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راأي

احلرب على االإرهاب اأو اأيدلوجيا الكذب

"�لغرب قاتٌل، كاذٌب، �شارٌق" كما يقول �ملفكر و�للهوتي �لكبري �الأب �ليا�س زحلوي.

ُيذل  �ملجتمعات،  ُيدمر  �ل�شعوب،  يجلد  �لعدو�ّنية.  باحلروب  تاريخه حافل  الأن  قاتٌل  هو 
�الأمم، ي�شتبيح �لثقافات، يتجاهل �حل�شار�ت، وال تعرف �شر�هته �الكتفاء �أو �لتوقف.

"�لدميقر�طية" و"حقوق �الإن�شان"  نبيلٍة، مثل  ب�شعار�ت  وهو كاذٌب، الأنه يحيط عدو�نيته 
ووقف "�جلر�ئم بحق �الإن�شانية" و"حماربة �الإرهاب"... �إلخ... وذلك بق�شد �إقناع �ل�شعوب 
�الأوروبية بوجوب دعم �حلملت �ال�شتعمارّية. �أي �أن �حلكام �الأوربيون يخدعون �شعوبهم 
من  �لقادمة  "�الأخطار  من  الإخافتهم  وهميني  �أعد�ء  ويختلقون  �الأفخاخ  يف  ويوقعونهم 

�خلارج" في�شت�شلمون ل�شيا�شة �حلكام وينقادون خلفهم كالقطعان.

و�آ�شيا  �إفريقيا  يف  و�شعوب،  دول  من  �شحاياه،  ثرو�ت  بنهب  يكتفي  ال  الأنه  �شارٌق  وهو 
و�أمريكا �للتينية، م�شارح متدده �ال�شتعماري وجمازره �لرهيبة �ملتو��شلة منذ مئات �ل�شنني 

و�مل�شتمرة، �ليوم.

ما من عنو�ٍن م�شتخدم ب�شكٍل و�شٍخ مثل عنو�ن "�الإرهاب".

وما من كذبٍة �شائعٍة يف �لعامل مثل كذبة... حماربة �الإرهاب.

على  �ملرّوجة،  �جلوقة  ت�شكل  �ملتحدة،  �لواليات  بقيادة  �الأطل�ش�شي،  �شمال  حلف  دول 
�مل�شتوى �لُدويل، لهذه �لكذبة �لتي باتت تتحكم يف �لعديد من مفا�شل �لعلقات �لُدولّية.

�حتلل  بذ�ته،  هو،  �الأطل�شي  �حللف  �أن  �إىل  للإ�شارة  للحظة،  نتوقف  �أن  من  هنا  البد 
ع�شكري – �أمني �أمريكي للُدول �الأوروبية، باالإ�شافة �إىل مهام رئي�شّية �أخرى �أبرزها تطويق 

رو�شيا و�ل�شني �ليوم كما �الحتاد �ل�شوفياتي باالأم�س، يف زمن �ملع�شكرين.

ح�شن حمادة
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احلروب ال�سليبية جذور االإرهاب االأطل�سي:

�نطلقه،  نقطة  �إىل  و�شواًل  �لتاريخ،  �أعماق  يف  تتّمدد  �الأطل�شي  �الإرهاب  هذ�  جذور 
�لتي حّملها  �الأوروبّية  �لعدو�نّية  �حلروب  مع  �شنة   1000 قبل  �لُدويل،  �مل�شتوى  على 
بلدنا،  دينّيٍة ال�شتباحة  م�شروعّيٍة  �إعطاء  بق�شد  �ل�شليبية"،  "�حلملت  عنو�ن  �لرب�بره 
�ملهربة  �أو  �لهاربة  للعقول  �شارٌق  �أي�شاً  وهو  ونهبها،  وتدمريها  �الإن�شانية،  �حل�شارة  مهد 
من بلدها بحثاً عن ملٍذ �آمن يف "�لفردو�س �لغربي"، ثم ت�شتحيل بع�س هذه �لعقول، 
ذلك  على  و�الأمثلة  �الأ�شلّية.  باأوطانها  �لفتك  تر�شانة  �أدو�ت يف  �إىل  �لقدر،  يال�شخرية 

الحت�شى وال تعّد.

بو�شفه  تقبل  وال  �ال�شتعمارّية  �لدول  تعتمده  متو��شل  نهج  �لعدو�نية"  "�حلروب 
�لعدو�ن  تهمة  �إل�شاق  على  خبيث،  م�شلحي  منطلق  ومن  ُت�شّر،  بل  بـ"�لعدو�ن" 
�حلروب  هذه  بني  فارقاً  وتقيم  �ال�شتعمارّية،  و�مل�شاريع  �لظروف  وفق  عدّو�ً،  تعتربه  مبن 
 على حّقٍ 

ً
دائما دول االستعمار هي  �أن  �عتبار  على  للأعد�ء  د�ئماً  �مللزم  و"�الإرهاب" 

 في قفص اإلتهام.
ً
وضحاياها دائما

وعليه، ترف�س �ملنظومة �الأطل�شّية �إجر�ء �أي حو�ر مع �شحاياها �أو م�شاريع �شحاياها �إذ� 
�أو للإرهاب ي�شلح الأن ي�شكل  �إعطاء تعريف للحرب �لعدو�نية  كان �لغاية من �حلو�ر 
قاعدة قانونّية و�حدة تطبق على جميع �لدول و�لتجمعات و�لتنظيمات و�الأفر�د بق�شد 
�لغني  �ل�شمال  بني  �أو  و..."�الآخرين"  �الأبي�س"  "�لرجل  معاقل  بني  �ملعايري  توحيد 
و�جلنوب �لفقري. ويف هذ� �ل�شياق يتم �لتلعب باملقايي�س، كاأن ي�شّور �ملجرم على �أنه 
�شحّية، و�ل�شحّية جمرم و�إرهابي. وهكذ� يرف�س منطق "�لرجل �الأبي�س" �لتمييز ما بني 

�ملقاومة و�الإرهاب، وهذه ق�شة طويلة معروفة.

ويف �شياق عدم توحيد �ملعايري ميكن �الكتفاء مبثلني، من �آالف �الأمثلة:
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راأي

حمكمة "نورمربغ":
احلرب العدوانية هي اجلرمية الُدولية االأرفع  

عند �إجر�ء حماكمة "نورمربغ" �ل�شهرية، ملعاقبة جمرمي �حلرب �لنازيني، متيز �حلكم �ل�شادر 
عن �ملحكمة ب�شويٍة رفيعٍة، �إن�شانياً وق�شائياً، على م�شتوى �لفقه و�الجتهاد. فلقد �أقّر �حلكم 
�الأ�شول  تر�ع  مل  �إن  روؤ�شائه  �أو�مر  ع�شيان  جي�س،  �أي  يف  جندي،  �أي  �جلندي،  بحق 
�الإن�شانّية يف تنفيذ �الأمر �لع�شكري. ومن جهة ثانية، ت�شمنت �لفقرة �حلكمّية حترمياً الأي 
حرٍب عدو�نّية و�عتبارها مبثابة "�جلرمية �لدولّية �الأرفع"، �أي �أعلى درجات �الإجر�م، وهي 

غري قابلة للتقادم، كجر�ئم �حلرب و�جلر�ئم بحق �الإن�شانّية...�إلخ...

ما له �شلة باإعد�م �لعديد  ح�شلت �لدول �حلليفة على ما تريده من �ملحاكمة، خ�شو�شاً 
�لقانوين، حتديد�ً يف ما  بعد ذلك �حرت�م �الجتهاد  ثم رف�شت  �لنازيني،  �لقادة  من كبار 
�إذ  �ملوقف معروف  ور�ء هذ�  �لكامن  و�ل�شبب  �لعدو�نية وحظرها.  تعريف �حلرب  يخ�ّس 
�الأوربّية،  �لدول �ال�شتعمارية  �ملتحدة، وخلفها  �لواليات  �لتي تخو�شها  �أن كافة �حلروب 
هي حروب عدو�نّية ينطبق عليها ت�شنيف "�جلر�ئم �لدولية �الأرفع" �الأمر �لذي ي�شتوجب 
هذ�  �حرت�م  لو جرى  �آخر،  مبعنى  �لدولية.  �جلنائية  �ملحاكم  �أمام  �لدول  هذه  قادة  �إحالة 
ل ذلك تاأطري�ً �شليماً للعلقات �لدولّية، وجلرى، على �شبيل �ملثال  �الجتهاد �لقانوين ل�شكَّ
�جلنايات  حمكمة  �أمام  وغريهما،  بلري،  وطوين  �الإبن  بو�س  جورج  �إحالة  �حل�شر،  ولي�س 
�لدولّية ب�شبب �حلرب على �لعر�ق وغري �لعر�ق، وجلرى �إحالة �أوباما و�شاركوزي وهولند 
�لدولّية ب�شبب �حلرب �لعدو�نية على �شورية  �أمام حمكمة �جلنايات  و�أردوغان، وغريهم، 
و�لعر�ق و�ليمن وليبيا، وكذلك �الأمر بالن�شبة �إىل تر�مب وماكرون وترييز� ماي و�آخرين 
هذ� دون �حلديث عما فعله جورج بو�س �الأب وكلينتون وغريهما من �لقادة �الأوروبيني يف 

�لعديد من �لدول �الإفريقية....

لكن حمكمة �جلنايات �لدولية وجدت ملحاكمة من يتمّرد على �إر�دة �لبيت �الأبي�س لي�س �إاّل 
وبالتايل مل تنوجد �أ�شًل ملحاكمة �أيٍّ من قادة دول �حللف �الأطل�شي. و�حلقيقة �أن جر�ئم �أ�شغر 
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�أ�شقاع �لكرة �الأر�شّية كّلها، ال تو�زي جر�ئم حّكام  ديكتاتور من �مل�شتبدين ب�شعوبهم، يف 
�لدول �الأطل�شّية، بيد �أن عدم توحيد �ملعايري وقانون �لقوة �لعمياء يحمي هوؤالء و�أذنابهم من 

�مل�شتبدين يف دول "�لعامل �لثالث" ويطارد �ملتمردين على عدو�نّية �ل�شيا�شة �الأطل�شية.

ومفخرة  �الإن�شانية  �شد  �جلر�ئم  جرمية  تربز  �حلروب،  �أُمُّ  �لعدو�نّية،  �حلرب  مو�شوع  بعد 
�جلر�ئم �ال�شتعمارّية، جرمية �حتلل فل�شطني و��شتباحتها باملجازر و�الإبادة �ملتو��شلة منذ 
�شبعة عقوٍد من �لزمن وقيام �أخطر �أنو�ع �لنظم �لعن�شرّية �ملتوح�شة.."�إ�شر�ئيل"، هنا، يف 
�لدمار  �أ�شحلة  �أنو�ع  كل  وي�شتخدم  يوجد  لل�شتعمار،  �لتابعة  �لع�شكرية  �لقاعدة  هذه 
�لذكر.  �آنفة  بغطاٍء ودعٍم وحمايٍة ورعايٍة من دول �ال�شتعمار  �ل�شامل، و�ملجازر و�ملظامل، 
تبقى يف منئى من �أية ملحقة. وجودها بحد ذ�ته يج�ّشد �أخطّر ما ميكن �أن يبلغه �النحطاط 

�لب�شري و�لتوح�س. فعن �أي "�إرهاب" يتكلمون؟؟؟...!!!...

عن  ي�شكت  �أو  يحميه  �أو  ل�شلوكه  تربير�ت  يجد  �أو  �ل�شهيوين،  �لنظام  هذ�  ين�شر  من 
�لب�شر  �إن�شانية  �ملقيا�س يف حتديد  "�إ�شر�ئيل" هو  �ملوقف من  �إرهابه.  �شريك يف  �إرتكاباته، 

�أو توّح�شهم.

و�أّما �ملنظمات �الإرهابية �لتي ت�شول وجتول، يف ف�شل "�لربيع �لعربي"، من د�ع�س و�لن�شرة 
وفتح �الإ�شلم وجي�س �الإ�شلم وجند �ل�شام و�لزنكي و�ل�شلطان مر�د �الأردوغاين و�شو�ها 
فلقد �عرتف �لعديد من قادة دول �حللف �الأطل�شي �أّنها من �شنع �أيديهم ومن نتاج �أجهزة 
دولهم. و�أبرز �ملعرتفني بهذه �حلقيقة �لد�مغة �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب مر�ر�ً وتكر�ر�ً 
�إبان حملته �النتخابية �لرئا�شية، ونائب �لرئي�س �الأمريكي �ل�شابق جو بايدن يف مد�خلٍة له 
ل�شانه:"�إن حلفاءنا  2014، حني قال ب�شريح  ت�شرين �الأول   4 بتاريخ  يف جامعة هارفارد 
ي�شّلحون وميولون �ملنظمات �الإرهابّية. �إنهم �ململكة �ل�شعودّية وقطر و�الإمار�ت وتركيا"... 
ناهيك عن �عرت�فات وزيرة �خلارجية �الأمريكية �ل�شابقة هيلري كلينتون، وغريها و�أبرزهم 
رجب طيب �أردوغان �لذي وّجه �التهامات مبا�شرًة �إىل �لعديد من دول �الحتاد �الأوروبي، 

على غر�ر �التهامات �ملتبادلة ما بني قطر و�ل�شعودية مبنا�شبة �خللفات بينهما...�إلخ...
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راأي

حني فربكت ا�ستديوهات "ميديا �ست -MEDIA SAT" وجه بن الدن 
لت�سويق تهمة االإرهاب

عنه  ك�شف  ما  وت�شنيعه،  �الإرهاب  عن  �حلديث  �شياق  ذكرها، يف  �لو�جب  �لنو�در  ومن 
�الإعلم  �أجهزة  بع�س  ن�شرته  له  بيان  كو�ّشيغا يف  فر�ن�شي�شكو  �الأ�شبق  �اليطايل  �لرئي�س 
�الإيطالّية، مثل �شحيفة "كوريري ديل �شري�" يف عددها �ل�شادر بتاريخ 30 ت�شرين �لثاين 
2007، حني قال: "�إن �أجهزة �ال�شتخبار�ت �لغربّية، وكذلك �حلكومات تعرف جيد�ً �أن 
برجي  نفذ� حادثة  �للذ�ن  هما  �الإ�شر�ئيلي"  و"�ملو�شاد  �الأمريكي  �إي"  �آي  "�شي  جهازي 
ك�شف  لقد  ذلك،  من  و�أكرث  نيويورك".  يف   ،2001 �أيلول   11 يف  �لعاملي  �لتجارة  مركز 
�لرئي�س كو�ّشيغا �أمر�ً خطري�ً وهو �أن رئي�س �حلكومة �الإيطايل �الأ�شبق سيلفيو برلسكوني 
حين كان على أبواب االنتخابات العامة، وتبين له أن سيخسرها، أمر مؤسسته اإلعالمّية 

من  �عرت�ف  �شّمنتها  الدن  بن  ألسامة  مزورٍة  شخصّيٍة  مع  مقابلة  بفبركة  "ميدياست" 

مّما  برل�شكوين  �لتهّجم على �شخ�س  �إىل  �نتقل  ثم  �لربجني  بامل�شوؤولية عن تدمري  �الأخري 
�أك�شب �الأخري تعاطفاً من �لناخبني، ومت �إر�شال �لت�شجيل �إىل �شبكة "�جلزيرة" �لتي بثته 
�لقادة  عند  �لكذب  م�شتوى  عن  فكرة  هذه  الدن!!!...  بن  مع  مقابلة  �أنه  �أ�شا�س  على 

�لغربيني، �ملغالني باأطل�شّيتهم، عند تناولهم ملو�شوع "�الإرهاب �لدويل".

"�لَهَو�ْس  �الأمرين لكانت تهمة  �لرئي�س كو�ّشيغا عن هذين  لو مل يك�شف رجل مب�شتوى 
عملية  ف�شح  �إن  �حلقيقة.  هذه  �الإعلن عن  على  يجروؤ  من  قد الحقت  �ملوؤ�مرة"  بنظرية 
تزوير �شخ�شية بن الدن كفيلة لوحدها باأن تق�شي على �أي �شدقية لقادة �لُدول �الأطل�شية 
يف كل ما له علقة من قريب �أو من بعيد مبو�شوع "�الإرهاب" وعن رغبة �لغرب �الأطل�شي 
يف حماربته، و�أي كلٍم �أو �شجال يف هذ� �ملو�شوع هو جمرد م�شيعٍة للوقت، ال بل م�شاركة 
كما  تتحكم،  باتت  �لتي  �الأكاذيب  من  �لنوع  لهذ�  �لرتويج  يف  جهل  عن  �أو  ق�شد  عن 
�أ�شلفنا، يف �لعديد من مفا�شل �لعلقات �لُدولية ال �شيما و�أن مو�شوع "مكافحة �الإرهاب" 
هو  �لذي  �لُدويل"  بـ"�ملجتمع  ت�شميته  على  �الأطل�شيون  درج  ما  �أركان  من  ُركناً  ُي�شكل 
�ن  لنا  مبا �شبق  �لتذكري هنا،  �أوجه �لكذب و�خلد�ع. والبد من  بدوره، كعنو�ن وجٌه من 
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�أ�شرنا �إليه مر�ر�ً وتكر�ر�ً عن هذ� �مل�شطلح �ملخادع وذلك عرب �إ�شارتنا للتحديد �لذي �أعطاه 
من  وخ�شو�شاً  ودبلوما�شيني  حكاٍم  من  �لنا�س،  ُيردده  �لذي  �مل�شطلح  لهذ�  �الأمريكيون 

�إعلميني، كالببغاء.

غباء "النُخب"
فالتحديد �شدر عن جون بولتون، م�شت�شار �لرئي�س تر�مب ل�شوؤون �الأمن �لقومي، منذ �أن 
كان مندوباً د�ئماً لو��شنطن يف �الأمم �ملتحدة بعد حادثة 11 �أيلول 2001 �إذ قال باحلرف: 
"�إن �الأمم �ملتحدة مل تعد موجودة بل يوجد جمتمع ُدويل. و�ملجتمع �لُدويل هو �لتحالف 
�لذي تقوده �لواليات �ملتحدة ملو�جهة �أي �أزمة من �الأزمات". هذ� هو ما ُي�شمى باملجتمع 
�لُدويل. فالتحديد �شرط �لو�شوح و�ل�شيطان ي�شكن يف �مل�شطلحات �لتي غالباً ما تنطلي 
ت�شميتهم  على  ُدرج  من  �شفوف  يف  خ�شو�شاً  �خلفة  قوم  عدد  �أكرث  وما  �خلفة  قوم  على 
بـ"�لُنخب". نعم �إن �لتحديد، و�لتحديد وحده، �شرط �لو�شوح. �إن �لعامل يعي�س، ب�شبب 
هذ� �ملع�شكر �الأطل�شي �للعني حتت رحمة �أ�شوء �أنو�ع �الأيديولوجيات �أال وهي �أيديولوجيا 

�لكذب... ويف �شد�رة ذلك ما ُي�شمى باحلرب على �الإرهاب.
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I ـ يف تعريف االإرهاب

م�شقة �لكتابة عن �الإرهاب م�شوبة بعدم �لو�شوح. �إنه يع�شى على �لتعريف. �لعامل خمتلف 
يف حتديد م�شمونه. �لقول يف حدوده وفهمه متناق�س. حماوالت �لتعرف عليه ناق�شة وغري 
�الأر�س  �شعوب  �الإرهاب م�شرتكة بني  بها  يت�شبب  �لتي  �ملعاناة  �أن  �أو منحازة، علماً،  نزيهة 

ودولها، بن�شب متفاوتة.

نظر.  وجهة  مرتبة  يف  بقائه  �إىل  يف�شي  �الإرهاب،  تعريف  حماوالت  يف  �ل�شيا�شي  تد�خل 
كاأن هناك ت�شنيفات للإرهاب، فبع�شه م�شر وبع�شه مفيد. لكل طرف �إرهاب ينا�شبه. هذ� 

�النحياز �مل�شبق منع بلوغ تعريف موحد للإرهاب �أو ت�شنيف، جامع مانع، له.

�ملحاولة �الأوىل، بد�أت يف مدينة جنيف يف �لعام 1937، وقد تاأخرت �ملنظومة �لدولية عن 
بذل �جلهد �ملوحد �إىل �لعام 1972.

�لقو��شم �مل�شرتكة بني حماوالت �لتعريف، �قت�شرت مذ�ك، على و�شف �الأعمال �ملو�شومة 
�لبحاثة  مو�قع  �لق�شور،  �الأدلة على  له. من  مفهوم موحد  و�شع  مرتبة  تبلغ  باالإرهاب، ومل 
كان  و�ال�شتئثار،  �لهيمنة  مناخ  ويف  �لكولونيالية،  �حلقبة  �لغرب، يف  وخلفياتهم.  �مل�شتقلون 
يرف�س �الإقر�ر بحق تقرير م�شري �ل�شعوب �ملحتلة �أو �مل�شتعمرة، فاأل�شقت تهمة �الإرهاب بكل 

حركة ن�شالية وطنية، ت�شتعمل �لعنف �ملتاح ملو�جهة عنف و��شتبد�د �لدول �ملحتّلة.

�لتي عربت عن  �لع�شرين  �لقرن  �آفة  لتعريف  ملزمة،  و�أكادميية غري  فردية  جرت حماوالت 
تنامي وتوح�س وتعميم �آلة �الإرهاب. �لبع�س ر�أى �إىل �الإرهاب، على �أنه كل جناية �أو جنحة 

امل�سلمون واالإرهاب والدم املراق
ن�شري ال�شايغ - �شحايف وكاتب
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�شيا�شية �أو �جتماعية ينتج عنها، �أو عن تنفيذها، �أو �لتعبري عنها، ما يثري �لفزع و�لهلع �لعام. 
�أي �أن �الإرهاب يهدف يف �الأ�شا�س �إىل زرع �لرعب، مكّوناً خطر�ً عاماً، علماً، �أن عموم �لنا�س 
�ملدنيني لي�شو� مذنبني وال �أ�شحاب �رتكاب. �الإرهاب عنف ي�شيب �الأبرياء، للعبور خللهم، 
�إىل حتقيق مطالب �شيا�شية �أو �قت�شادية �أو طبقية �أو قومية، قر�رها بيد �شلطات مدججة بالقوة 

و�لعنف �لر�شمي، �لذي ت�شرعنه �لدولة.

�لبع�س ر�أى �إىل �الإرهاب �شفة �ل�شمول، فو�شعه يف خانة "�لدويل". �عترب هذ� �لعنف �إرهاباً 
منظم  عنف  كل  و�إن  �خلا�شة،  �أو  �لعامة  و�ملمتلكات  و�الأمو�ل  �الأرو�ح  على  يعتدي  الأنه 
و�لتهديد به، و�لذي يقوم به �أفر�د �أو جماعات �أو حكومات �أو دول، خللق حالة من �خلوف 
و�لذعر، بق�شد حتقيق �أغر��س �شيا�شية �أو �قت�شادية، يقع يف باب �الإرهاب �لدويل. �لبحاثة 
�ملنتمون �إىل منظومة دول �لعامل �لثالث، �عتربو� �أعمال قوى �الحتلل و�لتو�شع و�لهيمنة 
�ال�شتعمارية و�أنظمة �لتمييز �لعن�شري، من �شنف �الإرهاب. و�أمثال هوؤالء تع�شفو� �أحياناً، 
من  �ال�شتقلل  على  و�حل�شول  �مل�شري  تقرير  الأجل  �لوطني  �لتحرر  حركات  �أعفو�  عندما 
�لعنف �ملتهم باالإرهاب. هذ� �لعفو قد يكون مربر�ً �شيا�شياً، علماً، �أن حركات �لتحرر �لوطني 

قد تلجاأ �إىل �أعمال مرعبة وتطال �أبرياء وتقع يف خانة �الإرهاب.

�أ�شاف بع�س �لبحاثة �إىل عائلة �الإرهاب، �لعنف �لذي ينتج عن بو�عث عقائدية �أو �أيديولوجية 
�أو عن�شرية �أو عرقية �أو دينية �أو �شيا�شية. وغالباً ما كان �لعنف �الأق�شى و�الأعمى، رفيق ن�شال 

يف م�شرية �حلركات ذ�ت �الأبعاد �لوطنية �ل�شافية.

من  وهي  �ل�شوي�شرية،  مدينة جنيف  �الإرهاب يف  لتعريف  1937، جرت حماولة  �لعام  يف 
�أوىل �ملحاوالت �لر�شمية و�لدولية، فوقعت على �لتعريف �لتايل: "�الإرهاب هو �أفعال جرمية 
موجهة �شد دولة من �لدول، ير�د منها، خلق حالة من �لرهبة يف �أذهان �أ�شخا�س معينني، 
�أو جمموعة �أ�شخا�س �أو �جلمهور �لعام... و�إن كل فعل عمدي يتمثل بالتخريب �أو �الإ�شر�ر 
عرب  للخطر،  �الإن�شانية  �حلياة  وتعري�س  �أخرى،  دولة  �أو  �لدولة  تخ�س  �لتي  �لعامة  باالأمو�ل 
�إن�شاء و�شع يت�شم باخلطورة، وعرب حيازة �الأ�شلحة لتنفيذ �جلر�ئم"، كل هذه �الأعمال تنتمي 

�إىل عائلة �الإرهاب.
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يف مثل هذ� �لتعريف، غياب تام الإرهاب �لدولة. ولي�س �شدفة �أن يكون منطق �لدولة هو 
�الأقوى، فهي �لتي حتتكر �لعنف وتقوم با�شتخد�مه عند �حلاجة، با�شم �ملو�طنني كافة. ولكن 
مثل هذ� �لتعفف �شقط مع �ندالع �أب�شع �أنو�ع �لعنف د�خل �ملع�شكر �ل�شوفياتي عرب عمليات 
�لتطهري �ل�شتالينية، و�أب�شع �أنو�ع �لت�شفية و�الإبادة مع جر�ئم �لنازية يف �أملانيا وبولونيا و�شو�ها 

من دول �أوروبا �لو�شطى.

يف ما بني �الأعو�م 1980 و 1984، تو�شلت جلنة �الإرهاب �لدويل �لثانية للأمم �ملتحدة �إىل 
تعريف �أكرث و�شوحاً، علماً �أن �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة كانت قد تطرقت �إىل هذه �ملاأ�شاة يف 
�لعام 1972، فانق�شمت �آر�ء �لدول يف كل ما له علقة بالن�شال �لوطني للحركات �مل�شلحة، 
�ل�شوفياتي  �ملع�شكر  دول  عنها  د�فعت  فيما  �إرهابية،  منظمات  �لغربي،  �ملع�شكر  فاعتربها 
وبع�س دول �لعامل �لثالث، �لتي ر�أت يف �لكفاح �لوطني، مهمة وطنية و�شيا�شية عادلة، الأنها 

تهدف �إىل �لتحرر و�ال�شتقلل و�النعتاق من نري �لعبودية.

�أ�شفرت جل�شات �جلمعية �لعامة �إىل تبني �إن�شاء جلنة لبحث هذه �ملع�شلة، فاقرتحت �لتعريف 
�لتايل: "يعد �إرهاباً دولياً كل عمل من �أعمال �لعنف �خلطرية �أو �لتهديد به، وي�شدر عن �أفر�د 
�أو عن جماعة، ويوجه �شد �أ�شخا�س �أو منظمات �أو مو�قع �شكنية �أو حكومية �أو ديبلوما�شية 
�أو  هوؤالء  تهديد  بق�شد  جن�شية،  �أو  جن�س  �أو  للون  متييز  دون  �لعام،  �لنقل  و�شائل  �إىل  �أو 
�لت�شبب يف �إ�شابتهم �أو موتهم �أو �إحلاق �ل�شرر �أو �الأذى بهذه �الأمكنة �أو �ملمتلكات �أو تدمري 
و�شائل �لنقل و�ملو��شلت بهدف �إف�شاد علقات �ل�شد�قة بني �لدول �أو بني مو�طني �لدول 

�ملختلفة".

من �مللحظ، لدى قيا�س هذ� �لتعميم باالرتكابات �لتي �ندلعت يف ما بعد، ق�شوره على 
حيز �شيق جد�ً، خا�شة و�أن ظاهرة �لعنف �الإرهابي قد باتت �جتياحية و�شبه يومية، وحتديد�ً، 
�لثنائي  على  حم�شوبة  كانت  �لتي  �حلروب  حقبة  ويف  �ال�شتعمار،  زو�ل  بعد  ما  مرحلة  يف 

�الأمريكي- �لرو�شي.

حماولة دولية �أخرى، �أ�شافت �إىل ما ن�شت عليه �ملو�ثيق �الأوىل، �عتربت �أن كل عمل موجه 
�شد مدنيني �أبرياء، �أو ممن يتمتعون بحماية دولة، بغر�س �إثارة �لفو�شى و�ال�شطر�ب يف بنية 



12

�ملجتمع، �شو�ء �رتكب هذه �الأفعال يف زمن �ل�شلم �أو يف زمن �حلرب، وعليه فاإن قمع هذ� 
�الإرهاب يكون دولياً.

فكل عمل  �ملد�نة،  �الأفعال  على  �الإرهاب، عرب حكمه  مفهوم  جتزئة  ل  ف�شّ �لدويل  �لقانون 
�إرهاب. كل عمل  �أم من خارجها، هو  متنها  �أكان من على  �لطري�ن،  مرتكب �شد �شلمة 
هو  بالفعل،  رهائن  �أخذ  �أو  حماولة  كل  �إرهابي.  عمل  هو  ديبلوما�شيني  موظفني  ي�شتهدف 

�إرهاب، وال بد من حماية و�شلمة �لنقل �جلوي و�لبحري.

�أو  �لعنف  ��شتخد�م  على  حتر�س  �لتي  باالأعمال  �لدويل  �الإرهاب  عرف  �الأمريكي  �لنظام 
�لقيام باأعمال خطرية على حياة �الإن�شان يكون �لق�شد منها �إخافة جمموعة من �ملدنيني �أو 

�إجبارها على �لقيام باأمٍر ما، رغم �إر�دتها.

و��شح �أن جر�ئم �الإرهاب تثري �اللتبا�س و�لغمو�س، ولكن �أمريكا ت�شتفيد من هذ� �لغمو�س، 
الأن عدم �لو�شوح ي�شمح لها، ب�شن حروب حتت �شعار حماربة �أو مكافحة �الإرهاب. ندر �أن 
قامت �أمريكا بحرب مل تدرج يف �أ�شبابها م�شاألة مكافحة �الإرهاب، علماً �أن معظم حروبها، 
و�أفدحها �حلرب على �لعر�ق، تنتهك �لقو�نني �لدولية و�لقر�ر�ت �الأممية، وترتكب �ملجازر، 
تدمري�ً و�شحقاً وتهجري�ً وقتًل، من دون �أن تخ�شع مل�شاءلة �أو حماكمة، تكون مندرجاتها من 
�خت�شا�س �ملحكمة �جلنائية �لدولية. �أمريكا حتمي نف�شها بعقد �تفاقات مع دول معينة حلماية 
جنودها من �مللحقات، و�لتمل�س من �ملحكمة �جلنائية �لدولية ومن م�شوؤوليتها �أمام �ملجتمع 

�لدويل.

باخت�شار، ال تعريف حمدد�ً للإرهاب، ولكن هناك جمموعة من �الأعمال و�الرتكابات �لتي 
ن�س عليها �لقانون �لدويل ون�شبها �إىل �الإرهاب. وميكن �إيجاز �لتعريف �ل�شائد مبا يلي. عنف 
�أنو�ع  �أما  �شيا�شية.  �أغر��س  حتقيق  بغر�س  �ملدنيني  و�إخافة  �إرعاب  �إىل  يهدف  ومنظم  مربر 
و�لتطهري  �الإبادة  جر�ئم  �إىل  �لطائر�ت  خطف  �إىل  �الأبرياء  قتل  من  حت�شى،  فل  �الإرهاب، 
و�الأعر�ف  �لقو�نني  �ملوؤ�ش�شات، وخمالفة  وتدمري  �لزر�عية  �ملحا�شيل  تلف  وجر�ئم  �لعرقي، 

�لدولية �ملعتمدة ر�شمياً من �ملحكمة �جلنائية �لدولية وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة.
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II ـ يف االإرهاب واالإ�سالم

�لن�شاط �لعنفي �لذي �جتاح �لبلد �لعربية بعد "ربيع تون�س"، عرف فائ�شاً يف فنون �لقتل، 
ق�شفاً وتدمري�ً وتهجري�ً وذبحاً وت�شنيعاً وترويعاً، بحيث بات �ل�شوؤ�ل �الأول �ملربر، هو، هل من 

علقة بني �الإرهاب و�الإ�شلم، ن�شاً وحديثاً و�شرية وتر�ثاً وتاريخاً؟

لعملية  م�شاحب  عنف  مع  ع�شكرياً،  ومرة  �إ�شلمياً  مرة  مرتني،  م�شر  �نقلبت  تون�س،  بعد 
تون�س،  �لع�شكرية �الأمنية �خلانقة... بعد  �إىل �حلالة  �النتقال من �حلالة �الإ�شلمية �خلاطفة، 
دخلت ليبيا دو�مة عنف باأ�شكال مرعبة. �أطيح باجلي�س ف�شار فتاتاً، تدخلت قو�ت "�لناتو" 
�إال  ليبيا  �ملال و�لت�شليح �الإ�شلمي، فلم تعد  فاألغت مقومات �لدولة على علتها، وتدخل 
"جماهريية �إرهابية". ولكل جمهور مرجعية متده بالعقيدة و�ملال و�ل�شلح. ليبيا، بوؤرة عنف 
�إرهابي، فيها ي�شتوطن عنف يتجدد، وحركات �إ�شلمية �أ�شولية، بع�شها على ميني "د�ع�س" 
وبع�شها "د�ع�شي" �أ�شيل. وبني �لو�قع و�ملرجتى، معارك من �أجل �حل�شم. ولكن �مل�شافة بني 
�لو�قع و�خلل�س، يقت�شي �لق�شاء على �حلركات �الإ�شلمية �ملتطرفة، بهدف �إقامة حكم قوي 

برعاية �لع�شكر، بعد �إعادة ترميم وتنظيم �جلي�س. ملاذ� كل هذ�؟ ومن �أين كل هذ� �لعنف؟

و�أكرث  �ملو�جهات  �أ�شنع  ف�شهدت  �شوريا،  يف  �ملعار�شة  حتركت  وليبيا،  وم�شر  تون�س  وبعد 
و�إقليمياً،  دولياً  موؤيد  بال�شلطة،  يت�شبث  نظام  �حل�شم.  على  قادر�ً  �أحد  يكن  �خل�شار�ت. مل 
و�إقليمية  عربية  �إ�شلمية  دول  من  مدّعم  �أ�شويل،  �إ�شلمي  معظمها  معار�شة يف  قوى  وبني 
�إ�شلمية  دولة  �إقامة  بلغ حد  �مل�شبوق،  �لعنف غري  من  ف�شواًل  �شوريا  �شهدت  وقد  ودولية. 
"د�ع�س"، �لتي �متدت ب�شرعة مذهلة، على م�شاحة �شا�شعة  بخلفة م�شتعادة، على ر�أ�شها 
من �الأر��شي �ل�شورية ومدنها ومو�قع نفطها ومائها، ويف �الأر��شي �لعر�قية �لتي �شقطت فيها 

مدينة �ملو�شل، بل معارك تقريباً.

�ل�شدمة �الإن�شانية �لتي نتجت عن �حلروب يف �شوريا، ومن ثم يف �لعر�ق ويف �ليمن، و�شعت 
�الإ�شلم يف قف�س �التهام، حيث �أن ما بعد و�إبان �ملعارك �ملخزية �إن�شانياً، �أظهرت عودة �إىل 
�الإ�شلم من خلل �نتفاء و��شطفاء لكل ما هو عنفي وبد�ئي وبربري يف �لرت�ث �الإ�شلمي 
على مر ع�شوره، من �لبدء �إىل �أبي بكر �لبغد�دي. كانت حماولة لقلب �لدولة بهدف �إقامة 
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جمتمع �خللفة. مل تكن دولة "د�ع�س" هدفاً، كان �لهدف �إقامة "�ملجتمع �لد�ع�شي" وفق 
�خللفة  �إحياء  �أعيد  �الإ�شلمي.  �لعربي  �لرت�ث  يف  م�شبوق  عنفي  الإ�شلم  �نتقائي  ت�شور 
بلبا�س  �لنا�س  و�إلز�م  �لنكاح  و�لفتوى و�حلجاب و�لربقع وجهاد  و�ل�شريعة و�جلهاد  و�الإمامة 
موحد، وعاد�ت وتقاليد موحدة، خا�شعة ملحاكم �شريعة �الأحكام باالإعد�م �مليد�ين، كو�شيلة 

من و�شائل �لتقرب من �هلل، تنفيذ�ً الأو�مره �لتي �شلكها �ل�شلف �ل�شالح.

يت�شف  عندهم  فاالإ�شلم  و"�لن�شرة".  "د�ع�س"،  �إ�شلم  �مل�شلمني  معظم  يقبل  ال  طبعاً، 
بالت�شامح و�العتد�ل وخري �الأمور �لو�شط. وال يقوم على تكفري من لي�س من ر�أي �ل�شلطة، 
�الأوىل.  �ل�شحية  كان  �لعادي  �مل�شلم  و�ليهود.  كالن�شارى  �الإ�شلم،  دين  على  لي�س  ومن 
�إذ، لي�س يف �الإ�شلم �الأ�شويل، �إال ن�شخة و�حدة يتماهى معها �مل�شلم و�إال ُعّد من �خلو�رج 

و�لكفار، �لذين يجوز فيهم حكم �ل�شيف، ال حكم �لقول.

فمن �أين جاء هذ� �الإ�شلم �لعنفي، �لذي �أ�شاب �مل�شلمني �أواًل، وفتك ب�شو�هم ثانياً، بحيث 
بات �لظن �أن �لدين �حلقيقي هو �الإ�شلم �ل�شارم، ولي�س �الإ�شلم �حليوي، �لذي �بتعد عن 

�لن�س و�حلديث و�لرت�ث �الإ�شلمي يف ع�شوره �حلديدية؟

ومع ذلك، ال ميكن تربئة هذ� �الإرهاب، من منط معني من �الإ�شلم �لذي عرفته بع�س �حلقب 
�لتاريخية.

�ل�شيا�شي  �الإ�شلم  �إن  ق�شايا.  بل  �شلطات  و�شطوة  عقائدي  فر�غ  من  �الإ�شلم،  هذ�  ُولد 
"�إ�شلمات" خمتلفة يف �ل�شيا�شة، �لتقت على �شرورة  �أح�شائه  �أنبت من  هو �الأ�شل �لذي 
��شتبد�ل "�ملجتمع �جلاهلي" مبجتمع �مل�شلمني. و�الإرهاب هو �لثمرة �لنا�شجة ل�شعود �الإ�شلم 
�ل�شيا�شي، بعد خفوت �لفكر �لقومي و�لعقائدي و��شت�شلم �ملجتمعات �لعربية �أو خ�شوعها، 
مو�جهة  يف  ترت�جع  �الأمة  فيما  عقود�ً،  فيها  و�أقامت  �ل�شلطة  �حتكرت  ��شتبد�دية  الأنظمة 
�لهيمنة �ال�شتعمارية، وتتخلى عن موجبات �لت�شدي ملهمات حترير فل�شطني، وتعو�س عن 
م�شاعيها �لوحدوية �ل�شالفة، حلفلت عد�ئية بني �أبناء �لعقيدة �لو�حدة، و�الأهد�ف �لو�حدة. 
و�لزبائنية  �ملح�شوبية  و�إطلق عجلة  �الأفو�ه،  �الأنظمة على كم  �إقد�م هذه  �إىل ذلك،  �إ�شافة 

�ملم�شوكة �أمنياً، وعلى نفي و�عتقال وترويع �ملثقفني و�ملعار�شني و�أ�شحاب �لر�أي �ملخالف.
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للغرب،  ممانعٍة  و�أي  �إ�شلٍح �جتماعي  و�أي  نب�ٍس قومي  �أي  �ملجتمع من  �ل�شاحة يف  فرغت 
وتلقت على مد�و�ة �لعجز �لعربي، بعجز عن �إيجاد بديل، يطلق حركة �ملجتمع لبلوغ مرحلة 

�لتغيري �لدميقر�طي.

لقد بد� �ملدى �لعربي خالياً. هو �لربع �خلايل من �ل�شيا�شة، و�ملكتظ باالأمن، كحار�س لل�شلطة، 
يف م�شروعها "�لتنموي" �الإق�شائي، و�لعدو�ين. فمن ميلأ هذ� �خللء؟ �أي عقيدة جاهزة لتكون 
�مل�شتحكمة،  �ل�شلطات  �أجنزت  بعدما  �لطاقة،  بهذه  جمهز�ً  �الإ�شلم  غري  يكن  مل  �لبديل؟ 
�لفر�غ، حاول هذ�  �ل�شيا�شة تكره  �أي ن�شاط. والأن  �لي�شاري و�لقومي و�لليرب�يل عن  �إبعاد 
�الإ�شلم ملء �لفر�غ. ولكنه للأ�شف، مل يكن �إ�شلم �لتقدم �إىل �الأمام، يف طروحاته وفكره 
وم�شروعه. كان �إ�شلم ��شرتجاع �ل�شلطة لقيادة �الأمة �إىل �لور�ء، حيث �لتاريخ قد بات يف 

معظمه م�شتنفذ�ً يف زمنه. �لدينا�شور�ت تقيم �أي�شاً يف �لتاريخ.

فمن �أين كانت �لبد�ية؟

III ـ االنفجار االإ�سالمي وتبعاته

ظل  يف  �ال�شتعمار،  �شهوة  و��شتفحال  �لغربي  �لنفوذ  تغلغل  قبل  يعي�شون،  �مل�شلمون  كان 
�أ�شقط  �الإ�شلمية.  و�أعر�فهم  تقاليدهم  وفق  �الإ�شلم،  �أر�س  د�خل  �الإ�شلمية،  �خللفة 
�إد�رتها وم�شريها  �ال�شتعمار �لغربي هذ� �لو�قع. د�ر �الإ�شلم �شارت م�شرتكة ويتدخل يف 
نفوذ بريطاين تغلغل يف ج�شد �خللفة �لعثمانية. �شارت �أر�س �الإ�شلم رخوة، وطبيعة �خللفة 
�شكلية، ما جعل �حلاكم �مل�شلم حتت وطاأة �لقوة �الأجنبية، حتى باتت �ل�شيطرة �لفعلية على 

�الأر�س للنفوذ �الأجنبي، مع بقاء �الأر�س ��شمياً فقط، د�ر �الإ�شلم.

ظلت �جلماعة �الإ�شلمية قادرة على تاأدية عباد�تها بحرية و�أمان، و��شتمرت �ل�شيادة �الإ�شمية 
عامة و�إن كانت �ل�شيادة �لفعلية قد خلخلت منطق �ل�شيادة �ملطلقة، فجعلتها �شيادة ن�شبية.

يف �لقرن �لتا�شع ع�شر، كان �لنفوذ �لربيطاين يف �ل�شلطنة كبري�ً جد�ً، ويف م�شر كان طاغياً، 
لذلك متكنت بريطانيا من �ل�شيطرة على �لعقود و�ملعاملت و�التفاقيات مع �ل�شلطان، ثم عرب 
�لتدخل �لع�شكري. جرت حماوالت د�خلية ملقاومة �لنفوذ �لربيطاين، لكنها ف�شلت، خا�شة 
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و�أن �مل�شلمني يف م�شر، كانو� يو�جهون جي�شاً بريطانياً من �أ�شول �إ�شلمية وهندية.

نتيجة لهذ� �مل�شتجد على �شعيد �لعلقة غري �ملتكافئة بني �الإ�شلم و�لغرب، ن�شاأ فقه �ن�شحب 
من �ملعركة، فتقوقع د�خل �شرنقة �لتقليد، حفاظاً على نقاوة �أ�شلفه. وكان منطقه ب�شيطاً جد�ً: 
�إننا ال نو�جه �الأجنبي، طاملا ال يتعر�س �إىل �مل�شاجد و�ملد�ر�س. حدث ذلك يف �لهند �أواًل ثم 
يف باقي �ملناطق �الإ�شلمية. ون�شاأ يف هذه �حلقبة فقه ف�شل �لتلوؤم مع �لو�شع �جلديد، حيث 
لر�شو�ن  ما جاء يف در��شة  �الإ�شلم" ح�شب  �الإبادة وزو�ل  �إىل  يوؤدي  "الأنه  مت حترمي �جلهاد 

�ل�شيد بعنو�ن "�الإ�شلم يف زمن �الن�شقاقات: جذور �لعنف �لديني".

بد�أت �ملناف�شة بني �لتيار �لديني و�لتيار �لوطني يف �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر يف م�شر. كان 
دولة  فحتى  و�ل�شيا�شي.  �لديني  �لتقليد  جتاوزو�  �لع�شر.  روح  مع  متا�شو�  قد  �آنذ�ك  �لعرب 
�خللفة �لعثمانية عندما �شقطت يف �حلرب �لكونية، حتّولت �إىل ملكية د�شتورية، من دون �أن 
تتنكر للتقاليد �لدينية، كما ح�شل يف ما بعد مع تركيا �لكمالية. ولعب �الأزهر دور�ً ريادياً 
على  كبري�ً  �أثر�ً  تركت  �لتي  �ملنفتحة  �الإ�شلحية  وكتاباته  عبده  حممد  من  بتاأثري  �آنذ�ك، 

�شيوخ �الأزهر مثل م�شطفى �ملر�غي وعلي عبد �لر�زق.

يف �ملقابل، ن�شاأت حركات دينية �أ�شولية من بينها "جماعة �الإخو�ن �مل�شلمني" �لتي حتّولت 
�إىل �أكرب حركة �إ�شلمية، ومنها ولدت وتربت جمعيات بلغت حد رفع م�شتوى �لعنف �إىل 
�آنذ�ك،  �لوطنية  باحلركات  �الإ�شلمية،  �حلركات  هذه  ت�شطدم  �أن  وطبيعي  �الإرهاب.  مرتبة 
وبال�شلطة �ل�شيا�شية �لقائمة على نق�شان �ل�شيادة وزيادة يف �لتبعية. فاال�شتعمار ح�شر، لي�س 

ليكون حمايد�ً �أو مر�قباً، بل ليكون م�شاركاً يف �لقر�ر�ت �مل�شريية و�لتف�شيلية كذلك.

�لوهابية �ل�شاعدة يف �شبه �جلزيرة �لعربية، �أرخت بثقلها على �حلركات �الإ�شلمية يف م�شر، 
وقويت يف �لع�شرينات بعد �زدياد �ل�شلت بامللك عبد �لعزيز بن �شعود وبال�شلفية �لوهابية 
�ل�شاعدة. و�نق�شم �ملجتمع �مل�شري بني �إ�شلحيني و�شلفيني. بريطانيا، مرجعية �الإ�شلحيني، 
و�ل�شلف �ل�شالح لدى �ل�شلفيني. وكان �الإ�شلحيون يقتب�شون ويقبلون من مرجعية �لغرب 
ما ينا�شب �حلد�ثة، فيما ظل �ل�شلفيون �أوفياء للأ�شول وللموؤ�ش�س �الأول، فعادو� �إىل �الأ�شل 

�أي �إىل �لر�شول و�حلقبة �لر��شدية. 
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مل تتطابق �ل�شلفية يف م�شر مع �الأ�شولية �لوهابية، �لتي كانت قد فازت باإقامة دولة �الإ�شلم 
�ل�شيد،  )ر�شو�ن  فيها.  �مل�شلمني  للإخو�ن  فرع  �إقامة  منعت  و�لتي  �لع�شرينات،  �أو��شط  يف 

جملة �لدر��شات �لفل�شطينية، �س 38(.

من �ملهم �لتعرف على برنامج "�الإخو�ن" يف �لبد�يات وحتديد�ً بعد �الأربعينات، �لذي �أكد 
على �لتقليد �لديني و�أخلقياته �ل�شارمة، وعلى �لعمل، وعلى بناء �لكو�در من تلمذة و�أتباع 
وحلفاء، "ف�شددو� على �لعباد�ت و�للبا�س و�للحية وملب�س �لن�شاء و�حلجاب �ملختلف عن 
�حلجاب �لتقليدي وحتوالت عاد�ت �لزو�ج و�ملنا�شبات �الجتماعية". حدث ذلك يف وقت 
كانت "قد جنحت فيه �لدولة �لد�شتورية يف م�شر يف تقليد �لنموذج �ل�شيا�شي و�لثقايف �لغربي 
و�ت�شاع �لطبقة �لو�شطى �ملتاأوربة، و�الندفاع �لوطني �ملت�شدد بني �مل�شريني م�شلمني و�أقباط، 
�ململكة  من  بتاأثري  عتو�ً  �ل�شلفية  �زد�دت  وقد   .)39 �س  �شابق،  )مرجع  �أي�شاً.  ويهود�ً  بل 

�لعربية �ل�شعودية، بهدف حماربة �لتغريب.

وتقليد  تقليده  عرب  بالغرب  �لت�شاقاً  ت�شتد  �لعربية،  �الأقطار  من  وغريها  م�شر،  كانت  وفيما 
�أولوية  لهجة  �الأربعينات  يف  �شعدت  و�الأدبية،  و�لثقافية  و�لدولية  �لد�شتورية  موؤ�ش�شاته 
�ل�شريعة �الإ�شلمية مع �لت�شديد على �أن �ل�شريعة لي�شت نظاماً قانونياً فقط، بل هي �أي�شاً نظام 
�مل�شاألة �القت�شادية، هل �القت�شاد �الإ�شلمي  �جتماعي و�قت�شادي و�شيا�شي. و�ختلفو� يف 
��شرت�كي �أم ر�أ�شمايل �أم �أن هناك طريقاً �آخر للنظام �الإ�شلمي يف �القت�شاد. وكان �لهدف 
�ل�شريعة  و�أن  خا�شة  �الإ�شلمية،  للمجتمعات  �الأ�شلح  كونه  �ل�شريعة،  دور  �إبر�ز  ذلك  من 
لي�شت خمت�شة بامل�شلمني فقط، فهي ملئمة الأحو�ل �ملجتمعات، كل �ملجتمعات يف زمان 

ومكان.

�إن �أبرز �لتحوالت على مفهوم �ل�شريعة متثل يف �عتبار �لنظام �ل�شيا�شي جزء�ً منها. من هنا 
يربز �لنو�ح على ما �أقدم عليه �أتاتورك يف �إلغاء �خللفة �الإ�شلمية. يومذ�ك، �شعر �مل�شلمون 
�ل�شلفيون باأنهم باتو� كاالأيتام. فل بد من ��شتعادة �خللفة �الإ�شلمية و�إقامة �حلكم �الإ�شلمي. 
�أ�شا�شياً، مدعوماً بقوة �لتنظيم �مل�شلحة. فالنظام �ل�شيا�شي  مع �شيد قطب، بات ذلك مطلباً 

�الإ�شلمي هو �الأد�ة �ملثلى لتطبيق �ل�شريعة �الإ�شلمية.
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��شطدم �لتنظيم بال�شلطة يف م�شر وبرهن، بعد �إعد�م قائده �شيد قطب، �إنه �شلب جد�ً ومتجذر 
كثري�ً، ووقوفه يف وجه �لقوة �لتي متتلكها �لدولة، مل يكن ب�شبب �لبناء �ملر�شو�س و�حلكم 
للتنظيم فقط، بل يكمن يف قوة �لفكرة. و�لدليل، �أن هناك �أحز�باً ر�ديكالية تقدمية ��شرت�كية 
ي�شارية، متكن �لنظام زمن عبد �لنا�شر، �أن يخرتقها ويفككها با�شتثناء تنظيم جماعة "�الإخو�ن 
�إىل  �لتب�شري  �لدعوة من  �نتقلت  �ملقنعة، لذلك  �الإ�شلمية  �مل�شلمني". كانت لديهم �حلجة 

�شرعنة �لعنف �لديني "باعتباره �شر�عاً بني �هلل و�لفرعون، بني �حلاكمية و�جلاهلية".

�لفر�غ �ل�شيا�شي يف مرحلة ت�شلط �ل�شلطة، ق�شى على �الأحز�ب �لعقدية يف كل من م�شر 
وليبيا و�جلز�ئر و�شوريا و�لعر�ق و�ل�شود�ن �إ�شافة �إىل كثري من دول �خلليج. لكن �ل�شلطة، �لتي 
قمعت جماعات "�الإخو�ن" يف كل من م�شر وليبيا و�شوريا و�لعر�ق و�جلز�ئر و�ل�شود�ن، مل 

تقَو على �إلغاء وحمو "�الإخو�ن" ومن �أجنبتهم من بعد.

يعد  مل  و�حلد�ثية  و�لعقائدية  �ل�شيا�شية  �لقوى  �أن  م�شر،  يف  �ل�شيا�شية  �الأحد�ث  �أظهرت 
�ملجال،  لهم  �أف�شح  �ل�شاد�ت  �أنور  �لنا�شر.  عبد  مبوت  �نتهت  �لنا�شرية  حتى  وجود.  لها 
�أنور  ففاز "�الإخو�ن" بن�شبة مفاجئة وعادو� �إىل �لو�جهة. ومع ذلك فلم يتورعو� عن �غتيال 
�ل�شاد�ت �لذي كان قد فتح لهم حظ �حل�شور بهدف مو�جهة خ�شومه. وعندما فتح ح�شني 
متثل  عموماً،  وغربية  �أمريكية  رغبات  �أو  �أو�مر  على  بناء  دميقر�طي  متثيل  �أمام  �لباب  مبارك 
"�الإخو�ن" من �لقمقم، وفازو�  "ربيع م�شر"، خرج  نائباً. وبعد  باأكرث من ت�شعني  "�الإخو�ن" 
باأكرثية �أع�شاء جمل�س �ل�شعب وبانتخاب رئي�س للجمهورية منهم، �أ�شقطه �نقلب ع�شكري. 
�نتهت �النتفا�شة يف م�شر �لتي متثلت يف تظاهر�ت مليونية، ومل يبَق غري "�الإخو�ن"، ومن 
�لعنف  قب�شة  ويف  من جهة،  �لع�شكري  �الأمن  قب�شة  م�شر يف  ووقعت  ومنهم،  عنهم  تفرع 

�الإ�شلمي �الإرهابي من جهة ثانية.

�ل�شيناريو نف�شه تقريباً متثل يف ليبيا. ز�ل �لنظام، وخرج "�الإخو�ن" من �ل�شجون، وقد رفدتهم 
�أطر�فه،  �لكثري من  يقود  ليبيا،  �ل�شر�ع يف  و�أ�شويل.  �أ�شيل  بعنف  �ل�شلفية �جلديدة  �لقوى 
�الآن  عليها  يعّول  "�لتي  �لغربية،  �لدول  يقفون يف �شف  �إ�شلميني،  لي�شو�  من  �إ�شلميون. 
�الأ�شد.  حافظ  �غتيال  حاولو�  بـ"�الإخو�ن".  �لنظام  ��شطدم  �شوريا،  يف  �مل�شتقبل"...  ويف 
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لكنهم،  "�الإخو�ن".  حترك  و�أخمد  �ملعركة،  بالقوة  �لع�شكر  ح�شم  ع�شكرية.  معارك  ن�شبت 
حركات  و�شده  منه  ت�شعبت  �أول،  كف�شيل  "�الإخو�ن"  برز  �لعربي"،  "�لربيع  �ندالع  وبعد 
�أ�شولية بربرية وهمجية، كثرية �الأعد�د، و�شديدة �جلاذبية. وال ميكن ح�شر �ملنظمات �الإرهابية 
و�لتكفريية �لتي جعلت من �شوريا، �شحية مثالية غري م�شبوقة. وو��شح، �أن �لقوى �لعلمانية 
و�ال�شرت�كية و�لي�شارية، كانت قد �أجه�شت من قبل، ومل ت�شتطع �أن تثبت وجودها، ال د�خل 

�لنظام وال خارجه: "�الإخو�ن، يف كل مكان"، هم ومن كان من ن�شلهم.

كذلك ح�شل يف �لعر�ق، هكذ� حدث يف �ليمن، ف�شل �لدولة �لوطنية و�الأحز�ب �لقومية 
يف بناء جمتمع متما�شك مت�شامن متعاون متفاعل، يف حت�شني جمتمع ميار�س �حلرية ويفكر 
ب�شوت مرتفع، ويتحرك �شمن �أطر �لقانون، ولي�س وفق �شروط و�أو�مر وقمع �ل�شلطة... كل 
�إ�شافة �إىل وقوف �لغرب با�شتمر�ر �إىل جانب  ذلك كان خلف تعاظم حركات "�الإخو�ن"، 

هذه �الأنظمة، بدرجات متفاوتة.

�أ�شل بن  �لزرقاوي من  �إخو�نية،  �أ�شول  �لظو�هري من  �لوهابية،  ـ هو من �شللة  �بن الدن 
الدين، �لبغد�دي من �أ�شل �إخو�ين، الأنه كان على �تفاق مع �لظو�هري يف مرحلة، ثم �أقام 

نف�شه مرجعية بعد فوزه يف �إقامة دولة �خللفة �إىل �شنو�ت.

IV ـ قرن من الف�سل

من  �لعربية  �لبلد  تتحرر  ومل  �لعثمانية،  �الأمرب�طورية  �شقطت  �لف�شل،  من  كامل  قرن 
�أر�شه  يف  �أنه  فيها  �مل�شلم  ي�شعر  �إ�شلمية.  دولة  كنف  يف  �لعربية  �لبلد  كانت  �ال�شتعمار. 
ووطنه، و�حلكم، و�إن كان عثمانياً، فاإنه �إ�شلمي. وي�شهد �لتاريخ �أن �خللفة مل تغب �إال نادر�ً، 
كرمز لل�شلطة �الإ�شلمية، كائناً من كان �حلاكم، �أموياً �أم عبا�شياً �أم فاطمياً �أم مغولياً. خيمة 
�مل�شلمون، عرباً  بد�  �شقوطها،  بعد  �لديني...  �لر�شى  �الأدنى من  توؤمن �حلد  �خللفة كانت 

وغري عرب، يف �لعر�ء.

مع  يتو�فق  مبا  �ملنطقة  هند�شة  على  بل عمل  �لعثمانية،  �لرتكة  باحتلل  �لغرب  يكتف  مل 
�لغربية.  �الأنظمة  و�ملتحكمة يف  �حلاكمة  و�لكولونيالية  �لر�أ�شمالية  �لقوى  وم�شالح  م�شاحله 
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ن�شر خريطة للمناطق ور�شم فوقها �أماكن هيمنته وم�شاحله و�شيا�شته. �قت�شم �لغرب �لغنيمة. 
�ل�شعوب وتوزيعها جو�ئز. �خلريطة وقعت حتت قلمه. ر�شم فوقها كيانات  ت�شتيت  �أمعن يف 
وحدود�ً، وفق ما تب�شر له من قوى مطو�عة ل�شيا�شاته. ق�شم �شوريا �إىل كيانات، ووزعها �إىل 
دويلت مو�لية. ومن ع�شى، �ألزمته �لقوة �لع�شكرية باخل�شوع �أو �إخلء �ل�شاحة. يف ذلك 
�لوقت كانت �لنخب �حلديثة قريبة من فل�شفة �أوروبا وبعيدة عن �شيا�شتها يف �ملنطقة. مل تكن 

�لنخب قوى �جتماعية، بل كانت منار�ت م�شيئة يف عتمة �الحتلل و�ال�شتعمار.

للغرب، بقوى مهزومة ميد�نياً، وبقوة خمزونة يف غاية �الأهمية. �شكل  وقف �الإ�شلم �شد�ً 
�الإ�شلم �ل�شيا�شي �لرد �لرف�شي لل�شتعمار، فيما حاولت �لدولة �لوطنية، �أن تنمو يف ظل 
�لهيمنة �لغربية. ومل يكن م�شتغرباً ومذ�ك �أن تعطى �لكيانات �ل�شيا�شية �مل�شتحدثة، لعائلت 
�أو طو�ئف.. �الأردن للها�شميني، �حلجاز وجند الآل �شعود، لبنان للمو�رنة )مع ملحقات �شنية 
و�شيعية( �شوريا، للدروز و�لعلويني و�ل�شنة. )وقد �أ�شقط �ل�شعب �ل�شوري هذه �لرتكة بالقوة 
و�ل�شمود( و�أعطيت دولة �لعر�ق جائزة تر�شية لفي�شل �لها�شمي، ثم كرت �ل�شبحة: �لكويت 

الآل �ل�شباح �الإمار�ت الآل نهيان، ليبيا لل�شنو�شية �إلخ.

وتوىل �إد�رة هذه �لكيانات �لبائ�شة طبقة متغربة وفا�شلة و�نتهازية. ��شتثناء م�شر من �لتجزئة 
مل يوفر لها ��شتقلاًل �شيا�شياً. ظل م�شت�شار �مللك �الأجنبي �أقوى من �مللك ورئي�س �حلكومة 

ومن معه.

من  �الأول  �لف�شل  ووقوع  فل�شطني،  من  �حتلل جزء  بعد  وحتديد�ً  �لقومي،  �لتيار  �شعود  مع 
�لنكبة، تاأهلت �الأحز�ب �لقومية �أن تكون �لبديل �مل�شاد مل�شرية �ال�شتعمار ونفوذه يف �ملنطقة، 
وخط �لهجوم �الأول ال�شتعادة ما �ُشلب من فل�شطني �إ�شافة �إىل ��شطد�مه باحلركات �الإ�شلمية 
�خلارجة من رحم "�الإخو�ن". جمال عبد �لنا�شر يف م�شر، �الأحز�ب �لقومية يف �شوريا، �لقوى 
�لي�شارية و�لقومية يف �لعر�ق، �لثورة �جلز�ئرية، �شقوط �ل�شنو�شية يف ليبيا، �شعود �لي�شار �لقومي 

يف �ل�شود�ن، �النت�شار �ملوؤقت يف �ليمن للنا�شرية ثم للمارك�شية يف عدن. 

كل هذ�، �شكل م�شهد�ً يدعو �إىل �لتفاوؤل، خا�شة و�أن هذ� �ملنعطف كان قد جارى تطلعات 
�ل�شعوب يف �لوحدة و�حلرية و�ال�شتقلل و��شتعادة فل�شطني.
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�لعقيدة،  على  �نت�شرت  �ل�شلطة  و�أن  �لوحدوية،  على  �نت�شرت  �لقطرية  �أن  تبني  ما  �شرعان 
�أهل �لعقيدة �لو�حدة، و�أقيمت �حلو�جز �ل�شارمة بني �لكيانات، و�شارت  فاختلف وتقاتل 
�الأفعال خافتة فيما �الأ�شو�ت �ل�شيا�شية �شارخة. ظل �خللف م�شتحكماً بني �أبناء �لعقيدة 
�ل�شيا�شية"  "�لفتنة  حلال  طبيعياً،  حم�شًل  كانت  �لتي  حزير�ن،  نك�شة  حتى  �لوحدوية 
�لعربية  �لرجعية  ��شتعادت  �خلطري،  �ملنعطف  ذلك  يف  �لقومية.  �الأنظمة  بني  �مل�شتحكمة 
خلف  ت�شري  �أن  م�شطرة  �لتقدمية،  �الأنظمة  وباتت  �لعربية،  �ل�شاحة  يف  �ملتقدم  ح�شورها 
�الأنظمة �لرجعية �لتي وظفت �الإ�شلم و��شتولت عليه وطوعته ليكون �شياجها �حلامي لها 

من �أي فكر �أو حد�ثة �أو و�جب.

كان �لغرب م�شوؤواًل عما �آلت �إليه �أو�شاع �لعامل �لعربي. لقد زرع كيانات �ن�شقاقية و��شتتبعها. 
وكانت �الأحز�ب �لنه�شوية �أ�شد �شوء�ً، الأنها غرقت يف كيانيتها وقطريتها، ثم تر�جعت لت�شبح 
حزبية �شيقة، ثم �إىل ور�ثة عائلية، وعندها مت �إفر�غ �ملجتمع من ق�شاياه، و�شار ي�شبه يف كثري 

من �شلوكاته �لقرود �لثلثة.

حريات  وال  دميوقر�طية  ال  �شعبي.  بتاأييد  حتظى  �حلاكمة  �الأنظمة  تعد  مل  �ل�شرعية،  �نتفت 
وال حياة. �شرعية وم�شروع �لدولة �الإ�شلمية كان جاهز�ً ليكون �لبديل عن �أنظمة وكيانات 
حدثت ومل يعد عندها �أي لغة قابلة لبلوغ �الإقناع. ولكن �الإ�شلم �ل�شيا�شي، مل يعد كما 
حول  كان  �الختلف  �الإ�شلمي.  �جل�شم  د�خل  �حل�شم  �ملطلوب  بات  �الأ�شل،  يف  كان 
�لو�شيلة، مع بقاء �لهدف ذ�ته: �إقامة �لدولة �الإ�شلمية، ب�شرعيتها �ملعروفة و�ملربمة. مت �لزو�ج 
بني �لعقيدة �ل�شيا�شية و�جلهاد. يحفل �لقر�آن، يف مرحلته �ملدينية، باالآيات �لتي حتث على 
�جلهاد و�لقتال. كان �شهًل �أن ين�شق فريق عن "�الإخو�ن" ويقيم تنظيمه عرب عودة �نتقائية �إىل 
�ل�شلف �لعنفي. وهذ� ما يف�شر �لعنف بني �لفرق �الإ�شلمية ذ�ت �ملنبع �الإخو�ين �لو�حد، 

و�شقيقه �لوهابي �ملتاأ�شل �آنذ�ك يف �ل�شعودية.

