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ر�أي

عن �أ�سباب تخلف اللبنانيني ،الغباء املع َّتق!
ح�سن حماده
عمم حالة
يمر يف حقبة من التخلف الشديد والذي ُي ّ
ال خيتلف عاقالن يف كون الشعب اللبناين ّ

من االنحطاط التي يستحيل اخلروج منها ما مل تُعالج املشكلة من جذورها ،أي من النبع وليس

من املصب.

إن مصدر املشاكل ،أي النبع الذي منه تتدفق املشاكل وختتلط بعضها البعض هو
التمسك باالنتامء الطائفي واملذهبي واختاذه أساس ًا ألي انتامء آخر ،بدء ًا باالنتامء الوطني

أو القومي.

ويتبني يف ضوء التجارب ،وعىل مر أكثر من قرن من الزمن ،أن التمسك بأولية هذا

االنتامء ،وتقدمه عىل أي انتامء آخرُ ،يع ّطل القدرات الذهنية عند الناس ،ويف أحسن
األحوال يخُ ّفض من منسوهبا إىل حدود قريبة من العدم ،بحيث تُالمسه وتلتصق به

كلام استفحل املوضوع الطائفي أو املذهبي .هذا يؤدي إىل سهولة االنزالق نحو التبعية

للخارج وبالتايل التحول إىل دمى صغرية فيام ُدرج عىل تسميته بـ"لعبة األمم".

أوىل النتائج املبارشة هلذه التفرقة الطوعية التي يزج الناس أنفسهم فيها فيتباعدون ،هي

قيام حالة من التفرقة العنرصية فيام بينهم .وبدالً من أن تكون هذه التفرقة العنرصية

عىل أساس اللون ،أي لون البرشة ،حتدث هذه التفرقة عىل أساس طائفي أو مذهبي.

ينتج عن هذه التفرقة العنرصية متييز عنرصي يتمثل بمكاسب لفئة أو أكثر وحرمان لفئة

أخرى أو أكثر .هذا التمييز حرص ًا ،والذي تبلور بشكل نظام قي ٍم ومصالح ،يف القارة
اإلفريقية حيث انتشار احتالالت الرجل األبيضُ ،درج عىل تسميته بـ"أبارهتايد" -
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ومن طبائع الـ"أبارهتايد" أنه ُينشئ منظومات من املظامل والقهر و ّلدت عرب التاريخ

قوضت من بعض هذه
حاالت من التمرد بلغت يف أحيان عدة حدّ الثورات التي كم ّ

املنظومات ،وكم أجهزت عىل بعضها آخر.

املعتقالت املذهبية تن�ش�أ على ح�ساب املتحدات االجتماعية

تقوض
حسبنا اإلشارة إىل أن الـ "أبارهتايد" القائم يف احلالة اللبنانية ال تنتج عنه ثورات ّ
جزء ًا منه أو جتهز عليه بالكامل .والسبب

اجلماهري تتذمر من قادتها
لكنها جُتدد لهم و�صايتهم
عليها وحتكّ مهم برقابها.

املبارش يف احلالة الشاذة هذه أن الشعب اللبناين
بلغ يف انقساماته الطائفية واملذهبية حدّ ًا حتولت

فيه الطوائف واملذاهب إىل ما يشبه املعتقالت
البرشية املتناقضة بنيوي ًا وطبيعي ًا مع املتحدات

االجتامعية .املعتقل ّ
حيل حمل املتحد .فصار
لبنان ،نتيجة لذلك ،يتميز بظاهرتني فاقعتني

بقوة حضورمها وتأثريمها:

الظاهرة األوىل :هي انعدام مفهوم الفضيحة ،لسبب بسيط وهو أن كل يشء يف لبنان
بات فضائحي ًا نتيجة الستفحال داء الطائفية واملذهبية ،وبالتايل نتيجة إلنشاء املعتقالت
البرشية عىل حساب املتحدات االجتامعية.

وهذا الواقع هو من مظاهر احتضار املجتمعات وبالتايل سقوط الشعوب إىل ما دون
التشكل االجتامعي مما ُيغرقها أكثر فأكثر يف غياهب اجلهل والغباء ،وبالتايل التخلف

واالنحطاط.

وأما الظاهرة الثانية :وهي مالزمة لألوىل بحكم الطبيعة ،فتتمثل يف كون كل رشوط
الثورات االجتامعية متوفرة يف لبنان لكن الثورة ال تقوم .والسبب يف ذلك أنه بمجرد

أن يبلغ متلمل الشعب من الظلم والفقر حد االقرتاب من االنفجار حتى ُيرمى إليه
موضوع إشكايل ذو بعد طائفي أو مذهبي ،حيث يبتعد الفقراء عن بعضهم البعض
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ر�أي
ويستنفرون أنفسهم ،كل داخل معتقله خشية من نزالء املعتقالت األخرى ...وهكذا
دواليك ،فينتهي األمر باجلامهري بأن تتذمر من قادهتا ،لكنها ويف كل مناسبة جتدد هلم

وصايتهم عليها وحتكّمهم برقاهبا .فاجلامهري يف هذه احلالة تستفحل عداء لنفسها .يا

لسخرية القدر.

ومن مظاهر التخلف واالنحطاط ،النامجني عن تقدم االنتامء الطائفي واملذهبي عىل أي
انتامء آخر ،بام يف ذلك الوطني أو القومي ،هو أن الشعب اللبناين كام أثبتت التجارب
جيهل أنه يعيش يف ّ
ظل نظام "أبارهتايد" بكل ما

فيه من ظلم وتوحش وعبثية وغباء معتّق .فينطبق
عليه قول الفيلسوف املبدع غوتيه:

"ثمة عبودي ٌة ال يمكن االنعتاق منها ،إهنا العبودية
التي يعيشها اإلنسان وهو مقتنع بأنه حر" .يعني

هذا أن نزالء املعتقالت الطائفية واملذهبية يف

لبنان يعيشون حالة من العبودية دون أن يدروا

هبا ،فكيف ينعتقون منها؟...

ال�شعب اللبناين يجهل
�أنه يعي�ش يف ظلّ نظام
"�أبارتهايد" بكل ما فيه من
ظلم وتوح�ش وعبثية وغباء
مع ّتق.

َأ َو ُ
نسأل عن أسباب التخلف واالنحطاط؟!...
ومن م ّيزات حالة السقوط إىل ما دون التشكل االجتامعي أن الناس حني يفاجئهم

احلديث عن خضوعهم ،من حيث ال يدرون ،لنظام الـ"أبارهتايد" ُيسارعون إىل جتاهله

ويعزز جنوحهم هذا كون الدول الغربية التي يتخذ كل منهم إحداها ضامنة له تُدير آلة

اجلهل والتجهيل يف هذا املجال ،وذلك يف تعمدها اإلشادة بام يسمونه "الديمقراطية
اللبنانية" وكذلك ما حيكى عن التجربة اللبنانية الرائدة التي هي يف حقيقة األمر عملية

تدمري ذايت متواصل ومستدام .فالداخل واخلارج يستخدمان من حني آلخر مصطلح

"العائالت الروحية" للداللة عىل املعتقالت الطائفية واملذهبية.

ومن خصائص حالة التخلف واالنحطاط أهنا تُو ّلد استعداد ًا دائ ًام لتكرار ارتكاب

األخطاء ذاهتا عىل الرغم من الويالت التي عرفها لبنان وما زال يعرفها ،سواء يف فرتات
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احلرب الساخنة أو فرتات احلرب الباردة ،والسائد يف احلالتني هو التدمري النفيس يف
هذه والتدمري املادي يف تلك.

فالعيش يف مستوى ما دون التشكل االجتامعي ُيع ّطل أية إمكانية إلنشاء الوحدة املعنوية
للشعب اللبناين والتي ،من دوهنا ،عبث ًا حيكى عن "الوحدة الوطنية" ،مع العلم أن هذا
املصطلح األخري كم يكثر استخدامه ،دون معنى وال جدوى .فالكذب عىل الذات هو

يف أساس الكذب عىل اآلخر لكن أكثرهم ال يعلمون.

�إن م�ساحة ال�صهيونية العربية
هي احلاوية للتفكري الطائفي
واملذهبي.

يف أواخر الستينيات من القرن املايض ،كتب
املفكر القومي هنري حامايت بحث ًا يخُ ترص من

عنوانه الواقعي" :مجاهري وكوارث" .ويتبني من
خالل تارخينا كم هو مؤ ّثر وحقيقي هذا التالزم
ما بني االثنني ،اجلامهري والكوارث .فاجلامهري

تنتعش يف املعتقالت الطائفية واملذهبية وليس
يف املتحدات االجتامعية ،وهذا ما تُوضحه

التفاعالت الشعبية واالنفعاالت الغرائزية إزاء
كافة املواضيع املثرية للجدل ،وخصوص ًا منها ما له عالقة مبارشة بالقضايا اجلزئية -
املعيشية أوالكلية  -املصريية .ويف كل املواضيع التي تقسم وال جتمع.

وتتأ ّلق "علوم" املعتقالت املذهبية يف جمال استحضار احلقوق املذهبية والطائفية لتربير

األهواء واملصالح الشخصية والطبقية ،وهي بطبيعتها مناقضة ملصالح "العامة" ،أي
عموم الناس ،أي اجلامهري .فهذه وجدت لكي ت َّ
ُسخر يف خدمة حكام املعتقالت
الطائفية واملذهبية الذين ّ
يسخرون أنفسهم طوع ًا يف خدمة القوى اخلارجية .نحن أمام

نوعني من االرهتان الطوعي:

 النوع األول :يتم ّثل يف الدخول اإلرادي إىل املعتقل الطائفي واملذهبي ،وبالتايل وضعطوق العبودية عىل الرقاب الطائعة ،والتسليم بفقدان احلرية الفردية والكرامة اإلنسانية

للفرد  -املعتقل وتسليم رسنه إىل آمر أو حاكم املعتقل.
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ر�أي
 وأما النوع الثاين :فيتمثل بإقبال أولياء املعتقالت عىل وضع طوق العبودية يف رقاهبموتسليم رسنهم إىل اخلارج.

إهنا صورة ح ّية عن الرتاتبية يف العبودية ،حيث إن اإلنسان  -املعتقل ّ
حيل مكان
اإلنسان -املجتمع .ودائ ًام تكون د ّفة القيادة للخارج فيام ُيغ ّلب أهل الداخل ما يفرقهم

عىل ما جيمعهم.

وهذه من طبيعة األشياء ،حيث إن اخليار الطائفي واملذهبي له األول ّية عىل االنتامء
الوطني والقومي .والدخول يف "لعبة األمم" له األول ّية عىل حرية الوطن واألمة ،طبع ًا
املشوه لتجار الطوائف واملذاهب
باملفهوم العلمي االجتامعي لألمة وليس باملفهوم
ّ

واألديان .فهذه التجارة هي التي تضمن مصالح هؤالء ،وبالتايل تضمن مصالح
الصهيونية وقوى االستعامر .وال يمكن التوفيق بني احلالتني مهام ُبذلت املحاوالت يف
هذا السياق .إذ ال يمكن التوفيق ما بني اخلري والرش أو بني احلق والباطل أو بني اجلامل
والقبح أو بني الوطنية واخليانة.

َأ َو ُ
نسأل بعد عن سبب التخلف واالنحطاط اللذين أوصال الشعب اللبناين إىل الكارثة
التي بات مستقر ًا فيها؟!...
وأكثر من ذلك ،فإن هذه "اخلصوصية اللبنانية" ،كام حيلو للبعض أن يسميها ،جيري

االستلهام منها لوضع صيغ سياسية تتوج مشاريع ما ُيسمى بـ "احلوار الوطني" يف
سورية والعراق بشكل خاص وربام اليمن أيض ًا .كيف ال ،والنموذج اللبناين يضمن

أمرين حيظيان باهتامم الغرب االستعامري والصهيونية:

 األمر األول :هو أن "النموذج اللبناين" يقوم عىل قاعدة ديمومة االهنيار. واألمر الثاين :هو أن هذا "النموذج" يمنع بشكل قطعي قيام جمتمع مكتمل املواصفات.واألمران يتكفالن بعملية التدمري الذايت املمنهج.
إن التفكري الطائفي واملذهبي يؤدي حك ًام إىل إعاقة عقلية نعيش وقائعها يف لبنان كام يف
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فلسطني ،وخصوص ًا يف العراق وكام عىل يد التكفرييني يف سورية.
نراها يف لبنان مث ً
ال من خالل املوقف املنعدم املنطق من فكرة املؤمتر التأسييس أو من
جمرد املطالبة بإعادة الدولة إىل احلياة الدستورية.
نراها يف فلسطني ،حيث الشعب الفلسطيني املعذب وأطفاله العظامء ،بكل معنى الكلمة
عظامء ،يعيشون يف واقع يكاد يكون منفص ً
ال بالكامل عن الواقع الذي تعيشه القيادات
العليا ،سواء يف السلطة أو عىل مستوى القيادة العليا السياسية حلامس ،حيث أن ِمشعل
اختذ من قاعدة قطر األمريكية مقر ًا له لتحرير فلسطني من النهر إىل البحر!...
واألمثلة كثرية وكثرية جد ًا وال جمال هنا لرسد أكثر من ذلك .ونجد أن مساحة
الصهيونية العربية هي احلاوية للتفكري الطائفي واملذهبي .تفكري متعاطف بوضوح
مع عثامنية أردوغان أو مع "ديمقراطيات الغرب" ،وذلك يف حنني جامح إىل اخلضوع
والتنعم جمدد ًا حتت نري االحتالل.
َأ َو ُ
نسأل عن سبب التخلف واالنحطاط؟!...
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اال�سكندرون :تاريخ جرح
ثمانون عاماً على االقتطاع
�صقر �أبو فخر  -باحث
لألديب السوري فؤاد الشايب جمموعة قصصية مشهورة عنواهنا «تاريخ جرح» (بريوت :دار
املكشوف .)1944 ،ومع أن ال وشيجة بني قصص هذه املجموعة وجروح العرب ،إال أنه يف
اإلمكان أن نخرتع وشيجة لغوية للقول :ما أكثر جروح العرب وندوهبم يف التاريخ املعارص،
من فلسطني حتى اإلسكندرون .وها نحن بعد ثامنني سنة بالتامم عىل احتالل االسكندرون
وضمه إىل الدولة الرتكية األتاتوركية ،وبعد سبعني سنة عىل سقوط فلسطني يف أيدي احلركة
الصهيونية ،وبعد ثالثة وتسعني عام ًا عىل اقتطاع األحواز من اجلسد العراقي وإحلاقها بالدولة
البهلوية اإليرانية ،مازلنا نبحث عن أدواء جلروحنا ،وعن خمارج من هواننا ،وال نجد يف هذا
العامء املدهلم إال األمالح الكاوية .والعربة هنا هي أن قضية اإلسكندرون انطفأت قبل أن
تطوي نصف قرن من عمرها ،وباتت يف مستودع األشياء القديمة ،أو يف خمزن القضايا املهملة.
أما قضية فلسطني فام فتئت حية عىل الرغم من الويالت واملحن .والفارق هنا جدير بالتأمل
حق ًا؛ التأمل يف اختالف البدايات واجلذور واملآالت ،مع أن اجلروح كلها متشاهبة كالبقرات
السوداء يف الليل األسود.
من أكثر املشاهد مدعاة للنفور تلك اخلرائط التي تنرشها الصحف العربية ،أو تعرضها حمطات
التلفزة يف براجمها اإلخبارية ،والتي تُظهر لواء االسكندرون ضمن األرايض الرتكية ،فال
تظلله ،عىل األقل ،بخطوط مائلة ،كام هي العادة عند رسم اخلرائط ،لإلشارة إىل أن هلذه املنطقة
مصري ًا خاص ًا ،أو وضع ًا خمتلف ًا عليه .واألغرب أن املذيعات واملذيعني ال يتورعون ،جراء
جهلهم ،عن السقوط يف أغالط شنيعة ،كالكالم عىل إقليم «هاتاي» وهي التسمية الرتكية
لالسكندرون ،أو يلفظون اسم مدينة ِ
«ك ِّلس» هكذا :كيليس؛ فهم ال يعرفون شيئ ًا عن التاريخ
القريب هلذه املدينة التي كانت مركز زعامة عيل باشا جانبوالد الكردي ،وهو اجلد األعىل آلل
جنبالط .واألمر نفسه يتكرر حني تعرض بعض املحطات التلفزيونية خريطة فلسطني وعليها
اسم «ارسائيل» .واألنكى أن بعض معدي نرشات األخبار يستعملون كلمة «أشكلون» بدالً
9

من عسقالن ،و «أورشليم» بدالً من القدس ،و «حربون» بدالً من اخلليل .وعىل هذا الغرار
جتري عملية جهولة تطمس ،يف هناية املطاف ،احلقائق اجلغرافية والتارخيية التي ال جدال فيها،
بيننا عىل األقل ،ومنها قضية لواء االسكندرون املنسية .عىل أن قضية االسكندرون ليست
وحدها العالقة بيننا وبني األتراك ...لنتذكر أن تركيا القومية ضمت إليها قبل ذلك كيليكيا
أيض ًا البالغة مساحتها نحو  80ألف كلم .2وكانت كيليكيا تضم مرسني وأضنة وطرسوس
وميناء جيحان واملصيصة ،وهي كلها سورية خالصة ،ومازالت حتى اليوم ذات أغلبية سورية،
واللغة العربية فيها ظاهرة عىل الرغم من الترتيك الذي مل يتوقف منذ ثامنني عام ًا .لنتذكر أيض ًا
منطقة اجلزيرة العليا ومدهنا التارخيية مثل ماردين وعينتاب ومرعش وأورفة (الرها) وبريه
جيك وسعرت وديار بكر ،وهي مجيعها مدن سورية كان هلا شأن مهم يف التاريخ السوري
الوسيط ،خصوص ًا مدينة الرها العظيمة .وكان إقليم االسكندرون جزء ًا من والية حلب
قبل أن خيون االنتداب الفرنيس ما انتدبته إليه عصبة األمم ،ويس ِّلم ،تسليم اللصوص ،لواء
االسكندرون إىل تركيا الكاملية .ويف هذا اللواء تقع أنطاكيا التارخيية عاصمة سوريا القديمة؛
املدينة التي ُعرف املسيحيون فيها هبذا اإلسم أول مرة يف تارخيهم ،وهي مركز كرايس بطاركة
املرشق .وفض ً
ال عن أنطاكيا سلب األتراك مدن ًا كثرية مثل االسكندرون وبيالن وقرقخان
والرحيانية والسويدية وبتياس .واملعروف أن والية حلب كانت متتد من مدينة مالطية يف قلب
جبال طوروس إىل محاة.
من مفارقات تارخينا احلديث ،بل ربام من مصادفاته وتوافقاته الزمنية ،أن ال َع َلم السوري ُأنزل
بالقوة من سامء لواء االسكندرون يف  ،1937/11/29أي يف التاريخ نفسه الذي صدر فيه ،بعد
عرش سنوات كاملة ،قرار األمم املتحدة تقسيم فلسطني (القرار  ،)181وكأن مصري هذه األمة
ُقسم ،وأن تشهد ،يف كل مرحلة ،مقاومة عظيمة لالحتالل والتقسيم وحماوالت
أن تحُ تل وت َّ
إفناء هذه األمة ،وفش ً
ال كبري ًا يف منع التقسيم واالحتالل.

�شيء من التاريخ

يقع لواء االسكندرون يف أقىص الشامل الغريب من سوريا .وتبلغ مساحته  18ألف كلم .2كان
يسكنه يف عام  1939نحو  220ألف ًا من السكان ،بينهم  87ألف ًا فقط من األتراك .والبداية كانت
يف معاهدة سيفر ( ،)1920/8/10أي معاهدة الصلح التي وقعتها تركيا مع احللفاء ،والتي
تنازلت فيها عن منطقتي االسكندرون وكيليكيا لتعودا إىل سوريا .ورفض مصطفى كامل
(أتاتورك) ومعه عدد من الربملانيني والقادة األتراك هذه املعاهدة ،وقاد حركة مناهضة ملعاهدة
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سيفر يف رشقي األناضول ،وأقام عالقات مبارشة مع االحتاد السوفيايت ومع فرنسا الدولة
املنتدبة عىل سوريا ،ثم وقع معها معاهدة أنقرة ،التي ُمنحت فرنسا بموجبها بعض االمتيازات
يف االسكندرون .ويف  1923/7/24عقد احللفاء معاهدة الصلح مع حكومة تركيا اجلديدة
(معاهدة لوزان) التي اعرتفت بمعاهدة أنقرة .ومنذ ذلك الوقت راحت تركيا تتذرع بذلك
للمطالبة باللواء .وقد هيأ عقد املعاهدة السورية -الفرنسية جلالء قوات االنتداب الفرنيس عن
سورية ( )1936/9/9لرتكيا التذرع بذلك للمطالبة بتعديل وضع لواء االسكندرون ،وبحجة
أن منح سورية االستقالل يلزم فرنسا أن تعيد النظر يف وضع اللواء ومتنح سكانه األتراك
االستقالل أيض ًا .وحاولت احلكومة السورية حتت االنتداب ،وكانت حكومة ضعيفة وعاجزة،
أن تتفاوض مع تركيا عىل تقسيم اللواء بحيث تكون مدينة االسكندرونة يف القسم الرتكي،
ومدينة أنطاكيا يف القسم السوري مع تبادل السكان ،إال أن أتاتورك القومي الطوراين رفض
وأرص عىل إحلاق أنطاكيا برتكيا .وعند ذلك تركت حكومة «الكتلة الوطنية»
ذلك العرض،
ّ
السورية بقيادة سعداهلل اجلابري ومجيل مردم السوريني يف اللواء إىل مصريهم .ويمكن إجياز
أقر
الوقائع السوداء التي عصفت بلواء االسكندرون وأهله باملحطات التالية :يف َّ 1937/5/29
جملس عصبة األمم خطة حلل مشكلة اللواء عىل أن يبدأ تنفيذها يف  .1937/11/29وعرفت
هذه اخلطة باتفاقية جنيف التي نصت عىل فصل اللواء عن سورية ،وتأليف حكومة مستقلة له،
وانتخاب جملس نيايب ،وتعيني رئيس للواء ورئيس حكومة ،مع بقاء الشؤون اخلارجية والعملة
والربيد مرتبطني بسورية.
رفض جملس النواب السوري هذه االتفاقية ،واندلعت تظاهرات يف مدن اللواء تطالب باالنضامم
إىل سورية .وعند هذا احلد أعلن الفرنسيون األحكام العرفية بصفتهم سلطة انتداب ،وأنزلوا
وحدات عسكرية إىل املدن ،ورشعوا يف محلة اعتقاالت واسعة للقوميني العرب واألرمن ،وعطلوا
الصحف العربية يف أنطاكيا واالسكندرون ،وأغلقوا النوادي العربية كنادي العروبة ونادي املثنى
وغريمها .ويف  ،1938/7/15أي منذ ثامنني عام ًا بالتامم ،اجتازت وحدات من اجليش الرتكي حدود
لواء االسكندرون بالتواطؤ مع االنتداب الفرنيس ،واحتلت أرسوز وأنطاكيا والسويدية وبيالن،
وهي مدن ذات أغلبية عربية ساحقة ،وطردت حمافظ اللواء السوري حسني الربازي ،وعينت بدالً
منه الرتكي عبد الرمحن ملك ،ثم أعلنت األحكام العرفية ،وبدأت عمليات طرد املوظفني العرب
وتعيني أتراك من حزب «خلق أوي» (بيت الشعب) يف مكاهنم ،ونظمت انتخابات نيابية مزورة،
فاز األتراك بغالبية  22مقعد ًا مقابل  18للسوريني .ويف  1938/9/2افتتح املجلس النيايب دورته
برئاسة عبد الغني تركامن ،وألغى اسم «لواء االسكندرون»وصار يدعى «إقليم هاتاي» ،و ُعني
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طيفور سوكامن رئيس ًا حلكومة اللواء .وعىل الفور بدأت إزالة املعامل العربية يف مدن اللواء وتغيري
األسامء العربية بعدما غادرته إىل سورية والعراق خرية أبناء النخبة العربية املتنورة وكثري من األرمن
واملسيحيني وغريهم أمثال زكي األرسوزي رئيس عصبة العمل القومي يف اللواء ،والروائي الكبري
حنا مينة ،واألديب صدقي اسامعيل الذي أصدر يف دمشق جملة «الكلب» املشهورة ،وسليامن
العيسى وهو واحد من أبرز الشعراء العرب يف أربعينيات القرن العرشين ومخسينياته وستينياته،
والفنان أدهم اسامعيل ووهيب الغانم ،وهو طبيب وسيايس وأحد مؤسيس حزب البعث العريب،
واسكندر لوقا (كاتب) وإدوارد نون (صحايف) ونخلة ورد (شاعر) ،وغريهم كثريون جد ًا.
***
كان اقتطاع االسكندرون من اجلسد السوري جزء ًا من مسار طويل لتقسيم سورية .وقد عمدت
فرنسا إىل اقتطاع اللواء وتسليمه إىل تركيا اسرتضاء هلا عشية اندالع احلرب العاملية الثانية .ففي
 1939/6/23وقع يف باريس سفري تركيا يف فرنسا ووزير خارجية فرنسا معاهدة باألحرف األوىل
للتعاون احلريب بني البلدين .ويف الوقت ذاته كان سفري فرنسا يف تركيا يوقع يف أنقرة مع وزير
خارجية تركيا معاهدة هنائية تسلم فرنسا بموجبها لواء االسكندرون السوري إىل تركيا .وهكذا
صارت تلك االتفاقية يف منزلة اتفاقية الضم التي ُأدخل اللواء بموجبها ضمن األرايض الرتكية.
عرف لدى السوريني بعبارة
ويف  1939/7/23تسلمت تركيا هنائي ًا لواء االسكندرون ،وصار ُي َ
«اللواء السليب» ،بينام أطلق األتراك عليه اسم «إقليم هاتاي».
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وثائق
�ستون �سنة على احتالل الإ�سكندرون

ُ
ثالث وثائق عن اللواء لم تنشرمن قبل لكل من فوزي القاوقجي وزكي األرسوزي ومحمد الزرقا
في أثناء التنقيب عن مطموراتنا التاريخية والثقافية عثرنا بين أوراق املجاهد فوزي القاوقجي
على ثالث وثائق شديدة األهمية تتعلق باإلسكندرون وتتحدث ،بالتفصيل ،عن األحداث التي
سبقت ضم اللواء إلى تركيا ،وعن السياسة الفرنسية إزاء هذه القضية ،وعن أنصار تركيا في
حلب وحتى في حمص وحماه ودمشق .وهذه الوثائق الثالث ال تحتاج إلى شرح أو تقديم ،فهي
تتناول قضية اإلسكندرونة بوضوح ساطع .ولم نتدخل في مضمون هذه الوثائق إال في مواضع
ً
قليلة جدا وجدنا أن من الضروري حذف بعض الفقرات لعدم األهمية ،وقد أشرنا إلى ذلك
في موضعه .وفي ما يلي نصوص الوثائق.
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الوثيقة األولى
كركوك في 1937 /2 /21
من فوزي القاوقجي إلى فخري البارودي
ً
جوابا عن استفتائه بشأن قضية إسكندرونة
األخ السيد فخري البارودي املحترم
ً
ال أرى لزوما لشرح أهمية إسكندرونة وخطورتها بالنسبة إلى حياة الدولة السورية واألمة
العربية ،فضياعها خسارة ال تعوض وتتعدى حدود ما تتصور ،إذ يضيع معها استقالل
سورية ويق�ضي على الوحدة العربية .ألن بضياع إسكندرونة تصبح حلب وديرالزوروالجزيرة
الشمالية تحت النفوذ التركي ،بل الخطر يتعدى ذلك إلى شمال العراق .وبعد هذا ال تبقى
سورية ،وبدون سورية ال عرب وال عروبة .وهذا ما ترمي إليه تركيا من اغتصابها لإلسكندرونة.
إن رضوخنا يشجع األتراك وبقية الدول على اغتصاب البقية الباقية من بالدنا ويزيد من
طمع الطامعين فينا ،لذلك يجب أن ندافع عن اإلسكندرونة دفاع املستميت عن حياته.
وعندما تعزم هذه األمة على الدفاع فالعقدة تنحل ،وباستطاعتنا الدفاع .ولقد أثبت الشعب
السوري قابليته في الدفاع أمام جيوش فرنسا وأمام إنكلترا الحديثة امليكانيكية وصمد لها
ً
طويال ،وهي أعظم وأقوى من تركيا وجنودنا أشجع وأبسل من جنود األتراك وأن النقص
الوحيد لدينا هو القيادة والزعامة.
ً
وعندما تقدم األمة بأجمعها على الدفاع بإخالص يتيسر لها كل �شيء .إن فرنسا ملزمة شرفا
أن تقدم لنا السالح فقط ،وإال فتداركه من جهة أخرى ليس باملستحيل .إن دفاعنا عن
إسكندرونة يجر األتراك إلى حرب يطول أمدها وال تعرف عاقبتها ،ويجر من طرف آخر العرب
ً
ً
طوعا أو كرها لالنخراط في هذه الحرب.
ً
ُ
وهذا ما ال تقدم عليه تركيا ألنه ليس من مصلحتها ويفتح عليها أبوابا لتصفية حسابات
الكثيرين من مختلف الشعوب املحلية واألوروبية .وهذا ما تعرفه تركيا حق املعرفة وتحسب
له كل حساب ،فهي تريد إسكندرون عن طريق البلف والتهديد وعند الجد تتراجع وتقع في
الطامة الكبرى.
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إنكم وحدكم املسؤولون عن ضياع إسكندرونة ،فبيدكم الحكم وبيدكم قوة الشعب
الذي سلم مقدراته إليكم ووضع دمه تحت تصرفكم .وأنتم أول حكومة وطنية وجدت بقوة
الشعب لتصون حقوقه وتدافع عن حدود بالده .فضياع اإلسكندرونة ضياع شرفنا وحياتنا
وفي الدفاع فقط حياة لبالدنا ولحريتنا.
ً
إذا ،االستماتة في الدفاع هي الحل الوحيد.
فوزي القاوقجي
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الوثيقة الثانية
الالذقية في 1938 /9 /12
من محمد الزرقا إلى زكي األرسوزي
حضرة سيدي األستاذ الكريم السيد زكي األرسوزي املحترم
ً
لقد أخذت الدعايات األجنبية تتوسع يوما بعد يوم ،فمن الجزيرة إلى حلب إلى منطقة العلويين
تتجاذب الشعب أصناف من الرجعية والدعايات األجنبية ،كلها مصدرها واحد وترمي لغاية
واحدة ،وأخصها بالذكرالدعايات التركية التي يقوم بها أناس ال أخالق لهم من عموم العناصر
الشعبية من اآلغوات اإلقطاعيين إلى الشباب املثقف إلى العمال السذج ،تغذيها أموال طائلة
تصرف بمعرفة القنصليات الرسمية عدا عن البؤر التي خلفتها هذه األموال في كل مدينة بل
وفي كل قرية لنفث السموم وخدع أكبرعدد ممكن من السذج.
إن هذا االهتمام الكلي من جانب تركيا بتوسيع دعايتها في سورية ال سيما الشمالية منها
وتشجيع الفرنسيين بصورة ظاهرة ورسمية لهذه الدعاية يضطرنا لالعتقاد بأن تركيا عازمة
على القيام بحركة عسكرية واسعة في أول فرصة تسنح مستندة على األوضاع العاملية وعلى
بلبلة الشعب السوري وانهياره وتأييد فرنسا لها في مطامعها.
ففي مدينة حلب معقل الشمال ال تقتصرالدعاية التركية على جماعة جاهلة معينة كما تدعي
الحكومة ،بل إنها حركة واسعة خطرها كبير يقودها رجال إقطاعيون ذوو نفوذ شعبي ووطني
وشباب مثقف ،منهم الدكتور واملحامي واألستاذ والطالب وكتلة كبيرة من سواد الشعب الذي
أصبح يعيش في جحيم من األزمة االقتصادية الخانقة ،والذي أصبح يعتقد أن مجرد اتصال
حلب بتركيا يفتح أمامه سبل األناضول .أضف إلى ذلك الحركة الرجعية واسعة النطاق التي
تغذيها مصادرمعلومة لدى الجميع وهي الحركة الطائفية املمقوتة التي أخذت تتوسع وتخلق
من أتفه األسباب مشاكل جديدة لتزيد الطين بلة وتقود الشعب إلى شرما يمكن أن ُيقاد إليه.
وإلى جانب هذه وتلك توجد فكرة االنفصال عن دمشق ،هذه الفكرة التي يؤيدها حتى موظفو
الحكومة ونواب األمة من أبناء حلب .ابتدأت بصورة استياء بسيط من احتكار أبناء الشامل
ً
للوظائف وانتهت بشكل مطاليب شعبية ،حتى أصبحت أخيرا صورة مصغرة ملطاليب ()...
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ً
أكثر غموضا أو باألحرى حركة تبرير ضمني للحركات االنفصالية الواسعة في سوريا التي أخذ
يتردد صداها من جميع أطراف البالد السورية .وفي الالذقية حركات ال تختلف عما تقدم في
ً
ً
ً
�شيء ولكنها أكبرخطرا وأقرب تبعا لنفوذ ضباط االستخبارات بين طبقات الشعب وتبعا ملدى
ارتباط ذوي النفوذ اإلقطاعي بدوائراملندوبية.
فقد استغل الفرنسيون جهل املنطقة والنعرات الطائفية ( )...وغذوها بما لهم من نفوذ وقوة،
حتى استفحل أمرها وتعرضت املنطقة والبالد السورية في مناسبات عديدة إلى خطر مريع.
ً
ً
وقد وجدوا اليوم وقتا مناسبا إلثارة الفتن من جديد لخلق الجو املالئم وإتمام مشروعهم،
فذرت النعرات الطائفية قرنها وتمكن الفرنسيون من سوق بعض اإلقطاعيين ( )...من
الذين يمثلون نفوذ الحكومة إلى القيام بأعمال غير مشروعة ،ما أدى إلى غضب الشعب ()...
وانصياعهم إلرادة الفرنسيين الذين ّ
سيروهم ضد الحكومة الحاضرة ،وز ّينوا لهم التسلح ()...
ضد الحكومة السورية .وقد بدأ هؤالء حركاتهم العدائية بطرد الجباة والدرك من مناطقهم
ً
وقراهم واالستهتار بأوامر الحكومة منذ شهر ونصف تقريبا .وقد أصبحت هذه األمور أشياء
ً
اعتيادية وشبه عصيان مدني ( .)...أضف إلى ذلك الدعاية التركية الواسعة جدا في نفس
مدينة الالذقية ،ففي كل قرية أو محلة يوجد دعاة مخصوصون ال عمل لهم غير ما تقدم،
ّ
توزع عليهم النقود بصورة (مطردة) تحت سمع الحكومة ودوائر الشرطة دون أن تتخذ هذه
الدوائرالرسمية أبسط اإلجراءات بصدد ذلك.
وقد حدثت عدة حوادث ظاهرة دون أن يهتم لها أحد .منها أنه ( )...تقدم في منطقة الباير
املتاخمة لحدود اللواء شمالي الالذقية  400رجل إلى دوائر االقتراع في اللواء أيام التسجيل،
وتسجلوا في القائمة التركية ثم رجعوا إلى بيوتهم آمنين .وقد وصلت إلى الحكومة تقاريررسمية
توضح ذلك فطرحتها في سلة املهمالت ،مع أن املفروض في هؤالء أنهم ارتكبوا الخيانة العظمى
ً
لوطنهم ومن الواجب على األقل سؤالهم عن الدوافع لعملهم الشاذ ،ولكن أحدا لم يسأل.
وفي أقضية حلب حركات واسعة ال تختلف بجوهرها عن حركات الالذقية .ففي قضاء
جرابل� � ��س املتاخم للحدود التركية موظفو الدولة يقوم� � ��ون بالدعاية لتركيا .فقد اجتازالحدود
عدد ال يقل عن املئة رجل من جرابلس يوم عيد الظفرالتركي فاشتركوا في العيد ثم رجعوا،
ً
وملا أراد القائمقام استجوابهم ومحاسبتهم هبط الوحي الفرن�سي وأخلى سبيلهم جميعا ،مع أن
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القانون ينص بوجوب سجن مخترق الحدود دون جوازسفرستة أيام هذا إذا لم تكن هناك
ً
فكرة سياسية .وكان من اللياقة أن تقوم الحكومة حفظا لهيبتها على األقل بتطبيق أبسط
قواعد القانون ولكنها لم تفعل .وفي األسبوع املا�ضي أقام أحد اآلغوات اإلقطاعيين املشتركين
حفلة تمثيلية دعا إليها عموم موظفي القضاء ّ
فلبى الجميع هذه الحفلة ولم يتخلف أحد.
وبدأت الرواية باللغة التركية في تمجيد تركيا وشتم وإهانة العرب وسوريا فلم يغضب أحد
ً
ً
ولم ينسحب موظف واحد من الحفلة انتصارا لسوريته أو عروبته أو انتصارا على األقل
ً
لوظيفته .وطويت هذه القضية بهمة دوائر االستخبارات الفرنسية كما طوي ُويطوى يوميا
أمثالها.
ً
وفي قضاء عفرين املتاخم لحدود اللواء اجتازت الدعاية التركية طورها األول وتغلغلت تغلغال
ً
عميقا أصبح من الصعب كفاحها .فقد دخل اللواء من هذه املنطقة السورية أيام التسجيل
عشيرة كردية بكاملها يقودها الرجل الكردي محمد آغا وتسجلت في القائمة التركية تحت
سمع الحكومة وبصرها ثم عادت أدراجها .وفي منبج وإعزاز والجزيرة حتى وحمص وحماه
ودمشق نفسها دعايات تتوسع مع الزمن وتقوى وتشتد ويمكن منها خطر داهم تغذيها أموال
طائلة وإهمال طائل من جانب الحكومة.
فعلى املسؤولين ،من األزمة العربية ،أن ينتبهوا إلى ما يجري في هذا القطرالعربي من املؤامرات
والدسائس لشل حركة األمة العربية وتأخيرتقدمها.
محمد الزرقا
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الوثيقة الثالثة
1938 /9 /18
من زكي األرسوزي إلى إبراهيم الخضيري
سعادة قنصل اململكة العراقية السيد إبراهيم الخضيري املحترم
ُ
ً
إجابة لطلبكم أقدم فيما يلي تقريرا عن تطور قضية لواء اإلسكندرونة بصورة موجزة:
عندما دخل الجيش التركي لواء اإلسكندرونة حضر الوالي التركي عبد الرحمن ملك وقابلني في
ّ
السجن بأنطاكية حيث بلغني خبر إطالقهم سراحي ،وقال بالحرف إن حكومتي فرنسا وتركيا
قد اتفقتا على القضاء على كل ما هو عربي في اللواء ،كما أن «املسيو غارو» مندوب فرنسا
السابق في اللواء قد صرح لي بحضور الكولونيل دي كورسان امللحق العسكري الفرن�سي في
سفارة أنقرة والقومندان بونورئيس االستخبارات العام في سوريا وضابط استخبارات أنطاكيا
وفريق من رجال العرب البارزين أن فرنسا وتركيا متفقتان منذ زمن بعيد على تتريك املنطقة
وتأمين األكثرية االنتخابية لألتراك ،وكنا نحن الفرنسيين نعتقد أن إطالق حرية العمل
لألتراك مع بذل األموال من جهتهم يكفيان لتأمين هذه النتيجة ،ولكنكم ألهبتم الشعور
القومي عند الجمهور العربي فاضطررتمونا بذلك أن نكشف عن سياستنا ونطلب منكم أن
تستنكفوا عن التسجيل ليتسنى لألتراك الحصول على النتيجة ،وإال نستعين عند اإليجاب
بالجيش التركي لتنفيذ اتفاقيتنا.
ً
وملا خلف الكولونيل «كوله» املندوب «غارو» في حاكمية اللواء صرح أيضا لجميع الوفود
العربية التي استدعاها إليه :إن فرنسا مستعدة أن تضحي بكل �شيء في سبيل االتفاق
الفرن�سي -التركي ،فالعهود املقطوعة واملثل العليا والفضيلة والشرف والعدل ال قيمة لها
عند مصلحة الدولة ،ومصلحة فرنسا هي االتفاق مع تركيا .وأضاف على ذلك بأن الحكومة
السورية موافقة على هذا االتفاق ،وأن رجال الحكومتين الفرنسية والسورية لم يكونوا
صريحين معكم.
والحقيقة أن هذا االتفاق قديم العهد يرجع تاريخه إلى الوقت الذي تخلت فيه فرنسا
دون سبب عن كيليكيا إلى تركيا وحرمت سورية وبالد العرب من حدودها الطبيعية (جبال
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طوروس) ،في وقت كان الجيش اليوناني يتقدم إلى أبواب أنقرة ،فعقدت معها اتفاقية أنقرة
عام  1921وتمشت على سياسة تتريك اللواء لغاية اتخاذه قاعدة للتعاون الفرن�سي التركي على
العرب.
ً
فالعنصرالتركي الذي يشكل  25باملئة من عدد سكان اللواء كان بدافع الدين مرتبطا بسوريا،
غير أن السلطة الفرنسية تمكنت عن طريق املدارس والنوادي والصحف من نشر الدعاية
الكمالية بين أتراك اللواء فوجهت على األقل سكان املدن نحو أنقرة وظلت أكثرالقرى التركية
حتى اليوم محافظة على تقاليدها وبيعتها للحكومة الفيصلية في سوريا.
ففرنسا أكثرت من عدد املدارس التركية وزودتها باألساتذة الكماليين وعممت تدريس كتب
الجمهورية التركية وسهلت ألكثر من خمسمئة طالب تركي من لواء اإلسكندرونة الدراسة في
مدارس تركيا على نفقة الحكومة التركية وكانت تمنح املساعدات املالية للنوادي والصحف
التركية ،كما أن مستشار املعارف الفرن�سي كان باالتفاق مع القنصل التركي في حلب يضع
برامج التعليم واملستشار نفسه كان يشجع الطالب األتراك لالشتراك بأعياد الجمهورية
التركية ويقدم لهم الزهور .وكان جميع املندوبين الفرنسيين في اللواء يحملون أعيان الطوائف
على املطالبة بفصل اللواء عن سوريا ،كما أنهم كانوا يكافحون كل ما هو عربي ،فلم َ
تبق أية
ً
مدرسة للعرب السنيين الذين يبلغ عددهم  45ألفا ،وأنزلوا عدد املدارس عند العلويين إلى
ُ
ثمن ما كانت عليه في العهد العثماني .وجميع األساليب كانت مباحة إلبعاد العرب والسيما
ً
العلويين عن التجهيز ،ولم يكن مسموحا للعرب تأسيس النوادي وال عقد االجتماعات
العامة حتى وال األلعاب الرياضية .وكانت دوائر الحكومة تعامل الناس معاملة خاصة حسب
ً
طوائفهم ،فالطائفة التركية كانت تتمتع دائما بامتيازات خاصة على عكس العرب ،كل هذا
كان يجري قبل الشروع باملفاوضات الفرنسية -السورية سنة .1936
أثيرت قضية اللواء حاملا دخل الوفد السوري باملفاوضة في بيروت مع املفوض السامي .وعند
عودة الوفد من بيروت إلى دمشق ذهبت إلى منزل السيد هاشم األتا�سي وسألت عن قضية
اللواء فأجابني السيد فارس الخوري بحضور مجلس كبير« :إن املفوض السامي قد اشترط
علينا املوافقة على جميع ما يطلبه األتراك في لواء اإلسكندرونة وقد قبلنا دخول املفاوضات
على هذا األساس».
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وبينما كان الوفد السوري املفاوض في طريقه إلى فرنسا ،بعث املندوب املسيو «دريو» في اللواء
الدكتور عبد الرحمن ملك على نفقة الحكومة الفرنسية إلى تركيا إلثارة الرأي العام التركي،
فنظم الحمالت الصحفية واشترك بتأسيس جمعية هاتاي هناك ،وفي الوقت نفسه استقدم
املندوب السيد صبحي بركات من دمشق إلى أنطاكيا حيث أقنعه بضرورة تعاونه مع الحزب
ً
الكمالي ،وكان املندوب ذاته يدفع قيمة القبعات التي كان يوزعها الحزب التركي مجانا على
األهلين .وبدأت قوافل الدعاة ترد من تركيا وتسير بتدريب الفرنسيين ،وقد كلفني حينذاك
الكومندان «بونو» ذاته أن أعمل مع األتراك والشيخ معروف الجلي ( )...الذي وافق على السير
حينذاك وفق هذه الخطة وأرسل أحد أبنائه إلى أنقرة .وغب عودته إلى أنطاكيا استصدر
ً
ً
املندوب عفوا خاصا من رئيس الجمهورية السورية السيد هاشم األتا�سي عن أبناء الشيخ
معروف الجلي املحكومين بجناية قتل.
كما أن الكومندان «ثريا قاسم» قائد درك «نيكده» في األناضول املوفد من قبل أتاتورك
ملقابلتي صرح لي بأنه يتلقى طرق العمل من املوظفين الفرنسيين ،وأن فرنسا وتركيا على اتفاق
تام .أما الحكومة السورية املتحالفة مع فرنسا فقد كانت تتبنى السياسة الفرنسية في اللواء.
فالسيد سعدهللا الجابري اتفق في إسكندرونة مع املندوب الفرن�سي على ترشيح قائمة نيابية
كان أفرادها قد طالبوا بمضبطة فصل السنجق عن سوريا ،وهم أنفسهم اليوم قد أعلنوا
عن تركيتهم.
وقد احتج عرب اللواء على هذه السياسة وقاطعوا االنتخابات .ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم ال
تزال الحكومة السورية تؤيد «عمال» فرنسا في اللواء ،حتى إن مديرالداخلية السورية السيد
عادل العظمة أبلغ رجال الصحافة بدمشق أن «جمعية االتحاد الوطني» في اللواء هي حزب
الحكومة السورية ،مع أن هذا الحزب عدا عن كون رجاله صنائع فرنسا يعترف في برنامجه
باتفاقية جنيف ويدعو لفصل اللواء عن سوريا .وبينما كان األتراك يفتحون النوادي حتى في
ّ
القرى ويعلمون األميين من رجال ونساء ويكثرون من عدد الصحف باللغتين التركية والعربية
ويسجلون املكتومين من األتراك ويقومون بالتنظيمات الشعبية ويبذلون الدراهم بسخاء ،إذ
أنفقوا أكثرمن مليون ونصف (مليون) ليرة سورية على حد قول الفرنسيين ،كانت الحكومتان
الفرنسية والسورية تمنعان كل عمل من شأنه تقوية الحركة العربية .فالحكومة السورية
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منعت جميع اإلعانات لعرب اللواء ،وقد قال لي السيد فؤاد الجابري رئيس مكتب الكتلة
الوطنية بحلب إن املفوض السامي هدد الوزارة باإلقالة إذا جمعت إعانات باسم اللواء ،وأن
ً
ً
الحكومة السورية عاهدت املفوض السامي بأن تمنع املساعدة سرا وجهارا عن عرب اللواء.
ّ
وقد دفع لي السيد إحسان الجابري في العام املا�ضي خمسين ليرة سورية وحلفني أن ال أصرف
ً
منها شيئا للحركة العربية .وملا جمع فرع عصبة العمل القومي بحمص  91ليرة سورية أنذرت
الحكومة القائمين بالعمل وعممت اإلنذارعلى املدن السورية.
وكانت السلطة الفرنسية تمنع عن العرب تأسيس النوادي وإصدار الصحف والقيام
بالتنظيمات الشعبية وتسجيل املكتومين ،ولم يخجل السيد شكري القوتلي رئيس الوزارة
بالوكالة من إصدار بالغ إلى الدرك بمنع تعليم األميين أسوة باألتراك في اللواء .وكانت هذه
ً
التدابير كما صرح املندوب «غارو» مؤخرا بأنها كافية للحصول على النتيجة بحضور اللجنة
الدولية .وعلى الخصوص كانت الحكومة السورية متفقة مع السلطة الفرنسية على إبقائي
في دمشق أثناء التسجيل حتى إنني ملا اغتنمت فرصة ذهاب املندوب «غارو» إلى باريس أثناء
قدوم اللجنة الدولية إلى أنطاكيا وعزمت على السفرإلى أنطاكيا ،استقال السيد نبيه العظمة
من وظيفة مندوب الحكومة السورية في اللواء .وقد صرح أن ذهابي إلى اللواء جرم .وقد خلفه
في وظيفته السيد فؤاد مفرج الذي اضطر العرب بسلوكه إلى محاولة طرده من املنطقة،
ً
واضطرني أن أبرق إلى السيد مردم بك محمال الحكومة السورية مسؤولية سلوك مندوبها.
عندما قدمت اللجنة الدولية إلى اللواء وأوحت إلى الشعب حرية تعيين مصيره وألهبت الشعور
القومي وانتصر العرب في نيلهم األكثرية في املناطق التي كان يؤمل األتراك الفوز فيها ،فاضطر
هذا الفوز املندوب «غارو» للعودة بسرعة من باريس والسفرإلى أنقرة لدرء خطرفشل السياسة
الفرنسية -التركية .وفي عودته من أنقرة أخذت السياسة الفرنسية ترفع عنها القناع ،فأدخل
الجيش الفرن�سي ،وستة آالف جندي منه طوقوا اللواء ،وأقيل بعض كبار املوظفين العرب
واستعيض عنهم بأتراك وتسلم األتراك األمن .فدعانا املندوب «غارو» وأبلغنا ما ّبيناه في صدر
الكالم ،وملا رفضنا مطاليب «غارو» استقال من منصبه وخلفه الكولونيل «كوله» وراح الدرك
التركي ينزل بالعرب أنواع التفظيع من نهب وحرق وقتل وسبي أعراض واعتقال املئات منهم بقصد
اإلرهاب وإقصاء العرب عن التسجيل ،وكل هذا على مرأى من اللجنة الدولية .وقد أذاعت اللجنة
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ً
بيانا تستنكرفيه أعمال السلطة الفرنسية واألتراك .وملا ظل العرب مثابرين على التسجيل اشتد
ً
الضغط عليهم إلى أن اضطرت اللجنة الدولية أن توقف التسجيل نهائيا وتترك اللواء إلى جنيف
حاملة عواطف االحترام واإلعجاب بهم .وقد قال رئيس اللجنة املسيو «راسيرس» إن أعضاء
اللجنة ينحنون أمام وطنية عرب لواء اإلسكندرونة ،ودخلت بعد ذلك هيئة عسكرية تركية إلى
اللواء للمفاوضة مع الجنرال «هنتزجر» وأركان حربه وتم بينهما اتفاق عسكري ،ونحن إن جهلنا
تفاصيل هذا االتفاق فالغاية منه تظهرفي أعمال السلطتين التركية والفرنسية.
ونذكر هنا أن شكري قايا وكيل الداخلية التركية حين زيارته لكيليكيا في العام املا�ضي قد
أسس جمعية الصداقة التركية ،فقررت هذه الجمعية اتخاذ ثالثة مراكز للدعاية التركية
ً
في سوريا الشمالية :لواء اإلسكندرونة وحلب وأرا�ضي العلويين .ويستدل أيضا من برامج
التعليم في مدارس تركيا ،وتصريحات رجال السياسة فيها ترى أن تركيا لن تقف عند حدود
اللواء .ويتبين من التقريرامللحق بهذه املذكرة الذي وردني من أحد الشباب العاملين في سوريا
الشمالية على توسع الدعاية التركية في سوريا الشمالية.
ً
ً
فالحالة اآلن في اللواء وإن كان العرب فيه ظلوا أكثر تضامنا وأشد حماسا من قبل ،إنما
السلطة الفرنسية التركية اتخذت كل التدابير املمكنة لطبع اللواء بالطابع التركي ،فعينت
أعضاء املجلس النيابي وهيئة الحكومة من رجال الحكومة التركية واتخذت علم تركيا مع
ً
بعض التعديل علما للواء وأطلقت على اللواء اسم «هاتاي» ،وفرضت تعليم اللغة التركية
على العرب وأغلقت املدارس العربية ومنعت استعمال اللغة العربية في دوائر الحكومة ،وما
تزال السجون حتى اليوم غاصة باملئات من العرب .إال أن عرب منطقة العمق الذي ينيف
ً
عددهم على العشرين ألفا قد نزحوا إلى خارج حدود اللواء.
ونحن نعتقد في الظرف التاريخي الحاضر أن الحكومة العراقية املستقلة والوحيدة بين
الحكومات العربية في اتجاه عصري تستطيع أن تنقذ املوقف باإلبقاء على معنويات العرب
اس مجانية لطالب عرب اللواء في معاهد العراق ،حيث تتوجه
في اللواء وذلك بتخصيص كر ٍ
ً
أماني وآمال الشعب العربي ،فيحتفظ بكيانه ويشكل بذلك حصنا ضد النفوذ التركي في اللواء.
قدمت في  18أيلول 1938
زكي األرسوزي
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يف فقه العاملانية
جنيب ن�صري  -كاتب

