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 ومن،  وأصحابھ وآلھ،  المصطفى نبیھ على والسالم والصالة،  وكفى  الحمد
ّ  ، اقتفى   . اكثیرً  اتسلیمً  موسل

  : بعد أما

ُ  فإن  علیھ سار الذي -  الرباني ھاومنھجَ ،  الغراء ھاوشریعتَ ،  اإلسالم ةَ مّ أ
 وال كان -  الساعة قیام إلى بعدھم ومن،  مةاأل وسلف،  وأصحابھ،   الكریم رسولھا

 واجھتھا التي تلك عن وغایاتھا أھدافھا في تختلف لم ومؤامرات تحدیات یواجھ یزال
 ظروف اختالف بحسب؛  واآللیات الوسائل اختلفت وإن،  األولى القرون في األمة

  . والحال والمكان الزمان

 قرونھا في واجھتھ الذي كمثل ضیةالما قرونھا في اوكیدً  امكرً  األمة تواجھ ولم
،  واألوسط األقصى الغرب وھیمنة،  العالم وقوى الكفر أمم اجتماع حیث؛  المتأخرة

،  اإللحادیة والمذاھب،  الفكریة بالتیارات ؛ الشیوعي الشرقي األحمر الجیش وغزو
 الشركاء قانون ووضع،  الوجود من إزاحتھ بل،  الرباني المنھج تعدیل ومحاوالت

  . - تعالى– هللا بھ یأذن لم ادینً  للعالم عونیشرّ  الذین

 األمة فیھا واجھت التي القرون أكثر من الھجري عشر الرابع القرن ویعتبر
 ، واإلعالمیة،  واالجتماعیة،  واالقتصادیة،  السیاسیة:  دعُ الصُّ  مختلف على تحدیات
   . ریةوالفك،  والمادیة،  العسكریة:  واإلمكانات الوسائل وبكافة

  الشام بالد والقوى األحزاب لھذه اومقصدً  اھدفً  اإلسالم بالد أكثر وكانت
  :  طریقھما عبر إال اإلسالمي للعالم الولوج یمكن ال،  تانرئیس ابتانبوّ  ألنھما؛  ومصر

 قیام قبل الحصینة اإلسالم ودرع،  الزمان آخر اإلیمان مأرز فألنھ )الشام(و
   الصالة علیھم والرسل األنبیاء وأرض،  والمالحم الفتوحات ومنطلق،  الساعة
  . والسالم

 ظل وفي،  الجوانب مختلف في وتأخر ضعف من األمة تعیشھ كانت ما ومع
 ومدافعة كبیرة اجھودً  أن إال،  العدو بإمكانات تقارن ال التي المحدودة إمكاناتھا
  . الھجري عشر الرابع القرن خالل دینھا من بقي ما على للحفاظ برزت مستمیتة

 آخر في الشام لبالد المنشود الدور نستلھم ونحن -  األھمیة من رأیت ولقد
،  القرن ھذا خالل أھلھ وجھود،  اإلسالمي القطر ھذا على الضوء ألقي أن -  الزمان

،  والنصر التمكین سنن ومعرفة،  واألسباب الوسائل إعداد في العظیمة ومسئولیتھم
   . ادمةالق اإلسالم طالئع وتكوین

 الدین وأصول الدعوة كلیة من الماجستیر درجة لنیلبحثي  اختیار جاء ھنا ومن
  : ؛ لیكون موضوعھ  القرى أم بجامعة
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 في وأثرھا الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة((
   ))المعاصرة وتطبیقاتھا األمة ثقافة

  : الموضوع اختیار أسباب
 الشام بالد اوخصوصً ،  اإلسالمي العالم لواقع بحثیة دراسة في رغبتي:  أوال

  . الھجري عشر الرابع القرن خالل

 والمخالفین الشام بالد في الحق أھل بین الصراع وقوة المدافعة حجم أن : اثانیً 
  . الفترة ھذه طوال اإلسالمي العمل ساحة عن ابًمغیّ  ظل لھم

 ً  بما شيء أشبھ الھجري عشر الرابع لقرنا خالل الشام بالد عاشتھ ما أن : اثالث
 ھنا ومن ! بالبارحة اللیلة أشبھ وما . اإلسالمي العالم بلدان الیوم تعیشھ

 لھذه ویستعدوا،  المجرمین سبل یستبینوا أن اإلسالم أھل على الزامً  كان
  . ھمدیارَ  تلجَ  أن قبل ویدفعوھا،  التحدیات

وضوع ، واستفدت منھا في إثراء وقفت على دراسات عدة في ھذا الم : ارابعً 
الكتابة انت متناثرة ھنا وھناك ، ولم تستقص   لكنھا ك؛ الحدیث عن الشام 

  .فیــــھ 

 الحصینة الدرع إنھا حیث ؛ اإلسالمي للعالم بالنسبة الشام بالد أھمیة : اخامسً 
 الطائفة وفیھا،  یومئذ األرض خیر وھي ، الزمان آخر الملحمة وأرض، 

  . والبحث بالدراسة أحرى بھذا فھي؛  المنصورة

 السابقة المرحلة سلبیات لدراسة؛  الشام بالد في إخواننا مع الوقوف : اسادسً 
 وكیف،  أھلھا من المخلصین لجھود اإلیجابي الدور وإبراز،  وعقباتھا

   ؟ الیوم توظیفھا یمكن

 لتيا السیاسیة األحزاب وسائر،  والنصارى الیھود مكر استبانة :◌ً  سابعا
  . وأباطیلھا أستارھا وكشف،  الشام بالد غزت

 ، المدافعة في الشام أھل تجربة بإبراز؛  اإلسالمي العمل ساحة إثراء : اثامنً 
  . األمة ثقافة على خاللھا من ومحافظتھم

 . فیھ والبحث،  الموضوع بدراسة والفضل العلم أھل بعض إشارة : اتاسعً 
  . -  تعالى هللا فظھح -  "صاصق الرحمن عبد" شیخي فضیلة:  ومنھم

  :  السابقة الدراسات   
ي عن البحث خالل من  إلى خلصت،  الموضوع في السابقة الدراسات والتقصّ
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  :  یلي ما

 من على أقف لم الجامعیة والدراسات العلمیة البحوث لمصادر التتبع بعد : أوال
  . بالدراسة الموضوع ھذا تناول

َ  البحث أثناء وجدت : اثانیً  ،  النظري الشامل بمعناھا المدافعة مفھوم تناول نم
 الرسالة :ومن ذلك .  المعاصرة لتطبیقاتھا بعید أو قریب من یتعرض ولم

 الحسني موسى بن خالد"/ الفاضل الشیخ بھا تقدم التي العلمیة
 -  الدین وأصول الدعوة كلیة من ، الماجستیر درجة لنیل ؛"الزھراني

 سنة: ( وعنوانھا.  المكرمة بمكة القرى أم بجامعة والسنة الكتاب قسم
  )موضوعیة قرآنیة دراسة والباطل الحق بین العالقة وحقیقة،  التدافع

وأشار إلى ،  خاصة الكریم القرآن ضوء في التدافع سنة عن المؤلف تحدثوقد 
 واشتمل:  الثالث الفصل( :فقال ،  الثاني الباب عن حدیثھ عند الرسالة مقدمة في ذلك
  )١(...) ةنّ السُّ  ھذه عن القرآن حدیث:  وھو،  فیھ القصید وبیت،  الموضوع رأس على

 ً .  اعمومً  اإلسالمي العالم في العقدیة االنحرافات عن تحدث من ھناك : اثالث
 في ، "الزھراني بخیت بن علي"/ الشیخ فضیلة كتبھ ما:  ذلك ومن
 عشر الثالث القرنین في والعلمیة العقدیة االنحرافات( المسمى بحثھ

 الدراسات لقسم بھا تقدم علمیة رسالة وأصلھ )الھجریین عشر والرابع
 درجة بھا ونال،  القرى أم بجامعة العقیدة فرع -  الشرعیة العلیا

  )ـھ١٤١٥( عام الماجستیر

 اإلسالمي العالم بلدان في والعلمي العقدي االنحراف صور عن الباحث تكلم وقد
 من كثیرة جوانب عن یتحدث لم أنھ غیر،  الشام الدبب یتعلق مما اشیئً  وذكر، 

،  لمیادینھا یتعرض فلم )المدافعة( ـل بالنسبة أما . المعاصر والعقدي الفكري االنحراف
ّ  ولم   . بالبحث صلة ذات لیست فھي ؛ فیھا الولوج نفسھ فیكل

ً  "انالدبیّ  إبراھیم بن خالد"الدكتور كتب : ارابعً   الجمعیات(:  ماهسْ أ ابحث
 )منھا اإلسالم وموقف،  الھجري عشر الرابع القرن في العربیة القومیة

  .  القرى أم بجامعة العقیدة قسم من اهرالدكتو درجة لنیل بھ تقدم

 من موقفھا وبیان،  ونشأتھا،  القومیة الجمعیات في امحصورً  حدیثھ كانو
 في إال الفكریة ةالمدافع لموضوع المؤلف یتعرض ولم . منھا اإلسالم وموقف،  اإلسالم

                                                             

ي ) ١( د الزھران ل  ،خال ق والباط ین الح ة ب ة العالق دافع وحقیق نة الت د ، س ة الرش اض  ،مكتب ، الری
 )١١ص( )م٢٠٠٩-ـھ١٤٣٠(الطبعة األولى 
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 ذكره عند أدرج وقد . أقوالھم عوجمْ ،  الجمعیات ھذا من العلماء بموقف تتعلق جزئیة
 َ  ركبوا الذین والفضل العلم أولى بعض أسماءَ  الجمعیات إلى انتسب من لبعض تراجم

،  )١("رضا رشید محمد" كالشیخ؛  ذلك بعد عنھا رجعوا ثم األمر أول موجتھا
   علیھم - )٣("الخطیب الدین محب" والمحقق،  )٢("القصاب كامل محمد" والشیخ

  . ذلك إلى رشِ یُ لم "خالد بن إبراھیم الدبیان" الدكتور أن غیر . -  تعالى هللا رحمة

 فاروق محمد" /األستاذ وھو ؛ واحد لمؤلف كتابین على عثرتُ  : اخامسً 
   : الشام بالد على الكبرى المؤامرة عن فیھما تحدث،  "الخالدي

 تحلیلیة دراسة،  الشام بالد على الكبرى المؤامرة(:  فموضوعھ:  األول فأما
 المنھج على هسیرُ  وقد غلب على ھذا الكتاب )العشرین القرن من األول للنصف

 الفرنسي االنتداب نھایة إلى العثمانیین عھد أواخر من ابتداءً ؛  المتسلسل التاریخي
 االستفادة من تمكنت علمیة مادة على الكتاب ملاشت وقد . الشام بالد على والبریطاني

  . البحث من جوانب في منھا

 من الثاني النصف في والعقدیة الفكریة التیارات(:  فموضوعھ:  الثاني وأما
ث  )العشرین القرن  من الثاني النصف خالل المؤامرة فصول بقیة عن المؤلف فیھوتحدّ
،  القومیة الحركات، و والعلمانیة شتراكیةاال للتیارات المر والحصاد،  العشرین القرن

                                                             

ل  .محمد رشید بن علي رضا بن محمد القلموني :  ھو) ١( احب ، بغدادي األص ار(ص ة المن  . )مجل
ي  د ف یر ول اریخ والتفس دیث واألدب والت ا بالح ً ون(كان عالم ام( )القلم رابلس الش ع ط دة تتب ) بل

ض  ي بع ب ف حفكت یخوالزم ،  الص ده  دمحم الش ث ، عب ي  آراءهوب الحف دیني  اإلص ال
اد(وأنشأ مدرسة . تماعي واالج دعوة واإلرش از و) ال ا والحج د وأوروب ھ رحالت للھن ت ل  .كان

  ) القاھرة(بـودفن  )م١٩٣٥ -ھـ ١٣٥٤(سنة ، توفي فجأة في مصر وھو في سیارتھ 
ة ، دار  :یُنظَر في ترجمتھ  وة وداعی ود وإصالح دع عبد الحمید خالد فوزي ، محمد رشید رضا ، ط

 )م١٩٩٤ -ـ ھ١٤١٥(دریة ، علماء السلف ، اإلسكن

و) ٢( د: ھ د  محم ن أحم ل ب نكام د ب اب  عب ادر القص ن  .الق لھ م ص(أص ى ،  )حم وه إل ل أب وانتق
ي )الحركة االستقاللیة(یعتبر من زعماء  .فولد بھا) دمشق( وریا   ف ة ، س أ مدرس ة(أنش ) الكاملی

ا  رج منھ الوتخ ة  رج ـ ؛ الحرك د"ك اب اإل عب زيالوھ ارف"و، " نجلی ھ ع ر" و، " يابالش  خی
یم  أسعد"و، " الدین الزركلي و ." حك ي  وھ و ف ة(عض اة جمعی ة الفت و و،  )العربی زب (عض ح

ة ي  )الالمركزی ارف ف ي السعودیة إدارة المع ولى ف ـ١٥/٤/١٣٤٥(ت د  )م٢١/١٠/١٩٦٢ -ھ بع
  )م١٩٥٤-ھـ ١٣٧٣(في فلسطین سنة  فيتو ." شطا صالح"الشیخ 

 )٧/١٣( عالم ، مرجع سابق ،الزركلي ، األ: في ترجمتھ یُنظَر 

ن الدین محبّ :  ھو) ٣( ي ب تح أب د،  الف ن محم د ب ادر عب ن الق الح ب ب ص د . الخطی ي ول ق( ف  )دمش
  )م١٩٦٩ - ھـ١٣٨٩(توفي سنة  . وباآلستانة بھا وتعلم

 )٥/٢٨٢(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ، : في ترجمتھ  یُنظَر  



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

6  

 بمفھومھا المدافعة عن یتحدث لم الكتاب أن غیر.  اإلسالم ألھل المخالفة والفرق
 - المؤلف یذكر كما -  صریحة ودعوة،  العدو لمؤامرات اكشفً  كان وإنما،  الشامل

  . لمخططاتھ لاللتفات

  : البحث في ومنھجي طریقتي
١ -  ْ مصحف المدینة  من اآلیة ورقم السورة اسم كروذ القرآنیة اآلیات وعز

  .المـــنورة 

ْ ،  النبویة األحادیث جتخرّ  - ٢  ذكر مع،  األئمة كتب من مواضعھا إلى تھاوأحل
  . والجزء الحدیث رقم أذكر فإني،  المسانید في إال؛  الحدیث ورقم،  الباب

 من ذكرت وإال،  علیھ اقتصرت أحدھما أو الصحیحین في الحدیث كان إن - ٣
  . الحدیث أھل من صححھ ومن،  الحدیث درجة ذكر مع،  األئمة من جھخرّ 

٤ -  ُ ما عدا األنبیاء  ، لھم ذكر أول عند البحث في الواردین األعالم ألبرز ترجمت
. ؛ لشھرتھم  ، وعدالتھم - رضوان هللا علیھم  - ، والصحابة  -  علیھم السالم - 

ُ على أن أترجم لبعض من وقفت على ترجمتھ من  الشخصیات وحرصت
 ولم،  األولى بالترجمة اكتفیت مواضع في الترجمة تتكرر وإذا .الغربیة 

  .  والحاجة للمناسبة إالإلیھا  دْ أعُ 

  . والمیالدي،  الھجري:  ینالتاریخَ  إثبات في عيسْ وُ  اجتھدت - ٥

  . آخره في شاملة بفھارس بحثي لتُ ذیّ  - ٦

  : البحث كتابة أثناء صعوبات
  : منھا؛  صعوبات البحث كتابة أثناء واجھتني

 رسائل بتناول وذلك ؛ التاریخیة الفترة لھذه شاملة قراءة إلى الباحث حاجة -  ١
  . للبحث امنطلقً  تكون العلمي للبحث قاعدة وتكوین،  وغیرھم،  اإلسالمیین ومؤلفات

 ریصدّ  بعضھم إن حیث؛  األعالم بعض سیرة في -  اأحیانً  -  البحث مشقة -  ٢
،  أبیھ اسم وال ھاسمُ  عرفیُ فال،  بالنسبة إال یشتھر ال وبعضھم،  اكً تبرُّ  )محمد( ـب اسمھ

 بأنھ والجزم،  الحثیث البحث بعد إال إلیھ الوصول یمكن والوبعضھم مشھور بكنیتھ ، 
  . المقصود ھو

ة الدین خدم في كبیر دور ملھ كان ممن اإلسالمیة الشخصیات بعض ھناك -  ٣
ُّ ،  امّ  مرحلةٍ  في بالقومیة تدثرت ، وقد  . الماسونیة النوادي بعض إلى بانتسابھا متھِ وات
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  . موآراؤھ ممواقفھ إلیھ انتھت وما،  مفیھ قیل ما عتتبُّ في جھدي حاولت

صعوبات السفر إلى بالد الشام ، والوقوف على واقعھا المعاصر وأمسھا  - ٤
ة ، العربی، والتوترات السوریة لبنان  ؛ حیث األجواء السیاسیة الساخنة في الدارس

ُ ببعض لبنان  ومع ذلك ؛ فقد قمت بزیارة إلى. واالحتالل الیھودي لفلسطین  ، والتقیت
یات الشرعیة ھناك ، كما حظیت بزیارة بعض  ّ مدیري الجمعیات اإلسالمیة والكل

  .المخیمات الفلسطینیة ، ووقفت عن كثب على واقع العمل اإلسالمي ، ومراحلھ 

  

  

  : البحث في خطتي
  . وخاتمة،  فصول وخمسة،  وتمھید،  مقدمة:  إلى مقسمة بحثي خطةجاءت 

  :المقدمة والتمھید : الفصل األول 

 والدراساته ، اختیار وسبب،  الموضوع أھمیة عن فیھا فتحدثت:  المقدمةأما  
،  واجھتني التي والصعوبات،  البحث في منھجي عن بالحدیث وختمتھا.  السابقة
  . البحث وخطة

 في ومواردھا،  اواصطالحً  لغةً  )المدافعة( تعریف فیھ فذكرت:  دالتمھی وأما
 والسیاسیة الدینیة األحوال عن بالحدیث وختمتھ،  النبویة السنة وفي الكریم القرآن

  . الھجري عشر الرابع القرن خالل،  الشام بالد في واالقتصادیة واالجتماعیة

 القرن في الشام بالد في كريالف االنحراف(:  عنوانھ فكان:  الثاني الفصل وأما
   )الھجري عشر الرابع

  : مبحثین لھ وعقدت
  .  الشام بالد في الفكري االنحراف دعاة : األول المبحث -
  . الشام بالد في الفكري االنحراف دعاوى:  الثاني المبحث -

  :  الشام بالد في الفكري االنحراف دعاة علیھا اتكأستة مطالب  تحتھ وذكرت
  .السعي الستقالل العرب وبناء المملكة العربیة الكبرى :  ولاأل المطلب

  .ضرورة الفصل بین الدین والحیاة  : الثاني المطلب
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  .المساواة في الحقوق والواجبات :  الثالث المطلب

  .العمل على تحریر المرأة  : الرابع المطلب

حریة االعتقاد واالجتماع تحت ظالل القومیة ممارسة:الخامس المطلب
.  

تحسین األوضاع االقتصادیة على مستوى الفرد  : السادس المطلب
  .والمجتمع 

 في الشام بالد في الفكري االنحراف وسائل( : فعنوانھ : الثالث الفصل أما
   )الھجري عشر الرابع القرن

  :  مباحث خمسة وتحتھ
  . السیاسي المیدان في وسائل االنحراف الفكري : األول المبحث -

  . االجتماعي المیدان في وسائل االنحراف الفكري : نيالثا المبحث -

  . االقتصادي المیدان في وسائل االنحراف الفكري : الثالث المبحث -

  . التعلیمي المیدان في وسائل االنحراف الفكري : الرابع المبحث -

  . اإلعالمي المیدان في وسائل االنحراف الفكري : الخامس المبحث -

  . المقتضي بحسب علیھا وعلقت،  میدان كل في ائلالوس أبرز فیھ وذكرت

 القرن في الشام بالد في المدافعة عوائق(:  بعنوان فكان : الرابع الفصل أما
   )معھا التعامل وكیفیة،  الھجري عشر الرابع

  :  مباحث أربعة على واشتمل
  . السیاسي العائق : األول المبحث -

  . اإلعالمي العائق : الثاني المبحث -

  . االقتصادي العائق : الثالث المبحث -

  . التربوي العائق : الرابع المبحث -

  . عنصر كل عن وتحدثت،  عناصر إلى عائق كل وقسمت
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 الشام بالد في للمدافعة الفكریة الجھود(:  بعنوان فھو:  الخامس الفصل أما
   )الھجري عشر الرابع القرن في ووسائلھا

  : مطالب عدة على واشتمل

،  السیاسي المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود : األول المطلب
  . ووسائلھا

،  االجتماعي المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود:  الثاني المطلب
  . ووسائلھا

،  التعلیمي المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود : الثالث المطلب
  . ووسائلھا

،  اإلعالمي میدانال في للمدافعة الفكریة الجھود:  الرابع المطلب
  . ووسائلھا

،  الدعوي:  المیدانین في للمدافعة الفكریة الجھود:  الخامس المطلب
  . والتربوي

 وتطبیقاتھا المدافعة من المستفادة الدروس( :فعنوانھ  : السادس الفصل أما 
   )المعاصرة

  :  مبحثان وتحتھ

  . المدافعة من المستفادة الدروس : األول المبحث -

  .  المعاصرة التطبیقات : الثاني ثالمبح -

  :  مطلبان وتحتھ

  .مناقب الشام وأھلھ ، وفضائلھ في الكتاب والسنة : المطلب األول 

  .واقع الشام المعاصر ، ومستقبلھ المنشود : المطلب الثاني 

ّ  فقد:  الخاتمة وأما   .  بالبحث المتعلقة والتوصیات النتائج أبرز نتھاضم

ُ البحث بو   . رسالفھاذیّلت
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  شكر وتقدیر
  

 بمنھ ووفقني،  الرسالة ھذه إتمام على أعانني الذي؛  تعالىسبحانھ و هللا أشكر
   . الصالح العمل یرزقني أن سبحانھ وأسألھ،  النافع للعلم وفضلھ

ا أرفعو  طاعتھ على عمره في هللا أمد – الكریم لوالدي اداعیً یديَّ ضارعً
   . والتوفیق بالعون لي یدعو ئفت فما؛  – إلیھ نواإلحسا بره على وأعانني

 وأصول الدعوة كلیة عمید فضیلة ومشرفي لشیخي والدعاء بالشكر أتوجھكما 
 أفدت ولقد . اومربیً اوموجھً لي اعونً  كان الذي،  " السرحاني بن سعید محمد" الدین

  . وتوصیاتھ توجیھاتھ من

 اإلسالمیة والثقافة الدعوة قسم في الفضالء أساتذتي أشكر أن یفوتني ال كما
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ال أنسى إخوتي وأصدقائي و . والتوجیھ التعلیم من علي بھ تفضلوا ما على؛  بالكلیة
م لي العون والمساعدة نمّ م ّ    .فجزى هللا الجمیع عني خیر الجزاء .  قد

يّ الفاضلین  َ م شكري ألستاذ ّ اص   عبد الرحمن جمیل  /سعادة الدكتور: وأقد قصّ
لھما بمناقشة ھذه الرسالة .  البدرأحمد بن عائش  /دكتوروسعادة ال.  . على تفضُّ

  .فجزاھما هللا خیر الجزاء 

 آلھ وعلى محمد نبینا على وسلم تعالى هللا وصلى،  العالمین رب  والحمد
 .  أجمعین وصحبھ

  



  
  
  
  
  

  الفصل األول
    

  دـدمة وتمھیـمق
  
  :ما یلي  على ویشتمل 

  ً ً ومرادفاتھا   عةالمداف مفھوم : أوال ا لغة ً   .واصطالح

 والسنة الكریم القرآن ضوء في المدافعة : ثانیًا .  

 ا ً    . الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد أحوال : ثالث
  : ثالثة مباحث وتحتھ    

 الدینیة الحالة : األول المبحث .  

 السیاسیة الحالة : الثاني المبحث .  

 واالقتصادیة االجتماعیة ةالحال : الثالث المبحث .   

  

  
  
  

ً أو   : اواصطالحً  لغة المدافعة مفھوم : ال
-  ً   :المدافعة لغة

 العربیة األلفاظ معاني بكشف عنیت التي اللغویة المعاجم كتب إلى الرجوع بعد
ّھا في الكلمة ھذه استعمال وتتبع  یأتي اللغة حیث من المدافعة معنى أنّ  لي ظھر مظان
  : منھا وجوهٍ  على
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،  بقوة اإلزالة معناھا أن من )العرب لسان( في )١("منظور بنا" ذكره ما - ١
َّ دَ  ورجل . ابعضً  بعضھم دفع أي:  القوم عَ افَ دَ تَ :  یقال  شدید أي:  عٌ فَ دْ ومِ  اعٌ ف
فع ّ َعَ ( مادة تصریفات من كثیر المعنى ھذا على ویجري . قويٌّ  الد ف َ  فتقول) د

ھُ،  الشيءَ  تُ عْ فَ دَ :  َ َع ف َ ْ  نٌ فال ود ف َّ ودَ  ھُ عَ افَ ودَ ،  ااعً فَ ودِ  اعً دَ َّ دَ وتَ  عَ فَ دَ فانْ  ھُعَ ف ،  عَ ف
  .)٢(واعُ دافَ وتَ  عَ افَ دَ وتَ 

ْ  الشيء إنالة - ٢  بحرف) دفع( الفعل یتعدى أن:  ذلك وأمارة . لمستحقھ لھوبذ
 « O¶   ̧ ¹ º :  تعالى قولھ الكریم القرآن في ورد وقد) إلى( الجر

¼ ½ ¾ ¿ À Á   Â ÄÃ Å Æ Ç  È É ËÊ 

Ì Í  Î ÐÏ Ñ Ó Ò Ô ÖÕ ×  Ø Ù Ú 

Û ÝÜ Þ ß à á  N ٦: النساء.  
 الجر بحرف) دفع( الفعل یتعدى أن:  ذلك وأمارة.  الحمایة معنى إفادتھا - ٣

 M Ï Ð  Ñ Ò Ó ÕÔ:  تعالى قولھ الكریم القرآن في ورد وقد) عن(
Ö × Ø Ù Ú Û Ü  Ý  L ٣٨: الحج .  

 ¨ § ¥ ¦ ¤ £ ¢ ¡M  : تعالى وقال

© ª «  ¬ ® ̄ ° L تعالى وقال.  ٢٥١: البقرة :  M ¦  ¥

¨ §      ® ¬ « ª ©   ̄L أي.  ٢ ـ ١: المعارج  : ٍ   . حام
 البقاء أبو" و، " )٣(األصبھاني الراغب" : والثالث الثاني الوجھ إلى أشار وقد

                                                             

ّرم بن محمد:  ھو )١( ي بن مك ن عل دأح ب اري م ي األنص م الرویفع ري ث و ، المص ل أب ال الفض  جم
  )م١٣١١ – ھـ٧١١( سنة بھا وتوفي ، بمصر ولد ، لغوي إمام ، الدین

یل ، الوفیات فوات ، الكتبي شاكر محمد:  ترجمتھ في یُنظَر ّ ا والذ ق ، علیھ ان تحقی اس إحس  دار ، عب
 )٤/٣٩( الطبع سنة بدون ، لبنان – بیروت ، صادر

ن منا) ٢( ور ب رب ، ظ ان الع ي و، لس راث العرب اء الت ةدار إحی ي  مؤسس اریخ العرب روت  ،الت  –بی
 .یتصرف) ٤/٣٦٩(، ) م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧(الطبعة الثانیة ، لبنان 

لھ  الحسن:  هو  )٣( داد ، وأص الم ، سكن بغ ب ، ع ب ، أدی روف بالراغ ل ، المع بن محمد بن المفض
  )م١١٠٨ – ـھ٥٠٢(توفي سنة ) أصبھان(من 

 )٢/٢٥٥: (الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق :  نظَر في ترجمتھیُ 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

14  

  .)٢(-  تعالى هللا رحمة علیھما - " )١(المكي

٤ -  ُّ  في المضي:  االندفاع:  اللیث قال . فیھ والمزاحمة األمر في المضي
َع غیر قومھ في سیّد فالن:  ویقال ...كان ما اكائنً  األرض  غیر أي : مداف
ٍ  وال ذلك في مزاحم  ووافقھ،  )٣("األزھري" قال ھكذاو . عنھ مدفوع

  .)٤(الصحاح في" الجوھري"
َ  عوالتدافُ   معنى یفیدان وھما) ةلَ اعَ فَ مُ ( ووزن) لفاعُ تَ ( وزن على ةعَ افَ دَ والم

ّ  یكون وال،  أكثر أو اثنین بین المشاركة  في اشتركوا أي:  القوم تدافع:  نحو،  االزمً  إال
  . بینھم فیما التدافع

 وھذه . بقوة الشيء إزالة بھا ویراد تأتي اللغة في المدافعة أن : والخالصة
  :  تكون أن إما اإلزالة

ِّ  واحدٍ  من -     . نفسھ عن یدٌ ز ویدافع ودفع دافع:  فتقول،  نفسھ لحظ

: ، وھي قولھ تعالى  السابقة الكریمة كاآلیة.  الغیر لحظ تكون أو - 
MÏ Ð  Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û Ü  Ý  L ٣٨: الحج. .   

ىویُ    )عن(ـب الحظین كال في الفعل عدّ

 اآلیة في ذلك نیِّ بُ كما.  لمستحقھ الشيء دفع بالمدافعة یراد أن وإما - 
 ¾ ½ ¼ « O¶  ¸  ¹ º :  وھي قولھ تعالى . الكریمة

                                                             

ي : أبو البقاء المكي  )١( اء ف ولى القض ي ، ت ٍ حنف اض وي ، ق وفي الكف یني الك ى الحس ن موس أیوب ب
  )م١٦٨٣ -ـ ھ١٠٩٤(تركیا والقدس وبغداد ، توفي سنة 

یر واإلق: ترجمتھ  یُنظَر في ة التفس راجم أئم دد الموسوعة المیسرة في ت ع ع ة ، جم و واللغ راء والنح
ى  ة األول ا ، الطبع ة ، بریطانی ة الحكم ة مجل م ، طبع ل العل ن أھ ) م٢٠٠٣ – ـھ١٤٢٤(م

)١/٥٤٤( 

بھاني ) ٢( ب األص رآن ، الراغ اظ الق ردات ألف م مف دین ، معج مس ال راھیم ش ة إب ة دار  ،عنای طبع
ة  ب العلمی ان  ،الكت روت لبن ى ، بی ة األول ـ١٤١٨(الطبع ع  –  )م١٩٩٧- ھ ، ) ١٩١ص( –دف

ا ي :  وأیضً اء المك و البق ات ، أب ة ، الكلی ش"عنای دنان دروی ري"و "ع د المص ة ،  "محم طبع
 )٤٥٠ص(،  )م١٩٩٨ - ھـ١٤١٩(الطبعة الثانیة ، بیروت  ،مؤسسة الرسالة 

ة ، تحقیق محمد علي النجار ، تھذیب اللغة ، األزھري ) ٣( ألیف والترجم ریة للت دار المص ، طبعة ال
 )٢/٢٢٦( –دفع  –دة ما

ى ، لبنان  –بیروت  ،طبعة دار الفكر ، الصحاح ، إسماعیل الجوھري ) ٤( ـ١٤١٨(الطبعة األول  -ھ
 )٢/٩٣٧( –دفع  –مادة ، ) م١٩٩٨
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¿ À Á   Â Ã... L ٦: النساء.  

ى ّ   ) إلى(ـب حینھا الفعل ویعد

 واالستقواء،  األمر في المضي بمعنى والمدافعة الدفاع یكون أن وإما - 
 وهللا.  جماعةً  أو،  اأفرادً ؛  فأكثر طرفین بین فیھ والمزاحمة،  بھ

  . أعلم تعالى

  

  : ااصطالحً  المدافعة -
َعَ ( الفعل أن یتبین العرب لغة في لمدافعةا بیان بعد ف َ  في جاء منھ تصرف وما) د

  : وھي،  أوجھٍ  ستة على الكریم القرآن

ْ ( المصدر بصیغة الفعل یأتي نأ - ١ ف    : )عدَ

   : موضعین في ورد وقد

 § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡M  : تعالى قولھ في : األول

¨ © ª «  ¬ ® ¯ ° L ٢٥١: البقرة.  

 M9 : ; < = > ?  @ A :  عالىتفي قولھ  : والثاني

B C D  E F G  IH J K L 

NM O P Q  R S L ٤٠: الحج.   

  

   : )ادفع( لمفردأن یأتي الفعل بصیغة األمر ل - ٢

  :وقد ورد في موضعین 

 M_ ` a b dc e f g h i  L :  تعالىقولھ  في : األول 
  . ٩٦: المؤمنون

 M ̀a  b c d  e f g h i      j: تعالى لھقوفي :  والثاني
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k  lL ٣٤: فصلت .  

   : )ادفعوا(أن یرد الفعل بصیغة األمر للجمع  - ٣

ا     :في موضعین وقد ورد ذلك أیضً

 M+ , .- / 0 : ، في قولھ تعالى المنافقین  حالفي وصف :  األول
1 2 3 4 5  6  87 9 : ; < >= ? @   

A B C E D F G H I   J LK M N O  

P Q L ١٦٧: آل عمران .  

 ¼ « M¶  ̧  ¹ º : تعالى لألولیاء واألوصیاء  قولھفي :  ثانيوال

½ ¾ ¿ À Á   Â ÄÃ Å Æ Ç  È É ËÊ 

Ì Í  Î Ñ ÐÏ   Ó Ô ÖÕ ×  Ø Ù Ú 

Û ÝÜ Þ ß à á  L ٦: النساء .  

   : )یدفع(أو بصیغة ) یدافع(الفعل بصیغة المضارع  ن یردأ - ٤
الى  ھ تع ي قول ا ف ِعُ   MÏ Ð :كم اف َ د         Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û یُ

ÝÜ  L ج ي .٣٨: الح راءة وف ٍ ا" ق ر ن كثی                                                   يأب"و،  )١("ب

 ٍ َعُ Ð  Ï  Î   ] :  )٢("عمرو ف ْ َد   .٣٨: الحجÔ  Ó  Ò  Z  ی

                                                             

لب لمأبو عبد هللا بن كثیر بن ا:  ھو) ١( ّ ة  .ط ي ، مولى عمرو بن علقم اني المك ة ، الكن ل مك ام أھ إم
   )ھـ١٢٠(وتوفي سنة  )ھـ٤٥(ولد سنة ، في القراءة 

ب ، معرفة القراء الكبار ، كتاب الذھبي : ترجمتھ یُنظَر في  الم الكت ة ، طبعة دار ع ـ١٤٢٤(طبع - ھ
ة  واإلمام) ١/١٩٧(تحقیق طیار آلتي قوالج  )م٢٠٠٣ ة النھای ة دار ، ابن الجزري في غای طبع

 )١/٤٤٣( )م١٩٧٩ -ھـ١٤٠٠(الطبعة الثانیة ، لبنان  –بیروت  ،الكتب العلمیة 

ى الصحیح ، أبو عمرو :  ھو) ٢( ان عل ازني ، واسمھ زب وي ، الم ري ، النح ة  .البص ام العربی ، إم
   )م٧٧١- ھـ١٥٤(وتوفي سنة  )ھـ٦٨(ولد سنة ، وإمام أھل البصرة في القرآن 

ار ، كتاب الذھبي : ترجمتھ في یُنظَر  ابق ، معرفة القراء الكب ع س زري ، ) ١/٢٢٣(، مرج ن الج واب
= 
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َ دَ ( الماضي الفعل یرد نأ -٥ ًامقت) عَ ف    : الجمع ومیم الفاعل بتاء رنـ
  .٦: النساءM ×  Ø Ù Ú Û ÝÜ Þ ß àL: تعالى قولھ في كما

عَ (أن یرد باسم الفاعل المشتق من الفعل  -٦ َ ف   ) دَ
   :وھذا في موضعین 

  . ٨: الطور O¦ §  ̈© ª N  : في قولھ تعالى:  األول

  .٢: المعارج Oª « ¬ ®   ̄ N : في قولھ تعالى :  والثاني

یاق اآلیات والنظر إلى س، في القرآن الكریم ) دفع(خالل ما ورد في مادة  ومن
الكریمة سواء التي صرحت باللفظ أو أشارت إلیھ یتبین لنا معنى المدافعة في صورھا 

تنشأ من احتكاك ،  ھیةظاھرة كونیة إل :المعاصرین  بعضقال المختلفة وأنھا كما 
باع بدرجات متفاوتة من القوة، المدافعین  ّ   . )١(إما بسبب اختالف التصورات أو الط

  

  

  

  

  

  

  

  

 

= 

 )١/٢٨٨(، مرجع سابق ، النھایة  غایة في

ي ) ١( ى الزھران د موس ة ، خال ة العالق دافع وحقیق نة الت ینس ل  ب ق والباط د ، الح ة الرش مكتب
 )٧٨ص() م٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠(، الطبعة األولى  –الریاض   )م٢٠٠٨ - ھـ١٤٢٩(
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 : المدافعة في ضوء القرآن الكریم والسنة : اثانیً 
في القرآن الكریم وردت في ستة مواضع بصیغ  )دفع(سبق بیان أن مادة 

  : ومدنیةمختلفة في سور مكیة 
َ دْ اِ (فجاءت بصیغة األمر للمفرد  - ١  )المؤمنون(في سورتین مكیتین ھما  )عْ ف

ل وقا.  ٩٦: المؤمنونa b c  Z ̀ _ ]: قال تعالى  )فصلت(و

 a  b c d    e f g h i     j k l Z ` ]: تعالى
  .  ٣٤: فصلت
والعفو ، المؤمنین بدفع السیئة بالحسنة  رُ أمْ : اآلیتین الكریمتین  معنىوجماع 

  .ل علیھم والصفح واإلحسان لمن أساء إلیھم وجھِ 
َ دْ اِ (جاءت المادة بصیغة األمر للجمع  - ٢ قال ، كما في سورة آل عمران  )واعُ ف

 ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / -. , + ]: ى تعال

< >= ? @  A B C ED F G H I   

J LK M N O P Q Z ١٦٧: آل عمران .  

