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واجلِديد الَقديم َبَني

١

التجديد، ونزعة امُلَحاَفَظة روح بني امُلوازنة أدق: وبتعبرٍي والجِديد، الَقديم بني امُلفاَضلة إنَّ
يف امُلتمدِّن العالم أنحاء جميع يف والعمل الفكر رجال أذهان َشغَلت التي األمور أهم من

التاِريخ. أدوار مختلف
يكره بعضهم أنَّ وجدنا والجِديد» «الَقديم مسألة تجاه النَّاس سلوك الحظنا إذا فإننا
بالَقديم، ك يتَمسَّ ذلك بعكس بعضهم أن حني يف التجديد، إىل ويَدعو الجديد، ويُحب الَقديم،

كان. ما عىل كان ما إبقاءِ إىل ويَدعو الجِديد، من وينفر
هو ما كل فيستنكرون شديدة ُمغاالًة التجديدية نزعتهم يف امُلجدِّدين بعُض ويُغايل

تامة. قطيعًة املايض» «قطيعة إىل ويدعون مطلًقا، استنكاًرا قديٌم
بالتحذير يكتفون ال فإنهم شديدة؛ ُمغاالًة الَقديم حب يف املحافظني بعض يُغايل كما
بوجوب — ذلك عن عالوًة — يقولون بل كان، ما عىل كان ما إبقاءِ إىل وبالدعوة الجِديد، من

أيًضا. املهجور الَقديم إحياء إىل ويَْدعون املايض، إىل العودة
امُلحاَفظة «روح تتغلب التاِريخ من بعضاألدوار يف أن وجدنا األَُمم تواريخ تتبَّعنا وإذا
الُكفر. من نوًعا التَّجديد ويصبح الَقداسة، من شيئًا الَقديم فيكتسب التَّجديد»، نزعة عىل
بكل يُقاِومونها إنَّهم بل التَّجديدية، الحركات باستهجان األدوار تلك يف النَّاس يكتفي وال
تستوجب التي الجرائم من اعتبارها درجة إىل أحيانًا األمر ويُوصلُون قوة، من لديهم ما
بها. يقول أو إليها، يدعو أو عليها، يُْقِدم من كل ُمعاقبَة يطلبون ولهذا الصارم؛ العقاب
امُلحاَفظة؛ روح عىل التجديد نزعة تتغلَّب التاِريخ من األدوار بعض يف نجد أننا حني يف
روح وتُعترب منه، ومنفوًرا مكروًها يصبح بل اعتبار، من له كان ما كل الَقديم يفقد عندئٍذ
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الَقديم إىل يتوجه من كلُّ ويُتهم اإلنسان، سمعة إىل تيسء التي الشائنة األمور من امُلَحاَفَظة
واالنحطاط. ر والتأخُّ بالرجعية

وقلَّما جنب، إىل جنبًا تعيشان ما كثريًا النزعتنَي هاتنَي إن نقول أن نستطيع أننا غري
إنما األَُمم. من أمة حياة يف التاِريخ أدوار من َدوٍر يف ا تامٍّ زواًال النفوس من إحداهما تزول
األخرى. الظروف بعض يف الثانية وللنزعة الظروف بعض يف األُوىل للنزعِة تكون الغلبُة

مختلف من االجتماعية؛ الحياة شئون شتى يف املتخالفتني النزعتني هاتني آثار وتظهر
مختلف ومن والعائلية، والسياسية الدينية الحياة مظاهر َشتَّى إىل الفكرية الحياة نواحي
واآلداب والعلوم والطب، والزراعة، الصناعة، ميادين شتَّى إىل ، والِحسِّ الِفْكر أساليب

التجديد. نزعة من أو امُلحاَفظة روح من حظٍّا ينال قد يشء كل … والفلسفة
ال األخرى عىل النزعتنَي هاتنَي إحدى غلبة أن الصدد هذا يف إليه االنتباه يجب ومما
التجديد نزعة أن يحدث ما كثريًا بل سواء، َحدٍّ وعىل واحدة مرًة امليادين جميع يف تتم
عليها السائدة تبقى امُلحاَفظة روح أن حني يف امليادين بعض يف امُلحاَفظة روح عىل تتغلَّب

األخرى. امليادين يف
الشكلية، األمور يف الَقديمة للتقاليد محافظًة األَُمم أشد من اإلنكليز أن املعلوم من مثًال،
األَُمم أكثر أن حني يف االقتصادية، الحياة يف التجديد نحو اندفاًعا األَُمم أكثر من ولكنهم
بعيدة تبقى ولكنها الغربية، الحياة مظاهر تقليد يف تسرتسل — ذلك بعكس — الرشقية
االجتماعية الحياة نواحي سائر ويف والعمل التفكري طراز يف العرص روح مسايرة عن

واالقتصادية.
القرون يف ُقوَّتها أوج إىل وصَلت كانت أوروبا يف امُلحاَفظة روح أن املعلوم ومن
أجيال؛ عدة منذ يتبدَّل لم معنيَّ شكٍل عىل استَقر تقريبًا يشء كل كان حيث الوسطى،
أن ألحٍد يسوغ ال ثابتة قواعَد عىل تقرََّرت قد كانت والصناعية الزراعية األعمال حتى
فيه مجال ال رتيبًا، سريًا يسري أخذ كان التفكري وحتى منها، شيئًا يُغريِّ أن أو يخالفها
والتقديس، التمجيد من بهالة بأجمعها الَقديمة الُكتب أُحيطت وقد وتجديد. تغيري ألدنى
وصار قضية. لكل واألخري األول واملرجع علم، لكل األصيل املصدر املذكورة الكتب واعتُربت
الكتب من واالستنباط الَقديمة، الكتب فْهم غري شيئًا يعني ال والتفكري والبحث الدرس
الكتب عبارات وتفسري الَقديمة، الكتب معاني ورشح الَقديمة، الكتب يف والبحث الَقديمة،

الَقديمة.
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شيئًا قوَّتها امُلَحاَفَظة روح فقَدت وقد كليٍّا، تغريًا العصور تلك منذ ْت تغريَّ األمور ولكن
إىل تدريجيٍّا، الحياة نواحي بشتى وتتصل النفوس يف تتغلغل التجديد نزعة وأخذَت فشيئًا،

تقريبًا. الحياة مظاهر جميع تشمل صارت أن
جميع عىل مسيطرة التجديد نزعة فيه أصبَحت َدوٍر إىل املتمدن العالم وصل قد واآلن
التَّاِريخ يسجل لم هائلة وبرسعٍة مستمرة بصورٍة تتطور األمور كل وصارت الحياة. مظاهر
أصبح والبعيد. القريب املايض أدوار من َدوٍر أي ويف األَُمم، من ة أُمَّ أية حياة يف مثيًال لها
التي الثورية باالنقالبات شبيهًة األطوار هذه تجعل هائلة، برسعٍة ويتطور يتجدد يشء كل

الَقديمة. حالته عىل األشياء من شيئًا ترتك فال يشء ُكل تجرُف
التطور هذا نساير ولم الَقديمة أحوالنا معظم عىل محافظني بقينا فقد نحن وأما
السيول هذه أمام وقفنا إننا قلنا إذا نُغايل وال َجرًفا. العالم يجرُف أخذ الذي الرسيع

وُمتخالِفني: ُمرتدِّدين حائرين، الجارفة
نَبِذ بوجوب يقول إنه حتى ورشط قيد دون التجديد يف اإلرساع إىل يدعو منا ففريٌق
االحتفاظ إىل ويدعو الغربية الحضارة بإفالس يعتقد وفريق استثناء. بدون قديم هو ما ُكل
بنَي موقًفا يقف وفريق املزيَّفة». الحضارة هذه سبيل «يف به التفريط وعدم الرشق برتاث
مسلِك ُسلوُك يجب التي واألمور فيها التجديد يجب التي األمور يُعنيِّ أن ويُحاول بنَي،

شأنها. يف امُلَحاَفَظة
الجيل موقف يكون أن يجب ماذا القضايا؟ هذه من موقفنا يكون أن يجب فماذا
والتجديد»؟ «امُلحاَفظة سياسة ومن والجِديد» «الَقديم قضايا من العربية البالد يف الجِديد

٢

والحديث»، «الَقديم قضية يف النظر يُنعم عندما الباحث إليها ل يَتَوصَّ التي الحقائق أُوَىل إن
الحياة لبقاء ورضوريان متالزمان وهما الحياة. عنارص من ان هامَّ عنرصان أنهما هو

عام. بوجٍه واالجتماعية والنفسية الجسمانية
الجسمانية: الحياة يف والحديث الَقديم من ُكلٍّ تأثري يف أوًال فلننظر

«التجديد صفة هي الجمادات عن األحياء تُميِّز التي األوصاف أهم أن املعلوم من
املستمر».
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عىل وتتَجدَّد تَتغريَّ — الحية الكائنات جميع يف — البدن تُؤلِّف التي الخاليا فإن
بدون وتتجدَّد تتغريَّ أيًضا الخاليا هذه من واحدٍة ُكلُّ منها ترتكَّب التي املواد أن كما الدوام،

انقطاع.
األساس، حيث من جديد» «حدوثيشءٍ يُفيد «التجديد» مفهوم إن القول إىل حاجة وال
«التغريُّ عن يختلف «التجديد» ألن أيًضا؛ قديم» يشءٍ «بقاء نفسه الوقت يف ن يتضمَّ ولكنه
الَقديم. البناء واستمرار األصلية الهيئة بقاء مع املكونة» العنارص «تغريُّ ويَْعني املطلق»،
«الحياة يف ينفصالن ال عنرصان والحديث» «الَقديم إن لذلك نقول أن فنستطيع

الجسمانية».
تحتفظ أن دون املركَّبة، موادها يف تتغري أخذَت الُعضويات من ُعضوية أن افرضوا
أن يف شك ال الُعضوية، تلك مصري سيكون ماذا روا وتصوَّ الَقديم. وبنائها األصلية بهيئتها

والَفناء. واالنحالل الحياة فقدان سوى يكون لن املصري هذا
التجدُّد حركة من بغتة ُحِرَمت الُعضويات من ُعضوية أن — ذلك بعكس — وافِرضوا
ماذا روا وتصوَّ الَقديم، وبنائها األصلية هيئتها عىل نفسه الوقت يف وحافَظت والتغريُّ
يف ودخَلت الحياة فقَدت مومياء إىل ل ستَتحوَّ أنها يف شك ال العضوية، تلك مآل سيكون

وامُلستحَدثات. الجمادات ِعداد
الحياة. يف خاصة مهمًة والحديث الَقديم من لكلٍّ أن ذلك من يظهر

وهي والحديث، الَقديم بني التواُزن من نوٍع عىل تقوم الحياة إن نقول أن ونستطيع
الَقديم. والبناء األصلية الهيئة بقاء مع الَقديمة، العنارص مقام جديدٍة عناَرص قيام تَعني
جميع يف واحدة وتريٍة عىل تَبَقى ال والحديث الَقديم بني النسبة أن النظر يُلِفُت ومما

الحياة. أدوار جميع ويف البدن أعضاء
نشاطها. وأَْوج أقىصرسعتها التجدُّد حركة فيه تبلغ الذي الدَّور هو الشباب سن فإن
يف خالله وتزداد التجديد، حركة فيه وتتضاءل تَِخفُّ الذي الدَّور فهو الشيخوخة سن ا وأمَّ

الحركة. هذه نطاق عن خارجة تبقى التي الَقديمة املواد البدن
التي واملواد غريها، قبل البدن أعضاء بعض يف وتتضاءل تَِخفُّ الحركة هذه أن كما

غريها. يف ترتاكم مما أكثر األعضاء تلك يف ترتاكم التجديد، تيار عن خارجًة تبقى
التجديد حركات وتضاؤل الجامدة الرواسب هذه تراُكم من تتأتَّى إنما والشيخوخة

البدن. أعضاء مختلِف يف
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وقٍت يف وامُلحاَفظة التجديد عنرص عىل تقوم الجسمانية الحياة أن ذلك كل من ويظهر
عام. بوجٍه امُلحاَفظة عنرص يف تتمثل مما أكثر التجديد عنرص يف تتمثل ولكنها واحد،

النفسية الحياة عىل ينطبق — الجسمانية الحياة — املادية الحياة عن آنًفا قلناه ما إن
أيًضا.

الحديث وال لها، يكفي الَقديم ال والحديث، الَقديم من مزيج أيًضا النفسية الحياة فإن
قاطعة. رضورًة النفسية للحياة رضوري ِكَليْهما إن بل فيها، الَقديم عن يغني

ما كل وفَقد قديم، هو ما كل عن تجرَّد البرشية األشخاص من شخًصا أن افِرُضوا
يف النفسية حياته ستكون ماذا روا وتصوَّ املايض، إىل بصلة تُمتُّ التي العنارص من له كان
يتم ال اإلدراك ألن واحدة؛ مرًة والتفكري والفهم اإلدراك سيفقد أنه يف شك ال الحالة. هذه
الجِديد املفهوم بإدخال إال يتيرس ال والفهم الَقديمة، مع الجِديدة اإلحساسات بتالُحق إال
املجهول، إىل املعلوم من االنتقال أساس عىل إال يقوم ال والتفكري الَقديمة، املعلومات بني
أنماط عىل وتركيبها وتحليلها جديدة أشكاٍل عىل السابقة املعلومات بتنظيم إال يتم ال وذلك
إىل يؤدي أن من بد ال الَقديمة الذكريات من الحرمان إن حديثة. كلها مختلفة وُصوٍر
هذه جميع وانقطاع ف توقُّ يستوجب أن من بد وال العقلية، الصفات هذه كل من الحرمان

النفسية. األفاعيل
جديد، كل عن بَْغتة انقطع األشخاص من شخًصا أن — ذلك بعكس — وافِرُضوا
الذكريات هذه تركيِب قابليَة فقد إنه حتى قديمة، ذكرياٍت غري ذهنه يف يملك ال وأصبح
هذه أن يف شك ال الحالة. هذه يف النفسية حياته ستكون ماذا روا وتصوَّ جديدة، بأشكاٍل
األوطوماطية املكائن مثل قبًال، له تهيَّأ كان ما الشخصإال يعمل فلن ستتالىشحاًال، الحياة

أبًدا. الجِديد من شيئًا تعرف ال التي
الحياة يف ا خاصٍّ ودوًرا خاصة مهمًة والجِديد الَقديم من لكلٍّ أن ذلك من يَْظهر
واحد. وقٍت يف ِكَليْهما إىل تستند أن دون وترتعرع تدوم أن يمكن ال الحياة وهذه النفسية،
النفس يف أثًرا ترتك لم لو وأفاعيله املايض حوادث إن تأكيد: بكل نقول أن ونستطيع
محروًما ولبقي إليها، وصل التي العايل» «العقل مرتبة إىل يرتقي أن اإلنسان استطاع َلَما

مطلًقا. حرمانًا واإلبداع والتفكري والَفْهم الحكم قابليات من
تُمكِّن التي هي املاضية واملكتسبات الحديث، لقيام املجال يفسح الذي هو الَقديم إن
الَقديم يف الحياة ينُفخ الذي هو الجِديد أن كما واالخرتاع، اإلبداع من والخيال الذهن
املباني الَقديمة» «األشياء من تَبني التي هي التجديد وُروح والفاعلية. القوة ويُورثه

والقيمة. الفائدَة األشياءَ تلك وتُكِسب الجِديدة
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النفسية الحياة ا وأمَّ وحرمان، عجز وحده والحديث وموت، جموٌد وحده الَقديم
والحديث. الَقديم بني والتفاُعل التماُزج نتيجة إال هي فما الواعية

٣

الحياة هذه فإن االعتبار؛ بهذا النفسية بالحياة بَه الشَّ من تخلو ال االجتماعية الحياة إن
التي االجتماعية الروابط ألن الدوام؛ عىل وتفاُعله الحديث مع الَقديم تماُزج عىل تقوم أيًضا
املؤسسات وسائر والعادات التقاليد إىل اللغة من — ببعض بعضهم املجتمع أفراد تربط

الَقديمة. األجيال مواريث املايضومن بقايا من كلها — واملعنوية املادية
َسبَقتْه التي األجيال من يرث البرشية املجتمعات يف املتتالية األجيال من جيٍل كلَّ إنَّ
يستطيع ما إليها يضيف ثم واملهارات، والخربات واملعلومات العنعنات من كبرية مجموعًة
يأتي الذي الجيل إىل اإلضافات هذه مع لها يُوصِّ األخرية ويف الجِديدة، بجهوده إضافته
فلو الوترية؛ هذه وعىل األساس، هذا عىل إال تتقدَّم وال تقوم ال البرشية الحضارة إن بعده.
يعيش أن استطاع َلَما املرتاكمة، الَقديمة واملعنوية املادية الثروة تلك الجِديد الجيل يَرِث لم
عن تَوارثَه بما الجِديد الجيُل اكتفى لو ولكن والبهائم، الوحوش عيشة عن تختلف عيشًة
شيئًا إليها يُضيف أن ودون الجِديدة، الظروف تقتضيه ما َحسَب يُكيِّفها أن دون أجداده
ال متحجرة جامدًة حضارتُه وألصبَحت مكانه، يف فجمد التقدُّم عن املجتمع ف لتوقَّ جديًدا،

األمام. إىل واحدة خطوًة تَتقدَّم أن تستطيع فال املبدع، ر التطوُّ من َحظٍّ أي تأخذ
عيشًة الحضارة هامش عىل تعيش التي البدائية، األقوام يف يحُدث وما حَدث ما هذا

تجديد. وال فيها تبديل ال ميكانيكية،
عندما واالضمحالل، الفناء إىل تتعرَّض األقوام هذه أمثال إن القول إىل حاجة وال

جديدة. بأساليَب عاملٍة حديثة، بأسلحٍة مسلحٍة جديدة، بجماعاٍت تصطدم
طويل، سابق تجدٍُّد عن ناتج كبري ٍم تقدُّ بعد يأتي قد والجمود الركود هذا إن
املجتمعات هجمات أمام تصمد أن تستطيع ال أيًضا الجامدة املجتمعات هذه ولكن
عليها متفوقًة كانت ومهما بتاريخها، عليها متقدمًة كانت مهما ومنافساتها الناهضة

أفرادها. بعدد
قد كانوا الصينيني أن املعلوم من نقول، ما عىل الشواهد أبلغ من ني الصِّ تاريخ إنَّ
جميع سبقوا قد وكانوا واالجتماعية، الفكرية الحياة نواحي شتى يف كبريًا ًما تقدُّ تقدَّموا
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يف وجمدوا والتقدُّم التجدُّد عن ذلك بعد انقطعوا أنهم غري املضمار. هذا يف الغربية األَُمم
أن يستطيعوا لم ولذلك غريهم؛ قبل إليها وصلوا قد كانوا التي العالية املرتبة يف مكانهم
إىل فاضُطروا املتجددة، األوروبية الجماعات من صغرية ِرشذمٍة هجماِت بعُد فيما يقاوموا
الرشاذم تلك عىل الهائل العددي تفوُّقهم من بالرغم ملشيئاتها، والرضوخ إليها، االستسالم
عن أقلَعت بعدما إال األجنبي االحتالل مقاومة عىل قادرة وتصبح تَتقوَّ لم والصني الصغرية.
ودخَلت الحديثة، الحضارة أساليب تقتبس فأخذَت باملايض، االعتداد عن وعدَلت الجمود،

املعلوم. العاملي التجديد تيار يف
املجتمع لقيام رضوريَّان ُعنرصاِن والحديث الَقديم أن وضوٍح بكل ذلك من ويظهر

وتقدُّمه.
والحديث: الَقديم بني التوازن قضية وهي هامة، قضيٍة إىل أُشريَ أن من يل بد ال وهنا
هها توجُّ من أكثر الحديث نحو األمور ه توجُّ جرَّاء من أحيانًا، يختل التواُزن هذا إن
الحديث، نحو هها توجُّ من أكثر الَقديم نحو األمور ه توجُّ — ذلك بعكس — أو الَقديم، نحو
يصل وقد الَقديم، عن األذهان ويرصف كبرية قوًة يكتسب التجديد تيَّار أن أحيانًا فنجد
إىل معرَّضة وكيانها، ة األُمَّ ُمقوِّمات معها تُصِبح درجٍة إىل الصورة بهذه الَقديم إهمال
هذا إىل األذهان ينبِّهوا أن عندئٍذ األمة ُمفكِّري عىل فيرتتَّب واالضمحالل، التضعُضع خطر

بالَقديم. االهتمام زيادة إىل النَّاس ويَْدعوا الخطر،
فترصف كبرية، درجٍة إىل تتقوَّى امُلحاَفظة روح أنَّ تماًما؛ عكسذلك أحيانًا يحدث وقد
والتأخر، الجمود خطر إىل معرَّضة األمة فتصبح التجديد، حركات إىل االلتفات عن األذهان
ا جدٍّ قوية بدعايٍة يقوموا وأن الخطر، هذا إىل األذهان يُنبِّهوا أن عندئٍذ املفكرين عىل فيرتتَّب
والجمود، الركود َمهاوي عن النَّاس وإبعاد الَقديم، ضد الثورة عىل الجِديد الجيل لحْمل

والتجديد. التقدُّم سبيل نحو ودفعهم
األخري. الوضع هذا يشبه وْضع يف اآلن بأننا القول إىل حاجة يف ولسُت

بالية، أساليَب عىل وجمدنا العرصية، الحضارة قافلة مسري عن ا جدٍّ كثريًا رنا تأخَّ لقد
نثور أن علينا الواجب من فأصبح واالجتماعية، واألدبية الفكرية حياتنا مناحي معظم يف
السبل هذه يف نسري وأن التجديد، ُسبل سلوك إىل نسارع وأن والجمود، الركود هذا عىل
بوجٍه امتاز الذي العرص هذا يف الزمن من فاتنا ما نتالىف أن لنستطيع وُمهرولني، ُمرسعني

الخارقة. د والتجدُّ ر التطوُّ برسعة خاص
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٤

السبيل، هذا يف اإلرساع من يَتخوَّفون الذين والكهول بَّان الشُّ من قليٍل غري عدٌد بيننا يُوَجد
يَتذرَّعون ما كثريًا وهؤالء التجديد. أمر يف التدريج» «ُسنَّة عىل السري بوجوب ويقولون

القضية. هذه من موقفهم وتربير رأيهم لدعم ر التطوُّ بنظرية
االنقالبات أخطر أَوجَدت التي النظريات أهم من كانت ر التطوُّ نظرية أن يف شك ال
تغيريًا الكون إىل اإلنسان نظر ت غريَّ والتي األخري، القرن من الثاني النصف يف الفكرية

أساسيٍّا.
… األحياء عالم ويف الجماد عالم ويف السماء، األرضويف يف الكون، يف ر يتطوَّ يشءٍ كل
رات والتطوُّ ضئيلة. األوىل الوهلة يف تبدو قد طبيعية عوامَل بفعل بالتدريج ر يتطوَّ يشء كل
وتَتالَحق تتواىل عندما أنها غري تافهة، األمر بادئ يف تكون قد الصورة بهذه تحدث التي

وخطرية. كبرية نتائَج إىل تدريجيٍّا تُؤدِّي
والنباتية الحيوانية األنواع» «أصل يف داروين أبحاث عن نشأَت التي النظرية وهذه
غري األنواع. هذه نشوء كيفية وتعليل تفسري غري يشءٍ إىل األمر بادئ يف تهدف كانت ما
يف تُؤثِّر أخذَت وقد سبنرس»، «هربرت يد عىل الفلسفة ميادين إىل انتقَلت أن تَْلبث لم أنها
الصورة بهذه نشأَت التي التطورية» و«الفلسفة عميًقا. تأثريًا البرشي التفكري نواحي شتَّى
واللغة واألدب والتَّاِريخ األخالق ميادين تغزو وصارت برسعة، وتَرتْعَرع ع تتوسَّ أخذَت

أيًضا. والسياسة العمل ميادين إىل تسلََّلت قد األخري ويف … واالجتماع
وصاروا وحدها، «التدريج» فكرة النظرية هذه من أخذوا املفكرين وبعض
االجتماعية. الحياة يف واالنقالب الثورة روح ولشجب امُلحاَفظة، نزعة لتربير يستعملونها
من Evolution األوروبية اللغات يف ر» «التطوُّ مفهوم عن تُعربِّ التي الكلمة ُقْرب إن
كثريًا ساعد قد املذكورة اللغات يف Révolution واالنقالب الثورة عىل تُدل التي الكلمة
عىل للداللة مًعا تُذَكران واالنقالب ر التطوُّ كلمتا وصارت الفكري، االتجاه هذا تقوية عىل

واإلصالح. التجديد أمور يف ُمتعاكستنَي طريقتنَي
يف والتدرُّج اإلبطاء سياسة وتربير تأييد يف ر التطوُّ نظرية قيمة هي ما إذن، فلنُفكِّر

االجتماعية؟ الحياة
اإلطالق، عىل الطبيعية الحوادث عىل االجتماعية قياسالحوادث أن نُالِحظ أن يجب أوًال
عىل يستند ال مما األحيان، كل يف أيًضا األخرى يف يصح إحداها يف يصح ما بأن والزعم
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كبريًا، اختالًفا الحياة عالم عن يختلف االجتماع عالم فإن أبًدا؛ صحيح علمي أساٍس
شاملة تُعترب أن يجوز ال والطبيعية الحياتية الحوادث دراسة من تُستنبط التي فالنظريات

أيًضا. االجتماعية للحياة
بها قام التي والتجارب األبحاث أن نفسه الوقت يف نالحظ أن يجب ذلك عن وفضًال
تتضمنها كانت التي ج التدرُّ فكرة َزعزَعت قد أنفسهم والنبات الحيوان علماء من جماعة
«دوفريس» تجارب منذ — قاطعة برباهنَي ثبت قد ألنه األول؛ شكلها يف التطوُّر نظرية
منها النَُّويْعات بعض وأن فجأة، يحدث قد والنباتات الحيوانات يف ر التطوُّ أن — املشهورة

كان. ٍج تدرُّ أي دون وهلًة وتتولَّد تظهر قد
«التدرج» نظرية إىل االستناد تماًما العبث من أصبح قد إنه لذلك نقول أن ونستطيع

االجتماعية. الحياة يف والتجديد اإلصالح خطط لتحديد
أحد قالها بكلمة هذه دعاياتهم يف الجِديد» يف «التدرج دعاة يتذرَّع ما وكثريًا هذا،
La تقفز.» ال «الطبيعة قرن: ونصف قرن عىل تزيد مدٍة قبل املشهورين الطبيعة علماء
فيقولون: آخر شكل إىل الكلمة هذه يُحوِّرون ما كثريًا أنهم nature ne fait pas des sauts

ُمحال!» «الطفرة
إذا فإنها ُمطَلقة؛ حقيقٍة عن تُعربِّ ال — األصيل شكلها يف حتى — الكلمة هذه أن غري

األخرى. بعض يف تصح فال الطبيعية الحوادث بعض يف ت صحَّ
ما كثريًا ذلك، عن فضًال قطعية. برهنًة ذلك عىل تُربِهن وحدها الرباكني ثورات إن
ا جدٍّ خطرية راٍت تطوُّ حدوث عىل يدل مما بغتة، ج تتوهَّ النجوم بعض أن الفلك علماء الحظ
الُفجائية واالنقالبات الطفرات تعرف ال الطبيعة إن نقول أن قط لنا يجوز فال تركيبها، يف

أبًدا.
ال ذلك فإن أبًدا، تطفر ال الطبيعة بأن جدًال وسلَّمنا األمر يف تساهلنا ولو هذا، ومع
… هرولًة تُهرِول ما كثريًا إنها بل الدوام، عىل وئيًدا سريًا تسري ال بأنها القول من يمنعنا
قائًال: ذلك عىل ب أُعقِّ أبًدا.» تطفر ال «الطبيعة يقول: أحدهم أسمع كلما بب السَّ ولهذا

كثريًا.» تُهرِول أن تستطيع «ولكنها
ألنها امليدان؛ هذا يف الطفرة من بكثري أهمُّ الهرولَة إن القول إىل حاجٍة يف أُراني وال

وطفرات. قفزاٍت سلسلة من — األمر حقيقة يف — تتألَّف
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٥

«التدرج بوجوب القائلني أنظار ألفت أن أَودُّ والجِديد» «الَقديم عن حديثي أختم أن وقبل
التالية: الحقائق إىل التجديد» يف

ال ا جدٍّ رسيًعا سريًا أصبح إنه بل وئيًدا، عاديٍّا سريًا يَُعْد لم العاملية الحضارة َسرْي إن
كثريًا. الهرولة عن يختلف

أفال هائلة، برسعٍة الصورة بهذه تسري أخذت القافلة تتقدم التي األَُمم كانت وإذا
أيًضا؛ ذلك من أعظم برسعٍة تسري أن املضمار هذا يف عنها رْت تأخَّ التي األَُمم عىل يرتتب

كثريًا؟ سبَقتْها قد كانت التي بالقافلة اللحاق لتستطيع
«التوقف» فيه أصبح عٍرص يف اآلن نعيش أننا املعرفة، حق نعرف أن علينا ويجب هذا،
الحضارة ألن أيًضا؛ «االضمحالل» إىل الواقفني يُعرِّض بل فحسب، «التأخر» إىل يؤدي ال
جميع استغالل وراء وتسعى العالم، أنحاء جميع عىل وتستويل تطغى أخذَت العرصية
إن حتى األرضية، الكرة أنحاء جميع تشمل القوية الدول مطامح فصارت األرض، موارد
العالية، األجواء من فوقها ما كل مع املتجمدة، القطبية واألقطار الخالية القفراء الصحاري
شتَّى. بُصوٍر الدول تلك نشاط نطاق يف تدُخل أخذَت العميقة، الطبقات من تحتها ما وكل
طويًال زمنًا تبقى أن األرضية الكرة نواحي من ناحية أية عىل املستحيل من فأصبح
كيانها عىل تُحافظ أن العالم أُمم من أمٍة أية عىل املستحيل من وغدا … الَقديمة حالتها عىل

العرصية. الحياة بأسلحة — وَمعنًى مادًة — تتسلح أن دون
وأن اإليمان، أصدق بها ونؤمن اإلدراك، تمام ندركها أن علينا ويجب حقيقة، هذه

واندفاع. وبحزم ر، تأخُّ بدون َهْديها عىل لنعمل الدوام؛ عىل أعيننا نُْصب نضعها
من ساحٍة كل يف التجديد مسالك واندفاع، وبحزم ر تأخُّ بدون نسلُك، أن علينا يجب

واالجتماعية. واملعنوية املادية الحياة ُسوح
السياسة يف والفن، العلم يف واألخالق، بية الرتَّ يف واألدب، اللغة يف يشء؛ كل يف التجديد

… والتجارة والصناعة الزراعة يف والثقافة،
… والحديقة الشارع يف واملدينة، القرية يف واملدرسة، البيت يف مكان؛ كل يف التجديد
العام. ِشعاَرنا يكون أن يجب … مكان كل ويف يشء، كل ويف زمان، كل يف التجديد
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الدولية1 والعالقات اِريخ التَّ تعليم

١

وسادتي سيداتي

تُعترب الدول من دولة كل تُقرِّرها التي املدرسية والكتب تضعها التي الدراسية املناهج إن
أن غري نفسها. الدولة تلك حدود تأثرياتُها تتعدَّى ال التي الداخلية األمور من — عادًة —
تُؤثِّر قد ألنها العامة؛ القاعدة هذه عن تشذُّ بالتَّاِريخ تتصل التي والدروس والكتب املناهج

األخرى. بالدول املذكورة الدولة عالقات َسرْي يف
واحدة ٍة أُمَّ مايض عىل تقترص أن يمكن ال التَّاِريخ دروس تتناول التي املباحث فإن
تربط التي العالئق لكثرة مختلفة مايضأمٍم إىل تَتطرَّق أن من لها بد ال بل االنحصار، عىل

وثيًقا. ارتباًطا ببعض بعضها األَُمم تواريَخ
التَّاِريخ نوع من أكانت سواء املدارس، يف تُلقى التي التَّاِريخ دروس جميع ففي
األجنبية. األَُمم بعض عن التكلُّم إىل املدرِّسون يُضَطر العام، التَّاِريخ نوع من أم القومي
أو االستحسان من كثريًا أو قليًال الطالب نفوس يف تُثري قد التَّاِريخية األبحاث وهذه
وصداقة» «حب إىل فيتحول — وتواىل تَكرَّر ما إذا — يتقوَّى قد واالستحسان االستهجان.
«البغض درجة إىل فيصل والتَّْكرار بالتوايل يشتد قد االستهجان أن كما األَُمم، بعض نحو

… األَُمم بعض نحو والكراهية»

.١٩٤٧ (سبتمرب) أيلول ٨ يف األول العربي الثقايف املؤتمر يف أُلِقيت محارضة 1
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«دعاة أنظار لَفت األَُمم بني والعداوة الكراهية شعور بث يف التَّاِريخ دروس تأثري إن
وربما ُمرٍّا. انتقاًدا «التَّاِريخ» انتقاد عىل املفكرين بعض وحمل خاص، بوجٍه السالم»
«بول الشهري الفرنيس الكاتب يَراع من َصدَرت التي هي االنتقادات هذه وألذع أشد كان
التي وأرضالعقاقري أخطر التَّاِريخ «إن مآله: ما الصَدد هذا يف إليه امُلوَمأ قال فقد فالريي»؛
شتى نفوسها يف ويُثري األَُمم، يُسِكر إنه جيًدا؛ معلومة ه خواصُّ العقل. كيمياء استحَرضها
دون فيُحول الَقديمة، جروحها يخدش أنه كما كاذبة، ذكرياٍت ويُورثها واألحالم، األوهام
إىل األخري يف بها ويؤدِّي البال، راحة ويَسلبُها األمة مضاجع يقضُّ إنه الجروح. تلك التئام

«… االضطهاد» «داء إىل أو العظمة» «مانياء
عنارص أهم من التَّاِريخ أن يُنكر أن أحٌد يستطيُع ال املضمار هذا يف قيل مهما … ولكن

الوطنية. عوامل أقوى ومن القومية
أهم من التَّاِريخ دروس بأن القول يف يتفقون والتَّعِليم بية الرتَّ رجال جميع فإن
يقولون ما وكثريًا الطالب، نفوس يف القومي الوعي وتنمية الوطني الشعور إلثارة الوسائل
حيث من يَعني إنه بل املايض»، «تعليم — األمر حقيقة يف — يعني ال التَّاِريخ تدريس إن

الوطني». الشعور «تكوين األساس
استخدام عن يتخلَّوا أن واملربني املعلمني من نطلب أن هذه والحالة املعقول من فليس

النفوس. يف والقومية الوطنية الروح بث يف التَّاِريخ
هذه إفراغ عدم هو السبيل هذا يف منهم يُطلب أن يجب، ما وكل يمكن، ما فكل
التفاُهم ُحْسن دون يَُحول ال لكي األَُمم بني والبغضاء العداء روح يُثري قالٍب يف الدروس

الدول. بني
جهٍة من السياسة ورجال جهة، من بية الرتَّ علماء أذهان شغَلت قد القضايا هذه إن
ومفاوضاٍت ومناقشات ملباحثات موضوًعا وصارت األوىل، العاملية الحرب انتهاء منذ أخرى،

وأمريكا. أوروبا يف والساسة واملفكرين العلماء بني كثرية
الحربنَي بني انعقَدت التي واألَُممية القومية املؤتمرات من ا جدٍّ كبري عدٌد بها اهتم وقد
ومؤتمرات األخالقية، بية الرتَّ ومؤتمرات التَّاِريخ، مؤتمرات فجميع األخريتنَي، العامليتنَي
تحسني يف تأثريها ِوجهة من التَّاِريخ «دروس مسألة إىل تطرََّقت قد … العام السالم
لدرس انَعقَدت املؤتمرات بعض إن حتى األنام» بني السالم ألوية ونرش الدولية، العالقات
من كثريًا حمَلت ذلك جرَّاء من تولََّدت التي الفكرية والتيارات خاص، بوجٍه املسألة هذه
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التي الِوجهة التَّاِريخ» دروس «توجيه بُْغية رسمية ومعاهداٍت اتفاقاٍت عْقد عىل الدول
السالم. استقرار مبدأ يتطلبها

نَصَّ هذا ومع عام، بوجٍه الثقافية العالئق لتنظيم ُعِقَد االتفاقات هذه من البعض إن
البعض ولكن خاص، بوجٍه التَّاِريخ وُكتُب التَّاِريخ بدروس املتعلقة األحكام بعض عىل

ومبارشًة. رأًسا األخرية الغاية لخدمة ُعِقَد منها
ومفاوضاٍت مباحثات بعد ُعِقدت االتفاقات هذه أن إليه اإلشارة تجب ومما هذا،
بروابَط ترتبط التي الدول من مجموعة بني وبعضها دولتنَي، بني بعضها جرى طويلة،

العام. السالم وراء تسعى التي الدول جميع بني وبعضها خاصة، وجغرافية تاريخية
التي األحكام أهم ونستعرض املفاوضات، هذ عىل إجمالية نظرًة نُلقَي أن بنا فيجُدر

خاص. بوجٍه التَّاِريخ وُكتُب التَّاِريخ دروس عن االتفاقات، هذه قرَّرتْها
الدول كانت شأنه يف واالتفاق املوضوع هذا يف التفكري إىل الدول أسبق إن

.١٩١٩ سنة منذ السبيل هذا يف العمل يف َرشَعت ألنها االسكندينافية؛
وفنلندا والدنمارك والنرويج السويد أي — املذكورة الدول تاريخ أن املعلوم من
بني حدثَت قد كانت األخريَين. القرننَي خالل والتعاُرض التشابُك شديد كان — وأيسلندا
حزازاٍت نفوسهم يف ترَكت قد كانت السابقة األوضاع وهذه كثرية، مخاصماٌت شعوبها
َوفَق ببعض، بعضها الدول هذه عالقات تنظيم دون تَُحول كانت الحزازات وهذه مختلفة،

الدولية. السياسة تيارات بني كيانها لحفظ الحالية منافعها تقتضيه ما
تنقية تتطلَّب الجميع مصلحة أن املتجاورة الدول هذه يف والساسة املفكرون فرأى
بني الضغائن تُثري التي والعبارات املباحث من منها واحدٍة كل يف املقرَّرة املدرسية الُكتب
فرعية لجاٌن لها يكون أن عىل Norden «الشمال» باسم يت ُسمِّ جمعية وألَّفوا شعوبها.
الجمعية هذه فروع من فرع كل إىل وَعِهدوا االسكندينافية. الدول من دولة كل يف قومية
جاء ما كل يُالِحظ أن عىل األخرى، الفروع بالد يف املقررة املدرسية» الُكتب «درس بمهمة
االنتقادات تلك يعرض ثم عليها، االنتقادات من له يبدو قد ما ل ويُسجِّ بالده، عن فيها
وتعديلها املذكورة الُكتب لتصحيح الالزمة التدابري يتخذ لكي األمر ه يهمُّ الذي الفرع عىل
بعض الجمعية َعرَضت وقد الحال. اقتىض إذا خاصة اجتماعاٍت يف القضية مناقشة بعد
االختصاصيني، املؤرخني من مؤلَّفة لجنٍة عىل شأنها يف اآلراء اختَلَفت التي التَّاِريخية املسائل

فيها. والصواب الخطأ وجوه إظهار عىل تساعد علمية، مناقشًة ملناقشتها
مدرسيٍّا، كتابًا وسبعني مائة من أكثر الصورة بهذه املذكورة الجمعية َدَرَست وقد

فعلية. بُصورٍة مضموناتها من الكثري َحت ونقَّ
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االسكندينافية الدول سلوك يشابه مسلًكا تسلَُك أن أيًضا البلقانية الدول حاَوَلت وقد
املضمار. هذا يف

القوميات فيها تشابَكت األرضالتي بقاِع أغرِب من البلقان جزيرة ِشبْه أن املعلوم من
إىل يَسَعوا أن البلقانية الدول ساسة رأى فقد العالم، أنحاء سائر يف له مثيل ال تشابًُكا
«الِحلف باسم ُعِرَف ِحلًفا فعقدوا املاضية، الوقائع خلََّفتها التي الضغائن آثار التخلُّصمن

البلقاني».
وقد البلقانية. الدول عواصم من عاصمة يف سنويٍّا مؤتمًرا يعقد املذكور الِحلُف وكان

التَّاِريخ. بتدريس املتعلقة القضايا من كثريًا املؤتمراِت هذه ُمذكراُت تناوَلت
متعددة تدابريَ باتخاذ أوىص ١٩٣٠ سنة أثينا يف انعقد الذي األول البلقاني واملؤتمر
من وكان والسالم». لإلنسانية «خدمة البلقانية الشعوب بني والتفاهم» التقارب «لضمان
يُجرِّده إصالًحا خاص، بوجٍه التَّاِريخ وتعليم عام، بوجٍه التَّعِليم «إصالح التدابري هذه جملة
الدول جميع من املذكور املؤتمر طَلب وقد للسالم». خادًما ويجعله عدائية، صيغٍة كل من
الخصومات». وتُثري الحروب تُذْكي التي «الفصول التَّاِريخ ُكتُب من تحذف أن البلقانية

أوىص ١٩٣١ سنة وأنقرة إستانبول مدينتَي يف اجتمع الذي الثاني البلقاني واملؤتمر
التي «املختارات» من ترجماٍت البلقانية الدول تتباَدَل أن — األمور من به أوىص فيما —
املدارس يف تُستعمل التي املطالعة ُكتُب يف إدماجها بُغية وآدابها؛ بالدها بتاريخ تتعلق

املختلفة.
لألبحاث معهٍد تأسيس قرَّر ١٩٣٢ سنة بوخارست يف انعقد الذي الثالث واملؤتمر

البلقانية. الشعوب جميع بتواريخ للعناية التَّاِريخية؛
كرايس بإنشاء أوىص فقد ١٩٣٣ سنة سالونيك يف انعَقد الذي الرابع املؤتمر وأما

عواصمها. جامعات يف البلقانية» الشعوب حضارات «تعليم ل
«الحكومات َعقَدت فقد أيًضا؛ أمريكا يف آنًفا ذكرناه ِلما مماثلة جهود بُِذلت وقد
«مراجعة ب خاصة اتفاقية ١٩٣٣ سنة األرجنتينية» «الجمهورية مع الربازيلية» املتحدة
أن — االتفاقية بهذه — الطرفان د تعهَّ وقد والجغرافية». التَّاِريخية الدروس نصوص
حزازات وتُثري تَذُكر التي العبارات من «تنقيتها أساس عىل املدرسية الُكتب يف النظر يُعيدا
أمريكية دولٍة «كل أن عىل املذكورة االتفاقية من األخرية املادة ت نصَّ وقد املاضية». العهود

الربازيلية.» الخارجية وزارة بإعالم وذلك إليها، تنضم أن تستطيع
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تعليم «اتفاقية يف — املذكورة السنة أواخر يف — أُدِمجت االتفاقية هذه أحكام أن غري
«مونت مدينة يف املنعقد األمريكية» للدول السابع األَُممي «املؤتمر قررها التي التَّاِريخ»

فيديو».
يف للمدارس املقرَّرة الكتب يف النظر إعادة وجوب عىل املذكورة االتفاقية ت نصَّ وقد
شعور الناشئة نفوس يف يُثري أن شأنه من ما كل «من تنقيتها بُغية املتعاقدة الدول بالد

األمريكية». البالد من بلٍد أي نحو الكراهية
مهمة يتوىل التَّاِريخ» تعليم «معهد باسم جديد معهٍد تأسيس عىل ت نصَّ أنها كما

األمريكية». الجمهوريات مختلف يف التَّاِريخ تدريس وتوجيه «تنسيق
أمور: بعدة املذكورة االتفاقية وأوصت

الجمهوريات تاريخ تدريَس األمريكية الجمهوريات من جمهورية كلُّ ع تُشجِّ أن منها:
األخرى.

يف الحضارية الشئون يف التوسع مع الحربية باألعمال االهتمام عن الُعدول ومنها:
التَّاِريخ. دروس

املغلوبة. بالشعوب للتنديد وسيلًة االنتصارات» «حكايات اتخاذ عدم ومنها:
مختلف بني والتعاُون التفاُهم ُروَح يُقوَِّي أن شأنه من ما كل عىل التأكيد ومنها:

األمريكية. البلدان
يف ،١٩٣٦ سنة السلم»، لصيانة «مؤتمر األمريكية الدول بني ذلك بعد انعقد وقد هذا،
باإلرساع األمريكية الجمهوريات جميع املذكور املؤتمر وأوىص آيريس». «بوينوس مدينة
ُمشبَّع معنوي َجوٍّ يف القادمة األجيال تنشئة بُْغية الذكر؛ اآلنفة االتفاقية أحكام تنفيذ يف

األَُمم. بني التفاُهم يف وبالرغبة السلم، بحب
االتفاقات، هذه وتعقُد األمور هذه يف تتفاوض ِذْكرها سبق التي الدول كانت حينما
إىل الدول جميع تَدُعَو وأن القضايا، بهذه أيًضا األَُمم ُعْصبة تهتم أن الطبيعي من كان

املبادئ. هذه حول التفاُهم
— الدول مجموعات بعض أو — الدول بعض تتفق أن السهل من كان إذا أنه غري
تربط متقابلة ومنافَع خاصة روابَط لوجود التَّاِريخ، بدروس تتصل التي القضايا هذه عىل

األمور. هذه أمثال عىل الدول جميع تتفق أن الصعب من كان فإنه بعض، بعضها
تحقيق تضمن عامة» «اتِّفاقيَّة مرشوع تُقرِّر أن األَُمم ُعصبة تستطع لم بب السَّ ولهذا
منذ … ألجلها وتعمل فيها تُفكِّر بدأَت قد أنَّها مع ١٩٣٥ سنة إال الذكر اآلنفة األغراض
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منذ األَُمم» بني الفكري «للتعاُون العمل رضورة األَُمم ُعصبة قرََّرت فقد تكوينها، بداية
سنة الفكري» «التعاون ل األَُممية اللجنة وألَّفت ،١٩٢٠ سنة عَقَدته الذي األول االجتماع
،١٩٢٢ سنة منذ العالم بالد مختلف يف قومية فروًعا تُنشئ أخذَت اللجنة وهذه ،١٩٢١
ُعصبة أهداف الشبيبة «تعليم لجنة جملتها من كان اختصاصية لجاٍن عدة ألََّفت أنها كما
السلم «إقرار وسائل يف تبحث وأخذَت ،١٩٢٣ سنة أعمالها املذكورة اللجنة وبدأَت األَُمم».
سيما وال املدرسية»، «الكتب مسألة إىل الحال بطبيعة وتطرََّقت والتَّعِليم». بية الرتَّ طريق عن
استعداد لعدم السبيل؛ هذا يف واسعة خطواٍت تَخُطَو أن تستطع لم أنها غري التَّاِريخ». «ُكتُب
اللجنة فاْضُطرَّت الهامة، القضايا هذه مثل يف عامة» «عهود ب للتقيُّد ذاك عند الدول معظم
إيجاد بُْغية «كازاريس» إسبانيا ممثل به تقدَّم الذي املعتدل االقرتاح بإقرار االكتفاء إىل
األَُمم». بني والوئام التفاُهم بُحْسن تَُرض التي العبارات من املدرسية الكتب «تنقية ل طريقة
يف االقرتاح هذا أقرَّت — األَُمم لعصبة التابعة — الفكري للتعاون األَُممية واللجنة

كازاريس». «قرار باسم ذلك بعد االقرتاح فُعِرف ،١٩٢٥ تموز ٢٥
التقاُرب إىل الوصول تضمن التي الوسائل إحدى «أن ب حيثياته يف القرار هذا ح يرصِّ
العبارات من املدرسية الُكتب تنقية هي وأنجِعها الوسائط بأفضِل الشعوب بني الفكري
البالد نحو أسايس تفاُهٍم عدِم بذور البالد من بلٍد شبيبة بني تبذُر أن شأنها من التي
الطريقة عىل السبيل هذا يف العمل إىل الفكري للتعاون القومية اللجان يدعو ثم األخرى.»
بالدها يمس ا نصٍّ األجنبية املدرسية الكتب يف املذكورة اللجان إحدى َوجَدت ما «إذا التالية:
إىل بذلك طلبًا تُرسل فإنها القرار، بهذا أَوَحت التي للغايات خدمة تعديل؛ إىل ويحتاج
— هذا طلبها وتُصِحب املذكور، الكتاب فيه يُدرَّس الذي البلد يف العاملة القومية اللجنة
لجنٍة كل وعىل املوجبة. أسبابه مع تقرتحه، الذي التعديل بمرشوع — لذلك لزوًما رأت إذا
الطلب؟ هذا تلبية تجب هل وتقرر: القضية تَْدُرس أن القبيل هذا من طلبًا ى تَتلقَّ قومية
جهة، من الطالبة القومية اللجنة إعالم مع املطلوب، التعديل إلجراء الالزمة التدابري وتتخذ
تُعترب النصفال وتبديل الطلب تلبية عىل توافق لم إذا ا وأمَّ أخرى. جهٍة من األَُممية واللجنة

األسباب.» بيان عىل ُمجربًة
يف تنحرص أن يجب والتَّعديل التَّصحيح «طلبات بأن «كازاريس» قرار ح ويُرصِّ هذا،
بصورٍة ويَحُظر «… وحضارتها البالد بجغرافية واملتعلقة أكيدة، بصورٍة الثابتة األمور
أدبية صبغٍة ذات فتكون الذاتية، بالتقديرات تتصل التي النصوص تعديل طلَب قطعية
تُشري أن قومية، لجنٍة كل من القرار يرجو نفسه الوقت ويف دينية. أو سياسية أو
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بالدها، تاريخ عن صحيحة بمعلومات األجانب لتزويد أصلح تراها التي املؤلَّفات إىل
الحارضة. وحالتها السابقة، وحضارتها

االعتدال منتهى يف كانت القرار هذا نَها تضمَّ التي التدابري أن التفاصيل هذه من يُالَحظ
ذلك يف بب والسَّ اإلطالق. عىل التَّاِريخ دروس من شيئًا تشمل لم إنها حتى االحرتاس، وغاية
شديًدا. حرًصا املضمار هذا يف العمل بحرِّية االحتفاظ عىل الدول بعض ِحْرص إىل يعود

بية والرتَّ التَّاِريخ بشئون تهتم التي والسياسية والتَّعِليمية العلمية الجمعيات أن غري
كثرية، مؤتمراٍت وعَقَدت السبيل، هذا يف ودعاياتها وأبحاثَها ُجهوَدها واصَلت والسالم
عالم يف حدث الذي ر والتطوُّ عميًقا. تأثريًا العام الرأي يف وأثَّرْت متتابعة، مقاالٍت ت ونَرشَ

مبارشًة. األَُمم ُعصبة حظرية إىل القضية إدخال إىل أدى ذلك جرَّاء من الفكر
يف بليًغا خطابًا — ١٩٢٩ سنة العصبة، مجلس يف فرنسا ممثل — برييان ألقى وقد

فقال: املوضوع، هذا
املعنوي» «التسميم من النوع ذلك أمام األيدي مكتوفَة تبقى أال األَُمم عصبة عىل «يجب
انتشار إىل يرتاحون ال أناًسا هناك ألن البالد؛ كل يف اآلن الناشئة نفوُس به تُنَكب الذي
واالنتقام. الثأر نَعراِت إثارة وراء دائًما يَسَعون ذلك بعكس بل والسالم، الطمأنينة ُروح
والتي االجتماعية، الصيانة أعمال جميع سياستها تشمل التي األَُمم، عصبة عىل فيجب
الوسائل بكل البالد كل يف الحشيشواألفيون ومطاردة مكافحة سبيل يف الجهود شتَّى تبذُل
إىل ترمي التي األفعال نحو اهتمامها بأنظار تَلتَِفت أن الُعصبة هذه عىل يجب املمكنة،
الذين إن ة. الَغضَّ أدمغتهم يف والخصام الحرب بذور ببث بان، والشُّ األطفال عقول تسميم
«… املجرمني أفظع من يُعتربوا أن يجب — بخطاباتهم أو بدروسهم — ذلك عىل يُْقِدمون
البالد. مختلف يف السياسة رجال كبار ألقاها شتى ُخَطٌب الهامة الُخطبَة هذه تال وقد
أَفسَحت نفسها األَُمم ُعصبة قاعة يف الصورة بهذه بَرَزت التي السياسية النزعة وهذه
النظر إلعادة واسًعا مجاًال األَُمم» عصبة أهداف الشبيبة «تعليم ل املؤلَّفة الخرباء لجنة أمام

األوىل. الخَطط من نجوًعا أكثر جديدة خطٍط ولوضع السابقة، املقرَّرات يف
للقيام حان قد الوقت أن — ١٩٣٠ سنة عَقَدته الذي االجتماع —خالل اللجنة رأت فقد
املختلفة». البالد مدارس يف املستعملة الدراسية «الكتب حالة عن شامل، علمي بتحقيٍق
.١٩٣٢ سنة نتائجه ن ُضمِّ الذي ل امُلفصَّ التقرير ونُِرشَ ،١٩٣١ سنة التحقيق هذا تم وقد
دروس «أهمية إىل فيه أشارت قراٍر مرشوَع اللجنُة وضَعت ذلك، كل إىل واستناًدا
اشتمال وجوب عىل ت ونصَّ والوئام»، السالم حب عىل الجِديدة األجيال تنشئة يف التَّاِريخ
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تُويص أن األَُمم عصبة عىل اقَرتَحت ثم التَّاِريخ، ودروس التَّاِريخ ُكتُب عىل «كازاريس» قرار
تُرض قد التي والِعبارات األبحاث من املدرسية الكتب تنقية عىل املبارش بالسهر الحكومات

األَُمم. بني التفاهم بُحْسن
سلسلة استوجب جديد، تياٌر السياسة عالم يف حدث قد كان أخرى، جهٍة ومن هذا،
رها: تطوُّ مراحل من املرحلة هذه يف الذكر، اآلنفة الجهود سلسلة مع تالقت جديدة، جهوٍد
إىل األقل عىل أو السالح، نْزع إىل تؤدي التي الوسائل تبحث أخذَت األَُمم عصبة كانت

.١٩٣٠ سنة الغرض لهذا خاص مؤتمٍر عْقد إىل الدول ودعت التسلُّح، تحديد
أشار األَُمم عصبة سكرتري إىل كتابًا — زالسكي — بولندا خارجية وزير أرسل وقد
«نزع قضايا يف التفكري بجانب املعنوي»، السالح «نزع أمر يف التفكري رضورة إىل فيه
جهًدا نبذل أن يجب فيها: قال تفصيلية ُمذكِّرًة املذكور الكتاب إىل وأضاف املادي». السالح
أجنبي؛ لشعٍب البغض نفوسها يف يُثري أن شأنه من ما كل من الشبيبة لصيانة عظيًما
أمثال طالبهم بتلقني املعنوية سلطتهم استعمال ُسوءُ املعلمني عىل يُحظر أن يجب ولهذا
— الغاية هذه تحقيق لضمان — املدرسية الكتب يف النظر يُعاد أن ويجب النزعات، هذه

