العليا وبدافع عن وجود  الساوية  املجهرية والعوامل  املادية  العوامل  وجود حلقات متصلة بني 
خط متصل يربط كل الكائنات، وقال الميرتي كل تنظيم العامل يتبع إىل مبدأ التنظيم اآليل من 
العامل األصغر إىل العامل األكب. وكل الكائنات حتتكم إىل مبدأ التنظيم حتى التنظيم كاف لتفسري 
يتطور من  والفكر  التفكري  أعضاء اجلسد، حتى عمليات  إىل كل  القلب  حركات اجلسد من 
خالل األعضاء ويعم الميرتي التنظيم مبدأ يعم كل الكون بناء عىل جتانس اآلليات التي حتتكم 

إليها الكائنات احلية وغري احلية، ولديه رؤية شمولية مادية للكون.

املذهب املادي: هو نوع من الفلسفة األحادية تتبنى أن املادة هي املكون األساس للطبيعة وأن 
كل األشياء حتى اجلوانب العقالنية كالوعي هي نتاج تفاعالت كيميائية وخيضعون إىل املادة 
والعمليات املادية مثل الكيمياء احليوية للدماغ واجلهاز العصبي ويعترون أن الوعي والفكر 
ختُلُقه املاديات واعتروا أن املاديات هي بسيطة مثل اهلواء املاء الرتاب النار تدخل يف مكونات 
املعادية  والفلسفات  فيزيائي،  موجود  هو  ما  كل  اعتروا  أي  أيضًا  واملنفصلة  املنعزلة  العامل 

للفلسفة املادية أو الفيزيائية هي املثالية.

املذهب اآليل: يفرس كل الظواهر الطبيعية ترجع إىل األسباب والنتائج التي تفرس حركة األشياء 
والذرات  اجلزيئات  وحركة  والنظام  والشكل  احلجم  بمعرفة  املعارف  هذه  إدراك  ويمكن 
ويعترون العامل آلة عمالقة ويشتغل هذا العامل بتفاعل الذرات واجلسيات وهو ضد مذهب 

الغائية.
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مفهوم اجل�سد داخل الظاهراتية اأعالُمها هو�رشل وهيجل
وهي عمل البحث بأسلوب جديد يعيد االعتبار إىل اجلسد ومفهومه، وقد حققت هذه الفلسفة 
إنجازات كثرية يف علوم مفهوم اجلسد وحتقيق ذلك يف سيكولوجية اجلشطالت وعلم النفس 
التجريبي وعلم النفس، املريض، فكان علم النفس ُيصاغ صياغة ميكانيكية للوظائف النفسية 
اعتر  الفلسفة. مريلوبونتي  اجلسد هبذه  بموضوع  باالهتام  وقام  الساعة.  وظائف  غرار  عىل 
التصور اآليل للحياة النفسية فيه صحة مسلات ثالثة املسلمة الذرية التي تقول احلياة النفسية 
تتكون من وظائف معزولة عن بعضها البعض مثل االنفصال بني الوظائف احلسية واحلركية 
هي  الثانية  واملسلمة  والذكاء.  واخليال  واإلرادة  اإلدراك،  وظائف  بني  االنفصال  مثل  أي 
املسلمة السلوكية وهي رد فعل للُمنبهات اخلارجية الواردة من مصادرها الفيزيائية والكيميائية 
أو الكهرومغناطيسية املسلمة الرتابطية تفرتض احلياة النفسية تقوم عىل الرتابط بني التمثالت، 

إىل عالقة آلية بني التمثالت النفسية.

واجلهاز  الدماغ  دراسة  عر  ومفهومه  اجلسد  دراسة  عىل  اجلديدة  املعرفية  العلوم  وركزت 
العصبي وعلوم وظائف األعضاء، وعلوم النفس اللغوية واللسانيات وعلوم املنطق، ودرس 
الذاتية،  بالذات واهلوية  بالذات والشعور  الوعي  العلم احلديث اإلشكاليات حول موضوع 
العامل  ومن  اخلارج  ومن  النفس  داخل  من  الواردة  املعلومات  ُمعاجلته  عند  الدماغ  ودرسوا 
املحيط إىل ذات طبيعة فكرية ممتدة، وذات طبيعة فكرية غري ممتدة وتعالج معلومات مُتيز النفس 

عن اجلسد.

الظاهراتية والفينومينولوجية هي فلسفة تعتمد عىل اخلرة احلدسية للظواهر إىل ما متثله الظاهرة 
يف خرتنا الواعية وهي خرة لتحليل الظاهرة وال تدعو إىل الوصول إىل حقيقة مطلقة جمردة 
هورسل وهيجل وهذه الفلسفة تسلم بوجود حقائق موضوعية مستقلة  أنصارها وفالسفتها 
عن الوعي الفردي، ويعتقدون أن الوعي اإلنساين هو الطريق املوصل إىل احلقائق االجتاعية.

الغاية الطبيعية هبا حيقق اجلسم العضوي غايته أو ثمرة فعله بذاته من أصحاب االجتاه احليوي 
كانط وهيجل

كانط الذي أعاد االعتبار إىل اجلسد واالجتاه احليوي وهو من تكلم عن اجلسم العضوي والغاية 
أمام نفوذ اجتاه املذهب احليوي، وميز كانط بني  الطبيعية، وقد تراجع املذهب واالجتاه اآليل 
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اآللية واحليوية، وقال كانط "يستطيع اإلنسان أن يرى الطبيعة وحيس هبا ويشعر أهنا بداخله، 
ويشعر هبا بالتبعية واالمتثال")1).

ونجد من الظواهر الطبيعية نفسها وحياة وروحًا، أي يكون حيويًا وهو رفض اآللية وينر 
والعلة  إىل األسفل  باجتاه واحد من األعىل  التي تسري  العلة  املذهب احليوي ويميز كانط بني 

الغائية وهي العلة املستقبلية للقيام بالفعل احلايل. 

من  االنتشار  عىل  قادرة  تكوينية  قدرة  ذات  ذاتية  طاقة  العضوي  الكائن  يمتلك  كانط  وقال 
اخلارج والتأثري بادة أخرى.

وهيجل ُينارص كانط مبدأ احليوية وُيؤيده، وقال العالقة بني اجلسم العضوي والعنارص املكونة 
له تكون من خالل مفهوم الغاية والغائية الطبيعية والغاية مُتثل ماهية اجلسم العضوي ومفهوم 
املصادفة.  ملحض  خاضع  آخر  بجسم  العضوي  اجلسم  تربط  والغائية  واقعي  مفهوم  الغاية 
واجلسم العضوي حيقق غايته أو ثمرة فعله بذاته، وُيسمى هيجل الشعور الذايت، وفيه ينتقل 
التي متيز غائية اجلسم  امُلطلقة، والدماغ هو املسؤول عن الوعي بالذات، واحلركة  إىل املعرفة 
املذهب  مكانة  أمهية  برزت  وهنا  الذايت،  الشعور  تسمى  الذات  عىل  انعكاس  متثل  العضوي 

احليوي ومنزلته يف تاريخ العقل.

غاية  لتحقيق  يتوجه  فيها  جيري  وما  الطبيعة  يف  يشء  كل  أن  تزعم  التي  هي  الطبيعية  الغائية 
لتأثري  الغائية أي  إىل  التغريات، والسلوك اإلنساين خيضع  الكامنة وراء كل  العلة  فإن  وعينة، 
الغاية، والطبيعة ختضع للغاية، بل الغاية مزروعة فيها بشكل غري واعي، واإلنسان حيدد غايته 

يف احلياة بوعيه.

كايرز ين�سح باالهتمام بال�سحة النف�سية اأكرث من االهتمام باجل�سد:
"اإلنسان أمهل لغة اجلسد وهيمنت عليها القوة العسكرية طريقنا يف حماربة األمراض كا ُنحارب 
األعداء فعداؤنا اجتاه املرض جعلنا نفرط يف العالج ونفرط يف استعال األدوية وبرسعة هائلة 
واإلفراط  الذاتية،  الشفاء  يف  وقدراته  مناعته  وُنضعف  ولغته،  اجلسد  صوت  ُنخرس  وبذلك 
يف العالج باملستحرضات الطبية جعل اجلسد يرخ ويتمرد، ونحن نعلم أن اجلسد يتعرض 

(1( Immanuel Kant.Kritik der، Urteiskraft werk ausgabe band x hsg Wilhelm weishedel 11 Aufl 

suhrkamp 1995، p 384.
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لالهنيار العصبي، وأمراض االكتئاب، واألمراض التي تدخل يف باب االختالل الوظيفي")1).

 مقولة كايزر )كأن النفس مل جتد مكانًا هلا داخل اجلسد(.

ادوارد كايزر قال "إن النفس هل ستجد يف اجلسد مكانًا كأن اجلسد غري مهيأ الستقباهلا" وقال 
ادوار "إن الطب النفيس ُطرد من اجلسم بناء عىل منظوره التكنولوجي".

عىل الطبيب يف نظر كايزر أن يدرس املرض العضوي للمريض ويدرس ملفه الشخيص، يقرتح 
االعتبار  الطبيب سريته بعني  يأخذ  أن  الكيميائية ضد األمراض عىل  كايزر يف مقابل احلرب 
لشفاء هذا املريض أن يدرس بيئة املريض وتارخيه الشخيص ليس دراسة فقط املرض العضوي، 
املرض  وأن  الذاكرة،  يرفض جزء من  فاملرض شق  للمريض  الذاتية  السرية  أيضًا  يدرس  بل 
اضطراب يف املجرى املنتظم للحياة، ويقول كايزر "الطب هو خدمة إنسانية تسمح باالستاع 
إىل جسد املريض وإىل فهم آليات الدفاع التي يدافع هبا اجلسد عن نفسه اجتاه ضغط الواقع، 

وتنتقل أثناء فهم لغة اجلسد وشيئًا فشيئًا أي من لغة احلقيقة إىل لغة احلكاية".

تعتني  االلكرتونية  الرشكة  وهذه  العامل  يف  صحية  رشكة  افتتح  من  أول  هو  كايرزر:  ادوارد 
م كايزر يف فاست كومباين وهذه الرشكة تعمل ملفات صحية  بالسجل الصحي للمريض وُكرِّ
الرعاية الصحية عر  للزبائن وحياهتم الشخصية وهتتم بقضايا صحتهم وأدويتهم ويقدمون 
الريد اإللكرتوين واإلنرتنت وهتتم بالعيادة النفسية للمريض وهي خامس أكر رشكة بالعامل 

لالهتام بالصحة.

تطور مفهوم اجل�سد يف العلوم املعرفية
مارك جونسون)2) )نحن ندرك ونعالج األشياء وحركات جسدنا مبنية عىل مبدأ التجسد(

ويربط بني الوجود املادي الواقعي والوجود الذايت الذهني وقال )نحن نتفاعل مع اآلخرين 
اجلسد  بحركات  يتصل  والعقل  والذهن  املفهومي  والتفكري  باحلركة  ونعب  بحركات جسدنا 

وأن هناك تصور عصبي للجسد(.

(1( Eduard، Kaeser der korpermundige mensch 41، p 207.

)2) مارك جونسون: صاحب الفلسفة الوجودية فرن�سي ولد في فرنسا 1922 كتب عن الثورات في العالم وعن حقوق 

املظلومين.
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)قال نيتشه)1) ال توجد صحة نفسية عىل حساب البدن وال يوجد صحة جسدية عىل حساب 
فاإلنسان كامل يشء واحد ذات وجسد أي عقاًل متجسدًا أي اجلسد عقاًل كبريًا وأن  النفس 

أفكارنا ومشاعرنا ورائها مرشد هو ذاتنا التي تسكن جسدنا(

ريكور وشاب)2)

)دراسة اجلسد يتمثل يف احلكايات ورسدها ال يف الوعي والغائية للحسد وال يف اجلهاز العصبي( 
جسدي يصحب خمتلف أشكال التدخل يف العامل وهو متوسط يف احلكايات ورسدها حول ذايت 
ومعطيات اجلهاز العصبي ُيشكله اجلسد أي جسدي حارض داخل الذاكرة الشخصية والبيئة 

املحيطة)3).

دولباج صاحب املذهب اآليل)4)

قال )العامل آله ضخمة تنتج كل اآلالت العضوية والطبيعية واإلجتاعية كلها ُتنتج بطريقة آلية 
وُيرجع كل  الطبيعية(  احلتمية  الظاهرة  يرفض  اآللية  الفكري ومذهب  فوائدها  هلا  احلياة  وأن 

الظواهر النفسية واحلية إىل تفسري أحادي يعتمد عىل الفيزياء.

اجلسد واهلوية الذاتية سورل ومبدأ القرية

الظواهر العقلية هلا أربع خصائص تبدأ بخاصية القصدية هيتم باإلجتاه اآليل ويعتب  سورل)5) 
اجلسد آلة كبى عىل خالف اإلجتاه احليوي وأن اإلجتاه اآليل له قصدية حتركه. وأركز يف أبحاثي 
عىل خاصية القصدية والوعي والذاتية وخاصية العليه الذهنية واهتم بدراسة الدماغ واحلاالت 

الذهنية فيه وقال أن هناك تطابق بني احلاالت الذهنية والبنية املادية للدماغ.

)1) نيتشه: فيلسوف أملاني ناقد ثقافي شاعر ملحن فلسفته لها تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث 

ولد 1844 في أملانيا توفي 1900.

)2) ريكور: فيلسوف فرن�سي وعالم لسانيات ولد في فالينس 1913 وتوفي شايتناي في سنة 2005 ممثل التيار التأويلي.

(3( Wilhem schnapps and paul ricours – George olms hidesheim zurich new York 2002، p: 37.

)4) دولباج: فيلسوف فرن�سي وأملاني وكاتب ولد 1732 في أملانيا وتوفي 1789 في باريس هو من رواد عصر التنوير وهو 

)اطرحوا األديان هي التي تأتي بالصراع والحروب ورفض كل األدلة على وجود هللا الكائن الحي له  ملحد ومقولته 

خصائص تميزه عن الكائنات األخرى بالنمو الطامة، التكاثر، األيض االستجابة للمؤثرات التكييف.

)5) سورل: فيلسوف أمريكي معاصر متخصص في فلسفة اللغة وفلسفة الذهن ولد في دنفر بوالية كولورادو 1932 

ودرس الفلسفة في اكسفورد 1959 صاحب التحليلية واملنطق واللغة من أساسيات الفلسفة التحليلية.
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مريلوبونتي ونظرية الفكر املجسد

اخلاصة(  يملك قصديته  باجلسد واجلسد  مبنية  استعارات  مبنية وقف  )فكرنا وتصوراتنا  قال 
عملية  بدراسة  واهتم  وذات)1)  جسًا  اجلسد  واعتر  عالية  اجلسد  مكانه  مرلوبونتي  واعتر 
التفكري واحلاالت الذهنية داخل الدماغ وقال فكرنا وتصوراتنا مرتبطة باجلسد وساه الفكر 

املتجسد داخل اجلسد.

اآللية واملادية.

املادي واإلجتاه احليوي ويعتب  النسق وبجمع بني اإلجتاه اآليل  ماتورانا: هو الذي أتى بنظرية 
اجلسد نسق فيزيائي له قدرة عىل اإلبداع وهذه األنساق تتجدد ذاتيًا وتستمر يف الوجود وهلا 
مناعة ذاتية حتفظ النسق من تدخل العامل اخلارجي واإلنساف هي التي حتلق مقوالت الوصف 
بجهاز  املزودة  احلية  واإلنساق  الباطنية  أحواله  مع  ويتفاعل  يفكر  النسق  أن  وقال  واملالحق 

عصبي لدهيا الوعي بذاهتا.

الفطرية  املعرفة  يستثمر  الذي  العصبي  اجلهاز  تأيت من تطور  التي  اإلبداع  تشومسكي ونظرية 
واعتب الفكر والذهن أهم من اجلسد يف مكانتها.

وهذا  وليس جسدنا  برشًا  ما جيعلنا  والذهن هو  فيزيائية  قيود  دون  بحرية  نفكر  )نحن  وقال 
يمنحنا حرية اإلدارة والعقالنية يف فلسفة تشومسكي حتتل مع احلرية املركز األول واملهم.

كارل بوبر

لبنيتنا  املادي  للمكون  اجلمع  التكوينية هي  املعرفة  أن  بنظري  الذاتية  واهلوية  )اجلسم واجلسد 
العضوية مع املكون السيكولوجي(

الفيزيائية  الثالثة عامل املوضوعات  بالعوامل  الطبيعية وأتى  كارل بوبر هو حق من نقد احلتمية 
من  طابعًا  حتمل  املجردة  املوجودات  عامل  هو  الثالث  والعامل  النفسية  املقوالت  عامل  وثانيًا 
البعض  بعضها  مع  متبادلة  عالقة  يف  تتداخل  العوامل  وهذه  والقضايا  واملشكالت  النظريات 
السيكولوجي  املكون  مع  جيتمع  العضوية  بنيتنا  عليه  يقوم  الذي  املادي  املكون  أن  بوبر  وقال 

الذي تقوم عليه أفعالنا ومعرفتنا وقال كل حدث من الكون خاضع لتسلسل منطقي سببي.

(1( Nietzche 7dee's – gallimard 1971، p: 46.
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خامتة
قنطريت  ويمثل  سياديت  دائرة  يف  يدخل  ذايت،  جسم  بوجود  الشعور  اجلسد  اسرتجاع  يتطلب 
والفكر  الوعي  إىل  احلاجة  فإن  بالذات  الوعي  إىل  احلاجة  كانت  ما  وإذا  العامل  داخل  املمتدة 
ترتجم احلاجة إىل الوعي بالذات، فإن احلاجة إىل اجلسد ترتجم احلاجة إىل االستقالل الذايت. 
وقد تبني من خالل تتبع األفكار البيولوجية إن االجتاه احليوي، عىل خالف االجتاه اآليل كان 
يدافع عن خصوصية الكائن احلي وعن استقاللية الكائن احلي، عن البيئة الفيزيائية املحيطة، 
وكانت نظرية املعرفة مدخاًل عقالنيًا إىل معرفة العامل يف املثالية األملانية، إال أن احليوية مدخاًل 

إىل تأكيد االستقالل الذايت، الذي يتمتع به اجلهاز العضوي.)1)

وقد أعادت الظواهرية االعتبار إىل اجلسد من خالل إعادة االعتبار إىل الفلسفة العملية وإىل 
الوعي احلركي، من خالل صياغة صورة عن العامل حتمل بصات اجلسد البرشي، ومل يعد اجلسد 
د إنسانية اإلنسان بامتياز، غري  معدن الشهوات، وسجن النفس، بل أصبح معطى إجيابيًا جُيسِّ
أن تطور العلوم املعرفية قد اكتشف األمهية املركزية التي متيز الدماغ واجلهاز العصبي املركزي 
وقد أدى هذا االكتشاف إىل مركزية جديدة للكون حول الدماغ، لذلك، كان من الالزم علينا 
البحث عن ُسبل اخلروج من املركزية العصبية، دون إمهال دور الدماغ يف معاجلة املعلومات 
زنا موقفنا باملذاهب الفلسفية التي حتارب االجتاه الواحدي الذي طغى  اآلتية من العامل، وقد عزَّ
من قبل يف مذاهب اآللية، كا يطغى اليوم عىل العلوم املعرفية، وكان السبيل املناسب هو الربط 
بني اهلوية الذاتية وهوية اجلسد، وقد انتهينا إىل اعتبار اجلسد حماورًا ظل مكبوتًا عىل الدوام يف 
بينه وبني  االجتاهات العلمية الصارمة، لذلك جيب فك عزلته وتعلم لغته من أجل املصاحلة 
النفس، وال تعني إعادة االعتبار إىل اجلسد االكتفاء باحلكمة املأثورة املباركة )العقل السليم يف 
اجلسم السليم( أي ال تتبنى إعادة االعتبار بتمجيد القوى البدنية بوسائل غري مرشوعة وتناول 
املنشطات، أو استعال محية ُمفرطة أو تطوير مستحرضات التجميل وتعريف اجلسد ألن يكون 
سلعة مربحة، وال يؤدي تأليه اجلسد إىل الشعور بالسيادة أو اإلحساس باالمتداد الذايت داخل 
اجلسد أو الشعور باهلوية الذاتية أي يف الوقت الذي أصبح فيه اجلسد للربح وزيادة املردودية 
من  الرغم  عىل  احلقول  هذه  يف  النفس  تزال  وال  األزياء  عرض  أو  القوى  أللعاب  ومعرض 
املظاهر اخلداعة غريبة عن اجلسم غربة الذات العاقلة عن وكر الشهوات فاجلسم الذي نقدمه 
الوظيفة  كانت  وإن  الذاتية،  باهلوية  صلته  فقدَّ  ُمنشئ  جسد  والزبائن  واملشاهدين  لآلخرين 

)1) الخاتمة، مجلة عالم الفكر عدد 4، مجلد 37، يونيو 2009، ص 117.
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العالجية تعتر من بني الوظائف األساسية داخل الفلسفة، فهي حتاول إجياد تصالح بني النفس 
والبدن، وحاولنا إبراز البدائل للجمع بني النفس والبدن يف ضوء الروافد اجلديدة يف مقاربة 
اهلوية الذاتية والسعي إىل اخلروج عن املنظور البيولوجي الرف من أجل االنفتاح عىل البعد 

الثقايف يف دراسة ظاهرة اجلسد من خالل املدرسة التأويلية)1).

)1) الخاتمة مجلة العالم الفكر عدد 4 مجلد 37 يونيو 2009 ص 117
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امل�ستوى املعجمي يف "�سارة جديدة للن�رش" لعلي حجازي
الدكت�ر علي زيت�ن - بروف�شور وناقد �أدبي

صدرت عن دار املعارف احلكمية، سنة 2018، جمموعة قصصية للدكتور عي حجازي، بطبعتها 

األوىل، حتت عنوان "شارة جديدة للنر".

تتألف هذه املجموعة من عدة قصص صغرية، تنتمي إىل األدب املقاوم. 

صحيح أن املقاومة حتتاج إىل بندقية وإىل أصابع حاضنة للزناد، كذلك فهي تستلزم فكرًا ناطقًا 

باحلق وقلًا مبرشًا بالظفر ليكمل الطريق مسجاًل شارة جديدة للنر.

ال توجد أدبية مستقلة عن الثقافة. بال ال يوجد أي نشاط إنساين مستقل عن ثقافة ذلك اإلنسان 

وثقافة جمتمعه. فالكاتب هو ابن بيئته وإنتاجه يكون خالصة ملا يمور يف واقعه، أو ملا سجله 

ماضيه، أو ما يراه يف مستقبله.