كان �ل�شوؤ�ل �ملطروح على �الإ�شلم �لعنفي، من �أين نبد�أ؟ "هل ند�شن كفاحنا مبهاجمة ف�شطاط 
�لكفر، �أم نبد�أ مبهاجمة ف�شطاط �لطغيان و�ل�شرك و�جلاهلية، �أي حكومات �لبلد �الإ�شلمية؟

قبل هذ� �ملنعطف �لد�خلي يف ج�شم �حلركة �الإ�شلمية �الإخو�نية و�لوهابية ح�شل �أن �حتل 
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�الحتاد �ل�شوفياتي �أفغان�شتان، و�أقام حكماً �شورياً، بل قو�عد �شعبية، مو�لياً ملو�شكو. وفرت 
�الأمريكية ال�شتنز�ف مو�شكو يف حروب  �ملتحدة  للواليات  �لذريعة  �ل�شوفياتية  �لغزوة  هذه 
ومقاومات �شعبية �أنهكت �جلي�س �ل�شوفياتي، فان�شحب خائباً �إىل د�خل حدود �مرب�طوريته 

�لتي �نهارت بعد �أعو�م و�شاهم يف ت�شريع �النهيار، �حلرب يف �أفغان�شتان.

من كان هوؤالء �لذين �أنهكو� �ل�شوفيات؟ لقد طرحت و��شنطن �ل�شوت على �مل�شلمني، للدفاع 
عن دولة �إ�شلمية. هبت �ل�شعودية �أواًل، تطوعت باك�شتان ثانياً، وتد�فعت قوى �إ�شلمية، من 
�شلب "�الإخو�ن" عن معظم �لبلد �الإ�شلمية، �أممية �إ�شلمية يف مو�جهة �ل�شوفيات من معظم 

�لبلد�ن �لعربية، ذ�ت �الأغلبية �الإ�شلمية.

�أممية �إ�شلمية يف مو�جهة �ل�شوفيات، بدعم دول �إ�شلمية ووفق ت�شليح من �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية. �أمريكا هذه، هي �أول من د�شن حروب �الإ�شلميني، ثم تخلت عنهم. وكان �أن 
�لروح  ت�شبعو� من  "�الإ�شلميون �جلهاديون" كاالأيتام يف بلدهم.  �ل�شوفيات، وت�شتت  هزم 

�لقتالية و�لعقيدة �ل�شلفية ـ �لوهابية، و�نت�شرو� يبحثون عن قتال جديد.

يف ذلك �لزمن، عرف هوؤالء "باالأفغان �لعرب". ظلو� على �ت�شال بزعيمهم بن الدن، �لذي 
�شدمه �لتخلي عنه بعد �النتهاء من �حلرب �الأفغانية، كما �شدمه �حتلل �لعر�ق وع�شكرة 

�جليو�س �الأمريكية يف �أر��شي �ململكة �ل�شعودية. 

جهاده.  ملبا�شرة  له  �خلطط  ور�شم  �لتنظيم  وتقوية  �أخرى  مرة  �لقوى  جتميع  من  بد  ال  كان 
ذي  �لظو�هري،  �أمين  و�أن�شار  بن الدن  �أ�شامة  �أن�شار  بني  "�لقاعدة"  وقع خلف يف  ويومها، 
ف�شطاط  �لهدف،  يكون  "هل  �لع�شكري:  �لعمل  برنامج  حول  �ختلفا  �الإخو�نية.  �الأ�شول 
�لكفر، �أينما كان، �أم ف�شطاط �لطغيان و�ل�شرك و�جلاهلية، �أي �حلكومات �الإ�شلمية". كان 
�لكفر،  ف�شطاط  على  بن الدن كان م�شر�ً  �أن  �لد�خل غري  �جلهاد يف  �أن�شار  �لظو�هري من 

فكانت "غزوة نيويورك" �ملريعة.

"...�إن م�شروع �لدولة )�الإخو�ين يف �الأ�شل( مل  ي�شتنتج �لدكتور ر�شو�ن �ل�شيد ما يلي: 
�لعرب،  �لعرب وغري  �ل�شباب  �آالف  �أي�شاً، الأن  �لدين  بل  فقط،  و�لدول  �ملجتمعات  يفجر 
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�شارعو� �إىل �الن�شمام �إىل د�ع�س و�شارو� ميلكون هدفاً حمدد�ً هو �لدولة �الإ�شلمية �أو دولة 
�ملرء  يعترب  وال  �لدين،  �أركان  من  ركناً  �جلديد،  �ل�شني  �الإ�شلم  يف  �شارت  �لتي  �خللفة، 
م�شلماً �إال بالقول به �أو �لن�شال من �أجله. �إنه تغيري يف �أ�شول �لدين، وهو �أكرب من �الن�شقاق".

باأن  ت�شريحاً  له  "قر�أت  يقول:  �لفي�شل.  �شعود  �الأمري  وبني  بينه  جرى  �ل�شيد حو�ر�ً  ينقل 
�أ�شولياً متطرفاً فقط، بل هي متلك م�شروعاً للخلفة �لعاملية �أي�شاً...  �لقاعدة لي�شت تنظيماً 
و�شلفيو �مللك عبد �لعزيز ما كانو� مع �خللفة، و�إمنا مع دولة �لكتاب و�ل�شنة... قال في�شل: 
�أنا �أعجب من روؤيتك �لنمطية هذه، �شلفيو �مللك عبد �لعزيز �نتهو� من زمان، وهذه �شلفيات 
جديدة، ملقحة باالأفكار �الإخو�نية و�جلهاديات. وقد حتققت لهم �أو�مر بدت م�شتحيلة، �أهمها 
مثلما حتقق  �لدولة،  �إقامة  �أمر  لهم  ي�شتقيم  فلماذ� ال  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مهاجمة 
الأبي بكر �ل�شديق؟ وهذه روؤيتهم �ليوم! لقد جنحو� يف تغيري ثو�بت �لدين، و�شار لهم جمهور 

من �ملوؤمنني ومن �ل�شامتني باالأنظمة وباالأمريكان.  

يقول  م�شر،  يف  �ل�شلطة  "�الإخو�ن"  تبوء  بعد  وحتديد�ً  الحقة،  مرة  يف  جرى  حديث  ويف 
"�إن ��شتتب �الأمر للإخو�ن يف م�شر، فاإن م�شروعات �خللفة و�لدولة �الإ�شلمية  �لفي�شل: 

�شتت�شارع �إىل �لظهور يف كل مكان".

و�جه "�الإ�شلميون �جلهاديون" منظومة �لدول، ذ�ت �الأغلبية �الإ�شلمية. ال يعريون �هتماماً، 
الإ�شلم �ل�شلطة يف �لبلد �لعربية، �إ�شلم �ل�شلطة غللة ال م�شمون. �إنها �أنظمة فا�شلة. مثلها 

مثل �لدولة �لوطنية، فا�شلة ب�شبب طغيانها.

لي�س غربياً، بعد هذ� �ل�شياق، �أن ي�شبح �لعنف جزء�ً من �لدين �الإ�شلمي ذ�ته. لي�س ب�شبب 
ن�شو�شه، بل من خلل قر�ءة �حلا�شر و�مل�شتقبل. من ز�وية �أول �لدين، �أي من ز�وية بد�ياته 
ولتثبيت  للدعوة  �لعنف م�شاحباً  ويومها، كان  �لر��شدة.  �لر�شول ويف ظل �خللفة  يف عهد 

�خللفة، و�خللف عليها.

ت�شوم  �أن  كافياً  يعد  مل  �إليها.  و�الإ�شافة  بال�شعائر  �لتقيد  من  �ملزيد  باجتاه  ينحو  ر�هناً،  �الإ�شلم 
وت�شلي و... �ملطلوب �أن متت�شق �ل�شلح وتقيم �لدين بالقوة. هذ� هو منطق "د�ع�س" ومن ي�شبهها.
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�شوى  �لعربي،  �لعامل  من  يتبَق  مل  عنه.  عودة  وال  ومريع  هائل  �الآن  حتى  حدث  ما  �إن 
هياكل فارغة من �مل�شمون. عّو�س هذ� �لفر�غ �لقاتل، �بتد�ع �شر�ع جديد غري مقنع. بات 
�لعد�ء �ل�شيعي ـ �ل�شني هو �لبديل. مل يعد للدول �لعربية �أي معنى �أو حيثية خارج هذين 
�إىل  �إير�ن  من  �ل�شيعي  و�لف�شطاط  �خلليج،  �إىل  �ملحيط  من  �ل�شني  �لف�شطاط  �لف�شطاطني: 

�لعر�ق ف�شوريا ولبنان وغزة. كل �ل�شيا�شات ر�هناً تدور حول هذ� �جلديد �ملدمر.

لقد وئد �لربيع �لعربي. لقد �نتحرت �الأحز�ب �لعقائدية ولكنها مل تزل ميتة ترزق. �الأفكار 
�لنه�شوية لغة خ�شبية. فمن ميلأ هذ� �لفر�غ؟

�لغرب قا�شر. �أمريكا غري ر�غبة �إال ب�شناديق �ملال. هيمنتها �لعاملية كافية لفر�س ظلها على 
دول و�أنظمة خائرة �لقوى و�شحلة �لتفكري وبل مناعة �أمنية و�شيا�شية.

من ميلأ �لفر�غ؟

ما تبقى هو دول خملعة، �ل�شر�ع �ل�شني - �ل�شيعي، �لعنف �الإ�شلمي، �لهيمنة �الإ�شر�ئيلية، 
�حلاجة �لد�ئمة �إىل �أمريكا لل�شتقو�ء بها على �خل�شوم، ال على �لعدو �الإ�شر�ئيلي.

مل يبَق غري �لفتات لقوى �لتغيري.

�أي دور للمثقف؟

دوره �أن يكون �أي �شيء، و�أن ال يكون خادماً للطغيان �الإ�شلمي و�لطغيان �ل�شيا�شي.

هل تنقر�س �لثقافة بعدما د��شتها �ل�شلطة بنعالها ونبالها، وبعدما �أطلقت �لقوى �الإ�شلمية، 
�ملعتدلة و�ملتطرفة، ر�شا�شة �النتقام عليها؟

و�لق�شايا  �لعقائد و�الأفكار  تبقى من  ما  �لعربي.  للم�شتقبل  �آخر  �أي عنو�ن  �الأفق  لي�س يف 
�لعروبة  �أفرغت  �ل�شدفة.  على  هو  �لد�ئم  �لتعويل  ومكان.  مكانة  للفكر  لي�س  �شظايا.  �شار 
�ملنت�شرة، هو  �لبلد  لهذه  �الأكيد  �لعدو  �لقومية.  �الأنظمة عن  تاهت  و�أمكنتها.  من معانيها 
�ملو�طن. ممنوع �أن ينوجد. �لبديل �ملذهبي فّعال وفتاك ومولِّد عنف غري م�شبوق. فاإىل متى 
هذه �لت�شفية لق�شايا �لوحدة و�لدولة �لدميقر�طية و�لعد�لة و�لتنمية و�حرت�م حقوق �الإن�شان؟
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�إنها حلقيقة موؤملة، �أن يكون �النتماء ح�شر�ً، للدينا�شور�ت �ملذهبية �لتي كانت �ملولود �لطبيعي 
لف�شل �الأنظمة وموؤ�ش�شاتها، وف�شل �الأحز�ب وم�شائرها، وف�شل �لتجديد �لديني وتر�جعه، 

وف�شل �حلد�ثة ف�شلً م�شهود�ً.

م�شرتنا،  ومر�جعة  �أنف�شنا  نقد  جر�آة  منتلك  �أن  علينا  �لنفق،  �آخر  يف  �ل�شوء  بقعة  بلوغ  قبل 
�مللآن:"�إننا  بال�شوت  نعرتف  �أن  يجب  وحد�ثيني.  وعلمانيني  وي�شاريني  وقوميني  كوطنيني 

فا�شلون". فلتتقدم �مل�شرية نخب �أخرى �أكرث �لت�شاقاً بهموم �لنا�س وق�شاياهم.

ال موعد م�شروباً لقوى �لتقدم. كل �ملو�عيد ر�هناً، خم�شبة بالدم و�لعد�ء و�ملذ�هب.
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ت�ساوؤالت حول االإرهاب
اليا�س فرحات - عميد متقاعد يف �جلي�س �للبناين – باحث ع�شكري و��شرت�تيجي.

يغلب على �خلطاب �ل�شيا�شي ملعظم دول �لعامل، �إن مل يكن جميعها نبذ �الإرهاب و��شتنكاره 
�أعمااًل  ن�شهد  نز�ل  ال  ملاذ�  نت�شاءل  �شحيحاً  �خلطاب  هذ�  كان  �إذ�  مكافحته.  �ىل  و�لدعوة 
�إرهابية يف �لعديد من �نحاء �لعامل؟ وملاذ� ينمو �الإرهاب ب�شكل تنظيمات �إرهابية "�لقاعدة" 

و"د�ع�س" وغريها، ويتمدد يف �آ�شيا و�فريقيا و�ل�شرق �الأو�شط وي�شرب يف �أمريكا و�وروبا؟ 

عام 2001، و�إثر �أحد�ث 11 �أيلول �شبتمرب، �أعلن �لرئي�س �الأمريكي يف حينه جورج بو�س 
و�حتلت  �أفغان�شتان  على  ع�شكرياً  �ملتحدة هجوماً  �لواليات  و�شنت  �الإرهاب،  �حلرب على 
�لبلد و�أطاحت بحكم طالبان و�شكلت قوة �حتلل دولية "�ي�شاف " �لتي �نت�شرت يف جميع 

�أنحاء �أفغان�شتان. جرى تربير تلك �حلرب على �أنها رٌد على هجمات 11 �شبتمرب.

�لعر�ق  على  لها هجوماً  �ملتحدة ودول حليفة  �لواليات  2003 �شنت  بعد �شنتني ويف عام 
بذريعة حيازته �أ�شلحة دمار �شامل، ورعايته للإرهاب وت�شكيل تهديد لدول �جلو�ر. تبني �أن 
هذه �لذر�ئع غري �شحيحة،  كما �أن فريق �لتفتي�س �لدويل مل يعرث على �أ�شلحة دمار �شامل. 
كما ثبت �أن �لدالئل �لتي عر�شها وزير �خلارجية �الأمريكي يف حينه كولن باول يف جمل�س 

�الأمن غري �شحيحة. 

بل على  �الإرهاب  تق�ِس على  �الأمريكية، مل  �لقيادة  �شمتها  �لعر�ق كما  لكن عملية حترير 
�لعك�س ت�شببت يف �نت�شاره يف �أنحاء �لعر�ق. كان �لعر�ق حتت قيادة �شد�م ح�شني، �لقومية 
مثل  دينياً  �ملت�شددة  �الإرهابية  �ملنظمات  مع  �أيديولوجي  خلف  على  �لعلمانية  �لعربية 
"�لقاعدة". بعد �حتلل �لواليات �ملتحدة للعر�ق، �نت�شر �الإرهاب يف �لعر�ق ومنطقة �ل�شرق 

�الأو�شط وو�شل �ىل بلد مل يتو�جد فيها من قبل.
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كان �لوجود �الإرهابي يف �لعر�ق يقت�شر على خليا نائمة مع معاقل قليلة يف مدن مثل �لفلوجة 
حيث كان معظم �ل�شكان يحتجون على �شيا�شة �حلكومة �لعر�قية، ويتهمونها بالتمييز ما بني 

�ل�شيعة و�ل�شنة وبحرمان �ل�شنة من حقوقهم �لوطنية.

بد�أت �الأزمة يف �شوريا يف -15 �آذ�ر ) مار�س(- 2011، عندما �ندلعت تظاهر�ت يف معظم 
من  قادمة  �شوريا  �ىل  �لقاعدة  تنظيم  من  2011 دخلت جمموعات  مطلع  �لبلد. يف  مدن 
�أيديولوجيا �لقاعدة.  �لعر�ق وجرى تعزيزها مبجموعات متعددة �جلن�شيات من تركيا حتمل 
وهكذ� �نت�شر جي�س من تنظيم �لقاعدة يف بلد �ل�شام - جبهة �لن�شرة على �جلانب �ل�شوري 

من �حلدود �ل�شورية �لرتكية بقيادة �أبو حممد �جلوالين )��شمه �حلقيقي ح�شني �ل�شرع(.

كان �أبوبكر �لبغد�دي قائد�ً لتنظيم �لقاعدة يف �لعر�ق �لذي يحمل ��شم دولة �الإ�شلم يف 
�لعر�ق، وكان �جلوالين مروؤو�شاً له ويتبع �أو�مره. يف ني�شان �أبريل 2014، عربت جمموعات 
مركز  �أول  وكانت  �لرقة  مدينة  على  و�شيطرت  تركيا  مع  �ل�شورية  �حلدود  بالقاعدة  مرتبطة 

حمافظة ت�شيطر عليه متاماً قو�ت �إرهابية معار�شة للنظام.

رف�س  و�ل�شام.  �لعر�ق  يف  �الإ�شلم  دولة  قيام  و�أعلن   �لعر�ق  من  قادماً  �شوريا  �لبغد�دي  دخل 
�جلوالين �أن يبايعه ون�شبت حرب بني �لفريقني �أدت �ىل مقتل نحو �شتة �آالف �إرهابي من �جلهتني.

يف حزير�ن يونيه 2014، دخلت قو�ت دولة �الإ�شلم يف �لعر�ق و�ل�شام �لتي عرفت د�ع�س 
�ىل �لعر�ق و�شيطرت ب�شكل مفاجئ و�شريع على حمافظات �الأنبار و�شلح �لدين ونينوى 
ودياىل وق�شم من �شمال بابل يف منطقة جرف �ل�شخر مبحاذ�ة بغد�د حيث غالبية �ل�شكان 
ينتمون �ىل �لطائفة �ل�شنية. و�شرعان ما �أعلن �لبغد�دي قيام �خللفة �الإ�شلمية و�أعلن نف�شه 
من  بع�شاً  �خللفة  جذبت  و�لع�شكري.  و�ل�شيا�شي  �لروحي  قائدهم  �أي  للم�شلمني  خليفة 
بقيادة  �الإ�شلم  لدولة  �ن�شمامهم  و�أعلنو�  �لقاعدة  قادة  من  عدد�ً  و�ن�شق  �مل�شلم  �ل�شباب 
�نتن�شرت  ومتوح�شة.  جديدة  �إرهابية  منظمة  ولدت  وهكذ�  �لبغد�دي".  بكر  �أبو  "�خلليفة 
د�ع�س و�لقاعدة كجيو�س �إرهابية يف عدد من  �لدول  مثل �شوريا و�لعر�ق وليبيا و�ل�شومال، 
ونفذت �أعمااًل �إرهابية فيها كما �نت�شرت يف غرب �فريقيا و�شمالها ويف جزيرة �لعرب و�شبه 

�لقارة �لهندية و�أوروبا و�لواليات �ملتحدة.
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جيو�ش االإرهاب

�إرهابي مفاجئ.  نائمة ت�شتيقظ لتقوم بهجوم  تعمل �ملنظمات �الإرهابية عادًة ب�شكل خليا 
بعد �الإطاحة بنظام طالبان يف �أفغان�شتان مل يعد هناك �أر�س �آمنة للإرهاب. وحدها منطقة  
جبال وزير�شتان وفرت �مللجاأ لطالبان كما وفرت �لقاعدة ود�ع�س ملذ�ً �آمنا وحرية عمل يف 

�شمال �لعر�ق و�شمال �شوريا.

 و�شل �ىل �لعر�ق و�شوريا عرب تركيا �آالف �ملقاتلني ممن �شمو� �أنف�شهم جماهدين و�عتربو� �أنهم 
تركو� موطنهم وو�شلو� �ىل �أر�س �جلهاد لينفذو� ما �عتقدو� �أنه فري�شة دينية. من بينهم جاء 
�لعديد من �لقوقاز يف رو�شيا ومن �آ�شيا �لو�شطى ومن مقاطعة �شينغ �شانغ يف �شمال �ل�شني 

من مكون �الإيغور.

مل تكن هذه �لتحركات فردية، ومن �ملوؤكد �أن تكون منظمات ودول قامت بتعبئتهم وتاأمني 
حرية �لتنقل لهم حتى و�شولهم �ىل تركيا. وهكذ� �نت�شر جي�س من �لقاعدة �شمال غرب 

�شوريا وجي�س من د�ع�س يف  �ل�شمال �ل�شرقي ومل يعد هناك حدود بني �لعر�ق و�شوريا.

تلقى  وجنود.  �شرعية  وحماكم  �ل�شريعة  و�شيوخ  و�أركان  قيادة  من  �جلي�شني  من  كل  تاألف 
�جلنود تدريباً على ��شتعمال �أنو�ع عديدة من �الأ�شلحة وعلى حت�شري متفجر�ت ومفخخات 
وزرع �الألغام. كان جهاز �لقيادة و�ل�شيطرة متطور�ً ومعقد�ً وكانت �أجهزة �الت�شاالت منيعة 

من �لت�شوي�س �أو �إ�شرت�ق �ل�شمع على �الأقل من قبل �جلي�شني �ل�شوري و�لعر�قي.

تويوتا جديدة  �شيار�ت جيب  من  مئات  وملر�ت عديدة   �لف�شائيات  �شا�شات  على  ظهرت 
حتمل عنا�شر من د�ع�س و�لقاعدة. هذ� وغريه يدفعنا لطرح �أ�شئلة عديدة منها:

1 - من �ملحتم �أن يكون �شباط ع�شكريون حمرتفون قد �أعدو� هيكلية �لقيادة و�ل�شيطرة، 
و�أن هوؤالء �ل�شباط يدركون متاماً جغر�فية �ملنطقة و�لعدو ومو�رده و�إمكاناته وثقافة �ل�شكان 
وعاد�تهم. لقد و�شل "�جلهاديون" من بلد�ن خمتلفة ومن �إثنيات ولغات وثقافات متعددة 
�لقيادة  و�أنظمة  �لقتالية  �إن�شاء �لوحد�ت  �أجل  ويحتاج ذلك �ىل �شباط ذوي خربة من 

و�ل�شيطرة. 
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�ىل  لوج�شتية خمتلفة  ومعد�ت  و�آليات  �أ�شلحة  من  "�جلهاديني"  جتهيز�ت  و�شلت   -  2
د�خل �حلدود �ل�شورية قادمة من تركيا، وهي دولة ع�شو يف حلف �شمال �الأطل�شي. ومن 
�لثابت �أن �ل�شلطات �لرتكية هي على علم بتدفق �الأ�شلحة و�ملقاتلني ومنحتهم ت�شهيلت 

يف �ملناطق �حلدودية ومكنتهم من عبور �حلدود ب�شهولة.

د�ع�س  باأيدي  ووقعت  �أخرى،  بلد�ن  ومن  �ليابان  من  �الآليات  من  �الآالف  ��شتري�د  مت 
نقلت  ثم  تركية  مر�فئ  �ىل  وو�شلت  وبحار  حميطات  وعربت  �شحنها  مت  لقد  و�لقاعدة. 
�ىل �شوريا و�لعر�ق.هذ� لي�س جمرد تهريب. �إنه عملية لوج�شتية حتتاج �ىل م�شاعدة دول 
ذ�ت �شيادة.الإجنازها. كما �أن �شحن �الآليات يتطلب خربة �شركات �شحن دولية، ويتطلب 
حتويل ثمنها من �ل�شاري �ىل �لبائع، �أعمااًل م�شرفية تخالف قر�ر جمل�س �الأمن 1373 
�ملجتمع  من  �لتد�بري  هذه  عن  �لنقاب  يك�شف  مل  �الإرهاب.  ملكافحة  تد�بري  �ملت�شمن 
�أنها  �لدويل ومل يقدم �أحد تربير�ً منطقياً لنمو وتطوير هذه �جليو�س �الإرهابية وخ�شو�شاً 

منت على حدود حلف �شمال �الأطل�شي.

3 - �شيطرت د�ع�س على �لعديد من حقول �لنفط يف �شمال �شوريا. حتدث �شيا�شيون 
ومر��شلون �شحافيون من جميع �أنحاء �لعامل عن بيع د�ع�س للنفط �خلام ومتويل نف�شها 
�لبيع. وهنا نطرح �شوؤ�اًل من ��شرتى هذ� �لنفط؟ وكيف دفع ثمنه؟ يجب  من عائد�ت 
�عتبار �أي �شاري م�شوؤواًل عن �شر�ء ب�شائع م�شروقة ومتويل منظمة �إرهابية. يجب �أن تكون 
�حلكومة �لرتكية على در�ية بكل من ��شرتى �لنفط من د�ع�س وخ�شو�شاً �مل�شايف �لتي 
تخ�شع ل�شلطتها. مل ت�شجل �أية م�شاءلة دولية حول �الإجتار غري �ل�شرعي بالنفط لتمويل 

منظمات �إرهابية.  

4 - �ن�شم �ىل د�ع�س و�لقاعدة �آالف �لرعايا من �لدول �الأوروبية ومتتعو� بحرية �حلركة 
و�النتقال من بلد�نهم حتى و�شولهم �ىل �شوريا. يجب على �ل�شلطات �الأمنية �لوطنية 
�أن حتددهم وتوقفهم قبل �ن�شمامهم للمنظمات و�رتكاب هجمات �إرهابية. حتى �الآن 
ال يبدو �أن هناك تد�بري جدية لوقف تدفق "�جلهاديني" من �أوروبا �ىل �شوريا عرب تركيا.
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االإعالم والثقافة
غالباً ما ت�شتعمل و�شائل �الإعلم و�ل�شيا�شيون ومر�كز �الأبحاث تعبري �الإرهاب، لكن ما هو 
�الإرهاب؟ هناك تعريفات خمتلفة للإرهاب وال يوجد تعريف موحد للإرهاب تلتزم به �لدول 
�إرهاب خا�شة  منظمةعلى الئحة  �أي  ت�شع  �أن  دولة  �أي  باإمكان  �ملتحدة.  �الأمم  �الأع�شاء يف 
بها. مثًل �لواليات �ملتحدة تدعم وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردي يف �شمال �شوريا وتزودها 
باأ�شلحة و�آليات قتالية، فيما جند تركيا حليفة �لواليات �ملتحدة و�شريكتها يف حلف �شمال 
�الأطل�شي ت�شع هذه �لوحد�ت �لكردية على الئحة �الإرهاب. وهنا يت�شارب موقف حليفني 

وع�شوين يف حلف �شمال �الأطل�شي جتاه منظمة نا�شطة ما �إذ� كانت �إرهابية �أم ال.

تبنى جمل�س �الأمن يف �الأمم �ملتحدة قر�ر�ت و�شع بها منظمات مثل د�ع�س و�لقاعدة وفرعها 
�لن�شرة على الئحة �الإرهاب. ولهذ� نرى  �ل�شام - جبهة  �لقاعدة يف بلد  يف �شوريا تنظيم 
�أن بع�س �لدول �إرهابية تاأخذ بعني �الإعتبار م�شاحلها حني حتدد �ملنظمات �الإرهابية ولي�س 

مبادئ �لقانون �لدويل وال قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة . 

يف حالة �شوريا و�لعر�ق و�أفغان�شتان ودول �أخرى هناك دول حمددة  ترعى �الإرهاب وتدعمه 
ومل يكن �الإرهاب وليد�ً الأ�شباب ثقافية وال ملمار�شة �لطقو�س �لدينية كما يدعي �لبع�س.

�نت�شار �لقاعدة  �أن تقوم قائمة لطالبان من دون دعم باك�شتان، كما مل يكن ممكناً  مل يكن 
ولي�س  تركي.  دعم  دون  من  �ل�شورية  �لرتكية  �حلدود  من  �ل�شوري  �جلانب  على  ود�ع�س 
�شدفة �أن تنمو هذه �ملنظمات �الإرهابية وتكرب قرب �حلدود �لرتكية. �لدعم �لرتكي �شروري 

و�أ�شا�شي الإن�شاء هذه �ملنظمات وتن�شيطها وبقائها.

يرى بع�س �لباحثني علقة بني �الإرهاب من جهة و�لدين و�لثقافة من جهة �أخرى. ويركز 
�إ�شلمية. هذه �ل�شعار�ت و�الأفكار هي  �إن�شاء دولة  �لبع�س على �ل�شعار�ت �لتي تدعو �ىل 
عميقة يف �لتاريخ وتعود لقرون خلت عندما كان �لعامل �لعربي حتت �شلطة �خللفة �الإ�شلمية. 
عا�س �شكان دولة �خللفة من خمتلف �الأديان و�الإثنيات معاً يف �لدولة �الأموية و�لعبا�شية 
و�لعثمانية. كان ذلك بف�شل تعاليم �لدين �لتي ت�شجع على �لتعاي�س بني خمتلف �الأديان 

وتدعو �ىل �مل�شاو�ة و�لعد�لة بني �جلميع.
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�أربعة ع�شر قرناً م�شت تعاي�س �لنا�س من مذ�هب خمتلفة: �ل�شنة و�ل�شيعة و�لدروز  خلل 
و�الإ�شماعيليني و�لعلويني و�مل�شيحيني مبختلف طو�ئفهم وبنو� ح�شارة يف �ل�شرق. وهذ� يناق�س 
متاماً فكر �لقاعدة ود�ع�س برف�س �لفكر �الآخر وتدمري كل مظاهر �حل�شارة �الإن�شانية وتر�ثها.

يروج بع�س �لباحثني �ىل �لنز�ع �ل�شني - �ل�شيعي �لذي وقع منذ ثلثة ع�شر قرناً ويعتربون �أن 
�لنز�عات �حلالية هي جزء من �لنز�ع �الأ�شا�شي و�متد�د له. رمبا يكونون على حق يف منطقة 
�لعرب  بني  �إثني  �ىل  �لنز�ع  يتحول  �لعر�ق  �شمال  �ىل  ن�شل  عندما  ولكن  �لعر�ق،  و�شط 
و�لكرد وكلهما يتبع �ملذهب نف�شه �أي �ل�شني �حلنفي. يف م�شر هناك نز�ع بني �أبناء �ملذهب 
�لو�حد بني موؤيدي �جلي�س وموؤيدي �الإخو�ن �مل�شلمني. يف ليبيا هناك نز�ع بني �أبناء �ل�شعب 
�لو�حد و�ملذهب �لو�حد يتخذ �شكًل جهوياً �أي �شرق غرب �أو قبائلياً. �الإرهاب لي�س منتجاً 
�أو مذهبياً بل هو من �شناعة دول ت�شتخدمه لتحقيق م�شاحلها من خلل �أقنية  �أيديولوجياً 

�شود�ء �أي �أجهزة خمابر�ت.

خلل �لنظام �لعاملي �لقدمي ثنائي �لقطبية كانت هناك حرب باردة. يف هذه �حلرب كان كل 
قطب يحارب �الآخر عرب منظمات �أو دول وكيلة. وكانت �لنز�عات تنتهي عندما تتفق �لقوتان 

�لقطبان على ت�شوية �لنز�ع.

�لقطبية يف  ثنائي  �أو  �لقطبية  �أحادي  �لعاملي  �لنظام  �إذ� كان  �أيامنا هذه ال نعرف بعد ما  يف 
بع�س �ملناطق. يف هذ� �لوقت �لرمادي من �ملرجح �أن ت�شتعمل بع�س �لدول منظمات �إرهابية 
لتحقيق م�شاحلها. وعندما يحدث هجوم �إرهابي ويوؤدي �ىل خ�شائر يف �الأرو�ح و�أ�شر�ر يف 
تدعمهم.  �لتي  �لدول  �الإرهابيني من دون ذكر  �تهام  يجري  و��شتقر�رها  و�قت�شادها  �لبلد 
وهذ� و��شح يف حالتي �لقاعدة ود�ع�س. ويف �لوقت نف�شه تتظاهر لدول د�عمة للإرهاب باأنها 

حتاربه لكنها تتجنب �الإجابة على �أ�شئلة مثل من �أح�شر �شيار�ت �لتويوتا �ىل د�ع�س؟
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ب 
رها

االإ
ف 

مل

االإرهاب كعقيدة اإمربيالية ُم�ستحدثة
د. حمم�د حيدر - مفّكر وباحث يف �لفل�شفة �ل�شيا�شّية

�لعرب و�مل�شلمني  و�لثقافية مع  فيه ذريعة ملعاركه �الإعلمية  �لغرب  �شياأتي يوم قد ال يجد 
�شوى �شعاره �مل�شتحدث "�حلرب على �الإرهاب".

ذلك ي�شري �إىل �أن �لفكر �ل�ّشلطوي يف �لغرب، ��شتنفد �أكرث خمزونه �ملعريف يف �شياق �إجر�ء�ت 
�لهيمنة �لتي �شغلته على �متد�د �حلقب �لكولونيالية �ملن�شرمة.

بينما  �لعنف،  مبفرد�ت  تكتّظ  �شورة  هي  عليها  وي�شتغل  �لغرب  ير�ها  كما  �ل�شرق  �شورة 
يعكف جهازه �لدعائّي على قلب هذه �ل�شورة ليجعل من �جلغر�فيا �لعربية و�الإ�شلمية حقًل 

خ�شيباً ال�شتنبات �ألو�ن جديدة من �ملباغتات �لفكرّية.

�أكرث مدعاة لغو�ية  �أن ال �شيء  "�مليديا" �ملعا�شرة  فل�شفة  �لباحثني يف  لقد الحظ عدٌد من 
�لتدخل �ملتجّدد يف �ملجتمعات �لعربية و�الإ�شلمية من ذريعة �حلملة على �الإرهاب و�لق�شاء 
عليه. وقد �أفلحت �ل�شناعة �الإعلمية �لغربية يف �إجناز م�شاحة و�زنة من عمليات توظيف ثقافة 

�لعنف على مدى عقود متو��شلة.

�ملفارقة �لتي تظهر عند هوؤالء هي �أن �الإرهاب مل يعد جمّرد مفردة و�فدة من �خلارج، بل هي 
ق وُيعاد �إنتاُجها ب�شغٍف نادر من ِقبل �لنخب �ملحلّية. ولو كان لنا �أن من�شي  �شتغدو مقولة ُت�شوَّ
يف ��شتبيان �لق�شية �ملطروحة، لقلنا �إن �مل�شكلة ال تكمن يف �ملبد�أ �الأخلقّي للموقف �لذي 
وُهوياتها  �نتماء�تها  كانت  �أنَّى  �الإن�شانية  �لفطرة  بديهيات  من  فهذ�  �الأعمى،  �لعنف  يدين 
�لقومية و�لدينية و�حل�شارية، و�إمنا يف �شياق �لغزو �لثقايّف �ل�ّشامل �لذي يلعب فيه �الإعلم 

دور�ً حا�شماً.
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بو�شفها  �الإرهاب  مقولة  فيه  تندرج  �لذي  �ل�شياق  تكمن يف  يقولون -  – كما  �مل�شكلة 
�إىل  بها  م�شى  ثم  ومغربه.  �لعربي  �مل�شرق  �أر�س  لها  د  ومهَّ �لغربي  �لعقل  �شنعها  مقولة 
حّد وجدت من يحملها عن ظهر قلب من �ملثقفني و�خلطباء و�ملفكرين. فلو نظرنا قليًل 
قَّ �لقوُل �إن �حلرب �ملفتوحة على �الإرهاب، هي حرب  �إىل )�شريط �الإخبار( من �أوله، حَلَ
�لغرب على منتج �شنعه �لغرب نف�شه باإتقان، ليجد له �شبيًل ال�شتباحة �ملنطقة وحتويلها 

�إىل ما هو �أدنى، �إىل م�شتوطنات تنوء باحلذر و�لقلق و�لعنف �الأعمى.

ثنا فيه عّما  قر�أنا لل�شحايف �لربيطاين روبرت في�شك مقااًل يف �شحيفة "�إنديبندنت"، حدَّ
�لقنابل  ن�شر  عن  �لغرب  يتوقف  ال  "ملاذ�  يت�شاءل:  وفيه  �جلديد"،  �لغرب  "دين  �أ�شماه 
�إر�شال  عن  يتوقف  ال  وملاذ�  �الأو�شط،  �ل�شرق  �شعوب  يف  �ملخ�شب  �ليور�نيوم  وقذ�ئف 
ثم  �شعوبهم".  ل�شحق  �لعرب  �لقادة  ر�شوة  وعن  �مل�شلمني،  �أر��شي  الحتلل  جيو�شه 
ي�شيف: "�إن �لعد�لة ال ُت�شنع من �ملياه �ملاحلة حيث ال يز�ل قادة �لغرب يرغبون يف �أن 
يحكمو� �لعامل وهم يخاطرون باأو�شاعهم و�شمعتهم وم�شتقبلهم �ل�شيا�شي وحياتهم. وكل 
وهو يف  �الإرهاب،  �حلرب على  ي�شّمونه  �لذي  �لغريب  �ملفهوم  ت�شييل هذ�  بذريعة  ذلك 

�حلقيقة دينهم �جلديد"...

نقد  مبلغ  نتبنيَّ  �أن  �إال  في�شك،  روبرت  مقالة  من  �خلل�شة  هذه  �قتبا�س  من  نريد  ل�شنا 
�لغرب لنف�شه حيال مقولة ر�حت حتتّل �لبيئات �لثقافية �لعربية وترت�ّشخ يف �أعماقها. �أما 
داللة �الأمر، فهي تتعّدى �لبيان �الإعلمي ذلك باأن �شمي بـ"دين �لغرب �جلديد" �ملُثقل 
بذر�ئعيته، هو ثقافة م�شتحدثة �آخذة يف �لتحول �إىل نظرية معرفة لدى نخب و��شعة جد�ً 
يف عاملنا �لعربي و�الإ�شلمي، ثم لتتحول �إىل ِفَتٍ �شريدة يف طول �الأر�س �لعربية وعر�شها.

�لعربية-  "�النتلجن�شيا  �أن  �ملنطقة،  تعربه  �لذي  �لرمادي  �لفا�شل  هذ�  مفارقات  من 
�الإ�شلمية" مل ت�شتيقظ من غفلتها حتى وهي ترى وتقر�أ ظاهرة �لنقد �لذ�تي �لتي ميار�شها 
�لعقل �لغربي ل�شلوك حكامه. وهذ� لو دلَّ على �أمر، فعلى مدى �ال�شتباحة �لتي ت�شرب 

�أعماق �لثقافة �ل�شيا�شية يف جمتمعاتنا.
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ولنا اأن ن�ستقرئ بع�ش ما يف ال�سورة لرنى االآتي:
لو قيل - و�إن من باب �لتو�شيف- �إن ما يجري هو �حتلل معريّف وغزو ثقايّف، بلغ مر�تبه 
�لغزو  عن  و�لكلم  بجديد.  جئتمونا  ما  للقائلني:  لقيل  �ملدوي،  �لعرب  ربيع  مع  �لق�شوى 

وُغه منطق... �لثقايف ما هو �إال تو�شيف رتيب ال يقبله عقل وال ي�شِّ

�لقائل عما لديه من تقدير  �إنك لو جاريت هذ� �لقول،  و�شلَّمت جداًل مبا فيه، و�شاألت  ثم 
للأحو�ل، �أعَر�س عن كّل جو�ب مقنع، �أو هو، يف �أح�شن �الأحو�ل، �أتاك بجرعة ز�ئدة من 

�لغمو�س.

تلك على �أي حال "مزية تفكريية" �أَِلَفْتها �لبيئات �لعربية على �متد�د �لعهود �لكولونيالية 
�ملتعاقبة، وهي غالباً ما تطفو على ب�شاط �الأحد�ث خ�شو�شاً يف �ملر�حل �لتي ت�شهد �النتقال 
بني زمنني، كما هو حالنا �ليوم. حيث زمن �ملنطقة �ليوم، بتحوالتها، وثور�تها وحروبها �الأهلية 
�ملفتوح  �لزمن  مقت�شبة ذلك  بعبار�ت  وهو  �ليقني.  و�نعد�م  و�لظنون  زمن �الحتماالت  هو 
على �النفعال و�لتلّقي و�لتنازع �الأهلي. ولهذ� فاإن �أكرث ما يف �مل�شهد �لرمادي، �شوف يحملنا 
بل  �ال�شتباحة.  �ملفتوحة على �شروب  �ملجتمعات  �الآن يف ع�شر  نعي�س  �أننا  على ملحظة 
لنقل �إننا يف طور متجّدد من �لغزو �ملرّكب. طور تت�شافر فيه رغبات �خلارج بقابليات �لد�خل 
و��شتعد�د�ته، ثم ليعود �لغرب لي�شتاأنف فو�شاه �لعمياء يف بلد مل تعد بالن�شبة  �إليه �شوى 

حقول �ختبار الأفكار وحروب من كل �شنف ولون.

مثل هذ� �لت�شافر �لذي �أملحنا �إليه، هو عني ما يرمي �إليه "دين �لغرب �مل�شتحدث". �أي �أن 
�إىل ما هو  ين�شرف �لوعي �ل�شيا�شّي يف �لبلد �لعربية و�الإ�شلمية عما هو حقيقي وو�قعي 
و�الإ�شلمية".  �لعربية  "�لنخب  �إدر�ك  عن  يغيب  �أاّل   : وبنيِّ حمّدد  مبعنى  وموهوم.  متخيِّل 
ري  �أهل �لبلد ومقرِّ ُيفلح يف ممار�شة ثقافة �لتفكيك ما مل يكن من  �أن �لغرب لن  حقيقة، 

ثقافاتها و��شرت�تيجياتها من ي�شاطره �لوظيفة و�لدور.

ما  باأن  ذلك  و�ل�شو�ب.  باخلطاأ  عليه  لُيحكم  �لوقت  ينتظر  ر�أياً  لي�س  �لتو�شيف  هذ�  مثل 
َور  جرى ويجري يف �شاحات �لعرب وميادينهم �شحابة �الأعو�م �لقليلة �ملنق�شية يجعل من �شُ

�لت�شظي و�النتحار �لذ�تي �أمر�ً مرئياً ر�أي �لعني وو�قعاً ال ت�شوب كارثيَته �شائبة.
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لكن �لغريب يف �ل�شورة، �أن �ملعادلة باتت مقلوبة وم�شطربة وقلقة �إىل درجة �أن �ل�شارع بغر�ئزه 
ا حا�شل �ل�شورة لوجدنا كيف  والعقلنيته هو �لذي يقود �لنخب ويوجهها. حتى �أننا لو عاينَّ

تنربي �لنخب لتعقلن جنون �شو�رعها �لفالتة من كّل عقال.
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االإ�سالموفوبيا الواقع والتهمة
جنيب ن�شري - كاتب

ت�شري الحقة )فوبيا( �إىل �خلوف �ملر�شي )�لّرهاب(، �إذ تبدو �إذ� ما �أُ�شيفت �إىل مفردة ما باأنها 
موؤمل  و�قعّي  �أّن �خلوف هو حدث  �لرغم من  �لو�قع، على  �إىل  ت�شري  مما  �أكرث  �لوهم  �إىل  ت�شري 
ب�شدة على �ل�شعيد �لفردي، وهو موجود بالتاأكيد والأ�شباب ميكن تعيينها و�قعياً عرب �مل�شارحة 
كعلج �شروري يوؤدي �إىل معرفة �الأ�شباب و�إز�لتها، وال ميكن ت�شنيف جمموع �الأفر�د �مل�شابني 
و�إال لكانت  �لتعد�د،  �أو �شغر  ثقافة �جتماعية عامة مهما كرُب  �أو  تيار  �أنهم  ما على  )فوبيا(  بـ 
وجود  وتاأكيد  �الإ�شارة  من  بّد  ال  وهنا  �الأد�ء.  عن  وتعطلت  بها  �أ�شيبت  برمتها  جمتمعات 
�ملرتفعات يف فوبيا �ملرتفعات، �أو �لربد يف حاالت فوبيا �لربد وفوبيا �الأماكن �ل�شيقة �إلخ، وهذ� 
ما ينفي وهمّية �أ�شباب �خلوف، وهذ� �لوهم هو ما حتاول تعميمه ثقافات �ال�شتبد�د و�شلطاتها، 
موقع  �إىل  بالتحول  بل  ال  بوهميته،  و�الّدعاء  و�لفردي(  )�لعمومي  �لتخويف  ممار�شة  بو��شطة 

�ل�شحية، مّتهمًة �خلائفني باالإ�شاءة �إليه.

هذ�  يف  يهمنا  ما  ولكن  ومعا�شرة،  تاريخاً  �لعامل  م�شاحة  على  "�لفوبيات"  من  �لكثري  هناك 
�ملقام هو �لفوبيات �لثقافية �لتي توؤدي �إىل �شلوكيات "خو�ئفية" )�إذ� �شح �لتعبري( ينتج منها 
�إما �لتدجني و�ل�شكون و�لركون و�لهروب، �أو �ملو�جهة عرب �إجر�ء�ت �لعنف �ملتوفرة، من هذه 
وفوبيا  و��شتعمالها،  �الأ�شلحة  �قتناء  وفوبيا  �لُهوية،  وفوبيا  �الإرهاب،  فوبيا  �لثقافية:  �لفوبيات 
�حلرية �جلن�شية، وفوبيا �لفقر، وفوبيا �لطو�ئف و�ملذ�هب...�إلخ، من هذه �لرهابات �لتي تكمن 
ور�ء �شلوكيات ثقافية ال تعوزها �حلجة و�لرب�هني الإثبات وجودها يف �لو�قع، فاالإرهاب موجود 
�لفوبيات  تطفو هذه  ما  �جلن�شية، وعادة  �أو �حلرية  �ملدين  �لزو�ج  وو��شح، كذلك �خلوف من 
�ل�شحايا  رّد فعل  ي�شتغربون  �لذين  �ملت�شببني  بها، بل من  �مل�شابني  ِقبل  لي�س من  �لعلن  �إىل 
عرب حماولة تاأ�شيل ت�شرفهم �ملت�شّبب بالرهاب بو��شطة �لعلوم �الجتماعية و�لنف�شية و�لدينية، 
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حماولني �إظهار �أّن �مل�شابني لي�س على باطل فقط، و�إمنا على خطاأ �أي�شاً.

ـ مع "خلطبيطة" �مل�شطلحات �ملتد�َولة يف �للغات �لعربية، ي�شعب )ورمبا ي�شتحيل( �حل�شول 
مع دخول  �أخرى، خ�شو�شاً  من جهة  �شيئاً حمّدد�ً  تعني  �أو  ذ�تها من جهة،  تعني  ت�شميات 
�لعامل �إىل م�شاحات �لدقة �الخت�شا�شية لغوياً، �إذ يتوه �لناطقون بالعربية بني مفرد�ت خمتلفة 
مّت  وهكذ�  عليه.  ُيعّول  حمّدد�ً  معنى  �إىل  تقود  وال  فا�شح،  ب�شكل  �إ�شارياً  وتتناق�س  تتد�خل 
�شّم "�الإ�شلموفوبيا" �إىل قامو�س �لتد�ول �لثقايف من دون حتديد معنًى دقيق �أو جمال حمّدد 
�تهام  �إىل  مرور  خمالفة  غر�مة  على  م�شلم  �إنكليزي  مو�طن  ح�شول  يوؤدي  فقد  ال�شتخد�مه، 
�أو باري�س بالتهمة ذ�تها،  �أهايل �شحايا مرتو لندن  �ل�شرطي باالإ�شلموفوبيا، متاماً كما مّت �تهام 
وهذ� ما ي�شري �إىل �أن م�شطلح "�الإ�شلموفوبيا" قد و�شع من ِقبل مت�شببيها �لذين هم �أنف�شهم 
م�شابون بها حتماً، كتهمة توؤكد �شرورة �الإرهاب و��شتحقاقه، ك�شرورة ن�شالية ��شتباقية، توحي 
�إال  "باالإ�شلموفوبيا" م�شتمرون بدعاويهم �العتد�ئية ولي�س من طريقة لردعهم  �مل�شابني  باأن 

باالإرهاب.

ـ در�سياً ميكن ت�سنيف اإ�سابات "االإ�سالموفوبيا" جغرافياً اإىل نوعني:

�الأول: يف بلد "�لغرب"، و�لذي بدوره ينق�شم �إىل فرعني هما: �شكان �لبلد �الأ�شليون ومن 
لّف لفهم من "�أتباع ديانتهم" من مهاجرين والجئني، وما يتبع ذلك من مو�قف �شبه موّحدة 
من  وطاف�شني  ومهاجرين والجئني  مو�طنني  �لغرب من  بلد  �شكان  و�لثاين:  �الإرهاب.  جتاه 
�الإرهاب  �نق�شام وحرية جتاه عمليات  مو�قف  يتبع ذلك من  وما  و�الإ�شلمية،  �لعربية  �لبلد 
�مل�شابني  من  نوعني  يف  �أي�شاً  �لثاين  �لفرع  ت�شنيف  وميكن  تربيره.  �إىل  تذهب  �لغالب  ويف 
)�لتي  �لدينية  �ملقت�شيات  �شعار  �الإرهاب حتت  بتاأييد  �مل�شاب  هو  �أولهما:  "باالإ�شلموفوبيا"، 
�إلخ( وهي فوبيا مظلوماتية وذ�ت ح�شا�شية  مبقت�شيات وطنّية، ُهوياتية، ��شتعمارية  تف�ّشر غالباً 
�أو كّل ما هو غري �إ�شلمي )مع �النتباه �إىل عدم دقة �مل�شطلح  عالية جتاه كّل ما هو "غربي"، 
"�إ�شلمي"(. ثانيهما: �ملت�شررون من �الإرهاب �لديني، �لذي متّثل طويًل ولعقود ك�شر�ع دموّي 
بني �الأديان �أو �لطو�ئف �أو �ملذ�هب �أو حتى �لطرق �لدينية يف طول �ملنطقة �الإ�شلمية وعر�شها، 
ومن �ملعيب �أن نذكر �أمثلة، فهي متوفرة �إىل حّد �لتخمة، ولكن ال بّد من ذكر �جلز�ئر �أو�خر 
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�لقرن �ملا�شي كمثال، �إذ ال فارق دينياً �أو مذهبياً بني �لقاتل و�لقتيل يف هاتيك �لبلد.

ـ رمبا كانت هناك �أ�شباب النتقاء و��شتعمال هذ� �لت�شنيف �جلغر�يف مع �أننا نناق�س هنا ظاهرة 
�لتحّفظ على �مل�شطلح  فالغرب )مع  "�لغرب" كوجهة جغر�فية تفرت�س ذلك،  ثقافية، ولكن 
نظر�ً �إىل دوغمائيته( هو �مل�شتقِبل �الأكرب الأنو�ع �لهجرة كافة من �لعامل �الإ�شلمي، وهو �ملكان 
وطبعاً  ثالثة  تارة  �حلرية  يعني  و�لذي  �أخرى،  تارة  و�مل�شيحيني  تارة،  �ال�شتعمار  يعني  �لذي 
�لكر�مة �الإن�شانية من طرف مو�رب... �إلخ، �إذ تختلط يف هذ� "�لغرب" �ل�شور �ل�شالبة و�ملوجبة 
معاً، لتختلط معها �أ�شباب �لهجوم �الإرهابي عليه، فهو مذنب كونه "غرباً"، ولي�س من �ل�شعب 
�إثبات هذه �لتهمة، نظر�ً �إىل تنوع �ملعاين �لتي يحملها م�شطلح "غرب" يف �لقامو�س �لديني/

�إ�شر�ئيل، وي�شتحق عقاباً  �إرهاباً الأنه ��شتعمارّي ونّهاب ويدعم  �للغوي، فهو ي�شتحّق �لعقاب 
مماثًل الأن �حلرية فيه منقو�شٌة �أو غري مر�ّشدة وال ت�شمح بتعّدد �لزوجات �أو �حلجاب، كما وعلى 
�أو حتى �لدميوقر�طية، فاإذ� تابعنا هذ� �ملعيار  �أو �لعلمانية  �ّتهامه باحلد�ثة  �مل�شتوى نف�شه ميكن 
�لتجرميّي فاإنه ال ميكننا �لو�شول �إاّل �إىل حّل هو �إبادة هذ� �لغرب فيزيائياً �أو ثقافياً )�لتوبة( كي 
ة  �حل�شّ يف  ولكن  �لغرب،  يف  هذ�  "�لغرب".  مل�شطلح  كافة  �ملمكنة  �لتف�شري�ت  مع  يتنا�شب 
�ملقابلة �أي يف ف�شطاط "�للغرب" تبدو �لّتهمة �ملمّططة على كّل �ملعاين �ملجازية للم�شطلح، 
تطال �شكان �لعامل �الإ�شلمي نف�شه، فتهمة تقليد "�لغرب" مهما كان �شئيًل ي�شتحق �إرهاباً 
على �الأقل، كما ي�شتحق تاأييد�ً ودعماً لهذ� �الإرهاب ـ )وهذ� ما ينتج �إ�شلموفوبيا �أي�شاً( ـ وفق 
تف�شري �آخر م�شتِجد لهذ� "�لغرب" �لذي يعني يف �ملح�شلة �لنظرية جلميع �لتف�شري�ت �أنه مكان 

�ل�شّر جغر�فياً ومعنوياً، �إنه ف�شطاط �ل�شر ود�ر �حلرب.

�أو �لق�شرة �خلارجية  ـ مل تتجاوز جّل �لتعريفات و�لتف�شري�ت حول "�الإ�شلموفوبيا" �ل�شطح 
لهذ� �الخرت�ع، �إذ مّت �لت�شّرع )من �شمن فو�شى �مل�شطلحات حّمالة �الأوجه( يف �إطلق �شفة 
ظاهرة عليها، وهي �خلوف من �الإ�شلم تارة و�خلوف من �مل�شلمني تارة �أخرى، يف جتاهل و��شح 
مل�شّبباتها و�إذ� كانت فعًل موجودة لديهم، وال يعرف �ملرء حني ترد�د هذ� �مل�شطلح )�إ�شلموفوبيا(، 
هل هي تعبري عن �لفرح و�لن�شوة )�الحتفاالت �لتي ح�شلت �إبان11 �شبتمرب، وهجمات �ملرتو 
�أّنه تعبري عن �ال�شطهاد و�ملظلومية من هذ�  �أم  يف �لعو��شم �الأوروبية( لدى كل جناح لغزو؟ 
�التهام؟ �إذ ُيز�ح �الإرهاب من �لو�جهة كمت�شّبب بفقد�ن �لثقة بني �لب�شر ب�شاأن �الئتمان على 
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�إن  ��شتحوذها.  �لّنهاب على  ثقافية وب�شرية ت�شابق �ال�شتعمار  �لفقد�ن هو نذ�لة  �حلياة، وهذ� 
�إز�حة �الإرهاب من و�جهة �إمكانية �لت�شّبب مبا ميكن ت�شميته "�إ�شلموفوبيا"، يجعل منها ظاهرة 
ة "بالغرب"، وهي ظاهرة طبيعية لهذ� "�لغرب" �ملح�شو بال�شّر، لتتحول �لظاهرة �إىل  مر�شية خا�شّ
عقدة ذنب لديه )ح�شب ت�شخي�س هوؤالء( يد�ريها باتهام �الإرهاب �لديني بالت�شبب بها، هذ� 
�الإرهاب �لذي مل جتروؤ موؤ�ش�شة دينية و�حدة يف �لعامل �الإ�شلمي مهما كربت على �إد�نته، �أو 
�لوقوف يف وجهه، �أو �إعلن خطاأه �لثقايف، ومل يجتمع جتّمع �شكايّن و�حد يف �لعامل �الإ�شلمي 
لرف�شه �أو مقاومته ثقافياً �أو حتى �لرّد عليه معرفياً، ولطاملا كانت �لغلبة ثقافياً ومعرفياً ملربر�ت 
�الإرهاب، ال بل ذهب �لكثري من �لتجمعات �لثقافية �إىل تاأييده علنية يف �مليديا، بحيث ال 
يرتك لل�شتعمار �لنهاب و�لقاتل ليحتّل و�جهة �لظلم �لعاملي، �إاّل فر�شة �لرد منتقًل من �لطمع 
و�جل�شع برثو�ت �ل�شعوب ومقدر�تها، و�شواًل �إىل قتلها، كلغة ��شتطاع �الإرهاب )�ملغيب( فر�شها 
"�الإ�شلموفوبيا"  تبدو  لذلك  �مل�شري.  وتقرير  و�الإنتاج  �لتحّرر  �أجل  من  �لن�شال  من  كبديل 
و�تهام  و�لنف�شية.  �الجتماعية  �لغربيني  �شلمة  عن  طبياً  تقرير�ً  منها  �أكرث  ��شتعمارية،  ذريعة 
"�لغرب" بها هو مفارقة ثقافية م�شحكة مبكية، الأنها تقود وب�شرعة �إىل تغيري مفهوم �لن�شال �شد 
�ال�شتعمار، بل �إىل عك�شه، مبا يعني �ال�شتعانة باال�شتعمار لتهدئة خماوف �لعامل �الإ�شلمي من 

"�الإ�شلم"، ولرمبا كانت �لعلقة �ل�شعودية ـ �الإير�نية متّثل هذه �لتهدئة!

رمبا كان هذ� �لت�شخي�س �أو �لتقرير �لطبي، ي�شكك ب�شحة "�لغرب" �لنف�شية  وثقافته �ملجتمعية 
�حلقوقية! مما يوؤثر ب�شدة يف �إمكانياته ال�شتقبال �لطاف�شني من �لعامل �الإ�شلمي حتديد�ً! و�الإ�شاءة 
�إىل حقوقهم �الإن�شانية نظر�ً �إىل عدم متكنه من ممار�شة �لدميوقر�طية �لتي يّدعيها ب�شكل مر�س 
من جهة، وعدم مقدرته على ��شتيعاب �خل�شو�شيات �لثقافية �لقادمة �إليه كخرب�ت روحية ال 
ياأتيها �لباطل من �أّي حدب، وهي م�شتحقات حقوقية للإن�شان �ملهاجر، يف �إ�شارة �شريحة �إىل 
�أنه، �أّي "�لغرب"، �شار بحاجة ما�ّشة �إىل تغيري ثقافته �الجتماعية، طوعاً �أو عنوة، كي يتمكن 

من ��شتقبال هذ� �لكّم من �للجئني من ذوي �الحتياجات �لثقافية �خلا�شة.

مبظاهر  "�الإ�شلموفوبيا"  تتجلى  و�الإ�شلمية،  �لعربية  �لبلد  يف  �أي  �الأخرى،  �ل�شفة  على  ـ 
عملياته  مبنا�شبة  باالإرهاب  و�الحتفال  �لتاأييد  ممار�شات  جانباً  نّحينا  فاإذ�  كارثية،  ومفاعيل 
�لدموية، ف�شوف نو�جه حتماً �لطائفية و�ملذهبية ومفاعيلها على �الأر�س ويف �لو�قع، ما يوؤدي �إىل 
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تلك �الإ�شلموفوبيا �لنقّية، �لناجتة من �إرهاب �شاف، مبا�شر وعملي وال يحتاج ال �إىل تخطيط 
هكذ�  للغرب(،  �ملقلِّدة  �الأدبيات  بع�س  )مو�طنك يف  جارك  �قتل  فقط  ��شرت�تيجيا،  �إىل  وال 
بكل ب�شاطة، و�شتجد يف دعم هذ� "�لر�أي" كل �شدنة �لهياكل و�ملعابد وعلى كل �أنو�ع �مليديا 
�أو  �حلكومية و�خلا�شة مع ق�شية وطنية �أو من دونها، فمن ال تقتله �الآن يكون قد قتلك �شابقاً 
�شيقتلك الحقاً ال فرق، وهنا من �ملعيب �لرجوع �إىل �الإح�شاء�ت و�لوثائق و�لدر��شات كما 
يح�شل �الآن مع مذبحة �الأرمن و�ل�شريان يف كيليكيا �أو�ئل �لقرن �ملا�شي، فاالأخبار طازجة متاماً 
ياأت �لهندو�س ليقتلو�  �لعرقية و��شحة كبدهية، فلم  و�أخبار �ملقاتل �لطائفية و�ملذهبية وحتى 
�لكونفو�س  �ل�شيعة، وال  ليقتلو�  �لبوذيون  ياأت  �ل�شابئة، ومل  �أو  �الآ�شوريني  �أو  مثًل  �ليزيديني 
�لذهنية  �لبنية  يف  وعمقاً  �نت�شار�ً  �الأكرث  �ملحلّي  �ملر�س  "�الإ�شلموفوبيا"  �إنها  �ل�شنة،  ليقتلو� 
"�لغرب"،  يف  �الإ�شلموفوبيا  عن  �لب�شيط  �ختلفها  من  �لرغم  على  �لبلد�ن،  هذه  لثقافة 
فاالإرهاب هناك ينتج �إ�شلموفوبيا، ولكن �الإ�شلموفوبيا يف هذه �لبلد�ن تنتج �الإرهاب ومتار�شه 
وتعيد �إنتاجه، ومن هنا ال يبدو "�لغرب" على حّق ب�شعوره بعو�ر�س �الإ�شلموفوبيا! فالعامل 
�الإ�شلمي م�شاب بها و"�لغرب" لي�س �أح�شن من �أحد، ولي�س من �حلّق �أن ال يلتم�س منطقاً 
للم�شاو�ة �الإن�شانية ح�شب �شرعة حقوق �الإن�شان  للقتل و�الإرهاب، وذلك خ�شوعاً  �أو ُعذر�ً 

�لذي يّدعي تبنيها هو.

هل يفّكر "الغرب" ال�سكاين واالجتماعّي دينياً؟

�لوقائع و�الإح�شاء�ت تقول ال، فن�شبة تقارب 70 % من �شكان "�لغرب" �حلد�ثي غري مهتمني 
دينياً، ون�شبة كبرية من هذه 70 % غري موؤمنة، وغري مهتمة بوجود �إله �أو خالق، �أما �لباقون فل 
يفكرون بالدين كما تفكر فيه �شكانيات �لعامل �الإ�شلمي. ومن طرف �آخر هناك "�لغرب" غري 
�حلد�ثي ح�شب �لتعريفات �ملتقّلبة مل�شطلح "�لغرب"، ي�شم بلد�ناً يغلب عليها �لّتدين ولكنها 
ال تعاين من عن�شريات عرقية �أو دينية حلد �الآن )�أمريكا �للتينية مثااًل(، على �لرغم من تنّوع 
�أنها ال تعاين من �الإ�شلموفوبيا على �لرغم  �الأديان و�ملذ�هب بني ظهر�نيها والأجيال، مبعنى 
من تدّينها بعد، �أي حتى حدوث �الإرهاب لكي تر�شق بهذه �لتهمة، يف كل �الأحو�ل، ومن 
�لتي  �الأمة  "�لغرب" �حلد�ثّي و�الأقل حد�ثة، هناك �ملجتمع/  نظر كانت. هناك يف  �أية وجهة 
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فالبنية  نف�شه،  �الإرهاَب  ترتهب حتى  �لعقائد �الأخرى، وال  ترتهب من ح�شور  ال تخاف وال 
�إن�شانية، تعتمد �الإنتاج و�مل�شالح،  �لبلد�ن هي بنية �ندماجية  �لقائمة عليها هاتيك  �ملجتمعية 
ولي�س �خل�شو�شيات �ملاور�ئية على �لرغم من �حرت�مها لها، وعليه كان ميكن "للغرب" �ملّتهم 
باالإ�شلموفوبيا منع �إقامة �أّي م�شجد �أو معبد هندو�شّي �أو بوذّي �شابقاً، كونه م�شاباً بهذ� �لرهاب 
�مل�شيحيني  �أن  من  �لرغم  على  مثًل  م�شر  �تهام  ميكن  )بينما  "غرباً"  كونه  وب�شبب  فيه  كعّلة 
ولو كان هذ�  �ل�شرورية حتى  �الإرهاب  لنتيجة  وكاإظهار  �أي�شاً(،  و�لبهائيني م�شريون  و�ل�شيعة 

�الإرهاب مغّيباً، �أو غري معرتف به، هو حادث طبيعي كالزالزل مثًل.