… والجغرافية التَّاِريخ بدروس الخاصة الكتب يف سيما وال
قضية تربط التي العالقة فيه ذكر تقريًرا قدَّم أيًضا الفكري التعاون لجنة ورئيس
السبيل، هذا يف اللجنة بذَلتْها التي الجهود ورشَح الفكري، التعاُون بقضايا السالح نزع

.١٩٢٠ سنة منذ
اهتمام تُثري التي املسائل من املعنوي» التسلُّح «نزع قضية أصبَحت الصورة وبهذه

ا. جدٍّ واسع بمقياٍس والسياسية الفكرية املحافل
يف القضية هذه بحثت التسليحات» تحديد «مؤتمر من املنبثقة السياسية واللجنة
إليها َعِهَدت املعنوي التسليح نزع لجنة باسم فرعية لجنًة وألََّفت ،١٩٣٢ (مارس) آذار ١٥

تام. باهتماٍم املوضوع بَدْرس
«منظمة من وَطلبَت كثرية مقرَّراٍت اتخذَت — األمر يف املذاكرة بعد — اللجنة وهذه
املذكورة واملنظَّمة املقرَّرات. هذه لتنفيذ التفصيلية الخَطط تضع أن الفكري» التعاون

املدرسية». الكتب إصالح «تنقية ل تفصيلية خطًة وقرََّرت وضَعت
يجب والقرارات الجهود هذه أن رأَْوا بل بذلك، يكتَُفوا لم والسياسة الفكر رجال ولكن

رصيًحا. إلزاًما الدول تُلزم بمعاهدٍة ج تُتوَّ أن
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«ترصيح مرشوَع ،١٩٣٦ سنة الفكري»، للتعاون األَُممية «اللجنة َوضَعت بب السَّ ولهذا
بالتَّاِريخ. املتعلقة الدراسية الكتب عن دويل»

الترصيح. عىل التوقيع إىل الدول وَدَعت املرشوع، األَُمم عصبة وأقرَّت
(نوفمرب) الثاني ترشين ٢٧ من اعتباًرا نافذًا، املذكور الدويل الترصيح أصبح وقد

.١٩٣٧ سنة
املختلفة البالد بني القائمة «العالئق أن إىل — ُمقدِّمته يف — املذكور الترصيح ويُشري
التي واملعلومات املعارف من بلٍد كل يف الجِديدة األجيال ت تلقَّ ما إذا وتتوطد، تتحسن
التي «األرضار إىل يُشري كما اآلن». تتلقاه مما أوسع هو ما األخرى، األَُمم بتاريخ تتعلق
اتفاَق يذكر ثم مثريًا»، عرًضا املدرسية الكتب يف التَّاِريخية الوقائع بعض عرض عن تنُجم

التالية: املبادئ عىل الدول

الكتب مؤلِّفي أنظار وكذلك — البالد كل يف املختصة السلطات أنظار لفت يحُسن (١)
وجوب: إىل — فيها الدراسية

األخرى. األَُمم لتاريخ الحصص من تخصيُصه يمكن ما أوسِع تخصيِص (أ)
العام. التَّاِريخ تدريس خالل األَُمم ترابُط تفهيُم شأنها من التي العنارص تربيز (ب)

من املدرسية الشبيبة صيانة تضمن التي الوسائل تَتحرَّى أن حكومٍة بكل يحُسن (٢)
وأقرَّتها الفكري للتعاون األَُممية اللجنة اتخذَتْها التي للمقررات وفًقا الضارة، العبارات

األَُمم. ُعصبة هيئة

٢

الدولية، واملقرَّرات االتفاقات من النوع هذا عىل ألقيناها التي الرسيعة النظرات هذه بعد
املقرَّرات؟ هذه إزاء العرَب نحُن موقفنا يكون أن يجب ماذا نتساءل: أن بنا يجُدر

امُلستعَملة الدراسية الُكتب أن أعتقد ألني منها؛ واالستفادة بها األخذ يف بأًسا أرى ال أنا
تخصص إنها الذكر؛ اآلنفة للُمقرَّرات — عام بوجٍه — مخالفًة ليست العربية البالد يف
الكتب أن حني يف األخرى، األَُمم نحو َعَدائية فكرًة تُلقي وال العام، للتاريخ كبرية حصة
ما وكثريًا واالهتمام، البحث من حقه العرب تاريخ تُعطي ال الغرب مدارس يف املستعملة
أن وأستطيع واالزدراء. االستخفاف عن تنمُّ بعباراٍت العرب بتاريخ املتعلقة الشئون تَذُكر
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إىل يُعرِّضنا مما أكثر للمطالبة» «حقوًقا يُكِسبنا الذكر اآلنفة القرارات تطبيق إن أقول
املدرسية ُكتُبها بجعل الغربية األَُمم مطالبة يف منها نستفيد أن نستطيع ولهذا «مطالبات»؛

لهم. إهماًال وأقلَّ للعرب إنصاًفا أَكثَر
هي الذكر اآلنفة األبحاث من نستخلصها أن يجب التي النتائج أهم أن أعتقد أني غري
فإننا اإليمان؛ هذا عن بعيدين نزال ال ألننا األَُمم؛ حياة يف التَّاِريخ دروس بأهمية اإليمان
وتبرصُّ ل بتأمُّ األهداف لتلك نعمل وقلَّما واضحة، أهداٍف إىل التَّاِريخ دروس يف نهدف قلَّما

… وثبات
والشيئية» «العلمية مسألة — العالم أنحاء كل —يف والتَّعِليم الفكر رجال يثري ما كثريًا

التَّاِريخ. دروس ويف التَّاِريخ، يف
البعض: ويقول بحتة. علمية بنظرٍة ويُدرس يُكتب أن يجب التَّاِريخ إن البعض: يقول
بنظرٍة وتدريسه تدوينه يمكن فال كبريًا بُْعًدا للعلم املميزة الصفات عن بعيٌد التَّاِريخ إن

… أيًضا بحتة علمية
املمكن من فأقول: التَّاِريخ» «تدريس قضية من التَّاِريخ» «تدوين قضية أُفرِّق أني غري
وتعليمه التَّاِريخ تدريس املستحيل من أنه غري بحتة، علمية بنظرٍة وتدوينه التَّاِريخ كتابة

خاصة. نزعٍة كل عن مجرَّدة بحتة، علمية بنظرٍة
يتصل ما وكل — علمنا إىل يصل ما كل االعتبار بنظر نأخذ التَّاِريخ ن نُدوِّ عندما ألننا
علميٍّا، درًسا ونَْدرسها دقيًقا، وزنًا نَِزنَها أن فنستطيع والتفاصيل، الوقائع من — ببحثنا

الحقيقة». وإظهار الحقيقة «معرفة غري غاية ذلك وراء من ى نَتوخَّ أن دون
الوقائع، جميع لعرض ماديٍّا إمكانًا نجد ال التَّاِريخ تدريس عىل نُقِدم عندما أننا غري
االكتفاء إىل الحال بطبيعة فنُضَطر التفاصيل، جميع واستعراض الحقائق، جميع وِذْكر
مهمة هي خطرة مهمًة لنا يُحمِّ االضطرار هذا إن سواها. ما وإهمال الوقائع بعض برسد
كبرية مجموعٍة بني واالنتخاب «الرتجيح عملية بأن القول إىل حاجة وال واالنتخاب. الرتجيح
بد فال بحتة؛ علمية بمالحظاٍت تتم أن يمكن ال الوقائع» من طويلة وسلسلٍة الحقائق من
الرتبوية املالحظات هذه أهم أن يف شك وال الرتبوية، املالحظات لبعض تخضع أن من لها

الطالب». نفوس يف القومي والوعي الوطنية الروح «تقوية تستهدف أن يجب
امُلالَحظات لهذه خضع إال الغرب بالد يف ُكِتَب مدريس كتاٍب من ما أقول: أن وأستطيع

العام. املبدأ بهذا وَعِمل األساسية
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«جميع عىل املسيطرة الرضورات من واالنتخاب االقتصار رضورة إن يُقال وقد
ن يتضمَّ تدرييس عمٍل فكل وحدها؛ التَّاِريخ بدروس الخاصة األمور من وليست الدروس»

اصطفائيٍّا. عمًال بطبيعته
النتائج يف تُؤثِّر ال واالقتصار االصطفاء عمليات أن البال عن يَغُرب أال يجب أنه غري
بعض بدرس مثًال الحيوان دروس يف اكتَفينا إذا فإننا التَّاِريخ؛ يف تأثريها يماثل تأثريًا
املركَّبات بعض دراسة عىل الكيمياء دروس يف أقدمنا إذا أو األخرى، األنواع وأهملنا األنواع
صحَة يشوب ال إذ خطرية؛ نتائُج ذلك عىل يرتتب ال األخرى، املركَّبات دراسة وأهملنا
فيكون ، تغريُّ أيُّ رشحناها التي الحقيقة وجَه يعرتي وال شائبة، أيُة دَرْسناها التي املباحث

التشويه. من يشءٌ فيه ليس وإجمال اختصاٍر عمَل عملُنا
الوقائع بعض ِذْكر ألن التَّاِريخ؛ دروس يف كليٍّا اختالًفا ذلك عن تختلف األمور ولكن
تشويًها الحقيقة وجه يُشوِّه وقد أساسيٍّا، تغيريًا النفوس يف تأثريها يُغريِّ قد ِذْكرها عدم أو

خطريًا.
املنال: قريب بمثاٍل هذا رأيي ح أُوضِّ أن أستطيع إني

حول حامت التي الفكرية التيارات — املحارضة هذه بدء يف — استعرضُت عندما
األَُمم. عصبة مجلس يف «برييان» ألقاه الذي البليغ الخطاب ذكرُت التَّاِريخ، تدريس مسائل
فقرأُت الرشح، يف ع أتوسَّ أن وأردُت ثانوية مدرسٍة يف لطالبي ذلك ذكرُت أني افرضوا
الطالب نفوس يف سيُثري ذلك أن يف شك ال جذَّاب. ُمؤثِّر بأسلوٍب كله الخطاب ترجمة عليهم

الخطاب. هذا صاحب نحو واإلعجاب» «التقدير
من مقتطفاٍت الطالب عىل وقرأُت ذلك، من أكثر األمر يف عُت توسَّ أنني وافرضوا
أن يف شك ال العام. السالم عن مختلفة، مناسبات يف إليه امُلومأ ألقاها كان التي الُخَطب

كبرية. زيادًة به إعجابهم يف سيزيُد ذلك
وقلت أيًضا، ذلك من أكثر البحث هذا يف اسرتسلُت أنني — األخري يف — وافرضوا
حمَلت السالم أَلوية نَْرش سبيل يف األَُمم عصبة يف برييان بذََلها التي الجهود إن للطالب:
«برييان» أن يف شك ال السالم. جائزة منحه عىل الشهرية نوبل جوائز بتوزيع املكلَّفة اللجنة
العام. السالم لدعاة بديًعا وتمثاًال عظيًما، بطًال الطالب هؤالء أنظار يف عندئٍذ سيصبح

برييان أن التمثال؛ هذا مظهر فوًرا فسيتغريَّ ذكرتُها ما إذا أخرى حقائَق هناك ولكنَّ
خالل العربية البالد اقتسام عىل إنكلرتا مع فرنسا اتفَقت عندما للخارجية وزيًرا كان هذا
األمن عىل قضت التي بيكو، سايكس اتفاقية أبطال من كان إنه … األوىل! العاملية الحرب
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الربملان يف هذا بعمله تَباَهى قد وكان … قرن ربع عىل تزيد مدًة الشام ربوع يف والسالم
التي العسكرية الحملة لتجريد الحكومة طَلبتْها التي االعتمادات يف تَذَاَكر عندما الفرنيس،
عن للدفاع — عندئٍذ — يخطب قام فإنه ميسلون؛ واقعة عقب سورية، استقالل عىل قضت
االتفاقيات هذه عَقدُت قد أكون أن يل الفخر دواعي فمن أنا، «أما وقال: املذكورة، االتفاقية
أكرب من كان أنه القول وخالصة اآلن.» منها يُستفاد أن هو أتمناه ما وكل حينها. يف
تلك خالل بسورية حلَّت التي النكبات وعن السوريون، عاناها التي اآلالم عن املسئولني

الطويلة. املدة
جائزة نال الذي برييان أعمال عن واإلنكار الجدل تتحمل ال ثابتة حقائُق كلها هذه

السالم.
له الطالب ُحْكم يف سيُؤثِّر األخرية الحقائق لهذه ذكري عدم أو ذكري أن وبديهيٌّ
الحقائق جهلوا ما إذا السالم أبطال من بطًال سيعتربونه فإنهم ا؛ جدٍّ عميًقا تأثريًا عليه أو
إنهم عليها. اطَّلعوا ما إذا واالستعمار، االعتداء صناديد من أنه سيعرفون ولكنهم املذكورة،
هو ما الغربيون أجله من ويعمل فيه يتكلم الذي السالم أن نفسه الوقت يف سيُدِرُكون
املستضعفة، الشعوب أكتاف عىل السالم هذا قام ولو وحدها، القوية الدول بني السالم إال

… الشعوب تلك اضطهاد ويُخفي يسُرت َفضفاٍض رداءٍ بمثابة وكان
إيضاح. كل عن يغنيني املثال هذا أن وأظن

من ذلك أن تأكَّدوا بل عنها، البحث تكلَّفُت التي الشاذَّة األمثلة من هذا أن تُظنُّوا وال
التَّاِريخ، لتدريس املخصصة الُكتب جميع يف أمثالها الباحث يُصاِدف التي االعتيادية األمور

اللغات. كل يف
وينتخبون ُمعيَّنة، ألغراٍض يكتبونه ما يكتبون — ة أُمَّ كل يف — الكتب هذه مؤلِّفي إن
وبثُّ األمة، بمايض التفاخر هو األغراض هذه وأهم األغراض، تلك تأثري تحت مباحثهم

بمآثرها. االعتزاز ُروح
تارًة التَّاِريخية الوقائع معظم إىل وننظر هؤالء، كتبه بما ننخدع ما فكثريًا نحن وأما
أمثال من نَتجرَّد أن علينا يرتتب أنه ندرك وقلَّما إنكليزية، بنظرات وطوًرا فرنسية بنظراٍت

األجنبية. النظرات هذه
«الصدمة أذُكر أزال ال النظرات. بتلك مخدوًعا كنُت أيًضا بأنني أعرتف أن من يل بُد وال
تزيد ٍة ُمدَّ قبل شديدة، زلزلًة والشائعة» التَّاِريخية «املعلومات ب ثقتي َزلزَلت التي العنيفة»

قرن. ربع عىل
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أُقص أخذُت روما. جامعة يف األساتذة كبار أحد إىل أتحدَّث إيطاليا يف ذاك إذ كنُت
الدولة عىل والقضاء دمشق عىل لالستيالء الفرنسيون إليها لجأ التي «االحتياالت» عليه
عن أُعربِّ أن أردُت ثم مرير، بحماٍس االحتياالت تلك عن تكلَّمُت وقد فيها. القائمة العربية

التَّاِريخ. يف لها مثيل ال فقلت: وجيزة بكلمٍة فظاعتها
األخرية الكلمة مني سمع عندما ولكنه باهتمام، حديثي إىل يُصغي األستاذ كان
ولكن … التَّاِريخ؟ يف لها مثيل ال … عزيزي؟ يا تقول ماذا يقول: واندفع فجأة قاَطَعني
أمثلًة لك أذكر أن أستطيع وأنا … فرنسا تاريخ سيما وال … ذلك بأمثال مملوء التَّاِريخ
التي واالستقالل الوحدة حركات خالل األخري، القرن يف معنا عالقاتها يف حتى لذلك عديدة

هذه. بالدنا يف قامت
ألني بدرجات؛ ذلك من أشد استغرابًا اإليطايل األستاذ نْفس يف أثارت قد كلمتي إن
لفرنسا. كبري بَديٍن ووحدتها استقاللها يف مدينة إيطاليا أن التَّاِريخ ذلك حتى أزعم كنت
بنشوء متعلًقا كان ما سوى التَّاِريخ أبحاث من بحٍث يف — ذلك قبل — ق أتعمَّ لم إنني
عىل يتُه تلقَّ كنُت بما اكتفيُت قد فكنُت السيايس بالتَّاِريخ يتعلق فيما وأما رها. وتطوُّ العلوم
مناسبات يف متفرقة مطالعاٍت من عرضية بصورٍة إليه لُت توصَّ كنُت وبما الدرس، مقاعد
تربط كانت — واملطالعات الدروس هذه من — ذهني يف تكوَّنَت التي واملفهومات مختلفة.
عندما عميقة َحريٍة يف أقع أن الطبيعي من فكان فرنسا»، «مساعدة ب إيطاليا» «وحدة

كلِّيَّة. مخالفًة ذلك يُخاِلف ما الكبري األستاذ هذا من أسمُع
الوقائع، بعض بذكر رأيه ح يوضِّ فأخذ الَحرْية هذه آثار وجهي عىل األستاذ الحظ وقد

املضمار. هذا يف قاله ما تُؤيِّد التي الوثائق أمامي وكدَّس مكتبته إىل قام ثم
دراسًة — املحاورة هذه بعد — اإليطالية» الوحدة «تاريخ درس أعدُت إنني
الفرنسيون ذلك عن ألَّفها التي لة املفصَّ الكتب من الكثري مطالعة يف عُت وتوسَّ مستفيضة،
الوثائق استعراض يف الزمن من مدة وقضيُت أخرى. ناحيٍة من واإليطاليون ناحية من
عاصمة كانت التي «تورينو» مدينة يف القائم الفخم البعث» «متحف يف املعروضة

البالد. تلك يف واالتحاد النهضة حركات َفْجر يف «ساردينيا»
كانت التي الصورة أن من متأكًدا والدراسات، املطالعات هذه جميع من وخرجُت
مطابقة عن بعيدًة كانت فيها فرنسا َدْور وعن إيطاليا، وحدة تاريخ عن ذهني يف ارتَسَمت

كبريًا. بُْعًدا الواقع
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وملتوية مرتبكة سياسًة إيطاليا يف والنهضة الوحدة حركات حيال فرنسا اتَّبَعت لقد
عندما سيما وال لنفسها منفعًة ذلك يف ترى عندما الحركات هذه تُساِعد كانت ألنها ا؛ جدٍّ
تنقلب بل عنها، تتخىلَّ كانت ولكنها لها، املناِفسة النمسا شوكة لَكْرس وسيلًة ذلك يف تجُد
نزعاتها يُخاِلف قد ما أو الرضر، بعض بمصالحها يُرض ما األمر يف ترى حاملا عليها،
بالتقلُّب مشوبًا سريًا اإليطالية الوحدة حركات إزاء فرنسا سارت ولذلك املخالفة؛ بعض
ولكنها املناسبات، بعِض يف املساعدة بعَض الوحدة هذه فعًال ساعدت إنها والتناقض؛
«املخاصمة درجة إىل املعارضة هذه وصَلت حتى املناسبات، من كثرٍي يف وعرقَلتْها عارَضتْها

مرات. عدة أيًضا املسلَّحة»
ها وضمَّ النمسا سيطرة من اللومبارديا تخليص عىل اإليطاليني فرنسا ساعَدت فقد
عىل الثالث نابليون اشرتط إذ ثمينة؛ بأُجرٍة إال ذلك تفعل لم ولكنها ساردينيا، مملكة إىل

املساعدة: هذه لضمان أساسيَّني رشَطني «كافور»
عم ابن جريوم األمري من — عمانويل فيكتور امللك بنت — كلوتيلد األمرية تزويج أوًال:

عاًما. بعرشين يَْكربها كان أنه مع نابليون،
املالكة، العائلة مهد كانت صافوا أن مع ونيس، صافوا مقاطعتَي عن لفرنسا التخيلِّ ثانيًا:
وفارس اإليطالية النهضة بطل — غاريبالدي رأس مسقط كانت نيس مدينة أن مع

املغوار. َوْحدِتها
إقرار عىل امللك لحمل كثريًا تعب ثم الرشَطني، هذَين َقبول إىل «كافور» اضُطر فقد
إن حتى املريرة. الوطنيني انتقادات إىل ذلك جرَّاء من نفسه عرَّض كما التضحيات، هذه
قد كان التي البطولة أعمال من االنتهاء بعد النيابي، املجلس يف واجهه عندما غاريبالدي

البالد!» هذه يف أجنبيٍّا أنا جعلني الرجل هذا عمل «إن كسري: بقلٍب صاح بها، قام
الوصول حتى «سولفرينو» موقعة بعد الحرب الثالث نابليون يواصل لم ذلك كل ومع
وإنهاء الهدنة عْقد إىل سارع بل — عليه االتفاق تم كان كما — األدرياتيك سواحل إىل
الحكم. من كافور انسحاب إىل أدى مما الطريق، نصف يف ساردينيا حليفته وترك الحرب،
من الجنوبي القسم يف غاريبالدي بها قام التي الحركات تجاه فرنسا موقف وأما
طول عىل وعرقلة معارضٍة موقَف كان فقد منها، الشمايل القسم مع لتوحيده إيطاليا
ملنع بحرية» «تدابري اتخاذ يف معها لالشرتاك الربيطانية الحكومة فرنسا دعت فقد الخط؛
وعندما اإليطالية، القارة إىل صقلية جزيرة من غاريبالدي ألَّفه الذي األهيل» «الجيش مرور
الصقليتنَي» «ملك حماية عاتقها عىل فرنسا أخذَت الطلب، هذا إجابة من إنكلرتا امتنعت
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باالنسحاب املذكور امللك تنصح ولم وسواحلها، نابويل مياه يف باملرابضة أسطولها وأمرت
جهة، من اململكة عاصمة نحو الصاعق غاريبالدي تقدُّم شاهدت أن بعد إال هناك من
الوقائع سري من َفهَمت أن بعد وإال أخرى، جهٍة من العاصمة داخل يف الثورة نريان واندالع
من أصبح اإليطالية، الدولة لتكوين ساردينيا مملكة إىل الصقليتنَي انضمام أن املتتالية

… تحقيقها دون الحيلولة إىل سبيل ال التي األمور
الوحدة حظرية إىل البابوية اململكة مع روما مدينة إدخال قضية من فرنسا موقف ا وأمَّ

أيًضا. ذلك كل من أشد معارضٍة موقَف فكان اإليطالية،
فرنسا جرََّدت البابوية، اململكة يف الجمهورية وأُعلنت روما، يف الثورة قامت عندما
هناك أقامت ثم البابا، سلطة إىل املقاطعة وإعادة املذكورة الثورة إلخماد عسكرية حملًة

الراهنة. الحالة عىل امُلحاَفظة بُْغية دائمة؛ عسكرية قوًة
عليه خرَجت ،١٨٦٨ سنة األهيل الجيش رأس عىل روما نحو غاريبالدي تقدَّم وعندما
تذكاريٍّا نُُصبًا ميالنو مدينة يف اإليطاليون أقام وقد «مانتانا». يف ودَحرتْه الفرنسية الحامية
الفرنسية. الجيوش يد عىل هناك حتَفهم لقوا كانوا الذين الشهداء ذكرى لتخليد بديًعا

اإليطاليني قلوب يف امُلتولِّدة اآلالم لتخفيف كان جهٍد أي تبذل لم الفرنسية والحكومة
رئيس بها فاه التي بالترصيحات اآلالم تلك زادت ذلك بعكس إنها بل مانتانا، واقعة من
لن … أبًدا روما عىل تستويل لن إيطاليا بأن للمأل ح نُرصِّ «ونحن األمة: مجلس أمام الوزراء

«… بأجمعها الكاثوليكية وإىل كرامتها إىل ه املوجَّ العنف هذا فرنسا تتحمل
عن خارجًة البابوية واملقاطعة روما ترك وجوب عىل تُِرص ذلك بعد فرنسا وظلَّت
هناك. أقامتها التي العسكرية بالقوة هذه سياستها تُؤيِّد وظلَّت اإليطالية، الوحدة نطاق
بعد إال القومية، وحدتها وتُتم األصلية، عاصمتها عىل تستويل أن إيطاليا تستطع ولم

الربوسيني. أمام فرنسا وانكسار السبعني، حرب نشوب
عىل — القول عىل يجرءون ومؤرخيهم فرنسا ُكتَّاب من كبريًا عدًدا أن الغريب ومن
أمر يف األكرب والفضِل الطوىل اليِد صاحبُة فرنسا بأن — الثابتة الحقائق هذه من الرغم

ونهضتها. إيطاليا وحدة تحقيق
الرشق ويف عام بوجه الرشق يف — التَّاِريخ ُكتَّاب من قليل غري عدًدا أن األغرب ومن
حقائُق كأنها هذه مزاعمهم ويُردِّدون هؤالء بأقوال ينخدعون — خاص بوجٍه العربي

ثابتة.
ذكرتُها التي الظروف بَسوِق الصورة، بهذه عليها أقدمُت التي الدراسة هذه بعد
من كثرٍي عىل واطَّلعُت التَّاِريخية، املباحث من كثري يف ق والتعمُّ ع التوسُّ إىل اضُطررُت آنًفا،
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مختلفة. قومياٍت إىل ينتسبون الذين بني سيما وال املؤرخني، بني قامت التي الخالفات
األملان بني التَّاِريخية الوقائع بعض حول جرت التي املناقشات بعِض تفاصيَل وتتبعُت
ذلك كل من لُت وتوصَّ … والرومانيني املجريني بني والبولونيني، الروس بني والفرنسيس،
األغالط من كثريًا عادًة ن تتضمَّ — منها املدرسية سيما وال — التَّاِريخ ُكتُب بأن الحكم إىل
أمتهم، مايض تَمسُّ التي الوقائع يف العلمي الحياد يلتزمون قلَّما املؤرخني ألن واألوهام؛
فيَسَعون القومي، غرورهم تُالئم بألواٍن التَّاِريخية الوقائع صبغ إىل يلجئون ما وكثريًا
جهٍة من معايبها وَسْرت جهة، من أمتهم شأن إعالء عىل تساعد التي باملظاهر إلظهارها

أخرى.
ف «الترصُّ طريق عن كبرية بسهولٍة هذه أغراضهم تحقيق إىل لون يتوصَّ ما كثريًا إنهم

وتعليلها. الوقائع َرسِد يف والتفنُّن»
املؤرخ فيستطيع عام، بوجٍه األعضال وشديدُة التفاصيل كثريُة التَّاِريخية الحوادث ألن
اآلخر، بعضها رسد يف ع التوسُّ مع الوقائع بعض ِذْكر بإهمال متنوعة، بمظاهَر يظهرها أن
زاهية بألواٍن اآلخر بعضها َصبْغ مع األنظار، تلفت ال لكي الظالل بني بعضالوقائع ويرتك

األبصار. تخَطف لكي
الفنانني شأن عن كثريًا يختلف ال املضمار هذا يف املؤرخني شأن إن أقول أن وأستطيع
محدود غري عدًدا يُكوِّنوا أن يستطيعون الفنانني أن املعلوم من والتصوير؛ التعبري أعمال يف
متفاوتة؛ ونسٍب مختلفة بصوٍر َمْزجها طريق عن األصباغ من محدود عدٍد من األلوان من
واحٍد كل يُوحي كثرية، وأوضاٍع بأشكال الواحد اليشء روا يُصوِّ أن يستطيعون أنهم كما
القضايا روا يُصوِّ أن يستطيعون فإنهم املؤرخون؛ وكذلك غريه. وحي يختلفعن وحيًا منها
بأشكاٍل وَعْرضها وَمْزجها وَجْمعها الوقائع اصطفاء طريق عن مختلفة بأشكاٍل التَّاِريخية
يف منها واحٍد كل يرتك ُمختلفة بمظاهَر الواحدة القضية روا يُصوِّ أن ويستطيعون شتَّى،

غريه. آثار عن يختلف أثًرا النفوس
التي األمة بحياة تتعلق التي القضايا يف خاص— بوجٍه — ذلك يفعلون ما كثريًا إنهم
أخرى. ناحيٍة من لها مناِفسة أو عُدوَّة تُعترب التي األَُمم وبحياة ناحية، من إليها ينتسبون
نظٍر بوجهات وعرضها التَّاِريخ مناظر رسم إىل — عادًة — يميلون إنهم نقول أن ونستطيع
وعواطفهم الوطنية لنزعاتهم املوافقة النظر وجهاُت — عام بوجٍه — فيها تتغلب خاصة

القومية.
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يقوله ما عىل التَّاِريخية القضايا دراسة عند نعتمد أن لنا يُسوُغ ال بب السَّ ولهذا
بالقضية العالقة ذوي جميع يقوله ما نستقَيص أن علينا يجب بل بها، العالقة ذوي أحد
منها. الثاني الطرف يف كان من يقوله فيما نبحث أن علينا يجب أنه سيما وال املذكورة،

الُكتب يف خاص بوجٍه تتجىل آنًفا ذكرناها التي األحوال أن نعلم أن ويجب هذا،
الكتب ويف منها؛ الكثري وإهمال املباحث بعض اصطفاء املؤلف عىل تُحتِّم التي املختَرصة،
الغايات تقتضيه ما َوفَق واالصطفاء» «اإليجاز هذا توجيه إىل املؤلِّف تَْضَطر التي املدرسية

التَّاِريخ. تعليم أمر يف الرتبوية
اختالف عىل املدرسية، والكتب املخترصة الكتب عىل كثريًا نعتمد أن أبًدا لنا يجوز فال
التفاصيل، ذكر إىل تُضَطر التي امُلطوَّلة الكتب أمهات نُراِجع أن علينا يجب بل أنواعها،

كثريًا. أو قليًال املؤلِّفني نَزعاِت عن تنمُّ بتفاسريَ تفسريها حاوَلت وإن
األمر حقيقة عىل لنطَّلع كثرية؛ مصادر نراجع أن علينا يجب األخص، وعىل األخري، ويف

فيها. الواردة النصوص ُمقاَرنة طريق عن
عدًدا ألن اإلطالق؛ عىل كثرية» «ُكتبًا ذلك من أقصد ال كثرية، مصادر أقول وعندما
من كثريًا أن كما محدودة، مصادَر بضعِة أو واحد، مصدٍر إىل يستند قد الُكتب من كبريًا
فعليٍّا؛ درًسا األصلية املصادر درس إىل يلجأ أن دون بعض، عن بعضها ينقل قد الكتب
كتاٍب بمثابة تكون قد املؤلَّفات من اآلالف إن األحيان بعض يف نقول أن نستطيع ولذلك

التَّاِريخية. القضايا بعض إىل بالنسبة واحد
إىل الدوام عىل نرجع أن يجب بل والرواة، الناقلني بكثرة ننخدع أال علينا فيجب
مختلف يف الُكتب أمهات من تُعترب التي املؤلَّفات باهتماٍم نَْدُرس وأن األصلية»، «املصادر

التَّاِريخ. أقسام
كثرية كانت مهما وتمحيصها، الروايات جميع تحقيق عن نتأخر أال علينا يجب كما

الشيوع.
تاريخ إىل بالنِّسبة ة خاصَّ قيمًة تكتسُب آنًفا ذكرتُها التي والَقواعد امَلباِدئ جميع إِنَّ
عن ُكِتَب ما ُمعظم ألنَّ خاص؛ بوجٍه الحديث العرب وتاريخ عام، بوجٍه الحديث ق الرشَّ
ينُظرون املذكورة الكتب ُمؤلِّفي ُمعظم أنَّ مع أجنبيَّة، ُكتُب من ُمقتبس الَعربيَّة باللُّغة ذلك
البحث مناحي عن تُبِعُدهم ما كثريًا بهم، ة خاصَّ بنظراٍت الَعرب وشئون ق الرشَّ شئون إىل

… كبريًا بُْعًدا العلمي بط والضَّ الحيادي
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للُكتب َمأخذًا صارت التي األجنبية امُلؤلَّفات ُمعظم أنَّ بالنا عن يغُرب أال ويجب
التَّاِريخ تلوين يف اسرتساًال األَُمم أكثر الفرنسيني أنَّ مع فرنسيَّة، هي املذكورة العربيَّة

استعماريٍّا. اهتماًما الرشق بشئون اهتماًما األَُمم أقدُم أنهم كما فنية، بألواٍن
الُكتب هذه أمثال تجاه والحذر» «الشك جانب نلتزم أن بنا يجُدر بب السَّ ولهذا

والتمحيص. الدرس بعد إال فيها جاء ما نقبل وأال واملؤلَّفات،
يف — الدراسية التَّاِريخ ُكتُب بأن اليقني، العلم نعلم أن علينا يجب حاٍل كل وعىل
إشباًعا القومية بالروح وُمشبَعة عام، بوجٍه قومية غاياٍت َوفَق مؤلَّفة — وأمريكا أوروبا
ألجل قامت فإنما املضمار، هذا يف الراهنة األحوال لتغيري جدية جهوٌد هناك قامت وإذا ا. تامٍّ
تستهدف لم ولكنها العدائية، التلقينات من الدراسية الكتب بتنقية األمر، يف املغاالة إزالة

القومية. الغايات خدمة عن الكتب هذه تبعيَد َقطُّ
التي والسياسية الفكرية التيارات أن نظن وأال أبًدا، ذلك يف نُشك أال علينا يجب

التَّاِريخ. تدريس يف القومية الغايات عن التخيلِّ علينا تُحتِّم آنًفا وصفناها
برضورة أعتقد إني بل أبًدا، الثابتة بالحقائق التقيُّد عدم هذا بكالمي أقصد ال إني
َضوءِ عىل نعمل أن علينا يجب أقول: هذا ومع ا. تامٍّ تقيًُّدا التَّاِريخية بالحقائق التقيُّد
نعرضها أن نستطيع التي والحقائق» «الوقائع انتخاب أمر يف الوطنية» بية «الرتَّ مقتضيات

التَّاِريخ». لدرس املحدَّدة «املدة يف ُطالبنا أنظار عىل
يُوجد أال وأتساءل: القضية، أصل إىل أعود أن أََودُّ — التفاصيل هذه كل بعد — ولكني
يف التَّاِريخ وُكتُب التَّاِريخ دروس إىل يُعزى الذي الخطري الدَّور يف املغاالة من كثري يشءٌ
هامة اٍت تغريُّ حدوث ننتظر أن يشءٍ يف الحكمة من وهل بالسالم؟ واإلخالل الحروب إثارة
وفًقا املثرية»، العبارات من وتنقيتها التَّاِريخ ُكتُب «مراجعة جرَّاء من الدولية العالقات يف

آنًفا؟ ذكرناها التي االتفاقات ألحكام
يف التأثري من التَّاِريخ دروس إىل يُعزى ما أن وأعتقد قويٍّا، شكٍّا ذلك كل يف أُشك أنا

املغاالة. من كبري يشءٍ عىل ينطوي املضمار هذا
فرنسا بني القائمة الخصومات يف ا هامٍّ دوًرا لعبت التَّاِريخية الخالفاِت أن يف جدال ال
بالنسبة أو وإنكلرتا، أملانيا إىل بالنسبة ذلك يدَّعي أن أحٌد يستطيع هل ولكن أملانيا، وبني

وروسيا؟ أمريكا إىل
لم التَّاِريخ أن مع فيها، هوادة ال حربًا ُقَواها بكل أملانيا حاربَت إنكلرتا أن نعلم كلنا

الدولتنَي. هاتنَي بني السابقة وامُلخاَصمات الحروب من شيئًا ل يُسجِّ
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أية تحدث لم أنه مع روسيا وبني أمريكا بني عنيف رصاٍع بوادر اآلن يشهد والعالم
والبعيد. القريب تاريخهما يف بينهما حربية حوادَث

وجوِد َعدِم من بالرغم وتتحاَرب تتخاَصم قد األَُمم أن وضوٍح بكل ذلك من يظهر
الخصام. لهذا تاريخية دوافَع

وتتفاَهم تتقاَرب قد األَُمم أن — ذلك بعكس — نجد ما كثريًا أخرى، جهٍة ومن هذا،
الالحقة. مصالحها تأثري تحت وذلك السابقة، ُمخاَصماتها َكثْرة من بالرغم وتتحاَلف،

من الحقيقة. هذه عىل األمثلة أبلغ من األخرية واليونان تركيا أحوال كانت وربما
— طويلة قرونًا استمرت — عنيفة بمخاصماٍت مملوءٌ الدولتنَي هاتنَي تاريخ أن املعلوم

العالم. تاريخ يف مثيًال لها نجد قلَّما
تكوُّنها، بداية منذ البيزنطية اإلمرباطورية تُحارب أخذَت العثمانية الدولة فإن
القسطنطينية، فتََحت أن إىل متواصًال، ًعا توسُّ املذكورة اإلمرباطورية حساب عىل َعت وتوسَّ
اليونانيون أخذ قروٍن، عدة استَمرَّ خضوٍع وبعد اليونانية. البالد جميع عىل واستَوَلت
إىل — مرحلٍة بعد مرحلًة — ُحْكمها من بالدهم ويُحرِّرون ويُحاربونها عليها، يثورون
وبعد — منها صغرية زاويٍة باستثناء — بأجمعها البلقان جزيرة ِشبْه من أخرجوها أن
خوض إىل فاْضطرُّوها أقساِمها، أعزِّ عىل يستَولُوا أن وحاَولوا دارها، ُعْقر يف هاجموها ذلك
املذكورتان، الدولتان وتصادَقت تفاهَمت قد ذلك، كل ومع عنيفة. دموية محارباٍت غمار
متآلفتنَي اآلن وأصبََحتا السنني، من كامل َعْقٌد الدموية الحروب تلك عىل يميض أن قبل

والتضاُمن. التآلُف أقىصحدود إىل ومتضامنتنَي،
يف األسايس» «العامل تكن لم السابقة» «الخصومات أن بوضوٍح ذلك كل من يَظَهر

الجِديدة. الحروب
التَّاِريخية. األبحاث تتناولها التي الَقديمة الخصومات غري كثريًة، دوافَع للحروب إن
سبيل يف «التناُفس هي الدوافع هذه أهم إن قلُت: إذا مخطئًا أكون ال بأنني وأعتقد
اختالف عىل املقنَّع، أو السافر االستعمار طريق عن املستضعفة» الشعوب عىل السيطرة

وأنواعه. أشكاله
حمالٍت نحمل أن علينا َوَجب حقيقية، مكافحًة الحروب نزعة نُكاِفح أن أردنا فإذا

يشء. كل من وأكثر يشء كل قبل واالستعمار»، السيطرة «حب عىل عنيفة
ال واالستعمار، السيطرة إىل نزَّاعة الدول بَِقيَت طاملا بأنه جازًما اعتقاًدا أعتقد وأنا
ذكريات جميُع األذهان من انمَحْت لو حتى البسيطة، وجه عن الحروب تزول أن يمكن

املاضية. الحروب
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الكافلة الوسائل يَتَحرَّون الذين بية، والرتَّ السياسة رجال عىل يجب أقول: ولذلك
ونزعة السيطرة حب عىل للقضاء ُقواهم بكل يَْسَعوا أن العالم، يف السالم الستقرار
التَّاِريخ. وُكتُب التَّاِريخ دروس يف الحروب مباحث تقليل إىل يَْسَعون مما أكثر االستعمار،
بني السالم أَْلوية لنَْرش الالزمة الوسائل عن بحثوا الذين والسياسة، الفكر رجال إن
من وتنقيتها املدرسية الكتب لتعديل كبرية جهوًدا بذلوا األخريتنَي، العامليتنَي الحربنَي
واالستعمار السيطرة «حب قضيَة يُعريوا لم ولكنهم األَُمم، بني للبغضاء املثرية العبارات

اهتمام. أدنى واالستغالل»
جهودهم أن تماًما أظَهَرت األخرية العاملية الحرب نشوب منذ تواَلت التي والوقائع

إيجابية. ثمرٍة أيَة تُثِمْر لم هذه
تفكريًا أعمَق يكونوا أن األخرية الحرب بعد هؤالء خَلف ممن نطلُب أن لنا يحقُّ أفال
باستئصال — املعنوي التسلُّح نزع عملياِت أن اإلدراك حقَّ يُدِركوا وأن نظًرا؟ وأبعَد منهم
السيطرة نَزعاِت عىل صادقة حمالٍت بَشن تبدأ أن يجب — النفوس من الحروب بذور

واالستعمار؟
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تأثرياحلملة اِريخ: التَّ اب ُكتَّ أوهام من
املرصية1 النهضة يف الفرنسية

تمهيد (1)

نابليون «حملة اعتبار عىل العربية البالد مختلف يف والُكتَّاب املؤرخني كلمة أجمَعت لقد
الرشق وتاريخ خاص، بوجٍه املرصي الُقْطر تاريخ يف نهضة ومبدأ تحوُّل نقطة العسكرية»

عام. بوجٍه العربي
اآلن وأصبََحت طويلة، مدٍة منذ واملثقفني املفكرين بني النظرية هذه ت انتَرشَ وقد
التي اآلراء من ألنها اثنان؛ فيها يختلف وال أحد، فيها يُشك ال التي الشائعة» «اآلراء من
العواصم مختلف يف املطبوعة الُكتب من كبري عدٍد يف املؤلِّفني من مئاٌت الدوام عىل يُردِّدها
املدارس مختلف يف الطالب من اآلالف مسامع عىل املدرسني من مئاٌت ويُكرِّرها العربية،
ويعتربون النظرية، بهذه يقولون صاروا أنفسهم األدب ُكتَّاب إن حتى عام. ُكلَّ واملعاهد
العربي األدب تاريخ يف هام ٍر تطوُّ وَمبعَث جديد، عهٍد فاتحة مرص إىل نابليون مجيء

الحديث.
بأن: القول حد إىل العسكرية الحملة هذه وتبجيل تقدير يف املؤلِّفني بعض غاىل وقد
إىل بالحضارة خطوة كان بسواء، سواء للرشق اإلسكندر كفتح كان ملرص الفرنيس «الفتح

األمام.»
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منطق مع مطابقتها َمبلُغ هو وما الحقيقة؟ من واألقوال اآلراء هذه نصيُب هو ما
الوقائع؟ وشهادة الحوادث

نُبايل أن ودون اآلراء، هذه شيوع بشدة نتأثَّر أن دون ذلك، يف نُفكِّر أن علينا يجُب
مرص حياة يف — ا حقٍّ — الفرنسية الحملة أثَّرِت «هل إذن: فلنتساءل بها، القائلني بكثرة

فعلية؟» ونهضٍة حقيقي انقالٍب إىل أدَّى عميًقا، تأثريًا الرشق وأحوال
دقيق. واسع انتقادي ببحٍث القيام يتطلب صحيًحا جوابًا السؤال هذا عىل اإلجابة إنَّ
لتبينِي الفرنسية الحملة تاريخ عىل إجمالية نظرٍة بإلقاء البحث هذا نبدأ أن بنا ويجُدر

مظاهِرها. وأبرز صفحاِتها أهم تثبيت مع األساسية أهدافها

وقائعها وزبدة الحملة غاية (1-1)

بُْغية — بونابرت نابليون قيادة تحت — مرص عىل العسكرية حملتها فرنسا جرََّدت لقد
خرياته. واستغالل العربي الُقْطر ذلك استعمار

فيما كانت مرص «إن الحملة: هذه لتأييد قدَّمه الذي التقرير يف «تالريان» كتب وقد
الجمهورية إىل تابعة واليًة اآلن تصبح أن فيجب الرومانية، الجمهورية إىل تابعة مىضواليًة

الفرنسية.»2
أن مرص عىل «يجب نابليون: إىل قدَّمها التي التقارير أحد يف «منو» الجنرال وكتب

األنتيل.»3 جزر يف َخِرسناه ما لنا تُعوِّض
األعمال «إن الديركتوار إىل أرسَلها التي التقارير أحد يف كتَب نفسه نابليون إن حتى
إىل العالم من الجميل القطر هذا امتالك للجمهورية َضِمنَت قد مرص يف ت تمَّ التي

األبد.»4
ال الفرنساوية أن «اعلموا العربية: باللغة أذاعها التي املناشري أحد يف قال أنه كما
ُحْكمهم.»5 يف وداخلة بالدهم صارت ألنها أبًدا؛ منها يخرجون وال املرصية، الديار يرتكون

.François Charles-Roux, Bonaparte, Gouverneur d’Egypte, p. 2 2

ص١٢٥. نفسه، املصدر 3

ص٣٠١. نفسه، املصدر 4
العربي، البيان لجنة (القاهرة، ٧ج واألخبار»، الرتاجم يف اآلثار «عجائب الجربتي، حسن بن الرحمن عبد 5

ص١٦٦. ج٣، ،(١٩٥٨–١٩٦٥
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من أحسَم بأسلوٍب املرصيني، عىل نرشه آخر بالٍغ يف الفكرة هذه نابليون كرَّر وقد
أيًضا: ذلك

ذلك، تعتقدوا أن عليكم فيجب للفرنساوية، مْلكها استََقر مَرص أرَض أن «واعلموا
تعاىل.»6 هللا وحدانية تعتقدون كما أذهانكم، يف وتُركِّزوه

هذه وراء من يرمي كان نابليون أن عىل قاطعة داللًة تدل كثرية ورواياٌت دالئل وهناك
واالستقرار — املرصية البالد فتح يعترب كان إنه مدى. وأبعَد نطاًقا أوسَع غايٍة إىل الحملة،
يريد كان إنه أخرى. واسعة» وخطٍط «آمال تحقيق سبيل يف أوىل» «خطوة بمثابة — فيها
والتغلُّب الرشق، يف ع التوسُّ لفرنسا تضمن خطرية، وأعماٍل لحركات قاعدًة مرص يتخذ أن

عليها. املتألِّبة أوروبا عىل
نابليون؛ وراء من فرنسا تشتهيها كما تَِرس لم املذكورة العسكرية الحملة أمور ولكن
وانسحاٍب تام بفشٍل انتهى إنه بل طويلة، مدًة يستمر لم مرص يف الفرنيس الحكم ألن
بني مضت القصرية املدة هذه أن كما شهَرين. إال سنواٍت ثالِث عىل تزيد ال مدة بعد نهائي،

واالعتسافات. واملظالم والثورات الحروب من متوالية سلسلٍة
غري مرص. عىل لَحملِته رسميٍّا تأييًدا العايل الباب من ينال أن يأمل نابليون كان
واملماليك واإلنكليز العثمانيني محاربة إىل واضطرَّتْه برسعة، هذا أمله خيَّبَت الوقائع أن

فيها. َهَواَدة ال حربًا الغرب، ويف الرشق يف الجنوب، ويف الشمال يف واألهايل،
قبل تدمريًا، روه ويُدمِّ قري أبي يف الفرنيس األسطول يُفاجئوا أن اإلنكليز استطاع وقد
ببالده الفرنيس الجيش ارتباط بذلك وانَقَطع الَرب، إىل الحملة نزول عىل َشهٌر يميض أن
الكلمة. معنى بكل واملرصيني مرص عىل عالًة تعيش ذلك بعد الحملة فصارت األصلية،

من شتى أنواًعا — الدوام عىل — األهايل تفرضعىل الحملة قيادة أخذَت بب السَّ ولهذا
تسخري ومن والذخائر، األموال مصادرة من تُكثر وصارت والقروضوالغرامات، الرضائب

التكاليف. من طويلة بسلسلٍة النَّاس كواهل إرهاق ومن والِجمال، الدواب
املباني من كبري عدٍد هدم عىل — آخر إىل وقٍت من — يُقِدمون الحملة ُقوَّاد وكان
كانوا ألنهم بحتة؛ عسكرية لغاياٍت وقصور، ومدارس وجوامع ومساجد وحوانيت دور بني
ن والتحصُّ الترتُّس من منعهم مع األهايل عىل املراقبة لتسهيل تارًة رضوريٍّا، ذلك يجدون

املدافع. وتعبئة القالع، وتشييد الخنادق، لحفر وَطوًرا ة، األزقَّ يف

ص١٨٩. ج٣، نفسه، املصدر 6
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أعمال لتسهيل البساتني، وتخريب األشجار قْطع عن ينقطعون ال كانوا أنهم كما
وتشييد املراكب لُصنْع الرضوري الحطب عىل وللحصول جهة، من واملراقبة الضبط

أخرى. جهٍة من الخنادق وتقوية الحصون
من كثريًا الزمن من الحقبة تلك عن الجربتي كتبَها التي اليوميات يف الباحث ويجد
واملدارس والجوامع القصور أهم أسماء وتَذُكر التخريبات، هذه تَِصف التي الصحائف

العسكرية.7 والتدابري األعمال هذه ألمثال ضحيًة ذَهبَت التي والحارات
واملباني واألشجار األموال عىل تقترص لم مرص يف الفرنيس الجيش تخريبات أن غري
انخداع عدم الحظوا عندما الحملة ُقوَّاد فإن أيًضا؛ النفوس إىل ذلك كل تعدَّت بل وحدها،
مسالك يسلكون أخذوا الدين، ستار تحت بها قاموا كانوا التي الساذجة بالدعايات النَّاس
إعدام عىل وأقَدموا الناس، واعتقال الرهائن أخذ من يُكثرون وصاروا واالعتساف، القوة
بأعماٍل مرة غري وقاموا ألمثالهم، تخويًفا أو لهم عقابًا األسباب؛ ألتفه منهم الكثريين

األوىل. القرون همجية عن كثريًا تختلف ال فظيعة، وإرهابيٍة تعذيبية
بمنتهى الجائر، ُحْكمهم عىل البالد يف قامت التي الثورات الفرنسيون قابل وقد
أرواح وأزهقوا املدينة، أحياء مختلف عىل مدافعهم نريان بوا صوَّ إنهم والوحشية. الرصامة
والسلب والتخريب التعذيب يف واسَرتَسلوا كثرية، حرائَق وسبَّبوا األشخاص، من اآلالف

واألساليب. الصور بشتَّى والنهب،
الشناعة، غاية يف كانت «إنها الفرنيس االحتالل بدء عند البلد أحوال عن الجربتي يقول

املتقدمني.»8 تواريخ يف بعضه شابه ما سمعنا وال مرص، يف مثله يتفق لم ما فيها جرى
— وسلب ونهب، قتل، من — الفرنسيون ارتكبها التي الفظائع يصف أنه كما
وصارت النوايص، َهْوله من يشيب ما باألهايل «فَعلوا بقوله: الثانية القاهرة ثورة عند
استَوَلوا إنهم ثم والقصور، والدور األبنية واحرتقت ة، واألَزقَّ الطرقات يف مطروحة القتىل
األمتعة من بها وما الدُّور وَمَلُكوا والبضائع، والودائع والحواصل والوكائل الخانات عىل
السطور، تَسُعه ال وما … الغالل ومخازن والبنات والصبيان والخوندات والنساء واألموال
حتى الفظائع هذه من يَستَثْنوا لم بأنهم الجربتي ح ويُرصِّ منشور.» وال كتاب به يحيط وال

ص١٠. ج٣، نفسه، املصدر 7
إلخ. … ٢١٤ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٤٦ ،١٤٣ ،١٠١ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٠ ص٢١، نفسه، املصدر 8
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يجدوا ولم يحارب، لم َطبَقته أو داره يف منعطًفا وجدوه «والذي قائًال: واملساملني الَعَجزة
«فقراء الحياة قيد عىل هناك بقي من وأصبح ثيابه.» من وَعرَّْوه متاعه نهبوا سالًحا عنده

َعوراِتهم.»9 يسُرت ما يملكون ال
«تُويص كثرية يومية أوامَر يُصدر كان نابليون أن الفرنسيون املؤرخون ويعرتف
يف بها ويُطاف ذلك، بعد رءوسهم تُقطع أن عىل األشخاص إعدام من باإلكثار الُقوَّاد
عىل الطاعة لفرض الوحيدة «الطريقة هي هذه أن يرى كان ألنه للناس»؛ إرهابًا الشوارع
ُحْكمهم. مناطق يف به ليقتدوا القاهرة يف هو يفعله بما مثًال لهم يرضب وكان هؤالء».10
وكتب رأًسا.»11 ثالثني ليلة كل نقطع «نحن اليومية: أوامره أحد يف نابليون قال وقد
أشخاص.12 عرشة أو تسعة عن يقلُّ ال ما رءوس قْطع بوجوب يبلغه الُقوَّاد أحد إىل مرة
مقهوًرا، خائبًا الشام بَرِّ من نابليون عودة بعد خاص بوجٍه كثُرت األوامر هذه أمثال إن
يف «االقتصاد بُْغية اإلعدام طريقة تغيري عليه يقرتح أن رأى العاصمة حامية قائد إن حتى

الرصاص».13
كانوا الذين الجنود بقتل أمر نابليون بأن أنفسهم الفرنسيون املؤرخون ويعرتف
عدد وكان — الدولية الحقوق قواعد ألبسط خالًفا — الشام بَرِّ عىل حملته خالل استسَلموا
يَسرتِسلون كانوا الجنود أن يُنكرون ال أنهم كما آالف. ثالثة عىل يزيد األرسى هؤالء
هذا يف ُقوَّادهم وأوامر ضباطهم بنصائح يُبالوا أن دون والتدمري والنهب السلب يف

املضمار.14

و١٠٧. ص١٠٦ ج٣، نفسه، املصدر 9
.Charles-Roux, Bonaparte, Gouverneur d’Egypte, p. 53 10

ص٢١٠. نفسه، املصدر 11
ص٥٥. نفسه، املصدر 12
ص٣٠٣. نفسه، املصدر 13

.Un officier de la 32ème demi-brigade, Bonaparte en Syrie, p. 365 14

Alors ce fut carnags horrible, il n’y eut ni grâce ni pitié, فيه: الواردة العبارات بعض
au massacre succéda le pillage et tous les excées qui l’accompagnent. Les généraux et
officiers n’étaient plus maitres des soldats qui ne respiraient que la fureur. Pendant deux

.jours Yaffa fut en proie à toutes les horreurs de la guerre
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العام القائد قتَل الذي — الحلبي سليمان محاكمة نتائج إىل نرجع أن لنا املفيد ومن
وُقوَّادها. الحملة ُضبَّاط بني سائدًة كانت التي «العقلية» عىل منها لنستدل — كليرب

يموت حتى (خوزقته) وتخزيقه اليمنى، يده «تحريق ب الحكم العام النائب طلب وقد
الطيور». ملأكوالت باقية وجيفتُه خازوقه، فوق