مسرية  يف  ساروا  الذين  اجلنوبية،  الغندورية  بلدة  ألهايل  قصة  للنر"  جديدة  "شارة  تتناول 

التحرير والعودة بعد انتهائهم من تشييع أحد الشهداء يف حسينية البلدة، وكان أبو حممد أحد 

أبرز شخصيات هذه القصة الذي متنى أن يؤخر اهلل قبض روحه إىل الساعة التي يتم فيها حترير 

ورسم  النر  بتحقيق  كفيلة  املسرية  هذه  وكانت  اإلرسائيي،  االحتالل  من  اجلنوب  أرايض 

شارة جديدة له، وهي الرقم 8 بدالً من الرقم 7 ويف ذلك داللة عىل ثبات األقدام يف األرض 

ال تلويح األيدي يف الساء.

وسأحاول أن أتناول هذه القصة من خالل جمموعة من املستويات:
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اأ - امل�ستوى املعجمي يف لغة �سارة جديدة للن�رش وهي الق�سة االأخرية يف الكتاب.
1. التكرار:

اأوالً: تعريف التكرار:
 التكرار لغًة:

جاء يف لسان العرب تعريف للتكرار "الكّر: الرجوع.. وكّرر اليشء وكركره: أعاده مرة بعد 
أخرى.. ويقال: كّررُت عليه احلديث وكركرته إذا رّددته عليه.. والكّر الرجوع عىل اليشء، 

ومنه التكرار")1).

التأمل يف هذا التعريف اللغوي يساعدنا يف فهم التعريف االصطالحي، فإذا عرفنا أّن الكّر: هو 
الرجوع، عرفنا أن التكرار بمعناه االصطالحي ُيرجعنا إىل ما سبق ذكره بتكراره مرة أخرى، 

سواء كان هذا التكرار لفظّيًا أو معنوّيًا. 

التكرار ا�سطالحاً:
عّرف السجلايس التكرار بأنه "إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع أو املعنى الواحد بالعدد 

أو بالنوع يف القول مرتني فصاعدًا")2).

من خالل التعريف السابق نجد أّن السجلايس جيعل التكرار قسمني اثنني: قسًا لفظّيًا وآخر 
معنوّيًا، أي إن املتكلم إما أن يعيد الكلمة لفظًا ومعنى أو يعيد معنى الكلمة دون اللفظ. فنفهم 
لسانية  وحدات  أناط  عر  اللفظي  املستوى  عىل  بنيوّيًا  "يتشّكل  التكرار  أّن  التقسيم  هذا  من 
خمتلفة متتد من تكرار احلرف ثّم الكلمة إىل اجلملة فالعبارة يف مواضع أخرى غري املوضع الذي 
ُذكرت فيه أّول مّرة. كا يتشّكل داللّيًا بإعادة ذكر املعاين يف صور خمتلفة من البنى اللسانية.")3)

أو االسم  اللفظي يكون يف احلرف  فالتكرار  بأناط متعددة ومستويات خمتلفة،  التكرار  ويرد 
أو الفعل أو اجلملة أو تكرير شبه مجلة، أو أسلوب االستفهام أو أسلوب التفضيل أو أسلوب 

)1) ابن منظور ، لسان العرب ، ص65.

)2) السجلما�سي ، املنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، ص 476.

)3) ميلود نزار، اإلحالة التكرارية و دورها في التماسك الن�سي،ص3.
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النداء أو غريه من األساليب التي يرى الناص يف تكرارها ما حيقق هدفه من النص.

وغالبًا ما تسهم أناط التكرار هذه يف تعزيز الرتابط فيا بني العنارص املتكررة وسياقها األسلويب 
الذي ترد فيه، فيقوى بذلك النص من خالل التواصل املعنوي وذلك بالرتكيز عىل جانب معني 

من العبارة أو املعنى.

املتأمل يف نص شارة جديدة للنر، جيد أنه قائم عىل ركائز أساسية وهذه الركائز مستوحاة من 
الواقع واألحداث التي مرَّ هبا لبنان يف هذه احلقبة.

قد تكررت باللفظ ذاته سبع مرات مثال: )إننا نسري اآلن يف مسرية  "التحرير"  نجد أن كلمة 
التحرير"()1)

)نعم، التحرير()2)

)إهنا مسرية التحرير والعودة يا أبو حممد()3)

من امللفت يف بعض األمثلة التي اخرتناها أن كلمة التحرير جاءت مالزمة لكلمة أخرى وهي 
هذا  ويف  حمال،  ال  حق  العودة  وأن  األرض  حترير  أجل  من  النضال  تأكيد  ذلك  ويف  العودة، 

التكرار داللة حلث اللبنانيني عىل متابعة الطريق ومواجهة أي عدو.

ومن الكلات التي تكررت أيضًا "احلمدهلل" مثال:

)احلمدهلل،إهنا مسرية التحرير والعودة()4)

)احلمدهلل حتررنا..احلمدهلل حتررنا()5)

هذا احلمد والشكر كرره الكاتب قبل التحرير وبعده، فكيف بعباد حيمدون اهلل يف الرضاء أال 
حيمدونه يف الرساء؟

)1) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص 86.

)2) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص 86.

)3) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص 87.

)4) م.ن.

)5) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص 92.
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وفيه أيضًا داللة عىل عمق اإليان يف نفس الكاتب، هذا اإليان الثابت الذي يوصل دائًا إىل 
بر األمان.

كذلك تكررت كلمة البوابة ست مرات مثال:

)أمام البوابة، بوابة العبور إىل القطاع الرشقي التي ال تبعد عن احلسينية كثريًا....()1)

)أضالع البوابة هتتز مصدرة رصيرًا()2)

)أمسك أصحاهبا درفتي البوابة الكبرية، ورشعوا هيزون...()3)

اجلموع  هذه  أمام  مصدومة،  البوابة  عن  املسؤولون  الفنلندية  الكتيبة  من  الطوارئ  )قوات 
الزاحفة...()4)

)البوابة مرشعة عىل مساحات العشق املمتد إىل آخر ذرة تراب عند احلدود...()5) من املعروف 
البوابة هي حمطة دخول من مكان إىل مكان آخر، وربا من حال إىل أخرى، وهنا جاءت  أن 
هذه  النر،  وحتقيق  املحتلة  األرايض  إىل  للعبور  السبيل  كانت  فهي  معًا،  الداللتني  لتحمل 

البوابة هي بمثابة الفرج الذي استوطن النفوس وفتح األمل عىل مراعيه.

ومن األلفاظ التي لوحظ تكرارها يف النص هي "شاب" و"شباب" التي تكررت ست مرات، 
وذلك لتسليط الضوء عىل دور هذه الفئة يف رسم طريق جديد وتعبري عن األحداث، واملشاركة 
مع األهل يف احلفاظ عىل الوطن والدفاع عنه، ذلك أن محاية الوطن ال تقل أمهية عن حتصيل 

العلم ال بل هي أفضل.

فوجدنا الشباب هيجرون مقاعد الدراسة ويلتحقون بركب الثورة، يلبون نداء حي عىل خري 
العمل.. مثال عىل ذلك:

)1) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص86.

)2) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص87.

)3) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص87.

)4) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص87.

)5) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص88.
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)ال أعرف وجوه الشباب متشاهبة.. أحاول. أحاول..()1)

)دائًا يا حبيبي، ولكن ماذا تفيد عودة شاب واحد()2)

العقد  يتابعن  والنسوة  يدبكون...  الذين رشعوا  والشباب  الرجال  اكتمل عقد  ما  )ورسعان 
الراقص عىل األرض()3)

مل يقتر التكرار عىل األلفاظ فحسب، بل تعداه إىل عبارات كقوله: )شارة جديدة للنر( هذه 
العبارة التي كانت عنوانًا للنص والتي تكررت أكثر من مرة فيه، هي مستوحاة من قول اإلمام 
)ع( "تّدك يف األرض قدمك، ارم ببرك أقىص القوم، وغض برك، وأعلم أن النر من عند 
اهلل سبحانه" فرسم بذلك شارة جديدة للنر متمثلة بالرقم 8 كثبات األقدام باألرض عوضًا 

عن رفع األيادي يف اهلواء 7.

إذًا التكرار هو شكل من أشكال التاسك املعجمي، وهو من الظواهر التي تضفي عىل النص 
الرتابط الشكي والداليل.

ومن امللفت أن بنية هذا التكرار داخل النص أضفت عليه شكل الدائرة، حيث إن الكاتب بدأ 
نصه بعنوان شارة جديدة للنر وأهنى هبا، فهذه العودة عىل بدء كانت بمثابة غطاء إبداعي 

للنص.

2. الكلمة املفتاح واحلقل الداليل

اأوالً: تعريف "احلقل الداليل":
بات من الصعِب أْن يقَف الدارُس عىل تعريٍف حمدٍد للمفاهيم اللسانية - أو أي مفهوم بشكٍل 
عام - ومفهوم "احلقل الداليل" من املفاهيم التي تعدد تعريفها نظريًا، فهو بشكٍل مبسط عبارة 
عن "جمموعة من الكلات ترتبط دالالهتا وتوضع عادة حتت لفظ عام جيمعها")4)، هذا ما يراه 

)1) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص88.

)2) م.ن. 

)3) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص29.

)4) أحمد مختار: علم الداللة، ص97.
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أمحد خمتار الذي ناقش نظرية "احلقول الداللية" يف كتابه »علم الداللة«، وقد درس هذه النظرية 
عند الغربيني، ونقل لنا بعض تعريفاهتم للحقول الداللية، فمن هذه التعريفات تعريف جون 
أوملان  "جمموعة جزئية ملفردات اللغة")1)، وتعريف  الذي يقول إنَّ احلقول الداللية هي  ليونز 

ا "قطاع متكامل من املادة اللغوية ُيعّر عن جمال معني من اخلرة")2) الذي يرى بأهنَّ

أننا لكي نفهم معنى كلمة ما؛ علينا أوالً فهم جمموعة من الكلات التي هلا  أمحد خمتار  ويرى 
صلة وعالقة دالليًا)3). ففي احلقل الداليل يكون هناك لفٌظ عام جيمع األلفاظ الداخلة يف حقله 
تنتمي إىل  التي  الكلات  الذي تنطلق منه أو تعود عليه جمموعة  "املتضمن األعىل  ويكون هو 
للتعرف عىل طبيعة العالقة التي  "املتضمن األعىل"  حقل معني، با يمكن االنطالق من هذا 
تربطه بغريه من األلفاظ ذات احلقل الداليل الواحد، كأن تكون عالقة ترادف، أو تضمن أو 

عالقة جزئية، أو كلية، أو اشتالية")4).

ثانياً - الدرا�سة االإجرائية:
اإلرسائيي  االعتداء  أثناء  لبنان  عىل  حّلت  مأساوية  وأحداث  واقع  أمام  تقف  النص  هذا  يف 
شنت  التي  احلرب  عن  الناتج  )االحتالل(  حقل  تطالعنا  التي  املعجمية  احلقول  وأوىل  عليه، 
عىل لبنان وأهله، وقد متثل هذا احلقل يف قوله: )االحتالل، املحتل، العدو، اليهود، الظاملني، 

العمالء، الصهاينة...()5)

يدبكون،  النر،  )شارة،  للنر:  معجمي  حقل  هناك  لالحتالل  املعجمي  احلقل  مقابل  يف 
يرقصون، يزغردون، فرح، سار، أزاهي...()6) مفردات هذه احلقول جاءت متداخلة متاسكة، 
فالتعلق باألرض وبقدسية الوطن هو الدافع الرئيس ملواجهة هذا االحتالل والسعي إىل حتقيق 

النر، هذه احلقول املعجمية املتأرجحة بني االحتالل والنر تنقلنا بدورها إىل التضاد. 

)1) م. ن، ص ن.

)2) م. ن، ص ن. 

)3) انظر: م. ن، ص ن. 

)4) هادي نهر، علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، ص 465.

)5) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر.

)6) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر.



اأدب 

217

3. الت�ساد ودالالته.
اأوالً: تعريف الت�ساد:

 الت�ساد لغًة:

والتضاد يف اللغة مأخود من الضد "ضدد: الليث: الضد كل يشء ضاد شيئًا ليغلبه، والسواد 
ضد البياض، واملوت ضد احلياة، والليل ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب ذلك... ضد اليشء 
جيوز  ال  الشيئان  بأهنّا"  املتضادين  ُيعّرف  فارس  ابن  ونجد  خالفه")1).  وضديدته،  وضديده 

اجتاعها يف وقت واحد كالليل والنهار")2).

 الت�ساد ا�سطالحاً:

املتضادين  ُيعّرف  العسكري  هاّلل  فأبو  اللغوي  املعنى  عن  ببعيد  االصطالحي  املعنى  وليس 
فيقول "املتضادان مها اللذان ينتفي أحدمها عند وجود صاحبه إذا كان وجود هذا عىل الوجه 
الذي يوجد عليه ذلك كالسواد والبياض.")3) ويقول اخلطيب القزويني يف التضاد "هي اجلمع 

بني املتضادين أي معنيني متقابلني يف اجلملة")4).

نفهم من التعاريف السابقة أّن التضاد نوٌع من العالقة بني املعاين. ويرى البعض أهّنا أقرب إىل 
الذهن من أية عالقة أخرى، إذ إّن ذكر معنى من املعاين قد يستدعي الضد قبل املرادف "لذلك 
األشياء  الضدية من أوضح  "عالقة  الضد")5) وذلك ألّن  بالبال مع  أقرب خطورًا  الضد  جتد 
الواحدة عن معنيني بينها عالقة، فمن باب أوىل  يف تداعي املعاين، فإذا جاز أن تعّر الكلمة 
جواز تعبريها عن معنيني متضادين؛ ألّن استحضار أحدمها يف الذهن يستتبع عادة استحضار 

اآلخر")6).

)1) ابن منظور، لسان العرب، 3/ 363.

)2) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ض د د.

)3) أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص 129.

)4) الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، 1/ 383.

)5) سعد الدين التفتازاني، مختصر املعاني ، ص 157.

)6) موريس أبو ناضر، إشارة اللغة و داللة الكالم، ص 63.
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ثانياً - الدرا�سة االإجرائية:
بالعطاء  النابض  اجلنوب  العدوان اإلرسائيي، السيا عىل  حاول عي حجازي كشف حقيقة 
واإلنسانية، فاستخدم لذلك مفردات شكلت حقاًل معجميًّا عىل الظلم واملعاناة من االحتالل، 
لينقل الصورة بواقعية، بالوضع الذي آل إليه اجلنوب وما تعرض له الشعب من ترشد حتى 
عند املات، فكانت جثامني الشهداء تدفن عىل سبيل الوديعة يف بلدة ما، عىل أمل أن تنقل إىل 
مسقط رأسهم بعد حترير األرض. وهنا برز التضاد جليًا وواضحًا. فمن امللفت يف هذا النص 
الصغري نسبيًا كيف استطاع الكاتب أن ينقلنا وببضعة أسطر من حال االحتالل املريع إىل حال 
النر املبني، وهنا جتىل التضاد وبرز، إذ إنه مل يقتر عىل هاتني العبارتني فحسب، بل تعداه إىل 
تضادات أخرى مثل )الرجال - النساء( هذا التضاد يف ظاهر هاتني الكلمتني يقابله متاسك يف 

اجلوهر واملضمون، فالرجال والنساء يقاومون معًا هذا العدو املحتل.

باإلضافة إىل ذلك برز التضاد واضحًا وجليًا بني )األكف - واألقدام( هذا التضاد هو الذي 
حول شارة النر من الرقم 7 إىل الرقم 8 الذي يعني ثبات األقدام يف األرض.

4. الرتادف ودالالته.
اأوالً: تعريف الرتادف:

 الرتادف لغة:
األصل اللغوي للرتادف مأخوذ من )ردف( والردف "ما تبع اليشء، وكل يشء تبع شيئًا، فهو 
ردفه، وإذا تتابع يشء خلف يشء، فهو الرتادف،... ترادف اليشء، تبع بعضه بعضًا. والرتادف 

التتابع..")1)

هو  فاألول  عىل يشء،  يتقدم يشء  وأن  التتابع،  فيه  يلزم  الرتادف  أن  التعريف  هذا  من  نفهم 
األصل والثاين يتبعه أي يأيت بعده. ذلك هو املعنى اللغوي. لنرى ماذا يقول أهل االختصاص؟ 

 الرتادف اصطالحًا:

جاء يف املزهر تعريف الرتادف و"هو األلفاظ املفردة الدالة عىل يشء واحد باعتبار واحد")2). 

)1) ابن منظور ، لسان العرب، 9 / 114.

)2) السيوطي، املزهر، 1/ 402.
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والرازي يعرف األلفاظ املرتادفة بأهّنا "األلفاظ املفردة الدالة عىل مسمى واحد باعتبار واحد")1) 
التعريفان تقريبًا متطابقان، فقوهلا )املفردة( أخرجا )الرسم واحلد( ألهّنا ليسا مرتادفني، وأيضًا 

قد أخرجا )الصفة( بقوهلا )باعتبار واحد( كالسيف والصارم فإهّنا من األلفاظ املتباينة.

ثانياً - الدرا�سة االإجرائية:
تنوعًا وإبداعًا يف  املرتادفة استخدامًا دقيقًا أوجد  أكثر من استخدام األلفاظ  الكاتب  تبني أن 
النص، وهو مل خيرج من استخدام هذه املرتادفات عا جاء يف معاجم اللغة، كاستخدامه كلمة 
)الراقدين( ومرادفها )املدفونني( فكالمها محال معنى هناية احلياة والعودة إىل الرتاب، يف هذا 
الرتادف إيان مطلق لدى الكاتب بأن اإلنسان خلق من تراب وإىل الرتاب يعود، هذه الرؤية 

للواقع التي انعكست يف النص تدل عىل رؤية وثقافة إيانية يف نفس الكاتب.

هذه الثقافة اإليانية ممزوجة بنخوة واندفاع لدى الكاتب وذلك يف قوله: )أرضم يف روحه نارًا 
النار والغيض أرضمت يف روح أيب حممد من جراء جملس العزاء الذي أقامه  وغيضًا()2) هذه 
الشيخ عن روح الشهيد ومل يقتر الرتادف عىل احلزن فحسب، بل تنوع ليالمس الفرح بقوله: 

)يدبكون، يرقصون( هذا الفرح الذي وّلده النر أخذ حيزًا يف هذا النص.

كلمة اأخرية:
قلم عي  استطاع  الراع،  األديب، واحد من جتليات ذلك  والعمل  ثقافتني،  بني  املقاومة رصاع 
يف  يسري  الذي  واملقاوم  الكاتب،  اجلندي،  بمثابة  فكانا  النر،  يف  يشاركا  أن  وفكره،  حجازي 
األودية واجلبال حماربًا بطش ذلك العدو، وك�أنه مع كل سطر من سطور قصصه يسجل نرًا 
جديدًا ويفتح بوابة عبور إىل ضيعة جديدة يف اجلنوب وصوالً إىل التحرير وشارة النر اجلديدة.

البسيطة واألصيلة، وّلد أفكارًا جديدة، استطاع من  فببندقيته الصغرية - أي قلمه - وبلغته 
خالهلا ترك بصمة خاصة يف األدب املقاوم.

)1) الرازي ، املحصول، 1/ 254.

)2) علي حجازي، شارة جديدة للنصر، شارة جديدة للنصر، ص 91.
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الفل�سفة البيئية واإ�سكالياتها
د. علي م�شيك - �أ�شتاذ يف �جلامعة �للبنانية - ق�شم �لفل�شفة - كلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�شانية.

البيئة واإ�سكالياتها
مقدم�ة: تتضمن املقدمة أس�باب اختيارنا هل�ذا البحث، وطبيعة املنهج ال�ذي نعتمده باإلضافة 

ألمهية البيئة ومفهومها. 

أم�ا أس�باب اختيارنا هلذا البحث، فهي تع�ود لالهتام الزائد بالبيئ�ة، يف اآلونة األخرية، حيث 
هناك انتش�ار واس�ع لظاهرة التلوث، وتزايد أخطاره، بس�بب ما نش�اهده من انتشار األمراض 
اخلط�رية، الناجت�ة عن التلوث البيئي. فم�ع تطور الوعي البرشي وتقدم التط�ور العلمي، تزايد 
االهتام بالبيئة وأمهيتها، ورضورة احلفاظ عىل نظافتها وتوازهنا، وذلك ألجل احلفاظ عىل حياة 

اإلنسان وجممل الكائنات احلية. 

أم�ا املنه�ج املعتم�د لدينا، يف ه�ذا البح�ث، فهو املنه�ج العلمي، ال�ذي يعتمد ع�ىل املنجزات 
العلمية، واملشاهدات الواقعية واملوضوعية. كا أننا نحرص كذلك، عىل اعتاد التفكري املنطقي 
والتحليل والنقد. وقد نس�تخدم املنهج التارخيي، واملنه�ج املقارن، واملنهج التحليي، يف بعض 

األحيان. وهذه املناهج تعتر كمناهج علمية، يف األبحاث اإلنسانية واالجتاعية.

أما مفهوم البيئة، فهو لغويًا يعني البيت. وكلمة بيئة مش�تقة من باء. وباء إليه يعني رجع. وتبوأ 
املكان يعني نزل وحل فيه. فالبيئة تعني املكان أو املأوى الذي يسكن فيه الكائن احلي. 

والبيئ�ة بمعناه�ا الع�ام املعروف، هي كل ما حيي�ط بالكائن احلي، من عوام�ل ومكونات مادية 
وحيوي�ة، يؤثر فيها ويتأث�ر هبا. والفرق بني مفهومي البيئة واملكان، هو أن البيئة أعم وأش�مل، 
وق�د توس�ع مفهومها ليش�مل البيئة االجتاعي�ة، با متثله م�ن حضارة وفنون وعل�وم وقوانني 

ومعتقدات وفلسفات، وبا متثله كذلك من أناط عيش ووسائل إنتاج. 
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وقد أعطى مؤمتر ستوكهومل 1972 مفهوم البيئة معنى أوسع، بحيث أصبح يشمل املوارد املادية 
واالجتاعية، باإلضافة إىل عنارص الطبيعة ومصادر الطاقة والنباتات واحليوانات. 

