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�إن�ساننا اجلديد �سي�ستعيد الأر�ض...
من النهر �إىل البحر
ح�سن حمادة
األول
إلرسائي�ل ثالث�ة آباء :حايي�م وايزمن وناح�وم غولدم�ان وديفيد بن غوري�ونّ .
ب�ذل قص�ارى جهده إلنت�زاع الوعد املش�ؤوم ،فنجح .الث�اين عمل عىل اس�تنفار "هيود
الش�تات" وتش�جيعهم ،أو دفعهم ،إىل اهلجرة نحو فلس�طني وراح جيم�ع األموال ،من
كل ح�دب وص�وب ،لتنفيذ املرشوع الصهيوين وضامن اس�تمراره ،فنجح .الثالث توىل
تأس�يس وتنظيم العصابات الصهيونية املس�لحة وأمر بتنفيذ املجازر بحق الفلس�طينيني
وهتجريهم ،فنجح وأعلن قيام "دولة إرسائيل".

عن احلورات التي كانت جتري بني بن غوريون وغولدمان ،ومعظمها يدور حول مصري
إرسائيل ،كتب غولدمان الكثري فكان أكثر احلورات أمهية وأغناها عرب ًا تلك التي أوردها
يف مؤلفه الشهري "املفارقة اليهودية" ،وهو من أكثر الكتب التي أتردد عليها ،أزورها ،إذا
جاز التعبري .واخلالصة التي ترسخت يف ذهني فباتت قناعة تتعمق يوم ًا بعد يوم هي أن
البوح املتبادل بني الرجلني يؤكد صحة خيار املقاومة ،وفق طرح املقاومة اللبنانية ،بقدر
م�ا يقدم تربير ًا كام ً
ال للتفاؤل هبا وبحتمي�ة انتصارها املتدرج وصوالً إىل زوال "قاعدة"
إرسائيل العس�كرية من الوجود .هي قاعدة يف ش�كل دولة ،وهي أكرب قاعدة عس�كر ّية
بنته�ا امرباطوري�ة يف التاري�خ .هذه الصفة مل تغب عن بال مؤس�س احلرك�ة الصهيونية
تي�ودور هريت�زل القائ�ل أهنا "احلص�ن املتقدم للحض�ارة الغربي�ة ضد بربر ّي�ة الرشق"
للتأكي�د على "وظيفتها" أوالً وعىل قبول احلركة الصهيوني�ة بأن يكون قدرها "وظيفي"
رس ٍة ،يربط القاعدة باالمرباطوري�ة ،أي بصاحبها .ثمة من
خلدم�ة االمرباطوري�ة .حبل ّ
"يملك" هذه القاعدة.

وامللف�ت يف احل�وارات آنفة الذكر أن االثنني يطرحان أس�ئلة وجود ّية تبقى بال جواب،
وأكثرها خطورة موضوع بقاء "الدولة" القاعدة أو زواهلا.

قب�ل ذلك ،ن�رى االثنني يفرتقان يف اخلي�ارات ،بدء ًا من خياري احلرب والس�لم ورأي
ٍّ
كل منهما بالع�رب .يذك�ر غولدمان أن�ه ذات ليلة من لي�ايل  ،1956وكان ضيف ًا عىل بن
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غوريون ،يف منزل بناه األخري يف صحراء النقب الفلس�طينية ،وفيام اش�تد النقاش بينهام
ح�ول قبول أو ع�دم قبول العرب إج�راء مفاوضات سلام مع احلكوم�ة اإلرسائيلية،
ورد ًا عىل إرصار غولدمان بأن التس�وية مع الع�رب رشط لبقاء إرسائيل عىل قيد احلياة،
أجاب بن غوريون بحزم " :كيف يمكن للعرب أن يأتوا إىل خيار الس�لم؟ ...فلو كنت
زعي ًام عربي ًا ملا قبلت بالسالم أبد ًا مع إرسائيل .وهذا أمر طبيعي ألننا نحن الذين أخذنا
أرضه�م .صحي�ح أن اهلل وعدن�ا هبا لكن م�ن الطبيع�ي أن ال يعنيهم ذلك بشيء ،إهلنا
لي�س إهله�م .صحيح أن أصلنا يعود إىل إرسائيل ،لكن ذلك كان قبل  2000عام ،وهذا
اليمكن أن يعنيهم بيشء .لقد ظهر العداء للسام ّية ،والنازيون وهتلر وأوشويتز ،ولكن
هم براء من هذا اخلطأ .فهم يرون شيئ ًا واحد ًا :نحن أتينا ورسقنا بالدهم .فلامذا تريدهم
أن يقبلوا مبدأ السلام معنا؟ "...ففي احلال�ة هذه ،البد ،يف رأيه ،من أن تكون إرسائيل
قو ّية كي ال يسحقها العرب.
وعلى الرغم من إيامنه املطلق بأن الق�وة وال يشء غري القوة تضمن هلم البقاء عىل أرض
فلسطني إال أنه متنع عن التنبؤ بمصري إرسائيل ألكثر من  15سنة ،أي لغاية .1970

توقف غولدمان طوي ً
ال أمام هذا التش�اؤم ،وقال لبن غوريون :كيف يمكن أن تنام غري
مطمئ�ن أب�د ًا لبقاء إرسائيل عىل قيد احلياة؟ ...أجابه :ومن قال لك أنني أنام؟! ...وهنا
بيت القصيد.

بن غويون مل يكن يس�تبعد حصول هجوم مضاد من الدول العرب ّية تنهار أمامه إرسائيل
فتزول .وهنا أخطأ .ثم اعترب أن الفلس�طينيني بعد جيل أو جيلني "سينس�ون" فلسطني.
وهنا أيض ًا أخطأ .فالذي حدث هو عكس ما توقع هو متام ًا ،إذ أن األجيال التي مل تعرف
فلس�طني ما قبل  1948هي ،قبل غريها ،وربام دون س�واها ،املتمس�كة بفلس�طني ،بكل
فلسطني ،من النهر إىل البحر ،وال تقبل حتى بأرايض .1967

غلطة الش�اطر بألف غلطة .خصوص ًا حني تصدر عن رجل استراتيجي كبن غوريون الذي
كان القائد الصهيوين الوحيد املناسب لقيادة الصهاينة إىل النرص يف حرب  1948التأسيسية.

والغلط�ة الثالثة التي ارتكبها بن غوريون والتي تش�كل ركن ًا يف استراتيجيته الش�املة،
جتر حروب ًا ،هي وحدها ،الكفيلة بتعميم النسيان .كيف
تتمثل يف اعتباره أن احلرب التي ّ
يمك�ن لرجل مثل بن غوريون أن يرتكب هذا الن�وع من األخطاء؟ ...واجلواب يعطيه
غولدم�ان ،ول�و بطريق�ة غري مبارشة ،حني يلح�ظ تناقض ًا يكاد أن يك�ون جذري ًا ما بني
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ر�أي
ذكاء بن غوريون و...طبعه .ذكاؤه جعله قلق ًا عىل الوجود اإلرسائييل واملصري ،فيحسن
تشخيص صلب املشكلة بني الغزاة ،أترابه ،وأصحاب األرض الفلسطينيني .لكن طبعه
يدفعه إىل اعتامد عالج – اسرتاتيجي ال يتالءم مع هذا التشخيص.

وأ ّم�ا الغلط�ة الرابعة فتع�ود إىل كونه مل يس�توعب درجة االنحطاط ال�ذي وصلت إليه
احلكومات العربية عىل الرغم من إملامه بحقيقة دور تلك احلكومات يف نجاح العصابات
الصهيونية بتحقيق هدفني متالزمني :السيطرة عىل أرض فلسطني ،وهتجري اجلزء األكرب
من الشعب الفلسطيني .أي أنه كان يعرف متام ًا أن احلكومات دخلت ،من خالل بعض
رموزه�ا ،يف "حلزونة" احلال�ة الصهيونية بحيث أصبحت صهيونية يف السياس�ة وإن مل
تك�ن صهيوني�ة يف الدين ،ما يس�ميه كاتب هذه الس�طور بالصهيوني�ة العرب ّية ،صاحبة
الدور املتمم للصهيونية اليهودية واإلرسائيلية.
لقد اعترب بن غوريون ،ككل الغزاة املستعمرين الذين سبقوه ،أن اإلمعان يف إذالل أهل
البلاد األصليني كفيل بجعلهم ينصاعون .هذا ما كان يرفض�ه غولدمان رفض ًا قاطع ًا،
ّ
وظل عىل موقفه إىل  ،1982عند اجتياح لبنان واحتالل عاصمته بريوت ،فوجد يف ذلك
القشة التي قصمت ظهر البعري ،أي "اجلرعة الفائضة" .OVER DOSE

من يف اس�تطاعته أن ينفي العالقة التناقضية ما بني االحتالل ونشوب املقاومة التي بات
مش�هود ًا هلا بالتفوق ،عس�كري ًا وسياسي ًا ،بحيث باتت تش�كل حجر الزاوية يف منظومة
مقاومة العدو اإلرسائييل ،ما س�يؤدي إىل زوال قاعدة إرسائيل العس�كرية ذات يوم ،قد
ال يكون بعيد ًا.
وكيف يكون اليوم بعيد ًا وقد ولد اإلنس�ان الفلس�طيني اجلديد ،الطفل ابن الس�ابعة أو
الثامنة من العمر والذي ال وجود للخوف يف قاموسه ،يشتبك مع دبابة الـ"مركافا" وهو
يف طريقه إىل املدرس�ة ،فإما يقتل برصاص الصهاينة أو يتعرض إلصابة تُولد إعاقة ،أو
يعتق�ل وخيض�ع للتعذيب ،هو وأهله ،أو يفلت من املالحقة ويتابع طريقه إىل املدرس�ة،
أو منها إىل بيته.

إن كل ما حيدث عىل أرض فلس�طني يؤكد أن هذا اإلنس�ان الفلس�طيني اجلديد إنس�ان
ال يقهر ..ال يقهر ..ال يقهر .هو الذي س�يزيل قاعدة إرسائيل العس�كرية عن الوجود.
إهن�ا احلقيقة التي مل يتوقعها بن غوريون ،فس�ار باقي قادة القاعدة العس�كرية اليهودية،
اململوك�ة م�ن االمرباطورية األنكلوسكس�ونية ،عىل خطى بن غوريون .وهم يسيرون
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يف درب اخلط�أ القات�ل .فالي�وم إن نتنياه�و املدرك جيد ًا ع�دم أهلية جيش�ه يف مواجهة
اإلنسان الفلس�طيني اجلديد وإنس�ان املقاومة اللبنانية املتفوق ،يستقوي بالدعم العاملي
وباإلنصي�اع الكام�ل إلرادت�ه م�ن ِق َب ِ
�ل حكوم�ات ونُظم م�ا ُيس�مى بالعاملين العريب
ُظم تثبت يوم ًا بعد يوم عدم أهليتها وعدم اس�تحقاقها
واإلسلامي ،وهي حكومات ون ٌ
ألي احترام يف املنتدي�ات الدولية كافة وعدم أهليتها ألن تقف يف صفوف األمم احلرة.
م�ن ح�ق نتنياهو وأس�ياده يف الغرب وأصدقائه يف روس�يا أن حيتق�روا تلك احلكومات
والنُظ�م التي الحترتم نفس�ها أصلاً ،لكنه ،أي نتنياهو ،يرتكب اخلط�أ القاتل حني يظن
أن كل ه�ذا الدع�م الالحم�دود واخلي�ايل الذي حيصل عليه س�يمكنه من إحل�اق اهلزيمة
باإلنس�ان اجلديد ،إنس�اننا .وهنا اخلط�أ القاتل خصوص ًا وأن إنس�اننا ه�ذا متفوق عىل
إنسانه املغتصب لألرض ،السارق لألرض عىل حد قول بن غوريون نفسه.
انس�ان جدي�د م�ن نوع الش�هيد عمر ابو ليىل او االسير اب�ن اجلوالن الس�وري املحتل
صدقي املقت عميد االرسى الس�وريني يف س�جون االحتلال االرسائييل .اثنان يعربان
عن كل مقاوم ش�هيد او مقاوم اسير .هذه عينة عىل االنس�ان املتفوق الذي يعول عليه
لتطهري ارض فلس�طني من الصهاينة الربابرة املتوحشين املدعومني من االمرباطوريات
االستعامرية ومن دول "العامليني" الكاسدين فقط.

املقاومة اللبنانية حطمت إسطورة اجليش الذي ال يقهر .وإيران كرست احتكار إرسائيل
للذرة يف منطقة سورية الطبيعية ،ويف الرشق األوسع ،أي الذي يضم إىل كيانات سورية
الطبيعية إيران وتركيا ،ويف العامل العريب.

وال ينف�ع إرسائي�ل والء احلكوم�ات الصهيوني�ة العربي�ة ،وال تبعي�ة منظوم�ة الع�امل
اإلسلامي لتلك احلكومات .فاإلنس�ان اجلديد هو املؤس�س للغد املشرق .معه مل يعد
إنساننا مهزوم ًا بل قدره النرص .أما إنسان الصهيونية اليهود ّية فقدره أن هيرب ،كام فعل
العسكر املدججني بالسالح حني هربوا من أمام عمر أبوليىل بعد طعنه لزميل هلم.
إن كل أسباب التفاؤل بحتمية االنتصار باتت متوفرة ومكتملة ،واملسألة مسألة ٍ
وقت ،والوقت
بات يتسارع .واإلنسان اإلرسائييل سيصبح مرضب ٍ
مثل بالفشل .فام عليه إالّ الرحيل.

اإلنس�ان الفلس�طيني اجلدي�د يس�ند ظه�ره إىل املقاومة وحم�ور املقاومة ونص�ف الكرة
األرضي�ة ،مهما تواط�أت عليه الصهيوني�ة العربية ،ومنظوم�ة العامل اإلسلامي التافهة
بقدها وقديدها .فاملعركة التارخيية هي معركة اإلنسان.
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"القيم الأ�سا�سية يف العالقات الإن�سانية*"
�سماحة ال�شيخ الدكتور مالك ال�ش ّعار  -مفتي طرابل�س وال�شمال
القيم اإلنسانية هي جمموعة من األخالق والسجايا واألصول والقواعد التي تعارفت عليها

بعض من التغيري من حيث األمهية
البرشية عرب أزمنة طويلة ،وقرون عابرة طرأ عىل بعضها ٌ
واألولوية ،ومن حيث السعة واملرونة ،ومن حيث التداول والرجوع إليها..

قيم ساموية ،أي تعود يف أصلها إىل الرساالت
وال أبالغ إذا ذكرت مؤكدً ا أن معظمها أو ُج ّلها ٌ
الساموية التي جاء هبا األنبياء واملرسلون...

قيم فطرية تتالءم مع امليل البرشي الذي يورث األفراد واجلامعات ،بل
والقيم اإلنسانية ٌ

املجتمعات األمن النفيس ،واالستقرار الداخيل واالطمئنان العام الذي يمأل النفس هدو ًءا

وسكينة ورىض...

القيم اإلنسانية رضورة حتمية ال تنتظم حياة البرش من دوهنا ..وال تستقيم أمور الناس إال

هبا وإال غدت حياة املجتمعات غابة وفوىض..

وإذا علمنا أن اإلنسان مدين بطبعه ،وأن حياته ال تكتمل وال تتحقق إال يف كنف بيئة إنسانية
جيد فيها نفسه ،ويعرب فيها عن ذاته وحضوره فضلاً عن آماله وطموحاته تأكد لدينا حتمية
وجود هذه القيم ،وقوة مرجعيتها واالحتكام إليها.

فالناس حمتاجون لبعضهم وكل يكمل اآلخر ويسدده ،فضلاً عن إحساسه بمشاعر األنس
والراحة النفسية ،وتاليش مشاعر القلق والتوتر واالحتقان...

وهذه قضايا ال تقل أمهية عن حاجة البرش إىل الدواء والغذاء والكساء..
* ألقيت هذه الكلمة في قاعة بيارفرشخ  -املسرح البلدي في مدينة زغرتا ،وذلك مساء السبت  23كانون األول ،2018
بدعوة من منتدى " ِق َي ُمنا" للثقافة والحوار.
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إهنا تكسب الناس شعور الدفء واحلب واألمان .تصوروا مثلاً أن أحدً ا يملك املال

والقصور وأسباب الراحة والرفاهية ولكن –حاشاكم -مهمل يف جمتمعه ومرفوض من
يؤرقه يف
بيئته وبني جنسه ...ال يكاد أحد منا يشعر بام يصيبه من الضغط النفيس الذي ّ

منامه ،وربام أفقده طعم احلياة ولذة العيش...

إن حاجتنا إىل بيئة وجمتمع بل وإىل اآلخر هي حاجة عضوية ال تستقيم احلياة من دوهنا.
أهيا األخوة واألخوات..
إن هذا الذي ذكرته وجعلته مدخلاً للحديث عن القيم هو الذي يعبرّ عنه علامء االجتامع
وعلامء القانون باالنتظام العام..
واالنتظام العام قضية كلية أشبه ما تكون بإطار جامع ملفردات أساسية هي عني القيم
اإلنسانية ،التي ال تنفصل عن حياة األفراد واجلامعات.

ولعل األهم أن ندرك أن اإلنسان هو األساس ألنه أعظم ما خلق اهلل ،بل ألنه خليفة اهلل يف

األرض.

نعم .اإلنسان هو القضي ُة األ ُم يف هذه احلياة من أجله أرسل اهلل أنبياءه ورسله ..ومن أجله
أنزل اهلل كتبه ورساالته ..ومن أجله جعل اهلل يف الكون خاصية التسخري.

هذا اإلنسان الذي جعله اهلل أعظم املخلوقات وجعله خليفتَه يف األرض ال يمكن أن يكون
مسلوب اإلرادة أو فاقد العقل ...أو منزوع القيمة والكرامة.
َ

ولذلك فإن من أعظم ما ورد يف القرآن الكريم بالنسبة هلذا اإلنسان كرامته ..وقيمته ..قال
ِ
كرمه فخلقه يف أحسن تقويم ﴿ َل َقدْ َخ َل ْقنَا ا ِ
ان يِف
نس َ
اهلل تعاىلَ :
إل َ
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبني آ َد َم﴾ ّ

َأ ْح َس ِن َت ْق ِويمٍ﴾.

أرضا وال
شجرا ،وال
وكرمه بالعقل واإلدراك ،فلم جيعله مجا ًدا ،وال
قمرا وال ً
شمسا ،وال ً
ً
ً
ّ
سيامء وال ترا ًبا..

وإنام جعله عاقلاً
مفكرا مدركًا متأملاً يستوعب ُسنن احلياة ونواميس الكون ،ويكون بذلك
ً

أقوى وأكرب من ذلك مما خيضع إلدراكه وقدرته..
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ك آلي ٍ
ِ
ون﴾ ..وبقوله
ات ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
وبني لنا ر ّبنا ذلك يف القرآن الكريم فقال﴿ :إِ َّن يِف َذل َ َ
ك آلي ٍ
ِ
ون﴾ ..وبقوله تعاىل﴿ :إِ َّن يِف َذلِ َ
ك َل ِذك َْرى ألُ ْو يِل
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
تعاىل﴿ :إِ َّن يِف َذل َ َ
األَ ْل َب ِ
اب﴾..
مكرم بالعقل ..والعقل هو مناط التكليف كام يقول املناطقة والفقهاء.
فاإلنسان ّ
كثريا من
والعقل رشط أسايس للتكاليف ودونه يسقط التكليف ويرتفع ،ويفقد اإلنسان ً
مكرم منذ أشهر
الواجبات وحتمل املسؤولية ..دون أن يفقد كرامته وإنسانيته ،وألن اإلنسان ّ

ومكرم بعد والدته أ ًيا كان لونه أو دينه،
حرم اإلسالم اإلجهاض،
ّ
التكوين األوىل ،ولذلك ّ

أو مذهبه ،أو منطقته.

مكرم حتى وهو ميت ،فهناك أحكام وحقوق متعلقة حتى بدفنه ومماته ..بل وبعد
واإلنسان ّ
املامت ،ففي احلديث النبوي الرشيف «اذكروا حماسن موتاكم».

مكر ًما منذ أن خلق وأبرص احلياة أدركنا بذلك أن التكريم ليس منّة من
وإذا كان اإلنسان ّ
أحد وال تفضلاً وال حتى من الدولة واملجتمع وإنام هو أساس اجلبلة والتكوين يثبت له
اإلرث والتملك وعطاءات الدولة ملا خيص اإلنفاق عليه.

التكريم صفة لزوم اإلنسان ال تنفك عنه وال تنفصل حتى ال قدر اهلل إذا فقد عقله وإدراكه

فهو -أي التكريم -منّة من اهلل تعاىل كام اخللق متا ًما وكام الرزق وغريها.

حصن حيفظه حتى من السخرية أو التعييب واهلمز واللمز وسوء الظن،
والتكريم لإلنسان
ٌ

بل إن من أهم معاين التكريم براءة الذمة التي تصحب اإلنسان يف سائر حياته بل حتى مماته

وما بعد املوت.

فاألصل يف اإلنسان براءة الذمة ..وهي التي ترفع عنه كل سوء خيطر يف بال وال ترتفع هذه
الرباءة إال بثبوت قطعي للموبقات كالقتل والرسقة واالعتداء عىل اآلخرين.

التكريم له عالقة حتى باسم اإلنسان وكنيته ولقبه فال ينادى إال بأحب األسامء إليه ،وبأمتع

الصفات التي يتجمل هبا واأللقاب التي يناهلا وحيققها ..ولذلك قال ربنا يف القرآن الكريم
﴿يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا الَ يس َخر َقوم ِمن َقو ٍم عسى َأن يكُونُوا َخيا ِمنْهم والَنِساء ِمن نِس ٍ
اء
َ
َ
ْ َ َ
َ ْ ْ ْ ٌ
َ َ
رْ ً ُ ْ َ َ ٌ
َ هُّ َ
ِ
ِ
َع َسى َأن َيك َُّن َخ رْ ًيا من ُْه َّن َوالَ َت ْلمزُ وا َأ ْن ُف َسك ُْم َوالَ َتنَا َبزُوا بِاألَ ْل َق ِ
االس ُم ال ُف ُس ُ
وق َب ْعدَ
اب بِئ َْس ْ
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ا ِ
ظ ُ
ك ُه ُم ال َّ
ُب َف ُأ ْو َلئِ َ
هزَ ٍة مَُّلزَ ٍة﴾.
ال مِ َ
إل اَيم ِن َو َمن مَّل ْ َيت ْ
ون﴾ ..وبقوله تعاىلَ :
﴿و ْي ٌل ِّلك ُِّل مُ َ

وجعل اإلنسان للقذف حدً ا ..فاهتام اآلخرين بام يشني يرتتب عليه عقوبة وتأديب ..ألن

األصل براءة الذمة ..وهذا مكتسب بالوالدة واإلنسانية وتكريم اهلل لإلنسان الذي هو

خليفته..

وإذا كان التكريم هو القيمة اإلنسانية األوىل واألساس فإن ثاين هذه القيم هي األخوة

خارجا عن أخوة األب واألم ،أو أخوة األب،
اإلنسانية وأعني باألخوة اإلنسانية هنا ما كان
ً
أو أخوة األم كام أعني غري أخوة الدين.

ٍ
واحد وأهنم مجي ًعا يعودون إىل
األخوة اإلنسانية هي أن يدرك الناس مجي ًعا أهنم أبناء أصل
ٍ
واحد ،وإىل أم واحدة ،فهم رشكاء يف أصل املنبت وأصل النشأة والتكوين.
أب
ولذلك قال النبي (صلعم) «اإلنسان أخ اإلنسان» وقال يف حديث آخر «كلكم آلدم وآدم

من تراب».

َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي َخ َل َقكُم
وقبل ذلك وبعده يقول اهلل تعاىل يف القرآن الكريم ﴿ َيا َأ هُّ َيا الن ُ
ِ
ِ
احدَ ٍة و َخ َل َق ِمنْها زَوجها وب َّ ِ
سو ِ
ِ
ِ
ون
اء ُل َ
َ ْ َ َ ََ
َ
من َن ْف ٍ َ
اء َوا َّت ُقوا اهلل ا َّلذي ت ََس َ
َثِريا َون َس ً
ث من ُْه اَم ر َجالاً ك ً
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا﴾ [سورة النساء ،اآلية .]1
بِ ِه َواألَ ْر َحا َم إِ َّن اهلل ك َ
وواضح كل الوضوح من هذا النص القرآين أو اآلية الكريمة أهنا تقرر مبدأ اإلخاء اإلنساين

أو األخوة اإلنسانية.

وهنا ال بد من البيان أن كلمة اإلنسان ،وكلمة الناس ،وكلمة بني آدم إنام هي كلمة عامة
تفيد مجيع أبناء البرش ..فهي تفيد املسلم وغري املسلم وتفيد أهل الكتاب ،بل وتفيد املؤمن

وغري املؤمن.

كام ال بد من اإلشارة إىل أن مجلة «من نفس واحدة» تُلزمنا أن نفهم «واتقوا اهلل الذي تساءلون
به واألرحام» عىل أهنا الرحم اإلنسانية العامة التي تسع الناس مجي ًعا.

وهذا حيتم علينا مهام اختلفت اللغات والبلدان ،واألجناس واأللوان ،واملذاهب والطوائف

واألديان أال نتدابر وال نتخاصم ،وال نتقاتل أو نتقاطع ،وإنام كام قال اهلل تعاىل يف كتابه
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﴿و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا﴾ نعم حيتم علينا التعارف والتواصل والتالقي
الكريم َ

ثم التعاون.

َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِمن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
ألن اهلل الذي خلقنا هو الذي قالَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعندَ اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم﴾ فكون الناس أو البرش جعلهم اهلل تعاىل

شعو ًبا وقبائل أوجب عليهم أن يتعارفوا ..والتعارف ينبغي أن يصدر من كل الفرقاء.

وجنسا واحدً ا ،وعىل
هذا فضلاً عن أن اهلل تعاىل لو شاء جلعلنا أمة واحدة وشع ًبا واحدً ا،
ً
ك جََلع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة
َ َّ َ
اء َر ُّب َ َ
دين واحد وملة واحدة وهو القائل سبحانه وتعاىل َ
﴿و َل ْو َش َ
ون خُ ْ ِ ِ
ني﴾.
َوالَ َيزَا ُل َ
متَلف َ
طبيعي وبدهي وهو ثروة
أمر
ٌ
وال يغيب عن البال أو الذهن أن التعدد والتنوع واالختالف ٌ

للمجتمع وغنى له ..لكن علينا أن نتعارف والتعارف هو سبيل التآلف.

والتعارف يبتدئ بالتحية والسالم ولذلك جاء يف حديث النبي (صلعم) أنه قال« :ألق

السالم عىل من عرفت وعىل من مل تعرف» ..وقال يف حديث آخر« :أفشوا السالم بينكم»
بل جاء يف حديث صحيح ونصه« :لن تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا ،ولن تؤمنوا حتى حتابوا..

أفال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم .أفشوا السالم بينكم» ...فالسالم ،والتحية مها
مفتاح املعرفة ..ومها مفتاح األخوة واأللفة واملحبة كل ما هنالك حتتاج إىل جرأة أدبية لنبادر

إىل حتية بعضنا البعض ..وهبذا تسود املحبة واألخوة جمتمعنا..

واسمحوا يل هنا أن ألفت إىل أن هذه األخوة وهي رصيد لكل واحد منا وهي قوة له وسند.
واألخوة حتتم علينا حقو ًقا ،وواجبات عىل بعضنا ،واملجتمعات الراقية واملتحرضة هي التي

ال تقوم عىل قوة القانون والنظام وحده ..وإنام هي التي تقوم عىل احلب واألخوة واملشاعر
اإلنسانية املتبادلة والتي هي حقيقة اإلنسان ومضمونه.

واسمحوا يل ثانية أن أقول إن مطلق خالف يقع بني اثنني ..أو جمموعتني ..أو عائلتني
فيؤدي إىل خصومة أو كيد أو ُفرقة وكراهية هو أقل أمهية بكثري عن خسارتنا لبعضنا أو
كثريا ما تؤدي إىل التصادم والتدابر وسوء
توتر األجواء واحتقان وتصلب املواقف التي ً
األجواء العائلية أو بني اجلريان أو أبناء العائلة الواحدة أو احلي الواحد أو املحلة الواحدة..

األخوة اإلنسانية رصيد وثروة وقوة لبعضنا البعض واخلصومات والنزاعات والفرقة
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﴿والَ َتنَازَ ُعوا َف َت ْف َش ُلوا
عذاب وضعف وخسارة كربى ولذلك قال ربنا يف القرآن الكريمَ :
حيك ُْم.﴾...
َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ
أما ثالث هذه القيم فهي احلرية بكل أنواعها وبكل أبعادها ومضامينها.
احلرية الدينية ،وحرية املعتقد ،وحرية الكلمة والتعبري ،واحلرية السياسية واحلرية االقتصادية

كام احلرية االجتامعية املعرب عنها بـ(احلرية املدنية) ولكن ذلك كله ضمن االنتظام العام .أو
بعبارة أوضح رشط عدم االعتداء عىل أحد فليس من احلرية أن ُيشتم اآلخر وال أن ُيسخر منه

أو ُيستهزأ به ..وليس من احلرية أن ينام أحد يف الطريق ألنه اعتداء عىل الطريق ،فالطريق ليس

ُمعدً ا للنوم وإنام للسري وليس من احلرية أن يعتدي عىل معتقد اآلخرين حتى لو كان من بوذا
﴿والَت َُس ُّبوا
أو اهلندوس أو الصابئة ،ولقد هنى القرآن الكريم عن ذلك قال ربنا تبارك وتعاىلَ :
ِ
ون ِمن ُد ِ
ون اهلل﴾ احلرية مقدسة ،وحصانة ،وال تعرص وال تغتال ولكن رشط عدم
ين َيدْ ُع َ
ا َّلذ َ
اخلروج عن االنتظام العام وعدم االعتداء باملطلق عىل أحد وال عىل احلق العام.
احلرية ال تقل أمهية عن الكرامة اإلنسانية ،بل هي الرتمجة العملية ملضمون الكرامة.
كنت مبال ًغا إذا ذكرت بأن احلياة تفقد قيمتها دون كرامة ودون حرية ..بل ربام
وال أدري إن ُ
عدم احلياة أوىل..

احلرية هي التي تعطيك األمل يف حتقيق األحالم والطموحات ..وهي التي تعبرّ عن كل ما
نفسك من رؤى ودوافع وخري..
تكتنزه ُ
احلرية هي املناخ أو الفضاء الواسع الذي ُيمكّنك من أن تستوعب ما فيه ،ومتأل أرجاءه

وأبعاده وأعامقه بدفق احلياة ..وينبوع العطاء دون كلل وال تعب وال ملل.

احلرية هي احلياة ..وهي الكرامة ..وهي اإلنسان ..ال تُتجزأ ..وال تقرص ،وال تسلب ،وال
تغتال ،ولكنها تنظم ،وترشد ،وتضبط..

وهنا ال بد لنا من لفت النظر إىل نقطتني أساسيتني :أوهلام أن احلرية تولد مع اإلنسان..

حرا ..وليست منّة من أحد وال حتى من الدولة أو النظام الديمقراطي ..وإنام
فاإلنسان يولد ً

هي مكتسبة باإلنسانية ..والوالدة ..واحلياة ..ولذلك قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
أحرارا» فاحلرية نعمة ومنّة وفضل
ريض اهلل عنه «متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم
ً
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وعطاء من اهلل سبحانه وتعاىل وهو خالق اإلنسان ليميزه عىل سائر اخلالئق وألنه خليفة اهلل

يف األرض.

والنقطة الثانية أن احلرية مقيدة وليست مطلقة ..أي هلا حد تقف عنده ..فبمقدار ما يتيح

اإلسالم ويعطيك حرية يف اختيار دينك ومعتقدك وممارستك ملا تعتقد وتدين ..بمقدار ما
ُي ِ
لزمك باحرتام ما عند اآلخرين ولو كان خمال ًفا مئة باملئة ..حتى لو مل يكن مؤمنًا.
ويامرس االعتداء من خالهلا تنقلب إىل نقمة وحمنة وبالء .وليس
وعندما خترج عن حدودها َ

من احلرية االعتداء عىل األفراد وال عىل اجلامعات ..وال عىل األديان ..وال عىل املذاهب
والطوائف ..وليس من احلرية االعتداء عىل ممتلكات الدولة ،أو ممتلكات األفراد ..أو
ممتلكات حتى اخلصوم .وليس من احلرية االعتداء عىل دور العبادة والتعليم الدينية والكتب

الساموية ..وال عىل األنبياء واملرسلني.

ليس من احلرية أبدً ا ممارسة التطرف والكراهية ،وال حتى بالكلمة ..احلرية هي قوة للتعبري

البناء ..والعمل اجلاد النافع والصالح ..والتملك دون احتكار فليس من حق أي تاجر

أن يضع يده عىل مطلق مادة غذائية ويستبد بثمنها بحجة حرية التجارة واالقتصاد .ففي
ِ
املحتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب ربنا.
احلديث النبوي الرشيف
وغني عن القول والبيان إنه ال جتوز التجارة بام يرض األفراد واملجتمع .احلرية هلا مضمون

إنساين ،ولذلك كانت من القيم واملعاين ومل تكن يو ًما صنو الغرائز واالستبداد أو االحتقار.
إن إطالق احلريات عن قيود االنتظام العام حييل جمتمعاتنا إىل غابات هتدر فيها الكرامات
وتذبح فيها املعاين والقيم ،وتضيع فيها احلقوق وتتالشى فيها امللكيات ..وتؤدي بنا إىل

حياة الفوىض والقلق.
إخواين وأخوايت:

احلياة ال تستقيم إال بالضوابط ،واحلريات تبقى نعمة ومنحة طاملا أهنا يف إطار حدودها

سميناه وأطلقنا عليه
وعدم تعدهيا أو خروجها عن املألوف واملتعارف عليه وهو الذي ّ

(االنتظام العام)...

وإن من أعظم األدلة عىل احرتام اآلخرين املختلفني معك يف الدين واملعتقد والسلوك ما
13

جاء يف القرآن الكريم من بيان حال النبي حممد (صلعم) مع قومه املرشكني عبدة األوثان
الذين كانوا يعبدون األصنام التي كانت حول الكعبة طلب منه ر ّبه أن يقول هلم« :لكم
دينكم ويل ديني» واخلالف يف الدين بني املسلمني واملسيحيني بل وبني اليهود ،بل وبني من
ال دين له ال يستوجب التقاتل وال التصادم وال القطيعة والعدوان.
إنه ال جيوز يف رشيعة اإلسالم أن ُيقتل أحد ألنه اختار دينًا غري ديننا..
وإال ملا كان هناك اختيار ،وملا كانت هناك حرية املعتقد والتدين ..وملا كان هناك معنى لقول
تعاىل﴿ :الَ إِك َْرا َه يِف الدِّ ِ
ين﴾ فإذا قال اهلل تعاىل ال إكراه يف الدين ،إ ًذا ال ُيقتل اإلنسان ألنه
اختار غري ديننا ،بل وال تسقط حقوقه وعليه واجبات مثلها وهذا يقودين إىل رابع هذه القيم
وهي املساواة.
نعم املساواة يف احلقوق والواجبات املدنية واإلنسانية (كلكم آلدم وآدم من تراب)..
(الناس سواسية كأسنان املشط)( ..ال فضل لعريب عىل أعجمي ،وال أبيض عىل أسود إال
بالتقوى)..
العامل كله يعيش يف نظام الدولة العادلة عىل قاعدة املساواة وهي (لكم ما لنا وعليكم ما
علينا) هذه قاعدة رشعية يتساوى فيها الناس واملواطنون مهام اختلفت ألواهنم ،وأدياهنم
وطوائفهم ،ومذاهبهم ،وسياساهتم.
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مي�سلون :حقائق غائبة
د� .سليم هاين من�صور  -دكتور يف التاريخ احلديث واملعا�صر يف اجلامعة اللبنانية

يطلق عىل ميسلون“ :معركة املصري”( ،)1أو «أحد أخطر األيام التي سجلها تاريخ األمة العربية
يف العص�ور احلديث�ة ،ألن�ه كان اليوم الذي انقرض�ت منه أول دولة عربية عرصية تأسس�ت يف
الشام بعد احلرب العاملية»(.)2

ملحة عن املعركة:

ميس�لون ،هضبة تقع شمال غريب دمش�ق ،عىل الطريق املؤدي�ة منها إىل بيروت ،وبالقرب من
احل�دود اللبناني�ة الس�ورية ،جرت عندها الواقعة املسماة باس�مها بني قوات األمير فيصل بن
احلسين (امللك فيصل ملك اململكة العربية الس�ورية) بقيادة يوس�ف العظمة ،وزير احلربية يف
احلكومة العربية الس�ورية يومذاك وبني اجليش الفرنيس بقيادة اجلنرال غويبه ( )Goybetقائد
فرقة املشاة الثالثة (وكان اجلنرال غورو قائدً ا عا ًما للجيوش الفرنسية يف سورية ولبنان) وذلك
يوم  14متوز /يوليو .1920
فبعد اتفاقية سايكس بيكو ( 16أيار /مايو  )1916وقرارات مؤمتر سان ريمو ( 24نيسان /أبريل
 ،)1920والتي قضت بتقس�يم البالد العربية ومنها بالد الش�ام ،بني إنكلرتا وفرنس�ا ،كدولتني
منتدبتني ،وبلغ القرار إىل احلكومة الس�ورية بربقيتني :واحدة صادرة عن املسيو ميللران (باسم
احلكومة الفرنس�ية) بش�كل بالغ وأخرى عن اللورد اللنبي (باسم احلكومة الربيطانية) بشكل
رسالة موجهة إىل امللك فيصل.
وج�اء اجلن�رال غورو ،على رأس محلة فرنس�ية ،لينفذ الق�رارات وليؤمن االنت�داب عىل لبنان
وسوريا ،ورفض امللك فيصل تلك القرارات مجلة وتفصيلاً  ،وأرص عىل أن تفي الدول احلليفة
 -1سويد ،ياسين ،مؤامرة الغرب على العرب ،املركزالعربي لألبحاث والتوثيق ،بيروت ،ط1992 ،1م ،ص.53
 -2الحصري ،ساطع ،يوم ميسلون ،مكتبة الكشاف ،بيروت ،ط ،2ص.1
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بوعوده�ا ،فأنذر املل�ك فيصل بوجوب اخلض�وع إلرادة الدول احلليفة وذل�ك بإلغاء التجنيد
اإلجب�اري املطبق يف س�وريا منذ إعالن امللكي�ة ،وترسيح املجندين يف اجليش العريب الس�وري
استعامرا) ،ووضع سكة
املنشأ حدي ًثا ،وقبول االنتداب الفرنيس عىل سوريا (باعتباره منّة وليس
ً
حديد رياق -حلب بترصف اجليش الفرنيس ،وقبول العملة النقدية الصادرة عن «بنك سوريا
ولبنان» ،ومعاقبة املجرمني الذين اسرتسلوا يف معاداة فرنسا ،واستبدال احلكومة الوطنية ،ألن
بقاءه�ا يف احلكم ينطوي عىل معنى العداء لفرنس�ا ،وغير ذلك من املطالب والرشوط التي تنم
عن رغبة واضحة باحتالل البالد ،وختم غورو إنذاره بالتهديد باحتالل دمشق إن مل تقبل هذه
املطالب والرشوط.
خطرا ،و ُأبلغ غورو هبذا الق�رار يف  18متوز ،وبدأ فعلاً
تق�رر قب�ول اإلنذار تداركًا ملا ه�و أفدح ً

اعتبارا من هذا التاريخ ،وس�حبت القوات الس�ورية التي كانت متمركزة عىل
بترسي�ح اجليش
ً
مداخل س�وريا الداخلي�ة ،يف مواقع جمدل عنجر وعقبة الطريق عند مضيق وادي القرن شمايل
غرب ميسلون ،ثم بدأ امللك استشاراته لتأليف حكومة جديدة (برئاسة ياسني اهلاشمي) نزولاً
عن�د طل�ب القائد الفرنيس ،وقد ت�م ذلك كله قبل  20مت�وز ،لكن املفاجأة كان�ت بالغة عندما
أصب�ح ي�وم  21متوز وفوج�ئ امللك وحكومته بأن اجلي�ش الفرنيس بدأ زحف�ه باجتاه العاصمة
السورية،
متجاوزا املواقع التي مل يمض عىل سحب اجليش السوري منها سوى ساعات(.)1
ً
اجتمعت احلكومة بش�كل طارئ تدارس�ت في�ه األمر وقررت تكليف وزير املعارف «س�اطع
احلرصي» بمهمة مقابلة اجلنرال غورو واس�تيضاح ما جدّ منه ،عندها تذرع غورو بتأخر برقية
امللك «نصف س�اعة» ،م�ا دفعه إىل إصدار «أمر الزحف قبل وص�ول الربقية إىل يده» ودفع إىل
أمر وأدهى.
احلرصي الئحة مطالب جديدة ّ

أيقنت حكومة امللك فيصل أن اإلنذار الفرنيس مل يكن س�وى خدعة ،وأن احتالل الفرنس�يني
لدمشق وإسقاط حكومتها أمر مقرر سل ًفا وأن غورو تذرع بتأخر وصول برقية امللك وحكومته
ليأمر جيشه بالزحف نحو دمشق واحتالهلا فقرر امللك مع حكومته ،ومجاهري الشعب السوري،
القتال دفا ًعا عن الوطن ،وبدأت الثكنات باس�تقبال املتطوعني ،وبدأ وزير احلربية يف احلكومة
رسح
الس�ورية (األميراالي يوس�ف العظمة) بجمع م�ا يمكن مجعه من اجلند بع�د أن كان قد ّ
 -1انظر :سويد ،ياسين ،مؤامرة الغرب على العرب ،مرجع سابق ،ص .55 - 54وانظر :الحصري ،ساطع ،يوم
ميسلون ،مرجع سابق ،ص .125 - 120وانظر :العظمة ،عبدالعزيز ،مرآة الشام ،رياض الريس للكتب والنشر،
لندن ،1987 ،ص.267 - 266
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معظ�م اجلي�ش ،فتمكن من إعداد جمموعة مش�اة تق�در بلواءين (األول والث�اين) غري كاملني،
وكوكبت�ي خيال�ة ولواء مدفعي�ة أي نحو ما يقارب ثالثة آالف مقات�ل ،مجيعهم من فلول اجلند
وتوجه هبم للقاء الغزاة الفرنس�يني يف ميس�لون ،حيث كان الصدام
املرسحين وم�ن املتطوعني
ّ
الكبري بني اجليشني يف صبيحة الرابع والعرشين من متوز عام .1920
ويف معرك�ة غير متكافئ�ة وقع�ت ،ما عرف فيما بع�د بفاجعة ميس�لون ،حيث كانت خس�ائر
شخصا ،أما عدد اجلرحى فلم يتم إحصاؤهم.
السوريني  400شهيد واألرسى ()150 -125
ً
حيا منهم ضابطان ،و 14مفقو ًدا(.)1
أما اجلانب الفرنيس فكانت خسائره  42قتيلاً  152 ،جر ً

إن احلدي�ث ع�ن املعركة وظروفه�ا ونتائجها حتت�اج إىل صفحات طويلة ،إن م�ا هيمنا يف بحثنا
ت�م جتاهلها وإمهاهلا وكان هل�ا األثر الكبري يف سير املعركة :يف املحور
الرتكي�ز على ثالثة حماور ّ
األول اخليانة وحجمها وتنوعها ،املحور الثاين :دور اإلرساليات املسيحية (الرهبنة اليسوعية)،
املحور الثالث :دور العلامء يف املعركة.

املحور الأول :اخليانة :تنوعت �أوجه اخليانة:
 - 1العمالة لفرن�سا:

ومل�ا قبل�ت احلكومة بتنفيذ رشوط اإلنذار وترسيح اجليش ،وقعت ٍ
مآس س�قط نتيجتها حواىل
 200قتيل ،وهو ما يرويه صبحي العمري عن األحداث «التي وقعت يف ذلك اليوم الذي نشط
خالله أولئك الذين كانت فرنسا قد اشرتهتم وه ّيأهتم للقيام بالدور املطلوب منهم ،وقد كانوا
وراء تل�ك األحداث التي نتج عنها إزهاق أرواح املئات من الش�باب ،والتي كادت أن تتحول
إىل حرب أهلية.

فترسيح اجليش قبل التأكد من إمكانية إيقاف زحف اجليش الفرنيس ،كان اخلطيئة الرئيسة التي
نتج عنها كل ما ُمنينا به من فش�ل يف موقعة ميس�لون ،أما الطريقة التي جرى فيها الترسيح فقد
كانت نكبة أعظم ،وقد أتاحت الفرصة للخونة والعمالء بالظهور والعمل بكل حرية.
فعندم�ا صدر أمر ترسيح اجلنود الذين يف ثكنة احلميدي�ة (اجلامعة اليوم) قال هلم بعض هؤالء
العمالء إن احلكومة وامللك باعونا لفرنسا ولذلك رسحونا ليسلموا البالد إليها ،فاهتاج اجلنود
 -1انظر :هندي ،إحسان ،معركة ميسلون ،د.ن ،د.ط ،ص.186 - 185
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وثاروا وخرجوا من الثكنة بأسلحتهم ساخطني يصيحون بسقوط احلكومة ،وكانوا أثناء ذلك
يعتدون عىل الضباط وغري الضباط ،وقد شاهدت قسماً منهم أمام دار التوليد احلايل وقد قذفوا
بأحد الضباط يف النهر.
وأخربين صديقي الشهيد شوكت العائدي أن قيادة املركز (كانت يف شارع النرص) كان بداخلها
عدد كبري من املجندين برسم السوق إىل القطعات ،قال :حينام وصل أمر الترسيح إىل قائد املركز
(ويظهر أنه كان من مجلة من اشتراهم الفرنس�يون) فلم يتل ّطف بتبليغهم أمر الترسيح حس�بام
يقتضي�ه املوق�ف ،بل جاء إىل الب�اب الذي كان مغل ًقا ففتحه وخاطب اجلن�ود قائلاً ( :يا اهلل كل
منكم يروح بحال س�بيله ،فختوا الطبل وبطلوا الغناء وباعونا للفرنسيني وقبضوا حقكم وحق
البالد) فخرج اجلنود ثائرين يصيحون بس�قوط امللك واحلكومة واختلطوا باجلنود الذين كانوا
آتين من ثكنة احلميدية واختلطت معهم مجوع من الرعاع واندس بينهم العمالء واجلواس�يس
حيرضوهنم عىل مهامجة القلعة ألخذ السلاح ...واقتحموا ب�اب القلعة ودخلوها دون مقاومة
فأخرجوا املس�اجني وبدؤوا بالنهب ،ووقعت اشتباكات مع الثائرين كانت نتيجتها جمزرة ما ال
يقل عن مئتي شاب(.)1

 - 2اخليانة بعدم التجاوب والتطوع:

ربا أن أل ًفا ومخس�مئة متطوع
لق�د كان قائممق�ام الزبداين قد كتب إىل جالل�ة امللك (فيصل) خم ً
بقيادة ملحم قاسمُ ،يضاف إليهم عدد كبري من متطوعة الزبداين عىل أهبة الزحف إىل ميسلون
لاللتح�اق باجلي�ش ،وبنا ًء عىل هذا اخلرب الرس�مي أرس�ل الوزير (يوس�ف العظمة) قسًم�اً من
جنوده ليعضدوا هؤالء املتطوعني ويقوموا معهم بوظيفة الدفاع والكفاح .وملا وصل اجلند إىل
الزبداين مل جيد أحدً ا من املتطوعة ،ولدى الس�ؤال أجاب القائممقام بأن رجال ملحم قاس�م مل
يصلوا بعد وأن متطوعة الزبداين غادروها إىل اجلرود خو ًفا عىل قريتهم من أن حيتلها الفرنسيون
فيام إذا اشرتكوا يف احلرب(.)2
ويف يوم  24متوز تبادل الفريقان املدافع فعطلت املدفعية العربية دبابة فرنس�ية وأصابت إحدى
الطائرات فأردهتا ثم أخذ اجلنود السنغال الفرنسيون حيملون عىل مسرية اجليش العريب املؤلف
وتذرع فرسان
معظمها من املتطوعني وو ّلدت فيهم الذعر واهلياج ،فراحوا يفرون بأسلحتهمّ ،
 -1انظر :الصلح ،سامي ،لبنان العبث السيا�سي واملصيراملجهول ،دارالنهار ،بيروت ،ط ،2000 ،1ص.48
 -2العظمة ،عبدالعزيز ،مرآة الشام ،مرجع سابق ،ص.267
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حملة امليدان بذعر خيوهلم األصيلة ،وحاذروا عليها من اهلالك فو ّلوا هبا مدبرين(.)1

 -3اخليانة بني املتطوعني:

لقد كشف بني املتطوعني الذين قدموا من دمشق ،وجود مفرزة جتسس من اللبنانني تعد حواىل
عرشي�ن رجلاً  ،وأن هذه املفرزة كانت تشير إىل الطائرات الفرنس�ية على مرتفعات منخفضة،
وأن أفرادها كانوا يريدون نسف مستودع األسلحة والذخرية الذي افتتح يف خان ميسلون(.)2

 - 4تثبيط العزائم:

وكان ذلك من املقربني من الوزير يوس�ف العظمة ،حيث يذكر بشير العظمة أنه «س�معت يف

فترة متأخ�رة أن الش�قيق األكرب للش�هيد (العظمة) حاول م�ع بعض األق�ارب نصح الضابط

املتهور عس�اه يعود لنفسه وأهله .ذهبوا إليه يف دار املشريية .وكان ينام فيها ملتابعة حالة التعبئة،
خرج إليهم وح ّياهم حتية عسكرية ،وأعلن هلم واق ًفا أنه يأسف لعدم االستامع إليهم ،وأن ال بد

له من الدفاع عن رشفه ،ولن يدخل الغزاة إال عىل جثته ،ثم كرر التحية وانرصف(.)3

 - 5اخليانة يف القيادات:

وقبل أن تقع الواقعة أرس�ل جاللة امللك مرافقه القائمق�ام مجيل األليش(( )4ومن التصادف أن
األليش معناها الرس�ول) إىل ميس�لون ليس�تطلع أحوال اجليش ويرى ما حيتاجه من املس�اعدة
وأم�ره فيما إذا اقتىض األمر أن يذهب إىل اجلنرال غوابيه قائد احلملة الفرنس�ية القادمة ويطلب

منه اهلدنة مقدمة للصلح.

 -1انظر :العظمة ،عبدالعزيز ،مرآة الشام ،مرجع سابق ،ص.261
 -2الهندي ،إحسان ،معركة ميسلون ،د.ن ،د.ط ،ص.208

 -3العظمة ،بشير ،جيل الهزيمة ،رياض الريس للكتب والنشر ،بيروت ،ط ،1991 ،1ص.52
 -4جميل األل�شي من الضباط السوريين الذي كانوا في معية فيصل ،رافق شكري باشا األيوبي ورستم حيدرإلى بيروت
موفدين من فيصل إلعالن قيام الحكومة العربية .وملا أمره اللنبي بإنزال العلم العربي وانسحاب األيوبي بقي األل�شي
ً
ً
ملكا على سوريا عين ً
كبيرا ملرافقيه .ثم أصبح بعد معركة ميسلون
في بيروت ضابطا لالرتباط وبعد إعالن فيصل
وخروج فيصل من سوريا ً
وزيرا للدفاع في الوزارة التي ألفها الفرنسيون برئاسة عالء الدين الدروبي .انظر :العظمة،
عبدالعزيز ،مرجع سابق ،ص.288
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ف�ر معظمه وأصبح
ج�اء األلشي إىل ميس�لون ،واجتمع مع وزير احلربي�ة ،وعلم أن اجليش قد ّ
ضعي ًفا حيتاج إىل املدد ،فعزم األليش حس�ب أمر امللك إىل الذهاب إىل اجلنرال غوابيه والتشبث
لديه هبدنة ثالثة أيام عىل األقل .وخان الرسول أمانته وأخرب اجلنرال غوابيه أن دعاية الكولونيل
كوس بدمشق قد نجحت ،وأصبحت أكثرية السكان قائلة بدخول اجليش الفرنيس إىل مدينتهم
دون معارضة وال مقاومة ،وأنه مل يبق من تأثري يغرهيم جتاه إمجاعهم ،وأبان له مواطن الضعف
من اجليش العريب وأكد له أنه أصبح ال يتجاوز أربعمئة جندي ،ج ّلهم من املتطوعني األغراب
الذين مل يتم ترسحيهم قبلاً كام تبجح بخالصة هذا احلديث ذلك الرس�ول نفس�ه يف حفلة وداع
اجلنرال غوابيه يف نزل (خدام) ونرشته الصحف املحلية يف حينه(.)1

 - 6ع�صابات:

ملا س�ار اجليش العريب إىل ميس�لون ،أرس�ل الفرنس�يون عصابة من أنصارهم وأذناهبم برئاس�ة
رجل مس�لم من وجهاء بريوت يدعى هاشم الطياين (القباين) وسلحوها باملسدسات والقنابل
اليدوي�ة .وكانت هذه العصاب�ة تتظاهر بالتطوع يف خدمة اجليش العريب ومهمتها احلقيقية إلقاء
الذع�ر والرع�ب واالضطراب يف أفراد اجلند واغتيال الضباط ،وإرش�اد الفرنس�يني إىل مواقع
املدفعي�ة عند نش�وب احل�رب .وقد اعتقل بعض رج�ال هذه العصابة يف حالة اجلرم املش�هود،
وقب�ض على آخرين وهم يقطعون أسلاك الربق واهلاتف بني دمش�ق وميس�لون ،وبينها وبني
املناطق األخرى يوم الزحف الفرنيس.
كثريا من زعامء الدروز يف حوران ورشاكسة القنيطرة ومحص وبعض
واستامل الفرنسيون ً
أيضا ً
أيضا.
الصحفيني والضباط والنواب ً
وكان الكولونيل (كوس) جيتمع يف أغلب الليايل إىل بعض الوجهاء والرؤساء ويتحادث معهم
فيام يسهل له مهمته .وال يضن ببذل األموال الطائلة يف هذا السبيل(.)2
وإن من أس�باب استش�هاد العظمة ،خيانة ،فقد كان من مجلة ما اختذه (أي العظمة) من التدابري
أن بث ألغا ًما عىل عقبة الطني الواقعة عىل رأس وادي القرن ،وهي املمر الوحيد للجيش القادم،
آمًل�اً بأنه عندما تقرتب الدبابات تنفج�ر األلغام وتقلبها عىل بعضها ،فتحدث ارتباكًا يف العدو
 -1انظر :العظمة ،عبدالعزيز ،مرآة الشام ،مرجع سابق ،ص .267وقد ارتاب ساطع الحصري من األل�شي وتصرفاته
طيلة مرافقته للقاء غورو .وانظر :الحصري ،ساطع ،يوم ميسلون ،مكتبة الكشاف ،بيروت ،ط ،2ص.136 - 116
 -2العظمة ،عبدالعزيز ،مرآة الشام ،مرجع سابق ،ص.263
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ترجى االستفادة منه ،وإنام عصابة هاشم القباين (الطياين) (عصابة عميلة للفرنسيني)( )1سبقت
فصوبوا عليها
وقطعت أسالك األلغام ً
أيضا ،فلام اقرتبت الدبابات أمر الوزير بإشعال األلغامّ ،
اآلل�ة واملاكنة ،فلم تؤثر فيها .واضطر ألن يتقدم ويفحصها بنفس�ه ،فوجد األسلاك مقطوعة
واآلل�ة معطلة( ،)2ثم س�مع ضجة من الوراء ،والتفت فرأى أن الس�واد األعظم من البقية التي
كان�ت باقية م�ن اجليش واملتطوعني قد و ّل�ت األدبار ال تلوي عىل يشء .عىل إثر س�قوط قنبلة
من إحدى الطائرات ،واألصح بتأثري ما مأل أسماعهم من الدعايات والتهويالت ،وعند ذلك
أصابت�ه قذيف�ة من إح�دى الدبابات فأردت�ه رصي ًعا ي�وم األربعاء يف  7ذي القعدة س�نة 1338
للهجرة املوافق  24متوز سنة 1920م(.)3

 - 7ر�شاوى ودعايات:

بذل الفرنس�يون يف سبيل دعايتهم يف س�ورية زهاء ثالثة ماليني من الفرنكات أي مئة ومخسني
أل�ف لرية ذهبية اشتروا هب�ا ضامئر البعض م�ن ذوي املقامات ،كام اس�تاملوا غريه�م بالوعود
اخلالب�ة ،وكان�ت هلم جلنة يف دمش�ق تعمل حت�ت إرشاف مقدمهم الكولوني�ل (كوس) لتأمني
أيض�ا ،وكانت هذه اللجنة
مطالب الفرنس�يني ،كام كانت تعمل فيام مىض حلس�اب الربيطانيني ً
مكلف�ة بتثبيط العزائم وحتوي�ل الرأي العام عن املقاومة ،ومتكنت م�ن إقناع عدد غري قليل من
وجه�اء ذل�ك العهد وأقطاب�ه وبعض املقربني م�ن امللك وحاش�يته .واس�تجلبتهم بدورها إىل
أيضا ،وكان
حظريهتا ،كام أهنا اس�تاملت الكثري من كبار املوطفني وكان هلا أنصار داخل اجليش ً
نصب نفس�ه لنرش الدعاية الفرنس�ية وخداع بعض املرتزقة من
هنالك ش�يخ من أرباب العامئم ّ
اخللق.
إن الدعاي�ة الفرنس�ية الت�ي عمت امل�دن والقرى جعلت أغل�ب الرجال املكلفين بالدفاع عن
أيضا ،حيث إذا دخلها يف
الوط�ن يت�وارون عن األنظار ،ثم ما لبثت أن تبعتهم إىل داخل الثكنة ً
اليوم الواحد ألف جندي مثلاً فال يبقى منهم إىل الغد أكثر من مخسمئة تقري ًبا ،والباقون يفرون
منها بشتى الوسائل.
وكان�ت الدعاي�ات تب�ث أولاً يف السر ثم حتول�ت إىل العالني�ة ،وأخذ املنتم�ون إىل األحزاب
 -1سويد ،ياسين ،مؤامرة الغرب على العرب ،مرجع سابق ،ص.57
 -2العظمة ،مرآة الشام ،مرجع سابق ،ص.267
 -3املرجع السابق ،ص.267
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املعارض�ة يأتون بأنفس�هم أم�ام الثكنة ويصيحون بأعىل أصواهتم جتاه نس�اء اجلن�ود وأطفاهلم

وعىل مس�مع منهم قائلني :ما هذا الظلم .رجال يراد س�وقهم إىل احلرب ليموتوا وال يعودون!

كيف يمنعون من وداع أهلهم وأوالدهم(.)1

 - 8اخليانة يف حا�صبيا ورا�شيا:

كان إنذار غورو فرصة ألهايل حاصبيا وراشيا لالنتفاض بوجه احلكومة العربية ،ففي  18متوز

ودروزا (وعىل رأس�هم الش�يخ حسين القيس
 1920اجتم�ع بعض أهايل حاصبيا ،مس�يحيني
ً

ش�يخ خل�وات البياضة) ،يف خل�وات البياضة وق�رروا اخلروج عن طاعة احلكوم�ة (اجلائرة).
فاندلعت انتفاضة ش�عبية ،بدأت باهلجوم عىل دار احلكومة يف رسايا الشهابيني ،فقابلهم األمري
حيا (وقيل قتلاً ) فانصاع هلم القائمقام
شكيب الشهايب بالنصح ،فأطلقوا عليه النار وأسقطوه جر ً
واستسلم  25جند ًيا رشيف ًيا (الرشيف فيصل) وسلموا سالحهم.

وقاموا بقطع أسلاك الربق وهنب الذخائر احلربية ،وأقام�وا نقاط مراقبة عىل الطرقات وأمهها
نقطة زغلة ،مصيف املري نجيب ش�هاب ،وحصلت صدامات بينهم وبني القوات الرشيفية (يف

خمفر س�وق اخلان) ،ووقع قتلى وجرحى وأرسى ...وجرى إحراق ملف�ات احلكومة العربية،

وكذل�ك ق�ام وفد م�ن أكابر القوم واملش�ايخ بزيارة مرجعي�ون ،والطلب م�ن احلاكم الفرنيس

( )Bacrueباكري ،إرسال قوة فرنسية إىل حاصبيا.

ثم أرس�ل أهايل حاصبيا إىل القرى املجاورة حيرضوهنم عىل االنتفاض ،فاستجاب أهايل كوكبا
وهجم�وا عىل  150جند ًيا رشيف ًيا وأخذوا أس�لحتهم من البنادق واملدافع .هذا يف وقت قامت
انتفاضة مماثلة يف راش�يا الوادي ،فأحرقوا دار احلكومة وس�لموا راش�يا للخيالة الفرنس�ية التي

أحرضوها من حاصبيا(.)2

فاجلنرال غوابيه ما كان بإمكانه االعتامد عىل قوته يف اجتياز املواقع القوية ،لو مل يكن يعتمد عىل

م�ا كان�وا قد جهزوه م�ن عمالء وخمربني يف املؤخرة ،وعىل املناورات السياس�ية التي تس�هل له
 -1العظمة ،عبدالعزيز ،مرآة الشام ،مرجع سابق ،ص.262
 -2انظر :بسام ،محمد ،جبل عامل بين سوريا الكبرى ولبنان الكبير  ،1920 - 1918دار الكوكب ،بيروت ،ط،1
 ،2011ص .508 - 507وانظر :الهندي ،إحسان ،معركة ميسلون ،د.ن ،د.ط ،ص .208وانظر :صحيفة البشير،
 27 - 20تموز .1920
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اجتياز املضيقني :وادي احلرير ووادي القرن سلماً دون قتال (كام وقع فعلاً )(.)1

 - 9اخليانة يف املعركة:
�أ -اجلناح الأي�رس:

كان�ت املهمة التي أس�ندت لقوات ه�ذا اجلناح هي الدفاع عن سلس�لة اجلب�ال أمام قريتي
احلل�وة ودير العش�ائر ،والتمس�ك هب�ا إىل أن تس�نح الفرصة للقي�ام بااللتفات على ميمنة
القوات الفرنسية باجتاه قرية جديدة يابوس.
مسلحا ،أغلبهم من قريتي احللوة
إال أن حصل ما مل يكن يف احلسبان ،فحواىل مخسني مدن ًيا
ً
ودي�ر العش�ائر ،تقدم�وا من قوات احل�رس امللكي واهلجان�ة العربية ،التي كان�ت تدافع يف
خنادقه�ا ،وقالوا لرجاهلا« :يا نش�امى ي�ا ولد عيل ،هؤالء باذنجان أس�ود ،هامجوهم ونحنا
نحم�ي ظهوركم» ،فاعتقد هؤالء اجلنود األبرار ،وقائده�م مرزوق التخيمي ،بأن الفرصة
ق�د حان�ت لتطويق اجلناح األيم�ن الفرنيس كام تقتيض مهمتهم باألص�ل ،وظنوا أن هؤالء
املتطوعين الذي�ن انضموا إليه�م وتعهدوا بحامي�ة ظهورهم هم من إخواهن�م الذين يركن
إليه�م ،غير عاملين بأهنم من اخلون�ة صنائع الفرنس�يني ،فرتك�وا خنادقهم وتقدم�وا باجتاه
الفرنس�يني مكربي�ن مهللني ،ولكن ما كادوا يبعدون عن خنادقه�م األصلية حواىل مئة مرت
حت�ى فوجئ�وا بالن�ار تطلق من خلفه�م يف ظهورهم وهك�ذا أصبح هؤالء بين نارين :نار
الس�نغاليني التي تأتيهم م�ن األمام ،ونار اخلون�ة الذين احتلوا خنادقه�م األصلية وأخذوا
يرموهن�م م�ن اخللف .وق�د كانت هذه اخليانة س�ب ًبا يف اهني�ار اجلناح األيسر ،حيث مل ينج
من املوت إال عدد بس�يط ممن ترك�وا خنادقهم وتقدموا للهج�وم وعددهم يقارب أربعامئة
شخص(.)2

ب -اجلناح الأمين:

فق�د قام�ت عصابة م�ن قرية رسغاي�ا بمهامجة اجلن�د ،وحرض ل�دى القائد توفي�ق العاقل،
رئي�س العصابة ومعه فريق من رجاله ،وبعد أن أخبر العاقل باهنيار اجلبهة العربية يف عقبة
 -1انظر :العمري ،صبحي ،ميسلون ،مرجع سابق ،ص.148 - 147
 -2انظر :الهندي ،إحسان ،معركة ميسلون ،د.ن ،د.ط ،ص.160 - 159
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الطني طلب منه بكل وقاحة ،أن يسلمه املدافع والرشاشات واحليوانات التي لديه ،فرصفه
(العاق�ل) بالتي هي أحس�ن ،ولكن ما كاد الليل يرخي س�دوله حتى ظهرت بني الصخور
هذه العصابة مهددة قوة اجلند التي كانت معس�كرة هناك ،فعمت الفوىض بني من بقي من
اجلنود واختلط احلابل بالنابل ،ومل يعد بوسع القائد العاقل إال االنسحاب(.)1
وكذلك سطا بعض أشقياء األكراد عىل اسطبل الثكنة وهنبوا ما وجدوا فيه من خيول اجليش(.)2
وال يمك�ن إمهال موقف أهل الس�وق يف دمش�ق ،حيث تدخل جتار وبرجوازيو دمش�ق الذين
ّلوحوا بأن املقاومة رضب من اجلنون وبالتايل جيب اخلضوع لقرارات مؤمتر السالم(.)3
ومن صور اخليانة البشعة ما ذكره بشري العظمة« :شاهدت بأم عيني بعد مرور شهرين تقري ًبا عىل
االحتالل الفرنيس ،يف حي القنوات قرب دارنا هتافت وتزاحم وجهاء احلي من أبناء العائالت
وأزالمهم من الزعران ،يستبدلون خيول مركبة اجلنرال الفاتح (غورو)( )4الذي حتيط به مفرزة
اخليالة املراكش�ية (س�باهي) يف أثناء زيارة للحي وس�حبوها بدلاً من اخلي�ل وهيزجون بالتحية
والرتحي�ب»( .)5واملفاجأة حيث يذكر البعض أن هذه احلادثة أمهلها التاريخ ...وجيب أن تبقى
مهملة يف تفاصيلها( !)6ولكننا نخالفه الرأي وأثبتناها لتنضم إىل حقائق غائبة.

املحور الثاين :دور الرهبنة الي�سوعية:

وه�و دور كبير جتاهلته املصادر واملراجع التارخيية ،وإن ذكر يف بعض الكتب فإش�ارة أو
عرض� ًا فيق�ول كامل الصليبي« :وكان اجلنرال هنري غورو ،وه�و الكاثوليكي الغيور قد
ومفوضا سام ًيا يف سوريا ولبنان فعزز
وصل بريوت يف  21ت 1919 2قائدً ا أعىل للجيش
ً
 -1انظر :املرجع السابق ،ص.171
 -2انظر :العظمة ،يوسف ،مرآة الشام ،مرجع سابق ،ص.267
 -3ضاهر ،مسعود ،تاريخ لبنان االجتماعي ( ،)1926 - 1914داراملطبوعات الشرقية ،ط ،1984 ،4ص.36
 -4دخل غورو دمشق في أوائل آب  ،1920وكان أول ما فعله بعد وصوله ،أنه توجه إلى ضريح السلطان صالح الدين
األيوبي ،فدخل إلى مقامه الكريم وقال بشماتة“ :يا صالح الدين أنت قلت لنا ،إبان الحروب الصليبية أنكم خرجتم
من الشرق ولن تعودوا إليه ..وها أننا قد عدنا فانهض لترانا هاهنا .لقد ظفرنا باحتالل سوريا” .انظر :أبو خليل،
اإلسالم وحركات التحرر العربية ،دارالفكراملعاصر ،بيروت ،ط ،5ص.161
 -5العظمة ،بشير ،جيل الهزيمة ،رياض الريس للكتب والنشر ،بيروت ،ط.57 ،1991 ،1
 -6الشلق ،زهير ،من أوراق االنتداب ،دارالنفائس ،بيروت ،ط ،1989 ،1ص.91
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وجوده طمأنينة املسيحيني»(.)1
أم�ا ما يذكره ش�وقي أب�و خليل« :ثم عاد (غوابي�ه) إىل مقر قيادته يف دير اآلباء اليس�وعيني (يف
تعناي�ل) وأصدر (غوابيه) أوامره باس�تخدام بس�اتني (تعناي�ل) كمطار لطائراته واس�تفاد من
م�زارع اإلرس�اليات اليس�وعية هناك ،لتموي�ه جتمعاته وحتركات�ه ،وهذا يدل مع األس�ف عىل

املهامت احلقيقية التي كانت لبعثات التبشري يف بالدنا»(.)2

أما إحس�ان اهلندي فيذكر «وقد أصدر غوابيه أوامره باستخدام بساتني تعنايل كمطار لطائراته

واستفاد من مزارع اإلرسالية اليسوعية هناك لتمويه جتمعاته وحتركاته»(.)3

ولك�ن من خالل اس�تخدام دفرت يومي�ات دير زحلة ودفرت يوميات دي�ر تعنايل تربز أحداث مل

تذكره�ا أكث�ر املراجع والدراس�ات التي حتدثت عن معركة ميس�لون .فالدفاتر تربز نش�اطات
وترصفات توضح التعاون والدعم واالطمئنان واالس�تقرار الذي تعمل فيه القوات الفرنس�ية

من خالل تعاطيها مع اآلباء يف الدير.

ومن �أهم ما تربزه الدفاتر:
اال�ستقرار والتعاون:

أمرا حمتًم�اً يف تدوينات اآلباء ،التي
فق�د ب�رز واقع التصادم بني اجلنرال غ�ورو وحكومة فيصل ً
وصف�ت احلالة األمنية والسياس�ية بش�كل دقيق ،فمنذ 7ت 1919 1ب�دأت األخبار ترسي عن

قدوم قريب للجنود الفرنسيني ،وحكي عن جميء اجلنرال غورو يف  12منه .وحني انتقلت أوىل

دفعات اجليش الفرنيس إىل البقاع يف  23ت ،1نزلت يف شتورة لعدة أيام ثم انتقلت إىل زحلة يف

ليل  27منه ،ونزلت يف أوتيل الصحة .وكان عدد اجلنود  25جند ًيا بإمرة القومندان ماريوت.

ويف  19تُ 2طرد الفرنس�يون من دمش�ق ،إذ جاء إىل زحلة  150جند ًيا معهم  6مدافع ،وش�اع

ع�رج عىل دير تعنايل ثالثة جنود من بني
اخل�وف من اندالع احلرب يف دمش�ق .ويف اليوم التايل ّ

اهلاربني من دمش�ق ،كان قد أوقفهم ش�يخ بلدة بر إلياس ،كام قتل جندي يف قرية بني طرابلس
 -1الصليبي ،كمال ،تاريخ لبنان الحديث ،دارالنهار ،بيروت ،ط ،1984 ،6ص.208
 -2أبو خليل ،شوقي ،اإلسالم وحركات التحرر العربية ،مرجع سابق ،1991 ،ص.155
 -3الهندي ،إحسان ،معركة ميسلون ،مرجع سابق ،ص.128
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ومحص ونقلت جثته إىل دير زحلة للصالة عليها(.)1
ويف بداي�ة كان�ون أول ( )1919ف�رح الزحالوي�ون النتقال حي املعلقة إىل الس�لطة الفرنس�ية
املتمركزة يف املدينة ومغادرة القائمقام العريب وإعادة توحيد أحياء زحلة املعروفة ،إذ كان احلي
يتبع والية دمش�ق قبل انس�حاب األتراك من لبنان ،وعىل الفور بدأت االس�تعدادات الفرنسية
للس�يطرة عىل البقاع وط�رد «القوات الرشيفية» التي كانت تتج�ول يف نواحي جمدل عنجر وبر
إلي�اس ،فوقع اختيار اجلنرال غورو عىل دير تعنايل إلنش�اء بارك للطريان فيه ،لذلك زار الدير
يف 27ت 2م�ع جمموع�ة م�ن الضباط الفرنس�يني الس�تطالع امل�كان ،وحرضت يف الي�وم التايل
مف�رزة جنود لتحضير املدرج يف جنوب امللكية ،ويف 3ك 1زار الدي�ر اجلنرال دوالموت يرافقه
الكولوني�ل جي�زار وضباط آخرون من األركان العام�ة ،وكان اجلنرال دوالموت قائد القوات
الفرنسية املنترشة يف البقاع ،قد جعل معسكره األسايس يف طرف مدينة زحلة(.)2

مناورات وتبديل:

ويف  30أي�ار  1920أرس�ل حاك�م زحلة الفرنيس إىل دي�ر تعنايل ،عدة بنادق حربية مع أس�هم
إنذار للدفاع عن الدير واملجموعة ،كام تم يف اليوم نفسه تبديل القوات الفرنسية يف زحلة ،فحل
السنغاليون حمل اجلزائريني الذين نقل قسم منهم حلراسة دير تعنايل كإشارة استعداد للقتال.

ويف مت�وز اش�تد التوت�ر ،وصار حيكى أكث�ر فأكثر عن احلرب بين الرشيفيني والفرنس�يني وبدا
الوض�ع قامتً�ا .ويف لي�ل  5منه جرت مناورة بس�يطة إذ أطلق س�هم إنذاري مضيء يف تعنايل،
فأرسع اجلنود املتمركزون يف شتورة إىل الدير ،ووجدوا كل يشء عىل ما يرام ،فعادوا أدراجهم،
وتنبه اآلباء إىل خطورة الوضع ،فبدؤوا بحصاد مواسمهم يف  8منه .وعزز الفرنسيون مواقعهم،
فباإلضافة إىل متركزهم يف املرجيات وجديتا ،وفيهام حمطة قطار كانوا متمركزين يف شتورة لتأمني
محاية بارك طياراهتم يف دير تعنايل.

عر�ض ع�سكري:

ويف ليل  12متوز انطلقت كتيبة منهم واحتلت املعلقة ورياق دون مقاومة .ويف  14متوز بمناسبة

 -1انظر :ساسين ،عساف فوزي ،دور الرهبنة اليسوعية في تاريخ البقاع االجتماعي واالقتصادي ،أطروحة دكتوراة
غيرمنشورة ،إشراف :جوزيف أبو نهرا ،الفنار ،1988 ،ص.106
 -2انظر :ساسين دور الرهبنة اليسوعية في تاريخ البقاع االجتماعي واالقتصادي ،مرجع سابق ،ص.107
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اس�تعراضا عس�كر ًيا أم�ام أوتيل قادري يف زحلة،
العي�د الوطني الفرنيس أقام اجليش الفرنيس
ً
شارك فيه جنود مشاة وخيالة ومدفعية.
وكرد فعل عىل هذه التحركات الفرنس�ية ،قام اجلنود الرشيفيون يف اليوم نفسه بتفجري جرسين
عىل هنر الليطاين يف نواحي بر إلياس ،لقطع طريق شتورة -عنجر يف البقاع األوسط ،ويف اليوم
جرسا ثال ًثا هو جرس بلدة املرج.
التايل  15منه ،فجروا ً

ب�دا لآلباء أن احلرب س�تبدأ دون توقف ،إذ وصل�ت األركان العامة لقيادة غورو ومتركزت يف
دير تعنايل ،فركز بارك الطريان يف آخر امللكية ،ونزل الضباط يف بناء الدير القديم .ويف  16منه
وص�ل أكثر م�ن  200طيار فرنيس مع كل عتادهم الرضوري لالنتش�ار يف البارك .وطيلة ذلك
النهار مل تتوقف الس�يارات عن العمل بني س�عدنايل ،حيث أقرب حمطة قطار وهي حمطة متوين
اجليش الفرنيس الرئيسة ودير تعنايل ،ويف املساء جاء الكابتن املتمركز يف تعلبايا وأنذر القاطنني
يف الدير أن بعض أهايل بر إلياس من الرشيفيني وعرب العنيزة سيهامجون تعنايل خالل الليل.
فاختذت التدابري الالزمة لتاليف املفاجأة لكن اهلجوم مل حيدث قط .وأكمل الفرنسيون متركزهم
يف الدي�ر ي�وم  17منه .فنقل اجلنود عتادهم إىل احلق�ل ،حيث من املفروض إقامة املطار احلريب،
ويف املس�اء وص�ل ما بين  200و 300قناص جزائري حلراس�ة البارك والدي�ر ،وح ّلقت طائرة
قادمة من بريوت فوق تعنايل والسهل ،وشغل اجلنود طيلة  18منه بإهناء التمركز وحتضري بارك
الطريان ،فربزت اهلنغارات واخليم والتحصينات .ويف هناية النهار ظهر لآلباء أن قرية كبرية قد
انتصبت يف آخر امللكية(.)1

اال�ستقبال والتخطيط من الدير:

ث�م اس�تمرت اإلمدادات الفرنس�ية بالوص�ول إىل دير تعناي�ل ،فلدى هبوط اللي�ل يف  19متوز
وصل�ت الذخائ�ر لبطارية مدفعية ثقيلة من عي�ار  155ملم عرب سلس�لة ال تنتهي من العربات
التي جترها اخليول والبغال ،ويف صباح  20منه ،تواصلت التعزيزات من اجلنود والس�نغاليني،
وأخريا وصلت املدافع األربعة املنتظرة ،فالحظ اآلباء تبدل رأي أهل البالد الذين «ظنوا حتى
ً
ذلك احلني أن فرنسا فقرية وعاجزة» ،كام حلقت طائرتان انطلقتا من تعنايل ،األوىل فوق دمشق
والثاني�ة فوق حلب ،مح�ص ومحاه ،ورمتا اإلنذارات لألهايل ،ويف املس�اء وصل إىل دير تعنايل
 -1انظر :ساسين ،دور الرهبنة اليسوعية في تاريخ البقاع االجتماعي واالقتصادي ،مرجع سابق ،ص.108 - 107
وانظر :حمادة ،مهيب ،تاريخ عالقة البقاعيين بالسوريين ،ج ،1936 ،1918 ،1ص.135
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وأخريا اجلنرال Goisbet
على التوايل :اجلنرال كريبي  ،Crepyاجلنرال دوبليسي Duplessy
ً

غوابيه القائد األعىل للحملة ،وعند هبوط الليل نقلت بطارية املدفعية إىل آخر امللكية لرتكيزها
يف وضع قتايل .ورست إش�اعة أن السنغاليني س�يندفعون عند منتصف الليل ملهامجة الرشيفيني
واجتياز هنر الليطاين ،والتقدم يف الس�هل باجتاه دمش�ق قدر املس�تطاع ،وكانت غرفة غوابيه يف
الدي�ر هي الغرف�ة املخصصة للضيوف قبالة ال�درج ،فلم تتوقف احلركة طيل�ة الليل يف الدير،
ذها ًبا وإيا ًبا مستمرين ،وحمادثات تليفونية متواصلة(.)1

غداء و�أ�رسى:

باكرا أن القوات الفرنس�ية احتلت ومن دون طلقة واحدة
صباح األربعاء  21متوز ،علم اآلباء ً
ق�رى ب�ر إلياس ،املرج وجمدل عنجر حت�ى عني اجلديدة .ويف ذلك الي�وم وصل اجلنرال غورو
إىل الدي�ر ،فتناول الغداء عىل مائدة اآلباء ،وبقي س�اعات عدة يف الدي�ر ثم عاد إىل عاليه .وبدأ
عرضا
بإخالء تعنايل ،فطريق دمش�ق فتحت وغصت باخليالة واملش�اة والش�احنات فيام يش�به ً
عسكر ًيا دام طيلة الصباح ،كذلك سلكت املدافع طريق دمشق ،ويف النهار وصل إىل الدير عدة
أرسى رشيفيني ،ويف املساء علم اآلباء أن اجليش الفرنيس متركز يف عني اجلديدة.

املفاو�ضات يف الدير:

يف  22منه ذكر اآلباء أن السياس�ة تدخلت بالش�ؤون العس�كرية ،إذ هرع مندوبون من دمش�ق
إىل اجلن�رال غوابه املتمركز يف دير تعنايل صاغرين «ولكن ماذا تفعلون؟ وملاذا هذه احلملة عىل
دمش�ق؟ إنه س�وء فهم ألن فيصل يقبل كل رشوط الفرنس�يني ،فتم توقيف زحف القوات ملدة
يومين ،وبدأت املفاوضات بني فيصل واجلن�رال غورو وخالل النهار وصل مندوب احلكومة
الرشيفية إىل تعنايل.

قدا�س:

ويف صباح  25متوز وكان يوم أحد ،جاء اجلنرال غورو إىل تعنايل فسمع القداس ،تناول الغداء
على مائ�دة اآلب�اء ،وعل�م يف الصباح أن القوات الفرنس�ية دخلت دمش�ق ،ويف املس�اء حصل
استطالع عىل كل القوات يف مواقعها.
 -1انظر :ساسين ،دور الرهبنة اليسوعية في تاريخ البقاع االجتماعي واالقتصادي ،مرجع سابق ،ص.108
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جملس�ا
كذل�ك يف مس�اء الي�وم التايل  26من�ه ،وصل يف الس�اعة  4اجلنرال غ�ورو جمد ًدا وعقد ً
عسكر ًيا لألركان العامة العليا يف ديوان اآلباء دام من الساعة اخلامسة إىل الساعة السابعة ،علم
اآلباء أنه تم خالله التوقيع عىل هزيمة فيصل(.)1

الت�أييد والتربير:

ث�م ينبري البعض للدفاع عن مس�تعمر وغاص�ب بأن جيد ل�ه األعذار والتربي�رات «إن نزول
األركان العامة للجنرال غورو يف دير تعنايل ،ثبت الصفة الفرنسية للملكية املذكورة ،وللرهبنة
عمو ًم�ا ووثق العالقة بني اآلباء وبني القيادة الفرنس�ية ككل يف لبن�ان ،وقد تابع اآلباء يف الدير
أخب�ار اجلن�راالت والقادة حتى بعد مغادرة القوات الفرنس�ية ،واملالحظ أن تدوين اآلباء محل
صفة التكلم باجلمع ،لإلش�ارة إىل تقدم اجليش ،وما نتج عنه ،من متركز أو س�قوط إصابات...
وس�يتكرر ه�ذا اللون من التدوين يف أخبار احلرب العاملي�ة الثانية .إن اآلباء مل يكونوا جز ًءا من
احلرب التي دارت آنذاك ،لكن انحيازهم العاطفي للقوات الفرنسية ظاهر بوضوح ،وربام كان
ذلك من دافع الوطنية واالنتامء ،فهم مواطنون فرنسيون قبل أن يكونوا آباء يسوعيني»(!)2
فقد تبني مما سبق أن اإلرسالية (الرهبنة اليسوعية) قد قدمت خدمات متنوعة للفرنسيني:
 استخدام أرض دير تعنايل كمحطة لآلليات ومربض للطائرات. فتح غرف الدير لالجتامعات واالتصاالت. استخدام مباين الدير إلقامة القادة الفرنسيني.مع الرتحيب والتأييد دون أي استنكار أو رفض إىل أن هذه القوى تسعى إىل التغلب عىل جيش
عريب واحتالل مدينة عربية.
فق�د كان دور اإلرس�اليات مس�اعدً ا وداعًم�اً وحمتضنً�ا للقوات الفرنس�ية وهيأ هل�ا اإلمكانات
اللوجستية ،من استكشاف وهتيئة ألرض املعركة وتأمني ظهر القوات الفرنسية املهامجة.

املحور الثالث :دور العلماء:

إن الرتكيز يف معركة ميسلون كان عىل شخص يوسف العظمة رمحه اهلل (وإن كان يستحق ذلك
 -1ساسين ،دور الرهبنة اليسوعية في تاريخ البقاع االجتماعي واالقتصادي ،مرجع سابق ،ص.109
 -2ساسين ،دور الرهبنة اليسوعية في تاريخ البقاع االجتماعي واالقتصادي ،مرجع سباق ،ص.110
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كأول وزير عريب يستشهد يف أرض املعركة) ولكن يتم جتاهل جمموعة كبرية من العلامء واألفراد
أصح�اب التوج�ه الديني الذين استش�هدوا يف املعرك�ة ،حيث خرج هؤالء العلماء للجهاد يف
سبيل اهلل حتت راية محلت عىل وجهها األول:
عىل اللون األسود :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وجاهدوا يف سبيل اهلل.
وعىل اللون األبيض :إن اهلل معنا.
فتحا مبينًا.
وعىل اللون األخرض :إنا فتحنا لك ً
وعىل وجهها الثاين:
عىل اللون األسود :ال إله إال اهلل.
عىل اللون األبيض :حممد رسول اهلل.
عىل اللون األخرض :اللواء األول سنة 1338هـ (املشاة).
وخاض�وا معرك�ة مل تكن الظروف الدولية إىل جانبهم ،ولكنهم مع ذلك خاضوها حتت ش�عار
املحافظ�ة على الشرف والكرامة مهام كان�ت النتيجة ،وليعل�م العامل أمجع ،أن دمش�ق عاصمة
األمويني ،ما كان ملحتل أن يدخلها إال عىل جثث أبنائها املؤمنني(.)1
ومن هؤالء العلامء:
 الش�يخ حممد كام�ل القصاب :رئيس (اللجن�ة الوطنية العليا) ،التي كان�ت تنادي باملحافظةرفضا باتً�ا ،وأخذ حيث الناس
عىل اس�تقالل س�ورية بحدودها الطبيعية ،ويرفض االستسلام ً
عىل اخلروج إىل ميس�لون لصد العدد املهاجم ،وهم مس�لحون بالبنادق القديمة واملسدس�ات
والسيوف ،بل حتى باملقاليع.
وأبرز من قاتلوا واستشهدوا يف ميسلون ،هم من علامء املسلمني الذين اعتقدوا أن االشرتاك يف
ميسلون فريضة جهاد مقدسة ،جيب أن يؤدهيا املسلم ولو استشهد هناك .ومن هؤالء العلامء:
 الش�يخ عبدالقادر كي�وان :خطيب اجلامع األموي الكبري ،ذو أمهية متوقدة ،ونفس ش�اعرة،ودماغ مفكر ،العامل الديني املتصوف ،السيايس الوطني .من كبار رجال األمة الذين يشار إليهم
 -1انظر :أبو خليل ،شوقي ،اإلسالم وحركات التحرر العربية ،مرجع سابق ،ص.161 - 160
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بالبن�ان ،كان مي�الاً إىل األعمال دون األق�وال ،لذلك قىض عليه إخالصه ووف�اؤه أن يكون يف
عداد املجاهدين فلقي ربه شهيدً ا يف ميسلون.
 الش�يخ كمال بن أمحد اخلطي�ب :من حفظة الق�رآن واملت�ون ،احلائز عىل إج�ازة التدريس يفاجلامع األموي الكبري ،وخطيب وإمام يف جوامع دمش�ق ،دفعه إيامنه العميق ،وإسلامه احلق،
إىل ميسلون ،فلقي وجه ربه يف هذه الفاجعة.
ويذكر عبدالعزيز العظمة أن الش�يخني عبدالقادر كي�وان وكامل اخلطيب اللذين وقعا يف أيدي
الفرنس�يني وأكرهومه�ا عىل حف�ر قربهيام بأيدهيام وأنزلومه�ا فيهام ومها حيان ث�م أطلقوا عليهام
النار(.)1
 الش�يخ حمم�د توفيق بن حممد الدرة :العامل الفقيه ،احلائز على منصب مفتي اجليش اخلامس،كان متصو ًفا ،يميل إىل احلديث والتفسير ،يلهج يف جمالس�ه باالس�تقالل ومج�ع كلمة العرب،
وإع�ادة جمد األمويني والعباس�يني ،عىل غاية من اهلمة واجلهاد ،خرج إىل ميس�لون ،حيث لقي
وجه ربه شهيدً ا.
 الشيخ ياسني كيوان :وهو نجل العالمة الشيخ نجيب عميد آل كيوان ،تلك األرسة املشهورةبالتدين والعلم ،وهو تاجر درع ،وهو من مجلة خطباء مدرسة (القلبقجية) بدمشق ،املتقد غرية
ومحاسا ،ل ّبى صوت إيامنه وإسالمه احلي ،فهرع إىل ميسلون حيث استشهد عليه رمحة اهلل.
ً

 الش�يخ صلاح الدين أبو الش�امات :التاج�ر بالعطارة ،ت�رك التجارة وعكف على الطريقةالشاذلية املختصة بأرسة بني أيب الشامات ،كان عىل روح متوثبة ،روح الشباب املمتلئ محاسة،
واملعلم محية ،دعاه واجبه الديني إىل ميسلون ،حيث لقي وجه ربه(.)2
ومن الشهداء العلامء:
 الشيخ سليم الدرا. الشيخ عمر الصباغ. الشيخ صادق هالل. -1العظمة ،عبدالعزيز ،مرآة الشام ،مرجع سابق ،ص.266
 -2انظر :أبو خليل ،شوقي ،اإلسالم وحركات التحرر العربية ،مرجع سابق ،ص.160
31

 الشيخ أمحد املوصيل. الشيخ حممد نوري احلرصي. الشيخ عبده الصباغ. الشيخ أمحد القحف. الشيخ عبداهلل الكالس. الشيخ حممد نريوز. الشيخ أبو اخلري اجلايب(.)1وكان أهايل قريتي (احللوة) و(دير العشائر) بقيادة الشيخ مرزوق التخيمي.
ومن املجاهدين املس�لمني يف ميس�لون :أبو صالح العرجا ،هاشم األغواين ،صالح الصابوين،

أبو سليم العرجا ،مستو األغواين ،عبدو املرادي ،حممود قاروط.

 -1انظر :هندي ،إحسان ،معركة ميسلون ،د.ن ،د.م ،د.ط ،ص.114
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املعرفة التجاوزية بني كانط وهو�رسل

(درا�سة مقارنة)

روبري مطانيو�س معوّ �ض  -دكتور الفل�سفة يف اجلامعة اللبنانية -كل ّية الآداب والعلوم الإن�سانية– الفرع الأ ّول.
مق ّدمة:

ُوج�د اإلنس�ان ليع�رف ،فاملعرفة غاية وجود اإلنس�ان ،هو دو ًم�ا يبحث عن املعرف�ة ،يريد أن
يع�رف كل يشء ،وعندما يعج�ز عن معرفة يشء ما ُيصاب باإلحب�اط ،ينهار ،يغضب ،ييأس،
ثم ُيغمى عليه.
ثم يرصخ بأعىل صوته :أريد أن أعرفّ ،
ويلعن وجودهّ ،

وعندما يعجز اإلنس�ان عن املعرفة س�يبحث عن مصدر هذا العجز يف نفس�ه ويف املوضوعات
الت�ي تتّج�ه إليها هذه النفس ،ويف أعضائه وملكات عقله ،ويف إحساس�اته وش�عوره ،ويف قلبه
وحدس�ه وأوهامه وإيامنه .س�يغدو موض�وع املعرفة ذاهتا ،وس�تغدو اإلش�كال ّية :كيف يعرف
يتوصل هبا اإلنسان إىل املعرفة؟ أهو العقل أم
اإلنسان؟ من أين يستمدّ معرفته؟ ما األمور التي ّ
احلواس أم كالمها م ًعا؟

كبريا يف تاريخ الفكر الفلس�في ،فليس هناك فيلس�وف يف عرص من
احت ّلت نظر ّية املعرفة ح ّي ًزا ً
العص�ور إلاّ وتن�اول نظري�ة املعرفة بالبحث .ومن�ذ بداية التفكري الفلس�في حتى أواخر عرص
النهضة األوروبية ،ترنّح الفكر بني تفسيرين ملصدر املعرفة ،بني أن تكون املعرفة مس�تمدّ ة من
احلواس ال ّظاهرة ،وبني أن تكون مستمدّ ة من العقل .ويف بداية عرص التنوير رضب الفيلسوف
الس�واء ،مب ّينً�ا حمدود ّيتهام وإطارمها
األمل�اين عماّ نوئيل كانط رضب ًة عنيف ًة للحواس والعقل عىل ّ
برا املصدرين أساس� ّيني ّ
لكل معرف�ة .تابعه يف ذل�ك إدموند
ال�ذي يعج�ز أن خيرج�ا من�هُ ،معت ً
متجاوزا للحواس والعقل ،ولك ّن
توصل الفيلسوفان إىل نوع من املعارف يكون
ً
هورسل ،وقد ّ
الفيلس�وفني اختلفا يف حتديد مفهوم التجاوز ّية هلذه املعرفة الالحمسوسة والالمعقولة .ومن هنا
جاء عنوان البحث" :املعرفة التجاوزية بني كانط وهورسل" (دراسة مقارنة).
إ ًذاّ ،
إن هذه الدراس�ة عبارة عن دراس�ة مقارنة بني كانط وهورسل يف نظرية املعرفة التجاوزية.
فُت�رُ ى ،كيف ح�دّ د كل من كانط وهورسل املعرفة؟ ما مصدر املعرفة اإلنس�انية وما حدودها؟
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ثمة معارف قبل ّية؟ هل معرفة اإلنسان مطلقة؟ هل
ملاذا يعجز اإلنسان عن بعض املعارف؟ هل ّ
يس�تطيع اإلنس�ان أن يعرف األش�ياء عىل حقيقتها؟ أم ّ
أن معرفته تقترص عىل الظاهر؟ وبمعنى
آخر ،هل معرفة اليشء يف ذاته ممكنة؟ أم ّ
أن اإلمكان حمصور فيام يظهر لنا فحسب؟
اعتم�دت فيه اًّ
كل من املنهج
ك ّلها أس�ئلة س�أحاول جاهدً ا اإلجابة عليه�ا يف هذا البحث الذي
ُ
فاعتم�دت عليه ألعرض
الوصف�ي ،املنه�ج التحليلي واملنهج املق�ارن .فأ ّما املنه�ج الوصفي،
ُ
األف�كار واآلراء كما تناولته�ا املص�ادر واملراجع الت�ي اعتمدهتا ،وألستش�هد ببعض نصوص
اعتمدت عىل املنهج التحلييل ألح ّلل بع�ض األفكار الواردة يف املصادر
لكان�ط وهورسل .كما
ُ
واملراجع ،وأ ّما املنهج املقارن فكان اعتامدي عليه لتبيان ما اشترك فيه الفيلس�وفان وما اختلفا
فيه يف مواضع البحث.
عرض�ت يف املقدّ مة ألمهية نظر ّية املعرفة يف تاريخ
قس�مت البحث إىل مقدّ مة وخامتة ومبحثني.
ُ
ّ
األول
الفلس�في ،وملكانة كانط وه�ورسل فيام يتع ّلق هبذه النظر ّي�ة.
الفك�ر
ُ
وتناولت يف املبحث ّ
ّ
للمعرف�ة التجاوزية عند كان�ط ،بادئًا باحلديث عن مصدر ّية املعرف�ة الكانط ّية ،منتقلاً إىل فكرة
القبل ّية التي قال هبا كانط ،منته ًيا بتبيان اقتصار املعرفة الكنط ّية عىل إدراك الفينومني والعجز عن
وعاجلت يف املبح�ث الثاين املعرفة التجاوز ّية عند هورسل ،بادئًا
إدراك النومين أو اليشء ذاته.
ُ
باحلديث عن النزعة النقد ّية التي اصطبغت هبا املعرفة اهلورسل ّية ،منتقلاً إىل تبيان املحور الذي
ال�ذات واملوضوع ،وكيف ّ
دارت حول�ه نظر ّي�ة املعرفة عند هورسل وه�و حمور العالقة بني ّ
أن
بتوجه ّ
الذات الواعية إىل الظاهر ،وهنا نصل باملعرفة اهلورسل ّية إىل هنايتها باعتبارها
املعرفة تتأتّى ّ
وخلصت يف اخلامتة إىل نتيجة مؤ ّداها ّ
أن جتاوز ّية املعرفة الكانط ّية
معرفة قصد ّية فينومينولوج ّية.
ُ
ال توصلنا إىل حقيقة األشياء ،أ ّما جتاوز ّية املعرفة اهلورسل ّية فتوصلنا إىل حقيقة األشياء.