ته ِرمَّ تأكل حتى الخازوق عىل ويبقى يتخوزق، وبعده اليمنى، يده «تحريق
الطيور.»15

الكربى! الفرنسية الثورة جنود يد عىل بحذافريه الحكم هذا ذ ونُفِّ
مرص: عىل الفرنسية الحملة وقائع من األساسية الخطوط هي هذه

أن بعد تام، بفشٍل انتهت عنيف، عسكري بحكٍم مقرونٌة استعمارية، عسكرية حملٌة
واالعتسافات. واملظالم واالعتقاالت والثورات الحروب بني كلها مضت سنوات، ثالَث استَمرَّت
فاتحَة اعتبارها يُربِّر إنشائي، تأثريٌ االستعمارية الحملة هذه ملثل يكون أن يمكن فهل

قومية؟ نهضٍة وباعثَة جديد عهٍد
إىل لنتوصل جديٍّا؛ بحثًا فيه نبحث أن يجب وما قويٍّا، شكٍّا فيه نُشك أن يجب ما هذا
األذهان، عىل تستويل ما كثريًا التي «الَقبْالنية» اآلراء عن مجرَّدة بنظراٍت الحقيقة استكناه

صحيًحا. علميٍّا تفكريًا األمور يف للتفكري مجاًال لها ترتك أن دون

املزعومة الرباهني (2)

بهذه واملسلِّمون — الفكرة بهذه القائلون إليها يستند التي الدالئل هي ما إذن فلنبحث
الخطري؟ التأثري هذا عىل للربهنة — النظرية

وكان املوضوع، هذا إىل تَتطرَّق التي العربية الُكتب من كثريًا األيام هذه يف راجعُت لقد
الحظُت وقد وبغداد. ودمشق بريوت يف مطبوعٌة وأخرى القاهرة، يف مطبوعة مؤلَّفاٌت بينها
بوجٍه — املرصية النهضة يف الفرنسية الحملة تأثري عىل للربهنة فيها املرسودَة األدلَة أن

ييل: بما صها أُلخِّ أن أستطيع ومتنوعة، كثريٌة — عام

إنها الحديثة. العصور يف والغرب الرشق بني االحتكاك مبدأ الفرنسية الحملة كانت (أ)
العامَلني. هذَين بني األول اللقاء بمثابة كانت

و١٨٤. ص١٣٨ ج٤، واألخبار»، الرتاجم يف اآلثار «عجائب الجربتي، 15
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جيش واآلخر املحاربني جيش أحدهما األمر؛ واقع يف جيَشني نابليون جيُش كان (ب)
مبارشة. وغري مبارشة خدمًة املرصية النهضة خَدم الذي هو األخريُ الجيُش وهذا العلماء.
ثقافية نتائُج ذلك عىل ترتَّب وقد عربية. َمطبعٍة ل أَوَّ مرص إىل الحملة أدخَلت لقد (ج)

خطرية.
الهريوغليفية، الكتابة رموز حل إىل أدَّى الذي رشيد َحَجر الحملة رجال اكتَشف (د)

الَقديم. مرص تاريخ عن النقاب وكشف
املشاريع من كثريًا وهيَّأَت التنظيمية، املؤسسات من كثريًا الفرنسية الحملة أحدثَت (ه)

املرصية. النهضة يف ا هامٍّ دوًرا َلِعبَت واملشاريع املؤسسات وهذه العمرانية،
الحركات عىل بذلك َعت وشجَّ العثمانية، الدولة ضعَف املذكورة الحملة أظَهَرت (و)

االستقاللية.
نهضة َخَدم وذلك األهلني، عىل نُفوذَهم وزادت الدين، علماء مكانة الحملة رفَعت (ز)

كربى. خدمًة — بعُد فيما مرص—
ُرشورهم، تخلُّصمرصمن عىل بذلك وساعَدت املماليك، أُمراء شوكَة الحملة ت َكَرسَ (ح)

قصرية. مدٍة بعد
ُسبل له وأنارت العمل، مجال عيل محمد أمام فَسَحت التي هي املرصية الحملة إن (ط)

اء. الشمَّ تَه همَّ وأثارت كوَّنَتْه، التي هي بل اإلصالح،

وثانيًا الراهنة، للحقائق مطابقتها َمبَلغ أوًال لنرى املختلفة؛ األدلة هذه يف النظر فلنُنِعم
املرصية. النهضة يف الفرنسية الحملة بتأثري القائلة للنظرية تأييدها َمبَلغ

العلمية األبحاث قصة (1-2)

الحملة تأثري عىل للربهنة تُذَكر التي األدلة أقوى أن — األُوىل الَوْهلة يف — للباحث يبدو
الذين العلماء بها قام التي العلمية باألبحاث يتعلق ما هو املرصية، النهضة يف الفرنسية

املذكورة. الحملة رافقوا
العلم رجال من جماعًة مرص إىل معه استصَحب كان نابليون أن الواقع يف
«مونج»، العظيم والريايض «برتوله» الشهري الكيميائي رأسهم عىل وكان واالختصاص،

«دولومييو». املشهور واملعادني هيلري» أوسانت «جوفر الالمع الطبيعي بينهم وكان
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علمية بأبحاٍث — الجيش إىل قدَّموها التي الِخدمات بجانب — العلماء هؤالء قام وقد
مؤلٍَّف يف هذه أبحاثهم نتائج دوَّنوا أنهم كما املرصي. القطر أحوال جميع تناوَلت هامة،

مرص». «وصف بعنوان َعنْونوه ضخم،
يف تقع متوٍن من — والتأليف العلم أوابد من يَُعْد الذي — الكتاب هذا تألَّف وقد

مجلًدا. عرش أربعة يف تقع وألواح وخرائط وصور ضخمة، ُمجلداٍت تسعة
وَدَرسوا واملخابر، اآلالت من يحتاجون ما معهم استصَحبوا إليهم امُلشاُر العلماء وكان
أنهم كما مرص، يف شاهدوها التي واملعادن، والنباتات الحيوانات من كثريًا وجمعوا روا وصوَّ
معلوماٍت وجمعوا زاروها، التي البالد أقسام مختلف عن ودقيقة لة مفصَّ خرائَط رسموا

الحظوها. التي الَقديمة واآلثار املباني عن كثرية
غرار عىل — علميٍّا مجمًعا سوا وأسَّ عديدة، علمية لجانًا ألَّفوا فإنهم ذلك، عن وفضًال

القاهرة. معهد باسم وه سمَّ — باريس يف الفرنيس العلمي املجمع
أن لهم يَِحق املباهاة، كل العلمية واألبحاث األعمال بهذه يُباهوا أن للفرنسيني فيَِحقُّ
انتهت بل منها، املأمول النجاح تنجح لم مرص إىل نابليون قادها التي الحملة إن يقولوا:
ألنها العلمية؛ الِوجهة من يانعة ثمراٍت أثَمرْت ولكنها السياسية، الناحية من تام بفشل

مرص. وبأحوال بمرص املتعلقة العلوم جميع يف ممتاًزا موقًعا لفرنسا َضِمنَت
بها قام التي العلمية األبحاث ألن بذلك؛ يفتخروا وأن ذلك، يقولوا أن للفرنسيني يَِحق
ا. جدٍّ وثمينة ومهمة متنوعة كانت النابليونية، الحملة مرصخالل يف الفرنسيون العلماء

يف الفرنسية الحملة تأثري عىل دليًال واتخاذها يشء، الحقيقة هذه تقرير أن غري
رجال بها يقوم التي العلمية األبحاث أن الجيل الواضح من ألن آخر؛ يشءٌ املرصية النهضة
نفوس يف ال فعَّ تأثرٍي حدوث عىل ذاتها حد يف تُدل ال العالم، بالد من بلٍد أي االختصاصيف
مثل بحدوث يحُكم أن للباحث يجوز فال األبحاث، تلك جرَّاء من وعقولهم، البالد تلك أهل

مباًرشا. درًسا والتفاصيل التَّاِريخ َدرِس من ذلك تبنيَّ إذا إال التأثري، هذا
الُقطر يف الفرنسية الجيوش وجود خالل هامة علمية بأبحاٍث قاموا العلماء أن صحيٌح
تأثريًا فيهم أثَّرت وهل املرصيني؟ مع اتصاٍل ذاَت كانت هل األبحاث هذه ولكن املرصي،

منها؟ ُملَهمًة أو لها، مماثلة فكرية مرصحركًة يف أوجَدت وهل فعليٍّا،
جالئه، الفرنيسوبعد الجيش احتالل خالل مرص، درسأحوال يف قنا تعمَّ مهما فنحن،
ال املرصي، التَّاِريخ من الحقبة تلك عن املعارصون كتَبه ما استعراض يف عنا توسَّ ومهما
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عىل ويَحِملنا باإليجاب، األسئلة هذه عىل اإلجابة يُخوِّلنا دليٍل أي عىل نعثُر أن نستطيع
املرصية. والنهضة العلمية األبحاث هذه بني فعلية عالقٍة بوجود التسليم

هؤالء أبحاث نتائج ن دوَّ الذي الضخم الِكتاب أن الصدد هذا يف مالحظته تجُدر ومما
عديدة سنواٍت مرور بعد إال ويُنرش يُطبع لم — املشهور مرص» «وصف كتاب — العلماء
يتم ولم سنني، ثماني مرور بعد إال يبدأ لم الطبع فإن املعلوم، بالفشل الحملة انتهاء عىل
وأما ،١٨٠٩ سنة ُطِبَع املذكور الكتاب من األَوَّل املجلَّد ألن قرن؛ ربع نحو مرور بعد إال

.١٨٢٥ سنة إال يُطبع فلم منه األخري املجلَّد
منه يستَِفد لم الضخم الِكتاب هذا أن فيه للشك مجال ال مما فإنه ذلك، عن وفضًال

السنني. من ُعقوٍد عدة بعد إال املرصيني من أحٌد
ال الفعَّ التأثري لها كان العلمية واألعمال األبحاث هذه بأن — ذلك كل مع — فالقول

كان. دليٍل أيُّ يُؤيِّده ال مما املرصية النهضة يف
لم املرصيني بأن يعرتفون أنفسهم الفرنسيني املؤرخني أن إليه اإلشارة تجب ومما
قاموا كانوا الذين العلماء جميع مات أن بعد إال العلمية، األبحاث هذه أهمية يُقدِّروا

بأعبائها.16
بعض أحيانًا يَْدعون كانوا الحملة رافقوا الذين العلماء أن نعلم نحن الواقع يف
خالل يُطِلعونهم وكانوا أعمالهم، مقر زيارة إىل — منهم املوظفني سيما وال — املرصيني
حنَّطوها، التي والحيوانات رسموها، التي والصور بها أتَْوا التي اآلالت عىل الزيارات هذه

أيًضا. العلمية التجارب ببعض أمامهم يقومون كانوا أنهم كما
يف الزيارات هذه أمثاُل ترتُكها كانت التي االنطباعات هي ما نتساءل: أن بنا فيجُدر

املشاهدين؟ هؤالء نفوس
كان الذي الجربتي الشيُخ املضمار هذا يف كتَبَه فيما السؤال، لهذا بليًغا جوابًا نجد إننا
يف اآلثار «عجائب بعنوان يومياته كتََب كان إليه امُلوَمأ أن املعلوم ومن الديوان. ُموظَّفي من
االطِّالع. وواسع املالحظة، دقيَق ذكيٍّا، كان بأنه تشهد اليوميات وهذه واألخبار»، الرتاجم

هناك: شاهَدها التي التجارب عن الجربتي كتَبه ما بإمعاٍن فلنقرأ
من زجاجًة أخذ لذلك املتقيدين بعض أن املكان، ذلك يف رأيتُه ما أغرب «ومن
صب ثم كأس، يف شيئًا منها فَصبَّ املستخرجة، املياه بعُض فيها املوضوِع الزجاجاِت

.Charles-Roux, Bonaparte, Gouverneur d’Egypte, p. 187 16
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ما وَجفَّ انقطع حتى ملون، دخاٌن منه وَصِعد املاءان فَعَال أخرى، زجاجة من شيئًا عليها
ونظرناه. بأيدينا أخذناه يابًسا حجًرا الربجات عىل فقلبه أصَفر، حجًرا وصار الكأس، يف

ياقوتيٍّا. حجًرا د فجمَّ وبأخرى أزرق، حجًرا د فجمَّ أخرى بمياٍه كذلك فعل ثم
باملطرقة ورضبه السندال عىل وَوَضَعه أبيض، غبار من ا جدٍّ قليًال شيئًا مرًة وأخذ

ِمنَّا. فضحكوا منه انزعجنا القرابانة، كصوت هائل صوٌت فخرج بلطف،
قَراح ماءٍ يف فغَمَسها الفم، َضيِّقة الشرب، مقدار يف مستطيلة فارغة زجاجًة مرًة وأخذ
غري عىل أخرى معها وأدخل بالرصاص، الداخل ح مصفَّ الخشب من صندوق يف موضوع
بفتيلٍة آخُر وأتى إحداهما؛ يف الهواء بها انحبس بحركٍة وأصعَدهما املاء يف وأنزَلهما هيئتها،
ما فخرج الحال، يف إليها الشعلة اآلخر وقرَّب املاء، من الزجاجة فم ذلك وأبرز مشتعلة

أيًضا. هائل بصوت وفرقع املحبوس الهواء من فيها
الطبائع. العنارصومالقاة اجتماع من تتولَّد ُحكمية، وبراهنَي كثرية أموٍر من ذلك وغري
بمالقاة رشٌر حركتها من فيتولَّد الزجاجة بها يُديرون التي املستديرة الفلَكة ومثل
لطيًفا خيًطا ولو شخٌص عالقتها مسك وإذا وطقطقة. صوٌت له ويظهر كثيف يشءٍ أدنى
وارتَعد بَدنُه ارتَجَّ األخرى، بيده منها قُرب ما أو الدائرة الزجاجة آخُر وملس بها، متصًال
أو الالمس هذا ملس وَمن رسيعة. ٍة برجَّ الحال يف وسواعده أكتاِفه عظاُم وَطقطَقت ِجسُمه

أكثر. أو ألًفا كانوا ولو ذلك، له حصل به، متصًال شيئًا أو ثيابه، من شيئًا
أمثالنا.»17 عقوُل يَسُعها ال نتائُج منها ينتج غريبة وتراكيُب وأحواٌل أموٌر فيه ولهم
تجارُب فيه املذكورة األوىل التجارب أن الدقيق، الوصف هذا يف النظر إنعام من يظهر
هذه بدرس اشتُهر «برتوله» أن املعلوم ومن وتفاُعلها. األمالح ن بتكوُّ تتعلَّق كيميائية
«قوانني ى وتُسمَّ باسمه، تُعَرف املذكورة القوانني تزال وال قوانينها. واكتشاف التفاُعالت

برتوله».
عن الساكنة الكهربائية توليَد تقتيض كهربائية تجارُب فهي األخرية التجارُب وأما
هذا تأثري إظهار األخري ويف شتَّى، بُصوٍر الكهربائية تلك تفريَغ ثم بالتدوير، الدلك طريق

اإلنسان. جسم يف التفريغ
تتعلَّق أنها الجيل الواضِح فِمن الكهربائية، التجارَب هذه تتقدَّم التي التجربُة وأما

الهيدروجني. باشتعال

ص٣٧. ج٣، نفسه، املصدر الجربتي، 17
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املدقق» «الرجل بعيون التجارب هذه شاهد قد الجربتي أن الوصف هذا من يُالَحظ
لتفسرِي الرضورية العلوم مبادئ عن شيئًا يعرف ال ولكنه التفاصيل، جميع إىل ينتبه الذي
ألول يُشاِهد الذي « املتحريِّ ج «املتفرِّ ُمشاَهدَة التجارب هذه شاَهَد إنه بالعيان. شاهده ما
عىل أو الصاالت بعض يف املشعوذين بعض بها يقوم التي للعادة الخارقة األعمال مرة

أمثالنا.» عقول يَسُعه «ال بقوله: املشاهدات لهذه وصَفه أنَهى ألنه املراسح؛ بعض
— الجربتي مثل ومفكِّر ف مثقَّ رجٍل قلم عن َصَدرْت التي الكلمة هذه أن أعتقُد إنني

تفسري. أو تعليٍق أليِّ لزوًما ترتك ال — الدقيقة األوصاف هذه بعد
الحملة علماء بها قام التي العلمية األبحاث بني عالقة وجود يزُعمون الذين أن وأرى

معقول. دليٍل أيِّ إىل يستندون ال املرصية النهضة وبني الفرنسية

العربية املطبعة قضية (2-2)

النهضة يف الفرنسية الحملة تأثري عىل الربهنة صدد —يف واملدرسون املؤلفون يُشري ما كثريًا
قد بأنه ويزعمون عربية، مطبعٍة أول مرص إىل أدخَلت املذكورة الحملة أن إىل — املرصية

خطرية. ثقافيَّة نتائُج ذلك عىل ترتَّب
بوالق ملطبعة أساًسا صارت املطبعة هذه «إن بقوله: الربهان هذا يُعزِّز من وبينهم
الفرنسية. الحملة إىل أيًضا املرصية األمريية املطبعة تأسيس فضَل بذلك ويُرِجع الشهرية.»

جدية. بصورٍة والتأمل البحث إىل تحتاُج القضية هذه أن غري
السيطرة آالت من آلًة الحال حقيقة يف كانت املذكورة املطبعة أن يُالَحظ أن يجب أوًال:
الناس، إىل ه تُوجَّ التي والتنبيهات واألوامر املناشري طبْع مرصبُْغية إىل نُقلت واالستعمار،

البالد. يف والثقافة العلم يُفيد شيئًا املطبعة بهذه الحملة رجاُل يَْطبَع ولم
بَِقيَت الفرنسية الحملة مع مرص إىل أتت التي العربية املطبعة «أن زعموا الذين إن ثانيًا:
الشهرية بوالق ملطبعة أساًسا بعدئٍذ «صارت وأنها الحملة»، جيوش جالء بعد مرص يف

صحيح. أساٍس أيِّ إىل — هذا َزعِمهم يف — يَستِندوا لم الكبري»، عيل محمد عهد يف

إىل أُعيَدت بل مرص، يف تبَق لم املذكورة املطبعة أن عىل برصاحٍة تُدل الوثائِق فُكل
الجالء.18 عند اته وُمعدَّ الجيش مع فرنسا

ص١٤. ،(١٩٤٢ األمريية، املطبعة بوالق، (القاهرة، املرصية» الوقائع «تاريخ عبده، إبراهيم 18
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شابٍّ يد عىل إيطاليا من عيل محمد عهد يف ُجِلبت أنها املؤكَّد فمن بوالق مطبعة أما
بريوت.19 أهل من مسابكي» «نيقوال وهو مقدام، عربي

العسكرية» الحملة «مطبعة لذكر كان ُمربٍر أي أرى ال أنا واملالحظات األسباب ولهذه
املرصية. النهضة يف الة الفعَّ العوامل بني

هذا يف البال عن تَغُرب أن يجوز ال أخرى، ثابتٌة حقائُق هناك ذلك، عن وفضًال
املضمار:

أول كانت وال العربية، بالحروف تطبع َمطبعٍة َل أَوَّ تكن لم املذكورة املطبعة إن
يف — الوجود حيِّز إىل خرَجت قد كانت العربية الطباعة فإن العربية؛ باللغة تطبُع مطبعة
كما روما، من املذكورة املطبعة نَقل كان نفسه نابليون إن حتى قرون. عدة منذ — أوروبا
بكر، ديار أهايل من كان إنه روما؛ يف املقيمني العرب أبناء من كان املطبعة عىل القائم أن

هللا. فتح فكان اسمه وأما
سنة منذ عربية ُكتبًا تطبع بدأت روما يف َست تأسَّ التي العربية املطبعة أن املؤكَّد ومن
ُكتٍُب عدة عرش السادس القرن خالل املذكورة، املطبَعة طبََعت وقد تقدير، أقل عىل ١٥١٤
الكتب: هذه ُجملة من وكان املسيحية. بالديانة املتعلقة الكثرية الكتب عىل عالوًة علمية،
الهندسة يف إلقليدس أصول وتحرير سينا، البن الطب يف والقانون الحاجب، البن الكافية

الطويس. الدين لنصري
وتُباع الرشقية األسواق إىل تُرسل كانت املطبوعة الكتب هذه أن يف للشك مجال وال

فيها.
الثالث مراد السلطان من صادًرا فرمانًا تذُكر العثمانية التواريخ أن ذلك يؤيد ومما
بعد وخمسمائة وثمانني ثماٍن سنة أي هجرية؛ وتسعمائة وتسعني ست سنة بتاريخ —
بإباحة السلطنة أنحاء جميع يف واألمراء والحكام والقضاة الوالة يأمر — ميالدية األلف

الفارسية».20 أو بالعربية املطبوعة امُلعتَربة «الكتب وبيع توريد
«برانتون» يان املسمَّ التاجران قدَّمها عريضٍة عىل بناءً صدر قد الفرمان هذا وكان

بانديني». ولد و«أوراسيو

ص٢٠. نفسه، املصدر 19
.Selim Nuzhet Gerçek, Turk matbaaciligi, p. 23 20
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الذكر، اآلنف الهندسة» «كتاب ذيل يف مطبوع الفرمان نصهذا أن بالذكر يجُدر ومما
الحملة مجيء قبل أي ميالدية؛ ١٥٩٤ سنة روما يف ُطِبَع أنه الِكتاب21 ِغالف من ويُستفاد

كامَلني. قرننَي عن تزيُد بمدٍة مرص إىل الفرنسية
األوروبية، البلدان مختلف يف العربية املطابع عدد زاد فقد عرش السابع القرن يف وأما

أيًضا. وفِينَّا ولندن البندقية يف املطابع هذه أمثال عندئٍذ يُوَجد كان أنه املؤكد ومن
بالحروف الطباعة أن — سبق ما كل عىل عالوة — إليه اإلشارة تجب ومما هذا،
مرص، إىل الفرنسية الحملة مجيء قبل أيًضا، العثمانية الدولة عاصمة دخَلت كانت العربية

القرن. أرباع ثالثة من تقُرب بمدة
الطيبة «البلدة يف املؤسسة الطباعة» «دار أوًال طبََعتْها التي الكتب بني وكان
وقد الجوهري». «صحاح املعروف املعجم والبلية» اآلفات عن هللا صانها قسطنطينية،
١٧٢٩ أي هجرية؛ ١١٤١ سنة — الرتكية إىل ترجمته مع — املذكور الكتاب طبع تم

ميالدية.
أوصاف يف اليتيمة «درة عنوانه «تاريخ» التالية السنة يف ُطبعت التي الُكتب بني وكان
الكتاب هذا ُطِبَع وقد مرصالقاهرة».22 «ديوان كتاب من «السهييل» وضعه الَقديمة» مرص
هجرية، ١١٤٢ سنة الجِديدة» مرص «تاريخ عن نفسه املؤلف بقلم له ُمذيِّلة رسالٍة مع

ميالدية. ١٧٣٠ لسنة املقارنة
تَطبُع مطبعًة القسطنطينية يف َست أسَّ كانت نفسها الفرنسية السفارة أن املؤكَّد ومن
املطبعة طبََعت وقد قصرية. غري بمدٍة مرص عىل الفرنسية الحملة قبل العربية، بالحروف

التايل: بالعنوان كتابًا ١٧٨٦ سنة املذكورة
الفيت ده مهندس تأليف من مؤقتًا»، وتحصينه األوردو ترتيب يف املعارف «أصول
الكائن املهندسخانة، يف واملعلم العثمانية، العلية للدولة فرنسا طرف من امُلرَسل قالدة،

السنية. السلطنة بدار
بيت يف الكائنة الطباعة «دار ب ُطِبَع بأنه ح تُرصِّ عبارٌة الِكتاب غالف عىل ويُالَحظ

23.«١٢٠١ سنة — قسطنطينية يف — الفرنساوية دولة إيلجي

.Ibid., 8 inci vesika فوتوغرافية صورة 21

و٧١. ص٧٠ نفسه، املصدر 22
.Ibid., 37 inci Vesika 23
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مجيء قبل نفسها، العربية البالد دخَلت كانت الطباعة أن يُالَحظ أن يجب األخري، ويف
طويلة. بمدٍة مرص، إىل الفرنسية الحملة

الشوير. يف وأخرى حلب، يف واحدة عربية مطبعٌة يُوجد فكان
سنة املحمية، حلب مدينة يف مطبوع عربي بإنجيٍل تحتفظ العامة املكتبات وبعض

مسيحية. وِستٍّ وَسبْعمائة ألٍف
أُوىل تكن لم مرص إىل الفرنسية الحملة بها أتت التي املطبعة أن ذلك من ويظهر

نفسها. العربية البالد يف حتى العربية، املطابع
عن كتابًا ألَّف الذي رو» شارل «فرانسوا أن الصَدد هذا يف بالذكر يجُدر ومما
بعض زيارة يَذُكر عندما يقول إنه إذ رصاحًة؛ بذلك يعرتف مرص، يف نابليون ُحْكم
مطبعة شاَهَد كان القايضالذي محمد الشيخ «إن الحملة: بها أتت التي للمطبعة املرصيني
… بلبنان ماروني دير يف املوجودة املطبعة يعرفون كانوا الذين والسوريني القسطنطينية

24«… منها أرقى كانت القاهرة مطبعة بأن سلَّموا
من يبقى «ماذا أسأل: أن يل يَحق أنه أعتقد الثابتة، الحقائق هذه وتَعداد َرسد وبعد
العربية؟» الثقافة تاريخ ِوجهة مرصمن إىل الفرنسية الحملة بها أتت التي للمطبعة قيمة

تردُّد: بالد أقول أن يل يحق أنه كما
العسكرية غايته لتنفيذ — مرص إىل نابليون بها أتى التي العربية املطبعة ِذْكر إن
العقل يُِقرُّه ال مما العربية، والنهضة املرصية للنهضة الة الفعَّ العوامل بني — واالستعمارية

الوجوه. من بوجه والوقائع، الحقائق تُسوِّغه وال واملنطق،

الفرنسية الثقافة انتشار قضية (3-2)

بقولهم: املرصية النهضة يف الفرنسية الحملة تأثري شدِة عىل الربهنَة املؤلِّفني بعض يحاول
الحملة تأثري ُعْمق عىل قاطعة داللًة يدل وذلك الفرنسية، بالثقافة متأثرة تزال مرصال «إن

النابليونية.»
بالحرف: نصه ما الصدد هذا يف امُلؤلِّفني أحد قال وقد

الثقايف مرص مستقبل يف األثَِر أبعُد الفرنسيون العلماءُ بذَلها التي للجهود «كان
مرص أصبََحت امليداننَي. هذين يف بها والتأثُّر بفرنسا االتصال مرصشديدة أن إذ والفكري؛

.Charles-Roux, Bonaparte, Gouverneur d’Egypte, p. 152 24
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اآلداب ألوان أَحبَّ الفرنيس األدب وأصبح الفرنيس. والعلم الفرنسية للثقافة خصبًا ميدانًا
عند والفكر الفلسفة أئمَة الفرنسيون الفالسفُة وأصبح نفوسهم. إىل وأقربَها املرصيني إىل
يف يُفلحوا لم اإلنكليز أن األثَر هذا عْمق من بلغ وقد مرص. يف والثقافة النهضة زعماء

ملرص.» احتاللهم منذ جهود من بذلوا مما الرغم عىل عليه، والقضاء محاربته
ثمراتها.» وأزكى الفرنسية الحملة آثار أعزُّ — حسابنا يف — «وهذا

أن غري وحاسمة، قويًة — األوىل الوهلة يف — تبدو واملحاكمات املالحظات هذه إن
يكفي الوقائع بحث يف ع التوسُّ من وشيئًا لزلزَلتها، يكفي األمور حقائق يف ل التأمُّ من قليًال

أساسها: من لهدمها
سائَر فاقت بأنها وأُسلِّم كبريًا، تأثريًا مرص يف أثَّرْت الفرنسية الثقافة أن أُنكر ال أنا

التأثري. هذا ِوجهة من الثقافاِت
جرَّاء من ذلك كان «فهل نفسه: الوقت يف أتساءل أن الرضوري من أرى أني غري

املعروفة؟» النابليونية الحملة
بسهولة وجدنا األدنى، الرشق أقسام سائر إىل وشملناها أنظارنا آفاق عنا وسَّ إذا

السؤال: لهذا الحاسم الجواب
أيًضا فيها وأثَّرْت العثمانية، الدولة أقسام سائر يف انتََرشْت الفرنسوية الثقافة إن
األيام من يوٍم يف تكن لم مرص، عىل الثقافة هذه سيادة أن نؤكد أن ونستطيع كبريًا. تأثريًا

مثًال. وسالنيك وأزمري إستانبول عىل سيادتها من وأقوى أشدَّ
تعدَّت بل وحدها، العثمانية املمالك عىل الفرنسية الثقافة سيادة تنحرص ولم هذا،
عىل حتى اآلن سائدٌة الثقافة هذه أن فيه شك ال ومما أيًضا. لها املجاورة املمالك إىل ذلك

إيران.
فرنسية، عسكرية حملٍة إىل تتعرضَقطُّ لم آنًفا ذكرتُها التي البالد أن لبيان حاجة وال
يف الفرنسية الثقافة انتشار أن عىل رصيحة داللة يدل وذلك مرص، إىل ذهبَْت كانت كالتي
التي النابليونية الحملة إىل بصلٍة تمتُّ ال وعميقة عامة عوامَل بتأثري حَدث األدنى، الرشق

ا. جدٍّ قصرية مدٍة غري أيًضا فيها تمُكث لم والتي بمرصوحدها، انحَرصت
للثقافة خصبًا ميدانًا أصبحت مرص «إن قلُت: إذا املغالني من أكوُن ال أنني فأعتقد
جالء جرَّاء من بل إليها، الفرنسية الحملة مجيء جرَّاء من ليس الفرنيس، والعلم الفرنسية

عنها.» املذكورة الحملة
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إىل اآلداب ألوان أحب أصبح َلَما الفرنيس األدب أن َعيُت ادَّ إذا املخطئني من أكون وال
مرص، عن الجالء إىل فتُضَطر الفرنسية الحملة تفشل لم لو نفوسهم، إىل وأقربها املرصيني

احتاللها. عىل طويلة مدٌة تميض أن قبل

الرشيد حجر قصة (4-2)

الحجر اكتشاف بقضية بَصدِدها نحن التي النظرية يدعموا أن املؤلفون يُحاول ما وكثريًا
بحفر الفرنسيني الجنود اشتغال خالل وذلك الرشيد»، «حجر باسم املعروف األثري

«الرشيد». مدينة حول الخنادق
وهذا الهريوغليفية، الكتابة أرسار عن النقاَب كَشف قد املذكور الحجر إن يقولون إنهم
تاريخهم تفاصيِل عىل االطِّالع وضمن القدماء، املرصيني كتابات قراءة إىل أدَّى الكشف

املرصية. النهضة يف ا جدٍّ اًال فعَّ ُعنًرصا بذلك وأصبح الراقية، وحضارتهم املجيد
ييل: ما — الصدد هذا يف — املؤلِّفني أحد قال وقد

الفرنسية الحملة نتائج أجلَّ — املرصيني نحن حسابنا يف — الكشُف هذا «كان
النور إىل وأخرج السكون، وسادها الظالم عليها أطبق ناحيًة للعالم أنار أثًرا؛ وأبعدها
الحلقات متصلة الحضارة سريُة تستقيم حتى عليها العثور من بد ال كان مفقودة ِفقرًة

التَّاِريخ.» أمم بني ومقامها نفَسها فعرَفت ملرصسبيَلها وأنار الفقرات، موصولة
التالية: الحقائق إىل الرأي هذا يَرْون الذين أنظار أَلِفت أْن الرضوري من أرى أني غري
بل مباًرشا، كشًفا الهريوغليفية الكتابة أرسار عن النقاب يكشف لم الرشيد حجر إن
عرشين عىل تزيد مدٍة مرور بعد إال يتيرسَّ لم املذكور الحجر عىل املحفورة الرموز حل إن

عاًما.
مرة ألول — الهريوغليفية الكتابة رموز حلَّ الذي «شامبوليون» الشهري والباحث
دراساٍت بعد ذلك إىل ل توصَّ بل املذكور، الحجر مالحظة ملجرد ذلك إىل يتوصل لم —
كبري عدٍد مقارنة مع القبطية، اللغة خصائِص مالحظَة تناوَلت وطويلة، دقيقة ومقارناٍت

املنقولة. وغري املنقولة الَقديمة اآلثار مختلف عىل املنحوتة الهريوغليفية اإلشارات من
الثامنة يف فكان ،١٧٩٠ سنة ُولَِد شامبوليون أن الصدد هذا يف مالحظتُه تجُب ومما
مرص يَُزْر لم أنه ذلك عىل ِزْد املرصي. الُقطر إىل الفرنسية الحملة نزول تاريخ يف عمره من
عن الفرنسية الجيوش جالء تاريخ عىل قرٍن ربِع من أكثَر مروِر بعد أي ١٨٢٨؛ سنة إال

املذكور. الُقطر
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الهريوغليفية الكتابات رموز حل إن يُقال أن — هذه والحالة — الغريب من يكون أفال
الفرنسية؟ الحملة نتائج أجلِّ من كان

الفارسية الكتابة رموز حل من تمكَّنوا كانوا العلماء أن البال عن يغُرب أال ويجب هذا،
رموز حل إىل لوا توصَّ أنهم كما الهريوغليفية. الكتابات قراءة من يتمكَّنوا أن قبل الَقديمة،
ت تمَّ وقد الزمن. من مدة بعد والبابلية، واآلشورية السومرية واللغات املسمارية الكتابات
النهَرين بني ما بالد إىل وال إيران هضبة إىل تذهب أن دون الهامة االكتشافات هذه جميع

النيل. وادي إىل ذهبَت التي النابليونية الحملة مثل عسكرية حمالٌت
الحملة أعمال بني املزعومة العالقة إن نقول: أن نستطيع كلها املالحظاِت ولهذه
التي العَرضية العالقات نوع من لهي الهريوغليفية الخطوط قراءة قضية وبني الفرنسية

العلمية. األبحاث يف بها يُعبأ أن يجوز ال

األول اللقاء أسطورة (5-2)

بالحملة املرصية النهضة عالقة عىل للربهنة يقولونه ما جملة يف — املؤلفني بعض يقول
لذلك فكانت والغرب، الرشق بني األول اللقاء بمثابة كانت املذكورة الحملة إن — الفرنسية
اإلسكندر بفتوحات — الِوجهة هذه من — الشبه شديدُة وهي الرشق. أحوال يف األثر عميقَة

األوىل. القرون يف املعلومة
التالية: الحقائق الباب هذا يف يالَحظ أن الرضوري من أرى أني غري

بل مثًال، اليابان كانت كما العالم عن منعزلة الفرنسية الحملة قبل تكن لم مرص إن
جهة من الغربي العالم مع دائم اتصاٍل عىل — الجغرايف مركزها بطبيعة — كانت إنها
بعض بني الوصل حلقة كانت إنها نقول أن ونستطيع أخرى. جهٍة من الرشقي والعالم

الرشقية. البالد بعض وبني الغربية البالد
يومياته يف يصف الجربتي إن حتى كثريون. وأجانُب عديدون قناصُل مرص يف وكان
مختلف يف مراٍت عدة ويذكرهم البلديني»، «اإلفرنج بقوله: السكان من الصنف هذا
يف مقيمني كانوا الذين الفرنسيني من كثريًا استفاد نفسه نابليون أن املؤكَّد ومن املناسبات.
املؤلَّف «الديوان أعمال عىل الرسمية املراقبة بمهمة منهم ثالثة إىل َعِهَد قد إنه حتى مرص،

واألعيان». الوجوه بعض من
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حياتها يف تشرتك العثمانية الدولة أجزاء من جزءًا — عندئٍذ — كانت مرص إن ثم
العثمانية. الواليات سائر اشرتاك مثل فعليٍّا، اشرتاًكا والعسكرية واالقتصادية السياسية
وألف ومائة وعرشين اثنتنَي سنة خالل حدثَت التي الوقائع يذُكر عندما — الجربتي ويُخربنا
الروس.25 محاربة يف لالشرتاك املرصي» العسكر من آالف ثالثة بطلب «أمر ورد أنه —
وألف ومائة وعرشين أربع سنة خالل حدثَت التي الوقائع يذُكر عندما — يُخربنا أنه كما
العسكر» «بطلب جديد أمٍر ورود ويذُكر يعود ثم السفر،26 هذا من عادوا العساكر أن —

املهادنة».27 «نقض بسبب ثانية مرًة
ورود — األلف بعد واملائة واألربعني الثامنة السنة وقائع بني — أيًضا الجربتي ويذُكر
وقائع بني — يذُكر أنه كما بغداد. ملحافظة عسكري آالف ستة بطلب مرسوٌم وبيده أغا

العجم.28 لسَفر عسكٍر بطلب أمٍر ورود — األلف بعد واملائة والتسعني الحادية السنة
منذ بالغرب اللقاء ومتواصلة االحتكام شديدة كانت العثمانية الدولة أن املعلوم ومن

عديدة. قروٍن
الحملة قبل البحرية، للشئون وأخرى العسكرية للهندسة مدرسة َست أسَّ وكانت
إىل تني الهامَّ ستنَي املؤسَّ هاتنَي شئون بتنظيم َعِهدت وكانت قصرية، غري بمدٍة النابليونية

والسويدي. واإلنكليزي الفرنيس بينهم وكان أوروبيني، ضباط
من كان الحرب، بفنون املتعلقة املؤلَّفات بعَض الرجال، بعُض وَطبَع تَرَجم قد وكان
كتاٌب هناك وكان الحصار»، «فن يف وآخر «العلم» يف وآخر الحرب» «فن يف كتاب جملتها
وفن الدونما سفائن تصفيف وجه «يف آخر وكتاٌب مؤقتًا»، وتحصينه األوردو ترتيب «يف

حركاتها». تدبري
بمثابة مرصكانت عىل النابليونية الحملة أن — هذه والحالة — يُقال أن يجوز فكيف

والغرب؟ الرشق بني األول اللقاء
إىل الذهاب يف فكَّر كان نفسه نابليون أن البال، عن يغُرب ال أن ويجب هذا،
بواسطة أُذيَعت كانت التي للطلبات تلبية العثمانية؛ الدولة خدمة يف للدخول القسطنطينية؛

ص٢٨. ج٣، واألخبار»، الرتاجم يف اآلثار «غرائب الجربتي، 25
ص٥٢. ج١، نفسه، املصدر 26

ص٥٣. ج١، نفسه، املصدر الجربتي، 27
ص٨. ج٢، نفسه، املصدر 28
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دون تَُحْل لم فإنها الفكرة، هذه عن العدول عىل حمَلتْه قد الظروُف كانت وإذا السفارات.
أنه املعلوم ومن العثماني. الجيش سلك يف لالنخراط الفرنسيني الضباط من غريه ذهاب
رحمة تحت فيها البقاء عىل فرنسا من الخروج حوا رجَّ كانوا الذين من عدٌد بينهم كان

الكربى. الثورة
وغزَّة العريش احتالل بعد عكا، مدينة حارص عندما نابليون أن املؤكَّدة األمور ومن
الخَطط ويضعون املدينة، بتحصني يشتغلون كانوا الذين الضباط رئيس أن َعِلَم ويافا،
من وكان الحربية! املدرسة يف صفه رفاق من إفرنسيٍّا ضابًطا كان عنها، للدفاع الكافلة
طريٍق من الرشق إىل الرفيَقني هذَين من واحٍد كل ساقت الظروف أن َدف الصُّ غرائب
العثمانية الدولة يخدم ضابًطا القسطنطينية إىل األول ذهب فقد خاصة؛ ولغايٍة خاص
وقد استعمارها. إىل تسعى لحملٍة ا عامٍّ قائًدا مرص إىل الثاني وذهب مدفعيَّتها. بإصالح
طرَيف يف أصبحا أن إىل الضابَطني هذَين بني تفصل كانت التي املسافَة الشام حروُب قرَّبَت

املداِفعني. ِعداد يف يعمل والثاني املحاِرصين، رأس عىل يأمر أحدهما عكا، أسوار
العسكرية الحركات تصف التي املؤلفات إن بل بابها، يف فريدة تكن لم الحالة وهذه
الحملة حاربوا الذين الفرنسيني الضباط من واحٍد غرِي أسماءَ تذُكر الشام، يف جرت التي
املذكورة، الدولة بخدمة التحُقوا ممن كانوا إنهم العثمانية. الجيوش صفوف يف الفرنسية،
وخروجهم الكربى للثورة تحيُّزهم لعدم وذلك القسطنطينية، طريق عن الشام ووصلوا

عليها.
القول أن بسهولة يدرك الحقائق هذه االعتبار بنظر يأخذ من كل أن يف أُشك ال وأنا
مع يتفق ال مما والغرب، الرشق بني األول اللقاء كانت مرص عىل الفرنسية الحملة بأن

الوجوه. من بوجٍه التَّاِريخ، وقائِع وأثبَِت أظَهِر
يستند ال أيًضا فهو الرشق، عىل اإلسكندر بحملة مرص عىل نابليون حملة تشبيه وأما

صحيح. أساٍس أي إىل
استمر عنها نشأ الذي والحكم بالنجاح، تكلََّلت كانت الرشق عىل اإلسكندر حملة ألن
لم مرص عىل نابليون حملة أن حني يف البرش. أحوال يف عميقة آثاًرا لذلك فرتك قرون، عدة
ثالث إال يستمر لم الحملة هذه إىل استند الذي والحكم ا، جدٍّ قصرية ملدٍة إال بالنجاح تُكلل
اإلسكندر حملُة ترَكتْها التي اآلثار مع للقياس قابلة آثاًرا يرتَك أن يمكن كان فما سنوات،

الحال. بطبيعة
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والعمران التنظيم قضايا (6-2)

الدالئل ِعداِد يف والتنظيمية» العمرانية األعمال «بعض واملؤرِّخون املؤلَّفون يذُكر ما وكثريًا
املرصية. النهضة يف الحملة تأثري عىل تُربهن التي

وتمحيص: درٍس إىل يحتاج أيًضا الصدد هذا يف قيل ما كل أن أعتقد إني
كان ماذا والتنظيمية؟ العمرانية األعمال هذه حقيقة هي ما مليٍّا: نفكر أن علينا يجب
فعًال منها تم ماذا البالد؟ يف الفعيل تأثريها كان وما عنها؟ نتج ماذا منها؟ األصيل القصد

الجالء؟ بعد منها بقي وماذا مرص يف الحملة وجود خالل
يف والعمرانية التنظيمية األعمال هذه بتأثري نَجِزَم أن لنا يُسوغ ال أنه البديهي ومن
النهضة بحركات واتصَلت الجالء، بعد استمرَّت أنها من تأكَّدنا إذا إال املرصية، النهضة

فعلية. بُصورٍة
ال املزاعم هذه بأن التسليم إىل نُضَطر املبادئ هذه ضوء عىل األمور يف نبحث وعندما

متني. أساٍس إىل تستند
مرص، يف الفرنسيون بها قام التي اإلدارية» «التنظيمات املؤلِّفني بعض يذُكر مثًال
امللحقات، ويف القاهرة يف األهِلنَي من ألَّفوها التي الدواوين إىل خاص بوجٍه ويُشريون
عىل «تعويدهم بل البالد» شئون إدارة يف األهِلنَي «إرشاك بمثابة كان ذلك إن ويقولون

النيابية». الحياة مبادئ
األقوال: هذه تجاه — أتساءل أن الرضوري من أرى أني غري

َخدَمت وهل أعضاؤها؟ يُعنيَّ كان وكيف الدواوين؟ لهذه امُلخوَّلة السلطة كانت ماذا
جالءِ بعد أعمالها وواصَلت استَمرَّت وهل حقيقة؟ خدمًة البالَد املذكورة الدواويُن

عنها؟ الفرنسيني
أساسيٍّا: تغيريًا القضية منَظر تُغريِّ األسئلة هذه أجوبَة إن

تحت الفرنسيني، أوامِر تنفيذ — األساس حيُث من — كانت الدواوين هذه مهمة إن
فكانوا الدواوين هذه أعضاء وأما ِقبَلهم، من املوضوعة للتعليمات وفًقا مندوبيهم، مراقبة
إىل الصادرة التَّعِليمات فكانت العسكريني، الُحكام ِقبَل من انتخابهم بعد تعيينًا، يُعيَّنون
عىل قوي بنفوٍذ يتمتَّعون «الذين والعلماء الوجوه بني من بانتخابهم تأمر الُحكَّام هؤالء
الغرض أن عىل رصيحة داللًة يُدل مما للفرنسيني»، قبولهم كيفية مالحظة مع األهلني،
لتنفيذ الشعب عىل هؤالء نفوذ من «االستفادة كان والتنظيمات التشكيالت هذه من األصيل

الفرنسية». لإلدارة ومواالتهم خضوعهم من التأكُّد بعد الفرنسيني، مآرب
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أن يمكن ما الدواوين» هذه «تأليف يف نرى أن — هذه والحالة — لنا يجوز فكيف
«النهضة عوامل بني يُذكر أن يمكن وما النيابية» الحياة عىل النَّاس «تعويد نوع من يُعترب

املرصية»؟
باَرشوها التي التنظيمية األعمال — الفرنسية الحملة مآثر بني — املؤلفني أحد ويذُكر
الجزيرة لوصل أوجدوه الذي املستقيم الشارع إىل خاص بوجٍه ويُشري الروضة، جزيرة يف

املذكور. الشارع طرَيف يف َغرُسوها التي يَسبان السَّ أشجار وإىل باملدينة،
األنظار: أَلِفَت أن الرضوري من أرى أني غري

مختلف يف الفرنسيون رها ودمَّ خرَّبها التي واملباني والبساتني األشجار كثرة إىل أوًال:
وشارعها. الروضة جزيرة يف وَغرُسوه أَنَشئُوه ما مقابل القاهرة، أنحاء

الروضة جزيرة مرشوع من الفرنسيون إليه يهدف كان الذي األصيل الغرض إىل ثانيًا:
وشارعها.

املختلفة الحارات يف الفرنسيني تفرُّق أن — القاهرة ثورة بعد — نابليون الحظ لقد
ص تُخصَّ القاهرة عن منفصلة جديدة مدينًة يُنشئ أن فقرَّر كبرية، مشاكَل يُولِّد املدينة من
قد التي الثورات خالل األهِلنَي تعرُّضات من مأمٍن يف تجعلها الفرنسية، الجالية إلسكان
الروضة جزيرة أن ورأى الثورات. تلك خالل الجيش مهمة ل وتُسهِّ املستقبل، يف تحُدث

الفرنسية.29 املدينة هذه لتشييد األماكن أوفق هي
الجزيرة، تلك لتنظيم وضعوه الذي باملرشوع يُباهوا أن للفرنسيني جاز فإذا
عام، بوجٍه روه ودمَّ خرَّبوه مما شيئًا يذكروا أن دون هناك، غرسوها التي وباألشجار
إىل ينظروا وأن املضمار، هذا يف بهم يقتدوا أن أجمعني والعرب للمرصيني يجوز فهل
املحاسن تعظيم يف ويُغايل األنظار، عن املعايب يُخفي الذي الفرنيس» «املنظار بهذا القضية

املغاالة؟ أقىصحدود إىل
الفائدة عديمة اآلن ذكرتَها التي الفرنسيني» «تخريبات أفكانت سائل: يسألني قد

مؤخًرا؟ القاهرة مدينة تنظيم عىل التخريبات تُساِعد ألم تماًما؟
التي الحرائق أن أعرف إني — السؤال هذا عىل جوابًا — تردُّد بال فأقول أنا وأما
وتنظيم الشوارع توسيع عىل تُساِعد قد أيًضا، املدن بعض يف تحُدث التي والزالزل تنشب

.Charles-Roux, Bonaparte, Gouverneur d’Egypte, p. 251 29
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نتغنى أن — ذلك إىل بالنظر — علينا يرتتَّب فهل قليلة»، ونفقاٍت كبرية «بسهولٍة الحارات
حسنات؟ من للحرائق وبما أفضاٍل، من للزالزل بما

املبارشة» «غري التأثريات (7-2)

ويزعمون مبارشة»، «غري طريق عن تجري التي التأثريات عن بالبحث املؤلفني بعض يهتم
َضعَف للمأل أظهرت ألنها الِوجهة؛ هذه من ا جدٍّ التأثري شديدة كانت الفرنسية الحملة أن
ساعد ذلك وكل الدين، علماء مكانة وقوَّت املماليك أمراء شوكة وكَرسْت العثمانية، الدولة

واالنقالب. النهوض حركات أمام بُل السُّ وعبَّد البالد، يف االستقاللية الفكرة نشوء عىل
األمور ندرس عندما نفسها من فتنهار قوَّتها تفقد املالحظات هذه جميع أن غري

الفرنسية. املزاعم سيطرة عن ُمتحرِّرة علمية، بنظراٍت جدية دراسًة
الحملة قبل النَّاس عىل الخافية األمور من يكن لم العثمانية الدولة ضعف إن فأوًال:
األخرية حروبها يف العثمانية الجيوش بها ُمنيت كانت التي الفظيعة فاالنكسارات الفرنسية؛

بيان. وأجىل شكٍل بأوضح للمأل ذلك تُعِلن كانت الروسية الجيوش مع
عندما نفسها، املرصية امليادين يف تجلَّت قد كانت الضعف هذا آثار أن املعلوم ومن
والحجاز اليمن لفتح جيًشا أرسل ثم مرص، من العثمانية الدولة عىل الكبري بك عيل قام
قوًة أرسل ثم البحرين»، «سلطانمرصوخاقان بَلَقب ب يُلقَّ وصار بسهولة، عليهما واستوىل
بُْغية وروسيا؛ البندقية مع للمفاوضة مندوبني أوفد كما الشام، بالد لفتح أخرى عسكرية
الفرنسية الحملة مجيء قبل ذلك كل حدث وقد الطرَفني. مصالح تضمن محالفاٍت عْقد

القرن. ربع عىل تزيد بمدة مرص إىل
االنفصالية الحركات هذه أمثال أن الصدد، هذا يف البال عن يغُرَب أال ويجب
قام فقد آخر؛ إىل حنٍي من العثمانية البالد أقسام مختلف يف تحدث كانت واالستقاللية،
اآلسيوي القسم يف وبعضهم الدولة أرايض من األوروبي القسم يف بعضهم — عديدون ُوالٌة
والياتهم شئون إدارة يف ويَستِقلُّون العثمانية الدولة عن انفصالهم يعلنون — منها
املجاورة الواليات عىل باالستيالء هذه، أحكامهم دوائر توسيع إىل يسعون ثم ا، تامٍّ استقالًال
أحُد بها قام التي الثورات تفاصيل بإسهاب تذُكر العثمانية والتواريخ األصلية. لواليتهم
بالد يف وثالٌث الدانوب، ضفاف عىل ثاٍن وحاكٌم البلقان، واليات من الغرب أقىص يف الوالة

النهَريْن. بني ما
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الفرنسية، الحملة قبل مرص يف الكبري بك عيل ثورة حدوث بأن القول إىل حاجة وال
عىل الفرنسية الحملة بعد — العثمانية البالد أقسام مختلف يف عديدة ثوراٍت وحدوث
قياِم عوامَل أن عىل قاطعة داللًة يُدل مما — مرص عىل باشا عيل محمد قيام وقبل مرص،
بصلٍة تمتُّ وال العثمانية، الدولة أحوال إىل تعود االنفصالية الحركات وهذه الثورات هذه

الفرنسية. الحملة إىل ما
استقالل عىل بذلك وساعدت الدين علماء نفوذ قوَّت الفرنسية الحملة بأن القول وأما

صحيح. أساٍس أي إىل تستند ال التي األقوال من أيًضا فذلك مرص،
قوي بنفوٍذ يتمتَّعون كانوا الدين علماء بأن الدوام عىل تَشَهد العثمانية التواريخ فإن
نفوذ عىل كثرية أمثلًة تُعطي أيًضا املرصية والتواريخ نفسها. الدولة عاصمة يف حتى جدٍّا

طويلة. بمدٍة الفرنسية الحملة قبل والشعب، الحكومة شئون يف وتأثريهم العلماء
أيًضا. الجربتي يوميات يف ذلك عىل قطعية أدلًة نجد فإننا

النزاع تفاصيل — وألف ومائة وتسعني إحدى سنة وقائع بني — الجربتي يصف
بانتصار انتهى النزاع هذا أن كيف ويُبنيِّ املماليك، أمراء وبني األزهر مشايخ بني قام الذي

األمراء. عىل العلماء
الصدد: هذا يف الجربتي كتبه مما األسطر بعض هنا ننقل أن املفيد ومن

وأبَطلوا ُصبحها يف فاجتمعوا الجامع، وأهل الدردير الشيخ إىل الخرب وصل …»
وطلع الَقديمة، بالقبلة املشايخ وجلس الجامع. أبواب وقفلوا والصلوات، واألذان الدروس
القريبة األسواِق أهُل وأغلق األمراء، عىل والدعاء الصياح يُكثرون املنارات عىل الصغار

املسجونني.» فأطلق بك يوسف إىل فأرسلوا ذلك، األمراءَ وبَلغ الحوانيت.
وبأيديهم العوام بعُض وتَِبَعتْهم املغاربة، مجاوري من طائفة أغا إبراهيم إىل ذهب …»

باألحجار.»30 ورَموُهم األغا أتباع وَرضبوا واملساوق، العيص
الشيخ بني حدث ما — وألف ومائتني تسع سنة وقائع بني — الجربتي ويصف

تام. بتفصيٍل األلفي بك محمد وبني الرشقاوي
القضية: هذه حول الجربتي كتبه مما األسطر بعض بإمعان نقرأ أن بنا فيجُدر

وَشَكوا أهلها إليها حَرض بلبيس. برشقية قرية يف حصٌة له الرشقاوي الشيخ «إن
قدرة ال ما منهم وطلبوا وظلموهم إليهم حرضوا أتباعه أن وذكروا األلفي، بك محمد من

ص٩. ج٢، واألخبار»، الرتاجم يف اآلثار «غرائب الجربتي، 30
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وَجَمع األزهر إىل وحرض ذلك، من الرشقاوي الشيخ فاغتاظ بالشيخ، واستغاثوا عليه، لهم
ثاني يف ركبوا ثم والحوانيت، األسواق بغلق النَّاس وأمروا الجامع، أبواب وقَفلوا املشايخ،
وازدحم السادات، الشيخ بيت إىل وتَِبُعوهم ة، العامَّ من كثري خلٌق عليهم واجتمع يوم،

الشيخ. بيت عىل النَّاس
التي الحوادث وإبطال الرشع، وإقامة والَجْور، الظلم ورفع الَعْدل، نريد فقالوا:

وأحدثتُموها.»31 أبدعتُموها
والتي — األسطر هذه بعد يومياته يف الجربتي يذكرها التي التفاصيل من ويظهر
بدأَت التي األزمة أن — املشهور تاريخه يف باشا جودت العثماني الرسمي املؤرخ يؤيدها
األخري ويف كثرية. ومناقشاٌت مفاوضات خاللها جرت أياٍم ثالثة استمرَّت قد الصورة بهذه
يف يسريوا «أن األمراء د تعهَّ أن بعد الخالف، إنهاء عىل وحَمَلهم الطرَفني، بني الوايل ط توسَّ

الشأن. هذا يف مكتوبة وثيقٍة عىل عوا وقَّ أن وبعد حسنة»، سريًة النَّاس
األنظار: تستوقف التي والتفاصيل العبارات بهذه األزمة انتهاء الجربتي ويصف

وهم العامة من عظيمة جموٌع وخلفه وأمامه منهم واحٍد كل وحول املشايخ «رجع
يف بَطَّالة واملكوس والحوادث املظالم جميع بأن العلماء، سادتُنا رسم ما حسَب ينادون:

املرصية.»32 الديار مملكة
احتكاكها وقبل مرص، إىل الفرنسية الحملة وصول قبل الهامة الحوادث هذه حدثَت

األمراء. أو بالعلماء
تأثريًا الفرنسية الحملة إىل — ذلك كل مع — البعض يعزو أن الغريب من أفليس
برهانًا ذلك يتخذوا وأن املماليك» أمراء شوكة وكرس الدين، علماء سلطة «تقوية يف قويٍّا

املرصية؟ للنهضة الفرنسية الحملة خدمة عىل

باشا عيل ومحمد الفرنسية الحملة (8-2)

قولهم: فيها نبحث التي النظرية لتأييد املؤلِّفني بعض ابتَكرها التي األدلة أغرب من
الحملة أعمال من ُملَهمًة كانت مرص يف باشا عيل محمد بها قام التي اإلصالحات «إنَّ

«… وأغراضها الفرنسية

ص٢٧٥. ج٢، نفسه، املصدر 31

ص٢٧٥. ج٢، نفسه، املصدر 32

60



املرصية النهضة يف الفرنسية الحملة تأثري التَّاِريخ: ُكتَّاب أوهام من

العبارات الحديث» مرص «تاريخ عن املشهورة العربية املؤلَّفات أحد يف قرأُت وقد
بحروفها: التالية

عىل فعوَّل أغراضها، إىل َفَطن وقد الفرنسية، الحملة كنَف يف باشا عيل محمد «نشأ
«… قاعدتها مُرص تكوُن وأفريقيا، آسيا يف مستقلة كربى دولٍة وتكوين تحقيقها
ا: جدٍّ وخطرية مهمة العبارات هذه نها تتضمَّ التي واملزاعم األحكام أن يُالَحظ

فيها، النهضة روح وبعث الحديثة، املرصية الدولة س أسَّ الذي باشا عيل محمد إن (أ)
الفرنسية. الحملة كنَف يف نشأ إنما

األغراض. هذه تحقيق عىل فعوَّل الحملة هذه أغراض إىل َفَطن بب السَّ ولهذا (ب)
مرص إنهاض ألن ا؛ جدٍّ سامية فكانت وأهدافها الفرنسية الحملة هذه أغراض أما (ج)
من كان وإفريقيا آسيا قارتَي عىل جناحيها تبُسُط مستقلة كربى لدولٍة قاعدًة وجْعلها

السامية. األغراض هذه جملة

«مهواة ُعمق لتبيان املثال هذا من وأفصح أوضح مثاًال ر أتصوَّ أن أستطيع ال أنا
«أصحاب يكتبه ما عىل يعتمدون عندما واملؤرِّخني املؤلِّفني أقالم إليه تنزلق الذي الغلط»
وتخليٍط الثابتة، الحقائق عىل خروٍج من ذلك يف بما يشعروا أن دون األجانب»، األغراضمن

الراهنة. الوقائع بني
العسكرية القوى إىلمرصمع ذَهب إنما باشا عيل محمد بأن التذكري إىل حاجٍة من وهل

منها؟ الفرنسيني طرد بُْغية إليها أُرسلت التي
قَضتْها التي السنني من األخرية السنة يف كان ذلك بأن التأكيد إىل حاجٍة من وهل

املرصية؟ الديار يف الفرنسية الحملة
باشا عيل محمد أن بداهًة يفهم الثابتة الحقائق هذه يُالِحظ َمن كل أن يف َشكَّ وال
مواقف ويف األخرية، املحاربات ساحات يف إال — وبرجالها — املذكورة بالحملة يتصل لم

العنيفة. املخاصمات
الحملة كنَف يف نشأ باشا عيل محمد إن — ذلك مع — يُقال أن يجوز فكيف

الفرنسية؟
وعوامل بمنابع تتعلَّق نظريٌة الواهية األُسس هذه مثل عىل يُبنى أن يجوز وكيف

عام؟ بوجٍه العربية والنهضة خاص بوجٍه املرصية النهضة
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البحث وخاتمة القول خالصة (3)

املختلفة الكتب يف قرأتُها التي والرباهني األدلة جميع بني أصادف لم إنني القول: وخالصة
كانت الفرنسية الحملة بأن القائَل الرأَي — منطقية بصورٍة — يؤيِّد معقول، برهاٍن أيَّ

املرصية. النهضة يف الة الفعَّ العوامل من
ما عىل املؤرِّخني املؤلِّفني اعتماد جرَّاء من األذهان عىل استوىل الرأي هذا أن يظهر

املضمار. هذا يف الفرنسيني بعُض كتَبَه
َمدفوِعني الشأن هذا يف كتبوه بما كانوا الفرنسيني هؤالء بأن القول إىل حاجة وال
أن دون القومي، غرورهم إشباع عىل بذلك يعملون كانوا إنهم واملباهاة. ح التبجُّ بنزعة

تامة. مناقضًة هذه مزاعمهم تُناِقض التي والوقائع الحقائق إىل يلتفتوا
واملجالت الكتب يف املنشورة — واملزاعم اآلراء هذه املرصيني املؤلِّفني بعض تَبنَّى وقد
عن يبحثون أخذوا ثم علميٍّا، تمحيًصا وتمحيصها انتقاديٍّا درًسا درسها قبل — الفرنسية
َقبًال. أذهانهم إىل بَت ترسَّ قد كانت التي املزاعم هذه وتؤيِّد اآلراء هذه تدعم جديدة أدلٍة

هذه وشاَعت العربية، األقطار مختلف يف املؤلِّفني من كبريٌ عدٌد بهم اقتدى ذلك وبعد
غريبًا. ُشيوًعا — الصورة بهذه — الفكرة

أن — آنًفا رسدتها التي االنتقادية األبحاث بعد — اآلن أؤكد أن فأستطيع أنا وأما
ومن الزمنية. العالقات حدود َقطُّ تتعدَّى ال الفرنسية، بالحملة املرصية النهضة عالقة

واملسبَّبات. األسباب عىل تُدل ال العالقات هذه أمثال أن املعلوم
«أن ييل: فيما ينحرص — التأكيد بصيغة — الصدد هذا يف يُقال أن يمكن ما كل إن

الفرنسية.» الحملة بعد حدثَت املرصية النهضة
أن — ذلك مع — يدَّعي أن يستطيع هل ولكن أبًدا، ذلك يُنكر أن أحد يستطيع ال
حتى واالهتمام؟ البحث تسرتعي درجٍة إىل قصريًة كانت «بعد» لفظة من املقصودة املدة
بطريقٍة ذلك، من يستنتج أن أحٌد يستطيُع هل ضئيلة، بل قصريًة، املدة هذه كانت ولو

املرصية؟ النهضة عوامل من كانت الفرنسية الحملة أن — منطقية
متقاربة أوقاٍت يف أو واحد، وقٍت يف الحوادث من حادثتنَي حدوث أن املعلوم من
التي واملسبِّبات العوامل من كانت الحادثتنَي إحدى بأن للحكم مربًرا يكون ال متتالية،
خاصة أسباٍب جرَّاء من الحادثتني من واحدٍة كل تحُدث أن املمكن من إذ األخرى؛ أوجَدت
جرَّاء من الحادثتان تحُدث أن املمكن من أنه كما لألخرى، املوجبة األسباب عن مستقلة بها،
متقاربنَي. وقتنَي يف أو واحد، وقٍت يف الحادثتنَي حدوث يستوجب بينهما، مشرتك عامٍل
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األشجار وإيراق املعتدلة، البالد إىل واللقالق الخطاطيف عودة أن مثًال، نعلم، كلنا
بال عىل يخطر فهل واحد، وقٍت يف عادًة تحُدث التي األمور من البالد، تلك يف وإزهارها
أو الخطاطيف، عودة جرَّاء من حَدث األشجار إيراق أن ذلك، عىل بناءً يدَّعي، أن منا أحد

األشجار؟ تفتُّح نتائج من نتيجًة كانت الخطاطيف عودة أن بالعكس
بال عىل يخطر فهل الشمس، طلوع قبل عادًة، يصيح، الديك أن كذلك، نعلم، وكلنا

الشمس؟ لرشوق امُلوِجب بب السَّ هو الديك صياح أن ذلك، من يستنتج أن منا أحٍد
تمثيليَّته يف روستان» «أدمون خلَّدها التي باألسطورة يُذكِّرني األخري السؤال إن

املشهورة.
سائر عىل وغروًرا زهًوا فينتفخ هو، صياحه عىل بناءً تُِرشق الشمس بأن الديك م يتوهَّ

لندائه. تلبيًة فعًال أرشَقت قد الشمس أن عىل يُشِهدهم عندما الحيوانات،
الفرنسية الحملة «أن فرنسا أبناء من الُكتَّاب، بعض م يتوهَّ أن أبًدا أستغرب ال أنا
ُمباهاَة املوهومة الِخدمة بهذه هؤالء يتباهى أن كذلك أستغرُب وال املرصية»، النهضة خدَمت

الغاليِّني. أجدادهم إىل يرُمز الذي الذكر، اآلنف الديك
الديَك ذلك يُشاِرك َمن العرب ُكتَّاب بني يظهر كيف شديًدا استغرابًا أَستغِرب أني غري

وأفضاله. ِنَعمه بِذكِر للتسبيح فينربي ومزاعَمه، أوهاَمه
تربط التي العالقة أن آنًفا، استَعرْضتُها التي الدالئل عىل بناءً االعتقاد، كل أعتقد ألني
بصياح الشمِس طلوَع تَربُط التي العالقات نوع من هي الفرنسية بالحملة املرصية النهضة

الديك!

املرصية النهضة يف الفرنسية الحملة تأثري أسطورة إىل َعوَدة (4)

بعض يف راسخًة تزاُل ال املرصية» النهضة يف الفرنسية الحملة «تأثري أسطورة أن يظهر
قوة من شيئًا تُكِسبها ظاهرة، بحيويٍة تتمتع تزال ال إنها حتى عميقة بجذوٍر األدمغة

أيًضا. والتوليد التفريخ
اإلفرنجية املرصية اإلذاعة مجلة يف أخريًا قرأتُه حديٌث ذلك عىل األدلة أغرب ومن
مائة مرور بمناسبة املرصية، والنفس املرصي الفكر يف بونابرت حملة «تأثري عنوان تحت

املذكورة». الحملة عىل سنة وخمسني

63



واالجتماع التاريخ يف وأحاديث آراء

يُردِّد وهو الفرنسية، باللغة ومنشور مرصي، كاتٍب قلم من صادر املذكور الحديث إن
بعض إليها ويضيف الفرنسية»، الحملة من مرص جنَتْها التي «الفوائد عن الشائعة اآلراء

كبريًا. توسيًعا الفوائد هذه نطاق ع تُوسِّ التي الجِديدة اآلراء
فواحًدا. واحًدا وانتقدتُها قبًال، املضمار هذا يف الشائعة اآلراء استعرضُت كنُت إنني
أمثالها عىل أطَّلع لم التي الجِديدة اآلراء بعض املذكور الحديث يف وجدُت أني غري
هذه يف النظر ألُنِعم أخرى مرًة البحث هذا إىل أعود أن عيلَّ الواجب من رأيُت ولهذا قبًال؛

أيًضا. اآلراء

١

حرفيٍّا: ترجَمتُه ما املجلة يف املنشور اإلذاعة حديث ِفقراِت من ِفقرة يف جاء لقد
الفكرية التيارات عىل املرصيني أطلعوا الحملة رافقوا الذين املؤرِّخني بعض «إن
عن املشهور املنشور مضامني لهم وأبانوا ،١٧٨٩ لثورة السبل َدت مهَّ التي الفرنسية
يكتفوا لم حقوق، من لهم ما الصورة) (بهذه وََعوا الذين واملرصيون اإلنسان». «حقوق
عىل ثاروا — ذلك عىل زيادة — إنهم بل فحسب، الحقوق هذه نَواِل سبيل يف بالكفاح
النوع من هو إنما مرص، يف هؤالء إليه يهدف ما أن الحظوا عندما أنفسهم، الفرنسيني

«… البحت االستعماري
املعلومات بتأثري حدثَت الفرنسيني عىل املرصيني ثورة أن الكلمات هذه من نَفَهم
منشور وعن الفرنسية الثورة مبادئ عن اإلفرنسيني، املؤرخني بعض من وها تلقَّ التي
والستسلموا أبًدا الفرنسيني عىل ثاروا َلَما ذلك عىل املرصيون يطَّلع لم ولو اإلنسان، حقوق

ا. تامٍّ استسالًما
مبادئ عىل املرصيني «اطِّالع ب مرص يف الفرنسيني عىل قامت التي «الثورة» تعليل إن
تستبعدها التي الغريبة التعليالت من اإلنسان» حقوق مضامني وعىل الفرنسية، الثورة
تحمل التي الدوافع عن ومعروٌف معلوٌم هو ما لكل ملخالفتها األُوىل؛ الَوْهلة منذ العقول

عام. بوجٍه األجنبي االحتالل مقاومة عىل النَّاس
القضايا، هذه مثل يف األوىل الَوْهَلة يف الذهن إىل يَِرد ما إىل الركون أستحسن ال أني غري
بعيدًة بَدت مهما — حيادية علمية بنظرٍة القضية دْرس إىل املبادرة الرضوري من فأرى

واملعقول. املألوف عن
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عىل املرصيني إطالع مهمة تولَّوا الذين الفرنسيون املؤرخون هم من إذن: فلنبحث
للمرصيني، املؤرِّخون هؤالء قال ماذا اإلنسان؟ حقوق منشور وعىل الفرنسية الثورة مبادئ
وكيف بينهم، وإذاعتها املبادئ هذه برشح قام وَمن املذكور؟ املنشور لهم ترجم وَمن
الشعبية، الجماهري بني تَغلغَلت طريقة وبأية الناس؟ بني واملعلومات اآلراء هذه انتَرشْت
الثورة نريان الجميع نفوس يف أَْرضَمت أن إىل الدين، رجال مشاعر عىل سيطرت وكيف

الفرنسيني؟ عىل
الجيوش ِقبَل من بالدهم احتالل — األمر بادئ يف — املرصيون قابَل كان وكيف هذا،
أتَوا إنما الفرنسيني بأن القائلة الدعاية صدَّقوا هل االحتالل؟ هذا حبَّذوا هل الفرنسية؟
من الفرنسيني مقاصد يفهمون أخذوا ومتى واملماليك؟ األتراك ِنرِي من مرص لتحرير

األمر؟ بادئ من يفهموها لم إذا االحتالل،
نفوساملرصيني؟ يف العميق التأثري هذا انقىضإىلحنيحدوث الزمن من كم األخري: ويف
املرصية العاصمة إىل الفرنسية الجيوش دخول بني مَضت التي املدة كانت كم آخر: وبتعبرٍي

املذكورة؟ العاصمة يف الجيوش تلك عىل املرصيني ثورة وبني
«التعليل» صحة يف الشك عىل الذهن يحمل املختلفة األسئلة من واحٍد كل يف التفكري إن
ويَحِمل اليقني إىل الشك هذا يُحوِّل األخري السؤال يف ل التأمُّ أن غري قويٍّا. شكٍّا الذِّكر اآلنف

التعليل. هذا ببطالن الجزم عىل
والثورة (يوليو)، تموز ٢٤ يف القاهرة دخل كان نابليون أن الثابتة الحقائق من ألن
بني مضت التي املدة وأن (أكتوبر)، األول ترشين ٢١ يف املذكورة املدينة يف قامت كانت

أشهر! ثالثة من أقرص كانت املذكوَرين التَّاِريَخني
خالل أنه — الذكر اآلنف الحديث يف املرسود الرأي فْرضصحة عىل — ذلك ومعنى
منشور مضامني وعىل الفرنسية الثورة مبادئ عىل املرصيون اطَّلع الثالثة األشهر هذه
الحقوق لتلك بوا وتعصَّ عميًقا، تشبًُّعا املبادئ بتلك وتشبَّعوا واسًعا، اطِّالًعا اإلنسان حقوق
علَّمهم من ضد الثورة عىل وحمَلهم والتضحية، العمل إىل ذلك دفعهم حتى شديًدا، بًا تعصُّ

الحقوق! تلك وَعرََّفهم املبادئ تلك
فَقط! أشهٍر ثالثِة خالل تم قد الشامل العميق الفكري التأثري هذا وكل

الحملة بأن قال إذا إال جدية، بصورٍة ذلك يدَّعي أن يستطيع أحًدا أن أظن ال أنا
بأن زعم إذا وإال الطبيعة، قوانني تخرق التي الدهر معجزات من معجزًة كانت الفرنسية
ر وتفجِّ الجبال، تُشق التي السحرية الكلمات من كانت الحملة مؤرِّخو نقَلها التي الكلمات

حصان! إىل األمرية ل تُحوِّ أو أمرية، الزهرة من وتُخرج األنهار،
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٢

حرفيٍّا: تَرجمتُه ما املذكور الحديث من آخر َمحلٍّ يف جاء وقد
واإلحصاءات الوثائق يجمع أن استطاع قد زمانه» «مؤرخ بلقب امللقب الجربتي «إن
ُمثابَرتِه بفضل وذلك الجربتي» «يوميات القيِّم كتابه تأليف يف بعُد فيما استخَدمها التي

بالفرنسيني.» االختالط عىل
اختالطه وبفضل الفرنسية الحملة بعد املشهور كتابه ألَّف الجربتي أن يعني وذلك

املذكورة. الحملة برجال
ترجمة يراجع من لكل وضوٍح بكل يتجىلَّ والصواب الصحة من الزعم هذا نصيب إن

ألََّفه. الذي التَّاِريخ صفحات ويُقلِّب الجربتي، حياة
عىل يُدل وذلك ميالدية، ١٧٥٤ لسنة املصادفة هجرية، ١١٦٧ سنة الجربتي ُولَِد لقد

الفرنسية. الحملة بدء عند الُكهولة سن أَْوج إىل وصل كان أنه
واألخبار» الرتاجم يف اآلثار «بدائع باسم أسماه الذي التَّاِريخ يف دوَّنها التي والوقائع
تأتي فال ووقائُعها الفرنسية الحملة أخباُر وأما طويلة. بمدٍة الفرنسيني مجيء قبل تبدأ

املذكور. التَّاِريخ من الثالث املجلَّد يف إال
الذكر؟ اآلنف الزعم بطالن عىل قاطعة داللًة ذلك يُدل أفال

أيًضا: الدليل هذا من أرصح هو ما هناك ولكن
كان املذكور؛ الكتاب تأليف عىل أقدم وكيف ملاذا بنفسه الجربتي الرحمن عبد يُعِلمنا
وهو عرصه، ُعلماء تراُجِم عن الالزمَة املعلوماِت يجمع أن إليه مرتىضطلب الشيخ أستاذه
إليه امُلشاُر الشيخ مات عندما ولكنه الطلب، لهذا تلبيًة ويُدوِّنها املعلومات هذه يجمع أخذ
بعد — ى تلقَّ أنه غري الزمن. من مدًة به بَدأ كان الذي العمل وأهمل شديًدا، حزنًا عليه حزن
مرتىض الشيخ من التمس كان الذي هو بأنه بها، يُعِلمه دمشق، قايض من رسالًة — مدة
إىل املهمة بهذه َعِهَد كان أنه املرحوم الشيخ من َعِلَم قد كان وبأنه املعلومات، تلك جْمع

العمل. مواصلة عىل يَستحثُّه إليه كتَب بب السَّ ولهذا الجربتي؛
الحملة بعد كتابه ألَّف الجربتي أن هذه — والحالة — يدَّعي أن ألحٍد يجوز وكيف

الحملة؟ هذه وبفضل الفرنسية
باألوروبيني أرسته اتصال أن عىل يُدل ما نفِسه الجربتي كتاب يف يُوجد أنه الغريب ومن

طويلة. بمدة نابليون مجيء قبل بدأ قد كان أيًضا
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عىل والده وكان والتَّعِليم. العلم حياة يف مشهورة أُرسٍة من ينحدُر الجربتي كان
لنا ويذُكر والفَلك. الهندسة يف املتخصصني مشاهري ومن األزهر، علماء كبار من األخص
من كثريًا عنه وأخذوا به، اتصلوا كانوا األوروبيني بعض أن والده حياة ترجمة يف الجربتي
إليها. عودتهم بعد بالدهم يف املعلومات تلك نَرشوا هؤالء وأن والفلكية، الهندسية املعلومات

القرن. نصف عىل تزيد بمدٍة الفرنسية الحملة تاريخ قبل ذلك وكان
هذا عن الجربتي كتاب يف وردت التي العبارات بعض — ييل فيما — أنقل أنا وها
بدأ إنما باألوروبيني املرصيني اتصال أن يزُعمون يزالون ال الذين أنظار ألَلِفت االتصال؛

الفرنسية. بالحملة
برهان بن «حسن والده حياة ترجمة وخالل ،١١٨٨ سنة أخبار يف الجربتي يقول

نصه: ما املذكورة، السنة يف مات الذي الجربتي»، إبراهيم الدين
وخمسني، تسٍع سنة وذلك الهندسة، علم عليه وَقرءوا اإلفرنج من ُطالٌب «…حرضإليه

نفيسة.»33 أشياءَ وآالتِهم صنائعهم من له وأهَدوا
أمثاله سائر عن يختلف ال الجربتي كتاب أن الصدد هذا يف إليه االنتباُه يجب ومما
أنه كما النظر، ونفاذ املالحظة بدقة عنها يمتاز ولكنه والتبويب، التأليف طريقة حيث من

بارزة. واقعية بعقليٍة مؤلِّفه اتصاف عىل يُدل
برجال اتصاله بعد الفكرية الخصال هذه يكتسب لم الجربتي أن يف للشك مجال وال
بد فال عمره، من الخامس الَعْقد منتصف إىل عندئٍذ وصل قد كان ألنه الفرنسية؛ الحملة

قصرية. غري بمدٍة ذلك قبل الفكرية الخصاَل تلك اكتَسب قد يكون أن من
كبرية ُمساعدًة تُساِعدنا والده حياة ترجمة يف الجربتي دوَّنها التي بعضاملعلومات إن
اآلثار «بدائع أبحاث جميع يف األنظار، تَلِفُت التي الفكرية الخصال هذه منابع اكتشاف عىل

واألخبار». الرتاجم يف
اكتَفوا الذين العلماء من يكن لم الجربتي والد أن املذكورة الرتجمة من لنا يتَّضُح
بالدراسات اهتموا الذين من كان إنه بل وحدها، واللغوية واألدبية الدينية بالدراسات

آنًفا. ذلك ذكرنا كما أيًضا، العلمية واألمور الرياضية
الرخامات عىل واملزاول املنحرفات من يُحىص ال ما «رسم والده إن الجربتي ويقول
األماكن هذه أهم يذُكر أن وبعد شهرية»، ومساجَد كثرية أماكَن يف ونصبها الكذان، والبالط

ص١٩٧. ج٢، نفسه، املصدر 33

67



واالجتماع التاريخ يف وأحاديث آراء

واآلالت امُلخَرتعة الرسومات من له «ما إىل ويُشري ابتَدَعها، التي اآلالت عن يَتَكلَّم واملزاول،
بأسهِل واالنحرافات والسمت الجهات ملعرفة املربعة اآللة «منها ويقول: املبتَدعة»، النافعة
بأمور اشتغاله يذكر ثم «… الدرجة وبركار التَّاِريخية والدائرة طريق، وأقرِب مأخذ

املوازين». علم يف الثمني «الدر بعنوان عنها ألَّفه الذي الكتاب إىل ويُشري املوازين،
وكيف ذلك، من النَّاس ر ترضَّ وكيف والقبابني»، املوازين يف الخلل «وقع كيف ويُقصُّ
وحرَّر والسبَّاكني، ادين الحدَّ من لذلك الصنَّاع «وأحَرض األمور هذه إصالح إىل الجربتي بادر
أصل عىل االستخراج بطريق ورسمها والقرسطونات، والصغار الكبار والصنج املثاقل
من عليه هم ما لهم وبنيَّ والوزَّانني القبانية أحرضكبار ثم الهنديس، والوضع العميل العلم
ومكنونها.34 والصنعة الوضع رس عىل وأطلَعُهم ذلك، يف الصواب طريق وعرَّفهم الخطأ»،
العقلية بالعلوم يهتم فنَّان عاِلم والٍد كنَف يف نشأ الجربتي أن تقدَّم ما كل من يَظَهر
ويتصل ويصنع»، ويَِزن، ويحسب، «يرسم، والفلك بالهندسة ويشتغل العلمية، واألمور
هؤالء. إليه أهداها التي الهندسية اآلالت بعِض استعماِل كيفية عىل ويطَّلع اإلفرنج، ببعض
األكثر أخبار سمع وقد والده، أعمال من كثريًا شاَهَد قد الجربتي أن يف للشك مجال وال
التي الفكرية الخصاَل تلك يكسب وأن ذلك، كل من يتأثَّر أن الطبيعي من فكان منها،

املشهور. كتابه يف املظاهر بأجلِّ تتجىلَّ
عىل الجربتي وطن أبناء من كاتب يُقِدم أن — ذلك كل مع — جدٍّا الغريب من أفليس

الفرنسية؟ باللغة اإلذاعة طريق عن وذلك عليه، نابليون» «حملة فضل إعالن

٣

أسطورة ِمن ملهمة أخرى عديدًة وعباراٍت آراءً يتضمن اإلذاعة مجلة يف املنشور الحديث إن
املرصية». النهضة عىل الفرنسية الحملة «أفضال

إىل باإلشارة البحث هذا أختم أن وأرى اآلراء، تلك جميع وأُناقش أذُكر أن أَودُّ ال أنا
املذكور: الحديث يف الواردة العبارات إحدى

َلِعبَتْه الذي الدور لشاهدَت بقيت، مما أطول مرصمدة يف الفرنسية الحملة بقيت «لو
واملتنوِّعة.» العديدة املرصيني مواهب تفتُّح ويف الثقافية، املرصية النهضة قيام يف

ص٣٩٨. نفسه، املصدر 34
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انتهاء رسعة عىل شديًدا أسًفا نأَسَف أن علينا لوجب الحديث صاحب بآراء آمنَّا لو
تمُكث لم التي السحرية العصا هذه بركاِت من حرماننا عىل ف نتلهَّ وأن اإلفرنيس، االحتالل

الفيَّاض! ِسْحرها آثاِر مشاهدِة مرصحتى يف
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األدبية النهضة اِريخ: التَّ اب ُكتَّ أوهام من
١٨٦٠ وحوادثسنة لبنان يف

لبنان يف األدبية النهضة أسباب يف زيدان جرجي رأي (1)

١٨٦٠ وقائع إىل العربية» اللغة آداب «تاريخ كتابه من الرابع املجلد يف زيدان جرجي يعزو
تاريخ يف تحوُّل نقطة املذكورة السنة فيعترب بلبنان، األدبية النهضة قيام يف خطريًا دوًرا
هجرة جرَّاء من حدث إنما وعمرانها بريوت مدينة ازدهار أن يزُعم ألنه الشام؛ بَرِّ يف اآلداب
تأثري وتحت .١٨٦٠ سنة حدثت التي املشئومة الحوادث بسبب إليها، وغريهم اللبنانيني
سنة قبل األول أساسيَّني؛ َطوَرين إىل لبنان يف التَّعِليم تاريخ زيدان جرجي م يُقسِّ الزعم هذا
الثاني الطور يف حدثَت الحقيقية النهضة إن ويقول: املذكورة، السنة بعد والثاني ،١٨٦٠

الحوادث. تلك عن نتَجت التي رات التطوُّ وبتأثري — ١٨٦٠ سنة حوادث بعد —
أيًضا. واألدب العلم ميادين سائر يف خاص، عهٍد َ َمبدأ املذكورة السنة يعترب أنه كما
يف ويُكرِّرها كتابه، من عديدة مواضَع يف ١٨٦٠ سنة حوادث يذُكر نجده ولذلك

مرة. عرشَة ستَّ للكتاب األخرية قراءتي خالل منها لُت سجَّ كثرية، مناسباٍت
اإلشارات: هذه عىل األمثلة بعض ييل فيما أنقل

مذابَح إىل ذلك وآل األحوال، واضطراب األحكام لفساد سوريا عىل القالقل «توالت
جماعٌة ونزل أوطانهم، اللبنانيون فَهَجر ولبنان، سوريا يف ١٨٦٠ مذبحة آخرها عديدة

«… لبنان نظام ووضَعت الدول َطت وتوسَّ وغريها، بريوت منهم
،١٨٦٠ سنة حوادث أَثَر عىل بريوت، إىل سوريا أنحاء من وغريهم اللبنانيني «نزوح
االمتيازات ظل يف والتبشري للتجارة إليها، األجانب قدوم وزاد فيها، اجتماعية حركًة أحَدث
ُعمَرت «ملا (ص١٩). أغراضها» اختالف عىل املدارس وأَنَشئوا ذلك، بعد فتكاثَروا األجنبية،
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دخل «فلما (ص٥٠). الكلِّية» املدرسة األمريكان أنشأ ١٨٦٠ سنة حوادث بعد بريوُت
من النَّاس وهاجر وقبَلها. ١٨٦٠ سنة النكبات أصابتها قد سوريا كانت الثاني العرص
يف وتعاليمهم مذاهبهم نرش يف وأخذوا اإلفرنج وجاء وغريها، بريوت إىل ودمشق لبنان

(ص٢٢٦). مدارسهم»
جرجي رأي يف — كان بريوت عمران أن عىل تُدل الكثرية وأمثالها العبارات هذه إن
اإلفرنج مجيء أن كما ،١٨٦٠ سنة حدثَت التي املشئومة الحوادث نتيجة — زيدان
تحدث لم لو بأنه يُوهم ذلك وكل العمران، هذا نتيجة كان املدارس تأسيس عىل وإقدامهم
وَلَما املذكورة، املدينة ُعمَرت َلَما بريوت، إىل النزوح عىل اللبنانيني وتَحِمل الحوادث، تلك

فيها. املدارس وأَنَشئوا إليها اإلفرنج جاء
عرشاٍت املختلفة صحائفه بني يجد زيدان جرجي كتاب يف النظر يُنعم من ولكن

رصيحة: مخالفًة النظرية هذه تُخالف التي والحقائق الوقائع من وعرشاٍت
خالل لبنان، يف قامت التي األدبية النهضة عن التكلُّم يف زيدان جرجي يبدأ عندما
من األول القسم عقب — فيقول النهضة، هذه عوامل كثرة إىل ينتبه عرش، التاسع القرن

ييل: ما — تماًما تليها التي الصفحة ويف آنًفا، نقلها التي الفقرات
القرن من األول النصف يف سوريا، يف بدأَت قد كانت اجتماعية أدبية نهضًة أن «عىل

وأسبابها: عرش، التاسع

بريوت. إىل األجانب وتقاُطر التجارة، أبواب افتتاح (١)
بأوروبا. الرشقية اآلداب ومطابع واآلستانة بوالق مطبوعاِت انتشار (٢)

أوروبا يف فوا تثقَّ وأكثرهم واألدب، بالعلم العثمانية الدولة رجال من طائفٍة نبوغ (٣)
بعضهم ِذْكر وسيأتي األدبية، املرشوعات أزر يشدُّون فكانوا الرفيعة، املناصب وأحرزوا

السورية. الجمعية أعضاء بني
(ص٢٠). الحديث» الطراز عىل املدارس إنشاء (٤)

التَّاِريخ وقائع إىل ينظر الذي خ» املؤرِّ «شيمة زيدان جرجي يُظهر العبارات بهذه
إىل ينتبه وهو الوقائع. تلك أوجَدت التي األساسية العوامل ويتحرَّى واسعة، بنظراٍت
الدولة وأحوال جهة، مرصمن بنهضة سوريا، يف األدبية النهضة تربط التي املتينة العالقة

ثالثة. جهٍة من العاملية األحوال رات وبتطوُّ ثانية، جهٍة من العثمانية
بهذه األساسية، العوامل هذه إىل ويشري الجوهرية، العالقات هذه ل يُسجِّ أن بعد ولكنه
إىل كلها عنها وينرصف ا، تامٍّ إهماًال العالقات وتلك العوامل هذه يُهِمل الرصيحة، الصورة
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هذا الحقيقية. النهضة يف األصيل العامل ويعتربه غريبًا، اعتقاًدا بتأثريه يعتقد آخر عامٍل
تحوُّالت. من تَِبَعه وما ،١٨٦٠ سنة حوادث هو — زيدان جرجي نظر يف — األصيل العامل

سواه. ما كل وينىس شديًدا، ًكا تمسُّ العامل هذا بأذيال ك يَتَمسَّ إنه
التي النظرية تُخالف أنها إىل ينتبه أن دون زيدان، جرجي يذُكرها التي األمور أن إال
من كثريًا كتابه يف الفصول مختلف يف يذكر إنه بل أسلفنا، بما تنحرص ال بها، يتمسك

.١٨٦٠ سنة قبَل ما إىل تاريُخها يرجع التي واألدبية الفكرية النهضة مظاهر
جْمعها بعد نفسه، زيدان كتاب عن نقًال املظاهر، هذه أهم ييل فيما ألُدرج وإني

تواريخها: حسب وتصنيفها
(ص٤٧). اآلن إىل عامرة تزال ال عينطورا يف مدرسة العازاريون أنشأ (أ) :١٨٣٤ سنة
فيها يطبعون وأخذوا بريوت، إىل مالطة من مطبعتَهم األمريكان املرَسلُون نقل (ب)

(ص٥٦). واألدبية العلمية الكتب
أنشأ (ب) (ص٧٩). السورية العلمية الجمعية بريوت يف َست تأسَّ (أ) :١٨٤٧ سنة
(ص٤٩). البستاني بطرس املعلِّم بمساعدة عبية، يف مدرسة األمريكان املرَسلون

(ص٤٩). غزير يف مدرستهم اليسوعيون اآلباء أنشأ (ج)
مارون (ب) (ص٥٦). بريوت يف الكاثوليكية املطبعة اليسوعيون س أسَّ (أ) :١٨٤٨ سنة

(ص١٥٣). العربي التمثيل بذلك وبدأ املشهورة، البخيل رواية مثَّل اش النقَّ
(ص٦٤). العربية باللغة األحوال مرآة جريدة اآلستانة يف صدرت :١٨٥٥ سنة

(ص٥٦). بريوت يف السورية املطبعة الخوري خليل أنشأ :١٨٥٧ سنة
(ص٦٤). األخبار حديقة جريدة إليه امُلوَمى أصدر :١٨٥٨ سنة

(ص٦٥). اآلستانة يف الجوائب جريدة الشدياق فارس أصدر :١٨٦٠ سنة
كانت ١٨٦٠ سنة قبل بأنه بنفسه، زيدان جرجي لها سجَّ التي الوقائع هذه من يُفهم
عربية مطابُع ست أُسِّ وكانت وأمريكية، أوروبية إرسالياٍت يد عىل حديثة مدارُس أُنشئت
وكان كثرية. وأدبية علمية ُكتبًا — الحال بطبيعة — نَرشت املذكورة املطابع وكانت عديدة،

واألدبية. العلمية الجمعيات وتألََّفت العربية، الصحافة وتولََّدت العربي، التمثيل بدأ
الحقيقية، النهضة مظاهر من كلها الحركات هذه زيدان جرجي يعترب ال ذلك، كل ومع

.١٨٦٠ سنة بعد بدأَت إنما الحقيقية النهضة أن ويدَّعي
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هذا؟ ُحْكمه لتربير زيدان يُقيُمها التي الرباهني هي ما ملاذا؟ نتساءل: أن بنا فيجُدر
النهضة عن ،١٨٦٠ سنة بعد حدثَت التي األدبية النهضة بها امتازت التي األمور هي ما
النهضة مبدأ املذكورة السنة العتبار امَليْزاُت هذه تكفي وهل املذكورة؟ السنة سبقت التي

الحقيقية؟
بينها أجد ولم األدبية النهضة عن كتابه يف زيدان جرجي َكتبَه ما كلَّ استقصيُت إنني

التاليتنَي: القضيتنَي سوى املذكورة، لألسئلة جوابًا يُعترب أن يمكن ما

الالتي البنات إليواء املذكورة؛ السنة بعد أُنشئت ولبنان سوريا يف البنات مدارس إن (أ)
املذكورة. السنة حوادث خالل تيتَّمن

التجاء بسبب بريوت، إعمار بعد أُنِشئَت — الكلِّيات أي — الكبرية املدارس إن (ب)
املذكورة. املدينة إىل اللبنانيني

جدية: فاحصة بنظراٍت القضيتنَي هاتنَي من واحدٍة كل فلندُرس
«الطور مدارس عن حديثه مستهل يف زيدان جرجي يقول البنات، مدارس قضية أوًال:

ييل: ما «١٨٦٠ سنة بعد الثاني
كان املنكوبني املهاجرين ألن للبنات؛ أُنشئت بريوت يف الطور هذا مدارس «أقدم
وأسبُق الحادثة. تلك أثناء يف وآباءهن أزواجهن فقدن ممن واأليتام، األرامل من أكثرهم
،١٨٦٠ سنة ُطْمُسْن بوين مسز أنشأتها اإلنكليزية، املدرسة الخدمة هذه إىل املدارِس تلك
أُنِشئَت للبنات، األمريكانية اإلنجيلية الكلية املدرسة ثم موط، مسز بمدرسة اآلن وتُعَرف
نهضة يف العظيم العمل من املدرستنَي لهاتنَي كان ما بيان إىل حاجة وال .١٨٦١ سنة

(ص٤٨). األَُمم» ترقية يف املشهود التأثري من البنات لتعليم بما اكتفاءً السوريني؛
قائًال: املضمار هذا يف حديثَه زيدان يُواِصل ثم

نخبٌة منها نبغ ولبنان، بريوت يف كثرية مدارُس ذلك بعد املدرستنَي هاتنَي من «وتفرَّع
(ص٤٨). االجتماعية» الهيئة شئون وأصلحن البيوت فغمرن املنازل، ربَّات من

سنة بحوادث االرتباط وثيق كان املذكورة اإلنكليزية املدرسة إنشاء أن يف شك ال
التي األعمال بفضل بدأَت لبنان يف النسائية النهضة بأن القول ذلك يُربِّر هل ولكن ،١٨٦٠

املذكورة؟ السنة وقائع أعَقبْت
بأن القول يف املغاالة من كثري يشءٌ هناك يكن لم إذا فيما للبحث لزوًما أرى ال أنا
أرى ولكني بريوت، يف قامت التي النهضة يف األهم العامل كان لليتيمات مدرستنَي إنشاء
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الِفقرات يف — زيدان جرجي ذَكرها التي اإلنكليزية املدرسة هل أسأل: أن الرضوري من
ولبنان؟ بريوت يف الحديثة البنات مدارس أُوىل كانت — آنًفا نقلناها التي

سنة قبل أُنِشئَت للبنات مدرسة أية يذكر لم ألنه ذلك؛ يزعم كان زيدان أن يظهر
.١٨٦٠

الحديثة البنات مدارس أُوىل إن العرب» «يقظة كتابه يف أنطونيوسيقول جورج ولكن
زوجته بمساعدة سميث، عايل األمريكي اإلنجييل يد عىل ،١٨٣٤ سنة أُنِشئَت بريوت يف

األمريكية.
معرض عن بلبنان الوطنية بية الرتَّ وزارة أصدرتها التي الرسمية النرشة أن كما
البنات مدرسة إىل تُشري اليونسكو، مؤتمر انعقاد بمناسبة بريوت، يف أقامته الذي التَّعِليم
عىل ١٨٤٧ سنة أُنِشئَت التي املدرسة وإىل املحبة، راهبات يد عىل ١٨٤٦ سنة أُنِشئَت التي

الظهور. يوسف مار راهبات يد
ونهضة البنات تعليم قضية ربط أن — ذلك كل عىل بناءً — نقول أن نستطيع ونحن

رصيحة. مخالفًة الثابتة الحقائق يُخاِلف ١٨٦٠ سنة بوقائع النساء
إىل رسيعة إشارًة يُشري أن بعد زيدان، جرجي يقول الكبرية، املدارس قضية ثانيًا:
الكربى املدارس يُنشئوا لم األجانب أن «عىل :١٨٦٠ سنة قبل أُنِشئَت التي الكبرية املدارس
اللبنانيني ومهاجرة املشئومة ١٨٦٠ سنة حوادث أثَر عىل الثاني، الطور يف إال بريوت يف

(ص٤٧). الحقيقية» النهضة بدأَت وبها بريوت، إىل وغريهم
األمريكان أنشأ ١٨٦٠ سنة حوادث بعد بريوت ُعمرْت «ملا آخر: موقٍع يف يقول ثم

(ص٥٠). صددها» يف نحن التي الُكلية املدرسة
بقوله: السؤال هذا عىل زيدان جرجي يجيب املذكورة؟ الكلية أُنِشئَت متى ولكن
بأن القول يربر هذا فهل (ص٤٩)، «١٨٦٦ سنة بريوت يف األمريكان املرسلون «أنشأها

املذكورة؟ السنة ذيول إىل أو ١٨٦٠ سنة إىل يعوُد اإلنشاء هذا يف الفضل
هذا يُربِّر ما فيه نجد ال املضمار هذا يف زيدان جرجي كتبه ما ُكلَّ نستعرض عندما
بطالن عىل تُربهن التي والوقائع الحقائق من كثريًا فيه نجد — ذلك بعكس — بل االعتبار،
آنًفا: نقلتها التي العبارة عقب — يقول نفسه زيدان جرجي ألن االعتبار؛ وهذا الرأي هذا
وغريها، والطبيعيات الرياضيات من الكربى، الكليات علوم تُعلِّم عبية يف مدرستهم «وكانت
الحديث، النمط عىل سوريا يف العربية الُكليات أقدم فهي ١٨٤٧؛ سنة أُنِشئَت أنها تقدَّم وقد
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ومن سوريا، يف النهضة هذه أركان جملة من كانوا العلماء من طائفٌة فيها تخرَّج وقد
(ص٤٩). الكربى» مدارسها معلِّمي

وإلبطال زيدان، جرجي بها يقول التي النظرية لهدم وحدها الكلمات هذه تكفي أفال
١٨٦٠؟ سنة بدأَت الحقيقية النهضة أن يف قوله

وهدم القول هذا إبطال يف أفعُل هو ما الوقائع من ن يتضمَّ نفسه املذكور الِكتاب ولكن
يه يُسمِّ عما حديثه خالل عينطورا، مدرسة ِذْكر بعد زيدان، جرجي يقول النظرية. تلك
إىل الشهري فانديك الدكتور «َقِدَم ١٨٤٠ سنة ييل: ما — ١٨٦٠ سنة قبل — األول الطور
مدرسة فأنشأ العليا، املدارس إىل تحتاج البالَد فرأى أحواَلها، واخترب فيها فجاَل سوريا،
اليسوعيون اآلباء أنشأ السنة هذه ويف عالية. مدرسٌة وهي ،١٨٤٧ سنة «لبنان» عبية
يف املدارس إنشاء يف واليسوعيني األمريكان بني واملنافسة «لبنان»، غزير يف مدرستهم

(ص٤٧). املألوفة» األمور من سوريا
قصرية. غري بمدٍة ،١٨٦٠ سنة قبل بدأ قد كان العالية املدارس إنشاء حتى إذن

بدأَت كانت املذكورة، السنة عىل سنوات ست مرور بعد أُنشئت التي األمريكية والُكلية
سنوات. عرش عن تقل ال بمدٍة املذكورة السنة قبل — الحال حقيقة يف — تتكوَّن

األمريكان املرسلني مجمع «اختاره فانديك: عن يتكلم عندما زيدان جرجي ويقول
العربية، اللغة درس يف وأخذ بريوت فجاء السورية، للديار طبيبًا مرسًال ١٨٤٠ سنة
طويل زمٌن يمِض ولم وائتلفا، مًعا فسكنا شابَّان، وهما البستاني بطرس باملعلم واجتمع
وحفظ أبنائها. من كأنه بها نُطُقه وأصبح واألسري، اليازجي عىل العربية، اللغة أتقن حتى
مدرسَة فأنشأ خدمته، يف فاستهلَك السوري الوطن وأحب وأشعارها، أمثالها من كثريًا
الجرب يف فألَّف الحديثة، الفنون يف للتدريس الالزمة الكتب تأليف يف وأخذ بلبنان. عبية
املدرسة إنشاء قبل والجغرافيا والطبيعيات البحار وسلك واملثلثات والهندسة واملقابلة

(ص٢١٨). الُكلية»
سوريا يف للتبشري ُمرَسًال «كان إنه بليس» دانيال «عن يتكلم عندما يقول أنه كما
كالطب الفنية العلوم ي تلقِّ للطلبة د تُمهِّ علمية ُكليٍة إىل بحاجة البالد فرأى ،١٨٥٦ سنة
أمريكا إىل وسافر ثَبَت لكنه اقرتاَحه، فأكربوا الُكلية، هذه إنشاء زمالئه عىل فاقرتح وغريه،
فانديك الدكتور أعضاؤها رئاسته، تحت للعمل لجنٌة وتألََّفت فنجح، الالزم، املال لجمع

(ص٥٠). وورتبات»
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عالقٍة قيام عىل يُدل ما زيدان جرجي عن نقلناها التي التفاصيل هذه كل يف يُوجد هل
إنشاء وبني ١٨٦٠ سنة حوادث بني — ضعيفة أو كانت قوية بعيدة، أو كانت قريبة — ما

١٨٦٦؟ سنة األمريكية الُكلية
التي األخرى املعلومات وكل — زيدان جرجي كتاب يف املسطورة املعلومات كل إن
— تفصيلية دراسًة سوريا يف األمريكان املرسلني أعمال دراسة يف عليها الحصول يمكن
إىل تخرج لم ،١٨٦٦ سنة بريوت يف أُنشئت التي األمريكية الُكلية أن عىل قاطعة داللًة تُدل
استعداداٍت وبعد عاًما، أربعني من تقُرب ُمدًة استغرَقت شاقة جهوٍد بعد إال الوجود حيِّز

عاًما. عرشين عىل تزيد مدًة استَمرَّت جدية
نتََجت التي األحوال جرَّاء من أُنِشئَت املذكورة الُكلية بأن نُسلِّم أن لنا يجوز فكيف

١٨٦٠؟ سنة وقائع عن
الحقيقية األدبية النهضة أن من زيدان، جرجي إليه يذهب ما أن تقدَّم ما كل من يظهر
الوقائع كل إن بل معقول، علمي دليٍل أي إىل يستند ال ،١٨٦٠ سنة بدأت ولبنان سوريا يف

املذكورة. السنة قبل بدأَت كانت النهضة هذه أن عىل قاطعة داللًة تُدل الثابتة
هذه أمر يف آخر عربي مؤلٌِّف إليه ذهب ما املقام هذا يف أذُكر أن املفيد من وأرى هذا،

وتاريخها: النهضة
العربية إىل تُرِجم والذي — باإلنكليزية نَرشه الذي الكتاب يف أنطونيوس جورج يقول
يف التَحوُّل نقطة كانت ١٨٣٤ سنة «إن العرب: يقظة عنوان الركابي—تحت حيدر عيل بقلم
العازاريون اآلباء أعاد (أوًال) املذكورة: السنة يف ألنه وذلك سوريا؛ يف العربية النهضة تاريخ
مالطة من العربية مطبعتهم األمريكان امُلرَسلون نقل (ثانيًا) عينطورة. يف مدرستهم إنشاء
(رابًعا) للبنات. مدرسة أول — زوجته بمساعدة — سميث عايل أنشأ (ثالثًا) بريوت. إىل
عىل عديدة، ابتدائيٍة مدارَس فتح يف — سوريا عىل استوىل أن بعد — باشا إبراهيم َرشَع

مرص.» يف العظيم والده َسها أسَّ التي املدارس نمط
الكلية من — زيدان جرجي مثل — تخرَّج أنطونيوس جورج بأن العلم مع هذا،
الُكلية إىل خطريًا دوًرا — أيًضا زيدان جرجي مثل — يعزو وهو ببريوت، األمريكية

العربية. األدبية النهضة يف املذكورة
زيدان؛ جرجي رأي من الحقيقة إىل أقرُب القضية هذه أنطونيوسيف رأي أن يف شك ال
نظرية أن حني يف مباًرشا، اتصاًال والتَّعِليمية األدبية باألمور تتصل وقائَع إىل يستند ألنه
حقيقية. بِصلٍة والتَّعِليم األدب إىل تمتُّ ال واقعٍة إىل األمور إرجاع تُحاِول زيدان جرجي
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الحقيقة، عني إنه أُقل ولم الحقيقة، إىل أقرب إنه أنطونيوس جورج رأي عن قلُت
التيارات تُشِبه ألنها معيَّنة؛ بسننَي تثبت أن يمكن ال النهضات تواريخ أن أعتقد ألني ذلك
تارًة طويلة مدًة وتستمر مختلفة، مجاٍر ومن بعيدة، مسافاٍت من تأتي التي العظيمة

ية. ُمتخفِّ وطوًرا ظاهرة
معيَّنة بسنٍة النهضات من نهضة مبدأ يُحدِّدوا أن يُحاِولون الذين فإن بب السَّ ولهذا
ُكنْه يُدِركوا أن يستطيعون ال — األحوال تراُجم يف األفراد حياة أدواُر تُعنيَّ مثلما — بذاتها

اإلدراك. حق األمور
بل منها، يبدأ أو عندها يقُف سنٍة عن البحَث يُحاول أال الحقيقي خ املؤرِّ عىل فيرتتَّب
رغم الحوادث مجاري منها يتبنيَّ لكي السنني؛ توايل عىل الوقائع ُكلَّ يتبع أن عليه يجب
فيها، املؤثِّرة العوامل معرفة إىل بذلك ل ويتوصَّ تعدُّدها، رغم منابعها ويستكشف التوائها،

األبصار. عن تُخفيها التي األستار كثرة ورغم العوامل، هذه تشابُك رغم

زيدان جرجي رأي إىل مستندة جديدة مقالٌة (2)

لبنان نهضة إىل فيها تطرََّقت مقالًة — ١٩٥٠ سنة خالل — العربية املجالت إحدى نَرشْت
زيدان. بجرجي أُسوًة ،١٨٦٠ سنة حوادث بتأثري وعلََّلتها األدبية،

الثابتة: التَّاِريخية الحقائق َضوء عىل لبحثها عباراٍت ثالث منها أنقل
إىل ُقَراهم من اللبنانيون لجأ أن ،١٨٦٠ سنة حدثَت التي األليمة املذبحة أثَر من «كان
فدخله لألجانب، بابه فُفتح الخاص، نظامه للبنان ُوِضَع وأن الحركة، فيها عت فتجمَّ بريوت،
سنة األمريكية الُكليَة االمتيازاِت ظل يف وأَنَشئوا وأمريكا، فرنسا من ون واملبرشِّ املستعمرون

«.١٨٧٤ سنة اليسوعية والُكلية ١٨٦٦
مدرسة َل أوَّ ١٨٦٣ سنة البستاني بطرس املعلِّم أنشأها التي الوطنية املدرسة «وكانت
اللغة تعليم يف واليسوعية األمريكية الُكليتنَي عمدة كانوا األدباء، من َصفوٌة فيها تخرَّج

الخاص». لبنان لنظام أثًرا بريوت يف الوطنية املدرسة «كانت العربية.»
التالية: القضايا إىل تستند املذكورَة املقالَة أن ذلك من ويَظَهر

من هربًا ُقَراهم؛ من إليها اللبنانيني التجاء جرَّاء من ازَدَهرْت بريوت مدينة إن (أ)
األليمة. املذبحة
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النظام ظل يف ،١٨٦٠ حوادث بعد ون املبرشِّ ودخَله لألجانب، ُفِتَح لبنان باب إن (ب)
الحوادث. تلك بسبب للبنان ُوِضَع الذي الخاص

التي األمريكية والكلية ،١٨٦٣ سنة بريوت يف َست تأسَّ التي الوطنية املدرسة إن (ج)
ُكلها ،١٨٧٤ سنة بريوت يف َست تأسَّ التي اليسوعية والُكلية ،١٨٦٦ سنة هناك أُنِشئَت

الخاص. لبنان نظام آثاِر من كانت

ِذْكر أنَّ وأظن ُكلية، مخالفًة الثابتة للحقائق مخالفٌة القضايا هذه أن أرى ولكني
قاطعة: برهنًة ذلك عىل للربهنة يكفي صحتها يف للشك مجال ال التي الحقائق بعض
األيام. من يوٍم يف الخاص» لبنان «نظام نطاق يف تدخل لم بريوت مدينة إن أوًال:

بمدٍة ١٨٦٠ سنة وقائع حدوث قبل ين، واملبرشِّ لألجانب مفتوًحا كان لبنان باب إن ثانيًا:
طويلة.