لقد اهتم اإلنس�ان، منذ القدم، بالبيئة الطبيعية، فوقف مندهشًا أمام عظمتها، حتى أدى األمر، 
عند املجتمعات القديمة، إىل تأليه بعض مظاهرها. كا ظهرت بعض العلوم التي ترتبط بالبيئة، 
كعل�م الفل�ك، وعل�م اجلغرافيا، وعل�م النباتات وأمهيته�ا يف معاجلة امل�رىض. وكان للظواهر 
الطبيعي�ة ال�دور األس�ايس يف اكتش�اف املعرفة. فق�د كانت ه�ي املوضوعات األساس�ية لكل 

املعارف البرشية؛ فلسفية كانت أم طبيعية.

اعت�ر هوم�ريوس، منذ القدم، أن الطبيع�ة حية. فهو يؤله األرض، ويعت�ر أهنا "ولدت اجلبال 
الشاهقة والساء املزدانة بالكواكب، ثم تزوجت من الساء املحيطة هبا من كل جانب، فولدت 

أوقيانوس واألهنار، وإن أوقيانوس املصدر األول لألشياء".

واهتم الفيثاغورسيون كذلك بالطبيعة، ومتيزوا بعلم الفلك، واعتروا "أن مركز العامل جيب أن 
يكون مضيئًا بذاته، ألن الضوء خري من الظلمة، وجيب أن يكون ساكنًا، ألن السكون خري من 

احلركة". 

وأدخل انبادوقليس الرتاب يف تركيب النفس. وهو يعلل احلياة بأس�باب آلية، "جتتمع العنارص 
بمقادي�ر معينة بفعل املحب�ة، فتنبت يف األرض رؤوس من دون رق�اب، وتظهر أذرع مفصولة 

عن األكتاف، وعيون مستقلة عن اجلباه". 

تطور مفهوم البيئة حديثًا، فأصبح يش�مل البيئة االجتاعية إىل جانب البيئة الطبيعية. أما الفرق 
ب�ني مفهومه�ا القديم واحلدي�ث، فه�و أن األول يبقى جمرد إمكاني�ات متوف�رة يف الطبيعة. أما 

الثاين، فهو قد أوجده اإلنسان، بالتفاعل والتأثري املتبادل، بينه وبني البيئة الطبيعية. 

يمك�ن تعريف البيئ�ة حاليًا، بأهنا اإلطار الذي يعيش فيه اإلنس�ان، وحيص�ل منه عىل مقومات 
حياتي�ة، م�ن غذاء وكس�اء ودواء ومأوى، ويارس فيه عالقاته مع أقران�ه من بني البرش. وعىل 

هذا األساس يمكن أن نميز بني بيئة إنسانية وبيئة حيوانية.

أما عنارص البيئة فيمكن قسمتها إىل قسمني: حية وغري حية. أما غري احلية، فهي: املوقع واملناخ 
والرتب�ة. وأما احلي�ة، فهي: النباتات واحليوانات، باإلضافة إىل اإلنس�ان واملجتمع، با يش�مله 
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هذا األخري، من أنظمة وعالقات وأش�كال قائمة؛ كالعائلة واملدرس�ة واملؤسسات عىل خمتلف 
أنواعها. 

أم�ا عن�ارص الطبيعة، فأمهيتها ترز يف توفر رشوط احلياة، كاملوقع املالئم، واملياه واهلواء والرتبة 
واملناخ، وغري ذلك من الرشوط الصاحلة للحياة. واملكان له أمهيته، من حيث تأثريه عىل اللون 
والش�كل والطباع واملزاج. واملوقع اجلغرايف قد س�اعد الفينيقيني، قدي�ًا، عىل تقدم حضارهتم 

وازدهارها.

اإلنس�ان جزء ال يتجزأ من البيئة التي يعيش فيها. ومن حق كل كائن أن يعيش حياًة مالئمة يف 
بيئته، ومن واجبه أن حيافظ عىل بيئة نظيفة. 

أم�ا علم البيئة فه�و حديث العهد. وهو يعتر فرع من فروع علم األحياء. وكان أول من اقرتح 
كلمة إيكولوجيا س�نة 1866، هو العامل األملاين أرنس�ت هيكل، وذلك ليضفي عىل مفهوم البيئة 
معن�ى حديثًا. وتتألف كلمة "إيكولوجيا" من كلمتني يونانيتني: إيكوس أي املكان، ولوغوس 

أي العلم. وعلم البيئة برأيه، عبارة عن جمموع العالقات التي تربط الكائن احلي ببيئته. 

وكان بارك الذي يلقب بأيب اإليكولوجيا اإلنس�انية، هو أول من اس�تخدم هذا التعبري يف جمال 
الدراس�ات االجتاعي�ة. ويرى ماك كنزي أن اإليكولوجيا اإلنس�انية ت�درس الظواهر املكانية 
التي تنتج عن العالقات املتبادلة واالختالط بني الناس، وغرضها الكش�ف عن العوامل، التي 
تفرس االختالف، يف طرق اس�تغالل اإلنس�ان للبيئة، ويف توزيع الس�كان، يف املناطق املختلفة، 
ويف النظم التي خيضعون هلا. كا أن علم البيئة هيتم بدراس�ة التوازن القائم، بني الكائنات احلية 
والظ�روف الطبيعي�ة، من مناخ وأرض ومياه من جهة، والتوازن بني الكائنات احلية، فيا بينها، 

من جهة أخرى.

اهتمت العلوم الطبيعية بدراس�ة البيئة، من حيث دراسة التفاعالت الكيميائية والفيزيائية، بني 
الكائن احلي والوس�ط الذي يعيش فيه. كا أن العلوم اإلنس�انية تدرس البيئة، من حيث حفظ 

حياة اإلنسان وتأمني ما حيتاجه، وحتسني عالقاته مع اآلخرين. 

وهيت�م عل�اء القانون، كذلك بالبيئة، فهم هيتمون "بالقواع�د القانونية التي تكفل صيانة البيئة، 
ومكافحة كل أنواع التعدي عىل التوازن بني مكونات النظام البيئوي".
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فهناك مواد ترشيعية حترص عىل س�المة البيئة، وحتّمل املتس�بب بالتلوث كل املس�ؤولية. فجاء 
يف إح�دى امل�واد "عندما تك�ون االنبعاثات امللوثة للجو تش�كل هتديدًا لألش�خاص والبيئة أو 

األمالك، يتعني عىل املتسببني فيها اختاذ التدابري الرضورية إلزالتها أو تقليصها")5(. 

والقان�ون املدين يلح�ظ رضورة مكافحة التصح�ر، ومنع طمر املواد امللوث�ة، يف جماري األهنار 
واآلبار والينابيع واحلفر. وكذلك فهو يمنع التعدي عىل األماكن األثرية والتارخيية واملساحات 
املحمي�ة ومب�اين اإلدارات العامة وعىل األش�جار. ففي نطاق القانون اجلزائ�ي "تعد اجلزاءات 

املقررة عىل خمالفة قواعده أشد اجلزاءات رصامة")6(. 

هك�ذا تع�دد مفهوم البيئة ليش�مل البيئة االجتاعية، م�ن ثقافية وسياس�ية واقتصادية وتربوية. 
وهناك بيئة مبنية، وهي تشمل املسكن ومكان العمل والطريق وما إىل ذلك. 

وق�د تنب�ه عدٌد كبرٌي من املفكرين، إىل أثر البيئة عىل اإلنس�ان وصحته وأش�كاله وألوانه وميوله 
النفس�ية، باإلضاف�ة إىل قدرته الفكرية. وقد رد هيبوقراط قديًا، التناقض القائم بني الش�عبني، 
اآلس�يوي واألورويب، إىل صالحية البيئة الطبيعية. وكذلك مّيز أرس�طو يف كتابه السياسة، بني 
س�كان املناط�ق الباردة، الذين يتحلون بالش�جاعة، وس�كان املناط�ق املعتدل�ة األذكياء، وبني 
مواطنيه اإلغريق، الذين جيمعون ما بني تلك املميزات، وذلك بسبب وجودهم يف بيئة متوسطة 
بني املنطقتني. وهو يرى أن الش�عب اليوناين جيمع بني "امليزتني، الشجاعة والذكاء، كا أن بلده 

متوسط املوقع. هلذا هو حيتفظ باحلرية، ولو أتيحت له الوحدة لتسلط عىل اجلميع")7(. 

وبرع كذلك علاء اليونان يف العلوم الطبيعية واهلندسية والفلكية، إىل غري ذلك من األمور التي 
تتعلق بالبيئة، من حيث علم النبات وعلم احليوان وسائر العلوم األخرى. 

ك�ا أن هن�اك م�ن اهتم بحس�اب حميط الك�رة األرضي�ة، وبتحدي�د موقع وح�ركات النجوم، 
وحساب السنة الشمسية، وحتديد خطوط الطول والعرض، ووضعت اخلرائط املصورة. وكان 

أمههم يف العامل العريب، البتاين والطويس والبوزجاين والصويف. 

أم�ا اب�ن خل�دون، فهو يقدم الدلي�ل املنطقي عىل تأثري املن�اخ. وهو يرد لون الس�واد، عند أبناء 
ح�ام، إىل طبيع�ة البيئ�ة اجلغرافية، حي�ث احلرارة مرتفعة. ك�ا أنه يرى أن املن�اخ يتجاوز تأثريه 
عىل الش�كل الفيزيولوجي، ليصل إىل احلالة النفس�ية واألخالقية. والزنوج برأيه، ميالون للهو 
والطيش والرقص، بسبب سكنهم يف مناطق حارة، بينا سكان املناطق الباردة يتميزون برودة 
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األعصاب والتفكري بعواقب األمور. 

يقس�م اب�ن خل�دون املعمورة إىل ع�دة أقاليم. وه�و يرى أن أقاليم الوس�ط، كالثال�ث والرابع 
واخلامس، معتدلة، "وس�كاهنا من البرش أعدل أجس�امًا وألوانًا وأخالقًا وأديانًا حتى النبوءات 

فإنا توجد يف األكثر فيها")8(.. 

ي�رد ابن خلدون أس�باب التف�اوت بني املجتمعات البرشي�ة، إىل طرق اإلنت�اج. وهو يرى "أن 
اختالف األجيال يف أحواهلم إنا هو باختالف نحلتهم من املعاش")9(. 

وهو يربط العامل االقتصادي باألرض واإلنتاج واإلنسان، "ويدرس الفعل اإلنتاجي بتفرعاته 
وميادينه وحتى بأخالقيته، وينبه إىل الراع بني أناط من العيش والوجود واإلنتاج")10(. 

واهتم مفكرو العر احلديث بالبيئة كذلك، فكان باس�كال وليبنتز وسبينوزا، يف القرن السابع 
عرش. وروس�و وكانط، يف القرن الثامن عرش. وهيغل ودارون ونيتش�ه، يف القرن التاسع عرش. 

وبرغسون وغريه يف القرن العرشين.

ظهرت األبحاث البيئية يف أوروبا، منذ النصف الثاين للقرن السابع عرش. وقد أشار مونتسكيو 
إىل تأث�ري املن�اخ والرتب�ة يف طباع البرش. وه�و يأخذ العوام�ل الطبيعية بعني االعتب�ار، عند أي 
بح�ث، بخص�وص أناط املعيش�ة، وط�رق التفاع�ل االجتاعي، ودراس�ة األنظمة السياس�ية 
وأش�كال احلك�م. كا أنه يرى أن األنظم�ة اجلمهورية والديمقراطية هي ولي�دة الرتبة الفقرية. 
أما األنظمة الديكتاتورية واإلقطاعية واألرس�تقراطية، فهي تس�ود يف املناطق الغنية. أما سكان 

اجلزر، فهم أكثر مياًل للعزلة واالستقالل. 

وكان�ت آراء أخ�رى لبعض األملان، وم�ن بينهم، ريرت. كان�ت الغاية منها وض�ع قوانني عامة، 
حتكم عالقة اإلنسان بالبيئة. وهو يفرس التباين احلضاري بالتباين البيئي.

 أم�ا ديم�والن، فهو يرى أن املعادلة تص�دق فقط عىل املجتمع الريفي. أم�ا يف املدينة، فاملعادلة 
ختتل�ف، ألن ن�وع العمل يفق�د اتصاله بالبيئ�ة الطبيعية. هك�ذا تتباين اآلراء ح�ول البيئة، بني 
املدرسة احلتمية واملدرسة اإلمكانية. ففيا تعتر احلتمية أن اإلنسان حمكوم للبيئة، فإن اإلمكانية 
تفسح املجال للتأثري املتبادل، وكذلك بإمكانية اإلنسان وقدرته عىل تعديل بعض عنارص البيئة. 

وهن�اك آراٌء لكث�ري من املفكري�ن، حول البيئة. فكان�ت آراٌء لداروين، حي�ث تكلم عن نظريته 
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يف النش�وء واالرتق�اء. فه�و يرى أن األحي�اء مجيعًا يتفرع�ون من أصل واح�د، بمقتى قانون 
االنتخ�اب الطبيع�ي أو بقاء األصل�ح، وهو الزم من تنازع البقاء. كا أن�ه يضع قوانني أخرى، 
وه�ي: "أوالً قان�ون املالءمة بني احل�ي والبيئة اخلارجية؛ ثانيًا قانون اس�تعال األعضاء أو عدم 
اس�تعاهلا حت�ت تأثري البيئ�ة أيضًا، حيث تنمو األعض�اء أو تضمر أو تظهر أعض�اء جديدة تبعًا 
للحاج�ة؛ وثالث�ًا قانون الوراثة وهو يقيض بأن االختالفات املكتس�بة تنتق�ل إىل الذرية، عىل ما 

يشاهد يف االنتخاب الصناعي")11(. 

أم�ا نيتش�ه، فهو ي�رى أن احلياة جمموعة م�ن القوى املرتبط�ة بعضها ببعض، ع�ن طريق تغذية 
مشرتكة. كا أنه يدعو اإلنسانية إىل االرتفاع عن الواقع القائم، لتخلق طابعًا جديدًا. فهو يدعو 
للتخلق بأخالق األرس�تقراطيني، ال بأخالق العبيد. "فإرادة القوة هي االس�م احلقيقي إلرادة 
احلياة، وكل إرادة قوة فهي تذهب إىل حدها األقىص ألن احلياة ال تزدهر إال بإخضاع ما حوهلا. 

ومتى وضعنا هذا املبدأ انقلبت القيم املتعارفة رأسًا عىل عقب")12(. 

أما روس�و، فهو ي�رى أن املدنية، القائمة عىل اآللية والتجريبية، تس�لب اإلنس�ان جوهره. فهو 
"يزع�م أن العل�وم واآلداب والفنون تكمل ظاهر اإلنس�ان فقط وال تكم�ل باطنه، بل إهنا كلا 

تقدمت أمعنت يف إفساده")13(. 

 وكذلك نرى عند كانط أفكارًا مؤيدة للبيئة، كتصوره املتعايل لإلنسان، واعتباره لفكرة اجلالل، 
وأن املعرف�ة ه�ي أحكام. "واألحكام التي من هذا النوع األخ�ري أولية كاألحكام التحليلية مع 
كوهنا تركيبية، فإهنا صادقة دائًا بالنس�بة إىل أي ش�خص آخ�ر، وال تتوقف عىل عدد التجارب 

وال عىل حالة الشخص الذاتية؛ وهذه األحكام هي التي تتألف منها العلوم")14(. 

أم�ا برغس�ون، فيتالقى مع الفلس�فة البيئي�ة بمعرفته احلدس�ية، واعتباره للص�ريورة بأهنا عني 
الوج�ود، ورفض�ه للنظري�ة اآللية، وقوله بوجود تيار حي، ينقس�م بني األن�واع احلية. "فهو يف 
النب�ات س�بات ومخود، ويف احليوان غريزة، ويف اإلنس�ان عقل، وهذه طبق�ات خمتلفة بالطبيعة 
ال بالدرجة فقط. أما املادة فقد نش�أت من وهن التيار احليوي أو توقفه ، فا هي إال يشء نفيس 

جتمد ومتدد")15(.

وهناك من اهتم بالكثافة الس�كانية وأثرها عىل البيئة، هبدف احلفاظ عىل توازن املوارد الطبيعية 
وعدد الس�كان، أمثال: زلس�كي 1966، إيرلتش 1968، بورجسرتوم. وجاءت نظرية مالتوس 
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الت�ي تؤك�د عىل أن التزايد الس�كاين هو رش جت�ب معاجلته. كا أن هناك م�ن يرى عكس ذلك، 
أمثال: ماركس وأنجلز. وكان مؤمتر جوهانسرغ 2002 يعلن أن العامل مهدد بثورة اجلياع، وال 

سبيل لردها إال باعتاد سياسة عوملة، تضمن التوزيع العادل لثروات األرض. 

هك�ذا مع انتش�ار الوع�ي البيئوي حديثًا، تزاي�د االهتام برضورة احلفاظ ع�ىل البيئة، ملا هلا من 
أمهية عىل كافة األصعدة، األمنية والغذائية والصحية واألخالقية والرتبوية والثقافية والسياسية 
الخ. ويقرتح األمني العام ملجلس األمن الدويل عام 1992، تكنيكًا جديدًا، يتضمن نرش قوات 
عس�كرية، لتفصل بني الدول املتحاربة، "بغية ردع اندالع الراعات املس�لحة بدالً من اتساع 
رقع�ة الن�زاع املس�لح، واق�رتح كإج�راء وقائي خل�ق مناطق منزوع�ة الس�الح")16(. كا دعا 
األم�ني العام، كذلك، لتزويد املجلس باملعلومات املتعلقة باألوضاع االقتصادية واالجتاعية، 
كحاالت اهلجرة اجلاعية الواسعة، واملجاعة، واالضطربات اإلثنية، التي هتدد السالم واألمن 

الدوليني.

واهت�م علاء اجلغرافيا كذلك، بالبيئة، فخالل الس�نوات األخ�رية، "كان هناك ارتفاع مطرد يف 
التزام اجلغرافيا البرشية بالقضايا البيئية،... وشمل هذا كاًل من الدراسات التطبيقية للتأثريات 

اإلنسانية والعمل عىل سياسة التغيري البيئي")17(. 

 وبس�بب تزاي�د االهتام بالبيئة، أصبحنا نش�اهد اليوم اآلالت احلديث�ة، كالروبوتات التي حتل 
حمل اإلنسان، يف الكثري من األعال. فهو يبر ويميش ويرفع األثقال، ويقدم خدمات عديدة.

أدرك�ت البرشية أمهية البيئة ع�ىل حياة البرش، والتاريخ البرشي يؤكد ع�ىل أن املناطق املعتدلة، 
كان�ت وال ت�زال مهبط احلض�ارات البرشية. فهناك احلض�ارات الصينية واهلندي�ة وبالد ما بني 

النهرين ومر واليونان، ومجيعها نشأت يف مناطق معتدلة. 

يمك�ن إجي�از أمهية البيئ�ة باألمور التالي�ة: استكش�اف أرسار الطبيعة، كتحدي�د موعد الصالة 
وحتديد االجتاهات، وحاجة علوم الفلك هلا، كاحلاجة للتأكد من كروية األرض ومركز الكون 
واستكش�اف الفض�اء. وكذل�ك تط�ور علوم األحي�اء، الرد عىل ظاه�رة التنجيم، استكش�اف 
العالق�ات القائمة بني عنارص الطبيعة، حاجة اإلنس�ان لبيئة نظيفة مالئمة للحياة. زيادة نس�بة 

الوفيات بأمراض تعود للتلوث البيئي. بروز ظاهرة التصحر وحاجة اإلنسان ملياه نظيفة. 

واهتمت املنظات الدولية بالبيئة الصحية، من خالل اهتامها بالرتبية الصحية، وعقدت ألجل 
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ذل�ك لق�اءات متعددة، وعقدت منظمة األونيس�كو يف الع�ام 1982، حلقة دراس�ية، يف عان، 
وكان اهتامه�ا بالرتبي�ة الغذائية والتثقيف الصحي. كا أجريت دراس�ات حول متوس�ط عمر 
الفرد، فهو بالس�ويد يبلغ ما بني س�بعني وستة وس�بعني عامًا، بينا يف الدول املتخلفة يرتاوح ما 

بني مخسني ومخسة ومخسني عامًا. 

وأما علاء االجتاع فعملوا عىل تكيف اإلنسان مع بيئته، "بمعنى أنه جزء من هذا الكل وحيتل 
مكانًا فيه")18(. 

وكذل�ك اهت�م عل�اء النفس الس�لوكي بالبيئة، فم�ن وجهة نظره�م، "ترتكز الرتبية والتنش�ئة 
االجتاعي�ة، قب�ل كل يشء، ع�ىل تعلم االس�تجابات املناس�بة للمواقف واحلوادث واألش�ياء 
اخلارجي�ة الت�ي تفعل فعلها كمؤثرات، ه�ذا التعلم الذي يتم عىل األخص ع�ن طريق التكرار 

وبحكم اجلزاء")19(. 

وهناك من يعتر املوس�يقى جزءًا من البيئة، ومتمًا هلا، واإلنس�ان يقيم الش�عائر الدينية ويرتل 
ويرن�م. وه�و يلجأ للموس�يقى لريت�اح، كا أن هل�ا أمهيتها يف تفج�ر الطاق�ات اإلبداعية. فهي 
وس�يلة للتعبري الذايت والرتفيه والتواصل واالنفعال. كا أهنا تس�تخدم حاليًا يف ترويج الس�لع 
واملنتج�ات، كالدعاي�ات واإلعالنات. وهي تس�تخدم كذل�ك يف املجاالت األدبي�ة والثقافية 
والرتبوي�ة والدين. فهي جزٌء من الرتاث والفنون. وما األصوات املوس�يقية إال رموٌز تعر عن 

عالقة اإلنسان ببيئته. 

والطبيعة أش�به بمقطوعة موس�يقية، تتناغم أوتارها وتتكامل، مؤلفة جوه�رًا مؤتلفًا متكاماًل. 
فالطبيعة عبارة عن لوحة موس�يقية تبهر املهندس�ني والعباقرة. وهي مصدر كل املعارف الفنية 

واهلندسية واملوسيقية. هي صور تنبض باحلياة والروح. 

وكذل�ك فللبيئ�ة أثرها عىل التنمية، ومل يكن هذا من اهتام املفكرين، يف س�بعينيات هذا القرن، 
وذلك يعود "إىل عدم إدراك العالقة األساسية والتكاملية بني البيئة والتنمية واستهداف كليها 
لتحقيق متطلبات اإلنس�ان وحتس�ني نوعية حياته وأن البيئة الس�ليمة مدخل أس�ايس - ال غنى 
ل�ه - ع�ن مدخالت التنمي�ة وأن العناية هب�ا - أي البيئة - ومحايته�ا رضورة اقتصادية يف املقام 

األول، حيث ال يمكن حتقيق التنمية عىل قاعدة تتدهور فيها املوارد الطبيعية")20(.

