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احلرب على الإرهاب �أو �أيدلوجيا الكذب
ح�سن حمادة
"الغرب ٌ
كاذب� ،سارقٌ " كما يقول املفكر والالهوتي الكبري الأب اليا�س زحالوي.
قاتلٌ ،
هو ٌ
قاتل لأن تاريخه حافل باحلروب العدوا ّنية .يجلد ال�شعوبُ ،يدمر املجتمعاتُ ،يذل
الأمم ،ي�ستبيح الثقافات ،يتجاهل احل�ضارات ،وال تعرف �شراهته االكتفاء �أو التوقف.
كاذب ،لأنه يحيط عدوانيته ب�شعارات نبيل ٍة ،مثل "الدميقراطية" و"حقوق الإن�سان"
وهو ٌ
ووقف "اجلرائم بحق الإن�سانية" و"حماربة الإرهاب"� ...إلخ ...وذلك بق�صد �إقناع ال�شعوب

الأوروبية بوجوب دعم احلمالت اال�ستعمار ّية� .أي �أن احلكام الأوربيون يخدعون �شعوبهم
ويوقعونهم يف الأفخاخ ويختلقون �أعداء وهميني لإخافتهم من "الأخطار القادمة من
اخلارج" في�ست�سلمون ل�سيا�سة احلكام وينقادون خلفهم كالقطعان.
وهو �سارقٌ لأنه ال يكتفي بنهب ثروات �ضحاياه ،من دول و�شعوب ،يف �إفريقيا و�آ�سيا
و�أمريكا الالتينية ،م�سارح متدده اال�ستعماري وجمازره الرهيبة املتوا�صلة منذ مئات ال�سنني
وامل�ستمرة ،اليوم.
و�سخ مثل عنوان "الإرهاب".
ما من عنوانٍ م�ستخدم ٍ
ب�شكل ٍ
وما من كذب ٍة �شائع ٍة يف العامل مثل كذبة ...حماربة الإرهاب.
دول حلف �شمال الأطل�س�سي ،بقيادة الواليات املتحدة ،ت�شكل اجلوقة املر ّوجة ،على
الدول ّية.
الدويل ،لهذه الكذبة التي باتت تتحكم يف العديد من مفا�صل العالقات ُ
امل�ستوى ُ
البد هنا من �أن نتوقف للحظة ،للإ�شارة �إىل �أن احللف الأطل�سي هو ،بذاته ،احتالل
للدول الأوروبية ،بالإ�ضافة �إىل مهام رئي�س ّية �أخرى �أبرزها تطويق
ع�سكري – �أمني �أمريكي ُ
رو�سيا وال�صني اليوم كما االحتاد ال�سوفياتي بالأم�س ،يف زمن املع�سكرين.
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احلروب ال�صليبية جذور الإرهاب الأطل�سي:

تتمدد يف �أعماق التاريخ ،و�صو ًال �إىل نقطة انطالقه،
جذور هذا الإرهاب الأطل�سي ّ
حملها
على امل�ستوى ُ
الدويل ،قبل � 1000سنة مع احلروب العدوان ّية الأوروب ّية التي ّ
الربابره عنوان "احلمالت ال�صليبية" ،بق�صد �إعطاء م�شروع ّي ٍة دين ّي ٍة ال�ستباحة بالدنا،
مهد احل�ضارة الإن�سانية ،وتدمريها ونهبها ،وهو �أي�ضاً �سارقٌ للعقول الهاربة �أو املهربة
من بالدها بحثاً عن ٍ
مالذ �آمن يف "الفردو�س الغربي" ،ثم ت�ستحيل بع�ض هذه العقول،
يال�سخرية القدر� ،إىل �أدوات يف تر�سانة الفتك ب�أوطانها الأ�صل ّية .والأمثلة على ذلك
تعد.
الحت�صى وال ّ
"احلروب العدوانية" نهج متوا�صل تعتمده الدول اال�ستعمار ّية وال تقبل بو�صفه
�صر ،ومن منطلق م�صلحي خبيث ،على �إل�صاق تهمة العدوان
بـ"العدوان" بل ُت ّ
مبن تعتربه عد ّواً ،وفق الظروف وامل�شاريع اال�ستعمار ّية ،وتقيم فارقاً بني هذه احلروب
ً
دائما على ّ
حق
و"الإرهاب" املالزم دائماً للأعداء على اعتبار �أن دول االستعمار هي
ٍ
ً
دائما في قفص اإلتهام.
وضحاياها
وعليه ،ترف�ض املنظومة الأطل�س ّية �إجراء �أي حوار مع �ضحاياها �أو م�شاريع �ضحاياها �إذا
كان الغاية من احلوار �إعطاء تعريف للحرب العدوانية �أو للإرهاب ي�صلح لأن ي�شكل
قاعدة قانون ّية واحدة تطبق على جميع الدول والتجمعات والتنظيمات والأفراد بق�صد
توحيد املعايري بني معاقل "الرجل الأبي�ض" و"...الآخرين" �أو بني ال�شمال الغني
واجلنوب الفقري .ويف هذا ال�سياق يتم التالعب باملقايي�س ،ك�أن ي�ص ّور املجرم على �أنه
�ضح ّية ،وال�ضح ّية جمرم و�إرهابي .وهكذا يرف�ض منطق "الرجل الأبي�ض" التمييز ما بني
املقاومة والإرهاب ،وهذه ق�صة طويلة معروفة.
ويف �سياق عدم توحيد املعايري ميكن االكتفاء مبثلني ،من �آالف الأمثلة:
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ر�أي
حمكمة "نورمربغ":
احلرب العدوانية هي اجلرمية ال ُدولية الأرفع

عند �إجراء حماكمة "نورمربغ" ال�شهرية ،ملعاقبة جمرمي احلرب النازيني ،متيز احلكم ال�صادر
عن املحكمة ب�سوي ٍة رفيع ٍة� ،إن�سانياً وق�ضائياً ،على م�ستوى الفقه واالجتهاد .فلقد �أق ّر احلكم
بحق اجلندي� ،أي جندي ،يف �أي جي�ش ،ع�صيان �أوامر ر�ؤ�سائه �إن مل تراع الأ�صول
الإن�سان ّية يف تنفيذ الأمر الع�سكري .ومن جهة ثانية ،ت�ضمنت الفقرة احلكم ّية حترمياً لأي
حرب عدوان ّية واعتبارها مبثابة "اجلرمية الدول ّية الأرفع"� ،أي �أعلى درجات الإجرام ،وهي
ٍ
غري قابلة للتقادم ،كجرائم احلرب واجلرائم بحق الإن�سان ّية�...إلخ...

ح�صلت الدول احلليفة على ما تريده من املحاكمة ،خ�صو�صاً ما له �صلة ب�إعدام العديد
من كبار القادة النازيني ،ثم رف�ضت بعد ذلك احرتام االجتهاد القانوين ،حتديداً يف ما
يخ�ص تعريف احلرب العدوانية وحظرها .وال�سبب الكامن وراء هذا املوقف معروف �إذ
ّ
�أن كافة احلروب التي تخو�ضها الواليات املتحدة ،وخلفها الدول اال�ستعمارية الأورب ّية،
هي حروب عدوان ّية ينطبق عليها ت�صنيف "اجلرائم الدولية الأرفع" الأمر الذي ي�ستوجب
�إحالة قادة هذه الدول �أمام املحاكم اجلنائية الدولية .مبعنى �آخر ،لو جرى احرتام هذا
االجتهاد القانوين َّ
ل�شكل ذلك ت�أطرياً �سليماً للعالقات الدول ّية ،وجلرى ،على �سبيل املثال
ولي�س احل�صر� ،إحالة جورج بو�ش الإبن وطوين بلري ،وغريهما� ،أمام حمكمة اجلنايات
الدول ّية ب�سبب احلرب على العراق وغري العراق ،وجلرى �إحالة �أوباما و�ساركوزي وهولند
و�أردوغان ،وغريهم� ،أمام حمكمة اجلنايات الدول ّية ب�سبب احلرب العدوانية على �سورية
والعراق واليمن وليبيا ،وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل ترامب وماكرون وترييزا ماي و�آخرين
هذا دون احلديث عما فعله جورج بو�ش الأب وكلينتون وغريهما من القادة الأوروبيني يف
العديد من الدول الإفريقية....
لكن حمكمة اجلنايات الدولية وجدت ملحاكمة من يتم ّرد على �إرادة البيت الأبي�ض لي�س �إ ّال
وبالتايل مل تنوجد �أ� ً
صال ملحاكمة � ٍّأي من قادة دول احللف الأطل�سي .واحلقيقة �أن جرائم �أ�صغر
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ديكتاتور من امل�ستبدين ب�شعوبهم ،يف �أ�صقاع الكرة الأر�ض ّية ك ّلها ،ال توازي جرائم ّ
حكام
الدول الأطل�س ّية ،بيد �أن عدم توحيد املعايري وقانون القوة العمياء يحمي ه�ؤالء و�أذنابهم من
امل�ستبدين يف دول "العامل الثالث" ويطارد املتمردين على عدوان ّية ال�سيا�سة الأطل�سية.
بعد مو�ضوع احلرب العدوان ّية� ،أُ ُّم احلروب ،تربز جرمية اجلرائم �ضد الإن�سانية ومفخرة
اجلرائم اال�ستعمار ّية ،جرمية احتالل فل�سطني وا�ستباحتها باملجازر والإبادة املتوا�صلة منذ
�سبعة عقو ٍد من الزمن وقيام �أخطر �أنواع النظم العن�صر ّية املتوح�شة�"..إ�سرائيل" ،هنا ،يف
هذه القاعدة الع�سكرية التابعة لال�ستعمار ،يوجد وي�ستخدم كل �أنواع �أ�سحلة الدمار
ودعم وحماي ٍة ورعاي ٍة من دول اال�ستعمار �آنفة الذكر.
ال�شامل ،واملجازر واملظامل ،بغطا ٍء ٍ
يج�سد �أخط ّر ما ميكن �أن يبلغه االنحطاط
تبقى يف منئى من �أية مالحقة .وجودها بحد ذاته ّ
الب�شري والتوح�ش .فعن �أي "�إرهاب" يتكلمون؟؟؟...!!!...
من ين�صر هذا النظام ال�صهيوين� ،أو يجد تربيرات ل�سلوكه �أو يحميه �أو ي�سكت عن
�إرتكاباته� ،شريك يف �إرهابه .املوقف من "�إ�سرائيل" هو املقيا�س يف حتديد �إن�سانية الب�شر
توح�شهم.
�أو ّ
و�أ ّما املنظمات الإرهابية التي ت�صول وجتول ،يف ف�صل "الربيع العربي" ،من داع�ش والن�صرة
وفتح الإ�سالم وجي�ش الإ�سالم وجند ال�شام والزنكي وال�سلطان مراد الأردوغاين و�سواها
فلقد اعرتف العديد من قادة دول احللف الأطل�سي �أ ّنها من �صنع �أيديهم ومن نتاج �أجهزة
دولهم .و�أبرز املعرتفني بهذه احلقيقة الدامغة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً
�إبان حملته االنتخابية الرئا�سية ،ونائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق جو بايدن يف مداخل ٍة له
يف جامعة هارفارد بتاريخ  4ت�شرين الأول  ،2014حني قال ب�صريح ل�سانه�":إن حلفاءنا
ي�س ّلحون وميولون املنظمات الإرهاب ّية� .إنهم اململكة ال�سعود ّية وقطر والإمارات وتركيا"...
ناهيك عن اعرتافات وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة هيالري كلينتون ،وغريها و�أبرزهم
وجه االتهامات مبا�شر ًة �إىل العديد من دول االحتاد الأوروبي،
رجب طيب �أردوغان الذي ّ
على غرار االتهامات املتبادلة ما بني قطر وال�سعودية مبنا�سبة اخلالفات بينهما�...إلخ...
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ر�أي
حني فربكت ا�ستديوهات "ميديا �ست  "MEDIA SAT-وجه بن الدن
لت�سويق تهمة الإرهاب
ومن النوادر الواجب ذكرها ،يف �سياق احلديث عن الإرهاب وت�صنيعه ،ما ك�شف عنه
كو�سيغا يف بيان له ن�شرته بع�ض �أجهزة الإعالم
الرئي�س االيطايل الأ�سبق فران�شي�سكو ّ
الإيطال ّية ،مثل �صحيفة "كوريري ديال �سريا" يف عددها ال�صادر بتاريخ  30ت�شرين الثاين
 ،2007حني قال�" :إن �أجهزة اال�ستخبارات الغرب ّية ،وكذلك احلكومات تعرف جيداً �أن
جهازي "�سي �آي �إي" الأمريكي و"املو�ساد الإ�سرائيلي" هما اللذان نفذا حادثة برجي
مركز التجارة العاملي يف � 11أيلول  ،2001يف نيويورك" .و�أكرث من ذلك ،لقد ك�شف
كو�سيغا �أمراً خطرياً وهو �أن رئي�س احلكومة الإيطايل الأ�سبق سيلفيو برلسكوني
الرئي�س ّ
ّ
اإلعالمية
حين كان على أبواب االنتخابات العامة ،وتبين له أن سيخسرها ،أمرمؤسسته
ّ
�ضمنتها اعرتاف من
شخصي ٍة
"ميدياست" بفبركة مقابلة مع
ٍ
مزورة ألسامة بن الدن ّ

التهجم على �شخ�ص برل�سكوين ّمما
الأخري بامل�س�ؤولية عن تدمري الربجني ثم انتقل �إىل ّ
�أك�سب الأخري تعاطفاً من الناخبني ،ومت �إر�سال الت�سجيل �إىل �شبكة "اجلزيرة" التي بثته
على �أ�سا�س �أنه مقابلة مع بن الدن!!! ...هذه فكرة عن م�ستوى الكذب عند القادة
الغربيني ،املغالني ب�أطل�س ّيتهم ،عند تناولهم ملو�ضوع "الإرهاب الدويل".
كو�سيغا عن هذين الأمرين لكانت تهمة "ال َه َو ْ�س
لو مل يك�شف رجل مب�ستوى الرئي�س ّ
بنظرية امل�ؤامرة" قد الحقت من يجر�ؤ على الإعالن عن هذه احلقيقة� .إن ف�ضح عملية
الدول الأطل�سية
تزوير �شخ�صية بن الدن كفيلة لوحدها ب�أن تق�ضي على �أي �صدقية لقادة ُ
يف كل ما له عالقة من قريب �أو من بعيد مبو�ضوع "الإرهاب" وعن رغبة الغرب الأطل�سي
كالم �أو �سجال يف هذا املو�ضوع هو جمرد م�ضيع ٍة للوقت ،ال بل م�شاركة
يف حماربته ،و�أي ٍ
عن ق�صد �أو عن جهل يف الرتويج لهذا النوع من الأكاذيب التي باتت تتحكم ،كما
الدولية ال �سيما و�أن مو�ضوع "مكافحة الإرهاب"
�أ�سلفنا ،يف العديد من مفا�صل العالقات ُ
الدويل" الذي هو
ُي�شكل ُركناً من �أركان ما درج الأطل�سيون على ت�سميته بـ"املجتمع ُ
بدوره ،كعنوان وج ٌه من �أوجه الكذب واخلداع .والبد من التذكري هنا ،مبا �سبق لنا ان
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�أ�شرنا �إليه مراراً وتكراراً عن هذا امل�صطلح املخادع وذلك عرب �إ�شارتنا للتحديد الذي �أعطاه
حكام ودبلوما�سيني وخ�صو�صاً من
الأمريكيون لهذا امل�صطلح الذي ُيردده النا�س ،من ٍ
�إعالميني ،كالببغاء.
غباء "النُخب"

فالتحديد �صدر عن جون بولتون ،م�ست�شار الرئي�س ترامب ل�ش�ؤون الأمن القومي ،منذ �أن
كان مندوباً دائماً لوا�شنطن يف الأمم املتحدة بعد حادثة � 11أيلول � 2001إذ قال باحلرف:
الدويل هو التحالف
"�إن الأمم املتحدة مل تعد موجودة بل يوجد جمتمع ُدويل .واملجتمع ُ
الذي تقوده الواليات املتحدة ملواجهة �أي �أزمة من الأزمات" .هذا هو ما ُي�سمى باملجتمع
الدويل .فالتحديد �شرط الو�ضوح وال�شيطان ي�سكن يف امل�صطلحات التي غالباً ما تنطلي
ُ
على قوم اخلفة وما �أكرث عدد قوم اخلفة خ�صو�صاً يف �صفوف من ُدرج على ت�سميتهم
بـ"ال ُنخب" .نعم �إن التحديد ،والتحديد وحده� ،شرط الو�ضوح� .إن العامل يعي�ش ،ب�سبب
هذا املع�سكر الأطل�سي اللعني حتت رحمة �أ�سوء �أنواع الأيديولوجيات �أال وهي �أيديولوجيا
الكذب ...ويف �صدارة ذلك ما ُي�سمى باحلرب على الإرهاب.
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امل�سلمون والإرهاب والدم املراق
ن�صري ال�صايغ � -صحايف وكاتب

 Iـ يف تعريف الإرهاب

م�شقة الكتابة عن الإرهاب م�شوبة بعدم الو�ضوح� .إنه يع�صى على التعريف .العامل خمتلف
يف حتديد م�ضمونه .القول يف حدوده وفهمه متناق�ض .حماوالت التعرف عليه ناق�صة وغري
نزيهة �أو منحازة ،علماً� ،أن املعاناة التي يت�سبب بها الإرهاب م�شرتكة بني �شعوب الأر�ض
ودولها ،بن�سب متفاوتة.
تداخل ال�سيا�سي يف حماوالت تعريف الإرهاب ،يف�ضي �إىل بقائه يف مرتبة وجهة نظر.
ك�أن هناك ت�صنيفات للإرهاب ،فبع�ضه م�ضر وبع�ضه مفيد .لكل طرف �إرهاب ينا�سبه .هذا
االنحياز امل�سبق منع بلوغ تعريف موحد للإرهاب �أو ت�صنيف ،جامع مانع ،له.
املحاولة الأوىل ،بد�أت يف مدينة جنيف يف العام  ،1937وقد ت�أخرت املنظومة الدولية عن
بذل اجلهد املوحد �إىل العام .1972
القوا�سم امل�شرتكة بني حماوالت التعريف ،اقت�صرت مذاك ،على و�صف الأعمال املو�صومة
بالإرهاب ،ومل تبلغ مرتبة و�ضع مفهوم موحد له .من الأدلة على الق�صور ،مواقع البحاثة
امل�ستقلون وخلفياتهم .الغرب ،يف احلقبة الكولونيالية ،ويف مناخ الهيمنة واال�ستئثار ،كان
يرف�ض الإقرار بحق تقرير م�صري ال�شعوب املحتلة �أو امل�ستعمرة ،ف�أل�صقت تهمة الإرهاب بكل
حركة ن�ضالية وطنية ،ت�ستعمل العنف املتاح ملواجهة عنف وا�ستبداد الدول املحت ّلة.
جرت حماوالت فردية و�أكادميية غري ملزمة ،لتعريف �آفة القرن الع�شرين التي عربت عن
تنامي وتوح�ش وتعميم �آلة الإرهاب .البع�ض ر�أى �إىل الإرهاب ،على �أنه كل جناية �أو جنحة
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�سيا�سية �أو اجتماعية ينتج عنها� ،أو عن تنفيذها� ،أو التعبري عنها ،ما يثري الفزع والهلع العام.
�أي �أن الإرهاب يهدف يف الأ�سا�س �إىل زرع الرعب ،مك ّوناً خطراً عاماً ،علماً� ،أن عموم النا�س
املدنيني لي�سوا مذنبني وال �أ�صحاب ارتكاب .الإرهاب عنف ي�صيب الأبرياء ،للعبور خاللهم،
�إىل حتقيق مطالب �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو طبقية �أو قومية ،قرارها بيد �سلطات مدججة بالقوة
والعنف الر�سمي ،الذي ت�شرعنه الدولة.
البع�ض ر�أى �إىل الإرهاب �صفة ال�شمول ،فو�ضعه يف خانة "الدويل" .اعترب هذا العنف �إرهاباً
لأنه يعتدي على الأرواح والأموال واملمتلكات العامة �أو اخلا�صة ،و�إن كل عنف منظم
والتهديد به ،والذي يقوم به �أفراد �أو جماعات �أو حكومات �أو دول ،خللق حالة من اخلوف
والذعر ،بق�صد حتقيق �أغرا�ض �سيا�سية �أو اقت�صادية ،يقع يف باب الإرهاب الدويل .البحاثة
املنتمون �إىل منظومة دول العامل الثالث ،اعتربوا �أعمال قوى االحتالل والتو�سع والهيمنة
اال�ستعمارية و�أنظمة التمييز العن�صري ،من �صنف الإرهاب .و�أمثال ه�ؤالء تع�سفوا �أحياناً،
عندما �أعفوا حركات التحرر الوطني لأجل تقرير امل�صري واحل�صول على اال�ستقالل من
العنف املتهم بالإرهاب .هذا العفو قد يكون مربراً �سيا�سياً ،علماً� ،أن حركات التحرر الوطني
قد تلج�أ �إىل �أعمال مرعبة وتطال �أبرياء وتقع يف خانة الإرهاب.
�أ�ضاف بع�ض البحاثة �إىل عائلة الإرهاب ،العنف الذي ينتج عن بواعث عقائدية �أو �أيديولوجية
�أو عن�صرية �أو عرقية �أو دينية �أو �سيا�سية .وغالباً ما كان العنف الأق�صى والأعمى ،رفيق ن�ضال
يف م�سرية احلركات ذات الأبعاد الوطنية ال�صافية.
يف العام  ،1937جرت حماولة لتعريف الإرهاب يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية ،وهي من
�أوىل املحاوالت الر�سمية والدولية ،فوقعت على التعريف التايل" :الإرهاب هو �أفعال جرمية
موجهة �ضد دولة من الدول ،يراد منها ،خلق حالة من الرهبة يف �أذهان �أ�شخا�ص معينني،
�أو جمموعة �أ�شخا�ص �أو اجلمهور العام ...و�إن كل فعل عمدي يتمثل بالتخريب �أو الإ�ضرار
بالأموال العامة التي تخ�ص الدولة �أو دولة �أخرى ،وتعري�ض احلياة الإن�سانية للخطر ،عرب
�إن�شاء و�ضع يت�سم باخلطورة ،وعرب حيازة الأ�سلحة لتنفيذ اجلرائم" ،كل هذه الأعمال تنتمي
�إىل عائلة الإرهاب.
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يف مثل هذا التعريف ،غياب تام لإرهاب الدولة .ولي�س �صدفة �أن يكون منطق الدولة هو
الأقوى ،فهي التي حتتكر العنف وتقوم با�ستخدامه عند احلاجة ،با�سم املواطنني كافة .ولكن
مثل هذا التعفف �سقط مع اندالع �أب�شع �أنواع العنف داخل املع�سكر ال�سوفياتي عرب عمليات
التطهري ال�ستالينية ،و�أب�شع �أنواع الت�صفية والإبادة مع جرائم النازية يف �أملانيا وبولونيا و�سواها
من دول �أوروبا الو�سطى.
يف ما بني الأعوام  1980و  ،1984تو�صلت جلنة الإرهاب الدويل الثانية للأمم املتحدة �إىل
تعريف �أكرث و�ضوحاً ،علماً �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة كانت قد تطرقت �إىل هذه امل�أ�ساة يف
العام  ،1972فانق�سمت �آراء الدول يف كل ما له عالقة بالن�ضال الوطني للحركات امل�سلحة،
فاعتربها املع�سكر الغربي ،منظمات �إرهابية ،فيما دافعت عنها دول املع�سكر ال�سوفياتي
وبع�ض دول العامل الثالث ،التي ر�أت يف الكفاح الوطني ،مهمة وطنية و�سيا�سية عادلة ،لأنها
تهدف �إىل التحرر واال�ستقالل واالنعتاق من نري العبودية.
�أ�سفرت جل�سات اجلمعية العامة �إىل تبني �إن�شاء جلنة لبحث هذه املع�ضلة ،فاقرتحت التعريف
التايل" :يعد �إرهاباً دولياً كل عمل من �أعمال العنف اخلطرية �أو التهديد به ،وي�صدر عن �أفراد
�أو عن جماعة ،ويوجه �ضد �أ�شخا�ص �أو منظمات �أو مواقع �سكنية �أو حكومية �أو ديبلوما�سية
�أو �إىل و�سائل النقل العام ،دون متييز للون �أو جن�س �أو جن�سية ،بق�صد تهديد ه�ؤالء �أو
الت�سبب يف �إ�صابتهم �أو موتهم �أو �إحلاق ال�ضرر �أو الأذى بهذه الأمكنة �أو املمتلكات �أو تدمري
و�سائل النقل واملوا�صالت بهدف �إف�ساد عالقات ال�صداقة بني الدول �أو بني مواطني الدول
املختلفة".
من املالحظ ،لدى قيا�س هذا التعميم باالرتكابات التي اندلعت يف ما بعد ،ق�صوره على
حيز �ضيق جداً ،خا�صة و�أن ظاهرة العنف الإرهابي قد باتت اجتياحية و�شبه يومية ،وحتديداً،
يف مرحلة ما بعد زوال اال�ستعمار ،ويف حقبة احلروب التي كانت حم�سوبة على الثنائي
الأمريكي -الرو�سي.
حماولة دولية �أخرى� ،أ�ضافت �إىل ما ن�صت عليه املواثيق الأوىل ،اعتربت �أن كل عمل موجه
�ضد مدنيني �أبرياء� ،أو ممن يتمتعون بحماية دولة ،بغر�ض �إثارة الفو�ضى واال�ضطراب يف بنية
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املجتمع� ،سواء ارتكب هذه الأفعال يف زمن ال�سلم �أو يف زمن احلرب ،وعليه ف�إن قمع هذا
الإرهاب يكون دولياً.
ف�ضل جتزئة مفهوم الإرهاب ،عرب حكمه على الأفعال املدانة ،فكل عمل
القانون الدويل ّ
مرتكب �ضد �سالمة الطريان� ،أكان من على متنها �أم من خارجها ،هو �إرهاب .كل عمل
ي�ستهدف موظفني ديبلوما�سيني هو عمل �إرهابي .كل حماولة �أو �أخذ رهائن بالفعل ،هو
�إرهاب ،وال بد من حماية و�سالمة النقل اجلوي والبحري.
النظام الأمريكي عرف الإرهاب الدويل بالأعمال التي حتر�ض على ا�ستخدام العنف �أو
القيام ب�أعمال خطرية على حياة الإن�سان يكون الق�صد منها �إخافة جمموعة من املدنيني �أو
�إجبارها على القيام ب�أم ٍر ما ،رغم �إرادتها.
وا�ضح �أن جرائم الإرهاب تثري االلتبا�س والغمو�ض ،ولكن �أمريكا ت�ستفيد من هذا الغمو�ض،
لأن عدم الو�ضوح ي�سمح لها ،ب�شن حروب حتت �شعار حماربة �أو مكافحة الإرهاب .ندر �أن
قامت �أمريكا بحرب مل تدرج يف �أ�سبابها م�س�ألة مكافحة الإرهاب ،علماً �أن معظم حروبها،
و�أفدحها احلرب على العراق ،تنتهك القوانني الدولية والقرارات الأممية ،وترتكب املجازر،
تدمرياً و�سحقاً وتهجرياً وقت ًال ،من دون �أن تخ�ضع مل�ساءلة �أو حماكمة ،تكون مندرجاتها من
اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية� .أمريكا حتمي نف�سها بعقد اتفاقات مع دول معينة حلماية
جنودها من املالحقات ،والتمل�ص من املحكمة اجلنائية الدولية ومن م�س�ؤوليتها �أمام املجتمع
الدويل.
باخت�صار ،ال تعريف حمدداً للإرهاب ،ولكن هناك جمموعة من الأعمال واالرتكابات التي
ن�ص عليها القانون الدويل ون�سبها �إىل الإرهاب .وميكن �إيجاز التعريف ال�سائد مبا يلي .عنف
مربر ومنظم يهدف �إىل �إرعاب و�إخافة املدنيني بغر�ض حتقيق �أغرا�ض �سيا�سية� .أما �أنواع
الإرهاب ،فال حت�صى ،من قتل الأبرياء �إىل خطف الطائرات �إىل جرائم الإبادة والتطهري
العرقي ،وجرائم تلف املحا�صيل الزراعية وتدمري امل�ؤ�س�سات ،وخمالفة القوانني والأعراف
الدولية املعتمدة ر�سمياً من املحكمة اجلنائية الدولية وقرارات الأمم املتحدة.
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 IIـ يف الإرهاب والإ�سالم

الن�شاط العنفي الذي اجتاح البالد العربية بعد "ربيع تون�س" ،عرف فائ�ضاً يف فنون القتل،
ق�صفاً وتدمرياً وتهجرياً وذبحاً وت�شنيعاً وترويعاً ،بحيث بات ال�س�ؤال الأول املربر ،هو ،هل من
عالقة بني الإرهاب والإ�سالم ،ن�صاً وحديثاً و�سرية وتراثاً وتاريخاً؟
بعد تون�س ،انقلبت م�صر مرتني ،مرة �إ�سالمياً ومرة ع�سكرياً ،مع عنف م�صاحب لعملية
االنتقال من احلالة الإ�سالمية اخلاطفة� ،إىل احلالة الع�سكرية الأمنية اخلانقة ...بعد تون�س،
دخلت ليبيا دوامة عنف ب�أ�شكال مرعبة� .أطيح باجلي�ش ف�صار فتاتاً ،تدخلت قوات "الناتو"
ف�ألغت مقومات الدولة على عالتها ،وتدخل املال والت�سليح الإ�سالمي ،فلم تعد ليبيا �إال
"جماهريية �إرهابية" .ولكل جمهور مرجعية متده بالعقيدة واملال وال�سالح .ليبيا ،ب�ؤرة عنف
�إرهابي ،فيها ي�ستوطن عنف يتجدد ،وحركات �إ�سالمية �أ�صولية ،بع�ضها على ميني "داع�ش"
وبع�ضها "داع�شي" �أ�صيل .وبني الواقع واملرجتى ،معارك من �أجل احل�سم .ولكن امل�سافة بني
الواقع واخلال�ص ،يقت�ضي الق�ضاء على احلركات الإ�سالمية املتطرفة ،بهدف �إقامة حكم قوي
برعاية الع�سكر ،بعد �إعادة ترميم وتنظيم اجلي�ش .ملاذا كل هذا؟ ومن �أين كل هذا العنف؟
وبعد تون�س وم�صر وليبيا ،حتركت املعار�ضة يف �سوريا ،ف�شهدت �أ�شنع املواجهات و�أكرث
اخل�سارات .مل يكن �أحد قادراً على احل�سم .نظام يت�شبث بال�سلطة ،م�ؤيد دولياً و�إقليمياً،
وبني قوى معار�ضة يف معظمها �إ�سالمي �أ�صويل ،مد ّعم من دول �إ�سالمية عربية و�إقليمية
ودولية .وقد �شهدت �سوريا ف�صو ًال من العنف غري امل�سبوق ،بلغ حد �إقامة دولة �إ�سالمية
بخالفة م�ستعادة ،على ر�أ�سها "داع�ش" ،التي امتدت ب�سرعة مذهلة ،على م�ساحة �شا�سعة
من الأرا�ضي ال�سورية ومدنها ومواقع نفطها ومائها ،ويف الأرا�ضي العراقية التي �سقطت فيها
مدينة املو�صل ،بال معارك تقريباً.
ال�صدمة الإن�سانية التي نتجت عن احلروب يف �سوريا ،ومن ثم يف العراق ويف اليمن ،و�ضعت
الإ�سالم يف قف�ص االتهام ،حيث �أن ما بعد و�إبان املعارك املخزية �إن�سانياً� ،أظهرت عودة �إىل
الإ�سالم من خالل انتفاء وا�صطفاء لكل ما هو عنفي وبدائي وبربري يف الرتاث الإ�سالمي
على مر ع�صوره ،من البدء �إىل �أبي بكر البغدادي .كانت حماولة لقلب الدولة بهدف �إقامة
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جمتمع اخلالفة .مل تكن دولة "داع�ش" هدفاً ،كان الهدف �إقامة "املجتمع الداع�شي" وفق
ت�صور انتقائي لإ�سالم عنفي م�سبوق يف الرتاث العربي الإ�سالمي� .أعيد �إحياء اخلالفة
والإمامة وال�شريعة واجلهاد والفتوى واحلجاب والربقع وجهاد النكاح و�إلزام النا�س بلبا�س
موحد ،وعادات وتقاليد موحدة ،خا�ضعة ملحاكم �سريعة الأحكام بالإعدام امليداين ،كو�سيلة
من و�سائل التقرب من اهلل ،تنفيذاً لأوامره التي �سلكها ال�سلف ال�صالح.
طبعاً ،ال يقبل معظم امل�سلمني �إ�سالم "داع�ش" ،و"الن�صرة" .فالإ�سالم عندهم يت�صف
بالت�سامح واالعتدال وخري الأمور الو�سط .وال يقوم على تكفري من لي�س من ر�أي ال�سلطة،
ومن لي�س على دين الإ�سالم ،كالن�صارى واليهود .امل�سلم العادي كان ال�ضحية الأوىل.
�إذ ،لي�س يف الإ�سالم الأ�صويل� ،إال ن�سخة واحدة يتماهى معها امل�سلم و�إال ُع ّد من اخلوارج
والكفار ،الذين يجوز فيهم حكم ال�سيف ،ال حكم القول.
فمن �أين جاء هذا الإ�سالم العنفي ،الذي �أ�صاب امل�سلمني �أو ًال ،وفتك ب�سواهم ثانياً ،بحيث
بات الظن �أن الدين احلقيقي هو الإ�سالم ال�صارم ،ولي�س الإ�سالم احليوي ،الذي ابتعد عن
الن�ص واحلديث والرتاث الإ�سالمي يف ع�صوره احلديدية؟
ومع ذلك ،ال ميكن تربئة هذا الإرهاب ،من منط معني من الإ�سالم الذي عرفته بع�ض احلقب
التاريخية.
ُولد هذا الإ�سالم ،من فراغ عقائدي و�سطوة �سلطات بال ق�ضايا� .إن الإ�سالم ال�سيا�سي
هو الأ�صل الذي �أنبت من �أح�شائه "�إ�سالمات" خمتلفة يف ال�سيا�سة ،التقت على �ضرورة
ا�ستبدال "املجتمع اجلاهلي" مبجتمع امل�سلمني .والإرهاب هو الثمرة النا�ضجة ل�صعود الإ�سالم
ال�سيا�سي ،بعد خفوت الفكر القومي والعقائدي وا�ست�سالم املجتمعات العربية �أو خ�ضوعها،
لأنظمة ا�ستبدادية احتكرت ال�سلطة و�أقامت فيها عقوداً ،فيما الأمة ترتاجع يف مواجهة
الهيمنة اال�ستعمارية ،وتتخلى عن موجبات الت�صدي ملهمات حترير فل�سطني ،وتعو�ض عن
م�ساعيها الوحدوية ال�سالفة ،حلفالت عدائية بني �أبناء العقيدة الواحدة ،والأهداف الواحدة.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،إقدام هذه الأنظمة على كم الأفواه ،و�إطالق عجلة املح�سوبية والزبائنية
املم�سوكة �أمنياً ،وعلى نفي واعتقال وترويع املثقفني واملعار�ضني و�أ�صحاب الر�أي املخالف.
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إ�صالح اجتماعي و�أي ممانع ٍة للغرب،
فرغت ال�ساحة يف املجتمع من �أي ٍ
نب�ض قومي و�أي � ٍ
وتالقت على مداواة العجز العربي ،بعجز عن �إيجاد بديل ،يطلق حركة املجتمع لبلوغ مرحلة
التغيري الدميقراطي.
لقد بدا املدى العربي خالياً .هو الربع اخلايل من ال�سيا�سة ،واملكتظ بالأمن ،كحار�س لل�سلطة،
يف م�شروعها "التنموي" الإق�صائي ،والعدواين .فمن ميلأ هذا اخلالء؟ �أي عقيدة جاهزة لتكون
البديل؟ مل يكن غري الإ�سالم جمهزاً بهذه الطاقة ،بعدما �أجنزت ال�سلطات امل�ستحكمة،
�إبعاد الي�ساري والقومي والليربايل عن �أي ن�شاط .ولأن ال�سيا�سة تكره الفراغ ،حاول هذا
الإ�سالم ملء الفراغ .ولكنه للأ�سف ،مل يكن �إ�سالم التقدم �إىل الأمام ،يف طروحاته وفكره
وم�شروعه .كان �إ�سالم ا�سرتجاع ال�سلطة لقيادة الأمة �إىل الوراء ،حيث التاريخ قد بات يف
معظمه م�ستنفذاً يف زمنه .الدينا�صورات تقيم �أي�ضاً يف التاريخ.
فمن �أين كانت البداية؟
 IIIـ االنفجار الإ�سالمي وتبعاته

كان امل�سلمون يعي�شون ،قبل تغلغل النفوذ الغربي وا�ستفحال �شهوة اال�ستعمار ،يف ظل
اخلالفة الإ�سالمية ،داخل �أر�ض الإ�سالم ،وفق تقاليدهم و�أعرافهم الإ�سالمية� .أ�سقط
اال�ستعمار الغربي هذا الواقع .دار الإ�سالم �صارت م�شرتكة ويتدخل يف �إدارتها وم�صريها
نفوذ بريطاين تغلغل يف ج�سد اخلالفة العثمانية� .صارت �أر�ض الإ�سالم رخوة ،وطبيعة اخلالفة
�شكلية ،ما جعل احلاكم امل�سلم حتت وط�أة القوة الأجنبية ،حتى باتت ال�سيطرة الفعلية على
الأر�ض للنفوذ الأجنبي ،مع بقاء الأر�ض ا�سمياً فقط ،دار الإ�سالم.

ظلت اجلماعة الإ�سالمية قادرة على ت�أدية عباداتها بحرية و�أمان ،وا�ستمرت ال�سيادة الإ�سمية
عامة و�إن كانت ال�سيادة الفعلية قد خلخلت منطق ال�سيادة املطلقة ،فجعلتها �سيادة ن�سبية.
يف القرن التا�سع ع�شر ،كان النفوذ الربيطاين يف ال�سلطنة كبرياً جداً ،ويف م�صر كان طاغياً،
لذلك متكنت بريطانيا من ال�سيطرة على العقود واملعامالت واالتفاقيات مع ال�سلطان ،ثم عرب
التدخل الع�سكري .جرت حماوالت داخلية ملقاومة النفوذ الربيطاين ،لكنها ف�شلت ،خا�صة
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و�أن امل�سلمني يف م�صر ،كانوا يواجهون جي�شاً بريطانياً من �أ�صول �إ�سالمية وهندية.
نتيجة لهذا امل�ستجد على �صعيد العالقة غري املتكافئة بني الإ�سالم والغرب ،ن�ش�أ فقه ان�سحب
من املعركة ،فتقوقع داخل �شرنقة التقليد ،حفاظاً على نقاوة �أ�سالفه .وكان منطقه ب�سيطاً جداً:
�إننا ال نواجه الأجنبي ،طاملا ال يتعر�ض �إىل امل�ساجد واملدار�س .حدث ذلك يف الهند �أو ًال ثم
يف باقي املناطق الإ�سالمية .ون�ش�أ يف هذه احلقبة فقه ف�ضل التال�ؤم مع الو�ضع اجلديد ،حيث
مت حترمي اجلهاد "لأنه ي�ؤدي �إىل الإبادة وزوال الإ�سالم" ح�سب ما جاء يف درا�سة لر�ضوان
ال�سيد بعنوان "الإ�سالم يف زمن االن�شقاقات :جذور العنف الديني".
بد�أت املناف�سة بني التيار الديني والتيار الوطني يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر يف م�صر .كان
العرب �آنذاك قد متا�شوا مع روح الع�صر .جتاوزوا التقليد الديني وال�سيا�سي .فحتى دولة
اخلالفة العثمانية عندما �سقطت يف احلرب الكونية ،حت ّولت �إىل ملكية د�ستورية ،من دون �أن
تتنكر للتقاليد الدينية ،كما ح�صل يف ما بعد مع تركيا الكمالية .ولعب الأزهر دوراً ريادياً
�آنذاك ،بت�أثري من حممد عبده وكتاباته الإ�صالحية املنفتحة التي تركت �أثراً كبرياً على
�شيوخ الأزهر مثل م�صطفى املراغي وعلي عبد الرازق.
يف املقابل ،ن�ش�أت حركات دينية �أ�صولية من بينها "جماعة الإخوان امل�سلمني" التي حت ّولت
�إىل �أكرب حركة �إ�سالمية ،ومنها ولدت وتربت جمعيات بلغت حد رفع م�ستوى العنف �إىل
مرتبة الإرهاب .وطبيعي �أن ت�صطدم هذه احلركات الإ�سالمية ،باحلركات الوطنية �آنذاك،
وبال�سلطة ال�سيا�سية القائمة على نق�صان ال�سيادة وزيادة يف التبعية .فاال�ستعمار ح�ضر ،لي�س
ليكون حمايداً �أو مراقباً ،بل ليكون م�شاركاً يف القرارات امل�صريية والتف�صيلية كذلك.
الوهابية ال�صاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية� ،أرخت بثقلها على احلركات الإ�سالمية يف م�صر،
وقويت يف الع�شرينات بعد ازدياد ال�صالت بامللك عبد العزيز بن �سعود وبال�سلفية الوهابية
ال�صاعدة .وانق�سم املجتمع امل�صري بني �إ�صالحيني و�سلفيني .بريطانيا ،مرجعية الإ�صالحيني،
وال�سلف ال�صالح لدى ال�سلفيني .وكان الإ�صالحيون يقتب�سون ويقبلون من مرجعية الغرب
ما ينا�سب احلداثة ،فيما ظل ال�سلفيون �أوفياء للأ�صول وللم�ؤ�س�س الأول ،فعادوا �إىل الأ�صل
�أي �إىل الر�سول واحلقبة الرا�شدية.
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مل تتطابق ال�سلفية يف م�صر مع الأ�صولية الوهابية ،التي كانت قد فازت ب�إقامة دولة الإ�سالم
يف �أوا�سط الع�شرينات ،والتي منعت �إقامة فرع للإخوان امل�سلمني فيها( .ر�ضوان ال�سيد،
جملة الدرا�سات الفل�سطينية� ،ص .)38
من املهم التعرف على برنامج "الإخوان" يف البدايات وحتديداً بعد الأربعينات ،الذي �أكد
على التقليد الديني و�أخالقياته ال�صارمة ،وعلى العمل ،وعلى بناء الكوادر من تالمذة و�أتباع
وحلفاء" ،ف�شددوا على العبادات واللبا�س واللحية ومالب�س الن�ساء واحلجاب املختلف عن
احلجاب التقليدي وحتوالت عادات الزواج واملنا�سبات االجتماعية" .حدث ذلك يف وقت
كانت "قد جنحت فيه الدولة الد�ستورية يف م�صر يف تقليد النموذج ال�سيا�سي والثقايف الغربي
وات�ساع الطبقة الو�سطى املت�أوربة ،واالندفاع الوطني املت�شدد بني امل�صريني م�سلمني و�أقباط،
بل ويهوداً �أي�ضاً( .مرجع �سابق� ،ص  .)39وقد ازدادت ال�سلفية عتواً بت�أثري من اململكة
العربية ال�سعودية ،بهدف حماربة التغريب.
وفيما كانت م�صر ،وغريها من الأقطار العربية ،ت�شتد الت�صاقاً بالغرب عرب تقليده وتقليد
م�ؤ�س�ساته الد�ستورية والدولية والثقافية والأدبية� ،صعدت يف الأربعينات لهجة �أولوية
ال�شريعة الإ�سالمية مع الت�شديد على �أن ال�شريعة لي�ست نظاماً قانونياً فقط ،بل هي �أي�ضاً نظام
اجتماعي واقت�صادي و�سيا�سي .واختلفوا يف امل�س�ألة االقت�صادية ،هل االقت�صاد الإ�سالمي
ا�شرتاكي �أم ر�أ�سمايل �أم �أن هناك طريقاً �آخر للنظام الإ�سالمي يف االقت�صاد .وكان الهدف
من ذلك �إبراز دور ال�شريعة ،كونه الأ�صلح للمجتمعات الإ�سالمية ،خا�صة و�أن ال�شريعة
لي�ست خمت�صة بامل�سلمني فقط ،فهي مالئمة لأحوال املجتمعات ،كل املجتمعات يف زمان
ومكان.
�إن �أبرز التحوالت على مفهوم ال�شريعة متثل يف اعتبار النظام ال�سيا�سي جزءاً منها .من هنا
يربز النواح على ما �أقدم عليه �أتاتورك يف �إلغاء اخلالفة الإ�سالمية .يومذاك� ،شعر امل�سلمون
ال�سلفيون ب�أنهم باتوا كالأيتام .فال بد من ا�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية و�إقامة احلكم الإ�سالمي.
مع �سيد قطب ،بات ذلك مطلباً �أ�سا�سياً ،مدعوماً بقوة التنظيم امل�سلحة .فالنظام ال�سيا�سي
الإ�سالمي هو الأداة املثلى لتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية.
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ا�صطدم التنظيم بال�سلطة يف م�صر وبرهن ،بعد �إعدام قائده �سيد قطب� ،إنه �صلب جداً ومتجذر
كثرياً ،ووقوفه يف وجه القوة التي متتلكها الدولة ،مل يكن ب�سبب البناء املر�صو�ص واحلكم
للتنظيم فقط ،بل يكمن يف قوة الفكرة .والدليل� ،أن هناك �أحزاباً راديكالية تقدمية ا�شرتاكية
ي�سارية ،متكن النظام زمن عبد النا�صر� ،أن يخرتقها ويفككها با�ستثناء تنظيم جماعة "الإخوان
امل�سلمني" .كانت لديهم احلجة الإ�سالمية املقنعة ،لذلك انتقلت الدعوة من التب�شري �إىل
�شرعنة العنف الديني "باعتباره �صراعاً بني اهلل والفرعون ،بني احلاكمية واجلاهلية".
الفراغ ال�سيا�سي يف مرحلة ت�سلط ال�سلطة ،ق�ضى على الأحزاب العقدية يف كل من م�صر
وليبيا واجلزائر و�سوريا والعراق وال�سودان �إ�ضافة �إىل كثري من دول اخلليج .لكن ال�سلطة ،التي
قمعت جماعات "الإخوان" يف كل من م�صر وليبيا و�سوريا والعراق واجلزائر وال�سودان ،مل
تق َو على �إلغاء وحمو "الإخوان" ومن �أجنبتهم من بعد.
�أظهرت الأحداث ال�سيا�سية يف م�صر� ،أن القوى ال�سيا�سية والعقائدية واحلداثية مل يعد
لها وجود .حتى النا�صرية انتهت مبوت عبد النا�صر� .أنور ال�سادات �أف�سح لهم املجال،
ففاز "الإخوان" بن�سبة مفاجئة وعادوا �إىل الواجهة .ومع ذلك فلم يتورعوا عن اغتيال �أنور
ال�سادات الذي كان قد فتح لهم حظ احل�ضور بهدف مواجهة خ�صومه .وعندما فتح ح�سني
مبارك الباب �أمام متثيل دميقراطي بناء على �أوامر �أو رغبات �أمريكية وغربية عموماً ،متثل
"الإخوان" ب�أكرث من ت�سعني نائباً .وبعد "ربيع م�صر" ،خرج "الإخوان" من القمقم ،وفازوا
ب�أكرثية �أع�ضاء جمل�س ال�شعب وبانتخاب رئي�س للجمهورية منهم� ،أ�سقطه انقالب ع�سكري.
يبق غري "الإخوان" ،ومن
انتهت االنتفا�ضة يف م�صر التي متثلت يف تظاهرات مليونية ،ومل َ
تفرع عنهم ومنهم ،ووقعت م�صر يف قب�ضة الأمن الع�سكري من جهة ،ويف قب�ضة العنف
الإ�سالمي الإرهابي من جهة ثانية.
ال�سيناريو نف�سه تقريباً متثل يف ليبيا .زال النظام ،وخرج "الإخوان" من ال�سجون ،وقد رفدتهم
القوى ال�سلفية اجلديدة بعنف �أ�صيل و�أ�صويل .ال�صراع يف ليبيا ،يقود الكثري من �أطرافه،
�إ�سالميون .من لي�سوا �إ�سالميني ،يقفون يف �صف الدول الغربية" ،التي يع ّول عليها الآن
ويف امل�ستقبل" ...يف �سوريا ،ا�صطدم النظام بـ"الإخوان" .حاولوا اغتيال حافظ الأ�سد.
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ن�شبت معارك ع�سكرية .ح�سم الع�سكر بالقوة املعركة ،و�أخمد حترك "الإخوان" .لكنهم،
وبعد اندالع "الربيع العربي" ،برز "الإخوان" كف�صيل �أول ،ت�شعبت منه و�ضده حركات
�أ�صولية بربرية وهمجية ،كثرية الأعداد ،و�شديدة اجلاذبية .وال ميكن ح�صر املنظمات الإرهابية
والتكفريية التي جعلت من �سوريا� ،ضحية مثالية غري م�سبوقة .ووا�ضح� ،أن القوى العلمانية
واال�شرتاكية والي�سارية ،كانت قد �أجه�ضت من قبل ،ومل ت�ستطع �أن تثبت وجودها ،ال داخل
النظام وال خارجه" :الإخوان ،يف كل مكان" ،هم ومن كان من ن�سلهم.
كذلك ح�صل يف العراق ،هكذا حدث يف اليمن ،ف�شل الدولة الوطنية والأحزاب القومية
يف بناء جمتمع متما�سك مت�ضامن متعاون متفاعل ،يف حت�صني جمتمع ميار�س احلرية ويفكر
ب�صوت مرتفع ،ويتحرك �ضمن �أطر القانون ،ولي�س وفق �شروط و�أوامر وقمع ال�سلطة ...كل
ذلك كان خلف تعاظم حركات "الإخوان"� ،إ�ضافة �إىل وقوف الغرب با�ستمرار �إىل جانب
هذه الأنظمة ،بدرجات متفاوتة.
ابن الدن ـ هو من �ساللة الوهابية ،الظواهري من �أ�صول �إخوانية ،الزرقاوي من �أ�صل بن
الدين ،البغدادي من �أ�صل �إخواين ،لأنه كان على اتفاق مع الظواهري يف مرحلة ،ثم �أقام
نف�سه مرجعية بعد فوزه يف �إقامة دولة اخلالفة �إىل �سنوات.
 IVـ قرن من الف�شل

قرن كامل من الف�شل� ،سقطت الأمرباطورية العثمانية ،ومل تتحرر البالد العربية من
اال�ستعمار .كانت البالد العربية يف كنف دولة �إ�سالمية .ي�شعر امل�سلم فيها �أنه يف �أر�ضه
ووطنه ،واحلكم ،و�إن كان عثمانياً ،ف�إنه �إ�سالمي .وي�شهد التاريخ �أن اخلالفة مل تغب �إال نادراً،
كرمز لل�سلطة الإ�سالمية ،كائناً من كان احلاكم� ،أموياً �أم عبا�سياً �أم فاطمياً �أم مغولياً .خيمة
اخلالفة كانت ت�ؤمن احلد الأدنى من الر�ضى الديني ...بعد �سقوطها ،بدا امل�سلمون ،عرباً
وغري عرب ،يف العراء.
مل يكتف الغرب باحتالل الرتكة العثمانية ،بل عمل على هند�سة املنطقة مبا يتوافق مع
م�صاحله وم�صالح القوى الر�أ�سمالية والكولونيالية احلاكمة واملتحكمة يف الأنظمة الغربية.
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ن�شر خريطة للمناطق ور�سم فوقها �أماكن هيمنته وم�صاحله و�سيا�سته .اقت�سم الغرب الغنيمة.
�أمعن يف ت�شتيت ال�شعوب وتوزيعها جوائز .اخلريطة وقعت حتت قلمه .ر�سم فوقها كيانات
وحدوداً ،وفق ما تب�شر له من قوى مطواعة ل�سيا�ساته .ق�سم �سوريا �إىل كيانات ،ووزعها �إىل
دويالت موالية .ومن ع�صى� ،ألزمته القوة الع�سكرية باخل�ضوع �أو �إخالء ال�ساحة .يف ذلك
الوقت كانت النخب احلديثة قريبة من فل�سفة �أوروبا وبعيدة عن �سيا�ستها يف املنطقة .مل تكن
النخب قوى اجتماعية ،بل كانت منارات م�ضيئة يف عتمة االحتالل واال�ستعمار.
وقف الإ�سالم �صداً للغرب ،بقوى مهزومة ميدانياً ،وبقوة خمزونة يف غاية الأهمية� .شكل
الإ�سالم ال�سيا�سي الرد الرف�ضي لال�ستعمار ،فيما حاولت الدولة الوطنية� ،أن تنمو يف ظل
الهيمنة الغربية .ومل يكن م�ستغرباً ومذاك �أن تعطى الكيانات ال�سيا�سية امل�ستحدثة ،لعائالت
�أو طوائف ..الأردن للها�شميني ،احلجاز وجند لآل �سعود ،لبنان للموارنة (مع ملحقات �سنية
و�شيعية) �سوريا ،للدروز والعلويني وال�سنة( .وقد �أ�سقط ال�شعب ال�سوري هذه الرتكة بالقوة
وال�صمود) و�أعطيت دولة العراق جائزة تر�ضية لفي�صل الها�شمي ،ثم كرت ال�سبحة :الكويت
لآل ال�صباح الإمارات لآل نهيان ،ليبيا لل�سنو�سية �إلخ.
وتوىل �إدارة هذه الكيانات البائ�سة طبقة متغربة وفا�شلة وانتهازية .ا�ستثناء م�صر من التجزئة
مل يوفر لها ا�ستقال ًال �سيا�سياً .ظل م�ست�شار امللك الأجنبي �أقوى من امللك ورئي�س احلكومة
ومن معه.
مع �صعود التيار القومي ،وحتديداً بعد احتالل جزء من فل�سطني ،ووقوع الف�صل الأول من
النكبة ،ت�أهلت الأحزاب القومية �أن تكون البديل امل�ضاد مل�سرية اال�ستعمار ونفوذه يف املنطقة،
وخط الهجوم الأول ال�ستعادة ما ُ�سلب من فل�سطني �إ�ضافة �إىل ا�صطدامه باحلركات الإ�سالمية
اخلارجة من رحم "الإخوان" .جمال عبد النا�صر يف م�صر ،الأحزاب القومية يف �سوريا ،القوى
الي�سارية والقومية يف العراق ،الثورة اجلزائرية� ،سقوط ال�سنو�سية يف ليبيا� ،صعود الي�سار القومي
يف ال�سودان ،االنت�صار امل�ؤقت يف اليمن للنا�صرية ثم للمارك�سية يف عدن.
كل هذا� ،شكل م�شهداً يدعو �إىل التفا�ؤل ،خا�صة و�أن هذا املنعطف كان قد جارى تطلعات
ال�شعوب يف الوحدة واحلرية واال�ستقالل وا�ستعادة فل�سطني.
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�سرعان ما تبني �أن القطرية انت�صرت على الوحدوية ،و�أن ال�سلطة انت�صرت على العقيدة،
فاختلف وتقاتل �أهل العقيدة الواحدة ،و�أقيمت احلواجز ال�صارمة بني الكيانات ،و�صارت
الأفعال خافتة فيما الأ�صوات ال�سيا�سية �صارخة .ظل اخلالف م�ستحكماً بني �أبناء العقيدة
الوحدوية حتى نك�سة حزيران ،التي كانت حم� ً
صال طبيعياً ،حلال "الفتنة ال�سيا�سية"
امل�ستحكمة بني الأنظمة القومية .يف ذلك املنعطف اخلطري ،ا�ستعادت الرجعية العربية
ح�ضورها املتقدم يف ال�ساحة العربية ،وباتت الأنظمة التقدمية ،م�ضطرة �أن ت�سري خلف
الأنظمة الرجعية التي وظفت الإ�سالم وا�ستولت عليه وطوعته ليكون �سياجها احلامي لها
من �أي فكر �أو حداثة �أو واجب.
كان الغرب م�س�ؤو ًال عما �آلت �إليه �أو�ضاع العامل العربي .لقد زرع كيانات ان�شقاقية وا�ستتبعها.
وكانت الأحزاب النه�ضوية �أ�شد �سوءاً ،لأنها غرقت يف كيانيتها وقطريتها ،ثم تراجعت لت�صبح
حزبية �ضيقة ،ثم �إىل وراثة عائلية ،وعندها مت �إفراغ املجتمع من ق�ضاياه ،و�صار ي�شبه يف كثري
من �سلوكاته القرود الثالثة.
انتفت ال�شرعية ،مل تعد الأنظمة احلاكمة حتظى بت�أييد �شعبي .ال دميوقراطية وال حريات
وال حياة� .شرعية وم�شروع الدولة الإ�سالمية كان جاهزاً ليكون البديل عن �أنظمة وكيانات
حدثت ومل يعد عندها �أي لغة قابلة لبلوغ الإقناع .ولكن الإ�سالم ال�سيا�سي ،مل يعد كما
كان يف الأ�صل ،بات املطلوب احل�سم داخل اجل�سم الإ�سالمي .االختالف كان حول
الو�سيلة ،مع بقاء الهدف ذاته� :إقامة الدولة الإ�سالمية ،ب�شرعيتها املعروفة واملربمة .مت الزواج
بني العقيدة ال�سيا�سية واجلهاد .يحفل القر�آن ،يف مرحلته املدينية ،بالآيات التي حتث على
اجلهاد والقتال .كان �سه ًال �أن ين�شق فريق عن "الإخوان" ويقيم تنظيمه عرب عودة انتقائية �إىل
ال�سلف العنفي .وهذا ما يف�سر العنف بني الفرق الإ�سالمية ذات املنبع الإخواين الواحد،
و�شقيقه الوهابي املت�أ�صل �آنذاك يف ال�سعودية.
كان ال�س�ؤال املطروح على الإ�سالم العنفي ،من �أين نبد�أ؟ "هل ند�شن كفاحنا مبهاجمة ف�سطاط
الكفر� ،أم نبد�أ مبهاجمة ف�سطاط الطغيان وال�شرك واجلاهلية� ،أي حكومات البالد الإ�سالمية؟
قبل هذا املنعطف الداخلي يف ج�سم احلركة الإ�سالمية الإخوانية والوهابية ح�صل �أن احتل
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االحتاد ال�سوفياتي �أفغان�ستان ،و�أقام حكماً �صورياً ،بال قواعد �شعبية ،موالياً ملو�سكو .وفرت
هذه الغزوة ال�سوفياتية الذريعة للواليات املتحدة الأمريكية ال�ستنزاف مو�سكو يف حروب
ومقاومات �شعبية �أنهكت اجلي�ش ال�سوفياتي ،فان�سحب خائباً �إىل داخل حدود امرباطوريته
التي انهارت بعد �أعوام و�ساهم يف ت�سريع االنهيار ،احلرب يف �أفغان�ستان.
من كان ه�ؤالء الذين �أنهكوا ال�سوفيات؟ لقد طرحت وا�شنطن ال�صوت على امل�سلمني ،للدفاع
عن دولة �إ�سالمية .هبت ال�سعودية �أو ًال ،تطوعت باك�ستان ثانياً ،وتدافعت قوى �إ�سالمية ،من
�صلب "الإخوان" عن معظم البالد الإ�سالمية� ،أممية �إ�سالمية يف مواجهة ال�سوفيات من معظم
البلدان العربية ،ذات الأغلبية الإ�سالمية.
�أممية �إ�سالمية يف مواجهة ال�سوفيات ،بدعم دول �إ�سالمية ووفق ت�سليح من الواليات املتحدة
الأمريكية� .أمريكا هذه ،هي �أول من د�شن حروب الإ�سالميني ،ثم تخلت عنهم .وكان �أن
هزم ال�سوفيات ،وت�شتت "الإ�سالميون اجلهاديون" كالأيتام يف بالدهم .ت�شبعوا من الروح
القتالية والعقيدة ال�سلفية ـ الوهابية ،وانت�شروا يبحثون عن قتال جديد.
يف ذلك الزمن ،عرف ه�ؤالء "بالأفغان العرب" .ظلوا على ات�صال بزعيمهم بن الدن ،الذي
�صدمه التخلي عنه بعد االنتهاء من احلرب الأفغانية ،كما �صدمه احتالل العراق وع�سكرة
اجليو�ش الأمريكية يف �أرا�ضي اململكة ال�سعودية.
كان ال بد من جتميع القوى مرة �أخرى وتقوية التنظيم ور�سم اخلطط له ملبا�شرة جهاده.
ويومها ،وقع خالف يف "القاعدة" بني �أن�صار �أ�سامة بن الدن و�أن�صار �أمين الظواهري ،ذي
الأ�صول الإخوانية .اختلفا حول برنامج العمل الع�سكري" :هل يكون الهدف ،ف�سطاط
الكفر� ،أينما كان� ،أم ف�سطاط الطغيان وال�شرك واجلاهلية� ،أي احلكومات الإ�سالمية" .كان
الظواهري من �أن�صار اجلهاد يف الداخل غري �أن بن الدن كان م�صراً على ف�سطاط الكفر،
فكانت "غزوة نيويورك" املريعة.
ي�ستنتج الدكتور ر�ضوان ال�سيد ما يلي�..." :إن م�شروع الدولة (الإخواين يف الأ�صل) مل
يفجر املجتمعات والدول فقط ،بل الدين �أي�ضاً ،لأن �آالف ال�شباب العرب وغري العرب،
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�سارعوا �إىل االن�ضمام �إىل داع�ش و�صاروا ميلكون هدفاً حمدداً هو الدولة الإ�سالمية �أو دولة
اخلالفة ،التي �صارت يف الإ�سالم ال�سني اجلديد ،ركناً من �أركان الدين ،وال يعترب املرء
م�سلماً �إال بالقول به �أو الن�ضال من �أجله� .إنه تغيري يف �أ�صول الدين ،وهو �أكرب من االن�شقاق".
ينقل ال�سيد حواراً جرى بينه وبني الأمري �سعود الفي�صل .يقول" :قر�أت له ت�صريحاً ب�أن
القاعدة لي�ست تنظيماً �أ�صولياً متطرفاً فقط ،بل هي متلك م�شروعاً للخالفة العاملية �أي�ضاً...
و�سلفيو امللك عبد العزيز ما كانوا مع اخلالفة ،و�إمنا مع دولة الكتاب وال�سنة ...قال في�صل:
�أنا �أعجب من ر�ؤيتك النمطية هذه� ،سلفيو امللك عبد العزيز انتهوا من زمان ،وهذه �سلفيات
جديدة ،ملقحة بالأفكار الإخوانية واجلهاديات .وقد حتققت لهم �أوامر بدت م�ستحيلة� ،أهمها
مهاجمة الواليات املتحدة الأمريكية ،فلماذا ال ي�ستقيم لهم �أمر �إقامة الدولة ،مثلما حتقق
لأبي بكر ال�صديق؟ وهذه ر�ؤيتهم اليوم! لقد جنحوا يف تغيري ثوابت الدين ،و�صار لهم جمهور
من امل�ؤمنني ومن ال�شامتني بالأنظمة وبالأمريكان.
ويف حديث جرى يف مرة الحقة ،وحتديداً بعد تبوء "الإخوان" ال�سلطة يف م�صر ،يقول
الفي�صل�" :إن ا�ستتب الأمر للإخوان يف م�صر ،ف�إن م�شروعات اخلالفة والدولة الإ�سالمية
�ستت�سارع �إىل الظهور يف كل مكان".
واجه "الإ�سالميون اجلهاديون" منظومة الدول ،ذات الأغلبية الإ�سالمية .ال يعريون اهتماماً،
لإ�سالم ال�سلطة يف البالد العربية� ،إ�سالم ال�سلطة غاللة ال م�ضمون� .إنها �أنظمة فا�شلة .مثلها
مثل الدولة الوطنية ،فا�شلة ب�سبب طغيانها.
لي�س غربياً ،بعد هذا ال�سياق� ،أن ي�صبح العنف جزءاً من الدين الإ�سالمي ذاته .لي�س ب�سبب
ن�صو�صه ،بل من خالل قراءة احلا�ضر وامل�ستقبل .من زاوية �أول الدين� ،أي من زاوية بداياته
يف عهد الر�سول ويف ظل اخلالفة الرا�شدة .ويومها ،كان العنف م�صاحباً للدعوة ولتثبيت
اخلالفة ،واخلالف عليها.
الإ�سالم راهناً ،ينحو باجتاه املزيد من التقيد بال�شعائر والإ�ضافة �إليها .مل يعد كافياً �أن ت�صوم
وت�صلي و ...املطلوب �أن متت�شق ال�سالح وتقيم الدين بالقوة .هذا هو منطق "داع�ش" ومن ي�شبهها.
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يتبق من العامل العربي� ،سوى
�إن ما حدث حتى الآن هائل ومريع وال عودة عنه .مل َ
هياكل فارغة من امل�ضمون .ع ّو�ض هذا الفراغ القاتل ،ابتداع �صراع جديد غري مقنع .بات
العداء ال�شيعي ـ ال�سني هو البديل .مل يعد للدول العربية �أي معنى �أو حيثية خارج هذين
الف�سطاطني :الف�سطاط ال�سني من املحيط �إىل اخلليج ،والف�سطاط ال�شيعي من �إيران �إىل
العراق ف�سوريا ولبنان وغزة .كل ال�سيا�سات راهناً تدور حول هذا اجلديد املدمر.
لقد وئد الربيع العربي .لقد انتحرت الأحزاب العقائدية ولكنها مل تزل ميتة ترزق .الأفكار
النه�ضوية لغة خ�شبية .فمن ميلأ هذا الفراغ؟
الغرب قا�صر� .أمريكا غري راغبة �إال ب�صناديق املال .هيمنتها العاملية كافية لفر�ض ظلها على
دول و�أنظمة خائرة القوى و�ضحلة التفكري وبال مناعة �أمنية و�سيا�سية.
من ميلأ الفراغ؟
ما تبقى هو دول خملعة ،ال�صراع ال�سني  -ال�شيعي ،العنف الإ�سالمي ،الهيمنة الإ�سرائيلية،
احلاجة الدائمة �إىل �أمريكا لال�ستقواء بها على اخل�صوم ،ال على العدو الإ�سرائيلي.
يبق غري الفتات لقوى التغيري.
مل َ
�أي دور للمثقف؟
دوره �أن يكون �أي �شيء ،و�أن ال يكون خادماً للطغيان الإ�سالمي والطغيان ال�سيا�سي.
هل تنقر�ض الثقافة بعدما دا�ستها ال�سلطة بنعالها ونبالها ،وبعدما �أطلقت القوى الإ�سالمية،
املعتدلة واملتطرفة ،ر�صا�صة االنتقام عليها؟
لي�س يف الأفق �أي عنوان �آخر للم�ستقبل العربي .ما تبقى من العقائد والأفكار والق�ضايا
�صار �شظايا .لي�س للفكر مكانة ومكان .التعويل الدائم هو على ال�صدفة� .أفرغت العروبة
من معانيها و�أمكنتها .تاهت الأنظمة عن القومية .العدو الأكيد لهذه البالد املنت�شرة ،هو
املواطن .ممنوع �أن ينوجد .البديل املذهبي ف ّعال وفتاك ومو ِّلد عنف غري م�سبوق .ف�إىل متى
هذه الت�صفية لق�ضايا الوحدة والدولة الدميقراطية والعدالة والتنمية واحرتام حقوق الإن�سان؟
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�إنها حلقيقة م�ؤملة� ،أن يكون االنتماء ح�صراً ،للدينا�صورات املذهبية التي كانت املولود الطبيعي
لف�شل الأنظمة وم�ؤ�س�ساتها ،وف�شل الأحزاب وم�صائرها ،وف�شل التجديد الديني وتراجعه،
وف�شل احلداثة ف�شالً م�شهوداً.
قبل بلوغ بقعة ال�ضوء يف �آخر النفق ،علينا �أن منتلك جر�آة نقد �أنف�سنا ومراجعة م�سرتنا،
كوطنيني وقوميني وي�ساريني وعلمانيني وحداثيني .يجب �أن نعرتف بال�صوت امللآن�":إننا
فا�شلون" .فلتتقدم امل�سرية نخب �أخرى �أكرث الت�صاقاً بهموم النا�س وق�ضاياهم.
ال موعد م�ضروباً لقوى التقدم .كل املواعيد راهناً ،خم�ضبة بالدم والعداء واملذاهب.
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ت�سا�ؤالت حول الإرهاب

اليا�س فرحات  -عميد متقاعد يف اجلي�ش اللبناين – باحث ع�سكري وا�سرتاتيجي.