ُ (في غزوة ذلك وكان    "عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري"لما قال  )دٍ حُ أ
َ لِ  قاتلوا في (:  -  "عبد هللا بن أبي بن سلول"وھو رأس المنافقین  - ن رجع بثلث الجیش م

ً .  )یل هللاسب لذلك عرض علیھم أن یكثروا السواد وإن لم  فلما رأى أنھم لیسوا أھال
   . )١(لیندفع الكفار لكثرة سواد المؤمنین؛ یقاتلوا 

ِ : وقیل  في الثغور  ألنھ لوال مكان المرابطین ؛ والمرابط مدافعٌ . واطُ راب
  . )٢(بیضة المسلمین تحیالستب

                                                             

) م٢٠٠٨-ھـــ١٤٢٩(الــذھبي ، ســیر أعــالم النــبالء ، طبعــة مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الثانیــة  )١(
اركفوري الرحمن صفي) ٢٦/٣٩٢( ق ، المـب وم الرحـی ة ، المخـت ي طبـع َ اء دار ة الوـف  ، والتدمرـی

 )٢٦٩ص) (م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠( الثانیة الطبعة ، والریاض ، المنصورة
رآن العظـیم ،  أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشـي) ٢( د ) ٢/١٦٠(تفسـیر الـق ن محـم ق سـامي ـب تحقـی

 ) م١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠(لنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة طیبة لدار ،  سالمة
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: قال تعالى ، في سورة الحج  )عُ دافِ یُ (ع بصیغة المضار )دفع(وجاءت مادة  - ٣
[Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú       Û Ü  Ý Z ٣٨: الحج.  

كما ، المؤمنین بدفعھ عنھم ونصرتھ لھم  خصّ (: ( )١( "اإلمام الزمخشري"قال 
  ٥١: غافر Z @ ? < =   > ; : 9 8 7  6 5 ]: قال تعالى 

وھم ؛ لعلة أنھ ال یحب أضدادھم وجعل ا. ١٧٢: الصافات Z ̈ § ¦ ¥ ]: وقال . 
ویكفرون ، ویخونون أماناتھم ،  الذین یخونون هللا تعالى ورسولھ ، الخونة الكفرة 

 ؛یبالغ في الدفع عنھم كما یغالب من یغالب فیھ  )یدافع(ومن قرأ  .نعم هللا ویغمطونھا 
  . )٢(ألن المغالب یجيء أقوى وأبلغ

ْ دَ (وجاءت بصیغة المصدر  - ٤    :موضعین في  )عف

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ]: قال تعالى ، في البقرة :  أولھما

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° Z ٢٥١: البقرة .  

 ? < = > ; : 9 ]: قال تعالى : في سورة الحج :  ثانیھماو

@ A B C D  E F G H  Z٤٠: الحج .  

أخبر تعالى أنھ لوال دفعھ بالمؤمنین بھ في ((:  -  رحمھ هللا -  "بن عطیةا"قال 
ویتمادى في ، ألن الكفر كان یطبقھا  ؛الدھر لفسدت األرض  الكفرة على مرّ صدور 

ومقاتل ، وداع إلى هللا ، ق وهللا تعالى ال یخلي الزمان من قائم بح. جمیع أقطارھا 
  .)٣())الھ الحمد كثیرً ف، إلى قیام الساعة  إلى أن جعل ذلك في أمة محمد ؛ علیھ

ا مرادفاتھا في القرآن أم، ي القرآن الكریم ف )دفع(المادة  لورودھذا بالنسبة 
  : ومن ذلك،  ةكثیرفقد وردت في مواضع ، وما ھي في معناھا الكریم 

                                                             

ذھب  )١( ى م ان عل ھ ، ك ي األدب والفق الم ف ار هللا ، ع ري ، ج محمود بن عمر الخوارزمي الزمخش
   )م١١٤٣ -ـ ھ٥٣٨(االعتزال ، توفي سنة 

اھرة ، :  یُنظَر في ترجمتھ اوي ، الق د البج ي محم ق عل دال ، تحقی زان االعت  – م١٩٦٣(الذھبي ، می
 )٦/٣٨٢(،  )ھـ١٣٨٢

 )٦٩٦ص(، مرجع سابق ، الكشاف ، خشري زمال) ٢(

 )٢٢٧(ص  ،مرجع سابق ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، ابن عطیة األندلسي ) ٣(
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  :  )الجھاد( -  أ
كلھا تدل على معنى ،  اوقد ورد ھذا اللفظ في القرآن في واحد وثالثین موضعً 

وي في ذلك العدو یست )١(بذل الجھد واستفراغھ في مدافعة العدو: فالمجاھدة . المدافعة 
لذا تكرر  ؛لجھاد بالید أو اللسان أو المال وسواء في ذلك ا، الظاھر والعدو الباطن 

  .)٢(قتال مّ ولم یكن ثَ ، استعمال لفظ الجھاد في سور مكیة 

: قال  ،  "أنس بن مالك"فعن  . المدافعة بمعنىفي السنة وقد جاء ھذا اللفظ 
  .)٣()بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم جاھدوا المشركین: ( قال رسول هللا 

  ) : القتال( - ب
   :ووردت في القرآن الكریم والسنة بمعنى التدافع بالید  .مفاعلة : والمقاتلة 

 -  ّ  | } t u v  w x y z ]: كقولھ تعالى  ، ا بالقتال حقیقةإم

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦  ̈© «ª ¬ ®  ̄ 

±° ² ³ µ´  ¶ ¹̧ º » ¼ ½ 

¾ ¿ Z كما في قولھ تعالى و  ٣٦: التوبة :[ i j k l m n 

po q r s   t u v w x  y z {  | ~} � ¡ ¢ £ ¤ 

¦¥ § ¨ © ª « Z ٩: الحجرات  .  

ً أو حُ  -  إذا : ( قال رسول هللا : عنھ قال   "أبي سعید الخدري"كحدیث .  اكم
،  لھفلیقاتولیدرأه ما استطاع فإن أبى ، یمر بین یدیھ  افال یدع أحدً  یصليكان أحدكم 

  )٤()فإنما ھو شیطان

                                                             

م ، مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب األصفھاني ) ١( ة ، ) دمشـق(، دار القـل ة الثالـث ـ١٤٢٣(الطبـع  - ـھ
 )٢٠٨ص(، فوان داوودي ص: تحقیق ،  )م٢٠٠٢

  )٨٤ص(، مرجع سابق ، سنة التدافع وحقیقة العالقة بین الحق والباطل ، خالد الزھراني ) ٢(

زو(باب : كتاب الجھاد  -أخرجھ أبو داود ) ٣( رك الـغ ة ـت م ) كراھـی ي ، ) ٢٥٠٤(حـدیث رـق د ـف وأحـم
یث رقــم وصــححھ األلبــاني كمــا فــي صــحیح ســنن أبــي داود حــد) ١٢٥٥٥) (١٢٢٤٦(المســند 

)٢١٨٦ ( 

 )١١٢٨(حدیث رقم  -منع المار بین یدي المصلي: باب  - أخرجھ مسلم في كتاب الصالة) ٤(
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على أنھ ال یلزمھ مقاتلتھ وأجمعوا ((:  -  رحمھ هللا -  )١("عیاض"القاضي "قال 
))وال ما یؤدي إلى ھالكھ، حبالسال

)٢(.  

  بتصریفات ، )٣(ن مرةیإحدى وسبع، في القرآن  )القتال(لفظة وقد وردت 
ِل ، قاتَل (: مثل ؛ متعددة ْ اِ ، قات منھا مواضع في  ولكلٍّ  )قتال، م قوتلت، یقاتل ، ل تَ تَ ق

  .)٤(القرآن الكریم

  : )المحاجة( -ج 
أن یطلب كل واحد أن : ومعناھا . في القرآن الكریم والسنة وردت ھذه اللفظة 

وورد ذكرھا في القرآن الكریم في ثالثة عشر  )٥(تھتھ ومحجّ یرد اآلخر عن حجّ 
ُّ حَ ،  مْ تُ جْ اجَ حَ ،  كَ اجَّ حَ ،  اجَّ حَ (: نحو ؛ فات مختلفة یبتصر اموضعً  ، وا اجُّ حَ تَ ،  وكَ اج
ُّ حَ یُ، ناونَ أتحاجُّ  ُّ یتحَ ، ون حاجُّ یُ، م وكُ اج   .)٦()وناج

دیث  ي ح نة ف ي الس د وردت ف اھلي"وق ة الب ي أمام ال ،   "أب معت : ق     س
ول هللا  ول  رس رآن : (یق رؤوا الق فیعً ، اق ة ش وم القیام أتي ی ھ ی                   افإن

حابھ  راوین  .ألص رؤوا الزھ ران: اق ورة آل عم رة وس وم ، البق ان ی ا تأتی            فإنھم
ة ان  القیام ا غمامت ان، كأنھم ا غیایت ر ، )٧(أو كأنھم ن طی ان م ا فرق             أو كأنھم
إنّ  .ان عن أصحابھما تحاجّ ،  )٨(صواف رة ف رؤوا سورة البق ْ اق َ أخ َرَ ھا بَ ذ ٌ ك ا كَ رْ وتَ ،  ة ھ

                                                             

اض  )١( ي عی بي ، إم: القاض اض الیحص ن عی ى ب ن موس اض ب الم عی و وك دیث والنح ي الح ام ف
  )م١١٤٩ -ھـ ٥٤٤(لفات ، توفي سنة ، لھ مؤالعرب

دد الموسوعة المیسرة في ت: ترجمتھ  یُنظَر في ع ع ة ، وجم و واللغ راء والنح راجم أئمة التفسیر واإلق
 )٢/١٧٩٤(من أھل العلم ، مرجع سابق ، 

ووي  يمحی) ٢( دین الن لم ، ال حیح مس رح ص ة ، ش ة دار المعرف روت  ،طبع رة ، بی ة العاش الطبع
 ) ١١٢٨(حدیث رقم ) ٤/٤٤٦( )م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥(

دالباقي ) ٣( ؤاد عب د ف رس ألل، محم م المفھ ریم المعج رآن الك اظ الق دیث ، ف اھرة(، دار الح ، ) الق
 ) ٦٤٤ص( )م١٩٩٦ - ھـ١٤١٧(الطبعة األولى 

 ) ٦٤٤ص(المصدر نفسھ ) ٤(

 )٢١٩ص(، مرجع سابق ، مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب األصفھاني ) ٥(

 )٢٣٧ص( ،مرجع سابق ، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم ، محمد فؤاد عبدالباقي ) ٦(

يء : الغمامة والغیایة : قال أھل اللغة ..))  كأنھما غمامتان أو كأنھما غیایتان: ( قولھ ) ٧( ل ش ك
حابة  ن س ھ م وق رأس ان ف ل اإلنس يء أظ ا ، رة بوغ، ش اء  .وغیرھم ال العلم راد : ق أن : الم

 )١٨٧١(حدیث ) ٣٣١/ ٦(شرح النووي على صحیح مسلم : یُنظَر . ثوابھما یأتي كغمامتین 

 )١٨٧١(حدیث ) ٦/٣٣١( شرح النووي على صحیح مسلم. قطعتان وجماعتان  :أي ) ٨(
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ُ لَ طَ ھا البَ یعُ وال تستط،  رةٌ سْ حَ    . )١()ة

  : )لةالمجادَ ( -د 
ْ دَ وھي من جَ  ُ مْ كَ أحْ : أي ، الحبل  تُ ل ِ یْ لَ كأن المتجادِ ؛ لة وھي مفاعَ  . ھُ لَ تْ فَ  ت یفتل  ن

ِ ، الصراع : أي ، من الجدال : وقیل  . كل واحد اآلخر عن رأیھ  وإسقاط اإلنسان
  .)٢(ھصاحبَ 

 وعشرین مرة بتصریفات اوقد تكررت ھذه اللفظة في القرآن الكریم تسعً 
ْ ادَ لتم جَ ادَ جَ (: نحو ، مختلفة ُ ادَ جَ ، لوا ادَ جَ ، نا تَ ل ُ جادِ تُ ،  لْ جادِ تُ ، وك ل ُ ادِ جَ تُ ، ك ل ، وا ل

ُ ادِ جَ تُ  ْ ادِ جَ ،  لُ ادِ جَ یُ ، ونني ل ً دَ جَ ، ھم ل ِ ،  ال   .)٣()الٌ دَ ج

  :  )ةأالمدار( - ـھ
  : منھا ؛ مواضع  ةفي خمس الكریمفي القرآن  تورد

  . ٧٢: البقرة N O P Q SR T U V W     X Y Z ]: ى قولھ تعال

 ̂  [ \ ] R S T    U V W X ZY ]: وقولھ تعالى 

_ ̀ a      b c Z ١٦٨:آل عمران .   

 I J K L M N O P Q R S T ]: وقولھ تعالى 

U V W X Y Z [   \ Z ٢٢: الرعد .  

مر بین یدیھ ی اإذا كان أحدكم یصلي فال یدع أحدً (:  وفي السنة ورد قولھ 
ْ رَ دْ یَ لْ وَ     )٥()ما استطاع)٤(هُ أ

  
                                                             

رة ) ١( ورة البق رآن وس راءة الق ل ق اب فض الة ب اب الص ي كت لم ف ھ مس دیث ) ٦/٣٣٠(أخرج ح
)١٨٧١ ( 

 )١٩٠(، مرجع سابق ، مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب األصفھاني ) ٢(

 )٢٠٢(، مرجع سابق ، فاظ القرآن الكریم المعجم المفھرس ألل، محمد فؤاد عبدالباقي ) ٣(

 ) ١١٢٨(حدیث ) ٤٤٦/ ٤(شرح النووي على صحیح مسلم .  ھیدفع: أي ) ٤(

  )٢٣ص(: تقدم تخریجھ ) ٥(
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 ً   : الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد أحوال:  اثالث
  

  : ثالثة مباحث على ویشتمل
  . الدینیة الحالة : األول المبحث -
 .السیاسیة  الحالة : الثاني المبحث -
  .الحالة االجتماعیة واالقتصادیة  : الثالثالمبحث  -

 

X  

 لھذه مھمة صورةً  أقدم آنذاك الشامیة البالد بأحوال لتعریفإلى ا أدلف أن قبل 
   : اآلتي في أختصرھا، وس عنھا أتحدث التي الفترة

 والموافق الھجري عشر الرابع القرن بدایات إبّان -  العثمانیة الخالفة أن - ١
 من بحزمة مرت قد كانت -  )ھـ١٢٩٦ – م١٨٧٩( المیالدي للعام

؛  والیاتھا أحوال واضطراب،  الخالفة سلطان خلخلة عنھا نتج المتغیرات
ى، شوكتھا أضعف مما   : ذلك ومن.  خصومھا علیھا وقوّ

،  أوائل القرن الرابع عشر الھجري في،  العرب عند القومیة الروح بروز -  أ
 في الفارسیة القومیة فیھا ظھرت التي بالظروف شبیھة ظروفھا كانت((و

 الجاھلیة العرب عنجھیة نتیجة ظھرت فارسیةال فالشعوبیة . اإلسالم صدر
 . - )١("حسین محمد محمد" یذكر كما - ))األمویة الدولة أواخر في الحكام من

ُّ  ةـعنجھی ارـآث من اأثرً  العربیة وبیةـعـالش كانت ذاــوھك"  )٢(الحاكمین ركالت
                                                             

ین ) ١( د حس د محم ب إسالم .محم ث ،  يأدی ر ، وباح د ، ومفك ي  .وناق د ف وھاج(ول ر  )س ، بمص
ة اإلسكندریة  ي بجامع ا في األدب العرب ً ي ، وعمل أستاذ رة ف ل فت ا(وعم ة لیبی روف  )جامع مع

وعھ  علىوقدرتھ ، برصانة األداء  ب موض تیفاء جوان ر .اس ا محاض رات أبرزھ ھ محاض  اتھل
ة  ارة الغربی ھ . عن اإلسالم والحض رز كتب داخل: (وأب ن ال ددة م وننا مھ اتاالتج(و،  )حص  اھ

   )م٢٤/١٢/١٩٨٢(الموافق  )ھـ٩/٣/١٤٠٣(توفي یوم الجمعة  )الوطنیة في األدب المعاصر
ر  طبعة، األعالم  تتمة ،محمد خیر رمضان یوسف : ترجمتھ في یُنظَر  ة والنش زم للطباع ن ح دار اب
 )٢/٢١٤(، ) م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢(الطبعة الثانیة  –لبنان  –بیروت  ،

دً ) ٢( رب كص د الع ة عن روح القومی رزت ال ادى بھب ي ن ة الت ة الطورانی ادیوناال اى للقومی ،  تح
ن ا ع رً رار وتعبی ھم للق رب اترفض وق الع اه حق ة تج ف التركی ر  ، والمواق ذياألم ع  ال یجم
ة على المؤرخون  قوط الخالف باب س ھ  .أنھ كان أعظم أس ر أن قول یة : (غی إن االشعوبیة الفارس

ة ة األموی ر الدول ي أواخ ام ف ي  ) ... ظھرت نتیجة عنجھیة العرب من الحك ل لفظ ھ تحام خ فی ال
وي ال یُ  َّ ومعن ل ھ س ك  ؛م ب ام المل ن نظ ة م ي أمی ن بن ت م ي وقع یة الت ات السیاس ع االنحراف فم

= 
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،  

   )١())القومیة بالفكرة اتأثرً  العربي الوطن أجزاء أسرع الشام وكانت

 الھجري عشر الثالث القرن أوائل منذ )األوروبیة والدساتیر النظم استیراد( - ب
 

= 

وض وجعْ  ة العض ً للخالف دیال ھ ب ره ، ل اكم وأم ال الح ة أعم ن مراقب القوة ع اس ب كات الن وإس
ر  ن المنك ى أشخاصھم ، بالمعروف ونھیھ ع ال عل ت الم ن بی اق م ي اإلنف د ف أولھم الفاس ، أو ت

راد الشعب الترف الذي غشي قصور الخلف وبحبوحة م أف ار ث راء والتج إال ، اء والوزراء واألم
ین  ك الح اغة  ؛أنھا لم تكن خطیرة بالقیاس إلى األحداث التي وقعت في ذل دو مستس ت تب ل كان ب

ا ی، في نظر كثیر من الناس  ا م ل لھ اأو على األق ول -؛  بررھ ا یق تاذ كم ب"األس د قط .  -"محم
ل  ع اإلسالمي بك رض الواق ي ع رد ومن ھنا ینبغ ذل، تج ة ك ي  . كوبدق یة الت فالشعوبیة الفارس

ا دث عنھ ین/ "د تح د حس د محم امى حِ  "محم ول تن المیة ودخ ات اإلس ع الفتوح د توس دھا بع ق
وي ، الفرس تحت سلطان اإلسالم  د األم ي العھ یس ف ً للتنف اال دوا مج م یج ت  .بل إنھم ل وإن كان

ْھمالفرصة قد  اعد إال أن الضغط األموي وت، بعد ذلك  واتت نھم س ذر م ة والح ب الحیط غلیب جان
وكتھم ر ش ي كس ى و .ف رغم عل ن ال م م وض إال أنھ ك عض ى مل ة إل وا الخالف ویین حول أن األم

ي ، أن یختاروا األصلح لوالیة الحكم  على حرصوا د العباس ي العھ بخالف من جاء بعدھم كما ف
ً كان  ولوحتى ، فإنھم جعلوا الوراثة بالدور ؛  ّوه طفال   .     ول

    :عندما نكتب عن تاریخ تلك الفترة ینبغي أن نتبین عدة محاذیر  نناإ
م أن - أ  اتنا  معظ نا ودراس ي مدارس ھ ف ا نتداول ف  -م ب -لألس یعیة أو س دي ش وب بأی ُّ ھَ ،  ئیةمكت َم ا ھ

 .لألحداث التاریخیة مغرضال التفسیر وممارسة،  اتجسیم أخطاء األمویین وإبرازھ
ع المنھجي في ا االنحراف - ب ى الواق تدالل عل ا ؛ الس االختالقإم ارة  ب ع ت ى ، والوض ان إل أو اإلتی

حیحة  ة ص ا فیُ، حادث اص مننقَ أو یُ، زاد فیھ ل ؛  ھ ن األص رج ع وه وتخ ى تتش عأو  .حت  وض
یاق  ر الس ي غی ر ف اه ؛ الخب ن معن رف ع ى ینح ب  .حت راز المثال ائق وإب اء الحق أو ، أو إخف

اء ،  وصلنصوانتحالھ لتوثیق ا الشعرصناعة  ا لعلم ة ونحلھ ائل المكذوب أو وضع الكتب والرس
 .وشخصیات مشھورة

رقین والمنصّ - ج ة المستش ت بعنای رة حظی ك الفت داث تل ن أح ا م رً زوھم أن كثی ان غ رین إب
تعمارھم دوا فیھ، واس ّ  اووج ال ذتھم ، تھم ض ن تالم ة م ایعھم طائف د ، وش ة أش ى األم انوا عل فك
ا منھم   . ضررً

ي  "محمد قطب"ھ ما كتب: ینظر   اریخ اإلسال(ف ب الت ف نكت روق ) ميكی ة دار الش ـ ١٤١٥(، طبع ھ
وان ) ١٥٠ - ١٢١ص) (م١٩٩٥ - ت عن المي: تح ّ اإلس د لمي" و . الم امل الس ن ص د ب  "محم

ي المي( : ف اریخ اإلس ة الت نھج كتاب وزي ) م ن الج ة دار اب ى ، طبع ة األول وال  –الطبع ش
اتعوامل اال(: عنوان تحت ) ٥١٠ -٤٩٦ص( )م٢٠٠٨ -ـ ھ١٤٢٩( ة  نحراف ي كتاب ة ف الواقع

 )التاریخ اإلسالمي وأھم الطوائف المساھمة فیھ

ین ) ١( ر، محمد محمد حس ي األدب المعاص ة ف ات الوطنی ع  –االتجاھ ر والتوزی الة للنش ، دار الرس
 )٢/٩٩(، مكة ، ) م١٩٩٢ -ھــ١٤١٣(الطبعة التاسعة 
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 السلطان بعده وجاء،  الحقیقي البادئ )١("الثالث سلیم" السلطان كان حیث، 
ھُ وكانت،  "الثاني محمود" ُّ  أوروبا بحضارة اشغوفً  كان ولذلك؛  فرنسیة أم

 یحقق ولم )ھـ١٢٢٢ – م١٨٠٨( عام للخالفة حكمھ وكان . خاصة وفرنسا
 الموسیقیة الفرق كإدخال؛  وضیعةً  اأھدافً  إال حكمھ من اعامً  ثالثین طوال

  . )٢(أوروبیة أزیاءً  عناصرھا وإلباس،  الجیوش إلى

 ابنھ خلفھ )ھـ١٢٥٤ – م١٨٣٩( سنة )٣("الثاني محمود" السلطان موت وبعد
 وسائل ستحدثتا عھده وفي . عمره من عشرة السادسة في وكان )٤("المجید عبد"

  . الدولة وزارات من كثیر في تغریب

 تمكن حتى،  أوصالھا وتقطیع الخالفة لتقسیم سعوا الذین،  الدخالء نفوذ - ٢
 كان التي الخالفة قوانین سنتھ ما طریق عن الولوج من منھم كثیر

 حتى؛  أخرى ویرفضھا،  تارةً  یقبلھا )٥("الثاني الحمید عبد" السلطان
،  "والترقي اإلتحاد جمعیة" طریق عن ھخلع بعد شرعة أصبحت
،  الیھودیة المنظمات طریق عن أو.  الحكم لسدة الكمالیین ووصول

 الموجودة أوروبا وسفارات قنصلیات في تعقد التي السریة والمؤامرات
  . )٦(الخالفة دار في

                                                             

د) ١( ة بع ھ  تولى أمر الخالف اة عم د األولع"وف د الحمی ال.  "ب د الخص ان حمی ھ ، ك تمرت خالفت  اس
ا تسعة ً   )م١٨٠٧-ھـ١٢٢٢( توفي سنة.  عشر عام

 )٢٥٨( ، مرجع سابق ، تاریخ الدولة العثمانیة ، شكیب أرسالن :في ترجمتھ  یُنظَر

رین ، محمد فاروق الخالدي ) ٢( رن العش ن الق اني م ف الث ر دا، التیارات الفكریة والعقدیة في النص
 )١٦ص() م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣(الطبعة األولى ، المعالي 

ھ ) ٣( ع أخی د خل تخلف بع ع"اس طفى الراب ا،  "مص ً رون عام ة وعش ره أربع ا  ، وعم بعً م س وحك
  ) م١٨٣٩- ھـ١٢٥٥( توفي سنة.  وعشرین سنة

 )٢٦٧( ،مرجع سابق ، تاریخ الدولة العثمانیة ،شكیب أرسالن : في ترجمتھ  یُنظَر

ِ عُ.  وأدخل تنظیمات حدیثة ، بعد أبیھتولى الحكم ) ٤( ھ ر ذكاء، ف بضعف بنیت دة ال ھ د.  وح ام حكم
ا ً   ) م١٨٦٠- ھـ١٢٧٧( توفي سنة.  اثنین وعشرین عام

 )٢٨٨(،  مرجع سابق،  تاریخ الدولة العثمانیة،  شكیب أرسالن :في ترجمتھ  یُنظَر

ا. السلطان الرابع والثالثون ) ٥( ً اریخ  ، نشأ یتیم م الت ةوتعل یة والعربی ة الفارس ة .  واللغ ولى الخالف ت
ا ً   ) م١٩٠٩- ھـ١٣٢٦( ع سنةلِ خُ .  وعمره أربعة وثالثون عام

 )٣٠٠( ، مرجع سابق ، تاریخ الدولة العثمانیة،  شكیب أرسالن: في ترجمتھ  یُنظَر

)٦ ( ّ ا وضعیً ّ كان السلطان عبد الحمید ألغى دستورً نة ا بلجیكیً ـ١٢٩٢ – م١٨٧٦(ا س م أعی )ھ ام ث د ع
ة  .ثم ألغاه  )ھـ١٣٢٥ – م١٩٠٨( ادیو، وكان سببًا في عزلھ عن الخالف ن االتح ى تمك ن  نحت م

ـ "مدحت باشا"إعادتھ بزعامة  د ب ا بع تور( الذي سمي فیم و الدس ز ) أب ى حی ھ إل ذي نقل و ال وھ
= 
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 في -  وبریطانیا فرنسا اوخصوصً  -  أوروبا قامت بھ الذي الكبیر الدور - ٣
 التاسع القرن أواخر ، عنھا والمنشقین،  الخالفة على المتمردین دعم

 حیث إلى الشامیین من أكثرھم،  كبیر عدد منھم فرّ  حتى،  المیالدي عشر
 یشجعون اإلنجلیز كان حیث؛  مصر في بعضھم استقر وقد،  بطشھا یأمن
 فریق واستقر . علیھا خارج كل ویحمون،  العثمانیة الدولة في متمرد كل

 التي الدولة من وتشجیع عون كل وجدوا حیث ؛ فرنسا في منھم آخر
  .)١(الشرق نصارى حمایة حق لنفسھا تزعم

 تمزیق من؛  الشام بالد على الخطیرة آثارھا المتتابعة المتغیرات لھذه كان
 التي الشام كبالد،  لھا التابعة العربیة الوالیات واستعمار،  نجمھا وأفول،  الخالفة

 إقلیمیة قوىً  علیھا وتتنازع،  والحزبي الطائفي االنقسام لةحا تعیش والتزال كانت
  .  التالیة الفصول في بیان مزید -  تعالى هللا شاء إن -  وسیأتي . وعالمیة

  
  
  األول المبحث
   الدینیة الحالة

 وكانت،  واالقتصادي الدیني بمركزھا األولى اإلسالم قرون منذ الشام عُرفت
 من قلعة كانت حتى األمویین زمن الخالفة إلیھا وانتقلت ، العلم وطالب للعلماء امجمعً 
یدت حیث؛  اإلسالم قالع ُ  المجاھدین قوافل منھا وانطلقت،  والمعاھد المراكز فیھا ش

 القرون في أنھا إال،  دین وقوةِ  وعزةٍ  رخاءٍ  من الشام تعیشھ كانت ما ومع . الفاتحین
 

= 

   .التنفیذ 
ة ، شكیب أرسالن : في ذلك یُنظَر  ة ، سیرة ذاتی ة دار التقدمی ان  ،طبع ى ال، لبن ة األول  م٢٠٠٨(طبع

ام ، ومحمد فاروق الخالدي ، ) ٦٣ -٦٢() ھـ١٤٢٨ – الد الش ى ب ع ، المؤامرة الكبرى عل مرج
ابق  الن )٨٤ص(س كیب أرس ة ،  وش ة العثمانی اریخ الدول ر ، ت ن كثی ة دار ب ـطبع ق(ب ) دمش

روت(و ة ، ) بی ـودار التربی ق(ب روت(و) دمش ى ، ) بی ة األول ) م٢٠٠١ -ـ ھ١٤٢٢(الطبع
وس ، ) ٣٣٤ - ٣٣٢ص( ورج أنطونی رب ، وج ة الع د ، یقظ دین األس ر ال ة ناص ، و ترجم

اس  ان عب م للمال، إحس ة دار العل ینطبع ان  ، ی ة ، لبن ة الثامن ـ١٤٠٧ – م١٩٨٧(الطبع  )ھ
 )١٧٧ -١٧٥ص(

ین ) ١( د حس د محم ر ، محم ي األدب المعاص ة ف ات الوطنی ابق ، االتجاھ ع س ، ) ٢/١٠٠(، مرج
 )٦٨- ٦٧ص(، مرجع سابق ، رة ذاتیة سی، وشكیب أرسالن 
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 ضحیة كانت -  الھجریَّین عشر رابعوال عشر الثالث القرنین في اوخصوصً  -  المتأخرة
ھاینة لمؤامرات لیبیین الصّ  والفرق الطوائف لتغلغل رحبةً  وساحةً ،  والمستعمرین والصّ

ع،  والجماعة السنة ألھل المخالفة ْ  لم ؛ ذلك ومع . الوالیة لــــداخ االنقسامات ھاوزر
 حال من كان ما الإ،  العثمانیة الخالفة والیات من سواھا أحوال عن یختلف الحال یكن
  .- رحمھ هللا تعالى  -  "الوھاب عبد بن محمد" الشیخ بدعوة تأثرت التي نجد بالد

 التي الشام وبالد عامة العثمانیة الدولة أصابت التي التدین ضعف مظاھر وأما
ث   : قسمین إلى فیھا الكالم أقسم فلعلي خاصة عنھا أتحدّ

   : )١(صغرواأل،  األكبر:  بنوعیھ الشرك : األول القسم
  : مظاھره ومن

  :   المصطفى مدح في الغلو -أ
،  ویمنع ویعطي،  وینفع ویضر،  الكروب یكشف  أنھ الناس من بعض داعتق

 بدایات منذ طالئعھا بدأت التي الفاسدة االعتقادات من ذلك غیر إلى،  ویرفع ویخفض
 أقوال كانت وإن )٢("العقل الكریم عبد بن ناصر" یحكي كما؛  الھجري الثالث القرن

  .)٣(األخرى الفرق في تعددت كما،  الفكر ھذا ونشأة بدایة تحدید في متعددة العلماء

 الصوفیة للطرق المنتسبین بعض احتفاالت" الزھراني بخیت بن علي" ویذكر
ّ ؛  النبویة القصائد ونسجھم،  الماضیین القرنین في والشعراء العلماء من ً  . وإطراءً  اغلو

ًّ  الواحد ازداد فكلما   .)٤(أعظم مدحھ كان اوشركً  اغلو

                                                             

دعاء : ، ھو  الشرك األكبر) ١( ذر ، وال ذبح ، والن ادة ؛ كال واع العب ي أن ریك ف الى ش ل  تع َ أن یُجع
ي بعضھا  و ف احبھ . ول ل ، وص ِط للعم ب ُح و م الى ، وھ ره هللا تع ذنوب ، وال یغف م ال و أعظ وھ

ّد في النار    .مخل
غر رك األص و  الش ان دون: ، ھ ا ك ل  م ول الرج ك ؛ كق ت ،  : ذل وال هللا وأن ئت ، ول اء هللا وش ا ش م

  .یسیر الریاء : ومثلھ 
ابق : یُنظَر  ع س د ، مرج اب التوحی رح كت د ش تح المجی یخ ، ف ن آل الش -٧٥ص(عبد الرحمن بن حس

٨٢( 

ا ، العقل  مناصر بن عبد الكری)  ٢( لف منھ ة ، دراسات في األھواء والفرق والبدع وموقف الس طبع
الم م ات واإلع ز الدراس ر  –رك بیلیا للنش ى  –دار أش ة األول ـ١٤١٧(الطبع ) م١٩٩٧ - ھ

 )١٦٩(ص

ا ، غالب علي عواجي )  ٣( ف اإلسالم منھ ان موق ى اإلسالم وبی ة ، فرق معاصرة تنتسب إل دار لین
 ٢/٧٣٣جـ  ،) م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨( الطبعة الثالثة -دمنھور  -للنشر 

ع ، علي بن بخیت الزھراني )  ٤( ر والراب ر  االنحرافات العلمیة والعقدیة في القرنین الثالث عش عش
= 
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  : علیھا المساجد وبناء القبور تعظیم -ب
-  "عائشة" فعن،   النبي منھ حذر ما في الفترة ھذه خالل األمة وقعت وقد

 هللا لعن: ( منھ یقم لم الذي مرضھ في  هللا رسول قال:  قالت،  - عنھا هللا رضي
 أنھ غیر قبره ألبرز ذلك فلوال:  قالت . مساجد مأنبیائھ قبور اتخذوا والنصارى الیھود
  هللا رسول اشتكى لما:  قالت ، - عنھا هللا رضي-  وعنھا )١()امسجدً  یتخذ أن خشي
 أم" كانت وقد،  "ماریة" لھا یقال )الحبشة( بأرض رأینھا كنیسة نسائھ بعض ذكرت
 سنھاحُ  من افذكرت،  )الحبشة( أرض أتتا - عنھما هللا رضي-  "حبیبة أم"و "سلمة

 ثم،  امسجدً  قبره على بنوا الصالح الرجل مات إذا أولئك إن: ( فقال  ،  فیھا وتصاویرَ 
 ابن" وعن،  )٢()القیامة یوم هللا عند الخلق شرار أولئك،  الصورة تلك فیھ صوروا

 وجھھ على لقيیُ جعل الوفاة حضرتھ لما  هللا رسول أن، -  "عائشة"و "عباس
 الیھود على هللا لعنة: ( یقول وھو وجھھ عن كشفھا بھا اغتمّ  إذاف،  لھ خمیصة طرف