التي املدارس أُوىل تكن لم البستاني بطرس املعلِّم َسها أسَّ التي الوطنية املدرسة إن ثالثًا:
األدباء. من صفوًة فخرََّجت العربية باللغة ت اهتمَّ

املسألة ُكتُب من وكتاٍب العثمانية، الجغرافيا خرائط من خريطة إىل واحدة نظرًة إن
نظاًما كان ،١٨٦٠ سنة حوادث عقب ُوِضَع الذي النظام أن من للتأكُّد تكفي الرشقية،
يف كان املمتازة املترصفية لهذه الرسمي املقر وأن وحدها، لبنان جبل بُمترصفيَّة ا خاصٍّ

القمر». «دير
شمول نطاق وعن لبنان، جبل مترصفية حدود عن خارجة فكانت بريوت مدينة وأما
الزمان من مدة — املذكورة املدينة ظلت وقد لبنان. لجبل ُوِضَع الذي الخاص» «النظام
واليٍة مركز — ١٨٨٨ سنة منذ — صارت ثم الشام، إيالة إىل تابعة مترصفيٍة مقر —
تبعيًة العثمانية الدولة أنحاء سائر يف النافذة النُّظَم شئونها جميع يف تتبع بنفسها قائمة
يُرشفون كانوا ولكنهم الجبل، شئون يف لون يتدخَّ ال فيها يقومون الذين الوالة وكان تامة،
مرجًعا وكانوا الالذقية، شمال إىل حيفا جنوب من تمتد األطراف شاسعة واليٍة إدارة عىل
يُديرون وكانوا الشمال، يف والالذقية وطرابلس الجنوب، يف وصيدا ونابلس عكَّا ملترصفيات
إىل والبرصة، بغداد من العثمانية، الواليات سائر شئون تُدار كانت كما الوالية شئون
التي واألنظمة للقوانني وفًقا وبروسه، أزمري إىل وأررضوم وان ومن وأشقودرة، مناسرت

الوالة. جميع إىل العايل الباب يرسُمها التي والخَطط الواليات لجميع الدولة تُقرِّرها
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كانت بريوت، مدينة يف قامت التي والتَّعِليمية األدبية النهضة إن يُقال أن يمكن فكيف
١٨٦٠؟ سنة حوادث بعد للبنان، ُوِضَع الذي الخاص النظام نتائج من

عديدة، قروٍن منذ لألجانب مفتوحة كانت ولبنان بريوت أبواب أن الثابت ومن هذا،
للميالد، عرش السادس القرن منذ لبنان يف تعمل كانت األجنبية الدينية اإلرساليات وأن
والكيوجيني العازاريني أن كما ،١٦٢٥ سنة البالد تلك دخلوا — مثًال — اليسوعيون واآلباء

كثريًا. منهم عهًدا أحدَث يكونوا لم والفرنسيسكان
الثامن القرن أوائل منذ التَّعِليم بأمور تهتم أخذَت كانت الدينية اإلرساليات وهذه
عينطورة، يف مدرسة يُديرون كانوا — مثًال — واليسوعيون فالعازاريون للميالد، عرش

.١٧٣٥ سنة منذ زغرتا يف وأخرى
كان ذلك ولكن عرش، الثامن القرن أواخر يف لبنان غادروا كانوا اليسوعيني أن الواقع يف
حاملا لبنان إىل عادوا فإنهم بب السَّ ولهذا األوروبية؛ ومشاكلهم العاملية أوضاعهم جرَّاء من
الفاتيكان، مساعدات بفضل العام، تنظيمهم وإعادة العاملية مشاكلهم تصفية من تمكَّنوا

أبًدا. لبنان ترتك لم فإنها الكاثوليكية اإلرساليات سائر وأما ،١٨٣١ سنة وذلك
ويف — عام بوجٍه األدنى الرشق يف نشاطهم بدءوا فإنهم األمريكان امُلرَسلون وأما
املشهور زعيمهم فإن عرش، التاسع القرن من األول الربع يف خاص— بوجٍه العربي الرشق
املعروف وعاِلمهم .١٨٥٧ سنة هناك ومات ،١٨٢٧ سنة بريوت وصل كان سميث» «عايل
الُكلية س ُمؤسِّ بليس» «دانيال إن حتى .١٨٤٠ سنة منذ بريوت يف يشتغل بدأ ديك» «فان
حدث كان ذلك كل أن األرقام هذه من ويَظَهر .١٨٥٦ سنة بريوت وصل قد كان األمريكية

.١٨٦٠ سنة قبل
،١٨٣٤ سنة عينطورة يف كبرية مدرسًة أنَشئوا العازاريني أن الثابت ومن هذا،
مدرسًة ُسوا أسَّ األمريكان اإلنجيليني وأن ،١٨٣٤ سنة الغزير يف مدرسة أنَشئوا واليسوعيون
بريوت، يف اليسوعية الكلية أصل كانت الغزير مدرسة أن املعلوم ومن .١٨٤٧ سنة عبية يف

املذكورة. املدينة يف األمريكية الُكلية فاتحة كانت عبية مدرسة أن كما
أن يف للشك مجال أدنى يبقى هل آنًفا، ذَكرتُها التي والوقائع الحقائق هذه أمام
تمتُّ ال التي األمور من كانا بريوت، يف املدارس فتح عىل وإقدامهم لبنان ين املبرشِّ دخول

كانت؟ صلٍة بأية الخاص لبنان نظام إىل
سنة حوادث بعد — للبنان ُوِضَع الذي النظام أن املضمار هذا يف اليقني يزيد ومما
األمور يف سلطة أية «املترصفية» ل يُخوِّ لم أنه كما أبًدا، والتبشري التَّعِليم يذكر لم — ١٨٦٠

80



١٨٦٠ سنة وحوادث لبنان يف األدبية النهضة التَّاِريخ: ُكتَّاب أوهام من

أن عىل تامة، برصاحٍة نصَّ قد — ذلك بعكس — إنه حتى األجنبية. بالدول تتصل التي
اللبنانية»، «املحاكم اختصاصات يف تدخل ال واألجانب اللبنانيني بني تحدث التي القضايا
املدنية القضايا من كانت ولو بريوت، يف القائمة التجارة» «محكمة إىل رأًسا تُحال إنها بل

التجارية. باألمور تتصل ال التي البحتة
الدينية اإلرساليات بها تتمتَّع كانت التي االمتيازات إن تأكيد: بكل نقول أن فنستطيع
التي األجنبية االمتيازات جملة من كانت لبنان، ويف بريوت يف — لها التابعة واملدارس —
العامة السياسة نتائج من االعتبار بهذا كانت إنها العثمانية. البالد جميع عىل ترسي كانت
ُوِضَع الذي الخاص النظام نتائج من َقط تكن ولم العثمانية، الدولة عليها سارت التي

لبنان. جبل ملترصفية
عدٍد يف تشتغل كانت اإلرساليات هذه أمثال أن األمر هذا يف للشك مجاًال يدع ال ومما
من كبري عدٍد يف وتزدهر تنشأ كانت املدارس هذه وأمثال العثمانية، الواليات من قليل غري
أيًضا. — اآلستانة إىل أشقودرة ومن أزمري، إىل ماردين من — والرومليل األناضول مدن

لبنان نظام وبني األجنبية املدارس هذه بني عالقة بوجود الزعم إن أقول: كله ولذلك
الوجوه. من بوجٍه األمر حقائق مع يتفق ال الخاص،

علينا فيجب ،١٨٦٣ سنة البستاني بطرس املعلِّم أنشأها التي الوطنية املدرسة وأما
التالية: الحقائق ضوء عىل إليها ننظر أن

الخاص، لبنان نظام يشملها لم التي بريوت مدينة يف أُنِشئَت املذكورة املدرسة إن أوًال:
الوجوه. من بوجٍه لبنان امتيازات من لذلك تستفد فلم

اهتماًما العربية باللغة ت اهتمَّ عديدة، بمدارَس مسبوقة كانت املذكورة املدرسة إن ثانيًا:
بالًغا.

للعربية معلًِّما كان البستاني بطرس سها ُمؤسِّ أن واضحة برهنًة ذلك عىل يربهن ومما
من تخرَّج قد كان أنه كما ،١٨٤٧ سنة األمريكان املرسلون أنشأها التي عبية مدرسة يف

طويلة. مدٍة منذ العربية اللغة بإتقان اشتُهرْت التي ورقة عني مدرسة
الخوري املدرسة هذه عن َكتبَها التي العبارات بعض ييل فيما أنقل التأكيد ولزيادة

:١٩٢٥ سنة ببريوت مطبوع كتاٍب يف البشعالني إسطفان

انبعثَت املدرسة هذه ومن سوريا، يف املسيحية املدارس أهم ورقة عني مدرسة
رجاٌل منها وخرج سوريا يف العلمية النهضة وامتدَّتشعلة والعرفان، العلم أنوار
… والدحداح والبستاني الشدياق مثل الحديثة النهضة أساس واضعي كانوا
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الخاص لبنان نظام قيام قبل ما إىل فيعود املدرسة هذه تأسيس تاريخ وأما
.١٧٨٩ سنة فعًال ست أُسِّ ألنها قرن؛ نصف عىل تزيد بمدٍة

بعد بدأَت لبنان يف األدبية النهضة إن — كله ذلك مع — نقول أن لنا يجوز فهل
الحوادث؟ تلك جرَّاء من ُوِضَع الذي الخاص النظام وبفضل ،١٨٦٠ سنة حوادث

طريق عن أساسها، من املسألة ندرس أن بنا يجُدر االنتقادية النظريات هذه بعد
مبارشًة: الحقائق واستقصاء الوقائع استنطاق

العربية؟ للغة امُلجدِّدين طليعة يف ساروا الذين اللبنانيني والعلماء األدباء أسماء هي ما
اللغة تعليم يف األزهر طرائق عن حادوا الذين اللبنانيني واملعلِّمني الُكتَّاب أسماء هي ما
من األول الرتل يكن ألم الغربية؟ اللغات يف املتَّبعة بالطرائق الحديثة الُكتب وألَّفوا العربية،

البستاني؟ وبطرس الشدياق، وفارس اليازجي، ناصيف العظام؛ املجددين هؤالء
نتبنيَّ لكي السنني؛ بحوادث تأثُّرهم مبلغ يف ولنبحث هؤالء، أحوال تراجم إىل فلنرجع
تكوينهم يف أثَّرت قد — وامتيازات نُِظم من تَِبَعها وما — الحوادث تلك كانت إذا فيما

يُذَكر: تأثريًا واألدبي الفكري
الستني بلغ قد كان عمره أن عىل يدل مما ،١٨٠٠ سنة مواليد من اليازجي ناصيف كان
سن اجتاز قد — عندئٍذ — كان إنه لذلك نقول أن فنستطيع املذكورة، الوقائع حدوث عند
أيًضا، الشيخوخة طريق يف كبريًا شوًطا قطع كان إنه حتى قصرية، غري مدٍة منذ الكهولة

١٨٦٠؟ سنة بعد لبنان يف حدث بما واللغوية األدبية أعماله نُعلِّل أن لنا يجوز فكيف
عندئٍذ بلغ كان أنه عىل يُدل مما ،١٨٠٤ سنة مواليد من فكان الشدياق فارس وأما
املدة هذه خالل ل تنقَّ قد أنه حاله ترجمة من ونعرف عمره. من والخمسني السادسة السنة
اآلستانة، يف أخريًا استقر أن إىل وباريس، وكمربيدج وتونس، ومالطة، والقاهرة، بريوت، بني
من العربية الكتب فيها يطبع وأخذ املشهورة، الجوائب مطبعة هناك وأنشأ .١٨٥٧ سنة
هذه والحالة — يدَّعي أن ألحد يمكن وهل أخرى، جهٍة من املعروفة جريدته وينرش جهة،
واالمتيازات؟ النظم من الوقائع تلك تَِبع وما ،١٨٦٠ سنة وقائع بتأثرِي كان ذلك أن —

،١٨١٩ سنة مواليد من ألنه هذَين؛ من سنٍّا أحدث كان فإنه البستاني بطرس وأما
إىل بذلك ووصل واألربعني، الواحدة سن بلغ قد — الستني سنة يف — كان أنه عىل يدل مما
فأصدر الدامية، الوقائع من تألَّم كان أنه حاله ترجمة من نعلم ونحن التام. النضوج طور
التي املدرسة أنشأ ثم والوئام، االتحاد إىل ُمواطنيه بها ليدعو سوريا» «نفري أسماها جريدة
الصغر، منذ الناشئة قلوب يف والوئام االتحاد بذور ليغرس الوطنية املدرسة باسم اها سمَّ
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من كبريًا حظٍّا نال كان أنه كما الفكري، نضوجه أتَمَّ كان أنه عىل واضحة داللًة يدل مما
أيًضا. السيايس النضوج

كتاٍب عن نقًال الرجل، حال ترجمة خالصة هنا نذكر أن املفيد من التأكيد، ولزيادة
ببريوت: اليونسكو مؤتمر انعقاد عند بلبنان، الوطنية بية الرتَّ وزارة أصَدَرتْه

والرسيانية العربية مبادئ ى فتلقَّ ،١٨١٩ سنة الدبيَّة يف البستاني بطرس املعلِّم «ُولَِد
والحساب، والجغرافيا التَّاِريخ فأتقن ورقة، عني مدرسة يف العلم وأخذ القرية. مدرسة يف
األدبي والالهوت والفلسفة املنطق ل وحصَّ واإليطالية. والالتينية الرسيانية اللغات ودرس
بريوت، إىل نزل ١٨٤٠ سنة ويف اإلنكليزية. باللغة وألمَّ القانوني، الحق وأصول والنظري
إليه رغبوا حتى تعاريبهم، بعض يف يعاونهم وأخذ األمريكان مرسيل بعض إىل فتعرَّف

عبية. مدرسة تأسيِس يف ١٨٤٦ سنة
ويتضلَّع الكتب، ويؤلِّف الجمعيات، يُنِشئ وراح بريوت، إىل عاد ١٨٤٨ السنة ويف
الصحيحة، العرصية العلوم من الكثري ل ويُحصِّ والعربانية، الَقديمة اليونانية اللغتنَي من
١٨٦٠ السنة كانت أن إىل املقدَّس، الكتاب أسفار تعريب يف سميث عايل الدكتور ويساعد
حتى القلوب، وحدة إىل فيها يدعو سوريا»، «نفري اها سمَّ جريدة فأصدر الطائفية، والفتن
الصغر، منذ والوئام االتحاد اعتادت إذا إال تتفق ال القلوب وأن بداية، يشء لكل أن أدرك إذا

فيها.» األساتذة أحد اليازجي ناصيف الشيخ كان التي الوطنية املدرسة س أسَّ
إليه املشار األديب أن املخترصة الرتجمة هذه سطور من سطٍر كل من يتضح أفال
١٨٦٠؟ سنة قبل — والسياسية األدبية الِوجهتني من — كامًال نضوًجا نضج قد كان أيًضا
بعد قامت ولبنان بريوت يف األدبية النهضة بأن القائلة النظرية أن سبق مما يظهر
النظريات من لهي الوقائع، تلك عن نشأ الذي الخاص النظام وبفضل ،١٨٦٠ سنة وقائع

الثابتة. التَّاِريخية الحقائق من حقيقٍة أيُة تدعمها ال التي الواهية
أهميًة تقل ال أخرى، حقائَق بضع أذُكر النظرية، هذه خطأ عىل الرباهني ولزيادة

آنًفا: ذكرتُها التي الحقائق عن وداللًة

القديس مطبعة أقدمها كان ،١٨٦٠ سنة قبل عديدة مطابُع بريوت يف أُنِشئَت أوًال:
للميالد، عرش الثامن القرن أواسط يف أُنِشئَت التي األرثوذكس، للروم جاورجيوس
اآلباء أنشأ ذلك وبعد .١٨٤٣ سنة بريوت إىل مالطة من نُقَلت التي األمريكية املطبعة ثم
صارت ثم ،١٨٤٨ سنة الحجر عىل تطبع بدأَت التي الكاثوليكية املطبعة اليسوعيون
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«املطبعة وأنشأ الخوري خليل قام األخري ويف .١٨٥٤ سنة منذ الحروف عىل تطبع
.١٨٥٧ سنة السورية»

قبل هامة أدبية حركٍة قيام عىل واضحة داللًة العديدة املطابع هذه إنشاء يُدل أفال
١٨٦٠؟ سنة

السورية الجمعية املذكور؛ التَّاِريخ قبل وأدبية علمية جمعياٍت عدة بريوت يف تألََّفت ثانيًا:
أُنِشئَت التي الرشقية الجمعية ثم األمريكان، امُلرَسلني بمساعي ١٨٤٧ سنة أُنِشئَت التي
قامت التي السورية» العلمية «الجمعية األخري ويف اليسوعيني، اآلباء بجهود ١٨٥٠ سنة
مختلف إىل ينتسبون ومفكرين أُدباء من وتألََّفت ،١٨٥٧ سنة املذكورتنَي الجمعيتنَي مقام

البالد. يف املوجودة الطوائف
.١٨٥٨ سنة األخبار» «حديقة جريدة يُصدر الخوري خليل بدأ ثالثًا:

ووضع أخرى، برواياٍت وأعقبها ،١٨٤٨ سنة البخيل رواية اش النقَّ مارون مثَّل رابًعا:
العربي. التمثيل أُسس بذلك

١٨٦٠؟ سنة حوادث قبل قوية أدبية حركٍة قيام عىل كله ذلك يُدل أفال

بريوت مدينة الزدهار الحقيقية األسباب (3)

تُدل العربية» اللغة آداب «تاريخ يف زيدان جرجي كتاب عن نقلتُها التي الفقرات جميع إن
بلبنان، األدبية النهضة قيام كيفية يف املؤلف أبداها التي النظرية أن عىل واضحة داللًة
اللبنانيني نزوح عن نشأ إنما وعمارها، بريوت مدينة ازدهار بأن زعمه عىل مبنيًة كانت

املشئومة. ١٨٦٠ سنة حوادث بسبب إليها،
سنن مع يتفق ال العارضة الحوادث هذه بمثل املدن من مدينٍة ازدهار تعليل إن
الكوارث من كانت ١٨٦٠ سنة وقائع أن ننىس أال يجب الوجوه، من بوجٍه االجتماع
بسبب بريوت إىل ُقَراهم من اللبنانيون التجأ فإذا طويلة، مدًة تستمر ال التي العارضة
إىل املياه وعودة العاصفة، زوال بعد القرى تلك إىل يعودوا لم وكيف فلماذا الحوادث، هذه
بعد ُوِضعت التي والنظم الوقائع، تلك عقب اتُّخذَت التي التدابري وأن سيما ال مجاريها؟

كبرية. برسعٍة والسالم األمن لهم َضِمنَت قد ذلك،
ألن ١٨٦٠؛ سنة حوادث من وأدوَم أعمَّ أسبابًا ونموها بريوت مدينة الزدهار إن
الشام لَربِّ ثغًرا — تزال وال — كانت بل وحده، لبنان لجبل ميناء تكن لم بريوت مدينة
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الرشق بالد يف تتغلغل — تزال وال — كانت منها تبدأ التي التجارية والطُّرق بأجمعه،
إىل تعود الهام املرفأ هذا ازدهار أسباب أن يف للشك مجال فال بعيدة، مسافاٍت إىل األدنى
والدول العثمانية الدولة بني التجارية العالقات ع وتوسُّ عام، بوجٍه العاملية التجارة ر تطوُّ

خاص. بوجٍه األوروبية
سوريا، وراء ما إىل البحث ساحة ع أُوسِّ أن أرى الحقيقية، العوامل هذه وإلظهار
سائر ويف جهة، من العثمانية الدولة أقسام سائر يف جرى ما إىل رسيعة نظراٍت بإلقاء

أخرى. جهٍة من املتمدِّن العالم أنحاء

العثمانية الدولة تاريخ إىل نظرة (1-3)

العثمانية الدولة تاريخ يف هام ٍل تحوُّ عهد كان عرش التاسع القرن من الثالث الربع إن
خاص. بوجٍه الرشقية املسألة تاريخ ويف عام، بوجٍه

التنظيمات. وفرمان باريس، ومعاهدة القرم، بحرب العهد هذا بدأ
النصف أوائل يف األرثوذكس حماية حق منْحها طلب عىل روسيا إقدام أن املعلوم من
أزمًة وأوجد فلسطني، يف املباركة» «املقامات قضية أثار عرش، التاسع القرن من الثاني

األوروبية. الدول أهم وَشِمَلت العثمانية، الدولة حدود تعدَّت حادة، سياسية
العثمانية الدولة عن الدفاع عىل — األزمة هذه خالل — وإنكلرتا فرنسا اتفَقت وقد
كانت التي العنيفة واملنافسات املزمنة املخاصمات من الرغم عىل الروسية، القيرصية ضد
تجرَّا أن املذكورتان الدولتان واستطاعت املذكور. القرن من األول النصف يف بينهما قامت
ضد تركيا مع الصورة بهذه تحاَلَفت التي والدول األخرى، األوروبية الدول بعض وراءهما
أنزلت ولذلك مطالبها؛ عن العدول عىل األخرية الدولة إلرغام الهجوم خطة التزمت روسيا
النرص لها تمَّ وعندما .١٨٥٤ سنة القرم جزيرة ِشبْه يف العثمانية الجيوش مع جيوشها
باريس يف مؤتمًرا عقَدت ،١٨٥٦ سنة — املشهورة سباستوبول حصون سقوط بعد —
السلطنة عىل اإلبقاء مبدأ املؤتمر هذا ُمقرَّرات جملة من وكان الصلح. رشوط فيه وقرَّرْت
يف املذكورة السلطنة وإدخال Intégrité de Lempire Ottomane «بتماميتها» العثمانية

.Concert Européen األوروبي املحفل
املنشور أصَدَرت الجِديدة، األوضاع هذه مقتضيات مع تمشيًا العثمانية، والدولة
رعاياها، جميع بني «املساواة» فيه أعَلنَت الخريية» «التنظيمات منشور باسم ُعِرَف الذي
املساواة هذه ولضمان ومذاهبهم. أديانهم بني تمييز دون ونَِحلهم، ِمَللهم اختالف عىل
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أحدثَت الغربية؛ البالد يف الشائعة األُسس وفق والقضائية، اإلدارية شئونها تُصِلح أخذت
القوانني نمط عىل عرصية قواننَي ووضعت والجزائية، والتجارية املدنية النظامية، املحاكم
املساواة. وجه عىل ومسيحيني، مسلمني من الدولة، رعايا جميع أحكامها تشمل األوروبية،
لألحكام وفًقا تحكم التي الرشعية، املحاكم تُعَرضعىل القضايا جميع كانت أن وبعد
إىل االختصاصات تلك من كبري ِقْسٌم ونُِقَل املذكورة، املحاكم اختصاصات ُحدِّدت الرشعية،

الجِديدة. القوانني ألحكام وفًقا تحكم التي النظامية املحاكم
صارت املسلمني، عىل املسلمني غري شهادة تقبل ال الرشعية املحاكم كانت أن وبعد
وال الحكم، يف وال الشهادة يف ال املسلم، وغري املسلم بني تُفرِّق ال الجِديدة النظامية املحاكم

التنفيذ. يف
األمور يف عظيًما انقالبًا أوجَدت اإلصالحية «التنظيمات» هذه أن للبيان حاجة وال

واالقتصادية. االجتماعية األحوال يف عميًقا تأثريًا وأثَّرْت والقضائية، اإلدارية
مدينة مثل — التي املدن يف خاص، بوجٍه قويٍّا، صار التأثري هذا أن الطبيعي ومن
واملتاجرة االتصال لها يتيرس والتي املسيحية، العنارص من كبرية جماعاٍت تُضم — بريوت

األجنبية. البالد مع
مدينة «عمار يف أثَّرْت قد والشاملة األساسية التحوُّالت هذه أن البديهي من أفليس
إىل زيدان جرجي يعزوه الذي التأثري من بكثري وأدوم أعمق تأثريًا وازدهارها، بريوت»

العارضة؟ ١٨٦٠ سنة حوادث جرَّاء من الالجئني» ع «تجمُّ
التي األطوار وأعظم أهم كانت ،١٨٥٦ سنة أواخر يف بدأَت التي التنظيمات إن
التي الخطوات أهم تُعترب وهي العثمانية. الدولة يف واإلصالح» التجديد «حركة اجتازتها
وتجديد وتنظيم اإلنكشارية وإبادة إلغاء بعد الغربية، النُُّظم اقتباس نحو الدولة خَطتْها

العسكرية. الحياة
عَرضية، بصورة فيذُكرها قدرها، حق التنظيمات هذه أهمية يُقدِّر ال زيدان جرجي إن

والقضاء. اإلدارة بُكتب الخاص الفصل يف
الفصل: هذا مستهل يف املؤلِّف يقول

إىل الرشعية املحاكم عىل قاًرصا ظل إنه باإلجمال يُقال طويل، تاريٌخ اإلسالمي «للقضاء
سنة القرم حروب بعد اإلصالح فرمان الحميد عبد السلطان أصدر إذ املايض؛ القرن أواسط
عن مستقلة نظاميٍة محاكَم إنشاء عىل العثمانية الحكومة عزم أعلن ذلك جملة ويف .١٨٥٦
وْضع يف الحني ذلك من الدولة وأخذت الحديث. القانوني القضاء وهو — الرشعية املحاكم
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والسياسية، املدنية بالحقوق املتعلقة والنظم اللوائح وإصدار األوروبي، النسق عىل النظم
وهو ِذْكره، املتقدم نوفل نوفل العربية إىل ترجمه وقد «الدستور»، كتاب كله ذلك ويجمع
إىل مما الفرنساوية القوانني إىل أقرب وهو وقوانينه، القضائي النظام جملته ويف مطبوع،

(ص٣٠١). «… غريها
وال واالقتصادية، االجتماعية الحياة يف التنظيمات هذه تأثري عن شيئًا يذكر ال ولكنه

واألدبية. العلمية الحياة يف
نواحي شتى يف التنظيمات تأثري عن لة مفصَّ بأبحاٍث حافلٌة الرتكية املؤلفات أن حني يف

وأدبية. وعلمية وترشيعية، واجتماعية سياسية من العثمانية، الدولة يف الحياة
التنظيمات أدب أن يجد العثمانية اآلداب تاريخ عىل استطالعية نظرًة يُلقي من وكل
سبَقتْه التي األدوار عن يمتاز ألنه املذكور؛ التَّاِريخ يف واالنقالب التجدُّد أدوار أهم من يُعترب
مظاهرها. بأجىل الغرب االقتباسمن نزعة فيها تتمثل ا، جدٍّ بارزة بخطوط رصيًحا، امتياًزا
التيار هذا إىل يلتفت أن بلبنان، حدثت التي رات التطوُّ عوامل يف يبحث بمن فيجُدر

عام. بوجٍه العثمانية الدولة َغَمر كان الذي القوي
سنة حوادث تأثري عىل تَمسَمرت قد كانت أنظاره ألن ذلك؛ يفعل ال زيدان جرجي إن

سابًقا. ذلك رشحُت كما سواها، ما كل عن إليها فانَرصَفت ،١٨٦٠
التي التنظيمات حركة أن عىل تدل التي الوقائع بعض كتابه طيات يف يُوجد ذلك ومع
أيًضا. مباًرشا تأثريًا العربي األدب ر تطوُّ يف التأثري من تخُل لم العثمانية، الدولة يف قامت
من موضَعني يف باشا فؤاد الشهري العثماني الوزير إىل يُشري زيدان جرجي فإن
العلمية الجمعية إىل تطرُّقه خالل وثانيًا األخبار، جريدة عن تكلُّمه خالل أوًال الِكتاب:

السورية.
،١٨٥٨ سنة بريوت يف صدرت األخبار حديقة أن ذكر أن بعد ييل، ما املؤلف قال فقد
سنتني «وبعد اآلستانة: خارج العثمانية اململكة يف صَدرْت عربية جريدٍة أول كانت وأنها
مسائلها، لتسوية مندوبًا باشا فؤاد وجاء ،١٨٦٠ سنة سوريا حوادث جرت صدورها من
له وعيَّنت رسمية، ِشبْه يجعلها أن املذكورة) الجريدة (صاحب الخوري خليل عىل فاقرتح

(ص٦٤). الرسمية» سوريا جريدُة صَدرْت ريثما شهريٍّا، راتبًا الحكومة
(١٨٥٨ سنة َست تأسَّ (التي السورية العلمية الجمعية عن تكلَّم أن بعد — قال أنه كما
باآلستانة؛ السياسة رجال كبار من جماعٌة بينهم «وكان أعضائها: البعضمن أسماء وذكر

(ص٣١). «… باشا فاضل ومصطفى باشا ورشدي الشهري باشا فؤاد منهم

87



واالجتماع التاريخ يف وأحاديث آراء

فؤاد أن إىل نشري أن بنا يجُدر نفسه، زيدان جرجي كتاب من الكلمات هذه نقِل بعد
من إذ التنظيمات؛ عهد صناديد من كان العارضة الصورة بهذه املؤلف يذكره الذي باشا
وعايل باشا، رشيد هم: العظام، الوزراء من ثالثة يف تمثََّلت التنظيمات سياسة أن املعلوم

باشا. وفؤاد باشا،
التي الفتن لتسكني النطاق؛ واسعة بسلطاٍت سوريا، إىل أُوفد كان هذا باشا وفؤاد
بشدة، واملتهاونني املجرمني وعاَقب وكياسة، بحزم القضايا عالج فقد ،١٨٦٠ سنة قامت

الشام. وايل بإعدام مبتدئًا
األدبية، الحركات يُهِمل لم أنه زيدان جرجي عن نقلناها التي العبارات من ونفهم
العلمية الجمعية ع شجَّ كما شهريٍّا، راتبًا صاحبها بمنح األخبار حديقة جريدة ع شجَّ بل

أعضائها. بني والدخول إليها، باالنتساب السورية
برجال اتصلوا قد كانوا العثمانية التنظيمات رجال أن عىل كله ذلك من ونستدل

مباًرشا. اتصاًال ولبنان، سوريا يف العربية، األدبية النهضة
االتصال: هذا عىل أيًضا ذلك من وأوضح أقوى دليٌل زيدان جرجي كتاب يف ولكن

ييل: ما — السياسية العربية الصحف تأسيس عن الكالم خالل — زيدان جرجي قال
اآلستانة، يف الجوائب بظهور ،١٨٦٠ سنة مهمة، خطوًة العربية الصحافة «وَخَطت
شأٌن للجوائب وكان األخرية. العربية النهضة أركان أحد الشدياق، فارس أحمد لصاحبها
أدباء ألقالم ميدانًا وكانت وغريها، باآلستانة األمر والة لدى ونفوذ العرب، أدباء عند عظيم

(ص٦٥). «١٨٨٤ سنة إىل تصدر زالت وما واملناضلة، للمناظرة العرص، ذلك
الجريدة هذه صدور أن إيضاح، أو تدليل إىل تحتاج ال التي البديهية األمور ومن
هناك تَطبَع أخذَت التي الجوائب مطبعة وتأسيس العثمانية، الدولة عاصمة يف العربية
١٨٦٠ سنة تأثري إىل يُعزى أن يمكن ال مما والحديثة، الَقديمة العربية الكتب من طائفًة
العثماني التَّاِريخ َسري َضوء عىل تعليله من بد ال مما هو بل الوجوه، من بوجٍه املشئومة

أخرى. جهٍة من العامة العربية الحركة وتقدُّم جهة، من

العالم تاريخ إىل نظرة (2-3)

بإلقاء البحث، نطاق توسيع سبيل يف أخرى، خطوًة أخطو أن أََودُّ الفصل هذا إنهاء وقبل
املتعلقة العوامل عىل االستطالع وسائل الستكمال العام؛ التَّاِريخ إىلصفحات رسيعة نظراٍت
.١٨٦٠ سنة بعد سيما وال عرش، التاسع القرن من الثالث الربع يف بريوت، مدينة بازدهار
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الفرتة يف العاملية، الحضارة اتجاه كان ماذا التَّاِريخ؟ ذلك يف العالم أحوال كانت ماذا
بلبنان؟ الحقيقية» النهضة «عهد زيدان جرجي اعتربها التي الزمنية

الفرنسية، باللغة املنشورة العام» «التَّاِريخ مؤلَّفات أحدث من كتاٌب اآلن يَديَّ بني
األستاذَين نظارة تحت نُِرشت التي العام»، التَّاِريخ «كليات من عرش السابع املجلد وهو

وحضارات». «شعوب عنوان تحت سانياك» و«فيليب هالفني» «لويس
بهذا وعنونوه الفرنسية، الجامعات أساتذة من ثالثٌة املجلد هذا تأليف يف اشرتك وقد

.(١٨٧٨ إىل ١٨٦٠ (من اإلمربيالية» إىل الليربالية «من العنوان:
عرشة ثماني استَغرَقت تاريخية دورٍة وقائع ن يتضمَّ املجلد هذا أن ذلك من يظهر

.١٨٦٠ سنة بعد سنة
التي والسنة املشئومة، سوريا وقائع فيها حدثَت التي السنة نفس ،١٨٦٠ سنة نعم،
إىل وغريهم اللبنانيني نزوح بسبب بلبنان، الحقيقية» النهضة «مبدأ زيدان جرجي اعتَربها
يف هام ٍل تحوُّ سنة املذكور الكتاب مؤلِّفو يعتربها السنة هذه فيها. عهم وتجمُّ بريوت مدينة

العام. التَّاِريخ
التي لألسباب مماثلة أسباٍب عىل مبنيٍّا يكن لم هذا اعتبارهم أن البيان إىل حاجة وال
االقتصادية بالتطورات تتعلَّق أخرى، هامة أسباٍب عىل مبنيٍّا كان بل زيدان، جرجي ذكرها

تقريبًا. العالم أنحاء جميع َشِمَلت التي العظيمة والسياسية
السياسية الحوادث — صفحة خمسمائة من أكثر يف — املؤلِّفون يستعرض
بوجٍه ويرشحون املذكورة. السنة بعد وأمريكا وآسيا أوروبا يف توالت التي واالقتصادية
من ويخلُصون العاملية. االقتصادية الحياة إىل الهائلة راِت التطوُّ من حصل ما خاصٍّ
التجارة يف عظيم ٍر تطوُّ عهد كانت التَّاِريخ من الفرتة هذه بأن القول يف هذه أبحاثهم

عام. بوجٍه البحري، الطور إىل الربي الطور من املدة هذه خالل انتقَلت ألنها العاملية؛
سنة أوائل «يف التطورات: هذه استعراضورشح خالل — املؤلِّفون قاله ما جملة ومن
الحماية عهد وانتهى وإنكلرتا، فرنسا بني املنعقدة التجارة معاهدة عىل التوقيع تم ،١٨٦٠
والعالقات االقتصادية الحرية من جديد عهٌد وبدأ التجارة، تُعيق كانت التي االقتصادية

األوروبية. الدول بني السلمية
الصني أبواب وفتَحت بكني، مدينة األوروبية الدول جيوش دخَلت املذكورة السنة ويف
مضايق إنكلرتا واحتلَّت الصينية، الهند عاصمة يف فرنسا واستَقرَّت … العاملية التجارة إىل
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وأدى … فالديفوستك مرفأ من الهادي املحيط البحر نحو طريقها روسيا ت وشقَّ املااليو،
… ا جدٍّ كبريًا توسيًعا العاملية التجارة نطاق توسيع إىل ذلك كل

املناقلة بوسائل تتعلق التي االخرتاعات بعض م وتتعمَّ تتواىل أخذَت نفسه الوقت ويف
السفن أن الواقع يف … خاص بوجه البحرية املناقالت وبوسائل عام، بوجٍه واملواصالت
— املدة تلك خالل — أنها غري قصرية. غري بمدٍة ١٨٦٠ سنة قبل عت اخُرتِ كانت البخارية
فظلَّت التكاليف، كثرية كانت ألنها التجارية؛ النقليَّات يف كبريًا دوًرا تلعب أن تستطع لم
السفن عىل تعتمد فظلَّت التجارية النقليات وأما الثقيلة. البضائع دون الرُّكاب لنقل واسطة

األوىل. الدرجة يف الرشاعية،
إىل أدى تقدُّم البخارية، السفن صناعة يف كبري تقدُّم حدث ١٨٦٠ سنة بعد ولكن
عن عوًضا الخلفية، اسات الرفَّ استعمال طريقة َمت تعمَّ عقب؛ عىل رأًسا األوضاع هذه تغيري
الستعمال نفسها، املحركة املكائن نَت تحسَّ كما البخارية. السفن لتحريك الجانبية الدواليب
األخري ويف … املستديمة الحركة إىل املتناوبة الحركة لتحويل املوزنات عن عوًضا الكبَّاسات
الفوالذ من البخارية السفن هياكل ُصنْع معه أمكن كبريًا، ًما تقدُّ الفوالذ صناعة تقدََّمت
أحجام تضخيم عىل ساعدت والتحسينات االخرتاعات هذه وكل … الخشب عن عوًضا
ا هامٍّ عامًال جعلها مما … جدٍّا واسع بمقياٍس نفقاتها وتقليل … رسعتها وتزييد السفن
ونظام … املسدود االقتصاد عهد وأنهى … رسيًعا ازدهاًرا البحرية التجارة ازدهار يف

««… العاملية «األسواق عهد وفتح … املتجاورة» بالبالد الخاص التجاري «التبادل
— األمريكية األهلية الحروب أثناء يف األخص وعىل ،١٨٦٠ سنة بعد املؤلِّفون ويقول
االقتصادي» االتساع «قوة اكتَسبَت — مؤقتًا والتجاري الصناعي النشاط شلَّت كانت التي

كليٍّا. تغيريًا التجارية الحياة معالم ت وغريَّ أبًدا، مثيل لها يُعَرف لم خارقة شدًة
التجارة ع توسُّ يف مظاهرها، بأجىل تجلَّت االنقالبات هذه أن البيان إىل حاجة وال

الساحلية. واملدن املوانئ وازدهار البحرية،
سنة بعد العالم يف والتجارية االقتصادية األحوال ر لتطوُّ الرسيع االستعراض هذا بعد
كبريًا ازدهاًرا بريوت مدينة تزدهر أن الطبيعي من كان أفما نتساءل: أن بنا يجُدر ،١٨٦٠
سوريا وبني بينها املناقلة وسائل ع وتوسُّ تقدُّم جرَّاء من العاملية، رات التطوُّ هذه تأثري تحت

أخرى؟ جهٍة من البحار وراء ما بالد وبني وبينها جهة، من الداخلية
«نزوح مثل عارض حادٍث إىل الساحلية املدينة هذه ازدهار نَعُزَو أن لنا يجوز وكيف
والتيارات العوامل هذه كل عن متغافلني املشئومة»، ١٨٦٠ حوادث جرَّاء من إليها اللبنانيني

العاملية؟
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اجلهني معبد حول تركية يفجملٍة

تمهيد

وإستانبول، وطهران، كابل، يف شائقة تذكارية احتفاالٌت أُقيَمت ١٩٣٧ سنة أواسط يف
أن زعموا ألنهم كابل؛ يف االحتفاالت أُقيَمت سينا. ابن وفاة عىل عاٍم تسعمائة مرور ملناسبة
صميم، إيراني بأنه قالوا ألنهم طهران؛ ويف األفغان، أوالد من كان الشهري الفيلسوف هذا

األصل. تُركي بأنه ادَّعوا ألنهم إستانبول ويف
إستانبول بني خاصة شدًة اكتسب املنوال هذا عىل سينا ابن جنسية حول التناُزع إن

األنظار. تَلِفت علمية ملناقشاٍت بابًا وفتح وطهران،
كبري ِسْفٍر وْضع يف األتراك علماء من جماعة اشرتك قد املذكورة االحتفاالت وبوسيلة
وقد اإليرانية. اللغة إىل «القانون» ترجمة نرش عىل إيراني عاِلٌم أقدم كما سينا. ابن عن
انتقاًدا سينا ابن نَسب يف األتراك مدَّعيات فيها انتقد خاصة بمقالٍة الرتجمة املرتجم صدَّر

اه: ُمؤدَّ ما الصدد هذا يف قاله ما جملة يف فقال شديًدا،
رشقيٍّا ومفكًرا عاِلًما بصفته سينا، بابن يفتخر أن مسلم ولكل رشقي لكل «يحق
أن لهم يحق ال أنه غري االعتبار، بهذا به يفتخروا أن أيًضا لألتراك فيحق وإسالميٍّا،
بأنه يدَّعون علمي. دليٍل أي إىل يستند ال تُْركيته يف الزعم ألن تركيٍّا؛ باعتباره به يفتخروا
التَّاِريخ، حقائق عن النظر ون يُغضُّ ولكنهم تركية، فيها ُولَِد التي املدينة ألن األصل تُركي
الكلمة. معنى بكل إيرانية كانت بل تركية، عندئٍذ تكن لم املذكورة املدينة بأن تشهد التي
باللغة الكتابات وبعض العربية، باللغة كثرية مؤلَّفاٍت خلَّف سينا ابن أن املعلوم ومن هذا،
بوجٍه إليه االنتباه يجُدر ومما الرتكية. باللغة واحًدا كتابًا ولو يُخلِّف لم أنه غري اإليرانية،
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بعض قواعد إىل تطرَّق — املختلفة مؤلفاته من املواضع بعض يف — سينا ابن أن خاص
من واحد مثاٌل األمثلة تلك بني وليس يعرفها، التي اللغات من األمثلة بعض وذكر اللغات،

«… الرتكية
الرد إىل — مدة بعد — أحدهم فانربى األتراك، ملؤرِّخي يَُرْق لم اإليراني العاِلم مقال إن
الرتكي». التَّاِريخ مجمع «مجلة من عرش الثالث العدد يف نرشها مطوَّلة، بمقالٍة ذلك عىل

العاِلم مزاعم تفنيد آلتاي، كون الدين شمس املذكورة، املقالة صاحب حاول وقد
ع وسَّ ثم األزمنة، أقدم منذ تركية كانت «بخارى» بأن مدعيًا سينا، ابن أصل يف اإليراني
سامية وثقافة راٍق علم مركز كانت بخارى أن فادَّعى كبريًا، والنقاشتوسيًعا البحث ساحة
الحركة إن قائًال جديدة، دعوى ذلك كل عىل وزاد أيًضا. إليها واإلسالم العرب وصول قبل
ألن النهر؛ وراء ما ثقافة آثار من كانت اإلسالم، أوائل يف البرصة، يف بدأَت التي الفكرية
إىل بخارى من زياد بن هللا عبيد نقلهم الذين األتراك من كانوا الفكرية الحركة هذه قادة

البرصة.
النهضة بدء تاريخ تمس التي األساسية املسائل من الصورة بهذه املسألة أصبََحت وملا
مبلغ إلظهار املدَّعيات هذه يف النظر نُنعم أن رأينا عام، بوجٍه اإلسالم صدر يف الفكرية

الثابتة. التَّاِريخية للوقائع مطابقتها
املطوَّلة املقالة هذه يف الواردة واملباحث اآلراء جميع الستعراض لزوًما نرى ال نحن
وحدها؛ األخرية النظرية حول يحوم ما هو واملباحث اآلراء تلك من نا يهمُّ ما فإن بة؛ واملتشعِّ

املذكورة. بالنظرية املتعلق القسم يف ونقاشنا بحثنا سنحُرص ولذلك

١

حرفيٍّا: ترجَمتُه ما بصدده نحن الذي البحث يف آلتاي» كون الدين «شمس يقول
النهر وراء ما عىل لالستيالء مأموًرا خراسان عىل ُويلِّ كان (الذي زياد بن هللا عبيد «إن
العسكرية واملهارة العالية بالثقافة شديًدا إعجابًا أُعجب قد كان معاوية) الخليفة عهد يف
وأرسلهم املنورين، املهذبني من شاب ألَفي بينهم من فانتَخب بخارى، أهل بها يتحىل التي

البرصة. وأسكنهم للعرب، معلِّمني جْعلهم بُْغية العراق إىل
الذي اللغز تحل «البالذري» اإلسالم مؤرخي أقدم إلينا ينقلها التي املعلومات هذه إن
يف الحركة هذه نشأت ملاذا اإلسالم. يف األوىل الفكرية الحركة منشأ مسألة يكتنف كان

أوًال؟ البرصة مدينة
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بخارى من املنقولني بان الشُّ هؤالء كانوا األوىل الفكرية الحركة هذه أثاروا الذين ألن
وأوالدهم. هم

يف املتعارَضني املذهبنَي بناء يف األسايس الحجر وضعا كانا اللذين الشخَصني إن
الُقطر. ذلك أهل من كالهما كان — سينا ابن قبل ظهرا اللذَين املذهبنَي ذَيْنَِك — الالهوت
بلدة يف ُولَِد قد كان البرشية اإلرادة بحرِّية القائل املذهب س أسَّ الذي الجهني معبد إن
املذهب س أسَّ الذي صفوان بن جهم أن كما وطربستان، جرجان نواحي يف الكائنة جهينة
ربط والذي اإلنسان عند اإلرادة حرِّية بوجود يُسلِّم لم الذي املذهب أعني لذلك؛ املعارض
وكان بلخ، أهل من تركيٍّا كان أيًضا وهو البرشية، اإلرادة قوة فوق ُقدرٍة بتقدير يشء كل
اللذَين املذهبنَي هذَين إن األتراك. ديار من «ترمذ» مدينة يف مرة ألول هذه بآرائه تقدَّم قد
تحت واآلخر القدرية اسم تحت أحدهما قرون، مدة اإلسالمي الالهوت يف يتصادمان ظالَّ

«… سينا ابن ستُنشئ التي البيئات إىل تُنسب أدمغة من انبثقا قد كانا الجربية، اسم
آلتاي» كون الدين «شمس األستاذ أن بحروفها ترجمناها التي الفقرات هذه من يظهر

التالية: القضايا عىل بصددها نحن التي النظرية بنى

األتراك منوري من شاب ألَفي البرصة إىل بخارى من نقل زياد بن هللا عبيد إن (أ)
العسكرية. مهارتهم بجانب العالية، بثقافتهم أُعجب قد كان ألنه العرب؛ أوالد ليُعلِّموا

جهينة بلدة يف ُولَِد تركيٍّا، كان اإلرادة حرية مذهب س أسَّ الذي الجهني معبد إن (ب)
طربستان. يف الكائنة

الرتكي. صفوان بن جهم هو الجربية مذهب مؤسس إن (ج)

رصيحة بنصوٍص الثابتة الحقائق من املقالة كاتب يعتربها والقضايا الوقائع هذه
الكتاب إىل الفقرات هذه من فقرة كل ذيل يف ويُشري الَقديمة، العربية الكتب أمهات يف واردة

القضية. هذه صحة عىل يشهد الذي
نقلها، يف الكاتب أمانة مبلغ النصوصفنرى لنقرأ إليها املشار الكتب نراجع أن فعلينا

منها. استَخرَجها التي الرباهني إصابة ومدى

٢

من ٤١٠ الصفحة إىل فيها، جاء ما عىل الربهنة بقصد األوىل، الفقرة ذيل يف الكاتب يُشري
زيدان. لجرجي اإلسالمي التمدُّن تاريخ وإىل للبالذري، البلدان فتوح
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ُدِهْشنا أننا غري وإمعان، باهتماٍم وقرأناها البلدان، فتوح من ٤١٠ الصفحة فتحنا لقد
غريبًا. بُْعًدا املقال محرر يدَّعيه عما بعيدة أنها رأينا ألننا عظيمة؛ دهشًة القراءة هذه من
فتح …» التالية: العبارة يف ينحرص القضية هذه حول املذكورة الصفحة يف جاء ما كل إن
لهم.» ففرض بخارى أهل من بخلٍق البرصة معه وقِدَم الصغانيان، زياد» بن هللا «عبيد
أن عىل يدل واحد حرٌف وال العالية، بثقافتهم إعجابه عىل تدل واحدة كلمٌة هناك يُوجد فال

للعرب. معلِّمني اتخاذهم كان البرصة إىل نْقلهم من القصد
خطر االحتمال هذا إن الصحيفة. رقم يف أخطأ الكاتب لعل البال: عىل يخطر قد
األستاذ ادَّعاه ما وبني البالذري كتبه ما بني الكبري البون هذا رأيت حينما أيًضا أنا ببايل
كتبه ما كل قراءة فأعدت األمر، من ن أتيقَّ أن فرأيُت الكتابة، هذه عىل مستنًدا الدين شمس
يف الكاتب مزاعم تؤيِّد واحدة كلمٍة عىل أعثر ولم زياد، بن هللا عبيد أعمال حول البالذري

أيًضا. األخرى الصفحات
فيقول: أيًضا البلدان» «فتوح من ٣٧٦ الصفحة يف القضية هذه إىل البالذري يتطرق
بل ُحْكمه، عىل نزلوا بل ويُقال بخارى، أهل من خلًقا سبى زياد بن هللا عبيد كان «قالوا:
ولم البرصة.» وأسكنهم فيه، ورغبوا ذلك عىل فنزلوا والفريضة، األمان إىل دعاهم ويُقال
إليهم ُعِهدت التي التَّعِليم مهمة إىل تُشري أو هؤالء، ثقافة علو عىل تدل واحدة كلمًة يذكر

املقال. كاتب زعم عىل
يتطلب الذي العلمي بالواجب يعمل لم املقال محرر أن وضوح بكل ذلك من يظهر
ما البالذري إىل يسند أن لقلمه غ وسوَّ واالستشهاد، النقل يف األمانة يلتزم أن باحث كل من

أبًدا. به يُقل لم
يستند ال مما أيًضا فهو زيدان، لجرجي اإلسالمي» «التمدُّن بتاريخ استشهاده وأما
«فتوح بجانب الفقرة ذيل يف الكتاب اسم يذكر إنه الوجوه. من بوجه صحيح أساٍس إىل
املراجعة بعد — تيقنَّا لقد ذلك مع ُمدَّعاه. تؤيد التي الصفحة إىل يُشري أن غري من البلدان»
الدين؛ شمس األستاذ يدَّعيه ما يؤيد شيئًا َقط يكتب لم زيدان جرجي بأن — والدرس
عهد يف االجتماع نظام عن الباحث الفصل يف البخاريني، بعض نقل واقعة إىل يشري فإنه
بأسافل وأسكنهم العراق إىل السند شط من جماعة اج الحجَّ «نقل يقول: حيث األُمويني؛
يُقل لم أنه غري البرصة.» وأسكنهم بخارى أهل من خلًقا زياد بن هللا عبيد وسبى كسكرة،

التَّعِليمية. ومهمتهم هؤالء ثقافة عن واحدة كلمًة
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عىل تدل ِفقرًة واإلسالم» «األتراك بحث يف يكتب زيدان جرجي أن ذلك من واألغرب
سائر عن يمتازون يومئٍذ األتراك «كان زيدان: جرجي يقول تماًما، الكاتب يزعمه ما عكس
والصرب اب، النشَّ رمي يف واملهارة والشجاعة، البدن، بقوة للمسلمني دانت التي الشعوب
بالعلوم، العناية قلة مع الوغى، ساحة يف والثبات الخيل، ظهور فوق الشاقة األسفار عىل
اإلسالمي. التمدُّن إبَّان يف بدرسها منهم أحٌد اشتغل وقلَّما الطبيعة، وعلم الفلسفة سيما وال
مع ذكروه الطبيعي بالعلم يشتغل برتكي سمعوا إذا أصبحوا حتى عنهم ذلك واشتُهر
العجيب «من فقال: النجوم علم قتلمش معرفة إىل أشار ملا األثري ابن فعل كما االستغراب،

ص١٥٦).» (ج٤، تركي» أنه مع أتقنه وقد النجوم علم يُعَلم كان قتلمش هذا أن
لحقائق موافًقا الصدد هذا يف زيدان جرجي كتبه ما كان إذا فيما أبحث أن أََودُّ ال إنني
املقال ُمحرِّر إقدام من العظيم استغرابي أُظهر أن أََودُّ أني غري لها. مخالًفا أم التَّاِريخ
بأن تزُعم التي النظرية تلك الجِديدة؛ نظريته لتأييد زيدان جرجي بكتاب االستشهاد عىل
زياد بن هللا عبيد نقلهم الذين األتراك أدمغة من انبثَقت اإلسالم يف األوىل الفكرية الحركة
كتاب يف آنًفا ذكرناها التي الفقرات وجود من الرغم عىل وذلك البرصة، إىل بخارى من

زيدان. جرجي
بغريهما، يَستَشِهد لم املقالة كاتب أن من بالرغم جانبًا، الكتابنَي هذَين تركنا وإذا هذا،
الدين شمس األستاذ زعم يؤيد ما أيًضا فيها نجد ال األخرى، الَقديمة التواريخ واستنطقنا

الصدد. هذا يف
بن هللا عبيد «وعاد فيقول: الواقعة هذه إىل بدوره يشري مثًال، الحموي، ياقوت إن
العطاء» لهم ففرض اب بالنشَّ الرمي جيد كلهم بخارى سبي من ألفني يف البرصة إىل زياد
أبًدا يبحث ال أنه غري الرمي، يف القوم مهارة الصورة بهذه ويذُكر ص٥٢٠). ،١ (املجلد

املقالة. صاحب يدَّعيه كما التَّعِليمية» «مهمتهم أو العالية ثقافتهم عن
ال الصدد هذا يف آلتاي» كون الدين «شمس يدَّعيه ما بأن القول يف نرتدَّد ال ُكلِّه ولهذا

كان. تاريخي دليٍل أيِّ إىل يستند

٣

الرتكي الجنس إىل بانتسابه والقائلة الجهني معبد بنَسب املتعلقة وهي الثانية، القضية أما
ني مهمَّ عربيَّني بكتابنَي عليها يُربِهن أن املقالة صاحب فيُحاِول طربستان، يف وبوالدته
لياقوت البلدان معجم وكتاب للشهرستاني، والنَِّحل امِللل كتاب الصحيفة؛ ذيل يف يذُكرهما
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أيام آخر يف الجهني معبد «بدعة حدوث عن قاله ما األول من الكاتب ينقل الحموي،
عالية مكينة حصينٌة بطربستان قلعٌة أيًضا «وجهينة قوله: الثاني من ينقل كما الصحابة»،

السماء.» يف
نفهم ال أننا غري تماًما، صحيح الكتابنَي هذَين من الكاتب ينقله ما بأن نُسلِّم إننا
غري من — العبارات هذه من يستنتج أن يستطيع كيف ُمدَّعاه؟ لتأييد بذلك يَستشِهد كيف
فهل طربستان؟ جهينة يف ُولَِد الجهني بأن — العلمي املنطق قواعد أبسط عىل يخرج أن
يف الكائنة القلعة هذه غري «جهينة» ى يُسمَّ يشء الدنيا يف يُوجد ال أنه يدَّعي أن يستطيع

طربستان؟
تحتوي الحموي ياقوت من املقال صاحب ينقلها التي العبارة أن يالَحظ أن يجب أوًال:
ويف أخرى، جهينة عن تكلَّم أن لياقوت سبق أنه عىل برصاحة يدل مما «أيًضا»، لفظة عىل
أخرى جهينة بذكر يبدأ املؤلِّف أن يرى البلدان معجم يف جهينة مادة يراجع من كل الواقع
من بغداد يريد ملن منزل أول وهي دجلة، عىل املوصل نواحي يف كبرية «قريٌة يقول: حيث
املذكورة، القرية إىل ينتسب من إىل يُشري ثم جهينة.» مرج له يُقال مرج وعندها املوصل.
يكتب ذلك كل وبعد الجهني. الفرج وأبو الجهني اإلسالم تاج عن التفاصيل بعض ويذكر