يغلب على اخلطاب ال�سيا�سي ملعظم دول العامل� ،إن مل يكن جميعها نبذ الإرهاب وا�ستنكاره
والدعوة اىل مكافحته� .إذا كان هذا اخلطاب �صحيحاً نت�ساءل ملاذا ال نزال ن�شهد �أعما ًال
�إرهابية يف العديد من انحاء العامل؟ وملاذا ينمو الإرهاب ب�شكل تنظيمات �إرهابية "القاعدة"
و"داع�ش" وغريها ،ويتمدد يف �آ�سيا وافريقيا وال�شرق الأو�سط وي�ضرب يف �أمريكا واوروبا؟
عام  ،2001و�إثر �أحداث � 11أيلول �سبتمرب� ،أعلن الرئي�س الأمريكي يف حينه جورج بو�ش
احلرب على الإرهاب ،و�شنت الواليات املتحدة هجوماً ع�سكرياً على �أفغان�ستان واحتلت
البالد و�أطاحت بحكم طالبان و�شكلت قوة احتالل دولية "اي�ساف " التي انت�شرت يف جميع
�أنحاء �أفغان�ستان .جرى تربير تلك احلرب على �أنها ر ٌد على هجمات � 11سبتمرب.
بعد �سنتني ويف عام � 2003شنت الواليات املتحدة ودول حليفة لها هجوماً على العراق
بذريعة حيازته �أ�سلحة دمار �شامل ،ورعايته للإرهاب وت�شكيل تهديد لدول اجلوار .تبني �أن
هذه الذرائع غري �صحيحة ،كما �أن فريق التفتي�ش الدويل مل يعرث على �أ�سلحة دمار �شامل.
كما ثبت �أن الدالئل التي عر�ضها وزير اخلارجية الأمريكي يف حينه كولن باول يف جمل�س
الأمن غري �صحيحة.
تق�ض على الإرهاب بل على
لكن عملية حترير العراق كما �سمتها القيادة الأمريكية ،مل ِ
العك�س ت�سببت يف انت�شاره يف �أنحاء العراق .كان العراق حتت قيادة �صدام ح�سني ،القومية
العربية العلمانية على خالف �أيديولوجي مع املنظمات الإرهابية املت�شددة دينياً مثل
"القاعدة" .بعد احتالل الواليات املتحدة للعراق ،انت�شر الإرهاب يف العراق ومنطقة ال�شرق
الأو�سط وو�صل اىل بالد مل يتواجد فيها من قبل.
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كان الوجود الإرهابي يف العراق يقت�صر على خاليا نائمة مع معاقل قليلة يف مدن مثل الفلوجة
حيث كان معظم ال�سكان يحتجون على �سيا�سة احلكومة العراقية ،ويتهمونها بالتمييز ما بني
ال�شيعة وال�سنة وبحرمان ال�سنة من حقوقهم الوطنية.
بد�أت الأزمة يف �سوريا يف � 15-آذار ( مار�س) ،2011 -عندما اندلعت تظاهرات يف معظم
مدن البالد .يف مطلع  2011دخلت جمموعات من تنظيم القاعدة اىل �سوريا قادمة من
العراق وجرى تعزيزها مبجموعات متعددة اجلن�سيات من تركيا حتمل �أيديولوجيا القاعدة.
وهكذا انت�شر جي�ش من تنظيم القاعدة يف بالد ال�شام  -جبهة الن�صرة على اجلانب ال�سوري
من احلدود ال�سورية الرتكية بقيادة �أبو حممد اجلوالين (ا�سمه احلقيقي ح�سني ال�شرع).
كان �أبوبكر البغدادي قائداً لتنظيم القاعدة يف العراق الذي يحمل ا�سم دولة الإ�سالم يف
العراق ،وكان اجلوالين مر�ؤو�ساً له ويتبع �أوامره .يف ني�سان �أبريل  ،2014عربت جمموعات
مرتبطة بالقاعدة احلدود ال�سورية مع تركيا و�سيطرت على مدينة الرقة وكانت �أول مركز
حمافظة ت�سيطر عليه متاماً قوات �إرهابية معار�ضة للنظام.
دخل البغدادي �سوريا قادماً من العراق و�أعلن قيام دولة الإ�سالم يف العراق وال�شام .رف�ض
اجلوالين �أن يبايعه ون�شبت حرب بني الفريقني �أدت اىل مقتل نحو �ستة �آالف �إرهابي من اجلهتني.
يف حزيران يونيه  ،2014دخلت قوات دولة الإ�سالم يف العراق وال�شام التي عرفت داع�ش
اىل العراق و�سيطرت ب�شكل مفاجئ و�سريع على حمافظات الأنبار و�صالح الدين ونينوى
ودياىل وق�سم من �شمال بابل يف منطقة جرف ال�صخر مبحاذاة بغداد حيث غالبية ال�سكان
ينتمون اىل الطائفة ال�سنية .و�سرعان ما �أعلن البغدادي قيام اخلالفة الإ�سالمية و�أعلن نف�سه
خليفة للم�سلمني �أي قائدهم الروحي وال�سيا�سي والع�سكري .جذبت اخلالفة بع�ضاً من
ال�شباب امل�سلم وان�شق عدداً من قادة القاعدة و�أعلنوا ان�ضمامهم لدولة الإ�سالم بقيادة
"اخلليفة �أبو بكر البغدادي" .وهكذا ولدت منظمة �إرهابية جديدة ومتوح�شة .انتن�شرت
داع�ش والقاعدة كجيو�ش �إرهابية يف عدد من الدول مثل �سوريا والعراق وليبيا وال�صومال،
ونفذت �أعما ًال �إرهابية فيها كما انت�شرت يف غرب افريقيا و�شمالها ويف جزيرة العرب و�شبه
القارة الهندية و�أوروبا والواليات املتحدة.
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جيو�ش الإرهاب

تعمل املنظمات الإرهابية عاد ًة ب�شكل خاليا نائمة ت�ستيقظ لتقوم بهجوم �إرهابي مفاجئ.
بعد الإطاحة بنظام طالبان يف �أفغان�ستان مل يعد هناك �أر�ض �آمنة للإرهاب .وحدها منطقة
جبال وزير�ستان وفرت امللج�أ لطالبان كما وفرت القاعدة وداع�ش مالذاً �آمنا وحرية عمل يف
�شمال العراق و�شمال �سوريا.
و�صل اىل العراق و�سوريا عرب تركيا �آالف املقاتلني ممن �سموا �أنف�سهم جماهدين واعتربوا �أنهم
تركوا موطنهم وو�صلوا اىل �أر�ض اجلهاد لينفذوا ما اعتقدوا �أنه فري�ضة دينية .من بينهم جاء
العديد من القوقاز يف رو�سيا ومن �آ�سيا الو�سطى ومن مقاطعة �شينغ �شانغ يف �شمال ال�صني
من مكون الإيغور.
مل تكن هذه التحركات فردية ،ومن امل�ؤكد �أن تكون منظمات ودول قامت بتعبئتهم وت�أمني
حرية التنقل لهم حتى و�صولهم اىل تركيا .وهكذا انت�شر جي�ش من القاعدة �شمال غرب
�سوريا وجي�ش من داع�ش يف ال�شمال ال�شرقي ومل يعد هناك حدود بني العراق و�سوريا.
ت�ألف كل من اجلي�شني من قيادة و�أركان و�شيوخ ال�شريعة وحماكم �شرعية وجنود .تلقى
اجلنود تدريباً على ا�ستعمال �أنواع عديدة من الأ�سلحة وعلى حت�ضري متفجرات ومفخخات
وزرع الألغام .كان جهاز القيادة وال�سيطرة متطوراً ومعقداً وكانت �أجهزة االت�صاالت منيعة
من الت�شوي�ش �أو �إ�سرتاق ال�سمع على الأقل من قبل اجلي�شني ال�سوري والعراقي.
ظهرت على �شا�شات الف�ضائيات وملرات عديدة مئات من �سيارات جيب تويوتا جديدة
حتمل عنا�صر من داع�ش والقاعدة .هذا وغريه يدفعنا لطرح �أ�سئلة عديدة منها:
 - 1من املحتم �أن يكون �ضباط ع�سكريون حمرتفون قد �أعدوا هيكلية القيادة وال�سيطرة،
و�أن ه�ؤالء ال�ضباط يدركون متاماً جغرافية املنطقة والعدو وموارده و�إمكاناته وثقافة ال�سكان
وعاداتهم .لقد و�صل "اجلهاديون" من بلدان خمتلفة ومن �إثنيات ولغات وثقافات متعددة
ويحتاج ذلك اىل �ضباط ذوي خربة من �أجل �إن�شاء الوحدات القتالية و�أنظمة القيادة
وال�سيطرة.
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 - 2و�صلت جتهيزات "اجلهاديني" من �أ�سلحة و�آليات ومعدات لوج�ستية خمتلفة اىل
داخل احلدود ال�سورية قادمة من تركيا ،وهي دولة ع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي .ومن
الثابت �أن ال�سلطات الرتكية هي على علم بتدفق الأ�سلحة واملقاتلني ومنحتهم ت�سهيالت
يف املناطق احلدودية ومكنتهم من عبور احلدود ب�سهولة.
مت ا�سترياد الآالف من الآليات من اليابان ومن بلدان �أخرى ،ووقعت ب�أيدي داع�ش
والقاعدة .لقد مت �شحنها وعربت حميطات وبحار وو�صلت اىل مرافئ تركية ثم نقلت
اىل �سوريا والعراق.هذا لي�س جمرد تهريب� .إنه عملية لوج�ستية حتتاج اىل م�ساعدة دول
ذات �سيادة.لإجنازها .كما �أن �شحن الآليات يتطلب خربة �شركات �شحن دولية ،ويتطلب
حتويل ثمنها من ال�شاري اىل البائع� ،أعما ً
ال م�صرفية تخالف قرار جمل�س الأمن 1373
املت�ضمن تدابري ملكافحة الإرهاب .مل يك�شف النقاب عن هذه التدابري من املجتمع
الدويل ومل يقدم �أحد تربيراً منطقياً لنمو وتطوير هذه اجليو�ش الإرهابية وخ�صو�صاً �أنها
منت على حدود حلف �شمال الأطل�سي.
� - 3سيطرت داع�ش على العديد من حقول النفط يف �شمال �سوريا .حتدث �سيا�سيون
ومرا�سلون �صحافيون من جميع �أنحاء العامل عن بيع داع�ش للنفط اخلام ومتويل نف�سها
من عائدات البيع .وهنا نطرح �س�ؤا ًال من ا�شرتى هذا النفط؟ وكيف دفع ثمنه؟ يجب
اعتبار �أي �شاري م�س�ؤو ًال عن �شراء ب�ضائع م�سروقة ومتويل منظمة �إرهابية .يجب �أن تكون
احلكومة الرتكية على دراية بكل من ا�شرتى النفط من داع�ش وخ�صو�صاً امل�صايف التي
تخ�ضع ل�سلطتها .مل ت�سجل �أية م�ساءلة دولية حول الإجتار غري ال�شرعي بالنفط لتمويل
منظمات �إرهابية.
 - 4ان�ضم اىل داع�ش والقاعدة �آالف الرعايا من الدول الأوروبية ومتتعوا بحرية احلركة
واالنتقال من بلدانهم حتى و�صولهم اىل �سوريا .يجب على ال�سلطات الأمنية الوطنية
�أن حتددهم وتوقفهم قبل ان�ضمامهم للمنظمات وارتكاب هجمات �إرهابية .حتى الآن
ال يبدو �أن هناك تدابري جدية لوقف تدفق "اجلهاديني" من �أوروبا اىل �سوريا عرب تركيا.
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الإعالم والثقافة

غالباً ما ت�ستعمل و�سائل الإعالم وال�سيا�سيون ومراكز الأبحاث تعبري الإرهاب ،لكن ما هو
الإرهاب؟ هناك تعريفات خمتلفة للإرهاب وال يوجد تعريف موحد للإرهاب تلتزم به الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة .ب�إمكان �أي دولة �أن ت�ضع �أي منظمةعلى الئحة �إرهاب خا�صة
بها .مث ًال الواليات املتحدة تدعم وحدات حماية ال�شعب الكردي يف �شمال �سوريا وتزودها
ب�أ�سلحة و�آليات قتالية ،فيما جند تركيا حليفة الواليات املتحدة و�شريكتها يف حلف �شمال
الأطل�سي ت�ضع هذه الوحدات الكردية على الئحة الإرهاب .وهنا يت�ضارب موقف حليفني
وع�ضوين يف حلف �شمال الأطل�سي جتاه منظمة نا�شطة ما �إذا كانت �إرهابية �أم ال.
تبنى جمل�س الأمن يف الأمم املتحدة قرارات و�ضع بها منظمات مثل داع�ش والقاعدة وفرعها
يف �سوريا تنظيم القاعدة يف بالد ال�شام  -جبهة الن�صرة على الئحة الإرهاب .ولهذا نرى
�أن بع�ض الدول �إرهابية ت�أخذ بعني الإعتبار م�صاحلها حني حتدد املنظمات الإرهابية ولي�س
مبادئ القانون الدويل وال قرارات الأمم املتحدة .
يف حالة �سوريا والعراق و�أفغان�ستان ودول �أخرى هناك دول حمددة ترعى الإرهاب وتدعمه
ومل يكن الإرهاب وليداً لأ�سباب ثقافية وال ملمار�سة الطقو�س الدينية كما يدعي البع�ض.
مل يكن �أن تقوم قائمة لطالبان من دون دعم باك�ستان ،كما مل يكن ممكناً انت�شار القاعدة
وداع�ش على اجلانب ال�سوري من احلدود الرتكية ال�سورية من دون دعم تركي .ولي�س
�صدفة �أن تنمو هذه املنظمات الإرهابية وتكرب قرب احلدود الرتكية .الدعم الرتكي �ضروري
و�أ�سا�سي لإن�شاء هذه املنظمات وتن�شيطها وبقائها.
يرى بع�ض الباحثني عالقة بني الإرهاب من جهة والدين والثقافة من جهة �أخرى .ويركز
البع�ض على ال�شعارات التي تدعو اىل �إن�شاء دولة �إ�سالمية .هذه ال�شعارات والأفكار هي
عميقة يف التاريخ وتعود لقرون خلت عندما كان العامل العربي حتت �سلطة اخلالفة الإ�سالمية.
عا�ش �سكان دولة اخلالفة من خمتلف الأديان والإثنيات معاً يف الدولة الأموية والعبا�سية
والعثمانية .كان ذلك بف�ضل تعاليم الدين التي ت�شجع على التعاي�ش بني خمتلف الأديان
وتدعو اىل امل�ساواة والعدالة بني اجلميع.
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خالل �أربعة ع�شر قرناً م�ضت تعاي�ش النا�س من مذاهب خمتلفة :ال�سنة وال�شيعة والدروز
والإ�سماعيليني والعلويني وامل�سيحيني مبختلف طوائفهم وبنوا ح�ضارة يف ال�شرق .وهذا يناق�ض
متاماً فكر القاعدة وداع�ش برف�ض الفكر الآخر وتدمري كل مظاهر احل�ضارة الإن�سانية وتراثها.
يروج بع�ض الباحثني اىل النزاع ال�سني  -ال�شيعي الذي وقع منذ ثالثة ع�شر قرناً ويعتربون �أن
النزاعات احلالية هي جزء من النزاع الأ�سا�سي وامتداد له .رمبا يكونون على حق يف منطقة
و�سط العراق ،ولكن عندما ن�صل اىل �شمال العراق يتحول النزاع اىل �إثني بني العرب
والكرد وكالهما يتبع املذهب نف�سه �أي ال�سني احلنفي .يف م�صر هناك نزاع بني �أبناء املذهب
الواحد بني م�ؤيدي اجلي�ش وم�ؤيدي الإخوان امل�سلمني .يف ليبيا هناك نزاع بني �أبناء ال�شعب
الواحد واملذهب الواحد يتخذ �شك ًال جهوياً �أي �شرق غرب �أو قبائلياً .الإرهاب لي�س منتجاً
�أيديولوجياً �أو مذهبياً بل هو من �صناعة دول ت�ستخدمه لتحقيق م�صاحلها من خالل �أقنية
�سوداء �أي �أجهزة خمابرات.
خالل النظام العاملي القدمي ثنائي القطبية كانت هناك حرب باردة .يف هذه احلرب كان كل
قطب يحارب الآخر عرب منظمات �أو دول وكيلة .وكانت النزاعات تنتهي عندما تتفق القوتان
القطبان على ت�سوية النزاع.
يف �أيامنا هذه ال نعرف بعد ما �إذا كان النظام العاملي �أحادي القطبية �أو ثنائي القطبية يف
بع�ض املناطق .يف هذا الوقت الرمادي من املرجح �أن ت�ستعمل بع�ض الدول منظمات �إرهابية
لتحقيق م�صاحلها .وعندما يحدث هجوم �إرهابي وي�ؤدي اىل خ�سائر يف الأرواح و�أ�ضرار يف
البالد واقت�صادها وا�ستقرارها يجري اتهام الإرهابيني من دون ذكر الدول التي تدعمهم.
وهذا وا�ضح يف حالتي القاعدة وداع�ش .ويف الوقت نف�سه تتظاهر لدول داعمة للإرهاب ب�أنها
حتاربه لكنها تتجنب الإجابة على �أ�سئلة مثل من �أح�ضر �سيارات التويوتا اىل داع�ش؟
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الإرهاب كعقيدة �إمربيالية ُم�ستحدثة
د .حممود حيدر ّ -
مفكر وباحث يف الفل�سفة ال�سيا�س ّية

�سي�أتي يوم قد ال يجد الغرب فيه ذريعة ملعاركه الإعالمية والثقافية مع العرب وامل�سلمني
�سوى �شعاره امل�ستحدث "احلرب على الإرهاب".
ال�سلطوي يف الغرب ،ا�ستنفد �أكرث خمزونه املعريف يف �سياق �إجراءات
ذلك ي�شري �إىل �أن الفكر ّ
الهيمنة التي �شغلته على امتداد احلقب الكولونيالية املن�صرمة.
�صورة ال�شرق كما يراها الغرب وي�شتغل عليها هي �صورة ّ
تكتظ مبفردات العنف ،بينما
الدعائي على قلب هذه ال�صورة ليجعل من اجلغرافيا العربية والإ�سالمية حق ًال
يعكف جهازه
ّ
خ�صيباً ال�ستنبات �ألوان جديدة من املباغتات الفكر ّية.
لقد الحظ عد ٌد من الباحثني يف فل�سفة "امليديا" املعا�صرة �أن ال �شيء �أكرث مدعاة لغواية
املتجدد يف املجتمعات العربية والإ�سالمية من ذريعة احلملة على الإرهاب والق�ضاء
التدخل ّ
عليه .وقد �أفلحت ال�صناعة الإعالمية الغربية يف �إجناز م�ساحة وازنة من عمليات توظيف ثقافة
العنف على مدى عقود متوا�صلة.
املفارقة التي تظهر عند ه�ؤالء هي �أن الإرهاب مل يعد جم ّرد مفردة وافدة من اخلارج ،بل هي
إنتاجها ٍ
ب�شغف نادر من ِقبل النخب املحل ّية .ولو كان لنا �أن من�ضي
�ستغدو مقولة ُت�س َّوق و ُيعاد � ُ
أخالقي للموقف الذي
يف ا�ستبيان الق�ضية املطروحة ،لقلنا �إن امل�شكلة ال تكمن يف املبد�أ ال ّ
يدين العنف الأعمى ،فهذا من بديهيات الفطرة الإن�سانية �أ َّنى كانت انتماءاتها و ُهوياتها
القومية والدينية واحل�ضارية ،و�إمنا يف �سياق الغزو الثقا ّيف ال�شّ امل الذي يلعب فيه الإعالم
دوراً حا�سماً.
33

امل�شكلة – كما يقولون  -تكمن يف ال�سياق الذي تندرج فيه مقولة الإرهاب بو�صفها
مقولة �صنعها العقل الغربي وم َّهد لها �أر�ض امل�شرق العربي ومغربه .ثم م�ضى بها �إىل
حد وجدت من يحملها عن ظهر قلب من املثقفني واخلطباء واملفكرين .فلو نظرنا قلي ًال
ّ
�إىل (�شريط الإخبار) من �أوله ،لحَ َ َّق ُ
القول �إن احلرب املفتوحة على الإرهاب ،هي حرب
الغرب على منتج �صنعه الغرب نف�سه ب�إتقان ،ليجد له �سبي ًال ال�ستباحة املنطقة وحتويلها
�إىل ما هو �أدنى� ،إىل م�ستوطنات تنوء باحلذر والقلق والعنف الأعمى.
عما
قر�أنا لل�صحايف الربيطاين روبرت في�سك مقا ًال يف �صحيفة "�إنديبندنت"َّ ،
حدثنا فيه ّ
�أ�سماه "دين الغرب اجلديد" ،وفيه يت�ساءل" :ملاذا ال يتوقف الغرب عن ن�شر القنابل
وقذائف اليورانيوم املخ�صب يف �شعوب ال�شرق الأو�سط ،وملاذا ال يتوقف عن �إر�سال
جيو�شه الحتالل �أرا�ضي امل�سلمني ،وعن ر�شوة القادة العرب ل�سحق �شعوبهم" .ثم
ي�ضيف�" :إن العدالة ال ُت�صنع من املياه املاحلة حيث ال يزال قادة الغرب يرغبون يف �أن
يحكموا العامل وهم يخاطرون ب�أو�ضاعهم و�سمعتهم وم�ستقبلهم ال�سيا�سي وحياتهم .وكل
ي�سمونه احلرب على الإرهاب ،وهو يف
ذلك بذريعة ت�سييل هذا املفهوم الغريب الذي ّ
احلقيقة دينهم اجلديد"...
ل�سنا نريد من اقتبا�س هذه اخلال�صة من مقالة روبرت في�سك� ،إال �أن نتبينَّ مبلغ نقد
وترت�سخ يف �أعماقها� .أما
الغرب لنف�سه حيال مقولة راحت حتتلّ البيئات الثقافية العربية ّ
تتعدى البيان الإعالمي ذلك ب�أن �سمي بـ"دين الغرب اجلديد" املُثقل
داللة الأمر ،فهي ّ
بذرائعيته ،هو ثقافة م�ستحدثة �آخذة يف التحول �إىل نظرية معرفة لدى نخب وا�سعة جداً
يف عاملنا العربي والإ�سالمي ،ثم لتتحول �إىل ِف نَ ٍت �شريدة يف طول الأر�ض العربية وعر�ضها.
من مفارقات هذا الفا�صل الرمادي الذي تعربه املنطقة� ،أن "االنتلجن�سيا العربية-
الإ�سالمية" مل ت�ستيقظ من غفلتها حتى وهي ترى وتقر�أ ظاهرة النقد الذاتي التي ميار�سها
العقل الغربي ل�سلوك حكامه .وهذا لو َّ
دل على �أمر ،فعلى مدى اال�ستباحة التي ت�ضرب
�أعماق الثقافة ال�سيا�سية يف جمتمعاتنا.
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ولنا �أن ن�ستقرئ بع�ض ما يف ال�صورة لرنى الآتي:

لو قيل  -و�إن من باب التو�صيف� -إن ما يجري هو احتالل معر ّيف وغزو ثقا ّيف ،بلغ مراتبه
الق�صوى مع ربيع العرب املدوي ،لقيل للقائلني :ما جئتمونا بجديد .والكالم عن الغزو
الثقايف ما هو �إال تو�صيف رتيب ال يقبله عقل وال ِّي�س ُوغه منطق...
ثم �إنك لو جاريت هذا القول ،و�س َّلمت جد ًال مبا فيه ،و�س�ألت القائل عما لديه من تقدير
للأحوال� ،أع َر�ض عن ّ
كل جواب مقنع� ،أو هو ،يف �أح�سن الأحوال� ،أتاك بجرعة زائدة من
الغمو�ض.
تلك على �أي حال "مزية تفكريية" �أَ ِل َف ْتها البيئات العربية على امتداد العهود الكولونيالية
املتعاقبة ،وهي غالباً ما تطفو على ب�ساط الأحداث خ�صو�صاً يف املراحل التي ت�شهد االنتقال
بني زمنني ،كما هو حالنا اليوم .حيث زمن املنطقة اليوم ،بتحوالتها ،وثوراتها وحروبها الأهلية
هو زمن االحتماالت والظنون وانعدام اليقني .وهو بعبارات مقت�ضبة ذلك الزمن املفتوح
على االنفعال والتلقّي والتنازع الأهلي .ولهذا ف�إن �أكرث ما يف امل�شهد الرمادي� ،سوف يحملنا
على مالحظة �أننا نعي�ش الآن يف ع�صر املجتمعات املفتوحة على �ضروب اال�ستباحة .بل
متجدد من الغزو ّ
املركب .طور تت�ضافر فيه رغبات اخلارج بقابليات الداخل
لنقل �إننا يف طور ّ
وا�ستعداداته ،ثم ليعود الغرب لي�ست�أنف فو�ضاه العمياء يف بالد مل تعد بالن�سبة�إليه �سوى
حقول اختبار لأفكار وحروب من كل �صنف ولون.
مثل هذا الت�ضافر الذي �أملحنا �إليه ،هو عني ما يرمي �إليه "دين الغرب امل�ستحدث"� .أي �أن
ال�سيا�سي يف البالد العربية والإ�سالمية عما هو حقيقي وواقعي �إىل ما هو
ين�صرف الوعي
ّ
حمدد وبينِّ � :ألاّ يغيب عن �إدراك "النخب العربية والإ�سالمية".
متخ ِّيل وموهوم .مبعنى ّ
حقيقة� ،أن الغرب لن ُيفلح يف ممار�سة ثقافة التفكيك ما مل يكن من �أهل البالد ومق ِّرري
ثقافاتها وا�سرتاتيجياتها من ي�شاطره الوظيفة والدور.
مثل هذا التو�صيف لي�س ر�أياً ينتظر الوقت ل ُيحكم عليه باخلط�أ وال�صواب .ذلك ب�أن ما
جرى ويجري يف �ساحات العرب وميادينهم �سحابة الأعوام القليلة املنق�ضية يجعل من ُ�ص َور
الت�شظي واالنتحار الذاتي �أمراً مرئياً ر�أي العني وواقعاً ال ت�شوب كارثي َته �شائبة.
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لكن الغريب يف ال�صورة� ،أن املعادلة باتت مقلوبة وم�ضطربة وقلقة �إىل درجة �أن ال�شارع بغرائزه
والعقالنيته هو الذي يقود النخب ويوجهها .حتى �أننا لو عاي َّنا حا�صل ال�صورة لوجدنا كيف
تنربي النخب لتعقلن جنون �شوارعها الفالتة من ّ
كل عقال.
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الإ�سالموفوبيا الواقع والتهمة
جنيب ن�صري  -كاتب

ت�شري الحقة (فوبيا) �إىل اخلوف املر�ضي (ال ّرهاب)� ،إذ تبدو �إذا ما �أُ�ضيفت �إىل مفردة ما ب�أنها
واقعي م�ؤمل
ت�شري �إىل الوهم �أكرث مما ت�شري �إىل الواقع ،على الرغم من �أنّ اخلوف هو حدث ّ
ب�شدة على ال�صعيد الفردي ،وهو موجود بالت�أكيد ولأ�سباب ميكن تعيينها واقعياً عرب امل�صارحة
كعالج �ضروري ي�ؤدي �إىل معرفة الأ�سباب و�إزالتها ،وال ميكن ت�صنيف جمموع الأفراد امل�صابني
بـ (فوبيا) ما على �أنهم تيار �أو ثقافة اجتماعية عامة مهما كبرُ �أو �صغر التعداد ،و�إال لكانت
جمتمعات برمتها �أ�صيبت بها وتعطلت عن الأداء .وهنا ال ّبد من الإ�شارة وت�أكيد وجود
املرتفعات يف فوبيا املرتفعات� ،أو الربد يف حاالت فوبيا الربد وفوبيا الأماكن ال�ضيقة �إلخ ،وهذا
ما ينفي وهم ّية �أ�سباب اخلوف ،وهذا الوهم هو ما حتاول تعميمه ثقافات اال�ستبداد و�سلطاتها،
بوا�سطة ممار�سة التخويف (العمومي والفردي) واال ّدعاء بوهميته ،ال بل بالتحول �إىل موقع
ال�ضحية ،م ّتهم ًة اخلائفني بالإ�ساءة �إليه.
هناك الكثري من "الفوبيات" على م�ساحة العامل تاريخاً ومعا�صرة ،ولكن ما يهمنا يف هذا
املقام هو الفوبيات الثقافية التي ت�ؤدي �إىل �سلوكيات "خوائفية" (�إذا �صح التعبري) ينتج منها
�إما التدجني وال�سكون والركون والهروب� ،أو املواجهة عرب �إجراءات العنف املتوفرة ،من هذه
الفوبيات الثقافية :فوبيا الإرهاب ،وفوبيا ال ُهوية ،وفوبيا اقتناء الأ�سلحة وا�ستعمالها ،وفوبيا
احلرية اجلن�سية ،وفوبيا الفقر ،وفوبيا الطوائف واملذاهب�...إلخ ،من هذه الرهابات التي تكمن
وراء �سلوكيات ثقافية ال تعوزها احلجة والرباهني لإثبات وجودها يف الواقع ،فالإرهاب موجود
ووا�ضح ،كذلك اخلوف من الزواج املدين �أو احلرية اجلن�سية ،وعادة ما تطفو هذه الفوبيات
�إىل العلن لي�س من قِبل امل�صابني بها ،بل من املت�سببني الذين ي�ستغربون ر ّد فعل ال�ضحايا
عرب حماولة ت�أ�صيل ت�صرفهم املت�س ّبب بالرهاب بوا�سطة العلوم االجتماعية والنف�سية والدينية،
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حماولني �إظهار �أنّ امل�صابني لي�س على باطل فقط ،و�إمنا على خط�أ �أي�ضاً.
ـ مع "خلطبيطة" امل�صطلحات املتدا َولة يف اللغات العربية ،ي�صعب (ورمبا ي�ستحيل) احل�صول
حمدداً من جهة �أخرى ،خ�صو�صاً مع دخول
ت�سميات تعني ذاتها من جهة� ،أو تعني �شيئاً ّ
العامل �إىل م�ساحات الدقة االخت�صا�صية لغوياً� ،إذ يتوه الناطقون بالعربية بني مفردات خمتلفة
حمدداً ُيع ّول عليه .وهكذا ّمت
تتداخل وتتناق�ض �إ�شارياً ب�شكل فا�ضح ،وال تقود �إىل معنى ّ
حمدد
معنى دقيق �أو جمال ّ
ّ
�ضم "الإ�سالموفوبيا" �إىل قامو�س التداول الثقايف من دون حتديد ً
ال�ستخدامه ،فقد ي�ؤدي ح�صول مواطن �إنكليزي م�سلم على غرامة خمالفة مرور �إىل اتهام
ال�شرطي بالإ�سالموفوبيا ،متاماً كما ّمت اتهام �أهايل �ضحايا مرتو لندن �أو باري�س بالتهمة ذاتها،
وهذا ما ي�شري �إىل �أن م�صطلح "الإ�سالموفوبيا" قد و�ضع من قِبل مت�سببيها الذين هم �أنف�سهم
م�صابون بها حتماً ،كتهمة ت�ؤكد �ضرورة الإرهاب وا�ستحقاقه ،ك�ضرورة ن�ضالية ا�ستباقية ،توحي
ب�أن امل�صابني "بالإ�سالموفوبيا" م�ستمرون بدعاويهم االعتدائية ولي�س من طريقة لردعهم �إال
بالإرهاب.
ـ در�سيا ً ميكن ت�صنيف �إ�صابات "الإ�سالموفوبيا" جغرافيا ً �إىل نوعني:

الأول :يف بالد "الغرب" ،والذي بدوره ينق�سم �إىل فرعني هما� :سكان البالد الأ�صليون ومن
موحدة
ّ
لف لفهم من "�أتباع ديانتهم" من مهاجرين والجئني ،وما يتبع ذلك من مواقف �شبه ّ
جتاه الإرهاب .والثاين� :سكان بالد الغرب من مواطنني ومهاجرين والجئني وطاف�شني من
البالد العربية والإ�سالمية ،وما يتبع ذلك من مواقف انق�سام وحرية جتاه عمليات الإرهاب
ويف الغالب تذهب �إىل تربيره .وميكن ت�صنيف الفرع الثاين �أي�ضاً يف نوعني من امل�صابني
"بالإ�سالموفوبيا"� ،أولهما :هو امل�صاب بت�أييد الإرهاب حتت �شعار املقت�ضيات الدينية (التي
تف�سر غالباً مبقت�ضيات وطن ّيةُ ،هوياتية ،ا�ستعمارية �إلخ) وهي فوبيا مظلوماتية وذات ح�سا�سية
ّ
عالية جتاه ّ
كل ما هو "غربي"� ،أو ّ
كل ما هو غري �إ�سالمي (مع االنتباه �إىل عدم دقة امل�صطلح
دموي
"�إ�سالمي") .ثانيهما :املت�ضررون من الإرهاب الديني ،الذي متثّل طوي ًال ولعقود ك�صراع ّ
بني الأديان �أو الطوائف �أو املذاهب �أو حتى الطرق الدينية يف طول املنطقة الإ�سالمية وعر�ضها،
حد التخمة ،ولكن ال ّبد من ذكر اجلزائر �أواخر
ومن املعيب �أن نذكر �أمثلة ،فهي متوفرة �إىل ّ
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القرن املا�ضي كمثال� ،إذ ال فارق دينياً �أو مذهبياً بني القاتل والقتيل يف هاتيك البالد.
ـ رمبا كانت هناك �أ�سباب النتقاء وا�ستعمال هذا الت�صنيف اجلغرايف مع �أننا نناق�ش هنا ظاهرة
ثقافية ،ولكن "الغرب" كوجهة جغرافية تفرت�ض ذلك ،فالغرب (مع التحفّظ على امل�صطلح
نظراً �إىل دوغمائيته) هو امل�ستقبِل الأكرب لأنواع الهجرة كافة من العامل الإ�سالمي ،وهو املكان
الذي يعني اال�ستعمار تارة ،وامل�سيحيني تارة �أخرى ،والذي يعني احلرية تارة ثالثة وطبعاً
الكرامة الإن�سانية من طرف موارب� ...إلخ� ،إذ تختلط يف هذا "الغرب" ال�صور ال�سالبة واملوجبة
معاً ،لتختلط معها �أ�سباب الهجوم الإرهابي عليه ،فهو مذنب كونه "غرباً" ،ولي�س من ال�صعب
�إثبات هذه التهمة ،نظراً �إىل تنوع املعاين التي يحملها م�صطلح "غرب" يف القامو�س الديني/
ا�ستعماري ون ّهاب ويدعم �إ�سرائيل ،وي�ستحق عقاباً
ي�ستحق العقاب �إرهاباً لأنه
اللغوي ،فهو
ّ
ّ
بتعدد الزوجات �أو احلجاب ،كما وعلى
مماث ًال لأن احلرية فيه منقو�ص ٌة �أو غري مر�شّ دة وال ت�سمح ّ
امل�ستوى نف�سه ميكن ا ّتهامه باحلداثة �أو العلمانية �أو حتى الدميوقراطية ،ف�إذا تابعنا هذا املعيار
التجرميي ف�إنه ال ميكننا الو�صول �إلاّ �إىل ّ
حل هو �إبادة هذا الغرب فيزيائياً �أو ثقافياً (التوبة) كي
ّ
احل�صة
يتنا�سب مع التف�سريات املمكنة كافة مل�صطلح "الغرب" .هذا يف الغرب ،ولكن يف ّ
املقابلة �أي يف ف�سطاط "الالغرب" تبدو ال ّتهمة ّ
املمططة على ّ
كل املعاين املجازية للم�صطلح،
تطال �سكان العامل الإ�سالمي نف�سه ،فتهمة تقليد "الغرب" مهما كان �ضئي ًال ي�ستحق �إرهاباً
على الأقل ،كما ي�ستحق ت�أييداً ودعماً لهذا الإرهاب ـ (وهذا ما ينتج �إ�سالموفوبيا �أي�ضاً) ـ وفق
تف�سري �آخر م�ستجِ د لهذا "الغرب" الذي يعني يف املح�صلة النظرية جلميع التف�سريات �أنه مكان
ال�ش ّر جغرافياً ومعنوياً� ،إنه ف�سطاط ال�شر ودار احلرب.
ـ مل تتجاوز ّ
جل التعريفات والتف�سريات حول "الإ�سالموفوبيا" ال�سطح �أو الق�شرة اخلارجية
حمالة الأوجه) يف �إطالق �صفة
لهذا االخرتاع� ،إذ ّمت الت�س ّرع (من �ضمن فو�ضى امل�صطلحات ّ
ظاهرة عليها ،وهي اخلوف من الإ�سالم تارة واخلوف من امل�سلمني تارة �أخرى ،يف جتاهل وا�ضح
مل�س ّبباتها و�إذا كانت فع ًال موجودة لديهم ،وال يعرف املرء حني ترداد هذا امل�صطلح (�إ�سالموفوبيا)،
هل هي تعبري عن الفرح والن�شوة (االحتفاالت التي ح�صلت �إبان� 11سبتمرب ،وهجمات املرتو
يف العوا�صم الأوروبية) لدى كل جناح لغزو؟ �أم �أ ّنه تعبري عن اال�ضطهاد واملظلومية من هذا
االتهام؟ �إذ ُيزاح الإرهاب من الواجهة كمت�س ّبب بفقدان الثقة بني الب�شر ب�ش�أن االئتمان على
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احلياة ،وهذا الفقدان هو نذالة ثقافية وب�شرية ت�سابق اال�ستعمار ال ّنهاب على ا�ستحوذها� .إن
�إزاحة الإرهاب من واجهة �إمكانية الت�س ّبب مبا ميكن ت�سميته "�إ�سالموفوبيا" ،يجعل منها ظاهرة
خا�صة "بالغرب" ،وهي ظاهرة طبيعية لهذا "الغرب" املح�شو بال�ش ّر ،لتتحول الظاهرة �إىل
مر�ضية ّ
عقدة ذنب لديه (ح�سب ت�شخي�ص ه�ؤالء) يداريها باتهام الإرهاب الديني بالت�سبب بها ،هذا
الإرهاب الذي مل جتر�ؤ م�ؤ�س�سة دينية واحدة يف العامل الإ�سالمي مهما كربت على �إدانته� ،أو
ين واحد يف العامل الإ�سالمي
جتمع �سكا ّ
الوقوف يف وجهه� ،أو �إعالن خط�أه الثقايف ،ومل يجتمع ّ
لرف�ضه �أو مقاومته ثقافياً �أو حتى الر ّد عليه معرفياً ،ولطاملا كانت الغلبة ثقافياً ومعرفياً ملربرات
الإرهاب ،ال بل ذهب الكثري من التجمعات الثقافية �إىل ت�أييده عالنية يف امليديا ،بحيث ال
يرتك لال�ستعمار النهاب والقاتل ّ
ليحتل واجهة الظلم العاملي� ،إلاّ فر�صة الرد منتق ًال من الطمع
واجل�شع برثوات ال�شعوب ومقدراتها ،و�صو ًال �إىل قتلها ،كلغة ا�ستطاع الإرهاب (املغيب) فر�ضها
كبديل من الن�ضال من �أجل التح ّرر والإنتاج وتقرير امل�صري .لذلك تبدو "الإ�سالموفوبيا"
ذريعة ا�ستعمارية� ،أكرث منها تقريراً طبياً عن �سالمة الغربيني االجتماعية والنف�سية .واتهام
"الغرب" بها هو مفارقة ثقافية م�ضحكة مبكية ،لأنها تقود وب�سرعة �إىل تغيري مفهوم الن�ضال �ضد
اال�ستعمار ،بل �إىل عك�سه ،مبا يعني اال�ستعانة باال�ستعمار لتهدئة خماوف العامل الإ�سالمي من
"الإ�سالم" ،ولرمبا كانت العالقة ال�سعودية ـ الإيرانية متثّل هذه التهدئة!
رمبا كان هذا الت�شخي�ص �أو التقرير الطبي ،ي�شكك ب�صحة "الغرب" النف�سية وثقافته املجتمعية
احلقوقية! مما ي�ؤثر ب�شدة يف �إمكانياته ال�ستقبال الطاف�شني من العامل الإ�سالمي حتديداً! والإ�ساءة
�إىل حقوقهم الإن�سانية نظراً �إىل عدم متكنه من ممار�سة الدميوقراطية التي ّيدعيها ب�شكل مر�ض
من جهة ،وعدم مقدرته على ا�ستيعاب اخل�صو�صيات الثقافية القادمة �إليه كخربات روحية ال
ي�أتيها الباطل من � ّأي حدب ،وهي م�ستحقات حقوقية للإن�سان املهاجر ،يف �إ�شارة �صريحة �إىل
ما�سة �إىل تغيري ثقافته االجتماعية ،طوعاً �أو عنوة ،كي يتمكن
�أنهّ � ،أي "الغرب"� ،صار بحاجة ّ
الكم من الالجئني من ذوي االحتياجات الثقافية اخلا�صة.
من ا�ستقبال هذا ّ
ـ على ال�ضفة الأخرى� ،أي يف البالد العربية والإ�سالمية ،تتجلى "الإ�سالموفوبيا" مبظاهر
ومفاعيل كارثية ،ف�إذا ّنحينا جانباً ممار�سات الت�أييد واالحتفال بالإرهاب مبنا�سبة عملياته
الدموية ،ف�سوف نواجه حتماً الطائفية واملذهبية ومفاعيلها على الأر�ض ويف الواقع ،ما ي�ؤدي �إىل
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تلك الإ�سالموفوبيا النق ّية ،الناجتة من �إرهاب �صاف ،مبا�شر وعملي وال يحتاج ال �إىل تخطيط
وال �إىل ا�سرتاتيجيا ،فقط اقتل جارك (مواطنك يف بع�ض الأدبيات املق ِّلدة للغرب) ،هكذا
بكل ب�ساطة ،و�ستجد يف دعم هذا "الر�أي" كل �سدنة الهياكل واملعابد وعلى كل �أنواع امليديا
احلكومية واخلا�صة مع ق�ضية وطنية �أو من دونها ،فمن ال تقتله الآن يكون قد قتلك �سابقاً �أو
�سيقتلك الحقاً ال فرق ،وهنا من املعيب الرجوع �إىل الإح�صاءات والوثائق والدرا�سات كما
يح�صل الآن مع مذبحة الأرمن وال�سريان يف كيليكيا �أوائل القرن املا�ضي ،فالأخبار طازجة متاماً
و�أخبار املقاتل الطائفية واملذهبية وحتى العرقية وا�ضحة كبدهية ،فلم ي�أت الهندو�س ليقتلوا
اليزيديني مث ًال �أو الآ�شوريني �أو ال�صابئة ،ومل ي�أت البوذيون ليقتلوا ال�شيعة ،وال الكونفو�ش
املحلي الأكرث انت�شاراً وعمقاً يف البنية الذهنية
ليقتلوا ال�سنة� ،إنها "الإ�سالموفوبيا" املر�ض ّ
لثقافة هذه البلدان ،على الرغم من اختالفها الب�سيط عن الإ�سالموفوبيا يف "الغرب"،
فالإرهاب هناك ينتج �إ�سالموفوبيا ،ولكن الإ�سالموفوبيا يف هذه البلدان تنتج الإرهاب ومتار�سه
حق ب�شعوره بعوار�ض الإ�سالموفوبيا! فالعامل
وتعيد �إنتاجه ،ومن هنا ال يبدو "الغرب" على ّ
احلق �أن ال يلتم�س منطقاً
الإ�سالمي م�صاب بها و"الغرب" لي�س �أح�سن من �أحد ،ولي�س من ّ
�أو ُعذراً للقتل والإرهاب ،وذلك خ�ضوعاً للم�ساواة الإن�سانية ح�سب �شرعة حقوق الإن�سان
الذي ّيدعي تبنيها هو.
واالجتماعي دينيا ً؟
هل يفكّ ر "الغرب" ال�سكاين
ّ

الوقائع والإح�صاءات تقول ال ،فن�سبة تقارب  % 70من �سكان "الغرب" احلداثي غري مهتمني
دينياً ،ون�سبة كبرية من هذه  % 70غري م�ؤمنة ،وغري مهتمة بوجود �إله �أو خالق� ،أما الباقون فال
يفكرون بالدين كما تفكر فيه �سكانيات العامل الإ�سالمي .ومن طرف �آخر هناك "الغرب" غري
احلداثي ح�سب التعريفات املتق ّلبة مل�صطلح "الغرب" ،ي�ضم بلداناً يغلب عليها ال ّتدين ولكنها
ال تعاين من عن�صريات عرقية �أو دينية حلد الآن (�أمريكا الالتينية مثا ًال) ،على الرغم من تن ّوع
الأديان واملذاهب بني ظهرانيها ولأجيال ،مبعنى �أنها ال تعاين من الإ�سالموفوبيا على الرغم
من تد ّينها بعد� ،أي حتى حدوث الإرهاب لكي تر�شق بهذه التهمة ،يف كل الأحوال ،ومن
احلداثي والأقل حداثة ،هناك املجتمع /الأمة التي
�أية وجهة نظر كانت .هناك يف "الغرب"
ّ
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ال تخاف وال ترتهب من ح�ضور العقائد الأخرى ،وال ترتهب حتى ال َ
املجتمعية القائمة عليها هاتيك البلدان هي بنية اندماجية �إن�سانية ،تعتمد الإنتاج وامل�صالح،
ولي�س اخل�صو�صيات املاورائية على الرغم من احرتامها لها ،وعليه كان ميكن "للغرب" امل ّتهم
بوذي �سابقاً ،كونه م�صاباً بهذا الرهاب
بالإ�سالموفوبيا منع �إقامة � ّأي م�سجد �أو معبد
هندو�سي �أو ّ
ّ
كع ّلة فيه وب�سبب كونه "غرباً" (بينما ميكن اتهام م�صر مث ًال على الرغم من �أن امل�سيحيني
وال�شيعة والبهائيني م�صريون �أي�ضاً) ،وك�إظهار لنتيجة الإرهاب ال�ضرورية حتى ولو كان هذا
الإرهاب مغ ّيباً� ،أو غري معرتف به ،هو حادث طبيعي كالزالزل مث ًال.
ولكن ومع �أفواج الهجرة والطف�شان نحو "الغرب" (لي�س جتاه �أفغان�ستان �أو ال�سعودية �أو حتى
�إيران) التي تتالت منذ نهاية احلرب العاملية الثانية وتتوجت كمياً يف ال�سنوات الأخرية
بـ"طف�شانات" كثيفة ،ظهر �أن ال �إ�سالموفوبيا يف هذا "الغرب" الذي ا�ستقبل املاليني واحتواهم،
وحتى احلراكات اليمينية التي ظهرت هي لي�ست حراكات دينية ـ(علينا �أن نذكر �أن الكثري
من العرب وخ�صو�صاً املغاربة هم يف عداد اليمني الفرن�سي)ـ بل حراكات جمتمعية ميكن
وجودها مع الإرهاب الإ�سالموي �أو من دونه� ،إذ ال ميكن احتواء اخل�صو�صيات الوافدة منطقياً
من دون مراعاة اخل�صو�صيات الأ�صل ّية للمجتمعات "الغربية" ،ومع هذا ميكننا ببداهة وو�ضوح
الكم
الكمي اعتبار املجتمعات الغربية عدمية الإ�سالموفوبيا ،انطالفاً من ا�ستقبال هذا ّ
وباملعيار ّ
الهائل من الطاف�شني �إليها ،من دون �إغفال امل�ساعدات الهائلة التي تقدمها للمنكوبني ّ
بغ�ض
النظر عن اختالف الأديان والبلدان ،وهذا لأنها جمتمعات�/أمم حداثية قادرة على �سحقه� ،أي
الإرهاب ،متى جتاوز قوانينها املرعية ،لقد ق�ضى زعماء الت�أليب الإرهابي ع�شرات ال�سنوات يف
املدن الأوروبية وهم يعملون �ضد جمتمعهم اجلديد الذي جل�أوا �إليه ،ويدعمون وي�س ّهلون �إرهابه،
ق�سري! وهنا يبدو جل ّياً نقل
ومل يتعر�ض �أحد منهم الغتيال �أو اعتقال
تع�سفي �أو اختفاء ّ
ّ
الإ�سالموفوبيا معهم ومن ثم رمي "الغرب" بها قيا�ساً �إىل املعايري املحل ّية حلقوق احلياة والكرامة
الإن�سانية ،وحتى هذه ال�ساعة ي�ستقبل هذا "الغرب" الطاف�شني ويقبل بالالجئني مع علمه
الأكيد بوجود كمية معتربة من الإرهابيني ومن �سوف يتحولون �إىل �إرهابيني مبعونة جهابذة
رمي
التكفري من املتفيهقني الذين ّيدعون حداثة �أ�صغر كثرياً من جهالتهم .وهنا يبدو �أن َ
"الغرب" بتهمة �إ�صابته بالإ�سالموفوبيا ،يعبرّ �شا�ؤوا �أم �أبوا ،عن الثقة العالية بالإرهاب� ،إذ ال
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�إ�سالموفوبيا بال �إرهاب ،حيث تتحول بدورها �إىل معيار يقي�س فعالية الإرهاب وجدواه .ولكن
ما ينطبق على بلدان العامل الإ�سالمي ال ينطبق بتاتاً على "الغرب" فالبنية املجتمعية املو ِّلدة
للدولة خمتلفة باختالف الدول املنبثقة عنها ،وهنا يظهر فعل الإ�سالموفوبيا وت�أثريها يف �سريورة
و�صريورة "الدول" يف الف�سطاطني ،فهي على املحك �سابقاً والآن ،فامل�صاب بالإ�سالموفوبيا هو
من �سوف ّ
يتفكك وينهزم عرب تناذر فعلها كمر�ض وا�ستفحاله ،وهنا جند رخاوة انحاللية يف
�سكانيات العامل الإ�سالمي ،من �أفغان�ستان وحتى ال�صومال ،فاخلوف الديني تكاثر لدرجة
�أن الطوائف مل تعد قادرة على ا�ستيعابه ،فتحولت �إىل مذاهب ومرجعيات متقاتلة (�سوريا
والعراق مثالني) ،ول�سوف تت�شرذم الحقاً �إىل كينونات �أ�صغر طاملا ّ
ظل هذا الرهاب ماث ًال،
فالعامل الإ�سالمي م�صاب ب�إ�سالموفوبيا م�ستفحلة� ،إن كان بني ال�سلطات ،بحيث يتم تقوي�ض
معنى املجتمع املو ِّلد للدولة بوا�سطة اال�ستبداد (�صدام �سابقاً وال�سي�سي حالياً مثالني)� ،أو لدى
ال�شعب نف�سه (ليبيا و�أفغان�ستان و�سوريا والعراق �أمثلة) حيث تتكاثر امللل والنحل والوالءات
املابعد طائفية� .أما غري امل�صاب بالإ�سالموفوبيا في�ستم ّر يف �أدائه املجتمعي االرتقائي باحثاً عن
لقاح �أو عالج لهذه الفوبيا ح�سب قوانينه ،وال ينتظر ا�ستفحالها مبا ي�ؤثر يف الد�ساتري والقوانني،
فم�س�ؤولية الدولة هي ت�أمني الأمان للمتعاقدين معها ،ولي�س االقتتال االجتماعي الناجت من
ال�شعور بالإ�سالموفوبيا كما يف الأمثلة ال�سابقة.
نف�سر ظهور �سيا�سيني ونواب ووزراء
ـ يف ظالل الإ�سالموفوبيا يف "الغرب" كيف ّ
وحمافظني يدينون بالإ�سالم؟! هذا �إذا مل نقل جنوم فن وريا�ضة وجمتمع؟! بينما يعي�ش
امل�سلم املهاجر كل �سنوات عمره يف م�صر �أو اخلليج وال�سعودية ،ال يتح�صل ب�سببها على
اجلن�سية؟! كيف ح�صل ذلك والغربيون م�صابون بهذا الداء املرعب؟ كيف ي�ستطيع
امل�سلمون وغريهم من الأديان بناء م�ساجد ومعابد يف "الغرب" بينما امل�صري القبطي
ال ي�ستطيع �أن يح�صل على رخ�صة ترميم كني�سة؟ وكذلك يف ال�سعودية التي متنع بناء
الكنائ�س ،ورمبا هناك بلدان �أخرى متنع ذلك ،وهنا ال نتحدث عن "الدولة" فقط و�إمنا
عن اجلمهور "االجتماعي" الذي يقاوم حدوث مظاهر كهذه (بناء كنائ�س) ت�سيء �إىل
"امل�شاعر"� ،أولي�سوا م�صابني بالإ�سالموفوبيا؟ �أولي�س ال�شيعة وال�سنة كمذهبني �إ�سالميني
م�صابني بالإ�سالموفوبيا من بع�ضهما ويحتكمان ب�سببها �إىل التقاتل كي ينت�صر �أحدهما
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على الآخر يف يوتوبيا م�ستحيلة؟ فمن هو امل�صاب بالفوبيا "الغرب" �أم العامل الإ�سالمي؟
ـ يف املقام الأخري يبدو م�صطلح الإ�سالموفوبيا ،كتعبري عن فقدان املعنى ،فقدان املعنى من
الوجود الإن�ساين ب�صفته رحلة �إنتاج و�إجناز يف �سريورة احلياة الدنيا ،وكذلك فقدان معنى وجود
�إرادة توليد جمتمع مبعناه التقني ،كما �أنه فقدان ملعنى وجود الآخر الذي ال ميكن تعريف الأنا
�إلاّ بوجوده ،وفقدان املعنى من الت�شاركية احل�ضارية التي جت�سدت دوماً بالتبادل الإنتاجي
غال ًال و�صناع ًة وفكراً يف هذه املعمورة ،حيث ت�سيطر مفاعيل الث�أر واالنتقام على مفا�صل هذه
العبارة الرجيمة معرفياً بغية ابرتاد القلب ،ولي�س ل ّأي �ش�أن �إنتاجي �أو �إجنازي �آخر وال حتى
مواجهة اال�ستعمار ب�أدوات منا�سبة .وهنا ميكننا االنتقال �إىل ر�ؤية حال بلدان العامل الإ�سالمي
الكارثية �إذا مل نقل الهمجية منذ بداية الثمانينيات حتى �أجل غري م�سمى ،هذه البلدان التي
ف�شلت يف �إنتاج جمتمع ذي قدرة ذاتية على التما�سك يف وجه �أدنى اال�ستحقاقات احلياتية
(ال بل ت�سعى �إىل تف�شيل احلالة املجتمعية يف العامل املعا�صر) ،حتى يف مثال تركيا املتقدم
عن غريه ،حيث بد�أت جمهوريتها احلديثة بالق�ضاء على التن ّوع الديني (الأرمن وال�سريان يف
كيليكيا) ،وانتهت الآن �إىل حروب طائفية مذهبية عرقية تقع يف �أدنى ال�سلم احل�ضاري للوجود
املعا�صر� .إنها الإ�سالموفوبيا العبارة ال�ضائعة يف التفا�سري املختلطة للم�صطلح العربي� ،إذ تقع بني
اخلوف من "الإ�سالم" وبني اخلوف عليه ،وبني الفرح وال�شماتة ب�إجنازات الإرهاب ،وال�شكوى
املا�سة �إليه ،وكل ذلك بوا�سطة ا�ستخدام
من نتائجه ،كما �أنها تقع بني رف�ض الغرب ،واحلاجة ّ
مناهج تفكري غربية هي مرفو�ضة ومكفّرة باملبد�أ ،يقابل هذا كله حال كارثية على ال�صعيد
الإن�ساين االجتماعي (لي�س املجتمعي) ي�ضيق املجال هنا بالإتيان بالأمثلة فهي متن ّوعة وكثرية
جداً ،حيث ت�شكل الإ�سالموفوبيا املف�صل الأ�سا�سي للنكو�ص احل�ضاري عرب عملية انتحارية
جماعية مديدة ال غاية وا�ضحة لها ،وال هدف ميكن حتقيقه.
�إنه الواقع الذي و�صلنا �إليه ،من بداية اجلهاد الأفغاين حتى مالحم بوكوحرام ،مروراً مبا �شئنا
من حراكات وحوادث� ،إن كانت مرعية من دول تعبرياً عن �سيا�ساتها �أو منطلقاتها� ،أم كانت
مرعية من �أفراد وجماعات نذرت نف�سها للجهاد يف �سبيل �إعالء كلمة "احلق" ،الإ�سالموفوبيا
هي تعبري عن تب ّني الف�شل والهزمية ،عرب حماوالت االنتقام من النجاح واالنت�صارات الإن�سانية.
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مكافحة الإرهاب