 ما یحذر:  عنھا هللا رضي عائشة تقول ، مساجد أنبیائھم قبور اتخذوا ، والنصارى
  .)٣()صنعوا

 والمزارات األضرحة من اعددً  یذكر )٤("القایاتي الجواد عبد محمد" فھذا
 

= 

 )١/٣٥٩(، ) م١٩٩٨ -ھـ ١٤٨١(الطبعة الثانیة  -دار طیبة بمكة وآل عمار بالشارقة ، 

ائز ) ١( اب الجن ي كت اري ف ھ البخ ور ، أخرج ى القب اجد عل اذ المس ن اتخ ره م ا یك اب م ب
دیث( ر ، ) ١٣٣٠الح ت: یُنظَ ع الف اري م اجد ، ) ٣/٢٥٥( حالبخ اب المس ي كت لم ف ھ مس وأخرج

الة  ع الص ور ، ومواض ى القب اجد عل اء المس ن بن ي ع اب النھ دیث (ب ر ، ) ١١٨٤الح : یُنظَ
 )٥/١٥(صحیح مسلم بشرح النووي 

ائز ) ٢( اب الجن ي كت اري ف ھ البخ ور ، أخرج ى القب اء المسجد عل اب بن دیث(ب ر)  ١٣٤١الح  : یُنظَ
تح ع الف اري م حیح البخ ھ ، ) ٣/٢٦٥( ص لموأخرج الة  مس ع الص اجد ومواض اب المس ي كت  ف

اب  ور : ب ى القب اجد عل اء المس ن بن ي ع دیث(النھ ر ، ) ١١٨١الح رح : یُنظَ لم بش حیح مس ص
 )٥/١٥(النووي 

اء ) ٣( ث األنبی اب أحادی ي كت اري ف ھ البخ رائیل ، أخرج ي إس ن بن ر ع ا ذك اب م ب
دیث( ر ، ) ٣٤٥٣/٣٤٥٤الح اري : یُنظَ حیح البخ تح ص ع الف ي ، ) ٦/٦٠٤(م لم ف ھ مس وأخرج

ور ، كتاب المساجد ومواضع الصالة  ى القب اجد عل دیث(باب النھي عن بناء المس ، ) ١١٨٧الح
 )٥/١٦(صحیح مسلم بشرح النووي : یُنظَر 

اتي") ٤( و :  "القای اتي : ھ ف القای د اللطی ن عب واد ب د الج د عب ري  .محم وفي مص ن ، ص ان مم ك
ورة العرابیناصَ ل واعتُ ، ة ر الث ر ، بس وحُ، ق ن مص اده ع ر بإبع در األم م ص ى ، ث ھ إل فتوج

دو، الشام  ر  بع ى مص اد إل نوات ع ع س ده ، أرب وفي ببل ات(وت ي الصعید  )القای نة  ، ف ك س وذل
  ) م١٩٠٢ -ھـ ١٣٢٠(
ر  ھ یُنظَ ي ترجمت ي : ف دین الزركل ر ال ین ، األعالم ، خی م للمالی روت  ،دار العل ان  -بی ة  -لبن الطبع

= 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

29  

 أعقاب في مصر من نفیھ بعد ھناك ارھاز التي الشام بالد في األنبیاء إلى المنسوبة
  : القبور ھذه ومن،  الھجري عشر الرابع القرن بدایة في،  )١("العرابیة الثورة"

  :في لبنان  -أ
 یشرف جبل قمة في،  - لبنان جنوب-  )٢()صیدا( في "زكریا بن یحي" مزار - ١

 مشھد على مر أنھ وذكر . - یقول كما -  النضارة في غایة وھو ، والبحر البلد على
 المشھور المقام أن مع ، بفلسطین) ٣()سبسطة( ضیعة في مغارة في اأیضً  إلیھ منسوب

 في،  )٤()دمشق( في یقولون كما -  السالم علیھ -  "ازكری بن یحي" رأس فیھ دفن الذي
 

= 

 )٦/١٨٥(، ) م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨(لسابعة عشرة ا

ورة العُ ") ١( ّرَ الث وطنیین :  "ةابی باط ال ن الض ق م ا فری ام بھ ورة ق واء ، ث ھم الل ى رأس د "عل أحم
ا ي باش د عراب ن محم ي ب اظر  ؛ "عراب ة ن بب رغب ر(بس ة ) وزی ة والبحری يالجھادی ة  ف حكوم

ق" دیوي توفی ذاك " الخ ا"آن ي باش ان رفق ي تنح" عثم تَ الشركس زھم ی ن مراك دبوا ، ھم ع فانت
ُّ ، للمطالبة بحقوقھم  "أحمد العرابي" یس الن ى رئ ّورفعوا ذلك إل وزراء(ار ظ یس ال اض ") رئ ری

م  "باشا ع ، فلم یلتفت لھ دیوي"واجتم تھ "الخ س رئاس ا بمجل وطنیین ،  حینھ ة ال رّروا محاكم وق
ي"وسجن  ن "العراب ین م حابھ  واثن طر ، أص ى اض ون حت اج الوطنی دیويا"فھ زل  "لخ ى ع إل
اظر  ي"الن ان رفق ت وزارة ، " عثم ا"وانحل اض باش ة ، " ری ً للجھادی یال ي وك ل العراب وجع

ا  ي اإلسكندریة ، إلى أن دخلت القوات اإلنجلیزیة مصر ، والبحریة ثم ناظرً ، ووقعت المذابح ف
ا "ي فِ ونُ  رة "عرابي باش ى جزی یالن(إل ري  لّ وحُ،  )س یش المص نة ، الج ك س ـ ١٣٠٠(وذل  -ھ

   )م١٨٨٢
ك یُنظَر  ي ذل ھ ، شكیب أرسالن  :ف ي ووقائع الم العرب داث الع ة أح ین" رافإش، مدون ف حس  "یوس
وري"و "توما توفیق"و ا خ ة ،  "یوسف قزم ة دار التقدمی ان  -طبع ا ، ) ٥١-٥٠ص( -لبن وأیضً

 )١٦٩-١/١٦٨(، مرجع سابق ، خیر الدین الزركلي في األعالم 

ى  -ربالمد والقص -)صیدا ( )٢( ع عل وب ، تق ة الجن دن محافظ ر م ة ، وأكب دن اللبنانی ر الم ث أكب ثال
   . ساحل البحر المتوسط

ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

ة : )سبسطة( )٣( ي لمدین ا ، تقع إلى الشمال الغرب ً ّ ابلس(بلدة قدیمة جد تھر ب) ن ون ، تش ة الزیت زراع
  .واللوزیات 

ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

ق() ٤( الم :  )دمش ي الع دن ف دم الم ن أق ر م وم ، تعتب وریا الی مة س ة . عاص كانھا ثالث دد س غ ع یبل
م ، واأل. مالیین ونصف  ر عاش بھا مشاھیر التاریخ ، والعل ناعة ، والفك دب ، والشعر ، والص

.  
ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی

= 
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 حیث ؛ )١()حلب(ـب )األموي الجامع( في ثالث مقام اأیضً  وھناك )األموي الجامع( قلب
 علیھ -  "زكریا بن ىیحی" رأس بھا إن : یقال ، )النبویة لحضرةا(ـب تعرف حجرة توجد

 علیھ -  "زكریا" هللا نبي أعضاء من اعضوً  بھا إن:  وقیل . جرن صندوق في -  السالم
  . )٢(مرمر صندوق في -  السالم

 البلد أھل إلیھ یخرج،  )صیدا( من الشرقي الجانب في) ٣("شمعون" مزار - ٢
ٍ ( قضاء في نفسھ لالسم امشھورً  امزارً  ھناك أن مع،  )٤(والعشي الغداة في ِّز  من )٥()كل

  . )٦()حلب( أعمال
  )٧()صیدا( في البساتین وسط في )صیدون( مزار - ٣
  :في فلسطين  - ب
 وضریح ، الفضة من وباب قبة وعلیھ،  -السالم علیھ - "الخلیل" ضریح - ١

-  "یوسف" وضریح،  -  السالم علیھ -  "یعقوب" وضریح،  -  السالم علیھ -  "إسحاق"
  .)٨()الخلیل( مدینة في كبیر مسجد داخل األضرحة تلك وكل . -  السالم علیھ

 

= 

Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

دن  : - بالتحریك - )حلب() ١( دم الم ن أق ّ م مدینة تقع شمال سوریا الیوم ، وھي من أكبر المدن ، تعد
  .المأھولة في العالم 

ر  دی: یُنظَ ة ویكیبی بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح  .ا الموس
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

ین ) ٢( يكامل حس زي  الحلب اریخ ، الغ ي ت ذھب ف ر ال ب(نھ ة ، ) حل ة المارونی ـ١٣٢٤(المطبع  - ھ
 )٢/٢٤٤(،  )م١٩٠٦

زارات ) ٣( رحة والم ذه األض ون  -ھ ا یزعم اء  -كم م أم ال ؛ ألنبی وة لھ حت النب واء ص ن وم. س
رائیل  ي إس اء بن ن أنبی م م ھ . ھؤالء من قیل إنھ ك أو یكذب دق ذل ا یص ا م د علمائن رد عن م ی ، ول

 .وهللا أعلم

 ) ٦٣ص(، ) م١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٥(، مطابع الریاض ، ) دمشق(شھر في ، عبد هللا بن خمیس ) ٤(

ز) ٥( ِّ ل ِ ّة  - ك د ھ بش ھ وثانی ر أول ره زاي ، بكس واحي  : -آخ ن ن ة م زاز(قری ین،  )ع ب(( ب  ))حل
   )أنطاكیة(و
 )٤/٤٦٧(، مرجع سابق ، معجم البلدان ، یاقوت الحموي : یُنظَر 

 )٢/٣٧١(، مرجع سابق ، ) حلب(نھر الذھب في تاریخ ، الغزي  الحلبيكامل بن حسین ) ٦(

دمح) ٧( اتي  م واد القای د الج ام ، عب ة الش ي رحل ام ف ة البش ي، نفح د العرب روت  -دار الرائ  -بی
 )٦٣ص(، ) م١٩٨١ -ھـ١٤٠١(

ن :  الخلیل) ٨( وب م ى الجن ع إل دس(مدینة فلسطینیة ، تق ر ) الق ن أكب ر م ة ، تعتب فة الغربی ي الض ف
  .المدن الفلسطینیة من حیث عدد السكان ، والمساحة 

= 
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 في :  - السالم علیھ - "صالح" ومزار،  -  السالم علیھ - "أیوب" مزار -  ٢
 طویل قبر یوجد) سر( وادي في)٢()حضرموت( في ھناك أن مع،  )فلسطین(ـب )١()یافا(

 وجود یثبت ال والتاریخ . -  السالم علیھ -  "صالح" قبر أنھ سالنا یزعم كبیرة قبة علیھ
  . )٣()الحجاز( في مات ألنھ؛  )حضرموت( في -  السالم علیھ -  "صالح" قبر

ریح -٣ ونس" ض ھ - "ی الم علی ي -الس دة ف ول( بل ین )٤()حلح دس( ب  )الق
ل(و ان،  )الخلی ھ وك ارة ب دة عم م جدی ل ل ا - تكم ول كم اتي" یق ع )٥(-"القای اك أن م  ھن

  .)٧("یونس" النبي جامع یدعى ، العراق في )٦()نینوى( قریة في ضریح بھ اكبیرً  اجامعً 

 

= 

ر  ة: یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  . ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

ة مدین:  یافا) ١( طین التاریخی دن فلس دم م ن أق ودي ، م تالل الیھ ت االح طین تح ي فلس ع . ة تقع ف تق
  .على الساحل الشرقي للبحر المتوسط 

ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

وم : حضرموت ) ٢( ل الی ن %) ٣٦(من أكبر محافظات الیمن ، تحت ة م احة الجمھوری ون . مس وتتك
ّ (وعاصمتھا مدینة . من ثالثین مدیریة     . ) المكال

ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

ري ) ٣( رموت، صالح البك اریخ حض ي  ت ابي حلب، السیاس ة الی ة ومطبع ر ، ي وأوالده مكتب ، مص
 )٥٣ص() م١٩٥٦ - ھـ١٣٧٥(الثة الطبعة الث

ً  ولحُ لْ حَ ) ٤( واء ا ھ ة ، وأنقاھ ى . من أعرق قراى فلسطین وأجملھا طبیع ة عل بة جبلی ى ھض ع عل تق
  )الخلیل(و ) القدس(الطریق الرئیس بین 

ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

 )١٠١ص(مرجع سابق ، نفحة البشام في رحلة الشام ، الجواد القایاتي  محمد عبد) ٥(

وى) ٦( ْنَ ِی ھ  - ن كون ثانی ھ وس ر أول واو، بكس ون وال تح الن راق ،  : - وف مال الع ي ش ة ف محافظ
   .، لھا تاریخ عریق ) الموصل(ومركزھا 

ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

ور ، سعید الدیوه جي ) ٧( ف العص ي مختل ل ف فیق ، جامع الموص ة ش داد(، مطبع ع ، ) بغ نة الطب س
 )٧٣ص(، ) م١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٢(
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َّ  )١()نابلس( من خروجھ أثناء أنھ ذكر نفسھ "القایاتي" إن بل  الطریق في مر
 قبة عن عبارة وھي،  -  السالم علیھ -  "یونس" النبي مزار فیھا إن یقال ضیعة على

  )٢(- السالم علیھ -  "یونس" قبر فیھ إن قالی غار داخلھا ومن،  صغیرة

  )نابلس( في،  -  السالم علیھ -  "یوسف" إخوة "األسباط" ضریح - ٤

  :في سوريا  –ج 
 المشھور المحل في )الشام( في،  -  السالم علیھ - "موسى" ضریح - ١

م(ـب َدَ   .)الق

           في )٣()قاسیون( جبل في،  -  السالم علیھ - "الكفل ذي" ضریح - ٢
  . )٤()دمشق(

ة( في،  - السالم علیھ - "الخضر" ضریح - ٣ َّ   )٦()الشام(ـب )٥()النعمان معر

 ھناك أن مع،  اأیضً  )النعمان معرة( في،  - السالم علیھ -" شیث" ضریح - ٤

                                                             

ُس) ١( الم  - نَابُل اء وال ة، بضم الب ین المھمل ا  : - والس ًا ، وأھمھ طینیة سكان دن الفلس ر الم دى أكب إح
ا  طینیة وھي عاصمة فلسطین االق. موقعً ات الفلس ر الجامع ر أكب ر عاصمة . تصادیة ، ومق تعتب

  .  شمال الضفة الغربیة
ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی

Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

 )١٠٩ص(مرجع سابق ، نفحة البشام في رحلة الشام ، محمد عبد الجواد القایاتي ) ٢(

ق(على مدینة  یطلّ جبل : جبل قاسیون) ٣( وریة  .) دمش ال الس ل الجب ا لسالس ً دادًا جغرافیّ ر امت یعتب
  .الغربیة ، ویمكن مشاھدة المدینة بالكامل منھ 

ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

اتي ) ٤( واد القای د الج د عب ام ، محم ة البش ام نفح ة الش ي رحل ابق ، ف ع س ،  ١٣٢، ١٠٣ص(، مرج
١٣٥( 

ن ) أدلب(مدینة تقع جنوبي  :معرة النعمان ) ٥( ب(في سوریا ، تقرب م اه(و ) حل اریخ ) حم ا ت ، لھ
  .وقامت فیھا حضارات وممالك بائدة . قدیم 
ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی

Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

ر ر، تاریخ معرة النعمان ، محمد سلیم الجندي ) ٦( ة تحقیق عم ا كحال قیة ، ض ي الدمش ة الترق مطبع
 ) ١/٤٦٨(، ) م١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٣(، الدمشقیة 
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 أنھ یعتقد ضریح داخلھ،  "شیث" النبي جامع یسمى )١()الموصل( في اكبیرً  اجامعً 
  .فیھ مدفون

 النبي قبر یكون أن نفى )الموصل( تاریخ عن ثتحد بعض من أن والعجب
 )الموصل( في المزعوم قبره وعزا،  الھجري عشر الحادي القرن قبل امعروفً " شیث"

 علیھ فبنى،  القبر موضع على بھا دلّ  العارفین األولیاء أحد رآھا منامیة رؤیا إلى
  . )٢(المستعان فا.  المشھور الجامع علیھ أقام ثم،  الضریح

 . ھناك العامة یسمیھ كما )دمشق( مسجد حائط في السالم علیھ "ھود" قبر - ٥
 -  )٣("تیمیة ابن" اإلسالم شیخ قال كما -  عنھ هللا رضي -  "معاویة" قبر أنھ والراجح

   )حضرموت( في - السالم علیھ -  "ھود" إلى منسوب قبر وھناك.  - )٤(هللا  رحمھ
  .)٥(اأیضً 

ا بعضٌ  ھذا ّ  إلى نسبوه ما فأما،  -  السالم معلیھ -  األنبیاء إلى القبوریون نسبھ مم
 من  الصحابة إلى نسبوه ما حتى ؛ ذلك من أكثر فھو والصالحین األولیاء من غیرھم

ٍ  في والمشاھد األضرحة  ماتوا الصحابة أن التاریخ یشھد ال بل؛  أقدامھم تطأھا لم بلدان
  . ا مطلقً  بھا

 ففي،  -  عنھما هللا رضي -  "علي بن الحسین" قبر:  ھذا على مثالٍ  وأقرب
 قصة -  القبوریین كعادة -  إحداثھ وسبُب ." الحسین" مشھدـب یعرف مشھد )حلب( مدینة

                                                             

ة ، مدینة في العراق  : -بفتح المیم وكسر الصاد  - لالموص) ١( لیمانیة(وھي مركز محافظ ع ) الس تق
  . تجارةتشتھر بال. في الشمال على ضفاف نھر دجلة 

ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح دیا الموس  .ویكیبی
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

 )٢١٣(مرجع سابق ، جامع الموصل في مختلف العصور ، سعید الدیوه جي ) ٢(

ق أحمد بن عبد الحلیم :ابن تیمیة ) ٣( ي الدمش ان د السالم الحرّ ن عب ي ب اس ، ي الحنبل و العب ي ت، أب ق
ان(ولد في  .الدین  تھر ) دمشق(وتحول بھ أبوه إلى ،  )حرّ غ واش ي، فنب ي  ، وابتل ً ف فسجن أوال

ق ، ) دمشق(ورجع إلى ، الطالق ثم أطلق  توىمصر في ف د، واعتقل مرة أخرى وأطل م أعی ، ث
   )م١٣٧٢ - ھـ٧٢٨( ومات بقلعتھا سنة

ات ، :ترجمتھ في یُنظَر  وات الوفی وي ، ف ي اللكف د الح ارس  عب ارف ،  –بن دوة المع ة ن د ، مكتب الھن
 )١/٧٤(، ) ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٧(

ة ا) ٤( ن تیمی اوى  ،ب وع الفت ا ، مجم ة جامعھ ة ورث دي"طباع م النج ن قاس رحمن ب د ال ھ  "عب وابن
 )٤٩١-٢٧/٤٤٧(  "محمد"

 )٥٣ص(، مرجع سابق ، تاریخ حضرموت السیاسي ، صالح البكري ) ٥(
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ٍ  على تقوم خرافیة ) كربالء(ـب استشھد كونھ مع، ) ١(مجھولین وأشخاص،  كاذب مقام
 في دفن نھأ فالراجح -  عنھ هللا رضي -  رأسھ أما . استشھاده بمكان بدنھ ودفن،  العراق

 مقام فلھ ذلك ومع )٢(- هللا رحمھ -  "تیمیة ابن" اإلسالم شیخ ذلك بین كما؛  )المدینة(
  )القاھرة( مدینة في معروف ومسجد،  كبیر وضریح عظیم

 األدلة وأورد،  المشھد ذلك صحة إبطال في - هللا رحمھ -  اإلسالم شیخ أطالقد و
 أقوال ونقل.  أقاموه دولتھم أواخر في "العبیدیین" أن نوبیّ ،  ذلك في الدامغة والحجج
  . وكذبھ،  زیفھ بیان في العلماء

ِّ الغَ " وذكر ً  كان )حلب( في "الحسین" مشھد أن" يُّ ز  في بُدئَ  ثم،  مھمال
ِّ جُ  )م١٨٨٤ -  ـھ١٣٠٢( سنة وفي  إصالحھ ْ دَ د  سنین بضع وبعد . جدرانھ بعض ت

ّ  استارً " الحمید عبد"         السلطان أھدى  على عضِ وُ ، و قرآنیة بآیاتٍ  امزركشً  احریریً
،  الصحن أرض ترخیم ددِّ وجُ ،  الجمیلة بالطنافس قبلتھ أرض وفرشت،  المحراب

 من شریفة أجزاء یوم كل یقرأون وموظفون،  وخادم ، ومؤذن،  راتب إمام لھ نیِّ وعُ 
 في" الحمید عبد" السلطان أمالك صندوق من كلھ ذلك على والنفقات . القرآن

  .)٣()بحل(

 "حفصة" إلى بتسِ نُ  قبور ثالثة زار أنھ )٤("السنوسي علي بن محمد" ویذكر
 مع،  )دمشق( في - عنھن هللا رضي -  المؤمنین أمھات؛  "حبیبة أم"و "سلمة أم"و

  .)٥(المدینة في مدفوناتٍ  كونھن

 مع،  اأیضً  )دمشق( في -  عنھما هللا رضي -  "بكر أبي بنت أسماء" قبرَ  وزار
  .)٦( قلیلة بأیام -  عنھ هللا رضي -  "الزبیر بن هللا عبد" ولدھا مقتل بعد بمكة تمات كونھا

                                                             

 )٢/٢٨٠(، مرجع سابق ، ) حلب(نھر الذھب في تاریخ ، ي ي الغزكامل بن حسین الحلب) ١(

 )٢٧/٤٨٢(، مرجع سابق ، مجموع الفتاوى  ،شیخ اإلسالم بن تیمیة ) ٢(

 )٢/٢٨٢(مرجع سابق ، ) حلب(نھر الذھب في تاریخ ، ي الغزي كامل بن حسین الحلب) ٣(

ي :  محمد علي السنوسي) ٤( ي السنوس ن عل و، ھو محمد ب د هللا الس أب ني عب ابي الحس ي الخط نوس
ي  .زعیم الطریقة السنوسیة األول ومؤسسھا  .اإلدریسي  د ف ر(ول ا  )الجزائ وف فیھ م، وتص  ث

ى  ً إل ونس(انتقل راحال رابلس(و )ت ر(و )ط ة(و )مص وف ،  )مك ا تص ي ، وفیھ ة ف ى زاوی وبن
ً .وكثر تالمذتھ والتزموا طریقتھ ،  )أبي قبیس(جبل  ین مؤلف وفي . ا لھ مؤلفات تقرب من أربع ت
  ) م١٨٥٩ -ھـ ١٢٧٦(سنة 

 )٦/٢٩٩(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ، : ترجمتھ في یُنظَر 

ي ) ٥( ي السنوس د عل ة  ،محم ة الحجازی نوفي ، الرحل ي الش ق عل ركة ، تحقی ر الش ة ونش طباع
 )٢/٢١٤(،  )م١٩٨٠ - ھـ١٤٠١(التونسیة للتوزیع 
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)١(.  

ھا( بلدة في ضریحٌ  وھناك  بن جابر"ـل إنھ:  یقال - )حلب( أعمال من -  )الرّ
 المدینة في توفي  - "اجابرً " أن مع ،)٢(- عنھما هللا رضي-  "األنصاري هللا دـــــــــعب

.  

  : قال حیث؛  -  هللا رحمھ -  "تیمیة ابن" سالماإل لشیخ اكالمً  ھنا وأنقل

 وجد أنھ أو،  امنامً  رأى أنھ یدعي ھأنّ  ھؤالء من الواحد إلیھ یستند ما وغالب(
 عادة خرق متوھّ  وإما،  طیبة رائحة إما:  ساكنھ صالح على تدل عالمة القبر بذلك

 منھا فكثیر لمناماتا فأما . القبر ذلك یعظم كان إنھ:  الناس بعض حكایة وإما،  ونحوھا
 أنھ یدعي من )العراق(و )الشام(و )مصر(ـب زماننا في عرفنا وقد . كذبٌ  -  أكثرھا بل - 

 ویكون ؛ ذلك ونحو نبي أثرَ  فیھ أن أو،  نبي قبر أنھ البقاع ببعض تتعلق منامات رأى
 فقد:  صدقھ وبتقدیر،  اكاذبً یكون ما اغالبً المنام فرائي ؛ منتشر الشيء وھذا . اكاذبً

 ال صحتھا على یدل دلیل ال التي المحضة والرؤیا . شیطان بذلك أخبره الذي یكون
:  قال أنھ  النبي عن الصحیح في ثبت قد فإنھ . باالتفاق؛  شيء بھا یثبت أن یجوز

 من ورؤیا،  ھنفسَ  المرء بھ ثیحدّ  مما ورؤیا،  هللا من رؤیا: ثالثة الرؤیا(
 عن منھا نوع كل تمییز من بدّ  فال؛  ثالثة أنواع تحتھ رؤیاال جنس كان فإذا) ٣()الشیطان

  .)٤( )نوع
 كمستمسَ  واألضرحة المشاھد ھذه أصحاب تعیین في فلیس؛  حالٍ  كل وعلى

 والتي،  لھا الناس وتعظیم،  الزكیة الروائح وظھور،  المزعومة المنامات إال للقبوریین
 األتباع وخداع،  الحقائق وقلب مویھالت إلى أصحابھا ویسارع،  أخرى بعد مرة تتھافت

  . والسذج المغفلین من
 دون من ودعاؤھم،  والمشاھد األضرحة تلك بأصحاب واالستغاثة االستعانة - ج

  : وجل عز هللا
،  الألواء ویكشفون،  الضر یدفعون بأنھم فیھم الناسبعض  اعتقاد ساد حیث

 یدعیھا التي الباطلة االعتقادات من ذلك غیر إلى،  برَ الكُ  وینفسون،  الھمّ  ویفرجون
ھا تجني األمة تزال ال والتي،  والمتصوفة القبوریون َ   .  الیوم إلى ثمار

                                                             

ر ) ١( ز الصحا، الحافظ بن حج ي تمیی ابة ف ر ، بة اإلص روت  ،دار الفك ـ ١٣٩٨(بی ، ) م١٩٧٨ -ھ
)٤/٢٣١( 

 )١/٥٤٢(مرجع سابق ، ) حلب(نھر الذھب في تاریخ ، ي الغزي كامل بن حسین الحلب) ٢(

ر ) ٣( رقم  -رواه البخاري في كتاب التعبی ام ب ي المن د ف اب القی تح  )٧٠١٧(ب ورواه  )١٢/٤٠٤(الف
 )٤/١٧٧٣(كتاب الرؤیا  )٢٢٦٣(مسلم برقم 

 )٢٧/٤٥٧(مرجع سابق ، مجموع الفتاوى ، شیخ االسالم ابن تیمیة  )٤(
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 شتى عنده القبوریون یمارس،  )دمشق( في )١("عربي ابن" قبرفي سوریا ف 
 ویعلنون،  بھ ویتوسلون حولھ ویطوفون،  ویروحون إلیھ یغدون ؛ األكبر الشرك ألوان
:  وتنادي،  وتمرغھ الضریح شباك على خدھا تضع المرأة ھذهف.  هللا دون من دعاءه
 ویمسحن،  األكف أمامھ ویمددن،  إلیھ یجئن البریئات والصبایا . الدین يمحی یا أغثني

  . )٢(ویتضرعن ویخشعن ، الوجوه
  

  : واألضرحة بالمشاھد والطواف والنذر الذبح - د
 حین أثره وظھر بالؤه عم بل ؛ السابقة الصور عن یقل ال آخر جانب وھذا

،  ومعالمھا الشریعة أنوار وطمست،  باطلة معتقدات الناسبعض  عقول في ترسخت
 التذلل إلى الخلق أمر آل حتى . ربك رحم من إال بحجة قائم من للحق یبق ولم

 اودفعً ،  ألصحابھا اتقربً،  لھا القرابین وتقدیم،  أعتابھا عند واالنكسار،  لألضرحة
 عبدت التي األولى الجاھلیة بأفعال المعاصرة الجاھلیة أفعال أشبھ وما . عمھمبز للشر

 یخلقون ال هللا دون من آلھةً  واتخذوھا،  والنذور القرابین وقدمت،  واألشجار األصنام
ّ  ألنفسھم یملكون وال،  یخلقون وھم اشیئً   وال حیاةً  وال اموتً  یملكون وال،  انفعً  وال اضرً

  . انشورً 

 عشر الرابع القرن خالل األمة أحوال یقرأ من یطالعھا مخزیة اصورً  إن
،  بأرضھا الصلیبیون وحلّ ،  العثمانیة الخالفة فیھ سقطت الذي الوقت في،  الھجري
 من مخرجھا وجدت حتى ؛ األصفر بنو بھ مھُ دَ وعَ  قریب ملكٍ  في العرب آمال وذھبت

بُالتٍ  ذلك كل ُ   . ضریح تراب على خدٍّ  وتمریغ،  مشھد عتبة عند ق

  : اآنفً  ذكرتھ مما الناس جھلة یفعلھ كان ما ودونك

 أن) النعمان معرة تاریخ( كتابھ في )٣("الجندي سلیم محمد" أوردففي سوریا 
                                                             

ي :  ابن عربي) ١( ي  .محمد بن علي بن محمد بن عرب ر األندلس و بك دین ، أب ي ال روف بمحی ، المع
ھ  مصریةأنكر علیھ أھل الدیار ال، متكلم ، فیلسوف  بس ، شطحات صدرت عن ق ، وح م أطل ، ث

ود ،  )م١٢٤٠ - ھـ٦٣٨(نة حتى مات بھا س) دمشق(واستقر في  دة الوج ائلین بوح كان قدوة الق
   .كما یقول الذھبي 

ر  ي یُنظَ ھ ف ة ، :ترجمت ب العلمی رین ، دار الكت ات المفس یوطي ، طبق د الس روت  عن ان  -بی ، لبن
 )٩٨(، ) ھـ١٤٠٣ – م١٩٨٣(

 ) ٦٥-٦٤:ص(مرجع سابق ، ) دمشق(شھر في ، عبدهللا بن خمیس ) ٢(

و )٣( ل:  ھ د س دي محم دین الجن ي ال د تق ن محم اعر. یم ب درس ، ش األدب  ، م الم ب تغال  ،ع ھ اش ل
  ) م١٩٥٥-ھـ١٣٧٥(توفي سنة ) . المعرة(ولد في  . بالتاریخ

 )٦/١٤٨( ، مرجع سابق ، األعالم،  الزركلي :في ترجمتھ  یُنظَر
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 المقام لھذا الناس رَ ذَ ونَ ،  "الخضر" مقام أنھا ھناك الناس یزعم مغارةً  البلد ھذا في
 ، الخرفان  یذبح من ومنھم . غتھمبل المفحومة ویسمى،  بالدردار المطبوخ البرغل
اء النذر ھذا ویسمى ّ   .)١(اأیضً  بالحن

 أو المریض برئ إذا عنده الناس یجتمع) امعالقً ( ینذرون آخر ضریح وعند
 والقلب والرئة الكبد من الحیوان أجزاء من بھ مایعلق ویأكلون،  الغائب حضر

  .)٢(شحم من علیھا وما،  والمريء

ةالمع(ـب آخر ضریح وعلى ّ  ثیاب من اخروقً  نافذتھ على یعلقون اأیضً  )ر
  .)٣(ضریحھ عند لھ لیوقد ازیتً  لھ وینذرون،  المریض

 أویس" قبر فیھ أن الناس یزعم ومقام مسجد )المعرة( من الشرق وفي
 بالنذر والوفاء،  لھ القرابین وتقریب،  زیارتھ ویكثرون المعرة أھل یعظمھ، )٤("القرني

  .)٥(عنده

 دفین فیھا،  الطریق قارعة على قبة )حلب(ـب) الضوضو( لةمح في وتوجد
،  كرامات لھ ویذكرون،  المحلة أھل فیھ یعتقد، " الضوضو محمد" الشیخ یسمونھ

  . الزیت لھ وینذرون

 اآلن ھي(:  "الغزي" عنھا قال" الكیالي" بیت زاویة لھا یقال زاویة وھناك
،  األدواء من اءشفلالست قصدونھافی،  فیھا دفن بمن حسن اعتقاد وللناس،  عامرة

  )٦()النذور لھا وینذرون

،  المذاب السمن من اشیئً  سقوھا المرأة مخاض تعسر إذا كان )حلب( وفي
 اتبركً  علیھا فتتوكأ،  الصالحین بعض أضرحة عند مركوزةً  حربةً  یحضر وبعضھم

                                                             

 )١/٤٦٨(، مرجع سابق ، تاریخ معرة النعمان ، محمد سلیم الجندي ) ١(

 )١/٤٧٠(نفسھ المصدر ) ٢(

 )١/٤٧٠(المصدر نفسھ ) ٣(

ان"من بني  . أویس بن عامر بن جزء بن مالك القرني:  ھو) ٤( ن ردم د ،" قرن ب ادات ،  عاب ن س م
  )م٦٥٧ -ھـ ٣٧(توفي سنة  ، )الیمن(أصلھ من ، التابعین 

ة أبو نعیم األصفھاني ، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ، طبعة دار : في ترجمتھ  یُنظَر ب العلمی الكت
 )٢/٩٥(، ) م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨(، الطبعة األولى لبنان  -بیروت  ،

 )١/٣٦٣(مرجع سابق ، تاریخ معرة النعمان ، محمد سلیم الجندي ) ٥(

 ) ٢/٢٧٢(مرجع سابق ، ) حلب(الذھب في تاریخ  نھر، ي الغزي كامل بن حسین الحلب) ٦(
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  .)١(تضع أن إلى الكرسي على وھي

  : بھا تصامواالع واالحتماء باألضرحة التبرك - ـھ
 بھ یعتصم أو،  مجرمٌ  بھ یلوذ ضریح حرمة ینتھك أن على یجرؤ أحد یكن لم

ً  خشیة ؛ جنایتھ بلغت مھما ؛ حاكم وعید من ھارب أو،  ظالم بطش من خائف  من◌
ِ یُ  أن القبر صاحب    المحتمین عن عفىیُ كان ما اوكثیرً  . رحمتھ كمسِ یُ أو،  نقمتھ لَ نز

ین،  بھا  اعجبً أورثت أمثلةٌ  كیتوحُ  . بأسھ من اخوفً  أو،  للمقبور اإكرامً ؛  إلیھا والفارّ
  . القوم أولئك یعتقده كان مما وغرابة

ّ  ذلك في علمھ یجب ومما  قبل حتى معروف بالقبور واالحتماء االعتصام أن
 والشیعة،  والقبوریة،  الصوفیة طوائف أحدثھ الذي وكان،  الھجري عشر الرابع القرن

.  