ولكن ومع �أفو�ج �لهجرة و�لطف�شان نحو "�لغرب" )لي�س جتاه �أفغان�شتان �أو �ل�شعودية �أو حتى 
�الأخرية  �ل�شنو�ت  يف  كمياً  وتتوجت  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  نهاية  منذ  تتالت  �لتي  �إير�ن( 
بـ"طف�شانات" كثيفة، ظهر �أن ال �إ�شلموفوبيا يف هذ� "�لغرب" �لذي ��شتقبل �ملليني و�حتو�هم، 
وحتى �حلر�كات �ليمينية �لتي ظهرت هي لي�شت حر�كات دينية ـ)علينا �أن نذكر �أن �لكثري 
ميكن  حر�كات جمتمعية  بل  �لفرن�شي(ـ  �ليمني  عد�د  هم يف  �ملغاربة  وخ�شو�شاً  �لعرب  من 
وجودها مع �الإرهاب �الإ�شلموي �أو من دونه، �إذ ال ميكن �حتو�ء �خل�شو�شيات �لو�فدة منطقياً 
من دون مر�عاة �خل�شو�شيات �الأ�شلّية للمجتمعات "�لغربية"، ومع هذ� ميكننا ببد�هة وو�شوح 
وباملعيار �لكمّي �عتبار �ملجتمعات �لغربية عدمية �الإ�شلموفوبيا، �نطلفاً من ��شتقبال هذ� �لكّم 
�لهائل من �لطاف�شني �إليها، من دون �إغفال �مل�شاعد�ت �لهائلة �لتي تقدمها للمنكوبني بغ�ّس 
�لنظر عن �ختلف �الأديان و�لبلد�ن، وهذ� الأنها جمتمعات/�أمم حد�ثية قادرة على �شحقه، �أي 
�الإرهاب، متى جتاوز قو�نينها �ملرعية، لقد ق�شى زعماء �لتاأليب �الإرهابي ع�شر�ت �ل�شنو�ت يف 
�ملدن �الأوروبية وهم يعملون �شد جمتمعهم �جلديد �لذي جلاأو� �إليه، ويدعمون وي�شّهلون �إرهابه، 
نقل  جلّياً  يبدو  وهنا  ق�شرّي!  �ختفاء  �أو  تع�شفّي  �عتقال  �أو  منهم الغتيال  �أحد  يتعر�س  ومل 
�الإ�شلموفوبيا معهم ومن ثم رمي "�لغرب" بها قيا�شاً �إىل �ملعايري �ملحلّية حلقوق �حلياة و�لكر�مة 
علمه  مع  باللجئني  ويقبل  �لطاف�شني  "�لغرب"  هذ�  ي�شتقبل  �ل�شاعة  هذه  �الإن�شانية، وحتى 
مبعونة جهابذة  �إرهابيني  �إىل  يتحولون  �شوف  �الإرهابيني ومن  بوجود كمية معتربة من  �الأكيد 
رمَي  �أن  يبدو  وهنا  جهالتهم.  من  كثري�ً  �أ�شغر  حد�ثة  يّدعون  �لذين  �ملتفيهقني  من  �لتكفري 
"�لغرب" بتهمة �إ�شابته باالإ�شلموفوبيا، يعرّب �شاوؤو� �أم �أبو�، عن �لثقة �لعالية باالإرهاب، �إذ ال 
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�إ�شلموفوبيا بل �إرهاب، حيث تتحول بدورها �إىل معيار يقي�س فعالية �الإرهاب وجدو�ه. ولكن 
ما ينطبق على بلد�ن �لعامل �الإ�شلمي ال ينطبق بتاتاً على "�لغرب" فالبنية �ملجتمعية �ملولِّدة 
للدولة خمتلفة باختلف �لدول �ملنبثقة عنها، وهنا يظهر فعل �الإ�شلموفوبيا وتاأثريها يف �شريورة 
و�شريورة "�لدول" يف �لف�شطاطني، فهي على �ملحك �شابقاً و�الآن، فامل�شاب باالإ�شلموفوبيا هو 
�نحللية يف  تناذر فعلها كمر�س و��شتفحاله، وهنا جند رخاوة  يتفّكك وينهزم عرب  من �شوف 
لدرجة  تكاثر  �لديني  فاخلوف  �ل�شومال،  �أفغان�شتان وحتى  من  �الإ�شلمي،  �لعامل  �شكانيات 
)�شوريا  متقاتلة  ومرجعيات  مذ�هب  �إىل  فتحولت  ��شتيعابه،  على  قادرة  تعد  �لطو�ئف مل  �أن 
ماثًل،  �لرهاب  هذ�  ظّل  طاملا  �أ�شغر  كينونات  �إىل  تت�شرذم الحقاً  ول�شوف  مثالني(،  و�لعر�ق 
فالعامل �الإ�شلمي م�شاب باإ�شلموفوبيا م�شتفحلة، �إن كان بني �ل�شلطات، بحيث يتم تقوي�س 
معنى �ملجتمع �ملولِّد للدولة بو��شطة �ال�شتبد�د )�شد�م �شابقاً و�ل�شي�شي حالياً مثالني(، �أو لدى 
�ل�شعب نف�شه )ليبيا و�أفغان�شتان و�شوريا و�لعر�ق �أمثلة( حيث تتكاثر �مللل و�لنحل و�لوالء�ت 
�ملابعد طائفية. �أما غري �مل�شاب باالإ�شلموفوبيا في�شتمّر يف �أد�ئه �ملجتمعي �الرتقائي باحثاً عن 
لقاح �أو علج لهذه �لفوبيا ح�شب قو�نينه، وال ينتظر ��شتفحالها مبا يوؤثر يف �لد�شاتري و�لقو�نني، 
تاأمني �الأمان للمتعاقدين معها، ولي�س �القتتال �الجتماعي �لناجت من  فم�شوؤولية �لدولة هي 

�ل�شعور باالإ�شلموفوبيا كما يف �الأمثلة �ل�شابقة.

ووزر�ء  ونو�ب  �شيا�شيني  ظهور  نف�ّشر  كيف  "�لغرب"  يف  �الإ�شلموفوبيا  ظلل  يف  ـ 
وحمافظني يدينون باالإ�شلم؟! هذ� �إذ� مل نقل جنوم فن وريا�شة وجمتمع؟! بينما يعي�س 
�مل�شلم �ملهاجر كل �شنو�ت عمره يف م�شر �أو �خلليج و�ل�شعودية، ال يتح�شل ب�شببها على 
ي�شتطيع  �ملرعب؟ كيف  �لد�ء  بهذ�  و�لغربيون م�شابون  �جلن�شية؟! كيف ح�شل ذلك 
"�لغرب" بينما �مل�شري �لقبطي  �مل�شلمون وغريهم من �الأديان بناء م�شاجد ومعابد يف 
ال ي�شتطيع �أن يح�شل على رخ�شة ترميم كني�شة؟ وكذلك يف �ل�شعودية �لتي متنع بناء 
و�إمنا  "�لدولة" فقط  �أخرى متنع ذلك، وهنا ال نتحدث عن  بلد�ن  �لكنائ�س، ورمبا هناك 
عن �جلمهور "�الجتماعي" �لذي يقاوم حدوث مظاهر كهذه )بناء كنائ�س( ت�شيء �إىل 
"�مل�شاعر"، �أولي�شو� م�شابني باالإ�شلموفوبيا؟ �أولي�س �ل�شيعة و�ل�شنة كمذهبني �إ�شلميني 
م�شابني باالإ�شلموفوبيا من بع�شهما ويحتكمان ب�شببها �إىل �لتقاتل كي ينت�شر �أحدهما 



44

على �الآخر يف يوتوبيا م�شتحيلة؟ فمن هو �مل�شاب بالفوبيا "�لغرب" �أم �لعامل �الإ�شلمي؟

ـ يف �ملقام �الأخري يبدو م�شطلح �الإ�شلموفوبيا، كتعبري عن فقد�ن �ملعنى، فقد�ن �ملعنى من 
�لوجود �الإن�شاين ب�شفته رحلة �إنتاج و�إجناز يف �شريورة �حلياة �لدنيا، وكذلك فقد�ن معنى وجود 
�إر�دة توليد جمتمع مبعناه �لتقني، كما �أنه فقد�ن ملعنى وجود �الآخر �لذي ال ميكن تعريف �الأنا 
�الإنتاجي  بالتبادل  دوماً  جت�شدت  �لتي  �حل�شارية  �لت�شاركية  من  �ملعنى  وفقد�ن  بوجوده،  �إاّل 
غلاًل و�شناعًة وفكر�ً يف هذه �ملعمورة، حيث ت�شيطر مفاعيل �لثاأر و�النتقام على مفا�شل هذه 
�إنتاجي �أو �إجنازي �آخر وال حتى  بغية �برت�د �لقلب، ولي�س الأّي �شاأن  �لعبارة �لرجيمة معرفياً 
مو�جهة �ال�شتعمار باأدو�ت منا�شبة. وهنا ميكننا �النتقال �إىل روؤية حال بلد�ن �لعامل �الإ�شلمي 
�لكارثية �إذ� مل نقل �لهمجية منذ بد�ية �لثمانينيات حتى �أجل غري م�شمى، هذه �لبلد�ن �لتي 
ف�شلت يف �إنتاج جمتمع ذي قدرة ذ�تية على �لتما�شك يف وجه �أدنى �ال�شتحقاقات �حلياتية 
�إىل تف�شيل �حلالة �ملجتمعية يف �لعامل �ملعا�شر(، حتى يف مثال تركيا �ملتقدم  )ال بل ت�شعى 
عن غريه، حيث بد�أت جمهوريتها �حلديثة بالق�شاء على �لتنّوع �لديني )�الأرمن و�ل�شريان يف 
كيليكيا(، و�نتهت �الآن �إىل حروب طائفية مذهبية عرقية تقع يف �أدنى �ل�شلم �حل�شاري للوجود 
�ملعا�شر. �إنها �الإ�شلموفوبيا �لعبارة �ل�شائعة يف �لتفا�شري �ملختلطة للم�شطلح �لعربي، �إذ تقع بني 
�خلوف من "�الإ�شلم" وبني �خلوف عليه، وبني �لفرح و�ل�شماتة باإجناز�ت �الإرهاب، و�ل�شكوى 
من نتائجه، كما �أنها تقع بني رف�س �لغرب، و�حلاجة �ملا�ّشة �إليه، وكل ذلك بو��شطة ��شتخد�م 
�ل�شعيد  على  كارثية  حال  كله  هذ�  يقابل  باملبد�أ،  ومكّفرة  مرفو�شة  هي  غربية  تفكري  مناهج 
�الإن�شاين �الجتماعي )لي�س �ملجتمعي( ي�شيق �ملجال هنا باالإتيان باالأمثلة فهي متنّوعة وكثرية 
جد�ً، حيث ت�شكل �الإ�شلموفوبيا �ملف�شل �الأ�شا�شي للنكو�س �حل�شاري عرب عملية �نتحارية 

جماعية مديدة ال غاية و��شحة لها، وال هدف ميكن حتقيقه.

�إنه �لو�قع �لذي و�شلنا �إليه، من بد�ية �جلهاد �الأفغاين حتى ملحم بوكوحر�م، مرور�ً مبا �شئنا 
من حر�كات وحو�دث، �إن كانت مرعية من دول تعبري�ً عن �شيا�شاتها �أو منطلقاتها، �أم كانت 
مرعية من �أفر�د وجماعات نذرت نف�شها للجهاد يف �شبيل �إعلء كلمة "�حلق"، �الإ�شلموفوبيا 
هي تعبري عن تبّني �لف�شل و�لهزمية، عرب حماوالت �النتقام من �لنجاح و�النت�شار�ت �الإن�شانية.
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مكافحة �الإرهاب-عبارة تظهر يومياً يف ت�شريحات وحتليلت جميع �لقوى �لفاعلة يف نز�عات 
�مل�شرق. 

�إنه �ملدخل �لذي َتِلُج منه �لدول �لكربى، �لقوى �الإقليمية، و�لدول �ملكّونة للإقليم لتربير 
�نخر�طها يف �لنز�عات �لقائمة و�شرح دورها فيها.

�جلميع يريد هزمية �الإرهاب �ملتعارف عليه: د�ع�س و�لقاعدة. لكن �جلزء �الأكرب من �ملجهود 
�مليد�ين يذهب �إىل "تطويع" �لقوى �ملتنازعة بني بع�شها �لبع�س، وتدعيم فر�س جناح م�شروعها 

على ح�شاب �لقوى �ملت�شررة منه.

هذ� ما تطورت �إليه �الأمور �ليوم يف نز�عات �ملنطقة، لتتكامل كما هو معروف �إىل نز�ع و��شع 
بني �حللف �الأمريكي ومكوناته و�أدو�ته يف مقابل حمور �ملقاومة.

لكن �لتاريخ �حلديث لن�شاأة "�حلرب على �الإرهاب" خلل �لـ 15 �شنة �الأخرية، ُيظهر حقيقة 
و�حدة و��شحة: �إنها �ملدخل �لذي ��شتخدمه �مل�شروع �لغربي للت�شلل �إىل تلفيف �ل�شيا�شة 

�لعاملية و�لتدخل �حلميم يف �شوؤونها، و�مل�شرق هو �ملنطقة �ملركزية يف ذلك �مل�شروع.

هنا كانت البداية

هو  من  حتديد  �ملتحدة  �لواليات  توّلت   ، نيويورك  يف   2001 عام  �أيلول   11 هجمات  بعد 
�الإرهابي، و��شتحدثت منط ت�شكيل �الأحلف �لع�شكرية �الإنتقائية، ملحاربة هدف معني تنعته 
باالإرهاب، وجتعل �لق�شاء عليه �أولوية للأمن و�ل�شلم �لعامليني. و��شتخدمته لتمرير حتركات 

ع�شكرية و��شعة، �أغلبها غري م�شروعة.

مكافحة االإرهاب
املدخل اإىل التدّخل والطريق اإىل التطويع

د. حافظ الزين - كاتب
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و�نت�شر يف �ل�شنو�ت �الأخرية، ��شتخد�م غطاء "مكافحة �الإرهاب"، كاأ�شلوب يعتمده �أفرقاء 
عديدون حول �لعامل لتربير �أعمالهم �لقمعية �أو �لع�شكرية، �شد مناف�شني �أو �أعد�ء ي�شنفونهم 
على  خطر�ً  يعتربونهم  �أو  نهجهم  يعار�شون  الأنهم  غالباً  �خلا�س،  تعريفهم  وفق  "�رهابيني"، 

م�شاحلهم.

للتطرف  �ملنّظمة  �حلركة   - وم�شتقاتها"  "�لقاعدة  هو  عاملّيا  عليه  �ملتو�فق  �لوحيد  �الإرهاب 
�الإ�شلمي �مل�شلح )حركة �ملجاهدين( - و�لتي ن�شاأت و�قعاً من �ملكّونات �لتالية:

- رحم �حلركة �لوهابية.

- زخم ب�شري ومتويل �شعوديني.

- لقاح جهادي �إخو�ين.

- بيئة ��شتخبارية حا�شنة �أمريكية - بريطانية، ويف بع�س �ملو�قع: �إ�شر�ئيلية.

�حلدث �لذي �أْوجد �حلر�ك �جلهادي �لذي �أ�شبح هدف �حلرب على �الإرهاب كما نعرفها 
�ليوم، و�أطلقه على �ل�شاحة �ل�شيا�شية �لفاعلة، كان جناح حركة �ملجاهدين يف �أفغان�شتان يف 
هزمية �جلي�س �ل�شوفياتي بحلول عام 1988، وما نتج عنه من تد�عي �الإحتاد �ل�شوفياتي خلل 

3 �شنو�ت.

هذ� �لنجاح �أعطى �لغرب �ملدخل �ملثايل ال�شتخد�م �حلركة �لوهابية كاالإ�شلم �لبديل �لذي 
�أهد�فهم وم�شاحلهم، كما �أعطى حّكام �ل�شعودية ثقة بالنف�س و�الإح�شا�س بالقدرة  ينا�شب 
على �أن تكون �لوهابية العباً و�زناً يف �ل�شيا�شة �لدولية. يف �لفرتة من 1991 حتى 2001 
عملت �لوهابية على حمورين: تو�شيع �نت�شار �ملد�ر�س �لدينية يف �ملجتمعات �الإ�شلمية حول 

�لعامل، وتطوير �لهيكلية �لتنظيمية للحركة �جلهادية كي تكون �أكرث متا�شكاً. 

�شاعدها يف ذلك �الإرتفاع �لكبري يف �أ�شعار �لنفط وتوفر �حتياطات مالية هائلة لدى �ل�شعودية 
ودول �خلليج، �أمر�ئها وم�شايخها.

"متكني"  �أر�س  للتنظيم �جلديد  وّفر   ،1996 �أيلول  �أفغان�شتان يف  ��شتلم طالبان للحكم يف 
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ي�شتجمع فيها �الأتباع و�ملريدين، يعبوؤهم عقائدياً، ُيدربهم جهادياً، ويوؤطرهم تنظيمياً يف �إطار 
جديد: تنظيم دويل �الأبعاد و�الإنت�شار.

تطوير  على  �لغربية  �الإ�شتخبارية  و�حلا�شنة  �ل�شعودي  �لدعم  ت�شافر  �ملرحلة،  هذه  يف 
�الإ�شتخد�مات �لدولية لهذ� �لتنظيم �لوليد.

االإنطالق اإىل العاملية

�أثناء تلك �ملرحلة �ملحورية يف تطور �حلركة �جلهادية، تو�ّشع �لتذخري �لب�شري لتنظيم �لقاعدة 
من �خلز�ن �ل�شيق )�شعودي، خليجي، م�شري، باك�شتاين، �أفغاين( �إىل خّز�ن عاملي و��شع 

ترفده �مل�شاجد و�ملد�ر�س �لدينية �لتي مّولت �ل�شعودية ن�شرها يف �لعامل. 

�ملخترب �الأول لهذ� �الإ�شتخد�م �لدويل كان يف �لبو�شنة، خلل مرحلة تق�شيم يوغو�شلفيا �إىل 
دويلت طائفية، و�لتي و�شفها "�ملجاهدون" بدقة )نقًل عن موقع "�شيد �لفو�ئد" �لوهابي(: 

تخرجت  �أحد�ً  �هلل  على  والنزكي  �ملجاهدين  وباإخل�س  بعملها  �ملجموعات  بد�أت  "وفعل 
عدة جمموعات على �لكتاب و�ل�شّنة بفهم �ل�شلف �ل�شالح و�لتي كانت نو�ة �أوىل وقاعدة 
�شلبه الأهل �لدين يف �لبو�شنه فانت�شرو� بني �لقرى و�ملدن �لبو�شنويه و�أخذو� ين�شرون �لعلم 

بف�شل �هلل"

هذ� �لتو�شيف يخت�شر �لتكامل �لذي ن�شهده �ليوم بني �لفكر �لوهابي، �لتنظيمات �لقاعدية، 
و�الإ�شتخبار�ت �مل�شتفيدة من �لن�شاط "�لروتيني" لتلك �لتنظيمات. كما �أنه من �ل�شروري 
من  �لقاعدي  �لتنظيمي  �ملد  �ل�شامل،  �لوهابي  �لفكري  �خلز�ن  بني  و�لرت�بط  �لعلقة  تفهم 

�ملتطوعني، و�حلا�شنة �الإ�شتخبارية. 

وهي علقة ت�شبه �شبكة �ملياه �لتي تت�شمن جتميعها من م�شادرها، توجيه م�شالكها عرب �أقنية 
من �الأكرب �إىل �الأ�شغر، و�أخري�ً حتويلها �إىل ماآلها �الأخري بح�شب ��شتخد�ماتها.

- �خلز�ن �لفكري �لوهابي = �خلز�نات �الأ�شا�شية �لتي ت�شتخل�س �ملتطوعني من م�شادره 
ورو�فده �ملختلفة يف �لبوؤر �الإ�شلمية �ملنت�شرة حول �لعامل. �ملد�ر�س �لدينية و�لن�شاطات 
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�لدعوية للوهابية �شخت �لبيئة �لفكرية �ملتقبلة للحر�ك "�جلهادي"، وبنت لديها �جلاهزية 
للإلتحاق بالتكوينات �أو �الأقنية �ملتفق عليها مع �حلا�شنة �الإ�شتخبارية.

- �ملُكّون �لتنظيمي �لقاعدي = خز�نات جتميع حملية �أو مو�شعية تتخذ �أ�شكااًل خمتلفة 
)جمعيات، جتمعات �أحياء، خليا، مد�ر�س تعليم قر�آن ... �إلخ(

- �حلا�شنة �الإ�شتخبارية = �خلرب�ت �لتقنية �لتي ت�شع �خلطة �لعامة لت�شهيل نقل �ملتطوعني 
عرب �الأقنية �لتي جعلتها �الإ�شتخبار�ت "مفتوحة و�آمنة" من خز�نات �لتجميع �الأ�شا�شية 
عند �مل�شادر �إىل مو�قع �لتجميع �لرئي�شية )ليبيا، تركيا، �الأردن، قطر(، ومنها �إىل م�شالك 

�لتوزيع �ملحلية و�لطرفية.

التكامل الوظيفي

�ملبد�أ �الأ�شا�شي يف هذ� �لتكامل �لوظيفي هو: �ملتطوعني كاملياه، يتوجهون يف �ملجرى �لذي 
ُي�شّهل �ن�شيابها لتتجمع يف �حلاويات �ملعّدة ال�شتخد�ماتها. 

 ، �الآمنة  �ملمر�ت  �مل�شدر، تكت�شف  �ملتطوعني عند  تتناف�س على جتنيد  �ملتطرفة  �لتنظيمات 
�ملهام �جلهادية  نهاية مطافها  �ملال و�ل�شلح، وتوؤدي يف  �لذين يوفرون  تتو��شل مع �ملمولني 

�مل�شتندة �إىل �لفكر �لوهابي �ملتطرف.

�لغربية  �لدول  �إ�شتخبار�ت  بني  تن�شيقاً  �لكو�لي�س  يف  ت�شهيله  يتم  كله  لهذ�  �لعام  و�الإطار 
�لكربى، دول �الإرتكاز �الإقليمية )�إ�شر�ئيل وتركيا(، و�لدول �ل�شريكة )�ل�شعودية، �الأردن، 

قطر، �الإمار�ت، �ملغرب(.

�لفو�شى  مع  كبري  ب�شكل  تتقاطع  �لتنظيمات،  تلك  فيها  تربع  �لتي  "�لروتينية"  �ملهام 
�ل�شيا�شية، �لتفتيت �الإجتماعي، تدمري �حل�شار�ت، تعزيز �لتفرقة �لعن�شرية �ملذهبية و�لعرقية، 
و�الإ�شتنز�ف �لع�شكري �لذي ت�شعى �إليه �الإ�شتخبار�ت �ملرتبطة بامل�شروع �الأمريكي، بالتعاون 

�ملبا�شر مع بع�س تلك �لتنظيمات ... �أو بدونه.

�ملتطوع عند �مل�شدر )مبا فيها �ملتطوعني من �لدول �ملُ�شَتْهَدفة ذ�تها( حا�شٌر فكرياً لـ"�جلهاد"، 
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وقد ُيعجب �أو يتعّرف على تنظيم �أو �آخر، وعندها ال يعود ُمهّماً من ي�شهل �نتقاله، جتميعه مع 
�الآخرين، تدريبه وت�شليحه، ما يهمه هو و�شوله �إىل مق�شده �لنهائي: �أر�س �جلهاد.

فيها  تت�شرف  �لتي  �لطريقة  تفا�شيل  يف  تتدخل  ال  �الإ�شتخبارية  �حلا�شنة  جهتها،  ومن 
م �إعلمّياً على ت�شرفاتها(، كيف تديرها �أو  �لتنظيمات يف مناطق ن�شاطها )ال بل حتميها وتعتِّ
تنظمها، طاملا �أنها حتقق �الأهد�ف �الأ�شا�شية من وجودها، وهي �أهد�ف "م�شمون" ح�شولها 

دون �أي تدخل الأنها يف �شلب �لعقيدة �لوهابية.

هذ� هو منوذج ��شتخد�م مكافحة �الإرهاب لتطويع �لبوؤر �مل�شتع�شية �ملعادية للم�شروع �لغربي. 
��شتخدم هذ� �لنموذج يف ليبيا، �شوريا و�لعر�ق، و�الآن يتم تطوير "�قنيته" باجتاه �ليمن.

يف هذه �حلاالت جميعاً، و�شائط �الإنتقال من �مل�شدر، خز�نات �لتجميع و�لتح�شري، و�أقنية 
�لو�شول �إىل �لهدف، ثم �لدعم �للوج�شتي و�لعمق �ال�شرت�تيجي: كلها جمهزة وموؤمنة من 
�ل�شعودية،  �الأردن،  ��شر�ئيل،  )تركيا،  و�الإقليمية  و�لناتو(  )�أمريكا  �لغربية  �لدولية  �حلا�شنة 
دول �خلليج(. �لباقي مرتوك للعقيدة �لوهابية: تعبئة وحت�شري �ملتطوعني عند �مل�شدر، وكيفية 

�لتعاطي مع �لهدف �ملنوي "تطويعه"

�مل�شرق هو �لبوؤرة �مل�شتع�شية �ملركزية �لتي يعمل �مل�شروع �لغربي على تطويعها حتت �إدعاء 
"مكافحة �الإرهاب" منذ �أكرث من 15 �شنة. 

ماذا بعد امل�رشق

�أفغان�شتان مدخًل لنقل ��شتخد�م �الإ�شلم �لبديل �ملتطرف من �الإقليمية �إىل  وكما كانت 
�لعاملية، فاإن تطويع �مل�شرق هو �ملدخل �ملاأمول �إىل تو�شيع مفاعيل �مل�شروع �لغربي �إىل باقي 

�لعامل عرب ن�شر �لفو�شى �لهادفة.

حت�شريها  يتم  �أخرى  ��شرت�تيجية  مناطق  �أفريقيا...  وغرب  �آ�شيا،  �شرق  جنوب  �آ�شيا،  و�شط 
ع وتنظيم جيل جديد من �ملتطرفني، ثم  ال�شتخد�م هذ� �لنموذج "�جلهادي" عرب ت�شهيل جتمُّ

�نتظار �لفو�شى �لتي توّلدها ممار�شاتهم �مل�شتندة �إىل �لعقيدة �لوهابية.
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وهذ� يكون عندها مدخًل ت�شاعدياً للتدخل يف �شيا�شات تلك �لبوؤر وتطويع �أنظمة �حلكم 
فيها، �أو ال�شتكمال حما�شرة رو�شيا و�ل�شني ... طبعاً، حتت �إدعاء "مكافحة �الإرهاب".

وموّلد�ً حلركات  تكون حافز�ً  قد  ذ�تها،  �لظروف  تلك  �أن  �إذ  لعبة خطرة.  لكنها دون �شك 
مطاحمه  �شالح  غري  ونتائج يف  م�شبوقة،  غري  م�شتويات  �إىل  �لغرب  �شد  �لتحدي  ترفع  حترر 

�الإمربيالية.

ماهو �لنموذج �لتطبيقي �لذي ��شتخدمه �مل�شروع �الأمريكي بد�عي "مكافحة �الإرهاب"؟

الفو�سى اخلالقة: نهج متجدد لفربكة االأوطان من اأنقا�سها

هزمية  بعد  )وبالتحديد  �ملا�شية  �لع�شر  �ل�شنو�ت  يف  �لعربية  �أمتنا  �شهدتها  خطرية  �أحد�ث 
�إ�شر�ئيل يف متوز 2006(، �شملت عدد�ً كبري�ً من دول �ملنطقة. هذه �الأحد�ث فيها ت�شابه 
كبري ومريب ي�شتحق �لوقوف عنده الأنه موؤ�شر لنمط منهجي يتم تطبيقه على كامل م�شاحة 

�الأمة، كما �شرحنا �أعله، يف مر�حل زمنية متتالية و�أحيانا متد�خلة.

�لدول �لتي �شملتها �الأحد�ث: �شوريا، �لعر�ق، لبنان، م�شر، ليبيا، تون�س، �جلز�ئر، �ل�شومال، 
موريتانيا، �ليمن... وغريها. �أوجه �شبه كثرية يف منط هذه �الأحد�ث جميعاً:

1. دور و��شح للقاعدة �أو م�شتقاتها.

و�لتكوين  �لتحتية  �لبنى  �لوطني:  �لن�شيج  تدمري  على  تركيز  فيها  �لقاعدة  عمليات   .2
�الإجتماعي، �لب�شري، �ل�شيا�شي و�الإقت�شادي للبلد �أو �ملناطق �ملُ�شتهدفة.

3. �ل�شعودية وقطر ودول �أخرى حليفة الأمريكا تن�شط يف و�جهة �الأحد�ث، و�إن �ختلف 
طبيعة �لدور من دولة م�شتهدفة �إىل �أخرى:

- دعم �لنظام "�ل�شرعي" بعد �إجناز �لتغيري �ملطلوب يف �لنظام: ليبيا، تون�س، �ليمن، 
�ل�شومال.

- �إ�شقاط �لنظام "�ل�شرعي": �شوريا، �لعر�ق.
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- "كبح" �لنظام "�ل�شرعي": م�شر، �جلز�ئر، موريتانيا.

لكن �لتدمري �لقاعدي يح�شل على �أي حال يف جميع �الأدو�ر. 

4. �أمريكا و�الأطل�شي فاعلن يف �لتعامل مع �لقاعدة، لكن باأ�شكال خمتلفة: يهاجمونها، 
يحجمونها، و�أحيانا: يدعمونها. لكن �لو��شح هو: 

- مل يتم �لق�شاء على تلك هذه �لتنظيمات يف �أي دولة �أو مكان �شملها عمل ع�شكري 
لـ"مكافحة �الإرهاب"

- تو�شع ن�شاطها با�شتمر�ر

- فجاأة يظهرون يف �أماكن جديدة

...  �إنه �أمر مريب يدعو للتاأمل، وكاأن نف�س �الآلية �لتي تقول �أنها تكافحهم، هي �لتي متدهم 
باملادة �لتعبوية و�لت�شهيلت و�الإمكانات للتو�شع و�لت�شخم!

�أيلول   11 بن�شاطها غد�ة هجمة  مقارنة  �أ�شعافا م�شاعفة  هو  �ليوم  �لقاعدة  تنظيمات  ن�شاط 
2001 يف نيويورك... وخا�شة بعد �حتلل �أفغان�شتان )2002( و�لعر�ق عام 2003.

�لتف�شري �الأكرث منطقية لظاهرة تعاظم �الإرهاب حيث يتدخل �لغرب ملكافحته هو �أن هناك 
من �أوجد �أد�ة تدمريية ناجحة، فرعاها ووظفها. و�ملفارقة �أن م�شرح عملياتها �لرئي�شي )�أكرث 

من %95( يرتكز يف �لدول �لعربية، وكذلك �شحاياها )%99(.

على  �جلديد  و�ل�شيف  و�إ�شر�ئيل،  �أمريكا  هم:  �الأحد�ث  هذه  من  �الأكرب  �مل�شتفيد   .5
�مل�شهد يف �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية: تركيا.

6. هناك ت�شعري للغر�ئز �لطائفية، �ملذهبية و�لعرقية. هذ� يح�شل بغ�س �لنظر ما �إذ� كان 
�لنظام �مل�شتهدف معاٍد �أو حليف للإ�شتعمار. �لتف�شري �ملنطقي �أن �مل�شتهدف هو:

-  �لن�شيج �الإجتماعي. -  �للُّحمة �ل�شعبية. - �ملناخ �لنف�شي �لعام للنا�س.-  �لبنى �لتحتية. 
-  �لت�شع�شع �القت�شادي و�الإفقار، و - فقد�ن �لثقة بالقدرة على �لتغيري و�لتقدم. 
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... بعبارة و�حدة: تفتيت �الأوطان وت�شتيت �ملو�طن

7. يبدو �أن �الأقليات لها م�شروع خا�س: �الأيزيديني، �الأ�شوريني، �الأقباط ... �إلخ، مع �أنه 
لي�س ال�شتهد�فها �أية فائدة ��شرت�تيجية، لكنها تخدم بقوة �ملقوالت �لتعبوية للتنظيمات 
وتربير  �الإعلمية  �ال�شتفادة  يف  جمة  فائدة  ولها  �لطائفية،  �مل�شاعر  ت�شعري  عرب  �ملتطرفة 

�لتدخل �ملبا�شر �إذ� لزم �الأمر.

�مللحوظ هو �الإ�شتفا�شة �الإعلمية يف تناول تلك �الأحد�ث، كاأن �ملطلوب هو خلق �الأجو�ء 
�مل�شجعة على تهجري هذه �الأقليات... مما ي�شتجدي �ل�شوؤ�ل: هل �مل�شروع �مل�شتقبلي يتطلب 

"�لنقاء �لطائفي �ملنا�شب"؟

ماذ� بعد هذ� �لنهج �لتدمريي �لذي تنفذه �الأدو�ت �لو�شيطة؟ ماذ� بعد ��شتنز�ف �الأوطان، 
َمِتها وت�شتيت �شعبها؟  تفتيت حُلْ

هنا ياأتي دور عر�بو هذ� �لنهج وخمططوه: �مل�شتعمر �الأمريكي ومرتكز�ته يف �ملنطقة: �إ�شر�ئيل 
وتركيا. �لو�قع �مل�شتجد �شيفر�س و�حد�ً من ثلث م�شار�ت:

�الإ�شتعمار يف  ... يربز عندها  �الأر�س  �أمر و�قع جديد على  �لنهج يف فر�س  �إذ� جنح   .1
�إخر�ج �إعلمي و�شيا�شي لـ"مكافحة �الإرهاب" ويكون هذ� مدخل لتظهري و�شع جغر�يف 

و�شكاين جديد برعاية مبا�شرة الإ�شر�ئيل �أو تركيا.

2. �إذ� ُهزمت �الأدو�ت، لكن �ملجال ماز�ل ي�شمح بتغيري �مل�شار و�لتخطيط ملحاوالت جديدة... 
للم�شار�ت  و�لتح�شري  للوقت  ك�شباً  و"�حلو�ر"،  �ل�شيا�شي"  لـ"�حلل  �لرتويج  من  مانع  فل 

�جلديدة، و�لتي �شُت�شتاأنف حال جهوزيتها بعد ن�شف �حلو�ر �لذي ي�شبح "عقيماً".

... وهذ� يح�شل فقط: �إذ� كان �الإ�شتعمار وحلفائه و�أدو�ته، هم �لذين يف ماأزق.

3. �أما �إذ� ف�شلت �الأدو�ت وو�شل �الأمر �إىل م�شتوًى مقلق من �لهزمية... عندها ياأتي دور 
�لتدخل �لع�شكري �ملبا�شر. معطيات �مليد�ن يف حينه هي �لتي حُتّدد هوية �لقوى �ملنفذة 

وطبيعة �لتدخل.
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نهج "�لفو�شى �خللقة" حقيقة و�قعة، ويعتمد �لهجوم �ملتو��شل و�ملتنقل الإفقاد قوى �ملو�جهة 
تو�زنها وي�شتت قو�ها.

�لتطور �لهام و�لو�عد هو �أن قوى �ملو�جهة قد بد�أت موخر�ً يف تن�شيق خططها وت�شبيك قو�ها 
عرب �شاحات �ل�شر�ع... وهذه بد�ية مطلوبة و�شروري تعميقها، يف �شر�ع وجود قد ي�شتمر 

لعقود من �لزمن، على كامل م�شاحة �لوطن �لعربي.

اإذن باخت�سار:

- �حلرب على �الإرهاب �أ�شبحت ح�شان طرو�دة �لذي يت�شلل من خلله �مل�شروع �لغربي 
�إىل تلفيف �ل�شيا�شة �لعاملية و�لتدخل �حلميم يف �شوؤونها. 

- بعد هجمات 11 �أيلول يف نيويورك عام 2001، توّلت �لواليات �ملتحدة حتديد من هو 
�الإرهابي، و��شتحدثت منط ت�شكيل �الأحلف �لع�شكرية �الإنتقائية، ملحاربة هدف معني 

تنعته باالإرهاب، وجتعل �لق�شاء عليه �أولوية ع�شكرية.

- بعد �الإ�شتخد�م �لناجح للواليات �ملتحدة يف ��شتخد�م غطاء مكافحة �الإرهاب لتمرير 
�الأخرية،  �خلم�س  �ل�شنو�ت  يف  �نت�شر  م�شروعة،  غري  �أغلبها  و��شعة،  ع�شكرية  حتركات 
�لعامل  حول  عديدون  �أفرقاء  يعتمده  كاأ�شلوب  �الإرهاب"،  "مكافحة  غطاء  ��شتخد�م 
لتربير �أعمالهم �لقمعية �أو �لع�شكرية، �شد مناف�شني �أو �أعد�ء ي�شنفونهم "�رهابيني"، وفق 

تعريفهم �خلا�س.

- تعريف وت�شنيف �إرهاب �الأفر�د و�ملجموعات �مل�شلحة �أ�شبح �شائعاً، وهناك تو�فق و��شع 
�لقاعدة ود�ع�س، ويبقى هناك خلف كبري حول  �إرهاب بع�س �ملجموعات مثل  حول 
غالباً  كذلك...  لي�شت  يعتربونها  و�آخرون  �إرهابية،  يعتربها  �لبع�س  �أخرى،  جمموعات 

الأنها �إما تعار�س �أو تخدم م�شاحلها ب�شكل من �الأ�شكال.

- �الإرهاب �الأكرث �شيوعاً، لكنه �الأقل تد�واًل يف �الإعلم هو �إرهاب �لدول. مثال �شارخ 
هو مقد�ر �لقتل، �لدمار، �لت�شريد، وخمالفة �ل�شرعية �لدولية وقو�نينها، �لتي ت�شببت بها 
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دول مثل �لواليات �ملتحدة و�إ�شر�ئيل. هذ� �الإرهاب �لذي خّلف ماآ�ٍس �إن�شانية �أكرب بكثري 
من تنظيم �لقاعدة، يتم جتاوزها وتخطّيها، بحكم �لهيمنة �لع�شكرية �لتي تفر�س نف�شها 
ب نف�شها م�شوؤولة عن ت�شنيف من يكون  بالقوة. ال بل تتجر�أ هذه �لدول على �أن ُتن�شّ

�الإرهابي. 

تفتيتها  �ملنوي  و�لدول  �ملناطق  يف  و�لدمار  �لفو�شى  ين�شر  وكيًل  �الإرهاب  �أ�شبح  وهكذ�، 
و�شلبها عو�مل قوتها و�شمودها. بعدها ي�شبح ذلك �الإرهاب �لتربير �ل�شروري لتدخل �لقوة 
ذلك  مكافحة  بحجة  تكونها،  �لتي  �الأحلف  مب�شاعدة  �ملتحدة  �لواليات  �ملهيمنة:  �لعاملية 
�الإرهاب غري �الإن�شاين... لتتك�شف مع �الأيام تكتيكات ي�شتخدمها "�مل�شت�شارون" الإد�مة 

تو�جد �الإرهاب وعدم ��شتئ�شاله �شريعاً، كي ال ُتعدم ُمربر�ت تو�جدهم.

�لهائلة  �الإقت�شادية  �لقوة  مائدة  على  �شائغة  لقمة  ت�شبح  �لدول،  تلك  تفكك  مع  و�أخري�ً 
�لذي  �الإرهاب،  �ملُنقذ ملكافحة  ب�شفة  �أبي�س  �أتى على ح�شاٍن  �لذي  �الأمريكي  للُم�شتعمر 
كان هو قد مّكنه بد�يًة من �الإ�شتفحال، لُي�شبح عرب �شركاته و�شفقاته، �شريكاً ال غنى عنه 

لطبقة و��شعة من �ل�شيا�شيني �ملتعاونني معه.

طبقة  وتنمو  �الإ�شتعماري،  للوجود  مل�شقاً  قريناً  ليكون  �مل�شهد  �إىل  �لف�شاد  يدخل  وهنا 
م�شتفيدة من ذلك �لوجود، تتغلغل مثل �لت�شو�س يف جذع �ل�شجرة... لكن ذلك مو�شوع 

مقاٍل �آخر.
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تتجه �الأنظار �ليوم ب�شكٍل حثيٍث نحو مو�شوع �الإرهاب بت�شمياته �ملتنّوعة و�أ�شكاله �ملتناف�شة 
�لّتفّن يف تقدمي  �لّناظر �شروب  على تقدمي �الأ�شاليب �الأب�شع يف �لقتل و�لّتعذيب، وتلفت 
ور �ملتطّرفة �لتي ُتربز على �أّنها م�شتَمّدة من �ل�ّشلف �أو من عهد �لّنبّوة. يف مقابل �إعلٍم  �ل�شّ
ي�شّوق لتحالٍف دويلٍّ من �أجل دعم "�ملتطّرف" من �حلركات �الإرهابّية، �أو لتخويٍف من عتاوة 
تلك �حلركات وقدر�تها. وذلك دون ح�شور م�شروٍع متكامٍل ملحاربتها، مع وقوف �جلي�شني 
وغايتها  �أيديولوجّيتها  �ملوّحدة يف  �لّتنظيم  �ملختلفة  و�لعر�قّي يف مو�جهة جماعاتها  �ل�ّشامّي 
وحركتها، بدون يقنٍي منظوٍر باخلل�س. وهذ� من دون �إغفال حقيقة �لّدعم �خلفّي و�لعلنّي 

لتلك �جلماعات مااًل وعديد�ً، �إىل جانب تنامي �أفكارها يف مو��شع متفّرقٍة من �لعامل.

يف هذ� �ل�ّشياق، تاأتي �لّدعوة �لتي �أطلقتها جمّلة "حتّوالت" من �أجل ت�شكيل جبهة موّحدة 
يف مو�جهة �الإرهاب، بو�شفها ند�ًء خمتلفاً خارج �ل�ّشرب،الأنّها تنظر �إىل �مل�شاألة من وجهة نظٍر 
�شديدة �الختلف، فل ترى �خلطر يف عملّية �لقتل �ملتوح�شة و�لّتمّدد �الأفقي للّتنظيمات 
�الإرهابّية فح�شب، بل يف عملّية �إحلل م�شالك همجّية بعيٍد كّل �لبعد عن �ملفاهيم و�لقيم 
�لتي �أطلقتها هذه �ملنطقة وطّورتها على مّر �لع�شور، ويف �الإ�شر�ر على فر�س عقلّيٍة �شحر�وّيٍة 
بدوّية وطرق عي�شها �لبد�ئّية يف م�شاحٍة جغر�فّيٍة �أطلقت �لتاأريخ و�حل�شارة و�لّثقافة �إىل �لعامل 

�أجمع.

�مليزة يف هذه �لّدعوة تكمن يف كونها ال تعر�س �مل�شاألة من وجهٍة �شطحيٍة م�شّوهة، �أو تتاأّثر 
وعي  �أ�شا�شها  فكرّيٍة  ��شتقللّيٍة  من  �نطلقاً  �الإ�شكالّية  تطرح  بل  �ملوّجه،  �الإعلمّي  بالّر�أي 
�إىل  �إ�شافًة  وم�شريه،  م�شاحله  ووعي  �ملجتمع،  وحدة  ت�شّكل  �لتي  �لّنف�شّية-�ملادّية  �لعو�مل 

�لوعي باأّن تلك �لعو�مل هي �الأ�شا�س يف �ختز�ن تر�ث �الأّمة وتاريخها وحركّيتها.

جبهة فكرّية يف مواجهة االإرهاب
د. ل�ؤي زيت�ين - دكتور يف �جلامعة �للبنانية – ق�شم �للغة �لعربية
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بناًء عليه، ميكن �أن نرى تلك �لّدعوة على �أّنها حاجة ملّحة يف هذه �ملرحلة، وقد تكون �أكرث 
�أحلاحاً من بع�س �ال�شتعر��شات �لع�شكرّية غري �ملُجدية، ومن معظم �الإ�شاء�ت �الإعلمّية 
�لتي ترّكز على جانب �لّتخويف و�لرّتهيب من �إحدى �ملنّظمات �الإرهابّية، و�لّتخفيف من 

وطاأة �ملنّظمات �الأخرى.

هل للّدعوة الفكرّية الفاعلّية يف حماربة االإرهاب؟
باأّن يف �القت�شار على �جلانب �لفكرّي دعوة وهمّية،  �ل�ّشياق،  قد يخرج َمن يقول، يف هذ� 
الأّن �لوقت لن ي�شعف �مل�شار �لفكرّي �لبحت من �أجل مو�جهة �إرهاٍب حموره تغييب �لعقل 
تلك  من  وخل�شاً  حّلً  �لع�شكرّية  �لقّوة  غري  يف  يرون  ال  �لر�أي  هذ�  و�أ�شحاب  و�لّتكفري. 

�لظاهرة، خ�شو�شاً �أّنها ظاهرة ال تهدف �إاّل �إىل �لقتل.

�إاّل �أّن حّجتنا يف �شعف ذلك �لّر�أي هي �أّن عملّية �لقتل ال ميكن �أن تنتهي ب�شهولة باعتبار 
�أّن د�ئرة �الإرهاب ال تقت�شر على جمموعة حمدودة من �ملقاتلني؛ و�نت�شار �ملوؤمنني باأّن هذ� 
�لفعل، �لذي ن�شفه باالإرهابّي، هو �حلّل، ال ميكن ح�شره نظر�ً �إىل تلّب�شه مبظهر �لّدين؛ وبالّتايل، 
فاإّن �أي مو�جهة للإرهاب ت�شطدم بت�شّلب �أكرث، وبتعاطٍف قائٍم على �الأ�شا�س �لّدينّي نف�شه. 
هذ� من دون �إغفال �أّن �لعامل �ملاّدي يعمد �إىل �لتاأثري �الأكرب يف ت�شهيل �لّتنامي �لّلوج�شتّي 

و�لب�شرّي للجماعات �الإرهابّية.

لذلك، فاإّن �لعمل �لع�شكرّي ال َيربز بو�شفه �حلّل �لّنهائّي يف حماربة �الإرهاب. ويف �لوقت 
بحقيقة  �لوعي  �إىل  �لو�شول  لكون  نظر�ً  وفاعلّية،  جدوى  �أكرث  �لفكرّي  �مل�شار  يبدو  عينه، 

�الإرهاب قد متنع �جنر�ف �لكثريين �إىل �النقياد نحو �لفكر �لّتكفريّي، وبالّتايل �الإرهابّي.

ر�ع  هذ� �الأمر ال يقف عند هذ� فح�شب، بل ميكن �لّذهاب فيه �إىل �أبعد من ذلك. فعملّية �ل�شّ
�لفكرّي تبقى �الإطار �لذي مُيكن من خلله �أن يعيد �ملجتمع ت�شويب خيار�ته، وفهم م�شريه، 

وبالّتايل فهم طبيعة �لعو�مل �لّروحّية �ملادّية يف ت�شكيل نف�شّيته ووحدته، ووعي م�شريه.

�شة  يبقى يف هذ� �ملجال �أن ن�شاأل عن �لو�شيلة �لتي تدفع �إىل حتديد �لّثو�بت �لفكرّية �ملوؤ�شِّ
ملرحلة �ملو�جهة تلك، وعن طبيعة تلك �جلبهة �لفكرّية �ملوّحدة.
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كيف تكون اجلبهة الفكرّية فاعلة؟
ال بّد من �لّتفكري هنا يف �الأ�ش�س �لتي يجب �أن تقوم عليها �جّلبهة �لفكرّية وكيفّية ن�شاأتها، 
وذلك �نطلقاً من كون هذه �لّدعوة ال ميكن �أن تبقى يف �إطار �ل�ّشعار، و�إاّل �شتكون طرحاً من 
تلك �لّطروحات �الإعلمّية �لعابرة �لتي تدغدغ �مل�ّشاعر �آنّياً، بدون �أن تتحّول �إىل حّيٍز فاعل.

�إىل ذلك، ال بّد من �لّتفكري ملّياً يف �حلو�ر �لفكرّي �لّد�فع نحو جعل هذ� �ل�ّشعار  ��شتناد�ً 
عيد، من �ملهم جّد�ً طرح �الأ�شئلة �الإ�شكالّية على  يتحّول �إىل حقيقٍة عملّية. وعلى هذ� �ل�شّ
ب�شاط �ملناق�شة �لفكرّية �ملنطقّية �لبحت بعيد�ً من �أروقة �ل�ّشيا�شة و�مل�شتثقفني �ملمّولني. ومن 
�أجل تاأطري هذه �ملناق�شة، يجب �إيجاد �حلّيز �ملنا�شب و�ملوؤّثر يف جمهوٍر فاعٍل �إعلمّياً وثقافّياً 

على حدٍّ �شو�ء.

�لفكرّية م�شروعاً  تاأ�شي�س �جلبهة  نف�شه، تبقى م�شاألة خلق �الآلّية �لتي جتعل من  �لوقت  يف 
فاعًل، وهي �الآلّية �لتي تبقى حا�شرًة يف �حليز �الإعلمّي، وفق تخطيٍط منّظٍم يدرك �مل�شروع 
جمتمعنا،  يف  �لعقل  حتطيم  �شبيل  يف  عليها  ي�شري  �لتي  و�خلطو�ت  ح�شوره  وطبيعة  �الآخر 
�الأعلى  �ل�ّشرع  هو  �لعقل  باأّن  �لقائل  �ملفهوم  تعميم  على  تعمل  �لتي  �الآلّية  هي  وكذلك 
�لو�جب �القتد�ء به، مع ّتاأكيد �متلء هذ� �لعقل باملنطق �لعلمّي �ملنهجّي وبالرّت�ث �لفكرّي 

�لّثقايّف لهذ� �ملجتمع.

تغييب  يف  وم�شلكه  �الإرهاب  ملحاربة  فكرّية  جبهٍة  ت�شكيل  �أجل  من  دعوة  �خلل�شة،  ويف 
�لعقل دعوة ت�شتحّق �لعناء، الأّن من �شاأنها �أن تكفل حت�شني جمتمعنا من �النزالق �أكرث يف 

مهاوي �لفكر �لّتكفريّي ومنطق �الإلهاء.
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مل البيئة احلا�سنة للمقاومة اأو لالإرهاب
بني اخلطاب والداللة

اأمية درغام - ماج�شتري يف علوم �الإعلم و�لتو��شل

"�لبيئة �حلا�شنة" للمقاومة، عبارة �نطلقت �فتخار�ً لدى �أهل �ل�شاحية �جلنوبية لبريوت، حني 
كان �ملعنى يف حرب متوز 2006 هو �الحت�شان وحتّمل تد�عيات �لعدو�ن �الإ�شر�ئيلي �لذي 
مل يعد مقت�شر�ً يف هذه �حلرب على �جلنوب كخّط حدودي على �لّتما�س، �إمنا متّدد حتديد�ً 

�إىل �ل�شاحية �جلنوبية للعا�شمة بريوت.
و"�الإرهاب" عبارة يف حرب �لفرن�شيني �شد �أملانيا يف �حلرب �لعاملية �لثانية، ت�شري �إىل فعل 
�أخاف  �أي  �أرهب  �لتحرر.  �أجل  من  و�شعبهم  �أر�شهم  عن  يد�فعون  �لذين  �ملقاومني  �لثو�ر 
ُيحا�شب  تهمة  فباتت  �الأخلقي،  �مل�شتوى  �ل�شلبي على  �لبعد  لتحمل  تغرّي معناها  �لعدو. 
عليها عاملياً حني يطال �لفعل �الإرهابي �ملدنيني، و�شار �لتحديد يف جمال دقيق وفق �ملوؤ�ش�شة 
�ملتحدة  للواليات  �ل�شابق  �لرئي�س  �أعلن  �أن  بعد  �لتحديد، وخ�شو�شاً  هذ�  ور�ء  تقف  �لتي 
�الإرهاب،  �الإرهاب، لكن من دون حتديد دقيق ملعنى  بو�س �حلرب على  �الأمريكية جورج 

ومتى يكون �الإرهاب م�شروعاً ومتى يكون مد�ناً؟1
ديريد�، يقف  �لتفكيكية، جاك  �لفل�شفة  ر�ئد  �الأ�شل،  �جلز�ئري  �ليهودي،  �لفرن�شي  �ملفكر 
بنف�شه مرتدد�ً حول حتديد معنى �الإرهاب، حني يكون عليه �لرجوع �إىل �ملعنى يف �ملقاومة 
�لفرن�شية للحتلل. لنجد بخل�شة تفر�شها �لعجالة هنا، �أن �ملعنى �شيا�شي بامتياز ال يخرج 
مقاومة  فما هو  �ملعنى.  �ل�شعيف يف حتديد  �لقوي على  قدرة  �الأمم، ومن  نطاق م�شالح  من 
تتمثل  �لتي  دويل(*  جمتمع  هناك  )لي�س  �لدولية  �ملجتمعات  نظر  يف  �إرهابي  هو  للبع�س، 
*- عىل الهامش هنا، يقّر متبّجحاً جون بولتون، السفري السابق للواليات املتحدة األمريكية يف األمم املتحدة ونائب وزير 
الدفاع األمرييك دونالد رامسفيلد خالل والية الرئيس األمرييك جورج بوش األوىل، يف مقابلة أجرتها معه صحيفة نيو يورك تاميز 

يف 13 نيسان 2005، ووردت يف كتاب صدر عن دار فايار الفرنيس لحديث بني نعوم تشومسيك ودافيد بارسوميان عنوانه 

"سكرة القوة" )أو نشوة القوة(، L’ivresse de la force، ص 240. يقول بولتون: "ال يوجد يشء اسمه األمم املتحدة، هناك 
مجتمع دويل بوسعه وفق الظروف أن يتم توجيُهه من خالل السلطة الوحيدة الحقيقية الباقية يف العامل- الواليات املتحدة - 

حني يكون ذلك من مصلحتنا وحني نتمكن من إقناع اآلخرين باالنضامم إلينا )تأييدنا(" )ترجمة شخصية(.
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ب�شيطرة �لقوي على �ل�شعيف ولي�س �شيطرة �ملعنى و�لداللة على �لفعل ذ�ته. وما هو �إرهاب 
هو  منطقتنا(  يف  �لنفط  على  و�شيطرتهم  �ملناطق  و�حتللهم  للمدنيني  وقتلهم  )�لتكفرييون 
جمرد رّد فعل بالن�شبة �إىل �لبع�س و"ثورة" �شد �لنظام للبع�س �الآخر )مع �لعلم �أن غالبيتهم 

من �ملرتزقة من حول �لعامل(، كما هو للبع�س مقاومة.    

كل �لعبارتني، �لبيئة �حلا�شنة و�الإرهاب، حتّولتا يف معنييهما �شيا�شياً و�جتماعياً وثقافياً على 
�مل�شتوى �ملحلي، وقد طالعتنا �أخري�ً جامعة �لدول �لعربية هذ� �الأ�شبوع )�جلمعة يف 11 �آذ�ر 
�لعرب،  �خلارجية  لوزر�ء  �جتماعاتها  �إرهابية يف ختام  منظمة  �هلل  بت�شنيف حزب   )2016
يف  �إمنا  �الأمر،  يف  �ل�شيا�شي  �لبحث  �إطار  يف  هنا  ول�شنا  و�لعر�ق.  لبنان  خرقه  �إجماع  ب�شبه 
�لداللة �لتي ينطوي عليها �خلطاب �لذي - حني ُي�شّنف- ي�شتخدم عبار�ت ال تز�ل مثار 

جدل على �مل�شتوى �لعاملي يف معانيها ومر�ميها.

تاأرجحت  �ملحلي و�لدويل،  �ل�شيا�شي  و�ملعنى  �لعبارتني �جتماعياً  �مل�شبوغ على  �ملعنى  بني 
�لعبارتان يف �شياقهما �الأل�شني، وبات من �جلدير ملحظة خلفيات هذ� �لتاأرجح و�لتجاذب، 

ملا يحمل من �نعكا�شات فعلية على �الأر�س.

معينة-  جغر�فية  بقعة  يخ�س  �جتماعياً  كان  وداللتها،  �حلا�شنة"  "�لبيئة  عبارة  معنى  �إن 
وحتديد�ً �لطائفة �ل�شيعية �لتي �شبغتها-، مبحتوى �أخلقي �إيجابي، طر�أت عليه حتّوالت مل 
تكن �جتماعية �إمنا �شيا�شية و�نعك�شت على �ملو�قف �ل�شيا�شية و�خلطاب �ل�شيا�شي لُتحدث 
حتّواًل �شبه جذري يف �ملعنى، حيث بات �الفتخار �تهاماً، حني تغرّي �للعب �ل�شيا�شي �لذي 

يديل باخلطاب.

ما كان �جتماعياً مثار �فتخار، �شار يف �خلطاب �ل�شيا�شي لدى �ملوؤ�ش�شة �ملعادية )14 �آذ�ر يف 
هذه �حلال(، مثار �تهام، فما كان من �خلطاب �ل�شيا�شي �ملفرت�س به متثيل �لفئة �الجتماعية 
�مل�شبوغ  �الإيجابي  �ملعنى  عن  و�لتخّلي  �ل�شلبي  �ملعنى  تبّني  �إال  �ملقاومة(  )منبع  �الأوىل 
�جتماعياً، كرّد فعل على �التهام، فا�شتخدم �لعبارة ذ�تها �أي �لبيئة �حلا�شنة ليلحقها بعبارة 
�أخرى هي �الإرهاب، وهنا هو �شار يف �ملعنى �الأل�شني مع �لتيار �ملعادي له ليعيد �لت�شويب 
�أو  وي�شتخدم �الإرهاب بدل �ملقاومة. ف�شارت �لعبارة عك�شياً بدل �أن تخرج من "�ملجتمع" 



ملف االإرهاب 

61

"�لبيئة" �إىل �خلطاب �ل�شيا�شي، فهي خرجت من �خلطاب �ل�شيا�شي �إىل �ملجتمع.

"�لبيئة  عبارة  �إن  �أب�شط،  وبتعبري  �الإرهاب.  وجه  يف  �ملقاومة  �ملطروحة  �ملعادلة  باتت  وهنا 
وقد  �ل�شيا�شي.  �مل�شتوى  على  "مع�شكرين"  بني  تقاذفها  يتم  كرة  كما  �نتقلت  �حلا�شنة" 

فر�شت �ملوؤ�ش�شة �ل�شيا�شية �ملعنى عرب ��شتخد�مه يف �شياق معنّي لدى �لطرفني.

داللته،  – �خلطاب  �مل�شطلح  �أعطو�  �للبنانية،  �ل�شاحة  على  �الأطر�ف  كل  من  �ل�شيا�شيون 
وهذه �لداللة لي�شت و�حدة �إمنا �ختلفت وفق �ملوؤ�ش�شة �لتي ي�شدر عنها �خلطاب.  

ملاذ� يحمل م�شطلح – خطاب- و�حد عند طرفني، دالالت خمتلفة يف �لبد�ية؟ وهل جنح 
توحيد �لداللة يف �خلطاب �ل�شيا�شي حلزب �هلل يف قلب �ملعادلة؟

هل �نفلت �خلطاب حني �شّم عبارة "�لبيئة �حلا�شنة" من �لعبارة نف�شها لي�شبغ ما يتبعها؟ فاإن 
كانت �لعبارة حتمل معنى �شلبياً �تهامياً، فهل ت�شاوى �للحق بال�شابق هنا، هل ت�شاوت يف 
هذه �حلال م�شطلحا "�ملقاومة" "و�الإرهاب"؟ ويف �أي حميط �جتماعي ت�شاوت �أو �ختلفت؟

�لبنية  يف  يتمّثل  �خلطاب  خارج  نظاماً  هناك  �أن  فوكو  مي�شيل  �لفرن�شي  �لفيل�شوف  يرى 
�ملوؤ�ش�شية �لتي ينبثق منها �خلطاب وتكون هي جت�شيد�ً لذلك �خلطاب)1(.

�للجوء �إىل فوكو �لذي خرج من مفهوم �ل�شلطة - �لدولة لريى متّثَل �ل�شلطة يف كل �شيء 
تقريباً )�ل�شلطة �لدينية مثااًل(، �شمن �ملجتمع، يعود �إىل كون �خلطاب �لذي نحن �إز�ءه، هو 
و�حد، �إمنا �لداللة تختلف. و�ختلف �لداللة يعود �إىل �لبنية �ملوؤ�ش�شية �لتي ي�شري �إليها فوكو.

�الإ�شكالية ترتبط بالداللة �لتي يحملها �خلطاب، وهذه �لداللة تنطلق من بنية بيئية خمتلفة:

�آذ�ر ويعني بها  لدينا من جهة خطاب "�لبيئة �حلا�شنة" للمقاومة، وهو خطاب جماعة 14 
جماعة معينة ت�شمل جماعة حزب �هلل وجمهوره وتعني بالتايل �ل�شيعة.

ومن جهة ثانية، لدينا خطاب "�لبيئة �حلا�شنة" للإرهاب، وهو خطاب حزب �هلل وحلفاوؤه، 
بـ"�لتكفرييني"،  ت�شميتهم  على  ��شُطلح  ما  باالإرهاب  يق�شد  وهو  �آذ�ر،   8 جماعة  وبالتايل 

وبالتايل يعني بهم بيئة "�ل�شنة" �لتي خرجو� منها.
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جند هنا خطاباً وخطاباً م�شاّد�ً، لي�س بالو�شع عزله عن �لو�قع la réalité يف دالالته وال عن 
ن�شقه �لتاريخي يف �لت�شّكل، وال عن �أثره �ل�شيا�شي و�الجتماعي.

 يف �لوقائع، ولدى �مللحظة �الأولية، و�لتي جاءت �جتماعية، ُبنيت �لداللة �جتماعياً لدى 
�أهل �ل�شاحية �جلنوبية خلل وبعد حرب متوز 2006 و�لعدو�ن �الإ�شر�ئيلي على لبنان.

وكان �للبنانيون قد �عتادو� على ق�شف �الإ�شر�ئيليني ملناطق �جلنوب، �إمنا يف هذه �حلرب �لتي 
جاءت مبا�شرة وبعد م�شي عامني على �غتيال رئي�س �حلكومة �الأ�شبق رفيق �حلريري وخروج 
�جلي�س �ل�شوري من لبنان �إثر تظاهر�ت 14 �آذ�ر 2005، تو�ّشع مدى �لق�شف لي�شمل بكثافة 

غري م�شبوقة منطقة �ل�شاحية �جلنوبية.

ن�شاأ ��شتخد�م �لعبارة �أو �نت�شارها باملعنى �الإيجابي �جتماعياً مبعنى جماعة �لبقعة �جلغر�فية 
�ل�شيعة هم �لبيئة �حلا�شنة للمقاومة، وما لذلك من دالالت تعني "�أننا من يقاوم  وحتديد�ً 
�لعدو�ن ونتحّمل نتائجه وندفع �لثمن عن كّل لبنان"، ومل ينجح "�تفاق �لتفاهم" �لذي كان 
قد عقد قبل �لعدو�ن بني حزب �هلل ممثًل باأمينه �لعام �ل�شيد ح�شن ن�شر �هلل و�لتيار �لعوين 
ممثًل بالعماد مي�شال عون، يف تو�شيع �لبقعة �جلغر�فية و�لطائفية لت�شمل �ل�شيعة و�مل�شيحيني 
يف  ترّكز  و�ملمتلكات  باالأرو�ح  �لثمن  دفع  كون  �لعبارة  فبقيت  منهم(،  �ملوؤيد  )�لق�شم  معاً 

�ل�شاحية �جلنوبية حم�شور�ً بهذه �لبيئة.

بد�ية، ويف عودة خلم�س �شنو�ت قبل "�الآن"، جند �أن بع�س �مل�شّرحني �ل�شيا�شيني �لبارزين 
يف جماعة 14 �آذ�ر ��شتخدمو� م�شطلح "�لبيئة �حلا�شنة" مبعناه �الإيجابي لدى �حلديث عن 
�لدولية  �ملحكمة  يخ�س  ما  يف  �لعدل  مثل  من  �أولياتهم  من  وُتعترب  تهّمهم  �لتي  �ملو��شيع 

�خلا�شة بلبنان و�لتي �أن�شئت ملحاكمة من �غتال رفيق �حلريري، رئي�س �حلكومة �الأ�شبق.

�إن وقوف تيار �مل�شتقبل ومعه جماعة 14 �آذ�ر موقف �ملحّمل مل�شوؤولية �لعدو�ن حلزب �هلل و�ملقاومة، 
��شتتبعه فيما بعد ��شتخد�م �شيا�شي �إعلمي للعبارة نف�شها �إمنا يف معناها �ل�شلبي، بقيت كما هي 
"�لبيئة �حلا�شنة" مرفقة بعبارة �ملقاومة، �إمنا باملعنى �ل�شلبي و�أحياناً كانت ت�شتبدل م�شطلح �ملقاومة 
بـ"حزب �هلل". �أما �إدر�ج �حللفاء للمقاومة وحزب �هلل، فقد بقي يف �خلطاب �ل�شيا�شي �ملعار�س لهم 
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هام�شياً غري �أ�شا�شّي، وكرث �حلديث �إحلاقاً عن دولة يف قلب �لدولة و�شلح �ملقاومة و�ملربع �الأمني، 
ينجح يف  لبريوت. ومل  �جلنوبية  �ل�شاحية  وجمهوره يف  �هلل  على جماعة حزب  مرّكز  ذلك  وكل 
�الأحد�ث �ل�شورية ��شرت�ك �أطر�ف �أخرى مع حزب �هلل يف مو�جهة �لتكفرييني )ن�شور �لزوبعة يف 
ولهذ�  �حلا�شنة"،  "�لبيئة  لعبارة  �جلغر�يف  �ملدى  تو�شيع  يف  �الجتماعي(  �لقومي  �ل�شوري  �حلزب 
خلفية �شيا�شية �أخرى نبحث فيها على حدة. �إمنا باخت�شار، لها علقة يف ر�شم �حلرب يف هذ� �مل�شرق 

على �أنها حرب �شنية ـ �شيعية كما ُر�شم لها �أن تكون مبعزل عن �ملعطيات �الأخرى.

�آذ�ر،   14 �ملوؤيد لهم يف جماعة  �ل�شيا�شيني و�الإعلم  �إذ�ً، كرث ��شتخد�م �مل�شطلح من قبل 
بعد  مّطرد  ب�شكل  �ال�شتخد�م  ليكرث   ،2010 عام  يف  �ل�شورية  �الأزمة  �ندالع  مع  و�زد�د 
�الإعلن �ل�شريح من قبل حزب �هلل مل�شاركته يف �الأزمة �ل�شورية قتااًل على �الأر�س، فبات 
�شوريا  �هلل يف  لتدخل حزب  �ملعار�شني  ِقبل  من  �حلا�شنة  �لبيئة  عبارة  يف  م�شاعفاً  �التهام 

�ملتمثلني بجماعة 14 �آذ�ر وجمهورها.