ّ
التدخل والطريق �إىل التطويع
املدخل �إىل
د .حافظ الزين  -كاتب

مكافحة الإرهاب-عبارة تظهر يومياً يف ت�صريحات وحتليالت جميع القوى الفاعلة يف نزاعات
امل�شرق.
�إنه املدخل الذي َت ِل ُج منه الدول الكربى ،القوى الإقليمية ،والدول املك ّونة للإقليم لتربير
انخراطها يف النزاعات القائمة و�شرح دورها فيها.
اجلميع يريد هزمية الإرهاب املتعارف عليه :داع�ش والقاعدة .لكن اجلزء الأكرب من املجهود
امليداين يذهب �إىل "تطويع" القوى املتنازعة بني بع�ضها البع�ض ،وتدعيم فر�ص جناح م�شروعها
على ح�ساب القوى املت�ضررة منه.
هذا ما تطورت �إليه الأمور اليوم يف نزاعات املنطقة ،لتتكامل كما هو معروف �إىل نزاع وا�سع
بني احللف الأمريكي ومكوناته و�أدواته يف مقابل حمور املقاومة.
لكن التاريخ احلديث لن�ش�أة "احلرب على الإرهاب" خالل الـ � 15سنة الأخريةُ ،يظهر حقيقة
واحدة وا�ضحة� :إنها املدخل الذي ا�ستخدمه امل�شروع الغربي للت�سلل �إىل تالفيف ال�سيا�سة
العاملية والتدخل احلميم يف �ش�ؤونها ،وامل�شرق هو املنطقة املركزية يف ذلك امل�شروع.
هنا كانت البداية

بعد هجمات � 11أيلول عام  2001يف نيويورك  ،تو ّلت الواليات املتحدة حتديد من هو
الإرهابي ،وا�ستحدثت منط ت�شكيل الأحالف الع�سكرية الإنتقائية ،ملحاربة هدف معني تنعته
بالإرهاب ،وجتعل الق�ضاء عليه �أولوية للأمن وال�سلم العامليني .وا�ستخدمته لتمرير حتركات
ع�سكرية وا�سعة� ،أغلبها غري م�شروعة.
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وانت�شر يف ال�سنوات الأخرية ،ا�ستخدام غطاء "مكافحة الإرهاب" ،ك�أ�سلوب يعتمده �أفرقاء
عديدون حول العامل لتربير �أعمالهم القمعية �أو الع�سكرية� ،ضد مناف�سني �أو �أعداء ي�صنفونهم
"ارهابيني" ،وفق تعريفهم اخلا�ص ،غالباً لأنهم يعار�ضون نهجهم �أو يعتربونهم خطراً على
م�صاحلهم.
الإرهاب الوحيد املتوافق عليه عامل ّيا هو "القاعدة وم�شتقاتها"  -احلركة ّ
املنظمة للتطرف
الإ�سالمي امل�سلح (حركة املجاهدين)  -والتي ن�ش�أت واقعاً من املك ّونات التالية:
 رحم احلركة الوهابية. زخم ب�شري ومتويل �سعوديني. لقاح جهادي �إخواين. بيئة ا�ستخبارية حا�ضنة �أمريكية  -بريطانية ،ويف بع�ض املواقع� :إ�سرائيلية.احلدث الذي �أ ْوجد احلراك اجلهادي الذي �أ�صبح هدف احلرب على الإرهاب كما نعرفها
اليوم ،و�أطلقه على ال�ساحة ال�سيا�سية الفاعلة ،كان جناح حركة املجاهدين يف �أفغان�ستان يف
هزمية اجلي�ش ال�سوفياتي بحلول عام  ،1988وما نتج عنه من تداعي الإحتاد ال�سوفياتي خالل
� 3سنوات.
هذا النجاح �أعطى الغرب املدخل املثايل ال�ستخدام احلركة الوهابية كالإ�سالم البديل الذي
ينا�سب �أهدافهم وم�صاحلهم ،كما �أعطى ّ
حكام ال�سعودية ثقة بالنف�س والإح�سا�س بالقدرة
على �أن تكون الوهابية العباً وازناً يف ال�سيا�سة الدولية .يف الفرتة من  1991حتى 2001
عملت الوهابية على حمورين :تو�سيع انت�شار املدار�س الدينية يف املجتمعات الإ�سالمية حول
العامل ،وتطوير الهيكلية التنظيمية للحركة اجلهادية كي تكون �أكرث متا�سكاً.
�ساعدها يف ذلك الإرتفاع الكبري يف �أ�سعار النفط وتوفر احتياطات مالية هائلة لدى ال�سعودية
ودول اخلليج� ،أمرائها وم�شايخها.
ا�ستالم طالبان للحكم يف �أفغان�ستان يف �أيلول  ،1996وفّر للتنظيم اجلديد �أر�ض "متكني"
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ي�ستجمع فيها الأتباع واملريدين ،يعب�ؤهم عقائدياًُ ،يدربهم جهادياً ،وي�ؤطرهم تنظيمياً يف �إطار
جديد :تنظيم دويل الأبعاد والإنت�شار.
يف هذه املرحلة ،ت�ضافر الدعم ال�سعودي واحلا�ضنة الإ�ستخبارية الغربية على تطوير
الإ�ستخدامات الدولية لهذا التنظيم الوليد.
الإنطالق �إىل العاملية

تو�سع التذخري الب�شري لتنظيم القاعدة
�أثناء تلك املرحلة املحورية يف تطور احلركة اجلهاديةّ ،
من اخلزان ال�ضيق (�سعودي ،خليجي ،م�صري ،باك�ستاين� ،أفغاين) �إىل خ ّزان عاملي وا�سع
ترفده امل�ساجد واملدار�س الدينية التي م ّولت ال�سعودية ن�شرها يف العامل.
املخترب الأول لهذا الإ�ستخدام الدويل كان يف البو�سنة ،خالل مرحلة تق�سيم يوغو�سالفيا �إىل
دويالت طائفية ،والتي و�صفها "املجاهدون" بدقة (نق ًال عن موقع "�صيد الفوائد" الوهابي):
"وفعال بد�أت املجموعات بعملها وب�إخال�ص املجاهدين والنزكي على اهلل �أحداً تخرجت
عدة جمموعات على الكتاب وال�س ّنة بفهم ال�سلف ال�صالح والتي كانت نواة �أوىل وقاعدة
�صلبه لأهل الدين يف البو�سنه فانت�شروا بني القرى واملدن البو�سنويه و�أخذوا ين�شرون العلم
بف�ضل اهلل"
هذا التو�صيف يخت�صر التكامل الذي ن�شهده اليوم بني الفكر الوهابي ،التنظيمات القاعدية،
والإ�ستخبارات امل�ستفيدة من الن�شاط "الروتيني" لتلك التنظيمات .كما �أنه من ال�ضروري
تفهم العالقة والرتابط بني اخلزان الفكري الوهابي ال�شامل ،املد التنظيمي القاعدي من
املتطوعني ،واحلا�ضنة الإ�ستخبارية.
وهي عالقة ت�شبه �شبكة املياه التي تت�ضمن جتميعها من م�صادرها ،توجيه م�سالكها عرب �أقنية
من الأكرب �إىل الأ�صغر ،و�أخرياً حتويلها �إىل م�آلها الأخري بح�سب ا�ستخداماتها.
 اخلزان الفكري الوهابي = اخلزانات الأ�سا�سية التي ت�ستخل�ص املتطوعني من م�صادرهوروافده املختلفة يف الب�ؤر الإ�سالمية املنت�شرة حول العامل .املدار�س الدينية والن�شاطات
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الدعوية للوهابية �ضخت البيئة الفكرية املتقبلة للحراك "اجلهادي" ،وبنت لديها اجلاهزية
للإلتحاق بالتكوينات �أو الأقنية املتفق عليها مع احلا�ضنة الإ�ستخبارية.
 املُك ّون التنظيمي القاعدي = خزانات جتميع حملية �أو مو�ضعية تتخذ �أ�شكا ًال خمتلفة(جمعيات ،جتمعات �أحياء ،خاليا ،مدار�س تعليم قر�آن � ...إلخ)
 احلا�ضنة الإ�ستخبارية = اخلربات التقنية التي ت�ضع اخلطة العامة لت�سهيل نقل املتطوعنيعرب الأقنية التي جعلتها الإ�ستخبارات "مفتوحة و�آمنة" من خزانات التجميع الأ�سا�سية
عند امل�صادر �إىل مواقع التجميع الرئي�سية (ليبيا ،تركيا ،الأردن ،قطر) ،ومنها �إىل م�سالك
التوزيع املحلية والطرفية.
التكامل الوظيفي

املبد�أ الأ�سا�سي يف هذا التكامل الوظيفي هو :املتطوعني كاملياه ،يتوجهون يف املجرى الذي
املعدة ال�ستخداماتها.
ُي�س ّهل ان�سيابها لتتجمع يف احلاويات ّ
التنظيمات املتطرفة تتناف�س على جتنيد املتطوعني عند امل�صدر ،تكت�شف املمرات الآمنة ،
تتوا�صل مع املمولني الذين يوفرون املال وال�سالح ،وت�ؤدي يف نهاية مطافها املهام اجلهادية
امل�ستندة �إىل الفكر الوهابي املتطرف.
والإطار العام لهذا كله يتم ت�سهيله يف الكوالي�س تن�سيقاً بني �إ�ستخبارات الدول الغربية
الكربى ،دول الإرتكاز الإقليمية (�إ�سرائيل وتركيا) ،والدول ال�شريكة (ال�سعودية ،الأردن،
قطر ،الإمارات ،املغرب).
املهام "الروتينية" التي تربع فيها تلك التنظيمات ،تتقاطع ب�شكل كبري مع الفو�ضى
ال�سيا�سية ،التفتيت الإجتماعي ،تدمري احل�ضارات ،تعزيز التفرقة العن�صرية املذهبية والعرقية،
والإ�ستنزاف الع�سكري الذي ت�سعى �إليه الإ�ستخبارات املرتبطة بامل�شروع الأمريكي ،بالتعاون
املبا�شر مع بع�ض تلك التنظيمات � ...أو بدونه.
املتطوع عند امل�صدر (مبا فيها املتطوعني من الدول املُ�س َت ْه َدفة ذاتها) حا�ض ٌر فكرياً لـ"اجلهاد"،
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هماً من ي�سهل انتقاله ،جتميعه مع
وقد ُيعجب �أو يتع ّرف على تنظيم �أو �آخر ،وعندها ال يعود ُم ّ
الآخرين ،تدريبه وت�سليحه ،ما يهمه هو و�صوله �إىل مق�صده النهائي� :أر�ض اجلهاد.
ومن جهتها ،احلا�ضنة الإ�ستخبارية ال تتدخل يف تفا�صيل الطريقة التي تت�صرف فيها
التنظيمات يف مناطق ن�شاطها (ال بل حتميها وتع ِّتم �إعالم ّياً على ت�صرفاتها) ،كيف تديرها �أو
تنظمها ،طاملا �أنها حتقق الأهداف الأ�سا�سية من وجودها ،وهي �أهداف "م�ضمون" ح�صولها
دون �أي تدخل لأنها يف �صلب العقيدة الوهابية.
هذا هو منوذج ا�ستخدام مكافحة الإرهاب لتطويع الب�ؤر امل�ستع�صية املعادية للم�شروع الغربي.
ا�ستخدم هذا النموذج يف ليبيا� ،سوريا والعراق ،والآن يتم تطوير "اقنيته" باجتاه اليمن.
يف هذه احلاالت جميعاً ،و�سائط الإنتقال من امل�صدر ،خزانات التجميع والتح�ضري ،و�أقنية
الو�صول �إىل الهدف ،ثم الدعم اللوج�ستي والعمق اال�سرتاتيجي :كلها جمهزة وم�ؤمنة من
احلا�ضنة الدولية الغربية (�أمريكا والناتو) والإقليمية (تركيا ،ا�سرائيل ،الأردن ،ال�سعودية،
دول اخلليج) .الباقي مرتوك للعقيدة الوهابية :تعبئة وحت�ضري املتطوعني عند امل�صدر ،وكيفية
التعاطي مع الهدف املنوي "تطويعه"
امل�شرق هو الب�ؤرة امل�ستع�صية املركزية التي يعمل امل�شروع الغربي على تطويعها حتت �إدعاء
"مكافحة الإرهاب" منذ �أكرث من � 15سنة.
ماذا بعد امل�رشق

وكما كانت �أفغان�ستان مدخ ًال لنقل ا�ستخدام الإ�سالم البديل املتطرف من الإقليمية �إىل
العاملية ،ف�إن تطويع امل�شرق هو املدخل امل�أمول �إىل تو�سيع مفاعيل امل�شروع الغربي �إىل باقي
العامل عرب ن�شر الفو�ضى الهادفة.
و�سط �آ�سيا ،جنوب �شرق �آ�سيا ،وغرب �أفريقيا ...مناطق ا�سرتاتيجية �أخرى يتم حت�ضريها
جتمع وتنظيم جيل جديد من املتطرفني ،ثم
ال�ستخدام هذا النموذج "اجلهادي" عرب ت�سهيل ُّ
انتظار الفو�ضى التي تو ّلدها ممار�ساتهم امل�ستندة �إىل العقيدة الوهابية.
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وهذا يكون عندها مدخ ًال ت�صاعدياً للتدخل يف �سيا�سات تلك الب�ؤر وتطويع �أنظمة احلكم
فيها� ،أو ال�ستكمال حما�صرة رو�سيا وال�صني  ...طبعاً ،حتت �إدعاء "مكافحة الإرهاب".
لكنها دون �شك لعبة خطرة� .إذ �أن تلك الظروف ذاتها ،قد تكون حافزاً ومو ّلداً حلركات
حترر ترفع التحدي �ضد الغرب �إىل م�ستويات غري م�سبوقة ،ونتائج يف غري �صالح مطاحمه
الإمربيالية.
ماهو النموذج التطبيقي الذي ا�ستخدمه امل�شروع الأمريكي بداعي "مكافحة الإرهاب"؟
الفو�ضى اخلالقة :نهج متجدد لفربكة الأوطان من �أنقا�ضها

�أحداث خطرية �شهدتها �أمتنا العربية يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية (وبالتحديد بعد هزمية
�إ�سرائيل يف متوز � ،)2006شملت عدداً كبرياً من دول املنطقة .هذه الأحداث فيها ت�شابه
كبري ومريب ي�ستحق الوقوف عنده لأنه م�ؤ�شر لنمط منهجي يتم تطبيقه على كامل م�ساحة
الأمة ،كما �شرحنا �أعاله ،يف مراحل زمنية متتالية و�أحيانا متداخلة.
الدول التي �شملتها الأحداث� :سوريا ،العراق ،لبنان ،م�صر ،ليبيا ،تون�س ،اجلزائر ،ال�صومال،
موريتانيا ،اليمن ...وغريها� .أوجه �شبه كثرية يف منط هذه الأحداث جميعاً:
 .1دور وا�ضح للقاعدة �أو م�شتقاتها.
 .2عمليات القاعدة فيها تركيز على تدمري الن�سيج الوطني :البنى التحتية والتكوين
الإجتماعي ،الب�شري ،ال�سيا�سي والإقت�صادي للبالد �أو املناطق املُ�ستهدفة.
 .3ال�سعودية وقطر ودول �أخرى حليفة لأمريكا تن�شط يف واجهة الأحداث ،و�إن اختلف
طبيعة الدور من دولة م�ستهدفة �إىل �أخرى:
 دعم النظام "ال�شرعي" بعد �إجناز التغيري املطلوب يف النظام :ليبيا ،تون�س ،اليمن،ال�صومال.
 �إ�سقاط النظام "ال�شرعي"� :سوريا ،العراق.50
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 "كبح" النظام "ال�شرعي" :م�صر ،اجلزائر ،موريتانيا.لكن التدمري القاعدي يح�صل على �أي حال يف جميع الأدوار.
� .4أمريكا والأطل�سي فاعالن يف التعامل مع القاعدة ،لكن ب�أ�شكال خمتلفة :يهاجمونها،
يحجمونها ،و�أحيانا :يدعمونها .لكن الوا�ضح هو:
 مل يتم الق�ضاء على تلك هذه التنظيمات يف �أي دولة �أو مكان �شملها عمل ع�سكريلـ"مكافحة الإرهاب"
 تو�سع ن�شاطها با�ستمرار فج�أة يظهرون يف �أماكن جديدة� ...إنه �أمر مريب يدعو للت�أمل ،وك�أن نف�س الآلية التي تقول �أنها تكافحهم ،هي التي متدهم
باملادة التعبوية والت�سهيالت والإمكانات للتو�سع والت�ضخم!
ن�شاط تنظيمات القاعدة اليوم هو �أ�ضعافا م�ضاعفة مقارنة بن�شاطها غداة هجمة � 11أيلول
 2001يف نيويورك ...وخا�صة بعد احتالل �أفغان�ستان ( )2002والعراق عام .2003
التف�سري الأكرث منطقية لظاهرة تعاظم الإرهاب حيث يتدخل الغرب ملكافحته هو �أن هناك
من �أوجد �أداة تدمريية ناجحة ،فرعاها ووظفها .واملفارقة �أن م�سرح عملياتها الرئي�سي (�أكرث
من  )95%يرتكز يف الدول العربية ،وكذلك �ضحاياها (.)%99
 .5امل�ستفيد الأكرب من هذه الأحداث هم� :أمريكا و�إ�سرائيل ،وال�ضيف اجلديد على
امل�شهد يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية :تركيا.
 .6هناك ت�سعري للغرائز الطائفية ،املذهبية والعرقية .هذا يح�صل بغ�ض النظر ما �إذا كان
النظام امل�ستهدف معا ٍد �أو حليف للإ�ستعمار .التف�سري املنطقي �أن امل�ستهدف هو:
 الن�سيج الإجتماعي - .ال ُّلحمة ال�شعبية - .املناخ النف�سي العام للنا�س -.البنى التحتية. الت�ضع�ضع االقت�صادي والإفقار ،و  -فقدان الثقة بالقدرة على التغيري والتقدم.51

 ...بعبارة واحدة :تفتيت الأوطان وت�شتيت املواطن
 .7يبدو �أن الأقليات لها م�شروع خا�ص :الأيزيديني ،الأ�شوريني ،الأقباط � ...إلخ ،مع �أنه
لي�س ال�ستهدافها �أية فائدة ا�سرتاتيجية ،لكنها تخدم بقوة املقوالت التعبوية للتنظيمات
املتطرفة عرب ت�سعري امل�شاعر الطائفية ،ولها فائدة جمة يف اال�ستفادة الإعالمية وتربير
التدخل املبا�شر �إذا لزم الأمر.
امللحوظ هو الإ�ستفا�ضة الإعالمية يف تناول تلك الأحداث ،ك�أن املطلوب هو خلق الأجواء
امل�شجعة على تهجري هذه الأقليات ...مما ي�ستجدي ال�س�ؤال :هل امل�شروع امل�ستقبلي يتطلب
"النقاء الطائفي املنا�سب"؟
ماذا بعد هذا النهج التدمريي الذي تنفذه الأدوات الو�سيطة؟ ماذا بعد ا�ستنزاف الأوطان،
تفتيت لحُ ْ َم ِتها وت�شتيت �شعبها؟
هنا ي�أتي دور عرابو هذا النهج وخمططوه :امل�ستعمر الأمريكي ومرتكزاته يف املنطقة� :إ�سرائيل
وتركيا .الواقع امل�ستجد �سيفر�ض واحداً من ثالث م�سارات:
� .1إذا جنح النهج يف فر�ض �أمر واقع جديد على الأر�ض  ...يربز عندها الإ�ستعمار يف
�إخراج �إعالمي و�سيا�سي لـ"مكافحة الإرهاب" ويكون هذا مدخال لتظهري و�ضع جغرايف
و�سكاين جديد برعاية مبا�شرة لإ�سرائيل �أو تركيا.
� .2إذا ُهزمت الأدوات ،لكن املجال مازال ي�سمح بتغيري امل�سار والتخطيط ملحاوالت جديدة...
فال مانع من الرتويج لـ"احلل ال�سيا�سي" و"احلوار" ،ك�سباً للوقت والتح�ضري للم�سارات
اجلديدة ،والتي �س ُت�ست�أنف حال جهوزيتها بعد ن�سف احلوار الذي ي�صبح "عقيماً".
 ...وهذا يح�صل فقط� :إذا كان الإ�ستعمار وحلفائه و�أدواته ،هم الذين يف م�أزق.
م�ستوى مقلق من الهزمية ...عندها ي�أتي دور
� .3أما �إذا ف�شلت الأدوات وو�صل الأمر �إىل
ً
التدخل الع�سكري املبا�شر .معطيات امليدان يف حينه هي التي تحُ ّدد هوية القوى املنفذة
وطبيعة التدخل.
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نهج "الفو�ضى اخلالقة" حقيقة واقعة ،ويعتمد الهجوم املتوا�صل واملتنقل لإفقاد قوى املواجهة
توازنها وي�شتت قواها.
التطور الهام والواعد هو �أن قوى املواجهة قد بد�أت موخراً يف تن�سيق خططها وت�شبيك قواها
عرب �ساحات ال�صراع ...وهذه بداية مطلوبة و�ضروري تعميقها ،يف �صراع وجود قد ي�ستمر
لعقود من الزمن ،على كامل م�ساحة الوطن العربي.
�إذن باخت�صار:

 احلرب على الإرهاب �أ�صبحت ح�صان طروادة الذي يت�سلل من خالله امل�شروع الغربي�إىل تالفيف ال�سيا�سة العاملية والتدخل احلميم يف �ش�ؤونها.
 بعد هجمات � 11أيلول يف نيويورك عام  ،2001تو ّلت الواليات املتحدة حتديد من هوالإرهابي ،وا�ستحدثت منط ت�شكيل الأحالف الع�سكرية الإنتقائية ،ملحاربة هدف معني
تنعته بالإرهاب ،وجتعل الق�ضاء عليه �أولوية ع�سكرية.
 بعد الإ�ستخدام الناجح للواليات املتحدة يف ا�ستخدام غطاء مكافحة الإرهاب لتمريرحتركات ع�سكرية وا�سعة� ،أغلبها غري م�شروعة ،انت�شر يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية،
ا�ستخدام غطاء "مكافحة الإرهاب" ،ك�أ�سلوب يعتمده �أفرقاء عديدون حول العامل
لتربير �أعمالهم القمعية �أو الع�سكرية� ،ضد مناف�سني �أو �أعداء ي�صنفونهم "ارهابيني" ،وفق
تعريفهم اخلا�ص.
 تعريف وت�صنيف �إرهاب الأفراد واملجموعات امل�سلحة �أ�صبح �شائعاً ،وهناك توافق وا�سعحول �إرهاب بع�ض املجموعات مثل القاعدة وداع�ش ،ويبقى هناك خالف كبري حول
جمموعات �أخرى ،البع�ض يعتربها �إرهابية ،و�آخرون يعتربونها لي�ست كذلك ...غالباً
لأنها �إما تعار�ض �أو تخدم م�صاحلها ب�شكل من الأ�شكال.
 الإرهاب الأكرث �شيوعاً ،لكنه الأقل تداو ًال يف الإعالم هو �إرهاب الدول .مثال �صارخهو مقدار القتل ،الدمار ،الت�شريد ،وخمالفة ال�شرعية الدولية وقوانينها ،التي ت�سببت بها
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دول مثل الواليات املتحدة و�إ�سرائيل .هذا الإرهاب الذي خ ّلف م� ٍآ�س �إن�سانية �أكرب بكثري
من تنظيم القاعدة ،يتم جتاوزها وتخط ّيها ،بحكم الهيمنة الع�سكرية التي تفر�ض نف�سها
ن�صب نف�سها م�س�ؤولة عن ت�صنيف من يكون
بالقوة .ال بل تتجر�أ هذه الدول على �أن ُت ّ
الإرهابي.
وهكذا� ،أ�صبح الإرهاب وكي ًال ين�شر الفو�ضى والدمار يف املناطق والدول املنوي تفتيتها
و�سلبها عوامل قوتها و�صمودها .بعدها ي�صبح ذلك الإرهاب التربير ال�ضروري لتدخل القوة
العاملية املهيمنة :الواليات املتحدة مب�ساعدة الأحالف التي تكونها ،بحجة مكافحة ذلك
الإرهاب غري الإن�ساين ...لتتك�شف مع الأيام تكتيكات ي�ستخدمها "امل�ست�شارون" لإدامة
تواجد الإرهاب وعدم ا�ستئ�صاله �سريعاً ،كي ال ُتعدم ُمربرات تواجدهم.
و�أخرياً مع تفكك تلك الدول ،ت�صبح لقمة �سائغة على مائدة القوة الإقت�صادية الهائلة
للم�ستعمر الأمريكي الذي �أتى على ح�صانٍ �أبي�ض ب�صفة املُنقذ ملكافحة الإرهاب ،الذي
ُ
كان هو قد ّ
مكنه بداي ًة من الإ�ستفحال ،ل ُي�صبح عرب �شركاته و�صفقاته� ،شريكاً ال غنى عنه
لطبقة وا�سعة من ال�سيا�سيني املتعاونني معه.
وهنا يدخل الف�ساد �إىل امل�شهد ليكون قريناً مال�صقاً للوجود الإ�ستعماري ،وتنمو طبقة
م�ستفيدة من ذلك الوجود ،تتغلغل مثل الت�سو�س يف جذع ال�شجرة ...لكن ذلك مو�ضوع
مقالٍ �آخر.

54

ملف الإرهاب

فكرية يف مواجهة الإرهاب
جبهة
ّ
د .ل�ؤي زيتوين  -دكتور يف اجلامعة اللبنانية – ق�سم اللغة العربية

ب�شكل ٍ
حثيث نحو مو�ضوع الإرهاب بت�سمياته املتن ّوعة و�أ�شكاله املتناف�سة
تتجه الأنظار اليوم ٍ
على تقدمي الأ�ساليب الأب�شع يف القتل وال ّتعذيب ،وتلفت ال ّناظر �ضروب ال ّت نّفن يف تقدمي
إعالم
ّ
ال�سلف �أو من عهد ال ّنب ّوة .يف مقابل � ٍ
ال�صور املتط ّرفة التي ُتربز على �أ ّنها م�ست َم ّدة من ّ
ٍ
ٍ
ي�س ّوق
لتخويف من عتاوة
لتحالف دو ٍّيل من �أجل دعم "املتط ّرف" من احلركات الإرهاب ّية� ،أو
م�شروع
تلك احلركات وقدراتها .وذلك دون ح�ضور
متكامل ملحاربتها ،مع وقوف اجلي�شني
ٍ
ٍ
املوحدة يف �أيديولوج ّيتها وغايتها
امي
والعراقي يف مواجهة جماعاتها املختلفة ال ّتنظيم ّ
ّ
ال�شّ ّ
والعلني
اخلفي
وحركتها ،بدون ٍ
يقني منظو ٍر باخلال�ص .وهذا من دون �إغفال حقيقة ّ
ّ
الدعم ّ
لتلك اجلماعات ما ًال وعديداً� ،إىل جانب تنامي �أفكارها يف موا�ضع متف ّرق ٍة من العامل.
موحدة
ال�سياق ،ت�أتي ّ
الدعوة التي �أطلقتها جم ّلة "حت ّوالت" من �أجل ت�شكيل جبهة ّ
يف هذا ّ
ال�سرب،لأنّها تنظر �إىل امل�س�ألة من وجهة نظ ٍر
يف مواجهة الإرهاب ،بو�صفها ندا ًء خمتلفاً خارج ّ
مدد الأفقي لل ّتنظيمات
�شديدة االختالف ،فال ترى اخلطر يف عمل ّية القتل املتوح�شة وال ّت ّ
بعيد ّ
الإرهاب ّية فح�سب ،بل يف عمل ّية �إحالل م�سالك همج ّية ٍ
كل البعد عن املفاهيم والقيم
التي �أطلقتها هذه املنطقة وط ّورتها على م ّر الع�صور ،ويف الإ�صرار على فر�ض عقل ّي ٍة �صحراو ّي ٍة
بدو ّية وطرق عي�شها البدائ ّية يف م�ساح ٍة جغراف ّي ٍة �أطلقت الت�أريخ واحل�ضارة والثّقافة �إىل العامل
�أجمع.
الدعوة تكمن يف كونها ال تعر�ض امل�س�ألة من وجه ٍة �سطحي ٍة م�ش ّوهة� ،أو تت�أثّر
امليزة يف هذه ّ
املوجه ،بل تطرح الإ�شكال ّية انطالقاً من ا�ستقالل ّي ٍة فكر ّي ٍة �أ�سا�سها وعي
إعالمي ّ
بال ّر�أي ال ّ
العوامل ال ّنف�س ّية-املاد ّية التي ّ
ت�شكل وحدة املجتمع ،ووعي م�صاحله وم�صريه� ،إ�ضاف ًة �إىل
الوعي ب�أنّ تلك العوامل هي الأ�سا�س يف اختزان تراث الأ ّمة وتاريخها وحرك ّيتها.
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ملحة يف هذه املرحلة ،وقد تكون �أكرث
بنا ًء عليه ،ميكن �أن نرى تلك ّ
الدعوة على �أ ّنها حاجة ّ
�أحلاحاً من بع�ض اال�ستعرا�ضات الع�سكر ّية غري املُجدية ،ومن معظم الإ�ضاءات الإعالم ّية
تركز على جانب ال ّتخويف والترّ هيب من �إحدى ّ
التي ّ
املنظمات الإرهاب ّية ،وال ّتخفيف من
وط�أة ّ
املنظمات الأخرى.
الفاعلية يف حماربة الإرهاب؟
الفكرية
هل لل ّدعوة
ّ
ّ

الفكري دعوة وهم ّية،
ال�سياق ،ب�أنّ يف االقت�صار على اجلانب
ّ
قد يخرج َمن يقول ،يف هذا ّ
إرهاب حموره تغييب العقل
لأنّ الوقت لن ي�سعف امل�سار
الفكري البحت من �أجل مواجهة � ٍ
ّ
وال ّتكفري .و�أ�صحاب هذا الر�أي ال يرون يف غري الق ّوة الع�سكر ّية اّ ً
حل وخال�صاً من تلك
الظاهرة ،خ�صو�صاً �أ ّنها ظاهرة ال تهدف �إلاّ �إىل القتل.
حجتنا يف �ضعف ذلك ال ّر�أي هي �أنّ عمل ّية القتل ال ميكن �أن تنتهي ب�سهولة باعتبار
�إ ّال �أنّ ّ
�أنّ دائرة الإرهاب ال تقت�صر على جمموعة حمدودة من املقاتلني؛ وانت�شار امل�ؤمنني ب�أنّ هذا
إرهابي ،هو ّ
الدين؛ وبال ّتايل،
احلل ،ال ميكن ح�صره نظراً �إىل تل ّب�سه مبظهر ّ
الفعل ،الذي ن�صفه بال ّ
ٍ
يني نف�سه.
ف�إنّ �أي مواجهة للإرهاب ت�صطدم بت�ص ّلب �أكرث،
قائم على الأ�سا�س ّ
وبتعاطف ٍ
الد ّ
وج�ستي
هذا من دون �إغفال �أنّ العامل املا ّدي يعمد �إىل الت�أثري الأكرب يف ت�سهيل ال ّتنامي ال ّل
ّ
والب�شري للجماعات الإرهاب ّية.
ّ
الع�سكري ال َيربز بو�صفه ّ
هائي يف حماربة الإرهاب .ويف الوقت
لذلك ،ف�إنّ العمل
ّ
احلل ال ّن ّ
الفكري �أكرث جدوى وفاعل ّية ،نظراً لكون الو�صول �إىل الوعي بحقيقة
عينه ،يبدو امل�سار
ّ
إرهابي.
الإرهاب قد متنع اجنراف الكثريين �إىل االنقياد نحو الفكر ال ّت ّ
كفريي ،وبال ّتايل ال ّ
هذا الأمر ال يقف عند هذا فح�سب ،بل ميكن ّ
ال�صراع
الذهاب فيه �إىل �أبعد من ذلك .فعمل ّية ّ
الفكري تبقى الإطار الذي يمُ كن من خالله �أن يعيد املجتمع ت�صويب خياراته ،وفهم م�صريه،
ّ
وبال ّتايل فهم طبيعة العوامل ال ّروح ّية املاد ّية يف ت�شكيل نف�س ّيته ووحدته ،ووعي م�صريه.
يبقى يف هذا املجال �أن ن�س�أل عن الو�سيلة التي تدفع �إىل حتديد الثّوابت الفكر ّية امل� ِّؤ�س�سة
املوحدة.
ملرحلة املواجهة تلك ،وعن طبيعة تلك اجلبهة الفكر ّية ّ
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الفكرية فاعلة؟
كيف تكون اجلبهة
ّ

ال ّبد من ال ّتفكري هنا يف الأ�س�س التي يجب �أن تقوم عليها ا ّجلبهة الفكر ّية وكيف ّية ن�ش�أتها،
الدعوة ال ميكن �أن تبقى يف �إطار ال�شّ عار ،و�إ ّال �ستكون طرحاً من
وذلك انطالقاً من كون هذه ّ
تلك ّ
الطروحات الإعالم ّية العابرة التي تدغدغ امل�شّ اعر �آن ّياً ،بدون �أن تتح ّول �إىل ح ّي ٍز فاعل.
الدافع نحو جعل هذا ال�شّ عار
ا�ستناداً �إىل ذلك ،ال ّبد من ال ّتفكري مل ّياً يف احلوار
الفكري ّ
ّ
جداً طرح الأ�سئلة الإ�شكال ّية على
ال�صعيد ،من املهم ّ
يتح ّول �إىل حقيق ٍة عمل ّية .وعلى هذا ّ
ال�سيا�سة وامل�ستثقفني املم ّولني .ومن
ب�ساط املناق�شة الفكر ّية املنطق ّية البحت بعيداً من �أروقة ّ
فاعل �إعالم ّياً وثقاف ّياً
�أجل ت�أطري هذه املناق�شة ،يجب �إيجاد احل ّيز املنا�سب وامل�ؤثّر يف جمهو ٍر ٍ
حد �سواء.
على ٍّ
يف الوقت نف�سه ،تبقى م�س�ألة خلق الآل ّية التي جتعل من ت�أ�سي�س اجلبهة الفكر ّية م�شروعاً
تخطيط ّ
ٍ
منظ ٍم يدرك امل�شروع
إعالمي ،وفق
فاع ًال ،وهي الآل ّية التي تبقى حا�ضر ًة يف احليز ال ّ
الآخر وطبيعة ح�ضوره واخلطوات التي ي�سري عليها يف �سبيل حتطيم العقل يف جمتمعنا،
وكذلك هي الآل ّية التي تعمل على تعميم املفهوم القائل ب�أنّ العقل هو ال�شّ رع الأعلى
الفكري
املنهجي وبالترّاث
العلمي
الواجب االقتداء به ،مع ّت�أكيد امتالء هذا العقل باملنطق
ّ
ّ
ّ
الثّقا ّيف لهذا املجتمع.
ويف اخلال�صة ،دعوة من �أجل ت�شكيل جبه ٍة فكر ّية ملحاربة الإرهاب وم�سلكه يف تغييب
ت�ستحق العناء ،لأنّ من �ش�أنها �أن تكفل حت�صني جمتمعنا من االنزالق �أكرث يف
العقل دعوة
ّ
كفريي ومنطق الإلهاء.
مهاوي الفكر ال ّت ّ
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البيئة احلا�ضنة للمقاومة �أو للإرهاب
بني اخلطاب والداللة
�أمية درغام  -ماج�ستري يف علوم الإعالم والتوا�صل

"البيئة احلا�ضنة" للمقاومة ،عبارة انطلقت افتخاراً لدى �أهل ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت ،حني
وحتمل تداعيات العدوان الإ�سرائيلي الذي
كان املعنى يف حرب متوز  2006هو االحت�ضان ّ
مل يعد مقت�صراً يف هذه احلرب على اجلنوب ّ
كخط حدودي على ال ّتما�س� ،إمنا ّمتدد حتديداً
�إىل ال�ضاحية اجلنوبية للعا�صمة بريوت.
و"الإرهاب" عبارة يف حرب الفرن�سيني �ضد �أملانيا يف احلرب العاملية الثانية ،ت�شري �إىل فعل
الثوار املقاومني الذين يدافعون عن �أر�ضهم و�شعبهم من �أجل التحرر� .أرهب �أي �أخاف
العدو .تغيرّ معناها لتحمل البعد ال�سلبي على امل�ستوى الأخالقي ،فباتت تهمة ُيحا�سب
عليها عاملياً حني يطال الفعل الإرهابي املدنيني ،و�صار التحديد يف جمال دقيق وفق امل�ؤ�س�سة
التي تقف وراء هذا التحديد ،وخ�صو�صاً بعد �أن �أعلن الرئي�س ال�سابق للواليات املتحدة
الأمريكية جورج بو�ش احلرب على الإرهاب ،لكن من دون حتديد دقيق ملعنى الإرهاب،
ً 1
ومتى يكون الإرهاب م�شروعاً ومتى يكون مدانا؟
املفكر الفرن�سي اليهودي ،اجلزائري الأ�صل ،رائد الفل�سفة التفكيكية ،جاك ديريدا ،يقف
بنف�سه مرتدداً حول حتديد معنى الإرهاب ،حني يكون عليه الرجوع �إىل املعنى يف املقاومة
الفرن�سية لالحتالل .لنجد بخال�صة تفر�ضها العجالة هنا� ،أن املعنى �سيا�سي بامتياز ال يخرج
من نطاق م�صالح الأمم ،ومن قدرة القوي على ال�ضعيف يف حتديد املعنى .فما هو مقاومة
للبع�ض ،هو �إرهابي يف نظر املجتمعات الدولية (لي�س هناك جمتمع دويل)* التي تتمثل
* -عىل الهامش هنا ،يق ّر متب ّجحاً 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  13نيسان  ،2005ووردت 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  .240يقول بولتون" :ال يوجد يشء اسمه األمم املتحدة ،هناك
مجتمع دويل بوسعه وفق الظروف أن يتم توجي ُهه 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�سيطرة القوي على ال�ضعيف ولي�س �سيطرة املعنى والداللة على الفعل ذاته .وما هو �إرهاب
(التكفرييون وقتلهم للمدنيني واحتاللهم املناطق و�سيطرتهم على النفط يف منطقتنا) هو
جمرد ر ّد فعل بالن�سبة �إىل البع�ض و"ثورة" �ضد النظام للبع�ض الآخر (مع العلم �أن غالبيتهم
من املرتزقة من حول العامل) ،كما هو للبع�ض مقاومة.
كال العبارتني ،البيئة احلا�ضنة والإرهاب ،حت ّولتا يف معنييهما �سيا�سياً واجتماعياً وثقافياً على
امل�ستوى املحلي ،وقد طالعتنا �أخرياً جامعة الدول العربية هذا الأ�سبوع (اجلمعة يف � 11آذار
 )2016بت�صنيف حزب اهلل منظمة �إرهابية يف ختام اجتماعاتها لوزراء اخلارجية العرب،
ب�شبه �إجماع خرقه لبنان والعراق .ول�سنا هنا يف �إطار البحث ال�سيا�سي يف الأمر� ،إمنا يف
الداللة التي ينطوي عليها اخلطاب الذي  -حني ُي�ص ّنف -ي�ستخدم عبارات ال تزال مثار
جدل على امل�ستوى العاملي يف معانيها ومراميها.
بني املعنى امل�سبوغ على العبارتني اجتماعياً واملعنى ال�سيا�سي املحلي والدويل ،ت�أرجحت
العبارتان يف �سياقهما الأل�سني ،وبات من اجلدير مالحظة خلفيات هذا الت�أرجح والتجاذب،
ملا يحمل من انعكا�سات فعلية على الأر�ض.
�إن معنى عبارة "البيئة احلا�ضنة" وداللتها ،كان اجتماعياً يخ�ص بقعة جغرافية معينة-
وحتديداً الطائفة ال�شيعية التي �صبغتها ،-مبحتوى �أخالقي �إيجابي ،طر�أت عليه حت ّوالت مل
تكن اجتماعية �إمنا �سيا�سية وانعك�ست على املواقف ال�سيا�سية واخلطاب ال�سيا�سي ل ُتحدث
حت ّو ًال �شبه جذري يف املعنى ،حيث بات االفتخار اتهاماً ،حني تغيرّ الالعب ال�سيا�سي الذي
يديل باخلطاب.
ما كان اجتماعياً مثار افتخار� ،صار يف اخلطاب ال�سيا�سي لدى امل�ؤ�س�سة املعادية (� 14آذار يف
هذه احلال) ،مثار اتهام ،فما كان من اخلطاب ال�سيا�سي املفرت�ض به متثيل الفئة االجتماعية
الأوىل (منبع املقاومة) �إال تب ّني املعنى ال�سلبي والتخ ّلي عن املعنى الإيجابي امل�سبوغ
اجتماعياً ،كر ّد فعل على االتهام ،فا�ستخدم العبارة ذاتها �أي البيئة احلا�ضنة ليلحقها بعبارة
�أخرى هي الإرهاب ،وهنا هو �سار يف املعنى الأل�سني مع التيار املعادي له ليعيد الت�صويب
وي�ستخدم الإرهاب بدل املقاومة .ف�سارت العبارة عك�سياً بدل �أن تخرج من "املجتمع" �أو
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"البيئة" �إىل اخلطاب ال�سيا�سي ،فهي خرجت من اخلطاب ال�سيا�سي �إىل املجتمع.
وهنا باتت املعادلة املطروحة املقاومة يف وجه الإرهاب .وبتعبري �أب�سط� ،إن عبارة "البيئة
احلا�ضنة" انتقلت كما كرة يتم تقاذفها بني "مع�سكرين" على امل�ستوى ال�سيا�سي .وقد
فر�ضت امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية املعنى عرب ا�ستخدامه يف �سياق معينّ لدى الطرفني.
ال�سيا�سيون من كل الأطراف على ال�ساحة اللبنانية� ،أعطوا امل�صطلح – اخلطاب داللته،
وهذه الداللة لي�ست واحدة �إمنا اختلفت وفق امل�ؤ�س�سة التي ي�صدر عنها اخلطاب.
ملاذا يحمل م�صطلح – خطاب -واحد عند طرفني ،دالالت خمتلفة يف البداية؟ وهل جنح
توحيد الداللة يف اخلطاب ال�سيا�سي حلزب اهلل يف قلب املعادلة؟
�ضم عبارة "البيئة احلا�ضنة" من العبارة نف�سها لي�سبغ ما يتبعها؟ ف�إن
هل انفلت اخلطاب حني ّ
كانت العبارة حتمل معنى �سلبياً اتهامياً ،فهل ت�ساوى الالحق بال�سابق هنا ،هل ت�ساوت يف
هذه احلال م�صطلحا "املقاومة" "والإرهاب"؟ ويف �أي حميط اجتماعي ت�ساوت �أو اختلفت؟
يرى الفيل�سوف الفرن�سي مي�شيل فوكو �أن هناك نظاماً خارج اخلطاب يتمثّل يف البنية
امل�ؤ�س�سية التي ينبثق منها اخلطاب وتكون هي جت�سيداً لذلك اخلطاب(.)1
اللجوء �إىل فوكو الذي خرج من مفهوم ال�سلطة  -الدولة لريى متث َّل ال�سلطة يف كل �شيء
تقريباً (ال�سلطة الدينية مثا ًال)� ،ضمن املجتمع ،يعود �إىل كون اخلطاب الذي نحن �إزاءه ،هو
واحد� ،إمنا الداللة تختلف .واختالف الداللة يعود �إىل البنية امل�ؤ�س�سية التي ي�شري �إليها فوكو.
الإ�شكالية ترتبط بالداللة التي يحملها اخلطاب ،وهذه الداللة تنطلق من بنية بيئية خمتلفة:
لدينا من جهة خطاب "البيئة احلا�ضنة" للمقاومة ،وهو خطاب جماعة � 14آذار ويعني بها
جماعة معينة ت�شمل جماعة حزب اهلل وجمهوره وتعني بالتايل ال�شيعة.
ومن جهة ثانية ،لدينا خطاب "البيئة احلا�ضنة" للإرهاب ،وهو خطاب حزب اهلل وحلفا�ؤه،
وبالتايل جماعة � 8آذار ،وهو يق�صد بالإرهاب ما ُ
ا�صطلح على ت�سميتهم بـ"التكفرييني"،
وبالتايل يعني بهم بيئة "ال�سنة" التي خرجوا منها.
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جند هنا خطاباً وخطاباً م�ضا ّداً ،لي�س بالو�سع عزله عن الواقع  la réalitéيف دالالته وال عن
ن�سقه التاريخي يف ّ
الت�شكل ،وال عن �أثره ال�سيا�سي واالجتماعي.
يف الوقائع ،ولدى املالحظة الأولية ،والتي جاءت اجتماعيةُ ،بنيت الداللة اجتماعياً لدى
�أهل ال�ضاحية اجلنوبية خالل وبعد حرب متوز  2006والعدوان الإ�سرائيلي على لبنان.
وكان اللبنانيون قد اعتادوا على ق�صف الإ�سرائيليني ملناطق اجلنوب� ،إمنا يف هذه احلرب التي
جاءت مبا�شرة وبعد م�ضي عامني على اغتيال رئي�س احلكومة الأ�سبق رفيق احلريري وخروج
تو�سع مدى الق�صف لي�شمل بكثافة
اجلي�ش ال�سوري من لبنان �إثر تظاهرات � 14آذار ّ ،2005
غري م�سبوقة منطقة ال�ضاحية اجلنوبية.
ن�ش�أ ا�ستخدام العبارة �أو انت�شارها باملعنى الإيجابي اجتماعياً مبعنى جماعة البقعة اجلغرافية
وحتديداً ال�شيعة هم البيئة احلا�ضنة للمقاومة ،وما لذلك من دالالت تعني "�أننا من يقاوم
ونتحمل نتائجه وندفع الثمن عن ّ
كل لبنان" ،ومل ينجح "اتفاق التفاهم" الذي كان
العدوان ّ
قد عقد قبل العدوان بني حزب اهلل ممث ًال ب�أمينه العام ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل والتيار العوين
ممث ًال بالعماد مي�شال عون ،يف تو�سيع البقعة اجلغرافية والطائفية لت�شمل ال�شيعة وامل�سيحيني
معاً (الق�سم امل�ؤيد منهم) ،فبقيت العبارة كون دفع الثمن بالأرواح واملمتلكات ّ
تركز يف
ال�ضاحية اجلنوبية حم�صوراً بهذه البيئة.
بداية ،ويف عودة خلم�س �سنوات قبل "الآن" ،جند �أن بع�ض امل�ص ّرحني ال�سيا�سيني البارزين
يف جماعة � 14آذار ا�ستخدموا م�صطلح "البيئة احلا�ضنة" مبعناه الإيجابي لدى احلديث عن
تهمهم و ُتعترب من �أولياتهم من مثل العدل يف ما يخ�ص املحكمة الدولية
املوا�ضيع التي ّ
اخلا�صة بلبنان والتي �أن�شئت ملحاكمة من اغتال رفيق احلريري ،رئي�س احلكومة الأ�سبق.
املحمل مل�س�ؤولية العدوان حلزب اهلل واملقاومة،
�إن وقوف تيار امل�ستقبل ومعه جماعة � 14آذار موقف ّ
ا�ستتبعه فيما بعد ا�ستخدام �سيا�سي �إعالمي للعبارة نف�سها �إمنا يف معناها ال�سلبي ،بقيت كما هي
"البيئة احلا�ضنة" مرفقة بعبارة املقاومة� ،إمنا باملعنى ال�سلبي و�أحياناً كانت ت�ستبدل م�صطلح املقاومة
بـ"حزب اهلل"� .أما �إدراج احللفاء للمقاومة وحزب اهلل ،فقد بقي يف اخلطاب ال�سيا�سي املعار�ض لهم
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أ�سا�سي ،وكرث احلديث �إحلاقاً عن دولة يف قلب الدولة و�سالح املقاومة واملربع الأمني،
هام�شياً غري � ّ
وكل ذلك مر ّكز على جماعة حزب اهلل وجمهوره يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت .ومل ينجح يف
الأحداث ال�سورية ا�شرتاك �أطراف �أخرى مع حزب اهلل يف مواجهة التكفرييني (ن�سور الزوبعة يف
احلزب ال�سوري القومي االجتماعي) يف تو�سيع املدى اجلغرايف لعبارة "البيئة احلا�ضنة" ،ولهذا
خلفية �سيا�سية �أخرى نبحث فيها على حدة� .إمنا باخت�صار ،لها عالقة يف ر�سم احلرب يف هذا امل�شرق
على �أنها حرب �سنية ـ �شيعية كما ُر�سم لها �أن تكون مبعزل عن املعطيات الأخرى.
�إذاً ،كرث ا�ستخدام امل�صطلح من قبل ال�سيا�سيني والإعالم امل�ؤيد لهم يف جماعة � 14آذار،
وازداد مع اندالع الأزمة ال�سورية يف عام  ،2010ليكرث اال�ستخدام ب�شكل ّمطرد بعد
الإعالن ال�صريح من قبل حزب اهلل مل�شاركته يف الأزمة ال�سورية قتا ًال على الأر�ض ،فبات
االتهام م�ضاعفاً يف عبارة البيئة احلا�ضنة من ِقبل املعار�ضني لتدخل حزب اهلل يف �سوريا
املتمثلني بجماعة � 14آذار وجمهورها.
بد�أت التفجريات يف لبنان ،وا�ستهدفت ال�ضاحية اجلنوبية ،وقبل التفجريات ،حدث �إطالق
�صاروخ على �أطراف ال�ضاحية من منطقة جبلية قريبة� ،أعلنت جبهة الن�صرة م�س�ؤوليتها عن
�إطالقه ،وتوالت التفجريات ،فكان �أن بد�أنا ب�سماع خطاب م�ضاد خلطاب � 14آذار ،بد�أه
ال�سيا�سيون البارزون يف حزب اهلل م�ستخدمني اخلطاب نف�سه مبنحاه االتهامي نف�سه �إمنا مع
�إحلاقه مب�صطلح الإرهاب� ،أي "البيئة احلا�ضنة للإرهاب".
ويف كل مراحل اخلطاب ،جند �أن النطق به �أو لفظه ،انح�صر يف فئتني هم � 14آذار وحزب اهلل،
لك�أنه انح�صر بني ال�شيعة وال�سنة فقط ،كجمهور ،وبيئة ،وحميط اجتماعي من دون �سواهم
من مك ّونات لبنان الأخرى على ال�صعيد الطائفي ،من م�سيحيني و�أرمن ودروز.
فاملعركة الكالمية بني طرفني فقط ،والباقون ّمت �إق�صا�ؤهم عن امل�شهد الكالمي وعن الق�صدية
يف التدليل.
ففي بيان ر�سمي يف  22كانون الثاين � ،2013أورد تيار امل�ستقبل عبارة "البيئة احلا�ضنة"

حلزب اهلل ،كما يلي�" :إن البيئة احلا�ضنة التي يوفرها حزب اهلل وال�سالح املتفلت من
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ال�شرعية والقانون ي�ستجلب الإح�سا�س بال�سلطة والنفوذ وبالتايل ا�ستباحة املحظورات"*.
ت�صريح لرئي�س حزب القوات اللبنانية �سمري جعجع ل�صحيفة "اللواء" نقلته عنها �صحيفة
"النهار" يف �إ�صدارها الإلكرتوين يف عام  ،2010حيث ورد" :و�ضع رئي�س الهيئة التنفيذية
الدكتور �سمري جعجع اال�شتباكات االخرية بني "حزب اهلل" وجمعية "امل�شاريع اخلريية" يف
�إطار "عملية اال�ستنزاف املربجمة لرئي�س احلكومة �سعد احلريري و"للبيئة احلا�ضنة" للمحكمة
اخلا�صة بلبنان وملنطق العدالة الذي هو منطق �إن�ساين عام ال دين وال طائفة وال مذهب له بل
*
منطق كل ال�ساعني �إىل بناء وطن ودولة نهائيني لكل اللبنانيني".
يف حني �أن جعجع نف�سه� ،ص ّرح م�ستخدماً البيئة احلا�ضنة بداللة ومبعنى خمتلفني ،لدى
احلديث عن حزب اهلل ،قبل تر�شّ حه �إىل رئا�سة اجلمهورية ،يف مقابلة مع "ال�شرق الأو�سط"
�أجراها ال�صحايف ثائر عبا�س ،ويقول رداً على �س�ؤال * :هل تعتقد �أن حزب اهلل ومن وراءهم
و�صلوا �إىل قناعة مفادها �ضرورة القبول بالدولة؟
 "من وراء احلزب (يق�صد حزب اهلل) مل ي�صلوا �إىل هذه املرحلة لأنهم م�ستفيدون من وجوده،*
لكن علينا �أن ننقذ احلزب والبيئة احلا�ضنة له من و�ضعه احلايل كي يتحول �إىل حزب �سيا�سي".
كتب عماد مرمل ،الإعالمي العامل يف تلفزيون "املنار" التابع حلزب اهلل وال�صحايف يف جريدة
"ال�سفري" مقا ًال يف اجلريدة ،يف كانون الثاين  ،2012ورد فيه نق ًال عن م�صادره ،الآتي:
"وتابع القيادي العوين خماطباً الراعي واملطارنة احلا�ضرين :من "فتح الإ�سالم" �إىل "جند
ال�شام" وغريهما من التنظيمات الإرهابية ...كلها �أ�سماء حركية وفروع خمتلفة لأ�صل واحد
هو "تنظيم القاعدة" الذي يعرف اجلميع �أنه املنبع الفكري والعقائدي لهذه املجموعات،
والغريب �أن هناك من يريد �أن ُيح ّرم علينا الت�ضامن مع وزير الدفاع وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية بينما
يح ّلل لنف�سه التعاطف مع البيئة احلا�ضنة لالجتاهات املتطرفة ،علماً �أن الرئي�س �سعد احلريري
* -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 �أق ّر بوجود "القاعدة" يف لبنان".