السماء». يف عالية مكينة حصينٌة بطربستان قلعٌة أيًضا «وجهينة األخرية: العبارة
كبرية قرية األول موضَعني؛ عىل يُطلق جهينة اسم أن إذن يُعلمنا الحموي ياقوت إن
ما إىل يلتفت فلم الدين شمس األستاذ وأما بطربستان. حصينة قلعة والثاني املوصل، يف
يف جهينة باسم قلعٍة وجود مجرَّد كأن األخري، يف ذكره بما يتمسك بل أوًال، ياقوت ذكره

هناك. مولوٌد تُركيٌّ الجهني معبد أن عىل للداللة يكفي طربستان
تاريخه يف األثري ابن ذكرها وقد اآلن، إىل املوصل نواحي يف معلوٌم جهينة قرية َمحل إن
ويف ص٢٧٣)، (ج٩، ٤٢٠ حوادث يف ص٣٥٠)، (ج٨، ٣٣٥ سنة حوادث يف مرات؛ عدة
االسم من القضايا هذه مثل يف يحُكم أن للباحث جاز فإذا ص١٥٠)، ،١٠٠) ٤٨٠ حوادث

أيًضا. القرية هذه إىل الجهني معبد بنسبة يحكم أن له لحقَّ وحده
املنسوبني العلماء بعض يذُكر الحموي ياقوت أن الصدد هذا يف يُالَحظ أن يجب ومما
وبما طربستان، يف جهينة قلعة إىل ينتسب أحٍد اسم يذكر وال املوصل، يف جهينة قرية إىل
األَْوىل كان الجهني، اإلسالم تاج أو الجهني الفرج أبي من بكثري أشهُر الجهني معبد أن
فيها، ُولَِد بأنه يعتقد كان لو املذكورة، بالقلعة مقرونًا الجهني معبد اسم يذُكر أن بياقوت

الدين. شمس األستاذ يدَّعي كما
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الجغرافية يختصباملواقع ال جهينة اسم إن أيًضا؛ ذلك من باالعتبار أجدر أمٌر وهناك
وجميع أيًضا، مشهورة عربية لقبيلٍة معروف اسٌم إنه بل البلدان، معجم يذُكرها التي
عدٍد إىل تُشري العربية األنساب ُكتُب جميع أن كما القبيلة، هذه تذُكر العربية التواريخ
اسم أن — املقام هذا يف — البال عن يغرب أال يجب ومما إليها. املنتسبني من قليٍل غري
الخرب جهينة «وعند القائل: املثل ألن السائرة؛ األمثال يف خاصة بمكانٍة يمتاز القبيلة هذه
الجاهلية. يف حتى القبيلة، هذه بها تتمتع كانت التي الشهرة إىل بوضوٍح يُشري اليقني»

السواحل تلك ون يُسمُّ كانوا بب السَّ ولهذا الحجاز؛ سواحل تقطن كانت جهينة قبيلة إن
العربية، الفتوحات ومع اإلسالم بعد انترشت، أنها غري جهينة»، بالد أو «أرضجهينة، باسم
كما باسمهم، ى يُسمَّ ومسجد بهم، خاصة محلٌة الكوفة يف فكان ومرص، والشام العراق إىل

املرصية. الديار يف الصعيد عرب أكثر كانوا أنهم
الطربي تاريخ يُراِجع من كل العربية؛ الفتوحات يف ا هامٍّ دوًرا لعبوا جهينة بني إن
اثنتَي يبلغ الوقائع هذه عدد إن عديدة، وقائِع بمناسبة فيه تُذَكر القبيلة هذه أن يرى
فتح يف «اشرتَكت جهينة بأن الطربي يُعِلمنا العربي. النبي عهد إىل يعود أقدمها عرشة،
ح يُرصِّ كما الوليد»، بن خالد قيادة تحت اليمنى املجنبة يف كانت وبأنها اًال، فعَّ اشرتاًكا مكة

جهينة». من رجل وأربعمائة «ألف كان املسلمني يف مكة فتح َشِهد من بني بأن
األثري، ابن ويقول «جهني»، عىلشكل تكون القبيلة هذه إىل النسبة أن املعلوم ومن هذا،
جهينة إىل النسبة «وهذه ييل: ما الجهني مادة يف األنساب» تهذيب يف «اللباب كتابه يف مثًال،
الصحابة من كثري خْلق إليها ويُنسب والبرصة، الكوفة نزلوا … قضاعة من قبيلة وهي

بَعَدهم.» وَمن والتابعني
رجًال القبيلة هذه إىل املنسوبني الصحابة بني يذُكر «الواقدي» أن النظر يَستلِفت ومما
الذين األربعة أحد «كان وأنه قديًما، «أسلم» بأنه ح ويُرصِّ الجهني» خالد بن معبد «اسمه

مكة». فتح يوم جهينة ألوية حملوا
«الجهني» لقب أن ويُالِحظ االعتبار، بنظر والشواهد الحقائق هذه يأخذ من كل إن
«معبد نََسب بأن القول يف يرتدد ال الصحابة، بني حتى واملستعملة املعلومة األلقاب من كان
املذكورة. القبيلة إىل يرجع أن يجب الصحابة» أيام آخر القَدر يف «تكلَّم الذي الجهني»

«الجهني، األنساب: كتاب يف السمعاني يقول ذلك؛ عىل يدل قطعي نصٌّ وهناك هذا،
جماعة إليها يُنسب محلة ومنها الكوفة، نزَلت … قضاعة من وهي جهينة، إىل النسبة هذه
بالبرصة تكلَّم من أول وهو البرصي، الحسن يُجاِلس كان الجهني، خالد بن معبد منهم: …

١٤٥ب). (ورقة فيها» مسَلَكه بعده البرصة أهُل فسلك القَدر، يف
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عن يتغافل الدين شمس األستاذ أن كيف — هذه والحالة — نستغرب أن لنا يحقُّ أفال
طربستان، يف جهينة قلعة إىل الجهني معبد نسبة ويدَّعي الرصيحة، الشواهد هذه جميع
قلعة وجود يعترب أنه وكيف االسم! بهذا قلعة هناك أن ذكر الحموي ياقوت ألن ذلك وكل
الدليل هذا عىل ويستند الجهني، معبد تركية عىل قاطًعا دليًال طربستان يف جهينة باسم

عقب! عىل رأًسا اإلسالم» يف الفكرية الحركة «تاريخ قْلب إىل ترمي بنظريٍة لإلتيان
طربستان، يف جهينة قلعة عن استطرادية بكلمٍة نتقدَّم أن الرضوري من نرى وهنا
الرصيح العربي االسم هذا شأن ما جهينة؟ باسم يْت ُسمِّ ملاذا القلعة؟ هذه هي ما فنتساءل:
املنترشة املعلومة، والقبائل املواقع اسم وبني القلعة اسم بني عالقة من هل طربستان؟ يف

ومرص؟ والعراق وسوريا الحجاز يف
حوقل البن األرض» «صورة كتاب يف املذكورة القلعة عن املعلومات بعض نجد إننا
معرفة يف التقاسيم و«أحسن (ص١١٧)، لإلصطخري املمالك» و«مسالك (ص٣٨٥)،
جرجان بني تقع أنها الَقديمة املصادر هذه جميع من ونفهم للمقديس(ص١٧٢). األقاليم»
وْصف حسب حسنة» لقريٍة «واٍد وهي منهما. كلٍّ يف واحدة مرحلٍة بُْعد عىل وبسطام
جهينة قلعة أن عىل يدل مما املقديس، تعبري حسب جبل» ممر «عند وهي اإلصطخري،
مازندران عن كتابه يف Rabino كتبه مما نفهم كما جبل. ممر عند منيع، موقٍع يف مشيَّدٌة
به يحتمي ً ملجأ كانت باعتبارها املحلية التواريخ يف تُذَكر ما كثريًا املذكورة القلعة أن
وصبهبادية ُخراسان حكام ِقبَل من مهاجمتهم حني Kabud-Jama جاما كابود حكام

شأنه. يف نصٍّ عىل نعثر فلم االسم بهذا تسميتها سبب وأما مازندران. Ispahbads
يُلقي للبالذري البلدان» «فتوح كتاب يف املسطورة الوقائع بعض بأن نعتقد هذا، ومع

حلها. عىل ويُساِعدنا األسئلة هذه عىل اًفا كشَّ نوًرا
يستند أن حاول التي الصحيفة نفس يف مسطورة الواقعة هذه أن االتفاق غريب ومن
يقول البرصة، إىل بخارى من الثقافة بانتقال املتعلقة دعواه يف الدين شمس األستاذ إليها
شمس األستاذ بها استَشَهد التي العبارة قبل البلدان» «فتوح من ٤١٠ الصفحة يف البالذري
إىل بخارى أهل من ألَفني نقل الذي هللا عبيد والد (وهو سفيان أبي بن زياد وىلَّ «ثم الدين:
خمسني ُزهاءَ امَلَرصين من معه وحوَّل خراسان. ٥١ سنة الحارثي زياد بن الربيع البرصة)

«… بعياالتهم ألًفا
أنه وبما والكوفة، البرصة هما هنا البالذري يقصدهما اللذَين امِلَرصين أن املعلوم من
بني أن يف للشك مجال فال والبرصة، الكوفة نزلوا كانوا جهينة من جماعة أن الثابت من
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نفرض أن أيًضا لنا يحق أفال أيًضا. جهينة من جماعة كان وعائالتهم ألًفا الخمسني هؤالء
هناك؟ إىل هؤالء نزوح آثار من طربستان يف جهينة قلعة اسم أن — هذه والحالة — بحق
الحامية قبيلة باسم لذلك يت فُسمِّ الفتوح، عرص يف ست أُسِّ قد القلعة تكون أن املمكن من
الَقديم اسمها أن غري الفتح قبل موجودة كانت أنها املمكن ومن عنها، الدفاع تولَّت التي
فيها سكنَت التي الحامية قبيلة إىل بالنسبة إليها أُعطي الذي الجِديد االسم بجانب نُِيسَ
العالقة إىل نُشري أن إال يسعنا ال هذا مع القضية، هذه يف نَبُتُّ أن نَودُّ ال ونحن جوارها. ويف
من انتقل من مع — انتقَلت التي العربية القبيلة اسم وبني القلعة هذه اسم بني الظاهرة

سفيان.1 أبي بن زياد والية يف النهر وراء ما إىل — امِلَرصين أهل
املذكورة الفقرة الحظ قد الدين شمس األستاذ أن يف للشك مجاًال نرى ال ونحن هذا،
اهتماًما اهتم أنه كيف االستغراب كل نستغرب ولذلك بنفسه؛ إليها أشار التي الصحيفة يف
الفكرية الحركة توليد رشف لهم وادَّعى البرصة، إىل بخارى من نُِقلوا الذين باأللَفني كبريًا
من ذلك، وقبل ذلك، بعكس عائالتهم، مع نُِقلوا الذين األلوف بعرشات يباِل ولم هناك،

النهر؟ وراء ما إىل البرصة
الجِديدة، نظريته بناء يف الدين شمس األستاذ عليها يعتمد التي الثالثة القضية وأما
القضيتنَي بُطالن ثبوت بعد اإلنشائية وُقوَّتها قيمتها تفقد بأنها البيان إىل حاجة يف نرانا فال

فيها. البحث إلطالة لزوًما نرى فال األُولينَي،

الخاتمة

األستاذ وضعها التي النظرية أن آنًفا وناقشناها رسدناها التي والحقائق الوقائع من يظهر
إىل تستند ال الرتكي» التَّاِريخ مجمع «مجلة يف املنشورة مقالته يف آلتاي، كون الدين شمس
رصيحة. مخالفًة املسائل هذه حول تحوم التي الوثائق جميَع تُخاِلف بل علمي، أساٍس أي
مدفوًعا إال هذه نظريته وتوسيع وْضع عىل يُقِدم لم املقالة كاتب أن يف للشك مجال ال
إرجاع بُْغية األتراك؛ مفكري بعض عىل مدة، منذ تسيطر أخذَت التي القومية بالنزعة
التي هي النزعة هذه إن قلنا إذا الحقيقة نتعدى وال تركي، أصٍل إىل التَّاِريخ يف يشء كل

العربية القبيلة هذه بقايا بني أخريًا اكتُِشَفت التي العالقة جهينة مادة يف تذُكر اإلسالمية امَلْعَلمة إن 1
السودان. يف وفاداي دارفور أهايل وبني
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بالصور الوقائع»، و«خلط الشواهد» «جرب عىل وحمَلتْه العلمية، األبحاث مناحي عن أبعَدتْه
آنًفا. ورشحناها رسدناها التي الغريبة

مساهمًة ونَْرشها اإلسالمية الثقافة تنمية يف ساهموا األتراك أن الثابتة األمور من
صحائف يف يجدوا أن يستطيعون األتراك مؤرخي أن فيه للشك مجال ال فمما ثمينة،
وأما وتنميته. وإشباعه القومي، غرورهم لتغذية تكفي كثرية حقيقية مفاخَر التَّاِريخ
توليد يف األصيل العامل كانوا األتراك بأن االدِّعاء درجة إىل املضمار هذا يف يُغالون الذين
بُْغية الحقائق؛ وقلب الوثائق جرب عن يتورَّعون ال والذين اإلسالم. يف األوىل الفكرية الحركة
يكونون أنهم أظن وال العلمية، ُسمعتهم إىل يُسيئون أنهم أعتقد امُلدَّعيات، هذه مثل إثبات

حقيقية. ِخدمًة قوميتهم خَدموا قد
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االستفزاز: قصد مع االستيضاح أداء فيه يمتزج طويل بحديٍث وباَدَرني صديق القاني
هذا أن منك وسمعنا خلدون، بابن عميًقا إعجابًا قلوبهم يف يَُكنُّون الذين من عهدناك
يف التكنِّي إىل بك حدا الذي وهو «خلدون»، باسم ابنك تسمية عىل حمَلَك الذي هو اإلعجاب
بغداد يف ظهر قد بأنه أخريًا علمنا أننا حني يف خلدون»، «أبو بكنية وتنُرش تكتب ما كل
ابن بأن يدَّعي الحمالت هذه بطل بأن وسمعنا خلدون، ابن عىل عنيفة حمالٍت يحمل من
القومية باسم قربه ونبش ُكتبه حرق بوجوب لذلك ويقول بالعروبة، الكافرين من خلدون
بأن تعتقد كنَت فإذا الجِديدة؟ والحمالت اآلراء هذه تجاه ساكنًا تُحرِّك لم بالُك فما …
الحقيقة وتُظهر تُفنِّدها أن فعليك صحيح، أساٍس إىل تستند ال الحمالت وهذه اآلراء هذه
عىل — هذا اشرتاَكَك وتُظِهر بها، تشرتك أن فعليك ة ُمحقَّ بأنها تعتقد كنَت وإذا أمرها؛ يف
ذاك، وال هذا ال تعمل أال وأما … اخرتتَها قد كنَت التي خلدون» «أبو ُكنية برتك — األقل
يف قيل ما كل من بالرغم ساكنًا تحرك وال ا، تامٍّ سكوتًا الحمالت هذه تجاه تسكت أن وأما

… لك أقول أن يل فاسمح … الباب هذا
أيها نَعم قائًال: فقاطعته ذلك، من أكثر للكالم مجاًال لصديقي أترك أن أشأ لم
أعاظم من أنه يعتقدون الذين ومن عميًقا، إعجابًا خلدون بابن املعجبني من أنا الصديق،
توثَّق كان هذا واعتقادي خاص. بوجٍه العربي الفكر مفاخر ومن عام، بوجٍه البرشي الفكر
نحو قبل — ببغداد العالية املعلِّمني دار يف االجتماع ِعْلم تدريس توليُت عندما كبريًا وثوًقا
من تَِبَعه ومن سبََقه من وآراء خلدون ابن آراء بني شاملة بمقارناٍت وقمُت — عرشسنوات
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خلدون ابن بأن االعتقاد إىل أوصَلتْني املقارنات هذه ألن االجتماعيات؛ ميادين يف املفكرين
آخر. مفكٍر أي من أكثر االجتماع علم س ُمؤسِّ لقب يستحق

يف ذلك أهمية وما االجتماع؟ علم تأسيس متسائًال: هنا قاطَعني صديقي أن غري
علم «مؤسس بلقب بْناه ولقَّ خلدون، ابن عىل اللقب هذا خَلْعنا أننا َهْب القومية؟ القضية
ذنب من املغفرة له يضمن اللقب هذا تظن فهل االجتماع»، علم «خالق بلقب بل االجتماع»،
يف — مراًرا أنت تُقل أفلم بالقومية»؟ «الكفر نوع من هذا كفره كان إذا سيما وال الكفر

قومية»؟ بنظرة التَّاِريخ نُدرِّس أن «يجب ومحارضاتك: وكتاباتك دروسك
أزال ال أنا نعم، له: فقلُت ًال، مفصَّ جوابًا صديقي أسئلة عىل أُجيب أن عيلَّ فكان
إىل القومية «النظرة تعبري من أقصد أني غري قومية، بنظرٍة التَّاِريخ دْرس بوجوب أقول
مبنية مالحظًة القومية» نظر ِوجهة «من األمور تُالِحظ التي املنورة النظرة التَّاِريخ»،
وتتكلَّم درس بال تحُكم التي العمياء النظرة ال العميق، والتفكري الحقيقي الدرس عىل
إىل تنفذ التي املنورة النظرة التَّاِريخ»، يف القومية «النظرة من أقصد أنا … تفكري بال
القومية، حياة ماء منها يتفجر التي والعيون املنابع لتتحرى وخباياه؛ التَّاِريخ زوايا
ال … قها وتدفُّ عها وتجمُّ املياه تلك ه توجُّ عىل تساعد التي واملجاري املنحدرات وتستكشف
الحقائق بني أحيانًا وتُوِجد واالستكشاف، البحث عناء نفسها تُكلِّف ال التي العمياء النظرة

ورائها. من فائدة وال لها ُمربِّر ال ًة ُمشادَّ القومية والنزعات التَّاِريخية
ما عىل األدلة وأحسن األمثلة أبلغ من بصددها نحن التي خلدون» «ابن قضية لعل

أقول:
ننىس أال — يشء كل قبل — علينا يجب مؤلفاته، ونقرأ خلدون ابن عن نبحث عندما
الدولة عهد يف نَشئوا الذين الرجال من يكن لم أنه كما العرص، هذا رجال من يكن لم أنه
خلدون ابن كان للميالد. عرش الرابع القرن رجال من كان إنما العباسية. الدولة أو األموية
بضع عاش فقد دولها؛ وتشتُّت العربية ة األُمَّ انحالل عهد يف عاشوا الذين الرجال من
الشام إىل ذهب كما األندلس، يف العربي العهد احتضار مآيس فشهد غرناطة، يف سنواٍت
تلك يف العربي الحكم بقايا واندثار دمشق احرتاق فاجعة فشهد تيمورلنك، حملة خالل
التي والقالقل الفتن عىل واطَّلع وفاس، وتونس القاهرة بني طويلة مدًة ل تنقَّ كما … الديار
… األنحاء تلك جميع يف واألمراء، وامللوك والدويالت الدول بني انقطاع، بال تتواىل كانت
درجة إىل التشاؤم يف تسرتسل فلسفية روًحا فيه وجدنا ما إذا نستغرب أال علينا فيجب
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عادًة — يزيد ال الطبيعي العمر هذا وأن محتوًما، وأجًال طبيعيٍّا عمًرا دولٍة لكل بأن الحكم
أجيال. أربعة عىل —

األخالق دروسيف عن خلدون، ابن كتبه ما يف — هذه والحالة — نبحث أن العبث فمن
الوجوه. من بوجٍه األمور، هذه إىل أبحاثه يف يهدف لم ألنه الوطنية؛ يف مواعظ أو

لديها ما كل ترصف خالصة، وعلمية فلسفية نزعٍة عن تنمُّ خلدون ابن مقدمة إن
يستهدف ال هادئًا، فكريٍّا بحثًا والعوامل» «األسباب عن البحث سبيل يف والجهد، القوة من
وانقراضها. رها وتطوُّ الدول نشوء يف تُؤثِّر التي االجتماعية النواميس إظهار غري شيئًا

النواميس يف القيِّمة اآلراء ومن التَّاِريخية، األبحاث يف املبتكرة النماذج من أعطانا إنه
إىل يصل لم وما الَقديمة، العصور يف املفكرين من أحد فيها يسبقه لم ما االجتماعية،

عرش. التاسع القرن حتى الحديثة العصور يف املفكرين من أحٌد مستواها
القومية»، «مفاخرنا حظرية يف إلدخاله تكفي وحدها الخدمة هذه أن يف شك وال
دروًسا ذلك عىل عالوة منه نطلب أن لنا يحق فال … الحظرية تلك يف ممتاًزا مكانًا وإلعطائه
واملواعظ. الدروس هذه مثل لنا إعطائه عدم عىل نلومه أو الوطنية، يف مواعظ أو األخالق يف
أخالقيٍة دروسومواعَظ إعطاء عدم أن غري معرتًضا: ثانية مرًة صديقي قاَطَعني وهنا

آخر. يشءٌ العرب مثالب يف الفصول وكتابة يشء، ووطنية
من انتهيُت قد إنني ها تفصيل: بكل نظري ِوجهة شارًحا حديثي، واصلُت وأنا
بأن يدَّعي من كل عىل أعرتض بأنني اآلن أقول أن فعيلَّ القصيد، بيت إىل ووصلُت املقدمة

العرب. مثالب يف فصوًال كتب خلدون ابن
أن «يف فصل خلدون ابن مقدمة يف يُوجد بأنه أجهل ال أنا هذا، قويل تستغربوا ال
األَُمم أبعد العرب أن «يف آخر وفصٌل الخراب»، إليها أرسع أوطاٍن عىل تغلَّبوا إذا العرب
مماثلة أخرى وفصوٌل الصنائع»، عن النَّاس أبعُد العرب أن «يف وآخر امُلْلك»؛ سياسة عن
هذه يف «العرب» كلمة يستعمل لم خلدون ابن أن قطعية، بصورٍة أدَّعي أنني غري … لذلك
إنه بل اآلن، منها نفهمه الذي العام باملعنى لها، املماثلة األخرى الفصول ويف الفصول،
لذكر ُمستِعدٌّ وأنا الحرص. وجه عىل منهم ل والرُّحَّ البدو بمعنى «العرب» كلمة استعمل

تامة. برصاحة هذا ُمدَّعاي صحة عىل تشهد التي والقرائن الدالئل من عرشات
أرسع أوطاٍن عىل تغلَّبوا إذا العرب «إن فيه يقول الذي الفصل يف مثًال، النظر، أَنِعموا
«فغاية العبارات: هذه فيها تجدوا ذلك لتعليل يذكرها التي األدلة الحظوا الخراب»، إليها
العمران به الذي للسكون مناقض وذلك والتقلُّب، الرحلة عندهم كلها العادية األحوال
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البادية أعراب إىل تشري أنها العبارات هذه ثنايا بني من تلمسون أال (ص٢٤٩). له» ومناٍف
من نحن نفهمه رصنا الذي املعنى حسب — بأجمعها العربية ة األُمَّ تقصد وال وحدهم،
فستجدون التالية، العبارات فاقرءوا الباب هذا يف َشكٍّ أدنى خامركم وإذا اآلن؟ العرب كلمة
أثايف لنصبه إليه حاجتهم إنما مثًال «فالحجر الشكوك: أنواع كل ذهنكم من يطُرُد ما فيها
به ليعُمروا إليه حاجتهم إنما أيًضا والخشب عليه. ويخربونها املباني من فينقلونها للِقدر،
يف للشكِّ مجاٍل من فهل عليه.» السقف فيخربون لبيوتهم، منه األوتاد ويتخذوا خيامهم
أن أحد يستطيع وهل الخيام؟ تحت يعيشون الذين «البدو» يتعدى ال هنا البحث مدار أن
لنصبه إال الحجر إىل يحتاجون «ال وقال: العبارات هذه كتب عندما خلدون ابن بأن يدَّعي
أو القاهرة، أو دمشق أهل يعني أكان «… الخيام لنصب إال الخشب إىل وال للقدر، أثايف

فاس؟ أو تونس َسَكن
أال (ص١٢١)، طبيعي الخلقة يف العرب جيل أن يف فصل آخر؛ فصٍل إىل لننتقل
كلمة من املقصود املعنى لتعيني ل التأمُّ إىل يدعونا وحده الفصل هذا عنوان أن تجدون
هذه تأثري وعن املعيشة، وسائل عن كثرية تفاصيَل فيه تجدوا الفصل اقرءوا العرب؟
معاشهم كان َمن «أما التالية: العبارات إىل تصلوا ثم االجتماعية، الحياة يف والنُُّظم الوسائل
وينزلون ًشا. توحُّ النَّاس أشد لذلك فكانوا مجاًال، الفقر يف وأبعد ظعنًا، أكثر فهم اإلبل ِمن
هم وهؤالء الُعْجم. الحيوان من واملفرتس عليه املقدور غري الوحش الحوارضمنزلة أهل من
إال باملرشق. ك والرتُّ والرتكمان واألكراد باملغرب، وزناتة الرببر ظعون معناهم ويف العرب،
تفهمون أال «… فقط اإلبل عىل بالقيام ون مختصُّ ألنهم بداوة؛ وأشد نُْجَعة أبعد العرب أن
العرب كلمة استعمل خلدون ابن أن — األخرية العبارة من سيما وال — العبارات هذه من
برصاحٍة ترون، أال اآلن؟ منها نفهمه الذي العام املعنى غري خاص، بمعنًى أيًضا هنا
املدن أهل َقط يقصد لم الباب هذا يف كتَبه ما كتَب عندما مؤلِّفنا أن رصاحة، بعدها ما
الرببر ظعون معناهم ويف العرب، هم «هؤالء القائلة: العبارة يف لوا تأمَّ األخري ويف واألمصار؟
يشرتك الذي املعنى هو ما وفكِّروا باملرشق.» ك والرتُّ والرتكمان واألكراد باملغرب، وزناتة
ترون أفال ل؟ والرتحُّ البداوة حياة غري يشء هو هل والرتكمان؟ ك والرتُّ والرببر العرب فيه

رصيحة؟ بصورٍة العبارات هذه جميع يف املقصود هو ذلك أن
أبعد العرب «إن املؤلف فيه يقول الذي الفصل ولنقرأ آخر، فصٍل إىل اآلن ولننتقل
بب «والسَّ التالية: بالعبارة ذلك عن الحديث يبدأ أنه نجد (ص٤٠٤)، الصنائع» عن النَّاس
الصنائع من إليه يدعو وما الحرضي العمران عن وأبعد البداوة يف أعرق أنهم ذلك يف
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أَقَوُم الرومي البحر عدوة النرصانية وأمم املرشق أهل من «والعجم يقول: ثم وغريها.»
اإلبل إن حتى وعمرانه. البدو عن وأبعد الحرضي العمران يف أعرق ألنهم إليها؛ النَّاس
وعجَم بالجملة. لديهم مفقودٌة البدو يف واإلعراق القفر يف ش التوحُّ عىل العرب أعانت التي
أفال السنني.» من أحقاٍب منذ البداوة يف لرسوخهم ذلك؛ يف العرب مثل الرببر من املغرب
آنًفا؟ ذَكرتُه الذي املعنى عىل رصيحة ودالئَل قطعية، قرائَن العبارات هذه كل يف تَروَن

من كل بأن لكم أؤكِّد أنني غري … والرشوح األمثلة هذه لتكثري لزوًما أرى ال أنا
أمثال من كبريًا عدًدا املختلفة فصولها يف يجد ق، املدقِّ ح تصفُّ خلدون ابن مقدمة يتصفح
يستعمل لم إليه املشار املفكر أن يف للريب مجال أدنى ترتك ال التي والقرائن، الدالئل هذه
آنًفا ذلك رشحُت كما — استعملها بل اآلن، منها نفهمه الذي الشامل باملعنى العرب كلمة

الحرص. وجه عىل منهم ل والرُّحَّ «البدو» وهو أال خاص، بمعنًى —
االقتناع. تمام قلتُه ما بصحة اقتنع صديقي بأن الحظُت هنا حديثي ختمُت عندما
فرأيُت … االستغراب عن تنمُّ آثاًرا — اإلقناع هذا تُظِهر التي العالئم بني — ملحُت أنني غري
تسألونني قد قائًال: الحديث، فواصلُت أيًضا، االستغراب هذا من أُخلِّصه أن واجبي من
املعنى بهذا العرب كلمة فاستعمل التسمية، يف الغريب املسَلَك هذا خلدون ابُن سَلَك ملاذا

الخاص؟
القرون. َمرِّ عىل ر وتتطوَّ تتغريَّ ما كثريًا الكلمات معاني بأن لكم أقول أن يل فاسمحوا
العربية اللغة تاريخ أن كما ذلك، عىل كثرية أمثلًة لنا يذُكر األوروبية اللغات تاريخ إن
تعرفون أنكم شك ال والروم، العجم كلمتَي مثًال خذوا لذلك. قليلة غري أمثلًة يعطينا أيًضا
عىل بعربي ليس َمن كل تشمل فكانت ا، جدٍّ واسٍع بمعنًى تُستعمل كانت العَجم كلمة أن
كلمة كذلك األَُمم. تلك من واحدة ة ألُمَّ اسًما فأصبحت مؤخًرا، َصت تخصَّ أنها غري اإلطالق،
مختلفة، وأجناٍس أدياٍن من أمم مجموعة تشمل واسٍع بمعنًى تُستعمل كانت فإنها الروم،
معيَّنة أُمٍة أفراد وعىل جهة، من معنيَّ مذهٍب أصحاب عىل للداللة بالتدريج َصت تخصَّ ثم

أخرى. جهٍة من
أيًضا «العرب» كلمة من املفهوم املعنى ر وتطوَّ تغريَّ ما إذا لالستغراب مجاٍل من فهل

القرون؟ َمرِّ عىل
أنظاركم أَستَلِفت أنني غري عرصالجاهلية، منذ ر التطوُّ هذا آثار لتتبُّع لزوًما أرى ال أنا
آنًفا، ذكرتُه الذي الخاص باملعنى العرب كلمة استعمال إن وهي: أال راهنة، حقيقٍة إىل
بعض يف دارًجا يزال ال االستعمال هذا فإن تماًما، آثارها تندرس لم التي العادات من
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تألَّمُت كنُت إنني العراق. يف الَعوامِّ أحاديث يف منتًرشا يزال ال أنه كما مرص، يف النرشات
إلصدار لزوًما رأيت فقد أيًضا، واملعلمني الطالب بني االستعمال هذا تفيشِّ مالحظة من
البالغ يف قلُت وقد للمعارف، ا عامٍّ مديًرا كنُت عندما املوضوع، هذا للمدارسحول عام بالٍغ
النَّاس عامة أن املعلوم «من ييل: ما — ١٩٢٤ الثاني كانون ١ بتاريخ املؤرخ — املذكور
«ذهب مثًال: يقولون ما فكثريًا ح»؛ و«فالَّ «بدوي» بمعنى عرب كلمة استعمال اعتادوا قد
أنهم كما البدو»، بني «كان أو البادية» إىل «ذهب بمعنى العرب» عند «كان أو العرب» إىل
وكما فالحني». «بيوت أو عادي» «بساط بمعنى عرب» بيوت أو عرب «بساط مثًال: يقولون
ولقد واالزدراء. االستخفاف من يشء يمازجها بلهجٍة الكلمة هذه يلفظون ما كثريًا أنهم
كثريًا فالطالب املدارس؛ يف حتى وسائدًة منترشًة السيئة العادة هذه أسٍف كل مع شاَهْدنا
فإنهم املعلمون وأما العامة، مثل الذكر، اآلنفة والصور باملعاني العرب كلمة يستعملون ما

فيه. العامة يشاركون أحيانًا بل الغلط، هذا تصحيح يف يَْعتَنون ال
وملَّا املخالفة، كل والقومية الوطنية بية الرتَّ تقتضيه ِلما مخالًفا االعتقاد هذا كان ملَّا
بث هي وأعمالهم دروسهم يف املعلمون يستهدفها أن يجب التي الغايات أسمى كانت
أن رأينا خاصة، بصورٍة والقومي الوطني الشعور وتقوية عامة، بصورٍة الفاضلة األخالق

إليهم: نطلب وأن املهم، األمر هذا إىل واملعلمني املديرين جميع أنظار نَلِفت
التالميذ يُفهموا وأن ونشاط، قوة من لديهم ما بكل الغَلط هذا إزالة يف يجتهدوا أن
تدل ال «عرب» كلمة أن لهم حوا ويوضِّ والعربي، والبدوي ح الفالَّ معنى واعتناءٍ دقٍة بكل
استعمالها عىل ويُعوِّدوهم ة، األُمَّ أفراد جميع عىل تُدل هي بل الخلق، صنوف من صنٍف عىل
األمة اسم استعمال ومن الغلطة، هذه يف االشرتاك من أنفسهم ويُجنِّبوا … الصورة بهذه
يف أو دروسهم يف كان سواء العامي، املعنى بهذا إليها باالنتساب نفتخر التي العظيمة

«… محادثاتهم
عرش خمسة قبل العراقية املدارس عىل أُذيع كان الذي — الرسمي البالغ هذا يُدل أال
استعمال أن يف شك ال عندئٍذ؟ املذكور، االستعمال انتشار مبلغ عىل واضحة داللًة — عاًما
بمنطوق عمًال املعلمني جهود بسبب التَّاِريخ، ذلك منذ كثريًا قلَّ املعنى بهذا العرب كلمة
هذا مع أخرى. جهٍة من الصحافة وذيوع التَّعِليم انتشار وبسبب جهة، من املذكور البالغ

األحيان. بعض يف … الِعيان إىل تبدو تزال ال االستعمال هذا آثار أن يف للشك مجال ال
يستعمل خلدون ابن شاَهْدنا ما إذا — هذه والحالة — نستغرب أن لنا يجوز فهل

قرون؟ خمسة قبل املعنى بهذا الكلمة هذه
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األخري: السؤال هذا يل ه وجَّ أنه غري الصدد، بهذا ُقلتُه ما تصديق يف صديقي يَرتدَّد لم
قلَّما النَّاس فإن هامة؟ مشكلٍة أمام تضُعنَا خلدون ابن مقدمة أن تجد أال هذا، كل مع
من يستفيدون الشعوبيني أن يف شك …وال يقرءون عندما األمور هذه مثل يف النظر يُنِعمون
وقابليَّتها. تهم أُمَّ مزايا يف الشباب إيمان ليُزعِزعوا خلدون ابن بكلمات فيستشهدون ذلك،
أن يف شك ال املشكلة؟ هذه معالجة إىل السبيل ما ولكن صحيح، هذا قائًال: فأجبتُه
جميع عند األخطاء هذه وتصحيح الحقائِق، هذه إلظهار السعي هو ذلك إىل الوحيد السبيل

خاص. بوجٍه خلدون ابن ُقرَّاء وعند عام، بوجٍه النَّاس
طويل، بمدخٍل مصدَّرة الفرنسية إىل خلدون ابن مقدمة ترجمة أن الغريب ومن
كلمة استعمل قد املؤلِّف أن إىل رصيحة إشارٌة الرشوح هذه ويف كثرية، برشوٍح ومذيَّلة
من محرومة تزال ال العربية الطبعات أن حني يف الفصول، معظم يف البدو بمعنى العرب
يجُب الذي املعقول الطريق عىل تُدلنا وحَدها الواقعة هذه إن واإلشارات. الرشوح هذه مثل

الباب. هذا يف نسلَُكه أن
الشعوبيني كالم مقابلة يف فاندفعنا املعقولة، الطُّرق هذه أمثال عن انرصفنا إذا وأما
خدمنا قد فنكون «… قربه ولننبش ُكتبه، فلنحرق بأقواله، كفر خلدون ابن «إن بقولنا:
خلدون ابن «شهرة جعلنا قد نكون إننا إذ ندري؛ ال حيث من الشعوبيني هؤالء مقاصد
شهرة ملعاداة ُقَوانا دنا بدَّ قد ونكون مربر، بغري القومية لفكرتنا وهميٍّا خصًما العاملية»
الفكرية مفاخرنا نطاق لتوسيع منها نستفيد أن عن ِعوًضا جدوى، بال خلدون ابن

العظيمة. املفاخر تلك بتذكُّر القومي إيماننا وتقوية والعلمية،
النظرة إىل يدعون الذين من بأنني حديثنا، بداية يف الصديق، أيها لك ُقلُت ُكنُت

العمياء. القومية النظرة ال املنورة القومية
القومية بالنظرة أعنيه ما تام، بوضوٍح تُظِهر آنًفا، ذكرتُها التي التفاصيل أن فأظن

… العمياء القومية بالنظرة أعنيه وما املنورة

خلدون ابن مقدمة يف العرب مسألة إىل عود (1)

التي املقالة عىل وإخواني، أشكرك، إنني يل: وقال أصحابه، من جماعة مع صديقي زارني
هذه يف األذهان رَت نوَّ لقد خلدون». ابن مقدمة يف «العرب مسألة حول حديثنا عن نَرشتَها
خدمًة بذلك يَت فأدَّ خلدون، ابن مقدمة فهم يف الشائع الغلط حَت وصحَّ الهامة، املسألة

واحد. وقٍت يف وقومية علمية
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املفكِّرين من كبري عدٍد مع مقالتك، انتشار منذ اتصلنا لقد قائًال: حديثه تابع ثم
… نظرك بِوجهة واشرتكوا تفسريك، بصحة اقتنعوا قد كلهم فوجدناهم املنورين، والشبان
إليه. لتتحدَّث به جئنا ولذلك ذهنه؛ يف العالق الريب من يتخلَّص لم أصحابنا أحد أن غري

املرتاب. صديقه يل وقدَّم ذلك قال
رصاحة. بكل األمر، يف ارتيابك وجوه يل ترشح أن أرجو هذا: لصديقه فقلت

األمثلة بأن أعرتف أنا قائًال: الباب هذا يف خاَمَرتْه التي الشكوَك يرسد الشاب فأخذ
أني غري ومقنعة. واضحة البدو بمعنى العرب كلمة استعمال عن مقالتَك يف ذكرتَها التي
األمثلة هذه ملدلوالت تعميمك يف يكون وأال الشاذَّة، األمور من األمثلة هذه تكون أن أخىش
التعميم يف واالحرتاز الحكم يف الدقة من العلمي التفكري يقتضيه ما عىل الخروج من يشءٌ
مباحثك، يف العلمية بالطرق تقيُّدك مبلغ أعرف أنا أزيَد: برصاحٍة أقول أن يل واسمح …
— العام العتيادك خالًفا — األمثلة هذه تعميم يف استعجلت قد تكون أن أخىش أني غري
أخرى جهٍة من العرب عن الدفاع وعىل جهة، من خلدون ابن تزكية عىل بحرِصَك مدفوًعا
املقدمة؟ أقسام كل يف البدو بمعنى العرب كلمة استعمل خلدون ابن أن من تأكَّدَت فهل …
املسألة هذه درسُت بأنني تأكَّدوا فُقلُت: الباب، هذا يف رصاحته عىل الشاب شكرُت
الَقبْالنية األفكار جميع وعن العاطفية، االندفاعات أنواع كل عن مجرَّدة بحتة علمية بنزعٍة
أولها من خلدون، ابن مقدمة يف الواردة والعربي العرب كلمات جميع عىل ُت أرشَّ لقد …
قلتُه ما أُقل ولم … استعمالها مواقع حسب وصنَّفتُها الكلمات هذه وأحصيُت آخرها. إىل

التام. الشامل الدرس هذا بعد إال الباب هذا يف
استعمال عىل قطعية وقرائَن دالئَل الكتاب من موضًعا ثمانني من أكثر يف وجدُت فقد
فصوٍل يف أو واحد، فصٍل يف مجتمعة تكن لم املواضع وهذه البدو. بمعنى العرب كلمة
وال األخرية فصوله إىل األُوىل فصوله من الكتاب، أبواب جميع يف مبعثرة هي بل متقاربة،
القدر هذا يف القاطعة، القرائن من الكبري املقدار هذا وجود بأن القول إىل حاجٍة يف أُراني

د. تردُّ بدون األمر تعميم حق يُخوِّلنا مما املختلفة، املواضع من املهم
املوجودة األمثلة أبرز تكن لم ذكرتها التي األمثلة بأن لكم أؤكِّد أن وأستطيع هذا
فصوٍل يف ملجيئها اخرتتها بل وضوحها، يف لشذوذ األمثلة تلك أخرت لم فإنني الكتاب، يف
إليها أرسع أوطاٍن عىل تغلَّبوا إذا العرب أن يف فصل العرب؛ عىل األحكام أقىس عىل تحتوي
عن النَّاس أبعد العرب أن يف فصل امُلْلك، سياسة عن األَُمم أبعد العرب أن يف فصل الخراب،
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من وأرصُح أوضُح هو ما والقرائن الدالئل من فيُوَجد األخرى الفصول يف وأما … الصنائع
مقالتي. يف ذكرتُها التي

فهرستها: أراجع وأخذُت خلدون، ابن بمقدمة وأتيُت ذلك، قلُت
إىل انظروا باالعتبار، جديرة هامة، نقطٍة إىل أنظاركم أَستَلِفت أن يل اسمحوا أوًال:
الخراب»، إليها أرسع أوطان عىل تغلَّبوا إذا العرب «إن خلدون ابن فيه يقول الذي الفصل
اقرءوا الثاني. الباب فصول من أنه تََرْوا الكتاب، أبواب من الفصل هذا موقع والِحظوا
يعرض وما والقبائل الوحشية واألَُمم البدوي العمران يف الثاني: «الباب الباب: هذا عنوان
ويرتك البدوي»، «العمران عن يبحث الباب هذا بأن ذلك من تََرْوا األحوال»، من ذلك يف
إىل العمران» وسائر واألمصار «البلدان عن والبحث الثالث، الباب إىل الدول عن البحث أمر

الرابع. الباب
يدَّعي والذي البسائط»، عىل إال يستولون ال «العرب بأن يقول الذي الفصل أن الحظوا
مْلك لهم يحصل ال «العرب بأن يقول والذي امُلْلك»، سياسة عن األَُمم أبعد «العرب بأن
العمران «يف الباحث الباب أقسام من الثاني، الباب أقسام من أيًضا … دينية» بصبغٍة إال

البدوي».
وإىل الباب، عنوان إىل أنظاره واستلفتُّ الشاب، يَدي بني الكتاب ووضعُت ذلك، قلُت

الباب. هذا فصول فهرست
تفسريك صحة يف للريب مجاٌل عندي يبَق لم تماًما. حاسم دليٌل هذا الشاب: فصاح

لألمر.
أنظاركم عىل أعرض أن يل اسمحوا واآلن ال، وُقلُت: حديثي أُتابع أن رأيُت أني غري

اآلن: إىل قلته ما كل ومن قبًال، كتَبتُه ما كل من واضحة أدلًة
الصنائع»، عن النَّاس أبعد «العرب بأن القائل الفصل إىل مقالتي يف تطرَّقُت قد كنُت
وقد البدو. بمعنى الفصل هذا يف العرب كلمة استعمال عىل تُدل عديدة قرائَن وذكرت
رصاحة: بعدها ما برصاحٍة ذلك تؤيد التي الِفقرات بعَض املقدمة من آخر محلٍّ يف الحظُت
بالصنائع، يشبِّهها العلوم عن — مقدمته من األخري الباب يف — خلدون ابن يبحث عندما

ييل: ما الصدد هذا يف فيقول
فصارت عنها؛ النَّاس أبعُد العرب الحرضوأن ُمنتَحل من الصنائع أن قدَّمنا كنا «وقد

(ص٥٤٤). «… العرب عنها وبَُعَد حرضية، لذلك العلوم
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الحرض لكلمة مقابًال مرتنَي، العرب كلمة يذُكر خلدون ابن أن العبارات هذه يف تَروَن
التخصيص، وجه عىل «البدو» منها يقصد أنه يف للشك مجاًال يرتك ال وبشكٍل تامة، برصاحٍة

… اإلطالق عىل «الحرض» شمولها نطاق من ويُخرج
وأدلًة رصيحة أمثلًة أيًضا فيها تجدوا والشعر اللغة عن الباحثة الفصول حوا تصفَّ

لذلك: حاسمة
(ص٥٨٢) العهد» لهذا األمصار وأهل العرب أشعار «يف الخمسني: الفصل اقرءوا

تامة. برصاحٍة األمصار» «أهل عن «العرب» يميِّز نفسه العنوان أن تََروا
العنوان: داللة ويؤيِّد يؤكِّد ما أيًضا سطوره بني تجدوا نفسه الفصل اقرءوا

اإلعراب يف ُمَرض لسان خاَلَفت أخرى، لغٌة فيهم نشأَت األمصار. أهل الحرض «كذلك
(ص٥٨٢). العهد» لهذا العرب من الجيل لغة أيًضا وخاَلَفت والتعاريف، األوضاع وأكثر
لعهده، العرب» «لغة عن الحرض» «لغة يميِّز خلدون ابن أن العباراِت هذه من تَروَن
يف كما الحرض لكلمة مقابًال العرب كلمة باستعمال إال يُفرسَّ أن يمكن ال التمييز وهذا

… آنًفا ذكرتُها التي الِفقرات
أخرى: وأشكاٍل بتعبرياٍت ذلك، كل يؤيِّد آخر، فصٌل وهناك

يبدأ بنفسها»، قائمة لغة الحرضواألمصار أهل لغة أن يف والثالثون: التاسع «الفصل
التالية: بالعبارات الفصل هذا خلدون ابن

بلغة وال الَقديمة، ُمَرض بلغة ليس الحرض وبني األمصار يف التخاُطب ُعْرف أن «اعَلم
الذي الجيل هذا لغة وعن ُمَرض لغة عن بعيدة بنفسها، قائمة لغٌة هي بل الجيل، أهل

(ص٥٥٨). لعهدنا»
عن خارًجا واألمصار الحرض أهل يرتك الِفقرات هذه كاتب بأن الواضح من أليس

العربي»؟ «الجيل تعبري شمول نطاِق
مستقلة العهد لهذا العرب لغة أن «يف والثالثني الثامن الفصل اقرءوا األخري: ويف
الجيل «أفراد بأن الفصل هذا يف خلدون ابن يقول (ص٥٥٧)، وِحْمرَي» ُمَرض للغة مغايرة
ح يُوضِّ أن وبعد األمصار»، «أهل بها ينطق كما بالقاف ينطقون ال العهد» لهذا العربي

يأتي: ما يقول النطق هذا كيفية
غريهم. بها يشاركهم ال بهم، ا مختصٍّ واألجيال األَُمم بني من عليهم عالمًة ذلك «وصار
بها، النطق يف يحاكيهم فيه والدخول الجيل إىل واالنتساب التقرُّب يريد َمن إن حتى
بهذه بالنطق والحرضي، العروبية يف الدخيل من الرصيح العربي يتميز إنما وعندهم

(ص٥٥٧). القاف»
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خلدون ابن بها يُنِهي التي العبارة اقرءوا الرصاحة؟ هذه من أكرب تريدونرصاحة هل
بصدده: نحن الذي الفصل

يتميز التي الخاصية وأنها بها، النطق يف وغربًا رشًقا كلهم الجيل أهل اتفاق مع «هذا
(ص٥٥٨). «… والحرضي الهجني من العربي بها

العربي كلمة استعمال عىل العباراِت، هذه من أوضَح دليًال يطلب أن ألحٍد يمكن هل
الحرضي؟ لكلمة ومخالًفا البدوي، بمعنى
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الزيَّات حسن أحمد الكبري األستاذ إىل (1)

األستاذ صديقي
العرب؟» يف طبْع الشقاق «هل املعنون: مقالكم يف إيلَّ هتموه وجَّ الذي السؤال عىل اطَّلعُت لقد
توالت التي والتخاُصم والتناُفس الشقاق حوادث إىل املذكور املقال يف أرشتُم فقد
ثم بينهم، ظهرت التي الدينية والِفَرق السياسية األحزاب واستعرضتُم العرب، تاريخ يف
أن العرب عىل هللا كتَب «هل تساءلتم: األخري ويف املضمار، هذا يف خلدون ابن رأي ذكرتُم

القبيلة؟» وعقلية الغابة ونفسية البادية بطبيعة أبًدا يعيشوا
أني غري الهامة. القضية هذه يف أعتقده ما إليكم فأكتُب طلبَُكم، أُلبي أن عيلَّ فوجب
أن قبل السؤال، هذا بها صدَّرتم التي «املقدمات» أمام أوًال أقف أن الرضوري من رأيُت

مبارشة. إجابًة عنه اإلجابة أُحاِول

١

من كانت ذكرتُموها التي االختالفات أن تظنون هل بدوري: أسألكم أن يل فاسمحوا
وحدها؟ العربية ة األُمَّ خصائص

كما — جيًدا تعرفون ألنكم بالنفي سيكون السؤال هذا عن جوابكم أن يف أُشك ال أنا
أمثال من تخُل لم األخرى األَُمم تواريخ أن — العام التَّاِريخ يستعرض من كل ذلك يعرف

االختالفات. تلك

.١٩٤٩ سنة الرسالة مجلة يف ونُِرشَ الزيَّات، حسن أحمد الكبري لألستاذ سؤال عىل جوابًا ُكِتَب 1
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هل فأسألكم: وشدتها، االختالفات هذه كمية إىل البحَث أنقَل أن إذن ذلك عىل فيرتتَّب
وأَشدَّ أكثَر كانت العرب تاريخ يف حدثت التي والدينية السياسية االختالفات أن تعتقدون

األخرى؟ األَُمم تواريخ يف تجلَّت التي من وأعنَف
تحمل ألنها السؤال؛ هذا يف مليٍّا للتفكري مجاًال تدع ال اآلن الشائعة اآلراء أن أعرف أنا

باإليجاب. فوًرا عليه الردِّ عىل األذهان
ومن الشائعة، اآلراء بهذه املتأثِّرين من — الزمن من مدًة — كنُت أيًضا بأني وأعرتف
غري كبريًا. شذوذًا األخرى األَُمم تواريخ عن القضايا هذه يف يشذ العرب تاريخ بأن املسلِّمني
العام، التَّاِريخ دراسة يف ق أتعمَّ أخذُت عندما الشائعة اآلراء هذه صحة يف أُشك بدأُت أني
بأنها جازًما اعتقاًدا أعتقد أصبحُت أن إىل الدراسة، هذه يف تغلغلُت كلما فيها شكٍّا وازددُت
تستند بل شاملة، مقارناٍت عىل تقوم ال ألنها أبًدا؛ الثابتة التَّاِريخية الحقائق مع تتفق ال

ا. جدٍّ ناقص استقراءٍ إىل
تاريخ يف حدثت التي االختالفات أخبار نقرأ عندما … ونغضب ونتألم ننفعل إننا
سلطة تضاؤل كيفية عىل ونطَّلع االختالفات، هذه نتائج نتتبَّع عندما سيما وال … العرب

العديدين. الطوائف وملوك السالطني سلطات بني وتشتُّتها الخالفة،
القرون أحوال نقيس ألننا التَّاِريخية؛ والحوادث األخبار هذه من ونتألم ننفعل إننا
بحثًا العام التَّاِريخ يف البحث عناء أنفسنا نُكلِّف وال … الحارضة األزمنة بمقاييس املاضية
عن العربية ة األُمَّ فيها تشذ التي األمور من األحوال تلك كانت إذا ما نعرف لكي شامًال؛
األطوار بعض يف األَُمم جميع فيها تتساوى التي الطبيعية األمور من كانت أو األَُمم، سائر

تاريخها. من
هذه لنَدُرس الشائعة اآلراء هذه ربقة من أذهاننا نُطِلق أن يشء، كل قبل علينا فيجب
ا. تامٍّ استقراءً التَّاِريخية الحوادث استقراء مع بحتة، علمية بنظراٍت جديد، من القضايا

َطواَل أوروبا يف منها حدث ما ولنَستعِرض الدينية. االختالفات بقضية أوًال فلنبدأ
أقل َقط تكن لم أنها نجد … األخرية القرون من األول النصف وخالل الوسطى القرون
أكثر تكن لم إن املذكورة، األزمنة خالل العربي العالم يف حدث مما عمًقا أَخفَّ وال تنوًُّعا

… منها عنًفا وأشد تَنوًُّعا
البالد مختلف يف املسيحية ظهور منذ الغرب يف نشأَت التي املختلفة املذاهب أَحُصوا
حدثَت التي واملذهبية الدينية الخالفات استَعِرضوا … املذكورة القرون خالل األوروبية
استَْقُصوا … أخرى جهٍة من املختلفة الكنائس وبني جهة، من الكنائس وبني الدول بني
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أقسام مختلف يف الدينية االختالفات هذه عن نَجَمت التي والدولية األهلية الحروب أخبار
الدينية باألمور االهتمام عن تباُعًدا أكثر اآلن تَظَهر التي فرنسا يف حتى األوروبية، البالد
من التفتيش محاكم أعمال َلت سجَّ التي التَّاِريخ صحائف قلِّبوا … العالم بالد جميع من
بأن التسليم إىل تُضَطرون فإنكم … أخرى جهٍة من الدينية املذاهب مؤسيس وحياة جهة،
نطاًقا، أوسع — عام بوجٍه — كانت األوروبية البالد يف حدثَت التي الدينية االختالفات

العربي. العالم يف حدثَت التي من عنًفا وأشد تنوًعا، وأكثر
علينا فيجب أعمق، وتفكرٍي أشمل، بحٍث إىل يحتاج فأمرها السياسية االختالفات وأما
يف خارقة، برسعٍة — النبوية الهجرة بعد — انترشوا العرب أن يشء، كل قبل نُالِحظ أن
أوسع بالًدا واحد قرٍن خالل ففتحوا قديًما، املعلومة الثالث القارات من ا جدٍّ واسعة بقاٍع

قرون. ثمانية خالل الرومان فتحه مما بكثرٍي
للميالد الثامن القرن أوائل يف العربية الدولة إليه وصَلت الذي الهائَل االتساَع ُروا تَصوَّ
إىل األطليس املحيط بحر سواحل من تمتد كانت التي اإلمرباطورية تلك حدود تتبَّعوا …
ومن واأللب، الربنس جبال إىل همااليا سفوح ومن كشغر، وسهول السند نهر شواطئ
واملواصلة املناقلة وسائط بساطة نفسه الوقت يف وتذكَّروا القافقاس. جبال إىل املندب باب
يل: قولوا ثم … العصور تلك يف ومستعملًة معلومًة كانت التي والسيطرة الحروب ووسائل
مدًة االنقسام َمغبَّة من مصونًة األطراف املرتاميُة السلطنُة تلك تبقى أن يمكن كان كيف
وبالرغم ُحْكمها، تحت دخَلت التي الكثرية الشعوب اختالف من بالرغم الزمن، من طويلة
التي الوسائط وضآلة عاصمتها، عن ثغورها تفصل كانت التي الهائلة املسافات طول من