بد�أت �لتفجري�ت يف لبنان، و��شتهدفت �ل�شاحية �جلنوبية، وقبل �لتفجري�ت، حدث �إطلق 
�شاروخ على �أطر�ف �ل�شاحية من منطقة جبلية قريبة، �أعلنت جبهة �لن�شرة م�شوؤوليتها عن 
بد�أه  �آذ�ر،   14 خلطاب  م�شاد  خطاب  ب�شماع  بد�أنا  �أن  فكان  �لتفجري�ت،  وتو�لت  �إطلقه، 
�ل�شيا�شيون �لبارزون يف حزب �هلل م�شتخدمني �خلطاب نف�شه مبنحاه �التهامي نف�شه �إمنا مع 

�إحلاقه مب�شطلح �الإرهاب، �أي "�لبيئة �حلا�شنة للإرهاب".

ويف كل مر�حل �خلطاب، جند �أن �لنطق به �أو لفظه، �نح�شر يف فئتني هم 14 �آذ�ر وحزب �هلل، 
لكاأنه �نح�شر بني �ل�شيعة و�ل�شنة فقط، كجمهور، وبيئة، وحميط �جتماعي من دون �شو�هم 

من مكّونات لبنان �الأخرى على �ل�شعيد �لطائفي، من م�شيحيني و�أرمن ودروز.

فاملعركة �لكلمية بني طرفني فقط، و�لباقون مّت �إق�شاوؤهم عن �مل�شهد �لكلمي وعن �لق�شدية 
يف �لتدليل.

"�لبيئة �حلا�شنة"  �مل�شتقبل عبارة  تيار  �أورد   ،2013 �لثاين  22 كانون  بيان ر�شمي يف  ففي 
من  �ملتفلت  و�ل�شلح  �هلل  حزب  يوفرها  �لتي  �حلا�شنة  �لبيئة  "�إن  يلي:  كما  �هلل،  حلزب 
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�ل�شرعية و�لقانون ي�شتجلب �الإح�شا�س بال�شلطة و�لنفوذ وبالتايل ��شتباحة �ملحظور�ت"*. 

نقلته عنها �شحيفة  "�للو�ء"  ل�شحيفة  �شمري جعجع  �للبنانية  �لقو�ت  لرئي�س حزب  ت�شريح 
"�لنهار" يف �إ�شد�رها �الإلكرتوين يف عام 2010، حيث ورد: "و�شع رئي�س �لهيئة �لتنفيذية 
�لدكتور �شمري جعجع �ال�شتباكات �الخرية بني "حزب �هلل" وجمعية "�مل�شاريع �خلريية" يف 
�إطار "عملية �ال�شتنز�ف �ملربجمة لرئي�س �حلكومة �شعد �حلريري و"للبيئة �حلا�شنة" للمحكمة 
�خلا�شة بلبنان وملنطق �لعد�لة �لذي هو منطق �إن�شاين عام ال دين وال طائفة وال مذهب له بل 

منطق كل �ل�شاعني �إىل بناء وطن ودولة نهائيني لكل �للبنانيني".*  

لدى  ومبعنى خمتلفني،  بداللة  �حلا�شنة  �لبيئة  م�شتخدماً  �شّرح  نف�شه،  �أن جعجع  يف حني 
�حلديث عن حزب �هلل، قبل تر�ّشحه �إىل رئا�شة �جلمهورية، يف مقابلة مع "�ل�شرق �الأو�شط" 
�أجر�ها �ل�شحايف ثائر عبا�س، ويقول رد�ً على �شوؤ�ل: * هل تعتقد �أن حزب �هلل ومن ور�ءهم 

و�شلو� �إىل قناعة مفادها �شرورة �لقبول بالدولة؟

- "من ور�ء �حلزب )يق�شد حزب �هلل( مل ي�شلو� �إىل هذه �ملرحلة الأنهم م�شتفيدون من وجوده، 
لكن علينا �أن ننقذ �حلزب و�لبيئة �حلا�شنة له من و�شعه �حلايل كي يتحول �إىل حزب �شيا�شي".*   

كتب عماد مرمل، �الإعلمي �لعامل يف تلفزيون "�ملنار" �لتابع حلزب �هلل و�ل�شحايف يف جريدة 
�الآتي:  م�شادره،  عن  نقًل  فيه  ورد   ،2012 �لثاين  كانون  يف  �جلريدة،  يف  مقااًل  "�ل�شفري" 
"جند  �إىل  "فتح �الإ�شلم"  �لر�عي و�ملطارنة �حلا�شرين: من  "وتابع �لقيادي �لعوين خماطباً 
�ل�شام" وغريهما من �لتنظيمات �الإرهابية... كلها �أ�شماء حركية وفروع خمتلفة الأ�شل و�حد 
�ملجموعات،  لهذه  و�لعقائدي  �لفكري  �ملنبع  �أنه  �جلميع  يعرف  �لذي  �لقاعدة"  "تنظيم  هو 
و�لغريب �أن هناك من يريد �أن ُيحّرم علينا �لت�شامن مع وزير �لدفاع و�ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية بينما 
يحّلل لنف�شه �لتعاطف مع �لبيئة �حلا�شنة للجتاهات �ملتطرفة، علماً �أن �لرئي�س �شعد �حلريري 

*- نقالً عن املوقع الرسمي لرئيس الحكومة السابق رئيس كتلة املستقبل النيابية فؤاد السنيورة
 http://www.fuadsiniora.com/diaries/2013/1/22

*- http://www.naharnet.com/stories/ar/132

*- https://mobile.lebanese-forces.com/2014/04/03/samir-geagea-7/
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كان �أول من �أقّر بوجود "�لقاعدة" يف لبنان".*    

يق�شد  ما  "�لبيئة �حلا�شنة" مو�شحة  "�لبناء" عن  �ل�شحافية منال زعيرت يف جريدة  وت�شرح 
حزب �هلل بها، �جلمعة 20 كانون �الأول 2013، وورد: "ال يتو�نى "حزب �هلل" و�أفرقاء "�شنة 
�آذ�ر و�ملقاومة عن تكر�ر عبارة  و�شيعة وم�شيحيون ودروز" موؤيدون وحم�شوبون على خط 8 
"�الإرهاب وجد بيئته �حلا�شنة يف لبنان"، يف تو�شيف �أ�شَعَر �أهل �ل�شنة باأنهم يف د�ئرة �التهام 
رمبا جر�ء �لتبا�شهم بالبيئة �ملعنية باجلرم ومن دون �إغفال تاأثري �ل�شجال �ل�شيا�شي و�النق�شام 
�لعامودي بني 8 و14 يف جعل هذه �لعبارة "مادة طائفية" ال تقل خطورة عن �الإرهاب و�لفكر 

�لتكفريي".

يكون  قد  �حلا�شنة"  بـ"�لبيئة  �ملق�شود  �شرح  "حزب �هلل"،  �آذ�ر وحتديد�ً   8 قوى  �أدبيات  يف 
�شرورياً رغم تكر�ر هذ� �ل�شرح كثري�ً على ل�شان قياد�ت �شيا�شية وحزبية فاعلة، فالتهمة وفقاً 
مل�شادر مّطلعة على �أجو�ء "حزب �هلل" لي�شت "موّجهة �إىل �أهل �ل�شنة يف لبنان �إمّنا ملن يتفاعل 

مع هذ� �لفكر �لتكفريي ويوؤّمن له �لبيئة �ل�شيا�شية و�الجتماعية �ملنا�شبة".*    

وكتب �لدكتور م�شطفى علو�س، وهو نائب �شابق ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي يف تيار �مل�شتقبل، 
�الآتي:  "حزب �هلل""،  "بيئة  فرعي  عنو�ن  �لتيار، حتت  لهذ�  �لتابعة  "�مل�شتقبل"  يف جريدة 
"على هذ� �الإ�شا�س فاإن �لبيئة �حلا�شنة للإرهاب �لذي ميثله "حزب �هلل" ت�شتند �إىل كّل تلك 
�ملعطيات، وتظهر و��شحة يف �لتبّني �لكامل للجزء �الأعظم من �لبيئة �ل�شيعية الأعمال هذ� 
�حلزب و�عتبارها م�شّوغة وت�شتند �إىل �حلق �ملطلق مهما ظهر منها من �شو�ئب �أو عور�ت". *   

ونقًل عن �ملنار، يف موقعه �الإلكرتوين، يف 24 ت�شرين �لثاين 2013، ر�أى م�شوؤول �لعلقات 
*- )http://www.assafir.com/Article/262459/Archive 

السفري، الجمعة 6 كانون األول 2012، عنوان املقال "أّي دالالت لزيارة جعجع إىل السعودية والقوات إىل عرسال؟/ عون 

والراعي: توجس مشرتك من القاعدة وأخواتها"(

*- https://www.onlylebanon.net/news//

*-)جريدة املستقبل، الثالثاء 11 شباط 2014 - العدد 4945 - صفحة 4، الدكتور مصطفى علوش عضو املكتب السيايس 
يف تيار املستقبل، نائب سابق(.
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�لعربية يف حزب �هلل �ل�شيخ ح�شن عّز �لدين، خلل �حتفال تاأبيني يف بلدة حوال �جلنوبية يف 
ذكرى مرور �أ�شبوع على ��شت�شهاد �أ�شرف ح�شني ذياب و�لرقيب هيثم و�شفي �أيوب �للذين 
ق�شيا يف تفجري بئر ح�شن، �أن "هذ� �لتفجري ما كان ليح�شل لوال وجود �لتحري�س �لطائفي 
"�أن �لبيئة �حلا�شنة لهذ�  و�ملذهبي و�ل�شحن �لبغي�س و�حلاقد من �لبع�س يف لبنان"، معترب�ً 
�لنهج و�ل�شلوك و�لتفكري �لذي ال يحاور وال يلتقي مع �الآخر، باتت ت�شكل خطر�ً على �أمن 

لبنان و��شتقر�ره".

مّما تقّدم، جند �نق�شاماً جذرياً يف �ملعنى ويف داللة �خلطاب نف�شه. فاملقاومة لدى جماعة 14 
�آذ�ر لها معنى �شلبي وحتمل داللة �الإرهاب و�خلروج عن منطق �لدولة، فيما هي لدى جماعة 

حزب �هلل وجمهوره حتمل داللة �حلق.

وكذلك بالن�شبة �إىل عبارة �الإرهاب، فهي لدى حزب �هلل وجمهوره، تكفري �الآخرين وقتل 
�الأبرياء وت�شليل �ل�شباب، فيما هي ملعار�شيهم رّدة فعل ب�شبب �ملقاومة وتدّخلها يف �شوريا 

وب�شبب وجود �شلح �ملقاومة و�إقامة دولة يف قلب �لدولة.

�ملعنى هنا حتّدده �ل�شيا�شة وهي هنا متمثلة يف بنيتني موؤ�ش�شيتني متعار�شتني لهما جمهورهما 
�لطائفي، وهما �ل�شنة و�ل�شيعة )ال نق�شد هنا �لتعميم على كّل �ل�شنة وعلى كّل �ل�شيعة(. 
وهذه �ل�شيا�شة لها �شلطتها و�أ�يديولوجيتها وعقيدتها �لدينية �ملختلفة �لو�حدة عن �الأخرى 
مع �أنهما، �أي �لطائفتان، هما طائفتان م�شلمتان، ولهما مرجعياتهما �ملختلفة �أي�شاً جلهة �لعلقة 

مع �ملرجعية �خلارجية.

�إمّنا هذه �ل�شلطة و�الأيديولوجيا ب�شيا�شتها على �الأر�س وبارتباطاتها �خلارجية، تفر�س عند كلٍّ 
من �لطرفني �ملدلول على �لد�ل، على �لبيئة �الجتماعية �ملتمّثلة لي�س فقط باملن�شوين حزبياً 

حتت جناحهما �إمنا �أي�شاً بجمهورهما �لعام.

ال�سلطة وجمهورها
هل للعبارة �مل�شتخدمة مبا حملته من دالالت، �أو هل للخطاب �شلطته على جمهوره ونا�شه؟ 
فاخلطاب كما �أ�شرنا يخرج من بنى موؤ�ش�شاتية، هي هنا لي�شت معرفية �إمنا �شيا�شية، لها قنو�تها 
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�الإعلمية. ولهذه �لبنى �ملوؤ�ش�شاتية �شلطتها على جمهورها وتتعدى �أي�شاً جمهورها لتطال 
�جلمهور �ملعار�س.

فبعد �أن كان خطاب �لبيئة �حلا�شنة للمقاومة ذ� معنى �إيجابي لدى جمهور �ملقاومة، تغرّيت 
داللته بفعل �خلطاب �ل�شيا�شي للطرف �ملعار�س للمقاومة وحزب �هلل، �أي جماعة 14 �آذ�ر، 
عن  �نكفاء  فح�شل  �ل�شلبي،  �ملعنى  �إىل  �إياها  حمّولة  م�شادة  بطريقة  داللته  �شاغت  �لتي 
جمهوره  على  �شلطته  للخطاب  كان  وهنا  �الإيجابية،  بداللته  �جتماعياً  �مل�شطلح  ��شتخد�م 
تاأييد�ً له وعلى �لو�شائل �الإعلمية �ملو�لية للبنى �ملوؤ�ش�شاتية �لتي خرجت باخلطاب من جهة، 
ومن جهة ثانية كان له �ل�شلطة عرب �الأثر �لذي �أحدثه، فح�شل �نكفاء عن ��شتخد�م �خلطاب 

�جتماعياً ملا حمله من داللة ذ�ت معنى �شلبي.

هذ� �النكفاء، حتقق له �النقلب يف �لفعل �خلطابي �إثر بروز ردة فعل متّثلت با�شتخد�م �التهام 
للأبرياء،  �لقاتل  �لتفجريي  �لتكفريي  �الإرهاب  فعل  على  للداللة  ذ�ته  �خلطاب  �أي  ذ�ته 
و�الأبرياء هنا هم �ملدنيون ال �مل�شلحون وال عنا�شر حزب �هلل، �إمنا جمهور حزب �هلل، وبيئته 
�لفعل على  رّد  "�لبيئة �حلا�شنة للإرهاب" هو  فبات خطاب  لبريوت.  "�ل�شاحية �جلنوبية" 
بب�شاطة  هي  جديدة،  ملعادلة  �شيا�شّي  �شوغ  �أنه  �أو  للمعادلة،  وقلب  �الأول  �لطرف  خطاب 

�لتالية:

تنتقل  وهنا  للإرهاب،  �حلا�شنة  �لبيئة  �تهاماً  ونقول  للمقاومة  �حلا�شنة  �لبيئة  �تهاماً  تقولون 
تتجاوز  �إ�شكالية  وبالتايل طرح  و�الإرهاب،  �ملقاومة  لت�شبح بني م�شطلحي  �لكلمية  �ملعركة 

خطابياً �لفعل ورد �لفعل، �إىل معادلة �ملقاومة و�الإرهاب.

فهل املقاومة ت�ساوي االإرهاب؟
ويقول فوكو: "در��شة �خلطاب يف علقته باملمار�شة �ل�شيا�شية، �لنظر، لي�س يف �لتغيري �لذي 
�ل�شيا�شية  �ملمار�شة  �أن  �أ�شا�س  على  بل  للأ�شياء،  �إدر�كهم  وطريقة  �لنا�س،  وعي  حدث يف 

حّولت �شروط ظهور �خلطابات �أو حّولت طريقة وجود �خلطاب".)2(

�خلطاب ت�شويرّي مرّمز، �لتاأويل فيه خا�شع لل�شلطة، وهي هنا �شلطة �لبنية �ل�شيا�شية �لناطقة 
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باخلطاب و�ملكّررة له، تليها �لو�شائل �الإعلمية �لتي تخطت �لنقل )�لت�شريحات( �إىل �لتبّني.

بال�شلطة  �إمنا  للم�شطلح،  �لبلغي  بالفعل  لهما  علقة  ال  �خلطاب،  خلفيتا  و�لرمز،  �ل�شورة 
�ل�شيا�شية ومن ثم بالبيئة �ملق�شودة به. �إن �الأثر ال ميكن در��شته تاريخياً بعجالة �الآن، كما �أنه 
من �جلهة �لتاريخية ال يز�ل �شاري �ملفعول وغري منف�شل عن "�ملوؤلف" )�لبنى �ملوؤ�ش�شاتية 

خلف �خلطاب( وعن خلفيات �خلطاب.

"مقاومة" ولكلمة  �إىل و�قع �النق�شام �حلاد يف �ملعنى لكلمة  بالو�شع �ال�شتدالل عربهما  �إمنا 
�ملعنى  �ملقاومة يف  و�شع  �إىل  كان  باأي  تقود  للعبارتني  �شطحية  مقاربة  كانت  و�إن  "�إرهاب". 
�حلقوقي �الإيجابي و�الإرهاب يف �ملعنى �حلقوقي �ل�شلبي )وهنا �ملقاربة �أخلقية حقوقية لها 

علقة بالقانون �لدويل(.

�إن كلمة �إرهاب بحّد ذ�تها كان لها يف �ملقاومة �لفرن�شية �شد �أملانيا هتلر �أو �أملانيا �لنازية معنى 
�إيجابي، فاالإرهاب هو �إرهاب �لعدو �ملحتّل ومقاومته، يف حني �أن �لكلمة ذ�تها باتت �ليوم 
معّرفة عاملياً على �أنها فعل �شيئ يوؤذي �الآخرين وي�شّبب تهديدهم وقتلهم و�إلغاءهم و�إق�شاءهم.

فهل نحن �ليوم على �شعيد دالالت �لكلمة، نذهب باملقاومة �إىل �ملعنى �ل�شلبي �لرتهيبي 
للأبرياء �أي �ملدنيون؟ هل نذهب بكلمة �ملقاومة لنعني بها �إقامة دولة يف قلب دولة �أو �ل�شيطرة 

بال�شلح على قر�ر �لدولة؟

وهل �شيحمل �الإرهاب يف داللته معنى �إرهاب �ملقاومة �مل�شيطرة على قر�ر �لدولة؟ )تربير 
�الإرهاب بالقول �إنه رد فعل ولي�س فعًل(.

و�إىل �أّي مدى تظهر دالالت �خلطاب �ل�شيا�شي �النق�شام �حلاد يف �ملجتمع، و�نح�شار �ملعركة 
بني �شنة و�شيعة كما هو مقّرر لها يف م�شروع �ل�شرق �الأو�شط �جلديد �لذي �أعلنت عنه وزيرة 

�خلارجية �ل�شابقة غوند�ليز� ر�ي�س من بريوت بعد حرب متوز 2006 مبا�شرة؟

من  مزيد  �إىل  �جتماعياً  �ل�شيا�شي  للخطاب  و�لداللة  �ملعنى  "تبيئة"  �شتقود  مدى  �أي  �إىل 
�النق�شام �الجتماعي على �الأر�س؟  
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�إن عبارة "�لبيئة �حلا�شنة" وقعت خطابياً يف �ل�شر�ع �ل�شيا�شي بني 8 و14 �آذ�ر، وكما يقول فوكو �إن 
"�خلطاب ينقل �ل�شلطة وينتجها ويقويها، ولكنه �أي�شاً يفّجرها، يجعلها هزيلة، وي�شمح باإلغائها" )3(.

على جمهوره،  �ل�شلطوية  �خللفية  ذو  �ل�شيا�شي  �خلطاب  �الجتماعية،  �لناحية  من  �أنه  يبقى 
�أجرى �لتحّول يف �ملعنى من �الإيجابي �إىل �ل�شلبي. ولكن هذ� �لتحّول مل ياأِت قطعياً، �إذ 
بقيت بع�س �ال�شتخد�مات للم�شطلح مبعناه �الإيجابي، ولكنه من دون �أدنى �شك، يقودنا يف 
�لتحليل- ورمبا نكون على خطاأ- �إىل �لبحث يف �لعبارة �للحقة للم�شطلح، �أكانت "�ملقاومة" 

�أو "�الإرهاب".

يتبنى خطاب �شلطته،  �آذ�ر،   8 �أن جمهور  �إطارها، مبعنى  تز�ل قوة �خلطاب حم�شورة يف  ال 
وكذلك جمهور 14 �آذ�ر، وبالتايل، �إن �لتحول �لفعلي يكون �جتماعياً، حني تتمّكن �شلطة 

من �خرت�ق جمهور غري جمهورها، �أو �جلمهور �ملعار�س لها.

�إمنا  �ل�شلبي  مبعناه  نف�شه  �مل�شطلح  ��شتخد�م  عرب  �ملعادلة  قلب  �إىل  �آذ�ر   8 جماعة  جلوء  �إن 
وجهة  تيار  مع  �شار  الأنه  خطابياً،  ذكياً  فعل  رّد  ُيعترب  �ملقاومة  بدل  �الإرهاب  على  للتدليل 

�خلطاب باملعنى �ل�شلبي ولكنه ��شتبدل �ملقاومة باالإرهاب.

�خلطورة، وبالعودة �إىل فوكو، وما ذكر عن �إمكانية �خلطاب من تفجري �ل�شلطة وجعلها هزيلة، 
�أن ينقلب �ل�شحر على �ل�شاحر، فُتحال �مل�شاءلة يف داللة �ملعنى �إىل "�ملقاومة" نف�شها، ورمبا 

ت�شاوى ب"�الإرهاب" على �ملدى �لطويل، فينقلب �ل�شحر على �ل�شاحر.

وما �شبه �الإجماع �لذي �شهدناه يف جامعة �لدول �لعربية �إال مثااًل، حيث حّول فعل �ملقاومة 
�إىل فعل �إرهابي.

�لبنية  قبل  �شارعت  �لبيئة �الجتماعية  �أن  يبدو  �ملقلب �الجتماعي؟  ماذ� يجري يف  ولكن 
�لعدو،  �إرهاب  فعل  �أي  �الأ�شا�شية،  جذوره  �إىل  �الإرهاب  مبعنى  �لرجوع  �إىل  �ملوؤ�ش�شاتية 
�أو عرب �ل�شخرية من قر�ر جامعة �لدول �لعربية- من  �أحياناً  – و�إن عرب �لتحدي  و�أخرجته 
�شياقه �ملوؤ�ش�شاتي، و�أعادته �إىل �حل�شن �الجتماعي، عرب �الفتخار بعبارة �إرهاب حني تكون 

�إرهاباً للعدو، ومقاومة �لعدو وعدم �ال�شت�شلم للعدو.
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�لبيئة �الجتماعية �لتي تبدو �أحياناً خارج �للعبة يف �خلطاب �ل�شيا�شي، تلقفت �لقر�ر بافتخار، 
على �أ�شا�س حتميل �لعبارة )�الإرهاب هنا( معنى �ملقاومة. فهل ت�شري �لبنية �ل�شيا�شية خلف 
تبيئة �ملعنى بدالالت خمتلفة، �أم تعمل على خطاب م�شاد بعبار�ت �أخرى؟ و�إىل �أي مدى 
يتبع �خلطاب �ل�شيا�شي �لبيئة �الجتماعية يف �إعطائها �ملعنى و�لداللة للعبار�ت؟ و�أّيها �ل�شلطة 
�لهزيلة �لتي �شتتفّجر فيها عبارة �الإرهاب؟ �أهي �ل�شلطات يف �ملجتمعات �لعربية �لتي - يف 
غالبيتها- ال ي�شدر عنها خطاب �شيا�شّي يتلءم مع بيئاتها �الجتماعية؟ لقد �شمتت �جلز�ئر 
وكذلك تون�س يف ختام �جتماعاتهما لوزر�ء �خلارجية �لعرب يف حني �أن �شعبيهما مل ي�شمت 
ووقف مت�شامناً مع �حلركة �ملقاومة �شد كيان �لعدو �الإ�شر�ئيلي و�شد �لتكفرييني. هل ياأتي 
�لت�شنيف هذ� من ِقبل جامعة دول عربية باتت تتلقى �لتهاين من �مل�شوؤولني �الإ�شر�ئيليني 
علناً، كداللة على هز�لتها وعدم تعبريها عن نب�س �ل�شارع يف غالبيته �لذي يرف�س �لطعن 
بالق�شية �الأ�شا�س، ال بل باأّم �لق�شايا �مل�شريية، وهي �حلق مبقاومة �الحتلل و�لعدو�ن و�لدفاع 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  مقدمتها  ويف  �لدولية  �ملجتمعات  هل جنحت  �أم  �لذ�ت؟  عن 
�ملعنى  للتعبري عن م�شاحلها، يف قلب  و�مل�شبوطة  �ملوّجهة  قنو�تها �الإعلمية  وحلفاوؤها وعرب 

وجعل �ملقاومة �إرهاباً؟

�لبنيات  عن  �لنظر  بغ�ّس  للمعنى  �لداللة  فر�س  يف  �الآن  �لعربية  �ملجتمعات  تنجح  هل 
�ملوؤ�ش�شاتية �ل�شيا�شية �لقائمة وقلب �ملعادلة �ملفرو�شة علينا؟

من دون �أدنى �شك، نحن �ليوم مثل �الأم�س، بحاجة ما�ّشة �إىل �لوعي لدقة �ملرحلة، وخلطورة 
�ملعاين و�لعبار�ت �لتي ن�شتخدم، فهل نكون جمتمعات حّية تفر�س بنف�شها �لدالالت على 

�لعبار�ت وُتخ�شع �لبنيات �ل�شيا�شية على �أتباعها مبعناها؟

املراجع:
)1( فوكو، مي�شيل، "نظام �خلطاب"، ترجمة حممد �شبيل

)2( Foucault,Michel، Reponse a une question-In Esprit، n371،1968.p.p. 864

)3( Foucault،Michel، La Volonte de Savoir- ed.Gallimard، 1976.-p.133
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الفرجنية بني املغول واملماليك                  
مواقف وعالقات ع�سية معركة عني جالوت

د. ج�رج �شمعان - �أ�شتاذ م�شاعد يف �جلامعة �للبنانية- كلية �الآد�ب – �لفرع �لر�بع

ــي �شهدتها �أربعينيات وخم�شينيات �لقرن �لثالث ع�شر ميلدي:  �إن �ملعركة �لدبلوما�شية �لت
ما ��شتبق منها �ملو�جهات �لع�شكرية، وما �ختلط بها، وما ترتب عليها نتيجة �ملحاوالت لتغيري 
ــّد �لقطبة �خلفية �لتي حتكمت مبخارج �ل�شر�ع، وقررت نهاياته بني �ل�شرق  مو�زين �لقوى، تع
و�لغرب على �لنحو �لذي يتلءم مع �حلق �لطبيعي يف �الأر�س، كما يف �ل�شماء، فبقي �ل�شرق 
�شرقاً، و�لغرب غرباً، وما تقد�س من �الأر�س ملكاً للموؤمنني، يحجون �إليه بحرية، هي �لقاعدة، 

و�إن مل يخُل �الأمر من بع�س �لتكدير و�مل�شايقات �لتي تبقى من �الأمور �لطارئة.
ــلم و�مل�شيحية "�إىل �لفي�شل  ــاأة �ملو�جهة بني �لدينني �لعظيمني، يوم �حتكم �الإ�ش ففي حم
ــا")1( بعد قرون  ــه حمكمة �حلرب �لعلي ــان من نز�ع، ونعني ب ــا ي�شجر بني �الإن�ش ــري فيم �الأخ
ــوى، بني �الإ�شلم  ــول �الأعدل و�الأحق و�الأق ــس، ويف جدلية �الّدعاء ح ــن �جلدل و�لنقا� م
ــل من �ل�شرق �الأق�شى تقول: "بل  ــة، يف �شوريا �لقرن �لثالث ع�شر، زحفت جحاف و�مل�شيحي
ــن"، فكان �شوت �ملغول �دعاًء يف �لقدرة �الإلهية و�حلق يف �ل�شيادة، ال يقبل �مل�شاركة وال  نح
ــه تنوعاً، فربزت �لدبلوما�شية عامًل جديد�ً  ــة، فازد�د �ل�شر�ع �أجيجاً، و�زد�دت و�شائل �مل�شاوم

يف ر�شم معامل �لتطّور�ت.
ــة لفهم م�شارب �حللول �لتي �أ�شكلت  ــذ� �ملعطى �جلديد يف �ملو�جهة، يبدو جدير�ً بالدر��ش ه
ــم، �أحياناً، وجه  ــم حقيقة �الأو�شاع، وغاب عنه ــك �حلقبة، فاختلطت لديه ــى موؤرخي تل عل
ــون بع�شاً من وزر  ــت �أ�شحابها يحمل ــف وَحَكمها مبخارج جعل ــذي �أملى �ملو�ق ــو�ب �ل �ل�ش

�لتاريخ.
ــس �ملذ�هب و�الأديان،  ــع عند تقاطع �الإتنيات ومتا� ــا �إىل �أن معاجلة ق�شية كهذه تق ــري هن ون�ش
ــي عن �شر�ع  ــة، تتاأتى باحلدث �لتاريخ ــة ومنهجية ��شتثنائي ــد�دت مو�شوعي ــزم ��شتع ت�شتل
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ــة �لتاأريخية �حلديثة �لتي ال  ــزة، وتخرج من جدل �ملو�جه ــات و�الأحكام �جلاه �الأيديولوجي
تقّل عن �ملو�جهة �لتاريخية �لتي عا�شها �ل�شرق منذ �شبعة قرون، لتقدم تو�شيحات مو�شوعية 

ت�شيء على مرحلة مف�شلية من تاريخ �لعلقة بني �ل�شرق و�لغرب.
ــا، �إىل �ل�شرق  ــس �لتا�شع، ملك فرن�ش ــرون �لتي �أعقبت حملة لوي� ــدت �ل�شنو�ت �لع�ش �شه
ــا، فكرثت ند�ء�ت  ــرية، كانت تهّدد باقتلعه ــني يف �ل�شرق الأخطار كب ــس ممالك �للت تعّر�
ــا نتيجة، ذلك �أن  ــد �أ�شباب �شمودهم، ولكن دومن ــز �شفوف �لفرجنة، وتاأكي ــة لتعزي �ال�شتغاث
�لنمو �لطبيعي للجماعات �ل�شكانية �الإفرجنية و�لقوى �الأوروبية كان قد بد�أ ينعك�س علمات 

ق�شور يف �الأر��شي �ملقد�شة)2(.
ــار ت�شاوؤالت، خ�شو�شاً �أنها تتعلق  ــل تلك �الأو�شاع �ل�شعبة، بدت خيار�ت �لفرجنة مث يف مث

بق�شايا م�شريية، حتدد م�شتقبل وجودهم يف �ل�شرق.
ــّدد بقلب �ملو�زين يف �ل�شرق،  ــة، يف تلك �لفرتة، تطور�ً ذ� �شفة عاملية، ه ــد �شهدت �ملنطق فق
ذلك �أن �ملّد �ملغويل �لذي كان قد بد�أ �شنة 1227، مع جنكيزخان، ��شتوؤنف مع �بنه �أوكتاي: 
قبل حلول �شنة 1244، كان �ملغول قد �فتتحو� �إير�ن برمتها، و�أخ�شعو� جورجيا، كما �شحقو� 

تركيا �ل�شلجوقية، و�حتلو� رو�شيا و�أوكر�نيا، و�كت�شحو� هنغاريا وبولونيا و�أملانيا وكرو�تيا.
ــويل ب�شبب �ل�شعوبات �ملري�ثية �لتي  ــري �أن وفاة �أوكتاي �أّدت �إىل توقف حركة �لتو�شع �ملغ غ

تخبطت فيها �إمرب�طورية �ملغول يف عهدي �لو�شّية نور�كينا و�خلان �لكبري كويوك)3(.
ــان �الأكرب مونكا، فاحت �ل�شني،  ــوك، ��شتوؤنف تدفق �جليو�س �ملغولية باإمرة �خل ــد موت كوي  بع
ــاوف �مل�شلمني من  ــم �إير�ن، �شنة 1256، مثار خم ــو، �شقيق مونكا، حك ــم هوالك وكان ت�شّل
ــاأن �لغزو �ملغويل  ــور يف �ل�شرق �الإ�شلمي ب ــع �ملغويل �جلديدة، ف�شاد �شع ــاالت �لتو�ش �حتم

�شوف ي�شهد دفعاً جديد�ً، وباأن �ل�شرق �مل�شلم برّمته �شوف يكون هدف �لتو�شع �جلديد)4(.
ــد�د، يف 10 �شباط  ــا، ف�شرعان ما �شقطت بغ ــاوف �مل�شلمني كانت يف حمّله ــع �أن خم و�لو�ق

1258، فانُتهكت و�نُتهبت، وبات هوالكو جاهز�ً ملهاجمة �شوريا.

ــل �ملغول يف �أملانيا وكرو�تيا وهنغاريا  ــف �ملّد �ملغويل قد �أ�شاب �أوروبا يف قلبها، فتوغ وكان عن
ــس فري�شة �لرعب و�خلوف  ــوت و�لدمار، ما جعل �أوروبا تعي� ــد�، ثم �ن�شحبو� تاركني �مل وبولن
جاهلة �لبو�عث �خلفية �ملحّركة للعتد�ء�ت �لوح�شية �لتي تلقتها لتّوها؛ وكان جمّرد �لتفكري 
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ــسّ م�شاجع �أوروبا، فاأّي عهد، و�أي �أمان ميكن �إعطاوؤهما  ــال ��شتئناف �لغزو �ملغويل يق� باحتم
الآالف �لنازحني �لذين فقدو� كّل �شيء؟، وكيف ميكن �أن ت�شلك �أوروبا يف وجه �خلطر �لذي 

طالها، وال يز�ل جاثماً، يرتب�س بها عند �أطر�فها؟
جانب من �لر�أي �لعام �الأوروبي كان يعتقد �أن �ملغول �شوف يعودون، ولذلك �شدرت �الأو�مر 
ــا، و��شتدر�ر�ً للعطف  ــس و�ل�شوم و�أعمال �لرّب تكفري�ً عن �خلطاي ــة �ل�شلو�ت و�لقد�دي� باإقام
ــع �لتح�شينات،  ــم وت�شجيع �ل�شعوب على رف ــا �رتفعت �لدعو�ت ل�شحذ �لهم ــي، كم �الإله
ــة، يف �ملكان و�لزمان، لدفع �لغزو�ت �ملحتملة،  ــر �خلنادق، و�إقامة �ال�شتحكامات �ملنا�شب وحف

وبذلت �لوعود باإ�شهام جميع �لبلد�ن �مل�شيحية يف جهود �لدفاع وتكاليفه)5(.
�أما �أ�شحاب �لنفو�س �لقوية، فكانو� يتندرون بهذه �مل�شاعي، وال يخفون هز�أهم عند �لتحدث 
ــون منهم مقتنعني �أن ال فائدة من �ل�شلة و�لعمل، الأن �ملغول لن يعودو�  ــا، وكان �ملتفائل عنه
ــون ثقتهم �لكاملة  ــون �ملنيعة، وي�شع ــون على �لقلع و�حل�ش ــا كان �لكثريون يعّول ــد�ً، كم �أب

ب�شجاعة فر�شان �أوروبا وب�شالتهم)6(.
ــكان �الهتمام  ــري �شاأن �أوروبا، ف ــا يف ع�شيته، مل يتغ ــد�ة �لغزو �ملغويل، كم ــة �أنه، غ و�حلقيق
بال�شر�عات �ملحلية يتقدم على �ل�شوؤون �لدولية �خلطرية. يف �لقرن �لثالث ع�شر، كان �لنا�س، 
ــع �الأخطار، با�شتثناء �أولئك �لذين ينزلون �لتخوم، ممن  ــا هم عليه �ليوم، ين�شون �شريعاً وق كم

و�جهو� �شدمة �ملغول مبا�شرة، من �أملان وهنغاريني، وبولنديني، ورو�س)7(.
ــة وزمنية، �أنه يبقى من �حلكمة �ال�شتعلم  ــا يكن، فقد ر�أت �لقياد�ت �مل�شيحية، روحي ومهم
ــم ��شتباقاً لكّل  ــم، وحماولة فتح باب �ملفاو�شات معه ــول، و�لعمل على �شرب نو�ياه ــن �ملغ ع
ــع �إىل جممع ديني يف ليون،  ــه؛ فدعا �لبابا �أنو�شنت �لر�ب ــزو حمتمل، و��شتدر�كاً مل�شاعفات غ
�شنة 1245، تقّرر فيه فتح باب �ملفاو�شات مع �ملغول؛ وت�شهيًل لذلك، بو�شر بتعليم �للغتني 

�ملغولية و�لعربية يف جامعة باري�س، وبد�أت حركة علقات دبلوما�شية مع كر�كوروم)8(.
ــا يف �أو�ئل �لقرن �لثالث  ــكان وفرن�شي�شكان، منذ قيامه ــت �الأنظمة �لدينية، من دومني وكان
ــار �لبابا �أنو�شنت  ــع عنا�شرها يف �ل�شرق بت�شرفها، فاخت ــر، ترتبط مبا�شرة بالبابوية، وت�ش ع�ش
ــان �لدومنيكان، و�ثنتان من �لرهبان  ــع من بينها �أع�شاء �أربع بعثات)9(: �ثنتان من �لرهب �لر�ب
ــكان، زّودها باأو�مر دقيقة وجلّية: "�الت�شال بجي�س �ملغول، يف �أقرب مكان و�أقرب  �لفرن�شي�ش
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فر�شة، وو�شع قيادته يف خرب �ملهمة �مل�شندة �إليها، و�حل�شول على �أق�شى ما ميكن من �ملعلومات 
عنهم، و�الت�شال �أخري�ً مب�شيحيي �ل�شرق")10(.

ــت �لبعثة �لتي قادها �لر�هب �لفرن�شي�شكاين، يوحنا بلن دوكاربان، �أهم تلك �لبعثات،  وكان
فاخرتقت قلب �آ�شيا، حتى و�شلت �إىل منغوليا)11(، و�أ�شفرت عن نتائج كان من �شاأنها �أن تغرّي 
ــرى �لتاريخ، لو �أن �لقوى �ملعنية �أخذت مبوؤ�شر�تها، متجاوزة عبار�ت �لتهديد �لتي كانت  جم

من بديهيات �خلطاب �ملغويل.
ــي، لوي�س �لتا�شع، حملة �لتو��شل بني  ــى م�شتوى �لقياد�ت �لزمنية، رعى �مللك �لفرن�ش وعل
ــس لوي�س – مل يكن ياأمل  ــع �أن لوي�س هذ� - وُيعرف با�شم �لقدي� ــرب و�ل�شرق؛ و�لو�ق �لغ
�لكثري من �ملغول، ولكنه رجا خري�ً من �لوجود �مل�شيحي يف �ل�شرق بعد �أن و�شل �إىل �أوروبا، 
ــط �شنة 1252، �أحد رجال �لدين �الأرمن، فعّرف عن نف�شه باأنه كاهن �شارتاك، �بن  يف �أو��ش

باطو، خان �ملغول، موؤكد�ً �أنه تلقى �أو�مر �شيده باإبلغ �لبابا �عتناقه �لدين �مل�شيحي)12(.
ــا حا�شماً يف تقرير بعثة �لر�هب �لفرن�شي�شكاين، وليم  ــول �لكاهن �الأرمني �إىل �أوروب كان و�ش

روبروك، �إىل �ل�شرق، �لتي �عُتربت من �أهم �لبعثات �الأوروبية يف �لقرون �لو�شطى.
ــة �مل�شيح �إىل  ــاع روبروك، ورغبته يف حمل كلم ــس يتو�ّشم خري�ً يف �ندف ــس لوي� وكان �لقدي�
�ل�شرق، وي�شعى للإفادة من جهوده لتعديل �لو�قع �ل�شيا�شي يف �ل�شرق، ولذلك �شجعه على 
�لرحيل �آمًل �أن يوؤدي مهمة �الت�شال باملغول، من دون تكليف ر�شمّي، الأنه كان يخ�شى �أن 
يتعامل �ملغول با�شتخفاف مع �أّي وفد �شخ�شّي له ملا ��شتهر عنهم باأنهم "�أكرث �لنا�س عجرفة، 
ويعاملون قادة �الأمم �الأخرى باحتقار")13(، فلم يكن لديه خيار، للت�شال بهم، �شوى �العتماد 
ــد ترتتب تبعاتها على  ــة �شيا�شية، على �لرغم من �ملحاذير �لتي ق ــى مر�شل ال يحمل هوي عل
ــب �لفرن�شي�شكاين، فحاول  ــه. وكان �لقدي�س لوي�س مدركاً �شعوبة مهمة �لر�ه ــروك نف�ش روب
ــه باإعطائه �حلرية يف �لتحرك، و�لعمل وفق �لظروف، �شرط عدم توريط �شخ�س �مللك،  تعوي�ش

كما زّوده باالأمو�ل �لتي تتطلبها �شفرته، وبكتاب تو�شية ملكية)14(.
ــة تهاين ومتنيات ملك فرن�شا  ــغ روبروك مع�شكر �شارتاك، و�شّلمه ر�شال ــوز 1253، بل يف 13 مت
ــاءة يف �لرتجمة، وكاأنها عر�س  ــون �أرمن، عن خبث �أو عن عدم كف ــي ترجمها له مرتجم �لت

حتالف بني �ملغول و�للتني �شد �مل�شلمني.
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�عترب �شارتاك �أن �مل�شاألة تتجاوز �شلحياته، فاأحال �لر�هب �لفرن�شي�شكاين، �لذي بات، رغماً 
عنه، �شفري�ً للملك �لفرن�شي، �إىل باطو �لذي �أحاله بدوره �إىل �الإمرب�طور مونكا.

ــد �شهدت مهمة روبروك تطور�ت غري ُمرتبقة، فاختفت �لر�شالة �لتي وجهها باطو �إىل قريبه  وق
ــلط مونكا، يف �لوقت  ــد �أن ي�شرح كيفية مثول روبروك يف ب ــور، ومل يعد بو�شع �أح �الأمرب�ط
ــه، وباأنه ال يقوم باأية مهّمة ر�شمّية، ومع  ر على �أنه ال ميّثل �إاّل نف�ش ــه �لر�هب ي�شّ ــذي كان في �ل
ــاً، فلم يَدعوه يرحل �إاّل بعد �أن زّوده بر�شالة  ــك، فقد �أ�شّر �ملغول على �عتباره موفد�ً ملكي ذل

�إىل ملك فرن�شا تدعوه الإعلن خ�شوعه.
ــر�ن �شنة 1255، بلغ روبروك نيقو�شيا، حيث كان ملك فرن�شا، ف�شّلمه تقرير�ً عن  يف 16 حزي
ــاً للمغول باأن  ــري، وكان روبروك قد رف�س عر�ش ــن مونكا، خان �ملغول �لكب ــه ور�شالة م رحلت

ي�شطحب معه �شفر�ء مغول �إىل �مللك �لفرن�شي)15(.
ــك �لفرتة، وعتّو  ــدرة �لتو��شل �لب�شري يف تل ــامل قيا�شاً �إىل ق ــك فيه �أن �ت�شاع �لع ــا ال �ش مم
ــان �الآخرين، و�عتبارهم ملوك �الأر�س كافة �أتباعاً لهم)16(،  �ملغول، ورف�شهم �العرت�ف ب�شلط
قد �أجه�س �إمكانيات �لتو�فق بني �ملغول و�مل�شيحيني على عمل موّحد �شد �مل�شلمني، ولكن 
ــع �ملوؤّرخ رو�شيه من �أن ي�شع يف ر�شيد �مللك �لفرن�شي فطنة �الإملام باأهمية �مل�شاألة  ــك ال مين ذل
ــة، مت�شائًل �إذ� ما كان �لقدي�س لوي�س و�عياً ملا كان ميّثله �ملغول من قدرة ع�شكرية، وملا  �ملغولي

كان ميثله بالتايل وجودهم يف �شوريا من خطر)17(.
ومما نقله روبروك، يف تقريره للملك، �أنه �أثناء وجوده يف منغوليا، �شنة 1254، َقِدَم �إىل كار�كورم 
ــول، وقد رف�س مونكا كّل  ــه �شّيده للتفاو�س مع �إمرب�طور �ملغ ــد للخليفة �لعبا�شي، �أر�شل موف
ــلع و�لتح�شينات"، ولكن موفد �خلليفة  ــن �ل�شلم مع "خليفة �لنبي قبل تدمري �لق كلم ع
ــه: "عندما تنتزعون حو�فر خيولكم، ندمر جميع حت�شيناتنا")18(، ومنذها بات فتح بغد�د  �أجاب

�أمر�ً منتظر�ً.
ــاك بريين بني �حتلل بغد�د وتطلع خان �ملغول �لكبري لفر�س �شلطانه على �لعامل،  ويربط ج
ــي �شلطاناً على كل  ــد�د �لذي يّدع ــح مع خليفة بغ ــن بو�شع �خلان �لت�شام ــه مل يك ــريى �أن ف

�مل�شلمني، حتى �أولئك �لذين كانو� من �أتباع �ملغول)19(.
ــذه �ملنطقة قد رّتب حتواًل يف �الهتمامات �مل�شيحية،  ــع �أن حتّول �لزحف �ملغويل باجتاه ه و�لو�ق
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فبات �ملوقف بني �ملغول و�مل�شلمني خيار�ً بر�شم �لفرجنة، بعد �أن كان �ل�شلم مع �ملغول، �تقاًء 
ل�شرهم، مطلب �أوروبا.

ــوط لبغد�د،  ــرت عنه من �شق ــول و�مل�شلمني، وما �أ�شف ــني �ملغ ــات �ملو�جهة ب ــا �أن معطي كم
ــا، وتقدمهم للوقوف عند  ــول ل�شائر �شوري ــة �الإ�شلمية، ومن ثم �جتياح �ملغ ــة �خللف عا�شم
�أبو�ب �ل�شحر�ء �لتي تف�شلهم عن م�شر، كّل ذلك، كان ال بّد من �أن يرتك ب�شماته يف ر�شم 
معامل �مل�شتقبل �ل�شيا�شي يف �ملنطقة، ويف حتديد خطوط �لعلقات بني �لقوى �ملوجودة فيها: 

�لفرجنة، و�مل�شلمون، و�ملغول.
ــه "نعي �الإ�شلم  ــروج �ملغول �إىل بلدهم باأن ــوى �الإ�شلمي، �عترب �مل�شلمون خ ــى �مل�شت فعل
ــني")20(، فتفّرد �ملغول مبمالك �مل�شلمني تفّرد �لذئاب بالغنم، وبد�أت �ملاأ�شاة يف بغد�د  و�مل�شلم
�لتي القت م�شريها منفردة، ف�شقط �ّدعاء �ملعت�شم، �آخر �خللفاء �لعبا�شيني، "باأن �ملوؤمنني، من 
ــرق وحتى �لغرب، هم جميعاً عبيد �لبلط �لعبا�شي، وباأنه ي�شتطيع �شاعة ي�شاء �أن يوّجه  �ل�ش

�إليهم �أمر �الحتاد للدفاع عن �خللفة")21(.
ــك و�الأمر�ء �الأيوبيني يف �شوريا،  ــت طلئع �لغزو �ملغويل قد �أدت �إىل تقارب بني �ملمالي وكان
ــه مل ي�شفر عن �أّي عمل م�شرتك بني �لقادة �مل�شلمني، وبالتايل مل جتبه فر�شان �ل�شتب�س  ولكّن
ــدة، يف وجه �لوح�شية  ــدة �الإ�شلمية �لوحي ــة �إ�شلمية منظمة)22(. �لوح ــني �أّية مقاوم �ملرعب
ــي �أمام فد�حة  ــة �لتي عّمت �لعامل �الإ�شلم ــر �الأ�شى و�حلزن و�خليب ــة، كانت م�شاع �ملغولي
ــد�د، فكان يوم حزن  ــلم ملثل ما تعر�س له ب�شقوط بغ ــم ي�شبق �أن تعّر�س �الإ�ش ــب، فل �خلط
ــو� �ل�شلم باإعلن  ــّددون يف وجودهم. �أمل ــّرة، �أنهم مه ــه �مل�شلمون، الأول م ــم، �شعر في عظي
ــر �لوالء و�لتبعية،  ــر يو�شف، �إىل تقدمي �شعائ ــارع �ل�شلطان �الأيوبي)23(، �لنا�ش ــوع، ف�ش �خل�ش
و�أر�شل "ولده �لعزيز حممد، و�شحبته زين �لدين �حلاف�شي بتحف وتقادم �إىل هوالكو، ملك 

�لترت، و�شانعه لعلمه بعجزه عن ملتقاه )لقاء( �لترت")24(.
ولكن �لتطور�ت بددت �أوهام �ل�شلطان �الأيوبي، �إذ �أقدم �أمري ميافارقني، وهو �أمري �أيوبي، رغم 
ــه �خل�شوع لهوالكو، على �شلب كاهن م�شيحي من �ليعاقبة، كان م�شافر�ً مبوجب جو�ز  �إعلن

�أمان مغويل، فكان ذلك ذريعة الحتلل �شوريا.
ــم بحمايتهم، فجّرد هوالكو  ــون يف �العتد�ء�ت على من ه ــول ما كانو� يت�شاهل ــك �أن �ملغ ذل
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ــب ودم�شق، وتقّدم  ــن و�جلورجيني، وو��شل هجومه، ف�شقطت حل ــاً من �ملغول و�الأرم جي�ش
�ملغول ب�شرعة مذهلة عرب �ل�شامرة ونابل�س حتى بلغو� م�شارف �ل�شحر�ء يف غزة، بعد �أن �شاد 

�ل�شعور باأنه ال �أمان �إاّل يف �ال�شت�شلم للمغول، وفّر �ل�شلطان �الأيوبي �إىل �لقاهرة)25(.
ــول باأنهم �شعب ال يقهر،  ــزز �النت�شار �ل�شهل يف بغد�د قناعة �ملغ ــى �مل�شتوى �ملغويل، ع وعل
ياأتيهم �لن�شر من عند �هلل، فل جدوى الأحد من خو�س �ل�شارع �شد ر�يتهم: نقع على مثل 
هذ� �العتقاد يف هزء هوالكو من تهديد�ت �خلليفة �لعبا�شي، ورّده عليه بقوله: "قّوتي ت�شتند 
�إىل دعم �خلالق، ولي�س �إىل �لذهب و�لف�شة، فاإذ� كان �الإله �الأزيل يحبني ويحميني، فكيف 

ميكن �أن �أخاف من �خلليفة وجي�شه؟")26(.
ومل يكن ��شت�شلم �شوريا لهم �إاّل ليعزز قناعتهم باأن �لعامل �شائر، ال حمالة، للعرت�ف بالوالء 
ــة �لتهديد �لتي �أر�شلها هوالكو من غزة �ىل �لقاهرة: "لقد  ــم، وهذ� �أقل ما نفهمه من ر�شال له
ــع �هلل عماد بيت جنكيزخان، و�أ�شند �إليهم �إمرب�طورية �الأر�س كلها")27(، فاإعلن �خل�شوع  رف
لهم م�شيئة �إلهية �إذ� كان �ملماليك يرغبون �الحتفاظ بعر�شهم، الأن "كل من يطيعنا )�ملغول( 

يبقى �شيد �أر�شه، ومائه، ومري�ثه...، ولكن كل من يقاومنا يزول عن �شطح �الأر�س")28(.
ــد�د "بابل �لثانية"، معتربين هذ�  ــى �مل�شتوى �مل�شيحي، فقد هّلل �مل�شيحيون ل�شقوط بغ وعل
�حلدث "فجر ع�شر جديد")29(، ونه�س كتابهم ي�شيدون بهوالكو ودوكوز خاتون، م�شرتجعني 
معهما ذكريات ق�شطنطني و�لقدي�شة هيلنة)30(، وكان �لكثري من �لن�شاطرة، �إ�شافة �إىل �الأرمن 
و�جلورجيني، يقاتلون يف �شفوف �ملغول، فلعبو� دور�ً كبري�ً يف �فتتاح �لعر�ق)31(، وكانت دوكوز 
ــا للم�شيحية،  ــب �لن�شطوري، فمنحت حمايته ــو، م�شيحية على �ملذه ــون، زوجة هوالك خات
ــا �أن وجود �مل�شيحيني يف  ــاق �أّي �أذى �أو �شرر بالرهبان و�لكنائ�س و�الأديرة، كم ــت �إحل ومنع
ــه دوره يف جتّنب هوؤالء  ــم مل�شلحة �أبناء دينهم، كان ل ــويل، وتدخلهم لدى قادته ــس �ملغ �جلي�
�أذى �ملغول، من ناحية، ويف تاأجيج ��شتعد�د�ت �لعد�ء �شد �مل�شلمني، من ناحية ثانية، حتى 
ــة)32(، وقد عمل �الأرمن و�لفرجنة،  ــد� هوؤالء �الأخريون وكاأنهم وحدهم هدف �حلملة �ملغولي ب
 Jean-Paul لذين قاتلو� يف �شفوف �ملغول "على �إعطاء �أعمال �ملغول - على حّد ما يقول�

Roux – �شفة �الأعمال �ل�شليبية، وعلى ��شتدر�ر عطف هوالكو على �مل�شيحية")33(.

و�زد�د �شلوك �مل�شيحيني خ�شونة وعد�ئية بعد �شقوط دم�شق، فاأحيا بوهيموند �ل�شاد�س، �أمري 
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ــس �للتيني، يف �أحد �أكرب  ــل يف �شفوف �ملغول، قد��شاً على �لطق� ــة، �لذي كان يقات �أنطاكي
ــاد�ً يف دم�شق، فر�حو� يدن�شون  ــع دم�شق، بعد حتويله �إىل كني�شة، كما عاث جنوده ف�ش جو�م
ــربت �نت�شار �ملغول �نت�شارها،  ــع، وم�شت �لعامة من �مل�شيحيني يف ركاب هوؤالء، فاعت �جلو�م
وعرّبت عن فرحها بدق �الأجر��س، كما �أر�قت �لنبيذ عند �أبو�ب �جلو�مع، و�ألزمت �مل�شلمني 
بالوقوف �أمام �لتطو�فات �لتي كانت جتوب �شو�رع �ملدينة بالرت�نيم �لدينية ورفع �ل�شلبان)34(.

ــاً، وبالغ �خل�شونة، �أحياناً، كما كان مثار ده�شة با�شتمر�ر، الأنه  ــوك �مل�شيحيني كان خمزي �إن �شل
ــرق؛ ومما يذكر يف  ــن قبل، يف هذ� �ل�ش ــني جتروؤهم على �مل�شلمني م ــن �مل�شيحي ــر ع مل ي�شته
ــول �أنف�شهم، مبا ��شتهر عنهم من �لرببرية و�لوح�شية، وقفو� م�شدوهني �أمام  هذ� �ملقام، �أن �ملغ
ــو�، �أو يجدو� تربير�ً ملا  ــني، ير�قبون �شلوك حلفائهم من دون �أن يفهم ب �مل�شيحي ــر تع�شّ مظاه

يح�شل)35(.
مما ال �شك فيه �أن �ملوؤرخ ي�شغله موقف �لفرجنة يف حماأة هذ� �النقلب �خلطري يف ميز�ن �لقوى 
يف �ل�شرق، وهو قد ال يرتدد يف ترتيبهم حلفاء طبيعيني للمغول، يجمعهم بهم �لعدو �مل�شرتك، 
ــم �مل�شلمني؛ ولكن �الأمر مل  ــة يف تخلي�س �الأر��شي �ملقد�شة من ظل ــدة �لهدف �ملتمثل ووح
يكن كذلك، ولذ� كان �لفرجنة يف �شوريا عر�شة ملاآخذ �ملوؤرخني �لذين �شجلو� عليهم �أنهم مل 

يقّدرو� �حلاجة �إىل �لتحالف مع �ملغول قدرها)36(.
ــاً ومرعباً بالن�شبة �إىل  ــول" كان قد �أ�شبح، منذ عقدين من �لزمان، كريه ــع �أن ��شم "�ملغ �لو�ق
�مل�شيحيني، فقد �شهدت بولونيا وبوهيميا وهنغاريا وكرو�تيا مرور فر�شان �ل�شتب�س �أولئك على 
ــاب، حتى �شدرت، منذ �شنة  ــا، وذبحو� �شكانها بهمجية وبرودة �أع�ش ــا، فاأحرقو� مدنه �أر�شه
1241، دعو�ت �إىل حرب �شليبية عامة �شد �ملغول)37(، كان �أهمها �لدعوة �لتي وجهها �لبابا 

�أنو�شنت �لر�بع، �شنة 1253)38(.
ــم معنى �لرعب �لذي �أ�شاب �لفرجنة، يف �الأر��شي �ملقد�شة، مع و�شول �الأخبار  من هنا، نفه
بت�شلم هوالكو حكم �إير�ن، و�إعلنه عن عزمه غزو �شوريا، فبد�أت، يف مو�قع �لفرجنة، عمليات 
و��شعة لرتميم �ملدن، وحت�شينها، وتاأهيلها ملو�جهة �ل�شدمة �ملغولية �ملرتقبة: ففي يافا مل تتوقف 
ــال �لتح�شني، بعد �أن �أر�شل �لبابا مبالغ كبرية من �الأمو�ل �إىل �لكونت جان دي بيلن،  �أعم
خلل عامي 1256 و1257، ويف 12 �شباط 1257، �نتقل بطريرك �للتني �إىل روما لعر�س 
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خطورة �الأو�شاع، ما �أدى �إىل تو�شيع د�ئرة �هتمام �لبابا �ألك�شندر �لر�بع �لذي �أر�شل مزيد�ً من 
�الأمو�ل لرتميم وتدعيم جدر�ن �شائر �ملدن و�حل�شون �لتي كانت بحوزة �لفرجنة يف �شوريا)39(.
وكان �لبابا يتابع بقلق بالغ تطّور �الأو�شاع يف �ل�شرق، ويعمل ما يف ��شتطاعته لو�شع حدٍّ حلالة 
�لتمزق �لتي �شببتها حرب �لقدي�س �شابا، يف عكا، وقد ��شتاأثرت �الأر��شي �ملقد�شة، يف تلك 

�لفرتة، باجلانب �الأهم من �لر�شائل �لبابوية �ملتعلقة باملغول)40(.
ــول يف �أوروبا �ل�شرقية،  ــب كانت تثريها ذكريات �مل�شيحية مع �ملغ ــذ� فاإن حالة من �لرع وهك
وكان �الأمر ي�شتلزم ذكاء �شيا�شياً نادر�ً للتمييز بني جحافل �لتتار �لذين مزقو� �لتخوم �لبولندية 
ــا، و�لذين قد ي�شكلون خمرجاً الأزمة  ــة، و�لتتار �لذين كانو� يهددون باجتياح �شوري و�لهنغاري

�لوجود �الإفرجني �لذي يهدده �مل�شلمون.
ــوم �الأول، �أدرك �لفائدة �لتي ميكن �أن يجنيها �مل�شيحيون �ل�شرقيون  ــده ملك �أرمينيا، هيث وح
من �لتحالف مع �ملغول، فحالفهم، و�أقنع �شهره، بوهيموند �ل�شاد�س، �أمري �أنطاكية وطر�بل�س، 

مبحالفتهم، و�ال�شرت�ك معه للقتال يف �شفوفهم.
ــم جهلهم لنو�يا  ــة يف �شفوف �لفرجنة �لذين �أبقاه ــد �ل�شاد�س ظاهرة يتيم ــد بقي بوهيمون وق
ــول، كان �لتاريخ يجري ب�شرعة،  ــا بالن�شبة �إىل �ملغ ــة �لرتّدد: بالن�شبة �إليهم، كم ــول رهين �ملغ
ــك �إز�لة �الإ�شلم،  ــوؤالء �لغز�ة �لذين كانو� على و�ش ــم �أن ين�شو� �أن ه ــن با�شتطاعته ومل يك
و�لذين متكنو�، ب�شهولة، من �جتياح �شوريا وبلوغ �ملتو�شط عند غزة، وهو �إجناز عجزو� عنه هم 
�أنف�شهم طيلة قرن ون�شف من �لن�شال، ومل يكن با�شتطاعتهم �أن ين�شو� �أن هوؤالء هم من غزو� 
�أوروبا منذ حني، ولذلك عا�شو� م�شاءالت طويلة ومريرة: �أميكن �أن يكون �ملغول حلفاء؟ من 
ي�شمن �أاّل يكونو� هم �أنف�شهم هدف �ملغول بعد �لق�شاء على �مل�شلمني؟ ومن ثم، �أال يقّدمون، 
ــون باأنهم �شوف يحكمون �لعامل؟  ــم �إىل جانب �ملغول، �مل�شاعدة الأولئك �لذين يّدع بوقوفه

وبالتايل، �أال يكونون بفعلتهم قد �أ�شهمو� يف تنكي�س ر�ية �مل�شيحية؟
ــع �إنه مل يكن بو�شع �للتني �أن ين�شلخو� عن ذ�كرتهم، ومل يكن بو�شعهم �أال يخافو�  يف �لو�ق
ــة لهم. ال �شك �أن �نت�شار�ت �ملغول تن�شجم  ــن �ملغول، �أال ي�شعرو� باحلقد عليهم و�لكر�هي م
ــا ُي�شاع، وما ُيرتقب من �عتناقهم  ــع متنياتهم، وقد تكون �نت�شار�ت للم�شيحية نف�شها، مع م م
للم�شيحية؛ ولكن �أال ُي�شيع �للتني ثرو�تهم يف �نت�شار�ت �ملغول؟ �أال يفقدون من حياتهم؟ 
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�أال ُينتق�س من �شيادتهم؟ ثم، قد يكره �للتني �الإ�شلم، كدين مناف�س للم�شيحية، ولكنهم ال 
يكرهون �مل�شلمني تاأكيد�ً، بعد �أن تعلمو� كيف يعرفون �لعرب، وكيف يقدرونهم وي�شادقونهم 
ــاً، و�أعجبو� بح�شارتهم، و�أخذو�  ــس �الأحيان؟ فقد �أقامو� معهم علقات حميمة �أحيان يف بع�
عنهم �أ�شياء كثرية)41(، فهل با�شتطاعتهم �أن يثقو� مبلك �أرمينيا وبوهيموند �ل�شاد�س، فينحازو� 

�ىل �ملغول يف قتال �مل�شلمني؟)42(
ــن با�شتطاعة �للتني �أن يقر�أو� بو�شوح، ولذلك كانو� ي�شلكون بخطى وئيدة، فهم لئن  مل يك
ــربو� �نخر�ط بوهيموند �ل�شاد�س يف �شفوف �ملغول خيانة للم�شيحية، ور�شقه �أ�شقف بيت  �عت
ــول، وخ�شو�شاً قبوله بتن�شيب  ــاً خ�شوعه �ملخجل الأو�مر �ملغ ــم باحلرم �لكن�شي)43(، ناعت حل
ــو� على عدم ��شتعد�ء  ــة )44(؛ فانهم يف �ملقابل، حر�ش ــروم �الأرثوذك�س يف �نطاكي ــرك لل بطري
�ملغول: منذ �للحظة �الأوىل �لتي �شقطت فيها دم�شق، �جتمع بارونات عكا لدر��شة �الأو�شاع، 
ــال رهبان من  ــي دو النتينو، �إر�ش ــد �لر�شويل، توما�س �أغن ــى م�شورة �لقا�ش ــاأو�، بناء عل فارت
ــه و�كتناه نو�ياه، وقد وعد هوالكو، كما يقول جان-بول رو،  ــكان �إىل هوالكو ملفاو�شت �لدومني
ــادة �أر��شي مملكة �لقد�س، �لتي �شبق وفقدتها، �إليها، وباعادة �لقد�س  ويلمح جان ري�شار، باإع

خ�شو�شاً، �ملدينة �ملقد�شة، �إىل �لفرجنة)45(.
ــه وعد كبري وعزيز، يلم�س قلوب �للتني، ويجعلهم يحلمون با�شتعادة عهدهم �لذهبي يف  �إن
�الأر��شي �ملقد�شة، خ�شو�شاً و�أن فعًل بحجم هذ� �لوعد كان قد حتقق يف �إمارة �أنطاكية، حيث 
ــة �لقدمية، مبا فيها �للذقية، �لتي  ــاد بوهيموند �ل�شاد�س جميع ممتلكات �الإمارة �للتيني ��شتع

كان �مل�شلمون قد �حتلوها)46(.
كان من �شاأن هذه �لعهود و�لوعود �أن تعالج خماوف �لفرجنة، وتخرجهم من ترددهم، حتى ر�أى 

بع�س �ملوؤرخني �أنه مل يبق غري �لقليل �لقليل ليقاتل �لفرجنة جنباً �إىل جنب مع �ملغول)47(.
ــة �ملغول قرى �أنطاكية،  ــس �ملمار�شات �لتي طالت �مل�شيحيني، وخ�شو�شاً مهاجم ــري �أن بع� غ
ــة، �أيقظ هو�ج�س  ــة و�لقرى �مل�شيحي ــني �لقرى �الإ�شلمي ــم، يف �عتد�ء�تهم، ب ــدم متييزه وع
ــا �أن وح�شية �ملغول و�نتهابهم  ــا �ملغول و�شدق تعاملهم، كم ــة، وز�د من �رتيابهم بنو�ي �لفرجن
ــول �للجئني �مل�شلمني �إىل  ــى تلك �لتي خ�شعت لهم من غري مقاومة، وو�ش ــوب، حت لل�شع
ــى �ملوت �ملحتم على يد غز�ة عتاة "ال يرحمون،  ــي �لفرجنة مف�شلني عبودية �للتني عل �أر��ش
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ــا ر�شالة �لبابا  ــب �لتي �أذكته ــظ لديهم ذكريات �لرع ــن و�جلن�س"، �أيق ــزون بني �ل�ش وال ميي
ــى �الأر�س �خلا�شعة لعبوديته  ــس �لر�بع يف وح�شية �ل�شعب �ملغويل، "�لذي يطغى عل �أوربانو�
ــات ال ُتغتفر، فينّكل، ويرهق �ل�شعوب �لتي هي يف د�ئرة نفوذه، �إىل حّد ال �إن�شاين،  باغت�شاب
ــى �إن �أولئك �لذين يعي�شون حتت نري هذ� �ال�شتعباد يف�شلون �ملوت على حتمل مثل هذه  حت