وت�شرح ال�صحافية منال زعيرت يف جريدة "البناء" عن "البيئة احلا�ضنة" مو�ضحة ما يق�صد
حزب اهلل بها ،اجلمعة  20كانون الأول  ،2013وورد" :ال يتوانى "حزب اهلل" و�أفرقاء "�سنة
و�شيعة وم�سيحيون ودروز" م�ؤيدون وحم�سوبون على خط � 8آذار واملقاومة عن تكرار عبارة
"الإرهاب وجد بيئته احلا�ضنة يف لبنان" ،يف تو�صيف �أ�ش َع َر �أهل ال�سنة ب�أنهم يف دائرة االتهام
رمبا جراء التبا�سهم بالبيئة املعنية باجلرم ومن دون �إغفال ت�أثري ال�سجال ال�سيا�سي واالنق�سام
العامودي بني  8و 14يف جعل هذه العبارة "مادة طائفية" ال تقل خطورة عن الإرهاب والفكر
التكفريي".
يف �أدبيات قوى � 8آذار وحتديداً "حزب اهلل"� ،شرح املق�صود بـ"البيئة احلا�ضنة" قد يكون
�ضرورياً رغم تكرار هذا ال�شرح كثرياً على ل�سان قيادات �سيا�سية وحزبية فاعلة ،فالتهمة وفقاً
موجهة �إىل �أهل ال�سنة يف لبنان �إنمّ ا ملن يتفاعل
مل�صادر ّمطلعة على �أجواء "حزب اهلل" لي�ست " ّ
*
مع هذا الفكر التكفريي وي�ؤ ّمن له البيئة ال�سيا�سية واالجتماعية املنا�سبة".
وكتب الدكتور م�صطفى علو�ش ،وهو نائب �سابق ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف تيار امل�ستقبل،
يف جريدة "امل�ستقبل" التابعة لهذا التيار ،حتت عنوان فرعي "بيئة "حزب اهلل"" ،الآتي:
"على هذا الإ�سا�س ف�إن البيئة احلا�ضنة للإرهاب الذي ميثله "حزب اهلل" ت�ستند �إىل ّ
كل تلك
املعطيات ،وتظهر وا�ضحة يف التب ّني الكامل للجزء الأعظم من البيئة ال�شيعية لأعمال هذا
*
احلزب واعتبارها م�س ّوغة وت�ستند �إىل احلق املطلق مهما ظهر منها من �شوائب �أو عورات".
ونق ًال عن املنار ،يف موقعه الإلكرتوين ،يف  24ت�شرين الثاين  ،2013ر�أى م�س�ؤول العالقات
*- (http://www.assafir.com/Article/262459/Archive

"أي دالالت لزيارة جعجع إىل السعودية والقوات إىل عرسال؟ /عون
السفري ،الجمعة  6كانون األول  ،2012عنوان املقال ّ
والراعي :توجس مشرتك من القاعدة وأخواتها")
*- https://www.onlylebanon.net/news//

*(-جريدة املستقبل ،الثالثاء  11شباط  - 2014العدد  - 4945صفحة  ،4الدكتور مصطفى علوش عضو املكتب السيايس
يف تيار املستقبل ،نائب سابق).
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العربية يف حزب اهلل ال�شيخ ح�سن ع ّز الدين ،خالل احتفال ت�أبيني يف بلدة حوال اجلنوبية يف
ذكرى مرور �أ�سبوع على ا�ست�شهاد �أ�شرف ح�سني ذياب والرقيب هيثم و�صفي �أيوب اللذين
ق�ضيا يف تفجري بئر ح�سن� ،أن "هذا التفجري ما كان ليح�صل لوال وجود التحري�ض الطائفي
واملذهبي وال�شحن البغي�ض واحلاقد من البع�ض يف لبنان" ،معترباً "�أن البيئة احلا�ضنة لهذا
النهج وال�سلوك والتفكري الذي ال يحاور وال يلتقي مع الآخر ،باتت ت�شكل خطراً على �أمن
لبنان وا�ستقراره".
تقدم ،جند انق�ساماً جذرياً يف املعنى ويف داللة اخلطاب نف�سه .فاملقاومة لدى جماعة 14
ّمما ّ

�آذار لها معنى �سلبي وحتمل داللة الإرهاب واخلروج عن منطق الدولة ،فيما هي لدى جماعة
حزب اهلل وجمهوره حتمل داللة احلق.
وكذلك بالن�سبة �إىل عبارة الإرهاب ،فهي لدى حزب اهلل وجمهوره ،تكفري الآخرين وقتل
وتدخلها يف �سوريا
الأبرياء وت�ضليل ال�شباب ،فيما هي ملعار�ضيهم ر ّدة فعل ب�سبب املقاومة ّ
وب�سبب وجود �سالح املقاومة و�إقامة دولة يف قلب الدولة.
حتدده ال�سيا�سة وهي هنا متمثلة يف بنيتني م�ؤ�س�سيتني متعار�ضتني لهما جمهورهما
املعنى هنا ّ
كل ال�سنة وعلى ّ
الطائفي ،وهما ال�سنة وال�شيعة (ال نق�صد هنا التعميم على ّ
كل ال�شيعة).
وهذه ال�سيا�سة لها �سلطتها و�أايديولوجيتها وعقيدتها الدينية املختلفة الواحدة عن الأخرى
مع �أنهما� ،أي الطائفتان ،هما طائفتان م�سلمتان ،ولهما مرجعياتهما املختلفة �أي�ضاً جلهة العالقة
مع املرجعية اخلارجية.
�إنمّ ا هذه ال�سلطة والأيديولوجيا ب�سيا�ستها على الأر�ض وبارتباطاتها اخلارجية ،تفر�ض عند ٍّ
كل
من الطرفني املدلول على الدال ،على البيئة االجتماعية املتمثّلة لي�س فقط باملن�ضوين حزبياً
حتت جناحهما �إمنا �أي�ضاً بجمهورهما العام.
ال�سلطة وجمهورها

هل للعبارة امل�ستخدمة مبا حملته من دالالت� ،أو هل للخطاب �سلطته على جمهوره ونا�سه؟
فاخلطاب كما �أ�شرنا يخرج من بنى م�ؤ�س�ساتية ،هي هنا لي�ست معرفية �إمنا �سيا�سية ،لها قنواتها
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الإعالمية .ولهذه البنى امل�ؤ�س�ساتية �سلطتها على جمهورها وتتعدى �أي�ضاً جمهورها لتطال
اجلمهور املعار�ض.
فبعد �أن كان خطاب البيئة احلا�ضنة للمقاومة ذا معنى �إيجابي لدى جمهور املقاومة ،تغيرّ ت
داللته بفعل اخلطاب ال�سيا�سي للطرف املعار�ض للمقاومة وحزب اهلل� ،أي جماعة � 14آذار،
التي �صاغت داللته بطريقة م�ضادة حم ّولة �إياها �إىل املعنى ال�سلبي ،فح�صل انكفاء عن
ا�ستخدام امل�صطلح اجتماعياً بداللته الإيجابية ،وهنا كان للخطاب �سلطته على جمهوره
ت�أييداً له وعلى الو�سائل الإعالمية املوالية للبنى امل�ؤ�س�ساتية التي خرجت باخلطاب من جهة،
ومن جهة ثانية كان له ال�سلطة عرب الأثر الذي �أحدثه ،فح�صل انكفاء عن ا�ستخدام اخلطاب
اجتماعياً ملا حمله من داللة ذات معنى �سلبي.
هذا االنكفاء ،حتقق له االنقالب يف الفعل اخلطابي �إثر بروز ردة فعل متثّلت با�ستخدام االتهام
ذاته �أي اخلطاب ذاته للداللة على فعل الإرهاب التكفريي التفجريي القاتل للأبرياء،
والأبرياء هنا هم املدنيون ال امل�سلحون وال عنا�صر حزب اهلل� ،إمنا جمهور حزب اهلل ،وبيئته
"ال�ضاحية اجلنوبية" لبريوت .فبات خطاب "البيئة احلا�ضنة للإرهاب" هو ر ّد الفعل على
�سيا�سي ملعادلة جديدة ،هي بب�ساطة
خطاب الطرف الأول وقلب للمعادلة� ،أو �أنه �صوغ
ّ
التالية:
تقولون اتهاماً البيئة احلا�ضنة للمقاومة ونقول اتهاماً البيئة احلا�ضنة للإرهاب ،وهنا تنتقل
املعركة الكالمية لت�صبح بني م�صطلحي املقاومة والإرهاب ،وبالتايل طرح �إ�شكالية تتجاوز
خطابياً الفعل ورد الفعل� ،إىل معادلة املقاومة والإرهاب.
فهل املقاومة ت�ساوي الإرهاب؟

ويقول فوكو" :درا�سة اخلطاب يف عالقته باملمار�سة ال�سيا�سية ،النظر ،لي�س يف التغيري الذي
حدث يف وعي النا�س ،وطريقة �إدراكهم للأ�شياء ،بل على �أ�سا�س �أن املمار�سة ال�سيا�سية
()2
ح ّولت �شروط ظهور اخلطابات �أو ح ّولت طريقة وجود اخلطاب".
ت�صويري مر ّمز ،الت�أويل فيه خا�ضع لل�سلطة ،وهي هنا �سلطة البنية ال�سيا�سية الناطقة
اخلطاب
ّ
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باخلطاب واملك ّررة له ،تليها الو�سائل الإعالمية التي تخطت النقل (الت�صريحات) �إىل التب ّني.
ال�صورة والرمز ،خلفيتا اخلطاب ،ال عالقة لهما بالفعل البالغي للم�صطلح� ،إمنا بال�سلطة
ال�سيا�سية ومن ثم بالبيئة املق�صودة به� .إن الأثر ال ميكن درا�سته تاريخياً بعجالة الآن ،كما �أنه
من اجلهة التاريخية ال يزال �ساري املفعول وغري منف�صل عن "امل�ؤلف" (البنى امل�ؤ�س�ساتية
خلف اخلطاب) وعن خلفيات اخلطاب.
�إمنا بالو�سع اال�ستدالل عربهما �إىل واقع االنق�سام احلاد يف املعنى لكلمة "مقاومة" ولكلمة
"�إرهاب" .و�إن كانت مقاربة �سطحية للعبارتني تقود ب�أي كان �إىل و�ضع املقاومة يف املعنى
احلقوقي الإيجابي والإرهاب يف املعنى احلقوقي ال�سلبي (وهنا املقاربة �أخالقية حقوقية لها
عالقة بالقانون الدويل).
بحد ذاتها كان لها يف املقاومة الفرن�سية �ضد �أملانيا هتلر �أو �أملانيا النازية معنى
�إن كلمة �إرهاب ّ
�إيجابي ،فالإرهاب هو �إرهاب العدو ّ
املحتل ومقاومته ،يف حني �أن الكلمة ذاتها باتت اليوم
مع ّرفة عاملياً على �أنها فعل �سيئ ي�ؤذي الآخرين وي�س ّبب تهديدهم وقتلهم و�إلغاءهم و�إق�صاءهم.
فهل نحن اليوم على �صعيد دالالت الكلمة ،نذهب باملقاومة �إىل املعنى ال�سلبي الرتهيبي
للأبرياء �أي املدنيون؟ هل نذهب بكلمة املقاومة لنعني بها �إقامة دولة يف قلب دولة �أو ال�سيطرة
بال�سالح على قرار الدولة؟
وهل �سيحمل الإرهاب يف داللته معنى �إرهاب املقاومة امل�سيطرة على قرار الدولة؟ (تربير
الإرهاب بالقول �إنه رد فعل ولي�س فع ًال).
و�إىل � ّأي مدى تظهر دالالت اخلطاب ال�سيا�سي االنق�سام احلاد يف املجتمع ،وانح�سار املعركة
بني �سنة و�شيعة كما هو مق ّرر لها يف م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد الذي �أعلنت عنه وزيرة
اخلارجية ال�سابقة غونداليزا راي�س من بريوت بعد حرب متوز  2006مبا�شرة؟
�إىل �أي مدى �ستقود "تبيئة" املعنى والداللة للخطاب ال�سيا�سي اجتماعياً �إىل مزيد من
االنق�سام االجتماعي على الأر�ض؟
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�إن عبارة "البيئة احلا�ضنة" وقعت خطابياً يف ال�صراع ال�سيا�سي بني  8و� 14آذار ،وكما يقول فوكو �إن
يفجرها ،يجعلها هزيلة ،وي�سمح ب�إلغائها" (.)3
"اخلطاب ينقل ال�سلطة وينتجها ويقويها ،ولكنه �أي�ضاً ّ
يبقى �أنه من الناحية االجتماعية ،اخلطاب ال�سيا�سي ذو اخللفية ال�سلطوية على جمهوره،
�أجرى التح ّول يف املعنى من الإيجابي �إىل ال�سلبي .ولكن هذا التح ّول مل ي� ِأت قطعياً� ،إذ
بقيت بع�ض اال�ستخدامات للم�صطلح مبعناه الإيجابي ،ولكنه من دون �أدنى �شك ،يقودنا يف
التحليل -ورمبا نكون على خط�أ� -إىل البحث يف العبارة الالحقة للم�صطلح� ،أكانت "املقاومة"
�أو "الإرهاب".
ال تزال قوة اخلطاب حم�صورة يف �إطارها ،مبعنى �أن جمهور � 8آذار ،يتبنى خطاب �سلطته،
وكذلك جمهور � 14آذار ،وبالتايل� ،إن التحول الفعلي يكون اجتماعياً ،حني ّ
تتمكن �سلطة
من اخرتاق جمهور غري جمهورها� ،أو اجلمهور املعار�ض لها.
�إن جلوء جماعة � 8آذار �إىل قلب املعادلة عرب ا�ستخدام امل�صطلح نف�سه مبعناه ال�سلبي �إمنا
للتدليل على الإرهاب بدل املقاومة ُيعترب ر ّد فعل ذكياً خطابياً ،لأنه �سار مع تيار وجهة
اخلطاب باملعنى ال�سلبي ولكنه ا�ستبدل املقاومة بالإرهاب.
اخلطورة ،وبالعودة �إىل فوكو ،وما ذكر عن �إمكانية اخلطاب من تفجري ال�سلطة وجعلها هزيلة،
�أن ينقلب ال�سحر على ال�ساحر ،ف ُتحال امل�ساءلة يف داللة املعنى �إىل "املقاومة" نف�سها ،ورمبا
ت�ساوى ب"الإرهاب" على املدى الطويل ،فينقلب ال�سحر على ال�ساحر.
وما �شبه الإجماع الذي �شهدناه يف جامعة الدول العربية �إال مثا ًال ،حيث ح ّول فعل املقاومة
�إىل فعل �إرهابي.
ولكن ماذا يجري يف املقلب االجتماعي؟ يبدو �أن البيئة االجتماعية �سارعت قبل البنية
امل�ؤ�س�ساتية �إىل الرجوع مبعنى الإرهاب �إىل جذوره الأ�سا�سية� ،أي فعل �إرهاب العدو،
و�أخرجته – و�إن عرب التحدي �أحياناً �أو عرب ال�سخرية من قرار جامعة الدول العربية -من
�سياقه امل�ؤ�س�ساتي ،و�أعادته �إىل احل�ضن االجتماعي ،عرب االفتخار بعبارة �إرهاب حني تكون
�إرهاباً للعدو ،ومقاومة العدو وعدم اال�ست�سالم للعدو.
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البيئة االجتماعية التي تبدو �أحياناً خارج اللعبة يف اخلطاب ال�سيا�سي ،تلقفت القرار بافتخار،
على �أ�سا�س حتميل العبارة (الإرهاب هنا) معنى املقاومة .فهل ت�سري البنية ال�سيا�سية خلف
تبيئة املعنى بدالالت خمتلفة� ،أم تعمل على خطاب م�ضاد بعبارات �أخرى؟ و�إىل �أي مدى
يتبع اخلطاب ال�سيا�سي البيئة االجتماعية يف �إعطائها املعنى والداللة للعبارات؟ و�أ ّيها ال�سلطة
�ستتفجر فيها عبارة الإرهاب؟ �أهي ال�سلطات يف املجتمعات العربية التي  -يف
الهزيلة التي ّ
�سيا�سي يتالءم مع بيئاتها االجتماعية؟ لقد �صمتت اجلزائر
غالبيتها -ال ي�صدر عنها خطاب
ّ
وكذلك تون�س يف ختام اجتماعاتهما لوزراء اخلارجية العرب يف حني �أن �شعبيهما مل ي�صمت
ووقف مت�ضامناً مع احلركة املقاومة �ضد كيان العدو الإ�سرائيلي و�ضد التكفرييني .هل ي�أتي
الت�صنيف هذا من ِقبل جامعة دول عربية باتت تتلقى التهاين من امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني
علناً ،كداللة على هزالتها وعدم تعبريها عن نب�ض ال�شارع يف غالبيته الذي يرف�ض الطعن
بالق�ضية الأ�سا�س ،ال بل ب�أ ّم الق�ضايا امل�صريية ،وهي احلق مبقاومة االحتالل والعدوان والدفاع
عن الذات؟ �أم هل جنحت املجتمعات الدولية ويف مقدمتها الواليات املتحدة الأمريكية
املوجهة وامل�ضبوطة للتعبري عن م�صاحلها ،يف قلب املعنى
وحلفا�ؤها وعرب قنواتها الإعالمية ّ
وجعل املقاومة �إرهاباً؟
بغ�ض النظر عن البنيات
هل تنجح املجتمعات العربية الآن يف فر�ض الداللة للمعنى ّ
امل�ؤ�س�ساتية ال�سيا�سية القائمة وقلب املعادلة املفرو�ضة علينا؟
ما�سة �إىل الوعي لدقة املرحلة ،وخلطورة
من دون �أدنى �شك ،نحن اليوم مثل الأم�س ،بحاجة ّ
املعاين والعبارات التي ن�ستخدم ،فهل نكون جمتمعات ح ّية تفر�ض بنف�سها الدالالت على
العبارات و ُتخ�ضع البنيات ال�سيا�سية على �أتباعها مبعناها؟
املراجع:

( )1فوكو ،مي�شيل" ،نظام اخلطاب" ،ترجمة حممد �سبيال
(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�شية معركة عني جالوت
د .جورج �سمعان � -أ�ستاذ م�ساعد يف اجلامعة اللبنانية -كلية الآداب – الفرع الرابع

�إن املعركة الدبلوما�سية الت��ي �شهدتها �أربعينيات وخم�سينيات القرن الثالث ع�شر ميالدي:
ما ا�ستبق منها املواجهات الع�سكرية ،وما اختلط بها ،وما ترتب عليها نتيجة املحاوالت لتغيري
تع��د القطبة اخلفية التي حتكمت مبخارج ال�صراع ،وقررت نهاياته بني ال�شرق
موازين القوىّ ،
والغرب على النحو الذي يتالءم مع احلق الطبيعي يف الأر�ض ،كما يف ال�سماء ،فبقي ال�شرق
�شرقاً ،والغرب غرباً ،وما تقد�س من الأر�ض ملكاً للم�ؤمنني ،يحجون �إليه بحرية ،هي القاعدة،
و�إن مل ُ
يخل الأمر من بع�ض التكدير وامل�ضايقات التي تبقى من الأمور الطارئة.
ففي حم���أة املواجهة بني الدينني العظيمني ،يوم احتكم الإ�س�لام وامل�سيحية "�إىل الفي�صل
الأخ�ير فيم��ا ي�شجر بني الإن�س��ان من نزاع ،ونعني ب��ه حمكمة احلرب العلي��ا"( )1بعد قرون
م��ن اجلدل والنقا���ش ،ويف جدلية اال ّدعاء ح��ول الأعدل والأحق والأق��وى ،بني الإ�سالم
وامل�سيحي��ة ،يف �سوريا القرن الثالث ع�شر ،زحفت جحاف��ل من ال�شرق الأق�صى تقول" :بل
نح��ن" ،فكان �صوت املغول ادعا ًء يف القدرة الإلهية واحلق يف ال�سيادة ،ال يقبل امل�شاركة وال
امل�ساوم��ة ،فازداد ال�صراع �أجيجاً ،وازدادت و�سائل��ه تنوعاً ،فربزت الدبلوما�سية عام ًال جديداً
يف ر�سم معامل التط ّورات.
ه��ذا املعطى اجلديد يف املواجهة ،يبدو جديراً بالدرا�س��ة لفهم م�سارب احللول التي �أ�شكلت
عل��ى م�ؤرخي تل��ك احلقبة ،فاختلطت لديه��م حقيقة الأو�ضاع ،وغاب عنه��م� ،أحياناً ،وجه
وح َكمها مبخارج جعل��ت �أ�صحابها يحمل��ون بع�ضاً من وزر
ال�ص��واب ال��ذي �أملى املواق��ف َ
التاريخ.
ون�ش�ير هن��ا �إىل �أن معاجلة ق�ضية كهذه تق��ع عند تقاطع الإتنيات ومتا���س املذاهب والأديان،
ت�ستل��زم ا�ستع��دادت مو�ضوعي��ة ومنهجية ا�ستثنائي��ة ،تت�أتى باحلدث التاريخ��ي عن �صراع
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الأيديولوجي��ات والأحكام اجلاه��زة ،وتخرج من جدل املواجه��ة الت�أريخية احلديثة التي ال
ّ
تقل عن املواجهة التاريخية التي عا�شها ال�شرق منذ �سبعة قرون ،لتقدم تو�ضيحات مو�ضوعية
ت�ضيء على مرحلة مف�صلية من تاريخ العالقة بني ال�شرق والغرب.
�شه��دت ال�سنوات الع�ش��رون التي �أعقبت حملة لوي���س التا�سع ،ملك فرن�س��ا� ،إىل ال�شرق
تهدد باقتالعه��ا ،فكرثت نداءات
تع ّر���ض ممالك الالت�ين يف ال�شرق لأخطار كب�يرة ،كانت ّ
اال�ستغاث��ة لتعزي��ز �صفوف الفرجنة ،وت�أكي��د �أ�سباب �صمودهم ،ولكن دومن��ا نتيجة ،ذلك �أن
النمو الطبيعي للجماعات ال�سكانية الإفرجنية والقوى الأوروبية كان قد بد�أ ينعك�س عالمات
ق�صور يف الأرا�ضي املقد�سة(.)2
يف مث��ل تلك الأو�ضاع ال�صعبة ،بدت خيارات الفرجنة مث��ار ت�سا�ؤالت ،خ�صو�صاً �أنها تتعلق
بق�ضايا م�صريية ،حتدد م�ستقبل وجودهم يف ال�شرق.
ه��دد بقلب املوازين يف ال�شرق،
فق��د �شهدت املنطق��ة ،يف تلك الفرتة ،تطوراً ذا �صفة عامليةّ ،
املد املغويل الذي كان قد بد�أ �سنة  ،1227مع جنكيزخان ،ا�ست�ؤنف مع ابنه �أوكتاي:
ذلك �أن ّ
قبل حلول �سنة  ،1244كان املغول قد افتتحوا �إيران برمتها ،و�أخ�ضعوا جورجيا ،كما �سحقوا
تركيا ال�سلجوقية ،واحتلوا رو�سيا و�أوكرانيا ،واكت�سحوا هنغاريا وبولونيا و�أملانيا وكرواتيا.
غ�ير �أن وفاة �أوكتاي �أ ّدت �إىل توقف حركة التو�سع املغ��ويل ب�سبب ال�صعوبات املرياثية التي
تخبطت فيها �إمرباطورية املغول يف عهدي الو�ص ّية نوراكينا واخلان الكبري كويوك(.)3
بع��د موت كوي��وك ،ا�ست�ؤنف تدفق اجليو�ش املغولية ب�إمرة اخل��ان الأكرب مونكا ،فاحت ال�صني،
وكان ت�س ّل��م هوالك��و� ،شقيق مونكا ،حك��م �إيران� ،سنة  ،1256مثار خم��اوف امل�سلمني من
احتم��االت التو�س��ع املغويل اجلديدة ،ف�ساد �شع��ور يف ال�شرق الإ�سالمي ب���أن الغزو املغويل
�سوف ي�شهد دفعاً جديداً ،وب�أن ال�شرق امل�سلم بر ّمته �سوف يكون هدف التو�سع اجلديد(.)4
والواق��ع �أن خم��اوف امل�سلمني كانت يف حم ّله��ا ،ف�سرعان ما �سقطت بغ��داد ،يف � 10شباط
 ،1258فان ُتهكت وان ُتهبت ،وبات هوالكو جاهزاً ملهاجمة �سوريا.
املد املغويل قد �أ�صاب �أوروبا يف قلبها ،فتوغ��ل املغول يف �أملانيا وكرواتيا وهنغاريا
وكان عن��ف ّ
وبولن��دا ،ثم ان�سحبوا تاركني امل��وت والدمار ،ما جعل �أوروبا تعي���ش فري�سة الرعب واخلوف
جاهلة البواعث اخلفية املح ّركة لالعتداءات الوح�شية التي تلقتها لت ّوها؛ وكان جم ّرد التفكري
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يق���ض م�ضاجع �أوروبا ،ف� ّأي عهد ،و�أي �أمان ميكن �إعطا�ؤهما
باحتم��ال ا�ستئناف الغزو املغويل ّ
لآالف النازحني الذين فقدوا ّ
كل �شيء؟ ،وكيف ميكن �أن ت�سلك �أوروبا يف وجه اخلطر الذي
طالها ،وال يزال جاثماً ،يرتب�ص بها عند �أطرافها؟
جانب من الر�أي العام الأوروبي كان يعتقد �أن املغول �سوف يعودون ،ولذلك �صدرت الأوامر
ب�إقام��ة ال�صلوات والقدادي���س وال�صوم و�أعمال ال ّرب تكفرياً عن اخلطاي��ا ،وا�ستدراراً للعطف
الإله��ي ،كم��ا ارتفعت الدعوات ل�شحذ الهم��م وت�شجيع ال�شعوب على رف��ع التح�صينات،
وحف��ر اخلنادق ،و�إقامة اال�ستحكامات املنا�سب��ة ،يف املكان والزمان ،لدفع الغزوات املحتملة،
وبذلت الوعود ب�إ�سهام جميع البلدان امل�سيحية يف جهود الدفاع وتكاليفه(.)5
�أما �أ�صحاب النفو�س القوية ،فكانوا يتندرون بهذه امل�ساعي ،وال يخفون هز�أهم عند التحدث
عنه��ا ،وكان املتفائل��ون منهم مقتنعني �أن ال فائدة من ال�صالة والعمل ،لأن املغول لن يعودوا
�أب��داً ،كم��ا كان الكثريون يع ّول��ون على القالع واحل�ص��ون املنيعة ،وي�ضع��ون ثقتهم الكاملة
ب�شجاعة فر�سان �أوروبا وب�سالتهم(.)6
واحلقيق��ة �أنه ،غ��داة الغزو املغويل ،كم��ا يف ع�شيته ،مل يتغ�ير �ش�أن �أوروبا ،ف��كان االهتمام
بال�صراعات املحلية يتقدم على ال�ش�ؤون الدولية اخلطرية .يف القرن الثالث ع�شر ،كان النا�س،
كم��ا هم عليه اليوم ،ين�سون �سريعاً وق��ع الأخطار ،با�ستثناء �أولئك الذين ينزلون التخوم ،ممن
واجهوا �صدمة املغول مبا�شرة ،من �أملان وهنغاريني ،وبولنديني ،ورو�س(.)7
ومهم��ا يكن ،فقد ر�أت القيادات امل�سيحية ،روحي��ة وزمنية� ،أنه يبقى من احلكمة اال�ستعالم
ع��ن املغ��ول ،والعمل على �سرب نواياه��م ،وحماولة فتح باب املفاو�ضات معه��م ا�ستباقاً ّ
لكل
غ��زو حمتمل ،وا�ستدراكاً مل�ضاعفات��ه؛ فدعا البابا �أنو�سنت الراب��ع �إىل جممع ديني يف ليون،
�سنة  ،1245تق ّرر فيه فتح باب املفاو�ضات مع املغول؛ وت�سهي ًال لذلك ،بو�شر بتعليم اللغتني
املغولية والعربية يف جامعة باري�س ،وبد�أت حركة عالقات دبلوما�سية مع كراكوروم(.)8
وكان��ت الأنظمة الدينية ،من دومني��كان وفرن�سي�سكان ،منذ قيامه��ا يف �أوائل القرن الثالث
ع�ش��ر ،ترتبط مبا�شرة بالبابوية ،وت�ض��ع عنا�صرها يف ال�شرق بت�صرفها ،فاخت��ار البابا �أنو�سنت
الراب��ع من بينها �أع�ضاء �أربع بعثات( :)9اثنتان من الرهب��ان الدومنيكان ،واثنتان من الرهبان
الفرن�سي�س��كان ،ز ّودها ب�أوامر دقيقة وجل ّية" :االت�صال بجي�ش املغول ،يف �أقرب مكان و�أقرب
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فر�صة ،وو�ضع قيادته يف خرب املهمة امل�سندة �إليها ،واحل�صول على �أق�صى ما ميكن من املعلومات
عنهم ،واالت�صال �أخرياً مب�سيحيي ال�شرق"(.)10
وكان��ت البعثة التي قادها الراهب الفرن�سي�سكاين ،يوحنا بالن دوكاربان� ،أهم تلك البعثات،
فاخرتقت قلب �آ�سيا ،حتى و�صلت �إىل منغوليا( ،)11و�أ�سفرت عن نتائج كان من �ش�أنها �أن تغيرّ
جم��رى التاريخ ،لو �أن القوى املعنية �أخذت مب�ؤ�شراتها ،متجاوزة عبارات التهديد التي كانت
من بديهيات اخلطاب املغويل.
وعل��ى م�ستوى القيادات الزمنية ،رعى امللك الفرن�س��ي ،لوي�س التا�سع ،حملة التوا�صل بني
الغ��رب وال�شرق؛ والواق��ع �أن لوي�س هذا  -و ُيعرف با�سم القدي���س لوي�س – مل يكن ي�أمل
الكثري من املغول ،ولكنه رجا خرياً من الوجود امل�سيحي يف ال�شرق بعد �أن و�صل �إىل �أوروبا،
يف �أوا�س��ط �سنة � ،1252أحد رجال الدين الأرمن ،فع ّرف عن نف�سه ب�أنه كاهن �سارتاك ،ابن
باطو ،خان املغول ،م�ؤكداً �أنه تلقى �أوامر �سيده ب�إبالغ البابا اعتناقه الدين امل�سيحي(.)12
كان و�ص��ول الكاهن الأرمني �إىل �أوروب��ا حا�سماً يف تقرير بعثة الراهب الفرن�سي�سكاين ،وليم
روبروك� ،إىل ال�شرق ،التي اع ُتربت من �أهم البعثات الأوروبية يف القرون الو�سطى.
يتو�سم خرياً يف اندف��اع روبروك ،ورغبته يف حمل كلم��ة امل�سيح �إىل
وكان القدي���س لوي���س ّ
ال�شرق ،وي�سعى للإفادة من جهوده لتعديل الواقع ال�سيا�سي يف ال�شرق ،ولذلك �شجعه على
ر�سمي ،لأنه كان يخ�شى �أن
الرحيل �آم ًال �أن ي�ؤدي مهمة االت�صال باملغول ،من دون تكليف ّ
�شخ�صي له ملا ا�شتهر عنهم ب�أنهم "�أكرث النا�س عجرفة،
يتعامل املغول با�ستخفاف مع � ّأي وفد
ّ
ويعاملون قادة الأمم الأخرى باحتقار"( ،)13فلم يكن لديه خيار ،لالت�صال بهم� ،سوى االعتماد
عل��ى مر�سل ال يحمل هوي��ة �سيا�سية ،على الرغم من املحاذير التي ق��د ترتتب تبعاتها على
روب��روك نف�س��ه .وكان القدي�س لوي�س مدركاً �صعوبة مهمة الراه��ب الفرن�سي�سكاين ،فحاول
تعوي�ض��ه ب�إعطائه احلرية يف التحرك ،والعمل وفق الظروف� ،شرط عدم توريط �شخ�ص امللك،
كما ز ّوده بالأموال التي تتطلبها �سفرته ،وبكتاب تو�صية ملكية(.)14
يف  13مت��وز  ،1253بل��غ روبروك مع�سكر �سارتاك ،و�س ّلمه ر�سال��ة تهاين ومتنيات ملك فرن�سا
الت��ي ترجمها له مرتجم��ون �أرمن ،عن خبث �أو عن عدم كف��اءة يف الرتجمة ،وك�أنها عر�ض
حتالف بني املغول والالتني �ضد امل�سلمني.
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اعترب �سارتاك �أن امل�س�ألة تتجاوز �صالحياته ،ف�أحال الراهب الفرن�سي�سكاين ،الذي بات ،رغماً
عنه� ،سفرياً للملك الفرن�سي� ،إىل باطو الذي �أحاله بدوره �إىل الإمرباطور مونكا.
وق��د �شهدت مهمة روبروك تطورات غري ُمرتبقة ،فاختفت الر�سالة التي وجهها باطو �إىل قريبه
الأمرباط��ور ،ومل يعد بو�سع �أح��د �أن ي�شرح كيفية مثول روبروك يف ب�لاط مونكا ،يف الوقت
مهمة ر�سم ّية ،ومع
ال��ذي كان في��ه الراهب ّي�صر على �أنه ال ميثّل �إ ّال نف�س��ه ،وب�أنه ال يقوم ب�أية ّ
ذل��ك ،فقد �أ�ص ّر املغول على اعتباره موفداً ملكي��اً ،فلم َيدعوه يرحل �إلاّ بعد �أن ز ّوده بر�سالة
�إىل ملك فرن�سا تدعوه لإعالن خ�ضوعه.
يف  16حزي��ران �سنة  ،1255بلغ روبروك نيقو�سيا ،حيث كان ملك فرن�سا ،ف�س ّلمه تقريراً عن
رحلت��ه ور�سالة م��ن مونكا ،خان املغول الكب�ير ،وكان روبروك قد رف�ض عر�ض��اً للمغول ب�أن
ي�صطحب معه �سفراء مغول �إىل امللك الفرن�سي(.)15
مم��ا ال �ش��ك فيه �أن ات�ساع الع��امل قيا�ساً �إىل ق��درة التوا�صل الب�شري يف تل��ك الفرتة ،وعت ّو
املغول ،ورف�ضهم االعرتاف ب�سلط��ان الآخرين ،واعتبارهم ملوك الأر�ض كافة �أتباعاً لهم(،)16
موحد �ضد امل�سلمني ،ولكن
قد �أجه�ض �إمكانيات التوافق بني املغول وامل�سيحيني على عمل ّ
ذل��ك ال مين��ع امل�ؤ ّرخ رو�سيه من �أن ي�ضع يف ر�صيد امللك الفرن�سي فطنة الإملام ب�أهمية امل�س�ألة
املغولي��ة ،مت�سائ ًال �إذا ما كان القدي�س لوي�س واعياً ملا كان ميثّله املغول من قدرة ع�سكرية ،وملا
كان ميثله بالتايل وجودهم يف �سوريا من خطر(.)17
ومما نقله روبروك ،يف تقريره للملك� ،أنه �أثناء وجوده يف منغوليا� ،سنة  ،1254ق َِد َم �إىل كاراكورم
موف��د للخليفة العبا�سي� ،أر�سل��ه �س ّيده للتفاو�ض مع �إمرباطور املغ��ول ،وقد رف�ض مونكا ّ
كل
كالم ع��ن ال�سالم مع "خليفة النبي قبل تدمري الق�لاع والتح�صينات" ،ولكن موفد اخلليفة
�أجاب��ه" :عندما تنتزعون حوافر خيولكم ،ندمر جميع حت�صيناتنا"( ،)18ومنذها بات فتح بغداد
�أمراً منتظراً.
ويربط ج��اك بريين بني احتالل بغداد وتطلع خان املغول الكبري لفر�ض �سلطانه على العامل،
ف�يرى �أن��ه مل يك��ن بو�سع اخلان الت�سام��ح مع خليفة بغ��داد الذي ّيدع��ي �سلطاناً على كل
امل�سلمني ،حتى �أولئك الذين كانوا من �أتباع املغول(.)19
والواق��ع �أن حت ّول الزحف املغويل باجتاه ه��ذه املنطقة قد ر ّتب حتو ًال يف االهتمامات امل�سيحية،
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فبات املوقف بني املغول وامل�سلمني خياراً بر�سم الفرجنة ،بعد �أن كان ال�سالم مع املغول ،اتقا ًء
ل�شرهم ،مطلب �أوروبا.
كم��ا �أن معطي��ات املواجهة ب�ين املغ��ول وامل�سلمني ،وما �أ�سف��رت عنه من �سق��وط لبغداد،
عا�صم��ة اخلالف��ة الإ�سالمية ،ومن ثم اجتياح املغ��ول ل�سائر �سوري��ا ،وتقدمهم للوقوف عند
�أبواب ال�صحراء التي تف�صلهم عن م�صرّ ،
كل ذلك ،كان ال ّبد من �أن يرتك ب�صماته يف ر�سم
معامل امل�ستقبل ال�سيا�سي يف املنطقة ،ويف حتديد خطوط العالقات بني القوى املوجودة فيها:
الفرجنة ،وامل�سلمون ،واملغول.
فعل��ى امل�ست��وى الإ�سالمي ،اعترب امل�سلمون خ��روج املغول �إىل بالدهم ب�أن��ه "نعي الإ�سالم
وامل�سلم�ين"( ،)20فتف ّرد املغول مبمالك امل�سلمني تف ّرد الذئاب بالغنم ،وبد�أت امل�أ�ساة يف بغداد
التي القت م�صريها منفردة ،ف�سقط ا ّدعاء املعت�صم� ،آخر اخللفاء العبا�سيني" ،ب�أن امل�ؤمنني ،من
يوجه
ال�ش��رق وحتى الغرب ،هم جميعاً عبيد البالط العبا�سي ،وب�أنه ي�ستطيع �ساعة ي�شاء �أن ّ
�إليهم �أمر االحتاد للدفاع عن اخلالفة"(.)21
وكان��ت طالئع الغزو املغويل قد �أدت �إىل تقارب بني املمالي��ك والأمراء الأيوبيني يف �سوريا،
ولك ّن��ه مل ي�سفر عن � ّأي عمل م�شرتك بني القادة امل�سلمني ،وبالتايل مل جتبه فر�سان ال�ستب�س
املرعب�ين �أ ّية مقاوم��ة �إ�سالمية منظمة( .)22الوح��دة الإ�سالمية الوحي��دة ،يف وجه الوح�شية
عمت العامل الإ�سالم��ي �أمام فداحة
املغولي��ة ،كانت م�شاع��ر الأ�سى واحلزن واخليب��ة التي ّ
اخلط��ب ،فل��م ي�سبق �أن تع ّر�ض الإ�س�لام ملثل ما تعر�ض له ب�سقوط بغ��داد ،فكان يوم حزن
مه��ددون يف وجودهم� .أمل��وا ال�سالم ب�إعالن
عظي��م� ،شعر في��ه امل�سلمون ،لأول م�� ّرة� ،أنهم ّ
اخل�ض��وع ،ف�س��ارع ال�سلطان الأيوبي( ،)23النا�ص��ر يو�سف� ،إىل تقدمي �شعائ��ر الوالء والتبعية،
و�أر�سل "ولده العزيز حممد ،و�صحبته زين الدين احلاف�ضي بتحف وتقادم �إىل هوالكو ،ملك
الترت ،و�صانعه لعلمه بعجزه عن ملتقاه (لقاء) الترت"(.)24
ولكن التطورات بددت �أوهام ال�سلطان الأيوبي� ،إذ �أقدم �أمري ميافارقني ،وهو �أمري �أيوبي ،رغم
�إعالن��ه اخل�ضوع لهوالكو ،على �صلب كاهن م�سيحي من اليعاقبة ،كان م�سافراً مبوجب جواز
�أمان مغويل ،فكان ذلك ذريعة الحتالل �سوريا.
ذل��ك �أن املغ��ول ما كانوا يت�ساهل��ون يف االعتداءات على من ه��م بحمايتهم ،فج ّرد هوالكو
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وتقدم
جي�ش��اً من املغول والأرم��ن واجلورجيني ،ووا�صل هجومه ،ف�سقطت حل��ب ودم�شقّ ،
املغول ب�سرعة مذهلة عرب ال�سامرة ونابل�س حتى بلغوا م�شارف ال�صحراء يف غزة ،بعد �أن �ساد
ال�شعور ب�أنه ال �أمان �إلاّ يف اال�ست�سالم للمغول ،وف ّر ال�سلطان الأيوبي �إىل القاهرة(.)25
وعل��ى امل�ستوى املغويل ،ع��زز االنت�صار ال�سهل يف بغداد قناعة املغ��ول ب�أنهم �شعب ال يقهر،
ي�أتيهم الن�صر من عند اهلل ،فال جدوى لأحد من خو�ض ال�صارع �ضد رايتهم :نقع على مثل
هذا االعتقاد يف هزء هوالكو من تهديدات اخلليفة العبا�سي ،ور ّده عليه بقوله" :ق ّوتي ت�ستند
�إىل دعم اخلالق ،ولي�س �إىل الذهب والف�ضة ،ف�إذا كان الإله الأزيل يحبني ويحميني ،فكيف
ميكن �أن �أخاف من اخلليفة وجي�شه؟"(.)26
ومل يكن ا�ست�سالم �سوريا لهم �إلاّ ليعزز قناعتهم ب�أن العامل �صائر ،ال حمالة ،لالعرتاف بالوالء
له��م ،وهذا �أقل ما نفهمه من ر�سال��ة التهديد التي �أر�سلها هوالكو من غزة اىل القاهرة" :لقد
رف��ع اهلل عماد بيت جنكيزخان ،و�أ�سند �إليهم �إمرباطورية الأر�ض كلها"( ،)27ف�إعالن اخل�ضوع
لهم م�شيئة �إلهية �إذا كان املماليك يرغبون االحتفاظ بعر�شهم ،لأن "كل من يطيعنا (املغول)
يبقى �سيد �أر�ضه ،ومائه ،ومرياثه ،...ولكن كل من يقاومنا يزول عن �سطح الأر�ض"(.)28
وعل��ى امل�ستوى امل�سيحي ،فقد ه ّلل امل�سيحيون ل�سقوط بغ��داد "بابل الثانية" ،معتربين هذا
احلدث "فجر ع�صر جديد"( ،)29ونه�ض كتابهم ي�شيدون بهوالكو ودوكوز خاتون ،م�سرتجعني
معهما ذكريات ق�سطنطني والقدي�سة هيالنة( ،)30وكان الكثري من الن�ساطرة� ،إ�ضافة �إىل الأرمن
واجلورجيني ،يقاتلون يف �صفوف املغول ،فلعبوا دوراً كبرياً يف افتتاح العراق( ،)31وكانت دوكوز
خات��ون ،زوجة هوالك��و ،م�سيحية على املذه��ب الن�سطوري ،فمنحت حمايته��ا للم�سيحية،
ومنع��ت �إحل��اق � ّأي �أذى �أو �ضرر بالرهبان والكنائ�س والأديرة ،كم��ا �أن وجود امل�سيحيني يف
اجلي���ش املغ��ويل ،وتدخلهم لدى قادته��م مل�صلحة �أبناء دينهم ،كان ل��ه دوره يف جت ّنب ه�ؤالء
�أذى املغول ،من ناحية ،ويف ت�أجيج ا�ستعدادات العداء �ضد امل�سلمني ،من ناحية ثانية ،حتى
ب��دا ه�ؤالء الأخريون وك�أنهم وحدهم هدف احلملة املغولي��ة( ،)32وقد عمل الأرمن والفرجنة،
حد ما يقول Jean-Paul
الذين قاتلوا يف �صفوف املغول "على �إعطاء �أعمال املغول  -على ّ
� – Rouxصفة الأعمال ال�صليبية ،وعلى ا�ستدرار عطف هوالكو على امل�سيحية"(.)33
وازداد �سلوك امل�سيحيني خ�شونة وعدائية بعد �سقوط دم�شق ،ف�أحيا بوهيموند ال�ساد�س� ،أمري
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�أنطاكي��ة ،الذي كان يقات��ل يف �صفوف املغول ،قدا�ساً على الطق���س الالتيني ،يف �أحد �أكرب
جوام��ع دم�شق ،بعد حتويله �إىل كني�سة ،كما عاث جنوده ف�س��اداً يف دم�شق ،فراحوا يدن�سون
اجلوام��ع ،وم�شت العامة من امل�سيحيني يف ركاب ه�ؤالء ،فاعت�برت انت�صار املغول انت�صارها،
وعبرّ ت عن فرحها بدق الأجرا�س ،كما �أراقت النبيذ عند �أبواب اجلوامع ،و�ألزمت امل�سلمني
بالوقوف �أمام التطوافات التي كانت جتوب �شوارع املدينة بالرتانيم الدينية ورفع ال�صلبان(.)34
�إن �سل��وك امل�سيحيني كان خمزي��اً ،وبالغ اخل�شونة� ،أحياناً ،كما كان مثار ده�شة با�ستمرار ،لأنه
مل ي�شته��ر ع��ن امل�سيحي�ين جتر�ؤهم على امل�سلمني م��ن قبل ،يف هذا ال�ش��رق؛ ومما يذكر يف
هذا املقام� ،أن املغ��ول �أنف�سهم ،مبا ا�شتهر عنهم من الرببرية والوح�شية ،وقفوا م�شدوهني �أمام
تع�صب امل�سيحي�ين ،يراقبون �سلوك حلفائهم من دون �أن يفهم��وا� ،أو يجدوا تربيراً ملا
مظاه��ر ّ
يح�صل(.)35
مما ال �شك فيه �أن امل�ؤرخ ي�شغله موقف الفرجنة يف حم�أة هذا االنقالب اخلطري يف ميزان القوى
يف ال�شرق ،وهو قد ال يرتدد يف ترتيبهم حلفاء طبيعيني للمغول ،يجمعهم بهم العدو امل�شرتك،
ووح��دة الهدف املتمثل��ة يف تخلي�ص الأرا�ضي املقد�سة من ظل��م امل�سلمني؛ ولكن الأمر مل
يكن كذلك ،ولذا كان الفرجنة يف �سوريا عر�ضة مل�آخذ امل�ؤرخني الذين �سجلوا عليهم �أنهم مل
يقدروا احلاجة �إىل التحالف مع املغول قدرها(.)36
ّ
الواق��ع �أن ا�سم "املغ��ول" كان قد �أ�صبح ،منذ عقدين من الزمان ،كريه��اً ومرعباً بالن�سبة �إىل
امل�سيحيني ،فقد �شهدت بولونيا وبوهيميا وهنغاريا وكرواتيا مرور فر�سان ال�ستب�س �أولئك على
�أر�ضه��ا ،ف�أحرقوا مدنه��ا ،وذبحوا �سكانها بهمجية وبرودة �أع�ص��اب ،حتى �صدرت ،منذ �سنة
 ،1241دعوات �إىل حرب �صليبية عامة �ضد املغول( ،)37كان �أهمها الدعوة التي وجهها البابا
�أنو�سنت الرابع� ،سنة .)38(1253
من هنا ،نفه��م معنى الرعب الذي �أ�صاب الفرجنة ،يف الأرا�ضي املقد�سة ،مع و�صول الأخبار
بت�سلم هوالكو حكم �إيران ،و�إعالنه عن عزمه غزو �سوريا ،فبد�أت ،يف مواقع الفرجنة ،عمليات
وا�سعة لرتميم املدن ،وحت�صينها ،وت�أهيلها ملواجهة ال�صدمة املغولية املرتقبة :ففي يافا مل تتوقف
�أعم��ال التح�صني ،بعد �أن �أر�سل البابا مبالغ كبرية من الأموال �إىل الكونت جان دي بيالن،
خالل عامي  1256و ،1257ويف � 12شباط  ،1257انتقل بطريرك الالتني �إىل روما لعر�ض
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خطورة الأو�ضاع ،ما �أدى �إىل تو�سيع دائرة اهتمام البابا �ألك�سندر الرابع الذي �أر�سل مزيداً من
الأموال لرتميم وتدعيم جدران �سائر املدن واحل�صون التي كانت بحوزة الفرجنة يف �سوريا(.)39
حد حلالة
وكان البابا يتابع بقلق بالغ تط ّور الأو�ضاع يف ال�شرق ،ويعمل ما يف ا�ستطاعته لو�ضع ٍّ
التمزق التي �سببتها حرب القدي�س �سابا ،يف عكا ،وقد ا�ست�أثرت الأرا�ضي املقد�سة ،يف تلك
الفرتة ،باجلانب الأهم من الر�سائل البابوية املتعلقة باملغول(.)40
وهك��ذا ف�إن حالة من الرع��ب كانت تثريها ذكريات امل�سيحية مع املغ��ول يف �أوروبا ال�شرقية،
وكان الأمر ي�ستلزم ذكاء �سيا�سياً نادراً للتمييز بني جحافل التتار الذين مزقوا التخوم البولندية
والهنغاري��ة ،والتتار الذين كانوا يهددون باجتياح �سوري��ا ،والذين قد ي�شكلون خمرجاً لأزمة
الوجود الإفرجني الذي يهدده امل�سلمون.
وح��ده ملك �أرمينيا ،هيث��وم الأول� ،أدرك الفائدة التي ميكن �أن يجنيها امل�سيحيون ال�شرقيون
من التحالف مع املغول ،فحالفهم ،و�أقنع �صهره ،بوهيموند ال�ساد�س� ،أمري �أنطاكية وطرابل�س،
مبحالفتهم ،واال�شرتاك معه للقتال يف �صفوفهم.
وق��د بقي بوهيمون��د ال�ساد�س ظاهرة يتيم��ة يف �صفوف الفرجنة الذين �أبقاه��م جهلهم لنوايا
املغ��ول رهين��ة الرت ّدد :بالن�سبة �إليهم ،كم��ا بالن�سبة �إىل املغ��ول ،كان التاريخ يجري ب�سرعة،
ومل يك��ن با�ستطاعته��م �أن ين�سوا �أن ه���ؤالء الغزاة الذين كانوا على و�ش��ك �إزالة الإ�سالم،
والذين متكنوا ،ب�سهولة ،من اجتياح �سوريا وبلوغ املتو�سط عند غزة ،وهو �إجناز عجزوا عنه هم
�أنف�سهم طيلة قرن ون�صف من الن�ضال ،ومل يكن با�ستطاعتهم �أن ين�سوا �أن ه�ؤالء هم من غزوا
�أوروبا منذ حني ،ولذلك عا�شوا م�ساءالت طويلة ومريرة� :أميكن �أن يكون املغول حلفاء؟ من
يقدمون،
ي�ضمن �ألاّ يكونوا هم �أنف�سهم هدف املغول بعد الق�ضاء على امل�سلمني؟ ومن ثم� ،أال ّ
بوقوفه��م �إىل جانب املغول ،امل�ساعدة لأولئك الذين ّيدع��ون ب�أنهم �سوف يحكمون العامل؟
وبالتايل� ،أال يكونون بفعلتهم قد �أ�سهموا يف تنكي�س راية امل�سيحية؟
يف الواق��ع �إنه مل يكن بو�سع الالتني �أن ين�سلخوا عن ذاكرتهم ،ومل يكن بو�سعهم �أال يخافوا
م��ن املغول� ،أال ي�شعروا باحلقد عليهم والكراهي��ة لهم .ال �شك �أن انت�صارات املغول تن�سجم
م��ع متنياتهم ،وقد تكون انت�صارات للم�سيحية نف�سها ،مع م��ا ُي�شاع ،وما ُيرتقب من اعتناقهم
للم�سيحية؛ ولكن �أال ُي�ضيع الالتني ثرواتهم يف انت�صارات املغول؟ �أال يفقدون من حياتهم؟
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�أال ُينتق�ص من �سيادتهم؟ ثم ،قد يكره الالتني الإ�سالم ،كدين مناف�س للم�سيحية ،ولكنهم ال
يكرهون امل�سلمني ت�أكيداً ،بعد �أن تعلموا كيف يعرفون العرب ،وكيف يقدرونهم وي�صادقونهم
يف بع���ض الأحيان؟ فقد �أقاموا معهم عالقات حميمة �أحيان��اً ،و�أعجبوا بح�ضارتهم ،و�أخذوا
عنهم �أ�شياء كثرية( ،)41فهل با�ستطاعتهم �أن يثقوا مبلك �أرمينيا وبوهيموند ال�ساد�س ،فينحازوا
()42
اىل املغول يف قتال امل�سلمني؟
مل يك��ن با�ستطاعة الالتني �أن يقر�أوا بو�ضوح ،ولذلك كانوا ي�سلكون بخطى وئيدة ،فهم لئن
اعت�بروا انخراط بوهيموند ال�ساد�س يف �صفوف املغول خيانة للم�سيحية ،ور�شقه �أ�سقف بيت
حل��م باحلرم الكن�سي( ،)43ناعت��اً خ�ضوعه املخجل لأوامر املغ��ول ،وخ�صو�صاً قبوله بتن�صيب
بطري��رك لل��روم الأرثوذك�س يف انطاكي��ة ()44؛ فانهم يف املقابل ،حر�ص��وا على عدم ا�ستعداء
املغول :منذ اللحظة الأوىل التي �سقطت فيها دم�شق ،اجتمع بارونات عكا لدرا�سة الأو�ضاع،
فارت���أوا ،بناء عل��ى م�شورة القا�ص��د الر�سويل ،توما�س �أغن��ي دو النتينو� ،إر�س��ال رهبان من
الدومني��كان �إىل هوالكو ملفاو�ضت��ه واكتناه نواياه ،وقد وعد هوالكو ،كما يقول جان-بول رو،
ويلمح جان ري�شار ،ب�إع��ادة �أرا�ضي مملكة القد�س ،التي �سبق وفقدتها� ،إليها ،وباعادة القد�س
خ�صو�صاً ،املدينة املقد�سة� ،إىل الفرجنة(.)45
�إن��ه وعد كبري وعزيز ،يالم�س قلوب الالتني ،ويجعلهم يحلمون با�ستعادة عهدهم الذهبي يف
الأرا�ضي املقد�سة ،خ�صو�صاً و�أن فع ًال بحجم هذا الوعد كان قد حتقق يف �إمارة �أنطاكية ،حيث
ا�ستع��اد بوهيموند ال�ساد�س جميع ممتلكات الإمارة الالتيني��ة القدمية ،مبا فيها الالذقية ،التي
كان امل�سلمون قد احتلوها(.)46
كان من �ش�أن هذه العهود والوعود �أن تعالج خماوف الفرجنة ،وتخرجهم من ترددهم ،حتى ر�أى
بع�ض امل�ؤرخني �أنه مل يبق غري القليل القليل ليقاتل الفرجنة جنباً �إىل جنب مع املغول(.)47
غ�ير �أن بع���ض املمار�سات التي طالت امل�سيحيني ،وخ�صو�صاً مهاجم��ة املغول قرى �أنطاكية،
وع��دم متييزه��م ،يف اعتداءاتهم ،ب�ين القرى الإ�سالمي��ة والقرى امل�سيحي��ة� ،أيقظ هواج�س
الفرجن��ة ،وزاد من ارتيابهم بنواي��ا املغول و�صدق تعاملهم ،كم��ا �أن وح�شية املغول وانتهابهم
لل�شع��وب ،حت��ى تلك التي خ�ضعت لهم من غري مقاومة ،وو�ص��ول الالجئني امل�سلمني �إىل
�أرا�ض��ي الفرجنة مف�ضلني عبودية الالتني عل��ى املوت املحتم على يد غزاة عتاة "ال يرحمون،
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وال ميي��زون بني ال�س��ن واجلن�س"� ،أيق��ظ لديهم ذكريات الرع��ب التي �أذكته��ا ر�سالة البابا
�أوربانو���س الرابع يف وح�شية ال�شعب املغويل" ،الذي يطغى عل��ى الأر�ض اخلا�ضعة لعبوديته
باغت�صاب��ات ال ُتغتفرّ ،
حد ال �إن�ساين،
فينكل ،ويرهق ال�شعوب التي هي يف دائرة نفوذه� ،إىل ّ
حت��ى �إن �أولئك الذين يعي�شون حتت نري هذا اال�ستعباد يف�ضلون املوت على حتمل مثل هذه
العذابات"(.)48
ومهما يكن ،ف�إن الالتني كانوا يدركون �أن عليهم �أن يختاروا بني اخل�ضوع لإمرباطورية املغول،
�أو التعر���ض للت�أديب ال�ص��ارم ،وقد حاولوا الو�صول مع كتبوغا �إىل خمرج يجنبهم هذا اخليار
ال�صع��ب" ،حملوا �إلي��ه (كتبوغا) التقادم والهدايا الكثرية ،فطلب منه��م �أن يخربوا الأ�سوار
الت��ي على مدنهم وقالعهم ،ولكنه��م مل يواقفوا على ذل��ك .)49("...وكان من امل�ؤ�سف� ،أن
يفتق��ر الفرجن��ة ،يف تلك الف�ترة املف�صلية� ،إىل قيادة ق��ادرة تفاو�ض املغ��ول وت�صانعهم حيطة
روحي مب�ستوى الأحداث :حاكم عكا ،جيوفري
زمني �أو ّ
وتب�ص��راً ،فلم يكن هن��اك � ّأي زعيم ّ
دي �سرج�ين ،كان فار�ساً �شجاعاً ،ولكنه مل يكن �سيا�سي��اً بارعاً ،وبوهيموند ال�ساد�س ،الذي
و�ص��ل �إىل الأرا�ض��ي املقد�س��ة �سنة  ،1258مل يك��ن يحظى ب�إجماع ثق��ة الالتني ،كما �أن
كثريين مل يكونوا قد اعرتفوا به بعد ،والبطريرك جاك بنتاليون دو كورباليه ،كان قد رحل �إىل
روم��ا عند و�صول القا�صد الر�سويل توما�س دي النتينو ،يف �أواخر �سنة  ،1258وكان القا�صد
الر�سويل بدوره جديداً على ال�سيا�سة ال�شرقية ،ال ي�صلح ملهمة مبثل هذا امل�ستوى� ،أما بالن�سبة
�إىل �سائر البارونات ،ف�إنهم ،و�إن كانوا �شهوداً على انحالل املمالك الأيوبية يف �سوريا ،كانوا ال
يعرفون �إىل �أين ميكنهم �أن يذهبوا يف مفاو�ضاتهم مع املغول ،وقد كتبوا ر�سالة �إىل �شارل �أجنو،
يف  22ني�س��ان  ،1260تع�ّبررّ عن ذهولهم وخوفهم ،ذهبوا فيها �إىل ح��د احلزن على �أعدائهم
التقليديني ،يف املمالك امل�سلمة(.)50
لق��د كان الالتني يحتاجون �إىل متغيرّ ما يخرجهم من تر ّددهم :انت�صار على القوة الإ�سالمية
يبدد خماوفهم،
املتبقي��ة املتمثل��ة باملماليك يف م�صر� ،أو ق��رار �صريح مريح من طرف املغ��ول ّ
ويجعلهم يطمئنون �إىل امل�ستقبل.
ه��ل يتقدم هوالكو ملهاجمة م�صر؟ �إنها ق�ضية ال ي�ستبعد �أن تكون قد �شغلت تفكري الالتني،
كم��ا ال ُي�ستبع��د �أنه��م كانوا يتح�ض��رون لل�سري يف ركاب املغ��ول �إذا اعتزم��وا اقتحام مملكة
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املمالي��ك .ولك��ن ال�صيف الذي ّ
حل باك��راً يف تلك ال�سنة ،بيقظه ال�شدي��دّ ،بدد �أوهامهم،
كم��ا �أ�سدل �ستاراً على م�شاريع هوالكو التو�سعية ،فانثن��ى هذا الأخري على �أعقابه عائداً �إىل
�إي��ران ،وم ّربراً ان�سحابه يف ر�سال��ة �إىل لوي�س التا�سع ب�أن ذلك ح�صل "ب�سبب حرارة ال�صيف
والقحط"(.)51
ومهم��ا يكن ،ف�إن ترتيب �أو�ض��اع املغول يف �سوريا ،مع تراجع هوالك��و ،حمل �إ�شارات ذات
تبدد خماوف الفرجنة ،وتزيد احتماالت اخلروج من الرت ّدد للتعاون مع
مغ��زى ،كان ميكن �أن ّ
املغول؛ فقد ترك هوالكو زمام الأمور يف �سوريا بيد �أحد قادته ،وهو كتبوغا ،الذي كان م�سيحياً
على املذهب الن�سطوري ،فبدا �أن هذا االختيار ميكن �أن يدفع بارونات الفرجنة حل�سم موقفهم
واملب��ادرة مل�ساعدة املغول ،غري �أن تط ّور الأحداث �أدى �إىل تبديل جذري يف احل�سابات ،و�إىل
تعديل دراماتيكي يف املواقف.
ذل��ك �أنه يف الوق��ت الذي كان فيه خيار الفرجن��ة مييل باجتاه املغول مت�أث��راً بالدالئل اليومية
ل�صداق��ة كتبوغا للم�سيحيني ،وقعت حادثة طارئة غريت جم��رى التطورات ،فقد �أقدم �أحد
بارون��ات الفرجن��ة ،جوليان ال�صيدوين ،الذي يلقب��ه غو�سيه بــ "الب��ارون الثقيل ذي الر�أ�س
حت��دي املغول ب�شكل �ساف��ر مل يكن بو�سع كتبوغا حتمل��ه :كان هذا البارون
اخلفي��ف" على ّ
م��ن هواة اقتنا�ص الفر�ص ،مل ي َر يف انهيار �سوري��ا امل�سلمة �سوى فر�صة للغزو ،فقاد حملة �إىل
مرجعيون ،ع��اد منها بغنيمة وفرية ،ولكن ال�ضابط املغويل امل�س�ؤول عن �أمن تلك املنطقة ،هو
يتحمل مثل هذه اجل�س��ارة يف االعتداء على النا�س يف الأرا�ضي
ن�سي��ب قريب لكتبوغا ،مل ّ
التابع��ة للمغ��ول ،فقام مبطاردة جوليان ال�صي��دوين على ر�أ�س جمموعة قليل��ة من الفر�سان،
وانته��ت املطاردة مبواجه��ة انت�صر فيها جولي��ان ال�صيدوين ،و�سقط بنتيجته��ا ن�سيب كتبوغا
قتي ًال(.)52
وهك��ذا ف�إن كتبوغا ،على الرغم م��ن نواياه الطيبة �إزاء امل�سيحي�ين ،وعلى الرغم من تقديره
لأهمي��ة التحالف بني املغ��ول والفرجنة ،وم�ساعي��ه امل�ستمرة من �أجل قيام��ه( ،)53مل ي�ستطع
ال�سك��وت عن هذا االعت��داء ،خ�صو�صاً وانه ا�صيب فيه �شخ�صي��اً مبقتل ن�سيبه ،فج ّرد حملة
�ض��د مملكة �صيدا :نهبها ود ّمر �أ�سوارها ،وقتل من �صادف م��ن �أهلها ،بعد �أن جنح جوليان يف
الفرار منها بوا�سطة مركبني جنويني(.)54
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�شكل��ت هذه احلادثة مف� ً
صال يف العالقات بني املغول والفرجنة :كتبوغا َفق ََد كل ثقة بالفرجنة،
مرتكب��ي هذا االعتداء الذي طاله �شخ�صياً ،والفرجنة بدورهم لن ي�ستطيعوا �أن ين�سوا اعتداء
املغول على �صيدا ونهبها.
جرت ات�ص��االت �سريعة بني بارونات الفرجنة التخاذ موق��ف يف مواجهة التطورات ،فاتفقت
�آرا�ؤه��م عل��ى الدفاع ،يف ق��رار ال تعوزه البطول��ة ،وان كانت البطولة اليائ�س��ة :جرى �إعداد
فح�صن فر�سان املعبد �سبع ق�لاع ،واال�سبيتاليون قلعتني ،والتوتانيون
القالع ب�سرعة كب�يرةّ ،
قلع��ة واحدة ،يف الوق��ت الذي ّمت فيه حت�ص�ين مدينتي �صور وعكا ب�ش��كل جماعي ،وبنفقة
م�شرتكة(.)55
وعلى الرغم من �صعوبة العثور على م�أجورين يتولون الدفاع عن املواقع ،ب�سبب الرعب الذي
تثريه مواقعة التتار ،فان ا�ستعدادات يائ�سة ا ُتخذت ملواجهة احل�صار املرتقب ،فاقتطعت �أ�شجار
ب�سات�ين عكا ،وانتزعت حجارة املدافن والأبنية ،كما ا�ستح�ضرت جميع الأدوات التي ميكن
�أن ت�سع��ف يف مواجه��ة احل�صار ،فما انت�صفت �سن��ة  ،1260حتى كانت مملكة عكا قد باتت
مت�أهبة لقيادة ال�صراع اليائ�س �ضد خان املغول� ،سيد �آ�سيا كلها.
يف تل��ك الظروف احلرجة ،دخل املمالي��ك يف مفاو�ضات مع بارونات ع��كا ،وكان ال�سلطان
اململوكي اجلديد ،قطز ،قد رف�ض دعوة هوالكو للخ�ضوع َ
وقط َع رو�ؤ�س موفديه( ،)56وراح يعمل
لتجهي��ز حمل��ة ،تهدف اىل ا�ستعادة �سوري��ا ،م�ستفيداً من التط��ورات الأخرية ،ومن �ضعف
القوى التي كانت ب�إمرة كتبوغا .وقد �سعى ال�سلطان قطز ال�ستمالة الفرجنة وقطع الطريق على
حتالفهم مع املغول �ضده ،فلقى م�سعاه قبو ًال لدى �أعيان عكا الذين �أبدوا ا�ستعدادهم لتقدمي
املعونات للجي�ش اململوكي ،وكادوا �أن يوقعوا اتفاقية ب�ش�أن ذلك مع املماليك( ،)57لوال تدخل
�سي��د التوتانيني الأكرب الذي جنح يف �إقناع بارونات عكا بخطورة مثل هذه االتفاقية منبهاً �إىل
احتمال انقالب امل�سلمني على الفرجنة بعد االنت�صار ،فكان �أن اكتفى �أعيان عكا باتخاذ قرار
يلتزم��ون مبوجبه حياداً م�سايراً مل�صلحة املماليك( ،)58و�صل �إىل حد ال�سماح للمماليك بعبور
�أرا�ضي الفرجنة ،واملرور بالقرب من عكا(.)59
ومم��ا يذك��ره امل�ؤرخون �أن �أحد �أخطر قادة املماليك ،الظاه��ر بيرب�س ،و�ضع خطة للإغارة على
مدينة عكا واحتاللها ،ولكن ال�سلطان قطز رف�ض موافقته على ذلك(.)60
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تق��دم اجلي�ش اململوكي ،فاجتاح مدين��ة غزة ،بعد �أن انكف�أت حاميتها امل�ؤلفة من �ألف مقاتل
مغ��ويل لالن�ضم��ام �إىل جي�ش كتبوغا ،وما لب��ث املماليك �أن زحفوا عل��ى امتداد ال�ساحل،
ميده��م الفرجنة بامل�ؤن الالزمة ،ومتكنوا م��ن االنت�صار على املغول يف موقعة عني جالوت ،يف 3
�أيل��ول ،1260فهلك معظم اجلي�ش املغويل ،وقتل كتبوغا ،وان�سحبت فلول املغول من �سوريا
باجتاه الأنا�ضول.
ا�ستق��ام الأمر للمماليك يف �سوريا بع��د موقعة عني جالوت ،ف�أر�سوا فيه��ا دعائم �إمرباطورية
وا�سع��ة ،امتدت بني الفرات وبالد النوبة ،يحميها جي�ش مت�أهب يف ثكناته ،وت�ضمن دميومتها
م�ؤ�س�سات قوية وثابتة.
ه��ذه الإمرباطورية التي قامت يف �سوريا على �أنقا�ض املمالك الأيوبية لن تت�أخر يف الإم�ساك
بخي��وط اللعبة الدبلوما�سية على ح�ساب ممالك الفرجنة( ،)61التي بد�أت �سريعاً ت�ست�شعر اخلط�أ
ال��ذي ارتكبت��ه لت ّوها ،عندما ف�ضلت ا�ستقالله��ا ،ولرمبا �ضعفها وعزلته��ا ،على التحالف مع
املغول.
ع���ض الأ�صابع �أمام االعت��داءات اململوكية
فغ��داة موقعة عني جالوت ،ب��د�أ الفرجنة معركة ّ
حداً خميفاً" ،ف�أ�سقط يف يدهم �أمام الرعب ...بعد �أن كانوا اعتقدوا
اليومية( ،)62التي بلغ��ت ّ
�أنهم جنوا من التهديد املغويل الهائل"( ،)63وكتبوا �إىل الغرب ي�شكون قلقهم وا�ضطرابهم.
وق��د حاول الفرجنة البح��ث عن حلفاء ي�ستعين��ون بهم �ضد املمالي��ك؛ وكان حتول �إيجابي
يف املوق��ف �إزاء املغول ق��د بد�أ ي�أخذ طريقه �إىل ال��ر�أي العام الالتيني من��ذ الغارات الأوىل
الت��ي �ش ّنها الظاه��ر بيرب�س(� ،)64إذ بد�أ الفرجنة يكت�شفون �أن وح�شي��ة املغول لي�ست �أ�سو�أ من
�شرا�س��ة املماليك وفظاظتهم؛ فلم يطل الوقت حتى بد�أت املحادثات م ّرة جديدة بني املغول
وامل�سيحي�ين ،بهدف الو�صول �إىل حتالف م��ا ،عززها هذه املرة تخ ّلي املغول عن ادعاءاتهم يف
ال�سي��ادة العاملية ،و�إعالن البابا �أوربانو�س الرابع �أن املغ��ول هم انتقام العناية الإلهية من غدر
امل�سلم�ين وخيانتهم( ،)65فهل تنجح املفاو�ضات اجلديدة؟ وهل يتحالف املغول والفرجنة �ضد
امل�سلمني يف �سوريا؟(.)66
�إن االجاب��ة عن احتماالت جناح املفاو�ضات ،القدمية املتجددة ،بني املغول والفرجنة يقودنا �إىل
ف�صلناه��ا �أعاله ،فالذهنية النفعية ،وادعائية
ا�ستخال���ص العربة من املعطيات التاريخية التي ّ
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الأحقي��ة ،ون�ضال الأثرة الذاتية والدولية ب�ين الدونية والفوقية ،كل ذلك �أجه�ض حمادثات
التحال��ف واالئتالف بني املغول والفرجنة ،و�أ�سهم يف �إنت��اج َح َدث ّية تاريخية مماثلة لتلك التي
كان��ت ع�شية �أربعينيات القرن الثالث ع�شر� ،إذا مل نقل �أ�شد قتاماً بالن�سبة �إىل الفرجنة ،برزت
معامله��ا يف �أعق��اب معركة عني جالوت :فاملغ��ول �سقطت �أ�سطورتهم ،وانثن��وا على �أعقابهم
يرتقب��ون ظروفاً �أمثل لإ�شباع رغباته��م اجلاحمة يف الفتح والتو�سع ،وامل�سلم��ون عادوا �أ�سياد
املوق��ف ومب�ساعدة الفرجنة الذين وجدوا �أنف�سهم يف امل�أزق م�� ّرة �أخرى ،ويف معطيات لي�ست
مهددون يف وجودهم من جانب امل�سلمني،
�أف�ض��ل من تلك التي كانت يف الأربعينيات ،فهم ّ
واخلال���ص قد يكون على ي��د املغول؛ ولكن املغول �شعب ال ي�ؤمن جانبه ،ولذلك كان ال ّبد
�أن يتكرر �سيناريو التطورات التاريخية الذي �سينتهي باقتالع الفرجنة من ال�شرق.
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حياة الكواكبي و�أعماله