والتنمية، هي "عملية مس�تمرة تس�تهدف تغيري األوضاع الس�ائدة يف املجتمع إىل صورة ختالف 



اأدب 

229

جذرّيًا )أي تناقض( تلك األوضاع السائدة يف املجتمعات املتخلفة النامية")21(. 

وتعني التنمية املس�تدامة التوفيق بني تنمية اجتاعية واقتصادية، بشكل يؤمن االستمرار ومحاية 
البيئ�ة. فالتنمية املس�تدامة من أولوياهت�ا إدارة امل�وارد الطبيعية ومحايتها وتوجي�ه التغري التقني 
واملؤسس�ايت، بطريق�ة تضم�ن حتقيق إرض�اء احلاج�ات البرشية واس�تمراره لألجي�ال احلالية 
واملستقبلية. وهي هتتم بتنويع اإلنتاج، للحفاظ عىل التنوع البيولوجي. وهي هتتم ببقاء األنواع 
املختلف�ة م�ن الكائنات احلية. كا أهنا هتت�م بالتطور التكنولوجي يف ال�دول النامية. وهناك من 

يعمل عىل االستفادة من الطاقة الشمسية وحتلية املياه املاحلة. 

حتت�اج التنمية العتاد سياس�ة توجيهي�ة تنموية، تعتمد التخطيط الش�امل، حتى ال يضيع يشء 
من املوارد املتاحة. "إن حصيلة التفاعل املتبادل بني نوعية السياس�ات واملؤسسات واألفراد يف 

البلدان النامية، تفرس يف املقام األول، ثار جهودها اإلنائية")22(. 

لقد تعددت نظريات املفكرين حول البيئة، ومن أهم تلك االجتاهات: 

 - وجهة النظر احلتمية. وهي ترى أن اإلنس�ان خاضع للبيئة بش�كل كي ومقيد 
هبا. 

 - وجهة النظر التي ترى أن اإلنس�ان هو س�يد الطبيعة ومس�يطر عليها. وقد أّيد 
هذا الرأي، كل من الفلسفة العلمية والتجريبية. 

 - وجه�ة النظر االقتصادية. وهي التي هتدف إىل اس�تخدام امل�وارد الطبيعية يف 
تنمية االقتصاد. 

 - وجه�ة النظ�ر البيئي�ة. وه�ي تنطل�ق م�ن اعتبار اإلنس�ان، كمك�ون مهم من 
مكونات البيئ�ة، يتكامل ويتفاعل ويتكيف معها. وحس�ب هذه النظرية، تكون 
عالق�ة اإلنس�ان بالبيئة عالق�ة تفاعلية. فهو يتحم�ل مس�ؤولية يف إدارهتا. ومن 
واج�ب املجتمع�ات البرشية مراع�اة االعتب�ارات البيئي�ة، عند القي�ام بأي نوع 
م�ن املرشوع�ات، إن كان�ت مرشوع�ات صناعي�ة أو عمراني�ة، أو أي ن�وع من 

املرشوعات األخرى. 

 - وانقسم هذا التيار البيئوي، بدوره، إىل قسمني: التيار األول، يعتر أن فلسفة 
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البيئة هي فلسفة حياة. وأهم أعالمه: وايتهد، تيار دو شاردان، وهيدغر. 

 - أما التيار الثاين، فهو التيار التحليي. وأهم أعالمه: رسل، كارناب، وأوستن. 

ترى الفلس�فة البيئية أن الفلس�فة الصحيحة هي التي تؤكد عىل فلسفة احلياة. فهي تعارض كل 
الفلسفات املادية، كا أهنا تعارض العلوم املادية. كا أهنا تعتمد عىل املعرفة احلدسية والوجدانية، 
فهل تقتر املعرفة فقط عىل املعرفة الوجدانية؟ وهل املعرفة العلمية القائمة عىل التجربة يمكن 

االستغناء عنها؟ وهل التفكري العقالين أصبح عقيًا؟ 

ك�ا أن هن�اك إش�كاليات تدور حول خط�ر التل�وث، الناتج ع�ن املؤسس�ات الصناعية. فهل 
أن محاي�ة البيئ�ة يفرض إيق�اف عمل تلك املؤسس�ات؟. وه�ل املطلوب االس�تغناء عن جممل 

املؤسسات اإلنتاجية؟ 

2 - التلوث البيئي واأخطاره 
م�ن أهم عنارص البيئ�ة الطبيعية: املياه واهلواء واليابس�ة. فهي تش�مل األرض، وما عليها، وبا 
تتضمن�ه م�ن مواد معدنية صلبة وس�ائلة. فه�ي موارد طبيعي�ة، وقد تتفجر براك�ني ملتهبة، يف 
مناط�ق عديدة. تتضم�ن البيئة كذلك، الغالف اجلوي وما حيتويه من أوكس�جني وغازات عىل 
أنواعها. أما اليابس�ة، فهي تش�مل القرشة األرضية، وما تكونه من تضاريس وجبال وس�فوح 

ووديان وسهول وغري ذلك. 

هن�اك توازٌن طبيعي ب�ني مكونات الطبيعة؛ فاملياه تس�اعد عىل النمو واس�تمرار احلياة. واهلواء 
يزود النباتات باألوكس�جني وثاين أكس�يد الكربون. والنباتات بدوره�ا، توفر الغذاء للحيوان 
واإلنسان. والرتبة توفر املواد الغذائية للنباتات، التي تتحّول بدورها لتدخل يف تركيب الرتبة. 
والنباتات حتول الطاقة الشمس�ية إىل عنارص كيميائية، حتتاجها الكائنات احليوانية. وهي حتول 
ثاين أكس�يد الكربون إىل أوكس�جني، الذي هو رضوري الس�تمرار احلياة. كا أن األوكسجني 
ب�دوره، حيافظ عىل نس�بة األوزون يف الغالف اجلوي. واألش�جار بدوره�ا، حتافظ عىل الغطاء 
األخ�رض وع�ىل املناخ اجليد، كا حتمي الرتبة من االنجراف، باإلضافة إىل املس�حة اجلالية التي 

توفرها للطبيعة. 

إن أول م�ن تكل�م ع�ن نظام إيكولوجي، ه�و العامل الريطاين الس�ري آرثر جورج تانس�ي، عام 



اأدب 

231

1935. لق�د كان هدف�ه تبيان الت�وازن البيئي القائم. فل�كل نوع من الكائن�ات الطبيعية وظيفة 

معين�ة. فهن�اك فئ�ة املنتجني، وفئة املس�تهلكني، وفئة املفكك�ني. أما الفئة املفكك�ة، فهي بعض 
األنواع التي تتغذى بالنفايات، فهي تفكك املواد العضوية من خالل أنزيات تفرزها. 

أم�ا الفئ�ة املنتجة، فهي النباتات التي تس�تعمل أش�عة الش�مس، كمصدر للطاق�ة، لتحول ثاين 
أكس�يد الكرب�ون واملاء إىل مادة الغلوكوز، التي تش�كل املصدر األس�ايس للطاق�ة، التي حيتاج 

إليها اإلنسان. 

أم�ا فئة املس�تهلكني، فهي الكائن�ات احلية مجيعه�ا، ومنها املس�تهلكة بالدرج�ة األوىل والثانية 
والثالث�ة. واإلنس�ان يعتر مس�تهلكًا م�ن الدرجة األوىل والثاني�ة والثالثة. فهو يأكل الس�مك، 

والسمك الكبري يأكل السمك الصغري. 

تش�كل ه�ذه املنظومة مث�االً حيًا عىل الت�وازن البيئي ب�ني األجناس واألن�واع، وعالقة بعضها 
ببع�ض. وقد تك�ون تلك العالقات متكامل�ة ومتعاونة ومتبادلة املنافع، كا هي احلال بالنس�بة 
للنح�ل ال�ذي يمتص رحيق األزهار، فينتج عن ذلك عملية تلقيح جزئي، تس�تكمل بواس�طة 

اهلواء واملاء واإلنسان. 

تنج�م األخط�ار البيئية بس�بب اختالل التوازن القائ�م. وحيدد تايلر - مي�الر تعريفًا لالنحالل 
البيئ�ي، فهو حس�ب رأيه، "اس�تنزاف أو تدمري مورد م�ن املحتمل جتديده مث�ل الرتبة واملروج 
والغابة أو الراري التي تستعمل أرسع مما تغذى طبيعيًا. وإذا استمر هذا االستعال فقد يصبح 
املورد غري قابل للتجديد )عىل مس�توى مقياس زمني إنس�اين( أو غري موجود )منقرض(")23(، 
وهذا حيدث بس�بب التلوث وفقدان بعض عنارص الطبيعة، كاألوكس�جني، مما يتس�بب بتزايد 
نس�بة الغ�ازات وت�رسب اإلش�عاعات النووي�ة. وقد يتس�بب كذل�ك، بثقب طبق�ة األوزون، 
وبحص�ول االحتب�اس احلراري، الناجم عن عدم ارتداد اإلش�عاعات م�ن األرض إىل الفضاء 

اخلارجي. وهذا ما يؤدي إىل تغري املناخ وتغري البيئة املالئمة للحياة. 

أما أسباب التلوث البيئي، فهي متعددة، أمهها: انبعاث الغازات الناجتة عن اآلالت الصناعية، 
متركز املؤسسات الصناعية داخل األحياء السكنية، الغبار املنترش مع اهلواء، التجمعات البرشية 
ذات الكثافة الس�كانية العالية، تلوث أماكن العمل الصناعي، كالصناعات الكيميائية، ودباغة 
اجلل�ود وصناعة الزج�اج وغريها. التلوث باملواد العضوية، واألم�الح غري العضوية، التلوث 
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بالزيوت. وهناك تلوث حيصل داخل املشايف، كاإلشعاعات. وكذلك من مواد الدهانات، التي 
حتت�وي عىل الرصاص، كاملنظفات واملبيدات ودخان الس�جائر وغبار املفروش�ات والس�جاد. 
وهن�اك غازات الرادون تنبعث من الصخ�ور املتكرسة. كا أن األصوات املرتفعة عىل أنواعها، 
فه�ي تزعج الس�مع. وهن�اك تلوث املي�اه واألهنار، بس�بب رم�ي النفايات، وحتوي�ل املجاري 
الصحي�ة واختالطها بمياه الرشب، وقد تس�تعمل لري املزروع�ات. وقد تؤدي إىل تلوث املياه 
اجلوفي�ة. وقد حيص�ل اختالل بيئي، فينعدم التوازن القائم، بس�بب التصحر وقطع األش�جار، 
وصي�د األس�اك والطيور، بش�كل غ�ري منظم، فتنق�رض أنواع عدي�دة من الطيور واألس�اك 
والنباتات املفيدة للحياة. إن سوء استخدام اإلنسان للطبيعة هو السبب احلقيقي يف كل تلوث.

وسامهت كذلك املجتمعات الصناعية الغربية بزيادة رسعة التلوث، وذلك "من خالل التلوث 
الصناعي أساسًا عن طريق استعال الفحم، يف املستعمرات، ربا التأثري الرئيس ملرحلة التصنيع 
كان إزالة األحراج عندما تم مسح األرض للزراعة إلمداد معاقل اإلمريالية واملستعمرات")24(. 

التل�وث هي�دد عنارص البيئة وهيدد اإلنس�ان واحلي�وان والنبات. إنه هيدد امل�وارد املائية، وذلك 
بسبب ضعف تقنيات محاية البيئة، "مما يؤدي إىل خسارة كميات كبرية من املوارد املائية اجلوفية 
والس�طحية معًا. ويزداد بازدياد نفايات الصناعة والزراعة واإلنس�ان. وهنا جيدر التنويه إىل أن 
كل لرت واحد من املياه امللوثة يلوث من 40 إىل 60 مرتًا مكعبًا من املياه الطبيعية النظيفة")25(. وإذا 
زاد التلوث تزداد احلاجة لألوكس�جني ألن كميته ختف، وتصبح املياه غري صاحلة لنمو األحياء 
املائية املتطورة، من أساك وغريها، "أما إذا وصل التلوث إىل احلد الذي يؤدي إىل استهالك كل 
األوكسجني املوجود أصاًل يف املياه، فإن هذا يتسبب يف تكاثر البكترييا الالهوائية، ما ينتج عنه 

روائح غري مستحبة، باإلضافة إىل انعدام احلياة البحرية املتقدمة")26(. 

وتبني كذلك الدراسات، التي تقوم هبا اجلهات املتخصصة، يف لبنان وبعض الدول العربية، أن 
هناك تلوثًا يف مياه الرشب، ويف العديد من املواد الغذائية وخاصة املواد املعلبة واللحوم. كا أن 

هناك أدوية فاسدة ومزورة، وإىل غري ذلك، من مشاكل تعاين منها املجتمعات النامية. 

الفل�سفة البيئية 
تعددت االجتاهات الفلسفية البيئوية، بتعدد املوضوعات الفلسفية، وتنوع املفكرين، من حيث 
تباي�ن الثقاف�ة وتباي�ن املجتمعات وتباي�ن األهداف. وهي جتم�ع عىل أن من واجب الفلس�فة 
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البيئية، املحافظة عىل توازن البيئة، والتكيف معها، من حيث رسم خطة حلياة اإلنسان املعارص. 

وكا ذكرنا س�ابقا، انقسم هذا التيار إىل اجتاهني: األول: أهم أعالمه: وايتهد، تيار دو شاردان، 
وهيدغر. 

أما االجتاه الثاين، فأهم أعالمه: رسل، وكارناب، وأوستن.

يعتر االجتاه األول، أن فلسفة البيئة هي فلسفة حياة. 

يؤيد هنريك سكوليموفس�كي االجتاه األول. وهو يرى أن فلس�فة البيئة "تعني االلتزام بالقيم 
اإلنسانية، وبالطبيعة، وباحلياة نفسها")27(.

وه�و يعترها فلس�فة حياة، هتدف لوضع تصاميم جديدة للعي�ش. وذلك ألجل حتقيق التناغم 
بني اإلنسان والبيئة. إهنا إعادة نظر دائمة، من دوهنا ال حيس اإلنسان بمعنى احلياة. 

فلسفة البيئة هتدف إلعادة االعتبار للحياة الروحية، كا أهنا تعمل عىل تفكيك العالقات املادية. 
فه�ي تعي�د التواصل ما ب�ني املعرفة والقيم. وهي تفتش عن بنى اقتصادية وسياس�ية وإنس�انية 
وإيكولوجي�ة، داعمة للحياة. تؤيد التقش�ف، وتؤي�د العمل املتصالح مع البيئ�ة. هتتم بالتنمية 
املس�تدامة، الت�ي حتاف�ظ عىل اس�تمرار امل�وارد الطبيعية. كا تعم�ل عىل تأمني مس�اكن مالئمة 

للحياة. ومن مهاهتا معاجلة أحزمة البؤس القائمة حول املدن. 

يرى سكوليموفس�كي أن التطور اإلغريقي س�ابقًا، كان متصاحلًا مع البيئ�ة، أما التطور الغريب 
احلديث، فهو تطور سلبي، ألنه يقوم عىل أسس مادية، دون اعتبار القيم اإلنسانية. وترى هذه 

الفلسفة أن الغاية من وجود اإلنسان، هي محاية الطبيعة، وليس استغالهلا.

يتالق�ى الوع�ي البيئوي م�ع الوعي الديني، من حي�ث الدعوة للتحرر، والتواف�ق مع األديان، 
والوقوف معًا بوجه االجتاهات املادية واآلالتية. 

والوع�ي البيئوي خيتلف عن الوعي القائم عىل الفلس�فة املادي�ة والواقعية واملوضوعية. الوعي 
املادي أو التقني يتميز بأنه ذّراين، كمي، علاين، موضوعي، آاليت، انس�اليب. فهو عاجز عن مد 
اإلنسان بأي أمل. أما الوعي البيئوي، فهو كلياين، نوعي، روحاين، إجاليل، تطوري، اشرتاكي. 

تتص�ور النظ�رة البيئوية أن الكون هو كمنزل لإلنس�ان. هذا التصور يعني "أنن�ا قوامون عليه، 
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ومسؤولون عن كل ما هو موجود، با يف ذلك مصرينا")28(. 

ترى الفلس�فة البيئوية أن الوعي يأخذ أش�كاالً وأنس�اقًا متميزة. ونح�ن ال نملك وعيًا، با هو 
وعي، بل نحيى ضمن أنساق حمددة من الوعي. وهذه األنساق ترتبط بالثقافة وبالنوع. 

 ترى البيئوية، أنه إذا كان الوعي الديني هو القضية، وإذا كان الوعي التقني هو عكس القضية، 
فإن الوعي البيئوي هو نقض النقيض أو هو التأليف اجلديد. وهو عودة إىل الروحانية واالبتعاد 
عن املادية وعن الطبيعة العدوانية للبرش. إنه س�عي إىل حتسني املجتمع وحتقيق العدالة، وهو ال 

يصاغ صوغًا، بل حيتاج جلهد لبلوغه.

ترى فلسفة سكوليموفسكي البيئية أن احلياة تصنعها أقليات حائدة عن النظام السائد لألشياء. 
"لقد كان التطور عىل السلم التطوري يتم دومًا بفضل أقليات ضئيلة تشق طريقها وئيدة لتنتج 

طفرات جديدة: وراثية، وبيولوجية، وثقافية، وفكرية، وروحية")29(. 

أم�ا كيفية الطريقة، الت�ي بموجبها تقودنا هذه األقليات، احلائدة عن العلوم التجريبية والتقنية، 
"إىل حياة راش�دة وأنس�اق بديلة من التفاعل مع الطبيعة والكائن�ات البرشية األخرى، فهذا ال 

يزال سؤاالً مفتوحًا")30(. 

حتّمل فلسفة سكوليموفسكي البيئية مسؤولية إفساد البيئة للعلوم التجريبية واملوضوعية. وهي 
تق�ف بوجه الفلس�فة العلمي�ة والعقلية واملنطقية. فهل احلفاظ عىل بيئة س�ليمة يس�تدعي هدم 

جممل العلوم التجريبية واملوضوعية، وكذلك هدم الفلسفة الواقعية والعلمية واملنطقية؟. 

فلسفة سكوليموفسكي البيئية حتارب التفكري املنطقي والتحليي. وهي تتعارض مع الفلسفات 
األخرى، من عقلية وواقعية وعلمية. إهنا تعتمد املذهب احلديس. 

يرى سكوليموفس�كي "إنا البينة يف عقلنا. إن التفكري يف الكون بجال هو التفكري فيه بجالل. 
ه�و معاينته بإج�الل... نحن باألحرى نق�ول إن اإلجالل صفة من صفات العق�ل. فإذا عاينا 
الكون بإجالل، فإننا نقيم يف كون إجاليل. أما إذا عايناه بصورة آالتية، فإننا سوف نقيم يف كون 

آاليت")31(.

وتؤكد التجريبية عىل املعرفة املوضوعية. يقرن روجر بيكون االستدالل الريايض بالتجربة. فهو 
ي�رى أن الرياضيات هي فن الرهان، "فإذا مل تس�تعن العل�وم بالرياضيات كانت جمموع ظنون 
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وأخطاء")32(. فهو يرى أن املعرفة الصحيحة هي التي تؤسس عىل الرهان املقرتن بالتجربة. كا 
أن�ه ي�رى أن الرياضيات تظهر واضحة ألهنا تس�تعني بالتجربة. فهي تب�ني احلقيقة للحواس يف 
أعداد وأش�كال، فتجعلها حمسوسة. وال بد أن تستكمل الرياضيات "بالتجربة التي توقفنا عىل 

الظواهر يف ذاتيتها، فتولد يف النفس يقينًا أقوى من يقني االستدالل")33(. 

ويرى جون لوك أن الذهن يبدأ، وكأنه صفحة بيضاء. والتجربة هي مصدر كل املعلومات. وهو 
يرى أن احلصول عىل معرفة صحيحة يقتيض استكشافها، من طبيعة العالقات بني األشياء. 

أم�ا إي�زاك نيوتن، فه�و يؤيد املنهج اآليل والري�ايض. كا أنه يقول بزمان مطل�ق ومكان مطلق. 
واملكان املطلق هو الواسطة التي يتجىل هبا حضور اهلل يف كل مكان. أما الزمان املطلق فهو أبدية 
اهلل. وهو جيعل من املكان والزمان شيئني ثابتني، يستدل عىل وجود اهلل من خالل الغائية البادية 

يف نظام العامل ومجاله. ونيوتن مل يكن ماديًا بل استخدم اآللية، لربط الظواهر يف نظام علمي.

أما إس�حق نيوتن، فقد اس�تطاع "أن يصل إىل الكال بحس�اب التفاض�ل والتكامل، وأن يقدم 
قانونه الريايض املهم عن العالقة بني الكواكب وقوانني اجلاذبية. وهي إنجازات بدت ملعارصيه 

كافية متامًا لتفسري كل ظواهر الطبيعة")34(. 

أما بوانكاريه، فهو يؤكد أمهية اهلندسة الالإقليدية يف الفضاء. كا أن آينشتاين، يؤكد عىل وجود 
عالقة بني اهلندسة واجلاذبية. وهذا ما أكدته دراسات أجريت، خالل كسوف الشمس. كا أن 

هناك من يرى أن اهلندسة النجمية ال إقليدية. 

لق�د لعبت البيئة دور املرش�د والدليل، يف مس�رية االس�تبصار الفلس�في. وما أنتجته الفلس�فة 
التقليدي�ة، من ادعاء باكتش�اف قوانني العقل، مل يكن بنظر الفلس�فة العلمية، إال تكيفًا للخيال 

البرشي مع البناء الفيزيائي للبيئة.

أم�ا الفلس�فة العلمية، فتتباي�ن آراؤها حول قوانني الطبيعة. فهناك من يعت�ر أن املعرفة الدقيقة 
حلركة الذرات، هي بعيدة عن متناول البرش. ولذلك فهم يلجؤون لالحتاالت. 

أما الرأي اآلخر، فهو ال يؤمن بالسببية الدقيقة، يف حركة اجلزيء املنفرد. وإنا يرى أن القانون 
السببي للطبيعة، يأيت كنتيجة لعدد كبري من احلوادث الذرية، ومن املمكن النظر يف فكرة السببية 

الدقيقة، عىل أهنا التعبري املثايل عن النظام املشاهد يف البيئة املعاشة. 
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أما الفيزياء احلديثة، فهي ترى أن احلوادث املنفردة، قد ال تقبل تفسريًا سببيًا، بل حتكمها قوانني 
االحتال فحسب. 