تزخر رفوف املكتبات هذه الأيام مبنتجات التائبني عن العاملانية ممن تدثّروا بها طوي ًال منذ
�سنوات �شبابهم ،ولغاية ن�ضوجهم املبكر ،لي�صطنعوا الآن لأنف�سهم موقعاً ليربالوياً مت�س ّلحاً
ب�سعة االطالع ،وطول اخلربة ،و�إعالن ا�ستيعاب الآخرين ب�أناة �أبوية خريية رائقة م�شوبة
با�ستخفاف �ساخر من عقول العامة الأغرار يف �ش�ؤون التفكري وجمهوداته ،بو�صفهم ،هم
�أنف�سهم ،معا�شري العاملانية وخرباءها لردح طويل من الزمن ،ما �أدى �إىل اكت�شافهم �أنها
�أبعد ما يكون عن االكتمال العلمي املتوفر يف الكتب الدينية وطبقات الرتاثّ .
متنكبني
�شرف �إنهاء هذه املعركة /الغزوة الوهمية باالنت�صار التكتيكي ،الذي ي� ّؤ�س�س ملعارك م�ضمونة
االنت�صار قادماً ،حتى ولو كانت وهمية �أو يف غري حم ّلها �أو لزومها.
ينطلق ه�ؤالء التفكريويون يف الغالب الأعم ،من نقطة التناحر املفرت�ضة ،بني العمل للدنيا،
والعمل للآخرة ،وهي نقطة مف�صلية ،يعلن الطرفان امتالك نا�صيتيهما �إذ �إن العملني واقعان
يف الدنيا بال�ضرورة� ،أي �إنهما مت�ساويان يف الغاية الدنيوية ،فيقوم ه�ؤالء التفكريويون بتب�سيط
اخلالف وت�سطيحه لي�صري خالفاً حول الأقدمية الزمنية ،فالدين �أقدم من العاملانية ،وعلى
هذا لديه احلق يف ال�سيطرة املعرفية ،متنا�سني �أن الدين نف�سه هو قفزة دنيوية على ما �سبقه،
املدة الزمنية املنق�ضية على وجوده ال ت�شكل �إال حلظة زمنية �صغرية مقابل
مع التن ّبه �إىل �أن ّ
املدة الزمنية الهائلة للوجود الب�شري يف هذه الدنيا ،ما �أدى بهم (�أي التفكريويون) �إىل ح�صر
امل�س�ألة يف الديانات الإبراهيمية الثالث ،ومن ثم ح�شره يف الغرب الأوروبي وم�ستتبعاته
كب�ؤرة خمتربية ف�شلت يف اال�ستحواذ على االكتمال املعريف واللجوء �إىل العلمانية ّ
كحل
موهوم يف ظالل احلداثة ،وها هي اليوم «ترتاجع» مهزومة �إىل «ما بعد العاملانية» جمرجرة
�أذيال اخليبة ،معرتفة بف�شلها يف �أر�ضها وبيئتها «الغربية» نف�سها ،فكيف حالها يف مغرتباتها من
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البيئات الأخرى ذات اخل�صو�صيات الفريدة ،وهويات �سوبر االكتمال املعريف؟
ال يبدو ه�ؤالء التفكريويون مهتمني مبعرفة املعرفة ،وال حتى العلم بها ،فال�شك املعريف لديهم
هو بداية هزمية تامة ناجزة للفكرة العدوة ،ومل يبق عليها �إال التحقق يف الواقع بوا�سطة ممار�سة
الفكرة ال�صديقة ،حيث ي�ستعجلون �إعالن �سقوطها (�أي املعرفة) يف بالدها وبيئتها ،وكذلك
لدى مفكري تلك البالد الفا�شلنيّ ،
بلذة و�شماتة ّ
تذكرنا ب�أنّ علينا واجب ال�شكر لهم لأن
العلمانية (تارة ي�سمونها احلداثة و�أخرى العقالنية) مل ت�صل �إلينا و«تخربنا» ب�سبب اكت�شافهم
هم ف�سادها وخواءها الروحي ،وبهذا لن تتمكن العلمانية من تخريب اكتمالنا املعريف ،فها
هم �أهلوها لفظوها وتنكروا لها ،فال لزوم العتمادها لدينا� ،أو ال لزوم ملحاولة جتريب املجرب
الذي ثبت ف�ساده! ليتحول ال�شك املعريف االرتقائي بني تالفيف �أفكارهم� ،إىل نتائج غزوة
هزم فيها الباطل ،يف خلط ٍّ
خمل بني �إ�صالح اخلطاب وجم ّرد جتديد �أدوات اخلطاب ،من
حيث تفعيل ال�شك املعريف يف الإ�صالح يف �سبيل التغيري واالرتقاء ولي�س لغاية �أخرى،
حيث ت�أتي املرحلة املعرفية التغيريية لـ«ما بعد العلمانية» من لدن العلمانية نف�سها التي عليها
تتجدد �أو متوت ،ولي�ست تعبرياً اعتذارياً يعرتف بالهزمية وال�سقوط ،كما يتوهم ه�ؤالء
�أن ّ
التفكريويون ،لأن التجدد (ولي�س جتديد اخلطاب) املعريف ال ي�ضع لنف�سه خطوطاً حمراء
ُتوقع متجاوزها يف اخلطيئة �أو الف�ضيلة ،فالعقل مل يحاول يوماً الق�ضاء على الإميان لأنه جزء
من جتلياته ،ومن نافل القول �إن الأديان برمتها من �إبراهيمية وغريها (قبلها وبعدها) و�ضعت
�أ�س�سها الأخالقية والكالمية على �أ�س�س العقل املتوفر يف البيئة الزمانية واملكانية املعا�شة
وقت ظهورها ،ومل يخرج �أي دين عن املتوفر من هاتيك القيم املعرفية� ،إال بقدرته على
التب�سيط للعامة لتوفري احل�شد املطلوب ،وهو بذلك ال ي�صنع مفارقة بالقيم بقدر ما ي�صوب
�سريورتها ،وهذا ما حدا بالتفكريويني �إىل اخللط املخل بني الدين والإميان الذي ي�ؤدي �إىل
م�ساحات تف�صيلية جانبية متكاثرة تقام فيها معارك جزافية تتوقف فيها املعرفة عن الإجناز يف
انتظار انك�شاف غبار املعارك التف�صيلية املدرجة حتت عناوين مثل خلط الدين والإميان� ،أو
الإيديولوجيا والتكنولوجيات الخ ،وهذا ما يبعث على الت�سا�ؤل� ،أي دين نق�صد (ومذهب
وطائفة وطريقة �أي�ضاً)؟ وكذلك عن �أي �إميان؟ خ�صو�صاً �أن الإميان متنوع جداً كفعل مفرد �أو
جماعي ،وال ينح�صر يف الإميان الإبراهيمي على تنوع بيئاته و�أ�صنافه ال�شديد ،فهل الق�صد
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يف هذه املعركة الواهية هو مواجهة العلمانية للدين /الإميان الأوروبي وملحقاته على تنوعها
الطائفي واملذهبي� ،أم الق�صد يف هذه املواجهة كل الإميانات /الأديان يف العامل؟ وهنا هل
يتوحد الإميان الإبراهيمي الأوروبي مع الإميان الإبراهيمي ال�شرقي؟ �س�ؤال يجب �إي�ضاح
مقا�صده ،قبل احل�سم بـ«رجوع الديني» �أو انهزام العلمانية �إىل ما بعدها .فاهلل والإميان به
وجد قبل الأديان امل�ستمرة ،وكذلك القيم الأخالقية مبعناها الت�شريعي ،ما يدل على �أن
الديني باملعنى املعريف الدنيوي ملا يزل م�ستمراً وكذلك الإميان ،فاحلاجة الب�شرية �إىل التنظيم
مل تنقطع منذ فجرها حتى يومنا هذا ،وهذا ما ي�ضع العلمانية خارج متالزمة الكفر والإميان
الرتاثية وخارج التدين وعدمه� ،إن كان على ال�صعيد الطقو�سي املمار�س �أو على �صعيد اللجوء
�إىل رجال الدين للح�صول على التف�سريات التب�سيطية املنا�سبة يف خ�ضم تعقيدات احلياة
الدنيوية ،وهذا ما يجعل متالزمة الدين /الإميان املختلقة حدثاً لي�س ا�ستثنائياً يف �سريورة
احلياة الدنيا ،وال هي ب�شيء م�ستمر كمرجعية نهائية بني الأزمان ،ورمبا كانت ان�شقاقاتها على
نف�سها �إىل مذاهب وطوائف وملل ونحل ،ما هي �إال خ�ضوع دنيوي مل�ستلزمات الت�أقلم مع
العي�ش ،خ�صو�صاً �إذا اعتربنا �أن الإميان �ش�أن �إرادي اختياري و�إال وقع يف النفاق ،والدين هو
حل ملع�ضالت دنيوية تتغري وتتبدل بانقالبات الزمن والبيئة.
رمبا كانت الوظيفة الروحية ملتالزمة« ،الإميان /الدين» هي الذريعة املثلى له�ؤالء املب�شرين
بحتمية هزمية العلمانية ،ال بل ي�ضيفون عليها احلداثة والفل�سفة �أي�ضاً ،حيث يركزون على
معزوفات مثل «خواء الروح» ،و«ال�صمم الروحي» ،و«تعدي الفل�سفة على الدرا�سات الدينية
�أو الروحية» �إلخ �إلخ ...من هذه املزعومات التي تتجافى ومعنى الإميان احلر الإرادي ،كهجوم
م�سبق على منجزات الرتبية املجتمعية احلداثية التي تتجاوز يف �شرعتها الأخالقية واحلقوقية
ما مت �إجنازه �سابقاً دون الف�صل بني الديني والدنيوي ،والروحي والعقلي ،حيث و�صل ال�ضمري
الإن�ساين �إىل مراحل راقية من التخلق بالإيجابيات املجتمعية وا�ضعاً الن�سداداتها حلو ًال
وا�سرتاتيجيات ناجعة وذات جدوى� ،أما على م�ستوى الروح فقد �أنتجت الب�شرية املجتمعية
احلداثية ما ال ي�ضاهى تاريخياً من الفنون واجلماليات والإبداعات الأدبية ،ومبا يتجاوز
وكماً ،وهذا ما
وب�شكل م�ؤكد ما عناه التفكريويون «العرب» بالوظيفة الروحية ومنتجاتها نوعاً ّ
يقت�ضي النظر من ه�ؤالء التائبني عن العلمانية على الرغم من خربتهم الطويلة بها ،ب�أال يحولوا
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العلمانية �إىل �أيديولوجيا مقابلة «للإميان» ،كما حولوا الإميان /الدين �إىل �أيديولوجيا مناف�سة
(وهذا ما جنده على الأقل يف حروب �أفغان�ستان) لل�سيا�سة الدولية على الرغم من اختالف
احلقول املعرفية ،فالعلمانية لي�ست �أيديولوجيا على �أية حال ،كما ال ميكن متطيطها لت�صبح
هي نف�سها «احلداثة» برمتها كما يف م�سميات ه�ؤالء التفكريويني ،بحيث يقعون يف خلط هو
�أكرب من اخللط املعريف بني الدين والإميان .وعلى الرغم من �أن هذا اخللط يبدو متذاكياً بع�ض
ال�شيء� ،إذ يق�صد جر العلمانية �إىل �ساحة املعيار الإمياين /الديني وحما�سبته بهذا املعيار
على �سلبيات �أدائية هي من �صلب مفهوم االرتقاء ،للو�صول وبحكم �أيديولوجي م�سبق
�إىل نتيجة خواء العلمانية الروحي والأخالقي واحلكم عليها بالإ�ساءة �إىل املعنى الإن�ساين،
م�ستخدمني عنوة �شواهد مبت�سرة للعديد من املفكرين الغربيني املتجادلني مع �أنظوماتهم
املعرفية الذين ميار�سون تفكريهم �ضمن منظومة االرتقاء املعريف التي يعي�شونها والتي تنحاز
�إىل التغيري املتتابع ،ك�آلية مار�سها االجتماع الب�شري يف هذه الدنيا كطريقة للبقاء ولي�س
لإعالن وفاة العلمانية واحلداثة والعقالنية .لتبدو هذه املحاولة مبجملها كيدية وع�صابية ،عند
تخطي العلمانية واحلداثة وكل منتج «غربي» ،والقيام بغزوة «ا�ستغرابية» مقابل ما �سمي
«اال�ست�شراق» البغي�ض مع فارق هائل بينهما يف العلم واملعرفة واملوقف منهما.
�إن اتهام العقل مبحاولته الق�ضاء على الإميان ،ي�سحب من الإميان عقالنية يع ّول عليها يف
الف�ضاء املجتمعي و�إحالل العلوم التب�سيطية كبديل من املعرفة املاثلة يف الع�صر (اللهم �إال
�إذا اعتربنا حماولته نزع التب�سيطية املعرفية حماولة قتل) ،كما �أن العقل بتمثّله العلماين مل
يحاول يوماً الق�ضاء على الإميان �أو الدين ،فاملثل العليا التي كان الإميان /الدين قد ت�س ّلمها
ممن �سبقه ملا تزل قائمة و�صاحلة� ،إال �أن امل�صالح وتنظيمها اختلفت عرب الزمن و�صارت �أعقد
بكثري مما كانت عليه يف املا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل �أن العلمانية ال متتلك ت�شريعاً موازياً (يف �ساحة
معيارية كهذه) ،وال �أحكاماً مقابلة للأحكام الدينية /الإميانية ،كي يظهر �أن هذا ال�صراع
إلغائي ُينذر بتباغ�ض عقائدي على
لي�س �صراعاً معرفياً جدلياً بقدر ما هو �صراع
ّ
تب�شريي � ّ
�سبل االنتقال �إىل الآخرة ،بل اقرتحت العلمانية طرقاً ب�شرية دنيوية تراعي وتلتزم القيم
املحدث لإدارة االجتماع الب�شري ،حيث ميكن للروحانيات �أن جترتح �آالف
املتوارثة ب�شكلها ّ
الطرق للتعبري عن نف�سها يف ظل امل�ساواة ،التي تفتقد �إليها امللل والنحل ،وهذا ما تفتقد �إليه
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«الروحانية» عند ا�ستخدامها يف هذا املجال� ،إذ �إن امل�ؤمنني لي�سوا مت�ساوين عندما ي�ستتب
الأمر لها ،وهذه هي نقطة اخلالف الكربى التي ال يجاهر بها ه�ؤالء ،فالروحانية املق�صودة
هي يف الأ�سا�س الت�ستطيع �أن تعتمد امل�ساواة (يف خلطة �إميان /دين) يف معايريها امل�ؤ�س�سة،
لتتحول الحقاً �إىل حروب جزافية حتى ولو جاءت على هيئة انتخابات.
�إن الفارق الأ�سا�سي واحلا�سم ،بني التفكرييني والتفكريويني ،هو يف اللغة� ،إذ يتكلم
التفكرييون لغة تعاقدية م�س�ؤولون عنها �أمام �أنف�سهم �أو ًال و�أمام املعايري التفكريية املتوفرة،
بينما يلج�أ التفكريويون �إىل لغة �شفاهية ال تلزمهم ب�شيء يجرتحون م�صطلحات غري متمايزة
وال تدل على �أمور متمايزة ،عرب ا�ستخدام اللغة ا�ستخداماً جائراً يعرب عن كثري من اخللط
تلم�سها يف م�صطلح (الروحاين)
بني الأمور املعرفية ،ف� ّأي التزام �أو م�س�ؤولية معرفية ميكن ّ
ال�شفاهي الذي يتخلل هذه املقارعة املوهومة بينها وبني امل�صطلح ال�شفاهي الآخر (احلداثة/
العلمانية /العقل) امل�ستخدم يف ذات املوقع اجلبهوي امل�ستنفر؟ لنكت�شف من دون كثري من
اجلهد� ،أن ه�ؤالء التفكريويني يقومون بالت�أ�سي�س لذرائع احلروب العن�صرية والطائفية متكئني
�إىل منتجات (احلداثة /العلمانية /العقل) كذريعة ليربالية لتقوي�ض منجزاتها ،من دون �أدنى
م�س�ؤولية عن ت�أ�سي�س اخلراب ال�شامل ،وهنا ال بد لنا من العبور �إىل بع�ض الأمثلة كمم ّر
إجباري ،فالتباكي على انح�سار الروحانية يقودنا �إىل ال�س�ؤال ،هل تت�ضمن هذه الروحانية كل
� ّ
الروحانيات على قدم امل�ساواة؟ مثل الروحانيات البوذية والهندو�سية والكونفو�شية وال�شنتو
مث ًال؟ ناهيك عن اعتبار الروحانية الغربية كروحانية جدية ،ال �أحد يعتقد ذلك مبن فيهم
ه�ؤالء التفكريويون �أنف�سهم ،فمن الوا�ضح مبكان �أن الروحانية التي يق�صدونها ،هي فقط
الروحانية التي ميار�سونها وال يعرفون �أو يعرتفون بغريها ،فهذه الروحانية مبعناها اخلال�صي
ال ميكن لها القبول مب�ساواة الروحانيات جميعاً ،وال القبول بجميع فر�ضياتها و�أطروحاتها
وطقو�سها ،على الرغم من احتادها النظري �ضد «اخلواء الروحي» ،فالتنوع «الروحاين» هو
مدعاة للحروب الإبادية �أكرث منه كمدعاة للت�سامل النوراين ،ولعل حرب �أفغان�ستان
(ك�أمنوذج لالرتقاء الروحاين!) ما زالت تعطينا الأمثوالت حول مكافحة «اخلواء الروحي»
و�أولياته ،حيث من نافل القول التطرق �إىل م�س�ؤولية التفكري البائ�س (التفكريوي ال�شفاهي)
عن هذا امل�آل فهذا لن يجدي .فالروحانية مثل غريها كما ال�سكني والنار ميكن ا�ستخدامها
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(كلها ولي�س بع�ض �أ�شكالها املنتقاة) يف اخلري ويف ال�شر ،وامل�شكلة هنا �أن اخلري «يف املقا�صد»
يكتنف �أحد �أنواعها وال�شر يتلب�س الباقي ،وهذا هو فارقها املهم عن العلمانية التي ترى �أن
اخلري كما ال�شر موجود يف اجلميع على قدم امل�ساواة ،ويف هذا التفكري تكمن روح االرتقاء
واملبادرة والتجاوز يف �أداء االجتماع الب�شري ،ولنت�صور العامل بعد احلرب العاملية الثانية لو
كان خالف الدول املتحاربة روحانياً كما ملا يزل يف �أفغان�ستان وال�صومال ونيجرييا ،ال بل
لنت�صور �أن اخلالف بني الكوريتني العلمانيتني كان روحانياً!
من غري املمكن معايرة (حماكمة) العلمانية روحانياً لي�س فقط �ضمن ال�ساحة الروحانية (وحكماً
ت�شريعاتها) ،بل �أي�ضاً يف احلياة الواقعية ،فال�ساحة اجلديرة مبعايرتها (�أو حماكمتها) هي ال�ساحة
الدنيوية التي ت�ستطيع وحدها �إنتاج ما بعد العلمانية عرب مراجعاتها املعرفية ،واالنف�صال بني
العلمانية و«الروحانية» هو انف�صال يف احلقل املعريف ومنتجاته وقابليتها لال�ستعمال الدنيوي،
لتبدو الروحانية موازية واختيارية ،حتت قاعدتي احلرية وامل�ساواة املتميزتني بامل�س�ؤولية املعرفية
عرب اخل�ضوع للقوانني ،وهنا تبدو املعايرات الروحانية من خارج االخت�صا�ص ،وتتح�شر فيما
ال يعنيها يف �سبيل اختالق معركة وهمية هي فع ًال من خارج احلقلني املعرفيني نف�سيهما ،قد
ت�صل هذه املعركة �إىل الغزو اجلهادي ،وهذا ما ح�صل ويح�صل بالفعل� ،إن كان يف الكوارث
العربية امل�سماة ربيعاً� ،أو على م�ستوى العامل ،فالعامل الذي يحاول جتاوز انتكا�ساته الإن�سانية
(حروبه) والتقليل من احتماالت وقوعها ثانية ،تبدو الروحانية تقوده �إليها ،وهذا ما يبدو جل ّياً
يف جتمع ب�شري روحاين مثل �إ�سرائيل (مثا ًال وحتى ال نكبرّ بقعة الزيت) ،ف�إذا كانت العلمانية
(ومعها خلطاً احلداثة والعقالنية) تقود �إىل القحط الروحاين ،ف�إن الروحانية كما يدعو �إليها
ه�ؤالء التفكريويون تقود �إىل القتل فوراً ،وحتديداً القتل احلاقد على حرية الإن�سان امل�س�ؤولة،
روحي ي�ضع الروحاين يف مرتبة عن�صرية معرفياً ت�صل �إىل درجة احلق بالقتل
�شرعي ّ
با�ستثناء ّ
عمت العامل الروحاين احتفا ًء بغزوة منهاتن مثا ًال) ال بل عدم
ومباركته (االحتفاالت التي ّ
وجود جهة معرفية م�س�ؤولة تدينه ،وهذا ما يقود �إىل فوبيات «روحانية» تتهي�أ لدخول معركة
جزافية اخرتعها الغيورون على روحانية الغرب حتديداً.
ال يبدو ه�ؤالء التفكريويون مهتمني مب�صري ال�شعوب التي فقدت روحانيتها يف الغرب ،فهم
فقط مهتمون مبعاجلة التجر�ؤ على االكتمال املعريف للروحانية التي ورثوها� ،أو التي و�ضعوها،
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«حدثوها» ،هذا التجر�ؤ الذي �سوف ي�صل وبال�ضرورة �إىل االكتمال املعريف
�أو حتى التي ّ
لروحانيتهمّ ،
ولعل من البله ت�صديقهم ب�أنهم غيورون على الروحانية يف العامل ،فاملعركة
اجلزافية وا�ضحة املعامل منذ حمطتها الأوىل ،ومعروفة هي حمطتها الثانية ،ولي�س هناك حمطة
نهائية ،لأن املعارك اجلزافية تتوالد وال تنتهي ،لتبدو تنظرياتهم جاءت «لدحر» الفكر الغربي
حتديداً الذي يت�سبب ب�سقوط ال�ضحايا الغربيني لر ّد االعتداء «العلماين» على اكتمالنا
املعريف ،لتتحول العمليات املعرفية التي �أُجنزت يف الغرب منذ ع�صر الأنوار �إىل باطل معريف،
لأن وجودها نف�سه هو اعتداء علينا فهو يقو�ض  -تتابعاً  -اكتمالنا املعريف .لذلك تبدو العلمانية
رجيمة وهي �صفة تت�ضمن كل ال�صفات ال�سيئة الأخرى ،ولي�ست ب� ّأي حال فكرة �سديدة
�أو على �صواب ،فهي فكرة غربية املن�ش�أ بالتحديد ،وكلنا نعلم اال�ستعمار الغربي ومثالبه� ،إنها
عملية تفكريوية متذاكية بع�ض ال�شيء ،وال ميكن ابتالعها معرفياً� ...أولي�س كذلك؟
التباكي حتى لو جاء برطانة لغوية متفل�سفة ،ال ي�شكل عملية معرفية جمدية ،وممار�سة
املماحكات التفل�سفية مهما ارتقت بها اللغة ال�شفاهية ال ت�شكل حتدياً تفكريياً منتجاً ،فما
هو ويف غالب مناحيه �إال بكاء على �أطالل افرتا�ضية غري ممح�ص فيها معرفياً ،فالعلمانية
(ومعها احلداثة والعقالنية) ،و�ضعها �أنا�س �ضمن عملية معرفية مديدة وال تزال م�ستمرة،
و�أنتجت جتارب معي�شية �صارت �أمنوذجاً ملن يريد البقاء (مبعنى ال�شبع واملنعة) ،بوا�سطة
ممار�سة التكنولوجيات املحدثة ،للم�شاركة يف العمليات املعرفية الكونية كع�ضو له ح�ضور
فعال يف املجتمع الكوين ،ونقد العلمانية ،هو لي�س نق�ض اجلذور التفكريية التي �أودت �إليها،
فالعلمانية وجدت كي تلغى ارتقائياً ولي�س نكو�صياً عرب حماولة نفخ الروح يف اجلثث الفكرية.
لقد �أطلقت العلمانية �أرقى ما يف الإن�سان من قيم عليا ،ولي�س من املخفي عن الأعني مكامن
جناحها وف�شلها ،بينما بقي «الروحانويون» ير�سفون يف �أغالل رف�ض الآخر.
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وحدات اال�ستخبارات الإ�رسائيلية
ودورها يف تزييف الوعي
د .دعاء ال�شريف  -باحثة متخ�ص�صة يف ال�ش�أن الإ�سرائيلي

يعترب التجسس من العقائد الثابتة يف الفكر اليهودي بشكل عام ،ولعل هذا املفهوم اخلاص هو
السبب األول يف تفوق الكيان اإلرسائييل لتكون له اليد العليا يف السياسة الدولية ،مشري ًا إىل أن
التجسس لدى اليهودي يامرسه تعبري ًا عن وجوده وإثبات ًا لذاته لعقيدته الثابتة بأنه يتفوق عىل

سائر البرش أمجعني وأن اهلل فضله عليهم .ولذا فإن التجسس عىل הגויים «األغيار أو األمميني»
باملصطلح اليهودي ،هدف حيقق له هذا التفوق الذي يستمد جذوره من العقيدة الصهيونية من
الرتاث اليهودي بدء ًا من التوراة والتلمود وبروتكوالت حكامء صهيون.
إن فكر التجسس ما هو إال انعكاس لفكرة احلرب ومفهومها لدى املتحاربني واحلرب يف
الرشيعة اليهودية كانت هدف ًا مقدس ًا ونابع ًا من مفهوم ديني بأهنم شعب اهلل املختار الذي
وعدهم فيها بأرض امليعاد منذ خروج موسى هبم من أرض مرص بعد االستعباد ،فأباحوا
القتل والذبح واستعباد سكان هذه األرض وأتيحت كل الوسائل للوصول هلذا اهلدف..
وبالتايل أتيحت كل الوسائل ملعرفة املعلومات ،لذا فاجلاسوس اليهودي لعب دور ًا مه ًام ،حتى
إننا يمكن أن نعتربه مفتاح النرص للشعب اليهودي الذي ّ
يسخر كل إمكانياته يف خدمة تنفيذ

الرشيعة اليهودية.

وهناك الكثري من قصص اجلاسوسية اليهودية التي حفلت التوراة باستعراض أدوارهم يف دعم

العقيدة اليهودية .نجدها يف مواقف خمتلفة من أسفار العهد القديم بداية من أن الرب يتجسس
عىل أرض كنعان لصالح إرسائيل ،وذلك طبق ًا ملا جاء يف سفر حزقيال:
ְאמ ְַר ָ ּ֣ת אֲ לֵי ֶ֗הם ּכֹֽה־ָא ַמ ֮ר אֲ ד ָֹנ֣י יְהו ִ֒ה ּבְיֹום֙ ָ ּֽבח ִ ֳ֣רי ְביִׂשְ ָראֵ֔ ל וָ ֽאֶ ָּׂ֣שא יָדִ֗ י
(ה ו ָ ֽ
ְהו֥ה
ֵאמ ֹר אֲ ִנ֖י י ָ
ְל ֶ֨ז ַרע֙ ֵ ּ֣בית יַ ֽע ֲ֔ק ֹב וָ ֽאִ ּו ַ ָ֥דע ל ֶ ָ֖הם ּב ֶ ְ֣א ֶרץ ִמצ ָ ְ֑ריִם וָ ֽאֶ ָּׂ֨שא י ִ ָ֤די ָלהֶם֙ ל ֔
ִיאם מ ֶ ֵ֣א ֶרץ ִמצ ָ ְ֑ריִם אֶ ל־אֶ֜ ֶרץ
אֱ ֹֽלהֵיכֶ ֽם׃ ו ּבַּי֣ ֹום ה ַ֗הּוא נ ָ ָׂ֤שאתִ י יָדִ ֙י ָל ֶ֔הם ְלהֹֽוצ ָ ֖
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ָל־הֽאֲ ָרצֹֽות)
ר־ּת ְרּתִ י ָל ֶ֗הם ז ַ ָ֤בת ָח ָל ֙ב ּודְ ַ֔בׁש צ ִ ְ֥בי ִ֖היא ְלכ ָ
אֲ ׁשֶ ַ ֣

()1

«قال السيد الرب يف يوم اخرتت إرسائيل ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب وعرفتهم
نفيس يف أرض مرص ورفعت هلم يدي قائ ً
ال أنا الرب إهلكم ،يف ذلك اليوم رفعت هلم
يدي ألخرجهم من أرض مرص اىل األرض التي جتسستها هلم تفيض لبنا وعس ً
ال هي
فخر كل األرايض».
وأيض ًا الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا عىل أرض كنعان مثلام يتضح يف سفر العدد:
(טז ֚אֵ ּלֶה ׁשְ ֣מֹות ָהֽאֲ נָׁשִ֔ ים אֲ ׁשֶ ר־ׁשָ ַל֥ח מ ֶ ֹׁ֖שה ל ָ֣תּור אֶ ת־ה ָ ָ֑א ֶרץ ַוּיִק ָ ְ֥רא מ ֶ ֹׁ֛שה
ת־א ֶרץ ּכ ָ ְ֑נעַן ו ַּ֣י ֹאמֶר
ְהֹוׁש ַע ּבִן־נ֖ ּון י ֻ ֽ
ְהֹוׁשעַ׃ יז ַוּיִׁשְ ַל֤ח א ֹתָ ם֙ מ ֹׁשֶ֔ ה ל ָ֖תּור אֶ ֶ ֣
ל ֵ֥
() 2
ִיתם אֶ ת־ה ָָהֽר)
אֲ ֵל ֶ֗הם עֲל֥ ּו זֶה֙ ַּב ֶּ֔נגֶב וַ ֽ ֲעל ֶ ֖
«هذه أسامء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا األرض .ودعا موسى هوشع
بن نون يشوع ،فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال هلم اصعدوا من هنا اىل
اجلنوب واطلعوا إىل اجلبل».
ومرور ًا بقصة العاهرة «راحاب» املعروفة بعاهرة أرحيا والتي سامهت يف تقويض دعائم ملك
الكنعانيني حيث جاء يف سفر يشوع:
ֵאמ ֹר
ּש ּ֞טִ ים ׁשְ נַ ֽיִם־אֲ נ ִ ָׁ֤שים מ ְַר ְּגלִים֙ ֶ ֣ח ֶרׁש ל ֔
ִן־נּון ִמֽן־ ַה ִׁ
ְהֹוׁשעַ־ּב ֠
(א ַוּיִׁשְ ַל֣ח י ֻ ֽ
זֹונ֛ה ּוׁשְ ָ ֥מּה ָר ָ ֖חב
יחֹו ַו ֵּ֨יל ְ֜כּו ַ֠וּיָב ֹאּו ּבֵית־אִ ָּׁ֥שה ָ
לְכ֛ ּו ְר ֥אּו אֶ ת־ה ָ ָ֖א ֶרץ וְאֶ ת־י ְִר ֑
ֵאמ ֹר ה ִֵּנ֣ה ֠אֲ נָׁשִ ים ָ ּ֣באּו ֵ ֧הּנָה ה ַ ַּ֛ליְלָה
ָֽ
ַוּיִׁשְ ּכ
יחֹו ל ֑
ְבּו־ׁשּמָה׃ ב ו ֵַּיָ֣א ַ֔מר ל ֶ ְ֥מלְֶך י ְִר ֖
()3
ִמּב ְֵנ֥י יִׂשְ ָר ֵ ֖אל ַלח ְּ֥פ ֹר אֶ ת־ה ָָא ֶֽרץ)
«فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلني جاسوسني رس ًا قائ ً
ال اذهبا انظرا األرض
وأرحيا .فذهبا ودخال بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك .فقيل مللك أرحيا
هو ذا قد دخل إىل هنا الليلة رجالن من بني إرسائيل لكي يتجسسا األرض».
كذلك «دليلة» أول جاسوسة استخدمت حماسنها إلغواء «شمشون»:
 - 1العهد القديم :سفرحزقيال ،اإلصحاح  ،20الفقرات .6 - 5
 - 2العهد القديم :سفرالعدد ،إصحاح ،13الفقرات .17 - 16
 - 3العهد القديم :سفريشوع ،اإلصحاح الثاني ،الفقرات (.)2 - 1
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ָֽאסר
)ו ַּ֤ת ֹאמֶר ּדְ לִילָה֙ אֶ ל־ׁשִ מ ְׁ֔שֹון הַּגִ ֽידָ ָ
ה־ּנ֣א ִ֔לי ּב ֶ ַּ֖מה ּֽכ ֹחֲָך֣ ג ָ֑דֹול ּוב ֶ ַּ֥מה ֵת ֵ ֖
( (1
ַּנֹותָֽך)
ְלע ֶ
«فقالت دليلة لشمشون أخربين بامذا قوتك العظيمة وبامذا توثق إلذاللك».
وكام كان هناك دور للجاسوسية يف بناء الدولة اليهودية القديمة طبق ًا للموروث اليهودي ودور
مهم يف بناء الدولة الصهيونية واحتالل فلسطني ،فقد استندت احلركة الصهيونية يف مرشوع
غزوها لألرايض الفلسطينية عىل السياسة اإلمربيالية الربيطانية التي سهلت وصول أعداد
متتالية من هيود العامل لفرض واقع برشي عىل األرض ،وعىل أنظمة عربية خاضعة للهيمنة
االستعامرية ،وعىل التشكيالت املسلحة (عصابات األرغون وشترين وسواها) يف عمليات
االغتيال لقادة بارزين يف املجتمع العريب ،وملسؤولني دوليني ،ويف اإلعدام اجلامعي واملذابح
ألبناء البلد هبدف إفراغ األرض من أصحاهبا ،قت ً
ال وهتجري ًا ،من أجل إحالل الغزاة القادمني
من قارات العامل املختلفة مكان السكان األصليني.

االستخبارات اإلرسائيلية يف حرب 48

بعد اإلعالن الرسمي عن تأسيس كيان االحتالل اإلرسائييل ،يف مايو  ،1948حتولت تلك
العصابات الفاشية املسلحة لتصبح نواة للجيش ،وبدأت حكومة االحتالل بسنواهتا األوىل
العمل عىل إنشاء أجهزة أمنية متخصصة ذات مهامت حمددة .لذلك ،بدأت تظهر األجهزة
االستخبارية الثالثة وهي:
 جهاز االستخبارات اخلارجية «املوساد» الذي برزت شهرته عاملي ًا بعد عمليات االغتيالوالتصفية لعدد من املناضلني الفلسطينيني والعرب واألمميني يف بلدان عديدة.
 - 1العهد القديم :سفرالقضاة ،اإلصحاح السادس عشر ،الفقرة.
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המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
شعار املوساد معهد االستخبارات واملهامت اخلاصة

 وجهاز املخابرات الداخلية «الشاباك» (השב»כ) الشاباك وجهاز األمن الداخيل يفإرسائيل خاضع مبارشة لرئيس احلكومة ويدعى أحيان ًا بالشني بيت (ش ب) اختصار ًا
السمه العربي (شريوت بيتحون كاليل) الذي يعني جهاز األمن العام.

סמל השב»כ שירות הביטחון הכללי
شعار الشاباك «جهاز األمن العام»

 وشعبة االستخبارات العسكرية «أمان» (אמ»ן) التي حتملت بشكل أسايس كل مايتعلق باألنشطة التجسسية وتزويد مراكز القرار السياسية والعسكرية باملعلومات التي
حتصل عليها.
وأمان هو االختصار الشائع السمه العربي (آجاف مهوديعي( وهو جهاز تابع هليئة
أركان اجليش اإلرسائييل ،وهي أكرب األجهزة االستخبارية وأكثرها كلفة ملوازنة الدولة.
وحسب القانون اإلرسائييل فإن جهاز أمان مسؤول بشكل أسايس عن تزويد احلكومة
بالتقييامت اإلسرتاتيجية التي عىل أساسها تتم صياغة السياسات العامة للدولة ،بالذات عىل
صعيد الرصاع مع األطراف العربية .وتعتمد أمان عىل التقنيات املتقدمة إىل جانب املصادر
36
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البرشية يف احلصول عىل معلوماهتا االستخبارية التي توظفها يف صياغة تقييامهتا اإلسرتاتيجية.

סמל אגף המודיעין (אמ»ן)
شعار شعبة االستخبارات وهو عبارة عن زهرة الزنبق الشهرية

ومنذ ثالثة عقود وحتديد ًا يف عام  1952أنشأ جهاز «أمان» قس ًام متخصص ًا احرتافي ًا ،يف جمال
التجسس اإللكرتوين ،أطلق عليه اسم «الوحدة .»8200
وهي أكرب وحدة يف جيش الدفاع اإلرسائييل ،تضم عدة آالف من اجلنود ،مماثلة يف الواليات
املتحدة (وكالة األمن القومي) ،وهي متخصصة بقدرهتا عىل التنصت والتجسس ،ومجع
املعلومات االستخبارية عن طريق اعرتاض اإلشارات وفك شفراهتا وحتليلها عرب شبكة
اإلنرتنت وعرب وسائل االتصاالت املختلفة.
إهنم عيون إرسائيل وآذاهنا ،ال يعملون عىل احلدود ولكنهم خيرتقون احلدود من دون رؤيتهم.
مهمتهم التنصت والرصد والوصول إىل األرسار .هم مدربون عىل اخرتاق أي كمبيوتر وأي كلمة
رس يف العامل .من داخل غرفهم ،التي متأل جدراهنا شاشات عمالقة ،يسرتقون السمع عىل كل
ّ
مواطن داخل وخارج فلسطني الذين باتت حياهتم اليومية بمثابة صفحة مفتوحة هلؤالء ،يعلمون
بأدق تفاصيلها .هم عنارص الوحدة  ،8200األكرب واألهم يف اجليش اإلرسائييل ،والتي تقوم
بالتجسس اإللكرتوين ،وتتألف من آالف اجلنود واملجندات ،يراقبون الدول وخيرتقون شبكات
التنصت اإلرسائييل اهلائل،
االتصال واإلنرتنت يف الدول والقرى واملدن .يف حقيقة األمر هم ذراع ّ
الوحدة  8200التي غريت مسار حرب املحتل اإلرسائييل من حرب برية وبحرية وجوية ،إىل حرب
إلكرتونية هذه الوحدة التابعة لسالح االستخبارات اإلرسائييل والذي تطور عىل مدار سنوات من
نواة صغرية إىل أكرب وحدة يف جيش االحتالل اإلرسائييل وبالرغم من أنه افرتايض يعمل يف الفضاء
إال أنه يدمر الواقع ويصل إليك يف أي مكان يف العامل أينام وجدت ،يف هذه الدراسة سنضع هذه
الوحدة حتت املجهر ونكشف األرسار واخلبايا ..االنتصارات واإلخفاقات..
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إن أهداف «الوحدة  »8200هي املسامهة يف تقديم رؤية استخبارية متكاملة مع املعلومات التي
توفرها املصادر البرشية القائمة عىل العمالء .وتعتمد الوحدة عىل أربع صور من صور العمل
يف املجال االستخباري وهي :الرصد ،والتنصت ،والتصوير ،والتشويش .ويتطلب هذا النوع
من املهام جماالً واسع ًا من وسائل التقنية املتقدمة .يقوم جممع الصناعات العسكرية اإلرسائيلية
الذي متلكه احلكومة خصيص ًا بتطوير أجهزة إلكرتونية بناء عىل طلبات خاصة من القائمني عىل
«وحدة  ،»8200التي يقودها ضابط كبري برتبة عميد.
ويعترب التنصت عىل أجهزة االتصال السلكية والالسلكية من املهام األساسية للوحدة
« ،»8200فاهلواتف األرضية والنقالة ،وأجهزة الالسلكي يتم التنصت عليها بشكل دائم.
والذي يساعد الوحدة عىل أداء مهمتها بشكل تام ،هو حقيقة أن السلطات هي التي أقامت
شبكة االتصاالت يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهي بالتايل ال حتتاج إىل عمليات التقاط
للمكاملات ،بل إن املقاسم الرئيسية لشبكة االتصاالت الفلسطينية مرتبطة بشكل تلقائي
بشبكة االتصاالت اإلرسائيلية «بيزيك» .إىل جانب ذلك فإن شبكة اهلاتف النقال الفلسطيني
الوحيدة العاملة يف األرايض الفلسطينية واملعروفة بـ»جوال» ،تعتمد عىل إرسائيل يف الكثري
من خدماهتا ،فض ً
ال عن توقيعها عىل اتفاق مع شبكة «أورانج» ،اإلرسائيلية لالتصاالت،
األمر الذي جيعل الوحدة « ،»8200ال حتتاج إىل كثري من اجلهود من أجل رصد املكاملات
اهلاتفية.
والوحدة « »8200أهم وأكرب قاعدة جتسس إلكرتونية صهيونية بالنقب للتنصت عىل البث
اإلذاعي واملكاملات اهلاتفية والفاكس والربيد اإللكرتوين يف قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

בסיס יחידה  8200על הר אביטל ברמת הגולן
قاعدة الوحدة  8200عىل جبل أفيتال يف هضبة اجلوالن
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وقد كشف الصحفي النيوزلندي «نيك هاغر» املتخصص يف جمال العلوم والتكنولوجيا
والتنصت اإللكرتوين يف حتقيق( )1له النقاب عن أهم وأكرب قاعدة جتسس إرسائيلية مقامة يف
منطقة غرب النقب جنوب الكيان الصهيوين بفلسطني املحتلة.

ووصف الصحفي يف حتقيقه املوسع عن موقع القاعدة التي وصفها بإحدى أكرب قواعد
التنصت اإللكرتوين يف العامل ،مؤكد ًا وجودها بالقرب من كيبوتس «أرويم» وتعترب جزء ًا

مه ًام من جتهيزات وحدات التنصت املركزية التابعة لالستخبارات اإلرسائيلية واملعروفة باسم
الوحدة « »8200واملرتبطة مبارشة بقسم االستخبارات التابع جليش االحتالل الصهيوين(.)2

وجاء يف التحقيق أن القاعدة تضم  30برج ًا هوائي ًا وصحون ًا القطة من أنواع وأحجام خمتلفة
مهمتها التنصت عىل املكاملات اهلاتفية واخرتاق العناوين اإللكرتونية التابعة حلكومات أجنبية
ومنظامت دولية ورشكات أجنبية ومنظامت سياسية إضافة إىل األشخاص واألفراد.

وأهم أهداف القاعدة التجسسية وفق ًا للتحقيق التنصت عىل االتصاالت الالسلكية ومراقبة
حركة السفن يف البحر املتوسط ،إضافة إىل اعتبارها مركز ًا مه ًام لشبكات التجسس عرب الكوابل
البحرية التي تربط الكيان الصهيوين (إرسائيل) بدول أوروبا عرب مياه املتوسط إضافة المتالك
القاعدة حمطات تنصت رسية تزيد من فاعليتها.

ط مع إدخال وسيلة سطح دون طيار والتي تستلزم جنود ًا أقل.
دورية للبحرية اإلرسائيلية يف رشق البحر املتوس 
الصورة منشورة مع تقرير الصحفي نيك هاجر بجريدة هآرتس

 - 1تحقيق نيك هاغر تم نشره يوم األحد  5أيلول  2010في صحيفة« :ليموند دبلوماتيكا» Le Monde Diplomatique
2 - Foreign report: Israel has one of world›s largest ‹eavesdropping› Intel bases
تقريرأجنبي :إسرائيل لديها واحد من أكبر « قواعد إنتل للتنصت» في العالم جريدة هآرتس بتاريخ .2010 /9 /5
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ويتم نقل املعلومات التي حتصل عليها القاعدة املذكورة إىل قيادة خاصة تابعة للوحدة 8200

توجد يف مستوطنة هرتسيليا عىل البحر األبيض املتوسط ،الستكامل العمل عليها ومتييزها
وبعد ذلك جيري مترير املعلومات إىل قيادة املوساد الصهيوين ووحدات اجليش املعنية بذلك.
ونقل الصحفي عن جمندة سابقة كانت تعمل يف صفوف الوحدة  8200ضمن طاقم حتليل
املعلومات قوهلا إن مهمتها كانت تتمثل باعرتاض االتصاالت اهلاتفية والرسائل اإللكرتونية
«اإليميل» وترمجتها من اإلنكليزية والفرنسية للغة العربية مضيفة «لقد كانت عام ً
ال مه ًام تركز
عىل التعقب والرصد والتشخيص وفرز املفيد من بني االتصاالت العادية واالعتيادية ،مؤكدة
أن دخوالً لبعض املواقع اإللكرتونية سيمكن املعني من رصد ومشاهدة اهلوائيات التابعة
للقاعدة واملنصوبة عىل شكل صفوف طويلة».

ومتتلك الوحدة  8200العديد من القواعد املنترشة يف البالد واملصنفة كوحدات مركزية جلمع
املعلومات حتمل اسم (סיגינט) «سيجنيت» وتعمل الوحدة املذكورة يف حماالت التنصت،
االعرتاض ،التحليل ،الرتمجة ،ونرش املعلومات املتوفرة لدهيا من خالل التنصت عىل البث
اإلذاعي واالتصاالت اهلاتفية واعرتاض الفاكسات والربيد اإللكرتوين.
لكن وحدة  8200ال تعمل يف جمال مجع املعلومات من مصادر برشية التي تعترب من اختصاص
وحدات تشغيل العمالء يف املوساد املعروفة باسم (צומת) «تسومت» ووحدة ( )504التابعة
لالستخبارات العسكرية «أمان» .ويف إطار أهم إنجازات الوحدة  8200التي نالت تغطية
إعالمية كبرية اعرتاض مكاملة هاتفية جرت بني الزعيم الراحل مجال عبد النارص وامللك
األردين الراحل احلسني بن طالل وذلك أول أيام حرب  1967وكذلك اعرتاض مكاملة هاتفية
جرت بني يارس عرفات ومسلحني تابعني ملنظمة جبهة التحرير الفلسطينية «أبو العباس» الذين
اختطفوا عام  1985سفينة الركاب اإليطالية «أكيلو الورو» أثناء إبحارها يف مياه املتوسط.
وأكد كاتب التحقيق أن قاعدة التجسس يف النقب تغطي مناطق جغرافية واسعة جد ًا يف
الرشق األوسط وقارة آسيا وإفريقيا ،ما جعلها من حيث األمهية موازية لقواعد مماثلة يف العامل
مثل القواعد التابعة لوكالة األمن القومي األمريكي » «NSAالتي متتلك قاعدة ضخمة عىل
األرايض الربيطانية وقاعدة مماثلة يف فرنسا باسم » «GCHQمع فارق وحيد بينهم هو مدى
رسية القاعدة اإلرسائيلية التي بقيت رس ًا غري معروف حتى نرش هذا التحقيق فيام تعترب القواعد
الغربية املذكورة واقع ًا معروف ًا منذ فرتة طويلة؟ اختتم الصحفي حتقيقه األمني.
وقد دفع الكشف عن عمليات التجسس والتنصت الواسعة التي تقوم هبا وكالة األمن القومي
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األمريكي عىل حلفاء للواليات املتحدة ،معلقني وكتاب ًا إرسائيليني إىل تسليط األضواء عىل
الدور الذي تقوم به «وحدة  »8200التي تعد ذراع التجسس والتنصت اإلرسائييل اهلائل ،نذكر
منهم عىل سبيل املثال:
• أوري ساغي 8200 ..معنية بالرصد ،التنصت والتصوير عىل األفراد ،التجمعات
البرشية واملدن
اعرتف اجلنرال املتقاعد «أوري ساغي» ،الرئيس السابق جلهاز «أمان» بوجود مثل هذه
الوحدة ،التي اعتربها «من أهم الوحدات االستخبارية يف الدولة العربية» ،كاشف ًا يف
الوقت ذاته عن بعض أهداف اجلهاز الذي ترأسه «املسامهة يف تقديم رؤية استخبارية
متكاملة مع املعلومات التي توفرها املصادر البرشية القائمة عىل العمالء».
هلذا تركز العمل يف هذا املجال عىل أربع صور من العمل يف املجال االستخباري
والتنصت ،والتصوير ،والتشويش» عىل (األفراد ،التجمعات البرشية،
وهي« :الرصد،
ّ
واملدن) ،حتديد بنك األهداف ،وجتنيد العمالء .وهلذا فإن كل االتصاالت التي تتم عرب
حمطة (أورانيم) املقامة منذ أكثر من أربعة عقود يف منطقة «النقب» جنوب األرايض
الفلسطينية املحتلة عام  ،1948جيري تصنيفها وحتليلها يف الوحدة  ،8200وتعترب هذه
املحطة من أكرب مراكز الرصد والتنصت عاملي ًا.

• عمري رايبوبورت� ..إ�رسائيل ثاين �أكرب دولة يف جمال التج�س�س والتن�صت يف العامل
يؤكد «رايبوبورت» أن الدور الذي تقوم به «وحدة  ،»8200قد جعل «إرسائيل ثاين
أكرب دولة يف جمال التجسس والتنصت يف العامل بعد الواليات املتحدة» .وذلك من خالل
مقال له نرشه عىل موقع صحيفة «معاريف» اإلرسائيلية( ،)1حيث أوضح «رايبوبورت»
أن التقدم اهلائل الذي حققته «إرسائيل» يف جمال صناعة التقنيات املتقدمة قد وظف
بشکل كبري يف تطوير وتوسيع عمليات التنصت التي تقوم هبا الوحدة ،مشري ًا إىل
وجود دور بارز لرشكات القطاع اخلاص يف رفد الوحدة باخرتاعات تعزز من قدرات
التنصت.

وأشار «رايبوبورت» إىل أن احلواسيب املتطورة التابعة لوحدة  8200قادرة عىل رصد
 - 1مقالة عميررايبوبورت املنشورة في جريدة معاريف اإلسرائيلية بتاريخ .2013 /10 /28
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الرسائل ذات القيمة االستخباراتية من خالل معاجلة ماليني االتصاالت ومليارات
الكلامت.

• يو�آف ليمور ..وحدة  8200تراقب مواقع التوا�صل االجتماعي التي يرتادها ال�شباب
العربي ال�سيما« :في�سبوك» و«تويرت»
ويف السياق ذاته ،كشف حتقيق أعده املعلق العسكري «يوآف ليمور» النقاب عن أن
حتوالً قد طرأ عىل عمل الوحدة التي يقودها ضابط كبري برتبة عميد ،منذ أن تفجرت
الثورات العربية .وأشار يف حتقيقه الذي نرش عىل موقع صحيفة «إرسائيل اليوم»( )1إىل
أن وحدة  8200باتت هتتم بمتابعة مواقع التواصل االجتامعي التي يرتادها الشباب
العريب السيام« :فيسبوك» و»تويرت» لبناء تصور بشأن التحوالت التي يمکن أن تطرأ يف
العامل العريب ،حتى ال تتعرض إرسائيل للمفاجأة كام حدث مع تفجر الثورات العربية.

• �أوري كوهني ..الوحدة  8200تنتج الربامج اخلبيثة (الفريو�سات)

إن وحدة  8200أيض ًا هي املسؤولة عن إنتاج فريوس  Flame malwareوStuxnet

 wormو Duquحيث كانت هناك عالقة واضحة بني الربنامج اخلبيث  Flameو
 Stuxnetو Duquحيث وجد أن هناك إضافات برجمية موجودة يف  Flameتستخدم
يف  Stuxnetو ،Duquومن هنا باتت األنظار عن عالقة إرسائيل وممثليها هبذه الربامج
اخلبيثة.
قامت بتصميم وتطوير أكرب نظام جتسس عاملي يسمى  NarusInsightوإنتاج رشكة
 narusاإلرسائيلية األمريكية ،حيث متت برجمة وتصميم وتطوير هذا النظام عىل يد
الضابط اإلرسائييل «أوري كوهني» خبري االتصاالت يف إرسائيل يف عام  1997وذلك
طبق ًا ملا نرشه موقع جريدة معاريف اإلرسائيلية(.)2
• رونني برمجان ..إخفاقات وفشل الوحدة 8200

وبالرغم من سجلها احلافل ،إال أن وحدة « »8200تعرضت إلخفاق رهيب يف حرب
.יואב לימור ،הלוחמים מגלילות ،באתר ישראל היום 25 ،בספטמבר 1 - 2012
مقالة «يوآف ليمور» املنشورة في صحيفة إسرائيل اليوم بتاريخ 2012 /9 /25
 - 2مقالة أوري كوهين املنشورة في جريدة معاريف اإلسرائيلية بتاريخ 2013 /6 /11
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أكتوبر  ،1973بعدما فشلت يف إعطاء إنذار عن نشوب هذه احلرب .أما اإلخفاق األبرز
للوحدة ،فقد جاء بعد نجاح «حزب اهلل» يف تفجري هاتف حممول مفخخ يف قلب املخترب
الرسي للغاية داخل مقر قيادهتا.
ويف كتابه «دولة إرسائيل ستفعل كل يشء» اعترب «رونني برمجان» أن هذه العملية التي أطلقت
عليها شعبة االستخبارات العسكرية (أمان) فيام بعد اسم «ملف الكرتون»:
«تعد مثاالً مسبق ًا عىل الفشل الذريع الذي ُمني به اجليش اإلرسائييل أمام حزب اهلل يف لبنان».

غالف كتاب رونني برمجان «دولة إرسائيل ستفعل كل يشء»

ذكر «برمجان» يف كتابه« :شن رجال حزب اهلل» يف ليلة العرشين من شباط العام  1999هجوم ًا
عىل مقر قيادة الكتيبة  20التابعة جليش لبنان اجلنويب يف بلدة جزين».
وتم تفجري املبنيني بواسطة زرع مواد ناسفة بقرهبام وخالل عمليات التمشيط التي قام هبا
قائد الكتيبة صباح اليوم التايل ،عثر بالقرب من املبنى الذي اهنار عىل هاتف حممول لبناين،
وخمزين رصاص خاليني لبندقية كالشينكوف ،وكذلك فتيل تفجري أصفر اللون طوله
30سم.
ويضيف برمجان« :تضمن تقرير التحقيق الداخيل الذي وضعه ضابط االستخبارات من وحدة
االرتباط مع لبنان العقيد آيف الزروف ،توصية مذيلة بعبارة :اهلاتف اللبناين سوف ينقل أوالً إىل
الوحدة  8200وتابع« :هكذا دخل اهلاتف اللبناين إىل قدس األقداس».
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كام قال أيض ًا:
«نُقل اهلاتف إىل ضابط االستخبارات يف جان شيكاميم ،وحدة جيش لبنان اجلنويب املوازية

للوحدة  ،8200والذي قام بدوره بنقله إىل رئيس قسم األهداف يف الوحدة  ،8200ثم نقله

هذا األخري إىل قاعدة الوحدة يف شامل إرسائيل ،لينقل بعدها من هناك إىل رئيس الشعبة

املتخصصة بمتابعة حزب اهلل ،والذي أخذه بدوره إىل قيادة الوحدة « »8200يف وسط
إرسائيل .ولكن اجلميع نيس تعليامت األمن الرئيسية ،والتي تقول إنه ينبغي فحص اجلهاز

بدقة حتسب ًا من أن يكون مفخخ ًا».

علق اخلرباء يف الوحدة آماالً كبرية عىل هذا اهلاتف واعتقدوا أهنم سيخرجون منه بأرقام

هواتف وبيانات أخرى متكنهم من تعزيز الرقابة عىل «حزب اهلل» .ويف هذه األثناء ،كانت

بطارية اهلاتف املحمول اللبناين قد فرغت وتعينّ شحنها ،ويف النهاية وصل اهلاتف إىل أيدى
ضابطني يدعيان «عوديد وعينبار» يف خمترب داخل منشأة بالغة األمهية والرسية يف مقر قيادة
الوحدة  ،8200داخل نفس املخترب الرسي اخرتعت جمموعة من اجلنود برنامج ».«firewall

ويشري برمجان ،إىل أن« :عوديد وعينبار اتصال برئيس الشعبة ،وسأاله ما إذا كان قد تم

فحص احتامل تفخيخ اجلهاز ،فرد عليهام بأنه ال يعرف ،ولكنه يعتقد أنه تم فحصه ،وإال ملا
وصل اجلهاز من لبنان إىل املخترب .هنا توجه عينبار إىل املالزم «حانان» ،وقال إن اهلاتف أتى

من قرية جزين ،وطلب منه املساعدة .توجه كالمها إىل املخترب ،وهناك قاما بتوصيل شاحن
بطارية مناسب باهلاتف.

جلس «عينبار» بجوار الطاولة ،وأمسك اهلاتف بيده اليرسى ،فيام كانت لوحة مفاتيح
اهلاتف ناحية كف يده املمدودة إىل أسفل ،أما البطارية فقد كانت موجهة إىل أعىل لتمكني
«حانان» من شحنه بالكهرباء .ويف نحو الساعة ( ،)18:30أوصل «حانان» البطارية بمصدر
الشحن ،فانفجر اهلاتف».

وختم برمجان روايته قائالً« :هز هذا االنفجار أحد أكثر املؤسسات حساسية ورسية يف دولة

إرسائيل ،وترك أصداء يف أنحاء القاعدة الكربى التي خيدم فيها آالف اجلنود ،ومازال ُيذكر

حتى اليوم يف الوحدة  8200كصدمة».
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وحدة «حت�ساف» والتج�س�س على الفي�س بوك وتويرت

حتولت وحدة الـ« »8200من وحدة متواضعة متخصصة يف التنصت عىل اهلواتف ،إىل وكالة
هائلة جلمع املعلومات اإللكرتونية من كل األنواع ،هلذه الوحدة قاعدة جتسس رسية تتبع هلا
يف منطقة النقب الغريب ،وتعترب األكرب يف العامل .كام أهنا ترتبط بنقاط جتسس رسية يف مناطق
عدة .بنيت املحطة يف عام  ،1996بتعاون أمريكي -بريطاين -كندي -أسرتايل -نيوزيلندي،
العرتاض املكاملات والتجسس عليها يف مجيع أنحاء العامل .تقوم هذه املحطة بنقل املكاملات إىل
املقر الرئييس الستخبارات «الوحدة  »8200يف مدينة هرتسليا ،شامل تل الربيع املحتلة .وهناك
تتم ترمجتها ونقلها إىل وكاالت أخرى ،بام فيها اجليش ووكالة املخابرات املركزية واملوساد،
ومقر االتصاالت احلكومية » «GCHQالربيطانية ،واألمن القومي األمريكي وكالة»«NSA
ووكالة » «MI6الربيطانية.

مقر وحدة «حتساف» يف النقب

وينبثق عن «الوحدة  »8200وحدة أخرى تسمى «حتساف» ،التي تعمل بدورها عىل مجع
املعلومات من املصادر العلنية ،وتعترب جزء ًا مما يطلق عليه (القاعدة االستخباراتية) ،كام تنبثق
عنها وحدة أخرى عملت العام  2007يف لبنان ،ويطلق عليها «عميحاي» ،وهدفها كان مجع
املعلومات واستخالص ما يبث يف وسائل اإلعالم اللبنانية.
وذكرت صحيفة (هآرتس) اإلرسائيلية( )1أن االستخبارات العسكرية أنشأت بالتعاون مع
مصادر خارجية ،وحدة أطلقت عليها اسم وحدة «حتساف» ختتص يف مراقبة مجيع وسائل
 - 1صحيفة (هآرتس) اإلسرائيلية بتاريخ 2013 /11 /13
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اإلعالم العربية ،ومواقع التواصل االجتامعي املختلفة كـ(الفيسبوك) و(تويرت) لرصد ما يبثه
نشطاء هذه املواقع االجتامعية وما تبثه الوسائل من رسائل معادية إلرسائيل.

חיילים ביחידת חצב של 8200
جنود يف وحدة «حتساف» التابعة للوحدة 8200

وكشفت الصحيفة اإلرسائيلية النقاب عن أن هذه الوحدة ستعمل عىل مجع املواد اإلخبارية والترصحيات
السياسية عىل مدار  24ساعة يف اليوم ،وتشمل متابعتها مجيع املواقع الفلسطينية ،والصفحات الشخصية
ملسؤولني فلسطينيني ومرصيني وعرب عىل مواقع التواصل االجتامعية املختلفة.

שדות הקרב על יחידת חצב
ساحات املعارك لوحدة «حتساف»
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כיכר תחריר ברשת
ميدان التحرير يف الشبكة

وأشارت «هآرتس» أيض ًا يف تقريرها إىل أن احلكومة اإلرسائيلية كانت حتصل عىل املعلومات
والترصحيات املعادية إلرسائيل عن طريق منظمتني ،مها منظمة الرشق األوسط للبحوث
اإلعالمية ومقرها العاصمة األمريكية واشنطن والتي يرتأسها الضابط السابق يف جهاز
املخابرات العسكرية اإلرسائيلية «جيئال كارمون» ،ومركز اإلعالم اإلرسائييل الفلسطيني
بمدينة نيويورك التابع لعدد من املتطرفني اليمينني اإلرسائيليني ،ويرتأسها «إيتامر ماركويس«.
وأشارت الصحيفة ،حسب املصادر األمن ّية يف تل أبيب ،والتي ُوصفت بأنهّ ا رفيعة املستوى ،إىل
أن احلكومة اإلرسائيلية تُويل موضوع التحريض ضد إرسائيل اهتامم ًا كبري ًا ،وبدا ذلك واضح ًا
من خالل العديد من ترصحيات رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،وخاصة بعد مقابلة
رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس لألسرية املحررة آمنة منى يف تركيا.
وحسب موقع (Defense News) فإن الدولة العربية قامت منذ العام  2003بتجنيد آالف
الشباب من طالب الثانوية يف هذه الوحدة ،ما أثار اجلدل حينها حول األسباب التي تستدعي
استقطاب كل هذه األعداد وطبيعة املهام التي ستوكل إليهم ،لكن األمر ظل مبه ًام وتعرضت
الصحف العربية لضغوطات لوقف النبش باملوضوع .لكن مع هناية العام املايض بدأت
املعلومات تترسب بأن من تم جتنيدهم شكلوا أكرب جيش إلكرتوين لنرش الفكر الصهيوين
والتوغل يف أعامق العامل العريب لتسميم البنية الثقافية والفكرية ورضب قيمه األخالقية
واإلنسانية والعقائدية ،وقد أتاح له فضاء مواقع التواصل االجتامعي واملنتديات واملواقع
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اإللكرتونية ميدان ًا مفتوح ًا للتحرك بحرية كاملة.
وحسب املعلومات التي تم ترسيبها فإن فرق ًا من هذه الوحدة هي التي تتوىل تدريب جيوش
إلكرتونية ملعارضات العديد من الدول والتي قادت الثورات العربية يف مواقع التواصل
االجتامعي وغريها ،يف الوقت الذي يعمل اآلالف منهم هبدوء عىل بث الفتن وترويج
الشائعات واستهداف الناشطني واملثقفني وتأجيج فتن مذهبية دينية .بجانب تلميع صور
اجلامعات املتطرفة وأعامل استخبارية وجتسسية خمتلفة ،بكلامت أخرى ،فإن ُج َّل اهتامم الوحدة
يف هذه األيام هو تزييف الوعي العريب بام يتناسب مع مصالح الدولة.
وقالت هآرتس إن القناة الثانية يف التلفزيون اإلرسائييل كشفت النقاب عن أن رئيس الوزراء
اإلرسائييل األسبق ،آرئيل شارون نجح يف إقناع الرئيس جورج بوش االبن بالتحول ضد
عرفات هبذا الشكل اجلارف عندما عرض شارون عىل مسامع بوش حمادثات لعرفات يطلب
فيها من مقاومني يف حركة فتح مواصلة العمل املسلح ضد إرسائيل يف مطلع انتفاضة األقىص،
وقد تم عرض حمتوى هذه املكاملات عىل الكثري من املسؤولني يف أوروبا وبعض الدول العربية
التي ظلت عىل عالقة مع إرسائيل.
ووفق (فورين بولييس) ّ
فإن (أمان) عمل وبكل ما أويت من قوة لزرع أحدث أجهزة التجسس
الرقمية (دجييتال) يف القطاع قبل رحيل اجليش عنه وذلك من أجل وضع الفصائل الفلسطينية،
أو باألحرى نشطائها ،حتت الرقابة اإلرسائيلية الدائمة ،ونقل أي معلومات مبارشة إىل مقر
(أمان) يف تل أبيب.
وتابع التقرير يف املجلة الغربية قائ ً
ال إن إرسائيل تخُ طط للسيطرة عىل مجيع خطوط اهلاتف
وأنظمة االتصال يف القطاع بشكل يمكن األجهزة األمنية اإلرسائيلية من رصد حتركات
واتصاالت النشطاء.