التجاوزية عند كانط.
أول :املعرفة
� اً
ّ

الكانطية:
 - 1م�صدر املعرفة
ّ

متطرفني ،إذ ّ
إن الفالس�فة من قبله
حين بدأ كان�ط بحثه عن أصل املعرفة وجد أمام�ه مذهبني ّ
احلس� ّية واملعرفة العقل ّية ،فحاول
تاه�وا يف ثنائ ّية النفس البرش ّية بني ّ
احلس والعقل ،بني املعرفة ّ
فريق من الفالسفة أن ير ّد الفهم إىل احلواس ،وهم احلس ّيون ،وفريق آخر حاول أن ير ّد احلواس
أن اًّ
إىل الفهم ،وهم العقل ّيون .وذهب كانط إىل ّ
مضطرة إىل أن تس� ّلم بأنهّ ا ال
كل من الفلس�فتني
ّ
ألي منهام أن ّ
تتغذى بعنارص مس�تعارة من
تس�تغني عن األخرى ،ويف الوقت نفس�ه ال يمك�ن ّ
منافستها دون أن تنكر نفسها(.)1
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منهجا آخر وأن
وإذا أردنا أن نخرج من املأزق الذي جلست فيه الفلسفة ،وجب علينا أن ننهج
ً

توجيه�ا جدي�دً ا .وهذا ما ارتأى كان�ط أن يفعله ،فلم يكن الفالس�فة حتى ذلك احلني
نوجهه�ا
ً
ّ
ينظرون إىل ّ
طرحا
الذهن إلاّ من حيث صلته باألش�ياء .أال ُيمكن أن نطرح األش�ياء من اعتبارنا ً

تا ًّما ،وأن ندرس املعرفة اإلنسانية ذاهتا ،وأن نح ّللها ،وأن نبحث عن قوانينها ،وأن نكشف فيها
عن مبدأ تنطوي عليه ،ولكن ما عسانا نفعل لكي ندرس املعرفة عىل هذا النحو؟ الواقع ّ
أن هذه

الدراس�ة قد حاوهلا القدماء واملحدثون ،ولك ّن كانط أراد أن يفهمها عىل خالف س�ابقيه ،فحني
عقيل ،أ ّما
انش�غل العقل ّيون بتفسير املعرفة اتجّ هوا إىل إدراك مبادئها األساس� ّية مب�ارشة بحدس ّ

كانط فاعترب أنّنا حني نفتّش يف أنفس�نا ونبحث فيها مبارشة عن مبادئ ال نجد ،فليس�ت املبادئ

معطاة لنا يف ذاهتا(.)2

رصح كانط بأنّه ينبغي أن نس� ّلم ّ
ب�أن معرفتنا تتو ّلد
ولك�ن ،م�ا مصدر املعرف�ة الكانط ّية؟ لق�د ّ
التص�ورات ،والثاين ه�و القدرة عىل
األول هو اس�تقبال
ّ
م�ن مصدري�ن أساس� ّيني يف الذه�نّ :
األول ُيعطى لنا املوض�وع ،ويف الثاين ُيفكّ�ر بعالقة مع
معرف�ة موض�وع هب�ذه
التص�ورات .يف ّ
ّ
التص�ور .إ ًذا ،يش�كّل احل�دس واألفاهيم عنصري ّ
كل معرف�ة لدينا ،فلا األفاهيم من
ذل�ك
ّ
دون ح�دس يتناس�ب معها عىل نحو ما ،يمكن أن تعط�ي معرفة ،وال احلدس من دون أفاهيم.
إحساس�ا ،وحمض عندما ال
يتضمن
أمبريي عندما
حمضا وإ ّما أمبري ًّيا ،وهو
ويكون إحدامها إ ّما ً
ّ
ً
ّ
نس�مي هذا األخري ما ّدة املعرفة احلس� ّية ،وتب ًعا لذلك
التصور أي إحس�اس .ويمكن أن
خيالط
ّ
ّ
ويتضمن األفهوم املحض
يتضم�ن احل�دس املحض فقط الصورة التي بموجبها يحُ �دس يشء،
ّ
ّ
فق�ط ص�ورة التفكري يف موضوع ما بعا ّمة ،ووحدها احل�دوس أو األفاهيم املحضة ممكنة قبل ًيا،
نس�مي قدرة تل ّقي ذهننا ،أي القدرة التي له عىل
واألمبري ّية منها ممكنة فقط بعد ًّيا .وإذا ش�ئنا أن
ّ
نسمي
اس�تقبال
ّ
التصورات من حيث يتأ ّثر هبا عىل نحو ما ،حساس� ّية ،فيجب علينا باملقابل أن ّ
للتصورات أو تلقائ ّية املعرفة ،فامهة .وقد أتت طبيعتنا عىل نحو ّ
قدرة التّوليد ّ
أن احلدس
الذايت
ّ
يتضمن س�وى نمط تأ ّثرنا باملوضوعاتّ ،
وأن الفامهة هي،
ال يمكن أن يكون إلاّ حس� ًّيا ،أي ال
ّ
تفضل واحدة من األخرى هاتني
عىل العكس ،القدرة عىل تفكري موضوع احلدس احلسيّ  .وال ّ
اخلاصتين ،فمن دون احلساس� ّية لن يعطي لنا أي موضوع ،وم�ن دون الفامهة لن يفكّر بيشء.
ّ
واألفكار من دون مضمون فارغة ،واحلدوس من دون أفكار عمياء ،وال يمكن هلاتني امللكتني
أن تتبادال الوظائف .فال يس�ع الفامهة أن حتدس ش�ي ًئا وال احلواس أن تفكّر ش�ي ًئا ،وباتحّ ادمها
فقط يمكن أن تتو ّلد املعرفة(.)3
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الكانطية:
قبلية املعرفة
-2
ّ
ّ

احلس مع الفامهة ،راح يربهن عىل وجود معارف حمض
أقر كانط بأن املعرفة تتأتّى باتحّ اد ّ
بعد أن ّ
ومنزه�ة ّ
نفرق
حيس
قبل ّي�ة ّ
ّ
أمبريي .فيمكن لنا –حس�ب كانط– أن ّ
كل النزاهة عن أي اختالط ّ
باطمئنان بني معرفة حمضة وأخرى أمبري ّية ،فإن وجدنا قض ّية تفكّر هي ورضورهتا م ًعا فستكون
حكًم�اً قبل ًّي�ا ،فإن كانت هذه القض ّية غري مش�ت ّقة إلاّ من قض ّية رضورية هي األخرى فس�تكون
قبل ًيا إطال ًقا .والتجربة ال تعطي ّ
قط ألحكامها كل ّية حقيق ّية وصارمة ،بل كل ّية مفرتضة ومقارنة
بام معناه حتديدً ا ،يف ّ
أي اس�تثناء هلذه القاعدة
كل ما ش�اهدناه حتى اآلن ،بلغ ما بلغ ،مل نعثر عىل ّ
فإن حكماً يفكّر بكل ّية صارمة أي عىل ٍ
أو تلكّ .
أي اس�تثناء ممكن ،هو حكم ال ُيش�ت َّق
نحو يقبل ّ
فإن ذلك ّ
م�ن التجرب�ة ،بل يصدق قبل ًيا إطال ًق�ا .وإذا ما متتّع حكم بكل ّية صارم�ة ماهو ًياّ ،
يدل
الصارمة
معريف
على أنه من مص�در
خاص ،هو القدرة عىل املعرفة القبل ّي�ة .فالرضورة والكل ّية ّ
ّ
ّ
هنا إ ًذا م ّيزتان موثوقتان للمعرفة القبل ّية(.)4

ّ
األدق،
الس�هل إظهار وجود مثل ه�ذه األح�كام الرضورية والكل ّي�ة باملعنى
واحل�ال ،إنّ�ه من ّ
والقبل ّي�ة املحضة بالتايل ،وجو ًدا متح ّق ًقا يف املعرفة البرش ّية .وألجل التدليل عىل حقيقة املبادئ
القبل ّي�ة املحض�ة يف معرفتنا ،يمكن أن نُظهر أنّه ال غنى عنها من أج�ل إمكان التجربة ،وإظهار
ذل�ك قبل ًي�ا بالت�ايل .وإذ من أين يمكن للتجربة عينها أن تس�تمدّ يقينها ل�و كانت مجيع القواعد
التي جتري دو ًما بموجبها أمبري ّية ،وبالتايل عرض ّية ،فإنّه ليصعب عندها أن نُعدّ ها بمثابة مبادئ
أيضا.
ّأول ّي�ة .وه�ذه املعرف�ة القبل ّي�ة ال تتح ّقق يف األحكام فقط ب�ل يمكن حت ّققه�ا يف األفاهيم ً
أمبريي من أفهومك التجريبي للجس�م ،اللون ،الصالبة
يق�ول كانط" :انزع تدرجي ًيا كل ما هو
ّ
أو الرخاوة ،والوزن ،والالنفاذ ،فسيبقى لك مع ذلك املكان الذي ال يمكنك أن تزيله ،والذي
كان حيت ّله اجلسم .كذلك إذا ُأمهلت جان ًبا كل اخلصائص التي تُفيدك إ ّياها التجربة يف أفهومك
متجسم ،فسيبقى لديك واحدة ال يمكنك
متجسماً أم غري
أي موضوع ،سوا ًء كان
األمبريي عن ّ
ّ
ّ
ّ
تقر ّ
بأن
نزعه�ا وه�ي التي جتعلك تفكّره بوصف�ه
جوهرا أو مالز ًما جلوهر .جيب علي�ك إ ًذا أن ّ
ً
القبيل هو يف قدرتك املعرف ّية"(.)5
مقره
ّ
ّ

هنا س�يحدّ د كان�ط املعرفة الرتنس�ندنتالية بأنهّ �ا ّ
كل معرفة قبل ّي�ة ،مثل املع�ارف الرياض ّية التي
يعتربه�ا كان�ط أنهّ ا كانت دو ًما معنا يف ح�وزة اليقني .فالعقل عند كانط ه�و القدرة التي متنحنا
مبادئ املعرفة القبل ّيةّ ،
يتضمن مبادئ معرفة يشء ما عىل نحو
فإن العقل املحض هو ذاك الذي
ّ
قبيل متا ًما .ولن تكون فائدته بالنظر إىل االعتبار س�وى س�لب ّية ،فهي س�تصبح ال لتوس�يع عقلنا
ّ
ويسمي كانط ترنسندنتالية
كبريا جدً ا،
فقط ،بل لتطهريه وصونه من األخطاء ،مما يش�كّل ً
ّ
ربحا ً
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هتتم بطريقتنا يف معرف�ة املوضوعات من حيث
كل معرف�ة ال هتت�م عا ّمة باملوضوع�ات بقدر ما ّ
جيب أن تكون ممكنة قبل ًيا(.)6

 - 3املعرفة بني النومني والفينومني:

الصل�ة التي قد تكون بني
تقتضي املعرف�ة الكانط ّية االتحّ اد بني
احل�س واحلدس ،وأ ًّيا كان نمط ّ
ّ
متوسطة بينهام ،وما يصبو ّ
كل
املعرفة واملوضوعات ،وأ ًّيا كانت الوسيلة فإنّه ما به تقوم صلة ال ّ
توسله هو احلدس الذي ال يوجد إلاّ إذا ُأعطي املوضوع لنا ،وهو أمر ممتنع بدوره إلاّ
تفكري إىل ّ
التصورات بالطريقة التي هبا
رشط أن يؤ ّثر املوضوع بطريقة مع ّينة يف الذهن .والقدرة عىل تل ّقي
ّ
تسمى احلساس ّية التي بواسطتها تُعطى لنا املوضوعات التي وحدها
نتأ ّثر باملوضوعات الوافدةّ ،
تزودن�ا باحلدوس .لك ّن الفامهة هي التي تفكّ�ر هذه املوضوعات ومنها تتو ّلد األفاهيم .وجيب
ّ
تم ذلك مب�ارش ًة أم بطرق ملتوية
على كل فك�ر أن يك�ون عىل صلة يف النهاية بحدوس ،س�واء ّ
التصور ّية من حي�ث تتأ ّثر به ،هو
أي موضوع وأثره على الق�درة
ّ
أخ�رى يمك�ن أن ُيعطى هب�ا ّ
سمى أمبري ًيا .واملوضوع
اإلحس�اس .واحلدس الذي عىل صلة باملوضوع بواسطة اإلحساس ُي ّ
يسميها كانط
الالمتعينّ حلدس
ّ
س�مى ظاهرة .وما يتناس�ب مع اإلحساس يف الظاهرة ّ
أمبريي ُي ّ
فيس�ميها صورة
ينس�ق بموج�ب عالقات مع ّينة،
ما ّدهت�ا ،أ ّم�ا ما يمكّ�ن ّ
ّ
متنوع الظاهرة من أن ّ
الظاهرة .وحيث ّ
تنسق وتتّخذ صورة مع ّينة ،ال يمكن أن
إن ما يمكّن كل اإلحساسات من أن ّ
إحساسا ،وحيث إنه ال تُعطى لنا ما ّدة أي ظاهرة إال ُبعد ًيا ،فإنّه جيب أن تكون
يكون هو اآلخر
ً
صورهت�ا قائم�ة قبل ًيا يف الذهن ومه ّيأة هلا مجي ًعا ،وجي�ب أن يكون من املمكن بالتايل ،النظر إليها
بمعزل عن كل إحساس(.)7
احلس�ية عا ّمة قبل ًّيا يف الذه�ن الذي فيه يحُ دس مجيع
وعليه س�تكون الصورة املحضة للحدوس ّ
متن�وع الظاهرات بموج�ب عالقات مع ّينة ،ويمك�ن أن تُدعى صورة احلساس�ية املحضة هذه
ّ
حمضا .فإذا ما عزلنا احلساس� ّية ع�ن ّ
كل ما تُفكّره الفامهة بأفاهيمه�ا ،حتى ال يبقى فيها
حدس�ا ً
ً
ُنحي عنه ّ
كل ما ينتمي إىل اإلحساس حتى ال يبقى فيه سوى احلدس
سوى احلدس
األمبريي .ون ّ
ّ
وجمرد صورة الظاهرات ،وهي اليشء الوحيد الذي يمكن للحساس� ّية أن تعطيه قبل ًيا.
املحض ّ
وعلى ذلك ّ
ثمة صورتني حمضتني للحدس احلّس�يّ  ،بوصفهام مبادئ للمعرفة القبل ّية ،ومها
فإن ّ
الزمان واملكان(.)8
ّ

تعال مطلق ال تبلغه املعرفة ،أي ٍ
حل أنرتوبولوج ًيا يتأس�س عىل إثبات ٍ
اقرتح كانط اًّ
تعال ال ُي َر ّد
ّ
مف�ر منه ،فقد قدّ ر عىل معارفنا أن تُبقيه عىل
إىل إدراكن�ا ،فألنّ�ه إذا ُر َّد إليها يوقعها يف تناقض ال ّ
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أنّه ما ال يمكن معرفتهّ .
إن حساس ّيتنا الرتنسندنتال ّية قد خترب عنه ولكنّها ال حتدّ ه .إنهّ ا قد متتدّ إليه
امتدا ًدا احتامل ًيا ولكنّها مع ذلك ال تدركه إدراكًا حدس� ًيا ،وقد حيدّ ذلك التعايل سلب ًيا فهو ما ال
يمكن حدس�ه ،وقد يتعينّ إجياب ًيا فهو ما يمكن أن يظهر ضمن حدس ذهنيّ .
ولعل ّ
أدق حتديد
يقدّ م�ه كانط لذلك التعايل هو نعته بما يبقى خارج نظام الظواهر وما حيدّ ها ،فهو "النومينا" أي
الشيء يف ذات�هّ .
مهمة اليشء يف ذاته ورضورته تكمنان يف ح�دّ املعرفة باحلدس احلسيّ لرفع
إن ّ
فس�نضطر حس�ب كانط أن نحدّ معرفتنا حدًّ ا أمبري ًيا بنا ًء عىل
املحتمل واملتناقض فيها.
إمكان ّية
ّ
َ
أن كل اس�تعامل ملفاهيم املعرفة ينبغي ألاّ يكون اس�تعاملاً ترنس�ندنتال ًيا بل أمبري ًيا .ولذلك ّ
ّ
فإن

مستنتجا بل مدركًا ،فمثال ّية كانط
أمبريي ،إنّه ال يعدّ الوجود
واقعي
الكانطي
الفيلسوف املثا ّيل
ً
ّ
ّ
ّ
فهم منه س�وى معارضتها ر ّد الوجود إىل الوعيّ ،
ألن واقع ّيتها
الرتنس�ندنتال ّية تؤكّد
مس�ارا ال ُي َ
ً
تقتضي إثب�ات تواج�د الوعي واألش�ياء جن ًبا إىل جنب ،م�ا دامت األش�ياء اخلارجية كام يقول
أيضا إىل نزعة ظواهر ّية ،ألهنا تؤس�س
كان�ط توج�د متا ًما مثلام أوجد أنا .لك ّن تلك املثال ّية تنقاد ً
املعرفة يف حدود واقع ّية ظواهر حدس حسيّ (فينومني) ،فهي لذلك ال يمكن أن تس�تجيب إىل
ثم إنهّ ا ال يمكن أن تدرك املعنى الرتنس�ندنتا ّيل مل�ا يظهر فينا لعدم
مطل�ب فلس�فة علم ّية ك ّلي�ةّ ،
الفينومينولوجي الذي يكون بمقتض�اه ما يظهر فينا وم�ا يوجد خارجنا
ممارس�تها منه�ج ال�ر ّد
ّ
وجهني حلقيقة واحدة :أي األشياء ذاهتا(.)9

ّ
إن فك�رة الشيء يف ذات�ه ال تضع مثال ّي�ة كانط قبالة وه ٍم ال مرشوع فحس�ب ،ب�ل إزاء تناقض
حقيقي بني مقصد "ثورة كوبرنيك ّية" تثبت قدرة العقل املطلقة عىل الترشيع وإخضاع األش�ياء
ّ
عرف ،يكون مس ّلمة لذلك
إىل املعرفة وا ّدعاء ال مرشوع حيدّ العقل سلب ًيا بفكرة يشء ُيقال وال ُي َ
قادرا على إدراكها .ولذلك يتخّل�ىّ هورسل هنائ ًيا –كام س�نرى يف املبحث
العق�ل م�ع أنّ�ه ليس ً
ألن ّ
الث�اين -ع�ن فكرة اليشء يف ذات�ه ،فهي بمثابة الالمعن�ى يف الفينومينولوجي�اّ ،
كل عامل هو
معنوي لتل�ك الذات ّية.
حس�ب هورسل م�ن تقويم ذات ّية ترنس�ندنتال ّية ،أو هو تكوي�ن دال ّيل أو
ّ
ف�إن كل ٍ
وعلي�ه ّ
تصو ًرا تعدّ ه
تصور س�اذج لطبيعتهاّ ،
تعال مطلق لن ينبع من حمدود ّيتها بل من ّ
الفينومينولوجيا ذهولاً عن حقيقة الوعي ونم ًطا من أنامط تطبيعه(.)10

التجاوزية عند هو�رسل.
ثانيا :املعرفة
ّ
ً
والقبليتها:
الهو�رسلية
نقدية املعرفة
-1
ّ
ّ
ّ

ّ
مهمة نقد ّية ،إذ عليها أن ترفع الش�ناعة التي يقع فيها ال حمالة
مهمة نظر ّية املعرفة اهلورسل ّية ّ
إن ّ
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املعريف وموضوع املعرفة ،وهل�ا أن تدفع تب ًعا
التأ ّم�ل الطبيع�ي يف العالقات بني املعرف�ة واملعنى
ّ
خيتص بامه ّية املعرفة .ويتبينّ ّ
مكونات
أن ّ
لذلك مقاالت الشكّاك بإظهار ما فيها من اخللف فيام ّ
مكونات مش�ت ّقة من مس�ألة إم�كان النظر ّية ،أي من
املق�ام الفلس�في نظر ّية باملعنى العام ،فهي ّ
مكونات نقد ّية
اس�تئناف نظر ّية املعرفة من حيث هي نظر ّية يف نقد العقل
النظري ،وهي لذلك ّ
ّ
باملعنى احلديث للفظ ،أي باملعنى الباحث عن الرشوط القبل ّية للمعقول ّية والصدق واحلقيقة يف
هتتم بالعالقات بني أطراف
املوضوعات ،لذلك فالبنية التي تنتظم املسألة املعرف ّية بنية تضايف ّية ّ
ثالثة :املعرفة ،واملعنى ،وموضوع املعرفة .وهي ليس�ت ممكنة فينومينولوج ًيا إلاّ حس�ب املتانة
املاهو ّي�ة هل�ذه البنيةّ ،
مس�تقران عىل هيئة
ف�إن املوضوع عا ّمة واملوض�وع من حيث هو معروف
ّ
املاه ّية(.)11
ونق�د املعرفة يبتدئ بمس�ألة املعرف�ة ،أي كل معرفة ممكنة بام يف ذلك املعرف�ة التي هلا عن ذاهتا،
بأي ُمعط�ى بام يف ذلك ما تضع�ه املعرفة نفس�هاّ .
إن املعنى
ولذل�ك كان اإليبوخي�ه غير معني ّ
الفينومينولوج�ي عىل عموم ّيت�ه يمكن أن يرتاءى لنا س�ل ًبا
املواف�ق هلذا الضرب من التمري�ن
ّ
املوضوع�ي املزعوم يف معطيات
باعتباره وق ًفا ملس�ايرة املعن�ى يف املوضوعات وتعلي ًقا للصدق
ّ
أي يشء عىل أنّه معطى سابق متقدّ م يف نظام اإلدراك يس ّلم به
أي باجلملة عدم افرتاض ّ
املعرفةّ ،
بأي وجه من الوجوه .فيجب عىل املعرفة ألاّ تبتدئ بمعرفة تستلفها
العقل وال ينظر يف سابق ّيته ّ
()12
بغري فحص من غريها ،وإنّام تعطي نفسها لنفسها وأن تضع نفسها بوصفها معرفة أوىل .
وعلى ذل�ك ،ف�إذا أرادت نظر ّي�ة املعرفة أن تعتن�ي بإمكان املعرف�ة ،فإنّه جيب عليه�ا أن متتلك
ّ
الش�ك من حيث
ح�ول ممكنات املعرفة وح�ول إمكان املعرفة اخلاص هبا -معارف ال يبلغهاّ
للشك بإطالق.
األتم ذات صدق ،وال يكون يف صدقها مدخل
هي كذلك ،ومعارف باملعنى
ّ

ّ
الشك يف
والريبة فيام يتع ّلق بإمكان تع ّلق املعرفة بموضوعها ،وانسقنا إىل
إن وقعنا يف الغموض ّ
ّ
الش�ك ،أو ملعارف
إم�كان ذل�ك ،فحينها يلزمنا أن نضع قبالة ناظرنا حاالت ملعارف ال يطوهلا
ممكنة تبلغ بالفعل موضوعاهتا ،أو هي بالغة إ ّياها(.)13
وقد رفض هورسل االنحياز إىل املثال ّيني أو الواقعيني ،ودعا للعودة إىل األش�ياء نفسها ،بمعنى
الفلس�في ملعطيات الشعور بداية ّ
لكل تفلسف .ولذلك تبنّى هورسل املنهج
أن يكون الوصف
ّ
النق�دي وح�اول تطبيقه عىل البنيات املاهو ّية للخبرات وموضوعاهتا .كام رشح يف إيضاح ّ
كل
ّ
ربأ من
املبادئ وبناء كل األشياء مستندً ا إىل الوعي اخلالص ،ذلك املجال الذي ينبغي أن يكون م ّ
كل املعتقدات واالفرتاضات املس�بقة قبل الرشوع يف البح�ث .من املفروض واحلال كذلك أن
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يكون مذهب هورسل خال ًيا من االفرتاضات املسبقة باملعنى الدقيق للكلمة .والواقع ّ
أن دراسة
هورسل األصل ّية لنظر ّية املعرفة ،قد ُص ّم َمت لتطابق هذا اهلدف يف األصل ،هدف التحرير من
االفرتاضات املسبقة(.)14

 - 2املعرفة وثنائية الذّات واملو�ضوع:

ّ
ّ
وككل
إن املعرف�ة واقع�ة طبيع ّي�ة ،وهي معي�ش لكائنات عضو ّي�ة عارفة ،وإنهّ ا ح�دث نفيس.
ح�دث نفيس يمكن وصفها حس�ب رضوهب�ا وهيئات التئامه�ا ،وكذا يمكن فحصها حس�ب
عالقاهت�ا التكوين ّية .ومن جهة أخرى ،فاملعرفة من حيث ماه ّيتها هي معرفة متّصلة باملوضوع،
وهي كذلك عىل جهة املعنى املحايث هلا والذي جيعلها ترتبط به .هبذه العالقات ينشغل الفكر
أيض�ا ،فيكون موض�وع بحثه التس�اوقات القبل ّي�ة التي بني ال�دالالت وبني صدقها
الطبيع�ي ً
ّ
والقوانين القبل ّي�ة الت�ي تنتم�ي إىل املوضوع م�ن حيث هي كذل�كّ ،
كل ذلك ضم�ن عموم ّية
ٍ
صور ّيةّ .
فإن املعرفة فيام هي عليه من اهليئات معيش نفيس ،إنهّ ا معرفة لذات عارفة تقوم قبالتها
موضوع�ات معروفة .فكي�ف للمعرفة أن تتي ّقن من مطابقتها املوضوعات املعروفة؟ وكيف هلا
أن تتج�اوز نفس�ها ،وأن تتع ّلق بموضوعاهتا عىل وجه اليقين؟ ّ
إن مثول موضوعات املعرفة يف
املعرفة ،والذي هو بالنسبة إىل الفكر
الطبيعي أمر بينّ بنفسه قد أصبح ً
لغزا .ويف اإلدراك يتعينّ
ّ
درك أن ُيعطى مبارشةً .يقول هورسل" :ه�و ذا اليشء ها هنا أمام ناظري أدركه،
على الشيء ا ُمل َ
جمرد إدراك ّ
أراه وأعقل�ه ،غير ّ
ال�ذات التي تدرك ذايت أن�ا .وكذلك الذكر
أن اإلدراك إنّما ه�و ّ
واقعي وض ًعا
يوضع وجود
واالنتظ�ار وس�ائر أفعال الفكر التي تنبني عليهام ،والتي تقضي أن َ
ّ
()15
كل حقيقة حول الوجودّ ،
خيص إثبات ّ
وكل ذلك معيشات ذات ّية. ".
غري مبارش ،وكذا فيام ّ

درك
يم ّي�ز هورسل بني املضامني ّ
املكونة للوعي واخلربات القصد ّية من جهة ،وبني املوضوع ا ُمل َ
م�ن جه�ة أخرى ،فال يمكن اعتبار املوض�وع مضمونًا أو جز ًءا مكّونًا م�ن وعي أو من خربايت
ويتح�رك يف ّ
كل االتجّ اه�اتّ ،
فإن
املعاش�ة .فعندم�ا ن�درك موضو ًع�ا ،وليك�ن صندو ًقا ي�دور
ّ
الصندوق هو ما ندرك وليس إحساساتنا أو خرباتنا عنه .فإذا ما أدركناه يف أوقات خمتلفةّ ،
فإن
إحساساتنا ستتغيرّ  ،ولكننا مع ذلك ّ
نظل ندركه هو نفسه .وهكذا ّ
فإن الصندوق من حيث هو
القصدي أو الوعي ليس هو نفسه من حيث إنّه من املمكن ر ّده إىل خرباتنا عنه،
موضوع للفعل
ّ
ألن اإلحساس�ات واخلبرات عب�ارة عن مضامني باطن�ة يف الوعي ،يف حين ّ
ّ
أن املوضوع يشء
مفارق له(.)16
ّ
إن املعرف�ة ه�ي جزء من دائ�رة األفكار ،ولذا علينا أن نرفع املوضوع�ات العا ّمة رف ًعا حضور ًيا
40

فـــــكـــــر

من هذه الدائرة إىل وعي العموم ّية ،حتّى تصبح نظر ّية ماه ّية املعرفة ممكنة .فاملعرفة إنّام هي فقط
معرفة إنسانية مق ّيدة بالصور العقل ّية اإلنسانية ،وقارصة عن طبيعة األشياء نفسها وعن األشياء
يف ذاهت�ا .يقول هورسل" :فال أس�تطيع أن أرف�ع ماه ّية املعرفة إىل رتبة الوض�وح إلاّ إذا نظرت
إليها بنفيس وكانت يف هذا النظر معطاة بنفسها كام هي ،فيجب عيل أن أدرسها عىل ٍ
نحو حمايث
ّ
()17
وحديس رصف كام هي يف الظاهرة املحضة ،يف الوعي املحض" .
ّ

فعندما نفكّر يف يشء ،وعندما نعتقد ّ
ثمة شي ًئا ما يكون موضو ًعا العتقادنا .أ ّما موضوعات
فإن ّ
توجد لتتّجه ه�ذه الفاعل ّيات نحوها ،بل ّ
إن
ه�ذه الفاعل ّيات القصد ّية ،فليس�ت بحاج�ة إىل أن َ
هذا األمر نفس�ه هو الدليل عىل أهنا ليس�ت فاعل ّيات طبيع ّية أو فيزيق ّية .أ ّما الفاعل ّيات اجلسم ّية
فإنهّ ا ال تتمتّع بمثل هذه الصفة أبدً ا ،إذ ال بدّ ملوضوعاهتا من أن تكون موجودة فعلاً  .فبوسعنا
نجره إىل امل�اء إلاّ إذا كان
أن
ّ
نتص�ور حصانً�ا دون أن يك�ون موج�و ًدا ،ولكن ليس بوس�عنا أن ّ
()18
موجو ًدا أمامنا بالفعل .
وعلى ذلكّ ،
أي إنهّ ا تقصد ش�ي ًئا
فإن املعايش�ات املعرف ّية تنطوي ،حس�ب طبيعتها ،عىل قصدّ ،
إن فعل التع ّلق بموضوع ه�و يشء منها ،يف حني ّ
م�ا وتتع ّل�ق هب�ذا النحو أو ذاك بموض�وعّ .
أن
املوضوع ليس كذلك ،بل املوضوع بإمكانه أن يظهر ،وأن يكون له يف ظهوره نحو من العطاء،
ٍ
يف حين أنّ�ه غري ّ
نح�و بوصفه
بأي
حال م�ع ذل�ك يف الظاهرة املعرف ّي�ة فعلاً  ،وال ه�و موجود ّ
فكرا(.)19
ً

وق�صديتها:
 - 3فينومينولوجيا املعرفة
ّ

توجه الوعي إىل موضوعه،
يف مرحلة الفينومينولوجيا الرتنسندنتال ّية يصبح رشط إمكان املعرفة ّ
إن القصد ّي�ة أو هذه العالق�ة الديالكتيك ّية بني ّ
ب�ل ّ
الذات واملوض�وع أو التضايف بينهام -التي
حتدّ ثنا عنها يف النقطة السابقة -مت ّثل دائرة الوجود احلقيقي عند هورسل .فالغرض األسايس يف
فينومينولوجيا هورسل الرتنسندنتال ّية هو أن الطريق إىل الوجود ال بدّ أن يبتدئ من الوعي ،أو
من الصور املختلفة للقصد .ولذا ترتدّ مشكلة الوجود إىل حتليل القصد وتصبح الفينومينولوجيا
الفينومينولوجي الذي يمكّننا –عىل
وأول خطوة يف الرتنسندنتال ّية هي عملية الر ّد
علماً للوعيّ .
ّ
م�ا يرى ه�ورسل– من بلوغ األن�ا الرتنس�ندنتال ّية أو الوعي اخلالص الذي يعتبر املوضوعات
مهمة الفينومينولوجيا كش�ف ووصف منطق�ة وجود ّية هي
أش�ياء بالنس�بة له .وهكذا تك�ون ّ
س�تعص بلوغه عىل املالحظة التجريب ّية ،بل
بمثابة األس�اس املطلق لعامل اخلربة ،وهو أس�اس ُي
ىَ
املاهوي أو حدس املاه ّيات .يقول
ال بدّ من وصفه فينومينولوجيا أو بام أسامه هورسل باحلدس
ّ
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ه�ورسلّ :
"كل وع�ي ه�و وعي ليشء ما ،وكل م�ا يظهر يظهر يف خربة عين ّي�ة ،وكل ما ال يظهر
يف خبرة أو يف جترب�ة ،من غري املمك�ن التصديق بوجوده .ولذا ّ
فإن ه�دف الفينومينولوجيا هو
دراسة اخلربات بقصد بلوغ ماه ّيتها أو عللها اجلوهر ّية"(.)20

وم�ا دام�ت ّ
مهم�ة الفينومينولوجيا
كل احلقائق اجلائ�زة ذات بنيات ماهو ّي�ة ورضور ّية ،كانت ّ
األس�ايس الذي
دراس�تها يف صوره�ا النق ّية واخلالصة .وهبذا املعنى تكون املاه ّية هي املوضوع
ّ
ن�ذرت الفينومينولوجي�ا نفس�ها لدراس�ته وحتليله .أ ّما ّ
تكش�ف هذه املاه ّية فمرهون بمامرس�ة
سميه هورسل باإلبوخ ّية الفينومينولوج ّية أو تعليق احلكم
رضب من التو ّقف عن احلكم أو بام ُي ّ
ووضع األش�ياء بني قوسين .وبمقتىض ذلك يع ّلق الباحث كل األحكام الزمان ّية واملكان ّية عىل
بالتوج�ه إليها نفس�ها .وإذا ما أنجز الباح�ث عمل ّية تعليق
املوضوع�ات الت�ي يدرس�ها مكتف ًيا
ّ
احلك�م ،فإنّ�ه يكون بذلك قد حذف مؤ ّقتً�ا الوجود اخلارجي للموض�وع ،وأحاله إىل موضوع
قصدي متّجه إليه الوعي(.)21
ّ

ولكي تكون الفينومينولوجيا فلس�فة ترنس�ندنتال ّية جيب أن يكون اإليبوخي شمول ًيا ،أي جيب
ألاّ ُيس�تثنى أي موق�ف إزاء وج�ود املوضوعات .هل�ذا جيد هورسل ذاته أم�ام الصعوبة اآلتية:
ّ
تتضمن هي
إن القضاي�ا الت�ي يصدره�ا الفينومينولوج�ي ح�ول كيف ّيات عط�اء املوضوع�ات
ّ
أيض�ا موق ًفا م�ن وجود هذه الكيف ّي�ات ،ومن دون ذل�ك س�تنتهي الفينومينولوجيا إىل موقف
ً
ش�بيه باملوقف الش�كّي .إ ًذا ،حتتاج الفينومينولوجيا إىل جمال ُيس�تثنى منه اإليبوخي ويمكن أن
نُص�در في�ه أحكا ًما وا ّدع�اءات ،وحيث ّ
إن أح�كام الفينومينولوجيا تتع ّل�ق باألفعال القصد ّية
للوع�ي ،فل�ن يكون هذا املجال الذي نبحث عنه إلاّ الوعي .ولكن كيف يمكن اجلمع بني هذا
الطبيعي أن الوعي خاص ّية اإلنسان الذي
االس�تثناء وبني شمول ّية اإليبوخي؟ نعتقد يف املوقف
ّ
هو جزء من العامل .اإليبوخي الش�مويل هو التو ّقف عن إنجاز االعتقاد الطبيعي بوجود العامل،
ل�و كان الوع�ي ينتمي للعامل ،ولو كان وج�ود الوعي مثل وجود موضوع�ات العامل ،لكان من
غير املمكن بعد إنجاز اإليبوخي أن ننس�ب الوجود للوع�ي وأفعاله .هكذا ،يؤكّد هورسل ّ
أن
إنجاز اإليبوخي الشمويل ال يتعارض مع إصدار أحكام أو ا ّدعاءات تتع ّلق بمجال الوعي ،كان
علي�ه أن يبينّ بأن الوعي اخلالص ال ينتم�ي إىل العاملّ ،
وأن نمط وجوده خيتلف عن نمط وجود
املوضوعات يف العامل ،بحيث إنّه رغم إنجاز اإليبوخي الش�مويل بصدد العامل ،يبقى هناك جمال
خ�اص يمك�ن أن نُصدر فيه أحكا ًم�ا بالوجود ،هو جم�ال الوعي اخلالص الذي يش�كّل ميدان
بحث الفينومينولوجيا(.)22
بنا ًء عىل مبدأ التعالق يبينّ هورسل االختالف اجلذري بني نمط وجود املوضوعات يف العامل ونمط
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بخاصية أساس�ية هي
وج�ود الوع�ي من خلال التمييز بني كيف ّية عط�اء كل منهام .يتم ّي�ز الوعي
ّ
الداخلي بذاته .عندما ُيدرك الوعي فعًل�اً من أفعاله القصد ّيةّ ،
ف�إن هذا الفعل
إمكان ّي�ة االرتب�اط
ّ
متنوعة ،بل إنّه ُيعطى بكيف ّية
يكون حماي ًثا له ،إنّه ال ُيعطى للوعي بكيف ّية نسب ّية يف مظاهر أو مقاطع ّ
مطلقة .عىل خالف ذلك تتم ّيز املوضوعات اخلارج ّية بأنهّ ا متعالية عىل الوعي ،أي تتخطى دائرته
نظرا ّ
ألن هذه املوضوعات اخلارج ّية
الداخل ّية ،إنهّ ا ال تُعطى إلاّ بكيف ّية نسب ّية يف مقاطع أو مظاهرً .
تُعطى بكيف ّية نس�ب ّية ،فإنّه يمكن يف أي وقت تشطيب ا ّدعاء وجودها ،فنسب ّية العطاء تعني إمكان ّية
اخل�داع .هل�ذا يمك�ن مبدئ ًيا التفكير يف اهنيار االعتق�اد يف وجود الع�امل بأكمله؛ أ ّم�ا ا ّدعاء وجود
إن ظواهر الوعي عن�ارص حمايثة للوعيّ ،
الوع�ي ،فهو بس�بب عطائه املطلق ال يمكن تش�طيبهّ .
إن
وجودها فوق ّ
كل ّ
متضمنة كإجراء يف ت ّيار الوعي ،أ ّما موضوعات العامل الواقع ّية التي
شك ،ألهنا
ّ
تتو ّفر عىل وجود متعال خارج ت ّيار األفعال املحايثة للوعي ،فهي غري أكيدة(.)23

املهم�ة املطروح�ة على الفلس�فة
بع�د إنج�از اإليبوخ�ي واإلرج�اع الفينومينولوج�ي تبق�ى ّ
يتوصل الوعي إىل االعتقاد بوجود موضوعات متعالية عليه،
الفينومينولوج ّية هي تفسري كيف ّ
أي كي�ف يتخ ّطى دائرته الداخل ّية وينس�ب للموضوعات يف العامل وج�و ًدا قائماً بذاتهّ .
إن كون
ّ
الوع�ي يعتبر أنوا ًع�ا من املوضوعات موج�ودة يف ذاهتا جيب أن يفسرّ انطال ًق�ا من ظهورها يف
كيف ّي�ات مناس�بة للعطاء .عندما يتخ ّط�ى الوعي بنا ًء على حوافز مع ّينة للعط�اء األصيل الذايت
يتأسس كيان العامل مع جماالت موضوعاته املتاميزة حسب ماه ّياهتا .هذا التأسيس للعامل
النسبيّ ،
يس�ميها هورسل البناء.
انطال ًقا من إنجازات التعايل التي يقوم هبا الوعي حس�ب حوافز مع ّينة
ّ
املهمة األساس�ية لبح�ث التعالقات يف الفينومينولوجيا الرتنس�ندنتال ّية إىل حتليل
هكذا ّ
تتحول ّ
نوضح ذلك من خالل املثال اآليتّ :
إن
يتم حتليل البناء؟ ّ
بناء خمتلف جماالت املوضوعات .كيف ّ
يتم عند املالحظة الدقيقة كام ييلّ :
كل موضوع يم ّثل يل يف املوقف الطبيعي
ظه�ور املوضوع�ات ّ
كشيء مطاب�ق لذاته ،كموضوع واحد ،إلاّ أن�ه يقدّ م يل ذاته يف كيف ّيات متع�دّ دة للعطاء ختتلف
حس�ب وضع ّيات ذات ّيةّ .
إن كون العامل يظهر لنا يف املوقف الطبيعي بموضوعات ثابتة ،مطابقة
أن هذه املوضوعات هي أكثر ممّا ُيعطى يف ّ
لذاهتا ،وقائمة بذاهتا ،يعني ّ
كل وضع ّية ذات ّية نس�ب ّية.
تنحل إىل ما ُيعطى يف ّ
إن املوضوعات ال ّ
ّ
مرة .كل موضوع يقابلني كيشء له وجود يتخ ّطى
كل ّ
تعدّ د ّي�ة كيف ّيات العط�اء ويتعاطى عليها .عىل ّ
أن تأويل املوضوع�ات بصفتها متعالية ينبغي أن
املهمة
يك�ون ل�ه حافز ،وال يمكن أن يكم�ن هذا احلاف�ز إلاّ يف الظهور الذايت النس�بي .تتحدّ د ّ
األساس�ية لتحليالت البناء يف توضيح هذه احلوافز بالنس�بة ألنواع خمتلفة من املوضوعاتّ .
إن
حتليالت البناء تكشف عن الكيف ّية التي حي ّفز هبا إنجاز كيف ّيات أصل ّية للعطاء الواعي إىل خت ّطي
ه�ذه الكيف ّي�ات نحو أنواع مع ّينة م�ن املوضوعات وبالتايل إىل االعتق�اد يف وجود املوضوعات
43

والع�امل .ه�ورسل ينعت كذل�ك الفينومينولوجيا ترنس�ندنتال ّية ألهنا كتحليل للبن�اء تفسرّ هذا
التعايل بأنهّ ا فلسفة ترنسندنتال ّية(.)24

خامتة:

يف خت�ام ه�ذا البحث ،ال بدّ من القول ّ
ب�أن كانط حاول أن يربهن عىل وج�ود معارف تتجاوز
تتحرك خارج ّ
حتركها هذا يك�ون بام أملته
ال�ذات املدركة ،ولك�ن ّ
التجرب�ة والعق�ل ،مع�ارف ّ
ّ
إطار ّي الزمان واملكان باعتبارمها قبل ّيني ،ولكن
الذات عليها من ّ
تصورات ،معارف ال تتخ ّطى َ
هذه املعارف ال متنحنا حقيقة األش�ياء يف ذاهتا بل ظواهرها ،وألجل ذلك فال جمال للتجربة أو
العقل أن يتخ ّطى حدود هذه الظواهر إىل ما ورائها .ولذا تغدو جتاوز ّية كانط الجتاوز ّية ،إذ إنهّ ا
ال تعني س�وى حترير الزمان واملكان من كل تع ّلقاته املحسوس�ة واملعقولة ،دون أو يوصلنا هذا
التجاوز إىل معرفة ماه ّية األشياء وحقيقتها.

أ ّم�ا ه�ورسل فقد تأ ّثر بفكرة التجاوز ّي�ة الكانط ّية يف املعرفة ،لكن كان هدف فلس�فته الوصول
إىل ماه ّية األش�ياء وحقيقتها .مل يدّ ع هورسل ّ
أن احلواس أو العقل يستطيعان إيصالنا إىل معرفة
بأن املعرفة تك�ون للظاهرة فقط ،غري ّ
أقر ّ
أن الظاهرة اهلورسل ّية ليس�ت
الشيء يف ذاته ،ولكنّ�ه ّ
تلك املقابلة لليشء يف ذاته –كام عند كانط– بل هذه الظاهرة هي التي تكشف لنا ماه ّية األشياء
تتوجه ّ
ال�ذات أو الوع�ي اإلنس�اين املمتلئ باخلربات الس�ابقة نحو
وحقيقته�ا ،وذل�ك عندم�ا ّ
املوضوع�ات ا ُملدرك�ة والظاهرة ،فتامرس فع�ل القصد عليها واضع ًة إ ّياها بني قوسين ،فتعزل
ّ
الذات موضوعها عن سائر املوضوعات ،ويف هذه العزلة ّ
تتكشف ماه ّية اليشء وحقيقته.

إن الف�رق بين املعرف�ة التجاوز ّية الكانط ّية واملعرفة التجاوز ّي�ة اهلورسل ّية ،هو ّ
إ ًذاّ ،
أن األوىل ال
درك وحقيقته يف ذاته ،وكأهنا ترنسندنتال ّية عاجزة أو مق ّيدة بسالسل
تكشف لنا ماه ّية اليشء ا ُمل َ
الزم�ان وامل�كان ،أ ّم�ا الثانية فه�ي معرفة قادرة ،بل هدفها أن تكش�ف عن ماه ّي�ة املوضوعات
يتم قصد املوضوع هلا وجتريدها عن غريها من املوضوعات.
ا ُملدركة وحقيقتها يف ذاهتا ،رشط أن ّ
وبعد ،ال بدّ من طرح بعض التساؤالت:

هل يف مقدرة اإلنسان أن ُيدرك األشياء عىل حقيقتها؟ إن كان األمر كذلك ،فكيف نفسرّ نسب ّية
إدراكات اليشء الواحد؟ أهو عجز حسيّ أم عجز عقيل أم عجز يف املوضوعات ا ُملدركة ذاهتا؟
بصحة الرتنسندنتال ّية
هل نعود بذلك إىل طرح كانط وننفي صدق ّية أطروحة هورسل؟ أم نس ّلم
ّ
اهلورسل ّية دون الرجوع والتح ّقق من صدق ّية حقائق ّية املدركات؟
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خ�صائ�ص امل�ساكن الريفية

يف قرى وبلدات ق�ضاء بعلبك

�إيلي احلداد � -أ�ستاذ م�ساعد يف اجلامعة اللبنانية -معهد العلوم االجتماعية وكلية الآداب والعلوم الإن�سانية (ق�سم اجلغرافيا) ،الفرع الرابع.
يو�سف الكيال � -أ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية -كلية الآداب والعلوم الإن�سانية (ق�سم اجلغرافيا) ،الفرع الرابع.

مل ّخ�ص

ُيعال�ج هذا البح�ث ،من منظار جغرايف -اجتامعي ،خصائص املس�اكن يف قرى وبلدات قضاء
بعلب�ك ،عرب اإلجابة عن جمموعة من التس�اؤالت املتع ّلقة بنوع هذه املس�اكن وش�كلها ،كيفية
إش�غاهلا ،املش�اكل التي تواج�ه قاطنيها واملتأتية من البيئ�ة املحيطة؛ كام يلق�ي الضوء عىل املواد
املس�تخدمة يف البن�اء يف ظ�ل ظ�روف مناخية ش�به قارية جنو ًبا وش�به صحراوية شمالاً  ،وعىل
التقص عن
األش�كال اهلندس�ية الداخلية املتنوعة للمس�اكن .كذلك ،يس�عى هذا البح�ث إىل
يّ
مس�احة املس�اكن ،وعن كثافة اإلش�غال داخلها من خالل النظر إىل العالقة ما بني عدد األفراد
يتطرق إىل املالحق التابعة للمساكن ،واخلدمات األساسية
املقيمني يف املسكن وعدد غرفه؛ كام ّ
(كهرب�اء ،مياه ،رصف صحي) املرتبطة هبا ،والتجهيزات (املرتبطة باألعامل املنزلية ،وبوس�ائل
التدفئة والتربيد ،وبوسائل النقل واالتصال) املتوافرة فيها.
هت�دف دراس�ة هذه املتغّي�رّ ات جمتمع ًة إىل إعطاء صورة عن املس�توى الس�كني -االجتامعي يف
الري�ف البعلبك�ي؛ وقد تم االعتامد عىل تقنيات املالحظة واالس�تامرة جلمع املعلومات اخلاصة
هبذه املتغيرّ ات.

الكلمات املفتاحية

قضاء بعلبك -خصائص املسكن -املسكن الريفي -جغرافية العمران -كثافة اإلشغال.
Résumé

Ce travail aborde, selon une perspective géo-sociale, les caractéristiques
des logements dans les villages et les communes du caza de Baalbek, et
ceci en répondant à un certain nombre de questions concernant les types de
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ces logements, leurs formes, leurs modes d’occupation, et les problèmes
auxquels sont confrontés ceux qui y résident, problèmes dérivant du milieu
environnemental dans lequel ces logements sont insérés. La présente
recherche étudie également les matériaux utilisés dans la construction
moyennant des conditions climatiques semi-continentales au Sud et
semi désertiques au Nord, ainsi que les différentes formes architecturales
intérieures des logements; en outre, elle examine la surface des logements
et leur densité d’occupation en observant la relation entre le nombre de
personnes résidant dans le logement et le nombre de ses pièces. L'étude
renseigne finalement sur les annexes rattachées aux logements, sur les
services de base (électricité, eau, assainissement) qui leur sont associés, et
sur les équipements ménagers (liés aux travaux domestiques, aux moyens
de chauffage et de refroidissement, et aux moyens de transport et de
communication) qui s’y présentent.
L'étude de l’ensemble de ces variables vise à donner un aperçu sur le
niveau social ainsi que sur le niveau de l’habitat dans le milieu rural du
caza de Baalbek ; l’observation et le questionnaire sont les techniques de
recherche qui ont été utilisées afin de collecter les informations relatives à
ces variables.
Mots clés
Caza de Baalbek – Caractéristiques du logement – Habitat rural – Géographie de l’habitat – Densité d’occupation.
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مقدمة

يأيت املس�كن يف املراتب األوىل من حيث أولويات اإلنس�ان بعد الغذاء وامللبس ،بوصفه حاجة
أساس�ية للعيش الكريم واالس�تقرار الدائم .وكدليل حيس عىل أمهية املسكن يف حياة اإلنسان،
نذكّ�ر بما ورد يف امل�ادة  ،25الفقرة  1من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان ،والتي تنص عىل أن
"ل�كل فرد احلق يف مس�توى معيش�ة يكفي لضامن الصح�ة والرفاهية له وألرست�ه ،خاصة عىل
صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية."...

عىل أن اإلنسان قام ،منذ وجوده عىل سطح األرض ،بالبحث عن مأوى حيميه من البيئة املحيطة
ً
وملجأ حيفظه من تعدّ ي احليوانات املفرتس�ة واملجموعات البرشية
به ،مأوى يقيه احلر والربد،
بالتطور ليصبح ذل�ك املكان الذي هيدف إىل
املتط ّفل�ة .ومع مرور الزمن ،أخذ مفهوم املس�كن
ّ
تلبي�ة االحتياجات املختلفة للأرس ،علماً أن هذه االحتياجات كانت ق�د أخذت بالتنوع بفعل
سريورة التقدّ م والتمدّ ن.
وتتباين خصائص املسكن بني بلد وآخر ،وبني موقع جغرايف وآخر داخل البلد الواحد ،وذلك
بتباين الظروف الطبيعية ،االقتصادية واالجتامعية.
أما قضاء بعلبك فيقع يف الشامل الرشقي للمنطقة الداخلية من لبنان؛ حيدّ ه من الشامل اجلمهورية
العربية الس�ورية وقضاء اهلرمل ،ومن الرشق سلس�لة جبال لبنان الرشقية ،ومن اجلنوب قضاء
زحلة ،ومن الغرب سلسلة جبال لبنان الغربية.

يمت�د قضاء بعلبك عىل مس�احة ( )2323.46كيلومرت مربع ،ويتألف م�ن  83منطقة عقارية،
تضم مدينة واحدة تشكّل مركزه
حس�ب تقس�يم إدارة اإلحصاء املركزي ،علماً أن هذه املناطق ّ
ه�ي مدين�ة بعلبك ،و 82قرية وبلدة (احتس�ابنا ،م�ن خالل إدارة اإلحص�اء املركزي،2005 ،
ص .)98-92.يغل�ب على ه�ذه الق�رى والبل�دات الطاب�ع الريفي م�ن حيث عدد الس�كان
املقيمين ،والبعد االجتامعي املتّس�م باالحتفاظ النس�بي بالعادات والتقالي�د املوروثة ،ونوعية
اخلدمات املتو ّفرة؛ هذا مع اإلشارة إىل ارتباط املنطقة تارخي ًّيا بالنشاط الزراعي.

بل�غ ع�دد الوح�دات الس�كنية املأهول�ة يف قض�اء بعلب�ك ،حس�ب إدارة اإلحص�اء املركزي،
( )57732وح�دة س�كنية 1ع�ام ( 2004إدارة اإلحص�اء املرك�زي ،]2008[ ،ص ،) 5.وهي
خمتلفة من حيث النوع والشكل واهلندسة ،وغري متوازية من حيث اخلدمات املرفقة هبا.
ّ
ُ
 -1من بينها  15وحدة (أي ما ُيشكل نسبة  0.026باملئة) تستخدم للسكن والعمل في وقت واحد.
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هيدف هذا البحث إىل حتليل خصائص املساكن يف قرى وبلدات قضاء بعلبك ،وذلك من منظور
بالتقص عن أنواع هذه املس�اكن ،ومس�احتها،
جغرايف -اجتامعي؛ لذلك ،هتتم هذه الدراس�ة
يّ
وع�دد غرفها ،واملالحق التابعة هلا ،وش�كلها الداخيل واخلارجي ،وكيفية إش�غاهلا ،واملش�اكل
الت�ي تواجه قاطنيها ،واملواد املس�تخدمة يف بنائها ،واخلدمات األساس�ية والتجهيزات املتو ّفرة
فيها .و ُيفيض ذلك كله إىل إعطاء صورة عن املستوى السكني -االجتامعي يف الريف البعلبكي،
وعن درجة احلداثة أو التقليد يف املساكن املتواجدة ضمن إطاره اجلغرايف؛ وقد تم االعتامد عىل
تقنيات املالحظة واالستامرة جلمع املعلومات اخلاصة بالنواحي التي تم االستقصاء عنها.

 -1الإطار النظري واملنهجي للدرا�سة

تظهر هذه الدراسة بوصفها جز ًءا من األبحاث التي تجُ رى عىل مستوى املنزل ،1وهتتم عىل نحو
خاص بتحليل نوعية املس�كن ،وكذلك بتحليل البيئة التي ينخرط فيها هذا املس�كن ،معتربين
املجال املنزيل جمالاً جغراف ًيا يف حد ذاته.

 -1-1االعتبارات اخلا�صة بامل�سكن الريفي

تتمح�ور مواضيع اجلغرافي�ا البرشية حول القضايا املتعلقة بالعالقات القائمة بني الس�كان
واملحيط الذي يعيش�ون فيه؛ وعليه ،اعتُربت قضية املس�كن ،وخاصة املسكن الريفي ،أحد
أهدافها الدراس�ية ( .)Fijalkow et Lévis, 2008, p. 21ويقول تريي باكو (Thierry
 )Paquotإن�ه عندما يكون اجلغرافيون مهتمني بش�عب وبثقافته ،يبدأون بوصف مس�كنه
(.)Paquot, 2005, p. 48

 -1-1-1تعريف امل�سكن الريفي

يس�توجب حتديد معنى مصطلح "املس�كن الريفي" تعري ًفا دقي ًقا ملفهومي املس�كن أو املنزل من
جهة ،واملجال الريفي من جهة أخرى.
عرفه فاروق حيدر بأنه "الوحدة
تتم ّثل الوظيفة الرئيسية للمنزل بتوفري مأوى لإلنسان ،وقد ّ
السكنية يف التجمع العمراين الذي يتم ّثل يف بناء أو جزء منه خمصص لسكن [أرسة] واحدة،
متمماً لبعضه
س�وا ًء كان ه�ذا املبنى من دور واح�د أو عدة أدوار رشط أن يك�ون يف جمموعة ّ
ُ
 -1نشيرإلى أنه يتم استخدام مصطلحي "املسكن" و"املنزل" كمرادفين في هذا املقال.
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البع�ض ليكون س�كنًا واحدً ا مس�تقالً" (حي�در ،1994 ،ص .)68 .حيدّ املن�زل جدران ،له

باب مس�تقل للمدخل ،أما عن استخداماته واالنتفاع منه فهي ألغراض خاصة (Paquot,

)2005, p. 52؛ م�ع اإلش�ارة إىل أن�ه قد يكون للمن�زل الواحد عدّ ة أبواب مس�تقلة تكون
بمثابة مداخل له.

يمكن تعريف املجال الريفي عىل أنه تنظيم مكاين متعدد الوظائف يف مناطق ذات كثافة سكانية
منخفضة نسب ًيا ،ويتميز بمشاهد تطغى عليها الزراعة (.)Plet, 2003, p. 86

عرف الباحثون األوائل الس�كن الريفي من خالل وظيفته التي اعتربوها بش�كل عام زراعية.1
ّ

وينطلق هذا التعريف من فكرة تفريق السكن الريفي عن السكن البدوي من جهة ،وعن السكن
احلرضي من جهة أخرى .إال أن هذا التفريق ،وحس�ب هنري كافيليز (،)Henri Cavaillès
هو صعب للغاية وتش�وبه ُمغالطات ،إذا ما أخذنا بعني االعتبار املعيار الوظيفي ا ُملش�ار إليه يف

معيارا أساس� ًيا للتفريق .فف�ي الواقع ،ويف إطار التميي�ز بني الريف واحلرض،
التعري�ف بصفته
ً
الحظ أن أش�كال املس�اكن -التي يعيش فيها مزارعون -يف بعض األرياف تتشابه مع أشكال
ُي َ
املس�اكن املدينية ،والعكس صحيح؛ كام ُيالحظ أن س�كان الريف ليسوا مجيعهم مزارعني .هذا

باإلضاف�ة إىل أن�ه ليس من الرضورة أن يقوم املزارع بعمله الزراعي يف نفس املكان الذي يقطن
فيه (.)Cavaillès, 1936, pp. 561- 566

ه�ذا وقد طرأت حتوالت واضحة عىل املش�هد اخل�اص باملنزل الريفي التقليدي القديم ،2بس�بب
النمو املتزايد للمساكن غري الزراعية (اخلاصة بغري املزارعني) إىل جانب املساكن الزارعية (اخلاصة

بمزارعني) 3يف القرى والبلدات الريفية من جهة ،وبموجب التغيرّ ات املنوطة بوظيفة هذه املساكن
وبأوجه اس�تخدامها من جه�ة أخ�رى ( .)Pinchemel, 1981, p. 238- 239, 243وقد كان

للحداثة التي حلق بركبها سكان هذه القرى والبلدات أبلغ األثر يف حدوث مثل هذه التحوالت.

خصوصا
هلذه األس�باب كلها ال يمكن ربط تعريف املس�كن الريفي مبارش ًة بالعمل الزراعي؛
ً

واضحا للجغرافيني يف أواخر الس�بعينيات ،وحس�ب فرانس�واز بلي�ه (Françoise
أن�ه ب�ات
ً

 ،)Pletأن املجال الريفي ليس فقط زراع ًيا (.)Plet, 2003, p. 93

 -1حيث أن املنازل الريفية تضم أفراد األسرة ،املوا�شي ،املحاصيل الزراعية واملعدات.
 -2ملزيد من املعلومات حول تصنيف املنازل الريفية التقليدية راجع “.”Derruau, 1999, pp. 227 - 234
 -3بفعل ّ
تطور وظائف القرى.
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تُعد دراس�ة خصائص املس�كن بش�كل عام ،واملسكن الريفي بش�كل خاص ،من املوضوعات
الت�ي حظيت باهتمام اجلغرافيني ،1ملا هو ُمفرتض من لزوم انس�جام ه�ذه اخلصائص مع البيئة
املحيط�ة من جهة ،2وملا حيتّمه توافر جمموعة من املعايري ،حتى يكون املس�كن مالئماً للعيش فيه
من جهة أخرى.

يعترب التك ّيف مع البيئة ،عند بناء املس�كن والبقاء فيه ،أحد املحدّ دات األساس�ية لناحية التأقلم
مع الظروف املناخية اخلارجية أولاً  ،ومراعاة مقتضيات الظروف االقتصادية-املعيشية السائدة
ثان ًيا ،ومالءمة نمط احلياة االجتامعية الساري ثال ًثا؛ لذلك:
• يقيض بناء املنزل وقاية اإلنسان من عوامل الطقس ،إذ تؤخذ هذه العوامل
بعني االعتبار عند تنظيم حالة األسطح والرشفات واجلدران وما شابه؛ ومن
الطبيع�ي كذل�ك أن يك�ون للطقس أث�ر يف تواجد بعض املقتني�ات يف املنزل
كأجهزة التدفئة والتربيد مثلاً (راجع وهب ،1986 ،ص.)299-298.

• يؤث�ر املحي�ط اجلغ�رايف يف املواد املس�تخدمة لبناء املنزل ،عىل أس�اس أنه
يتم اختيارها عاد ًة من املحيط نفس�ه .ويرتبط األمر هنا بأس�عار هذه املواد
وبتكالي�ف نقلها ،حيث ال ب�د أن ترتفع هذه التكاليف يف حال تم اللجوء
إىل استقدام املواد من مكان بعيد .وتلجأ العامة من السكان إىل التقليل من
تكلفة البناء ،بينام يعمد الس�كان امليسورون ماد ًيا ،عىل عكس ذلك وبفعل
السنوبية ،إىل اختيار املواد األغىل ثمنًا (.)Derruau, 1999, p. 225

• يتمحور البعد االجتامعي للمسكن حول كونه مكانًا للعيش -مع ما يستلزمه
ه�ذا االعتب�ار م�ن وس�ائل للراح�ة ولتلبي�ة االحتياج�ات املعيش�ية اليومي�ة-
واحلميمية واحلياة األرسية من جهة ،وحول كونه مرتب ًطا بمفهوم انتقال الرتاث
واإلرث ما بني األجيال من جهة أخرى (.)Yché, 2011, p. 17 - 18
ُ -1يعتبر البير ديمانجون ( )Albert Demangeonمن أوائل الجغرافيين الذين اهتموا بوصف وتصنيف املسكن الريفي
( .)cf. Demangeon, 1920أسس ديمانجون "لجنة اإلسكان الريفي" ،املنبثقة عن املؤتمر الجغرافي الدولي الحادي عشر
املنعقد في القاهرة عام  ،1925والتابعة ﻟ"االتحاد الجغرافي الدولي" .قام بإجراء املزيد من االستقصاءات حول املوضوع ،في
البدء ضمن إطاراالتحاد ،ثم ً
الحقا بتمويل من مؤسسة روكفلرابتداء من العام .).Wolff, 2006, s.p( 1939
ً
-2هذا مع العلم أنه يوجد استثناءات ،في أماكن كثيرة من العالم ،تدحض حتمية مطلقة لدور البيئة في تحديد الخصائص
الهندسية للمساكن.
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 -2-1اخلطوات املنهجية
تعترب املنهجية جمموعة الطرق والوس�ائل واإلجراءات العلمية التي يعتمدها الباحث من أجل

التعمق يف دراستها.
بلوغ أهداف بحثه ،والوصول إىل حقيقة األمور التي يود
ّ

� -1-2-1أهداف البحث
عىل الرغم من املالحظات التي أوردناها بخصوص صعوبة التمييز بني السكن الريفي والسكن

املدين�ي ،تبق�ى الفكرة الس�ائدة ،كام عبرّ عنها الزوك�ة ( ،1980ص ،)140 .أن املباين يف املدينة
ضخم�ة ومرتفع�ة كام أهنا متعددة الوظائف ،عكس املباين يف القرية و"التي تبدو يف الغالب عىل
ش�كل وحدات س�كنية منفردة ذات أنامط غير متم َيزة ،ق ّلام يزيد ارتفاعها ع�ن طابق واحد أو
طابقني عىل األكثر".

ويف الوقت نفسه ،نُشري إىل أنه ،بحسب ما هو شائع ،يسود يف الريف جو من اهلدوء والطمأنينة،
وبيئة نظيفة ّ
التلوث ،عكس ما هي احلال يف املدينة .أما عن اخلدمات األساسية
تقل فيها نس�ب ّ

العام�ة -من كهرب�اء ومياه اخلدمة ومياه الش�فة والرصف الصحي -والتجهي�زات املتوافرة يف

املساكن ،فإن االعتقاد الرائج أهنا أقل أمهية يف الريف مما هي عليه يف املدينة.

بعيدً ا عن إجراء دراس�ة مقارنة بني املس�اكن يف الريف واملس�اكن يف املدينة ،نتس�اءل عن مدى
صح�ة هذه األفكار واملعتقدات الس�ائدة ،يف ما خيص أحوال املس�اكن يف ق�رى وبلدات قضاء
بعلبك ،والتي هي بالعموم ذات طابع ريفي ،كوهنا موجودة يف منطقة جغرافية لطاملا اس�تحوذ
املشهد والنشاط الزراعي فيها عىل ح ّيز كبري.

تتن�اول الدراس�ة ،يف ه�ذا اإلطار ،خصائص املس�كن من حيث عم�ره ،نوعه ،كيفية إش�غاله
وامل�واد املس�تخدمة يف بنائ�ه ،كام تتناول كثافة اإلش�غال (درج�ة التزاحم) داخل املس�كن من
خالل عالقة مساحته وعدد غرفه بعدد األفراد املقيمني فيه ،إضافة إىل البحث يف أحوال البنى

التحتية املتوفرة للمسكن واملقتنيات األساسية املوجودة فيه والتي من شأهنا أن تؤمن أساليب

الراحة لقاطنيه.
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لإلحاطة بكل املتغيرّ ات املذكورة أعاله ،اس�تخدمنا تقنيات املالحظة واالس�تامرة؛ فمن جهة،
مكّنتن�ا املالحظ�ة غير املبارشة من رصد مش�اهد بانورامي�ة لتحديد مجلة م�ن اخلصائص تنفع

الدراس�ة ،ومن إدراك عنارص تفيد التحليل؛ من جهة أخرى ،س�محت لنا االس�تامرة باإلجابة
عىل جمموعة من األس�ئلة ،تم االس�تقصاء من خالهلا عن أحوال املس�اكن املأهولة بشكل دائم

بغية بلوغ أهداف البحث.

مر العمل امليداين اخلاص بتنفيذ االستامرة بمرحلتني:
ّ

• املرحلة االوىل :تم حتديد الئحة -اعتُمدت قاعدة معاينة -تضم جمموع
املناطق العقارية التي تتناسب مع قرى وبلدات قضاء بعلبك ،1من خالل

"دلي�ل املناط�ق العقاري�ة وامل�دن والق�رى يف لبن�ان" ،الذي أعدّ ت�ه إدارة
اإلحص�اء املركزي ( ،2005ص) 98-92.؛ ومن ث�م اخرتنا ع ّينة متثيلية

قياس�ها  1/10من جمموع هذه املناطق العقارية ،وذلك بطريقة عشوائية.

وعليه ،س�حبنا أسماء تس�عة مواقع جغرافي�ة ما بني قرية وبل�دة هي بيت
ش�اما ،زب�ود ،دي�ر األمحر ،بريت�ال ،دورس ،طلي�ا ،حدث بعلب�ك ،نبحا
الدمدوم ورأس بعلبك (خريطة منطقة الدراسة).

• املرحلة الثانية :تم اختيار عينة مؤلفة من  945وحدة سكنية عىل أساس أن

توزعت الوحدات
تكون مأهولة بشكل دائم ،أي لفرتة تزيد عىل ستة أشهرّ .
السكنية بالتساوي عىل املناطق اجلغرافية املدروسة ،أي ما يوازي مئة ومخس
وح�دات يف كل من القرى والبلدات املذك�ورة أعاله .أما عن طريقة اختيار

ه�ذه الوحدات ،فق�د تم االس�تناد إىل طريقة "امليش العش�وائي "2التي حتتّم

عىل ا ُملس�تقيص اتباع مسار حمدد ،علماً أن املس�ار ا ُملعتمد كان قد ُحدد حسب
ا ُملعطى اجلغرايف اخلاص بكل قرية أو بلدة.
 -1بلغ مجموع املناطق العقارية التي تتناسب مع قرى وبلدات قضاء بعلبك  82منطقة عقارية بعد استبعاد مدينة
بعلبك من الالئحة ،كون املدن ال تدخل ضمن إطارالدراسة.
2- Random walk/ Méthode des itinéraires.
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خريطة منطقة الدرا�سة

ُأج�ري كل م�ن املالحظة واالس�تقصاء خالل الفترة املمتدة ما بني ترشين الث�اين  2015وأيار

 ،2016مع اإلشارة إىل أنه متت االستعانة بربنامج  SPSS1لفرز املعطيات ولتحليلها إحصائ ًيا،
وبربنامج  EXCELلتنفيذ الرسوم البيانية.

 - 2اخل�صائ�ص الهند�سية للم�سكن

تتفاوت األشكال اهلندسية السائدة ،يف قرى وبلدات قضاء بعلبك ،إن من ناحية توزيع الغرف

وأيضا من ناحية املواد املس�تخدمة يف البن�اء .ويعود ذلك
أو م�ن ناحي�ة طريقة إقام�ة اجلدرانً ،

إىل اختلاف املراح�ل الزمنية التي تم البناء خالهلا من جهة ،وإىل البناء العش�وائي الذي عرفته
املنطق�ة يف فترات احلرب اللبنانية وما بعدها ،إذ غابت اخلرائط اهلندس�ية ع�ن البناء ،من جهة

أخرى .هذا مع اإلش�ارة إىل وجود بعض املس�اكن التي تراعي يف هندستها اخلصائص الطبيعية

للموقع اجلغرايف ،وأخرى ال تراعي هذه اخلصائص.

1- Statistical Package for the Social Sciences.
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مرت ب�ه قرى وبلدات قض�اء بعلبك يف
يوض�ح عم�ر املس�كن مراحل التط�ور العمراين الذي ّ
التاري�خ املعارص .م�ن ناحية أخرى ،هيتم هذا اجلزء من الدراس�ة بإلقاء الض�وء عىل املعطيات
اخلاصة بكيفية إشغال املسكن ،بوسيلة امتالكه ،وبوجود مسكن ٍ
ثان لألرس.

 -1-1-2التطور العمراين للوحدات ال�سكنية

مر التطور العمراين يف قرى وبلدات قضاء بعلبك بمراحل عديدة ،يمكن تقسيمها إىل ثالث:
ّ
• املرحل�ة األوىل (فترة م�ا قبل احل�رب اللبنانية أي ما قب�ل  :)1975بلغت
نس�بة املس�اكن التي بنيت يف هذه املرحلة ( 16.9باملئة) من إمجايل املس�اكن
املبحوث�ة .ففي هذه الفترة ،كان العديد من األوالد يتزوجون ويتقاس�مون
املن�زل مع أهلهم ،متش�اركني امل�أكل واملشرب ومكتفني باإلقام�ة يف غرفة
واحدة من غرف املنزل.

• املرحلة الثانية( :فرتة احلرب اللبنانية أي  :)1990-1975ش�هدت هذه الفرتة
نم�وا عمران ًّيا ملفتًا ،حيث بلغت نس�بة املباين املش� ّيدة خالهل�ا ( 34.7باملئة) من
ًّ
إمجايل املس�اكن املبحوثة .س�اعد عىل فورة البناء هذه عوامل ع�دة نابعة من واقع
غياب الدولة؛ إذ س�اعدت زراعة احلشيش�ة يف منطقة بعلبك -اهلرمل عىل توافر
امل�وارد املالي�ة للبناء من جهة ،كام س�محت حالة الفوىض بالبناء العش�وائي دون
ترخيص وحتى بالبناء عىل األمالك العامة أحيانًا من جهة أخرى.

• املرحلة الثالثة (فرتة ما بعد احلرب اللبنانية أي بعد  :)1990ش�هدت هذه
نموا جديدً ا يف البناء ،حيث بلغت نس�بة املس�اكن التي بنيت يف هذه
املرحلة ًّ
الفرتة ( 48.4باملئة) من إمجايل املساكن .يعود هذا النمو إىل استفادة السكان
من تقديامت التعاونيات اإلسكانية وصندوق املهجرين من جهة ،وإىل حالة
االس�تقرار النس�بي الت�ي عرفته�ا املنطقة من جه�ة أخرى؛ ُيض�اف إىل ذلك
بامليض يف البناء العشوائي.
استمرار عدد من السكان
ّ

 -2-1-2كيفية �إ�شغال امل�سكن ،و�سيلة امتالكه ووجود م�سكن ٍ
ثان

تعترب األرسة مالكة للمسكن ،إذا ما كان أحد أفرادها أو بعض أفرادها أو كل أفرادها جمتمعني
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يمتلك�ون املس�كن .ويرتتب عن ه�ذا الوضع حرية مطلقة يف الترصف يف املس�كن ،س�وا ًء من
ناحية االس�تثامر (الس�كن ،البيع أو اإلجيار) أو من ناحية التعديالت أو اإلضافات التي يكمن
إدخاهلا عىل املسكن.

أظه�رت النتائ�ج أن ( 94.3باملئ�ة) من املس�اكن املبحوثة ه�ي مملوكة (ملكية فردي�ة أو ملكية
مشتركة) ،كل ًّيا أو جزئ ًّيا م�ن قبل قاطنيها؛ خيفف امتالك األرسة للمس�كن من األعباء املادية،
وخصوص�ا أن تل�ك األعب�اء قد تس�تنزف حص ًة كبرية م�ن مدخول األرسة يف حال اإلش�غال
ً
باإلجيار .بينام بلغت نس�بة املس�اكن املستأجرة ( 5.2باملئة) من املساكن املبحوثة ،موزعة ما بني
إجيار قديم وحديث؛ واجلدير بالذكر أن معظم املس�تأجرين هم من الشباب الذين مل تساعدهم
ظروفهم املادية عىل امتالك مس�كن .أما نس�بة ( 0.5باملئة) املتبقية فهي تُش�كّل حصة املساكن
باملجان.
املشغولة ّ

وم�ن خالل البح�ث عن كيفية امتالك املس�كن ،تبّي�نّ أن ( 43.6باملئة) من املس�اكن املبحوثة
اململوك�ة 1ت�م احلص�ول عليها ب�اإلرث ،و( 31باملئ�ة) منها ت�م بناؤها من م�ال املالك اخلاص
جراء
إن م�ن خالل االدخار أو االس�تدانة ،و( 20.8باملئة) من تلك املس�اكن ت�م رشاؤها من ّ
االدخار ،و( 3.9باملئة) تم رشاؤها بالتقس�يط؛ وأما املساكن املتبقية والتي تُشكل ( 0.7باملئة)
من املساكن املبحوثة اململوكة ،فقد تم احلصول عليها بوضع اليد .ويف بعض األحيان ،تتوارث
األرس املس�اكن من األجداد إىل اآلباء واألبناء دون أي مس�وغ قانوين بس�بب عدم القدرة عىل
تسوية املخالفات يف البناء ،أو بسبب عدم القيام بإجراءات انتقال اإلرث.
وتُشير املعطي�ات إىل أن ( 75.9باملئة) من املس�اكن املبحوثة ال يش�غل قاطنوها مس�كنًا ثان ًيا،
و( 16.7باملئ�ة) من املس�اكن يش�غل قاطنوها مس�كنًا آخر قائًم�اً يف مدين�ة ،و( 7.4باملئة) من
املس�اكن يش�غل قاطنوها مس�كنًا آخر قائًم�اً يف قرية أو يف بل�دة أو يف منطقة جبلي�ة تكون مركز
اصطياف أو إشتاء.

 -2-2نوع امل�سكن و�شكله

ختتل�ف أنواع املس�اكن وأش�كاهلا ،وتتباين كذلك املواد املس�تخدمة يف بنائها بين بيئة جغرافية
نفصل يف ما يأيت
وأخرى ،وذلك حس�ب املعطيات الثقافية واالجتامعية واالقتصادية الس�ائدةّ .
البيانات اخلاصة هبذه العوامل يف قرى وبلدات قضاء بعلبك.
ً
مسكنا من مجموع املساكن املبحوثة.
 -1بلغ عدد املساكن اململوكة 891
57

 -1-2-2نوع امل�سكن

تم تصنيف املس�كن حس�ب نوعه ،إما ش�قة يف بناء حيتوي عىل عدد من الوحدات السكنية
أرسا من عائالت خمتلفة قد ال يكون بينها أي صلة قربى (ش�قة يف مرشوع س�كني)،
تض�م ً
وإما سكن مستقل مؤلف من وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات سكنية تسكنها أرس من
نفس العائلة.
بلغت نس�بة املس�اكن املستقلة ( 83.6باملئة) من إمجايل املس�اكن ،وهذه ميزة متوافرة يف الريف

خصوصا ،حيث حي ّبذ س�كان ه�ذه املنطقة بالعموم
البقاع�ي عمو ًم�ا ،ويف أرياف قضاء بعلبك
ً
العي�ش مس�تقلني ،حمافظني عىل هامش احلري�ة ،بعيدين عام يدور حوهلم من مش�اكل .وبلغت

نسبة الشقة يف بناية ( 16.4باملئة) من إمجايل املساكن؛ وهذا يعني بروز بعض املشاريع اإلسكانية
ٍ
ألراض خاصة للبناء و/أو
حدي ًثا تلبية حلاجات السكان ،وخاصة الشباب منهم ،غري املالكني

غري القادرين منهم عىل رشاء قطعة أرض خاصة هبم لبناء مساكن مستقلة.

وتُشير معطيات الدراس�ة إىل أنه ال تأثري لنوع املس�كن عىل العالقات االجتامعية بني السكان؛
ففي كيل النوعني من املساكن (مسكن مستقل أو شقة يف بناء) ،وعىل ٍ
حد سواء ،نُالحظ اعتياد

تش�جع على التالق�ي والتقارب بني
الس�كان ،يف املنطق�ة املدروس�ة ،عىل إقامة س�هرات ليلية
ّ
األهل واجلريان ،حيث أن أبرز ما يم ّيز املقيمني يف قضاء بعلبك انتامؤهم إىل العشائر من جهة،
ووجود عالقات قربى بني اجلريان من جهة أخرى ،األمر الذي يشجع عىل السهر الدائم يف ما

بينهم .تش�كّل هذه السهرات مناسبة لتبادل األحاديث وأحيانًا لتدخني النرجيلة ولعب الورق
رصح املقيمون يف ( 75.1باملئة) من املس�اكن املبحوث�ة عن عادهتم بإحياء
ومش�اهدة التلف�ازّ .
سهرات ليلية بشكل شبه دائم جتمع بني أفراد األرسة وبني ذوهيم وجرياهنم.

� -2-2-2شكل امل�سكن

إن أبس�ط أش�كال املس�اكن الريفية هي تلك املؤ ّلفة من غرفة واحدة ،ومن ث�م تتعدد احلاالت
تتوزع املساكن املبحوثة حسب خ ّطتها إىل مساكن
والطرازات حتى الوصول إىل أكثرها تعقيدً اّ .
تتفرع منه األقسام والغرف" نس�بتها ( 19.1باملئة) ،ومساكن ذات "مدخل
ذات "دار واس�عة ّ
تتفرع منه األقس�ام والغرف" ونس�بتها ( 69.3باملئة) ،وأخرى عىل ش�كل "بناء مستطيل بعدة
ّ
ختص املساكن ذات
مداخل" بنسبة ( 3.6باملئة) .أما النسبة املتبقية والتي تشكّل ( 8باملئة) ،فهي ّ
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"أشكال أخرى" ،منها ما هو عبارة عن غرفة واحدة ،ومنها ما هو مؤ ّلف من غرف متتابعة مع
أيضا ما هو غري خاضع ألي ش�كل هنديس واضح ،حيث
مدخ�ل من غرف�ة إىل أخرى ،ومنها ً
يصعب وصفها.

كبريا من املباين الس�كنية كانت قديماً عىل ش�كل "بناء مس�تطيل بعدة
واجلدي�ر بالذك�ر أن عد ًدا ً
ٍ
مداخ�ل" ،متّت إزالتها الح ًقا لتش�ييد مبان جديدة مكاهنا بأش�كال حديث�ة حينًا ،أو تم تعديلها
أحادي حينًا آخر.
بإضافة غرف جديدة عليها ،حيث تصبح ذات مدخل
ّ

تتفرع منه األقس�ام
تبّي�نّ م�ن خالل معطيات الدراس�ة أن االجت�اه نحو املس�اكن ذات "مدخل ّ
والغ�رف" يصب�ح أقوى كلام كان املس�كن حديث العم�ران( 1كي تربي�ع=  ،104.465درجة
التحول
احلرية=  ،12قيمة  ،0.000 =pمؤرش كرامر= )0.201؛ وهذا أمر طبيعي ،حيث يتم
ّ
بش�كل تدرجيي وتلقائي إىل األش�كال العمرانية احلديثة التي تراع�ي خصوصية أفراد األرسة،
تعرضهم للخروج إىل اهل�واء الطلق (كام هي احلال يف حالة
وحري�ة تنقلهم داخل املس�كن دون ّ
"البناء املس�تطيل بعدة مداخل") ،أو للمرور بغرفة االس�تقبال (كام هي احلال يف حالة املس�اكن
تتفرع منه األقسام والغرف").
ذات "دار واسعة ّ

 -3-2-2مواد البناء املُ�ستخدمة

تعترب املواد املستخدمة يف بناء املسكن من أهم املؤرشات الدالة عىل املستوى املعييش واالجتامعي
للأرس املقيمة فيه ،وعىل املس�توى احلضاري -العمراين لش�عوب املنطق�ة .واجلدير بالذكر أن
مر بعدة مراحل ،منتقلاً من االعتامد عىل
استعامل مواد بناء املسكن يف املنطقة املدروسة كان قد ّ
وب�ر احلي�وان أو القامش ال�ذي تصنع منه اخليم (وهذا النوع هو غري موجود حال ًيا) ،إىل تش�ييد
جدران من الرتاب وس�قوف خش�بية (يش�كّل هذا النمط  2.2باملئة من املساكن املبحوثة) ،ثم
إىل تبن�ي حج�ر اخلفان إما مغ ّل ًف�ا بباطون أو مطل ًّيا بم�واد خاصة كالده�ان أو اﻟMaplexine
وإما خا ًما غري مكيس (يش�كّل هذا النمط  70.2باملئة من املس�اكن املبحوثة) ،أو مل ّب ًسا بحجر
قديم أو حديث( 2يش�كّل هذا النمط  27.6باملئة من املساكن املبحوثة) ُمستخرج بمعظمه من
املنطقة ،مما خي ّفف من تكلفته.
رواجا يف
ه�ذا وقد ب ّينت املعطيات أن االجتاه نح�و تلبيس اجلدران من اخلارج بحجر كان أكثر
ً
ُ
ّ
للمتغير "عمراملسكن" في االستمارة هو (.)5
 -1نشيرإلى أن عدد الفئات
ّ
 -2يكون التلبيس بحجرإما بشكل كلي أو بشكل جزئي.
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حالة املس�اكن قديمة التش�ييد( 1كي تربي�ع=  ،90.018درجة احلري�ة=  ،8قيمة ،0.000=p
2
مؤرش كرامر= )0.218؛ حيث يعمد السكان ،كلام تقدّ م الزمن ،إىل التخفيض من كلفة البناء
م�ن خالل االس�تغناء عن تغليف اجلدران باحلجر من اخلارج ،على الرغم مما هلذا التغليف من
منافع مجالية حتافظ عىل الرتاث العمراين اللبناين القديم ،ومن منافع عملية -حياتية تقي املسكن
من الرطوبة ومن برد الشتاء وحر الصيف.

رصحوا بأن
ونُشير ،يف ه�ذا الس�ياق ،إىل أن قاطن�ي ( 21.7باملئ�ة) من املس�اكن املبحوثة ق�د ّ
لدهيم مش�كلة رطوبة مزمنة يف اجلدران .هذا وتشير معطيات البحث إىل وجود رغبة يف تغيري
رصحوا بأن لدهيم مش�كلة رطوبة يف اجلدران أكثر شيو ًعا
املس�كن لدى قاطني املس�اكن الذين ّ
رصحوا بعدم معاناهتم من هذه املش�كلة (كي تربيع=
مما هي عليه لدى قاطني املس�اكن الذين ّ
 ،40.488درجة احلرية=  ،1قيمة  ،0.000 =pمؤرش .)0.207 =Phi
وبالرغم من تساقط األمطار والثلوج يف قضاء بعلبك شتا ًء ،إال أننا نجد أسطح غالبية املساكن
املبحوثة مس� ّطحة بنس�بة ( 93.1باملئة) ،بينام تشكّل األس�طح التي يعلوها قرميد ( 6.9باملئة)
فقط .وهذا يرجع إىل أمور عدة:
• صعوب�ة احلص�ول على رخص�ة لتش�ييد القرمي�د بعد اس�تنفاد االس�تثامر
العامودي املسموح به ،واالس�تفادة كاملاً من االستثامر عىل شكل فسحات
مسكونة.
• اإلبقاء عىل األس�طح دون قرميد كي يتس�نّى للاملك إضافة طوابق جديدة
عندما تسمح الظروف بذلك.

• الكلفة العالية للقرميد.

 -3-2حجم امل�سكن

نس�تعرض يف ما يأيت مساحة املس�اكن ،وعدد الغرف ،وكذلك جمموعة املالحق التابعة هلا .يتم
النظر إىل حجم املس�كن نس�ب ًة إىل عدد األفراد الذين يش�غلونه ،وتُعترب كثافة اإلش�غال "مثالية
عندما تكون حصة كل فرد غرفة مستقلة" (سمحة ،2009 ،ص.)230 .
ُ
 -1نشيرإلى أن عدد الفئات للمتغير "عمراملسكن" في االستمارة هو (.)5
معدا للسكن الشخ�صي أو ًّ
سواء كان هذا البناء ًّ
ً -2
معدا للبيع أو اإليجار.
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 -1-3-2امل�ساحة ،عدد الغرف وعدد الأفراد

رتا مر ّب ًعا تقري ًبا؛
يبلغ متوسط مساحة املساكن املبحوثة 1يف قرى وبلدات قضاء بعلبك ( )170م ً

رتا مر ّب ًعا أو أقل للمسكن الواحد
ّ
تتوزع هذه املساكن ،ما بني مساكن صغرية املساحة أي ( )60م ً
رتا مرب ًعا أو أكثر للمسكن الواحد بنسبة
بنس�بة ( 4باملئة) ،ومساكن كبرية املساحة أي ( )241م ً

( 11.6باملئة)؛ علماً أن النس�ب األعىل ختص املس�اكن املتوسطة املس�احة ،والتي ترتاوح ما بني
رتا مرب ًعا بنس�بة (37.3
رتا مرب ًعا بنس�بة ( 21.9باملئة) ،وما بني ( )180-121م ً
( )120-61م ً

رتا مرب ًعا بنسبة ( 25.2باملئة).
باملئة) ،وما بني ( )240-181م ً

تبّي�نّ م�ن خالل معطيات الدراس�ة أن االجتاه نحو املس�اكن صغرية املس�احة يصبح أقوى كلام
كان املسكن حديث التشييد( 2كي تربيع=  ،208.112درجة احلرية=  ،16قيمة ،0.000 =p
م�ؤرش كان�دال ت�او= )0.177؛ وهذا ما يتوافق م�ع البحث عن ختفيض كلف�ة بنائه 3مع تقدّ م

الزمن من جهة ،ومع انتقال معظم األوالد إىل العيش املستقل عند تأسيسهم ألرس جديدة بعد

الزواج بدل إقامتهم مع األهل كام كان سائدً ا يف األزمنة املاضية من جهة أخرى.

متّ�ت دراس�ة عدد الغرف املوجودة يف املس�كن مس�تثنني منها املطبخ وغرف�ة املونة 4واحلاممات

واملم�رات والرشف�ات ،وقد يكون املس�كن عبارة عن غرف�ة واحدة مس�تقلة أو مؤل ًفا من عدة

غرف.

أش�ار العمل امليداين إىل أن متوس�ط عدد الغرف يف املس�كن هو ( ،)3.89وأن أعىل نس�بة من

املكونة من أربع غرف ( 35.8باملئة) ،تليها املساكن التي حتتوي عىل
املساكن املبحوثة هي تلك ّ

ثالث غرف ونسبتها ( 31.3باملئة) ،ثم املساكن التي حتتوي عىل مخس غرف ونسبتها (15.5

باملئة)؛ أما املس�اكن املؤلفة من غرفتني فنس�بتها ( 7.9باملئة) ،واملس�اكن املؤلفة من سبع غرف
وأخريا تأيت
أو أكثر فنس�بتها ( 4.4باملئة) ،وتلك املؤلفة من س�ت غرف فنسبتها ( 3.9باملئة)؛
ً

املكونة من غرفة واحدة ونسبتها ( 1.2باملئة).
املساكن ّ

 -1تضم املساحة كافة الغرف ،املطبخ ،غرفة املونة ،الحمامات ،املمرات والشرفات.
ُ
 -2نشيرإلى أن عدد الفئات للمتغير "عمراملسكن" في االستمارة هو (.)5
معدا للسكن الشخ�صي أو ًّ
سواء كان هذا البناء ًّ
ً -3
معدا للبيع أو اإليجار.
 -4بلغت نسبة املساكن التي تحتوي على غرفة مونة ( 50,6باملئة) من مجموع املساكن املبحوثة.
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توزع عدد األفراد
كام أظهرت النتائج أن متوسط عدد األفراد 1يف املسكن هو ( ،)4.78علماً أن ّ
خيتلف بش�كل كبري بني مس�كن وآخر؛ حيث نجد أن أعىل نس�بة من املس�اكن تضم مخسة أفراد
( 21.4باملئ�ة) ،ث�م تأيت املس�اكن التي تض�م أربعة أفراد بنس�بة ( 20.8باملئة) ،تليها املس�اكن
التي تضم س�تة أفراد بنسبة ( 17.6باملئة) ،ثم املس�اكن التي تضم ثالثة أفراد ونسبتها (14.6
باملئ�ة)؛ أم�ا املس�اكن التي تضم فردين فنس�بتها ( 9.5باملئة) ،والتي تضم س�بعة أفراد نس�بتها
( 6.7باملئ�ة) ،والت�ي تضم ثامنية أفراد نس�بتها ( 5باملئة) ،وتلك التي تضم تس�عة أفراد أو أكثر
نس�بتها ( 3.2باملئة)؛
وأخريا تأيت املس�اكن التي يشغلها فرد واحد بنسبة ( 1.2باملئة) ،وهؤالء
ً
هم يف غالبيتهم من كبار السن.

باإلضاف�ة إىل ه�ؤالء األف�راد ،تنضم إىل األرسة مد ّب�رة منزلية مقيمة يف حال�ة ( 9.7باملئة) من
املس�اكن املبحوثة .تشير هذه النس�بة إىل ظهور حاجة ُمس�تجدّ ة إىل هذا النوع من اخلدمات يف
جراء دخول املرأة إىل س�وق العمل؛ هذا مع اإلش�ارة إىل أنه تتم االس�تعانة
املنطقة املدروس�ةّ ،
هبذه املد ّبرة ،يف كثري من األحيان ،من أجل االهتامم بكبار الس�ن الذين يعيشون وحدهم أو مع
أفراد أرسهم .ومما ال ش�ك فيه أن لتدين كلفة احلصول عىل هذه اخلدمة نس�ب ًّيا ،ولتأثري املوضة،
أثرمها عىل انتشار هذه الظاهرة.
وتبينّ معطيات البحث أن االس�تعانة بمدبرة منزلية هو أكثر ش�يو ًعا مع ارتفاع مساحة املسكن
(ك�ي تربيع=  ،49.217درجة احلرية=  ،4قيمة  ،0.000 =pمؤرش كرامر=  ،)0.228وهذا
أمر منطقي ،حيث أن األرس الش�اغلة للمس�اكن الكبرية احلجم عاد ًة ما تكون ميس�ورة احلال،
حتمل األعباء املادية املرتتبة عىل وجود هذه املد ّبرة.
تستطيع ّ

 -2-3-2كثافة الإ�شغال

وبام أن دراسة توزع املساكن حسب عدد الغرف (كمتغيرّ أول) أو حسب عدد األفراد (كمتغيرّ
ٍ
ث�ان) ،بطريق�ة مس�تقلة ،هي غري مؤهلة إليفادنا عن كثافة اإلش�غال يف املس�اكن ،فقد جلأنا إىل
ش�بك هذين املتغريين م ًعا ،لنتمكّن من حتديد هذه الكثافةُ .يقصد بكثافة اإلش�غال العالقة ما
بني عدد الغرف وعدد األفراد املتواجدين يف املس�كن؛ مع اإلش�ارة إىل أن كثافة اإلش�غال هذه
مرتبطة مبارش ًة باخلصائص الديموغرافية ،االقتصادية واالجتامعية للسكان ،وهي تُشكّل أحد
مؤرشات التنمية البرشية.

 -1تمت دراسة عدد األفراد في املسكن باستثناء ّ
املدبرة املنزلية املقيمة في حال تواجدها.
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توزع املس�اكن حسب عدد الغرف وعدد األفراد ،كام حيدد املناطق التي
ُيظهر اجلدول رقم (ّ )1
تتسم بكثافة إشغال طبيعية ،وتلك التي تتطابق مع كثافة إشغال متدنية أو عالية.
ّ
جدول رقم ()1

توزّع املساكن حسب عدد األفراد وعدد الغرف يف املسكن وحسب كثافة اإلشغال

1

يتبّي�نّ لن�ا من خالل اجلدول أعاله أن إش�غال ( 45.2باملئة) من املس�اكن املبحوثة هو إش�غال
طبيع�ي ،بينما يتّص�ف إش�غال ( 24.8باملئة) من املس�اكن بالقلي�ل ،وإش�غال ( 30باملئة) من
املساكن بالكثيف.

 -3-3-2املالحق يف ال�سكن

تُس�تغل املساحات اخلارجية التابعة للمسكن عادة عىل ش�كل مواقف للسيارات أو عىل شكل
 -1تمت االستعانة بد اسة "األوضاع املعيشية لألسر في عام  ،"1997والتي ّ
أعدتها إدارة اإلحصاء املركزي (إدارة
ر
اإلحصاء املركزي ،1998 ،ص ،)168 .لتحديد املناطق التي تتطابق مع إشغال قليل ،طبيعي أو كثيف.
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حدائق .يعمد بعض السكان إىل تربية الطيور واحليوانات ا ُملنتجة ضمن هذه املساحات أو عىل
أسطح منازهلم يف أقفاص أو غرف خمصصة لذلك.
رسم رقم ()1

توزّع املساكن باألرقام حسب تواجد بعض املالحق التابعة للمسكن

بلغت نس�بة املس�اكن ا ُمللحق هبا موقف خاص للس�يارة أو أكثر من موق�ف ( 60.3باملئة) من
خاصا هبا،
جمم�وع املس�اكن املبحوث�ة؛ ويف حالة املس�اكن الت�ي ال حتوي ضم�ن نطاقها موق ًف�ا ً
ونس�بتها ( 39.7باملئة) من جمموع املس�اكن املبحوثة ،يتم ركن السيارات يف املساحات اجلانبية
رصح قاطن�و ( 8.8باملئة) من
القريب�ة من املس�اكن أو عىل جانب�ي الطرقات .هلذه األس�بابّ ،
املس�اكن املبحوثة فقط أن لدهيم مش�كلة يف مواقف الس�يارات ،بينام ال يعاين ش�اغلو (91.2
باملئة) من هذه املساكن من أي مشكلة يف هذا املجال.
هذا ويعاين الذين يش�غلون ش�ق ًقا يف ٍ
مبان من مشكلة يف مواقف السيارات أكثر مما يعاين الذين
يش�غلون مساكن مستقلة من تلك املشكلة (كي تربيع=  ،25.865درجة احلرية=  ،1قيمة =p
 ،0.000م�ؤرش  ،)-0.165 =Phiوق�د يع�ود ذلك الرتف�اع عدد الس�يارات التابعة للمبنى
الواحد يف احلالة األوىل ،وعدم تو ّفر العدد الكايف من املواقف لركنها.
تزخر نس�بة ( 60.8باملئة) من جمموع املس�اكن املبحوثة بوجود حديقة تابعة هلا؛ إذ يميل غالبية
ٍ
أصن�اف من اخلضار واجلذور
الس�كان يف الق�رى والبلدات الريفي�ة يف قضاء بعلبك إىل زراعة
والدرنات واألش�جار املثمرة أمام مساكنهم لالس�تفادة من منتجاهتا ،إضافة إىل زراعة الزهور
وأشجار ونباتات الزينة خمتلفة األنواع.
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بلغت نس�بة املس�اكن ا ُملرفقة هبا بركة 1ماء ( 7.2باملئة) من جمموع املس�اكن املبحوثة؛ تستخدم
الربك لري احلدائق والس�تخدامات أخرى خمتلفة .2مع اإلش�ارة إىل أن نسبة ( 79.4باملئة) من
أيضا حديق�ة ،يف حني أن ( 20.6باملئ�ة) من بينها ال
املس�اكن الت�ي تتضمن بركة م�اء تتضمن ً
تتضمن حديقة.

قفص�ا أو غرف ًة لرتبية احليوانات ا ُملنتج�ة ( 14.5باملئة) من
بلغت نس�بة املس�اكن التي ختصص ً
جمموع املساكن املبحوثة .مع اإلشارة إىل أن نسبة ( 82.5باملئة) من املساكن التي هيتم قاطنوها
أيضا حديق�ة ،يف حني أن
برتبي�ة الطي�ور واحليوان�ات ا ُملنتجة ،ضمن نط�اق منازهل�م ،تتضمن ً
( 17.5باملئة) من بني تلك املساكن ال تتضمن حديقة.

 -3توافر اخلدمات الأ�سا�سية وو�سائل الراحة وحتديد م�شاكل ال�سكن البيئية

هي�دف ه�ذا اجلزء من الدراس�ة إىل إبراز مواقف األرس الريفية يف قض�اء بعلبك جتاه التطورات
االقتصادية والتكنولوجية املتس�ارعة ومدى سعيها إىل مواكبتها؛ مع التذكري بأمهية دور الدولة
بتوفري عدد من اخلدمات والتجهيزات الالزمة كمرحلة أوىل يس�تتبعها س�عي األرس لالستفادة
منها .كام و ُيعنى باحلديث عن أهم املشاكل البيئية التي يعاين منها السكان.

 -1-3اخلدمات الأ�سا�سية املتعلقة بالكهرباء واملياه وال�رصف ال�صحي

إن اخلدم�ات املتع ّلق�ة بالكهرباء واملياه والصرف الصحي هي من رضوريات العيش الس�ليم
والكريم ،وهي من العنارص التي تدخل ضمن مؤرشات التنمية البرشية.

 -1-1-3الكهرباء

نظرا لصعوبة االستغناء
تعترب الكهرباء إحدى اخلدمات األساسية التي جيب توفريها للسكانً ،
عنه�ا يف خمتل�ف ميادين احلياة اليومي�ة .وعىل الرغم من املوارد املالي�ة الطائلة التي صرُ فت عىل
ه�ذا القطاع ،إال أن�ه ال زال يعاين من انقطاع دائم للتيار الكهربائي وتقنني مس�تمر للتغذية به،
األمر الذي دفع الس�كان يف قرى وبلدات قضاء بعلبك لالس�تعانة بمو ّلدات كهربائية إما عرب
االشرتاك أو عرب مو ّلد خاص تابع للمسكن نفسه أو ملجموعة من املساكن مشارك ًة.
 -1مع أو من دون نافورة ماء.
 -2كغسيل السيارات وتنظيف الساحات ولعب األوالد باملاء والسباحة في فصل الصيف.
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تبينّ لنا ،من خالل الدراسة امليدانية ،أن سكان ( 78باملئة) من املنازل املبحوثة هم إما مشرتكني
بمو ّل�د كهربائ�ي وإم�ا لدهيم مو ّلد خ�اص ،يف حني أن س�كان ( 22باملئة) من املن�ازل هم غري
قادرين عىل احلصول عىل هذه اخلدمة ،ملا يسببه ذلك من عبء إضايف يثقل كاهل ذوي الدخل
املحدود؛ نذكّر أنه يف حال االشرتاك ،تضطر األرسة إىل دفع فاتورتني لتأمني هذه اخلدمة.1
املزودة بالكهرباء من خالل مولدات خاصة
يبلغ متوس�ط عدد األمبريات بالنس�بة للمس�اكن ّ
مزودة بام يقل عن مخس
بسبب التقنني ( )5.69أمبري ،علماً أن ( 16.3باملئة) من هذه املساكن ّ
مزودة بخمسة إىل تسعة أمبريات ،وأن ( 14.7باملئة) من
أمبريات ،وأن ( 69باملئة) من املساكن ّ
مزودة بعرش أمبريات أو أكثر.
املساكن ّ
2

 -2-1-3و�سائل ا�ستخدام مياه ال�شفة ومياه اخلدمة

إن ع�دم حص�ول األفراد عىل مي�اه نقية هو أحد املكون�ات التي تدخل يف قي�اس "مؤرش الفقر
البرشي" ،وعليه يمكن اعتبار عدم تو ّفرها يف بعض املساكن ،وبشكل مستمر ،دليلاً عىل الفقر
واحلرمان .تُقسم احتياجات السكان للمياه إىل استخدامها يف الرشب من جهة ،ويف اخلدمة من
جهة أخرى .وأما عن اس�تعامل اإلنس�ان ملياه اخلدمة فهي مرتبطة بنظافته الش�خصية ،وبنظافة
مسكنه ،وباستخداماته املنزلية.

يتزود الس�كان املقيم�ون يف قرى وبلدات قضاء بعلبك م�ن املياه من عدة مصادر
ع�دا الرشاءّ ،
هي:
• الشبكة العامة 3وهي يف جزئها األكرب قديمة العهدُ ،يصيب االهرتاء بعض
أقس�امها ،األمر الذي يتسبب هبدر املياه من جهة ،وبتلوثها من جهة أخرى؛
أيضا م�ن تعديات كثرية ،4م�ن قبل املواطنني ،تؤث�ر يف توزيعها
وه�ي تعاين ً

ُ
 -1نشير ،في هذا الصدد ،إلى أن وزارة االقتصاد كانت قد أصدرت قر ًارا يحمل الرقم /1/ 135أت ،تاريخ  28تموز
 ،2017يق�ضي بإلزام أصحاب املولدات باعتماد تسعيرة ّ
معينة ،وبتركيب عدادات لتحديد استهالك كل وحدة سكنية
من الطاقة الكهربائية مما يحول دون االستمرارباعتماد بدل اشتراك باملقطوعة.
ّ
ً
 -2يبلغ عدد املساكن ّ
مسكنا من مجموع املساكن املبحوثة.
املزودة بالكهرباء من خالل مولدات خاصة بسبب التقنين ()737
 -3مع اإلشارة إلى أن بعض بلديات القضاء كانت قد تشاركت العمل مع وزارة الطاقة واملياه من أجل وضع الشبكة
العامة موضع التنفيذ.
 -4من خالل إيصال املسكن بالشبكة العامة للمياه دون االشتراك بها ،أو من خالل تزوده بكمية من املياه أكبر من
ُ
امل ّ
حددة في االشتراك.
الكمية
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وقوة ّ
ضخه�ا) عىل خمتلف املس�اكن يف قرى وبلدات
(إمكاني�ة إيص�ال املياه ّ
القضاء؛ علماً أن مياه الشبكة العامة هي يف األساس معرضة لالنقطاع املتكرر
الرتباط ّ
املعرض بدوره لالنقطاع بسبب التقنني.
ضخها بالتيار الكهربائي ّ

• بئر ماء خاص ،حيث قام السكان ،وهبدف تغطية النقص احلاصل يف تأمني
املي�اه من قبل الدولة ،بحفر اآلبار ،غال ًبا بش�كل عش�وائي ودون ترخيص،
مس�تفيدين م�ن غياب الدولة يف فترة احلرب اللبنانية وحت�ى يف فرتة ما بعد
احلرب.

• التعبئ�ة م�ن العين ،حي�ث تكث�ر العي�ون ،1إن يف املناط�ق التابعة إلحدى
السلس�لتني الرشقية والغربية ،أو يف منطقة الس�هل؛ نُشير إىل أن بعض هذه
العيون مؤقت وبعضها اآلخر دائم.