*

جان داية  -كاتب

حفيدي الكواكب��ي القا�ضي �سعد زغلول والوزير عبد الرحم��ن (والد �ضحى) منذ
عرف��ت
ُ
ّ
ثلث قرن .وعرفت يف الوقت نف�سه ،ع�شرات الأحفاد والأقرباء ملبدعني يف بالد ال�شام.
ولكن احلفيدين مت ّيزا وامتازا عن نظرائهما مبا يلي:
جدهما �أو معلومات عن حياته.
تي�سر من �أعمال ّ
 - 1جمعا ما ّ
 - 2جتاوب��ا مع ّ
كل باحث �أو �صحايف كان ب�صدد الكتابة عن الكواكبي ،وز ّوداه مبا لديهما
من وثائق ومرويات .و�أحياناً ،كانا ي ّت�صالن بهذا ال�صحايف وذاك الباحث لتزويده مبا لديهما
من خمطوطات ومعلومات.
 - 3ن�ش��را الكثري م��ن املقاالت يف ال�صحف عن �سرية جدهما وم�سريته .ويف حني �أ�صدر
مقدمة له��ا ،يف الوقت الذي كانت
الوزي��ر الن�سخ��ة املنقّحة من "طبائع اال�ستب��داد" مع ّ
ال�سرية
ُتت��داول الن�سخة القدمية� ،أ�صدر القا�ضي كتاباً بعنوان "عبد الرحمن الكواكبي ّ -
الذاتية".
يخ�صونهم ،كانوا �سلبيني .جربان خليل جربان
 - 4باملقابل ،معظم الذين ُ
كتبت عن رواد ّ
رف�ضت اللجنة الق ّيمة على متحفه ال�سماح يل ّ
باالطالع على
أ�صدرت كتابني عنه ْ
ال��ذي � ُ
ك�شفت ق�صائ��د عامية للخليل ون�شر ُتها
�أوراق��ه .و�شقي��ق خليل حاوي غ�ضب مني لأين
ُ
يف كت��اب .ون�سيبة حممد املاغوط وهي كاتبة ،حاول��ت منعي من �إ�صدار كتابي "حممد
يت�ضمن رواية ل��ه وع�شرات املقاالت ،رغم �أن ما
املاغ��وط و�صوبيا احلزب القومي" الذي ّ
أعدت ن�شره له ،كان من�شوراً يف ال�صحف.
� ُ
*  -محارضة أُلقيت يف دار السناري يف القاهرة بدعوة من مكتبة االسكندرية مساء األحد  17أيلول .2017
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والقليل��ون الذين كانوا �إيجابيني ،توفّرت فيهم بع�ض ما توفر للأخوين احلفيدين .فالذي كان
جده �أو وال��ده �أو �أخيه ،مل ي��ز ّود الآخرين مبا كان ميتلك��ه من خمطوطات
ي�ص��در كتب��اً عن ّ
ومعلوم��ات ،لأ ّن��ه كان ب�صدد ن�شرها� .أم��ا الذي كان يعط��ي الباحث�ين وال�صحافيني �صوراً
للمخطوطات ويروي لهم املعلومات ،فلم يكن �صحافياً �أو باحثاً.
جدهما و�أعماله،
أ�ضمن حما�ضرتي ما �سمع ُته منهما وما قر�أ ُته لهما عن حياة ّ
لذلك ،ر� ُ
أيت �أن � ّ
عرثت
عرثت عليه حول �سريته وم�سريته ،بف�ضل املفاتيح التي ز ّوداين بها ،وقد ُ
�إ�ضافة �إىل ما ُ
بف�ضله��ا على وثائق ثمينة كما �سيجيء ،وباملنا�سبة ،فق��د كانت لأحدهما ،وهو الدكتور عبد
جده الكاملة ،التي �أ�صدرها �أو ًال الدكتور حممد عماره،
الرحم��ن ،م�ساهمة كبرية يف �أعمال ّ
ويف الأعم��ال الأكمل الت��ي حقّقها الدكتور جم��ال طحان و�صدرت ع��ن "مركز درا�سات
الوحدة العربية".
ولأن قمق��م الـ  45دقيق��ة ي�ضيق مبارد حياة الكواكبي و�أعماله ،ف���إين �س�أ�ضيء ،وباخت�صار،
على العناوين الثالثة التالية:
 - 1والدته و�شهادته.
 - 2كتبه :طبائع اال�ستبداد و�أم القرى اللذين ّمتكن من �إ�صدارهما ،وعناوين �سائر الكتب
التي �صودرت ُبعيد رحيله.
 - 3دورياته :ال�شهباء واعتدال احللبيتان ،والعرب القاهرية.
 - 4برق ّياته وعرائ�ضه يف وثائق اخلارجية الربيطانية.
و�إذا ج��رى تداخ��ل يف م�شهد ال�س�يرة وامل�سرية ،فيعود ذل��ك �إىل �أنّ الكواكبي كان من فئة
ّ
املفكري��ن العمليني يف بالد ال�شام الذين ترافق��ت كتاباتهم مع مواقفهم� ،أمثال املعلم بطر�س
الب�ستاين والزعيم �أنطون �سعاده.
من الوالدة احللبية �إىل ال�شهادة القاهرية:

ول��د الكواكبي يف حلب يف  9متوز  ،1855وا�س ُت�شهد يف القاهرة يف  13حزيران  .1902فهو
�إذن عا���ش � 47سنة فقط ،ما ي�ص ّنف��ه بني عدد غري قليل من رواد النه�ضة يف بالد ال�شام ،من
مث��ل م�ؤلف "الدرر" �أديب ا�سح��ق (� 26سنة) ،حمرر "جملة اجلنان" �سليم بطر�س الب�ستاين
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(� 38سن��ة) ،وم�ؤل��ف " Le Réveil de la nation Arabeيقظ��ة الأم��ة العربية" جنيب
عازوري (� 36سنة) ،وم�ؤلف "النبي" جربان خليل جربان (� 48سنة) ،وم�ؤلف "ن�شوء الأمم"
�أنطون �سعاده (� 45سنة) ،وم�ؤ�س�س "الهالل" جرجي زيدان (� 53سنة) ،وم�ؤلف "�أنا والتنني"
�سعيد تقي الدين (� 56سنة) ،وم�ؤلف "متوزيات" ف�ؤاد �سليمان (� 40سنة) ،وحمرر "اجلامعة"
فرح �أنطون (� 48سنة) ،ورائد امل�سرح يف العامل العربي مارون النقا�ش (� 38سنة) ،وم� ّؤ�س�سي
"الأهرام" �سليم تقال (� 43سنة) وب�شارة تقال (� 51سنة).
لي�س العمر ،خ�صو�ص��اً عند املبدعني ،جمموعة روزنامات ،بل �إجنازات .فما هي �أبرز �إجنازات
عبد الرحمن الكواكبي التي �أبدعها خالل عمره الق�صري (� 47سنة) والتي ميكنني الإ�ضاءة
عليها يف هذا الوقت الق�صري ( 45دقيقة) بدءاً من �إجناز اال�ست�شهاد؟
ي�ش��ك بع�ض الباحثني الكواكبيني يف حقيقة ا�ست�شهاد الكواكبي .ويت�ضاعف ّ
ّ
�شكهم عندما
ُي ّته��م �صديق��ه اخلديوي بقتله ،يف حني �أوعز �إىل ال�شيخ عل��ي يو�سف �صاحب "امل�ؤيد" حلظة
َع ِلم بوفاته ،لإقامة حفل ت�أبيني حا�شد له ملدة ثالثة �أيام على نفقته!
�شخ�صي��اً �أمي��ل �إىل نظرية امل�ؤامرة انطالقاً م��ن املعطيات التالية� :صحي��ح �أن اخلديوي �أكرم
الكواكب��ي و�أبدى �إعجابه بنتاجه ،وذلك خالل فرتة خالفه مع ال�سلطان عبد احلميد ،ولكنه
مل يعد معجباً و�صديقاً وكرمياً بعد حفلة ت�صاحله مع �س ّيد ق�صر يلدز .فقد ّ
عطل جريدة "العرب"
ب�ص��ورة نهائية بعد العدد الثالث لها تنتقد ال�سلطان .وحدث املوت املفاجئ للكواكبي الذي
وطي �صفحة نقده
كان يتم ّت��ع ب�صحة جيدة ،بعد رف�ضه طلب اخلديوي مرافقته �إىل ا�سطنبول ّ
ال�لاذع لل�سلطان .ورف�ض طلب��ات ال�سالطني وحتى وزرائهم ،له ثمن كبري خطري� .أ�ضف �إىل
ذل��ك �أن بع�ض الذين ا�ست�شاره��م الكواكبي حول طلب اخلدي��وي ،ك�إبراهيم �سليم النجار
وحمم��د كرد عل��ي ،ون�صحوه بعدم تلبية الطل��ب كي ال يكون م�ص�يره �شبيهاً مب�صري جمال
الدين الأفغاين �أي الإقامة اجلربية ،اعتربوا حادثة موته م�سموماً ،ا�ست�شهاداً ،غامزين من قناة
اخلدي��وي يف ت�سميمه .ويعزز من حيثيات االته��ام واال�ست�شهاد ،دخول ل�صو�ص املطبوعات
�ضمنها نقداً لرمز الف�ساد
�إىل منزل الكواكبي يف القاهرة ُبعيد رحيله ،و�سرقة خمطوطاته التي ّ
واال�ستب��داد وقت��ذاك ،وكانت �شبه جاه��زة لل�صدور يف �أكرث من كت��اب .لذلك اعتربت �أن
الكواكبي �شهيد ،و�أن اخلديوي قتله وم�شى يف جنازته.
�أم الق��رى :حني انتقل الكواكبي من حل��ب �إىل القاهرة ،ا�صطحب معه م�سودة باكورة كتبه
"�أم الق��رى" .و�سرعان ما �صدر الكتاب يف العا�صمة امل�صرية .وميكن حتديد هوية "�أم القرى"
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ب�أن��ه كت��اب يت�ضمن خطة لتنقي��ة الدين الإ�سالمي م��ن الإ�ضافات واالجته��ادات الغريبة
عن��ه ،يف الدرجة الأوىل� .إ�ضافة �إىل �أنه ينطوي �أي�ض��اً على �أفكار �إ�صالحية تتناول االجتماع
ليبث �آراءه
وال�سيا�س��ة .وم��ا يلفت يف نهج �صياغته� ،أن م�ؤ ّلفه ا�ستنطق جمموع��ة من العلماء ّ
يت�صدر الغالف اال�سم احلقيق��ي مل�ؤ ّلفه ،و�إمنا �أحد
الديني��ة ،يف �إطار م�ؤمتر ُعق��د يف مكة ،ومل ّ
�أ�سمائه امل�ستعارة "ال�سيد الفراتي".
ونظ��راً �إىل �أهمية وخطورة م�ضمونه ،فقد ن�شر ف�صوله عل��ى حلقات الإمام حممد ر�شيد ر�ضا
يف جملت��ه "املن��ار" التي كان ُي�صدرها يف القاهرة من غري �أن ُيف�صح عن ا�سم كاتبها احلقيقي.
ع��ددي �أيار/ماي��و وحزيران/يونيو 1902
وخ�لال ذلك ،ورده نب�أ وف��اة الكواكبي فرثاه يف
ّ
حت��ت عنوان "م�صاب عظيم بوفاة ع��امل حكيم" و�أف�صح عن ا�سمه احلقيق��ي ،و� ّأكد �أ ّنه كان
ال�سلطتني الدينية
متوافق��اً معه يف كل �آرائه با�ستثن��اء اثنني� ،أحدهما دعوته �إىل "الف�صل بني ّ
وال�سيا�سية" .وهو مو�ضوع خطري كان الكواكبي �أول عامل ديني يف بالد ال�شام يرفع بريقه� .إن
ف�صل الدين عن الدولة �أو بالأحرى ف�صل الدولة عن الدين قد ورد �أكرث من م ّرة على �أل�سنة
بع���ض العلماء املتحاورين .وعلى �سبيل املثال يقول الأمري لل�صاحب" :ال يفوت ّنك �أن مطمح
ال�سلطان �أن يكون خليفة ،فال
اجلمعي��ة منح�صر يف النه�ضة الدينية فقط" .ي�ضيف�" :إذا �أراد ّ
يتم قطعياً ،لأن الدين �شيء ،وامللك �شيء �آخر ،وال�سلطان غري الدولة".
ّ
وم��ا دمنا ب�صدد خالف ر�ضا مع الكواكبي حول ف�صل الدين عن الدولة ،فال ب�أ�س يف فتح
هالل�ين ،على ما كتب ُه الكواكبي يف "املقط��م" يف  5و� 7آب�/أغ�سط�س  1899حتت عنوان
بحث ال ّبد يل �أن
حر الأفكار" ،حيث ق��ال" :ههنا ٌ
"اجلامع��ة الإ�سالمي��ة" وبتوقيع "م�سلم ّ
اخلا�صة منا �أن يع ّلموا العامة التمييز
�أطرق��ه ولو كان قوم يخالفونني فيه ،وهو �أنه يجب على ّ
ب�ين الدين الدول��ة ،لأنّ هذا التمييز �أ�صب��ح من �أعظم مقت�ضيات الزم��ان واملكان اللذين
حمدداً دور الدول��ة وهدف الدين ومب ّيناً الف��ارق اجلوهري بينهما:
نحن فيهم��ا" .ي�ضيف ّ
"�إن الغر���ض املق�صود من الدولة ،والغاية التي ت�سع��ى �إليها يف زماننا هذا ،هي غاية دنيوية
و�سن ال�شرائع العادلة
حم�ضة ،و�أعني بها ت�أم�ين النا�س على �أرواحهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم ّ
له��م و�إنفاذها فيهم .و�أما الدين ،فالغاية املق�صودة منه واحدة على اختالف الزمان واملكان،
وه��ي �صالح يف ه��ذه الدنيا حتى يدخلوا جنات النعيم يف الآخرة" .ذلك �أن الدين بنظره
ه��و "ال�صلة" بني الأفراد الذين يدينون به وبني خالقهم .ولكل �إن�سان دينه" .ولو �شاء ربك
جلعل النا�س �أمة واحد".
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رد ر�ضا يف جملته "املنار" بتاريخ � 5آب�/أغ�سط�س  1899فقال" :ظهر يف املقطم مقالة ن�سبت
�إىل (م�سل��م ح�� ّر الأفكار) مل يتابع ب��ه قائله م�سلماً ولن يتابعه عليه م�سل��م ،لأنه نا�سف لبناء
الدي��ن الإ�سالمي ومقو�ض لعمود بنائ��ه ،وهو زعم �أن الدين والدولة �أمران متبائنان يجب �أن
ينف�صل �أحدهما عن الآخر" .واعترب �أن ما ن�شره الكاتب يف املقطم هو "القول اخلبيث الذي
مل يخطر يف بال �إبلي�س".
ر ّد الكواكب��ي عل��ى ال��ر ِّد ،ودائماً يف املقطم ،فق��ال" :قيل يل �إن ح�ضرته لي���س م�صرياً ،بل
هاج��ر �إىل هذا القطر من طرابل���س ال�شام منذ ب�ضعة �أعوام .وعه��دي �أنه لو قال يف طرابل�س
ال�ش��ام لي�س للم�سلمني اليوم خليف��ة وال �إمام ،لأطارته �أعا�صري ال�سخ��ط �إىل �أعايل الغمام،
ث��م طوحت به �صواعق االنتقام �إىل لج البح��ار" .وت�صالح الرجالن بعد عامني ،وتوافقا حول
�أ�شياء كثرية .ولكن خالفهما حول ف�صل الدين عن الدولة بقي قائماً كما �أكد ر�ضا يف رثائه.
ولكن اخلالف مل َي ُحل دون �إعادة ن�شر الكتاب يف "املنار" لأنه حافل بالإبداع ،وهذا الإبداع
دف��ع بالكاتبة اليهودية ال�صهيوني��ة الأكادميية �سيلفيا حاييم �إىل ن�ش��ر درا�سة بالإنكليزية عن
الكواكب��ي وكتابه ،يف جم ّلة �أورينتو مودرنو �أك��دت فيها �أن الإبداع م�صدره كتاب "م�ستقبل
الإ�س�لام"  The Future of Islamللكات��ب الإنكليزي بلن��ت  W.S. Bluntال�صادر
يف ع��ام  1882يف لندن ،وق��د "�أبدع" الكواكبي يف االقتبا�س من��ه ،دون �أن ين ّوه �إىل ذلك.
وجتاهل��ت ه��ذه الكاتبة التي د ّر�س��ت يف �أوك�سفورد :حقيقتني وهي تنف��ي �إبداع الكواكبي
يف مو�ض��وع دين��ي �إ�سالمي� ،أولهم��ا �أن امل�ؤلف �شيخ م�سلم �أم�ضى �سن��وات عمره يف در�س
ه��ذا املو�ضوع ،وثانيهما �أنه ن�ش��ر عدة مقاالت يف الإ�صالح الدين��ي الإ�سالمي يف جريدتيه
"ال�شهباء" و"اعتدال" اللتني �صدرتا قبل �صدور كتاب بلنت.
نت رحلتي الكواكبية الطويلة مبقال عن كتابه "طبائع اال�ستبداد" ،ن�شر ُته
طبائع اال�ستبداد :د�شّ ُ
يف جري��دة "النهار" البريوتية يف عام  1975حيث كانت احلرب الأهلية يف بدايتها ،ر ّداً على
رت يف جملة "�صباح اخلري" اللبنانية التي كان
م�ضرمي نارها� .إ�ضافة �إىل "النهار" اليومية ،ح ّر ُ
ير�أ���س حتريرها الزميل ِ
الفك��ه غ�سان �أبو حمد الذي رمبا �سمع ُتم �صوته من �إذاعة مونت كارلو
الت��ي را�سلها من برلني لفرتة طويلة .كنت �أواظب على ن�شر حتقيقات جدية عن رواد النه�ضة
يف بالد ال�شام ،يف الدوريتني "�صباح اخلري" و"النهار" .وكان يواظب على التعليقات ال�ساخرة
ح��ول عالقتي احلميمة بالأجداد الر ّواد .وفور �صدور مقايل ع��ن الكواكبي يف "النهار" قال
يل" :تلف��ن لك عب��د الرحمن الكواكبي ،وهذا رقمه"� .أ�ضاف" :هذه املرة� ،أنا جا ّد على غري
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الغ�ساين ،ف��ر ّدت ال�سكرترية العاملة يف �إحدى
عادت��ي".
ُ
ات�صلت ،و�أن��ا غري م�ستبعد املقلب ّ
م�ؤ�س�س��ات الأمم املتحدة يف الرملة البي�ض��اء  -بريوت ،ثم ح ّولتني �إىل الدكتور عبد الرحمن
ال��ذي كان يعمل هن��اك بعد نهاية عمله يف دم�شق كوزير للأوقاف .ويف مكتبه ،خل ُتني لأ ّول
اجلد واحلفيد� .شك ّرين على املقال،
حلظة بح�ضرة م�ؤلف "طبائع اال�ستبداد" ،لكرثة ال�شبه بني ّ
ولفت نظري �إىل �أن ن�سخة "طبائع اال�ستبداد" التي ارتكزت �إليها ،هي الطبعة غري املنقّحة ،ثم
جده الر�شيقة �سرقتها ،وقد
يت�سن لأنامل �سارق خمطوطات ّ
�أهداين الن�سخة املنقّحة التي مل ّ
جده �أ ّلف
طبعه��ا قبل �أن يهديها �إىل املتحف الدم�شقي .ومم��ا �أكده يل يف باكورة لقاءاتنا� ،أن ّ
هذا الكتاب يف حلب ،ون�شره يف القاهرة بعد ن�شر مقاالت منه يف جريدة "امل�ؤيد" لل�شيخ علي
يو�سف .وهو ت ّوج الكتاب وذ ّيل املقاالت ،با�سم م�ستعار "الرحالة ك.".
ونظ��راً �إىل �ضيق الوقت ،ولأن معظم احل�ضور قر�أ الكتاب الذي ُطبع ع�شرات املرات� ،أكتفي
بالق��ول �إن الكواكبي �صاغ ف�صول كتابه بعبارات ق�ص�يرة مبا�شرة و�شبيهة �آنذاك بتلك التي
ا�ستعمله��ا رواد النه�ضة الأوروبية ،مع �أنه مل يتقن من اللغات الأجنب ّية �إلاّ الرتكية ،يف حني
وي�ضخمون من حجم
كان الرواد يف العامل العربيُ ،يكرثون من املرادفات ويك ّررون العبارات ّ
املقدم��ات .وعلى �صعيد امل�ضمون ،هاجم ّ
ال�سلطان وانتهاء مبرافقي
كل
ّ
امل�ستبدين بدءاً م��ن ّ
وزرائه ووالته مبنهج علمي مبدع ومقنع ،ما دعا الكاتبة اليهودية �سيلفيا حاييم �إىل ن�سبة �إبداعه
�إىل النه�ض��وي الإيطايل �ألفيريي الذي نوه ب��ه الكواكبي وب�سليم بطر�س الب�ستاين وغريهما،
وال�سرقة ،خ�صو�صاً �أن
كك ّت��اب نه�ضويني ا�ستفاد م��ن نتاجهم .والفرق كبري بني اال�ستف��ادة ّ
و�صف داء اال�ستب��داد ،وحتديد الدواء ،قد "قر�أ" اال�ستب��داد قبل �أن يقر�أ
م��ن تتهمه ب�سرقة ْ
عن��ه ،عرب ر�صده امل�ستبدين ال��والة ومعاونيهم يف مدينة حلب ،خالل تو ّليه املنا�صب الرفيعة
�أو �إقالت��ه منها بع��د توجيه اتهامات مفربكة �ضده كاخليانة العظم��ى ،فكانت �آرا�ؤه ثمرة جتربة
يف الدرج��ة الأوىل وق��راءة يف الدرجة الثانية ،ولعل �أبرزها ،تل��ك العبارات املخت�صرة �شك ًال
واملفي��دة م�ضموناً ،التي دعا فيها �إىل ف�صل الدين ع��ن الدولة ،وهذه ع ّينة منها" :يا قوم هذا
دينكم ،والدين ما يدين به الفرد ،ال ما يدين به اجلمع" .وحتت عنوان "التفريق بني ال�سلطات
ال�سيا�سي��ة والدينية والتعليم" يت�ساءل" :هل يجمع بني �سلطتني �أو ثالث يف �شخ�ص واحد؟
تخ�ص���ص كل وظيف��ة من ال�سيا�سة والدي��ن والتعليم مبن يقوم بها ب�إتق��ان؟ وال �إتقان �إلاّ
�أم ّ
باالخت�صا�ص" .ويف املبحث  16وحتت عن��وان "حفظ الدين والآداب" يت�ساءل الكواكبي:
"ه��ل ال�سيا�سة الإ�سالمي��ة �سيا�سة ديني��ة؟ �أم كان ذلك يف مبد�أ ظه��ور الإ�سالم ،كالإدارة
العرفية عقب الفتح"؟
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ويف م��كان �آخ��ر من الكتاب ،ينتق��ل الكواكبي من طرح الأ�سئلة �إىل ت�سدي��د الأجوبة .فيقول يف
ف�ص��ل "اال�ستبداد والرتقي"" :الدين ما يدين به الف��رد ،ال ما يدين به اجلمع" .ي�ضيف" :يا قوم:
�أدعوك��م �إىل تنا�سي الإ�ساءات والأحقاد ،وما جن��اه الآباء والأجداد .فقد كفى ما فعل ذلك على
�أي��دي املثريين .فهذه �أمم �أو�سرتيا (النم�سا) و�أمريكا قد هداه��ا العلم لطرائق �شتى و�أ�صول را�سخة
لالحت��اد الوطني دون الديني ،والوفاق اجلن�سي دون املذهب��ي ،واالرتباط ال�سيا�سي دون الإداري.
فم��ا بالنا نحن ال نفتكر يف �أن نتبع �إحدى تلك الطرائق �أو �شبهها؟ فيقول عقال�ؤنا ملثريي ال�شحناء
م��ن الإعجام والأجانب! دعون��ا يا ه�ؤالء نحن ندب��ر �ش�أننا ،نتفاهم بالف�صح��اء ،ونرتاحم بالإخاء،
ونتوا�سى يف ال�ضراء ،ونت�ساوى يف ال�سراء .دعونا ندبر حياتنا الدنيا وجنعل الأديان حتكم يف الأخرى
فقط .دعونا جنتمع على كلمات �سواء� ،أال وهي :فلتحي الأمة ،فليحي الوطن ،فلنحي طلقاء �أعزاء".
�أع��ود يف ختام هذا املقطع من املحا�ضرة� ،إىل معلومة الدكت��ور عبد الرحمن الكواكبي التي
�أكد فيها �أن كتاب جده "طبائع اال�ستبداد" ُكتب يف حلب ُوطبع يف القاهرة ،التي مل �أناق�شه
فيه��ا ،خالل اللقاء الأول لأ�سباب منه��ا �أين مل �أكن قد قر�أت مقاالت جده التي ن�شرها يف
"امل�ؤيد" قبل �صدور الكتاب ،ولكني �أقول بعد قراءتها يف اجلريدة �أن الفرق ال�شكلي اللغوي
بينه��ا وبني الف�صول ال�شبيهة له��ا يف الكتاب ،يعود �إىل �أن الكواكبي كتب يف حلب امل�سودة
الأوىل للكتاب ،ثم نقّحه قبل ن�شره يف القاهرة.
�صحائف قري�ش ،العظمة هلل ،الأن�ساب� :إنها عناوين ملخطوطات كتب مل ُتطبع .الأول والثاين
ال�سم يف فنجان القهوة،
منه��اُ ،فق��دا �إثر وفاة الكواكبي ،ومن ّ
املرجح �أن اليد التي ّ
د�س��ت له ّ
ه��ي التي �سرقتهما� .أما الثالث "الأن�ساب" في�ؤكد �أحد �أبن��اء ال�شهيد� ،أ�سعد الكواكبي� ،أنه
كان يف مكتبة حممد ر�شيد ر�ضا ،وقد طالب �أخاه ر�شيد با�سرتجاعه .ومل يرد ر�ضا املخطوطة
ومل ين�شرها ،ففُقدت.
"ال�شهب��اء" .يف مطلع حياته العملية ،توىل عبد الرحمن الكواكبي يف مطلع �سبعينيات القرن
املا�ضي م�س�ؤولية حترير اجلريدة الر�سمية يف والية حلب "الفرات" .ويف عام  1876ق ّرر �إ�صدار
باك��ورة دورياته ،وبعد عام من املعامالت والتعقيدات� ،صدر العدد الأول منها يف العا�شر من
�أيار .1877
وجدت
وعندما بد� ُأت رحلتي الكواكبية ،بعد مئة عام من �صدور "ال�شهباء"� ،ص ِع ُ
قت ،حيث ُ
�أن مكتب��ات العامل العربي خالية من �أعداده��ا ،و�أن الذين كتبوا عنها ،ارتكزوا �إىل املرويات
ال الأعداد.
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وتذكرت �أن قيدوم م�ؤرخي ال�صحافة العربية فيليب طرازي �أهدى املكتبة الوطنية يف بريوت
ُ
الأع��داد الأوىل ّ
لكل ال�صحف العربية ،واملعروفة مبجموعة ط��رازي .و�سرعان ما عرثت على
فكتبت عنه مق��ا ً
ال يف "النهار"
الع��دد الثاين م��ن "ال�شهباء" ال�ص��ادر يف � 17أي��ار ُ .1877
و�أهديت ن�سخة م�صورة منه �إىل الدكتور عبد الرحمن.
ويف �أوائ��ل ثمانينيات القرن املا�ض��ي ،زارين الدكتور عبد الرحمن ُقبي��ل �سفري �إىل لندن،
وزودين مبعلومة ثمينة كان �أحد دبلوما�سيي �أملانيا ال�شرقية زوده بها يف دم�شق ،وهي �أن بع�ض
�أعداد ال�شهباء تقيم �سعيداً يف مكتبة مدينة "هايل" الأملانية.
كان الزمي��ل غ�س��ان �أبو حم��د قد �أ�صبح يف برل�ين ال�شرقية نتيجة احلرب الأهلي��ة اللبنانية.
فتوجه��ت برفقته �إىل "ه��ايل" ووطئنا عتبة مكتبته��ا التي حمتها �أق��دام الزائرين على مدى
ع�ش��رات ال�سنني .كان يف �أر�شيف املكتبة ت�سعة �أع��داد من �أ�صل الـ  16عدداً ال�صادرة من
ه��ذه اجلري��دة .وبالرغم من �أين غري مارك�س��ي ،فقد وافقت مديرة املكتب��ة ،لي�س فقط على
ت�صوير الأعداد ،بل و�أ�ص ّرت على �إهدائي امليكروفيلم من غري دفع مارك واحد .ولكي تكون
أ�صدرت كتاباً بعنوان "�صحافة الكواكبي" ون�شرت يف ق�سم الوثائق
الأعداد مبتناول اجلميعُ � ،
منه� ،صور الأعداد الت�سعة.
وال�س�ؤال الآن :ملاذا مل ُي�صدر الكواكبي �أكرث من  16عدداً من باكورة �صحفه الثالث ،طيلة
عا َم ْي  1877و ،1878رغم �أن اجلريدة �أ�سبوعية؟ واجلواب املخت�صر :ف ّت�ش عن املكتوبجي -
رقيب ال�صحف  -الذي يقرتح التعطيل ،والوايل الذي ّ
يعطل ،رغم �أن مواد ّ
كل عدد ُتراقب
قب��ل الن�شر .وعلى �سبيل املثال :ن�شر الكواكبي يف ال�صفح��ة الرابعة من العدد الثاين اخلرب
التايل" :بلغنا لأن �ستة �أنفار من م�سيحيي عنتاب من طائفة الأرمن القدمي �أتوا ملحل ا�ستكتاب
فغب ال�س�ؤال عن �أ�سمائهم
الع�ساك��ر املتطوعة بق�صد �أن يكتبوا �أنف�سهم يف جملة املتطوعنيّ ،
طلب منهم تغيريها ب�أ�سماء �إ�سالمية ،ف�أبوا ذلك قائلني� :إن ق�صدنا املحاماة عن دولتنا ووطننا،
ف���إن كان ال �سبيل لذل��ك �إال بتغيري �أ�سمائنا ،ف�لا نقبل" .وذ ّيل الكواكب��ي اخلرب بالتعليق
النقدي التايل" :كلما �ألزمتنا ظ��روف الأحوال بالت�شبث ب�أ�سباب عالقات الود واالحتاد بني
�سائر التبعة العثمانية ،تظهر هكذا حركات تق�ضي ب�ضد ذلك لغايات بع�ض م�آمري ال يكرتثون
بل��وازم الأوقات .فالالزم على �أولياء الأمور �أن ي�صدوا هك��ذا م�أمورين عن غاياتهم" .ولكن
�ص��دوا هكذا �صحافيني ،فعطلوا اجلريدة ملدة �ست��ة �أ�شهر ،وا�ستجوبوا �صاحبها
�أولي��اء الأمور ّ
ملعرف��ة ا�س��م املرا�سل الذي نقل له اخلرب .ولكن الكواكبي امتن��ع عن "الإباحة با�سم خمربنا
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حمافظة على نامو�س اجلرنال" .ثم ُعطلت "ال�شهباء" مرة ثانية� ،إثر �صدور العدد العا�شر ،ومرة
ثالثة �أُغلقت نهائياً عند �صدور العدد .16
اعتدال :بع��د عامني و�شهرين من التوقي��ف النهائي لل�شهباء� ،أ�ص��در الكواكبي يف حلب،
جريدة بديلة با�سم "اعتدال" .ويف حني كانت �صفحات "ال�شهباء" الأربع بالعربية� ،أ�صبحت
�صفح��ات "اعت��دال" بالعربية والرتكي��ة ،وبالت�ساوي .وهذا دليل جدي��د على نهج الترتيك
الذي ينفيه بع�ض الباحثني عن مرحلة عبد احلميد.
وال�س�ؤال :ملاذا ُعطّ لت جريدة الكواكبي الثانية نهائيا ً بعد العدد العا�رش؟

حت��ى الآن ،لي�س متوفراً اجل��واب الدقيق املبا�شر ،لأن ت�سعة �أعداد من �أ�صل ع�شرة مفقودة.
ولك��ن افتتاحية العدد الأول الذي عرثت عليه يف جمموعة طرازي ،تت�ضمن جواباً ترجيحياً
وه��و �أن الكواكب��ي يف الأعداد الع�ش��رة من اعت��دال ،مل يكن معتد ًال وف��ق مفهوم الوايل
واملكتوبجي لالعتدال .يقول الكواكبي يف م�ستهل افتتاحية العدد الأول ال�صادر يف  25متوز
" :1879مل��ا كنا ممن �أودع يف فطرتهم اعتقاد وجوب خدمة الوطن على ّ
كل �إن�سان مبا �أمكن،
أهم و�أنفع من
اقت�ض��ى �أن ربت نفو�سنا عل��ى حتري و�سيلة لأداء هذا الواجب ،فلم ن َر �أ�شرف و� ّ
ن�ش��ر �ألوية املطبوع��ات .وبناء على ذلك ،كان �إ�صدار جري��دة "ال�شهباء" التي وفّت خدمتها
ب�أمانة وجعلتها حتوز القبول من العموم .غري �أنها �أ�صيبت با�ضطهاد الوايل ال�سابق دولتو كامل
با�ش��ا ّ
فعطلها ثالث م��رات .وال نرى حاجة لتبيان �أ�سباب وقوعها حت��ت هذا التعدي ..على
�أنن��ا نكتفي بالقول �إن ح�ض��رة الوايل امل�شار �إليه ماذا يجي��ب �إذا �سئل يف حمكمة الإن�سانية
�صد هذا امل�شروع اخلريي ومعار�ضة القائمني به و�إ�ضرارهم مادياً
عن �سبب مقاومته جهده يف ّ
و�أدبياً؟ هل له من جواب يدفع عنه احلكم احلق ب�أن ال�سبب لي�س �إال ما يف فطرته من عداوة
احلري��ة"؟ �أ�ضاف يف اجلزء الثاين من االفتتاحي��ة� ،إن "اعتدال هي ال�شهباء من كل حيثية،
وق��د �أخ��ذت على نف�سها من قبل ومن بع��د القيام بكامل وظائف اجلرائ��د الأهلية من ن�شر
ح�سنات الإج��راءات و�إعالن �سيئات امل�أمورين وغر�ض احتياج��ات البالد �إىل م�سامع �أويل
الأمر".
تقدم ميكن القول �إن "اعت��دال" التي ال تختلف عن "ال�شهب��اء" �إال باال�سم ،قد ن�شرت
مم��ا ّ
يف بع���ض �أعدادها �سيئ��ات امل�أمورين ،كما فعلت "ال�شهباء" ،فعطلوه��ا ،لأنهم ال يقبلون من
�صاحبه��ا �إال ذكر ح�سناتهم .ولقد فعل الوايل اجلديد ذلك ،الطمئنانه ب�أن حمكمة الإن�سانية
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التي مل ت�س�أل الوايل القدمي عن �أخطائه وخطاياه� ،ستفعل ال�شيء نف�سه معه.
الع��رب :كن��ت �ألتقي بالقا�ضي �سعد زغل��ول الكواكبي يف منزل �شقيق��ة زوجته الكائن يف
منطقة فردان البريوتية .ويف �أحد اللقاءات ،قر�أ يل معلومة جديدة ت�ضمنتها م�سودة مذكرات
عم��ه تعيد النظ��ر يف املعلومة القدمية ال�سائدة وهي �أن جده �أ�ص��در دوريتني فقط .يقول عمه
ما حرفيته�" :أ�صدر يف حلب جريدت�ين �سيا�سيتني ا�سم الأوىل (ال�شهباء) والثانية (اعتدال)
وق��د عا�شتا �أ�شهراً معدودة لنزعتهما احل��رة ،ف ُوئدتا و�صودرت املطبعة اخل�صو�صية التي كانت
تطبعهما .ثم �أ�صدر يف القاهرة جريدة ثالثة �أ�سماها (العرب) مل تع�ش �أي�ضاً �سوى �أيام قليلة".
هن��ا �أ�ص��در القا�ضي قراراً غري قابل لال�ستئناف يطلب مني في��ه العثور على �أعداد "العرب"
الثالثة �أو �أحدها على الأقل.
�ساف��رت �إىل القاه��رة لت�صوير الأع��داد فلم �أجد �أثراً لها .ولك��ن جمموعة طرازي احت�ضنت
ُ
العدد الأول اخلالية تروي�سته من �أي ا�سم ،لأ�سباب �أمنية ،ولوال معلومة ابن الكواكبي ،لبقي
جده من
�صاح��ب (العرب) جمه��و ًال� .أهديت القا�ضي �سعد �صورة عن الع��دد الذي حرره ّ
يف�ضل �أن �أكتب مقا ًال عن العدد يف �إحدى ال�صحف،
الغالف �إىل الغالف ،و�س�ألته �إذا كان ّ
�أو �أن�ش��ر ف� ً
صال عن "العرب" يف الطبعة الثانية م��ن "�صحافة الكواكبي"؟ �أجاب :بل �أف�ضل
�شيئ��اً ثالثاً وهو �إ�صدار كتيب م�ستقل عن هذه اجلري��دة املهمة املجهولة .و�س�ألته من جديد:
م�ستعد لكتابة مقدمة الكتاب العتيد ،كما فعلت م��ع كتابي ال�سابق "الكواكبي
وه��ل �أن��ت
ّ
ف�صل الدين عن الدولة"؟ وكانت املقدمة بعنوان "ندمي ثان للكواكبي" وهو يق�صدين بذلك،
املتم�صر الذي �أ�ص��در جريدة "العمران" يف القاهرة،
باعتب��ار �أن عبد امل�سيح انطاكي احللبي ّ
كان الندمي الأول.
الكواكبي يف وثائق اخلارجية الربيطانية:

كان الكواكب��ي منوذجاً للك ّتاب امللتزمني املجاهدين ،لذلك ف�إن �أدبياته التي دبجها يوم تولىّ
املكتب اخلا�ص للدفاع عن املظلومني يف والية حلب ،يف الثمانينيات من القرن التا�سع ع�شر،
ُتعترب من نتاجه الثمني.
�إذا كان ال�شي��خ احللبي كامل الغزي هو الأهم بالن�سبة �إىل جميع الذين كتبوا ترجمة ال�شيخ
احللب��ي عبد الرحمن الكواكبي ،باعتبار �أنه كان م��ن �أ�صدقائه و�شاهداً على الأحداث التي
وقع��ت يف والية حلب ،وكان الكواكبي يف طليعة �صانعيه��ا و�ضحاياها ...ف�إن املقطع اخلا�ص
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ب�ص��راع الكواكبي مع الوايل جميل با�شا ،وال��ذي ورد يف �سياق املذكرات املعنونة "تاريخ ما
�أهمله التاريخ من �سرية عبد الرحمن الكواكبي بطل احلرية وفقيد ال�شرق" هو الأكرث �أهمية.
املجمع العلمي العربي يف جملة "احلديث" احللبية عام ،1929
وتكمن �أهمية ما ن�شره ع�ضو ّ
�أنه تناول �أق�سى جول��ة من �صراع الكواكبي مع اال�ستبداد ورموزه ،وهي اجلولة التي ا�شرتك
فيه��ا معظ��م متنوري حلب �آنذاك ومنه��م ال�شيخ الغزي ،وقد نالوا الكث�ير من مظامل الوايل
كال�سجن وال�ضرب والنفي وم�صادرة املنازل واملزارع واملوا�شي.
ماذا يف جعبة ال�شيخ الغزي حول الكواكبي والوايل؟

كان ال��وايل جمي��ل با�ش��ا م�ستبداً ك�سلف��ه الوايل ع��ارف با�شا .وكما عط��ل الأخري جريدة
الكواكب��ي "ال�شهباء"  ،1877ف��ان جميل با�شا بادر �إىل تعطيل اجلري��دة البديلة "اعتدال"
 .1879ولك��ن الكواكبي الذي قاوم عارف با�شا حت��ى ّمتكن من عزله ،مل يرت ّدد يف مقاومة
جميل با�شا برغم معرفته ب�أنه �أقوى من �سلفه ب�سبب قيام والده نامق با�شا بوظيفة رفيعة يف ق�صر
يلدز .كانت مقاومة الكواكب��ي �إعالمية حقوقية ،وي�ؤكد الغزي "�أن جميع ما ت�سطره �صحف
الآ�ستان��ة وبريوت يف ح��ق الوايل من مقاالت الطعن والتنديد م�ستم��د من قلم ال�سيد عبد
الرحم��ن" .وي�ضيف الغزي �أن الكواكبي �أ�س�س مكتب��اً "لت�سطري اللوائح االعرتا�ضية وحترير
معرو�ضات املتظلمني من احلكام املقدمة �إىل املراجع العليا ومراجعة املحامني و�إر�شادهم فيما
ي�ش��كل عليهم من �أحكام الأنظمة والقوانني" .وكان املكتب  -وهو الأول من نوعه يف والية
حل��ب � -أكرث �إزعاجاً جلمي��ل با�شا من احلملة ال�صحافية ،لأنه �أ�صبح ك��دار ندوة ي�أوي �إليها
جميع �أعدائه ومظلوميه فيد ّلهم ال�سيد عبد الرحمن على الطرق التي يتو�صلون بوا�سطتها �إىل
قه��ره والتخل�ص من ظلمه ،وي�شجعهم على رفع �شكاواهم �إىل املراجع العليا ،وهو الذي يتوىل
عنهم حترير ن�سخ تلك ال�شكاوى املر�سلة بالربق �أو مع الربيد" .يعود الغزي يف مكان �آخر من
مذكرات��ه �إىل ت�أكيد �أن "جمي��ع الكتب والر�سائل تركية العبارة حم��ررة بقلم ال�سيد الفراتي
بلهجة يهتز لها عظماء الدولة و�أكابر رجالها وتت�أثر منها نف�س ذلك ال�سلطان القاهر الذي كان
ال يهاب امللوك وال يح�سب لعظمتهم ح�ساباً" .ومع ذلك� ،أو بالأحرى ب�سبب ذلك ،فقد كان
"جميل با�شا  -يقول الغزي  -من الوالة املحبوبني عند ال�سلطان عبد احلميد واملحتلني لديه
منزل��ة عالية ال ت�أخ��ذه يف حمبته لومة الئم" .لذلك ،كان ميك��ن �أن يخ�سر الكواكبي اجلولة
الأخرية ،لو مل يقع خالف عميق ،يف ذلك الوقت ،بني الوايل والقن�صل الربيطاين يف حلب.
و�إذا علمن��ا �أن بريطاني��ا كانت �أقوى دولة يف العامل �آن��ذاك ،و�أن نفوذها يف ال�سلطنة العثمانية
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كان قوي��اً� ،أدركن��ا كم كان حظ الكواكبي وجميع �أهايل و�أعي��ان حلب كبرياً .بل �إن دخول
الإنكلي��ز على خط اخلالف مع الوايل ،كان �أي�ض��اً من حظ قراء الكواكبي الذين يرغبون يف
يراع��ه ،بعد �أن قر�أوا كتابي��ه "طبائع اال�ستب��داد" و"�أم القرى" .ذلك �أن
ق��راءة كل ما خطه ُ
اخلارجي��ة الربيطانية حتتفظ بفوات�ير اخل�ضار والفاكهة التي كانت تر�سله��ا قن�صلياتها باحلقيبة
الدبلوما�سي��ة ،فكيف و�أن تلك الفواتري كانت مرفقة بالتقاري��ر والعرائ�ض والربقيات اخلا�صة
ب�أي �ش�أن خطري يحدث يف حيز القن�صلية ويكون للقن�صل عالقة به؟
ولنقلب ال�صفحة ،ملعرفة ماذا حتت�ضن ملفات خارجية بريطانيا العظمى ،مما
نوه به ال�شيخ الغزي؟

مل �أتوج��ه �إىل مرك��ز التوثيق التابع للخارجية الربيطانية من �أج��ل �إثبات براءة عبد الرحمن
الكواكب��ي من تهمة العمالة للإنكليز .ذل��ك �أن الكواكبي نف�سه قد �أثبت براءته من التهمة
اخلط�يرة ،يف حمكمة بريوت .كذلك ،مل تتم الرحلة بهدف �إثبات براءة الكواكبي من تهمة
العمال��ة للطليان املتمحورة على احليثية "الوجيهة" التالية وه��ي �أن الكواكبي امتطى باخرة
�إيطالية خالل عودته من �إحدى رحالته اال�ستطالعية يف القارة الآ�سيوية.
أم�ضيت �أكرث من �شهر يف "الكيو غاردن" من �أجل احل�صول على وثائق خا�صة بالكواكبي
لقد � ُ
يف مركز التوثيق الربيطاين الذي هو الأغنى بني جميع املراكز التابعة لوزارات اخلارجية على
الإطالق .ومنذ بداية الرحل��ة التقمي�شية ،افرت�ضت �أن القن�صل الربيطاين  -قن�صل الأم�س
ي�ضمن تقاري��ره العديد من الأخبار اخلا�صة بالكواكبي،
ه��و �سفري اليوم  -يف حلب ال بد �أن ّ
�إ�ضافة �إىل بع�ض �أع��داد جريدتي "ال�شهباء" و"اعتدال" اللتني �أ�صدرهما يف حلب يف �أواخر
ال�سبعيني��ات من القرن التا�سع ع�شر� .أومل يكن للكواكبي قر�ص يف كل عر�س حلبي خالل
ال�سن��وات املمتدة من  1877تاريخ �إ�ص��داره العدد الأول من "ال�شهباء"� ،إىل  1898عندما
غادر حلب �إىل القاهرة؟ �أولي�ست �إحدى مهمات القن�صل الرئي�سية تغطية �أخبار قادة املدينة
التي تقع قن�صليته فيها ،بخا�صة الذين �أم�ضوا حياتهم يف ال�صراع مع ّ
احلكام؟
عر�ضت �أكرث من مئة ملف خا�ص بوالية حلب يف تلك احلقبة.
لي�س من املبالغة القول ب�أين
ُ
علي.
بل �إين مل �أترك ملفاً واحداً يتناول حلب كلياً �أو جزئياً ،يعتب ّ
م��ن امل�ؤ�سف �أن حتت��وي ن�صف امللفات على �أمور �سخيفة قيا�س��اً لعظمة بريطانيا يف القرن
املا�ضي حي��ث �شمل نفوذها ثالثة �أرب��اع الكرة الأر�ضية .وعلى �سبي��ل املثال ،فال�سيدة
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الربيطاني��ة باركر �أقامت دعوى �ضد �أحد احللبيني بخ�صو�ص منزلها احللبي .هل ت�صدقون
�أن تقاري��ر القن�صل و�أركان حرب��ه ،ناهيك عن ر�سائلها  -ال�سيدة باركر  -و�أوراقها الثبوتية
و�شهادات ال�شهود ،قد امتدت ع�شرين �سنة ،وملأت ع�شرين ملفاً؟ �أ�شرت �إىل ذلك ،حتى
ال �أ�ش�ير �إىل فواتري القن�صلية وق�ص�ص الرتاجمة التابعني لها ،ال�شبيهة باحلماية الربيطانية،
فك�أنه��ا ن�سخة طبق الأ�صل عن بع�ضها البع�ض ،ف� ً
اململة
ضال عن كرثتها وكرثة التفا�صيل ّ
فيها.
الن�ص��ف الباقي م��ن التقارير ،يتناول �أم��وراً �سيا�سية خا�صة بوالية حل��ب التي كانت ت�ضم
ال�شم��ال ال�سوري برمته مبا يف ذل��ك دير الزور و�أنطاكية .ولكن معظم ه��ذه التقارير تتمحور
عل��ى �أحداث طائفية وتتناول �سلب��اً �أو �إيجاباً ،الطوائف وقادتها� .صحي��ح �أن الكواكبي كان
عاملاً دينياً ،ولكن كتاباته ومواقفه كانت تتخطى حدود الطائفة ال�سنية التي هو منها ،لت�شمل
كل الأدي��ان واملذاهب .وعندما تكون " ّ
كل" حلب حموراً جلهاد الكواكبي ،ووحدة احللبيني
�أح��د �أهدافه الرئي�سية ،تك��ون ال�شقة وا�سعة بينه وبني القن�صلية الربيطانية �أو �أية قن�صلية قوية
�أخرى .ف�لا �سعادة القن�صل يكتب عنه �إىل وزير خارجيت��ه� ،أو ير�سل بع�ض �أعداد جريدتيه
باحلقيب��ة الدبلوما�سي��ة .وال هو يكتب �إىل القن�صل �أو ي�سع��ى �إىل مقابلته �سراً كما كان يفعل
بع�ض وجهاء حلب �آنذاك.
لذلك خلت �أطنان الأوراق الدبلوما�سية ال�صادرة من حلب ،من �أي �شيء يتناول الكواكبي
وبخا�صة "عمالته" للإنكليز! وكان ميكن �أن ال ت�أخذ الوثائق والربقيات الكواكبية طريقها �إىل
احلقيبة الدبلوما�سية ،لوال حاجة القن�صل "هندر�سون" وامللحق الع�سكري "تروتر" لها ،نتيجة
اخلناق��ة الطويلة العري�ضة التي جرت بينهما من جهة وبني الوايل جميل با�شا من جهة ثانية.
وم��ن �أجل �أن يقنع هندر�سون وتروتر وزي��ر خارجيتهما ب�أن الوايل هو املعتدي ،ع ّززا تقريرهما
امل�سه��ب  -حواىل مئة �صفحة  -مبجموعة �شهادات و�شكاوى �ضد الوايل ،التي ح ّرر معظمها
حد ت�أكيد ال�شيخ الغزي.
الكواكبي على ّ
�إن �ص��دام جميل با�شا م��ع �أركان القن�صلية الربيطانية ،يختلف متام��اً عن خالف الكواكبي
وغ�يره من قادة حل��ب ،معه .الأول كان نزاعاً على النفوذ .والث��اين كان �صراعاً بني امل�ستبد
والأحرار� .صحيح �أن �ضغط القن�صلية الربيطانية الذي تزامن مع �ضغط احللبيني ،قد �أدى �إىل
عزل الوايل القوي  -كان ابن نامق با�شا م�ست�شار ال�سلطان عبد احلميد  ، -ولكن ذلك قد ّمت
بال�صدف��ة� ،أو على �ضوء م�صلحة الفريق�ين .فقد �سبق ّ
ونكل الوايل بالكواكبي وغريه .ولكن
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القن�صل مل يح ّرك �ساكناً ،لأنه كان على عالقة ج ّيدة به.
كل �أو ّ
املخ�ص�صة لهذه الكلمة بكافية لعر�ض ّ
جل ما ت�ضمنه امللف الربيطاين.
لي�ست امل�ساحة ّ
لذلك �أكتفي بعر�ض وتلخي�ص تقرير واحد والربقيات الثالث.
حت��ت عنوان "وثيقة قدمت �إىل ال�سيد هندر�سن من م�س�ؤول كبري يف والية حلب وبخط يده،
وقد �أعطاه��ا هندر�سن �إىل امليجور تروتر" ا�ستهل الكواكب��ي تقريره امل�ستفي�ض مبقدمة فكرية
قال فيها" :غني عن البيان �أن الهيئة االجتماعية ،يف كل زمان ال ت�ستمر �إال مب�ؤازرة احلكومة،
يف الوقت الذي ال ي�ستتب الأمر للحكومة �إال بالعدالة .ويف احلالة املعاك�سة ،ف�إن تاريخ القرون
الغابرة برهن على �أن املجتمع يندثر واحلكومة تنهار .لذلك ف�إن احلكومة قد تعر�ضت لأزمات
قوي��ة طاولت �أ�س�س ال�سلطنة التي هي الآن على حاف��ة االنهيار� .صحيح �أن جاللة ال�سلطان
يبذل كل جهوده للحيلولة دون وقوع الكارثة ،ولكن الإرادة العاطلة والإدارة ال�سيئة لأركان
احلكومة عطلتا جهوده".
و�أ�ش��ار الكاتب �إىل ما �سبق �أن ن�شره يف ال�صحف حول ف�ساد وانحراف حكومة والية حلب.
ه��ذا الف�ساد الذي ت�ضاعف فيما بع��د نتيجة �سلوك الوايل جميل با�ش��ا الغريب الأطوار ،ما
نغّ���ص حياة �سكان الوالية� .أما �أعيان حلب فكانوا ال�ضحية الأوىل لت�صرفات �سعادته الظاملة،
وقد تعر�ضوا للتعذيب حتى املوت �أو النفي ،وحني رفع بع�ضهم ال�شكوى �إىل ال�سلطات العليا
وحت��ى ال�سلطان ،ف�إن �شكاواهم كان��ت ت�صل �إىل الوايل بوا�سط��ة �أ�صدقائه وحماته ،وتكون
النتيج��ة �أن �أ�صحاب ال�شكاوى �أ�صبح��وا متهمني حيث عاقبهم ال��وايل باالعتقال الكيفي
�أو ال�ض��رب يف ال�شارع .وعندما ر�أى املواطنون وق��وع �أعيانهم كالنعاج بني خمالب "ال�صقر"
اعرتاهم اخلوف ،ووجدوا من املفيد االنحناء �أمام العا�صفة" ،بانتظار اخلال�ص بوا�سطة العناية
الإلهية".
و�ض��رب الكواكبي �أمثلة مقرونة بالوقائع والأ�سماء تثبيت��اً التهاماته :الدفرتدار �أمني �أفندي،
رف�ض �أن يكون �أداة فا�سدة بيد الوايل ،ونقل مظامله �إىل الباب العايل ،وكانت النتيجة �أنه �أقيل
م��ن من�صبه� .أك�ثر من ذلك ،فحني كان متوجهاً ذات ع�شية لزي��ارة املفت�ش ال�سابق للمزارع
ال�سلطاني��ة رفع��ت بك ،تعر�ض لل�ضرب املربح م��ن قبل زعران الوايل الذي��ن �سرقوا �ساعته
وخامته.
مث��ل �آخر؟ جرت خناقة بني م�صور فرن�سي ميتلك �ستودي��و يف حلب وامليجور حافظ �أفندي.
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وذات ليلة توجه بع�ض اجلنود �إىل منزل امل�صور بناء لأوامر الليوتنان كولونيل علي بك املعروف
ب�أنه �ألعوبة بيد جميل با�شا ،و�أو�سعوه �ضرباً� .أحيل الأمر على املحكمة .ولكن الدعوى ُع ّلقت
بحجة �أن احلادث جرى لي ًال وتعذر بالتايل معرفة املذنبني.
وثم��ة مثل ثالث ال يخلو م��ن الطرافة .كان يف حلب رجل ثري ج��داً يدعى "كتخده زاده"
(هو جد ال�سيا�سي ال�سوري الراحل ر�شدي الكيخيا الذي تر�أ�س جمل�س النواب �أو الوزراء)،
ت��وىل ملرحلة طويلة ع�ضوية جمل�س الإدارة .جميل با�شا ت��ودد �إليه يوم كان قائداً للجي�ش يف
الوالية وعندما �أ�صبح والياً� .إثر وفاته توزعت ثروته على �أبنائه الثالثة وابنتيه .وكعادته� ،صمم
ال��وايل عل��ى نيل جزء من الرثوة .وملا رف�ض الورثة� ،أوعز �إىل �أحد رجال الدرك لإقامة دعوى
و�سجن ،ومل يطلق �سراحه �إال
�ضد ابنه البكر باكري �أغا بتهمة قتل �أحد �أقربائه .اعتقل املتهم ُ
بعد �أن دفع للوايل �سبعة �آالف لرية عثمانية .ومل يتورع جميل با�شا من القول لأحد �أ�صدقائه
ب�أن بكاءه على الفقيد وتقبله التعازي برحيله كانا بهدف احل�صول على بع�ض ثروته.
وي�ؤكد الكواكبي يف �سياق تقريره �أن مثالب الوايل �أكرث من �أن حت�صى .لذلك اكتفى ب�إ�ضافة
املثلب��ة التالية :منذ �أن �أ�صبح والي��اً حللب ،و�ضع يده على الكثري من الأرا�ضي واملزارع التي
تكفي لت�أ�سي�س دوقية  -دويلة  -وكما تناهى �إ ّيل �أنه بات ميلك بني  70و� 80ألف ر�أ�س غنم،
وكمية مماثلة من حيوانات �أليفة �أخرى حيث يفوق ثمنها ثالثة ماليني لرية� .إن راتبه معروف
وحم��دود ،فمن �أين ح�صل على تلك الأموال املنقول��ة وغري املنقولة؟ ذلك �أن الوايل ميتلك
عقارات كثرية يف الق�سطنطينية وحلب� ،إ�ضافة �إىل الأموال التي �أودعها يف م�صارف �أوروبية.
وم��ن امل�ؤكد  -ي�ضي��ف الكواكبي � -أنّ كل ه��ذه الرثوة قد حاز عليه��ا بالأ�ساليب امللتوية.
وبوا�سطة الرثوة واحلماية من الق�صر ال�سلطاين ،متكن من �إرهاب املواطنني لدرجة �أن �أحداً مل
يعد يجر�ؤ على �أداء ال�شهادة �ضده �إذا جرى حتقيق عنه �أو معه .حتى �إذا تظاهر الوايل بالثورة
عل��ى ال�سلطان ،ف�إن ال�شعب يرتدد يف جماراته خوف��اً من �أن تكون مبنزلة مناورة ملعرفة حقيقة
املوقف ال�شعبي �إزاء عبد احلميد.
وخت��م الكواكبي مبا ميكن اعتب��اره تزكية ملا قاله عنه �صديقه ال�شي��خ كامل الغزي حيث نوه
ب�صفته وكي ًال ملواطنيه الذين يطالبون ب�إنقاذهم من ظلم احلاكم العام.
�أ�ص��ل �إىل الربقي��ات .الأوىل� ،أر�سلها الكواكبي من حلب بتاريخ  19يوليو (متوز) � 1886إىل
ومهدداً
ال�صدر الأعظم ووزير العدل .روى يف هذه الربقية كيف �أن الوايل زاره يف منزله متوعداً ّ
ب�سجن��ه ونفيه �إذا ا�ستمر يف دفاعه عن بيت الكيخيا و�إ�ص��راره على ال�سفر �إىل الق�سطنطينية
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م��ن �أجل ذلك .و�سرعان ما نف��ذ وعيده حيث زج بالكواكبي و�شقيق��ه يف ال�سجن ،و�صادر
منزله مقدمة لإعطائه لأحد خ�صومه "مع �أننا منذ �أكرث من مائة عام ن�شغل املنزل" .ومل يرتدد
يف توجي��ه عبارات مهينة و�سوقية �إليه ،وبالطبع ج ّن��د الوايل عدداً من �أع�ضاء البلدية ورجال
ال�شرطة لتحقيق م�أربه.
الربقي��ة الثاني��ة ،غ�ير امل�ؤرخ��ة واملرفوع��ة �إىل ال�سلطان تفي��د �أن الوايل ط��رد حرا�س مزرعة
الكواكبي ،ونهب غاللها ،ما �أوقعه يف دوامة القلق على م�صريه احلياتي ،خ�صو�صاً "�أنه ا�ضطر
�إىل اال�ستدانة من �أجل دفع �أجرة الربقيات".
�أم��ا الربقية الثالثة ،وه��ي الأكرب والأهم ،فقد ُرفعت �إىل ال�سلط��ان وال�صدر الأعظم  -رئي�س
احلكومة  -بتاريخ  20متوز/يوليو  .1886نوه يف م�ستهلها مب�ضمون الربقيتني ال�سابقتني حيث
حاول ال��وايل �إذالله وم�صادرة منزله� .أ�ضاف �أنه كان متربع��اً يف تدقيق ح�سابات م�ست�شفى
جديد يف حلب .وذات يوم ،اقتادته فرقة من ال�شرطة خمفوراً من منزله الكائن يف طرف املدينة
�إىل مبنى املجل�س البلدي الكائن يف الطرف الآخر وك�أنه �أحد "كبار املجرمني" .لدى و�صوله،
�س�أله الوايل عن �أوراق املحا�سبة ،وملا �أجابه �أنها يف املنزل� ،أعاده �إىل منزله خمفوراً و�سرياً على
الأقدام جللبها له .عند و�صوله �إىل املنزل ،مل ُي�سمح له بالدخول وجلب الأوراق املطلوبة ،بل
�أمر بالبقاء خارجاً ،حيث توىل البولي�س نقل ّ
كل حمتويات مكتبه �إىل خارج املنزل ،كي ي�أخذ
منه��ا الأوراق .وبالطبع� ،أعيد �إىل البلدية بالطريقة املذلة نف�سها .وقال الكواكبي يف برقيته �إن
ال��وايل مل يت��ورع عن �إذالله رغم �أنه ينتمي �إىل "�أ�شراف حل��ب" ،وتعتربه املدينة "�أحد �أبرز
علمائه��ا الديني�ين وفقهائها واخلطب��اء" .وت�ساءل يف الربقية عن امل ّربر ال��ذي دفع بالوايل �إىل
�إذالله ،وهو "الربيء وال�شريف والعامل الديني ،على مر�أى "من �أ�صدقائه و�أعدائه".
�أخرياً ر�ضخ ال�سلطان لإرادة اجلماعة املحقة واملظلومة ،فكلف "�صاحب بك" وهو قا�ضي الق�ضاة
امل�شهود له باحلزم والنزاهة ،كي ي�سافر �إىل حلب ويتوىل التحقيق ويقرتح التدبري املنا�سب.
ويف �أوائل �أيلول (�سبتمرب)  1886و�صل �صاحب بك �إىل املدينة احلزينة.