الوحدة «  »8200واحلرب الإلكرتونية

لعبت الوحدة  8200دور ًا أساسي ًا يف احلرب اإللكرتونية ضد املرشوع النووي اإليراين،
وأسهمت يف تطوير فريوس «ستوكسنت» ،الذي استهدف عام  2009املنظومات املحوسبة
التي تتحكم يف أجهزة الطرد املركزية املسؤولة عن ختصيب اليورانيوم يف املنشآت النووية
اإليرانية ،ما أدى إىل تعطيلها.
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ودلت الوثائق اجلديدة التي كشف عنها خمزن األرشيف الرسمي اإلرسائييل مؤخر ًا بمناسبة
مرور أربعني عام ًا عىل حرب  ،1973أن الوحدة مسؤولة عام بات يعرف بـ»الوسائل اخلاصة»،
والتي تتضمن زرع أجهزة تنصت يف مكاتب ومرافق حيوية يف عمق البلدان العربية ،خصوص ًا
البلدان التي تكون يف حالة عداء مع إرسائيل.
ولفت املعلق العسكري «يوآف ليمور» إىل أن وحدة « »8200مسؤولة» أيض ًا عن قيادة احلرب
اإللكرتونية يف اجليش اإلرسائييل ،عالوة عىل قيامها بعمليات تصوير ،فض ً
ال عن أن الضباط
واجلنود العاملني يف إطارها يتولون القيام بعمليات ميدانية أثناء احلروب والعمليات العسكرية.

מתלווים לכוחות החי»ר .המטרה :לשלוף מידע בשטח שנחשב בעייתי לכיסוי
أفراد من الوحدة  8200يرافقون قوات املشاة اإلرسائيلية هبدف احلصول عىل معلومات يف منطقة صعب اقتحامها

وأوضح «ليمور» أن الوحدة تضم ببن صفوفها ضباط ًا وجنود ًا يقومون بمرافقة قوات املشاة
أثناء العمليات العسكرية واحلروب ،حيث يتولون مجع املعلومات االستخبارية التكتيكية من
أرض املعركة ،مشري ًا إىل أن الوحدة لعبت دور ًا أساسي ًا يف احلرب اإللكرتونية ضد املرشوع
«النووي اإليراين» ،عندما أسهمت يف تطوير فريوس «ستوکسنت» ،الذي استهدف عام 2009
املنظومات املحوسبة التي تتحکم يف أجهزة الطرد املركزية املسؤولة عن ختصيب «اليورانيوم»
يف املنشآت النووية اإليرانية ،ما أدى إىل تعطيلها .ودلت الوثائق اجلديدة التي کشف عنها
خمزن األرشيف الرسمي اإلرسائييل مؤخر ًا بمناسبة مرور أربعني عام ًا عىل حرب  ،1973أن
الوحدة مسؤولة عام بات يعرف بـ»الوسائل اخلاصة» ،والتي تتضمن زرع أجهزة تنصت يف
مكاتب ومرافق حيوية يف عمق البلدان العربية ،خصوص ًا البلدان التي تکون يف حالة عداء
مع «إرسائيل» وتعمل «وحدة  »8200بشکل وثيق مع وحدة «سيريت متکال» סיירת
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מטכ»ל ،الوحدة اخلاصة األكثر نخبوية يف اجليش اإلرسائييل والتي تتبع مبارشة لرئيس شعبة
االستخبارات العسكرية.

סמל סיירת מטכ»ל «המעז מנצח»
شعار وحدة سريت هامتكال « من جيرؤ يفوز»

وهي وحدة استطالع هيئة األركان العامة وتعرف اختصار ًا باسم» ماتكال» اإلرسائيلية
تشكلت يف عام  ،1957وباإلضافة إىل ختصصها يف تنفيذ عمليات االغتيال التي تتم يف العامل
العريب ،فإن «سيريت متکال» تلعب دور ًا مرکزي ًا يف مجع املعلومات االستخبارية عرب زرع
أجهزة تنصت وتصوير ،بنا ًء عىل تنسيق مسبق مع وحدة  .8200وتتنافس رشكات التقنيات
املتقدمة الرائدة يف «إرسائيل» عىل استيعاب الضباط واجلنود الذين يرسحون من اخلدمة يف
هذه الوحدة  8200وذلك بسبب قدراهتم الكبرية يف املجال التقني .وذکر تقرير عرضته قناة
التلفزيونية «اإلرسائيلية» العارشة مؤخر ًا إىل أن اخلدمة يف هذه الوحدة  8200أصبحت «جواز
سفر يف نظر الشباب «اإلرسائييل»» ،لکي يصبحوا من أصحاب املاليني بسبب استيعاهبم يف
رشكات التقنيات الرائدة ،أو بفعل قيامهم بتدشني رشكات.

נתניהו בימיו ביחידה סיירת מטכ»ל
صورة لنتنياهو عندما كان يف وحدة سريت متكال
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الر�سالة املتفجرة

يف احلادي عرش من شهر سبتمرب  2014بعث  43جندي ًا وجمندة ممن خدموا يف الوحدة 8200

«قوات االحتياط» رسالة إىل كل من رئيس الوزراء «نتنياهو» ورئيس األركان «بني غانتس»
ورئيس االستخبارات العسكرية «آفيف كوخايف» يعلنون فيها:

«رفضهم اخلدمة يف سالح االستخبارات لكونه جزء ًا ال يتجزأ من السيطرة العسكرية
عىل املناطق -األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام  - 67وأنه ال توجد رقابة عىل كيفية مجع
املعلومات االستخبارية وال عىل كيفية استخدامها ضد الفلسطينيني .عندما انضممنا إىل
الوحدة  8200كنا ننوي الدفاع عن أمن إرسائيل ومحايتها ،غري أننا اكتشفنا اختالف ًا يف اهلدف،
فاكتشفنا من خالل عملنا ،أن اهلدف الرئيس هو ترسيخ االحتالل للفلسطينيني ،وليس للدفاع
عن أمن إرسائيل ،إن مجع املعلومات عن الفلسطينيني ٍ
مؤذ لألبرياءُ ،يستخدم وسيلة البتزازهم،
وينتهك خصوصيتهم ،ومن أجل املطاردة السياسية ،وزرع الفرقة داخل املجتمع الفلسطيني
بواسطة جتنيد املتعاونني ،وحتريض جزء من املجتمع الفلسطيني ضد نفسه .لذا ،فإننا ،نحن
املوقعني أدناه ،غري قادرين عىل مواصلة هذا العمل ،ونعلن رفضنا اخلدمة يف جهاز يلحق األذى
بمليوين شخص».

חמישה מחותמי המכתב« .לא שוקלים פגיעה בזכויות אדם»
صور خلمسة من املوقعني عىل الرسالة حيث قالوا :إن الوحدة ال حتسب أي حساب النتهاكات حقوق اإلنسان «

()1

ومن بني املوقعني عىل الرسالة ضابط برتبة رائد وضابطان برتبة رقيب يف االحتياط وعنارص
استخبارية أخرى بينهم ضباط قاموا بمهامت يف فرق استخبارية.
 - 1املوضوع والصور منشورة على موقع جريدة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية بتاريخ .2014 /9 /12
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ال �أخالق لدى املحتل

إحدى املجندات الرافضات للخدمة قالت:

كنت شاهد ًة عىل عملية اغتيال خاطئة ،فقد جرى تشخيص اهلدف بصورة غري دقيقة ،ما أدى
« ُ
إىل قتل طفل بريء».
جمند آخر يقول يف شهادته:
«إن ما نجمعه من معلومات غري أخالقي ،مثل املعلومات املتعلقة باألزمة املالية للشخص،
ومغامراته اجلنسية والعاطفية ،ومرضه ،وعالجه ،كل هذه املعلومات حتوهلم إىل عمالء»
קציני וחיילי  8200כתבו מכתב סרבנות פעולות נגד פלסטינים
من ضباط وجنود من وحدة  8200كتبوا رسالة رفض للترصف ضد الفلسطينيني

صورة للخطاب بالكامل وهو منشور عىل موقع جريدة يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية عىل اللينك التايل
http://my.ynet.co.il/pic/news/convert-jpg-to-pdf.net_2014-09-11_18-43-35.pdf
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حول جتربة حممد علي با�شا
م�رص و�سوريا يف القرن التا�سع ع�رش
فرحان �صالح  -باحث

متهيد

متيزت الديموغرافية االجتامعية -السكانية يف بلدان املرشق العريب .العراق -سوريا -فلسطني-
لبنان بالتنوع الطائفي والقبيل واإلثني والقومي .مع ما هلذا التنوع من صلة بالتحوالت السياسية
واالقتصادية ،خاصة يف احلروب التي جرت وجتري ليس فقط بني أطراف النسيج املجتمعي
املرشقي ،أيض ًا مع ما حييط املنطقة من رصاعات وحروب أدت بنتائجها هلجرات واسعة من
وإىل بلدان املنطقة.
لذا فقد أدت تلك التحوالت االجتامعية إىل تكوين خصوصيات جمتمعية وعرقية وطائفية هي
ما محلته اهلجرات من ترسبات سببتها احلروب التي جرت وجتري منذ آالف السنني ،وصوالً
ملا حيصل اليوم.
تلك التحوالت التي رسمت أحيان ًا توازنات إجيابية معينة ،وأحيان ًا أخرى أدت إىل تناقضات
ورصاعات وحروب ،وكام حيصل ليس فقط يف فلسطني ،وفلسطني بؤرة صنعتها ليس فقط
املصالح الغربية ،بل أيض ًا ساهم يف صناعتها الكثري من العوامل ،ومنها موقع املنطقة وثرواهتا
الطبيعية ،لذا عمل املستعمرون الستغالل اخلصوصيات العرقية والطائفية وما حيصل يف
فلسطني والعراق وسوريا والسودان واليمن وليبيا ،إضافة إىل ما تم التمهيد له يف لبنان ،من
الدالالت ليس فقط حول أمهية املنطقة ،بل أيض ًا حول األطامع اخلارجية يف خريات املنطقة.
وإذا كنا نتحدث عن املرشق العريب ،وعن أمهية موقعه ،فإن عىل الباحثني أال يتجاهلوا تناقضاته
الداخلية ،كذلك أطامع ومصالح ما يبتعد وحييط به من دول -روسيا -إيران -تركيا -وغريها
من دول أوروبية  -وباألخص منها الواليات املتحدة األمريكية -التي حتاول اللعب عىل
التناقضات الداخلية ضمن النسيج املجتمعي املرشقي واملغاريب الذي يتشابه ويتكامل مع
بقية أعضاء اجلسم العريب املتنوع يف مكوناته ،وإن توحدت مصالح سكانه ،تلك التي حتاول
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اجلهات االستعامرية -قدي ًام وحديث ًا  -رضب وحدته الداخلية ،تسهي ً
ال للسيطرة عليه.
إن مرص ،التي كان هلا جتربتان قريبتان مؤثرتان يف األوضاع السياسية واالجتامعية مع سكان
املرشق ،متثلتا بتجربة حممد عيل باشا 1849 - 1805 ،الذي امتد نفوذه إىل املرشق العريب ما
بني عامي  1840 - 1832وجتربة مجال عبد النارص  1970- 1952التي متيزت بام قام به من
مقاربات للتعاون بني الدول العربية ،ارتقت أحيان ًا إىل وحدة مرص وسوريا  1961- 1958وإىل
مشاريع احتادية مع العراق والسودان واليمن وليبيا وغريها من أقطار عربية.
وسنحاول يف هذه الدراسة مراجعة العالقة التارخيية بني مرص وبلدان املرشق ،انطالق ًا من
جتربة حممد عيل ومؤثراهتا التارخيية ،فمرص التي كان عدد سكاهنا يف بداية القرن التاسع عرش،
أربعة ماليني نسمة ،يف حني بلغ عدد أفراد جيشها ،أربعامئة ألف جندي .بينام كان عدد السكان
األقباط حوايل املليون نسمة (اإلحصاءات الفرنسية) .وكان األقباط هم الرشحية املتعلمة والتي
تقلصت نسبة األمية بينهم إىل احلدود الدنيا.
أما سبب هذا التاميز الرتبوي بني األقباط واملسلمني فناتج عن السياسات التي قامت هبا
اإلرساليات الغربية عىل الصعد الرتبوية  -التعليمية ،تلك اإلرساليات التي حرصت مهمتها
بتعليم املسيحيني ،حاملة فيام محلته ليس فقط مؤثرات عرص التنوير ،حيث أجربت الكنيسة
مواطنيها سواء يف مرص ،أم يف بلدان املرشق العريب عىل التعليم حتت طائلة املحاسبة القاسية،
بل كان هدف اإلرساليات أيض ًا خلق مناخات عند قوى اجتامعية معينة يراد حتضريها كوسيط
جتاري بني البلدان العربية والبلدان الغربية.
ويف عودة إىل ما قامت به اإلرساليات ،فإن املرشوع النارصي قام أيض ًا بتجربة مماثلة ما بني
عامي  1970 - 1952إذ طرح مرشوع ًا ملكافحة األمية ،فكان للمساجد والكنائس واملدارس
وغريها من مؤسسات املجتمع املدين دور يف تنفيذ مضامني هذا املرشوع الذي كانت نتائجه
استفادة حواىل مخسة ماليني مواطن مرصي منه .أيض ًا فإن سوريا كانت اخلارصة الرخوة التي
عربها متت حمارصة مرص ،وكان االنفصال الذي قام به ضمني ًا حزب البعث املدخل لذلك .أما
عن سوريا والتي هي مفتاح آسيا وملتقى القارات والبحار ،كام أهنا أيض ًا قلب املسألة الرشقية،
خاصة أهنا عىل أبواب الدول النفطية ،وهي باإلضافة لذلك يف قلب املجال الربي الواصل
بني منابع النفط وموانئ البحر املتوسط .لذا ،وكام ورد عند د.عصام خليفة ،فإن سوريا ويف
موقعها اجلغرايف كنقطة وصل بني آسيا وأفريقيا وأوروبا ،قد وضعت أمامها خيارات قاتلة:
إما أن تكون قاعدة لتهديد الدول النفطية ،وإما أن تكون قاعدة محاية هلذه الدول ،لقد شكل
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موقع سوريا تأثري ًا ليس فقط عىل ما حييط هبا ،خاصة عىل فلسطني ولبنان بل عىل املحيط هبا من
األناضول إىل املحيط اهلادي .هلذا كله تدور فيها وحوهلا رصاعات لتقرير مصريها ،فالرصاع
عىل سوريا سيحدد مصري دول عديدة.

 - 1التنوع الطائفي وال�سيا�سات اال�ستعمارية
يف امل�رشق العربي 1840 - 1805

أما الصورة التي كانت عليها الطوائف غري اإلسالمية فتبدو كالتايل :بلغ عدد السكان يف
املرشق العريب من غري املسلمني -مليون ونصف املليون نسمة -كان هذا يف الربع األول من
القرن التاسع عرش .لكن هذه الطوائف مل تكن عىل وئام مع بعضها البعض ،وهذا ما أدى يف
فرتة تارخيية معينة إىل انقسام الكنيسة إىل قسمني؛ األول :يتبع الكنيسة الالتينية الغربية .الثاين:
يتبع الكنيسة اليونانية الرشقية ،حيث قسمت الكنيسة الكاثوليكية إىل عدة كنائس ،ولكل
كنيسة توجهاهتا اخلاصة من حيث ارتباطها ليس فقط باخلالفة ،بل أيض ًا بالبابوية وبالرعايا
التابعني هلا.
لقد احتفظت الكنيسة الالتينية يف الرشق بوحدهتا ،كوهنا متثل اإلرث الباقي من الرتاث الثقايف
للعامل القديم .لكنها كانت قد انفتحت عىل الثقافة الغربية خالل فرتة حكم حممد عيل ،فعمل
قسم من نخبها بعد عودهتم إىل بالدهم يف املؤسسات العامة ،وقسم آخر تم تأهيله للتعامل
التجاري مع الدول األوروبية ،كام أن نخب ًا متنوعة كانت قد أخذت مواقع هلا يف املؤسسات
التي أرشف عليها هو وولده إبراهيم ،سوا ًء يف مرص أم يف بلدان املرشق  -اإلدارية واملالية
واخلدماتية -وخاصة أن من يتم اختيارهم كانوا يتقنون ليس فقط اللغة العربية ،وإنام أيض ًا
اللغات األجنبية (اإلنكليزية  -الفرنسية).
أما بشأن الكنيسة الرشقية التي قسمت إىل ست كنائس ،فقد أطلق عليها اسم الكنيسة
األرثوذكسية ،بينام الكنائس األخرى فقد انقسمت إىل نساطرة ويعاقبة ،حيث أثر االنشقاق
الذي حصل يف العام  1054عىل هذه التقسيامت ،بني الكنيسة الرومية والكنيسة القسطنطينية
التي انفصل قسم من رعاياها حتت تأثري احلمالت التبشريية الغربية واملرسلني األجانب،
ليلتحقوا بطوائف أو أديان أخرى .أما بالنسبة للموارنة يف لبنان ،الذين بلغ عددهم خالل فرتة
حكم حممد عيل ،مائة ومخسني ألف نسمة ،فقد تعاونوا مع حممد عيل ،خالل وقبل سيطرته عىل
بلدان املرشق العريب ،وبقي هذا التعاون مستمر ًا حتى عام .1840
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لقد كان وقع العالقات األرمنية مع حممد عيل ،حني سيطر عىل مقاطعة كيليكيا إجيابي ًا ،حيث
تم التعاون بينهم وبني حممد عيل ،وذلك هبدف السيطرة عىل كريس القدس ،لكن األرمن كانوا
أيضا بأن يشملهم نظام االمتيازات الذي تتمتع به الطوائف املسيحية األخرى ،ولكن
يرغبون ً
خاب ظنهم.
أما عن وضعية الطائفة اإلنجيلية التي كانت تعرتض عىل سلطة البابا وال تعرتف هبا ،وهم ممن
ال يعرتفون سوى باإلنجيل كمرشد ودليل وحيد هلم ،فلم حيظوا باالمتيازات ،وبالتايل مل تتم
معاملتهم كام كانوا يرغبون من قبل الدول الراعية (راجع قاسم سمحات ،حممد عيل واملرشوع
الفرنيس يف بالد الشام) .هذه هي وضعية الطوائف املسيحية واجتاهاهتا واملتناقضات املوروثة
بني بعضها البعض .أما عن واقع اليهود ،حيث بدأ االهتامم هبم نتيجة قوهتم االقتصادية واملالية
يف البلدان األوروبية .فقد كانوا قبل محلة نابليون بونابرت يعيشون مضطهدين يف الدول
األوروبية ،وكان هناك متييز صارخ بينهم وبني الطوائف املسيحية ،إذ كان املوروث الشعبي
املسيحي يتهمهم بأهنم سامهوا (بصلب السيد املسيح).
لكن موقعهم املايل واالقتصادي كان سبب ًا من أهم أسباب إعادة االعتبار والتعامل معهم
بشكل خمتلف ،وكقوى حمتملة يمكن استغالهلا لتنفيذ املصالح االستعامرية يف املنطقة العربية.
هكذا بدأ نابليون يترصف مع قضية اليهود ،ومن بعده الساسة اإلنكليز .فنابليون كان قد وعد
القادة الصهاينة حني محلته عىل مرص عام  ،1798بتبني مطالبهم السياسية يف فلسطني .ومنذ
ذلك التاريخ استمرت الوعود اإلنكليزية ،واإلنكليز هم الذين رأوا يف املطالب الصهيونية
أيضا ،من سامهوا يف نشوء احلركة
فرصة هلم الستعامر املنطقة ،واستغالل خرياهتا ،وهم اإلنكليز ً
الوهابية مبكر ًا ،أي منذ نشأهتا  .1736أيض ًا فقد فتحوا أقنية مبكرة مع اإلخوان املسلمني ،كام
يقول أحد املؤسسني لإلخوان أمحد سكري ،وهبذا فقد أصبح لإلنكليز أذرع يمكن استغالهلا
لتنفيذ السياسات االستعامرية يف املنطقة العربية.
لكن الفرنسيني كانوا قد طوروا عالقاهتم مع الطائفة املارونية ،هذه الطائفة التي انفتحت مبكر ًا
عىل الثقافة الغربية ،وكان لإلرساليات الفرنسية دور مهم يف هذا االنفتاح.
لقد أصبح لبنان بدء ًا من منتصف القرن التاسع عرش ،ومن خالل عالقة املوارنة بفرنسا،
قلعة ومركز ًا للتبشري الغريب ،إذ سهلت االمتيازات التي أبرمت مع الدول الغربية ،وأدت إىل
عالقات مميزة بني فرنسا واملوارنة إىل تسلل النفوذ الفرنيس إىل البالد التي ختضع للخالفة .إن
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نظام االمتيازات قد أعطى ذريعة للفرنسيني واإلنكليز وغريمها للتدخل يف شؤون املنطقة،
وذلك عىل حساب وحدة املجتمعات املنضوية حتت علم اخلالفة .لقد أصبح املوارنة كام
غريهم من الطوائف املسيحية خيضعون للقوانني األجنبية -الفرنسية ،خاصة أن العالقات
بني فرنسا وهذه الطوائف كانت قد بدأت منذ احلروب الصليبية ( )1096حيث كان هدف
تلك احلملة كام قال البابا آنذاك ،إقامة عالقات وطيدة بني مسيحيي الدول األوروبية
خصوصا واملسيحيني عمو ًما
ومسيحيي الرشق .لقد حاول الفرنسيون أن جيعلوا من املوارنة
ً
ركيزة أساسية للنفوذ الفرنيس ،وسط املنطقة العربية .لقد شكلت التنوعات الدينية املسيحية
اإلسالمية قاعدة هلذه العالقة ،أيض ًا سامهت يف فتح أسواق املنطقة لترصيف اإلنتاج الغريب
(وهذا اهلدف من األهداف احلقيقية للدول االستعامرية) ،تلك التي مل تقترص عىل ما أرشنا
إليه ،بل كان اهلدف األسايس وجود ًا دائ ًام من القواعد الطائفية التي يمكن حتريكها بوجه
بعضها بعض ًا.
كام استغلت الدول الغربية هذا الواقع لتسويق سياساهتا ليس فقط التجارية ،وإنام أيض ًا يف منع
وجود وحدة أو احتادات سياسية بني دول املنطقة .لقد عمل الفرنسيون عىل تأسيس بنية ثقافية
وسياسية ليس فقط داخل الطوائف املسيحية ،وإنام أيض ًا ضمن النخب اإلسالمية .فمرص
أيضا ،حيث حاول الفرنسيون جعلها أنموذج ًا لسياستهم ،كان ذلك من خالل تبني فرنسا
ً
ملرشوع حممد عيل ،وقد بدت سياستهم يف أول األمر عىل أهنا سياسة تعاون بني دولتني ،ولكن
بعد حرب املورة  -اليونان  ،1827 -والبدء بتنسيقهم مع اإلنكليز ،بدأت تتضح السياسة
االستعامرية للفرنسيني واإلنكليز ،وإن كانت مرص قد بدأت تتعامل بندية مع الغرب ،وتَبدَّ ى
تتوجه لالنفصال عن اخلالفة
ذلك من خالل املنحى التحديثي الذي سارت عليه خاصة وهي َّ
العثامنية ،وحممد عيل هو من أخذ بأفكار عرص التنوير يف بناء مؤسسات اجتامعية يتم الفصل
فيها بني الدين والدولة .لقد بدأ حممد عيل يسري عىل خطا الغربيني يف تبنيه ملرشوع دولة مدنية.
فاخلالفة التي كانت تتعامل مع السكان األقباط كطائفة منبوذة ،بدأ حممد عيل يرشع القوانني
اجلديدة إلزالة هذا الغبن ،فأخذ بسياسة (التنوير الغربية) تلك التي عمل عىل تطبيقها يف جمتمع
ذي سامت سياسية واقتصادية واجتامعية خمتلفة عام يف املجتمعات األوروبية .هذه السياسة هي
ما سامهت يف إعطاء القيمة للمساواة بني املواطنني ،سوا ًء انتموا إىل هذه الطائفة أو تلك .ليس
أيضا أن السبب يف توجهات
عىل أسس دينية ،بل عىل أسس مهنية ووظيفية وكفاءة .ويالحظ ً
حممد عيل كون تلك الرشحية من األقباط ،كان أفرادها يتمتعون بأرضية ثقافية وعلمية تؤهلهم
للمسامهة يف تسويق مرشوع حممد عيل التحديثي .خاصة أن األقباط ،مثلهم مثل غريهم من
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الطوائف غري اإلسالمية يف املرشق ،كانوا قد سامهوا يف خلق املناخات اإلجيابية التي ساعدت
حممد عيل عىل حتقيق مرشوعه ،كام حصل ذلك يف املرشق بني إبراهيم باشا وبعض األمراء
اآلخرين ،خاصة األمري بشري الشهايب املاروين ،حيث سامهت الطوائف املسيحية يف الرشق
برفد املرشوع املرصي ،يف حني أخذت معظم قيادات الطوائف اإلسالمية موقف ًا ملتبس ًا.
لقد كانت جممل الطوائف تعيش فيام يشبه الغيتوهات من حيث انغالقها عىل نفسها ،ما أفقد
ك ً
ال منها الشعور باألمان ،خاصة أن النظام املليل العثامين كان يعزز هذا اخلوف ،ومما أعطى
معنى مضاعف ًا هلذا اخلوف نظام االمتيازات العثامين الذي ُأعطي للدول الغربية ،وساعد عىل
خلق التباسات يف هوية هذه الرشائح الوطنية .إن السياسة الغربية كانت تعزز اخلالفات بني
الطوائف -فرق تسد -خاصة أن سكان بالد الشام الذين يتجاوز عددهم املليون والنصف،
كان ربعهم من األقليات غري اإلسالمية ،كان الوايل العثامين يعمل عىل حتريك هذه الطائفة ضد
تلك ،وقد ازدادت هذه احلساسية بعد حصول الدول الغربية عىل االمتيازات.
لذا ،كانت سياسة حممد عيل وإصالحاته هتدف خلروج هذه الرشائح من عزلتها .لكن سكان
دمشق املسلمني عىل ما يشري أكثر من مؤرخ ،خاصة قاسم سمحات يف كتابه «حممد عيل باشا
واملرشوع الفرنيس يف بالد الشام» ،كانوا حياربون األفكار اجلديدة التي يعتقدون أهنا تفسد
عقل الناشئة .يف حني كان املسيحيون ينفتحون عىل كل جديد ،خاصة أن اإلرساليات األجنبية
قد وطدت يف مدارسهم املناهج التي حتمل بعض سامت ما هي عليه احلياة يف الدول الغربية،
وهبذا متكن العثامنيون ومعهم الغربيون من تعميق وجتذير التاميزات بني املسلمني واملسيحيني،
وللمفارقة امللفتة من أن السياسات الغربية وحتى بداية القرن التاسع عرش ،مل تكن هتتم بمصري
الطوائف اليهودية ،ذلك اإلمهال الذي رافقه اضطهاد أورويب هلم ،ما اضطرهم إىل اللجوء إىل
الرشق ليصبحوا بدء ًا من عام ُ ،1948لقمة سائغة للتوجهات االستعامرية األوروبية ،خاصة
اإلنكليزية منها .ويف عودة إىل التاريخ نجد أن ما يسمى بازدهار «احلضارة اليهودية» ،كان قد
برز يف ظل التسامح العريب -اإلسالمي ،خاصة يف إسبانيا ،يف حني كان للسياسة العنرصية
الغربية جتاه اليهود ،أن سامهت وال زالت يف نمو الثقافة العنرصية والعدوانية السياسية ضدهم،
أيضا يف املنطقة العربية.
ليس فقط يف أوروبا بل ً
لقد تطورت التوجهات الثقافية ذات النزعة التجارية لليهود يف ظل احلضارة العربية ،حيث
كانت النخب اليهودية من أصحاب رؤوس األموال تربز وتأخذ مكاهنا يف تلك املجتمعات.
وهذا ما حاول الغرب استثامره واالستناد إليه يف عالقاته مع الرأسامليني من ذوي االنتساب
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للديانة اليهودية يف الدول الغربية.
هذا ويمكن اعتبار احلملة الفرنسية عىل مرص ،أهنا شكلت مرحلة جديدة ،بعد املرحلة الصليبية
يف مرص .لقد توجت املشاريع االستعامرية ليس فقط بوعد بلفور ،وإنام فيام بعد بام قام به هتلر
بحق اليهود وهذا ما فتح الطرق هلجرة اليهود الغربيني من مواطنهم األوروبية إىل فلسطني ومن
ثم إىل نزوح اليهود العرب من مواطنهم ،حيث مورست بحقهم كل الضغوطات واألساليب
الصهيونية االستعامرية ،الدافعة هلجرهتم ،وهذا ما سهل حتقيق املرشوع االستعامري الصهيوين
عام  .1948راجع بترصف كتاب مرص يف القرن التاسع عرش -ادوار جوان -تعريب حممد
مسعود ط 1921/القاهرة.

 - 2الإنكليز وامل�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني

يف الرشق فشلت محلة نابليون ،فأخذ اإلنكليز يعملون عىل حتقيق ما بدأ به نابليون ،وهم
اآلباء احلقيقيون للمرشوع الصهيوين يف فلسطني .فربيطانيا كانت بحاجة لتوظيف الرأسامل
الصهيوين املتنامي يف مشاريعها السياسية واالقتصادية .وهلذا فقد وجدوا فيام يسعون إليه
من أن الرأسامليني اليهود هم الطبقة األكثر نشاط ًا يف املجاالت التجارية واملالية الغربية وغري
الغربية .لذا عملوا عىل توظيف الرأسامل اليهودي يف استغالل اقتصاديات أسواق الرشق،
فالرأسامل اليهودي كان يملك مؤسسات مرصفية كبرية خاصة يف أملانيا ،وباألخص يف
البورصة يف برلني ،إذ نرى أن مخسة من أصل تسعة أفراد هم من الرأسامليني اليهود ممن كانوا
يوقعون عىل جدول األسعار يف البورصة األملانية .هلذا سعى البعض من املتمولني الصهاينة
لتوظيف الرأسامل اليهودي يف املشاريع السياسية ،ليس فقط يف الغرب وإنام أيض ًا يف الرشق.
لذا عمل اإلنكليز عىل توظيف هذه اإلمكانيات يف فلسطني ،حيث بدأ اليهود املضطهدون
هياجرون من أوروبا إىل فلسطني.
إن هذه التوجهات التي بدأ الصهاينة يعملون لتحقيقها ،كانت من بنات أفكار الساسة اإلنكليز
الذين رسموا معامل املرشوع الصهيوين ،وعملوا عىل تنفيذه خطوة خطوة .إن رئيس الوزراء
الربيطاين باملرستون ،والذي كانت تربطه صداقة متينة ليس فقط باللورد الصهيوين (اشيل)
صاحب النفوذ يف مجعية هيود لندن ،بل أيض ًا بغريه من الرأسامليني اليهود ،وهم كثر ممن هلم
نفوذ يف البالط امللكي يف بريطانيا .وقد عمل هؤالء وغريهم عىل تبني املرشوع الصهيوين والسري
بتنفيذه حتى يتحقق .لذا كان املخطط يقتيض بأن حتتل إنكلرتا سوريا .ضامن ًا لتحقيق املرشوع
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الصهيوين .ومتهيد ًا الستعامر فلسطني وحتقيق إنشاء الكيان الصهيوين .وكانت البدايات بأن قام
اإلنكليز بدفع اجلامعات اليهودية املضطهدة يف أوروبا لتعود إىل (بالدها القديمة) كام جاء يف
التوراه .وكام كان يروج لذلك اإلنكليز ،ولتحقيق هذا اهلدف ،قابل بعض الساسة واملتمولني من
ٍ
أراض يف اجلليل قدرت مساحتها
الصهاينة حممد عيل وابنه إبراهيم ،وعرضوا عليه إمكانية استثامر
بامئتي قرية ،ملدة مخسني عام ًا ،عىل أن يتخذ الباشا قرار ًا بإعفاء سكاهنا من الرضائب .وطلبوا منه
املوافقة عىل استقدام خرباء زراعيني لتدريب الفالحني عىل الطرق احلديثة يف استغالل األرض.
وكانت هذه البداية العملية لتحقيق املرشوع الصهيوين ،الذي تكتلت وراءه املصالح الغربية.
جاءت موافقة حممد عيل ،مقابل تعهد من الرأسامليني اليهود بمضاعفة الرأسامل اليهودي يف
املناطق التي تقع حتت إدارة السلطة املرصية .لقد تعهد الرأسامليون الصهاينة بإقامة العديد من
املشاريع ومنها إنشاء البنوك يف املدن املرصية والسورية والفلسطينية ،ولكن شيئ ًا من هذا مل
ينفذ .وما حصل أن الرأسامليني الصهاينة ،كان دورهم ينحرص يف املجاالت التجارية ،حيث
سيطروا عىل جزء مهم من اقتصاديات بلدان املرشق العريب ،كان ذلك بمساعدة اإلنكليز .لقد
كان باملرستون الراعي األول للمرشوع الصهيوين ،هذا املرشوع بدأ يدفع اليهود األوروبيني
كذلك القاطنني يف املناطق املختلفة من الدولة العثامنية للهجرة إىل فلسطني .وهذه الدعوة
كانت املقدمة األوىل لالستيطان يف فلسطني .لقد أصبح اليهود حتت احلامية اإلنكليزية ،عىل
غرار ما بدأه الفرنسيون من محاية للرعايا الكاثوليك .وهبذا التوجه يكون اإلنكليز قد قدموا
خدمة لدولتهم أوالً ،وليس لليهود الذين تم دفعهم للهجرة من الدول األوروبية واالستيطان
يف فلسطني .لقد تقاطعت مصالح اخلالفة العثامنية مع مصالح اإلنكليز يف خلق حاجز قوي
أمام مطامع حممد عيل يف السيطرة عىل البالد السورية .فاإلنكليز ،وعىل لسان باملرستون اعتربوا
أن الكيان الصهيوين يف فلسطني يعترب ذا وظيفة حيوية كونه سيستخدم لفصل املرشق العريب
عن املغرب العريب وبالتايل عن مرص ،إضافة لكونه يستخدم إلقامة منطقة عازلة ،ما سيؤمن
لإلنكليز طرق التجارة إىل اهلند.
إن توسع حممد عيل يف بلدان املرشق العريب  -كام يشري إىل ذلك جورج أنطونيوس يف كتابه
يقظة العرب  -وامتداده إىل اجلزيرة العربية والبحر األمحر ،ومن ثم إىل بالد الشام  -قد أكسبه
السيطرة عىل املناطق الواقعة عىل طريق من أخطر الطرق التجارية يف العامل .لذلك كان هدف
املرشوع اإلنكليزي إحداث بلبلة داخل املؤسسات التابعة للحكم املرصي يف بالد الشام
وبالتايل إفشاله ،كام اعترب املرشوع اإلنكليزي خطوة هتدف إلضعاف السيطرة والدور الفرنيس
يف سوريا.
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إن املرشوع اإلنكليزي االستعامري مل يقف عند تبنيهم للمرشوع الصهيوين ،بل كان اإلنكليز
من قبل قد بسطوا محايتهم عىل املرشوع الوهايب يف اجلزيرة العربية ،وعملوا عىل رعايته إىل أن
أصبح قاب ً
ال للحياة ،كام أن اإلنكليز ذاهتم هم من سامهوا يف تأسيس منظمة اإلخوان املسلمني
بعد اهنيار اخلالفة العثامنية .وحسن البنا مل يكن إال واحد ًا من البنائني املاسونيني.
لقد اصطدم حممد عيل باملرشوع الوهايب  ،1819 - 1811وقىض عىل هذا املرشوع ،مؤقت ًا،
ولكن اإلنكليز أعادوا إحياءه قبل احلرب العاملية األوىل .كام اصطدم العرب ،والزالوا مع
املرشوع الصهيوين ،خاصة مرص التي تواجهه بطرق وأساليب متنوعة .بدء ًا من اصطدام عبد
النارص ذاته مع املرشوع الصهيوين االستعامري .كذلك مع مرشوع اإلخوان املسلمني ،ومن
ثم اصطدم مع املرشوع الوهايب يف اليمن  .1968 - 1962بترصف عن أدوار جوان ،مرص يف
القرن التاسع عرش ،مرجع سابق ،خاصة التقرير عن محلة سوريا ،ص .796

 - 3حممد علي ميد نفوذه �إىل بلدان امل�رشق

يرى املتابع لتاريخ العالقات املرصية مع بلدان املرشق العريب -فلسطني -سوريا -لبنان-
العراق -العالقات املميزة والراسخة ،خاصة بني لبنان ومرص أي بني حممد عيل وبشري
الشهايب ،وبني عبد النارص وفؤاد شهاب .نتابع ذلك ليس فقط من خالل العدد الضخم من
أصحاب الكفاءات من اللبانيني الذين احتضنتهم مرص ،أي بني حممد عيل وبشري الشهايب،
وبني عبد النارص وفؤاد شهاب .ففي عرص حممد عيل  .1849 - 1805مل يقترص األمر عىل
حتالف عسكري استمر طوال فرتة حكم الباشا واألمري بشري الشهايب ،بل جتاوز ذلك ليستعني
حممد عيل بالكفاءات الزراعية والطبية واإلدارية ،كذلك ممن هلم خربة يف الطباعة ،أيض ًا يف
اإلدارة خاصة يف الشؤون املالية وغري ذلك .ويف هذا الشأن هاجر إىل مرص من اللبنانيني
اآلالف من الكفاءات املهنية ،والذين برز منهم العديد ممن سامهوا يف تأسيس املرسح والسينام
والصحافة .كذلك كان للبنانيني دور فعال يف النهضة الثقافية والعلمية والزراعية التي عرفتها
مرص يف القرنني التاسع عرش والعرشين ،تلك الفرتة التي برزت فيها املخططات األجنبية
اآليلة الحتالل املنطقة وتقسيمها ما بني الثنائي املستعمر اإلنكليزي والفرنيس ،أما يف العهد
النارصي فقد قام لبنان بدور إعالمي وثقايف وتربوي قومي عريب فعال ،وظف خلدمه املرشوع
النارصي..
لقد عرفت بلدان املرشق حاالت مترد وثورات عديدة ،ليس فقط ضد اخلالفة ،بل أيض ًا ضد
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اإلنكليز والفرنسيني .ويالحظ املؤرخون أن معظم التمردات التي قامت ضد احلكم املرصي
يف الرشق ،وإن كان هلا جذور اجتامعية وسياسية ،إال أن االستعامر بشقيه الفرنيس -اإلنكليزي،
ومن بعده األمريكي -كانت مصاحلهم كقوى استعامرية هي املحركة هلذه التمردات.

 - 4ثورة الدروز الأ�سباب والنتائج

كان للثورة الدرزية التي بدأت يف لبنان ،ومن ثم امتدت إىل السويداء يف سوريا ،دور أسايس
يف إضعاف شوكة إبراهيم باشا .هذه الثورة كان اجليش املرصي قد دفع ثمنها العدد الكبري من
الضحايا والذين قدروا باآلالف .تلك الثورة التي استعرت وتطورت نتيجة جهل حممد عيل
وعدم استيعابه للخصوصيات السياسية واالجتامعية والطائفية التي تتشكل منها اخلصوصيات
األثنية والطائفية املتنوعة يف املرشق ،خاصة تلك العالقة املعقدة التي بنيت عىل أساسها دولة
لبنان ،وباألخص عالقة دروز لبنان بمواطنيهم اللبنانيني من املوارنة.
لقد ترسع حممد عيل حينام ألغى االمتيازات التي كان يتمتع هبا دروز لبنان ،تلك االمتيازات
التي دفع الدروز وغريهم ثمن ًا عالي ًا لتحقيقها ،وأدت إىل عدم شموهلم بنظام السخرة ،كذلك
عدم إحلاقهم بالتجنيد اإلجباري ،إضافة لعدم التعرض حلملة السالح منهم.
لقد حصل الدروز وغريهم من مكونات جمتمعية عىل هذه االمتيازات من اخلالفة العثامنية،
بعد أن دفعوا ثمن ًا غالي ًا .فمعظم الرشائح االجتامعية متحدة باألرض وباملكان ،دون األرض
ال حياة هلم ،ودون املكان هم ضعفاء .بينهم وبني املكان الذي يعيشون فيه وحدة عضوية ،هم
بمعظمهم فالحون يقدسون األرض التي يعتربوهنا أم ًا وأب ًا هلم .املناطق التي يعيشون فيها
يمكن القول إهنا مناطق جبلية وعرة .لذا ،فهم دوم ًا وأبد ًا يف مواجهة املجهول .هذا الوضع هو
الذي أعطى معنى لثقافتهم حيث يقدسون احلرية .فض ً
ال عن ذلك فهم من الطوائف املتمسكة
بتقاليد توارثوها أب ًا عن جد ،وقد تكون عزلتهم يف األمكنة التي عاشوا فيها ،هي التي أعطت
معنى للتمسك بسالحهم ،فسالحهم هو الوجه اآلخر حلريتهم ،أما مفهومهم للكرامة فريتبط
ليس فقط بكوهنم (أقليات)؟ متجذرة باألرض ،وبالتايل فإن محل الدروز للسالح هيدف
لتأكيد هذه اخلصوصية .لذا مل يكن الدروز فقط يرفضون التجنيد اإلجباري والسخرة مع ًا بل
أيض ًا املسيحيني وغريهم من املسلمني ،وما بني هذا وذاك فإن الدوافع املضافة بالنسبة للدروز
مت َّثلت بتقارهبم مع اإلنكليز يف مواجهة ما كانت عليه عالقة املوارنة بالفرنسيني ،وعالقة السنة
باخلالفة ،وعىل رأس هذه العوامل املضافة بني الدروز واملوارنة ،العالقة املتوترة مع جرياهنم
62

فـــــكـــــر

من املسيحيني ،تلك النامجة عن مقتل بشري جنبالط ،وهذا ما عرب عنه بوضوح كامل جنبالط يف
مذكراته التي ترمجت إىل العربية ونرشت مبارشة بعد اغتياله عام .1977
وال عجب فالدروز إضافة ملا ذكر ،مثلهم مثل الشيعة كان القسم األكرب منهم قد نزح من مرص
إىل لبنان بعد اهنيار دولة الفاطميني يف هناية القرن احلادي عرش .لذا ،فقد تكون التحالفات
التي قام هبا حممد عيل مع بشري الشهايب ،عنوان ًا من العناوين التي سامهت يف خلق املناخات
لنمو وبروز التوترات والرصاعات بني الدروز واملوارنة والتي تكثفت وأدت إىل إعدام بشري
جنبالط عام  ،1825إال أن تلك الرصاعات تقلصت ،حيث أدت إىل تشكيل جبهة لبنانية ليس
فقط ضد النفوذ املرصي والتي أدت إىل انسحابه من لبنان ومن املواطن العربية األخرى يف
سوريا وفلسطني عام  ،1840بل أدت إىل ما يفتخر به الطرفان -املاروين -الدرزي -اليوم
ويتباهى فيه كل منهام ،حيث توحدوا مع مكونات جمتمعية أخرى ضد الوجود املرصي،
وأعلنوا عن ذلك يف اجتامع مجعهم يف أنطلياس وأطلقوا عليه عامية أنطلياس ،هذه العامية
التي وظفت مطالب املشاركني فيها وإن بشكل غري مبارش لصالح اخلالفة العثامنية ،وبشكل
غري مبارش فتحت تلك االنتفاضة األبواب واسعة للنفوذ االستعامري اإلنكليزي -الفرنيس.

� - 5أحداث القرن التا�سع ع�رش وامتداداتها يف القرن الع�رشين

لقد استمرت التوترات والرصاعات بني الطوائف اللبنانية ،تلك التي أخذت أقىص درجاهتا
عام  ،1860إذ أدت إىل قتل وترشيد اآلالف من اللبنانيني ،خاصة من املسيحيني ،وحيث
شهدت هذه الفرتة التارخيية حالة من املتغريات الديموغرافية السكانية ،حيث أبيد سكان قرى
لبنانية بكاملها (يمكن مراجعة ما كتبه جوزف نعمة وغريه من املؤرخني حول املوضوع) ،وهذا
هو ذاته الذي حصل يف القرن العرشين  .1990-1975ففي حني أن الرئيس فؤاد شهاب وكامل
جنبالط ورشيد كرامي وصائب سالم وأمحد األسعد وغريهم قد دخلوا يف تسوية أدت إىل
هزيمة املرشوع اهلادف إىل إحلاق لبنان بالسياسات الغربية عام  .1958حيث استطاع كل منهم
أي الرئيس شهاب وجنبالط التكيف مع تلك التطورات مستفيدين من التوازنات اإلقليمية
والدولية التي نشأت وساعدت فؤاد شهاب وغريه إىل السري يف بناء مؤسسات الدولة اللبنانية،
رافقها وجود كتلة صلبة من النخب السياسية والتنويرية متثلت بموريس اجلميل وفؤاد
وأيضا من قوى ومؤسسات ثقافية متثلت بالندوة اللبنانية -ميشال األسمر وعبد اهلل
بطرسً ،
العالييل وفؤاد أفرام البستاين ومارون عبود وميخائيل نعيمة وغريهم من قوى سياسية تقليدية
هلا حضورها التمثييل وحركة السلم ،ذي امليول الشيوعية التي كان من أبرز قادهتا عبد اهلل
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العالييل وطانيوس منعم ورئيف خوري وأنطوان ثابت وآخرين ،ومتثلت أيض ًا بوجوه سياسية
تقليدية منها الرئيس صائب سالم والرئيس أمحد األسعد وصربي محادة وغريهم .كام متثلت
باملقابل بنهوض واسع حلركة سياسية نشطة كانت قد اخرتقت الطوائف اللبنانية جمتمعة .لقد
رسم جيل فؤاد شهاب مع قوى ثقافية متنوعة صورة جديدة جلمهورية لبنانية تنادي بالتعاون
العريب ،ومن تلك النخب من دعا للوحدة العربية وآخرون دعوا لالحتاد .ما أدى إىل انحسار
النزعة الطائفية .لكن هذا املد كان قد بدأ ينكفئ خاصة بعد عام  1967وباألخص بعد اغتيال
مجال عبد النارص ،ومن ثم كامل جنبالط عام  ،1977وقبل ذلك كان قد وصول حزب البعث
يف سوريا والعراق إىل السلطة ،إذ برزت تيارات سياسية عربية ،أخذت تتكيف مع حتوالت
سياسية جديدة .هذا الوضع هو ما ساهم يف تفاقم ليس فقط حدة الرصاعات العربية -العربية،
بل أيض ًا يف عدم وجود بدائل تكمل املرشوع القومي العريب الذي محله مجال عبد النارص.
ففي لبنان عىل سبيل املثال نرى أن بعض النخب السياسية املسيحية التمثيلية كانت قد رأت
يف وجود املقاومة الفلسطينية نقيض ًا لفكرة الدولة اللبنانية املستقلة ،أما القوى اللبنانية ذات
التوجهات القومية املنفتحة عىل العروبة ،والتي مثلها كامل جنبالط كانت قد تقدمت يف لبنان
بمرشوع ،كان يمكن أن يفتح حوار ًا بني اللبنانيني ،وأيض ًا بني اللبنانيني والفلسطينيني يساعد
عىل وقف احلرب األهلية التي أخذت تستعر وتقوى .لقد رأى صادق جالل العظم أن حقبة
ما بعد عبد النارص هي احلقبة السعودية الوهابية .ومل يكن حافظ األسد ،الذي رأى يف سيطرته
عىل لبنان محاية لنظامه ،سوى املتعهد ملا تريده وتطلبه الواليات املتحدة ،وكان وجوده يف لبنان
برعاية أمريكية وبموافقة ضمنية إرسائيلية .لقد تكيف النظام السوري مع كل ما تطلبه منه
الواليات املتحدة السكوت عن احتالل إرسائيل للجوالن وعدم حتريك جبهة اجلوالن-
تصفية احلركة الوطنية يف لبنان ،اغتيال قائدها كامل جنبالط وجورج حاوي وغريمها ،تصفية
املقاومة الفلسطينية يف لبنان ،إرسال قوات من اجليش السوري عام  ،1990لرضب العراق،
كام أن النظام العراقي كان قد فتح الباب واسع ًا حلرب مع جريانه اإليرانيني ،وبالتايل فقد كانت
ممارسات النظام السوري كذلك العراقي نقيض ًا لكل الشعارات التي يطرحها كل منهام .إن
جممل هذه املواقف واملامرسات مل يدفع ثمنها فقط اللبنانيون والعراقيون والفلسطينيون ،بل
دفعت ثمنها االجتاهات القومية العربية كلها ،خاصة العراقية -السورية والتي عانى الشعبان
السوري والعراقي ما يعانيانه من هذا احلزب .وأيض ًا من النظام اإليراين الذي حتول من نظام
حترري من الشاه وبالتايل من النفوذ األمريكي ،إىل نظام ذي نزعة توسعية طائفية شيعية .إن
ممارسات النظام السوري كذلك العراقي كانت قد جاءت حتت شعار -أمة عربية واحدة ذات
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رسالة خالدة ،يف حني أننا نرى أن املامرسات التي قام هبا هذان النظامان ،كانت النقيض ملا
يطرحه كل منهام من شعارات .أيض ًا كان للنظام السوري الدور األسوأ يف احلرب األهلية
اللبنانية  1990 - 1975إذ كانت مهمته تأجيج اخلالفات بني اللبنانني واضطهاد بل إعدام
وسجن كل من ينتقد سياساته.

 - 6عودة �إىل حممد علي وخمططاته الع�سكرية جتاه امل�رشق العربي

يالحظ املؤرخ للفرتة املمتدة من  1805إىل  ،1827من أن حممد عيل قد خطا خالهلا خطوات
مهمة ،ليس فقط يف إنشاء مؤسسات الدولة املرصية ،بل امللفت حتديثه للقوانني وصوالً لتحقيق
خطوة مهمة باجتاه تبنيه لألنظمة والقوانني املعارصة والنقيضة لنظام اخلالفة شبه اإلقطاعي،

نظام تسود فيه الكثري من ثقافة عرص التنوير ،خاصة قيم املواطنة واملساواة .ونالحظ ونحن
نستعرض األوضاع التارخيية التي مرت هبا املنطقة ،املؤثرات السلبية للخالفة العثامنية جتاه كل

ما كان خيطط له حممد عيل ويتخذه من قرارات .لقد محلت مؤثرات العرص السياسية والثقافية
واالجتامعية ،آراء متناقضة ومتباينة بني مرشوعني للسياسة املرصية ،مها مرشوع حممد عيل
الذي رسم فيه موقع ًا ملرص املمتدة إىل حميطها وعمل من أجل حتقيق ذلك عىل التكيف مع

السياسة الدولية ،إذ إن جل ما كان يطمح إليه الباشا تأكيد زعامته ملرص وبسط نفوذه عىل
الواليات العربية الرشقية سوريا -العراق -فلسطني -لبنان ،وهذا ما حتقق له ،يف حني كان
مرشوع إبراهيم باشا خمتلف ًا ،إذ رأى أن الظروف السياسية واالجتامعية يف الواليات املرشقية
ال يمكن أن ترسي عليها القوانني والترشيعات الرضائبية املعمول هبا يف مرص ،أيض ًا كان يرى

أن عىل مرص أن تعمل لتحقيق حالة انفصال عن اخلالفة العثامنية ،وهذا ما قام بتنفيذه عىل
األرض بعد عام  ،1833حيث حارص األستانة واحتل كل املدن واملناطق املحيطة هبا ،متهيد ًا

الحتالل عاصمة اخلالفة ،ولكن كانت مراسالت إبراهيم إىل والده ،تطالب بإسقاط اخلالفة

وترشيعاهتا وقوانينها اإلقطاعية ،يف حني أن حممد عيل كان يرفض ذلك ،وهذا ما أدى إىل
وصول مرص إىل العزلة التي عرفتها بعد عام  .1841لقد كان إبراهيم جمرب ًا عىل احرتام وتنفيذ
كل القرارات التي تأتيه من والده يف مرص ،وإن مل يكن مقتنع ًا بالكثري منها ،كام أن حممد عيل

كان يريد فرض الترشيعات والقوانني العثامنية السارية يف مرص عىل البلدان املرشقية ،السخرة
التجنيد اإلجباري والرضائب الباهظة عىل الفالحني وغريهم من رشائح املجتمع .وهذا ما
كان يرفضه إبراهيم باشا ،وإن كان جمرب ًا عىل تنفيذه.
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لقد كانت الواليات العربية املرشقية قبل دخول القوات العسكرية املرصية إليها مقسمة إىل
أربع مقاطعات ،وهي حلب ودمشق وعكا وطرابلس ،فالعثامنيون كانوا يعتربون عكا هي
املدينة األهم ،وذلك ملوقعها اجلغرايف البحري ،ولوجود حاكم موثوق وتابع وقوى عىل
رأسها ،يف حني كان حممد عيل يرى أن السيطرة عىل عكا تفتح الطريق له للوصول إىل كل
حاجزا
املناطق السورية -اللبنانية ،وهذا ما كانت ترفضه اخلالفة .لقد كانت عكا وحاكمها
ً
بني حممد عيل وطموحاته .لكن تلك املنطقة كانت قد خضعت حلكم الباشا منذ العام،1833 ،
إضافة إىل نابلس وطرابلس والقدس وجبل لبنان واملدن السورية املتعددة ،تلك املناطق التي
كانت ختضع للخالفة والتي أصبحت فيام بعد ختضع ملحمد عيل ،إذ إنه قبل السيطرة املرصية
عىل فلسطني كانت اخلالفة قد أصدرت فرمان ًا بتنحية عبد اهلل باشا وايل عكا واألمري بشري
الشهايب حاكم جبل لبنان ،وذلك لوجود مقاربات وتعاون بينهام وبني حاكم مرص حممد عيل.
إن هذا القرار هو ما دفع كليهام إىل اللجوء إىل مرص عام  ،1822والطلب من حممد عيل التوسط
مع الباب العايل إلعادهتام إىل منصبيهام ،وبموجب هذه الوساطة أصدر الباب العايل فرمان ًا
بإعادهتام إىل منصبيهام .وهبذا فقد توطدت العالقة بينهام وبني احلكم املرصي ،خاصة بني حاكم
مرص واألمري بشري الشهايب .بحيث أصبح الشهايب طوع بنان حممد عيل .لكن الباب العايل
الذي مل يرقه ذلك ،كان يعمل يف الرس عىل إثارة املشاكل ليس فقط يف وجه طموحات حممد عيل
الذي كان يرغب يف مد نفوذه للواليات العربية يف املرشق ،بل أيض ًا يف وجه بشري الشهايب .لذا،
أيضا مع عبد
توحدت السياسة العثامنية مع بشري جنبالط ومع األرسالنيني -املوحدينً ،
فقد َّ
اهلل باشا وايل عكا الذي تنكر بعد ذلك ملحمد عيل ،وقام بمواجهته حني تقدم بجيشه للسيطرة
عىل فلسطني وسوريا.
بدأت اخلالفة ختطط إلضعاف األمري بشري الشهايب ،ما أدى إىل رصاعات سياسية بني الدروز
واملوارنة .ثم ما لبثت أن حتولت إىل رصاعات عسكرية أدت إىل إعدام بشري جنبالط عىل يد
عبد اهلل باشا وايل عكا .هذا وبمقتل بشري جنبالط كان قد أصبح بشري الشهايب احلاكم املطلق
عىل جبل لبنان ،أيض ًا الركيزة األساسية التي سيعتمد عليها حممد عيل خالل سيطرته عىل
بلدان املرشق العريب .مل يقف األمر عند مقتل بشري جنبالط ،ولكن هذا احلادث كان قد فتح
أبوا ًبا واسعة لرصاعات مفتوحة بني الطوائف املختلفة خاصة بني الدروز واملسيحيني .تلك
الرصاعات التي بدأت عام  ،1517والتي كان من نتيجتها أن تعاقب عىل حكم دمشق مائة
وثالثة وثالثون باشا ،وإن دل ذلك عىل يشء فإنام يدل عىل ضعف اخلالفة التي مل تستطع أن
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تضع حد ًا هلذه الرصاعات ليس فقط يف دمشق ،وإنام أيض ًا يف معظم أنحاء الواليات العربية
املرشقية.
أمام هذا الواقع الذي مل تستطع اخلالفة وضع ٍ
حد له ،أو إرادة إليقافه ،كانت أنظار حممد عيل
تتطلع نحو هذه الواليات وقد مهد الباشا لذلك بالعديد من االتفاقيات التي كان قد أبرمها مع
عبد اهلل باشا وايل عكا الذي تنكر الح ًقا ملحمد عيل ومن ثم رضخ له مرغ ًام ،ومع بشري الشهايب
وايل جبل لبنان ،ومع آخرين من الزعامء الذين كلفوا من اخلالفة العثامنية إلدارة الواليات
املرشقية ،وهبذه االتفاقات كان حممد عيل يمهد ملد نفوذه إليها ،إذ أرسل يف هذا الصدد العديد
من الرسائل إىل الباب العايل يطلب فيها إسناد والية دمشق إليه لكي يتمكن من فرض األمن
كام أرسل مبعوثني من قبله للوالة املعينني من قبل اخلالفة يطلب ودهم ويطمئنهم عىل
مصريهم يف حال سيطرة اجليش املرصي عىل سوريا وفلسطني ولبنان .لقد ُأجربت اخلالفة عىل
مطلب حممد عيل ،وهي التي كانت ختشى من زيادة نفوذه ،إذ كانت اخلالفة واقعة كام يقولون
بني هتديدين؛ هتديد حممد عيل من جهة ،والتهديد الذي يأتيها من بعض الواليات التي كانت
تطالب باالستقالل عن اخلالفة من جهة ثانية ،باإلضافة للخطر املحدق واملتمثل باألطامع
الفرنسية اإلنكليزية.