وتُشري النتائج إىل أنه يتم االعتامد ،وبشكل أسايس ،عىل:

• الش�بكة العام�ة دون االعتماد على بئر خ�اص لتأمني مياه الش�فة يف حالة
( 60.3باملئة) من املساكن املبحوثة ،ولتأمني مياه اخلدمة يف حالة ( 65باملئة)
من املساكن املبحوثة.

• بئر خاص من غري االعتامد عىل الش�بكة العامة لتأمني مياه الش�فة يف حالة
( 11.2باملئ�ة) من املس�اكن املبحوثة ،ولتأمني مي�اه اخلدمة يف حالة (16.1
باملئة) من املساكن املبحوثة.
• الش�بكة العام�ة وبئ�ر خ�اص يف الوقت نفس�ه ،لتأمني مياه الش�فة يف حالة
( 14.7باملئ�ة) من املس�اكن املبحوثة ،ولتأمني مي�اه اخلدمة يف حالة (17.2
باملئة) من املساكن املبحوثة.

• رشاء املياه عىل شكل صهاريج 2و/أو غالونات و/أو قارورات من جهة،
أو على التعبئ�ة من العني من جهة أخرى لتأمني مياه الش�فة يف حالة (13.8
باملئ�ة) من املس�اكن املبحوثة ،ولتأمني مياه اخلدمة يف حال�ة ( 1.7باملئة) من
املساكن املبحوثة.

َ
 -1نذكرأن بعض قرى القضاء كانت قد اتخذت من أسماء العيون أسماء لها ،مثل عين البن ّية ،عين بورضاي ،عيون
ً
أرغش ،وبلدة العين نسبة إلى نبع رأس العين.
 -2مع ما يستتبعه شراء صهاريج املياه من زيادة في األعباء امللقاة على األسرً ،
علما أنه تتم تعبئة هذه الصهاريج من
عيون املاء املجاورة.
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واجلدير بالذكر ،تالزم عمليات رشاء املياه أو التعبئة من العني أحيانًا مع االعتامد بشكل أسايس
عىل الشبكة العامة و/أو عىل بئر خاص لتأمني املياه؛ وذلك إما بسبب انقطاع املياه من املصادر
رصح
املذكورة أو ّ
شحها ،وإما ألسباب أخرى صحية أو ثقافية .وقد بلغت نسبة املساكن التي ّ
قاطنوها عن جلوئهم -بش�كل متق ّطع أو مس�تمر -إىل رشاء مياه للرشب ( 11.7باملئة) ،وتلك
رصح قاطنوها عن جلوئهم -بشكل متق ّطع أو مستمر -إىل رشاء مياه اخلدمة ( 3.3باملئة)،
التي ّ
رصح قاطنوها عن جلوئهم -بشكل متق ّطع أو مستمر -إىل التعبئة
كام بلغت نسبة املساكن التي ّ
من العني لتأمني مياه الرشب ( 8.4باملئة).

 -3-1-3و�سائل ا�ستخدام ال�رصف ال�صحي

إن املقصود من دراس�ة وس�ائل اس�تخدام الرصف الصحي يف قرى وبلدات قضاء بعلبك هو
تبي�ان م�دى االعتامد على أقنية مغ ّطاة للرصف ،متتد من داخل املس�كن إىل ش�بكة عامة خاصة
باملجاري�ر م�ن جهة ،أو عىل العكس مدى انتش�ار اجل�ور الصحية أو احلفر املكش�وفة من جهة
أخرى.
يحُ افظ توفر الشبكة العامة للرصف الصحي عىل البيئة وعىل مستوى ٍ
عال من النظافة؛ كام أنه يضمن

رشوط الصحة العامة .يف حني تتسبب اجلور الصحية واحلفر املكشوفة بتكاثر احلرشات وبانبعاث
الروائح الكرهية؛ ناهيك عن أن هذه اجلور ال تراعي دائماً قواعد السالمة العامة ،من ناحية وجوب
ترسب املواد التي
إقامته�ا على عمق معينّ  ،ومن ناحية وجوب ختم أرض ّيتها بإح�كام لضامن عدم ّ
ترسب املياه اآلسنة إىل املياه اجلوفية .بنا ًء عىل ما تقدّ م
يف داخلها إىل أعامق األرض ،ما قد يؤدي إىل ّ
يعترب الرصف الصحي من اخلدمات املهمة التي جيب أن تتوفر يف املساكن.

تُعاين قرى وبلدات قضاء بعلبك من عدم ش�مولية توفر ش�بكة عامة للرصف الصحي ،حيث
نجد أن ( 60.6باملئة) فقط من املس�اكن املبحوثة هي موصولة بش�بكة من هذا النوع ،يف مقابل
( 38.2باملئة) من املساكن ال تزال تعتمد عىل اجلور الصحية ،و( 1.2باملئة) من املساكن يكون
رصفها الصحي عىل ش�كل حفر مكش�وفة .وهذا يدل أنه ال يزال هناك الكثري مما جيب القيام به
يف هذا املضامر.

 -2-3التجهيزات املتوافرة يف امل�سكن

ترتبط التجهيزات املتوافرة بدرجة الراحة التي يتمتع هبا الس�كان يف منازهلم .ندرس يف ما يأيت
التجهيزات األساس�ية التي من ش�أهنا تأمين الرفاهية الالزم�ة ملن يقتنيها ،والت�ي ختتص أولاً
باألعامل املنزلية ،وثان ًيا بالتدفئة والتربيد ،وثال ًثا بوسائل النقل ،وراب ًعا بوسائل االتصال.
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 -1-2-3التجهيزات اخلا�صة بالأعمال املنزلية

إن معدّ ل جتهيز املس�اكن املبحوثة باملعدّ ات األساسية ،املشتقة من التكنولوجيا ،واملستخدمة يف
املطبخ ويف التنظيفٍ ،
تتوزع املساكن حسب توافر هذه املعدات كام يظهره لنا الرسم
عال نسب ًياّ .
رقم (.)2
رسم رقم ()2

توزّع املساكن باألرقام حسب توافر بعض التجهيزات اخلاصة باألعامل املنزلية

تُظه�ر النتائ�ج أن الغالبية الس�احقة م�ن املس�اكن املبحوثة مجُ ّهزة ببراد بنس�بة ( 99.6باملئة)،
وبغس�الة بنس�بة ( 99.5باملئة) ،وبمكنس�ة كهربائية بنس�بة ( 92.5باملئة) .وه�ذا أمر طبيعي،
حيث مل يعد باإلمكان االستغناء عن هذه املقتنيات الرضورية يف احلياة اليومية.

املزودة بفرن
وبالنظر إىل التجهيز اخلاص باألفران وامليكرويف ،نجد أن نسبة املساكن املبحوثة ّ
املزودة بميكرويف بلغ�ت ( 47.2باملئة) .وبما أن هذه املعدات
بلغ�ت ( 83.3باملئ�ة) وتل�ك ّ
تش�كّل سل ًعا بديلة ،1حيث يمكن االس�تعاضة عن واحدة منها نسب ًيا يف حال امتالك األخرى،
م�زودة باميكرويف،
م�زودة بفرن دون أن تكون ّ
فإنن�ا نُشير إىل أن ( 38.7باملئة) من املس�اكن ّ
مزودة بف�رن ،و( 44.6باملئة)
م�زودة باميكروي�ف دون أن تكون ّ
و( 2.6باملئ�ة) من املس�اكن ّ
املزودة بإحدى هذين
مزودة باالثنني م ًعا .وعليه ،فإن نس�بة املساكن املبحوثة غري ّ
من املس�اكن ّ
املقتنيني قد بلغت ( 14.1باملئة).
 -1نوضح في هذا السياق أنه ال يمكن اعتبارالفرن وامليكرويف بدائل قريبة ،حيث قد يحتوي أو ال يحتوي امليكرويف
على الخيار الذي يتوافق مع وظيفة الفرن ،كما أن الفرن ال يقوم بكل وظائف امليكرويف السيما وظيفة التسخين
السريع ً
جدا لألطعمة .لذلك نعتبرالفرن وامليكرويف بدائل بعيدة ،وهذا ما ّ
يفسراقتناء بعض املساكن كليهما.
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 -2-2-3التجهيزات اخلا�صة بالتدفئة والتربيد

يلجأ الس�كان إىل االس�تعانة وبكثافة بوس�ائل التدفئة والتربيد يف قرى وبلدات قضاء بعلبك،
يتحول املناخ من ش�به قاري جنو ًبا إىل ش�به صحراوي شاملاً  ،حار صي ًفا ،وبارد شتا ًء مع
حيث ّ
انخفاض يف درجات احلرارة وفروقات حرارية عالية بني الليل والنهار.

ال تقترص عمليات التدفئة والتربيد يف املس�اكن املبحوثة عىل وس�يلة واحدة ،وإنام تتعدى ذلك
إىل االعتامد عىل وس�يلتني أو أكثر أحيانًا ،وهذا ما تُظهره بوضوح النس�ب التي س�يتم اإلش�ارة
إليها يف سياق النص.

تعتمد غالبية املس�اكن عىل مادة املازوت يف التدفئة ،وقد بلغت نس�بة املس�اكن التي حتتوي عىل
موق�د عىل املازوت أو أكثر ( 81.2باملئة) ،ونس�بة املس�اكن
املجهزة بتدفئ�ة مركزية ( 5باملئة).
ّ
وعىل الرغم من التذبذب يف أسعار املازوت يف لبنان ،إال أن ظاهرة هتريب هذه املادة من سوريا
بأس�عار منخفضة نسب ًّيا تبدو واسعة االنتش�ار ،مما خيفف من العبء املادي املرتتب عىل رشائها
ويزيد من استخدامها.

ب ّينت املعطيات أن نس�بة املس�اكن املجهزة بتدفئة مركزية تزيد مع ارتفاع مس�احة املس�كن (كي
تربي�ع=  ،35.567درج�ة احلري�ة=  ،4قيم�ة  ،0.000 =pمؤرش كرام�ر=  ،)0.194وذلك
بس�بب قدرة هذه الوسيلة دون غريها عىل تغطية وتأمني الدفء الالزم ،ضمن إطار املساحات
السكنية كبرية احلجم.

أم�ا يف م�ا خيص م�ادة احلطب ،فقد بلغت نس�بة املس�اكن املبحوثة التي حتتوي على مدخنة و/
أو على موق�د عىل احلط�ب أو أكثر ( 53.3باملئ�ة) .يلجأ بعض الس�كان إىل رشاء احلطب ،أما
البعض اآلخر فيعمد إىل القطع العش�وائي لألش�جار خمففني عن أنفسهم األعباء املادية املرتتبة
يف حال الرشاء .هذا مع اإلش�ارة إىل أنه يتم احلصول عىل احلطب ا ُملباع أحيانًا من خالل القطع
العشوائي لألشجار.
قياسا إىل كلفة مادة املازوت،
تُستخدم مادة الغاز ً
أيضا يف التدفئة؛ وعىل الرغم من تدين كلفتها ً
إال أن اللجوء إىل استخدامها يبقى خجولاً نسب ًيا؛ ويعود سبب ذلك إىل انبعاث رائحة الغاز من
املدافئ التي تعتمد عىل هذه املادة يف تش�غيلها من جهة ،وإىل عدم قدرة هذه املداىفء عىل تأمني
املس�توى املطلوب من التدفئة كغريها من الوس�ائل من جهة أخرى .وقد بلغت نس�بة املساكن
املبحوثة التي حتتوي عىل مدفئة عىل الغاز أو أكثر ( 24.4باملئة).
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مصدرا مهماً من مص�ادر الطاقة ا ُملس�تخدمة يف التدفئة والتربيد
تُش�كل الكهرب�اء ،من جهته�ا،
ً
م ًع�ا ،حي�ث نجد أن نس�بة ( 53.1باملئة) من املس�اكن املبحوثة لدهي�ا مدفئة كهربائي�ة أو أكثر

جمهزة بمك ّيف كهربائي أو أكثر للتدفئة والتربيد،
للتدفئة ،و( 30.3باملئة) من املساكن املبحوثة ّ
و( 74.2باملئة) من املساكن املبحوثة لدهيا مروحة كهربائية أو أكثر للتربيد.

وم�ن املالحظ ،كما ذكرنا يف بداية هذا النص ،جلوء عدد من املس�اكن إىل أكثر من وس�يلة بغية

تأمني الدفء أو الربودة .فعىل س�بيل املثال ،جتمع نسبة ( 36.9باملئة) من املساكن املبحوثة بني
نوعين م�ن املواقد ،منها ما هو عىل املازوت ،ومنها ما هو عىل احلطب للتدفئة؛ وتعمد (20.7

أيضا
باملئ�ة) من املس�اكن ،باإلضافة إىل جلوئها إىل هذين النوعني من املواقد م ًعا إىل االس�تعانة ً

بمدافئ كهربائية؛ كذلك ،جتمع ( 19.4باملئة) من املس�اكن املبحوثة بني اقتناء مك ّيف كهربائي
أو أكثر واقتناء مروحة كهربائية أو أكثر للتربيد.

 -3-2-3و�سائل النقل

تتوزع قرى وبلدات قضاء بعلبك عىل مواضع جغرافية خمتلفة؛ فمنها ما يقع يف منطقة السهل،
ّ
ومنه�ا ما يقع عىل س�فوح اجلب�ال أو يف األودية ،ومنها ما يقع على رؤوس املرتفعات .وترتبط
ربي ،يف ما بني مواقع القضاء اجلغرافية من جهة ،وبني مواقع القضاء وباقي
عملي�ة التواصل ال ّ
املناط�ق م�ن جهة أخرى ،بوس�ائل النقل املختلفة؛ ومن بني هذه الوس�ائل ن�درس ،يف ما يأيت،
والدراجات النارية.
السيارات اخلصوصية والعمومية ،احلافالت الصغرية،
ّ
رسم رقم ()3
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تت�وزع الس�يارات اخلصوصية بش�كل متفاوت بني املس�اكن ،ويبلغ متوس�ط عدد الس�يارات
ّ
اخلصوصية يف املسكن ( ،)0.8أي أقل من سيارة خصوصية واحدة للمسكن الواحد؛ كام ُتبينّ
النتائج أن هناك س�يارة خصوصية لكل ( )5.8أش�خاص تقري ًبا .ومن املالحظ وجود مساكن
دون س�يارات خصوصي�ة بنس�بة ( 17.8باملئ�ة) ،بينام املس�اكن التي متتلك س�يارة خصوصية
واحدة نس�بتها ( 57.4باملئة) ،وتلك التي متتلك سيارتني خصوصيتني أو أكثر نسبتها (24.8
باملئة).
كما تبلغ نس�بة املس�اكن التي متتلك دراج�ة نارية أو أكثر ( 14.3باملئة) ،ونس�بة املس�اكن التي
متتلك سيارة عمومية أو حافلة صغرية لنقل الركاب ( 5.6باملئة).

هذا وتتعدد وس�ائل النقل يف املس�كن الواحد يف بعض األحيان .وملزيد من اإليضاح ،نُشري إىل
أن ( 69.2باملئة) من املساكن املبحوثة متتلك سيارة خصوصية أو أكثر فقط ،و( 9.5باملئة) من
بينه�ا متتلك س�يارة خصوصي�ة أو أكثر مع دراجة نارية أو أكث�ر ،و( 1.6باملئة) من بينها متتلك
سيارة خصوصية أو أكثر مع سيارة عمومية أو حافلة صغرية لنقل الركاب ،و( 1.9باملئة) من
بينها متتلك س�يارة خصوصية أو أكثر مع دراجة نارية أو أكثر ومتتلك كذلك س�يارة عمومية أو
حافلة صغرية لنقل الركاب .أما املس�اكن املبحوثة التي متتلك س�يارة عمومية أو حافلة صغرية
لنق�ل الركاب فقط فنس�بتها ( 1.8باملئ�ة) ،وتلك التي متتلك دراجة نارية أو أكثر فقط نس�بتها
( 2.6باملئة) ،وتلك التي متتلك س�يارة عمومية أو حافلة صغرية لنقل الركاب مع دراجة نارية
أو أكثر نس�بتها ( 0.3باملئة) .وعليه ،فإن املس�اكن املبحوثة التي ال متتلك أ ًيا من وس�ائل النقل
هذه فنسبتها ( 13.1باملئة).

خصوصا أن امتالك وس�يلة نقل قد
الت�وزع التباين يف املس�توى املعييش للس�كان،
ُيظه�ر ه�ذا
ّ
ً
أصبح اليوم رضورة من أجل حرية التن ّقل ومن أجل قضاء خمتلف احلاجات .وتس�تعني األرس
خصوصا باحلافالت الصغرية التي
التي ال متتلك أي وس�يلة نقل بوس�ائل نقل عمومية متمثلة
ً
تنتشر بكث�رة يف قضاء بعلب�ك ،حيث إن العمل يف س ِ
�وق هذه احلافالت لنق�ل الركاب (إن يف
َ
داخل قضاء بعلبك فقط أو حتى بني قضاء بعلبك وأقضية أخرى) أصبح ُيشكّل إحدى فرص
العمل املهمة للعديدين.

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن السيارات العمومية واحلافالت الصغرية لنقل الركاب قد تُستغل،
خطرا
يف بعض األحيان ،يف العمل كام يف تلبية حاجات األرسة؛ وأن الدراجات النارية هي أكثر ً
عىل صاحبها وأقل سالم ًة ،إال أهنا تفي بغرض التنقل ملسافات قريبة ومتوسطة.
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 -4-2-3و�سائل االت�صال

بعد احلديث عن وسائل النقل ،ننتقل إىل تبيان مدى استخدام السكان ،يف قرى وبلدات قضاء
بعلب�ك ،ألبرز وس�ائل االتصال املتواجدة يف املس�اكن ،والتي ندرس منه�ا ،يف ما يأيت ،اهلاتف
الثابت واخللوي ،التلفزيون ،وشبكة اإلنرتنت.
رسم رقم ()4
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ي�أيت اهلات�ف يف مقدّ مة وس�ائل االتص�ال ،حيث نج�د أن ( 49.2باملئة) من املس�اكن املبحوثة
حتت�وي على هاتف ثابت ،ويقتني قاطنو ( 20.4باملئة) من هذه املس�اكن هات ًف�ا خلو ًيا واحدً ا،
وقاطنو ( 41باملئة) منها هاتفني خلويني ،وقاطنو ( 17باملئة) منها ثالثة هواتف خلوية ،وقاطنو
( 15.1باملئة) منها أربعة هواتف خلوية أو أكثر .وعليه ،فإن ( 50.8باملئة) من املساكن املبحوثة

ال حتوي هات ًفا ثابتًا بسبب ضعف القدرة االستيعابية للمركزيات اهلاتفية (السنرتاالت) املتوفرة
يف املنطق�ة؛ كما أن ( 6.5باملئ�ة) من املس�اكن املبحوثة ال يقتني قاطنوه�ا أي هاتف خلوي؛ يف

حني تشير الدراس�ة امليداني�ة إىل عدم توافر ال هات�ف ثابت وال هاتف خل�وي يف حالة (2.5

باملئة) من املساكن املبحوثة.

وبش�كل عام ،يبلغ متوس�ط عدد اهلواتف اخللوية لدى املس�اكن املبحوثة ( )2.25هاتف خلوي

ل�كل مس�كن .ويع�ود ارتفاع هذا املتوس�ط إىل انخفاض أس�عار كلفة اخلط�وط اخللوية يف اآلونة
األخرية من جهة ،وإىل توزيع عدد من اخلطوط اخللوية أثناء االنتخابات النيابية من جهة أخرى.
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ت�وزع املس�اكن املبحوثة حس�ب احتوائه�ا عىل أجه�زة تلفزيون
أيض�ا إىل أن ّ
تُشير النتائ�ج ً
ه�و كاآليت 47.9( :باملئ�ة) حتت�وي على جه�از تلفزي�ون واح�د ،و( 42.3باملئ�ة) حتت�وي

على جه�ازي تلفزي�ون ،و( 8.7باملئة) حتتوي على ثالثة أجهزة أو أكث�ر ،يف حني أن (1.1

باملئة) من املس�اكن املبحوثة ال حتتوي عىل أي جهاز تلفزيون .هذا وقد بلغت نس�بة املساكن

املبحوثة
املجهزة الستقبال قنوات فضائية ( 78.7باملئة) ،علماً أن هذا التجهيز يتم سوا ًء عرب
ّ
االشتراك لدى مؤسس�ات تقوم بتأمني هذه اخلدمة ،أو عرب اقتناء صحن القط خاص بكل
مسكن؛ ويعود ارتفاع هذه النسبة إىل تدين كلفة احلصول عىل هذه اخلدمة نسب ًّيا ،وإىل حاجة

السكان إىل وسائل تسلية.

يشرتك قاطنو ( 28.8باملئة) من املساكن املبحوثة يف اإلنرتنت عرب تقنية "احلزمة العريضة" 1من

خالل أجهزة الكمبيوتر؛ باإلضافة إىل ذلك ،يتم اس�تخدام اإلنرتنت عرب تقنية "اجليل الثالث"

( )3Gو"اجليل الرابع" ( )4Gمن خالل اهلواتف اخللوية.

 -3-3امل�شاكل ال�سكنية البيئية والرغبة يف تغيري امل�سكن

هاجس�ا لعدد من الس�كان املقيمني يف قرى
ثمة مش�اكل متع ّلقة بالبيئة املحلية ال تزال تش�كّل
ً
وبل�دات قض�اء بعلبك .من ناحية أخرى ،وبالرغم من اختيار أفراد األرس أنفس�هم للمس�كن

أشخاصا يرغبون يف تغيري هذا املسكن ألسباب عديدة.
الذي يعيشون فيه ،إال أننا نجد
ً

 -1-3-3م�شاكل امل�سكن
ُيعاين بعض س�كان القرى والبلدات يف قضاء بعلبك ،وبالرغم من بعدهم عن ضوضاء املدينة
وقل�ق العيش فيه�ا ،من صعوبات هلا عالق�ة بالتلوث البيئ�ي ،2باملحيط اخلارج�ي الصاخب،

رصح قاطنوه�ا عن مواجهتهم هل�ذه األنواع من
وبانع�دام األمن؛ إال أن نس�ب املس�اكن التي ّ
املشاكل تبقى قليلة ،وهذا ما ُيظهره لنا الرسم رقم (.)5

1- Broadband / Large bande .
بالتلوث البيئيّ ،
ّ
تلوث الهواء واملاء والتربة.
 -2املقصود
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رسم رقم ()5

تعرض قاطنيها ملشاكل بيئية
توزّع املساكن باألرقام حسب ّ

يتبينّ من خالل الرسم أعاله ما يأيت:

• يعي�ش قاطنو ( 11.5باملئة) من املس�اكن املبحوثة ،حس�ب رأهيم ،يف جو
التلوث عن تراكم النفايات يف مس�توعبات قريبة من
ملوث؛ ينتج هذا ّ
بيئ�ي ّ
أماكن الس�كن وعمليات حرق النفايات ،وعن انبعاث الروائح الكرهية من
احلفر الصحية املكش�وفة ومن اجل�ور الصحية ،وكذلك ع�ن عوامل عديدة
وتلوث
تلوث مياه الس�واقي واألهن�ارّ ،
ملوثة لله�واء؛ ناهيك ع�ن ّ
أخ�رى ّ
الرتبة ،من مصادر خمتلفة.
• يقايس قاطنو ( 13.4باملئة) من املساكن املبحوثة ،حسب رأهيم ،من حميط
التلوث،
تلوث س�معي؛ ينجم هذا الن�وع من ّ
خارج�ي صاخ�ب ،يؤدي إىل ّ
بالدرجة األوىل ،عن مرور الس�يارات بجانب عدد من املس�اكن القائمة عىل
ط�ول الطرق�ات الدولية والداخلية ،م�ع ما يرافق ذلك م�ن ٍ
هدير ،وزمامري
ٍ
وأغان وأناشيد تُطلق بصوت مرتفع.
وم�ن جهة أخ�رى ،يعاين الذين يش�غلون ش�ق ًقا يف ٍ
مبان م�ن حميط خارجي
صاخ�ب أكثر مما يعاين الذين يش�غلون مس�اكن مس�تقلة 1من هذه املش�كلة
(ك�ي تربيع=  ،29.730درج�ة احلرية=  ،1قيمة  ،0.000 =pمؤرش ،)-0.177 =Phi

 -1للتمييزبين "الشقة في مبنى" و"املسكن املستقل" ،انظرالفقرة (.)1-2-2
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وذلك بسبب تواجد أرس غريبة عن بعضها البعض يف نفس املبنى ،مما يحُ دث
إقال ًقا للراحة.

• يش�عر قاطنو ( 12.6باملئة) من املس�اكن املبحوثة ،حس�ب رأهيم ،بانعدام
األم�ن يف املحيط اجلغ�رايف الذي يعيش�ون فيه؛ ويعود ذلك ألس�باب عدة،
نذك�ر منه�ا م�ا هو متص�ل بع�ادة إطلاق الرصاص ،بش�كل عش�وائي ،يف
مناس�بات عديدة ختص أفراح�ا أو أحزانًا عىل ٍ
حد س�واء ،من جهة ،وما هو
ً
متصل بظاهرة رسقة السيارات ،وباخلالفات العائلية والعشائرية التي تُفيض
إىل األخذ بالثأر ،من جهة أخرى.

وقد أظهرت النتائج أن املقيمني يف ( 1.7باملئة) فقط من املس�اكن املبحوثة يعانون من املش�اكل
البيئي�ة املذك�ورة جمتمع ًة؛ وهذا ما يدل عىل أن احلياة يف ق�رى وبلدات قضاء بعلبك تبقى هادئة
تلوث مقبولة ،حسب رأي سكان هذه القرى والبلدات.
نسب ًّيا ،مع وجود نسبة ّ

 -2-3-3الرغبة يف تغيري امل�سكن

رصح قاطنوها عن رغبتهم يف تغيري املسكن ( 15.9باملئة) من جمموع
بلغت نسبة املساكن التي ّ
املساكن املبحوثةُ .تعبرّ هذه النسبة املنخفضة عن رضاء غالبية السكان بمساكنهم.

هذا وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الرغبة يف تغيري املسكن ومساحة
املس�كن من جهة (راجع اجلدول رقم  ،)2وبني الرغبة يف تغيري املس�كن وكيفية إشغال املسكن
من جهة أخرى (راجع اجلدول رقم .)3
جدول رقم ()2

توزّع املساكن باألرقام حسب مساحة املسكن والرغبة يف تغيري املسكن
مساحة املسكن
(كيلومرت مربع)
 60أو أقل
120-61
180-121
240-181
 241أو أكثر
املجموع
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الرغبة يف تغيري املسكن

نعم

13
53
51
31
2
150

كال

25
154
301
207
108
795

املجموع
38
207
352
238
110
945
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يتّضح من خالل املعطيات أن الرغبة يف تغيري املسكن تتزايد نسب ًّيا مع انخفاض مساحة املسكن

(كي تربيع=  ،42.470درجة احلرية=  ،4قيمة  ،0.000 =pمؤرش كرامر= )0.212؛ ويعود

ذلك إىل تط ّلع السكان إىل العيش يف مساحات سكنية مرحية ألفراد األرسة ،خاصة يف ظل النمو
الديموغ�رايف احلاصل .نذكّ�ر ،يف هذا الصدد ،ما أوردنا يف الفق�رة ( )2-3-2من هذا البحث

عن أن نسبة املساكن التي تعاين من إشغال كثيف قد بلغت ( 30باملئة).
جدول رقم ()3

توزّع املساكن باألرقام حسب كيفية إشغال املسكن والرغبة يف تغيري املسكن

1

كيفية إشغال

الرغبة يف تغيري املسكن

املسكن

نعم

املجموع

ملك
إجيار

كال

املجموع

124
24

767
25

891
49

148

792

940

يتّضح من خالل املعطيات أن الرغبة يف تغيري املس�كن تتزايد نس�ب ًّيا يف املس�اكن املش�غولة باإلجيار عن مثيلتها
يف املس�اكن اململوكة (كي تربيع=  ،43.043درجة احلري�ة=  ،1قيمة  ،0.000 =pمؤرش )-0.214 =Phi؛
خصوصا
وهذا ما يؤكد عىل رغبة قاطني املساكن يف االستقرار ضمن مسكن خاص هبم مما يشعرهم باألمان،
ً
أن عقود اإلجيار اجلديد هي عقود استثامر ملدة حمدودة وبأسعار مرتفعة ،تشكّل عب ًئا عىل ذوي الدخل املحدود.

خال�صة

ُيعترب املس�كن املكان الذي يميض فيه اإلنس�ان القسم األكرب من وقته إمجالاً  ،باح ًثا عن الراحة،
ومتم ّت ًعا يف أرجائه بخصوصيته الفردية واألرسية.

نظ�را لتداخله�ا مع الكثري م�ن األوضاع
تُ�درس املس�اكن الريفي�ة يف إط�ار اجلغرافي�ا البرشية ً
خصوص�ا بتحديد
الديموغرافي�ة ،االقتصادي�ة واالجتامعي�ة .وم�ن املؤكد اهتمام اجلغرافيني
ً
العالق�ة بين خصائص املس�اكن وامل�واد ا ُملس�تخدمة يف بنائه�ا من جه�ة ،والعن�ارص الطبيعية
واملعطيات االقتصادية -االجتامعية من جهة أخرى.
ّ
للمتغير "كيفية إشغال املسكن" ،أخذنا بعين االعتبار النمطين "ملك" و"إيجار" مستثنين النمط
 -1بالنسبة
ً
ّ
ً
ّ
"باملجان"ً ،
علما أن النمط املستثنى يمثل ( )5مساكن من أصل ( )945مسكنا مبحوثا.
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ال ت�زال مظاهر التقليد حارضة يف املش�هد الس�كني لق�رى وبلدات قضاء بعلب�ك ،بالرغم من
تضاؤهلا .وقد أظهرت نتائج الدراس�ة أن ( 83.1باملئة) من املس�اكن املبحوثة قد بنيت يف فرتة
احل�رب اللبنانية ويف فترة ما بعد هذه احلرب ،وهي يف غالبيتها مملوكة من قبل قاطنيها (94.3
باملئة من جمموع املس�اكن املبحوثة) ومس�تقلة ( 83.6باملئة من جمموع املس�اكن املبحوثة) .كام
تتفرع منه األقس�ام والغرف" ( 69.3باملئة
تبينّ أن معظم املس�اكن هي إما عىل ش�كل "مدخل ّ
تتفرع منه األقسام والغرف" (19.1
من جمموع املس�اكن املبحوثة) وإما عىل ش�كل "دار واسع ّ
باملئة من جمموع املساكن املبحوثة) .هذا ويتم تلبيس اجلدران من اخلارج بحجر يف حالة (27.6
باملئة) من املساكن املبحوثة ،ويعلو املساكن قرميد يف حالة ( 6.9باملئة) منها ،كام تُلحق املساكن
بحديق�ة خاص�ة يف حالة ( 60.8باملئ�ة) منها ،وبربكة ماء يف حال�ة ( 7.2باملئة) منها ،وبمكان
(غرفة أو قفص) لرتبية احليوانات املنتجة يف حالة ( 14.5باملئة) منها.
وأما لناحية كثافة اإلش�غال يف املس�اكن ،فقد أش�ارت النتائج إىل أن اإلش�غال طبيعي يف حالة
( 45.2باملئة) من املس�اكن املبحوثة ،وأن اإلش�غال قليل يف حالة ( 24.8باملئة) من املس�اكن
املبحوثة ،وكثيف يف حالة ( 30باملئة) من املساكن املبحوثة.

يع�اين س�كان قرى وبل�دات قضاء بعلبك ،كام الغالبية الس�احقة من س�كان باقي املناط�ق اللبنانية،
م�ن نقص يف توفري اخلدمات األساس�ية املرتبطة بالبنى التحتية ومن مش�اكل بيئي�ة عديدة .واجلدير
بالذكر أن قاطني ( 22باملئة) من املساكن املبحوثة غري مشرتكني بمو ّلد كهربائي خاص وليس لدهيم
للتزود بالكهرباء خالل س�اعات التقنين الطويلة ،وأن ش�اغيل ( 3.3باملئة) من
مو ّل�د خاص هب�م ّ
املساكن املبحوثة يلجأون -بشكل متق ّطع أو مستمر -إىل رشاء مياه خمصصة للخدمة ،كام أن شاغيل
( 8.4باملئة) من املس�اكن املبحوثة يلجأون-بش�كل متق ّطع أو مس�تمر -إىل التعبئة من العني لتأمني
قس�ط م�ن مياه الرشب .وم�ن امللفت للنظر أن ( 39.4باملئة) من املس�اكن املبحوث�ة ال تزال تعتمد
رصح ش�اغلو ( 11.5باملئة) من
على اجلور الصحية واحلفر املكش�وفة للرصف الصحي .هذا وقد ّ
تعرضهم ملحيط خارجي صاخب،
تعرضهم ّ
لتلوث بيئي ،و( 13.4باملئة) عن ّ
املساكن املبحوثة عن ّ
و( 12.6باملئة) عن إحساسهم بانعدام األمن يف املحيط اجلغرايف الذي يعيشون فيه.

وبالرغم من أن معدّ الت جتهيز املس�اكن املبحوثة باملعدّ ات األساس�ية ،املش�تقة م�ن التكنولوجيا،
واملستخدمة يف املطبخ ويف التنظيف ،وكذلك معدّ الت جتهيز هذه املساكن بوسائل التدفئة والتربيد
والنقل واالتصال عالية نسب ًيا ،إال أن الدراسة كشفت عن بروز حاالت من احلرمان .وعليه ،نشري
إىل أن عدم تو ّفر بعض هذه األجهزة أو الوسائل يظهر عىل الشكل اآليتّ :براد يف حالة ( 0.4باملئة)
من املس�اكن املبحوثة ،غس�الة يف حالة ( 0.5باملئة) من املساكن املبحوثة ،مكنسة كهربائية يف حالة
( 7.5باملئة) من املساكن املبحوثة ،فرن أو ميكرويف يف حالة ( 14.1باملئة) من املساكن املبحوثة،
بمحرك يف حالة ( 13.1باملئة) من املس�اكن املبحوثة ،هات�ف ثابت أو خلوي يف حالة
وس�يلة نقل
ّ
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( 2.5باملئة) من املساكن املبحوثة ،وتلفزيون يف حالة ( 1.1باملئة) من املساكن املبحوثة.

نُشري يف النهاية إىل أن الفرد يواجه اليوم يف لبنان عامة ،ويف قضاء بعلبك خاصة ،لدى بحثه عن
مسكن مالئم ،مجلة من التحديات ،تستحق الدراسة ،وتتمثل:
• أولاً  ،على املس�توى االقتص�ادي -املعيشي ،بارتف�اع متصاعد يف أس�عار
املساكن ،ارتفاع ناجم بالدرجة األوىل عن ازدياد يف تكاليف البناء من جهة،
ويف أسعار األرايض من جهة أخرى.

• ثان ًيا ،عىل املس�توى االقتصادي -االجتامعي ،بتدين نوعية املس�اكن ا ُملش ّيدة
من حيث طبيعة مواد البناء املس�تخدمة ،وضبط املعايري اخلاصة باملواصفات
اهلندسية املعتمدة ،ومستوى كفاءة العاملني يف قطاع البناء.

• ثال ًث�ا ،عىل مس�توى البنى التحتي�ة ،بالضغط املتزايد على اخلدمات العامة
(الكهرباء ،مياه الشفة واخلدمة ،الرصف الصحي ،الطرقات ،الخ).

• راب ًع�ا ،عىل مس�توى التنظيم املدين ،بتجاوز احلد املس�موح ب�ه يف البناء مع
خمالف�ات لقانون البناء ،دون أن ننس�ى التلوث البرصي الناتج عن التش�ويه
احلاصل لواجهات املساكن عرب تركها دون إهناءات أو حتى دون صيانة.
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انتفا�ضة �أبناء جبل لبنان �سنة 1840

"ال�سيا�سة الفرن�سية بني امل�رصيني والع�صاة"
د .جورج �سمعان  -باحث يف التاريخ ،و�أ�ستاذ م�ساعد يف اجلامعة اللبنانية
"إن احدى االمثوالت التي ال يفتأ التاريخ يعظنا هبا ،هي أن الكبار يستعملون الصغار،
وخصوص ًا األصدقاء منهم ،لغايات ختدم مصاحلهم"(.)1

فخيار الفرنسيني كان حمسوم ًا اذ ًا يف املواجهة التي انفتحت بني أبناء اجلبل واملرصيني ،يف ربيع
سنة  :1840اللبنانيون هم األصدقاء األقرب ،واجلانب األضعف بني الفريقني ،ولذلك
ُضحى
تقتيض حكمة التاريخ بأن يكونوا وأد الرهان املحكوم يف سجل احلسابات الفرنسية ،فت ّ
مصاحلهم عىل مذبح مصالح اآلخرين.

لقد رأى بعض املؤرخني أن فرنسا ناصبت انتفاضة اجلبليني عدا ًء ال يتزحزح ،وعملت عىل
التمرد عىل مفرتق
كبحها هبمة ال تفرت ،فيام رأى البعض األخر عكس ذلك :ولكن وقوع
ّ
املصلحة واحلق ،بني احلكم والشعب ،من جهة ،وارتفاع صوت الشعب عىل حساب هزال
احلكم يف عهد ملكية لويس فيليب ،من جهة أخرى ،جيعلنا نطرح حركة أبناء جبل لبنان ،سنة
 ،1840فرس رهان بني تعاطف الشعب الفرنيس وجتهم وجه حكومة "تيار" الذي مل ُ
خيل من
الرتدد.

يعم البالد من
كانت املناطق السورية قد استقبلت "املرصيني كمخ ّلصني" ،بسبب ما كان ّ
"ختريب تدرجيي للسلطة القانونية" يف ظل حكم الباشوات العثامنيني اجلائر(.)2

والواقع ان االدارة املرصية سجلت نقلة نوعية يف بالد الشام ،فوضعت " ...أصول االدارة
واجلباية ،ورفعت أيدي أرباب االقطاعات ،وأعطتهم من اخلزانة رواتب تكفيهم عىل حد
الكفاية .ومل خيلص من ذلك إالّ األمري بشري ،وايل لبنان ،فانه نال واليته مبارشة من حممد عيل
يترصف بلبنان ،وبذلك رفعت سلطة املشايخ واألمراء املستبدين ...وكانت
يف مرص ،وظل
ّ
رس
حكومة حممد عيل من أفضل ما رأته الشام من احلكومات منذ ثالثة أو أربعة قرون ...وقد ّ
هؤالء (أصحاب التجارة واحلرف وسائر الطبقات العاملة) كثري ًا خلالصهم من الظلم الذي
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أوصلهم اىل درجة من الذل ال تطاق ...ومل يكن الفالحون أقل رسور ًا منهم ،ألنه ،وان كانت
الرضائب املقررة تستويف بكل شدة ،فلم يكن يستوىف منهم بارة زيادة وال تضبط حاصالهتم
وغالهلم ،وال يؤخذ منهم يشء دون دفع ثمنه ،ومل جيربوا عىل تقديم خدمة دون بدل.)3("...

غري أن متطلبات احلرب الباهظة غلبت االستعدادات الفطرية لدى باشا مرص ،فأخفق يف تأمني
األمن واالستقرار واالزدهار حتى النهاية لبالد الشام ،وانقلب الحق ًا اىل استغالل ثرواهتا
وظلم بنيها وجتنيد شباهبا وفرض السخرة عىل أهلها ،فارتفعت الرضائب اىل أربعة أضعاف يف
غضون ثامنية أعوام ،وجتاوزت االنسان اىل "احليوانات واألشجار واملطاحن ودواليب معامل
احلرير ،وكل ما هو منتج ،فناء الفالحون ،وهم آنذاك  ،% 98من الشعب اللبناين ،بام ألقى عىل
كواهلهم املتعبة من أعباء وواجبات ،فامتألت أكبادهم حقد ًا عىل احلاكم الوطني اجلائر ،واشتد
نفورهم من استهتار الغريب بحقوقهم ومعاملته إياهم معاملة األرقاء ملا فرض عليهم"(.)4
ومل تكن التطورات السياسية إالّ لتزيد من ارهاق اللبنانيني ،فقد كان بونسومبي ،سفري انكلرتا،
موحد النتزاع سوريا
يعمل بوضوح عىل تأليب القوى ضد حممد عيل ،حماوالً مجعها يف عمل ّ
من أيدي املرصيني()5؛ وابلغت احلكومة االنكليزية ،بلسان معتمدها اجلديد يف االسكندرية ،يف
أوائل سنة  ،1840حممد عيل بعزمها عىل مواصلة سياستها القائمة عىل سالمة السلطنة العثامنية
ووحدهتا ،مؤكدة تصميمها عىل استعامل كل الوسائل املمكنة يف سبيل ذلك ،فأدرك حممد عيل
أن الدول األوروبية قد جزمت أمرها عىل استعامل القوة ضده اذا مل يمتثل ملقرراهتا ،وسارع
اىل االحتياط ملا يمكن ان يعقب هذا التهديد ،فانرصف اىل تقوية دفاعاته وتوسيع استعداداته
العسكرية بتجهيز الفيالق اجلديدة وبناء التحصينات واستنفار الرجال ومجع الرضائب(،)6
وهذا ما أثار خماوف قنصل انكلرتا يف االسكندرية وجعله يستفرس الباشا عن سبب هذه
االستعدادات العسكرية ،فأكد له الباشا انه عازم عىل الدفاع عن حقوقه حتى املوت ،وأن
االستعدادات التي يراها ليست شيئ ًا قياس ًا اىل ما يمكن أن يراه يف وقت الحق(.)7
ويف هذا االطار ،ارسل العزيز اىل ابنه ابراهيم باشا ،الذي يقود جيوشه يف سوريا ،يأمره بأن
يعمل باالتفاق مع األمري بشري عىل جتنيد اجليوش وحتصيل الرضائب غري االعتيادية من اجلبل،
ولكن خوفه من أن تواجه هذه االجراءات ،وخصوص ًا الرضائب االضافية ،صعوبات كبرية،
بسبب حالة الفقر والعوز التي كان الشعب اللبناين يعاين منها آنذاك ،جعله يأمر ولده بالبدء
بتجريد اجلبليني من السالح جلعلهم غري قادرين عىل املقاومة(.)8

وهكذا قام ابراهيم باشا يطالب املسيحيني يف لبنان ،يف أوائل سنة  ،1840باعادة  16ألف
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بندقية كانوا قد حصلوا عليها عند نشوب ثورة الدروز يف حوران وامتدادها اىل وادي التيم
للدفاع عن سياسة حممد عيل يف سوريا ضد الدروز(.)9

أوجس األمري بشري خيفة من سياسة حممد عيل ،وأوضح البراهيم باشا بأن الظروف غري مالئمة
لتنفيذ هذه االجراءات مؤكد ًا استحالة جتريد اجلبليني من سالحهم ،كام كتب اىل سليامن باشا،
قائد اجليش املرصي ،ينذره بأن "أهايل لبنان أشبه بالنار حتت الرماد ،فام أن تلمسها حتى يندلع
من هذه الشعلة حريق عام"(.)10
أرص عىل تنفيذ تعليامت والده دون مناقشة ،فبدأت عملية التجريد من
ولكن ابراهيم باشا ّ
السالح التي رفضها املسيحيون بام تعنيه من وضع أعناقهم يف قبضة اجلالّد ،فوثب العثامنيون
واالنكليز عىل الفرصة املتاحة ،وأطلقوا جواسيسهم حيرضون عىل الثورة متعهدينها باملال
والسالح والوعود ،فتق ّبل اللبنانيون الفكرة وأعلنوا ثورهتم يف أيار سنة  ،1840كام أ ّلفوا
"جيش اخلالص" وأنشأوا صندوق ًا جلمع التربعات.

ويؤكد املؤرخون عىل دور األجانب األسايس يف تأجيج نار الثورة ،فيتحدث حممد كرد عيل عن
"أصابع األجانب" يف اشعال فتيل الثورات يف سوريا ضد احلكم املرصي ،بام فيها ثورة "...
سكان كرسوان"( ،)11فيام يتحسس لوتسكي قدرة الدول األوروبية عىل استغالل االستياء الذي
كان سائد ًا بني اجلبليني وتوظيفه يف انتفاضة ختدم مصاحلها وحتبط مساعي فرنسا يف تشجيعها
ملحمد عيل بحل نزاعه مع السلطان مبارشة( ،)12ويؤكد م .صربي عىل دور "قناصل انكلرتا
ورسدينيا والنمسا وبطريرك الروم الكاثوليك وكهنوته يف دمشق يف تأجيج سعري االنتفاضات
األوىل يف أيار وحزيران"( ،)13فيام حييص طنوس الشدياق أنفاس األجانب النافخة يف بوق
العصيان بخربة الشاهد عيان فيقول" :كانت األفرنج ختربهم (الثوار) باتفاق الدول األربع
النمساوية واالنكليزية واملسكوبية والربوسية مع الدولة العثامنية عىل استخالص سوريا الثانية
من يد عزيز مرص .وكانوا يأتون إليهم اىل احلرش ،وحيرشوهنم عىل الدولة املرصية ويشددوهنم
وحيققون هلم قدوم مراكب حربية السعافهم ويقدمون هلم قلي ً
ال من البارود والرصاص"(.)14

حجار مساعي
ويتوقف مؤرخون آخرون عند أدوار استثنائية لبعض الدول،
فيفصل جّ .
ّ
النمسا احلثيثة لالفادة من حرج السياسة الفرنسية بني حليفها حممد عيل وأصدقائها املوارنة
مؤكد ًا عىل الدور الكبري الذي لعبه اليسوعي البولوين ،األب ريل ّلو ،بالتعاون الوثيق مع
القنصلية النمساوية ،حتى كاد أن يكون
املحرك األسايس لثورة املوارنة( ،)15فقد استطاع هذا
ّ
يتقرب من األمري بشري الثاين حتى بات موضع ثقته( ،)16كام استطاع أن يرتبط بعالقة
األب أن ّ
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مع الضباط االنكليز والعمالء األتراك ،وكانت هذه العالقة حديث اجلميع( ،)17واشتهر
بنشاطاته السياسية والعسكرية ،وخصوص ًا بتهريب األسلحة والذخائر اىل الثوار( ،)18وبلغ
تأثريه عىل املوارنة ودوره يف اذكاء ثورهتم حد ًا جعل قنصل النمسا يكتب اىل األب ريكادونا،
رئيس االرسالية اليسوعية ،مؤكد ًا له أنه لوال مساعدة األب ريل ّلو الف ّعالة ملا استطاع السلطان
واحللفاء كسب املعركة ضد احلكم املرصي(.)19

ويبدو أن األمر اختلط عىل األب ريل ّلو ،فاعتقد أن بعمله هذا خيدم قضية الفرنجة عامة،
واملسيحية والرهبانية اليسوعية خصوص ًا( ،)20دون أن يأخذ يف حساباته املامحكات السياسية
التي متيل مواقف القوى من ثورة اجلبل ،كام يبدو أن طبيعة مهمة األب ريل ّلو اختلطت عىل
املجردة ،وظنوا أهنم باستجابتهم لتحريض هذا
املوارنة فاعتقدوه مرسل العناية املسيحية
ّ
األب ،انام يتطوعون يف حرب مقدسة ضد ارادة ابراهيم باشا(.)21

وقد اغتبط االنكليز بنشاط األب ريل ّلو بعد الصدود املارونية التي واجهت مهمة مبعوثهم
املسرت وود الذي كان حياول منذ سنوات تأليب مجاعات جبل لبنان ضدّ احلكم املرصي(،)22
وكانوا دوم ًا يع ّلقون أمهية كربى عىل انتفاضة سوريا ودورها يف اضعاف قضية حممد عيل
()23
وحسم تردد ممثيل القوى املجتمعني يف لندن
،فتحرك عمالؤهم ملساعدته ،وراحوا جيوبون
ّ
حمرضني الدروز واملوارنة والنصريية عىل السواء لشق عصا الطاعة ضد احلكم
أنحاء اجلبل ّ
املرصي ،واستأنف املسرت وود مهمته حتى متكن من النجاح "يف مأموريته ،وأشهر اجلبليون
العصيان ،وجتمعوا متسلحني وامتنعوا عن تأدية اخلراج واملؤن العسكرية"(.)24

ويؤكد األمري أمني ،ابن األمري بشري الثاين ،الذي أوفده والده ملفاوضة الثوار يف ساحل بريوت،
يف  11حزيران  ،1840عىل تص ّلب الثوار عازي ًا ذلك اىل تدخل الدول وانخراطهم يف عمل
مجاعي يستهدف الوجود املرصي يف سوريا من خالل تأليب مجاعاهتا ومدّ ثوارها بكل دعم
وحرضهم عىل اهلجوم عىل
ممكن ،فقد "اتصل افرنجي هبم (الثوار) من قبل قنصل رسدينيا ّ
ِ
حيرض اهلها عىل الثورة،
بريوت ،و َقدم يوسف الزنانريي ،ترمجان قنصل النمسا ،اىل زحلة ّ
وقدّ م نعمه طراد ،ترمجان قنصل انكلرتا ،الغالل اىل الثوار ،واتصل افرنجي هبؤالء الثوار يف
وحرضهم عىل االستمرار يف القتال قائالً :ان سفينة مشحونة بالسالح
التاسع من حزيران ّ
ستصل قريب ًا ،"...ويضيف األمري أمني بأن "تشديد األفرنج ألهل البالد ظاهر كالشمس
وترددهم عليهم أيض ًا ،اذ انه هو بنفسه رآهم عندهم"(.)25
مل تفطن فرنسا ،يف البداية ،للدور الذي تلعبه النمسا من خالل األب ريل ّلو ،وللفرصة التي
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يقدمها حتركه للقوى املناوئة للسياسة الفرنسية ،ويف مقدمها االنكليز ،فلم تبد استيا ًء من
نشاطه ،كام يستشف من تقارير قنصلها يف بريوت ،الس ّيد بوريه ،الذي بدا متحمس ًا لتحرك
األب ريل ّلو( ،)26ولربام أهنا علمت ومل تعر ذلك اهتامم ًا انطالق ًا من اطمئناهنا ألوضاع الباشا
ورؤيتها اخلاطئة ملوازين القوى ،فقد كان الس ّيد تيار ،خمدوع ًا بقوة حممد عيل احلقيقة ،وكان
"كل أمله ،كام يؤكد غيزو ،مبني ًا عىل ثقته املزدوجة بأن حممد عيل سوف يقاوم برضاوة كل
املحاوالت الرامية اىل انتزاع سوريا منه ،وأن كل وسائل العمل اجلامعي ضده سوف تفشل.
وكان اقتناعه هباتني النقطتني راسخ ًا اىل ٍ
حد جعله يرى أن سياسة اللورد بلمر ستون ازاء
الرشق هي سياسة خرقاء.)27("...
ويبدو أن تقارير املبعوثني املضللة هي املسؤولة عن انخداع الس ّيد تيار بموازين القوى ،فقد جاء
يف تقرير الس ّيد كوشليه ،عىل سبيل املثال ،يف  9أيار سنة " ،1840أن كل قوى انكلرتا وروسيا
الربية والبحرية سوف تفشل أمام قوى حممد عيل املدعومة من جانب القوة الفرنسية.)28("...

ولكن تطورات األوضاع يف غري مصلحة الباشا جعلت فرنسا تتنبه متأخرة ملسلك اليسوعيني
عموم ًا ،واألب ريل ّلو خصوص ًا ،الذي أصبح يشكل هتديد ًا عظي ًام ملصاحلها يف الرشق ،فجندت
حتركها جاء
اآلباء اللعازاريني ملحاربة نفوذ اليسوعيني واصالح ما أفسده األب ريل ّلو ،ولكن ّ
بعد فوات األوان ،فلم تغفر لألب ريل ّلو ولليسوعيني هذه اخليانة التي اعتربهتا يف أساس ما
آلت اليه األمور يف غري مصلحة السياسة الفرنسية(.)29

والواقع أن عالمات االستفهام حول السياسة الفرنسية جتاوزت مهمة األب ريل ّلو لتنسحب
عىل ثورة اجلبليني بر ّمتها ،فقد فاجأت انتفاضة اللبنانيني احلكومة الفرنسية وأحرجتها بني
حلفائها وأصدقائها :فهي من ناحية لدهيا التزاماهتا األخالقية والسياسية ازاء باشا مرص،
ويفرض عليها نفوذها ومصاحلها يف املتوسط عدم التخيل عن حليفها يف أحلك ظروفه،
خصوص ًا وأهنا تدرك أن حتالف القوى يف هذه املنطقة موجه ضد مصاحلها أكثر منه ضد حممد
عيل نفسه( ،)30وهي من ناحية أخرى ،لدهيا التزامات يف لبنان ترتبط بتأثريها الكبري عىل مجيع
التجمعات املسيحية والدرزية()31؛ فكيف يمكنها أن حتمي وجود حممد عيل يف سوريا ،وحتافظ
يف الوقت عينه عىل رصيدها ونفوذها لدى اجلامعات الثائرة ضده ؟ ،ومل يكن تأخر التعليامت
الدقيقة التي حتدد للقنصل الفرنيس يف بريوت ،السيد بوريه ،اجلانب الذي جيب أن يقف اىل
جانبه ،إلاّ لتزيد من تعقيدات السياسة الفرنسية وجتعل موقفها بالغ اخلطورة(.)32

ففي غياب التعليامت التي توضح خيار السياسة الفرنسية يف هذه األزمة ،أشكل األمر عىل
87

يضمن تقاريره اىل حكومته ادانات واضحة
القنصل الفرنيس فامل لتأييد االنتفاضة ،وراح
ّ
للخطوات التي اختذهتا احلكومة املرصية ،من جتنيد اجباري ،ومضاعفة الرضائب ،وجتريد من
السالح ،وأعامل سخرة( ،)33ويؤكد تقريره ،يف  27شباط سنة  ،1840أن الفالحني ضاقوا ذرع ًا
"باملطالب والسخرة التي أرهقتهم" ،وأهنم قد تركوا أعامل الزراعة وجلأوا اىل اجلبل يف مقدمة
إلعالن عصياهنم(.)34

ويستمر التصعيد يف تقارير الس ّيد بوريه ضدّ احلكم املرصي حتى يصل به األمر اىل اعتامد
أسلوب عدائي يف حديثه عن حممد عيل ،فينعي عليه تعصبه والروح االسالمية التي تتحكم
بمواقفه ،وحرب اجلهاد التي بدأ التبشري هبا عندما يتحدث عن "وفد أعجمي وصل اىل
االسكندرية ليعرض عىل نائب امللك باسم س ّيده ،حتالف ًا هجومي ًا ودفاعي ًا ضد الفرنجة؛ هذا
االقرتاح حظي بموافقة حممد عيل الفورية وأعطيت األوامر جلانب من جيش احلدود باهلجوم
عىل بغداد(.)35

وبدورها انكلرتا كانت ترصد بحذر بالغ تطور العالقات بني مرص وبالد العجم ،حيث كان
الفرس يسعون لعقد حتالف مع حممد عيل ،فأرسلوا اليه بعثات من أجل هذه الغاية" :بالنسبة
للبعثة العجمية ،كتب الكولونيل هودجز ،يف  12شباط سنة  ،1840أوضح الباشا بجالء أن
عروض ًا قد قدمت اليه من جانب الشاه هبدف عقد حتالف معه ،ولكن مثل هذه املقرتحات مل
تلق منه أي تشجيع"(.)36

ويتضمن تقرير الس ّيد بوريه املستفيض اىل الس ّيد تيار ،يف  21أيار سنة  ،1840خالصة رأي
القنصل الفرنيس يف األوضاع السائدة يف سوريا ،ويف أسلم املخارج التي ختدم املصلحة
الفرنسية يف الرشق.
يبدأ تقريره بالتلميح اىل "فكرة خلاّ قة" و "خمطط ساحر" يعتربمها جوهر املصالح الفرنسية يف
"املسألة الرشقية" التي تبدو "عىل وشك أن جتد هلا ح ً
ال جذري ًا".
فهو ومنذ وصوله اىل بريوت ،كام يقول ،قد تأكد "بام اليقبل الشك من أمرين اثنني":

" - 1ان تأثرينا بليغ جد ًا يف البالد السورية ،كذلك مها الثقة والعطف اللذان يوحي هبام
اسم فرنسا".
" - 2ان احلكومة املرصية هي حمط كراهية شاملة ،وال نجد للوهلة األوىل سبب ًا لذلك،
ويمكنني التأكيد ملعاليكم أنني مل أجد مواطن ًا سوري ًا واحد ًا ،أمري ًا كان أم شيخ ًا ،أسقف ًا
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أو كاهن ًا بسيط ًا ،ماروني ًا أو درزي ًا ،إالّ وهو عىل استعداد للثورة عند أول اشارة."...

"وجيب االعرتاف أوالً بأن هذا النفور من احلكومة املرصية هو أقل تعلي ً
ال يف لبنان منه يف باقي
الواليات السورية ،ولكنه مع ذلك أكثر عمق ًا".

واستناد ًا اىل هذه الرؤية ،يتساءل بوريه" :كيف نتجاوب مع املوجبات السياسية الكربى التي
جتعلنا احلامة الطبيعيني لنائب امللك ،ونحافظ يف الوقت نفسه عىل ثقة الناس بنا كوننا نساعد
حكومة تثري البغض؟"؛ ثم يستطرد مستدرك ًا بأن املسألة تزداد تعقيد ًا ألهنا تقتيض ح ً
ال يأخذ
يف اعتباره عدم "اضعاف نائب امللك ،ويتضمن تطمينات تسمح باحلفاظ عىل تأثرينا السيايس
والديني ،كام يعطي ضامنات مستقبلية لنا وللشعب املسيحي يف لبنان ملجاهبة احلكومة املرصية".

عىل ضؤ هذه التعقيدات املحيطة باملسألة السورية ،خي ُلص بوريه اىل رسم صورة متشائمة
ملستقبل املصالح الفرنسية يف سوريا ،حتى لو متكن حممد عيل من االنتصار يف معركته بمساعدة
فرنسا" ،فبعد ميض سنني قليلة عىل تأسيس اململكة املرصية ،وبعد أن يصبح قيامها أمر ًا واقع ًا،
تكون سوريا قد فقدت نخبة سكاهنا ،كام نكون قد فقدنا نفوذنا يف هذه البالد ،فتأيت عندها
االتفاقيات التجارية لتعطي فرنسا (األمة املفضلة اآلن) ما تعطيه لسائر القوى املناوئة ملرص ،اىل
درجة أنه ،يف آخر حتليل ،نكون قد انترصنا يف املسألة الكربى ،لكننا نصبح يف سوريا متساوين
مع اآلخرين ،بدالً من لعب الدور الذي نلعبه اآلن ،وبدالً من هذه الوضعية املميزة التي جتعلنا
متساوين مع سلطة الباشا نفسه ،عىل الرغم من أننا ال نملك ال جنود ًا وال مدافع".
وبعد هذه املبالغة يف تصوير املخاطر التي تتهدد مستقبل املصالح الفرنسية يف سوريا ،يطرح
بوريه "خمططه الساحر" متسائالً" :أال تتالشى هذه املخاطر اذا ما اعرتفنا باستقالل أمري لبنان،
وأخري ًا بتأسيس امارة كاثوليكية مستقلة( )37أو ملزمة ببعض قيود التبعية؟.

"ويبدو هذا التدبري اجلذري وكأنه جتزئة ملمتلكات حممد عيل احلالية ،ولكنه ،يف الواقع ،سوف
يعطيه حليف ًا قوي ًا ترتبط به مصاحله ارتباط ًا وثيق ًا .وهكذا يصبح حممد عيل حممي ًا يف مواجهة
تركيا بسور مؤلف من أربعني ألف جبيل يمكن لألمري تسليحهم ،بدالً من أن يبقى يف مواجهة
شعب متمرد باستمرار ،وليس عىل استعداد المداده حتى بفيلق واحد؛ ومن ناحية أخرى
تصبح سوريا مقفلة أمام االنكليز والروس بفعل النفور الديني العنيف؟ ،كام أن احلكومة
املرصية القوية بوجه القوى األخرى ،تبقى ضعيفة فقط أمام فرنسا التي تصبح ،دون اتفاقيات
ومعاهدات ،بل بقوة األمر الواقع ،احلامية الطبيعية لألمري الكاثوليكي".
وخيتم بوريه اجهاده الفكري يف بلورة هذا املرشوع متمني ًا عىل وزارة الشوؤن اخلارجية الفرنسية
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"اعالمه ان كان عليه أن يتابع العمل بفكرته هذه ،وأن جيمع بالتايل املعلومات االحصائية
والطوبوغرافية والتجارية التي يمكن أن ختدم امكانية حتقيقها"(.)38

مل يلق مرشوع بوريه التأييد الذي كان يتوقعه صاحبه ،فاحلكومة الفرنسية مل تعط أية اشارة
يفهم منها أهنا تشجع قنصلها عىل متابعة فكرته كام طلب ،بل ان السيد تيار ،رئيس احلكومة
الفرنسية ،انتهى ،بعد فرتة من الرتدد ،اىل التنصل من هذا املرشوع الذي ال ينسجم مع اهتاممات
السياسة الفرنسية يف الرشق ،كام يفهم من جواب بوريه ،بتاريخ  2آب " ،1840يستخلص من
برقية معاليكم أن نفوذنا يف سوريا واحلامية التي نقدمها هناك يعتربان أمر ًا ثانوي ًا بالنسبة اىل
مسألة الرشق الكربى"(.)39

واملوارنة ،املعنيون باالمارة الكاثوليكية ،مل يتحمسوا للمرشوع ألنه صعب التحقيق من ناحية،
وألن االنخراط فيه من شأنه أن جيهض ثورة قاسية كانوا قد بدأوا خيوضوهنا ضد املرصيني جنب ًا
اخلروب ،وشيعة
اىل جنب مع دروز الشوف ووادي التيم ،وسنيي طرابلس وعكار وأقليم ّ
بعلبك وجبيل(.)40

واألمري بشري نفسه بدا مرتدد ًا عندما عرض عليه بوريه املرشوع بحضور األب ريل ّلو عدو
خيول ميناء
املرصيني اللدود ،فلفت انتباه القنصل الفرنيس حول صعوبة استقالل اجلبل اذا مل ّ
يمون اجلبل بحاجته اىل احلبوب ،وشكك خصوص ًا
عىل البحر ،اضافة اىل سهل البقاع الذي ّ
بامكانية تسامح القوى العظمى يف مترير هذا املرشوع الذي خيدم املصالح الفرنسية وحدها(.)41

ومع ذلك ،ظل بوريه متشبث ًا بفكرته ،مؤمن ًا بأن انتصار الثورة قد يغري القناعات ،ويضع اجلميع
أمام األمر الواقع ،يشجعه عىل ذلك ما تلقاه ثورة اجلبليني من تعاطف الفرنسيني النازلني يف
سوريا.
وكان هؤالء قد فهموا تردد السياسة الفرنسية بأنه عطف عىل الثورة ،فجاهروا بمنارصهتا،
وانخرطوا يف صفوفها ،حتى هتيأ للقنصل الرويس ،بازييل ،أن الفرنسيني وحدهم من بني سائر
األوروبيني ،هم من تعاطفوا مع الثوار وساندوهم ،وأمدوهم بالرصاص والبارود ،ووجهوا
حتركاهتم ،وحرضوا اجتامعاهتم(.)42

ويربر بازييل تعاطف الفرنسيني مع الثورة "بالتعاطف الفطري مع كل عصيان الذي تغلب يف
هذه احلالة عىل تعاطف الشعب الفرنيس مع حممد عيل.)43("...
وكان وفد من أمراء اللبنانيني ومشاخيهم ،موارنة ودروز ًا ،قد توجه اىل دمشق ،يف حماولة
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لعرض اوضاعهم عىل رشيف باشا ،حاكم سوريا العام ،ولكنهم عادوا مستائني( )44فتذكر
بعضهم أمري ًا فرنسي ًا( )45كان قد استقر يف بلدة ذوق مكايل منذ بضعة أشهر ،حيث راح يقدم
االعانات واملساعدات لألهايل حتى بات موضع ثقة مجيع أبناء املحلة واحرتامهم ،فاقرتح
هؤالء عىل رفاقهم بأنه قد يكون من املفيد االستئناس برأي هذا األمري يف مثل هذه الظروف
متر هبا البالد ،وبعد موافقة اجلميع تم انتداب وفد من عرشة أمراء ومشايخ ،توجه
الصعبة التي ّ
يف اليوم التايل لالجتامع باألمري الفرنيس يف ذوق مكايل(.)46

يف  26أيار  ،1840التقى الوفد املنتدب ،من دروز وموارنة ،الفيكونت الفرنيس يف دارته،
فعرض عليه اعضاؤه واقع احلال وما يعانيه اجلبليون من ممارسات وأعامل سخرة وبلص،
موضحني عزمهم عىل مواجهة دكتاتورية احلكم املرصي بالعصيان ،ومتمنني عليه اعطاءهم
رأيه يف ذلك(.)47

أبدى الفيكونت أنغروا تعاطفه مع قضية زواره ،ورغبته يف أن يكون مفيد ًا هلا نظر ًا للروابط
التارخيية التي تشد اللبنانيني اىل فرنسا ،ثم نصحهم بالتوجه اىل بيت الدين وحماولة احلصول
عىل تعهد من األمري بشري الثاين بتقديم احتجاج شديد اللهجة ضد االجراءات التعسفية
املتخذة ،يوضح نتائجها عىل أبناء اجلبل(.)48

والواقع أن نصيحة الفيكونت تبدو منسجمة متام االنسجام مع اخلطوط العريضة ملرشوع
االمارة املسيحية الذي نادى به القنصل بوريه ،ألن من شأن مثل هذا االحتجاج أن يضع
األمري عىل راس الثورة ،وذلك دليل عىل اتصال الفيكونت الوثيق بالقنصلية الفرنسية ،وعىل
اضطالعه بمهمة سياسية تتسرت وراء رغبته بتعلم اللغة العربية.

خ ّيب األمري بشري الثاين آمال الفيكونت أنغروا والقنصل بوريه عندما اكتفى باالجابة عىل
شكاوى وفد األمراء واملشايخ الدروز واملوارنة ،الذين زاروه يف بيت الدين ،يف  27أيار
 ،1840بأنه قدّ م االحتجاج الذي تسمح به أمانته ملحمد عيل ،وبأنه بالتايل ،ال يستطيع أن يقبل
منهم أكثر من احتجاج مماثل( :)49ثم أكّد ،يف اليوم التايل ،والءه ملحمد عيل بمبارشة محلة "جتريد
األسلحة" مبتدئ ًا بدير القمر.

أزعج والء األمري ملحمد عيل السيد بوريه ،فأكد يف تقريره اىل السيد تيار ،يف  27أيار ،بأن هذا
األمري الذي بوسعه أن حيرك سوريا ضد حممد عيل ملا له من نفوذ فيها وتأثري عىل مجاعاهتا،
ال يمكنه ،باملقابل ،أن يمنع حصول العصيان ،وأنه اذا حصل عصيان فيها ،ورفض قيادة
الثائرين ،فانه سوف يكون عدوهم األول( ،)50فبدا بذلك وكأنه يدق ناقوس العصيان ،اذ بعد
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أربعة أيام ،توجه وفد آخر من املشايخ اىل الفيكونت انغروا يدعوه اىل تأييد االجراءات الثورية
التي اعتزم اجلبليون اختاذها دفاع ًا عن مصاحلهم( ،)51فنزل الفيكونت عند رأي الوفد ،وتوجه
معه اىل القرب من جرس هنر الصليب حيث بدأ الثوار يتجمعون استعداد ًا للتحرك.

ويف  8حزيران سنة  ،1840اجتمع مشايخ ستة آالف جبيل كانوا قد احتشدوا أمام أبواب
بريوت للتداول يف اخلطوات الواجب اختاذها حيال ارصار احلكومة املرصية عىل عدم انصافهم
فقر قرارهم عىل توجيه نداء اىل مواطنيهم يذكرون فيه بمظامل احلكم
والتجاوب مع مطالبهمّ ،
املرصي ويدعوهنم اىل االلتحاق بصفوف الثورة؛ كام انتخبوا باالمجاع الفيكونت أنغروا قائد ًا
لثورهتم ،فبات منذها يعرف باسم "أمري العسكر الفرنساوي"(.)52

ومعه تعددت األعالم التي كانت تقود حتركات الثائرين ،فكان بينها "علم املوارنة ،وهو شبيه
بعلم أورشليم ،وعلم الدروز ،وكان مضلع ًا من عدة ألوان ،كام كان هلم علم فرنيس ،اضافة
اىل عدة بيارق تعود اىل مشايخ عديدين .وقد محلوا أعالمهم اىل كنيسة مار الياس من أجل
تربيكها ،حيث أقسم الدروز واملوارنة يمني االحتاد األخوي"( :)53وبعد القسم خاطب األمري
الفرنساوي مجوع اجلبليني قائالً:
"أبنائي،

باحتادكم يف شهر السالح من أجل الدفاع عن دينكم وبالدكم وحقوقكم ،تقدمون للعامل
مشهد ًا جميد ًا.

حممد عيل يطالب بتجريد اجلبل من سالحه من أجل احكام نريه االستبدادي عىل أهله ،وكان
قد انتزع الشباب من أهلهم لتجنيدهم يف خدمته .الرضائب املفروضة عليكم زادت عىل عرشة
أضعاف يف ظل احلكومة احلارضة؛ وقد ّ
حل اخلراب ببالدكم وكثرت املامرسات التعسفية
بحقكم مثل السخرة واملعاملة السيئة التي تعاملكم هبا حكومتكم ...وأخري ًا ،االنسانية تنتفض
ملرأى العدد الكبري من مواطنيكم يقتاتون من االعشاب الربية عىل نحو ما تفعله احليوانات.
املوت أفضل من هذا الواقع املذري!.

ولكن ،أهيا اجلبليون األباة ،العناية االهلية تسهر عليكم ،لقد أوحت اليكم بالفكرة النبيلة
املتجلية بحمل السالح ذود ًا عن نفوسكم ،ومن أجل احلصول عىل االستقالل ،عليكم أن
تثبتوا أنكم رجال زاخرون باالباء ،وإنكم ال ترضون ابد ًا العودة اىل سيطرة املرصيني الذين
خدعوكم ،والذين ال يريدون سوى القضاء عىل حقوقكم املقدسة والغالية.
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لقد ارجتف الطاغية أمامكم ،فقدم لكم التنازالت ،ولكنها كانت غري مقبولة .نعم ،لريجتف
دائ ًام! ألنكم سوف تتصدون ألوامره الظاملة وعروضه املشبوهة التي ال ترمي سوى اىل
خداعكم واضعافكم بتفريق كلمتكم وزرع أسباب الشقاق بينكم.

ان حممد عيل ليس له أي سلطان عليكم ألن قوة أوروبية مل تعرتف له بحق امتالك سوريا التي
أنتم أبناؤها ،والتي مل ينتزعها من الباب العايل إال باخليانة والعصيان.

يف االحتاد قوة ،فكونوا متحدين يا أبناء اجلبل ،أمنيات واعجاب أوروبا كلها لكم ،وليس هناك
شك بأن فرنسا حليفتكم املزمنة ،تتبنى قضيتكم العادلة...
ان قضيتكم هي األكثر قداسة ألهنا قضية دينكم ،وهي أخري ًا القضية األنبل ألهنا تذكر
بانجازات احلضارة.

أبنائي! أقسموا بأن ال تلقوا سالحكم قبل احلصول عىل استقاللكم .أوروبا تضمنه لكم
وحتميه"(.)54

مل يلبث خرب "انتخاب األمري الفرنساوي قائد ًا عام ًا جليش الثائرين" أن انترش يف أنحاء اجلبل،
يعول عىل احلامية الفرنسية ،فأعطى اجلبليون هذا
فكان ذلك كافي ًا لتحريك شعب اعتاد أن ّ
األمر أمهية بالغة( ،)55وتألبت جتمعاهتم أمام صيدا وجبيل وطرابلس وزحلة وبعلبك ،وعمت
الثورة كل أنحاء اجلبل(.)56

حترك العصاة،
فتحرك فضوله ملعرفة الروح التي ّ
هالت هذه التطورات املتسارعة األمري بشريّ ،
والنظر يف امكانية اعادهتم اىل الطاعة عن طريق املفاوضة وتقديم بعض العروض باسم الباشا،
لكن حماولته فشلت بسبب ضعف ثقة الثوار بوعود الباشا واألمري ،واشرتاطهم بأن تقدم
الوعود اليهم بواسطة قنصيل انكلرتا وفرنسا يف بريوت ضامن ًا لتنفيذها ،ويذكر أشيل لوران ،أن
أحد مبعوثي األمري اىل العصاة سأل األمري الفرنساوي اذا ما كان يريد مغادرة لبنان ،مؤكد ًا له
أنه يف حال موافقته عىل ذلك فان األمري بشري يكون شاكر ًا له ذلك ومستعد ًا ألن يمنحه كل ما
يطلب ،وقد أجاب األمري الفرنساوي بأنه وعد اجلبليني بأن يدعم حقوقهم ،وأنه ال يمكنه أن
خيون عهده هلم ،وطلب من املبعوث األمريي أن يدعو األمري بشري لوضع نفسه ،مع البطريرك،
برصاحة عىل رأس الثورة ،ألنه بنفوذمها حيصل الثوار عىل مدد من ستني ألف رجل ،مؤكد ًا له
أن ذلك سوف يكون يف مصلحة األمري بشري الذي تتضاءل شعبيته يوم ًا بعد يوم بسبب وقوفه
اىل جانب حممد عيل(.)57
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أما األمري حيدر الشهايب ،وهو مبعوث آخر أرسله األمري بشري ملفاوضة العصاة ،فقد عاد يف
أواسط حزيران لينقل اىل االمري مشاهداته يف معسكر الثوار "هنار البارح ،بعد طلوعنا من
احلرش ،وصل من كرسوان مقدار مئة نفر مسلحني ،وموضوع عىل رأس كل منهم شارة
صليب نيشان فرنساوي وعامل هلم تعيني لكل نفر يومي غرشني ونصف ،وبعده حرض األمري
الفرنساوي وترمجان قنصل الفرنساوي"( ،)58فكتب األمري لتوه اىل حممد عيل موضح ًا أن
تصلب العصاة مرده اىل حتريض األجانب؛ مؤكد ًا أنه تثبت بنفسه من تدخلهم يف الثورة(.)59

زود هبا احلكومة
وبدوره ،حممود نامي بك ،حمافظ بريوت ،كان قد حصل عىل تفاصيل كافيةّ ،
املرصية بواسطة سليامن باشا الفرنساوي ،حول هوية األمري الفرنساوي ،وأسباب تواجده يف
اجلبل ،والدور الذي يلعبه يف قيادة ثورة العصاة وتزويدها بام حتتاجه من بارود ورصاص،
مشري ًا اىل أن تورط الفرنسيني مع الثوار ليس وقف ًا عىل األمري الفرنساوي ،فهناك" ،فرنيس
آخر يدعى سليامن سبق له أن استخدم يف املحجر الصحي فطرد منه ،ان هذا االفرنيس يتنقل
بني الذوق وبني بريوت ،وان خليل املدور ترمجان قنصل فرنسا يف بريوت عىل اتصال بالعصاة
يمدهم بامدة الكبسول وأن أربعة آخرين من رعايا فرنسا يف احلرج مع الثوار "...وينتهي
املحافظ اىل ابداء خشيته من أن يكون عبداهلل االفرنيس ،البارون درمنياق ،الذي انفصل عن
اجليش وأقام يف طرابلس قد اتصل بالثوار ،وتعاون معهم ،واىل التأكيد بأن قنصل فرنسا يف
بريوت ،السيد بوريه ،بالغ احلامس "للثوار النصارى"( ،)60وذلك ما يؤكد ازدواجية بوريه الذي
كان دائم الشكوى من غياب تعليامت حكومته الذي جيعل مهمته بالغة الصعوبة قياس ًا اىل دور
املوفدين الروس واالنكليز ،فهو جيهل حقيقة نوايا حكومة امللك ازاء االوضاع يف سوريا:
هل ترغب االحتفاظ بنفوذها فيها ،أم تفضل ضمها اىل ممتلكات حممد عيل؟ ،وهو ،بالتايل،
يرى نفسه عاجز ًا عن االجابة عن تساؤالت اللبنانيني الذين "يريدون أن يعرفوا رأي القنصل
يف العصيان ،واذا ما كان يعتقد أن فرنسا سوف تساعدهم؟ واذا ما كانت فرنسا تعلم كم
يعاين اللبنانيون؟ وهل تستطيع ان تفضل حممد عيل الرتكي عليهم؟ وهم مسيحيون مثل شعبها
وأصدقاؤها منذ قرون؟ وهل من الصحيح أن فرنسا تقف بجانب حممد عيل ضد كل األمم؟
وملاذا تفعل ذلك بدالً من أن متد هلم يد العون ألهنا حتبهم؟"(.)61

وال يلبث بوريه أن يعود اىل معزوفة "احلياد االجيايب" الذي ينتهجه بني العصاة والسلطات
املرصية( ،)62يف تغطية النحيازه الذي ال متاشيه فيه االدارة الفرنسية ،فيشكو من هتور الفيكونت
أنغروا الذي جتاوز سياسة احلياد ليعلن عن عزمه االنضامم اىل الثوار إثر عروض ومقرتحات
مغرية من جانب العصاة ،دون التفات اىل ما يشكله قراره الطائش من خطر عىل املواطنني
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الفرنسيني النازلني يف سوريا ،ومن تشويه لسمعة فرنسا ازاء احلكم املرصي(.)63

وكان األمري الفرنساوي قد تورط يف ثورة اللبنانيني اىل حد جعله يرضب صفح ًا عىل نصائح
القنصل الفرنيس ،وينكث بالعهد الذي أعطاه له بعدم املداخلة فيها( ،)64وعندما الحظ
استعدادات املرصيني احلربية؛ دعا امراء العصاة ومشاخيهم اىل اجتامع عام يف معسكر هنر
الكلب للتداول يف اخلطوات الكفيلة بمواجهة الظروف الصعبة ،فرأى أن التطورات تستلزم
حترك ًا يستبق استكامل االستعدادات املرصية ،وأن خيارات الثوار يف حتركهم تنحرص يف ثالثة:
اخليار األول ،يقيض باملسري اىل بيت الدين الخراج األمري بشري من دائرة النفوذ املرصي وجعله
ينضم اىل الثورة ،واحلصول ،بالتايل ،عىل أربعامية حصان واثنتي عرش ألف بندقية ،اضافة اىل
كمية من الذخائر يملكها األمري بشري؛ والثاين ،يقوم عل التضييق عىل بريوت واالستيالء
عليها .أما الثالث ،فيقتيض توزيع قوى اجلبليني يف عدة قطاعات تسهل قضية متوينها من جهة،
وتلزم املرصيني بتوزيع قواهم املجتمعة يف بريوت ،من جهة أخرى.
جرت مناقشة هذه اخليارات بعناية ،فسقط األول ،مع أنه حاسم بالنسبة ملستقبل احلركة العام،
خلو مرفأ
بسبب االحرتام الذي يكنّه العصاة لألمري ،وبدا الثاين حمفوف ًا باالخطار بسبب ّ
بريوت من أية سفينة حربية حتمي األجانب وجتارهتم من االسطول املرصي ،مع ما يشكله
مرفأ بريوت من ضامن وصول املؤن والذخائر التي حتتاجها الثورة ،ولذلك توقف املجتمعون
عند اخليار الثالث فتبنوه وقرروا توزيع قواهم يف قطاعني رئيسيني :األول باجتاه بعلبك ،والثاين
باجتاه طرابلس ،كام قرروا العمل عىل توسيع الثورة لتشمل سائر األقضية يف رشق لبنان ،ووجه
األمري الفرنساوي ،عىل األثر ،النداء التايل لتعميمه عىل امتداد مسرية الثوار يف أنحاء لبنان:
"أهيا االبناء،

رغم انتفاضة كل الشعب واالرادة الوطنية التي جت ّلت بكل وضوح ،فان األمري بشري رفض
الدفاع عن مصاحلكم وبالدكم التي يتهددها العدو .األمري بشري ،قد ختلىّ عن محايتكم ،يبحث
لربام اآلن لرتككم طعمة حلديد ابراهيم باشا .عىل كل حال ،حممد عيل متكن عرب األمري من
ظلمكم وتدمريكم .وأخري ًا ،يرفض األمري بشري املشاركة من اآلن فصاعد ًا يف كل عمل من
شأنه حتريك السلطة التي فقدها بغلطته ،ولذلك باتت البالد من غري ادارة وهي مهددة بأعظم
الرشور .ان قوة األحداث وخطورهتا تتطلب قرار ًا كبري ًا.
أهيا االبناء! األمري بشري ،حكم عليه مجيع قادتكم بأنه مل يعد جدير ًا بأن حيكم ،ولذلك علقت
مجيع صالحياته اعتبار ًا من اليوم ،فان أحد ًا ال يمكنه أن يطيعه دون أن يتهم باخليانة ويعاقب
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بالقسوة التي تقتضيها الظروف.

أهيا االبناء ،سوف تبقون مجيع ًا حتت قيادة قادتكم ومحايتهم وهم سوف يسهرون عليكم وعىل
مصاحلكم باهتامم أبوي كامل.

كونوا طائعني موالني ،واهلل سوف ينرصكم"(.)65

اثر ذلك ،قام األمري الفرنساوي عىل رأس الثوار ،باجتاه طرابلس ،تارك ًا معسكر هنر الصليب
بعهدة املشايخ املوارنة والدروز ،يساعدهم األب ريل ّلو يف القضايا الدبلوماسية(.)66

أما القنصل بوريه ،فلم تربئه شكواه من الفيكونت ،ومل يكن تعاطفه مع العصاة ليخفى عىل
املرصيني ،فاهتمه سليامن باشا ،يف لقاء معه ،رصاحة بقوله" :انتم حتمون الثوار اذن؟" ،دون
أن يكون بوسعه تربير نفسه ،فحمل جوابه تأكيد التهمة "فرنسا لدهيا هنا واجبات محاية دينية،
تكرس عرب األجيال ،اهنا ال تريد أن تزيده ،ولكنني استطيع
ونفوذ تعرفه متام ًا ،وهو فتح سلمي ّ
أن أوكد لك أنه طاملا أن صيانته بني يدي ،فهو لن يصاب بأي ضعف"(.)67
ومن ناحيته ،مل خيف حممد عيل استياءه من مداخالت االجانب ،فاستدعى قناصل فرنسا
والنمسا وانكلرتا ورسدينيا العامني لالجتامع به يف رساي رأس التني ،يف  21حزيران ،حيث
جعلهم يتعهدون بتوجيه أوامر اىل قناصلهم وموظفيهم القنصليني يف دمشق وبريوت وصيدا
حتظر عىل مواطنيهم كل اتصال بالعصاة ،ومتنع كل عالقة معهم حتى عودة السالم اىل
املقاطعات الثائرة(.)68

فتحركت موجة من العداء ضد كل ما هو اورويب ،ففي
واتسع االستياء من األجانب،
ّ
بريوت ،راح اجلنود املرصيون يتجولون يف الشوارع حاملني "الربنيطة األوروبية مرفوعة عىل
عصا" ،وهم يمطروهنا بالشتائم اظهار ًا لكرههم للفرنسيني غري عابئني باحتجاح القناصل
االجانب( ،)69ومل يسلم األجانب من الشتائم واالهانات ،حتى اضطر كثريون منهم اىل مغادرة
بريوت ،فابحر "مخسامية أجنبي اىل قربص"(.)70

ويف  27حزيران ،اعتدى بعض اجلنود األرناؤوط عىل املواطن الفرنيس ،السيد رينو ،موظف يف
فحول القنصل بوريه هذا االعتداء اىل قضية ،اذ
رشكة  Jules Rostandالتجارية يف بريوتّ ،
أبرق اىل ادارته خيطرها بأبعاد هذه احلادثة مؤكد ًا أن "واقع األمور يف لبنان يفرض عىل فرنسا اما
أن تتبنى الثورة وحتميها ضد حممد عيل ،وأما أن تدعها ،برفضها تأييدها تنفتح أمام مساعدات
الغري ،فتكون قد تركتها ترمتي بني أيدي اآلخرين املفتوحة الستقباهلا"(.)71
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ومل يلبث بوريه أن قصد حاكم بريوت بجامعة من اجلالية الفرنسية حيث خاطبه بجرأة نادرة:
"سيدي ،اهنا املرة اخلامسة التي يتعرض خالهلا فرنسيون لالعتداء دون أن تأخذ العدالة جمراها،
ان مثل هذه احلالة ال يمكن أن تستمر هكذا .اذا مل تأخذ العدالة جمراها خالل أربع وعرشين
ساعة سوف أنزل رايتي"(.)72

وقد أنزل القنصل الراية الفرنسية فعالً ،بعد أن رفض حاكم املدينة طلبه ،ودعا اجلالية الفرنسية
فقر الرأي عىل ارسال مندوبني
يف بريوت للتداول حول القرار الواجب اختاذه حيال هذا األمرّ ،
من اجلالية الفرنسية برفقة مدير السفارة اىل االسكندرية الطالع قنصل فرنسا العام عىل
والتزود بتعليامته.
تطورات احلادثة
ّ

أبحر الوفد اىل االسكندرية يف اليوم التايل عىل متن السفينة الفرنسية  ،La Diligenteفوصلها
يف  3متوز ،ليضع ،فور وصوله ،القنصل العام يف حقيقة التطورات(.)73
وما أن علم حممد عيل هبذه التطورات ،وما أفضت اليه من انزال الراية الفرنسية ،حتى أدرك
االبعاد التي يمكن أن ترتتب عن ذلك ،فتزداد التعقيدات يف لبنان ،وتتعزز ثقة العصاة بأنفسهم
ألهنم سوف يرون يف انزال الراية الفرنسية مقدمة العالن موقف فرنيس مؤ ّيد للثورة( .)74لذلك
سارع اىل اعطاء القنصل الفرنيس العام كل الرتضيات والضامنات التي طلبها ،وكتب لتوه اىل
بريوت يأمره بام ييل:

"لك أنت حممود بك،

سوف تالحق كل أولئك الذين هيامجون أو هيينون فرنسيني أو حمميني هلذه األمة ،حتاكمهم
حماكمة قانونية ،وحتتفظ هبم يف السجن ريثام أكون قد أبلغتك بالعقاب الذي يتوجب أن ينالوه".

"الراية الفرنسية جيب أن يعاد رفعها يف احتفال رسمي ،حتييها فيه ثالث مرات متعاقبة ،حتية
تشرتك فيها كل بطاريات حصن بريوت وكل بطاريات السفن احلربية املتواجدة يف مرفأ هذه
املدينة ،برشقة من احدى وعرشين طلقة مدفعية ،تلك هي مشيئتي"(.)75

وقد وضع حممد عيل املركب البخاري  ،Le Generosoبترصف قنصل فرنسا العام حرص ًا
منه عىل وصول أوامره برسعة كبرية اىل بريوت ،فغادر الوفد االسكندرية يف  5متوز ليصل
بريوت بعد أربع وعرشين ساةعة( ،)76ويف الثامن منه ،وصلت الباخرة الفرنسيةLa Dil i ،
 ،genteاىل بريوت ،حاملة أوامر قنصل فرنسا العام ،كوشليه ،باعادة رفع الراية الفرنسية؛
ارتاح بوريه وأعلن حرصه عىل احلياد بني حممد عيل والعصاة ،واعد ًا بأن حياول البحث عن
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وسيلة جتنبه االرتباط بأي تعهد مع اجلبليني ،ومتكنه من محايتهم يف آن واحد ،بحيث يستطيع
أن يوضح للجميع "بأن تأييدنا لسياسة احلاكم املرصي ليس مطلق ًا اىل احلدّ الذي جيعلنا نتخىل
عن املسيحيني ،فال نتحسس أوضاعهم"(.)77

وقد جاء هذا املوقف الذي أعلنه بوريه منسج ًام مع تعليامت حكومته التي تطلب اليه أن يعمل
ما باستطاعته لتهدئة النفوس "دون أن تغرب عن باله مصلحتنا امللحة يف رؤية هذه التعقيدات
اجلديدة تستبعد من املسألة الرشقية"(.)78

وهكذا فان حكومة باريس تكون قد حسمت أمرها بعد طول تردد لتقرر بذل وساطتها يف
الرصاع الناشب بني اللبنانيني واحلكومة املرصية ،بعد أن تأكد هلا ميض الدول لعزل فرنسا
وتكبيدها هزيمة من غري معركة ،فعمل تيار عىل استدراك اخلطر وحماولة اخراج فرنسا من
عزلتها ،معتمد ًا وسيلتني اثنتني :جعل حممد عيل يطلب وساطة فرنسا ومحايتها ،وتشجيعه عىل
ترتيب أوضاعه واالستعداد للمقاومة ،وذلك من أجل توفري الوسيلة والفرصة للمداخلة
ملصلحة مرص()79؛ ومن أجل ذلك أرسلت احلكومة الفرنسية اىل حممد عيل عدة وفود رفيعة
املستوى ،تدعوه العتامد سياسة تسامح وتوفيق(.)80

كام أرسلت وفود ًا أخرى اىل العصاة حتذرهم من االستمرار يف عصيان خطري وغري متكافئ،
وتؤكد هلم اهتامم فرنسا بقضيتهم(.)81

ويف اطار هذه السياسة اجلديدة ،متنى بوريه و دي ميلوييز عىل البطريرك املاروين استخدام
نفوذه من أجل هتدئة النفوس ،ودعوة العصاة لوضع حد لعصياهنم( ،)82كام أرسل بوريه بعض
املوفدين الفرنسيني اىل أنحاء اجلبل ملراقبة مساعي االنكليز يف اثارة املواطنني واحباطهم(،)83
وتدخل لدى سليامن باشا حماوالً تقريب وجهات النظر واهناء اخلالف بوضع حد النتفاضة
اجلبليني ،ولكنه فشل يف جعل الباشا يعطي الوعود والضامنات التي تريض اجلبليني فيك ّفون
عن عصياهنم(.)84

وجال جوانني يف أنحاء كرسوان والشوف لدراسة االجواء النفسية السائدة لدى السكان
ودعوهتم اىل اهلدوء( ،)85فيام قام موفدون آخرون ،من أمثال دوفال ،وبودان( )86وبرييتييه،
بدعوة الناس يف أقاليم أخرى من لبنان اىل التزام اهلدوء ورفض عروض االنكليز( )87وبذل
األب لوروا ،رئيس كلية عينطورة ،الذي حيظى باحرتام اجلبليني ،مساعيه احلميدة لتقريب
وجهات النظر وحقن الدماء(.)88
فخف االنخراط يف
وقد استطاعت كثافة االتصاالت الفرنسية بالعصاة احلدّ من مجوح الثورة،
ّ
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صفوفها ،وانحرص عدد املشاركني فيها بني  15و 20ألف مقاتل( ،)89وتضاءل عدد املعسكرين
يف أنحاء هنر الصليب اىل أربعامية ثائر ماروين بعد أن عاد كثريون اىل ضياعهم وانسحب الدروز
( )
عمت هذا املعسكر ،فاضطر األمري الفرنساوي لالنكفاء
من القتال  ، 90وما لبثت الفوىض أن ّ
اىل بريوت ،يف حماولة ملعاجلة الوضع ،ولكنه فشل واضطر اىل الفرار من وجه املرصيني ليختبئ
يف بعض أنحاء اجلبل( ،)91فأعلن املرصيون عن جائزة ملن يسلم رأسه مقدارها نحو مليون
ومخسامية ألف قرش(.)92

لكن قائد السفينة الفرنسية ،La Diligente ،وقد عرف باخلطر الذي يتهدد حياة الفيكونت
أنغروا ،أرسل ضابط ًا عىل رأس مفرزة ،أثناء الليل ،للبحث عنه يف اجلبل ،ومحله اىل السفينة؛
ويف صبيحة اليوم التايل ،غادر األمري الفرنساوي اىل قربص ،ومنها اىل استنبول ،بينام استمر
أوار املعركة عىل أشده يف لبنان(.)93
قد يتساءل املؤرخ عن طبيعة احلجج والوعود التي ساقها املوفدون الفرنسيون يف وساطتهم
بني احلكومة املرصية والعصاة؟ ،وملاذا فشلوا يف حماوالهتم حلرص اخلالف بني اصدقائهم
وحلفائهم؟.

إن احلجج التي قدمها املوفدون الفرنسيون للموارنة يف تربير ممارسات املرصيني مل تكن
مقنعة .فقد قالوا هلم إن "الزيادة املطردة يف الرضائب كانت مفروضة عىل نائب امللك بنتيجة
هتديدات احلرب املتواصلة التي كان أعداؤه يواجهونه هبا ،وهؤالء هم يف الوقت نفسه أعداء
طمأنينة اللبنانيني؛ وان اللبنانيني أنفسهم خلقوا للباشا بثورهتم صعوبات جديدة ،وأحيوا آمال
الروس واالنكليز العدائية؛ وأنه جيب عىل الباشا اختاذ تدابري حازمة استعداد ًا لدفع العدوان
الغاشم"( ،)94كام وعدوهم بتحقيق أمانيهم وجعل العزيز يستجيب لرشوطهم العادلة يف إلغاء
السخرة ،واحلدّ من جور الرضائب ،والتخيل عن مجيع االسلحة والتجنيد االجباري()95؛ وأخري ًا
ذكّر جوانني الكاثوليك بتعاليم االنجيل املدهشة التي تأمرهم بالصرب والشجاعة واالنقياد" .
لقد رشحت هلم ،عناية البابا احلكيمة واحلازمة الذي ينظر بعني األسى اىل أبنائه املض ّللني.
وهم يعريون اذن ًا صاغية ألعداء االيامن ...وقلت هلم أخري ًا بأن مشاعر الروس واالنكليز ازاء
كاثوليك الرشق معروفة متام ًا بحيث أنه ليس من الرضورة حتذيرهم منهم"(.)96
مل تثمر الوساطة الفرنسية باعرتاف بوريه نفسه الذي أسف الخفاق كل مساعي التهدئة التي
بذهلا هو وأعوانه( ،)97ويعود اخفاق املنتدبني الفرنسيني يف مهمتهم اىل عدة أسباب أمهها:

أوالً :قصور العروض الفرنسية وعجز احلجج التي توسلوها من أجل هتدئة النفوس واعادة
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السالم اىل البالد؛ فقد كان من الصعب ،يف الواقع ،كظم غيظ شعب يموت من اجلوع ،ويعيش
يف اخلوف والبؤس ،عرضة للهوان واالذالل ،بتذكريه بكالم االنجيل حول الصرب واالعتدال،
مهام كان هذا الشعب تقي ًا ورع ًا! اذ كيف تلقى الدعوة اىل اهلدوء صداها يف بالد يعيث
فيها رجال االرناؤوط وخ ّيالة األمري فساد ًا ،يقرتفون أقبح الذنوب بحق الشعب ،يدمرون
وينهبون ،وحيرقون الضياع والبيوت ،ويقتلون كل أولئك الذين تضعهم تعاسة حظوظهم يف
طريقهم؟ ( ،)98وقد واجه بعض اللبنانيني الوساطة الفرنسية بدهشة متسائلني "هل جهلت
فرنسا األرضار التي أحلقها بنا هذا الرجل (حممد عيل) وأنواع املظامل التي أرهقنا هبا منذ
ساعدته األقدار عىل امتالك سوريا؟ ان هذه الرشور ال حتىص ،ويكفي أن نقول ان مظامله
الفظيعة ورضوب استبداده وجوره دفعتنا اىل اليأس وأحيت بنا الرغبة الشديدة يف الرجوع
اىل كنف حكومة جاللة سلطاننا عبد املجيد األبوية ،)99("...وماذا تستطيعه ،من ناحية أخرى،
الكلامت والوعود يف بالد كل أبنائها عىل سالحهم ،يف بالد عرف فيها االنكليز والعثامنيون
كيف يؤججون ،بحذق وخربة ال جياريان ،احلقد والكراهية ،وكيف يثريون مجوح الشهوات،
وكيف يسكنون بؤسها بمزيج الذهب والفضة؟.

هبذه الوسائل استطاع االنكليز ،وبسهولة ،جتاوز احلاجز الديني الذي كان حيول بينهم وبني
العصاة املسيحيني ،ليدعوا اىل الثورة يف كل أنحاء لبنان ،وقد رأى جوانني ،بعد عودته من
مهمته ،أن العصاة مل يكونوا يف وضع يسمح هلم برفض االعانات التي يتقدم هبا االنكليز،
كام أنه مل يكن بامكاهنم رفض السالح الذي يقدمونه هلم لطرد أولئك الذين تسببوا يف بالئهم
ليستعيدوا سابق رخائهم ويعودوا اىل طاعة السلطان ،سيدهم الرشعي(.)100
والواقع أن الدعاية االنكليزية حققت ،لبعض الوقت ،تقدم ًا كبري ًا يف بعض االوساط الكاثوليكية
التي كانت هلا ارتباطاهتا التقليدية بفرنسا ،فمام يذكر ،أنه يف أعقاب الضغوطات اخلانقة التي
مارستها جيوش حممد عيل واألمري بشري ،أقفل سكان بلدة غزير يف كرسوان كنيستهم ،وأرسلوا
مفاتيحها اىل البطريرك قائلني له" :اهنم يرغبون بحامية ومذهب االنكليز"(.)101

وقد نرش االنكليز بني املسيحيني أخبار ًا تقول ان فرنسا ال تقف اىل جانبهم ضد حممد عيل ،بل
هي حتمي هذا األخري يف وجه القوى األوروبية( ،)102وان املوفدين الفرنسيني الذين يبرشون
بالسالم واالعتدال يف اجلبل يقبضون من املرصيني()103؛ لذلك بدأت الشكوك تراود النفوس
وتدفعها اىل مقابلة هؤالء املوفدين بالتهجم وعدم الثقة ،فكنا نسمع املسيحيني يرددون أحيان ًا
أمام هؤالء الفرنسيني" ،ان فرنسا حتمينا ،كام تقولون ،وانتم مسيحيون مثلنا ،فلامذا إذن ال
تقفون اىل جانبنا ضد حممد عيل املسلم؟ ،يف الوقت الذي حيمينا فيه االنكليز اهلراطقة،)104("...
100

فـــــكـــــر

وانتم ،اىل ذلك" ،تقولون بان فرنسا أقوى وأقدر من األمم األخرى ...فلامذا ال تأيت لطرد
االنكليز ،واحلصول لنا من نائب امللك عىل التعويضات التي نطلبها؟ ،)105("...فبالنسبة
للعصاة ،ختترص القضية ببضع كلامت :االنكليز يعملون ،إذن هم أقوياء ،والفرنسيون ،رغم
ما يبذله معتمدوهم من وعود ،ال يعملون ،إذن هم خائفون وبالتايل ضعفاء.
ولذلك فان بوريه ،ودي ميلويري ،وبرتو ،وراتيامنتون ،وموفدين آخرين اىل سوريا ،بذلوا
جهود ًا ج ّبارة لتعديل هذه احلالة النفسية لدى العصاة ،ولكنهم مل يفلحوا.