�لعذ�بات")48(.
ومهما يكن، فاإن �للتني كانو� يدركون �أن عليهم �أن يختارو� بني �خل�شوع الإمرب�طورية �ملغول، 
ــارم، وقد حاولو� �لو�شول مع كتبوغا �إىل خمرج يجنبهم هذ� �خليار  ــس للتاأديب �ل�ش �أو �لتعر�
ــم �أن يخربو� �الأ�شو�ر  ــه )كتبوغا( �لتقادم و�لهد�يا �لكثرية، فطلب منه ــب، "حملو� �إلي �ل�شع
ــك...")49(. وكان من �ملوؤ�شف، �أن  ــم مل يو�قفو� على ذل ــي على مدنهم وقلعهم، ولكنه �لت
ــول وت�شانعهم حيطة  ــادرة تفاو�س �ملغ ــرتة �ملف�شلية، �إىل قيادة ق ــة، يف تلك �لف ــر �لفرجن يفتق
ــاك �أّي زعيم زمنّي �أو روحّي مب�شتوى �الأحد�ث: حاكم عكا، جيوفري  ــر�ً، فلم يكن هن وتب�ش
ــاً بارعاً، وبوهيموند �ل�شاد�س، �لذي  ــني، كان فار�شاً �شجاعاً، ولكنه مل يكن �شيا�شي دي �شرج
ــة �للتني، كما �أن  ــن يحظى باإجماع ثق ــة �شنة 1258، مل يك ــي �ملقد�ش ــل �إىل �الأر��ش و�ش
كثريين مل يكونو� قد �عرتفو� به بعد، و�لبطريرك جاك بنتاليون دو كورباليه، كان قد رحل �إىل 
ــا عند و�شول �لقا�شد �لر�شويل توما�س دي النتينو، يف �أو�خر �شنة 1258، وكان �لقا�شد  روم
�لر�شويل بدوره جديد�ً على �ل�شيا�شة �ل�شرقية، ال ي�شلح ملهمة مبثل هذ� �مل�شتوى، �أما بالن�شبة 
�إىل �شائر �لبارونات، فاإنهم، و�إن كانو� �شهود�ً على �نحلل �ملمالك �الأيوبية يف �شوريا، كانو� ال 
يعرفون �إىل �أين ميكنهم �أن يذهبو� يف مفاو�شاتهم مع �ملغول، وقد كتبو� ر�شالة �إىل �شارل �أجنو، 
ــد �حلزن على �أعد�ئهم  ــرّب عن ذهولهم وخوفهم، ذهبو� فيها �إىل ح ــان 1260، تع يف 22 ني�ش

�لتقليديني، يف �ملمالك �مل�شلمة)50(.
ــد كان �للتني يحتاجون �إىل متغرّي ما يخرجهم من ترّددهم: �نت�شار على �لقوة �الإ�شلمية  لق
ــول يبّدد خماوفهم،  ــر�ر �شريح مريح من طرف �ملغ ــة باملماليك يف م�شر، �أو ق ــة �ملتمثل �ملتبقي

ويجعلهم يطمئنون �إىل �مل�شتقبل.
ــل يتقدم هوالكو ملهاجمة م�شر؟ �إنها ق�شية ال ي�شتبعد �أن تكون قد �شغلت تفكري �للتني،  ه
ــو� �قتحام مملكة  ــول �إذ� �عتزم ــرون لل�شري يف ركاب �ملغ ــم كانو� يتح�ش ــد �أنه ــا ال ُي�شتبع كم
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ــد، بّدد �أوهامهم،  ــر�ً يف تلك �ل�شنة، بيقظه �ل�شدي ــن �ل�شيف �لذي حّل باك ــك. ولك �ملمالي
ــى هذ� �الأخري على �أعقابه عائد�ً �إىل  ــا �أ�شدل �شتار�ً على م�شاريع هوالكو �لتو�شعية، فانثن كم
ــة �إىل لوي�س �لتا�شع باأن ذلك ح�شل "ب�شبب حر�رة �ل�شيف  ــر�ن، ومرّبر�ً �ن�شحابه يف ر�شال �إي

و�لقحط")51(.
ــو، حمل �إ�شار�ت ذ�ت  ــاع �ملغول يف �شوريا، مع تر�جع هوالك ــا يكن، فاإن ترتيب �أو�ش ومهم
ــزى، كان ميكن �أن تبّدد خماوف �لفرجنة، وتزيد �حتماالت �خلروج من �لرتّدد للتعاون مع  مغ
�ملغول؛ فقد ترك هوالكو زمام �الأمور يف �شوريا بيد �أحد قادته، وهو كتبوغا، �لذي كان م�شيحياً 
على �ملذهب �لن�شطوري، فبد� �أن هذ� �الختيار ميكن �أن يدفع بارونات �لفرجنة حل�شم موقفهم 
ــادرة مل�شاعدة �ملغول، غري �أن تطّور �الأحد�ث �أدى �إىل تبديل جذري يف �حل�شابات، و�إىل  و�ملب

تعديل در�ماتيكي يف �ملو�قف.
ــر�ً بالدالئل �ليومية  ــة مييل باجتاه �ملغول متاأث ــت �لذي كان فيه خيار �لفرجن ــك �أنه يف �لوق ذل
ــرى �لتطور�ت، فقد �أقدم �أحد  ــة كتبوغا للم�شيحيني، وقعت حادثة طارئة غريت جم ل�شد�ق
ــارون �لثقيل ذي �لر�أ�س  ــه غو�شيه بــ "�لب ــة، جوليان �ل�شيدوين، �لذي يلقب ــات �لفرجن بارون
ــه: كان هذ� �لبارون  ــر مل يكن بو�شع كتبوغا حتمل ــّدي �ملغول ب�شكل �شاف ــف" على حت �خلفي
ــا �مل�شلمة �شوى فر�شة للغزو، فقاد حملة �إىل  ــن هو�ة �قتنا�س �لفر�س، مل يَر يف �نهيار �شوري م
ــاد منها بغنيمة وفرية، ولكن �ل�شابط �ملغويل �مل�شوؤول عن �أمن تلك �ملنطقة، هو  مرجعيون، ع
ــارة يف �العتد�ء على �لنا�س يف �الأر��شي  ــب قريب لكتبوغا، مل يتحّمل مثل هذه �جل�ش ن�شي
ــة من �لفر�شان،  ــدوين على ر�أ�س جمموعة قليل ــول، فقام مبطاردة جوليان �ل�شي ــة للمغ �لتابع
ــا ن�شيب كتبوغا  ــان �ل�شيدوين، و�شقط بنتيجته ــة �نت�شر فيها جولي ــت �ملطاردة مبو�جه و�نته

قتيًل)52(.
ــني، وعلى �لرغم من تقديره  ــن نو�ياه �لطيبة �إز�ء �مل�شيحي ــذ� فاإن كتبوغا، على �لرغم م وهك
ــه)53(، مل ي�شتطع  ــه �مل�شتمرة من �أجل قيام ــول و�لفرجنة، وم�شاعي ــة �لتحالف بني �ملغ الأهمي
ــاً مبقتل ن�شيبه، فجّرد حملة  ــد�ء، خ�شو�شاً و�نه ��شيب فيه �شخ�شي ــوت عن هذ� �العت �ل�شك
ــن �أهلها، بعد �أن جنح جوليان يف  ــد مملكة �شيد�: نهبها ودّمر �أ�شو�رها، وقتل من �شادف م �ش

�لفر�ر منها بو��شطة مركبني جنويني)54(.
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ــت هذه �حلادثة مف�شًل يف �لعلقات بني �ملغول و�لفرجنة: كتبوغا َفَقَد كل ثقة بالفرجنة،  �شكل
ــي هذ� �العتد�ء �لذي طاله �شخ�شياً، و�لفرجنة بدورهم لن ي�شتطيعو� �أن ين�شو� �عتد�ء  مرتكب

�ملغول على �شيد� ونهبها.
ــف يف مو�جهة �لتطور�ت، فاتفقت  ــاالت �شريعة بني بارونات �لفرجنة التخاذ موق جرت �ت�ش
ــة: جرى �إعد�د  ــة، و�ن كانت �لبطولة �ليائ�ش ــر�ر ال تعوزه �لبطول ــى �لدفاع، يف ق ــم عل �آر�وؤه
ــلع، و�ال�شبيتاليون قلعتني، و�لتوتانيون  ن فر�شان �ملعبد �شبع ق ــرية، فح�شّ �لقلع ب�شرعة كب
ــكل جماعي، وبنفقة  ــني مدينتي �شور وعكا ب�ش ــت �لذي مّت فيه حت�ش ــة و�حدة، يف �لوق قلع

م�شرتكة)55(.
وعلى �لرغم من �شعوبة �لعثور على ماأجورين يتولون �لدفاع عن �ملو�قع، ب�شبب �لرعب �لذي 
تثريه مو�قعة �لتتار، فان ��شتعد�د�ت يائ�شة �ُتخذت ملو�جهة �حل�شار �ملرتقب، فاقتطعت �أ�شجار 
ــني عكا، و�نتزعت حجارة �ملد�فن و�الأبنية، كما ��شتح�شرت جميع �الأدو�ت �لتي ميكن  ب�شات
ــة 1260، حتى كانت مملكة عكا قد باتت  ــة �حل�شار، فما �نت�شفت �شن ــف يف مو�جه �أن ت�شع

متاأهبة لقيادة �ل�شر�ع �ليائ�س �شد خان �ملغول، �شيد �آ�شيا كلها.
ــكا، وكان �ل�شلطان  ــك يف مفاو�شات مع بارونات ع ــك �لظروف �حلرجة، دخل �ملمالي يف تل
�ململوكي �جلديد، قطز، قد رف�س دعوة هوالكو للخ�شوع وقَطَع رووؤ�س موفديه)56(، ور�ح يعمل 
ــور�ت �الأخرية، ومن �شعف  ــا، م�شتفيد�ً من �لتط ــة، تهدف �ىل ��شتعادة �شوري ــز حمل لتجهي
�لقوى �لتي كانت باإمرة كتبوغا. وقد �شعى �ل�شلطان قطز ال�شتمالة �لفرجنة وقطع �لطريق على 
حتالفهم مع �ملغول �شده، فلقى م�شعاه قبواًل لدى �أعيان عكا �لذين �أبدو� ��شتعد�دهم لتقدمي 
�ملعونات للجي�س �ململوكي، وكادو� �أن يوقعو� �تفاقية ب�شاأن ذلك مع �ملماليك)57(، لوال تدخل 
ــد �لتوتانيني �الأكرب �لذي جنح يف �إقناع بارونات عكا بخطورة مثل هذه �التفاقية منبهاً �إىل  �شي
�حتمال �نقلب �مل�شلمني على �لفرجنة بعد �النت�شار، فكان �أن �كتفى �أعيان عكا باتخاذ قر�ر 
ــون مبوجبه حياد�ً م�شاير�ً مل�شلحة �ملماليك)58(، و�شل �إىل حد �ل�شماح للمماليك بعبور  يلتزم

�أر��شي �لفرجنة، و�ملرور بالقرب من عكا)59(.
ــر بيرب�س، و�شع خطة للإغارة على  ــره �ملوؤرخون �أن �أحد �أخطر قادة �ملماليك، �لظاه ــا يذك ومم

مدينة عكا و�حتللها، ولكن �ل�شلطان قطز رف�س مو�فقته على ذلك)60(.
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ــة غزة، بعد �أن �نكفاأت حاميتها �ملوؤلفة من �ألف مقاتل  ــدم �جلي�س �ململوكي، فاجتاح مدين تق
ــى �متد�د �ل�شاحل،  ــث �ملماليك �أن زحفو� عل ــام �إىل جي�س كتبوغا، وما لب ــويل للن�شم مغ
ــن �النت�شار على �ملغول يف موقعة عني جالوت، يف 3  ــم �لفرجنة باملوؤن �للزمة، ومتكنو� م ميده
ــول1260، فهلك معظم �جلي�س �ملغويل، وقتل كتبوغا، و�ن�شحبت فلول �ملغول من �شوريا  �أيل

باجتاه �الأنا�شول.
ــا دعائم �إمرب�طورية  ــد موقعة عني جالوت، فاأر�شو� فيه ــام �الأمر للمماليك يف �شوريا بع ��شتق
ــة، �متدت بني �لفر�ت وبلد �لنوبة، يحميها جي�س متاأهب يف ثكناته، وت�شمن دميومتها  و��شع

موؤ�ش�شات قوية وثابتة.
ــذه �الإمرب�طورية �لتي قامت يف �شوريا على �أنقا�س �ملمالك �الأيوبية لن تتاأخر يف �الإم�شاك  ه
ــوط �للعبة �لدبلوما�شية على ح�شاب ممالك �لفرجنة)61(، �لتي بد�أت �شريعاً ت�شت�شعر �خلطاأ  بخي
ــا، على �لتحالف مع  ــا، ولرمبا �شعفها وعزلته ــه لتّوها، عندما ف�شلت ��شتقلله ــذي �رتكبت �ل

�ملغول.
ــد�ء�ت �ململوكية  ــسّ �الأ�شابع �أمام �العت ــد�أ �لفرجنة معركة ع� ــد�ة موقعة عني جالوت، ب فغ
ــت حّد�ً خميفاً، "فاأ�شقط يف يدهم �أمام �لرعب... بعد �أن كانو� �عتقدو�  �ليومية)62(، �لتي بلغ

�أنهم جنو� من �لتهديد �ملغويل �لهائل")63(، وكتبو� �إىل �لغرب ي�شكون قلقهم و��شطر�بهم.
ــك؛ وكان حتول �إيجابي  ــون بهم �شد �ملمالي ــث عن حلفاء ي�شتعين ــد حاول �لفرجنة �لبح وق
ــذ �لغار�ت �الأوىل  ــر�أي �لعام �للتيني من ــد بد�أ ياأخذ طريقه �إىل �ل ــف �إز�ء �ملغول ق يف �ملوق
ــة �ملغول لي�شت �أ�شو�أ من  ــر بيرب�س)64(، �إذ بد�أ �لفرجنة يكت�شفون �أن وح�شي ــي �شّنها �لظاه �لت
ــة �ملماليك وفظاظتهم؛ فلم يطل �لوقت حتى بد�أت �ملحادثات مّرة جديدة بني �ملغول  �شر��ش
ــا، عززها هذه �ملرة تخّلي �ملغول عن �دعاء�تهم يف  ــني، بهدف �لو�شول �إىل حتالف م و�مل�شيحي
ــول هم �نتقام �لعناية �الإلهية من غدر  ــادة �لعاملية، و�إعلن �لبابا �أوربانو�س �لر�بع �أن �ملغ �ل�شي
ــني وخيانتهم)65(، فهل تنجح �ملفاو�شات �جلديدة؟ وهل يتحالف �ملغول و�لفرجنة �شد  �مل�شلم

�مل�شلمني يف �شوريا؟)66(.
ــة عن �حتماالت جناح �ملفاو�شات، �لقدمية �ملتجددة، بني �ملغول و�لفرجنة يقودنا �إىل  �إن �الجاب
ــا �أعله، فالذهنية �لنفعية، و�دعائية  لناه ــس �لعربة من �ملعطيات �لتاريخية �لتي ف�شّ ��شتخل�
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ــني �لدونية و�لفوقية، كل ذلك �أجه�س حمادثات  ــة، ون�شال �الأثرة �لذ�تية و�لدولية ب �الأحقي
ــاج َحَدثّية تاريخية مماثلة لتلك �لتي  ــف و�الئتلف بني �ملغول و�لفرجنة، و�أ�شهم يف �إنت �لتحال
ــت ع�شية �أربعينيات �لقرن �لثالث ع�شر، �إذ� مل نقل �أ�شد قتاماً بالن�شبة �إىل �لفرجنة، برزت  كان
ــو� على �أعقابهم  ــول �شقطت �أ�شطورتهم، و�نثن ــاب معركة عني جالوت: فاملغ ــا يف �أعق معامله
ــون عادو� �أ�شياد  ــم �جلاحمة يف �لفتح و�لتو�شع، و�مل�شلم ــون ظروفاً �أمثل الإ�شباع رغباته يرتقب
ــّرة �أخرى، ويف معطيات لي�شت  ــف ومب�شاعدة �لفرجنة �لذين وجدو� �أنف�شهم يف �ملاأزق م �ملوق
ــل من تلك �لتي كانت يف �الأربعينيات، فهم مهّددون يف وجودهم من جانب �مل�شلمني،  �أف�ش
ــد �ملغول؛ ولكن �ملغول �شعب ال يوؤمن جانبه، ولذلك كان ال بّد  ــس قد يكون على ي و�خلل�

�أن يتكرر �شيناريو �لتطور�ت �لتاريخية �لذي �شينتهي باقتلع �لفرجنة من �ل�شرق.
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ونهبوا دورهم وأموالهم وكذلك دخايرهم وقُلعت األخشاب وخّربوا الجدران ثم خّربوا الكنيسة املعروفة 

بكنيسة مريم وأحرقوها وأخذوا جميع ما فيها وشعتوا )هكذا( بقية الكنائس".
 - حمزه بن أحمد بن أسباط، مصدر سابق، ص. 73 - 74.  
64 - قتل الظاهر بيربس السلطان قطز، وحّل مكانه سلطاناً.

65 - Jean Richard, op. cit., P. 315.
66 - يتطلب ذلك دراسة مستقبلية.  
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حياة الكواكبي واأعماله*
جان داية - كاتب

ــن )و�لد �شحى( منذ  ــي �لقا�شي �شعد زغلول و�لوزير عبد �لرحم ــُت حفيدّي �لكو�كب عرف
ثلث قرن. وعرفت يف �لوقت نف�شه، ع�شر�ت �الأحفاد و�الأقرباء ملبدعني يف بلد �ل�شام.

ولكن �حلفيدين متّيز� و�متاز� عن نظر�ئهما مبا يلي:

1 - جمعا ما تي�ّشر من �أعمال جّدهما �أو معلومات عن حياته.

ــا مع كّل باحث �أو �شحايف كان ب�شدد �لكتابة عن �لكو�كبي، وزّود�ه مبا لديهما  2 - جتاوب
من وثائق ومرويات. و�أحياناً، كانا يّت�شلن بهذ� �ل�شحايف وذ�ك �لباحث لتزويده مبا لديهما 

من خمطوطات ومعلومات.

ــن �ملقاالت يف �ل�شحف عن �شرية جدهما وم�شريته. ويف حني �أ�شدر  ــر� �لكثري م 3 - ن�ش
ــا، يف �لوقت �لذي كانت  ــد�د" مع مقّدمة له ــة �ملنّقحة من "طبائع �ال�شتب ــر �لن�شخ �لوزي
ــد�ول �لن�شخة �لقدمية، �أ�شدر �لقا�شي كتاباً بعنو�ن "عبد �لرحمن �لكو�كبي - �ل�ّشرية  ُتت

�لذ�تية".

ونهم، كانو� �شلبيني. جرب�ن خليل جرب�ن  4 - باملقابل، معظم �لذين كتبُت عن رو�د يخ�شّ
ــذي �أ�شدرُت كتابني عنه رف�شْت �للجنة �لقّيمة على متحفه �ل�شماح يل باالّطلع على  �ل
ــد عامية للخليل ون�شرُتها  ــق خليل حاوي غ�شب مني الأين ك�شفُت ق�شائ ــه. و�شقي �أور�ق
ــت منعي من �إ�شد�ر كتابي "حممد  ــاب. ون�شيبة حممد �ملاغوط وهي كاتبة، حاول يف كت
ــه وع�شر�ت �ملقاالت، رغم �أن ما  ــوط و�شوبيا �حلزب �لقومي" �لذي يت�شّمن رو�ية ل �ملاغ

�أعدُت ن�شره له، كان من�شور�ً يف �ل�شحف.
* - محارضة أُلقيت يف دار السناري يف القاهرة بدعوة من مكتبة االسكندرية مساء األحد 17 أيلول 2017.
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ــون �لذين كانو� �إيجابيني، توّفرت فيهم بع�س ما توفر للأخوين �حلفيدين. فالذي كان  و�لقليل
ــه من خمطوطات  ــزّود �الآخرين مبا كان ميتلك ــده �أو �أخيه، مل ي ــاً عن جّده �أو و�ل ــدر كتب ي�ش
ــني و�ل�شحافيني �شور�ً  ــي �لباحث ــا �لذي كان يعط ــه كان ب�شدد ن�شرها. �أم ــات، الأّن ومعلوم

للمخطوطات ويروي لهم �ملعلومات، فلم يكن �شحافياً �أو باحثاً.
لذلك، ر�أيُت �أن �أ�شّمن حما�شرتي ما �شمعُته منهما وما قر�أُته لهما عن حياة جّدهما و�أعماله، 
�إ�شافة �إىل ما عرثُت عليه حول �شريته وم�شريته، بف�شل �ملفاتيح �لتي زّود�ين بها، وقد عرثُت 
ــد كانت الأحدهما، وهو �لدكتور عبد  ــا على وثائق ثمينة كما �شيجيء، وباملنا�شبة، فق بف�شله
ــن، م�شاهمة كبرية يف �أعمال جّده �لكاملة، �لتي �أ�شدرها �أواًل �لدكتور حممد عماره،  �لرحم
ــن "مركز در��شات  ــال طحان و�شدرت ع ــي حّققها �لدكتور جم ــال �الأكمل �لت ويف �الأعم

�لوحدة �لعربية".
ــاإين �شاأ�شيء، وباخت�شار،  ــة ي�شيق مبارد حياة �لكو�كبي و�أعماله، ف ــم �لـ 45 دقيق والأن قمق

على �لعناوين �لثلثة �لتالية:
1 - والدته و�شهادته.

2 - كتبه: طبائع �ال�شتبد�د و�أم �لقرى �للذين متّكن من �إ�شد�رهما، وعناوين �شائر �لكتب 
�لتي �شودرت ُبعيد رحيله.

3 - دورياته: �ل�شهباء و�عتد�ل �حللبيتان، و�لعرب �لقاهرية.
4 - برقّياته وعر�ئ�شه يف وثائق �خلارجية �لربيطانية.

ــك �إىل �أّن �لكو�كبي كان من فئة  ــرية و�مل�شرية، فيعود ذل ــل يف م�شهد �ل�ش ــرى تد�خ و�إذ� ج
ــت كتاباتهم مع مو�قفهم، �أمثال �ملعلم بطر�س  ــن �لعمليني يف بلد �ل�شام �لذين تر�فق �ملفّكري

�لب�شتاين و�لزعيم �أنطون �شعاده.

من الوالدة احللبية اإىل ال�سهادة القاهرية:
ــد �لكو�كبي يف حلب يف 9 متوز 1855، و��شُت�شهد يف �لقاهرة يف 13 حزير�ن 1902. فهو  ول
ــه بني عدد غري قليل من رو�د �لنه�شة يف بلد �ل�شام، من  ــس 47 �شنة فقط، ما ي�شّنف �إذن عا�
ــق )26 �شنة(، حمرر "جملة �جلنان" �شليم بطر�س �لب�شتاين  ــل موؤلف "�لدرر" �أديب ��شح مث
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ــة �لعربية" جنيب  ــة �الأم ــف Le Réveil de la nation Arabe "يقظ ــة(، وموؤل )38 �شن
عازوري )36 �شنة(، وموؤلف "�لنبي" جرب�ن خليل جرب�ن )48 �شنة(، وموؤلف "ن�شوء �الأمم" 
�أنطون �شعاده )45 �شنة(، وموؤ�ش�س "�لهلل" جرجي زيد�ن )53 �شنة(، وموؤلف "�أنا و�لتنني" 
�شعيد تقي �لدين )56 �شنة(، وموؤلف "متوزيات" فوؤ�د �شليمان )40 �شنة(، وحمرر "�جلامعة" 
فرح �أنطون )48 �شنة(، ور�ئد �مل�شرح يف �لعامل �لعربي مارون �لنقا�س )38 �شنة(، وموؤ�ّش�شي 

"�الأهر�م" �شليم تقل )43 �شنة( وب�شارة تقل )51 �شنة(.
ــاً عند �ملبدعني، جمموعة روزنامات، بل �إجناز�ت. فما هي �أبرز �إجناز�ت  لي�س �لعمر، خ�شو�ش
عبد �لرحمن �لكو�كبي �لتي �أبدعها خلل عمره �لق�شري )47 �شنة( و�لتي ميكنني �الإ�شاءة 

عليها يف هذ� �لوقت �لق�شري )45 دقيقة( بدء�ً من �إجناز �ال�شت�شهاد؟
ــّك بع�س �لباحثني �لكو�كبيني يف حقيقة ��شت�شهاد �لكو�كبي. ويت�شاعف �شّكهم عندما  ي�ش
ــي يو�شف �شاحب "�ملوؤيد" حلظة  ــه �خلديوي بقتله، يف حني �أوعز �إىل �ل�شيخ عل ــم �شديق ُيّته

َعِلم بوفاته، الإقامة حفل تاأبيني حا�شد له ملدة ثلثة �أيام على نفقته!
ــح �أن �خلديوي �أكرم  ــن �ملعطيات �لتالية: �شحي ــل �إىل نظرية �ملوؤ�مرة �نطلقاً م ــاً �أمي �شخ�شي
ــي و�أبدى �إعجابه بنتاجه، وذلك خلل فرتة خلفه مع �ل�شلطان عبد �حلميد، ولكنه  �لكو�كب
مل يعد معجباً و�شديقاً وكرمياً بعد حفلة ت�شاحله مع �شّيد ق�شر يلدز. فقد عّطل جريدة "�لعرب" 
ــورة نهائية بعد �لعدد �لثالث لها تنتقد �ل�شلطان. وحدث �ملوت �ملفاجئ للكو�كبي �لذي  ب�ش
ــع ب�شحة جيدة، بعد رف�شه طلب �خلديوي مر�فقته �إىل ��شطنبول وطّي �شفحة نقده  كان يتمّت
ــات �ل�شلطني وحتى وزر�ئهم، له ثمن كبري خطري. �أ�شف �إىل  ــلذع لل�شلطان. ورف�س طلب �ل
ــوي، كاإبر�هيم �شليم �لنجار  ــم �لكو�كبي حول طلب �خلدي ــك �أن بع�س �لذين ��شت�شاره ذل
ــريه �شبيهاً مب�شري جمال  ــب كي ال يكون م�ش ــي، ون�شحوه بعدم تلبية �لطل ــد كرد عل وحمم
�لدين �الأفغاين �أي �الإقامة �جلربية، �عتربو� حادثة موته م�شموماً، ��شت�شهاد�ً، غامزين من قناة 
ــام و�ال�شت�شهاد، دخول ل�شو�س �ملطبوعات  ــوي يف ت�شميمه. ويعزز من حيثيات �الته �خلدي
�إىل منزل �لكو�كبي يف �لقاهرة ُبعيد رحيله، و�شرقة خمطوطاته �لتي �شّمنها نقد�ً لرمز �لف�شاد 
ــاب. لذلك �عتربت �أن  ــزة لل�شدور يف �أكرث من كت ــذ�ك، وكانت �شبه جاه ــد�د وقت و�ال�شتب

�لكو�كبي �شهيد، و�أن �خلديوي قتله وم�شى يف جنازته.
ــب �إىل �لقاهرة، ��شطحب معه م�شودة باكورة كتبه  ــرى: حني �نتقل �لكو�كبي من حل �أم �لق
ــرى". و�شرعان ما �شدر �لكتاب يف �لعا�شمة �مل�شرية. وميكن حتديد هوية "�أم �لقرى"  "�أم �لق
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ــاد�ت �لغريبة  ــن �الإ�شافات و�الجته ــة �لدين �الإ�شلمي م ــاب يت�شمن خطة لتنقي ــه كت باأن
ــاً على �أفكار �إ�شلحية تتناول �الجتماع  ــه، يف �لدرجة �الأوىل. �إ�شافة �إىل �أنه ينطوي �أي�ش عن
ــة من �لعلماء ليبّث �آر�ءه  ــا يلفت يف نهج �شياغته، �أن موؤّلفه ��شتنطق جمموع ــة. وم و�ل�شيا�ش
ــي ملوؤّلفه، و�إمنا �أحد  ــد يف مكة، ومل يت�شّدر �لغلف �ال�شم �حلقيق ــة، يف �إطار موؤمتر ُعق �لديني

�أ�شمائه �مل�شتعارة "�ل�شيد �لفر�تي".
ــى حلقات �الإمام حممد ر�شيد ر�شا  ــر�ً �إىل �أهمية وخطورة م�شمونه، فقد ن�شر ف�شوله عل ونظ
ــار" �لتي كان ُي�شدرها يف �لقاهرة من غري �أن ُيف�شح عن ��شم كاتبها �حلقيقي.  ــه "�ملن يف جملت
ــو وحزير�ن/يونيو 1902  ــددّي �أيار/ماي ــاة �لكو�كبي فرثاه يف ع ــلل ذلك، ورده نباأ وف وخ
ــي، و�أّكد �أّنه كان  ــامل حكيم" و�أف�شح عن ��شمه �حلقيق ــت عنو�ن "م�شاب عظيم بوفاة ع حت
ــاء �ثنني، �أحدهما دعوته �إىل "�لف�شل بني �ل�ّشلطتني �لدينية  ــاً معه يف كل �آر�ئه با�شتثن متو�فق
و�ل�شيا�شية". وهو مو�شوع خطري كان �لكو�كبي �أول عامل ديني يف بلد �ل�شام يرفع بريقه. �إن 
ف�شل �لدين عن �لدولة �أو باالأحرى ف�شل �لدولة عن �لدين قد ورد �أكرث من مّرة على �أل�شنة 
ــس �لعلماء �ملتحاورين. وعلى �شبيل �ملثال يقول �الأمري لل�شاحب: "ال يفوتّنك �أن مطمح  بع�
ــة منح�شر يف �لنه�شة �لدينية فقط". ي�شيف: "�إذ� �أر�د �ل�ّشلطان �أن يكون خليفة، فل  �جلمعي

يتّم قطعياً، الأن �لدين �شيء، و�مللك �شيء �آخر، و�ل�شلطان غري �لدولة".
ــا دمنا ب�شدد خلف ر�شا مع �لكو�كبي حول ف�شل �لدين عن �لدولة، فل باأ�س يف فتح  وم
ــم" يف 5 و7 �آب/�أغ�شط�س 1899 حتت عنو�ن  ــني، على ما كتبُه �لكو�كبي يف "�ملقط هلل
ــال: "ههنا بحٌث ال بّد يل �أن  ــة" وبتوقيع "م�شلم حّر �الأفكار"، حيث ق ــة �الإ�شلمي "�جلامع
ة منا �أن يعّلمو� �لعامة �لتمييز  ــه ولو كان قوم يخالفونني فيه، وهو �أنه يجب على �خلا�شّ �أطرق
ــان و�ملكان �للذين  ــح من �أعظم مقت�شيات �لزم ــة، الأّن هذ� �لتمييز �أ�شب ــني �لدين �لدول ب
ــارق �جلوهري بينهما:  ــة وهدف �لدين ومبّيناً �لف ــا". ي�شيف حمّدد�ً دور �لدول نحن فيهم
ــى �إليها يف زماننا هذ�، هي غاية دنيوية  ــس �ملق�شود من �لدولة، و�لغاية �لتي ت�شع "�إن �لغر�
ــني �لنا�س على �أرو�حهم و�أعر��شهم و�أمو�لهم و�شّن �ل�شر�ئع �لعادلة  حم�شة، و�أعني بها تاأم
ــم و�إنفاذها فيهم. و�أما �لدين، فالغاية �ملق�شودة منه و�حدة على �ختلف �لزمان و�ملكان،  له
ــذه �لدنيا حتى يدخلو� جنات �لنعيم يف �الآخرة". ذلك �أن �لدين بنظره  ــي �شلح يف ه وه
ــو "�ل�شلة" بني �الأفر�د �لذين يدينون به وبني خالقهم. ولكل �إن�شان دينه. "ولو �شاء ربك  ه

جلعل �لنا�س �أمة و�حد".
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رد ر�شا يف جملته "�ملنار" بتاريخ 5 �آب/�أغ�شط�س 1899 فقال: "ظهر يف �ملقطم مقالة ن�شبت 
ــم، الأنه نا�شف لبناء  ــه قائله م�شلماً ولن يتابعه عليه م�شل ــّر �الأفكار( مل يتابع ب ــم ح �إىل )م�شل
ــه، وهو زعم �أن �لدين و�لدولة �أمر�ن متبائنان يجب �أن  ــن �الإ�شلمي ومقو�س لعمود بنائ �لدي
ينف�شل �أحدهما عن �الآخر". و�عترب �أن ما ن�شره �لكاتب يف �ملقطم هو "�لقول �خلبيث �لذي 

مل يخطر يف بال �إبلي�س".
ــس م�شرياً، بل  ــال: "قيل يل �إن ح�شرته لي� ، ود�ئماً يف �ملقطم، فق ــردِّ ــى �ل ــي عل رّد �لكو�كب
ــدي �أنه لو قال يف طر�بل�س  ــس �ل�شام منذ ب�شعة �أعو�م. وعه ــر �إىل هذ� �لقطر من طر�بل� هاج
ــط �إىل �أعايل �لغمام،  ــة وال �إمام، الأطارته �أعا�شري �ل�شخ ــام لي�س للم�شلمني �ليوم خليف �ل�ش
ــار". وت�شالح �لرجلن بعد عامني، وتو�فقا حول  ــم طوحت به �شو�عق �النتقام �إىل لج �لبح ث
�أ�شياء كثرية. ولكن خلفهما حول ف�شل �لدين عن �لدولة بقي قائماً كما �أكد ر�شا يف رثائه. 
ولكن �خللف مل َيُحل دون �إعادة ن�شر �لكتاب يف "�ملنار" الأنه حافل باالإبد�ع، وهذ� �الإبد�ع 
ــر در��شة باالإنكليزية عن  ــة �الأكادميية �شيلفيا حاييم �إىل ن�ش ــع بالكاتبة �ليهودية �ل�شهيوني دف
ــدت فيها �أن �الإبد�ع م�شدره كتاب "م�شتقبل  ــي وكتابه، يف جمّلة �أورينتو مودرنو �أك �لكو�كب
ــت W.S. Blunt �ل�شادر  ــب �الإنكليزي بلن ــلم" The Future of Islam للكات �الإ�ش
ــه، دون �أن ينّوه �إىل ذلك.  ــد "�أبدع" �لكو�كبي يف �القتبا�س من ــام 1882 يف لندن، وق يف ع
ــي �إبد�ع �لكو�كبي  ــت يف �أوك�شفورد: حقيقتني وهي تنف ــذه �لكاتبة �لتي دّر�ش ــت ه وجتاهل
ــو�ت عمره يف در�س  ــا �أن �ملوؤلف �شيخ م�شلم �أم�شى �شن ــي �إ�شلمي، �أولهم ــوع دين يف مو�ش
ــي �الإ�شلمي يف جريدتيه  ــر عدة مقاالت يف �الإ�شلح �لدين ــذ� �ملو�شوع، وثانيهما �أنه ن�ش ه

"�ل�شهباء" و"�عتد�ل" �للتني �شدرتا قبل �شدور كتاب بلنت.
طبائع �ال�شتبد�د: د�ّشنُت رحلتي �لكو�كبية �لطويلة مبقال عن كتابه "طبائع �ال�شتبد�د"، ن�شرُته 
ــدة "�لنهار" �لبريوتية يف عام 1975 حيث كانت �حلرب �الأهلية يف بد�يتها، رّد�ً على  يف جري
م�شرمي نارها. �إ�شافة �إىل "�لنهار" �ليومية، حّررُت يف جملة "�شباح �خلري" �للبنانية �لتي كان 
ــه غ�شان �أبو حمد �لذي رمبا �شمعُتم �شوته من �إذ�عة مونت كارلو  ــس حتريرها �لزميل �لفِك ير�أ�
ــي ر��شلها من برلني لفرتة طويلة. كنت �أو�ظب على ن�شر حتقيقات جدية عن رو�د �لنه�شة  �لت
يف بلد �ل�شام، يف �لدوريتني "�شباح �خلري" و"�لنهار". وكان يو�ظب على �لتعليقات �ل�شاخرة 
ــن �لكو�كبي يف "�لنهار" قال  ــول علقتي �حلميمة باالأجد�د �لرّو�د. وفور �شدور مقايل ع ح
ــد �لرحمن �لكو�كبي، وهذ� رقمه". �أ�شاف: "هذه �ملرة، �أنا جاّد على غري  ــن لك عب يل: "تلف
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ــرّدت �ل�شكرترية �لعاملة يف �إحدى  ــا غري م�شتبعد �ملقلب �لغ�ّشاين، ف ــي". �ت�شلُت، و�أن عادت
ــاء - بريوت، ثم حّولتني �إىل �لدكتور عبد �لرحمن  ــات �الأمم �ملتحدة يف �لرملة �لبي�ش موؤ�ش�ش
ــاك بعد نهاية عمله يف دم�شق كوزير للأوقاف. ويف مكتبه، خلُتني الأّول  ــذي كان يعمل هن �ل
حلظة بح�شرة موؤلف "طبائع �ال�شتبد�د"، لكرثة �ل�شبه بني �جلّد و�حلفيد. �شكّرين على �ملقال، 
ولفت نظري �إىل �أن ن�شخة "طبائع �ال�شتبد�د" �لتي �رتكزت �إليها، هي �لطبعة غري �ملنّقحة، ثم 
�أهد�ين �لن�شخة �ملنّقحة �لتي مل يت�شّن الأنامل �شارق خمطوطات جّده �لر�شيقة �شرقتها، وقد 
ــا �أكده يل يف باكورة لقاء�تنا، �أن جّده �أّلف  ــا قبل �أن يهديها �إىل �ملتحف �لدم�شقي. ومم طبعه
هذ� �لكتاب يف حلب، ون�شره يف �لقاهرة بعد ن�شر مقاالت منه يف جريدة "�ملوؤيد" لل�شيخ علي 

يو�شف. وهو تّوج �لكتاب وذّيل �ملقاالت، با�شم م�شتعار "�لرحالة ك.". 
ــر�ً �إىل �شيق �لوقت، والأن معظم �حل�شور قر�أ �لكتاب �لذي ُطبع ع�شر�ت �ملر�ت، �أكتفي  ونظ
ــرية مبا�شرة و�شبيهة �آنذ�ك بتلك �لتي  ــول �إن �لكو�كبي �شاغ ف�شول كتابه بعبار�ت ق�ش بالق
ــا رو�د �لنه�شة �الأوروبية، مع �أنه مل يتقن من �للغات �الأجنبّية �إاّل �لرتكية، يف حني  ��شتعمله
كان �لرو�د يف �لعامل �لعربي، ُيكرثون من �ملر�دفات ويكّررون �لعبار�ت وي�شّخمون من حجم 
ــن �ل�ّشلطان و�نتهاء مبر�فقي  ــات. وعلى �شعيد �مل�شمون، هاجم كّل �مل�شتبّدين بدء�ً م �ملقدم
وزر�ئه ووالته مبنهج علمي مبدع ومقنع، ما دعا �لكاتبة �ليهودية �شيلفيا حاييم �إىل ن�شبة �إبد�عه 
ــه �لكو�كبي وب�شليم بطر�س �لب�شتاين وغريهما،  ــوي �الإيطايل �ألفيريي �لذي نوه ب �إىل �لنه�ش
ــادة و�ل�ّشرقة، خ�شو�شاً �أن  ــن نتاجهم. و�لفرق كبري بني �ال�شتف ــاب نه�شويني ��شتفاد م ككّت
ــد�د قبل �أن يقر�أ  ــد�د، وحتديد �لدو�ء، قد "قر�أ" �ال�شتب ف د�ء �ال�شتب ــن تتهمه ب�شرقة و�شْ م
ــوالة ومعاونيهم يف مدينة حلب، خلل توّليه �ملنا�شب �لرفيعة  ــه، عرب ر�شده �مل�شتبدين �ل عن
ــى، فكانت �آر�وؤه ثمرة جتربة  ــد توجيه �تهامات مفربكة �شده كاخليانة �لعظم ــه منها بع �أو �إقالت
ــك �لعبار�ت �ملخت�شرة �شكًل  ــر�ءة يف �لدرجة �لثانية، ولعل �أبرزها، تل ــة �الأوىل وق يف �لدرج
ــن �لدولة، وهذه عّينة منها: "يا قوم هذ�  ــدة م�شموناً، �لتي دعا فيها �إىل ف�شل �لدين ع و�ملفي
دينكم، و�لدين ما يدين به �لفرد، ال ما يدين به �جلمع". وحتت عنو�ن "�لتفريق بني �ل�شلطات 
ــة و�لدينية و�لتعليم" يت�شاءل: "هل يجمع بني �شلطتني �أو ثلث يف �شخ�س و�حد؟  �ل�شيا�شي
ــان؟ وال �إتقان �إاّل  ــن و�لتعليم مبن يقوم بها باإتق ــة من �ل�شيا�شة و�لدي ــس كل وظيف � �أم تخ�شّ
ــو�ن "حفظ �لدين و�الآد�ب" يت�شاءل �لكو�كبي:  باالخت�شا�س". ويف �ملبحث 16 وحتت عن
ــور �الإ�شلم، كاالإد�رة  ــة؟ �أم كان ذلك يف مبد�أ ظه ــة �شيا�شة ديني ــل �ل�شيا�شة �الإ�شلمي "ه

�لعرفية عقب �لفتح"؟
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ــد �الأجوبة. فيقول يف  ــل �لكو�كبي من طرح �الأ�شئلة �إىل ت�شدي ــر من �لكتاب، ينتق ــكان �آخ ويف م
ــرد، ال ما يدين به �جلمع". ي�شيف: "يا قوم:  ــل "�ال�شتبد�د و�لرتقي": "�لدين ما يدين به �لف ف�ش
ــاه �الآباء و�الأجد�د. فقد كفى ما فعل ذلك على  ــم �إىل تنا�شي �الإ�شاء�ت و�الأحقاد، وما جن �أدعوك
ــا �لعلم لطر�ئق �شتى و�أ�شول ر��شخة  ــدي �ملثريين. فهذه �أمم �أو�شرتيا )�لنم�شا( و�أمريكا قد هد�ه �أي
ــي، و�الرتباط �ل�شيا�شي دون �الإد�ري.  ــاد �لوطني دون �لديني، و�لوفاق �جلن�شي دون �ملذهب للحت
ــا بالنا نحن ال نفتكر يف �أن نتبع �إحدى تلك �لطر�ئق �أو �شبهها؟ فيقول عقلوؤنا ملثريي �ل�شحناء  فم
ــاء، ونرت�حم باالإخاء،  ــر �شاأننا، نتفاهم بالف�شح ــا يا هوؤالء نحن ندب ــن �الإعجام و�الأجانب! دعون م
ونتو��شى يف �ل�شر�ء، ونت�شاوى يف �ل�شر�ء. دعونا ندبر حياتنا �لدنيا وجنعل �الأديان حتكم يف �الأخرى 
فقط. دعونا جنتمع على كلمات �شو�ء، �أال وهي: فلتحي �الأمة، فليحي �لوطن، فلنحي طلقاء �أعز�ء".

ــور عبد �لرحمن �لكو�كبي �لتي  ــود يف ختام هذ� �ملقطع من �ملحا�شرة، �إىل معلومة �لدكت �أع
�أكد فيها �أن كتاب جده "طبائع �ال�شتبد�د" ُكتب يف حلب وُطبع يف �لقاهرة، �لتي مل �أناق�شه 
ــا �أين مل �أكن قد قر�أت مقاالت جده �لتي ن�شرها يف  ــا، خلل �للقاء �الأول الأ�شباب منه فيه
"�ملوؤيد" قبل �شدور �لكتاب، ولكني �أقول بعد قر�ءتها يف �جلريدة �أن �لفرق �ل�شكلي �للغوي 
ــا يف �لكتاب، يعود �إىل �أن �لكو�كبي كتب يف حلب �مل�شودة  ــا وبني �لف�شول �ل�شبيهة له بينه

�الأوىل للكتاب، ثم نّقحه قبل ن�شره يف �لقاهرة.
�شحائف قري�س، �لعظمة هلل، �الأن�شاب: �إنها عناوين ملخطوطات كتب مل ُتطبع. �الأول و�لثاين 
ــت له �ل�شّم يف فنجان �لقهوة،  ــد� �إثر وفاة �لكو�كبي، ومن �ملرّجح �أن �ليد �لتي د�ّش ــا، ُفق منه
ــاء �ل�شهيد، �أ�شعد �لكو�كبي، �أنه  ــي �لتي �شرقتهما. �أما �لثالث "�الأن�شاب" فيوؤكد �أحد �أبن ه
كان يف مكتبة حممد ر�شيد ر�شا، وقد طالب �أخاه ر�شيد با�شرتجاعه. ومل يرد ر�شا �ملخطوطة 

ومل ين�شرها، فُفقدت.
ــاء". يف مطلع حياته �لعملية، توىل عبد �لرحمن �لكو�كبي يف مطلع �شبعينيات �لقرن  "�ل�شهب
�ملا�شي م�شوؤولية حترير �جلريدة �لر�شمية يف والية حلب "�لفر�ت". ويف عام 1876 قّرر �إ�شد�ر 
ــورة دورياته، وبعد عام من �ملعاملت و�لتعقيد�ت، �شدر �لعدد �الأول منها يف �لعا�شر من  باك

�أيار 1877.
وعندما بد�أُت رحلتي �لكو�كبية، بعد مئة عام من �شدور "�ل�شهباء"، �شِعقُت، حيث وجدُت 
ــا، و�أن �لذين كتبو� عنها، �رتكزو� �إىل �ملرويات  ــات �لعامل �لعربي خالية من �أعد�ده �أن مكتب

ال �الأعد�د.
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وتذكرُت �أن قيدوم موؤرخي �ل�شحافة �لعربية فيليب طر�زي �أهدى �ملكتبة �لوطنية يف بريوت 
ــر�زي. و�شرعان ما عرثت على  ــد�د �الأوىل لكّل �ل�شحف �لعربية، و�ملعروفة مبجموعة ط �الأع
ــااًل يف "�لنهار"  ــار 1877. فكتبُت عنه مق ــادر يف 17 �أي ــن "�ل�شهباء" �ل�ش ــدد �لثاين م �لع

و�أهديت ن�شخة م�شورة منه �إىل �لدكتور عبد �لرحمن.
ــل �شفري �إىل لندن،  ــي، ز�رين �لدكتور عبد �لرحمن ُقبي ــل ثمانينيات �لقرن �ملا�ش ويف �أو�ئ
وزودين مبعلومة ثمينة كان �أحد دبلوما�شيي �أملانيا �ل�شرقية زوده بها يف دم�شق، وهي �أن بع�س 

�أعد�د �ل�شهباء تقيم �شعيد�ً يف مكتبة مدينة "هايل" �الأملانية.
ــة �للبنانية.  ــني �ل�شرقية نتيجة �حلرب �الأهلي ــد قد �أ�شبح يف برل ــان �أبو حم ــل غ�ش كان �لزمي
ــد�م �لز�ئرين على مدى  ــا �لتي حمتها �أق ــايل" ووطئنا عتبة مكتبته ــت برفقته �إىل "ه فتوجه
ــد�د من �أ�شل �لـ 16 عدد�ً �ل�شادرة من  ــر�ت �ل�شنني. كان يف �أر�شيف �ملكتبة ت�شعة �أع ع�ش
ــة، لي�س فقط على  ــي، فقد و�فقت مديرة �ملكتب ــدة. وبالرغم من �أين غري مارك�ش ــذه �جلري ه
ت�شوير �الأعد�د، بل و�أ�شّرت على �إهد�ئي �مليكروفيلم من غري دفع مارك و�حد. ولكي تكون 
�الأعد�د مبتناول �جلميع، �أ�شدرُت كتاباً بعنو�ن "�شحافة �لكو�كبي" ون�شرت يف ق�شم �لوثائق 

منه، �شور �الأعد�د �لت�شعة.
و�ل�شوؤ�ل �الآن: ملاذ� مل ُي�شدر �لكو�كبي �أكرث من 16 عدد�ً من باكورة �شحفه �لثلث، طيلة 
عاَمْي 1877 و1878، رغم �أن �جلريدة �أ�شبوعية؟ و�جلو�ب �ملخت�شر: فّت�س عن �ملكتوبجي - 
رقيب �ل�شحف - �لذي يقرتح �لتعطيل، و�لو�يل �لذي يعّطل، رغم �أن مو�د كّل عدد ُتر�قب 
ــة �لر�بعة من �لعدد �لثاين �خلرب  ــل �لن�شر. وعلى �شبيل �ملثال: ن�شر �لكو�كبي يف �ل�شفح قب
�لتايل: "بلغنا الأن �شتة �أنفار من م�شيحيي عنتاب من طائفة �الأرمن �لقدمي �أتو� ملحل ��شتكتاب 
ــر �ملتطوعة بق�شد �أن يكتبو� �أنف�شهم يف جملة �ملتطوعني، فغّب �ل�شوؤ�ل عن �أ�شمائهم  �لع�شاك
طلب منهم تغيريها باأ�شماء �إ�شلمية، فاأبو� ذلك قائلني: �إن ق�شدنا �ملحاماة عن دولتنا ووطننا، 
ــي �خلرب بالتعليق  ــل نقبل". وذّيل �لكو�كب ــك �إال بتغيري �أ�شمائنا، ف ــاإن كان ال �شبيل لذل ف
ــروف �الأحو�ل بالت�شبث باأ�شباب علقات �لود و�الحتاد بني  �لنقدي �لتايل: "كلما �ألزمتنا ظ
�شائر �لتبعة �لعثمانية، تظهر هكذ� حركات تق�شي ب�شد ذلك لغايات بع�س ماآمري ال يكرتثون 
ــذ� ماأمورين عن غاياتهم". ولكن  ــو�زم �الأوقات. فاللزم على �أولياء �الأمور �أن ي�شدو� هك بل
ــة �أ�شهر، و��شتجوبو� �شاحبها  ــّدو� هكذ� �شحافيني، فعطلو� �جلريدة ملدة �شت ــاء �الأمور �ش �أولي
ــع عن "�الإباحة با�شم خمربنا  ــم �ملر��شل �لذي نقل له �خلرب. ولكن �لكو�كبي �متن ــة ��ش ملعرف
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حمافظة على نامو�س �جلرنال". ثم ُعطلت "�ل�شهباء" مرة ثانية، �إثر �شدور �لعدد �لعا�شر، ومرة 
ثالثة �أُغلقت نهائياً عند �شدور �لعدد 16.

ــدر �لكو�كبي يف حلب،  ــف �لنهائي لل�شهباء، �أ�ش ــد عامني و�شهرين من �لتوقي �عتد�ل: بع
جريدة بديلة با�شم "�عتد�ل". ويف حني كانت �شفحات "�ل�شهباء" �الأربع بالعربية، �أ�شبحت 
ــد على نهج �لترتيك  ــة، وبالت�شاوي. وهذ� دليل جدي ــد�ل" بالعربية و�لرتكي ــات "�عت �شفح

�لذي ينفيه بع�س �لباحثني عن مرحلة عبد �حلميد.

وال�سوؤال: ملاذا ُعّطلت جريدة الكواكبي الثانية نهائياً بعد العدد العا�رش؟
ــو�ب �لدقيق �ملبا�شر، الأن ت�شعة �أعد�د من �أ�شل ع�شرة مفقودة.  ــى �الآن، لي�س متوفر�ً �جل حت
ــن �فتتاحية �لعدد �الأول �لذي عرثت عليه يف جمموعة طر�زي، تت�شمن جو�باً ترجيحياً  ولك
ــق مفهوم �لو�يل  ــد�ل، مل يكن معتداًل وف ــرة من �عت ــي يف �الأعد�د �لع�ش ــو �أن �لكو�كب وه
و�ملكتوبجي للعتد�ل. يقول �لكو�كبي يف م�شتهل �فتتاحية �لعدد �الأول �ل�شادر يف 25 متوز 
ــا كنا ممن �أودع يف فطرتهم �عتقاد وجوب خدمة �لوطن على كّل �إن�شان مبا �أمكن،  1879: "مل
ــى حتري و�شيلة الأد�ء هذ� �لو�جب، فلم نَر �أ�شرف و�أهّم و�أنفع من  ــى �أن ربت نفو�شنا عل �قت�ش
ــدة "�ل�شهباء" �لتي وّفت خدمتها  ــات. وبناء على ذلك، كان �إ�شد�ر جري ــر �ألوية �ملطبوع ن�ش
باأمانة وجعلتها حتوز �لقبول من �لعموم. غري �أنها �أ�شيبت با�شطهاد �لو�يل �ل�شابق دولتو كامل 
ــت هذ� �لتعدي.. على  ــر�ت. وال نرى حاجة لتبيان �أ�شباب وقوعها حت ــا فعّطلها ثلث م با�ش
ــب �إذ� �شئل يف حمكمة �الإن�شانية  ــرة �لو�يل �مل�شار �إليه ماذ� يجي ــا نكتفي بالقول �إن ح�ش �أنن
عن �شبب مقاومته جهده يف �شّد هذ� �مل�شروع �خلريي ومعار�شة �لقائمني به و�إ�شر�رهم مادياً 
و�أدبياً؟ هل له من جو�ب يدفع عنه �حلكم �حلق باأن �ل�شبب لي�س �إال ما يف فطرته من عد�وة 
ــة، �إن "�عتد�ل هي  �ل�شهباء من كل حيثية،  ــة"؟ �أ�شاف يف �جلزء �لثاين من �الفتتاحي �حلري
ــد �الأهلية من ن�شر  ــد �لقيام بكامل وظائف �جلر�ئ ــذت على نف�شها من قبل ومن بع ــد �أخ وق
ــات �لبلد �إىل م�شامع �أويل  ــر�ء�ت و�إعلن �شيئات �ملاأمورين وغر�س �حتياج ح�شنات �الإج

�الأمر".
ــاء" �إال باال�شم، قد ن�شرت  ــد�ل" �لتي ال تختلف عن "�ل�شهب ــا تقّدم ميكن �لقول �إن "�عت مم
ــا، الأنهم ال يقبلون من  ــات �ملاأمورين، كما فعلت "�ل�شهباء"، فعطلوه ــس �أعد�دها �شيئ يف بع�
ــا �إال ذكر ح�شناتهم. ولقد فعل �لو�يل �جلديد ذلك، الطمئنانه باأن حمكمة �الإن�شانية  �شاحبه
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�لتي مل ت�شاأل �لو�يل �لقدمي عن �أخطائه وخطاياه، �شتفعل �ل�شيء نف�شه معه.
ــة زوجته �لكائن يف  ــول �لكو�كبي يف منزل �شقيق ــت �ألتقي بالقا�شي �شعد زغل ــرب: كن �لع
منطقة فرد�ن �لبريوتية. ويف �أحد �للقاء�ت، قر�أ يل معلومة جديدة ت�شمنتها م�شودة مذكر�ت 
ــدر دوريتني فقط. يقول عمه  ــر يف �ملعلومة �لقدمية �ل�شائدة وهي �أن جده �أ�ش ــه تعيد �لنظ عم
ــني �شيا�شيتني ��شم �الأوىل )�ل�شهباء( و�لثانية )�عتد�ل(  ما حرفيته: "�أ�شدر يف حلب جريدت
ــرة، فُوئدتا و�شودرت �ملطبعة �خل�شو�شية �لتي كانت  ــد عا�شتا �أ�شهر�ً معدودة لنزعتهما �حل وق
تطبعهما. ثم �أ�شدر يف �لقاهرة جريدة ثالثة �أ�شماها )�لعرب( مل تع�س �أي�شاً �شوى �أيام قليلة". 
ــه �لعثور على �أعد�د "�لعرب"  ــدر �لقا�شي قر�ر�ً غري قابل لل�شتئناف يطلب مني في ــا �أ�ش هن

�لثلثة �أو �أحدها على �الأقل.
ــن جمموعة طر�زي �حت�شنت  ــد�د فلم �أجد �أثر�ً لها. ولك ــرة لت�شوير �الأع ــرُت �إىل �لقاه �شاف
�لعدد �الأول �خلالية تروي�شته من �أي ��شم، الأ�شباب �أمنية، ولوال معلومة �بن �لكو�كبي، لبقي 
ــدد �لذي حرره جّده من  ــواًل. �أهديت �لقا�شي �شعد �شورة عن �لع ــب )�لعرب( جمه �شاح
ل �أن �أكتب مقااًل عن �لعدد يف �إحدى �ل�شحف،  �لغلف �إىل �لغلف، و�شاألته �إذ� كان يف�شّ
ــن "�شحافة �لكو�كبي"؟ �أجاب: بل �أف�شل  ــر ف�شًل عن "�لعرب" يف �لطبعة �لثانية م �أو �أن�ش
ــدة �ملهمة �ملجهولة. و�شاألته من جديد:  ــاً ثالثاً وهو �إ�شد�ر كتيب م�شتقل عن هذه �جلري �شيئ
ــع كتابي �ل�شابق "�لكو�كبي  ــت م�شتعّد لكتابة مقدمة �لكتاب �لعتيد، كما فعلت م ــل �أن وه
ف�شل �لدين عن �لدولة"؟ وكانت �ملقدمة بعنو�ن "ندمي ثان للكو�كبي" وهو يق�شدين بذلك، 
ــدر جريدة "�لعمر�ن" يف �لقاهرة،  ر �لذي �أ�ش ــار �أن عبد �مل�شيح �نطاكي �حللبي �ملتم�شّ باعتب

كان �لندمي �الأول.

الكواكبي يف وثائق اخلارجية الربيطانية:
ــي منوذجاً للكّتاب �مللتزمني �ملجاهدين، لذلك فاإن �أدبياته �لتي دبجها يوم توىّل  كان �لكو�كب
�ملكتب �خلا�س للدفاع عن �ملظلومني يف والية حلب، يف �لثمانينيات من �لقرن �لتا�شع ع�شر، 

ُتعترب من نتاجه �لثمني.
ــخ �حللبي كامل �لغزي هو �الأهم بالن�شبة �إىل جميع �لذين كتبو� ترجمة �ل�شيخ  �إذ� كان �ل�شي
ــن �أ�شدقائه و�شاهد�ً على �الأحد�ث �لتي  ــي عبد �لرحمن �لكو�كبي، باعتبار �أنه كان م �حللب
ــا و�شحاياها... فاإن �ملقطع �خلا�س  ــت يف والية حلب، وكان �لكو�كبي يف طليعة �شانعيه وقع
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ــذي ورد يف �شياق �ملذكر�ت �ملعنونة "تاريخ ما  ــر�ع �لكو�كبي مع �لو�يل جميل با�شا، و�ل ب�ش
�أهمله �لتاريخ من �شرية عبد �لرحمن �لكو�كبي بطل �حلرية وفقيد �ل�شرق" هو �الأكرث �أهمية. 
وتكمن �أهمية ما ن�شره ع�شو �ملجّمع �لعلمي �لعربي يف جملة "�حلديث" �حللبية عام 1929، 
ــة من �شر�ع �لكو�كبي مع �ال�شتبد�د ورموزه، وهي �جلولة �لتي ��شرتك  �أنه تناول �أق�شى جول
ــري من مظامل �لو�يل  ــم �ل�شيخ �لغزي، وقد نالو� �لكث ــم متنوري حلب �آنذ�ك ومنه ــا معظ فيه

كال�شجن و�ل�شرب و�لنفي وم�شادرة �ملنازل و�ملز�رع و�ملو��شي.

ماذا يف جعبة ال�سيخ الغزي حول الكواكبي والوايل؟
ــل �الأخري جريدة  ــارف با�شا. وكما عط ــه �لو�يل ع ــا م�شتبد�ً ك�شلف ــل با�ش ــو�يل جمي كان �ل
ــدة �لبديلة "�عتد�ل"  ــان جميل با�شا بادر �إىل تعطيل �جلري ــي "�ل�شهباء" 1877، ف �لكو�كب
ــى متّكن من عزله، مل يرتّدد يف مقاومة  ــن �لكو�كبي �لذي قاوم عارف با�شا حت 1879. ولك
جميل با�شا برغم معرفته باأنه �أقوى من �شلفه ب�شبب قيام و�لده نامق با�شا بوظيفة رفيعة يف ق�شر 
ــي �إعلمية حقوقية، ويوؤكد �لغزي "�أن جميع ما ت�شطره �شحف  يلدز. كانت مقاومة �لكو�كب
ــد من قلم �ل�شيد عبد  ــق �لو�يل من مقاالت �لطعن و�لتنديد م�شتم ــة وبريوت يف ح �الآ�شتان
ــاً "لت�شطري �للو�ئح �العرت��شية وحترير  ــن". وي�شيف �لغزي �أن �لكو�كبي �أ�ش�س مكتب �لرحم
معرو�شات �ملتظلمني من �حلكام �ملقدمة �إىل �ملر�جع �لعليا ومر�جعة �ملحامني و�إر�شادهم فيما 
ــكل عليهم من �أحكام �الأنظمة و�لقو�نني". وكان �ملكتب - وهو �الأول من نوعه يف والية  ي�ش
ــد�ر ندوة ياأوي �إليها  ــل با�شا من �حلملة �ل�شحافية، الأنه �أ�شبح ك ــب - �أكرث �إزعاجاً جلمي حل
جميع �أعد�ئه ومظلوميه فيدّلهم �ل�شيد عبد �لرحمن على �لطرق �لتي يتو�شلون بو��شطتها �إىل 
ــره و�لتخل�س من ظلمه، وي�شجعهم على رفع �شكاو�هم �إىل �ملر�جع �لعليا، وهو �لذي يتوىل  قه
عنهم حترير ن�شخ تلك �ل�شكاوى �ملر�شلة بالربق �أو مع �لربيد". يعود �لغزي يف مكان �آخر من 
ــررة بقلم �ل�شيد �لفر�تي  ــع �لكتب و�لر�شائل تركية �لعبارة حم ــه �إىل تاأكيد �أن "جمي مذكر�ت
بلهجة يهتز لها عظماء �لدولة و�أكابر رجالها وتتاأثر منها نف�س ذلك �ل�شلطان �لقاهر �لذي كان 
ال يهاب �مللوك وال يح�شب لعظمتهم ح�شاباً". ومع ذلك، �أو باالأحرى ب�شبب ذلك، فقد كان 
"جميل با�شا - يقول �لغزي - من �لوالة �ملحبوبني عند �ل�شلطان عبد �حلميد و�ملحتلني لديه 
ــن �أن يخ�شر �لكو�كبي �جلولة  ــذه يف حمبته لومة الئم". لذلك، كان ميك ــة عالية ال تاأخ منزل
�الأخرية، لو مل يقع خلف عميق، يف ذلك �لوقت، بني �لو�يل و�لقن�شل �لربيطاين يف حلب. 
ــذ�ك، و�أن نفوذها يف �ل�شلطنة �لعثمانية  ــا كانت �أقوى دولة يف �لعامل �آن ــا �أن بريطاني و�إذ� علمن
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ــان حلب كبري�ً. بل �إن دخول  ــا كم كان حظ �لكو�كبي وجميع �أهايل و�أعي ــاً، �أدركن كان قوي
ــاً من حظ قر�ء �لكو�كبي �لذين يرغبون يف  ــز على خط �خللف مع �لو�يل، كان �أي�ش �الإنكلي
ــد�د" و"�أم �لقرى". ذلك �أن  ــه "طبائع �ال�شتب ــه، بعد �أن قر�أو� كتابي ــر�ءة كل ما خطه ير�ُع ق
ــا قن�شلياتها باحلقيبة  ــري �خل�شار و�لفاكهة �لتي كانت تر�شله ــة �لربيطانية حتتفظ بفو�ت �خلارجي
ــر و�لعر�ئ�س و�لربقيات �خلا�شة  ــة، فكيف و�أن تلك �لفو�تري كانت مرفقة بالتقاري �لدبلوما�شي

باأي �شاأن خطري يحدث يف حيز �لقن�شلية ويكون للقن�شل علقة به؟

ولنقلب ال�سفحة، ملعرفة ماذا حتت�سن ملفات خارجية بريطانيا العظمى، مما 
نوه به ال�سيخ الغزي؟

ــل �إثبات بر�ءة عبد �لرحمن  ــز �لتوثيق �لتابع للخارجية �لربيطانية من �أج ــه �إىل مرك مل �أتوج
ــك �أن �لكو�كبي نف�شه قد �أثبت بر�ءته من �لتهمة  ــي من تهمة �لعمالة للإنكليز. ذل �لكو�كب
ــرية، يف حمكمة بريوت. كذلك، مل تتم �لرحلة بهدف �إثبات بر�ءة �لكو�كبي من تهمة  �خلط
ــي �أن �لكو�كبي �متطى باخرة  ــة للطليان �ملتمحورة على �حليثية "�لوجيهة" �لتالية وه �لعمال

�إيطالية خلل عودته من �إحدى رحلته �ال�شتطلعية يف �لقارة �الآ�شيوية.
لقد �أم�شيُت �أكرث من �شهر يف "�لكيو غاردن" من �أجل �حل�شول على وثائق خا�شة بالكو�كبي 
يف مركز �لتوثيق �لربيطاين �لذي هو �الأغنى بني جميع �ملر�كز �لتابعة لوز�ر�ت �خلارجية على 
ــة �لتقمي�شية، �فرت�شت �أن �لقن�شل �لربيطاين - قن�شل �الأم�س  �الإطلق. ومنذ بد�ية �لرحل
ــره �لعديد من �الأخبار �خلا�شة بالكو�كبي،  ــو �شفري �ليوم - يف حلب ال بد �أن ي�شّمن تقاري ه
ــد�د جريدتي "�ل�شهباء" و"�عتد�ل" �للتني �أ�شدرهما يف حلب يف �أو�خر  �إ�شافة �إىل بع�س �أع
ــات من �لقرن �لتا�شع ع�شر. �أومل يكن للكو�كبي قر�س يف كل عر�س حلبي خلل  �ل�شبعيني
ــد�ره �لعدد �الأول من "�ل�شهباء"، �إىل 1898 عندما  ــو�ت �ملمتدة من 1877 تاريخ �إ�ش �ل�شن
غادر حلب �إىل �لقاهرة؟ �أولي�شت �إحدى مهمات �لقن�شل �لرئي�شية تغطية �أخبار قادة �ملدينة 

�لتي تقع قن�شليته فيها، بخا�شة �لذين �أم�شو� حياتهم يف �ل�شر�ع مع �حلّكام؟
لي�س من �ملبالغة �لقول باأين عر�شُت �أكرث من مئة ملف خا�س بوالية حلب يف تلك �حلقبة. 