وخ�لال مبا�شرته مهمته ال�صعب��ة ،وقع حادث خطري كاد ّميدد والية جمي��ل با�شا ت�سع �سنوات
حد لتلك الوالية ،بل �أو ًال ق�صف عمر الوايل.
�أخ��رى ،مع �أن بطله ا�ستهدف ،لي�س فق��ط و�ضع ّ
وخال�صة احلادث �أن جميل با�شا �سحب رخ�صة املحاماة من املحامي الأرمني احللبي زيرون لأنه
جت��ر�أ على الدفاع ع��ن بع�ض �ضحاياه �إ�ضافة �إىل وظيفته كم�ست�ش��ار حقوقي للقن�صلية الفرن�سية
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يف حل��ب التي كان��ت �أي�ضاً على خالف مع الوايل .ولأن قط��ع الأرزاق من قطع الأعناق ،فقد
ا�س��ودت الدنيا يف وج��ه املحامي زيرون ف�سحب م�سد�سه ،وكمن لل��وايل عند منعطف يقع بني
منزله ومركز واليته يف  23ت�شرين الثاين (نوفمرب)  .1886وحني اقرتبت عربة الوايل العائد من
مركز عمله �إىل منزله� ،أطلق عليه زيرون ثالث ر�صا�صات ف�أخط�أه .اعتقل و�أودع ال�سجن .ولكن
ترجم��ان ال�سف��ارة الرو�سية الذي كان موجوداً قرب مكان احلادث ّرج��ح �أن �شخ�صاً �آخر �أطلق
الن��ار .ولي�س م�ستبعداً ان يكون احل��ادث مدبراً من الوايل نف�سه حتى ي�ستدر العطف عليه .ومما
يعزز هذا االحتمال� ،أن جميل با�شا رفع ر�سالة �إىل ال�سلطان يقرتح عليه فيها متديد واليته مرفقة
بتكرار والئه .و�سواء كان املحامي زيرون قد �أطلق النار� ،أم �أن العملية كانت مفربكة للإيقاع به،
ف�إن نتائجها مل تكن ل�صالح الوايل القرتافه غلطة ال�شاطر التي تعادل الألف غلطة.
فقد بادر �إىل اعتقال �أبرز وجهاء ومفكري حلب ويف طليعتهم عبد الرحمن الكواكبي ،بتهمة
حتري���ض املحامي الأرمني على قتله� .إذ �سرعان ما هاجت املدينة من ممار�سات الوايل التي ال
ح��دود للظلم فيها ،وقرر �سكانها التوجه �إىل مركز الربيد واالعت�صام هناك حتى ُيقال جميل
با�ش��ا من من�صبه .و�إذا مل ُي�ستج��ب طلبهم ،ف�إنهم �سيقومون بهج��رة جماعية �إىل مكان �آخر
خارج الوالية .كذلك ،وقّع النائب العام وكل الق�ضاة يف الوالية عري�ضة� ،أعلنوا فيها عجزهم
ع��ن القيام بوظيفته��م يف حال ا�ستمرار جمي��ل با�شا على ر�أ�س الوالي��ة .و�إذا رف�ض طلبهم
ف�إنه��م يتمنون على جاويد با�شا وزير العدل نقلهم �إىل والية ثانية� .إزاء هذا الع�صيان ال�سلمي
ال�شام��ل� ،ص��درت �إرادة �سنية بنق��ل جميل با�شا من حلب �إىل بغ��داد .وبعد ربع �ساعة من
�إزاحة الكابو�س عن �صدر مدينة حلب� ،أفرج �صاحب بك عن جميع املعتقلني.
ويزج��ه يف ال�سجن
ال�سلطان عب��د احلميد الوايل جمي��ل با�شا ويحاكمه ّ
�أم��ا ملاذا مل يع��زل ّ
وي�سرتجع من��ه الأرا�ضي واملنازل والأموال التي نهبها م��ن الكواكبي و�سائر �أ�شراف حلب،
فل�سب��ب ب�سيط وه��و �أنه كان قدوته يف الف�س��اد واال�ستبداد .فهل ل��دى املعجبني بال�سلطان
تف�س�ير �أو تربير غري علكة رف�ضه بيع كل فل�سطني لليهود الذين �أن�ش�أوا مئات امل�ستوطنات يف
عهده املاراتوين املمتد من � 1876إىل �صيف .1908
وبعد ،نح��ن يف فرع مكتبة الإ�سكندرية يف القاهرة ،نحتفل بعب��د الرحمن الكواكبي �شهيد
احلرية والنزاه��ة والإ�سالم احلقيقي .فلنختم بهاتني الطرفت�ين اللتني حدثتا معي يف القاهرة
ومكتبة الإ�سكندرية.
 - 1زرت م�ص��ر منذ فرتة ،لنب�ش �أعداد جريدة الكواكبي الثالثة (العرب) التي �صدرت يف
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القاهرة عام  .1900ا�ست�ضافني ال�صديق الدم�شقي غ�سان الالطي يف منزله مب�صر اجلديدة.
فكنت �أتوجه �صباحاً بالتك�سي �إىل دار الكتب امل�صرية التي يقع مبناها على كورني�ش النيل،
و�أعود م�ساء �إىل حيث كان يقيم ال�صحايف ال�ساخر �سليم �سركي�س وي�صدر "جملة �سركي�س"
من��ذ ق��رن .وبقدر ما كان الذه��اب �إىل املكتبة �سه ًال لتوفر التك�سي��ات ،كان الإياب �صعباً،
لندرتها .وذات ع�شية ،ا�ستقليت بعد طول انتظار ،تك�سياً يقوده �شيخ ،فا�ستغرقت الرحلة 90
دقيقة ل�سببني :عجقة ال�سري كما نقول يف بريوت ،وعظة �صاحبنا بعد �أن علم �أين �شامي (�أي
م��ن بالد ال�شام) م�سيحي .وقد متحورت عظته على احللبي عبد الرحمن الكواكبي امل�صلح
الإ�سالم��ي املنفتح ال��ذي كان يحر�سه مرافق �أرمني .وقاطعته كم��ا تفعل معظم �إعالميات
الف�ضائي��ات ،ال لأقول له ب���أين �أ�صدرت كتابني عنه والثالث على الطريق ،بل لأطرح عليه
بع�ض الأ�سئلة اال�ستفهامية املخت�صرة .ومل ينزعج من مقاطعتي كما هو حال انزعاج �ضيوف
الإعالمي��ات اجلميالت ،رمبا لرغبته يف �إطالة اخلطبة .و�صلن��ا .دفعت له الأجرة التي طلبها
وكان��ت �أقل مما كان يطلبه نظرا�ؤه� .س�ألته ع��ن ا�سمه الكرمي ،وا�ستمهلته دقيقة لأعطيه هدية.
ث��م �أخذت ن�سخ��ة من �أحد كتبي ،وكتبت الإهداء على �صفحت��ه الداخلية ،و�سط �إعجابه.
ولكن �إعجابه حتول �إىل تعجب ،رمبا العتقاده ب�أن كتابي يت�ضمن �سرية املطران يو�سف الدب�س
وم�سريت��ه ولي�س م�سرية ال�شيخ الكواكبي و�سريته .و�شكرين مرتني :ثانياً على الهدية ،و�أو ًال
على ا�ستجابتي ال�سريعة لكواكبيته.
امتطيت البو�سطة على لغ��ة اللبنانيني ،وتوجهت �إىل الإ�سكندرية
 - 2يف الي��وم التايل،
ُ
حي��ث �أ�س�س ال�شوام ع�شرات الدوريات ويف طليعتها "الأهرام" التي انتقل بها م�ؤ�س�ساها
�سليم وب�ش��ارة تقال يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر �إىل القاهرة .دخلت مكتبة الإ�سكندرية
أيت ع�شر موظفات ،ت�سع منهن
القدمي��ة  -مل تكن املكتبة اجلديدة �أُجنزت ود�شن��ت  -فر� ُ
حمجب��اتُ .بعيد ال�سالم والكالم ،فهمن م��ن لهجتي �أين "�شامي" ،فطلنب من زميلتهن
غ�ير املحجبة �أن ت�ساعدين .ولأول وهلة ظنن��ت �أنهن ا�ستنتجن �أنني "كافر" .و�سرعان ما
تبخر ظني حني �أعلمتني املوظفة ال�سافرة �أن �أباها "�شامي" من بكفيا .وازداد فرحها حني
قل��ت لها �إن منزيل يف انطليا���س يبعد  500مرت عن منزل الأخوين رحباين  -فريوز ،و�إن
ب�سم��ة ال�شم�س  -ا�سم انطليا�س القدمي على ذمة ال�شاعر قبالن مكرزل  -تبعد عن بكفيا
خم�س��ة كيلوم�ترات .وكان نهاراً جمي ًال جرى فيه تبادل �أجم��ل الهدايا� .أهديتها كتابي
"�صحاف��ة الكواكبي" و�أهدتن��ي خدماتها املكتبية حني لب��ت كل طلباتي بدون انزعاج،
حيث كحلت عيني بع�شرات الكتب والدوريات القدمية.
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العنا�رص ُ اجلغرافية ودالال ُتها يف رواية "حكايتي �رشح يطول "

للكاتبة حنان ال�شيخ

د .ناجي كعدي � -أ�ستاذ م�ساعد وباحث ومحُ ا�ضِ ر يف اجلامعة اللبنانية -كلية الآداب والعلوم الإن�سانية الفرع الرابع – زحلة  -ق�سم اجلغرافيا

مل ّخ�ص

ُتعترب الدرا�سة البين ّية واحدة من الأ�ساليب العلم ّية املتطورة يف معاجلة بع�ض امل�سائل
التخ�ص�صات.
والق�ضايا ويف الإجابة عن عدد كبري من الإ�شكاليات التي ُتطرح بني خمتلف ّ
مهماً لدرا�سة
ويف هذا الإطار ُتعترب رواية "حكايتي �شرح يطول" للكاتبة حنان ال�شيخ منوذجاً ّ
بينية ت�شمل فروع اجلغرافية من جهة والرواية الأدب ّية من جهة �أخرى� .سمحت لنا هذه
الدرا�سة البينية با�ستخراج العنا�صر اجلغرافية من الرواية ،وتبيان دالالتها املختلفة� .إنّ هذا
النوع من الدرا�سات يفتح الطريق �أمام تعاون كبري بني العديد من العلوم ،ما ي�ساهم يف �شرح
�أدقّ ملختلف الظواهر العلم ّية والأعمال الأدب ّية.
كلمات مفاتيح :درا�سات بينية – رواية – جغرافية – 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
" de l’écrivain Hanane El-Sheikh est unحكايت��ي �شرح يط��ول" roman
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
indicateur.

–

roman

–

géographie

–

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 يطولby 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
indicator.

–

novel

–

geography

–
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 - 1مق ّدمة

تخ�ص�صات
ُ
يتزاي��د الرتاب��ط يف عاملنا اليوم ب�شكل مت�سارع عرب �شب��كات التوا�صل بني عدة ّ
ذات �أه��داف ومناهج عمل متباينة .وذلك بهدف تبادل املعلومات املختلفة ملواجهة حتديات
العامل املتغيرّ � .ساهم هذا الأمر يف تغيري طبيعة العمل من العمل الفردي �إىل العمل اجلماعي
التخ�ص�صات.
املُ ِبدع بني خمتلف هذه ّ
مــ��ن جه��ة �أخرى ،ومنذ �آب م��ن �سنة  ،1937وج��د عامل االجتم��اع يف جامعة �شيكاغو
أعده ملجل�س �أبحاث العلوم االجتماعية يف الواليات
 ،Christian Chevadierويف تقرير � ّ
املتحدة� ،أنّ الدرا�سات البينية ،هي واحدة من املفاهيم الرئي�سية التي تنبغي درا�س ُتها ب�شكل
دقي��ق ( .)Chevadier, 2014ومن��ذ ذلك احلني ،ب��د�أ هذا النوع م��ن الدرا�سات يتط ّور
وينت�ش��ر ب�سرعة .وتع ّرف الدرا�سات البينية على �أ ّنها عبارة عن التفاعل بني اثنني �أو �أكرث من
التخ�ص�صات ،ب��دءاً من التوا�صل الب�سيط للأفكار ،و�ص��و ًال �إىل التكامل املتبادل للمفاهيم
التوجيهية للمعرفة ،وامل�صطلحات ،واملنهجية ،وغريها (.)Routhier, 2009
وميك��ن اعتب��ار �أن اّ ً
كل من اجلغرافيا من جه��ة (وهي واحدة من العل��وم الإن�سانية) والرواية
ميكن من خاللهما تنفيذ درا�سات بينية ،وذلك
الأدبية من جهة �أخرى ،تخ�ص�صان منوذجيان ُ
ب�سبب وجود ت�شارك بني بع�ض فروع اجلغرافيا ،علم املياه بالتحديد ،و�أ�صل كلمة رواية ،على
الرغم م��ن اختالف امليدان التطبيقي ّ
لكل منهما .فاجلغرافيا ه��ي عل ٌم قد ٌمي ُين�سب الف�ضل
علم و�صف الأر���ض ( :Geoالأر�ض و
يف ت�أ�سي�س��ه �إىل اليوناني�ين .ويف البداي��ة ُعرف ب�أن��ه ُ
يف�س��ر يف قامو�سه �أن
 :Graphosر�س��م) (الزوك��ة� .)2000 ،أ ّما  Pierre Georgesفهو ّ
اجلغرافي��ا هي العل��م الذي يدر�س م�س ّبب��ات الظواهر التي كانت ُتو�ص��ف فقط يف ال�سابق،
بالإ�ضاف��ة �إىل مقارنة هذه الظواهر م��ع غريها من الظواهر يف �أماكن �أخرى (جورج.)2002 ،
وبذل��ك اكت�س َب��ت اجلغرافيا �صفة الو�صف وال ّتحليل والر ّبط ب�ين خمتلف الظواهر الطبيع ّية
تب��ق �أداة ال�ستك�شاف الأماك��ن وو�صفها فقط .وحت ّول
والب�شر ّي��ة على الكرة الأر�ض ّية ،ومل َ
ميار�سها يف مكان
اجلغ��را ّيف م��ن االهتمام بالأماكن �إىل االهتم��ام بالإن�سان وبن�شاطاته الت��ي ُ
معينّ .
�أما كلمة "رواية" فهي تعود يف �أ�صلها اللغوي �إىل "روى" ،وهو ج َريان املاء (علم املياه هو فرع
م��ن فروع اجلغرافيا كما ذكرنا)� ،أو وجوده بغزارة� ،أو ظهوره حتت � ّأي �شكل من الأ�شكال� ،أو
نقل��ه من حال �إىل حال �أخرى ،وكانوا يطلقون عل��ى ال�شخ�ص الذي ي�ستقي املاء "الراوية".
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الري
معنوي بني ّ
وم��ن ّثم ُ�أطلقت هذه الكلمة على ناق��ل ال�ش ْعر ،وذلك ب�سبب وجود ت�شابه ّ
الروحي الذي هو االرتواء من ّ
التلذذ ب�سماع ال�شعر �أو ا�ستظهاره بالإن�شاد من جهة ،واالرتواء
ّ
امل��ادي باملاء العذب الب��ارد الذي يقطع الظم�أ م��ن جهة �أخرى .وقد الح��ظ العربي الأ ّول
العالقة بني املاء وال�شعر لأن موطنه ال�صحراء ،كان �أعز �شيء فيه هو املاء ثم ال�شعر (مرتا�ض،
أدب��ي ي�شرتك مع الأ�سطورة واحلكاية يف �سرد
 .)1998وهن��اك من ع ّرف الرواية ب�أنها ٌ
جن�س � ٌّ
�أح��داث مع ّينة ،متثّل الواقع وتعك�س مواقف �إن�سانية وتتخ��ذ من اللغة النرثية تعبرياً لت�صوير
ال�شخ�صيات (حجازي.)2005 ،
م��ن جهة �أخرى ،كتبت الأديب��ة حنان ال�شيخ رواية "حكايتي �شرح يطول" التي تروي
فيه��ا حياة والدتها ومعاناته��ا يف حياتها الزوجية وحالة الفقر الت��ي عا�شتها يف طفولتها.
منوذجية للدرا�سات
�ضمن هذا الإطار ،ميكن طرح الأ�سئلة التالية :هل ُتعترب هذه الرواية
ّ
ا�ستخراجها من
اجلغرافية الت��ي ميكن
البيني��ة بني الأدب واجلغرافي��ا؟ وما هي العنا�صر
ُ
ّ
املكانية
املكانية
اجلغرافية مع العنا�صر ّ
ّ
الرواي��ة؟ وما هي دالال ُتها؟ وهل تت�شا َب ُه العنا�ص��ر ّ
يف الرواية؟
ته��دف هذه الدرا�سة �إىل حتليل رواي��ة "حكايتي �شرح يطول" ،من زاوية بينية عرب ا�ستخراج
كل العنا�صر اجلغرافية املوجودة فيها واحلديث عن دالالتها .وذلك بهدف �إظهار مدى �أهمية
ا�ستعم��ال الطريقة البينية يف تنفي��ذ الدرا�سات يف علومنا املعا�صرة ،التي ميكن �أن ّ
حتل مكان
الدرا�سات الأحادية.
�إنّ م��ن يقر�أ ه��ذه الرواية ال َي�س ُعه �إلاّ �أن يتوقف عند جمموع��ة كبرية من العنا�صر اجلغرافية
التي تكم��ن �أهميتها يف �أ ّنها جتعل القارئ يت�س ّلل �إىل داخل �شخ�صيات الرواية ويعي�ش معها
خمتلف احلاالت النف�س ّية التي عا�شتها .متثّل هذه العنا�صر اجلغرافية خمتلف فروع اجلغرافية
الب�شرية مثل جغرافية العمران واجلغرافية االقت�صادية .بالإ�ضافة �إىل فروع اجلغرافية الطبيعية
مثل املناخ واملياه والبيئة وغريها.
 - 2عنا�رص اجلغرافيا الب�رشية يف الرواية ودالالتها

تتنوع عنا�صر اجلغرافيا الب�شرية ب�شكل عام ،ولك ّننا �سنكتفي يف ما يلي بتبيان دالالت عنا�صر
اجلغرافيا الب�شرية التي وردت يف الرواية.
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�أ  -عنا�رص اجلغرافية االقت�صادية

تهت��م اجلغرافي��ا االقت�صادية التي و�ض�� َع �أ�س�سها العامل الأملاين جونز غوت��ا بال�سببية ،بهدف
�إظه��ار امل�ؤثرات الإقليمية املبا�شرة على �إنتاج ال�سلع ،بالإ�ضافة �إىل الربط بني احلرف املتعددة
والبيئ��ة الطبيعية مبا حتتويه من ثروات خمتلفة ،و�إيجاد العالقة املتبادلة بينهما .وذلك بعك�س
اجلغرافي��ا التجارية التي تهتم بدرا�سة �إنتاج املحا�صيل الرئي�سي��ة يف العامل وجتارتها الدولية،
إح�صائي يعتمد عل��ى الو�صف من دون االهتمام بالعوام��ل اجلغرافية امل�ؤثرة يف
وف��ق منهج �
ّ
الإنتاج والت�سويق (الزوكة.)2000 ،
و َتظه��ر العنا�ص��ر االقت�صادية والتجاري��ة يف الرواية من خالل احلديث ع��ن ال�سوق ّ
املكتظ ِة
يف النبطي��ة ،ال��ذي ي�شري �إىل عن�صر اجلذب التجاري الذي متيزت ب��ه هذه املنطقة ،ما �أعطى
�أهمي��ة جتار ّية كبرية لها .ويتج ّلى ذلك ب�ش��كل وا�ضح ،عندما تحُ ِّدثُنا الكاتبة عن الطفلة التي
مل تك��ن ت�ستطيع �أن متّيز والده��ا يف ال�سوق �إلاّ من خالل �صوته ب�سبب وجود عدد كبري من
ال ّتج��ار والنا�س الذين ي�شرتون ما هم بحاجة �إليه من م��واد غذائية وحيوانية ُتباع فيهّ .
ويدل
ع��دم خوف الطفلة م��ن جموع التجار على �أنه��ا اعتادت على التنقّل ب�ين النا�س من دون
خوف ّ
وبكل طم�أنينة ،فحدود م�ساحة الأمان النف�س ّية يف املكان الذي كانت تعي�ش فيه كانت
وا�سعة.
ومن عنا�صر اجلغرافية االقت�صادية �أي�ضاً التي تظهر يف الرواية ،احلالة االقت�صادية املرتدية التي
كان��ت تعاين منها عائلة والدة الكاتبة ،فالأ ّم كان��ت ترى �أيادي والدة الكاتبة و�أخوتها فارغة
بعد عودتها من ال�سوق التجارية .هذه احلالة املرتدية رمبا �ساهمت يف خلق م�شاكل وخالفات
كبرية بني �أب الطفلة (والد حنان ال�شيخ) و�أمها و�صلت �إىل الطالق.
وتتجل��ى اجلغرافي��ة االقت�صادية يف الرواي��ة �أي�ضاً يف احلديث عن الن�ش��اط الب�شري الزراعي
الذي كانت متار�سه عائلة الطفلة و�سكان املنطقة ب�شكل عام .كانت عائلة الطفلة تزرع الفول،
تخ�ص���ص لزراعة الأ�شجار قرب
وتقط��ف حما�صيل التني من احلاك��ورة (وهي الأر�ض التي ّ
ال��دور) .وتظهر هنا واحدة من �أ�شكال النظام االقت�صادي ال��ذي كان �سائداً ب�شكل عام يف
الذاتي الذي كانت
الق��رى خالل هذه احلقبة الزمنية وهو نظ��ام الزراعة التقليد ّية واالكتفاء ّ
متار�سه العائلة .وورد يف الرواية �أي�ضاً �أن ال�سكان يف تلك املنطقة كانوا يزرعون م�ساحات كبرية
م��ن حقول القمح وغريها .يقودنا هذا الأم��ر �إىل ا�ستنتاج النظام االقت�صادي الزراعي الآخر
ال��ذي كان �سائ��داً يف تلك املنطقة وه��و الزراعة التجارية .ميكننا �أن نتب�ّي نّ �أن املجتمع الذي
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كان��ت تعي�ش فيه �أم حنان ال�شيخ هو جمتمع زراعي بامتياز .واملجتمع الزراعي عادة ما يتميز
بالكرم و ُيظهر مدى تع ّلق املُزارِع ب�أر�ضه وهذا ما كان مي ّيز �أ�سرة الأم.
ب  -عنا�رص جغرافية العمران

ُتعنى جغرافي��ة العمران بدرا�سة مو�ضوعني �أ�سا�سي�ين :الأ ّول يتع ّلق بال�سكن الريفي (ن�ش�أة
الريفي و�أمناط الق��رى والعوامل الطبيعية والب�شرية التي ت�ؤثر يف توزيع ال�سكن)... ،
ال�سكن ّ
�أم��ا الثاين فهو يتعلق بال�سكن املدين (حتدي��د الأقاليم املدنية بعد درا�سة حتليلية لن�ش�أة املدن
و�شكله��ا وحمتوياتها ووظائفه��ا و�سكانها) ويتم ذلك باملالحظ��ة والت�سجيل والر�سم (وهيبة،
.)1980
ميكنن��ا ،من حي��ث جغرافية العم��ران ،ا�ستخال�ص خ�صائ�ص الأمكنة الريفي��ة واملدنية التي
ُوجدت فيها �شخ�صيات الرواية .ويجب قبل ذلك� ،أن نو�ضح الفرق بني املكان من وجهة نظر
روائي��ة واملكان من وجهة نظر عمرانية جغرافية .يكت�س��ب املكان يف الرواية �أهمية كبرية لأنه
يتح ّول يف بع�ض الأعمال املتميزة �إىل ف�ضاء يحتوي كل العنا�صر الروائية ،مبا فيها من حوادث
و�شخ�صيات ،وما بينهما من عالقات ،ومينحها املناخ الذي تفعل فيه ،وتعبرّ عن وجهة نظرها.
وامل��كان يف الرواية قائ��م يف خيال املتلقي ولي���س يف العامل اخلارجي ،ولذلك ف���إن ا�ستعانة
الروائي بو�صف املكان �أو بت�سميته ،ال يعني ت�صوير املكان اخلارجي و�إمنا املكان الروائي لإثارة
خي��ال املتلق��ي .و�إذا كان ال�سرد يروي الأحداث يف الزمان ،ف���إن الو�صف ي�ص ّور الأ�شياء يف
املكان ولك ّنه لي�س غاية يف ذاته� ،إنمّ ا هو لأجل �صنع املكان الروائي �أو بالأحرى خللق الف�ضاء
الروائ��ي (حمادة� .)2008 ،أ ّم��ا يف اجلغرافيا فللمكان معانٍ مادية علمي��ة بحت .ف�إذا كانت
اجلغرافي��ا تدر�س ن�شاطاً ب�شر ّياً معيناً ،ف���إن درا�ستها هذه ال تكتمل من دون ربط هذا الن�شاط
مب��كان ما على �سطح الأر���ض لديه �أبعاد مادي��ة علمية حمددة كالط��ول والعر�ض وامل�ساحة
واالرتف��اع .مث ًال ،درا�سة الن�شاط الزراعي ال تكت�سب قيمتها اجلغرافية �إلاّ �إذا حددت املكان
الذي يمُ ا َر�س فيه هذا الن�شاط (م�ساحة الأر�ض املزروعة ،موقعها.)...،
حتدثنا الكاتبة عن
وتظه��ر جوانب جغرافية العم��ران يف رواية "حكايتي �شرح يطول" ،عندما ِّ
هند�س��ة البناء يف بريوت بو�صفها �شرفات الأبنية والقرمي��د وغريهاُ ...يظهر هذا الو�صف �أن
الطفلة كانت تعي���ش �صراعاً داخل ّياً قبل االنتقال �إىل بريوت .هذا ال�صراع يتج ّلى يف التعبري
عن احلزن الذي كانت تعي�شه عندما تركت الريف حيث الأ�صدقاء ،ويتج ّلى يف الوقت نف�سه
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يف حالة الفرح التي كانت ت�شعر بها لأنها كانت تنتظر ب�شوق و�صولها �إىل بريوت ،مدينة املرايا
لكن هذا ال�صراع �سرعان ما انتهى عند و�صولها �إىل املدينة �إذ ُح�سم ل�صالح التع ّلق
الكبريةّ .
بالري��ف :فهي ا�ستهز�أت ب�شرفات �أبنية املدينة عندما ظ ّنت �أن ال�سكان الذين يوجدون على
تلقائي ُيظهر
�شرف��ات الأبني��ة لي�س لديهم �أ�سقف ت�أويه��م ،وهذا الو�صف ما ه��و �إال ر ّد فعل ّ
م��دى تعلق الطفلة بالريف الذي كانت تعي�ش فيه .و�ش ّبهت ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قرميدها مبا
لب الرمان يف ارت�صافه.
هو جميل يف الريف ،فهو ي�شبه ّ
وتختل��ط يف هذه الرواية عنا�ص��ر اجلغرافيا الب�شرية مع تلك الطبيعي��ة التي ال ّ
تقل �أهمية يف
دالالته��ا عن العنا�صر الب�شريةّ .
وكل تلك العنا�صر� ،أطبيعية كانت �أم ب�شرية ،مل تكن لتظهر
لوال املقاربة البينية للرواية بني ميادين وفروع اجلغرافية من جهة والرواية من جهة �أخرى.
 - 3عنا�رص اجلغرافيا الطبيعية يف الرواية ودالالتها

تزخ��ر رواي��ة "حكايتي �ش��رح يطول" بالعنا�ص��ر اجلغرافي��ة الطبيعية و�أهمها املن��اخ والبيئة
واجليولوجي��ا واملياه .هذه العنا�صر �ساعدتنا يف فهم الإط��ار الطبيعي حيث دارت الأحداث
وتنقلت �شخ�صيات الرواية.
�أ  -عنا�رص علم املناخ

�إن عل��م املن��اخ ه��و العلم ال��ذي يدر���س عنا�صر الطق���س نف�سه��ا (املت�ساقط��ات والرطوبة
زمن��ي خمتلف :ف�إذا كان
واحل��رارة )...،الت��ي يدر�سها علم الأر�ص��اد اجلوية ،ولكن مبقيا�س ّ
عل��م الأر�صاد اجلوية يدر�س حالة الطق�س مل��دة ال تتجاوز ال�ساعات �أو الأيام ،ف�إن علم املناخ
يدر���س حالة الطق�س ملدة طويلة ت�ص��ل �إىل � 30سنة ( .)Aguedo, 2015وتتفاعل عنا�صر
ُ
املن��اخ مع الن�ش��اط الب�شري ب�شكل وا�ضح .فمث ً
أحفوري �إىل
�لا ،ي�ؤدي
ا�ستعمال الوق��ود ال ّ
زي��ادة انبعاث��ات الغازات الدفيئة يف الغ�لاف اجلوي وبالتايل ي�ؤ ّدي ذل��ك �إىل زيادة التلوث
( .)Lamarre, 1999يف املقاب��ل ،ي�سهم بع�ض عنا�صر املناخ مثل احلرارة ،يف حتديد �أماكن
�سكن الإن�سان ،وبالتايل حتديد الكثافات ال�سكانية على �سطح الكرة الأر�ضية .فنالحظ مث ًال
�أن كثافة ال�سكان تنخف�ض يف العرو�ض العليا وعند �أعايل ال�سال�سل اجلبلية ب�سبب انخفا�ض
احلرارة ،ويف املقابل ترتفع هذه الكثافة يف املناطق التي ُ
تعتدل فيها درجات احلرارة.
حتدثنا الكاتبة عن طول �أي��ام ف�صل ال�صيف التي
تظه��ر العنا�صر املناخية يف الرواي��ة عندما ِّ
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بينت من خاللها معاناة الطفلة ،فهي كانت جتل�س حزينة منتظرة مرور �ساعات النهار الطويلة
وهبوط الليل حتى ّ
تخطط للهرب من بيت �أبيها للعودة �إىل بيت �أمها .ومن املعروف جغرافياً
�أن حم��ور الأر�ض يكون مائ ً
�لا باجتاه ال�شم�س يف ف�صل ال�صيف يف ن�صف الكرة ال�شمايل ،ما
ي���ؤدي �إىل جعل النهار يف ال�صيف �أطول منه يف ال�شت��اء .وتتابع الكاتبة حديثها عن عنا�صر
املن��اخ عندما تخربنا عن تك ّون قطرات الندى يف ال�صب��اح الباكر ،وهذا ي�شري �إىل رقّة الطفلة
و�إح�سا�سها املرهف .والندى ه��و ظاهرة مناخ ّية تتك ّون عندما يتكاثف بخار املاء ويتح ّول �إىل
مياه �سائلة ب�سبب مالم�سته ل�سطح بارد.
الطبيعي
البيئية والو�سط
ب -عنا�رص املنظومة
ّ
ّ

ت�شكل املنظوم��ة البيئ ّية جمموعة الكائنات احلي��ة ( )biocénoseالتي تتفاعل مع عنا�صر
املوئل ( )biotopeالذي تعي���ش فيه (ال�صخور واملجاري املائية )...من خالل جمموعة من
الروابط املعقدة (كالطاقة� .)...إن اجلغرافيا ال تدر�س املنظومة البيئية كما يدر�سها عامل البيئة،
ويكم��ن الف��رق يف نقطت�ين اثنتني :تتمث��ل الأوىل يف �أن عامل البيئة ّ
يرك��ز يف درا�سته على
الكائن��ات احل ّي��ة ب�شكل �أ�سا�سي ،وهو ال يهت��م بدرا�سة املوئل �إلاّ يف �إط��ار �إمكانية ت�أثريه يف
احلي مو�ض��وع الدرا�سة ،وذلك بعك�س اجلغرايف الذي يرك��ز يف درا�سته على املوئل
الكائ��ن ّ
باعتباره العن�صر الأ�سا�سي يف مو�ضوع الدرا�سة� .أ ّما النقطة الثانية ،فتتمثّل يف �أن عامل البيئة
يعت�بر �أن الإن�س��ان هو كائن ع��ادي مثله مثل باق��ي الكائنات احلية� ،أ ّما اجلغ��رايف فهو يعترب
ومركزي بني باق��ي الكائنات احلية ،وهو ال��ذي �أثر يف تلك
�أن الإن�س��ان ه��و كائن �أ�سا�س��ي
ّ
الكائن��ات ويف املوئل خ�لال �آالف ال�سن�ين ( .)Demangeot, 2000وتدر�س اجلغرافيا
ب�ش��كل �أ�سا�سي الو�سط الذي يحتل مركز املج��ال اجلغرايف :فمث ًال نقول �إن ال�سمكة تعي�ش
ي�سمى طبيعياً عندما ت�سيطر علي��ه العنا�صر الطبيعية التي
يف الو�س��ط البحري .ه��ذا الو�سط ّ
ظ ّلت مبعظمها حممية من التدخل والتحول من ِقبل الب�شر مثل الغابات وامل�ستنقعات ...وهو
ب�شري ب�سبب كرثة الن�شاطات الب�شرية مثل ان�شار
ال ي�صبح طبيعياً عندما يتح ّول مبعظمه �إىل ّ
العمران فوق امل�ساحات اخل�ضراء وغريه.
وتتج ّل��ى عنا�ص��ر املنظوم��ة البيئية يف الرواي��ة ،عندما حتدثن��ا الكاتبة ع��ن الأرا�ضي الوعرة
واحلجارة وال�ضباع والنباتات الطبيعية ،التي �أ�شارت من خاللها �إىل املكان الذي ي�سكنه �أب
الطفلة وهو يف مكان نا ٍء وبعيد .ميكن لهذا املكان املُ ِ
وح�ش والوعر �أن يكون قد �أثر يف �شخ�صية
الأب وطبع فيه الت�صرفات القا�سية التي جعلته يط ّلق الوالدة احلنونة التي تخاف على �أطفالها
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وت�سهر على ت�أمني م�أكلهم وم�شربهم وم�أواهم .وتظهر عنا�صر البيئة الطبيعية �أي�ضاً ،يف و�صف
�سم احلية والثعابني والدبابري والزراقط ،التي ،وبح�سب طريقة احلديث عنها يف الرواية ،كانت
ّ
ّ
ت�ش��كل عامل خوف للطفلة ولأخيها عندما كانا ي�صادفانها يف طريق عودتهما �إىل بيت �أمهما
هرباً من الإقامة يف بيت �أبيهما.
ج -عنا�رص علم اجليولوجيا

ُيعن��ى علم اجليولوجيا (م��ن اليونانية الأر�ض Geo :واحلدي��ث )Logos :بدرا�سة كوكب
ويق�سم هذا العل��م تقليدياً �إىل اجليولوجي��ا التاريخ ّية واجليولوجي��ا الفيزيائ ّية التي
الأر���ضّ .
تدر���س املواد املك ّونة للق�شرة الأر�ضية والت��ي ت�ساعد يف فهم العمليات التي ت�ؤثر يف ت�شكيل
�سط��ح الأر�ضُ .
وترتبط اجليولوجي��ا بالإن�سان ب�شكل مبا�شر ،لأنّ ع��دداً كبرياً من الكوارث
الطبيعي��ة التي ت�صيب املاليني من النا�س على �سطح الك��رة الأر�ضية وت�س ّبب �أ�ضراراً ماد ّية
جيولوج��ي ( .)Lutgens, 2015على �سبي��ل املثال ،ت�سونامي
�ضخمة ،تك��ون من من�ش�أ
ّ
الذي �ضرب منطقة جنوب �شرق �آ�سيا �سنة  ،2004وذهب �ضحيته �أكرث من � 250ألف ن�سمة
تقدر بع�شرات املليارات من الدوالرات.
ونتجت عنه خ�سائر مادية ّ
وتتج ّل��ى العنا�ص��ر اجليولوجي��ة يف الرواية ،عندما حتدثن��ا الكاتبة عن �صخ��رة رمادية كبرية
�ساهمت يف �إ�ضفاء حالة من االطمئنان على الطفلة ،لأنها عرفت �أنها و�صلت �إىل قريتها عندما
م ّرت بالق��رب من هذه ال�صخرة .ومن املعروف جيولوجي��اً �أن اللون الرمادي لل�صخور ي�شري
�إىل ال�صخور اجلريية ب�شكل عام .وا�ستطعنا �أي�ضاً معرفة �أنواع �أخرى من ال�صخور املنت�شرة يف
ه��ذه املنطقة ،من خالل و�صف �ألوانها مثل �صخور الغري��ه التي و�صفتها الطفلة ب�أنها �صخور
متع��ددة الألوان (بنية وحمراء وغريها)� .شكلت هذه ال�صخور دلي ًال للطفلة �أثناء �سريها على
طريق العودة �إىل قريتها �إاىل والدتها هرباً من بيت �أبيها.
د -عنا�رص علم املياه

وتبدل
ُيع�� َّرف علم املياه على �أنه العلم الذي يدر�س املياه ال�سائلة من خالل توزعها اجلغرايف ّ
حالتها ب�ين �صلبة وغازي��ة ،وخ�صائ�صها الفيزيائي��ة والكيميائية وعالقته��ا بالكائنات احلية،
وا�ستعمالها من ِقبل الب�شر ،والكوارث التي ميكن �أن حتدثها (.)Touchart، 2010

وتظه��ر عنا�صر علم املياه ،عندم��ا حتدثت حنان ال�شيخ عن �أن عائل��ة الطفلة كانت ت�ستخدم
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مي��اه نهر الليطاين لال�ستحمام .وي�شري ذلك �إىل �أن مياه النهر يف تلك الأيام ،وبعك�س حالته
الي��وم ،كان��ت نظيفة .ويف احلديث عن اال�ستحمام مبياه النهر� ،إ�ش��ارة �إىل �أن العائلة مل تكن
متتلك غرف��ة خا�صة لال�ستحمام .ويف ذلك داللة على حالة الفقر املادي الذي كانت تعي�شه
هذه العائلة.
 - 4اخلامتة

تناولن��ا يف هذه الدرا�سة رواي��ة "حكايتي �شرح يطول" للكاتبة حن��ان ال�شيخ من وجهة نظر
ع��دة ميادين وف��روع للجغرافيا الب�شري��ة واجلغرافيا
جغرافي��ة وا�ستطعن��ا ا�ستخ��راج عنا�صر ّ
وحتدثنا عن دالالتها العلم ّية والنف�س ّية لبع�ض ال�شخ�صيات الواردة يف الرواية.
الطبيعيةَّ ،
اجلدة يف ه��ذه الدرا�سة يف �أنن��ا ا�ستطعنا املزج بني تخ�ص�ص�ين متباينني يف
ويكم��ن عن�ص��ر ّ
التطبيق :الأول علمي وهو اجلغرافيا والثاين �أدبي وهو الرواية .وذلك يف �إطار ثورة الدرا�سات
البيني��ة التي تتفاعل وتنت�ش��ر يف عاملنا اليوم .هذا املزج �ض ّيق هام���ش التباين ()contrast
التخ�ص�صني ،وجعلنا نفه��م الرواية ب�شكل �أو�سع و�أعمق وفت��ح لنا الباب وا�سعاً
بني هذي��ن ّ
�أم��ام �إجراء درا�سات بيني��ة �إبداعية �أخرى .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستطعنا تبيان الفرق يف فهم
"املكان" من وجهة نظر روائية �أدبية ومن وجهة نظر جغرافية :ف�إذا كان املكان يف الرواية يخدم
خي��ال الراوي واملتلقي ،فهو يخ��دم يف العلوم اجلغرافية الن�شاط الب�ش��ري املدرو�س باعتباره
عن�صراً ماد ّياً �أ�سا�س ّياً ال تكتمل الدرا�سة اجلغرافية من دونه.
خا�صة �أنّ هذه
أدبي بحتّ ،
مل يك��ن م��ن ال�سهل �أبداً ا�ستخراج عنا�صر علمية من عم��ل � ّ
العنا�ص��ر العلمية اجلغرافية وردت يف الرواية ب�صورة تلقائية وغري مق�صودة ،لكنها �ساعدتنا
يف فهم بع�ض اجلوانب النف�س ّية العميقة لبع�ض ال�شخ�ص ّيات .واكتفينا يف هذه الرواية �أي�ضاً
باحلدي��ث عن بع���ض العنا�صر اجلغرافية الت��ي ظهرت يف بع�ض �أق�سامه��ا ،و�إنّ � ّأي درا�سة
�شاملة لكلّ هذه العنا�صر� ،إمنا تنتج كتباً وجملدات كبرية ،وهذا ما ميكن �أن ّ
ي�شكل م�شروع
تخ�ص�صات �أخرى مثل علم االجتماع وعلم النف�س
�أعمال بحثية بينية �أخرى تدخل فيها ّ
وغريهما.
مهم منها طفولة والدة الكاتب��ة يف الريف ،وهذا ما جعلها غنية
ْ
تناول��ت ه��ذه الرواية يف جزء ّ
بالعنا�ص��ر اجلغرافية البيئية واملناخية وغريها .وهنا ميكننا ط��رح هذه الأ�سئلة :هل هذا النوع
م��ن الدرا�سات البينية ميك��ن تطبيقه على ّ
كل �أنواع الرواي��ات؟ �أم �أ ّنه حمدود ويقت�صر فقط
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على الروايات الت��ي تت�ضمن موا�ضيع جغراف ّية؟ وهل ميكن لذلك �أن ّ
احلد �أو الإطار
ي�شكل ّ
الذي ال ُي�سمح للدرا�سات البينية �أن تتجاوزه؟ وبالتايل يكون ذلك املو�ضوع واحداً من نقاط
�ضعف الدرا�سات البينية؟
�إن الإجاب��ة ع��ن هذه الأ�سئلة تتط ّل��ب �أبحاثاً معمقة يف مروحة وا�سعة م��ن الروايات .ولكن
حت��ى ذلك احلني ،ميكننا الق��ول �إن رواية "حكايتي �شرح يط��ول" للكاتبة حنان ال�شيخ قد
بحد
املف�صل عنها يحتاج ّ
جنح��ت وب�شكل كبري يف خدمة �أهداف درا�ستنا ،ولو �أن احلدي��ث ّ
ذاته �إىل �شرح يطول بطول معاناة الوالدة :ال�شخ�صية الرئي�سية يف الرواية.
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اهات ّ ِ
عرية انطالقً ا من ال ّنحو
جّ
ات ُ
ال�صورة ال�شّ ّ
مناذج من ِ
ال�صغري
�شعر
املتنبي والأخطل ّ
ّ
د .ي�سرى البيطار  -دكتورة يف اجلامعة اللبنانية – كلية الآداب – الفرع الثاين

املق ّدمة

العربي" َ " 1
إعراب
واحد ،وهو
إعراب وال ّتعريب معناهما ٌ
وقال ال ّ
"ال ّنح��و � ُ
أزه��ري :ال ُ
ِ
الكالم ّ
إي�ضاحه ...و ُي ُ
إعراب �إعرابً��ا لتبيي ِنه و� ِ
عما يف �ضمري َِك �أي
الإبان��ة ...و�إنمّ ا ُ�س ِّم َي ال ُ
قال�َ :أعر ِْب ّ
2
�أَب ِْن .ومن هذا ُي ُ
بالكالم� :أَع َر َب"...
ف�ص َح
قال لل ّر ِ
جل الذي �أَ َ
ِ
وانطالقًا من هذا ال ّتحديد لل ّنحو يف "ل�سان العرب"
ن�ست�شف عالق ًة لل ّنح ِو بالإبان ِة عن املعنى،
ُّ
ِ
الكت�شاف ت�أث ِري البني�� ِة �أي تركيب اجلملة يف املعنى ،حتدي ًدا يف
وه��و ما �سيقو ُم عليه البحث،
فر�ض الوزنُ � ،أحيانًاَ ،
عري املوزون ،حيث َي ُ
�شروطه على الترّ كيب.
ال ّن ّ�ص ال�شّ ِّ
مقد ٌر
غوي للإعراب ،فمعناه
اال�صطالحي القد ُمي �أ ّنه "�أث ٌر ظاه ٌر �أو َّ
و�إذا كان ه��ذا هو املعنى ال ّل ّ
ُّ
يجل ُبه ُ
إعراب ،هكذا ،خما ِلفًا للبناء.
العامل يف �آخ ِر الكلمة" 3ليكونَ ال ُ
َ
اال�صطالحي
إعراب ،مبعناه
تو�سع،
�إ ّال �أنّ ه��ذا املعنى
لي�شم��ل ال ُ
إعراب ال َ
اال�صطالحي قد َّ
ِّ
َّ
املذك��و ِر ت ًّوا ،والبنا َء" .فالإعراب ،وهو ما ُيع َر ُف الي��و َم بال ّنحو ،عل ٌم ب�أ�صولٍ ُتع َر ُف بها � ُ
أحوال
حيث ما َي ُ
ِ
عر�ض لها يف حال تركيبِها.
إع��راب والبناء� ،أي من ُ
الكلم��ات العرب ّي ِة من ُ
حيث ال ُ
فب ِه نَ ُ
لزوم حال ٍة
رفع� ،أو ٍ
عرف ما ُ
ن�صب� ،أو ج ٍّر �أو جزم� ،أو ِ
يجب عليه �أن يكونَ �آخ ُر الكلم ِة من ٍ
لكل َمن ُ
واح��د ٍة بعد انتظا ِمها يف اجلملة .ومعرف ُته �ضرور ّي�� ٌة ِّ
يزاول الكتاب َة واخلطاب َة ومدار�س َة
4
الآداب"...
 - 1إبن منظور :لسان العرب ،املجلّد الخامس عرش ،ص .360
 - 2املرجع نفسه ،املجلّد األ ّول ،ص .686
أوضح املسالك إىل ألف ّية ابن مالك ،املجلّد األ ّول ،ص .46
األنصاري:
 - 3إبن هشام
ّ
ُ
 - 4الغالييني ،الشّ يخ مصطفى :جام ُع ال ّد ِ
روس العرب ّية ،ص .9
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و�إذا كان��ت معرف ُة ال ّنحوِ ،الإع��راب�" ،ضرور ّي ًة" يف درا�س�� ِة الآدابَ ،
فذلك �أنّ َّ
كل ٍ
بحث يف
كيبي هو الذي
ينطلق من ال ِ
يجب �أن َ
أ�سا�س ال ّن ّ
الآداب ُ
حوي-الترّ ّ
كيبي ،حيث �إنّ املوق َع الترّ َّ
حوي ٍّ
ِ
الكلمات يف ال ّن ّ�ص.
لكل من
ِّ
يحد ُد املوق َع ال ّن َّ
وقيا�سا� ،أنّ َّ
كل ٍ
يجب �أن يكونَ تطبيق ًّيا.
و�أُ ُ
بحث ٍّ
لغوي ُ
�ضيف ،ا�ستطرا ًدا ً
الدال ّيل للجملة"" ،1فمعنى
أعدتها ال ّلغ ُة لن�شو ِء املعنى ّ
�إنّ "الترّ كيب هو الو�سيل ُة املبا�شرة التي � َّ
ِ
كيبي ،وبال ّت�أثري ال��ذي ُي ْح ِدثُه ُ
بع�ضها يف
اجلمل�� ِة يتحقّقُ برتتيب
الكلم��ات �أي بتنظيمِ ها الترّ ّ
بع�ض".2
ُ
ِ
الكلمات يف اجلملة لي�س ت�أث ًريا نحو ًّيا� ،إعراب ًّيا ،فح�سب ،لك ّنه ت�أث ٌري دال ٌّيل
املتبادل بني
وال ّت�أث ُري
ال�س ُ
اخل��ي للجمل ِة وال ّن ّ�ص ،حيث �إنّ املعنى ال
�أي�ضً ��ا ،وهو ما ُيع َر ُف،
ياق ّ
ً
ا�صطالحا ،ب�أ ّنه ّ
الد ُّ
ال�سياق.
ُ
ميكن ف�ص ُله عن ّ
فهل ي�ستتب ُع ُّ
نحوي ت�أث ًريا دالل ًّيا؟
كل ت�أث ٍري ٍّ
الالت الأخرى ،حيث �إ ّننا عندما ُ
والد ِ
الد ِ
لقد ف ّرقَ ُ
نقول
الالت ال ّنحو ّي ِة ّ
بع�ض ال ّنحو ّيني بني ّ
زي��د ،نرف ُعه ،و�إنْ كان مفعو ًال به .وعندما ُ
مث ً
نقول� :إنّ زي�� ًدا قا َم ،نن�ص ُبه ،و�إنْ كان
�لا�ُ :ضر َِب ٌ
فاع ًال.
وال ّر ُّد على هذه ال ّنظر ّي ِة هو كال ّتايل.
ي�شمل املواق َع الإعراب ّي�� َة ك َّلها .والقارئ ،عندما ُ
�إنّ ال ّنح�� َو وا�س ٌعُ ،
يتناول ًّن�صا ،ال يح�ص ُر ال ّنظ َر
�صب للمفعول ،لك ّنه ينظ ُر �أي�ضً ا �إىل ِّ
حمل
يف الفاعل ّي ِة واملفعول ّية فقط ،حيث ال ّرف ُع للفاعل وال ّن ُ
يعلم �أنّ �أ�ص َله ٌ
ميكن �أن
يعلم �أنّ معناه ُ
ا�سم "�إنّ " ،وهو ُ
نائب الفاعل ،وهو ُ
مفعول به ،وينظ ُر �إىل ِ
يكونَ فاع ًال ...فاملعرف ُة ِ
بقواعد ال ّلغ ِة وعبقر ّي ِتها ينبغي �أن تكونَ معرف ًة �شمول ّية.
و�إذا ق َّل َ
�شرح املعنى ،قائ ًال" :العالمة الإعراب ّية ال
��ل ّ
ح�سان من � ّ
أهم ّي ِة ال ّنح�� ِو يف ِ
الدكتور متّام ّ
متعدد ٍة ت�ش ُري �إىل معنى اجلملة ،فهي مبفر ِدها ال ُت ِع ُني على بيانِ
قرائن ّ
تعدو �أن تكونَ قرين ًة من َ
يحد ُد ،حي ًنا ،عالم َة
الدكتور م�صطفى حمي��دة �أنّ "املعنى قد ِّ
املعن��ى املن�شود" ، 3فقد اعت َرب ّ
ِ
االرتباط وال ّربط يف تركيب الجمل ِة العربيّة ،ص .131
 - 1حميدة ،مصطفى :نظا ُم
ِ -2
مي ّي ،عبد الواسع :الخطاب وال ّن ّص ،ص .26
الح رَ
حسان ،متّام :اللّغ ُة العرب ّية – معناها ومبناها ،ص .205
ّ -3
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يحد ُد املعنى" .1وانحا َز ح�سن ع ّبا�س �إىل ال ّنحوِ ،وننحا ُز
إعراب ،حي ًنا ،قد ِّ
الإعراب ،كما �أنّ ال َ
جتد عل ًما ُّ
ي�ستقل ِ
بنف�سه عن
العلوم العرب ّية ،وقانو ُنها الأعلى ...ولن َ
معه ،قائ ًال" :ال ّنح ُو دعام ُة ِ
ال ّنحو� ،أو ي�ستغني عن معون ِته� ،أو ي�س ُري بغ ِري نورِه و ُهداه".2
أ�صوات يعبرِّ ُ بها ُّ
قوم عن � ِ
أغرا�ضهم" ، 3فمعناه �أنّ ال ّتعب َري
و�إذا ع ّر َف �إبن ج ّني ال ّلغ َة ب�أ ّنها "� ٌ
كل ٍ
أ�صوات هي ما ّد ُة الكلمات .ف�إذا تغيرّ َ ت
غوي عن ال ِ
ال ّل َّ
أغرا�ض ال يك��ونُ �إ ّال بالأ�صوات .وال ُ
الق�صد �أي�ضً ا .لذلك فلي�س يف
ُ
ُ
الكلمات تغيرّ َ الق�صد .و�إذا تغيرّ َ ترتي ُبها وت�أث ُريها املتبا َدل تغيرّ َ
و�س ِعن��ا �أن َ
َ
ال�سياق يف ت�شكيل املعنى ،حيث
نعزل املعنى عن الترّ كيب ،وال �أن
نتجاهل ت�أث َري ّ
�إنّ املعنى ال ّ
يت�شك ُل �إ ّال يف �سياق.
وقد َ
لي�ست هي الإعراب ،بل املعنى. 4
قال ُ
عبد القاهر اجلرجاين �إنّ العالم َة َ
وال�صرف ،والترّ كيب ،وكذلك
إعراب ،والبناءَّ ،
لقد ّ
ي�ضم ال َ
تو�س َع مفه��و ُم ال ّنح ِو تبا ًعا ،ف�صا َر ُّ
ال ّناحي�� َة الوظيف ّي�� َة ِّ
ب��د �أن َ
تفرت�ض وجه َة نظ ٍر
لغوي" .و�إنّ وجه َة نظ�� ٍر بنيو ّي ًة ال َّ
ل��كل مع ًطى ّ
وظيف ّي��ة"  .5لذل��ك َ
حممد ّ
خطابي" :ال ّنحو ُّ
يهتم باملعنى" .6
قال ّ
يظ��ل ً
الدكتور ّ
ناق�صا ما مل َّ
الوظيفي ال ُيق َر�أُ �إ ّال يف �سيا ِقه.
ومعلو ٌم �أنّ املعنى
َّ
�ساع يف ال ّنظر ِة �إىل ال ّنح�� ِو �إىل تب ّني الفر�ض ّي ِة القائلة ب���أنّ ال ّنح َو ٌ
�شامل
فه��ل يدف ُعنا ه��ذا اال ّت ُ
جماالت ِ
ِ
غوي ك َّلها؟
البحث ال ّل ِّ
حد ُ
َيعت ُرب ُ
يف�صل بني
بع�ض الباحثني املعا�صرين �أنّ ال ّن َّ�ص وحد ٌة ال تجُ ْ َز�أُ ،وبنا ًء عليه فال ُ
يوجد ٌّ
َ
ي�صبح ال ّتوافقُ بني
تعم ْقنا يف
تفا�صيل �أك�ثر يف درا�سة القواعدُ ،
ال�شّ ��كل وامل�ضمون" .فك ّلما ّ
القواع��د �أقوى ف�أقوى ،ح ّتى َ
ِ
يكن م�ستحي ًال� ،أن
ن�ص��ل �إىل مرحل ٍة يكونُ فيها �صع ًب��ا� ،إنْ مل ْ
َ
�صانيف �شكل ّي ًة �أم دالل ّية" .7
نقول ما �إذا كانت ال ّت ُ
السابق ،ص .27
 - 1حميدة ،مصطفى :املرجع ّ
 - 2عبّاس ،حسن :ال ّنحو الوايف ،ص .1
 - 3إبن ج ّني ،أبو الفتح عثامن :الخصائص ،ج ، 1ص .33
 - 4الجرجاين ،عبد القاهر :املقتصد يف رشح اإليضاح ،ج ، 1ص .98
5 - Martinet, Andre: Structure et langue, p. 292.
 - 6خطّايب ،مح ّمد :لسان ّياتُ ال ّن ّص ،ص .28

 - 7ﭘاملر ،ف .ر :.علم ال ّداللة ،ص .138
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البحث خطو ًة يف هذا االتجّ اه.
وربمّ ا يكونُ هذا ُ
أهم ّي ِة الترّ كيب يف ت�شكيل املعنى ،فيقول
ُ
وجن��د ،يف الأل�سن ّي ِة ال ّتوليد ّي ِة وال ّتحويل ّية ،ترجم ًة ِل ّ
وليدي الوحيد� ،أي املك ّون الذي
ّ
كيبي هو املك�� ّونُ ال ّت ُّ
الدكت��ور مي�شال زكر ّيا "�إنّ املك ّونَ الترّ َّ
1
ُ
للج َم��ل "...حيث " ُّ
ِ
القواعد
أهم ّي ًة بالغ�� ًة يف
يتن��اول البني��ة العميقة ُ
يحتل موق�� ُع الكلم ِة � ّ
ال ّتوليد ّي��ة ،فالكلم ُة ت� ُ
أخ��ذ قيم َتها ال ّنحو ّي َة من حيث موق ُعها يف البني�� ِة العميقة" .2و�إنّ َ
بلوغ
ت�سمي��ه الأل�سن ّي ُة "البني َة العميق�� َة" للجملة �إنمّ��ا يتحقّقُ انطالقًا م��ن "ال ّتحويل" ،ومعناه
م��ا ّ
احتماالت تغيرُّ ِ الترّ كيب.
ُ
قواعد "ال ّتحويل" على � ٍ
ال�صغري ،يف هذا البحث،
لذل��ك فقد �أط ّبقُ َ
أبيات للمتن ّبي والأخطل ّ
ِ
للوقوف على عمق املعنى من خالل خ�صائ�ص الترّ كيب ،وهو القاعد ُة ال ّنحو ّي ُة ل ّلغة.
بالرغم من تباينِ
مفهوم ال ّتحوي��ل عندما ُ
عتم ُ
��د ُ
" ُي َ
تفيد �أك ُرث من جمل ٍة واحد ٍة املعنى ذا َتهّ ،
ُ
فنق��ول �إنّ اجلملَ ه��ذه متح ّول ٌة من جمل�� ٍة واحد ٍة موج��ود ٍة يف م�ستوى البنية
تراكيبه��ا،
العميقة".3
ِ
باعتم��اد م�ست ًوى
معين�� ٍة �إىل جمل ٍة �أخرى،
يقت�ض��ي
ُ
م�صطلح "ال ّتحوي��ل" حتويلَ جمل ٍة ّ
أعم��ق من امل�ستوى ّ
ِ
العالقات ال ّنحو ّي ِة
يتم ذلك �إ ّال بتغيرّ ِ
� َ
الظاه ِر يف اجلمل�� ِة الأوىل .وال ُّ
والترّ كيب.
أ�سا�سات يف العالقات ال ّنحو ّية،
ي�سمونه "�أدوات اال ّت�ساق" وه��ي �
ويذك�� ُر الباحثون َ
ٌ
بع�ض ما ّ
أدوات املقارنة) ...واال�ستبدال...
�أبر ُزها "الإحالة (ومن عنا�صرِها ّ
ال�ضمائر ،و�أ�سما ُء الإ�شارة ،و� ُ
ُ
ُ
ببي...
الو�صل
الو�صل الإ�ضا ّيف� ،أو
واحلذف ...والو�صل (ومنه
العك�سي �أي ال ّتعار�ض� ،أو ّ
ال�س ّ
ّ
4
املعجمي"...
مني) ...واال ّت�ساق
ّ
�أو ال ّز ّ
و�إذا كانَ "اال�ستب��دال" و"اال ّت ُ
�س��اق
املعجمي ،ف���إنّ العنا�ص َر
يخ�ص��ان امل�ستوى
املعجم��ي" ّ
ّ
ّ
الأخرى املذكور َة ك َّلها نحو ّية.
 - 1زكريّا ،ميشال :األلسن ّية التّوليديّة والتّحويل ّية وقواعد اللّغة العرب ّية ،ص .15
 - 2زكريّا ،ميشال :املرجع نفسه ،ص .18
 - 3املرجع نفسه ،ص .14
السابق ،ص .25 – 16
 - 4خطّايب ،مح ّمد :املرجع ّ
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�أدب

منه ُج البحث.