ثاني ًا :عدم استعداد حممد عيل للتجاوب مع الوساطة الفرنسية ،وارصاره عىل تنفيذ االجراءات
التي أثارت نقمة اللبنانيني وفجرت عصياهنم؛ فقد ختوفت فرنسا من تدخل عنيف يقوم به
احللفاء يف سوريا ضد حممد عيل ،وتصورت أن بوسع العزيز قطع الطريق عىل مثل هذا التدخل
باصالح ذات البني مع العصاة؛ ولذلك أرسلت رجل ثقة اىل مرص هو السيد واليوسكي الذي
وصل اىل االسكندرية يف  29ايلول سنة  ،1840قادما من استنبول( )106مزود ًا بتعليامت دقيقة
ليعمل مع قنصلها العام ،كوشليه ،عىل حث الوايل الهناء انتفاضة سوريا بأي ثمن ،ألن يف
ذلك تفويت الفرصة عىل احلملة األوروبية التي يتزعمها بلمرستون( ،)107وقد جاء يف هذه
التعليامت" :اذا متكن الوايل من احالل السالم يف لبنان ،وجعل االسكندرية وعكا بمأمن من
كل هجوم ،وحشد جيوشه يف سوريا ليمسك بزمامها ،ويف سفوح جبال طوروس ،ويكون
مستعد ًا لصد أعداءه والتهديد باالنقضاض عليهم ،ألصبح عندئذ يف وضع ال ينال منه أحد،
وال جمال الضعافه أو ارغامه عىل أي يشء ،ولسقطت مشاريع البالطات األربعة ،ذلك أن
هذه الدول ال متلك أية وسيلة ضغط مبارشة الرغامه عىل أي تنازل .وعندئذ تتحقق أهدافه
وأهدافنا ،ولكن األمر لن يكون كذلك اذا تبع حممد عيل عواطفه العدائية ،وسعى اىل أكثر من
ذلك ،بدل أن ينتهج هذه السياسة الرزينة.)108("...
وكان الفرنسيون يأملون أن يتفهم حممد عيل مطالب العصاة العادلة ،فيعمل عىل رأب الصدوع
الداخلية استعداد ًا ملواجهة االستحقاقات الدولية التي كانت تلوح يف األفق ،ولذلك ك ّثف
كوشليه ومرافقه اتيان مساعيهام لدى حممد عيل يف االسكندرية جلعله يوافق عىل تنازالت مهمة
تسهم يف اعادة السالم اىل البالد( ،)109فكانا يأمالن احلصول من حممد عيل عىل أمر يقيض بعودة
املشايخ املنفيني اىل سنار ،واملوقوفني يف سجون عكا ،اىل لبنان( ،)110وبإلغاء السخرة والرضائب
اجلائرة ،واملوافقة عىل اعطاء اجلبل حك ًام ذاتي ًا مقابل أتاوة سنوية تدفع ملحمد عيل جتاوز تلك
التي يدفعها له األمري بشري( ،)111موضحني أن التعليامت الواردة من حكومتهم تؤكد أن ذلك
يأيت يف مصلحة العزيز ألنه "...اذا مل ختضع سوريا ،فان الباشا سيكون يف أسوأ أوضاعه ،جيب
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اخضاعها بالسالح والعفو ،فاستناد ًا اىل كل ما يردنا من سوريا ،يستطيع النفوذ الفرنيس عمل
الكثري فيها ،فانظر ما يمكن القيام به ،اقرتح عىل حممد عيل بأن يمنح اللبنانيني بعض الضامنات،
بكفالة فرنسا .امحل هذه الضامنات بنفسك اذا لزم األمر ،وليعط حممد عيل خط ًا رشيف ًا...
من املمكن أن تكون هذه الوسيلة ،اضافة اىل قوة السالح ،نافعة يف القضاء عىل تدابري اللورد
بلمرستون التي تستند كلها اىل انتصارات الثائرين يف سوريا" (.)112

تلك هي الرشوط العملية التي رأهتا فرنسا كفيلة باعادة اهلدوء اىل لبنان ،ولكن السلطات
املرصية أساءت فهم الوساطة الفرنسية ومساعي املندوبني الفرنسيني ،فاعتربهتا تدخ ً
ال يف
شؤون تعنيها وحدها ،ولذلك مل تقدم هلا التسهيالت املطلوبة للنجاح ،وكانت حريصة عىل
التحرك اطالق ًا ،وقد
عدم اعطاء العصاة أي تنازالت العتقادها أن اللبنانيني لن يعاودوا
ّ
كتب واليوسكي يف  24آب سنة  ،1840يقول" :لقد أكد يل (الباشا) بأنه بالغ االرتياح بالنسبة
ملحاوالت القوى يف اثارة سوريا" .وفيام ييل حجته "ماذا يمكهم أن يفعلوا؟ ،نرش الدعوات،
توزيع األموال واألسلحة والذخائر؟ ،كل ذلك سوف يكون من غري فائدة ...وعىل كل حال
جيويش حتتل السهل ،واألمري بشري خملص يل كل االخالص ،وهو حيتل قمة اجلبل بثالثة أو
أربعة آالف رجل زودهتم باالسلحة .فاذا حاول اجلبليون التحرك ،سوف جيدون أنفسهم بني
نارين ،ومن الذي يقدم هلم الدعم؟ ،ستة آالف ألباين سوف ينزهلم االنكليز عىل الساحل"(.)113
وهي ،أي السلطات املرصية ،وان قبلت بفتح باب الوعود واملفاوضات معهم أحيان ًا ،فاهنا مل
تفعل ذلك إالّ متوهي ًا وكسب ًا للوقت ،فمام يذكر أن بحري باشا ،كتب ،عندما تأزمت األوضاع
بني العصاة واملرصيني ،اىل البطريرك املاروين ،بطرس حبيش ،واألسقف أغابيوس ،مطران
طائفة الروم الكاثوليك ،طالب ًا إليهام هتدئة ثورة اجلبليني ،ومتعهد ًا بإلغاء الرضائب واالعباء
التي يشكو منها الثوار ،والعمل للحصول عىل تنازالت لصاحلهم.
وقد ر ّد البطريرك واألسقف ،بعد العودة اىل الثوار ،عىل بحري باشا ،بأن اجلبليني يأبون
العودة اىل اهلدوء إلاّ عىل أساس الرشوط التالية:
 - 1إلغاء مجيع أنواع السخرة التي تفرض عليهم من غري أجر.

 - 2التخيل عن استثامر منجم الفحم ،حتى ال يكونوا مكرهني عىل العمل فيه.

 - 3عدم حتصيل الفردة إلاّ مرة واحدة يف السنة ،وإلغاء أسامء املتوفني من الئحة التحصيل.

 - 4ترك أسلحتهم هلم ،وفق التعهد الذي أعطاه هلم حممد عيل ،منذ عامني ،أثناء ثورة
حوران.
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 - 5إلغاء التجنيد االجباري.

 - 6أن متنحهم السلطات كل احلامية ،خصوص ًا عند توجههم من اجلبل اىل املدينة يف
أعامل هلم.

وعندما نقل بحري باشا جواب اجلبليني اىل ابراهيم باشا ،أجاب بأنه سوف يعلم والده هبا
وينتظر جوابه عليها ،ومل يكن جواب الباشا سوى أوامر وجهها اىل ابنه ابراهيم باشا برضورة
التشدد مع الثوار ،موضح ًا له بأن مفاوضات بحري باشا مل تكن إلاّ كسب ًا للوقت من أجل
ارسال التعزيزات ،بالرجال واألموال والعتاد العسكري ،الستئصال الثورة والثوار()114؛
()115
يرصون باستمرار أن تقدم
وذلك ما يربر انعدام ثقة العصاة باملرصيني ووعودهم  ،فكانوا ّ
هلم الوعود والعروض بضامنة من قناصل الدول األوروبية(.)116
وهكذا فان سؤ نية حممد عيل ،وعدم ثقة العصاة بوعوده ،تعاونا لتفشيل الوساطة الفرنسية التي
لربام كان يف نجاحها خري للفرنسيني واملرصيني واللبنانيني عىل السواء.

ثالث ًا :اىل هذه الصعوبة السياسية واالجتامعية ،يمكن اضافة عنارص أخرى أسهمت يف تأجيج
العصيان وعرقلت مساعي السياسة الفرنسية يف هتدئة األوضاع ،ويتعلق ذلك بالدور الذي
لعبه بعض املرسلني والرعايا الفرنسيني يف تأليب اللبنانيني ضد األمري بشري واملرصيني ،نذكر
منهم خصوص ًا األب اليسوعي ريل ّلو الذي لعب دور ًا كبري ًا يف اثارة مشاعر اللبنانيني وتزويد
انتفاضتهم بالدعم السيايس واملادي ،حتى اضطر القنصل الفرنيس ،دي ميلوييز ،أن يطلب من
وزير الشؤون اخلارجية الفرنسية استدعاءه اىل خارج البالد( ،)117كام نذكر الفيكونت أنغروا،
رحالة فرنيس كان يتعلم اللغة
واملوسيو ف ،.وهو ضابط بيدمونتي مغامر ،واملوسيو سّ ،.
العربية يف ذوق مكايل ،وسواهم ممن أسهموا يف توجيه الثورة وقيادة مقاتليها(.)118
رابع ًا :ويمكن اضافة سبب آخر أدى اىل فشل مساعي التهدئة الفرنسية ،وهو يتجلىّ يف اقتصار
هذه املساعي عىل املسيحيني ،وامهاهلا الدروز واملسلمني الذين كانوا يشاركون يف العصيان،
فقد ركّز املوفدون الفرنسيون مداخالهتم لدى املسيحيني ،وخصوص ًا املوارنة ،مهملني العنرص
الدرزي خصوص ًا ،عىل ما كان له من دور يف تقرير خيارات السياسة اللبنانية يومذاك ،فكان
ذلك سبب ًا يف احجام الدروز عن التدخل النجاح سياسة احلكومة الفرنسية(.)119

ومهام يكن ،فان بوريه اعترب ،بعد هذه املداخالت الكثيفة التي بذهلا الفرنسيون بني املرصيني
والعصاة ،بانه قد استعمل كل النفوذ الذي خيوله اياه مركزه ،كقنصل لفرنسا ،من أجل احلدّ من
االنفعاالت( ،)120وكأنه بذلك يستقيل من مهمة "الوساطة االجيابية" ليعود اىل قناعاته األوىل يف
103

أن مصلحة فرنسا هي يف الوقوف اىل جانب املوارنة وتدعيم وضعهم يف لبنان.

ولكن األوضاع الدولية كانت تتألب يف غري مصلحة فرنسا وحممد عيل ،فرأت فرنسا أن تصون
رش فتنة يف لبنان تضعف مقاومته أمام حتالف القوى األوروبية الذي يستهدف
الباشا من ّ
مصالح فرنسا يف الرشق من خالل استهداف حممد عيل ،وكان بعض أكابر السياسة الفرنسية
خيالفون بوريه موقفه من انتفاضة اللبنانيني ،ويرون فيها تعارض ًا مع التحالف الفرنيس-
املرصي ،فقد رفض املوسيو دوزاج ،مدير عام وزارة الشؤون اخلارجية ،منذ البداية ،موقف
بوريه "األخرق" ،موضح ًا بأن متطلبات السياسة العامة قد غابت عنه" ،فبدا أكثر اهتامم ًا
بعدالة شكاوى العصاة ،وباخلطر الذي يتهدد محايتنا ،منه برضورة وقف أو تدارك ما يمكن أن
يتعارض مع ّ
امللح للمسألة الكربى بني الباب العايل ومرص"(.)121
احلل ّ
فاملسألة الرشقية الكربى كان حضورها مكين ًا يف اخلالف املحيل ،ومنظورها كان معيار ًا فاع ً
ال
يف حتديد تراتبية األمهية ،ولكن تبعية اخلالف املحيل لالهتاممات الكربى يف السياسة املتوسطية،
مل تؤ ّد اىل طمس قضاياها ورصف النظر عنها .فاملسؤولون يف باريس ،مل ينسوا اطالق ًا التزامات
فرنسا الدينية يف محاية املوارنة ،ولذلك نرى دوزاج يفنّد ،يف تعليامته اىل كوشليه ،قنصل فرنسا
العام يف االسكندرية اهتاممات السياسة الفرنسية كام ييل" :سوف نحمي ،اذا وجب األمر،
سكان لبنان ضد مرص ،كام محيناهم من قبل ضد باشوات الباب العايل ،ولكن من أجل ذلك،
ال ثورات ،وال أحالم استقالل ،ان بوريه يذهب بعيد ًا يف أحالمه"(.)122

وهكذا ،فان استقالل جبل لبنان ،األمل الذي كان يراود العصاة ،والذي رأى فيه بوريه أفضل
احللول التي تصون املصالح الفرنسية ،كان بنظر باريس ومه ًا ،فلم تكن سائر الدواوين التابعة
لوزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية ترى له وجود ًا سوى يف خميلة بوريه ،حتى إن تيار نفسه،
اضطر اىل التدخل للحدّ من اندفاع قنصله املتهور وانحيازه اىل العصاة ،فكتب اىل كوشليه
يأمره باستدعاء بوريه من بريوت ،عىل وجه الرسعة ،بعد أن مال عن جادة التعقل واحلذر،
بترصفه أحد املركبني البخاريني الراسيني يف األسكندرية للترصف بأقىص رسعة من
واضع ًا
ّ
أجل تعيني خلف لبوريه يف بريوت" ،فاالخبار التي جاءتني هبا البحرية تقيض هبذا ،فبقاؤه يف
مركزه ،يف منطقة مضطربة يشكل خطر ًا أكيد ًا .وعليك أن ترسع ما استطعت ألنك اذا أبقيته
حيث هو فال شك أن أألحوال ستزداد بلبلة وتعقيد ًا .وقد علمت أنه تألف يف بريوت هيئة
من شبان فرنسيني وأوروبيني يرون أن ثوار لبنان جديرون بالعطف والتأييد .وخطأ بوريه أنه
عيل خلق امارة مسيحية يف لبنان مرتبطة بفرنسا.
يشاطرهم أفكارهم وعواطفهم .فقد اقرتح ّ
جيرنا اىل أصعب املواقف .ان كل شدة سياسية نستعملها ضد هذا
وقد امتطى هذا الوهم ،فكاد ّ
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القنصل تكون أقل وأخف مما يستحق .وما قيمة أوهامه بالنسبة اىل ما لنا من مصلحة يف أن
تكون سوريا خاضعة الرادة حممد عيل"(.)123

وجه أوامر شخصية تقتيض باستدعاء بوريه وتكليف دي ميلوييز مكانه،
ومل يلبث تيار أن ّ
فتلقى بوريه يف  29متوز سنة  ،1840الربقية التايل نصها:
"سيدي القنصل،

حكومة امللك تستدعيكم اىل فرنسا ،لو أردتم مغادرة بريوت فور تبلغكم هذا األمر ،عىل
مستشار القنصلية أن يتوىل أعامل القنصلية حتى وصول خلفكم .تيار"(.)124
وال خيفى ما يف هذا األمر املقتضب من ادانة ملسلك بوريه الذي كرر تيار تنديده بموقفه ،يف 29

أيلول " ،1840ألنه أخطأ يف فهم الوضع ،وليس ألنه محى املوارنة"(.)125

والواقع أن غضب تيار من سياسة عامله يف بريوت يعود اىل ما كانت تضعه انتفاضة اللبنانيني
من عوائق يف سبيل سياسة احلكومة الفرنسية الرشقية ،فهي حترم تيار من ورقة رابحة أساسية
يف جماهبة أوروبا املتحالفة ضدّ فرنسا ،فاذا كان تيار قد فكّر فع ً
ال باحلرب ،فقد كان يعلم متام ًا أن
أهبة فرنسا للحرب غري مكتملة ،وقد اعرتف ،يف رسالة له اىل مستشاره واليوسكي ،بتاريخ 7
أيلول  ،1840بأن الفرنسيني "لن يكونوا جاهزين عسكري ًا إلاّ يف الربيع" ،ولذلك جيب "تأخري
الكارثة" بــ "...اطالة صرب نائب امللك أطول مدة ممكنة"(.)126

وقد اعتقد تيار أن السالم يف لبنان هو املدخل الصحيح لتمكني الباشا من الصمود أمام اهلجمة
التي تستهدفه وتستهدف النفوذ الفرنيس يف الرشق ،فكتب اىل واليوسكي وكوشليه حييطهام عل ًام
بمهمة األب اتيان "...أرسلت لكم عون ًا كبري ًا لنائب امللك ،انه الرئيس العام للرهبانية العازرية،
األب اتيان ،الذي له ،يف لبنان ،النفوذ الواسع الذي تتمتع به رهبانيته .سوف يذهب ،باسم
فرنسا ،لتهدئة اخلواطر املضطربة ،ولكن جيب أن اليصل خايل الوفاض ،جيب أن تبتكروا بعض
أعامل العفو عن الشيوخ املتهمني أو املوقوفني ،وبعض الوعود بالضامنات ،وبعض التنازالت...
حيملها األخ اتيان باسم فرنسا ونائب امللك ...اللغة التي يتكلم هبا يف تلك األقاليم هي أن فرنسا
سوف حتمي املسيحيني اذا مل يكونوا عصاة ...وهي لن تستطيع أن تنقذهم من السيف املرصي
اذا كانت لدهيم محاقة اخلضوع لالحياءات الغربية.)127(...

ويبدو أن املهمة التي أسندت اىل اللعازاريني مل ختف عىل احللفاء اذ إن ميديم ،قنصل روسيا
يف االسكندرية ،نقل اىل وزيره ،نسلرود ،يف تقريره املؤرخ يف  25أيلول ،أنه "كان عىل نفس
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املركب الرئيس العام لآلباء اللعازاريني ،األب اتيان ،الذي تابع يف صباح اليوم التايل رحلته اىل
بريوت ،ومنها سينطلق اىل اجلبل للدعوة ملحمد عيل بني املوارنة .وينتظر وصول عدد من اآلباء
اللعازاريني عىل باخرة الربيد الفرنسية القادمة لالنضامم اىل رئيسهم"(.)128

ولكن التطورات العسكرية كانت أرسع من األب اتيان ،فأقفلت عليه طريق الدخول اىل اجلبل
لتأدية املهمة املناطة به ،واضطرته ،يف أواخر أيلول ،اىل املغادرة اىل االسكندرية معتذر ًا(.)129

كانت عودة األب اتيان خامتة املساعي الفرنسية البائسة للتوفيق بني حممد عيل والثوار،
انحرفت بعدها األوضاع يف سوريا باجتاه املواجهة السافرة التي أدت اىل ابعاد األمري بشري
منفي ًا اىل جزيرة مالطا ،وانكفاء حممد عيل اىل مرص ،وعزلة فرنسا التي دفعت ثمن ترددها أمام
أعدائها ،ومتوجها بني حلفائها وأصدقائها.

ويف  10ترشين الثاين سنة  ،1840أرسل كوشليه تقرير ًا عن األوضاع الداخلية يف املنطقة
الضائعة ،جاء فيه ..." :الفوىض يف كل مكان ،ليس هناك من سلطة تستطيع أن تفرض
يقروا
احرتامها وطاعتها ،االنكليز هم موضع حرم يف لبنان اىل حد أن اجلبليني ال يريدون أن ّ
بأن الربوتستانت اعطوهم البنادق .يقولون أن النمسا هي التي زودهتم هبا .فرنسا هي وستبقى
دائ ًام القوة العزيزة واملرغوبة.)130("...
عمت سوريا يف أعقاب التطورات الدراماتيكية
إن أصدق ما يف هذا التقرير هو الفوىض التي ّ
التي شهدهتا املنطقة ،مما أدى اىل فراغ سيايس نشطت القوى األوروبية مللئه واالفادة منه،
فانفتح الرشق العريب أمام حشد هائل من الوسائل السياسية واالقتصادية واملالية والدينية التي
تنافست الكتساب طوائف املنطقة ومجاعاهتا وتبني ذهنياهتا.

ومل تتوان فرنسا ،عىل الرغم من فشلها وانرصاف الناس عنها ،عن قبول التحدّ ي ،خصوص ًا
يف لبنان ،معتمدة عىل ما هلا من رصيد ونفوذ تارخييني فيه ،وقد أدرك ساستها أن اعادة الثقة
بمصداقية السياسة الفرنسية هو املدخل األمني لكسب الرهان يف السباق املحموم ،فارتأى
غيزو ،رئيس وزرائها ،االستعانة ببوريه ،قنصل فرنسا السابق يف بريوت ،معوالً عىل ما لديه
من خربة بأمور الرشق والسياسة العثامنية ،وعىل ما له من عالقات متينة مع أعيان لبنان
واالكلريوس املاروين( )131من أجل اعادة اعتبار فرنسا يف الرشق ومحاية مصاحلها أمام هجمة
القوى املنافسة هلا.
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مكلفا ،خصوصا ،بتموين مخيم الثواربالبارود والرصاص ،وعندما بدأت الثورة ،أعطى محمود بك ،حاكم
بيروت ،أوامرصريحة لقادة املراكزاملصرية املكلفة بحراسة بوابات املدينة بعدم السماح بخروج األسلجة
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املواطنة

مدخل الدميقراطية وال�سالم العاملي
الدكتور هال هالل � -أ�ستاذ باجلامعة اللبنانية -معهد العلوم االجتماعية
مق ّدمة:

تس ّطر الشعوب تارخيها وتنسج مصريها ،وتعرب ممرات احلروب اإللزامية من أجل حتقيق السالم.
حتمل خصائص وسامت ،ترتجم أيديولوجيا الزمان واملكان ،تتعايش حينًا وتتناحر أحيانًا كثرية.
املدون ما خ ّطته
أق ّليات وإثن ّيات ،وأصوليات يف ظل أش�كال خمتلف�ة من األنظمة .ينقل التاريخ َّ
أيدي الباحثني والعلامء وأهل احلكم وقادة الثورات واحلروب ،إضافة ملا تنقله الشعوب شفه ًيا،
لتربز لنا صورة النظم االجتامعية ،وطرق ممارس�ة املواطنة وعمل الس�لطات وثقافتها ،وش�كل
الديمقراطية والعدالة ونظرة احلكام والزعامات وتطلعاهتا إىل مستقبل الشعوب.

�م ،يمكننا اليوم مع ق�راءة التاري�خ واحلارض املعاش أن نس�تنتج كيفي�ة إدارة األنظمة،
وم�ن َث ّ
وطبيعة العدالة من مدخل الديمقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان.

والنظ�رة األخرى كاس�تنتاج لقراءة وحتلي�ل واقع حياة الش�عوب ،وإدارة أنظمته�ا من أواخر
الق�رن العرشي�ن حت�ى األلفية الثالثة – الق�رن الواحد والعرشين  ،-كي�ف أصبحت مجاعات
غير متناغمة يف التط ّلعات إىل املس�تقبل ،وحج�م الوطن وأمهية محايته .وكيف انقس�مت هذه
املجتمع�ات إىل أط�راف ن�زاع حتكمه�ا قيادات متع�ددة متمثل�ة بزعامات وطوائ�ف وأحزاب
بعضها ينظر إىل الش�عوب عىل أهنا أعداد أقل ش�أنًا منهم ُيس�تخدمون كأرقام انتخابية ،وقد ال
حيصلون عىل أدنى متطلبات احلياة.

حقوقه�م جمت�زأة ،مرهتن�ون ،يتجاه�ل الساس�ة مطالبه�م وقضاياه�م ،وباملقاب�ل ويف األنظمة
املتقدمة ،نرى القادة واحلكام يعززون شعوهبم ،يقدّ مون اخلدمات واحلامية االجتامعية كالصحة
والتعليم ،واالس�تقرار األمني واالجتامعي واالقتصادي والسيايس للمجتمع .والشعب يثبت
الوالء واالنتامء الوطني للدولة ،ما يؤكد لنا أمهية األنظمة التي تقوم عىل التخطيط االسرتاتيجي
وتفعيل املواطنة.
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ّ
تضمحل
ث�م يمكن أن
كان م�ن الصع�ب حرص مفاعيل وتداعيات س�وء إدارة األنظمة ،ومن ّ
مفاهيم املواطنة معامل األوطان ّ
وتعسف احلكام وعدم قدرهتم عىل احتواء مرشوع
بظل األزمات ّ
الدولة الذي يعترب تنازع تنازل حول املصالح وتعارضها ،والتي جتاوزت حدود التناقض الذي
كان مدخلاً النقسام األوطان التي مل تتضح فيها رشوط املواطنة والديمقراطية والتنمية بحيث
غامضا وإش�كالية لدى العديد من األنظم�ة ،خاصة يف الدول التي أعيد
تبق�ى املواطنة مفهو ًما
ً
اس�تمرت عىل خم ّلفات استعامرية ،وتبعية يف التفكري
تركيبها يف س�ياق أنواع من العالقات التي
ّ
والنهج والنتائج التي ترتبت عىل الشعوب واألجيال وعىل مؤسسات الدولة.
ث�م ،قادت األنظم�ة عرب التاري�خ رشائح واس�عة يف املجتمع كانت معرضة بش�كل دائم
وم�ن ّ
لالهني�ار ،تعيش هذه الرشائح حالة ازدواجية يف الش�خصية الثقافي�ة ،والءاهتا متعددة ،تبعيتها
موزعة يف الداخل املحيل واخلارج اإلقليمي.
بقي�ت عملي�ة االرتق�اء إىل الوع�ي باملفاهي�م املدنية والوطني�ة ،واملواطن�ة ،رهينة السياس�ات
واستعامرا ذهن ًيا يف املجتمعات.
وحصارا
والتجاذبات يف داخل الوطني الذي أنتج انغال ًقا
ً
ً

م�ن جهة كانت األق ّلي�ات واإلثن ّيات والنخبة من الرشائح االجتامعية يف لبنان واملجتمع العريب
دورا مهًم�اً يف إثراء الثقافة والرتاث العريب ،وتراجعه�ا أحدث خللاً يف العالقات داخل
تلع�ب ً
الدول�ة الت�ي تنتم�ي إليه�ا ،األمر الذي س�اهم يف اس�تثامر تل�ك الرشائح من ق�وى طارئة عىل
األنظم�ة ،يف الداخل الوطني واخل�ارج اإلقليمي والعريب وال�دويل ،لتنفصل عن املجتمع األ ّم
معاكسا ملفاهيم االنتامء الوطني.
اجتاها
وتأخذ ً
ً
ثمة حماور س�نتناوهلا يف فصول ح�ول املواطنة والديمقراطي�ة والتنمية
يف مع�رض بحثنا ه�ذاّ ،
والسالم العاملي ،بد ًءا باالنتامء واهلوية الوطنية.

ينخ�رط املواط�ن اللبناين واملواط�ن العريب يف صفوف بع�ض التنظيامت ،ملتز ًم�ا بعقائد حزبية
وديني�ة ،وآخ�رون ينخرطون يف صفوف بع�ض التنظيامت التي صبغت نفس�ها باإلرهاب وما
ينف�ق على عملياته وعنارصه من أموال وسلاح وجرائم مأجورة ،بعض ه�ذه الوالءات نتاج
لتفكي�ك األنظم�ة بام خيدم التنظيامت واحلركات األصولية املتطرف�ة بأهدافها القريبة والبعيدة،
وبعض الوالءات ختدم األحزاب والطوائف .وبالتايل ،انحرصت الوالءات للوطن وتراجعت
حتى أصبح الفس�اد س� ّيد املواقف واألحكام ،ما يعن�ي غياب مفهوم الوط�ن الدولة املوحدة،
واملواطنة واهلوية الوطنية ،كام هو حاصل يف لبنان والدول التي ُأس�قطت أنظمتها ومنها :ليبيا،
مرص ،العراق ،السودان ،واليمن املرحلة القادمة واآليت أعظم.
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دورا مهماً يف التأثري عىل األوضاع االجتامعية ومستوى حتوالت
لعبت هذه املتغريات وسواهاً ،
الغنى والبطالة والفقر والفوارق بني طبقات املجتمع ،ويف اجتاهات وتوجهات الشعوب ،منها
الشعب اللبناين ،خاصة بغياب أدنى درجات العيش واخلدمات التي جيب أن توفرها الدولة.
غاب�ت املواطن�ة عن الس�لطة والسياس�يني ،كام غاب�ت عن الكثري م�ن املواطنني ،كنتاج لس�وء
إدارة مرافق الدولة ومؤسس�اهتا ،وتسلطن القادة السياس�يني عىل شعب ضاق ذر ًعا بطوائفهم
وأحزاهبم وخدمة مصاحلهم وغياب املسؤولية الوطنية من حساباهتم ،والعدالة االجتامعية عن
جمتمعهم الس�يايس اخلاص ،بعيدً ا عن مصالح املؤسس�ات واالكتفاء االقتصادي واالجتامعي،
ما يؤكد للش�عب غياب املواطنة والديمقراطية يف إدارة ش�ؤون الدول�ة اللبنانية ،وكذلك لدى
بعض القادة واحلكام العرب.

س�اهم هذا الرتاخي يف إدارة الس�لطة إلدارات ومؤسس�ات الدولة وقطاعاهتا يف بروز مرشوع
إعادة تش�كيل اخلارطة السياسية واالقتصادية واألمنية للبنان والوطن العريب ،وخارطة الرشق
األوسط اجلديد.
إزاء هذه األوضاع واملتغريات ،برزت سايكس  -بيكو األلفية الثالثة ودخول القوات الفرنسية،
والروسية ،والربيطانية ،واألمريكية وسواها للساحات العربية ،ولبنان الساحة املفتوحة جلميع
األنظم�ة واجليوش ،إضافة إىل املرشوع الصهيوين الدائم ال�ذي غ َّيب مرشوع الوحدة العربية،
فحضرت التحدي�ات الكبرى واملصريي�ة للدول العربي�ة وتفكّك�ت أنظمته�ا ،وكان الرشق
األوسط اجلديد.

تفاقمت األخط�ار واألزمات التي حصلت وحتصل يف لبنان واملجتمعات العربية التي خرقتها
التنظيامت اإلرهابية ،وتراجع حمتوى الدولة الوطني حتى فرغ من مضمونه ،ومل َتر احلكومات
جتارب الغرب يف املواطنة من محاية النظام إىل االس�تقرار االقتصادي والس�يايس واالجتامعي،
والتي سنرى تفسريها وترمجتها يف فصول الكتاب.

زادت ال�والءات وتع�ددت أنواعه�ا ،واختلف وج�ه املواطنة الذي فّس�رّ ه كل فريق يف خطابه
السيايس وفق تطلعاته وأهدافه ،كام تراجع حمتوى ومستوى الدفاع كتعبري عن الذات الوطنية،
واملعرف�ة العلمية ،تقلص حجم ومفهوم السياس�ة واحلقوق والواجب�ات والعدالة التي فرغت
من مضموهنا الديمقراطي و ُبعدها اإلنساين والقانوين ،فتقلص مفهوم الديمقراطية واالنصهار
الداخيل اللبناين والعريب وثقافة اللغة واملصري املشرتك.

إن ترس�يخ الوحدة الوطنية حيتاج إىل تثبيت مفهوم املواطنة يف املجتمع ،حيث تتحقق املس�اواة
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والعدال�ة مثًل�اً من جهة الوظيفة الوطنية للفرد ،والكفاءة والق�درات العلمية والثقافية وتعزيز
املؤسسات بالقدرات البرشية والعلمية والتقنية ومحاية احلقوق واحلريات والوصول إىل جتديد
وتطوير منهجي يف الفكر السيايس الوطني ،وبإعادة إحياء احلضارة الوطنية للتاريخ اإلنساين.
السؤال يطرح نفسه بعد هذا التعليل:

ما هي املواطنة؟ عنارصها ومكوناهتا يف املجتمع والدولة؟ هل املواطنة نفسها تؤطر الوفاق
الداخيل املحيل والعريب؟

ماذا نعني باالنتامء؟

ما هي مفاهيم الديمقراطية؟

ما هي األطر الوطنية يف الدولة؟

مفهوم االنتماء والهوية الوطنية:

يرمز االنتامء إىل االنتس�اب لكيان يكون الفرد مندجمًا فيه ،يش�عر باألمان بني مجاعة هذا الكيان
الذي يعرب فيه عن مشاعره .وقد صنّف العامل ماسلو  Maslowاالنتامء بالدافعية واعتربه أريك
ف�روم  Fromحاجة لإلنس�ان من أجل قه�ر عزلته ،واعترب ليون فس�تنجر Leon Festinger
أن االنتماء هو متاس�ك أفراد اجلامعة ،ومن ث�م يجُ مع الباحثون عىل أن االنتماء حاجة رضورية
لإلنس�ان يف جمتمع�ه الكبري م�ع اجلامعة يف املحي�ط االجتامعي ال�ذي يقدم التع�اون والصداقة
والقرارات ليستمد حصانة االنتامء.

تعترب اهلوية  Identityاملرتكز لالنتامء والوجود الفردي ،وتكون السلوكيات مؤرشات للتعبري
ع�ن اهلوي�ة التي تؤك�د الروابط يف النظام الق�رايب ،واالنتامئ�ي ،والتفاعل االجتامع�ي املتبادل،
والش�عور يف عملي�ة التضامن نحو األه�داف العامة ،كام يعترب مس�توى االنتامء والوالء جوهر
االلت�زام باهلوي�ة ،والتمس�ك باملعايير والقيم االجتامعي�ة والرواب�ط االجتامعي�ة ،والتعاطف
والتع�اون الوج�داين بين اجلامعات باالنتماء مفهوم ذهني نفسي واجتامعي وهو نت�اج لتبادل
اجلامعة املعايري والقيم الوطنية والثقافية.

من هنا يلعب االنتامء الدور الرئييس يف تش�كيلة الق�وى واأليديولوجيا والعالقات االجتامعية
والثقافية والعقائدية ،كاألحزاب التي تأخذ الطابع الديني أحيانًا ،والتي تصبح ممارساهتا مناوئة
ملبدأ املواطنة ،وهي الدائرة األوسع ملختلف االنتامءات يف املجتمع ،فهي تضع املعايري التي تلزم
األفراد واجلامعة بالواجبات لتحقيق االندماج يف س�بيل مصلحة الوطن ،واملس�ؤوليات العامة
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واأله�داف الوطنية م�ن كل اهليئات الرس�مية واملدنية ،ومن ثم تبقى املواطن�ة واهلوية الوطنية
صامم األمان للوطن والشعب واملؤسسات.

تؤث�ر الظ�روف االجتامعية واالقتصادي�ة والسياس�ية ،واملحيط عىل أنامط الس�لوك االجتامعي
أيضا باإلحس�اس بالعزلة مثلاً واالغرتاب بس�بب
لألف�راد ،ورضوب التفكير الت�ي قد تتأث�ر ً
تراج�ع أو ضع�ف االنتامء واالرتباط بالوطن واالعتزاز به واالنتس�اب إليه واملش�اركة يف بنائه
والدفاع عن قضاياه ومصاحله وثرواته.

• الهوية الوطنية:

تعتبر اهلوي�ة يف الفلس�فة العلمي�ة والوطني�ة بأهنا احلقيق�ة املطلقة التي تش�تمل على الصفات
والسمات الوطني�ة اجلوهرية التي تنطلق منه�ا املعايري النموذجية ،والتي تس�مح بمعرفة وفهم
عن�ارص تش�كُّل وحدة اهلوي�ة ،وخصوصيتها ومميزاهت�ا وقيمها ومقوماهت�ا ،ألن اهلوية الوطنية
ترتج�م روح االنتماء ل�دى أفراده�ا وأبنائه�ا وهل�ا دوره�ا يف رفع ش�أن املجتمع�ات وتقدمها
وازدهارها .ومن دوهنا تفقد اجلامعات كل معاين وجودها واستقرارها.
تعبرّ السمات الوطنية يف املجتمع عن كيان ينحرص فيه أفراد ومجاعات منس�جمون ومتشاهبون
باخلصائص وبتأثرياهتا ،جتمع بينهم من منطلق الش�عور الوطني ،حيث يس�تمد الفرد إحساسه
باالنتماء واهلوية ،ويشترك مع أفراد املجتم�ع يف الكثري من املعطي�ات واملكونات واألهداف،
والثقافة املمتزجة بجملة من املعايري الوطنية ورموز الوطن.

تتش�كل عنارص اهلوية الوطنية من املوقع اجلغرايف إىل التاريخ املشترك واألحداث التي عاشها
ويكون االقتصاد والنظام
الشعب عىل أرضه ،النموذج الثقايف واأليديولوجي لرشائح املجتمع،
ّ
املايل ،مؤرشات العالقة التي جتمع أبناء الشعب الواحد إضافة للحقوق املشرتكة نفسها ،كحق
1
التعبري والتعليم وامللكية والعمل واحلقوق والواجبات.

تقدم املؤسس�ات اخلدم�ات الرتبوية والتعليمي�ة ،منها خدمات األمن االجتامعي الش�امل من
خالل عمل الس�لطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ومس�ؤولياهتا ومس�مياهتا الوطنية التي
تعبيرا عن اهلوية
تتضم�ن روح العم�ل اجلامعي خلدمة الوط�ن واملوطن .و ُيعتبر هذا االلتزام
ً
الوطنية وعن أمهية الوعي باهلوية الوطنية وااللتزام هبا ،ينعكس األمن االجتامعي عىل استقرار
الف�رد واملجتم�ع والوطن إجياب ًيا ،الس�يام باملس�ؤولية االجتامعي�ة لتتكون قوة النس�يج الوطني
 - 1الكاتب إبراهيم العبيدي  -مفهوم وتطور الهوية.
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االجتامعي ،فتشكّل عنارص اهلوية قوة بناء الوطن.

تقتضي عملي�ة حتديد هوية جمتمع وج�ود مجلة من العنارص التي يمك�ن تصنيفها بعنارص مادية
وتارخيي�ة ،وثقافي�ة ونفس�ية واجتامعية ،يف إطار تنظيم�ي متكامل ،ألن اهلوية متث�ل وحدة ك ّلية
متقارب�ة ومتكامل�ة ،وحقيقة اجتامعية تنط�وي عىل عنارص متع�ددة كالبيئة احليوي�ة والتاريخ،
1
والديمغرافيا ،واالقتصاد بكل أنشطته.

تتحدد مقومات اهلوية باللغة والثقافة واالنتامء والوالء للوطن ،ومواجهة التحديات والتعايش
املشترك ،م�ا يعن�ي أن هن�اك جمموعة م�ن العوامل التي تؤث�ر يف بن�اء اهلوية عند األف�راد ّأوهلا
جيسد االرتباط باملكان ودور اهلوية يف تعزيز مفهومه عند األفراد
املجتمع ،وثانيها االنتامء الذي ّ
واجلامعات.

يف احلال�ة اللبناني�ة ،يفتقد املجتمع اللبن�اين مقومات عنارص اهلوية حس�بام وصف الكاتب 2من
رشوط وطنية لقيام الدولة وتكوين اهلوية.

يف لبن�ان هناك هوي�ات قاتلة متع�ددة األوجه واألقنع�ة التزمت الدمار االجتامعي والس�يايس
الش�امل ،فالدويلات القائمة واملجتمع�ات األمنية يف اجلغرافيا اللبنانية ،ويف عمق الس�لطات
املحتل�ة م�ن الطوائف واألحزاب وبع�ض الزعامات التي أثقلت كاهل الدولة بس�بب التعنت
عىل اقتسام الدولة بمؤسساهتا وشعبها .إضافة إىل الوصاية الدائمة والضغوط اخلارجية والنمو
اهلزي�ل ج�دً ا لالقتصاد ،األم�ر الذي أنتج أزم�ات حال�ت دون محاية الدولة ،وال�والء للوطن
والثقافة واالنتامء ،وكلها عنارص يف سبات غري منظور اليقظة.

تغير مفهوم اهلوية الثقافية ،أي االرتباط بني اهلوية والثقافة ،ألنه يف العادة اهلوية الثقافية تكون
مقرونة بالثقافة التي تؤسس هلا ،وهي من مكونات الشخصية الفردية واجلامعية ،ما يفرس لنا أنه
لكل مجاعة هوية تتميز هبا ،وهلا ثقافة معلومة وسمة تعرف هبا .أي إن اهلوية الثقافية هي الثابت
املشرتك يف السامت احلضارية يف املجتمع.
م�ن هن�ا ،يقترن مفهوم اهلوي�ة الثقافية مع سياس�ة اهلوية التي جتس�د ذات الف�رد وحتمل القيم
واملعايير ونبذ التعصب والتطرف الطائفي والعرق�ي .فاهلوية هي املوروث الثقايف والذكريات
واإلبداعات ،والتعبريات والرتاث بكامل مفاهيمه.

 - 1الكاتب إبراهيم العبيدي .2018 /4 /18 -
 - 2إبراهيم العبيدي  -مفهوم وتطور الهوية.
120

فـــــكـــــر

تعن�ي اهلوي�ة الثقافية اخلصوصية التارخيي�ة للجامعة والدولة ونظرهتا للحي�اة واملوت ،ونظرهتا
اخلاصة لإلنس�ان وقدراته وأف�كاره وإدراكاته ،وجمموع الرتاكامت الثقافي�ة واألدبية واملعرفية،
وذل�ك الصرح م�ن الع�ادات والتقاليد ضم�ن الوح�دة العائلي�ة واملجتمع واملحي�ط الوطني
والقومي للدولة.

رشح الكاتب إبراهيم العبيدي حول تطور مفهوم اهلوية جاء كاآليت:

تتش�كل اهلويات وتكتس�ب صالحياهت�ا من خالل سلس�لة متواصلة من التفاعلات ،ينطوي
اكتس�اهبا على عملي�ة البن�اء ،واكتش�اف سمات دائم�ة السيرورة على امت�داد حي�اة األفراد
واجلامعات ومستقبلها ،التي تتغذى بالتاريخ يف استجابة مرنة قد تتحول مع األوضاع التارخيية
واالجتامعي�ة ،م�ا يعني أن اهلوية نس�جية متغرية مع حركة التاري�خ واالنعطافات التي يتعرض
هل�ا .وتتأثر بالرصاعات والثقافات األخرى واملؤثرات اخلارجية والتوازنات والتداول العلمي
1
للثقافات واألفكار.

نس�تخلص مم�ا س�بق ،أن اهلوية هي كيان يمك�ن أن يتطور وال يمكن حتديده�ا كمعطى هنائي.
متتاز اهلوية بغناها الناتج عن جتارب أصحاهبا والنضاالت واملعاناة والنجاحات واالنتصارات
والتطلعات والعالقات واالحتكاك الثقايف واالقتصادي اإلجيايب والس�لبي باهلويات األخرى،
التي تتداخل معها بشكل أو بآخر.

اهلوي�ة الوطني�ة قضي�ة والء وانتماء عمي�ق يعني ش�ع ًبا يف احل�ارض أو يف املس�تقبل .اهلوية هي
قضية ومس�ؤولية مشتركة تقع عىل عاتق الش�عب أفرا ًدا ومجاعات عىل املؤسسات والسلطات
واألجهزة ،املحافظة عليها كموروث وطني قيمي حضاري لألجيال القادمة.
اهلوي�ة الثقافي�ة منظوم�ة أخالقي�ة أدبي�ة اجتامعية ،ترتب�ط بحياة الش�عب يف امل�ايض واحلارض
واملس�تقبل بوعي كام�ل للهوية الوطنية وعظمته�ا ،وذلك بقوة النس�يج االجتامعي ،والنهضة
وقوة اإلنت�اج واالقتصاد وإدارة املوارد البرشي�ة والطبيعية ومواكبة
العلمي�ة الفكرية واملعرفية ّ
2
احلضارة والعرص.

• الهوية والعوملة:

عىل الرغم من أن اجتاهات العوملة تسري نحو التأثري السلبي عىل اهلوية والسيادة م ًعا ،فإهنا تولد

 - 1إبراهيم العبيدي  -مفهوم تطور الهوية .2018
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إحساسا يؤدي إىل مزيد من الوعي باخلصوصية الثقافية واحلضارية.
ً

ومن تعريفات اهلوية الثقافية ،نس�تنتج أنه يس�تحيل وقوعها حتت مقول�ة العوملة ،وذلك لتعدد
الثقاف�ات ح�ول العامل ،حيث إنه ال توجد هناك ثقافة عاملية واحدة ،وما هو قائم اليوم أش�كال
من الثقافات املتعددة واملتنوعة ،عىل مس�توى األفراد واجلامعات واألمم ،وتعمل كل ثقافة من
ه�ذه الثقاف�ات بصورة عفوي�ة وتلقائية ،أو عن طريق تدخل من أصح�اب هذه الثقافة ،هبدف
احلفاظ عىل مقوماهتا وكياناهتا اخلاصة.
ويف دراس�ة للمفكر األمريكي صمويل هنتجنتون ،صاحب كتاب (رصاع احلضارات) ،نرشها
يف جمل�ة (ش�ؤون خارجي�ة) حتت عن�وان (الغرب :متف�ر ًدا ولي�س عامل ًيا) ،يق�ول :إن روح أي
حض�ارة هي اللغة والدين والقيم والعادات والتقاليد ،وإن التغريب الثقايف يف املجتمعات غري
الغربي�ة يؤدي إىل مزيد من متس�ك تل�ك املجتمعات بثقافاهتا األصيل�ة ،ولذلك عىل الغرب أن
يتخىل عن وهم العوملة.
ونخلص إىل القول بأن اهلوية الثقافية واحلضارية جلامعة ما ،جتعل للشخصية الوطنية أو القومية
طاب ًعا تتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية األخرى.

• الهوية والدميقراطية:

تُعتبر اهلوي�ة ،وهي الش�عور باالنتامء ،ظاهرة إنس�انية أصيل�ة ،وأي مجاعة حينام مت�ر بحالة من
التم�زق الس�يايس واالجتامعي واالقتصادي ،تعبرّ عن هذا التج�اوز باهلوية الثقافية .لكن هذه
ألن اهلويات الدينية واإلثن ّية ّ
اهلوية ال تنترص االنتصار الكليّ ّ ،
تظل حارضة هبذا الشكل أو ذاك،
ّ
وألن السلطة السائدة مل ت ُِعر اهلويات ،يف حق التعبري
بسبب غياب دولة املواطنة والديمقراطية،
عن نفسها ،أي شأن.
إن الديمقراطي�ة ه�ي الرشط األول النتص�ار اهلوية الك ّلية من خالل حق اهلوي�ات يف التعبري عن
نفسها ثقاف ًيا وسياس ًيا ،وقمع اهلويات هو الرشط األسايس لظهور اهلويات املتعصبة ،سواء كانت
دينية أو إثنية أو ما شابه ذلك ،والتعصب يد ّمر الصيغة السياسية  -الثقافية ذات املنحى التعددي.

وبالعك�س ،يف النظ�ام الديمقراطي يتاح للجميع التعبري عن اهلوية ،وم�ن َث ّم تتحول اهلوية إىل
هوي�ة هي األخ�رى ديمقراطية ،وتصبح ج�ز ًءا ال يتجزأ م�ن اهلوية الك ّلية ،وش�كلاً من الثراء
الثقايف للمجتمع.
إن اهلوي�ة الديمقراطية جلامعة ما تعني :فصل األيديولوجيات (دينية أو غري دينية) عن الدولة،
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وسيادة القانون ،والتعددية السياسية ،والتداول السلمي للسلطة ،واملجتمع املدين ،واملؤسسات
النيابية ،واحلرية والفردية.

• مفهوم ال�سلطة يف الدولة:

عرف املفكر الفرنيس ريمون آرون أن السلطة هي املقدرة عىل الفعل أو التدبري ،واعترب برتراند
ّ
راس�ل الس�لطة هي عبارة عن القوة واملقدرة .وه�ي عبارة عن إجياد التأثريات املنش�ودة ،فهي
كمية ،امل�راد فيها األدوات والوس�ائل املتوفرة لدى الفرد أو املؤسس�ة
كم�ي أو ظاهرة ّ
مفه�وم ّ
السياسية أو الدولة.

الس�لطة هي العالقة التي يس�عى من خالهلا الفرد أو املؤسس�ة إىل تس�خري األفراد واملؤسسات
للعم�ل طب ًق�ا إلرادهتم .قال ماكس فيرب :إن الس�لطة هي الفرصة املتاحة أم�ام الفرد أو اجلامعة
لتنفيذ مطالبهم يف جمتمع ما يف مواجهة من يقفون حائلاً أمام حتقيقها.

سيادي من نطاق إقليمي حمدد ،ويامرس
جتم ًعا سياس ًيا يؤسس كيانًا ذا اختصاص
ّ
تعترب السلطة ّ
�م فإن العنارص األساس�ية ألي دولة هي
الس�لطة عبر منظومة من املؤسس�ات الدائمة ،ومن َث ّ
احلكومة والش�عب واإلقليم والس�يادة ،واالعرتاف هبذه الدولة بام يكسبها الشخصية القانونية
1
الدولية ،ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة السيام اخلارجية.

تتع�دد اآلراء والتحليلات ح�ول مفه�وم الس�لطة وتتع�ارض يف الكثير م�ن مفاصله�ا ،فيام
يشير كثيرون من رج�ال السياس�ة واالقتصاد ب�أن الس�لطة إدارة لألمن واالقتص�اد والرتبية
واملؤسسات .وبذلك تتنوع األسباب والدوافع للوصول إىل املوقع األكثر دقة يف عمل الدولة،
أال وهو السلطة األمنية وإدارة الرتبية.
ختتلف األنظمة والتوجهات بني اجلامعات السياسية يف الدولة من مجاعات الطوائف واألحزاب
لتبوء الس�لطة ،فيقع الرشخ
والتنظيمات ،وت�زداد األمور خطورة وتعقي�دً ا حتى تصبو اجلامعة ّ
ألن ّ
الس�يايس والطائفي واحلزيب يف املجتمعّ ،
لكل من هذه اجلامعات مفهومه اخلاص للسلطة،
وله أدبياته يف معرفتها وتطبيقها ،واألهداف التي تصبو إليها.

تتح�ول بع�ض املجتمع�ات إىل تكتّلات طائفية أو حزبية أو عس�كرية أو إىل مجاع�ات إرهابية
تنام�ت يف ّ
ظ�ل النزاعات والرصاعات حول الس�لطة ،فتختل�ف أوضاعها وظروفه�ا التي قد
تك�ون غري متوقعة أحيانًا كثيرة ،تدخل عليها بالطائفية ،تربز حاالت اهليمنة من س�لطة األمر
 - 1محمد الياسري ،من دراسة بعنوان :هل السلطة لخدمة الناس ،أم وسيلة للنفوذ واالستبداد؟
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الواقع عىل السلطة الرسمية مما يعوق عملها وبذلك خيتلف مفهوم السلطة وتعريفها بني األفراد
واجلامعات داخل املجتمع الواحد.
إن الس�لطة يف أي دول�ة يمك�ن تفسيرها بأهن�ا القدرة على التأثري يف أف�راد املجتم�ع ،والتأثري
بمجري�ات األح�داث وتغيير مس�ارها وفق األه�داف فيام ترتاوح األس�اليب والوس�ائل بني
االمتناع أو اإلكراه إذا ما أ ّثرت عىل النظام.

يمك�ن أن نس�تنتج أن الس�لطة واق�ع اجتامعي قد يفرض نفس�ه ،كما يفرض املتغير األمني أو
الس�يايس أو االقتص�ادي أو الرتبوي أو أطامع الفئ�ة دون أخرى بمق�درات معينة حيث الغاية
تربر الوسيلة ،ويفرض األسلوب الذي تقوم به السلطة من أجل حصانتها.

ويعرف املعجم الفلس�في الس�وفيايت الس�لطة للتنظيم االجتامعي للمجتمع ،إهن�ا القوة اآلمرة
ّ
التي يف حوزهتا اإلمكانية الفعلية لتس�يري أنش�طة الناس بتنس�يق املصالح املتعارضة لألفراد أو
1
اجلامعات وبإحلاق تلك املصالح بإدارة واحدة عن طريق اإلقناع.

ويف مقاربة عامة حول مفهوم الس�لطة ورد يف املعجم الفلسفي للكاتب مجيل صليبا أن السلطة
يف اللغ�ة ه�ي القدرة والقوة عىل اليشء والس�لطان الذي يكون قدره لإلنس�ان عىل غريه ومجع
السلطة هي السلطات ،وهي األجهزة االجتامعية التي متارس كالسلطات السياسية والسلطات
2
الرتبوية وغريها.

ال تقوم الس�لطة عىل األفراد إنام عىل اجلامعة ،مهام كانت سياس�ية أو غري سياس�ية ،مما يؤكد أن
الس�لطة هي ظاهرة اجتامعية .فإن تبادل اخلدمات من خالل العالقات القائمة يف املجتمع تربز
مصادر الس�لطة االجتامعية املتعددة كاملركز االجتامعي الذي حيتله ش�خص ما ،نا ًجتا عىل مركز
حكوم�ي مثلاً أو حزيب أو طائفي أو س�يايس ،وقد يكون مصدر الس�لطة ه�و العلم والثقافة ما
جيعل هؤالء األش�خاص يتمتعون بقدرة عالية يمكنهم بواس�طتها التأثري عىل س�لوك اآلخرين
وأفكارهم ومواقفهم ،خاصة إذا ما لعب الثراء املادي دوره يف إدارة السلطة.
يف علم السياس�ة يرتجم مفهوم الس�لطة بأهنا ممارس�ة عىل س�لوك الناس يعني هناك قدرة تأثري
يف الس�لوك وتوجيهه نحو الغايات واألهداف التي حيددها من له القدرة يف إدارة الس�لوك ويف
فرض إرادته .فإما أن يكون س�لوك يقتدى به وفيه نموذج اجتامعي إجيايب أو العكس .الس�لطة

1 - Dictionnaire philosophique Ed. Du progress, Moscou 1985 p:409.
 - 2جميل صليبا ،املعجم الفلسفي  -دارالكتاب اللبناني ،صور عام  - 1978ص.670 :
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عالقة ديمقراطية يف املجتمع وليس�ت قوة ضاغطة ،وهي عالق�ة تبادل ختضع لقواعد ومبادئ
دقيقة للعنارص التي تشكل املجتمع.
يعتبر ع�امل االجتامع ماك�س فيرب العنف ه�و الوس�يلة الطبيعية للس�لطة من حي�ث احتكارها
ورشعيته�ا ،إال أن تأكي�د ماك�س فيرب احتكار الس�لطة للعن�ف يربره هاجس البح�ث عنده مما
1
جيعل هذا االحتكار مرشو ًعا أو رشع ًيا.

يعمل أو يعمد أصحاب النفوذ لتحقيق السلطة عن طريق تثمري األعراف واملعتقدات والطقوس
االحتفائية لتأمني استمرارها وجتددها يف املجتمع بطرق ووسائل خمتلفة تدعو مثلاً إىل الوحدة
الداخلية املذهبية أو احلزبية السياسية أو سواها ،ومن خالل العمل عىل أنامط التفكري واملشاعر
والوج�دان ومحاي�ة اجلامعة .تؤمن هذه الس�لطة االس�تقرار واحلامية من اجلامعة نفس�ها ،حيث
حاجزا أمام التحوالت التي تؤدي إىل الفوىض املحتملة ويلعب املوقع االجتامعي وصفة
تقف
ً
شخصيات السلطة دوره يف ضبط املحيط ونسج عالقات اجتامعية مهيمنة وتابعة.

س�عى علامء االجتامع مثل فيرب إىل تأكيد أمهية البحث لالعرتاف بالس�لطة وجتس�يدها باملامرسة
والتطبي�ق بتوازهن�ا واختالهل�ا ،بمرونتها وعنفيته�ا وبتج ّليها يف صلب العالق�ات االجتامعية،
ل�ذا يدفعن�ا ماكس فيرب يف فهم الس�لطة كعالقة ،وهذا م�ا يربطه بجورج باالنديي�ه 2،القول إن
سوسيولوجيا يف مجلة املالحظات املتعلقة بفعالية السلطة بوسائلها وخصائصها.
ومن َث ّم ،حتكم السلطة املجتمع ،ويعمد الفرد إىل التحرر الفعيل منها ،أما الديمقراطية واملساواة،
وهنا تنتفي القوة والعنف أو باخلضوع للقوة من أجل امتالك الس�لطة من قبل السياس�ة أوقف
من قبل اجلامعة السياس�ية أو احلزبية أو الطائفية وخطورة اس�تثامرها ،وبذلك قد تتنوع بني قوة
الفعل واالنفعال بني الرافض واملوايل.

• ال�سلطة وا�سرتاتيجية ال�رصاع واملمار�سة الدميقراطية:

مرتكزا عىل العنصر التفاضيل
يعترب نيتش�ه م�ن أوائل الذي�ن حاولوا تفكي�ك مفهوم الس�لطة
ً
لتحديد وتوليد القيم مهام اختلفت ،وأ ًيا كانت ،األمر الذي يؤدي إىل تقس�يم الرشائح البرشية
واملجتمعات.
 - 1ماكس فيبررجل العلم والسياسة  -ترجمة نادرذكرى ،دارالحقيقة بيروت p: 48 -47 ،1982 -
 - 2جورج باالندييه :اإلنتروبولوجيا السياسية ،ترجمة جورج أبي صالح  -مركز اإلنماء القومي ،بيروت  -صدر عام
 ،1980ص.46
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تتولد السلطة من العالقات التي حتكمها جمموعة أطر ومفاهيم وقواعد ومفاصل ،فهي تتفاعل
يف كل حلظة ألن الكائن أو الفرد يقع حتت ظل سلطة مكونة من عالقات ومن جمموعة سلطات
متفاعلة فيام بينها بش�كل دائم ومس�تمر ،كالس�لطة األمنية واالقتصادية والقضائية والترشيعية
والتنفيذية.

خيضع الفرد لسلطة اإلدارة التي يعمل هبا وبسلطة العقائد التي ينتمي إليها ويؤمن هبا ،وسلطة
الع�ادات والتقاليد واألعراف التي يعيش بظلها ويامرس�ها وبس�لطة األرسة التي قد ولد فيها،
وس�لطة القانون والدولة عامة ،يعني أن هناك س�لطة ال متناهية حميطة به بش�كل دائم ومستمر
ومتفاع�ل ومركب ومول�د يف آن واحد ضمن واقعه االجتامعي املعاش .ويش�كل املجتمع من
جمموع�ة العالق�ات القائمة بني ق�وى متنوعة ومتعددة تتك�ون من أجهزة اإلنت�اج وتعمل من
خالهلا .كام تش�كل بعض املؤسس�ات مصدر االنقس�امات والرصاعات والرابط الفارق بينها.
السلطة ليست إال حركة بواسطتها حتول القوى فتخفف من حدة قوى أخرى أو تزيد من حدة
1
قوى أو تعمل عىل قلب موازين بفعل الرصاعات التي تتوقف.

• ال�سلطة ا�سرتاتيجية ال�رصاع:

الس�لطة هي االستراتيجيات التي تؤثر يف القوى وجتس�د أهدافها ،وتتبلور م�ن خالل الدولة
ومؤسساهتا وأجهزهتا وقوانينها ،وأشكال اهليمنة املجتمعية األخرى.

يف لبنان تعترب الس�لطة منص ًبا حيتكره الش�خص م�ن موقعه ،يتصارع عليه الساس�ة والطوائف
واألح�زاب واملنظامت .الس�لطة بمعناها الديمقراطي هي ممارس�ة تنطلق م�ن نقاط ال تنحرص
يف الش�خص ضمن املوق�ع وال يف العالقات املتحركة ،وغري املتكافئ�ة ،مهمتها إنتاج الواقع يف
خمتلف قطاعاته ومس�توياته وتعدده وتعقيدات�ه .إن عالقات القوى االجتامعية قادرة عىل إنتاج
الس�لطة وإرادة احلقيق�ة ،تعمل عىل الفصل ما بني احلقيق�ة واخلطأ والوهم والضالل والصدق
واحل�ق .فهناك ماهية متيز كل واحد يف ذات�ه بمجرد معرفة ما هو حق ،وما هو خطأ ،وأحيانًا ما
نعتبره حقيق�ة يمكن أن ينقلب وينتق�ل إىل ما يناقضه يف احلراك االجتامع�ي ،حيث نالحظ أن
حقيقة ما ال تبقى ثابتة وال أزلية.
احلقيق�ة والس�لطة متعددة يف تاريخ املجتمع�ات ،وذلك تب ًعا لتعدد القوى املش�كلة له ،ولنمط
العالق�ات الت�ي تق�وم بني ق�وى املجتمع ،ويبدو أن املعاين املتقدمة س�تتخذ أش�كال السياس�ة
 - 1مروة كريدية  -مقالة بعنوان مفهوم السلطة والتاريخ  -استراتيجية صراع وإدارة هيمنة 14 ،آذار .2007
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والس�لطة واحلقيق�ة واملعرف�ة ،وأن مفه�وم احلقيق�ة والس�لطة ق�د تصب�ح عب�ارة ع�ن جمموع
االستراتيجيات والعمليات وتداوهلا واجلهات التي تنتمي إليها السلطة والوصول إىل احلقيقة
والبحث يف القيم وحتديد نظام اخلطاب وسياسة السلطة.
ما هي األطر أو الطرق التي يمكن أن يعتمدها الفرد لاللتفاف عىل السلطة التي قد تواجهه يف
كل مكان؟ هل تعمد السلطة إىل ضبط ومراقبة سلوك الفرد وترصفاته؟

•املواطن�ة والس�لطة (نماذج م�ن الع�امل؛ وضعت م�ن أج�ل املقارنة ح�ول مفه�وم املواطنة يف
األنظمة):
تش�دد البحرين واإلم�ارات العربية املتحدة على البعد الوطني هلوية املواطنين ،ويربز األردن
البعد العريب دون إغفال البعد الوطني وفق املادة األوىل من دستوره ،فإن الشعب األردين جزء
من األمة العربية.
يف اجلزائر ،يتم التشديد عىل إثبات الشخصية اجلزائرية من خالل جمموعة القيم والفضائل ذات
العالقة باإلسالم والعروبة واألمازيغية أي الثقافة الرببرية .فقد تم التأكيد عىل البعد اإلسالمي
يف أحد أهداف التعليم من خالل إعداد جيل مشبع بمبادئ اإلسالم وقيمه الروحية األخالقية
1
والثقافة واحلضارية.

تربز املغرب وتونس ومرص ُبعدي العروبة واإلسلام يف هويات مواطنيها :فالش�عب املرصي
وفق دستوره اجلديد عام  2012هو جزء من األ ّمتني العربية واإلسالمية .اإلسالم دين الدولة،
املكون العريب يف الكتب املدرس�ية
املكون اإلسلامي حيمل وزنًا يف ّ
واللغة العربية لغتها ،بيد أن ّ
انعكاسا للرسالة العاملية لإلسالم
اجلديدة والتي تكثر فيها املفاهيم اإلسلامية ،وهذا ما يشكل
ً
2
يف أيديولوجيا مجاعة اإلخوان املسلمني.
أك�د تعديل دس�توري يف املغرب ع�ام  2001أن الدولة اإلسلامية تتألف م�ن عنارص عدة يف
اهلوي�ة الوطني�ة ،وهي الثقافة العربية واإلسلامية واألمازيغية الرببرية واحلس�انية الصحراوية
“الصح�راء الغربي�ة” .وتبرز القيم اإلسلامية يف املناهج الدراس�ية املغربي�ة يف مرحلة التعليم
االبتدائ�ي .كما ورد يف امليث�اق التونيس “مادة بعن�وان اهلوية” ينص عىل أن هوية ش�عبنا عربية
إسالمية.
 - 1وزارة التربية الجزائرية ،القانون التوجيهي للتربية الوطنية ،ص.10
 - 2مصرالدستور الجديد  -املادة األولى www.egyptindependent.com/new/Egypt -s -draft
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أيض�ا حيتل امللك املنص�ب املدين واإلسلامي األعىل بوصفه أمير املؤمنني ،وهو
ويف املغ�رب ً
يتوق�ع الطاع�ة التامة من مجيع الرعايا وفق املادة املعدلة “لصفة أمري املؤمنني” وأنه املمثل لألمة
ورمز وحدهتا وهو ضامن لدوام الدولة واستمرارها ،وبوصفه املدافع عن العقيدة فهو يضمن
1
احرتام الدستور وهو حامي حقوق وحريات املواطنني والفئات واملنظامت االجتامعية.
وقد تم إنشاء جهاز مدريس لرصد احلقوق والواجباتٍ ،
وناد خاص يرشح األهداف اإلرشادية

للن�ادي ومفاهي�م ميادي�ن التعلي�م املعين�ة بحق�وق اإلنس�ان وجه�از ترب�وي لرص�د احلقوق
والواجب�ات املعني�ة باملواطن�ة وتطوير خبرات ومهارات املواطن�ة ودع�م الديمقراطية ،وهذا
األم�ر مفق�ود يف املناهج الرتبوية وممارس�ات التدريس ال تش�جع املهارات واملش�اركة الالزمة
للمواطن�ة والرتبي�ة املواطني�ة املرصية التي تواجهه�ا جمموعة من التحديات .وتس�لط مرص يف
الكت�ب املدرس�ية اجلديدة الضوء عىل السمات الدينية التي جيب أن يتمت�ع هبا املواطن الصالح
وف ًقا ملضمون كتاب الرتبية الوطنية ،ويف هذه السامت:
عز وجل.
 - 1اإليامن باهلل ّ

 - 2االلتزام بتعاليم الدين واحرتام عقائد اآلخرين.

 - 3الوعي الكامل للمواطن بحقوقه املدنية والسياسية وواجباته يف املجتمع.
 - 4أمهية العمل التطوعي واالقرتاع واملشاركة السياسية.

 - 5التسامح واالعتدال يف الفكر والسلوك وقبول اآلخر.

 - 6احرتام الدستور واالعتزاز باألمة وتارخيها وحضارهتا.

 - 7األمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلس�نة يف حميطه االجتامعي وهو
العمل الذي تشتهر به الرشطة الدينية يف السعودية مثلاً .

ينف�رد العراق بكت�ب الرتبية الوطنية واالجتامعية يف مراحل التعليم يف الكش�ف عن القوميات
واألدي�ان والطوائف املتعددة املوجودة يف الدس�تور ،كام توضح بعض الكتب أن اإلسلام هو
دي�ن األغلبية .باإلضافة إىل اإلقرار اس�م ًيا باإلعلان العاملي حلقوق اإلنس�ان .ونجد يف كتب
أخرى فصل حول حقوق اإلنس�ان يف البحرين جز ًءا من التزامها بمبادئ الرشيعة اإلسلامية
واملعاه�دات واملواثي�ق الدولي�ة ،وجز ًءا م�ن التنمية املس�تدامة التي وصفها املل�ك أمام جملس
 - 1وزارة التربية والتعليم العالي املغربية ،األكاديمية الجهوية للتربية في سوس ماس درعة التربية املدرسية حقوق
اإلنسان http://carngie_mec.org/publications/?fa=51864#
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التعاون اخلليجي عام  2004بأهنا من بني أهم احلقوق اإلنسانية.

1

يعرب كتاب اإلسلام والقضايا املعارصة ،عن دعمه القوي للرؤية اإلسلامية حلقوق اإلنسان.
من هنا و ّطد اإلسالم حقوق اإلنسان قبل أن يطالب هبا الناس من خالل انتفاضة أو ثورة ،وأنه
2
وضع نظا ًما متكاملاً حلقوق اإلنسان.

هذا باإلضافة إىل توصيف العمليات االقتصادية يف الرتبية العراقية يف املناهج مفاهيم اقتصادية
منه�ا :أن عملية اال ّدخار وترش�يد اإلنفاق من أهم أش�كال املواطنة الصاحل�ة ودور املدّ خرات
بالنس�بة للأرسة والدول�ة ،ودور املص�ارف والبن�وك يف نم�و املدّ خ�رات ودوره�ا يف التنمي�ة
3
االقتصادية.
يف لبنانُ ،عرفت املواطنة بأهنا االنتامء إىل الوطن .املواطن الصالح عليه أن يقوم للصالح العام،
يف الش�ؤون العامة ،كالتعبري عن الرأي يف القضايا العامة ،بدفع الرضائب ،تقوم باالنخراط يف
اخلدمة العسكرية خدمة العلم ،والدفاع عن الوطن ،يلتزم بالقوانني واألنظمة.
يف تونس ،املواطن الصالح يشارك يف وضع القوانني ،وضع القرار ويساهم يف الوظائف العامة
وهو املسؤول عن حسن سري املؤسسات.4،

إن جمم�ل التعريف�ات للمواط�ن الصالح تؤكد سمات حب الوط�ن ودع�م أيديولوجيا النظام
وبرناجم�ه الس�يايس .يف لبن�ان وتونس يوص�ف املواطن الصالح بأنه مش�ارك نش�ط يف العملية
السياس�ية ،وأن املس�ؤولني منتخبون مس�ؤولون أمام القانون ،ولكن مجي�ع الطلبة يدركون أنه
ال عالق�ة هلذه التعابير بتجارهبم اليومية يف السياس�ة واملجتمع ،وأنا ما ه�و موجود يف الكتب
واملامرس�ات احلياتي�ة اليومي�ة ال خيدم العم�ل االجتامعي وال خي�دم املجتمع ،بل ه�و بعيد عن
الرعاية واحلامية للصحة والبيئة واملوارد الطبيعية واملرافق العامة.

إن املش�اركة يف األنش�طة واخلدمة االجتامعية هي القضايا التي هتدف إىل التأثري عىل السياسات
واالنتخاب�ات والتظاه�رات الس�لمية وعم�ل اهليئ�ات املدنية ،وه�ذا غري موج�ود يف الكتب،
ويقترص عىل اخلطاب السيايس املنربي.
 - 1وزارة التربية والتعليم البحرينية  -اإلسالم والقضايا املعاصرة وكتاب التربية املواطنة.
 - 2ن  -م  -س.
 - 3وزارة التربية العراقية  -التربية الوطنية واالجتماعية «الصف السادس والسابع».2012 - 2011 ،
 - 4منهج التربية املدنية ،ووارد تحت عنوان «دور املواطن في مؤسسات املجتمع» ،تونس «املرحلة املتوسطة والثانوية».
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• الثقافة الفكرية ومفهوم املواطنية يف ال�سلطة  -االنتماء الثقايف:

إذا أردنا السري يف طرق اإلصالح الثقايف ،وتعزيز مفهوم السلطة واملواطنية ،فال بد من اإلمساك
بالقيم واألفكار والرؤى التي س�امهت برتاجع مس�توى الثقافة املحلية العربية ،وتعطيل دورها
الري�ادي يف إصلاح اإلنس�ان أولاً  ،ألن التط�ور ق�د س�بقه وأصلح مقل�دً ا أكثر مما ه�و مبدع،
وخاض ًع�ا أكث�ر مما هو ح�ر ومفكر ،وتاب ًع�ا أكثر مما هو مس�تقل بقراره وأف�كاره وحتى عقائده
الفكرية والسياس�ية ،وحتى الديني�ة منها ،وقد اختزل املنطق الديمقراط�ي باملنطق الضيق ،أي
القبيل والعائيل واملذهبي ،وأصبح ال يتحرك أو ينتج إال يف املساحات التي تالمس عواطفه أكثر
من عقالنيته وتفاعله مع قضاياه املحورية ومهومه الرئيسية.

�أي نوع من ال�سلطة ميكن لهذا املواطن �أن ينتج؟

ّ
لع�ل أه�م املس�ائل الت�ي عصفت بالثقاف�ة اللبناني�ة والعربي�ة وأس�همت يف إنتاج ه�ذا الواقع
الس�يايس واالجتامعي املرير ،هي مس�ألة الس�لطة ،وما نتج عنها من املامرسات ومن العالقات
التبعي�ة والتس�لطن بني مكون�ات املجتمع .عندما نتاب�ع األحداث ملا جيري يف ال�دول العربية،
خاص�ة املج�ازر التي حتص�ل يف ليبيا الي�وم يف األلفية الثالثة عام  ،2011يطرح الس�ؤال نفس�ه
حول الفس�اد ،والقوة ،وهبرجة التس�لطن التي يامرس�ها احلاكم من أجل البقاء يف الس�لطة ،مع
رف�ض الش�عب للنظام ،بغ�ض النظر عن ماهي�ة هذا النظ�ام وكيف كانت تطب�ق الديمقراطية
في�ه .نحن نش�دد عىل املج�ازر املرتكبة بحق الش�عب من أجل الس�لطة ،ومن َث ّم س�وف تنهار
الدولة ويفنى الكثري من أبناء الش�عب ،ويبقى احلاكم متمسكًا بالسلطة حتى ولو أ ّدى ذلك إىل
التضحية بالش�عب والوطن وثرواته وكيانه وس�يادته .وهذا خري دليل عىل ما ينكش�ف لنا من
خلل عميق يف ثقافتنا العربية التي أنتجت مثل هذا النوع من التسلطن يف جممل احلياة السياسية
والعالق�ات االجتامعية ،لذا وجب إعادة النظر بمفهوم الس�لطة وعنارصها ،كام وجب اقتالع
املفهوم البدائي للس�لطة والتس�لطن من ذهنيتنا الثقافية ،واملراجعة لتصحيح مكانتها وهتذيبها
مها وتفاعلاً وتكاملاً واحرتا َم اإلنسان كإنسان ويلغي التسلطن.
وإعادة ترتيبها ،بام ينتج تفا ً

إن الكثري من عالقاتنا األفقية والعامودية يف املجتمعات العربية عامة ،واللبنانية خاصة ،مشوهة
بفعل املفهوم اخلاطئ للس�لطة .فالعمل عىل املواطنية وبناء األوطان من أهم أسس قيام الدولة
الديمقراطية والسلطة العادلة.
تعترب املواطنة األس�اس املتني لبن�اء الدولة احلديثة ،فمن دوهنا يبق�ى الوطن مرشو ًعا غري قابل
للتحقيق عىل أرض الواقع ،وإذا ما اس�تخدم املفهوم الثقايف للس�لطة التي تنس�ج الديمقراطية
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فإهن�ا ت�ؤدي إىل التس�لطن أي النزوع لالس�تبداد والقه�ر واإلكراه وإخض�اع اآلخرين بالقوة.
واملواطن�ة هي املش�اركة يف إدارة ش�ؤون احلياة والدول�ة ،وهي حالة تدفع اإلنس�ان إىل املغاالة
أيضا أن لإلنسان حقو ًقا
حتمل املس�ؤولية يف إدارة ش�ؤون احلياة العامة واخلاصة .وهي تعني ً
يف ّ
جي�ب املحافظ�ة عليه�ا ،وعليه واجبات جي�ب القيام هبا وإمتامها من أجل بس�ط س�لطة العدالة
والقانون .يف حالة التس�لطن يغيب مفهوم املواطن�ة وترتاجع الديمقراطية ،فال يتمكن املواطن
من صياغة وتشكيل حياته ،ألن استباحة حقوق اإلنسان والتعدي عىل كرامته هي حالة منافية
وطاردة للعدالة االجتامعية ،وال ننتظر من ثقافة تكرس التس�لطن يف املجتمع أن تكون مالئمة
لتثبي�ت العدالة االجتامعية التي تعترب احلصن الواقي الس�تقرار املجتمع ،حيث ختلق األزمات
والنزاعات والرصاعات عىل املستويات كافة ،عندها جيلب التسلطن اخللل االجتامعي وتصبح
السلطة موقع ُيستجلب من خالله الفساد.
إن الثقافة يف الس�لطة تس�اهم يف تطوير اإلنس�ان واملجتمع من خالل حكم�ة احلكام وثقافتهم
الوطني�ة ،فاملثق�ف هو من امتلك وع ًيا ومعرفة وسياس�ة ومهارات إبداعي�ة خالقة من الناحية
املنهجية والوظيفية ،وله القدرة عىل توظيف هذه الثقافة يف املجتمع ّ
وحل قضاياه وف ًقا ملصلحة
الوطن أولاً واملواطن.
قد يفاجأ املواطن عندما يرى يف املجتمع نامذج من املثقفني يف السلطة وخارجه حيملون صفات
ثقافي�ة خمتلفة ،منها ما هو إجيايب يمثل العدالة بجوانبها والديمقراطية بمفاهيمها وملتزم بتنمية
املجتم�ع وتطوي�ره .إن املثق�ف الباح�ث واملفكر يف خمتل�ف الش�ؤون السياس�ية واالقتصادية
واالجتامعي�ة والرتبوية والفكر املجرد ،هو تربية س�لطة رس�مية واعية ،ونت�اج ثقافتها الوطنية
امللتزمة.

يقول غراميش :إن مفهوم املثقف أوس�ع بكثري مما يمكن وصفه ،ألنه إنس�ان يمتلك رؤية معينة
يقسم املثقفني إىل طبقات
جتاه املحيط وما حيويه ،ألن الثقافة يف تعريفه ليس�ت مهنة ،وال
معيارا ّ
ً
وظيفية ،بل هو أس�اس يف مداميك ومعايري البناء االجتامعي واالقتصادي وسيادة الدولة .عند
غياب الدول�ة بمفهومها الديمقراطي ،وغياب مبدأ العدال�ة وتغليب الدين والعرق والطائفية
عليها ،وغياب الدولة املؤسس�اتية املدنية ،واسترشاء الفس�اد اإلداري واملايل ،وعدم استقاللية
القضاء واجليش واألجهزة األمنية ،ووجود اخللل األمني والسيايس واالقتصادي واالجتامعي
يف املجتمعات العربية ،بس�بب املتغريات األمنية واحلروب أو س�وى ذلك ،فإن املثقف الوطني
قد يتمكن من إعادة بناء ما هتدم.
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تغيرّ م�ساحة املياه يف بحرية القرعون

«عن طريق ا�ستخدام م�ؤ�رش  AWEIل�صور الأقمار اال�صطناعية»
ناجي كعدي  -باحث وحما�ضر يف علوم املياه يف اجلامعة اللبنانية.
مل ّخ�ص

تسعى الدول حول العامل بشكل مستمر إىل احلفاظ عىل مصادرها املائية ،وخاصة السطحية
الري .ويساهم هذا
منها من خالل جتميع مياه األمطار يف بحريات اصطناعية واستعامهلا يف ّ

وخاصة خالل السنوات اجلافة وبالتحديد يف الدول
شح املياه التي تنشأ
ّ
األمر يف مواجهة أزمة ّ

ذات املناخ املتوسطي الذي يتم ّيز بتذبذب كمية املتساقطات من سنة إىل أخرى .وتعترب بحرية

القرعون واحدة من املسطحات املائ ّية اللبنانية التي يمكن اعتبارها
ً
نموذجا مهماً لدراسة تغيرّ
لتلوثها والستعامل مياهها يف ّ
نظرا ّ
ري املزروعات :فإن دراسة تغيرّ
مساحة املياه فيها ،وذلك ً

املساحة من سنة إىل أخرى ودراسة العوامل املؤثرة هبا ،يساهم يف حتديد كمية املياه املتاحة

الري .ومن أجل حتقيق هذا اهلدف اعتمدنا عىل احتساب مؤرش AWEI
لالستعامل وخاصة يف ّ

لصور  LANDSAT 8االصطناع ّية الذي حيتسب مساحة مياه البحرية ،وعىل استامرة توجهنا
الري .هذا باإلضافة إىل دراسة الرابط اإلحصائي
هبا إىل املزارعني الذين يستخدمون مياهها يف ّ

بني هذه املساحة واملتساقطات باعتبارها أحد أهم العوامل املؤثرة هبا .ب ّينت الدراسة جمموعة

من النتائج منها االرتباط اإلحصائي القوي بني املتساقطات من جهة واملساحة القصوى
واملساحة الدنيا ملياه البحرية من جهة أخرى .وهتدف هذه الدراسة إىل حتديد النمط الفصيل

وخاصة
والسنوي لتغيرّ مساحة مياه البحرية .يساعد هذا األمر عىل إدارة استخدام مياه البحرية
ّ
الري بشكل ناجح.
يف ّ
Abstract.
The countries around the world seek continuously to conserve their
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water resources, especially surface ones, by collecting rainwater in
artificial lakes and using it in irrigation. This contributes to the water
scarcity crisis, especially during the dry years, particularly in countries
that have a Mediterranean climate characterized by fluctuations in the
amount of the precipitation from year to year. The Qaraoun lake is one
of the Lebanese artificial water basins which can be considered as an
important case to study the changes of the level of its water area due to
the pollution and the irrigation of the crops. The study of the changing
of that area from year to year and the study of the factorsaffecting it,
contributes to determining the amount of water available to use. In order to achieve this goal, we have relied on the calculation of the AWEI
index of the LANDSAT 8 satellite images that computes the area of the
lake and on a form, we refer to the farmers who use irrigation water.
This is in addition to the study of the statistical correlation between this
area and the precipitation as one of the most important factors affecting it. The results showed a group of results like the strong correlation
between the precipitation on the one hand and the maximum area and
the minimum area of the lake water on the other hand. The aim of this
study was to determine the seasonal and annual pattern of the changes
of the water lake area. This helps to manage successfully the use of lake
water, especially in irrigation.
.ري – هنر الليطاين
ّ – – مساحة املياهAWEI–  بحرية القرعون:كلامت مفتاح
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 -1مقدمة

يشري تذبذب مساحة املياه يف املسطحات املائية كالبحريات إىل مدى الراحة اهليدرولوجية يف

احلوض املائي الذي توجد فيه ،والذي يغذهيا عرب شبكته املائية .فالدول عامة ،والزراعية منها

خاصة ،تسعى إىل تأمني هذه الراحة اهليدرولوجية عن طريق إحداث فائض يف امليزانية املائية

واهليدرولوجية يف أحواضها املائية هبدف تأمني املياه الرضورية لري املزروعات .يساعد هذا
األمر عىل تعزيز األمن املائي والغذائي فيها.

وبناء عليه ،أصبح هذا موضوع حمط اهتامم الباحثني يف علوم املياه عا ّمة وعلوم البحريات
خاصة ،الذين اهتموا بمراقبة إيقاع تذبذب مساحة مياه البحريات (املساحة
(ّ )Limnologie

القصوى ملياه البحرية ،املساحة الدنيا هلا ،مدى املساحة )...،خالل فصول السنة اهليدرولوجية،

والتلوث :فخالل
وبربط هذا اإليقاع إحصائ ًيا ببعض العوامل مثل املتساقطات والتبخر -النتح
ّ

سنة هيدرولوجية معينة ،يمكن أن تزداد مساحة املياه يف بحرية ما مقارنة بسنوات هيدرولوجية

أخرى رغم انخفاض كمية املتساقطات التي تغذهيا عرب تغذية حوضها املائي ،ويمكن أن ينتج
ذلك عن توفق استخدامها بسبب تلوثها .وبالعكس ،قد تتق ّلص مساحتها رغم ازدياد كم ّية

املتساقطات يف حوضها ،ويمكن أن يعود السبب يف ذلك إىل ازدياد كمية املياه املستخدمة منها
الري.
مثلاً يف ّ

وتوجد عدّ ة طرق الحتساب تغري مساحة املياه يف املسطحات املائية ،أمهها تلك التي

اآليل الستخراج
تعتمد عىل احتساب مؤرش صور األقامر االصطناعية ( AWEIاملؤرش
ّ

املياه  )Automated Water Exraction Index /عرب برامج متخصصة مثل برنامج
 .QGISيعمل هذا املؤرش عىل التفريق بني بيكسل املسطحات املائية وبيكسل إشغاالت

األرض األخرى (مساحات عمران ّية ،مساحات زراع ّية )...،يف صور القمر االصطناعي

املأخوذة ملنطقة مع ّينة ولكن بتواريخ خمتلفة .يسمح هذا األمر باحتساب مساحات
املسطحات املائية يف خمتلف الصور ،وبتنفيذ نامذج بيان ّية مت ّثل تذبذب هذه املساحات بني

تاريخ وآخر وتساعد عىل ربطه إحصائ ّيا بعدّ ة عوامل مثل العوامل املناخية.

من جهة أخرى ،يعترب لبنان ذات املناخ املتوسطي بشكل عام والذي يتميز بتذبذب كمية

املتساقطات فيه بني سنة وأخرى ،والذي تعاين معظم شبكاته ومسطحاته املائية من زيادة نسب
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التلوث فيها ،واحدة من الدول الزراعية التي قامت بإنشاء عدد من البحريات االصطناعية

يف أحواضها املائية لتلبية حاجات الري فيها :ففي سنة  ،1959أنشئت بحرية اصطناعية يف

منطقة القرعون من حوض هنر الليطاين .هذه البحرية التي تصنّف ضمن "بحريات السدود"

( ،)Renard et al., 2015تستعمل مياهها التي تعاين من ارتفاع نسب التلوث فيها ،يف عدد
كبري من النشاطات البرشية مثل الري وتوليد الطاقة الكهربائية.

أمام هذا الواقع ،يمكننا طرح األسئلة التالية :كيف تتغري مساحة املياه يف بحرية القرعون؟ وما

قوة الرتابط اإلحصائي بني هذا التغيرّ وعنارص املناخ؟ وهل يمكن لبعض العوامل مثل
هي ّ
التلوث أن تؤثر عىل قوة هذا الرتابط؟
وهيدف هذا البحث إىل دراسة العوامل املؤثرة يف تغري مساحة بحرية القرعون .هذا األمر

يساعد عىل حتديد كمية املياه التي يمكن استخدامها يف الري وغريها من االستخدامات،
وبالتايل املساعدة يف املحافظة عىل املصادر املائية وإدارهتا بطريقة ناجحة.

 -2منطقة الدرا�سة

متثلت منطقة الدراسة يف بحرية القرعون ويف جزء صغري من جمرى هنر الليطاين الذي يغذهيا

باملياه .بالنسبة للبحرية ،فقد تقاطعت حدودها الشاملية الرشقية مع خط تقسيم املياه للت ّلة
املمتد ،والتي تقع يف هذه اجلهة .أما بالنسبة لباقي اجلهات ،فقد متثلت حدودها بشبكة الطرقات

الزراعية التي شقها املزارعون منذ أكثر من  30سنة ومل تغمرها مياه البحرية منذ إنشائها .ومل
تضم منطقة الدراسة أي حوض مائي آخر غري بحرية القرعون ،ألن ذلك قد يزيد مساحة املياه
مما قد يؤدي إىل زيادة هامش اخلطأ عند احتساب مؤرش .AWEI

أما فيام يتع ّلق بمجرى هنر الليطاين ،امتدّ اجلزء املختار منه عىل طول  3.5كم ابتدا ًء من نقطة
مص ّبه يف البحرية ،حتى النقطة التي تصبح فيها مياهه ضحلة بسبب ق ّلة عمق املجرى وال

يمكن بالتايل احتساهبا عن طريق املؤرش ( AWEIالشكل .)1-2
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الشكل  :1-2منطقة الدراسة
تستفيد من مياه البحرية جمموعة من مساحات البقاع الغريب الزراعية املروية املحيطة هبا مثل
تلك التي تقع داخل النطاقات العقارية لعيتنيت وباب مارع ودير عني اجلوزة وصغني وبعلول
والقرعون وجمدل بلهيص ومشغرة .هذا املسطح املائي الذي يمتد بشكل طويل من الشامل
الرشقي إىل اجلنوب الغريب بموازاة سلسلتي جبال لبنان الرشقية والغربية ،يكاد يمأل املساحة
الفاصلة بني هاتني السلسلتني ،حيث إن حدوده الرشقية والغربية تصل إىل أقدام سفوحها
(الشكل .)1-2
سامهت ثالثة عوامل يف جعل هذه البحرية نموذجية لدراسة تغري مساحة املياه فيها ،أبرزها:

طبوغرافية البحرية :إن لبحرية القرعون شكل قريب من " ."Vوهو يظهر بوضوح عند
ضفافها ،وخاصة الرشقية منها قرب منطقة القرعون ،حيث يبلغ معدل انحدار قاعها
حواىل  ،% 4وذلك عكس الضفة الغربية عند منطقة عيتنيت ،حيث يصل معدل انحدار
القاع إىل حوايل ( % 10-الشكل .)2-2
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الشكل  :2-2طبوغر افية بحيرة القرعون
يتيح هذا الشكل حتديد واحتساب التقدم أو الرتاجع األفقي ملساحة املياه عند ضفاف البحرية
من خالل املؤرش  .AWEIهذه العملية مل تكن ممكنة لو أن للبحرية شكلاً قري ًبا من " ،"Uحيث
إن تذبذب مساحة املياه يصبح عامود ًيا وليس أفق ًيا ،وبالتايل ،يصبح من الصعب احتساب هذا
املؤرش.

املميزات اهليدرولوجية :تساهم دراسة
تغير مس�احة مياه بحيرة القرعون يف
معرفة الوضع اهليدرولوجي (سنوات
هيدرولوجيـــ�ة جافــ�ة أو س�نوات
هيدرولوجية رطبة) للحوضني األعىل
واألدنى لنهر الليطاين .1تشكل بحرية
القرع�ون مص ًبا مؤقتًا هلذا النهر لذلك
يمك�ن اعتباره�ا احل�دود التي تقس�م
حوض�ه إىل قس�مني :احل�وض األعىل
ال�ذي يمتد م�ن منابع الليط�اين قرب
بعلب�ك حت�ى القرع�ون ،وه�و يتميز
الشكل  :3-2موقع بحيرة القرعون في حوض نهرالليطاني بزراعاته املروية بكثافة ويشكل حوايل
 % 80م�ن املس�احة الكلي�ة للحوض
التي تبلغ حوايل  2100كم .2أما احلوض األدنى الذي يش�مل املس�احة املتبقية للحوض،
فه�و يمتد م�ن بحرية القرعون حت�ى مصب هنر الليط�اين يف املنطقة القاس�م ّية الواقعة بني
صيدا وصور (الش�كل  .)3-2يمكن أن تشري زيادة مساحة املياه يف البحرية إىل وجود سنة
هيدرولوجي�ة رطب�ة ،وبالتايل إىل وفرة يف املياه .ويف املقابل يمكن أن يشير تق ّلص مس�احة

 -1يعتبرنهرالليطاني أطول نهرفي لبنان حيث يبلغ طوله حوالي  170كم (املصلحة الوطنية لنهرالليطاني.)2018 ،
138

فـــــكـــــر

املياه إىل وجود س�نة هيدرولوجية جافة ،وإن تتابع عدة س�نوات هيدرولوجية جافة يشير
بدوره إىل حالة إجهاد مائي يمكن أن يعاين منها هذا احلوض.

استخدامات مياه البحرية يف الري :تروى سنو ًيا آالف اهلكتارات من األرايض الزراعية يف
البقاع واجلنوب اللبناين بحوايل  30مليون م 3من مياه بحرية القرعون (،L’Orient Le Jour
 .)2002هذه الكمية يمكن أن تغري بشكل ملحوظ مساحة املياه يف البحرية ،مما يساهم يف
إضعاف ارتباط هذا التغيرّ بالعوامل املناخية.

 -3منهجية العمل

من أجل حتقيق أهداف الدراسة ،قمنا بمعاجلة وبتحليل صور األقامر االصطناعية Landsat 8

املتاحة خلمس سنوات هيدرولوجية (بني سنتي  2014-2013و .)2018-2017هذا فضلاً عن
االستامرة التي توجهنا هبا إىل عينة من  10من املزارعني املستفيدين من مياه البحرية يف الري.

 -1-3حتليل �صور الأقمار اال�صطناعية

اس�تـــندنا يف حتــــديد
واحتساب مس�احة مياه
بحيرة القرع�ون إىل
الطريق�ة الت�ي اعتمدت
يف منطقة س�ندور اهلندية
الحتس�اب تغري مساحة
املس�طح املائ�ي فيه�ا
(،Baghdadi et al
 .)2018فقمن�ا بمعاجلة
ص�ور  Landsat 8م�ن
خلال ع�دة خط�وات
ّ
الشكل  :1-3جزء من سلسلة الخواريزميات البيانية املحتسبة
باس�تعمـــال بــرنام�ج
 QGIS 3.4.3م�ع  .GRASS 7.4.2هذه الصور التي اخرتناها من موقع EarthExplorer
( )https://earthexplorer.usgs.govوالت�ي ال تزي�د فيه�ا نس�بة التغييم عن ،% 20
هي صور مس�بقة التصحيح من حيث انعكاس�ها الس�طحي عن طريق تصحيحات  C1عالية
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املس�توى ،مما أتاح لن�ا عدم القيام بأي تصحيحات إش�عاعية أو تصحيح�ات مرتبطة بالغالف

اجل�وي .وهب�دف اختصار الوقت ،عاجلنا صور منطقة الدراس�ة املنتق�اة يف إطار نموذج نصف

أوتوماتيك�ي ع�ن طريق منش�ئ النماذج اخل�اص بربنام�ج  ،QGISوذلك من خالل سلس�لة
خواريزميات بيان ّية (الشكل  )-1-3وزعت عىل أربعة مراحل عىل الشكل اآليت:

قمنا يف املرحلة األوىل بقطع صورة القمر االصطناعي بشكل يتطابق مع طبقة موجهة

( )Vector layerمتثل حدود منطقة الدراسة.

واحتسبنا يف املرحلة الثانية مؤرش )Automated Water Extraction Index( AWEI

للمنطقة املقطوعة .هذا املؤرش الذي يعمل عىل متييز املساحات املغطاة باملياه عن املساحات

األخرى من خالل حتويل بيكسل املياه إىل بيكسل اجيابية وبيكسل اإلشغاالت األخرى

لألرض إىل بيكسل سلبية ،حيتسب عىل الشكل اآليت:

)AWEI = 4*(V-MIR1)-(0.25*PIR+2.75*MIR2

بحيث يمثل العنرص " "Vالنطاق األخرض لصورة القمر االصطناعي املأخوذة يف حلظة معينة،

و" "MIR1النطاق املادون األمحر املتوسط األول ،و" "PIRالنطاق القريب من املاحتت األمحر
و" "MIR2النطاق املاحتت األمحر املتوسط الثاين.

وباالستناد إىل نتائج احتساب مؤرش  ،AWEIقمنا يف املرحلة الثالثة بتحويل بيكسل املياه إىل

قيم ثنائية ،وذلك من خالل إنشاء نقطيات ثنائية ذات قيمة  1للمساحات املغطاة باملياه وصفر

للمساحات األخرى من الصورة .وهبدف التخلص من مشكلة االنعكاس التي متثل الفصول
اجلافة ،حيث تصبح مياه البحرية ضحلة عند ضفافها ،اعتمدنا عىل قيمة – 500كحد أدنى

صفرا ،فهذه القيمة تساوي يف الواقع انعكاس قدرة
للبيكسل
ّ
املحول إىل نقطيات ثنائية وليس ً
 0.05فقط ( .)2018 ،Baghdadiيزيد هذا األمر من د ّقة نتائج التحويل ويساهم يف تضييق
هامش اخلطأ فيها.

ويف املرحلة الرابعة واألخرية ،حولنا النقطيات الثنائية لكل صورة من الصور إىل كميات

موجهة ( ،)vectorization ofbinary rasterمما سمح لنا بانتقاء مضلع املسطح املائي الذي
حدد يف العمليات السابقة وباحتساب مساحته.
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 -2-3اال�ستمارة

شملت االستامرة 10من املزارعني الذي يستعملون مياه البحرية لري األرايض الزراعية املحيطة

هبا .وهدفت هذه االستامرة إىل معرفة كمية املياه التي استخدمت يف الري خالل فرتة الدراسة،
وما إذا كانت هذه الكمية قد تغريت من سنة إىل أخرى وأسباب تغريها املتنوعة (التلوث ،تغيري
أنواع الزراعات .)...،ويف هذا اإلطار ،استندنا إىل التحاليل املخربية البيولوجية والكيميائية

التي قامت هبا مصلحة األبحاث العلمية الزراعية يف تل عامرة ملياه البحرية لسنة .2015

وساعدتنا االستامرة عىل معرفة عادات املزارع يف استخدام املياه يف الري وما إذا كان عىل وعي
ٍ
أيضا عىل تبيان إمكانية وجود تأثري لكمية
كاف أنه ال جيب أن يستخدم املياه امللوثة .وساعدتنا ً
املياه يف البحرية عىل نوعيتها من خالل حتديد العالقة اإلحصائية بينهام ،حيث إن تردي نوعيتها

بسبب تلوثها يمكن أن يساهم يف زيادة مساحتها بسبب عدم استخدامها.

 -4نتائج الدرا�سة

متكنّا بناء عىل نتائج احتساب مؤرشات  AWEIوعىل نتائج االستامرات املعبأة من قبل

مزارعي املنطقة ،من تصنيف تغيرّ مساحة املياه خالل السنوات اهليدرولوجية املدروسة يف
قسمني أساسيني :تناول القسم األول التغريات السنوية ملساحة املياه يف بحرية القرعون أما
القسم الثاين فتناول التغريات الفصل ّية هلا.

 -1-4التغريات ال�سنوية مل�ساحة املياه يف بحرية القرعون
أظهرت املعاجلة اإلحصائية ملساحة مياه بحرية القرعون خالل السنوات اهليدرولوجية اخلمس
املدروسة ،وجود ترابط إحصائي بني ثالثة من عنارص املوجز اإلحصائي ()Summary statistics

هلذه املساحة (املساحة القصوى واملساحة الدنيا ومتوسط املساحة ومدى املساحة) من جهة ،وبني

كمية املتساقطات التي ّ
تغذي احلوض األعىل لنهر الليطاين الذي يغذي بدوره بحرية القرعون كام

ذكرنا ساب ًقا من جهة أخرى (الشكل  .)2-4وجتدر اإلشارة إىل أننا مل نستعمل إالّ معطيات حمطة تل
نظرا لدقتها.
عامرة املناخية التابعة ملصلحة األبحاث العلم ّية الزراع ّية وذلك ً
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الشكل  :2 -4العالقة اإلحصائية بين بعض القيم املميزة ملساحة مياه بحيرة القرعون واملتساقطات

قوة الرتابط إىل ثالثة مستويات :متيز املستوى األول
وتم تقسيم الرتابط اإلحصائي عىل أساس ّ
ّ
بوجود ترابط إحصائي إجيايب متوسط مائل إىل القوي بني جمموع كمية املتساقطات من جهة
واملساحة القصوى ملياه البحرية من جهة أخرى وصل إىل ( 0.815اجلدول  .)1-4توسعت مساحة
مياه بحرية القرعون بشكل كبري ووصلت مساحتها القصوى إىل حواىل  9.638كم( 2الشكل )1-4
خالل سنة  2015-2014اهليدرولوجية الرطبة ،حيث جتاوزت كمية املتساقطات عتبة  671مم.
2
ويف املقابل ،تقلصت املساحة القصوى ملياه البحرية حوايل 2كم 2ووصلت إىل حوايل  7.771كم
َّ
يتخط جمموع كم ّية املتساقطات خالهلا
خالل سنة  2014-2013اهليدرولوجية اجلافة ،حيث مل
عتبة  292مم (اجلدول  .)1-4ومل يتجاوز هذا الرتابط اإلحصائي احلد املذكور بسبب استمرار
تغذية بحرية القرعون بمياه الشبكة املائية لنهر الليطاين حتى بعد توقف املتساقطات عن تغذية
حوضه األعىل بعد انتهاء فصل الشتاء اهليدرولوجي الرطب وبداية فصل الصيف اهليدرولوجي
اجلاف من خالل مياه ذوبان الثلوج التي ترتاكم طيلة الفصل الرطب عىل مرتفعات احلوض األعىل
لسلسلتي جبال لبنان الغربية والرشقية .ولو أن هذه التغذية حدثت بشكل متزامن مع فرتات
تساقط األمطار وتوقفت عند توقفها ،لكان الرتابط اإلحصائي أكرب.

الشكل  :1-4تغيرمساحة املياه في بحيرة القرعون خالل السنوات الهيدرولوجية املمتدة
من سنة  2014 - 13 - 2حتى سنة  2018 - 2017حسب األشهر
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أيضا ولكن ضعيف بني جمموع كمية
يب ً
أما املستوى الثاين ،فتم ّيز بوجود ترابط إحصائي إجيا ّ
املتساقطات من جهة ،ومتوسط مساحة مياه البحرية من جهة أخرى مل يتجاوز .0.454
فخالل سنة  2015-2014مثلاً كان متوسط مساحة املياه يف البحرية  6.850كم 2أي أقل
بحوايل  0.323كم 2من سنة  ،2017-2016حيث بلغ  .7.173وذلك عىل الرغم من ّ
أن
كمية املتساقطات خالل السنة  2015-2014والتي بلغت حوايل  671مم ،كانت أكرب منها
خالل السنة  2017-2016التي سجلت حوايل  356مم فقط (اجلدول  .)1-4قد يكون
سبب ضعف هذا الرتابط هو احتسابه عىل مدى كامل السنة اهليدرولوجية دون األخذ بعني
االعتبار تأثري بعض العوامل املرتبطة بالنشاط الزراعي أمهها
الري .تستعمل مياه البحرية
ّ
لري عدد كبري من املزروعات التي تزرع حول منطقة الدراسة خالل موسمني :األول خالل
اخلريف اهليدرولوجي كالبطاطا ،والثاين خالل اجلزء الثاين من الشتاء اهليدرولوجي كالبطاطا
أيضا باإلضافة إىل اخلضار واألشجار املثمرة .وتساهم الطرق البدائية املستعملة يف ري هذه
ً
كاجلر والرش ،يف سحب كميات كبرية من مياه البحرية خالل فرتة قصرية من
املزروعات
ّ
السنة ال تتجاوز ثالثة أو أربعة أشهر خالل القسم الثاين من الشتاء اهليدرولوجي .هذا األمر
يؤدي إىل تق ّلص مساحة املياه بشكل رسيع رغم استمرار التغذية املائية هلا.