بل �إين مل �أترك ملفاً و�حد�ً يتناول حلب كلياً �أو جزئياً، يعتب علّي.
ــاً لعظمة بريطانيا يف �لقرن  ــوي ن�شف �مللفات على �أمور �شخيفة قيا�ش ــن �ملوؤ�شف �أن حتت م
ــل �ملثال، فال�شيدة  ــاع �لكرة �الأر�شية. وعلى �شبي ــث �شمل نفوذها ثلثة �أرب �ملا�شي حي
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ــة باركر �أقامت دعوى �شد �أحد �حللبيني بخ�شو�س منزلها �حللبي. هل ت�شدقون  �لربيطاني
ــه، ناهيك عن ر�شائلها - �ل�شيدة باركر - و�أور�قها �لثبوتية  ــر �لقن�شل و�أركان حرب �أن تقاري
و�شهاد�ت �ل�شهود، قد �متدت ع�شرين �شنة، وملأت ع�شرين ملفاً؟ �أ�شرت �إىل ذلك، حتى 
ــري �إىل فو�تري �لقن�شلية وق�ش�س �لرت�جمة �لتابعني لها، �ل�شبيهة باحلماية �لربيطانية،  ال �أ�ش
ــا ن�شخة طبق �الأ�شل عن بع�شها �لبع�س، ف�شًل عن كرثتها وكرثة �لتفا�شيل �ملّملة  فكاأنه

فيها.
ــب �لتي كانت ت�شم  ــور�ً �شيا�شية خا�شة بوالية حل ــن �لتقارير، يتناول �أم ــف �لباقي م �لن�ش
ــذه �لتقارير تتمحور  ــك دير �لزور و�أنطاكية. ولكن معظم ه ــال �ل�شوري برمته مبا يف ذل �ل�شم
ــح �أن �لكو�كبي كان  ــاً �أو �إيجاباً، �لطو�ئف وقادتها. �شحي ــى �أحد�ث طائفية وتتناول �شلب عل
عاملاً دينياً، ولكن كتاباته ومو�قفه كانت تتخطى حدود �لطائفة �ل�شنية �لتي هو منها، لت�شمل 
ــان و�ملذ�هب. وعندما تكون "كّل" حلب حمور�ً جلهاد �لكو�كبي، ووحدة �حللبيني  كل �الأدي
ــون �ل�شقة و��شعة بينه وبني �لقن�شلية �لربيطانية �أو �أية قن�شلية قوية  ــد �أهد�فه �لرئي�شية، تك �أح
ــه، �أو ير�شل بع�س �أعد�د جريدتيه  ــل �شعادة �لقن�شل يكتب عنه �إىل وزير خارجيت �أخرى. ف
ــى �إىل مقابلته �شر�ً كما كان يفعل  ــة. وال هو يكتب �إىل �لقن�شل �أو ي�شع ــة �لدبلوما�شي باحلقيب

بع�س وجهاء حلب �آنذ�ك.
لذلك خلت �أطنان �الأور�ق �لدبلوما�شية �ل�شادرة من حلب، من �أي �شيء يتناول �لكو�كبي 
وبخا�شة "عمالته" للإنكليز! وكان ميكن �أن ال تاأخذ �لوثائق و�لربقيات �لكو�كبية طريقها �إىل 
�حلقيبة �لدبلوما�شية، لوال حاجة �لقن�شل "هندر�شون" و�مللحق �لع�شكري "تروتر" لها، نتيجة 
ــة �لطويلة �لعري�شة �لتي جرت بينهما من جهة وبني �لو�يل جميل با�شا من جهة ثانية.  �خلناق
ــر خارجيتهما باأن �لو�يل هو �ملعتدي، عّزز� تقريرهما  ــن �أجل �أن يقنع هندر�شون وتروتر وزي وم
ــب - حو�ىل مئة �شفحة - مبجموعة �شهاد�ت و�شكاوى �شد �لو�يل، �لتي حّرر معظمها  �مل�شه

�لكو�كبي على حّد تاأكيد �ل�شيخ �لغزي.
ــاً عن خلف �لكو�كبي  ــع �أركان �لقن�شلية �لربيطانية، يختلف متام ــد�م جميل با�شا م �إن �ش
ــاين كان �شر�عاً بني �مل�شتبد  ــب، معه. �الأول كان نز�عاً على �لنفوذ. و�لث ــريه من قادة حل وغ
و�الأحر�ر. �شحيح �أن �شغط �لقن�شلية �لربيطانية �لذي تز�من مع �شغط �حللبيني، قد �أدى �إىل 
عزل �لو�يل �لقوي - كان �بن نامق با�شا م�شت�شار �ل�شلطان عبد �حلميد - ، ولكن ذلك قد مّت 
ــني. فقد �شبق ونّكل �لو�يل بالكو�كبي وغريه. ولكن  ــة، �أو على �شوء م�شلحة �لفريق بال�شدف
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�لقن�شل مل يحّرك �شاكناً، الأنه كان على علقة جّيدة به.
�شة لهذه �لكلمة بكافية لعر�س كّل �أو جّل ما ت�شمنه �مللف �لربيطاين.  لي�شت �مل�شاحة �ملخ�شّ

لذلك �أكتفي بعر�س وتلخي�س تقرير و�حد و�لربقيات �لثلث.
ــت عنو�ن "وثيقة قدمت �إىل �ل�شيد هندر�شن من م�شوؤول كبري يف والية حلب وبخط يده،  حت
ــي تقريره �مل�شتفي�س مبقدمة فكرية  ــا هندر�شن �إىل �مليجور تروتر" ��شتهل �لكو�كب وقد �أعطاه
قال فيها: "غني عن �لبيان �أن �لهيئة �الجتماعية، يف كل زمان ال ت�شتمر �إال مبوؤ�زرة �حلكومة، 
يف �لوقت �لذي ال ي�شتتب �الأمر للحكومة �إال بالعد�لة. ويف �حلالة �ملعاك�شة، فاإن تاريخ �لقرون 
�لغابرة برهن على �أن �ملجتمع يندثر و�حلكومة تنهار. لذلك فاإن �حلكومة قد تعر�شت الأزمات 
ــة �النهيار. �شحيح �أن جللة �ل�شلطان  ــة طاولت �أ�ش�س �ل�شلطنة �لتي هي �الآن على حاف قوي
يبذل كل جهوده للحيلولة دون وقوع �لكارثة، ولكن �الإر�دة �لعاطلة و�الإد�رة �ل�شيئة الأركان 

�حلكومة عطلتا جهوده".
ــار �لكاتب �إىل ما �شبق �أن ن�شره يف �ل�شحف حول ف�شاد و�نحر�ف حكومة والية حلب.  و�أ�ش
ــا �لغريب �الأطو�ر، ما  ــد نتيجة �شلوك �لو�يل جميل با�ش ــذ� �لف�شاد �لذي ت�شاعف فيما بع ه
ــس حياة �شكان �لوالية. �أما �أعيان حلب فكانو� �ل�شحية �الأوىل لت�شرفات �شعادته �لظاملة،  نّغ�
وقد تعر�شو� للتعذيب حتى �ملوت �أو �لنفي، وحني رفع بع�شهم �ل�شكوى �إىل �ل�شلطات �لعليا 
ــة �أ�شدقائه وحماته، وتكون  ــت ت�شل �إىل �لو�يل بو��شط ــى �ل�شلطان، فاإن �شكاو�هم كان وحت
ــو�يل باالعتقال �لكيفي  ــو� متهمني حيث عاقبهم �ل ــة �أن �أ�شحاب �ل�شكاوى �أ�شبح �لنتيج
ــوع �أعيانهم كالنعاج بني خمالب "�ل�شقر"  ــرب يف �ل�شارع. وعندما ر�أى �ملو�طنون وق �أو �ل�ش
�عرت�هم �خلوف، ووجدو� من �ملفيد �النحناء �أمام �لعا�شفة، "بانتظار �خلل�س بو��شطة �لعناية 

�الإلهية".
ــاً التهاماته: �لدفرتد�ر �أمني �أفندي،  ــرب �لكو�كبي �أمثلة مقرونة بالوقائع و�الأ�شماء تثبيت و�ش
رف�س �أن يكون �أد�ة فا�شدة بيد �لو�يل، ونقل مظامله �إىل �لباب �لعايل، وكانت �لنتيجة �أنه �أقيل 
ــارة �ملفت�س �ل�شابق للمز�رع  ــرث من ذلك، فحني كان متوجهاً ذ�ت ع�شية لزي ــن من�شبه. �أك م
ــن �شرقو� �شاعته  ــن قبل زعر�ن �لو�يل �لذي ــت بك، تعر�س لل�شرب �ملربح م ــة رفع �ل�شلطاني

وخامته.
ــو يف حلب و�مليجور حافظ �أفندي.  ــل �آخر؟ جرت خناقة بني م�شور فرن�شي ميتلك �شتودي مث
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وذ�ت ليلة توجه بع�س �جلنود �إىل منزل �مل�شور بناء الأو�مر �لليوتنان كولونيل علي بك �ملعروف 
باأنه �ألعوبة بيد جميل با�شا، و�أو�شعوه �شرباً. �أحيل �الأمر على �ملحكمة. ولكن �لدعوى ُعّلقت 

بحجة �أن �حلادث جرى ليًل وتعذر بالتايل معرفة �ملذنبني.
ــد�ً يدعى "كتخده ز�ده"  ــن �لطر�فة. كان يف حلب رجل ثري ج ــة مثل ثالث ال يخلو م وثم
)هو جد �ل�شيا�شي �ل�شوري �لر�حل ر�شدي �لكيخيا �لذي تر�أ�س جمل�س �لنو�ب �أو �لوزر�ء(، 
ــودد �إليه يوم كان قائد�ً للجي�س يف  ــوىل ملرحلة طويلة ع�شوية جمل�س �الإد�رة. جميل با�شا ت ت
�لوالية وعندما �أ�شبح و�لياً. �إثر وفاته توزعت ثروته على �أبنائه �لثلثة و�بنتيه. وكعادته، �شمم 
ــى نيل جزء من �لرثوة. وملا رف�س �لورثة، �أوعز �إىل �أحد رجال �لدرك الإقامة دعوى  ــو�يل عل �ل
�شد �بنه �لبكر باكري �أغا بتهمة قتل �أحد �أقربائه. �عتقل �ملتهم و�ُشجن، ومل يطلق �شر�حه �إال 
بعد �أن دفع للو�يل �شبعة �آالف لرية عثمانية. ومل يتورع جميل با�شا من �لقول الأحد �أ�شدقائه 

باأن بكاءه على �لفقيد وتقبله �لتعازي برحيله كانا بهدف �حل�شول على بع�س ثروته.
ويوؤكد �لكو�كبي يف �شياق تقريره �أن مثالب �لو�يل �أكرث من �أن حت�شى. لذلك �كتفى باإ�شافة 
ــاً حللب، و�شع يده على �لكثري من �الأر��شي و�ملز�رع �لتي  ــة �لتالية: منذ �أن �أ�شبح و�لي �ملثلب
تكفي لتاأ�شي�س دوقية - دويلة - وكما تناهى �إيّل �أنه بات ميلك بني 70 و80 �ألف ر�أ�س غنم، 
وكمية مماثلة من حيو�نات �أليفة �أخرى حيث يفوق ثمنها ثلثة مليني لرية. �إن ر�تبه معروف 
ــة وغري �ملنقولة؟ ذلك �أن �لو�يل ميتلك  ــدود، فمن �أين ح�شل على تلك �الأمو�ل �ملنقول وحم
عقار�ت كثرية يف �لق�شطنطينية وحلب، �إ�شافة �إىل �الأمو�ل �لتي �أودعها يف م�شارف �أوروبية. 
ــا باالأ�شاليب �مللتوية.  ــذه �لرثوة قد حاز عليه ــف �لكو�كبي - �أّن كل ه ــن �ملوؤكد - ي�شي وم
وبو��شطة �لرثوة و�حلماية من �لق�شر �ل�شلطاين، متكن من �إرهاب �ملو�طنني لدرجة �أن �أحد�ً مل 
يعد يجروؤ على �أد�ء �ل�شهادة �شده �إذ� جرى حتقيق عنه �أو معه. حتى �إذ� تظاهر �لو�يل بالثورة 
ــاً من �أن تكون مبنزلة مناورة ملعرفة حقيقة  ــى �ل�شلطان، فاإن �ل�شعب يرتدد يف جمار�ته خوف عل

�ملوقف �ل�شعبي �إز�ء عبد �حلميد.
ــخ كامل �لغزي حيث نوه  ــاره تزكية ملا قاله عنه �شديقه �ل�شي ــم �لكو�كبي مبا ميكن �عتب وخت

ب�شفته وكيًل ملو�طنيه �لذين يطالبون باإنقاذهم من ظلم �حلاكم �لعام.
ــات. �الأوىل، �أر�شلها �لكو�كبي من حلب بتاريخ 19 يوليو )متوز( 1886 �إىل  ــل �إىل �لربقي �أ�ش
�ل�شدر �الأعظم ووزير �لعدل. روى يف هذه �لربقية كيف �أن �لو�يل ز�ره يف منزله متوعد�ً ومهّدد�ً 
ــر�ره على �ل�شفر �إىل �لق�شطنطينية  ــه ونفيه �إذ� ��شتمر يف دفاعه عن بيت �لكيخيا و�إ�ش ب�شجن
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ــه يف �ل�شجن، و�شادر  ــذ وعيده حيث زج بالكو�كبي و�شقيق ــن �أجل ذلك. و�شرعان ما نف م
منزله مقدمة الإعطائه الأحد خ�شومه "مع �أننا منذ �أكرث من مائة عام ن�شغل �ملنزل". ومل يرتدد 
ــد �لو�يل عدد�ً من �أع�شاء �لبلدية ورجال  ــه عبار�ت مهينة و�شوقية �إليه، وبالطبع جّن يف توجي

�ل�شرطة لتحقيق ماأربه.
ــرد حر��س مزرعة  ــد �أن �لو�يل ط ــة �إىل �ل�شلطان تفي ــة و�ملرفوع ــري �ملوؤرخ ــة، غ ــة �لثاني �لربقي
�لكو�كبي، ونهب غللها، ما �أوقعه يف دو�مة �لقلق على م�شريه �حلياتي، خ�شو�شاً "�أنه ��شطر 

�إىل �ال�شتد�نة من �أجل دفع �أجرة �لربقيات".
ــان و�ل�شدر �الأعظم - رئي�س  ــي �الأكرب و�الأهم، فقد ُرفعت �إىل �ل�شلط ــا �لربقية �لثالثة، وه �أم
�حلكومة - بتاريخ 20 متوز/يوليو 1886. نوه يف م�شتهلها مب�شمون �لربقيتني �ل�شابقتني حيث 
ــاً يف تدقيق ح�شابات م�شت�شفى  ــو�يل �إذالله وم�شادرة منزله. �أ�شاف �أنه كان متربع حاول �ل
جديد يف حلب. وذ�ت يوم، �قتادته فرقة من �ل�شرطة خمفور�ً من منزله �لكائن يف طرف �ملدينة 
�إىل مبنى �ملجل�س �لبلدي �لكائن يف �لطرف �الآخر وكاأنه �أحد "كبار �ملجرمني". لدى و�شوله، 
�شاأله �لو�يل عن �أور�ق �ملحا�شبة، وملا �أجابه �أنها يف �ملنزل، �أعاده �إىل منزله خمفور�ً و�شري�ً على 
�الأقد�م جللبها له. عند و�شوله �إىل �ملنزل، مل ُي�شمح له بالدخول وجلب �الأور�ق �ملطلوبة، بل 
�أمر بالبقاء خارجاً، حيث توىل �لبولي�س نقل كّل حمتويات مكتبه �إىل خارج �ملنزل، كي ياأخذ 
ــا �الأور�ق. وبالطبع، �أعيد �إىل �لبلدية بالطريقة �ملذلة نف�شها. وقال �لكو�كبي يف برقيته �إن  منه
ــب"، وتعتربه �ملدينة "�أحد �أبرز  ــورع عن �إذالله رغم �أنه ينتمي �إىل "�أ�شر�ف حل ــو�يل مل يت �ل
ــذي دفع بالو�يل �إىل  ــاء". وت�شاءل يف �لربقية عن �ملرّبر �ل ــني وفقهائها و�خلطب ــا �لديني علمائه

�إذالله، وهو "�لربيء و�ل�شريف و�لعامل �لديني، على مر�أى "من �أ�شدقائه و�أعد�ئه".
�أخري�ً ر�شخ �ل�شلطان الإر�دة �جلماعة �ملحقة و�ملظلومة، فكلف "�شاحب بك" وهو قا�شي �لق�شاة 

�مل�شهود له باحلزم و�لنز�هة، كي ي�شافر �إىل حلب ويتوىل �لتحقيق ويقرتح �لتدبري �ملنا�شب.

ويف اأوائل اأيلول )�سبتمرب( 1886 و�سل �ساحب بك اإىل املدينة احلزينة.
ــل با�شا ت�شع �شنو�ت  ــة، وقع حادث خطري كاد ميّدد والية جمي ــلل مبا�شرته مهمته �ل�شعب وخ
ــط و�شع حّد لتلك �لوالية، بل �أواًل ق�شف عمر �لو�يل.  ــرى، مع �أن بطله ��شتهدف، لي�س فق �أخ
وخل�شة �حلادث �أن جميل با�شا �شحب رخ�شة �ملحاماة من �ملحامي �الأرمني �حللبي زيرون الأنه 
ــار حقوقي للقن�شلية �لفرن�شية  ــن بع�س �شحاياه �إ�شافة �إىل وظيفته كم�شت�ش ــر�أ على �لدفاع ع جت
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ــع �الأرز�ق من قطع �الأعناق، فقد  ــت �أي�شاً على خلف مع �لو�يل. والأن قط ــب �لتي كان يف حل
ــو�يل عند منعطف يقع بني  ــه �ملحامي زيرون ف�شحب م�شد�شه، وكمن لل ــودت �لدنيا يف وج ��ش
منزله ومركز واليته يف 23 ت�شرين �لثاين )نوفمرب( 1886. وحني �قرتبت عربة �لو�يل �لعائد من 
مركز عمله �إىل منزله، �أطلق عليه زيرون ثلث ر�شا�شات فاأخطاأه. �عتقل و�أودع �ل�شجن. ولكن 
ــح �أن �شخ�شاً �آخر �أطلق  ــارة �لرو�شية �لذي كان موجود�ً قرب مكان �حلادث رّج ــان �ل�شف ترجم
ــادث مدبر�ً من �لو�يل نف�شه حتى ي�شتدر �لعطف عليه. ومما  ــار. ولي�س م�شتبعد�ً �ن يكون �حل �لن
يعزز هذ� �الحتمال، �أن جميل با�شا رفع ر�شالة �إىل �ل�شلطان يقرتح عليه فيها متديد واليته مرفقة 
بتكر�ر والئه. و�شو�ء كان �ملحامي زيرون قد �أطلق �لنار، �أم �أن �لعملية كانت مفربكة للإيقاع به، 

فاإن نتائجها مل تكن ل�شالح �لو�يل القرت�فه غلطة �ل�شاطر �لتي تعادل �الألف غلطة.
فقد بادر �إىل �عتقال �أبرز وجهاء ومفكري حلب ويف طليعتهم عبد �لرحمن �لكو�كبي، بتهمة 
ــس �ملحامي �الأرمني على قتله. �إذ �شرعان ما هاجت �ملدينة من ممار�شات �لو�يل �لتي ال  حتري�
ــدود للظلم فيها، وقرر �شكانها �لتوجه �إىل مركز �لربيد و�العت�شام هناك حتى ُيقال جميل  ح
ــرة جماعية �إىل مكان �آخر  ــب طلبهم، فاإنهم �شيقومون بهج ــا من من�شبه. و�إذ� مل ُي�شتج با�ش
خارج �لوالية. كذلك، وّقع �لنائب �لعام وكل �لق�شاة يف �لوالية عري�شة، �أعلنو� فيها عجزهم 
ــة. و�إذ� رف�س طلبهم  ــل با�شا على ر�أ�س �لوالي ــم يف حال ��شتمر�ر جمي ــن �لقيام بوظيفته ع
ــم يتمنون على جاويد با�شا وزير �لعدل نقلهم �إىل والية ثانية. �إز�ء هذ� �لع�شيان �ل�شلمي  فاإنه
ــد�د. وبعد ربع �شاعة من  ــل جميل با�شا من حلب �إىل بغ ــدرت �إر�دة �شنية بنق ــل، �ش �ل�شام

�إز�حة �لكابو�س عن �شدر مدينة حلب، �أفرج �شاحب بك عن جميع �ملعتقلني.
ــه يف �ل�شجن  ــل با�شا ويحاكمه ويزّج ــد �حلميد �لو�يل جمي ــزل �ل�ّشلطان عب ــا ملاذ� مل يع �أم
ــن �لكو�كبي و�شائر �أ�شر�ف حلب،  ــه �الأر��شي و�ملنازل و�الأمو�ل �لتي نهبها م وي�شرتجع من
ــدى �ملعجبني بال�شلطان  ــاد و�ال�شتبد�د. فهل ل ــو �أنه كان قدوته يف �لف�ش ــب ب�شيط وه فل�شب
ــري �أو تربير غري علكة رف�شه بيع كل فل�شطني لليهود �لذين �أن�شاأو� مئات �مل�شتوطنات يف  تف�ش

عهده �ملار�توين �ملمتد من 1876 �إىل �شيف 1908.
ــد �لرحمن �لكو�كبي �شهيد  ــن يف فرع مكتبة �الإ�شكندرية يف �لقاهرة، نحتفل بعب وبعد، نح
ــني �للتني حدثتا معي يف �لقاهرة  ــة و�الإ�شلم �حلقيقي. فلنختم بهاتني �لطرفت �حلرية و�لنز�ه

ومكتبة �الإ�شكندرية.
ــر منذ فرتة، لنب�س �أعد�د جريدة �لكو�كبي �لثالثة )�لعرب( �لتي �شدرت يف  1 - زرت م�ش
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�لقاهرة عام 1900. ��شت�شافني �ل�شديق �لدم�شقي غ�شان �للطي يف منزله مب�شر �جلديدة. 
فكنت �أتوجه �شباحاً بالتك�شي �إىل د�ر �لكتب �مل�شرية �لتي يقع مبناها على كورني�س �لنيل، 
و�أعود م�شاء �إىل حيث كان يقيم �ل�شحايف �ل�شاخر �شليم �شركي�س وي�شدر "جملة �شركي�س" 
ــات، كان �الإياب �شعباً،  ــاب �إىل �ملكتبة �شهًل لتوفر �لتك�شي ــرن. وبقدر ما كان �لذه ــذ ق من
لندرتها. وذ�ت ع�شية، ��شتقليت بعد طول �نتظار، تك�شياً يقوده �شيخ، فا�شتغرقت �لرحلة 90 
دقيقة ل�شببني: عجقة �ل�شري كما نقول يف بريوت، وعظة �شاحبنا بعد �أن علم �أين �شامي )�أي 
ــن بلد �ل�شام( م�شيحي. وقد متحورت عظته على �حللبي عبد �لرحمن �لكو�كبي �مل�شلح  م
ــا تفعل معظم �إعلميات  ــذي كان يحر�شه مر�فق �أرمني. وقاطعته كم ــي �ملنفتح �ل �الإ�شلم
ــاأين �أ�شدرت  كتابني عنه و�لثالث على �لطريق، بل الأطرح عليه  ــات، ال الأقول له ب �لف�شائي
بع�س �الأ�شئلة �ال�شتفهامية �ملخت�شرة. ومل ينزعج من مقاطعتي كما هو حال �نزعاج �شيوف 
ــا. دفعت له �الأجرة �لتي طلبها  ــات �جلميلت، رمبا لرغبته يف �إطالة �خلطبة. و�شلن �الإعلمي
ــن ��شمه �لكرمي، و��شتمهلته دقيقة الأعطيه هدية.  ــت �أقل مما كان يطلبه نظر�وؤه. �شاألته ع وكان
ــه �لد�خلية، و�شط �إعجابه.  ــة من �أحد كتبي، وكتبت �الإهد�ء على �شفحت ــم �أخذت ن�شخ ث
ولكن �إعجابه حتول �إىل تعجب، رمبا العتقاده باأن كتابي يت�شمن �شرية �ملطر�ن يو�شف �لدب�س 
ــه ولي�س م�شرية �ل�شيخ �لكو�كبي و�شريته. و�شكرين مرتني: ثانياً على �لهدية، و�أواًل  وم�شريت

على ��شتجابتي �ل�شريعة لكو�كبيته.
ــة �للبنانيني، وتوجهت �إىل �الإ�شكندرية  ــوم �لتايل، �متطيُت �لبو�شطة على لغ  2 - يف �لي
ــث �أ�ش�س �ل�شو�م ع�شر�ت �لدوريات ويف طليعتها "�الأهر�م" �لتي �نتقل بها موؤ�ش�شاها  حي
ــارة تقل يف �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر �إىل �لقاهرة. دخلت مكتبة �الإ�شكندرية  �شليم  وب�ش
ــت - فر�أيُت ع�شر موظفات، ت�شع منهن  ــة - مل تكن �ملكتبة �جلديدة �أجُنزت ود�شن �لقدمي
ــن لهجتي �أين "�شامي"، فطلنب من زميلتهن  ــات. ُبعيد �ل�شلم و�لكلم، فهمن م حمجب
ــت �أنهن ��شتنتجن �أنني "كافر". و�شرعان ما  ــري �ملحجبة �أن ت�شاعدين. والأول وهلة ظنن غ
تبخر ظني حني �أعلمتني �ملوظفة �ل�شافرة �أن �أباها "�شامي" من بكفيا. و�زد�د فرحها حني 
ــس يبعد 500 مرت عن منزل �الأخوين رحباين - فريوز، و�إن  ــت لها �إن منزيل يف �نطليا� قل
ــة �ل�شم�س - ��شم �نطليا�س �لقدمي على ذمة �ل�شاعر قبلن مكرزل - تبعد عن بكفيا  ب�شم
ــل �لهد�يا. �أهديتها كتابي  ــرت�ت. وكان نهار�ً جميًل جرى فيه تبادل �أجم ــة كيلوم خم�ش
ــت كل طلباتي بدون �نزعاج،  ــي خدماتها �ملكتبية حني لب ــة �لكو�كبي" و�أهدتن "�شحاف

حيث كحلت عيني بع�شر�ت �لكتب و�لدوريات �لقدمية.
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العنا�رشُ اجلغرافية ودالالُتها يف رواية "حكايتي �رشح يطول "
للكاتبة حنان ال�سيخ

ر يف �جلامعة �للبنانية -كلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�شانية �لفرع �لر�بع – زحلة - ق�شم �جلغر�فيا د. ناجي كعدي - �أ�شتاذ م�شاعد وباحث وحُما�شِ

ملّخ�ش
�مل�شائل  بع�س  معاجلة  يف  �ملتطورة  �لعلمّية  �الأ�شاليب  من  و�حدة  �لبينّية  �لدر��شة  ُتعترب   
�شات.  و�لق�شايا ويف �الإجابة عن عدد كبري من �الإ�شكاليات �لتي ُتطرح بني خمتلف �لتخ�شّ
ويف هذ� �الإطار ُتعترب رو�ية "حكايتي �شرح يطول" للكاتبة حنان �ل�شيخ منوذجاً مهّماً لدر��شة 
هذه  لنا  �شمحت  �أخرى.  جهة  من  �الأدبّية  و�لرو�ية  جهة  من  �جلغر�فية  فروع  ت�شمل  بينية 
�لدر��شة �لبينية با�شتخر�ج �لعنا�شر �جلغر�فية من �لرو�ية، وتبيان دالالتها �ملختلفة. �إّن هذ� 
�لنوع من �لدر��شات يفتح �لطريق �أمام تعاون كبري بني �لعديد من �لعلوم، ما ي�شاهم يف �شرح 

�أدّق ملختلف �لظو�هر �لعلمّية و�الأعمال �الأدبّية.
كلمات مفاتيح: در��شات بينية – رو�ية – جغر�فية – دالالت.

Résumé. L’études interdisciplinaires est l'une des méthodes 
scientifiques les plus avancées pour traiter certaines questions 
et répondre à un grand nombre de problématiques qui se 
posent entre les différentes disciplines. Dans ce contexte، le 
roman "ــول ــي �شرح يط  de l’écrivain Hanane El-Sheikh est un "حكايت
exemple important d'une étude interdisciplinaire، comprenant 
les sciences géographiques d'une part et le roman d'autre 
part. Cette étude interdisciplinaire nous a permis d'extraire les 
éléments géographiques du roman، et de montrer ses différentes 
indicatrices. Ce type d'étude ouvre la voie à une grande 
coopération entre de nombreuses sciences، ce qui contribue à une 
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explication plus précise des divers phénomènes scientifiques et 
des œuvres littéraires.
Mots Clés: étude interdisciplinaire – roman – géographie – 
indicateur.
Summary. Interdisciplinary studie is one of the most advanced 
scientific methods for addressing certain issues and responding to 
a large number of problems asked between different disciplines. 
In this context، the roman "حكايتي �شرح يطول" by the writer Hanane 
El-Sheikh is an important example of an interdisciplinary 
study، including geographical sciences and the novel. This 
interdisciplinary study allowed us to extract the geographical 
elements of the novel and to show its different indicators. This 
type of study opens the way to a great cooperation between many 
sciences، which contributes to a more precise explanation of 
various scientific phenomena and literary works.
Keywords: interdisciplinary studie – novel – geography – 
indicator.
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1 - مقّدمة
�شات  ــكات �لتو��شل بني عدة تخ�شّ ــط يف عاملنا �ليوم ب�شكل مت�شارع عرب �شب ــُد �لرت�ب يتز�ي
ــد�ف ومناهج عمل متباينة. وذلك بهدف تبادل �ملعلومات �ملختلفة ملو�جهة حتديات  ذ�ت �أه
�لعامل �ملتغرّي. �شاهم هذ� �الأمر يف تغيري طبيعة �لعمل من �لعمل �لفردي �إىل �لعمل �جلماعي 

�شات.  �ملُبِدع بني خمتلف هذه �لتخ�شّ
ــاع يف جامعة �شيكاغو  ــد عامل �الجتم ــن �شنة 1937، وج ــة �أخرى، ومنذ �آب م ــن جه مــ
Christian Chevadier، ويف تقرير �أعّده ملجل�س �أبحاث �لعلوم �الجتماعية يف �لواليات 
�ملتحدة، �أّن �لدر��شات �لبينية، هي و�حدة من �ملفاهيم �لرئي�شية �لتي تنبغي در��شُتها ب�شكل 
ــن �لدر��شات يتطّور  ــد�أ هذ� �لنوع م ــذ ذلك �حلني، ب ــق )Chevadier, 2014(. ومن دقي
ــر ب�شرعة. وتعّرف �لدر��شات �لبينية على �أّنها عبارة عن �لتفاعل بني �ثنني �أو �أكرث من  وينت�ش
ــواًل �إىل �لتكامل �ملتبادل للمفاهيم  ــدء�ً من �لتو��شل �لب�شيط للأفكار، و�ش �لتخ�ش�شات، ب

.)Routhier, 2009( لتوجيهية للمعرفة، و�مل�شطلحات، و�ملنهجية، وغريها�
ــوم �الإن�شانية( و�لرو�ية  ــة )وهي و�حدة من �لعل ــار �أن كّلً من �جلغر�فيا من جه ــن �عتب وميك
�الأدبية من جهة �أخرى، تخ�ش�شان منوذجيان ميكُن من خللهما تنفيذ در��شات بينية، وذلك 
ب�شبب وجود ت�شارك بني بع�س فروع �جلغر�فيا، علم �ملياه بالتحديد، و�أ�شل كلمة رو�ية، على 
ــي علٌم قدمٌي ُين�شب �لف�شل  ــن �ختلف �مليد�ن �لتطبيقي لكّل منهما. فاجلغر�فيا ه �لرغم م
ــس )Geo: �الأر�س و ــه علُم و�شف �الأر� ــة ُعرف باأن ــني. ويف �لبد�ي ــه �إىل �ليوناني يف تاأ�شي�ش
ــر يف قامو�شه �أن  ــة، 2000(. �أّما Pierre Georges فهو يف�ّش ــم( )�لزوك Graphos: ر�ش
ــف فقط يف �ل�شابق،  ــات �لظو�هر �لتي كانت ُتو�ش ــم �لذي يدر�س م�شّبب ــا هي �لعل �جلغر�في
ــع غريها من �لظو�هر يف �أماكن �أخرى )جورج، 2002(.  ــة �إىل مقارنة هذه �لظو�هر م باالإ�شاف
ــني خمتلف �لظو�هر �لطبيعّية  ــت �جلغر�فيا �شفة �لو�شف و�لّتحليل و�لرّبط ب ــك �كت�شَب وبذل
ــن وو�شفها فقط. وحتّول  ــَق �أد�ة ال�شتك�شاف �الأماك ــة على �لكرة �الأر�شّية، ومل تب و�لب�شرّي
ــي ميار�ُشها يف مكان  ــام باالإن�شان وبن�شاطاته �لت ــن �الهتمام باالأماكن �إىل �الهتم ــر�يّف م �جلغ

معنّي. 
�أما كلمة "رو�ية" فهي تعود يف �أ�شلها �للغوي �إىل "روى"، وهو جَريان �ملاء )علم �ملياه هو فرع 
ــن فروع �جلغر�فيا كما ذكرنا(، �أو وجوده بغز�رة، �أو ظهوره حتت �أّي �شكل من �الأ�شكال، �أو  م
ــى �ل�شخ�س �لذي ي�شتقي �ملاء "�لر�وية".  ــه من حال �إىل حال �أخرى، وكانو� يطلقون عل نقل
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ــل �ل�شْعر، وذلك ب�شبب وجود ت�شابه معنوّي بني �لرّي  طلقت هذه �لكلمة على ناق ــن ثّم �أُ وم
�لروحّي �لذي هو �الرتو�ء من �لتلّذذ ب�شماع �ل�شعر �أو ��شتظهاره باالإن�شاد من جهة، و�الرتو�ء 
ــظ �لعربي �الأّول  ــن جهة �أخرى. وقد الح ــارد �لذي يقطع �لظماأ م ــادي باملاء �لعذب �لب �مل
�لعلقة بني �ملاء و�ل�شعر الأن موطنه �ل�شحر�ء، كان �أعز �شيء فيه هو �ملاء ثم �ل�شعر )مرتا�س، 
ــيٌّ ي�شرتك مع �الأ�شطورة و�حلكاية يف �شرد  ــاك من عّرف �لرو�ية باأنها جن�ٌس �أدب 1998(. وهن
ــذ من �للغة �لنرثية تعبري�ً لت�شوير  ــد�ث معّينة، متّثل �لو�قع وتعك�س مو�قف �إن�شانية وتتخ �أح

�ل�شخ�شيات )حجازي، 2005(.
ــة حنان �ل�شيخ رو�ية "حكايتي �شرح يطول" �لتي تروي  ــن جهة �أخرى، كتبت �الأديب م
ــي عا�شتها يف طفولتها.  ــا يف حياتها �لزوجية وحالة �لفقر �لت ــا حياة و�لدتها ومعاناته فيه
�شمن هذ� �الإطار، ميكن طرح �الأ�شئلة �لتالية: هل ُتعترب هذه �لرو�ية منوذجّية للدر��شات 
ــي ميكن ��شتخر�ُجها من  ــا؟ وما هي �لعنا�شر �جلغر�فّية �لت ــة بني �الأدب و�جلغر�في �لبيني
ــر �ملكانّية �جلغر�فّية مع �لعنا�شر �ملكانّية  ــة؟ وما هي دالالُتها؟ وهل تت�شاَبُه �لعنا�ش �لرو�ي

يف �لرو�ية؟
ــة "حكايتي �شرح يطول"، من ز�وية بينية عرب ��شتخر�ج  ــدف هذه �لدر��شة �إىل حتليل رو�ي ته
كل �لعنا�شر �جلغر�فية �ملوجودة فيها و�حلديث عن دالالتها. وذلك بهدف �إظهار مدى �أهمية 
ــذ �لدر��شات يف علومنا �ملعا�شرة، �لتي ميكن �أن حتّل مكان  ــال �لطريقة �لبينية يف تنفي ��شتعم

�لدر��شات �الأحادية.
ــة كبرية من �لعنا�شر �جلغر�فية  ــذه �لرو�ية ال ي�َشُعه �إاّل �أن يتوقف عند جمموع ــن يقر�أ ه �إّن م
ــن �أهميتها يف �أّنها جتعل �لقارئ يت�شّلل �إىل د�خل �شخ�شيات �لرو�ية ويعي�س معها  �لتي تكم
خمتلف �حلاالت �لنف�شّية �لتي عا�شتها. متّثل هذه �لعنا�شر �جلغر�فية خمتلف فروع �جلغر�فية 
�لب�شرية مثل جغر�فية �لعمر�ن و�جلغر�فية �القت�شادية. باالإ�شافة �إىل فروع �جلغر�فية �لطبيعية 

مثل �ملناخ و�ملياه و�لبيئة وغريها.

2 - عنا�رش اجلغرافيا الب�رشية يف الرواية ودالالتها
تتنوع عنا�شر �جلغر�فيا �لب�شرية ب�شكل عام، ولكّننا �شنكتفي يف ما يلي بتبيان دالالت عنا�شر 

�جلغر�فيا �لب�شرية �لتي وردت يف �لرو�ية.
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اأ - عنا�رش اجلغرافية االقت�سادية
ــا بال�شببية، بهدف  ــَع �أ�ش�شها �لعامل �الأملاين جونز غوت ــا �القت�شادية �لتي و�ش ــم �جلغر�في تهت
ــار �ملوؤثر�ت �الإقليمية �ملبا�شرة على �إنتاج �ل�شلع، باالإ�شافة �إىل �لربط بني �حلرف �ملتعددة  �إظه
ــة �لطبيعية مبا حتتويه من ثرو�ت خمتلفة، و�إيجاد �لعلقة �ملتبادلة بينهما. وذلك بعك�س  و�لبيئ
ــة يف �لعامل وجتارتها �لدولية،  ــا �لتجارية �لتي تهتم بدر��شة �إنتاج �ملحا�شيل �لرئي�شي �جلغر�في
ــل �جلغر�فية �ملوؤثرة يف  ــى �لو�شف من دون �الهتمام بالعو�م ــق منهج �إح�شائّي يعتمد عل وف

�الإنتاج و�لت�شويق )�لزوكة، 2000(.
ــن �ل�شوق �ملكتّظِة  ــة يف �لرو�ية من خلل �حلديث ع ــر �القت�شادية و�لتجاري ــر �لعنا�ش وَتظه
ــه هذه �ملنطقة، ما �أعطى  ــذي ي�شري �إىل عن�شر �جلذب �لتجاري �لذي متيزت ب ــة، �ل يف �لنبطي
ُثنا �لكاتبة عن �لطفلة �لتي  ــكل و��شح، عندما حُتدِّ ــة جتارّية كبرية لها. ويتجّلى ذلك ب�ش �أهمي
ــا يف �ل�شوق �إاّل من خلل �شوته ب�شبب وجود عدد كبري من  ــن ت�شتطيع �أن مّتيز و�لده مل تك
ــو�د غذ�ئية وحيو�نية ُتباع فيه. ويدّل  ــار و�لنا�س �لذين ي�شرتون ما هم بحاجة �إليه من م �لّتج
ــني �لنا�س من دون  ــا �عتادت على �لتنّقل ب ــن جموع �لتجار على �أنه ــدم خوف �لطفلة م ع
خوف وبكّل طماأنينة، فحدود م�شاحة �الأمان �لنف�شّية يف �ملكان �لذي كانت تعي�س فيه كانت 

و��شعة.
ومن عنا�شر �جلغر�فية �القت�شادية �أي�شاً �لتي تظهر يف �لرو�ية، �حلالة �القت�شادية �ملرتدية �لتي 
ــت ترى �أيادي و�لدة �لكاتبة و�أخوتها فارغة  ــت تعاين منها عائلة و�لدة �لكاتبة، فاالأّم كان كان
بعد عودتها من �ل�شوق �لتجارية. هذه �حلالة �ملرتدية رمبا �شاهمت يف خلق م�شاكل وخلفات 

كبرية بني �أب �لطفلة )و�لد حنان �ل�شيخ( و�أمها و�شلت �إىل �لطلق.
ــاط �لب�شري �لزر�عي  ــة �أي�شاً يف �حلديث عن �لن�ش ــة �القت�شادية يف �لرو�ي ــى �جلغر�في وتتجل
�لذي كانت متار�شه عائلة �لطفلة و�شكان �ملنطقة ب�شكل عام. كانت عائلة �لطفلة تزرع �لفول، 
ــس لزر�عة �الأ�شجار قرب  � ــورة )وهي �الأر�س �لتي تخ�شّ ــف حما�شيل �لتني من �حلاك وتقط
ــذي كان �شائد�ً ب�شكل عام يف  ــدور(. وتظهر هنا و�حدة من �أ�شكال �لنظام �القت�شادي �ل �ل
ــام �لزر�عة �لتقليدّية و�الكتفاء �لذ�تّي �لذي كانت  ــرى خلل هذه �حلقبة �لزمنية وهو نظ �لق
متار�شه �لعائلة. وورد يف �لرو�ية �أي�شاً �أن �ل�شكان يف تلك �ملنطقة كانو� يزرعون م�شاحات كبرية 
ــر �إىل ��شتنتاج �لنظام �القت�شادي �لزر�عي �الآخر  ــن حقول �لقمح وغريها. يقودنا هذ� �الأم م
ــنّي �أن �ملجتمع �لذي  ــو �لزر�عة �لتجارية. ميكننا �أن نتب ــد�ً يف تلك �ملنطقة وه ــذي كان �شائ �ل
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ــت تعي�س فيه �أم حنان �ل�شيخ هو جمتمع زر�عي بامتياز. و�ملجتمع �لزر�عي عادة ما يتميز  كان
بالكرم وُيظهر مدى تعّلق �ملُز�ِرع باأر�شه وهذ� ما كان ميّيز �أ�شرة �الأم.

ب - عنا�رش جغرافية العمران
ــني: �الأّول يتعّلق بال�شكن �لريفي )ن�شاأة  ــة �لعمر�ن بدر��شة مو�شوعني �أ�شا�شي ُتعنى جغر�في
ــرى و�لعو�مل �لطبيعية و�لب�شرية �لتي توؤثر يف توزيع �ل�شكن، ...(  �ل�شكن �لريفّي و�أمناط �لق
ــد �الأقاليم �ملدنية بعد در��شة حتليلية لن�شاأة �ملدن  ــا �لثاين فهو يتعلق بال�شكن �ملدين )حتدي �أم
ــة و�لت�شجيل و�لر�شم )وهيبة،  ــا و�شكانها( ويتم ذلك بامللحظ ــا وحمتوياتها ووظائفه و�شكله

 .)1980

ــة و�ملدنية �لتي  ــر�ن، ��شتخل�س خ�شائ�س �الأمكنة �لريفي ــث جغر�فية �لعم ــا، من حي ميكنن
ُوجدت فيها �شخ�شيات �لرو�ية. ويجب قبل ذلك، �أن نو�شح �لفرق بني �ملكان من وجهة نظر 
ــب �ملكان يف �لرو�ية �أهمية كبرية الأنه  ــة و�ملكان من وجهة نظر عمر�نية جغر�فية. يكت�ش رو�ئي
يتحّول يف بع�س �الأعمال �ملتميزة �إىل ف�شاء يحتوي كل �لعنا�شر �لرو�ئية، مبا فيها من حو�دث 
و�شخ�شيات، وما بينهما من علقات، ومينحها �ملناخ �لذي تفعل فيه، وتعرّب عن وجهة نظرها. 
ــاإن ��شتعانة  ــس يف �لعامل �خلارجي، ولذلك ف ــم يف خيال �ملتلقي ولي� ــكان يف �لرو�ية قائ و�مل
�لرو�ئي بو�شف �ملكان �أو بت�شميته، ال يعني ت�شوير �ملكان �خلارجي و�إمنا �ملكان �لرو�ئي الإثارة 
ــاإن �لو�شف ي�شّور �الأ�شياء يف  ــي. و�إذ� كان �ل�شرد يروي �الأحد�ث يف �لزمان، ف ــال �ملتلق خي
�ملكان ولكّنه لي�س غاية يف ذ�ته، �إمّنا هو الأجل �شنع �ملكان �لرو�ئي �أو باالأحرى خللق �لف�شاء 
ــة بحت. فاإذ� كانت  ــا يف �جلغر�فيا فللمكان معاٍن مادية علمي ــي )حمادة، 2008(. �أّم �لرو�ئ
ــاإن در��شتها هذه ال تكتمل من دون ربط هذ� �لن�شاط  ــا تدر�س ن�شاطاً ب�شرّياً معيناً، ف �جلغر�في
ــول و�لعر�س و�مل�شاحة  ــة علمية حمددة كالط ــس لديه �أبعاد مادي ــكان ما على �شطح �الأر� مب
ــاع. مثًل، در��شة �لن�شاط �لزر�عي ال تكت�شب قيمتها �جلغر�فية �إاّل �إذ� حددت �ملكان  و�الرتف

�لذي مُياَر�س فيه هذ� �لن�شاط )م�شاحة �الأر�س �ملزروعة، موقعها،...(. 
ثنا �لكاتبة عن  ــر�ن يف رو�ية "حكايتي �شرح يطول"، عندما حتدِّ ــر جو�نب جغر�فية �لعم وتظه
ــد وغريها... ُيظهر هذ� �لو�شف �أن  ــة �لبناء يف بريوت بو�شفها �شرفات �الأبنية و�لقرمي هند�ش
ــس �شر�عاً د�خلّياً قبل �النتقال �إىل بريوت. هذ� �ل�شر�ع يتجّلى يف �لتعبري  �لطفلة كانت تعي�
عن �حلزن �لذي كانت تعي�شه عندما تركت �لريف حيث �الأ�شدقاء، ويتجّلى يف �لوقت نف�شه 
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يف حالة �لفرح �لتي كانت ت�شعر بها الأنها كانت تنتظر ب�شوق و�شولها �إىل بريوت، مدينة �ملر�يا 
�لكبرية. لكّن هذ� �ل�شر�ع �شرعان ما �نتهى عند و�شولها �إىل �ملدينة �إذ ُح�شم ل�شالح �لتعّلق 
ــف: فهي ��شتهز�أت ب�شرفات �أبنية �ملدينة عندما ظّنت �أن �ل�شكان �لذين يوجدون على  بالري
ــو �إال رّد فعل تلقائّي ُيظهر  ــم، وهذ� �لو�شف ما ه ــة لي�س لديهم �أ�شقف تاأويه ــات �الأبني �شرف
ــدى تعلق �لطفلة بالريف �لذي كانت تعي�س فيه. و�شّبهت، باالإ�شافة �إىل ذلك، قرميدها مبا  م

هو جميل يف �لريف، فهو ي�شبه لّب �لرمان يف �رت�شافه.
ــة �لتي ال تقّل �أهمية يف  ــر �جلغر�فيا �لب�شرية مع تلك �لطبيعي ــط يف هذه �لرو�ية عنا�ش وتختل
ــا عن �لعنا�شر �لب�شرية. وكّل تلك �لعنا�شر، �أطبيعية كانت �أم ب�شرية، مل تكن لتظهر  دالالته

لوال �ملقاربة �لبينية للرو�ية بني ميادين وفروع �جلغر�فية من جهة و�لرو�ية من جهة �أخرى.

3 - عنا�رش اجلغرافيا الطبيعية يف الرواية ودالالتها
ــاخ و�لبيئة  ــة �لطبيعية و�أهمها �ملن ــر �جلغر�في ــرح يطول" بالعنا�ش ــة "حكايتي �ش ــر رو�ي تزخ
ــار �لطبيعي حيث د�رت �الأحد�ث  ــا و�ملياه. هذه �لعنا�شر �شاعدتنا يف فهم �الإط و�جليولوجي

وتنقلت �شخ�شيات �لرو�ية.

اأ - عنا�رش علم املناخ
ــات و�لرطوبة  ــا )�ملت�شاقط ــس نف�شه ــس عنا�شر �لطق� ــذي يدر� ــو �لعلم �ل ــاخ ه ــم �ملن �إن عل
ــّي خمتلف: فاإذ� كان  ــاد �جلوية، ولكن مبقيا�س زمن ــي يدر�شها علم �الأر�ش ــر�رة،...( �لت و�حل
ــدة ال تتجاوز �ل�شاعات �أو �الأيام، فاإن علم �ملناخ  ــم �الأر�شاد �جلوية يدر�س حالة �لطق�س مل عل
ــل �إىل 30 �شنة )Aguedo، 2015(. وتتفاعل عنا�شر  ــس حالة �لطق�س ملدة طويلة ت�ش يدر�
ــود �الأحفورّي �إىل  ــًل، يوؤدي ��شتعماُل �لوق ــاط �لب�شري ب�شكل و��شح. فمث ــاخ مع �لن�ش �ملن
ــك �إىل زيادة �لتلوث  ــلف �جلوي وبالتايل يوؤّدي ذل ــات �لغاز�ت �لدفيئة يف �لغ ــادة �نبعاث زي
ــل، ي�شهم بع�س عنا�شر �ملناخ مثل �حلر�رة، يف حتديد �أماكن  )Lamarre، 1999(. يف �ملقاب
�شكن �الإن�شان، وبالتايل حتديد �لكثافات �ل�شكانية على �شطح �لكرة �الأر�شية. فنلحظ مثًل 
�أن كثافة �ل�شكان تنخف�س يف �لعرو�س �لعليا وعند �أعايل �ل�شل�شل �جلبلية ب�شبب �نخفا�س 

�حلر�رة، ويف �ملقابل ترتفع هذه �لكثافة يف �ملناطق �لتي تعتدُل فيها درجات �حلر�رة.
ــام ف�شل �ل�شيف �لتي  ثنا �لكاتبة عن طول �أي ــة عندما حتدِّ ــر �لعنا�شر �ملناخية يف �لرو�ي تظه
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بينت من خللها معاناة �لطفلة، فهي كانت جتل�س حزينة منتظرة مرور �شاعات �لنهار �لطويلة 
وهبوط �لليل حتى تخّطط للهرب من بيت �أبيها للعودة �إىل بيت �أمها. ومن �ملعروف جغر�فياً 
ــًل باجتاه �ل�شم�س يف ف�شل �ل�شيف يف ن�شف �لكرة �ل�شمايل، ما  ــور �الأر�س يكون مائ �أن حم
ــاء. وتتابع �لكاتبة حديثها عن عنا�شر  ــوؤدي �إىل جعل �لنهار يف �ل�شيف �أطول منه يف �ل�شت ي
ــاح �لباكر، وهذ� ي�شري �إىل رّقة �لطفلة  ــاخ عندما تخربنا عن تكّون قطر�ت �لندى يف �ل�شب �ملن
ــو ظاهرة مناخّية تتكّون عندما يتكاثف بخار �ملاء ويتحّول �إىل  و�إح�شا�شها �ملرهف. و�لندى ه

مياه �شائلة ب�شبب ملم�شته ل�شطح بارد.

ب- عنا�رش املنظومة البيئّية والو�سط الطبيعّي
ــة )biocénose( �لتي تتفاعل مع عنا�شر  ــة �لبيئّية جمموعة �لكائنات �حلي ت�شكل �ملنظوم
ــس فيه )�ل�شخور و�ملجاري �ملائية...( من خلل جمموعة من  �ملوئل )biotope( �لذي تعي�
�لرو�بط �ملعقدة )كالطاقة...(. �إن �جلغر�فيا ال تدر�س �ملنظومة �لبيئية كما يدر�شها عامل �لبيئة، 
ــز يف در��شته على  ــل �الأوىل يف �أن عامل �لبيئة يرّك ــني �ثنتني: تتمث ــرق يف نقطت ــن �لف ويكم
ــار �إمكانية تاأثريه يف  ــم بدر��شة �ملوئل �إاّل يف �إط ــة ب�شكل �أ�شا�شي، وهو ال يهت ــات �حلّي �لكائن
ــز يف در��شته على �ملوئل  ــوع �لدر��شة، وذلك بعك�س �جلغر�يف �لذي يرك ــن �حلّي مو�ش �لكائ
باعتباره �لعن�شر �الأ�شا�شي يف مو�شوع �لدر��شة. �أّما �لنقطة �لثانية، فتتمّثل يف �أن عامل �لبيئة 
ــر�يف فهو يعترب  ــي �لكائنات �حلية، �أّما �جلغ ــادي مثله مثل باق ــان هو كائن ع ــرب �أن �الإن�ش يعت
ــذي �أثر يف تلك  ــي �لكائنات �حلية، وهو �ل ــي ومركزّي بني باق ــو كائن �أ�شا�ش ــان ه �أن �الإن�ش
ــني )Demangeot، 2000(. وتدر�س �جلغر�فيا  ــلل �آالف �ل�شن ــات ويف �ملوئل خ �لكائن
ــال �جلغر�يف: فمثًل نقول �إن �ل�شمكة تعي�س  ــكل �أ�شا�شي �لو�شط �لذي يحتل مركز �ملج ب�ش
ــه �لعنا�شر �لطبيعية �لتي  ــذ� �لو�شط ي�شّمى طبيعياً عندما ت�شيطر علي ــط �لبحري. ه يف �لو�ش
ظّلت مبعظمها حممية من �لتدخل و�لتحول من ِقبل �لب�شر مثل �لغابات و�مل�شتنقعات... وهو 
ال ي�شبح طبيعياً عندما يتحّول مبعظمه �إىل ب�شرّي ب�شبب كرثة �لن�شاطات �لب�شرية مثل �ن�شار 

�لعمر�ن فوق �مل�شاحات �خل�شر�ء وغريه. 
ــن �الأر��شي �لوعرة  ــا �لكاتبة ع ــة، عندما حتدثن ــة �لبيئية يف �لرو�ي ــر �ملنظوم ــى عنا�ش وتتجّل
و�حلجارة و�ل�شباع و�لنباتات �لطبيعية، �لتي �أ�شارت من خللها �إىل �ملكان �لذي ي�شكنه �أب 
�لطفلة وهو يف مكان ناٍء وبعيد. ميكن لهذ� �ملكان �ملُوِح�س و�لوعر �أن يكون قد �أثر يف �شخ�شية 
�الأب وطبع فيه �لت�شرفات �لقا�شية �لتي جعلته يطّلق �لو�لدة �حلنونة �لتي تخاف على �أطفالها 
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وت�شهر على تاأمني ماأكلهم وم�شربهم وماأو�هم. وتظهر عنا�شر �لبيئة �لطبيعية �أي�شاً، يف و�شف 
�شّم �حلية و�لثعابني و�لدبابري و�لزر�قط، �لتي، وبح�شب طريقة �حلديث عنها يف �لرو�ية، كانت 
ــّكل عامل خوف للطفلة والأخيها عندما كانا ي�شادفانها يف طريق عودتهما �إىل بيت �أمهما  ت�ش

هرباً من �الإقامة يف بيت �أبيهما.

ج- عنا�رش علم اجليولوجيا
ــث: Logos( بدر��شة كوكب  ــن �ليونانية �الأر�س: Geo و�حلدي ــى علم �جليولوجيا )م ُيعن
ــا �لفيزيائّية �لتي  ــا �لتاريخّية و�جليولوجي ــم تقليدياً �إىل �جليولوجي ــس. ويق�ّشم هذ� �لعل �الأر�
ــي ت�شاعد يف فهم �لعمليات �لتي توؤثر يف ت�شكيل  ــس �ملو�د �ملكّونة للق�شرة �الأر�شية و�لت تدر�
ــدد�ً كبري�ً من �لكو�رث  ــا باالإن�شان ب�شكل مبا�شر، الأّن ع ــح �الأر�س. وترتبُط �جليولوجي �شط
ــرة �الأر�شية وت�شّبب �أ�شر�ر�ً مادّية  ــة �لتي ت�شيب �ملليني من �لنا�س على �شطح �لك �لطبيعي
ــل �ملثال، ت�شونامي  ــّي )Lutgens، 2015(. على �شبي ــون من من�شاأ جيولوج �شخمة، تك
�لذي �شرب منطقة جنوب �شرق �آ�شيا �شنة 2004، وذهب �شحيته �أكرث من 250 �ألف ن�شمة 

ونتجت عنه خ�شائر مادية تقّدر بع�شر�ت �ملليار�ت من �لدوالر�ت.
ــرة رمادية كبرية  ــا �لكاتبة عن �شخ ــة يف �لرو�ية، عندما حتدثن ــر �جليولوجي ــى �لعنا�ش وتتجّل
�شاهمت يف �إ�شفاء حالة من �الطمئنان على �لطفلة، الأنها عرفت �أنها و�شلت �إىل قريتها عندما 
ــاً �أن �للون �لرمادي لل�شخور ي�شري  ــرب من هذه �ل�شخرة. ومن �ملعروف جيولوجي مّرت بالق
�إىل �ل�شخور �جلريية ب�شكل عام. و��شتطعنا �أي�شاً معرفة �أنو�ع �أخرى من �ل�شخور �ملنت�شرة يف 
ــه �لتي و�شفتها �لطفلة باأنها �شخور  ــذه �ملنطقة، من خلل و�شف �ألو�نها مثل �شخور �لغري ه
ــددة �الألو�ن )بنية وحمر�ء وغريها(. �شكلت هذه �ل�شخور دليًل للطفلة �أثناء �شريها على  متع

طريق �لعودة �إىل قريتها �إ�ىل و�لدتها هرباً من بيت �أبيها.

د- عنا�رش علم املياه
ــرَّف علم �ملياه على �أنه �لعلم �لذي يدر�س �ملياه �ل�شائلة من خلل توزعها �جلغر�يف وتبّدل  ُيع
ــا بالكائنات �حلية،  ــة و�لكيميائية وعلقته ــة، وخ�شائ�شها �لفيزيائي ــني �شلبة وغازي حالتها ب

  .)Touchart، 2010( و��شتعمالها من ِقبل �لب�شر، و�لكو�رث �لتي ميكن �أن حتدثها
ــة �لطفلة كانت ت�شتخدم  ــا حتدثت حنان �ل�شيخ عن �أن عائل ــر عنا�شر علم �ملياه، عندم وتظه
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ــاه نهر �لليطاين لل�شتحمام. وي�شري ذلك �إىل �أن مياه �لنهر يف تلك �الأيام، وبعك�س حالته  مي
ــارة �إىل �أن �لعائلة مل تكن  ــت نظيفة. ويف �حلديث عن �ال�شتحمام مبياه �لنهر، �إ�ش ــوم، كان �لي
ــة خا�شة لل�شتحمام. ويف ذلك داللة على حالة �لفقر �ملادي �لذي كانت تعي�شه  متتلك غرف

هذه �لعائلة.

4 - اخلامتة
ــان �ل�شيخ من وجهة نظر  ــة "حكايتي �شرح يطول" للكاتبة حن ــا يف هذه �لدر��شة رو�ي تناولن
ــة و�جلغر�فيا  ــروع للجغر�فيا �لب�شري ــّدة ميادين وف ــر�ج عنا�شر ع ــا ��شتخ ــة و��شتطعن جغر�في

ثنا عن دالالتها �لعلمّية و�لنف�شّية لبع�س �ل�شخ�شيات �لو�ردة يف �لرو�ية. �لطبيعية، وحتدَّ
ــني متباينني يف  ــا ��شتطعنا �ملزج بني تخ�ش�ش ــذه �لدر��شة يف �أنن ــر �جلّدة يف ه ــن عن�ش ويكم
�لتطبيق: �الأول علمي وهو �جلغر�فيا و�لثاين �أدبي وهو �لرو�ية. وذلك يف �إطار ثورة �لدر��شات 
 )contrast( ــس �لتباين ــر يف عاملنا �ليوم. هذ� �ملزج �شّيق هام� ــة �لتي تتفاعل وتنت�ش �لبيني
ــح لنا �لباب و��شعاً  ــم �لرو�ية ب�شكل �أو�شع و�أعمق وفت �شني، وجعلنا نفه ــن �لتخ�شّ بني هذي
ــة �إبد�عية �أخرى. باالإ�شافة �إىل ذلك، ��شتطعنا تبيان �لفرق يف فهم  ــام �إجر�ء در��شات بيني �أم
"�ملكان" من وجهة نظر رو�ئية �أدبية ومن وجهة نظر جغر�فية: فاإذ� كان �ملكان يف �لرو�ية يخدم 
ــري �ملدرو�س باعتباره  ــدم يف �لعلوم �جلغر�فية �لن�شاط �لب�ش ــال �لر�وي و�ملتلقي، فهو يخ خي

عن�شر�ً مادّياً �أ�شا�شّياً ال تكتمل �لدر��شة �جلغر�فية من دونه.
ة �أّن هذه  ــل �أدبّي بحت، خا�شّ ــن �ل�شهل �أبد�ً ��شتخر�ج عنا�شر علمية من عم ــن م مل يك
ــر �لعلمية �جلغر�فية وردت يف �لرو�ية ب�شورة تلقائية وغري مق�شودة، لكنها �شاعدتنا  �لعنا�ش
يف فهم بع�س �جلو�نب �لنف�شّية �لعميقة لبع�س �ل�شخ�شّيات. و�كتفينا يف هذه �لرو�ية �أي�شاً 
ــا، و�إّن �أّي در��شة  ــي ظهرت يف بع�س �أق�شامه ــس �لعنا�شر �جلغر�فية �لت ــث عن بع� باحلدي
�شاملة لكّل هذه �لعنا�شر، �إمنا تنتج كتباً وجملد�ت كبرية، وهذ� ما ميكن �أن ي�شّكل م�شروع 
�شات �أخرى مثل علم �الجتماع وعلم �لنف�س  �أعمال بحثية بينية �أخرى تدخل فيها تخ�شّ

وغريهما.
ــة يف �لريف، وهذ� ما جعلها غنية  ــذه �لرو�ية يف جزء مهّم منها طفولة و�لدة �لكاتب ــْت ه تناول
ــرح هذه �الأ�شئلة: هل هذ� �لنوع  ــر �جلغر�فية �لبيئية و�ملناخية وغريها. وهنا ميكننا ط بالعنا�ش
ــات؟ �أم �أّنه حمدود ويقت�شر فقط  ــن تطبيقه على كّل �أنو�ع �لرو�ي ــن �لدر��شات �لبينية ميك م
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ــي تت�شمن مو��شيع جغر�فّية؟ وهل ميكن لذلك �أن ي�شّكل �حلّد �أو �الإطار  على �لرو�يات �لت
�لذي ال ُي�شمح للدر��شات �لبينية �أن تتجاوزه؟ وبالتايل يكون ذلك �ملو�شوع و�حد�ً من نقاط 

�شعف �لدر��شات �لبينية؟
ــن �لرو�يات. ولكن  ــب �أبحاثاً معمقة يف مروحة و��شعة م ــن هذه �الأ�شئلة تتطّل ــة ع �إن �الإجاب
ــول" للكاتبة حنان �ل�شيخ قد  ــول �إن رو�ية "حكايتي �شرح يط ــى ذلك �حلني، ميكننا �لق حت
ل عنها يحتاج بحّد  ــث �ملف�شّ ــت وب�شكل كبري يف خدمة �أهد�ف در��شتنا، ولو �أن �حلدي جنح

ذ�ته �إىل �شرح يطول بطول معاناة �لو�لدة: �ل�شخ�شية �لرئي�شية يف �لرو�ية.
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اّتاهاُت ال�ّسورِة ال�ّسعرّية انطالًقا من الّنحو
مناذج من �ِسعر املتنّبي واالأخطل ال�ّسغري

 د. ي�شرى البيطار - دكتورة يف �جلامعة �للبنانية – كلية �الآد�ب – �لفرع �لثاين 

املقّدمة
ــرّي: �الإعر�ُب و�لّتعريب معناهما و�حٌد، وهو  ــو �إعر�ُب �لكلِم �لعربّي" 1 "وقاَل �الأزه "�لّنح
ــا لتبييِنه و�إي�شاِحه... وُيقاُل: �أَعِرْب عّما يف �شمرِيَك �أي  َي �الإعر�ُب �إعر�بً ــة... و�إمّنا �ُشمِّ �الإبان

َح بالكلِم: �أَعَرَب..." 2 �أَِبْن. ومن هذ� ُيقاُل للّرجِل �لذي �أَف�شَ
و�نطلًقا من هذ� �لّتحديد للّنحو يف "ل�شان �لعرب" ن�شت�شفُّ علقًة للّنحِو باالإبانِة عن �ملعنى، 
ــِة �أي تركيب �جلملة يف �ملعنى، حتديًد� يف  ــو ما �شيقوُم عليه �لبحث، الكت�شاِف تاأثرِي �لبني وه

�لّن�ّس �ل�ّشعريِّ �ملوزون، حيث َيفر�ُس �لوزُن، �أحيانًا، �شروَطه على �لرّتكيب. 
ٌر  ــذ� هو �ملعنى �لّلغوّي للإعر�ب، فمعناه �ال�شطلحيُّ �لقدمُي �أّنه "�أثٌر ظاهٌر �أو مقدَّ و�إذ� كان ه

يجلُبه �لعامُل يف �آخِر �لكلمة"3 ليكوَن �الإعر�ُب، هكذ�، خماِلًفا للبناء. 
ــَل �الإعر�ُب �الإعر�َب، مبعناه �ال�شطلحيِّ  ع، لي�شم ــذ� �ملعنى �ال�شطلحيَّ قد تو�شَّ �إاّل �أّن ه
ــوَم بالّنحو، علٌم باأ�شوٍل ُتعَرُف بها �أحو�ُل  �، و�لبناَء. "فاالإعر�ب، وهو ما ُيعَرُف �لي ــوِر توًّ �ملذك
ــر�ُب و�لبناء، �أي من حيُث ما َيعر�ُس لها يف حال تركيِبها.  ــاِت �لعربّيِة من حيُث �الإع �لكلم
فبِه نَعرُف ما يجُب عليه �أن يكوَن �آخُر �لكلمِة من رفٍع، �أو ن�شٍب، �أو جرٍّ �أو جزم، �أو لزوِم حالٍة 
ــٌة لكلِّ َمن يز�وُل �لكتابَة و�خلطابَة ومد�ر�شَة  ــدٍة بعد �نتظاِمها يف �جلملة. ومعرفُته �شرورّي و�ح

�الآد�ب..." 4 
1 - إبن منظور: لسان العرب، املجلّد الخامس عرش، ص 360.