احلقائ��ق ،ال ُ
غوي هي ُ
فر�ض القواعد".1
و�صف
ِ
"لق��د انتهى فقه��ا ُء ال ّلغ ِة اليوم �إىل � ّأن وظيف�� َة ال ّل ّ
لذلك ف� ّإن َّ
ِ
الو�صف ،فال ّتحليل .ويف هذا البحث
يجب �أن يقو َم على
منهج يف البحث ال ّل ّ
غوي ُ
كل ٍ
قريري ...وهو ينطلقُ من املالحظات �إىل الف َر�ض ّيات على ال ّنحو ال ّتايل:
�أعتمدُ "املنهج
الو�صفي ال ّت ّ
ّ
 مالحظة الأحداث واملعطيات ال ّلغو ّية. �صياغة بع�ض ال ّتعليمات لل ِأحداث املت�شابهة.
تف�س ُر هذه الأحداث...
 �صياغة افرتا�ضات ِِّ
غوي.
 ال ّت� ّأكد من مالءمة هذهاالفرتا�ضات الواق َع ال ّل ّ
 بناء نظر ّية قائمة على هذه االفرتا�ضات....أهمها ما يلي:
�سم بها ،ف� ُّ
�أ ّما اخل�صائ�ص التي ا ّت َ
والدالل ّية) ،وا�ستنفاد
وال�صرف ّية ،والترّ كيب ّيةّ ،
(ال�صوت ّي��ةّ ،
� – 3 ...شم��ول امل�ستويات ال ّلغو ّية ّ
الق�ضايا ال ّلغو ّية بالبحث.
مو�ض��وع من مو�ضوعات الو�صف كال ّت�شريح ،ال جمموعة من
 – 5 ...تن��ا ُول ال ّلغة على �أ ّنها
ٌ
2
القواعد كالقانون"...
وفق
ال�ساد�س َة من
�إ ّال �أ ّنن��ي ،يف ه��ذا البحثُ � ،
ِ
املحدد ِة َ
املنهج ّ
خ�صائ���ص هذا ِ
أخالف ال ّنقط َة ّ
خ�صائ�ص ِ
البحث
وا�ض ِعه��ا ،وهي "اختيا ُر مرحل ٍة بعينه��ا لو�صفها و�صفًا ا�ستقرائ ًّي��ا"  ،3فمن
ِ
ِ
اال�ستعماالت ال ّلغو ّي ِة عرب ال ّزمن.
غوي �أي�ضً ا �أن يتاب َع تط ّو َر
ال ّل ِّ
�تر ُت ،كمد َّون ٍة للبحث ،دي��وانَ املتن ّبي املكتوب يف الق��رن العا�شر ،وديوانَ
ولذل��ك فقد اخ ْ
ال�صغري املكتوب يف القرن الع�شرين ،لأنّ ع�شر َة قرونٍ من ال ّزمن قد ّ
ت�شك ُل م�صد َر
الأخط��ل ّ
ث��را ٍء ِ
فلئن كانت ال ّلغ ُة
للبحث ال ّل ّ
غ��وي ،يف وقو ِفه على تط ّو ِر الترّ كيب ،وتط�� ّو ِر اال�ستعمالْ " .
كتب ال ّلغو ّيني العرب القدام��ى� ،إ ّال �أ ّنها تط ّورت يف
العرب ّي��ة هي ال ّلغة نف�سها الت��ي تناو َلتها ُ
الصالح ،صبحي :دراسات يف فقه اللّغة ،ص .26
ّ -1
تكتب بحثًا أو منهج ّية البحث ،ص .12 ،11
 - 2يعقوب ،إميل :كيف ُ

 - 3املرجع نفسه ،ص .12
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ال�سنني".1
م�سريتها احل ّية على امتداد مئات ّ
وقواعد ال ّتحويل الأل�سن ّية ،تطبيقًا
قري��ري،
املنهج
�إ ّنن��ي ،يف هذا البحثُ � ،
َ
الو�صفي ال ّت ّ
أعتمد َ
َّ
عل��ى � ٍ
ال�صورة ال�شّ عر ّية انطالقًا
ال�صغري ،و�صو ًال �إىل ك�شف اتجّ اهات ّ
أبيات للمتن ّبي والأخطل ّ
ُ
مني بني ال�شّ اع َرين الذي
من املواقف ال ّنحو ّية يف �سياق الأبيات ،على �أن يمَ َنح
االختالف ال ّز ُّ
ِ
عام ا ّت�سا ًعا لنطاقِ
البحث ،وتال ًيا �صدق ّي ًة علم ّي ًة وواقع ّي ًة �أكرب.
يقارب � َ
ُ
ألف ٍ
البيت البادئُ با�س ِم فعل.
الف�ص ُل الأ ّول:
ُ

"�أَ ْو ِه ملَن ال �أرى حما�س َنها
و� ُ
أ�صل وا ًها و�أَ ْو ِه َمر�آها"( 2من املن�سرح)
َقده ...وقو ُلهم عند ال�شّ كاي ِة� :أَ ْو ِه من كذا� ،ساكنة الواو� ،إنمّ ا
ا�شتد عليك ف ُ
"�أَ ْو ِه م��ن ف�لانٍ �إذا َّ
3
توج ٌع ،وربمّ ا ق َلبوا الوا َو �أ ِلفًا فقالوا� :آ ِه من كذا"...
هو ُّ
4
أتوج ُع"...
"�أَ ْو ِه :ا�سم فعل م�ضارع مبعنى � ّ
"وا ًها"" :وا َه :تل ُّه ٌف وتل ُّو ٌذَ ،
وقيل :ا�ستطابة ،وين َّونُ فيقال :وا ًها لفالن".5
6
مبني على الفتح"...
"وا ًها :ا�سم فعل م�ضارع مبعنى �أَ َ
عج ُب ٌّ
�سبب �شكاي ِته
وجعّ ،ثم يبينّ ُ َ
يب��د�أُ ال�شّ اع ُر بي َته با�سم الفعل امل�ضارع الذي معناه ال�شّ كاي ُة وال ّت ُّ
وتوج ِعه وهو " َمن ال يرى حما�س َنها".
ّ
ي ّت ُ
خذ ُ
ال�سبب ّية ،وظيف ًّيا.
حرف ال ّالم الواقع بعد "�أَ ْو ِه" دالل َة ّ
توج ِع ِه ،بذا ِتها.
�صح قو ُله �إ ّنها هي ُ
�سبب ُّ
ف�إذا كانَت تلك احل�سنا ُء غائب ًة عم ًدا عن ال�شّ اعرَّ ،
ال�سبب.
�أ ّما �إذا كان غيا ُبها ق�س ًرا ،ف�إنّ عد َم ر�ؤي ِة حما�س ِنها هو ّ
السابق ،ص .20 ،19
 - 1خطّايب ،مح ّمد :املرجع ّ

 - 2املتنبّي :ديوان املتنبّي ،الجزء الثّاين ،ص .526
عش ،ص .584
 - 3إبن منظور :لسان العرب ،املجلّد الثّالث رَ
مخرشي ،املجلّد الثّالث ،ص .24
املفصل لل ّز
رشح ّ
ّ
 - 4إبن يعيشُ :
عش ،ص .697
 - 5لسان العرب ،املجلّد الثّالث رَ
مخرشي ،املجلّد الثّالث ،ص .83
املفصل لل ّز
 - 6رشح ّ
ّ
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�أدب

يحد ُد الق�صد.
وربمّ ا ي ِر ُد يف ال�شّ ط ِر الثّاين ما ّ
يف ال�شّ ط��ر الثّاين ُ
يقول �إنّ ر�ؤي َة تلك احل�سنا ِء هي � ُ
عجب "وا ًها" ،وال�شّ كاي ِة
أ�صل ال ّتل ُّه ِف وال ّت ّ
الفرح واحلزنِ  ،م ًعا.
وجع "�أَ ْو ِه" .ذلك �أنّ ر�ؤي َتها هي ُ
وال ّت ّ
�سبب ِ
ف�إنّ معنى الكلمة "�أ�صل" ،يف بداي ِة ال�شّ طر الثّاين ،هو "�سبب".
أ�صل قو ِل َ
احلذف يف ال�شّ طر الثّاين ،حيث يق�صد �أنّ "مر�آها" هو � ُ
ك "وا ًها"
وي�ستخ��د ُم ال�شّ اع ُر َ
وقو ِل َك "�أَ ْو ِه"� .إ ًذا لقد َح َذ َف َ
ال�سياق.
فعل القول وهو َّ
مقد ٌر يف ّ
ويف املعادل ِة احل�ساب ّي ِة بني ال�شّ طرين ،نرى �أنّ يف غياب احل�سنا ِء َ
وتوج ًعا� .أ ّما
قول "�أَ ْو ِه" �شكاي ًة ّ
وتوج ًعا.
وتعج ًبا ،و�شكاي ًة ّ
يف ح�ضورِها فـ"وا ًها" َو"�أَ ْو ِه" تل ّهفًا ّ
أحدهما على
�إنّ ال��واو العاطف�� َة "�أَ ْو ِه" على "وا ًها" يف ال�شّ طر الثّاين ،جتم ُعهم��ا م ًعا ،وال ِّ
تقد ُم � َ
الآخر .فالواو "العاطفة معناها ُم ْطلقُ اجلمعُ ...
ال�سريايف �إنّ ال ّنحو ّيني وال ّلغو ّيني �أج َمعوا
وقول ِّ
تفيد الترّ تيب".1
على �أ ّنها ال ُ
وعندم��ا ُ
أ�صلي �أي
ال�س ُ
ال�سبب ،فذلك �أنّ املذكو َر ه��و ّ
يق��ول ال�شّ اع ُر "�أ�صل" قا�ص�� ًدا ّ
بب ال ّ
ال�سبب الأ ّول.
ّ
وجع ،هو "مر�آها" ،فمعناه �أنّ "مر�آها"
ال�س ُ
عجب ،وال�شّ كاية وال ّت ّ
بب الأ ّو ُل لل ّتل ّه ِف وال ّت ّ
و�إذا كان ّ
أ�شد وج ًعا من غيابها .فما �سيكونُ معنى "الواو" الفا�صلة بني ال�شّ طرين؟
� ُّ
وجع يف ال�شّ طر الأ ّول؟
وما هو ُ
�سبب ال ّت ّ
الواو الفا�صلة بني ال�شّ طرين هي ،يف �إعرابهاُ ،
عطف جمل ٍة ا�سم ّي ٍة
حرف ا�ستئناف ،وذلك �أنّ َ
على جمل ٍة فعل ّي ٍة ال يجوز.
���ص؛ فهل هي ،يف هذا
وال��واو اال�ستئناف ّي��ةُ ،يف �إعرابه��ا ،قد ُ
تختلف معانيه��ا َ
وفق �سياق ال ّن ّ
ال�ساب��ق؟ �أم تعار ُ
ابق باملعنى
ال�سي��اق،
ُ
ال�س َ
ِ�ض املعن��ى ّ
ت�ضي��ف املعنى ال ّالح��ق �إىل املعنى ّ
ّ
ال ّالحق؟
"فال��واو ق��د تكونُ راب ًط��ا لل ّتعار�ض� ،إ�ضاف�� ًة �إىل معانيه��ا الأخرى العديدة ،وه��ي يف معناها
حرف ٍ
حرف ا�ستئناف".2
عطف� ،أو َ
عار�ضي تكونُ َ
ال ّت ّ
األنصاريُ :مغْني اللّبيب عن كُتب األعاريب ،املجلّد األ ّول ،ص .665
 - 1إبن هشام
ّ
يايس واألد ّيب ،أطروحة دكتوراه ،ص .130
والسبب واالستنتاج يف ال ّن َّصني ّ
 - 2البيطار ،يرسى :روابط التّعارض ّ
الس ّ
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�إنّ
�سيحد ُد معنى ال�شّ طر الأ ّول.
َ
ياقي بني ال�شّ طرين ،هو الذي ِّ
الوقوف على معنى الواو ّ
ال�س ّ
توج َع
ف�إذا كانَ معنى الواو هو اال�ستدراك والإ�ضافة� ،أي �إ�ضافة معنى �إىل معنى ،فال�شّ اعر قد ّ
أ�ضاف �أنّ ر�ؤي َتها � ُ
أ�صل ده�ش ِته وحز ِنه،
يف ال�شّ ط��ر الأ ّول من املر�أة التي ال يرى حما�س َنهاّ ،ثم � َ
م ًعا.
�أ ّم��ا �إذا كان معنى هذه الواو هو ال ّتعار�ض ،فيك��ونُ معنى ال�شّ طر الأ ّول �أنّ
�سبب
الغياب هو ُ
َ
ُ
يتوج ُع
توج��ع ال�شّ اعر.
وجعَ .
ال�س ُ
فكيف ّ
بب الأ ّو ُل لل ّت ّ
ويعار�ض ّ
ّ
توج َعه لغيابها �أنّ ر�ؤي َته��ا هي ّ
لغيابها ،ويف ح�ضورِها وج ٌع �أكرب؟
ُ
احلب مع املنطق.
هكذا
يتعار�ض ُّ
و�أن��ا � ُ
منطق العاطف�� ِة �أعلى ،لدى ال�شّ اعرِ ،من
أثبت �أنّ َ
أميل �إىل احتم��الِ ال ّتعار�ض ،لأ ّنه قد � َ
منطق العقل.
ُ
واجلداول تجَ ري
"�إي ِه لبنانُ ،
فيك َبر ًدا ف ُتن ِع ُ�ش ّ
َ
الظم�آنا
�سيم ،علي ًال
�إي ِه لبنانُ  ،وال ّن ُ
ي َتهادى ف َي ِعط ُف الأغ�صانا"( 1من اخلفيف)
"�إي�� ِه :كلم ُة ا�ست��زاد ٍة وا�ستنطاقٍ  ،وهي مبن ّي ٌة عل��ى الك�سرِ ،وقد تن َّونُ ُ .
جل الذي
تق��ول لل ّر ِ
ا�ستز ْد َته من ٍ
عمل� :إي ِه ،بك�سر الهاء".2
حديث �أو ٍ
فعل �أم ٍر مبعنى َح ِّد ْث.3
ا�سم ِ
"�إي ِه"ُ :
حد ْث ،ف�إنّ "ل�سان العرب" قد َ
جعل لها معنيني
املف�صل" �أنّ معنى "�إي ِه" ِّ
ف���إذا جا َء يف "�شرح َّ
احلديث� ،أو العمل.
من اال�ستزادة هما
ُ
با�س��م الفعل "�إي ِه" �إىل املن��ادى "لبنان" ّثم ي�ستخ��د ُم واو احلال" .واو احلال
ّ
يتوج�� ُه ال�شّ اع ُر ِ
ويقد ُرها �سيبويه والأقدمون بـ "�إ ْذ" ،وال يريدون �أ ّنها مبعناها؛
الداخلة على اجلمل ِة اال�سم ّيةِّ ...
ّ
الصغري ،ص .20
الصغريِ :شع ُر األخطل ّ
 - 1األخطل ّ
عش ،ص .586
 - 2لسان العرب ،املجلّد الثّالث رَ
مخرشي ،املجلّد الثّالث ،ص .10
املفصل لل ّز
 - 3انظر :إبن يعيش :رشح ّ
ّ
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�إ ْذ ال يرا ِد ُف ُ
ال�سابق ،كما �أنّ "�إ ْذ" كذلك".1
احلرف َ
اال�سم ،بل �إ ّنها وما بعدها ق ٌَيد للفعل ّ
�إ ّال �أنّ هذا الكال َم ال يمَ ن ُع ،يف ر�أيي� ،أن ت ّت َ
ال�س ُ
أحد معاين "�إ ْذ" حني ُ
ياق
خذ واو احلال � َ
يفر�ض ّ
هذا املعنى .و�إنمّ ا ُ
ه�شام يعني �أنّ واو احلال ال تطابقُ "�إ ْذ" يف ِّ
بال�ضرورة.
كل معانيها ّ
قول ابن ٍ
لق��د قال ابن ه�شام �إنّ واو احلال ِّ
ويق�صد �أ ّنها حت�ص ُر �صالح ّي َة
ال�سابق"،
ُ
ت�ش��ك ُل "قَي ًدا ِ
للفعل ّ
املحددة.
ال�سابق بهذه احلال َّ
الفعل ّ
ال�صغ�ير،
ي�ستزيد ال�شّ اع ُر وط َنه لبنانَ قائ ًال�" :إي ِه"،
ُ
ويف البي��ت الأ ّول املذكور �أعاله للأخطل ّ
ُ
فيك َبر ًدا ف ُتن ِع ُ�ش ّ
واجلداول تجَ ري َ
الظم�آنا".
حوي لواو احلال ،يق ِّي ُد ال�شّ اع ُر طل َبه "�إي ِه" من وط ِنه بحالِ جريان اجلداولِ
�إ ًذاَ ،
ووفق املعنى ال ّن ّ
إنعا�شها ّ
يف لبنانَ بر ًدا ،و� ِ
الظم�آنَ .
العليل يف لبنانَ و َع ْط ِفه الأغ�صان.
�سيم ِ
ويف البيت الثّاين يق ِّي ُد طل َبه "�إي ِه" بحالِ تهادي ال ّن ِ
متايل و�سكون".2
م�شي يف ٍ
"ال ّتهاديُ :
م�شي ال ّن�ساء والإبل الثِّقال ،وهو ٌ
حد ْث،
�سيم ،يف البيت الثّاين� ،ساك ًنا بال �صوت ،فمعنى اال�ستزاد ِة بـ "�إي ِه" لي�س ِّ
ف�إذا كانَ ال ّن ُ
ِ
العاطف الأغ�صانَ .
�سيم
ّ
ولكن معناه ِز ْد من تهادي ال ّن ِ
�أ ّما يف ِ
ا�سم الفعل "�إي ِه" بج َريان اجلداولِ ول ُه خري ٌر .وهكذا
البيت الأ ّول فقد ق َّي َدت واو احلالِ َ
��ت اال�ستزاد َة على احتماليَ
َتح ِ
إنعا�ش
العمل واحلديث :ز ْد ي��ا لبنانُ من ج َريانِ اجلداولِ و� ِ
ِ
ف َ
ّ
الظم�آن� ،أو ز ْد من ِ
حديث لبنانَ هو خرير اجلداول.
حديث اخلرير .هكذا ي�ص ُري ُ
فعل وم ّر ًة من حديث؟
فهل تن َّب َه ال�شّ اع ُر �إىل �أ ّنه
ُ
ي�ستزيد م ّر ًة من ٍ
البيت البادئُ باحلال.
الف�ص ُل الثّاين:
ُ

ال�س ِرج راك ًبا
" ٍ
بعزم ي�س ُري ُ
اجل�سم يف َّ
القلب يف اجل�سم ما�شيا"( 3من ّ
الطويل)
ب ِه ،وي�س ُري ُ
األنصاري :مغني اللّبيب عن كتب األعاريب ،املجلّد األ ّول ،ص .675
 - 1إبن هشام
ّ
 - 2لسان العرب ،املجلّد الخامس عرش ،ص .419
 - 3املتن ّبي :ديوان املتن ّبي ،ص .542
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رجُ :
ال�سرج".1
رحل ّ
أ�سرجها � ً
الدا ّبة ،معروف ،واجلم ُع ُ�سروج .و� َ
ال�س ُ
إ�سراجا :و�ض َع عليها َّ
" َّ
ِ
الب��اء يف �أ ّولِ
َ��ت مع ًنى ،كما يف الآي��ةُ ﴿ :تنب ُِت
البي��ت لي�س��ت زائدة .وذل��ك لأ ّنها �أحدث ْ
3
امل�صاحبة،
بالد ِ
ّ
نبت ما ُتنب ُتهّ ،
ه��ن﴾" 2وت�أوي ُلهُ :ت ُ
والد ُ
هن فيها"  ،حيث يكونُ معنى البا ِء هو َ
مو�ضع احلال.
وتكونُ اجلمل ُة اال�سم ّي ُة يف ِ
بعزم" ،فقد ب��د�أَ بجمل ِة احلالِ وتقدي ُرها "وهو عاز ٌم" ،وهي
و�إ ْذ ب��د�أَ املتن ّبي هذا َ
البيت قائ ًالٍ " :
تعني �أ ّنه ِ
�صاحب احلال.
عائد على "اجل�سم" وهو
م�صاح ٌب العزمّ .
وال�ضم ُري ٌ
ُ
تتقد َم ُ
احلال على �صاحبها.
ويجو ُز ،يف ال ّنحو� ،أن ّ
جمازي وهو َ�س ْر ُج احلياة� ،إ ّال
ظن ُ
رج" ٌّ
ال�س ِرج" فربمّ ا َّ
ال�س َ
و�إذا كان " ُ
اجل�سم ي�س ُري يف ّ
القارئ �أنّ " ّ
َ
يبد ُد ُه ُ
رج"
�أنّ هذا املعنى
حقيقي ،واملق�صود به
املحتمل ِّ
ال�س َ
�سياق الق�صيد ِة الذي ي� ِّؤك ُد �أنّ " َّ
ٌّ
اخليل الذي َي ُ
الفار�س يف املعركة.
رج ِ
هو َ�س ُ
حمل َ
��د ُ
الفار�س ي�س ُري ،وهو عاز ٌم" ،يف
ج�سم ِ
�إ ًذا ،ت� ِّؤك ُ
احلال ّ
املتقدم ُة على تقدي ِر اجلمل ِة اال�سم ّية �أنّ َ
ال�سرج؟
ّ
ال�س ِرج راك ًبا" .فكيف ي�س ُري ج�س ٌم راك ًبا يف َّ
"راك ًبا"ٌ :
تعد ُد احلال.
حال ثانيةٌ؛ ويجو ُز يف ال ّنح ِو ُّ
راكب .و ُهما متع ّلقتان بالفعل :ي�س ُري.
ج�سم ِ
الفار�س حاالن� :أ ّنه عاز ٌم ،و�أ ّنه ٌ
�إ ًذا لقد َو َ�صفَت َ
با�ستخدام
يخطئ �شاع�� ٌر كاملتن ّبي
ميكن
َ
فكي��ف ُ
ال�سرج"؟ وهل ُ
ِ
ِ
للج�سم �أن ي�س َري راك ًب��ا "يف َّ
حرف اجل ّر؟
جذوع
"يف :ح��رف ج�� ّر ،له ع�شرة مع��انٍ  ... :ال ّرابع :اال�ستع�لاء ،نح��و َ ﴿ :أ
ولَ�صل َب َّنكم يف ِ
خل﴾.5" 4
ال َّن ِ
حرف اجل�� ّر "يف" ُ
يحمل ،يف هذه الآي�� ِة ،معنى اال�ستع�لاء ،وك�أنّ ال ّتقدي َر :على
وا�ض��ح �أنّ َ
ٌ
خل.
جذوع ال ّن ِ
ِ
 - 1لسان العرب ،املجلّد الثّاين ،ص .343
 - 2القرآن الكريم :املؤمنون.20 ،
مخرشي ،املجلّد ال ّرابع ،ص  .474وانظ ْر أيضً ا ص  479منه.
املفصل لل ّز
 - 3إبن يعيش :رشح ّ
ّ
 - 4القرآن الكريم :طه.71 ،

األنصاري :مغني اللّبيب عن كتب األعاريب ،ص .338
 - 5إبن هشام
ّ
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ال�س ِرج.
رج"
ُ
و�إ ًذا فال َ
ريب يف قولِ املتن ّبي" :ي�س ُري ُ
ال�س ِ
ويق�صد :على َّ
اجل�سم يف َّ
باجل�سم املوج��و ِد عليه؛ و�إنمّ ا
رج ي�س ُري
َ
ال�س َ
فكي��ف "ي�س ُري" ُ
ِ
ال�س ِرج؟ املعن��ى �أنّ َّ
اجل�سم عل��ى َّ
اجلملةُ ،مثلما ور َدت يف ِ
يف�س ُر ُه ما �سيرَ ِ ُد يف ال�شّ ط ِر الثّاين؛ و�سن�أتي
البيت ،هي من املجاز .وقد ِّ
عليه.
ختام ال�شّ ط ِر الأ ّولِ الذي جا َء فيه:
َ
وبعد ِ
ال�سرج – يتاب ُع ال�شّ اع ُر هذه اجلمل َة
" ٍ
بعزم ي�س ُري ُ
اجل�سم يف ّ
ال�س ِرج راك ًبا" – واملعنى( :على) َّ
ال�سرج.
يف ال�شّ ط ِر الثّاين قائ ًال" :ب ِه" .والهاء �ضم ٌري ٌ
عائد على َّ
ال�س ِرج راك ًبا "به"؟
فكيف ي�س ُري ُ
اجل�سم على َّ
ال�سياق؟
وما هو معنى الباء يف هذا ّ
"الباء املفردة ُ
حرف ج ٍّر لأربع َة ع�شَ ر مع ًنى:
�أ ّو ُله��ا :الإل�ص��اقَ ،
ث��م ال ُ
إل�صاق
قي��ل :وهو مع ًن��ى ال يفار ُقها ،فل��ذا اقت�ص َر علي��ه �سيبويهّ ،
وجمازي نحو" :م��ر ْر ُت ٍ
حقيق��ي...
بزي��د" �أي �أل�ص ْق ُت مروري مبكانٍ َيق�� ُر ُب من زيد .وعن
ٌّ
ٌّ
1
الأخف���ش �أنّ املعنى :مر ْر ُت على ٍ
زيد ،بدليل ﴿و�إ ّنك��م َلتم ّرون عليهم ُم ْ�صبحني﴾  ...ف�إذا
خريج عليهَ ،كـ "مر ْر ُت ٍ
بزيد" ومر ْر ُت
ا�ستوى ال ّتقديران يف املجاز ّي ِة ،فالأك ُرث ا�ستعما ًال �أَ ْوىل بال ّت ِ
عليه".2
ميكن �أن يكونَ املعنى الذي �أرا َده املتن ّبي:
فهل ُ
ال�س ِرج راك ًبا عليه؟
ٍ
بعزم ي�س ُري ُ
اجل�سم على َّ
ليقحم جا ًّرا وجمرو ًرا يف بداي ِة ال�شّ ط ِر الثّاين غ َري الز َمني؟
وهل كانَ املتن ّبي �شويع ًرا َ
ال .بل املعنى:
ال�س ِرج وملت�صقًا به.
ٍ
بعزم ي�س ُري ُ
اجل�سم راك ًبا على َّ
حد َد دالل َتها يف البيت،
حوي للباء ،والذي اقت�ص َر عليه �سيبويه ،هو الذي َّ
هكذا ف�إنّ املعنى ال ّن َّ
مبا ال يرقى �إليه ال�شّ ّك.
الصافات.137 ،
 - 1القرآن الكريمّ :

 - 2مغني اللّبيب عن كتب األعاريب ،ص .197-198
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ويتاب ُع ال�شّ اع�� ُر ،يف ال�شّ طر الثّاين ،م�ستخد ًما واو العطف مبعنى الإ�ضاف ِة واجلمع ،ل َيجم َع َ�س َري
بال�سرج .واجلم ُع
ِ
اجل�سم ما�ش ًيا ،م َع �س ِري ِ
القل��ب يف ِ
ال�س ِرج راك ًبا وملت�صقًا به� ،أي َّ
اجل�سم على َّ
هنا جم ٌع لفعلني متزامنني.
اجل�س��م ٌ
الفار�س قد حت َّر َك من
م�شي القلب يف
قل��ب ِ
فدليل على �سرع ِة ِ
اخليل ح ّتى ك�أنّ َ
ِ
�أ ّم��ا ُ
مكا ِنه.
وه��ذا ي� ّؤك ُد تف�س َرين��ا للجا ِّر واملجرور "ب ِه" على معنى الت�ص��اقِ الفار�س َب�سرج اخليل ،ب�سبب
�سرع ِة َع ْدوِها.
ج�سم الفار�سُ ،
و�أ ّم��ا ُ
واحلال يف �آخر ِه "ما�شيا" التي
بعزم" الت��ي ُ
احلال يف �أ ّولِ البيت " ٍ
ت�صف َ
قلب الفار�س ،فهما متعار�ضتان ،و ُتو ّلدان ال ّت َ
ج�سم الفار�س وقلبِه.
ُ
ت�صف َ
عار�ض بني ِ
اجل�سم قد َّ
القلب قد حت ّر َك من مكا ِنه ،ف�إنّ
ظل عاز ًما ،وملت�صقًا باخليل.
ف�إذا كانَ ُ
َ
الفعل "ي�س ُري" م�سن ًدا �إ ّي��اه �إىل اجل�سم والقلب م ًعا ،ف�إنّ ٍّ
ولئ��ن ك َّر َر ال�شّ اع ُر َ
لكل منهما مع ًنى
ْ
خمتلفًا ،بل متعار�ضً ا ،اكت�س َبه من احلال.
" َمعب ًدا قامت على دين الهوى
دين الأ َب ْد"( 1من ال ّر َمل)
دين ّ
احلق بل ُ
ذاك ُ
وال�ضم ُري ُ
ال�صبا".
ّ
الفاعل يف "قا َمت" ٌ
عائد على �سابقٍ هو "�أُ َو ُ
يقات ِّ
"معب ًدا"ٌ :
كيف .وال ّت� ُ
أويل :قا َمت �شبيه ًة مبعبد.
جتيب عن َ
حال ُ
و�صف هيئ ِة الفاعل �أو املفعول" .2وعلى ذلك ف�إنّ "معب ًدا" ٌ
اعلم �أنّ َ
حال جامد ٌة م�ؤ ّول ٌة
احلال ُ
" ْ
ال�صبا" التي قا َمت ٍ
مب�شتق هو ال ّتايل�" :شبيه ًة ٍ
مبعبد" �إ ْذ تبينِّ ُ هيئ َة "�أُ ِ
كمعبد ،مبا فيه من
ٍّ
ويقات ّ
ِ
م�ضت.
ال�صبا التي َ
دالالت العباد ِة وال ّت ِ
قدي�س لأ ّيام ِّ
و"ال ُ
ِ
ب�ش��رط �أن يكونَ فع ًال
تتقد ُم علي��ه جوا ًزا
أ�ص��ل يف احل��ال �أن تت� ّأخ�� َر عن عام ِله��ا .وقد ّ
3
عامل احلالِ  ،يف هذا البي��ت ،هو ُ
مت�ص ّر ًف��ا"  .و�إنّ َ
الفعل املت�ص ِّر ُف "قا َمت" .ومعناه ارتف َعت.
أمكن تقد ُميها.
وعلى هذا فقد � َ
الصغري ،ص .25
الصغريِ :شعر األخطل ّ
 - 1األخطل ّ

مخرشي ،املجلّد الثّاين ،ص .4
املفصل لل ّز
 - 2إبن يعيش :رشح ّ
ّ

 - 3الغالييني ،مصطفى :جامع ال ّدروس العرب ّية ،الجزء الثّالث ،ص .92
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الدالل ّي َة من تقدمي احلالِ ه��ي �إبرا ُزها ،و�إظها ُر حما�س�� ِة ال�شّ اعر يف
وم��ن الوا�ض��ح �أنّ الغاي�� َة ّ
ال�صبا .و�إذا َ
قال عنها "�أُ ٍ
ويقات" فذلك �أ ّنها م ّرت �سريعة.
"عباد ِة" �أ ّيام ِّ
معبد قا َم "على دين الهوى".
املقدمة ،فذلك ٌ
ال�صبا معب ًدا ،بو�ساط ِة احلال َّ
و�إ ْذ حت ّولت �أ ّيا ُم ّ
دين الهوى.
�إنّ للحالِ تاب ًعا ور َد بعد العامل-الفعل -يبينِّ ُ ّ
ال�صبا ،وهو ُ
الد َين امل ّتب َع يف معبد ّ
أنف ال�شّ اع ُر كال َمه ،يف ال�شّ طر الثّاين ،بال �أداة ا�ستئناف ،قائ ًال:
وي�ست� ُ
دين الأ َب ْد"
دين ّ
احلق بل ُ
"ذاك ُ
ا�سم الإ�شار ِة الذي ُ
دين
دين احلقِّ بل ُ
يحيل �إىل "دين اله��وى" ،ليخ َرب عنه ب�أ ّنه " ُ
م�ستخد ًم��ا َ
ال ْأبد".
�سيحد ُد
ياقي هو الذي ِّ
نتوق ُّف عند معنى "بلْ " يف هذا ال�شّ طر الثّاين ،لأنّ معناها ال ّن َّ
حوي ّ
ال�س ّ
معنى اجلملة.
"بلْ " :حرف عطف ،لأ ّنها مل تق ْع بني جملتني.
معطوف على الأوىل.
لفظ ُة "دين" الثّانية ،يف ال�شّ طر الثّاين ،هي ا�س ٌم
ٌ
و�إنّ معنى ِ
العطف ،دالل ًّيا ،هو اجلم ُع يف ا ُحل ْكم.
لقد �أجم َع ال ّنحو ّيون على �أنّ "بلْ " بعد � ٍ
تفيد معنى الإ�ضراب ،حيث ُت�ضر ُِب مبا بعدها
إثبات ُ
ِ
إ�ضراب لي�س دقيقًا ،يف ر�أيي .ففي هذا ال�شّ طر
عم��ا قبلها فتجعله
كامل�سكوت عن��ه .غري �أنّ ال َ
ّ
احلق ،لك ّنه �أرا َد �أنّ
دين ّ
�ضرب عن قوله �إنّ دين الهوى هو ُ
مث ًال ،مل ُي ِر ِد الأخطل ّ
ال�صغري �أن ُي َ
ويت�ضم ُنه.
احلق،
دين احلقِّ  ،و�أكرث ،فال ُأبد �أك ُرث من ّ
دين الهوى هو ُ
ّ
معبد ي�ص َّلى به عل��ى ا�سم الهوىّ .ثم
هك��ذا ي� ّؤك ُ
ال�صبا ٌ
��د ال�شّ اع ُر ،بو�ساط�� ِة احلال� ،أنّ �أ ّي��ا َم ّ
احلق،
َي�ست� ُ
دين ّ
أن��ف ،يف ال�شّ ط��ر الثّاين ،لي� ّؤك َد �أنّ تلك عباد ٌة �صحيح��ة ،لأنّ هذا ّ
الدين هو ُ
احلق ،ويتجاو ُزه.
يت�ضم ُن َّ
ُ
ودين الأبد .والأبد ّ
حرف ٍ
إعراب "بلْ " عل��ى �أ ّنها ُ
احلق ،دالل ًّيا .ف�إنّ
�إ ًذا،
عطف ،مع عطف ال ِأبد عل��ى ّ
ين�سج��م � ُ
ُ
ِ
الق�صد هو
إ�ضراب عن
باحل��ق� .إ ّال �إذا كان ُ
اعرتا ًف��ا بالأب��د ال ينفي وال ُ
االع�تراف ّ
يفي��د ال َ
يت�ضم ُن ُه ،ف�أكرث.
الإ�ضراب عن احلقِّ َ
ل�صالح ما ّ
وحدهِ ،
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بعد "بلْ "
بعد �إثبات" 1حيث ي� ِّؤك ُد ما َ
�ضم ِن َ
لقد َّ
�سم ْي ُت هذه الوظيف َة ِلـ "بلْ " " :ال ّت�أكيد بال ّت ُّ

ويت�ضم ُنه.
معنى ما قب َلها،
ّ

امل�شب ِه بالفعل.
البيت البادئُ باحلرف
الف�ص ُل الثّالث:
ُ
َّ

"ك�أنّ �سها َد ال ّل ِيل يع�شقُ مقلتي
و�ص ُل"( 2من ّ
فبينهما يف ِّ
الطويل)
كل هج ٍر لنا ْ
ال�ضمري املث ّنى يعو ُد على �سها ِد ال ّل ِيل ومقل ِة ال�شّ اعر.
فبينهماّ :
لنا� :ضمري املتك ّلم يعو ُد على ال�شّ اع ِر وحبيب ِته.
�ير املث ّن��ى الغائب مذكو ٌر َمن ُ
البيت ِ
يحيل �إليهم��ا يف ِ
نف�سه ،ف���إنّ العنا�ص َر التي ِّ
تو�ض ُح
�ضم ُ
الإحال َة ُمث َبت ٌة �صراح ًة يف ال ّن ّ�ص.
ال�سي��اق ،وال �س ّيما كلمة الهجر .وما الهج ُر الذي ي�س ّب ُب
�أ ّم��ا �ضم ُري املتك ّلم فقد َّ
حد َد هو ّي َته ّ
الأرقَ و�سها َد ال ّل ِيل �سوى هجر احلبيب.
�إ ًذا لق��د ور َد يف ال ّن ِّ�ص ٌ
دليل تداو ٌّيل على املح��الِ �إليهما ب�ضمري جمع املتك ّلم ،و�إنْ مل ُيذ َكرا
ت�صريحا.
ً
�ير الغائب ل�سها ِده ومقل ِته ،وا�ستخ��دم جم َع املتك ّلم
وال ّال ُ
ف��ت �أنّ ال�شّ اع��ر قد ا�ستخد َم �ضم َ
َ
ليجعل احلبيب َة معه يف املوقف ِ
موقف الهجر.
نف�سه ،وهو ُ
وم��ا بني �ضمري الغائب و�ضمري املتك ّلم �أن�شَ ���أَ ال ّت َ
عار�ض
املعجمي الذي هو
عار�ض
انعكا�س ال ّت ِ
ُ
َّ
بني الهج ِر والو�صل .فهل كان ال ّتعار�ض حقيق ًّيا �أم جماز ًّيا؟
َ
و�صل و�صاح ُبها يف هجر؟ �ألأنّ
ال�سها ِد �سراب؟
وكيف تكونُ املقل ُة يف ٍ
الو�صل مع ّ
يالئم ّ
ُ
��رف امل�س َند �إليه .و�إنّ
يكت�س��ب
الط َ
ُ
الو�ص��ل ،يف �سياق البيت ،دالل�� ًة جماز ّيةً ،لأ ّنه ال ُ
" َ
وال�سها ِد كناي ٌة عن الأرق.
و�صل" املقل ِة ّ
ال�سها ِد ،وهو
��ب ال�شّ اع ُر مقل َته حمي ًال �إليها ب�ضمري الغائب ،وجاع ًال �إ ّياها يف ٍ
و�إذا غ َّي َ
و�صل مع ّ
أقرب من مقل ِته �إليه؟
واحلبيبة م ًعا يف هجر ،فهل �أرا َد �أنّ احلبيب َة � ُ
يايس واألد ّيب ،أطروحة دكتوراه ،ص .50
والسبب واالستنتاج يف ال ّن َّصني ّ
 - 1البيطار ،يرسى :روابط التّعارض ّ
الس ّ
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ال�ضم ِري دالل ًة لي�ست حم�ض �صدفة.
�إنّ الختيار ّ
َ
و�إنّ
احتمال ال�شّ ّك يف معنى ال�شّ طر
بال�ضمري الغائب املث ّنى قد �ألغ��ى
حتدي��د املحال �إليهما ّ
َ
قارئ �أنّ اجلا ّر واملجرور "لنا" هما املتع ّلقان بخرب املبتد�أ
الثّ��اين .فقد كان من املحتمل �أن َيقر�أَ ٌ
" ُ
ِ
ميكن �أن يكونَ
ولكن
بتحديد �صاح َب��ي ّ
ال�ضمري الغائب مل ْ
يعد ذلك ممك ًن��ا .فال ُ
و�ص��ل"ْ .
ت� ُ
أويل ال�شّ طر الثّاين هكذا:
ُ
كل هجرٍ ،لنا ُ
ال�سه��اد ومقلتي ،يف ّ
ميكن �أن
�ير �سليم؛
والو�صل ال ُ
و�صل ! فهذا كال ٌم غ ُ
ب�ين ّ
ال�سهاد ومقلتي".
يكونَ قائ ًما "بني ّ
حتديد املحالِ �إليهما ب�ضمري الغائب قد � ّأك َد �أنّ �شبه اجلملة املتع ّلق بخرب املبتد�أ " ُ
و�صل"
وهكذا ف�إنّ َ
َ
ه��و" :بينهما"؛ ف�إنّ
ال�سها ِد ومقل ِة ال�شّ اع ِر قائ ٌم ،ك ّلما كان هج ٌر بينه وبني احلبيب ِة.
الو�صل بني ّ
ليحد َد َ
أقح��م املتن ّبي "يف ِّ
�شرط هذا اخل ِرب – الو�صل
كل هج ٍر لنا" بني املبتد�أ واخلربِّ ،
لذل��ك � َ
– ب�أ ّنه الهج ُر بني احلبيبني.
"�إ ّنها وا ل ْه َف نف�سي
رات من دمي"( 1جمزوء ال ّر َمل)
َقط ٌ
ُ
َمات فمِ ��ه يف ذا ِتها ،و�إنمّ ا كو ُنها َقط ٍ
يق��ول ال�شّ اع ُر �إنّ ما ُي ْ�شجي فيه لي�س نغ ِ
رات من د ِمه .وهنا
جند فائد ًة يف �إيرا ِد ِ
ال�سابق لهذا البيت:
ُ
البيت ّ
لي�س ما ُي َ
َمات يف فمي
�شجيك م ّني نغ ٌ
رات من دمي
�إ ّنها وا ل ْه َف نف�سي َقط ٌ
نغمات يف فمي".
ّ
ال�ضمري "ها" وهو ا�سم "�إنّ " ٌ
عائد على �سابقٍ هو " ٌ
لقد � َأقح َم ال ُ
فاملوقف ٌ
جللُ ،
ونزف احلزنِ يدف ُع ال�شّ اعر
ال�صغ ُري ال ّندب َة بني املبتد�أ واخلرب؛
ُ
أخطل ّ
نف�سه.
�إىل �أن َ
يندب َ
البيت الثّاين
ظ��ن ظانٌّ �أنّ نغمات ال�شّ اعر هي التي ُت ْ�شجي ،واملق�ص��و ُد ِ�شع ُره ،فقد جا َء ُ
و�إذا َّ
قطرات من دم ال�شّ اع��ر .وكم من �شاع ٍر �أق َّر ب�أنّ ال�شّ ع َر ُي�سقَى
َ
ليعل��ن �أنّ هذه "ال ّنغمات" هي ٌ
من جراح القلب!
الختلف معنى ِ
البيت
ال�ضم�ير "ها" يف "�إ ّنها"،
ال�ضم َري الهاء بد ًال من ّ
ول��و ا�ستخد َم ال�شّ اع ُر ّ
َ
الصغري ،ص .252
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ُ
ال�ضم َري ّ
لي�صبح معنى البيت
املذك��ر الهاء كان
�يرا ،وذلك �أنّ ّ
�سيحيل �إىل "ما ُي�شجيك"َ ،
كث ً
الثّاين:
�إنّ ما ُي َ
لهف نف�سي!
قطرات دمي؛ وا َ
�شجيك م ّني هو ُ
ال�ضمري امل�ؤ ّن ِث "ها" فقد � َ
أحال �إىل " ِ
نغمات فمي" وهي الق�صائد ،لي�ص َري معنى
�أ ّما ا�ستخدا ُم ّ
البيت الثّاين:
ِ
�إنّ
لهف نف�سي!
قطرات من دمي ولذلك هي ُت ْ�شجي؛ وا َ
نغمات فمي هي ٌ
ُ
ال�ضم ُري� ،أو
اختلف ّ
حتديد املح��الِ �إليه ّ
أ�سا�س يف بلوغ املعنى .ف���إذا َ
نالح��ظ �أنّ َ
بال�ضمري هو � ٌ
ُ
اختلف املعنى.
املحال �إليه بهَ ،
البيت البادئُ بال�شرّ ط.
الرابع:
ُ
الف�ص ُل ّ

أنت منهم
"ف�إنْ َتفُقِ الأنا َم و� َ
ف�إنّ امل َ
ِ�سك ُ
بع�ض ِدم الغزالِ "( 1من الوافر)
الدولة ،لك ّنه ٌ
ق�ص ْد به
�شرط
أ�سلوب ال�شّ رط يف مدح �سي��ف ّ
ٌّ
نح��وي مل ُي َ
ي�ستخ��د ُم ال�شّ اع�� ُر � َ
ال�شّ ُ
الدول ِة قد فاقَ
رط و�إنمّ ا ال ّتقرير .فلم يكن املتن ّبي
أكيد �أنّ َ
ليق�صد ال�شّ رط ،بل �أرا َد ت� َ
َ
�سيف ّ
ٍ
حمذوف
ليجيب عن
جواب ال�شّ رط املقرتنُ بفاء اجلزاء فقد جا َء َ
الأن��ا َم ،و�إنْ كانَ منهم .و�أ ّما ُ
تقدي ُر ُه:
تعجب ،لأنّ َ
امل�سك ُ
بع�ض ِدم الغزالِ .
فال ْ
منطق ال�شّ رط يف اجلمل ِة ال�شّ رط ّية.
يا�ضي ،مثلما ُ
هذا البيت ُ
يخالف َ
يخالف َ
قواعد املنطقِ ال ّر ّ
فيخالف
يا�ضي يعت ُرب �أنّ �أفرا َد اجلماع ِة الواحد ِة �أو الفئ ِة الواحد ِة يكونون مت�ساوين.
ُ
فاملنطقُ ال ّر ُّ
مقد ًما برهانًا ثاب ًتا هو �أنّ َ
امل�سك ُي�ستخ َر ُج من دم الغزال .وك�أنّ
ال�شّ اع�� ُر هذه القاعد َة املنطق ّية ّ
قطرات من دم الغزال الذي
الدول ِة بامل�سك ،فيم��ا �سائ ُر ال ّن ِ
هن��اك ت�شبي ًها �ضمن ًّيا ل�سيف ّ
ا�س ٌ
يخرج ُ
امل�سك منه فيكونُ فري ًدا متم ّي ًزا.
ُ
يخرج منها جز ٌء كانَ ُيف َرت ُ�ض بقا�ؤُه يف مكا ِنه ،من �إيرا ِد
وال ّبد� ،أما َم هذه ّ
ال�صور ِة ال�شّ عر ّي ِة التي ُ
بيت �سعيد عقل الذي ُ
ِ
يقول فيه عن بال ِده:
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ووحدهم �أه ُلها �أغلى عليك ه ًوى
" َ
الب�ص ُر" �سعيد عقل
ِ
كمثل عينيك �أغلى منهما َ
ليثبت �أنّ ال�شّ َ
قواعد ال�شّ ِ
يخالف �أي�ضً ا ِ�صدق ّي َة ِ
حوي قد
بي��ت املتن ّبي ُ
رط ال ّنحو ّيةَ ،
و�إنّ َ
رط ال ّن َّ
يق�صد ال�شّ َ
يق�صد
رط بل ُ
الدالل ُة على ال ّنحو .فال�شّ اع ُر ال ُ
تتقد ُم ّ
ال يكونُ �شر ًطا يف معناه .وهنا ّ
ال ّت�أكيد.
ميكن ت�أوي ُله" :ف�إنّ َ
امل�سك ُ
بع�ض
مقد ًرا من ِ
وكذلك ُ
جند �أنّ هناك حذ ًفا َّ
�ضمن جواب ال�شّ رط ُ
دم الغ��زالِ " لي���س جوابًا �أو ج��زا ًء لكونِ ِ
جواب ال�شّ رط
�سيف ّ
الدول�� ِة قد فاقَ الأنام .و�إنمّ��ا ُ
أنت منه��م ،لأنّ َ
ه��و ت� ٌ
ٍ
امل�سك ُ
بع�ض دم
ملحذوف تقدي ُره "فال
أويل
تعج��ب �إذا ف ْق َت الأنا َم و� َ
ْ
الغزال".
نكن
"لو َم َّر َ�س ٌ
يف بي َننا مل ْ
نعلم هل �أجرى دمي �أو د َم ْك"( 1من ال ّرجز)
ُ
البيت ٌ
نحوي ،ودال ّيل .فاجلمل ُة ال�شّ رط ّي ُة ُ
يف هذا ِ
افرتا�ضي.
حتمل معنى ال�شّ رط ،وهو
�شرط ٌّ
ّ
مت�ضم ٍن غري املعنى ّ
�إنّ
الظاه��ر يف جواب ال�شّ رط.
َ
تركي��ب اجلمل�� ِة ال�شّ رط ّية ي� ِّؤ�س ُ�س ملع ًن��ى َّ
فاملعن��ى ّ
يف كانَ � ،إذا َم َّر بني ال�شّ اع ِر وحبيب ِت ِه ،مل يعرفا د َم َمن �أجرى؟ �أهو
ال�س َ
الظاهر هو �أنّ ّ
دم احلبيبة �أم ال�شّ اعر.
واملمكن ت�أوي ُله من هذه اجلمل ِة ال�شّ رط ّية ،فهو �أنّ احلبيبني كانا ملت�صقني
املت�ضم ُن،
ُ
�أ ّما املعنى َّ
الت�صاقًا تا ًّما ح ّتى ال ّ
فامتزجت دما�ؤُهما.
يتمك َن ٌ
�سيف من املرور بينهما �إ ّال �إذا جرحهما م ًعا َ
�إنّ هذا ال�شّ َ
رط ٌ
توح ِدهما.
دليل على تال�صقِ العا�شقني �أو ُّ
تفيد ثالث َة �أمور:
"لو امل�ستعملة يف نحو" :لو جا َءين َلأكر ْم ُته" ُ
أحدها :ال�شّ رط ّية...
� ُ
تقييد ال�شَّ رط ّي ِة بال ّزمن املا�ضي...
والثّاينُ :
الصغري ،ص .55
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ّالث :االمتناع"...
والث ُ

روط الثّالثة ،فال�شّ اع ُر ُ
�ش��رح خمت�ص ٍر لهذا البيت يف �ضو ِء ه��ذه ال�شّ ِ
يف ،لو
ال�س َ
ويف ٍ
يقول �إنّ ّ
ميكن متيي ُزهما؛ �إ ّنه جم ّر ُد
م�� َّر يف املا�ض��ي بينه وبني حبيب ِته ،المتزجت دما�ؤهما م ًعا ح ّت��ى مل ْ
ٍ
يحدث.
�شرط
افرتا�ضي مل ْ
ٍّ
أبيات ال�سرّ د والو�صف.
الف�صل اخلام�سُ � :

تب�ص ُر يف ناظرِي حم ّياها
"�شام ّي ٌة طاملا خ َل ْو ُت بها
فق َّب َلت ناظري ُ
و�إنمّ ا ق َّب َلت ب ِه فاها
تغالطني
ال ُ
فلي َتها ال ُ
تزال �آو َي ًة وليت ُه
يزال م�أواها"( 2من املن�سرح)
وال�ضم ُري ُ
�شام ّيةٌ :خ ٌرب ملبتد�أٍ
ٍ
يحيل �إىل امر�أ ٍة �شام ّية.
حمذوف تقدي ُر ُه :هيّ .
ما (يف طاملا) :كا ّفةٌ.
ُ
يق��ول ال�شّ اع�� ُر يف ِ
البيت الأ ّول �إنّ تلك املر�أ َة ال�شّ ام ّيةَ ،طامل��ا هو خالٍ بها� ،أي طاملا �أ ّنهما م ًعا،
وحدهما ،ف�إ ّنها تنظ ُر يف عينيه ،فرتى حم ّياها� ،أي وجهها.
َ
ترت�سم هي يف عينيه.
فربمّ ا كانت ُ
تريد �أن ترى ح َّبه لها ،وكيف ينظ ُر �إليها �أي كيف ُ
حد ال ّتماهي.
وربمّ ا كانَت حت ُّبه �إىل ِّ
�إنّ ا�ستخ��دا َم ال�شّ اع ِر "طاملا" ،ومعناه َ
وقت خل ِّو احلبيبنيُ ،
طوال ِ
يجعل املعنى يمَ ُيل �إىل فر�ض ّي ِة
ترت�سم يف عينيهَ ،لكفَّ��ت عن ال ّنظ ِر حينما
ال ّتماه��ي .لأنّ امل��ر�أةَ ،لو �ش��اءت �أن َ
تعرف كيف ُ
�سيثبت العك�س.
البيت ال ّتايل
عرفَت ما ُ
ُ
تريد معرف َته .غري �أنّ َ
وي�صعد املعنى ،يف البيت الثّاين ،من الب�ص ِر �إىل ال ّتقبيل .فعندما ر�أَت َ
جمال حم ّياها يف ناظ ِر ِه
ُ
ُ
ويق��ولُ " :
يكن ناظ�� َر ال�شّ اعر و�إنمّ ا فمها املرت�سم
ق ّب َلت��ه،
تغالطني" ،لأنّ املق َّب َل ،يف احلقيق ِة ،مل ْ
يف عي ِنه.
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�يرا م ّت� ً
صال عائ ًدا على امل��ر�أة ،و�إنمّ ا املق�صود به
�أ ّم��ا �إذا افرت�ضْ ن��ا �أنّ "ها" يف "فاها" لي�س �ضم ً
"فا ًها" حيث َ
ي�صبح املق�صود بـ "فا ًها" هو فم ال�شّ اعر.
�سقط ال ّتنوين ّ
لل�ضرور ِة ال�شّ عر ّية ،فعندها ُ
وي�ص ُري معنى البيت الثّاين �أ ّنها ق ّب َلت ناظ َره ت�ضلي ًال " ُ
تغالطني" ،ولك ّنها يف احلقيق ِة ق َّب َلت ف َمه.
ال�ضم ُري الهاء عل��ى "ناظر" ال�شّ اعر،
و�إ ْذ ي�ستخ��د ُم ال�شّ اع�� ُر اجلا ّر واملجرور "به" ،حي��ث يعو ُد ّ
فمعنى الباء هو الإل�صاق ،كما م َّر يف هذا البحث؛ ومعنى البيت �أنّ املر�أ َة قد ق َّب َلت َفم ال�شّ اعر
ملت�صق ًة بعي ِنه ،ومن خال ِلها.
حا�س�� ٍة ،مثلما َي ُ
فعل
حوا���س ال�شّ اع ِر
توح َ
ّ
فه��ل َّ
باحل��ب ،و� َ
حا�س ًة عن ّ
أ�صبح ال يف�� ِّر ُق ّ
��دت ُّ
ال�صوف ّيون؟
ّ
يبد َل
�إنّ �إنكا َر وجو ِد ّ
ال�ضمري "ها" واعتبار الكلمة "فاها" يف حال ِة تنوين ال ّن�صب ،من �ش�أ ِنه �أن ّ
ب�شكل كامل ،و�أن َ
احلوا�س لدى ال�شّ اعر.
ترا�س ِل
يو�صل َ
املعنى ٍ
قارئ هذا ال ّن ِّ�ص �إىل ُ
ّ
�إنمّ ا� :إنّ وقد دخ َلت عليها ما ا َحلرف ّي ُة ال ّزائدة.
الوظيفي فهو ،يف �سياقِ هذا البيت الثّاين ،ال ّتعار�ض.
�أ ّما معناها
ّ
متعار�ض مع احلقيقة� .إ ّنها ِ
ٌ
بتقبيل ناظ ِر ِه ،غ َري
توهم ال�شّ اعر مبا هو
توه ُم ُه ِ
فلقد حاولت املر�أة �أن َ
أحد هذين االحتمالني هو اعتبار
�أ ّنه��ا ربمّ ا تق ِّب ُل وج َهه��ا يف عينيه ،وربمّ ا تق ِّب ُل ثغ َره .وما ِّ
يحد ُد � َ
ال�ضمري يف "فاها" �أو �إنكا ُره.
وجود ّ
و�أ ّم��ا يف البي��ت الثّالث ُ
ليت" لو �أنّ تلك املر�أ َة
فينتقل املتن ّبي �إىل �أ�سلوب ال ّتم ّني ،متم ّن ًيا بـ " َ
ليت" معطوف ًة يف ال�شّ طر الثّاين ،متم ّن ًيا" :لي َت ُه
قد بق َيت "�آوي ًة" �أي الجئ ًة �إىل م�أ ًوى ،ومك ِّر ًرا " َ
ال ُ
يزال م�أواها".
وال�س ُ
ياق ال
واله��اء يف "لي َته" ال ُ
�ير الغائبّ ،
ميكن �أن تع��و َد على ال�شّ اعر ،لأ ّنه ي�ستخد ُم �ضم َ
نف�سه.
يوحي �أب ًدا ب�أ ّنه ُ
يق�صد بالغائب َ
"الواو" بني ال�شّ طرين هي حرف عطف.
يحد َد مكانَ جلوئها
وال�شّ اع ُر ،يف ال�شّ طر الأ ّول ،يتم ّنى لو �أنّ املر�أ َة قد بق َيت الجئةً ،من دونِ �أن ِّ
بال�ضمري قائ ًال :لي َته".
فيحد ُد هذا امللج�أَ املتم َّنى حمي ًال �إليه ّ
املتم َّنى� .أ ّما يف ال�شّ طر الثّاين ِّ
الفم يف البيت
والعائ��د عليه ّ
ال�ضمري الهاء ِّ
يحد ُده ال ّتف�س ُري املعت َمد للبي��ت الثّاين :ف�إذا كان ُ
يريد �أن يخ ِّب َئها يف عينيه.
الثّاين َفم املر�أة ،ف�إنّ الهاء يف "لي َته" عائد ٌة على ناظر ال�شّ اعر الذي ُ
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�أ ّم��ا �إذا افرت�ضْ نا �أنّ املق َّب َل يف البيت الثّ��اين هو ُفم ال�شّ اعر ،فربمّ ا كان هو امل�أوى املتم َّنى لتلك
املر�أة" :ولي َت ُه ال ُ
يزال م�أواها".
�إنّ
بال�ضمري امل ّت�صل .ويتغيرّ املعنى و ْفقَه.
رهن ّ
َ
الوقوف على معنى البيتني الثّاين والثّالث ٌ
بني ال ّر ِ
" ُمت ُّر قف َز غزالٍ
�صيف وبي ِني
1
وما َن�ص ْب ُت ِ�ش ِ
باكي وال �أَذنْ ُت ل َعي ِني"
ويق�صد حبيب ًة امر�أة ،م�ستخد ًما َ
احلال يف ِ
يخاطب ال�شّ اع ُر
و�صف
عاقد احلاجبني"،
ُ
احلبي��ب " َ
ُ
َ
مرورِها قائ ًال �إ ّنها مت�شي "قف َز غزالٍ " في�ش ِّب ُه م�شي َتها بقف ِز الغزالِ  ،من خاللِ احلال.
�أ ّما مكانُ القف ِز فهو امل ّت�س ُع ما بني ال ّر�صيف وال�شّ اعر.
ال�سي��اق "بني ال ّر�صيف وبيني" يوحي ب�ضيقِ تلك امل�ساحة ،ف�إنّ احلال "قف َز غزالٍ "
و�إذا كانَ ّ
ي�سمح لغزالٍ بالقف ِز بح ّر ّية.
�ساع ُ
توحي با ّت ٍ
وما بني البيتني �أُ ِقح َمت واو اال�ستئناف.
ن�صب ِ�شبا ًكا ال�صطيا ِد املر�أة ،كما ينك ُر �أن يكونَ
ُي ِنك ُر ال�شّ اع ُر ،يف البيت الثّاين� ،أن يكونَ قد َ
�سمح لعي ِنه بال ّنظ ِر �إليها.
قد َ
فما معنى واو اال�ستئناف؟
�إذا م�� َّرت احلبيب ُة بني ال ّر�صي��ف وال�شّ اعر وهي تقف ُز كالغزال ،فذلك َي ُ
فرت�ض �أنّ ينظ َر ال�شّ اع ُر
ين�صب ِ�شبا َكه املجاز ّية ال�صطيادها.
�إليها ،و�أن َ
وما بني ال�شّ طر الأ ّول (املجاز) ،وال�شّ طر الثّاين (احلقيقة) ،ينفي ال�شّ اع ُر بـ "ما" مك ّررة بـ "ال"
فعل له �أما َم املر�أة� ،إ ّال و�صفها من خالل احلال ،بالغزال...
� ّأي ر ِّد ٍ
ال�سياق ،هو ال ّتعار�ض بني املتوقَّع والواقع.
بنا ًء على ما َّ
تقدم ،ف�إنّ معنى الواو ،يف هذا ّ
�أ ّما الواو الواقعة بني �شط َري البيت الثّاين فهي ِ
لعطف اجلملتني املنف ّيتني ،ال�شرتاكهما يف ال ّنفي.