بدأ حممد عيل يعمل عىل تعزيز نفوذه ،وهلذا الغرض بدأ يستقطب احللفاء ،خاصة أولئك الذين
كانوا يقومون بالتمرد أو بالثورة ضد اخلالفة ،تلك التمردات التي ال يمكن ردعها إال من قبل
جيش قوي .وهذا اجليش هو حتديد ًا اجليش املرصي ،لذا بدأ إبراهيم باشا خيطط للتعاون مع
بعض الوالة املوثوقني كذلك لتعيني والة جدد مكان الوالة الذين كان يعتقد عدم والئهم،
أيض ًا كان خيطط لكسب ود األهايل الذين أهنكتهم الرضائب وتعسف الوالة املنتدبني من قبل
اخلالفة.
لقد أدرك حممد عيل أن محاية سلطته يف مرص ،ال يمكن أن تتحقق إال بضم سوريا إىل مرص،
فإذا نظرنا إىل املجريات التارخيية ألمكننا أن نرى أن غزوة الفاطميني وكذلك احلملة الفرنسية
عىل مرص ،إضافة إىل سائر الغزوات كانت تأيت عن طريق العراق وسوريا ،كغزو الفرس يف
عهد قمبيز ،وغزو االسكندر ،والفتح اإلسالمي ،وغزو األيوبيني واألتراك ،مجيعها كانت تأيت
من خالل دمشق .لذلك ال يمكن االطمئنان إىل بقاء مرص مستقلة إال بمد نفوذها إىل األرايض
السورية.
إن حدود مرص ال تبدأ من السويس ،بل تبدأ من طوروس ،كام كان ملحمد عيل دوافع اقتصادية
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وسياسية أخرى خاصة حاجته للمواد األولية التي ستكون عون ًا للباشا لتطوير مرشوعه
االقتصادي ،أضف إىل ذلك حاجته لتجنيد السكان يف اجليش ،سواء إجباري ًا أو بالسخرة،
وذلك لفرض النظام واألمن داخل البالد املرصية وغريها من املناطق التي امتد نفوذها إليها.
هكذا بدأت أحالم حممد عيل تتحقق.
لقد استفاد حممد عيل من اضطراب األوضاع السياسية واألمنية يف الواليات العربية املرشقية-
سوريا -فلسطني -لبنان ،فاتصل بحلفائه املفرتضني األمري بشري شهايب ومصطفى بربر آغا
الذي أقدم عىل حتريك الوضع يف طرابلس ،طارد ًا احلاكم العثامين ،معلن ًا الوالء ملحمد عيل.

� - 8إبراهيم با�شا يف �سوريا

أمام هذا الوضع من فلتان أمني ومترد ،ومن ضعف وعدم مسؤولية للوالة العثامنيني ،وعدم
قدرة عىل ضبط األوضاع األمنية ،كان البد للخالفة العثامنية من دعوة حممد عيل لقمع
التمردات ،وإعادة األمور إىل نصاهبا.

توجه اجليش املرصي إىل عكا ،فدخلها ،ثم استمر زحفه باجتاه دمشق التي رحب أهلها به ،ظن ًا
أن حكم الباشا سيكون أفضل من حكم الوالة العثامنيني.
ترافقت احلملة املرصية مع نمو النزعة العدوانية الطورانية ،يقابلها وبنفس الوترية النزعة التي
يمكن اعتبارها ردات فعل ضد الطورانية العثامنية ،التي قام هبا التيار القومي العريب ،الذي بدأ
يظهر متجاوز َا الثقافة الطائفية وبالتايل النظام املليل العثامين.
استغل إبراهيم باشا بفطرته هذه املناخات ،فبدأ يؤلب العرب ضد العثامنيني ،وكان هدفه كام
كان يرصح «بناء الدولة العربية املستقلة التي ستكون مرص ركيزهتا األساسية» .ويف هذا الصدد
يورد عبد الرمحن الرافعي يف كتابه (تاريخ احلركة القومية -ج  3-ص )233ما ييل« :إن إبراهيم
باشا كان جياهر علن ًا بأنه يعمل إلحياء القومية العربية ،وإعادة احلقوق العربية إىل أصحاهبا،
وذلك من خالل إسناد املناصب إليهم ،فإبراهيم كان يريد أن جيعل من الشعب العريب شعب ًا
مستق ً
ال وغري تابع للخالفة ،شعب ًا يدير شؤونه العامة بنفسه ».ويضيف الرافعي مستشهد ًا بقول
إبراهيم باشا «إن أباه الذي حيكم مرص والسودان وسوريا عليه أن يسعى لضم العراق واجلزيرة
العربية إىل حكمه».
لقد استخدم إبراهيم ،ويف كل مراسالته «اللغة العربية ،معترب ًا نفسه عربي ًا ،وهو من كان يعمل
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من أجل تغليب سيطرة النفوذ العريب يف إدارته ،مل يميز فيام يسعى إليه بني األديان .بل كان يريد
أن تكون الكفاءة والنزاهة هي املعيار يف خياراته».
ومن أجل حتقيق أهدافه ،كان إبراهيم باشا بعد سيطرته عىل البلدات الرشقية ،قد قسم السلطة
اإلدارية يف بالد الشام إىل إياالت:
 - 1دمشق -وكان يديرها حممد رشيف -صهر حممد عيل.
 - 2حلب -يديرها إسامعيل عاصم.
 - 3طرابلس -يديرها مصطفى بربر آغا.
 - 4صيدا -يديرها عبد اهلادي.
 - 5أضنة وطرسون -ويديرها أمحد سنكيل.
 - 6جبل لبنان -ويديرها بشري الشهايب.
هبذه التقسيامت وهبؤالء القادة حاول إبراهيم ضبط األمور يف الواليات التي كانت عرضة
لتمردات متواصلة ضد العثامنيني .لقد كانت املرحلة التي حكم فيها إبراهيم باشا الواليات
املرشقية ،من أهم املراحل التارخيية ،نظر ًا ملا عرفته من تغريات يف خمتلف طرق احلياة ..حيث
قىض إبراهيم عىل السلطة اإلقطاعية ،وأحل حملها نظام مؤسسايت ترشيعي ،احلكم فيه للقانون،
وليس للترشيعات الدينية واألعراف التي كانت سائدة من قبل.
توجه من ثم للشؤون املالية والسياسية ،فكانت التقسيامت اإلدارية اجلديدة أن سامهت يف
أيضا املفاهيم اإلدارية احلديثة ،وبدا ذلك من
إحكام سيطرته ،حيث فرض النظام اجلديدً ،
خالل إلغاء الفوارق بني الطوائف ،ما أوجد انفتاح ًا وقبوالً وترحيب ًا من معظم مكونات
املجتمع ،وباملقابل سخط ًا من الطبقات املستبدة -شبه اإلقطاعية والتي كانت مستفيدة من
الترشيعات السابقة.
لقد رحب املسيحيون وغريهم بتلك اإلجراءات التي استفاد منها الفالحون ،وهبذا فقد أصبح
هلذه الرشائح مكانتها بني مكونات الشعب ،خاصة من حيث مشاركتها يف اخلدمة العامة،
أم من خالل مشاركتها  -كام يشري قاسم سمحات الذي أرخ لتلك الفرتة -يف إدارة خمتلف
النواحي السياسية واالقتصادية واإلدارية واالجتامعية وبشكل خاص التعليمية .لقد أسهمت
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قرارات إبراهيم باشا بتفعيل الرقابة ،ما أدى إىل تسهيل تنفيذ إصالحاته املتنوعة ،فإبراهيم
باشا كان يامرس سلطته كواحد من الشعب ،وهو الذي كان ينتقل بني املدن واملناطق ،ويفتش
املجالس والدواوين ،ويتشدد يف معاقبة املقرصين من املواطنني ،حتى إنه منع اهلدايا التي كانت
تقدم إىل الوالة وحكام النواحي واملقاطعات .تلك اهلدايا التي اعتربها بمثابة رشاوى ،فأبطلها
كي ال تؤثر عىل قرارات السلطة ،وبالتايل عىل العالقة بني املوظف وعامة الناس .كام أبطل
املصادرات ،ونظم اجلباية العشوائية التي كانت تسبب الفوىض ،وبالتايل تساهم يف التمردات
التي كانت حتصل.
هبذه األساليب ،يكون إبراهيم باشا قد ساهم فيام اختذه من قرارات يف رسم صورة حديثة
ومعارصة وخمتلفة إلدارة املؤسسات ،صورة جديدة لعالقة السلطة بالشعب ،وبالتايل فقد
وضع حد ًا ليس فقط للتمرد الذي كانت يقوم به بعض من فئات الشعب بني الفينة واألخرى.
بل وضع حد ًا لغزوات البدو عىل القوافل التجارية.

 - 9ال�رضائب و�سيا�سة �إبراهيم جتاه البدو

لقد وضع إبراهيم ترشيعات هتدف إىل تدجني البدو الذين كانوا يستغلون أي أحداث تقع،
فيغريون عىل القوافل التجارية ،وعىل الفالحني اآلمنني يف قراهم .لقد اختذ قرار ًا بإعفاء البدو
من الرضائب ملدة تسع سنوات ،بغية توجيههم لالستقرار والعمل يف الزراعة ،حيث ركز
إبراهيم عىل القطاع الزراعي الذي أصبح من أهم مصادر الدخل االقتصادي .لقد أعطى
الباشا اهتامم ًا كبري ًا للزراعة خاصة التحويلية منها ،زراعة احلرير والتبغ والقطن والكرمة ،التي
كان اهلدف من االهتامم فيها وزراعتها إنعاش صناعة البرية وغري ذلك .وهبذا التوجه تكون
سياسة إبراهيم سامهت بزيادة الصادرات التي ارتفعت وتضاعفت جمموعة مرات ما بني عامي
 .1836 - 1833كام اهتم بالصناعة فأنشأ يف صيدا معم ً
ال لنسج الصوف الذي اشتهرت به
صيدا وغريها من املدن اللبنانية .كام اهتم بزراعة كل أنواع احلبوب ،وشجع زراعة األنواع
املتعددة من األشجار املثمرة .كذلك اهتم بالصناعات التي عرفت تطور ًا يف تلك األيام ،مثل
صناعة الزجاج والسيوف ،وأوجد يف طرابلس مناشري حديثة لقطع األخشاب التي حتتاجها
مرص ،واهلدف تطوير األسطول البحري املرصي ،كام أوجد يف ضواحي صور معامل للقامش،
كذلك اهتم بالصناعات التعدينية وقام بتوفري املواد األولية من احلرير والفحم.
ويف مقابل هذا التطور ،فقد تعددت الرضائب ،تلك الرضائب التي كانت تعيد إىل أذهان
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الناس سياسة الوالة العثامنيني ،ففي حني أن إبراهيم كان مدرك ًا خلطورة فرض هذه الرضائب،
إال أن الباشا يف مرص حممد عيل مل يكن مدرك ًا للخصوصيات التي عليها الوضع السكاين-
الطائفي يف بلدان املرشق -سوريا -لبنان -فلسطني .لقد أراد حممد عيل تطبيق نفس األساليب
الرضيبية التي تنفذ يف مرص مضيف ًا إليها رضائب موروثة عن األنظمة العثامنية ،فأقر الرضيبة
العقارية -املريي -عىل املزارعني ،والتي كانت تتجاوز أحيان ًا الـ  % 10من قيمة اإلنتاج ،كذلك
رضيبة اجلزية التي فرضت عىل غري املسلمني ،كذلك رضيبة الفردة ،تلك التي فرضت يف زمن
احلروب .لقد أدت هذه الرضائب لزيادة الفقر ،وبالتايل إىل إهالك أعداد كبرية من الناس،
سوا ًء باإلفالس ،أو بفقداهنم العمل يف مؤسساهتم وأراضيهم ،إضافة ملا تم إقراره من خالل
فرض أعامل السخرة التي طبقت عىل الفالحني وعىل كل العاملني يف القطاعات األخرى.
لقد سامهت هذه السياسة يف مترد الفالحني وغريهم ،وهذا ما أشعل جمدد ًا الثورات ضد حكم
وأيضا القلق والبؤس،
إبراهيم باشا .وذلك بسبب زيادة الرضائب ،الذي أدى إىل انتشار الفقر ً
فالناس وأمام هذا الواقع رأوا أنفسهم أمام مستبد ظامل ال يمكن إال مواجهته.

 - 10الإجنازات الأخرى لإبراهيم با�شا

ورغم ما ذكر ،فإننا يف املقابل نرى من أن احلكومة املرصية مم َّثلة بإبراهيم باشا ،كانت قد بذلت
جهود ًا كبرية يف سبيل النهضة يف بلدان املرشق العريب .فأنشأت املدارس االبتدائية -والثانوية
احلديثة التي أدخلت إليها الربامج والنظم التعليمية املعارصة .كام أرسل إبراهيم مئات البعثات
إىل الدول الغربية ،واهلدف ليس فقط حتديث اإلدارة ،بل أيض ًا استيعاب األسلحة األوروبية
املستوردة من الغرب .لقد خصص إبراهيم هلذه الغاية رواتب شهرية للجنود الذين يرغبون
االلتحاق بتلك املدارس ،كام أمن للطالب امللبس والسكن .وهبذا فقد كان إبراهيم حيرص عىل
غرس بذور الوعي القومي العريب والعلمي يف صفوف هؤالء الطالب .لقد تعممت املدارس
والكليات احلكومية يف دمشق وحلب وأنطاكية ،وكانت برامج التعليم باللغة العربية .حيث
كان الطالب يتلقون إىل جانب دروسهم العلوم العسكرية ،باإلضافة إىل التدريب عىل بعض
احلرف التي تدخل ضمن املجال العسكري .كام أرسل إبراهيم البعثات املتواصلة من الطلبة
إىل الدول األوروبية هبدف اكتساب العلوم واملعارف احلديثة.
هبذا التوجه ،إلبراهيم باشا ،كانت تتفاعل عالقة املسلمني واملسيحيني .ففي حني أن
إبراهيم رشع الرتقي يف اجليش للمواطنني يف الواليات العربية إىل أية جهة انتسبوا ،إال
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أن والده حممد عيل كان يشرتط عىل أي ضابط يدخل إىل املؤسسة العسكرية أن يتقن
إحدى اللغتني ،سواء الفرنسية منها أو اإلنكليزية وبالتايل فقد كانت أغلبية قيادات اجليش
من النخب األجنبية ومن العثامنيني ،أما القيادات اإلدارية فكانت من نصيب اللبنانيني
واأللبان واألرمن واألتراك .ومن املفارقات أن نظام االمتيازات واالنفتاح الذي حققته
اإلرساليات األجنبية ،كان قد ساعد يف حتقيق الرشوط التي كان يطالب هبا حممد عيل ،إذ
سهل حممد عيل لألفراد املسيحيني الدخول إىل املؤسسات كافة ،بام فيها املؤسسة العسكرية،
وذلك بسبب معرفتهم اللغات األجنبية .خاصة الفرنسية منها ..أيض ًا فقد سامهت الكنيسة
يف حتقيق هذا الغرض .حيث قرر املجمع املاروين يف لبنان عام  ،1736إجبار األرس املسيحية
عىل التعليم والذهاب إىل املدارس ،حتت طائلة املحاسبة القاسية الصارمة ،وحيث تقرر
التدريس باللغتني العربية والفرنسية.
وهبذا تكون قرارات إبراهيم باشا ونشاط اإلرساليات ،كذلك قرارات املجامع املسكونية
سامهت يف خلق أنتلجنسيا حملية برزت أول ما برزت يف األوساط املسيحية.
كام قام إبراهيم بتحديث القطاع الصحي ،فأنشأ املشايف ،واهتم من ثم بالقضاء ،إذ إن مرص
بعد عودة رفاعة الطهطاوي من باريس ،كانت قد بدأت تأخذ وتتبنى ترشيعات عرص
النهضة األورويب .سوا ًء فيام يتعلق بحقوق اإلنسان ،أم بتطبيق مبدأ اإلخاء واملساواة .تلك
الترشيعات التي كان يعرقل تنفيذها ليس فقط الرضائب التي كانت تفرض عىل السكان،
خاصة عىل الفالحني ،سواء يف مرص أو يف بلدان املرشق العريب ،بل أيض ًا الترشيعات املللية
املطبقة يف اخلالفة العثامنية ،وأيض ًا االمتيازات املعطاة من اخلالفة للدول األجنبية ،خاصة
أن نشاط اإلرساليات كان له وجهان إجيايب وسلبي ،كل هذا كان قد أعطى معنى ملتبس ًا
للهوية الوطنية..
لقد أدرك الطهطاوي -مهندس مرشوع حممد عيل -أن األنظمة السياسية تستمد مرشوعيتها
من إرادة املواطنني ،ومن مشاركتهم يف احلياة العامة ،لذا عمل دون جدوى تذكر ،عىل تقسيم
السلطة إىل سلطة ترشيعية وإىل سلطة تنفيذية وقضائية ،ترافقت هذه الترشيعات مع قرارات
جريئة كان قد اختذها إبراهيم تنص عىل إلغاء االمتيازات املعطاة لألجانب ،بحيث ساوت
مجيع الطوائف أمام القضاء والقانون .حيث ساعدت الترشيعات التي وجدت خاصة يف بالد
الشام ،عىل االستقرار االجتامعي ،إال أن هذا االستقرار الذي مل يطل ،كانت قد سامهت يف
زعزعته القرارات التعسفية ملحمد عيل ،كذلك مصالح اخلالفة واألطامع االستعامرية ،مجيعها
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سامهت يف حتريفه والقضاء عليه ،وأدت بعد علم  1840إىل فشل احللم الذي كان هيدف خللق
املناخات لتحقيق أول وحدة أو احتاد بني مرص وبلدان املرشق العريب.

 - 11حممد علي� ،أو ع�رص التحوالت الكربى

مع بروز حممد عىل باشا وتوليه السلطة يف مرص  ،1849 - 1805بدأت املرحلة األهم واجلديدة
من تاريخ التحوالت االجتامعية والسياسية ،التي عرفتها الدولة العثامنية يف شبكة عالقاهتا ليس
فقط الداخلية مع رعاياها وامتدادات نفوذها ،وإنام أيض ًا يف عالقاهتا اخلارجية .وفيام إذا كانت
قد بدأت املحاوالت األوىل لنمو حركات استقاللية يف أكثر من مكان تسيطر عليه اخلالفة،
ترافق ذلك مع حركات مترد وثورات يف الواليات العربية املرشقية ،سوريا ،لبنان ،فلسطني ،فإن
اخلالفة ذاهتا املنهارة والتابعة مل تصبح فقط حتت رمحة املرشوع الغريب اإلنكليزي -الفرنيس ،بل
أيض ًا حتت رمحة مرشوع آخر ،مرشوع حممد عيل باشا ،حيث اخلالفة كانت قد اعتمدت عليه،
وبالتايل عىل قدرات اجليش املرصي ملواجهة متردات األعداء املرتبصني هبا يف داخل اخلالفة
وخارجها .ويف حني أن مرشوع حممد عيل كان حياول التكيف مع املوازين التي فرضتها املصالح
االستعامرية مع اخلالفة ،إال أن إبراهيم باشا ،كان قد تبلور لديه مرشوع خمتلف يف تفاصيله ويف
أهدافه عن مرشوع والده .لقد أصبح اجليش املرصي يسيطر عىل الواليات العربية يف املرشق،
بل عىل مناطق واسعة من الدولة العثامنية ذاهتا .لذا ،بدأ إبراهيم يامرس هنج ًا ال يمكن وصفه،
إال أنه هيدف إىل احتاد مرص مع جناحها املرشقي املكمل جلسدها ،وغري املنفصل عنه .فمرص
دون الواليات املرشقية جسد مشوه وعليل ،وهكذا هو وضع الواليات املرشقية التي تعاين من
اخلالفة ومن السياسة العنرصية التي متارسها ،خاصة يف املناطق التي ال يتكلم سكاهنا اللغة
الرتكية .لقد بدأ هناك تباين بني مرشوع حممد عيل ومرشوع إبراهيم الذي كان يريد إسقاط
اخلالفة متهيد ًا الستقاللية القرار املرصي.

إن اخلالفة التي أخذت تعاين من هرمها وضعفها ،بدأ جسمها اهلزيل املفكك بفعل تدهور
قوهتا ،وبفعل قوة خصومها ،خاصة املستعمرين منهم -اإلنكليز والفرنسيني -اللذين بدأا
يفرضان حضورمها االستعامري ،وكانت االمتيازات التي (تكرمت هبا اخلالفة وقدمتها هلام)
من املربرات التي ساعدت تدرجيي ًا عىل فرض رشوط وجودمها االستعامري .تلك االمتيازات
التي سامهت يف تفكيك جسم اخلالفة وتقسيمها إرب ًا بني أعدائها ،ومن املربرات أيض ًا التي
سامهت إضافة لذلك والتي استغلتها الدول االستعامرية ،النظام املليل الذي يقسم اخلالفة ،ال
ِ
أسس طائفية وعرقية.
عىل األسس االجتامعية والطبقية ،بل عىل
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إذ ًا ،بدأ يربز يف اخلالفة تياران ،األول تيار استعامري ،هو ما كان يسعى لتحقيق أهدافه
تدرجيي ًا ،وقد حقق كل ما يريد بعد احلرب العاملية األوىل ،وتيار داخيل عريب ،أخذ يتبلور أيض ًا
تدرجيي ًا ،وإن كانت مشاكل هذا التيار خمتلفة عن املشاكل واملصاعب التي يتعرض هلا املرشوع
االستعامري.
إن مرشوع حممد عيل بجانبه األسايس الذي يتقاطع مع املصالح الفرنسية ،كان هناك خلل
داخله ،فمحمد عيل باشا له حساباته يف عالقاته مع اخلالفة ،ومع الدول الغربية ،وإبراهيم
باشا ،ابن حممد عيل ،له مرشوعه الذي يلتقي يف بعض تفاصيله مع مرشوع والده ،إال أنه
خيتلف يف تفاصيله األساسية ،ليس فقط يف الكيفية التي يتعامل هبا مع اخلالفة العثامنية ،أيض ًا
مع القوى االستعامرية التي بدأت حرب ًا عليه ،مبارشة ًحين ًا ،وبالوكالة ،حيث كانت حترك
عمالءها إلضعافه وإحباط خمططاته حين ًا آخر.
لقد استمر النظام املليل يف صيغتيه العثامنية وما أدخله إليه االستعامر اإلنكليزي -الفرنيس،
حينام قاما بعد احلرب العاملية األوىل بتقسيم املنطقة عىل أسس عرقية وطائفية ،ومرجعيتهام
ليس فقط االمتيازات التي حصلوا عليها من اخلالفة ،بل أيض ًا النظام املليل .إذ يبدو اليوم،
ومن خالل األحداث التي متر هبا املنطقة العربية ،حيث حتاول األجيال اجلديدة ،رسم صورة
مستقبلها ،إن الترشيعات املوروثة عن اخلالفة ،وما يقابلها من امتيازات أعطيت للمستعمرين
الزالت تشكل اخلطر الداهم وليس لبنان بمفرده هو من يعاين من هذا املرض ،بل كل الدول
العربية دون استثناء .وها هي العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وغري بلد عريب من
النامذج الساطعة واملتجذرة هبا تلك الرواسب من النظام املليل الذي يمرر حتت مسمى من أن
دين الدولة اإلسالم ،أو حتت مسميات أخرى ،وهبذه الثقافة يتم بلبلة مفهوم اهلوية ،ليس فقط
من أن هذه الدول هي عربية ،بل أيض ًا إلغاء النزعة اإلنسانية واملساواتية بني مكونات املجتمع
العريب .وها هي فلسطني تبدو من النامذج الساطعة التي يمكن القول إهنا تعاين من هذا املرض،
فاملشاريع التي تتحدث عن دولتني للشعب الفلسطيني ،ليست يف النتيجة النهائية سوى أهنا
تقدم تربير ًا ملا يطرحه الكيان الصهيوين حول الدولة اليهودية ،يف حني يف املقابل يطرح الطرف
الثاين دولة إسالمية خاصة باملسلمني الفلسطينيني.

 - 12العلمانية واملجتمع املدين يف ع�رص حممد علي

لقد اعرتف عبد الرمحن اجلربيت ،املؤرخ املرصي املنفتح بحدود واملحافظ التقليدي بحدود ،من
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أن احلملة الفرنسية كانت جلبت معها (املفيد والسيئ) .ومن األشياء املفيدة مرافقة عرشات
العلامء الفرنسيني لنابليون يف رحلته ،ودراساهتم التي قدموها فيام بعد حول الواقع املرصي.
تلك الدراسات التي كان هلا أثر كبري ،حيث إهنا الزالت مرجع ًا علمي ًا للباحثني ،كام أشار
اجلربيت إىل أمهية إنشاء األكاديمية العلمية يف حي النارصية يف القاهرة .ويف لفتة ذكية كان قد ميز
بني عدل القضاة العثامنيني وعدل القضاة الفرنسيني ،فرأى أن القضاة الفرنسيني يف أحكامهم
هم األقرب إىل العدل من القضاة العثامنيني.
يتبني من عرضنا هذا ،أن النخب املرصية التي حتكمها الرشائع الدينية شبه اإلقطاعية ،كانت قد
ميزت بني وجهي احلملة ،السلبي منها واإلجيايب.
ومن املآخذ التي اعتربها اجلربيت سلبية ،من أن الفرنسيني حمتلون ،وبالتايل جيب عىل الشعب
املرصي حماربتهم ،وهذا ما قام به الشعب ،حيث متت مواجهة احلملة (الغزاة) مكبد ًا الفرنسيني
آالف القتىل ،ومتكبد ًا الشعب املرصي اآلالف (جتاوزت خسائر املرصيني اخلمس وعرشون
ألف شهيد) ،كام انتقد اجلربيت املؤثرات األخالقية التي تركتها احلملة ،خاصة جلهة عالقة
الرجل باملرأة .لقد رأى أن رشحية من النساء بدأت بتقليد املرأة الفرنسية لناحية التربج ،فاملرأة
املرصية خرجت من عزلتها خمتلطة باملجتمع .مارست الرقص يف املالهي ،وهبذا االنفتاح
تعرفت املرأة عىل ما كان حمرم َا عليها أن تعرفه ،خاصة يف عالقاهتا بالرجل .يضيف اجلربيت
منتقد ًا الفرنسيني الذين ال يدينون بأي دين ،ويقولون باحلرية والتسوية.
لقد أحدثت محلة نابليون عىل ما يضيف اجلربيت انقالب ًا مل يمس املجتمع املدين املرصي فقط،
بل أمهية ما طالته مؤثرات احلملة رشحية العلامء يف املؤسسة الدينية ،أي األزهر .وهبذا الوصف
فإن احلملة قد كانت مؤثراهتا مجاعية ال فردية ،خاصة أن املرصيني بعد اهنزام احلملة كانوا
يتلقفون تداعياهتا عىل املجتمع .ويضيف اجلربيت يف وصفه لتلك التداعيات من أن املرصيني
جنحوا بعد اهنزام احلملة إىل التمسك بفكر ديني عدمي ال يسلك مسلك ًا أتى به الرشع ،إنام رسا
مسلكهم عىل نوع من االستكانة الروحية املرئية يف حمتوى غيبي يف صورة تصوف سلبي جامد
ال يتحرك ،واعتقاد يف كرامات البلهاء واملعتوهني واملقبورين ،وأضاف إن املستعمرين ساعدوا
عىل انتشار البغاء وعىل السفور عند النساء ،كام ساعدت مؤثرات احلملة عىل االختالط ،خاصة
يف املدارس ،وهذا ما أوجد نزعة مترد عىل التقاليد املوروثة التي بدأت تظهر يف اللباس .وهبذا
كانت احلملة قد خرقت األعراف اإلسالمية.
يف حني كان حسن العطار -األب الروحي لرفاعة الطهطاوي -قد أشاد باملؤثرات التي
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أحدثتها احلملة ،والعطار ،هو من كان مؤمن ًا برضورة األخذ بالعلوم الغربية وتوطينها يف
املجتمع املرصي ،وهذا ما عمل عىل حتقيقه حممد عيل ،وإن كان بأساليب وطرق محلت يف
السخرة -التجنيد اإلجباري -مصادرة
مضامينها رواسب الثقافة العثامنية شبه اإلقطاعيةُّ -
األرايض ومتلك الدولة هلا.
أما رفاعة الطهطاوي الذي يوصف بأنه «علامين املقصد والتوجه» فقد كان قد عبرّ عن موقفه
بقوله «من أن العلامنية ال تعني فقط فصل الدين عن الدولة ،بل تعني أيض ًا اختاذ األساليب
واملسالك غري الدينية يف السعي إىل النهضة والتقدم والتامسهام عن طريق علامين».
راجع كتاب جذور العلامنية للدكتور السيد أمحد فرج -دار الوفاء للنرش -طبعة .1993 5-
نجد ونحن نتابع بعض األدبيات التي ّأرخت لألوضاع االجتامعية والسياسية للحملة
الفرنسية عىل مرص ،من أنه كانت للحملة مؤثرات خطرية عىل العادات والتقاليد املرصية،
يقول األفغاين« :من أن الفرنسيني يقرصون الوجود عىل الطبيعة املتطورة ،فالطبيعة مستكفية
بنفسها مستغنية عن خالق يوجدها» .بينام يقول اجلربيت ،وهو يف قمة يأسه ،لقد فشلت احلملة
الفرنسية ،ولكن االستعامر استطاع حتقيق أهدافه عن طريق املسلمني ،يقصد عن طريق حممد
عيل ،حيث سيطر املستعمرون عىل الرشق وحطموا اخلالفة .فمرشوع حممد عيل يف معظم
تفاصيله حيمل مؤثرات عبرّ فيها معتنقوها عن التوجهات العلامنية املستقاة من روح الثورة
الفرنسية (.)1789
وال عجب أن رأينا أن املسؤولني عن إدارة حممد عيل كانوا بمعظمهم إما من الدولة العثامنية،
أو فرنسيني ،وإن كان بعضهم من جنسيات أخرى ،إال أهنم كانوا قد تلقوا تعليمهم يف فرنسا.
فض ً
ال عن أن إدارة اجليش املرصي كانت تدار من قبل ضباط فرنسيني أو متأثرين بفرنسا وعىل
عالقة إجيابية معها.
لقد قدمت فرنسا ملحمد عيل ،وبسخاء كل ما كان يريده لتحديث اجليش واإلدارة أيض ًا .وهبذا
فقد تقاطع مرشوع حممد عيل مع املصالح الفرنسية ،إذ كان حممد عيل يف تبنيه ونقله للتجربة
الفرنسية يف السياسة ،أن حاول نقل الترشيعات اآليلة إلهناء األعراف الدينية وإحالل حملها
ترشيعات دنيوية علامنية مأخوذة عن القوانني الوضعية.
وهبذا يكون حممد عيل ،بام عمل له وحققه عىل هذا الصعيد قد سبق كامل أتاتورك يف تبنيه
للعلامنية التي أخذ هبا األخري بعد إنشاء اجلمهورية الرتكية عام  .1928يف حني أن حممد عيل
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كان قد أخذ بتنفيذ هذه الترشيعات يف الربع األول من القرن التاسع عرش.
إن أفكار الثورة الفرنسية كانت قد ساعدت يف خلق فكر أورويب -عاملي جديد  -فكر قائم عىل

مبادئ احلرية وحقوق اإلنسان ،وبالتايل عىل تأسيس أرضية ثقافية وترشيعية مأخوذة ومعربة
عن قضايا املجتمع ،فاإلنسان يصنع بنفسه عامله .وهذا ما ترسب إىل مرص وأصبح واقع ًا يف
عرص حممد عيل .وحيث الفرنسيون الذين ساعدوا حممد عيل لتحقيق ما قام به ،هم ذاهتم

حتالفوا مع أعدائهم  -املنافسني هلم  -اإلنكليز لرضب وإهناء هذا املرشوع ،وهذا ما حتقق يف

مرص بعد عام .1840

***
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فكرة امل�شاركة وم�س�ألة امل�شاركة
يف الكتابة ال�شائعة عن املر�أة
د .خديجة م�صطفى  -دكتورة يف اجلامعة اللبنانية يف معهد العلوم االجتماعية
كل النتاج يف العلم يدور حول املفاهيم ،واللغة العلمية هي لغة املفاهيم وال حتوي الكتب
العلمية إال الكالم عىل املفاهيم .وانطالق ًا من ذلك يكون العنوان يشري إىل مفهوم املرأة ،كام
تكون املشاركة تشري إىل مسألة بحث تقع داخل مفهوم املرأة.
فام هو املفهوم ،وما هي مسألة البحث؟
إن املفهوم هو املضمون النظري العام والعاملي ،الذي يأخذ عىل عاتقه جتاوز التعدد والتنوع
الالمتناهي ،لتجريدات املحسوس ،املتعلقة باملرأة ،إىل نمذجتها ،وتصنيفها ،وجتريدها ،يف
تركيب نظري ،ومضمون نظري ،يقدم لنا املرأة أينام كانت ،يف كل األمكنة ،ويف كل املجتمعات،
ويف كل األزمنة.
وأما مسألة البحث ،فتعني وجود اختالف وتعارض ،حول املضمون النظري ،يشري إىل اآليت:
ال حييط هذا املضمون النظري ،بالتفصيالت املحسوسة كافة ،التي تدخل يف نطاقه ،وما زالت
توجد تفصيالت حمسوسة تتعلق باملرأة ،ويعجز املضمون النظري عن تقديم ما يلزم لفهمها،
وينبغي بالتايل ،إجراء بحث ،والتعديل يف املضمون النظري ،كي يكون املضمون النظري ،يف
املفهوم ،عام ًا وعاملي ًا بالفعل.
لقد وقع اختيارنا عىل «مشاركة املرأة» كمضمون نظري ،داخل مفهوم املرأة ،ما زال اخلالف
والتعارض ،حوله ،قائ ًام ،فالبعض من الباحثني ،والعلامء ،يتبنى مشاركة املرأة ،والبعض اآلخر،
من العلامء ـ والباحثني ،يقف موقف ًا نقدي ًا ،من فكرة مشاركة املرأة .وكل اجتاه من االجتاهني،
يملك سياق ًا معرفي ًا ،يطرح املسألة داخله.
وبناء عىل هذا سنتعرف يف هذه الدراسة إىل السياق املعريف ،يف إنتاج فكرة مشاركة املرأة ،وإىل
السياق املعريف ،يف رفض فكرة مشاركة املرأة.
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تنطلق الكتابة الشائعة عن املرأة ،من اعتبارين معرفيني أساسيني :اعتبار املعرفة ذكورية،
واعتبار الذكور فئة معرفية .ويعني ذلك النظر إىل الذكور باعتبارهم فئة معرفية ،ذات مصالح
وغايات خاصة والنظر إىل معرفتهم عىل أهنا معرفة ذكورية .ويقوم هذان االعتباران املعرفيان
األساسيان عىل الركيزة املعرفية التالية :تعود معرفة الفرد إىل معرفة الفئة املجتمعية التي ينتمي
إليها هذا الفرد .ويعني ذلك أن الفئة املجتمعية ،يف اعتبارها فئة معرفية ،هي ُم َو ّلدة املعرفة
ِ
وحاملتها وحافِظتها وخازنتها ومكتسبتها ،وعىل هذا األساس ،تتعدد الفئات املجتمعية يف
املجتمع الواحد .ويعني ذلك ما هو معرفة من منظار فئة معرفية معينة خيتلف عام هو معرفة من
منظار فئة معرفية غريها .كام يدفع تعدد الفئات املجتمعية إىل التساؤل عن املعيار الذي يسمح
باملفاضلة بني الفئات املعرفية ،فام هو املعيار الذي يتيح التقرير بأن معرفة جمتمعية ما أقرب إىل
فهم الواقع املجتمعي من معرفة فئة جمتمعية أخرى؟ إهنا فكرة «االمتياز املعريف»  ،يف معنى أن
حتتل فئة معرفية ما ،يف نظرية املعرفة ،ويف املعرفة ذاهتا ،وضع االمتياز املعريف ،فتكون املعرفة
التي تُنتج من منظار هذه الفئة ختلو من حجب الواقع ،عكس املعرفة املنتجة من منظار فئة
معرفية غريها.
عىل هذا تنطلق الدراسات واألبحاث من حقلني معرفيني متوازيني ال يلتقيان أبد ًا .ففي تناوهلا
ملوضوع املرأة والسلطة عىل سبيل املثال ،تنهض املعاجلة عىل بداهة االنفصال بني حقيل املرأة
والسلطة املعرفيني .هذا االنفصال نظري وجتريبي .فهو انفصال نظري ألن املضمون الفكري
ملسألة السلطة ال يتجاوز «تقسيم العمل حسب اجلنس» و«املجتمع األبوي» .وهو انفصال
جتريبي ألن املرأة مستبعدة عن السلطة يف امللموس .ومن املالحظ أن االنفصال النظري
والتجريبي بني حقل املرأة وحقل السلطة هييمن يف الكتابة الشائعة عن قضية املرأة وخيرتقها
من أوهلا إىل آخرها .وهو يتخذ شكلني عىل األقل:
• اإلعالن الرصيح عنه وحماولة التنظري له.
• استخدام مفاهيم وأفكار ومصطلحات وصيغ لغوية تقع يف أرسه دون أن تعي
الكتابة األرس الذي تقع فيه.
• ويف هذا الضوء ،هييمن مفهوم «السلطة الذكورية « .وكام نعرف ،أو ينبغي أن
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نعرف ،ينتمي هذا املفهوم ،إىل نظرة تخُ رج املرأة وحدودها األنثوية من احلقل املعريف
اخلاص بالسلطة .وأقىص ما يمكن ملفهوم «السلطة الذكورية « أن يصل إليه هو
االستنتاجني اآلتيني:
• إعطاء املرأة احلق يف الدخول إىل حقل السلطة وممارستها كالرجل.
• حتذير املرأة وتقديم النصح هلا بعدم السعي إىل كسب سلطة ما ألن سعيها يف هذا
املجال سيؤدي إىل إعادة إنتاج نامذج من السلطة الذكورية املتلطية ،هذه املرة خلف
سيامء نسائية.
• لقد اكتملت املعادلة املنطقية ،كام اكتمل حضور العقبة املعرفية:
املعرفة ذكورية
املجتمع ذكوري

السلطة ذكورية
الذكور فئة معرفية

لقد أنتج اعتبار املعرفة ذكورية إذ ًا ،كام أنتج اعتبار الذكور فئة جمتمعية معرفية أفكاره ومفاهيمه
ومصطلحاته و ُمفرداته وصيغه اللغوية اخلاصة .وهذه األفكار واملفاهيم واملصطلحات
واملفردات والصيغ اللغوية اخلاصة هتيمن يف الكتابة الشائعة عن قضية املرأة وهي ترسح ومترح
يف الغالبية الساحقة من األبحاث والدراسات والكتب .وما يصح يف مثال السلطة الذكورية
يسحب بنفسه عىل اآليت :جمتمع ذكوري ،وجهة نظر ذكورية ،نص ذكوري ،كتابة ذكورية،
قيادة ذكورية ،تعسف ذكوري ،تفكري ذكوري ،وجهة نظر نسائية ،كتابة نسائية ،قيادة نسائية،
تفكري نسائي...الخ
وإذا كان االنفصال النظري والتجريبي بني حقل املرأة املعريف واحلقول املعرفية األخرى حيكم
الكتابة الشائعة عن قضية املرأة ويوجهها ،فإن الكتابة الشائعة نفسها تبقي الباب مفتوح ًا
الحتامل االتصال النظري والتجريبي بني حقل املرأة واملعريف واحلقول املعرفية األخرى يف
جمتمع آخر غري املجتمع احلايل ،حيث املساواة بني الرجل واملرأة ،وحيث االستقرار يف املعادالت
املجتمعية بني الذكر واألنثى .ومن زاوية النظر هذه ،يعني االتصال النظري والتجريبي انتقال
املرأة بحقلها املعريف إىل احلقول املعرفية األخرى كحقل السلطة أو العمل أو األرسة أو النقابة
أو احلزب...الخ.
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ولكن كيف حيصل االتصال النظري التجريبي؟ وما السبيل إىل ذلك؟ كيف يتم االنتقال من
حقل معريف إىل حقل معريف آخر؟ تقدم فكرة املشاركة اإلجابة عىل هذه األسئلة .فإذا كانت
السلطة ذكورية وتستبعد من حقلها املعريف حدود املرأة األنثوية ،فال بد من مشاركة املرأة جنب ًا
إىل جنب مع الرجل .وعىل هذا األساس ترتسم معادالت منطقية عدة يف الكتابة عن قضية
املرأة :السلطة تعادل وتساوي مشاركة املرأة فيها ،العمل يساوي ويعادل مشاركة املرأة فيه،
احلزب يساوي ويعادل مشاركة املرأة فيها...الخ
تؤمن فكرة املشاركة إذ ًا فتح األبواب االتصال النظري والتجريبي بني حقل املرأة املعريف
واحلقول املعرفية األخرى كام تصبح املشاركة هي القضية.
أخري ًا مع فكرة املشاركة ختتزل املعرفة إىل معادلة« :ألهنا امرأة ال يدعوهنا تشارك ،وألهنا امرأة
ندعو إىل مشاركتها» .ويف هذه احلالة ال جيد السياق املعريف األول يف متناوله إال التفتيش عن
مؤرشات ينتجها القياس الكمي لتأكيد واقع عدم مشاركة املرأة.
وفيام ييل ،عدد من نامذج الكتابة الشائعة عن املرأة:
«إن النظرة إىل املشاركة السياسية للمرأة حتكمها أفكار موروثة جامدة وعادات وتقاليد تصل
إىل حد العرف وتعترب أن السياسة هي من عمل الرجال .من جهة أخرى تعرتض العائلة بشدة
عىل مشاركة املرأة ويتم توارث السياسة بني الذكور كام تعرتض الطائفة عندما تكون مقاعدها
1
السياسية حمدودة فيستأثر الرجل باملقعد وهذا عائد للثقافة واألفكار املوروثة»
«التنشئة االجتامعية لألرسة التي تكرس التمييز  -تقسيم األدوار النمطية بني اجلنسني  -مناهج
التعليم التي ترسم صورة معينة للمرأة وحتدد مهام ًا خاصة هبا  -الصورة املبتذلة للمرأة يف
اإلعالم وتكريس الدور النمطي التقليدي يف الدراما  -هيمنة السلطة الذكورية ...كل هذه هي
حمددات تضع املرأة يف إطار هو قيد ال يسمح هلا باخلروج منه إال بصعوبة .واملرأة قد ال تكون
معروفة إال باسم زوجها  -انتقال قيد املرأة إىل سجل زوجها (ال تعود مقبولة أن متثل منطقتها
2
وال منطقة زوجها)»
«سيطرة املوروث االجتامعي والنظام الذكوري /األبوي عىل العادات والتقاليد املجتمعية
1- http://www.albayanlebanon.com/news
- 2ننتظرالعجائب» في االنتخابات ...وعن مشاركة املرأة" :الطريق طويل والقصة صعبة»ندى أيوب املصدر« :النهار»
18كانون الثاني .2018
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السائدة ،ما يكرس وينمي القيم التمييزية ضد املرأة ويشجع عىل تسليط العنف عليها مما يعيد
إنتاج ويفرض ويكرس قسمة األدوار النمطية للرجال وللنساء.
هذه املعطيات تؤرش إىل التمييز بحق املرأة  ،إذ إن النظام االجتامعي اللبناين ما زال متأثر ًا
بالقيم التقليدية القائمة عىل االنتقاص من شأن املرأة والتسليم بتبعيتها ،وعدم توظيف قدراهتا
وكفاءاهتا يف موقع القرار املوروث التقايف :إن الثقافة االجتامعية السائدة وخاصة الثقافة الشعبية
تنطلق من وصاية الرجل وسلطته عىل املرأة وتكرس قسمة األدوار التارخيية بني اجلنسني عرب
حتديد دور املرأة ضمن األرسة .ضعف قواعد استقاللية املرأة وتبعيتها الدائمة للرجل ،ما يزيد
من صعوبات مشاركتها املستقلة ومتثيلها املستقل .إن ميدان العمل السيايس يتميز بسيطرة
ذكورية تارخيية وهيمنة متثيل الذكور عىل حساب متثيل النساء ،وبالتايل فإن البنية السياسية
تكرس نمط العالقات الذكورية املسيطرة تقليدي ًا يف املجتمع حسب قسمة األدوار التارخيية بني
اجلنسني .ضعف األحزاب السياسية التي يمكن اعتبارها مؤسسات ذكورية بامتياز وهيمنة
نظام احلزب الواحد احلاكم يف معظم الدول العربية بنية األنظمة السياسية :حيث تسود البنية
العشائرية أو القبلية أو الطائفية أو العائلية ،وعليه فإن طابع التنافس االنتخايب هو :عائيل-
سيايس -طائفي ،ما خيلق صعوبة لناحية وصول النساء إىل مراكز صنع القرار .ال تستطيع
املرأة دون مباركة وموافقة العائلة ،أن تشارك يف الشأن العام والرتشح لالنتخابات خاصة أن
1
العائالت والعشائر والطوائف ال تقبل أن متثلها النساء».
أي بيئة مثالية للتقدّ م بمشاركة املرأة يف احلياة السياسية رغم أمهية ذلك ،وهناك عقبات
« ال تتوافر ّ
كثرية رسمية وغري رسمية تواجه مشاركتها السياسية وعوامل كثرية تواجه حتى حماولتها
ٍ
بأعداد
للمشاركة يف السياسة ،وكلنا نعلم أيض ًا أن النساء يف العامل ال يشاركن يف السياسة
كبرية ..عىل ّ
األقل ليس يف مراكز القيادة.
«املشاركة السياسية للمرأة جتعل من مسامهة املرأة يف قضايا بالدها متساوية مع الرجل ،وتقيض
عىل سيطرة النخبوية الذكورية ،ومتكنها من القضاء عىل هذا التفرد الذي يعمل عىل القضاء
2
شيئ ًا فشيئ ًا عىل التمييز ضد املرأة»
«سيادة التسلط الذكوري عىل إدارة الدولة ومؤسساهتا وسوق العمل واالقتصاد حتى يف
مايو  7:36 2018 ،3م شبكة املرأة السورية1 - http://swnsyria.org/
السبت  20أكتوبر  2012أهمية املشاركة السياسية للمرأة2 - http://alwatannews.net/article/596982
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1

«إن مشاركة املرأة يف صنع القرارات عىل مجيع املستويات متكن النساء من احلصول عىل
احلقوق وممارستها واملسامهة يف إدارة وتوجيه املجتمع .إن أمهية مشاركة املرأة السياسية
يف املستويات املختلفة ختدم فكرة املساواة ليس بني اجلنسني فقط بل بني مجيع املواطنني
ومفهوم املساواة بني اجلنسني هو جتسيد للمساواة بني املواطنني مجيع ًا ،وتطبيق حقيقي
ملفهوم املشاركة الذي يعترب األساس للمامرسة الديمقراطية .إن وجود املرأة يف موقع صنع
القرار خيدم املجتمع يف كل قضاياه وجوانبه .إن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية عىل قدم
املساواة مع الرجل تشكل إحدى آليات التغيري الديمقراطي يف املجتمع التي تساهم يف
إعادة تركيب بنية هذا املجتمع ونظامه السيايس استناد ًا إىل مصالح وحاجات املواطنني
الفعلية».
«تعترب املشاركة السياسية بالنسبة للمرأة مؤرش ًا لنمو وتعزيز مشاركة املواطن ومعيار ًا إلعادة
توزيع عالقات القوة بني اجلنسني وحتسني آليات املامرسة الديمقراطية .إن وجود املرأة يف مراكز
القوة والسلطة سيحقق املصالح املرتبطة هبا وإبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها والترسيع يف
إعطائها دور ًا حقيقي ًا يف عملية التنمية للمجتمع بشكل عام .وكل ذلك يعود ملا هلذه املراكز -
القوة والسلطة  -من تأثري يف حياة املرأة».
«املشاركة السياسية تعطي املرأة قدرة أكرب عىل التحكم يف أمور حياهتا وأمور اآلخرين ،سواء
يف أرسهتا أو جمتمعها ،وذلك من خالل متكينها من احلصول عىل حقوقها وحتقيق مصاحلها
2
والدفاع عنها»
«إن الوضع احلايل يطرح تساؤالت من نوع جديد بشأن نسبة مشاركة املرأة ومستوى أدائها
وكيفيته ،ومدى قدرهتا عىل التأثري يف احلياة السياسية واحلزبية ومؤسسات املجتمع املدين .ومدى
صلتها بالنضال القائم من أجل احلريات العامة وحقوق اإلنسان يف املجتمعات العربية .وهل
يمكن تأطري عمل النساء كي يمثلن نصف اهليئة الناخبة .أقر املؤمتر العاملي الرابع للمرأة منذ
14سنة (بجني  )1995برضورة مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار وتويل املناصب السياسية.
والتزمت بذلك العديد من الدول .لكن ما زال وضع املرأة يف املنطقة العربية مقارنة بباقي
1 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
2 - http://swnsyria.org
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دول العامل أقل بكثري من إمكانية الوصول إىل املناصب القيادية السياسية واملشاركة يف عملية
صنع القرار ،سواء من زاوية متثيل املرأة يف السلطات الرئيسية الثالث الترشيعية والتنفيذية
والقضائية .وإذا أخذنا متثيل املرأة يف املجالس النيابية فسنجد أن نسبة متثيلها يف الدول العربية
تعد من أدنى النسب عىل مستوى العامل ،مع األخذ يف االعتبار التفاوت فيام بني الدول العربية
يف هذا الصدد.

النقد املوجه �إىل فكرة
م�شاركة املر�أة

جتتمع وتتقاطع مجلة من االعرتاضات ،املوجهة ،إىل فكرة مشاركة املرأة وإىل السياق املعريف
الذي أوصل إليها.
االعرتا�ض الأول
رضورة التمييز بني مفهوم الفئة املجتمعية كمقولة فلسفية ،تارخيية ،جمتمعية ،اقتصادية
سياسية ،ومفهوم الفئة اإلحصائية حيث العمر ،اجلنس ،الدخل ،الثروة األدوار املشرتكة،
األدوار الواحدة ،املواقف املتامثلة...الخ ،تكون يف أساس ترتيب األفراد واجلامعات
وتصنيفهم حسب متغريات كمية وكيفية .ويف ضوء وعي التمييز هذا ال يعود باإلمكان
اختزال الفئة املجتمعية ،وبالتايل الفئة املعرفية ،إىل جمرد جتمع بسيط لذكور يتشاهبون يف
اجلنس.
االعرتا�ض الثاين
عىل الرغم من أن الذي أتى بفكرة «االمتياز املعريف» وأنتجها هم فالسفة ذكور ،إال أن تبني
هذه الفكرة واستخدامها مل يؤد عىل اإلطالق إىل اعتبار الذكور فئة معرفية .وقد تَن ِّقل اعتامد
هذه الفكرة ،عند الفالسفة الذكور ،بني الشأن الطبقي والقومي والديني والعرقي...الخ.
ونحن ال نجد ،منذ أرسطو وحتى يومنا هذا ،نظرية واحدة من نظريات املعرفة اعتربت
املعرفة شأن ًا يتضمن الذكور عىل أهنم فئة معرفية.
االعرتا�ض الثالث
ملجرد اعتبار املعرفة ذكورية ،واعتبار الذكور فئة معرفية ،خترج من دائرة التفسري والفهم
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معرفة األكثرية الساحقة من اإلناث ،فهن لسن ذكور ألهنن إناث ،وهن يامرسن املعرفة
املعتربة ذكورية ،وهن ال يعرفن سوى املعرفة املعتربة ذكورية ،وهن أخري ًا ال يستطعن تغيري
معرفتهن ،ألن تغيري املعرفة مسألة ختتلف عن تغيري الفرد آلرائه ،ومواقفه.
االعرتا�ض الرابع
ملجرد اعتبار املعرفة ذكورية ،واعتبار الذكور فئة معرفية ،خترج من دائرة التفسري والفهم،
معرفة الذكور الذين اقرتبوا من وعي التحيز الذكوري يف معرفتهم ،فهم ليسوا إناث ًا ألهنم
ذكور .وهم ال يامرسون املعرفة الذكورية ،وهم يعون متيز معرفتهم الذكورية.
االعرتا�ض اخلام�س
ال بد من وعي التمييز بني أن تكون املعرفة ذكورية ،أو أن تكون معرفة متحيزة للذكور.
فالفرق كبري جد ًا بني أن تكون املعرفة بطبيعتها ذكورية ،أو أن يكون عامل الذكورة ظاهر ًا
فيها.
وعىل هذا األساس ،يؤدي اعتبار املعرفة ذكورية ،والذكور فئة معرفية ،إىل عكس اهلدف
املوجود يف هذا االعتبار ،كام يبدو اعتبار املعرفة ذكورية وكأهنا دعوة إىل حجب التمييز
للذكور يف الواقع .كيف؟
االعرتا�ض ال�ساد�س
لو كانت املعرفة ذكورية لكان وضع املرأة يف املعرفة جزء ًا من طبيعتها البرشية ،ولكان
مفرتض ًا أن يتكرر وضعها يف كل املجتمعات واملراحل التارخيية .ولكن ،أليست عاداتنا
املجتمعية اليوم خمتلفة عن السابق جذري ًا؟ وهل بقي وضع املرأة يف املعرفة عىل حاله منذ
آالف السنني؟
االعرتا�ض ال�سابع
ال يوجد فارق بني معرفة ينتجها الرجال أو النساء .وبني معرفة الرجل واملرأة ،بل ثمة
كتابات ،وهي التي متأل التاريخ يف خمتلف حقول املعرفة ،إذا اطلعنا عليها مل ِ
ندر أو صعب
علينا أن ندري هل هي بقلم رجل أو امرأة .فهذه ليست معرفة ذكورية أو أنثوية بل معرفة
ينتجها الرجال والنساء .ويف اإلمكان الذهاب إىل أبعد والقول إن يف كل رجل قدر ًا من
امرأة كام أن يف كل امرأة قدر ًا من رجل.
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االعرتا�ض الثامن
• مع فكرة املشاركة ،حيصل اخللط بني عاملني:
عامل اجلمعيات واحلركات والتجمعات النسائية ،التي ترفع شعار «اسمحوا للمرأة باملشاركة،
وتناضل يف سبيل ذلك .ويف هذا العامل ،تتحول املسائل النظرية من أدوات علمية معرفية ،إىل
أشياء تستخدم يف املواجهة الدائرة يف املحسوس .ويف هذا العامل أيض ًا تكون معادلة « ألهنا امرأة
ال يدعوهنا تشارك وألهنا امرأة ندعو إىل مشاركتها» يف أساس التعبئة واملواجهة يف امللموس.
عامل الكتابة عن املرأة ،حيث تتحول «مشاركة املرأة» إىل عقبة ،وبعد النقد ينتقل السياق الثاين
إىل وعي التمييز بني احتاملني:
لو كانت الديمقراطية ،العمل النقابة ،احلزب األرسة...،الخ هي مواضيع البحث املطروحة
بالفعل النتهت املعاجلة إىل االستنتاج التايل :أنتجت الديمقراطية ،العمل ،األرسة ،النقابة،
احلزب ...الخ يف سياق تارخيي ،جمتمعي ،اقتصادي ،سيايس ،جنيس معني ،وقد أنتجت
الديمقراطية ،العمل ،األرسة ...الخ ،وضع ًا للمرأة ومشاركة للمرأة يف كل مظهر من مظاهر
احلياة املجتمعية.
لو كانت معادلة الرجل -املرأة هي موضوع البحث بالفعل النتهت املعاجلة إىل االستنتاج
التايلُ :أنتِجت معادلة الرجل -املرأة يف سياق تارخيي ،جمتمعي ،اقتصادي سيايس معني .وقد
أنتج معادلة الرجل -املرأة وضع ًا للمرأة ومشاركة املرأة يف الديمقراطية ،والعمل واألرسة،
النقابة ،احلزب....الخ.
أخري ًا يصل السياق املنهجي الثاين إىل وعي التمييز بني وجهني يف املعرفة ،مع ما جيره هذا
الوعي:
ما يتخطى الرشوط اخلاصة ،أي ما يجُ َ نّبنا اختزال املعرفة إىل جمرد انعكاس ،يف وعي اإلنسان،
لتأثريات االجتامع واالقتصاد والسياسة واجلنس .ويف حال استعرنا هذه الفكرة املنهجية
وانتقلنا هبا إىل قضية املرأة ،ختتفي احلدود وتزول بني الرجل واملرأة ،ويندمج االثنان يف قضية
معرفية واحدة هي قضية اإلنسان ومعنى اجلودة.
ما ال يتخطى الرشوط اخلاصة ،أي ما يعود يف وعي اإلنسان ،أو ال وعيه إىل وظائف االجتامع
واالقتصاد والسياسة واجلنس .ويف حال استعرنا هذه الفكرة املنهجية وانتقلنا هبا إىل قضية
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املرأة ،ال متلك الكتابة إال التفتيش عن أثر مقولة اجلنس ،كمقولة اجتامعية ،يف إنتاج التحيز
للذكور يف املعرفة.
لكن عىل الرغم من املعاجلة األكاديمية كلها التي متيز وتفصل بني وجهي املعرفة ،إال أهنام يف
احلقيقة يشكالن وجه ًا واحد ًا يف معرفة واحدة.
وإذا كان من املستحيل التمييز والفصل بني ما يتخطى يف املعرفة الرشوط اخلاصة ،وما ال
يتخطاها ،فإن من املطلوب بإحلاح شديد وعي التميز والفصل من ناحية ،ووعي استحالة
التمييز والفصل من ناحية ثانية ،والسبب يف احلاجة املاسة إىل هذا الوعي املزدوج أنه وحده
يملك جدارة التعاطي املنهجي مع قضية املرأة كيف؟
إذا كان وعي التمييز بني وجهي املعرفة يبتعد قدر اإلمكان عن اعتبار املعرفة ذكورية ،ويقرتب
بنا قدر اإلمكان من اعتبار معرفة الذكور واإلناث مع ًا ،فإن وعي استحالة التمييز بني الوجهني
يفرض النزول باملعرفة ،ولو كانت تتضمن حتيز ًا للذكور ،واستخدامها كأداة يف إنتاج معرفتنا
بالواقع امللموس ،وال يمكن رفض هذا النزول أو إحاطته بالتساؤالت فهو رضوري وال
مفر منه ،ولو كان ممكن ًا التمييز بينهام ،لكنا أمهلنا الوجه الذي يتضمن حتيز ًا للذكور وتركناه،
ووضعناه جانب ًا ،ولكنا استخدمنا الوجه األول فقط ،ولكنا أنتجنا وجه ًا ثاني ًا ال يعرف حتيز ًا
للذكور.
إن وحدة املعرفة ووعي استحالة التمييز مها اللذان يفرضان هذا النزول وهذا االستخدام .وبام
أن املعرفة تتضمن التحيز للذكور فيها ،فال بد لواقع املرأة املجتمعي امللموس من مواجهة ما
ننزل به ونستخدمه بسلسلة من اإلشكاليات والتساؤالت تتعارض أو ختتلف عن التساؤالت
واإلشكاليات التي تتضمن حتيز ًا للذكور يف األصل .ويف جمال التفتيش عن إجابات عىل
هذه التساؤالت وعن اإلشكاليات اجلديدة تتعدد االحتامالت وختتلف :تغيري املعرفة ،تغيري
مضموهنا ،التغيري يف مضموهنا...الخ.
ويمكن تلخيص هذا املسار املنهجي يف التعاطي مع املعرفة يف قضية املرأة عن طريق رفع شعار
«إعادة إنتاج املعرفة» وينبغي عدم التخوف من رفع هذا الشعار ألنه يعني ببساطة كلية أن كل
معرفة بدراستها يعاد إنتاجها وأن املعرفة ليست هنائية أو مطلقة ،بل هي يف حالة دائمة من
التشكل والتحول والبناء».
رتض أن يتحول السؤال املنهجي إذ ًا من «هل تصلح معرفتنا الذكورية لدراسة واقع املرأة؟»
ُيف َ
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إىل «كيف نعيد إنتاج معرفتنا يف دراستنا لواقع املرأة» .ولكن ،عند حماولتنا تقديم إجابة وافية
وجديرة ،تتضح وتربز استحالة التمييز بني ما يعود يف املعرفة إىل الذكور واإلناث مع ًا ،وما
يعود فيها إىل فعل عامل الذكورة .وهلذا السبب نحن نستبدل تعبريي« :التمييز بني وجهي
املعرفة» و«استحالة التمييز بني وجهي املعرفة» بتعبريي« :وعي التمييز بني وجهي املعرفة»
و«وعي استحالة التمييز بني وجه املعرفة» يف معنى أن الذي حيدد النجاح يف التعاطي مع املعرفة
يف قضية املرأة هو قدرة الباحث عىل اجلمع بني التمييز من جهة ،واستحالة التمييز من جهة
أخرى .وال يمكن هلذا اجلمع أن حيصل إال إذا كان الباحث عىل درجة عالية جد ًا من الوعي.
بتعابري أخرى ،إن املطلوب من الكتابة عن قضية املرأة يتجاوز املامرسة املنهجية العادية إىل
وعي منطق الفهم كقضية نظرية يبحث فيها ،عىل الدوام ،منهج الفهم نفسه».
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�سبـعة �أقفـال للذات العربية
وحتوالت الواقع

د.ح�سني قا�سم دياب  -دكتور يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية – �أ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية.