  : واألوتار والتمائم لرقىا تعلیق - و
ھَلة     عقول على واستولت،  والخرافة الجھل طوفان بسبب انتشرت وقد َ ج

 أثر "الزھراني علي" لنا ویصور . التوحید بصیص من بقي ما على وقضت،  الناس
،  الناس شؤون غالب على تسیطر والتمائم الرقى ھذه وكانت(:  فیقول الناس على ذلك

 الشرور من الكثیر بھا ویتقى،  والعلل األدواء من ویحترز،  راضاألم من بھا یستشفى
 الرقى صانعوا ھم الحقیقیین األطباء یرون كانوا بل ؛ والولد الرزق بھا طلبویُ، 

  .)٢()األحوال من كثیر في والتمائم

 انقطاع بعد والدتھ كانت )٣("الحامد محمد" الشیخ أن : ذكریُ  ما طریف ومن
ھ عن الحمل ّ  أنھ فأخبروه،  ذلك في خواصھ بعض إلى والده شكا حتى،  سنین عدد أم

 تشكو لمن ویعطیھا،  ورقة على الكلمات بعض یكتب،  مبارك شیخ )حمص( في كان
 أحد ھذا في مقامھ یقوم ولكن توفي ولقد ، هللا بإذن فتحمل فتلحسھا حملھا انقطاع إلیھ

                                                             

 )١/٢٤٤(المصدر نفسھ ) ١(

ر ، ھراني علي بن بخیت الز)  ٢( ع عش ر والراب ث عش ، االنحرافات العقدیة والعلمیة في القرن الثال
 )١/٣٩٩(مرجع سابق 

ام ،تعلم وعلم ) . ةحما(من موالید ،  مجاھد،عالم :  محمد الحامد) ٣( الد الش ي ب ر ف  وكان لھ أثر كبی
  ) م١٩٦٩-ھـ١٣٨٩( توفي سنة.  كان نقشبندي الطریقة ،
ھ  یُنظَر ي ترجمت د ا: ف اھرة ، محم ام ، الق ة دار االعتص رفتھم ، طبع رون ع اء ومفك ذوب ، علم لمج

 )٣/٢٣٣(بدون تاریخ الطبع 
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ُّ  وحملت،  الورقة كتابة فتمت،  أوالده   ! )١(الشیخ أم

لة  أطبقت التي الباطلة وانحرافاتھم الصوفیة خرافات من صورة وھذه ھَ َ  علىج
  . تعالى هللا ھو ویمنع ویعطي یشاء ما یخلق الذي فإن وإال ، الفترة ھذه خالل الشام بالد

  : فیھم والغلو باألحیاء الشرك - ز
 حتى؛  بھا ویتوسلون،  وقبورھم الموتى أضرحة على یعكفون الناس ئفت ما

،  العبادات من اكثیرً  لھم وصرفوا،  التقدیس بھالة فأحاطوھم،  األحیاء إلى مدواع
  .تعالى هللا مع وأشركوھم

 الشام بالد في الھجري عشر الرابع القرن في امشتھرً  األحیاء في الغلو یكن ولم
 الشواھد ومن . )والمغرب،  والیمن،  ومصر،  الحجاز(ـك كثیرة بالد في بل ؛ فحسب

  : الصراح والشرك الممنوع التوسل ھذا على

 األتراك مع حروبھم أثناء )٢("اإلدریسي علي بن محمد" ـل الموالین بعض كان
  )٣()!إدریسي یا هللا مھدي یا المدد( ویقولون،  بھ یستغیثون

 فعل كما،  بھ یستغیثوا أن الناس یأمر من الخرافیین الصوفیة أسیاد من وكان
 یأمر كان فقد . حیاتھ طیلة السلفیة الدعوة حارب ذيال )٤("دحالن زیني بن أحمد"

ِّ  في ضیقٌ  لكم حصل وإذا،  اأبدً  شيء من تخافوا ال:  لھم ویقول،  بذلك األعراب  أي
 ٍ   .)٥( الملھوف أغیث فإني بي واستغیثوا،  فنادوني كان أمر

                                                             

ر ، علي بن بخیت الزھراني )١( ع عش ر والراب ث عش رن الثال ي الق ة ف ، االنحرافات العقدیة والعلمی
 )١/٣١٤( ، مرجع سابق

س:  محمد علي اإلدریسي) ٢( ن إدری د ب ة  . محمد علي محمد ابن السیف أحم س دول ةمؤس  األدارس
ھ ، ونشر في صبیا طریقة جده ، تعلم في األزھر  .من فاس  أصلھ،  )عسیر(و )صبیا( في فاتبع

ا  انوك .كثیرون  ا ، مدبرً ً    )م١٩٢٢ - ھـ١٣٤١(توفي سنة  .جوادًا ، حكیم
 )٦/٣٠٣(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ، : ترجمتھ في یُنظَر 

ب ،  لیمانیةالرحلة ا، اتي شرف عبد المحسن البرك) ٣( ة المكت روت ، اإلسالمي طبع ـ١٣٨٤(بی  - ھ
 )١٠ص(،  )م١٩٦٤

الن) ٤( ي دح ن زین د ب وفي :  أحم ھ ، ص ؤرخ ، فقی ة ، م ل مك ن أھ دِ وُ  .م ا بَ  ل اء ، ھ ولى اإلفت وت
دریس  ة ، والت ي المدین ات ف ھ  .وم ة حیات لفیة طیل دعوة الس ارب ال ن ح ان مم نة . وك وفي س ت

   )م١٨٨٦ - ھـ١٣٠٤(
 )١/١٢٩(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ، : ترجمتھ في یُنظَر 

وم ، أبوبكر محمد شطا ) ٥( یخنا المرح تاذنا وش ا وأس یدنا وموالن ب س ض مناق ي بع رحمن ف نفحة ال
= 
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) كفركرمین( قریة في استقر قدالعارفین  أحد أن بعض المؤرخین ویذكر
ٍ  في بھا وأقام،  واختارھا،  )حلب( أعمال من )سمعان( جبل بناصیة  فكان،  ھناك غار
 ویتبركون ویعتقدون،  عاداتھم على والذبائح بالنذور ویأتونھ،  النفوس ضعاف یزوره
  .)١(یده على الزمنى و المرضى من لكثیر الشفاء حصول ویزعمون،  ودعواتھ بأنفاسھ

 لطغیان انظرً ؛  واألباطیل الخرافات ھذه مثل آنذاك الناس عند تشیع كانت ولقد
  . البالد في الصوفیة

  : هللا دون من واألحجار باألشجار التوسل - ح
 كالالت األولى الجاھلیة وعادت،  العوام عند والضالل البالء ھذا وانتشر

،  النذور لھا نذروا حتى تعظیمھا في الناس وتمادى،  األخرى الثالثة ومناة والعزى
ّ  وجعلوھا بھا وتبركوا،  قرابینال لھا وقدموا ً   . تعالى  اند

 تبرك من باب: )٣()التوحید كتاب( في )٢("الوھاب عبد بن محمد" الشیخ قال وقد
 £  ¢ ¡ � ~ {M :  تعالى هللا وقول،  نحوھما أو حجر أو بشجرةٍ 

¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª « ¬  ®   ¯ ° ± ² ³  ´ µ ¶ 

¸ ¹ º  » ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã Ä Å ÆÇ  È É Ê Ë Ì 

Í L ٢٣ ـ ١٩: النجم .   

 

= 

الن" ي دح ید زین وم الس ن المرح د ب وس ،  "أحم اھرة(، دار فین ـ١٣٠٥() الق  )م١٨٨٧ - ھ
 )٣٣:ص(

 )٢/٧٥٣(، مرجع سابق ، حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر ، عبد الرزاق البیطار ) ١(

دي :  ھو) ٢( ي النج لیمان التمیم ن س اب ب د الوھ ن عب ي  .محمد ب د ف ة(ول نة  )العیین ـ١١١٥(س  - ھ
ى ، وأوذي في األخیرة ،  والبصرة، وزار الشام ، ورحل مرتین إلى الحجاز  )م١٧٠٣ اد إل وع

لف  .أبوه یعمل بھا قاضیًا وكان ،  )حریمالء(وسكن   نجد د ، نھج منھج الس دعا للتوحی ذ      ، ف ونب
   )م١٧٩١- ھـ١٢٠٦(توفي سنة  .الشرك والبدعة 

 )٦/٢٥٧(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ، : ترجمتھ في یُنظَر 

یخ ، كتاب التوحید ، محمد عبد الوھاب )  ٣( رح الش یخ"بش ن آل الش ن حس رحمن ب د ال ّى  "عب المسم
اء ،  -رحمھ هللا  -وتعلیق الشیخ ابن باز ،  )المجید فتح( ـطبعة دار الفیح ق(ب ودار السالم ) دمش

 )١٤٠ص(، ) م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١(الطبعة األولى ، بالریاض 
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 هللا رحمھ-  )١("الوھاب عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد" الشیخ قالو
 إنما األوثان عبّاد أن جھة من للترجمة اآلیات ومطابقة() : المجید فتح( كتابھ في - تعالى
 واالعتماد،  بھا واالستعانة،  ودعائھا،  بتعظیمھا منھا البركة حصول یعتقدون كانوا
                                                                         . ذلك وغیر،  وشفاعتھا ببركتھا ویؤملونھ،  منھا یرجونھ ما حصول في علیھا

ى واألحجار وباألشجار،  كالالت الصالحین بقبور فالتبرك َّ ل من ومناة،  كالعز ْ ِع  جملة ف
 أو حجر أو قبر في اعتقد أو،  ذلك مثل فعل فمن ، األوثان تلك مع المشركین أولئك
 الواقع أن على،  الشرك ھذا من معھا یفعلونھ فیما األوثان ھذه عبَّاد ضاھى فقد،  شجر

  .)٢( )المستعان فا.  أولئك من وقع مما أعظم معبودیھم مع المشركین ھؤالء من

 مع خرجنا : الق حین  "اللیثي واقد أبي" لحدیث اشرحً  - هللا رحمھ -  وقال
 عندھا یعكفون سدرة وللمشركین،  بكفر عھدٍ  حدثاء ونحن )حنین( إلى  هللا رسول

،  هللا رسول یا: فقلنا،  بسدرةٍ  فمررنا،  )أنواط ذات( لھا یقال،  أسلحتھم بھا وینوطون
،  السنن إنھا،  أكبر هللا: (  هللا رسول فقال،  أنواط ذات لھم كما أنواط ذات لنا اجعل

 M/ 0   1 2    3 45  6  : لموسى إسرائیل بنو قالت كما بیده نفسي والذي لتمق

7  8 9 L ٣()قبلكم كان من سنن لتركبن ١٣٨: األعراف( .  

،  هللا من یقربھ یظنھ اشیئً  یستحسن قد اإلنسان وأن،  الشرك من الخوف:  ففیھ
 من إال الحقیقة ىعل ھذا یعرف وال.  سخطھ من ویقربھ رحمتھ من یبعده ما أشدّ  وھو

 الغلو من ؛ القبور أرباب مع والعباد العلماء من كثیر من األزمان ھذه في وقع ما عرف
 یغفره ال الذي الذنب وھو،  شيء على أنھم ویحسبون،  لھا العبادة جل وصرف،  فیھا
  .)٤(هللا

                                                             

د ، فقیھ حنبلي  .عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوھاب :  ھو) ١( اء نج ن علم د ، م ھ بنج ّ تفق
ر  م مص د ، ث ى نج اد إل م ع ت، ث ا واش اء ، ھر فیھ ولى القض نة ، وت ا س ات بھ ـ١٢٨٥(وم  - ھ

   )م١٨٦٨
 )٣/٣٠٤(، مرجع سابق ، الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق : ترجمتھ في یُنظَر 

د فتح المجید شرح كتاب التوح، عبد الرحمن حسن آل الشیخ ) ٢( ع، ی ر والتوزی ، دار الصمیعي للنش
 )١/٢٥٨(، ) م١٩٩٧ - ھـ١٤١٧(الطبعة الثانیة ،  الریاض

م ) ٥/٢١٨(أخرجھ أحمد في المسند  )٣( امع رق ي الج ذي ف ال) ٢١٨١(والترم ن صحیح  : وق  .حس
راف  ة األش ي تحف ا ف رى كم نن الكب ند ) ١١/١١٢(والنسائي في الس ي المس ى ف و یعل م ، وأب رق

 )١٥/١٠١(وابن أبي شیبة في المصنف ) ١٤٤١(

یخ ) ٤( د ش، عبد الرحمن بن حسن آل الش تح المجی د ف اب التوحی ابق ، رح كت ع س  - ١/٢٥٨(، مرج
٢٦١( 
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   : تعالى هللا بغیر الحلف - ط
:  فقال،  علیھ حملھم وما،  ذلك في الناس أحدثھ ما إلى" الزھراني علي" أشار

 الغالب في ینبعث حلفھم وكان،  المخلوقین من تعالى هللا بغیر یحلفوا أن الناس اعتاد((
 أسھل وما،  وضره نفعھ في واعتقادھم منھ ورھبتھم وخوفھم،  بھ المحلوف تعظیم من
 عظمھ بما یحلف أن یجرؤ ال ولكن ! امتعمدً  اعامدً  اكاذبً با منھم اإلنسان یحلف أن
  .)١())اصادقً  إال المخلوقین من

 في والمزارات والمشاھد األضرحة عند اشائعً  هللا بغیر الحلف كانففي سوریا 
 لھا، " جاكیر" الشیخ بمزار تعرف زاویة )حلب( ففي،  والوالیات األقالیم مختلف

 كانوا بل ؛ لھ اتعظیمً  ضریحھ عند یحلفون )حلب( أھل وكان،  األوقاف من شيء
فونی ّ ً  بھ الحلف على أحد یجرؤ فال،  الشیخ ھذا قبر عند والمظنونین المتھمین حل  باطال

  .)٢(ولده أو،  مالھ أو،  نفسھ في كبنُ  اكاذبً عنده حلف من أن الناس یعتقده كان لما؛ 

 -  هللا رحمھ -  )٣("البخاري" اإلمام في اعتقدوه ما:  الناس بھ یحلف مما وكان
ا أكثر البخاري بصحیح یحلفون فكانوا،  عندھم یاءاألول من أنھ زعمھم من ّ  یحلفون مم

 أو با یحلف منھم الواحد كان بل ؛ صفاتھ من وصفة هللا كالم ھو الذي العظیم بالقرآن
ّھ وقتئذ عندھم شاع لما؛  اكاذبً وكتابھ بالبخاريّ  یحلف أن یجترئ وال،  اكاذبً بالقرآن  أن
  . اكاذبً حھبصحی حلف ممن لنفسھ اغضبً یستشیط

  :  والكھانة السحر انتشار - ي
 قد السحرة بعض إن إذ؛  والكرامات السّحر بین یمیز یكاد ال العوام بعض كان

 باألعمال ویتظاھر الخبیثة أعمالھ یخفي بحیث،  والمعرفة الدھاء من اكبیرً  امبلغً  بلغ
 إذا ثم،  الصالحین هللا عباد في وسلكھ الظن بھ أحسن الناظر إلیھ نظر فإذا،  الصالحة

 للجاه الساعین بعض رغب ھنا فمن . لھ كرامة ذلك أن ظن خارقٌ  یدیھ على ظھر
 یتظاھروا أن الناس عند بصفاتھا واالتصاف الوالیة بأسماء والتسمي والتصدر والمكانة

   من وابحسَ لیُ  ؛ أخرى جھة من السحر أنواع بعض واویستخدم ، جھة من بالزھد
                                                             

ي )  ١( ت الزھران ر ، علي بخی ع عش ر والراب ث عش رن الثال ي الق ة ف ة والعلمی ات العقدی ، االنحراف
 )١/٣٧٠(مرجع سابق 

 )٢/٥٠٧(مرجع سابق ، ) حلب(نھر الذھب في تاریخ ، ي الغزالي كامل حسین الحلب) ٢(

افظ .اھیم بن المغیرة البخاري محمد بن إسماعیل بن إبر:  ھو) ٣( دث ، ح ي .  مح د ف ارى(ول  ، )بخ
الیم ى األق م إل ب العل ي طل ل ف ي .  ورح وفي ف ك(ت رى ) خرتن ن ق مرقند(م نة) س ـ٢٥٦( س -ھ

  ) م٨٧٠
ر ھ  یُنظَ ي ترجمت ي ، :ف راث العرب اء الت اظ ، دار إحی ذكرة الحف ذھبي ، ت روت  ال ان  –بی دون لبن ، ب

 )٢/٥٥٥(سنة الطبع 
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 ، سمعةٍ  من لھم یحصل مالو،  الخرافة ورواج الجھل وغلبة لعلما ولقلة . األولیاء
 أنواع فشت -  مبحالھ ااغترارً  األخیار بعض میزكیھ وربما -  محولھ المریدین والتفاف

  .)١(القبوریین وبعض،  التصوف مدعي بعض لدى السحر من

 واستخدامھ بھ وعملھم،  بالسحر الصوفیة عالقة تثبت كلھا أخرى حقائق وھناك
  .)٢(كرامات إنھا:  للناس یقولون التي الخوارق إلظھار

 مكة( في الحرام المسجد في یجلس الشام بالد من الصوفیة مشایخ أحد كان
 ؛ الشیخ إلى ووجوھھم صامتین یجلسونف تالمذتھ وأما،  الكعبة إلى ووجھھ )المكرمة

 وعندما . ادرسً  علیھم یلقي یكن لم ولو،  عبادة الشیخ وجھ إلى - عندھم  – النظر ألن
،  العصا یناولھ وآخر،  الحذاء لھ یمسك فأحدھم،  لخدمتھ یسرعون مجلسھ من یقوم

  .)٣(الطیر رؤوسھم على كأن وراءه ویمشون

 وأولھ ، )٤("الشاذلیة" ورد تالمذتھ على یوزع الشام بالد من آخر صوفي وھذا
  .)٥()الوحدة بحر ینع في وأغرقني التوحید أوحال من انشلني اللھم( الواحد بالحرف

 ّ ً  قیمة تكمل ال،  الزب ضربة المشھورة الطرق إلى االنتساب كان لقد احق
ا طریقة یعتنق أن إال صاحبھ َّ  الشافعي منھم فرأینا،  یسلموا لم والعلماء الفقھاء حتى، م

 ولكنھ،  عقائدھم من الكثیر یعتقد ولم طقوسھم یمارس لم وإن،  طریقة والشاذلي امذھبً
  . المألوف عن الخروج من والخوف دالتقلی

  : علیھا التنبیھ یجدر وقفات عدة المثالین ھذین مع وأقف

 شخصیة وال،  عمیاء طاعة وال،  لألتباع ذلیلة تربیة ھناك لیس أنھ - ١
                                                             

د) ١( م  أحم ن المعل ن حس ة ، ب أتھا ، القبوری ا ، نش ا ، آثارھ اء منھ ف العلم ا(، موق یمن أنموذجً ، ) ال
 )٤٠٦ص(، ) م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧( الطبعة األولى، دار ابن الجوزي 

أتھا ، القبوریة ، أحمد بن حسن المعلمي ) ٢( ا ، نش ا ، آثارھ اء منھ ف العلم ا(، موق یمن أنموذجً ، ) ال
 )٤٠٨ص(مرجع سابق 

فوة ، الصوفیة نشأتھا وتطورھا  :وطارق عبد الحلیم ، محمد العبدة   )٣( ة دار الص ـطبع اھرة(ب ) الق
 )١٢١ص(، ) م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧( األولى عةالطب،  -مصر  –

اذلیة) ٤( ى :  الش ب إل وفیة تنس ة ص اذلي"طریق ن الش ي الحس ار ، " أب ة األفك ؤمن أصحابھا بجمل ی
وفیة دات الص ت تخت ، والمعتق ھ وإن كان د وتربیت لوك المری ي س ا ف ف عنھ ذكر  .ل تھرون بال یش

ا ) هللا(المفرد    )ھو(أو مضمرً
اض : یُنظَر  ام بالری ة اإلم ع ، جامع م تطب وراه ل الة دكت  – م٢٠٠٧(ینظر الشاذلیة عرض ونقد ، رس

 )ھـ١٤٢٧

 )١٢١ص(مرجع سابق ، ، الصوفیة نشأتھا وتطورھا  :وطارق عبد الحلیم ، محمد العبدة  )٥(
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 عبر والجماعة السنة ألھل المخالفة المناھج ھذه أنتجتھ مما أضعف
 تالمیذھما تحوالن الرفض و التصوف مدرستا فھاتان،  المتتابعة القرون

 یظھر وھنا . اعتراض وال تفكیر بال لھا یقال ما تردد ، جوفاء آالت إلى
  : الفریقین بین المشتركة الوجوه من وجھ لنا

 ساداتھا وراء قبلھ والقرون الماضي القرن في المغفلة الجماھیر مشت لقد
،  الشیخ تكلم إذا إال یتكلمون وال،  اتعظیمً  لھم وینحنون أیدیھم یقبّلون،  وشیوخھا

وا،  وسجادتھ  حذاءه لھ ویحملون،  یقول ما كل في ویصدقونھ ّ  كتبھم في ھذا كل وسم
  )١()المرید آداب( عنوان تحت

ل یدي بین كالمیت الشیخ یدي بین كن(: لمریدیھم یقولوا ألم  وال،  المغسّ
ً  ظاھرا تعظیمھ األدب من وإن،  فتطرد تعترض ّ عد لھ تصاحب وال،  اوباطنً ◌ ً ،  او

 إال تتزوج وال تسافر وال،  بالك في خطر مما اشیئً  عنھ تكتم وال،  اصدیقً  لھ تعادِ  وال
ً  یكون قد الشیخ ألن ؛ السؤال المریدین على مرِّ وحُ :  قالوا ھذا من وأعظم ؟ بإذنھ  جاھال

  . )٢()فینفضح

َ (:  یقولوا ألم  عھد نقض فقد بقلبھ علیھ اعترض ثم الشیوخ من اشیخً  صحب نم
  . )٣()؟منھا توبة ال ھمحقوق إنّ :  شیوخھم یقل ألم ؟ التوبة علیھ ووجبت،  الصحبة

،  الجھل إلى مرده المشایخ لھؤالء والخضوع التسلیم إلى دعوتھم إن - ٢
ي یتعلق فیما اوخصوصً ، الشرعیة العلوم عن والبعد َ ،  والفقھ الحدیث بعلم

 الثقة وتھتز ، یخالش ذلك زیف فینكشف سؤاالت شیخھ یسأل المرید إنّ  إذ
 .أحد حولھ یبقى فال فیھ

 من وشطحة،  الصوفیة خرافات من خرافة الثاني المثال في تظھر  - ٣
 وبقائھ والباطل الحق بین الصراع جریان في هللا سنن تصادم،  شطحاتھم
 M^ _ a ` b c d e 7 8،  ودیمومتھ

gf  ~ L ٢١٧: البقرة .  

                                                             

ًا كتبًا ورسائل في آداب العالم والمتعلم ) ١( ًا وخلف تكلم : مثل ؛ صنف العلماء سلف امع والم ذكرة الس ت
تعلم الم والم ي آداب الع ة،  ف ن جماع اني  الب امعا و، الكن راوي وآداب الس الق ال امع ألخ  ، لج

ة -البن عبد البر ،  جامع بیان العلم وفضلھ و، ي البغداد طیبللخ ا رحم م .  -هللا علیھم جمیعً ول
 . یضمنوھا مثل ھذا الخضوع المذموم

 )١٠١ص(، ط دار الكتب العلمیة ، ھذه ھي الصوفیة ، عبد الرحمن الوكیّل ) ٢(

 )١٠١ص(، المصدر نفسھ ) ٣(
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 والنار،  البقر یعبد ومن وجل عز هللا یعبد من نوبی،  والكافر المؤمن بین المساواة إنھا
  .)١()الوجود وحدة( إنھا،  والوثن، 
  
  
  :  المسلمین على ومناصرتھم المشركین مظاھرة - ك

 ؛ )األندلس( في المسلمین بالد بسقوط أشبھ" عثمان بني" خالفة سقوط كان
 الكتاب أھل في یسارعون الوالیات قادة من كثیر وصار،  النصارى علیھا تماأل حیث

 ھذا تاریخ لنا سجل وقد . المسلمین إخوانھم على بھم ویستنصرون،  إلیھم ویتقربون
 محفوظة تزال ال،  ووثائق،  ومؤتمرات،  ولقاءات،  مراسالت من ثابتة شواھد القرن

 فأودعھ التفصیل أما،  االختصار سبیل على ذلك من شيء إلى أشیر ولعلي . الیوم إلى
  . الشام لبالد السیاسیة للحالة بدراستي خاصال المبحث عند

  : السابقة بالصورة المتعلقة اإلشارات منف

   الخالفة على للقضاء الشام بالد في الفكر رجاالت بعض يسعْ  - ١
یة جمعیات وتكوینھم،  العثمانیة  .االستعمار مصالح تخدم سرِّ

 تالثورا إعالن في ظھرت التي والبریطاني الفرنسي المستعمر مساندة - ٢
 .لوائھ تحت الدخول في المحموم والتسابق،  إلیھا والدعوة العربیة

،  المؤمنین محبة على القائم اإلسالمي مفھومھا من الوالءات تحول - ٣
 دعوتھم مع،  الكفار من والبراءة،  عنھم والدفاع،  ومناصرتھم
 الجاھلیة الوالءات على مبنیة لتكون ؛ أحسن ھي بالتي ومجادلتھم
 . الشخصیة المنافع على أو،  والجنس،  للعرق كالتعصب

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

ود ) ١( دة الوج ة  :وح ة ھندی دة إلحادی دماء ، عقی ان الق فة الیون ا فالس ال بھ ض ،ق ا بع بعھم علیھ وت
دد  ، وغالة الصوفیة المذاھب الفلسفیة المعاصرة ع تع یاء م ع األش تقوم على الوحدة الذاتیة لجمی

ي  ورھا ف اھر  ص و هللا ، الظ يء ھ ل ش ور ، فك ي الص تالف ف و اخ ودات ھ تالف الموج واخ
  .وھي بذلك امتداد لعقیدة الحلول ، والصفات مع توحد في الذات

 ) ٢/١١٦٨(، مرجع سابق ، الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب : یُنظَر 
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    : المحدثة البدع : الثاني القسم

َّمة- ،  )١("القاسمي الدین جمال" للشیخ فأدعھ عنھا الحدیث وأما  في الشام عال
 ما لنا رصوّ  وقد )والعوائد البدع من المساجد إصالح( سماه اكتابً ألف الذي،  - زمانھ
؛  الجھالة وفشو البدع طغیان من الھجري عشر الرابع القرن في امالش بالد بھ ابتلیت

 كان فلما((:  مقدمتھ في فقال،  الناس بین رهونشْ ،  الحق بیان على ذلك حملھ حتى
 ابتعث الذي والمھم،  الدین في األعظم القطب ھو المنكر عن والنھي بالمعروف األمر

 تعم أن خشیة ؛ سبلھ هللا لوجھ یقتحم أن لھ مستطیع كل على وجب،  النبیین  لھ هللا
 ویندرس،  السنة فتموت ؛ الجھالة وتشیع،  الخرق ویتسع،  الضاللة وتفشو البدعة
 الفواشي البدع أضحت اولمّ  . السوي الصراط معالم الوجود من محىویُ،  النبوي الھدي

 أن رأیت،  وسبرھا أفرادھا وضبط،  حصرھا البصیر على یتعذر،  الغواشي كالسحب
ٍّ  أدلّ  ،  والعوائد البدع في وذلك ؛ بقیاتھا على منھا وبنبذة،  كلیاتھا على منھا بجزئي

 دمشق في الجوامع بعض بإمامة كآبائي ابتلیت ألني ؛ المساجد من كثیر في الغاشیة
 بھا ألم بما الناس إعالم الواجبات أھم من أرى فكنت،  العام بالتدریس وبالقیام،  الشام

                                                             

و) ١( ین :  ھ اللة الحس ن س الق م م الح ن قاس عید ب د س ن محم دین ب ال ال د جم دین أو محم ال ال جم
د ، كان سلفي العقیدة  .إمام الشام في عصره  .السبط  ول بالتقلی ة و، ال یق ھ دروس للعام ت ل كان

ي لِ وُ . وبحوث في الصحف والمجالت ، والخاصة  ق(د ف نة ، ) دمش ا س وفي بھ ـ ١٣٣٢(وت  -ھ
  )م١٩١٤

ر  ھ یُنظَ ي ترجمت ق : ف س ، دمش ة أطل ة مكتب ره ، طبع دین القاسمي وعص ال ال افر القاسمي ، جم ظ
 )م١٩٦٥ -ھـ ١٣٨٥(
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  .)١())الخ...... منكراتوال البدع من

  

  : مظاھرھا أبرز ومن

ّ  بھا یحتفلون "العثمانیون" كانو:  النبویة الموالد إحیاء - أ  ویحضر،  ارسمیً
 والعلماء األمراء معھ ویجتمع،  المناسبة لھذه یختاره الذي الجامع في السلطان

 صفوف في نیقفو ثم،  بأنواعھا النیاشین صدورھم وعلى الرسمیة بمالبسھم والوزراء
 من السلطان یخرج اللیلة ھذه وفي . السلطان تشریف ینتظرون تام ونظام،  متراصة

،  بھ الموكب حف وقد الخالص الذھب من بمسرج امطھمً  اجوادً  اممتطیً )یلدیز( قصر
،  الجامع إلى یصل حتى المحتشدة الجماھیر وسط ویسیر،  األعالم رأسھ على ورفعت

  .)٢(قصره إلى فیعود،  تنتھي حتى قراتھوف المولد رسوم في فیبدأ

ّ  االحتفال یكن ولم ، والیاتھا ذلك شمل بل؛  فحسب العثمانیة الخالفة بدار اخاصً
ً  ومنافعھم الناس مصالح تعطلتف  ـھ١٢/٣/١٣٦٣( الثالثاء یوم ففي.  بالمناسبة شغال

،  يالنبو المولد بمناسبة أعمالھا السوریة الحكومة عطلت )م٧/٣/١٩٤٤الموافق 
 حضره )األموي الجامع( في الظھر بعد المولد قصة بقراءة ضخم احتفالٌ  وجرى

 باب حتى )الحمیدیة( سوق مدخل من الزینة معالم وأقیمت،  "الجمھوریة رئیس"
 أبواب على األعالم شرتونُ ،  واألقواس القباب بعض األغصان من فعتفرُ ،  الجامع

ِّ عُ  أسالكٌ  آخره إلى السوق أول من تدّ ومُ ،  الحوانیت  المصابیح من كثیر بھا قل
 مظاھرات وعودتھ الجامع إلى مجیئھ في "الجمھوریة رئیس" أمام ومشت،  الكھربائیة

 الرصاص یطلق بعضھم وكان،  البلدیة باألناشید المتظاھرین أصوات وعلت،  شعبیة
َّ  بما ابھیجً  اللیل في السوق منظر وكان،  الھواء في  اومزدحمً ،  المصابیح من فیھ قدـات

یِّنت وقد . فیھ مشت التي بالمظاھرات ُ  أقام التالي الیوم مساء وفي . الحكومة دوائر ز
 الكلمات فیھا ألقیت،  المولد لذكرى حفلة العلمي المجمع في "الثقافي فیصل" نادي

  .)٣(والقصائد

 عام ففي ، فیھ العامة المشاریع تفتتح أن النبوي المولد بیوم االحتفاء وصل وقد

                                                             

د ، محمد جمال الدین القاسمي ) ١( دع والعوائ ة  -إصالح المساجد من الب ریج العالم اني"تخ  – "األلب
 )٩ص(كتب اإلسالمي الم -) م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢(ط السادسة  – "زھیر الشاویش"إشراف 

ر ، علي بن بخیت الزھراني )  ٢( ع عش ر والراب ث عش ، االنحرافات العقدیة والعلمیة في القرن الثال
 )١/٣٩٠(مرجع سابق 

ر ، علي بن بخیت الزھراني )  ٣( ع عش ر والراب ث عش ، االنحرافات العقدیة والعلمیة في القرن الثال
 .)١/٣٩٠(مرجع سابق 
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 الیوم في بھ العمل ابتداء وكان، )١()اسكندرونھ( طریق بتعبید الشروع كان )ـھ١٢٨٤(
  . )٢(اوتیمنً  اتبركً  األول ربیع من عشر الثاني

،  أختھا إلى تجر أن البدعة شأن من إن:  األخرى بالموالد االحتفاالت - ب
 بدایة ففي . غیرھا إحداث إلى یسارعوا حتى بدعة دثواحْ یُ أال البدع أصحاب وعادة
 بموالد االحتفال إلى ذلك تعدى ثم،  النبوي بالمولد االحتفال على یقتصر كان األمر
 إلى األمر ووصل،  والصالحین األولیاء من كثیر موالد إلى تعدى ثم،  األنبیاء بعض

 سموه ما الموالد ھذه منفي فلسطین ف . والمجانین المعتوھین بعض بموالد االحتفال
ً  بھ یحتفل كان الذي -  والسالم الصالة علیھ- "موسى" بمولد ؛ )القدس(في اعظیمً  احتفاال
 على العساكر واصطف،  والباشاوات والعلماء والذوات األمراء من الناس اجتمع حیث

 وخرجوا،  "القدس متصرف" ومعھم،  الصخرة قبة باب إلى األقصى باب من الجانبین
 وأرباب،  بالزوار امزدحمً  المسجد صارف،  المفتي معھ وركب،  الشمالي الباب من بھ

 الناس وكان . المسجد حول من الطرقات وكذلك،  -  السیارات:  لھم ویقال-  اإلشارات
،  بمولده احتفالھم أثناء -  والسالم الصالة علیھ -  "موسى" إلى المنسوب المقام یزورون

،  الصحراء في طرالم تحت یبیتون حیث؛  إلیھ القدوم عند والعناء المشقة من لھم ویقع
  )٣(الرحلة تلك في منھم جملة لیھلك إنھ حتى؛  الطریق وعورة مع،  الشدید البرد وفي

 في بھا حتفلیُ  كان األنبیاء موالد من اكثیرً  أن تأملنا إذا العجب ینقضي وال
 القبور أكثر أن كما،  مجھولة بالتأكید تواریخھا أن من على الرغم معینة مواعید

 دون الناس من الدھماء نفوس بھا تتعلق ذلك ومع،  مكذوبة إلیھم وبةالمنس والمشاھد
 ٍ   .عقل إعمال أو تفكر

ٍ  من نازلٍ  لدفع البخاري صحیح قراءة - ج   : ونحوھما شدید وباءٍ  أو غاز

 البدع من المساجد إصالح( كتابھ في "القاسمي الدین جمال" الشیخ یقول
 ألمّ  إذا األعیان ومقدمي العلم رؤساء من كثیر بذلك العمل على جرى وقد((: ) والعوائد

 للختم نونویعیّ ،  والطلبة العلماء على )الصحیح( أجزاء فیوزعون،  مھمة نازلة بالبالد
؛  غیرھا وفي )دمشق( في )الیحیوي المقام( أمام األموي الجامع لمثل فیھ یفدون ایومً 

                                                             

  . التركیة الیوم) ھاتاي(تقع على البحر المتوسط ضمن محافظة  مدینة:  ةاسكندرون) ١(
 .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر 

ي )٢( ت الزھران ي بخی ر ، عل ع عش ر والراب ث عش رن الثال ي الق ة ف ة والعلمی ات العقدی ، االنحراف
 )١/٣٩٧(مرجع سابق 

وني ) ٣( ب البتن د لبی ة الحجا، محم ة الرحل ارف ، زی ة المع ر ، مطبع ال"الناش عید كم د س  ،  "محم
ا  )١٦٢ص(الطبعة الثالثة ، ) الطائف( اتي: "وأیضً واد القای د الج د عب ي ،  "محم ام ف ة البش نفح

 )٩٦ص(مرجع سابق ، رحلة الشام 
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َّ  یراه كما  كان بل ؛ القول ذلك رانتشا منذ جیل عن جیل ورثھ العمل وھذا . موھامقد
 أو امّ  بلدةٍ  والي لمرض؛  ااجتماعً  ختمھ ثم،  اموزعً  قراءتھ إلى المقدمین بعض ینتدب
 أو ، سجن من وجیھ لخالص رستأجَ یُ قد بل . بجائزة أو،  امجانً ؛  عظمائھا من عظیم
))مضى لمن اتقلیدً ؛  المتقدم النحو على مرض من شفائھ

)١(.  