أما التباين بني النظرية الس�ببية والنظرية االحتالية، فهو يتمثل يف اعتبار الس�ببية للقوانني، عىل 
أهنا انتظام ال يعرف استثناءات. 

أما نظرية االحتال، فهي تقر باالستثناءات، وهي تتوافق مع النسبية. 

يمكن القول إن قانون السببية قد ال يصح إال يف حدود معينة. فمثاًل عندما حيسب عامل فيزيائي 
مس�ار رصاصة أطلقت من بندقية، فإنه حيس�به عىل أساس بعض العوامل الرئيسية، مثل شحنة 
البارود واجتاه املاسورة. مهماًل عوامل أخرى، مثل اجتاه الرياح ورسعتها ورطوبتها. واملهندس 
ال�ذي يرشف ع�ىل بناء جرس، فهو ال يمكنه التنبؤ بقوة حتمله إال يف حدود احتالية. وقد حتدث 

ظروف غري متوقعة، جتعل اجلرس ينهار حتت محل أقل. 

خ�سائ�س الفل�سفة البيئية
م�ن أه�م خصائصه�ا، اهتامها ببيئ�ة نظيفة، تتالءم مع اس�تمرار الت�وازن البيئ�ي. وهي تدعو 
للتحرر من سلطة املادة، وتعمل عىل احرتام احلياة، وإعادة االعتبار للقيم الروحية واإلنسانية. 
وه�ي تتمس�ك بالقيم األخالقي�ة واالجتاعي�ة، فتدعو للتع�اون واملحبة واملش�اركة واحلكمة 
واملس�ؤولية. إهن�ا تدع�و لتحقي�ق الس�لم العاملي. فه�ي ال تقر عملي�ة التطور ع�ىل اجلوانب 

البيولوجية والكيميائية والفيزيائية واملادية. 

فه�ي تعتمد املنهج الديالكتيكي، الذي يتحقق عن طريق االنتقال من الوعي الديني إىل الوعي 
التقني ثم الوعي البيئوي. إهنا فلس�فة تركز عىل اإلحساس�ات، حيث القلب هو خزان املعرفة. 
ك�ا أهنا تعتمد التقش�ف يف احلي�اة. إهنا تنظر للموضوعية عىل أهنا م�ن اختالق العقل البرشي. 
فه�ي تتهم الفلس�فة املعارصة، بأهنا مادية وحتمية وعلمي�ة، وخمادعة، تدعي املدنية، يف حني أن 

أبناءها يعانون البؤس واحلرمان. 

تعتمد الفلس�فة البيئية املنهج احلديس، الذي يرى أن احلقيقة تدرك باحلس ال بالعقل. باحلدس 
فقط ندرك الش�عور الباطني. املعرفة احلدس�ية تدرك ذاتية املوضوع. أما العقل فقد خلقه التيار 
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احليوي، كا خلق الغريزة يف احليوان. 

تتالق�ى الفلس�فة البيئية م�ع آراء أفالطون. فه�و يوّحد ما بني القي�م واملعرفة. فلس�فته تتوافق 
م�ع اآلراء الدينية. ك�ا أهنا توحد ما بني اخلري واحلق واجلال. إهنا تتعارض مع الفلس�فة املادية 
واملوضوعي�ة والواقعي�ة، الت�ي تفصل م�ا بني القيم واملعرف�ة. هي تتعارض مع فلس�فة كل من 
داملري وكوندياك وكوندرس�يه وديدرو وفولتري والبالس وال مرتي. كا تعارض فلسفة املاديني 
أمثال: فورباخ وماركس وإنجلز وغريهم. كا تعارض الفلس�فة الوضعية املنطقية، والفلس�فة 

التحليلية. 

يرى سكوليموفس�كي أن الفلس�فة املادية، هي التي س�ببت وجود النظام الرأسايل، القائم عىل 
حتقي�ق األرباح، دون أي اعتبار للقيم اإلنس�انية. يرى سكوليموفس�كي أن الفلس�فة املعارصة 
ترب�ط م�ا بني القي�م والدين املؤسس�ايت. وه�ذا ما يعتر اهني�ارًا للقي�م، حيث يس�تعمل الدين 

كأدوات بيد الكهنوت. 

أما الفالسفة البيئيون ، أمثال باسكال وليبنتز وسبينوزا، يف القرن السابع عرش، وروسو وكانط، 
يف القرن الثامن عرش، وهيغل وداروين ونيتش�ه، يف القرن التاس�ع عرش، وبرغس�ون، يف القرن 

العرشين. 

يرى باس�كال أن معرفة العامل املادي لن تواس�يه عن جهل اخللق س�اعة الش�دة، غري أن معرفة 
اخلل�ق ستواس�يه دومًا عن جه�ل العامل امل�ادي. أما س�بينوزا، يف كتابه األخ�الق، فهو يرى أن 

السعادة قوامها املعرفة وحدها، وأن الفضيلة يف حد ذاهتا معرفة. 

أما روس�و، فهو يرى أن املدنية تس�لب اإلنس�ان ع�ن جوهره وعن رفاقه الب�رش. أما كانط فقد 
نظر لإلنسان نظرة إجالل، فهو خملوق أرفع من الطني. وهو يرى أن املعرفة هي أحكام. كا أن 

األخالق، برأيه، تقوم عىل مبدأ إجالل احلياة.

أم�ا فلهلم دلت�اي، فهو أول من مّي�ز بني التجربة احلي�ة والتجربة اآللية. فهو يرى أن اإلنس�ان 
بإمكان�ه أن يص�ل عن طريقه�ا إىل إدراك الوقائع، كا هي يف حقيقتها. أم�ا التجربة اآللية، فهي 

تفصل ما بني الوجود واإلدراك. 
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أم�ا أزفلد ش�بنغلر، فهو ي�رى أن للوجود صورتني: ص�ورة الطبيعة، وص�ورة التاريخ. ولكل 
منها منهج خاص. منهج الطبيعة هو التجريب، ومنهج التاريخ هو التوس�م. واملؤرخ يتوس�م 
املالم�ح، فيتخ�ذ من احل�وادث رموزًا للروح الت�ي أملتها. ومن اآلثار آيات ع�ىل حياة تركتها. 

ومن الظواهر املختلفة شاهدًا عىل روح واحدة أبرزهتا.

للعاطف�ة  األس�ايس  ال�دور  يعط�ي  ال�ذي  الرومان�يس،  لالجت�اه  البيئي�ون  الفالس�فة  انح�از 
واإلحساس�ات. وق�د متثلت تل�ك احلركة يف أوج ازدهارها عند روس�و. ورغ�م التباين القائم 
بني االجتاه الرومانيس واالجتاهات األخرى، حيث كانت الرومانس�ية متردًا عىل العقالنية، فقد 
كان هناك دائًا نقاط مشرتكة. وقد كان بينها تداخل ومتازج. "إن العقل والعاطفة مل يتفقا فقط 
عىل إدانة السبل القديمة للنبالء والقساوسة وغري املستنريين بعامة، بل إهنا تالءما وتضافرا يف 

عقول كثرية إلقرار اجلديد وتأكيد سيادة الغالبية غري الفاسدة")35(. 

اإ�سكاليات الفل�سفة البيئية 
الفلس�فة البيئوية املعارصة تتباين مع بعض الفلسفات األخرى، كالواقعية والتجريبية واملادية. 

وهي وإن تضمنت أمورًا يف غاية األمهية، كاهتامها بالبيئة، فقد تواجهها إشكاليات عديدة. 

تتع�ارض البيئوية م�ع املذهب النفعي، ومع أخ�الق املجتمع الصناعي وامل�ادي. تتعارض مع 
فلسفة بازاروف املادية واالجتاعية. الفلسفة املادية برأهيا، ال جتسد إال املحاكاة والعبودية. 

الفلس�فة البيئي�ة ترفض الفصل ما بني املعرف�ة والقيم. وبرأهيا أن هذا الفص�ل يؤدي بدوره إىل 
اس�تقالل املناهج العلمية عن الفلس�فة، ويؤدي أيضًا إىل انحس�ار القيم. كا أهنا ترى أن بعث 

القيم وإعادهتا إىل سابق عهدها، سيكون عىل حساب تعبدنا للعلم واملعرفة العلمية. 

الفلس�فة البيئية تنتقد الفلسفات القائمة عىل املعرفة العلمية. تلك املعرفة التي أقرت بصدقيتها 
احلضارة البرشية، من حيث صدقيتها وثباهتا، وتعبريها بشكل موضوعي، عن طبيعة العالقات 
القائمة بني الظواهر الطبيعية. فهي ليس�ت سوى القوانني الفيزيائية، التي تربط عنارص الطبيعة 

بعضها ببعض. وال دور لإلنسان يف ذلك، سوى جمرد اكتشاف تلك القوانني وفهمها. 

وأم�ا بالنس�بة لالدع�اء، بعدم خضوع اجلس�يات الصغ�رية لقوان�ني الفيزياء، فجوابن�ا هو أن 
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األماكن التي تواجدت فيها تلك اجلسيات، قد تتباين عن األمكنة الطبيعية لألجسام الطبيعية. 
وباإلمكان القول إن املعارف العلمية املتوفرة قد تكون قارصة عن اإلحاطة بطبيعة حركة تلك 

اجلزيئات. 

أما أعتبار الفلسفة البيئية، بأن التفكري الصحيح هو التفكري الذي يقوم عىل حتقيق حياة صاحلة، 
يس�تبعد في�ه املعرف�ة املادي�ة واملوضوعية والتجريبي�ة. فهي ترفض ه�ذه املعرف�ة وتعترها غري 
صحيح�ة. فهل املعرفة الصحيح�ة تتوقف فقط عىل املعرفة احلدس�ية؟ وهل املعرفة الصحيحة 

تتباين مع املعرفة التجريبية والعقلية والتحليلية؟ 

إن رفض املعرفة املوضوعية س�يؤدي إىل الغموض واجلهل. ويؤدي إىل رفض العلوم الطبيعية 
واملوضوعية. وهي ليست إال تلك العالقات القائمة بني األنساق البيئية.

الفلس�فة البيئية تناقض نفسها، حني تدعي احلفاظ عىل التوازن البيئي وترفض العلوم الطبيعية 
والتجريبي�ة. واحلف�اظ عىل الت�وازن البيئي حيت�اج للتعرف عىل طبيع�ة املعرفة البيئي�ة، وطبيعة 

املعرفة املوضوعية الطبيعية. 

الفلس�فة البيئية جتمع ما بني املعرفة والقيم. والقيم برأهيا حدس�ية ومبارشة، مفعمة باحلساس�ية 
والشعور. ولقد مجع أفالطون بني القيم واملعرفة، وجاءت فلسفته مثالية بعيدة عن الواقع.

أم�ا الفلس�فة احلديث�ة فهي تفصل ما ب�ني املعرفة والقيم. وق�د فصل كانط بني الس�اء املرصعة 
بالنج�وم فوقن�ا والقانون األخالقي يف داخلنا. وكذلك الفلس�فة املعارصة، فهي تفصل املعرفة 
ع�ن القي�م. ال ب�ل إهنا توطد ص�دارة املعرفة عىل القيم. فه�ي تنظر للمعرفة ع�ىل أهنا كناية عن 
العالقات القائمة بني عنارص الطبيعة. أما القيم، فهي عبارة عن مواقفنا وأحكامنا، التي نطلقها 
لتقويم تلك املس�ارات. وهي قد تتباين من إنس�ان إىل آخر، ومن جمتمع إىل آخر. ومن زمن إىل 
آخ�ر. أما املعرف�ة العلمية، فهي تلك املع�ارف التي تبقى حمافظة عىل صحته�ا وصدقيتها، مها 

تغريت الظروف. 

والقي�م ع�ىل درج�ات، منها ما جيم�ع عليها املجتم�ع، مثل قيم التناس�ب واهلندس�ة والرتتيب 
وغريها. وقد تتضمنها طبيعة الظواهر الفنية والطبيعية. وهي قد تصبح علومًا فنية أو مهارات 
تكتس�بها األجي�ال. أما النوع اآلخر م�ن القيم، الذي يقتر عىل جمرد األح�كام الفردية. فهذه 
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تتأثر بثقافة الفرد وميوله ومدى ذكائه. فهذه تتباين بني إنسان وآخر.

رغ�م اس�تقالل املعرف�ة املوضوعية عن القي�م، إال أن هناك تأث�ريًا متبادالً بينه�ا. إهنا ترتبطان 
وتتفاعالن بشكل جيد. وما القيم إال تلك النتائج املرتتبة عن الواقع الثقايف القائم. والقيم هي 

وليدة ثقافة، بكل ما تتضمنه من معارف ومبادئ ومعتقدات. 

إن إقرار الفلس�فة البيئوية بحدس�ية القيم واملعرفة، فهذا ال يمك�ن القبول به، وذلك ألن هناك 
تباينًا بالقيم. 

يمك�ن الق�ول إن املعرفة والقيم جوهران متايزان ومرتبطان يف الوقت نفس�ه. القيم ال يمكنها 
أن تغ�ري بطبيعة املعرفة العلمية. أما املعرفة وبكل أش�كاهلا، بمقدوره�ا أن تصنع القيم. املعرفة 
العلمية تستمد رشعيتها من طبيعة العالقات القائمة يف الطبيعة. أما القيم فمصدرها، املعتقدات 

والثقافة وجممل املعارف والعادات واألعراف االجتاعية وغريها. 

املعرف�ة العلمي�ة والتجريبية تتوافق مع املعرفة البيئية، من حي�ث مصدرها الكون والطبيعة. أما 
هناك فتباين من حيث املنهج، ففي حني تعتمد العلمية عىل أساليب التحليل والتجريب، تعتمد 

البيئية عىل أساليب اإلحساسات والشعور واحلدس. 

الفلس�فة البيئوي�ة تركز عىل اجلانب الس�لبي للتط�ور العلمي، لتأخذ منه حج�ة ملحاربة العلوم 
واملع�ارف العلمي�ة واملوضوعي�ة. فهي ت�رى أن العلوم ب�دل أن تكون خلري وس�عادة البرشية، 

حتولت لتكون وياًل ووباالً. فهي تؤدي إىل تدمري الطبيعة واإلنسان. 

واحلقيق�ة أن�ه ال جي�وز حتميل األس�اليب العلمي�ة واملوضوعية مس�ؤولية كل املس�اوئ. 
املس�ؤولية مفرتض أن تتحملها الفلس�فة العاجزة عن مواكبة التط�ور العلمي. تتحملها 
الثقاف�ة البرشي�ة التي تتأثر بالقيم املادية. العيب ال يكمن يف جوهر املعرفة العلمية، بل يف 

سوء استخدامها. 

الفلسفة مدعوة اليوم لتقويم انحراف التطور العلمي. أما التمسك باملعرفة العلمية واملوضوعية 
والتجريبية، فهو املسار الصحيح للفلسفة املعارصة. 

أما موقف البيئوية من الفلس�فة املعارصة، باهتامها هلا بأهنا بعيدة عن فلس�فة احلياة، بل مقترة 
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ع�ىل اللغوي�ة، ولي�س هلا أي تأثري ع�ىل حياة البرش. فه�ي يف ذلك تعي جانبًا معين�ًا من جوانب 
متعددة. 

الفلس�فة البيئي�ة تدعي بأهنا وحدها حية روحية، يف حني أن الفلس�فات األخ�رى ميتة روحيًا. 
فهل كانت البيئوية وحدها أول من اندهش أمام عظمة الطبيعة؟ أال يزال موضوع الطبيعة من 

املوضوعات األساسية يف الدراسات الفلسفية؟ 

الروحانية عند البيئوية ال تقر بوجود إله خارج الطبيعة، وروحانيتها ليست إال شعورًا أو إيانًا 
بالطبيعة. تنظر ملظاهر الطبيعة عىل أهنا حرم. هذا املفهوم حيتاج لفلسفة لتوضيحه. إهنا ترى أن 
التجربة الروحية قد متثلت بالديانات والفنون واملفاهيم املجردة، مثل: الرمحة واملحبة والعبادة 
واالس�تغراق التأم�ي يف الش�عر. الروحانية عندها مرادف�ة للطبيعة اإلنس�انية. وهي قائمة عىل 

حاالت عاطفية وإيانية. 

البيئ�ة ال تفصل ما بني املادة والروح. وهي تش�دد عىل اجلوان�ب املعنوية والروحية. وهذا ليس 
جديدًا، فالفلسفة بجوهرها معاٍن عقلية. 

البيئوي�ة ختلط م�ا بني جوهر املعاين وجوه�ر األرواح، يف حني أن الفلس�فة املعارصة هتتم بكل 
األمور املعنوية والنفس�ية واألدبية والروحية. وكذلك هتتم بالتأمالت الداخلية واإلحساسات 
الذاتي�ة. تدع�ي الفلس�فة البيئوية بتفرده�ا باحلكمة القائمة ع�ىل معايري نوعي�ة، يف حني أهنا ال 
توضح طبيعة تلك املعايري. فا هو الدليل املنطقي عىل امتالكها احلكمة أو املعارف الصحيحة؟ 

ولو صح ادعاؤها لتحولت إىل قواعد علمية وخرجت عن إطار الفلسفة. 

تدع�ي البيئوي�ة أهنا وحده�ا هتتم بالبيئ�ة، يف حني أن معظم الفلس�فات املعارصة هتت�م بالبيئة، 
وتعمل عىل استمرار التوازن البيئي. 

أما ادعاء البيئوية بأهنا هتتم باقتصاد النوعية، وتتهم الفلسفات األخرى بأهنا هتتم باقتصاد النمو 
املادي. وهل السعي إىل حتقيق التنمية يعد من األمور السلبية؟ ثم كيف تترف البرشية لتطور 
اقتصادياهتا أمام تس�ارع النمو الس�كاين؟ وهل بإمكان املوارد الطبيعية وحدها، إمكانية تأمني 

احلاجات الرضورية للمجتمع البرشي؟. 
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 الفلسفة البيئوية تتهم الفلسفة املعارصة بأهنا تتعامل مع املجتمع عىل أنه مجلة آالتية، يتم تناوله 
عىل أساس السلوك القابل للمالحظة. 

هذا الرأي يف غري حمله، وهو يعاكس احلقيقة. والدراسات االجتاعية الصحيحة، هي تلك التي 
تعتمد الدراسات اإلحصائية، وعىل دراسة السلوك والتغيريات االجتاعية. 

الفلسفة املادية تسعى ملعرفة طبيعة الالمعقوالت، وتعترها نتاجًا للادة. والفلسفة البيئية بذاهتا 
ترى أن املادة ستتحول إىل طاقة، ثم إىل طبيعة روحانية. 

أما بالنس�بة لتحميل مس�ؤولية ما جيري م�ن ظواهر الفس�اد واإلجرام واغتص�اب وانتحار للحرية 
الفردي�ة، فهذا ما ال ينس�جم مع التفكري املع�ارص. وكان من األفضل هلا لو مّحلت املس�ؤولية للنظام 
الرأسايل فقط. واملسؤولية تقع عىل عاتق عدم التعاون، وعدم املشاركة، وعدم التكافل والتضامن. 

ت�رى البيئوية أن احلف�اظ عىل الصحة يقتيض دفع األمراض بالوقاي�ة، يف حني أن هناك أمراضًا 
بالوراثة وأمراضًا مصدرها التلوث وغري ذلك. 

ترى البيئوية أن تغيري النفوس يؤدي إىل تغيري الكون واملش�اركة بإبداعه. تعرتف البيئوية فقط، 
بعلم البيئة، كعلم يّتحد مع املذهب الفلسفي، يف حني أن علم البيئة هو جزء من العلوم األخرى، 

كا أنه يشرتك مع علوم أخرى، كعلوم النباتات وعلوم البيولوجيا والكيمياء وغريها. 

ت�رى البيئوي�ة أن كل تقدم هو تقدم روح�ي، وبمقدار ما يضحي الف�رد بحياته وروحه، جيعل 
م�ن نفس�ه أداة "لبلوغ غايات أخ�رى؛ فالتضحية واإليثار والورع طبيع�ة ال مفر منها. ويمكن 
التس�اؤل كيف أن هذه الفلس�فة تعتر أن اإلنس�ان وعاٌء قديس، وهي تقبل التضحية بنفسه، يف 

سبيل حتقيق أغراض أخرى، تعترها أرفع مقامًا منه؟ 

أما اعتبار البيئوية بأن الغريية متأصلة يف غريزة اإلنس�ان، فهذه املسألة حتتاج للتوضيح. وهناك 
آراٌء معاكسة ترى أن الغريزة هي السبب احلقيقي لكل ما يرتكبه اإلنسان من أخطاء. 

أما بالنس�بة العتبارها أن اإلنس�ان جزٌء م�ن األلوهة يف طور املي�الد، وأن الروحانية واأللوهة 
تظهران يف هناية سريورة روحنة املادة. هذه اآلراء هي جمرد افرتاضات. 
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ت�رى البيئوي�ة أن مذهبه�ا اإلنس�اين ال يمك�ن الدفاع عنه براه�ني منطقية، يف ح�ني تدعي بأن 
مذهبها متاس�ك عقلي�ًا. فهي هتدف لتقويض كل م�ا أنتجته البرشية من تط�ور تقني وعلمي. 

فهي تعود بنا إىل املاورائيات، وال تستند عىل أسس منطقية. 

البيئوي�ة، يف نبذه�ا للتخطي�ط، تنبذ التفك�ري اهلنديس واملنطق�ي، لصالح أش�كال أكثر عضوية 
وحدس�ية. هذا الرأي غ�ري مقبول، ألن التخطيط العمراين يرتك فس�حات حول األبنية، حيث 

ختصص للجنائن واألحواض. فهو أكثر تالؤمًا وتكيفًا مع البيئة. 

أما اعتادها املنهج الديالكتيكي. فهي ترى أن الدين هو القضية، ثم العلم كنقيض القضية، ثم 
تعود إىل املايض، لتعتر أن نقض النقيض هو الفلسفة البيئية، القائمة عىل احلدس، دون التفكري 
العق�ي والعلمي. وه�ذا ما يتعارض مع جوهر املنهج الديالكتيك�ي. حيث ال عودة إىل املايض 
يف املناه�ج الديالكتيكية.. ويمكن أن نعتر أن جدلية املنه�ج الديالكتيكي، بإمكاهنا أن تتحول 
من املعرفة العامية والدينية إىل معرفة عقلية وفلس�فية، ثم إىل معرفة جتريبية وموضوعية، ثم إىل 

معارف علمية وعقلية ومنطقية. 