الجدول ّ :1-4
كمية املتساقطات وعناصراملوجزاإلحصائي األربعة املميزة ملساحة مياه بحيرة القرعون

ومتيز املستوى الثالث واألخري بوجود ترابط إحصائي سلبي وقوي بني املساحة الدنيا ملياه

البحرية من جهة ،وكمية املتساقطات من جهة أخرى .هذا الرتابط الذي وصل إىل 0.703-

(اجلدول  )1-4يفسرّ بأن املساحة الدنيا ملياه البحرية خالل سنة هيدرولوجية مع ّينة تتقلص
عندما تكون كمية املتساقطات مرتفعة والعكس ،فهي تزداد عندما تنخفض كمية املتساقطات:
زادت املساحة الدنيا للمياه حوايل  2.219كم 2من سنة  2015-2014حتى سنة 2016-2015
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( 2.712سنة  2015-2014و 4.841سنة  )2016-2015فيام انخفضت كم ّية املتساقطات

حوايل  344مم من سنة  2015-2014حتى سنة  671( 2016-2015سنة 2015-2014

و 326.9سنة  .)2016-2015ويعود السبب يف ذلك إىل أن املساحة الدنيا التي مت ّيز مياه بحرية
القرعون خالل شهر أيلول يف كل سنة من السنوات اهليدرولوجية املدروسة تتأثر بالفصل

اجلاف للسنة اهليدرولوجية التي تسبقها ألهنا امتداد مناخي هلا ،حيث تتوقف األمطار عن

اهلطول .تقلصت املساحة الدنيا للمياه خالل السنة اهليدرولوجية  2015-2014إىل 2.712

كم 2عىل الرغم من أن هذه السنة سجلت كمية متساقطات وصلت إىل  671مم ،ولكن

َّ
يتخط عتبة  292مم .أما كمية األمطار
جمموع كمية املتساقطات خالل سنة  2014-2013مل

التي تساقطت بعد شهر أيلول للسنة اهليدرولوجية  2015-2014ووصلت إىل  671مم
أثرت عىل شهر أيلول للسنة اهليدرولوجية التالية  ،2016-2015حيث مل تتقلص مساحة

املياه إال حواىل  2.129كم 2عن السنة التي سبقتها (اجلدول .)1-4

وتبني عىل صعيد آخر ،فيام خيتص بمدى مساحة مياه البحرية ،أنه كلام زادت كمية املتساقطات
خالل سنة هيدرولوجية معينة مقارنة بالسنة اهليدرولوجية التي تسبقها ،كلام تقلص مدى
املساحة خالل السنة اهليدرولوجية التي تليها :أدت كمية املتساقطات القليلة لسنة -2013

 2014إىل زيادة يف مدى مساحة املياه لسنة  2015-2014والذي وصل إىل  6.971كم.2

وبالعكس ،كلام قلت كمية املتساقطات خالل سنة هيدرولوجية معينة كلام اتسع مدى مساحة

سجل سنة  2016-2015والذي بلغ
املياه يف السنة اهليدرولوجية التي تليها :فاملدى الذي ّ

 3.393كم ،2كان نتيجة لكمية املتساقطات املرتفعة التي سجلت سنة  2015-2014وبلغت

 671مم .أما تقلص املدى خالل السنة اهليدرولوجية  3.184( 2017-2016كم )2بشكل
خمالف لباقي السنوات رغم انخفاض كمية املتساقطات يف السنة اهليدرولوجية التي تسبقها

( 326.9مم سنة  ،)2016-2015فيفسرّ بتوقف املزارعني عن استخدام مياه البحرية يف
الري بسبب تلوثها .وأظهرت نتائج الفحوصات املخربية التي قامت هبا مصلحة األبحاث
العلمية الزراعية يف تل عامرة ارتفاع نسب الفوسفات والنيرتات وبكترييا القولون الناجتة

عن الرصف الصحي عن معدالهتا الطبيعية .هذا باإلضافة إىل دراسات الباحثني كامل سليم
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وعيل فاضل وعيل عطوي من «املجلس الوطني للبحوث العلمية» يف شأن تلوث بحرية
القرعون ،والتي بينت تفيش طحالب «السيانوباكترييا» بكثافة فيها ،ما أدى إىل فرز سموم

بلغ معدهلا  400ضعف املعدل املسموح به عامل ًيا وبالتايل زيادة خطر القضاء عىل الكائنات
احلية يف البحرية (املجلس الوطني للبحوث العلم ّية .)2016 ،وتبينّ من خالل املقابالت التي

أجريناها مع بعض أعضاء بلدية القرعون أن البلدية عملت سنة  2016عىل إقفال القنوات
املائية التي كان املزارعون يستعملوهنا يف الري بسبب تلوثها.

باإلضافة إىل ذلك ،أظهر املنحنى السنوي لتذبذب مساحة املياه يف بحرية القرعون زوايا

حادة فيام خيتص بزيادة مساحة البحرية خالل بداية كل سنة هيدرولوجية (الشكل .)1-4

ويمكن أن يعود السبب يف ذلك إىل الشكل املستطيل للحوض األعىل لنهر الليطاين وقرب

منابع روافده من مصباهتا فيه ،حيث إهنا ال تبتعد عنه أكثر من  12كم من اجلهة الرشقية

و 13كم من اجلهة الغربية .هذا األمر يساهم يف تغذيته باملياه بشكل رسيع خالل الفصل
الرطب ويقلل من إمكانية خسارهتا عن طريق الترسب إىل داخل الطبقات الصخرية اجلريية

والكدان ّية التي جتري فيها .هذا النهر الذي جيري بدوره يف منطقة سهلية صلصالية بشكل

عام وقليلة النفاذية حيمي املياه من الترسب ،مما يساهم يف تغذية البحرية بشكل رسيع وجيعل
بالتايل زوايا املنحنى حادة.

 -2-4التغريات الف�صلية مل�ساحة املياه يف بحرية القرعون
يمثل الشكل  5-4تغري مساحة بحرية القرعون حسب الفصول لكل سنة من السنوات
اهليدرولوجية املدروسة .وبشكل عام تبلغ بحرية القرعون أقىص اتساع هلا خالل فصل الربيع

اهليدرولوجي ،حيث يالمس متوسط مساحتها حوايل  7.454كم( 2الشكل -5-4ج) .ويف
املقابل يبلغ أقىص تقلص هلا خالل اخلريف اهليدرولوجي ،حيث ال تتجاوز متوسط مساحة

البحرية حوايل  5.203كم( 2الشكل -5-4أ) .أما خالل فصل الشتاء فإن مساحة البحرية
تبدأ باالتساع كلام تقدمنا يف هذا الفصل (الشكل -5-4ب) وذلك عكس فصل الصيف،

حيث يزداد تق ّلصها كلام اجتهنا نحو آخر وبداية فصل اخلريف (الشكل -5-4د).
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ومن املالحظ أنه خالل فصل اخلريف ،احت ّلت سنة  2014-2013املساحة األكرب ،ويف املقابل،
احت ّلت سنة  2015-2014املساحة األدنى .أما خالل فصل الشتاء ،فإن مساحة املياه كانت
األكرب سنة  ،2017-2016بينام وصلت إىل أدنى قيم هلا سنة  .2014-2013أما خالل الربيع،
فتم ّيزت سنة  2015-2014أهنا السنة ذات املساحة األكرب وسنة  2014-2013السنة ذات
املساحة األدنى .وبالنسبة للصيف اهليدرولوجي فإن أكرب مساحة كانت سنة 2015-2014
أيضا .ونالحظ أن فصل الشتاء والربيع والصيف
وأقل مساحة كانت سنة ً 2013-2013
من سنة  2014-2013هي الفصول التي كانت فيها مساحة مياه البحرية يف أدنى مستوياهتا.
ويعود السبب يف ذلك إىل انخفاض كمية املتساقطات خالل فصل الشتاء ،وبالتايل فإن ذلك أثر
عىل باقي الفصول ،إذ أنه قلل كمية املياه اجلارية يف الشبكة املائية التي تغذي البحرية.

الشكل  :6 - 4تغيرمساحة املياه في بحيرة القرعون حسب الفصول

يمكننا حتليل تغري مساحة مياه بحرية القرعون حسب الفصول خالل السنوات اهليدرولوجية
املدروسة من خالل الرسم البياين
السهمي ( )Stock Chartالذي يبينّ املساحات املم ّيزة
ّ
املتمثلة بمدى التغيرّ املساحي واملساحة القصوى ،واملساحة الدنيا لكل فصل من الفصول
األربعة املدروسة.

تظهر مقارنة عا ّمة بني هذه الفصولّ ،
أن تغري مساحة املياه بني فصل وآخر هو تغيرّ منطقي
ومتعلق باملناخ .فحسب اخلط األسود املتواصل الذي يمثل متوسط مساحة مياه بحرية
القرعون يف ّ
كل فصل من الفصول ،تنخفض املساحة من  6.153كم 2خالل فصل اخلريف إىل
 5.294كم 2يف القسم األول من فصل الشتاء ،حيث تكون كمية املتساقطات ما زالت منخفضة
وال تتجاوز  50مم.
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أما بني فصيل الشتاء والربيع ،فإن مساحة مياه البحرية تتوسع حوايل  0.76كم .2ويمكن
أن يكون السبب الرئييس يف ذلك هو زيادة غزارة الشبكة املائية حلوض هنر الليطاين التي
تغذي البحرية خالل هذه الفرتة .وتساهم عدة عوامل يف زيادة هذه الغزارة ،أمهها األمطار
التي تتساقط فوق مناطق حوض الليطاين من حدود هنر العايص يف شامل البقاع حتى بحرية
القرعون (الشكل  .)3-2هذا باإلضافة إىل الثلوج التي تتساقط فوق قمم السلسلتني الرشقية
والغربية للبنان والتي تغذي ينابيع هنر الليطاين وروافده مثل نبع شتورة الذي ينبع من سلسلة
جبال لبنان الغربية ويغذي هنر شتورة ،ونبعي جنتا وحيفوفا اللذين ينبعان من السلسلة الرشقية
جلبال لبنان ويغذيان هنر حاال.
أما بني فصيل الربيع والصيف ،فتعود مساحة املياه إىل التق ّلص من  6.054إىل  ،4.982بعد
توقف املتساقطات وارتفاع قيم احلرارة التي يمكن أن تالمس  40درجة مئوية خالل شهري
متوز وآب ،هذا باإلضافة إىل ارتفاع قيم والتبخر -النتح التي تصل إىل أكثر من  160مم خالل
نفس الفرتة.

أما بني فصيل الصيف واخلريف ،فإن مساحة املياه يف بحرية القرعون تبدأ بالتوسع من جديد
ولكن بشكل بطيء ال يزيد عن حوايل  1.581كم 2وذلك مع بداية موسم األمطار يف النصف
الثاين من اخلريف اهليدرولوجي .هذا البطء يف التوسع جيعل من فصل اخلريف الفصل الوحيد
بني الفصول األربعة الذي تكون فيه مساحة البحرية يف أدنى مستوياهتا ،وهذا ما يعبرّ عنه
باملستطيل األسود داخل الرسم البياين يف الشكل .6-4

 -5خامتة ومناق�شة

إن أي عملية هتدف إىل حتسني إدارة بحرية القرعون جيب أن هتتم بمراقبة تغري مساحة مياهها
ودراسة العوامل التي تؤثر عليها وخاصة املتساقطات .هذا األمر قد يساعد عىل حتديد مدى
الراحة اهليدرولوجية للحوض األعىل لنهر الليطاين الذي يصب يف بحرية القرعون .مما سيساهم
يف تنظيم كمية املياه والطرق املستعملة يف الري ،وذلك من خالل حتديد الكميات القصوى التي
يمكن استعامهلا من أجل هذا الغرض :فيمكن السامح بزيادهتا خالل السنوات الرطبة والتي
تزداد فيها كم ّيات األمطار ،وبالعكس يمكن خفض هذه الكمية املسموح هبا خالل السنوات
اجلافة .وهنا ظهرت أمهية مؤرشات صور األقامر االصطناعية التي سامهت يف تأمني املعطيات
الكم ّية الرضورية الناقصة لتحقيق هذه األهداف .فإن غياب القياسات حول تغري مساحة املياه
يف بحرية القرعون ،جعل االستعانة بمؤرش  AWEIلصور األقامر االصطناع ّية LandSat8
أمرا رضور ًيا الحتساهبا.
ً
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وسمحت لنا نتائج احتساب هذا املؤرش الذي تزداد د ّقته يف األحواض املائية ذات شكل
" "Vيف دراسة الرتابط اإلحصائي بني مساحة مياه البحرية التي تتغري عرب السنوات والفصول
اهليدرولوجية من جهة وبني بعض عنارص املناخ كاملتساقطات من جهة أخرى .وبام أن
املعطيات املناخية مل تكن متوفرة بشكل دقيق لكامل مساحة احلوض األعىل لنهر الليطاين،
اكتفينا بمعطيات حمطة مصلحة األبحاث العلمية يف تل عامرة التي ساعدت عىل إعطاء تصور
ممكن هلذا الرتابط :فهو يتغري من متوسط  -قوي إجياب ًيا مع املساحات السنوية القصوى ملياه
البحرية ،إىل ضعيف مع متوسط املساحات السنوية إىل قوي سلب ًيا مع املساحات السنو ّية
الري؛ فهو يضعف يف حال
الدنيا .هذا الرتابط اإلحصائي يتأثر بشكل كبري بعدة عوامل ،أمهها ّ
استعملت مياه البحرية يف الري ،ويف املقابل يصبح قو ًيا يف حال التوقف عن استعامهلا.

بينت هذه الدراسة تأثري شكل األحواض املائية يف تغذية مصباهتا باملياه يف حال كانت هذه
املصبات عبارة عن بحريات؛ فيمكن لألحواض املائ ّية املستطيلة والتي تكون فيها املسافة
قصرية بني روافدها وهنرها الرئييس ،أن تتسبب خالل فصل الربيع يف الزيادة الرسيعة ملساحة
املياه يف البحريات التي تشكل مصبات هلا .وهذا ما ب ّينه منحنى تغري مساحة بحرية القرعون
التي تشكل مص ًبا مؤقتًا لنهر الليطاين الذي جيري يف حوضها األعىل.

الري ،تتجه
برهنت الدراسة أن مساحة بحرية القرعون ،وبسبب توقف استخدام مياهها يف ّ
نحو التوسع وليس نحو التق ّلص ،وهذا ما يساهم يف تأمني الراحة اهليدرولوجية حلوض هنر
الليطاين .ولكن هنا ُيطرح السؤال التايل :هل يتطلب حتسني الوضعية اهليدرولوجية حلوض هنر
الليطاين التوقف عن الري ،اهلدف الرئييس الذي أنشئت من أجله بحرية القرعون؟
باإلضافة إىل ذلك ،أظهرت هذه الدراسة أن تغذية بحرية القرعون خالل الفصل اجلاف تعتمد
بالدرجة األوىل عىل الينابيع .ولكن مع التغريات املناخية املزعومة والتي تتمثل بارتفاع درجات
احلرارة وتذبذب املتساقطات بني سنة وأخرى ،يمكننا أن نسأل كيف سيتغري منحنى مساحة
مياه بحرية القرعون يف السنوات اهليدرولوجية القادمة؟

149

 مراجع-6

 مراجع عرب ّية-1-6

.www//:http ،2018  أيلول6  الجمعة، خصائص نهر الليطاني،• املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
.2018/12/28 ،316=id_page?/wp/lb.gov.litani

ّ
.www//:http ،2016  أيار16 . السموم تنتشر في بحيرة القرعون.العلمية
• املجلس الوطني للبحوث
./news/newsroom/english/lb.edu.cnrs

ّ
أجنبية
 مراجع-2-6
• Baghdadi Niicolas, Mallet Clément, Zribi Mehrez (2018), QGIS et applications en eau et
risques (Volume 4), ISTE editions Ltd 2018.
• L’Orient Le Jour, Projet du Litani L’association des amis de Abdel-Al célèbre le lancement
de la seconde phase(photo), Vendredi 28 décembre 2018, https://www.lorientlejour.com/
article/380192/Projet_du_Litani_L%2527association_des_amis_de_Abdel-Al_celebre_le_
lancement_de_la_seconde_phase%2528photo%2529.html, 28/12/2018.
• Renard Maurice, Lagabrielle Yves, Marin Erwan, Rafélis De Marc (2015). Elément de géologie 15e edition du “Pomerol” DUNOD, 1142 pages.

150

فـــــكـــــر

علم الكالم بني املا�ضي واحلا�رض

إ�شكاليات التجديد والت�أ�صيل
ر�ؤية يف �
ّ
عبداهلل توفيق �شرقية  -دكتور الفل�سفة يف اجلامعة اللبنانية

كان حل�م التجديد والتغيير -وال يزال -يراود الكثريين ،ولو كان دون�ه خرط القتاد .1فتغيري
الواق�ع بتخ ّلف�ه عمرانًا وإنس�انًا متلاز ٌم بالرضورة م�ع جتديد العل�وم ومناهجه�ا ،وهو ره ٌن
باحتامل وعورة مسلك التجديد وتك ّبد مشا ّقه وركوب أهواله .ومع ذلك يبقى إنجازه ممكنًا إذا
ّ
طموحا مرشو ًعا وأمني ًة غالي ًة ترخص يف سبيلها
ويظل
ما تو ّفرت اإلرادات وتضافرت اهلمم،
ً
املجه�ودات النفيس�ة واألوقات الثمين�ة ،ألن ما بعده خيتل�ف حتماً عام قبله .فه�و يفتح أبواب
ٍ
مرشق
احلي�اة الطيب�ة ،ويذ ّلل طرقها الواس�عة أمام اجلامهري املتع ّطش�ة للحر ّية ،واملتفائل�ة بيو ٍم
منعش بعد ِ
ٍ
شتاء ٍ
ليل طويل.
ٍ
بـ»جولة يف روضة» من رياض عامل الكالم
ونح�اول يف هذه الورقة أن ندخل فيام يمكن وصفه
ٍ
وسياحة يف رحاب الفكر الديني املعارص ،الذي محل لواء احلجة واملنطق
القديم -اجلديد األنيق،

يف إثب�ات حقائ�ق الدي�ن واإليامن .ويمكن الق�ول إن علم الكالم ّ
خاص ًة يف الفكر
حيتل مكان� ًة ّ
نظرا ملوقعه املتميز بني الفلس�فة والدين ،وبس�بب املهماّ ت
خاص ًة
اإلسلامي ّ
واإلنس�اين عام ًةً ،
ّ
ّ
ٍ
ٍ
الت�ي تقع علي�ه والغايات واملقاصد املأمولة منه يف حتقيق تغيريات كربى يف جوانب رئيس�ة من
جوانب الفكر والنظر ،ويف التأثري عىل النخب واجلامهري ،من أجل ترس�يخ العقالن ّية واحلوار ّية
ٍ
ناحية ،ومن أجل املحافظة عىل مناعة العقول ومتانة
وذهن ّي�ة االنفت�اح عىل معطيات العرص من
ٍ
اجل�ذور وتوازن الش�خصية احلضار ّية املرشق ّية من ناحية أخ�رى؛ ومن خالل ذلك كله احلفاظ
عىل املصالح واملكتسبات واملقدّ رات والثروات والطاقات البرش ّية والطبيع ّية املخزونة فيها.
وم�ن لطي�ف م�ا ورد يف تاري�خ العلوم اإلسلامية ما «يحُ ْ كَ�ى َع� ْن َأبيِ َحنِي َف َة َرحمِ َ� ُه اللهَُّ -وكان

مثل يضرب لألمر دونه موانع ،وإنما كان ذلك ً
ٌ -1
صعبا ألنه ال يجتمع فيه جذب الورق بالكف وتجنب الشوك في
عظيمة كخرط القتاد .والخرط  :قشر الورق عن الشجرة اجتذاباً
بمشقة
الوقت نفسه .أي أن طالبه ال يناله إال
ٍ
ٍ
ّ
َّ
ّ
بكفك ،والقتاد :شجرله شوك أمثال اإلبرتستخرج منه مادة صمغية تستعمل في صنع األدوية والغراء والرسم  .انظر
 :معجم اللغة العربية املعاصر ،مادة قتاد.
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معرو ًف�ا بال�ذكاءَ -أ َّن َقوما ِمن َأه ِل ا ْل� َكلاَ ِم َأرادوا ا ْلبح َث معه فيِ َت ْق ِر ِ ِ ِ
الر ُبوبِ َّي ِةَ .ف َق َال
ْ ً ْ ْ
َ ُ َ ْ ََُ
ي�ر ت َْوحيد ُّ
ِ ٍ ِ
لهَ �مَ :أ ْخِب�رِ ونيِ َقب َل َأ ْن َن َت َك َّلم فيِ ه ِذ ِه المَْس َ ِ
�بَ ،فت َْمت َِل ُئ ِم َن ال َّط َعا ِم
َ َ
�أ َلة َع ْن َس�فينَة فيِ د ْج َل َة ،ت َْذ َه ُ
ْ
ْ
ُ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�هاَ ،و ُت ْف ِر ُغ َوت َْرج ُع ،ك ُُّل َذل َ
�ك م ْن َغيرْ َأ ْن
�هاَ ،فترَ ْ ُس�و بِنَ ْفس َ
�هاَ ،و َت ُعو ُد بِنَ ْفس َ
َوالمَْتَا ِع َو َغيرْ ه بِنَ ْفس َ
ف فيِ
ُيدَ ِّب َر َها َأ َحدٌ ؟! َف َقا ُلواَ :ه َذا محُ َ ٌال لاَ ُي ْم ِك ُن َأ َبدً ا! َف َق َال لهَ ُ ْم :إِ َذا ك َ
َان َه َذا محُ َالاً فيِ َس ِفين ٍَةَ ،ف َك ْي َ
َه َذا ا ْل َعالمَ ِ ُك ِّل ِه ُع ْل ِو ِه َو ُس ْف ِل ِه!!».1
ٍ
وتروى القصة ٍ
طريفة خمتلفة شاع منها :أن جمادلني دهريني طلبوا من اخلليفة أن يناقشوه يف
بطرق
مسألة وجود اهلل ووحدانيته ،فعني هلم موعدً ا مع أيب حنيفة ،فلام حرض املوعد تأخر أبو حنيفة،
ألواحا من
فعاب�وا علي�ه تأخره ،فأجاهبم أنه أتى هنر دجلة لكن�ه مل جيد مراكب نقل ،فإذا به يرى
ً
اخلشب تتقارب ،فتتآلف ،فتتواءم ،فتشكل مرك ًبا حمكماً يتوقف بجانب النهر ،فام كان منه إال أن
صعد عليه وانتقل إىل الطرف اآلخر ،مما أثار حفيظتهم وراحوا يعجبون من روايته ويشككون
يف صحتها .فقالوا :كيف تقول مثل ذلك الكالم فإن ذلك ال يعقل وال يمكن أن نصدقه؟ عند
ذلك ناقش�هم متسائلاً  :إذا كنتم ال تصدقون هبا فكيف تصدقون بالشمس ،والقمر ،والنجوم،
والسماء ،واألرض ،كيف يمكن أن تصدقوا أهنا وجدت دون موجد؟ فإذا كان العقل ال يقبل
ٍ
ٍ
بطريقة منظمة إىل حدٍّ معني ،فكي�ف يمكن للعقل أن يقبل
خش�يبات بنفس�ها
أن ترتك�ب بضع
تآلف هذه الكواكب واألفالك وأجزاء الوجود يف الرب والبحر وأعضاء اإلنسان وغري ذلك.2

ومهما يك�ن من أمر صحة القصة م�ن عدمها ،فإن هلا رمزي ًة معين ًة ،كوهن�ا تذكّر أن الفقهاء بعد
ٍ
مدون�ات وأخذت
أيب حنيف�ة درج�وا مع تالمذهتم عىل مناقش�ة مس�ائل العقي�دة وتقريرها يف
خاصا .فنش�أ أح�د العل�وم املتم ّي�زة واألصيلة يف بالدن�ا أي علم
ً
تتكام�ل حت�ى ص�ارت علماً
ٍ
ال�كالم ،املع�روف بغزارة إنتاجه وأصالة رؤيته واس�تخدامه مناهج بح�ث فريدة وخاص ًة ،مع
واإلنس�اين.
الفلس�في
عدم انقطاعها عن املعارف البرشية ،بل مع تواصلها الوثيق مع املعقول
ّ
ّ
شعب أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عقدي
أمة يمكن أن يأيت من فرا ٍغ
أي
ٍّ
وبدهي أنه ما من تقد ٍم يف أي حقبة زمنية ولدى ّ
ٌّ
أو أن يصحب�ه خ�وا ٌء أيديولوجي .ب�ل ال بدّ وأن تأيت النهضة احلضارية ع�اد ًة مرتافق ًة مع عمق
ٍ
ٍ
مؤس ٍ
التفكري ،ومع ٍ
طرح يس�عى
�س لرؤية هنضو ّية يف خمتلف جوانب احلياة ،وهو ٌ
طرح جدّ ٍّي ّ
 -1ابن أبي العز الحنفي ،شرح العقيدة الطحاوية .تحقيق أحمد شاكر ،الرياض ،وزارة الشؤون اإلسالمية1418 ،
هـ ،ص.35
ً
ٌ
 -2لإلمام أبي حنيفة ٌ
ٌ
مشهور
مطبوع باسم «الفقه األكبر» ،إشارة منه إلى أنه األهم بين العلوم« ،ألنه مدار
كتاب
بشروح عديدة ،لعل أشهرها شرح املال علي القاري،
اإليمان ،ومبنى صحة األركان ،ومعنى غاية اإلحسان» .وقد حظي
ٍ
طبعة دارالكتب العلمية ،1989 ،بيروت .ص .7
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ٍ
إبداعات
لالرتق�اء باملس�تويات الثقاف ّية والعلم ّية والبحث ّية ل�دى أفراد املجتمع ،م�ع تفتّقه عن
ٍ
ٍ
قريبة من جمال تداوله .وعلم الكالم اجلديد حي�اول أن تكون له رؤي ٌة
وإملاع�ات يف علو ٍم ش�تى
تظهر س�ع ًيا حثي ًثا ملواكبة ّ
ٌ
حديث ،ولتأثريه عىل النخب والتيارات الفكرية والثقافية.
كل ما هو

من هنا ظهرت رضورة جتديده بام يتالءم مع حاجات العرص ومس�تجدّ ات الواقع ،ومع س�ؤال

انتشارا واس ًعا يف املستقبل ،وجيذب إليه اهتامم الباحثني يف
النهضة والتطوير ،ومع ما يضمن له
ً
الغرب والرشق عىل الس�واء كام كان يف املايض ،حيث يش�كّل منب ًعا ًّثرا وجمالاً خص ًبا لألبحاث

والنقاش�ات املستفيضة ،ومقاربة قضايا الواقع عىل ضوئها .1ونحاول يف هذا البحث أن نجري
خمتلفة من أمهية هذا العلم عىل الس�احة الفكرية املعارصة ،مع ٍ
ٍ
رؤية رباع ّي ٍة
إطالل ًة عىل جوانب
ّ
ٍ
ّ
بتمهي�د عن تاريخ عل�م الكالم وس�ؤال النهضة
ونس�تهل ذلك
ألس�س جتدي�ده وإش�كاالته.
املستمرة له قديماً وحدي ًثا..
واحلاجة
ّ

متهيد يف تاريخ علم الكالم و�س�ؤال النه�ضة..

نش�أ عل�م ال�كالم يف أحضان بيئة الفق�ه وعلوم الدين ،م�ن القرون األوىل الت�ي ازدهرت فيها

احلضارة اإلسلام ّية وانترشت علومها يف أقطار الدنيا .وكان هو املعبرّ عن رؤية القرآن الكريم
إىل ماه ّي�ة الوج�ود ،وتعريفه لإلنس�ان ونظرته للحياة ،وبيان وظيفة اإلنس�ان فيه�ا ،إضاف ًة إىل

رؤيته ملا وراء احلياة من مبتدأ اخللق ،وأطواره ،ومراحل احلياة بعد املوت ويف املس�تقبل البعيد.
ٍ
ٍ
شاملة يف جوانب احلياة
مذهبية
وإضاف ًة إىل ما ينبني عىل هذه الرؤية القرآن ّية العقد ّية من تقديم
النفس� ّية والش�خصية واالقتصادية واألرس ّية واالجتامعية...الخ“ .ومن املعقول القول إن علم

التوحي�د (ال�كالم) ظهر وعرف نش�أته مب�ارش ًة بعد نزول القرآن عىل الرس�ول صلى اهلل عليه

للنص
وس�لم ،وتبيين معاني�ه وأحكامه .أي إنه بمجرد مالمس�ة القلوب واألبص�ار والعقول ّ
تفر َغ لألمر بأس�لوبه اخلاص ،وحس�ب فهمه
ال�وارد ترتّب عنه�ا مفاهيم خاص ٌة ،فصاغها َم ْن َّ
وإدراكه للنصوص ودالالهتا.2”...

الفلس�في من احلضارة
ل�ذا ،يعترب علم الكالم ل�دى الكثري من الباحثني املمثل األبرز للجانب
ّ
اإلسلامية أكث�ر م�ن أي عل� ٍم آخ�ر ،ألنه يعن�ي “تلك الفلس�فة التي نش�أت يف ّ
ظل اإلسلام
 -1بحث كثيرون في ضرورة االنطالق من علم الكالم لتجديد الواقع ،ولعل من أبرز العناوين املثيرة في املوضوع ما كتبه
حسن حنفي في :التراث والتجديد ،من العقيدة إلى الثورة  ،1988هموم الفكروالوطن ،دارقباء.
 - 2بن يعيش ،محمد .التجديد في علم التوحيد ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،2007 ،ص  .22 -21بتصرف يسير.
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ٍ
خمتلفة من االرتباط” .1فحاولت عقلن�ة الفهم الديني وتقريب
وحضارت�ه وارتبطت ب�ه بأنوا ٍع
أصوله ومنطلقاته إىل الفكر الوافد من فلسفات احلضارات األخرى ،دون ٍ
ختل عن جوهر هذه
ٍ
ذوب�ان كامل يفقدها معامل
احلض�ارة وحقائقه�ا ومنابع ثروهتا الكبرى ،ودون خطر الوقوع يف
الفكر ومالمح الشخصية ومنابت القوة وجذوة احليو ّية واالنبعاث.

ٍ
ٍ
معارص،
إسالمي
يب أو
امللحة إىل إبداع
خطاب عر ٍّ
من هنا شعر مفكرو العرص احلديث باحلاجة ّ
ٍّ
ينس�ج عىل منوال التجارب الس�ابقة يف تقريب املنقول من املعقول ،وحيمل خصائص التجديد
ومالم�ح الفتوة ،وينهض بحاجة اخلطاب يف عرصنا وما طرأ عليه من علو ٍم ومعارف ،ويعطي
األجي�ال الراهنة ما تس�تح ّقه من مش�اعر الكرامة واالعتزاز بالذات احلضاري�ة ،مع فتح نوافذ
املس�مى بعرص العوملة
التواص�ل م�ع املحيط البشري ،بام يس�تجيب لتحدّ يات العصر الراهن
ّ
ٍ
ٍ
وتغيريات كربى عىل واق�ع احلياة ،وبام يتوافق مع تطلعات الناش�ئة
كش�وفات
وم�ا أحدث�ه من
املرشوعة يف سبيل مواكبة عرص الثورة الرقمية.2
ٍ
ٍ
مهمة يف التو ّثب إىل األمام
حتديات كربى تتم ّثل يف كوهن�م إزاء فرص
ففئ�ة الش�باب ترزح أمام

وتسهل هلم
حتسن مستوى املعيشة
ّ
واكتساب العلوم واملعارف والثقافات واملهارات التقن ّية التي ّ
ٍ
ثقايف وروحي وأخالقي جتعلهم رهينة خماطر
جدية،
أس�باب العيش الكريم .كام أهنم إزاء غزو ٍّ
ّ
والضخ الغزير للمعلومات
وتعرضهم لفقدان املناعة املعنوية أمام الس�يول اجلارفة من األفكار
ّ
واملؤ ّثرات املس ّلية املنهمرة كسيل الطوفان.

وال شك أن علم الكالم هو إحدى النوافذ املهمة املفيدة يف تكوين الرؤية املطلوبة ،التي تساعد
ٍ
فاحص�ة ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متأنية ،متكّ�ن من حتليّ حامله�ا باملوضوع ّية عند االطالع
ثاقبة
فكرية
نظارة
على مح�ل
ٍ
على ّ
وغني ع�ن البيان أن هذا
واف�د ،وتتي�ح له فرصة اإلف�ادة العقالنية الواعي�ة واملتنورة.
كل
ٌّ
العل�م ق�د قام يف امل�ايض ٍ
ٍ
ناج�ح من خالل ما قدمه أس�اطني املتكلمين ابتداء من
ريادي
بدور
ٍّ
واألشعري وكبار متك ّلمي املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية
البرصي
املؤسسين مثل احلسن
ّ
ّ
زمن ّ
ومرورا بال�رازي والتفتازاين
والنس�في،
كالنظ�ام والعالف والباقالين واإلس�فراييني والغزايل
ً
ّ
واإلجيي والباجوري والس�نويس ،وصولاً إىل الالمعني يف عرصنا .وال بأس أن نذكّر هنا وعىل
س�بيل املثال ٍ
بثلة ال بأس هبا من أصحاب الفكر وأرب�اب القلم املحدثني واملعارصين .فقد برز
 -1املرزوقي ،جمال .علم الكالم والفلسفة اإلسالمية ،داراآلفاق العربية ،القاهرة ،2001 ،ص . 13
 -2انظرعلى سبيل املثال  :الجابري ،محمد عابد  .الخطاب العربي املعاصر .وكذا :قضايا في الفكراملعاصر ،واملشروع
النهضوي العربي  .بيروت ،مركزدراسات الوحدة العربية.
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فيه أعال ٌم معارصون هلم مكانتهم وأمهيتهم ،ممن فتحوا الطريق وشقوا السبيل أمام بلورة أسس
عل�م الكالم املعارص من أمثال ش�بيل النعامين ومجال الدين األفغاين وحمم�د عبده وعبد احلميد
بن باديس وحممد باقر الصدر وس�عيد النوريس ومصطفى صربي وحممد سعيد البوطي وحممد
حسين فضل اهلل وحممد إقبال ومالك بن نبي وعبد العزيز الثعالبي ،وانتها ًء باحلاليني البارزين
مث�ل وحيد الدين خان وطه عبد الرمحن وعبداجلبار الرفاعي ،وس�واهم ممن يمكن اإلفادة من
ٍ
ٍ
ٍ
مبارش يف تش�ييد مبنى علم ال�كالم املعارص وبناء لبناته
مبارش أو غري
بش�كل
الفكري
إنتاجه�م
ّ
وتعمقوا يف تفاصيله،
وهندسة عامرته ،بعدما خاضوا جلج بحار هذا العلم ،ووقفوا عىل دقائقه
ّ
اخلاصة.1
وأ ّملوا بأصوله العا ّمة ورؤيته الشمول ّية ،ومذهبيته
ّ

مؤه ٌل اليوم كام يف املايض كي يقوم بالدور املطلوب منه ،فيكون
ويمك�ن القول :إن ه�ذا العلم ّ
اإلسلامي ،خاص ًة فيام يتع ّلق
يب
يف طليع�ة العلوم املس�امهة يف إدارة د ّفة حركة ع�امل الفكر العر ّ
ّ
ّ
بحل املعضالت الش�ائكة بني النخب ،والتي تنعكس س�ل ًبا عىل جمريات األحداث ،وتتس� ّبب

والتمزق�ات الكربى يف عوامل الفكر واحلياة .ولع�ل أول من بلور هذا
يف ح�دوث االنش�قاقات
ّ
املصطل�ح كما يذكر الباحثون ه�و صاحب كتاب :عل�م الكالم اجلديد ،وهو ش�بيل النعامين يف
أواخ�ر القرن التاس�ع عشر ،الذي ع�رف باملوس�وعية والنبوغ ،ووض�ع هذا الكت�اب ليلفت
النظر للحاجة إىل هذا النوع من التجديد .2وهو أحد علامء اإلسلام يف اهلند ،ويرجع نس�به إىل
اإلم�ام أيب حنيفة النعامن ،وترجم الكتاب إىل الفارس�ية حممد تقي داعي كيالين .ويبدو ّ
أن هذا
الكتاب أ ّثر الح ًقا يف مفكّري إيران ،ويف مش�هدها الثقايف ،بصفة عا ّمة .ومر ّد هذا التأثري جرأة
 -1انظرعلى سبيل املثال  :بن يعيش ،محمد .التجديد في علم التوحيد ،بيروت ،دارالكتب العلمية .2007 ،وكذا :عبد
الحميد ،محسن .النور�سي – متكلم العصرالحديث ،القاهرة ،سوزلرللنشر ،1994 ،ص ص .111 – 102
 -2هو أحد أعالم النهضة األدبية والعلمية بها ،ومن رواد اإلصالح والفكر ،شبلي النعماني ( 1274هـ 1332 -هـ)
محمد شبلي بن الشيخ حبيب هللا ولد بقرية «بندول» من أعمال (أعظم جراه) [مدينة بشمال الهند] سنة 1857م.
سماه أبوه محمد شبلي ،لكنه أضاف إليه النعماني ،نسبة إلى مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه
هللا .وقد نشأ في بيئة علمية فتعلم القرآن واللغة الفارسية في قريته ،وقرأ اللغة العربية على أستاذ العلماء فاروق
علي العبا�سي (املتوفى سنة  1327هـ) وأخذ منه املنطق والحكمة ،وأخذ الفقه من الفقيه األصولي إرشاد حسين
املجددي الرامفوري (املتوفى سنة  1311هـ) وسافر إلى الهور ليأخذ األدب العربي من العالم الكبيرفيض الحسن
ّ
املحدث الشيخ موالنا أحمد علي السهارنفوري (املتوفى سنة
السهارنفوري (املتوفى سنة 1304هـ) ،ثم سافر إلى
ِ
1297هـ) ،وهو من أخص تالمذة املحدث الدهلوي الشيخ محمد إسحاق (املتوفى سنة 1262هـ)  .ثم ولي التدريس
ً
في كلية (علي جراه) وصحب األساتذة الغربيين؛ ألن الكلية كانت مجمعا ألساتذة الشرق والغرب ،وهي أول كلية
أنشئت بعد دخول اإلنكليز في الهند لتدريس العلوم الجديدة ،لذلك أتيحت له الفرصة لالطالع على أفكار الغرب
عال في البحث والتحقيق .توفي سنة  .1914انظر:
ودراساتهم ،صدر عنه ما يقارب ثالثمائة كتاب على مستوى ٍ
موقع املكتبة الشاملة الحديثة.al-maktaba.org ،
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أن “علم الكالم القديم يعنى ببحث العقائد اإلسالميةّ ،
صاحبه ،إذ اعترب ّ
ألن شبهات اخلصوم
كان�ت ترتكز عىل العقائ�د ،فقط بينام جيري التأكيد هذا اليوم عىل األبع�اد األخالقية والتارخيية
واالجتامعية يف الدين ...حيث تعترب هذه املسائل من اختصاص علم الكالم اجلديد”.1

كام ويبدو ّ
فكري طريف ،ذاكرة ُس�نّية
أن هذا الكتاب اس�تطاع أن جيمع بني ذاكرتني يف مش�هد
ّ
م ّثلها صاحب الكتاب ،وأخرى شيعية جت ّلت يف الرتمجة ّ
بكل خلفياهتا الثقافية ،ولذلك انترشت
دع�اوى “جتدي�د الكالم” أو “الكالم اجلدي�د” يف خمتلف أنحاء العامل اإلسلاميّ ،
بكل أطيافه
ومدارس�ه الفكري�ة ،وأثار فضول ٍ
عدد ٍ
كبري من املفكرين املس�لمني ،فأ ّلف�وا كت ًبا ّ
تدل عىل ٍ
وعي
توجه بعض
حقيق�ي بأمهي�ة التجديد يف جم�ال علم الكالم اإلسلامي .2من هنا كان املطل�وب ّ
ّ
أرباب الفكر إىل العناية بتجديد هذا العلم كي حيس�ن التعامل مع خمزونه السابق وإرثه الالحق
ومعطيات احلداثة واملعارصة.
ٍ
مدلوالت ،لعل أبرزها أنه يراد به أنه
ومن املعروف تارخي ًّيا أن علم الكالم أخذ اس�مه من عدّ ة
احلجة والربهان والقول الفصل .فهو س�يد الكالم ،يقنع س�امعيه ويفيدهم
يعتمد صاحبه عىل ّ
إف�اد ًة حاس�م ًة ال ينهض إزاءه�ا ٌ
قول آخر .وصار لقوة أدلته يعلو عىل س�واه ،وكأنه هو الكالم
دون م�ا ع�داه .وكانت العرب تق�ول يف بعض املواقف املتميزة :هذا ه�و الكالم .جاء يف رشح
املقاصد يف س�بب تسميته هبذا االس�م“ :وألنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكالم دون ما عداه كام
يقال لألقوى من الكالمني هذا هو الكالم”.3

وال ريب أن هلذا النوع من الكلمة مكان ًة مهم ًة لدى اإلنسان ،فخاصيته األوىل هي النطق املفيد
املعبرّ  ،ولوالها ملا تعارف الناس ،وملا تعايشوا ،وال تآلفوا ،وال شيدوا بنا ًء وال أقاموا حضارة.
فالكلم�ة الدال�ة املفيدة املبنية عىل العلم واملعرفة واملنطق الس�ديد ه�ي مفتاح ّ
كل خري ومغالق
ٍ
ٍ
ّ
تصوب مس�ارات األمم ،وحتدّ د
كل رش .ومنه�ا ينطل�ق خطاب النهضة يف كل فرتة زمنية ،وهبا ّ
ويتم م�ن خالل كالم العل�م واملعرفة
وتق�وم اإلنج�ازات،
األه�داف،
ّ
ّ
وتصحح األف�كار .كام ّ
والتحقيق التواصل بني األجيال ،والتقارب بني الشعوب ،والتالقح بني احلضارات ،والتالحق
املتنورة اليوم مكان� ًة عليا مرموق ًة يف
بين كش�وفات العلوم والرتاك�م يف املعارف .وإن للكلم�ة ّ
مناب�ر األمم املتح�دة ،كام ويف ّ
كل األروق�ة واملنتدي�ات الثقافية عرب الع�امل ،وبإمكاهنا أن تفعل
 -1إبراهيم البدوي ،علم الكالم الجديد :نشأته ّ
وتطوره ،بيروت ،داراملحجة البيضاء ،ص .67
 -2بن مبارك ،علي( .مفكرتون�سي) ،الحاجة إلى علم الكالم ،املقال منشور على مدونة .www.mominoun.com/articles :
 -3التفتازاني ،سعد الدين  .شرح املقاصد في علم الكالم ،باكستان ،داراملعارف ،1401 – 1981 ،ج ،1ص . 6
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الكثير وتنج�ز الكثري وتغيرّ الكثري مما مل يكن يف احلس�بان .ولكن يا لألس�ف ،أين واقعنا اليوم
م�ن ه�ذه الكلمة ،وأي�ن موقع هذه الكلمة احلكيم�ة أو املعبرّ ة عنا نحن يف ه�ذه البالد املنكوبة
من�ذ ق�رون؟ لعل يف علم ال�كالم املعارص بعض اجلواب عن هذا الس�ؤال .ولنبدأ بأوىل رباع ّية
اإلملاعات.

الإملاعة الأوىل :ثنائية الفل�سفة والدين
أو لنقل :حوارية الفلسفة والدين.

حيزا واس ًعا من البحث والنظر يف املايض واحلارض،
تأخذ إشكالية العالقة بني الفلسفة والدين ً
نظرا لوحدة املوضوعات املتناولة يف مباحثهام مثل الوجود واحلياة واملبدأ واملصري واخلري والرش
ً
واملعرف�ة والقيم واألخالق واإلطالق والنس�بية والق�وة واإلرادة واملاورائيات وغري ذلك من
ٍ
موضوع�ات ذات صل�ة .ومل�ا كانت الفلس�فة ال تس�تطيع أن خترج عن ه�ذه املوضوعات بأي
ٍ
ح�ال فلا بدّ وأن تنازع الدين يف مقوالته ،وحتاول أن تتجاوزه أو أن تناقضه أحيانًا .وهنا ينش�أ
اإلشكال ،وتتبني رضورة احلركة العقالنية للتواصل بني املنطقتني .لذا رأى الكثريون من رواد
النهضة يف بالدنا رضورة جتاوز النظرة السلبية للعالقة بني الطرفني ،ومدّ جسور احلوار واللقاء
بني النظرتني ملصلحة اإلنسان والبرشية عمو ًما ،ألن التاريخ أثبت أن فرتات احلوار واللقاء هي
األنصع واألكثر إرشا ًقا وأملاً وإسعا ًدا وتقدّ ًما.1

ويف املقابل ،افرتض علامء الدين قديماً أن علم الكالم ال بدّ وأن يتأثر حكماً بمقوالت الفلس�فة
مقوالت مش�هور ٌة يف ذ ّم الكالم والتحذير منه،
ش�طحات يف تناوهلا .فظهرت هلم
وأن تكون له
ٌ
ٌ
وسار االعتقاد بأنه خيرج عن منهج السلف يف االكتفاء بالنصوص القدسية من الكتاب والسنة
وآثار الصحابة والتابعني .2ومع هني علامء الس�لف البارزين كس�فيان الثوري وجعفر الصادق
 -1يقول في ذلك  »:إن في تاريخ البشرية ـ منذ زمن سيدنا آدم عليه السالم إلى الوقت الحاضرـ تيارين عظيمين
َ
َ
وفروعهما في كل
أغصانهما
وسلسلتين لألفكار ،يجريان عبر األزمنة والعصور ،كأنهما شجرتان ضخمتان أرسلتا
طبقة من طبقات االنسانية .إحداهما :سلسلة النبوة والدين واألخرى :سلسلة الفلسفة والحكمة،
صوب ،وفي كل
ٍ
عصر استجارت الفلسفة بالدين وانقادت إليه
فمتى كانت هاتان السلسلتان متحدتين وممتزجتين ،أي في أي ٍ
وقت أو ً ٍ
ً
اجتماعية هنيئة»ّ .
ويشبه النور�سي املجتمع البشري
وأصبحت في طاعته ،انتعشت االنسانية بالسعادة وعاشت حياة
كبير قلبه في الشرق ،وعقله في الغرب ،لذا ال ّبد من منطق التكامل بين أجزاء الجسد الواحد كي تجد البشرية
ٍ
بجسد ٍ
راحتها .انظر :النور�سي ،بديع الزمان .الكلمات ،القاهرة ،سوزلر ،1998 ،الكلمة الثالثون ،ص 678
 - 2انظر مواقف أئمة الفقه لدى  :طاش كبرى زاده ،مفتاح السعادة ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1993 ،ج ،2ص
 .156وكذا :الغزالي ،إحياء علوم الدين ،بيروت ،داراملعرفة ،ج ،1ص .95
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ومالك بن أنس والش�افعي وأمحد بن حنبل يف القرون األوىل النتش�ار اإلسلام إال أننا ش�هدنا
ٍ
ٍ
يش�ق طريقه وينت�زع مرشوعيته ليكون
فترة
بع�د
وجيزة من ذل�ك الزمان أن علم الكالم أخذ ّ
ومؤسس�ا للعلوم اإلسلامية ،وأخذت املدارس واجلامعات وحلقات
مهم وأساس�ي َا بل
ً
جز ًءا اًّ
العل�م تعتم�د كتب�ه وتضعه�ا يف أمهات العل�وم ،وتصنّف�ه عىل أنه يرت ّب�ع يف قمتها ويس�عى أن
يرتأس�ها ،خاص ًة بعد أن أطلق أبو احلس�ن األشعري مقولته الشهرية يف “استحسان اخلوض يف
علم الكالم”.1
لذلك اعترب بمقوالته تلك املمثل األبرز ملن سبقه من أئمة ٍ
فقه بارزين ،واإلمام األكرب لكثريين

مم�ن أت�ى بعده م�ن الالحقني .كام وض�ع أبو منص�ور املاتريدي كت ًب�ا مهم ًة ،عىل رأس�ها كتاب
التوحي�د ،واعتبر بذلك الوارث والش�ارح األبرز ملق�والت أيب حنيفة النعمان العقدية .وهبذا
النه�ج م ّث�ل ه�ذا التيار منطق الت�وازن يف العالقة بني العق�ل والنقل وص�ولاً إىل العقل املتدين
السماوي وقب�ول حقائقه ،كذلك فهو
أو الدي�ن املتعقل ،فكام أن الدين يدعو إىل تعلم الكتاب
ّ
يدعو إىل اعتامد منطق العقل واحلكمة جن ًبا إىل ٍ
جنب ،س�وا ًء يف فهم حقائقه أو يف تطبيقها أو يف
ممارستها.

اإلسلامي املعارصون طري ًقا مش�ا ًهبا يف اعتامد املوازاة بني
ش�ق رواد التنوير
وم�ن هذا املنطلق ّ
ّ
الدي�ن والعل�م ،كمصدرين متوازيين لتحصيل املعرف�ة ،ومن أجل اعتامد منهجي�ة الدمج بني
املعرفتني يف خمتلف شؤون احلياة ووجوه أنشطتها الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية،

فالقرآن الكريم بمنظور النخب املتنورة واملشهورة بالريادة يف خمتلف بالد املسلمني -يشتمل عىل
ٍ
ٍ
فلس�فية للكون ،ويدعو بمضمونه إىل التأمل والتفلس�ف الصحيح .والفلسفة الصحيحة
رؤية
ٍ
ٍ
ٍ
بإجالل
ال ب�دّ وأن تنظر
صالح
مصدر
واس�تفادة إىل حكمة هذا الكت�اب العظيم ،وهي
وإكبار
ٌ
ٌ
للمعرفة واإلفادة يف معرفة حقائق الوجود واحلياة .ومن هنا فإن لقاء الفلس�فة والدين هو لقا ٌء

 -1انظر :األشعري ،أبو الحسن .علي بن إس� � ��ماعيل  .رسالة استحسان الخوض في علم الكالم وتسمى “رسالة في
الرد على من ظن أن االشتغال بالكالم بدعة” .وهي رسالة صغيرة من تأليف اإلمام أبي الحسن األشعري للدفاع
عن علم الكالم ضد القائلين بتحريمه ،وهي مع كتاب( اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع تمثل الجانب العقلي عند
األش� � ��عري  .وقد طبعت الرسالة مع كتاب اللمع في بيروت ،دارالكتب العلمية .وش� � ��كك بعض الباحثين في نسبتها إلى
اإلمام األشعري منهم الدكتور عبد الرحمن بدوي في مذاهب اإلسالميين ،والدكتورة فوقية حسين محمود محققة
كتاب اإلبانة ،وأحالت على كتاب لها بعنوان “ كتب منس� � ��وبة لألشعري” .لكن الرس� � ��الة مروية باإلسناد ،ولها نسخة
خطية ،كما أن هناك تشابها في بعض العبارات مع اللمع الثابت نسبته إلى األشعري .انظر :كتاب الفرق الكالمية
اإلسالمية (مدخل ودراسة) ،تأليف :الدكتور على عبد الفتاح املغربي ،الناشر :مكتبه وهبة ،الطبعة الثانية1995 :م،
ص .271
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منطق�ي ،حمكو ٌم بقوانني الفك�ر ونواميس الوجود ،وهو منهج العقالء واحلكامء ،وهو الس�بيل
ٌّ
ٍ
احلتمي لتأمني س�عادة احلياة البرشية ودرء غوائلها .والعمل عىل إخراج علم كال ٍم معارص هو
ّ
من صميم املها ّم العلمية للحياة البرشية عامة والعربية واإلسالمية خاصة.
ٍ
الثعالب�ي يف تأمل ٍ
دقيق
يق�ول
مللح�ظ نفيس“ :اعلم أن الكثري من العلامء اإلسلاميني يقولون:
ّ
إن�ه لي�س يف القرآن يش ٌء من العلوم الفلس�فية التي يبح�ث عنها املتكلم�ون وأصحاب النظر.
غريب يف بابه ،ربام عُدّ عليهم من
ويقول�ون ليس فيه إال ما يتع ّلق بالفقه واألحكام .وهو ا ّدعا ٌء
ٌ
قبيل الس�هو وقلة التفكر ،ألهنم لو تفكروا قليلاً يف القرآن -الكريم -ملا وجدوا س�ور ًة طويل ًة
خصوصا املكية ليس فيها إال مباحث الفلس�فة
س�ورا كثري ًة
متف�رد ًة بذك�ر األحكام ،ولوجدوا
ً
ً
وتقري�ر حقائق األش�ياء والكالم عىل الفط�رة والنواميس الكونية وخلق الع�امل وإثبات اخلالق
واحلدي�ث عن النفس واإلرادة واالختيار وعن الرس�الة والوحي والبعث واخللودّ ،
وكل ذلك
من علوم الفلسفة.1”...
فه�و هنا ينعي عىل الفهم الق�ارص للقرآن الكريم ،وعىل حمدودي النظر الذين ال يرون دوره إال
ٍ
ٍ
عملية ،دون ش�موليته ملجال العق�ل والنظر .فكان�ت للثعالبي وألمثاله
حياتية
ضم�ن أح�كا ٍم
بلس�ان احلال رصخ ٌة مدوي� ٌة مفادها :أهيا الق�رآن! كم تقرتف من جرائم باس�مك ،وأنت منها
ب�راء! لقد وقف املحدثون املتن�ورون موقف التوازن والتوازي بني املعرفتين العقلية والدينية،
رضوري لآلخر .فالعقل-
متا ًما عىل خطا أسالفهم من املجدّ دين واملتكلمني -عىل أن كلاً منهام
ٌّ
ٍ
بحاجة إىل تو ّقد بالزيت ،والوح�ي بمثابة ذلك الزيت
عن�د الغزايل مثلاً  -أش�به بالرساج ،فه�و
التع�رض له كي تظهر
اخلارج�ي .والعقل كالعني ،والوحي كالنور وأش�عة الش�مس ال بدّ من
ّ
رشع من داخل ،والوحي ٌ
عقل من خارج .فهام نوران ورشعان وعقالن
احلقائق اجللية .فالعقل ٌ
متعاضدان متّحدان يف احلقيقة خمتلفان باالعتبار ،يفتقر بعضهام إىل اآلخر.2

وذه�ب ٌ
جي�ل م�ن املعارصي�ن املتكلمني أبع�د من ذل�ك ،حين رأوا أن املعرفة احلديث�ة الزم ٌة
للمعرف�ة الديني�ة ،فهي بالنس�بة هلا كالعالقة بني بياض العني وس�وادها .فكام ال تبرص ش�حمة
العني إال بتش�ابك اجلزأين ،الس�واد والبياض ،كذلك ال تكون رؤي ٌة وبصري ٌة ما مل تتوافر حدقة
القلب الس�وداء الصغرية يف بقعة بياض العقل الواس�عة .3فكام ال تبرص العني إال هبذا النس�يج
 - 1الثعالبي ،عبد العزيز .محاضرات في التفكيراإلسالمي والفلسفة ،بيروت ،دارالغرب اإلسالمي ،1999 ،ص .124 - 123

 - 2انظر :الغزالي ،أبو حامد .معراج القدس في مدارج معرفة النفس ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،ص .73
 - 3انظر :النور�سي ،بديع الزمان .الكلمات ،القاهرة ،سوزلر ،1992 ،ص .848
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ال�كليّ  ،كذل�ك احلال بالنس�بة للمعرفة لدى الش�خص واجلامع�ة ،ألنه من دون ه�ذا االمتزاج
والتطرف .وحال العامل اليوم يش�هد هلذه
بني املعرفتني ينش�أ أنواع التعصب والتش�دد والتن ّطع
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
حلياة ٍ
احلقيق�ة ،فال معرف�ة ديني ًة منتج ًة ٍ
علمية متنورة ،كام أنه ال تصل
عقالني�ة
معرفة
طيبة دون
املعرف�ة العقلية إىل حتقيق الكمال والفضيلة الكلية دون اقتفاء أثر املعرفة الدينية ،واتباع أصوهلا
وهدهيا؛ وبالتقائهام تكتمل معامل احلقيقة ،وتنهض حال العامل عام ًة وبالد املرشق خاص ًة.

وق�د هن�ض الرشق هب�ذه املعرف�ة القلبية ،فكان أش�به بقلب البرشي�ة النابض باخلل�ق والرمحة،
املش�ع بالعل�وم احلديثة واحلامل
فيما هنض الغرب باملعرف�ة العقلية ،فكان بمثابة عقل البرشية
ّ
ملش�عل احلضارة الصناعية ،وبتالقي املعرفتين تنجيل احلقيقة ،وتنقدح رشارة احلكمة ،وتزدهر
واس�تقرارا ،فتقرتن الفضيلة اخللقي�ة بالنجاح احليايت .ولعل
احلض�ارة البرشي�ة ،أمنًا واقتصا ًدا
ً
م�ن أبرز املقوالت املعربة ع�ن هذا التوجه مقولة النوريس امللقب ببدي�ع الزمان واملعترب كأحد
جمدّ دي علم الكالم املتميزين يف العرص احلديث ،إذ يقول:
“ضي�اء القلب هو العل�وم الدينية ونور العقل ه�و العلوم احلديثة ،فبامتزاجهما تتجىل احلقيقة
مه�ة الطال�ب وتعل�و ب�كال اجلناحين وبافرتاقهما يتول�د التعص�ب يف األوىل ،واحليل
فترتب�ى ّ
والشبهات يف الثانية”.1

يوجه تالميذه وحمبيه لالهتامم بالعلوم احلديثة وجعلها يف صلب اهتامماهتم
ومن أثر ذلك أنه كان ّ
ومناه�ج التعليم املدريس واجلامعي ،ومن أولويات اهتامم املس�ؤولني الرتبويني واالجتامعيني.
ٍ
جامع�ة تدمج بني
وق�د دع�ا النوريس مس�ؤويل الدولة العثامني�ة واجلمهورية الرتكية إىل إنش�اء
املعارف الدينية واحلديثة ،وحتمل اس�م اجلامعة الزهراء ،وتتبنى التوازن بني املعرفتني ،وتنظيم
جهة ،وعىل ضوء املعارف احلديثة من ٍ
أمور احلياة عىل أصول الدين من ٍ
جهة أخرى.

يق�ول يف ذل�ك“ :الذي يبين احلدّ األوس�ط -بني إف�راط الظاهري�ة احلرفية وتفري�ط التأويلية
املجازية -إنام هو فلسفة الرشيعة مع البالغة ،واحلكمة مع املنطق .نعم ،أقول احلكمة (الفلسفة)
كثري ...مقابل الفلس�فة القديمة التي هنى الس�لف عنه�ا ،حيث األذهان كانت غري
ألن خريها ٌ
ٍ
مس�تول عىل العوا ّم ،أما الفلسفة احلارضة فخريها
مس�تعدّ ٍة ،واألفكار مقيد ٌة بالتقليد ،واجلهل
كثري من جهة املادة (العلوم احلديثة) بالنس�بة للقديمة ،وكذهبا وباطلها قليل .واألفكار حر ٌة يف
ٌ
ٍ
2
الوقت احلارض ،واملعرفة مسيطر ٌة عىل اجلميع ،ويف احلقيقة ال بدّ أن يكون لكل زمان حكمه” .
 - 1النور�سي ،بديع الزمان سعيد .صيقل اإلسالم ،القاهرة ،1992 ،ص .428
 - 2النور�سي ،بديع الزمان .محاكمات عقلية في التفسيروالبالغة والعقيدة ،بغداد ،مطبعة منير ،1999 ،ص .41
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ٍ
ٍ
وأمنيات ال حتمل
ش�عارات
مل يك�ن ه�ذا التوجه لدى املحدثني م�ن رواد الكالم املعارص جمرد
ٍ
ٍ
واقعية من خالل
حداثة
حتولت إىل
صفات القناعة التامة وإمكانية حتويلها إىل جمال التطبيق ،بل ّ
ٍ
مبارشة للمعنيني والناش�ئة يف ٍ
ٍ
ٍ
عديدة ،كام يف باكس�تان وتركي�ا وماليزيا وإيران
بالد
توجيه�ات
وغريها من البلدان التي تأخذ هبذا التوجه ،وتسعى للنهوض يف املجال التعليمي .وقد بدأ هذا
التوجه يؤيت أكله عىل صعيد النهضة العلمية واملدنية ،كربنامج ٍ
عمل لألجيال الصاعدة ،وورقة
ٍ
ٍ
وكرشط الز ٍم لتحقيق املعرفة الدينية والقرآنية وإنجازها ،واإلفادة
م�رور للدخول إىل العصر،
ٍ
ٍ
إنس�انية لنموذج الفرد واألم�ة املطلوبة يف النص
صورة
منه�ا يف صناعة احلي�اة الطيبة ،وإظهار
القرآين والتعاليم النبوية واألخالقيات املثىل.

الن�ص الديني والرتاث..
الإملاعة الثانية� :أهمية العقل وعملياته يف
ّ

تظه�ر اإلص�دارات املع�ارصة العقالنية اإلسلامية على أهنا فريض� ٌة رشعي� ٌة ورضور ٌة حياتي ٌة
اجتامع�ي وفضيل� ٌة خلقي�ة .1وق�د انتهج املتكلم�ون هنج اعتب�ار أن التعق�ل هو أول
وواج�ب
ٌ
ٌّ
املدونون منهم مثل البغدادي (املتوىف س�نة 429هـ) عبارة:
الواجب�ات عىل اإلطلاق ،فاعتمد ّ
“أول واج�ب على املكلف النظر واالس�تدالل ،ألهنام يؤ ّديان إىل معرف�ة اهلل وصفاته وتوحيده
وعدل�ه وحكمت�ه ،وأحكام�ه” .2كام ش�اع أن منه�ج املتكلمني االس�تناد إىل حمكمات العقول،
ٍ
ٍ
معان
أوجه وذات
محال�ة
وتقدي�م العقل عىل النقل عن�د التعارض ،عىل أن النصوص الرشعية ّ
ٍ
تتع�رض إلقحامها ما ليس منه�ا ،وقد جيري
واس�عة ،قد يتط�رق إليها االحتمال والظ ّن ،وقد ّ
املتنور ه�و املنطلق األس�ايس الذي جيب أن
فهمه�ا على غري وجهها .ل�ذا كان العق�ل الراجح ّ
تصدر عنه مسائل العقيدة.3

جاء عند الغزايل“ :الذين اعتمدوا عىل النقل وعىل العقل م ًعا :وهي الفرقة املتوسطة اجلامعة بني
ٍ
واحد منهام أصلاً مهماً  ،وهم الفرقة املنكرة لتعارض
البحث عن املعقول واملنقول ،اجلاعلة كل
ُ
كذب العقل فقد ّ
العقل والرشع وكونه ح ًقا ،ومن ّ
صدق الرشع،
كذب الرشع ،إذ بالعقل ُعرف
ً
 -1انظر مثال  :نصيرة ،سالم  .نظرية الوسطية في اإلسالم ،بيروت ،الدار الشامية .2015 ،ص ص .340 – 205
وكذلك :حب هللا ،حيدر .اتجاهات العقالنية في الكالم اإلسالمي .بيروت ،مركزالبحوث املعاصرة.2014 ،
 -2انظر :البغدادي ،عبد القاهر .كتاب أصول الدين ،إستانبول ،مطبعة الدولة ،1928 ،ص .210
 -3البوغي�سي ،كمال الدين .العقيدة اإلسالمية والقضايا الخالفية عند علماء الكالم ،دراسة مقارنة .بيروت ،دار
الكتب العلمية ،ص  .28وكذلك :فاروق حمادة ،األشعرية – ضرورة ومنهج واستمرار ،دمشق ،دار القلم،2014 ،
ص .60
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النبي واملتن ّبي ،والصادق والكاذب .وكيف ُي ّ
كذب
ولوال صدق دليل العقل ملا عرفنا الفرق بني ّ
منهجا
العق�ل بالشرع ،وما ثبت الرشع إال بالعق�ل؟!! وهؤالء هم الفرقة املحق�ة ،وقد هنجوا
ً
قويماً  ،إال أهنم ارتقوا
مرتقى صع ًبا ،وطلبوا مطل ًبا عظيماً وسلكوا سبيلاً شا ًقا.1”..
ً

ولق�د خل�ق اهلل العقل -هذه اآللة املعقدة العجيبة -كي تعمل مثل س�ائر األعضاء ،فيعرف به
املضار ،ويرتقي يف الدرجات وحيصل
أمور احلياة ،وحيصل عىل املنافع ،ويم ّيز األمور ،وجيتنب
ّ
أرصوا عىل
على اخلريات وينجو هبا من اآلفات والرشور .وإذا كان رواد النهضة يف الغرب قد ّ
تعزيزا ملقولته ورضورة إعامله ،فإن علامء الكالم
إعامل العقل حتى سمي عهدهم بعرص العقل
ً
بدورهم قد أبلوا البالء احلسن يف هذا املضامر.

مقطوع بصحتها
فلقد اعترب املعتزلة العقل هو العمدة يف فهم النصوص الدينية ،فمعارفه البدهية
ٌ
ٍ
خارج�ي مثل اهلوى واألغراض واملغالطات.
عارض
وصدقه�ا ،وإنام تتعرض للخطأ من قبل
ٍّ
ل�ذا تتق�دّ م معرفت�ه ذات الداللة القطعي�ة عىل املعرفة النصية التي تش�تمل على األخبار الظنية
الدالل�ة ،ويعمد العقل إىل تأويلها عند التعارض بام يتناس�ب م�ع معارفه القطعية .فهو األصل
يتم
والس�بب األول يف فهم الكتاب والس�نة ،ول�واله مل يعرف الكتاب ،ومل يع�رف اخلالق ،ومل ّ
التميي�ز بني احلس�ن والقبيح .2وهذا ما دفع الش�يخ حمم�د أبو زهرة املع�ارص إىل اعتبار املعتزلة
فالسفة اإلسالم ،واملمثلني احلقيقيني للفلسفة اإلسالمية.3

وقد ذهب الغزايل يف املس�تصفى إىل اعتبار العقل األصل الرابع لالس�تدالل بعد الكتاب والسنة
“دل العقل عىل براءة الذمة عن الواجبات قبل ورود الس�مع ،فالعقل ٌ
واإلمج�اع .ويق�ولّ :
دليل
عن�د العلم بعدم وضع الرشع” .4وكأنه يشير إىل مس�ألة أصل اإلباحة التي فط�ر عليها العقل،
ٍ
أس�اس ال من ف�راغٍ ،وذلك بمعرفته الفطرية ،ويقارن
يتحرك يف تل ّقيه للرشع من
على أن العقل ّ
ما ورد به الرشع مع هذه املعرفة األصلية .وقد ذهب معظم الش�افعية إىل هذا الرأي ،واعتمدوه
النص ال يلغي العق�ل ،وال يقيله ،بل يدعوه إىل
أصًل�اً يف االس�تدالل واألحكام .وه�ذا يبينّ أن ّ
مرافقت�هّ ،
تتنزل
متنبه�ا وحكماً عىل الدائرة التي حتيط
بالن�ص وأحكامه .فاألحكام ّ
ّ
فيظل متأه ًبا ً
 -1الغزالي ،أبو حامد .قانون التأويل ،تحقيق محمود بيجو ،دمشق ،ال مط ،1993 ،ص .20 -19
 -2انظر :البوغي�سي ،كمال الدين .العقيدة اإلسالمية والقضايا الخالفية عند علماء الكالم ،دراسة مقارنة ،املرجع
نفسه ،ص .159 – 158
 -3املرجع نفسه ،ص .159
 -4الغزالي ،املستصفى من علم األصول ،تحقيق عبد الفتاح كبارة ،وقف املنيفي ،بيروت ،2017 ،ج ،1ص -562
.563
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النص أن يصحب�ه فيام يرشعه له ،ويبق�ي احلدود اخلارجة ع�ن حكم النص
علي�ه ،فيطل�ب من�ه ّ
حت�ت رعاي�ة العقل ويف مالحظته ،ال أن تبقى يف ظلامت التن�ازع أو الفراغ أو املراوغة بينهام (كام
ٍ
يالحظ حاليا لدى ٍ
واس�عة من املتحايلني عىل النصوص) .ولعل هذا أحد أس�باب تسمية
فئات
ً
ه�ذا األصل بالعقل أو االس�تصحاب .وقد ناق�ش الغزايل مطولاً حج ّية ه�ذا األصل ،وبينّ أن
العق�ل حيك�م بدليل معرفته بعدم ورود ٍ ٍ
النص ،وعليه أن يس�تنفد جهده
دليل زائد عىل ما رشعه ّ
يف هذا املجال.1

املهمة يف النصوص املؤسس�ة للفكر الديني ،ل�كأن العقل هو
ونج�د هن�ا الكثري من املعطي�ات ّ
عامد الدين ،وعمله س�بب س�عادة اإلنسان ،وعملياته حتدّ د درجته بني الناس .فمن دون العقل
وموازين�ه تضي�ع مصالح املرء ،وقد هيلك نفس�ه ،ويدخل املخاطر ،أو لعله خيتار س�بلاً مد ّمرة
ٍ
بمزيج منهام .ولنا أن نس�تنتج هنا قولاً معقولاً عىل
ل�ه ومل�ن حوله ،إما بالقصد أو باإلمهال ،أو
مب�دأ“ :إن جلس�دك عليك ح ًقا” ،2هو أن يق�ال“ :إن لعقلك عليك ح ًقا” .ومن نافلة القول أن
نذكّ�ر بأن عرص األن�وار انطلق من مقوالت إعامل العقل ،مثل مقولة كانط الش�هرية :جترأ عىل
استعامل عقلك..

عيل عقيل وديني ويقيني”.
ومما يتناقله الناس يف الرتاث الشائع دعا ٌء ذو مغزى هو “اللهم ثبت ّ
ربا إال أننا نالحظ أنه ال يتعارض مع النصوص القدسية،
ومع أننا ال نجد هلذا التعبري سندً ا معت ً
بل يتوافق معها ،عىل اعتبار أن العقل من ّ
أجل النعم وأكثرها فائد ًة لإلنسان ،فهو سبب حتصيل
املعارف واكتساب العلوم .وبه يقع نظر الفكر وجتوله يف النفس واآلفاق ،وتد ّبره آليات الوجود
الباطني الذي ينفذ إىل حقائق األش�ياء ،ويرتبط بالغايات الك ّل ّية
ومغزى احلياة ،وحتصيل النور
ّ
والس�عادة املطلقة ،وحيدّ د خيارات�ه وترصفاته بالنظر إليها والتوافق معه�ا ،وعليه مدار تفاضل
الناس يف مزاياهم ودرجاهتم ومنازهلم يف العاجل واآلجل.

ويمك�ن لن�ا هنا أن نلتمس التمييز بني أكثر من ٍ
النظري ،وهو الذي يدرك املعارف
عقل :العقل
ّ
ٍ
ٍ
فط�ري يقوم بعملي�ات ٍ
ٍ
وتفكر
وتذك�ر
نظر
وعقل
وحيص�ل على العلوم ويكتس�ب اخلبرات؛
ٍّ
ٍ
ٍ
عميل يتقن ف ّن االختيار الس�ليم
وعقل
وتعقل ملجاري األمور وبواطنها؛
وتبّص�رّ ٍ وتأ ّم ٍل وتد ّب ٍر
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
إش�ارات إىل هذه
متباينة أو متعارضة .ولعلنا نلمس يف نصوص الدين القدس�ية
خي�ارات
بين
األنواع والدرجات الثالثة من العقول ،كالتايل:
 -1املرجع نفسه.
 -2جزء من حديث نبوي متفق عليه .انظر :صحيح البخاري ،باب حق الجسم في الصوم ،حديث رقم .1874 :
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ٍ
رشط يف التكليف ،وأكرم ما يف اإلنس�ان ،وس�بب تفضيله عىل
العلم�ي ه�و أول
أولاً  :العق�ل
ّ
سائر املخلوقات .يقول سبحانه(( :وعلم آدم األسامء كلها)) .ويقول(( :خلق اإلنسان– علمه
البي�ان)) .ويق�ول ((يرفع اهلل الذي�ن آمنوا منكم والذين أوتوا العل�م درجات)) .جاء يف إحياء
الغ�زايل“ :العق�ل منبع العل�م ومطلعه وأساس�ه ،والعلم جي�ري منه جمرى الثمرة من الش�جرة
والن�ور من الش�مس والرؤية م�ن العني ..لقوله صىل اهلل عليه وس�لم« :ما خل�ق اهلل عز ّ
وجل
خل ًقا أكرم عليه من العقل» .1وجاء يف شعب البيهقي« :عن احلسن (البرصي) قال :ملا خلق اهلل
أحب إيل
ع�ز وج�ل العقل قال له :أقبل فأقبل ،ثم قال له أدبر فأدب�ر ،وقال ما خلقت خل ًقا هو ّ
من�ك ،إين بك أعبد ،وب�ك أعرف ،وبك آخذ ،وبك أعطي» .2وس�نأيت بعد ٍ
قليل عىل نصوص
الرتاث يف أمهيته.

العميل ،إذ نرى اهتامم النبي عليه السالم باألشخاص الراجحة عقوهلم وتقديمهم
ثان ًيا :العقل
ّ
العميل أو التجريبي .ومنها ما ذكره الواقدي يف
على غريهم ،بام يمكن أن نلحظ فيه نوع العقل
ّ
قصة إسالم خالد بن الوليد قول النبي عليه الصالة والسالم له :فقال« :احلمد هلل الذي هداك،
ق�د كن�ت أرى ل�ك عقلاً رجوت أال يس�لمك إال إىل اخلير» .3ويمكن لنا أن نفهم من السيرة
النظري .فهذا
العقيل
والسيايس حسب نضجهم
االجتامعي
النبوية تقديم األشخاص يف السلم
ّ
ّ
ّ
ّ
أب�و بك�ر يقدّ م عىل غريه للخالفة بس�بب رجحان عقل�ه وكونه أعرف الن�اس بأحوال املجتمع
كل ٍ
الع�ريب ،حت�ى ورد وص�ف اإلم�ام علي ريض اهلل عنه بأن�ه «كان أبو بك�ر مقدّ ًم�ا يف ّ
خري،
وكان رجلاً نس�ابة» ،4حتى اش�تهر بأنه «نسابة العرب» .ويظهر من أحداث السرية كونه أقرب
النص القرآين أو يف تطبيقاته ،فروى ابن ٍ
كثري
الصحابة للنبي عليه الصالة والسالم سوا ًء يف فهم ّ
ما يفيد أنه كان جزلاً يف جدله ،حياور وجهاء القبائل ،ومثله يمكن القول فيمن خلفه بعده ممن
أت�ى من اخللفاء الراش�دينّ .
العقيل،
كل ذلك ال بدّ أن يراد منه أه�ل املعرفة العلمية ذوي النظر
ّ
واإلدراك الشمو ّيل ،والتجربة احليات ّية.
الفطري الذي قبل هداية اهلل تعاىل ،ورأى األش�ياء بنور
ثال ًث�ا :العقل املتبرص ،وهو ذلك العقل
ّ

فصل ٌّ
ٌ
مهم في فضل العقل أفرده في
 -1الغزالي ،أبو حامد .إحياء علوم الدين ،بيروت ،دار املعرفة ،ص  .83وللغزالي
اإلحياء.
 - 2البيهقي ،شعب اإليمان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1410 ،ج ،4ص  .154ثم عقب عليه بقوله  :هذا من قول
الحسن وغيره ،مشهور ،و قد روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم بإسناد غيرقوي.
 -3البيهقي ،دالئل النبوة ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،1988 ،ج ،4ص.351
 -4انظر :املرجع نفسه ،ج ،2ص .422
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خيص حقائق
الوح�ي ،ومل يرك�ن إىل حكمة العقل الفردي ،أو إىل حكم�ة العقول املتضاربة فيام ّ

احلس املبارش والقارص .وقد أش�ارت النصوص إىل هذا النوع من
الوجود الكلية ،والغائبة عن ّ
ٍ
بكثرة ٍ
ٍ
ومثرية لالنتباه ،كام سيأيت.
بالغة
العقل والتع ّقل

ٍ
ٍ
نصوص تتضمن اإلشارة للنوعني
تراثية يف النوع األول منها ،وهي
حمطات
ونتوقف اآلن عىل
ٌ

اآلخرين من العقل ،ونختار لذلك كتابني مهمني مها:

األول :كتاب أدب الدنيا والدين ،للاموردي (املتوىف سنة  450هـ) .لقد عدّ املاوردي فيه العقل

أص�ل الفضائل وعامد الدين والدنيا ،وس�بب األلفة واالئتالف والتق�ارب بني الناس ،ورشط
ٍ
فصل خاص ،وجعل عنوانه« :فضل
صحة التعبد والعمل .وقد افتتح كتابه املشهور بمدحه يف

العقل وذ ّم اهلوى» .يقول يف ذلك:

ِ
وع الآْ َد ِ
«ا ْع َل ْم َأ َّن لِك ُِّل َف ِضي َل ٍة ُأ ًّس�ا َولِك ُِّل َأ َد ٍ
اب ُه َو ا ْل َع ْق ُل ا َّل ِذي
ب َينْ ُبو ًع�اَ ،و ُأ ُّس ا ْل َف َضائ ِل َو َينْ ُب ُ
ين َأصلاً ولِلدُّ ْنيا ِع داَ ،ف َأوجب الدِّ ين بِ َك لِ ِه وجع َل الدُّ ْنيا مدَ بر ًة بِ َأحك ِ
ِ
َام ِه،
َ ُ َّ َ ْ
َ ماَ َ َ َ
َ ماَ ً ْ َ َ
َج َع َل ُه اللهَُّ َت َعالىَ للدِّ ِ ْ َ
�ه مع ْ ِ ِ همِ ِ
ِ ِ
و َأ َّل َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
�م َو َم ِ
آربهِ ِ ْم َو َت َبا ُي ِ
�مَ ،و َج َع َل َما
�ف بِه َبينْ َ َخ ْلق َ َ
َ
�ن َأ ْغ َراض ِه ْم َو َم َقاصده ْ
اختلاَ ف َ م ِه ْ
ِ
َتعبدَ ه ِ ِ
�ل َف َو َّكدَ ُه الشرَّ ْ ُعَ ،و ِق ْسًم�اً َج َاز فيِ ا ْل َع ْق ِ
ب بِا ْل َع ْق ِ
�ل َف َأ ْو َج َب ُه الشرَّ ْ ُع
�مينْ ِ  :ق ْسًم�اً َو َج َ
�م بِه ق ْس َ
َ َّ ُ ْ
ِ
َف�ك َ
«و ُر ِو َي َع ْن النَّبِ ِّي
َان ا ْل َع ْق ُ�ل لهَ ُماَ عماَ ًدا» .1ثم أورد طائف ًة من املأث�ورات يف فضله ،منها قولهَ :
صلىَّ اللهَُّ َع َلي ِه وس� َّلم َأ َّنه َق َال{ :ما ا ْكتَس�ب المَْرء ِم ْث َل َع ْق ٍل ِدي ص ِ
اح َب ُه إىل ُهدً ىَ ،أ ْو َي ُر ُّد ُه َع ْن
َ
ْ َ َ َ ُ
َ
َ َ ْ ُ
َ
يهَ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�ي َصلىَّ اللهَُّ َع َل ْيه َو َس� َّل َم َأ َّن ُه َق َال{ :لك ُِّل شيَ ْ ء ُعم َل د َعا َم ٌةَ ،ود َعا َم ُة َع َم ِل
َر ًدى}َ .و ُرو َي َع� ْن النَّبِ ِّ
ُون ِع َبا َد ُت ُه لِ َر ِّب ِهَ ،أ َما َس ِم ْعت ُْم َق ْو َل [اهلل عن] ا ْل ُف َّج ِ
المَْ ْر ِء َع ْق ُل ُهَ ،فبِ َقدْ ِر َع ْق ِل ِه َتك ُ
ار (( َل ْو ُكنَّا ن َْس َم ُع َأ ْو
ِ
َن ْع ِق ُل َما ُكنَّا فيِ َأ ْص َح ِ
اس�ت َْو َد َع اللهَُّ َأ َحدً ا َعقْلاً إلاَّ
الس�ع ِري))َ ...2و َق َال الحْ َ َس� ُن ا ْل َبصرْ ِ ُّيَ « :ما ْ
اب َّ
اس َتنْ َق َذ ُه بِ ِه َي ْو ًما َما .»3ثم أورد طائف ًة من الشعر والنثر ،منها:
ْ
َف َلي�س ِمن الأْ َ ْش�ي ِ
اء شيَ ٌء ُي َق ِ
ار ُب ْه
			
«إذا َقسم اللهَِّ لِ ْل َم ْر ِء َع ْق ُل ُه
َ
ْ َ ْ
ْ
�ت َأ ْخلاَ ُق� ُه َو َم ِ
آر ُب� ْه.
			
الرحمْ َ ُن لِ ْل َم ْر ِء َع ْق َل ُه
َف َق�دْ ك َُم َل ْ
إ َذا َأك َْم َل َّ
َات والس�ي َئ ِ
ِ
اتَ ...و ِق َيل فيِ َمنْ ُث ِ
�ق الأْ ُ ُم ِ
�م َأ َّن بِا ْل َع ْق ِ
ور
ف َح َق ِائ ُ
�ل ُت ْع َر ُ
ور َو ُي ْف َص ُل َبينْ َ الحْ َ َس�ن َ َّ ِّ
َوا ْع َل ْ
 -1املاوردي ،أبو الحسن البصري .أدب الدنيا والدين ،جدة ’،داراملنهاج ،2013 ،ص  3وما بعدها.
 -2سورة امللك ،اآلية .10
 -3املاوردي ،املرجع نفسه.
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ٍ
ِ
َاج إىل ا ْل َع ْق ِل» .1وباملقارنة مع العقل جيعل املاوردي كلاً من اهلوى واجلهل
الحْ َك ِم :ك ُُّل شيَ ْ ء يحَ ْ ت ُ
ٍ
ٍ
علم
واحلم�ق نقائض له ولعمليات�ه ،وينصح
بأمور عملية للتخلص منها .فقد يكون لإلنس�ان ٌ
ٍ
عقل ٍ
بشيء م�ا ولكن ال يكون له ٌ
ٌ
أيضا:
كاف يوازيه ،فيقال:
فلان علمه أكثر من عقله .ويقال ً
ٌ
امل�اوردي أن اختي�ار املجال�س النافع�ة ،إضاف ًة إىل
فلان ال يق�وم علم�ه بجهله .لذل�ك يعترب
ّ

النظري
استش�ارة العقالء ،م�ع التجارب احلياتية ،هي الت�ي تبني العقل وتزيده .ف�كأن العقل
ّ
ٍ
العميل .يقول يف ذلك:
بحاجة للعقل
ّ
ِ
ور لِ ْل ُم َس� ِّي ِ
« َق َ
َاج إىل
ب ْب ِن ُز َهيرْ ٍ َ :ما َما َّد ُة ا ْل َع ْق ِل؟ َف َق َال :مجُ َا َل َس� ُة ا ْل ُعقََل�اَ ءَ ...وا ْل َع ْق ُل يحَ ْ ت ُ
�ال المَْن ُْص ُ
ِ ِ
ِ
الت ََّج ِ
استِ َش َار ِة َذ ِوي الأْ َ ْل َب ِ
ار ِ
اب لاَ ِس َّيماَ فيِ الأْ َ ْم ِر الجْ َ ِل ِ
يل َف َق َّلماَ َي ِض ُّل َع ْن
ب ...و َينْ َبغي َأ ْن ُتكْث َر م ْن ْ
َار الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب ،لإِ ِ رس ِ
اد َق ِة فَلاَ
�ال الخْ َ َواط ِر ال َّثاق َبة َوإِ َجا َل�ة الأْ َ ْفك ِ َّ
ب َعن ُْه ْم َص َو ٌ
الجْ َماَ َع�ة َر ْأ ٌيَ ،أ ْو َي ْذ َه ُ
ْ َ
يع ُزب َعنْها ممُ ِكن ولاَ يخَ ْ َفى َع َليها ج ِائ ٌز .و َقدْ ِق َيل فيِ منْ ُث ِ ِ
ور َة لمَ ْ َي ْعدَ ْم ِعنْدَ
َْ ُ َ ْ ٌ َ
َ
َْ َ
ور الحْ َك ِمَ :م ْن َأ ْك َث َر المَْ ُش َ
َ
َان الخْ َط ُأ ِمن الجْ ع ِة ب ِعيدً ا .و َق َال بعض ا ْلب َل َغ ِ
ِ ِ
ِ
الصو ِ ِ
اءِ :م ْن
َْ ُ ُ
َ
ْ َماَ َ َ
اب َماد ًحاَ ،وعنْدَ الخْ َ َطأ َعاذ ًراَ ،وإِ ْن ك َ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�ق ا ْل َعاق ِ
يف إىل َر ْأ ِيه َآرا َء ا ْل ُعقَلاَ ءَ ،ويجَ ْ َم َع إىل َع ْقله ُع ُق َ
�ل َأ ْن ُيض َ
َح ِّ
الر ْأ ُي ا ْل َف ُّذ ُر َّبماَ
�ول الحْ ُ َكماَ ءَ ،ف َّ
َز َّل َوا ْل َع ْق ُل ا ْل َف ْر ُد ُر َّبماَ َض َّل» .2فاملشورة تل ّقح العقول ،وتضيف إىل العقل الواحد عقولاً كثرية،
يستحيل أن حيصل عىل ٍ
جزء منها بمفرده.
الكت�اب الثاين :ش�عب اإليامن للبيهقي (املت�وىف458 :هـ) ،ويورد فيه طائف� ًة من األخبار حتت

كرم هب�ا عباده» .جاء يف فضل
عن�وان« :فص�ل يف فضل العقل الذي ه�و من النعم العظام التي ّ
العق�ل ه�ذا اخلبر املهم ،وهو« :عن معاوية بن قرة قال :قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم:
الناس يعملون باخلري ،وإنام يعطون أجورهم عىل قدر عقوهلم» .ومنها :عن ابن عمر قال :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ال يعجبكم إسالم رجل حتى تعرفوا ما عقدة عقله» .ومنها:
س�معت ذا النون املرصي يقول« :من أراد علم طريق اآلخرة فليكثر حمادثة احلكامء وجمالستهم
وليك�ن أول ما يس�أل احلكيم عن العقل فإن مجيع األش�ياء ال ت�درك إال بالعقل» .وعن قرة بن
هبرية أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم قال« :أفلح من رزق ل ًبا» .وعن جابر بن عبد اهلل قال :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :قوام املرء عقله ،وال دين ملن ال عقل له».3
 - 1املرجع نفسه.
 -2املاوردي ،أدب الدنيا والدين ،مرجع مذكور ،ص .378
 - 3شعب اإليمان ،أبو بكر البيهقي ،أحمد بن الحسين .الرياض ،مكتبة الرشد 1423 ،هـ  2003 -م ،ج ،6ص 352
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فـــــكـــــر

أم�ا إذا عدن�ا لنتوقف عند نصوص القرآن الكريم فإننا نلحظ اس�تعامل لفظ�ة العقل بصيغة الفعل،
ٍ
سياقات خمتلفة ،مثل(( :وترصيف
((يعقلون)) .وقد وردت هذه الصيغة اثنني وعرشين ( )22مر ًة يف
آيات لقوم يعقلون)) (اجلاثية .)5 :ومثل صيغة ((أفال يعقلون)) (يس.)68 :
الرياح ٌ

((قلوب يعقلون هبا)) (احلج.)46 :
وصيغة
ٌ
ٍ
العميل ،أي
املتنور
أم�ا ذكر العقل كاس� ٍم ،فقد ورد بألف�اظ أخرى لعلها أكثر دالل ًة عىل العق�ل ّ
ّ
ال�ذي نفذ إىل حقائق األمور ،واس�تلهم خياراته منها ،وجع�ل أعامله حمكوم ًة بمضموهنا ،مثل:
الل�ب ،احلج�ر ،الفؤاد ،كام يف اآلية الكريمة ((وجعل لكم الس�مع واألبص�ار واألفئدة لعلكم
ّ
لقسم لذي حجر))
تشكرون)) (النحل .)78 :وكام يف اآلية الكريمة للفظ احلجر(( :هل ذلك
ٌ
(الفجر.)5 :

ولفظ اللب(( :إن يف ذلك لذكرى ألويل األلباب)) (الزمر.)21 :

ٍ
خمتلفة ،فال ّ
ش�ك
وإذا مضين�ا يف تتب�ع األلف�اظ القريبة التي تتناول أسماء العقل وأفعاله بصي ٍغ

بأننا س�نعثر عىل الكثري منها ،لعلها تبلغ املئات ،مثل صيغ االعتبار والتفكر والنظر وغري ذلك.
ّ
وكل ذل�ك يعط�ي دالل ًة واضح ًة عىل أمهية العقل وفعل التعقل ومالزمته للدين وفعل التدين،
ٍ
ٌ
حقيقي ،وموازا ٌة تام ٌة بني ما
تكامل
تناقض بينهام لدى النظر املتأنيّ  ،بل يوجد
وعدم وجود أي
ٌّ
وهب اهلل لإلنس�ان من ٍ
ٍ
نور ظاهر ،وكال
نور
باطن ،وما أكمل عليه من نعمة الوحي ،الذي هو ٌ

ويتحصل هبا عىل منافعه ،ويدرأ
النورين يتوازيان يف إدراكه ،ويشكالن حلم ًة يتبصرّ هبا شؤونه،
ّ
ٍ
ٍ
كاشف يتلمس هبا سبيل الرشاد،
رساج
هبا اآلفات ،ويرتفع هبا يف الدرجات ،ويوقد منها شعلة
ٍ
ويمشي هبا يف الناسّ .
بجالء مدى اهتامم املتكلمني واألصوليني برضورة التع ّقل
كل ذلك يبني
علًم�اً وعمًل�اً وتأ ّملاً  ،عىل أهنم ش�يدوا علومهم عىل إعامل العقل واالهتمام باألصول العقلية،
وانطالقهم من املس�لامت العقلية يف تبحرهم وتدقيقاهتم التي ّبزت العقالء واملفكرين يف األمم
األخرى حتى شهد هلم من بعدهم ومن حوهلم من األمم بالتقدم والريادة .فهو واسطة ال غنى

لإلنسان عنها يف إدراك أمور دينه ودنياه .ومن مظاهر عناية اإلسالم بالعقل:

“أولاً  :أن�ه دع�ا العقل إىل اتباع الربه�ان ،وأمر بنبذ اجلهل واهلوى والكبر والتعصب والتقليد

األعمى واجلدل بالباطل واخلرافات واألوهام والس�حر والشعوذة والدجل ،ألن هذه اآلفات
كله�ا تع ّط�ل العق�ل ع�ن وظيفته ،فيتمس�ك صاحب�ه باخلط�أ ولو ظه�ر ع�واره ،و ُيعرض عن

الص�واب ،ولو اس�تبانت أنواره ،ق�ال تعاىل(( :وإذا قيل هلم اتبعوا ما أن�زل اهلل قالوا بل نتبع ما
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ألفينا عليه آباءنا ،أولو كان آباؤهم ال يعقلون شي ًئا وال هيتدون)).1

فحرم كل
ثان ًي�ا :اعتب�اره العقل إحدى الرضورات اخلمس الكربى التي ينبغي املحافظة عليهاَّ ،
يرض بالعقل ويغ ِّيبه ،كاخلمور واملس�كرات واملفترِّ ات ،ورشع العقوبات الرادعة ملن يتعاطى
ما ّ
ذلك ،حفا ًظا عىل هذه النعمة العظيمة.

ثال ًث�ا :أن�ه دعا العق�ل إىل التفكر والتأمل ،س�وا ًء كان التفكر يف نصوص الرشع بحس�ن فهمها
والعم�ل هبا ،أو التفكر يف جماالت الكون الفس�يح ،وم�ا أودع اهلل فيه من عجائب املصنوعات،
الدالة عىل وحدانيته وعظمته وجالله ،والقرآن ميلء باآليات الداعية إىل النظر يف س�نن الكون
وقوانني احلياة”.2

كالما..
الإملاعة الثالثة :التجديد الديني
ّ
واحل�ضاري ال ب ّد �أن يبد�أ ً

ٍ
ٍ
ع�دة كام يف املجال
جماالت
واملعريف ،يف
النظ�ري
قام�ت وتقوم مش�اريع هنضوي ٌة عىل املس�توى
ّ
ّ
اللغوي أو غري ذلك من
القصيص أو
يب أو
األخالقي أو
الفقهي أو
الفلس�في أو
ّ
العلمي أو األد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
موسوعات مهم ٌة تثري املكتبة العربية وتسهم يف النهضة املنشودة.
جماالت املعرفة .وقد صدرت
ٌ
قارصا عن بلوغ أهدافه ،بس�بب إش�كال ّية الرؤية اجلذر ّية.
لكن يبقى س�ؤال النهضة والتجديد
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ذل�ك أنه ال بدّ وأن يتواف�ر التجديد عىل رشوط ومرتكزات ،ومقايي�س حمدّ دة ،متكّن مرشوعه
اجلديد من كس�ب الرهان ،والنفاذ إىل س�احة العرص ،وإعالن حض�وره املتم ّيز واملؤ ّثر يف عقل
ٍ
ٍ
مبارشة بقضايا الفكر الكربى الراهنة،
عالقة
املجتمع وفؤاده .وهذا ال يمكن إال أن يكون عىل
التي تنبثق عن خمتلف القضايا اإلنس�ان ّية التي تش�غل البرشية ،خاص ًة يف عرص األيديولوجيات
احلا ّدة والتيارات الفلسفية الكربى.

توج�ه االهتامم بالعقالنية اإلسلامية ،فأخذ االهتامم بعلم
لق�د أثبتت املرحلة الراهنة اس�تقرار ّ
الكالم والعقالنية اإلسلامية يتنامى ويسير يف ّ
خ�ط التصاعد املتوازن ،وأخذنا نش�هد العديد
ٍ
ٍ
م�ن املؤمترات والن�دوات والكتابات واحلوارات التي تعمل عىل تأس�يس أرضية صلبة لتثبيت
منحى توسيع مدارك العقل يف أفق املعرفة اإلنسانية ،وموازاهتا بفهم النص الديني فهماً متعم ًقا
وع�رض حقائق�ه ومناهجه العقلية ومرشوعه يف صناعة احلي�اة الطيبة ومواكبة نصوصه حلراك
التق�دم العقيل والعلم�ي والتكنولوجي ،عىل أهن�ا قابل ٌة لتمكني املس�لمني وتزويدهم بملكات

 -1سورة املائدة ،اآلية .170
 -2الشحي ،أحمد .مكانة العقل في اإلسالم ،مجلة البيان ،املوقع على اإلنترنت.www.albayan.ae :
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ال�ذكاء والق�درات الذهن ّي�ة العاملي�ة ،ليكون�وا من بين األمم األرق�ى واألعىل يف س�لم املدنية
مرادف لكلمة :العقل العلمي ،أو العقلية العلمية،
واحلياة .إن مدلول كلمة علم الكالم اجلديد
ٌ
ٍ
ٍ
خاصة لنا يف س�احات
فلس�فة
وه�ي عقلي� ٌة مهمته�ا إجالء احلقائق .وإذا كنا نش�كو من غياب
الكالمي بال ٍّ
شك يمثل جان ًبا مهماً يف صياغة هذه الفلسفة ،علينا أن
الفكر املعارص ،فإن الرتاث
ّ
ننظر فيه ونأخذ ما نحتاجه لبنائها.1

كبار وتركوا
ح ًق�ا لقد ظهر يف القرون املاضية منذ فجر اإلسلام وحتى الق�رون األخرية أعالم ٌ
ٍ
بصمات رائع� ًة مش� ّع ًة يف عامل احلضارة البرشية ،ال تزال مقوالهتم تسير عىل األلس�نة ،وكتبهم
ٍ
ٍ
حمطات رئيس�ي ًة ّ
داخل إىل عامل البح�ث واملعرفة .ومع ذلك فق�د ظهرت احلاجة يف
ل�كل
تعتبر
ٍ
ٍ
جديدة
ق�راءة
عرصن�ا إىل س�دّ حاج�ة العقل من فه�م العلوم املعارصة وكش�وفات العوملة عىل
للدين ورؤيته يف احلياة وما بعد احلياة ،عىل ضوء هذه املعارف والفتوحات العلمية.

وكما كانت الفلس�فة وال ت�زال بمثابة أ ٍّم للعل�وم وملهم�ة تقدّ مها وجتديده�ا؛ كذلك هو علم
ٍ
ٍ
واس�عة يف بالد العرب واملس�لمني،
نخب ومجاهري
الكالم بالنس�بة لعل�وم الدين املنترشة لدى
على اختالف أماكن تواجدهم يف الرشق والغرب والشمال واجلنوب .فإن “اس�تقالل العلوم
ٍ
بحاجة إىل الفلس�فة ،وإن اختلف وجه
عن الفلس�فة ال يعني اس�تغناءها عنها ،فام زالت العلوم
ّ
تستقل عن أ ّمها عند زواجها ،ولكنها
االحتياج أو االستناد عام كان قبل استقالهلا ،متا ًما كالبنت
ٍ
ٍ
واحتياجات جديدة ،بل إن علو ًما مل تكن مرتبط ًة بالفلس�فة أصبحت
مش�كالت
حتتاج إليها يف
املؤس�س ملرشوع ّية ما
تلتم�س احلكم�ة م�ن هذه األ ّم العج�وز .”2كذلك كان عل�م الكالم هو ّ
ٍ
إسلامية ،واحلامل الرئيس هلا ،واملواكب لتو ّقده�ا ،واملؤ ّطر لتجدّ دها ،واملن ّظم
دونه من علو ٍم
خلالفات أهلها ،واملو ّلد لتألقها.