الثغور. بتلك العاصمة هذه اتصال تضمن كانت
استطاعت والوسيط الَقديم التَّاِريخ يذُكرها التي السلطنات من سلطنٍة أيَّة يل: قولوا
العرُب عليها سيطر التي من أطول مدًة األطراف، املرتامية البقاع هذه مثل عىل تُسيِْطر أن

وانقسامات؟ اختالفاٍت إىل تتعرض أن دون
موت بعد تجزَّأَت — األوىل القرون يف — األكرب إسكندر إمرباطورية أن ننَس ال
شارملان إمرباطورية أن كما العربية. اإلمرباطورية من بكثري أصغر كانت أنها مع ِسها، مؤسِّ
قليلة كانت أنها مع عاهلها، موت بعد االنقسام من تسلم لم — الوسطى القرون يف —
عهد أوائل أو األُموية، األُرسة عهد أواخر يف العربية الدولة اتساع إىل بالنسبة ا جدٍّ االتساع

العباسية. األُرسة
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إقطاعياٍت إىل وانحاللها الكبرية واإلمرباطوريات السلطنات انقسام أن ننَس وال
القرون يف املعروف العالم أنحاء جميع يف املألوفة الطبيعية األمور من كانت صغرية

والوسطى. األُوىل
أقل كانت التَّاِريخ عرفها التي األَُمم من ًة أُمَّ كم أخرى: مرة وأسألُكم أعود ولذلك

السياسية؟ الِوجهة من العربية األمة من اتحاًدا وأكثر اختالًفا
سياسيٍّا تتحد لم األمة هذه أن عىل رصيحة شهادًة يشهد التَّاِريخ ولكن … اليونان؟
دولًة بذاتها، قائمة مملكًة الكثرية اليونانية املدن من مدينٍة كل كانت … األيام من يوم يف
كبار إن حتى ورضورية، طبيعيًة لليونانيني تبدو كانت الحالة وهذه غريها. عن مستقلة
قال وقد املضمار. هذا يف العام الرأي يشاركون وكانوا الحالة، هذه يُحبِّذون كانوا ُمفكِّريهم
آالف. خمسة عىل يزيد أال يجب — الجمهورية أي — الدولة يف املواطنني عدد إن أفالطون:
يعرف أن أفرادها جميع يستطيع حتى صغريًة تكون أن يجب الدول إن أرسطو وقال

مبارشة. معرفًة بعًضا بعضهم
وتتحاَلف تتفق كانت — الصغرية الدويالت هذه أي — املستقلة املدن هذه أن الواقع يف
ال كان التحالُف هذا أن غري بالجميع، يُحِدق الذي الخارجي الخطر لدرء حني؛ إىل حنٍي من

الِحْلف. زعامة عىل الرئيسية املدن تناُفس جرَّاء من وينحل ينفصم أن يلبث
اليونان. بالد عىل امليديني هجوم عند تكوَّنَت املحالفات هذه وأهم أشهر أن املعلوم ومن
تكوينها عىل يميض أن قبل وزالت انحلَّت بل طويًال، ر تُعمَّ لم أيًضا املحالفة هذه أن غري

السنني! من َعْقدان
أثينا بني قامت التي واملنازعات باملنافسات السيايس اليونان تاريخ انقىض وقد
دامية حروٍب عدَّة حدوث إىل أدَّت املنافسات هذه أن املعلوم ومن وكورنت. وإسبارطة
البلوبونيز. حروب باسم ُعِرَفت التي الحروب أشهرها كان اليونانية، املدن مختلف بني

إىل أدَّت التي هي اليونانية املدن معظُم فيها اشرتَك التي الحروب هذه أن ننَس وال
أخرى. جهٍة من أثينا أسوار تدمري وإىل جهة، من اإلسبارطي األسطول تحطيم

البلوبونيز مساحة أن مع الدويالت، تلك بني واملحاربات املنافسات هذه حدثت ولقد
يف واملحافظات مرص، يف املديريات بعض مساحة من أقل كانت — آتيكا جزيرة ِشبْه مع —
تختلف ال إسبارطة عن أثينا تفصل التي املسافة أن ومع العراق. يف واملترصفيَّات سوريا،
دمشق تفصل التي عن كثريًا وتقلُّ واإلسكندرية، القاهرة بني تمتد التي املسافة عن كثريًا
سيما وال قرطبة، عن بغداد تفصل التي الشاسعة املسافات أمام تماًما وتتضاءل بغداد، عن

لشبونة. عن بلخ
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األرض من الصغرية الرقعة هذه تقاسمت التي اليونانية الدويالت من املئات هذه إن
تحت دخَلت عندما إال واحدة إدارٍة تحت تجتمع ولم متخاصمة، متنافسة متفرقًة ظلَّت

أجنبية. دولٍة ُحْكم
الِوجهة. هذه من عليها تُحَسد حالٍة يف َقط تكن لم اليونانية ة األُمَّ أن األستاذ أيها ترون
واالنتظام. باالتحاد الَقديم التَّاِريخ أمم بني امتازوا أنهم يف شك فال الرومان وأما

عام. بوجٍه مثيالتها من أطول مدًة عاشت َسوها أسَّ التي واإلمرباطورية
وأوضاٍع عوامَل عدة تواُفر عن نتج االمتياز هذا أن نالحظ أن بنا يجُدر أنه غري

أبًدا. لغريها تتيرس لم مساعدة
األوضاع رسوخ عىل ساعد التدرُّج وهذا عظيم، ٍج بتدرُّ تكونت الرومانية السلطنة أن أوًال:

كبرية. مساعدًة واستقرارها الجِديدة
حاجة وال املتوسط. األبيض البحر سواحل جميع َشِمَلت الرومانية اإلمرباطورية أن ثانيًا:
عىل كثريًا ذلك ساعد وقد البحر، هذا من مركزية نقطٍة يف كانت روما بأن القول إىل
إىل بالنسبة وسهولة، برسعة البحر طريق عن السلطنة أقسام بمختلف العاصمة اتصال

الَقديمة. العصور تلك يف املعلومة واملواصلة النقل وسائط
القاريَّة األقطار يف تتغلغل ولم كثريًا، السواحل عن تتباَعد لم الرومانية السلطنة أن ثالثًا:
العراق، أقسام فمعظم النهَرين، بني ما عىل وال العرب جزيرة عىل تسيطر لم إنها أبًدا.
السلطنة حوزة عن خارجًة ظلَّت واألفغان النهر وراء وما وُخراسان، إيران بالد وجميع
األطراف. املرتامية السلطنات تُالزم التي الحكم مشاكل كبري حدٍّ إىل قلَّل وذلك الرومانية،
اإلمرباطورية عمر إطالة عىل ساَعَد الذي هو األساسية األسباب هذه اجتماع إن

والوسطى. األُوىل القرون يف معتاًدا كان ما إىل بالنسبة الرومانية،
االختالف آفات من يسلموا لم أيًضا الرومان هؤالء أن ننىس أال يجب هذا كل ومع
بني قامت املنازعات من َكم والِحظوا فاحصة، بنظرٍة روما تاريخ استعرضوا والتنافس،
وكم الجمهورية! عهد يف وحتى نفسها، روما مدينة يف حتى االجتماعية، الطبقات مختلف
ذات الجيوش أصبََحت وكيف اإلمرباطورية! عهد يف الُقوَّاد بني نَشبَت الداخلية الحروب من
تارًة األمر هذا يف العليا والكلمة الغلبة كانت وكيف األباطرة! تنصيب يف النافذة الكلمة
الجيوش إىل وتارًة سوريا، يف املرابطة الجيوش إىل وطوًرا إسبانيا، يف املرابطة الجيوش إىل
وال تَُعد ال مؤامراٍت يف النجاح رهن العرش إىل الوصول أصبح وكيف إفريقيا! يف املرابطة

تُحىص!
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تَِعش لم الرومانية اإلمرباطورية بأن التسليم إىل اضُطررتم ذلك كل الحظتُم وإذا
القدماء الرومان أخالف وأما االختالفات. من بالرغم عاشت إنما بل االختالفات، من ساملًة

قرنًا. عرش خمسة عن تقلُّ ال مدة متخالفني متفرقني عاشوا أنهم ننَس فال
أحوالها وتتبَّعنا لنا، املعارصة الدول إىل وانتقلنا جانبًا، الَقديمة السلطنات تركنا وإذا
إىل وصلنا — األخرية القرون من األول النصف وخالل الوسطى القرون طوال — املاضية

آنًفا. ذكرناه ِلَما مماثلة نتائج
الوحدة إىل األوروبية الدول أسبق أنها املعلوم من كان فقد مثًال، فرنسا ولنأخذ
القرون خالل أحوالها استعرضنا إذا ولكنا املتني، القومي والتماسك الكاملة، السياسية
الخالفات أنواع لشتى ومرسًحا البعد، كل الوحدة عن بعيدة وجدناها آنًفا ذكرناها التي

والحروب.
مؤرخ كتبها كلمة بنقل أكتفي ولذلك املوضوع؛ هذا يف الحديث أُطيل أن أََودُّ ال أنا

املؤرخ: قال األحوال، تلك لتلخيص الفيس» «أرنست الشهري فرنسا
إىل منقسمة الحالية، بماكدونيا شبيهة فيه فرنسا كانت التَّاِريخ من عهٌد مىض «لقد
مدراًرا الدماء تسيل أن وجب وقد متخاصمة. متنافسة، متنابذة، متخالفة، كثرية، أجزاءٍ

«… الحالية وحدتها إىل فرنسا فتصل املختلفة، األقسام هذه تلتحم حتى
إذا وأما االتحاد. طريق يف األوروبية الدول جميع سبَقت التي فرنسا أحواَل كانت هذه
تجلَّت لذلك مماثلة أحواًال أيًضا فيها فنجد األخرى، الغربية الدول تواريخ يف النظر أنعمنا

أطول. مدًة واستمرت أعظم، وبشدٍة أوسع، بمقياٍس
ثالثمائة من أكثر إىل منقسمة كانت أملانيا أن — الصدد هذا يف — نتذكر أن من بد ال
قبل دولة وثالثني تسع إىل منقسمة تزال ال وكانت املايض، القرن أوائل حتى ودويلة دولة

فقط! عاًما ثمانني
قد الجهود وهذه عظيمة، وتضحياٍت كبرية جهوٍد بعد إال يتم لم الدول هذه اتحاد إن

أليمة. فشٍل أطواَر عديدة مراٍت اجتازت
تاريخ دراسة يف قنا وتعمَّ عنا توسَّ كلما إننا تأكيد: بكل أقول أن أستطيع كله ولهذا
التي من أقل َقط تكن لم فيها واالنقسام االختالف معالم بأن يقينًا ازددنا األوروبية، الدول

عام. بوجٍه العرب تاريخ يف تجلَّت
الُكتَّاب من الساحقة الكثرة آراءَ بذلك أخالف بأني علمي مع تأكيد، بكل هذا أقول إني

والباحثني.
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طريق عن التباُعد عىل العام الرأي حملت التي والعوامل األسباب يف مليٍّا فكَّرُت وقد
وضوح: بكل معرفتها إىل وصلُت أنني وأعتقد الهامة، القضية هذه يف الصواب

لتواريخ رؤيتنا مراكز عن — عام بوجٍه — تختلف العرب لتاريخ رؤيتنا مراكز إن
األخرى. األَُمم

خطوطها فندرك إجمالية، نظرًة بُْعد، عن األخرى األَُمم تواريخ إىل ننظر فنحن
العرب تاريخ إىل ننظر ولكننا الفرعية، تفاصيلها يف ق نتعمَّ أن دون العامة، األساسية
بخطوطه علًما نحيط أن دون تفاصيله، من كثري عىل فنطَّلع تفصيلية، نظرًة ُقْرٍب من

األساسية.
من الجبل عىل يتفرج رجٍل موقُف العام التَّاِريخ تجاه موقفنا إن أقول: أن وأستطيع

البعيد. السهل
يف ويتغلغُل الجبل قلب يف يسريُ رجٍل موقُف فهو العرب تاريخ تجاه موقفنا وأما

ِوهاده.
ومنخفضات، ومرتفعات ووديان، وهاد من عادًة تتألف الجبال أن املعلوم ومن
شكلها ويدرك بعيد، من إليها ينظر ملن إال شامخة عاليًة تبدو فال ومنحدرات، وهضاٍب

دة. املعقَّ الفرعية خطوطها يَتبنيَّ أن دون العام
بنظر إليها ننظر ألننا شامخة؛ مرتفعة جباًال لنا تبدو األوروبية الدول تواريخ إن
وذلك إليها، ونظراتنا منها موقفنا فلنغريِّ البُْعد، ومن الخارج ومن األوروبيني، املؤلِّفني
العام. الخارجي منظرها من بالرغم ووديان ِوهاٍد من مؤلَّفة أنها عندئٍذ نَر فيها، بالتغلغل
دة؛ ومعقَّ ومنخفضاتمشوَّشة مرتفعاٍت مجموعَة لنا فتبدو العربية الدول تواريخ وأما
إليها ولننظر منها، موقفنا فلنغريِّ داخلها، ومن القدماء، اإلخباريني بنظر إليها ننظر ألننا
وبالرغم شامخة، مرتفعٌة أيًضا أنها عندئٍذ فنرى — التفرُّعات عن تسمو نظرًة — بُْعد من

ووديان. ِوهاٍد من فيها مما
نظراتنا لتوحيد نسعى وأن الدوام، عىل أعيننا نُْصب الحقيقة هذه نضع أن علينا يجب
للعيوب ة ُمكربِّ نظاراٍت استعمال عن ولنَعِدل العام، والتَّاِريخ القومي التَّاِريخ صحائف إىل

اآلن. إىل ذلك اعتدنا كما الثانية، يف للعيوب رة وُمصغِّ األُوىل، يف
العرب، تاريخ عىل بيننا الشائعة األحكام أن الفهم حق نفهم ذلك نفعل وعندما
إىل شديدة حاجٍة يف كانت بب السَّ ولهذا قارصة؛ ومقارناٍت خاطئة نظراٍت وليدُة هي إنما

عام. بوجٍه والتقويم التصحيح
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إنعام إىل حاجة يف أيًضا فهو القضية هذه يف خلدون ابن رأي عن ذكرتموه ما وأما
العظيم: املفكِّر هذا مقدمة من التالية الِفقراِت نقلتُم فقد النظر؛

واملنافسة الهمة وبُْعد واألنفة للغلظة لبعض؛ بعضهم انقياًدا األَُمم أصعب «والعرب
من دينية بصبغٍة إال املْلك لهم يحُصل ال ذلك أجل من أهواؤهم؛ تجتمع فقلَّما الرياسة، يف

الجملة.» عىل الدين من أثٍَر أو واليٍة أو نبوة
من أرى ولكني املشهورة، مقدمته يف الرأي هذا أبدى خلدون ابن أن أعرف أنا
نبحث ثم الِفقرات، هذه يف الواردة العرب كلمة من يقصد ما إىل جيًدا نَفِطن أن الرضوري

والصواب. الصحة من هذا رأيه نصيب عن
خلدون ابن مقدمة نقرأ —حني الدوام عىل أعيننا نُْصب تبقى أن يجب التي األمور من
وفًقا خاص، بوجٍه العربان «العرب» كلمة من يقصد كان مؤلفها أن — بها ونستشهد
نفهمها كما عام، بوجٍه العربية ة األُمَّ أفراد َقط يقصد ولم العوام، بني ُمتعاَرف هو ِلما

اآلن. نحن ونتصورها
نرشتُها مقاالت عدة يف قاطعة برهنًة ذلك عىل تُربِهن التي الكثرية األدلة رسدُت إنني
وال خلدون، ابن مقدمة عن كتبتُها التي الدراسات من خاص فصٍل ويف وبغداد، بريوت يف
املبحوث الدراسات كانت ملَّا ولكن املقام، هذا يف واألبحاث الرباهني تلك إعادة إىل لزوًما أرى
أحدها انتخبُت وقد فيها، املرسودة الرباهني من نموذَجني هنا أنقل أن رأيُت نفَدت، قد عنها

قلت: منها، األخري القسم من والثاني املقدمة، من األول القسم من
أرسع أوطاٍن عىل تغلَّبوا إذا العرب «إن خلدون ابن فيه يقول الذي الفصل فلنُالحظ

هذا: رأيه لتعليل يذكرها التي األدلة يف النظر ولنُنِعم الخراب»، إليها
الذي للسكون مناقٌض وذلك والتقلُّب، الرحلة عندهم كلها العادية األحوال «فغاية
املباني من فينقلونه للِقدر أثايف إليه حاجتُهم إنما مثًال فالحجر له، ومناٍف العمران به
األوتاد ويتخذوا خيامهم، به ليعمروا حاجتهم إنما والخشب لذلك. ويُعدُّونه عليه فيخرِّبونها

(ص١٤٩). عليه» السقف فيخرِّبون لبيوتهم، منه
وال الخيام. تحت يعيشون الذين البدو يتعدى ال هنا البحث مدار أن البديهي ومن
إال الحجر إىل يحتاجون «ال وقال: العبارات هذه كتَب عندما خلدون ابن أن يف للشك مجال
القاهرة، أو دمشق أهل يف َقط يفكر لم الخيام» لنصب إال الخشب إىل وال القدور، لوضع

وحدهم. البادية أعراب قصد إنما فاس. أو تونس بُسكَّان وال

120



العرب؟ يف طبع الشقاق هل

الحَرض، ُمنتَحل من الصنائع أن قدَّمنا كنا «وقد املقدمة: من األخري الفصل يف وقال
ُسوقها» وعن عنها العرب وبَُعَد حرضية، لذلك العلوم وصارت النَّاسعنها؛ أبعد العرب وأن

(ص٥٤٤).
ال بشكل الحرض، لكلمة مقابًال مرتنَي العرب كلمة هنا يذكر خلدون ابن أن يُالَحظ
شمولها نطاق من ويُخرج التخصيص، وجه عىل البدو منها يقصد أنه يف للشك مجاًال يرتك
اآلنفة الِفقرات موضع إىل األنظار أَلِفت أن الرضوري من أرى إني اإلطالق. عىل الحرض
من والعرشين السابع الفصل من مستخرَجة الفقرات تلك إن املقدمة. أبحاث من الذِّكر
وما والقبائل الوحشية واألَُمم البدوي «العمران هو: املذكور الباب وعنوان الثاني، الباب
عىل يَنَْصُب الثغرات هذه يف جاء ما أن عىل يُدل أيًضا وذلك األحوال»، من ذلك يف يعرض
أحوال أن املعلوم ومن املدن. يف يعيشون الذين يشمل وال البداوة، حالة يف يعيشون الذين
ال الذِّكر اآلنفة والفقرة املقدمة، من والرابع الثالث البابنَي موضوعات تكون والدول املدن

املذكوَرين. البابنَي نطاق يف تدُخل
وفق القضية هذه يف خلدون ابن رأي عن نُعربِّ أن لنا يحق تقدَّم ما كل عىل وبناءً
والبداوة الفطرة حالة يف كانوا عندما — العرب «إن التالية: بالعبارات الحايل، كالمنا أسلوب
عنهم تُزيل والية أو بدين تأثَّروا عندما إال ُمْلًكا، ويؤسسوا دولة، يؤلِّفوا أن يستطيعوا لم —

واالجتماع.» االنقياد عىل وتحملهم والتناُفس، التحاُسد
— القالب هذا يف تُفرَغ عندما — املضمار هذا يف خلدون ابن كلمات أن الغريب ومن
الحارض العرص يف االجتماع علماء إليها ل توصَّ التي للنظرية املوافقة تمام موافقًة تُصِبح
بادئ يف تتكون لم املمالك إن يقولون النظرية هذه أصحاب ألن عام؛ بوجٍه املْلك منشأ عن

الدينية. املعتقداِت بفضل إال األمر
التي املعلومات إىل مستندين واملفكرين، العلماء من كبري عدٌد بها قام التي األبحاث إن
قد أخرى، جهٍة من الَقديمة الدول تواريخ وعن جهة، من البدائية األقوام أحوال عن جمعوها
العظيمة، واملمالك الكبرية السياسية الجماعات ن تكوُّ إن فقالوا: النظرية، هذه إىل أوصَلتْهم
أنواعها اختالف عىل الدينية، االعتقادات بتأثري إال يُفرسَّ أن يمكن ال الَقديمة، القرون يف
بالقوة اإليمان إىل السحرية بالقوى االعتقاد من — للعادة خارقة بُقًوى فاالعتقاد وأطوارها،
يف السياسية الحياة واستقرار الكبرية، الجماعات ن تكوُّ إىل بُل السُّ د مهَّ الذي هو — اإللهية

والهمجية. البداوة أطوار
وبراهنَي أمثلًة نه ضمَّ ضخًما كتابًا «فرايزر» املشهور اإلنكليزي الباحث كتب وقد
للَمِلك يخضعون النَّاس كان السحرية، االعتقادات من نشأَت امَلَلكية أن عىل تُدل كثرية،
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العتقادهم ابنُه؛ يخلُفه أن الطبيعي من يرون وكانوا سحرية، بقوٍة يتمتَّع بأنه العتقادهم
إليه. منه تنتقل السحرية القوة هذه بأن

الَقديمة املدينة كتابه يف — كوالنج» دو «فوستل املشهور الفرنيس املؤرخ برهن وقد
والعبادات. االعتقادات بعض عىل قامت أيًضا والرومان اليونان عند السياسية الحياة أن —
دول سياسة يف ا هامٍّ دوًرا َلِعبَت الدينيَة االعتقاداِت أن املؤرخني جميع الحظ وقد
… إله امللك ومتنوعة؛ عديدة مراحَل اجتازت السياسية الدينية واالعتقادات األوىل، القرون
امللك يف ينفخ اإلله … امللك جسد يتقمَّص اإلله … اآللهة نسل من امللك … اإلله ابن امللك
— متتالية وأطوار — مختلفة أشكاٌل هذه … بإلهاماته امللك يمد اإلله … روحه من شيئًا
النَّاس من كبريٍة طوائَف جْمع عىل وتُساِعد بالدين، امَلَلكية تربط كانت التي االعتقادات من

الَقديمة. القرون تلك يف واحدة، إدارٍة تحت
النظرية؛ هذه تؤيد التي والنصوص والرباهني األمثلة لِذْكر مجاًال هنا أرى ال أنا
أخريًا نَرشه الذي العظيمة» العاملي التَّاِريخ «تيارات كتاب إىل باإلشارة سأكتفي ولذلك
الكتاب هذا من األول املجلد حوا تصفَّ بروكسل. جامعة يف التَّاِريخ أستاذ بريين» «جاك
حتى الِقَدم منذ العالم يف حدثَت التي التَّاِريخية التطورات ص يُلخِّ الذي املجلد (وهو القيِّم
الرتابط عن تنمُّ التي األبحاث بعض تقريبًا فصوله من فصٍل كل يف تجدوا اإلسالم)، ظهور
تقلُّب وبني السياسية الحوادث ر تطوُّ بني الَقديمة، العصور تلك يف قائًما كان الذي املتني،

الدينية. املعتقدات
اإلمرباطوريات؛ ن وتكوُّ املمالك ع توسُّ يف أساسيٍّا دوًرا تلعب كانت الحروب أن يف شك ال
حدود ع ويُوسِّ السالح، بقوة أخرى وأقطاٍر مدن عىل يستويل األقطار من ُقْطر َمِلك فإن
إال وتستقر تدوم كانت ما الفتوح هذه نتائج أن غري العسكرية. الفتوح طريق عن مْلكه
معتقدات وبني الفاتحة البالد معتقدات بني والتالُقح والتزاُوج التفاُعل من يشء دعَمها إذا
آلهة بأن ينترش االعتقاد كان تارًة مختلفة؛ أشكاًال يأخذ كان التفاعل وهذا املفتوحة. البالد
آللهة ممثًال امللك يصبح فكان باألسماء، إال بعض عن بعضهم يختلف ال البالد تلك جميع
هو الفاتح امللك إله بأن االعتقاد يتولَّد كان وطوًرا سواء. حدٍّ عىل واملفتوحة الفاتحة البالد
كانت حاٍل كل وعىل … األعظم اإلله ذلك أتباع من فهي املفتوحة البالد آلهة وأما األكرب اإلله
للحكم املفتوحة البالد أهايل خضوع عىل — كبري حدٍّ إىل — تساعد املتنوعة املعتقدات هذه
إلدامة والَقسوة الُقوة استعمال إىل الحاجة تزيل أو تُقلِّل فكانت نفسيٍّا، خضوًعا الجِديد

الخضوع. ذلك
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أن يمكن كان ما السياسية الدينية املعتقدات هذه أمثال بأن القول إىل حاجة أرى وال
نظرية إىل أُشري أن الرضوري من أرى هذا ومع الَقديمة. الوثنية عهود انقضاء بعد تدوم
القرن حتى — املمالك تكوين عهد يف — أوروبا يف األذهان عىل سادت دينية» «سياسية
مجال ال ومما هللا. من بتفويض يحكمون امللوك بأن القائلة النظرية وهي عرش، الثامن
التي الَقديمة املعتقدات لتلك األخرية» «األصداء بمثابة كانت النظرية هذه أن فيه للشك

آنًفا. رشحناها
خضوع أن عىل قاطعة داللًة تُدل واالجتماعية التَّاِريخية األبحاث أن القول وخالصة

الدينية. املعتقدات بفضل إال — األمر بادئ يف — يتيرس لم السلطات أحكام إىل النَّاس
عن املشهورة مقدمته يف خلدون ابن قاله ما أن — وضوح بكل — ذلك من ويظهر
الَقديمة األَُمم عن املعارصون واملفكرون العلماء يقوله عما يختلف ال البداوة، طور يف العرب

عام. بوجٍه
األَُمم سائر تواريخ عن يشذُّ ال العرب تاريخ إن — تأكيد بكل — نقول أن فنستطيع

أيًضا. الِوجهة هذه من

٢

إىل نرجع أن بنا يجُدر التَّاِريخية، املقدمات إىل هناها وجَّ التي االنتقادية النظرات هذه بعد
العرب؟ يف طبْع الشقاق هل لنرى: األصيل السؤال

األخرى األَُمم تواريخ وبني العربية ة األُمَّ تاريخ بني آنًفا بها قمنا التي املقارناِت إن
صحيح قياٍس عىل مبنية إجابًة السؤال هذا عن اإلجابة علينا ل تُسهِّ الشقاق، ِوجهة من

تام: واستقراءٍ
األنانية هذه وجماح اإلنسان، يف غريزي طبٌْع واألنانية األنانية، وليد الشقاق إن
املثالية والنزعة القوية، الحكومية والتشكيالت املتينة، االجتماعية بية الرتَّ إال يكبحها ال

العميق. الوطني أو القومي أو الديني واإليمان الفعالة،
تتغلب أُناس يظهر التَّاِريخ، أدوار من دور كل ويف األرض، أمم من أمة كل ففي
والقوانني جهة، من العام الرأي ولكن آنًفا، ذكرناها التي العوامل عىل األنانية نفوسهم يف
متنوعة، ووسائَط شتى بصوٍر املجتمع عن وتَعِزلهم هؤالء تُعاِقب أخرى، جهٍة من املوضوعة
الناس. بني وانتشارها األنانية هذه استفحال دون بذلك فتُحول لآلخرين، ِعربة وتجعلهم
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فيها تضُعف التَّاِريخ من األدوار األرضبعض أمم من أمة كل يف أحيانًا يأتي أنه غري
فتَِقلُّ فيها، العام الرأي تأثريات وتتضاءل ِعقالها، عن األنانيات فتَنَفِلت الوازعة، القوى هذه
الناس. بني الخالف وانتشار الشقاق ازدياد إىل يؤدي ذلك وكل عليها، الحكومات سلطة
التَّاِريخ. أدوار جميع ويف األَُمم، من أمة كل يف سيحدث وما يحدث، وما حدث، ما هذا

املضمار. هذا يف األَُمم سائر عن شاذًة يجعلها ما العرب طباع يف وليس
إيلَّ: هتموه وجَّ الذي السؤال عن األستاذ، صديقي يا جوابي، هو هذا

االتفاق أمر يف األَُمم سائر عن شاذًة يجعلها ما العربية األُمة طباع يف يوجد ال
واالنشقاق.

بأن جازًما اعتقاًدا نعتقد أن علينا يجب كما املعرفة، حق ذلك نعرف أن علينا يجب
يتوهم من «إن قال: من صدق وقد العصور. مر عىل واحدة وتريٍة عىل تبقى ال األَُمم طبائع
عندما املاء سطح عىل تحدث التي املوجات يف البقاء ينشُد كمن األَُمم طبائع يف االستقرار
يف واالتفاق الوحدة ق وتحقُّ مطلًقا. تقييًدا الحارض يُقيِّد ال املايض فإن فيها.» حجًرا ترمي
والشقاق التفرقة حدوث أن كما الحارض، يف والشقاق التفرقة أخطار لدرء يكفي املايضال

املستقبل. يف االتحاد يمنع املايضال يف
إىل االلتفات عن نُقِلع وأن كثريًا، باملايض االنشغال نزعة من نتخلَّص أن علينا فيجب
وال األقدمني، أسالفنا بنقائص الحالية مساوئنا تربير نُحاِول أن يجوز فال دائًما، الوراء
وجه عىل — لنا يسوغ وال الَقديم، تاريخنا عاتق عىل نكباتنا مسئولية إللقاء نسعى أن
بُحجة والعمل، الكفاح عن نتقاعس وأن والكسل، الَخَور دواعي إىل نستسلم أن — خاص

العام. تاريخها وملجرى األمة، لطبائع حتمية نتيجٌة الحارضة الحالة أن
يف كانت أخريًا بها ُمنينا التي والنكبات للغاية، سيئة الحارضة حالتنا أن يف ريب ال

ا. جدٍّ عظيمٌة مستقبلنا تُهدِّد التي األخطار أن كما الفظاعة، منتهى
وال أُمتنا، طبائع إىل تعود ال ذلك أسباب أن اليقني العلم نعلم أن علينا يجب أنه غري
لن إني القريب. ماضينا أحوال وإىل نحن، أخطائنا إىل تعود إنما بل البعيد، ماضينا إىل
فشلنا واستوَجبَت األخرية نكباتنا إىل أدت التي األسباب وأرسد أُحلِّل أن املقام هذا يف أحاول
وتلك الفشل هذا عن مسئولني يُعتربوا أن يجب الذين األشخاص عن أبحث ولن األليم،
عن بعيدين بقاؤنا هو — نظري يف — األسباب أهم إن د: تردُّ بال سأقول هذا ومع النكبات.
الحقيقي. العلم بسالح التسلُّح يف وتقصرينا فيه، نعيش الذي العرص روح وتمثُّل م تفهُّ
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هو ذلك، كل من خطًرا وأشد أثًرا أبعد كان ربما آخر سببًا هناك أن أرى أني غري
وحزم. بعزم القضايا تلك معالجة عىل إقدامنا وعدم القومية، بقضايانا إيماننا ضعف

إنما بل األسمى، هدفنا لتحقيق ونحشدها واملعنوية، املادية ُقَوانا نستجمع لم إننا
فرًصا بذلك فأضعنا عميق، وإيمان متني وتنظيم قوي عزم بدون وتردُّد، برتاٍخ عملنا

ذريع. فشٍل إىل وانتهينا كبرية،
عن نتأخر وأال املستقبل يف النجاح يف األمل نقطع أال علينا يجب األمر يكن ومهما
الذي الكمال إىل وصلت أمٍة من ما أنه ننىس أال علينا يجب إذ أعظم؛ بإيماٍن الكرَّة إعادة
إىل واضُطرت عديدة، مراٍت الفشل مرارة وذاقت كثرية، عقباٍت اجتازت أن بعد إال تنشده

كبرية. تضحياٍت
أشد بحرارة الكفاح وتُواِصل العمل إىل فتندفع بالنكبات، تتعظ الوثَّابة الحية األَُمم إن
النجاح لتضمن الكرَّة فتعيد دروسه، من وتستفيد الفشل من تغضب أنها كما أمتَن، وعزم

حني. بعد ولو
املتواصل الحازم والعمل أُمتنا، بإمكانيات العميق القوي اإليمان إن أقول: أن وأستطيع
ومدعوًما الحقيقية، التضحية بروح مصحوبًا للكفاح التام واالستعداد غايتنا، لتحقيق

… يُقهر ال الذي باألمل
النكبات. هذه بعد واجباٍت من علينا يرتتَّب ما أهمُّ هي هذه

الشك وهمسات الوجوه، معظم عىل باديًة والقنوط الَخَور معالم أمَلُح وأنا هذا أقول
قلتُه ما تُقاِبل اعرتاضية أسئلٍة سلسلَة أسمع وكأني … الجهات كل يف منترشة واالعرتاض
تَهزُّ التي االختالفات فظاعة تُالحظ أفال أخريًا؟ بنا نزَلت التي النكبات هول تدرك أال آنًفا:
يف ُمستقبَلنا تُهدِّد صارت التي باألخطار تشُعر أال عنيًفا؟ هزٍّا العربية الدول جامعة كياَن

… دارنا؟ ُعْقر
دقيقة، ومالحظًة عميًقا وشعوًرا ا تامٍّ إدراًكا ذلك كل وأُالحظ وأشعر أدرك إني نعم

شديًدا. أمًلا ذلك كل من وأتألَّم
بل هذه، مثل بنكباٍت كثرية أمٌم تُبْتََل ألم بدوري: أسأل أن حقي من أرى هذا ومع
وفظاعًة هوًال أقل — مثًال — ينا واقعة بعد وأملانيا بروسيا نكبة كانت فهل منها؟ وأشد

النكبة؟ تلك آثار من يتخلَّصوا أن األملان يستطِع ألم ذلك ومع الحالية؟ نكبتنا من
أقلَّ — هذا يومنا من واحد قرٍن قبل — أملانيا يف فرانكفورت مؤتمر فشل كان وهل
عقب — الساسة بعض يُقل ألم السنة؟ هذه العربية الدول جامعة مجلس فشل من خطًرا
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يتساءل ألم أنفسهم؟» عن الدفاع قابلية حتى فقدوا األملان «إن املذكور: املؤتمر انحالل
الشعراء بعض ُمخيِّلة غري يف وجوٌد لها هل أملانيا؟ هي «أين قائلني: عندئٍذ الُكتَّاب بعض
حرضوا َمن حياة يف أملانيا وحدة ق تتحقَّ ألم ذلك كل ومع السياسة؟!» بعضرجال وأحالم

الفاشل؟ فرانكفورت مؤتمر
الَخَور ب لترسُّ مجاًال نرتك أن لنا يجوز ال تردُّد: بال أقول املالحظات هذه عىل وبناءً
األقىصإال حدها إىل تصل ال النكبة أن اليقني علم نعلم أن علينا ويجب أنفسنا. إىل والقنوط
مواصلة عن التقاُعس إىل يؤدِّي عندما إال ا تامٍّ يصبح ال الفشل أن كما العزائم، تُثبِّط عندما

… والكفاح العمل
إىل باالستسالم الفشل وإتمام النكبة زيادة عىل العمل من الحذر كل نحذر أن فعلينا

… والَخَور القنوط

تعليقات (2)

عىل «تعليق عنوانه: بمقال السابقة املقالة عىل الزيَّات حسن أحمد الكبري األستاذ علَّق
ستة إىل التعليق مُت قسَّ وقد عليه، مالحظاتي مع التعليق هذا نص ييل وفيما جواب»،

حدة. عىل ِقْسم كل عىل مالحظاتي وكتبُت أقسام،

١

وكما الناس، جميع يف طبُع الشقاق أن فأجبتَني العرب؟ يف طبْع الشقاق هل سألتك:
البداوة ويف واإلسالم، الجاهلية يف العرب شقاق عىل التَّاِريخ شهادة سؤايل يف إليَك ُسقُت
شقاق عىل شهادًة جوابك يف إيلَّ ُسقَت والرخاء، الشدة ويف والسياسة، الدين ويف والحرض،
والخالف العرب، عىل الشقاق وقرص أولئك! كل يف واألملان والفرنسيني والرومان اليونان
حياة يف الخالف يقرص من فإن سؤايل؛ إليك هُت وجَّ حني ببايل يخُطر لم املسلمني، عىل
أرض، دون أرض عىل الطبيعة حال يف التقلُّب يقرص كمن بعض دون بعض عىل النَّاس
َواِحَدًة ًة أُمَّ النَّاس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو يقول: أمر كل عىل والشهيد رس بكل العليم وهللا
أواضعك أن بسؤايل قصدُت إنما .﴾… َخَلَقُهْم َولِذَِلَك َربَُّك َرِحَم َمْن إِالَّ * ُمْختَِلِفنَي يََزالُوَن َوَال
عن أيصُدر التجارب: فه تُخفِّ ولم الدين يَحِسمه لم الذي العربي الشقاق طبيعة يف الرأي

تبقى؟ ِجبلٍَّة عن يصدر أم تزول، علٍة
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التعليق عىل مالحظاتي

يف تبقى» «جبلة بوجود أعتقد ال أنا السؤال: هذا عىل رصيًحا ردٍّا يتضمن كان جوابي إن
الحال. بطبيعة أيًضا، العرب عند تبقى» «جبلٍة بوجود أعتقد فال عام، بوجٍه األَُمم

واألطوار. األحوال بتغريُّ األَُمم، طبائع تغريُّ عىل التَّاِريخية الشواهد بعض ذكرُت وقد
يف األملان أحوال عن فرنسا مؤرِّخي كبار أحد كتبَه ما إليكم أنقل أن أَودُّ التأكيد ولزيادة

عرش. السابع القرن
ييل: ما السيايس» أوروبا تاريخ إىل عامة «نظرة كتابه يف الفيس» «أرنست يقول

النمسا وبني فرنسا بني يعني — هابسبورغ وآل بوربون آل بني الحروب أعظم «إن
يف للعمل واسًعا مجاًال وجَدت الفرنسية والسياسة األملانية، البالد مرسح عىل وقَعت —
أعداءً لكونهم الربوتستان؛ األمراء وتشرتي ترشو كانت إنها املتفكِّك. اإلمرباطورية جسم
أعداءَ لكونهم الكاثوليك؛ األمراء وتشرتي ترشو كانت كما الكاثوليكية، للنمسا طبيعيني
الطبقة من «أمري سعر يعرفون فرنسا يف الساسة كان أمراء. بصفتهم اإلمرباطورية السلطة
قرصفرساي لدى وكان خليلة. أو مستشار أو وزير سعر أو الفالنية»، الطبقة أو الفالنية

األملانية.» الضمائر عن لة مفصَّ تعرفٌة
الفظيع. الحد هذا إىل أملانيا يف وصَلت كانت … والشقاق والنفعية األنانية فإن إذن،
وأن والنفعيات، األنانيات هذه جميع من يتخلَّصوا أن من األملان يمنع لم ذلك كل ولكن

األرض. أمم جميع من تماُسًكا وأقوى اتحاًدا أشدَّ بعُد فيما يصبحوا
اعتقدوا كانوا لو املعلومة النهضة بأمتهم ينهضوا أن األملان ُمفكِّرو يستطيع كان كيف

فيها؟ جبلَّة الشقاق أن
إىل الفيس وصفها التي الحالة تلك من وانتَقلوا فعًال، روا تطوَّ قد األملان كان وإذا
ر تطوُّ إمكان يف نتَشكَّك أن لنا يجوز فكيف … هذا عرصنا يف فيهم عرفناها التي الحالة

تزول؟ ال فيهم وجبلَّة العرب يف طبًعا الشقاق كان إذا فيما ونتساءل العربية، األمة
العلل من علة هو بل تزول، ال جبلَّة ليس العرب عند الشقاق إن األستاذ، أيها كالَّ

الحال. بطبيعة جديٍّا، عمًال ملعالجتها العمل رشط عىل … تزول التي
يف والعلل، األمراض من كثرٍي يف الشفاء رشوط من رشٍط أول أن ننىس أال ويجب هذا،

الشفاء. بإمكان االعتقاد هو سواء، حدٍّ عىل األَُمم ويف األفراد
املرض ضاعف قد يكون الشفاء، من األمَل ويقطُع بالعالج، يعتقُد ال الذي واملريُض

خطًرا. وزاَده
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٢

عىل وخروجه الجامع، امليثاق عىل تمرُّده من اليوم أراه ما الشقاِق هذا من رابني والذي
تعصف لنزوٍة أو النفوس، ببعض تستبد لشهوٍة املشرتك، للخطر يه وتحدِّ الجميع، الرأي
ى يتوخَّ الجتهاٍد وال اإلغريق، عند كان كما الُفرقة سياسة تربر لفلسفٍة ال الرءوس، ببعض

الرومان. عند كان كما الجماعة سالمة

التعليق عىل مالحظاتي

إىل النظر يف اعتيادنا عن مراًرا، قلتُه ِلما جديد مثاٍل أمام — األسف مع — نفيس أجد هنا
األخرى. األَُمم تواريخ إىل به ننظر الذي املنظار عن يختلف بمنظاٍر تاريخنا

تستبد لشهوة أو الرءوس، ببعض تعصف «لنزوة هو العرب عند الشقاق إن صحيح،
عىل تجيبون إنكم أيًضا؟ األخرى األَُمم عند كذلك األمُر يكن ألم ولكن، النفوس»، ببعض
الرومان وعند الُفرقة»، تُربِّر «الفلسفة اليونان عند بأنه تقولون إذ بالنفي؛ السؤال هذا

الجماعة». سالمة يتوخى «االجتهاد
االجتهاد؟ هذا وزن هو وما الفلسفة؟ هذه قيمة هي ما األستاذ: أيها أسألكم ولكني
إسبارطة، مدينة عن مستقلًة أثينا مدينة بقاء تُربِّر قد الفلسفات من فلسفة كانت وإذا
واستمرارها املدينتنَي بني الحرب نشوب تُربِّر أن تستطيع الفلسفات من فلسفة أية أدري فال

الثانية؟ أساطيل وتَفنَى األُوىل أسوار تتهدَّم أن إىل متناهية، بشدٍة
التي والحروب الثورات يُربِّر أن يستطيع الجماعة سالمة يتوخى اجتهاد اي أدري وال
اإلمرباطور؟ كريس وَشَغر األباطرة أحد مات كلما الجيوش، ُقوَّاد بني روما، يف تقوم كانت
حني يف سوداء، بمناظَر تاريخنا إىل ننظر بأننا مراًرا، قلتُه ما أُكرِّر أن يل يحق أفال

األلوان؟ وردية بمناظَر األخرى األَُمم تواريخ إىل ننظر أننا
من إحداها نعترب ملاذا املماثلة. تمام متماثلة وقائَع أمام هنا نحن األستاذ، أيها كالَّ

واالجتهادات؟ الفلسفات ثمرات من الثانية ونعترب والشهوات النزوات آثار

٣

كنُت فإني واالنشقاق، الشقاق يف األَُمم من ِبْدًعا ليسوا العرب أن صديقي يا قولُك أما
إلعالن هللا اختارهما أُمتنَي إحَدى العربية ة األُمَّ ألن ذلك؛ فوق رأيي ويف نفيس يف أرفعهم
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ميزاَن ووَضع بلسانها، َرشعه دستور وأنزل بينها، من ُرسله آِخر فبعث حقه، وإعالء دينه
لم الهوى، لدعاء واستجابت الغريزة، صوت إىل كغريها أصاخت هي فإذا يدها، يف عدله
َعِن َوتَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف تَأُْمُروَن ِللنَّاِس أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنْتُْم فيها: هللا بقول َحِريَّة تكن
َعَىل ُشَهَداءَ ِلتَُكونُوا َوَسًطا ًة أُمَّ َجَعْلنَاُكْم ﴿َوَكذَِلَك تعاىل: بقوله وال ِباهللِ﴾، َوتُْؤِمنُوَن اْلُمنَْكِر

النَّاِس﴾.

التعليق عىل مالحظاتي

بها، استشهدتُم التي القرآنية اآليات تجاه ولكن الدينية، املسائل يف املناقشة أتعوَّد لم أنا
أنواع كل ذهنكم من تُزيل أن يجب كان القرآنية اآليات هذه بأن القول إىل مضطرٍّا أراني
يكن لم الشقاق إن د، تردُّ بدون القول، عىل تحملكم أن يجب وكان األمر، هذا يف الشكوك

العرب. يف تبقى» «جبلَّة
يجعلها أن بعد حقه» وإعالء دينه إلعالن «أمة هللا يختار أن يُعقل كيف ألنه وذلك
أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنْتُْم فيها: هللا قول يأتي أن يمكن كان وكيف بالشقاق»؟ «مجبولة
هذه كانت لو سيما وال والشهوات، والنزوات بالشقاق مجبولة هي كانت لو … ِللنَّاِس﴾

تزول؟ علًة ال تبقى، جبلًة فيها األوصاف

٤

يف يُقدِّم وال التهمة يف يؤخر فال خلدون ابن صديقك قول يف بالبدو العرب تفسريك وأما
الُعَصية، من العصا وأن األعراب، من العرب وأن الُعباب، من املوج أن تعلم ألنك الدفاع؛
اإلبل رعاية ومن الحجر، ُسكنى إىل الوبر ُسكنى من صاحبها بانتقال تتغري قلَّما والطباع

الناس. رعاية إىل

التعليق عىل مالحظاتي

من صاحبها بانتقال تتغري قلَّما «الطباع إن قولكم إن أقول أن األستاذ، أيها يل اسمحوا
حقائق أثبَت يخالف «… الناس رعاية إىل اإلبل رعاية ومن الحجر، سكنى إىل الوبر ُسكنى
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االجتماعية الحياة عوامل أهم أن عىل قاطعة داللًة تُدل االجتماعية األبحاث ألن االجتماع؛ علم
االختالف أشد تختلف البداوة حالة يف تعيش التي األقوام طباع وأن املجتمع»، «بناء هو

الحرض. عيشة تعيش التي األقوام طباع عن
آثار أَبرِز من كان االجتماعية الحقيقة هذه إىل خلدون ابن تفطُّن بأن أجزم وأنا

املشهورة. مقدمته يف أَظَهَرها التي العبقرية
االجتماع. علم حقائق أهم من اآلن تُعترب ألنها

٥

برسعة الدين وفرََّقت الكلمة، فمزََّقت العروبة أصابت التي الصدعات هذه تعليلُك وأما
الصدعة بأن علُمك فيُضِعفه االتصال، وصعوبة االنتقال، ومئونة الرقعة، واتساع الفتح،
«الدار» يف كانت الكربى الصدعة وأن الرسول، ُقِبَض أن بعد «السقيفة» يف كانت الصغرى

عثمان. ُقِتَل أن بعد

التعليق عىل مالحظاتي

هذه مخالفتي بأن علمي مع أيًضا، القضية هذه يف أخالفكم أن األستاذ أيها يل اسمحوا
وقرون. قرون منذ واملؤرخون املفكرون عليه أجمع الذي الرأي عىل خروٍج بمثابة ستكون
مغاالًة عثمان ومقتل السقيفة حادثة خطورة تقدير يف كثريًا تغالون أنكم يل ويلوح
والثانية الصغرى»، «الصدعة األوىل الحادثة تعتربون ألنكم التَّاِريخي؛ النقد يجيزها ال
كنُت التي والتقديرات اآلراء جميع من ذهني بتجريد فأبدأ أنا وأما الكربى»، «الصدعة
بنتائجهما املذكورتنَي الواقعتنَي أهمية تقدير أحاول ثم قرأتُها، التي الُكتب من َقبًال يتُها تلقَّ
العظيمتنَي السلطنتنَي عىل العرب انتصار يمنع لم السقيفة حادث أن فأُالِحظ الحقيقية،
ع توسُّ دون يَُحْل لم عثمان مقتل أن كما والقادسية، الريموك يف ذاك، عند القائمتنَي
برسعٍة كشغر، وديار السند نهر إىل األطلنطي املحيط سواحل من العربية الفتوحات

مثيًال. لها التَّاِريخ يسجل لم للعادة، خارقة
درجة إىل كبريًا يكن لم التَّاِريخ سري يف الحادثتنَي هاتنَي تأثري أن ذلك من وأستنتج

الكربى. والصدعة الصغرى الصدعة اعتبارهما تُخوِّلنا
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٦

هاتنَي وإن املوروث، داؤنا هي العصبية وإن األصيلة، علَّتنا هي الفردية إن صديقي، يا ال
ذلك لُت فصَّ وقد اإلسالم. بعالجها وُعِنَي العرب، بها ُمِنَي التي اآلفات جماع هما الرذيلتنَي
والعصبية الفردية أن عىل صديقي يا اليوم قائٌم والدليل الرسالة». «وحي يف نُِرشا مقاَلني يف

الجماعة. وتُفرِّقان العقدة، وتحلالن البناء، تُوهنان تزاالن ال

التعليق عىل مالحظاتي

هذه من التخلُّص إمكان يف «الشك» هو فيه أُخالُفُكم الذي إنما ذلك. عىل أوافقكم وأنا
تزول. ال وعلَّة تبقى جبلَّة بأنها و«الظن» الرذائل

لكي أُمتنا؛ أحوال إصالح بإمكان ولنؤمن والظنون، الشكوك هذه أذهاننا من فلنُبعد
ُمجدية. معالجًة نعالجها أن نستطيع

يف أقول ولكني عليها، الالئمة إنزال ويف الحارضة، العرب أحوال نقد يف أشارككم أنا
جهود بفضل عليها تغلَّبَت ولكنها األزمات، هذه أمثال كثرية أمٌم اجتازت لقد نفسه: الوقت

الَربَرة. أبنائها
البناء، تُوهنان تزاالن «ال اللتني والفردية العصبية ملكافحة بهؤالء نقتدي ال ملاذا

الجماعة»؟ وتُفرِّقان العقدة، وتحلالن

131





سامراء1 قصة

عىل قفراء» أرض «قطعة التَّاِريخ؛ يف املدن قصص وأمتع أغرب من سامراء مدينة قصة
تتحول … للنصارى» ديًرا إال بها، أنيس وال فيها عمارة «ال دجلة نهر من مرتفعة ضفٍة
عرفها التي الدول أعظم من لدولة عاصمة لتكون كبرية مدينٍة إىل البرص— مْلح مثل يف —
هائلة، برسعة وتزدهر الجِديدة املدينة هذه تنمو … سؤددها أدوار أملع من دور يف التَّاِريخ،
يف إال املماثلة بعض يماثلها ما يذكر ولم السابقة، القرون جميع يف مثلها التَّاِريخ يَر لم
من األقسام بعض يف — خاصة ظروٍف تحت نشأت التي املدن بعض يف — األخري القرن

الجِديد. العالم
العاصمة» «صفة تفقد املدينة ألن طويلة؛ مدًة يستمر لم العجيب االزدهار هذا أن غري
يف فتأخذ نشأتها، عىل قرن نصف يميض أن قبل كيانها، وعامل وجودها علة كانت التي
كان التي الشاذة الرسعة تلك سوى رسعة تضاهيها ال هائلة، برسعة واالندراس االقفرار

سها. تأسُّ بها تم
«ساء باسم ونها يُسمُّ أضحوا رأى» من «ُرسَّ باسم ونها يُسمُّ النَّاس كان أن وبعد
رثاء يف يسرتسلون أخذوا قصورها مدح يف يتسابقون الشعراء كان أن وبعد رأى»، من

أطاللها.