الفلس�فة البيئوي�ة تس�تخدم املفاهيم واملصطلحات، بمع�اٍن خاصة. وهي ختلط م�ا بني املعرفة 
العقلية واملعرفة احلسية، كا ختلط ما بني الدماغ واإلحساسات. 

أم�ا بالنس�بة إىل توحيدها ما بني القيم واملعرفة. فه�ي توحد من دون العودة إىل ما توصلت إليه 
العل�وم واألبح�اث. ففي احلقيق�ة أن هناك متايزًا قائًا م�ا بني القيم واملعرف�ة، وذلك من حيث 

املصدر، ومن حيث الغاية املرجوة. 

املعرف�ة الصحيح�ة تبقى مش�رتكة بني البرش، أما القي�م فهي تتباين من جمتم�ع آلخر، ومن فرد 
آلخر، ومن زمن آلخر. املعرفة تتحرى عن احلقيقة، بينا القيم تسعى لتتكيف مع واقع املفاهيم. 

مص�در القيم املعتقدات واألدي�ان والرتبية والعادات واملفاهيم االجتاعي�ة، أما مصدر املعرفة 
الصحيح�ة فه�ي التجرب�ة والظواه�ر القائم�ة، إن كانت طبيعي�ة أو اجتاعية. وهن�اك معارف 

وقدرات فنية قد ال تقرها القيم اإلنسانية. 
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خامتة

إن فلس�فة البيئة، كا يعترها سكوليموفس�كي، من ش�أهنا أن تنس�ف كل اإلنجازات العلمية، 
الت�ي حتقق�ت منذ ما قبل أرس�طو حتى زماننا احلارض. وهي تعود بنا إىل اإلحساس�ات األوىل، 
حيث اعتبار القلب عىل أنه خزان املعرفة. إهنا تنس�ف اإلنجازات املعرفية والعقلية، مستخدمة 
كل م�ا توصل�ت إليه املعرفة البرشي�ة، من حتليل وربط وحوار واس�تنتاج. وكل ذلك من عمل 

الدماغ وليس من عمل القلب. 

فهي ليس من حقها حماربة املعرفة والعلوم. إهنا ترى أن األقلية احلائدة عن املعرفة العلمية، هي 
التي حتمل لواء التغيري.

هذا الرأي، هو بخالف ما يراه املفكرون. واحلقيقة أن األقلية التي حتمل التغيري، برأي املثقفني، 
هي تلك الطليعة الواعية املتسلحة بالعلم واملنطق والثقافة والذكاء.

ت�رى البيئوي�ة أن العل�م الكمي يقف س�ببًا أمام عدم توفر حياة س�عيدة. إن ه�ذا األمر كذلك 
مرفوض من قبل املفكرين، حيث يعترون أن مسؤولية عدم حتقيق السعادة ال تقع عىل التطور 

العلمي وتراكم املعارف، وإنا تقع عىل انحراف الثقافة اخللقية واالجتاعية. 

ترى البيئوية أن اإلحساس باألمل يؤدي إىل التعلم. هذا األسلوب الرتبوي قد اعتمد سابقًا، فهو 
يمك�ن أن يك�ون مقبوالً يف املجتمع�ات البدائية واملتخلفة. وهو قد يؤدي إىل نتائج س�لبية عىل 
صعيد الوعي، وعىل صعيد احلالة النفسية. واملجتمعات احلديثة قد أقلعت عن هذه األساليب 
واستبدلتها بأساليب تربوية أسلم وأنجع لألطفال. حيث أخذت تستخدم املحفزات املشجعة، 

بدالً عن التعنيف الذي يصاحبه األمل واخلوف. 

أما األسلوب التقشفي الذي تعتمده البيئوية، والقائم عىل الزهد والتصوف، فهو وإن استهوته 
فئ�ات من البرش، إال أن�ه ال يمكنه حتقيق احلاجات البرشية املتزايدة واملتنوعة. فهو أس�لوب ال 
يت�الءم مع تط�ور املجتمعات البرشية. إنه يعمل عىل إضعاف قوى اجلس�م، هبدف إحياء القيم 

الروحية. 

أما اهتام البيئوية للعلم، عىل أنه ال يستطيع أن يقدم أي يشء للقيم واحلياة، فهو اهتام باطل، ألن 
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املعارف العلمية، تساعد عىل حتقيق القيم والتمسك هبا.

ترى البيئوية أن أساس املعرفة هي املعرفة الوجدانية. أما اآلخرون فريون أن املعرفة الوجدانية، 
ه�ي جم�رد إحساس�ات، ال ترقى ملس�توى املعرف�ة احلقيقية. وه�ي تبقى يف مس�توى التخيالت 

واألوهام، وال يقوم دليل عىل صحتها، بواسطة براهني عقلية. 

أما بالنس�بة للدعوة لعقد اجتاعي جديد، فه�و مطلوب. وذلك ألجل التفاهم بني املجتمعات 
البرشية. إن هذه املجتمعات تتحكم فيها حاليًا، الدول الصناعية الكرى. واملؤسسات الدولية، 
كمجلس األمن الدويل، ومؤسس�ات األمم املتحدة، هتيمن عىل قراراهتا بعض الدول الكرى. 
ونشهد من فرتة ألخرى اختالل توازن القوى، فتتأثر بذلك بعض الدول النامية، ذات القدرات 

الضعيفة. فهي ختاف عىل استقالهلا، وعىل اقتصادها، كا ختاف عىل وجودها ومصريها. 

أما بالنسبة النتقاد البيئوية للفلسفة املعارصة. فهي حمقة من حيث أن أسس تلك الفلسفة، تقوم 
عىل أسس مادية ومنفعية. ومن حيث أن تلك الفلسفة قد متّهد لألنظمة السياسية، القائمة عىل 
أس�س الراع واحلروب واالستعار والسيطرة. فالدول الصناعية الغربية تعمل عىل استغالل 

الشعوب النامية. وهي ألجل ذلك تروج لكل ثقافة تتالءم مع سياساهتا. 

يمك�ن للمجتم�ع البرشي أن يعتم�د ثقافة بيئية، ال تتعارض مع التط�ور العلمي، إن كان ماديًا 
أو جتريبي�ًا أو عقليًا وحتليلي�ًا. العلوم بمجملها ال تتعارض مع بيئة نظيفة، بل بالعكس إهنا خري 
مس�اعد وموجه لتأمني بيئة نظيفة. أليست البرشية حتتاج لآلالت وللمعارف يف حماربة التلوث 

البيئي؟ 

أكث�ر ما تواجهه السياس�ة البيئوية اليوم، هو كيفية القضاء ع�ىل التلوث أو ختفيف حدته. كيفية 
تأمني أماكن س�كنية ومدرس�ية مالئم�ة للحياة وبعيدة ع�ن الضجيج والروائ�ح الكرهية وكل 
أن�واع امللوث�ات. كيفية تأم�ني أماكن صناعي�ة، تكون أقل تلوث�ًا. كيفية تأم�ني طرقات صاحلة 
للس�ري. كيفية القضاء عىل تلوث األهنار والينابيع واآلبار. كيفية معاجلة النفايات املرتاكمة عىل 

جوانب الطرقات. 

إن احلفاظ عىل بيئة نظيفة، ال يعني حماربة املش�اريع الصناعية واإلنتاجية ومنعها من العمل. بل 
يتحقق ذلك بتنظيمها ووضع قوانني هلا، تقوم عىل خرة ومعرفة االختصاصيني. 
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القض�اء ع�ىل التلوث يقتيض تعاون عوامل عديدة، منها سياس�ية واقتصادي�ة واجتاعية. ذلك 
العم�ل يتطل�ب ختطيط�ًا، إن كان عىل صعيد احلفاظ عىل بيئة نظيف�ة، أو عىل صعيد حتقيق تنمية 
اقتصادي�ة وبرشية. احلفاظ عىل بيئة نظيفة يس�تدعي حتقيق تنمية مس�تدامة، تعتمد التخطيط يف 
كل املجاالت. كا يتطلب ذلك حتقيق بيئة س�ليمة من األمراض، بكل أشكاهلا، نفسية وصحية 

واجتاعية. 

احلف�اظ عىل بيئ�ة نظيفة حيتاج لنرش الثقافة والتوعية. ثقافة تقوم ع�ىل املعارف العلمية الصحيحة 
واملوضوعية. ثقافة تساعد عىل اإلبداع واإلنتاج. احلفاظ عىل بيئة سليمة يتطلب حماربة التعصب، 

بكل أشكاله، القومي والطائفي والقبي وغري ذلك. ثقافة تتوافق مع احرتام القوانني العادلة. 

م�ن واجب�ات الفلس�فة البيئية ابت�كار مبادئ عامة، تس�اعد ع�ىل تقويم األنظمة االس�تبدادية، 
ثقاف�ة ترفع من قدر العلم، وحتارب اجلهل بكل أش�كاله. إهنا حتت�اج ملبادئ التضامن والتعاون 
واملش�اركة. ثقافة حتاس�ب كل متس�بب بالتلوث. ثقافة تلتزم بمبدأ الوقاية، ومبدأ التوافق احلر 
املس�بق، ومبدأ الرضيبة التصاعدية، ومبدأ التوجيه االقتصادي، ومبدأ احلل السلمي للنزاعات 

القائمة. ثقافة ال متيز بني رجل وامرأة، وال بني طبقة وطبقة، وال بني متنفذ ومواطن عادي. 

الثقافة البيئية اليوم، مدعوة للعمل عىل حتقيق املساواة التامة بني الرجل واملرأة. ولقد حرصت 
اهليئة العامة لألمم املتحدة منذ نشأهتا، عىل تأكيد حق املرأة باملساواة. وجاء يف اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنس�ان 1948، "إن لكل إنس�ان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات، دونا متييز من 

أي نوع والسيا بسبب العنر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين")36(.

وق�د أقر مؤمتر فيينا حلقوق اإلنس�ان، عام 1993، بحقوق امل�رأة والطفلة، كجزء ال ينفصل من 
حقوق اإلنس�ان العاملية، واعتر أن من أولويات املجتمع اإلنس�اين مش�اركة املرأة الكاملة، يف 
احلياة السياسية واملدنية واالقتصادية والثقافية. وتربط بعض املؤمترات بني حقوق املرأة واحلق 
يف التنمي�ة، وق�د أقر "اإلطار العام الذي تندرج فيه كل حقوق املرأة، حيث يتداخل االجتاعي 

منها مع السيايس واالقتصادي مع الثقايف والبيئي مع الصحي")37(. 

وتعمل املنظمة الدولية عىل ربط حق املرأة، وتعليمها وتدريبها. كا تعتر ذلك من أسس التنمية 
املس�تدامة. وهي تعرتف بأن ال�دول الفقرية "غري قادرة عىل إزالة مظاه�ر الفقر والتخفيف من 
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آث�اره م�ا مل يتحقق ن�وع من العدالة االجتاعي�ة الدولية. ولعل أول رشوط ه�ذه العدالة يتمثل 
بحوار مثمر بني دول الشال واجلنوب")38(.

الثقاف�ة البيئوي�ة اليوم، حتت�اج لوضع خطط ناجعة يف مكافحة التل�وث، ويف كل املجاالت عىل 
الش�واطئ البحري�ة، حي�ث النفاي�ات املرتاكمة، وحيث اس�تخدام امل�واد املتفج�رة يف اصطياد 

األساك، وحيث الفوىض وعدم الرتتيب، وعدم التخطيط. 

أم�ا ع�ن معاجلة التلوث، م�ن الناحية الفنية والتقنية. ف�إن احللول املطروحة تتب�ع منهجني: "أوهلا 
منه�ج تقليدي يق�وم عىل التجزؤ والتعامل م�ع ظاهرة التلوث، بعد حدوثه�ا وظهورها. وثانيها، 
منهج تكامي يؤكد عىل مراجعة هيكل عمليات التصنيع نفسها وحماولة إعادة تصميمها أو تصميم 

بعضها بغرض منع وتاليف حدوث التدهور أو التلوث البيئيني أساسًا آخذًا بمبدأ الوقاية")39(. 

هن�اك إمكانية للتعامل مع هذه الظاهرة، بش�كل أفضل، في�ا لو كان هناك فهم متكامل، يعتمد 
اإلنتاج األكثر نظافة، وإعادة تدوير وترشيد املواد، مستفيدين من جتربة العامل الصناعي، يف هذا 

املجال. 

وتتزاي�د احلاج�ة يف العامل العريب للمي�اه العذبة، وقد توجهت بعض ال�دول لتحلية مياه البحر. 
وكذل�ك لتكرير مياه الرف الصحي، إذ تعتر ذلك، "أحد املوارد املائية املهمة التي باإلمكان 
إعادة اس�تخدامها عىل نطاق واس�ع إليفاء متطلبات الزراعة. والواقع أن اهتام الدول العربية 

هبذا املصدر ال زال حمدودًا")40(. 
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كتاب )حممد السرية السياسية( قراءة سياسية للسرية النبوية، وهي قراءة عن قراءة، أي ليست 
قراءة أصلية مبارشة، وملتحمة مع الرتاث ونصوصه.

ال يساورين شك يف قدرة الكاتب عىل منهجة احلديث، وتوظيف األفكار واآلراء الواردة يف 
سياقاهتا، وحتت عناوين ملفتة ختدم تصّور الكاتب وفلسفته، وربا جاءت أحيانًا حاّدة. نعم، 
لقد بذل جهدًا كبريًا يف إخراج هذه القراءة عىل هذا النحو، لذلك فإن قراءته بحاجة ماسة إىل 
التأيّن والتبّر، فهي قراءة تغري من يقرؤها، وترتك يف ذهنه أثرًا، لذلك فأنت بحاجة أحيانًا إىل 

أن تتوقف عند الكلمة، أو الّسطر، أو الفقرة، وربا تضطر إىل إعادة الصفحة من جديد.

رّس إعجايب بالكاتب امتالكه لناصية احلديث كتابة وكالمًا، وإن كنت أختلف معه يف بعض 
املنطلقات واالستنتاجات، وأتفق معه أحيانًا يف بعض املنطلقات واالستنتاجات. نعم ليس كل 
السرية صحيحًا، ولكن كيف لنا أن نتعرف عىل الصحيح من غري الصحيح؟ هنا نتفق ونختلف 
معًا. نتفق عىل هذا املبدأ، أن ليس كل السرية صحيحًا، ولكن نختلف يف طريقة الوصول إىل ما 
هو صحيح من هذه السرية. هل هو اإلسناد الذي قال به علاء احلديث الرشيف، أم هو العقل 

احلديث واملعارص الذي ينّحي جانبًا كل ما ال يوافقه؟

قرأ  الكاتب  أن  بمعنى  أي  تارخيية حتليلية،  قراءة  بامتياز، وهي  قراءة سياسية  القراءة  إن هذه 
األحداث، وحللها سريورة وصريورة، دون الربط العمي والفعي مع املتغري اجلديد الذي طرأ 
عىل جزيرة العرب، أال وهو الوحي اإلهلي. صحيح أن النبوة حارضة يف الكتاب، لكنها حمّيدة 

)1) الشيخ خالد سليمان مفكر وسيا�سي فلسطيني مقيم في مدينه جنين/ فلسطين املحتلة - درس علوم أصول الدين 

في جامعة القدس وحصل على شهادة البكالوريوس ثم حصل على شهادة املاجستير في العلوم السياسية من جامعة 

النجاح. اعتقل في سجون االحتالل مرات عديدة وق�سى في السجن بضع سنوات. في عام 2006 خاض االنتخابات 

 عن جينين في املجلس التشريعي الثاني.
ً
البرملانية عن كتلة اإلصالح والتغيير وفاز ليصبح نائبا

قراءة يف كتاب )حممد ال�سرية ال�سيا�سية( 
لن�رشي ال�سايغ

ال�شيخ خالد �شليمان)1( - مفكر و�شيا�شي فل�شطيني
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لصالح السياسة بنت اخليارات، والعبقرية، واإلبداع املحمدي.

دولة  إىل  أفى  قد   - اإلهلي  الوحي  وهو   - العرب  جزيرة  عىل  طرأ  الذي  اجلديد  املتغري  إن 
ال تكاد تفّرق فيها بني الدين والسياسة. فقد كان احلكم دينّيًا وسياسّيًا معًا. ومل يكن سياسة 

فحسب، يدرج الدين يف إطارها. 

لقد كان احلكم النبوي والراشدي دينيًا ال زمنيًا، وليس ثيوقراطيًا. وانتقل مع األمويني إىل زمني 
يعتمد الدين، وعالمة ذلك رفض احلاكم بعد احلكم النبوي والراشدي أن حياسبه الناس، وأن 
اهلل وحده هو من حياسبه. بينا يف اخلالفة الراشدية كان الناس حياسبون اخلليفة، واألمثلة كثرية، 

ومنها حماسبة عثان ريض اهلل عنه. 

إن زاوية النظرة مهمة ورضورية، وحتديدًا يف التحليل ورّد األمور إىل منطلقها وأساسها. هل 
أّن  أم  والسيايس؟  الديني  بني  تناقض  ثّمة  هل  معًا؟  مها  هل  سيايس؟  هو  هل  ديني؟  احلكم 
السيايس يأيت يف سياق الديني من زاوية من زواياه؟ قد يّتحد الديني مع السيايس، وقد يفرتقان، 

ولكنه افرتاق قد يكون يف الفعل ال يف املآل.

قديًا: حيثا تكون  قال علاؤنا  للنّص واحلدث. وقد  الناس وقراءهتم  نظرة  ومن هنا ختتلف 
املصلحة فثّم رشع اهلل، واملصلحة جيب أن تكون معترًة وفق قواعد وضوابط.

هذه  يف  ذلك  إجياز  أستطيع  وال  الكتاب،  يف  ورد  ما  مجيع  عند  الوقوف  أستطيع  ال  وألنني 
وهي  عليها.  وأّسس  بني  قد  الكتاب  أن  أعتقد  أساسّية  نقاط  عند  سأتوقف  فإنني  العجالة، 

تتلخص يف اآليت:

1 - وسائل اإلثبات والتحقق.

2 - جدلية الديني والسيايس.

3 - احلد الفاصل بني الوحي )النبوة( والعبقرية.

4 - ما نأيت وما نذر من السرية النبوية.

1 - و�سائل االإثبات والتحقق:
ثّمة طريقان: طريق اإلسناد، وهو طريق عمل به علاء اإلسالم قديًا وحديثًا. وطريق آخر، 
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وهو طريق العقل والعلم احلديث واملعارص، وثقافة العر، التي تنّحي كل ما يتعارض مع 
العقل والعلم وليس بالرضورة أن يكون بينها تناقض تام.

فأي الطريقني نختار؟ أم نختارمها معا؟

نبوي:  حديث  عىل  يستند  وهو  اإلسالم،  علاء  اعتمده  الذي  العلمي  املنهج  هو  اإلسناد: 
)تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم(. وحديث )رب مبّلغ أوعى من سامع(.

اإلسناد: منهج توثيق وإثبات، وهو العمود الفقري للخر، كا قال العلاء. ولذلك عّدوه 
منهٌج  بل هو  اعتباطًا،  اإلسناد  يكن  ما شاء، ومل  لقال من شاء  اإلسناد  الدين، ولوال  من 
أنه  عفان  بن  عثان  عن  ورد  وقد  أماكنها.  يف  مبسوطة  ورشوط  ضوابط  له  صارٌم  علمي 
قال: )واحفظ لكل منزلته وأعطهم مجيعًا بقسطهم من احلق فإن املعرفة بالناس يصاب هبا 
َذا  ْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ امْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت بَِأنُفِسِهْم َخرْيًا َوَقاُلوا َهٰ العدل(. ويف القرآن: )لَّ
َم هِبََٰذا ُسْبَحاَنَك  َتَكلَّ ا َيُكوُن َلنَا َأن نَّ بنٌِي(، ويف آية أخرى: )َوَلْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّ إِْفٌك مُّ

َتاٌن َعظِيٌم(. َذا هُبْ َهٰ

نعم هناك عوامل تؤخذ بعني االعتبار عند تفسري التاريخ، لكن جيب أن ختضع قدر اإلمكان 
لدراسة السند واملتن أو ما هو قريب منها، وإال فسنكون يف دوامة. 

وطبائعهم  رغباهتم  حيث  من  التاريخ  حوادث  يف  واملشاركني  األفراد  عامل  يؤخذ  نعم 
أهلها،  نزعاهتا وطبائع  االقتصادي، وعامل اجلاعات يف  املادي  العامل  ومصاحلهم، ويؤخذ 
ونشاطها أو مخوهلا، واّتساقها أو تنافرها، ويؤخذ أيضًا عامل األفكار، والعقائد، واملذاهب، 
واألنظمة التي تسود اجلاعات، وكذلك العامل الديني واجلغرايف. ويف ضوء ما سبق فإن قراءة 

السرية يف ضوء القرآن والسند الصحيح هو املخرج من أي دوامة.

الرعاع،  وبني  بينهم  وسنساوي  بالصحابة،  للطعن  بعيدًا  سنذهب  الصحيح  السند  دون  من 
والدمهاء، وطالبي الدنيا، والسلطة.

إن إطاللة رسيعة عىل الفتنة )الكرى( يتضح لنا يف قراءهتا مساران: مسار يرى أن اليد التي 
وقفت وراءها وحركتها هي يد الصحابة الذين كانوا حول عثان بن عفان، كطلحة، والزبري، 
وعائشة، وعمرو بن العاص وآخرين. هؤالء حسب هذا املسار مشرتكون يف إثارة الناس عىل 

عثان وهذا قول الواقدي وأيب خمنف، وهم متهمون بالكذب.
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والسؤال املنطقي هو: هل أثاروا الناس عليه فقتلوه ثم ذهبوا يطالبون بدمه، وخيوضون معركة 
أودت هبم؟ 

يبدو أن هذا املسار الذي اعتمد رسدية الواقدي، وأيب خمنف، وابن قتيبة يف الكتاب املنسوب 
له قد صادف تعريف السياسة املعارصة وأهنا حتليل عالقات القوة، ولذلك يمكن املطابقة بني 
الصحابة أصحاب  يعود هؤالء  املعارصة، وعندها ال  السياسة  الرسدي هذا، ومفهوم  املسار 
خلق ومبدأ، لينقلبوا برسعة من حال إىل حال كا لو أهنم طائفة من املنافقني الذين حتّدث عنهم 

القرآن!!