فلق�د رأى أصح�اب الكتب املق�ررة يف املدارس الفقهي�ة منذ مئات الس�نني يف القاهرة وبغداد
وتون�س واملغرب وغريها أن عل�م الكالم هو أ ّم العلوم الرشعية وأرشفه�ا وأوالها باالهتامم،
ويق�رب حقيقة الدين وأصوله األوىل
ويعرف صاحب الرشيعة،
ّ
كون�ه يتعلق ب�ذات اهلل تعاىلّ ،
ّ
وألن رشف العلم يتبع رشف املعلوم ،واملعلوم هنا هو ذات اهلل وصفاته فال بدّ أنه
من األذهان.
أهم من العلم باألمر؛ فـ(ما تعلمت العبيد
يكتس�ب رفعته
ّ
وعلو قدره منه .وألن العلم باآلم�ر ّ
أفضل من التوحيد).
 -1انظر :املغربي ،علي عبد الفتاح .الفرق الكالمية اإلسالمية ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ص ص .117 -115
 -2أحمد ،محمود صبحي  .في فلسفة التاريخ ،بيروت ،دارالنهضة العربية ،1994 ،ص.7
169

يقول البيجوري شارح جوهرة التوحيد يف مقدمة كتابه املعتمد يف مناهج الدراسة منذ عرشات
ٍ
كثرية:
أو مئات السنني يف مدارس

“إنه -علم التوحيد والكالم -أصل العلوم الدينية ،وما سواه فرع .وما أحسن قول القائل:
أهيا املغتدي لتطلب علماً

ّ
كل عل ٍم عبدٌ لعلم الكالم

ثم أغفلت منزل األحكام”.1
تطلب الفقه كي
ّ
تصحح حكماً
ٍ
ٍ
عقلية ،وه�ي ٌ
جمال للبحث
أبع�اد
ومل�ا كان موض�وع هذا العل�م يتعلق بمفاهي�م وجود ّي ٍة ذات
اإلنس�اين العا ّم ،كان لعلم الكالم أصداء رحب ٌة واس�ع ٌة
العقيل ،وما ّد ٌة للنقاش واحلوار
والنظ�ر
ّ
ّ
يف امل�ايض واحل�ارض ،كام واملس�تقبل كام نظ�ن .ولذا كانت ل�ه جالل ٌة فريد ٌة بني العل�وم العربية
واإلسلامية ،فكان علم الكالم -املس�مى بأصول الدين -وال يزال من ّ
أجل العلوم التي كان
وجهوا إليه مزي�د عنايتهم وعظيم
للمس�لمني فيها فضل الس�بق ورشف العناية البالغ�ة“ .فقد ّ
اهتاممهم ،وكتبوا فيه األس�فار الفس�يحة األرج�اء ،وبحثوا فيه األبحاث الش�يقة املمتعة الدا ّلة
عىل سعة أفق الفكر وعمقه”.2
ٍ
ٍ
بارزة يف حقل الس�باق إىل كلم�ة احلكمة وخطاب
ألعامل
ويمك�ن لن�ا أن نق�دّ م مطالع ًة نقد ّي� ًة
التجديد يف عاملنا العريب واإلسلامي بالقول التايل :إهنم يسألون ويسألون ،وسيظلون يسألون
احلضاري
ردح�ا م�ن الزمن س�ؤال كلم�ة النهض�ة وخط�اب التجدي�د واحلض�ور والش�هود
ّ
ً
والتح�ول نحو األم�ل واحلرية والفجر الواعد بمس�تقبل جديد .إنه الس�ؤال عن
واالنعط�اف
ّ
ٍ
خطاب عريب معارص ،يس�تجيب لتطلعات الوحدة والس�يادة والريادة لدى شعوبنا،
مرشوع ّية
ويستعيد أجماد املايض يف سعة اال ّطالع وعمق املعارف وتألق اإلبداع .3

مئت�ي عا ٍم وأكثر والس�ؤال ال يزال ماثلاً  ،متى تبدأ حلظة االنطالق نح�و آفاق اجلواب ،والعامل
ٍ
مكترث بنا وال يرث�ي حلالنا ،ونحن نحيل مش�اكلنا علي�ه ،وال نزال نتأمل
ينه�ض حولن�ا غري
وكثري من مشاكله ّ
حتل
الواقع ونش�خص املرض ،والعامل من أقصاه إىل أقصاه يميض يف هنضته،
ٌ
 -1البيجوري ،إبراهيم  .تحفة املريد شرح جوهرة التوحيد  .بيروت ،دارالكتب العلمية ،ص . 11
 -2عبد الرزاق ،يوسف  .مقدمة كتاب إشارات املرام من عبارات اإلمام ،للبيا�ضي الحنفي  .القاهرة ،مطبعة الحلبي،
 ،1949ص .11
 -3انظر على سبيل املثال  :الجابري ،محمد عابد  .الخطاب العربي املعاصر ،وقضايا في الفكر املعاصر ،واملشروع
النهضوي العربي .بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية .وكذا  :بدوي ،عبد الرحمن  .مذاهب اإلسالميين  .دار العلم
للماليين ،بيروت .
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عىل حس�ابنا ،وبعض حس�اباته املع ّقدة جتري تصفيتها يف س�احاتنا ،يلهو بعضنا وغرينا بالدماء
واجلو والرتاث واملقدّ سات ،حياول
ويعبث بالعقول وال يرعوي عن اس�تباحة األرض والبحر
ّ
أن ينه�ش املق�دّ رات ويتقاس�م الثروات م�ا أمكنّ .
كم
كل هذا حيص�ل يوم ًيا ويرتاك�م ويتزايد اًّ
املصوبة اهلادفة خافت ٌة باهت ٌة مكبوت ٌة أو خمنوق ٌة ،أو تسري بخفاء ،ومتيش
وكي ًفا ،والكلمة احلكيمة
ّ
اجلمع�ي مغي ًبا مع كلمته عن س�احة التأثري،
على اس�تحياء .وهنا يربز التس�اؤل :ألي�س العقل
ّ
ٍ
هامشية وبعضها قد تكون تافه ًة ّ
تشل
منش�غلاً باجلزئيات ،منقل ًبا عىل نفس�ه ،منطو ًيا عىل قضايا
ق�وة تأثريه ومتنعه من املس�اءلة واملحاس�بة والنق�د واللوم؟ قرنان من الزم�ن أو يزيد ،وال يزال
اخلطاب يدور حول س�ؤال النهضة والتجديد ويبحث يف أمل الوحدة ومنطق التوحيد ،ونجد
ٍ
جواب آخر،
وأطروح�ات ومناهج متباين ًة ،والنتيج�ة تبدو حميرّ ة .فالواقع ل�ه
مش�اريع عدي�د ًة
ٌ
ملغز حمري مستفز للجميع.
جواب ٌ
ٌ

إن هذا الواقع يريد جوا ًبا آخر ،جوا ًبا يتضمن جدل الس�ؤال ،جدلاً إجياب ًيا متفو ًقا متعم ًقا حتى
اجلذور موس�وع ًيا وواس ًعا ،حرك ًيا سبا ًقا ،مستقيماً ماض ًيا نحو اآلفاق واهلدف املنشود .إنه يريد
ٍ
ٍ
ٍ
“ذهب وال من ٍ
ٍ
“أملاس�ية” جدير ًة بأن
صبغة
دالالت ذات
فضة” ،ولكن حيمل
جدلاً ليس من
ٍ
جدل ذو ٍ
حت�ول املع�امل إىل مرشوع واآلمال إىل حقيقة ،واألماين إىل وقائع .إنه ٌ
وذكاء حيمل
دهاء
القضي�ة محلاً كفو ًءا ،ويس�تطيع أن يقل�ب املعادلة القائمة وينصب معادل� ًة جديد ًة خترج الواقع
م�ن عهود الظلم والظلام والظالمية والتخلف إىل عهود العدال�ة والنهضة والتنوير التي طال
انتظارها لدى اجلامهري املتلهفة لذلك اليوم املرشق الواعد اجلميل.
ٍ
عمل ورصخ�ة ٍ
عقل ،وصحوة ٍ
فصل وصيحة ٍ
ٍ
توازنات دقيق ًة
أمل ،حتمل
وال ب�دّ هن�ا من كلمة
حيول جدلياهتا الس�لبية واحرتاقاهت�ا الذاتية إىل جدل إجيابية
بني ثنائيات املايض واملس�تقبل ،بام ّ
وبناء .وهو ما جيعل علم الكالم اجلديد حيمل رؤي ًة حداثوي ًة تؤكد عىل قيم العرص مثل العقالنية
واإلنسانية والتنمية ،وتنسج شبكتها اخلفية من خيوط املحبة والتكريم والتعارف واإلحسان..
ٍ
موصلات حضاري ًة،
حي�ول احلدود امللتهب�ة بني دول املنطقة وش�عوهبا إىل
وه�ذا م�ا يمكن أن ّ
ٍ
واح�ات عامرةً،
ويوج�ه أعمال املضارب�ة الورقية إىل ق�وة اقتصاد عمالنية ،وجيع�ل من القفار
ّ
بحث واس�ع ًة ،ومش�اريع صناعةٍ
مكتبات ومراكز ٍ
ٍ
وم�ن س�احات التجمعات غير املجدية إىل
ٍ
تعج باحليوية والنش�اط يف البيئات واألوس�اط املتخلفة واملتناح�رة ،فيبعث األمل يف
وأس�واق ّ

نف�وس اجلامهري احلائ�رة املقهورة ويطمئنها إىل أن إرادهتا يف احلي�اة مرشوعة وحريتها قريب ٌة من
التح ّقق وكرامتها يف طريق االسرتداد ،ومقدّ راهتا حمفوظ ٌة وبمنأى عن أيدي التس ّلط واالحتالل
واالبتزاز والعبث ،وهذه األيدي يف طريقها إىل الرتاجع واالنحسار.
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ٍ
بطراز فريد ٍ
غني ومفيد.
وأثر
وهذا ما جيعل من علم الكالم اجلديد يظهر
واقعي ٍّ
ٍّ

مهم من مص�ادر املعرف�ة يف البالد
نع�م ،لق�د كان�ت العلوم اإلسلامية -وال ت�زال-
مص�درا اًّ
ً
لقرون عديدةٍ،
ٍ
ٍ
بش�كل ع�ا ّم ،ويعود هلا الفضل يف ازدهار احلضارة اإلنس�انية
العربية واملرشقية
ٍ
ٍ
وال ت�زال تقوم ب�دور تثوير املعارف وإغنائها يف جماالت واس�عة بني النخ�ب والعا ّمة ،إذ ّ
حتتل
واخلاصة يف معظم دور العلم واجلامعات واملعارض
الكتب اإلسلامية رفوف املكتبات العا ّمة
ّ
واألماكن العا ّمة واخلاصة .يقول غوس�تاف لوبون يف كتابه الش�هري حضارة العرب كال ًما مهماً
جدً ا ،ربام جيدر تأ ّمله مل ًيا ،وفيه:

“كلما أمعنا يف درس حضارة العرب وكتبهم العلمي�ة واخرتاعاهتم وفنوهنم ظهرت لنا حقائق
ٌ
وآفاق واس�عة .وأهنم هم الذين مدنوا أوروبا ماد ًة وعقلاً وأخال ًقا ،والتاريخ ال يعرف
جديد ٌة
ٍ
أم�ة أنتج�ت م�ا أنتجوه يف وقت قصير .وأنه مل َي ُف ْقهم ق�وم يف اإلبداع الفن�ي ...وتأثري العرب
عظي�م جدًّ ا ،وهو يف الرشق أش�دّ وأق�وى ...ومل تزل حضارهت�م وديانتهم ولغتهم
يف الغ�رب
ٌ
وفنوهن�م ورشيعته�م حي ًة ،وأينام ح ّلت ثبتت أصوهلا .إن حضارة العرب املس�لمني قد أدخلت
األمم األوربية الوحش�ية يف عامل اإلنس�انية ،فلقد كان العرب أساتذتنا ..إن جامعات الغرب مل
ٍ
قرون مور ًدا علم ًيا سوى مؤلفاهتم ...إن أوروبا َمدينة للعرب بحضارهتا..
تعرف هلا مدة مخسة
وإن العرب هم أول من علم العامل كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين ..وإن شئت فقل:
حاولوا أن يعلموه التس�امح الذي هو أثمن صفات اإلنس�ان ..ولقد كانت أخالق املسلمني يف
كثريا من أخالق أمم األرض قاطب ًة .وال يمكن إدراك أمهية ش�أن
أدوار اإلسلام األوىل أرقى ً
بتصور حال أوروبا حينام أدخلوا احلضارة إليها ،إذا رجعنا إىل القرن التاسع والقرن
العرب إال
ّ
العارش من امليالد ،حني كانت احلضارة اإلسالمية يف إسبانيا ساطعة جدً ا ،يف الرشق والغرب،
فهما مدين�ان هلم يف متدّ نهً م ،وإن ه�ذا التأثري خاص هب�م وحدهم :فهم الذي�ن ّ
هذبوا بتأثريهم
ُ
اخلُ ُلقي الربابرة ،وفتحوا ألوروبا ما كانت جتهله من عالمَ املعارف العلمية واألدبية والفلس�فية،
فكانوا ممُ َـدٍّ نني لنا وأئم ًة لنا ستة قرون ،فقد ظ ّلت ترمجات كتب العرب والسيام الكتب العلمية
مصدرا وحيدً ا للتدريس يف جامعات أوروبا مخسة أو ستة قرون ،ف َعىل العامل أن يعرتف للعرب
ً
واملسلمني بجميل صنعهم يف إنقاذ تلك الكنوز الثمينة”.1

واإلش�عاعي لبالدنا حال ًيا ،فق�د أخذ اللغط الكبري يرتافق حول
الريادي
وبعدم�ا تراجع الدور
ّ
ّ
ٍ
تباين�ات إىل ح�دّ التعارض
تع�دّ د الطروح�ات املس�تقاة م�ن هذه العل�وم ،إضاف� ًة إىل حصول
 -1لوبون ،غوستاف  .حضارة العرب ،القاهرة ،دارإحياء الكتب العلمية ،1956 ،ص  . 27 – 26بتصرف يسير .
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ٍ
بيشء من الصدمة والذهول واالنكامش ،بالرغم
والتضارب .وهذا ما جعل الكثريين يصابون
اخلاص ال�ذي توليه اجلامهري هلا .لذلك كنا وال نزال نس�مع عن
م�ن اجلاذبي�ة العالية واالهتامم
ّ
ٍ
جمموع�ة من املفاهيم املتقدّ مة
احلضاري فيعلن عن
الفكري أو املرشوع
رضورة انبث�اق الط�رح
ّ
ّ
التي حتتوي هذه التباينات وتس�عى لضبط املعايري من أعامق اجلذور ،حيث املبادئ واألصول،
قمة اهلرم ،حيث التطبيقات والفروع ،يف خمتلف جوانب احلياة.
وصولاً إىل أعىل ّ

الإملاع���ة الرابعة :منهج الق���ر�آن الكرمي يف التوحيد وال���كالم -مالزمة التنزيه
والإثبات يف الذات وال�صفات..

ملا كان علم الكالم هو أصل األصول وأ ّم العلوم الدينية منها تستمدّ حيويتها وتصوب مسارها
وتنزهها من اآلفات واالنحرافات والش�طط واالختالالت والدعاوى واجلهاالت الظاهرة أو
اخلفية ،كان من األمهية بمكان تدقيق هذه األصول ومراجعة منطلقاهتا مع األصول لتكون عىل
أرضية ٍ
ٍ
فيس�تقر ما يأيت فوقها من علوم وما يش�يد عليها من
ثابتة من احلكمة واملنطق والس�داد
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
واجتامعية وحياتية .لذا أخذ الباحثون يف عل�م الكالم اجلديد يركزون عىل مفهوم
ثقافي�ة
مب�ان
أس أس�س منهج الدين القويم ،ومعيار متانتها وسدادها،
الوس�طية يف مباحث االعتقاد ،كونه ّ
يفرع�ون علي�ه أصولاً  ،مث�ل :الوس�طية يف الذات والصف�ات بني اإلثب�ات والتنزيه،
وأخ�ذوا ّ
الوس�طية يف التخيري والتس�يري ،الوس�طية يف اإليامن والعمل ،الوس�طية بني الروحانية واملادية،
فالغلو
الغلو واجتناب امليل بين املتقابالت،
ّ
اجلم�ع بني األصالة واملع�ارصة ..عىل مبدأ رفض ّ
خارج عن
كالغلو يف الرشيعة ،الشتراكهام يف مفهوم الدين ،واخلارج عن الوس�طية
يف العقيدة
ٌ
ّ
تاريخ البقاء ،ألن البقاء لألوسط واألكثر عقالني ًة وحكم ًة وتوازنًا.1

اإلسلامي كل التاميز عن أنواع الوجود األخرى،
ويتمي�ز التصور الديني لإلله يف علم الكالم
ّ
ٍ
خلط أو توهم ملا يعلق هبا من تش�بيه بالطبيعة أو أي مس�توى
وختلصت عقيدة األلوهية من كل
م�ن مس�تويات الوجود ،كالروح املطلق الالمتناه�ي ،كام عند هيجل مثلاً  ،بوصف�ه إهلًا متعال ًيا
ٍ
ٍ
روح ٍ
خال ًق�ا ،وليس جم�رد ٍ
كامنة تتجىل يف الوعي اإلنس�اين والك�ون ،وتتطور فيهام
مطلقة
كلية
ٍ
بطريقة ديالكتيكية.
حي�واين ..ال ّ
يمل املؤمن من تس�بيحه يف
إنس�اين أو
طبيعي أو
ف�اهلل ه�و األكرب “م�ن كل ما هو
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ّ
كل صلاة ،وينزه�ه عن كل ما ال يليق به ،تار ًة بقوله يف الركوع :س�بحان ريب العظيم ،وتار ًة يف

 -1انظر :الشمري ،ثائر .الوسطية في العقيدة اإلسالمية ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،2005 ،ص  .46وكذلك :سالم
نصيرة ،نظرية الوسطية ،مرجع مذكور ،ص  214وما بعدها.
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ٍ
متعال عىل ّ
كل
الس�جود بقوله( :س�بحان ريب األعىل)” .1وذلك ما حيدث متكينًا يف ذهنه إىل أنه
ٍ
حيز ،بعيدٌ عن تصورات احللول ومقارباهتا .ومع ذلك فقد نفخ من روحه يف اإلنسانية عىل أنه
خالق احلياة ،وواهبها ،ومكرمها ،بعيدً ا عن الغرق أو التامهي أو الوحدة االندماجية.2
ٍ
ٍ
خالفات حاد ٌة يف مس�ائل الذات والصف�ات ،خاص ًة بني
عدي�دة
قرون
ومل�ا كانت نش�أت منذ
ٌ

النقيل الذي يتخذ هن�ج اإلثبات ،وأرخى
املنح�ى العقلي الذي يتخذ هنج التنزي�ه ،وبني املنحى
ّ
ٍ
ٍ
ثقيل�ة عىل النخب الثقافية يف خمتلف العصور والبقاع ،وصولاً إىل عرصنا،
بظالل
ه�ذا اخلالف
ٍ
بكثري من اجلهود وس�بب الكثري من هدر الطاقات والقيم االجتامعية واألخالقية ،وال
وأودى
تأثرا هبذه النتائج
ش�ك بأنه وقف عائ ًقا
خطريا أمام جهود املصلحني ،وقد يكون عرصنا أش�د ً
ً
نظرا لضخامة التحديات التي تواجه أهل الرشق خاص ًة والبرشية عامة...
الرديئةً ،

الق�رآين اجلامع ،ال�ذي يقوم عىل
املعريف كان ال ب�دّ من إطالق فك�رة املنهج
أم�ام ه�ذا الواق�ع
ّ
ّ
الوس�طية الدقيقة بني املنحى العقيل واملنحى النقيل ،أي بني منهج اإلثبات ومنهج التنزيه ،عىل
ق�رآين هبذا االعتبار،
منهج
أهنما مندجم�ان
اندماجا بنيو ًيا كامًل�اً ال جمال فيه لالنفكاك ،فكالمها ٌ
ً
ٌّ
التوجه إىل االس�تقاللية واالنعزال .3وقد هنجت القرون
وخيرجان عن صفة القرآنية كلام ذهب
ّ
وحذر ٍ
ٍ
األوىل هذا املنهج الوسطي ،عن ٍ
ودقة وانتباه.
وعي
ٍ
خصوم�ة ح�ا ّد ٍة بين تيارين عظيمين يف عاملن�ا العريب
وق�د نش�أنا يف ه�ذا العصر عىل ش�هود
واإلسالمي ،يشكالن السواد األعظم منها ،أحدمها ينترص ملنهج اإلثبات يف ذات اهلل وصفاته،
وحي�اول ف�رض رأيه على اجلميع ،واآلخر ينترص ملنه�ج التنزيه وحياول ب�دوره فرض رأيه عىل
اجلميع .ومع أن الفريقني يتعايشان يوم ًيا يف الواقع الضيق أو الواسع ،ويتبادالن نفس املبادئ،
ويعتنقان ذات التوجه يف األصول واملعتقدات ،إال أن هذا التباين يف مسألة الرتكيز عىل التنزيه أو
اإلثبات قد أحدث ً
كبريا وال يزال عىل خمتلف األصعدة واملس�تويات .فضاعت املصالح
رشخا ً
ٍ
ٍ
عديدة ،بد ًءا من
مس�تويات
الكربى ،وتفرق ما من ش�أنه أن يتجمع ،وانعكس ذلك س�ل ًبا عىل
تش�تيت األذهان .فلا بدّ واحلالة هذه من التص�دي العاجل لعالج هذه الثغ�رة ،ومعاجلة هذه
ٍ
ٍ
ٍ
واعية إىل اجلذور .ومن هنا يمكن
عقالنية
ع�ودة
القضي�ة معاجل ًة قرآنية ونبوي ًة بحتة من خالل
 -1الخشت ،محمد عثمان .مدخل إلى فلسفة الدين ،بيروت ،املركزالثقافي – مؤمنون بال حدود ،ص ص.100
 -2انظر :املرجع نفسه ،ص 103

 -3انظر  :البوغي�سي ،كمال الدين .العقيدة اإلسالمية والقضايا الخالفية عند علماء الكالم ،دراسة مقارنة ،مرجع
مذكور ،ص .33
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إطالق املقولة التالية* :ال إثبات بال تنزيه ،وال تنزيه بال إثبات .ويمكن أن ندلل عليها بالتايل:

واضحا ال لبس فيه وال غموض .وهو خط التوازي املتالزم
إننا نلمح يف النصوص خي ًطا دقي ًقا
ً
ٍ
إثبات إال
بين عام�ودي التنزي�ه واإلثبات .فال ن�كاد نجد يف القرآن أو الس�نة الصحيحة قول�ة

وبجانبها أو معها قولة ٍ
تنزيه ،والعكس صحيح .فمثلاً :
يف آية الكريس نجد التايل:

تنزيه
إثبات
ال إله إال هو
اهلل
ال تأخذه سنة وال نوم
احلي القيوم
من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه
له ما يف الساموات وما يف األرض
وال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء
يعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم
وال يؤوده حفظهام
وسع كرسيه السموات واألرض
وهو العيل العظيم.
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
العلو
مخ�س مق�والت إثبات ،بموازاة مقوالت تنزيه ،مع ختمه�ا بمقولة جامعة هلام ،يف صفتي ّ
ٍ
وإثبات يف الوقت عينه .ومثل ذلك يمكن أن نلحظ مخس صفات
والعظمة ،وهي صفات تنزيه
ٍ
ٍ
إثب�ات يف س�ورة الفاحت�ة ،بموازاة مخس صفات تنزي�ه يف أختها يف التوحيد وعىل األلس�نة ،أي
ٍ
إثبات
س�ورة اإلخالص ،التي تعدل ثلث القرآن .فهناك يف مطلع س�ورة الفاحتة مخس صفات
وتعظيم ،مقابل مخس صفات ٍ
ٍ
تنزيه
وإجالل يف سورة اإلخالص ،يمكن أن نقابلها كالتايل:
إثبات

احلمد هلل

رب العاملني

الرمحن

الرحيم

مالك يوم الدين

تنزيه

قل هو اهلل أحد
اهلل الصمد
مل يلد

ومل يولد

كفوا أحد
ومل يكن له ً

املس�تمر بين هاتني الس�ورتني املباركتني ،كي تس�تقيم مالحظة
وينبغ�ي هن�ا مالحظة التوازي
ّ
هذه مس�ألة املنهج القويم يف مس�ألة التوحيد ،أي منهج القرآن الكريم .وقد درج علامء العقيدة
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املعتربي�ن على اعتماد هذا املب�دأ ومالحظته يف اآلي�ة الكريمة من س�ورة الش�ورى ،وهو قوله
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُري)) .1ليس كمثله يشء (تنزيه) ،وهو السميع
الس�م ُ
س�بحانهَ (( :ل ْي َس كَم ْثله شيَ ْ ٌء َو ُه َو َّ
البصري (إثبات).

تناظرا بدي ًعا عجي ًبا يف هذا املنهج الفريد ،الذي ال شطط
ولعلنا لو تتبعنا آي القرآن كلها لوجدنا
ً
فيه وال قصور ،بل فيه التوس�ط واالعتدال وإصابة احلكمة وعني احلقيقة .فال تكاد جتد وص ًفا
كامل ًي�ا إهل ًي�ا تنزهي ًيا بدي ًعا حت�ار فيه العقول إال وجتد قري ًبا منه وص ًفا كامل ًي�ا إثبات ًيا تقريب ًيا تأنس له
األفهام .ألنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد.
أيضا ،فمن أهم أذكار الصالة يف الصباح واملس�اء القول املبارك التايل:
ولنأخذ مثلاً من الس�نة ً
“ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو حي ال يموت”...
ويمكن أن نقابل بني مجلها بالتايل:

إثبات

ال إله إال اهلل
وحده

ال رشيك له

ال يموت

تنزيه

له امللك

وله احلمد

حييي ويميت وهو حي
بيده اخلري وهو عىل كل ٍ
يشء قدير.

ٍ
كثرية من القرآن الكريم والس�نة املطهرة.
وهكذا يمكن أن نلحظ خيوط هذا املنهج يف مواضع
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الباحثني املعارصين يأتون بشواهد عىل أن كبار املتكلمني والفالسفة
والصوفية قد فطنوا لقانون اجلمع بني الطريقتني أو املرحلتني ،كاآلمدي يف غاية املرام واألبكار
واملاتريدي والغزايل وابن رش�د يف مناهج األدل�ة .2فقد الحظوا هذا التوازي وطبقوه عمل ًيا يف
الزخمرشي
مناهجهم املعرفية ،وأقواهلم املأثورة .ونأخذ مثلاً عىل ذلك ما ورد أن الغزايل س�أله
ّ
عن قضية املتشاهبات ومنها االستواء عىل العرش ،وآية الرمحن عىل العرش استوى ،فقال له:
بكيفية أو ٍ
ٍ
أينية فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه ٍ
بأين أو بكيف
“إذا اس�تحال أن تعرف نفس�ك
شعرا هذه املقولة اللطيفة:
وهو
ٌ
مقدس عن ذلك؟ ثم ارجتل ً

 -1سورة الشورى ،اآلية .11
 -2الشافعي ،حسن .ملحات من الفكرالكالمي ،القاهرة ،دارالبصائر ،2010 ،ص  65وما بعدها.
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يفهم عني ما ُ
 ْأقول
قل ملن ُ
غامض من دونِه
رس
ٌ
 َث َّم ٌتعرف إِ َ
ياك وال
أنت ال
ُ
َ -

ِ ...
ْ
الوصول
كيف
أنت وال َ
تدر من َ

ِ
 أي َن َجوهرها
الروح يف
منك
ُ

كيف ْ
جتول؟
 ...هل تراها أو ترى َ

 -أين منك العقل والفهم إذا

 ...غلب النوم فقل يا جهول؟

َ
طواياك التي
كانت
 -فإِذا ْ

ْ
جهول
 ...بني جنب ْي َك هبا أنت

ٍ
 َّوصفات وسام
جل ذاتًا

 ...وتعاىل قدره عام ْ
تقول”.1

ٍ
صفات رك َب ْت
 -ال وال تدري

 -وكذا األنفاس هل حترصها

أكل ِ
أنت َ
اخلبز ال تعر ُفه
َ -

ْ
يطول
رشح
 ...قصرّ القول فذا ٌ

ْ
ُ
الفحول
أعناق
 ...قرصت واهلل

ْ
َ ...
العقول
حار ْت يف خفاياها
فيك َ
 ...ال وال تدري متى عنك تزول

كيف يحَ ْ
كيف جيري َ
ول
فيك أم َ
َ ...

ِ
ْ
العرش استوى  ...ال ْ
الوصول
كيف
كيف تدري من عىل
كيف استوى َ
تقل َ
 َِ
والكيف ْ
جيول
الكيف
رب
كيف وال أي ٌن ل ُه
ُ
 فهو ال ٌوهو ُّ
َ ...
ِ
كل النواحي ال ْ
وهو يف ِّ
الفوق ال ٌ
يزول
فوق له
 وهو فوقَ ...
وجه ذهن الس�ائل إىل أن يراعي جانب التنزيه والتعظيم ،ولكنه وازى هذا
فنالحظ أن الغزايل ّ
اجلانب وداخله بجانب اإلثبات من خالل املقارنة بالذات اإلنسانية ،وركّز عىل تأمل احلركات
ٍ
ٍ
ورشب وغري ذلك .وهذا ما جعل
وموت
والسكنات واألنفاس والصفات واألحوال من نو ٍم
مالمس�ا لألفهام .إال أننا ال ب�دّ وأن نلحظ خللاً ما يف
ال�كالم موزونًا مقبولاً مطرو ًقا لألسماع
ً
تطبيق هذا اجلمع مع تطاول الزمان ،بالرغم من تف ّطن املحققني إىل تشابكها يف القرآن والسنة.
ول�وال ذلك اخللل ملا ش�هدنا ّ
كل هذا التخ ّبط واالختالل يف موض�وع التوحيد حتديدً ا وعالقته
بالذات والصفات.
ٍ
مهم من جوانب املعرفة اإلهلية ،وجتاوز
ولعلنا نلحظ أن العلم احلديث قد أمدّ علم الكالم برافد ٍّ
هيتمون بالكش�ف عن
مس�ألة الرشخ بين االجتاهني .ولذا وجدنا العديد من األعالم املعتربين ّ
معطيات العلم احلديث يف جوانب احلياة املختلفة من الكون واإلنسان ،بدل اخلوض يف مسائل
 -1البيجوري ،إبراهيم .شرح جوهرة التوحيد ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،1995 ،ص .92
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ٍ
دقيقة ّ
تكل األذهان وتسري عىل درب احليطة واحلذر.
ٍ
ٍ
جانب من األصلين الكبريين ال بدّ وأن
حقيق�ة مهمة ،وهي أن الرتكيز على
وه�ذا يقودن�ا إىل
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلف يف
م�واز له،
تطرف
يك�ون عىل حس�اب اآلخ�ر ،مهام بدا غري ذلك ،وال ب�دّ أن يدفع إىل
مكافئ يف القوة ،وهذا ما يؤدي إىل ٍ
ٍ
مزيد من التموضع يف األطراف عىل حس�اب ّ
الكل
االجتاه،

اجلامع ،واملنهج الواحد املوحد ،والرصاط القويم الواس�ع ،حلس�اب املناهج املتعدّ دة واملتفرقة
املش�تتة ،والطرق املتش�عبة املتناحرة الضيقة ،التي تنتقل من رصاع الفكر إىل رصاعات الواقع.
توس�ع اهلوة ،وتنشب أظفار املصالح ومتزق الكيان الواحد
ثم تس�مح للتدخالت اخلارجية أن ّ
ٍ
باستمرار وتسعى للحفاظ عىل هذه التطرفات املتقابلة
وتستنفد كل الطاقات والقوى ،وتبدّ دها
واملتباعدة يو ًما بعد يوم ،لتكريس هيمنة اخلارج واستئصال شأفة مكامن القوة احل ّية يف الداخل.

خامتة

ب�ذل الس�ابقون جهو ًدا جب�ار ًة يف النهوض بالعل�م وإنتاج املعرفة ،وانتشرت علومهم يف آفاق
ٍ
ٍ
ومالذات من اجلهل والتعصب .وقد وصف بعضها
منارات
العامل حوهلم ،وشكلت مدارسهم
بمدرس�ة التفوي�ض يف مرحل�ة القرون اخلمس�ة األوىل ،ووص�ف اآلخر بمدرس�ة التأويل فيام
بع�د تالها من القرون .وقيل يف التاميز بني املدرس�تني واملنهجني“ :التفويض أس�لم ،والتأويل
أحك�م” .1وكان�ت الناس يف الغال�ب يف عصورهم حترص اخلالف يف ع�امل الفكر ،وتضبطه من
أن ينتق�ل إىل دوائر االنقس�ام وحاالت اخلصام والعداء كام نش�هده يف عرصن�ا .من هنا وجدنا
ٌ
مشترك بينهام ،فيام يمكن تس�ميته
جامع
أن عرصن�ا ينبغي أن يتجاوز تلك املرحلتني إىل ما هو
ٌ
بمرحلة اجلمع بني التفويض والتأويل ،أو بني الس�لف واخللف ،ومن ثم بني أصحاب التوجه
العقلي يف فه�م الن�ص الديني وبني التوج�ه النقيل ،على درب البناء احلضاري الع�ا ّم يف بالدنا
والع�امل .ويمك�ن أن يق�ال يف هذه النظرية مقولة“ :التفويض أس�لم والتأوي�ل أحكم ،واجلمع
ٍ
ٍ
وتدقيق ونظر.
بحاجة إىل مزيد عل ٍم
بينهام أقوم وأعلم” أي
ٍ
بمكان يف هذه املرحلة الزمني�ة الدقيقة العمل عىل نزع فتي�ل النزاع والرصاع بني
وم�ن األمهي�ة
امل�دارس واملذاه�ب الفكرية التي وصلت إلين�ا ،وحتويل البحث يف ثناياه�ا إىل ٍ
متعة والنظر يف
ٍ
روض�ة ،وتثوي�ر العلم املكن�وز فيها من خلال ورش عمل ،ونقل العم�ل إىل منافع
كتبه�ا إىل
ً
ً
 -1املرجع نفسه ،ص  .91وقد بذل ٌ
كثير من املعاصرين جهودا واسعة في إثبات أن السلف كانوا يثبتون التنزيه في
ً
ً
مضمون تفويضهم في املتشابه من النصوص .انظر مثال :سيف العصري ،القول التمام بإثبات التفويض مذهبا
للسلف الكرام ،عمان ،دارالفتح ،2007 ،ص  99وما بعدها.
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ٍ
للخاص�ة والعام�ة ،مع ضبط�ه بأصول األخلاق ،ومنط�ق البناء ،وس�ياق التواصل
مشتركة
ّ
احلضاري ،ب�دل االنجرار وراء اخلصوم�ات واأله�واء ،أو االنزالق إىل
اإلنس�اين والتع�ارف
ّ
ّ
املصال�ح اآلنية الضيق�ة املفرقة لش�مل األرس واجلامعات واألقوام .وال ري�ب أن منطق حتويل
النظ�ر إىل ٍ
عمل ينبغي أن يتوس�ع وينس�حب عىل خمتلف املدارس واملذاه�ب والطوائف ،بعيدً ا
الس�لبي .وهنا نس�تحرض مقولة األوزاعي إمام الش�ام يف العص�ور الزاهية املاضية
ع�ن اجلدل
ّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
�ي َي ُق ْو ُل :إِ َذا َأ َرا َد اهللُ
كام وردت يف سير أعالم النبالءَ “ :ق َال َ
الول ْيدُ ب ُن َم ْز َيدَ :س�م ْع ُت األَ ْو َزاع َّ
وقريب منها مقولة أحد أئمة الزهد يف تلك
َعه ُم ال َع َم َ�ل”.1
جلدَ َلَ ،و َمن ُ
�و ٍم شرًَّ اَ ،فت َ
بِ َق ْ
ٌ
َ�ح َع َل ْي ِه ُم ا َ
ٍ
خريا فتح اهلل عليه باب العمل وأغلق عنه
العص�ور مع�روف الكرخي وفيها“ :إذا أراد اهلل بعبد ً
ٍ
رشا أغل�ق عليه باب العم�ل وفتح عليه باب اجل�دل” .2وبالطبع
ب�اب اجل�دل ،وإذا أراد بعب�د ً
فاجلدل هنا ٌ
ٌ
ٌ
والتعصب
ومشحون بالتح ّيز املدمر
مقرون بالكراهية والتحيز
عقيم،
س�لبي
جدل
ّ
ٌ
ٌّ
والتطرف املقيت.
الذميم
ّ
أهم سمات الدول األكثر تقدّ ًما يف العرص الراهن ،حيث
وملا كانت أيديولوجيا الرباغامتية أحد ّ
مكّن�ت أهلها من س�يادة القانون ،وفرض هيمنتها عىل بالدن�ا ،كان علينا االنكباب عىل وصل
اجلدل بالعمل والفكر بالواقع واملا ّدة بالروح واملس�تقبل باملايض واألرض بالسماء .فاحلضارة
الغربي�ة حمكوم ٌة كغريها بقانون التعاقب واألف�ول ،واالندماج يف الوحدة والتعايش والتعارف
احلضاري ،كام دعت إليه رس�الة السامء ،وكام جيزم به رواد الفكر احلضاري املعارص،
والتكامل
ّ
مث�ل أرنول�د توينب�ي وروجيه ج�ارودي وحممد خامت�ي وخالد حمم�د خالد وألربت أش�فيتزر
بالتوحد يف نط�اق األخوة اإلنس�انية واملعرفة
وغريه�م الكثير الكثير .3والع�امل حولنا ين�ادي
ّ
واألخالق ،ويدعو إىل مواجهة املخاطر املتزايدة املحدقة بالبرش ّية مجعاء .فنحن أحوج ما نكون
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
صلبة عىل مستوى أوطاننا
داخلية
لبنات
يب يسهم يف متتني
عميل
خطاب
إىل اعتامد
توحيدي إجيا ٍّ
ٍّ
ٍّ
املرشقي�ة وبلدنا الصغري -لبنان ،الذي يوصف بأنه بلد الرس�االت خاص� ًة ،كام ويكون خطا ًبا
 -1الذهبي ،شمس الدين .سيرأعالم النبالء ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ج  ،7ص .122
 -2األصبهاني ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا .حلية األولياء وطبقات األصفياء ،بيروت ،دار الكتاب العربي 1405 ،هـ،
ج ،8ص.361
 - 3ينظرعلى سبيل املثال :غارودي ،روجيه .من أجل حواربين الحضارات ،ترجمة :ذوقان قرقوط ،بيروت ،دار
النفائس1990 ،م ،املقدمة وما بعدها .وكذا  :خالد ،محمد خالد .نحن البش� � ��ر ،القاهرة ،مكتية األنجلو املصرية،
1959م ،ص .22وكذا  :توينبي ،أرنولد وديس� � ��اكو إكيدا .التحدي� � ��ات الكبرى في الحياة والدين والدولة ،ترجمة :محمود
الهاشمي ،دمشق ،وزارة الثقافة1999 ،م ،ص  .13 - 12وكذا:
Schweitzen, Albert. The Philosophy of civiliziom , Florida, university press, 1987 p9, preface.
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يعم بنفعه البرشية مجعاء.
إنسان ًيا ّ

ٍ
معارص مع وضع
قرآين
هبذه اللمحات واإلملاعات ،نرى أننا سعينا لفتح الطريق أمام علم كال ٍم
ٍّ
ٍ
ٍ
مالم�ح ٍ
جلهود أخ�رى ،تتبني فيها معامل هذا املنهج
جديد يف التوحيد ،عس�ى يكون مبد ًءا
منهج
اجلام�ع ،وتفت�ح أبواب األمل ٍ
ٍ
مرشق تتزين فيه ري�اض كالم العلم األنيقة ،يف رحاب علم
بغد
ٍ
مفي�د ي�دور بني الدين واحلي�اة ،وبني املعرف�ة والتطبيق ،وبني التأصي�ل والتجديد ،وبني
كال ٍم
الوحدة والتوحيد.
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التقابل يف الن�ص القر�آين
درا�سة �أ�سلوبية داللية
�أحمد علي ريا  -طالب دكتوراه

ثم�ة إش�ارة ضمن ّية يف الكتاب الكريمُ ،يس�تفاد منها أنّه كتاب التقابل احلي�ايت بامتياز ،تلك هي
ّ
ُّ
نستدل من بعض معانيها ومدلوالهتا عىل مبدأ التقابل يف القرآن الكريم.
صفة (املثاين) ،التي
األول من صور ح ّية للعالقة بني نموذجني
وا ُملراد بالتقابل القرآين هو ما يطرحه كتاب املسلمني ّ

بقوة يف مواجهة اآلخر.
إنس�انيني متنافرين ،أو بني موقفني متضا ّدين متضاربين ،يقف أحدمها ّ
متحركني (يقرتبان) س�و ّية م�ن نقطة أو نقاط مشتركة ،أو قد يفرتقان
فالتّقاب�ل ه�و عالق ٌة بني
ِّ
إن النامذج ا ُملتقابلة يف القرآن قد تكون متجانس�ة ،بمعنى هّأنا
افرتا ًق�ا ك ِّل ًّي�ا حيث ال اشتراك ،أي ّ
ٍ
جنس واحد ،وقد تكون متعاكسة ٌّ
يرضب يف جِّاتاه.
كل
من
ُ

إن اهلل س�بحانه وتعاىل جُي يِّل من خالله
والغاي� ُة م�ن التقابل يف القرآن تربو ّية بالدرجة األوىل ،أي ّ

األول وننش�دّ إليه ،ونبارح الثاين ونش�مئز منه.
الس�لبي ،لننش�د ّ
أصالة اإلجيايب يف مقابل زيف ّ
أن أس�لوب التقابل أو املتقابالت القرآن ّية هو أس�لوب (املقايس�ة) و(املقارنة) ،وهو
وهذا يعني ّ
تربوي رائد يف التّوجيه والتأهيل وبناء الشخص ّية واالعتبار بالنامذج احليات ّية الشاخصة
أس�لوب
ٌّ

عىل مفرتقات الطرق.

ِ
ُعرف
الرمز ،واضحة املرمى( .الضدّ ُيظهر حسنه الضدّ ) وأسلوب
(بأضدادها ت ُ
إنّه أسلوب :ب ِّينة ّ
أنموذجا إنسان ًّيا
األشياء) ،فإذا أرا َد القرآن طرح أنموذج إنساين إجيايب طرح إىل جانبه أو يف قبالته
ً
ُ
ُ
األبيض من اخليط األسود من
اخليط
س�لب ًّيا منحر ًفا لتتشخّ ص القيمة من خالل املقارنة ،ويتبينّ
مع�ادن الن�اس ،وعىل ذلك يكون التقابل وس�يلة إيضاح قرآنية تندرج – بال إقحام – يف س�ياق

البحوث املقارنة.

الرش�دَ حتى تعرفوا ال�ذي تركه ،ولن تأخذوا
يق�ول اإلم�ام عيل (ع)" :اعملوا أنّكم لن تعرفوا ُّ
ِ
بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه"!
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مفهوم التقابل يف اللغة واال�صطالح:

تأخ�ذ كلم�ة ( َت َقا َب َ
�ل) يف املعاج�م العربية معاين لغوي�ة خمتلفة منه�ا :التلق�اء ،واملواجهة،
ِ
"والق َبل:
والضم .حتدث اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت 175هـ) عن التلقاء واملواجهة ،فقال:
()1
الطاق�ة ،تق�ول :ال ِق َبل هلم .ويف معنى آخر هو التلقاء ،تقول :لقيت�ه ِق َبلاً أي مواجهة"  ،وقال
"والقبل بالكرس :الطاقةِ ،
ِ
البطليويس (ت 521هـ):
والق َبل :املواجهة"( .)2نفهم من املقتبسني أن
َ
معن�ى (تَقا َبل) يرتكز عىل معنى الطاق�ة املقابلة لطاقة أخرى ،وذلك من خالل معنى املواجهة.
ويمت�د التقابل إىل معنى املواجهة بش�كل عام ،يق�ول ابن فارس (ت 395ه�ـ)" :القاف والباء
واللام أص�ل واحد صحيح ّ
تدل كلم�ة ك ّلها عىل مواجهة اليشء لليشء"( ،)3ويقول ابن س�يده
(ت 458هـ)" :وقابل اليشء باليشء مقابلة وقبالاً  :عارضه ...وتقابل القوم :اس�تقبل بعضهم
بعضا"( .)4فليس�ت املقابلة عند ابن فارس وابن س�يده مقترصة عىل الطاق�ة املواجهة ،وإنام هي
ً
مواجهة عامة فكل يشء يواجه ش�ي ًئا آخر فهو يقابله ويعارضه ،ويزيد الليث عىل املعنى املتقدم
معن�ى الضم كما ورد عنه قوله" :إذا ضممت ش�ي ًئا إىل يشء قلت قابلته ب�ه"( )5فضم اليشء إىل
الشيء مقاب�ل له .واملقابل�ة والتقابل يف اللغة واح�د ،يقول اجلوهري (ت 393ه�ـ)" :املقابلة:
املواجهة والتقابل مثله"( .)6ويقول ابن منظور (ت 711هـ)" :املقابلة :املواجهة ،والتقابل مثله.
وهو قبالك و ُقبالتك أي جتاهك"(.)7
نفه�م مم�ا تقدم أن معن�ى التقابل يف اللغة املواجهة التي تتم بني ش�يئني يك�ون األول منهام
يواج�ه الثاين ويتقابل معه ،س�واء أكان تقابل طاقتني أم تقاب�ل قوتني وغري ذلك من املتقابالت
أيضا ضم اليشء إىل يشء آخر أي قابله.
التي تتم بني الشيئني ،ويعني ً
لعل معنى التقابل هنا يسمح لنا أن نضع حتته ثالث مفردات لغوية تشري إىل معنى املواجهة
التي أشار إليها التقابل وهي :املطابقة ،والتضاد ،واملخالفة.
أما املطابقة ،فقد جاءت يف املعاجم اللغوية عىل معنيني :يشري األول إىل معنى التقابل باملثل،
كام يف قول اخلليل بن أمحد" :وطابقت بني الشيئني :جعلتهام عىل حذو واحد وألصقتهام فيسمى
هذا املطابق"( .)8وقول ابن فارس" :وطابق بني الش�يئني :إذا جعلتهام عىل حذو واحد .ولذلك
سمينا نحن ما تضاعف من الكالم مرتني مطاب ًقا .وذلك مثل جرجر ،وصلصل ،وصعصع"(.)9
وقول ابن سيده" :وتطابق الشيئان :تساويا"( .)10ويشري الثاين إىل معنى التقابل باخلالف ،وفهم
هذا املعنى متأت من التدقيق يف النصوص التي ننقلها من أصحاب املعاجم اللغوية ،يقول ابن
سيده" :واملطابق من اخليل واإلبل :الذي يضع رجله موضع يده"( ،)11وقد أشار إىل هذا املعنى
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اجلوه�ري يف قول�ه" :ومطابقة الفرس يف جريه :وضع رجلي�ه مواضع يديه"( )12ولعل يف هذين

النصين معن�ى اخلالف؛ وذلك أن موضع الرجل عند اإلبل أو اخليل ال يتامثل متا ًما مع مواضع
أيدهي�ا ،فالرج�ل خلاف لليد من حيث املعن�ى ،وبالتايل فإن اجلمع بينهما يف موضع واحد هو

تقابل باخلالف وليس باملثل.

وأما التضاد ،فهو يشري إىل تقابل يتم بني شيئني ،يقول ابن السكيت (ت 244هـ)" :الضد:

خالف اليشء"( .)13ويقول ابن فارس" :واملتضادان :الشيئان ال جيوز اجتامعهام يف وقت واحد،

كالليل والنهار"(.)14

وأم�ا املخالف�ة ،فهي تشير إىل معنى التقابل باخللاف ،وهي تلتقي يف ه�ذا املعنى املطابق َة

والتض�ا َد .يقول ابن فارس" :اخلاء والالم والف�اء أصول ثالثة :أحدها أن جييء يشء بعد يشء

يق�وم مقام�ه ،والثاين خالف قدام ،والثالث التغري"( .)15ال ش�ك يف أننا نلحظ أن هذه املفردات

الثالث تشير إىل معنى التقابل ،فاألول منها يشير إىل أن الشيء األول يتقابل مع اليشء الثاين
ف وقدام ،والثالث أن
الذي جاء بعده وحل مكانه ،والثاين منها أن يقابل اليشء بخالفه مثل َخ ْل ٌ
ف اللبن إذا تغري طعمه ورحيه(.)16
يتغري اليشء من حال ليصري إىل حال أخرى .ولذلك قيل َخ َل َ

ويقول ابن سيده" :واخلالف :املضادة ،وقد خالفه خمالفة وخال ًفا ...وختالف األمران ،واختلفا
مل يتفقا ،وكل ما مل يساو فقد ختالف واختلف"(.)17

كثريا عن املعطيات اللغوية
وأم�ا املعنى االصطالحي للتقابل عند البالغيني ،فهو ال يبتعد ً

ملفردة التقابل واملفردات اللغوية السابقة التي تنتمي إليها ،وذلك أننا وجدنا مصطلح (املقابلة)

ال�ذي ي�رادف التقابل ،فيام نذهب إليه ،كثري الدوران عىل ألس�نة البالغيين القدماء ،ولعل من
أق�دم م�ن حتدث عنه كان أبو علي الفاريس (ت 377ه�ـ) عىل ما وجدنا م�ن الروايات بحيث

ع�رض معن�اه ورضب األمثلة ل�ه ،وقد نقل لنا عيل بن خلف الكات�ب (تويف يف منتصف القرن
اخلامس اهلجري) تعريف أيب عيل للمقابلة يقول" :وأما أبو عيل الفاريس فقال :إن املقابلة تطبيق

لفظي ،ألن الكلمة تقابل فيه أختها عىل ترتيب ...ومثله بقول الشاعر -املثال يف البيت الثاين:
وظبية من ظباء األنس
در ّية الثغر كافورية النفس
تبكي وتضحك إن صدّ ت وإن وصلت
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فنحن يف مأتم منها ويف عرس
فابت�دأ البكاء وأتبعه بالضحك ،وقاب�ل البكاء بالصد واملأتم والضحك بالوصل والعرس
عىل ترتيب من غري تقديم وتأخري"(.)18
أساس�ا عىل التطبي�ق اللفظي أي التطابق القائم
نفه�م مما تقدم أن املقابلة عند أيب عيل تقوم ً
بين األلفاظ ،إذ طابق الش�اعر بني الفعل تبكي والفعل تضح�ك ،وقد متت املقابلة عندما قابل
بالص�د واملأتم ،وقابل الضحك بالوصل والعرس ،وذل�ك أن املعاين بني البكاء والصد
الب�كاء ّ
واملأت�م متقارب�ة ومشتركة ،واألمر مش�ابه يف الضحك والوص�ل والعرس ،وكأنن�ا نلحظ أن
التقاب�ل لدي�ه يقتضي الرتتيب عالوة على التطبيق ،وكام يب�دو يل أن أبا عيل مل جيع�ل التعدد يف
املتطابقات رش ًطا للمقابلة ،وذلك من قوله الذي نقله لنا السيوطي (ت911هـ) معل ًقا عىل قوله
تعاىل{ :جعل لكم األرض ً
بناء}( ،)50يقول" :قال أبو عيل الفاريس :ملا كان البناء
فراش�ا والسامء ً
رف ًعا للمبني قوبل بالفراش الذي هو عىل خالف البناء"( .)51فاملقابلة إ ًذا عند الفاريس قد تكون
بني اثنني ،وقد تكون بني أكثر .ولعله يشري يف قوله التطبيق اللفظي إىل ما كان ضدً ا بني األلفاظ
كالضح�ك والب�كاء وما كان يف معنى األلفاظ كالبناء والفراش ،وعىل ما يبدو أن رشطه هو أن
تكون اللفظة تطابق األخرى كام رأينا يف األمثلة.
فالتقاب�ل يف االصطلاح قائم عىل املطابقة .فكيف فهم ه�ؤالء مصطلح املطابقة؟ يبدو أن
اخلليل بن أمحد (ت 175هـ) كان من أوائل الذين أشاروا إىل هذه القضية ،والواقع أنه مل خيرج
ع�ن نط�اق املعنى اللغوي الذي يشير إىل التقاب�ل باملثل ،كام أدركنا يف املعن�ى اللغوي للطباق.
نصا يقول فيه" :قال
ولكن ابن املعتز (ت 296هـ) نقل لنا عن اخلليل واألصمعي (ت 216هـ) ً
اخلليل رمحه اهلل يقال طابقت بني الش�يئني إذا مجعتهام عىل حذو واحد وكذلك قال أبو س�عيد،
فالقائل لصاحبه أتيناك لتس�لك بنا س�بيل التوسع فأدخلتنا يف ضيق الضامن قد طابق بني السعة
والضيق يف هذا اخلطاب"( ،)19ال ش�ك يف أننا نفهم من هذا النص أن ابن املعتز قد فهم التطابق
عند اخلليل بأنه التضاد كام جاء عند األصمعي وهو أبو سعيد ،ولكني أستبعد أن يكون اخلليل
ق�د عن�ى بالتطابق ما عناه األصمع�ي ،فاألصمعي قد وضح معنى التطاب�ق من خالل كلمتي:
السعة والضيق ومها كلمتان متضادتان ال تلتقيان(.)20

وأم�ا مصطلح التض�اد ،فلعل ِمن أبرز م�ن تناولوه يف كتاباهتم كان أبو هالل العس�كري،
يق�ول" :واملتضادان مها اللذان ينتفي أحدمها عند وجود صاحبه إذا كان وجود هذا عىل الوجه
ال�ذي يوج�د عليه ذلك كالس�واد والبياض"( .)21ي�أيت حديث أيب هالل ع�ن التضاد يف حديثه
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ع�ن الفرق بني املختلف واملتضاد .وحتدث الس�بكي (ت 773ه�ـ) عن معنى التضاد يف رشحه
للتلخيص ،يقول" :واملراد باملتضادين يف اجلملة سواء أكان التقابل من وجه ما أم من كل وجه،
س�واء أكان التقاب�ل حقيق ًيا أم اعتبار ًيا وس�واء أكان بني وجودين كام ه�ي حقيقة التضاد أم بني
أيضا الس�عد التفتازاين (ت 793ه�ـ) عن الطباق
وج�ودي وعدم�ي أو عدميين"( .)22وحتدث ً
والتضاد ،يقول" :أي يكون بينهام تقابل وتناف ولو يف بعض الصور س�واء كان التقابل حقيق ًيا
أو اعتبار ًيا وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل اإلجياب والسلب أو تقابل العدم وامللكة أو تقابل
()23
التضاد أو ما يشبه شي ًئا من ذلك"
وأما مصطلح املخالفة ،فيمكننا أن نفهم طبيعته من قول البن رشيق (ت 456هـ) يشري فيه
إىل املخالفة ،يقول" :وقال زهري :وزعموا أنه ألوس بن حجر:
إذا أنت مل تعرض عن اجلهل واخلنا
أصبت حليماً أو أصابك جاهل

مقرصا عن رتبة الضد
مل�ا وجده خال ًف�ا له طابق بينهام كام يفعل بالضد ،وإن كان اخللاف
ً
يف املباع�دة ،والن�اس متفقون على أن مجيع املخلوق�ات :خمالف ،وموافق ومض�اد ،فمتى وقع
اخلالف يف باب املطابقة فإنام هو عىل معنى املس�احمة وطرح الكلفة واملش�قة"( ،)24إن ابن رش�يق
أساس�ا مهماً للتفريق بني املخالف واملضاد ،وذلك أنه أش�ار إىل أن اخلالف مقرص عن
وضع لنا ً
رتب�ة الض�د يف املباعدة بني الكلمتني ،إذ إننا فهمنا الضد بأنه ال يلتقي الضد اآلخر ،فمتى وجد
أحدمه�ا يف اليشء انتفى الث�اين بينام املخالف ليس له هذه املباعدة ،فاحلليم واجلاهل كام يف مثال
ابن رشيق ال يبتعدان كام البعد يف التضاد.
يب�دو يل أن ما تقدم من توضيح لغوي واصطالح�ي للتقابل حيدد اإلطار العام ملفهوم بنية
أس�لوب التقابل التي أريد أن أتناوهلا يف نص س�ورة الليل ،ذلك أن التقابل بصورته األساس�ية
يتح�دد م�ن خلال رصد داالت لغوي�ة متقابل�ة بنائ ًيا ،ومعتم�دة عىل عالق�ات منطقية تقع يف
إط�اري التض�اد أو املخالف�ة ،وه�ذه العالق�ات ،بطبيع�ة احلال ،تنعك�س بفاعليتها على البنية
األسلوبية للتقابل وبالتايل تنعكس عىل البنية النصية التي تشغله .ولعل هذه العالقات ال تقف
وحدها فاعلة يف البنية التقابلية وإنام ُيضاف إليها رصيد كبري من املدلوالت التي تنتجها عنارص
البنية التقابلية أو بمعنى أدق داالهتا ،فهي داالت تقدم خدمة موضوعية للنص من خالل أبنية
التقابل؛ لذا يصبح البحث فيها حمكو ًما باالنطالق من مس�توى التكوين البنائي الذي يتش�كل
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عىل سطح البنية النصية إىل مستوى التكوين الداليل الذي يتشكل يف عمق بنية النص .فدراسة
ه�ذه البنية ،إ ًذا ،حتتاج إىل دراس�ة كاش�فة لتكوناهتا الدالية ،وما تنتج�ه من دالالت ،وذلك من
خلال نظ�رة كلية تتحرك يف الس�ياق القرآين ،إذ إن النظر يف البني�ة الرتكيبية بعيدً ا عن النص ال
خاصا
تكفي بوصفها جز ًءا من س�ياق كيل ،والواقع أن مثل هذه الدراسة النصية "تعطي جهدً ا ً
للكش�ف عن مجاليات العمل األديب واستجالء خواصه ،وكل ذلك ال يتم إال من خالل شبكة
العالق�ات التي تربط اللفظ بمدلول�ه أولاً  ،ثم التي تربط اللفظ بام جياوره ثان ًيا"( ،)25فالدراس�ة
املتكاملة تتطلب النظرة التحليلية التي حتيط بالنص من مجيع جوانبه ،غري أن احلديث عن البنية
اللغوي�ة ودالالهت�ا ال يتم يف آن واحد ،وإنام ال بد من أن نفصل مرحل ًيا بينهام؛ ألنه ال يمكن أن
نصل إىل املستوى الداليل إال بالتوقف عند مستواها اللغوي الظاهر ،أي البنية اللغوية(.)26
إن دراس�ة عنارص البنية اللغوية للبنية األس�لوبية للتقابل يف س�ورة الليل هتدف إىل رصد
حركة هذه العنارص التي يش�كل جمموع عالقاهتا نس ًقا بنائ ًيا متكاملاً ؛ ألن البنية "ليست جمموع
ه�ذه العنارص ،بل هي هذه العنارص بام ينهض داخ�ل البنية يف عالقته ببقية العنارص أو بموقعه
يف شبكة العالقات املتشابكة التي تنتظم العنارص والتي هبا تنهض البنية فتنتج نسقها"( ،)27ومن
خالل هذه العالقات املتشابكة يمكننا أن نحدد اخلصائص البنائية ألسلوب التقابل؛ وما هلا من
أثر يف توليد دالالت النص .ولذا فإنني أتناول فيام يأيت التقابالت الناش�ئة يف الس�ورة ملالحظة
كيفي�ة تكوينها من حيث البنية األس�لوبية واختبار عالقاهتا البنائية ،ث�م أتناول الدالالت التي
تولدها ومدى تعلقها بدالالت النص الكلية .وقبل أن أبدأ عملية التحليل أثبت النص القرآين
فيام يأيت تسهيلاً ملالحظة الرتكيبات البنائية التي جيري حتليلها:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

َوال َّل ْي ِل إِ َذا َيغ َْش�ى{َ }1والن ََّه ِ
�ار إِ َذا جَ َتل{َ }2و َماخَ َل َق َّ
الذك ََر َوالأْ ُن َثى{ }3إِ َّن َس� ْع َيك ُْم
َل َشتَّى{َ }4ف َأما من َأع َطى وا َّت َقى{ }5وصدَّ َق بِالحُْ سنَى{َ }6فسنُي ِ
سى{َ }7و َأ َّما
َ َ
َّ َ ْ َ
ْ
س ُه ل ْل ُي رْ َ
َ َ رِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
سى{َ }10و َما ُيغْني َعنْ ُه
س ُه ل ْل ُع رْ َ
َمن َبخ َل َو ْاس� َت ْغنَى{َ }8وك ََّذ َب بالحُْ ْس�نَى{َ }9ف َسنُ َي رِّ ُ
َ�ر َّدى{ }11إِ َّن َع َل ْينَا َل ْل ُهدَ ى{َ }12وإِ َّن َلنَا َل آْل ِخ َ�رة َوالأْ ُول{َ }13ف َأ َنذ ْر ُتك ُْم
َما ُل� ُه إِ َذا ت َ
نَ�ارا َت َل َّظى{ }14لاَ يصلاَ ها إِلاَّ الأْ َ ْش� َقى{ }15ا َّل ِ
�ذي ك ََّذ َب َوت ََول{َ }16و َس� ُي َجنَّ ُب َها
َ ْ َ
ً
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لأِ
يِ
َ
الأْ َ ْت َق�ى{ }17ا َّلذي ُي ْؤت َما َل ُه َي َت َزكَّى{َ }18و َما َح�د عندَ ُه من ِّن ْع َمة جُ ْتزَى{ }19إِلاَّ
ا ْبتِغَاء َو ْج ِه َر ِّب ِه الأْ َ ْعل{َ }20و َل َس ْوفَ َي ْرض{.}21
صدق اهلل العظيم
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�أبنية التقابل الأ�سلوبية يف ال�سورة:

تضمنت السورة مخسة أبنية تقابلية ،تشكلت تكويناهتا األسلوبية من داالت لغوية اختلفت
أعدادها من تكوين إىل آخر .نستطيع أن نصنفها يف تكوينني مها:
التكوين النس�قي :هو الذي يتش�كل م�ن أربع�ة داالت متقابلة فأكثر ،بحيث يش�كل كل
تكوين منها نسقني متوازيني ،وقد جاء يف ثالثة أبنية ،هي:
-1قال تعاىلَ :وال َّل ْي ِل إِ َذا َيغ َْشى{َ }1والن ََّه ِ
ار إِ َذا جَ َتل{.}2

ِ
َ
َ
سى{َ }7و َأ َّما
س ُه ل ْل ُي رْ َ
 -2قال تعاىلَ :فأ َّما َمن أ ْع َطى َوا َّت َقى{َ }5و َصدَّ َق بِالحُْ ْس�نَى{َ }6ف َسنُ َي رِّ ُ
ِ
ِ
سى{.}10
س ُه ل ْل ُع رْ َ
َمن َبخ َل َو ْاس َت ْغنَى{َ }8وك ََّذ َب بِالحُْ ْسنَى{َ }9ف َسنُ َي رِّ ُ

 -3قال تعاىل  :لاَ َي ْصلاَ َها إِلاَّ الأْ َ ْش َقى{ }15ا َّل ِذي ك ََّذ َب َوت ََول{َ }16و َس ُي َجنَّ ُب َها الأْ َ ْت َقى{}17
ا َّل ِذي ُي ْؤ يِت َما َل ُه َي َت َزكَّى{.}18
التكوي�ن ُ
اجلملي :ه�و الذي يتكون م�ن دالني جيتمعان على عالقة التض�اد يف بنية اجلملة

الواحدة ،وقد جاء يف بنائني ،مها:

اخ َل َق َّ
الذك ََر َوالأْ ُن َثى{.}3
 -1قال تعاىلَ :و َم َ

 -2قال تعاىلَ :وإِ َّن َلنَا َل آْل ِخ َر َة َوالأْ ُول{.}13
يبدو أن كل تكوين منهام خيتلف بطبيعة تكوينه عن اآلخر ،بل ربام اختلفت األبنية التقابلية

يف النم�ط الواح�د بعضها عن بعضها اآلخر؛ لذا ال ب�د لنا من الوقوف عىل كل تكوين من هذه

نسهل عىل أنفسنا مالحظة قدرة التكوين عىل التأثري يف النص إلنتاج الداللة.
التكوينات؛ حتى ّ

تقابالت التكوين الن�سقي:

التقابل األول -قال تعاىلَ :وال َّل ْي ِل إِ َذا َيغ َْشى{َ }1والن ََّه ِ
ار إِ َذا جَ َتل{.}2
تتش�كل بني�ة التقاب�ل هنا من نس�قني أفقيين متوازيني ،يتك�ون كل واحد منهما من دالني

يتقابالن مع دايل النسق اآلخر عىل عالقة التضاد التي تتحقق عىل املستوى اللفظي ،ويمكننا أن

ندرك طبيعة تكون النسقني بعالقاهتام عىل النحو اآليت:
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النسق األول
تضـاد
النسق الثاين

(ال َّل ْي ِل)

تضـاد

(الن ََّه ِ
ار)

( َيغ َْشى)
(تل)
جَ َ

�ل) م�ن النس�ق األول يتض�اد م�ع ال�دال (الن ََّه ِ
إن دال (ال َّل ْي ِ
ار) من النس�ق الث�اين ،والدال
(تل) الذي يعني "يكش�ف"
( َيغ َْش�ى) الذي يعني "يغطي" من النس�ق األول يتضاد مع الدال جَ َ
ويوضح من النسق الثاين.

َ
َ
س ُه
التقاب�ل الث�اين -ق�ال تعاىلَ :فأ َّم�ا َمن أ ْع َط�ى َوا َّت َق�ى{َ }5و َصدَّ َق بِالحُْ ْس�نَى{َ }6ف َس�نُ َي رِّ ُ
ِ
ِ
ِ
َ
سى{.}10
س ُه ل ْل ُع رْ َ
سى{َ }7وأ َّما َمن َبخ َل َو ْاس َت ْغنَى{َ }8وك ََّذ َب بِالحُْ ْسنَى{َ }9ف َسنُ َي رِّ ُ
ل ْل ُي رْ َ
إن بني�ة التقاب�ل هنا تتكون من ثامني�ة داالت ،وردت أربعة منها يف النس�ق األفقي األول،
وقابلتها الداالت األربعة األخرى يف النسق الثاين عىل عالقات بنائية خمتلفة ،وذلك عىل النحو
اآليت:
ِ
النسق األولَ                
سى)
(أ ْع َطى)(                ا َّت َقى)َ          
(صدَّ َق)(        ل ْل ُي رْ َ

		
تضاد
		
تضاد
		
تضاد

تضاد

ِ
سى)
النسق الثاينَ (                بخ َل)ْ          
(اس َت ْغنَى)(               ك ََّذ َب)(          ل ْل ُع رْ َ

(أع َطى) يتقابل مع الدال (ب ِ
خ َل) عىل عالقة التضاد الناش�ئة بني معنى إخراج املال
َ
إن دال َ ْ
إىل مستحقيه مما يمكن أن يقع يف دائرة الكرم الذي يمكن أن يرادف الدال األول َ
(أ ْع َطى) وبني
لفظ الدال الثاين (ب ِ
خ َل) وهذا ما يمكن تسميته بالتقابل املعنوي ،وقد حتدث عنه ابن األثري(ت
َ
637ه�ـ) يف باب املقابلة يقول" :وأما املقابل�ة يف املعنى دون اللفظ يف األضداد فام جاء فيه قول
املقنع الكغدي* من شعراء احلامسة:
هلم ُج ّل مايل إن تتابع يل غنى
وإن قل مايل مل أكلفهم رفدا

فقول�ه تتاب�ع يل غنى بمعنى قوله كثر مايل ،فه�ذا إ ًذا مقابلة من جهة املعنى ال من جهة اللفظ،
ألن حقيق�ة األض�داد اللفظية إنما هي يف املفردات م�ن األلفاظ نحو قام وقع�د وحل وعقد وقل
وكثر ،فإن القيام ضد القعود ،واحلل ضد العقد ،والقليل ضد الكثري ،فإذا ترك املفرد من األلفاظ
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وتوصل إىل مقابلته بلفظ مركب كان ذلك مقابلة معنوية ال لفظية ،فاعرف ذلك"( .)28فابن األثري،
إ ًذا ،رأى التضاد املعنوي بني معنى الرتكيب (تتابع يل غنى) أي كثر مايل وبني لفظ (قل).
أيضا عىل مستوى املعنى بني الدالني (ا َّت َقىْ /اس َت ْغنَى) من النسقني،
وحتدث عالقة التضاد ً
ذل�ك أن ال�دال (ا َّت َق�ى) يعني عبدَ اهللَ س�بحانه وتع�اىل بعمل األعمال الصاحلة الت�ي تقود إىل

(اس� َت ْغنَى) يعني االكتفاء بالذات عن عبادة اهلل ،أي إن املستغني
التقوى ،ومل يعصه ،وأن الدال ْ

بذاته يمتنع عن عبادته سبحانه وتعاىل.

ِ
سى)
وتتحقق كذلك األمر عالقة التضاد بني دايل َ
سىِ /ل ْل ُع رْ َ
(صدَّ َق /ك ََّذ َب) ودايل (ل ْل ُي رْ َ

وهو تضاد عىل مستوى لفظي.

التقابل الثالث -قال تعاىل  :لاَ َي ْصلاَ َها إِلاَّ الأْ َ ْش َقى{ }15ا َّل ِذي ك ََّذ َب َوت ََول{َ }16و َس ُي َجنَّ ُب َها
الأْ َ ْت َقى{ }17ا َّل ِذي ُي ْؤ يِت َما َل ُه َي َت َزكَّى{.}18
تتكون بنية التقابل هنا من أربعة داالت عىل النحو اآليت:
النسق األول(                لاَ َي ْصلاَ َها)(             الأْ َ ْش َقى)

                    خمالفة            خمالفة

(س ُي َجنَّ ُب َها)(              الأْ َ ْت َقى)
النسق الثاينَ                

إن طبيعة العالقة بني داالت هذه البنية ختتلف عنها يف البنيتني السابقتني ،وذلك أن داالهتا
جتتمع عىل عالقة املخالفة؛ إذ إن الدال (لاَ َي ْصلاَ َها) يعني احرتاق األشقى بنار جهنم؛ بمعنى أن
(س ُي َجنَّ ُب َها) الذي
األشقى يدخل اجلحيم ،فالدال يأخذ معنى الدخول الذي يتقابل به مع الدال َ

يعن�ي اس�تبعاد األتقى ع�ن هذه النار ،والعالقة بين املعنى (دخل) واملعنى (اس�تبعد) ال تصل

إىل درجة التضاد بل تبقى يف إطار املخالفة التي تش�كل عالقتها درجة أقل من التضاد .ويتخذ
أيضا طبيع�ة عالقة التخالف نفس�ها؛ ذلك أن الدال (الأْ َ ْش� َقى)
ال�داالن (الأْ َ ْش� َقى /الأْ َ ْت َق�ى) ً

الذي يتضمن معنى الش�قاء والتعب والعنت الذي جيده من يتصف به يف النار يتقابل مع الدال
(الأْ َ ْت َقى) الذي يتضمن معنى اإليامن احلاصل من عمل التقوى وهي مقابلة تقوم عىل املخالفة؛

ألن الش�قي يتض�اد مع�ه املنعم ،والتقي يتضاد مع�ه العايص .وبنا ًء عىل هذا تك�ون العالقة بني

الشقي والتقي عالقة خمالفة ال عالقة تضاد.
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تقابال التكوين اجلُملي:

التقابل األول -قال تعاىلَ :و َما َخ َل َق َّ
الذك ََر َوالأْ ُن َثى{.}3

تتشكل بنية التقابل هنا من دايل َّ
(الذك ََر/الأْ ُن َثى) اللذين يتضادان عىل مستوى املعنى وذلك
أن معنى الدال َّ
(الذك ََر) متأت من الذكورة ومعنى الدال (الأْ ُن َثى) متأت من األنوثة.
التقابل الثاين -قال تعاىلَ :وإِ َّن َلنَا َل آْل ِخ َر َة َوالأْ ُول{.}13

إن بنية التقابل هنا تتشكل من الدال ( َل آْل ِخ َرةَ) الذي يتضاد مع الدال (الأْ ُول) تضا ًدا لفظ ًيا.

يب�دو يل أن م�ا تقدم م�ن احلديث عن نوعي�ة العالقات البنائي�ة التي تلتق�ي عليها داالت
التقابل -ال يس�تطيع أن يوفر لنا وص ًفا كاف ًيا للكيفية األس�لوبية التي تشكلت فيها أبنية التقابل
دورا
يف س�ورة الليل؛ ألننا أس�قطنا يف إجراءاتنا الس�ابقة كمية من األدوات النصية التي تؤدي ً
فاعًل�اً يف إنت�اج الدالل�ة عن طريق تقنية الرب�ط النيص الذي تقدمه للن�ص؛ أعني هبا املكونات
النصية التي تتوفر يف الس�ياق الرتكيبي الذي تش�غله بنية التقابل وتتصل به هذه البنية س�ياق ًيا.
فورود أبنية التقابل يف الس�ياقات اللغوية الرتكيبية يش�كل ظاهرة أس�لوبية تربز يف موقعها من
اجلمل�ة وختتلف يف الوقت نفس�ه عن س�ائر مكوناهت�ا الرتكيبية ،مما جيعلها تش�كل بؤرة انفجار
س�ياقية حتمل عالقات توتر نصية نتيجة ما تضمنته من عالقات تضاد أو ختالف .وقد أش�ار إىل
مثل هذا التكون األسلويب (ريفاتري) ،وذلك عندما عرف السياق األسلويب بأنه نموذج منكرس
بعنرص ال يتوقعه القارئ وذلك أن األسلوب ،لديه ،ال يكون يف الصور املتوالية واملجازات ،بل
إن البنية األسلوبية للنص تتحدد بتوايل العنارص املرسومة يف مقابل غري املرسومة يف جمموعات
ثنائي�ة متثل الس�ياق واإلج�راء املضاد له ،بحيث ال ينفص�ل اإلجراء املضاد عن الس�ياق ،فكل
بناء أس�لويب يش�مل بالرضورة س�يا ًقا وتضا ًدا( .)29ولذا يبدو يل أن ربط أبنية التقابل بالسياق يف
اإلج�راءات األس�لوبية من األمهية بم�كان .وتظل العملية البحثية ناقص�ة إذا خلت من عملية
الربط الس�ياقية ،وقد أش�ار صالح فضل إىل مثل هذا املعنى ،يقول" :ال يمكن أن نركز فحسب
عىل العنارص املضادة ببس�اطة ألهنا عنارص بارزة سهلة االلتقاط يف التحليل األسلويب ،بل البد
من أن نويل نفس االهتامم للعنارص غري املرسومة يف مقابلها"(.)30
إن نظ�رة كلي�ة لألبني�ة التقابلية يف نص س�ورة الليل وم�ا تتصل به من الس�ياقات اللغوية
تكون الروابط النصية التي تقود إىل
والرتكيبية تقودنا إىل فهم طبيعة هذا النص بمالحظة كيفية ّ
متاسكه عمو ًما ومالحظة كيفية الرتابط فيام بني األبنية التقابلية نفسها.
يب�دأ الن�ص بتكوين بنية التقاب�ل األوىل بناء عىل تكوين نس�قي جتتمع في�ه داالت التقابل
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املتض�ادة مع داالت غري متض�ادة ،ويمكننا أن نفهم هذا التكون بعزل أدوات الس�ياق عن بنية
التقابل ،ثم نعيدها إىل السياق لتبدو لنا طبيعة هذا التكون عيانًا ،وذلك وفق اإلجراء اآليت:
أولاً  -السياق الرتكيبي دون بنية التقابل:

النسق األول                و(         )...إذا)...(      
تكرار              تكرار                                         
النسق الثاين                و( )...إذا)...(      
ثان ًيا -بنية التقابل يف السياق الرتكيبي:

النسق األول                و(ال َّل ْي ِل)       إذاَ (              يغ َْشى)

تضاد                                   تضاد

النسق الثاين                و(الن ََّه ِ
(تل)
ار)      إذا              جَ َ

لعلن�ا نلح�ظ أن الس�ياق يعتمد على اس�تخدام رابطني لغويني مه�ا (واو) القس�م و(إذا)
الرشطي�ة ،يظهران يف النس�قني متخذين بنية تعتمد عىل التوازي التك�راري .وأن الرابط األول
أيضا دال التقابل الثاين،
يسبق يف النسقني دال التقابل األول ،ثم يسبق الرابط الثاين يف النسقني ً
مم�ا يشير إىل أن البني�ة التقابلية تتقاطع مع بنية الس�ياق متا ًما .وال ش�ك يف أننا ن�درك أن هذين
الرابطني جيمعان أسلوب القسم بالرشط عىل معنى االقرتان ،أي إن القسم يقع مقرتنًا بالرشط،
إذ جاء القسم يف النص بالليل والنهار يف حال اقرتاهنام بالدالني ( َيغ َْشى /جَ َتل).

اخ َل َق َّ
الذك ََر َوالأْ ُن َثى) مرتبطة بالبنية الس�ابقة برابط العطف
(م َ
وت�أيت البنية التقابلية الثانية َ
(و) مما جيعلها منضمة إىل البنية الس�ابقة عىل مس�توى أسلوب القسم ،وقد اعتمدت عىل عملية
ضم متضادين وتعليقهام برابط لغوي واحد بحيث يشكل هذا الرابط السياق الذي تنغرس فيه
ّ
بنية التقابل ،أعني هبذا الرابط هنا (ما خلق) فهو يربط دايل (الذكر /األنثى) يف مضمون القدرة
عىل خلق هذين املتضادين .وال شك يف أن طبيعة التكون هنا ختتلف عنها يف البنية السابقة التي
حافظت عىل افرتاق طرفيها بناء عىل تكون التوازي النسقي.
وتتخذ البنية التقابلية الثالثة يف السورة الطبيعة التكوينية نفسها التي ظهرت يف بنيتها األوىل
م�ن حيث اختاذها بنية الت�وازي التكراري ،وذلك أننا نلحظ أن أدوات الربط قد تش�كلت من
"فـ/وأما َمن ( ).../.../...باحلسنى فسنيرسه ( ")...التي ظهرت يف النسقني التقابليني ،غري
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أهنا تعلقت بس�ياق قبيل وآخر بعدي ،فأما الس�ياق القبيل ،فهو قوله تعاىل( :إِ َّن َس ْع َيك ُْم َل َشتَّى)،
(و َما ُيغْنِي َعنْ ُه
الذي يش�كل جوا ًبا لرابط القس�م يف التقابل األول .وأما الس�ياق البعدي ،فهو َ
َما ُل ُه إِ َذا ت ََر َّدى) .إن هذا التكوين يشير إىل أن النمط األس�لويب يتخذ طاب ًعا مرك ًبا يف بنيته خيتلف
ع�ن البنية الس�ابقة ،فه�و يعلق داالت التقابل بالس�ياق املتقاط�ع معها من ناحي�ة ويربط البنية
الكلية بسياقني لينتج عالقات إضافية خارج بنية التقابل من ناحية أخرى ،هذه العالقات هي:
عالقة تفسيرية نتجت من اقرتان الس�ياق القبيل( :إِ َّن َس� ْع َيك ُْم َل َش�تَّى) ببنية التقابل ،وذلك أن
هذه البنية تكشف عن طبيعة السعي املتفرق الذي يقوم بفاعليته املخاطبون يف الدال (سعيكم)
الذي حيقق مضمون الدال (ش�تى) الذي تفرسه حالة التضاد يف بنية التقابل .وقد جعل السياق
َ
حمورا موضوع ًيا واحدً ا
الرتكيبي الذي تقاطعت معه بنية التقابل هذا
االفرتاق يف السعي يشغل ً
تكش�ف عنه داالت بنية التوازي التكرارية التي متثلت بـ(فـ/وأما َمن ( ).../.../...باحلسنى
(و َما ُيغْنِي َعنْ ُه َما ُل ُه إِ َذا ت ََر َّدى)
فس�نيرسه ( ،)...وقد أنتجت عالقة أخرى بني الس�ياق البعدي َ
وبني�ة التقابل ،وذلك أن هذا الس�ياق مل يتصل س�وى بالنس�ق الثاين من البني�ة الذي ينص عىل
املخالفات الدينية من بخل يف الصدقات واالمتناع عن عبادة اهلل وغريها مما ورد يف هذه البنية.
وال ش�ك أن طبيعة العالقة هنا هي عالقة تواصلية ،مما يشير إىل أن ثمة عالقة مضمنة وغائبة
فعل ًيا مع النس�ق األول وهي عالقة االفرتاق؛ ألن النس�ق األول يمثل حالة دينية إجيابية تقتيض
أن يفي�د صاحبه�ا م�ن املال الذي خيرج�ه للصدق�ات والعبادات الت�ي يؤدهيا امتث�الاً ألوامره
سبحانه وتعاىل.
(وإِ َّن َلنَا َل آْل ِخ َر َة َوالأْ ُول) بتقنية الضم التي حلظناها يف البنية
وتتشكل البنية التقابلية الرابعة َ
الثانية ،وتتخذ الطبيعة التكوينية نفس�ها ،وذل�ك أهنا تعلقت برابط لغوي واحد هو (لنا) ،وهو
راب�ط قد جعل الدالني املتضادين جيتمعان على داللة امللكية والقدرة عىل الترصف بام جيري يف
الدنيا واآلخرة.
وختتتم البنية اخلامس�ة تش�كالت التقابل النصية متخذة طبيعة أس�لوبية خمتلفة عن األبنية
السابقة يف تقاطع داالت التقابل مع السياق ،ومتامثلة يف طبيعة تكوينها السياقي من حيث توفر
س�ياق قبيل هلا وآخر بعدي م�ع البنية الثالثة .وحتى ندرك هذا االختلاف نرصدها عىل النحو
اآليت:
أولاً  -السياق الرتكيبي دون بنية التقابل:

النسق األول                ال ( )...إال                 )...(       الذي كذب وتوىل
النسق الثاين                و(                )...(           )...الذي يؤيت ماله يتزكى
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ثان ًيا -بنية التقابل يف السياق الرتكيبي:

النسق األول                ال ( َي ْصلاَ َها) إال (                  الأْ َ ْش َقى)    الذي كذب وتوىل

            خمالفة            خمالفة

و(س ُي َجنَّ ُب َها)(             الأْ َ ْت َقى)     الذي يؤيت ماله يتزكى
النسق الثاينَ                

نلحظ يف النس�ق األول أن دال التقاب�ل األول يقرتن بلفظي (ال وإال) الذين يعطيانه معناه
الس�ياقي الذي يؤرش إىل معنى إثبات أن األشقى سيصىل نار جهنم ،ويف املقابل فإن دايل النسق
الثاين يقرتنان بحرف العطف (و) الذي يشكل أداة ربط بني النسقني ،ال شك يف أن هذا التكون
يكش�ف ع�ن غياب س�ياق تركيبي يتقاطع م�ع داالت التقابل عىل خالف التكوينني النس�قيني
الس�ابقني ،وتتعمق حالة االختالف بحضور بنية ٍ
تواز تتعلق بالنس�قني عىل املستوى التفسريي
م�ن غير توفر عالقات التضاد أو املخالفة بني داالهتا ،أي إهن�ا بنية تفرس وتبني طبيعة كل دال،
وتش�كلت ه�ذه البني�ة من (الذي ك�ذب وتوىل) الت�ي تفرس ماهية األش�قى فه�و يكذب احلق
ويع�رض ع�ن الطاعة( ،)31وتوازهيا بنية (الذي يؤيت ماله يتزك�ى) التي تفرس ماهية األتقى ينفق
ماله يف وجوه اخلري (.)32
وق�د غ�رس النص ه�ذه البنية بني س�ياقني :قبلي وآخر بع�دي .أما الس�ياق القبلي ،فهو
(و َما لأِ َ َح ٍد ِعندَ ُه ِم�ن ِّن ْع َم ٍة جُ ْتزَى{ }19إِلاَّ
َ�ارا َت َل َّظى) .وأما الس�ياق البعدي ،فهو َ
ُ�م ن ً
( َف َأ َنذ ْر ُتك ْ
ف َي ْرض{ .)}21وقد ربط النص بنية التقابل بالسياق القبيل
ا ْبتِغَاء َو ْج ِه َر ِّب ِه الأْ َ ْعل{َ }20و َل َس ْو َ
بن�اء على إحداث ثنائية (الدخول واخلروج) التي حتققها بني�ة التقابل؛ أي إن (الدخول) حيققه
(األش�قى) ،إذ يدخل النار التي تس�تعر بناء عىل اإلنذار الذي مل يأخذ به .و(اخلروج) من النار
حيقق�ه (األتق�ى) ال�ذي أخذ باإلنذار .وأما الس�ياق البعدي فإن�ه حيقق اتصالاً بالبني�ة التقابلية
خمتل ًفا عن الس�ياق القبيل ،ذلك أنه يتصل بدال النس�ق الثاين (األتقى) دون دال النس�ق األول،
ويشكل يف الوقت نفسه نس ًقا متعدد اجلمل التي ينتهي هبا نص السورة ،وهو سياق يكشف عن
حقيقة بنية التفسير (الذي يؤيت ماله يتزكى) ،ذل�ك أن األتقى ينفق ماله ليتزكى دون أن يكون
ألح�د عنده نعمة يكافئ�ه عليها ،فهو ينفق ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل ولس�وف جيد بناء عىل ما
فعله الرضا عنده سبحانه وتعاىل.

�أبنية التقابل و�إنتاج الداللة يف ال�سورة:

تكون�ات أبنية التقاب�ل يف املكونات النصية لس�ورة الليل ال
إن م�ا تق�دم م�ن احلديث عن ّ
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يكفي؛ ألنه كان حتركًا يف املس�توى الس�طحي من بنية النص ووص ًفا للبني�ة من الناحية اللغوية
وتش�كيلها يف األبني�ة الرتكيبية األساس�ية يف الس�ياق الكيل ،ولذلك ال بد لن�ا من أن نتحرك يف
املستوى العميق وهو املستوى الداليل الذي تنتجه هذه األبنية بارتباطها بالسياق الكيل للنص،
ولع�ل البحث يف هذا املس�توى حيتاج م�ن الدارس انتقالاً دقي ًقا من املس�توى الس�طحي للبناء
إىل مس�تواه العميق ،ولكنه ال يملك وس�يلة حم�ددة للوصول إىل دالالت�ه الناجتة من العالقات
بين بنية التقابل والس�ياق ،إال أن الطبيعة الرتكيبية لكل من التقابل والس�ياق هي التي تفرض
دالالهت�ا عىل الن�ص ،يقول حممد عبد املطلب" :إن طريقة دراس�ة الدالالت ال متتلك وس�ائل
حمددة إلنتاج داللة حمددة ،وإنام األنساق هي التي ختلق دالالهتا نتيجة لتحليل عالقاهتا وصلتها
بارزا يف خلق الدالل�ة وإنتاجها،
دورا ً
بالواق�ع ،أي إن امللم�ح اإلش�اري للغ�ة ال بد أن يلع�ب ً
()33
ومن ثم إظهار اخلطاب األديب يف صورته التي تقربه من الفهم"  .ويبدو يل أن هذا التش�كيل
الداليل يف النص منوط بكيفية تش�كّل داالت البنية الرتكيبية داخله ،يف الوقت الذي يكون فيه
تكون النمط األسلويب منو ًطا باملعنى الذي يشكل النص ،ذلك أن العالقة متبادلة بني مستويي
ّ
الداللة والبنية ،فالبنية عادة ،تتجسد يف أنامط أسلوبية خمتلفة متتلك مواصفات تركيبية يفرضها
املستوى الداليل عليها ،تتوزع فيه املادة اللغوية (الداالت) التي تنتج دالالت خمتلفة منبثقة من
املس�توى املعنوي أو املضموين العام .غري أن هذه الدالالت الناجتة ليس�ت املعاين التي يكش�ف
عنها املس�توى السطحي للس�ياق ،وإنام هي املعاين العميقة التي ختتفي وراءه ،وقد أشار (باملر)
إىل هذا اإلدراك يف قوله" :إن مشكلة علم الداللة مل تعد البحث عن يشء رواغ يسمى (املعنى)
بل هي باألحرى حماولة فهم الكيفية التي يمر هبا يمكن للكلامت واجلمل أن تعني شي ًئا ،أو قل
كيف يمكن أن تكون (ذات معنى)" (.)34
وحت�ى نك�ون عىل وع�ي بام تنتجه هذه األبنية من دالالت يف س�ورة اللي�ل ال بد من اتباع
طريقة حتليلية تفصل بني هذه األبنية تسهيلاً إلدراك الداللة املنتجة يف السورة ،وهذا من خالل
الوقوف عند كل بنية منها ومن ثم ربطها بالبنية األخرى ابتداء من البنية األوىل ،ومن ثم اجلمع
بينها ،لنكتشف كيفية توليد الداللة الناشئة يف السورة اعتام ًدا عىل أبنية التقابل الكلية.
(وال َّل ْي ِل إِ َذا َيغ َْشىَ /والن ََّه ِ
ار إِ َذا جَ َتل)،
يبدأ التشكل الداليل ابتداء من البنية التقابلية األوىل َ
وذلك بغرس البنية يف أس�لوب القس�م بوصفها مقسًم�اً به ،فالنص جيعل (الليل) وما حيدثه من
فعل (يغش�ى) مقسًم�اً به يتقدم عىل املقس�م به الثاين (النهار) وما حيدثه من فعل (جتىل) ،ولعلنا
ندرك أن البنية باعتامدها عىل داالت التضاد هنا تنتج بعدين مها :البعد الزمني ،والبعد احلركي.
أم�ا البع�د الزمني فتكش�ف عنه من خلال الدالني (اللي�ل /والنهار) ،ذل�ك أن كل دال منهام
يتناس�ب مع اآلخر عىل املس�توى الزمني أي الزمن املتشكل يف احلياة الدنيا .وأما البعد احلركي
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فتكشف عنه من خالل الدالني (يغشى /وجتىل) وذلك أهنام داالن يشريان إىل معنى احلركة غري
املحددة االجتاهات ،فكل دال منهام يش�كل حركة مماثلة حلركة الدال اآلخر ،فـ(يغش�ى) يشير
إىل تغطية املكان عىل املس�توى األفقي بش�كل كيل فهي حركة إخفاء وتغطية ،و(جتىل) يشير إىل
أيضا وهي حركة كشف وجتلية ،فهام ينتجان إ ًذا
كش�ف املكان عىل املس�توى األفقي بشكل كيل ً
حركتني متساويتني تثبت إحدامها عند غياب األخرى.
ويبدو أن هذين الدالني (يغش�ى /وجتىل) يكشفان عن بعد ثالث وهو البعد املكاين الذي
تشكلت عىل وفقه احلركة الناجتة عنهام ،وذلك أن الدال (يغشى) دال فعيل ٍ
متعد إىل مفعول به،
غري أن هذا املفعول غائب عن النص يمكننا أن نقدره بام يتالءم والسياق ،وقد تردد الزخمرشي
يف حتديده بنا ًء عىل قراءته يف السياق القرآين الكيل ،يقول" :املغيش إما الشمس من قوله -والليل
إذا يغشاها -وإما النهار من قوله -يغشى الليل النهار -وإما كل يشء يواريه بظالمه من قوله-
إذا وق�ب"( ،)35إذ جعل�ه واحدً ا من ثالثة ،غري أن الس�ياق النيص -كما أرى -يقتيض أن يكون
املفع�ول ب�ه هو البعد املكاين املتمثل بكل األش�ياء الت�ي تقع عليها حركة التغطي�ة أو اإلخفاء،
ولعل البنية التقابلية وما أنتجته من أبعاد تفرس لنا اس�تخدام النص أس�لوب القس�م .فالقس�م
ِ
املرسل إليه ،وهي
بكل مكوناته الدالية يشكل رسالة يتفاعل فيها طرفان :طرف املرسل وطرف َ
رس�الة تتألف من أركان ثالثة أش�ار إليها النحاة هي :حرف القسم ،واملقسم به ،واملقسم عليه
(جواب القسم) .وقد جاء احلرف هنا (الواو) واملقسم به (بنية التقابل) وأما املقسم عليه فجاء
متأخرا عن هذه البنية وهو (إِ َّن َس� ْع َيك ُْم َل َش�تَّى) ،وس�أقف عنده يف حديثي ع�ن البنية التقابلية
ً
الثالثة .وال ش�ك يف أن هذه الرس�الة تشكل أمهية كبرية يف بنية النص بوصفها رسالة من اخلالق
املرس�ل إليه .ويبدو يل أن ألس�لوب القس�م وظيفة تتبلور بناء
يف خطابه للبرش الذين يش�كلون َ
عىل مقام ِ
واملرسل إليه ،وذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل خالق كل يشء يف هذا الكون يقسم
املرسل
َ
بام خلق ،وهو أمر ال جيري بطبيعة احلال عىل ما تعارفت عليه العرب ،فالعرب ال يقس�مون إال
بالشيء ال�ذي يرونه عظيماً وجليًل�اً
وعزيزا ،ونحن نعرف أن ليس ثم�ة يشء أعظم من الذات
ً
اإلهلية ،فكيف أقسم اهلل عز وجل بام هو خملوق وأدنى منه؟ لعل اإلجابة عن هذا التساؤل تتأتى
مما أنتجته بنية التقابل من دالالت ،وذلك أن األبعاد الثالثة (الزمنية واملكانية واحلركية) تشكل
أبع�ا ًدا كوني�ة وهي -بالطبع -األبعاد التي يمكننا أن ندرك األش�ياء م�ن خالهلا ،وهذه األبعاد
متثل قدرة اخلالق الدالة عىل عظمته وجالله؛ وهلذا فإن السورة منذ افتتاحها تثري قضية مهمة يف
املرسل إليه ،ولعل ما يزيد هذه الداللة بلورة وتأكيدً ا البنية
خطاهبا لإلنسان الذي يشكل طرف َ
اخ َل َق َّ
الذك ََر َوالأْ ُن َثى) التي تشكل مقسماً به ثال ًثا يف بنية أسلوب القسم ،وهي
(و َم َ
التقابلية الثانية َ
تشارك البنية التقابلية األوىل يف داللة البعد املكاين الذي يتمثل يف املخلوقات ( الذكر واألنثى)
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ف�كل من الذكر واألنثى وقع عليه فعل اخلل�ق ،وأدى به إىل أن يتأثر يف البعد احلركي متمثلاً يف
املكان؛ أي إهنام خيضعان حلركتي الكشف واإلخفاء .ولعظم هذه العملية اخللقية فإن الرتكيب
جعل الذات اإلهلية التي يمثلها الدال (ما) مقسماً به ثال ًثا مشاركًا للمقسمني هبام املتقدمني.

(املرس�ل إليه) من خالل املقس�م
يب�دو يل أن مث�ل هذا التوج�ه املوضوعي يف هتيئة املتلقي
َ
ب�ه يش�عر بأمهية املقس�م عليه أو جواب القس�م ،وذل�ك أن التغليظ باأليامن والقس�م يف العادة
ال يك�ون إال لشيء مهم وخطري عند َم ْن يتلقى رس�الة القس�م؛ ولذا فإننا ال ب�د من أن ننظر يف
الكش�ف عن داللة جواب القس�م هنا (إِ َّن َس ْع َيك ُْم َل َش�تَّى) التي ال تتبني إال باختبار داللة البنية
التقابلية الثالثة وربطها بالنيتني التقابليتني الس�ابقتني عىل املس�تويني السطحي والعميق .فالبنية
التقابلية هنا رصدت يف نس�قها األول أربعة داالت جتتمع كلها عىل داللة الكش�ف والوضوح
عالوة عىل الداللة الزمنية ،وتقابلها داالت أربعة يف النسق الثاين جتتمع كلها عىل داللة اإلخفاء
والتغطية عالوة عىل الداللة الزمنية.
فأما داللة الكش�ف والوضوح وداللة اإلخفاء والتغطية ،فتتش�كالن عىل النحو اآليت :إن
الدال (أعطي) يمثل الكشف من معنى إخراج املال من خمزون صاحبه ودفعه إىل اآلخرين؛ مما
يشير إىل كش�فه للناس ،ويف هذا جتسيد للكشف الذي مارس�ه النهار يف الفعل (جتىل) ،ويقابله
الدال (بخل) الذي يعني منع املال من اخلروج من خمزون صاحبه ودفعه إىل اآلخرين؛ مما جيعله
خاف ًيا عن الناس ،ويف هذا جتسيد لإلخفاء الذي مارسه الليل يف الفعل (يغشى).

وأم�ا ال�دال (اتقى) فإنه يمثل الكش�ف من خالل فهم طبيعة التقوى التي تشير إىل عبادة
اهلل س�بحانه وتع�اىل بتقدي�م العمل الصالح ال�ذي يتجه به صاحبه إىل اهلل .وال ش�ك يف أن هذا
يمثل حركة كش�ف وتقدم إىل اهلل س�بحانه وتع�اىل بالتقرب إليه واالجتاه نح�وه ،ويقابله الدال
(اس�تغنى) الذي يمثل حركة اإلخفاء من خالل انكفاء اإلنس�ان إىل ذاته دون أن يتجه بالعمل
إىل اهلل س�بحانه وتع�اىل؛ مما يشير إىل عدم إظهار العم�ل العبادي الصالح وال ش�ك يف أن هذا
إخفاء وتغطية.
وأم�ا ال�دال (ص�دق) فإنه يش�ارك يف توليد داللة الكش�ف من خالل فهمن�ا للصدق بأنه
عملية اعتقادية تقود إىل اإلقرار باليشء وكش�فه ،ويقابله يف الوقت نفس�ه الدال (كذب) الذي
يولد داللة اإلخفاء بوصفه فعل ابتعاد عن احلقيقة التي يامرس عليها فاعلية التغطية واإلخفاء.