2 - املرجع نفسه، املجلّد األّول، ص 686.

3 - إبن هشام األنصارّي: أوضُح املسالك إىل ألفيّة ابن مالك، املجلّد األّول، ص 46.

4 - الغالييني، الّشيخ مصطفى: جامُع الّدروِس العربيّة، ص 9.
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ــِة �الآد�ب، فذلَك �أّن كلَّ بحٍث يف  ــر�ب، "�شرورّيًة" يف در��ش ــت معرفُة �لّنحِو، �الإع و�إذ� كان
�الآد�ب يجُب �أن ينطلَق من �الأ�شا�ِس �لّنحوّي-�لرّتكيبّي، حيث �إّن �ملوقَع �لرّتكيبيَّ هو �لذي 

ُد �ملوقَع �لّنحويَّ لكلٍّ من �لكلماِت يف �لّن�ّس.  يحدِّ
ا. و�أُ�شيُف، ��شتطر�ًد� وقيا�ًشا، �أّن كلَّ بحٍث لغويٍّ يجُب �أن يكوَن تطبيقيًّ

تها �لّلغُة لن�شوِء �ملعنى �لّداليّل للجملة"1، "فمعنى  �إّن "�لرّتكيب هو �لو�شيلُة �ملبا�شرة �لتي �أعدَّ
ها يف  ــذي ُيْحِدُثه بع�شُ ــاِت �أي بتنظيِمها �لرّتكيبّي، وبالّتاأثري �ل ــِة يتحّقُق برتتيب �لكلم �جلمل

بع�س"2.
ا، فح�شب، لكّنه تاأثرٌي داليلٌّ  ا، �إعر�بيًّ و�لّتاأثرُي �ملتبادُل بني �لكلماِت يف �جلملة لي�س تاأثرًي� نحويًّ
ــيُّ للجملِة و�لّن�ّس، حيث �إّن �ملعنى ال  ــا، وهو ما ُيعَرُف، ��شطلًحا، باأّنه �ل�ّشياُق �لّد�خل �أي�ًش

ميكُن ف�شُله عن �ل�ّشياق. 
ا؟ فهل ي�شتتبُع كلُّ تاأثرٍي نحويٍّ تاأثرًي� دالليًّ

لقد فّرَق بع�ُس �لّنحوّيني بني �لّدالالِت �لّنحوّيِة و�لّدالالِت �الأخرى، حيث �إّننا عندما نقوُل 
ــًد� قاَم، نن�شُبه، و�إْن كان  ــٌد، نرفُعه، و�إْن كان مفعواًل به. وعندما نقوُل: �إّن زي ِرَب زي ــًل: �شُ مث

فاعًل. 
و�لّردُّ على هذه �لّنظرّيِة هو كالّتايل.

ا، ال يح�شُر �لّنظَر  ــَة كلَّها. و�لقارئ، عندما يتناوُل ن�شًّ ــَو و��شٌع، ي�شمُل �ملو�قَع �الإعر�بّي �إّن �لّنح
يف �لفاعلّيِة و�ملفعولّية فقط، حيث �لّرفُع للفاعل و�لّن�شُب للمفعول، لكّنه ينظُر �أي�ًشا �إىل حملِّ 
نائب �لفاعل، وهو يعلُم �أّن �أ�شَله مفعوٌل به، وينظُر �إىل ��شِم "�إّن"، وهو يعلُم �أّن معناه ميكُن �أن 

يكوَن فاعًل... فاملعرفُة بقو�عِد �لّلغِة وعبقرّيِتها ينبغي �أن تكوَن معرفًة �شمولّية.
ــِو يف �شرِح �ملعنى، قائًل: "�لعلمة �الإعر�بّية ال  ــَل �لّدكتور مّتام ح�ّشان من �أهّمّيِة �لّنح و�إذ� قلَّ
تعدو �أن تكوَن قرينًة من قر�ئَن متعّددٍة ت�شرُي �إىل معنى �جلملة، فهي مبفرِدها ال ُتِعنُي على بياِن 
ُد، حيًنا، علمَة  ــدة �أّن "�ملعنى قد يحدِّ ــى �ملن�شود"3 ، فقد �عترَب �لّدكتور م�شطفى حمي �ملعن

1 - حميدة، مصطفى: نظاُم االرتباِط والّربط يف تركيب الجملِة العربيّة، ص 131. 

ّي، عبد الواسع: الخطاب والّنّص، ص 26. 2 - الِحمريرَ

3 - حّسان، متّام: اللّغُة العربيّة – معناها ومبناها، ص 205. 
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ُد �ملعنى"1. و�نحاَز ح�شن عّبا�س �إىل �لّنحِو، وننحاُز  �الإعر�ب، كما �أّن �الإعر�َب، حيًنا، قد يحدِّ
معه، قائًل: "�لّنحُو دعامُة �لعلوِم �لعربّية، وقانوُنها �الأعلى... ولن جتَد علًما ي�شتقلُّ بنف�ِشه عن 

�لّنحو، �أو ي�شتغني عن معونِته، �أو ي�شرُي بغرِي نوِره وُهد�ه"2. 
هم"3 ، فمعناه �أّن �لّتعبرَي  ُ بها كلُّ قوٍم عن �أغر��شِ و�إذ� عّرَف �إبن جّني �لّلغَة باأّنها "�أ�شو�ٌت يعربِّ
ــوُن �إاّل باالأ�شو�ت. و�الأ�شو�ُت هي ماّدُة �لكلمات. فاإذ� تغرّيَت  �لّلغويَّ عن �الأغر��ِس ال يك
�لكلماُت تغرّيَ �لق�شد. و�إذ� تغرّيَ ترتيُبها وتاأثرُيها �ملتباَدل تغرّيَ �لق�شُد �أي�ًشا. لذلك فلي�س يف 
ــا �أن نعزَل �ملعنى عن �لرّتكيب، وال �أن نتجاهَل تاأثرَي �ل�ّشياق يف ت�شكيل �ملعنى، حيث  و�شِعن

�إّن �ملعنى ال يت�شّكُل �إاّل يف �شياق. 
وقد قاَل عبُد �لقاهر �جلرجاين �إّن �لعلمَة لي�َشت هي �الإعر�ب، بل �ملعنى4 .

رف، و�لرّتكيب، وكذلك  ــوُم �لّنحِو تباًعا، ف�شاَر ي�شمُّ �الإعر�َب، و�لبناء، و�ل�شَّ لقد تو�ّشَع مفه
ــدَّ �أن تفرت�َس وجهَة نظٍر  ــٍر بنيوّيًة ال ب ــكلِّ معًطى لغوّي. "و�إّن وجهَة نظ ــَة ل ــَة �لوظيفّي �لّناحي
ــلُّ ناق�ًشا ما مل يهتمَّ باملعنى" 6.  ــك قاَل �لّدكتور حمّمد خّطابي: "�لّنحو يظ ــة" 5. لذل وظيفّي

ومعلوٌم �أّن �ملعنى �لوظيفيَّ ال ُيقَر�أُ �إاّل يف �شياِقه. 
ــاأّن �لّنحَو �شامٌل  ــِو �إىل تبّني �لفر�شّيِة �لقائلة ب ــذ� �الّت�شاُع يف �لّنظرِة �إىل �لّنح ــل يدفُعنا ه فه

جماالِت �لبحِث �لّلغويِّ كلَّها؟
َز�أُ، وبناًء عليه فل يوجُد حدٌّ يف�شُل بني  َيعترُب بع�ُس �لباحثني �ملعا�شرين �أّن �لّن�سَّ وحدٌة ال جُتْ
ــرث يف در��شة �لقو�عد، ي�شبُح �لّتو�فُق بني  ــكل و�مل�شمون. "فكّلما تعّمْقنا يف تفا�شيَل �أك �ل�ّش
ــا، �إْن مل يكْن م�شتحيًل، �أن  ــَل �إىل مرحلٍة يكوُن فيها �شعًب ــِد �أقوى فاأقوى، حّتى ن�ش �لقو�ع

نقوَل ما �إذ� كانت �لّت�شانيُف �شكلّيًة �أم داللّية" 7.
1 - حميدة، مصطفى: املرجع الّسابق، ص 27.

2 - عبّاس، حسن: الّنحو الوايف، ص 1.

3 - إبن جّني، أبو الفتح عثامن: الخصائص، ج1 ، ص 33.

4 - الجرجاين، عبد القاهر: املقتصد يف رشح اإليضاح، ج1 ، ص 98.

5 - Martinet, Andre: Structure et langue, p. 292.

6 - خطّايب، محّمد: لسانيّاُت الّنّص، ص 28.

7 - پاملر، ف. ر.: علم الّداللة، ص 138.
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ورمّبا يكوُن هذ� �لبحُث خطوًة يف هذ� �الجّتاه.
ــُد، يف �الأل�شنّيِة �لّتوليدّيِة و�لّتحويلّية، ترجمًة اِلأهّمّيِة �لرّتكيب يف ت�شكيل �ملعنى، فيقول  وجن
ــّوُن �لّتوليديُّ �لوحيد، �أي �ملكّون �لذي  ــور مي�شال زكرّيا "�إّن �ملكّوَن �لرّتكيبيَّ هو �ملك �لّدكت
ــًة يف �لقو�عِد  ــُع �لكلمِة �أهّمّيًة بالغ ــل..."1 حيث "يحتلُّ موق ــة �لعميقة للُجَم ــاوُل �لبني يتن
ــِة �لعميقة"2. و�إّن بلوَغ  ــُذ قيمَتها �لّنحوّيَة من حيث موقُعها يف �لبني ــة، فالكلمُة تاأخ �لّتوليدّي
ــن "�لّتحويل"، ومعناه  ــا يتحّقُق �نطلًقا م ــَة" للجملة �إمّن ــه �الأل�شنّيُة "�لبنيَة �لعميق ــا ت�شّمي م

ِ �لرّتكيب.  �حتماالُت تغريُّ
غري، يف هذ� �لبحث،  ــك فقد �أطّبُق قو�عَد "�لّتحويل" على �أبياٍت للمتنّبي و�الأخطل �ل�شّ لذل

للوقوِف على عمق �ملعنى من خلل خ�شائ�س �لرّتكيب، وهو �لقاعدُة �لّنحوّيُة لّلغة.
ــل عندما تفيُد �أكرُث من جملٍة و�حدٍة �ملعنى ذ�َته، بالّرغم من تبايِن  ــُد مفهوُم �لّتحوي "ُيعتَم
ــودٍة يف م�شتوى �لبنية  ــٍة و�حدٍة موج ــذه متحّولٌة من جمل ــوُل �إّن �جلمَل ه ــا، فنق تر�كيبه

�لعميقة"3. 
ــاِد م�شتًوى  ــٍة �إىل جملٍة �أخرى، باعتم ــل" حتويَل جملٍة معّين ــي م�شطلُح "�لّتحوي يقت�ش
ــِة �الأوىل. وال يتمُّ ذلك �إاّل بتغرّيِ �لعلقاِت �لّنحوّيِة  ــَق من �مل�شتوى �لّظاهِر يف �جلمل �أعم

و�لرّتكيب.
ــي �أ�شا�شاٌت يف �لعلقات �لّنحوّية،  ــُر �لباحثون بع�َس ما ي�شّمونه "�أدو�ت �الّت�شاق" وه ويذك
مائر، و�أ�شماُء �الإ�شارة، و�أدو�ُت �ملقارنة(... و�ال�شتبد�ل...  �أبرُزها "�الإحالة )ومن عنا�شِرها �ل�شّ
و�حلذف... و�لو�شل )ومنه �لو�شُل �الإ�شايّف، �أو �لو�شُل �لعك�شّي �أي �لّتعار�س، �أو �ل�ّشببّي... 

�أو �لّزمنّي(... و�الّت�شاق �ملعجمّي..."4
ــاإّن �لعنا�شَر  ــان �مل�شتوى �ملعجمّي، ف ــّي" يخ�شّ ــاُق �ملعجم ــد�ل" و"�الّت�ش و�إذ� كاَن "�ال�شتب

�الأخرى �ملذكورَة كلَّها نحوّية. 
1 - زكريّا، ميشال: األلسنيّة التّوليديّة والتّحويليّة وقواعد اللّغة العربيّة، ص 15.

2 - زكريّا، ميشال: املرجع نفسه، ص 18.

3 - املرجع نفسه، ص 14.

4 - خطّايب، محّمد: املرجع الّسابق، ص 16 – 25.
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منهُج البحث.
ــِق، ال فر�ُس �لقو�عد"1.  ــَة �لّلغوّي هي و�شُف �حلقائ ــاُء �لّلغِة �ليوم �إىل �أّن وظيف ــد �نتهى فقه "لق
لذلك فاإّن كلَّ منهٍج يف �لبحث �لّلغوّي يجُب �أن يقوَم على �لو�شِف، فالّتحليل. ويف هذ� �لبحث 
�أعتمُد "�ملنهج �لو�شفّي �لّتقريرّي... وهو ينطلُق من �مللحظات �إىل �لفَر�شّيات على �لّنحو �لّتايل:

- ملحظة �الأحد�ث و�ملعطيات �لّلغوّية.
- �شياغة بع�س �لّتعليمات للأحد�ِث �ملت�شابهة.

ُر هذه �الأحد�ث... - �شياغة �فرت��شات تف�شِّ
- �لّتاأّكد من ملءمة هذه �الفرت��شاِت �لو�قَع �لّلغوّي.

- بناء نظرّية قائمة على هذه �الفرت��شات....
ها ما يلي: �أّما �خل�شائ�س �لتي �ّت�شَم بها، فاأهمُّ

رفّية، و�لرّتكيبّية، و�لّداللّية(، و��شتنفاد  ــة، و�ل�شّ وتّي ــول �مل�شتويات �لّلغوّية )�ل�شّ ... 3 – �شم
�لق�شايا �لّلغوّية بالبحث.

ــوٌع من مو�شوعات �لو�شف كالّت�شريح، ال جمموعة من  ــاُول �لّلغة على �أّنها مو�ش ... 5 – تن
�لقو�عد كالقانون..." 2 

ــسِ هذ� �ملنهِج �ملحّددِة وفَق  ــذ� �لبحث، �أخالُف �لّنقطَة �ل�ّشاد�شَة من خ�شائ� ــي، يف ه �إاّل �أّنن
ــا" 3، فمن خ�شائ�ِس �لبحِث  ــا لو�شفها و�شًفا ��شتقر�ئيًّ ــا، وهي "�ختياُر مرحلٍة بعينه و��شِعه

�لّلغويِّ �أي�ًشا �أن يتابَع تطّوَر �ال�شتعماالِت �لّلغوّيِة عرب �لّزمن.
ــرن �لعا�شر، وديو�َن  ــو�َن �ملتنّبي �ملكتوب يف �لق نٍة للبحث، دي ــرْتُت، كمدوَّ ــك فقد �خ ولذل
غري �ملكتوب يف �لقرن �لع�شرين، الأّن ع�شرَة قروٍن من �لّزمن قد ت�شّكُل م�شدَر  ــل �ل�شّ �الأخط
ــّوِر �ال�شتعمال. "فلئْن كانت �لّلغُة  ــوّي، يف وقوِفه على تطّوِر �لرّتكيب، وتط ــر�ٍء للبحِث �لّلغ ث
ــى، �إاّل �أّنها تطّورت يف  ــي تناوَلتها كتُب �لّلغوّيني �لعرب �لقد�م ــة هي �لّلغة نف�شها �لت �لعربّي

1 - الّصالح، صبحي: دراسات يف فقه اللّغة، ص 26.

2 - يعقوب، إميل: كيف تكتُب بحثًا أو منهجيّة البحث، ص 11، 12.

3 - املرجع نفسه، ص 12.
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م�شريتها �حلّية على �متد�د مئات �ل�ّشنني"1.
ــرّي، وقو�عَد �لّتحويل �الأل�شنّية، تطبيًقا  ــي، يف هذ� �لبحث، �أعتمُد �ملنهَج �لو�شفيَّ �لّتقري �إّنن
ورة �ل�ّشعرّية �نطلًقا  غري، و�شواًل �إىل ك�شف �جّتاهات �ل�شّ ــى �أبياٍت للمتنّبي و�الأخطل �ل�شّ عل
من �ملو�قف �لّنحوّية يف �شياق �الأبيات، على �أن مَينَح �الختلُف �لّزمنيُّ بني �ل�ّشاعَرين �لذي 

يقارُب �ألَف عاٍم �ّت�شاًعا لنطاِق �لبحِث، وتالًيا �شدقّيًة علمّيًة وو�قعّيًة �أكرب.

الف�سُل االأّول: البيُت البادُئ با�سِم فعل.
"�أَْوِه ملَن ال �أرى حما�شَنها

و�أ�شُل و�ًها و�أَْوِه َمر�آها"2 )من �ملن�شرح(
ــلٍن �إذ� ��شتدَّ عليك َفقُده... وقوُلهم عند �ل�ّشكايِة: �أَْوِه من كذ�، �شاكنة �لو�و، �إمّنا  ــن ف "�أَْوِه م

ٌع، ورمّبا قَلبو� �لو�َو �أِلًفا فقالو�: �آِه من كذ�..." 3 هو توجُّ
"�أَْوِه: ��شم فعل م�شارع مبعنى �أتوّجُع..." 4

ُن فيقال: و�ًها لفلن"5. ٌذ، وقيَل: ��شتطابة، وينوَّ ٌف وتلوُّ "و�ًها": "و�َه: تلهُّ
"و�ًها: ��شم فعل م�شارع مبعنى �أَعَجُب مبنيٌّ على �لفتح..."6

ع، ثّم يبنّيُ �شبَب �شكايِته  ــد�أُ �ل�ّشاعُر بيَته با�شم �لفعل �مل�شارع �لذي معناه �ل�ّشكايُة و�لّتوجُّ يب
وتوّجِعه وهو "َمن ال يرى حما�شَنها".

ا. يّتخُذ حرُف �لّلم �لو�قع بعد "�أَْوِه" داللَة �ل�ّشببّية، وظيفيًّ
ِعِه، بذ�ِتها. فاإذ� كانَت تلك �حل�شناُء غائبًة عمًد� عن �ل�ّشاعر، �شحَّ قوُله �إّنها هي �شبُب توجُّ

�أّما �إذ� كان غياُبها ق�شًر�، فاإّن عدَم روؤيِة حما�شِنها هو �ل�ّشبب.
1 - خطّايب، محّمد: املرجع الّسابق، ص 19، 20.

2 - املتنبّي: ديوان املتنبّي، الجزء الثّاين، ص 526.

، ص 584. 3 - إبن منظور: لسان العرب، املجلّد الثّالث عرشرَ

4 - إبن يعيش: رشُح املفّصل للزّمخرشّي، املجلّد الثّالث، ص 24.

، ص 697.  5 - لسان العرب، املجلّد الثّالث عرشرَ

6 - رشح املفّصل للزّمخرشّي، املجلّد الثّالث، ص 83.
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ورمّبا يِرُد يف �ل�ّشطِر �لّثاين ما يحّدُد �لق�شد.
ِف و�لّتعّجب "و�ًها"، و�ل�ّشكايِة  ــر �لّثاين يقوُل �إّن روؤيَة تلك �حل�شناِء هي �أ�شُل �لّتلهُّ يف �ل�ّشط

و�لّتوّجع "�أَْوِه". ذلك �أّن روؤيَتها هي �شبُب �لفرِح و�حلزِن، مًعا.
فاإّن معنى �لكلمة "�أ�شل"، يف بد�يِة �ل�ّشطر �لّثاين، هو "�شبب". 

ــدُم �ل�ّشاعُر �حلذَف يف �ل�ّشطر �لّثاين، حيث يق�شد �أّن "مر�آها" هو �أ�شُل قوِلَك "و�ًها"  وي�شتخ
ٌر يف �ل�ّشياق. وقوِلَك "�أَْوِه". �إًذ� لقد َحَذَف فعَل �لقول وهو مقدَّ

ويف �ملعادلِة �حل�شابّيِة بني �ل�ّشطرين، نرى �أّن يف غياب �حل�شناِء قوَل "�أَْوِه" �شكايًة وتوّجًعا. �أّما 
يف ح�شوِرها فـ"و�ًها" َو"�أَْوِه" تلّهًفا وتعّجًبا، و�شكايًة وتوّجًعا.

ُم �أحَدهما على  ــا مًعا، وال تقدِّ ــَة "�أَْوِه" على "و�ًها" يف �ل�ّشطر �لّثاين، جتمُعهم ــو�و �لعاطف �إّن �ل
ري�يف �إّن �لّنحوّيني و�لّلغوّيني �أجَمعو�  �الآخر. فالو�و "�لعاطفة معناها ُمْطلُق �جلمع... وقوُل �ل�شِّ

على �أّنها ال تفيُد �لرّتتيب"1. 
ــو �ل�ّشبُب �الأ�شلّي �أي  ــًد� �ل�ّشبب، فذلك �أّن �ملذكوَر ه ــوُل �ل�ّشاعُر "�أ�شل" قا�ش ــا يق وعندم

�ل�ّشبب �الأّول.
و�إذ� كان �ل�ّشبُب �الأّوُل للّتلّهِف و�لّتعّجب، و�ل�ّشكاية و�لّتوّجع، هو "مر�آها"، فمعناه �أّن "مر�آها" 

�أ�شدُّ وجًعا من غيابها. فما �شيكوُن معنى "�لو�و" �لفا�شلة بني �ل�ّشطرين؟ 
وما هو �شبُب �لّتوّجع يف �ل�ّشطر �الأّول؟

 �لو�و �لفا�شلة بني �ل�ّشطرين هي، يف �إعر�بها، حرُف ��شتئناف، وذلك �أّن عطَف جملٍة ��شمّيٍة 
على جملٍة فعلّيٍة ال يجوز.

؛ فهل هي، يف هذ�  ــسّ ــا وفَق �شياق �لّن� ــا، قد تختلُف معانيه ــُة، يف �إعر�به ــو�و �ال�شتئنافّي و�ل
ــى �ل�ّشابَق باملعنى  ــق؟ �أم تعاِر�ُس �ملعن ــق �إىل �ملعنى �ل�ّشاب ــُف �ملعنى �لّلح ــاق، ت�شي �ل�ّشي

�لّلحق؟
ــي يف معناها  ــا �الأخرى �لعديدة، وه ــًة �إىل معانيه ــا للّتعار�س، �إ�شاف ــد تكوُن ر�بًط ــو�و ق "فال

�لّتعار�شّي تكوُن حرَف عطٍف، �أو حرَف ��شتئناف"2.
1 - إبن هشام األنصارّي: ُمْغني اللّبيب عن كُتب األعاريب، املجلّد األّول، ص 665.

ني الّسيايّس واألديّب، أطروحة دكتوراه، ص 130.  2 - البيطار، يرسى: روابط التّعارض والّسبب واالستنتاج يف الّنصَّ
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ُد معنى �ل�ّشطر �الأّول. �إّن �لوقوَف على معنى �لو�و �ل�ّشياقّي بني �ل�ّشطرين، هو �لذي �شيحدِّ
فاإذ� كاَن معنى �لو�و هو �ال�شتدر�ك و�الإ�شافة، �أي �إ�شافة معنى �إىل معنى، فال�ّشاعر قد توّجَع 
ــر �الأّول من �ملر�أة �لتي ال يرى حما�شَنها، ثّم �أ�شاَف �أّن روؤيَتها �أ�شُل ده�شِته وحزِنه،  يف �ل�ّشط

مًعا.
ــوُن معنى �ل�ّشطر �الأّول �أّن �لغياَب هو �شبُب  ــا �إذ� كان معنى هذه �لو�و هو �لّتعار�س، فيك  �أّم
ــا هي �ل�ّشبُب �الأّوُل للّتوّجع. فكيَف يتوّجُع  ــع �ل�ّشاعر. ويعار�ُس توّجَعه لغيابها �أّن روؤيَته توّج

لغيابها، ويف ح�شوِرها وجٌع �أكرب؟ 
هكذ� يتعار�ُس �حلبُّ مع �ملنطق.

ــِة �أعلى، لدى �ل�ّشاعِر، من  ــاِل �لّتعار�س، الأّنه قد �أثبَت �أّن منطَق �لعاطف ــا �أميُل �إىل �حتم و�أن
منطق �لعقل.

"�إيِه لبناُن، و�جلد�وُل جَتري
فيَك َبرًد� فُتنِع�ُس �لّظماآنا
�إيِه لبناُن، و�لّن�شيُم، عليًل

يَتهادى فَيعِطُف �الأغ�شانا"1 )من �خلفيف(
ــوُل للّرجِل �لذي  ُن. تق ــى �لك�شِر، وقد تنوَّ ــز�دٍة و��شتنطاٍق، وهي مبنّيٌة عل ــِه: كلمُة ��شت "�إي

��شتزْدَته من حديٍث �أو عمٍل: �إيِه، بك�شر �لهاء"2.
ْث3. "�إيِه": ��شُم فعِل �أمٍر مبعنى َحدِّ

ْث، فاإّن "ل�شان �لعرب" قد جعَل لها معنيني  ل" �أّن معنى "�إيِه" حدِّ ــاإذ� جاَء يف "�شرح �ملف�شَّ ف
من �ال�شتز�دة هما �حلديُث، �أو �لعمل.

ــدُم و�و �حلال. "و�و �حلال  ــادى "لبنان" ثّم ي�شتخ ــِم �لفعل "�إيِه" �إىل �ملن ــُه �ل�ّشاعُر با�ش يتوّج
ُرها �شيبويه و�الأقدمون بـ "�إْذ"، وال يريدون �أّنها مبعناها؛  �لّد�خلة على �جلملِة �ال�شمّية... ويقدِّ

1 - األخطل الّصغري: ِشعُر األخطل الّصغري، ص 20.

، ص 586.  2 - لسان العرب، املجلّد الثّالث عرشرَ

3 - انظر: إبن يعيش: رشح املفّصل للزّمخرشّي، املجلّد الثّالث، ص 10.
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�إْذ ال ير�ِدُف �حلرُف �ال�شَم، بل �إّنها وما بعدها َقيٌد للفعل �ل�ّشابق، كما �أّن "�إْذ" كذلك"1.
 �إاّل �أّن هذ� �لكلَم ال مَينُع، يف ر�أيي، �أن تّتخَذ و�و �حلال �أحَد معاين "�إْذ" حني يفر�ُس �ل�ّشياُق 

رورة. هذ� �ملعنى. و�إمّنا قوُل �بن ه�شاٍم يعني �أّن و�و �حلال ال تطابُق "�إْذ" يف كلِّ معانيها بال�شّ
ُل "َقيًد� للفعِل �ل�ّشابق"، ويق�شُد �أّنها حت�شُر �شلحّيَة  ــكِّ ــد قال �بن ه�شام �إّن و�و �حلال ت�ش لق

دة. �لفعل �ل�ّشابق بهذه �حلال �ملحدَّ
ــري، ي�شتزيُد �ل�ّشاعُر وطَنه لبناَن قائًل: "�إيِه"،  غ ــت �الأّول �ملذكور �أعله للأخطل �ل�شّ ويف �لبي

و�جلد�وُل جَتري فيَك َبرًد� فُتنِع�ُس �لّظماآنا". 
ُد �ل�ّشاعُر طلَبه "�إيِه" من وطِنه بحاِل جريان �جلد�وِل  �إًذ�، ووفَق �ملعنى �لّنحوّي لو�و �حلال، يقيِّ

يف لبناَن برًد�، و�إنعا�ِشها �لّظماآَن.
ُد طلَبه "�إيِه" بحاِل تهادي �لّن�شيِم �لعليِل يف لبناَن وَعْطِفه �الأغ�شان. ويف �لبيت �لّثاين يقيِّ

قال، وهو م�شٌي يف متايٍل و�شكون"2. "�لّتهادي: م�شُي �لّن�شاء و�الإبل �لثِّ
ْث،  فاإذ� كاَن �لّن�شيُم، يف �لبيت �لّثاين، �شاكًنا بل �شوت، فمعنى �ال�شتز�دِة بـ "�إيِه" لي�س حدِّ

ولكّن معناه ِزْد من تهادي �لّن�شيِم �لعاطِف �الأغ�شاَن.
�أّما يف �لبيِت �الأّول فقد قيََّدت و�و �حلاِل ��شَم �لفعل "�إيِه" بجَريان �جلد�وِل ولُه خريٌر. وهكذ� 
ــا لبناُن من جَرياِن �جلد�وِل و�إنعا�ِس  ــِت �ال�شتز�دَة على �حتمايَل �لعمِل و�حلديث: زْد ي َفتَح

�لّظماآن، �أو زْد من حديِث �خلرير. هكذ� ي�شرُي حديُث لبناَن هو خرير �جلد�ول. 
َه �ل�ّشاعُر �إىل �أّنه ي�شتزيُد مّرًة من فعٍل ومّرًة من حديث؟ فهل تنبَّ

الف�سُل الّثاين: البيُت البادُئ باحلال.
رِج ر�كًبا "بعزٍم ي�شرُي �جل�شُم يف �ل�شَّ

بِه، وي�شرُي �لقلُب يف �جل�شم ما�شيا"3 )من �لّطويل(
1 - إبن هشام األنصارّي: مغني اللّبيب عن كتب األعاريب، املجلّد األّول، ص 675. 

2 - لسان العرب، املجلّد الخامس عرش، ص 419.

3 - املتنبّي: ديوان املتنبّي، ص 542. 
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رج"1. رُج: رحُل �لّد�ّبة، معروف، و�جلمُع �ُشروج. و�أ�شرَجها �إ�شر�ًجا: و�شَع عليها �ل�شَّ "�ل�شَّ
ــة: ﴿ُتنِبُت  ــْت معًنى، كما يف �الآي ــك الأّنها �أحدَث ــت ز�ئدة. وذل ــِت لي�ش ــاء يف �أّوِل �لبي �لب
ــِن﴾2 "وتاأويُله: ُتنبُت ما ُتنبُته، و�لّدهُن فيها" 3، حيث يكوُن معنى �لباِء هو �مل�شاَحبة،  بالّده

وتكوُن �جلملُة �ال�شمّيُة يف مو�شِع �حلال.
ــد�أَ بجملِة �حلاِل وتقديُرها "وهو عازٌم"، وهي  ــد�أَ �ملتنّبي هذ� �لبيَت قائًل: "بعزٍم"، فقد ب و�إْذ ب

مرُي عائٌد على "�جل�شم" وهو �شاحُب �حلال. تعني �أّنه م�شاِحٌب �لعزم. و�ل�شّ
ويجوُز، يف �لّنحو، �أن تتقّدَم �حلاُل على �شاحبها.

و�إذ� كان "�جل�شُم ي�شرُي يف �ل�ّشرِج" فرمّبا ظنَّ �لقارُئ �أّن "�ل�ّشرَج" جمازيٌّ وهو �َشْرُج �حلياة، �إاّل 
، و�ملق�شود به  رَج" حقيقيٌّ ُد �أّن "�ل�شَّ ُدُه �شياُق �لق�شيدِة �لذي يوؤكِّ �أّن هذ� �ملعنى �ملحتمَل يبدِّ

هو �َشرُج �خليِل �لذي َيحمُل �لفار�َس يف �ملعركة. 
ــُد �حلاُل �ملتقّدمُة على تقديِر �جلملِة �ال�شمّية �أّن ج�شَم �لفار�ِس ي�شرُي، وهو عازٌم، "يف  �إًذ�، توؤكِّ

رج؟ �ل�ّشرِج ر�كًبا". فكيف ي�شرُي ج�شٌم ر�كًبا يف �ل�شَّ
ُد �حلال. "ر�كًبا": حاٌل ثانيٌة؛ ويجوُز يف �لّنحِو تعدُّ

َفت ج�شَم �لفار�ِس حاالن: �أّنه عازٌم، و�أّنه ر�كٌب. وُهما متعّلقتان بالفعل: ي�شرُي.  �إًذ� لقد َو�شَ
ــٌر كاملتنّبي با�شتخد�ِم  رج"؟ وهل يخطُئ �شاع ــا "يف �ل�شَّ ــَف ميكُن للج�شِم �أن ي�شرَي ر�كًب فكي

حرف �جلّر؟
ــو: ﴿واَلأَ�شلَبنَّكم يف جذوِع  ــلء، نح ــاٍن: ... �لّر�بع: �ال�شتع ــّر، له ع�شرة مع ــرف ج "يف: ح

�لنَّخِل﴾4 "5. 
ــلء، وكاأّن �لّتقديَر: على  ــِة، معنى �ال�شتع ــّر "يف" يحمُل، يف هذه �الآي ــٌح �أّن حرَف �جل و��ش

جذوِع �لّنخِل.
1 - لسان العرب، املجلّد الثّاين، ص 343.

2 - القرآن الكريم: املؤمنون، 20.

3 - إبن يعيش: رشح املفّصل للزّمخرشّي، املجلّد الرّابع، ص 474. وانظْر أيًضا ص 479 منه.

4 - القرآن الكريم: طه، 71. 

5 - إبن هشام األنصارّي: مغني اللّبيب عن كتب األعاريب، ص 338.
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رِج.  رِج" ويق�شُد: على �ل�شَّ و�إًذ� فل ريَب يف قوِل �ملتنّبي: "ي�شرُي �جل�شُم يف �ل�شَّ
ــوِد عليه؛ و�إمّنا  رَج ي�شرُي باجل�شِم �ملوج ــى �أّن �ل�شَّ رِج؟ �ملعن ــى �ل�شَّ ــَف "ي�شرُي" �جل�شُم عل فكي
ُد يف �ل�ّشطِر �لّثاين؛ و�شناأتي  ُرُه ما �شرَيِ �جلملُة، مثلما ورَدت يف �لبيِت، هي من �ملجاز. وقد يف�شِّ

عليه.
وبعَد ختاِم �ل�ّشطِر �الأّوِل �لذي جاَء فيه:

رج – يتابُع �ل�ّشاعُر هذه �جلملَة  "بعزٍم ي�شرُي �جل�شُم يف �ل�ّشرِج ر�كًبا" – و�ملعنى: )على( �ل�شَّ
رج. يف �ل�ّشطِر �لّثاين قائًل: "بِه". و�لهاء �شمرٌي عائٌد على �ل�شَّ

رِج ر�كًبا "به"؟ فكيف ي�شرُي �جل�شُم على �ل�شَّ
وما هو معنى �لباء يف هذ� �ل�ّشياق؟

"�لباء �ملفردة حرُف جرٍّ الأربعَة ع�َشر معًنى:
ــّم �الإل�شاُق  ــه �شيبويه، ث ــذ� �قت�شَر علي ــى ال يفارُقها، فل ــَل: وهو معًن ــاق، قي ــا: �الإل�ش �أّوُله
ــُرُب من زيد. وعن  ــٍد" �أي �أل�شْقُت مروري مبكاٍن َيق ــرْرُت بزي ... وجمازيٌّ نحو: "م ــيٌّ حقيق
بحني﴾1 ... فاإذ�  ــم َلتمّرون عليهم ُم�شْ ــس �أّن �ملعنى: مرْرُت على زيٍد، بدليل ﴿و�إّنك �الأخف�
��شتوى �لّتقدير�ن يف �ملجازّيِة، فاالأكرُث ��شتعمااًل �أَْوىل بالّتخريِج عليه، َكـ "مرْرُت بزيٍد" ومرْرُت 

عليه"2.
فهل ميكُن �أن يكوَن �ملعنى �لذي �أر�َده �ملتنّبي:

رِج ر�كًبا عليه؟ بعزٍم ي�شرُي �جل�شُم على �ل�شَّ
� وجمروًر� يف بد�يِة �ل�ّشطِر �لّثاين غرَي الزَمني؟ وهل كاَن �ملتنّبي �شويعًر� ليقحَم جارًّ

ال. بل �ملعنى:
رِج وملت�شًقا به. بعزٍم ي�شرُي �جل�شُم ر�كًبا على �ل�شَّ

َد داللَتها يف �لبيت،  هكذ� فاإّن �ملعنى �لّنحويَّ للباء، و�لذي �قت�شَر عليه �شيبويه، هو �لذي حدَّ
مبا ال يرقى �إليه �ل�ّشّك.

1 - القرآن الكريم: الّصافات، 137.

2 - مغني اللّبيب عن كتب األعاريب، ص 197-198.
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ــُر، يف �ل�ّشطر �لّثاين، م�شتخدًما و�و �لعطف مبعنى �الإ�شافِة و�جلمع، لَيجمَع �َشرَي  ويتابُع �ل�ّشاع
رج. و�جلمُع  رِج ر�كًبا وملت�شًقا به، �أي بال�شَّ ــِب يف �جل�شِم ما�شًيا، مَع �شرِي �جل�شِم على �ل�شَّ �لقل

هنا جمٌع لفعلني متز�منني.
َك من  ــَب �لفار�ِس قد حترَّ ــِم فدليٌل على �شرعِة �خليِل حّتى كاأّن قل ــا م�شُي �لقلب يف �جل�ش �أّم

مكاِنه.
ــاِق �لفار�س ب�َشرج �خليل، ب�شبب  ــا للجارِّ و�ملجرور "بِه" على معنى �لت�ش ــذ� يوؤّكُد تف�شرَين وه

�شرعِة َعْدِوها.
ــي ت�شُف ج�شَم �لفار�س، و�حلاُل يف �آخرِه "ما�شيا" �لتي  ــا �حلاُل يف �أّوِل �لبيت "بعزٍم" �لت و�أّم

ت�شُف قلَب �لفار�س، فهما متعار�شتان، وُتوّلد�ن �لّتعار�َس بني ج�شِم �لفار�س وقلِبه.
فاإذ� كاَن �لقلُب قد حتّرَك من مكاِنه، فاإّن �جل�شَم قد ظلَّ عازًما، وملت�شًقا باخليل.

ــاه �إىل �جل�شم و�لقلب مًعا، فاإّن لكلٍّ منهما معًنى  َر �ل�ّشاعُر �لفعَل "ي�شرُي" م�شنًد� �إّي ــْن كرَّ ولئ
خمتلًفا، بل متعار�ًشا، �كت�شَبه من �حلال.

"َمعبًد� قامت على دين �لهوى

ذ�ك ديُن �حلّق بل ديُن �الأَبْد"1 )من �لّرَمل(
با".  مرُي �لفاعُل يف "قاَمت" عائٌد على �شابٍق هو "�أَُويقاُت �ل�شِّ و�ل�شّ

"معبًد�": حاٌل جتيُب عن كيَف. و�لّتاأويُل: قاَمت �شبيهًة مبعبد.

"�علْم �أّن �حلاَل و�شُف هيئِة �لفاعل �أو �ملفعول"2. وعلى ذلك فاإّن "معبًد�" حاٌل جامدٌة موؤّولٌة 
با" �لتي قاَمت كمعبٍد، مبا فيه من  ُ هيئَة "�أُويقاِت �ل�شّ مب�شتقٍّ هو �لّتايل: "�شبيهًة مبعبٍد" �إْذ تبنيِّ

ت. با �لتي م�شَ دالالِت �لعبادِة و�لّتقدي�ِس الأّيام �ل�شِّ
ــرِط �أن يكوَن فعًل  ــه جو�ًز� ب�ش ــا. وقد تتقّدُم علي ــَر عن عامِله ــال �أن تتاأّخ ــُل يف �حل و"�الأ�ش
ُف "قاَمت". ومعناه �رتفَعت.  ــت، هو �لفعُل �ملت�شرِّ ــا"3. و�إّن عامَل �حلاِل، يف هذ� �لبي مت�شّرًف

وعلى هذ� فقد �أمكَن تقدمُيها.
1 - األخطل الّصغري: ِشعر األخطل الّصغري، ص 25. 

2 - إبن يعيش: رشح املفّصل للزّمخرشّي، املجلّد الثّاين، ص 4.

3 - الغالييني، مصطفى: جامع الّدروس العربيّة، الجزء الثّالث، ص 92. 
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ــِة �ل�ّشاعر يف  ــي �إبر�ُزها، و�إظهاُر حما�ش ــَة �لّداللّيَة من تقدمي �حلاِل ه ــح �أّن �لغاي ــن �لو��ش وم
با. و�إذ� قاَل عنها "�أُويقاٍت" فذلك �أّنها مّرت �شريعة. "عبادِة" �أّيام �ل�شِّ

مة، فذلك معبٌد قاَم "على دين �لهوى".  با معبًد�، بو�شاطِة �حلال �ملقدَّ و�إْذ حتّولت �أّياُم �ل�شّ
با، وهو ديُن �لهوى. ُ �لّديَن �ملّتبَع يف معبد �ل�شّ �إّن للحاِل تابًعا ورَد بعد �لعامل-�لفعل- يبنيِّ

وي�شتاأنُف �ل�ّشاعُر كلَمه، يف �ل�ّشطر �لّثاين، بل �أد�ة ��شتئناف، قائًل:
"ذ�ك ديُن �حلّق بل ديُن �الأَبْد"

ــوى"، ليخرَب عنه باأّنه "ديُن �حلقِّ بل ديُن  ــا ��شَم �الإ�شارِة �لذي يحيُل �إىل "دين �له م�شتخدًم
�الأبْد". 

ُد  نتوّقُف عند معنى "بْل" يف هذ� �ل�ّشطر �لّثاين، الأّن معناها �لّنحويَّ �ل�ّشياقّي هو �لذي �شيحدِّ
معنى �جلملة.

"بْل": حرف عطف، الأّنها مل تقْع بني جملتني.
لفظُة "دين" �لّثانية، يف �ل�ّشطر �لّثاين، هي ��شٌم معطوٌف على �الأوىل.

ا، هو �جلمُع يف �حُلْكم. و�إّن معنى �لعطِف، دالليًّ
لقد �أجمَع �لّنحوّيون على �أّن "بْل" بعد �إثباٍت تفيُد معنى �الإ�شر�ب، حيث ُت�شِرُب مبا بعدها 
ــه. غري �أّن �الإ�شر�َب لي�س دقيًقا، يف ر�أيي. ففي هذ� �ل�ّشطر  ــا قبلها فتجعله كامل�شكوِت عن عّم
غري �أن ُي�شرَب عن قوله �إّن دين �لهوى هو ديُن �حلّق، لكّنه �أر�َد �أّن  مثًل، مل ُيِرِد �الأخطل �ل�شّ

، و�أكرث، فاالأبُد �أكرُث من �حلّق، ويت�شّمُنه. دين �لهوى هو ديُن �حلقِّ
ــى ��شم �لهوى. ثّم  با معبٌد ي�شلَّى به عل ــاَم �ل�شّ ــِة �حلال، �أّن �أّي ــُد �ل�ّشاعُر، بو�شاط ــذ� يوؤّك هك
ــة، الأّن هذ� �لّدين هو ديُن �حلّق،  ــر �لّثاين، ليوؤّكَد �أّن تلك عبادٌة �شحيح ــُف، يف �ل�ّشط َي�شتاأن

، ويتجاوُزه. وديُن �الأبد. و�الأبد يت�شّمُن �حلقَّ
ا. فاإّن  ــى �حلّق، دالليًّ ــى �أّنها حرُف عطٍف، مع عطف �الأبِد عل ــُم �إعر�ُب "بْل" عل �إًذ�، ين�شج
ــّق. �إاّل �إذ� كان �لق�شُد هو  ــرت�ِف باحل ــُد �الإ�شر�َب عن �الع ــد ال ينفي وال يفي ــا باالأب �عرت�ًف

�الإ�شر�ب عن �حلقِّ وحَده، ل�شالِح ما يت�شّمُنُه، فاأكرث.
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ُد ما بعَد "بْل"  ِن بعَد �إثبات"1 حيث يوؤكِّ ْيُت هذه �لوظيفَة ِلـ "بْل" : "�لّتاأكيد بالّت�شمُّ لقد �شمَّ
معنى ما قبَلها، ويت�شّمُنه.

الف�سُل الّثالث: البيُت البادُئ باحلرف امل�سبَِّه بالفعل.
"كاأّن �شهاَد �لّليِل يع�شُق مقلتي

ُل"2 )من �لّطويل( فبينهما يف كلِّ هجٍر لنا و�شْ
مري �ملثّنى يعوُد على �شهاِد �لّليِل ومقلِة �ل�ّشاعر. فبينهما: �ل�شّ

لنا: �شمري �ملتكّلم يعوُد على �ل�ّشاعِر وحبيبِته.
ُح  ــاإّن �لعنا�شَر �لتي تو�شِّ ــا يف �لبيِت نف�ِشه، ف ــى �لغائب مذكوٌر َمن يحيُل �إليهم ــرُي �ملثّن �شم

�الإحالَة ُمثَبتٌة �شر�حًة يف �لّن�ّس.
ــاق، وال �شّيما كلمة �لهجر. وما �لهجُر �لذي ي�شّبُب  َد هوّيَته �ل�ّشي ــا �شمرُي �ملتكّلم فقد حدَّ �أّم

�الأرَق و�شهاَد �لّليِل �شوى هجر �حلبيب. 
ــاِل �إليهما ب�شمري جمع �ملتكّلم، و�إْن مل ُيذَكر�  ــد ورَد يف �لّن�سِّ دليٌل تد�ويلٌّ على �ملح �إًذ� لق

ت�شريًحا.
ــدم جمَع �ملتكّلم  ــرَي �لغائب ل�شهاِده ومقلِته، و��شتخ ــر قد ��شتخدَم �شم ــُت �أّن �ل�ّشاع و�لّلف

ليجعَل �حلبيبَة معه يف �ملوقف نف�ِشه، وهو موقُف �لهجر.
ــاأَ �لّتعار�َس �ملعجميَّ �لذي هو �نعكا�ُس �لّتعار�ِس  ــا بني �شمري �لغائب و�شمري �ملتكّلم �أن�َش وم

ا؟ ا �أم جمازيًّ بني �لهجِر و�لو�شل. فهل كان �لّتعار�س حقيقيًّ
وكيف تكوُن �ملقلُة يف و�شٍل و�شاحُبها يف هجر؟ �أالأّن �لو�شَل مع �ل�ّشهاِد �شر�ب؟

ــرَف �مل�شَند �إليه. و�إّن  ــًة جمازّيًة، الأّنه ال يلئُم �لّط ــُل، يف �شياق �لبيت، دالل ــُب �لو�ش يكت�ش
"و�شَل" �ملقلِة و�ل�ّشهاِد كنايٌة عن �الأرق. 

ــَب �ل�ّشاعُر مقلَته حميًل �إليها ب�شمري �لغائب، وجاعًل �إّياها يف و�شٍل مع �ل�ّشهاِد، وهو  و�إذ� غيَّ
و�حلبيبة مًعا يف هجر، فهل �أر�َد �أّن �حلبيبَة �أقرُب من مقلِته �إليه؟

ني الّسيايّس واألديّب، أطروحة دكتوراه، ص 50. 1 - البيطار، يرسى: روابط التّعارض والّسبب واالستنتاج يف الّنصَّ

2 - املتنبّي: ديوان املتنبّي، الجزء الثّاين، ص 35.
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مرِي داللًة لي�شت حم�س �شدفة. �إّن الختيار �ل�شّ
ــى �حتماَل �ل�ّشّك يف معنى �ل�ّشطر  مري �لغائب �ملثّنى قد �ألغ ــَد �ملحال �إليهما بال�شّ و�إّن حتدي
ــاين. فقد كان من �ملحتمل �أن َيقر�أَ قارٌئ �أّن �جلاّر و�ملجرور "لنا" هما �ملتعّلقان بخرب �ملبتد�أ  �لّث
ــا. فل ميكُن �أن يكوَن  مري �لغائب مل يعْد ذلك ممكًن ــي �ل�شّ ــُل". ولكْن بتحديِد �شاحَب "و�ش

تاأويُل �ل�ّشطر �لّثاين هكذ�: 
ــرُي �شليم؛ و�لو�شُل ال ميكُن �أن  ــاد ومقلتي، يف كّل هجٍر، لنا و�شُل ! فهذ� كلٌم غ ــني �ل�ّشه ب

يكوَن قائًما "بني �ل�ّشهاد ومقلتي". 
 وهكذ� فاإّن حتديَد �ملحاِل �إليهما ب�شمري �لغائب قد �أّكَد �أّن �شبه �جلملة �ملتعّلق بخرب �ملبتد�أ "و�شُل"
ــو: "بينهما"؛ فاإّن �لو�شَل بني �ل�ّشهاِد ومقلِة �ل�ّشاعِر قائٌم، كّلما كان هجٌر بينه وبني �حلبيبِة.  ه
َد �شرَط هذ� �خلرِب – �لو�شل  ــَم �ملتنّبي "يف كلِّ هجٍر لنا" بني �ملبتد�أ و�خلرب، ليحدِّ ــك �أقح لذل

– باأّنه �لهجُر بني �حلبيبني. 
"�إّنها و� لْهَف نف�شي

قَطر�ٌت من دمي"1 )جمزوء �لّرَمل( 
ــه يف ذ�ِتها، و�إمّنا كوُنها قَطر�ٍت من دِمه. وهنا  ــوُل �ل�ّشاعُر �إّن ما ُي�ْشجي فيه لي�س نَغماِت فِم يق

جنُد فائدًة يف �إير�ِد �لبيِت �ل�ّشابق لهذ� �لبيت:
لي�س ما ُي�شجيَك مّني نَغماٌت يف فمي
�إّنها و� لْهَف نف�شي قَطر�ٌت من دمي

مري "ها" وهو ��شم "�إّن" عائٌد على �شابٍق هو "نغماٌت يف فمي".  �ل�شّ
غرُي �لّندبَة بني �ملبتد�أ و�خلرب؛ فاملوقُف جلٌل، ونزُف �حلزِن يدفُع �ل�ّشاعر  لقد �أقَحَم �الأخطُل �ل�شّ

�إىل �أن يندَب نف�َشه.
ــوُد �ِشعُره، فقد جاَء �لبيُت �لّثاين  ــنَّ ظانٌّ �أّن نغمات �ل�ّشاعر هي �لتي ُت�ْشجي، و�ملق�ش و�إذ� ظ
ــر. وكم من �شاعٍر �أقرَّ باأّن �ل�ّشعَر ُي�شَقى  ــَن �أّن هذه "�لّنغمات" هي قطر�ٌت من دم �ل�ّشاع ليعل

من جر�ح �لقلب!
ــري "ها" يف "�إّنها"، الختلَف معنى �لبيِت  م مرَي �لهاء بداًل من �ل�شّ ــو ��شتخدَم �ل�ّشاعُر �ل�شّ ول

1 - األخطل الّصغري: ِشعر األخطل الّصغري، ص 252.
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ــر �لهاء كان �شيحيُل �إىل "ما ُي�شجيك"، لي�شبَح معنى �لبيت  مرَي �ملذّك ــرًي�، وذلك �أّن �ل�شّ كث
�لّثاين: 

�إّن ما ُي�شجيَك مّني هو قطر�ُت دمي؛ و� لهَف نف�شي!
مري �ملوؤّنِث "ها" فقد �أحاَل �إىل "نغماِت فمي" وهي �لق�شائد، لي�شرَي معنى  �أّما ��شتخد�ُم �ل�شّ

�لبيت �لّثاين: 
�إّن نغماِت فمي هي قطر�ٌت من دمي ولذلك هي ُت�ْشجي؛ و� لهَف نف�شي!

مرُي، �أو  ــاإذ� �ختلَف �ل�شّ مري هو �أ�شا�ٌس يف بلوغ �ملعنى. ف ــاِل �إليه بال�شّ ــُظ �أّن حتديَد �ملح نلح
�ملحاُل �إليه به، �ختلَف �ملعنى.

الف�سُل الّرابع: البيُت البادُئ بال�رّشط.
"فاإْن َتُفِق �الأناَم و�أنَت منهم

فاإّن �مِل�شَك بع�ُس دِم �لغز�ِل"1 )من �لو�فر(
ْد به  ــويٌّ مل ُيق�شَ ــف �لّدولة، لكّنه �شرٌط نح ــُر �أ�شلوَب �ل�ّشرط يف مدح �شي ــدُم �ل�ّشاع ي�شتخ
�ل�ّشرُط و�إمّنا �لّتقرير. فلم يكن �ملتنّبي ليق�شَد �ل�ّشرط، بل �أر�َد تاأكيَد �أّن �شيَف �لّدولِة قد فاَق 
ــاَم، و�إْن كاَن منهم. و�أّما جو�ُب �ل�ّشرط �ملقرتُن بفاء �جلز�ء فقد جاَء ليجيَب عن حمذوٍف  �الأن

تقديُرُه: 
فل تعجْب، الأّن �مل�شَك بع�ُس دِم �لغز�ِل.

هذ� �لبيت يخالُف قو�عَد �ملنطِق �لّريا�شّي، مثلما يخالُف منطَق �ل�ّشرط يف �جلملِة �ل�ّشرطّية.
فاملنطُق �لّريا�شيُّ يعترُب �أّن �أفر�َد �جلماعِة �لو�حدِة �أو �لفئِة �لو�حدِة يكونون مت�شاوين. فيخالُف 
ــُر هذه �لقاعدَة �ملنطقّية مقّدًما برهانًا ثابًتا هو �أّن �مل�شَك ُي�شتخَرُج من دم �لغز�ل. وكاأّن  �ل�ّشاع
ــا �شائُر �لّنا�ِس قطر�ٌت من دم �لغز�ل �لذي  ا ل�شيف �لّدولِة بامل�شك، فيم ــاك ت�شبيًها �شمنيًّ هن

يخرُج �مل�شُك منه فيكوُن فريًد� متمّيًز�.
ورِة �ل�ّشعرّيِة �لتي يخرُج منها جزٌء كاَن ُيفرَت�ُس بقاوؤُه يف مكاِنه، من �إير�ِد  وال بّد، �أماَم هذه �ل�شّ

بيِت �شعيد عقل �لذي يقوُل فيه عن بلِده:
1 - املتنبّي: ديوان املتنبّي، الجزء الثّاين، ص 114. 
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 "ووحَدهم �أهُلها �أغلى عليك هًوى
ُر" �شعيد عقل   كمثِل عينيك �أغلى منهما �لب�شَ

دقّيَة قو�عِد �ل�ّشرِط �لّنحوّية، ليثبَت �أّن �ل�ّشرَط �لّنحويَّ قد  ــَت �ملتنّبي يخالُف �أي�ًشا �شِ و�إّن بي
ال يكوُن �شرًطا يف معناه. وهنا تتقّدُم �لّداللُة على �لّنحو. فال�ّشاعُر ال يق�شُد �ل�ّشرَط بل يق�شُد 

�لّتاأكيد. 
ًر� من �شمِن جو�ب �ل�ّشرط ميكُن تاأويُله: "فاإّن �مل�شَك بع�ُس  وكذلك جنُد �أّن هناك حذًفا مقدَّ
ــا جو�ُب �ل�ّشرط  ــِة قد فاَق �الأنام. و�إمّن ــز�ًء لكوِن �شيِف �لّدول ــس جو�بًا �أو ج ــز�ِل" لي� دم �لغ
ــم، الأّن �مل�شَك بع�ُس دم  ــْب �إذ� فْقَت �الأناَم و�أنَت منه ــو تاأويٌل ملحذوٍف تقديُره "فل تعج ه

�لغز�ل".
"لو َمرَّ �َشيٌف بيَننا مل نكْن

نعلُم هل �أجرى دمي �أو دَمْك"1 )من �لّرجز(
، وداليّل. فاجلملُة �ل�ّشرطّيُة حتمُل معنى �ل�ّشرط، وهو �فرت��شّي.  يف هذ� �لبيِت �شرٌط نحويٌّ

ــر يف جو�ب �ل�ّشرط.  ٍن غري �ملعنى �لّظاه ــى مت�شمَّ �ُس ملعًن ــِة �ل�ّشرطّية يوؤ�شِّ ــَب �جلمل �إّن تركي
ــى �لّظاهر هو �أّن �ل�ّشيَف كاَن، �إذ� َمرَّ بني �ل�ّشاعِر وحبيبِتِه، مل يعرفا دَم َمن �أجرى؟ �أهو  فاملعن

دم �حلبيبة �أم �ل�ّشاعر.
ُن، و�ملمكُن تاأويُله من هذه �جلملِة �ل�ّشرطّية، فهو �أّن �حلبيبني كانا ملت�شقني  �أّما �ملعنى �ملت�شمَّ
ا حّتى ال يتمّكَن �شيٌف من �ملرور بينهما �إاّل �إذ� جرحهما مًعا فامتزَجت دماوؤُهما.  �لت�شاًقا تامًّ

ِدهما. �إّن هذ� �ل�ّشرَط دليٌل على تل�شِق �لعا�شقني �أو توحُّ
"لو �مل�شتعملة يف نحو: "لو جاَءين اَلأكرْمُته" تفيُد ثلثَة �أمور:

�أحُدها: �ل�ّشرطّية...
رطّيِة بالّزمن �ملا�شي... و�لّثاين: تقييُد �ل�شَّ

1 - األخطل الّصغري: ِشعر األخطل الّصغري، ص 55. 
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و�لّثالُث: �المتناع..."1
ــذه �ل�ّشروِط �لّثلثة، فال�ّشاعُر يقوُل �إّن �ل�ّشيَف، لو  ــرٍح خمت�شٍر لهذ� �لبيت يف �شوِء ه ويف �ش
ــى مل ميكْن متييُزهما؛ �إّنه جمّرُد  ــي بينه وبني حبيبِته، المتزجت دماوؤهما مًعا حّت ــرَّ يف �ملا�ش م

�شرٍط �فرت��شيٍّ مل يحدْث. 

الف�سل اخلام�ش: اأبياُت ال�رّشد والو�سف.
"�شامّيٌة طاملا خَلْوُت بها                   تب�شُر يف ناظِري حمّياها

َلت بِه فاها َلت ناظري تغالُطني                   و�إمّنا قبَّ فقبَّ
 فليَتها ال تز�ُل �آوَيًة وليتُه                   ال يز�ُل ماأو�ها"2 )من �ملن�شرح(

مرُي يحيُل �إىل �مر�أٍة �شامّية. �شامّيٌة: خرٌب ملبتد�أٍ حمذوٍف تقديُرُه: هي. و�ل�شّ
ما )يف طاملا(: كاّفٌة.

ــا هو خاٍل بها، �أي طاملا �أّنهما مًعا،  ــُر يف �لبيِت �الأّول �إّن تلك �ملر�أَة �ل�ّشامّيَة، طامل ــوُل �ل�ّشاع يق
وحَدهما، فاإّنها تنظُر يف عينيه، فرتى حمّياها، �أي وجهها.

ه لها، وكيف ينظُر �إليها �أي كيف ترت�شُم هي يف عينيه.  فرمّبا كانت تريُد �أن ترى حبَّ
ه �إىل حدِّ �لّتماهي.  ورمّبا كانَت حتبُّ

ــد�َم �ل�ّشاعِر "طاملا"، ومعناه طو�َل وقِت خلوِّ �حلبيبني، يجعُل �ملعنى مَييُل �إىل فر�شّيِة  �إّن ��شتخ
ــت عن �لّنظِر حينما  ــاءت �أن تعرَف كيف ترت�شُم يف عينيه، َلكفَّ ــر�أَة، لو �ش ــي. الأّن �مل �لّتماه

عرَفت ما تريُد معرفَته. غري �أّن �لبيَت �لّتايل �شيثبُت �لعك�س.
وي�شعُد �ملعنى، يف �لبيت �لّثاين، من �لب�شِر �إىل �لّتقبيل. فعندما ر�أَت جماَل حمّياها يف ناظِرِه 
ــَر �ل�ّشاعر و�إمّنا فمها �ملرت�شم  َل، يف �حلقيقِة، مل يكْن ناظ ــوُل: "تغالُطني"، الأّن �ملقبَّ ــه، ويق قّبَلت

يف عيِنه.

1 - إبن هشام األنصارّي: مغني اللّبيب عن كتب األعاريب، املجلّد األّول، ص 490. 

2 - املتنبّي: ديوان املتنبّي، الجزء الثّاين، ص 527. 
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ــر�أة، و�إمّنا �ملق�شود به  ــرًي� مّت�شًل عائًد� على �مل ــا �أّن "ها" يف "فاها" لي�س �شم ن ــا �إذ� �فرت�شْ �أّم
رورِة �ل�ّشعرّية، فعندها ي�شبُح �ملق�شود بـ "فاًها" هو فم �ل�ّشاعر.  "فاًها" حيث �شقَط �لّتنوين لل�شّ
َلت فَمه. وي�شرُي معنى �لبيت �لّثاين �أّنها قّبَلت ناظَره ت�شليًل "تغالُطني"، ولكّنها يف �حلقيقِة قبَّ

ــى "ناظر" �ل�ّشاعر،  مرُي �لهاء عل ــث يعوُد �ل�شّ ــُر �جلاّر و�ملجرور "به"، حي ــدُم �ل�ّشاع و�إْذ ي�شتخ
َلت فَم �ل�ّشاعر  فمعنى �لباء هو �الإل�شاق، كما مرَّ يف هذ� �لبحث؛ ومعنى �لبيت �أّن �ملر�أَة قد قبَّ

ملت�شقًة بعيِنه، ومن خلِلها.
ــٍة، مثلما َيفعُل  ُق حا�ّشًة عن حا�ّش ــرِّ ــّب، و�أ�شبَح ال يف ــسُّ �ل�ّشاعِر باحل ــَدت حو�� ــل توحَّ  فه

وفّيون؟ �ل�شّ
مري "ها" و�عتبار �لكلمة "فاها" يف حالِة تنوين �لّن�شب، من �شاأِنه �أن يبّدَل  �إّن �إنكاَر وجوِد �ل�شّ

�ملعنى ب�شكٍل كامل، و�أن يو�شَل قارَئ هذ� �لّن�سِّ �إىل تر��ُشِل �حلو��ّس لدى �ل�ّشاعر.
�إمّنا: �إّن وقد دخَلت عليها ما �حَلرفّيُة �لّز�ئدة.

�أّما معناها �لوظيفّي فهو، يف �شياِق هذ� �لبيت �لّثاين، �لّتعار�س.
فلقد حاولت �ملر�أة �أن توهَم �ل�ّشاعر مبا هو متعار�ٌس مع �حلقيقة. �إّنها توِهُمُه بتقبيِل ناظِرِه، غرَي 
ُد �أحَد هذين �الحتمالني هو �عتبار  ُل ثغَره. وما يحدِّ ــا يف عينيه، ورمّبا تقبِّ ُل وجَهه ــا رمّبا تقبِّ �أّنه

مري يف "فاها" �أو �إنكاُره. وجود �ل�شّ
ــت �لّثالث فينتقُل �ملتنّبي �إىل �أ�شلوب �لّتمّني، متمّنًيا بـ "ليَت" لو �أّن تلك �ملر�أَة  ــا يف �لبي و�أّم
ًر� "ليَت" معطوفًة يف �ل�ّشطر �لّثاين، متمّنًيا: "ليَتُه  قد بقَيت "�آويًة" �أي الجئًة �إىل ماأًوى، ومكرِّ

ال يز�ُل ماأو�ها". 
ــرَي �لغائب، و�ل�ّشياُق ال  ــوَد على �ل�ّشاعر، الأّنه ي�شتخدُم �شم ــاء يف "ليَته" ال ميكُن �أن تع و�له

يوحي �أبًد� باأّنه يق�شُد بالغائب نف�َشه. 
"�لو�و" بني �ل�ّشطرين هي حرف عطف.