كتاب اإلمامة والسياسة الذي ينقل الكاتب عمن نقل عنه، وهو جورج طرابييش، ليس مصدرًا 
يصدر عنه، وال مرجعًا يرجع إليه، فهو برأي العلاء واملحققني ليس البن قتيبة، وحني تقرأ يف 

هذا الكتاب جتد نفسك كا لو أنك تقرأ يف كتاب األمري ملكيافيلي.

إن الكتاب يقدح بالصحابة، فقد صّور ابن عمر جبانًا، وسعد بن أيب وقاص حسودًا، وذكر 
أن حممد بن مسلمة قد غضب عىل عي - ريض اهلل عنه - ألنه قتل مرحبا اليهودي، وذكر أن 

عائشة قد أمرت بقتل عثان.

 - هذا يصح أن يقال عن جمتمع هوبز - جمتمع حرب )الكل ضد الكل(.

السبئية،  هم  الفتنة  خلف  وقف  الذي  أن  الصحيح  والسند  باألدلة  فيكشف  الثاين  املسار  أما 
واألعراب، والتحوالت االجتاعية. 

ووسائل  مصادرها  غري  من  السرية  تناول  إن  غريه.  من  للصحيح  األقرب  املسار  هو  وهذا 
وإسقاط  قتيبة،  وابن  خمنف،  وأيب  الواقدي،  رسدية  خالل  من  الفتنة  تناول  وكذلك  إثباهتا، 
حتليل عالقات القوة من العر احلديث، وحتكيم العقل ورد كل ما يعارضه، ويف زمن اجلزر 
الذي تعيشه األمة، كل ذلك جعلنا نعيش فوبيا حيال كل ما يمت ملنهج اإلسالم يف التحقق 
والتثبت كاإلسناد مثاًل، مع أن العقل ال يغيب مع اإلسناد. اإلسناد ميزة هذه األمة، وهي ميزة 
غري موجودة يف أي أمة من األمم األخرى. لو أن اليونان أو الرومان قالوا باإلسناد ووضعوا 
الدنيا تصفق هلم، وختلع عليهم من أوصاف احلكمة والعبقرية،  له ضوابط وقواعد، لقامت 
الفلسفي  اليوناين  بالعقل  يشيدون  اليوم  حتى  زالوا  وما  وصفًا،  اخليال  يفوق  ما  واألستاذية 

والعقل الروماين القانوين.
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واخلالصة أن السرية النبوية قد خضعت لقواعد التصحيح والتضعيف، ولكن ألن مسار ذلك 
اإلسناد، فإنه ال يريض بعض الباحثني.

2 - جدلية الديني وال�سيا�سي:
هل تقتر السياسة عىل االختيار بني احتاالت؟ 

وما قرب أو بعد هذا التعريف من اإلسالم كدين منه سياسة؟

ما ذهب إليه الكاتب صحيح، لكنه صحيح ناقص من وجهة نظر اإلسالم. 

بالوحي،  هلا  عالقة  ال  ظاهرة  مع  يتعاملون  أناس  عىل  يصدق  تعريف  أخرى  جهة  من  وهو 
الذي  للسياسة  اجلزئي  املعنى  هذا  وفق هواها.  تفرسه  أو  تطوعه لصاحلها،  أو  به،  تؤمن  وال 
معنى  يكون  أن  يصلح  للسياسة.  األخري  املعنى  يكون  أن  يصلح  ال  حمدود  حال  عىل  ينطبق 
دنيويًا رصفًا. لقد فهم املسلمون السياسة أهنا استصالح اخللق بإرشادهم إىل الطريق املنجي يف 
العاجل واآلجل، وتدبري املعاش مع العموم عىل سنن العدل واالستقامة. فالسياسة إذًا تطول 

أمر الدنيا واآلخرة فعاًل وغرضًا.

والسياسة يف تعريف آخر هي )ما كان من األفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إىل الصالح، 
وأبعد عن الفساد، وإن مل يرشعه النبي - صىل اهلل عليه وسلم - وال نزل به وحي( كا عند ابن 

عقيل.

فالسياسة ال تنحر فيا نطق به الرشع، وإنا تشمل ما مل خيالف الرشع، حتى وإن مل ينزل به 
وحي، أو ينطق به رسول. 

السياسة هي اختيار بني احتاالت ال تكفي وحدها  بأن  القول  التعريف، فإن  ويف ضوء هذا 
لقراءة سرية الرسول. فهذا التعريف ذو طابع وضعي، ويقف عند تدبري اإلنسان حلياته الدنيا 

وحدها.

السياسة  أن حمور  إىل  تذهب  للسياسة  احلديثة  للتعريفات  األمر  فإن خالصة  وحسب عارة، 
فيها  التحليلية  والعنارص  اجلاعة هبا.  اخلرية، وعالقة مصالح  احلياة  الراع حول طبيعة  هو 
هي الراع والقوة، والفعل السيايس هو الذي حيدث من منظور القوة التي متارس من خالل 
عملية احلكم ويف إطار الدولة، ودراسة السياسة هي حتليل عالقات القوة. وعطفًا عىل ما سبق 
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من رسدية الواقدي وأيب خمنف، وما جاء يف اإلمامة والسياسة البن قتيبة واملنسوب إليه زورًا، 
فإنك جتد هذا التعريف الناقص، واحلديث، واملعارص، واحلداثوي، والدنيوي، للسياسة.

ثّمة فهان وتعريفان للسياسة، سياسة رشعية تتغّيا بتدبري عمران الدنيا حتقيق سعادة اآلخرة، 
تقف  علانية  دنيوية  وسياسة  بعده،  يشء  لكل  وسيد  وحده،  اهلل  عبد  وهو  خليفة،  وإنساهنا 

بمرجعيتها عند عقالء الدولة، وأكابر برائها، فإهنا تتغّيا مصالح الدنيا فقط.

وكا ذكرت لو أسقطنا هذا املفهوم للسياسة القائم عىل حتليل عالقات القوة، فلن نخرج بنتيجة 
سوى الراع عىل السلطة كا يظهر من رسدية ملوضوعات الفتنة لدى الكاتب مثاًل.

وخالصة األمر فإن حماولة فصل الديني عن السيايس قضية إشكالية، صحيح أن السياسة قد ال 
تكون مفصلة يف نصوص القرآن والسنة، أو غري واردة يف هذه النصوص كا قال ابن عقيل، إال 
أهنا ال تنفصل عن الدين، صحيح أن نصوص الدين متناهية، واحلوادث غري متناهية، ولذلك 
فإن هناك بابًا يف اإلسالم لردم هذه الفجوة إن جاز التعبري، وهو باب االجتهاد، واالجتهاد ال 

يكون اعتباطًا، بل البّد له من مستند، ومستنده النص.

3 - بني العبقرية والوحي )النبوة(:
هل نجاحات حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم )وسريته إبداع عبقريته وبعد بصريته، وشدة 
إيانه بربه ودينه ودعوته(؟ وهل حقًا )أهنا بنت التجربة والتاريخ يف زمانه وأمكنته(؟ هذا ما 
يقوله الكاتب وليس بعيدًا عن تعريف السياسة، وأهنا اختيار بني احتاالت، فإن العبقرية هنا 
جتلت يف جتربة تارخيية هلا زماهنا ومكاهنا. فهي إذًا حسن اختيار بني احتاالت متعددة، وحسن 

بصرية.

والسؤال املطروح هو: هل العبقرية ذكاء متوارث كا يرى بعضهم؟

الذين جيرتحون أشياء ال  القدرة البرشية، وهي ممنوحة لبعض األفراد  أم أهنا هبة إهلية تفوق 
يستطيعها غريهم كا يذهب إىل ذلك آخرون؟

وسواٌء كانت العبقرية ذكاًء متوارثًا، أم كانت هبة ال عالقة هلا بالعامل الوراثي، فهل يتوقف 
أمر الرسول عند هذا احلد، أم يتجاوزه إىل الوحي اإلهلي؟

يف اإلسالم نقول: إن اهلل هو الذي أعطى النبي ذلك اإليان، ولذلك حيدث نقٌص يف وزن النبي 
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حني يدرج يف سياق العبقرية بمعزل عن الوحي، أو تدرج النبوة يف سياق العبقرية.

وهلذا ال نستطيع الوقوف عند حد املذهب النفيس املادي الذي ال يعرتف باآلثار املرتتبة عىل 
اإليان والعقيدة يف بناء الشخصية، ومن هنا تأيت أمهية جانب الوحي والنبوة والغيبيات.

من  يصطفي  ملن  اهلل  يمنحها  إضافية  صفة  النبوة  فإن  للمرء،  ذاتية  صفًة  العبقرية  كانت  وإذا 
عباده، وإن نسبة ما حققه النبي إىل عبقريته يغيب النبوة والوحي.

ال شكَّ أن العبقرية من صفات الكال الثابتة للرسول، وبناء نجاحات الرسول عليها وحدها 
ناقص، كا مفهوم السياسة الدنيوي ناقص.

وربا كان احلديث عن عبقرية الرسول وحدها ال يفيدنا كثريًا يف شأن الرسول بالذات.

كاٍف.  فغري  الرسول  أّما يف شأن  بكر وعمر وعثان وعّي وخالد.  أيب  يفيد يف شأن  كان  ربا 
فعبقرية الرسول ما كان هلا أن تفرّس مقدرته عىل حتقيق التمكني يف األرض، وإقامة املجتمع 
املسلم، وتوسيع رقعة الدولة. احلديث عن العبقرية هو حديث عن اجلانب املادي دون اإلياين 

والروحي الفاعل واملؤثر، وكذلك القراءة السياسية الرفة.

(، وهو سيد ولد آدم، وهو  ْثُلُكْم ُيوَحٰى إيَِلَّ َا َأَنا َبرَشٌ مِّ حممد رسول اهلل برش يوحى إليه )ُقْل إِنَّ
خري البرش. فإذا كان يف البرش عباقرة فهو سيدهم. 

ا يفري فريه(. أي يف  لقد استخدم الرسول هذا املصطلح بحق عمر فقال عنه: )فلم أَر عبقريًّ
حسن األداء واالختيار. 

والرسول ليس آلة تلقٍّ فقط، فاهلل خيتار من خلقه ألداء رسالته من يكون عنده من الذكاء واحللم 
والعبقرية ما ال يتوفر لغريه من البرش، ولقد انتهى جانب الوحي مع الرسول. ونحن نستطيع 
َقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة  اليوم أن نقتدي بالرسول يف ضوء قواعد وضوابط االقتداء )لَّ

َحَسنٌَة ملَِّن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر(.

نعم، قد يذهب بعضهم ملعاجلة اجلانب البرشي عند الرسول، وجهده يف السياسة والعسكرية، 
واختياراته املوفقة، وكذلك يف التخطيط واإلدارة. لكن ثّمة جانبًا آخر قد رافق هذا اجلانب 
حدث  ثّم  وانفصال  حصل  وإذا  والعملية،  السياسية  املحطات  من  كثري  يف  ينفصل  مل  املادي، 
ما ذكرته سابقًا، حني حتدثت عن االجتهاد، وهناك  والتصحيح. وهذا  التوجيه  اخلطأ يكون 
فصٌل عند علاء األصول يتحدث عن اجتهاد الرسول. ال نستطيع من دون الوحي أن نفهم 
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التحول الذي طرأ عىل جزيرة العرب، ومأل الدنيا بعد ذلك. هل كان ذلك ممكنًا لعبقري من 
عباقرة العرب؟ وأكتفي هنا بنص قرآين يتحدث عن مواكبة ربانية للجاعة املسلمة األوىل وهي 
يُكُم النَُّعاَس َأَمنًَة ِمنُْه  ختطو أوىل خطواهتا يف حرب قريش يف غزوة بدر، يقول اهلل تعاىل: )إِْذ ُيَغشِّ
بَِط َعىَل ُقُلوبُِكْم  ْيَطاِن َولرَِيْ َرُكْم بِِه َوُيْذِهَب َعنُْكْم ِرْجَز الشَّ َاِء َماًء لُِيَطهِّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ َوُينَ�زِّ

َوُيَثبَِّت بِِه األَْقَداَم(.

الوحي خيرنا أن عناية اهلل واكبت فعلهم عىل األرض، وما كان لنا أن نعرف ذلك لوال الوحي. 
لقد عددت اآلية نعم اهلل عليهم، وهم عىل وشك االشتباك مع قريش:

ينام  فأحيانًا  منه،  أمنًة  النعاس  عليهم  ألقى  ِمنُْه(  َأَمنًَة  النَُّعاَس  يُكُم  )ُيَغشِّ  -  1
اإلنسان فرتة وجيزة فيطرد ذلك النعاس من عينيه وكذلك اخلوف.

ْيَطاِن  الشَّ ِرْجَز  َعنُْكْم  َوُيْذِهَب  بِِه  َرُكْم  لُِيَطهِّ َماًء  َاِء  السَّ ِمَن  َعَلْيُكْم  ُل  )َوُينَ�زِّ  - 2
فذهبت  ورشبوا،  للصالة  فتطهروا  األَْقَداَم(  بِِه  َوُيَثبَِّت  ُقُلوبُِكْم  َعىَل  بَِط  َولرَِيْ
وسوسة الشيطان، وربط عىل قلوهبم بذلك، وثبت أقدامهم عىل األرض الرملية.

ومثال آخر مما جاء يف الكتاب وهو )تفّتق ذهن حممد عىل بادرة ليست يف سياق 
تفكري مجاعته. كيف طلع بفكرة احلج إىل مكة؟ ص300

 كيف ال والسياسة إبداعه يف خدمة دعوة كّرس هلا كل ذاته كا يقول الكاتب؟ 
ص296

وعندي أهنا خطوة اسرتاتيجية، وضعت مّكة يف مأزق. كيف هلا أن تصّد حممدًا 
عن البيت؟ وهل ستجد إمجاعًا عىل ذلك بعد أن تبني أنه ما جاء لقتال، إنا جاء 

للطواف بالبيت؟

هل حّقًا أن رسول اهلل )طلع بفكرة احلج إىل مكة( كا يرى الكاتب؟ هنا يستبعد الكاتب ما ال 
يؤمن به العقل احلديث والعلم احلديث، وهنا يكون ملء الفراغ يف السرية من خالل االجتهاد 

السيايس وكفى.

احلقيقة أن النص القرآين وهو الوثيقة األكثر ثبوتًا من السرية، قد أكد عىل أن )الفكرة( تبعث 
ْؤَيا  من رؤيا رآها النبي - صىل اهلل عليه وسلم - ورؤيا األنبياء حق. )َلَقْد َصَدَق اهللَُّ َرُسوَلُه الرُّ

بِاحْلَقِّ َلَتْدُخُلنَّ امْلَْسِجَد احْلََراَم إِْن َشاَء اهللَُّ آِمننَِي(.
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بالبيت،  أنه دخل مكة، وطاف  املنام  الرسول رأى رؤيا يف  وجاء يف السرية ما يفرس ذلك أن 
فأخر أصحابه بذلك وهو يف املدينة، فلا ساروا عام احلديبية مل يشك مجاعة منهم أن هذه الرؤيا 
تتفرّس هذا العام. فلا وقع ما وقع من الصلح، ورجعوا عامهم عىل أن يعودوا من قابل، وقع 
يف نفس بعض الصحابة من ذلك يشء، حتى سأل عمر يف ذلك، فقال له فيا قال: "أفلم تكن 
خترنا أنا سنأيت البيت ونطوف به؟ قال بىل. أفأخرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال عمر: ال، قال 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به" ومل يقتنع عمر إال بعد نزول سورة الفتح التي 

سمته فتحًا، وعندها تساءل: أفتح هو؟ 

نعم لقد كانت احلديبية عماًل عبقريًا، لكنه عمل عبقري يف سياق الوحي.

إنني ال أسوق هذه النص أو تلك احلادثة ألستبعد اجلانب البرشي، لكنني أسوقها من باب 
تفسري الوقائع واألحداث من خالل مصادرها، إذ بخالف ذلك سندخل يف دوامة حتكم العقل 

- ليس أي عقل - واالسترشاق، والعر احلديث، والعلم، وغريها، يف مسار التفسري.

4 - ما ناأتي وما نذر من ال�سري النبوية:
)هذه السرية ال حتتذى سياسّيًا، سرية حممد تتناسب وبنية املدينة، ورحلة التأسيس ورشوطها، 
األصوليات  سواد  مثل  قامتة  ستكون  الصورة  فإن  ذلك  حصل  وإن  استنساخها،  يمكن  وال 
املحمدي،  البيت  أهل  بني  سفكت  التي  الدماء  لكثافة  حتتذى  ال  اخللفاء  وسرية  التكفريية، 

وحوارييه، حيث ال دين وال آية وال ما يمت إليها بصلة( ص373.

ديني  ثابت  ثّمة  كان  "وإن  اخللفاء  سرية  ومع  النبوية،  السرية  مع  املايض،  مع  للقطيعة  دعوة 
فهو القرآن، والقرآن أخرس ينطقه الرجال، وما تبقى هو إسالم الروح، وما عداه فقط ألخذ 

العرة، وال جيوز تكراره" حسب الكاتب.

من  فيها  ما جاء  نرتك  فهل  إىل جانب كوهنا سرية،  قرآنًا، وحتتوي سنّة  النبوية حتتوي  السرية 
نصوص قرآنية، ونبوية؟

هل ننّحي الشورى جانبًا، وقد جاءت يف سياق السرية يف أحد، وما تالها من قرح. جاء التأكيد 
نتيجة وّفرت  املؤمنني.  نتيجتها كانت قرحًا أصاب  أن  الرغم من  الشورى عىل  عىل استمرار 
مادة ملن أراد أن يشكك يف جدوى هذا السلوك، كابن ُأيّب الذي قال: أطاعهم وعصاين، ولذلك 
َن اهللَِّ لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب  تأكيدًا عىل ما جرى جاء النص القرآين، )َفبَِا َرمْحٍَة مِّ
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وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر(، ومثل هذا كثري يف السرية  اَلنَفضُّ
وهو قرآن، وسنّة أيضًا، فالتداخل قائم، والتشابك مستحكم.

أما لو قلنا إن هناك أشياء ليس من الرضوري تقليدها، كأن نقتدي بالبدء بالدعوة رسًا، إذا كان 
اجلهر ميسورًا، ومأذونًا مثاًل، فهذا مرتوك للتقدير مثاًل، وليس رضورّيًا أن هناجر كا هاجر، 
إذا مل تكن لدينا رضورة للهجرة، فإن كنا آمنني يف أوطاننا، متمكنني من تبليغ دعوتنا وفكرتنا 
طلبها  كا  والقوة،  السلطة  أصحاب  من  النرة  نطلب  أن  رضورّيًا  وليس  للناس،  ودعوتنا 
الرسول من بعض القبائل، فاستجاب له األوس واخلزرج، فقد يكون هذا األسلوب غري جمٍد 

يف هذا العر، وهو مرتوك للتقدير، والبصرية السياسية.

وهل من الرضورة أن ندعو مثاًل ثالثة عرش عامًا لتثبيت العقيدة، فالظرف واملكان خمتلفان، 
فهذه مهمة ماضية يف تعليم الناس مبادئ دينهم دون حتديد زمني. وفيا خيص الصحابة وسرية 
اخللفاء، فإننا إذا اعتمدنا مسار الواقدي وأيب خمنف املتهمني بالكذب، وما نسب إىل ابن قتيبة 
زورًا، فسنقول ما قاله الكاتب، ولكن إذا اعتمدنا املسار اآلخر، وهو مسار املنهج العلمي يف 

التدقيق باألخبار فستكون الصورة خمتلفة.

ال  ما  فهذا  للقطيعة  دعوة  تكون  أن  أما  معقوالً،  لكان  النحو  هذا  عىل  السرية  تناول  كان  لو 
سبيل إليه، وهو باعتقادي املستحيل، وليس اقتباسها، وتقليدها يف ضوء القواعد والضوابط 

األصولية.
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امل�سادر واملراجع
1 - القرآن الكريم

2 - حممد.. السرية السياسية، نري الصايغ.

3 - اإلسالم والسياسة، حممد عارة.

4 - سقوط الغلو العلاين، حممد عارة.

5 - حتقيق مواقف الصحابة يف الفتن، حممد أحمزون.

6 - الدولة األموية، يوسف العش.

7 - املنهج احلركي للسرية النبوية، منري الغضبان.

8 - أولويات احلركة اإلسالمية، يوسف القرضاوي.

9 - فقه السرية، حممد سعيد رمضان البوطي.

10 - الفكر اإلسالمي املعارص، غازي التوبة.

11 - اجتاهات قراءة السرية النبوية، هيام شبل.

12 - عبقرية حممد، عباس حممود العقاد.
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ت�سحيح ما جاء يف كتاب �سليم �سعدو �سامل
خالدة �شالح �شعيد - ناقدة �شورية

*توضيح: )ورد يف كتاب "حان الوقت" للسيد سليم سعدو سامل، فقرات حتمل معلومات 
غ�ري دقيق�ة بالتاريخ واألس�اء، وفيا ييل أدن�اه، رد الدكتورة خالدة س�عيد ع�ىل ما جاء يف 

الكتاب(.

أحد األصدقاء أرسل لنا مؤّخرًا، كتاب السيد سليم سعدو سامل الذي حيمل عنوان:

"ح�ان الوق�ت" الصادر ع�ام 2017. يف الكتاب يروي س�امل قصته منذ انتس�ب إىل احلزب 
السوري القومي االجتاعّي حتى ما بعد خروجه من السجن الثاين يف دمشق، مرورًا بقصة 
إرغام�ه املجلس األع�ىل للحزب، )عام 1954( عىل إلغاء انتخاب�ه لألمني عصام املحايري 
رئيس�ًا، مس�تخدمًا التهديد بالس�الح، وإعادة تس�مية األمني جورج عبد املسيح للرئاسة. 
)وه�ي قصة غريبة ورهيبة، أس�مع عنها للمرة األوىل، يف ح�زب نظامّي مناقبّي حيمل ُمُثاًل 
فدائّي�ة(، ويص�ل بعد ذلك إىل م�ا جرى يف أعقاب اغتيال العقيد عدنان املالكي، يف نيس�ان 
1954 وه�و اجلان�ب ال�ذي يعنيني. وم�ع أّن الكت�اب صدر منذ س�نتني، أج�دين مضطّرة 

لتصحي�ح م�ا يّتصل يب ش�خصّيًا، احرتام�ًا للتاريخ، تاري�خ احلزب أوالً، ولدفع التش�ويه 
ودحض العرض اهلزيل الذي يلجأ إليه حرضة األمني، ولدواع مبدئّية وتارخيية وأخالقية، 

تتعّلق باملعنى الذي كنت أعطيه النتائي احلزيّب يومذاك.