 في العثماني السلطان إن حتى ؛ شتى بلدان في تشرةمن البدعة ھذه كانت وقد
ً  أرسل )م١٧٨٧ -  ـھ١٢٠٢( سنة  لھ لیقرأوا؛  األزھر في العلم طلبة على قلتفرّ  أمواال

  .)٢(بالنصر لھ ویدعوا،  البخاري صحیح

ِ یُ مما انــوك ً  نحز ّ    دخولھم لـوقب،  )مصر( إلى الفرنسیون قدم لما أنھ: ا حق
   . وغیره البخاري ویقرأون،  یوم كل رـاألزھ في یجتمعون لماءالع كان،  )القاھرة(

 من وغیرھم،  )٥()القادریة(و،  )٤()الرفاعیة(و ، )٣()ةـدیـاألحم( مشایخ:  وكذلك
 األشایر أرباب خرجتو . األزھر في مجالس لھم ویعملون،  األشایر وأرباب الطوائف
 بأذكار ویذكرون،  ویصیحون یضجون وھم،  والكاسات واألعالم والزمور بالطبول
 األصوات ورفع بالصیاح ضجوا القتال التحم لما العامة أن:  اأیضً   ذكرویُ  . مختلفة
 أرباع ثالثة خالل في الھزیمة حلت حتى )! هللا رجال یا ! لطیف یا ! رب یا(:  قائلین

                                                             

  )٢٢١ص(مرجع سابق ، إصالح المساجد من البدع والعوائد ، محمد جمال الدین القاسمي ) ١(

 )٢/٥٣(بیروت  ،دار الفارس ، في التراجم واألخبار  اآلثارعجائب ، رحمن الجبرتي عبد ال) ٢(

ة) ٣( مى  - األحمدی ة : وتس ة"و، المحمدی وفیة  : -" التیجانی ة ص ى ، طریق ب إل اس "تنس ي العب أب
زعم أن " . أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد التیجاني اني"ت اتح التیج ي  "الف ي النب ھ  لق ولقن

ّ ، لفاتح دعاء ا   .  غھ الطریقة مباشرةوبل
ن الطائف،لعلمیة واإلفتاء للبحوث ا اللجنة الدائمة : یُنظَر ث ع ة"ة بح وث ، "التیجانی ة إدارة البح رئاس

 )م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣(الطبعةالثالثة  ، الریاض، العلمیة واإلفتاء 

ة) ٤( اعي:  الرفاعی ین الرف ن الحس د ب اس أحم ي العب ى أب وبة إل ق عل ، منس ا ویطل ة(یھ ،  )البطائحی
        .  نسبوا إلیھ األساطیر والخرافات حتى رفعوه لمقام الربوبیة

    
ر قیة ، ا: یُنظَ رحمن دمش د ال بھم عب الل كت ن خ والھم م ادئھم وأح ن مب ة ع ة مستفیض ة دراس لرفاعی

ى  ة األول اض ، الطبع ًا ، الری دانیّ والھم می ض أح ة بع ن متابع ادرھم وم  - ـھ١٤١٠(ومص
 )م١٩٩٠

ةال) ٥( وفیة :  قادری ة ص ى ،طریق ب إل ي"تنس ادر الجیالن د الق ا ،  "عب زعم أتباعھ ھ أی ن أن ذھا ع خ
ري" ن البص ن  "الحس ب"ع ي طال ن أب ي ب ن عل ن ب ھ  ،" الحس ة معرفت یخ الطریق بوا لش ونس

  .  ونحو ذلك من الشركیات  ، ودفع الكروب، وإحیاء الموتى ،  بالغیب
رض سعید بن مسفر القحطاني ، الشی:  یُنظَر وفیة ع ة والص ي وآراؤه االعتقادی ادر الجیالن د الق خ عب

رى  ة أم الق ع ، جامع م تطب تیر ل الة ماجس ة ، رس نة والجماع ل الس دة أھ وء عقی ى ض د عل ونق
 )م١٩٩٦ - ـھ١٤١٧(
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  .)١(الساعة

،  العدة دادبإع اإلسالم بیضة عن یدافعوا أن العلم وطلبة العلماء على كان أما
 داھمھم وقد؛  هللا سبیل في والقتال،  السالح وحمل،  الناس وتثبیت،  النفوس وتھیئة
ً  ؟ دیارھم في العدو   .  األرض إلى والقعود،  الھراء ھذا من بدال

 صحیح( شراح بعض ذكره ما ھذا صنیعھم في العلماء مستمسك ولعل
 وجوه كرھموذِ ،  )مسلم تابك( على )البخاري كتاب( لفضل تقریرھم عند )البخاري
 قال حیث؛  )الساري ھدي( مقدمتھ في )٢("حجر ابن الحافظ":  ھؤالء ومن،  التفضیل

 اإلمام صحیح على البخاري اإلمام صحیح تقدیم وجوه من السادس الوجھ سرد بعد
 ما غیر التفضیل وجوه من أخرى بجھة التفضیل ھذا فلیقابل ذلك تقرر وإذا((:  مسلم
 في "جمرة أبي بن محمد أبو" القدوة اإلمام ذكره ما وھي،  الصحیح نفس إلى یرجع

 لھم المقر السادة من لقي عمن العارفین من لقیتھ من لي قال:  قال، للبخاري اختصاره
 مركبٍ  في بھ كبرُ  وال،  رجتفُ  إال ةٍ شدّ  في قرئ ما البخاري صحیح إن:  بالفضل

))... -  تعالى هللا رحمھ -  لقارئھ ادع وقد،  الدعوة مجاب وكان : قال . فغرق
)٣(.  

 البخاري على شرحھ في )٤("القسطالني أحمد الدین شھاب" اأیضً  ذلك وذكر 
 وكتاب:  "كثیر بن الدین عماد" الحافظ وقال:  حیث قال )الساري إرشاد( المسمى
 أھل فیھ ما وصحة قبولھ على وأجمع،  الغمام بقراءتھ ستسقىیُ الصحیح البخاري

  .)٥(ماإلسال

                                                             

 )٢/١٨٦(مرجع سابق ،  ، في التراجم واألخبار  اآلثارعجائب ، عبد الرحمن الجبرتي )١(

ر ، أبوالفضل شھاب الدین ، د العسقالني أحمد بن علي بن محم:  ھو) ٢( دیث  .ابن حج ة الح ن أئم م
ا وفي  . ریخوالت د وت ـول اھرة(ب از  .) الق یمن والحج ى ال ل إل ھ و، رح ذ عن اس لألخ ده الن ، قص

   )م١٤٤٨ - ھـ٨٥٢(توفي سنة  .ولي القضاء عدة مرات ثم اعتزل  .واشتھرت مؤلفاتھ 
 )١/١٧٨(، مرجع سابق ، الزركلي ، األعالم : ترجمتھ في یُنظَر 

قالني ) ٣( ر العس ن حج ي ب ن عل د ب ماة ، أحم اري المس تح الب ة ف اري(مقدم دي الس ة دار ) ھ طبع
 )١٦:ص() دمشق(بـالسالم بالریاض ودار الفیحاء 

طالني  مدأح:  ھو) ٤( ر القس ي ، بن محمد بن أبي بك ري ، القتیب دین ، المص اس شھاب ال و العب ، أب
ًا بالتصوف  .) اھرةالق(مولده ووفاتھ في  ھ ، كان معروف ھ من أل تآلیف نة  .وم وفي س ـ٩٢٣(ت  - ھ

   )م١٥١٧
 )١/٢٣٢(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ،  : ترجمتھفي یُنظَر 

طالني ) ٥( دین القس ھاب ال د ش اري ، أحم حیح البخ رح ص اري ش اد الس ة ، إرش ر للطباع دار الفك
  )١/٥٢(، ) م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١(لبنان  -بیروت  ،والنشر والتوزیع 

  : على ھذه الشبھة أقول  وللرد
= 
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 ً رة"إن :  أوال ي جم ن أب د هللا ب َ "أبا محمد عب ا م ِّ لن م م یس ارفین ن حدّ ل ن الع ھ م ھ ولقی اوإن، ث ى  م اكتف
ردّ ) العارف أو السید(بلفظ  ذي ی بھم ال ن الم ى وھذا م دیل عل ظ التع ان بلف و ك دیث ول ل الح ه أھ

حیح  راوي ؛ الص ول ال دثن: كق ة ح تقن ، ا الثق دل ، أو الم ابط ، أو الع ارف . أو الض ذا الع فك
ً عند غیره ن الحتمال أ؛ والسید  ً عنده، ال یكون ثقة أو مقبوال   . وإن كان ثقة ومقبوال

ًا ّ :  ثانی ً بعد جیل إن ھذه العبارة مع كونھا لیس لھا زمام وال خطام بل تلق د ، فھا الناس جیال ا ال تع فإنھ
 ّ ھ ، م بھ ا یجب التسلینصً وض فی الى ، وال یجوز الخ اب هللا تع و كت ھ ھ لیم ب ب التس ا الواج وإنم

  .الصحیحة  وسنة نبیھ 
ًا د ال:  ثالث ى عن ا حت ً ّ ك ً وش دال دوعینإن ھذه العبارة تثیر ج ا  مخ ائلین بھ ّب ، والق ذ لمین یك ع المس فواق

ك  ر . ذل ذه مص قط ال؛ فھ م تس انیون ؟ أل م البریط یون ث ا الفرنس م یحتلھ ىأل ة عل ة العثمانی  خالف
ارك خاضھاھزَ ثم لم تقم لھا قائمة بعد ذلك ؟ ألم یُ ، أیدي الیھود  ي مع انیون ف  سالطینھم  م العثم

  نھم كانوا یقرأون علیھم ال لھم ؟ إأم ، بعد أن طلبوا من العلماء قراءة صحیح اإلمام البخاري ، 
ًا دو : ھل یقول قائل :  رابع رد ع الء ، إن قراءة صحیح البخاري ل ع ب یر ، أو دف كِّ أس فاء ، أو ف أو ش

ولھ  ى رس زل عل الى المن و كالم هللا تع ھ ،  مریض خیر من قراءة القرآن الذي ھ ذي ال یأتی ال
د  ؟الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ  ف وق X W  V U T S R ]  8 7وكی

 `  _ ^ ]  \ [   Z YZ ٥٧: یونس . 
اب هللا إن ھذا الصنیع من ھؤالء العلم:  خامساَ  ذه بكت ة ھ تغال والحال ً ولو كان االش م بھ جدال ِّ اء لو سل

ًا لحالھ  ھ الصالة والسالم  -تعالى لكان ذلك مخالف ھ  -علی داء لحرب زب األع د تح ان ؛ عن ھ ك فإن
ھ ،  العدوویبعث العین على ، یعد العدة ویجھز الجیش  ھ ، ویحمل درع ب فرس ن ، ویرك م یك ول

اة ن مالق ا  یشتغل ھو وأصحابھ ع ي الزوای رآن ف راءة الق ي المسجد وق الجلوس ف دو ب وال ، الع
ات، بالھتافات والصراخ  دع والخراف ي الب راق ف م . واإلغ ر  أل و وأصحابھ  یحف دق ھ ، الخن

اردة  اتیة الب الي الش ي اللی ظ ، وینقلون التراب ف ة ویحف ل المدین ى أھ د أصحابھ لیرع ب أح وینی
نة ؟  إلى هللا نساءھم وذراریھم ؟ ألم یدع  رین س الث وعش على بصیرة ھو وأصحابھ خالل ث

ا  -علیھ الصالة والسالم  -أما قاد جیش المؤمنین في بدر وأحد حتى شجَّ  ھ ؟ أم رت رباعیت وكس
ر  )تبوك(سار بأصحابھ إلى  ھ المغف ى رأس تح وعل وم الف ل ی عام العسرة واشتداد الحرّ ؟ أما دخ

ل ؟  ق الباط ق وزھ اء الح احتى ج ال تع د ق Ê   É È  Ç Æ Å Ä Ã    Â Á     ] : لى وق

  Ò     Ñ Ð Ï   Î Í Ì ËZ ٢١: األحزاب .  

ا ً یخ :  سادس ل الش مي"نق دین القاس ال ال د جم دى  "محم ب ألح ھ كت ریین أن الء األزھ د الفض ن أح ع
دع  ر س ،المجالت العلمیة بمصر انتقادًا على ھذه الحالة بما یشفي صدور الناقمین على الب أقتص

رعلى  ْ ك ِ اء(: وھي تحت عنوان ،  بعضھا ذ ة الوب اء نازل ع العلم ً ) ؟ بماذا دف ائال وم : ق ا ی دفعوھ
َّ ) متن البخاري(األحد الماضي في الجامع األزھر بقراءة  ار موز اء وكب ى العلم راریس عل ا ك عً

ري ، المرشحین للتدریس في نحو ساعة  تن أو السالح الحب ذا الم جریًا على عادتھم من إعداد ھ
ام الم، خطوب وتفریج الكروب لكشف ال رب مق ي الح ارم دفعفھو یقوم عندھم ف لّ  والص ، األس

اء  ة والم َّ ام المضخ ق مق اقیر ، وفي الحری ة الصحیة وعق ام الحیط ة مق ي الھیض اء  وف ، األطب
= 
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  :  الجمعة خطبة قبل اإلنشاد - د
ة على المؤذنون یجتمع حیث ّ  للصراخ ویتحلقون،  الجامع في للمنبر المقابلة السد

 ثالث إلى بالصلوات ینتھون صعوده وبعد،  الخطیب صعود قبل النبویة بالصلوات
 دمحم" الشیخ وحكى . اشدیدً  ازعقً  ))محمد آل وعلى((:  قولھم في ویزعقون،  مرات
 نبویة مدائح ینشد اشخصً  جوامعھا بعض فيبیروت  في رأى أنھ "القاسمي الدین جمال

 

= 

رطة  راء والش ام الخف وت مق ي البی ات  .وف تنزل الرحم و مس ال فھ ل ح ى ك تقر ، وعل ومس
ات  اء .البرك ان العلم ا ك ذكر  ولم ل ال الى وهللا ، أھ ولتع  * +  ,  - .   / ]  : یق

 10Z ن  قدف،  ٤٣: النحل دواء م ذا ال ذ ھ ن مأخ دین ع جئت أسألھم بلسان كثیر من المسترش
ٍ ،  كتاب هللا أو صحیح سنة رسول هللا  ٍّ مستدَ  أو رأي ذین  ل دونھم  علیھ ألحد المجتھدین ال : یقل
ھ إن كانوا قد أتوا ھذا العمل على أنھ  أمور ب رة الم ي دائ اء ؛ وإال  .دیني ف ذاق األطب ن أيِّ ح فع

ّوه  ة ؟ تلق ن األم ة ع ي درء الھیض اري ف تن البخ الوة م ، لیتبین للناس منھ أو من مؤلفاتھ عمل ت
ا  اء  .وأن ھذا داخل في نوامیس الفطرة أو خارج عنھا خارق لھ ب ج ُّ العجی ر ذا الس ان ھ وإذا ك

َ لِ فَ من جھة أن المقروء حدیث نبوي  َّخُ  م ة مؤل َّ بھذه المزی ذا ص ي ھ ز ف ْ یج م َ َ ل م ِ اري ؟ ول ف البخ
بًا ، وھو أعلى كعبًا ) موطأ مالك( ا ، وأعرق نس ً زر علم ً، وأغ ھ حیّ زال مذھب ا ؟ وال ی ا مشھورً

باب فَ  ِوإذا جروا على أن األمر من وراء األس َ ل َ م ھ  مْ ل ا یقرأون وع كم م الج دفع أل اء ل رأه العلم یق
م ، اإلسھال  وأو القيء أ إلزالة المغص ل العل ن أھ ر م دور كثی ؟ أو حتى تذھب الشحناء من ص

يء وعلى ھذا القیاس یُ ) من أھل الجامع األزھر: أي ( ین الش ة ب ت العالق ا دام يء م ل ش رأ لك ق
ُ ؛ ھذا الدواء إلى األطباء  وَ زْ فإن لم یستطیعوا عَ  .مفصومة  سببھو ِالمُ  سألت ْ ل اریخ أن نھم بالت َّ م  م

َ یرشد ي اإلسالم نا إلى م َّ ھذه السنة ف ُ، ن سن ل ق ئوھ ِ رة  ر ذه الم ل ھ اء قب دفع الوب اري ل  ؟البخ
 ُ ئفإنا نعلم أنھ ق ِ لوا ومُ  )مصر(في  )التل الكبیر(في واقعة  للعُرابیِّین ر ِّ فلم یلبثوا أن فش رّ ز وا ش ق

ق  ّ ھ یُ  !ممز م أن یس ونعل أجر ل ن ب رقة ولك ق والس ن الحری أمن م وت لت ي البی رأ ف ي ق ا ف ذكورً م
دواء إذا ، جانب أجر شركة التأمین المعروفة  راء ال ى ش ابقھم إل ا تس مع أن الناس یتسابقون إلیھ

ي تك، نزل الداء  ددھا وھ ن بص ي نح ة الت ان  ادویعدلون عن الوقای ون بالمج ي ، تك دون ف ویج
ًا دون ھذه  ی .نفوسھم اطمئنان افیة خش ة ش ى فإن لم یجد العلماء عن ھذه المسألة إجاب ا یخش ت كم

ى ، د الثقة بھم حتى من نفس العامة فقِ تُ  لة أھل األقالم علیھم حملةً العقالء حمْ  ع الفوض ٍ تق ذ وحینئ
ة  یر ، الدینیة المتوقعة من ضعف الثق اء بالتقص ام العلم دین، واتھ ى ال ة عل الھم حج ون أعم  وك

ھل؛ ھذا ما یقولھ القوم في شأن علمائھم نرفعھ إلیكم : إلى أن قال . .. ةٍ من ى بین م ؛ یكونوا عل ألنھ
ُّ ، ال یختلطون بالناس غالبًا إال في الوالئم والمآتم  ر يء تح ّما یناقشونھم في ش ا وان اختلطوا فقل ً ز

ة  ي المناقش دتھم ف ن ح ة ، م الزیغ والزندق ةٍ ب اظرھم ألول وھل یھم من املونھم  ؛ورم ذلك یج فل
دة  ر والمعان یة الھج ونھم خش إني ال .ویوافق ا ف ا أن ّ ن  أم افي ع ّ واب الش ب الج ي طل حّ ف أزال أل

د حْ نَ مْ وعن منح متن البخاري مزیّة لم یُ ، أصل دفع الوباء بقراءة الحدیث  ذي نعتق اب هللا ال ا كت ھ
ھ مُ  دیث  دٌ بَّتعَ أن ھ دون الح ن  .بتالوت نھم وع ربت ع میین لض اء الرس ر العلم ن غی ان م و ك ول

ا  اء، ولما خططت كلمة ، عملھم صفحً ن علم ز  ولكنھ م ا مراك ون بھ ز رسمیة یزاحم م مراك لھ
ي یُ ، ھ لھم بَ ؤْ فیجب أن یُ ، األمراء  ة الت ن األم زھم م إزاء مرك ا وأن ینظر لعملھم ب ألون عنھ . س

 .وهللا ولي التوفیق 
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 امطربً احسنً  صوتھ یكون من المھمة الجوامع في لذلك ویختار،  الموجودین الجمع عن
  .)١()دمشق( في الشھیر الجامع في والجمعة االثنین لیلة أو،  لیلة كل ذلك یفعل وكان، 

  :  رمضان وداع نشید - ـھ
 لیال خمس رمضان من بقي إذا أنھ وذلك ؛ المساجد أغلب في جاریةً  عادةً  وكان

 وتر سالم من اإلمام فرغ فإذا،  أصحابھم من والمتطوعون المؤذنون یجتمع ثالث أو
 في منظومة مقاطیع یتناوبون وأخذوا،  التسبیح من المأثور قراءة تركوا رمضان

 الجھوري بصوتھ مقطوعة نشید من أحدھم غفر فمتى،  رمضان انسالخ على فالتأسُّ 
 بضجیج والصراخ الصیحة في جھدھم قصارى باذلین،  دوریة بمقطوعة رفقاؤه أخذ

َّ الصُّ  عسمِ ویُ اآلذان یصم  بأن الناس ولعلم . المصلین جمھور ذلك على ویساعدھم،  م
 وداخل وأبوابھ سدده وعلى جدالمس أطراف في ترى الوداع لیالي ھي اللیالي تلك مثل

  .)٢(األبدان لقبحھا تقشعر بحالة والولدان والشبّان والرجال النساء صحنھ

  :  المساجد في الناس لنعال الحافظون - و
 من یغصبھ موضع في لھم ویحفظھا،  إلیھا الداخلین نعال یأخذ من یوجد حیث

ا ھؤالء فال ،  الصالة قضائھم بعد لھ تدفع بدراھم المسجد ّ  وال جمعة یحضرونأم
  . )٣(ماعةج

  :  المساجد في القطط إیواء - ز
 إلى أرسلھ مؤذٍ  ھرٌّ  عنده كان من فكل:  المؤذیة للقطط مأوىً  صارت حیث

 الشیخ یقول كما امرارً  ذلك شوھد وقد،  للمساجد تلویثھا في یفكر أن دون الجامع
ا . "القاسمي الدین جمال" ّ ا  فإن ّ   ! )٤(راجعون إلیھ وإن

   : المساجد بعض في)٥(المجاذیب إیواء - ح
ّ  أو،  فیھا حجرات إلى ونأوی كانوا حیث  منھا اجانبً فیقذرون،  أروقتھا نونیتوط

ل من ترى فكم .  وجوھھم على یھیمون من منھم یُشاھد اوطورً ،  اللباس من اعاریً یتسوَّ
 رؤوس من،  المغایرة األمور من یأتونھ بما السكان راحة مقلقین،  الشوارع في

ِ ،  مستورة غیر وعورةٍ  ، مكشوفة  العامة ومن . مخیفة والنساء لألطفال شعور وإسدال

                                                             

 )١٢٤ص(مرجع سابق ، من البدع والعوائد  مساجدإصالح ال، محمد جمال الدین القاسمي ) ١(

 )١٢٧ص( المصدر نفسھ )٢(

 )١٥٨(صدر نفسھ الم )٣(

 )١٥٩ص( المصدر نفسھ) ٤(

 .والمعتوھون المجانین : المجاذیب ) ٥(
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  ! )١(والضالل الجھل من با نعوذ . الوالیة ھؤالء مثل في یعتقد من

  :  وآخرھا السنة أول يلیلتَ  دعاء - ط
.  التابعین عن وال،  أصحابھ عن وال،   النبي عن یؤثر لم مخترع دعاء وھو

 وعلى تعالى هللا على فیھ الفرى أعظم ومن، المتصوفة عضب مخترعات من وھو
ّ :  مخترعھ قول  رسولھ  السنة طول معھ تعبنا قد(:  منھ الشیطان یقول قرأه من إن
  .)٢()ساعة في عملنا فأفسد

  :  جماعة المؤذنین تبلیغ - ي
،   ویقطعونھ،  بینھم ویدیرونھ،  التكبیر في یتواكلون المبلغین أن وذلك

ً  الكلمة أثناء من اآلخر یبتدئ ثمّ ،  بھ یبتدئ بعضھم أن وذلك ؛ ھویوصلون  ھصوتَ  واصال
 یأتي فال،  العمد سبیل على صوتھ رفع في امبالغً ،  انقطاعھ قبل صاحبھ بصوت
   في والحضور الخشوع كذھاب ؛ یخفى ماال المفاسد من ھذا وفي . وجھھ على بالتكبیر
 رونفیكبّ ،  ویركع للركوع ریكبّ  اإلمام أنّ  وذلك،  لھم اإلمام انتظار ومفسدة،  الصالة

لون خلفھ ِّ َّ ،  علیھ أصواتھم برفع ویطو  ینقضي أن قبل الركوع من رأسھ یرفع أن افإم
ّ ،  تكبیرھم  . للمأموم اتابعً  اإلمام ویصیر األمر فینعكس،  منھ فراغھم ظرتنی أن وإما

ّة مخالفة ومنھا ؛  الواحد صوت یبلغھم فال كثیر عالجام في یكون قد:  یقال وال،  السن
 . یؤذن الخطیب یدي بین وھو إلسماعھم یكفي كما،  ذلك في یكفي تیِّالصَّ  الواحد ألن

  .)٣(مكابرة وخالفھ

  :  خانقاھات الجوامع اتخاذ - ك
 یقیمون،  )تكایا( خانقاھات للصوفیة شادوا السالفین السالطین أن المعلوم فمن

 حتى بل ؛ والرسوم األوضاع من علیھ اصطلحوا ما كلو،  وأورادھم أذكارھم فیھا
ّبوا  ذلك مبارحة إلى یضطرون وقد،  رسومھم إلقامة صوفیة العامة المساجد في رت

شون ال حتى؛  الرسوم وإقامة للذكر االجتماع میعاد جاء إذا غیره إلى المسجد ِّ  على یشو
ز ال من الطرق أرباب من وألنّ  ، جھة من المصلین  طریقتھم من لیس من دخول یجوّ

ّى وال،  ذكرھم حلقة إلى  كرھمذِ  میعاد حضر إذا وكانوا . عدبُ على ولو یراھم أن حت
؛  الخروج إلى اضطروه منھم لیس ممن العاكفین أو المصلین بعض المسجد في وتأخر

ا ّ ّ  المسجد حرم باب حلقة بدقّ  أو،  مشافھةً   إم ً   .)٤(للخروج فیضطر،  امكررً  ادق
                                                             

 )١٥٩ص(مرجع سابق ، إصالح المساجد من البدع والعوائد ، محمد جمال الدین القاسمي ) ١(

 )١١٣ص( المصدر نفسھ )٢(

 )١٢٥ص(مرجع سابق ، إصالح المساجد من البدع والعوائد ، محمد جمال الدین القاسمي  )٣(

 )١٥٤-١٥٣( المصدر نفسھ) ٤
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  :  للتكسب امكانً  أو،  مخافر أو مكاتب لمساجدا اتخاذ - ل
ُ  وطالما(:  "القاسمي الدین جمال محمد" الشیخ یقول  المساجدِ  بعض عن لي ركِ ذ

ة تلك على للمحافظة الشرط بعض بھا لإلقامة أرسل أنھ ّ  ذلك جیران وأن،  المحل
 جرةبأ أنھ إال سواه لھم یصلح ما ووجود،  إلیھ لحاجتھم وضجروا قلقوا المسجد

ُ  . بدونھا والمسجد ُّ  بعض من فیھ والمنكرات المخزیات من اأیضً  لي كروذ  لّ جِ نُ  طرَ الش
 بعض اتخاذ في یقال ومثلھ.  عقل وال شرع الیرضاه مما وھذا،  ذكره عن كتابنا

ْ یُ الذي السنّ  بلغوا الذین العسكر مع كالتحقیق؛  للحكومة مجالس المساجد   .)١(فیھ بونلَ ط

قون المساجد إلى یأوون للقرآن الحافظین صراءلبُ ا من كثیرٌ  وكان ّ  ؛ بھا ویتحل
 الشیخ وقال . إلیھم ویحسنون فیتصدقون والحاجة الفاقة من علیھم ما الناس لیرى

 یتفطر قلبي یكاد منھم ابصیرً  رأیت كلما أني هللا ویعلم(:  "القاسمي الدین جمال محمد"
  .)٢()! الوكیل ونعم هللا فحسبنا،  بالتالوة یستجدي رأیتھ إذا السیّما،  حالھ على اأسفً 

  :  األنبیاء آثار بعض في الفضل اعتقاد - م
ً  الناس بعض یعتقد ُ  حین  النبي أن جھال ِ أ  صلى األقصى المسجد إلى بھ يسر

:  لھ  قیل وأنھ،  -  والسالم الصالة علیھ -  "إبراھیم الخلیل" فیھا دفن التي المغارة عند
ّى فنزل . لّ فص انزلْ ،  یبةطَ  ھذه  وھذا )فصلّ  انزلْ ،  أبیك مكان ھذا(:  لھ وقیل ، فصل

  .  علیھ موضوع كذب المروي

 وال،  )الخلیل مغارة( إلى یذھبوا لم )امالشّ ( إلى مواقدِ  المّ   الصحابة حتى
  . ذلك غیر وال،  )المقدس بیت(ـب وال،  )دمشق(ـب ال ؛ األنبیاء آثار من غیرھا

اب بن عمر" فھذا ّ  مقدِ  )الشام( فتح أن وبعد،  )المقدس بیت( فتح - - "الخط
 مرة مھاوقدِ  . المعروفة الشروط علیھم وشرط،  الجزیة على "النصارى" حوصالَ  إلیھا
 منھم أحد عن یثبت ولم،  واألنصار المھاجرین من األولین السابقین أكابر ومعھ ثالثة
  .الیوم الجھال یفعلھ مما اشیئً  فعل أنھ

 )الشام( على "النصارى" استولى حتى مسدودةً  )الخلیل ارةمغ( كانت وقد
 المسلمون فتح لما ثم،  كنیسة المكان ذلك وجعلوا الباب ففتحوا،  الرابعة المائة أواخر
ُ البالد َ العھد   .)٣(ذلك ینكرون العلم أھل أن مع،  امسجدً  الناس بعض اتخذھا، وطال

                                                             

 )١٥٥ -١٥٤( المصدر نفسھ) ١

 )١٥١ص(مرجع سابق ، إصالح المساجد من البدع والعوائد ، محمد جمال الدین القاسمي ) ٢(

 )١٦٩ص( المصدر نفسھ) ٣(
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  :  وبعده المسجد ولدخ قبل باألناشید المیت أمام األصوات رفع - ن
فن عند األذان وكذلك ّ ّى الجھّال من اكثیرً  إن حیث؛  الد ش بمقاطع یتغن ّ  بھا یشو

لین على ِّ الین المتنف َّ ّط،  والت ،  زائدة حروف إدخال مع،  افاحشً  اتمطیطً  القراءة ویمط
  .والمریدون والفقراء القراء یفعلھ مما ذلك ونحو

فن عند األذان بدعة وأما ّ  اإلحاقً ؛  المولود في ندبھ على اقیاسً  یفعلونھ افكانو الد
 یثبت ال ومثلھ . شيء فیھ یصح ولم،  للقیاس صحیح وجھ وال،  بابتدائھ األمر لخاتمة

  . )١(بتوقیف إال

  :  والحسب النسب وقراءة المسجد في الموتى رثاء - س
دون كانوا حیث ّ  من ؛ المصیبة یھیّج بما علیھم وینوحون،  الموتى محاسن یعد

 عظماء في الشعراء یصنعھ ما اخصوصً ،  وتعظیم تزكیة فیھا أشعار إنشاد أو،  وعظٍ 
ا؛ الدنیا ّ ّوح على یبعث مم د الن ّ ّ  مع،  الحزن ویجد  ومحتاج الدعاء إلى مضطر المیت أن
ل إن بل ؛ إلیھ ْ ِع ؛ الظالم من التظلم ویشبھ،  توبیخھ أو المیت لعذاب اسببً یكون قد ذلك ف

  .)٢(تعالى هللا من عدلٌ  وھو

  :  المسجد جوانب في المستبرئین مشي - ع
 البول من الموسوسون فرغ فإذا،  للطھارة بیوت المساجد بعض داخل یوجد

،  -  یزعمون كما -  ستبراءلال اطلبً؛  مشیتھم في ویتمایلون جوانبھا في یدورون قاموا
 إلى أفضى فكم،  ضعری منكر والمارة الناس من مرأى على الشنیع الفعل ذلك أن إالّ 

 من وھذا،  الوقت وإضاعة،  األدب وخلع،  المسجد حیطان وتنجیس،  العورات كشف
  .)٣(آدم بأبناء الشیطان كید

  :  المسجد نواحي في وأعالم ستائر وضع - ف
 بعض في یوجد(:  -  هللا رحمھ -  "القاسمي الدین جمال محمد" الشیخ یقول

 فإذا،  عمود على أو حائط جانب على أو سجدالم زوایا على موضوعة ستائر المساجد
تار ھذا إن:  لھ یقال فقد عنھا سائل سأل  احیًّ  یحضر كان أنھ : وننُ عْ یَ .  فالن لمقام السّ
 ابتذالھ عن صیانتھ فیجب؛  ھنا اجالسً  النوم في يئِ رُ  أنھ أو،  محلھ تقدیس فینبغي ھنا

 إلى .. لفالن المكان ھذا بانتماء لإلعالم أو،  فیھ فندُ  أنھ كيحُ  أنھ أو،  باألقدام بالوطء
 ثمة بأن والبسطاء العامة تغریر ذلك نتیجة أن ومعلوم . السیئة األوھام من ذلك غیر
ّ  أو اشریفً  امكانً    . ) امنیفً  اولیً

                                                             

 )١٤٩ص(مرجع سابق ، إصالح المساجد من البدع والعوائد ، محمد جمال الدین القاسمي  )١(

 )١٤١ -١٤٠ص( المصدر نفسھ )٢(

 )١٨٤ص(المصدر نفسھ  )٣(
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 باب( ظاھر،  )حسان جامع( في اموضوعً  استارً  تذكرت وقد:  الشیخ قال
 هللا رضي حسان سیدنا رایة ھذه(:  علیھ وبمكت،  المكتبي زقاق من اقریبً،  )الجابیة

ً  اعلمً  وكان،  الغربیة القبلیة الجامع زاویة على شخصٌ  وضعھ . ھذا ونحو )عنھ  طویال
 في - - "حسان" رأى أنھ حكى اشخصً  أن:  وضعھ في والسبب . امزركشً  امنقوشً 

 لھذه ارامً احت؛  الموضع لھذا ستار عمل في یسعى أن العامي لھذا فخطر، الزاویة تلك
ّل إما،  مجھول شخص عن ؤیترُ  التي الرؤیة  رتتِ فسُ  . لھا مختلقٌ  أو،  عامي أو،  مغف

 الجھلة من والكثیر . امزارً  أو اقبرً  ثمة أن یظن إلیھا الداخل وصار،  الزاویة   تلك
  .)١(رأیتَ  ما:  والحقیقة.  بھا ویتمسح ، یلمسھا

ً ،  سفاراأل بھ تنوء عنھا والحدیث البدع ھذه روحصْ   كتاب یتناولھ أن عن فضال
 ما القالدة من یكفي:  قیل وقد ، البدع من بقي ما إلى باختصار أشیر ولعلي . بحث أو

  . بالعنق أحاط

 في والحیطان باألعالم التمسح:  -  الحصر ال المثال سبیل على -  ذلك فمن
،  العزاء جلسم في القرآن وقراءة،  الشتاء في المساجد تدفئة عن والصدّ ،  المسجد
 من اوإیابً الشام من اذھابً الحج بمحمل واالحتفال،  المجتمعین على أجزائھ وتفریق
 والعشاء المغرب بین خادمھ أو خطیبھ أو إمامھ مات إذا المسجد في والتھلیل،  الحجاز

،  اإلحرام تكبیرة قبل بالنیة والجھر،  المنبر من نزل إذا بالخطیب والتمسح،  لیلة ثالث
،  رجب في األولى الجمعة لیلة التنویر وزیادة،  الثالثة األشھر في المساجد ویروتن

 لحدیث والتحلق، الضحوة إلى العید وأیام رمضان وأول،  شعبان من النصف ولیلة
  .)٢(الصالة إقامة وعند التشھد في سیدنا لفظ وزیادة،  المساجد في الدنیا

  
  
  
  
  

                                                             

 )١٨٧ص( سابق مرجع،  والعوائد البدع من المساجد إصالح،  القاسمي الدین جمالمحمد  )١(

تزادة  )٢( مي :  رنظَیُ ؛ لالس دین القاس ال ال د ، جم دع والعوائ ن الب اجد م الح المس د وُ . إص ِّفق ق ف
 .والتعلیق علیھا ، المؤلف في جمعھا 
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  الثاني المبحث

   یةالسیاس الحالة

 إلى الھجري عشر الرابع القرن خالل الشام لبالد السیاسي الواقع تقسیم یمكن
 واضحة صورة وتعطي،  عنھا أتحدث التي المرحلة قراءة بھا لیسھل ؛ مطالب ثالثة

  : التالي النحو على وذلك ؛ وتجاذبات أحداث من یدور كان لما

 إلى الھجري عشر عالراب القرن بدایة من الشام بالد واقع:  األول المطلب
 . األولى العالمیة الحرب نھایة

 إعالن إلى األولى العالمیة الحرب بعد من الشام بالد واقع : الثاني المطلب
 . االستقالل

 الرابع القرن نھایة إلى االستقالل إعالن من الشام بالد واقع:  الثالث المطلب
   . الھجري عشر
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 إلى الھجري عشر الرابع القرن بدایة من لشاما بالد واقع : األول المطلب
  . األولى العالمیة الحرب نھایة

،  وارتباطھا حلقاتھ تسلسل أحداثھ ویستوعب التاریخ یستقرئ من على یخفى ال
ٍ  بدایة مالحظة وال لزمن اعتبار غیر من ا قرن ّ  بتراكم یتمیز؛ وھو مع ذلك  نھایتھ أو م

 الھجري عشر الرابع القرن خالل الشام الدب صورة تقریب فإن؛  ولذا . األحداث
ً  العودة یستلزم  بسطوة الشام بالد فیھ اكتوت الذي،  سبقھ الذي القرن لمجریات قلیال

  . الصدیق غفلة توھجھا في وساعد العدو أوقدھا التي،  االستبداد ونیران التآمرات

 اكثیرً  دعتا،  ضروسین بحربین الھجري عشر الثالث القرن في الشام بالد مرت
 بك فرید محمد" ذلك فعل كما )والثانیة األولى الشام احرب( إلى تسمیتھا المؤرخین من

  . )العثمانیة العلیة الدولة تاریخ( في )١("المحامي

  : - تعالى با امستعینً  -  فأقول،  الحربین ھاتین أحداث أبرز عن اآلن وأتحدث

  : األولى الشامیة الحرب )أ(
اء د" ج ي محم ا عل ع )٢("باش ن م اء م ن ج ود م ذین الجن دموا ال راج ق    إلخ
یین ن الفرنس ر م ام مص ـ١٢١٦ – م١٨٠٢( ع تطاع،  )ھ ره واس ھ بمك د ودھائ  بع
اورات ع من ك م والة،  الممالی الي وال ل أن،  واألھ ى یتوص ة إل ر( والی دما.  )مص  وعن