ويتوافق الدال (اليرسى) مع داللة الكش�ف ،وذلك أنه يتخذ املعنى الذي يشير إىل أن اهلل
سبحانه وتعاىل سيلطف باإلنسان ويوفقه لفعل الطاعات بكل يرس ،ويف هذا يقول الزخمرشي:
"واملعنى :فس�نلطف به ونوفقه حتى تكون الطاعة أيرس واألمور عليه أهون"( .)36وال ش�ك أن
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وضوح�ا وابتعا ًدا ع�ن التعقيد املؤدي إىل اإلخف�اء .يف حني يقابله ال�دال (العرسى)
يف اليسر
ً
الذي يأخذ معنى يتضاد مع معنى الدال السابق؛ أي إن اهلل سبحانه سيمنع صاحبه من التوفيق
إىل الطاعة حتى تكون عليه هذه الطاعة عسرية ،يقول الزخمرشي" :فسنخذله ونمنعه األلطاف
حتى تكون الطاعة أعرس يشء عليه وأشده"( ،)37وال شك أن يف العرس تعقيدً ا يؤدي إىل اإلخفاء
ويبتعد عن الوضوح.
وأما الداللة الزمنية ،فإهنا تتشكل يف بعدين زمنيني مها زمن احلياة الدنيا وزمن احلياة اآلخرة
وقد جاءت داالت البنية التقابلية متقابلة عىل وفق هذين البعدين ،وذلك أن الداالت (أعطى)
و(اتقى) و(صدق) ،يف النس�ق األول التي تقابلها الداالت (بخل) و(اس�تغنى) و(كذب) تقع
يف البعد الزمني األول (احلياة الدنيا) ،وأن الدال التكراري (احلسنى) الذي يشكل البعد املكاين
متمثلاً بمعنى اجلنة يقود إىل البعد الزمني الثاين (احلياة اآلخرة).
وم�ن خالل دالالت ه�ذه البنية التقابلية يمكننا أن نفهم خطورة مضمون جواب القس�م
املغلظ ،وذلك أنه يتحدث عن أهم ما جيري يف هذا الكون من فعل اإلنسان يف سعيه وحتصيله،
فهام سعي وحتصيل يقعان يف منطقتني متقابلتني ال توسط بينهام :فإما أن يفعل اإلنسان ما يتصل
بالكش�ف ،وإما أن يفعل ما يتصل باإلخفاء؛ وهلذا فاإلنس�ان أمام اختبار خطري يف حياته الدنيا
يق�وده ه�ذا االختبار إما إىل أن يتصف ب�كل األعامل التي تقوده إىل عب�ادة اهلل وإما إىل األعامل
التي تقوده إىل اإلعراض عن عبادته .لعل هذا الناتج املرتتب عىل جواب القسم هو الذي جعل
(وإِ َّن َلنَا َل آْل ِخ َر َة َوالأْ ُول) تتكون يف النص ،لتقوم بإمتام رس�الة اخلطاب
البني�ة التقابلي�ة الرابعة َ
وتنبه املتلقي عىل أمهيتها ،فاهلل سبحانه وتعاىل يمتلك الزمنني ويفعل فعله فيهام ،دون أن يكون
لإلنس�ان فيهام إال القدرة عىل الس�عي ،فإذا ما مات وتردى فال يس�تطيع أن يفعل ش�ي ًئا بعد أن
(و َما ُيغْنِي َعنْ ُه َما ُل ُه إِ َذا ت ََر َّدى) .وقد أكد النص عىل حتسني
سعى سع ًيا يعرض فيه عن عبادة اهلل َ
نوعية السعي ليكون متمثلاً يف نسق البنية التقابلية األول بالرتكيب (إِ َّن َع َل ْينَا َل ْل ُهدَ ى).
(وإِ َّن َلنَا َل آْل ِخ َر َة َوالأْ ُول) ،تشير يف طرفيها إىل
وال ش�ك يف أننا نجد البنية التقابلية الرابعة َ
الدالل�ة الزمني�ة ببعدهيا ،ف�دال (لآلخرة) يمثل الزم�ن يف احلياة اآلخ�رة ،ودال (األوىل) يمثل
الزمن يف احلياة الدنيا .وهي بنية كام نلحظ تشترك مع البنيتني الس�ابقتني يف الداللة الزمنية ،كام
أهنا تتصل بالبنية التقابلية الالحقة هبا عىل البعدين الزمنيني؛ مما جيعلها أداة ربط نصية تعمل من
خلال تقنية التقابل .وتؤدي إىل ربط الس�عي يف الزم�ن األول (احلياة الدنيا) بالنتيجة يف الزمن
الث�اين (احلي�اة اآلخرة) ،ويواص�ل النص يف تأكيد خطورة جواب القس�م برب�ط البنية التقابلية
اخلامس�ة وما يتعلق هبا من سياق قبيل وسياق بعدي باألبنية السابقة بوصفها نتيجة هذا السعي
يف الزم�ن الثاين (اآلخرة) ،عىل مس�توى داللتي الكش�ف واإلخفاء والدالل�ة الزمنية ،ذلك أن
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ال�داالت (أنذرتك�م) و(كذب) و(توىل) تق�ع يف إطار البعد يف احلياة الدني�ا .ويتضمن الداالن
(كذب) و(توىل) داللة اإلخفاء والتغطية .وأما دال النسق األول من التقابل (ال يصالها) فإنه
يتص�ل بزمن احلياة اآلخرة ،وهو دال حيمل معنى دخول األش�قى الن�ار وهو هبذا املعنى حيمل
داللة اإلخفاء والتغطية ملا يف النار من شقاء وعذاب وابتعاد عن احلياة السهلة اليسرية .ويقابله
ال�دال (س�يجنبها) ال�ذي يتامثل بالدال الس�ابق عىل املس�توى الزمن�ي املرتبط باحلي�اة اآلخرة،
ويتض�اد مع�ه عىل املس�توى الداليل ،ذلك أن�ه حيمل يف معناه داللة الكش�ف؛ ألن يف اس�تبعاد
إخراجا له من احلياة الصعبة الش�اقة إىل احلياة الس�هلة اليسيرة .وقد أثار داال
األتقى عن النار
ً
الس�ياق البعدي( :يؤيت) و(يتزكى) الداللة الزمنية فهام ينتمي�ان إىل زمن احلياة الدنيا ،ويثريان
داللة الكشف؛ ألن يف إيتاء املال والزكاة كش ًفا للامل كام أدركنا ساب ًقا.
بع�د هذه النظ�رة التفصيلية ألبنية التقابل نعود إىل حماولة الربط البنائي والداليل من جديد
لنكش�ف ع�ن كيفية حت�رك هذه األبنية يف النص آخذين باحلس�بان مس�ألة تلق�ي النص بوصفه
رسالة تستهدف املخاطب.
تش�كل البني�ة التقابلية األوىل يف الواقع نس�قني مهمين يف حتديد اإلطار الع�ام هلذا النص
بوصفه�ا بنية افتتاحية تلقي بظالل دالالهتا عىل س�ائر الوحدات التقابلية واملكونات الس�ياقية
األخرى وتشكل املركز الداليل للنص يف الوقت نفسه.
وتس�هيلاً للتحليل يمكننا أن نعد النسق األول منها (والليل إذا يغشى) دائرة أوىل والنسق
الثاين (والنهار إذا جتىل) دائرة ثانية ،ملالحظة مدى الرتابط هبام من خالل جتمعات داالت النص
حوهلا.
إن نظرة فيام تقدم من حتليل تقودنا إىل مالحظة أن ثمة داالت متعددة جتتمع حول الدائرة
و(نارا
األوىل ،ه�ذه ال�داالت هي( :بخل) و(اس�تغنى) و(ك�ذب) و(العرسى) و(أنذرتك�م)
ً
تلظى) و(توىل) و(ال يصالها) .ويبدو أهنا ترتبط هبا عىل مستوى األبعاد الثالثة (البعد الزمني
والبعد احلركي والبعد املكاين) من جهة ،وعىل املستوى اإلبالغي أي التأثري يف املتلقي من جهة
أخ�رى .ف�دال (بخل) يشير إىل البعد احلركي املوضعي عالوة عىل إش�ارته النفس�ية التي ينفر
منه�ا املتلقي ،ويصب�ح بمعناه مرتب ًطا بانتفاء احلياة وظالمه�ا وضبابيتها يف النهاية ،وهذه احلال
تتش�ابه مع دايل (الليل) و(يغش�ى) ،إذ إهنام يشريان إىل انتفاء احلياة من خالل الظالم الذي يدل
عىل املكان يف األرض .كام أن دال (اس�تغنى) يشير إىل املعنى نفس�ه؛ أي انتف�اء احلياة بتفاعلها
وامتدادها ،فهذا الدال بمعناه املعجمي املبارش يقود إىل معنى استغناء اإلنسان املوصوف به عن
عبادة اهلل ،واالس�تغناء هنا انكامش وتعطيل حلركة اإلنس�ان وفعله متا ًما كام هي احلال يف ظلمة
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الليل إذا امتدت ،ويشترك دال (كذب) هبذا املعنى أي تعطيل احلركة اإلنسانية للفعل بوصف
التكذي�ب ر ًدا للعمل واحلركة وإبقاء الس�كون وإبطال الفاعلية ،ويأيت دال (العرسى) كاش� ًفا
بوض�وح ع�ن داللة املعنى الكامن يف كلمة (الليل) ،وذلك أن�ه حيمل معنى الضيق واالنكامش
متا ًم�ا كما حيدث يف ظلم�ة الليل بالنس�بة للمتلقي الذي يضي�ق بظلمته .وي�أيت دال (أنذرتكم)
حماولاً تنبيه الذين اتصفوا بالداالت السابقة من هذه الظلمة التي يعيشون فيها ومن هذه احلياة
املعطلة عن حركتها احلقيقية املمتدة إىل عبادة اهلل والتصدق عىل اإلنس�ان يف احلياة الدنيا ،ومن
ثم يأيت دال (توىل) لتجسيد الداللة العميقة لفعل الليل يف النفس اإلنسانية وهي احلركة اهلروبية
م�ن كل ما هو مظلم .ولكنها حركة ارتدادية عكس�ية ال ت�ؤدي إىل التغري املكاين؛ أي ال حتدث
حركة إىل مكان جديد خمتلف ،ولكنها ترتد إىل املكان نفس�ه؛ أي إىل الظلمة نفس�ها ،وتتجس�د
(نارا تلظى) و(يصالها) بوصفها املثبت من خالل
ظلمة الليل وضيق هذه الظلمة يف الداالت ً
أسلوب احلرص ،فالنار هنا تستوي مع ظلمة الليل الذي ال خروج من ضيقه ،وذلك أن النار ال
خروج من ضيقها وعذاهبا وسيتحقق يف ذلك معنى الفعل (يصالها) .هكذا إ ًذا حتمل الداالت
السابقة من أبنية التقابل داللة الدائرة األوىل من البنية التقابلية املركزية.
وأم�ا الداالت التي ترتبط بالدائرة الثانية ،وهي (أعطى) و(اتقى) و(صدق) و(احلس�نى)
و(اليسرى) و(س�يجنبها) و(ي�ؤيت ماله) و(يتزك�ى) .فإهن�ا داالت تتضم�ن يف دالالهتا داللة
(النه�ار) و(جتىل) ،وذلك أن دال (أعطى) يشير إىل حركة االمت�داد واإلرشاق ،وكذلك األمر
يف (اتقى) الذي يتضمن معنى اخلشية واخلوف واالبتعاد عن كل ما خيالف الرشيعة اإلسالمية
وأخالقه�ا ،فالتق�وى أم�ر حي�دث يف حركة واضح�ة حيدد من خالهل�ا األمر الذي خيش�ى منه،
وال�دال (صدق) يؤك�د صفة فاعلية احلركة اإلنس�انية للفعل بوصف الص�دق إحداث العمل
واحلرك�ة الت�ي تنطلق من مركزها لتمتد إىل األش�ياء مؤمن�ة ومعتقدة هبا ،وه�ذه الصفة ترتبط
بصف�ة (النه�ار) وبصفة (جتىل) فالوضوح واالنكش�اف هو األس�اس الذي يرتب�ط هبام ،ويأيت
داال (احلس�نى) و(اليسرى) ليصنعا عالق�ة وطيدة هبذه الدائرة ،فهام يشيران إىل معنى البهجة
والرسور والنشاط واحلركة الدائبة ،ويشرتك الداالن (يؤيت) و(يتزكى) يف هذا اجلانب احلركي
املمت�د ال�ذي يتوافق مع حركة النهار ووضوح�ه .وهبذا حققت الداالت الس�ابقة معنى النهار
والتجيل.
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بن محمد الشيرازي البضاوي ،مؤسسة شعبان للنشروالتوزيع ،بيروت -لبنان ،دون تاريخ ،ج/5ص.188
 ) 32انظراملرجع السابق:ج/5ص.188
  )33الدكتور محمد عبد املطلب ،بناء األسلوب في شعرالحداثة التكوين البديعي ،القاهرة ،ط،1
1988م ،ص.151
لاً
 )34نق عن :شكري محمد عياد ،اللغة واإلبداع ،انترناشونال برس ،القاهرة ،ط ،1عام 1988م .ص.46
 ) 35الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،دارالفكرللطباعة والنشروالتوزيع،
بيروت ،دون تاريخ .ج 4ص.260
 ) 36املرجع السابق :ج/4ص.261
 ) 37املرجع السابق :ج/4ص.261
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رموز الطبيعة ودالالتها يف �شعر
بدر �شاكر ال�سياب

د .رامز يزبك  -رئي�س ق�سم اللغة العربية يف اجلامعة اللبنانية  -الفرع الرابع
املق ّدمة:

كثيرة ه�ي الدراس�ات واألبحاث التي تناولت جتربة بدر ش�اكر الس�ياب الش�عرية ،وتوقفت
بإس�هاب أم�ام القف�زة النوعي�ة الت�ي أحدثها يف جم�ال التجديد يف الش�عر الع�ريب احلديث عىل
مستوى القصيدة يف الشكل واملضمون.
خصوصا عندما يتعلق
نصه قابلاً للتأويل والتحليل والتأمل،
ً
إن طبيعة السياب املبدعة جعلت ّ
رواجا ملفتًا يف ش�عرنا العريب املعارص
األمر بالرمز واألس�طورة ،هذه األس�طورة التي الق�ت
ً
نتيجة لتأثر ش�عراء احلداثة بمجموعة من الش�عراء الغربيني .لقد انعكس هذا األمر عىل شعراء
احلداثة ،فبادروا إىل توظيف األس�طورة يف نصوصهم وعبرّ وا عن وجداهنم وأخرجوا رؤيتهم
إىل الع�امل ،ومنه�م :الس�ياب ،وأدوني�س ،وصالح عب�د الصب�ور ،وحممود دروي�ش ،وخليل
حاوي ...وغريهم من شعراء احلداثة الذين اتّكؤوا عىل الرمز والبعد األسطوري "وليس غري ًبا
أن يس�تخدم الش�اعر الرموز واألس�اطري يف ش�عره ،فالعالقة القديمة بينهام وبني الشعر عالقة
ترشح هلذا االستخدام"(.)1
ُع�رف األس�طورة بأهنا "الش�كل الرمزي ال�ذي تعبرّ به الثقافة عما هو بالنس�بة إليها حقائق
وت ّ
وجودية وكونية".
تنصب فيه�ا طاقات الكون ،الت�ي ال تنفد إىل
كما يعرفه�ا كامبل بأهنا "الفتحة الس�حرية الت�ي
ّ
مظاهر احلضارة اإلنسانية"(.)2
إ ًذا ،فاألساطري ورموزها إحدى مرجعيات الشاعر الثقافية واملعرفية .إن شعراء احلداثة حشدوا
الكثير م�ن الرم�وز األس�طورية يف نصوصهم الش�عرية ،ومنهم بدر ش�اكر الس�ياب موضوع
وضمن نصوصه الكثري منها .ومن يقرأ قصيدة
دراس�تنا .لقد ارتكز الس�ياب عىل تلك الرموز،
ّ
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واضحا جل ًيا.
(املومس العمياء) ،جيد ذلك البعد
ً
أحفاد "أوديب" الرضير ووارثوه املبرصون.

ِ
كأمس ،وباب "طيبة" ما يزال
(جوكست) أرملة

ٍ
رعب ظالل
ُيلقي "أبو اهلول" الرهيب عليه ،من

واملوت يلهث يف سؤال

ٍ
باق كام كان السؤال ،ومات معناه القديم
من طول ما اهرتأ اجلواب عىل الشفاه.

()3

كثريا يف س�ياق هذه الدراس�ة عند البعد األسطوري يف ش�عر السياب ،وسأشري بإجياز
لن أقف ً
مرارا
إليه عندما تقتيض الرضورة ،وس�وف أعالج
ً
رموزا حمدّ دة اس�توقفتني ألن الشاعر كررها ً
يف نصوصه الشعرية.
من البدهي أال يستطيع اإلنسان من خالل دراسة موجزة أن حييط بجميع الرموز الطبيعية التي
رموزا بارزة اعتمدها السياب وأضحت بمثابة الالزمة
ذكرها الس�ياب يف ش�عره ،غري أن هناك
ً
التي ترافق جمموعة غري قليلة من قصائده .األمر الذي يس�توقف الدارس ،وجيعله يستكش�ف
أبعاده�ا ،ويس�تبطن دالالهت�ا ،ويفت�ش عن األس�باب الت�ي جعلت�ه يعتمدها بش�كل متكرر،
وخصوصا أن الس�ياب من الش�عراء الرمزيني الذين تركوا بصمتهم يف الشعر العريب احلديث،
ً
وكانت لرموزه دالالت عميقة استطاع من خالهلا إخراج رؤيته إىل العامل بالصورة التي أرادها.
اخت�ذ الس�ياب من عنارص الطبيعة مادة أساس�ية ارتك�زت عليها نصوصه الش�عرية ،وأضحت
الطبيعة بالنس�بة للشاعر األليف الذي يأنس إليه ،واألنيس الذي يغذي خيال الذات الشاعرة،
وضمن
وص�ارت العالقة بينه وبينها عالقة تكامل واندم�اج ،فجعل من عنارصها مادة تعبري،
ّ
متميزا
تل�ك العن�ارص أبعا ًدا رمزية موحي�ة ،غري أن هناك بعض الرموز التي حج�زت هلا مكانًا
ً
يف قصائ�ده جعل�ت املتلق�ي يقف أمامها متأمًل�اً حمللاً باح ًثا ع�ن دالالهتا كرمز امل�اء ،والليل،
والنخيل.
وألن ش�عر الس�ياب بحر عميق األغوار ،وال تكتنفه دراس�ة موجزة ،فس�وف أقترص عىل تلك
الرموز التي ذكرت ،حماولاً اكتناه الدالالت واألبعاد التي أرادها الشاعر.
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وعندم�ا أتناول رمز املاء يف ش�عر الس�ياب فمن الطبيعي أن أقف عند مف�ردات املطر ،والبحر،
والنهر ،وموقع هذه املفردات ورمزيتها يف نص السياب الشعري ،والغاية التي كان يصبو إليها
انطال ًقا من تلك الرموز.

أول -رموز الطبيعة:
� اً

متاهى الس�ياب مع الطبيعة ،واس�تخدم عنارصها يف نصه الشعري مضي ًفا أبعا ًدا إحيائية إىل تلك
ومركزا فيها ش�حناته العاطفية والفكرية والشعورية ،راسماً صور ًة لشخصيته اإلنسانية
الرموز
ً
من جهة ،وبا ًّثا احليوية يف نصه من جهة أخرى .فالرمز الش�خيص "هو ذلك الرمز الذي يبتكره
األول ،أو من منبته األساس ليفرغه جزئ ًيا أو كل ًيا من
الشاعر
ابتكارا ً
حمضا أو يقتلعه من حائطه ّ
ً
شحنته األوىل ،أو مرياثه األصيل من الداللة ،ثم يشحنه بشحنة شخصية ،أو مدلول ذايت"(.)4
وإذا كان السياب قد أكثر من رمز املوت والبعث يف ديوانه ،إالّ أن رموز الطبيعة كان هلا احلضور
الكثي�ف ،فقد اس�تدعى تلك الرموز وبث فيها رؤاه وأف�كاره مثبتًا قدرة فائقة عىل متثل أبعادها
الداللي�ة والتخييلي�ة واجلاملي�ة ،فحوهل�ا إىل مركز إش�عاعات إحيائية أغن�ت القصيدة وعمقت
املعنى ،وجعلت املتلقي يندفع وراء التأويل والتحليل .من هنا نجد كيف حظيت لفظة (املطر)
بتفسيرات وتأويالت عديدة لدى الن ّقاد ،فبعضهم وج�د فيها الثورة ،والبعض اآلخر اعتربها
رمزا لالنبعاث اخلصب والنامء الذي هو رمز (لتموز) تارة ،و(لعشتار) تارة أخرى.
ً
خصوصا عندما اتكأ عىل الصورة املجازية خلدمة
لقد أحسن السياب استخدام الرمز وتوظيفه
ً
رموزه ،فأتت متس�مة بجاملية وإحيائية عميقة "وعندما يس�تخدم الش�اعر كلمات مثل «البحر،
ٍ
عندئذ كلامت ذات داللة رمزية ،وربام كانت بعض هذه
الريح ،القمر ،النجم »..فإنه يس�تخدم
الدالالت –عىل األقل -مشرتكة بني معظم الناس ،ولكن استخدامه هلا لن يكون له قوة التأثري
الش�عري ما مل حيسن الشاعر استغالل العالقات أو األبعاد القديمة هلذا الرمز ،وما مل يضف إىل
ذلك أبعا ًدا جديدة هي من كشفه اخلاص"(.)5

ثانيا -رمز املاء:
ً

املاء مصدر احلياة وعامدها ،واألس�اس يف مقوم�ات العيش عىل كوكبنا األريض لكل الكائنات
ٍ
بعدد
احلية ،وهل يمكن للحياة أن تس�تمر بال وجود املاء؟ وقد ورد ذكر املاء يف القرآن الكريم
غير قليل من اآليات ،وبأن�واع متعدّ دة ،ولكل نوع طبيعته اخلاص�ة ومنها :املغيض (أي الذي
ن�زل يف األرض وغاب) .ومنها الصديد (وهو رشاب أهل جنهم) ومنها املهل «وإن يس�تغيثوا
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يغاث�وا ٍ
بامء كا ُمل ْه ِل يش�وي الوجوه"( .)6واحلميم (أي الس�اخن) واملنهم�ر (أي املتدفق بغزارة)
ُ
وماء األهنار والينابيع ،الثجاج (أي السيل) وغريها من األنواع .أما اآلية القرآنية التي تلخص
ٍ
احلياة بوجود املاء ،فهي اآلية التي وردت يف سورة األنبياء «وجع ْلنا من ِ
املاء َّ
حي أفال
َ َ َ
كل يشء ٍّ
يؤمنون»(.)7
إ ًذا ،فامل�اء عن�وان احلياة ،لذلك كان م�ن البدهي أن نجد ذكر املاء يف الش�عر العريب منذ العرص
اجلاهلي وحت�ى عرصنا احلدي�ث ألن املاء عن�وان احلياة والباع�ث عىل اجلامل وركي�زة الطبيعة
األساسية.
لقد اتسم الشعر العريب املعارص بحضور ملفت ملفهوم "املاء" ضمن مفردات القصيدة ،بوصفه
مكونًا طبيع ًيا يؤثر يف وجدان الشاعر.
وم�ن خالل القصيدة تتض�ح عالقته اجلاملية بالعديد من الدالالت واملفاهيم واألبعاد حس�ب
القصد الذي يبتغيه الشاعر والرؤية التي يريد إخراجها إىل العامل والرمز الذي يقصده من خالل
املاء ،وكان السياب من الشعراء البارزين الذين و َّظفوا رمز املاء يف قصائدهم ،وبرزت مجاليات
هنرا حينًا آخر.
مطرا حينًا
وبحرا ،أو ً
ً
هذا الرمز يف شعره من حيث كونه ً

يعترب السياب من الشعراء الذين أكثروا من استخدام رمز املاء يف شعرهم وربطه باحلياة واألمل
والثورة واالنبعاث واخلصب الذي يمحو اجلدب .كان تعامل الس�ياب مع املاء (املطر) تعاملاً
والتمرد واملستقبل الذي يصبو
رمزا س�حر ًيا يدل عىل احلياة واألمل واالنبعاث
اس�تثنائ ًيا كونه ً
ّ
إليه.

عالقة الس�ياب مع املاء ال ترتبط بداللة حمدّ دة ،بل هي مفتوحة عىل فضاءات واس�عة وإذا كان
البع�د األس�طوري قد ف�رض حضور ُه يف قصيدته "أنش�ودة املطر" فإن الرم�ز كان ينقل املفردة
"مط�ر" من دالل�ة إىل أخرى ،مل يكن هدف الس�ياب التموضع يف إطار األس�طورة ضمن هذه
القصيدة يف موضع املثقف العامل بأساطري األمم وميثولوجياهتا ،من خالل استحضار األساطري
"فبع�د أن اس�تفحل اجلف�اف وح�ل الب�وار يف اخلري�ف والش�تاء بس�بب متزيق اخلنزي�ر الربي
ألدوني�س ،يع�ود هذا األخري إىل احلبيبة أفروديت (أو عشتروت) فيخصبه�ا ويزرع فيها بذرة
احلياة ،فتورق األغصان وتبتس�م األزهار ،وينبعث الربيع يف أرجاء الطبيعة فتحل الربكة ويعم
اخلير"( )8بل كان هدفه إرضام الث�ورة يف ذات املتلقي ،وبالتحديد اإلنس�ان العراقي وح ّثه عىل
التمرد ورفض الظلم واالنبعاث من رقاده ،وعليه أن يكون السيل اجلارف الذي يرمي بعروش
ّ
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الطغاة والظاملني إىل قعر اهلاوية.
قلن�ا إن امل�اء اختذ دالالت عديدة ومتغرية ،لكنها تلتقي عىل ه�دف مركزي يتمثل بانتظار الغد
الذي حيمل األمل.
وبالعودة إىل رمز املاء يف قصيدة (أنشودة املطر) نجد أن الشاعر ربطه باحلزن حني قال:
ٍ
املطر؟
أتعلمني َّ
أي ُحزن يبعث ْ

اهنمر؟
وكيف تنشج املزاريب إذا
ْ

بالضياع؟
وكيف يشعر الوحيد فيه
ْ
كاجلياع،
بال انتهاء –كالدَّ م املراق-
ْ
املطر!
كاحلب ،كاألطفال ،كاملوتى -هو ْ

()9

لق�د وضعن�ا الش�اعر أمام داللتين خمتلفتين ،واتكأ عىل املس�توى البي�اين املتمثل باالس�تعارة
والتش�بيه .الدالل�ة األوىل داللة احلزن التي انفتحت عىل ٍ
بعد داليل أكث�ر عم ًقا يف الصورة التي
جتس�دت يف نش�يج املزاريب والتي فرضت إحيا ًء بعيد الغور ،عميق التأثري يف ذات املتلقي حني
التنهد بأنفاس
استعار للمزاريب الزمة من لوازم اإلنسان وهي النشيج الذي يشري إىل البكاء أو ّ
جيس�د اخلري واحلياة ألنه أداة ترصيف
رسيعة وأس�ندها إىل املزاريب .علماً أن للمزاريب إيقا ًعا ّ
فحوله إىل أداة معاكس�ة يصدر عنها األنني والب�كاء .إنه املناخ احلزين
للمط�ر .أما عند الش�اعر َّ
رم�زا للبكاء الناجم عن
بفع�ل التح�ول واخلروج الكيل عن النس�ق املوضوعي ،فبات املزراب ً
احلزن واألس�ى وهو رمز أس�س لفكرة أوحت لنا بصورة رس�مها الش�اعر للمزاريب "الشعر
تفكري بالصورة"(.)10
وهذا اجلاحظ يعترب مس�ألة التصوير يف الش�عر بقوله" :إنام الش�عر صناعة ورضب من رضوب
النس�ج وجنس من التصوير"( )11لقد صور لنا السياب حجم احلزن املفيض إىل النشيج واملؤدي
إىل الضياع .هذه الداللة األوىل للمطر.
احلب رمز
أما الداللة الثانية فاستعان فيها بالتشبيه ليظهر بأن املاء (املطر) كاحلرب ،كاألطفالّ .
للحياة والس�عادة واألمل ،واألطفال رمز للتجدد واملس�تقبل الواعد .غري أن املقارنة تكمن يف
التشبيه الثالث (كاملوت) .هنا يتوقف القارئ مل ًيا أمام هذه الصورة ليسأل ،ما الرابط بني احلب
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واألطفال ،بني الس�عادة واملس�تقبل ،برابطة املوت؟ وملاذا استحرض هذا التشبه؟ ماذا لو أكمل
البي�ت بعب�ارة (كاألمل)؟ أعتقد ب�أن صورة احلزن ه�ي املاثلة يف خل�ده ،وأن الفرح ومضات
ُخ َّلب ّية تزول رسي ًعا تتالشى.
الش ْ
كأن صيا ًدا حزينًا جيمع ِّ
باك
ويلعن املياه وال َقدَ ْر

القمر.
وينثر الغناء حيث يأفل
ْ

مطر...
مطر...
مطر...

امل�رة ،بل وانربى يلعن املي�اه والقدر .أهو
جس�ده الصياد هذه ّ
ع�ودة إىل احل�زن يف رمز (املطر) ّ
الصياد الذي يقوم بفعل اللعن؟ أم الشاعر نفسه ،ولكنه رمز إىل الصياد من خالل هذه الصورة.
صب لعناته عىل القدر .جتدر اإلشارة
جيسد –إىل جانب احلزن -التشاؤم يف ِّ
ذلك الصياد الذي ّ
إىل أنه يف املفهوم اإلسالمي ويف سائر الديانات ال جيوز لإلنسان أن يلعن القدر فهو أمر من اهلل،
مقدورا»( )11وكأن املقدس قد تراخى يف مفهوم
أمر اهلل قدَ ًرا
ً
وقد ورد يف القرآن الكريم« :وكان ُ
احلداثة الش�عرية العربية ،وقد حتدث كامل أبو ديب يف هذا االجتاه عندما ش�خص احلداثة« :إهنا
انقط�اع معريف! ذل�ك أن مصادرها املعرفية ه�ي اللغة البكر ،والفكر العلامين ،وكون اإلنس�ان
مرك�ز الوجود ،وكون الش�عب اخلاضع للس�لطة مدار النّش�اط الفنّي ،وك�ون الداخل مصدر
املعرفة اليقين ّية ،إذا كان ثمة معرفة يقين ّية ،وكون الفن خل ًقا لواقع جديد"(.)12
ٍ
رصخة مقاومة بوجه الظلم واالستبداد ،وكانت الرموز وسيلته
لقد س�عى الس�ياب إىل إطالق
للتعبير ع�ن غضب�ه وإخراج رؤيت�ه إىل العامل جلعل املتلق�ي يتفاعل معه ك�ي ال يبقى يف مرحلة
االنتظار الس�لبي لعملي�ة التغيري واخلروج من الواقع املرتدي الذي ينوء فيه الش�عب حتت ثقل
الظلم والطغيان .وللخروج من الس�لبية املذكورة كرر لفظة املطر وضمنها رؤيته ورغبته .ولو
تعمقن�ا أكثر يف الداللة للمس�نا يف خباياها نو ًعا م�ن التقريع املغ ّلف باإلحي�اء التضميني للفظة
التحرر
املطر ،ذلك التقريع املوجه إىل الش�عب الذي يرىض بالذل وال حيرك س�اكنًا ويسعى إىل
ّ
ال�ذايت وإذا كان بع�ض الدارسين والنق�اد قد وجدوا يف ذل�ك التكرار نو ًعا م�ن اإليقاع الذي
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أيضا
األول ً
جرس�ا موس�يق ًيا على القصيدة ،فإن الواقع حيت�م علينا أن نلتفت إىل البع�د ّ
أضفى ً
حيرك س�اكنًا جتاه القضايا الوطنية التي حتتم
ألن التك�رار ال�ذي محلته العبارة ّ
موجه إىل قارئ ال ّ
عليه احلراك والتغيري والثورة عىل اخلنوع .لذلك نرى السياب يوظف رمز املاء (املطر) يف ذلك
التغيري الذي يسعى إليه ونلمس يف ذلك التوظيف مرارة يف نفس الشاعر لعدم حصول احلراك
تنفيسا للكرب
املجدي الذي يؤدي إىل النتيجة املرجوة ،فانربى يوظف عنارصها الطبيعية ليس ً
فحس�ب ،بل اس�تثارة للهمم ورهانًا عىل املس�تقبل الذي ال بد أن حيمل األمل فجاء هذا احلوار
والرتكيز عىل املطر .يقول إحسان عباس" :إن املطر ال بد أن يلد عش ًبا ،وشب ًعا ور ًّيا ،وهذا الشبع
والري من حق الذين يصنعون احلياة بدمائهم وليس من حق الغربان واجلراد واألفاعي"(.)13
ّ
جوع
ويف العراق
ْ

()14

َ
الغالل فيه موسم احلصا ْد
وينثر

لتشبع الغربان واجلَرا ْد

واحلجر
الشوان
وتطحن ّ
ْ

برش
ً
رحى تدور يف احلقول ...حوهلا ْ
مطر...
ْ
مطر...
ْ
مطر...
ْ

اهل�م الذي حيمله الش�اعر يف داخله جت�اه وطنه العراق وش�عبه الذي يكدح
ه�ذا املقطع يرس�م ّ
وتنته�ب ثرواته ،وترسق خرياته وهو يقف بال حراك إجيايب ي�ؤ ّدي إىل الثورة والتغيري .الغالل
وفرية والطبيعة جتود عىل أبنائها الكادحني فيأيت االستبداد واإلقطاع والنفوذ ليسيطر عىل ذلك
جيس�د
كل�ه ويبق�ى الفالح جائ ًعا ألن (اجلراد) يقيض عىل األخرض واليابس ،ذلك اجلراد الذي ّ
الطبقة املستأثرة بالسلطة والتي تفرض االستبداد عىل املواطن وتنهب خرياته ،لذلك يأيت تكرار
املطر حلث الش�عب عىل انت�زاع حر ّيته وحفظ حقوقه والنضال من أج�ل حياة خالية من اجلور
واالستبداد مفعمة باحلرية.
جرسا للعبور
وكام تضمن املطر رمز الثورة كذلك ّ
ضمنه داللة (األمل) بغد جديد مرشق ومتناه ً
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من اجلمود إىل احلركة ومن املوت إىل احلياة.

ٍ
املطر
يف كل قطرة من ْ

()15

الز َه ْر.
محرا ُء أو صفراء من أجنَّة َّ

ٍ
ّ
دمعة من اجلياع والعرا ْة
وكل

ٍ
ّ
وكل
قطرة تُراق من دم العبيدْ

ِ
فهي ابتسا ٌم يف
انتظار مبسم جديدْ
دت عىل ف ِم الوليدْ
تور ْ
أو َح ْلم ٌة َّ

الفتي ،واهب احلياةْ!
يف عامل الغد
ّ
مطر...
ْ
مطر...
ْ
مطر...
ْ

لقد اخترص هذا املقطع واقع العراق ،وعبرّ عن رؤية الشاعر .انطال ًقا من جمموعة من الدالالت
وتكون بنية داللية
تآزرت مع بعضها البعض لرتفد (لفظة) مطر يف هناية املطاف بشحنة معبرّ ة،
ّ
كبرى ببعدها الرم�زي .إن أجنّة الزه�ر ،ودمعة اجلي�اع والعراة ،ودم العبي�د ،دالالت ختترص
الواقع وترس�م بإحيائيتها صورة حزينة وموجعة لواقع الش�عب والوطن ،وتعبرّ عن تاريخ من
امل�رارة والع�ذاب ،ذلك العذاب الذي ينتظ�ر األجيال القادمة كي تق�وم بالتغيري ،ونجد يف فم
الولي�د وع�امل الغد الفتي واهب احلي�اة داللة أكيدة على األمل املرشق الذي يرف�ع املعاناة عن
كاهل اإلنسان املعذب يف وطن السياب.
أرشت يف س�ياق البحث إىل أن اعتامد الس�ياب عىل رمز املطر محل نو ًعا من اللوم والتقريع لكل
()16
من مل يثر عىل الظلم وريض باخلنوع ،وهذا ما نجده يف قصيدة له بعنوان "مدينة بال مطر"
مربقات دون إمطار
مرعدات
سحائب
ٌ
ٌ
ٌ
قضينا العا َم ،بعد العام ،بعد العام ،نرعاها،
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مرت كإعصار
وريح تشبه اإلعصار ،ال َّ

وال هدأت ننام ونستفيق ونحن نخشاها.

إنه يبحث عن حراك نافع وعمل مثمر ولكن دون نتيجة ،لقد محلت عبارة املطر داللة عىل عدم
اإلجيابي�ة ورم�زت إىل اخلنوع ،فالبي�ت األول أوحى هبذه الداللة وأك�د رمزية اخلنوع يف عبارة
تضمنت الرعد والبرق اخل ّلبي .ضجيج وضوضاء بال
(أمطار) من خالل تلك الس�حب التي ّ
فائ�دة ،لي�أيت البيت الثاين ويؤكد الداللة عندما قال :قضينا العام ،بعد العام ،بعد العام نرعاها.
فه�ل أدت تل�ك الرعاية الفائ�دة املرجوة؟ لو كان األمر كذلك ملا كن�ا أمام هذا اخلطاب يف هذا
النص الشعري.
كثريا ما حسبناها،
ولكن َّ
مرت األعوامً ،

()17

بال ٍ
قطره
مطر ...ولو َ

وال ٍ
زهر ..ولو زهرة.

عم العباد( ،بال ٍ
مطر) ولو قطرة .هن�ا ُي ِ
رمز املطر
ظه ُر ُ
وكأنن�ا أم�ام عقم أصاب البالد ،وختدي�ر ّ
بع�دً ا جدي�دً ا ،فه�و ال يشير إىل احلياة واخلص�ب والثورة ،بل يرس�م لنا صورة س�لبية للواقع،
فاألمل ما زال بعيدً ا وإرادة احلياة ما زالت يف سبات والليل طويل قاتم والقيد مل يتحطم ،فمن
أين ستأيت احلرية وينشق الدجى وتتفتح األزهار التي حتمل ضوع الكرامة؟
تضم�ن دالالت متحرك�ة وغير ثابتة ،فت�ارة نجد الس�ياب حيمله معن�ى احلياة
إن ه�ذا الرم�ز ّ
والثورة ،والتجدد ،واالنبعاث عندما كان يستش�عر حراكًا يغري الواقع ،وتارة ينس�ب إليه داللة
اخلنوع والبعد السلبي عندما ال يلمس إرادة حقيقة تسعى إىل التغيري والتخلص من املعاناة.

رعشات ٍ
ِ
مهست هبا نسمة
ماء ،قطر ٌة
عىل
ْ

()18

تغسل من خطاياها.
لنعلم أن بابل سوف َ

س�وف ن�رى هن�ا أن رمز املاء قد جاء بداللة جدي�دة فيها بارقة أمل بالتغيري مع ّ
أن البيت يشير
إىل يشء من اخلفوت والبطء يف احلراك واحلركة ،وقد أوحى الفعل مهست بذلك .ففي اهلمس
خفوت وقلق ،ولكنه بداية لعبور الطريق يف هناية املطاف ،حتى وإن كانت الرعشات ترسم لنا
واقع املاء ،فإن اخلطوة األوىل هي بداية األلف ميل .ثم إن الش�اعر أضاف إىل البعد األول بعدً ا
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ثان ًيا ش�كل نتيجة مفادها أن املطر س�وف يغس�ل بابل ويطهرها من خطاياها ،وبمعزل عن أي
بع�د أس�طوري فرمزية العبور من حال�ة إىل أخرى واضحة جلية للتخل�ص من رجس اخلطايا
والوصول إىل مرحلة الطهر واإليامن باملس�تقبل واإلرادة التي ال بد أن تفرض التغيري بعيدً ا عن
مناخ االنكس�ارات النفس�ية ،والغرائم املحبطة وخيبات األمل املتك�ررة بحصول التغيري .وإذا
مس�يطرا يف تلك املرحلة الزمنية التي عاش�ها ش�عراء احلداثة ومنهم بدر شاكر
جوا
كان اليأس ً
ً
رموزا إحيائية تس�تنفر اهلمم وتثري يف الشعوب جذوة
الس�ياب فإن التفاؤل باألمل كان يرتس�م
ً
التمرد وإرادة التغيري.
نالحظ أن تدفق الرمز املرتبط (باملاء) ،وعنارصه ،وإشاراته ،وحتوالته يف قصائد السياب يتحول
أطرا متعددة املعاين تفرضها حالة الشاعر واملستوى النفيس إضافة
من داللة إىل أخرى ،ويرسم ً
إىل الواق�ع ال�ذي يف�رض حضوره يف النص الش�عري ،وهذا م�ا حيتم عىل املتلق�ي التكيف مع
قراءة الرمز ويستدعي التعمق يف دراسة دالالته وأبعاده عىل ضوء العملية الشعورية وقد أشار
الدكت�ور ع�ز الدين اسماعيل إىل هذه الناحية" :وينبغ�ي أن ندرك بوضوح أن اس�تخدام الرمز
يف الس�ياق الش�عري يضفي عليه طاب ًعا ش�عر ًيا ،بمعنى أن�ه يكون أداة لنقل املش�اعر املصاحبة
للموقف وحتديد أبعاده النفس�ية .ويف هذا الضوء ينبغي تفهم الرمز يف الس�ياق الشعري ،أي يف
ضوء العملية الشعورية التي تتخذ الرمز أداة وواجهة هلا"(.)19
من هنا نرى الرمز عند السياب حييا حركية ال تقف عند ثبات أو معنى بذاته أو لنقل عند داللة
والتامس�ا للوظيفة التي أراد أن
حمورية ،بل ختتلف تلك الدالالت تب ًعا حلالة الش�اعر من جهة،
ً
حيمله�ا الرمز م�ن جهة ثانية ،ففي قصيدة له عنواهنا "مدينة الس�ندباد" نج�د كيف حاور املطر
وطلب منه أن يقض مضاجع العظام والثلوج...

ِأق ّض يا مطر

()20

مضاجع العظام والثلوج واهلباء،
مضاجع احلجر

ِ
وأنبت البذور ،ولتفتِّح الزهر.
نجد كيف يش�خص املطر ويؤنس�نه عندما خياطبه طال ًبا منه أن يقض مضاجع العظام والثلوج
واهلباء .فالعظام موت بال حياة ،وهل يتحرك العظم بال عصب أو دم أو إرادة؟ والثلوج صقيع
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وب�رد بلا دفء وح�رارة ،ومضاجع احلج�ر تكمل الدالل�ة .إ ًذا ،فاملطر مل يع�د جمرد عنرص من
حتول عند السياب يف هذا املقطع إىل غضب عارم وسيل
عنارص الطبيعة حيمل اخلري واحلياة ،بل ّ
جارف يسعى من خالله إىل إحداث تغيري جذري يف حالة الركود ،والتخلص من حالة اخلنوع
وزم�ن القه�ر واخلوف ،وعقد اآلم�ال عىل األجيال القادم�ة ألن اجليل الذي يعارصه الش�اعر
بذورا تنب�ت لتحمل الوعد بالغد
م�ا زال خان ًع�ا جاثماً مكانه كاحلج�ر ،وال بد للمطر أن يروي ً
املرشق.
مح�ال أوجه متعددة يف ش�عر بدر ش�اكر الس�ياب ،وهذا ما يكتش�فه القارئ عندما
إ ًذا ،فالرم�ز ّ
النص الذي قدمه الش�اعر وضمنه رم�وزه إلبراز رؤيته ،فالق�راءة التفاعلية عملية
يتفاع�ل مع ّ
تضمنتها رموز السياب الطبيعية.
رضورية وجتربة مهمة يف استكناه األبعاد التي ّ

النص –كام تقول لويز روز نبالت" -جمرد ٍ
حرب عىل ورق ،إذ هبذه
ومن دون هذه التجربة يظل ّ
التجربة أو العملية يتحول هذا احلرب إىل رموز حيقنها القارئ بمضامني عاطفية وفكرية"(.)21

م�ن هن�ا تنفتح دالالت الرم�وز وتأويلها عىل مرصاعيه�ا ،ويتبدّ ى دور الق�ارئ يف هذا املجال
النص ،وإنام سيرورة اختبار ملا يفعل�ه ،بنا ،لكن ما
"فالقراءة ليس�ت مس�ألة اكتش�اف ملا يعني�ه ّ
"يفعله" النص بنا متعلق بام نفعله به"(.)22
أما املاء يف قصيدة "املعبد الغريق" فريمز إىل التاليش والفناء ،فالغرق ال يكون إالّ يف املاء.

طواه املاء يف َغ َل ِ
س البحرية بني أحراش مبعثرة

()23

رمزا آخر يتجىل يف القهر واملنع لتصبح الطريق صعبة وش�اقة وكأنه احلاجز املس�تحيل
ثم حيمل ً
الذي يمنع الزمن من ختطيه.
الزمنا
كأن املاء يف ثبج البحرية يمنع ّ
فال يتقحم األغوار ال خيطو إىل الغرف

()24

أما يف قصيدة "النهر واملوت" فيتحول املطر إىل بنية تشبيهية تشري إىل احلزن واألمل ،فالشاعر ش ّبه
الدماء والدموع املنهمرة باملطر للداللة عىل الكثرة وحقل احلزن املسيطر.
أحس بالدماء والدموع ،كاملطر
ُّ
ينضح ُه َّن العامل احلزين
َ

()25
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ونجد يف مكان آخر أن الش�اعر حيول رمز املطر إىل دعوة للتضحية ،فاإلنس�ان العريب لن يعرف
معنى التحرر إذا مل يبذل الدماء يف سبيل ذلك.
ٌ
البرش
زمان كان فيه
جاء
ْ

يفرون من أبنائهم للحجر.
رب عطشى نحن .هات املطر!
يا ّ
رو ّ
الشجر
رو العطاشى منهِّ .
ِّ

()26

والتحرر رضورة أن يس�عى إىل
حياول الس�ياب أن يدخل يف روع اإلنس�ان املتعطش إىل احلرية
ّ
أي ث�ورة مهرها الدم�اء ،وإذا كان القدماء
ذل�ك بالثورة ك�ي حيصل عىل التغيري املنش�ود ،وإن ّ
يقدّ مون أبناءهم قرابني فداء لألصنام احلجرية ،فإن األوىل بالش�عب الرازح حتت سطوة الظلم
والفق�ر واجله�ل أن جي�ود بالدماء قربانًا للحري�ة والكرامة .من هنا جاء الن�داء يف قوله :يا رب
عطش�ى نحن .ه�ات املطر! .ال يتحدث الش�اعر هنا ع�ن العطش املادي إنام خيت�زن لفظ املطر
داللة عميقة األغوار.
إن العط�ش املذكور عىل لس�ان البرش يزيد من حرارة الطلب وجيعل�ه يقدم صورة واضحة عن
املعاناة والقهر واالضطهاد الذي يكابده الشعب العراقي.
"رو العطاشى" عملية جراحية تنهي األمل مرة واحدة من
إن عملية السقاية التي يبتغيها السياب ِّ
خلال ث�ورة املضطهدين ،يعني اجلامع�ة التي ينتمي إليها ،واملطر هنا يرم�ز إىل الدم الذي ال بد
م�ن إراقته عىل مذبح (احلرية احلمراء) .الش�اعر يتحدث بصيغ�ة اجلامعة (نحن) فهو ينتمي إىل
هذا العامل املقهور ،وينطق باسمه ،وخيرج رؤيته إىل العامل من خالل نصه الشعري وجاء (املطر)
ليوض�ح تل�ك الرؤية بما خيتزنه من أبعاد تتب�دى حني يلجأ الق�ارئ إىل تفكيك تل�ك الرموز.
فالش�اعر جزء من ذلك النس�يج .لقد انصهر مع اجلامعة والرؤية الت�ي يمتلكها عادة ،فامتلكته
داخ�ل الن�ص وعبرّ من خالل نصه الش�عري عن وجهة نظره إىل الع�امل ،وهذه إحدى وظائف
العمل األديب كام حيددها غولدمان ،فاألديب عنده هو "اإلنسان الذي عثر عىل الشكل املالئم؛
خللق هذا العامل وتفسريه"(.)27
ويف هذا الكالم إش�ارة واضحة إىل ارتباط هذا الش�كل باملجتمع ومهوم�ه .وهذا يعني أن الرؤية
التي يعبرّ عنها األديب "ليست واقعة فردية بل واقعة اجتامعية تنتمي إىل جمموعة أو إىل طبقة"(.)28
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إن املاء أو املطر ،وكل ما يتصل به من عنارص تشري إىل وجوده أثناء القصيدة ،الرمز الذي تكرر
غال ًبا يف بعض قصائد السياب ،إذ قلام ال نجد املاء وما يتصل به من عنارص يف شعره .ثم إن هذا
حيملها الش�اعر رؤيته وكأنه وج�د يف (املاء) وما يتصل به من
الرم�ز كان حيمل دالالت متغرية ّ
ارتكازا بنيو ًيا ألي شعب
التحرر الذي كان يعتربه
عنارص املتنفس الذي يتنسم من خالله عبق
ً
ّ
حيمل ذلك الرمز دالالت متحول�ة فاملاء (املطر) هو الثورة ،واالنبعاث،
من الش�عوب ،فرأيناه ّ
جيس�د
والتضحية ،والغضب ،واخلصب والنامء ،وهو رمز لتموز تارة ولعش�تار أخرى ،ونجده ّ
احل�زن يف بعض القصائد ،وهو األمل بالغ�د اآليت يف مواضيع أخرى ففي قصيدة "صياح البط
البري" نج�د املطر عن�وان احلي�اة يف الطبيعة يرمز إىل األم�ل بالغد املرشق الق�ادم الذي يروي
الش�طآن اليابس�ة ،وما تلك الشطآن إالّ تلك النفوس املتعطش�ة لغيث احلرية ونمريها العذب،
وحوهلا إىل عنارص تتفاعل معها ذات الشاعر وتنعكس
السياب رموزه ّ
من تلك الطبيعة استمدّ ّ
بالت�ايل عىل املتلقي الع�ادي والقارئ الذي حيلل النص فيتفاعل معه ،وهذا القارئ عند منظري
التلق�ي مل يعد جمرد مس�توعب للنص مس�تهلك ملعناه؛ وإنما أصبح يتضمن كون�ه طاقة أو قوة
كثريا من أعامل هؤالء ال يمك�ن فهمها عىل أن
موجه�ة باني�ة منتجة مش�كّلة للمعنى ،حت�ى إن ً
الق�ارئ هو "املصدر النهائي للمعنى"( )29وهو عند (أدونيس) (القارئ) قد حتول إىل مبدع ،إىل
نصا حول العامل وأش�يائه عبر القراءة "وهلذا
"ش�اعر" آخر ينتج يف رشاكة عميقة مع الش�اعرً ،
فعنده أنه" إذا كانت كتابة القصيدة قراءة للعامل ،فإن قراءة هذه القصيدة كتابة هلذا العامل"(.)30
ربي" نتلمس يف رمز املطر عنوانًا لألمل والتفاؤل.
يف العودة إىل قصيدة "صياح البط ال ّ
وعند الضحى وانسكاب السامء

عىل الطني والعشبة اليابسة،
يشق إلينا غصون اهلواء
ّ
صياح ،بكاء ،غناء ،نداء
ٌ

يبرش شطآننا اليابسة
ّ
بأن ا َمل َطر

عىل مه ِ
مه الريح مدّ القلوع
َْ

()31

إىل قوله:
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صياح كأجراس ٍ
ِ
ماء ...كأجراس ٍ
النرجس
حقل من
ٌ
ُ
والشمس تُصغي ،يقول
يدندن
ُ

بأن املطر
سيهطل قبل انطواء اجلناح
وقبل انتهاء السفر.

()32

هكذا بدا املطر يف هذه القصيدة عنوانًا للتفاؤل بالغد القادم ،حيث س�يحمل بش�ارة التغيري .إن
امل�اء (املطر) طغى بش�كل كبري عىل ديوان الس�ياب ،وقدّ م من خالله أفكاره ورؤاه ،وال ش�ك
ب�أن م�ن يريد التعمق أكثر هبذا الرمز الطبيعي سيكتش�ف املزيد من األبع�اد ولكننا نقترص عىل
ما أوردناه من ش�واهد ألن دراس�تنا القصرية لن تكتنف هذا الرمز بكامل أبعاده ،بل حيتاج إىل
دراس�ة معمقة؛ إنام اختذناه كش�اهد عىل جمموعة من رموز الطبيعة التي سنتابع احلديث عنها يف
السياق.

ثالثًا -رمز البحر:

رمزا وكناية منذ
للبح�ر رمزي�ة خاصة يف اآلداب العاملي�ة ،كام يف األدب العريب .اختذه الش�عراء ً
معاين خمتلفة تب ًعا لرؤية اإلنس�ان
اجلاهلي�ة وحت�ى عرصنا احل�ايل ،وكانت لفظة البح�ر تتضمن
َ
الذي اعتمد هذه املفردة.

مرات عديدة يف ٍ
ٍ
آيات خمتلفة ويف س�ياقات متعدّ دة ومن
لق�د ورد ذكر البح�ر يف القرآن الكريم
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
تلك اآليات ما جاء يف س�ورة النور(َ « )33أ ْو َك ُظ ُلماَ ت فيِ َب ْح ٍر لجُِّ ٍّي َي ْغ َش�ا ُه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َم ْو ٌج م ْن
ِِ
اب ُظ ُلماَ ٌت َب ْع ُض َها َف ْو َق َب ْع ٍ
ض إِ َذا َأ ْخ َر َج َيدَ ُه لمَ ْ َي َكدْ َي َر َاها َو َم ْن لمَ ْ يجَ ْ َع ِل ا ُ
�ح ٌ
َف ْوقه َس َ
ُورا َفماَ
للهَّ َل ُه ن ً
َل ُه ِم ْن ن ٍ
ُور»()40

إن ه�ذه اآلي�ة ختترص حكاية الضال الذي مل ِ
هيتد إىل نور اإليامن باهلل .ونجد أن املتنبي قد اعتمد
وطورا معنى الرهبة ،ففي
عىل مفردة البحر يف بعض قصائده ،وكان يضمنها تارة معنى الكرم،
ً
قصيدة له يمدح فيها كافور اإلخشيدي عرب عن الكرم بالبحر حني قال:
ِ
ٍ
َ
توارك َغ ِريه
كافور
قواصدَ

َّ
السواقيا
ومن َق َصدَ البحر
استقل َّ

()34
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هنا كنّى بالبحر للداللة عىل الكرم والعطاء الذي قدّ مه له كافور اإلخشيدي.
ويف ص�ورة أخ�رى له يف قصيدة يمدح فيها س�يف الدولة يش�بهه بالبحر الذي ي�ودي بالفتى،

يقول:

كان ِ
هو البحر ُغص ِ
فيه إذا َ
ساكنًا
ُ
ُ

َ
واحذ ْر ُه إذا كان َمزبدا
الدر
عىل ِّ

()35

فس�يف الدول�ة كالبحر ،فمن جاءه مواد ًعا فاز بإحس�انه ،وم�ن جاءه مغاض ًب�ا مل يأمن اهللكة،
لذلك نرى الش�اعر ِّ
الزبد إشارة
حيذر من هذا البحر الذي هو س�يف الدولة فإذا غضب يقذف ّ
إىل اضطراب البحر وجيشانه.

يف الع�ودة إىل رمز البحر عند الس�ياب ،نجد أن للش�اعر عالقة خاصة بالبح�ر فهو النافذة عىل

الوطن ،وعىل ش�واطئه ترسو س�فن األمل ومنها تنطلق نحو العامل الفسيح لكن عالقة السياب
ِ
املغ�اد َر عربه ل�ن يعود ،وس�تحمله األمواج إىل
بالبح�ر كانت تشير إىل اخل�وف والقلق وكأن
فض�اءات كئيب�ة وجمهولة اآلفاق .إن املتمعن يف قصيديت الش�اعر "رح�ل النهار" و"غريب عىل
اخلليج" يلمس البعد الس�وداوي ومناخ اإلحباط النفيس واحلضور القوي للصور القامتة التي
يوحد الس�ياب بني رمزي "السندباد
جس�دت واقع الش�اعر .ففي قصيدة "رحل النهار" حيث ِّ

البح�ري العريب" و"عوليس" اإلغريقي ،ثم يتوحد هبام .ففي هذه القصيدة صور انتظار احلبيبة
وديسة .هو انتظار ال أمل منه ،وال فائدة تُرجى ألن
له تشبه انتظار "بنيلوب" لـ"عوليس" يف األُ ّ

احلكم القاطع الذي أصدره بأن احلبيب لن يعود.
رحل النهار

ها إنه انطفأت ذبالت ُه عىل ٍ
توهج دون نار
أفق ّ
ِ
السفار
وجلست تنتظرين عودة سندبا َد من َّ

والبحر يرصخ من ورائك بالعواصف والرعود
ُه َو َل ْن يعود،

ِ
أرستْه آهل ُة البحار.
ّأو ما علمت بأنّه َ

()36
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إنه االنتظار املؤمل ال أمل يرجى منه ،ولكنها تنتظر بالرغم من ذلك ّ
عل تلك األمواج حتمل إليها
اخلرب السار ،غري أن الشاعر حيكم بعدم العودة.
رمزا لإلنس�ان الذي يرصخ ويشير إىل نبأ غري س�ار ،هو ل�ن يعود .إن فعل
أ ّم�ا البحر فقد بات ً
الرصاخ الذي أس�نده للبحر انطال ًقا من عنارص طبيعية حتمل يف طياهتا احلركية املخيفة املتمثلة
بالعواص�ف والرعود ،أضاف للبحر صورة خميفة كئيبة تبدّ ت للش�اعر انطال ًقا من ذلك الفعل
جسده الفعل املضارع (يرصخ).
الصاخب الذي ّ
رم�ز من رموز اخل�وف والقلق وعدم
رم�زا للغرب�ة والرحيل ،بل هو ٌ
إ ًذا ،فالبح�ر مل يع�د فقط ً
االستقرار.

إن الدفق الشعوري يف هذه القصيدة يرسم لنا مقدار التالحم بني الشاعر والرمز الذي استخدمه،
فالش�عور بالغربة الدائمة دفعت الس� ّياب إىل تفريغ شحناته اإلنسانية ودفقه الشعوري يف ذلك
الرمز الطبيعي املتمثل بالبحر ليعرب عن خلجات نفسه ويرسم مرآة ذاته.

يف قلعة سوداء يف جزر من الدم واملحار

هو لن يعود
رحل النهار

فلرتحيل ،هو لن يعود

()37

إنه أمر قاطع بعدم العودة ،فاألمل معدوم والفراق طويل واجلو مش�حون بالكآبة .فالس�ندباد
املغام�ر ال�ذي كان�ت رحالته مك ّللة بالنج�اح الدائم هذه امل�رة لن يعود من س�فرته .قد يكون
للمرض تأثريه عىل طريقة تعاطي الش�اعر يف هذه القصيدة مع رمز البحر حني قارنه "بش�اطئ
امل�وت" ،ث�م إن الش�اعر ق�د ك�رر عبارة املوت مخ�س مرات يف ه�ذه القصيدة إضاف�ة إىل قرينة
جوا حمب ًطا ال
مرتبط�ة بامل�وت هي قرينة (اللحود) .نحن أمام مناخات س�وداوية قامت�ة أنتجت ً
أث�ر في�ه للتفاؤل ،فبتنا أمام مش�هد ٍ
رمزا للن�دى والكرم والعطاء
قاس وكئيب ،والبح�ر مل يعد ً
رمزا لغربة مريرة ولرشاع ممزق رنّحته العواصف.
والكنوز ،بل بات ً
وكأن ساعدك اليسار ،وراء ساعته فنار

يف شاطئ للموت حيلم بالسفني عىل انتظار.

()38

إن الش�واطئ مصادر حياة ،وه�ي معامل ازدهار األوطان ،أما يف ه�ذه القصيدة فنرى انقال ًبا يف
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الوظيفة ،إذ بات الشاطئ ح ّي ًزا للموت حيلم بأن ترسو السفن ولكن هيهات!

ورمزا لغربة قاس�ية ثقيلة ودالل�ة توغل يف جلة
حيم�ل البح�ر يف خامتة القصيدة بع�دً ا حزينًا ً
ث�م ّ
املجهول.

رحل النهار

ٍ
وخاو .ال غناء فيه سوى اهلدير
والبحر متسع

وما يبني سوى رشاع رنحته العاصفات ،وما يطري
إالّ فؤادك فوق سطح املاء خيفق يف انتظار

رحل النهار

فلرتحيل ،رحل النهار

()39

عندما درسنا رمز "املطر" يف شعره ،وجدناه داللة االنبعاث والتجدد واألمل باملستقبل إحدى
دالالت ذل�ك الرم�ز ،أما مع قصيدته "رحل النهار" فلم نلم�س ذلك أبدً ا ،ثم إن تكرار الزمة
الرحيل تشير إىل األفول وكأننا أمام إخطار باقرتاب النهاية مع ذلك الرحيل ،وبداية القصيدة
كنهايته�ا فعندما أخربنا بالرحيل مل يقل بأن ش�مس النهار غابت ،ألن غياب الش�مس س�يتبعه
رشوق ،إنما عبر عن ذلك بقول�ه "انطفأت ذبالت�ه" وكأنه فتيلة الرساج الت�ي احرتقت وذوت
وتالشت وهي يف طور الزوال ،ثم يربط ذلك برصاخ البحر وعويله وكأننا أمام مشهد جنائزي
حزين والبحر حيمل السفني إىل النهاية.
وإذا كان الس�ياب قد صور البحر يف بعض قصائده مكانًا لالس�تئناس بالطبيعة ،فإنه يف قصائد
رمزا للخوف والقلق والرهبة واملستقبل املجهول.
أخرى جعله ً

إن قصيدة الس�ياب "غريب عىل اخلليج" كانت من القصائد التي عبرّ فيها عن إحساس�ه بالقلق
ربا عن وجدانه وقلقه ،فأضحى بذلك
والرهبة ومرارة الغربة ،فاس�تخدمه اس�تخدا ًما رمز ًيا مع ً
رمز اخلوف والغربة" .وعندما نقول إن الشاعر قد استخدم كلمة «البحر» مثلاً استخدا ًما رمز ًيا
ٍ
عندئذ إن البحر هنا
(أو أي كلم�ة أخرى صار هلا يف س�ياق الش�عر قوة الرمز) فال معنى لقولن�ا
يرمز إىل اخلوف أو الرهبة مثلاً  ،ما مل نتدبر هذا املعنى يف الس�ياق الش�عري نفس�ه .فالبحر ليس
رمزا أبد ًيا ومطل ًقا للخوف أو الرهبة ،ولكنه يكون كذلك عندما يش�حن الش�اعر صورة البحر
ً
بمشاعر خاصة تستثري يف نفيس مشاعر اخلوف أو الرهبة"(.)40
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إن البع�د عن الع�راق ،واخلوف والرتقب وانتظ�ار املجهول ،ودالالت تضمنه�ا رمز البحر يف
هذه القصيدة "غريب عىل اخلليج"(.)41

ِ
اخلليج
الرمال ،عىل
وعىل ِّ

ِ
اخلليج
املحري يف
جلس
يرسح ال َبرص َّ
ُ
الغريبِّ ،
ِ
نشيج
وهيدّ أعمدة الضياء ،بام يص ّعد من

ِ
الضجيج
رغو ُه ومن
أعىل من العباب هيدر ُ
تفجر يف قرارة نفيس الثكىلِ :ع ْ
راق،
ٌ
صوت ّ
ِ
كالسحابة ،كالدموع إىل العيون.
كاملدِّ يص َعدُ ،
الريح ترصخ يب :عراق،
ّ

واملوج ِ
يعو ُل يب :عراق ،عراق ،ليس سوى عراق!
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعدُ ما ت ْ
َكون
ُ
والبحر دونَك ِ
ْ ()42
ياعراق.

أيضا ذروة حنني الش�اعر للعودة إىل وطنه .إننا
إن البح�ر الذي يرم�ز إىل الغربة وعذاهبا ،يمثل ً
أمام صورة االغرتاب النفيس التي جسدها الشاعر ونوازع الشوق للعودة إىل الوطن .وإذا كان
صادحا باس�م العراق ،فإنه عىل الرغم من اتس�اعه فهو حيول دون عودة الش�اعر
البحر يرصخ
ً
إىل وطنه ،وذلك املنع ليس من باب احل ّيز اجلغرايف إنام جلهة املنع السيايس والقمع واالضطهاد.
لقد محلت دالالت املفردات ذلك الش�حن النفيس العنيف الذي حيياه الس�ياب وقدم لنا صورة
اخللي�ج ببعدها الس�لبي ألنه حيول بينه وبني بل�ده احلبيب ،فالرمال م�كان التأمل لصورة ذلك
البحر ،أما املفردات الدالة عىل رمزية الغربة التي جس�دّ ها ذلك البحر فهي :الغريب ،النش�يج،
الرغوة ،الضجيج ،نفيس الثكىل ،كالس�حابة ،كالدموع ...،وجاء النداء يا عراق ليجس�د داللة
ٍ
منفي من وطنه يطلق رصخته من املكان لتدوي يف آفاق الزمان
إنس�انية ترس�م صورة إلنس�ان ٍّ
وتض�ع املتلق�ي يف صورة الوضع املأزوم الذي حيياه الس� ّياب فيتضامن معه إنس�ان ًيا وش�عور ًيا
ووجدان ًيا.

رموزا
لقد اتكأ الس�ياب عىل الطبيعة فاس�تمد من عنارصها مادة شعره ،وضمن تلك العنارص
ً
جس�د فيه�ا رمز الغربة
عبرت ع�ن ذاته ،وكان البحر كما رأينا ،واحدً ا من تلك العنارص التي ّ
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والظلمة والرهبة والرحيل يف كثري من قصائده كي يشير إىل آالمه وغربته ،ويف بعض األحيان
تعبريا عن نقمته وثورته النفسية جتاه ما حيصل يف بلده.
ً

أرشاع يطوي بحار الظالم؟
أم رساج يف غرفة املستهام.

()43

بأي حال لكنه ش�اء أن
نجد كيف أس�ند صفة الظالم للبحار ،وهي ليس�ت صفة حقيقية وثابتة ّ
يرمز إىل البحر هبذه الصفة.
إنه البحر رمز الغربة واآلالم وعند شواطئه تتحطم اآلمال وهذه أمواجه تبتلع األحالم.

عىل الشاطئ أحالمي
حب
طواها املوج يا ُّ
ويف حلكة أيامي

غدا نجم اهلوى خيبو.

()44

وإذا كان ق�د رس�م لنا يف بعض األحيان مش�اهد مجيلة للبحر إش�ارة من�ه إىل ومضات مَسرَ ّ ٍة يف
حياته.
يا عني طويف وامرحي

فمطا ُفك الشط اجلميل

واميش عىل تبج امليا
()45
ِه كام مشى الن ََّس ُم العليل

فإنه ال يلبث أن يعود إىل بحره اخلاص الذي ضمنه رمز الغربة واألمل

والبحر كان سوى جدول
ينري يف الليل سبيل الرعاة

فام دهاه اليوم حتى غدا

ٍ
عذب فرات
أجاجا بعد
ملحا
ً
ً

()46

ذل�ك ه�و البحر الذي غاص الس�ياب يف ملح أجاج�ه ،وضمنه رمز غربت�ه وآالمه ،وأضحت
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داللت�ه تشير إىل احل�زن واألمل ،إن مل نقل إهن�ا متحورت يف كثري من األحيان ح�ول داللة املوت
والنهاية التي كان السياب يشعر بأهنا حتوم فوق رأسه وتنبئه بدنو أجله.

راب ًعا -رمز النهر:

عندما يذكر السياب رمز النهر يف شعره ،نجده حيمله وجهني متعاكسني :الوجه األول هو وجه
احلياة واالنبعاث واخلصب .أما الوجه الثاين فهو وجه احلزن واملوت.

وأنت يا بويب...

أود لو غرقت فيك ِ
املحار
ألق ُط
ّ
ْ

أشيدُ منه دار

ييضء فيها خرض َة ِ
املياه والشجر

ما تنضح النجو ُم والقمر

وأغتدي فيك مع اجلزر إىل البحر

()47

هنا يضعنا الش�اعر أمام صورة احلياة املنبعثة من خرضة الشجر ،وعودة املياه إىل البحر يعني إىل
مصدرها األول وبعدها يتكاثف النهر يف الغيوم من جديد يف دورة احلياة املستمرة.
ويف قصي�دة "مرح�ى غيلان" يمثل النه�ر (بويب) ذلك الرم�ز الذي يمثل احلي�اة واخلصوبة،
ويعيد التجدد واأللق لألرض فتعود إىل احلياة من جديد تدب يف عروق الكائنات.

بابا…بابا…"
ٍ
فراش من رمال ْه،
ب أرقدُ يف
أنا يف قرار ُب َو ْي َ

ِ
املعطور ،والد ُم من عروقي يف زالل ْه
من طينه
ِ
ِ
ب احليا َة ِّ
ُ
النخيل
أعراق
لكل
ينثال كي يهَ َ
ِ
اجلليل…
أخطر يف
أنا َب ْع ُل:
ُ
ِ
عىل ِ
ِ
املياهُّ ،
والثامر
الورقات روحي
أنث يف
ِ
ِ
باخلريرُّ ،
باملحار
يصل حويل
هيمس
واملا ُء
ُ

أذوب يف َف َرحي وأرقدُ يف قراري.
ب
ُ
وأنا َبو ْي ُ
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كت�ب الس�ياب هذه القصيدة بع�د والدة ابنه "غيلان" ذلك الطفل ال�ذي رأى فيه اخلري الذي
ينساب مع املاء يف بويب ،ليمنح احلياة لكل أعراق النخيل .إن مفردات اخلصب واحلياة تتواىل

يف ه�ذا املقطع الش�عري مبرشة بعراق مزدهر وخصب بفعل ال�والدة اجلديدة التي تبرش بجيل

ينقذ العراق من معاناته.

يف العودة إىل قصيدة "النهر واملوت" نجد أن النهر يمثل احلياة كام يمثل املوت واحلزن.
يا هنري احلزين كاملطر.

()49

مستحرضا رمز املطر ليقيم مشاهبة بينهام.
نجد كيف عاد الشاعر لريمز إىل النهر باحلزن
ً
ويف بيت آخر من القصيدة يسأل السياب ذلك النهر:

أغابة من الدموع أنت أم نهَ َر.

()50

وطورا هو رمز
واجلو القات�م ،فالنهر تارة رمز للحياة واخلصب والتجدد،
هن�ا أعادنا إىل احلزن
ّ
ً
للحزن وباب املوت اخلفي.

الصغار،
فاملوت عامل ٌ غريب يفتن ّ

اخلفي كان َ
فيك ،يا بويب...
وبابه
ُّ

()51

نح�ن إزاء بعدين دالليني ،األول جيس�د احلياة ،والث�اين يمثل النهاية واحل�زن واملوت .إن هذه

الثنائي�ة الضدية ختترص وضع اإلنس�ان والكائنات يف هذه األرض م�وت وحياة وهناية وبداية،

وكثريا ما
وهكذا دواليك .إن مثل هذه الصورة الزمت السياب يف كثري من نصوصه الشعرية،
ً
األول هو بعد وجداين ناجم عن جتربته الش�عرية
كان خياط�ب العامل انطال ًقا م�ن بعدين :البعد ّ
خصوص�ا ،والبعد الث�اين نابع من ذات
الت�ي ارتبط�ت بقضايا الوطن الع�ريب عمو ًما والعراق
ً

الشاعر اخلاصة واحلالة النفسية التي كانت حتكم نصه يف كثري من األحيان.

وعندم�ا كان الس�ياب يريد أن يعرب عن اللظى املتأجج يف داخل�ه كان يتخذ من النهر واجلدول
مادة ختمد ذلك اللهب.

جيكور ّملي عظامي وانفيض كفني

من طينه ،واغسيل باجلدول اجلاري
قلبي الذي كان شباكًا عىل ِ
النار.

()52
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إن حضور رمز املاء يف شعر السياب وكذلك البحر ،واملطر ،والنهر أسهم يف إبراز رؤية الشاعر،
وجس�د انفعال�ه يف كثري م�ن األحيان ،وأضحى وس�يلة لإلحياء باملضم�ون العاطفي والفكري
ّ
الكام�ن يف ذل�ك الرمز ال�ذي تتولد منه املع�اين وتتفتح من خالله ال�دالالت العميقة ،فتصبح
األشياء غري األشياء فتزدحم التأويالت املستمدة من إحياءات تلك الرموز ،وقد نجح السياب
ٍ
خفي .والواضح أن السياب قد
تعبريا ش�فا ًفا يومئ إىل املقصود من طرف ّ
يف التعبري من خالهلا ً
بل�غ م�ن خالل اس�تعامله لرمز (املاء) الغاية التي كان ينش�دها من ذلك االس�تخدام ،ذلك املاء
حارضا يف كثري من قصائ�ده يعبرّ من خالله عن رؤية ويكش�ف عن دالالت
رمزا
ال�ذي ب�ات ً
ً
تتفاوت غاياهتا وكل ذلك مرتبط بطبيعة النص وسياقه وحضور الرمز فيه.

خام�سا -رمز الليل:
ً

«ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ال َّل ْي َل لِت َْس� ُكنُوا فِ ِيه َوالن ََّه َار ُم ْبصرِ ً ا»(.)53
ور َد يف الذكر احلكيم قوله تعاىلُ :
فإذا كان الليل زمن السكينة والراحة واهلدوء ،والنهار يقتيض السعي والعمل والتد ُّبر؛ فإن ليل
الس�ياب جمبول باألمل والغربة والوحش�ة والدج�ى القاتم ،بل هو أش�به بالطيف املخيف الذي
يرتسم يف خميلته دائماً .

جيسده
إن من يتابع سريورة الليل وصوره يف قصيدة "حفار القبور" يكتشف حجم القلق الذي ّ
كابوس�ا جيثم عىل صدره ،إن
هذا الرمز ،واملناخات الداللية التي أنتجها حتى وكأن الليل بات
ً
جاز لنا التعبري ،وقاتم أسود ممتد من الزمن وموغل يف طيات القبور.
ُ
مرة أخرى ،فترشبه املدينة
الليل يطبق ّ

والعابرون إىل القرارة ...مثل أغنية حزينه.

()54

حتول إىل ماء ترشبه املدينة،
هك�ذا ابتدأ الش�اعر قصيدته "املومس العمياء" بصورة الليل ال�ذي ّ
حتى يصل إىل معنى آخر جيسده رمز الليل يف القصيدة.
أي ٍ
غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوف
من ّ
من أي وجر للذئاب؟

من أي ٍّ
دف أسفع كالغراب؟
عش يف املقابر َّ

()55

ثم يقول يف هناية القصيدة:
فاتركيها للرتاب
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يف ظلمة اللحد الصغري تنام فيه بال مآب.

()56

إن ه�ذه املزاوج�ة يف الداللة بني الليل والوحش�ة تشير إش�ارة واضحة إىل بذرة التش�اؤم التي
جس�دها اللي�ل يف هذه القصيدة ،فهو يرمز إىل القس�وة والوحش�ة والرببرية يف الس�لوك وكأنه
ّ
يفج�ر مكام�ن الش�اعر املكبوت�ة يف ص�دره ،ذلك الرم�ز الذي يخُ رج ص�ورة الكآب�ة املحكومة
باخل�وف والقل�ق .فاللي�ل صنو الغرب�ان عند الش�اعر ،وهو صف�ة القبور وذل�ك البهيم الذي
صورا
يس�تحرض الدموع .هكذا بدا الليل يف قصيدة "حفار القبور" يرس�م الش�اعر من خالله
ً
رمزا للنهاية والعدم.
قامتة ويتخذ من سواده احلالك ً
ُ
البهيم
الطلل البعيد -حيدِّ ق الليل
وتثاءب
ْ
من بابه األعمى ومن ش ّباكه ِ
اخلر ِ
ب البليد.
واجلو يملؤه النعيب.
ّ

()57

هي صورة من صور الليل الذي يرمز إىل املوت والوحشة ،حيث جعل القرب يتثاءب وحيدّ ق يف الليل
البهي�م ،ليجع�ل الصورة أكثر وحش�ة ويعطيها البعد الس�وداوي القاتم ،والنفيس املش�حون بصورة
امل�وت وم�ا حيي�ط به من هاالت اخل�وف واالضط�راب والتوتر .واس�تحرض نعيب الغرب�ان ليصبح
املش�هد أكث�ر تراجيدية ويأخ�ذ املتلقي إىل أقىص األبعاد النفس�ية املتوترة حني تتموض�ع الفكرة بكل
ثقلها وعمق وطأهتا يف خلده ،وتصبح صورة املوت والقبور متوحدة مع الليل وظالمه الدامس.

وبما أن الص�ورة جزء من األدب ،بل هي بنيته األساس�ية ،فإهنا وس�يلة األديب إلخراج رؤيته

والتعبري عن مهومه ،وتصوير مشاهده.

ويق�دم لن�ا زكي مب�ارك ،وص ًفا عن أثر تل�ك الصورة فيق�ول" :هي أثر الش�اعر ،الذي يصف
منظرا من مناظر
املرئيات ،وص ًفا جيعل قارئ ش�عره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة ،أم يشاهد ً

الوجود ،والذي يصف الوجدانيات وص ًفا خييل للقارئ أنه يناجي نفسه ،وحياور ضمريه ،وأنه
يقرأ قطعة خمتارة لشاعر جميد"(.)58

ِ
رمزا من رموز العذاب بعد املوت
ومل
يكتف الشاعر بتقديم صورة موحشة عن الليل ،بل جعله ً

حوله إىل وحش يلتهم األجساد بالتعاون مع الدود.
إذ ّ
الرهيب
واها ألجساد احلسان! أيأكل الليل
ً
ْ

والدو ُد ،منها ،ما متناه اهلوى؟ واخيبتاه!

()59
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رمزا للفناء وإيذانًا بالنهاية التي ال بد أن كل إنس�ان س�وف يصل إليها وسوف
وكأن الليل بات ً
رمزا
يك�ون نزيل املقابر ،ثم إن تكثيف الرمز وحش�د الصورة اإلحيائية التي حتيط بظالله جعله ً

يثري اخلوف والقلق يف خيال املتلقي ،واس�تطاع الش�اعر من خالل�ه أن ينفذ إىل وجدان القارئ
وجيعله متفاعلاً معه متخيلاً قساوة املشهد وشدة تأثريه.
فالليل جاء وما أزال
مستوحدً ا أرعى القبور وأنفض الدرب البعيد.

وكأن يا برشى! ّ
كأن هناك يف أقىص اجلنوب
خ ًطا كأذيال الظالم وملع ٌة كد ِم الغروب!

لكأنه ضيف جديد!

()60

رمزا م�ن رموز الطبيعة
وكأين باللي�ل حمط�ة انتظار قاس�ية وبطيئة جدً ا يف حياة الس�ياب ،اختذه ً

لينف�ذ م�ن خالله إىل أعامق النفس البرشية املثقلة باملهموم ،والتي ترزح حتت وطأة األمل النفيس
واجلس�دي بفعل عوامل عديدة جعلت الش�اعر يرسج الليل مطية يرسح عربها يف أعامق احلياة

وألغازها ،ونراه يصف وقع الليل عىل نفسه يف قصيدة "ليلة انتظار" حيث يقول:
ِ
سهر إىل ٍ
أطويه من ٍ
وحل ُ
َّ
سهر ومن ظل ٍم إىل ظلم
الليل ما
َ
ولكن اليد النديان َة الكسىل ُّ
سنابل القمح
ترش

عىل ٍ
درب من اهلمسات يف ُح ُلم

يرف عىل جفوين ثم حيشوه ّن بامللح
بال نو ٍم ّ

()61

ويف قصيدة أخرى له بعنوان "إقبال والليل" نراه يرمز إىل ذلك الليل بالغربة والوحشة والظلم.
ِ
بالقصري
حني ُيقبل
الليل طال وما هناري َ

الليل طال :نباح آالف الكالب من الغيو ِم
ِ
ُّ
ينهل ،ترفعه الرياحُّ ،
الرضير
يرن يف الليل

حر ٍ
اس سهارى جيلسون عىل الغيو ِم
ُ
وهتاف ّ

الليل والعشاق ينتظرون فيه عىل سنا النجم األخري
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ٍ
واحد أربع م�رات ،فهو يرمز من خالل�ه إىل الغربة
عندم�ا يك�رر الش�اعر لفظ الليل يف مقط�ع

القرس ّية املفروضة عليه ،وش�دة الظلم والقهر بفعل املراقبة الش�ديدة له والقبض عليه يف حال

قرر العودة إىل بلده .إنه ليل العراق الطويل الذي ال هناية له ،وهي الداللة األكيدة عىل ال َع َسف
واجلور والتسلط.

أين اهلوى مما أالقي واألسى مما أالقي؟
يا ليتني طفل جيوع ،يئن يف ليل العراق!
أنا م ّيت ما زال خيترص احلياة.

()63

جرح نازف ،وأمل مس�تمر يف ذات الش�اعر ،وس�واد يكلل حياته وحي�اة بلده العراق
إنه الليلٌ ،

بالقهر واالس�تبداد .ومهام يك�ن من أمر فإن هذه الرموز قد أ ّمنت لنصوص الس�ياب مناخات
املرحلة الزمنية التي تف ّيأ حتت ظالهلا .وهي مناخات قاسية أسهمت بشكل فعال يف إنتاج البنية

الداللية الكربى التي أخرجت رؤية الشاعر إىل العامل.

�ساد�سا -رمز النخيل:
ً

حضورا ملفتًا يف ش�عر بدر شاكر السياب ،ربام ّ
ألن بلدته "جيكور" "عامرة
إن لش�جرة النخيل
ً
بأشجار النخيل التي تظلل املسارح املنبسطة وحيلو ألرساب الغربان أن تردد نعيبها فيها ،وعند
أطراف هذه القرى مس�ارح أخرى منكش�فة تس�مى البيادر تصلح للع�ب الصبيان وهلوهم يف
الربي�ع واخلري�ف"( )64لذلك وجدنا أن الش�اعر حني يعبرّ عن مجال الطبيعة يعمد إىل اس�تعارة
صورة النخيل التي هلا وقع مجيل يف نفسه.
ِ
()65
عيناك غابتا نخيل ساع َة السحر

فالنخيل يف هذه الصورة يشري إىل اجلامل والعطاء املنبعث من املقلتني كعطاء النخلة ويف قصيدة
له عنواهنا "حتية القرية" يشري إىل روعة النخيل وتكامله مع املاء والطبيعة.
وعن ّ
الشط والنخيل السكارى يف الليايل القمراء واملظلامت

ِ
أكؤس النّدى املرتعات.
العطر يف
رنحتها األنسام ّملا سقتها
َ

()66

غير أن ه�ذه الصورة الرومانس�ية للنخيل ال تلب�ث أن ختتفي ،وتظهر الصورة الرمزية بش�كل
أعم�ق ،وحيمل الش�اعر ه�ذا الرم�ز الطبيع�ي دالالت متعدّ دة تتضم�ن معنى احلنين والغربة
والنقمة وغري ذلك من املعاين التي أوحى هبا هذا الرمز بالتحديد .إن النخيل الذي كان الشاعر
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يأنس به أصبح خيشاه يف قصيدة "غريب عىل اخلليج".
ُ
ادهلم مع الغروب
وهي النخيل أخاف منه إذا َّ

كل ٍ
فاكتظ باألشباح ختطف َّ
طفل ال يؤوب

من الدروب.

()67

هنا نجد أن النخيل أصبح موطنًا لألشباح ،ومل يعد ذلك املكان الرومانيس الذي يعبرّ عن فرح
الشاعر .إن الرمز هنا يشري إىل القلق والتوتر النفيس فاكتظاظ النخيل باألشباح كناية عن عامل
من عوامل عدم االس�تقرار ،وقد تكون األش�باح تلك زبانية احلكم وعسس�ه لذلك استحرض
الش�اعر تل�ك املخلوقات الومهية وأس�كنها يف غابة النخي�ل .إ ًذا ،مل يع�د النخيل موطن احلب
واجلامل؛ بل أضحى موضع اخلوف واالستبداد.

ويف قصيدته "أنش�ودة املطر" جعل النخيل يش�ارك يف انتفاضة العنارص ويشارك الربق والرعد
يف استعداده للثورة.

أكاد أسمع النخيل يرشب املطر.

()68

أم�ا إذا أراد الس�ياب أن يرمز إىل احلزن ف�كان يتكئ عىل رمز النخيل إلخراج داللة ذلك احلزن
ووقعه ،وقد قدّ م لنا صورة تربز صدى األنني يف سعف النخيل.
غريق يف عباب املوج تنحب عند الغاقة

تئ ُّن الريح يف َس َعف النخيل ،عليه ..ترثيه.

()69

ضجت به الريح ،فالرمز هنا
فاألنني عالمة فارقة عاد صداها لينطلق من س�عف النخيل بعدما ّ
يشير إىل األمل واحلزن .فالبعد االس�تعاري "تئ�ن الريح" ينتمي إىل رؤية الش�اعر يف هذا النص
الذي أطلق األنني من أعامق غابة النخيل ليضعنا يف حجم احلزن واملعاناة.
إن مجالية الصورة هنا نابعة من داللة الرؤية ،حيث حتولت الريح إىل إنسان يئن ويرصخ واألنني
جسده أنني الريح وتردد صداه يف غابة النخيل.
داللة عىل األمل ،ذلك األمل الذي ّ

وإذا كان النخي�ل يرم�ز إىل األمل واملعاناة ،فإن الس�ياب أبرز من خالل ه�ذا الرمز معنى احلنني
رمزا لذلك الش�وق واحلنني واحللم بالعودة إىل موطن النفس ومرتع
إىل الوطن ،فكان النخيل ً
الطفولة والصبا.
ضم َ
خك العراق
يا ليل ّ
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بعبري تربته وهدأة مائه بني النخيل

حسك يف الكويت وأنت تُثقل باألغاين واهلديل.
إنيّ ُأ ُّ

()70

وإذا عدنا إىل قصيدة "مدينة الس�ندباد" نجد الس�ياب حيمل النخيل بعدً ا استعار ًيا ،حيث جعله
يعمد إىل العويل ،وكأنه إنسان وقع يف طا ّمة كربى فعبرّ عن آالمه بالبكاء والعويل.

عىل مهود إخويت الصغار ...والبيوت،

تأكل من حلومهم .ويف القرى متوت

زهره،
عشتار عطيش ،ليس يف جبينها َ
جر
ويف يدهيا س َّل ٌة ثامرها من َح ْ
ْ
ُرجم ُّ
وللنخيل
كل زوجة به.
ت َ

يف ش ّطها عويل.

()71

هكذا أس�ند الش�اعر للنخيل هوية فنية متثلت باالس�تعارة التشخيصية ،فجس�د النخيل إنسانًا
ي ْع ِ
�ول ذل�ك العويل الذي يثري اخلوف واحلزن .إن هذا العوي�ل الذي أخرج النخيل من طبيعته
وأدخله يف طبيعة أخرى ّ
دل عىل عمق احلزن واألمل واملخزون يف نفس الش�اعر ،فانعكس ذلك
رموزا ضمنها عنارص الطبيعة لتشري إىل احلزن وقت احلزن وإىل دالالت أخرى كاحلب واحلنني
ً
واألمل ،وكل تل�ك الرم�وز كش�فت عن واقع الش�اعر ومهوم�ه ورؤاه وأغنت جتربته الش�عرية
بدالالت إحيائية آسرِ َ ة.
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اخلامتة:

حاولت من خالل هذه الدراسة "رموز الطبيعة ودالالهتا يف شعر بدر شاكر السياب" أن أفتح
ناف�ذة يف ه�ذا املنح�ى وال أدعي الس�بق أو الفرادة؛ إنام هي دراس�ة تس�تحق التمعن والتقيص.
كثيرة هي الرموز الطبيعية التي اتكأ عليها الس�ياب يف قصائ�ده ،ولكنني وجدت أن أكثر تلك
جيس�د
تك�رارا
الرم�وز
وحضورا هي تلك التي ذكرهتا يف س�ياق البحث وكأن الش�اعر أراد أن ّ
ً
ً
من خالهلا آالمه ومهومه الش�خصية والقومية والوطنية فأوغل يف األسطورة والرمز ،وأجاد يف
املنحى الثاين ،حيث اس�تطاع أن يضع املتلقي يف عمق جتربته الش�عرية الش�عورية وفاض الرمز
وأس�ى وحنينً�ا وثورة وغض ًبا ونقم�ة يف كثري من األحيان .كام إن رموزه ش�كلت صورة
حزنً�ا
ً
وجها من وجوه التحرر الذي كان اهلاجس الكبري الذي حكم رؤية الس�ياب،
للمعاناة ومحلت ً
حيث تط ّلع إىل الغد املرشق وآمن بأن االنبعاث والتجدد مرهون باألجيال القادمة التي سوف
حتمل هذا اللواء ،وقد عرب عن ذلك يف قصيدته "أنش�ودة املطر" ،حيث محل ذلك الرمز الكثري
من األحالم واألمنيات واعترب أن عامل الغد الفتي هو الذي س�يتبنى التغيري الكبري ،وس�يحدث
انقال ًبا جذر ًيا يف وطنه ،وبات رمز املطر عالمة تفاؤل باإلصالح واالزدهار وأمنية متنى الشاعر
أن تتحقق.
خصوصا عندما هنض املس�توى
إن ت�وزع الرموز يف ش�عر الس�ياب أضف�ى عليه مجالية فائق�ة،
ً
البالغي بذلك الرمز فأكسبه إحياءات رائعة ودالالت بعيدة الغور.
جس�دت لنا الواقع الذي عاشه السياب ،حيث مزج بني الذات واملوضوع،
إن الرموز الطبيعية ّ
واس�تطاع من خالل تلك الرموز أن ينتج ثقافة جعلت الكثري من الش�عراء ينسجون عىل نوله،
وفت�ح با ًبا للدارسين والنقاد كي يلجوا غامر هذا النتاج الثق�ايف والفكري ويغنوا تلك التجربة
بالبحث والتحليل والتفكيك وإعادة الرتكيب.

232

�أدب

امل�صادر واملراجع:
 - 1إحسان عباس ،بدرشاكرالسياب ،دراسة في حياته وشعره ،ط  ،5بيروت ،دارالثقافة1983 ،م.
 - 2القرآن الكريم.
 - 3السعيد الورقي ،لغة الشعرالعربي الحديث ،دارالنهضة العربية ،ط1984 ،3م.
 - 4الوالي محمد ،الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي ،املركزالثقافي العربي ،لبنان1990 ،م.
 - 5بدرشاكرالسياب ،الديوان ،األعمال الشعرية الكاملة ،دارالعودة ،بيروت  -لبنان2005 ،م.
 - 6بطرس أنطونيوس ،بدرشاكرالسياب شاعرالوجع ،ط ،1املؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس
(د.ت).
 - 7تيري إيغلتون ،نظرية األدب ،ترجمة ثائرديب ،وزارة الثقافة سوريا1995 ،م.
 - 8روبرت حولب ،نظرية املتلقي ،ترجمة الدكتور عزالدين اسماعيل ،املكتبة األكاديمية2000 ،م.
 - 9زكي مبارك ،املوازنة بين الشعراء( ،د .دارالنشر) ،القاهرة1936 ،م.
 - 10عزالدين اسماعيل ،الشعرالعربي املعاصر ،داراآلداب ،ط1994 ،1م.
 - 11لويزروز نبالت ،األدب ّ
عملية اكتشاف ،ترجمة :عزت بن عبد املجيد خطاب ،النشرالعلمي
واملطابع1419 ،هـ.
 - 12محمد عبد الحي ،األسطورة اإلغريقية في الشعرالعربي الحديث ،دارالنهضة العربية1977 ،م.
 - 13ناصيف اليازجي (الشيخ) ،شرح ديوان املتبني ،دارالقلم ،ط ،2بيروت  -لبنان (د.ت).
 - 14يوسف حالوي ،األسطورة في الشعرالعربي املعاصر ،داراآلداب ،ط1994 ،1م.

اجلرائد واملجالت:
 - 1أدونيس ،مدارات ،جريدة الحياة ،عدد  8 ،12038شباط1986 ،م.
ّ
النص ،مجلة فصول ،م ،4ع1984 ،3م.
 - 2كمال أبو ديب ،الحداثة ،السلطة،
 - 3لوس� � ��يان غولدمان ،املنهج البنيوي التكويني في تاريخ األدب ،الفكرالعربي املعاصر ،العدد األول ،أيار
1980م.

الهوام�ش:
 - 1محمد عبد الحي ،األسطورة اإلغريقية في الشعرالعربي الحديث ،ص .87
 - 2السعيد الورقي ،لغة الشعرالعربي الحديث ،ص .141
 - 3بدرش� � ��اكرالس� � ��ياب ،الديوان ،دارالعودة ،مج ( ،)2ص .195
 - 4بطرس أنطونيوس ،بدرشاكرالسياب شاعرالوجع ،ص .106
233

 - 5عزالدين اسماعيل ،الشعرالعربي املعاصر ،ص .198
-6الق � � �رآنالكري� � ��م،الكه� � ��ف،اآلي� � ��ة.29
 - 7م.ن ،األنبياء ،اآلية .30
 - 8يوسف حالوي ،األسطورة في الشعرالعربي املعاصر ،ص .53
 - 9بدرشاكرالسياب ،م.س ،ص .-121 120
 - 10الوالي محمد ،الصورة الش� � ��عرية في الخطاب البالغي والنقدي ،ص .8
-11الق � � �رآنالكري� � ��م،األح � � �زاب،اآلي� � ��ة.38
 - 12كمال أبو ديب ،الحداثة ،السلطة ،النص ،مجلة فصول ،ص .37
 - 13إحسان عباس ،بدرشاكرالسياب ،ص .212
 - 14بدرشاكرالسياب ،م.س ،ص .122
 - 15م.ن ،ص .123
 - 16م.ن ،ص .129
 - 17م.ن ،ص .130
 - 18م.ن ،ص .132
 - 19عزالدين اسماعيل ،م.س ،ص .200
 - 20بدرشاكرالسياب ،م.س ،ص .111
 - 21لويزروزنبالت ،األدب عملية اكتشاف ،ص .27
 - 22تيري إيغلتون ،نظرية األدب ،ص .149
 - 23بدرشاكرالسياب ،م.س ،ص .250
 - 24م.ن ،ص .252
 - 25م.ن ،ص .105
 - 26م.ن ،ص .51
 - 27لوسيان غولدمان ،املنهج البنيوي التكويني في تاريخ األدب ،ص.12
 - 28م.ن ،ص.ن.
 - 29روبرت هولب ،نظرية املتلقي ،ص .232
 - 30أدونيس ،مدارات ،جريدة الحياة ،عدد .12038
 - 31بدرشاكرالسياب ،م.س ،ص .248
 - 32م.ن ،ص .249
-33الق � � �رآنالكري� � ��م،الن� � ��ور،اآلي� � ��ة.248
 - 34املتبني ،شرح الديوان ،الشيخ ناصيف اليازجي ،ص .474
 - 35م.ن ،ص .384
 - 36بدرشاكرالسياب ،م.س ،ص .284
 - 37م.ن ،ص.ن.
 - 38م.ن ،ص .285
234

�أدب

 - 39م.ن ،ص .286
 - 40عزالدين اسماعيل ،م.س ،ص .200
 - 41بدرشاكرالسياب ،م.س.
 - 42بدرشاكرالسياب ،م.س ،ص .4
 - 43م.ن ،مج ( ،)1ص .94
 - 44م.ن ،ص .97
 - 45م.ن ،ص .394
 - 46م.ن ،ص .112
 - 47م.ن ،مج ( ،)2ص .104
 - 48م.ن ،ص .11
 - 49م.ن ،ص .103
 - 50م.ن ،ص .104
 - 51م.ن ،ص.ن.
 - 52م.ن ،ص.259
 - 53القرآن الكريم ،يونس.67 ،
 - 54بدرشاكرالسياب ،م.س ،ص .142
 - 55م.ن ،ص.ن.
 - 56م.ن ،ص .166
 - 57م.ن ،ص .167
 - 58زكي مبارك ،املوازنة بين الشعراء ،ص .62
 - 59السياب ،مس ،ص .170
 - 60م.ن ،ص .174
 - 61م.ن ،ص .435
 - 62م.ن ،ص .439
 - 63م.ن ،ص .440
 - 64إحسان عباس ،م.س ،ص .117
 - 65السياب ،م.س ،ص .119
 - 66السياب ،مج ( ،)1ص .116
 - 67م.ن ،مج ( ،)1ص .5
 - 68م.ن ،ص .121
 - 69م.ن ،ص .370
 - 70م.ن ،ص .439
 - 71م.ن ،ص .118
235

�أدب

دور اللغة يف الإعالن التلفزيوين

يف دولة الكويت

 باحث دكتوراه يف الإعالم-  مبارك حمد الد�سمة:�إعداد الباحث
:ملخ�ص البحث باللغة العربية

 وم�ن هنا حاول هذا البحث،للغ�ة دور مه�م يف نجاح اإلعلان التلفزيوين يف التأثري يف املتلقي

 وحتديد مدى دقة،الوقوف عىل مس�تويات اللغة املس�تخدمة يف اإلعالن التلفزيوين يف الكويت
 ولتحقيق هذا اهلدف تم حتليل جمموعة من،اللغة وسلامتها بجانب توظيف جوانبها البالغية
 وتوصل إىل أن غالب اإلعالنات يف الكويت يس�تخدم لغة،اإلعالنات التلفزيونية يف الكويت
 بجانب جتاهل توظيف اجلوانب البالغية، هبا الكثري من األخطاء النحوي�ة واإلمالئية،ضعيف�ة

.من جناس وتضاد وتشبيه واستعارة

Abstract
Language plays an important role in the success of a TV advertisement
when it comes to affecting the recipient. Hence this research tried
to familiarize with the language used in TV ads in Kuwait and to
determine the accuracy of the language used and its correctness, as well
as using its linguistic aspects. to achieve thisgoal, a group of TV ads
in Kuwait were analyzed and research the conclusion stating that the
language used in the most the advertisement in Kuwait is weak with
many grammatical and dictations errors, aswell as, non employment of
the rhetorical aspects such as homonyms and antonyms, analogy and
metaphor.
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مقدمة:

ال هيدف اإلعالن التلفزیوين إىل عرض وترویج السلع فحسب ،وإنام ،إىل جانب ذلك يستهدف
الرتوي�ج لألف�كار واخلدمات واملعاين والقيم .وتعد اللغة م�ن أهم األدوات التي يعتمد عليها
مصممو اإلعالن يف حتقيق أهدافهم.

تأثريا يف املتلقي ،س�واء أكان مس�تهلكًا حال ًّيا أم
واإلعلان التلفزي�وين أكثر األن�واع اإلعالنية ً
نظ�را ألن اإلعالن التلفزي�وين يوظف مؤث�رات متنوعة جتمع بني الص�وت والصورة
مرتق ًب�ا؛ ً
واحلركة واملوس�يقى؛ مما يزيد من مصداقية خصائص الس�لعة املعلن عنها .فعن طريق اإلعالن
تكتس�ب السلعة الكثري من عوامل التأثري من خالل اس�تعامل إشارات ورموز رصحية وأخرى
()1
ضمنية إحيائية.
وعلى الرغ�م من دخ�ول الصورة إىل وس�ائل اإلعلام وازدي�اد أمهيته�ا ،ظلت اللغة وس�يلة
التواصل األوىل واألساس�ية ،ومل تفقد مكانتها وأثرها يف الرس�الة اإلعالمية ،وذلك عىل الرغم
من أن اللغة ليس�ت وس�يلة من وس�ائل االتصال باملفهوم اإلعالمي للوسائل ،بل عىل العكس
االتصال وظيفة من وظائف اللغة(.)2
وق�د اهتمت بعض الدراس�ات بدراس�ة لغ�ة اإلعالم واإلعالن ومن هذه الدراس�ات دراس�ة
عيسى برهومة ،التي اهتمت برصد العالقة بني اللغة والتواصل اإلعالين؛ من خالل نامذج من
إعالنات ملعرفة س�بب استخدام األسماء األجنبية يف اإلعالن التجاري ،من وجهة نظر التجار
والزبائن ،وتوصلت إىل أن الس�بب يرجع إىل أن االس�م اإلنكليزي أس�هل يف النطق ،ويفهمه
البعض باعتباره نو ًعا من الوجاهة والرقي والتحرض( .)3ودراسة أيمن عبد القادر ،التي هدفت
إىل تشخيص واقع اللغة العربية يف وسائل اإلعالم املرئية يف العامل اإلسالمي ،وتوصلت إىل أن
اللغة العربية من الثوابت العربية واإلسالمية التي ال ينبغي جتاهلها يف اإلعالم(.)4
 - 1زعتر ،مريم (  ) 2015اإلعالن التلفزيوني في الجزائربين التصميم والداللة ،مجلة العلوم اإلنسانية –الجزائر ،ع
 44ص .569
 - 2حلوانى ،فادية املليح ( .) 2015لغة اإلعالم العربي مجلة جامعة دمشق ،املجلد  31العدد الثالث .ص.1
 - 3برهومة ،عي�سى (  .) 2006اللغة والتواصل اإلعالني (انتشاراألسماء األجنبية في الالفتات في األردن) ،مجلة مجمع
اللغة العربية األردني ،العدد السادس والثمانون.
 - 4الشيخ ،أيمن محمد عبد القادر (  . ) 2008اللغة العربية في وسائل اإلعالم املرئية ،املؤتمر الدولي في تطوير تعليم
اللغة العربية ً
وجها لوجه ،جامعة ماالنج الحكومية ،إندونيسيا 25 - 23 ،نوفمبر/تشرين الثاني.
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والكلم�ة جي�ب أن تك�ون ذات داللة واضحة وحم�ددة ،وأن يكون هلا ما يربره�ا؛ ألن ابتعادها
ومعاين بعيدة عن
ع�ن مضمون اإلعالن التلفزيوين جيعلها وبالاً عليه ،حيث تعطي تفسيرات
َ
تأثريا سلب ًّيا(.)1
مضمون اإلعالن ،وبالتايل تؤثر يف اإلعالن ً

وترب�ط بين الدال واملدلول عالقة ثابتة وحمددة ،هي عالقة الس�بب والنتيجة ،عىل نحو ما نرى
ذل�ك يف حال�ة آثار األق�دام عىل الرم�ال ،أو يف العالمة التجارية ملنتج ما .ومهما كانت العالقة
بين الرم�ز واملرم�وز إليه قوية؛ فإهنا تبق�ى متبدلة ومرنة وح�رة ،وهذا ما نراه على نحو مبارش
رمزا هلا فالش�عار ليس ش�كله ،وإنام ما يرمز ويدل عليه ،ويمكن أن
حني ختتار رشكة ما
ش�عارا ً
ً
واضحا ملوضوع التقطته عدس�ة
أثرا
تك�ون الكلمة ً
ً
رمزا بخالف الص�ورة ،والتي ال تكون إال ً
الكاميرا ،وبالتايل حني يصمم اإلعالن جيب االهتامم ب�دور الكلمة وداللتها يف إبراز الصورة.
إن رشط اللغة اجلوهري هو عجز الوصف عن استغراقها .إن ما تقرتحه الكلمة هو أقل هيمنة
مم�ا تقرتح�ه الصورة اإلعالنية؛ حيث يمكن تش�بيه الصورة بالرساب الذي ت�راه يف الصحراء،
بمعن�ى أهن�ا فاعلة عىل نطاق احلواس ال املش�اعر عكس الكلمة ،وهذا ف�رق جوهري مهم بني
الصورة والكلمة(.)2

م�شكلة البحث:

للغ�ة دور مهم يف تأثري اإلعالن التلفزي�وين ،ورغم ذلك ال حتظى باالهتامم الكامل يف اإلعالن
التلفزيوين يف الكويت ،ومن هنا حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية؟
• ما نوع اللغة املستخدمة يف اإلعالن التلفزيوين يف الكويت؟
• ما األخطاء اللغوية السائدة يف اإلعالنات التلفزيونية يف الكويت؟
• ما الصور البالغية السائدة يف اإلعالنات التلفزيونية يف الكويت؟

�أهداف البحث:

هدف البحث إىل التعرف عىل مس�تويات اللغة املس�تخدمة يف اإلعالن التلفزيوين يف الكويت،
 - 1الدسمة ،مبارك حمد (  .) 2013التأثير الداللي للكلمة والصورة في الخبر اإلعالمي (دراسة نظرية في اإلعالم
الكويتي) ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،ص .61
 - 2جاكوب ،لويس ( .)2006الوسيط السينمائي ،ت :أبية حمزاوى ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ،املؤسسة
العامة للسينما .ص .52 - 51
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وبالغتها ،وحتديد بعض األخطاء اللغوية الشائعة يف اإلعالنات.