أب�دأ بالق�ول إنن�ي جئ�ت إىل احلزب الس�وري القومي االجتاع�ي يف كان�ون الثاين 1950 
بعد استش�هاد أنطون س�عادة بأش�هر قليل�ة، ويف أعق�اب الكارثة الفلس�طينية؛ وكنت بني 
كثريات وكثريين من طالب س�وريا ممن نشطوا وألقوا بأنفسهم يف احلراك الطاليب منارصًة 
لفلس�طني، ب�ني 1947 و1948 ث�م زيارة خميات النازحني الفلس�طينيني تك�رارًا، وما رافق 
ذلك، مع بدايات مأساة النزوح. وبني صديقايت َمن ختّلت عن الدراسة واختارت التطّوع. 
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من هذا اجلّو نفسه وهذا املوقع وهذه الغاية جئت إىل احلزب بعد إعدام مؤّسسه، وملِا عرفته 
عن موقف احلزب اجلذرّي من القضية الفلسطينية وقضايا أخرى.

وكان احلزب وأهداُفه وقَيُمه ومسؤولوه وكّل ما يتصل به يف مرتبة القداسة عندي. 

 ع�ام 1954 وكن�ت ق�د أصبحت معّلمة، انتقلت إىل دمش�ق مع أختي س�نية صالح، طالبة 
البكالوريا، هبدف الدراس�ة اجلامعية. كنت أعّلم يف مدرس�تني وأدُرس يف اجلامعة وأداوم 
يف معاهد مس�ائية، كا كنت أمينة رس، أي "ناموس" مديرية العلوم للجامعيني. استأجرنا، 
عند سيدة مخسينية، غرفة صغرية جدًا يف حّي املهاجرين، تتسع لرسير واحد وصوفا وطاولة 
صغرية مع كرسيني. وكانت مجيع امللحقات أو املنتفعات ضيقة جدًا ومشرتكة مع صاحبة 

الشقة الصغرية التي تقيم فيها هي أيضًا.

 ما يعنيني مبارشة يف هذا املوضوع هو أّن الس�يد س�امل حيكي حكاية طويلة )َفِكَهة ومس�ّلية 
وشبه خيالية( عن جلوء رئيس احلزب جورج عبد املسيح، ليلة اغتيال العقيد عدنان املالكي، 
إىل مس�كني بدمش�ق. ومع أنن�ي ال أنكر هذا اللجوء، الذي ُس�ِجنُت بس�ببه، لكنّي أكتب 
ب القصة اخليالية املحّرفة واملفّككة منطقّي�ًا، واملليئة بالتناقضات وبالتفاصيل  اآلن ألص�وِّ

املخَتَلقة واملسيئة بل املستحيلة، التي يؤلفها السيد سليم.

 يقول إن عبد املس�يح، مس�اء االغتيال، جلأ إىل "ش�قتي املرحية"، وأقام "أيامًا عديدة" بكل 
َك الضّباط القوميني" وانقالهَبم. كا يقول إّن عبد املس�يح  طمأنينة، مس�تبرشًا منتظِرًا "حت�رُّ
تلّقى، وهو يف "ش�ّقتي املرحية"، زيارات متعددة من الس�يد س�ليم وغريه، وأنه طرح عليه 

أسئلة )انظر ص123(. يقول:

)...( استفرس مني بعض األمور إن كنت أعرف شيئًا عن فالن أو فالن )...(

ومل أعد أذكر أساء الذين سألني عنهم سوى سؤاله عن إسكندر شاوي. )ص124(. 

 )وأقول، يا للس�ؤال العجيب! مع أّن إس�كندر شاوي هو الذي أوصل عبد املسيح إىل بيتي(. 
يميض س�ليم س�امل يف روايته اخليالية فيقول ص125: "ال أستطيع اليوم أن أستعيد تفاصيل... 
وكبحت أفكارًا جاحمة تتساءل عن سبب هدوء رئيس احلزب )...( وهو يعرف أو يسمع )!!( 

عا حيدث يف املّزة ويف معتقل الشيخ حسن يف امليدان ويف املخافر ومراكز املخابرات...".
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تعليق: عجبًا من أين عرف أو سمع؟ إذا كان عبد املسيح، حتى حسب رواية سليم، خمتبئًا 
يف غرفتنا منذ الليلة األوىل لالغتيال؟ أي منذ ثالثة أو أربعة أيام، كا يزعم، ومل يكن عندي 
راديو وال عند جاريت أو رشيكتي يف الشقة )التي ينكر وجودها(. وأي راديو سيذيع أخبار 

ما حيدث يف املّزة وغريها، من تعذيب، ومنذ اليوم األول؟

وبعد قليل س�يقول س�ليم: "راح رئيس احلزب يس�ألني عن األوضاع يف رئاس�ة األركان 
وع�ن مواق�ف بع�ض الضّب�اط". )ويف ص127 رسد ملجموعة م�ن التفاصيل التي يس�أل 
عنها(. وها هو س�ليم يناقض نفس�ه حني يقول: )...( يف خمبئه يف بيت الرفيقة )فالنة( كان 
ش�به مقطوع ع�ن العامل اخلارجّي، ال يع�رف إال ما تعرفه )فالنة( أو ما ينقله إليه إس�كندر 

شاوي": )ص128(.

 ها هو يبدو منقطعًا، وإسكندر شاوي يظهر فجأة، وقبل قليل كان خمتفيًا والعم يسأل عنه. 
ث�ّم يقول س�امل: "أذكر أين عدت إىل بيت )فالنة( مرة ثانية ألخ�ره با عرفت من تطّورات 
واعتق�االت. وم�رة ثانية أذهلني هبدوئ�ه )...( أخبار االعتقاالت مت�أ البلد واألخبار عن 
مقت�ل ف�الن أو موت فالن حتت التعذي�ب ترميك يف دوامة )...( وه�و يّر أهنا عاصفة يف 

فنجان سوف هتدأ بعد أسبوع أو أسبوعني عىل األكثر." )ص128(

تعلي�ق: إذا كان�ت عاصف�ة يف فنجان فل�اذا يموت القومي�ون حتت الّتعذي�ب، كا يروي؟ 
ومن الذي مات؟ وكيف، وبموجب أي منطق سيتسّلم احلزب احلكم بعد هذه العاصفة؟ 
)وكان األم�ني عصام املحايري قد اعُتِقل منذ الليلة األوىل، وحتى األمينة األوىل جولييت 
س�عادة قد اعُتِقلت منذ اليوم الثالث )راجع مذكراهتا ص234، بريوت دار س�عادة للنرش، 

2004 ط ثانية(. وطبعًا ال ذكر هلاتني الشخصيتني يف كتاب سامل يف هذا السياق.

يتساءل سليم: "هل كان مطمئنًا ملِا قيل له وملِا اعَتَقد أهّنا خّطة ناجحة يتسّلم احلزب بعدها 
احلكم؟" )ص128.( )انتهى كالم س. س. س.(. تعليقي:

1 - هذا اعرتاف عجيب واهّتام خطري وخرايّف للحزب كحزب. يعني أّن احلزب كمؤسسة 
هو الذي قام باالغتيال، وأّن العملية كانت خطة الستالم احلكم. كيف؟ وبأية أعجوبة؟

 إذًا ها هو احلزب عىل لس�ان رئيس�ه يتبن�ى االغتيال!! ويعطي االغتي�اَل "رشعّيًة حزبّية". 
فيا له من اهّتام ُمريع!! وهو يس�تبرش، مع أّن القوميني متتلئ هبم الس�جون "ويموتون حتت 
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التعذيب" كا يقول. وهذا كله يس�ميه عبد املس�يح، حس�ب رواية سليم سامل، "عاصفة يف 
فنجان".

كل ما ورد يف هذا القسم اخلاص بلجوء عبد املسيح )ص. 126 - 127( ثّم هتريبه هو خيال 
وتركيبات متتاقضة داخلتها بعض خيوط من الواقع.

2 - وهل يف تاريخ اهلروب واالختباء حمكوم باإلعدام )كا كان وضع عبد املسيح(، خيتبئ 
يف مثل تلك الظروف، يف ش�قة مفتوحة ومبنى يعّج بالسّكان، ويبقى أيامًا، يستقبل ويعّلق 
عىل "األخبار" كا يروي السيد سليم )عىل الرغم من غياب أي اتصال وأي جهاز راديو(، 
الس�يا يف تلك األجواء التي مل ترتك قوميًا معروفًا، مدنّيًا أو عس�كرّيًا، من شال سوريا إىل 

جنوهبا إال اعتقلته؟ 

ومل خيرنا الس�يد س�ليم كيف انقلب عبد املس�يح املطمئن عىل مدى أيام )حواىل أسبوع( يف 
غرفتن�ا بانتظار "حتّرك القطع�ات والضّباط القوميني"، إىل رجل مذعور كا يصفه؟ وكيف 
وبن�اء ع�ىل أّي معطي�ات فِهَم عبد املس�يح أهّنا ليس�ت "عاصفة يف فنج�ان"؟ وملاذا وكيف 
حتّول فجأة إىل ش�خص مضطرب ال يثق حتى بحارسه األمني عبد اهلادي مّحاد فيسارع إىل 
خديعته واهلرب منه يف الّرية عىل التّلة، وكيف وبأي معجزة ظهر يف لبنان يف اليوم التايل؟

3ــ ثّم لنَر ما هي مواصفات شقتي "املرحية" وما هي احلكاية الواقعية احلرفّية واملنطقية:

وصل عبد املسيح إىل بيتي الساعة احلادية عرشة أو بعدها بقليل، ليلة مقتل املالكي نفسها. 
أوصل�ه إس�كندر ش�اوي وكامل حس�ان. طبع�ًا فوجئت بحض�وره وكاد يغم�ى عّي من 
اخلوف. س�ألته عن س�بب جميئه، قال أمل تس�معي با حصل؟ قلت هل هو مقتل الضابط؟ 
لك�ن م�ا دخلنا؟ أج�اب، ال دخل لن�ا، ولكنني حمكوم باإلع�دام يف لبن�ان، إذا قبضوا عّي 

سلَّموين. 

س�ألته: "واألمينة األوىل؟" أجاب، "ال أحد يزعجها". قلت له: لكن ُقيِضَ عىل احلزب يف 
سوريا. أجاب: "سينشط يف لبنان".

)هذا ما رويته سابقًا وكّررته. لكن السيد سليم أراد أن جيعل احلكاية أكثر تشويقًا أو تسويقًا 
فمزج الواقع باخليال(.
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مل أَر يف كالم عبد املسيح إالّ ما ينذر بالويل. وفهمت أننا يف سوريا انتهينا. كدت أموت من 
اخل�وف. لك�ن وجدُت نفيس أمام أمر واقع، عىل هوله وغرابته. كيف كنت س�أقول له "ال 
أقدر أن أس�تقبلك ألن املكان غري آمن"؟ كيف أستوعُب انقالبات عديدة لصورة الواقع؟ 

بل كيف أفهم يف حلظة ما تطّلب وقتًا طوياًل ألستوعب حصوله؟

قل�ت ل�ه تفضل. ماذا كن�ت أقدر أن أق�ول؟ خاصة أنه ملا ق�ال يل انزيل قويل لش�اوي إنني 
وصلت فليذهب، نزلت ومل أَر أحدًا. وكنت أنوي االستنجاد بشاوي لنقله.

أّما اجلارة فقلت هلا إنه عّمي، مريض جاء من الريف )بسبب الكوفية( لنأخذه إىل الطبيب.

غضب العّم وأظنه خاف مّلا عرف عن ذهاب شاوي. وقال: ماذا كنت سأفعل لو مل أجدِك؟ 
أو ل�و كنِت خفِت وس�افرِت؟ ثم س�ألني إن كنت أعرف بيت ش�اوي، وبيت َمن أعرف. 
قلت أعرف بيت س�ليم س�امل.. كانت الس�اعة احلادية عرشة والنصف لي�اًل. لكن اخلوف 
األك�ر يغلب اخل�وف األصغ�ر، وكل مغامرة كانت هت�ون أمام هذا الوض�ع. ركبت آخر 
ت�رام من املهاجرين حتى وس�ط البلد. ومش�يت، يف مدينة خالية )بس�بب صدمة االغتيال 
خاّصًة(، وغري معتادة عىل حركة النس�اء املنفردات، وباألخّص الس�افرات، يف الليل. غري 
أّن جريم�ة ذل�ك اليوم ألقت عىل املدينة ثقلها بل هوهَلا وس�ارع الناس إىل بيوهتم. وصلت 
إىل بيت س�ليم. ذهبنا، أنا وس�ليم، ربا أيضًا مع عبد اهلادي محاد، إىل بيت إسكندر شاوي 
حيث أبلغت الرس�الة. ثم ركبنا س�يارة ش�اوي وذهبنا مجيعًا إىل بيتي يف املهاجرين. وهناك 

تلك الليلة األوىل نفسها تّم االتفاق عىل حضورهم ملرافقته يف املساء الثاين. 

يف النهار الثاين كان عّي أن أذهب إىل املدرس�ة حيث أعّلم. إذ مل أكن حّرة وبال أي ارتباط 
أو عمل، كا توحي رسدية الس�يد س�ليم. بل كن�ت أعّلم يف مدرس�تني: التجهيز الثانية يف 
الصاحلي�ة ومدرس�ة الصنائ�ع )مكتب عن�ر( يف حّي اخل�راب وراء اجلامع األم�وّي. العم 
رفض بشّدة بقائي وتغّيبي عن املدرسة ألنه سيثري األسئلة والشبهات، وبقي هو يف حراسة 
أختي س�نّيه صالح التي ينس�اها السيد سليم، ألّن تغّيب طالبة ال حيدث مشكلة يف املدرسة 

مثل تغيب معّلمة. ذهبت ومل أرجع إال عند العر.

يف احلادي�ة عرشة لي�اًل أو الثانية عرشة، أي يف الليلة التالي�ة للجريمة، حرضوا وكانوا أكثر 
من اثنني. دخل ش�اوي وربا س�ليم سامل وال أذكر من دخل غريه... إنا ال كالم، من أجل 
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تفادي الضجة واألصوات املتعّددة وعدم إيقاظ اجلارة. ثّم ذهبوا مجيعًا. ومل أَر عبد املسيح 
بعد ذلك أبدًا.

ال يذكر الس�يد س�ليم، أنني كنت أس�كن مع أختي عند جارة يف غرفة هي جزء من ش�قة 
بغرفتني؛ ش�قة ضيقة ج�دًا. اجلارة حارضة يف غرفتها املالصقة. بل يتكّلم عىل ش�قة مرحية 
ويتناسى اجلارة. كان يف غرفتنا رسير واحد وصوفا وطاولة وكرسيان. باب الغرفة، عندنا 
وعند اجلارة، نصفه األعىل من زجاج ش�فاف. وكل حركة أمام الباب مكش�وفة. واملطبخ 

واملنتفعات موجودة أمام باب اجلارة الزجاجّي. 

عب�د املس�يح مل خيل�ع الكوفية التي خُتف�ي عالمته الفارق�ة وهي األذن املقطوع�ة، وال خلع 
اجلاكيت واحلذاء وظّل مّتكئًا عىل الصوفا.

أم�ا خرافة انتظ�ار "انقالب الّضّباط القوميني" فالس�يد س�ليم يروهيا ملن ول�دوا بعد تلك 
احل�وادث برب�ع ق�رن أو نصف قرن. مع أن�ه يتكلم، يف الوقت نفس�ه، عىل أخب�ار تعذيب 
القومي�ني يف الس�جون وم�وت بعضهم حتت التعذي�ب. يا للتناقض! كي�ف يموتون حتت 

التعذيب والسيد عبد املسيح ينتظر حترك الضّباط القوميني!

وما رواه سليم عن سلوك عبد املسيح املرتاح، زاعًا "أّنه بقي عّدة أّيام، يف غرفتنا، مطمئنًّا، 
ينتظ�ر حت�ّرَك الضباط القوميني"، ويس�تقبل الزّوار )وهو املحكوم باإلع�دام( يتناقض كل 
التناقض مع ما رواه عن سلوك عبد املسيح عىل التّلة يف الطريق إىل الزبداين مع عبد اهلادي 
مّحاد )ص135( مبارشة بعد خروجه من )ش�ّقتي املرحية!!(. إذ خدع حارس�ه عبد اهلادي، 
واختفى. الس�يد س�ليم، بعد بضع صفحات )ص 159( سوف يصبح حملِّاًل نفسّيًا فيجعله 

مصابًا بانفصام الشخصية ويسّميه "دكتور جايكل ومسرت هايد". 

تبقى قصة الذهاب للبحث عن مس�دس عبد املس�يح. )ص 137 - 138(، وهي األغرب 
واألكثر إساءة وإيالمًا: 

فيه�ا حتري�ف واحد، بل هو تش�ويه مقصود حتًا، ال ييسء يل وحدي، ب�ل ييسء إىل ما مّيز 
العالق�ات بني الّرفاق. ومل أفهمه أبدًا: الس�يارة التي نقلتن�ا إىل منطقة اهلامة أو ما جاورها، 
حيث صعد أحد الرفاق التلة )أظنه عبد اهلادي( ليأيت بمس�دس عبد املسيح الذي ُيفرَتض 

أنه تركه هناك، هذه السيارة كانت تقودها فتاة من حّي القّصاع.
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ال أع�رف اس�مها وال اس�م عائلته�ا وال من أقنعه�ا بمرافقتنا، ومل أرها قب�ل ذلك وال بعد 
ذلك. أعرف أّن الفتاة كانت خائفة خوفًا شديدًا وال تعرف شيئًا عن احلزب. فهي مّلا رأت 
أهن�ا س�تذهب إىل اهلامة وحدها مع ثالثة ش�بان رفضت، لدواٍع تقليدية س�لوكية، وقالت 
جي�ب أن تك�ون معكم فتاة. ومن يف امليدان يومذاك غ�ري "حديدان" عندما اختفى اجلميع، 
الس�يا الفتي�ات؟ كن�ت أذهب ألدع�و بعض أعض�اء مديري�ة اجلامعيني للعم�ل مع فرقة 
الناش�طني الصغرية، فتخرج األمه�ات ويقلن يل: "عندهم امتحانات، عندهم مس�تقبل". 

لتحَي األمهات!

كان يف الس�يارة س�ليم س�امل وعبد اهلادي مّحاد وش�خص ثالث ال أعرفه، لعّل�ه الذي جاء 
بالسيارة وصاحبتها، أو الذي يزعم سامل أنه صاحب السيارة.

م�ع أّن )حديدان( ذلك الزم�ن مل يكن خارج العالقات والرامج واملهّات واملس�ؤوليات 
كا يصّورين الس�يد س�ليم: )كنُت أعّلم يف مدرس�تني وأداوم يف اجلامعة، وأحرض دروس�ًا 
فرنس�ية يف املركز الثقايف الفرنيس متى أتيح يل الوقت، وأتلقى يف البيت دروس�ًا خصوصية 
يف الفرنس�ية، وكذل�ك يف اللغ�ة العربي�ة. وكنّ�ا يف أواخ�ر نيس�ان، م�ع مّح�ى االس�تعداد 
لالمتحانات(. وفوق هذا كله كنت أذهب يوم اجلمعة إىل بريوت أمحل رس�الة من يوسف 
دعيبس، املسؤول يف دمشق، إىل جران جريج يف مركز احلزب يف بريوت، وأعود باجلواب.

آخر رس�الة محلتها من بريوت إىل دمش�ق كانت من س�عيد تقي الدين إىل الرئيس الراحل 
ف�ارس اخل�وري. كن�ت قد حصلت ع�ىل موعد من الرئي�س اخلوري، وذهب�ت إىل املكتبة 

أشرتي مغّلفًا للرسالة، وهناك أوقفني رجال املخابرات. 

نع�ود إىل رحل�ة اهلام�ة: فع�اًل ذهبت معه�م إىل اهلام�ة أو جوارها تلبي�ًة لرشط الفت�اة. أّما 
الضحك؟ كانت أسباب الضحك حارضة، أوالً لتلطيف اجلّو املتوّتر وطمأنة الفتاة اخلائفة 
والت�ي تقود )مثل النّمل�ة!( بينا نحن عىل عجلة، وكذلك للّتمويه لدى املرور أمام دورية، 
ولغراب�ة تل�ك املغامرة اهلوليودية بحثًا عن مس�دس غري موجود ولن يع�ود إىل صاحبه لو 
ُوِج�د، وعبثي�ة احلصول عليه التي ال تس�اوي ما ق�د ينتج عن محله من ك�وارث. أّما مزاح 
الس�يد س�امل )الذي تزوج فيا بع�د فتاة رائعة كان�ت مثل أختي(؟ يف النتيجة كل ش�خص 
حني يمزح، يمزح حس�ب عقليته. ويؤس�فني ما تتضمنه رسدية الس�يد سليم من اختالق 
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وتضخي�م وتش�ويه، وم�ا توحي به م�ن ِخّف�ة مل أعرفها يف أج�واء احلزب أبدًا. س�امح اهلل 
الذاكرة. أم لعّلها حماولة غري عبقرية يف كتابة الرواية!

 يف النهاي�ة، وب�كل رصاح�ة وإخالص، محدُت اهلل ألنني ُس�ِجنُت يف تل�ك الظروف، عىل 
الرغ�م من أنني فقدُت وظيفتي. لكن توّقَفْت تل�ك املرسحيات الفارغة والفاجعة التي ال 
م إالّ الوبال، ال لس�وريا وحدها، ب�ل أيضًا للحزب وللقوميني. غري  ه�دف هلا والتي مل تقدِّ
أّن اجلرح الذي مل يندمل متّثل يف الكوارث التي حّلت بالش�خصيات الريئة التي مل يكن هلا 
أي دور، يف مقّدمها أرسة سعادة، وأرَس َمن ُأعِدموا، وَمن ُحِكموا بأحكام طويلة، دون أن 
أنسى أيب الذي أحيل إىل تقاعد مبّكر مع ستة أطفال، وأختي التي ناهلا أدهى مما نالني، مع 
أهّنا مل ُتس�َجن؛ فقد ُقيض عىل مس�تقبلها العلمّي وطموحاهت�ا، إذ اضطّرت بعد توقيفي إىل 
العودة إىل الالذقية عند األهل. فقَدت فرصة دراسة الطّب وأي فرع جامعّي آخر، وأهنَت 

حياهَتا موظَّفة بسيطة يف الرجيي، وما واساها حتى الشعر.
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