.١٩٣٨ سنة بالقاهرة الرسالة مجلة يف نُرشت 1
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قصورها: أحد وصف يف الجهم ابن قال أن فبعد

أع��م��اِره��ا ط��وِل ف��ي ال��روُم وال ف��ارٌس تَ��َره��ا ل��م ب��دائ��ُع
ألب��ص��اِره��ا ت��ج��لَّ��ت م��ا إذا ال��ع��ي��وُن ف��ي��ه��ا تُ��س��اف��ر ص��ح��وٌن
ب��أَس��راِره��ا إل��ي��ه��ا ت��ض��يءُ ال��ن��ُج��وم ك��أن ُم��ْل��ٍك وق��ب��ة

بقوله: املعتز ابن يرثيها صار

دواُم ل��ش��يءٍ وم��ا رأى م��ن ُس��رَّ أق��ف��َرْت ق��د
آج��اُم ك��أن��ه��ا م��ن��ه��ا يُ��ح��م��ُل ف��ال��ن��ق��ض
ال��ِع��ظ��اُم م��ن��ه تُ��َس��لُّ ف��ي��ٌل م��ات ك��م��ا م��ات��ت

وأمست القرن، نصف يبلغ لم قصري، عمٍر بعد فجائية، ميتًة سامراء ماتت الواقع ويف
أبعاٍد إىل املسافر أقدام تحت وتتواىل الزائر، أنظار أمام اليوم تمتد هائلة، وأطالًال رموًسا

الكيلومرتات. من والثالثني الخمسة عن امتدادها يقل ال شاسعة،
العظيمة الرسعة يف ويتأمل األطراف، املرتامية األطالل هذه بني املرء ل يتجوَّ عندما
جهٍة من واندراسها واقفرارها جهة، من عها وتوسُّ سامراء مدينة س تأسُّ بها امتاز التي
املدينة هذه مقدَّرات عىل سيَطرْت التي العوامل عن التساؤل من نفسه يتمالك ال … أخرى

… الغريب الشكل بهذا حياتها قصة ت وصريَّ العظيمة،
بل التعقيد، كثرية تكن لم املضمار، هذا يف ا هامٍّ دوًرا َلِعبَت السياسية العوامل إن
يف وقَعت التي الحوادث أهم عىل عامة نظرًة نُلقي عندما وضوح، بكل لنا تتجىل إنها

سامراء. يف العباسية الخالفة أريكة عىل تواَلوا الذين الثمانية الخلفاء عهود
البالد، إدارة يف كبرية مشاكل — الرشيد هارون ابن وهو — املعتصم الخليفة يجابه
من الغلمان رشاء من فيُكثر واملماليك، املوايل من جيش باستخدام عليها يتغلب أن فريى
مطيع، جيٍش تكوين بُْغية النهر، وراء ما بالد من األخص وعىل واملرشق، املغرب بالد
الَقديمة العاصمة يف الغريب الجيش هذا تكاثر أن غري … الدوام عىل إرادته عىل ينزل
واألهلني، العساكر بني الوقائع بعض حدوث إىل يؤدى بالسكان، املزدحمة — بغداد —
ينتقل — الَقديمة عن بعيدة — جديدة عاصمٍة إحداث الحال هذا إزاء الخليفة فيُقرِّر
يُرتِّب أن عىل إليها، النَّاس ويدعو وأتباعه، وُكتَّابه وندمائه ووزرائه وُقوَّاده بعساكره إليها
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جالل ولزيادة جهة، من ُمْلكه دعائم لتوطيد «مفيًدا» له يرتاءى ما حسب فيها يشء كل
أخرى. جهٍة من عاصمته

موقع فينتخب محكمة، خطٍة وفق قوي بعزٍم هذه فكرته تحقيق يف الخليفة يميض
القطائع أساس عىل هناك، الجِديدة عاصمته س ويؤسِّ والبحث، التحري بعد سامراء
غريها عن مستقلة بنفسها، قائمة فيها التي القطائع من مجموعة كل فيجعل املنظَّمة،

وحماماتها. وأسواقها بمساجدها
يختلطون ال عنهم منعزلني ويجعلهم النَّاسجميًعا، قطائع عن األتراك قطائع و«يُفِرد
و«يشرتي ذريتهم أمر يف يفكر إنه حتى … التجار من كانوا ولو املولودين» من بقوم
أن إىل املولودين، من أحًدا ويُصاِهروا يتزوَّجوا أن ويمنعهم منهن، فيزوجهم الجواري لهم

بعض». من بعضهم فيتزوج الولد لهم ينشأ
كانت إنها بل خطرية، سياسية محاولٍة عىل تنطوي كانت الخطة هذه أن يف شك ال
سبيل يف املعتصم اتخذها التي التدابري أن يف شك ال كما جريئة. اجتماعية تجربٍة بمثابة
اها يتوخَّ كان التي بالفوائد تأِت لم فإنها هذا ومع وحازمة. دقيقًة كانت الخطة هذه تنفيذ
… تامة معاكسًة استهدَفها قد كان التي لألهداف معاكسة نتائَج إىل أفضت بل منها،
يشءٍ غري الباب، هذا يف يشء لكل حسابًا حسب كان املعتصم إن نقول: أن ونستطيع
يتكون عندما — الحال بطبيعة — الجيش نفسية يف يحدث الذي التطور وهو واحد،

اء. األَِرقَّ من — األصل يف — كانوا ولو الغرباء من وُقوَّاده أفراده
يدرك لم أنه غري األهايل، مشاغبات من يتخلص أن — هذه بخطَّته — املعتصم أراد
الجنود أيدي يف ألعوبًة الخالفة جْعل إىل — آجًال أم عاجًال — ستؤدي الخطة هذه بأن

الطامعني. وُقوَّاِدهم الغرباء
الذي املعتصم، الخليفة وفاة عىل سنة عرشون تميض أن فقبل فعًال؛ حدث ما وهذا
إىل الجرأة بهم ووصَلت الُقوَّاد، سيطرة تفاقمت تطبيقها، يف ورشع الخطة هذه وضع
وأفضت واالضطرابات األحداث تتابَعت ذلك وبعد فظيًعا. قتًال املتوكل الخليفة قتْل درجة
الخالفة توىلَّ أن إىل سنوات، عرش خالل متواليات مراٍت ثالث وخْلعهم الخلفاء قتْل إىل
نفسها، سامراء يف ُمْلكه دعائم توطيد سبيل يف الجهود بعض رصف أن وبعد … املعتمد
الخالفة كريس يعيد وأن بالكلِّيَّة، سامراء يرتك أن فقرر كلها، املحاوالت هذه يُنِهي أن رأى

نهائية. بصورٍة بغداد إىل
والتجربة — املعتصم وضعها التي السياسية الخطة إن نقول أن نستطيع ولذلك

تام. بفشٍل انتهت — الخطة لهذه تنفيذًا بها قام التي االجتماعية
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فإنها أليم، بفشٍل السياسية الْوجهة من انتهت إذا العجيبة املدينة هذه قصة أن غري
بمداد والعمران الفن تاريخ له يُسجِّ كبري، بنجاٍح — العمرانية الِوجهة من — تكلََّلت

واإلكبار. اإلجالل
شوكة إبان حَدث كان الجِديدة عاصمته تأسيس عىل املعتصم الخليفة إقدام إن
الشوكة تلك العاصمة هذه يف تتمثل أن الطبيعي من فكان وعظمتها، العباسية السلطنة

تمثيل. أحسن والعظمة
وواسعة، ُمنبِسطًة كانت الجِديدة املدينة لتشييد املعتصم انتخبها التي األرايض إن
التلول من وال الجِديدة، املباني خطط يُعرقل ما الَقديمة املباني من فيها يكن ولم
كبرية القطائع يجعل أن الخليفة باستطاعة فكان البناء، ساحات يُحدِّد ما والوديان
هذا عمله يُوالُوا أن أخالفه باستطاعة وسيكون … وطويلة عريضة والطرق وفسيحة،

املدينة. عوا ويُوسِّ الشوارع ويُمدِّدوا
فكان ا، جدٍّ املوارد وكثرية غنية كانت إليه املشار الخليفة يحكمها التي السلطنة إن
أنه كما العامة، املرافق وسائر واملساجد القصور لتشييد طائلة أمواًال ينفق أن باستطاعته
حساب. بدون السبيل هذا يف اإلنفاق عىل يستمروا أن أيًضا أبنائه استطاعة يف سيكون

فكان األطراف، ومرتامية األرجاء فسيحة كانت املعتصم كرسيها تبوَّأ التي اململكة إن
أقطار جميع من والفنانني، املهندسني وأشهر والبنَّائني، الَفَعلة أمهر يجلب أن بإمكانه
مواد من يطلبونه ما كل هؤالء ف ترصُّ تحت يضع أن استطاعته ويف العظيم، ُمْلكه

البعيدة. البالد من جلبها يجب مما كانت ولو والبناء، الزخرفة
املهندسني أمام سيُفِسح املساعدة، الوجوه بهذه الثمينة العوامل هذه كل اجتماع إن
القصور بأوسع الجِديدة العاصمة وسيُتِحف واإلبداع، للعمل واسًعا مجاًال والفنانني

وأبدعها. املساجد وأعظم وأجملها،
وحدها واملساجد القصور حد عند اإلنشائية الحركة هذه تقف أال الطبيعي من وكان
هذا بعمله يستهدف لم املعتصم ألن أيًضا؛ والبساتني والشوارع الدور إىل اها تتعدَّ بل …
إيجاد — ذلك فوق — يستهدف كان بل فحسب، جيش» و«معسكر خالفة» «مقر إيجاد
السعة يف بغداد تُنافس جديدة عاصمة إنشاء أراد إنه الكلمة. معنى بكل مملكة» «عاصمة
ومن النَّاس من كبرية جماعاٍت يستقدم أن عليه املتحتم من فكان والعمران، والنفوس
عليهم ويجزل األرايض يقطنهم وأن — وأصنافهم أنواعهم اختالف عىل — املهن أصحاب
إنشائية حركٌة ذلك جرَّاء من تتولَّد أن الطبيعي من وكان البناء، عىل ويحثهم العطايا

النشاط. شديدُة النطاق واسعُة
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املساجد بناء يُحاكي أن يمكن ال والدور الحوانيت بناء أن البديهي من أنه غري
والفنانني، املعمارين يُزوِّدوا أن األمراء مكنة ويف الخلفاء، استطاعة يف كان فإذا والقصور،
… املضمار هذا يف بهم يقتدوا أن النَّاس إمكان يف يكن فلم النفقات، من يطلبونه ما بكل
ولو — اإلنشائية املواد بأجود يبنونه ما يبنوا أن والقصور املساجد ملعماريي جاز وإذا
فلم الثمن، باهظة كانت ولو الزخرفية، املواد بأجمل يُزيِّنوه وأن — الكلفة كثرية كانت
أن عليهم كان بل الوجوه، من بوجه ذلك من بيشء يَْطمعوا أن الدور لبنَّائي معقوًال يكن
ما وأعظِم النفقة من يمكن ما بأقلِّ البناء تضمن التي واألساليب الطُّرق إيجاد يف يتسابقوا
عليهم يتحتم كان … والجمال البداعة مقتضيات عن يتباَعُدوا أن دون الرسعة، من يمكن
استفادتهم كيفية يف ابتكارهم قوة ويُظهروا محيطهم، يف املبذولة املواد يستعملوا أن
سامراء يف الطبيعة أن حظهم ُحْسن ومن … والبناء الزخرفة يف املواد تلك خواصِّ من
بعض األخرى الضفة عن يرتفع املدينة موقع ألن كبرية؛ ُمساَعدًة ذلك عىل ُمساِعدًة كانت
فاألرض صخرية، طبقًة تسرت الثخن قليلة قرشة تُكوِّن فيه الرتابية والطبقة االرتفاع،
من مصونة تبقى أنها كما الفيضان، حاالت أشد يف حتى الغرق خطر إىل تتعرض ال
وهناك الجيد، اللَِّبن ُصنْع عىل تساعد واسعة طينية مناطُق وهناك الدوام، عىل الرطوبة
من يستفيدوا أن البنَّائني فباستطاعة … القوي الجصِّ لتحضري تصلح كثرية كلسية أتربٌة
يخَشْوا أن دون باللَِّبن الكبرية املباني يَبْنوا أن يستطيعون فإنهم … املساعدة الرشوط هذه
باستعمال األبنية تلك متانة يضمنوا أن يستطيعون أنهم كما عليها. واملياه الرطوبة تأثري
بطابوقاٍت أو باآلُجر الطوق وبعقد وسافاتها، اللَِّبن قطعات بني الحمة ُمونًة الجص
بطالء البناء مادة رداءة يسرتوا أن يستطيعون إنهم األخري ويف الجص. من مصنوعة
بالحفر. أو بالنقش أو بالتلوين الطالء هذا يُزخِرفوا أن يستطيعون كما بالجص، الجدران
البناء، إتمام بعد تُعمل أن يمكن كما البناء، خالل تُعمل أن يمكن الزخرفة هذه إن
أن يمكن كما بسهولة، تُرفع أن يمكن الزخارف هذه عليها ن تتكوَّ التي الجصية والقرشة

السابقة. األشكال عن تختلف بأشكال تُزخَرف جديدة، بقرشٍة تُعوَّض
من واحد فكل بسهولة، تتعمم ولذلك رخيصة؛ تكون الطريقة هذه عىل الزخرفة إن
كما موارده، له تسمح ما بمقدار ُغَرفه من البعض يزخرف أن يستطيع الدور أصحاب
يستبدلها أو املالية، أحواله صَلَحت ما متى األخرى الُغَرف يف الزخرفة م يُعمِّ أن يستطيع

منها. واألكمل األبدع وأراد ملَّها ما متى بغريها
… املضمار هذا يف للعمل واسع مجاٌل الفنانني أمام سيكون كلها األسباب ولهذه
ُغَرفها، من األلوف ملئات الزخرفة أصحابها يطلب الدور من األلوف عرشات هناك حيث
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الفنانني من كبرية جماعٍة تنشئة إىل سيؤدي املستمر الشديد الطلب هذا أن الطبيعي ومن
الدوام. عىل واإلبداع التفنُّن طريق يف التسابُق عىل وسيحملُهم الزخرفة، يف املاهرين

كبريًا، ازدهاًرا الجصية الزخرفة صنعة سامراء يف تزدهر أن الطبيعي من كان ولهذا
— الفن تاريخ يف — سامراء اسم فريتبط تُحىص، وال تَُعدُّ ال أشكال مع ا خاصٍّ طراًزا وتُولِّد
العديدة، قصورها عظمة بجانب املدينة، هذه وتمتاز … الزخرفة من الخاص الطراز بهذا
… الجميلة بساتينها ونضارة العظيمة، شوارعها وامتداد الفسيحة، مساجدها وفخامة

الكثرية. دورها بزخارف
بل وحدها، بسامراء محصوًرا الزخرفة من الطراز هذا يبقى أال الطبيعي من وكان
باهرة آثاًرا هناك ويُخلِّف أيًضا، القاهرة إىل — وأخالفه املعتصم ُقوَّاد بواسطة — ينتقل

أخرى. جهٍة من الطولوني العهد يف املبنية املنازل ويف جهة، من طولون ابن جامع يف
قرون. عرشة من أكثر العجيبة املدينة هذه قصة عىل مىض لقد

مقدَّراتها غرابة إىل جديًدا ذيًال فتضيف اآلن إىل منها الباقية واألطالل اآلثار وأما
قاوَمت بالجبس، املزخرفة اللَِّبن من املبنية دورها آثار أن الغريب من إذ املتسلسلة؛
أن هو ذلك يف بب والسَّ بالرخام. املزخرفة باآلُجر املبنية قصورها من أكثر الدهر حدثان
اإلنشائية باملواد غنية مقالَع بمثابة اعتربوها الذين النَّاس تخريبات إىل تعرََّضت القصور
إىل تتعرض ولم النَّاس تخريبات من َسِلَمت الدور أن حني يف لالستعمال، الصالحة
التخريب عىل قادرة اإلنسان أيدي أن ويظهر … والزمان الطبيعة أيدي غري أيٍد تخريبات

الزمان. أيدي من أكثر

سامراء تأسيسمدينة حول

تحتاج فقرًة مقدمتها يف وجدُت سامراء مدينة عن مقالًة العربية املجالت إحدى يف قرأُت
جدية. بصورٍة ل التأمُّ إىل

الخليفة بأمر «ُشيَِّدت سامراء بأن املذكورة املقالة من األُوىل األسُطر يف جاء فقد
ك.» الرتُّ ُقوَّاد أحد أشناس يد عىل (٨٣٦م) ٢٢١ عام املعتصم

تجعله بل سامراء، مدينة تشييد يف العليا اليد أشناس إىل تعزو العبارة هذه إن
الوجوه. من بوجٍه الثابتة الحقائق مع يتفق ال ذلك أن حني يف لها. الحقيقي املؤسس

«كتاب هو وأهمها سامراء، مدينِة بتأسيس املتعلِّقة املصادر أقدَم أن املعلوم من
«البلدان». بكتاب املعروف اليعقوبي»
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يُدل مما فقط، قرٍن نصف بنحو سامراء مدينة تأسيس بعد الكتاُب هذا ُوِضَع فقد
االطِّالع وكثري ازدهارها، لدور ومعاًرصا تأسيسها، بدور العهد قريب كان املؤلِّف أن عىل
قلَّما شامًال، وصًفا وقطائعها شوارعها وصف من مكَّنه الذي وهذا شئونها. تفاصيل عىل

وتفصيًال. دقًة الَقديمة الكتب يف يُماِثله ما نجد
عليها شيَّد التي األرض املعتصم اختار كيف هذا كتابه يف اليعقوبي لنا يصف
القصور. لبناء املواضع هذه أرُض لهم: وقال املهندسني أحرض وكيف الجِديدة، عاصمته
الَفَعلة استقدم وكيف القصور، تلك من قٍرص بناء أصحابه من رجٍل كل إىل صريَّ وكيف
البلدان، سائر ومن ومرص وأنطاكية والكوفة والبرصة بغداد من املهن وأهل والبنَّائني
رجاِله كباَر أقطعها التي القطائع مواضع — بتفصيل — لنا يذُكر ذلك عىل وزيادة

املختلفة. ولألسواق للناس صها خصَّ التي والنواحي وُقوَّاده،
وإىل إليهم املعتصم أقطع الذين الكثريين الُقوَّاد بني «أشناس» يذكر اليعقوبي إن

الباب. هذا يف غريه عن يُميِّزه وال خاصة، قطائَع أصحابهم
باسم اليوم إىل النَّاس بني يُعَرف محالٍّ سامراء أطالل بني أن األنظار يَستلِفت ومما
يذُكرها التي أشناس قطيعة موضع املوافقة تمام يوافق املحل وهذا شناس»، «سور

كان. امتياٍز بأي املحالت سائر عن يمتاز ال وهو اليعقوبي،
الثابتة والحقائَق يتفُق ال الذِّكر اآلنفة الِفقرة مضمون أن أعتقُد كلها األسباب ولهذه

الوجوه. من بوجه
فصل يف وردت عبارة من مقتبسة عنها املبحوث الِفقرة أن قويٍّا ظنٍّا وأظن هذا
مكتوب املذكور الفصل أن نالحظ أن علينا يجب أنه غري اإلسالمية». «امَلْعَلمة من سامراء
بحوثهم عىل التعويل يجوز الذين املسترشقني من يكن لم إليه واملومأ «فيوله»، بقلم
شك وال العثماني، العهد يف بغداد يف اشتََغلوا الذين املهندسني من كان إنه بل التَّاِريخية،
إىل يستند أن دون املوظَّفني بعض من َسِمَعه ما إىل الباب هذا يف كتبه فيما استند أنه

تاريخية. وثائَق
إليه املومأ إىل هُت وجَّ كنُت بأنني املقام هذا يف ح أُرصِّ أن بي يجُدر ذلك عىل وللتأكيد
التي املصادر بني أجد لم بأنني له حُت ورصَّ عنها، املبحوث الفقرة إىل فيه أرشُت كتابًا،
زعمه يف إليه استند الذي املصدر إىل يرشدني أن ورجوتُه هذا، زعمه يُربِّر ما يدي بني
يد عىل إليه أُودع كان كتابي أن مع ما، مصدًرا يذُكر جوابًا منه أتلقَّ لم أني غري هذا،

ماسينيون. الربوفسور
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١٩١٨ سنة هدنة عوامل يف طونزند الجنرال مزاعم (1)

تستوقف التي املزاعم بعض عىل ملذكراته طونزند الجنرال كتبَها التي املقدمة يف عثرُت لقد
عندما حتى األحيان، بعض يف التَّاِريخ ُكتَّاب يغىش قد الذي الضالل مبلغ وتُظِهر األنظار،
املزاعم هذه أُفنِّد أن رأيُت ولذلك بأنفسهم؛ فعلوه وعما بأعينهم شهدوه عما يتكلمون
العلمي، النقد رضورة عىل البليغة لداللتها بل موضوعها، ألهمية ليس التفصيل، من بيشء

مذكرات. إىل تستند عندما حتى التَّاِريخية، األبحاث يف

١

العاملية الحرب خالل العراق عىل العسكرية الحملة قاد مشهور، إنكليزي قائد طونزند
اإلمدادات وصول أن إال بغداد، ضواحي إىل أوصله ورسيع، جريء بزحٍف وقام األوىل،
بقي فيها. ن والتحصُّ اإلمارة» «كوت حتى التقهُقر إىل اضَطره الحرب ميدان إىل الرتكية
بعدها اضُطر الزمن، من مدة يقودها، كان التي الجيوش مع هناك محصوًرا الرجل
محرتم». حرب «أسري ک الحرب نهاية حتى هناك وبقي اآلستانة إىل فنُِقَل التسليم، إىل
١٩١٨ سنة خريف يف — الحلفاء إىل االستسالم وقرَّروا النرص من يئسوا عندما واألتراك
وعْقد الحرب إنهاء يف ليتوسط الربيطاني األسطول قائد إىل وأوفدوه رساحه أطلقوا —

الهدنة.
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إىل املذكرات هذه وتُرجَمت ،١٩١٩ سنة العراق حرب عن مذكراته طونزند نرش وقد
طونزند».1 «خواطر بعنوان العراق يف ت ونُِرشَ العربية،
ييل: ما مذكراته مقدمة يف طونزند الجنرال ويقول

أقنعُت فقد األرس، رهني وأنا أنجزته القتال ميدان يف به القيام يف فشلُت «والذي
األلوف دماء حْقن ذلك عن فنََجم أشُهر، عدة الحرب مدة ت قرصَّ وبذلك بالتسليم، ك الرتُّ
سنة الظهر، بعد األول ترشين ١٧ يف ذلك تم وقد املال. من املاليني وتوفري الجنود من
عشية ويف العايل. بالباب ديوانه يف باشا عزة املشري وبني بيني جرى حديٍث أثناء ،١٩١٨
الدردنيل. بفتح عهًدا ك الرتُّ يل قَطع أن بعد الربيطاني، األسطول إىل هُت توجَّ اليوم ذلك
تركيا تسليم خرب بلغ وملا مودروس، جزيرة وصويل عند توٍّا املؤتمر لعقد املعدَّات وأعددُت

التسليم.»2 يف أملانيا وتَلتْها ذلك، أثَر عىل فوًرا سلََّمت النمسا،
ك الرتُّ أقنع الذي هو بأنه يزعم الجنرال أن الرصيحة الِفقرات هذه من يظهر
األملان تسليم وأما التسليم. إىل النمسا اضَطر الصورة بهذه األتراك تسليم وأن بالتسليم،
طونزند! الجنرال املذكرات صاحب بفضل األتراك، لتسليم الثانية النتيجة بمثابة فكان

ييل: ما يقول ثم مذكراته، آِخر يف القضايا هذه إىل الجنرال يعود
ذلك. من وأطول أشهر، خمسة مدة «اللنبي» مقاومة ك الرتُّ الستطاع ذلك «ولوال
اللنبي»، «أدمندز العظيم القائد لذلك تم الذي الباهر الفوز قيمة من أُقلِّل أن وحاشا
الصلح.»3 عْقد سبيل يف بُذلت التي املساعي من الحقري نصيبي عىل أُبرهن أن أََودُّ ولكني
بعباراٍت مزاعمه يُكرِّر بل العابرة، باإلشارة يكتفي ال الجنرال أن ذلك من يُالَحظ
األقل، عىل أخرى أشهر خمسة الحرب الستمرَّت هو مساعيه لوال بأنه ويدَّعي رصيحة،
من املاليني رت ووفَّ الجنود، من األلوف دماء «حقنَت الناجحة مساعيَه أن املأل عىل ويعلن

األموال».

(بغداد، وزير املسيح عبد ترجمة طونزند»، خواطر أو العراق، يف «محاربتي طونزند، فريفريس تشارلز 1
.(١٩٢٣ العرصية، املكتبة
ص١١. نفسه، املصدر 2
ص٥٧٧. نفسه، املصدر 3
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٢

هذه حظ هو ما نبحث: أن بنا يجُدر الصورة، بهذه طونزند يزعمه ما عىل اطَّلعنا أن بعد
الصحة؟ من املزاعم

األول ترشين شهر من األول النصف خالل الوقائع من حَدث ما إىل بسيطة نظرًة إن
للتأكد تكفي — باشا عزة املشري مع طونزند الجنرال مالقاة قبل يعني — ١٩١٨ سنة

ألن: وذلك والغرور» الوهم «محصول سوى تكن لم كلها املزاعم هذه أن من
كان االستسالم وهذا أيلول، شهر أواخر يف الحلفاء إىل استسَلمت كانت بلغاريا إن أوًال:

والنمسا. أملانيا متفَقيها وبني تركيا بني االتصال قطع ألنه ا؛ جدٍّ النتائج خطري
خرست تركيا كانت طونزند، الجنرال يذكره الذي ١٩١٨ األول ترشين ١٧ يوم قبل ثانيًا:
الجيش وكان وحمص… وبريوت دمشق فيها بما سوريا نصف من وأكثر فلسطني، كل
نحو التقهُقر إىل اضَطرتْه متوالية، بهزائم ُمِنَي الصاعقة» «جيش باسم ي ُسمِّ الذي

كبرية. برسعٍة حلب
طلعت وزارة استقالة بعد الحكم توىل كان الجنرال مع تكلَّم الذي باشا عزة إن ثالثًا:
من األمل قطعوا كانوا القوم أن عىل — ذاتها حد يف — تُدل كانت االستقالة وهذه باشا،
والرتقي االتحاد صناديد تضم كانت ألنها كان؛ شكٍل بأي الحرب إنهاء وقرَّروا النرص،
وجمال باشا أنور والبحرية، الحربية وزيَري بقاء أن كما — وعسكريني َمَلكيني من —
كانا ألنهما األمر؛ هذا يف للشك مجاًال يرتك كان ما الجِديدة الوزارة عن خارَجني باشا،
الحرب آباء من يُعتربان فكانا بالحرب، العثمانية السلطنة ت زجَّ التي الحركة زعماء

لها. املحركة واألعصاب
قبل الصلح طلب قرَّرا كانا والنمسا أملانيا إمرباطوَري أن بعُد، فيما ق تحقَّ لقد رابًعا:

الحرب. إلنهاء رسمية باتصاالٍت وقاما التَّاِريخ، ذلك

الهدنة وأن الحرب، بإنهاء ك الرتُّ أقنع الذي هو أنه ذلك، كل مع طونزند، وزْعم
عىل يُدل فإنما يشء، عىل دل إن … االستسالم إىل وأملانيا النمسا اضطرت التي هي الرتكية

عليه. انطَلت التي الخدعة وغرابة الرجل، فيها يعيش كان التي الغفلة عْمق
أسري كان ألنه باشا؛ عزة مع مالقاته عند االنخداع يف معذوًرا كان أنه يف شك ال
ولكن عليه، يُطلعوه أن األتراك يريد الذي غري يشء عىل يطَّلع أن يستطيع كان فما حرب،
يعود أن بعد واالنخداع الغفلة هذه يف يستمر أن هو فيه يُعذر أن يمكن ال الذي األمر
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التي املذكرات مقدمة يف املزاعم تلك يُسطِّر أن لنفسه يسمح أن يسمح وال … بالده إىل
الحرب. انتهاء من السنة عىل تزيد مدٍة بعد نرشها،

٣

ييل فيما ن أُدوِّ أن املفيد من أرى طونزند، مزاعم عليه تنطوي الذي الضالل مدى وإلظهار
اتصايل بسبب حينها يف عليها اطَّلعُت كنُت ما حسب الصلح قرار صفحات من صفحًة

ذاك: إذ العثمانية الصحافة بجمعية الوثيق
للحلفاء، بلغاريا واستسالم البلغارية الجبهة بانكسار املتعلقة األخبار جاءت عندما
أملانيا بأن ظنَّت ألنها خري فأل اعتربتها بل الحوادث، هذه خطورة الرتكية الجرائد تُقدِّر لم
دخَلت عندما برومانيا، فعَلت كانت كما بلغاريا، الكتساح عسكرية حملًة الفور عىل ستُجرِّد
واألوضاع الحدود يف التعديالت بعض بإجراء تطالب تركيا وكانت هذا، ضدها. الحرب
تيار لتوقيف الدوام عىل تسعى كانت أملانيا ولكن البلقانية، الحرب خلََّفتها كانت التي
بعض صار للحلفاء، بلغاريا استَسَلَمت وعندما البلغار. لعواطف مراعاًة املطالبات هذه
عىل تستويل أن بد ال أملانيا ألن … لنا خريٌ «هذا ويكتبون: يقولون واملحررين الساسة
معها، عليها تسري كانت التي واملالطفة املالينة سياسة عن وتَعِدل خيانتها، جزاء بلغاريا
األوروبية.» حدودنا وتعديل القومية، أمانينا لتحقيق واسًعا مجاًال أمامنا سيُفِسح وذلك
األملان وتدعو البلغار، خيانة ثبوت من رسورها تُظهر بمقاالٍت الجرائد صَدرت ولذلك
حدودها يف وتعويضاٍت تعديالٍت من تركيا تطلبه ما رشح يف وتتوسع برسعة، معاقبتها إىل

األوروبية.
وذهب العايل. الباب يف به لالجتماع الصحف تحرير رؤساء دعا باشا طلعت … ولكن
الباشا عىل دخلوا وعندما األمور. سري من التفاؤل غاية يف وهم االجتماع إىل الصحفيون
عظمى. بشارًة عون يتوقَّ وجعلهم تفاؤًال، زادهم مما والنمسا، أملانيا سفريَي هناك وجدوا
الواجب من فأصبح النرص، يف أمل أي لنا يبَق لم بقوله: فاجأهم باشا طلعت أن غري
لهجة وا تغريِّ أن إليكم أطلب ولذلك الرسعة؛ من يمكن ما بأعظم للصلح نسعى أن علينا

األليم. االتجاه هذا إىل بالتدريج العام الرأي وا تُِعدُّ وأن كتاباتكم،
إىل أحدهم اتجه ثم الصاعقة، وْقع عليهم وقع الذي البيان هذا من الصحفيون َوَجَم
خيانتها. جزاء بلغاريا اكتساح إىل ستُسارع أملانيا بأن نعتقد كنا إننا قائًال: أملانيا سفري
استطاعتنا يف يَُعْد لم بأنه الشديد األسف مع لكم ح أُرصِّ قاطعة: بلهجٍة أجاب السفري ولكن
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أيًضا نحن بمرارة: ذلك إىل أضاف ثم واحدة. كتيبًة وال حتى الرشقية الجبهة إىل نرسل أن
الصلح. وطلب القتال ترك قرَّرنا

رشعنا أيًضا نحن قائًال: األملاني زميله وأيَّد الكالم يف أيًضا النمسا سفري اشرتك عندئٍذ
الصلح. لطلب الالزمة اإلجراءات اتخاذ يف

الترصيحات هذه ألن … وواجمني مدهوشني االجتماع هذا من الصحفيون وخرج
منهم. أحٍد ببال تخطر كانت ما األليمة

وتألََّفت استقالتها، باشا طلعت وزارة قدَّمت االجتماع، هذا من أيام بضعة وبعد
الهدنة. وعْقد الحرب إنهاء بُْغية باشا؛ عزة وزارة

الوزارة رجال مع باالتفاق — الجِديدة الوزارة فيها فكَّرْت التي األمور ل أَوَّ وكان
كان كما الدردنيل، مدخل يف املرابط الربيطاني األسطول قائد مع االتصال — املستقيلة

طونزند. الجنرال توسيط هو االتصال هذا لضمان فيها فكَّرْت التي الوسائل أول من
كان ما كل عنه يُخفي أن استطاع طونزند الجنرال كلَّم عندما باشا عزة أن ويظهر
الحرب وسري الجيش وأوضاع املوقف حراجة من بيشء يُِحس يرتكه ولم قلق، من يساوره

بنصائحه. يعمل أن وقرَّر رأيه عىل واَفَقه بأنه له تظاهر بل …
مؤخًرا كتَبَه ما وكتب … املالقاة هذه بأحاديث مخدوًعا مودروس إىل طونزند وذهب

… عليه منطلية وبِقيَت … عليه انطَلت التي الخدعة هذه تأثري تحت
إىل عاد بعدما الخدعة، هذه إىل طونزند ينتبه لم كيف نتساءل: أن بنا يجُدر ولكن

األخري؟ الشهر خالل الحروب، ساحات مختلف يف جرى ما حقيقة عىل واطَّلع بالده،
األمر: هذا يف دورها َلِعبَت التي النفسية العوامل إظهار الصعب من ليس أنه أظن
قرصَّ بأنه مه توهُّ جرَّاء من طونزند قلب مأل كان الذي العظيم الرسور أن يف شك ال

… الوهم هذا تأثري تحت نفسه َعمَرت التي واملباهاة الفخر وأحاسيس … فعًال الحرب
الصحيحة. أوجهها عىل الحقائق فْهم وبني بينه حالت كانت

مقدمته يف خلدون ابن كتبها كان التي الحكيمة الكلمة نتذكر أن بنا يجُدر وهنا
من حقه أعَطتْه الخرب، قبول يف االعتدال حال عىل كانت «إذا النفس أن … املشهورة:
قِبَلت ِنْحلة، أو لرأي تشيُّع خامرها وإذا كذبه. من صدقه يتبني حتى والنظر التمحيص
عن بصريتها عني عىل غطاءً والتشيُّع امليل ذلك وكان وهلة. ألول األخبار من يوافقها ما

ونْقله.» الكذب قبول يف فتقع والتمحيص، االنتقاد
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العربية الدول بعض أعالم حول روايات (2)

١

فيه: جاء العراقي الَعَلم عن بحثًا مدرسة تلميذ كراسات يف يوًما قرأُت
والفرات.» دجلة إىل ترُمزان الَعَلم من الحمراء الرقعة عىل املرسومتنَي النجمتنَي «إن
أبحث أن فرأيُت كلِّيَّة، مخالفًة الحقيقة تُخالف بأنها لعلمي الرواية هذه استغربُت
دهشًة وُدِهشُت املثقفني. بيئات مختلف ويف املدارس سائر يف الشأن هذا يف يُروى عما
محافل أكثر ويف العراق أنحاء جميع يف منترشة الرواية هذه بأن علمُت حينما كبرية

… املثقفني
التي األعالم ر تطوُّ دْرس من فتتبنيَّ النجمتنَي، هاتنَي منشأ يف األمر حقيقة وأما

العربية: الثورة بعد استُحدثت
الَعَلم يف يجمعوا أن — الحجاز من بدأت التي — العربية الثورة رجال رأى لقد
أفقية مناطَق ثالث واألسود واألبيض األخرض يكون أن وقرَّروا األربعة، العربية األلوان

األفقية. املستطيالت هذه يقطع مثلثًا األحمر اللون يكون وأن متوازية،
— الحجازية الدولة أي — الهاشمية العربية للدولة الرسمي الَعَلم صار الَعَلم وهذا

العام. الثورة َعَلم صار أنه كما الحرب، خالل الحلفاء بها اعرتف التي
الحكومة َست وتأسَّ املذكور، الَعَلم حامًال فيها، وتغلغل سوريا، إىل الثورة جيش ودخل

الَعَلم. هذا ظل تحت أيًضا العسكرية
يف — الحجاز عن منفصلة سورية دولٍة تكوين من بد ال أنه ُرؤي عندما ولكن
إليه تضيف أن عىل الثورة، بَعَلم السورية الدولة تحتفظ أن تقرر — ١٩٢٠ سنة آذار ٨
يختلف أن غري من الحجاز، َعَلم عن لتمييزه وذلك الحمراء؛ الرقعة تتوسط بيضاء، نجمًة

جوهريٍّا. اختالًفا عنه
استقالل فيها يُعَلن التي الحفلة يف أيًضا العراق استقالل يُعَلن أن تقرَّر وكان
إليه يُضاف أن عىل الثورة، بَعَلم شبيًها أيًضا العراقية الدولة َعَلم يكون أن وُرؤي سوريا،
التي الثانية العربية الدولة باعتباره وذلك وسوريا، الحجاز دولتَي عن لتمييزه نجمتان؛

األوىل. العاملية الحرب انتهاء بعد أُنِشئَت
العراقي. الَعَلم تُزيِّنان اللتنَي للنجمتنَي الحقيقي بب والسَّ األصيل املنشأ هو هذا

الثورة خالل الجهات كل يف انترش دمشق، يف الصورة بهذه تقرَّر الذي والَعَلم
فعلية. بصورٍة َست تأسَّ عندما العراقية الوطنية الدولة َعَلم أصبح ثم العراقية،
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ييل: ما يكون أن بد فال آنًفا، ذكرتها التي الرواية منشأ وأما
الَعَلم عىل النجمتنَي وجود حكمة عن — الحال بطبيعة — يتساءلون البعض أخذ
يُكلِّف أن دون واملنطق، العقل بقوة ذلك تأويل يف العقالء بعض يرتدَّد ولم العراقي.
بدجلة النجمتنَي ربط فكرة إىل ل وتوصَّ األمر. حقيقة ملعرفة والدرس البحث عناء نفسه
ظهرت وإن والواقع، الحقيقة تُخالف التي الرواية، هذه ذلك جرَّاء من وتولَّدْت والفرات.

واملقبول. املعقول بمظهر
الَعَلم مولد عىل يميض أن قبل وانتَرشْت، نشأَْت الرواية هذه أن األمر، يف والغريب

… السنني من واحد َعْقٌد

٢

يف تولَّدْت الزعيم، حسني زعامة تحت األول، العسكري االنقالب سوريا يف حدث عندما
السوري. الَعَلم تغيري يف رغبٌة البيئات بعض

مربٍر أي أرى ال «أنا له: قلت وحينما بالقضية، املهتمني السوريني أحد من ذلك َعِلمُت
الفرنسيني إن يُقال الثالث؟ النجمات معنى ما «لكن متسائًال: أجابني الَعَلم»، لتغيري كان
يجوز فهل — والَعلويني الدروز وجبل سوريا — الثالث الدويالت إىل بها لريمزوا وضعوها
موحدة؟» دولًة سوريا وأصبََحت الدويالت، تلك زالت أن بعد الرموز، بهذه نحتفظ أن لنا

كلِّيَّة. مخالفًة للحقيقة بمخالفتها لعلمي أيًضا؛ الرواية لهذه ُدِهشُت
ييل: ما فهو الثالث النجمات لهذه الحقيقي بب السَّ وأما

َعَلًما ،١٩٢٠ سنة لنفسها اختارت كانت السورية العربية الحكومة أن املعلوم من
استَوَلوا عندما الفرنسيني أن إال واحدة، بنجمٍة عنها ويمتاز الثورة، َعَلم بشكل يحتفظ
تعرتف لم الدول «ألن املذكور الَعَلم بإلغاء بيان إصدار عىل الحكومة حَملُوا سوريا عىل
الحجازي الَعَلم استعمال إىل والعودة الَعَلم»، ذلك اختارت كانت التي السورية، بالحكومة

جديد». َعَلم تقرير «حني إىل وذلك صديقة»، دولٍة َعَلم «ألنه
َعَلًما منها واحدٍة لكل ووضعوا دويالت، أربع إىل السورية البالد الفرنسيون م قسَّ ثم
إىل وأضافوا ألوانه، حيث من وال شكله حيث من ال بصلة، الثورة َعَلم إىل يمتُّ ال ا خاصٍّ

مصغًرا. فرنسيٍّا َعَلًما منها واحٍد كل زاوية
املتحدة، السورية الحكومة وتألفت املذكورة الدويالت أُلغيت عندما ذلك، بعد ولكن
إال األربعة. العربية األلوان إىل والعودة األعالم، تلك جميع إلغاء التأسييس املجلس قرَّر
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ظل املذكور الَعَلم ألن الواحدة؛ النجمة ذي األول السوري الَعَلم إلعادة إمكانًا يجد لم أنه
صار ثم عليها، الفرنسيني استيالء أثَر سوريا عن انفصل الذي األردن، رشق يف يُستعمل

األردن. رشق إلمارة الرسمي الَعَلم
من صارت الواحدة النجمة دام ما نجماٍت ثالِث اختيار إىل السوريون اضُطر ولذلك

العراق. خصائص من والنجمتان األردن، خصائص
األمر. حقيقة هي هذه

مكانة يُضعفوا أن رأوا األدمغة، بعض يف الَعَلم تغيري فكرة نبتَت عندما أنه ويظهر
عىل تُدل الثالث النجمات أن يُشيعون فراحوا األسطورة، هذه باختالق القائم الَعَلم

الثالث. الدويالت

ونصيبني نزيب حول (3)

نزيب بني الشائع الخلط هو والجرائد الكتب بعض يف الحظتُها التي األمور أغرب من
ونصيبني.

عىل الكبري باشا إبراهيم جوارها يف انترص التي نزيب مدينة إن تقول ُكتُب هناك
أخرى وُكتُب الحالية. نصيبني مدينة هي املشهور الحاسم انتصاره العثماني الجيش
إىل تنتقل املوضوع هذا حول واملناقشة نصيبني. غري هي نزيب إن ذلك بعكس تقول
الثاني الرأي يلتزم وبعضها األول، الرأي يؤيد بعضها عديدة، مقاالٌت فيها وتُنرش الجرائد
التَّاِريخية. املسألة هذه حول حاسمة نتيجٍة إىل املناقشات تصل أن غري من ذلك كل …

لة املفصَّ الخرائط أو الرتكية، والخرائط الكتب إىل بسيطة تدقيٍق نظرة أن حني يف
والرتدُّد. للشك مجال أي ترتك ال بصورٍة املسألة، لحسم تكفي الغربية،

املدينتان وهاتان نزيب. ى تُسمَّ وأخرى نصيبني ى تُسمَّ مدينة هناك يُوجد ألنه ذلك
كبريًا. بُْعًدا بعض عن بعُضهما بعيدتان

ونصيبني تركية نصيبني فهناك تماًما، الرتكية السورية الحدود عىل تقع نصيبني فإن
واحدة. محطٍة طرَيف يف سورية،

السورية. الحدود عن بعيًدا الرتكية، األرايض داخل فتقع نزيب وأما
عينتاب، والية تتبع نزيب أن حني يف ماردين، والية تتبع تركيا يف التي ونصيبني
تزيد؛ املذكورتنَي املدينتنَي بني واملسافة الكبرية، أَورفة والية املذكورتنَي الواليتنَي بني وتمتد

الطول. درجات من ونصف درجات ثالث عىل لذلك،
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نصيبني؛ يف قامت املشهورة املعركة بأن القول تُربِّر معقولة ُحجة أي هناك فليس
بعكس أو نزيب، إىل نصيبني كلمة تحريف إىل يؤدي معقول سبٍب أي هناك ليس ألنه

نصيبني. إىل نزيب كلمة ذلك
وقوع احتمال لنفي يكفي الخريطة أمام التفكري من قليًال أن كله ذلك عن وفضًال

باتٍّا. نفيًا نصيبني يف الحرب
باسم املعروفة املنطقة بداية يف الحالية العراق حدود من القرب يف تقع نصيبني ألن
بهضبة الشام بَرَّ تصل التي الطُّرق عن وبعيدة ماردين، من قريبة وهي البط»، «منقار
محل وال احتشاد محل النائية املنطقة تلك تكون أن أبًدا املعقول من فليس األناضول،

العثمانية. والجيوش املرصية للجيوش اصطداٍم
تصل التي املجازات عن تبُعد وال وعينتاب، كليس من بالقرب تقع فهي نزيب، وأما

باألناضول. سوريا
جهة، من املعلوم لالسم نظًرا الواقعة محل يف للتشكُِّك معقول ُمربٍر أي هناك فليس

أخرى. جهٍة من العسكرية الحركات ملتقضيات ونظًرا
كيف الظاهرة؟ الحقيقة هذه يف التشكُّك، هذا أتى أين من نتساءل: أن بنا فيجُدر

نصيبني؟ أسطورة تولَّدْت
يف املوضوع هذا يف ُكِتَب ما كل وأستعرض أتتبَّع لم ألنني بالضبط؛ ذلك أعرف ال أنا

مختلفة. تواريَخ
التالية: الفرضية قدَّمت إذا كثريًا الحقيقة عن أتباعد ال بأنني أعتقد هذا، ومع

أن كما والجغرافيا، التَّاِريخ ُكتُب كثريًا تذكرها مشهورة مدينٌة نصيبني مدينة
يف للِعيان، بروًزا أكثر موقعها يجعل وتركيا سوريا بني الفاصلة الحدود عىل وجودها
أنها كما بجوارها، نَشبَت التي الحرب بسبب إال تُعَرف لم صغرية مدينٌة نزيب أن حني

االعتيادية. الخرائط من الكثري يف تُذَكر ال ولذلك الرتكية؛ األرايض داخل تقع
املشهورة، املعركة موقع يعرف أن ألجل خريطة راجع التَّاِريخ ُكتَّاب أحد أن يل ويلوح
من األول القسم مشابهة والحظ نصيبني، اسم وجد ولكنه نزيب، اسم يجد أن يستطع فلم
نزيب تكون أن يجب هذه نفسه: يف فقال الغربية، الكتابات يف نزيب لفظة إىل الكلمة هذه
النقل تعوَّدوا ممن كثريون ذلك عنه نقل ثم الوهم، هذا تأثري تحت كتبه ما وكتَب الَقديمة.
القائلون أصبح انتشارها وبعد التواتر. حد وبلَغت الرواية ت وانتَرشَ وتثبُّت، دْرٍس دون
الدالئل قوة إىل كثريًا يلتفتوا أن دون — االستمرار بقوة — عنها الدفاع إىل ينزعون بها
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الجدُل حولها يحتدم التي القضايا من القضية هذه بذلك وأصبحت ضدها. تُبَدى التي
األصلية. تفاهتها من الرغم عىل والنقاش

التالية: الحقيقة عىل األمثلة أبرز من نظري يف وهذا
ح تُصحَّ أن يمكن ال ولكنها كبرية، بسهولٍة تنترش التَّاِريخية املعلومات يف األغالط إن

شاقة. وجهوٍد عظيمة بصعوبٍة إال — انتشارها بعد —

التَّاِريخ كتابة يف والُخيالء الغرور (4)

الزهو مهاوي نحو وتدفعها النفوس بعض عىل تسيطر واملباهاة التفاُخر نزعة إن
… والُخيَالء

دون تمر فرصًة يرتكون ال النزعة هذه دواعي إىل يستسلمون الذين واألشخاص
وكثريًا … األوقات من وقت يف بها قاموا كانوا التي األعمال عن للتحدُّث ينتهزوها أن
إال — األمر حقيقة يف — فيها اشرتكوا قد يكونوا لم التي األعمال ببعض حون يتبجَّ ما
بعض رشف انتحال عن — األحيان بعض يف — يُحِجمون ال إنهم حتى ضئيًال، اشرتاًكا

… كانت يٍد أي فيها لهم يكن لم التي األعمال
ذلك تتعدى ما كثريًا بل وحدها، الفردية الحياة ساحة يف تتجىل النزعة هذه آثار إن

أيًضا. القومية واألمجاد العائلية املفاخر عىل فتَنَْصبُّ االجتماعية، الحياة إىل
الفرنسية ة األُمَّ قدَّمتها التي بالخدمات حون يتبجَّ ما كثريًا الفرنسيني الُكتَّاب بعض

استثناء. بدون األَُمم جميع عىل بذلك ويتباَهون للبرشية،
أحسَن املضمار هذا يف هؤالء مزاعم عن Michelet «ميشله» الشهري مؤرخهم عربَّ وقد

املشهورة: كلمتَه كتب حني تعبرٍي
واألموال الجهود من بذََلتْه ما كل وتكديس عْرض إىل ُدعيت األَُمم جميع أن «لو
األمة مآثر من لتَكوَّن هي، مصلحتها ترعى أن دون العالم، مصلحة سبيل يف … والدماء
ن يتكوَّ فال األخرى األَُمم تضحيات وأما … السماء إىل تُه ِقمَّ ترتفع شاهًقا هرًما الفرنسية

«… صغري طفٍل ُرْكبة إىل تصل كومٌة إال منها
إىل وأدى العربي، الرشق يف ا جدٍّ خصبًا مرتًعا لنفسه وجد الفرنيس الزهو هذا إن

لبنان. جبل يف والثانية النيل وادي يف إحداهما تاريخيتنَي: أسطورتنَي تكوين
نابليون حملة بفضل بدأَت مرص نهضة بأن القائلة النظرية هي األوىل األسطورة

سابق). فصٍل يف ذلك ناقشنا (وقد
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فرنسا ل تدخُّ بفضل قامت لبنان نهضة بأن القائلة النظرية هي الثانية واألسطورة
أيًضا). سابق فصٍل يف ذلك ناَقْشنا (وقد ١٨٦٠ سنة وقائع بعد الديار تلك شئون يف

سناَمني ذو جمل عليه سومري أثٍر عن البحث (5)

املشهورين، األتراك ُقوَّاد أحد باشا، نوري — ببغداد الَقديمة اآلثار إدارة يف — يوًما زارني
يل: وقال

األثر أرى أن ني يهمُّ سناَمني. ذو جمٌل عليه سومري أثٌَر عندكم يوجد أنه سِمعُت
الشمسية. صورته عىل أحُصل وأن املذكور

خاض التي الحروب يف رافقه قد وكان املشهور، باشا ألنور أًخا كان باشا نوري إن
.١٩١٨ هدنة عقب العثمانية البالد غادر أن بعد تركستان، يف غمارها

عدٌد فعله بما أُسوًة — الرتكي بالتَّاِريخ املدة هذه خالل تولَّع قد كان أنه ويظهر
صورة يحمل الذي السومري األثر عن يبحث جاءني ولذلك — األتراك مثقفي من كبري

سناَمني. ذي جمل
عاِلٍم من ذلك علمُت إني قال: القبيل، هذا من أثٌَر لدينا يُوجد ال بأنه أجبتُه وعندما

… هنا األثر وجود يل أكَّد كان وهو مشهور، مجري
األثر: بذلك االهتمام عىل تحمله التي األسباب يل رشح ثم

األثر هذا ووجود تركستان. خصائص من السناَمني ذا الجمل أن املعلوم من –
تركستان. من أتَوا السومريني بأن القائلني رأي يؤيد السومري

الدائرة؛ يف يشتغلون الذين الخرباء استدعيُت هذا ومع األول، جوابي عليه كرَّرُت
القبيل، هذا من أثر أي وجود عدم أيًضا هم أكَّدوا وعندما بحضوره، ذلك عن ألسألهم

كبري. مجري عاِلٍم من ذلك سمع بأنه يل وكرَّر كبريًا استغرابًا األمر استغرب
أهم عىل ليطَّلع امُلتَحف زيارة إىل ودعوتُه جانبًا، املسألة هذه أترك أن رأيُت هذا ومع

… فيه املعروضة اآلثار
ذو الجمل هو ها بغتة: يصيح انربى األرضية، القاعات إحدى إىل نزلنا وعندما

… السناَمني!
قاعة دخلنا كنا ألننا كبرية؛ بمشقٍة إال الضحك من نفيس أمنع أن أستطع لم ولكني
املشهورة. شلمانرص» «مسلة نموذج كان الجمل عليه رأى الذي واألثر اآلشورية، اآلثار
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تاريخ من أحدث تاريخها وكان سومريٍّا، ال آشوريٍّا أثًرا شلمانرص مسلَّة وكانت
… تقدير أقل عىل عاٍم ألف عن تقل ال بمدٍة السومريني

التي والجزيات الهدايا السبعة حقولها يف تُمثِّل املسلة كانت كله ذلك عن وفضًال
التَّاِريخ. ذلك يف املعلوم العالم أقطار مختلف من العظيم، امَلِلك إىل ُقدِّمت

لم إنه الظهور: كل ظاهًرا فكان املذكورة، املسلة رؤية من الزائر فرح سبب وأما
وما … رغباته يوافق عما ليبحث أتى إنما فيه، موجود هو ما ليشاهد املتحف إىل يأِت

القومي. غروره يُشبع
يشعرون! ال وهم مثله يعملون واملؤرخني الُكتَّاب من وكم كم ولكن

قرصالحمراء يف الصقيل دبيودور (6)

األندلس»، حصون «آخر الحمراء وقرص غرناطة ملدينة وصًفا أسبوعية مجلٍة يف يوًما قرأُت
الغريبة: العبارة بهذه فيها واصطدمُت

َلَما هللا عبد أبي مكان كنُت لو الحمراء: قرص زار حني الصقيل دبيودور املؤرخ «قال
الحمراء من والخروج الجنة من الخروج إن … الرماح أِسنَّة عىل ولو الحمراء قرص تركت

سواء.»
بناء قبل مات الصقيل دبيودور أن اليقني العلم أعلم ألني العبارة بهذه اصطدمُت
يكون الحمراء قرص عن كالم من إليه يُعزى ما فكل … قرون! عرشة بنحو الحمراء قرص

املحض. التخليط نوع من التَّاِريخية الِوجهة من
العبارة تلك قرأ كان أنه ويظهر الصقيل، دبيودور يقرأ لم املقالة كاتب أن يف شك ال
به سمع كان الذي الصقيل دبيودور إىل وعزاها جيًدا، كاتبها يتذكَّر لم ولكنه ما، كتاٍب يف
الهائل الزماني الفرق بسبب ذلك استحالة إىل ينتبه أن دون … ما مكاٍن يف عنه قرأ أو

الحمراء. قرص وعهد الصقيل دبيودور عرص بني يفصل الذي
اعتَمدوا منهم وكم الفظيع؟ الغلط هذا إىل انتبَهوا القراء من كم أتساءل: ولكني
وينقلونها يردِّدونها راحوا وربما … ثابتة حقيقًة ذلك واعتربوا املقالة يف جاء ما عىل

املناسبات! مختلف ويف املجالس مختلف يف ألصحابهم
أحيانًا تصدر التي األغالط، هذه أمثال تنرش واملجالت الجرائد من وكم وكم وهذا،
كثريًا ويكتبون واالرتجال، االستعجال يف تياٍر يف ينحرفون ما كثريًا الذين الُكتَّاب أقالم من

… صحتها! من للتثبُّت الوقت من متسًعا يجدوا أن دون الخاطر، َعْفو األمور من
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الغزال اإلنسان أسطورة (7)

الغزال: اإلنسان أسطورة سوريا يف تكوَّنَت سنوات بضع قبل
الغزال، مثل خارقة يركضبرسعٍة متوحش آدميٍّ عىل عثََرت الصحراء يف تسري سيارة
دائرة إىل وسلََّمته دمشق، إىل ونقَلتْه تعتقله. أن استطاعت شاقة، جهود بعد والسيارة

العقلية. األمراض مستشفى إىل أرسَلتْه املذكورة واإلدارة الصحة،
األخبار من كثريٌ … الجرائد صفحات وعىل النَّاس بني ينترش أخذ ذلك أثَر وعىل
وتتوسع تزداد الروايات هذه وصارت الغزال، اإلنسان هذا عن والقصص والروايات

يوم. عن يوًما وتتضاخم وتتعقد
العاصمة ضواحي إحدى يف القائم املستشفى إىل وذهبت دمشق، يف ذاك إذ كنُت
إنساٌن أنه من تأكَّدُت املالحظة من قليل بعد أني إال الغزال. اإلنسان هذا أحوال ملالحظة
الصحراء، يف يسري كان عندما الطريق وضلَّ أبكم، كان ولكنه عادية، نشأًة نشأ عادي،
والتحقيقات الرسعة. من يمكنه ما بأقىص يجري وأخذ له السيارة مطاردة من وَفِزَع
… أخرى ناحيٍة من الدرك ورجال ناحية، من األطباء يد عىل بعُد، فيما شأنه يف ت تمَّ التي

القضية. هذه يف للشك مجاًال ترتك لم
األخبار من كثريًا الغزال اإلنسان هذا عن كتبَت الجرائد كانت املدة هذه خالل أنه إال
والكتابة بأمره، االهتمام عىل أيًضا العاملية األخبار رشكات حمل مما والقصص، والروايات

والروايات. األخبار تلك إىل مستندة عنه
الغزال، اإلنسان لوصف محرريها أحد أرسَلت بأنها زعَمت كبرية جريدًة إن حتى
… الصحراء وسط يف مأخوذة شمسية بصورٍة مقرونًا صحفيٍّا» «تحقيًقا عنه ونَرشْت

هذه عىل يقِض لم الرسمية التحقيقات نتائج ظهور أن بالذكر يجُدر ومما هذا،
مدًة األلُسن عىل ترتدَّد الغزال اإلنسان قصص بَِقيَت بل الفور، عىل واإلشاعات الروايات

الزمن. من
باللغة ألَّفه بية، الرتَّ يف حديثًا كتابًا أقرأ كنُت عندما كبرية دهشًة يوًما دهشت ولكني
هذا يف وجدت إذ فرنسا؛ علماء أحد الفرنسية إىل وترجمه اإلسبان، علماء أحد اإلسبانية

الشام! بادية يف اكتُشف الذي الغزال اإلنسان عن ِفقرًة العلمي الكتاب
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