َد مكاَن جلوئها  و�ل�ّشاعُر، يف �ل�ّشطر �الأّول، يتمّنى لو �أّن �ملر�أَة قد بقَيت الجئًة، من دوِن �أن يحدِّ
مري قائًل: ليَته". ُد هذ� �مللجاأَ �ملتمنَّى حميًل �إليه بال�شّ �ملتمنَّى. �أّما يف �ل�ّشطر �لّثاين فيحدِّ

ــت �لّثاين: فاإذ� كان �لفُم يف �لبيت  ُده �لّتف�شرُي �ملعتَمد للبي مري �لهاء يحدِّ ــد عليه �ل�شّ و�لعائ
َئها يف عينيه. �لّثاين فَم �ملر�أة، فاإّن �لهاء يف "ليَته" عائدٌة على ناظر �ل�ّشاعر �لذي يريُد �أن يخبِّ
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ــاين هو فُم �ل�ّشاعر، فرمّبا كان هو �ملاأوى �ملتمنَّى لتلك  َل يف �لبيت �لّث نا �أّن �ملقبَّ ــا �إذ� �فرت�شْ �أّم
�ملر�أة: "وليَتُه ال يز�ُل ماأو�ها".

مري �ملّت�شل. ويتغرّي �ملعنى وْفَقه. �إّن �لوقوَف على معنى �لبيتني �لّثاين و�لّثالث رهٌن بال�شّ
"مُترُّ قفَز غز�ٍل                بني �لّر�شيِف وبيِني

ْبُت �ِشباِكي  وال �أَذنُْت لَعيِني"1   وما ن�شَ
ــَب "عاقَد �حلاجبني"، ويق�شُد حبيبًة �مر�أة، م�شتخدًما �حلاَل يف و�شِف  يخاطُب �ل�ّشاعُر �حلبي

ُه م�شيَتها بقفِز �لغز�ِل، من خلِل �حلال. مروِرها قائًل �إّنها مت�شي "قفَز غز�ٍل" في�شبِّ
�أّما مكاُن �لقفِز فهو �ملّت�شُع ما بني �لّر�شيف و�ل�ّشاعر. 

ــاق "بني �لّر�شيف وبيني" يوحي ب�شيِق تلك �مل�شاحة، فاإّن �حلال "قفَز غز�ٍل"  و�إذ� كاَن �ل�ّشي
توحي باّت�شاٍع ي�شمُح لغز�ٍل بالقفِز بحّرّية.
وما بني �لبيتني �أُقِحَمت و�و �ال�شتئناف.

ُينِكُر �ل�ّشاعُر، يف �لبيت �لّثاين، �أن يكوَن قد ن�شَب �ِشباًكا ال�شطياِد �ملر�أة، كما ينكُر �أن يكوَن 
قد �شمَح لعيِنه بالّنظِر �إليها. 

فما معنى و�و �ال�شتئناف؟
ــف و�ل�ّشاعر وهي تقفُز كالغز�ل، فذلك َيفرت�ُس �أّن ينظَر �ل�ّشاعُر  ــرَّت �حلبيبُة بني �لّر�شي �إذ� م

�إليها، و�أن ين�شَب �ِشباَكه �ملجازّية ال�شطيادها. 
وما بني �ل�ّشطر �الأّول )�ملجاز(، و�ل�ّشطر �لّثاين )�حلقيقة(، ينفي �ل�ّشاعُر بـ "ما" مكّررة بـ "ال" 

�أّي ردِّ فعٍل له �أماَم �ملر�أة، �إاّل و�شفها من خلل �حلال، بالغز�ل...
ع و�لو�قع. م، فاإّن معنى �لو�و، يف هذ� �ل�ّشياق، هو �لّتعار�س بني �ملتوقَّ بناًء على ما تقدَّ

�أّما �لو�و �لو�قعة بني �شطَري �لبيت �لّثاين فهي لعطِف �جلملتني �ملنفّيتني، ال�شرت�كهما يف �لّنفي. 

1 - األخطل الّصغري: ِشعر األخطل الّصغري، ص 149. 
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اخلامتة.
غري، تبد�أُ با�شم فعل يف  لقد �خرْتُت، من مدّونِة �لبحث، �أبياًتا لكلٍّ من �ملتنّبي و�الأخطل �ل�شّ
ــل �الأّول، وبحاٍل يف �لف�شل �لّثاين، وبحرٍف م�شّبٍه بالفعل يف �لف�شل �لّثالث، وبحرٍف  �لف�ش

لل�ّشرط يف �لف�شل �لّر�بع، و�أبياًتا �شردّيًة وو�شفّيًة يف �لف�شل �خلام�س.
وقد �عتمْدُت �لو�شَف �لّدقيَق و�لّتحليل، م�شتخدمًة كلَّ م�شتوياِت �لبحِث �لّلغوّي، ومعتمدًة 

�لّتقدمَي و�لّتاأخرَي و�لّتحويل كّلما �قت�شى �لبحث. 
ــّن غايَة �لبحِث لي�شت  ــاَر �أبياًتا وفَق �شفاٍت �أخرى، لك ــا، و�شيبقى ممكًنا، �أن �أخت وكاَن ممكًن

ورة. �شموَل قو�عِد �لّلغِة و�حتماالِتها، و�إمّنا �لوقوُف على �لّتاأثري �ملتبادل ما بني �لّنحِو و�ل�شّ

لذلك اأعر�ُش، هنا، بع�َش اال�ستنتاجات التي ظهَرت، تباًعا، يف �سياق البحث.
ــورة، بني �أبياِت �ملتنّبي  ــظ �ختلًفا الفًتا، على م�شتوى علقِة �لّنحو بال�شّ - مل نلح

غري، ولذلك مل ن�شطرَّ �إىل �ملقارنة. و�أبيات �الأخطل �ل�شّ
مري مثَبتًة �شر�حًة يف �لّن�ّس. كما قد  ُح �الإحالَة بال�شّ ــد تكوُن �لعنا�شُر �لتي تو�شِّ - ق
ــد�ويلٌّ على �ملحال �إليه. ورمّبا غاَب كلُّ دليٍل فنلجاأ �إىل �ملعنى  ــرُد يف �لّن�سِّ دليٌل ت ي
ــٍل على �آخر، فنبقي �ملجاَل  ــّي. �أّما �إذ� مل نتمّكْن من ترجيِح تاأوي ــوّي و�الإعر�ب �لّنح

مفتوًحا �أمام �لّتاأويَلني.

تاأثريُ اّتاهاِت ال�ّسورِة يف الّنحِو، ويف املعنى الّتداويّل.
ــاق، مثًل: "�أ�شُل" �لتي  ــسِ �لكلماِت معًنى عمليٌّ ظهَر يف �ل�ّشي ــد �ّت�شَح لبع� - لق

تبنّيَ �أّن �ملق�شوَد بها هو �ل�ّشبب.
ــذي يجب �عتماُده، ��شتناًد� �إىل  َد �أّي معًنى من معاين حرف �جلّر هو �ل ــد حتدَّ - لق

�شرح �لّن�ّس. 
مثًل: معاين "يف".

ــّداليلَّ �حلقيقّي، ال جو�ب  ــو�َب �ل�ّشرِط �ل ــٌل ملحذوٍف ي�شّكُل ج ــد ظهَر تاأوي - لق
�ل�ّشرط �لّنحوّي �ل�ّشطحّي.

مثًل: "فاإّن �مل�شَك بع�ُس دِم �لغز�ِل"
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حيث يوجُد تاأويٌل ملحذوٍف تقديُره: ال تعَجْب، فاإّن �مل�شَك بع�ُس دم �لغز�ِل.
ٌن جديٌد �أعمُق من �ملعنى �ملبا�شر. - لقد ظهَر، �أحيانًا، يف �لّتحليل �لّداليّل، معًنى مت�شمَّ

مثًل: "مل نكْن نعلُم هل �أجرى دمي �أو دَمْك"
د يف �الآخر. ومعناه �اللت�شاق و�لّتوحُّ

تاأثريُ الّنحو يف اّتاهاِت ال�ّسورة.
َد معنى بع�ِس �لكلماِت �ملق�شود من خلل �الإعر�ب. - لقد حتدَّ

مثًل: "و�ًها" َو "�إيِه"
حيث �أّكَد �ل�ّشياُق �شو�َب معناها �الإعر�بّي.

َد، يف بع�ِس �لّنماذِج، معنى �لّن�ّس. - �إّن �ملعنى �لّنحويَّ حلرف �جلّر هو �لذي حدَّ
مثًل: �ملعنى �لّنحوّي للباء وهو �اللت�شاق.

ــد ��شُتخدَم �لفعُل نف�ُشه، �أحيانًا، مبعًنى خمتلٍف، وفَق �حلال، �شو�ء �أكانت مفردًة �أم  - لق
لًة بجملٍة ��شمّية. موؤوَّ

ــّداليّل، بعد �الإثبات، يف  ــى �لّنحويُّ ِلـ "بْل" وهو �لعطف، ومعناها �ل ــد تطاَبَق �ملعن - لق
تاأكيد �ملعنى �ل�ّشابق لها بت�شّمن �ملعنى �لّلحق له.

مرَي �ختلَف �ملعنى. مري ي�شهُم يف حتديد �لّداللة، فاإذ� ��شتبدْلنا �ل�شّ - �ختيار �ل�شّ
مري مذّكًر� �أم موؤنًَّثا. مثًل: كون �ل�شّ

مري �ملّت�شل، كما �إنكاُره، ميكُن �أن يغرّيَ �ملعنى. - �عتبار وجود �ل�شّ
ورة يف حتديد �ملعنى �لّنحوّي، مثلما وقفنا على تاأثري �لّنحو و�لرّتكيب  �إًذ�، لقد وقفنا على تاأثرٍي لل�شّ

ورِة وفهِمها. يف �جّتاهات �ل�شّ
ولذلك فل بّد من �أن ن�شتعرَي من مقّدمِة هذ� �لبحث قواًل �أوردناه هناك: "كّلما تعّمْقنا يف تفا�شيَل 
ــوى، حّتى ن�شَل �إىل مرحلٍة يكوُن  ــة �لقو�عد، ي�شبُح �لّتو�فُق بني �لقو�عِد �أقوى فاأق ــرث يف در��ش �أك

فيها �شعًبا، �إْن مل يكْن م�شتحيًل، �أن نقوَل ما �إذ� كانت �لّت�شانيُف �شكلّيًة �أم داللّية".
ورمّبا يكوُن هذ� �لبحُث خطوًة يف هذ� �الجّتاه.
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نةُ البحث. مدوَّ
ــاب �لعربّي، بريوت، 1439 هـ/  غري، د�ر �لكت ــري: �ِشعر �الأخطل �ل�شّ غ ــل �ل�شّ • �الأخط

2018 م.
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2014م.
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• �إبن ه�شام �الأن�شارّي: ُمْغني �لّلبيب عن ُكتب �الأعاريب، د�ر �لكتب �لعلمّية، بريوت، 
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ــم بحر �ملرجان، د�ر  ــرح �الإي�شاح، حتقيق كاظ ــد �لقاهر: �ملقت�شد يف �ش ــاين، عب • �جلرج
�لّر�شيد للّن�شر، بغد�د، 1982م.
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الكتابة وبناء ال�ّسعر عند اأدوني�ش*
وفيق غريزي - كاتب

 " ثانية  "�أبجدية  �ل�شعرية   ويف جمموعته  با�شتمر�ر،  متغرّي  �أدوني�س،  جتربة  �لق�شيدة يف  بناء 
�إبد�الت  �لق�شيدة  �شهدت  فقد  مفرد.  منوذج  �أو  بعينه  منوذج  �إىل  �لكتابة  رّد  يع�شر  بالذ�ت 
مل تعرفها من قبل حتى من �لناحية �ل�شكلية �ملح�س. وهذه �الإبد�الت تطرح �أ�شئلة كثرية 
منها: كيف ننظر يف هذه �لن�شو�س؟ �أننظر فيها مفردة �أم جمعاً؟ وما �لطر�ئق و�لكيفيات؟ 

�أوال ميكن �أن نعرث على خيط ناظم لها �أو لبع�شها على �الأقل؟

�إن �أدوني�س قد �أ�ش�س لنف�شه منزلة رمزية وو�شعاً �عتبارياً د�خل �لثقافة �لعربية، وهذ� ما جعل 
ق�ّشمت  ما  بقدر  ه  بن�شّ تعّمق معرفتنا  �الأحيان، مو�شوع �شجاالت مل  كتاباته، يف كثري من 
�لنا�س يف �شاأنه �إىل معار�شني يّتهمونه بالتخريب و�لتدمري وموؤيدين يرونه علمة م�شيئة يف 

�لثقافة �لعربية.

�الإبد�ع  مفهوم  ع  تو�شِّ هي  و�إمنا  فح�شب،  �ل�شوؤ�ل  �إىل  �لقيم  نظام  تعّر�س  ال  �أدوني�س  كتابة 
و�الأنو�ع وتر�شم للقر�ءة و�لنقد �آفاقاً جديدة كذلك، فهي حتاول �خلروج عن �ل�شابق مبعانيه 

�ملختلفة، فيما هي تعيد كتابة �لوجود بروؤيا تتخّطى �ملاألوف و�ملتوّقع.

�إذ� كانت �لق�شيدة �حلديثة، تكتب باالأ�شطورة و�خليال و�ال�شتعارة و�حللم و�لتد�خل �لن�شي 
و�لتكر�ر و�ل�شورة و�ل�شرد و�الأيديولوجيا و�ال�شم �لعلم... فاإن �أدوني�س، �شاأنه يف ذلك �شاأن 

ة، يكتب ق�شيدته بهذه �الآليات. �شعر�ء �حلد�ثة خا�شّ

�إن �لق�شيدة يف جتربة �أدوني�س بحٌث معريّف الأنها �إعادة بناء للغة مبا تقت�شيه تلك �الإعادة من 
غو�س على �لر��شب يف ذ�كرة �لكلمات �أو بعث �حلياة يف �ملن�شّي منها.

* - الكتابة وبناء الشعر عند أدونيس � عمر حفيّظ � دار الساقي � بريوت 2016.
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نهاية  يف  �لكتابة  الأن  با�شتمر�ر،  �ملفاجئ  على  مفتوح  بحث  �لكتابة،  �شعرية  يف  و�لبحث 
بتحويل  �إال  تاأ�شي�س  وال  وفر�دتها،  ومتايزها  خطابها  توؤ�ّش�س  وهي  �لذ�ت،  هي  �لتح�شيل، 

�لكتابة �إىل جتربة، مبا يقت�شي مفهوم �لتجربة من جتاوز م�شتمر للُمنجز �جلماعي و�لفردي.

اأيقونة اأم دالٌّ للتاأويل؟ ـ املفرد واملتعّدد
مقد�شة،  �شورة  على  فيه  تدّل  �لذي  �لديني  �ملقد�س  بني  الأّنها علمة جتمع  �الأيقونة؟  ملاذ� 
و�لفني �لذي تكون فيه �شورة �أو متثااًل، والأنها تنفتح على ثلث دالالت هي حتويل �ملجّرد �إىل 
حم�شو�س، و�لتمثيل �أو �لت�شبيه و�الإ�شارة �إىل �ملقد�س. ويف �إطار هذه �لدالالت يقول �ملوؤلف 
�لدكتور عمر حفّيظ:  "يت�شكل تقاطع و��شح بينها وبني �لكتابة، يف حّدها �الأدنى �لذي ال 
يتعّدى معنى �لت�شوير �أو �لر�شم و�لتقييد، وحّدها �الأعلى �لذي تقرتن فيه بالتاريخ وت�شبح 
�إذ �لكتابة طبيعية  للمقد�س،  �أو جتلّياً  �أ�شكال �حل�شور يف �لعامل وممار�شة للتاأويل  �شكًل من 

و�إن�شانية و�إلهية يف كل �لثقافات ".

ال  فهو  �ملفهوم.  هذ�  مرونة  يوؤكد  و�لفل�شفة،  و�لفن  �الأدب  �لكتابة يف حقول  د�ّل  تو�تر  �إن 
يدّل ح�شب ر�أي �ملوؤلف على �شكل بعينه �شو�ء يف �لثقافة �لعربية �أو �لغربية كما �أنه ال يقبل 
�لتحديد �لنهائي. وهذ� ما يجعله منفتحاً على �لتاأويل، وكان �لفيل�شوف �لفرن�شي ديريد� قد 
�أ�شار �إىل �أن مفهوم �لكتابة �شهد من �لتو�شع و�لت�شخم ما جعله �شبيهاً بذل �للغة �لذي �أ�شبح 
ُي�شتعمل، �أحياناً كثرية، من دون مر�قبة وهذ� �لت�شخم يف �ملفهومني ي�شتوجب تاأمل �لعلقة 
و�لوعي  �للغة كالفعل و�حلركة  ي�شّنف �شمن  ما كان  با�شتمر�ر، الأن  ترتيبها  و�إعادة  بينهما 
و�للوعي و�لتجربة، �شار مندرجاً حتت د�ل �لكتابة، حتى �أنه �أ�شبح من �ملمكن �أن نتحدث 

عن كتابات متعددة منها �ل�شينمائية و�ملو�شيقية و�لت�شويرية.

الكتابة وتعّدد الرهانات
للكتابة رهانات، ولها كذلك ما يعّطل تو�شيع ممكنها وفعل �حلياة فيها. وهو ما يحر�س �أدوني�س 
�أن  تعترب  �لتي  �لتقليدية  �لروؤية  �لكتابة قد حجبتها  �أن �شعرية  �إىل  �إليه، م�شري�ً  �لتنبيه  على 
�ل�شعر مو�شوع �إن�شاد و�شماع: فاخلطاب �لنقدّي ال يز�ل ينظر �إىل �لن�س �ل�شعري �ملكتوب 
كما لو �أنه ن�س �شفوي، بحيث ��شتبعد من جمال �ل�شعرية كل ما تفرت�شه �لكتابة: �لتاأمل، 
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�لفكرة �ال�شتق�شاء، و�لغمو�س.
و�إذ كانت �ل�شعرية �ل�شفوية �لقائمة على مركزية �ل�شوت و�لق�شد، يقول �ملوؤلف:  "قد فر�شت 
يتغرّي،  ال  �لذي  و�لروّي  �ملوّحدة،  و�لقافية  �لو�حد،  و�لوزن  �لتو�زي،  منها  �لبناء  يف  �شروطاً 
تاريخية  �شياقات  �أملته  ما  �أن  فاملفارقة هي  و�لو�شوح،  �النتهاء،  �ال�شتهلل، وح�شن  وبر�عة 
معينة �قت�شتها �حلاجة �إىل حتقيق �لتو��شل بني �ل�شاعر �ملن�شد و�جلماعة من جهة، وحر�س 
�ملجتمع على حفظ ذ�كرته وثقافته من جهة �أخرى، قد حتول �إىل قو�نني حجبت بع�شاً من 

�شعرية �لق�شيدة �لقدمية ذ�تها ".
لقد �نتهى �أدوني�س من خلل تاأمل �لقر�آن و�خلطاب �ل�شويف �إىل تاأكيد فر�شية �أ�شا�شية وهي 
�أن �لكتابة �شل�شلة من �لت�شاوؤالت �لتي ال تنتهي. وهذ� يعني �أن ال وجود ل�شكل ثابت �أو 
منط كتابي خارج فعل �لذ�ت و�لتاريخ، فاأي كتابة �إمنا هي حدث تاريخي تطر�أ عليه �أحو�ل 

وتكتنفه �شياقات وحتكمه �شروط متحّولة.
وكان �أدوني�س قد طرح �شوؤ�اًل مهّماً يف �شياق حديثه عن �لقر�آن وت�شوره ملفهوم �لكتابة من 

خلله. ذ�ك �ل�شوؤ�ل هو: هل �لكتابة �ملُثلى هي �لتي تتم من دون كاتب؟
ويوؤكد �ملوؤلف، �أن ال �إمكان للحديث عن كتابة من دون كاتب، وال خلف يف �أن �لكاتب 
كائن �جتماعي تاريخي. و�إمنا �خللف يف مفهوم �لكاتب وما ي�شوبه من �أوهام، كاأن نت�شّور 
�أن �لكاتب ذ�ٌت مكتفية بنف�شها، و�أن نتوّهم �أنه يخلق خطابه خلقاً ال �أثر فيه للآخرين، و�أنه 

ميتلك �أ�شر�ره ويقدر على فهمه �لفهم �الأمثل الأنه هو �أ�شله وم�شدر معانيه.
و�لتد�خل  و�لتغاير  و�لتبّدل  �لتحّول  �لذ�ت،  هو  و�ملوجود  له،  وجود  ال  �لكاتب  هذ�  �إن 
و�الإبد�ل و�لتفاعل. وهذه هي قو�نني �لكتابة �ملُثلى. و�لكتابة �ملُثلى، بعيد�ً من �مليتافيزيقا، 
�خلروج عن  لها  تتيح  بحرّية  �لكاتبة  �لذ�ت  فيها  تتجّلى  �لتي  �لكتابة  "هي  �ملوؤلف:   يقول 
وتركيباً  بارعاً  �إذ� كانت حمو�ً  �إال  و�لكتابة ال تكون مثلى  �ل�شابقة.  �ملتعاليات و�الأبجديات 
خّلقاً لن�شو�س �آتية من �أماكن ال ُيعرف لها ن�شب، بل �إن �لبحث عن مر�جعها و�أن�شابها لن 

يكون �إال �شرباً من �لتيه ".
وهكذ�، فاإن فعل �لكتابة �شي�شبح م�شدود�ً �إىل �أفقني: �أفق �ملطلق �الإلهي �أو �لكتابة �ملطلقة، 
لكتابة �ملطلق بج�شده �لكتاب ـ �لقر�آن، ثم �أفق �لتجربة �الإن�شانية �لذي حتّركه رغبة يف هدم 
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�حلدود و�إلغاء �لداللة �لثابتة و�ل�شكل �لذي ال يتغرّي. ولي�س �الأفق �الإن�شاين، �إال ��شتقاقات 
من �ملطلق �الإلهي ومتثًل له. يقول �أدوني�س:  "هل نقول �إن �لكاتب هو ذلك �لكائن �ملتخّيل، 

يف ذلك �الحتاد �الإلهي ـ �الإن�شاين باللغة وفيها؟ ".

�لتي  �مل�شرتكة  �الأر�س  �إىل خطاب، هي  و�إيقاعها  �أحلمها  لها  ذ�ٌت  وقد حّولتها  �للغة،  �إن 
يتجلى بها وفيها �الإلهي و�الإن�شاين يف �آن معاً. وقد مت �لتجّلي �أو هو يتم كتابة، ح�شب ر�أي 
�ملوؤلف، كتابة �إلهية، تاأّملها �ملت�شوفة، وخا�شة �بن عربي �لذي يرى �أن �لوجود م�شحف كبري 
ُخّط بال�شور، وكتابة �إن�شانية، وهي �لتي ال تتحقق �إال بلغة ال يلب�شها �ل�شاعر و�إمنا يتجلى فيها، 

وهذ� هو �ملدخل �إىل �أن تكون �إر�دة كتابة جديدة �أو �أبجدية ثانية.

�لن�س ال  �أن هذ�  �أهمها  �إىل خل�شات كثرية،  �لقر�آن  ـ  للكتاب  تاأمله  "يف  �أدوني�س   ينتهي 
يطرح م�شاألة ما �ل�شعر، �أو ما �لنرث، و�إمنا يطرح �ل�شوؤ�ل: ما �لكتابة وما �لكتاب؟ ويف هذ� �الأفق 
كتابات  تنخرط  و�لوجود،  و�الآخر  للذ�ت  وت�شور�ً  وقر�ءة  كتابة  للعرب  �لقر�آن  فتحه  �لذي 
�أدوني�س ". ولي�شت حماولته تلك �إال ح�شيلة وعي باأن �الإن�شان �لذي ي�شتع�شي على كل 
ت�شنيف، ال يكون كاتباً �إال بقدر ما ميار�س من حرية يف �لهرم و�لبناء و�لرتكيب، وال يكون 
قارئاً �إال مبا ميار�س من خرق للمقاربات �لتقليدية �لتي فقدت قدرتها على �ملفاجاأة و�الإدها�س.

�ل�شعر،  نظرية  بناء  الإعادة  ممكنة  �الإبد�الت  كل  يجعل  �ملوؤلف:  قول  ح�شب  �أدوني�س  �إن 
�أن �ل�شعر يتجه نحو مطلقه: فاحلدود �لتي متّيزه من �خلطابات �الأخرى  بل لعله يذهب �إىل 
قد ��شمحّلت، وذ�ك يعني �نتهاء ما ي�شمى �لنظرية. فل �الأنو�ع تتباين وال م�شافة تف�شل، 
بعدئذ، بني �لن�س ونظريته ". و�إمنا هي �لكتابة، رمبا �شيعمل �ل�شاعر على �أن يدخل يف كتابته 
�ل�شعرية، عنا�شر كثرية تنتمي �إىل �مل�شرح و�لروؤية و�لفل�شفة و�لعلم و�لتاريخ وغريها، وعنا�شر 
كثرية �أخرى ياأخذها من خارج �لكلم، من �لفنون �الأخرى، ومن �لو�قع و�أ�شيائه، و�الأرجح 

�أن تت�شافر �أ�شكال �لفن يف �شكل �ل�شعر يوؤ�لف بني خمتلف �الأنو�ع و�الأ�شكال �لكتابية.

ونح�شب �أن خطاب �أدوني�س �ل�شعري يف ديو�نه  "�أبجدية ثانية " يقع �شمن هذ� �الأفق. وهو 
مفهوم  مت�ّس  ق�شايا  يطرح  مغامرة الأنه  ُيعّد  �لذي   " "�لكتاب  م�شروع   �أكرث يف  �شيت�شع  �أفق 
�لق�شيدة  حول  و�لل�شعري،  �ل�شعري  حول  �ل�شاذجة  �خلطابات  يخرق  �أنه  كما  �لكتابة، 

وق�شيدة �لنرث، حول �لروؤية و�ل�شهادة حول �حلد�ثة ما بعد �حلد�ثة.
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"�أن  يعني   و�إمنا  ميتافيزيقي،  �أ�شل  من  �النطلق  يعني  ال  �الأ�شكال  قتل  �أن  �لثابت  ومن 
و�لتاأمل  و�لتفكري  للبحث  حّيز  �إىل  خطابه  يحّول  �أن  لل�شاعر  يتيح  ف�شاء  �شيكون  �ل�شكل 
و�لنظر �إىل ما ور�ء �لو�قع و�الأ�شياء ". ويقول �أدوني�س:  "�إن كتابة �لنّقري تعّلم �لتيه يف �لغيب، 
ال �لتيه يف �لظاهر و�أ�شيائه " تذّكر �ملقابلة بني �لظاهر و�لغيب، باأخرى كان �أدوني�س قد �أ�شار 

�إليها، يف �شياق حديثه عن �لكتابة �جلديدة، وهي مقابلة �ملجهول باملعلوم.

الكتابة واالأ�سئلة املفتوحة
يوؤكد وجودها من متايزه عن غريه من �شعر�ء �حلد�ثة،  �أدوني�س يف �لكتابة �شعرياً  �إن تفكري 
منها �أنه ال يف�شل بني �ل�شعر و�لنظرية وما ي�شلهما من فكر وخيال وحد�س، ومنها �أنه ال يرى 
لق�شيدته �أفقاً غري �أفق �لتفكري يف �لذ�ت و�للغة و�الآخر و�لوجود وما ميكن �أن يحكم هذه 
�الأطر�ف من علقات. وقد ترتبت، يقول �ملوؤلف:  "عما مّتت �الإ�شارة �إليه، نتائج كثرية، �أهمها 
�أن �لق�شيدة مل تعد كتابة للمتوقع �أو �مل�شرتك �لذي توّثق به �لذ�ت �نتماءها �إىل �جلماعة �أو 
�لوحدة  لها  �لتعود  قو�مها  �أ�شبحت مغامرة جمالية لذ�ت  ما  بقدر  �ل�شابق،  ل�شلطة  �إذعانها 

وغايتها �ل�شوؤ�ل ال �جلو�ب ".
�إن �أدوني�س يتمايز بانت�شابه �إىل �الإ�شكايل الأنه يوؤمن باأن �لطرق �ل�شالكة ال ميكنها �أن ُتف�شي 
�إىل كتابة �إبد�عية �أو �أن ترتاد �آفاقاً جديدة �أو �أن تكت�شف عو�مل ق�شّية يف �لفكر و�حلياة، الأنها 
مليئة باأ�شباح �الآخرين و�أ�شو�تهم و�آثارهم، والأنها ��شتنفدت جمهولها و�شمتها. لذلك  "فاإن 
�أق�شى ما ميكن �أن تنتهي �إليه تلك �لطرق هو ما ي�شميه �أدوني�س �لكتابة �لوظيفية �لتي تخ�شع 
ل�شلطتني: �إما �شلطة �لو�قع، فتظل رهينة �الأحد�ث و�لوقائع، و�إما ل�شلطة �ملثال فتن�شاأ مكبوتة 

بقوة �لنموذج وقهره ". ويف �حلالتني هي كتابة ن�شخ و�إلغاء للحرية وقتل رمزي للإن�شان.
وهيدغر له ت�شّور يقوم فيه �ل�شاعر بدور �لو�شيط بني �ملقد�س و�لفانني �لب�شر: فال�شاعر يتلّقى 
�لهبات �ل�شماوية �أو �إ�شار�ت �ملقد�س ليجعل منها، بعد ذلك، خطاباً للنا�س وتاأ�شي�شاً للكينونة 
باللغة �لتي هي �شكن هذ� �لوجود باأ�شره. وملا كان �ل�شاعر ي�شتمّد �شلطته من �ملقد�س، فاإن 

خطابه �ل�شعري يتحول �إىل تاأ�شي�س م�شتمر للأ�شياء يف غري �شورها �ملاألوفة.
�آنذ�ك  ملنجزهم  قر�ءتهم  من  �نطلقاً  �لعرب  �شبطها  حدود�ً  لل�شعر  �أن  �إىل  �ملوؤلف  وي�شري 
تلك  و�أهم  �حلدود.  لتلك  ت�شتجيب  ال  الأنها  �ل�شعر  د�ئرة  من  كثرية  خطابات  فخرجت 
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�خلطابات هو �خلطاب �ل�شويف �لذي فتح الأدوني�س �أفق تفكري و��شعاً يف �ل�شعر و�ل�شعرية وما 
يت�شل بهما من �أ�شئلة حتّر�س على �إعادة �لنظر يف خانات �لت�شنيف و�أ�شماء �الأنو�ع. هذ� هو 
�مل�شار  "�لذي �نخرط فيه �أدوني�س بوعي يهدف �إىل �مل�شاهمة يف بناء �شعرية فرف�س �أن تكون 
�أ�شكال �لكتابة فيها ثابتة ودالالتها جاهزة قبل جتربة �لبناء ذ�تها، الأن �لقبول باجلاهز �مل�شبق 

يعني �إق�شاء �لذ�ت �لكاتبة و�إيقاعها وتاريخها تكري�شاً للنموذج ".

عن  لتتمايز  خ�شائ�شها  حتّدد  به  ما  لنف�شها  تبدع  �أن  يجب  �لكتابة  �شعرية  �أن  يعني  وهذ� 
�لتغاير  على  وقدرتها  �لذ�ت يف خطابها  كيفيات ح�شور  �خل�شائ�س هي  تلك  و�أهم  غريها، 
�أ�شكال غريه، و�أن يحول  �أن يرث  �أ�شكاله بنف�شه، ال  �أن ين�شئ  و�الختلف. فعلى �ل�شاعر 
لغته �إىل ف�شاء للخلق، ال �أن يختزلها يف مفهوم �الأد�ة �أو �لو�شيلة، و�أن يجعل ق�شيدته حّيز�ً 
للمتعدد �ملتنوع ويرتك فيها من �لفر�غات ما يحّررها من �ال�شت�شهال ويحميها ملن ي�شتعجلون 

قر�ءة �ل�شعر �أو يكتفون بالقر�ءة �الأفقية.

الكتابة وبناء العناوين
ُتعّد �لعناوين و�لبيانات و�الإهد�ء�ت و�ملقدمات و�لتن�شي�س على تاأريخ �لكتابة �أو �أمكنتها.. 
�لرمزية.  بالن�س و�شريورة وجوده ومنزلته  �لنقد �حلديث،  �ل�شلة، يف  خطابات مو�زية وثيقة 
فهي كما يقول �ملوؤلف:  "�لتي يكون بها ن�سٌّ ما كتاباً قابًل للتد�ول، بل �إنها جزء من �أدبيته 
و�شمة من �شمات �ختلفه �أو متايزه عن غريه من �الآثار بح�شب تقاليد �لكتابة و�لقر�ءة ". وقد 
كانت �لثقافة �لعربية �لقدمية تقبل وجود �لق�شيدة من دون عنو�ن، ولكنها تعمد يف �ملقابل 
�إىل ت�شميتها برويها �أو بعر�شها �أو ب�شفتها. ويف هذ� ما يوؤكد �أهمية �لعنو�ن لي�س الأنه ميكن 
�أن ُيعد بذرة للن�س �أو تكثيفاً له فح�شب، و�إمنا باعتباره �شرورة يقت�شيها وجود �خلطاب ذ�ته.  
"فالعنو�ن، والأنه غالباً ما يبنى على �الختز�ل و�لتكثيف، ميكن �أن يكون مدخًل �إىل �لتاأويل 

�أو ج�شر�ً للعبور من قر�ءة �إىل �أخرى بح�شب �الأن�شاق و�لثقافات وخلفيات �لقر�ء ".

�إجنا�شي  �لغلف، حتديد  �الأوىل من  �ل�شفحة  " ظهر، يف  ثانية  "�أبجدية  �أدوني�س   ديو�ن  يف 
". حتديد له �شلطته يف توجيه م�شار�ت �لقر�ءة، ورمبا يف �الإغر�ء با�شتك�شاف  "�شعر  و��شح  
�ملمكن من �ل�شلت بني �ل�شابق و�للحق يف �شعر �أدوني�س. وهذ� �لعنو�ن  "�أبجدية ثانية " 
�لذي �شّماه �ملوؤلف عنو�ناً جامعاً، هو يف �الأ�شل عنو�ن �لق�شيدة �الأخرية يف �لديو�ن، وقد 
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�أُجري عليه حذف يتعّلق مبركب �جلر  "يف ح�شن �أبجدية ثانية ".

ثمة �شر�ع د�ئم بني �ل�شاعر �لذي  "تغريت �شوره، و�الأبجدية �لتي ال ميكن �أن يتم بناء وال 
�إال بها وفيها. وطبيعة هذ� �ل�شر�ع هي �لتي تلّون فعل �لكتابة وتوؤكد �شلته باجلد يف  هدم 

حالتي �خل�شوبة و�لعقم.  "�خل�شوبة: قلت للأبجدية: ت�شّهيت ووْحمتك ".

ـ  �حلا�شر  �أو  �ل�شمني  و�أن  �لتاأنيث،  هي  �حلو�ر  هذ�  بها  ُبني  �لتي  �خللفية  �أن  يخفى  لي�س 
و�لوحمي  �الإخ�شاب.  بعد  �إال  وحام  وال  وحام.  حالة  وهي يف  �الأنثى،  هو ج�شد  �لغائب، 
يقول �ملوؤلف: تت�شّهى �أثناء وحامها. و�حلا�شل هو �أننا �إز�ء ��شتعارة جن�شية، طرفاها: �ل�شاعر 
ب، �أو �لذكر، �حلارث ـ �لكاتب من جهة، و�الأبجدية �الأنثى �لتي حتققت �شهوتها وبد�  �ملخ�شِّ
وْحُمها، من جهة ثانية. وهذ� يعني �أن فعل �لكتابة جن�شّي يف �شورة من �شوره. فالعلقة بني 

�ل�شاعر و�للغة قائمة على �ل�شهوة و�للذة ".

�أما حالة �لعقم فيظهر فيها عجز �للغة �الأبجدية عن �حتو�ء �ل�شاعر ج�شد�ً ومتخيًل، وي�شري 
�أن �الأبجدية تعجز عن �الإحاطة بالذ�ت يف تنّوعها و�ختلفها. وتت�شكل مقابلة  �ملوؤلف �إىل 
و��شحة و�شريحة بني �الأبجدية �لبائ�شة �أو �لعقيمة من جهة، و�ل�شاعر �لذي بنى لنف�شه �شورة 

فريدة من جهة �أخرى.

ويعترب �ملوؤلف �أن �لكتابة يف  "�أبجدية ثانية " هي �إعادة كتابة ملتعّدد يع�شر �شبطه �أو حتديد 
م�شادره. ففي هذه �لق�شائد من �الأ�شطوري و�لتاريخي و�لقر�آين و�ل�شويف و�ل�شعبي، يقدر 
ما فيها من ت�شمينات و�قتبا�شات خمتلفة ل�شعر�ء من �ل�شرق و�لغرب ومن م�شادر وروؤى 
�إىل  �لكتابة  فيه  تتحول  نحو  تركيبها على  "ُيعاد  معاً..   �آن  ومتباعدة يف  متقاربة  وتيار�ت 
حدث، بدء�ً من �شفحة �لغلف �الأوىل و�شواًل �إىل �شفحته �الأخرية �لتي حملت �شورة 

�أدوني�س ".

من العناوين اإىل املتون
منها  تنبت  بذرة  غدت  و�إمنا  حتتها،  ما  على  ب�شوئها  تلقي  �لتي  �لرثيا  تلك  �لعناوين  ُتعّد 
�لق�شيدة. ومن �لرثيا �إىل �لبذرة يتحول �لعنو�ن بني �أمناط من �لبناء: من �للفظة �ملفردة مرور�ً 
�لبناء ما  �لفروق يف  �لعنو�ن و�لثاين و�لثالث مثًل، من  �إىل �خلطاب، تبني  باجلملة، و�شواًل 
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يحتاج �إىل تاأمل.

يقبل  ال  �لذي  �لرث�ء  من  قدر  على  و�لن�شو�س  �لعناوين  بني  �لعلقة  �أن  �ملوؤلف،  ويرى 
يرف�س  �لذي  �لتعقيد  من  درجة  على  �لعلقة  تلك  �إن  بل  يلّخ�س،  ال  فال�شعر  �لتلخي�س. 
�الختز�ل، الأن �أّي �ختز�ل كبٌت للن�س و�إلغاء ملا ميكن �أن يكون من �إمار�ت �لذ�ت. رغم 

وعينا مبا مّتت �الإ�شارة �إليه.

�إن �لكتابة يف جمموعة  "�أبجدية ثانية " توجهها خلفية �ملحو، حمو كتابات �أخرى كثرية وهدم 
"فاأدوني�س يكتب، فيما هو ميحو  �حلدود بني �خلانات و�ملعاجم و�لت�شّور�ت، يقول �ملوؤلف:  
�لف�شحى  و�للغة  �ل�شعبية  و�لثقافة  �لعاملة  �لثقافة  بني  �حلدود  ويلغي  كثرية  �أخرى  ن�شو�شاً 
و�للهجة �لد�رجة و�لق�شيدة و�الأ�شطورة ليجعل �خلطاب �ل�شعري خمرتقاً باأ�شو�ت متعددة ".

�لكتابة يف ت�شّور �أدوني�س، خروج مق�شود وو�ٍع عن �أعر�ف �لكتابة �إىل مطلق �أدبي. وما من 
كتابة للمطلق �إال باحللم، ولي�س �ملق�شود �أحلم �لليل فتلك �أحلم بدون ذو�ت، �أما �الأحلم 
�ليقظة حا�شر يف  يقظة، وحامل  �أحلم  فيها الأنها  فاإن ذو�تها حا�شرة  �لكتابة،  بها  تتم  �لتي 
تاأملته وحتى عندما ترتك لدينا، تلك �الأحلم، �نطباعاً بالهروب خارج �لو�قع، خارج �لزمان 

و�ملكان، فاإن �حلامل يعرف �أنه هو �لذي يتغّيب، هو بلحمه ودمه �لذي ي�شري فكر�ً.

�لتد�خل  ق�شية  منها  ق�شايا كثرية،  تاأمل  �إىل  "يقودنا  �ملوؤلف:   يقول  �لعناوين  �لنظر يف  �إن 
�لن�شّي �لتي بد� لنا فيها ر�أي وهو �أن �لتد�خل قابل للتحقق من خلل د�ل مفرد على نحو 
ما بيننا و�إذ� ��شتقام لنا ذلك، فمن �ملهم �أن نبحث يف ما ميكن �أن يتحّول �إىل د�ل �إيقاعي 
ي�شل �لن�شو�س ببع�شها وي�شّرع النت�شاب �لذ�ت �لكاتبة �إىل �شجرة �شعرية ما ". وقد حّدد 
بع�س �لنقاد كثري�ً من �شوت �لن�شب بني ق�شائد �أدوني�س وغريها من �لن�شو�س، و�ملتاأتي يف 
قر�ءة ما �أ�شار �إليه هذ� �لبع�س يقف على �ختلف يف �ملوّجهات �لتي حكمت عمله و�لنتائج 

�لتي �نتهى �إليها.

كتابة االإيقاع ـ ال�سفحة ال�سعرية
طرح مي�شونيك  "فر�شية مل تكن متد�ولة، من قبل، يف �لدر��شات �ل�شعرية �لقدمية و�لتقليدية، 
وهي �أن �شكل �ل�شفحة �ل�شعرية �شرب من �شروب �الإيقاع فالبيا�س �أو �لفر�غات وعلمات 
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�لن�س  بناء  يف  ت�شهم  �إيقاعية  دو�ل  و�الأيقونات...  كالر�شوم  �الأ�شكال  من  وغريها  �لرتقيم 
و�إنتاج �لداللة، كتابة وقر�ءة.

وملا كانت �للغة يقول �ملوؤلف:  "يف �ملعجم �أو علمات �لرتقيم و�الأ�شكال و�لر�شوم �أو غريها 
من �لعلمات حمايدة قبل �ندر�جها يف �شياق �خلطاب، فاإنها تكف عن �أن تكون كذلك، 
بعد �أن ت�شبح جزء�ً من خطاب �أجنزته ذ�ت ما. وبهذ� �ملعنى، فاإن كثري�ً مما تقع عليه �لعني، يف 
�ل�شفحة �ل�شعرية، ي�شبح منتجاً للداللة قابًل للتاأويل. فت�شكيل �لفيا�س مما يتكّفل بالتعبري 
عن ذ�تية �لتلفظ ويظهر طبيعتها �الإيقاعية، �إذ من �مل�شتحيل �أن تر�شم �شورة دقيقة مل�شار�ت 

�لفكر، ما مل تاأخذ بعني �العتبار �لبيا�س و�النقطاعات بني �لرت�كيب ".

�إن تنظيم �ل�شفحة �ل�شعرية ال يحكمه نظام مفرد �أو متكّرر �إىل حّد �أنه يخّيب �أي توقع 
فال�شكل  �لكتابة.  حركة  يقّيد  �لذي  فيها  �لوزن  ظّل  يف  �لعرو�شية  �لق�شائد  يف  حتى 
�لب�شري، يتمّوج ويختلف  يوؤكد �الإيقاع  �لبيا�س و�ل�شو�د على نحو  م�شتقٌّ من تفاعل 
من ق�شيدة �إىل �أخرى، و�إن �لفر�غات وعلمات �لرتقيم فارقت حيادها و�أ�شبحت، يف 
�أغلب �الأحيان، من �لعنا�شر �لبانية للخطاب. ويرى �ملوؤلف �أننا �إز�ء �شربني من �لكتابة 

ـ �خلط يف "�أبجدية ثانية ":

 "كتابة ُتقر�أ وُتن�شد، ب�شوت منفرد، وكتابة ُتقر�أ، ولكنها ال ُتن�شد وال حتيط بها �إال �لعني ". 

الذات بني اللغة والوزن واالإيقاع
�إن رهان �أدوني�س يف تنظريه للكتابة وممار�شتها ن�شّياً، هو تغيري نظام �للغة الأنه معّقد ما يكون 
من متايز بني �خلطابات. فاإما �أن ُيبقي �ل�شاعر على نظام �للغة �لقدمي فتكون �خلطابات ماألوفة، 
وملا تعودت عليه �لذ�كرة، ويكون �ملعنى �شابقاً، وينتفي مفهوم �لكتابة، و�إما �أن يبحث عن 
�إيقاع جديد بتغيري �لنظام وبناء علقات بني �لكلمات تتجاوز �ملاألوف و�ملعتاد لتدخل ف�شاء 
�ملفاجئ و�الحتمايل وما ُتعقد فيه �لداللة على �الإمكان ولذة �لتاأويل، بل �إن لل�شاعر �حلديث 
�إمكاناً �آخر وهو �لبناء بالعلمات �للغوية وغري �للغوية. ويف هذ� تو�شيع ملعنى �لكتابة ووعي 

يجعل �لداللة منفتحة على �ملتعّدد.

وملا كان �ل�شعر ح�شب �لنظرية �لل�شانية منطاً كتابياً و�شرباً من �شروب �لبناء، فاإن �شوؤ�ل �ل�شعرية 
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وقو�نينها و�إبد�التها يظّل مطروحاً با�شتمر�ر. وعلى �ل�شاعر �لذي يطمح �إىل �أن يكتب، باملعنى 
�لذي يق�شده �أدوني�س، �أن يعيد بناء �للغة، على نحو يتيح له �إحد�ث فعل �ل�شعر.  "وفعل 
�ل�شعر، ال يكون �إال بالتحويل و�لتغيري، مبا يحقق �إخر�ج �لقول غري خمرج �لعادة الأحد�ث 
�لذ�كرة  حّيز  من  �خلروج  �إىل  �ل�شاعر  ب�شعي  �إال  ياأتي  ال  ما  وهو   ." �لنف�س  وحتريك  �ل�شعر 
و�لف�شاء و�لقدمي، �إىل مقام �لروؤيا و�حللم و�لنفاذ �إىل ما ور�ء �لظاهر الأن، �للغة لي�شت ملك 
�ل�شاعر، �إال بقدر ما يغ�شلها من �آثار غريه، وبقدر ما يفرغها من ما�شيها وي�شحنها بامل�شتقبل، 
�إنها جتيء د�ئماً من  ما، بنية �جتماعية ما،  "تخ�ّس زماناً  �أدوني�س:   �للغة د�ئماً ح�شب قول 

�ملا�شي. حني ياأخذها �ل�شاعر كما هي، كما جتيئه، ال يكت�شب بل ين�شخ ".

�إن �للغة ال ت�شف و�قعاً �أو تعرّب عنه �أو تعك�شه. فهذ� من قبيل �لوهم الأن �لو�قع ال يثبت يف 
�شورة و�حدة، و�للغة حتتفظ باأ�شر�رها ومتار�س متّنعها. ولعل �لوعي بهذ� �لتنا�شب �ل�شقيق بني 
�لو�قع و�للغة هو �لذي جعل �أدوني�س يد�فع عن لغة ال هي لغة �لو�شوح �لعقيم، وال هي لغة 
�لغمو�س �لذي يتحّول �إىل �أحاج وتعميات و�إمنا هي لغة �لت�شاوؤل و�لتغيري.  "فل تغيري وال 
ك�شف وال خلق دون ت�شاوؤل، بل ال معنى دون مغامرة تقّو�س بد�هة �الأ�شياء. وبلغة �لت�شاوؤل 
وتقوي�س �لبد�هات ميكن �لتاأ�شي�س لعلقات جديدة بني �الإن�شان و�الأ�شياء و�الأ�شياء و�الأ�شياء 
�أن  ولل�شعر  و�الإن�شان  للحياة  �شورة جديدة  تقدم  �أن  للق�شيدة  وميكن   ،" و�لكلمة  و�لكلمة 
ما  ت�شتقر. وهو  �إليها ال  �الإ�شارة  �لتي متت  �لعنا�شر  �لعلقة بني  ن�شخاً، الأن  يكون كتابة ال 
يجعل ح�شب قول �ملوؤلف:  "�لكتابة جتريباً د�ئماً وتاأمًل م�شتمر�ً، للذ�ت و�لوجود. و�ل�شاعر 
�لذي يكتب بهذه �خللفية �شيمار�س حريته يف �إعادة ترتيب �لعنا�شر من جديد، وبناء �لكون 

باأ�شماء جديدة لتقوي�س �الأوىل وهدم �لنمطية يف �شورها �ملتعّددة ".

�إن مبد�أ �لتحّول �لذي ينتظم �لوجود بكامله، قانون من قو�نني �لكتابة كذلك، فالكون باأ�شره 
يتبدل بني طرفة عني و�أخرى. و�لكتابة تبديل وحتويل وتكر�ر وتغاير، وميتد �حلديث عن مبد�أ 
�لتحّول يف �لوجود من هري�قليط�س، وهو من مر�جع �أدوني�س، �ملعّرج بها، �إىل �ملت�شوفة كذلك، 
وخا�شة �بن عربي �لذي يرى �أن �لعامل مبنطق �لتجلي هو ظهور �لو�حد يف �شور متعددة، مما 
يجعل �ل�شورة منطوية على �ملماثلة و�الأخلف يف �آن معاً. وهذ� يعني ح�شب �عتقاد �ملوؤلف، 
لغة  و�بتد�ع  �ملتحّول  �ملتعدد  كتابة  هو  �إمنا  �خللفية،  تلك  ي�شدر عن  �لذي  �ل�شاعر  رهان  �أن 
تقبل هي �أي�شاً �أن تتعّدد وتتحّول و�للغة ال تكون كذلك �إال �إذ� �أن�شاأتها ذ�ت قو�مها �لتغاير 
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و�الختلف. ذ�ك ما يجعل داللة �خلطاب النهائية، و�لعنا�شر �ملتباعدة يف مر�جعها و�أزمنتها 
ومتخيلها تت�شافر وتتاآلف لتبني ما ي�شتع�شي على �الختز�ل ويرف�س �الكتمال.

يكرر �أدوني�س د�ئماً، �أن �ل�شعرية لي�شت خ�شي�شة لل�شعر دون �لنرث. و�أنها لي�شت مرتهنة يف 
ح�شورها �أو غيابها، بوجود �لوزن �أو عدمه. فالوزن، و�إن ُعّد من حدود �ل�شعر، يظل عن�شر�ً 
"�إن  �أدوني�س:   ويقول  �أخرى.  عنا�شر  مع  يتاآلف  ما  بقدر  �إال  �ل�شعرية  يهمه يف  ال  خارجياً 
�مل�شاألة �شعرياً، وهذ� ما ينبغي تكر�ره، لي�شت جمرد �لوزن �أو �لنرث، و�إمنا هي يف �ل�شعر و�لروؤية 
�ل�شعرية و�لعامل �ل�شعري، يف ما ور�ء �أ�شكاله �لوزنية �أو �لنرثية ". تتخطى �ل�شعرية، �إذن، �أّي 
حتديد �أو ت�شيف لتقع يف �أفق �أرحب، هو �أفق �لروؤيا. ولي�شت هذه �لروؤيا ح�شب قول �ملوؤلف:  
"�إال �شرباً من �لك�شف �لذي يتيح لنا �أن نرى �لعامل يف غري �شورته �لتي �ألفناه عليها، ك�شف 
ينف�س عن عينّي �ملتلقي غبار �الألفة و�لعادة، ويفتحهما على م�شاءلة �لبد�هة، وجتاوز �لظاهر 
�إىل ما ور�ءه، لتاأ�شي�س علقات جديدة بني �الإن�شان و�لكون تبنيها لغة �لده�شة و�لرغبة، ال 

لغة �ملحاكاة و�لت�شوير و�لتمثيل و�لو�شف ".
و�الإيقاع �أو�شع من �لعرو�س وم�شتمل عليه، و�النطلق من �لعرو�س للو�شول �إىل �الإيقاع هو 
عبور من �مل�شرتك �إىل �لذ�تي �أو من �ملقي�س و�ملعدود �إىل ما ال يقبل �لقيا�س و�لعد، فالوزن 

يقبل �ل�شبط �لكمي و�لتحديد �لزمني �أما �الإيقاع فاإنه فعل �لذ�ت يف �للغة و�لوزن معاً.
ومن منظور �ملوؤلف،  "ن�شتعمل �الإيقاع، باملعنى �لذي متت �الإ�شارة �إليه، لذلك �شتكون يف 
حّيز �الحتماالت د�ئماً. فحتى �لق�شيدة �ملوزونة ـ �خلا�شعة ل�شلطة �لعرو�س �شتبنى بطر�ئق 
متعددة، فاأدوني�س يت�شرف يف توزيعها بكيفيات خمتلفة، ويحّول �شفحتها �إىل حّيز متحرك 

با�شتمر�ر ".
باأ�شو�ت  �لكتابة  �إ�شكال  يطرح  ثانية،  �أبجدية  ديو�ن  �خلطاب، يف  بناء  �إن  �لقول،  وخل�شة 
متعددة، على �أنحاء خمتلفة، منها �لتد�خل �لن�شي، وهذ� قانون من قو�نني �لكتابة. ومنها كما 
يقول �ملوؤلف:  "تعالق �الأ�شو�ت متمايزة متماثلة يف بيت �أو مقطع، ففي ق�شيدة  "�أحلم و�أطيع 
و�الأ�شطوري  �لتاريخي  على  �خلطاب  فانفتح  وتعالقت،  �الأ�شو�ت  تعّددت   ." �ل�شم�س  �آية 

و�لفل�شفي و�ل�شويف و�لت�شكيلي و�ل�شعبي و�ملقّد�س و�جل�شد ".
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هنا كوكب االر�ش
زاهر العري�شي - �شاعر وكاتب

�أحياناً عليك �أن تقلب �لطاولة، �أن تخ�شر كل �شيء وال تبايل...�أن تعود �إىل نقطة �ل�شفر حيث 
وتغ�شل  �ملهملت،  �شلة  �أفكارك يف  ترمي كل  .�أن  �جلذور.  باملكان حيث  �ملرتبط  �الأول   �ملربع 

ملحمك مبطر لطيف وتبحث بني يديك عن �شفعة لذ�كرتك. ..
و�أحياناً عليك �أن حترق كل �ليبا�س قربك…�أن تقف �أمام هذه �البت�شامات �مل�شطنعة وتقول: 
كل ذلك هر�ء…�أن توقف كل هذ� �اللتبا�س و�ملهزلة وتقطع خيط �ل�شك باليقني �لوحيد…
ال يعنيني كل هذ� �لتملق وال يغريني كل هذ� �لغمو�س، ول�شت بحاجة �إىل قبلت خالية من 

�حلر�رة…
�أحياناً عليك �أن ت�شتفيق من �ملوت �ل�شامت… وتبحث يف مكان �آخر عن ذ�تك ...عن �ملكان 

�لذي ي�شكنك.
ترتب حزنك بهدوء، وترتب فرحك باأناقة… بعد تعب مع �ملر�وغة عليك �أن تك�شف �الأقنعة 

قبل �شقوطها.
رمبا ت�شيخ �لكلمات بني �شفتيك…بعدها �شيكون �ل�شدى بع�شاً من �أغانيك وكثري�ً من رق�شك 

�ملتاألق…
على  تكتب  جميلة… بابت�شامة  باأقد�م  �إليك  يهرول  وهو  �لبحر  عتيق…تنتظر  كر�شي  على 

جبينك…من �أي وطن منكوب �أتيت؟
الأن �الأماكن تخونك بكل وقاحة فهي �أكرث ق�شوة من غياب �مر�أة.. كيف �أحمل لك قلبي �مل�شرد 

يف �أزقة �ملدينة �لكافرة؟
د�فئاً الأحلمي �ملزدحمة. متى �شرنق�س على حافة �لبحرية وكاأننا نكت�شف  و�أنت ت�شنعني بيتاً 

للتو كوكب �جلاذبية.
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�أحياناً عليك �أن ترحل…وت�شت�شلم… كاأنك مهزوم يف معركة �لتحايل…�أن تاأخذ جمدك يف 
�إبد�ع �لفو�شى…�أن تلم�س حدود �لنار وحترتق مر�ت.

�أن تنظر �إىل هذه �لوجوه وتقول كفى دهاء… �أحياناً عليك �أن متوت دفعة و�حدة… مت كثري�ً 
�إىل �أبعد حدود �لعتمة وخذ كل تفا�شيلك �إليك.

�أحياناً عليك �أن تقول: ال �أريد… وال �أ�شعر… وال �أفهم… واليغريني…
�نت�شاء. وهذه �الأماكن تتقم�س  �أو  �أو مل�شة  �أي قبلة  �أكرث من  بالر�حة  وحذ�ئي �جلميل ي�شعرين 

روحي و�أمتاهى مع �الأرو�ح �لتي ت�شكنها. 
و�أحياناً �عرتف للبحر كم �أنا فا�شل ومنهك… كم �أنا تافه وم�شرد… و�نتظر �لبحر �أن يبتلعني 

كنجمة قررت �النتحار… كغيمة تعبت من �ل�شم�س…
و�أحياناً �أعرتف �إىل �ملجهول، �إىل ظل يرتب�س بي…�أنا ال �أخاف �شوى من ظلي. كاأنك تت�شمر 

خلف �ل�شا�شة �حلقرية وتفكر ماذ� �شتكتب…هذ� قمة �لغباء.
�أن تفك �شيفرة كل هذه �لوجوه �مللتب�شة… هذ� فعل �نتحار…

�أن تقر�أ �لغام�س بني �لكلمات… �شوف تتعب من �حلقيقة، من �شر �الأماكن. 
رمبا… ل�شت متاأكد�ً من �شيء… لكنني ت�شاحلت مع �لذ�كرة… وت�شاحلت مع �لغياب… 

ل�شت متاأكد�ً من �شيء… ولكنني ت�شاحلت مع �خلوف 
و�ملجهول… وت�شاحلت مع عينيك �ملثرية… و�أكتب ق�شتي مع �حلياة كي ال �أموت وحيد�ً… 

وما زلت ال �أ�شتطيع �أن �أت�شالح مع �الأماكن. 
ن �الأ�شياء حتدث وال تفهمها، و�أحياناً نتجاهلها...و�أخرى نتمنى �أن حتدث وال حتدث... و�أ�شياء  والأ
على  نحتال  والأننا  ماألوفة  و�أ�شياء  غريبة.  �أ�شياء  تفقد ح�شورها..  تاأتي  وحني  تاأتي،  وال  ننتظرها 
�الأ�شياء فنختار لها �أ�شماء ملتب�شة… لكنني لن �أ�شعل �لنار يف �أور�ق �لرزنامة… و�أرمي بر�ءتي 

حتت �شجرة بيتنا و�أخبئ حرب طفولتي.
�أعلم بب�شاطة �أن هذ� �لعامل خمتل ويحتاج �إىل م�شح عقلي ويزدحم باملوت، لكنني لن �أحتول �إىل 

�شندوق من �ل�شمت و�حلزن.
رمبا �أموت يف حروب حتدث يف زمني وال �أ�شتمتع يف فهم ما حدث وملاذ� مات مثلي �لكثريون من 
بائعي �لورود وما�شحي �الأحذية وممن ر�شمو� جتاعيد وجهك وبيوت �ملدينة وطرقات �لوحل و�الأقد�م 
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�ملبللة خلف �لبحر… وممن �شنع �خلبز �لطازج وغنى يف حانات يغلفها دخان �جلنون…ال �أفهم 
منطق �مل�شاء يف زجاجة �خلمر… رمبا �أبحث عن �أ�شياء كثرية  يف �زدحام �لوقت و�خليبات…. 

لكنني �أم�شك بيدك و�أتعلم كيف تطري �لع�شافري مبتعة وحرية....
مهًل، ال لي�س هذ� �لذي �أبحث عنه.

�أحيانا �أحاول �أن �ألت�شق بج�شدي �لت�شاقا كامًل، علنا ن�شبح و�حد� ال يتجز�أ
نحن خل�شة هذه �لورطة �لب�شرية، �شورتك �لتي تتمعن بها �الآن لي�شت �شوى ملمح حديثة 
لوجه ولد مع �ل�شم�س وما ز�ل ينتظر �شروقها مع كل �شباح...؟ وي�شكب لك قدحاً �آخر وتفي�س 

يف �شكب �ل�شور خارج �لكادر...
رمبا يوما ما �شتقف �أمام كائناً ف�شائياً بكل ما متلك من ده�شة وذهول... �شرتدد �شدى �أحلمك 
وجنونك جمرد خليا  كذبة،  كانت جمرد  �أوهامك  �أن  وتكت�شف  �الأر�شية...  �لكرة  حافة  عند 
طائ�شة، و�أحز�نك بع�س من �لهرمونات فائ�شة، وتكوينك جرعة �لوعي... �شيبت�شم لك �بت�شامة 

�لو�ثق وي�شكب لك ....
�أنظر �ىل وجهي.. متعن �أكرث رمبا تقر�أ هذه  �أننا خل�شة معاناة عتيقة،  ماذ� �شنقول لهذ� �لغريب، 
�لفو�شى وتوثق كل �حلروب و�ملوت و�لت�شرد و�ملجاعة و�حلزن و�الأمل و�لذهول و�لفاجعة... رمبا 
�أطفال �ملجاعة ومن نظر�تي م�شاهد �ملوت ور�ئحة �لدماء وفجور �حلاقدين  يخرج من كف يدي 
ودموع �لفقر�ء ومن قلبي �آخر ق�شة حب ومن دمي �آخر نب�س حياة... ومن فمي بحر من دخان 
�شجائري �الأخرية، ومن ر�أ�شي قدح من �لفودكا �الأ�شلية... ماذ� �شنقول لهذ� �لغريب كنا جنهل 
�أنك ل�شت بغريب و�أننا مل نعطل فريو�س �جلهل بل قدمنا له خليا �لدماغ كطبق طازج... �ىل 

�أين �شتم�شي بكل هذ� �لذي ي�شكنك..
كل هذه �لبيوت �لتي �شتهجرك، �ملدن �لتي �شرتحل عنك، �الأماكن �لفريدة �لتي تنتظر ده�شتنا 
ونحن نوغل يف ج�شد �حلياة و�ملخيلة �ل�شاخبة ترحل �ىل �الأقا�شي �ىل �أبعد حدود... قل يل كلمة 

و�حدة تخت�شر هذ� �لوجود وت�شقط من ر�أ�شي ن�شوة �لثلج و�لنبيذ، ت�شقط �لذ�كرة و�الأماكن. 
كاأننا نبني قرب�ً �أنيقاً حيث �ملكان �الأخري... كبيت ال �شقف له وال جدر�ن �إنها �حلرية يف �شورة 
�ملكان و�شقوط �ملعنى، ك�شجرة ت�شرب جذوعها يف باطن �لرت�ب وتتاألق �شموخاً حيث �ل�شماء، 

ك�شنديانة ال يهمها فعل �لوالدة وماهية �الأقد�م �لعابرة يف ظلها.
لن يكون �الأمل �شوى وجه �آخر لف�شل �لتقاط �لفر�شة



160

يف �زدحام �ملنجمني و�مل�شعوذين و�ملب�شرين ... هذه �للغة �شو�ذ و�شرب من �جلنون.
ورقة �حلظ ت�شقط وتتعرى يف ف�شاء �لرغبة ...

�لعجز مر�س ينت�شر مع ��شتفحال فريو�س �جلهل ونق�س �ملناعة �ملعرفية .
�لهوة يف رف�س �لو�قع و��شتبد�له يف �أوهام �فرت��شية لي�شت �شوى �حتيال مدفوع �لثمن.

مل يبق �لكثري من هذ� �لليل، فقط دقائق معدودة ، هكذ� يخرج �خلوف من �لعتمة �شاحكاً.
هل �أ�شبح �حلب عادة قدمية... هل �أ�شبح �لعامل قدمي، كاملر�آة �لتي تتمعن بها يف جتاعيد وجهك... 

هل �أ�شبحت �ملدينة م�شتهلكة، كاأننا �شبقنا �حلياة بخطوة. 
�الأكرث  �ىل  لهفة  تزيدنا  تلقائية  كده�شة  ومتعة،  �إغر�ء  كحالة  �جلمال  ��شتيعاب  يف  �ملعرفة  نق�س 

جمااًل.
�ملظلمة  و�ملحيطات  �ملخيلة،  يف  �ل�شا�شعة  �الأر�س  عينيك...  �ت�شاع  على  �شغري  �لكوكب  هذ� 

و�لبحار
ت�شيق وت�شيق يف عبور �لكلمات �ملوؤملة �لو��شحة و�لفا�شحة...

ويغريني �ت�شاع �شدرك لكوكب ي�شقط للتو.. كم ذلك جمحف لت�شردي، كم ذلك خميف....
�لبحر.. �لبحر يلوح يل وبيده موجة �شاحرة ... كاأمر�ة ت�شتفزك  للخطيئة... 

�شنحتفل ونرفع �أقد�ح �ملدينة �خلائبة... على �أنقا�س �جلثث و�لتخلف ..
قعر  يف  ز�ئدة  كجرعة  �ملتوقعة...  غري  �لنهايات  �حتمال  على  �ملزدحم  �لعامل  هذ�  �شنحتفل... 

�جل�شد، كوردة تتفتح بانت�شاء حو��شها.
ومن يدري رمبا بعد حني  �شت�شلني بطاقة من كوكب �آخر خارج �ملكان �لذي نحيا يف �شورته: 
�حلياة هنا ال ت�شبه ما نعرفه، خمتلفة بع�س �ل�شيء، كوكب �الأر�س تافه رغم �حلنني و�ل�شوق....

ولهذ�  ق�شيدة  مدينة  و�أنده�س...لكل  �أتنف�س  زلت  ما  �مل�شهد...  لك  تنقل  كلمات  يوجد  ال 
�لكوكب لغز �لكلمات.

ال عنو�ن يل و��شم �شارع وال حتى ��شارة. هنا كوكب �ملغامرين. هنا �ملكان و�للماكن. 
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