مقدمة

فكك العديد من املفكرين والفالسفة العرب واملسلمني واقع وبنيان العقل العريب واإلسالمي،
وعىل رأسهم حممد عابد اجلابري من خالل رباعيته الشهرية (نقد العقل العريب) ،وحممد أركون
من خالل مرشوعه (نقد العقل اإلسالمي) ،وجورج طرابييش من خالل مرشوعه (نقد النقد)،
وآخرون .فيقولون إن اإلنسان العريب ال يزال يعاين عىل مستوى الفكر والثقافة استرشاء
الالعقل واألسطورة عىل العقل ،واأليديولوجية عىل املعرفة العلمية ،وانحالل العالقات
االجتامعية عىل قيم ومكارم األخالق ،وطغيان الفساد واالستبداد عىل العدل واملساواة يف
املامرسة السياسية.
وإذا كانت احلداثة عبارة عن اسرتاتيجية شمولية يتبعها العقل من أجل السيطرة عىل كل
جماالت الوجود واملعرفة واملامرسة ،عن طريق إخضاعها ملعايري الصالحية أو عدمها حسب
تعبري «يورغن هابرماس(*)» ،فإن املجتمعات العربية واإلسالمية جتد نفسها اليوم أمام إشكالية
تطرح التساؤل عن نوعية الفكر الذي حتتاج إليه لننهض بالعقل الذي نبتغيه ونطمح إليه ،وهل
يمكن بناء هنضة بغري عقل ناهض؟.
حاول الفكر العريب واإلسالمي وما زال ،أن جيعل من فكرة النهوض بالعقل العريب والعقل
اإلسالمي مهمته األساسية ،يف إطار حتديث آليات التفكري ومناهجه وخمتلف اسرتاتيجياته
من أجل عقل حداثي تنويري يتجاوز كل اهلفوات التي سقط فيها الفكر من قبل ،وهو حياول
كام الفكر اإلنساين عامة البحث عام حيقق لإلنسان العريب واإلسالمي هويته الثقافية والفكرية
والسياسية واألخالقية والتارخيية وحتى حريته وكرامته اإلنسانية ،فوجد نفسه يتخبط يف
* -هابرماس ،يورغن ،فيلسوف وعالم اجتماع أملاني معاصر ،وأحد أهم منظري الجيل الثاني ملدرسة فرانكفورت،
صاحب نظرية الفعل التواصلي.
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مشكالت عديدة وأمام أقفال موصدة قادته إىل الدخول يف مدارك البحث عن حلول هلا ،سواء
عن طريق مقارعة أسباب التقدم والنهضة يف الغرب واالقتباس منها حين ًا ،أو عن طريق العودة
إىل أصول الثقافة العربية واإلسالمية عرب التأريخ حينا آخر (إهنا حموالت دؤوبة للربط بني
التقعيد والتعقيد) ،وأي ًا كانت الطرق املعتمدة فإن مهمة الفكر العريب واإلسالمي املعارص تبقى
حمصورة يف اجتاه أحادي يستدعي سبيل اللحاق بالركب احلضاري وركب احلداثة الفكرية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والفلسفية واألدبية كام عرفها ويعرفها الغرب.
عادة ما تتوالف اإلشكالية مع سؤال ينهل املتن إىل اإلجابة عليه ،لكن يف تقديمنا هذا سوف
نطرح السؤال بداية ،وبنا ًء عليه تكون لنا بنائية اإلشكالية ذات العالقة بني الالتقايس من
املفاهيم .فالسؤال هو :هل إن ختلف الفكر العريب اإلسالمي هو من ختلف الواقع أو من
ختلف الذات؟ أما اإلشكالية التي يمكن بناؤها :ما هي عالقة الذات العربية املفكرة باملحيط
التكويني؟

الذات املفكرة واملحيط التكويني

قبل النظر يف اإلجابات املمكنة للسؤال ،جتدر اإلشارة إىل أن احلداثة التي نتحدث عنها ضمن
تعبري (عقل احلداثة) هي ذلك املرشوع الذي يتوج تفكري اإلنسان من خالل أفعال عقلية ،هذا
ما يعني أن احلداثة تنطوي يف السياق نفسه عىل فعل إنساين (فعل تواصيل حسب هابرماس)،
مرتبط فيام يسمى برغبات عقلية موجهة لتجاوز يشء ما أو وضعية ما غري حداثية ،لذلك
يمكن اعتبار احلداثة 1فعل إنسان عاقل حياول تتويج أفكاره وفق ما يصبو إليه اإلنسان حماولة
لتحسني خمتلف أوضاعه غري احلداثية والسعي يف ارتباط وطيد مع الزمان واملجال إىل حتقيق
أفعال احلداثة .2هبذا يمكن اعتبار أن أفعال احلداثة هي حماولة لتجاوز أفعال ما قبل احلداثة،
باعتبارها واقع ًا عقلي ًا غري حداثي ،بطريقة نقد واقع العقل احلايل الناتج من لغة ذاتية شبه جامدة
وغري تارخيية ،ما يسهم يف تفاقم أوضاع التخلف وانتشار أقفال حول الفكر احلر والعقل النري.
إن مقاربة العقل العريب واإلسالمي من املنظور البنيوي والتارخيي للحداثة املعارصة ،تطرح
أسئلة وقضايا عديدة ،يمكن من خالهلا اعتبار الفكر والعقل عنرصين متكاملني بنيوي ًا ،حيث
 -1خالص،عبد الرحيم ،عقل الحداثة ،دارالسناء للنشروالتوزيع ،بيروت  ،2015ص .56
 -2مانهايم ،كارل ،األيديولوجيا واالتوبيا ،مقدمة في سيولوجيا املعرفة ،ترجمة محمد رجا الدريني ،شركة املكتبة
الكويتية ،الكويت ،1980ص .157
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ال يمكن احلديث عن الفكر يف الواقع التارخيي واإلسالمي من دون استحضار للعقل ضمن
فعل املامرسة ،من هذا املنطلق يمكن أن نضع فرضية الواقع موضع امتحان ،كمجال المتحان
الذات املفكرة ضمن حميطها التكويني الذي تبلورت ونضجت فيه من جهة أوىل ،وجمال
المتحان العقل كمحلل ودارس للواقع الذي أنتج تلك الذات من جهة ثانية .وللخروج من
هذا الرصاع بني الفكر والواقع ،السؤال يطرح :هل تستطيع الذات العربية اإلسالمية جماراة
حتوالت الواقع عن طريق تبني مبدأ النقد الذايت فكر ًا وممارسة؟ وإىل أي حد؟
إن اعتامد النقد جزء ًا من اسرتاتيجية فعالة لبلوغ احلداثة ال يعني دوم ًا البحث فقط عن
املعوقات التي حتول دون الوصول إىل حداثة العقل العريب واإلسالمي ،باعتباره قضية مصريية
أو موضوع ًا موجه ًا ،بل يرتبط جذري ًا بمغامرة الكشف عن الثغرات ،ولكن هل هناك ثغرات
دون موضوع؟ فاملوضوع الذي نتعامل معه هو النص العريب بالذات ،إنه الرتاث العريب
اإلسالمي والعقل الكامن فيه .إن النقد الناجح هلذا املوضوع هو النقد الذي يتحرر من هاجس
العمل مثل اآلخرين أو النسج عىل منواهلم ،فالعقل هو الفكر الذي يتجاوز نفسه باستمرار عن
طريق املراجعة والنقد ضمن إطار التكامل املوضوعي والواقعي بني الفكر والعقل.
إن عملية نقد األفكار الدينية التي ختدم حداثة اإلنسان العريب كام يقول «حممد أركون(*)»
ليست شيئ ًا حمصور ًا بحداثتنا الراهنة ،فالسابقون عليه أمثال «ابن رشد(**)» بالنسبة إىل
اإلسالم و«ابن ميمون(***)» بالنسبة إىل اليهودية والقديس «توما األكويني(****)» بالنسبة
للكاثوليكية قد حققوا العملية عىل أوسع صعيد ،وهل بإمكاننا اليوم حتقيق العملية نفسها؟ مل
ال؟ إن املدى الذي نحقق من خالله توازن ًا وتكام ً
ال بني هواجسنا الفكرية ورغباتنا الواقعية،
بإعارة االنتصار للعقل شيئ ًا فشيئ ًا ومنه االنتصار حلداثتنا الراهنة.
استطاعت تلك الثالثية (ابن رشد وابن ميمون والقديس توما األكويني) ،أن خترج العقل
اإلسالمي واليهودي واملسيحي بالتتابع من بؤرة التخلف األسطوري للقرون الوسطى،
* -أركون ،محمد ،أحد أهم املفكرين العرب ،توفاه هللا سنة  ،2014حداثي ،ناقد للفكراإلسالمي.
** -محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ،طبيب وفقيه وفيلسوف وفيزيائي وفلكي أندل�سي ،عالم عربي مسلم
من القرن الثاني عشرميالدي ،دمج بين فلسفة أرسطو والفكراإلسالمي ،له األسس في الثورة الكوبرنيكية.
*** -بن ميمون ،مو�سى ،طبيب وفيلسوف يهودي ،من القرن الثاني عشر ميالدي ،اشتهر في كتب التراجم ،ويقال إنه
اعتنق اإلسالم ،وكان يرتل القرآن الكريم ويقيم الصلوات اإلسالمية.
**** -القديس توما األكويني ،فيلسوف الهوتي إيطالي ،من القرن الثالث عشرميالدي ،بعد أن كانت الفلسفة خادمة
لرجل الدين مع القديس أوغسطين ذهب توما األكويني ليقول في الفلسفة خادمة وسيدة.
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انطالق ًا من إخضاع املجال الالهويت للنقد اإليبستمولوجي ،مع العلم أن العوامل الدينية
واألخالقية والسياسية واملعرفية بقيت كلها مرتابطة فيام بينها ،متكاملة بشكل ال ينفصم.
ف جماالً مركزي ًا وأساسي ًا وفعاالً أيض ًا يف تشكيل النهضة
وهكذا استطاع البعد الفلسفي أن يؤ ّل َ
الفكرية والثقافية التي بدأت ومل تكتمل مع ابن رشد والغزايل عن طريق املناظرة الفكرية
اخلالقة.
يتساءل «اجلابري»(*) يف كتابه (نحن والرتاث) كيف نتحرر من سلطة الرتاث علينا؟ وكيف
نامرس سلطتنا عليه؟ تلك هي مهمة املنهج ،إنه املنهج التحلييل ،أي حتليل البنية ،بنية النص
عرب كشف الغطاء عن العالقات القائمة بني عنارصها بوصفها منظومة من العالقات الثابتة
يف إطار بعض التحوالت ،إن حتليل البنية معناه القضاء عليها ،التحرر تالي ًا من سلطتها وفتح
املجال ملامرسة سلطة عليها ،هذا النوع من التحليل هو ما يسميه اجلابري (التفكيك) ،تفكيك
العالقات الثابتة يف البنية ،وحتويل الثابت إىل متغري ،واملطلق إىل نسبي ،والالتارخيي إىل تارخيي،
كرس مغلق.
والالزمني إىل زمني ،والكشف عن املعقولية يف اخلافت من األمور التي تقدم نفسها ٍّ

ويف رد أيب حامد الغزايل عىل الفالسفة ورد ابن رشد عىل الغزايل ،يرى اجلابري أهنام كانا
من تلك الظواهر التي متأل التاريخ دون أن يكون هلا تاريخ ،ويف مثل هذه األحوال الـ(ما
بعد) هو الذي يفرس الـ(ما قبل) ،فكتاب الغزايل يفرسه ما بعده ،ليس ما قبله .هبذا املنهج
اإليبستمولوجي الذي يعتمد عىل استلهام الطريقة التي اتبعها ما بعد احلداثيون يف أوروبا
وخاصة «ميشال فوكو(**)» عالج اجلابري كتاب (هتافت الفالسفة) الذي وضعه أبو حامد
الغزايل ،إذ مل يقف اجلابري يف معاجلته للتاريخ الثقايف العريب عند املنهج التارخيي وحده ،بل
بإعادة كتابته (بصورة عقالنية نقدية) ألن (التعامل العقالين النقدي مع تراثنا يتوقف عىل مدى
ما نوظفه بنجاح من املفاهيم واملناهج العلمية املعارصة) ،فإذا مل نامرس العقالنية يف تراثنا ،فإننا
«حسب اجلابري» لن ننجح يف تأسيس حداثة خاصة بنا ،ننخرط هبا ومن خالهلا يف احلداثة
املعارصة (العاملية) كفاعلني وليس كمجرد منفعلني ،لذلك نجد اجلابري يضع أطروحة عامدها
القول (إن الصواب املوروث قضية كاذبة ،وعنه إن القول بتكفري الفالسفة ومهامجة الفلسفة
والقضاء عليها هو قول ليس له مقابل يف واقع تاريخ الفكر الفلسفي عموم ًا .وهل تاريخ

* -الجابري ،محمد عابد ،مفكر وفيلسوف عربي – مغربي ،توفاه هللا سنة  2010ميالدية ،شغل منصب أستاذ
الفلسفة والفكرالعربي اإلسالمي في جامعة الرباط – املغرب ،له رباعية في تحليل الفكرالعربي.
** -فوكو ،ميشال ،فيلسوف فرن�سي ،النصف الثاني من القرن العشرين ميالدي ،وعنه :ما قد قلته ليس ما أفكربل
هو ما طاملا تساءلت ،إذا كان يمكن أال أفكرفيه.
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الفلسفة هو تكذيبها من ابن رشد إىل الغزايل وصوالً إىل املغرب واألندلس مع «ابن باجة»
(*)
و«ابن طفيل».
لقد جرت العادة عىل التمييز يف العامل اإلسالمي بني املرشق واملغرب ،فاملرشق قام عىل العرفان
حني اختلط العقل اليوناين يف جانبه الربهاين مع املوروث القديم كام هو األمر عند ابن سينا
والغزايل والفارايب ،وكان هناك منتوج آخر قام عىل الربهان ،خاصة ما نقل من أرسطو كفلسفة
يونانية يف جانبها الربهاين ،كام هو األمر مع ابن رشد وابن حزم والشاطبي 2.هذا التمييز بنظر
اجلابري يعود إىل الفتوحات اإلسالمية ويعكس واقع ًا تارخيي ًا وسياسي ًا وثقافي ًا ،وهكذا فإن
املدرستني املغربية واملرشقية مها مظهران أساسيان ومتميزان بل متناقضان يف االجتاه ،العقالنية
الرشدية «واقعية» والعقالنية السينوية «صوفية» ،حيث يكشف اجلابري يف قراءته لنصوص ابن
سينا عن القاعدة األبستمولوجية واملحتويات األيديولوجية هلذه النصوص3.هذا كله يدفعنا
ملقاربة البضع من األقفال التي أوصدت عىل االرتقاء بني الذات العربية وحميطها التكويني:
 - 1أقفال التطابق :إذا ما أردنا أن نعيد كتابة تراثنا بصورة عقالنية وبروح نقدية ،فال
سبيل إىل ذلك سوى استعامل وتوظيف املناهج واملفاهيم العلمية املعارصة ،معنى ذلك
أنه يستحيل علينا فهم ذاتيتنا وتراثنا ما مل نستعمل منظار غرينا ،لذلك فالقراءة التي
يراد إعادة تأسيسها إنام هي انتصار للروح العلمية وتأسيس ألخالقيات احلوار ،وهي
ذاهتا القراءة التي أكدها حممد بن باجه وسامها (القراءة املطابقة) التي مهها البحث عن
األساس األبستمولوجي للمقروء وليس عن وظيفته األيديولوجية ،وبالتايل اهلدف من
هذه القراءة هو توظيف املقروء أبستمولوجيا وليس أيديولوجيا.
والبن رشد طفرة من الطفرات األبستمولوجية يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية وحلظة من
حلظاهتا األساسية ،كام يعد صاحب املنهج العقالين النقدي الذي يتأسس عمودي ًا عىل
إطراح األدبيات البدعوية من الفكر اإلسالمي يف كل مباحثه ،خاصة ما يتعلق منها
* -ابن باجة ،من القرن الثاني عشر ،عالم فلكي ،خالف في آرائه الفلسفية ابن سينا والفارابي العتمادهما األصول
ً
الصوفية بدال عن الدالئل املنطقية لتحديد الصيغ العلمية ،ولهذا نعت بأحد املالحدة.
ابن طفيل ،فيلسوف أندل�سي من القرن الثاني عشر ،فيزيائي وقاض وطبيب ،وله الفضل في البناء الفكري ألنشتاين
وخاصة لجهة كروية األرض الذي كان من أوائل املتكلمين فيها.
 -2ابن رشد ،فصل املقال في تقريرما بين الشريعة والحكمة ،مقدمة تحليلية وشروح (محمد عابد الجابري) ،سلسلة
التراث الفلسفي العربي ،مؤلفات ابن رشد ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1998ص .65
 -3الجابري ،محمد عابد ،إشكاليات الفكرالعربي املعاصر ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1989ص .57
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باملباحث الفلسفية .1هذه العقالنية التي أسسها ابن رشد كانت املعرب احلقيقي عن انبثاق
عقيل مبدع ملناهجه ومواضيعه .فاملنهج العقيل هو ما قاد ابن رشد إىل االهتامم التجديدي
لريسم معامل قطيعة مع الصوفية املبطلة لدور التفكري والتعليم يف تأسيس نظرية املعرفة،
حيث جاءت اهتامماته برتمجة وتلخيص مؤلفات املعلم األول ،فيحللها ويدرس وحيلل
يكرس الصواب من احلقائق
الرتمجات التي قام هبا السلف ،مرتكز ًا عىل منهج نقدي ّ
ويربز النقائض واملغالط ،فيعللها ثم يصححها أو يبطلها .ولعل هذا املنهج هو ذاته
الذي كان يامرسه (أرسطو) يف استعادة وتقويم الفكر الفلسفي اليوناين والقبسقراطي
السابق عليه.
لقد جعل اجلابري قراءته املطابقة وهو يرسم األسس للمنهج االيبستمولوجي للتعامل مع
املوروث أداة منهجية مهها البحث عن األساس االيبستمولوجي للمقروء وليس البحث عن
وظيفة األيديولوجية ،حيث تعامل مع املمكنات الذهنية كمعطيات واقعية توظف أيديولوجي ًا
للتغطية عىل جوانب النقص (املعريف) ،وبالتايل فإن اهلدف من هذه القراءة هو توظيف املقروء
أبستمولوجي ًا وليس أيديولوجي ًا .إن األمهية البالغة التي تكتسبها الدراسات االيبستمولوجية
جتعلها تستقطب األبحاث الفلسفية وخاصة يف القرن العرشين ،لكن األمر ليس كذلك بالنسبة
للعامل العريب ،لذلك التزم اجلابري بعرض املسائل الفلسفية دون التقيد بوجهة نظر معينة ودون
التنكر حلقيقة ،من حيث أن كل قراءة حتمل يف رمحها رؤية موجهة سوء ًا يف الغرض أو التحليل
أو يف النقد أو إبداء الرأي ،هي رؤية تنشئ مقوماهتا ومؤرشاهتا من الفكر التقدمي املعارص
الذي يكرس العلم واملعرفة العلمية خلدمة اإلنسان وتطوير وعيه وتصحيح رؤياه.
وملفهوم القطيعة االيبستمولوجية حسب حممد عابد اجلابري ،شأنه يف ذلك شأن معظم
االيبستمولوجيني العرب املعارصين ،نجد االستخدام يف حتليله ألفكار ابن رشد دون الوقوع
يف إغراء املفهوم واالنصياع له ،ومل يسأل عن مدلوله االيبستمولوجي احلقيقي ،وال حتى عن
حدوده اإلجرائية ،وعن جمال انطباقه يف الفكر العريب قديمه وحديثه ،فالغرب يف أبستمولوجيا
اجلابري هو ذلك احلارض -الغائب الذي استطاع بمفاعيل الزمن أن يتكيف مع هذه املفارقات
والتعايش معها ،إىل درجة أهنا تبدو يف غري تصادم أو تنافر يف فكره ،فالفكر الغريب يقيم يف
كيان اجلابري ،ويساهم يف ضبط أولوياته ،2ولكن هذه املنطلقات مل متنعه من تأكيد مبدأ اهلوية
 -1الجابري ،محمد عابد ،نقد العقل العربي ،بنية العقل العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة في الثقافة
العربية ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1986ص .89
 -2الجابري ،محمد عابد ،إشكاليات الفكرالعربي املعاصر ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1989ص .57
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واخلصوصية واالختالف وفق منطق تعايش املفارقات ،ولذلك جاءت فكرة (اخلصوصية)
التي تعرب عن اخلصوصية الثقافية هلذا الشعب أو ذاك ،وعىل هذا األساس جاءت فكرة اهلوية
عنده لتغني القدرة عىل حماوالت الرتاث ،والشجاعة يف طرح األسئلة ،وإدراك األبعاد املعلنة
وغري املعلنة ،أو إيامءة حلفر الرتاث والتنقيب فيه عن التجليات غري املعلنة ،تلك هي وظيفة
أساسية من وظائف الفكر عند اجلابري ذات االلتقاء الثابت والبني بينه وبني الفيلسوف
الفرنيس «ميشال فوكو» ،إنه التفريق بني الرؤية األيديولوجية والداللة املعرفية ،بني البعد اآليت
الظريف والبعد الثابت واملتأكد ،املتميز بالتغري والتحول ،وبني املسترت الذي يمثل أساسيات
الفكر وثوابته.
 - 2أقفال التخلف :تعترب مسار التحول الواعي للفكر العريب واإلسالمي نحو احلداثة،
جمموعة من املعوقات البنيوية املرتبطة بالعقل العريب واإلسالمي وثقافته تارة ،وبالواقع
العريب واإلسالمي وجتلياته االجتامعية والسياسية تارة أخرى .وتدخل يف هذا اإلطار
مجلة من األغالل واألقفال التي يمكن اعتبارها جزء ًا أو عنرص ًا من عنارص اخللل الذي
أصاب عقل اإلنسان العريب واإلسالمي يف فكره وأيديولوجيته وثقافته وشعوره وخميلته
وقيمه ،فكيف يمكن تفكيك تلك األغالل وجتاوز اخللل احلاصل يف مسار حتول العقل
العريب واإلسالمي ،من عقل التخلف عن الركب احلضاري إىل عقل احلداثة.1
 - 3أقفال األيديولوجية :غزت األيديولوجية كل امليادين (الفكر والسياسة والدين
واألخالق واملجتمع واإلنسان) ،واستعمرت كل البنى الثقافية التي يفكر هبا أو
يناقش أو حياور أو يدعو هبا اإلنسان العريب إىل احلرية والعدالة واملساواة واحلداثة
والديموقراطية ،حتى أضحت املعرفة العلمية أو البعد االيبستمولوجي للمعرفة بدوره
ووظائفه ال خيلو من األيديولوجية ،2أكثر من ذلك نجدها أضحت يف الفكر العريب
املعارص قدر ًا حمتوم ًا ال فكاك منه ،إن كان عىل املستوى الرتاثي التارخيي أم عىل املستوى
الراهن واملستقبيل.
يحُ ّمل الواقع العريب ببنيات اجتامعية وسياسية واقتصادية وثقافية ودينية ،ناجتة من تراكامت
 -1مانهايم ،كارل ،األيديولوجيا واالتوبيا ،مقدمة في سيسيولوجيا املعرفة ،ترجمة محمد رجا الدريني ،شركة املكتبة
الكويتية ،الكويت ،1980ص .167
 -2الجابري ،محمد عابد ،نقد العقل العربي ،بنية العقل العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة في الثقافة
العربية ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1986ص .89
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اإلنسان العريب واإلسالمي يف الفكر والذات ،يمكن اختزاهلا بأبعاد أربعة وهي (البعد
االقتصادي والبعد السيايس والبعد الديني والبعد الثقايف) غري أن املطلوب يف حالتنا هذه هو
حتليل موضوعي لواقع اجتامعي شامل.
فال حمال من االنكباب عىل تفكيك الثقافة العربية اإلسالمية وحتليل مكوناهتا وبنيتها للخروج
من عقال تُسجن فيه أفكارنا وقناعاتنا ،فإن نظام القيم يف الثقافة العربية اإلسالمي متداخل
تكون رأس ماله الثقايف ،إىل حدود التذكر
مع جمموعة من املوروثات الداخلية التي أصبحت ّ
باألساس املوروث العريب األصيل واملوروث اإلسالمي األصيل اللذين يصفهام اجلابري
ودون عن العرب وأخبارهم
باملوروث (اخلالص) ،وحجته يف ذلك أن األول يتمثل فيام جمُ َع ِّ
وحروهبم ومفاخرهم يف اجلاهلية قبل جميء اإلسالم ،أما الثاين فألنه يستند إىل املرجعية
اإلسالمية من دون غريها من املوروثات األخرى الدخيلة عىل الثقافة العربية واإلسالمية.
وبام أن العالقة بني هذه املوروثات كانت عالقة تنافس ورصاع ،وبام أن السياسة كمجال،
كانت أحد األوجه التي عىل مدارها دار هذا الرصاع ،فإن كثري ًا من القيم التي روجت هلا هذه
حمملة بالسياسة عىل األقل.
املوروثات الثقافية كانت قي ًام سياسية أو ذات أسس ّ
إذ ًا ،كل موروث حيمل معه القيم اخلاصة به ،والتي جتعله يؤثر يف الثقافة ،وللعربية واإلسالمية
تأثري ًا معين ًا ،غري أن اعتامد العقل العريب واإلسالمي عىل مدخراته املعرفية سواء املرتاكمة عرب
العصور أو املكتسبة عرب التجارب ،سيولد لديه أولويات للنظر يف واقعه الذايت.
 -4أقفال احلداثة والتحديث :نحن نسري يف اجتاه احلداثة ،بام هي مرشوع فكري نابع
من عقل اإلنسان املعارص الذي حياول بدوره التفكري يف أوضاعه االجتامعية والسياسية
والدينية ،أم ً
ال يف االستنارة بطريقة تقوده إىل عقل احلداثة ،جتدر اإلشارة إىل أن كل
فعل يقوم به هذا العقل اإلنساين يف طابعه العريب واإلسالمي جيب أن ينبع من قناعة
معرفية وذاتية وفكرية مرتبطة بإرادته يف التغيري والتحديث والعرصنة ،بام هي من أفعال
احلداثة.
وما دامت كل إرادة إنسانية مرتبطة بفكر مرتبط هو اآلخر بعقل ناضج ،فإن العقل الذي نبتغيه
ونصبو إليه ليس سوى عقل يتجاوز كل ترسبات الفكر املتخلف سياسي ًا ،ومتحرر من عقال
الطاعة وهادف إىل التشبث باحلداثة من زاوية جتديدية وحتديثية ،تبتغي النقد منهاج ًا هلا للتطوير
من دون إفراط باملوروث وال تفريط بمقتضيات احلداثة.
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 -5أقفال االستبداد :ختتلف التفسريات والتحديدات التي حتاول تعريف مفهوم
االستبداد كل حسب جماالت اشتغاله أو حسب اجلهات التي توظفه يف ممارساهتا،
غري أن الطبيعة التي يتولد عنها أو يولدها يف «زمكان» تبلوره تظل واحدة ،وهي
طبيعة تتسم باالغتصاب واالستحواذ واالستئثار من دون وجه وحق تارة ،وبالنهب
والتسلط والطغيان تارة أخرى .وكيفام كانت األوضاع التي يظهر فيها فإهنا غالب ًا ما
تتسم باملأساوية ،يستلذ فيها املستبد بامتالك القوة وبلوغ القمة ،فتبدو له اللذة التي
يستمتع هبا والتي متنحه نوع ًا من السيطرة والتجرب حق ًا مكتسب ًا يسمح له بالتالعب
برقاب الناس والتحكم يف مصائرهم ،يف الوقت الذي ال ينتج كل ذلك إال من غرور
املرء برأيه ،واألنفة عن قبول النصيحة أو االستقالل يف الرأي ويف احلقوق املشرتكة كام
يؤكد العالمة عبد الرمحن الكواكبي.1
ويصف ابن رشد حالة املستبد التي ال ختتلف عن حالته قبل لزومه للرئاسة والتي ال تتغري بل
تزداد مأساوية ،وهو يقول فيه (وحداين التسلط أشد الناس عبودية وليس له حيلة يف إشباع
شهواته ،بل هو أبد ًا يف حزن وأسى دائمني ،ومن كانت هذه صفته ،فهو ضعيف النفس ،إنه
حسود وظامل ،وال حيب أحد ًا من الناس) ،وذلك أن هذه الصفات ملا كانت موجودة فيه قبل
الرئاسة ،فهي ألزم به بعدها.
يكفينا للخروج من قفل االستبداد أن نعقل بالفكر والقلب ،وأن الفكر والعقل نعمتان وهبهام
اهلل للمرء لالقتداء بنورمها يف ظلامت املسري نحو اخلري األعظم ،ولدفع أي أذى يصادفهام يف
طريقهام سواء باملصادفة أو بفعل فاعل ،ال ينفعهام سوى الشجاعة يف استخدام العقل.
 -6أقفال الطوباوية االجتامعية :يتفق حممد عابد اجلابري يف معاجلته لقضايا الوعي
واأليديولوجيا مع كارل ماهنايم(*) ،إىل اعتبار األيديولوجيا والطوباوية نتيجتني للوعي
اخلاطئ ،وأهنام متعاليتان عن الواقع االجتامعي ،فهام مثل عليا يتعذر حتقيقها لعدم بنائها
عىل الواقع .فاأليديولوجيا عبارة عن نظرة متجد املايض (ويف التمجيد جتميد) وال تو ّظف
إال حلفظ الكيان االجتامعي ،ولكن يفوهتا من منظور اجلابري اعتبار الكائن اإلنساين
من صميم الواقع االجتامعي ،حيث ال تأخذ يف االعتبار حركية املجتمع وتكيفاته (ويف
التحليل إحالل) ،لذلك فإن هذا االجتامعي الذي تدرسه األيديولوجية يتعاىل ويتجاوز
 -1خالص ،عبد الرحيم ،عقل الحداثة ،دارالسناء للنشروالتوزيع ،بيروت  ،2015ص .62
*  -كارل مانهايم ،عالم اجتماع يهودي ،من القرن العشرينّ ،
يعد من مؤس�سي علم اجتماع املعرفة.
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ذلك االرتباط باملايض ،ومن هنا تتعرى خيوط مشكلة العالقة اإلجرائية بني الواقعة
االجتامعية واأليديولوجيا ،وهذا هو سبب الوقوع يف شباك مفهوم القطيعة التي تلغي
املايض وال تأخذ يف االعتبار األساس االجتامعي للفكرة ،يف الوقت الذي يريد للمنهج
أن يقرأ الرتاث قراءة مطابقة (فكيف قطيعة وكيف قراءة الرتاث).
أما الطوباوية ،فهي عكس األيديولوجيا ،تتجه نحو املستقبل حينام تنشد التغري الثوري باعتامد
جمموعة من القيم الثورية التي يفتقدها ويشتاق إليها الواقع االجتامعي الراهن ،إال أن التحفظ
ٍ
وتعال
ذاته نجده عند أصحاب الفكر التارخيي حينام يرون أن الطوباوية هي قفزة فوق الواقع
عليه ،ولذلك جيب التعامل معها بتحفظ شديد(**) .عىل أساس أن األيديولوجيا التي جيب
توفرها يف املرشوع االجتامعي العريب عموم ًا هي تلك التي تعرب عن مرشوع اجتامعي ممكن
التحقق ،أي أيديولوجيا كلية ،يصنعها فكر ال رباط له إال رباط التغري والتحول واللذين
يعربان عن الفكر املتحرر (طوبا -أيديولوجيا) ليتحدى السلطة الطاغية والنظام السيايس
اجلائر .فيجربها عىل التوجه نحو العالقة الديمقراطية الصحيحة من خالل سيادة القانون،
واحرتام وتكريس حقوق اإلنسان ومفهوم املواطن ،إهنا أيديولوجيا نضالية ،الغية للتبعية،
وغري ذلك تتكون الثقافة املزيفة التي صارت تسكن كياننا ويف طريقها ألن تلغي ذواتنا.2
لقد متكنت بلدان العامل العريب وهي جتابه االستعامر من بناء أيديولوجيا ظرفية ،وهي أيديولوجية
نضالية ذات غائية حمدودة باالستقالل ،وبطرد االستعامر املبارش ورده إىل حدوده الطبيعية ،فإذا
كانت حركات التحرر يف هذه البلدان متكنت من إجياد وعي لتحيك الطاقة الفردية واالجتامعية
ومن أن توجه هذا الوعي يف اجتاه معني ،نجد ارتباطها بأيديولوجيا كافية لنيل االستقالل
السيايس .لكن ما حدث بعد ذلك أن بدأ هذا الوعي يف هذه البلدان بالرتاجع ،ألن النشاط
الفردي ّ
أضل وانحرف وابتعد عن النشاط االجتامعي ،ومن هنا نشأت أزمة أيديولوجية ل ّفت
هذه البلدان ألهنا صارت متلك استقالالً ومتلك خطط عمل ،ولكنها ال متلك أيديولوجيا .فإذ
كانت األيديولوجيا وليدة مرشوع ثقايف وحضاري ضخم ال بد من إنجابه طوباوي ًا ،نجد يف
** -إن الجابري مثل كارل مانهايم وكل املشددين على فكرة التعالي ،يتجاهل اللبس القائم في مفهوم الطوباوية ،ما
يجعله يمزج بين سلوكيات فردية تعبر عن هروب ما�ضي فصامي إلى عالم أحالم عميقة ،وبين سلوكيات اجتماعية
ً
ً
يتخيل أصحابها مستحيال بالنسبة إلى الواقع املتعين ومعطياته كي يحققوا ممكنا ،وذلك بتدخل األفراد في التاريخ
بنوع من إرادة تغيرجذري قوامه منهج يبدأ من األنا املريدة ليتوجه نحو املوضوع أو نحو اآلخر.
 -2الجابري ،محمد عابد ،نحن والتراث ،قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت،
املركزالثقافي العربي ،الدارالبيضاء  ،1982ص .124
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احلضارة العربية واإلسالمية خري دليل عىل جتسيد مرشوع حضاري من هذا القبيل.
 -7العقالنية :إن حتديث الفكر العريب وقراءة الرتاث قراءة جتديدية ،وحتديث الفكر
العريب والنهوض به ،ال يمكن أن تتم إال من الداخل ،وإذا كان التحديث يتم عىل أنقاض
القديم لينتظم يف تراث هذا املايض بعينه ،فإن التحديث يكمن فيام حتتويه هذه الذات.
وإذا كان التحديث اسرتجاع ًا ،فنجد فيه حالة بنائية للرتاث وإعادة ترتيب للعالقات
بني أجزاء املايض ،بطريقة جتعل الذات العربية متتلك ماضيها بدل أن يتملكها ،وتكون
منه أساس ًا للنهضة والسترشاف املستقبل .إهنا ممارسة رصحية للعقالنية وللتفكري
العلمي يف الرتاث تأسيس ًا عىل مفاهيم علمية ،ورؤى مستجدة يف العلوم الرياضية،
والفيزيائية ،واإلنسانية ،لتجعل من املعرفة ك ً
ال موحد ًا يؤثر يف كل العلوم ومناهجها،
التي هي أدوات ومفاهيم مرتبطة يف األصل بواقع فكري واجتامعي وأيديولوجي.
لكن اجلابري يرى أن واقع العرب واملسلمني اليوم مغاير لواقع مايض الذات العربية ،لذلك
يرى أنه ال بد من تطويع هذه املناهج كي ختضع ملقتضيات املوضوع ،أي ملعاجلة الرتاث
بتفكيكه ،فليس املطلوب أن نربهن عىل صحة املنهج ،بل املطلوب هو تفكيك موضوع معني
(سبق القول يف التحليل إحالل) ،واالستفادة منه وممارسة التفكري فيه ،وهذا يتطلب بالرضورة
حتليل الواقع وليس تفكيكه ،ألن الرتاث جزء من واقع الذات العربية الراهنة .لذلك جيب
أن نامرس التجديد يف الرتاث ليتجدد عقلنا وتتجدد رؤانا الفكرية ،إنه السبيل إلثارة الروح
العلمية باعتبارها األساس املكني يف سيادة الروح النقدية.
إذا كان اإلنسان حامل لرتاثه بشكل واع أو غري واع ،فهو بحاجة أيض ًا إىل معرفة هذا الرتاث
وإىل أدوات متكنه من االتصال به والتواصل معه ،وإال هلذا الرتاث أن يعتقلنا كلام حاولنا
االنسالخ منه والتنكر له .فمعرفة الرتاث يف أن نحتويه بدل أن حيتوينا ،ولكي نحتويه جيب أن
نضعه يف مكانه التارخيي وحتليله حتلي ً
ال أبستمولوجيا وإعادة بنائه بإعادة ترتيب عالقاتنا معه،
وبذلك نتحرر منه ومن القراءات الغربية له ،فنصبح مستقلني من عقال الرتاث ومن املعتقل
ضد الفكر الغريب برمته ،وال يمكن لنا أن نتحرر منهام إال بالتعامل معهام مع ًا.1
ففكرة التحرر من حيث مكانتها ومركزها اإلشكايل يف النهضة التي تنشدها الذات العربية هي
عملية معقدة ومتشعبة وحتمل أقفاهلا ،فيها مجلة متنوعة من العوامل التي ال يمكن اختزاهلا أو
 -1الجابري ،محمد عابد ،نقد العقل العربي ،بنية العقل العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة في الثقافة
العربية ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت  ،1986ص .92
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تبسيطها .فام قام به املأمون عبداهلل بن هارون الرشيد (833 -786م) ال يمكن أن يعدّ عم ً
ال جماني ًا
أو ترف ًا فكري ًا ،بل إنه عمل هادف وظيفي (ذات الربط الطوبا -أيديولوجي) ،فالدولة العباسية
نمت بقوة ،ونمت حاجاهتا إىل علوم وفلسفة وإىل أيديولوجيا عقالنية جتابه هبا خصومها ممن
كانوا ينتمون إىل الفرق الشعوبية التي كانت تطالب باسرتجاع استقالهلا وسيادهتا.
أشار ابن خلدون إىل خلفية نامء الصنائع ودوامها ،ومن هذه اخللفيات ما هو اجتامعي ،وما
هو حضاري ،ومنها ما يعود أص ً
ال إىل السياسة ،أي إىل الدولة ،فيقول (الصنائع وإجادهتا إنام
تطلبها الدولة ،فهي التي تتفق سوقها وتوجه الطلبات إليها ،وما مل تطلبه الدولة إنام يطلبه
غريها من أهل املرص ،فليس عىل نسبتها ،ألن الدولة هي السوق األعظم وفيها نفاق كل يشء
والقليل والكثري فيها عىل نسبة واحدة ،فام نفق فيها كان أكثري ًا رضورة ،والسوقة وإن طلبوا
الصناعة فليس طلبهم بعام وال سوقهم بنافقه) .إال أن كثرة ونمو الصنائع ال متنع من وجود
رصاع أيديولوجي حاد بني الدولة ورواد اخلروج عليها ،ولذلك و ِّظف داخل هذا الرصاع ما
أمكن توظيفه مما احتوته الساحة العربية آنذاك من مانوية وغنوص ،فترسب منها ما ترسب إىل
الفكر العريب من تصوف وفكر إسامعييل وغريمها ،متام ًا كام رافقت الفلسفة اليونانية والعلم
اليوناين هذا الرصاع األيديولوجي عىل أيام الدولة العباسية ،وأدى يف هناية املطاف إىل درجة
من النمو يف تنوع االجتهادات وقفزات نوعية .وهكذا جتلت البوادر يف األندلس انطالق ًا من
عيل بن أمحد بن حزم األندليس وأبو بكر حممد بن باجه ،ويلتمس التجديد يف مرشوع الشاطبي
كام يرى اجلابري يف ثالث خطوات:
فاألوىل كانت مع الشاطبي(*) الذي دشن مقاالً يف األصولُ ،يثبت قوامه برضورة احلس أو
برضورة العقل أو بالنظر إىل االستدالل ،أما الثانية فتُثبت بالنقل نق ً
ال صحيح ًا (ومن النقل إىل
وحتمل هذه اخلطوة باالستقراء ،إذ دعا ابن حزم إىل رضورة اعتامده منهج ًا يف التعامل
العقل)ّ ،
مع النص القرآين ،وسلك ابن رشد املسلك نفسه حني جعل معنى التأويل هو استخالص
معنى للفظ من النص القرآين باعتامد نوع من االستقراء ،ثم يأيت الشاطبي فيوظف هذا التطبيق
الرشدي لالستقراء احلزمي توظيف ًا جديد ًا قوامه استخالص من (كليات الرشيعة) التي هي
كليات استقرائية.
واخلطوة الثالثة هي مقاصد الرشيعة ،حيث يؤكد اجلابري أن الشاطبي أخذ هذه الفكرة من ابن
ً
* -االمام الشاطبي ،اندل�سي ،كان ضريرا وحفظ القرآن الكريم ،وتعلم الفقه في مساجد شاطبة ،انتهى بلقب أهم
أعالم الفالسفة في عصره.
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رشد ليوظفها يف جمال األصول التي دعا إىل رضورة بنائها عىل مقاصد الرشع بدل بنائها عىل
استثامر لفظ النصوص كام لدى الشافعي ،واعترب اجلابري هذه النقاط الثالث وهي (مفهوم
املقاصد واملفهوم الكيل والطريقة الرتكيبية) إنام هي عنارص مل يكن هلا حضور تأسيس يف حقل
املعرفة البياين ،وبالتايل يكون الشاطبي قد دشن نقلة ايبستمولوجية هائلة يف الفكر األصويل
البياين العريب ،حققت فيه املرشوع احلزمي الرشدي القائم عىل تأسيس البيان عىل الربهان،
1
وذلك انطالق ًا من مركز الدائرة البيانية نفسها (علم الرشيعة).
إن مشكلة الرتاث ليست من املشكالت السهلة ،ألن الرتاث يؤطرنا ويثقلنا ويساهم بقدر وافر
يف بنية عقلنا وأيديولوجيتنا ،فهو عنرص مفهومي أسايس مهيمن ال يتجاوز املفهوم النظري،
ويبقى ٍ
خال من املعنى ما مل يوضع داخل النظام املعريف الذي ينتمي إليه والذي أنتجه ،وإال بقينا
كام يوضح اجلابري يف كتابه (نحن والرتاث) ضمن قراءات سلفية تعاين من آفتني ،إحدامها يف
املنهج واألخرى يف الرؤية .فإن آفة املنهج وآفة الرؤية مها آليتان كافيتان لتأسيس رضورة إعادة
النظر يف مكونات العقل العريب والبحث يف بنية مفاهيمية ،متكنه من جتاوز عوائقه ومعوقاته
املعرفية.
لقد تضافرت عوامل سياسية داخلية عامة مع عوامل حضارية كونية ،أدت إىل إجهاض
عملية التجديد التي حبلت هبا الثقافة العربية اإلسالمية يف األندلس ،فأوصدت أبواب املحيط
التكويني عن الذات األصل املفكرة ،إىل أن جاء عرص النهضة والسؤال ُيطرح ،هل من املمكن
الكشف عن املعوقات املنهجية داخل آليات العقل العريب احلديث؟ فإذا كان نقد العقل العريب
حمم ً
عم ً
ال هبم النقد التجديدي ،نجد التحديث عملية تبدأ من داخل خمزون
ال فكري ًا تأسيسي ًا ّ
الثقافة العربية اإلسالمية ومن داخل مكونات العقل العريب ،فالذات العربية تفكر بطريقة معينة
وبثوابت معينة ،وانطالق ًا من مرجعية معينة تندرج أساس ًا يف إطار احلضارة العربية اإلسالمية
التي فيها نشأت هذه الذات وفيها تدرس.

اخلامتة

إن رضورة احلصول عىل طريق واضح أصوله ونري حارضه وجيل مستقبله ،يستدعي قراءة
متفحصة للاميض والعودة إىل الرتاث دون الوصل معه بشكل تام ،وال الفصل عنه بشكل تام.
 -1الجابري ،محمد عابد ،نحن والتراث ،قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت،
املركزالثقافي العربي ،الدارالبيضاء  ،1982ص .127
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فإذا أردنا الرتقي بمختلف معارفنا يف إطار من التواصل الفكري مع الرتاث التارخيي لإلنسان
العريب ،فال بد أن نتواصل مع املايض وإعادة بناء أسس صحيحة جلعله تراث ًا معارص ًا لنا وفق

الرشوط والظروف التي نعيشها اليوم ،هذا ال يعني االنفصال عن املايض أو القطيعة التامة
معه ،بل إنه فصل املوضوع عن الذات.
إن جتديد العقل ال يتم فقط عىل مدى استيعابنا للمكتسبات العلمية واملنهجية املعارصة ،بل
عىل مدى قدرتنا عىل استيعاب نقدية ابن حزم وعقالنية ابن رشد وأصولية الشاطبي وتارخيية
ابن خلدون ،وهكذا فإن القناعة الراسخة بأن جتديد العقل العريب ال يمكن أن يتم فقط
بالدعوة إىل استعامل مناهج جديدة ورشحها ،ولكن برضورة استعامل هذه املناهج وتوظيفها
يف حتليل تراثنا ،ال من أجل أن نكتشف التقدم فيه ،ولكن لنامرس فيه العقالنية كبنية جديدة،
لذلك جعل اجلابري نقد العقل العريب ممارسة للعقالنية يف الرتاث وممارسة للتحليل والرؤية
بواسطة املناهج العلمية دون التقيد بواحد منها .ألن كل املناهج مفيدة يف مسألة بعينها ،وكلها
غري مفيدة يف مسألة غريها ،هبذا يمكن التأكيد أن طبيعة املوضوع تفرض نوعية املنهج ،وأن
نقد العقل رشط رضوري من رشوط النهضة ،وتغييب النقد يف فكر النهضة احلديثة من أهم
عوامل تعثرها ،تالي ًا إنه املطلب الذي مل يتحقق حتى اآلن .ثمة بدء فك األقفال يتطلب عملية
نقد متحررة من أرس القراءات السائدة واستئناف النظر يف معطيات الثقافة العربية اإلسالمية
بمختلف فروعها دون التقيد بوجهات النظر السائدة.
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من املراجع التي مت االطالع عليها
 )1ابن خلدون ،عبد الرحمن ،مقدمة كتاب العبر وديوان املبتدأ والخبر ،دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر،
ط .ثانية ،بيروت .1961
ً
ً
 )2ابن رشد ،تهافت التهافت ،انتصارا للروح العلمية وتأسيسا ألخالقيات الحوار ،محمد عابد الجابري ،سلسلة
التراث الفلسفي ،مؤلفات ابن رشد ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت .1998
 )3ابن رشد ،فصل املقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة ،مقدمة تحليلية وشروح (محمد عابد الجابري)،
سلسلة التراث الفلسفي العربي ،مؤلفات ابن رشد ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت .1998
 )4الجابري ،محمد عابد ،إشكاليات الفكرالعربي املعاصر ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بيروت .1989
 )5الجابري ،محمد عابد ،نحن والتراث ،قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ،دارالطليعة للطباعة والنشر ،بيروت،
املركزالثقافي العربي ،الدارالبيضاء .1982
 )6الجابري ،محمد عابد ،نقد العقل العربي ،بنية العقل العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة في الثقافة
العربية ،دراسات الوحدة العربية ،بيروت .1986
 )7النشار ،د .علي سامي ،مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ،دارالنهضة العربية ،االسكندرية ،ط ثالثة .1984
 )8زيادة ،د .معن ،معالم على طريق تحديث الفكرالعربي ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد  ،115الكويت .1987
 )9عطية ،عاطف ،الثقافة املعوملة ،إشكالية العالقة بين الثقافة العربية والعوملة ،دارنلسن ،بيروت .2011
 )10مانهايم ،كارل ،األيديولوجيا واالتوبيا ،مقدمة في سيولوجيا املعرفة ،ترجمة محمد رجا الدريني ،شركة
املكتبة الكويتية ،الكويت .1980
 )11مجموعة مؤلفين ،فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ط أولى .2005
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الطرائق الرتبوية الغربية احلديثة
درا�سة حتليلية
د .روبري مطانيو�س معوّ�ض � -أ�ستاذ الفل�سفة يف اجلامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ـ الفرع الأول.
مقدمة

يتط ّلب الفكر الرتبوي السعي الدائم للتوفيق إىل ٍ
حد ما بني الطرائق الغربية احلديثة التي
نعتمدها وبني طبيعة الغاية التي ّ
نتوخى البلوغ إليها.
تكمن غاية الرتبية يف مساعدة الفرد لبلوغ هدفه املنشود ،واملسامهة يف بناء شخصيته وصقلها.
حترر اإلنسان من الشعور بأنه
فهي بالتايل ترجو االستقالل عن طريق التك ّيف مع البيئة التي ّ
سجني الضغوطات والتأثريات اخلارجية.

متجمدة وأن نص ّبها
«وليست مشكلة الرتبية الفكرية أن ننقل إىل الطفل معارف جاهزة ثابتة
ّ
منسق ًا
من عقل الراشد إىل عقله ،وإنّام هي أن نقود الطفل عن طريق نمو إمكانياته اخلاصة نمو ًا ّ
منتظ ًام ،من نظرة إىل أخرى ومن منظار إىل آخر إىل أن يلبس فكره شكل فكر الراشد».1
إذ ًاّ ،
إن الرتبية الفكرية هي عملية تعلم وظيفي .فالرتبية وحدها تقود الطفل إىل احلياة االجتامعية
يكمل فيها تفتحه الذهني.
حيث ّ
هيدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء عىل املدارس الغربية وطرائقها احلديثة .وقد استخدمت
يف هذه الدراسة املنهج الوصفي  -التحلييل ألمهيته ومالءمته ملثل هذا النوع من األبحاث
الرتبوية ،ولتحقيق األهداف املرجوة اعتمدت عىل الفكر الرتبوي ذي العالقة املبارشة هبا.
أ ّما اإلشكالية التي ُيمكن طرحها يف هذا املجال فهي عىل النحو اآليت:
ثمة إمكانية للقول إن هذه الطرائق الرتبوية الغربية احلديثة هي املعيار الناجع والوحيد
هل ّ
 -1أوبير ،رونيه« ،التربية العامة» ،ترجمة عبدهللا عبد الدائم ،دارالعلم للماليين ،بيروت ،ط ،8كانون الثاني 1996م،
ص .599
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املرجوة منه ،أم ّ
أن هناك أساليب تربو ّية أخرى ُيمكن االعتامد عليها؟
الذي يحُ ّقق الغاية
ّ
سأعالج يف هذا البحث بإسهاب أهم هذه الطرائق مع تبيان مبادئها العامة التي تُساهم إىل حد
كبري يف عملية النهوض الرتبوي يف املجتمع .أ ّما هذه الطرائق فهي اآلتية :طريقة «منتسوري»،
طريقة «دوكرويل» ،طريقة «فرينيه» ،طريقتا «دالتون» و«وينتيكا» ،طريقة «املرشوع» ،باإلضافة
رواد
إىل طريقة املربيّ األملاين «كرشنشتانري» الذي يقرتن اسمه بفكرة «مدرسة العمل» وأحد ّ
الطرائق الفعالة يف الرتبية.