الصغري ،ص .149
الصغريِ :شعر األخطل ّ
 - 1األخطل ّ
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اخلامتة.

لقد اخ ْرت ُت ،من مد ّون ِة البحث� ،أبيا ًتا ٍّ
ال�صغري ،تبد�أُ با�سم فعل يف
لكل من املتن ّبي والأخطل ّ
ٍ
ٍ
وبحرف
وبحرف م�ش ّب ٍه بالفعل يف الف�صل الثّالث،
الف�ص��ل الأ ّول ،وبحالٍ يف الف�صل الثّاين،
لل�شّ رط يف الف�صل ال ّرابع ،و�أبيا ًتا �سرد ّي ًة وو�صف ّي ًة يف الف�صل اخلام�س.
قيق وال ّتحليل ،م�ستخدم ًة َّ
م�ستويات ِ
ِ
غوي ،ومعتمد ًة
كل
اعتمد ُت
َ
الد َ
الو�صف ّ
وقد ْ
البحث ال ّل ّ
ال ّتقد َمي وال ّت�أخ َري وال ّتحويل ك ّلما اقت�ضى البحث.
لك��ن غاي َة ِ
وفق ٍ
البحث لي�ست
وكانَ ممك ًن��ا ،و�سيبقى ممك ًنا� ،أن �أخت��ا َر �أبيا ًتا َ
�صفات �أخرىّ ،
َ
�شمول ِ
ُ
وال�صورة.
قواعد ال ّلغ ِة واحتماال ِتها ،و�إنمّ ا
الوقوف على ال ّت�أثري املتبادل ما بني ال ّنح ِو ّ

تباعا ،يف �سياق البحث.
بع�ض اال�ستنتاجات التي
أعر�ض ،هنا،
لذلك � ُ
َ
ظهرتً ،
َ

بال�ص��ورة ،بني � ِ
أبيات املتن ّبي
 مل نلح��ظ اختال ًفا الف ًتا ،على م�ستوى عالق ِة ال ّنحو ّال�صغري ،ولذلك مل ن�ضط َّر �إىل املقارنة.
و�أبيات الأخطل ّ
 ق��د تكونُ العنا�ص ُر التي ِّبال�ضمري مث َبت ًة �صراح ًة يف ال ّن ّ�ص .كما قد
تو�ض ُح الإحال َة ّ
ي��ر ُد يف ال ّن ِّ�ص ٌ
غاب ُّ
دليل فنلج�أ �إىل املعنى
كل ٍ
دليل ت��داو ٌّيل على املحال �إليه .وربمّ ا َ
إعراب��ي� .أ ّما �إذا مل ّ
أوي��ل على �آخر ،فنبقي َ
املجال
ترجيح ت� ٍ
ال ّن ّ
نتمك ْن من ِ
ح��وي وال ّ
مفتوحا �أمام ال ّت�أوي َلني.
ً

ات ِ
ال�ص ِ
ورة يف ال ّنح ِو ،ويف املعنى ال ّتداويلّ.
ت�أثريُ جّ
اهات ّ

ال�سي��اق ،مث ًالُ �" :
ِ
أ�صل" التي
لبع���ض
�ضح ِ
 لق��د ا ّت َعملي ظه َر يف ّ
الكلمات مع ًنى ٌّ
ال�سبب.
تبينّ َ �أنّ املق�صو َد بها هو ّ
حتد َد � ّأي مع ًنى من معاين حرف اجل ّر هو ال��ذي يجب اعتما ُده ،ا�ستنا ًدا �إىل
 لق��د َّ�شرح ال ّن ّ�ص.
مث ًال :معاين "يف".
ملحذوف ّ
 لق��د ظه َر ت� ٌٍ
ج��واب ال�شّ ِ
احلقيقي ،ال جواب
ال��دال َّيل
ي�شك ُل
أوي��ل
رط ّ
َ
ّ
طحي.
ال�شّ رط ال ّن ّ
حوي ّ
ال�س ّ
مث ًال" :ف�إنّ َ
امل�سك ُ
دم الغزالِ "
بع�ض ِ
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تعج ْب ،ف� ّإن َ
حيث يوجدُ ت� ٌ
امل�سك ُ
ٍ
بع�ض دم الغزالِ .
أويل
ملحذوف تقدي ُره :ال َ
مت�ضم ٌن جدي ٌد �أعمقُ من املعنى املبا�شر.
 لقد ظه َر� ،أحيانًا ،يف ال ّتحليل الدّ ال ّيل ،مع ًنى َّنعلم هل �أجرى دمي �أو د َم ْك"
مث ًال" :مل ْ
نكن ُ
ومعناه االلت�صاق وال ّت ُّوحد يف الآخر.
ات ِ
ال�صورة.
ت�أثريُ ال ّنحو يف جّ
اهات ّ

ِ
الكلمات املق�صود من خالل الإعراب.
بع�ض
 لقد َّحتد َد معنى ِ
مث ً
ال" :وا ًها" َو "�إي ِه"
ال�س ُ
إعرابي.
ياق َ
حيث �أ ّك َد ّ
�صواب معناها ال ّ
ماذج ،معنى ال ّن ّ�ص.
حوي حلرف اجل ّر هو الذي َّ
حد َد ،يف ِ
 � ّإن املعنى ال ّن َّبع�ض ال ّن ِ
حوي للباء وهو االلت�صاق.
مث ًال :املعنى ال ّن ّ
 لق��د ا�س ُتخد َم ُنف�سه� ،أحيانًا ،مبع ًنى ٍ
خمتلف ،وفقَ احلال� ،سواء �أكانت مفرد ًة �أم
الفعل ُ
م�ؤ َّول ًة بجمل ٍة ا�سم ّية.
حوي لِـ " ْبل" وهو العطف ،ومعناها ال��دّ ال ّيل ،بعد الإثبات ،يف
 لق��د تطا َبقَ املعن��ى ال ّن ُّبت�ضمن املعنى ال ّالحق له.
ال�سابق لها ّ
ت�أكيد املعنى ّ
ي�سهم يف حتديد الدّ اللة ،ف�إذا ا�ستبد ْلنا ّ
 اختيار ّال�ضم َري َ
اختلف املعنى.
ال�ضمري ُ
مث ًال :كون ّ
ال�ضمري مذ ّك ًرا �أم م�ؤ َّنثًا.
 اعتبار وجود ّميكن �أن يغيرّ َ املعنى.
ال�ضمري امل ّت�صل ،كما �إنكا ُرهُ ،
حوي ،مثلما وقفنا على ت�أثري ال ّنحو والترّ كيب
لل�صورة يف حتديد املعنى ال ّن ّ
�إ ًذا ،لقد وقفنا على ت�أث ٍري ّ
ال�صور ِة وفهمِ ها.
يف اتجّ اهات ّ
َ
تفا�صيل
تعمقْنا يف
ولذلك فال بدّ من �أن ن�ستع َري من مقدّ م ِة هذا البحث قو ًال �أوردناه هناك" :ك ّلما ّ
ي�صبح ال ّتوافقُ بني القواعدِ �أقوى ف�أق��وى ،ح ّتى َ
ن�صل �إىل مرحل ٍة ُ
يكون
�أك�ثر يف درا�س��ة القواعدُ ،
يكن م�ستحي ًال� ،أن َ
نقول ما �إذا كانت ال ّت ُ
�صانيف �شكل ّي ًة �أم دالل ّية".
فيها �صع ًبا� ،إنْ مل ْ
وربمّ ا ُ
يكون هذا ُ
البحث خطو ًة يف هذا االتجّ اه.
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مد َّونةُ البحث.
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الكتابة وبناء ال�شّ عر عند �أدوني�س

*

وفيق غريزي  -كاتب

"�أبجدية ثانية "

بناء الق�صيدة يف جتربة �أدوني�س ،متغيرّ با�ستمرار ،ويف جمموعته ال�شعرية
بالذات يع�سر ر ّد الكتابة �إىل منوذج بعينه �أو منوذج مفرد .فقد �شهدت الق�صيدة �إبداالت
مل تعرفها من قبل حتى من الناحية ال�شكلية املح�ض .وهذه الإبداالت تطرح �أ�سئلة كثرية
منها :كيف ننظر يف هذه الن�صو�ص؟ �أننظر فيها مفردة �أم جمعاً؟ وما الطرائق والكيفيات؟
�أوال ميكن �أن نعرث على خيط ناظم لها �أو لبع�ضها على الأقل؟
�إن �أدوني�س قد �أ�س�س لنف�سه منزلة رمزية وو�ضعاً اعتبارياً داخل الثقافة العربية ،وهذا ما جعل
بن�صه بقدر ما ّق�سمت
تعمق معرفتنا ّ
كتاباته ،يف كثري من الأحيان ،مو�ضوع �سجاالت مل ّ
النا�س يف �ش�أنه �إىل معار�ضني ي ّتهمونه بالتخريب والتدمري وم�ؤيدين يرونه عالمة م�ضيئة يف
الثقافة العربية.
تو�سع مفهوم الإبداع
كتابة �أدوني�س ال تع ّر�ض نظام القيم �إىل ال�س�ؤال فح�سب ،و�إمنا هي ِّ
والأنواع وتر�سم للقراءة والنقد �آفاقاً جديدة كذلك ،فهي حتاول اخلروج عن ال�سابق مبعانيه
املختلفة ،فيما هي تعيد كتابة الوجود بر�ؤيا ّ
تتخطى امل�ألوف واملتوقّع.
�إذا كانت الق�صيدة احلديثة ،تكتب بالأ�سطورة واخليال واال�ستعارة واحللم والتداخل الن�صي
والتكرار وال�صورة وال�سرد والأيديولوجيا واال�سم العلم ...ف�إن �أدوني�س� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن
خا�صة ،يكتب ق�صيدته بهذه الآليات.
�شعراء احلداثة ّ
بحث معر ّيف لأنها �إعادة بناء للغة مبا تقت�ضيه تلك الإعادة من
�إن الق�صيدة يف جتربة �أدوني�س ٌ
املن�سي منها.
غو�ص على الرا�سب يف ذاكرة الكلمات �أو بعث احلياة يف ّ
*  -الكتابة وبناء الشعر عند أدونيس ـ عمر حف ّيظ ـ دار الساقي ـ بريوت .2016
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والبحث يف �شعرية الكتابة ،بحث مفتوح على املفاجئ با�ستمرار ،لأن الكتابة يف نهاية
التح�صيل ،هي الذات ،وهي ت� ّؤ�س�س خطابها ومتايزها وفرادتها ،وال ت�أ�سي�س �إال بتحويل
للمنجز اجلماعي والفردي.
الكتابة �إىل جتربة ،مبا يقت�ضي مفهوم التجربة من جتاوز م�ستمر ُ
�أيقونة �أم دالٌّ للت�أويل؟ ـ املفرد واملتع ّدد

ملاذا الأيقونة؟ لأ ّنها عالمة جتمع بني املقد�س الديني الذي ّ
تدل فيه على �صورة مقد�سة،
والفني الذي تكون فيه �صورة �أو متثا ًال ،ولأنها تنفتح على ثالث دالالت هي حتويل املج ّرد �إىل
حم�سو�س ،والتمثيل �أو الت�شبيه والإ�شارة �إىل املقد�س .ويف �إطار هذه الدالالت يقول امل�ؤلف
حدها الأدنى الذي ال
الدكتور عمر حف ّيظ" :يت�شكل تقاطع وا�ضح بينها وبني الكتابة ،يف ّ
وحدها الأعلى الذي تقرتن فيه بالتاريخ وت�صبح
يتعدى معنى الت�صوير �أو الر�سم والتقييدّ ،
ّ
�شك ًال من �أ�شكال احل�ضور يف العامل وممار�سة للت�أويل �أو جتل ّياً للمقد�س� ،إذ الكتابة طبيعية
و�إن�سانية و�إلهية يف كل الثقافات ".
�إن تواتر ّ
دال الكتابة يف حقول الأدب والفن والفل�سفة ،ي�ؤكد مرونة هذا املفهوم .فهو ال
ّ
يدل ح�سب ر�أي امل�ؤلف على �شكل بعينه �سواء يف الثقافة العربية �أو الغربية كما �أنه ال يقبل
التحديد النهائي .وهذا ما يجعله منفتحاً على الت�أويل ،وكان الفيل�سوف الفرن�سي ديريدا قد
�أ�شار �إىل �أن مفهوم الكتابة �شهد من التو�سع والت�ضخم ما جعله �شبيهاً بذل اللغة الذي �أ�صبح
ُي�ستعمل� ،أحياناً كثرية ،من دون مراقبة وهذا الت�ضخم يف املفهومني ي�ستوجب ت�أمل العالقة
بينهما و�إعادة ترتيبها با�ستمرار ،لأن ما كان ي�ص ّنف �ضمن اللغة كالفعل واحلركة والوعي
والالوعي والتجربة� ،صار مندرجاً حتت دال الكتابة ،حتى �أنه �أ�صبح من املمكن �أن نتحدث
عن كتابات متعددة منها ال�سينمائية واملو�سيقية والت�صويرية.
الكتابة وتع ّدد الرهانات

للكتابة رهانات ،ولها كذلك ما ّ
يعطل تو�سيع ممكنها وفعل احلياة فيها .وهو ما يحر�ص �أدوني�س
على التنبيه �إليه ،م�شرياً �إىل �أن �شعرية الكتابة قد حجبتها الر�ؤية التقليدية التي تعترب �أن
النقدي ال يزال ينظر �إىل الن�ص ال�شعري املكتوب
ال�شعر مو�ضوع �إن�شاد و�سماع :فاخلطاب
ّ
كما لو �أنه ن�ص �شفوي ،بحيث ا�ستبعد من جمال ال�شعرية كل ما تفرت�ضه الكتابة :الت�أمل،
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الفكرة اال�ستق�صاء ،والغمو�ض.
و�إذ كانت ال�شعرية ال�شفوية القائمة على مركزية ال�صوت والق�صد ،يقول امل�ؤلف" :قد فر�ضت
والروي الذي ال يتغيرّ ،
املوحدة،
ّ
�شروطاً يف البناء منها التوازي ،والوزن الواحد ،والقافية ّ
وبراعة اال�ستهالل ،وح�سن االنتهاء ،والو�ضوح ،فاملفارقة هي �أن ما �أملته �سياقات تاريخية
معينة اقت�ضتها احلاجة �إىل حتقيق التوا�صل بني ال�شاعر املن�شد واجلماعة من جهة ،وحر�ص
املجتمع على حفظ ذاكرته وثقافته من جهة �أخرى ،قد حتول �إىل قوانني حجبت بع�ضاً من
�شعرية الق�صيدة القدمية ذاتها ".
لقد انتهى �أدوني�س من خالل ت�أمل القر�آن واخلطاب ال�صويف �إىل ت�أكيد فر�ضية �أ�سا�سية وهي
�أن الكتابة �سل�سلة من الت�سا�ؤالت التي ال تنتهي .وهذا يعني �أن ال وجود ل�شكل ثابت �أو
منط كتابي خارج فعل الذات والتاريخ ،ف�أي كتابة �إمنا هي حدث تاريخي تطر�أ عليه �أحوال
وتكتنفه �سياقات وحتكمه �شروط متح ّولة.
مهماً يف �سياق حديثه عن القر�آن وت�صوره ملفهوم الكتابة من
وكان �أدوني�س قد طرح �س�ؤا ًال ّ
خالله .ذاك ال�س�ؤال هو :هل الكتابة املُثلى هي التي تتم من دون كاتب؟
وي�ؤكد امل�ؤلف� ،أن ال �إمكان للحديث عن كتابة من دون كاتب ،وال خالف يف �أن الكاتب
كائن اجتماعي تاريخي .و�إمنا اخلالف يف مفهوم الكاتب وما ي�شوبه من �أوهام ،ك�أن نت�ص ّور
ذات مكتفية بنف�سها ،و�أن نتو ّهم �أنه يخلق خطابه خلقاً ال �أثر فيه للآخرين ،و�أنه
�أن الكاتب ٌ
ميتلك �أ�سراره ويقدر على فهمه الفهم الأمثل لأنه هو �أ�صله وم�صدر معانيه.
والتبدل والتغاير والتداخل
�إن هذا الكاتب ال وجود له ،واملوجود هو الذات ،التح ّول ّ
والإبدال والتفاعل .وهذه هي قوانني الكتابة املُثلى .والكتابة املُثلى ،بعيداً من امليتافيزيقا،
يقول امل�ؤلف" :هي الكتابة التي تتج ّلى فيها الذات الكاتبة بحر ّية تتيح لها اخلروج عن
املتعاليات والأبجديات ال�سابقة .والكتابة ال تكون مثلى �إال �إذا كانت حمواً بارعاً وتركيباً
اّ
خلقاً لن�صو�ص �آتية من �أماكن ال ُيعرف لها ن�سب ،بل �إن البحث عن مراجعها و�أن�سابها لن
يكون �إال �ضرباً من التيه ".
وهكذا ،ف�إن فعل الكتابة �سي�صبح م�شدوداً �إىل �أفقني� :أفق املطلق الإلهي �أو الكتابة املطلقة،
لكتابة املطلق بج�سده الكتاب ـ القر�آن ،ثم �أفق التجربة الإن�سانية الذي حت ّركه رغبة يف هدم
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احلدود و�إلغاء الداللة الثابتة وال�شكل الذي ال يتغيرّ  .ولي�س الأفق الإن�ساين� ،إال ا�شتقاقات
من املطلق الإلهي ومتث ًال له .يقول �أدوني�س" :هل نقول �إن الكاتب هو ذلك الكائن املتخ ّيل،
يف ذلك االحتاد الإلهي ـ الإن�ساين باللغة وفيها؟ ".
ذات لها �أحالمها و�إيقاعها �إىل خطاب ،هي الأر�ض امل�شرتكة التي
�إن اللغة ،وقد ح ّولتها ٌ
يتجلى بها وفيها الإلهي والإن�ساين يف �آن معاً .وقد مت التج ّلي �أو هو يتم كتابة ،ح�سب ر�أي
امل�ؤلف ،كتابة �إلهية ،ت�أ ّملها املت�صوفة ،وخا�صة ابن عربي الذي يرى �أن الوجود م�صحف كبري
خُ ّط بال�صور ،وكتابة �إن�سانية ،وهي التي ال تتحقق �إال بلغة ال يلب�سها ال�شاعر و�إمنا يتجلى فيها،
وهذا هو املدخل �إىل �أن تكون �إرادة كتابة جديدة �أو �أبجدية ثانية.
ينتهي �أدوني�س "يف ت�أمله للكتاب ـ القر�آن �إىل خال�صات كثرية� ،أهمها �أن هذا الن�ص ال
يطرح م�س�ألة ما ال�شعر� ،أو ما النرث ،و�إمنا يطرح ال�س�ؤال :ما الكتابة وما الكتاب؟ ويف هذا الأفق
الذي فتحه القر�آن للعرب كتابة وقراءة وت�صوراً للذات والآخر والوجود ،تنخرط كتابات
�أدوني�س " .ولي�ست حماولته تلك �إال ح�صيلة وعي ب�أن الإن�سان الذي ي�ستع�صي على كل
ت�صنيف ،ال يكون كاتباً �إال بقدر ما ميار�س من حرية يف الهرم والبناء والرتكيب ،وال يكون
قارئاً �إال مبا ميار�س من خرق للمقاربات التقليدية التي فقدت قدرتها على املفاج�أة والإدها�ش.
�إن �أدوني�س ح�سب قول امل�ؤلف :يجعل كل الإبداالت ممكنة لإعادة بناء نظرية ال�شعر،
بل لعله يذهب �إىل �أن ال�شعر يتجه نحو مطلقه :فاحلدود التي مت ّيزه من اخلطابات الأخرى
قد ا�ضمح ّلت ،وذاك يعني انتهاء ما ي�سمى النظرية .فال الأنواع تتباين وال م�سافة تف�صل،
بعدئذ ،بني الن�ص ونظريته " .و�إمنا هي الكتابة ،رمبا �سيعمل ال�شاعر على �أن يدخل يف كتابته
ال�شعرية ،عنا�صر كثرية تنتمي �إىل امل�سرح والر�ؤية والفل�سفة والعلم والتاريخ وغريها ،وعنا�صر
كثرية �أخرى ي�أخذها من خارج الكالم ،من الفنون الأخرى ،ومن الواقع و�أ�شيائه ،والأرجح
�أن تت�ضافر �أ�شكال الفن يف �شكل ال�شعر ي�ؤالف بني خمتلف الأنواع والأ�شكال الكتابية.
ونح�سب �أن خطاب �أدوني�س ال�شعري يف ديوانه "�أبجدية ثانية " يقع �ضمن هذا الأفق .وهو
مت�س مفهوم
�أفق �سيت�سع �أكرث يف م�شروع "الكتاب " الذي ُي ّعد مغامرة لأنه يطرح ق�ضايا ّ
الكتابة ،كما �أنه يخرق اخلطابات ال�ساذجة حول ال�شعري والال�شعري ،حول الق�صيدة
وق�صيدة النرث ،حول الر�ؤية وال�شهادة حول احلداثة ما بعد احلداثة.
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ومن الثابت �أن قتل الأ�شكال ال يعني االنطالق من �أ�صل ميتافيزيقي ،و�إمنا يعني "�أن
ال�شكل �سيكون ف�ضاء يتيح لل�شاعر �أن يح ّول خطابه �إىل ح ّيز للبحث والتفكري والت�أمل
والنظر �إىل ما وراء الواقع والأ�شياء " .ويقول �أدوني�س�" :إن كتابة النقّري تع ّلم التيه يف الغيب،
ال التيه يف الظاهر و�أ�شيائه " ّ
تذكر املقابلة بني الظاهر والغيب ،ب�أخرى كان �أدوني�س قد �أ�شار
�إليها ،يف �سياق حديثه عن الكتابة اجلديدة ،وهي مقابلة املجهول باملعلوم.
الكتابة والأ�سئلة املفتوحة

�إن تفكري �أدوني�س يف الكتابة �شعرياً ي�ؤكد وجودها من متايزه عن غريه من �شعراء احلداثة،
منها �أنه ال يف�صل بني ال�شعر والنظرية وما ي�صلهما من فكر وخيال وحد�س ،ومنها �أنه ال يرى
لق�صيدته �أفقاً غري �أفق التفكري يف الذات واللغة والآخر والوجود وما ميكن �أن يحكم هذه
الأطراف من عالقات .وقد ترتبت ،يقول امل�ؤلف" :عما متّت الإ�شارة �إليه ،نتائج كثرية� ،أهمها
�أن الق�صيدة مل تعد كتابة للمتوقع �أو امل�شرتك الذي توثّق به الذات انتماءها �إىل اجلماعة �أو
�إذعانها ل�سلطة ال�سابق ،بقدر ما �أ�صبحت مغامرة جمالية لذات قوامها التعود لها الوحدة
وغايتها ال�س�ؤال ال اجلواب ".
�إن �أدوني�س يتمايز بانت�سابه �إىل الإ�شكايل لأنه ي�ؤمن ب�أن الطرق ال�سالكة ال ميكنها �أن ُتف�ضي
�إىل كتابة �إبداعية �أو �أن ترتاد �آفاقاً جديدة �أو �أن تكت�شف عوامل ق�ص ّية يف الفكر واحلياة ،لأنها
مليئة ب�أ�شباح الآخرين و�أ�صواتهم و�آثارهم ،ولأنها ا�ستنفدت جمهولها و�صمتها .لذلك "ف�إن
�أق�صى ما ميكن �أن تنتهي �إليه تلك الطرق هو ما ي�سميه �أدوني�س الكتابة الوظيفية التي تخ�ضع
ل�سلطتني� :إما �سلطة الواقع ،فتظل رهينة الأحداث والوقائع ،و�إما ل�سلطة املثال فتن�ش�أ مكبوتة
بقوة النموذج وقهره " .ويف احلالتني هي كتابة ن�سخ و�إلغاء للحرية وقتل رمزي للإن�سان.
وهيدغر له ت�ص ّور يقوم فيه ال�شاعر بدور الو�سيط بني املقد�س والفانني الب�شر :فال�شاعر يتلقّى
الهبات ال�سماوية �أو �إ�شارات املقد�س ليجعل منها ،بعد ذلك ،خطاباً للنا�س وت�أ�سي�ساً للكينونة
ي�ستمد �سلطته من املقد�س ،ف�إن
باللغة التي هي �سكن هذا الوجود ب�أ�سره .وملا كان ال�شاعر
ّ
خطابه ال�شعري يتحول �إىل ت�أ�سي�س م�ستمر للأ�شياء يف غري �صورها امل�ألوفة.
وي�شري امل�ؤلف �إىل �أن لل�شعر حدوداً �ضبطها العرب انطالقاً من قراءتهم ملنجزهم �آنذاك
فخرجت خطابات كثرية من دائرة ال�شعر لأنها ال ت�ستجيب لتلك احلدود .و�أهم تلك
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اخلطابات هو اخلطاب ال�صويف الذي فتح لأدوني�س �أفق تفكري وا�سعاً يف ال�شعر وال�شعرية وما
يت�صل بهما من �أ�سئلة حت ّر�ض على �إعادة النظر يف خانات الت�صنيف و�أ�سماء الأنواع .هذا هو
امل�سار "الذي انخرط فيه �أدوني�س بوعي يهدف �إىل امل�ساهمة يف بناء �شعرية فرف�ض �أن تكون
�أ�شكال الكتابة فيها ثابتة ودالالتها جاهزة قبل جتربة البناء ذاتها ،لأن القبول باجلاهز امل�سبق
يعني �إق�صاء الذات الكاتبة و�إيقاعها وتاريخها تكري�ساً للنموذج ".
حتدد خ�صائ�صها لتتمايز عن
وهذا يعني �أن �شعرية الكتابة يجب �أن تبدع لنف�سها ما به ّ
غريها ،و�أهم تلك اخل�صائ�ص هي كيفيات ح�ضور الذات يف خطابها وقدرتها على التغاير
واالختالف .فعلى ال�شاعر �أن ين�شئ �أ�شكاله بنف�سه ،ال �أن يرث �أ�شكال غريه ،و�أن يحول
لغته �إىل ف�ضاء للخلق ،ال �أن يختزلها يف مفهوم الأداة �أو الو�سيلة ،و�أن يجعل ق�صيدته ح ّيزاً
للمتعدد املتنوع ويرتك فيها من الفراغات ما يح ّررها من اال�ست�سهال ويحميها ملن ي�ستعجلون
قراءة ال�شعر �أو يكتفون بالقراءة الأفقية.
الكتابة وبناء العناوين

عد العناوين والبيانات والإهداءات واملقدمات والتن�صي�ص على ت�أريخ الكتابة �أو �أمكنتها..
ُت ّ
خطابات موازية وثيقة ال�صلة ،يف النقد احلديث ،بالن�ص و�سريورة وجوده ومنزلته الرمزية.
ن�ص ما كتاباً قاب ًال للتداول ،بل �إنها جزء من �أدبيته
فهي كما يقول امل�ؤلف" :التي يكون بها ٌّ
و�سمة من �سمات اختالفه �أو متايزه عن غريه من الآثار بح�سب تقاليد الكتابة والقراءة " .وقد
كانت الثقافة العربية القدمية تقبل وجود الق�صيدة من دون عنوان ،ولكنها تعمد يف املقابل
�إىل ت�سميتها برويها �أو بعر�ضها �أو ب�صفتها .ويف هذا ما ي�ؤكد �أهمية العنوان لي�س لأنه ميكن
�أن ُيعد بذرة للن�ص �أو تكثيفاً له فح�سب ،و�إمنا باعتباره �ضرورة يقت�ضيها وجود اخلطاب ذاته.
"فالعنوان ،ولأنه غالباً ما يبنى على االختزال والتكثيف ،ميكن �أن يكون مدخ ًال �إىل الت�أويل
�أو ج�سراً للعبور من قراءة �إىل �أخرى بح�سب الأن�ساق والثقافات وخلفيات القراء ".
يف ديوان �أدوني�س "�أبجدية ثانية " ظهر ،يف ال�صفحة الأوىل من الغالف ،حتديد �إجنا�سي
وا�ضح "�شعر " .حتديد له �سلطته يف توجيه م�سارات القراءة ،ورمبا يف الإغراء با�ستك�شاف
املمكن من ال�صالت بني ال�سابق والالحق يف �شعر �أدوني�س .وهذا العنوان "�أبجدية ثانية "
�سماه امل�ؤلف عنواناً جامعاً ،هو يف الأ�صل عنوان الق�صيدة الأخرية يف الديوان ،وقد
الذي ّ
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�أُجري عليه حذف يتع ّلق مبركب اجلر "يف ح�ضن �أبجدية ثانية ".
ثمة �صراع دائم بني ال�شاعر الذي "تغريت �صوره ،والأبجدية التي ال ميكن �أن يتم بناء وال
هدم �إال بها وفيها .وطبيعة هذا ال�صراع هي التي تل ّون فعل الكتابة وت�ؤكد �صلته باجلد يف
ووحمتك ".
حالتي اخل�صوبة والعقم" .اخل�صوبة :قلت للأبجدية :ت�ش ّهيت ْ
لي�س يخفى �أن اخللفية التي ُبني بها هذا احلوار هي الت�أنيث ،و�أن ال�ضمني �أو احلا�ضر ـ
الغائب ،هو ج�سد الأنثى ،وهي يف حالة وحام .وال وحام �إال بعد الإخ�صاب .والوحمي
يقول امل�ؤلف :تت�ش ّهى �أثناء وحامها .واحلا�صل هو �أننا �إزاء ا�ستعارة جن�سية ،طرفاها :ال�شاعر
املخ�صب� ،أو الذكر ،احلارث ـ الكاتب من جهة ،والأبجدية الأنثى التي حتققت �شهوتها وبدا
ِّ
جن�سي يف �صورة من �صوره .فالعالقة بني
وح ُمها ،من جهة ثانية .وهذا يعني �أن فعل الكتابة
ْ
ّ
ال�شاعر واللغة قائمة على ال�شهوة واللذة ".
�أما حالة العقم فيظهر فيها عجز اللغة الأبجدية عن احتواء ال�شاعر ج�سداً ومتخي ًال ،وي�شري
امل�ؤلف �إىل �أن الأبجدية تعجز عن الإحاطة بالذات يف تن ّوعها واختالفها .وتت�شكل مقابلة
وا�ضحة و�صريحة بني الأبجدية البائ�سة �أو العقيمة من جهة ،وال�شاعر الذي بنى لنف�سه �صورة
فريدة من جهة �أخرى.
ملتعدد يع�سر �ضبطه �أو حتديد
ويعترب امل�ؤلف �أن الكتابة يف "�أبجدية ثانية " هي �إعادة كتابة ّ
م�صادره .ففي هذه الق�صائد من الأ�سطوري والتاريخي والقر�آين وال�صويف وال�شعبي ،يقدر
ما فيها من ت�ضمينات واقتبا�سات خمتلفة ل�شعراء من ال�شرق والغرب ومن م�صادر ور�ؤى
وتيارات متقاربة ومتباعدة يف �آن معاًُ " ..يعاد تركيبها على نحو تتحول فيه الكتابة �إىل
حدث ،بدءاً من �صفحة الغالف الأوىل و�صو ًال �إىل �صفحته الأخرية التي حملت �صورة
�أدوني�س ".
من العناوين �إىل املتون

عد العناوين تلك الرثيا التي تلقي ب�ضوئها على ما حتتها ،و�إمنا غدت بذرة تنبت منها
ُت ّ
الق�صيدة .ومن الرثيا �إىل البذرة يتحول العنوان بني �أمناط من البناء :من اللفظة املفردة مروراً
باجلملة ،و�صو ًال �إىل اخلطاب ،تبني العنوان والثاين والثالث مث ًال ،من الفروق يف البناء ما
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يحتاج �إىل ت�أمل.
ويرى امل�ؤلف� ،أن العالقة بني العناوين والن�صو�ص على قدر من الرثاء الذي ال يقبل
يلخ�ص ،بل �إن تلك العالقة على درجة من التعقيد الذي يرف�ض
التلخي�ص .فال�شعر ال ّ
كبت للن�ص و�إلغاء ملا ميكن �أن يكون من �إمارات الذات .رغم
االختزال ،لأن � ّأي اختزال ٌ
وعينا مبا متّت الإ�شارة �إليه.
�إن الكتابة يف جمموعة "�أبجدية ثانية " توجهها خلفية املحو ،حمو كتابات �أخرى كثرية وهدم
احلدود بني اخلانات واملعاجم والت�ص ّورات ،يقول امل�ؤلف" :ف�أدوني�س يكتب ،فيما هو ميحو
ن�صو�صاً �أخرى كثرية ويلغي احلدود بني الثقافة العاملة والثقافة ال�شعبية واللغة الف�صحى
واللهجة الدارجة والق�صيدة والأ�سطورة ليجعل اخلطاب ال�شعري خمرتقاً ب�أ�صوات متعددة ".
وواع عن �أعراف الكتابة �إىل مطلق �أدبي .وما من
الكتابة يف ت�ص ّور �أدوني�س ،خروج مق�صود ٍ
كتابة للمطلق �إال باحللم ،ولي�س املق�صود �أحالم الليل فتلك �أحالم بدون ذوات� ،أما الأحالم
التي تتم بها الكتابة ،ف�إن ذواتها حا�ضرة فيها لأنها �أحالم يقظة ،وحامل اليقظة حا�ضر يف
ت�أمالته وحتى عندما ترتك لدينا ،تلك الأحالم ،انطباعاً بالهروب خارج الواقع ،خارج الزمان
واملكان ،ف�إن احلامل يعرف �أنه هو الذي يتغ ّيب ،هو بلحمه ودمه الذي ي�صري فكراً.
�إن النظر يف العناوين يقول امل�ؤلف" :يقودنا �إىل ت�أمل ق�ضايا كثرية ،منها ق�ضية التداخل
الن�صي التي بدا لنا فيها ر�أي وهو �أن التداخل قابل للتحقق من خالل دال مفرد على نحو
ّ
ما بيننا و�إذا ا�ستقام لنا ذلك ،فمن املهم �أن نبحث يف ما ميكن �أن يتح ّول �إىل دال �إيقاعي
حدد
ي�صل الن�صو�ص ببع�ضها وي�ش ّرع النت�ساب الذات الكاتبة �إىل �شجرة �شعرية ما " .وقد ّ
بع�ض النقاد كثرياً من �صوت الن�سب بني ق�صائد �أدوني�س وغريها من الن�صو�ص ،واملت�أتي يف
املوجهات التي حكمت عمله والنتائج
قراءة ما �أ�شار �إليه هذا البع�ض يقف على اختالف يف ّ
التي انتهى �إليها.
كتابة الإيقاع ـ ال�صفحة ال�شعرية

طرح مي�شونيك "فر�ضية مل تكن متداولة ،من قبل ،يف الدرا�سات ال�شعرية القدمية والتقليدية،
وهي �أن �شكل ال�صفحة ال�شعرية �ضرب من �ضروب الإيقاع فالبيا�ض �أو الفراغات وعالمات
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الرتقيم وغريها من الأ�شكال كالر�سوم والأيقونات ...دوال �إيقاعية ت�سهم يف بناء الن�ص
و�إنتاج الداللة ،كتابة وقراءة.
وملا كانت اللغة يقول امل�ؤلف" :يف املعجم �أو عالمات الرتقيم والأ�شكال والر�سوم �أو غريها
من العالمات حمايدة قبل اندراجها يف �سياق اخلطاب ،ف�إنها تكف عن �أن تكون كذلك،
بعد �أن ت�صبح جزءاً من خطاب �أجنزته ذات ما .وبهذا املعنى ،ف�إن كثرياً مما تقع عليه العني ،يف
ال�صفحة ال�شعرية ،ي�صبح منتجاً للداللة قاب ًال للت�أويل .فت�شكيل الفيا�ض مما يتكفّل بالتعبري
عن ذاتية التلفظ ويظهر طبيعتها الإيقاعية� ،إذ من امل�ستحيل �أن تر�سم �صورة دقيقة مل�سارات
الفكر ،ما مل ت�أخذ بعني االعتبار البيا�ض واالنقطاعات بني الرتاكيب ".
يخيب �أي توقع
متكرر �إىل ّ
حد �أنه ّ
�إن تنظيم ال�صفحة ال�شعرية ال يحكمه نظام مفرد �أو ّ
يقيد حركة الكتابة .فال�شكل
حتى يف الق�صائد العرو�ضية يف ظلّ الوزن فيها الذي ّ
م�شتق من تفاعل البيا�ض وال�سواد على نحو ي�ؤكد الإيقاع الب�صري ،يتم ّوج ويختلف
ٌّ
من ق�صيدة �إىل �أخرى ،و�إن الفراغات وعالمات الرتقيم فارقت حيادها و�أ�صبحت ،يف
�أغلب الأحيان ،من العنا�صر البانية للخطاب .ويرى امل�ؤلف �أننا �إزاء �ضربني من الكتابة
ـ اخلط يف "�أبجدية ثانية ":
"كتابة ُتقر�أ و ُتن�شد ،ب�صوت منفرد ،وكتابة ُتقر�أ ،ولكنها ال ُتن�شد وال حتيط بها �إال العني ".
الذات بني اللغة والوزن والإيقاع

�إن رهان �أدوني�س يف تنظريه للكتابة وممار�ستها ن�ص ّياً ،هو تغيري نظام اللغة لأنه معقّد ما يكون
من متايز بني اخلطابات .ف�إما �أن ُيبقي ال�شاعر على نظام اللغة القدمي فتكون اخلطابات م�ألوفة،
وملا تعودت عليه الذاكرة ،ويكون املعنى �سابقاً ،وينتفي مفهوم الكتابة ،و�إما �أن يبحث عن
�إيقاع جديد بتغيري النظام وبناء عالقات بني الكلمات تتجاوز امل�ألوف واملعتاد لتدخل ف�ضاء
املفاجئ واالحتمايل وما ُتعقد فيه الداللة على الإمكان ولذة الت�أويل ،بل �إن لل�شاعر احلديث
�إمكاناً �آخر وهو البناء بالعالمات اللغوية وغري اللغوية .ويف هذا تو�سيع ملعنى الكتابة ووعي
املتعدد.
يجعل الداللة منفتحة على ّ
وملا كان ال�شعر ح�سب النظرية الل�سانية منطاً كتابياً و�ضرباً من �ضروب البناء ،ف�إن �س�ؤال ال�شعرية
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وقوانينها و�إبداالتها ّ
يظل مطروحاً با�ستمرار .وعلى ال�شاعر الذي يطمح �إىل �أن يكتب ،باملعنى
الذي يق�صده �أدوني�س� ،أن يعيد بناء اللغة ،على نحو يتيح له �إحداث فعل ال�شعر" .وفعل
ال�شعر ،ال يكون �إال بالتحويل والتغيري ،مبا يحقق �إخراج القول غري خمرج العادة لأحداث
ال�شعر وحتريك النف�س " .وهو ما ال ي�أتي �إال ب�سعي ال�شاعر �إىل اخلروج من ح ّيز الذاكرة
والف�ضاء والقدمي� ،إىل مقام الر�ؤيا واحللم والنفاذ �إىل ما وراء الظاهر لأن ،اللغة لي�ست ملك
ال�شاعر� ،إال بقدر ما يغ�سلها من �آثار غريه ،وبقدر ما يفرغها من ما�ضيها وي�شحنها بامل�ستقبل،
تخ�ص زماناً ما ،بنية اجتماعية ما� ،إنها جتيء دائماً من
اللغة دائماً ح�سب قول �أدوني�سّ " :
املا�ضي .حني ي�أخذها ال�شاعر كما هي ،كما جتيئه ،ال يكت�سب بل ين�سخ ".
�إن اللغة ال ت�صف واقعاً �أو تعبرّ عنه �أو تعك�سه .فهذا من قبيل الوهم لأن الواقع ال يثبت يف
�صورة واحدة ،واللغة حتتفظ ب�أ�سرارها ومتار�س مت ّنعها .ولعل الوعي بهذا التنا�سب ال�شقيق بني
الواقع واللغة هو الذي جعل �أدوني�س يدافع عن لغة ال هي لغة الو�ضوح العقيم ،وال هي لغة
الغمو�ض الذي يتح ّول �إىل �أحاج وتعميات و�إمنا هي لغة الت�سا�ؤل والتغيري" .فال تغيري وال
ك�شف وال خلق دون ت�سا�ؤل ،بل ال معنى دون مغامرة تق ّو�ض بداهة الأ�شياء .وبلغة الت�سا�ؤل
وتقوي�ض البداهات ميكن الت�أ�سي�س لعالقات جديدة بني الإن�سان والأ�شياء والأ�شياء والأ�شياء
والكلمة والكلمة " ،وميكن للق�صيدة �أن تقدم �صورة جديدة للحياة والإن�سان ولل�شعر �أن
يكون كتابة ال ن�سخاً ،لأن العالقة بني العنا�صر التي متت الإ�شارة �إليها ال ت�ستقر .وهو ما
يجعل ح�سب قول امل�ؤلف" :الكتابة جتريباً دائماً وت�أم ًال م�ستمراً ،للذات والوجود .وال�شاعر
الذي يكتب بهذه اخللفية �سيمار�س حريته يف �إعادة ترتيب العنا�صر من جديد ،وبناء الكون
املتعددة ".
ب�أ�سماء جديدة لتقوي�ض الأوىل وهدم النمطية يف �صورها ّ
�إن مبد�أ التح ّول الذي ينتظم الوجود بكامله ،قانون من قوانني الكتابة كذلك ،فالكون ب�أ�سره
يتبدل بني طرفة عني و�أخرى .والكتابة تبديل وحتويل وتكرار وتغاير ،وميتد احلديث عن مبد�أ
التح ّول يف الوجود من هرياقليط�س ،وهو من مراجع �أدوني�س ،املع ّرج بها� ،إىل املت�صوفة كذلك،
وخا�صة ابن عربي الذي يرى �أن العامل مبنطق التجلي هو ظهور الواحد يف �صور متعددة ،مما
يجعل ال�صورة منطوية على املماثلة والأخالف يف �آن معاً .وهذا يعني ح�سب اعتقاد امل�ؤلف،
�أن رهان ال�شاعر الذي ي�صدر عن تلك اخللفية� ،إمنا هو كتابة املتعدد املتح ّول وابتداع لغة
تتعدد وتتح ّول واللغة ال تكون كذلك �إال �إذا �أن�ش�أتها ذات قوامها التغاير
تقبل هي �أي�ضاً �أن ّ
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واالختالف .ذاك ما يجعل داللة اخلطاب النهائية ،والعنا�صر املتباعدة يف مراجعها و�أزمنتها
ومتخيلها تت�ضافر وتت�آلف لتبني ما ي�ستع�صي على االختزال ويرف�ض االكتمال.
يكرر �أدوني�س دائماً� ،أن ال�شعرية لي�ست خ�صي�صة لل�شعر دون النرث .و�أنها لي�ست مرتهنة يف
ح�ضورها �أو غيابها ،بوجود الوزن �أو عدمه .فالوزن ،و�إن ُع ّد من حدود ال�شعر ،يظل عن�صراً
خارجياً ال يهمه يف ال�شعرية �إال بقدر ما يت�آلف مع عنا�صر �أخرى .ويقول �أدوني�س�" :إن
امل�س�ألة �شعرياً ،وهذا ما ينبغي تكراره ،لي�ست جمرد الوزن �أو النرث ،و�إمنا هي يف ال�شعر والر�ؤية
ال�شعرية والعامل ال�شعري ،يف ما وراء �أ�شكاله الوزنية �أو النرثية " .تتخطى ال�شعرية� ،إذنّ � ،أي
حتديد �أو ت�ضيف لتقع يف �أفق �أرحب ،هو �أفق الر�ؤيا .ولي�ست هذه الر�ؤيا ح�سب قول امل�ؤلف:
"�إال �ضرباً من الك�شف الذي يتيح لنا �أن نرى العامل يف غري �صورته التي �ألفناه عليها ،ك�شف
عيني املتلقي غبار الألفة والعادة ،ويفتحهما على م�ساءلة البداهة ،وجتاوز الظاهر
ينف�ض عن ّ
�إىل ما وراءه ،لت�أ�سي�س عالقات جديدة بني الإن�سان والكون تبنيها لغة الده�شة والرغبة ،ال
لغة املحاكاة والت�صوير والتمثيل والو�صف ".
والإيقاع �أو�سع من العرو�ض وم�شتمل عليه ،واالنطالق من العرو�ض للو�صول �إىل الإيقاع هو
عبور من امل�شرتك �إىل الذاتي �أو من املقي�س واملعدود �إىل ما ال يقبل القيا�س والعد ،فالوزن
يقبل ال�ضبط الكمي والتحديد الزمني �أما الإيقاع ف�إنه فعل الذات يف اللغة والوزن معاً.
ومن منظور امل�ؤلف" ،ن�ستعمل الإيقاع ،باملعنى الذي متت الإ�شارة �إليه ،لذلك �ستكون يف
ح ّيز االحتماالت دائماً .فحتى الق�صيدة املوزونة ـ اخلا�ضعة ل�سلطة العرو�ض �ستبنى بطرائق
متعددة ،ف�أدوني�س يت�صرف يف توزيعها بكيفيات خمتلفة ،ويح ّول �صفحتها �إىل ح ّيز متحرك
با�ستمرار ".
وخال�صة القول� ،إن بناء اخلطاب ،يف ديوان �أبجدية ثانية ،يطرح �إ�شكال الكتابة ب�أ�صوات
متعددة ،على �أنحاء خمتلفة ،منها التداخل الن�صي ،وهذا قانون من قوانني الكتابة .ومنها كما
يقول امل�ؤلف" :تعالق الأ�صوات متمايزة متماثلة يف بيت �أو مقطع ،ففي ق�صيدة "�أحلم و�أطيع
تعددت الأ�صوات وتعالقت ،فانفتح اخلطاب على التاريخي والأ�سطوري
�آية ال�شم�س "ّ .
واملقد�س واجل�سد ".
والفل�سفي وال�صويف والت�شكيلي وال�شعبي ّ
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باب �أماكن

هنا كوكب االر�ض
زاهر العري�ضي � -شاعر وكاتب

�أحياناً عليك �أن تقلب الطاولة� ،أن تخ�سر كل �شيء وال تبايل�...أن تعود �إىل نقطة ال�صفر حيث
املربع الأول املرتبط باملكان حيث اجلذور�. .أن ترمي كل �أفكارك يف �سلة املهمالت ،وتغ�سل
مالحمك مبطر لطيف وتبحث بني يديك عن �صفعة لذاكرتك.. .
و�أحياناً عليك �أن حترق كل اليبا�س قربك…�أن تقف �أمام هذه االبت�سامات امل�صطنعة وتقول:
كل ذلك هراء…�أن توقف كل هذا االلتبا�س واملهزلة وتقطع خيط ال�شك باليقني الوحيد…
ال يعنيني كل هذا التملق وال يغريني كل هذا الغمو�ض ،ول�ست بحاجة �إىل قبالت خالية من
احلرارة…
�أحياناً عليك �أن ت�ستفيق من املوت ال�صامت… وتبحث يف مكان �آخر عن ذاتك ...عن املكان
الذي ي�سكنك.
ترتب حزنك بهدوء ،وترتب فرحك ب�أناقة… بعد تعب مع املراوغة عليك �أن تك�شف الأقنعة
قبل �سقوطها.
رمبا ت�شيخ الكلمات بني �شفتيك…بعدها �سيكون ال�صدى بع�ضاً من �أغانيك وكثرياً من رق�صك
املت�ألق…
على كر�سي عتيق…تنتظر البحر وهو يهرول �إليك ب�أقدام جميلة… بابت�سامة تكتب على
جبينك…من �أي وطن منكوب �أتيت؟
لأن الأماكن تخونك بكل وقاحة فهي �أكرث ق�سوة من غياب امر�أة ..كيف �أحمل لك قلبي امل�شرد
يف �أزقة املدينة الكافرة؟
و�أنت ت�صنعني بيتاً دافئاً لأحالمي املزدحمة .متى �سرنق�ص على حافة البحرية وك�أننا نكت�شف
للتو كوكب اجلاذبية.
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�أحياناً عليك �أن ترحل…وت�ست�سلم… ك�أنك مهزوم يف معركة التحايل…�أن ت�أخذ جمدك يف
�إبداع الفو�ضى…�أن تالم�س حدود النار وحترتق مرات.
�أن تنظر �إىل هذه الوجوه وتقول كفى دهاء… �أحياناً عليك �أن متوت دفعة واحدة… مت كثرياً
�إىل �أبعد حدود العتمة وخذ كل تفا�صيلك �إليك.
�أحياناً عليك �أن تقول :ال �أريد… وال �أ�شعر… وال �أفهم… واليغريني…
وحذائي اجلميل ي�شعرين بالراحة �أكرث من �أي قبلة �أو مل�سة �أو انت�شاء .وهذه الأماكن تتقم�ص
روحي و�أمتاهى مع الأرواح التي ت�سكنها.
و�أحياناً اعرتف للبحر كم �أنا فا�شل ومنهك… كم �أنا تافه وم�شرد… وانتظر البحر �أن يبتلعني
كنجمة قررت االنتحار… كغيمة تعبت من ال�شم�س…
و�أحياناً �أعرتف �إىل املجهول� ،إىل ظل يرتب�ص بي…�أنا ال �أخاف �سوى من ظلي .ك�أنك تت�سمر
خلف ال�شا�شة احلقرية وتفكر ماذا �ستكتب…هذا قمة الغباء.
�أن تفك �شيفرة كل هذه الوجوه امللتب�سة… هذا فعل انتحار…
�أن تقر�أ الغام�ض بني الكلمات… �سوف تتعب من احلقيقة ،من �سر الأماكن.
رمبا… ل�ست مت�أكداً من �شيء… لكنني ت�صاحلت مع الذاكرة… وت�صاحلت مع الغياب…
ل�ست مت�أكداً من �شيء… ولكنني ت�صاحلت مع اخلوف
واملجهول… وت�صاحلت مع عينيك املثرية… و�أكتب ق�صتي مع احلياة كي ال �أموت وحيداً…
وما زلت ال �أ�ستطيع �أن �أت�صالح مع الأماكن.
و�ﻷ ن الأ�شياء حتدث وال تفهمها ،و�أحياناً نتجاهلها...و�أخرى نتمنى �أن حتدث وال حتدث ...و�أ�شياء
ننتظرها وال ت�أتي ،وحني ت�أتي تفقد ح�ضورها� ..أ�شياء غريبة .و�أ�شياء م�ألوفة ولأننا نحتال على
الأ�شياء فنختار لها �أ�سماء ملتب�سة… لكنني لن �أ�شعل النار يف �أوراق الرزنامة… و�أرمي براءتي
حتت �شجرة بيتنا و�أخبئ حرب طفولتي.
�أعلم بب�ساطة �أن هذا العامل خمتل ويحتاج �إىل م�صح عقلي ويزدحم باملوت ،لكنني لن �أحتول �إىل
�صندوق من ال�صمت واحلزن.
رمبا �أموت يف حروب حتدث يف زمني وال �أ�ستمتع يف فهم ما حدث وملاذا مات مثلي الكثريون من
بائعي الورود وما�سحي الأحذية وممن ر�سموا جتاعيد وجهك وبيوت املدينة وطرقات الوحل والأقدام
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�أدب

املبللة خلف البحر… وممن �صنع اخلبز الطازج وغنى يف حانات يغلفها دخان اجلنون…ال �أفهم
منطق امل�ساء يف زجاجة اخلمر… رمبا �أبحث عن �أ�شياء كثرية يف ازدحام الوقت واخليبات….
لكنني �أم�سك بيدك و�أتعلم كيف تطري الع�صافري مبتعة وحرية....
مه ًال ،ال لي�س هذا الذي �أبحث عنه.
�أحيانا �أحاول �أن �ألت�صق بج�سدي الت�صاقا كام ًال ،علنا ن�صبح واحدا ال يتجز�أ
نحن خال�صة هذه الورطة الب�شرية� ،صورتك التي تتمعن بها الآن لي�ست �سوى مالمح حديثة
لوجه ولد مع ال�شم�س وما زال ينتظر �شروقها مع كل �صباح...؟ وي�سكب لك قدحاً �آخر وتفي�ض
يف �سكب ال�صور خارج الكادر...
رمبا يوما ما �ستقف �أمام كائناً ف�ضائياً بكل ما متلك من ده�شة وذهول� ...سرتدد �صدى �أحالمك
عند حافة الكرة الأر�ضية ...وتكت�شف �أن �أوهامك كانت جمرد كذبة ،وجنونك جمرد خاليا
طائ�شة ،و�أحزانك بع�ض من الهرمونات فائ�ضة ،وتكوينك جرعة الوعي� ...سيبت�سم لك ابت�سامة
الواثق وي�سكب لك ....
ماذا �سنقول لهذا الغريب� ،أننا خال�صة معاناة عتيقة� ،أنظر اىل وجهي ..متعن �أكرث رمبا تقر�أ هذه
الفو�ضى وتوثق كل احلروب واملوت والت�شرد واملجاعة واحلزن والأمل والذهول والفاجعة ...رمبا
يخرج من كف يدي �أطفال املجاعة ومن نظراتي م�شاهد املوت ورائحة الدماء وفجور احلاقدين
ودموع الفقراء ومن قلبي �آخر ق�صة حب ومن دمي �آخر نب�ض حياة ...ومن فمي بحر من دخان
�سجائري الأخرية ،ومن ر�أ�سي قدح من الفودكا الأ�صلية ...ماذا �سنقول لهذا الغريب كنا جنهل
�أنك ل�ست بغريب و�أننا مل نعطل فريو�س اجلهل بل قدمنا له خاليا الدماغ كطبق طازج ...اىل
�أين �ستم�ضي بكل هذا الذي ي�سكنك..
كل هذه البيوت التي �ستهجرك ،املدن التي �سرتحل عنك ،الأماكن الفريدة التي تنتظر ده�شتنا
ونحن نوغل يف ج�سد احلياة واملخيلة ال�صاخبة ترحل اىل الأقا�صي اىل �أبعد حدود ...قل يل كلمة
واحدة تخت�صر هذا الوجود وت�سقط من ر�أ�سي ن�شوة الثلج والنبيذ ،ت�سقط الذاكرة والأماكن.
ك�أننا نبني قرباً �أنيقاً حيث املكان الأخري ...كبيت ال �سقف له وال جدران �إنها احلرية يف �صورة
املكان و�سقوط املعنى ،ك�شجرة ت�ضرب جذوعها يف باطن الرتاب وتت�ألق �شموخاً حيث ال�سماء،
ك�سنديانة ال يهمها فعل الوالدة وماهية الأقدام العابرة يف ظلها.
لن يكون الأمل �سوى وجه �آخر لف�شل التقاط الفر�صة
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يف ازدحام املنجمني وامل�شعوذين واملب�صرين  ...هذه اللغة �شواذ و�ضرب من اجلنون.
ورقة احلظ ت�سقط وتتعرى يف ف�ضاء الرغبة ...
العجز مر�ض ينت�شر مع ا�ستفحال فريو�س اجلهل ونق�ص املناعة املعرفية .
الهوة يف رف�ض الواقع وا�ستبداله يف �أوهام افرتا�ضية لي�ست �سوى احتيال مدفوع الثمن.
مل يبق الكثري من هذا الليل ،فقط دقائق معدودة  ،هكذا يخرج اخلوف من العتمة �ضاحكاً.
هل �أ�صبح احلب عادة قدمية ...هل �أ�صبح العامل قدمي ،كاملر�آة التي تتمعن بها يف جتاعيد وجهك...
هل �أ�صبحت املدينة م�ستهلكة ،ك�أننا �سبقنا احلياة بخطوة.
نق�ص املعرفة يف ا�ستيعاب اجلمال كحالة �إغراء ومتعة ،كده�شة تلقائية تزيدنا لهفة اىل الأكرث
جما ًال.
هذا الكوكب �صغري على ات�ساع عينيك ...الأر�ض ال�شا�سعة يف املخيلة ،واملحيطات املظلمة
والبحار
ت�ضيق وت�ضيق يف عبور الكلمات امل�ؤملة الوا�ضحة والفا�ضحة...
ويغريني ات�ساع �صدرك لكوكب ي�سقط للتو ..كم ذلك جمحف لت�شردي ،كم ذلك خميف....
البحر ..البحر يلوح يل وبيده موجة �ساحرة  ...ك�أمراة ت�ستفزك للخطيئة...
�سنحتفل ونرفع �أقداح املدينة اخلائبة ...على �أنقا�ض اجلثث والتخلف ..
�سنحتفل ...هذا العامل املزدحم على احتمال النهايات غري املتوقعة ...كجرعة زائدة يف قعر
اجل�سد ،كوردة تتفتح بانت�شاء حوا�سها.
ومن يدري رمبا بعد حني �ست�صلني بطاقة من كوكب �آخر خارج املكان الذي نحيا يف �صورته:
احلياة هنا ال ت�شبه ما نعرفه ،خمتلفة بع�ض ال�شيء ،كوكب الأر�ض تافه رغم احلنني وال�شوق....
ال يوجد كلمات تنقل لك امل�شهد ...ما زلت �أتنف�س و�أنده�ش...لكل مدينة ق�صيدة ولهذا
الكوكب لغز الكلمات.
ال عنوان يل وا�سم �شارع وال حتى ا�شارة .هنا كوكب املغامرين .هنا املكان والالماكن.
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