اول ز ح ھ اإلنجلی ھ أو عزل ك نقل ھ تمس ادة ب اء الق ل ؛ والعلم ى ب رغم عل ن ال دى ھأن م  أب
ت وتاریخھ سیرتھ أن إال،  للسلطان امطیعً  اخادمً  یصبح لكي اشدیدً  احماسً  لطان حمل  الس
ى د أن عل ر یعی ي النظ ھ ف أمر،  اوالیً تعیین ھ ف ن بنقل ة ع ر( والی دخل أن إالّ ،  )مص  ت

                                                             

و) ١( د :  ھ ا محم د باش د فری ن أحم ك اب د ب اني ،فری تالل البریط ام االح وطني أی زب ال یس الح   رئ
ر  ة  .لمص ي ، نابغ لھ ترك ده ، أص ـومول اھرة(ب ا ، ) الق م بھ اة ، وتعل رف المحام زم ، واحت ول

ا  "مصطفى كامل باشا" ھ ألوروب ن رحالت ب . في كثیر م ر انتخ وفي األخی ا ت د فر"ولم دمحم  ی
ا زب  "باش ا للح ي بس ونُ حُف، رئیسً ُ، ف ى ت رلین(ـ وفي بحت ھ ل،  )ب ل جثمان اھرةا(ـونق نة  )لق س

  ) م١٩١٩ -ھـ ١٣٣٨(
 )٦/٣٢٨(،  الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق: ترجمتھ في یُنظَر 

ي :  ھو) ٢( ن عل ا ب راھیم أغ ن إب ا اب ر  .محمد علي باش ي الكبی د عل روف بمحم ر ، المع س آخ مؤس
ل .دولة ملكیة بمصر  أثرى ،  ألباني األص دخان ف ارة ال رف تج ّ، احت یً ّ ان أم راءة ، ا وك م الق تعل

نة ، في الخامسة واألربعین من عمره  ر س ھ لمص د والیت رة بع ام بإصالحات كبی ـ١٢٢٠(ق  - ھ
انیین  )م١٨٠٥ ع العثم داث مشھورة م ھ أح ت ل ھ ، وكان ھ البن ن والیت ازل ع راھیم "تن ین "إب ح

   .لى أن توفي بھا إ )اإلسكندریة(ـوأقام ب، نزل بھ المرض 
 )٦/٢٩٨(،  الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق: ترجمتھ في یُنظَر 
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ا" صدریُ السلطان جعل أخرى مرة العلماء ھ آخر )١("فرمان ى بتثبیت ة عل  في مصر والی
  . )٢()م١٨٠٦/نوفمبر/٦( الموافق )ـھ٢٢/٨/١٢٢١(

 على الجسور فأقام،  جدیدة أنظمة وأدخل بالده بشؤون "علي محمد" اھتم
م،  الغرق من البالد لحفظ )النیل( ّ  ال صار حتى الصناعیة والورش المدارس وأقام ونظ

 المركوب من المصریة الورش في كلھا یصنعھا بل؛  الخارج من جیوشھ بلوازم یأتي
 ال التي واإلحداثات اإلصالحات من ذلك غیر إلى،  والمدفع البندقیة لىإ والطربوش

  .)٣(البحث ھذا بأولیات تتعلق

 وھذه،  )مصر( في "باشا علي محمد" بھا قام التي الكبیرة القفزات وبھذه
 بل؛ " الشرق مصلحي أعظم" لقب الكتاب بعض علیھ أطلق المدھشة اإلصالحات

 )العثمانیة الدولة تاریخ( كتابھ في )٤("أرسالن شكیب" : منھم؛ " العالم مصلحي أعظم"
ّ  املكً  الحقیقة في وكان ً  كان الذي الخراج لوال؛  للسودان فتحھ بعد اخصوصً ،  مستقال
  .)٥(للدولة یدفعھ

بون عرفھ مما كان  لخطاباتھ والمتابعون، " باشا علي محمد" من المقرّ
 حینھا وكان،  إلیھ الشام بالد ضم يف ویرغب،  أمالكھ توسعة في یطمح أنھ وحواراتھ

          )عكا والي( إلى منھم كثیرون التجأ حتى )٦(المصریین على الفادحة الضرائب فرض قد
 إلیھ عودتھم "باشا علي محمد" منھ وطلب، " )الجزار"ـب المعروف" باشا هللا عبد"

                                                             

ب ، القرار الصادر من السلطان الذي یتولى عرش الدولة :  الفرمان) ١( اء  أو، من إسناد منص إعط
   . أو نحو ذلك، أو إلغاء أو إبرام ، أو امتیاز لھیئة أجنبیة ، رتبة 

اني ، وعصمت بینارق  كتاب نجاتي أقطاش: یُنظَر  الح ، األرشیف العثم الح سعداوي ص ة ص ترجم
ار،  اث للت ز األبح ورات مرك ة اإلسالمیة بمنش ون والثقاف ان ،  "سالمبولإـ"یخ والفن ة عم طبع
 )٤٦٤-٤٦٣ص(، ) م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦(

قوط ، علي محمد الصالبي   : ینظر) ٢( باب الس ة وأس ل النھض ع دار التو، الدولة العثمانیة عوام زی
 )٣٤٢ص(،  )م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١(الطبعة األولى ، بورسعید ، والنشر اإلسالمیة 

امي ) ٣( ك المح د ب د فری ة ، محم ة العثمانی ة العلی اریخ الدول ي ، ت ان حق ق إحس ة دار ، تحقی طبع
 )٤٤٨ص(، ) م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧(الطبعة العاشرة ، لبنان  –بیروت  ،النفائس 

و شكیب) ٤( ن ی الن بن محمود بن حسن ب ة  :نس أرس األدب والسیاس الم ب ؤرخ ، ع ابر ، م ن أك م
ّاب  س ، لبنان  ولد في) أمیر البیان(بـینعت ، الكت ي مجل ان(وانتخب نائبًا عن حوران ف  )المبعوث

   )م١٩٤٦-ھـ ١٣٦٦(ومات بھا سنة بیروت  وعاد إلى، العثماني 
ر  ي یُنظَ ھ ف ة: ترجمت ة العروب الن داعی كیب أرس ربامي ، ش د الش ة  أحم ة المؤسس الم ، طبع واإلس

 .المصریة العامة للتألیف والنشر ، القاھرة ، بدون سنة الطبع 

 )٢٧١ص(،  سابق مرجع، العثمانیة  ولةدتاریخ ال، شكیب أرسالن ) ٥(

 )٤٤٩ص(، مرجع سابق ، العثمانیة  یةتاریخ الدولة العل، محمد فرید بك ) ٦(
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 أن عوىبد ذلك عن فامتنع مصر أھالي من الشام إلى یتسرب من كثرة من اخوفً 
 علي محمد" فأمر،  ھناك أو ھنا أقاموا إن األمر وسواءٌ ،  واحدة سلطة یتبعان اإلقلیمین

 )١("باشا إبراھیم" البنھ األوامر وأصدر،  الشام لغزو والتأھب الجیوش بإعداد "باشا
،  )عكا( مدینة ومحاصرة )القاھرة( بمغادرة النظامیین الجنود من األفً  أربعون ومعھ

 وھي،  حرب وبدون )اعكّ (ـل التابعة المدن جمیع تسلم من"باشا إبراھیم" كنتم وبالفعل
 حصار وتم،  قبلھ من متسلمین علیھا وعین) القدس،  ویافا،  وحیفا،  والرملة،  غزة(: 

 حتى أشھر ستة مدة )٢("الشھابي بشیر" الدرزي األمیر وبمساعدة نفسھا المدینة
 على سیطر أن بعد الشام بالد على بذلك ستولىوا،  علیھا المدافع إطالق إلى اضطروا

 التي اإلداریة التقسیمات وألغى،  لھما التابعة واأللویة )طرابلس(و )الشام( والیتي
 "الشھابي بشیر" األمیر وفوض علیھا متسلمین وعین،  العثمانیین عھد على كانت
  .)٣(المدن ھذه شؤون بإدارة )لبنان جبل( حاكم

 الشام بالد إلى المصریة الجیوش بدخول )٤("العالي الباب" علم المّ  أنھ رذكَ یُ
 انحوً  فجمع" باشا إبراھیم" لقتال بالسیر )حلب( والي إلى وأوعز،  اعصیانً  ذلك اعتبر

 من بالقرب فالتقیا،  علیھ یأتي حتى یمھلھ لم "إبراھیم" أن غیر األفً  عشرین من
 وأسر )عكا( سقوط نبأ اأیضً  بلغھ وعندما،  علیھم المصریون وانتصر،  )حمص(

 األفً  ستین عددھم فكان الجیوش من جمعھ یمكن ما بجمع أمر مصر إلى وإرسالھ والیھا
 )٥( )م١٨٣٢ -  ـھ١٢٤٨( سنة،  منكرة ھزیمة" باشا إبراھیم" بھ ألحق لھا اقائدً  وعین، 

                                                             

ا :  ھو) ١( ي باش د .إبراھیم بن محمد عل ومي  قائ ر ، ق م بمص د ، تعل از ونج ى الحج ة إل اد حمل ، وق
ا  تولى علیھ رھا واس ا فحاص ى عك ریة إل ة المص ار بالحمل ل ، وس ق(ودخ ص(و) دمش ) حم

وه  .إلى مصر سوریا   حملھا على ضم حتىانتصر على جیوش الخالفة ، ) حلب(و ھ أب تنازل ل
نة ومات ، نزل بھ مرض ، عن والیة مصر فحكمھا سبعة أشھر وأیام  ھ س  ـھ١٢٦٤(بھ قبل أبی

  ) م١٨٤٨ –
 )١/٧٠(، الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق  :ترجمتھ في یُنظَر 

ر الشھابي :  ھو) ٢( راء  .بشیر قاسم عم د األم ة وُ  .أح د بقری و(ل رب )غزی روت  ق ا ، بی ً أ یتیم ، نش
ارة  .وكانت فیھ نجابة  ي إم ان  ول وادث ، لبن ھ ح ت ل م أعی، وكان رات ث دة م زل ع آزر  .د وع

ا" راھیم باش ام  "إب دم الش ین ق ري ح ز ونُ ، المص ل اإلنجلی ن قب ي م ي ، ف ة ف تمس االقام وال
   )دیر األرمن الكاثولكیین(ودفن في  )اآلستانة(ـ ومات ب، ثم األناضول ، اآلستانة

 )٦/٣٢٨(، مرجع سابق ، األعالم  ،الزركلي : ترجمتھ في یُنظَر 

 )١٨ص(، مرجع سابق ، عالم العربي ووقائعھ مدونة أحداث ال، شكیب أرسالن ) ٣(

ة ، الباب اآلصفي  : ویقال لھ) ٤( ي الدول م ف در األعظ یم ، وھو قصر اإلقامة الرسمي للص ث یق حی
ب  عامةفیھ بصورة  ذا المنص ین لھ ن یع ل م ك ، ك ل ذل ان یسمى قب د ك ـوق وزیر(ب اب ال م ) ب ث

ى التسمیة ) الباب اآلصفي(بـ ى إل ـحتى انتھ اب ال(ب اليالب د ) ع ى عھ د "عل د الحمی لطان عب الس
ارق ،  "األول اش وعصمت بین اتي أقط اب نج ر كت اني ، یُنظَ یف العثم ابق ، األرش ع س ، مرج

 )١٤ص(
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)١( .  

 جبال اجتاز" باشا إبراھیم" وكان،  الثالثة المرة في اجیشً  الخلیفة فأرسل
 قرب فالتقیا،  الخالفة عاصمة حدود یطرق أن خیف حتى،  وراءھا وما) وسطور(

 في اأسیرً  العثماني الجیش قائد وأخذوا،  فیھا المصریون وانتصر) قونیة( مدینة
،  العثمانیین مخاوف وازدادت،  )٢()م١٨٣٢/دیسمبر/٢٠( الموافق )ـھ٢٧/٧/١٢٤٨(

 احتالل" باشا علي محمد" قصد یكون أن وبریطانیا كروسیا الكبرى الدول وخشیت
ً  بالخالفة واالستئثار،  عثمان بني وإسقاط )اآلستانة( ،  )٣()المریض الرجل( من بدال

 وحینئذ،  )اآلستانة( لحمایة جندي ألف عشر خمسة فأنزلت المساعدة روسیا فعرضت
 مع االتفاق سرعة "العالي الباب" على فألحوا والفرنسیین اإلنجلیز مواقف اضطربت

  .)٤(الخطب تفاقم قبل" باشا علي حمدم"

 -  ـھ١٢٤٨( عام في" باشا علي محمد"و العثمانیة الدولة تمكنت وبالفعل
 بھا كان التي المدینة إلى نسبة -  )كوتاھیھ معاھدة( سمیت معاھدة إبرام من) م١٨٣٢

  : كالتالي نصھا وكان -  اإلتفاق إبرام عند" باشا إبراھیم"

 جبال بعد ما إلى )األناضول( إقلیم عن" باشا علي محمد" جیوش ترجع أن - ١
  . )سوطور(

  . حیاتھ مدة )مصر( والیة" باشا علي محمد" یعطى - ٢

،  عكا( األربع الشام والیات على قبلھ من اوالیً" باشا علي محمد" یعین - ٣
  . )كریت وجزیرة،  وحلب،  ودمشق،  وطرابلس

نَھ( إقلیم على اوالیً" باشا علي محمد بن إبراھیم" یعین - ٤  األقلیم وھو،  )أضَ
  . لألناضول المتاخم

 التاریخ( كتابھ في" شاكر محمود" الشیخ المؤرخ ذكرھا الشروط ھذه
                                                             

 )٤٥٠ص(، مرجع سابق ، العثمانیة  یةتاریخ الدولة العل، محمد فرید بك : یُنظَر ) ١(

 )٤٥٠ص(، بق مرجع سا، العثمانیة  یةتاریخ الدولة العل، محمد فرید بك  )٢(

ة ) ٣( ة العثمانی ا الدول ا بھ دً وال قاص ر نق تعملھا القیص ن اس فیر ، أول م ھ بالس اء اجتماع ك أثن وذل
اني  یمور"البریط ون س ورج ھملت یر ج ة  "الس ي مدین ورج(ف رس ب انت بط ي  )س انون /٩(ف ك

   )ھـ٢٩/٣/١٢٦٩ – م١٨٥٣/الثاني
 )٣٤ص(، مرجع سابق ، ئعھ مدونة أحداث العالم العربي ووقا، شكیب أرسالن : ینظر 

امي  )٤( ك المح د ب د فری ة ، محم ة العثمانی ة العلی اریخ الدول ابق ، ت ع س ، ) ٤٥١-٤٥٠ص(، مرج
 )٨/١٦٩(، مرجع سابق ، التاریخ اإلسالمي ، ومحمود شاكر 
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 أمیر أن غیر، ) العثمانیة العلیة الدولة تاریخ( كتابھ في" فرید محمد" وكذا) اإلسالمي
 تجدید على" الثاني محمود" السلطان موافقة علیھما زاد" أرسالن شكیب"   البیان
 إقلیم إدارة وتخویلھ،  المكي الحرم مشیخة مع) جدة( على" باشا إبراھیم"   والیة

نَھ(   . )١()أضَ

  : الثانیة الشامیة الحرب) ب( 
 ." باشا علي محمد"و العثمانیین بین الخالف وقائع عن كتب من أغلب

َ  ھناك أن إلى یشیرون ."بك فرید محمد"و" شاكر محمود"ـك  فریقینال حملت دواعي
ّ  أن:  أھمھا المذكورة المعاھدة على ً   مرة للحرب لالستعداد مرحلة جعلھا یرید منھما كال
 على والیھ تعدیات من موقفھ ینقذ أن أراد "الثاني محمود" العثماني فالسلطان،  ثانیة

      وأما،  محسوب غیر اضطراب دون آمنة الخالفة عاصمة بقاء ویضمن،  مصر
،  التراجع على وإجباره،  الدول تدخل من اخوفً  للمعاھدة رضخف" باشا علي محمد"

 نقلوا الذین مصر في األوروبیة الدول وكالء بھ حَ فاتَ  الذي التام االنفصال یرید ھو بینما
 تكون أن على معھ واتفق" باشا علي محمد" إلى مندوبھ فأرسل السلطان إلى ذلك

ً  املكً  العرب وجزیرة )مصر(  محمد"ـل فتكون الشام بالد وأما،  ھوألسرت لھ امتوارث
ً ) طوروس( جبال تكون وأن،  حیاتھ بقیة" باشا علي ّ ً  احد  )الشام( بین فاصال

" باشا علي محمد" فأبى سفوحھا وللسلطان جبالھا فجاج لھ تكون أن على )األناضول(و
  .)٢(ذلك عكس لھ یكون أن وأصر

 وفي،  الشام الدب إلى اجیشً " الثاني محمود" العثماني السلطان أرسل
،  )نزیب( بلدة في "باشا إبراھیم" مع التقى )م٢٣/٦/١٨٣٩الموافق  ـھ١١/٤/١٢٥٥(

) ٢٠٠٠٠(و،  امدفعً ) ١٦٦( غنموا حیث للمصریین عتادھم وتركوا العثمانیون فانھزم
الموافق  ـھ١٩/٤/١٢٥٥( في "الثاني محمود" العثماني السلطان وتوفي،  بندقیة

 األنباء أن إلى أشار "أرسالن شكیب" كان وإن،  إلیھ األنباء وصول قبل )م١/٧/١٨٣٩
  .)٣(لوفاتھ اسببً وكانت بھا فاغتم وصلتھ

 أن خوفھا وضاعف،  المصریین النتصار األوروبیة الدول مخاوف ازدادت
                                                             

ابق ، : یُنظَر  )١( ع س اكر ) ٤٥١(محمد فرید بك المحامي ، تاریخ الدولة العلیة ، مرج ود ش ، ومحم
ابق ، ، الت ع س المي ، مرج الن  ،) ٨/١٧٠(اریخ اإلس كیب أرس الم ، وش داث الع ة أح مدون

   )٢٠-١٩(ص، مرجع سابق ، العربي ووقائعھ 
ابق ، التاریخ اإلسالمي ، محمود شاكر ) ٢( ع س ك ، ) ١٧١-٨/١٧٠(، مرج د ب د فری اریخ ، ومحم ت

  )٤٥٢ص(مرجع سابق ، الدولة العلیة العثمانیة 

ة ، وشكیب أرسالن ، ) ٨/١٧١(، مرجع سابق ، التاریخ اإلسالمي ، محمود شاكر ) ٣( اریخ الدول ت
 )٢٨٧ص(، مرجع سابق ، العثمانیة 
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 في إیاه وسلمھ" باشا علي محمد" إلى العثماني باألسطول سار العثماني البحریة قائد
 الدولة فصارت ، "عظماأل الصدر" مع خالفھ بسبب،  )دریةاإلسكن( مدینة میناء

 قوة وال،  تحمیھا بحریة قوة لھا تعد لم إذ؛ " باشا علي محمد" مع الصلح إلى مضطرة
،  وفرنسا،  والنمسا،  وبروسیا،  روسیا ( من مشتركة الئحة فقدمت،  عنھا تدافع بریة

 دون مصر بوالي یتعلق شأن في اموضوعً  یقر أال الجدید السلطان من تطلب)  نجلتراإو
 واجتمع،  الالئحة الخلیفة فقبل،  بینھما والصلح للتوسط استعدادھم مع،  إلیھم الرجوع
 ترید فروسیا،  النظر وجھات في تباین وظھر،  "األعظم الصدر" عند الدول سفراء

 شؤون يف التدخل لھا وأتاحت العثمانیین مع أبرمت التي الدفاعیة بالمعاھدة االحتفاظ
 دون الدولة شؤون في والتصرف التفرد من تمنعانھا وفرنسا وانجلترا،  الخاصة الدولة

 االحتفاظ في" باشا علي محمد" دعم تود فرنسا فإن أخرى ناحیة ومن،  منھما مشاركة
 من اوخوفً ،  )مصر( في مركزھا على لفرنسا منافسة ذلك ترید ال نجلتراإو،  بنفوذه

 اخطرً " باشا علي محمد" في فرأتا وروسیا النمسا وأما،  لھندا طریق على منافستھا
 عقد في نجحوا اللقاءات فشل وبعد، )١(جدید من الخالفة یعید أن الحتمال أوروبا على

  : یلي بما تقضي العثماني السلطان مع) م١٨٤٠ -  ـھ١٢٥٦( سنة معاھدة اتفاقیة

 ً ّ  الحكم بقاءإ : أوال  ینسحب أن على،  وعقبھ" اباش علي لمحمد" مصر في اوراثیً
  .العثمانیة البالد جمیع من جیشھ

  ." العالي لبابا"ـل سنویة جزیة" باشا علي محمد" یدفع أن : اثانیً 

 ً   .العثمانیة القوات من اجزءً  المصریة القوات تعدّ  : اثالث

 العرش حمایة المعاھدة ھذه على الموقعة األوروبیة الدول تتعھد : ارابعً 
  .غیره أو" باشا علي محمد" من سواء محتمل اعتداء أي من العثماني

 من كل ومساعدة،  الشامیة الموانئ محاصرة وفرنسا النجلترا یحق : اخامسً 
  .العثمانیة الدولة إلى والعودة" باشا علي محمد" طاعة خلع السكان من أراد

 یجب كما،  )لندن( في شھرین خالل االتفاقیة ھذه تصدق أن یجب : اسادسً 
  )٢(الخلیفة من ھاتصدیق

                                                             

ك ، ) ١٧١-١٧٠ص(، مرجع سابق ، التاریخ اإلسالمي ، محمود شاكر ) ١( د ب د فری اریخ ، ومحم ت
ة  ة العثمانی ة العلی ابق ، الدول ع س الن ، ) ٤٦٠-٤٥٧ص(، مرج كیب أرس اریخ ا، وش ة ت لدول

 )٢٨٨ص( ،مرجع سابق ، العلیة العثمانیة 

الن ) ٢( ھ ، شكیب أرس ي ووقائع الم العرب داث الع ة أح ابق ، مدون ع س ود ،  )٢٦ص(، مرج ومحم
 )١٧٣-١٧٢ص(، مرجع سابق ، التاریخ اإلسالمي ، شاكر 
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،  مصالحھا مع یتقاطع أنھ رأت والتي فرنسا منھ انسحبت الذي االتفاق بنود ھذه
 على وتشجیعھ العثماني السلطان ومع" باشا علي محمد" مع مباشرة االتفاق فحاولت

 من" باشا علي محمد" االتفاقیة وبلغت،  ذلك في تدعمھ أن على انجلترا مطالب رفض
 ووعدتھ المقاومة على حرضتھ التي )فرنسا( عدا ما ألربعا الدول قناصل قبل

 أعطوهف،  االتفاق بنود ورفض،  العثماني والمندوب القناصل بطرد فقام، بالمساعدة
،  امناسبً تراه ما تتخذ الدول فإن یرد لم أو رفض فإن،  الجواب لیرد أیام عشرة مھلة
 والیة بسلخ اقرارً  واتخذوا "األعظم الصدر"ـب القناصل اجتمع المدة انقضت فلما

 الدول ھذه قرارات أمام الفرنسیین ضعف وازداد" باشا علي محمد" من )مصر(
 ومصر الشام سواحل وتركت،  فرنسا إلى ثم الیونان میاه إلى البحریة قواتھا فسحبت

  .)١(الحكومة ضد الفرنسي العام الرأي ثار حتى انجلترا لسفن

 التي وبریطانیا،  فرنسا بین ادائرً  النفوذ جلأ من الصراع كان األمر حقیقة في
  خالل من علیھم الحصار وتضیق،  الفرنسیین على الطاولة تقلب أن استطاعت

 نداءً  یوجھ "نابي شارل" األمیرال" بورفول" البریطانیة البارجة قائد فھذا . المعاھدة
 )وتركیا روسیاوب وروسیا والنمسا بریطانیا( حكومات أن فیھ ذكر،  سوریا  سكان إلى
 الثورة إلى ودعاھم،  سوریا  في" باشا علي محمد" حكم إنھاء على اجمیعً  اتفقت قد
ّ  اتحریضً  ذلك وكان،  )٢(ثقلھ تحت یئنون الذي الظلم خلعل  للثوریین ابریطانیً

 من إنجلترا وتمكنت.  -  سیأتي كما - ؛ سوریا  في" باشا إبراھیم" لحكم والمعارضین
 مدینة من "باشا إبراھیم" وانسحب،  المعارك وبدأت،  )بیروت( شمال قواتھا إنزال

 وھدم،  المشاة من بأكملھ طابور على قضى الذي الذخیرة مستودع انفجار إثر )عكا(
 على القدرة لعدم معھ ومن یرجع بأن ابنھ إلى" باشا علي محمد"  وأرسل،  المدینة ثلث

   .)٣(المقاومة

 -  ـھ١٢٥٦( سنة شوال في كان لمصریینا رجوع أن" بك فرید محمد" ویذكر
 منھم كثیر مات إذ؛  األقالم وصفھ عن تعجز ما الطریق في لھم وقع وقد،  )م١٨٤٠

 التي الخیول عن ناھیك،  علیھم حنقھم زاد الذین البدو مناوشات بسبب الطریق في
 العودة یمكنھم لم وجیشھ" باشا إبراھیم" إن حتى،  التعب وشدة العطش بسبب ھلكت

 البدو من لھم یترصد من بسبب )العریش صحراء( طریق من )القاھرة( إلى
 من وكثیر جیشھ أرباع ثالثة مات أن بعد )غزة( إلى وصل اوأخیرً ،  الفلسطینیین

 لنقل المراكب من لھ یلزم ما إرسال والده من والتمس،  عائالتھم مع الملكیین الموظفین

                                                             

 )١٧٣ص(، مرجع سابق ، التاریخ اإلسالمي ، محمود شاكر ) ١(

 )٢٧-٢٦ص(، مرجع سابق ، اث العالم العربي ووقائعھ مدونة أحد، شكیب أرسالن ) ٢(

 )٢٧ص(مرجع سابق ، مدونة أحداث العالم العربي ووقائعھ ، شكیب أرسالن  )٣(
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   .)١(الشام بالد عن المصریة القوات جالء تم وبذلك،  )اإلسكندریة( إلى فرقتھ

ت ى قام ر عل اتین إث ربین ھ ي الح الد ف ام ب تن الش ة ف ان طائفی ا ك         وراءھ
ز یون اإلنجلی دفھا،  والفرنس ة ھ ة زعزع غالھا،  الخالف الثورات وإش ي ب وم الت              تق

ا اك ھن د،  وھن دلعت فق ات ان ة النزع ي الثوری رب( ف ل( و،  )الص ود الجب                 ،  )األس
نة( و ك البوس ت،  )والھرس ام( وكان ن )الش ا م دو،  بینھ ط أن ویب ة خ ة البدای            للفتن

و ة   ھ رة االتفاقی ي األخی ا الت دول وقعتھ ع ال ع األرب لطان م ي الس م والت ق ل            تواف
ا ا علیھ ث ؛ فرنس ت حی را حرض دھا انجلت رة بع كان مباش ال س ن الجب ،  )٢("دروز" م

ة"و یریة"و ، )٣("موارن ى،  )٤("نص ة عل م معارض د" حك ي محم ا عل ذي" باش ان ال  ك
ت )الشام( في وجود لھا یكون أن فرنسا وحاولت،  للفرنسیین احلیفً   المدافعة شعار فرفع

ى، لبنان  في "لموارنةا"ـل والنصرة ت حین عل را دعم دروز" انجلت اھدُ ،  )٥("ال ك وش  ذل
ر ذي التقری ھ ال ل رفع ابر قنص ي یطانی روت( ف ل"  )بی ى" روز الكولونی  وزارة إل

ة ة الخارجی اء البریطانی ھ ج ة" إن( : فی ي "الموارن ان ف لمون لبن ى اوجسدً  انفسً مستس  إل

                                                             

 )٤٦٩-٤٦٨ص(، مرجع سابق ، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ، محمد فرید بك ) ١(

دروز) ٢( ة :  ال ة باطنی اطمي ، فرق ة الف ھ الخلیف ّ ُؤل أمر هللا"ت اكم ب ن ،  "الح دھا ع ل عقائ ذت ج أخ
ماعیلیة  ى ، اإلس ب إل درزي"تنتس تكین ال ر ،  "نش ي مص أت ف اجرت ، نش م ھ ىث ام  إل ، الش

ك  ر ذل ى غی رآن إل ار والق ة والن ل والجن اء والرس رون األنبی ي، ینك ودھم ف ب وج ان  أغل لبن
   .وسوریا وفلسطین المحتلة 

ر  ا : یُنظَ دروز تاریخھ ة ال ین ، طائف ل حس د كام ة محم اھرة ، الطبع ارف ، الق دھا ، دار المع وعقائ
 )م١٩٦٨ - ـھ١٣٨٨(الثانیة 

رقیین :  المارونیة) ٣( ك الش ارى الكاثولی دیس ، طائفة من طوائف النص ى الق بون إل ارون"ینتس " م
ن ذون م ان  ویتخ م لبن ا لھ ً ز لیبین ، مرك ة الص ي خدم ارز ف م دور ب ان لھ د ، ك ا بع وخصوصً

ى  ة األول رب العالمی نھم ، الح ة م یس الدول ون رئ لمین أن یك ین المس نھم وب اق بی م االتف ن ، ت م
   . "إده"و،  "شمعون"و "آل جمیّل: "زعاماتھم المعاصرة 

ع ، : یُنظَر  م تطب وراه ل الة دكت الم اإلسالمي ، رس ى الع ا عل یوسف سعید الغامدي ، المارونیة وأثرھ
 )م٢٠١٠ - ـھ١٤٣٠(جامعة أم القرى 

یریة) ٤( ة:  النص ري  حرك ث الھج رن الثال ي الق رت ف ة ظھ حا، باطنی یعة أص الة الش ن غ بھا م
م ، ا المؤلھین علیًّ  ي اس تعمار الفرنس ویین"أطلق علیھم االس ا " العل ن " اھمؤسس، تمویھً د ب محم

ري توطنون ،  "نصیر النمی یری(یس ل النص ة(و )نیجب ائر،  )الالذقی ي س ار ف م انتش وریا ولھ  س
   .نان ـــولب وتركیا

رة :  یُنظَر زاب العاص ذاھب واألح ان والم دوة الع، الموسوعة المیسرة في األدی باب لادار الن ة للش می
 )٣٩٦ - ١/٣٩٠(، مرجع سابق ،  "مانع الجھني" بإشراف، اإلسالمي 

واوي ) ٥( ي الن رائیلي ، ینظر محمد عبد الغن ي اإلس راع العرب ابق ، الص ع س ، ) ٤٣-١/٤٢(، مرج
 )١٧٥-١٧٤ص(، مرجع سابق ، سالمي التاریخ اإل، ومحمود شاكر 
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ل،  األمر في تختار أن لبریطانیا یبق فلم وعلیھ، فرنسا ا المحتم من أمسى ب  عضد علیھ
  )١()"الدروز"

 دیر( ودخلوا )م١٨٤١-  ـھ١٢٥٧( عام "الموارنة" على "الدروز" اعتدى
ً  وارتكبوا،  )القمر  )م١٨٤٥ -  ـھ١٢٦١( عام علیھم االعتداء وكرروا،  وحشیة أعماال
وا،  المسیحیین وقتلوا ّ  أحد رئیس وقتلوا،  الفرنساویین الكاثولیك قسس على وتعد

 وتدخل،  واألمتعة المنقوالت ونھبوا،  جثثھم وحرقوا،  الرھبان من واثنین األدیرة
،  -  مرّ  كما -  المصریین خروج بعد، " الشھابي بشیر" الدرزي األمیر وعزل طانالسل
ّ  اوالیً نوعیّ   فلم،  اسابقً  منحھم التي الجبل إدارة في االمتیازات جمیع وألغى،  اعثمانیً
 العثماني للوالي یكون وأن،  امتیازاتھ للجبل یعید أن فاضطر ذلك الكبرى الدول تقبل

،  جنسھ أبناء في النظر منھما كل ویتولى،  درزي واآلخر ماروني أحدھما "قائمقامین"
  .)٢()م١٨٤٢ -  ـھ١٢٥٨( سنة وذلك

 "دروز"و "موارنة" من السكان اختالط بسبب المستمرة المحاوالت تنجح ولم
 من "الموارنة"ـب اآلھل )الجبل إقلیم( بفصل یقضي )افرمانً ( "العالي الباب" فأصدر
 "الموارنة" وعارضھ.  امتیازات دون )طرابلس والیة( إلى وضمھ،  الجبل حكومة

 جھود واستمرت،  الماروني للعنصر اوإضعافً ،  الدرزي للعنصر تقویة واعتبروه
، ) م١٨٦١ - ـھ١٢٧٧( عام بینھما الكبرى المذابح وقعت حتى تفلح لم لكنھا المصالحة
 لحمایة مالشا بالد إلى جیوشھا إلرسال مستعدة أنھا الدول على فرنسا وعرضت
 خروج عدم من اخوفً  الرأي بادي باقتراحھا الدول تقبل ولم،  الفتنة وقمع المارونیة

 آالف ستة نحو فیھا قتل التي )دمشق( مذبحة حصلت ولما،  الشام بالد من فرنسا
ّ  یضع لم إن بالتدخل تھدده "العالي الباب" إلى الدول جمیع أرسلت ، مةــــنس ً  احد

 فسافر،  الجیوش لقیادة انتدابھ باإلجماع وتقرر أمره وحزم ءهاروز فجمع،  ةـــللفتن
ّ  امجلسً  ھناك وشكل اسریعً   ثبت ممن اكثیرً  وشنق،  الفتنة رؤساء وحاكم،  احربیً

 ذلك أثناء وفي،  المسلمین أو المسیحیین أو "الدروز" من كان سواء وعمالتھ تورطھ
 وإعادة العثمانیین لمساعدة مقاتل فآال ستة الشام إلى فرنسا ترسل أن على الدول اتفقت

كینة  من حمتھم أنھا المسیحیین إیھام قصدت فرنسا أن والحقیقة،  -  زعموا كما -  السّ
) بیروت( بمدینة وانعقدت،  األوروبیین "النصارى" دور وأبرزت،  المتوحشین ظلم
 )باریس معاھدة( على الموقعة الدول قبل من معینین مندوبیین من مشكلة أوروبیة لجنة
 للمسیحیین یعطوا أن على "العالي الباب" مع اتفقوا مداوالت وبعد،  اآنفً  ذكرت التي

 یمنح وأن،  تعویض بصفة قرش ملیون وسبعین ةخمس مبلغ دورھم أحرقت الذین
ّ  حاكمھا یكون العلیة الدولة سیادة تحت مستقلة حكومة الجبل أھالي  وعین.  امسیحیً

 یمكن ال،  سنوات ثالث لمدة للجبل اأمیرً  - الجنس رمنياأل- " فنديأ داود" باإلجماع
                                                             

 ) ٢٩ص(، مرجع سابق ، مدونة أحداث العالم العربي ووقائعھ ، شكیب أرسالن ) ١(

 )٨/١٧٤(، مرجع سابق ، التاریخ اإلسالمي ، محمود شاكر : یُنظَر  )٢(
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 مجحفة بكیفیة ولو الفتنة إنھاء العثمانیون استطاع وبذلك.  الدول بموافقة إال عزلھ
 في قواتھا بسحب فرنسا وألزمت،  شدیدة بصفة الدول تدخل منعت لكنھا،  بالدولة

 .)١()م٥/٦/١٨٦١ -  ـھ٢٧/١١/١٢٧٧(

 االتحادیین على وحنقھم،  العرب ثورة الفترة ھذه اللخ األحداث أبرز من كان
 مع اإلصالح سبیل في الیائسة محاوالتھم بعد لھم التبعیة من ونفورھم،  األتراك

  . )٢("والترقي االتحاد جمعیة"

  :  یلي ما في الكراھیة ھذه أبعاد وتتضح

 ً  تاریخ ءبإحیا وذلك،  اإلسالم قبل القدیمة لطورانیتھم األتراك تمجید : أوال
:  قالوا حتى،  الوثنیین أسالفھم من والفاتحین الغزاة وتمجید،  أجدادھم