�أوالً :طريقة «منت�سوري» وريا�ض الأطفال:

تُعترب طريقة املربية اإليطالية «ماريا منتسوري» (1870م ـ 1952م) نقطة انطالق أساسية
للتجارب الرتبوية التي قامت هبا عىل ضعاف العقول واألطفال غري األسوياء حم ّققة بذلك
نجاح ًا كبري ًا ،مما جعلها تقتنع بصوابية طريقتها وتطبيقها أيض ًا عىل األطفال العاديني األسوياء.
أن الرتبية هي التنمية ّ
فهي ترى ّ
ألن «الطفل جسم ينمو وروح ينمو» .1ومن ذلك نشأت رياض
سمى «بيوت األطفال» التي افتتحتها عام 1907م.
األطفال أو ما ُي ّ

 1ـ املبادئ العامة للمدر�سة املنت�سورية:

إن املبادئ التي تستند إليها هذه الطريقة جيب أن تُعاش وترتجم عملي ًا من خالل تأمني الرشوط
اخلاصة التي يعيش فيها األطفال .وهذه املبادئ العا ّمة هي عىل
املالئمة هلا وضمن الظروف
ّ
النحو اآليت:
مشوقة وسائل الرتبية الذاتية القادرة عىل إثارة
أ ـ رضورة تأمني يف بيئة الطفل بصورة ّ
وتدربه عىل
اهتاممه وتوفري جمموعة من األدوات التثقيفية كي تساعده عىل إنامء حواسه
ّ
نموه وتفتّحه الذهني.
القراءة والكتابة واحلساب .فقيامه بالتامرين املالئمة تساهم أيض ًا عىل ّ
ترصف األطفال ادوات تربوية تُثري فيهم فعالية
«وقوام الرتبية املنتسورية أن نضع حتت ّ
ّ
مهذبة مربية .ويف هذا تقول «منتسوري» يف كتاهبا «الرتبية العملية» (يف الصفحة األربعني
من اجلزء الثاين)« :ينبغي أن جيد الطفل يف اجلو املرتوك فيه حر ًا لفعاليته ،أشياء تن ّظم تلك
 -1األبرا�شي ،محمد ّ
عطية« ،االتجاهات الحديثة في التربية» ،ط ،4دار إحياء الكتب العربية ،مطبعة عي�سى البابي
الحلبي وشركاه ،القاهرة1367 ،هـ1948 ،م ،ص .95
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الفعالية تنظي ًام ذا صلة مبارشة بتنظيمه الباطني الذي ينمو وفق قوانينه الطبيعية».
فالطفل إذ ًا ـ يف املدرسة املنتسورية ـ ال ُيرتك وحده إالّ يف الظاهر صحيح أنه يتمتّع بقدر كبري
توجه
أي عمل ال هيتّم به .غري أن األدوات الرتبوية التي يمدّ هبا ّ
من احلرية وال يفرض عليه ّ
املكونة املربية التي
اهتاممه نحو الطريق األفضل الذي ُرسم إلعداده الفكريّ .
إن التمرينات ّ
ينرصف إليها الطفل انرصاف ًا عفوي ًا ختتلف دون شك اختالف ًا كام ً
ال عن التمرينات التي
متارسها املدرسة التقليدية».1
ب ـ دراسة حالة الطفل ومراقبة نمو حياته اجلسدية والفكرية .لقد أظهرت التجربة
الصحة البدن ّية أو النمو الذهني.
الفروقات القائمة بني طفل وآخر ،سواء عىل صعيد
ّ

«وهلذا تضع «منتسوري» لكل طفل بطاقة نفسية ـ جسدية تضيف إليها دوم ًا معلومات
وتسجل عليها مالحظات حول الوظائف الفيزيولوجية األساسية :كالغذاء
جديدة،
ّ
والدورة الدموية ومدى استعداد الطفل اللتقاط بعض األمراض».2
حتمل مسؤوليته.
ج ـ احرتام حرية الطفل وح ّثه يف الوقت نفسه عىل ّ

«تُشدد املدرسة املنتسورية عىل احرتام حرية الطفل وجعله يدرك يف الوقت عينه أنّه مسؤول.
فعن طريق احلرية تحُ ّل مسألة النظام يف «بيوت األطفال»ّ .
فكل طفل يفرض النظام عىل نفسه
بنفسه بفضل اهتاممه بام يفعله وحم ّبته له».3
د ـ تعويد الطفل عىل تنظيم حركاته والعمل عىل تنسيقها وضبطها والسيطرة الكاملة عىل
ذاته وعىل حتقيق ما يرغب به.
هتدف املدرسة املنتسورية عىل تعويد الطفل عىل استقالليته واالتكال عىل ذاته ،وذلك من
خالل قيامه بمجموعة من التامرين املختلفة .نأخذ عىل سبيل املثال ال احلرص تع ّلمه كيف
يرتدي ثيابه أو ينزعها ويغسل وجهه ويديه.
«ولبلوغ هذا اهلدف ينبغي أن يقدّ م له إدراكات واضحة وبسيطة .وينبغي أيض ًا أالّ يقطع
 -1عبد الدائم ،عبدهللا« ،التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين» ،دار العلم للماليين،
بيروت ،ط ،6تشرين الثاني 1987م ،ص .544
 -2م.ن ،.ص .545
 -3م.ن ،.ص .546
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عليه عمله ليتيح له أن يصل إىل اكتشافاته بنفسه».1
هـ ـ االنطالق من تربية حواس الطفل كمبدأ أسايس لرتبيته الفكرية عن طريق استخدام

نموه الذهني ومستواه الذكائي.
أدوات بارعة
للتوصل إىل معرفة نسبة ّ
ّ

تركّز املدرسة املنتسورية عىل مبدأ تربية احلواس كمنطلق أسايس للوصول إىل تربية القوى
الفكرية.

فرتبية حاسة اللمس تتم عن طريق تنمية املهارات اليدوية .أما الرتبية البرصية فتكون بلمس
التدرب عىل إدراك خمتلف األلوان والعمل عىل التمييز بينها .وتُعترب
ثم
ّ
األشياء عن ُبعدّ ،

تربية السمع أساس الرتبية املوسيقية .فهي تتم عن طريق التمييز بني كافة األصوات .هكذا
ينرصف الطفل عن احلركات غري املنتظمة ،وخيتار بإرادته احلركات املنتظمة واألكثر انسجام ًا.

لقد جلأت «منتسوري» يف الرتبية السمعية إىل الظلمة وذلك من خالل إقفال النوافذ وإسدال
الستائر وإسامع الطفل فجأة رنّة جرس صغري يقرتب حين ًا ويبتعد حين ًا آخر.
الشم والذوق ،اعتمدت «منتسوري» عىل متارين بسيطة مستخدمة
وأ ّما بالنسبة لرتبية
حاستي ّ
ّ

التوصل إىل معرفتها رشط أن تكون عيناه معصوبتان.
فيها مواد خمتلفة ،وعىل الطفل
ّ

«وتلجأ «منتسوري» أيض ًا إىل مترينات تستهدف السيطرة عىل العضالت وتركيز الفكر وهتذيب
اإلرادة واالنتباه بالتايل .من أشهر لعبة «السري عىل ّ
اخلط» .ويكون ذلك بأن ّ
ختط عىل األرض

خط ًا مستقي ًام يميش عليه األطفال بحيث يقع ّ
اخلط ،وهم يمشون ،وسط أحذيتهم .ويف مثل
هذه التمرينات ينظم طالب مدرسة «منتسوري» حركاهتم شيئ ًا فشيئ ًا ،ويعتادون عىل اهلدوء
والنظام ويسلكون بصورة عفو ّية مسلك ًا حسن ًا الئق ًا.2

التوصل إىل إكساب الطفل بشكل تدرجيي جمموعة من املعارف الفكرية بدء ًا من الرسم
وـ
ّ
مرور ًا بالقراءة والكتابة ووصوالً إىل التمرين عىل النحو واحلساب .خيضع الطفل ملجموعة

من التامرين؛ نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص األشكال اهلندسية املتنوعة كاملث ّلث واملربع
واملستطيل التي تُقدم له و ُيطلب إليه وضع ّ
كل منها يف املكان املناسب وا ُملخصص هلا ،فيعمل
 -1م.ن ،.ص .547
 -2م.ن ،.ص .549
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ويتدرب عىل رسمها متتبع ًا بأصابعه ملحيطها .ويتع ّلم الطفل أيض ًا األحرف
عىل حفظ أشكاهلا
ّ
ثم يتدرب عىل قراءة اجلمل وكتابتها« .لقد تع ّلم أن
اهلجائية ويعمل عىل التمييز بينها ،ومن ّ
يكتب عن طريق رسم إطار األحرف .وهو يعرف تلك األحرف وال خيطئ .وهو يؤ ّلف بينها
ليكون منها كلامت أو مجالً».
برسعة ّ

وتُشبه املواد التثقيفية التي تستخدمها يف تعليم النحو مواد الكتابة ،وهي مؤ ّلفة من قطع من
ُبوب وتُرتّب بحيث تُؤ ّلف مج ً
ترصف أفعاالً.
الكرتون ت ّ
ال أو ّ

متدرجة وألواهنا محراء أو
فيتم تع ّلمها عن طريق قضبان منبسطة أطواهلا ّ
أ ّما قواعد احلساب ّ
ويتدرب األطفال أيض ًا
زرقاء عىل التناوب .وأحيان ًا تُستخدم بعض األشياء بدالً من القضبان.
ّ
عىل النطق :فيتح ّلقون حول املع ّلمة التي ال تتك ّلم بمقدار ما جتعلهم يتك ّلمون وتع ّلمهم أن
يستمعوا إىل اآلخرين».1

ز ـ ف ّن استخدام األجهزة واألدوات من ِقبل املربيّ  ،ألهنا تثري اهتامم الطفل وجتعله يتغ ّلب عىل
كراهيته الطبيعية للجهد.

هتدف األجهزة التي استعملتها «منتسوري» إىل إرواء ّ
اللذة الفكرية لدى األطفال العاديني
واألسوياء بني س ّن الثالثة والسادسة واملرفقة بمالحظة دقيقة وموضوعية من ِق َبلهم.

ويف هذا املجال يذكر لنا «فيرش» يف كتابه «الرتبية عند منتسوري» ّ
أن وصول أجهزة «منتسوري»
الصحة النفسية لألطفال أكثر مما حيمله من معاين الصحة
إىل مؤسستنا ال حيمل من معاين
ّ
املعجنات إىل املطبخ .فإذا أنت مل تعرف أن حتيل الطعام
اجلسدية وصول علبة من الطحني أو
ّ
اخلام ،بعملك وعنايتك الشخصية ،طعام ًا مغذي ًا مثري ًا للشه ّية ،مات أطفالك جوع ًا ،ولو
أغدقت عليهم أفضل ما ينتجه سوق األغذية من مواد ّأولية».2

 2ـ تقييم عام

تركت الطريقة «املنتسورية» آثار ًا إجيابية كثرية يف مدارسها يف أرجاء العامل .ويكفي أن نرى
أنواع األدوات البسيطة املوضوعة لس ّن الطفولة والشائعة يف غالبية بيوت األطفال .ومع ذلك
لقد تعرضت هذه الطريقة النتقادات خمتلفة .ومن املآخذ التي ُوجهت إليها ،أهنا جلأت إىل

 -1م.ن ،.ص  550ـ .551
 -2م.ن ،.ص .551
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هيتم بدراسة األحاسيس واملشاعر أكثر من
علم نفس جتاوزه علم النفس احلديث ،علم نفس ّ
اهتاممه بدراسة الذكاء احلسيّ _ احلركي .و ُأخذ عليها أيض ًا ،أنهّ ا جلأت مع الطفل إىل أدوات
مادية جامدة ثابتة حمدّ دة سلف ًا ،وبذلك تق ّلل من حرية الطفل ونشاطه العفويّ .
«إن اللعب
احلرّ ،
يظل فعالية من فعاليات الصغار ،واألدوات املاد ّية متنع الفعالية التكيفية بام فيها من بناء
ّ
ِ
عفوي وخلق حقيقي .وترى عدد من املدارس ّ
أن ابتكار األدوات من قبل الطفل نفسه ،بحيث
تتجدّ د دوم ًا ،هو الطريقة احلقيقية لتمرين فعاليته».1
ويمكن القول أخري ًا ،إن هذه الطريقة قدّ مت تربية آلية هدفها العمل بشكل مفرط يف عملية
نمو الطفل قبل أوانه ،عن طريق استخدام أدوات تربوية وتعليمية مك ّثفة تُرهق ذهنه أكثر مما
تو ّفر له االستفادة املطلوبة.

ثانيا ً :طريقة «دوكرويل» ومراكز االهتمام

تعترب طريقة املربيّ البلجيكي الدكتور «جان أوفيد دوكرويل »Jean Ovide Decroly
(1871م ـ 1932م) ّ
أن النمو النفيس للطفل يبدأ من الشكل املحسوس املع ّقد ليصل بعدها إىل
مرحلة التحليل والرتكيب مع ًا.
فطريقة القراءة عنده مث ً
ال هي «الطريقة اجلملية» املبنية عىل الرتكيب ،وهي أنّنا ندرك للوهلة األوىل
األشياء بكل ّيتها .هذه الطريقة تت ّفق مع نظرية الصيغة أو الشكل عند «الغشتالت .»Gestalt
و ُيط ّبق هذا الطبيب مفهوم الرتكيب يف مبدأ مراكز االهتامم ،فهو ال ُيلزم الطفل بمعلومات
مك ّثفة ال رغبة له فيها ،بل خيتار مواضيع ذات منفعة أساس ّية كالربد يف فصل الشتاء عىل سبيل
املثال ال احلرص.
«ويف اجلملة نستطيع أن نقول إن «دوكرويل» هيدف إىل إعداد الطفل للحياة باحلياة نفسها ،وإىل
تنظيم بيئة جيد فيها هذا الطفل احلوافز املالئمة مليوله واهتامماته الطبيعية».2

العامة:
 1ـ مبادئها
ّ

ُيمكن تلخيص املبادئ العا ّمة لطريقة «دوكرويل» الرتبوية عىل الشكل اآليت:
 -1أوبير« ،التربية العامة» ،م.م ،.ص .629
 -2عبدالدائم« ،التربية عبرالتاريخ ،»...م.م ،.ص .556
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جو طبيعي« ،أي توجد يف
أ _ رضورة إنشاء مدرسة الثقافة العامة حتى س ّن اخلامسة عرشة يف ّ
بيئة يتيرس فيها للطفل أن يتصل كل يوم بظواهر الطبيعة ومظاهر احلياة للكائنات احلية عامة
ولإلنسان خاصة».1
ب _ رضورة إعداد ُدور التعليم بحيث تتوفر فيها املختربات أو املشاغل الصغرية.

ج _ رضورة تأمني جمموعات متجانسة من األطفال قدر اإلمكان مع األخذ باالعتبار عدم
الصف الواحد عرشين إىل مخسة وعرشين.
جتاوز عدد تالميذ
ّ

د _ ختصيص فرتة الصباح للدروس العملية من حمادثة وقراءة وكتابة وإمالء وحساب .وتُعطى
هذه التامرين بشكل ألعاب مفيدة.
خمصصة لدروس ال ّلغات األجنبية أو
أما ساعات بعد الظهر باستثناء اإلجازات فتكون ّ
لألشغال اليدوية.
هـ _ االستفادة من بعض األيام يف الصباح للنزهات والرحالت والزيارات املختلفة كزيارة
ومؤسسات متنوعة والقيام برحالت صيد وما شابه
متاحف وأماكن سياحية وأثرية ومعامل
ّ
ذلك.
و _ رضورة إعالم األهل بالطريقة املتبعة يف املدرسة كي يسهموا يف نجاحها ويشاركوا يف
إدارهتا بواسطة جملس خاص هبم.
ز _ جلوء التالميذ إىل النقاش واحلوار املتبادل فيام بينهم ،من خالل اختيارهم املوضوعات
وعرضها عىل املع ّلم للموافقة عليها بغية تنمية روح الثقة واملبادرة والتضامن.
«ويتم التدريب عىل العمل الشخيص واجلمعي بالتعاون الدائم بني التالميذ يف أوجه النشاط
والتنفيذ املختلفة التي يقتضيها ترتيب األمكنة وتنظيفها وترتيب املجموعات واملواد والصور
والنصوص والكتب واللوحات واألجهزة املختلفة».2

 2ـ تقييم عام

تُعترب الطريقة «الدوكرول ّية» صاحلة لتطبيقها عىل الصغار والكبار بخالف الطريقة «املنتسورية»
 -1م.ن ،.ص  .ن.
 -2م.ن ،.ص .557
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التي تصلح للطفولة األوىل فقط .وقد ُطبقت فع ً
ال وأتت بنتائج طيبة مثمرة حيث أقام دوكرويل
يف مدرسته وحتقيق ًا لرغبة األهايل التعليم الثانوي.
لقد شهدت هذه الطريقة يف عرصنا احلارض تطور ًا بالغ ًا وذلك من خالل دجمها مع طرائق
أخرى ،وأخذت أشكاالً خمتلفة يف ضوء التجارب الرتبوية احلديثة.
ويبقى من حصادها املثمر ،فكرة «مراكز االهتامم» التي أصبحت حمور ًا أساسي ًا من حماور
متجمعة حول مركز االهتامم ،مجيع
النظريات الرتبوية الغربية احلديثة« .فجميع فروع العمل
ّ
اجلهود قائمة عىل أساس العمليات الفكرية الثالث الكربى :نعني املالحظة ،والربط ،والتعبري.
تنصب عىل ما هو واقعي وحسيّ  .فإذا كان مركز االهتامم مث ً
ال بناء البيوت ،ثم
ومالحظة الطفل
ّ
ذلك باللجوء إىل رضوب من النشاط الفعيل الواقعي ،كرسم املخ ّططات ،ومجع املواد ،وإنشاء
األبنية».1
ومن ميزات هذه الطريقة أهنا استبعدت كلي ًا الرجوع إىل الكتب املدرسية واضعة بدي ً
ال عنها
سجل بطاقات فردي ُيساهم يف صياغة خم ّططة املعلم والتالميذ مع ًا .وهكذا يكون هذا السجل
بمثابة «كتاب حياة» ،يلتزم به كل طالب وحيرص عىل حفظ املعلومات الواردة فيه.
ومن البدهيي ذكره أيض ًا أن هذه الطريقة «مهيأة للعمل الفردي كام هي مهيأة للعمل اجلامعي يف
فرائق .ومع ذلك ،رغم أهنا تُبقي الطفل عىل اتصال وثيق بالبيئة االجتامعية التي حييا فيها ،هي
مؤهلة خاصة لتتيح له أن يعدّ نفسه إعداد ًا حر ًا للعمل الشخيص».2
إذ ًا ،لقد اهتمت هذه الطريقة بالعمل اجلامعي وسامهت بصورة فعالة يف تنظيم شؤون الطالب
املتنوعة بأنفسهم ،ملتقية يف هذا املجال مع النظريات
وقيامهم بأعامهلم ونشاطاهتم ومهاراهتم ّ
املؤسسية» التي اغتذت بمبادئ «فرينيه »Freinet
الرتبوية الغربية احلديثة ،وال سيام فكرة «الرتبية ّ
وسواه من املر ّبني الذين يسمحون للطالب ارشاكهم يف تنظيم عملهم الرتبوي والتعليمي.

ثالثا ً :طريقة «فرينيه»

تُعترب طريقة املربيّ «سلستان فرينيه 1896( »Celestin Freinetم ـ 1966م) منطلق ًا أساسي ًا للفكر
الرتبوي الغريب احلديث الذي ُعرف فيام بعد باسم «الرتبية املؤسسية »Institutional education
 -1أوبير« ،التربية العامة» ،م.م ،.ص .631
 -2م.ن ،.ص .642
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التي تُشدد عىل إدخال العمل اجلامعي يف املدرسة.

 1ـ مبادئها العامة:

ّ
إن فكرة املطبعة املدرسية كانت أول حافز جوهري وضعت هذا املع ّلم القدير يف مرتبة عالية
تذوق األطفال
كأصحاب الطرائق ا ُملبتكرة وامل ُبدعة .وال تتو ّقف هذه الطريقة «عىل توجيه ّ
النص،
للتمرينات اليدوية وحتويله شطر املامرسة األولية البسيطة للطباعة .بل جتعل من تأليف ّ
يس».1
ثم كتابته وأخري ًا ص ّفه يف حروف الطباعة ،مركز اهتامم اليوم ّ
عن طريق خت ّيله ّ
املدر ّ
أ ّما هذه املبادئ العامة فنستعرضها عىل الشكل اآليت:

أ _ اهتامم «فرينيه» بأن يؤ ّمن لتالمذته الظروف اجلسدية املالئمة لتوازن نفيس سليم «فإذا
اهتم بأن يثري
ضمن هلم ذلك ،بفضل الغذاء الصحي الكايف والنوم املريح واهلواء النقيّ ،
عندهم الرغبة يف العمل ،تلك الرغبة التي ال يكون يشء مثمر بدوهنا».2
منصة يعلوها املع ّلم ليع ّلم أو
ب _ ترك الطفل خيتار العمل الذي يرغبه وحسب فطرته« .فال ّ
موزع بني التالميذ حيضرّ كل منهم جانب ًا منه ويلقيه أمام
يستمع إىل تالميذه ،والربنامج السنوي ّ
رفاقه».3
فيقترص دور املع ّلم عىل تنظيم ومساعدة وتسهيل أعامل التالميذ.
إن غالبية آراء «فرينيه» ومواقفه نجدها يف كُت ّيب له بعنوان «ال دروس ّ
جـ ّ
قط» .فعملية حفظ
الدرس تعني أن يعهد التلميذ إىل ذاكرته بكلامت ال يفهم إالّ القليل من معانيها« .وهلذا ُوجب
أن ننرصف إىل األشياء نفسها ،وأن نلجأ إىل املالحظة املبارشة والتجربة».4
د ـ حرية الطفل يف التعبري عن رأيه وتوقه إىل االتصال بأترابه وتفاعله معهمُ .يطلب إليه مث ً
ال
ثم حياوره ويناقشه رفاقه يف املوضوع بعد
أن يروي ما رآه وشاهده وأن يقول ما خيطر ببالهّ ،
ويصححون له أخطاءه .وهذا التصحيح يعطي ثامره اللغوية أكثر بكثري من
كتابته عىل ال ّلوح،
ّ
تصحيح املعلم نفسه.
 -1م.ن ،.ص .635
 -2عبد الدائم« ،التربية عبرالتاريخ ،»...م.م ،.ص .600
 -3م.ن ،.ص .ن.
 -4م.ن ،.ص .601
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فمن خالل املراسلة التي ابتكرها «فرينيه» يتمكن كل تلميذ االتصال برفاقه يف املناطق النائية،
ممّا يؤدي إىل تفتّح ذهنه وتوسيع آفاقه الفكرية واملعرفية ومضاعفة فرص الكتابة املعبرّ ة واهلادفة
أمامه.

 2ـ تقييم عام:

يقول السيد «بوشيه « :»M.H. Bouchetإن طريقة «فرينيه» التي تنترش يف التعليم االبتدائي
يوم ًا بعد يوم ،بفضل الدعاوى العنيدة التي يقوم هبا صاحبها ،تقوم عىل املعاناة اليدوية العملية
ملطبعة حقيقية .وإهنا لطريقة جديدة كل اجلدة ،تفوق سائر الطرق يف كامهلا وإثارهتا لالهتامم.
إهنا تضع الطفل الذي مل يناهز اخلامسة أو السادسة ،والذي ال يكاد يعرف من األبجدية إال
صف صغرية،
مخسة عرش حرف ًا أو عرشين ،أمام جدول حروف الطباعة ،وتضع يف يده آلة
ّ
وجتعله يصف فع ً
نص ًا يعرفه اجلميعُ ،يطبع فيام بعد».1
ال ّ

ُنمي هذه الطريقة الق ّيمة الذاكرة البرصية واملهارات اليدوية لدى التالميذ ،وتُؤدي بالتايل
ت ّ
إىل تبسيط تعلم أصول اخلط وتسهيل عملية القراءة والكتابة لدهيم .هذا باإلضافة إىل فائدهتا
الكبرية ملواد أخرى كالتاريخ واجلغرافيا واحلساب .ويتع ّلم بفضلها األطفال أن يعبرّ وا بحرية
عن أفكارهم منذ نعومة أظفارهم .ويكمن دور املعلم األسايس يف مراقبة نمو شخصية كل
أي منهم أي كبت عاطفي؛ فاجلهد الرتبوي _ التعليمي يتالءم يف
طفل ،دون أن يفرض عىل ّ
هذا املجال مع احلال العاطفية لكل تلميذ.

ويسود هذه الطريقة أيض ًا روح التعاون املشرتك والعمل اجلامعي .فالتالميذ يتعاونون عىل
ويقررون بأنفسهم وبملء إرادهتم
إنجاز «صحيفة املدرسة» ضمن توزيعهم إىل عدة مجاعاتّ ،
زودهم به من إرشادات وتوجيهات مفيدة.
اختيار نشاطاهتم املختلفة ،مكتفني من املع ّلم بام ُي ّ

رابعا ً :طريقة «دالتون» ونظام التعيينات:

يعود الفضل لنشأة هذه الطريقة إىل اآلنسة «هيلني باركهرست »Helen Parkhurst
التي بارشت بالتعليم سنة 1904م ،يف مدرسة ريفية يف الواليات املتحدة األمريكية،
جربت بني سنتي 1911م و1913م ،يف مدينة «دالتون  »Daltonالصغرية بوالية
والتي ّ
«ماساشوستس  »Massachussetsاألمريكية مرشوع ًا إصالحي ًا ط ّبقته بعد ذلك يف
1- M.H. Bouchet، L’individualisation de l’Enseignement، P.U.F.، 1948، pp.361 – 362.
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نيويورك .سنة 1908م اطلعت «باركهرست» عىل كتاب «بناء العقل» ملؤ ّلفه «ادغار جيمس
سويفت  »Edgar James swiftفتأثرت بمجمل أفكاره واشتقت منه بشكل خاص
فكرة” املختربات” يف الرتبية ،تقول « :إن اهلدف من طريقة «املخترب» كان تنظيم احلياة
املدرسية عىل نسق جديد ،وكانت فكريت أن أستبدل بذلك النظام اآليل الثقيل الذي كان
متبع ًا ،نظام ًا سه ً
ال يف احلياة املدرسية ،يمكّن التالميذ من االستمتاع بقسط أوفر من احلرية،
أردت أن أجعل
وهي ّيئ هلم بيئة أكثر مالءمة ملختلف فروع دراساهتم ...وفوق ذلك فقد
ُ
صعوبات الدراسة ّ
لكل تلميذ مالئمة الستعداده ،وأن أه ّيئ لكل منهم جماالً للتقدم ،مهام
يكن خام ً
ال أو ناهب ًا».1
لقد حتققت أمنية «باركهرست» يف شهر شباط سنة 1920م ،بوالدة هذه الطريقة القائمة عىل
املخترب.

العامة للمدر�سة الدالتونية:
 1ـ املبادئ
ّ

تكمن أمهية املدرسة الدالتونية يف عملية تسهيل ُطرق العمل للتلميذ .لذلك جيب تقسيم
الربنامج ا ُملخصص عىل مدار شهور السنة املدرسية ،ويف ّ
كل شهر تُقسم كل مادة أيض ًا إىل
يكون عددها أيام الدراسة الفعلية.
وحدات من العمل ّ
يتعهد به الطالب أن
أما األمر الذي ركّزت عليه «باركهرست» هو يف وضع عقد للعمل ّ
هيضم يف الشهر عدد ًا ما من املواد .وهكذا يشعر بشخص ّيته وحيدّ د ما يعزم عليه .إنه يقوم
بعمل شخيص مستقل .والربنامج ليس ما يتبعه التالميذ مجيع ًا ،بل هو ما يريده هو .إنه عمله
وهوايته».2
أما املبادئ العامة هلذه الطريقة فهي عىل النحو اآليت:
أ ـ قيام الطفل بواجباته املدرسية بكامل حر ّيته باحث ًا عن أدوات العمل التي تتالءم مع ّ
كل مادة
من املواد .مع العلم أن بإمكانه طلب املساعدة والعون من زمالئه أو من املعلم ّ
حلل املسائل
الصعبة.
 -1باركهرست ،هيلين« ،التربية على طريقة دالتون» ،نيويورك1922 ،م ،ترجمة زكريا ميخائيل ،لجنة التاليف
والترجمة والنشر ،ط1949 ،2م ،ص .14
 -2عبد الدائم« ،التربية عبرالتاريخ ،»...م.م ،.ص .570
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ويف هذا املجال كتبت «باركهرست»:
«احلرية إذ ًا هي أوىل املبادئ التي تقوم عليها طريقة «دالتون» .فالطفل ـ من الناحية النظرية أو
لينكب عىل عمله يف املادة التي تستغرق باله ويشغف هبا من غري
الثقافية ـ ينبغي أن يرتك حر ًا
ّ
أن نقطع عليه سلسلة أفكاره .إذ هو يف هذه احلال أحدّ ذهن ًا وأكثر يقظة وأعظم اقتدار ًا عىل
تذليل ما قد يالقيه يف دراسته من صعاب.
فهذه الطريقة اجلديدة ال تعرف صلصلة الناقوس التي تنتزع التالميذ يف ساعات موقوتة
لتقودهم مك ّبلني إىل درس جديد ومعلم جديد ،إذ ّ
أن هذا األسلوب يذهب بطاقة التالميذ
املتعسفة ّ
تبذر جهودهم ،شأن املوقد الكهربائي إذ
ونشاطهم هباء منثور ًا .وهذه النقالت
ّ
حتول التيار إليه وتقطعه عنه حين ًا فحين ًا لغري سبب».1
أخذت ّ
احلس لدى اجلامعة عن طريق التعاون املتبادل والعمل املشرتك والتفاعل
ب ـ رضورة تنمية ّ
يف احلياة االجتامعية عىل حد تعبري صاحبة الطريقة التي تأثرت بصورة خاصة بأفكار املريب
األمريكي «جون ديوي» من خالل كتابه «الديمقراطية والرتبية» .وتستشهد بعبارة له يف هذا
الكتاب« :إن غاية الرتبية الديمقراطية ال تنحرص يف الوصول بالفرد إىل أن يحُ سن االشرتاك يف
حياة اجلامعة التي يتصل هبا مبارشة ،بل جيب أن هي ّيئ الفرص للتفاعل املستمر بني اجلامعات
املختلفة ،حتى ال يدور يف خلد فرد أو مجاعة اقتصادية أنهّ ا تستطيع احلياة مستقلة عن غريها».2

ختلق هذه الطريقة للتلميذ بيئة خاصة ُين ّظم فيها عمله املدريس ،فال ُيسمح له أو للمعلم أن
يكون بعيد ًا عن اجلامعة .فهي حتتفظ بمنهج الدراسة ووحدات النظام املدريس املؤ ّلفة من
الغرف والصفوف .و ُيعترب كل تلميذ فيها عضو ًا يف فرقته .وهي بالتايل جتعل عملية إعطاء
الدروس للتالميذ عىل شكل عمل يتعاقد املتع ّلم مع مع ّلمه للقيام به.
«ويرتيض التلميذ العمل املعينّ لفرقته عقد ًا عليه ،فيقسم املنهج إىل وحدات للعمل ،ويمهر
الصغار األطفال فع ً
ال عقد ًا خاص ًا بتوقيعهمُ ،ير ّد إليهم إذا ما أمتّوا عملهم».3

ويرتكز العمل يف هذا التنظيم ونجاحه عىل نظام «التعيينات « »Assignementsوأول رشط
للتعيني اجليد أن يكون دائ ًام مكتوب ًا ،ال شفو ّي ًا ،واضح التعبريات مبني ًا للتلميذ الغاية التي يرمي

 -1باركهرست ،هيلين« ،التربية على طريقة دالتون» ،م.م ،.ص .14
 -2م.ن ،.ص .22
 -3عبد الدائم« ،التربية عبرالتاريخ ،»...م.م ،.ص .573
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إليها .وعىل املع ّلمة إذا أرادت أن تضع تعيين ًا أن تتحلل من االعتقاد بأهنا تضع خطة لنفسها

تستعني هبا عىل إلقاء درس ،وإنام املطلوب هو خطة يسرتشد هبا التالميذ يف تناول أقسام عقد
العمل».1

تعتمد هذه الطريقة أيض ًا عىل مراقبة العمل الدرايس مستخدمة «باركهرست» لتدوين تقدم

التالميذ والتأكد الفعيل من مقدار العمل الذي أنجزوه يف كل مادة عىل طريقة الرسوم البيانية.
«ففي ّ
كل صف توضع جداول ثالثة :إثنان منهام يسجالن التقدم الذي يصيبه كل فرد عىل
سجل تقدّ م الصف كله».2
حدة ،والثالث ُي ّ

إذ ًا ،حتاول هذه الطريقة أن تتجنب يف كافة الصفوف تلك الفروقات يف املستوى التي جتعل
الصف
املهملني يؤثرون سلب ًا عىل املجتهدين أو جتعل من املجتهدين يسيطرون عىل أجواء
ّ
مع ّطلني بذلك نشاط رفاقهم وقدراهتم الفكرية.

 2ـ تقييم عام:

تُط ّبق طريقة «دالتون» اليوم يف آالف املعاهد واملؤسسات الرتبوية يف خمتلف أقطار العامل .ومن

ميزاهتا األساسية حماولتها التوفيق بني النظام املدريس التقليدي القائم عىل املناهج والكتب
املوجهة للرتبية الغربية احلديثة .ويشعر التلميذ فيها أكثر بحريته الفردية
املدرسية وبني األفكار ّ
ومسؤوليته الشخصية ،ويزداد امتالك ًا للامدة التي يرغبها كونه يمتلك ثقة كبرية ودائمة بنفسه.

رواد الرتبية الغربية احلديثة املربيّ «فرييري
لقد ُوجهت هلذه الطريقة اعرتاضات قوية .فاعترب أحد ّ
ّ »Ferrière
أن تطبيقها يشكّل خطر ًا عام ًا كوهنا تعتمد عىل املناهج والكتب املدرسية .ويرى

فيها «جمرد تبديل بسيط يف أسلوب الوظائف البيئية ـ هذه الوظائف ـ التي حتضرّ وفق طريقة
يتم االحتفاظ بالكتب
«دالتون» يف املدرسة نفسها يف مدة مخسة عرش يوم ًا أو مدة شهر ،يف حني ّ

القديمة وبالطرق البالية التي تعتمد عىل احلفظ والذاكرة ،ويف اجلملة بجميع األخطاء الشائعة

التي ُيضاف إليها فقدان التعليم اجلامعي( .فرييري ،ممارسة املدرسة الفعالة La pratique de

.3»)l’école Active (1922
 -1م.ن ،.ص .574
 -2م.ن ،.ص .576
 -3م.ن ،.ص .577
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يقول املريب السويرسي «جان بياجيه ـ « :»Jean Piagetإن العمل اخلالّق للطفل يزول متام ًا
تقريب ًاّ ،
وأن اجلهد الفردي يوضع يف خدمة اكتساب املعارف اكتساب ًا حمض ًا ،ويف خدمة التلقي
واملوقف املنفعل ،واحلياة اجلمعية ّ
تظل من جهة ثانية مهدّ دة باملناهج الفردية هتديد ًا ال يفسح
هلا جماالً لكي تلعب دورها املرشوع يف تكوين الفكر»( .1بياجيه ،املوسوعة الفرنسية ،اجلزء
اخلامس عرش).
إذ ًا ،املعلم هو الذي حيدّ د العمل للمتعلم حسب تقدير مؤهالته وطاقاته الفكرية .أما بالنسبة
للمأخذ األسايس عىل هذه الطريقة هو عدم تنميتها الكافية للشعور االجتامعي .فكل ما فيها
نوع من التعاون املتبادل ،وليس عمل مشرتك عىل مستوى اجلامعة.

خام�سا ً :طريقة «وينيتكا»:

مكملة لطريقة «دالتون» وحماولة إصالح النقائص الواردة فيها .وضعها
تعترب طريقة «وينيتكا» ّ
املريب األمريكي «كارلتون واشبورن  »Carleton washburneوقام بتطبيقها يف قرية
«وينيتكا  »Winnetkaالصغرية يف ضاحية «شيكاغو» التي يقصدها بشكل خاص رجال
األعامل بغية احلصول عىل اهلدوء والراحة.
«وهلذا الغرض ّقرر جملس الرتبية فيها عام 1915م ،تطبيق الطرق الرتبوية احلديثة يف أربع
مدارس حكومية عامة ،مؤثر ًا ذلك عىل أن يؤسس مدرسة خاصة تُن ّظم وفق مبادئ الرتبية
احلديثة.
ودعا هلذا األمر «كارلتون واشبورن» الذي أوىص به «فريدريك بورك »Frederic Burke
مدير املعلمني يف «سان فرنسيسكو».2

بدأ هذا املربيّ تعليمه يف مدرسة ريفية صغرية بالقرب من «إملونته  »Elmonteيف كاليفورنيا.
منذ ذلك احلني اسرتعى انتباهه الفروقات الفردية بني األطفال حماوالً جعل عمل كل تلميذ
يتالءم وميوله وإمكانياته الشخصية« .وتابع هذا النهج وأكمل نقائصه يف مدرسة« «توالر �Tu
 »lareالتي مارس فيها بعد ذلك التدريس يف الصفوف اخلمسة العليا .غري ّ
غلوه يف «تفريد»
أن ّ
موجه ًا إىل كل طالب حسب قابلياته ،قاد إىل نوع من الفوىض كانت سبب ًا يف
التعليم ويف جعله ّ
 -1أوبير« ،التبرية ّ
العامة» ،م.م ،.ص .640
 -2عبد الدائم« ،التربية عبرالتاريخ ،»...م.م ،.ص .578
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رصفه من العمل» .عىل أثر ذلك كلفه مدير دار املعلمني «فريدريك بورك» الذي قام بأبحاث
مشاهبة تدريس العلوم يف الدار املذكورة .حيث قضاها هنالك مخس سنوات ،ثم انتقل بعدها
إىل إدارة املدارس احلكومية العامة يف قرية «وينتيكا».

 1ـ مبادئها العامة:

ُيمكن تلخيص املبادئ العامة لطريقة «وينتيكا» الرتبوية عىل النحو اآليت:

نموهم النفيس وميوهلم
أ _ حاولت أن جتعل عمل األطفال يتناسب يف الوقت عينه مع مراحل ّ
الفردية ،لقد قامت _ كطريقة «دالتون» _ إىل «تفريد التعليم»« .فاملنهاج فيها يراعي التطور
الذهني للطفلّ .
وكل تلميذ يسري فيه وفق طريقته اخلاصة ،متبع ًا بنفسه القراءات والتمرينات
التي جتعله يكتسب ما جيب عليه معرفته» .1وهتدف هذه الطريقة إىل مساعدة التلميذ عىل النمو
بشكل متوازن عىل الصعيدين اجلسدي والنفيس.
ب _ أوجدت هذه الطريقة جمموعة من األدوات والوسائل املدرسية الكثرية التي يستطيع
ويتجول
التزود بام يريد بصورة سهلة وجلية ،مصحح ًا أيض ًا أخطاءه بنفسه.
ّ
التلميذ بواسطتها ّ
ِ
املعلم يف الصف ،جميب ًا عىل األسئلة املطروحة عليه من قبل التالميذ ،ومن ثم تشجيعهم وح ّثهم
عىل املثابرة الدائمة عىل حتصيلهم الدرايس.

 2ـ تقييم عام

املتفوقون لدهيم اإلمكانية
و ّفرت طريقة «وينيتكا» الكثري من الوقت .فالتالميذ البارعون
ّ
الكافية إلنجاز خالل أربع أو مخس سنوات الدرجات الثامين اخلاصة بالتكوين املدريس.
هذا باإلضافة إىل احتوائها عىل جمموعة من التامرين التي ُيثقف هبا التلميذ نفسه بنفسه وعىل
جمموعة من روائز واختبارات املراقبة والضبط يطلق عليها عادة اسم «وسائل وينيتكا».2

«وهي هبذا تضع احلجر األساس يف هنج التعليم الذايت ( )Auto – educationذلك النهج
الذي اكتسب شأن ًا خاص ًا يف السنوات األخرية ،ال سيام بعد ظهور التعليم املربم ج (�Pro
 )grammed instructionnوالتعليم عن طريق احلاسبات اإللكرتونية (�Computer – as
 -1م.ن ،.ص .579
 -2م.ن ،.ص 580
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 )sistedinstrucitonوسوامها من وسائل التعليم الذايت».1
وهي تُعنى عناية خاصة باإليقاع الشخيص للعمل ،وال تُلزم كل التالميذ بمنهاج واحد ،بل
تقيم منهاج ًا مرن ًا يتك ّيف وإمكانيات وقدرات كل تلميذ.
تستطيع هذه الطريقة كطريقة «دالتون» تسهيل اكتساب احلدّ األدنى من املعرفة.

�ساد�سا ً :طريقة «امل�رشوع»

يقرتن اسم «املرشوع» باسم املربيّ األمريكي «وليام كلباتريك  »William kilpatrickتلميذ
الفيلسوف واملريب الشهري «جون ديوي» الذي حاول عن طريقها تطبيق نظريات أستاذه يف
الفلسفة وعلم النفس.
تقوم هذه الطريقة عىل مبدأ جتميع املعلومات الرضورية حول بعض األفكار األساسية .وعن
طريق استخدام املرشوعات يستهدف أصحاهبا أن يكون التعليم دينامي ًا آخذ ًا باالعتبار نشاط
التلميذ ودوره اإلبداعي.
تستمد هذه الطريقة جذورها من املربيّ الفرنيس «جان _ جاك روسو Jean – Jacques

 »Rousseauالذي دعا إىل استخدام املرشوع ملرحلة املراهقة يف كتابه الشهري «أميل،» Emile
وإىل «بستالوتزي  »Pestalozziالذي أعطى لتعليم األشياء احلسية األولوية القصوى عىل
األقوال والكلامت ،وإىل «فروبل  »Frobelالذي أوضح يف كتابه الشهري «تربية اإلنسان» أمهية
النشاط الذايت مشري ًا إىل كيفية اإلفادة من اهلدايا واهلبات.
عرف «كلباتريك» طريقة «املرشوع» بأهنا جتربة ذات دوافع داخلية أو فاعلية هادفة تط ّبق
لقد ّ
عملي ًا ضمن النطاق املدريس.

 1ـ مبادئها العامة:

ّ
مشخص دينامي للتعليم
تبغي طريقة «املرشوع» حتقيق هدفني أساسيني :األول تقديم مضمون
بدالً من املضمون اللفظي القائم عىل الكتاب .والثاين اعتامد املجرى الطبيعي الكتساب املعرفة
ونمو الفعاليات املعنوية للتلميذ بدالً من التعليم القائم عىل التلقني .فاملهمة األساسية إذ ًا ،هي
 -1م.ن ،.ص .582
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أن نجعل التلميذ يربط مجيع جهوده الشخصية بتحقيق غايته املنشودة.
وترتكز هذه الطريقة إىل األسس االجتامعية والنفسية التي أتت هبا الرتبية الغربية احلديثة،
والتي قام بإعدادها وصياغتها بصورة خاصة املربيّ األمريكي «جون ديوي .»John Dewy

أما أهم املبادئ العامة التي استندت عليها هذه الطريقة فهي عىل النحو اآليت:
أ ـ مبدأ االهتامم والعناية بطبيعة التلميذ واعتباره املحور األسايس يف عملية الرتبية والتعليم
بقصد حتقيق أهداف اجتامعية مرجوة.

ب _ مبدأ النشاط الفردي للتلميذ وتع ّلمه عن طريق العمل ( )Learning bydoingواخلربة

الشخصية .كام أنه يعتمد عىل جهوده واألبحاث والتجارب التي يقوم هبا.

ج ـ مبدأ احلرية ،وقوامه االنطالق من ميول املتعلم ومهاراته واهتامماته الذاتية.
أما بالنسبة لألسس االجتامعية التي ُبنيت عليها طريقة «املرشوع» فأمهها اعتبار املدرسة مؤسسة

اجتامعية فاعلة« .فالرتبية عند «كلباتريك» ـ كام هي عند أستاذه «ديوي» ـ «ليست جمرد إعداد
للحياة بل هي احلياة نفسها»« .وهلذا ُوجب أن نجعل من املدرسة مدرسة املجتمع أو جمتمع ًا
ويتدرب عليها الطالب عملي ًا ،بنقل البيئة االجتامعية إىل املدرسة تارة
مصغر ًا تتم ّثل فيه احلياة
ّ
وبخروج املدرسة إىل البيئة تارة أخرى».1

 2ـ تقييم عام

و ّلدت طريقة «املرشوع» الكثري من األساليب الرتبوية الغربية احلديثة« .غري أنه من اخلطأ أن
نعتقد أن تطبيق هذه الطريقة ال يعدو إدخال بعض املرشوعات يف إطار تربية تقليدية ،تظل عىل

يقر يف ذهننا أن هذه الطريقة تستلزم يف
ما هي عليه يف بنيتها ومناهجها وأهدافها .وال بدّ أن ّ
الواقع تغيري ًا كام ً
ال يف أساليب املدرسة التقليدية ونظامها.
وعند ذلك تأخذ هذه الطريقة مكاهنا يف إطار النظرات الرتبوية اجلديدة التي حتاول أن تبني
نظام ًا «تربوي ًا مرن ًا» ،ال يعرف احلدود القاطعة بني الصفوف ،أو بني مراحل التعليم ،أو بني

التعليم النظامي والتعليم غري النظامي..
 -1م.ن ،.ص  587ـ .588
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أما إذا اقترص األمر عىل تطبيق هذه الطريقة يف إطار النظام املدريس التقليدي املألوفّ ،
فإن
فوائدها لن تكون معدومة دون ّ
شك ،غري أهنا ستكون حمدودة ال حمالة ،كام ستطرح مشكالت
جذرية صعبة تتعلق بالتوفيق بينها وبني مجلة النظام املدريس املرسوم واملنهاج املدريس املقرر».1
تلخص هذه الطريقة يف أعامق جذورها معظم أفكار الرتبية الغربية احلديثة .فهي تنطلق من
إمكانيات التلميذ وميوله ،مط ّبقة بذلك الطريقة الفعالة يف الرتبية .كام أهنا تستند إىل حتليل نفيس
دقيق لطبيعة الفكر البرشي ولطريقة معاجلته للقضايا الطارئة .هذا باإلضافة إىل استنادها إىل
املبادئ الفلسفية اهلامة التي وضعها املريب القدير «جون ديوي» حول أمهية اخلربة ،ودور التعلم
عن طريق العمل ،ومراحل عملية التفكري ،والغاية االجتامعية للرتبية.

�سابعا ً :طريقة «كر�شن�ستانري»:

يعترب املريب األملاين «جورج كرشنستانري 1854( »Georg kerschensteinerم ـ 1932م)
من أوائل الذين أطلقوا فكرة املدرسة املهنية التي عرفت فيام بعد باسم «مدرسة العمل
 ،»Die Arbeitsschuleوأدخل عىل املدارس األملانية جمموعة من اإلصالحات املدرسية
والرتبوية ،عل ًام أنه استمدّ أفكاره هذه من حصيلة خرباته الشخصية ومواهبه التنظيمية وجتاربه
العملية املتنوعة .ومل تتوقف جتارب «كرشنستانري» عىل اإلدارة املدرسية ،وممارسة العليم .بل
قام بزيارات عديدة للمعاهد التعليمية يف املدن األملانية ،كام قام بعدة رحالت إىل خارج أملانيا
اطلع خالهلا عىل املؤسسات الرتبوية اجلديدة وطرائقها املحدثة.
«وقد مجع إىل املشاهدة واالطالع دراسة األفكار الرتبوية لعدد من كبار املربني الذين يلتقون
معه يف نظرته :فدرس أفكار «بستالوتزي» يف البداية؛ ثم أفكار «جون ديوي» وأخري ًا درس

أفكار «ادوار سربانغر  »Edward Sprangerالذي غدا من تالميذه ومريديه».2

فمنذ أن أصبح «كرشنستانري» مرشد ًا تربوي ًا فذ ًا «عرف أن اإلصالح الرتبوي املطلوب يف
املدارس االبتدائية يف أملانيا ال يقترص أبد ًا عىل جمرد التقليل من املواد الدراسية بل جيب االهتامم
بعملية تنظيم للمعارف نفسها لكي تصبح وسيلة تربوية هادفة« .ومنذ ذلك احلني أصبحت
الرتبية مركز اهتامماته اإلصالحية .ولكي يتحقق اإلصالح يف املدرسة ،ولكي تصبح املدرسة
فع ً
ال أداة تكوين تربوي حق ،رأى أن من الرضوري أن يسودها العمل اليدوي .ومل تكن هذه
 -1م.ن ،.ص .595
 -2م.ن ،.ص .608
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الفكرة من ابتكاره بل استقاها مما كان سائد ًا فع ً
ال يف مدارس سويرسا والنمسا خاصة .أما
موطن اجلدة عنده فهو أنه جعل من االهتاممات العملية للشبيبة «نقطة انطالق الرتبية» وأنه
حاول أن يقيم صلة وثيقة بني التعليم النظري والدربة العملية».1

 1ـ مبادئها العامة:

تقوم العملية الرتبوية عند «كرشنستانري» يف األساس عىل إعطاء كل فرد نمط ًا يتناسب مع بنيته
الذاتية ويرتكز إىل القيم الروحية للجامعة« .والعمل الرتبوي ـ إذا أراد أن حي ّقق هذه الغاية وأن
يدخل الكائن الفتي يف عامل القيم هذا ويمده بخريات الثقافة ـ يستلزم يف بدايته عىل أقل تقدير
وسائل تربوية متكنّه من بلوغ هذا اهلدف».2
ولدت املبادئ العامة هلذه الطريقة من ِ
القران الناجح بني القول النظري والفعل العميل .وهي
عىل الشكل اآليت:

أ ـ يشكّل الكيان الفردي للمتعلم حمور الرتبية وموضوعها األسايس« .ش ّبه الفيلسوف
اإلنكليزي «جون لوك  »John lockeنفس الطفل حني يولد «بصفحة بيضاء Tubula
 »rosaخاوية ،خلوه من أي فكرة أو تصور ذهني ،وكيف رأى أن التجربة تنقش فيها بعد
ذلك ما يتكون عندها من أفكار .وقد قادت هذه النظرة إىل النفس اإلنسانية إىل أخطاء تربوية
ضخمة ظلت سائدة نيف ًا وقرنني .وجوهر تلك األخطاء القول بأننا نستطيع أن نمأل تلك
الصفحة البيضاء بام نشاء».3
لقد عارض «كرشنستانري» مع الكثري من املربني املحدثني هذا الرأي اخلاص معترب ًا أن كل نفس
برشية هي أص ً
ال صفحة فريدة يف نوعها ،هلا مميزاهتا اخلاصة التي تظهر يف جممل أفعاهلا وأعامهلا.
إذ ًا ،لكل إنسان كيانه املميز واملؤثر الذي يتفاعل مع حميطه اخلارجي ويتأثر به« .ونمو الوعي
الفردي ـ يف نظر «كرشنستانري» ـ ال يتوقف عىل البيئة املحيطة به وحدها ،بل يتوقف أيض ًا
وخاصة عىل األمور التي نعتربها عادة حصاد ثقافة املجتمع ،والتي ندعوها باسم «خريات
الثقافة» .ومن هنا فإن أهم ما ُيميز اإلنسان من سائر احليوانات «القيم الروحية والفكرية».4
 -1م.ن ،.ص .609
 -2م.ن ،.ص .611
 -3م.ن ،.ص .610
 -4م.ن ،.ص .611
127

جيب أن يقوم العمل الرتبوي بإعداد املتعلم لرتبية مستقلة ومتجانسة .فبناء الشخصية يتم عرب
جهود متواصلة يقود املتعلم من نطاق القيم النسبية إىل نطاق القيم املطلقة وحتاول «مدرسة
مهها إثارة اهتامماته بأنواعها
العمل» توجيه نمو الشخصية يف هذا االجتاه عرب وسائل عديدة :أ ّ
املختلفة عىل حدّ تعبري «كرشنستانري» .فاالهتاممات املبارشة هي التي تُثريها أشياء مقصودة
لنفسها ،كاأللعاب واألعامل اليدوية والذهنية .أما االهتاممات غري املبارشة فهي التي يثريها
موضوع حمدد ُيتخذ وسيلة لبلوغ غاية حمددة.
إن االهتامم احلقيقي يفرتض الوحدة بني النزاعات احلركية لدى األنا وبني املوضوع.
وخيطو «كرشنستانري» يف دراسته لالهتاممات خطوة أخرى ،فيتحدّ ث عن أربع مراحل يف
نموها:
املرحلة األوىل هي مرحلة الطفولة األوىل أو مرحلة الرتويض (بني السنة األوىل والثانية من
العمر) .وفيها يكون نشاط الطفل اندفاعي ًا حمض ًا .وإرواء حاجاته الغريزية (من طعام ورشاب
ودفء وحركة) يشكّل أوىل جتارب القيم الغازية والقيم احلس ّية ـ احلركية.
أما املرحلة الثانية فهي مرحلة الطفولة الثانية أو مرحلة سن اللعب (بني السنة الثالثة والسابعة
من العمر) ،وفيها ترتبط الغرائز وامليول واإلحساسات باإلدراكات والتصورات الفكرية.
وفيها يستيقظ خاصة الشعور بالغاية واهلدف.
واملرحلة الثالثة هي مرحلة االهتاممات األنانية بالعمل (بني سن الثامنة والرابعة عرشة) ،وفيها
تنمو لدى الطفل القدرة عىل توجيه انتباهه فرتة طويلة عىل الغايات التي هيدف إليها .وتتجه
القيم يف هذه املرحلة إىل األمور العملية :كصناعة األشياء ومساعدة اآلخرين ،إلخ ...وتتأكد
فيها أيض ًا إرادة تكوين الكيان اخللقي.
أما املرحلة الرابعة واألخرية فهي مرحلة االهتاممات املوضوعية بالعمل (يف سن املراهقة)،
ويف هذه املرحلة يبدأ الكائن اإلنساين بالشعور بأنه «حامل قيم» وينمو لديه خاصة «اإلحساس
بأهداف أوسع وأشمل ،وال سيام األهداف املتصلة بـ«املجموعات االجتامعية» كام ينمو عنده
وعي القيم الروحية».1
ب ـ تنحرص فاعلية الرتبية عىل دور املعلمني واملربني وأمهية املؤسسات الرتبوية التي تقسم إىل
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نوعني :مؤسسات ثقافية عامة ليست الرتبية هدفها الرئييس كالوثائق العلمية والتقنية والفنية

املتنوعة ،ووسائل اإلعالم املختلفة ،ومؤسسات ُوجدت لتلتزم العمل الرتبوي كاملعاهد
التعليمية واملدارس املهنية والكليات اجلامعية .حتافظ الرتبية احلقة دوم ًا عىل بقاء اجلامعة وتعمل
لرفع مستواها املعنوي« .ومثل هذا اهلدف ال يمكن بلوغه إال باإلعداد املهني .ولكن حذار أن
ُيفهم من ذلك ّ
أن اإلنسان ُير ّبى من أجل العمل ،بل الصحيح أن نقول إننا نريب العامل من
أجل أن نريب اإلنسان .لقد دعيت املدارس التي مل حتدد أغراضها حتديد ًا حمصور ًا باسم مدارس

«الثقافة العامة» ،بينام دعيت املدارس ذات اهلدف املحدد الواضح باسم «املدارس املهنية».
ومثل هذا التمييز _ يف نظر «كرشنستانري» _ تقسيم معقول رشيطة أن نعني بمندارس الثقافة
العامة تلك التي تعد «العاملني بالفكر» ،وأال نعترب املدارس املهنية ـ كام حيدث غالب ًا ـ مدارس
ذات قيمة تربوية أدنى .فمن حيث املبدأّ ،
كل مدرسة مهنية معهد للرتبية احل ّقة شأهنا يف ذلك

شأن مدرسة «الثقافة العامة».1

أما بالنسبة لدور املعلمني واملربني ،فريى «كرشنستانري» أنّنا ال يمكن الفصل بني الرتبية
وأمهيتها وبني التعليم ودورهّ .
فكل معلم هو أص ً
مرب .لذا جيب علينا أن نعرف أوالً البنية
ال ّ
النفسية والروحية للمربيّ .

«وعمل املربيّ ـ يف نظر «كرشنستانري» ـ عمل يعتمد عىل الفهم ،وعىل املحبة ،باإلضافة إىل
ال ديني ًا وعم ً
كونه عم ً
ال نظري ًا (يتجىل يف اتساق املبادئ الرتبوية) .وانطالق ًا من هذه الصفات
ُيمكن حتديد األسس النفسية املطلوبة من املريبّ :
إن قوامها التعاطف مع اإلنسان .ومع الطفل
خاصة؛ وقدر من إرهاق الشعور؛ والفرع بال ّلعب اخلايل من الغرض؛ وامتالك موهبة املالحظة
التي تُتيح الكشف عن قابليات الطفل وعن شخصيته رسيع ًا؛ وأخري ًا القدرة عىل تكوين الطفل
انطالق ًا من استعداداته الشخصية.
وهذه البنية الروحية الالزمة للمريب تأخذ أشكاالً خمتلفة ،غري ّ
أن أساسها املكني الذي ال بديل

عنه هو اإليامن بالقيم غري الزمنية ،وبإمكان انتصار العقل عىل احلواس وبأمه ّية بذل الذات يف

سبيل التنمية الثقافية واخلُلقية للفرد وللجامعة ولإلنسانية .ومن هذا اإليامن يولد اإليامن بقيمة
الرتبية العامة».2
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يعترب «كرشنستانري» ّ
أن إصالح التعليم االبتدائي يقوم أص ً
ال عىل املدرسة التي تعتمد عىل
العمل بدالً من الكتاب .هذا يعني االعتامد عىل طريقة تربوية ترتكز إىل معرفة النمو اجلسدي
والنفيس لدى املتع ّلم .فهذه الطريقة ترى ّ
أن العملية الرتبوية جيب أن تنطلق من حاجة الفرد
إىل التعبري لتصل إىل أعىل درجات النشاط الفكري ـ الروحي.
«ومل يبتكر«  «كرشنستانري» يف الواقع فكرة «مدرسة العمل» أو املدرسة الفعالة (�école Ac

 .)tiveفلقد سبقه إىل ذلك خاصة املريب والفيلسوف الشيكاغي «ديوي  »Deweyعىل أن هذه
الفكرة اختذت لديه مفهوم ًا أحدث وأعمق :فلقد أكد «كرشنستانري» ـ كام أكد «ديوي» ـ عىل
الدور األسايس الذي يلعبه العمل الفعال يف الرتبية.
ووضع يف مقابل املعرفة املكتسبة ( )savoir acquisاكتساب ًا آلي ًا املعرفة املمتلكة (savoir

 )conquisالتي هي رضب من اخللق واالبتكار ،ألهنا إعداد شخيص للمعرفة» .1وعملية
االكتساب اآليل للمعارف بحسب رأيه ّ
تظل عديمة األثر والفاعلية يف الرتبية الفكر ّية
والروحية ويف تنمية الفعل اإلرادي.