فرو�ض البحث:

• تستخدم اإلعالنات التلفزيونية مستويات متنوعة من اللغة.
• ال توظف اإلعالنات التلفزيونية يف الكويت الصور البالغية.

• ال توجد أخطاء لغوية يف اإلعالنات التلفزيونية يف الكويت.

منهج البحث:

اس�تخدم الباح�ث املنه�ج الوصفي يف ع�رض اإلطار النظ�ري ،وحتليل نامذج م�ن اإلعالنات
التلفزيونية.

الإطار النظري:
 - 1مفهوم الإعالن التلفزيوين:

اإلعلان ف�ن اإلغراء عىل الس�لوك بطريقة معين�ة ،لكن هذا التعري�ف اليميز اإلعالن عن
الدعاي�ة واإلعلام ووس�ائل الرتويج األخ�رى ،رغم أنه يعط�ي فكرة التأثري عىل الس�لوك
موق ًعا مركز ًّيا يف التعريف(.)7

وه�و وس�ائل غري ش�خصية لتقديم األف�كار أو الس�لع أو اخلدمات بواس�طة جهة معلومة
ومقابل أجر مدفوع(.)8

واإلعلان مرك�ب تتقاط�ع يف فضاءاته مجي�ع العلوم واملع�ارف ،وفق رؤية حتليلي�ة تركيبية
تس�تدعي اس�تحضار علوم متع�ددة ،منها :علم االقتص�اد وعلم النفس والف�رد واملجتمع
وكذلك العلوم اللس�انية .وكل هذه العلوم تس�هم جمتمعة يف ظهور اإلعالن بوصفه خطا ًبا
تواصل ًّيا بني املرسل واملتلقي(.)9

 2-اللغة يف الإعالن التلفزيوين وم�ستوياتها:

اللغ�ة أداة التواص�ل ،وم�ن دون اللغ�ة يصعب وج�ود حض�ارة .واللغ�ة أداة اإلعالم من
منطل�ق أن الوظيف�ة األه�م لإلعالم ه�ي االتصال؛ فبه�ا يتواصل مع اجلمهور املس�تهدف
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بالرس�الة اإلعالمية ،لذا كان لزا ًما عىل وسائل اإلعالم املواءمة بني أداهتا اللغوية ومستوى
مستخدمي هذه اللغة.
والفصحى امليرسة هي األداة التي اليصعب فهمها عىل أحد من العرب ،فهي لغة منضبطة
بقواعده�ا ،وهل�ا تراث غني ،وتلق�ى جتاو ًبا يف نف�وس العرب كلهم ألس�باب خمتلفة ،منها
الش�عور القوم�ي والرتاث الثق�ايف ،ومنها الدين اإلسلامي الذي يدين ب�ه غالبية العرب،
فضًل�اً عن املس�لمني الذي�ن حيرصون على ت ّعلمها ألداء الش�عائر الديني�ة .والتوجد هلجة
عامي�ة ،يمك�ن أن حت�ل حمله�ا ،ألن مجي�ع اللهج�ات العربية المتل�ك منظومة م�ن القواعد
يمكنها من أن تكون لغة رسمية ألي قطر عريب(.)10
الضابطة ،وال إر ًثا حضار ًيا ّ
وبتحلي�ل عينة م�ن اإلعالنات يف التلفزي�ون الكويتي اتضح أن اإلعالن�ات التلفزيونية يف
الكويت تستخدم املستويات اآلتية :اللهجات ،اللغة الفصحى ،اللغة العربية ممتزجة ببعض
املصطلحات األجنبية ،اللغة الفصحى ممزوجة ببعض الكلامت العامية.

- 3مبادئ ا�ستخدام اللغة يف الإعالن:

تس�تخدم اللغة يف إعطاء املعلومات عن الس�لعة ،والتي توضح للمس�تهلك طبيعة السلعة
واستخدامها وأمهيتها ومزاياها ،لكن هذا يتطلب مواصفات معينة للغة ومنها:
• أن تكون اللغة املستخدمة حمددة واضحة ال تشتت انتباه املستهلك.
• انتقاء الكلامت واجلمل حس�ب قيمتها الصوتية ،ألن اللغة هنا ختاطب األذن وليس
العني ،ويفضل أن ختاطب اللغة األذن والعني م ًعا.
• الرتكيز عىل طريقة قراءة النص اللغوي ،حيث يتم بنرب وتنغيم معني ،جيذب املتلقي.
• البحث عن اإليقاع يف النص اإلعالين دون مغاالة فيه.
• استخدام التكرار ،فتكرار اجلمل قد يسهم يف غرس اسم السلعة يف أذهان املستمعني
بيد أن هذا التكرار جيب أال يصل إىل حد إزعاج اجلمهور املستهدف بحيث ين ّفر.
• يفضل استخدام صيغة املخاطب؛ بحيث يثري اهتامم املستمع أو املشاهد بحيث يشعر
أنه هو املقصود هبذا اإلعالن.
• اس�تخدام اجلم�ل املجزأة أو املقطعة إن كانت ت�ؤدي إىل الفكرة الكاملة؛ فالناس يف
األحاديث اليومية اليستخدمون دائماً اجلمل الكاملة.
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• جتنب استخدام األساليب اجلامدة ،ألهنا تفتقر إىل األسلوب البيعي املنشود.
• أن تتامشى لغة اإلعالن مع بقية عنارصه(.)11

 - 4الوظائف الل�سانية للغة:

• الوظيف�ة املرجعي�ة :وتتمثل هذه الوظيفة يف قيام اللغ�ة بالتعبري عن املنتج وما يتصف به من
مميزات ،فضلاً عن طريقة استخدامه ،فهي وظيفية إخبارية تفسريية للمنتج.

• الوظيفة التعبريية :تستخدم اللغة يف التعبري عن الذات ،وما تفكر فيه ،وتظهر هذه الوظيفة
يف رد الفعل الناتج الذي ينتج عند حماورة معينة داخل اإلعالن.
• الوظيف�ة اإليعازي�ة :وتظه�ر هذه الوظيفة يف توظيف األس�اليب اإلنش�ائية داخل اإلعالن
واملتمثل�ة يف أس�اليب األم�ر والرجاء .وهذا م�ا يظهر يف اإلعالنات الت�ي تطلب رصاحة من
واضح�ا للداللة عىل هذه الوظيفة،
املتلق�ي رشاء املنت�ج .ففي إعالن  BMWجاء فعل األمر
ً
وحتديدً ا يف مجلة "اشرت يب إم دبليو واحصل عىل كفالة ملدة مخس سنوات".
• الوظيفة البالغية :وتتضح هذه الوظيفة من خالل استخدام الصور البالغية املتنوعة داخل
اإلعلان ،حي�ث يمكن توظي�ف اجلناس واالس�تعارة واملجاز إلعطاء مع�اين متنوعة جتذب
املتلقي نحو اإلعالن.
• الوظيف�ة القولي�ة :وتظه�ر يف الكالم ال�ذي جيري عىل ألس�نة أبطال اإلعالن ،وم�ا حيويه من
مؤثرات صوتية من :نرب وتنغيم يشد أذن املتلقي نحو اإلعالن(.)12

 - 4بالغة ال�صورة الإعالنية:

البالغة هي مطابقة اللغة املستخدمة للموقف أو احلال ،مع الفصاحة .ويتضح من هذا التعريف
أن البالغة مرتبطة بقدرة اللغة عىل التعبري عن املوقف ،وأن أهم رشوط البالغة الفصاحة.
والبالغ�ة التنحصر فق�ط يف اللغة ،بل توجد كذل�ك يف الصورة الفنية والصور الش�عرية التي
تنط�وي عىل إحياءات متعددة رمزية اليمكن إغفاهل�ا ألن تفاعل مدلوالهتا هو الذي خيلق ميزة
وث�راء الص�ورة .وبالغة الصورة هي العلم الذي يدرس أس�اليب التضمين" وهي يف الصورة
اإلعالني�ة العل�م الذي ي�درس الكيفي�ات التي تثري االنتب�اه وتدف�ع املتلقي إىل اقتن�اء منتج ما
م�ن الصورة اإلعالنية( .)13لكننا هنا س�نتناول بالغة اللغة املس�تخدمة م�ع الصورة يف اإلعالن
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التلفزي�وين ،س�واء اللغة املنطوقة التي جترى عىل ألس�نة أبطال اإلعلان ،أو النصوص الكتابية
املوجودة داخل اإلعالن.
ويس�تعمل روالن ب�ارت تعبير البالغ�ة بمعنيني حمددين حين يتحدث عن الص�ورة ،األول:
بوصفها نم ًطا من أنامط اإلقناع واملحاججة ،واآلخر :بوصفها أسلو ًبا .ويقر بارت بأن للصورة
ملكية خاصة هي اإلحياء أو بالغة اإلحياء ،بمعنى استيالد داللة ثانية للعالمة املكتملة من رحم
داللتها األوىل .وعىل هذا النحو أرس�ى بارت القراءة الرمزية للصور اإلعالنية وألبس�ها جان ًبا
شكل ًّيا إحيائ ًّيا بالغ األمهية .وأجرى بعض الباحثني دراسة بعنوان البالغة واإلعالن تناول فيها
كبريا من الصور البالغية(.)14
أكثر من ألف إعالن اتضح من خالهلم أن اإلعالن يستخدم عد ًدا ً

وم�ن الص�ور البالغي�ة الت�ي يمكن توظيفه�ا يف اإلعالن�ات التض�اد ،وهو اس�تخدام كلمتني
متضادتين ،واجلن�اس وه�و تش�ابه بع�ض الكلمات يف احل�روف م�ع االختلاف يف املعن�ى،
واالس�تعارة وه�ي أخذ الصفة م�ن يشء وإحلاقها بيشء آخ�ر ال ترتبط به عىل نح�و ما ظهر يف
إعالن زين "س�يدي الرئيس" رمضان  2018يف مجل�ة "تبكى األغاين" فاألغاين ال تبكي ،فأخذ
صفة البقاء من الكائن احلي وأعطاها لأللعاب وهي كائن غري حي.

اجلانب العملي:

قم�ت بتحليل جمموعة من اإلعالنات التي تعرض يف الكويت؛ لتحديد مدى توظيف اللغة يف
هذه اإلعالنات من حيث نوع اللغة ،ودقتها وبالغتها.

أول� -إعالنات :2016
� اً

وصل عدد اإلعالنات يف ش�هر رمض�ان  2016يف الكويت إىل ( )48إعالنًا ،اس�تخدم بعضها
اللغ�ة الفصح�ى وحتدي�د إعلان وزارة الداخلي�ة وبع�ض إعالن�ات البنوك ،وج�اءت غالبية
جيا بني اللهجة العامي�ة العربية وبعض الكلامت
اإلعالن�ات باللهجة العامي�ة ،وبعضها جاء مز ً
م�ن لغات أخرى ،كام أن بع�ض هذه اإلعالنات وإن كان قليلاً مل ي�درك تأثري الداللة اإلحيائية
لبع�ض الكلامت ،والت�ي قد تتعارض مع ثقاف�ة بعض املجتمعات ،وباألخ�ص كلمة "نار" يف
إعالن أسنان تورز .وفيام ييل بعض النامذج من إعالنات .2016
إعالن أسنان تورز :جاء اإلعالن بلغة عامية خالية متا ًما من املحسنات البالغية ،باستثناء اإلحياء
والذي ظهر من خالل كلمة "نار" ،وهي كلمة ذات دالالت إحيائية معروفة يف الثقافة العربية،
وهنا يتضح أن اللغة ليست زخرفة لإلعالن دون معايري وضوابط حاكمة هلا ،وإنام هي حمكومة
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بعادات املجتمع وتقاليده وثقافته.
إعلان وزارة الداخلي�ة :جاءت الكلامت فيه فصيحة بعيدة ع�ن العامية ،وإن كان قد خال متا ًما
من الصورة البالغية ،فاإلعالن تقريري إخباري يف املقام األول.
إعلان الرشكة الكويتية لالس�تثامر :اللغة فيه جاءت عامية ،فيه�ا بعض األخطاء يف النطق ،مع
اخللو التام من املظاهر البالغية.
إعلان هارديز :س�ار عىل نف�س إعالن الرشك�ة الكويتية لالس�تثامر من حيث اس�تخدام اللغة
العامية ،واخللو التام من املظاهر البالغية.

ثانيا� -إعالنات رم�ضان 2017
ً

إعلان زين رمض�ان  :2017كانت اللغة الفصحى الس�ائدة يف اإلعالن ،وج�اءت اللغة دقيقة
باس�تثناء النطق اخلاط�ئ لكلمة "كذبتم" وأخط�اء يف كتابة اهلمزات عىل بع�ض الكلامت .وقد
ظه�رت البالغة من خالل التضاد .ويمكن القول إن بنية كلامت اإلعالن اعتمدت عىل التضاد
الذي يمكن أن يصنع صورتني :صورة السالم واألمن وصورة اإلرهاب الدموي ،كام استخدم
اإلعالن أفعال األمر لتحقق أهم وظائف اللغة وهي اإليعاز.
إعلان الصندوق الكويت�ي للتنمية :اعتمد اإلعالن اللغة الفصحى ،مع وجود بعض أخطاء يف
النطق .كام خال اإلعالن متا ًما من التوظيف البالغي ،فجاءت الكلامت تقريرية مبارشة ختلو من
أي ص�ورة بالغي�ة ،وهذا ربام أعطى اإلعالن طاب ًعا جا ًفا فيام يتعلق باس�تخدام اللغة ،فالبالغة
إحساسا باحلركة والتجدد واالستمرار واستحضار الصورة فضلاً عن جذب األذن.
تعطي
ً

إعلان بي�ان لطب األس�نان :اعتمد اإلعالن عىل اللغ�ة العامية ،وقد خال متا ًم�ا من كل الصور
البالغية ،وقد ظهرت فيه بعض األخطاء الكتابية ،وحتديدً ا يف كتابة اهلمزات بصورة خاطئة يف
كلامت (إمرح -إلعب -انت– إنفع).
إعلان حلويات الصي�داوي رمضان  :2017اعتمد اإلعالن عىل اللغ�ة العامية ،وقد خال متا ًما
م�ن الصور البالغية ،وجاء اإلعلان إخبار ًّيا بلغة تقريرية فيها بع�ض األخطاء يف النطق ،وإن
جاءت لغة اجلسد موحية إىل حد بعيد.
إعلان كلين�كا رمض�ان  :2017جاءت اللغ�ة فصيحة ،واعتم�د قليلاً عىل اجلن�اس من خالل
كلمتي تفاؤل ورسايل ،وإن كان هناك خطأ يف كلمة تفاؤل؛ إذ جاءت مرفوعة وحقها النصب.
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إعلان رساي للعط�ور رمض�ان  :2017اعتمد عىل اللغ�ة الفصحى من خلال الكلامت اآلتية
"وحدك تس�كن رساي قلبي وحدك ...ويف احلدائق ش�ذى أزهاري وفوحك ...أرسل محامنا
الزاج�ل ومعه فوحك ..ويف زوايا قصورك ومرايا وجدك ...هناك رس عطري وعطرك" .اللغة
فصيحة وإن كان من األدق حذف كلمة "هناك" واالكتفاء باجلملة "عىل النحو اآليت :ويف زوايا
قصورك ومرايا وجدك ،رس عطري وعطرك".
إعلان بن�ك االئتامن الكويت�ي رمضان  :2017جاءت اللغ�ة بعيدة عن العامي�ة ،ولكنها مل ختل
م�ن األخط�اء ،فرفع كلم�ة "عرشون" والصواب "عرشي�ن" ،كام نُصبت كلم�ة "أمجل" وحقها
الرف�ع ،كما أن الكلامت املكتوب�ة مل ختل من أخطاء ،وحتديدً ا اخلطأ يف كتابة كلمة اس�تكامل هبذا
الش�كل "إستكامل" وكذلك "األئتامن" والصواب كتابتهام من غري مهزة .وإىل جانب ذلك ظهر
التوظيف اجليد للغة اجلسد ليحقق واحدة من أهم وظائف اللغة وهي التعبري.
إعالن عصري الضاحية رمضان  :2017اعتمد اإلعالن عىل اللغة العامية ،وقد ظهرت أخطاء يف
النطق ،وظهرت البالغة مرة واحدة يف اجلناس بني كلمتي "بايل" و"الغايل".
إعالن بن العميد رمضان  :2017ويف هذا اإلعالن ظهرت الكلامت اإلنكليزية بجانب الكلامت
العربية والتي جاءت بصورة عامية ،وخال اإلعالن متا ًما من اجلوانب البالغية باستثناء اجلناس
بني كلمتي "العميد" و"تريد".

ثالثًا� -إعالنات رم�ضان 2018

وصل عدد اإلعالنات يف ش�هر رمضان  2018يف الكوي�ت إىل ( ،)38اخرتت منهم عينة أكثر من
 25%واتضح منها سيطرة اللهجة العامية مع اخللو من الصور البالغية ،وذلك عىل النحو اآليت:
إعالن زين س�يدي الرئيس :اعتمد اإلعالن عىل اللغة الفصحى التي يفهمها أي مواطن عريب،
وخلا اإلعلان من الكلامت العامية ،وج�اء نطق الكلامت صحيح نحو ًّي�ا وصوت ًّيا .كام اعتمد
اإلعلان عىل االس�تعارة ،وقد ظهرت يف "تبك�ي األغاين" و"تنزف األلعاب" فاس�تعار البكاء
والنزف ومها من صفات الكائنات احلية وأعطامها لغري احلي.
إعالن ريفا كيدز :جاءت اللغة عامية مقرونة ببعض الكلامت اإلنكليزية والتي ظهرت مكتوبة
يف اإلعالن ،فيام جاءت لغة اإلعالن خالية متا ًما من أي حمسن بالغي.
جيا بني الكلامت اإلنكليزي�ة والعربية واهلندية ،كام ظهر
إعلان كومار فيم�س :جاء اإلعالن مز ً
السجع مرة واحدة ،متمثلاً يف كلمتي "فؤادي" و"ينادي".
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إعلان رشكة اجلس�ار للعطور :ج�اءت لغة اإلعالن عامية ،فيها بع�ض األخطاء يف النطق ،مع
اخللو النسبي من املظاهر البالغية ،باستثناء العالقة بني كلمتي "الغايل" و"عيايل".
جيا بني اللهجة الكويتية واللهجة اهلندية ،وجاء خال ًيا من
إعالن مطعم نامستي :جاء اإلعالن مز ً
املحسنات البالغية.
إعالن أوريدو :جاءت لغة اإلعالن عامية ،وخالية من أي مظهر من املظاهر البالغية.
إعالن الصندوق الكويتي للتنمية :عىل نفس إعالن البنك السابق يف رمضان  2017جاء إعالن
ع�ام  2018خال ًي�ا م�ن الص�ور البالغية ،وظه�رت بعض األخط�اء اللغوية ،مثل نط�ق كعائلة
بوصفها مرفوعة وحقها اجلر.
جيا بني اللغ�ة العربية واللغة اإلنكليزية ،م�ع اخللو التام من
إعلان دكان بزة :ج�اء اإلعالن مز ً
الصور البالغية.
إعالن ماكدونالد :جاء اإليقاع اللغوي هادئًا ،عىل عكس كل اإلعالنات السابقة ،وقد ظهر يف
اإلعالن خطأ إمالئي يف كتابة "إذا" من دون مهزة.
وهكذا جاءت اللغة عامية ،خالية من الصور البالغية يف إعالن البنك التجاري ،وإعالن دينش
بيكري ،وإعالن البنك األهيل املتحد.

نتائج البحث:

 - 1ظه�رت اللغ�ة العربي�ة يف اإلعالن�ات التلفزيوني�ة يف الكويت بص�ور خمتلفة ،فبعض
اإلعالن�ات اس�تخدمت اللغة الفصح�ى مثل إعالنات زي�ن وإعالن�ات وزارة الداخلية،
وبعضها استخدم اللهجة العامية ،والبعض اآلخر استخدم اللهجة العامية ممزوجة ببعض
الكلامت اإلنكليزية واهلندية.
 - 2ظهرت بعض األخطاء النحوية يف بعض اإلعالنات متثلت يف رفع ما يستحق النصب،
كام ظهرت بعض األخطاء اإلمالئية ،وخاصة األخطاء يف كتابة بعض اهلمزات.

 - 3س�يطرت اللغة العامية عىل غالبية اإلعالن�ات ،وصحب ذلك أخطاء متعددة يف نطق
بعض الكلامت.
 - 4جاءت اللغة املنطوقة يف كثري من اإلعالنات رسيعة جدً ا خالية من النرب والتنغيم ،فقد
كانت لغة تقريرية يف املقام األول.
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 - 5وج�دت ن�درة يف الص�ورة البالغية ،واكتفى عدد قليل جدً ا م�ن اإلعالنات بتوظيف
جرسا موسيق ًّيا ،والتضاد الذي يوضح املعنى ويؤكده.
اجلناس الذي يعطي ً

 - 6اعتم�د إعلان زين "س�يدى الرئي�س" عىل االس�تعارات التي أكس�بت اإلعالن بعدً ا
مجال ًّيا ،وخاصة "تبكي األغاين وتنزف األلعاب".

نموذجا يف توظيف اللغة من حي�ث :الدقة النحوية واإلمالئية
 - 7ج�اءت إعالن�ات زين
ً
والصوتية ،إىل جانب االعتامد عىل تكثيف الصور البالغية.

 - 8يمكن أن يس�بب التوظيف غري املناس�ب للغة بعض املشكالت القانونية واالجتامعية
الناجتة عن عدم الوعي بداللة بعض الكلامت ،مثل توظيف كلمة "نار" يف إعالن "أس�نان
تورز" والذي أعطى إحياء يتعارض مع طبيعة املجتمع الكويتي.

التو�صيات:

• اس�تخدام اللغ�ة الس�هلة البس�يطة القادرة على إيصال املعن�ى إىل املتلقي بس�هولة بعيدً ا عن
الغموض والتقعر؛ حتى يستطيع فهم مضمون اإلعالن.

• اإلجياز بمعنى إيصال املعنى إىل قلب املتلقي بأقل عدد من األلفاظ والكلامت واالستغناء عن
احلشو والبعد عن اإلطالة.
• اس�تخدام مف�ردات خفيف�ة وقصيرة تس�تطيع أن جت�ذب أذن املتلق�ي نح�و سماع األلفاظ
املستخدمة ضمن اإلعالن.
• أن تكون اللغة اللفظية املستخدمة يف اإلعالن متفقة مع عنارص الصورة األخرى من :لون،
وإضاءة ،وحركة ،ولغة جسد.
• االبتع�اد ع�ن األلف�اظ الدارجة العامية التي يمك�ن أن تعوق عملية االتص�ال بني الصورة
اإلعالنية التلفزيونية واملتلقي ،وكذلك جتنب بعض األلفاظ اخلادش�ة حلياء البعض ،مع جتنب
املفردات التي حتمل أكثر من معنى.
• التخفيف من رسعة الكالم املنطوق مع الرتكيز عىل عنرصي النرب والتنغيم.
جرسا موسيق ًّيا جيذب أذن املتلقي.
• توظيف الصور البالغية التي تعطى ً
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حماوالت تكري�س امل�رسح العربي
الواقع والتطلعات

جنوى قندقجي � -أكادميية وخمرجة م�سرحية
التح�والت البنيوي�ة التي متر هب�ا املجتمعات العربي�ة ،عىل الصعيد الس�يايس واإلقتصادي
يف ظ�ل
ّ
والثق�ايف ،يربز التس�اؤل ح�ول دور املرسح العريب وحال�ه بمعناه الفني األدائ�ي ،كونه ومنذ عرص
حتوالت يف األش�كال واملضامني
األن�وار كان أداة تعبري ثقافية ،ش�هدت عىل مدى مراحل متفاوتة ّ
واآلليات ،وشكّلت دوم ًا حماوالت تأثريية يف احلراك املجتمعي.

يواج�ه املسرح العريب اليوم أس�ئلة جوهري�ة يف كينونته الثقافي�ة ،بام يمتحن مدى رس�وخ قاعدته
التأسيس�ية يف الذهنية املعرفية العربية ،ومن ثم سمات هذا املنتج وخصائصه ،بام يعطيه دور ًا تثاقفي ًا
يف االحتياجيات املجتمعية األساس�ية وليس�ت التكميلي�ة ،بام يؤه ّله أن يم ّثل نوع� ًا ثقافي ًا ورشيك ًا
التطور بام اليمكن اإلس�تغناء عنه ،وهي الصورة املعاكس�ة لراه�ن املرسح العريب
عضوي� ًا ،ضم�ن ّ
املأزوم.
ال نس�تطيع فهم واقع املرسح العريب وآلية عمله وأزماته ،واإلجابة عىل إمكانية ارتقائه دون العودة
تك�ون هذا املرسح ،إذ ّ
أن هناك بعض النقاط اجلوهرية حول نش�وء هذا املرسح وإىل أي
إىل ج�ذور ّ
مر عليه�ا الزمن ،فهي
م�دى تب�دو مس�ألة املرسح هي قضية أصلي�ة يف األداء الع�ريب ،وإن كان قد ّ
مازالت ترتك إنعكاساهتا يف واقع املرسح العريب احلايل.

الر ّواد الأوائل والت�أ�سي�س:

وفصلها الكثير من النقاد
س�اد يف التاري�خ العريب الكثير من «الظواه�ر» املرسحية ،والتي بحثه�ا ّ
واملنظرين املرسحيني ،التي كان أبرزها دراس�ة عيل عقلة عرس�ان يف كتابه «الظواهر املرسحية عند
العرب» ،والتي تؤكّد بوجود أشكال متثيلية وطقوس شعائرية حتمل جتليات مرسحية ،مثل مواكب
العزاء يف عاش�وراء واملقامات واملوال�د الدينية ،واحتفاالت اجلمعة احلزينة ،ولكنها أش�كال تبقى
وتطوراته ،مع اإلشارة إىل استثناء (مرسح خيال ّ
الظل)
شديدة البعد عن املرسح باملعنى األرسطي ّ
الذي اعترب ش�ك ً
ال مرسحي ًا أوحد ًا ظهر يف املرحلة العباسية ،كام يطرح الباحث عيل الراعي ،ورغم
وجود املسارح الرومانية القديمة يف بعض املدن العربية ،ولكن املرسح كفن مل يكن جزء ًا من الثقافة
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تم استرياده من أوروبا مثل بقية املنتجات أو املهارات
اإلجتامعية يف العصور الوسطى واحلديثة ،بل ّ
«جمرد انبثاق إىل الوج�ود ،وحماكاة لظواهر فن ّية رآه�ا املثقفون العرب يف
التقني�ة ،والت�ي مل تك�ن إال ّ
أوروبا ،فاس�توردوها اس�ترياد ًا إىل بالدهم»(الراع�ي ،1999 ،ص ،)65وهذا ما رافق عمل املبدع
العريب بوضوح ،منعكس ًا يف بحثه املتخ ّبط عن املرجعية الفنية.

وعلى اختالف البدايات من دولة إىل أخ�رى ،إال أن داريس تاريخ املرسح العريب ،جيمعون أن هذا
الف�ن ج�اء ألول م�رة عندما عرض م�ارون النقاش مرسحي�ة «البخيل» يف بيروت  ،1847والتي
جمرد
ت�م اخللاف ح�ول ما إذا كان�ت ترمجة كاملة لن�ص مرسحية «موليري» ب�ذات العن�وان ،أم أنه ّ
ّ
1
اقتب�اس وتأ ّث�ر بعد اإلطالع عليها إذ جاءت بلغة ش�عرية س�هلة أقرب للركاك�ة( ،كامل،2013 ،
ص )127ودخلت مفردة املرسح بمعناها احلايل ،وتوالت جتارب الرواد أبرزها أبو خليل القباين يف
دمشق ويعقوب صنوع يف مرص ،وكان مرسح ًا اجتامعي ًا أكثر منه سيايس ،عالج املواضيع االنسانية
بش�كل كوميدي س�اخر ناقد وغنائي ،ما جعل اقتباس�اهتم من النصوص العاملية ليست حرفية ،بل
ربطوها بالشأن اإلجتامعي فقط لتعويد الناس أن يأتوا إىل املرسح ،إىل أن ض ُعف املرسح الغنائي يف
اخلمسينات و صار ما يسمى املرسح احلديث.

الرواد األوائل من مالمح فنية بدئية ،فقد ترافقت مع هنوض الربجوازية
ومع كل ما يش�وب جتربة ّ
الصغيرة وكان�ت جزء ًا من حركة التنوي�ر أو النهضة يف مواجهة الرجعية ،ويق ّيم الكاتب س�عداهلل
ونوس جتربتهم أهنا «كانت طافحة بالصحة ،فكانوا يدركون فطري ًا طبيعة املرسح كظاهرة اجتامعية
تنش�أ بني الناس وتنترش بين صفوفهم ،ولذلك مل يتقيدوا بالصيغ اجلاه�زة للمرسح يف أوروبا عىل
الرغ�م م�ن انطالقهم منه�ا» (العلان ،2017 ،ص  ،)192ب�ل اعتمدوا عىل إحساس�هم الفطري
اإلرجتايل للتفاعل مع املتفرجني بام يدفع العرض ليكون حدث ًا فرجوي ًا حيقق املتعة والتسلية ويالمس
الرواد ظاهرة فنية-جمتمعية وش�غلت ركن ًا هام ًا
مه�وم الناس بذات الوقت ،وهذا جعل من مرسح ّ
يقبع يف جوهر اخلطاب احلداثي العريب.

ويف مرحلة الس�تينيات ش�هدت املنطق�ة العربية حتوالت سياس�ية غيرّ ت من مركّب�ات املجتمعات
العربي�ة ،ودخ�ل املرسح مرحلة هنوض وإزده�ار ملحوظ ،فقد بدأ ينت�زع اإلعرتاف واإلهتامم من
املؤسسات الرسمية ،وترسخ كظاهرة اجتامعية ،وانطلقت املهرجانات املرسحية وتأسست املعاهد
وتط�ورت أدوات املسرح الفني�ة ،من حي�ث العمل على املمثل وظهور مهن�ة املخرج
املرسحي�ة،
ّ
وت�م التأ ّثر باإلجتاهات وتيارات املس�ارح
ّ
وتط�ورت املف�ردات الس�ينوغرافية يف داللتها الدراميةّ ،

ّ -1
يصر الباحث اللبناني بول شاؤول أن (البخيل) التي قدمها النقاش ليس لها عالقة بنص موليير كما يظن بعض
املسرحيين الكباربل كانت أوبريت غنائي  ،إذ حدد آالت عربية لكل نشيد ،ويشيرأن املخرج اللبناني يعقوب الشدراوي
قد أراد إعادتها ،ولكنه لم يستطع ألنه لم ّ
يحصل التمويل الالزم.
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الغربية ،مثل بريش�ت والتغريب وغروتوفس�كي ومسرح الفقري ،وبرز يف ه�ذه املرحلة أعامل كل
م�ن أنط�وان ملتق�ى وريمون جب�ارة ومنري أب�و دبس يف لبنان ،ويف س�وريا رفي�ق الصبان ورشيف
خزن�دار وهن�اد قلعي وهاين صنوبر ،ويف مرص محدي غيث وس�عد أردش وك�رم مطاوع وغريهم،
ويتم استعراض هذه املرحلة يف بحث احلفار التوثيقي ،متناوالً بشكل ٍ
واف ّ
كل تفاصيلها التأرخيية
ّ
(احلفار ،2001 ،ص.)14-6

ويف التجربة املرسحية التونسية تشكلت احلركة املرسحية الطليعية من فنانني بعد دراستهم باخلارج،
وخربوا الفورات األوروبية التجريبية فعادوا وس�امهوا يف تغيري املامرس�ة املرسحية ،عند إصدارهم
املانيفس�تو الش�هري “بيان األحد عرش” عام  ،1969والذي جاء كام يشري املسعودي بعد سنة واحدة
م�ن ثورة الطالب يف باريس  ،1968وقد رفعوا ش�عار التجريب والس�عي نح�و “مرسح اجتامعي
تلون هذه احلركة
ناقد يمنح من خالل رشعيته هامش� ًا لتحرير الكتابة املرسحية وفعلها بالرغم من ّ
باملنح�ى اإليدلوج�ي ذي النزعة املاركس�ية الثورية ،واملهم يف ذلك هو أن التطل�ع إىل دراماتورجيا
جديدة كان أهم أفق للفعل املرسحي اجلديد” (املس�عودي ،2009 ،ص  ،)38وظهر نتيجة لذلك
يف اس�تباق للتج�ارب العربي�ة األخ�رى ،أن يصب�ح املرسح�ي درامات�ورج أي خمرج/مؤلف مثل
الفاض�ل اجلعايبي والفاضل اجلزيري وتوفيق اجلبايل وحممد إدريس ونور الدين الورغي ومنصف
الصايم ورجاء بن عامر وعز الدين قنّون وغريهم.

التطور الذي أطلق عليه وباحثي ونقاد املرسح (مرحل�ة النهوض الكبري) يراه الكاتب
ولك�ن ه�ذا ّ
واملخرج فرحان بلبل بداية ضعف املرسح مشري ًا “أن بذور الرتاجع كانت يف رحم الصعود ،وكأن
عوامل الصعود كانت نفسها عوامل اإلنحسار” (بلبل ،2007 ،ص ،)10وهو ما يتوافق مع رؤية
الكات�ب والناق�د املرسحي بول ش�اؤول ،معترب ًا الس�بب أنه “أصبح املرسح نظرية ،وهو ما ش�كّل
النعمة والنقمة ،نعمة ألنه هناك رؤية يتم العمل عليها ،ونقمة ألن ما من نظرية إال يكون مصريها
أن تنته�ي ،لس�قوطها يف الوصاي�ا اجلاهزة م�ا يقودها نحو مصري التش�اهبية والتكرار” (ش�اؤول،
 ،)2019فج�اء اإلس�تنزاف يف أواخ�ر الثامنينات ،معلن ّا ب�دء أزمة املرسح العريب م�ن خالل مقالته
الش�هرية “املسرح العريب من اإلنبه�ار إىل اإلهنيار” (ش�اؤول ،89 ،ص  ،)158فق�د وصل التأ ّثر
أوالتمرد عليه عرب التجريب إىل طريق مس�دود ،رغم كل حم�اوالت املرسحيني يف تأصيل
بالغ�رب
ّ
املرسح العريب.

الفنية:
هاج�س الت�أ�صيل والهوية
ّ

ترجع ظاهرة التأصيل إىل بداية املامرس�ة العربية هلذا الفن ،رغم بروز املصطلح يف س�تينيات القرن
الرواد منذ بداي�ة القرن ،بام
العرشي�ن ،لكنه�ا تعود يف األس�اس إىل تل�ك املحاوالت ،التي ق�ام هبا ّ
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يعّب�رّ ع�ن مدى وعيه�م وٕادراكه�م العميقين بخصوصية الثقاف�ة العربي�ة ،فلجأ بع�ض العاملني
واإلختصاصيين املرسحيني ،إىل عوربة املرسح بأي طريقة ،ملحاولة إكتش�اف معادالت درامية تم
استقائها من الرتاث كنوع من املرجعية الفكرية ،أما املفردات الفنية فقد بقيت جتاري أذواق الناس
وت�ريض املجتمع «من خالل إجياد نوع من املواءمة بني هذا الفن الوافد وخصائص الثقافة العربية،
حتى ولو أدى ذلك يف بعض األحيان إىل التضحية بمتطلبات الفن وخصائصه يف س�بيل متطلبات
ال�ذوق» ( زب�اش ،2012 ،ص  ،)186ليبقى هذا املنتج قدي ًام أصي ً
لا باملعنى الفكري وليس أصلي ًا
باملعنى الفني ،بمعنى عدم تواؤم الش�كل مع املضم�ون يف التعبري الفني ،وهي املعادلة التي مهدت
لرشخ يالزم املرسح حتى اآلن ،يف تلك الفجوة بني املضامني التي حتكم سياس�ات املرسح وآليات
حتققها.
يعرفها بلبل عىل
يف ظ�ل البحث عن اهلوية التي ش�غلت ذه�ن الباحثني والفاعلني املرسحي ،الت�ي ّ
التفوق» (بلبل )127 ،أي إجياد ش�كل مرسحي
أهنا تأيت «بمعنى وجود الصفات اخلاصة ال بمعنى ّ
يعّب�رّ عن واقع اجتامعي س�يايس يعكس خصائصه العربية ،وهو م�ا ظهر يف حماوالت الكتاب مثل
س�عداهلل ونوس وممدوح عدوان ووليد إخاليص يف س�وريا ،ويف مرص ألف�رد فرج وخمائيل رومان
وحممود دياب ويوسف إدريس وتوفيق احلكيم وغريهم ،ويف املغرب عز الدين املدين وعبد الكريم
برش�يد ،وأيض� ًا يف حم�اوالت املخرجين مثل فواز الس�اجر يف س�وريا وصقر الرش�ود يف الكويت
وروجيه عس�اف يف لبنان وع�وين كرومي يف العراقي وأصحاب املسرح اإلحتفايل يف املغرب ،أي
أن هذه املحاوالت مجيعها تتعلق بتوحيد الش�كل الفني وسامته لإلجابة عن سؤال تأصيل الظاهرة
املرسحية ،وحتويل املرسح من فن غريب مستورد إىل فن أصيل وليس أصيل يف الثقافة العربية.
الش�ك أن حرك�ة التأصيل كان نتيج�ة التجريب الفني هبدف التطوير النوع�ي الفني البحت ،وقد
قامت بعض املحاوالت يف البحث عىل أس�لوب معاجلة املفردات الفنية ،هبدف إظهار هوية العمل
املرسح�ي وحتديدها ،من خالل تناول الش�خصية الدرامية بام ينبثق ع�ن عالقتها بالبيئة اإلجتامعية
وتطور احلبك�ة( ،اآللويس،ص )5ولكن
املحيط�ة ،الشيء الذي بدوره ينطبع على مالمح الرصاع ّ
هذا يتعلق بمعاجلة املوضوع الدرامي ،أما يف حال اإلنتقال إىل آليات الفنية يف التجسيد ،من التمثيل
وبناء املركّب الفني اإلخراجي العام ،تواجهنا حينئذ أصول املرسح الكالسيكية باملعنى األكاديمي،
هوية جمتمعية ،بل تتاميز فقط من حيث بالنوع الفني األديب.
والتي ال حتمل أي ّ

ولذل�ك يب�دو التأصيل القائم عىل استرجاع العنارص الرتاثية ناقض ومتعاك�س مع آليات املرسح
اإلبداعية ،وال يمكن أن يتوافق ومس�تحدثات العرص وتطوراته ،وهو ما أثبتته املامرسة العملية ،إذ
مل تنتج هذه اإلشكالية التارخيية النقدية ،والتي استنفرت املجهود املرسحي خالل أكثر من مائة عام
يف التراث الع�ريب ،إال التخ ّبط الفني بني املرجعيات واآلليات ،فقد اعرتف املرسحيون العرب ،أن
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من أهم املش�كالت التي تواجه التلقي والتواصل يف الفعل املرسحي «انحراف الرس�الة االتصالية
ومترسه هبا أو بسبب خروجها عىل النمط
وانقطاعها بس�بب عدم متكن املرس�ل من أدواته التعبريية ّ
الس�ائد أو تقليديتها»(أبو هيف ،2002 ،ص )61وهكذا اختفت تلك هذه الطروحات الرتباطها
بالقدي�م والثب�ات ،وعادوا املرسحيون يف س�عيهم نحو احلداثة ،والتي لن جيدوا س�بي ً
ال إال الغرب
الستحضارها.

يف تأم�ل املش�هدية املرسحية احلالي�ة ،نلمس بوض�وح ذاك الضي�اع والتخبط يف ال�رؤى اإلبداعية
واآلليات اجلاملية والتقنيات الفنية لدى املرسحيني العرب ،كام يرصدها املخرج والكاتب املرسحي
واألكاديم�ي هش�ام زين الدين واضع� ًا جتارهبم يف تيارين يسيران بالتوازي جنب� ًا إىل جنب ،إذ يف
حين «جيه�د بعضهم يف البح�ث عن آفاق جدي�دة يف التعبري مس�تخدم ًا األس�اليب احلديثة خارج
القيود الكالسيكية السائدة ،نجد البعض اآلخر غارق ًا يف التقليد حمافظ ًا عىل صيغ مرسحية ختطاها
الزم�ن»( ،زين الدين ،2018 ،ص ،)12ويف حال اعتربنا أن اإلجتهادات يف التيار األول تضعنا يف
املساحة املضيئة الداعية للتفاؤل يف الواقع املرسحي ،فإن نظرة متفحصة وأشد قرب ًا هي كافية ،لنرى
أن هذا التعدد والتنوع التجريبي ،ماهو إال حالة ومهية ختفي ورائها تعدد ًا يف األزمات ،مضاعفة يف
التحديات تنذر بواقع مرسحي مأزوم الحق ًا.

قراءة الراهن امل�أزوم
ال يمكنن�ا إن�كار تصاع�د النش�اط املرسحي يف اآلونة األخيرة ،من حيث ع�دد املرسحيات والتي
تُعرض س�نوي ًا ،س�واء يف لبنان أو يف بعض الدول العربية ،وإن كان لألس�ف ال يوجد إحصائيات
رس�مية هب�ذا اخلصوص ،إضافة إىل كث�رة املهرجانات املرسحية ،حيث أصبح�ت ال ختلو بلد عريب
منها ،ومع ذلك ال نستطيع القول أن هذه التجارب تؤهل املرسح للقيام بوظيفته اإلجتامعية كنوع
فن�ي وال�ذي عادة يتحقق من خالل تقاطع حمورين ،األول عام�ودي تراكمي ،واآلخر أفقي جامع
أو متمازج مع التج�ارب املتزامنة (اآللويس،ص ،)2إذ مل يصبح حضور املرسح بعد س�لوك ًا ثقافي ًا
اجتامعي ًا ،ال يمكن االس�تغناء عنه ،كام ال يمكننا أن نتحدث عن سمات مجالية واضحة ،وال أعني
اهلُوية الفن ّية ،ملا ُيسمى املرسح العريب.

يقودنا البحث عن مالمح التحديات التي يعيش�ها املرسح اليوم ،إىل تفنيد األزمة ورصد مسبباهتا،
وألن املسرح ف�ن اجتامعي تواصيل جامع ،نجد أنفس�نا يف مواجه�ة ال ُبنى اإلقتصادية والسياس�ية
والتعليمي�ة املرتاكبة واملتداخلة يف رس�م املش�هد الثق�ايف العريب العام ،ولذلك ليس من املس�تغرب
أن ت�أيت أزم�ة املرسح عىل مس�توى أزمة الثقافة العربي�ة ذاهتا ،التي تعكس م�ا يواجهه الفرد ضمن
حت�والت املجتم�ع سياس�ي ًا واقتصادي� ًا ،ولذلك ي�أيت احلدي�ث خمتلط ًا وبش�كل تلقائ�ي ،إذ عندما
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نتحدث عن الظاهرة فهي حتمل يف جوفها الس�ببية ،والعكس أيض ًا صحيح يف تقليب أوجه األزمة
ومتظهراهتا وحتدياهتا.

يف نظ�رة عام�ة لواقع املسرح العريب ،يطرح املخ�رج واملمثل فائق محييص ،أن املسرح العريب بخري
وأن هن�اك إنتاجات ضخم�ة يف أكثر الدول العربية ،من خالل مواكبته التجارب العربية احلديثة يف
مهرجانات اهليئة العربية للمرسح كونه أحد مؤسسيها ،وهي هيئة مستقلة مدعومة مالي ًا من حاكم
تشجع املرسحيني عىل انتاج املرسح،
الشارقة فقط ،ال تدعم أي إنتاج مرسحي بل تقوم بنشاطاتّ ،
وعرضه يف مهرجانات تقيمهات يف كل دولة عربية ،ويشري أنه يف كل دولة عربية هناك مرسح يم ّثله
اجتاه�ات الفنانني املرسحني فيها ،ينمو وينتشر وحيتل أمهية فن ّية تتاميز عن حاله يف املايض ،ولذلك
هناك مش�اكل وإش�كاالت ال تصل حلدّ األزمة ،وهي ليس�ت متش�اهبة وال متلك ذات الصفات يف
تنحي الدولة
كل بلد ،مس�تحرض ًا أنّه يف لبنان عىل س�بيل املثال ،هناك مش�كلة اإلنتاج املايل بس�بب ّ
وبلدياهت�ا ع�ن دوره�ا التموييل الداعم ،وع�دم توافر أناس كث�ر حياولون أن يس�تثمروأ يف اإلنتاج
املرسح�ي ،ولك�ن اإلنتاج كثيف وم�ا زال يزداد ،بفضل جه�ود ذاتية من قب�ل الفنانني ،وتوفريهم
مس�اعدات مالية بس�يطة ج�د ًا ،وهلذا خيلص محييص قائالً“ :لس�ت من من�ارصي أن هناك أزمة يف
املرسح ،فاملرسح باألصل هو دراما ورصاع ،وكلمة أزمة هي كلمة مالزمة للمرسح بشكل عام”.

وعن حال املرسح يف لبنان لدى املمثلة واملخرجة عايدا صربا رؤية مغايرة ،إذ جتده يغرق يف أزمات
ال أزمة واحدة ،لرتى هذا اإلنتاج الكثيف ما هو إال فورة يف الكم ،أمام تراجع ملموس يف النوعية
الفني�ة ،وهل�ذا ت�أيت معظم النتائج متش�اهبة ال حتقق أي نقلة نوعي�ة ثورية ارتقائي�ة يف العمل الفني،
مس�تذكرة جترب�ة املخرجة س�هام نارص وكيف ش�كّل ع�رض “اجليب الرسي” ع�ام 1992عالمة
مرسحية فارقة لبناني ًا وعربي ًا ،أ ّما حالنا اليوم فهو شديد البعد عن جماراة التجارب الغربية ،وحركة
وحتمل اإلنتاج وصعوبة تأمينه املس�ؤولية األوىل،
تط�وره من حي�ث املضمون والتقني�ات واألداءّ ،
يف تأثيره عىل كينونة العمل وطبيعته اإلبداعي�ة ،فاحلدّ األدنى من اإلنتاج املايل حيدّ من خميلة الفنان
وجتريبيت�ه التجديدي�ة الطليعية ،واجلهد الفردي يف املرسح ال يكفي لصناعته وال ينقذه ،ولكن هذه
األزمة العضوية للمرسح هي جزء من حال املشهد الثقايف العام الذي ختلىّ عنه املجتمع وانقساماته
هم املؤسس�ات الرس�مية أو املدنية ،وخلا مركز املدينة من
بع�د احل�رب اللبنانية ،إذ مل تعد الثقافة ّ
تؤجر املكان
املسارح ليغزوها املطاعم وحمالت التسوق ،واملسارح الباقية ليست إال أمكنة معامرية ّ
هبدف التحصيل املايل ،فهي ال متلك جمالس إدارية فن ّية تضم أناس متخصصني ،يضعون خطط ًا أو
استراتيجيات هب�دف خلق مجهور حيب املسرح وجيذبه ،وبالنتيجة تقول صربا “لقد فش�لنا يف ظل
األزمات واألحداث التي نعيش�ها أن نأخذ الدور البديل عن الدولة ،أو عن املؤسس�ات الداعمة،
يف إجياد بدائل لتبقى العالقة مع اجلمهور تفاعلية ف ّعالة وبش�كل متواصل” ،لقد انس�حب املرسح
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من احلياة املجتمعية العامة.

وم�ع ذل�ك جتتم�ع مالحظات وتوصي�ات ّ
كل من صربا ومحيصي حول عمل مؤسس�ات املجتمع
امل�دين ،وتقصريهم ش�به املعدوم بدعم العمل الثقايف بش�كل عام واملنتج املرسح�ي جزء منه ،مثل
البلدي�ات واهليئ�ات املدني�ة اخلاص�ة ب�كل منطقة والتي تش�كّل الس�لطة اإلجتامعي�ة ،إذ ال يمكن
التعوي�ل أو اإلقتص�ار عىل انتظار الدع�م املركزي الذي تقدم�ه وزارة الثقافة ،أم�ا عندما توجهت
بالس�ؤال إىل ش�اؤول ،عماّ إذا كان راهن املرسح ،ما زال يتوافق مع رؤيته التشاؤمية ،التي توجسها
يف هناي�ة الثامنيني�ات ،أجابني بنظرة أكث�ر حزن ًا“ :اآلن أزمة املرسح الع�ريب أن ليس لديه أزمة ،ألنه
فق�د التحدي ،وبقي فن فردي اس�تنفذ كل املصادر الذاتية الرتاثي�ة واخلارجية ،ورغم كل ما جيري
م�ن مالح�م حقيقية يف الدول العربية من ثورات وحروب وهتديدات تواجه املصري العريب ،بمعنى
ّ
أن كل العنارص التي توحي املرسح وتغذيه موجودة ،ولكن املرسح بات كأنه غري موجود”.

ال يمكننا إنكار أن حال املرسح العريب إنتاجي ًا وإبداعي ًا يس�تحوذ اهتامم الباحثني والنقاد والفنانني،
وال يس�عنا أن نغوص بتفاصل كل بلد عىل حدة ،ولكن إذا اطلعنا عىل آخر ما نُرش يف هذا الس�ياق،
كما يف مق�ال الصحفية منى مرعي ،التي اس�تعرضت آراء خمتلفة من ع�دة دول عربية ،مثل املخرج
روجي�ه عس�اف من لبن�ان ،والباحثة ميس�ون عيل من س�وريا ،واملمثل�ة والكاتب�ة املرسحية جليلة
ب�كّار م�ن تونس ،وأس�تاذة الدراما والنق�د املرسحي إيمان عزالدين من مرص ،إضاف�ة إىل املخرج
الفلسطيني عامر خلييل ،نجد أن مجيع النقاط املطروحة تنطبق عىل الواقع العريب ،رغم التباينات أو
االختالفات الظاهرية ،عىل س�بيل املثال ،ما تعتربه بكّار يف تونس أنه األزمة األساس�ية التي تقلقها
أكث�ر م�ن األزمة االقتصادي�ة الكبرية ،أال وهي التعلمي�ة ،بام يؤ ّثر عىل تكوي�ن األجيال واملواطنني
وبالتايل حال الفنانني ،نجدّ أننا ال نس�تطيع أن نس�تثني أي دولة عربية من هاتني األزمتني ،فالعالقة
العضوية مع كل ما هو اقتصادي ،هي مقولة تعمل يف جوهر العملية املرسحية من حيث اآللية ،وال
تقترص عىل دولة عربية دون غريها.
وهلذا س�نحاول أن نضع بعض النقاط ونضيئ عليها بإجي�از ،والتي جتمع حال هذا املرسح العريب،
وال�ذي أرى أن�ه ال يتناق�ض بين دول�ة وأخرى إال من حيث النس�بة والش�دة ،ولي�س يف الوجود
اجلوهري هلذه التمظهرات اإلشكالية ،والتي يمكننا حرصها كالتايل:
 املسرح الع�ريب قائم عىل طبيع�ة خطابية :اعتمد املسرح عىل الكلمة كمفردة أساس�ية يفالعم�ل املرسحي ،وظ�ل متأثر ًا باحلك�وايت الراوي أي بالثقافة الش�خصية ،وربما هذا كان
سبب انتعاش املرسح السيايس يف السبعينيات وإن كان قد توجه نحو املتلقي بطريقة توعوية
أو تعليمية أو إرشادية ،وكأنه يقدم وسائل إيضاح إو إلقاء خطابات وحكم ،وهو ما حكم
تطور مفردات العم�ل املرسحي ،وبروز مهنة املمثل وخصوص ًا
علي�ه بالرتاجع فيام بعد مع ّ
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مع تأسس املعاهد األكاديمية املرسحية يف تلك املرحلة ،ولكن فيام بعد أصبح اإلهتامم بتع ّلم
تقنيات التمثيل لس�دّ حاجة الدراما التلفزيونية والسينامئية يف الغالب وليس تغذية املرسح،
ليدخل اخلطاب املرسحي يف التطور اإلعالمي األخري حتدّ يات فن ّية جديدة أوسع وأصعب،
سامهت يف تنحيته عن تأثري الفنون األخرى مثل الغناء أو الرقص والربامج الرتفيهية.

 غي�اب قاعدة املرسح الش�عبية وإع�راض املتلقي :مع كل حم�اوالت املرسحيني العرب ،مليستطع املرسح أن يصبح جزء ًا بنيوي ًا من املجتمع العريب كام يف أوروبا ،حيث مل ُيطرد املرسح
من الثقافة العامة حتى خالل القرون الوسطى عندما بقي يف الكنيسة ،فحافظ عىل مضمونه
كون�ه ن�وع فني ،وبقي مربوط ًا بمفاهيم أرس�طو األساس�ية يف الدراما تعليمي� ًا ومعرفي ًا ،إذ
رس�خ هذا التعلي�م الطالب عامل الدرام�ا ليعطي نتائج مس�تقبلية ،وليصب�ح صنّاع املرسح
ج�زء م�ن صناع الف�ن ،وبالتايل يصبح املسرح فعالية فن ّي�ة وعادة ثقافي�ة حيتاجها الناس يف
املامرس�ة االجتامعية ،والذي مل يتحقق يف عاملنا العريب حتى يومنا هذا ،بس�بب تلك القطيعة
بني تناول املرسح كمنتج فني أو كمامرس�ة ثقافية ،وهو العامل اجلوهري الذي يعيق إرتقاء
املرسح العريب يف صورته العامة ،حيث بقي تأثريه شفاهي ًا وسطحي ًا عابر ًا عىل مستوى البيئة
العربي�ة ،اخلالص�ة ليس لدينا مسرح بل مرسحيات ،ألن املرسح جي�ب أن يكون جزء ًا من
البنى اإلجتامعية.

 انفص�ام املامرس�ة املرسحي�ة بين املرسح الش�عبوي والنخبوي :يس�اهم إنقس�ام املش�هداملرسحي بني نوعني من املامرس�ة املرسحية ،املرسح اجلامهريي الشعبوية ومرسح النخبة ،يف
خلق فجوة كبرية عىل صعيد تش�كيل ثقافة التلقي وفهم املرسح باملعنى اإلبداعي الفني ،ما
خيل�ق ضياع ًا يف املقايي�س والتقييم واضطراب ًا لدى املتلقي ال�ذي يواجه حرية غري قادر عىل
تفسيرها ،بني أعامل جاذبة متواضعة فن ًي ًا ب�ل تكون أحيان ًا هابطة ومبتذلة  ،وأخرى جتريبية
ولكن غري مفهومةومن ّفرة لعدم حتقق املتعة يف مشاهدهتا.

ظهر املرسح الش�عبوي والذي ُيطلق عليه املرسح التجاري اليومي ،ليكون قريب ًا من الثقافة
الس�ائدة وتطوراهتا وظواهرها ،ما جيعله ناجح ًا يف إثارة الناس عاطفي ًا ،وقد مت ّثل يف مرسح
دري�د حلام وعادل إم�ام وفؤاد املهندس وج�ورج خ ّباز ،وقد مت ّثل�ت خصائصه وركائزه يف
تناول املواضيع اإلجتامعية والسياس�ية الوطنية والش�ؤون احلياتية اليومية بطريقة كوميدية،
كوهنا أداة فن ّية تريض إحساس الرتفيه والتسلية لدى املتلقي ،واعتمدت عىل التأثري الشفاهي
القائ�م على اللعب البالغي يف املفارقات اللغوية من جه�ة ،والتقنيات األدائية يف املهارات
التمثيلي�ة العالي�ة ما جعلها تقوم عىل املمثل النجم ،ليكون حم�ور العرض املرسحي وعمود
بنائه الدرامي.
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أم�ا املسرح النخبوي ،فقد تعامل مع املرسح كمنتج فني إبداع�ي يعالج املواضيع املختلفة،
وه�ي تذه�ب يف إجتاهات ال حتمل ب�ذور التطور باملعنى الرتاكمي ،بل تتخبط يف مس�ارات
فني�ة خمتلفة من التش�خيص إىل مرحلة التجريد ،ومن مرحلة األداء الكالس�يكي إىل األداء
احلدي�ث ،ولك�ن ه�ذا ال يعني أهنا غري متط�ورة أو غري حداثي�ة كام متثلت يف أعمال الفرق
املس�تقلة ،مث�ل زق�اق اللبناني�ة أو فرقة ك�ون الس�ورية أو اهلناجر يف مرص وفرق�ة احلكوايت
الفلس�طينية ،ولكنه�ا بقي�ت غري جاذب�ة للناس كوهنا تعتم�د اإلقتب�اس ومقاربات املرسح
الغ�ريب على صعيد النص وتقنيات األداء ،إذ يبدو التجريب وه�و دافع التطوير يتبع أحيان ًا
سمة “املوضة” أو مرسح “الرصعات” ليجاري ظواهر املرسح العاملي ،لتبقى خطوات بال
أثر يمحوها الزمن ،الفتقارها األرضية األكاديمية الكالس�يكية الصلبة املطلوبة ،كي تكون
بمثابة ركيزة أساسية حتتفظ بأثر الرصعات التجريبية من أجل البناء عليها.

 التعلي�م املرسح�ي وإنتاج الكوادر الفنية :يعاين املرسح من ف�وىض يف التعليم األكاديمي،فهو باألس�اس مادة نظري�ة يتبع بقية امل�واد التعليمية ونظمها وآليات اكتس�اهبا وتطويرها،
إذ تع�اين معظ�م املعاهد يف الوطن الع�ريب من الدعم الالزم يف التب�ادل األكاديمي وجتارب
امل�دارس الفني�ة املرسحي�ة عىل صعي�د العامل الع�ريب ،كام أهن�ا منقطعة متام ًا ع�ن الصريورة
األكاديمي�ة يف املعاه�د العاملي�ة ،وهذا خيلق مش�كلة مع ختري�ج الكوادر الفني�ة املتخصصة
وكفاءاهت�ا ،والتي تأيت أغلبها دون املس�توى العلمي املطلوب ،إضاف�ة إىل التأهيل والتعليم
مل�ادة الدرام�ا يف امل�دارس ،والت�ي مازالت متواضع�ة ويف حالة بدئية يف بع�ض الدول التي
توليه�ا بعض اإلهتمام ،مثل املدارس يف األردن ولبنان والت�ي تقترص عىل املدارس اخلاصة
غري احلكومية العامة منها فقط ،ويف بعض الدول اخلليجية ،وانعدامها التام يف بلدان أخرى
كام يف مرص وسوريا ،ما يبقي ذهنية الفرد بعيدة كل البعد عن الثقافة املرسحية وغري مستعد
الستقباهلا.
يت�م حت�ى اآلن يف منطقتن�ا التعام�ل م�ع املسرح على أنّه س�لعة
 التموي�ل واإلنت�اج :ال ّاستراتيجية ،تدخل يف السوق اإلقتصادي كجزء مؤسس من مفهوم الدولة احلديثة ،وهذا
يعني أنه ال ُيعترب صنعة وصناعة تنتج س�لعة وبضاعة تُستهلك ،وهلذا بقي املرسح بعيد عن
حيول العمل اإلبداعي إىل
خطط مؤسس�ات املجتمع املدين والدولة عىل حدّ س�واء ،وهو ما ّ
انتاج إجرائي يعمل بش�كل منفرد وفردي ،تلعب فيه العالقات الش�خصية دور ًا أساسي ًا يف
التموي�ل والتس�ويق ،بام يؤ ّثر على املوضوع ا ُملعالج ،لي�أيت إما خريي ًا وإجتامعي� ًا يف جوهره
وليس فن ّي ًا إبداعي ًا ،كام يف تلك التجارب التي تتناول املواضيع الراهنة مثل اللجوء والعنف
ض�د املرأة ،مثل بعض املرسحيات الس�ورية يف اخلارج ّ
مؤخر ًا ،أو تتناول املواضيع املس�ل ّية
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الس�طحية واخلفيف�ة يف املف�ردات الدرامية والتي تقوم على الغناء واإلس�تعراض ،وأحيان ًا
اإلث�ارة اجلس�دية كام يف بعض التج�ارب اللبنانية ،مثل بعض مرسحي�ات ندى أبو فرحات
منها “أرسار الست بديعة” .2015

 املرسح والتعبري الس�يايس :ال يمكن فصل املرسح عن السياس�ة ،ولطاملا كانت حماوالتالع�رب لتكري�س املرسح كوس�يلة للتعبري ،فق�د اعتربت الس�لطات والس�يام ذات الطابع
اإلس�تبدادي ،ومنذ زمن عبد النارص وما تاله من األنظمة الش�مولية ،التي اعتربت املرسح
ترض أو
قضي�ة خطرية ج�د ًا بمعنى التأييد الش�عبوي ،ولذلك ّ
ت�م رفض الطروح�ات التي ّ
ختلخ�ل البقاء يف الس�لطة ،وربام قد ص�دّ ق بعض املرسحيني هذا الط�رح ،حول أن املرسح
قد يؤدي إىل ثورة ،وأنه خطري ويؤ ّثر عىل السلطات وحكّامها ،ولكن عملي ًا هو مل يفعل إال
أن خربش وجدان الس�لطات بعض اليشء ،فقد خافوا عىل فخامتهم وليس عىل سياساهتم
الت�ي حكمت بيد من حديد بعد هزيمة  ،67فقد أعطت األنظمة الديكتاتورية دور ًا للثقافة
كي تعطي واجهة براقة تغطي جرائمها ،ومن هنا نشأ مرسح التنفيس مثل مرسح دريد حلام
وسعيد صالح وفايز حالوة ،وقد استمر بشكله احلديث يف الستاند أب كوميدي أو مرسح
كاباري�ه التج�اري ،ليبقى تأثري املرسح ش�فاهي ًا عىل مس�توى البيئة العربية بما يعكس حال
املواطنة فيه.

ال يمكن للمرسح أن يكون منفص ً
ال عن تركيبة اإلنسان العريب الداخلية ،فالتكوين النفيس
واالجتامع�ي والثقايف له مل يمكّنه يف أي نوع من املواجهة ضد القوى املتس�لطة عليه ،نتيجة
تعود الفرد فق�دان اإلرادة وكذلك
القهر واالس�تالب عرب مراح�ل متطاولة يف الزمن ،لقد ّ
املقاوم�ة ،وه�ذه اآللي�ة نفس�ية إجتامعي�ة يف عاملن�ا الع�ريب ،ال يمكنه�ا أن تنت�ج مرسح ًا أو
لا درامي� ًاّ ،
فع ً
ألن “املسرح فن ال يعترف باحللول الوس�طى ،وال ينطلق منه�ا ،بل يكتب
ويف بداه�ة كاتب�ه أن يصل بالش�خصية ،ب�ل أن تصل الش�خصية ذاهتا ،إىل أبع�د مدى أمام
أزم�ة أو حال�ة رصاع من نوع ما ،وه�ذا ما ال يتوافر يف بنية الش�خصية الفردية واالجتامعية
العربية” (غنيم ،)2011،177،فاإلنس�ان العريب ال يس�عى إىل التغيري يف واقعه أو مواجهته
أو القض�اء علي�ه ،إال بالكالم والتمنّي ،ألن املواجهة إما إهنا ال جتدي ،أو يكون ثمنها باهظ
غري مستعد لدفعه ،ليوائم ذاته مع الوضع والواقع القائم ،وهذا التواطؤ يعيشه وخضع إليه
الفن املرسحي أيض ًا.

وم�ع كل ه�ذه املعطي�ات يف رصد واقع ح�ال املرسح العريب املتأزم ،نس�تطيع بوض�وح التمييز بني
مستويني يف أسباب هذه األزمة التي آلت إليه احلال:
 -املس�توى األول ه�و اجلان�ب الفن�ي الذايت وهو م�ا يضم م�ن الصعوبات الذي
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تواجهه املامرس�ات املرسحية ،عىل مس�توى بنية العمل الفني وخصائصه اإلبداعية
مكونات املعمل الداخيل للمرسح من املفردات
التي تشكّل ميكانيزماته الذاتية ،أي ّ
والعنارص الفنية التش�كيلية ،والتي ما زال�ت فقرية وغري كافية من حيث املرجعيات
الفني�ة ،وذل�ك عىل خلاف املسرح األورويب الذي ق�ام عىل مرتكزات اس�تفادت
م�ن الفنون األخرى مثل الرس�م والعمارة ،وبقيت يف تفاعل م�ع منتجات املجتمع
الصناع�ي ،وتابع�ت جتليات�ه يف اس�تخدام التكنولوجي�ات يف األعمال املرسحي�ة
املعارصة.

 املس�توى الثاين ه�و اجلانب الس�يايس املوضوعي :تعاين احلي�اة املرسحية يف العاملالع�ريب من عدم اس�تمرارية التدف�ق املايل الداعم وال�ذي عليه مس�ؤولية إبقاء هذه
احلياة ،إذ ال يمكن ألي فنان مرسحي أن يعيش من/ألجل املرسح ،باس�تثناء بعض
التجارب يف تونس مثل التياترو لتوفيق اجلبايل ومرسح اهلناجر يف مرص ،بينام الدراما
تبي�ح للجميع م�ن أهل املهنة يف الغرب ،أن يعيش حي�اة مرسحية قائمة بذاهتا ،وأن
يق�وم بتجارب�ه اخلاصة كمحرتف ،وهلذا ال يعاين من رع�ب الفناء أو اجلوع والفقر،
كام ال يواجه أي نوع من القمع أو الرصد ملحتوى العمل الفني كام حيصل يف بالدنا،
إذ ما زالت األجهزة األمنية يف أكثر الدول العربية تُلزم العمل الفني بأن حيصل عىل
ّ
وكأن املرسحي شخص غري مسؤول وطني ًا.
موافقة أو سامح،

يرتاك�م أمام هذا الواقع للمرسح الع�ريب جمموعة كبرية من التحدّ يات ،ال ّ
تقل عىل تلك التحديات
متر هب�ا املنطقة العربية عامة ،وهي هتدد هوية الف�رد واملواطنة قبل املرسح أيض ًا،
والتهدي�دات التي ّ
وهو ما جيعل ممارسة أداءات املرسح أكثر وعورة و صعوبة اإلنجاز املرسحي ،وتصاعدت مسؤولية
املرسحيني ،يف مواجهة هذا اخلراب الثقايف ،يف مهمة مضاعفة من إصالح احلال وإنتاج مرسح ،من
خالل السعي إىل حتقيق ما ييل:
 الدع�م املايل :عىل املرسح أن حيصل عىل دعم من الدولة وليس من الس�لطة كحق طبيعيل�ه ،مث�ل وزارة الثقاف�ة إىل جان�ب البلدي�ات املحل ّي�ة ،واحلص�ول عىل الدع�م اإلجتامعي
متمث ً
ال بمؤسس�ات املجتمع املدين ،والدعم األكرب من الدولة والس�عي لتأمني متويل حيمل
اإلستدامة ،مثل تأسيس مرسح وطني يقدم ريبورتوار ًا سنوي ًا.

 تقدي�م مسرح يرتقي باملتف�رج :أن نقدم م�ا حيتاجه اجلمه�ور ال ما يريده ،ليك�ون جاذب ًاومؤث�ر ًا ،هبدف اإلرتق�اء بالذائقة الفنية لدى الناس ،وليدخل بالس�ياق األخالقي والثقايف
بالنس�بة هلم ،بحيث أن ُيطالبوا به مرة أخرى ليكون جزء من ممارس�ة احلياة اليومية ،اليشء
يمهد الطريق خللق حركة مرسحية عربية حقيقية.
الذي ّ
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 اإلرتق�اء اإلقتصادي :إن اإلس�تفادة من املرسح برتقية املجتمع ،وترقية الش�عوب ،حيملمعن�ى اقتصادي ،عندما تدع�م مرسح ًا ،حتصل عىل أناس يتعاملون م�ع احلداثة ،وحيركون
دوالهب�ا اإلقتص�ادي على الصعي�د الفك�ري والفن�ي الس�ياحي والصناع�ي ،وغريها من
القطاعات اإلقتصادية.
 املسرح أح�د مصادر املجتم�ع للتعبري :وهو مص�در تربوي اندماج�ي ،أي مصدر دمجاملجتمع ليس باملعنى التوحيد الثقايف ،بل التنوع والتفاعل وتق ّبل اآلخر املساوي ،وهذا كان
الرواد املرسحيني العرب األوائل منذ  120س�نة مع مرسح القباين والنقاش وصنوع،
حلم ّ
وأال يكون هامشي ًا وجانبي ونخبوي.

 املسرح وجوهره املعريف :يفش�ل املرسح عندما نقف ضد قيمت�ه املعرفية ،وهو لن يزدهرإال بتوف�ر مس�تلزماته الفني�ة اإلبداعية من جهة ،وجعله متداخ ً
ال مع احل�وار الثقايف اليومي
من جهة أخرى ،حيث مشاركة اجلمهور مع اكتامل مفردات العمل الفنية هي التي متأل تلك
الفجوة والقطيعة ،بني مرسح إبداعي وآخر شعبي ،وهو ما حقق استمرار املرسح ،وبالتايل
دفعه نحو مساحات ابداعية ارتقائية.

ل�ن يتوق�ف احلوار والبحث عن أش�كال وطرق تكريس املرسح العريب ،إنه ج�زء من معركة الفرد
الع�ريب للحص�ول عىل حقه يف حتقق املواطنة والتعبري واإلرتق�اء املجتمعي املنتج ،وألن املرسح هو
أحد النشاطات التفاعلية اإلجتامعية وأكثرها حيوية ومتعة ،سيبقى حاجة فنية وثقافية ال تسمح له
طبيعته األنطولوجية الفن ّية أن يتخىل عن احلراك اإلنس�اين يف املجتمعات ،ولعل ما يوجهه املجتمع
العريب يف األونة األخرية يف موجة الربيع العريب ،التي رفعته من مستوى التحديات ما بني الفناء أو
اإلرتقاء ،وعىل املرسحيني العرب مسؤولية اإلختيار والنضال.
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ت������رج������م������ات

«�أ�رسى اجلغرافيا»

1

تقدمي :توفيق مهنا

كت�اب ص�در يف طبعته األوىل ع�ام  ،2015ملؤلفه
ٌ
كتاب حرصت جملة «حتوالت
تيم مارشال .وهو ٌ
تعميم
مرشق ّية» عىل ترمجة مقدمته إىل اللغة العرب ّية
اً
للفائ�دة ال ّثقاف ّية وتعزيزًا للوعي ألمهية اجلغرافيا،
وأهم الكتب التي يمكن
وألنه «واحد من أفضل
ّ
أن نقرأها أو نتخ ّيلها عن أمهية اجليوبوليتك» ،كام
يقول نيقوالس ليزارد.
كتاب يلق�ي الضوء عىل امل�ايض واحلارض
فه�و
ٌ
واملس�تقبل بتقدي�م رؤي�ة أساس�ية ع�ن أب�رز
ُق�رر التاريخ العامل�ي ،وقد حان
العوام�ل التي ت ّ
الوق�ت إلعادة االعتب�ار إىل عام�ل اجلغرافيا يف
حتديد اجليوبوليتك.
الق�ادة يف العامل مق ّي�دون يف اجلغرافيا وخياراتهُ م
االسرتاتيج ّية مرتبطة بواقع وجود اجلبال واألهنار والصحارى والبيئة وغريها من العنارص التي
حتدّ د وتفرض االسرتاتيجيات واألدوار.
هذا الكتاب يف فصوله كام يف مقدمتهُ ،يؤكّد قيمة كتاب «نش�وء األمم» لباعث النهضة السورية
القومي�ة االجتامعي�ة ورائد عل�م االجتامع يف املرشق والع�امل العريب أنطون س�عاده ،الذي تناول
 -1هذه املقدمة ترجمة لكتاب
" Prisoners of Geography – "Tim Marshall –FIRST PUBLISHED 2015 BY Elliott and Thompson LimitedLondon.
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ٍ
وباس�تقراء أمهية اجلغرافيا ّ
ب�كل عنارصها يف حتديد ش�خصيات األمم وهوياهتا
علمي
بمنه�ج
ّ
وثقافاهتا وحضاراهتا ومصاحلها وش�بكة عالقاهتا مع األمم املجاورة أو عىل املس�توى األوس�ع
اإلقليمي والدويل.
ورؤى تتقاطع مع ُمؤلف «نش�وء األمم» أنطون س�عاده،
ونجد يف كتاب تيم مارش�ال مقاربات ُ
تطور عىل
وه�و
كت�اب جدي�د ومعارصُ ،يبينّ أن ظاه�رة «العوملة» وم�ا يرافقها و ُيصاحبها م�ن ّ
ٌ
املس�توى التكنولوج�ي ومواقع التواصل االجتامعي ،وتقريب املس�افات ال�ذي جعل من العامل
«قرية تكنولوجية» ،مل ُيل ِغ عامل اجلغرافيا احلاس�م والرضوري يف بناء االستراتيجيات الكُربى
واملصري ّية التي ختدم مصالح األمم والشعوب.

ترجمة ملقدمة الكتاب:

يقول فالديمري بوتني إنّه رجل متد ّين ،وداعم كبري للكنيس�ة األرثوذكس�ية الروس�ية ،وإذا كان
األم�ر كذلك ،فهو يذه�ب إىل الرسير ّ
كل ليلة ،ويقول صالته ويس�أل اهلل« :ملاذا مل تضع بعض
اجلبال يف أوكرانيا».

ل�و كان اهلل ق�د خلق جبالاً يف أوكرانيا ،فإن املس�احة الكبرية من األرايض املس�طحة والتي هي
وتكرارا .وبام أن
مرارا
س�هل شمال أوروبا لن تكون ّ
ً
مشجعة لكي يبدأ منها اهلجوم عىل روسيا ً
ه�ذا هو احلال ،فليس لدى بوتني خيار ،إذ جيب عليه عىل األقل حماولة الس�يطرة عىل األرايض
املس ّطحة الواقعة إىل الغرب .وينسحب هذا األمر عىل مجيع األمم ،سواء كانت كبرية أم صغرية،
إذ تسجن التضاريس قادة هذه الدول ،ما يتيح هلم خيارات أقل ومساحة أقل للمناورة مما كنت
صحيحا بالنس�بة إىل إمرباطورية أثينا والف�رس والبابليني وما قبلهم؛
تعتق�د ،وكان ه�ذا األمر
ً
صحيحا بالنسبة إىل ّ
كل قائد يبحث عن األرض املرتفعة من أجل محاية قبيلته.
وكان ذلك
ً
وغال ًبا ما تسهم األرض التي نعيش عليها بتشكيلنا ،فهي التي شكلت احلروب والقوة والسياسة
والتنمية االجتامعية للشعوب التي تسكن اآلن تقري ًبا ّ
كل جزء من األرض.

وقد يبدو أن التكنولوجيا تتغ ّلب عىل املسافات بيننا يف ّ
كل من الفضاء العقيل واجلسدي ،ولكن من
أن األرض التي نعيش فيها ونعمل ونريب أطفالنا فيها هلا أمهية كبرية ،وأن خيارات
السهل أن ننسى ّ
أولئك الذين يقودون س�بعة باليني نس�مة من س�كان هذا الكوكب يتم رس�مها إىل حدّ ما من قبل
دائم.
األهنار واجلبال والصحارى والبحار التي ّ
تضمنا مجي ًعا ،وهو األمر الذي كان حيدث اً
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أي عامل آخر ،فاجلبال ليس�ت أكثر أمهية
وعموما ال يوجد عامل جغرايف واحد أكثر أمهية من ّ
ً
من الصحارى ،وال األهنار أكثر أمهية من األدغال .ويف أجزاء خمتلفة من كوكب األرض ،تُعترب
املعامل اجلغرافية املختلفة من بني العوامل املهيمنة يف حتديد ما يس�تطيع الناس وما ال يس�تطيعون
القيام به.
وبصفة عامة ،تنظر اجلغرافيا السياسية إىل الطريقة التي يمكن هبا فهم الشؤون الدولية من خالل
العوام�ل اجلغرافي�ة ،وليس فقط عرب املش�هد املادي -احلواجز الطبيعية للجب�ال أو الروابط بني
السكاين واملناطق الثقاف ّية
أيضا من خالل املناخ والتوزيع
ش�بكات األهنار ،عىل سبيل املثال ،بل ً
ّ
مهم عىل العديد
والوصول إىل املوارد الطبيعية ،ويمكن لعوامل من هذا القبيل أن يكون هلا تأثري ّ
من جوانب حضارتنا املختلفة ،متتدّ من االسرتاتيجية السياسية والعسكرية إىل التنمية االجتامعية
البرشية ،بام يف ذلك اللغة والتجارة والدين.
كثيرا ما يتم جتاهل احلقائق املادية التي ترتكز عليها السياس�ات الوطني�ة والدولية أثناء الكتابة
ً
أسايس
عن التاريخ ويف التقارير املعارصة عن الشؤون العاملية .ومن الواضح أن اجلغرافيا جزء
ّ
م�ن «ملاذا» وكذلك «ماذا» ،وقد ال تكون العامل احلاس�م ،ولكنّه�ا بالتأكيد األكثر إغفالاً  .عىل
س�بيل املثال ،الصني واهلند ،دولتان ضخمتان وفيهام عدد كبري من السكان ،وتتقاسامن حدو ًدا
طويل�ة جدًّ ا ولكنهام ليس�تا متح ّيزتين سياس� ًيا أو ثقاف ًيا ،ولن يكون من املس�تغرب أن خيوض
شهرا واحدً ا
هذان العمالقان حرو ًبا عدة ،ولكن يف الواقع ،وباستثناء معركة واحدة
استمرت ً
ّ
يف ع�ام  ،1962مل حيص�ل ذل�ك أبدً ا .والس�ؤال ملاذا؟ ألنه يفص�ل بينهام أعىل سلس�لة جبال يف
العامل ،ومن املس�تحيل من الناحية العمل ّية جتاوز أعمدة عس�كرية كبرية من خالل أو عرب جبال
اهليامالي�ا .ومع ازدياد تعقيد التكنولوجيا ،بطبيعة احل�ال ،تظهر طرق للتغ ّلب عىل هذه العقبة،
ولك�ن ال ي�زال احلاجز املادي راد ًع�ا ،ولذلك يركّز البل�دان يف السياس�ة اخلارجية عىل مناطق
أخرى مع إبقاء عني احلذر ّ
لكل واحدة منهام عىل األخرى.
دورا يف تش�كيل
يلع�ب الق�ادة األفراد واألف�كار املتع ّلق�ة بالتكنولوجيا وغريمه�ا من العوامل ً
األح�داث ،ولكنّه�ا مجي ًعا عوامل مؤقتة ،وال ي�زال ّ
كل جيل جديد يواج�ه العوائق املادية التي
خلقه�ا اهلن�دوس كوش وجبال اهلياماليا ،والتحديات التي خلقها موس�م األمطار ،ومس�اوئ
احلصول عىل املعادن الطبيعية أو مصادر الغذاء.
مرة عند تغطية احلروب يف البلقان يف التسعينيات من القرن
ُ
مهتم هبذا املوضوع ألول ّ
أصبحت اًّ
ش�اهدت وأنا عىل مقربة من زعامء خمتلف الش�عوب ،س�واء كانوا من الرصب أو
املايض .لقد
ُ
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الك�روات أو البوس�نيني ،وه�م يقومون بتذكري «قبائله�م» عمدً ا باالنقس�امات القديمة .نعم،
بالتنوع العرقي ،وبمجرد أن يكونوا قد س�حبوا الش�عوب
الش�كوك القديمة يف منطقة مزدمحة
ّ
بعضا .وهنر إيبار
م�ن بعضه�ا ،فلن ُيس�تغرق
الكثري من الوقت عند ذل�ك لدفعها ضدّ بعضه�ا ً
ُ
العثامين يف رصبيا يف معركة كوس�وفو
تعزز احلك�م
يف كوس�وفو مث�ال
رئي�س عىل ذلك ،فبع�د ّ
ٌ
ّ
بوليي عام  ،1389والتي جرت بالقرب من جريان هنر إيبار عرب مدينة ميرتوفيتشا ،وعىل مدى
القرون التالية ،بدأ السكان الرصب االنسحاب إىل ما وراء هنر إيبار ،بينام كان األلبان املسلمون
ينحدرون تدرجي ًيا من جبال منطقة ماليسيجا إىل كوسوفو ،حيث أصبحوا الغالبية هناك بحلول
منتصف القرن الثامن عرش.
ديني
رسي ًع�ا إىل األم�ام باجتاه القرن العرشين ،وكان ال يزال هناك تقس�يم عىل أس�اس
عرقيّ /
ّ
واضح تم تشكي ُله من قبل النهر تقري ًبا ،ثم بعد ذلك يف عام  1999بعد أن هامجه الناتو من اجلو
وجيش حترير كوسوفو من األرض ،تراجع اجليش اليوغوساليف (الرصيب) عرب هنر إيبار ،وتبعه
برسع�ة معظم ما تبقى من الس�كان الرصب ،وأصبح النهر احل�دود الفعل ّية ملا تعرتف به بعض
الدول اآلن كدولة مستق ّلة يف كوسوفو.
بالق�وات الربية .وخالل
أيضا النقط�ة التي تو ّق�ف عندها تقدّ م النات�و
كما كان�ت ميرتوفيتش�ا ً
ّ
احل�رب التي دامت ثالثة أش�هر كانت هن�اك هتديدات مب ّطنة بأن الناتو يعت�زم غزو مجيع أنحاء
رصبي�ا .والواق�ع أن القيود املفروضة بس�بب ٍّ
كل من اجلغرافيا والسياس�ة تعن�ي أن قادة حلف
شامل األطليس مل يكن لدهيم مثل هذا اخليار ،وقد أوضحت هنغاريا أهنا لن تسمح بغزو ينطلق
م�ن أراضيه�ا ،ألهنا ختش�ى االنتقام م�ن  350أل ًفا من أفراد اإلثنية اهلنغارية يعيش�ون يف شمال
رصبي�ا .وكان البديل ع�ن ذلك غزو من جهة اجلنوب ،األمر الذي كان من ش�أنه أن يوصلهم
إىل إيبار بوقت قصري ورسعة مضاعفة ،ولكن كان الناتو عندها يف مواجهة اجلبال من فوقه.
وس�ألت :ماذا س�يحدث لو جاء
كن�ت أعم�ل مع فريق من الصرب يف بلغراد يف ذلك احلني،
ُ
ُ
حلف شامل األطليس؟ «سنضع كامرياتنا جان ًبا ،يا تيم ،ونحمل البنادق» كان هوالرد .وكانوا
رص ًب�ا ليرباليني ،وأصدق�اء جيدين يل ،ومعارضني حلكومتهم ،لكنهم كانوا ال يزالون يخُ رجون
اخلرائ�ط و ُيظه�رون يل أي�ن يدافع الرصب عن أراضيه�م يف اجلبال ،وأين يس�تعدّ حلف الناتو
للتوق�ف .كان م�ن املفيد أن يتم إعط�اء درس يف اجلغرافيا ،يف األس�باب التي جعلت خيارات
الناتو أكثر حمدودية ،ذلك أكثر مما نرشته آلة العالقات العامة يف بروكسل إىل العلن.
وقد استوقفتني أمهية فهم مدى أمهية التضاريس الطبيعية يف إرسال التقارير اإلخبارية يف البلقان
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بش�كل جيد يف الس�نوات التي تلت ذلك .فعىل سبيل املثال ،يف عام  ،2001وبعد بضعة أسابيع
عرضا يوضح كيف أن املناخ ،حتى مع التكنولوجيا
من أحداث احلادي عرش من أيلولُ ،
رأيت ً
احلديث�ة ليومنا الراهن ،ال يزال يميل اإلمكانيات العس�كرية حتى عىل أقوى اجليوش يف العامل.
كنت يف شمال أفغانس�تان ،بعد أن عربت النهر احلدودي من طاجكستان عىل عوامة ،من أجل
التواصل مع قوات التحالف الشاميل الذين كانوا يقاتلون طالبان.
وكان�ت الطائرات املقاتلة وقاذف�ات القنابل األمريكية فعل ًيا يف األعلى ،تقصف مواقع ّ
كل من
طالبان والقاعدة عىل السهول والتالل الباردة واملمتلئة بالغبار إىل الرشق من مزار الرشيف من
أج�ل متهي�د الطريق للتقدّ م باجتاه كابول ،كان من الواضح بعد بضعة أس�ابيع أن قوات اجليش
الوطني كانت تستعدّ للتحرك جنو ًبا ،ثم تغيرّ لون العامل.

وش�هدت هبوب العاصفة الرملية األكثر كثافة ،والتي جع َلت كل يشء يتحول إىل لون اخلردل
ُ
األصفر ،ويبدو حتى اهلواء من حولنا أصبح لديه نفس مسحة اللون ،وبات سميكًا ألنه ممزوج
يتحرك يشء طيلة س�ت وثالثني س�اعة س�وى الرمل ،وال يمكنك أن
مع جزيئات الرمل ،ومل ّ
ت�رى بوضوح يف ذروة العاصفة أكثر من بضع ياردات إىل األمام ،واليشء الوحيد الواضح هو
أن إحراز تقدّ م حيتاج إىل انتظار الطقس.
كان�ت تكنولوجي�ا األقمار الصناعية األمريكي�ة ،وهي يف طليع�ة العلم ،عاج�زة ،وعمياء عن
مواجهة مناخ هذه األرض الربية ،وكان عىل اجلميع ،بد ًءا من الرئيس بوش ورؤس�اء األركان
املشرتكة لقوات اجليش الوطني عىل األرض ،االنتظار فقط.

استقرت عىل كل يشء ،وعىل اجلميع إىل طني .نزل
ثم أمطرت بعد ذلك ،وحتولت الرمال التي
ّ
املطر بش�دّ ة ،حي�ث كانت األكواخ املبن ّية من الطني املش�وي والتي كنا نعي�ش فيها تبدو وكأهنا
ت�ذوب .كان م�ن الواض�ح مرة أخ�رىّ ،
التحرك جنو ًب�ا كان متو ّق ًفا إىل أن تنته�ي اجلغرافيا
أن
ّ
م�ن اإلدالء بقوهل�ا ،فال ت�زال قواعد اجلغرافي�ا ،التي كان يعرفه�ا ّ
كل من هانيبال وس�ون تزو
واالسكندر األكرب تنطبق عىل قادة اليوم.
درس�ا آخ�ر يف اجلغرافيا :حيث انزلقت س�وريا يف
يف اآلون�ة األخيرة ،يف ع�ام  ،2012تلقيت ً
كنت واق ًفا عىل قمة تلة س�ور ّية ،تطل عىل وادي جنوب مدينة محاة،
ح�رب أهلي�ة كاملة ،وبينام ُ
رأي�ت قري�ة وهي حترتق عن بعد ،وأش�ار أصدقاء س�وريون إىل قرية أكرب بكثير عىل بعد ميل
واحد ،قالوا إن اهلجوم قد جاء منها ،ثم أوضحوا أنه إذا كان بإمكان أحد اجلانبني دفع ما يكفي
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م�ن الناس من الفصي�ل اآلخر خارج ال�وادي ،فيمكن عند ذلك انضامم ال�وادي إىل األرايض
األخ�رى التي ت�ؤدي إىل الطريق الرسيع الوحيد يف البالد ،وس�يكون مفي�دً ا عىل هذا النحو يف
نحت قطعة من أرض جماورة قابلة للحياة والتي يمكن استخدامها يو ًما ما إلنشاء دولة صغرية
إذا كان ال يمك�ن إعادة س�وريا م�رة أخرى كام كانت ،وحيثام رأيت قري�ة صغرية وهي حترتق،
أس�تطيع اآلن أن أدرك أمهيتها االستراتيجية وأن أفهم كيف تتشكل احلقائق السياسية بواسطة
احلقائق املادية األساسية.
تؤثر اجلغرافيا السياس�ية يف ّ
كل بلد ،س�واء يف احلرب ،كام هو احلال يف األمثلة أعاله ،أو السلم،
وهن�اك ح�االت يف ّ
كل منطق�ة يمكن�ك إطالق اس�م عليه�ا .ال أس�تطيع يف ه�ذه الصفحات
استكش�اف كل واحدة منها ،فهناك يف كندا وأستراليا وإندونيس�يا ،من بني دول أخرى ،ليس
فق�ط أكث�ر من ذكر م�وج ،عىل الرغم من أن�ه يمكن تكري�س كتاب بكامله ألستراليا وحدها
والط�رق الت�ي ش�كّلت هب�ا جغرافيتها صالهت�ا مع أج�زاء أخرى من الع�امل ،جس�د ًيا وثقاف ًيا.
وركّ�زت بدلاً م�ن ذلك عىل القوى واملناطق الت�ي توضح أفضل النقاط الرئيس�ية يف الكتاب،
إحلاحا التي
والت�ي تغ ّطي إرث اجلغرافيا السياس�ية من املايض (تش�كّل األمة)؛ أكثر احل�االت
ً
نواجهها اليوم (املش�اكل يف أوكرانيا ،والنفوذ املتزايد للصني)؛ والتطلع إىل املس�تقبل (املنافس�ة
املتنامية يف القطب الشاميل).
ونجد يف روس�يا ،تأثري القطب الشمايل ،وكيف أن مناخه املتجمد حيدّ من قدرة روس�يا عىل أن
تكون قوة عاملية ح ًقا ،ويف الصني نجد القيود التي تعوق القوة من دون البحرية العاملية ،وكيف
واضحا.
أمرا
ً
أنه يف عام  2016كانت الرسعة التي تسعى الصني فيها لتغيري هذا األمر أصبحت ً
ويوض�ح الفص�ل اخلاص بالواليات املتحدة األمريكية أن القرارات الدؤوبة لتوس�يع أراضيها
يف مناطق رئيس�ة س�محت هلا بتحقيق مصريها احلديث ّ
كقوة عظمى ترتبع عىل حميطني .وتبينّ
بعضا وإنتاج ثقافة
لنا أوروبا قيمة األرض املس� ّطحة واألهنار املالحي�ة يف ربط املناطق ببعضها ً
رئييس عن آثار العزلة.
قادرة عىل بدء العامل احلديث ،يف حني أن إفريقيا مثال
ٌّ
ويوضح الفصل املتع ّلق بالرشق األوسط ،ملاذا رسم خطوط عىل اخلرائط وجتاهل الطبوغرافيا
هو بالقدر نفس�ه من األمهية ،والثقافات اجلغرافية يف منطقة مع ّينة هي وصفة حلدوث املشاكل،
ّ
وسنظل نشهد هذه املشكلة يف هذا القرن .ويظهر املوضوع نفسه يف الفصول عن إفريقيا واهلند

رسمت القوى االستعامرية حدو ًدا صناعية عىل الورق ،متجاهلة متا ًما احلقائق
وباكستان .وقد َ
ستستمر لسنوات عدّ ة،
املادية للمنطقة .وجتري اآلن حماوالت عنيفة إلعادة رسمها ،حماوالت
ّ
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وبعد ذلك لن تبدو خريطة الدول القومية كام هو احلال اآلن.
واألمثلة عن كوس�وفو أو س�وريا خمتلفة جدً ا عنها يف اليابان وكوريا ،ألهنام دولتان متجانستان
عرق ًيا .ولكن لدهيام مشاكل أخرى ،فاليابان هي دولة جلزيرة خالية من املوارد الطبيعية ،يف حني
أن تقس�يم الكوريتني مش�كلة ال تزال تنتظر احلل .ويف الوقت نفس�ه ،أمريكا الالتينية هي املثال
الشاذ ،فهي يف جنوهبا األقىص مقطوعة عن العامل اخلارجي ،أي إن التجارة العاملية أمر صعب،
وجغرافيتها الداخلية عائق ضدّ إنشاء كتلة جتارية ناجحة مثل االحتاد األورويب.
وأخيرا ،ن�أيت إىل واح�د من أكث�ر األماكن غير الصاحلة للس�كن عىل األرض ،وه�و القطب
ً
الشمايل ،ال�ذي جتاهله البرش معظم التاريخ ،ولكننا عثرن�ا يف القرن العرشين عىل الطاقة هناك،
وسوف حتدّ د دبلوماسية القرن احلادي والعرشين من يملك -ويبيع -هذا املورد.
يمكن أن تفسرَّ رؤية اجلغرافيا كعامل حاس�م يف تاريخ البرشية عىل أهنا نظرة قامتة للعامل ،وهذا
هو الس�بب يف أهنا ليس�ت مرغوب�ة يف بعض الدوائ�ر الفكرية ،فهي تفترض أن الطبيعة أقوى
من اإلنس�ان ،وأننا ال نس�تطيع امليض يف تقري�ر مصرينا إىل حدّ بعيد .ومع ذل�ك ،هناك عوامل
ألي شخص عاقل أن يرى أن التكنولوجيا
تأثري واضح عىل األحداث ً
أيضا ،ويمكن ّ
أخرى هلا ٌ
احلديث�ة تنحني اآلن أمام القواعد الصارم�ة للجغرافيا ،وقد ُوجدت ٌ
طرق فوق أو حتت أو من
خلال بعض احلواج�ز .يمكن لألمريكيني اآلن أن جيعلوا طائرة تطير طوال الطريق من والية
ميس�وري إىل املوص�ل يف مهمة تفجير ،دون احلاجة إىل أرض من اخلرس�انة عىل طول الطريق
للت�زود بالوقود ،هذا ،باإلضاف�ة إىل طائراهتم الضخمة ،من جمموعات حاملة املعارك ،املكتفية
ّ
ذات ًي�ا بش�كل جزئ�ي ،بام يعني أنه مل يعد لدهي�ا حاجة عىل اإلطالق إىل حليف أو مس�تعمرة من
أجل توس�يع نطاقها الكوين يف مجيع أنحاء العامل .وبطبيع�ة احلال ،إذا كانت لدهيم قاعدة جوية
يف جزي�رة دييغو غارس�يا ،أو وصول دائ�م إىل ميناء البحرين ،عندها س�يكون لدهيم املزيد من
اخليارات ،ولكنها ّ
أقل أمهية.
غيت القوى اجلوي�ة القواعد والقوانني ،كام هو احلال م�ع اإلنرتنت ولكن بطريقة
لذل�ك فق�د رّ
أسس�ت نفس�ها داخل اجلغرافي�ا والتاريخ ،ال يزال ً
خمتلف�ة .ولكن كيف أن الدول ّ
أمرا حاسًم�اً
لفهمنا لعامل اليوم وملستقبلنا.
متأصل يف القوى االستعامرية متجاهلاً قواعد اجلغرافيا ،يف حني أن
الرصاع يف العراق وسوريا ّ
ّ
متجذر يف طاعتها؛ إال أهنا تمُ يل السياسة اخلارجية العاملية ألمريكا ،بل
االحتالل الصيني للتيبت
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إن العبقرية التكنولوجية وإس�قاط طاقة القوة العظمى ،وهي األخرية التي ما زالت قائمة ،من
املمكن أن خيفف من القواعد التي تصدرها الطبيعة أو اهلل.
م�ا ه�ي تل�ك القواعد؟ واملكان الذي س�نبدأ منه ه�و تلك األرض ،حيث يك�ون من الصعب
الدف�اع عن الس�لطة ،ولذلك قام قادهتا بالتعويض عن ذلك ولع�دة قرون عن طريق الدفع إىل
اخلارج .إهنا األرض التي من دون جبال إىل الغرب منها ،إهنا روسيا.
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مراجعات كتب

غبار  ،1918رواية ون�شيد
ن�سرين كمال � -شاعرة
"غب�ار  "1918ه�ي رواي�ة للكاتب�ة فاتن املر
ص�ادرة حديث� ًا ع�ن دار أبع�اد ،وه�ي عم�ل
متق�ن بطبقات متعددة وتقنية مميزة .وال ّأ ّدعي
أنني س�أقوم بتحلي�ل ٍ
واف هلا بل س�أقوم بنثر

بع�ض اإلنطباعات العالق�ة يف البال من ذلك
اجلو الغني لعمل إبداعي حقيقي.

كت�ب نظ�ام (ش�خصية يف الرواي�ة) أوراق�ه
وخ ّبأه�ا خوف� ًا م�ن "الغب�ار" ،ك�ي ال ينس�ى

هويته… .وكُتبت ه�ذه الرواية لتنفض الغبار
مج�ة يف تارخينا الذي
ال�ذي تراكم ف�وق صور ّ

كدن�ا ننس�اه أو ال�ذي يري�دون لنا أن ننس�اه،
وكأنه رشيط سينامئي لفيلم حمروق أتلفه مرور
الزمن اجلاف ،أو خيط مقطوع بش�فرة الرتاكم

اليوم�ي حلداث�ة تدّ عي عقم املايض وج�ذوره لتحل حمله مفرداهتا اهلجين�ة .هذا اخليط الذي
تشدك به الرواية منذ صفحاهتا األوىل فتلتف حول قلبك شباك العاطفة والذاكرة التي ختجل

احل�ي :خيرج التاريخ م�ن موته أو أننا نخ�رج من اللحظة
أم�ام إنعاش�ها هب�ذا الكم من األمل
ّ
لنس�افر يف قطعة منه س�فر ًا حقيقي ًا موجع ًا ألنه يس�قطنا يف آتون الظالل التي تعكس�ها املرايا
يف قاع وجودنا الذي حيمل جسده كل شظايا ذاك الزمن ،ولكنه يتقن إخفاءها باملساحيق.

الرواية تتأرجح بني الثنائيات (التي جسدهتا تقنية الرواية) هي ثنائيات كينونتنا يف الزمكان:

بين زمنين وجيلني ومكانني ،ولعل هذا التأرجح ُييضء بعم�ق حالة الرشخ الكامنة ،والتي
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عىل الرغم من إتس�اعها تُشكل مسافة للقلق أوالبحث احلار الذي ترمز له العالقة بني الولد
وأبيه .إن تعلق اإلبن الالش�عوري باميض أبيه يشير بطريقة ذكية وخفيه أنه ال هروب ممكن،
ألن التاري�خ ملتصق بجيناتنا وأرواحنا ،وألنه االمت�داد احلقيقي لنا مهام حاولنا اإلختباء أو
التنايس.
بني املوت واحلياة ،بني الذكرى والنس�يان ،بني الدماء التي تس�يل ظل ًام والدماء التي جتري يف
واألخوة ،بني الوحدة من جراء فقدان األهل،
عروق ش�عب مل ينطفئ فيه احلب والتضحية
ّ
وبني اإلنتامء لرحم الوطن احلاضن ،الوطن الذي ال يس�تيقظ إال بيقظتنا ،ينمو نداء الكاتبة
الش�غوف التي تُقاوم بنار الكلامت ومجر القلب :علينا أيض ًا أال ننس�ى ،علينا أن نمنعهم "أن
يرسق�وا اس�تقاللنا" أو ما تبقى لن�ا من جذوة الرفض والكرامة ،فمهما تعددت األماكن ،ال
مكان لنا س�وى هذا الرتاب املنس�وج من أجس�اد الش�هداء ،ومن تلك األجساد ينبت الورد
األمح�ر يف كل دورة لوجودنا" :يف وطني نحيا رغم أنف من خيتارون لنا ،كل حقبة أس�اليب
جديدة للموت ،نكتب أو نُغني أو نصاب باجلنون حتى ال نموت".

هبذا القول تنتهي الرواية وتبتدئ… هكذا بصدر مفتوح كدعوة ال تتوقف ،وكنشيد يتصاعد
للنهارات اآلتية… نشيدٌ ال ُ
ينفك يمسح ما تراكم فوق احلنجرة من غبار…
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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
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