 اإلسالم قبل القدیمة األسماء اتخذوا ثم ، )طوران وكعبتنا أتراك نحن(
 )٣(البرید طوابع على رسموه الذي )األغبر الذئب صورة( شعارھم وكان
 نیالعثمانی ركالتبعض  ظلّ  أن بعد،  )٤(وثنیتھم أیام الترك شعار وھو
 عن اشیئً  یعرفون یكادون ال المیالدي عشر التاسع القرن منتصف حتى

 الدینیة الكتب تالوة كانت إذ ، ونسبھم وأصلھم وتاریخھم ماضیھم
ُّ لَ تَ  اإلسالم أبطال وتاریخ النبویة والسیرة  تاریخ تالوة من أكثر لھم ذ
  .)٥(وفتوحاتھم الوثنیین أجدادھم

 ریاح معھا وزادت،  العرب حفیظة أثارت بإجراءات ییناالتحاد قیام:  ثانیا
 ومن،  عشر التاسع القرن منتصف بدأت التي العربیة القومیة الحركة
  : یلي ما أبرزھا

                                                             

 )٨/١٨٠(، مرجع سابق ، التاریخ اإلسالمي ، محمود شاكر : یُنظَر  )١(

نة :  رقيجمعیة االتحاد والت) ٢( ا س ي أوروب أت ف ـ ١٣١٦(جمعیة تركیة نش ة ، ) م١٨٩٨ -ھ كحرك
ة ام الخالف ة لنظ ة ، مناوئ ت جمعی ة تح ي البدای ت ف اة(وكان ا الفت ریة ،  )تركی ا س ت خالی ، كون

ة  ود الدونم ن یھ دد م ا ع م إلیھ اردھم ، وانض د"ط د الحمی لطان عب ى ،  "الس اطھم إل وا نش فنقل
نة بعد محاول )سالونیك(و )باریس( ة س ى الخالف ـ١٣٢٥ – م١٩٠٨(ة انقالب عل م  )ھ ر أنھ غی

ا في تنحیة السلطان    .نجحوا أخیرً
رة   زاب المعاص ذاھب واألح راف  ، یُنظَر الموسوعة المیسرة في األدیان والم ي"بإش انع الجھن ،  "م

 )٢/١٠٣٨(، المیة للطباعة والنشر والتوزیع إصدار دار الندوة الع

 )٢/٩٧(، مرجع سابق ، االتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر ، سین محمد محمد ح: ینظر  ) ٣(

 )٩٠ -٨٩(مرجع سابق ، نھایة الحكم التركي : سوریا   تاریخ، علي سلطان )  ٤(

 )٢/١٠١(مرجع سابق ، االتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر ، محمد محمد حسین )  ٥(
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  .التركیة اللغة إلى الكریم القرآن ترجمة األتراك محاوالت )أ

ة محاوالتھم) ب ّ  امونظ التعلیم نظام ومنھا،  اجمیعً  الحكم أنظمة لعلمنة الجاد
  .الشرعیة المحاكم وإلغاء القضاء

 وفي،  الطوراني للعنصر ینتمون ال الذین والمسلمین العرب عن إعراضھم) ج
،  والتتر،  والتركمان،  العثمانیین الترك من الطورانیین تقریب المقابل

  .)١(الدولة تتریك إلى والسعي،  والمجر،  والفلندیین،  والمغول

 لمؤلفھ) جدید قومٌ ( كتاب بذلك یشھد كما لإلسالم والكید الطعن في جرأتھم) د
 جامع في امدرسً  "والترقي االتحاد جمعیة" عینتھ الذي" أفندي هللا عبید"
 اعتداء من ویحمونھ یحرسونھ الشرط حولھ وجعلوا،  )صوفیا أیا(

  .)٢(المسلمین

 الكاتب أن وذكرت) جدید قومٌ ( كتاب من أجزاء بترجمة )المنار( مجلة وقامت
فیح ،  المسلمین القدماء دین والزكاة والحج والصیام الصالة جعل حین،  القرآن رّ

 العمل جواز بعدم -  العلماني الكاتب -  صرح كما، ) عتیق قومٌ ( بعبارة عنھم وعبّر
 العقل( وھي) جدید قومٌ ( دین أركان الكاتب بین ذلك ومقابل،  األربعة األئمة فقھ بكتب
  .)٣()سنةالح واألخالق الشھادة وكلمة

 التركیة الصحف صارت حیث؛  والعرب الترك بین الصراع إذكاء) ـھ
ُّ ،  تھاجمھم  المبعوثان مجلس إلى الدائر الجدل ووصل،  شأنھم من وتحط

 كرھھا تخفي ال االتحادیین حكومة وكانت،  والترك العرب بین) البرلمان(
ة والسوریین العرب للنواب  رشدي"و،  )٤(" المؤیّد شفیق":  مثل؛  خاصَّ
معة ّ   .)١(" العسلي شكري"و، )٥("الش

                                                             

 )٢/١٠٢( المصدر نفسھ)  ١(

 )١٩/١٥٦١(، م ١٩١٦/ یونیو  ٣٠، مجلة المنار ) ٢(

 ) ١٠٠ -٩٩(مرجع سابق ، الكبرى على بالد الشام  رةالمؤام، محمد فاروق الخالدي ) ٣(

و) ٤( فیق:  ھ ك ش ن ب د ب د أحم م المؤی ن . العظ د م ق( موالی م ، )دمش ّ ـ تعل روت(ب افر ، )بی  وس
تانةاـ"ل ب "آلس ّ ي وتقل ب ف م ، المناص ب ث ا انتخ ن نائبً ق( ع م ، )دمش ى وانض ي إل  معارض
  )  م١٩١٦ -ھـ  ١٣٣٤(توفي سنة  ، العثماني النواب مجلس في )االتحادیین(
 ) ١٦٨/  ٣(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  :في ترجمتھ یُنظَر 

ي  .رشدي بك بن أحمد باشا بن سلیم الشمعة : ھو ) ٥( ق(ولد وتعلم ف ي ، ) دمش ا ف ا عنھ ب نائبً انتخ
ع الر، المجلس العثماني  ة وض ة العربی اء القومی ي إذك ات ف احة الشھداء ،وای ي س ًا ف نق دم ش أع

  )م١٩١٦-ـ ھ١٣٣٤(سنة ،  )دمشق(بـ
= 
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ً  العربیة المدارس في حتى الرسمیة اللغة لتكون الترك لغة اعتماد) و  من بدال
 العربیة باللغة التدریس بجعل العرب النواب وطالب،  نفسھا العربیة اللغة

  . العربیة المدارس في

 مع وتعاونھا،  )ینفلسط( نحو الیھودیة للھجرة االتحادیین حكومة تأیید) ز
 دونم مالیین ثالثة بیع اقتراحھا إلى األمر آل حتى،  الصھیونیة الحركة
 األمر،  )٢("جاوید" الیھودي المالیة وزیر بمساعدة،  فلسطین في للیھود
  . العرب یرفضھ كان الذي

 حتى،  والفساد والرشوة الظلم إلى إضافة االتحادیة اإلدارة تصرف سوء) ح
ت ّ   .)٣(مكان كل في الدولة على الثورات وقامت اتاالضطراب عم

 واألحزاب الجماعات قیام یحكیان" حسین محمد محمد"و" شاكر محمود"نفھذا
 حكومة كانت فبینما،  الدولة وتتریك السلطة إدارة سوء على فعل كردة نشأت التي

 )العراق(و )الشام(و )مصر( في التقت الطورانیة العصبیة إلحیاء تسعى االتحادیین
 عن للحدیث )مصر( في األمر آل بل،  العربیة القومیة عن تتحدث جماعات خاصة

 األمة تصبح وھكذا،  الفرعونیة العصبیة إلى بعد فیما تطورت التي المصریة العصبیة
  .)٤(بعض مع بعضھا یتصارع اأممً  الواحدة المسلمة

ً  كان ذكره سبق ما  المطالبة ىعل العرب حملت التي األساسیة العوامل من عامال
 فرصة كل ینتھزون العرب وظل،  تقدیر أقل على مركزي الال بالحكم أو باالستقالل

 القومیة بالفكرة اتأثرً  العربي الوطن أجزاء أسرع ھي الشام وكانت،  للثورة سانحة
  .)٥(الجدیدة

 

= 

 )٣/٢١( ،مرجع سابق ،األعالم، الزركلي : في ترجمتھ  یُنظَر

و) ١( لي  : ھ د العس ن محم ي ب ن عل ك ب كري ب ة  .ش ة الحدیث ة العربی اء النھض ن زعم ي ، م د ف ول
اني وتعلم منھا وانتخب نائ) دمشق( واب العثم س الن ي مجل ا ف دة ، بًا عنھ در جری بس(وأص  )الق

  . بعد أن نقم علیھ غالة الترك طلبھ الالمركزیة ، باإلعدام  )عالیة(وحكم علیھ في دیوان 
 )٣/١٧٢(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ،  :ترجمتھ یُنظَر في 

 )١١٠ -٩٨( مرجع سابق، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٢(

 )١٠٨ص( المصدر نفسھ )٣(

اك) ٤( ود ش المي ،  رمحم اریخ اإلس ابق ، الت ع س ین ، ) ١١/٢٥(، مرج د حس د محم ، و محم
 )٢/٩٦(، مرجع سابق ، االتجھات الوطنیة في األدب المعاصر 

 )٢/٩٩(المصدر نفسھ ) ٥(



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

72  

 ویؤكد،  الموقف یتابعون كانوا الذین االتحادیین على خافیة العرب ردود تكن لم
 احاكمً " باشا جمال" االتحادیون اختار ذلك أجل من أنھ "الخالدي روقفا محمد"

،  والنفي،  واإلعدام،  واالعتقاالت،  البطش مرحلة فیھا العرب لیعیش ؛ لسوریا
  .)١(األتراك على الثورة ویعلنوا

 بأن لالتحادیین تعھد" باشا جمال" أن ویظھر(:  "أرسالن شكیب" األمیر یقول
ّ  یتركوه أن شرط على،  سوریة في عربیةال الروح على یقضي ً  وأال،  العمل في احر

  .)٢()قبل من معھودة تكن لم جدیدة بسیاسة بدأوا ولذلك،  مساعیھ یعرقلوا

  : التالیة المقدمة خالل من الفترة ھذه تداعیات أھم على الضوءإلقاء  ویمكن

ر أن ھنا یجدر ِّ  الحلفاء ضد یاألمان جانب إلى الحرب دخلت عندما تركیا بأن أذك
 لمدة مداخنھم من یتصاعد الدخان وشوھد،  السِّریة أوراقھم الحلفاء دول قناصل أحرق
 تلك في أوراق بوجود "األعظم الصدر" من علم قد" باشا جمال" إن ویقال،  طویلة

، القنصلیات بتفتیش )بیروت( لوالي أوامر وصدرت،  الدولة أمن تمس القنصلیات
 خلفھ جاء حتى،  القنصلیات تفتیش" بك بكیر سامي" ذاكآن )بیروت( والي ورفض

ذ" بك عزمي" ّ  إلى" باشا جمال" قدم وعندما،  القنصلیات تلك وداھم التفتیش فنف
 كان ألنھ ؛ بالسرّ  حفظھا منھ فطلب،  األوراق ھذه على سوریا  والي أطلعھ، سوریا

  .)٣()السویس( لحملة یعد

 لدى )بیروت( في الفرنسي لقنصلا أودعھ صندوق في األوراق ھذه ووجدت
 األعراف ضدّ  وھو،  بالقوة التركیة السلطة علیھ وحصلت األمریكیة القنصلیة

ھا أفشى أن بعد الدبلوماسیة   .)٤(الفرنسي القنصل ترجمان سرّ

" بیكو جورج" ترك لماذا ھنا المھم والسؤال:  "الخالدي فاروق محمد" یقول
  .اآلخرین؟ القناصل أنش یحرقھا ولم،  المھمة األوراق ھذه

ّعً  قال إذ ؟ الحرب بعد اوشیكً  أصبح فرنسا دخول أن یظن كان أألنھ  امود
 البالد لھذه عائد إني:  التركیة السلطة رجال من مسمع وعلى،  )بیروت( في ألصحابھ

                                                             

الن ) ١( كیب أرس اریخ، ش ة  ت ة العثمانی ابق ، الدول ع س د ، ) ٤٣٥-٤٣٣ص(، مرج ھ محم ا كتب وم
 )١٢٨ -١٢٣ص(، مرجع سابق ، فاروق الخالدي في كتابھ المؤامرة الكبرى على بالد الشام 

الن ) ٢( كیب أرس ة ، ش یرة ذاتی ة ، س ة دار التقدمی ان  ،طبع ى ، لبن ة األول  – م٢٠٠٨(الطبع
 )١٥٥ص(،  )ھـ١٤٢٩

 )١٠٩ص(مرجع سابق ، الحركة العربیة ، سلیمان موسى ) ٣(

ار  ١٣( –) ٦٢١(عدد ، بیروت  –مجلة األسبوع العربي ) ٤( ق  م١٩٧١آی ـ١٨/٣/١٣٩١المواف  )ھ
 )٣٩ص(
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  .العثمانیة الدولة ھزیمة بعد أي،  ایومً  عشر خمسة بعد

 یرید،  علیھا تعثر سوف التركیة طةالسل بأن لمعرفتھ األوراق ھذه ترك أنھ أم
ة إذكاء بذلك ّ ً  حدث ما وھو،  والترك العرب بین الصراع حد   .؟ فعال

 في العاملین تصفیة -  مباشرة غیر بصورة -  لألتراك أوكل" بیكو جورج" فكأن
 تضع عندما فرنسا وجھ في یقفوا أن البد ھؤالء بأن یعتقد كان ألنھ،  العربیّة الحركة

 السوریین بزمالئھم ألقت فرنسا أن الرأي ھذا صحة على والدلیل،  یا سور على یدھا
  .)١(سوریا على انتدابھا بعد السجون في یعدموا لم الذین

 وبعض القنصل بین االتصاالت یخص ما الفرنسیة الوثائق تلك ضمن أن ویبدو 
سین امیة البالد أبناء من المتھوّ ّ  في تھدول سفیر بشأنھا القنصل یكاتب وكان،  الش

 للحیلولة فرنسیة حمایة وطلب،  سوریا  في بثورة القیام حول تدور وھي،  )سالمبولإ(
وار بین ّ   .إلخضاعھم جنودھا إلیھم ساقت إذا فیما العثمانیة الدولة وبین الث

 أبقاھا ولو،  بریطانیا قنصلیة في الوثائق أحرق قد فكان اإلنجلیز قنصل أما
 بوعود العربیة والجمعیات،  )٢("حسین الشریف" ثقة بسبب أكثر البلوى بھا تلعمّ 

  .)٣(بھا واتصاالتھم آنذاك بریطانیا

              في آنذاك تألفت التي السیاسیة والجمعیات األحزاب أوراق وسرقت
                           ،  )٤("الالمركزیة حزب"ـك االتحادیین ضد تعمل وكانت،  الشامیة البالد

                                                             

دي ) ١( اروق الخال د ف ام ، محم الد الش ى ب رى عل ؤامرة الكب ابق ، الم ع س ي ،  )١١٩ص(مرج عل
 )٢٩٦ - ٢٩٥(مرجع سابق ، نھایة الحكم التركي : سوریا   تاریخ، سلطان 

ِوُ .  بن محمد بن عبد المعین بن عون الحسني الھاشمي الحسین بن علي:  ھو) ٢( ي ل تانة(د ف  ،) اآلس
ة  ارة مك انیین ،آلت إلیھ إم ى العثم ھ المشھورة عل رف بثورت ره ،  ع ر عم ي آخ نة  .نف وفي س ت

   )م١٩٣١-ھـ١٣٥٠(
 ) ٢/٢٤٩(، مرجع سابق،األعالم،الزركلي: في ترجمتھ  یُنظَر

ة ) ٣( ز العظم د العزی ام، عب رآة الش فوة ،  م ي ص دة فتح ق نج دن(، تحقی ب ) لن ریس للكت اض ال ری
 )٢٢١-٢٢٠(والنشر 

ئتجمعیة :  حزب الالمركزیة) ٤( ِ نش ُ ل اإلداري ،  )ھـ١٣٣٠ –م ١٩٠٢(عام  أ تھا والھیك ولى رئاس ت
ر  ي مص ون ف امیون مقیم ا ش نھم ، لھ ا"م ید رض ھ  "رش م رئیس ق العظ زب ورفی ل الح ، وكی

ب"و دین الخطی اعد األ "محب ال ام مس ین الع د ، م ى ی زب عل د الح رط عق اد (وانف ة االتح جمعی
  ) ھـ١٣٣٤ –م ١٩١٦(سنة  )والترقي

لمین الجمعیات القومیة العربیة وموقفھا من اإلسال، خالد الدبیان : یُنظَر  ر، م والمس لم للنش ، دار المس
  )١١٥ -١/٩٩) (م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥(الطبعة األولى ، الریاض 
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                                           الفتاة العربیة ةیجمع"و،  )١("ةــقحطانیال الجمعیة" و
 جمعیة" ومباحثات مذكرات على العثور من اقرّ السُّ  تمكن كما، وغیرھا) ٢("السریة

ً ،  االتحادیین إلى األوراق بھذه وجاءوا،  وغیرھا،  )٣("البیروتیة اإلصالح  أمال
  .أعدم من جملة في اأعدمو أنھم إال بالمكافأة

 في منھا اقسمً  نشروا ثم،  بھا واحتفظوا،  كلھا األوراق ھذه االتحادیون وجمع
،  والفارسیة والعربیة التركیة باللغات) إیضاحات( باسم" باشا جمال" طبعھا رسالة
سین ھؤالء برجوع وینصح یخطب وصار   .)٤(رشدھم إلى المتھوّ

  الحركة من للتخلص خطة إال تكن لم والتحقیق االعتقال عملیة أن ویبدو
ّطھم لتنفیذ الحرب فیھا األتراك استغل،  العربیة  )إسالمبول( من برقیة وردت إذ،  مخط

 العرب تیار لتشتیت الوسائل جمیع باتخاذ تفضي،  سوریا  في الرابع الجیش لقیادة
 -  رالخب سمعوا عندما -  یھربون العرب الضباط جعل مما،  شملھم وتمزیق،  القومي

  .)٥("باشا جمال" بھم یفتك أن قبل

ب الذي أن ویبدو  ثورة أن أخبروھم الذین الحلفاء ھم لالتحادیین األنباء سرَّ
                                                             

ي  )ھـ١٣٢٧ –م ١٩٠٩(نشأت سنة ، جمعیة سریة :  الجمعیة القحطانیة) ١( د  )ولإسالمب(ف ى ی عل
ا" ل باش راوي"و "خلی د الزھ د الحمی ري"و "عب ي المص ز عل رھم  "عزی ة ، وغی ي خاص وھ

ة  ریة تام وي ذي س ، بأفراد الجیش العسكري من قادة أركان الحرب وضبّاط بغیة إقامة نشاط ق
نة  دھا س رط عق ـ١٣٢٣ –م ١٩١٣(وانف د ا )ھ ى بع ائھا إل مام أعض يجمعینض د" ت  "العھ

  "والفتاة"
دبیان : یُنظَر  د ال لمین ، خال ن اإلسالم والمس ا م ة وموقفھ ة العربی ات القومی ابق ، الجمعی ع س ، مرج
)٩٩ -١/٩٦( 

نة ، جمعیة سریة قومیة :  جمعیة العربیة الفتاة) ٢( ت س ـ١٣٢٥ – م١٩٠٨(أسس  – م١٩٠٩(أو  )ھ
ـ١٣٢٦ ل  )ھ ـ١٣٢٨ – م١٩١١(وقی ي  )ھ رب ف بّان الع ن الش ة م د ثالث ى ی اریس(عل م ، ) ب ث

نة بیروت  انتقلت إلى ـ١٣٣٠ – م١٩١٣(س ومي ،  )ھ ر الق ً للفك ات شموال ر الجمعی ي أكث ، وھ
ا على نھضة العرب     .وأشدھا تأثیرً

ر  دبیان :یُنظَ د ال لمین ، خال ن اإلسالم والمس ا م ة وموقفھ ة العربی ات القومی ابق ، الجمعی ع س ، مرج
)١٤٥ -١/١٣٧( 

الح البیروت) ٣( ة اإلص ةجمعی ة :  ی ة قومی ي، جمعی أت ف روت  نش نة بی د ،  )م١٩١٢(س ت بع وألغی
   .الحاكمة في تركیا  "جمعیة االتحاد والترقي"شھرین من تشكیلھا على ید 

دبیان : یُنظَر  د ال لمین ، خال ن اإلسالم والمس ا م ة وموقفھ ة العربی ات القومی ابق ، الجمعی ع س ، مرج
)١٣٧ -١/١٢٧( 

 )٢٢١ص(مرجع سابق ، مرآة الشام ، عبد العزیز العظمة ) ٤(

 )١٢٤ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، فاروق الخالدي  محمد) ٥(
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 وقد،  السوري الساحل في العسكري باإلنزال الحلفاء یقوم أن بعد سوریا  في ستقوم
 فالشری" طریق عن سوریة في عصابة لقیام واتفاق خطة البریطانیة الوثائق في وجد

 في وحداتھم من العرب الضباط بعض ھرب ولذا،  أنفسھم العرب والضباط" حسین
 - االحتیاط الضباط أحد وھو-  )١("الحكیم خالد" وكان،  سبب دون من العثماني الجیش

ً  حذر  الرحمن عبد"و،  "يالعسل شكري"و،  )٢("اإلنجلیزي الوھاب عبد" من كال
 ھرب بینما،  )دمشق( من الفرار رفضوا لكنھم،  بالھرب علیھم وأشار، )٣("شھبندر

 الوھاب عبد" وأعدم،  بعد فیما" شھبندر"و،  )٤("الغصین"و" الحكیم خالد"
 قناة( على "باشا جمال" حملة بعد وذلك،  أعدم فیمن" العسلي شكري"و" اإلنجلیزي

 – م١٩١٥( شباط شھر في العثمانیون فیھا فشل والتي اإلنجلیز ضد )السویس
  . )٥()ھـ١٣٣٣

                                                             

و) ١( یم :  ھ د الحك ن محم ین ب ن یاس د ب كري  .خال دس عس ي ، مھن الیین ف ل االیط رابلس(قات  )ط
ورة ،  "یةرّ لسجمعیة الفتاة ا"ودخل في ، المغرب  ق بث ین"ولح ریف حس ام ف،  "الش رقي  يأق ش

ًوحك،  )میسلون(األردن بعد معركة  دام غیابیّ یون باإلع ھ الفرنس ك ، ا م علی ة المل ي خدم ام ف أق
ا ، آخر حیاتھ  "عبد العزیز آل سعود" وفي ، ومرض في نھایتھ ـوت ق(ب نة ) دمش ـ ١٣٦٣(س -ھ

  )م١٩٤٤
 )٢/٢٠٠(الم ، مرجع سابق ، الزركلي ، األع :ترجمتھ في یُنظَر 

و) ٢( زي:  ھ د اإلنجلی ن أحم اب ب د الوھ ي  - عب ة ف رة عربی ى أس بة إل ق(نس آل ) دمش رف ب تع
زي  ي  –اإلنجلی م ف ق(تعل ي ) دمش ة ف ة الملكی ي المدرس رج ف تانة(وتخ ا ،  )اآلس ً ب مفتش ونص

رة معا )عالیة(طلبھ دیوان ،  )بیروت( لإلدارة الملكیة في والیة ي بجری ادیین العرف ة االتح رض
ًا في ساحة الشھداء ،    ) م١٩١٦ -ھـ ١٣٣٤(سنة ) دمشق(بـوحكم علیھ باإلعدام شنق
 )٤/١٨٢(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ، :  ترجمتھفي یُنظَر 

و) ٣( ھبندر :  ھ الح ش ن ص رحمن ب د ال ب  .عب ل ، طبی ن أھ ق(م ت ، ) دمش ره س ده وعم ات وال  م
نوات  ھ ، س ھ أم رج ف، فربّت ة وتخ ة األمریكی ـي الجامع روت(ب ا ) بی اء ، طبیبً ن أعض ان م وك

ى ، ثم ناوأھا بعد دعوتھا للتتریك ،  "والترقي تحادجمعیة اال" رب األول ي الح ى ف ھ، اختف  اعتقل
ي ، وأطلق وتنقل ھاربًا غیر مرة  الفرنسیون ق(وبینما كان في عیادتھ ف ة ) دمش ھ ثالث ل علی دخ

وه  خاص فقتل ي ال، أش ات ف ھ كتاب ات ل ن الترجم دد م ة وع نة ، سیاس وفي س  – م١٩٤٠(ت
   )ھـ١٣٥٩

 )٣/٢٠٨(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق ، : في ترجمتھ یُنظَر 

ـتعلم ، من أعضاء جمعیة العربیة الفتاة  . نفائز بن زعل الغصی:  ھو) ٤( ق(ب م ) دمش  )ولإسالمب(ث
ا ،  رارً ل م م ، واعتق راق ث ى الع رّ إل دة(ف ر )ج ق بالش ث لح ین"یف حی ن الحس ل ب ي  "فیص ف
ع( ھ  )ینب ى دخول ا إل كرتیرً ان س ق(فك ي ، ) دمش د الفرنس ي العھ اء ف ي القض ا ف ً ل مفتش م عم ث

  ) م١٩٦٨ –ھـ ١٣٨٧(ثم عمل محامیًا إلى أن توفي سنة ، وأحیل للتقاعد ، بسوریة 
 )٥/١٢٥( ، مرجع سابق ، األعالمالزركلي ، : في ترجمتھ یُنظَر 

 )١٢٤ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، لدي محمد فاروق الخا) ٥(
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 السكان نحو عدائیة بتصرفات للھزیمة التالي الشھر في "باشا جمال" قام
 ضد وجبروتھ النقالبھ أثرٌ  الحملة في لفشلھ كان فھل، سوریا ولبنان  في وخاصة
  ؟ )١(السكان

 إلى أتى عندما" باشا جمال" أن) والجاسوسیة االستخبارات( كتاب في جاء
  : وھما خطیرین مشروعین جیبھ في یحمل كان سوریا 

 للسلطة وإخضاعھ، لبنان  في الخاصة االمتیازات إلغاء : األول المشروع
  . العثمانیة

  .)٢(العرب تتریك ثم،  العربیة الفكرة على القضاء : الثاني المشروع

ّ :  القول ویمكن  وبطشھ،  الغبراء وعصبیتھ،  الطوراني الرجل ھذا حماقة إن
 للترك العرب إخالص من الباقیة بالبقیة بتذھ التي ھي العرب من یده إلیھ وصلت بمن

،  والقادة الضباط من الجیش ورجاالت والعراق الشام في العرب زعماء إن حتى .
ً  نداءً  وجھوا  بصفتھ )ھـ١٣٣٣ – م١٩١٥( سنة )مكة( في" حسین الشریف" إلى عاجال

،  "طلعت" وغدر بطش من وینقذھم ویناصرھم أزرھم یشد أن،  )العرب أبا(
 نصحھ الذي "فیصل" ابنھ لرأي ااتباعً ،  االنتظار فضل "الحسین" ولكن،  "جمال"و

 تصفیة "باشا جمال" فیھ واصل الذي الوقت في،  )٣(الثورة إعالن بتأجیل وقتذاك
 أعضاؤھا وكان،   )لبنان عالیة( في عسكریة محكمة وشكل،  العرب مع حساباتھ
د،  بأمره یأتمرون ّ   .)٤(إصدارھا علیھم یتوجب التي كاماألح األسماء مقابل لھم ویحد

ّ  اقریبً وكان )٥("علي كرد محمد" ذكر ً ً  أن "باشا جمال" من اجد د جماال ّ  بالقتل ھد
،  السیاسیین المتھمین على یحكموا لم إن) المحكمة( العرفي الدیوان أعضاء بالقتل

                                                             

 )١١٥ص( المصدر نفسھ )١(

ك ) ٢( ز ب ة ، عزی ة العثمانی ي الدول یة ف تخبارات والجاسوس داني ، االس ؤاد المی ب ف روت  ،تعری بی
 )١٢٩ص(

 )١٠٤ - ٢/١٠٣(مرجع سابق ، الوطنیة في األدب المعاصر  تاالتجاھا، محمد محمد حسین )  ٣(

 )١٢٥ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٤(

ي محمد:  ھو) ٥( رد عل د ك ن محم رزاق ب راد  . بن عبد ال ن أك لیمانیة(م راق  )الس ي الع ده ، ف ومول
ن الم )المقتطف(وكتب في  )الشام(تولى تحریر جریدة ، ) دمشق(بـووفاتھ  الت جوأنشأ عددًا م

ي وتولى ،  ي ف ي العرب ع العلم ة المجم ق(رئاس أتھ ) دمش نة ، أول نش ـ١٣٣٧ – م١٩١٩(س   )ھ
   )م١٩٥٣ -ھـ١٣٧٢(توفي سنة ، وتولى وزارة المعارف مرتین في عھد االحتالل 

 )٦/٢٠٢(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  :في ترجمتھ  یُنظَر
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  .)١(ااختیارً  ال ااضطرارً  ذلك على بعضھم فوافق

 المعتقلین شنق على "باشا جمال" رّ أص عندما بأنھ" أرسالن شكیب" وذكر
 أسماء وسلمھ )دمشق( في - الحربي العرفي الدیوان رئیس- " بك شكري" استدعى

ده اكثیرً " شكري" فراوده،  باإلعدام علیھم الحكم یجب شخصیة) ٤٠( ّ  ولما،  بالقتل فھد
 استحضر،  خمسة إلى ثالثة على إال بالموت بالحكم یرتاح ال وجدانھ إن:  لھ قال

 الحكم النتیجة وكانت،  إرادتھ عن یخرجون ال شباب ضباط وھم،  الدیوان عضاءأ
  .)٢(فقط) ٢١( على

اح جمال" مع خالف على كان فقد -  سوریا  والي - " بك خلوصي" أما ّ  "السف
ه عند "باشا جمال" إیقاف )إسالمبول( من وطلب،  اإلعدامات بشأن ّ  الجواب فكان،  حد

  )٣()سالمبولإ( إلى "بك خلوصي" یعود أن

سوریا ولبنان  من اشخصً  سبعین من أكثر وكانوا األولى الدفعة حوكمت
 وحوكمت،  "رضا رشید محمد" منھم،  مصر في امقیمً  معظمھم وكان،  وفلسطین

رت اإلصالحیة العربیة الحركة رجال من ثانیة دفعة ّ  ما شخصیة وعشرین بإحدى قد
 البالد من النفي أن "الخالدي فاروق محمد" ویذكر،  )٤(البالد من والنفي اإلعدام بین
ً  اعامًّ  كان   .)٥(لآلالف وشامال

 وأجلى،  سوریة أسرة) ٣٠٠( على بالنفي فحكم،  جبروتھ في "جمال" واستمر
  .)٦(اآلفاق شذاذ من بأناس عنھم تعیضسیل،  الترك أرض إلى العرب من النابھین

 وحاول،  ھؤالء إعدام عند دمشق في )٧( "حسین الشریف بن فیصل" وكان

                                                             

ي ) ١( رد عل د ك ام ، محم ط الش ین ، خط م للمالی رو –دار العل ـ١٤٠٣(ت بی ،  )م١٩٨٢ - ھ
)٣/١٤٠(  

 )٢/١٣٢(مجلد ) ١٩٢٢) (القاھرة( –مجلة المنار ) ٢(

 )١/١٨٨(،  )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(  -)دمشق( – قيمطبعة التر، مذكرات محمد كرد علي ) ٣(

الن ) ٤( ة ، شكیب أرس یرة ذاتی ابق ، س ع س ین سعد ،  )١٨٤ص(مرج اب أم ة ، وكت ورة العربی الث
 )٦٢ - ٥٧(مصر  – الحلبيالكبرى مطبعة 

 )١٢٧ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ،  ديمحمد فاروق الخال) ٥(

 )١٣٩ - ٣/١٣٨(مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ٦(

راق  .فیصل بن الحسین بن علي الحسني الھاشمي :  ھو) ٧( ك الع د ، مل ـول ائف(ب رع ، ) الط وترع
ن ، حجاز في ال )بني عتیبة(في خیام  ا ع دة ةمدین(اختیر نائبً اني  )ج واب العثم س الن ي مجل ، ف

ي یش العرب ادة الج ولى قی ك،  ت وریا   ومل ام س ـ١٣٣٨ – م١٩٢٠(ع ِنُ ) ھ د ف ا بع ى أوروب ي إل
د سوی )ھـ١٣٣٩  - م١٩٢١( وتولى عرش العراق عام،  )میسلون(معركة  تجمام سقص را لالس

= 
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  دون ولكن البرقیات خالل من أبوه وكذلك،  اإلعدام تنفیذ دون للحیلولة التوسُّط اجاھدً 
 في للجیش عام كقائد لھ المخولة االستثنائیة السلطة على "جمال" اعتمد إذ، طائل

  .)١(السلطان من تصدیق دون األحكام ھذه نفذ حیث سوریا 

 محالفة نحو األخیرة الخطوة" سینح الشریف" خطى أن ذلك نتیجة وكان
یة رسمیة مفاوضات في معھ دخلوا الذین اإلنجلیز        مصر في ممثلھم عبر،  سرّ

 استقالل في العظمى بریطانیا ملكة جاللة رغبة لھ أبدى الذي" مكماھون آرثر السیر"
 قفوی العثمانیین ضد الثورة یعلن أن شریطة زعامتھا ھو ویتولى وسكانھا العرب بالد
ه في اجھدً  تألوا لن التي الحلفاء دول مع ّ   . والعتاد بالجیش مد

) ـھ١٣٣٥( سنة شعبان) ٩( في العربیة الثورة "حسین الشریف" أعلن وبالفعل
قت، ) م١٩١٦( یونیو ّ  اإلنجلیزیة السفن تحملھا والذھب والذخائر والدواب المؤن وتدف

 المخابرات رجال طریق عن ربيالع الجیش على اإلنجلیز وسیطر،  الحجاز موانئ إلى
وا الذین العرب ضبّاط وبعض اإلنجلیزیة  العربي بالجیش لیلحقوا التركي الجیش من فرُّ

  .)٢(الجدید

 التآمرات مسلسل أن یظھر فإنھ،  العصر على اشاھدً  التاریخ كان ولما
 اآلخر ھو "باشا جمال" حمل واإلمارة الزعامة وحب،  الخالفة دولة على المشبوھة

 أثناء ففي،  التاریخ عنھ یغفل لن الذي األمر وھو بالده ضد الحلفاء مع یتآمر أن لىع
د العرب من المئات افیھ أعدم التي الفترة ھذه  المفاوضات كانت منھم اآلالف وشرِّ

 لم ذلك مع أنھ -  "الخالدي فاروق محمد" یقول كما -  والغریب،  وبینھم بینھ تدور
 شيء عن التوقف أو،  أحد إعدام عن التوقف "باشا جمال" من إنجلترا وال فرنسا تطلب
 لفصل باألجانب اتصالھم بحجة الوطنیین یعدم كان أنھ ذلك من واألغرب،  معین

 حول األجانب یفاوض ھو كان بینما العثمانیة الدولة عن العربیة والبالد سوریا 
 

= 

   )ھـ١٣٥٢ – م١٩٣٣(سنة ) بغداد(بـ ودفن، فتوفي بالسكتة القلبیة في عاصمتھا
 )٥/١٦٥(، الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق : ترجمتھ في یُنظَر 

ا"عن  "شكیب أرسالن"/ الت وكتابات أمیر البیان أاع مقراجَ تُ ) ١( ة  "جمال باش یرة ذاتی اب س ي كت ف
ر"إشراف  ار نص ى ،  "موسى النج ة األول دار التقدمی ة ال ـ١٤٢٩ – م٢٠٠٨(طبع ان لب -) ھ  -ن

ا"األمیر  "الصدر األعظم"حیث أشار إلى استھجان  یم باش دام  "سعید حل ال"إلق ذ  "جم ى تنفی عل
اء ،  حكومةأحكام دون الرجوع لل ض األعض ذا بع اس ، وھك ب المس ان یتجن ع ك ر أن الجمی غی

ام  "جمالـ"ب ي الش ال ف دور جم یدًا ب دًا ومش ان مؤی ًا من الحزب التركي الطوراني الذي ك ؛ خوف
 .راجعفلت

 )٢/١٠٦(مرجع سابق ، االتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر ، محمد محمد حسین )  ٢(
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  .)١(نفسھا األھداف