فعن طريق «العمل املنتج» يتطلب منا أن نجعل املتع ّلم قادر ًا عىل امتالك املعلومات بذاته ويقوم
بتحويلها إىل مشاعره وذاكرته وحياته العملية.
«ومن هنا رأى «كرشنستانري» أن املهمة األساسية للمدرسة هي إعداد الطفل ملهنته املقبلة.
واجلمهرة الكربى من الناس ينرصفون إىل أعامل مادية ،ألن كل جمتمع إنساين يستخدم عدد ًا
من العماّ ل اليدويني يفوق بام ال ُيقاس عدد العامل الفكريني .زد عىل ذلك أن قابليات الكتل
الكبرية من الناس ال تسمح هلم باالجتاه نحو أعامل الفكر ،بل نحو أعامل اإلنتاج .ثم إن العمل
اليدوي هو أساس كل فن حقيقي بل أساس كل علم جدير هبذا االسم .ولذا فاملدرسة العامة
ينبغي أن تعد عامالً يدويني وعامالً فكريني يف آن واحد».2
هذا يعني أن نمو القدرات البدنية واليدوية لدى املتعلمني يسبق نمو قدراهتم الذهنية .وتبقى
األولوية لتذوق النشاط الفردي من السنة الثالثة حتى السنة الرابعة عرشة.
لذا ،نستنتج ّ
أن املدرسة االبتدائية ـ حسب رأي «كرشنستانري» ـ جيب أن تكون جمهزة بصاالت
متنوعة :عىل سبيل املثال ال احلرص قاعات للخياطة واملختربات واملطابخ واحلدائق وغريها
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للتمكّن من تنمية النشاط اليدوي لدى األوالد سواء كانوا أغنياء أم فقراء.
«وال يعني هذا أن تقدم املدرسة االبتدائية ملن يعد للعمل اليدوي يف املستقبل معارف متصلة
باملهن وبآالت وبسواها من وسائل العمل ،كام ال يعني أن تقدم هذه املدرسة ملن يعد للعمل
الفكري يف املستقبل معرفة «مبارشة متصلة باملهنة التي سيقوم هبا .إن ما هتدف إليه أن تنمي
يف احلالني األعضاء الرضورية ملامرسة املهنة وأن تعود الطالب عىل العمل املخلص وأن جتعله
يتذوق العمل الكامل املنجز ويشعر بام يف العمل من متعة وحبور».1
ولذا من الرضوري القيام بالتعليم العميل يف املدرسة االبتدائيةّ .
أي عمل يستلزم
ألن ممارسة ّ
أص ً
ال معلومات أساسية تشكّل ما يعرف «بالتقنية الفكرية» للعمل ،كاتقان القراءة والكتابة
واحلساب والرسم.
هذا باإلضافة إىل أمهية العلوم الطبيعية والرياضة البدنية يف مناهج املدرسة االبتدائية ،كي
ونكون لديه عادات صحية سليمة.
ُعرف املتعلم بالعامل اخلارجي
ّ
ن ّ

«ويرى» «كرشنستانري» بعد ذلك ّ
أن املهمة الثانية للمدرسة االبتدائية العامة هي تكوين الطبع
واخلُلق .وسبيلها إىل ذلك أن تعطي العمل املهني معنى ُخلقي ًاّ .
إن مفهوم املشاركة اإلرادية
مفهوم ما يزال غريب ًا عن املدرسة ،رغم ّ
أن املربني قد ب ّينوا منذ زمن طويل أمهية حتويل املدرسة
إىل جمتمع عمل ،وأوضحوا دور التضامن والتعاون يف التكوين اخلُلقي» .2ولذلك فمن
ا ُملستحسن حسب رأي «كرشنستانري» تزويد املتعلمني بروح اإلخالص والتضحية للجامعة
التي ينتسبون إليهاّ ،
ألن مثل هذه الصور العاطفية رسعان ما تتالشى لدهيم إذا مل تلتزمها
املدرسة منذ نعومة أظفارهم .ومثل هذه الرتبية األخالقية عنده ال تتح ّقق عن طريق التعليم
النظري بل عن طريق املامرسة اليومية للفضائل االجتامعية واألخالقية.
«واملهمة الثالثة للمدرسة االبتدائية العامة ـ يف رأيه ـ هي أن ننمي لدى الطالب الطموح إىل أن
ُيسهم عن طريق عمله املهني وتفتّح شخصيته يف التقدم املعنوي للجامعة التي ينتسب إليها.
وال يعني هذا أن نقدّ م له نوع ًا من الرتبية املدنية ،ألن مثل هذه الرتبية ال يسمح هبا مستوى
النضج لدى الطالب يف املرحلة االبتدائية».3
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ّ
وكل ما يمكن أن تقوم به هذه املدرسة هو توفري الرتبية املالئمة ،عن طريق تعويد املتعلمني
عىل العمل من أجل تأمني تنمية مادية ومعنوية ملجتمعهم الصغري ،مفضلني من حيث األولوية
املصلحة العامة عىل مصاحلهم الشخصية.
ج _ ليست الرتبية من عمل املربيّ وحده بل هي من عمل الفرد أيض ًا .إهنا تتطلب ،أن تكون
القيم الروحية املحور األسايس لوجود الكائن اإلنساين« .يرى «كرشنستانري» ّ
أن ك ً
جيرب
ال منا ّ
خالل نموه ،بوسائله اخلاصة وعىل حسابه ،القيم الروحية اخلاصة باخلريات الثقافية التي جيدها
يف جمتمعه .والرتبية ،حني ننظر إليها عىل هذا النحو نظرتنا .إىل عمل تقوم به اجلامعة الثقافية ،ال
الروحي لدى الفرد وأن حت ّقق فيه القيم الروحية املتأصلة
تكون الكائن
بدّ أن يكون هدفها أن ّ
ّ
يف اجلامعة».1
جتسد اخلريات الثقافية والقيم الروحية بصورة موضوع ّية دور الفكر البرشي وأمهيته عند الفرد
واجلامعة عىل حد سواء .و ُيستنبط يف هذه القيم جمتمعة قيمة تربوية وأخالقية تكون صاحلة لبناء
شخصية املتع ّلم.
«واملسألة املطروحة أمام العمل الرتبوي هي أن ُييسرّ الوصول إىل صميم اخلريات الثقافية ،وإىل
جمرد نقل
القيم احلالة فيها .وذلك هو دور التعليم .فاهلدف النهائي للتعليم ال يمكن أن يكون ّ
املعارف ،بل ال بد أن يكون أوالً تنمية اإلحساس بالقيم.
و ّملا كانت القيم املشرتكة يف مجاعة معينة متح ّلقة حول العمل املشرتك ،كان من الرضوري أن
تنظم املدرسة بحيث تنقلب إىل جمتمع عملُ ،يسهم فيه املعلمون والطالب يف أداء عمل مشرتك،
وعند ذلك فقط ،تصبح للمدرسة ُبنية اجتامعية وتغدو هي نفسها موئ ً
ال للخريات الثقافية».2

د _ يعترب هذا املربيّ أن نمو الكيان الروحي لدى الفرد ،يستند إىل أساس فيزيولوجي هو
اجلسد ،وإىل أساس سوسيولوجي هو حصيلة القيم االجتامعية« ،أما الكيان اجلسدي فعىل كل
إنسان أن ُيبقي عىل استمراره ونموه بجهده اخلاص ،منذ أن يبلغ مرحلة كافية من النمو .وهلذه
يتوجب عىل ّ
كل فرد أن يكتسب قدرة خاصة عىل العمل.
الغاية ّ

ومن هنا تأيت أمهية اإلعداد املهني .غري أن الرتبية املهنية وتربية القيم أمران ال يتماّ ن إال يف
قلب جمتمع ينبغي أن ُيسهم كل فرد يف بقائه واستمراره .وهذا هو املظهر االجتامعي للجهد
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الرتبوي»ّ .1
إن املحافظة عىل الكيان اجلسدي وتأمني املتطلبات االجتامعية املالئمة ،يشكّالن
عند «كرشنستانري» هدف الرتبية وغايتها األساسية.
 2ـ تقييم عام
تُعترب أفكار «كرشنستانري» يف الرتبية منطلق ًا أساسي ًا ألحدث التيارات الرتبوية الغربية يف

عرصنا احلارض مع تأكيدها القاطع عىل الصلة الوثيقة بني حاجات سوق العمل وحاجات
الرتبية .فهي جعلت من طبيعة املتعلم االجتامعية والبيولوجية والنفسية املحور الرئييس للعمل

الرتبوي .كام أهنا جعلت التعليم ُيساهم إىل حد كبري بشؤون املتعلم واهتامماته الشخصية .لقد
نادت بحرية املتعلم واستقالليته مع احلرص الشديد عىل أن يكون صاحب القرار يف تعليم
نفسه وصنع معرفته .إذ ًا ،نادت بالطريقة الفعالة يف الرتبية ،داعية إىل عدم الفصل بني العمل

الفكري والعمل اليدوي الذي يشكل حمور ًا هام ًا من حماور النشاط يف املدرسة االبتدائية
وسواها .فهي بالتايل جتعل املتع ّلم يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بثقافة جمتمعة والعمل عىل رفع املستوى
الروحي والثقايف للجامعة التي ينتمي إليها.
ّ

لقد «استطاع يف خامتة املطاف وبعد نيف واثنتي عرشة سنة من التفكري والعمل ،وضع ذلك
املؤلف الضخم الذي سماّ ه باسم «نظرية الرتبية» والذي مجع فيه حصاد جتاربه وخرباتهّ ،
فإن
ما نجده يف هذا الكتاب ال يعدو يف كثري من األحيان أن يكون جتميع ًا ألفكار ومبادئ تربوية

قديمة ،أحسن عرضها وتقديمها يف شكل منهجي».2

رواد الرتبية الغربية احلديثة فكرة املدرسة الفعالة ،أي مدرسة العمل ،مطالبني كام
لقد تبني ّ
فعل «كرشنستانري» بعدم الفصل بني الرتبية النظرية والرتبية العملية .فالتيارات الرتبوية
الغربية املعارصة تسعى دوم ًا ملنح الرتبية طابع ًا عملي ًا يل ّبي متطلبات احلياة اليومية واحلاجات
االجتامعية واالقتصادية.

خامتة

يف ختام هذا البحث ،ال بدّ يل من التوقف عند االستنتاجات اآلتية للمدارس اآلنفة الذكر:
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 1ـ اتبعت «منتسوري» الطريقة العلمية ملراقبة النظام البيولوجي لنمو األطفال هبدف تصميم
منهج تعليمي يراعي اإلمكانيات واخلصوصيات الفردية لكل طفل ،ويتجىل أساس هذه

الطريقة يف توفري وسائل الرتبية الذاتية يف بيئة الطفل ،ويشرتط فيها أن تكون طبيعية قادرة عىل

إثارة اهتامم الطفل .وبتعبري آخر ،يمكن القول إن املنهج املنتسوري هو منهج تعليمي يعتمد
عىل فلسفة تربوية تأخذ بمبدأ أن كل طفل حيمل يف داخله الشخص الذي سيكون عليه يف

املستقبل.

 2ـ اهتم «دوكرويل» بدراسة وحتليل اإلدراك الكيل عند األطفال مؤكد ًا عىل أن الفائدة هي
أساس نشاطهم .فهو يؤمن بأن املدرسة «للحياة وباحلياة» .وهناك تشابه كبري بني «دوكرويل»

و«منتسوري» ،ثم ط ّبق التجارب الناجحة يف جمال التعامل مع األسوياء ،وكالمها يؤمنان
باالهتامم بالرتبية الذاتية .غري أن هناك اختالف واضح يف طرق التعليم« ،فمنتسوري» جتزئ
وظائف الطفل وتضع مترينات خاصة إلنامء كل وظيفة عىل حدة وخطوة بخطوة ،لذا فهي

تستعمل أدوات صناعية ،بينام «دوكرويل» :الطفل عنده يوضع أمام يشء حمسوس بكل ما فيه
من تعقيد ،ثم يأيت التحليل بعد ذلك ،وأدواته دوم ًا من الطبيعة ،وهو يتبع منهج اجلشطالت
(أي الطريقة الكلية يف التعليم) ،مما جعل طرقه يمكن تطبيقها عىل الصغار والكبار ،بخالف

«منتسوري» التي ختتص طرقها بالصغار فقط.

 3ـ أما مميزات الرتبية عند «فرينيه» فرتتكز عىل مفاهيم أساسية ثالثة:
احلر والتواصل.
أ ـ التعبري ّ
ب ـ التنظيم املشرتك الذي هيدف إىل التسيري الذايت واملسؤول.
ج ـ التعلم عن طريق املحاولة والتجربة.
 _ 4أنشأت باركهرست برنامج دالتون هبدف حتقيق توازن بني مواهب الطالب واحتياجات
املجتمع .ومتثلت أهدافها بشكل حمدد يف :تصميم كل برنامج من برامج الطالب بام يتوافق مع

احتياجات كل طالب واهتامماته وقدراته؛ وتعزيز كل من اجلدارة واالستقاللية.

 5ـ وضع طريقة «وينتيكا» املريب األمريكي «كارلتون وشبورن» ضمن اهتامماته الرتبوية الغنية،
ويمكن اعتبار منهجه نوع ًا من التعديل والتطوير ملنهج مرشوع دالتون.
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أما املرتكزات التي يقوم عليها تصوره ،فتتلخص يف العنارص اآلتية :برنامج مك ّيف وأنشطة
التطور واالستعدادات
خمتلفة .يكون عمل املتعلمني قائ ًام عىل عملية التكييف مع درجات
ّ
وموزع حسب س ّن
التطور يبدأ انطالق ًا من برنامج مشرتك
الذاتية .والتكييف مع درجات
ّ
ّ
التطور السيكولوجي للمتعلمني،
املتعلمني ،ومضمون بواسطة عمليات املالحظة أثناء مراحل
ّ
وبعد حتديد نوعية املعارف التي تفرضها رضورات احلياة ومتطلباهتا االجتامعية املعارصة ،يتم

حرص السن األفضل لتلقي هذه املعلومات بالنسبة ملعدالت األطفال ،ويتم حتديد عمليات

التكييف مع االستعدادات واألذواق الذاتية خالل األنشطة االبتكارية التي يتم تتبعها بطريقة

فردية ،أو يف جمموعات مكونة بطريقة فورية :أعامل فنية ،أدبية ،علوم اجتامعية ،رياضيات،
أشغال معملية أو خمتربية وغريها.

 6ـ تتميز طريقة املرشوع كنشاط شامل بالسامت اآلتية:
أ ـ يتفاعل املتعلم مع هذه الطريقة ألنه قد يكون شارك يف اختيار املوضوع.
ب ـ تشبع هذه الطريقة حاجة املتعلم النفسية ألهنا تراعي الفروقات الفردية.
ج ـ تدفع هذه الطريقة املتعلم إىل التعلم اجلامعي ،وحترره من قيود الكتاب املدريس.
 7ـ لن يعرض لنا «كرشنستانري» مذهب ًا تربوي ًا غربي ًا حديث ًا كام فعل املريب «جون ديوي» مثالً.

لذا ،ال يمكننا أن ننسب إليه نظرية تربوية متكاملة .فهو صاحب نظرة تربوية _ إصالحية وذلك

من خالل ما قدمه لنا من جتارب تربوية _ إصالحية وذلك من خالل ما قدّ مه لنا من جتارب
تربوية ُ
أهم نتائجها معاناته املريرة لواقع التعليم االبتدائي
وخربات عملية مبعثرة كان من ّ

ودعوته الرصحية إلقامة املدرسة االبتدائية العامة التي تُشدّ د عىل فكرة العمل والطريقة الف ّعالة
يف الرتبية.

ومن مساوئ الرتبية الغربية احلديثة اهتاممها باجلانب العقيل أو الثقايف أكثر من اهتاممها باجلانب
األخالقي ،وذلك نتيجة تأثرها بنظريات «داروين» يف النشوء واالرتقاء ونظريات «فرويد»
حول النفس اإلنسانية واجتاهه إىل التفسري «احليواين» لترصفات اإلنسان ،ونظريات «جان بول
سارتر» ومن سار يف طريقه إىل الوجودية وإطالق طاقات الشباب بغري ضوابط فض ً
ال عن

تقبل املجتمع للكثري من األوضاع «غري اخللقية» التي مل يكن يتقبلها من قبل ،وانسالخه من
األديان انسالخ ًا حقيقي ًا نتيجة فصل الدين عن الدولة ،وضعف سلطة الكنيسة .لقد حرصت
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الرتبية الغربية احلديثة عىل «التكيف» مع البيئة ،واعتبار ذلك هدف ًا رئيس ًا من أهداف الرتبية،
فاملواطن الصالح هو املواطن الذي يتكيف مع البيئة ،والرتبية الناجحة هي التي تعمل عىل
تكييف املواطن مع البيئة ،فإذا كانت البيئة عنرصية ر ّبت شباهبا عىل ذلك كام حدث يف أملانيا
النازية بإثارة نعرة «أملانيا فوق اجلميع» ،وكذلك فعلت الفاشية يف إيطاليا .ومع ذلك ال تعدم
الرتبية احلديثة إشارات إىل احلفاظ عىل الرتاث الروحي فض ً
ال عن اهتاممها بالوسائل العملية
القائمة عىل احلصول عىل تنمية القدرات واملهارات املختلفة.
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قد يكون البحث يف مسألة ال ّلغة ّ
الشعر ّية وطبيعتها أمر ًا بالغ الدّ ّقة والوعورة ،نظر ًا لكثرة
تتفرع عنها ،والتّعقيدات التي قد يصادفها الباحث ،إىل جانب اخلصوص ّية التي
التّش ّعبات التي ّ
ٍ
حتكم لغة ّ
الشعراء .إالّ ّ
شاعر من ّ
أن دراستها تتّصف باألمه ّية لكوهنا تشكّل منفذ ًا إىل عمق
كل
ٍ
ٍ
العمل ّ
مسألة خارج ّي ٍة له ،بل هي صلب العمل لكوهنا
شكل أو
جمرد
الش ّ
عري ،كام أنهّ ا ليست ّ
قوته
جتسد موضع االستمرار ّية اإلعجاز ّية للفعل
البدائي بكامل ّ
ّ
«ملجأ للميزة املحاكات ّية حيث ّ
«السحر ّية»».1
ّ

ّ
املستمرة منذ نشأة ال ّلغة ،قد أ ّدت إىل بلوغ مستوى شديد التّقديم يف
القوة السحر ّية
ولعل هذه ّ
ّ
ّ
الرمز بوصفه واحد ًا من أكثر العنارص تكثيف ًا للدّ اللة،
الشعر ،وهو املستوى الذي مت ّثل يف إنتاج ّ
ال للغموض الدّ اليل الذي يم ّيز ّ
وبالتّايل مح ً
الرمز -تبع ًا
الشعر احلديث .وذلك انطالق ًا من كون ّ
ٍ
ٍ
تم ال ّلجوء
للمعجم
األلسني« -عبارة عن صورة نستبدل من خالهلا اسم الشيّ ء باسم عالمة ّ
ّ
إليها يف االستعامل للداللة عىل الشيّ ء نفسه ».كام أنّه – حسب شارلز ساندرز بريس« -تعيني
ٍ
ٍ
لعالقة ما بني عنرصين داخل
ثقافة حمدّ دة».2

وحينام ننتقل إىل بعده الدّ ال ّيل ،يرى أدونيس ّ
«الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأ ّمل شيئ ًا آخر وراء
أن ّ
فالرمز هو ،قبل ّ
خفي وإحياء .إنّه ال ّلغة التي تبدأ حني تنتهي لغة القصيدة
الن ّ
كل يشء ،معنى ّ
ّصّ .
تتكون يف وعيك بعد قراءة القصيدة».3
أو هو القصيدة التي ّ
الرمز يف ال ّلغة ّ
الشعر ّية مسأل ًة شديدة اإلحلاح ،نظر ًا ملا تقدّ مه من
وبنا ًء عليه ،تغدو دراسة ّ

ّ
ّ
 -1جيرارجينيت« :حالة مزدوجة للكلمات» ،ترجمة مالك سلمان ،مجلة كتابات معاصرة ،املجلد الخامس ،عدد،18
بيروت ،أيار– حزيران ،1993ص.35
2- Jean Dubois et autres : Dictionnaire du linguistique. Paris، Larousse-Bordas\HER، 2001،(Symbole)،
P460.
ّ
ّ
 -3أدونيس :زمن الشعر .بيروت ،دارالفكر ،الطبعة الخامسة ،1986 ،ص.160
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ّقافية
للرموز وال�شّ يفرات الث ّ
الأبعاد ال�صرّ ّ
اعية ّ
غ�سان مطر
يف �شعر ّ

ٍ
وتعمقها .ومن هذا املنطلق ،يصبح ّ
الشعر املستند إىل هذا
إشارة إىل األبعاد املك ّثفة عىل اتّساعها
ّ
املستوى هو ّ
غسان مطر واحد ًا من
الشعر الذي
ّ
يستحق الدّ راسة والتّمحيص .وقد يكون شعر ّ
ٍ
وحيوي.
بشكل غن ٍّي
الرمز
ّ
تلك النّتاجات التي تتوكّأ إىل ّ
الشاعر غسان مطر قد متيز يف شعره ٍ
السياق من التّنويه ّ
بأن ّ
ببناء جد ٍّيل يعتمد لغ ًة
ّ
ّ
ال بدّ يف هذا ّ
سهل ًة باإلمجال ،غري أنهّ ا مكتنزة بالدّ الالت اإلحيائ ّية شديدة التّأثري ،كام هي شديدة املساس
هبواجسنا وواقعنا ووقائعنا احلارضة .من هذا املنطلق يمكننا ان ننظر إىل نتاجه ،والس ّيام يف
ديوانيه« :بكاء فوق دم النّخيل» و»رسائل بيدبا السرّ ّية» ال ّلذين ندرسهام يف هذه العجالة.
السياق
الرموز يف هذين العملني؟ وكيف اختزنت أبعادها الدّ الل ّية ضمن ّ
فكيف بدا حضور ّ
ّ
عري العا ّم؟
الش ّ

�رصاعية الكيان يف ظلّ ال ّتيه� :ضياع املفاهيم
-1
ّ

الضياع
عند الشرّ وع يف قراءة الدّ يوانني املذكورين ،يلفتنا احل ّيز الواسع الذي حترض فيه مسألة ّ
يف املفاهيم ،إذ ّ
غسان مطر يقدّ م هذه املسألة بوصفها األساس الذي يقوم عليه اخللل يف
إن ّ
جمتمعنا احلا ّيل ،وهو ما جعله هيجس هبا نظر ًا لكوهنا املفتاح الذي يسمح ّ
لكل اآلفات بالدّ خول
الرمز ليجعل من هذه احلال شديدة التأثري يف حياتنا،
السياق ،يدخل ّ
إىل جمتمعنا .ويف هذا ّ
فض ً
الرمز
ال عن كوهنا شديدة الدّ اللة عىل أزمات الواقع وانحداره
القيمي .وقد تكون صورة ّ
ّ
األخالقي
ّحول
الرموز إشار ًة إىل ّ
الضياع يف املفاهيم نتيجة الت ّ
ّ
يف املقطع اآليت واحدة من أكثر ّ
الذي أصاب املجتمع:
تفضحنا،
«مربايا مرآ ٌة
ُ

ّني ُ
عزتنا
تغتال بقايا ّ
سك ٌ

إن كان هناك بقايا.

ِ
ِ
يب
مألوف يف
اسم
ٌ
السلطان العر ّ
قاموس ّ
مربايا ٌ
ويعني

سوق ًا ملقايضة الت ِ
يب بفخذين،
ّاريخ العر ّ
الش ِ
ِ
ٍ
ومقربة ّ
بخمس
هداء

ست بغايا».
أو ّ

1

ّ
غسان مطر :رسائل بيدبا ّ
ّ -1
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جيعل ّ
األخالقي الذي وصلنا
خاص ًا شديد الدّ اللة عىل االنحدار
الشاعر هنا من ( َمربايا) رمز ًا ّ
ّ
ٍ
بأبعاد أكثر اتّساع ًا لتشري
عب أسلوبيَ التّشبيه والوصف جيعل هذه املدينة ترتبط
إليه ،إذ إنّه رْ

والسكّني التي تقتل
إىل اجلانب املظلم منها .فهي املرآة تبينّ حقيقة الواقع العر ّ
يب املهرتئّ ،
أصالتنا ،فض ً
السوق التي تُباع فيها الكرامة والشرّ ف .وإىل جانب هذا وذلك،
ال عن كوهنا ّ
نجد ّ
أن ّ
هنج ليس جديد ًا،
الشاعر يصفها باالسم املرتبط بتاريخ احلكّام العرب ،ما يعني أنّه ٌ
وإن كان إعالنه فقط هو اجلديد .وعليهّ ،
الرمز ،بأبعاده هذه ،ينقلب من موض ٍع للفرح
فإن هذا ّ
ٍ
وحتوهلا.
والرفاه ّية ،إىل بؤرة للعار واالنحطاط ،األمر الذي يشري إىل االنقالب يف املفاهيم ّ
ّ

الضياع ،أكثر ولوج ًا يف عمق ّ
الذات املجتمع ّية ،ألنّه ال يتو ّقف
وقد يكون الوجه اآلخر من هذا ّ
خارج حدود الوطن ،بل يدخل يف ال ّطبيعة الفكر ّية ألبناء املجتمع ،إىل حدّ االنقالب عىل
الوطن نفسه ،فها نحن نقرأ يف الدّ يوان نفسه:
َ
العقل
«وط ٌن حارصنا فيه
وأرضمنا ِ
فيه الن ْ
ّريان

ومرص
دمشق
شمس
أطفأنا
َ
َ
َ
احل ِ
ودار ِ
كمة يف ْ
لبنان
َ
ِ
اجلهل
سفر
ورجعنا نقر ُأ َ
ْ
أفغانستان»...
اآليت من

1

الرموز املتناغمة التي متكّنت من اإلحاطة بدالالت متشابكة ومع ّقدة
حتتشد هنا جمموعة من ّ
عىل ٍ
الضياع العام يف املجتمع،
نحو يتّصف بالبساطة ،وهذه الدّ الالت متحورت حول حال ّ
وقد اكتسبت دالالهتا بفعل التّقابل احلاصل فيام بينها .نالحظ بداء ًة حضور (النّريان) بوصفها
رمز ًا ملجموع األزمات التي افتعلها ّ
بحق وطنهم ،فالنّريان قد تتّخذ أشكاالً متعدّ دة
الشعب ّ
املعنوي ومنها املا ّد ّي ،قد تبدو ضعف ًا يف اإليامن واالنتامء ،أو ضعف ًا يف املفاهيم الوطن ّية،
منها
ّ
ٍ
ٍ
فعيل عىل الوطن وأبنائه
خيارات دون حساب العواقب ،وقد تظهر يف
أو دخوالً يف
انقالب ّ
املادي ،سواء بجلب جحافل اجلهل أو جيوش
بتقديم املفاهيم اهلدّ امة للنّاس ،وبتقديم اهلدم
ّ
الرموز املكان ّية ال ّثالث (دمشق ومرص ولبنان) املقرتنة ّ
بالشمس واحلكمة
الدّ ول الغرب ّية .وتأيت ّ
غسان مطر ( :)2005رسائل بيدبا ّ
ّ -1
الس ّرية .ص.119
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ّطور ،يف مقابل (أفغانستان) املقرتنة باجلهل بوصفها واحد ًة من
بوصفها رموز ًا للتّنوير والت ّ
ٍ
البؤر املصدّ رة للتّخ ّلف ،وهي ال تعني بطبيعة احلال هذا املكان بعينه ،بل ّ
مكان مصدّ ٍر
كل
ملظاهر اجلهل ،سواء أعجم ّية أم عرب ّية ،رشق ّية أو غرب ّية.

للضياع يف املجتمع ،إذ تبدو حاالً عا ّم ًة تشمل املستويات كا ّفة،
وهنا يمكن رصد احلدّ األقىص ّ
ٍ
أي يشء آخرّ .
حلظة تارخي ّي ٍة تعكس عمق األزمة يف ّ
ولعل قصيدة (سورة
وتتمظهر يف
الذات قبل ّ
يني -التّارخيي ّ
والشيفرات ال ّثقاف ّية ،تلك املأساة:
الرمز الدّ ّ
التيه) تُربز عرب ّ
«التّيه ،وما أدراكم ما التّيه.

أن نسمع قصف ًا يف بغداد
فنفرح ّ
احلجاج قىض
أن ّ
ونغنّي لزياد ابن أبيه
التّيه
ٌ
يب حلم أخيه».
أن يأكل
إنسان عر ٌّ

1

لتوصف
الرموز املدعومة بشيفرات شديدة الدّ اللة ،قد اجتمعت ّ
تطالعنا هنا جمموع ٌة أخرى من ّ
مفهوم التّيه .حيرض هنا رمزان بارزان يف تاريخ العراق املتعاقب ،ومها احلجاج وزياد بن أبيه؛
واالثنان كام هو معلوم ،يوصفان بالبطش والقسوة ،وقد استخدمهام ّ
الشاعر انطالق ًا من هذه
ٍ
طاغية وبمجيء آخر .وحترض
الضياع ،فمن العبث أن نفرح برحيل
الصفة ليؤكّد عمق هذا ّ
ّ
القرآين لتوحي بعظم املسألة؛
اإلشارة (التّيه ،وما أدراكم ما التّيه) التي أفادت من الترّ اث
ّ
الشيفرة األخرى التي أتت نتيج ًة ّ
الصورة ّ
لكل ما سبق ،والتي تُفيد من الترّ اث نفسه
وتعاضد ّ
لتبينّ بلوغ أفظع درجات االنحطاط من النّاحية األخالق ّية واالنتامئ ّية ومن ناحية املفاهيم
والسلوك يف آن.
ّ

وبنا ًء عليه ،يمكن اخللوص إىل ّ
أن حال التّيه يراها «مطر» عا ّم ًة وتبلغ أشدّ درجات العمق،
وهذا ما جعله هيجس هبا لكوهنا احلال األكثر خطور ًة يف ّ
الذات الفرد ّية واجلامع ّية ،ولع ّلها هي
التي تفسح يف املجال أمام ٍ
ٍ
خاص يف ديوانيه.
بشكل
الضوء عليها
حال أخرى يلقي ّ
ّ

ّ
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ّ

تظهر حال االستسالم انطالق ًا من كوهنا نتيج ًة طبيع ّية للتّيه ّ
املعشش يف املجتمع ،فهي قد
ٍ
متأص ٍل يف ّ
فكرة تدغدغ
ألي
الذات التي تغدو متق ّبل ًة ّ
تتحول بفعل ضياع املفاهيم إىل مظهر ّ
ّ
الرموز التي أضاءت عىل روح ّية
الغريزة أو العواطف البدائ ّية .من هذا املنطلق يمكن النّظر إىل ّ
االستسالم داخل كيان اجلامعة ،وهي رموز اتّسعت دالالهتا لتشمل جوانب خمتلف ًة من مظاهر
اهلزيمة .ومنها ما نجده يف ضوء سقوط بغداد ،إذ تربز مدينة نيويورك رمز ًا للخبث واإلجرام،
وذلك من خالل ما نقرأ:
بح
« ...قبل أن
الص ُ
ينجيل ّ
َ
ُكنّا ن ُ
ُساق إىل موتِنا.
حارصتنا ّ
مهم كالقطط احلائر ْه
الذ ُ
ئاب ورصنا نهُ ُ
ورصخنا:

«نيويورك ،أ ّيتها ّ
الذئبة العاهر ْه»»

1

من الواضح ّ
أن (نيويورك) هنا تشكّل حمور اخلوف يف املقطع ،وهذا ينبع من كون النّداء أعطاها
تسمية ّ
الرعب الذي تبعثه يف القلوب ،أ ّما (العاهرة) فأشارت إىل
(الذئبة) ليوحي لنا بمدى ّ
وقاحتها وقدرهتا عىل اإلغراء يف آن .ويأيت النّداء عىل شكل رصاخٍ من قبل اجلامعة يف وجه
تلك املدينة ،وذلك بسبب سوقها أفراد تلك اجلامعة إىل املوت .ما يعني ّ
الرمز مت ّلك
أن هذا ّ
أبعاد ًا شديدة الربوز ،إذ تقوم عىل فعل صفات اخلبث والعهر واإلجرام مع ًا؛ يف مقابل نزعة
مهمة نيويورك سهلة بفعل اهنزام ّ
الذات من داخلها ّأوالً ،قبل اهنزامها
االستسالم التي جعلت ّ
العلني.
ّ
ٍ
رعب واضح يف النّفوس ،لك ّن ّ
الشاعر جيعله
رمز آخر يشكّل أيض ًا مصدر
ُيضاف إىل ذلكٌ ،
ُيربز ذاته عىل نحو أكثر د ّق ًة وعمق ًا ،وهو رمز (ليفي):
«قال «ليفي» إلخوته

ِ
العراق
وهم ينهشون عظام

-1غسان مطر :بكاء فوق دم ّ
ّ
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َ
الغضب:
طلون أنيابهَ م بسمو ِم
و َي
ْ
«إن وجدتم نبوخذنصرَّ َ ال تأكلوه،

دعوين أفت ُّش ُه ّأوالً

ر ّبام كان جدّ ي هنا يف ثنايا عباءته...
ذهب»».
ر ّبام كان يف جيبه قطع ٌة من ْ

1

نصب نفسه هنا مسؤوالً عن افرتاس
الرمز الذي أ ّدى دور (نيويورك) كام رأيناه سابق ًا ،قد ّ
هذا ّ
العراق ّ
بكل حقد ،وهو يشري إىل اليهود وخم ّططاهتم ضد بالدنا ،وهو ما جيعله مناقض ًا وحمارب ًا

لرمز (نبوخذنصرّ ) الذي يم ّثل العراق؛ وما حضور األخوة وارتباطهم به آمر ًا ناهي ًا هنا إالّ
أن ما ُأ ِ
إشار ًة إىل القدرة الواسعة للتّأثري يف العامل بوسائل شتّى .عىل ّ
طلق عىل لسانه ،بسعيه إىل
ٍ
الذهب ،وهذا ما ّ
قطعة من ّ
الرمز
العثور عىل جدّ ه أو عىل
يدل عىل الغايات التي خيفيها هذا ّ
السواء؛ مع ّ
أن وضع هذا
قايف والنّهب
ّ
االقتصادي عىل ّ
و َمن يم ّثلهم ،وهي تتجلىّ يف التّشويه ال ّث ّ
األخري يف خامتة املقطع يوحي بأنّه األكثر أمه ّية.

أن مظهر االهنزام ذاك ال يقترص عىل ٍ
خارجي فحسب ،إذ ّ
عىل ّ
إن التّيه قد أوصل رموز
وجه
ٍّ
ٍ
جيل
املوت لتحكم أرجاء الوطن من داخله وليس من اخلارج فقط؛ وهو ما نقع عليه
بشكل ّ
يف هذا املقطع:

ٍ
َ
وحوش وشياطني
أشداق
«أرى
وأراها متيش بني الن ِ
ّاس
خبز الن ِ
ُ
ّاس
وترسق َ
دمع الن ِ
ّاس،
وترشب َ
ُ

املحروس بدب ِ
ابات اجلالّدي ْن
أراها يف القرص
ِ ّ

ِ
ِ
وأراها يف اخلُ َط ِ
ومؤمترات ّ
ابني
العصامء
ب
الكذ ْ
غسان مطر :بكاء فوق دم ّ
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وأراها ُ
تقتل يف بغدا َد

َ
فلسطني»
أطفال
وتذبح
ْ
ُ

1

ٍ
ٍ
وحوش وشياطني) ،ويتبعها
رموز متناغمة الدّ اللة تتجلىّ يف عبارة( :أشداق
نالحظ حضور
الرمز املرعب
العطف املتوايل الذي يربط أبعادها بوصفها مظهر ًا بارز ًا من مظاهر اهلزيمة .فهذا ّ
بدا املهيمن عىل البالد والعباد ،إذ يبدو طاغي ًة من ناحية اقرتانه بأفعال السرّ قة والتّهديد والكذب
والقتل ّ
والذبح ...وهذا التّشابك بني أشداق الوحوش وبني ّ
الشياطني ،ينسحب تشابك ًا بني
ّ
املحتل القاتل يف بغداد وفلسطني .وعليه ّ
ال ّطاغية املستبدّ عىل أبناء ّ
الرمز يربط
الشعب وبني
فإن ّ
ٍ
ّ
واملحتل.
بشكل وثيق بني ال ّطاغية
ّ
األول يبدو شديد ال ّلصوق بتاريخ العراق ،يوضح ما رأيناه آنف ًا ،الس ّيام
ولعل رمز ًا آخر يعضد ّ
ٍ
برموز أخرى:
من خالل اقرتانه
األسدي»
«فباغتني عىل باب الساموة «فاتك
ُّ
.........................

ِ
موي ُ
األطفال
ينهش ضحك َة
وباس ِم هٰإله الدّ ّ
يغرس يف الن ِ
الوثني
ّخيل صلي َب ُه
ُ
َّ
يكتب فوقه بالنّار:
ُ

					

ْ
واإلنسان»».
رب اهللِ
رب ق ُ
«هذا الق ُ

2

الشعب ،إالّ ّ
يظهر (فاتك األسدي) قاتل املتنبي رمز ًا لإلجرام النّابع من ذات ّ
برمزي
أن ارتباطه َ
هيوين يف
الص
الوثني) ،جعل منه كذلك رمز ًا للتغلغل
و(الصليب
موي)
اليهودي ّ
ّ
ّ
(اإلله الدّ ّ
ّ
ّ
ٍ
حول فاتك إىل ٍ
رمز للحقد اآليت من
بالدنا من ناحية ،وللكفر من ناحية أخرى .وهذا األمر ّ
والصادر من الدّ اخل يف آن ،وهو ما ُو ّج َه ضدّ (النّخيل) الذي شكّل رمز ًا للعراق ّ
بكل
اخلارج ّ
ٍ
مروعة تتم ّثل يف ّ
أن قتل
ما يعنيه من تاريخ وحضارات متعاقبة ،والذي أوصل نتيج ًة حتم ّية ّ
النّخيل (=العراق) عبارة عن قتل اهلل واإلنسان ،وبالتّايل العدم.
غسان مطر :رسائل بيدبا ّ
ّ -1
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من خالل ما تقدّ م ،نجد ّ
أن ّ
يصور حال االهنزام العا ّمة النّاجتة عن سيطرة
الشاعر استطاع أن ّ
روح ّية االستسالم يف داخل ّ
الذات اجلمع ّية ،إىل جانب التّخطيط املن ّظم ضدّ نا .لكن يبقى
السوداو ّية كانت املظهر الوحيد يف ديواين مطر؟
السؤال :هل ّ
ّ

الرف�ض والقيامة :م�سار املواجهة
-3
ّ
�رصاعية ّ

هاميش ضمن الدّ يواننيّ ،
فالشاعر مل تكن رؤيته سلب ّي ًة
اجلانب امليضء يف الصرّ اع شغل ح ّيز ًا غري
ّ
بالكامل ،بل فتح الباب واسع ًا أمام اخلروج من وحول االنحطاط .وعىل هذا األساس تشكّل
القوة الكامنة يف املجتمع ،والقادرة عىل حتويل روح ّية
نوع
ّ
ّ
ٌ
الرموز التي تصدر لتبينّ
خاص من ّ
ٍ
االستسالم إىل روح ّية صمود وتر ّق ٍ
ب النتصار .عىل ّ
تنوعت يف مستوياهتا وطبيعتها،
الرموز ّ
أن تلك ّ
منها عىل سبيل املثال ما يتّخذ من النّقيض حمور ًا يف مقابل ّ
الساع ّية إىل التّخ ّلص منه:
الذات ّ
« ُأصليّ  ،وأح ُل ُم َل ْو بيدَ َّي
ِ
ُأد ِّم ُر َّ
العروش
كل
ِ
وأقتل َّ
ُ
امللوك
كل

حب احليا َة
ألُ َ
ثبت أنيّ ُأ ُّ
حب بالدي
وأنيّ ُأ ُّ

البرش»
أحب
وأنيّ
ُّ
ْ

1

نجد يف املقطع رمزين ينطلقان من مفهومي التّيه واالهنزام ،ومها (العروش) و(امللوك)؛
يت للمجتمعّ .
بوضوح إىل ال ّطغيان الذي أضعف الكيان ّ
ٍ
ولعل هذا ما
فاملفردتان ترمزان
الذا ّ
دفع ذات الفرد إىل التّفكري يف املواجهة ،وإن عىل ٍ
نحو حمدود؛ وهذا ما نراه من خالل سيطرة
الرمزين .وهذا ما يمكن أن
ضمري املتك ّلم عىل األشطر ،ومن خالل حضوره املقابل هلذين ّ
نستشف فيه بذور ًا للمواجهة املنتظرة ،أو ر ّبام إرهاص ًا لتلك املواجهة.
ّ

تتبلور املواجهة يف موض ٍع آخر من خالل رمز املرأة التي تعيش الصرّ اع بني حياة ابنها وحر ّية
وطنها ،وهو األمر الذي يطالعنا فيام يأيت:
غسان مطر :رسائل بيدبا ّ
ّ -1
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وهو ُ
حيمل ّ
رشاشه ليصدّ الغزاةْ:
ال مت ُ ْت،

أنت منترص ًا للحياةْ،
عُدْ كام َ

فال ّطغاة القدامى إذا رحلوا
سوف خيلفهم عمال ٌء طغاةْ،
أنت،
ُعد كام َ

ْ
وقاتل
خذ نور عيني
الفرات( ».بكاء فوق دم النّخيل ،ص)41 –40
وطهر ميا َه
ْ
ّ

والصمود ،وذلك يف وجه
املرأة هنا خترج من عباءة ّ
للقوة ّ
الضعف املوسومة هبا ،لتشكّل رمز ًا ّ
عنرصي اهلزيمة ال ّلذين رأينامها يف موض ٍع آخر من الدّ راسة .ففي الوقت الذي تلعب فيه دور
األ ّم يف حرصها عىل ولدها ،تؤ ّدي دور العراق نفسه ألنهّ ا تدفع باالبن إىل مواجهة ال ّطغيان
اخيل القديم وال ّطغيان اجلديد للعمالء يف اآلن عينه .وقد يكون احلضور الفاعل لصيغة
الدّ ّ
السبب ّية وأداة االستقبال (سوف) ،تأكيد ًا عىل موقف
األمر إىل جانب النّهي ،كام بروز فاء ّ
احلر ّية.
املواجهة واستمرارها حتّى بلوغ ّ

قمة املواجهة الباعثة عىل األمل يف ّ
أن
الرموز األكثر رصاع ّي ًة بوصفها ّ
السياق ،تربز ّ
يف هذا ّ
القيامة مسألة يق ّينية .وهذا ما يمكن أن نعثر عليه يف هذا املقطع:
«اليهود هنا أو هناك
لست أبكي
أنا ُ
كنت أبدو حزين ًا،
وإن ُ
أحب البكا ْء،
أنا ال ُّ

لت اسمها،
أ ّمتي بدَّ ْ
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ِ
األرض تعر ُفها باس ِم «والّدة ّ
الشهداء»،
صارت
ُ
ّ
بريوت
إن بغدا َد
ُ
بالرصاص الذي يبدع الكربيا ْء
حيرسها «خالد» ّ
اجلنوب هنا
واجلنوب هناك
ُ
ُ

تفتديه «سنا ْء»

اليهود هنا أو هناك

أخاف
أنا ال
ُ
ويف أ ّمتي قطر ٌة من دما ْء»

1

(خالد وسناء) يربزان بوصفهام رمزين مقاومني ،كام هو معروف ،ارتبطا بجبهة املقاومة الوطن ّية
ال ّلبنان ّية يف مواجهة اليهود .أ ّما حضورمها يف معرض املشاهبة بني بريوت وبغداد ّ
يدل عىل ّ
أن
بذور املقاومة حارضة عىل الدّ وام يف األ ّمة ،خصوص ًا ّ
العدو واحدٌ يف املكانني (=املكان).
أن
ّ
ويف هذا املجال ،نجد النّفي عام ً
الرفض ملظاهر االستسالم واخلضوع.
ال مساعد ًا إلبراز فعل ّ
ويعاضد ذلك ك ّله خامتة املقطع من خالل حضور اجلملة االسم ّية التي أوحت بفعل القيامة،
وبالتّايل االنتصار.

يف اخلالصة ،نرى ّ
الرمز امتلك حضور ًا قيام ّي ًا فاع ً
ال يف مواجهة عوامل التّيه واالستسالم،
أن ّ
الرفض الذي أوصل
إذ إنّه متكّن من إبراز حضوره الذي يوحي بتثبيت املفاهيم وإطالق فعل ّ
ٍ
ٍ
رصحية هدفها قيامة األمة وجمدها.
مواجهة
إىل

خامتة:

ٍ
استناد ًا إىل ّ
كل ما سبق ،يمكننا القول ّ
بشكل
غسان مطر أظهرت أبعادها الصرّ اع ّية
إن رموز ّ
ٍ
ٍ
معارصة ،إىل جانب ّ
الشيفرات ال ّثقاف ّية
رموز دين ّي ٍة أو تارخي ّي ٍة أو
تنوعها بني
حيوي وفاعل ،عىل ّ
ّ
ٍ
ٍ
متنوعة يف الدّ يوانني.
التي منحت شعره أبعاد ًا دالل ّي ًة غن ّي ًة ّ
توزعت عىل رصاعات وجود ّية ّ
فنحن وجدنا كيف ّ
الضياع التي أصابت املفاهيم البده ّية قد جت ّلت يف رموز مربايا
أن حال ّ
غسان مطر :بكاء فوق دم ّ
ّ -1
النخيل .ص.85 -84
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ٍ
ٍ
شيفرات
طاغية واستقبال آخر ،مع حضور
والنّريان وأفغانستان ،ويف عبثية التهليل لرحيل
بينت خطورة هذه احلال.

ٍ
ناحية أخرى ،ظهرت حال االستسالم واالهنزام ّية عرب رمز ّية نيويورك التي اتّصفت بالقسوة
من
واجلرأة واخلبث واإلجرام ،كام عرب رمز ليفي الباحث عن تدمري بالدنا ثقاف ّي ًا واقتصاد ّي ًا .وهذا
ٍ
اخيل املتو ّلد من قلب األ ّمة ،واملتم ّثل يف
رموز مت ّثل اخلطر
ما أوصل إىل حضور
ّ
اخلارجي والدّ ّ
أشداق الوحوش ّ
األسدي.
والشياطني ،ويف فاتك
ّ

أن وضع ّية االنحطاط تلك مل تكن هي املسيطرة عىل الدّ وامّ ،
إالّ ّ
القوة املقابلة أخذت
ألن ّ
بال ّظهور عىل ٍ
بالسعي إىل مواجهة رمزي العروش وامللوك ،وإن عىل سبيل
متدرج ابتدا ًء ّ
نحو ّ
رمزي خالد
الصامدة التي م ّثلت األم والوطن يف آن ،وصوالً إىل َ
احللم ،مرور ًا برمز املرأة ّ
علوان وسناء حميديل بوصفهام مم ّثلني للمقاومة املنتظرة ،مع بروز لرمز الدّ م انطالق ًا من كونه
رمز ًا للقيامة.
وعليه ،نرى ّ
أن ديواين «بكاء فوق دم النّخيل» و»رسائل بيدبا السرّ ّية» قد قدّ ما جترب ًة رؤيو ّي ًة
أن أحدمها قد صدر يف ّ
صادر ًة عن آالم األ ّمة ومعاناهتا ،الس ّيام ّ
ظل االحتالل األمريكي للعراق،
ٍ
حتليل ألسباب االهنزام واالنحطاط .لذلك نستطيع القول ّ
إن الدّ يوانني
واآلخر تبعه يف ضوء
محال هاجس ّ
الشاعر يف حر ّية األ ّمة وقيامتها ،كام محال لغ ًة شعر ّي ًة حيو ّي ًة ومتامسكة حوت رموز ًا
والرفض واملواجهة ،وقدّ مت
اتّسمت بصفة الصرّ اع ّية لكوهنا أتت يف سياق التّوصيف والنقد ّ
بذلك صور َة ٍ
رؤية عميق ًة ونقد ّية حلال األ ّمة ومستقبلها.

بنا ًء عليه أشدّ د عىل ّ
غسان مطر يبقى عىل الدّ وام واحد ًا من شعرائنا الكبار ،لكونه أطلق
أن ّ
الرؤيو ّية التي نفذت إىل عمق أزمة األمة واستلهمت تارخيها ومواهبها ،وشكّلت
جتربته
ّ
اخلاصة ّ
منار ًة لثقافة أ ّمتنا وأجياهلا القادمة عىل نحو ما أعلن هو نفسه عن الذين امتشقوا شعلة النّور
والعقل ،كام يف هذا املقطع الذي أختم به هنا:
حنني إىل ٍ
«املعر ّي»
كنت فيه
«يب
زمن ُ
ٌ
ّ
يرى و ُي َع ّري،

وكان «ابن ٍ
رشد» صديقي،
ُ

ُ
أنوار ُه الواعد ْه.
العقل،
وس ّيدُ نا
ُ
تسطع ُ
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حنني إىل ال ّثائري َن
يب
ٌ

الر ِ
وح
و َمن قتلوا و َث َن ّ

وامتشقوا ّ
الشعل َة اخلالد ْه»

1
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عناوين قيد التنفيذ
زاهر العري�ضي � -شاعر وكاتب

البداية حني ينتهي كل يشء.

هام�ش،

علبة احللويات العتيقة هي نفسها علبة األدوية ألمي.

م�سافة،

احلزن ليس حالة ومزاج ًا إنام جزء من أمل الروح.

نقطة،

اجلزيرة ال تشعر بالعزلة يف عمق البحر ،إنام تشعر بأهنا كوكب حيج إليه املعزولون عن العامل.

فا�صلة،

الذي يعرفك يعرفك جيد ًا ،قد تكون فقط ذاكرتك القاسية.

كلمة،

ماذا لو كتبت قصتي ،هل سيتغري ما تبقى من احلياة.
نحن نعلم أن احلياة ليست هبذه اجلدية ،فلامذا كل العمر يف هذه القسوة.

أمحل يف جعبتك وردة ،ويف جعبتك األخرى ممحاة،
ستحتاجهم يف يومياتك .يوجد أناس ومواقف وأحداث عليك أن متحوها من يومك…
وأخرى عليك أن ترتك وردة ألجلها.
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أحتاج بعض األحيان إىل أذن تسمعني ،تسمعني ليس إال .دون أن تقول أي يشء..

هام�ش �آخر،

أي كالم هذا عن املصطلحات الكبرية ،من منكم ليس لديه مجوح للدكتاتورية ،وللسلطة

وللامل واجلاه والفرعنة ولإلقصاء والقمع… أي ديمقراطية وانفتاح وحريات هتلكون مجامجنا
يف احلديث عنها.

ال،

ال قيمة لشىء سوى الفعل .حني حتدث األشياء تكون قد حدثت ،فكل الكالم حوهلا ال قيمة

له إال يف فحوى هذا الفعل.

ثرثرة،

الثرثرة تفتك يف التجمعات البرشية… ألهنا ما زالت جتمعات ومل تتحول إىل جمتمع.

�أرجوك،

ال تسألني ماذا تفكر أن تفعل أو ماذا أخطط… ألنني حت ًام سأبالغ وسأحدثك عن خميلتي

العبقرية… ستشجعني عىل ممارسة فعل الكذب غري املتعمد.

أرجوك اسألني عام فعلته وكيف حدث كل ذلك… وأيض ًا سأبالغ ،ال تتفاجأ .األفضل أال
تسألني بتات ًا.

حني،

حني ترى ماذا حدث /أمامك خياران /أن تنبهر وتقدر وتفرح أو تصمت.

لن،

برس ،ولن أعرتف بيشء… صدقني لن أفعل ذلك.
لن أقول لك ماذا علمتني احلياة ،ولن أبوح ّ
كل ذلك دفعت ثمنه وأنت تريد أن تكون رشيك ًا دون ثمن.
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ال�صديق،

الصديق قصة معقدة أيض ًا كورطة ال بد منها.

اخت�صار،

هناك من يريد أن خيترصك بطريقة سخيفة ،أن يعرفك يف هذه البساطة .اتركه يتمتع بمقوماته
الفذة.

النق،

ال أحد يتجرأ عىل التغري ،ولكن اجلميع يتجرأ عىل النق.

حكمة،

األكثرية حتاول أن تكون أفضل ،واألقلية تستطيع  ،أليس يف ذلك حكمة!

العامل،

هذا العامل ال عدالة فيه إال يف املوت.

احل�سد،

حتسد املجنون والغبي والتافه عىل حاهلم ،لكنهم لن حيسدوك عىل موقفك منهم.

حاجة،

أنت بحاجة مرة واحدة إىل األشياء التالية.
احلب ،الصداقة ،املوقف ،التعزية ،التقدير ،إىل آخره.

من،

من لن يكون معك فهو خارج حياتك.

حلقة،

هناك حلقة صغرية هي أنت مهام اختربت احللقات الكربى ستعود إليه.
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املكان،

يوجد مكان واحد يف هذا العامل ،كل األماكن األخرى رغم روعتها وسحرها وعظمتها وأمهيتها
ستبقى مكان ًا مؤقت ًا.

املعنى،

املعنى أحيان ًا يكون عميق ًا وضيق ًا ،وأحيان ًا يتسع كموجة عابرة عىل سطح املاء .ليس عليك أن
تفهم كل يشء قد تفقد متعة املعرفة.

�أ�شياء،

أشياء كثرية أفكر فيها ولكن هي قليلة التي أستطيع أن أتشارك فيها مع اآلخرين بمن فيهم أنا.

املخيلة،

املخيلة قد تكون يف أكثر األحيان حالة إنقاذ كاإلطفائي… وأحيان ًا سبب ًا لالشتعال كالثقة
بالنفس الزائدة.

�أي�ضا ً،

أمرن نفيس عىل االختالف.
ما مل يعجبك قد ال يعجبني أيض ًا ،لكنني ّ

حني،

حني أقرر أن أكتب… أفعل وتكون النتيجة عشوائية وسطحية تشبه الثرثرة.

حني تسقط الكلامت تأيت معربة ورائعة ولكنني أشعر باخلجل واالختفاء.
حني ال تسبقني يدي إىل الكتابة أقاصصها…
امح كل األشياء التي مل تعجبك… أرسل رسالة فارغة… أو سطر ًا واحد ًا أو كلمة واحدة أو
ُ
اكتب كل ذلك وحيد ًا ،أنت اليد األخرى .اليد املجهولة
إشارة ،ال تتجاهل ،افعل أي يشء ،ال
ْ

والقاتلة واملتمردة والرافضة واملبدعة ..أنت اليد احلارضة والغائبة.
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كيف،

كيف تريدين أن أفكر خارج الصندوق ،وأنا داخله.

أعطني مساحة التفكري وخذ أقفال جهيل.

فا�صل،

تدجن أحالمنا وأملنا
هذا البلد ،نحبه هكذا دون قانون ويف هذه الفوىض ،إهنا العادة القاسية ّ
يف التغري.

لكننا هكذا نحن يف حالة انفصام.

فا�صل جديد،

مل ِ
ألتق حتى اآلن بأي إنسان ال يفكر كيف يصبح ثريا يف ليلة وضحاها ،ليس هذا فقط ،وكيف
ال يصحو صباح ًا ويذهب إىل العمل ،كل الذين أعرفهم طموحهم أن يصبحوا عاطلني عن
العمل .كل الذين أصادفهم يبحثون عن وسيلة أو رضبة العمر ،أو ورقة احلظ .غريب أمرنا
نحن البرش.

فا�صل �آخر،

أحاول دائ ًام أن أرتب األشياء ،فأنتهي يف هذه الفوىض األنيقة.

فا�صل �أخري،

ليس لدي أي يشء ألضيفه ،سوى بعض من ضجري وكثري من أقداح الفودكا.

ق�ص�ص ق�صرية جداً

تزوج امرأة من خارج العشرية .العشرية قتلت أمه ،وهو يموت ويموت كل يوم يف املنفى.
ّ
***
أصاب األرقام مجيعها يف لعبة احلظ ،مت ّعن يف الورقة الرابحة ،خاف وفرح مع ًا .وضعها يف
رسه.
حمفظته كأنه خيفي رس ًا عظي ًام .مل يعد يتّسع له الكونّ .
تفجرت رشايني قلبه ومات مع ّ
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مات رابح ًا ومبتهج ًا وغني ًا ،لكنه مات وحيد ًا من دون أن يشارك ربحه أحد ًا .يمكن أن تنتهي
القصة هنا .ويمكن أن تنتهي يف مكان آخر .زوجته بكت ألهنا ال متلك ثمن تابوت لدفنه
وأوالده الصغار.
***
هذه القصة ستنتهي بعد قليل .هذه القصص التي مل تبدأ بعد .القصص التي مل حتدث .القصص
التي عىل وشك أن حتدث .القصص التي نخاف أن نكتبها .التي كتبناها يف خم ّيلتنا .القصص
التي تسكننا .التي نسكنها .القصص اهلاربة من الكتب ومن اخلوف ومن العتمة .القصص
القصية جد ًا هي أكرب من املكان والزمان واألوراق وأكرب حتى منا .هي أكثر قسوة حني نكتبها.
القصص التي نقرأها ،والقصص التي نكتبها .أمل حين الوقت لنتخلىّ عن كل ذلك؟ ونذهب
لنكتب قصصنا .اذهب اكتب .اكتبي قصتك اآلن ،ألهنا ربام األمجل واألفضل
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بي�سان مرت�ضى  -باحثة وطالبة دكتوراه� -أدب عربي باملعهد العايل للدكتوراه يف اجلامعة اللبنانية

مقدمة:
تعتبر الفضاءات املكانية من أهم سمات الش�عر الع�ريب احلديث ،ويعترب امل�كان الرحم الذي
ّ
ليك�ون ثر ًا وجدان ّي ًا
يتش�كل فيه العم�ل األديب ،وتنتج عنه عالقة بني املب�دع والنّص واملتلقي،
ّ
مرتامي األطراف.
دالالت تارخيية ونفس�ية وسياس�ية .وقد سامهت هذه الدالالت
دالالت كثرية ،منها
وللمكان
ٌ
ٌ
يف التشكيل اجلاميل للنّصوص الشعر ّية.
واحلدي�ث ع�ن امل�كان ظاه�رة متم ّيزة يف الش�عر الع�ريب احلديث واملع�ارص ،ول�ه دور بارز يف
النصوص األدبية.
«والش�اعر العريب احلديث ،بغض النظر عن توجهه وانتامئه ،يف الكثري من املواقف الش�عر ّية ،مل
تع�د حت�دّ ه احلدود اجلغرافية الومهية التي وضعها االس�تعامر الغريب ،فأضحت مهوم ّ
كل الدول
مهومه(.)1
ويعدّ املكان ببعديه (اجلغرايف والنفيس) من أهم اخلصائص البنيوية يف القصيدة العرب ّية احلديثة،
املهمة فال وجود للمكان إالّ باإلنس�ان ،وال وجود لإلنس�ان إالّ باملكان،
ّ
ومكون من مكوناهتا ّ
وروحا لإلنسان.
لذا يعدّ املكان جسدً ا
ً

ّ
حيزا مهماً عند نزار قباين ،عرب اس�تحضاره لألمكنة ذات البعد
لذلك نرى أن املكان قد
ش�كل ً
الداليل العاطفي ،والقومي والتارخيي واحلضاري.
ويف بحثن�ا ه�ذا س�وف نتناول دراس�ة امل�كان وخصائص�ه ودالالته ودراس�ة املكان ،واس�عة
مفتوحا يف مناقشتها.
ومتشعبة ،وال يزال الباب
ً
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املكان ودالالته الرمزية يف �شعر «نزار قباين»

متهيد:
تتناول دراس�تي البعد امل�كاين يف قصائد نزار قباين ودالالته النفس�ية والدينية والتارخيية ...كام
هاجس�ا لدى ّ
الش�اعر عىل املس�تويني
أهن�ا تعال�ج جمموعة من العناوين عند نزار التي ش�كّلت
ً
األيديولوجي والنفيس.
ّ
ولعل اإلشكالية التي تدور حوهلا دراستي هي:
 هل اعتمد ّمنظورا أيديولوج ًيا واحدً ا يف قصائده أم غيرّ منظوره حسبام تقتضيه طبيعة
الشاعر
ً
القصائد.
 -هل قدّ م الكاتب املكان من منظوره الذايت ،أم من منظور موضوعي؟

 وهل املكان كان ذا ٍبعد جغرايف فقط أم كانت له دالالت مبارشة مع ّ
الشاعر؟

وقد اعتمدت يف دراس�تي هذه عىل املنهجني الوصفي والتحلييل عس�ى أن نضيف شي ًئا جديدً ا
يف العامل الشعري الواسع.

 -1مدخل نظري:

�أ -مفهوم املكان:

ٍ
ٍ
ودالالت متقارب�ة ،ويعني
بمع�ان
ه�و املوض�ع ،ووردت ه�ذه اللفظة يف املعاج�م اللغوية
املكان املوضع واجلمع وأمكنة وأماكن ...وتقول العرب« :كن مكانك واقعد مقعدك ،فقد
ّ
دل هذا عىل أنه مصدر من كان أو موضع عنه»(.)2
ووردت ه�ذه املف�ردة م�ن آيات الذك�ر احلكيم يف س�ورة مريم «واذكر يف الكت�اب مريم إذ
انتبذت من أهلها مكانًا رشقيا.)3(»...
ويرى أفالطون أن املكان املادي لألشياء احلاوي لألشياء(.)4
أما املكان بالنس�بة لعلامء الفلس�فة العرب ّية واإلسالم ّية ،فقد أشار «الكندي» للمكان وعرفه
بأنه «التقاء أفقي املحيط واملحاط به»(.)5
ووصفه «احلسن بن اهليثم» بأنه «هو األبعاد»(.)6
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هذا مفهوم املكان من حيث اللغة.
عرفه «عبد املالك مرتاض» بقول« :واخلري
أم�ا املكان من حي�ث املفهوم االصطالحي ،فقد ّ
م�ن األلف�اظ العرب ّية القديمة الوارد ذكر بعضها يف القرآن الكريم ...وهو مصطلح ال يربح
غريها وال جممع عليه»(.)7

ويعرفه «باشلار» فيقول« :إن املكان الذي ينجذب نحوه اخليال ال يمكن أن يبقى مكانًا ال
ّ

مبال ًيا ذا أبعاد هندسية فحسب ،فهو مكان قد عاش فيه برش ليس بشكل موضوعي فقط بل
بكل ما يف اخليال من متيز ،إننا ننجذب نحوه ألنه يكثف الوجود يف حدود تتس�م باحلامية يف

كل الصور ،ال تكون العالقات متبادلة من اخلارج واأللفة متوازية»(.)8

وال شك أن «عالقة اإلنسان باملكان عالقة تأثري متبادل ،فاإلنسان يامرس فاعليته يف املكان،
بل ويغري يف طبيعته يف كثري من األحيان ،ثم يعود املكان فيامرس تأثريه عىل اإلنسان يف دورة

ال تنتهي يف التأثري املتبادل»(.)9

وليس�ت عالقة اإلنسان باملكان س�هلة بل هي معقدة أحيانًا كثرية ،هناك بعض أمكنة حيبها
اإلنس�ان ،وأمكن�ة أخرى يرفضها وال يرغب فيها« .إن اإلنس�ان طب ًق�ا حلاجته –ينتعش يف
بعض األماكن ،ويذبل يف بعضها ،وقد تكون نفس األماكن جاذبة أو طاردة»(.ِ)10

ويمث�ل امل�كان هوي�ة اإلنس�ان «والكي�ان ال�ذي حيت�وي خالص�ة التفاع�ل بين اإلنس�ان

وجمتمعه»(.)11

كام يمثل عند الشاعر حمور العملية اإلبداعية ،وقد أصبح أكثر تناغماً وفاعلية وهو «الفضاء
األمثل الذي تنهل منه عملية اإلبداع لدى الش�اعر تصوراهتا وش�عورها ،وذلك عرب عملية
التجادل بينه وبني الذات(.)12

وألن للمكان هذه األمهية فقد عبرّ عنه باشالر بقوله« :العمل األديب حني يفقد املكانية فهو
يفقد خصوصيته وبالتايل أصالته(.)13
إ ًذا ،خالص�ة القولّ ،
إن هوية ّ
الش�اعر ترتبط باملكان ،وه�ي بالتايل أصبحت حتدّ د جز ًءا من
حياته ،وهي النافذة التي يستطيع الشاعر والكاتب والراوي أن يتنفس منها ،فعالقة اإلنسان
ٍ
ٍ
مدينة معينة،
بوطن معني ،أو
باملكان عالقة ذات جذور تارخيية ،قديمة وجديدة وال تتعلق
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بل كل األوطان أوطانه ،وكل املدن مدنه ،حيث يالقي شغفه وح ّبه ومعاناته.
ب -امل�ستوى الأيديولوجي:

هو بناء القيم األس�ايس الش�امل األديب الذي يربز من خالل مس�تويات القيم املختلفة التي
وعرفه�ا بأنهّ ا «منظومة قيم
تط�رح فيه .وقد حتدّ ث «أوسنبس�كي» عن ه�ذه األيديولوجيةّ ،
العام�ة لرؤية العامل ذهن ًيا»( .)14فكام لكل إنس�ان منظومة قيم يف ه�ذه احلياة ،كذلك للمبدع
سواء الراوي أو الكاتب أو الشاعر ،فإنّه عندما يقوم بأي عمل ال بد أن يكون لديه منظومة
قيم يطرحها ويدافع عنها.
وق�د ن�رى أن أيديولوجيا ّ
الش�اعر هتيمن على نصوصه الش�عرية ،أو العكس فإهنا تفس�ح
جم�االً أليديولوجي�ات أخرى متع�دّ دة ومتش�عبة ،متحاورة أو متنافس�ة كالقومي�ة العرب ّية،
واملاركس ّية ،وغريها.
ج -امل�ستوى النف�سي واالجتماعي:

املكان هو منطلق الشاعر ،ومنتهاه ،والتفاعل بني الشاعر واملكان وعالقته به ،عالقة عميقة
اجلذور ،متش�عبة األبعاد ،ومن خالل هذه العالقة يس�تطيع الش�اعر أن يعطي املكان طاب ًعا
خاص ًا.
ّص الش�عري حيمل خصوصية ذاتية مفردة خاصة ،وخصوصية مجاعية يشترك فيها مع
فالن ّ
اجلمي�ع فيتأ ّث�ر ويؤثر ،فجدلية الش�اعر /واملكان جدلية تتخطى احل�دود املكانية ،لتقفز إىل
األبعاد النفس�ية والتجربة املعاش�ة ،والصريورة االجتامعية .والداللة النفس�ية واالجتامعية
م�ن أه�م الدالالت التي يس�عى إليها الباحث ،الكتش�افها عبر التحليل والق�راءة املتأنية،
وربطها بمخزون الشاعر النفيس واالجتامعي ،من خالل نصوصه الشعرية.
د -امل�ستوى الديني والتاريخي:

يمث�ل البعدان الدين�ي والتارخيي ،حمطة مهمة يف النصوص الش�عرية املرتبط�ة باملكان ،وال
نقصد بالبعد التارخيي ،أن يعود الش�اعر بإعادة كتابة التاري�خ ،وأحداثه ووقائعه التارخيية،
فه�ذا لي�س عمله ،إنّام يعيد قراءة هذا التاريخ والواقع م�ن خالل رؤية فن ّية ،وموقف ملتزم
يعّب�رّ في�ه عن آرائه وأحاسيس�ه جت�اه القضايا الكربى .وه�ذا ما يتوجب فعله عند الش�اعر
امللت�زم ،فكلما تضاعفت أزمة اهلوية التارخيية ،وتعمق اإلحس�اس بضياع الوطن ،كلام كان
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هم الشاعر أكرب ومسؤوليته أكثر للتعبري عن مواقفه ورفضه للواقع.
ّ
م�ن هن�ا نرى أن الكثري م�ن األمكنة اجلغرافي�ة ،مل تعد أمكنة عادية ألنهّ ا متثل لدى الش�اعر
البعدين الديني والتارخيي مثل« :القدس ،وبيت حلم ،وكربالء ...وغريها».

فكل مكان له رمزيته التارخيية والدينية ،وذاكرته اجلامعية املرتبطة بفكر وعقيدة األمة ،ومن
يمثل ذلك خري متثيل سوى ّ
الشاعر؟!.
ج-الناحية الإجرائية:
 -جتربة نزار قباين مع املكان:

لق�د كثرت األمكنة يف القصائ�د النزارية ،وتعدّ دت املدن والعواص�م العربية يف العديد

مهم يف التش�كيل
دورا اًّ
م�ن قصائ�ده ،وق�د احتل املكان عالم�ة فارقة يف ش�عره ،ولعب ً

خاصا «وقدّ م املكان
اجلاميل لش�عره .من هنا نرى أن الش�اعر املعارص أوىل املكان اهتام ًما ً
أيضا عىل الزمان ،فهو يف سريته الذاتية مل ُيع َن باإلنسان قدر عنايته
عىل اإلنسان كام قدّ مه ً
باملكان .فكانت سريته هي سرية مكان ،هي سرية دمشق املكان وسرية البيت فقط»

(.)15

لقد اس�تطاع قباين أن خيرج امل�كان من فضائه اجلغرايف ،ويعطيه أبعا ًدا روحية ونفس�ية،

وربام كان يعرب عن مواقفه السياس�ية ً
أيضا ،فقد كانت كل العواصم العربية وطنه وتعبرّ
عن مهومه وشجونه ،لذلك مل يكن له وطن خاص فيقول:

«كل مدينة عربية هي أمي /دمشق ،بريوت ،القاهرة ،بغداد ،اخلرطوم ،الدّ ار البيضاء/

الرياض ،الكويت ،اجلزائر ،أبوظب�ي /وأخواهتا ...ولذلك ال
بنغ�ازي ،تونس ،عّم�اّ نّ ،
أدخ�ل مدين�ة عرب ّية إالّ وتن�ادي/ :يا ول�دي /ال أطرق مدينة عربي�ة /إالّ وأجد رسير

طفولتي بانتظاري»

(.)16

م�ن هن�ا نرى أمهية املكان عند نزار قباين ،إذ جعل مجي�ع العواصم العربية وطنه ،ومهوم

الوطن العريب مهومه.

مرة يف دواوينه (دمش�ق) مس�قط رأس
وم�ن امل�دن ا ّلتي أتى القباين عىل ذكرها أكثر من ّ

الش�اعر ،فمن الطبيعي أن تكون عالقته مع ه�ذه املدينة عالقة مم ّيزة ،ومحيمة حيث ولد
واشتم رائحة ياسمينها ،ومشى يف شوارعها العتيقة...
وترعرع
ّ
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األحب عىل قلبه فهي (بريوت) حي�ث تناوهلا يف أكثر من
أ ّم�ا املدين�ة الثانية ا ّلتي كان�ت
ّ
قصيدة ،وكيف ال حيبها وقد عاش وتعايش مع أهلها فرت ًة طويل ًة من الزمن.
واملدينة القضية (القدس) ا ّلتي لن ينس�اها ،ولن ينس�ى أجراس�ها وكنائس�ها ،فعبرّ عن
مهومه وهواجسه واألمل بالعودة إليها...
مهية املكان وعالقته النفس�ية والقومية
من هنا س�وف ننتقي بعض القصائد ا ّلتي تظهر أ ّ
مع الشاعر من خالل املدن الثالث.
 -1دم�شق ودالالتها النف�سية:

تعد الداللة النفس�ية م�ن أهم الدالالت ا ّلت�ي ترتبط باملكانّ ،
ألن «اإلحس�اس باملكان
إحس�اس له أصالته فهو هوية تارخيية ووطنية ونفس�ية»( .)17إذ مت ّثل دمش�ق بعدً ا فضائ ًّيا
ومرها.
من نو ٍع آخر لدى الشاعر ،فهي مسقط رأسه ،ومرتع طفولته وذكرياته بحلوها ّ
ويعدّ نزار ق ّباين من أكثر ّ
الش�عراء ا ّلذين استدعوا عاصمتهم ،إذ استدعى (دمشق) أكثر
مرة ،وكان حلضورها حضور كبري يف شعره.
من مائتي ّ
دمش�ق مت ّثل لنزار العامل بأكمله ،العامل اجلميل والس�احر ،حي�ث ال يوجد بجامل مدينته
مج�االً ،وق�د كان�ت دمش�ق ملهم�ه األول ،فكان�ت مت ّث�ل ل�ه األم ،واجلمال ،واحلنني،
والتمرد...
والعروبة،
ّ
ٍ
عاشق دمشقي»:
فيقول يف قصيدة «من مفكّرة

»فرشت فوق ثراك الطاهر اهلدبا /فيا دمشق ،ملاذا نبدأ العتبا؟ /حبيبتي أنت فاستلقيٍ
ٍ
امرأة /أحببت
السببا /أنت النّساء مجي ًعا ..ما من
كأغن ّية /عىل ذراعي ،وال تستوضحي ّ
(.)18
بعدك ،إالّ خلتها كذبا»
نالح�ظ يف ه�ذه القصي�دة أن نزار أخرج دمش�ق من هويته�ا اجلغرافية وأنس�نها ،حتى
أضحت حبيبته األوىل واألخرية ،واخترص بح ّبه هلا مجيع النّساء.

إننا نجد عالقة روحية ونفس�ية بني الش�اعر ومدينة دمشق ،قد بلغت مبل ًغا عظيماً حيث
شبهها بحبيبته.
ويف موضع آخر يروي حنينه لدمشق بعد ابتعاده عنها لسنوات فيقول يف قصيدة «مخس
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رسائل إىل أمي»:
مضى عام�ان ...ي�ا أمي /ووج�ه دمش�ق /عصفور خيرب�ش يف جوانحن�اّ /يغط عىل
س�تائرنا /وينقرنا ٍ
برفق عىل أصابعنا /مىض عامان يا أمي /وليل دمشقّ /
وفل دمشق/
دور دمش�ق /تس�كن يف خواطرنا /مآذهنا ..تيضء عىل مراكبنا /كأن مآذن األموي قد
ُ
(.)19
زرعت بداخلنا»
لقد عبرّ الشاعر عن حنانه ملدينته دمشق ،فذكرها ّ
بكل تفاصيلها ،وعصفور ينقر ذكريات
الشاعر ،فيستذكر ،ليل دمشق ،وبيوت دمشقّ ،
وفل دمشق ...يذكر املآذن واجلوامع إنه
يستذكر دمشق ّ
بكل تفاصيلها.
مرات يف القصيدة ،وهذا التكرار إن
ومن املالحظ أن الش�اعر قد اس�تذكر دمش�ق أربع ّ
يتجزأ
دل على يشء فهو يدل عىل تع ّلق الش�اعر بمدينته ،وح ّبه هل�ا .حتى باتت جز ًءا ال ّ
من جسده وذاكرته.
«موال دمشقي» يستذكر الشام وابتعاده عنها فيقول:
ويف قصيدة أخرى بعنوان ّ

لقد كتبنا ..وأرس�لنا املراس�يال /وقد بكينا وبل ّلنا املناديال /قل ل ّلذين بأرض ّالشام قد
نزلوا /قتيلكم مل يزل بالعش�ق مقتوال /يا ش�ام يا شامة الدنيا ،ووردهتا /يامن بحسنك
()20
أوجعت األزاميال.
يرصح بعش�قه اجلنوين للش�ام ،ويتحسرّ بوجع وأنني ودموع س�اكبة عىل فراقها،
ها هو ّ
ويتمن�ى الع�ودة إليها ،وتأكيدً ا لذلك ينادهيا مرتني وبإحلاح ش�ديد ،إن نفس�ية الش�اعر
حزينة وبائسة لفراقه الشام.
مرات فيقول:
ويف قصيدة «أنا يا صديقي متعب بعروبتي» يذكر نزار دمشق سبع ّ

دمش�قي يس�افر يف دمي /وبالبل وس�نابل وقبابُّ /
الفل يبدأ من دمشق بياضه/
قمرٌّ
ٌ
وبعطره�ا تتط ّي�ب األطي�اب /واملاء يبدأ من دمش�ق فحيثام /أس�ندت رأس�ك جدول
واحل�ب يبدأ من دمش�ق فأهلنا /عب�دوا اجلامل وذوبوه وذاب�وا /واخليل تبدأ
ينس�اب/
ّ
من دمش�ق مس�ارها /وتش�دّ للفتح الكبير ركاب /والدّ هر يبدأ من دمش�ق وعندها/
تبق�ى ال ّلغات وحتفظ األنس�اب /ودمش�ق تعطي للعروبة ش�كلها /وبأرضها تتش�كّل
(.)21
األحقاب
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لق�د أكث�ر من الرم�وز املكاني�ة ذات البع�د الدّ اليل يف ه�ذه القصي�دة ،فالقمر ل�ه هوية
ميثولوج ّي�ة لدى الع�رب ،إذ ترتبط والدة القم�ر مع أحالم الفقراء وه�و رمز للوالدة،
واحلب واجلامل ...والبالبل توحي بالفرح ،والسنابل ،ترمز إىل اخلري والعطاء ،والقباب،
ّ
ّ
والفل إن رمز إىل يشء فهو يرمز إىل اجلامل والنقاء،
ترمز إىل السمو واالرتفاع ،واإليامن،
وامل�اء واجل�داول ،ترمز إىل احلياة فحيث يوج�د املاء ،توجد احلياة ،واخليل ّ
والش�جاعة
والفروس ّية تبدأ من دمشق ،والعروبة ك ّلها دمشق.
ّ
لقد اخترص مدينة دمشق ،بمدينة احلب ،واجلامل ،واخلريّ ،
وكأن
والشجاعة ،والعروبة،
احلب واخلصب ،فمن دمشق تبدأ احلياة ،ودوهنا تنتهي.
دمشق آهلة من آهلة ّ

م�ن هنا نرى أن دمش�ق كانت مت ّث�ل لنزار احلبيب�ة واألم ،والصديقة ،واجلمال ،واخلري،
والعطاء...
ب -بريوت ومكانتها عند ّ
ال�شاعر:

واألحب
جمرد مدينة عرب ّية لدى الشاعر ،لكنّها كانت عشيقته ،وحمظيته،
ّ
مل تكن بريوت ّ
إلي�ه ،إذ احتضنت�ه كاأل ّم احلنون ،ولكن هذا العش�ق واهليام تغيرّ وض�اع بعد أن تو ّفيت
زوجته «بلقيس» إثر تفجري السفارة العراق ّية يف بريوت .ومل تكن «بلقيس» زوج ًة عاد ّي ًة
لنزار ،بل كانت معشوقته ،وحبيبته ،ومنها كان يستلهم ّ
الشعر ،واجلامل ،والغزل ،فرتك
بريوت وغادر إىل باريس ع ّله ينسى زوجته احلبيبة.
ومن قصائده لبريوت قصيدة حتمل عنوان «إىل بريوت األنثى مع االعتذار»:
عشاق بريوت القدامى /هل وجدتم بعد بريوت البديال؟ّ /
آه يا ّإن بريوت هي األنثى
(.)22
ا ّلتي متنح اخلصب ،وتعطينا الفصوال
مل مت ّثل بريوت مكانًا جغراف ًّيا فقط بالنّسبة للشاعر ،بل كانت امرأته التي فاض هبا تغزالً،
فت�ار ًة يعت�ب عىل الع�رب كيف نس�وها وتركوها تت�ألمّ  ،وتتخ ّبط بجراحه�ا بعد نكبات
وط�ورا يرى فيها األنث�ى ا ّلتي مت ّثل
احل�رب ا ّلتي أ ّمل�ت هبا ،فيعاتبهم على هجراهنم هلا،
ً
اخلصب ،ومتنح احلياة ،وتعطيها رونقها اجلميل.
ويف قصي�دة أخ�رى عنواهنا «بيروت حمظيتك�م ..بيروت حبيبتي» يعت�ذر من بريوت
السامح:
ويطلب ّ
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ٍ
كجنود هاربني/
س�احمينا ..إن تركناك متوتني وحيدة /وتس ّللنا إىل خارج الغرفة نبكيس�احمينا /..آه كم كنّا قبيحني ،وكنّا جبناء /عندما بعناك ،يا بريوت ،يف س�وق اإلماء/
()23
آه ..يا بريوت /يا صاحبة القلب ّ
الذهب...
حب الش�اعر لبريوت وتع ّلقه هبا ،هي الواحة
الس�طور واضحة ،للتّعبري عن مدى ّ
هذه ّ
ودوهن�ا املدن صح�راء ،يعاتب العرب لرتكهم بريوت ،لرتكه�م تلك اجلوهرة ،صاحبة
القلب ّ
الذهبي ،ا ّلذي ال يتغيرّ وال يتبدّ ل مهام خانته الفصول.
ويف قصيدة «سبع رسائل ضائعة يف بريد بريوت» يقول:

ال برتقاليا عىل ٍ
ٍ
آه يا بريوت ..يا أنثاي من بني ماليني النّس�اء /يا رحي ًوبرقوق..
ورد..
ًّ
ٍ
أخبار تريدين عن
أي
السماءُّ /
وماء /..يا طموحي –عندما أكتب أش�عاري -لتقريب ّ
(.)24
احلب ..وعنّي /..ومكاتيبي رما ٌد /..وأحاسييس رماد..
ّ

تع�ود بيروت لتظهر بمظهر األنثى ،ا ّلتي اختارها من ماليني النّس�اء ،فبريوت بالنّس�بة
لن�زار ه�ي ملهمته الش�عرية ،ه�ي الورد والربتق�ال ،هي امل�اء ،ا ّلذي يم ّث�ل احلياة ،هي
تقرب البعيد واملس�تحيل ،ه�ي ح ّبه ومن
طموح�ه وآماله وأش�عاره ،ه�ي املدينة ا ّلت�ي ّ
احلب ،ولكن كيف له أن يكتب ويعش�ق ،واحلرب املد ّمرة ،قضت عىل
حناياه�ا يغ�رف ّ
أحاسيسه وأشعاره وأحالمه.

م�ن هنا نرى أن بيروت أخرجت من هويته�ا اجلغراف ّية وأصبحت ج�ز ًءا ال يتجزأ من
كيان الشاعر ،يتقاسم وبريوت مهومها وأحزاهنا وجراحاهتا.

ج -فل�سطني وبعداها التاريخي والديني:

مل تكن فلسطني ومدينتها القدس مكانًا جغراف ًّيا عاد ًّيا عند الشاعر ،بل كانت بالنسبة له
الساموية ال ّثالثة ،وملكانتها
من القضايا الرئيسية ،ملا مت ّثله القدس من قداسة لدى األديان ّ
الدينية والتارخيية يف وجدان كل عريب رشيف ،فنظم فيها أمجل األش�عار ،فالقدس جزء
ال يتجزأ من اهلوية واالنتامء لألرض والعرب والعروبة.

مرات ،وه�ذا إن ّ
دل عىل يشء فإنام
فف�ي قصي�دة «القدس» ينادي القباين القدس س�ت ّ
ّ
يدل عىل ارتباط الشاعر النفيس والتارخيي والديني باملدينة ،فيقول:
والسماء /يا قدس..
ي�ا قدس .يا مدين�ة تفوح أنبياء /يا أقصر الدّ روب بني األرض ّ163

تلتف بالس�واد /من يقرع األج�راس يف كنيس�ة القيامة؟ يا ق�دس ..يا مدينة
ي�ا مدين� ًة ّ
السلام
األح�زان /ي�ا ق�دس ..يا مدينت�ي /يا ق�دس ..يا حبيبت�ي /يا بل�دي ..يا بلد ّ
()25
والزيتون.
ّ

ٍ
بكثري من احل�زن واألمل ،ترافقها
نالح�ظ أن الش�اعر ين�ادي القدس ويأنس�نها ،وينادهيا
املش�اعر اجل ّياش�ة .فالقدس مل ولن تكون يو ًما مكانًا جغراف ًّيا عاد ًيا بالنس�بة للشاعر ،بل
هي أرض ال ّطهر والقداسة ،أرض القيامة ،أرض األحزان ،حتى إننا نالحظ أن القدس
ج�زء ال يتجزأ من كيان الش�اعر ،بعد مناداهتا بـ(مدينتي /حبيبت�ي) فياء امللك ّية أعطت
بعدً ا وجدان ًّيا ،يتم ّثل بأن هذه املدينة املقدّ س�ة هي مدينته ووجعها وجعه وحزهنا حزنه،
من هنا أخذت القدس بعدً ا أيديولوج ًّيا ودين ًّيا وتارخي ًّيا مع الشاعر.
«طريق واحد» يستحرض الشاعر الكثري من األمكنة الفلسطينية فيقول:
ويف قصيدة
ٌ

ي�ا أيهّ ا ال ّثوار /يف القدس واخلليل /يف بيس�ان واألغوار /يف بيت حلم حيث كنتم أيهّ االسلام مرسح ّية /والعدل مرسح ّية /إىل فلس�طني
األحرار /تقدّ موا /تقدّ مواّ /
فقصة ّ
(.)26
يمر من فوهة بندق ّية
ٌ
طريق واحدٌ ّ /

لقد استحرض الشاعر أمكنة مقدّ سة وهلا من الدّ الالت التارخيية والدينية األمهية الكربى
(فالق�دس) ه�ي أوىل القبلتني و(بيت حلم) حيث ولد الس�يد املس�يح ،وهذا إن ّ
دل عىل
يشء فإنام ّ
يدل عىل ارتباط الش�اعر هبذين املكانني املقدّ سين ا ّللذين يم ّثالن له بعدً ا دين ًّيا
وتارخي ًّيا ،يتع ّلق بامضيه وحارضه ومستقبله.
مر ًة أخرى فيقول:
ويف القصيدة عينها حترض فلسطني ّ

ٍ
حزين�ة كوج�ه جمدل ّي�ه /إىل القب�اب اخلرض/
رب�ى
إىل فلس�طني خ�ذوين معك�م /إىل ً(.)27
واحلجارة النب ّيه

مل تع�د فلس�طني مت ّثل للش�اعر مكانًا جغراف ًّيا ،ب�ل أصبحت مت ّثل له بع�دً ا دين ًّيا وروح ًّيا،
ٍ
ٍ
وجها حزينً�ا هو وجه
جمرد
تلال صغرية خضراء ،بل أصبحت مت ّث�ل ً
الرب�ى ّ
فل�م تع�د ّ
(جمدلية) بقداس�تها ،واحلجارة مل تعد حجارةً ،بل أخذت بعدً ا قدس� ًّيا ،ألنهّ ا مت ّثل ال ّثورة
واالنتفاضة ،والكرامة ،فاحلجارة أصبحت (نب ّية) مقدّ سة.
املرة بإحلاح أن يعود إىل فلسطني فيقول:
ويستكمل يف القصيدة عينها ويطلب هذه ّ
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كالرجال /أريد
الرجال /أريد أن أعيش أو أموت ّ
إىل فلس�طني خذوين معكم ،يا أيهّ ا ّ(.)28
أن أنبت يف تراهبا ..زيتون ًة أو حقل برتقال /أو زهر ًة شذ ّيه
نالحظ هنا كيف اختذت فلس�طني بعدً ا حيويًّ�ا يف النّص ،أو لنقل بعدً ا حيات ًّيا ومصري ًّيا،
يتم ّث�ل (بامل�وت واحلي�اة) ،إنّ�ه يري�د أن يعي�ش بكرام�ة يف فلس�طني ،أو يموت برشف
الرجال األبطال ،حيث مل تعد فلس�طني دولة عاد ّية ،هل�ا مكانتها اجلغرافية عىل
كم�وت ّ
بالرجولة ،والكرامة ،والشرّ ف،
اخلريطة ،بل أصبحت مت ّثل للش�اعر بع�دً ا بطول ًّيا يتم ّثل ّ
(الرجل الشرّ قي).
الرجال،
ً
والبطول�ة ...وه�ذه ّ
خصوص�ا ّ
الرج�ال ّ
الصفات ،صفات ّ
وبع�د أن أخذت فلس�طني هذا البع�د البطويل ،أضاف هلا ّ
الش�اعر أبع�ا ًدا أخرى تتم ّثل
باحلياة ،والبس�مة والتفاؤل ،إنه يريد العودة إىل فلس�طني ليكون فيها راية سلا ٍم خالدة
مصدر ٍ
أمل من خالل (الزهرة
(بالزيتونة) وحقل الربتقال ،ويريد أن يكون
وهو ما مت ّثل ّ
َ
الشذ ّية) ا ّلتي يفوح عطرها دو ًما.

وهكذا نرى أن فلس�طني ،كانت مت ّثل للش�اعر أبع�ا ًدا تارخي ّية ودين ّية ،ونفس� ّية ،فلم يعد
دالالت أخرى مت ّثلت وارتبطت بنفس� ّية
امل�كان مكانً�ا جغراف ًّيا بحتً�ا ،بل أصبحت ل�ه
ٌ
الشاعر وح ّبه وارتباطه التارخيي والعقائدي لألمكنة.

خال�صة البحث:

مل يك�ن امل�كان حد ًثا طارئًا أو عاد ًّيا بالنّس�بة للش�اعر نزار ق ّب�اين ،لكنّه كان يم ّثل بع�دً ا عاطف ًّيا
وجدان ًّيا ،وتارخي ًّيا ،ودين ًّيا ،ونتيجة هذه األبعاد ،اكتسب املكان داللة رمزية ،بعدما شحنه الشاعر
ٍ
احلب والوفاء والوالء لألمكنة املتم ّثلة بح ّبه لدمش�ق وعشقها
بمعان ذات ّية تعبرّ عن أحاس�يس ّ
له ،وإخالصه لبريوت ومكانتها عنده ،وقدس ّيته لفلسطني ّ
مرورا بالقدس ،وبيت
كل فلسطني
ً
ّ
حلم ،واخلليل ..وغريها ،لذلك نرى أن الق ّباين ّ
وضخ دماء احلياة
شخص املكان واملوجودات،
في�ه ليعّب�رّ عن مدى ح ّبه ّ
لكل ال�دّ ول العرب ّية ،وليعلن عن رفضه لكل م�ا حيدث من انتهاكات
ٍ
بح�ق األرض املس�لوبة ،واملغتصبةّ ،
بلوحات محل�ت أبعا ًدا وأوجا ًعا ومهو ًما
كل ذلك عبرّ عنه
إنسان ّية راقية.
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ال�شيخ عبد اهلل العاليلي �شاعراً
وفاء حمفوظ  -طالبة دكتوراه يف اجلامعة اللبنانية  -كلية الآداب

للعرب مع الشعر شأن خطري ،حتى قيل ال ترتك العرب الشعر حتى ترتك اإلبل احلنني وما أدراك
ما حنني اإلبل إذا تلظت أو تشظت.

أما حكاية اإلنسان العريب مع الشعر ال تنقيض فصوالً إال بانقضاء األجل ،ألن الشعر ال يعرف
موس ًام أو موعد ًا مرضوب ًا ،كأنه فوق املواسم واملواعيد ...يصنع نفسه بنفسه ،ينسج ثوبه بيديه
وراء ستائر النفس حتى إذا متت له أسباب الوجود واكتسى رداء النغم ارجتف أحرف ًا عىل الورق،
وليس أدل عىل الذات الشاعرة من وجدان خصيب يسبح بألالء النور يف حومة الكون فيحترض
الكون يف ذاته ،ويفكر يف الكون من خالل ذاته ،ليفهم ذاته من خالل الكون.
وليس مه ًام أن يقول الشاعر ،ولكن األهم أن ندرك أبعاد ما يقوله ودالالته العاطفية واإلنسانية
واالجتامعية.
ألن الشعر هو األساس الذي تقوم عليه احلياة ،وال يعود زينة تصاحب الوجود اإلنساين مصاحبة
ظاهرية ،كأنه لون من زخرف احلياة وهبرجها ،إذ ليس الشعر من املشاغل الربيئة لإلنسان ألن
اإلنسان يركز عىل وجوده اإلنساين يف الشعر وحده ،فيحقق بذلك تلك الطمأنينة التي يصاحبها
نشاط يف مجيع القوى والعالقات.....1
قد يكون لكل زمان أحداثه ،منها ما خيضع لقابلية االستمرار أو االسرتداد .ومنها ما ينغلق
عليها باب زماهنا ومكاهنا ،ويف هذه احلال تطغى الذاكرة عىل ما عداها من مكونات الشعر :لغة
وعاطفة وخياالً ...إذا ابتعد احلدث عن زمان الشاعر خضع ملنطوق العقل احلامل للذاكرة يشهد
احلدث وشؤونه وشجونه.....
إال أن قضايا الشعر ال تتأتى من فراغ وال تعيش يف الفراغ ،بل تسكن ذات اإلنسان الشاعر
الذي ينغمس كيان ًا ووجدان ًا بقضاياه الذاتية واإلنسانية إذا تبدى له اإلحساس بمبدأ االلتزام...
 - 1ع ّفت الرشقاوي :دروس ونصوص يف األدب اجلاهيل /ص.14
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واملتفق عليه بني الباحثني أن الكالم عىل أي شاعر يدخل يف جمال التقليد...
أما الكالم عىل العالييل شاعر ًا فيدخل يف جمال التجديد ...ألن مشاعر األديب وأفكاره ال
تنبت يف السامء ،وصور شعره ليست أحالم جنيات (دلفي) وشياطني عبقر ،إن جتربة األديب
تنمو وترتاكم وتثمر يف ظل رشوط ليست كلها داخلية أو ذاتية ...والسيام بعد اختفاء تيجان
القديسني من فوق رأس الكاتب ،وحتوله إىل كائن معجون بالواقع..

العاليلي ال�شاعر

قبل الكالم عىل شعر الشيخ العالييل ،نسأل :هل العالييل شاعر؟ وما قيمة شعره يف ميزان النقد
األديب؟

إذا كان الشعر هو الكالم املنسوج واللفظ املنظوم ...وأحسنه ما الءم نسجه ومل يسخف ،وحسن
لفظه ومل هيجن ،ومل يستعمل فيه الغليظ من الكالم .وال السوقي من األلفاظ فإن العالييل
1
شاعر ...إنام ُس ّمي شاعر ًا ألنه يشعر من معاين القول وإصابة الوصف بام ال يشعر به غريه.
يقول العالييل« ...عىل أين لست شاعر ًا وما ينبغي أن أكونه لوالها»

2

كثر الكالم عىل شاعرية الشيخ عبد اهلل العالييل بني معرتف هبا أو رافض هلا ،مستعينني بام قاله :ما
أنا بشاعر ،إنام هي مشاعر سطرت حروف ًا وكالم ًا ...واعترب هذا الفريق أن من يقرأ شعر العالييل
ال جيد حيوية الشعر العريب غناء ،وضوح ًا ورواء وحيتاج هذا الشعر إىل ترمجان أو إىل معجم من
معامجه ليفهم اللفظ ويدرك الداللة ويعي ما يقرأ...
قال اإلمام الشافعي:
«رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب».
ربام كان يف األمر بعض الصحة ،ولكن البعض اآلخر ال ينبغي أن ينظر إليه نظرة عابرة ،هذا
اذا وضعوا شعر العالييل يف ميزان الشعر عموما ،وقاسوه بمقاييس كبار شعراء العربية قدي ًام
وحديث ًا ..ولكن  ،إذا حرصوا شعر العالييل يف إطار الذات الشاعرة لتبني األمر أكثر وضوح ًا،
ألن الشاعر أساس ًا ينطلق من ذاته ،ويقيس األفكار واأللفاظ التي شكلت النص الشعري لديه
بقبوله هلا وفحصها والتأمل يف قدرهتا عىل األداء ثم خيرجها إىل العلن لتصبح ملك ًا عام ًا ،يقرأها
 - 1قدامة بن جعفر :نقد الشعر/ص.14
 - 2الشيخ عبدهللا العاليلي :من أجل لبنان /ص.4
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الناس ويرددوهنا ،فإن قبلوها فاعتنوا هبا ،أو ردوها فيطفئوا جذوهتا بالالمباالة...
وبالدخول إىل عامل العالييل الشعري قد يثبت الربهان ويربز الدليل...

فالشاعر العالييل جعل اللغة مرساه وعرفه الناس ناسك ًا ،لغوي ًا ،باحث ًا متفرد ًا يف حمراهبا ،وهذا
صحيح للغاية ،ولعل يف طغيان عطائه اللغوي وقلة عطائه الشعري وربام مل يصل إىل كثري من
الناس ،حرصه يف هذا العطاء ومل يتنبه إال القلة لعطائه الشعري.

ولئن اعرتف العالييل يف سياق كالمه بأنه ليس شاعر ًا وما ينبغي أن يكونه فإنه أضاف كلمة
واحدة تشعرك بمدى شعوره والتزامه بالقضايا التي هتز وجدانه ،فتحرك قلمه للتعبري عن هذا
الوجدان امللتاع بأتون احلرب اللبنانية الدامية...
أما حبه للبنانه فقد آملته احلرب الدامية فيه مثال....

راعه روع ًا ختطاه العزاء

مرصع لبنان يف إنسانه
أخصام أم ركاس ما أرى

يدفع اإلنسان فيه للوراء

أم هي السادية العطشى إىل

مشهد األشالء تنباع دماء

بعضها يأكل بعض ًا فاري ًا

جهالة عمت وصالت صولة
أسعفوه مجعوا أوصاله

ال يبايل منجل احلصد الفناء
ليس تبقى ..طيشها كان البالء
قبل أن يضحي بقايا مومياء

فكلمة (لوالها) أي لوال ويالت احلرب اللبنانية ،نقلت صورة هذا احلرف املستدرك إىل بيان
معنى آخر ليس فيه أي غياب للشعر أو رفض أن يكونه ،وباتت احلقيقة تقرر أنه شاعر نسج
شعره عىل منوال األحداث األملية ،واختار هلا ما يناسب ذوقه األديب من األلفاظ والصور ...وإن
1
جاء بعضها يف رداء بدوي «كام كان القديم يبادر بوصف راحلته ،نسجت عىل نوله نيسجي».
وحسبنا أن نشري يف هذه املداخلة العاجلة إىل بعض مميزات العالييل يف شعره وبالتايل إىل خصائص
الشعر لديه:
أ -ومن مميزات شعر العالييل الواقعية التي تنقل رؤاه وذاتيته يف آن ،وهذا لعمري دليل عىل
توافقه مع الواقع واحلقيقة وعدم التفاته إىل عامل اخليال الشعري الذي هو من رضورات الشعر
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أحيان ًا ،ألن االنغامس يف اخليال يعني حاجة الشاعر إىل اإلتيان أو إبداع صور غري مرتبطة بالواقع
إال بخيط رفيع ،ما يضطره إىل تربئة قلمه من نسج اخليال الذي جيعل «أعذب الشعر أكذبه»
كام قالت العرب ،والسيام أن الواقع مفعم بالقضايا اإلنسانية واالجتامعية الواقعية والسيام يف
واقعنا العريب املأزوم ،يف شؤونه القديمة واحلديثة ،فرآها العالييل ونظمها شعر ًا إلبراز اهتاممه
هبا والداللة عىل أمهيتها يف واقعنا...
ب -وتربز يف وشائجه الشعرية معامل الصدق ،ألنه إنسان ال يلتفت إال لقناعاته ورؤياه ...وتلك
سمة ذاتية يف الرجل املسكون بالبحث اليومي فاكتفى بام لديه وما لديه كثري وكبري ..ومل يكن
الصدق فارغ ًا من اللبنات ،فإذا حدث العالييل صدق ،وصدقه مبني عىل أسبابه ...ففي ذكرى
اإلمام احلسني (ع) يربز أسبابه يف حب اإلمام املظلوم ،ويف الظلم معايري قاسية كقوله مصور ًا
الواقعة احلسينية يف الطف بكربالء.
أرادوا به ذالً

فكان جوابه زئريا

أرادوا به ضي ًام

فاستعذب الظمأ

أرادوا به ذل رضاعه

فرفض اخلضوع

فتحولت كربالء بصمود اإلمام احلسني (ع) إىل كهف البطولة والعال وصارت قبلة كل ذي نفس
1
أبية وحازت جمد ًا موث ً
ال
إزاء هذا الواقع املأساوي ،شهر العالييل قلمه فأحيى الذكرى وح َيى اإلمام:
نحيي الكرامة يف شخصها
نحيي البطولة يف ذا العلم
نحيي احلقيقة يف منبعها
نحيي الفداء نحيي احلطم

2

فاملالحظ أن هذه التحيات مل توجه إىل اإلمام مبارشة ومل يكن هو املخاطب ،بل كانت ا ُملثل التي
يمثلها اإلمام هي املخاطب احلقيقي عىل قلمه ألنه آمن هبا يف حياته وحياة اآلخرين وكانت
نرباس ًا يف مسرية احلياة اإلنسانية ،فانترص العالييل إلنسانيته حني أدرك أن هذه املثل تعرضت أو
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تتعرض لالستهالك الظامل ،فانترص هلا بشدة وبكى رموزها:
وأرسلت دمعي فوق الرمم

فطربت ملا فهمت الرموز

ويتجاوب هذا مع قول أعرايب يف اإلمام «بارك اهلل عليك ،مثلك جتله الرجال»

1

�أ -التاريخ-

واستمد الشيخ العالييل موضوعاته الشعرية من قضايا التاريخ ،سلب ًا أو إجياب ًاّ ،
فرق واعرتف
باجلانب امليضء وباجلانب املعتم يف تلك القضايا...
فالشيخ عبد اهلل العالييل غمس قلمه يف قضايا التاريخ ،واستل منها بعض ما أثر فيه وأثرى
مشاعره وإنسانيته ،فألقى عليه من ذاته ما يكفي للداللة عىل موقف من هذا احلدث أو القضية،
دون حماباة أو جماملة ،ألن التاريخ ال يعود إىل الوراء إال باالسرتداد الذهني ..حني تنشط الذاكرة
ويعمل الفكر جاهد ًا لبعث إضاءات عىل احلدث ال الستعادة هذا احلدث وحسب..
فاستشهاد اإلمام احلسني (ع) قضية جدلية يف أسباهبا ونتائجها لكنها قضية واقعية وحقيقية،
سني عىل احلسني (ع) :هذه الدمعة متثل دفع ًا لكل حقائق احلدث وواقعيته..
فأرسل دمعة ّ
ألهنا دمعة رجل ذاع صيته وعلمه صدق ًا وموضوعية.

نريد انتقام ًا يروي الرضم

يقولون ثأر لنا نائم

قالوا مجيع ًا طواها الرمم

فقلت إليكم وأين الرتاث
هناك اإلله إليه القضا

إليه العدالة يف املحتكم

2

إن العالييل الشاعر نقل الصورة التارخيية إىل صورتني:
صورة شعرية وصورة شعورية ...فكان عفوي ًا يف ألفاظه وعباراته ذات املنحى اللغوي البحث،
فافتقرت إىل العاطفة وإن ازدانت بالعقل وحسب ،وقد جتىل هذا الربوز العقيل بحقيقة الواقعة
احلسينية معتمد ًا أساس ًا عقلي ًا مقبوالً لكل ذي شأن .حيث قال اإلمام احلسني (ع)« :إين مل أخرج
أرش ًا وال بطر ًا وال فسد ًا وال ظامل ًا ،وإنام خرجت بطلب اإلصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر
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باملعروف وأهنى عن املنكر ..فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق .ومن رد عيل هذا أصرب حتى
يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني».1

ب -الديباجة �أو كيان اللفظة:

إن قارئ شعر العالييل يرى غلبة العقل يف استخدام اللفظ وال جمال كبري أللفاظ العاطفة وصور
اخليال....
فاستخدام اللفظ يف شعر العالييل ليس بحث ًا من غموض ،أو رس ًام من إهيام ،فكل األلفاظ مفهومة
الداللة لكل ذي علم ،لكن ابتعادها عن الغنائية جاء مقصود ًا وجاد ًا ...فالعالييل سكب اهتاممه
عىل تصوير واقع القضية الشعرية ،ومل يدخل عامل الشعرية الفنية ،بمعنى أوضح ،إن ألفاظه جاءت
جافة الرواء ،مل تعرف سبي ً
ال إال التعدين أو باألحرى النظم ..ولكن لو قلبت يف شعره مكونات
الشعر املتعارف عليها أو بحثت عن اجلذور اإلنسانية يف األدب عامة املتمثلة يف اللغة واخليال
والعاطفة والعقل ...فكل نوع من أنواع التعبري تربز فيه غلبة بعض هذه املكونات عىل غريها،
ما جعل النقاد حيددون أنواع الشعر بني مطبوع ومنظوم ،كام ميزوا بني أنواع الشعر العريب بني
غنائي :غزالً ورثا ًء وهجا ًء ومدحي ًا ،تسيطر يف مساره اللغة والعاطفة واخليال ،وملحمي :تسيطر
يف مساره اللغة والعقل يسعفهام اخليال عند الرضورة...
فتنة العابد يف حمرابه
نشوة القيثار يف أوتاره
وحنني احلب يف تطريبه

ورؤى الشاعر يف لوح السامء
وكلون الزهر يف زهر الفضاء
ورجيع الشوق من ألف النشاء

زرقة األمواج يف ازديادها

وخرير املاء يف أذن الضياء

2

فإن أردنا أن نؤدي صورة كمثل القول السابق ،فإنام نؤدهيا من املقايسة املحضة بني ما هو حاصل
يف خيالنا وبني معاين األلفاظ املستقرة ،فألفاظ «فتنة العابد» و»نشوة القيثار» تدل عىل معانيها
املتجددة ...فكأن ألفاظ اللغة ،أية لغة ،التي تستخدم للتعبري عن خمتلف الصور زوائد أحيان ًا
تفرغ عىل الصورة ما يزيد يف معناها ،بحيث ال يظن أهنا كانت كذلك عىل كامهلا يف خيال األديب
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أو العامل ،وهذا طبع ًا غري اجلامل التعبريي الذي تتأثر به من جهة ذوق البيان .وللعالييل لغته
اخلاصة وله دالالته ومفاهيمه ،وله نحو وقواعد بالغة خاصة أيض ًا.

وعبث ًا نحاول االهتداء إليه وسط الدجنة اللفظية املحيطة به ،ونحن نعتمد عىل املعجمية اللغوية
اعتامد ًا حرفي ًا ولكن يلزمنا لنقرأه أمور:

أ -توسع لغوي كبري يسمح لنا باستيعاب نواحيه اخلفية يف لباقة ترصفه الرتكيبي ورود ًا يف
اإلنشائي.
ب -تدقيق عميق يف خصائص املعاين أو ما نسميه بـ «جو األلفاظ» وهو يشء خالف املعنى،
فللفظ معنى وله خيال يضغى عىل املعنى كآلة.1
ج -املعنى:
هو جوهر اللفظ ،وداللته ،وموقعه يف اجلملة املفيدة.

واملعنى عند العالييل مرتبط بموضوعية صارمة ألزم نفسه هبا يف سياق حديثه الشعري ،فكانت
ألفاظ موضوعه متعددة تبع ًا لتعدد املعاين لديه ،فلكل معنى لفظ ولكل لفظ معنى ،فال جدلية
بني املعنى واللفظ ،وال سباق بني حضور املعنى عىل حساب اللفظ ،وال جتاوز للفظ عىل مقام
املعنى ،واملعاين يف الشعر منها ما يتمكن الشاعر من نظمه يف قافية وال يتمكن منه يف أخرى ،فإذا
عمل قصيدة فليهذهبا وينقحها .بإلقاء ما غث من أبياهتا ورث ورذل ...واالقتصار عىل ما حسن
وفهم ،بإبدال حرف منها بآخر أجود حتى تستوي أجزاؤها وتتضارع هوادهيا وأعجازها ،وكان
هذا دأب مجاعة من حذاق الشعراء من املحدثني والقدماء....
فتوازى عنده املعنى واللفظ ،البتعاد العالييل عن اخليال واجلموح العاطفي ،وبقي أسلوبه
تقريري ًا حياكي الرسد عرب نقل الفكرة أو الصورة من اهليوىل إىل التصوير ،كي تدخل ميدان التعبري
لتحيى لفظ ًا متمتع ًا بكل ما لأللفاظ من ميزات نحوية وبالغية وإبالغية.
وملزيد من التبيني ،نالحظ يف شعر العالييل ألفاظ ًا غري متداولة يف كتاباتنا املعارصة فأيقظها
وألبسها املعنى الذي تستحق ،ألهنا يف األساس لغة العرب ،لكنها غابت يف حومة املعارصة
واستكانت يف بطون املعاجم والقواميس تنتظر إغاثة الكرام إلعادهتا من سكنتها ...وهذه
بالتحديد هي األلفاظ التي تسبب جفاف ًا يف النص الشعري لدى العالييل ،باعتبار أن الشعر هو
انسياب عاطفي لألفكار والدالالت والصور ،ال تستوقفه عثرة غموض أو عبثية إهبام...
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النا�س وال�شعر

الناس مع الشعر نوعان :أحدمها يكتب وينظم ،يصور ويعرب ،فهو شاعر وآخر يتذوق الشعر،
يتحسسه ،يقرأه بشغف ،لكنه ليس شاعر ًا.
هذا يؤكد أن يف داخل كل إنسان شاعر أو مكونات شاعر وكالمها يتعاطف مع اآلخر ،إذ ال غنى
للشاعر عن الفريق املتذوق ،كام ال غنى للفريق املتذوق عن الشاعر وشعره يف عملية تبادلية من
االعرتاف باآلخر بغية استمرار املسرية الشعرية بني امللقي واملتلقي وقد خص اهلل سبحانه كل
إنسان بقدرات ومميزات تتقارب أو تتضارب أحيان ًا مع سواه من الناس ،ما يشري بصورة أكثر
وضوح ًا إىل أمهية التكامل يف املجتمع اإلنساين ،والسيام أن الشعر لدى العرب خزانة حكمتها
1
ومستنبط آداهبا ،ومستودع علومها.

من هذا املنطلق ،يرى الباحث يف شعر العالييل أنه يستمد موضوعاته من واقع صادق ملموس،
قد توافقه عليها ،أو تعارضه وال تقبلها ،فاألمر سيان بالنسبة إليه ألنه صاحب الرأي والقرار يف
اختيار موضوعاته ،ألهنا ليست نسج اخليال بل هي نقل حقيقي لواقع حقيقي ،فأحداث لبنان
الدامية التي هزت كيان املجتمع اإلنساين ووجدانه ،وسعى من سعى يف الداخل واخلارج إىل
إطفاء نار الفتنة الدهياء لتبقى احلياة ويبقى الوطن ،فكان السعاة إىل اخلري فرسان السالم واألمان
للبنان وأهله ..فكان أن أدمته األحداث األليمة وأصابته بشظايا نارها فأشعلت مكانه وعصارة
زمانه وكادت ختتفي بلهيبها املسعور ...فكانت رصخة يف وجه املوت استغاثة بالقادرين عىل
التفاهم من ملوك ورؤساء عربّ ،
لعل يوم ًا يطل عىل هذا الوطن ،وترشق فيه شمس األمل من
جديد ،هذا ما كان هيدف إليه العالييل الشاعر ،ويف سبيل ذلك أطلق عىل ديوانه عنوان «من أجل
لبنان» فأحداث لبنان كان رد فعلها عندي هذه القصائد ...عىل أين لست شاعر ًا لوالها.

الإغريقية ال�سمراء

يف شعره بعض عاطفة خجولة حيية ،ألنه مازج بني العالييل الشاعر واألزهري ...فام انقبض
شعوره بالشباب ،وال انزلقت أزهريته إىل ميول الشباب الالهية...
إهنا إنسانية الشاعر اإلنسان «ال أبرئ نفيس فقد لفحني احلب يوم ًا وأنا بعد فتى» 2شاء أن يصور
قلمه تلك احلكاية ،كانت حل ًام فاكتسى احللم ثوب احلقيقة والوجود فتتجىل الصورة األوىل يف
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حياته ،إهنا األمل البكر ...هكذا حيب الناس ويعشقون ،فيعزف «احلبيب» عىل أوتار احللم أمجل
األحلان ويستنبط للحبيبة أمجل الصور...

بعينيك شدو غريب النداء
فجر إبداعه
أم احلسن ّ

أعن عبقر خيرب
فطاف فيه السحر يستفرس

تقولني وجهي ابتسام الربيع

ويف مقلتي جرى الكوثر

هي دنيا األشواق باح به الروض

هتاف ًا دارت به األرجاء

تراءت يف الومض نجم الرجاء
ويف ظل أهدابك احلاملات

ٍ
لشار يتيه به املضمر

طيوف تظل وتستغفر

1

قد تبالغ إنسانية اإلنسان يف رفد سكونه باحلركة الشجية فيقبلها السكون ويتفاعل معها ،ويميض
عىل أمل الرجاء املقيم يف لقاء احلبيبة عىل بساط اخلفية بغية التأكد عىل التوحد روحي ًا بني احلبيبني
ٍ
ووفاء ...فال بأس أن يسريا مع ًا يف هدأة ليل ال صخب وال نصب،
ود ًا
حيرسهام قمر منري كأنه عني الرقيب يف عامل احلب واألحالم فيهربان وهيربان ليس من النور بل
من الرقيب:

لذنا نفر فرار الغري منطلق ًا

نبغي اختفاء ولكن أين خمبأنا

2

هذه اخلفية وليدة خفية وتلك طبيعة اإلنسان العاشق خوف ًا عىل حبيبته أو عىل فقداهنا املوهوم،
وهي كوكب ونجم وبلبل وقينة وأسطورة وشهرزاد ،ثم هي هلفة ظامئة وثورة قصائد حب ليس
فيها األريج يصنع يف حنايا درب احلب الطويل الذي تنفس عن كلامت احلب يف بيتني:
مارج باألريج ضمنه احلب
أنا يف اهليكل املقدس قربان

وللحب ملسة علياء
وللحب رسه والنداء

3

 - 1فايزترحيني :الشيخ عبداله العاليلي/ص.143
 - 2املرجع نفسه ص .148
 - 3فايزترحيني :الشيخ عبدهللا العاليلي/ص.147 - 146
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استعمل العالييل ألفاظ ًا :الومد -1اجللمد -2أمرد -برد ،يف غزله وحبه ،وهو سيد األلفاظ
وشاغلها ،إذ كان بوسعه أن يذكر ألفاظ ًا مرادفة لأللفاظ املذكورة ،ولكنه عمد عن قصد إىل
ذكر هذه األلفاظ إحياء هلا يف النصوص ويف النفوس ،ألن حرصه عليها جعلها جزء ًا من حبه
احلقيقي...
وحسبنا أن نشري يف هذا السياق إىل أن العالييل الشاعر قد اعتمد قاعدة يف كتابته الشعرية استمدها
من قول شاعر أندليس:
إذا أنت مل تشعر بمعنى تثريه

فقل :أنا ن ّظام وما أنا شاعر

3

ولست أخال العالييل يبسط معنى من املعاين أو لفظ ًا من األلفاظ وهو ال يدرك معناه وال مبتغاه،
ولذا نرى أنه شاعر كتب بعاطفة اإلنسان ،ونظم بلغة املعجمي احلصيف....
لبنان -وهو املنى والود -لؤلؤة
كان اجلنان وعدن اهلل تعرفه....
تقاذفته شياطني اهلوى ،كرة
واحلولك اجلو فيه ،ذوب داكنة...
تلفه من هتاويل الدجى سحب
مالت مساجده تبكي كنائسه

أحاله احلمق أتون ًا لوقاد
مرآهتا انعكست فيه بأمداد
وملعب اجلن «سجيل» بميقاد
عصارة الليل ماجت موج أكواد
ألفاف أدخنة من كور حداد
وما تبقى سوى أوتاد أعواد

4

ذلك هو لبنان يف قصائد دامية للعالييل ،نثر فيها صور املوت والدمار وأنني البكاء فوق أرصفة
القصيد ونسقها سطر ًا سطر ًا لئال تتداخل الصور فيختلط دخان املوت بروائح األهوال حيث
تتالشى الرؤية املضيئة للوطن املحرتق ،وختفت الرؤى التي تستلهم مداها من آماد اخلراب
واحلرائق واألنني ...التي أطفأت القناديل التي هتتز عرب شوارع املوت ،ويف األزقة الرضيرة
املسكونة بالوحشة يف زمحة األنس واجلن والضباب.
 - 1معناها :الومد :البحرالشديد
 - 2معناها :الجلمد :الصخر
 - 3املرجع نفسه /ص 4
 - 4املرجع السابق نفسه /ص 37 - 36 - 35
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لبنان  10000لرية | األردن 4 :دينار | سوريا 200 :لرية | مرص 20 :جنيه | تونس 3 :دينار | املغرب 40 :درهم | مسقط 2 :ريال
السعودية 20 :ريال | البحرين 3 :دينار | الكويت 3 :دينار | قطر 20 :ريال | اإلمارات 20 :درهم

العدد

17
كانون الثاين
2019