 أرسل فقد،  مصر في اإلنجلیزو الروس طریق عن تم قد بالحلفاء اتصالھ وكان
" نوفیل" واسمھ )بیروت( في العثماني المصرف ومدیر الجنسیة السویسري صدیقھ

 – م١٩١٥/آب( شھر في وذلك -  مصر حاكم - " ماكسویل" البریطاني الجنرال إلى
 ھو یعین أن شریطة،  اسلمً  والفرنسیین لإلنجلیز سوریا  تسلیم غایتھ وكانت )ھـ١٣٣٣

د وقد،  علیھا اأمیرً  ّ  في األخبار ھذه الخارجیة وزارة إلى لھ رسالة في" دوفرانس" أك
" ماكسویل" اإلنجلیزي الجنرال أن اأیضً  وذكر،  )ھـ١٣٣٣ – م١٩١٥( الثاني تشرین
 واتصل،  )٢("باشا جمال" یدي وال یدیھ بین لیس سوریا  مصیر بأن "جمال"ـل أرسل

 دكتور( بوساطة -  روسیا جیةخار وزیر - " سازانوف" طریق عن كذلك "جمال"
  :  التحالف لقیام األولیة "جمال" شروط من وكان" بوخارست" في یعمل )أرمني

 ویكون،  تركیا من التالیة األسیویة األجزاء باستقالل الحلفاء یعترف أن) ١
 والعراق وفلسطین سوریة وھي األقالیم لھذه السلطان ھو "باشا جمال"

  .وكیلیكیا وكردستان والجزیرة

ّ  الحكم یكون أن) ٢   .ولذریتھ لھ اوراثیً

 وسیدخل،  األلمان سجین السلطان وأن،  )إسالمبول( حكومة سقوط یعلن أن) ٣
ھم حربٍ  في َّ   .ضد

ه) ٤ ّ  في المالیة المساعدات لھ ویقدمون،  الالزمة واألسلحة بالقوى الحلفاء یمد
  .الحرب نھایة

  .) إسالمبول(و المضائق عن التخلي على "باشا جمال" یوافق) ٥

 أن إال،  "جمال" مع سریة مفاوضات في الدخول": سازانوف" رأي وكان
 لمبدأ مخالف ألنھ ؛ "باشا جمال" مع االتفاق بشأن روسیا اقتراحات رفضت فرنسا

  .)٣(الفرنسیة الحكومة موقف روسیا واستغربت،  الثالثي التحالف

 بشرط "حسین الشریف"و "جمال" مع التفاوض األطراف قبلت اوأخیرً 
  .)٤(بینھم فیما المستمر والتشاور االطالع

                                                             

 )١٣٦ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرة على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ١(

 )٣٣١ص(مرجع سابق ، نھایة الحكم التركي : سوریا   تاریخ، علي سلطان )  ٢(

 )١٣٩ - ١٣٦(مرجع سابق ، لمؤامرة الكبرى على بالد الشام ا، محمد فاروق الخالدي ) ٣(

 )٣٣٥ -٣٣٢(مرجع سابق ، نھایة الحكم التركي  –سوریا   تاریخ، علي سلطان )  ٤(
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 من أراد "باشا جمال" أن -  التركي االستخبارات ضابط - " بك عزیز" وذكر
 لكنھم،  بأیدیھم یده یضع ثم كلھا سوریا  على اأمیرً  بھ وینادوا لھ یروجوا أن الفرنسیین

 وإلغاء الوراثي كالحكم األخرى "جمال" شروط بسبب المفاوضات وانقطعت رفضوا
  .)١(االمتیازات

 خالل-  الشام بالد في العثماني الجیش حال اواصفً " علي كرد محمد" یقول
 وأھمھ،  الجیش وألجل الجیش من وقع ما تفصیل أردنا ولو(:  - األولى العالمیة الحرب
 امجلدً  ذلك القتضى والمشخصات بالمقدسات والعبث،  المصونة األعراض استباحة

 وقطعت الحجري الفحم وقلّ ،  البالد موارد ونضبت،  األخالق فسدت فقد،  برأسھ
ً  كحطبٍ  األشجار ي كامل" ویصفھا )٢()منھ بدال ّ ً  كانت بأنھا" الغز  الشام بالد على وباال

 إضافة،  الغذائیة المواد وفقد،  المصادرات فیھا اجتمعت إذ الحروب أشأم من وكانت، 
  . )٣(الحرب خربتھ ما إلى

د السكان بین لھلعا وانتشر " ّ ة الحرب إعالن مجر ّ  بسبب خوفھم وزاد،  عام
ین بعض إعدام منھا،  "باشا جمال" نفذھا التي الشدیدة اإلجراءات ،  الجندیة من الفارّ

اح المجرم أن كما،  بالقوة الشباب ألخذ البیوت مداھمةو ّ  األتراك الضباط فوض السف
  .)٤(عشرة كل من واحد في الجندیة من الفرار بسبب اإلعدام بتنفیذ

 بین من یصل لم بأنھ الحرب عن مذكراتھ في" الصغیر باشا جمال" وذكر
ان إلى العرب من معظمھم جندي) ١٢٠٠٠( ّ  الباقون وأما،  جندي) ٤٨٠٠( إالّ  عم

وا   .)٥(العربیة الثورة بجیش والتحقوا الجیش من ففرّ

 العثمانیون منھا ینسحب التي العربیة البلدان إلیھ یضم أن للشریف اإلنجلیز تعھد
 ثورتھ الشریف وأعلن،  علیھا املكً  ویكون،  الجزیرة إلى إضافة والعراق الشام:  وھي
،  النصرانیة أوروبا دول من الحلفاء إلى وانحیازه،  اإلسالمیة الخالفة دولة ضد

 في أثرھا القوات لھذه وكان،  "فیصل" الثالث ولده بقیادة الشمال نحو قواتھ وتحركت
 بقیادة اإلنجلیزي الجیش جعل الذي األمر اإلنجلیز عن العثمانیین ضغط خفیفت

 وفرض،  العثماني الجیش أمامھ ویتراجع،  فلسطین في یتقدم )٦("اللنبي" الجنرال
                                                             

 )١٨٦ص(مرجع سابق ، االستخبارات والجاسوسیة في الدولة العثمانیة ، عزیز بك ) ١(

 )١٤٦ - ٣/١٤٥(مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ٢(

 ) ٣/٥٦٣(مرجع سابق ، ) حلب(نھر الذھب في تاریخ ،  يالغز الحلبيكامل بن حسین ) ٣(

 )١٤١ – ٣/١٤٠(مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ٤(

ة ، جمال باشا الصغیر ) ٥( داني ، كیف جلت القوات العثمانی ؤاد المی ة ف روت  ،ترجم  – م١٩٣٢(بی
 )١٣٦ص(،  )ھـ١٣٥١

 )١٤١ - ١٤٠(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، لخالدي محمد فاروق ا) ٦(
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 األجزاء احتالل في اإلنجلیز وعاون،  الداخلیة المناطق على سیطرتھ "فیصل"
 فإن األوروبیة النظر وجھة من الفعالة المساعدة ھذه ومع،  الشام بالد من الشمالیة
 وربما،  العرب من بجانبھم مشى ومن "حسین الشریف" على یتآمرون كانوا اإلنجلیز

 على بینھم فیما یتفقون والفرنسیون اإلنجلیز كان لقد،  االنحیاز ذلك جزاء كلھ ھذا كان
 اوعدً  الیھود نجلیزاإل أعطى ثم )١()بیكو -  سایكس اتفاقیة(ـب عرف فیما الشام بالد تقسیم

 في الحلفاء انتصار بعد)٢()بلفور وعد(ـب عرف فیما فلسطین في دولة لھم یؤسسوا بأن
ّ ، الحرب  اتفق الحرب انتھت أن وبعد،  تجري الحربیة العملیات زالت وال كلھ ھذاتم
 انجلترا إعطاء على وفرنسا انجلترا تأثیر تحت )٣()ریمو سان( في الحلفاء مجلس
 فلسطین( الجنوبیة سوریا  باسم بعد فیما عرف ما وھي الشام بالد من أجزاءو، العراق

 بسوریا بعد فیما عرف ما وھي الشام بالد من أخرى أجزاءً  فرنسا وإعطاء) واألردن

                                                             

ایكس ) ١( ة س و –اتفاقی ى :  بیك ً إل بة ایكس"نس ارك س اني  "م دوب البریط و"و، المن ورج بیك  "ج
ة ذَ لالمندوب الفرنسي ال ي مدین ا ف ى وفرنس ا العظم ین بریطانی ات ب دن(ین عقدا اتفاقی نص ) لن ت

ة على أنھما مستعدتان أن تع ت رئاس ة تح ة عربی ف دول تقلة أو حل ة مس ة عربی ا دول ترفا وتحمی
ین  ي المنطقت ي ف راق(عرب وریا والع ة) س ا منطق ون لفرنس وریا   ویك ة ، س ا منطق ولبریطانی

ة ف، العراق  ق األولوی ة  يولھما ح روض المحلی اریع والع ن ،  المش ھ م ان فی ا ترغب اء م وإنش
م  طة ، شكل الحك ا أو بواس رً ا مباش ة و، إم ة العربی ع الحكوم اق م د االتف ة بع ددت ، بمراقب وح

ي  اء وممثل ة الحلف ع بقی اق م یا باالتف ارة روس د استش كلھا بع ین ش طین یع ي فلس ة ف إدارة دولی
ا بمراسالت سایكس ، شریف مكة    . بیكو  –وعرفت أیضً

 )٨٠ص(، مرجع سابق ،  ائعھمدونة أحداث العالم العربي ووق، یُنظَر شكیب أرسالن 

ورد :  وعد بلفور )٢( اني الل ة البریط ور"نسبة إلى وزیر الخارجی ر بلف ى " أرث الة إل ث رس ذي بع ال
د ،  - أحد زعماء الصھیونیة -" روتشیلد"اللورد  د بوع ا بع ت فیم ور"عرف ا  "بلف اء فیھ إن : (ج

طین  ي فلس ودي ف ومي للشعب الیھ ، حكومة جاللة الملك تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن ق
تبذل  ةوس ذه الغای ق ھ دھا لتسھیل تحقی خ...جھ ي ،  )ال ك ف ان ذل اني/٢(وك رین الث  م١٩٧١/تش
  ) ھـ١٤/٩/١٣٩١الموافق 

 )٨٤ص(، مرجع سابق ، مدونة أحداث العالم العربي ووقائعھ ، شكیب أرسالن : یُنظَر 

و) ٣( ان ریم ة س ة :  اتفاقی ى مدین بة إل و"نس ان ریم س الحل" س ا مجل ع فیھ ي اجتم ة الت اء االیطالی ف
ن  رة م الل الفت بوع خ دة أس ا لم ا وإیطالی ا وفرنس ن بریطانی ون م ى المك - ١٩(األعل

ن ،  )ھـ٨/٨/١٣٣٨-١الموافق  م١٩٢٠/نیسان/٢٦ ا م ع تركی دة م یغة معاھ ھ ص ووضعوا خالل
ایكس (كما نصت ھذه االتفاقیة على تأیید اتفاقیة ، قبل بریطانیا وفرنسا  و –س راف  )بیك واالعت

داب المؤقت بسوریا وا ة االنت ت إدارة دول ا تح ل منھم ون ك ، لعراق كبلدین مستقلین على أن تك
ى ي عل داب الفرنس تح االنت ى ف اء عل س الحلف ان  التي اتفق مجل وریا ولبن ى ، س اني عل والبریط

   . دنفلسطین والعراق وشرق األر
 )١١٧ – ١١٦ص(، مرجع سابق ، مدونة أحداث العالم العربي ووقائعھ ، شكیب أرسالن : یُنظَر 
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  . )١()ولبنان سوریا( الشمالیة

 الشام من )األردن شرق( منطقة حكم )٢("الحسین الشریف بن هللا عبد" أعطي
 الجنرال" العام القائد إمرة تحت حكومیة إدارة )دمشق( في وشكلت) الیوم األردن(

 وضعت فقد فلسطین أما،  - العربیة القوات قائد-  "الحسین بن فیصل" وإدارة" اللنبي
 الشریط بإدارة فرنسا إلى عھد كما،  المباشرة اإلنجلیزیة العسكریة اإلدارة تحت

 -  سایكس( اتفاقیة فحوى كلھ ھذاو، " اللنبي الجنرال" قیادة تحت السوري الساحلي
  . )٣()بیكو

 "حسین الشریف" رایة تحت الساحلیة المناطق في عربیة حكومات وأعلنت
 سنة األول تشرین في )بیروت( في العربي العلم فرفع،  )دمشق( حكومة إلى إضافة

ِّ  الجنرال" لدى الفرنسیون واحتج،  )ھـ١٣٣٦ – م١٩١٨(  كانت المنطقة ألن؛  "بينْ الل
 ھناك "فیصل" ممثل فرنسا ألزمت ثم،  لفرنسا) بیكو -  سایكس( اتفاقیة خصصتھا دق

 رفعت وكانت .نفسھا البریطانیة القوات ید على العربیة األعالم فأزیحت باالنسحاب
 المسلمین بین والتعاون التآخي أھمیة تتضمن  )بیروت( شوارع في شعارات

 ضرورة إلى إشارة) ومحمد عیسى لقب العرب( الشعارات تلك بین ومن،  والنصارى
   .)٤(طائفي دیني ال،  عربي قومي أساس على التعاون

 ترحب المظاھرات بدأت إذ ؛ الحال تغیر )بیروت( فرنسا قوات دخلت ولما
 أنھم مع،  واإلسالمي التركي االستعمار من بتخلیصھا وتطالبھا،  الفرنسیة بالقوات

  .)٥()بعبدا(و  )بیروت( في العربیة الحكومة إقامةب المسلمین مع یحتفلون أیام قبل كانوا

  .)٥()بعبدا(و
 وذلك تولیھ من سنتین بعد ملكھ وغادر سوریا  من ردطُ  أن "فیصل" لبث وما

 معركة بعد دمشق الفرنسیون ودخل،  )م١٩٢٠ -  ـھ١٣٣٨( سنة القعدة ذي في

                                                             

 ) ١٤٢-١١/١٤١(مرجع سابق ، التاریخ اإلسالمي ، محمود شاكر ) ١(

و) ٢( مي :  ھ ني الھاش د الحس ن محم ي ب ن عل ین ب ن الحس د هللا ب ك . عب م مل رقي األردن ث ر ش أمی
ً بالرصاص في المسجد األقصى ، األردن   )م١٩٥١-ھـ١٣٧٠( توفي سنة، مات قتال

 ) ٤/٨٢( ،مرجع سابق،األعالم، الزركلي: في ترجمتھ  یُنظَر

 )٢٥٩ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٣(

 )٢٥٩ص(المصدر نفسھ ) ٤(

 )٢٦٠ -٢٥٩ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٥(
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 بأحزابھم العرب فیھا ھزم التي - )١("العظمة یوسف" الضابط بقیادة -     )میسلون(
 وكان،  وجریح قتیل بین عربي آالف ثمانیة من أكثر فیھا وسقط،  القومیة  وجمعیاتھم

 مع یتفاھم أن "فیصل" بودّ  وكان، )٢(المعركة حسم في دور النفوس وضعف للخیانات
ّ  ارفضً  رفضوه لكنھم الفرنسیین ً ّ  اقطارً  لھ وجھزوا،  اتام  سوریا  خارج إلى ینقلھ اخاصً

 استدعاه حتى بھا وظلّ ،  )إیطالیا( إلى ونفي لألمر انصاعف،  وبطانتھ عائلتھ مع
 – م١٩٢١( سنة مارس في العراق عرش علیھ وعرض، لندن إلى "تشرشل"

  .)٣()ھـ١٣٣٩

  " :حسین الشریف" یخاطب وھو)٤("شوقي أحمد" الشاعر قول أصدق وما

 
 

                                                             

ة :  ھو) ١( ل می .یوسف بك بن إبراھیم بن عبد الرحمن العظم لون قتی وزراء ، س ن ال م ، م ّ د وتعل ول
رة ، ) دمشق(في  ي دول كثی ال العسكریة ف ي األعم ل ف ّ د إعالن ، وتنق ة بع ي وزارة الحربی ول

ل ،  )میسلون(أصابتھ قنبلة فرنسیة في معركة ، ) دمشق(بـملك فیصل  ذي قت ودفن في المكان ال
ھ  ة، فی ة واأللمانی یة والتركی ة والفرنس ة العربی ا للغ دً ان مجی ة  ك ض اإلنجلیزی ھ ، وبع وعائلت

  )ھـ١٣٣٨ – م١٩٢٠(توفي سنة ، مشھورة في سوریة ونبغ منھا ضباط وإداریون فضالء 
 )٨/٢١٣(، الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق : ترجمتھ في یُنظَر 

 )٢٩٦ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٢(

د) ٣( ام ، ي محمد فاروق الخال الد الش ى ب رى عل ؤامرة الكب ابق ، الم ع س د ،   )٢٩٩ص(مرج محم
 )٢/٢٠٩(مرجع سابق ، االتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر ، محمد حسین 

وقي :  ھو) ٤( د ش ب  .أحمد شوقي بن علي بن أحم ـیلق ر الشعراء(ب د ،  )أمی ـول اھرة(ب وفي ) الق وت
العربیرد أصلنا إ بيسمعت أ: (قال عن نفسھ ، بھا راد ف ى األك ك ، ) ل ت المال ل البی ي ظ أ ف نش

ر ي مدارسھا ، بمص م ف اث ، وتعل د ابتع ي بع ى األدب الفرنس ع عل ق"اطل دیوي توفی ھ  "الخ ، ل
وان  ي دی ي ف م اإلفرنج ا للقل اس"وعاد بعد دراستھ وعین رئیسً دیوي عب ة ،  "الخ ل الحكوم ومث

ًا  وكانت حیاتھ،  )جنیف(ـالمصریة في مؤتمر المستشرقین ب ا وترف دواوین ، شعرً ن ال دد م ھ ع ل
   )ھـ١٣٥٠ – م١٩٣٢(توفي سنة ، 
ق ،  : ترجمتھفي یُنظَر  ة بدمش ة العربی ع اللغ ة مجم رون ، طبع ـ١٤٠١(محمد كرد علي ، المعاص  ھ
 )٥٩ص) (م١٩٨٠ -

ي  بعةط، الشوقیات ، أحمد شوقي ) ٥( روت  ،دار الكتاب العرب ان  –بی رة ، لبن ة عش ة الثانی ، الطبع
 )١٥٠ص(، ) م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣(

ُّ  رابــالسَّ  وارد اـكلن    وكل
ّ  انمـالمغ من وناــرج قد      اـحظ
     .  

ْ ـطاع الذئب ةــولیم في حملٍ      م
ْ ـالغنائ ناـفك ىـالوغ ووردنا     )٥(م

   .       
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 إعالن إلى األولى العالمیة الحرب بعد من الشام بالد واقع : الثاني المطلب
  .االستقالل

  

W:  
 توزعتا حیث؛  الشام بالد خارطة تغییر في اكبیرً  ادورً  وبریطانیا فرنسا من كل لعبت
 السیطرة لكلیھما یكفل انتداب صك على الحصول واستطاعتا،  لمریضا الرجل حصة

 عام )تموز ٢٤( في المتحدة األمم غطاء تحت واالقتصادیة والعسكریة السیاسیة
 ربع االنتداب ھذا واستمر،  أجنبي نفوذ أي من المنطقة ھذه حمایة بذریعة )م١٩٢٢(

 تحمل االنتداب فترة كانتو،  )م١٩٤٧( سنةسوریا ولبنان  من كل استقلت حتى قرن
  : ذلك ومن والثورات للصراعات امیدانً  السیاسیة الساحة جعلت،  ومتغیرات عوامل

  : والتجزئة التقسیم:  أوال
 إلى الكبرى سوریا  قسمت حین والتفریق التفتیت سیاسة فرنسا مارست حیث

َّ ، سوریا ولبنان  ھما دولتین  وصیدا طرابلس( ومدن )لبنان جبل( الكبیرلبنان  إلى وضم
 كانت المدن ھذه أن والغریب، )١()الخصیب البقاع سھل( على عالوة )وبیروت وصور

 "الموارنة" لرغبة استجابةلبنان  إلى بضمھا فرنسا وقامت،  مسلمة أغلبیة ذات
 من وامتیازاتھم نطاقاتھم توسعة واسترحموھم الفرنسیین استعطفوا الذین النصارى

 حق لنفسھا تزعم فرنسا أن" حسین محمد محمد" كرهذ ما أخرى جھة ومن،  جھة
 أن ویمكن،  )٢(الصلیبین عھد إلى ترجع بالشام عالقتھا وأن الشرق في النصارى حمایة

 حطت یوم الدینیة بقیادتھم النصارى لعبھ الذي للدور اتقدیرً  جاء التوسع ھذا إنّ :  یقال
 والفاتیكان باریس في لقیادتھم صینمخل اوجنودً ،  بررة أبناء لھا وكانوا،  رحالھا فرنسا

ّى ولقد،  احنونً  اأمًّ  لھم وكانت،   الغني عبد محمد" مستورھم وكشف مواقفھم جل
 كتابھ في "حسین محمد محمد" و، ) اإلسرائیلي العربي الصراع( كتابھ في "النواوي

 رعم" و )٣("الخالدي مصطفى" :وكلٌّ من ، ) المعاصر األدب في الوطنیة االتجاھات(

                                                             

واوي : یُنظَر ) ١( ي الن د الغن رائیلي  ،محمد عب ي اإلس راع العرب ى ، الص ة األول ـ ١٤٠٣(الطبع  -ھ
دي ) ١/٧١,٦٠,٥٤(، ) م١٩٨٣ اروق الخال د ف ام  –ومحم الد الش ى ب رى عل ؤامرة الكب  –الم

 )٣٤٩,٣٤٤,٣٣٧(مرجع سابق 

 )٢/١٠٠( مرجع سابق، ي األدب المعاصر االتجاھات الوطنیة ف، محمد محمد حسین )  ٢(

ة  ، )بیروت( من موالید ، كاتب إسالمي ، أدیب ، طبیب :ھو  )٣( ایا القومی ن القض ھ ع عرف بدفاع
  )م١٩٧٧-ھـ١٣٩٧( توفي سنة ، واإلسالمیة

 ) ٢/٧٨(،مرجع سابق،تتمة األعالم، محمد خیر رمضان یوسف :في ترجمتھ  یُنظَر
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 على الغارة( كتاب في" الخطیب الدین محب"و، ) واالستعمار التبشیر( في )١("فروخ
   )وأسمار أباطیل( كتابھ في )٢("شاكر محمود"و، ) اإلسالمي العالم

 دولة(و )حلب دولة( ھما منفصلتین دولتین فرنسا أقامت أن فبعد سوریا  وأما
ّ  وحكم )ھـ١٣٣٨ – م١٩٢٠( عام )دمشق ً  من عدد یساعده،  محلي مٌ حاك منھما كال

 )٣()الدروز جبل( دولة )ھـ١٣٤٠ – م١٩٢٢( عام في أعلنت،  الفرنسیین المستشاریین
 المحتلین بالغزاة رحبوا إذ،  "الموارنة" من للفرنسیین ادعمً  أقلّ  یكونوا لم والذین
موا ّ " غورو" الجنرال إن حتى،  إلیھم الفرنسیون اطمأن حتى وسعھم في ما كل لھم وقد

یِّن لما ّ  امفوضً  عُ ّ  اوقائدً ،  اسیاسیً ً  الخاص حرسھ اختار الشرق في فرنسا لجیوش اعام
 الزيّ  في وھو صوره من صورة آالف ثالثة من بأكثر الجبل وخص،  "الدروز" من

،  )٤(المتوھجة وسیوفھم المزركشة بثیابھم "الدروز" حرسھ بھ أحاط وقد، العسكري
 علیھا رسائل الفرنسیین وبین الجبل مشایخو الروحیین رؤسائھم بین كان كما

  .)٥("النواوي الغني عبد محمد" نقلھا إمضاءاتھم

ین )الالذقیة( في )العلویین دولة( نفسھ العام في أعلنت ثم  فرنسي حاكم علیھا وعُ
ل عَ َ ّ  انظامً  لھا فج ّ  اإداریً  الجنرال أعلن )ھـ١٣٤٠ – م١٩٢٢( عام وفي،  اخاصً

 المستقلة سوریا  دویالت یتضمن سوري فیدرالي اتحاد امقی -  ااضطرارً  - " غورو"
 في جرت التي االنتخابات ثرإ -  أخرى مرة اضطر ثم) والعلویین ودمشق حلب(
ر )ھـ١٣٤٢ – م١٩٢٤( سنة أواخر )حلب( ) المنتخب( النیابي المجلس فیھا وقرّ

                                                             

ي.  خعمر عبدهللا فرو:  ھو) ١( د ، من أعالم األدب العرب ن موالی روت( م م  ، )بی رة عل ي أس أ ف نش
دریس ، ودین ة ، اشتغل بالت ؤتمرات عالمی ي م ارك ف ات ، وش االت ودراس دة مق ھ ع وفي  ، ل ت
  ) م١٩٨٧-ھـ١٤٠٨(سنة

 )٢/٧٨( ، مرجع سابق ، تتمة األعالم ،محمد خیر رمضان یوسف  :في ترجمتھ  یُنظَر

ة  ،) سكندریةإلا(من موالید  ، عالمة األدب واللغة. كرمحمود بن محمد شا) ٢( م اللغ ى قس ب إل انتس
ة  ي جامع اھرة(العربیة بكلیة اآلداب ف تاذه لواخت ، )الق ع أس ین"ف م ھ حس ة"ط رك الدراس ،  فت

ة  س مدرس دة(أس عودیة  )ج اد ل ،الس م ع اھرةا(ـث ألیف )لق األدب والت تغل ب نة ، واش وفي س  ت
  )م١٩٩٧-ھـ١٤١٨(
 )٤٣٢(ص( مرجع سابق، إتمام األعالم،  محمد ریاض المالح نزار أباظة و:ي ترجمتھ ف یُنظَر

 )٣٣٧ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، یُنظَر محمد فاروق الخالدي ) ٣(

رائیلي ، محمد عبد الغني النواوي : یُنظَر ) ٤( ابق ، الصراع العربي اإلس ع س اب ، مرج ن كت ً م ال نق
وط"للدكتور سوریا   ركة الوطنیة فيالح طورت ان قرق اب  "ذوق ن كت دروز(ع ل ال ا " – )جب حن

 )١/٤٦( "أبو راشد

ھ ) ٥( در نفس و(المص م الن ن الطائفتكل ل ع یس ومفص الم نف عین اوي بك ن تس ر م ي أكث ة ف ة الدرزی
 )١٢٧ - ١/٣٦( )صفحة فلتراجع ھناك
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 استمر تفاءاخ بعد السوریة الدولة اسم إعالن إلى -  )دمشق( بدولة االندماج باإلجماع
   .)١(سنوات أربع

 إلى یشبھ انظامً  )ھـ١٣٤١ – م١٩٢١( سنة منحت فقد" اسكندرون سنجق" وأما
، )حلب( لوالیة تابعة )قائمقامیة( العثماني العھد في كانت أن بعد الذاتي الحكم كبیر حد

 )حلب(و )دمشق( بدولة )ھـ١٣٤٢ – م١٩٢٤( سنة ودمجت )أنطاكیة( إلیھا وضمت
 حیاد لتضمن اإلقلیم ھذا عن لتركیا تنازلت فرنسا أن غیر،  الواحدة لدولةا إعالن بعد

 وال،  )ھـ١٣٥٧ – م١٩٣٩( سنة وذلك الثانیة العالمیة الحرب نشوب حال في تركیا
  .)٢(التركیة السوریة العالقات توتر في اسببً اإلقلیم مشكلة تزال

  :مراحل ثالثإلى سوریا  على الفرنسي االنتداب )٣("أنطونیوس جورج" ویقسم

اھا، ) م١٩٢٦ – م١٩٢٠( سنة من:  األولى المرحلة ّ ،  )المظلم العصر( ـب وسم
 العمى بسبب وجنت،  االضطراب بذور فرنسا فیھ بذرت الذي

ً  احصادً  السیاسي والحمق  بھا ختمت ثورة صورة في وبیال
  .المرحلة

،  )فاوضاتالم فترة( ویسمیھا) م١٩٣٦ – م١٩٢٦( سنة من:  الثانیة المرحلة
 وسوء اإلداریة والفضائح الخسائر بعد فرنسا إلیھا لجأت التي

 مع التفاھم ھو لھا مخرج خیر أن رأت حیث،  السمعة
  .الوطنیین الزعماء

ة ة المرحل ن:  الثالث ي) م١٩٤٧ – م١٩٣٦( م ي وھ ل الت ا توص ان فیھ        الفریق
ى اق إل وس اتف دأ،  ملم ا وابت د فیھ د عھ ي جدی ات ف  العالق
                                                             

روت  –طبعة جدیدة  ،منشورات دار االتحاد ، یوم میسلون ، ساطع الحصري ) ١( اریخ  -بی دون ت ب
 )٤٠٨ص(

ام ، محمد فاروق الخالدي : ینظر ) ٢( ابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الش ع س ) ٣٣٨ - ٣٣٧(مرج
دنان زرزور"و ،  اب  "ع ي كت دد(ف ھ المج د والفقی ة المجاھ باعي الداعی طفى الس ة ، )مص طبع

 )٥٤ص) (م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤(الطبعة الثانیة ، ) دمشق(بـدار القلم 

م  )اإلسكندریة(بـولد ،  )دیر القمر(لبناني األصل من أھل  .جورج حبیب أنطونیوس :  ھو) ٣( وتعل
ة ) فكتوریا(بھا في كلیة  امبردج(ثم جامع ا ) ك را مھندسً ي انجلت ة ، ف ل ببلدی  )اإلسكندریة(وعم

ى ، بعدھا  ل إل م انتق دس(ث ارف  )الق إدارة المع ل ب د ا، وعم اء الوف ن أمن ان م ؤتمر ك ي لم لعرب
ومي دوّ ) ھـ١٣٥٧ – م١٩٣٩) (لندن(فلسطین في  رب الق ا ح، ن ما عرفھ من تاریخ الع ھوم  دث

ابي"وترجمھ ، في تقریر كتبھ باإلنجلیزیھ ، بھ العارفون بتاریخھم  در الرك ي حی : وسماه ،  "عل
  )ھـ١٣٦٠ – م١٩٤٢(توفي سنة ) یقظة العرب(
 )٢/١٤٥(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي :  في ترجمتھ یُنظَر
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  . )١(العربیة فرنسیةال

 عام من قرن ثلث یقارب ما البریطاني االنتداب تحت فوضعت فلسطین وأما
ّ  اوطنً  جعلھا على بریطانیا وحرصت، ) م١٩٤٧ – م١٩١٧( ّ  اقومیً  جاء كما،  ایھودیً

- " روتشیلد اللورد" إلى - البریطاني الخارجیة وزیر- " بلفور آرثر" اللورد رسالة في
ً  - ةالصھیونی زعماء أحد  تأسیس إلى العطف بعین تنظر الملك جاللة حكومة إن: ( قائال

 ھذه تحقیق لتسھیل جھدھا وستبذل فلسطین في الیھودي للشعب قومي وطن
  . )٢(....)الغایة

    القدس( مدینة إلى - البریطانیة القوات قائد- " اللنبي أدموند" الجنرال ودخل
 المشتركة العربیة القوات یمثل ولم،  اءالحلف دول ممثلوا جانبھ إلى ومشى،  )الشرقیة

  . )٣(الرسمي االحتفال ذلك في ممثل الحرب في

 القومي الوطن معنى امفسرً " كرزون" اللورد بریطانیا خارجیة وزیر یقول
،  الیھود شؤونھ ویدیر،  الیھود یؤلفھ سیاسي كیان مفاده القومي الوطن إن: ( للیھود
 . )٤()الیھود لمصالح اوفقً  ویحكم

ً  بقي )القدس( دخول أمر أن "الخالدي فاروق محمد" ویذكر ّ  حتى أیام عدة اسر
 المحتلة القوات دخول أن وذلك ساعة نصف من أكثر یدم لم إلیھ المشار االحتفال إن

 الحروب( بذكرى لعالقتھ،  المسلمین عند اخطیرً  اأمرً  كان قومیة وبمباركة النصرانیة
  )٥()الصلیبیة

 أجراس قرعت حتى،  وخارجھا )القدس( في اعظیمً  افرحً  النصارى وفرح
 امغریً النصر كان حیث؛  الحرب خسرت التي للعثمانیین الحلیفة ألمانیا في الكنائس

  .)٦(- "علي كرد محمد" ذكر كما -  "لنصارىا"ـل المقدسة األرض لعودة

                                                             

وس ) ١( ورج أنطونی رب ، ج ة الع اس ، یقظ ان عب د وإحس ر األس ة ناص ة ،ترجم ة الثامن  ، الطبع
 )٥٠٠ص(دار العلم للمالیین  ،) م١٩٨٧ینایر(كانون الثاني 

راف ، مدونة أحداث العالم العربي ووقائعھ ، األمیر شكیب أرسالن ) ٢( ین"إش ف حس ا "و "یوس توم
ق ف"و "توفی اخوري یوس ة  "قزم دار التقدمی ة ال ان  –طبع ى  –لبن ة األول  –م ٢٠٠٨(الطبع
 )٨٤ص( )ھـ١٤٢٩

 )٨٥ص(المصدر نفسھ ) ٣(

ربین )  ٤( د ط طین  –أحم یة فلس اریخ قض ي ت رات ف اھرة( –محاض ـ١٣٧٧ – م١٩٥٨() الق  )ھ
 )٤٣ص(

 )٢١٢(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٥(

 )٣/١٤٦(مرجع سابق ، خطط الشام ، كرد علي  محمد) ٦(
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 احتالل بمناسبة  الشكر یقدموا أن العالم في أتباعھ دعا قد "البابا" وكان
  .)١(تركیا إلى إلعادتھا السعي عن وینھاھم، ) القدس(

ل،  المدینة الحلفاء جیوش دخلت عندما المستعمر العدو حقد وتجلى  وترجّ
 الیوم((:  القیامة كنیسة على أشرف حین قال ثم،  قلبھا إلى اماشیً" اللنبي الجنرال"

  .))الصلیبیة الحروب انتھت

:  تقول )والسیف التوراة( كتابھا في "انتوخم بربارة" الیھودیة الكاتبة وھذه
 "األسد قلب ریتشارد" كان حیث من فنجح )القدس( إلى " اللنبي الجنرال" دخل وھكذا(

 أصبحت قد المیعاد أرض إلى إسرائیل إعادة كانت لما االنتصار ذلك ولوال،  أخفق قد
  )٢()واقعة حقیقة

   عام )بیروت( في هألقا خطاب في "غورو" الجنرال قالھ ما إلى استمع بل
 أتیت وقد،  الزمن غابر في البالد ھذه دخلوا الذین سلیل إني: ( )ھـ١٣٣٨ – م١٩٢٠(

م ھنا إلى ّ    )٣()األبطال أولئك تركھ ما رسالة ألتم

 یوم )دمشق( إلى زحفت التي الحملة قائد -  "غوابھ" الجنرال قالھ ما وتأمل
،  )دمشق( في استقراره بعد كتبھا لتيا مذكراتھ في -  "غورو" الجنرال بأمر )میسلون(

 في أنا: ( بقولھ وترجمھا )٤("الحصري ساطع" نقلھا صغیرة بحاشیة إحداھا وذیّل
ّ  اشیئً  لي یمثل كان االسم ھذا إن، )دمشق ،  عائلتي سجالت في أقرأه كنت عندما اخرافیً

" لویز أبي" ةجھ من لجدتي البعید الجد" مونغولیھ جان" إن،  الطفولة سنّ  في بعد وأنا
 ونقل )ھـ٥٤١ – م١١٤٧( سنة الثانیة الصلیبیة الحروب خالل األسر في وقع قد كان
 المعاملة )السراقون( یعاملھ لم ولذلك،  األعظم السواد من وكان،  )دمشق( مدینة إلى

 یشتغل اعبدً  الحین ذلك في منھ جعلوا )دمشق( وأھل،  بھا یختصون واكان التي الحسنة
 ھناك المسكین" جان" فاشتغل،  القطن من الورق فیھا یصنع التي نعالمصا أحد في

                                                             

 )ھـ١٣٣٥ – م١٩١٧(دیسمبر  ٢٥وتاریخ ) ٧٤( العدد، مجلة الكواكب القاھریة ) ١(

ري ، العالم اإلسالمي ، الجندي  أنور) ٢( ى ، دار الكتاب المص ة األول ـ١٣٩٩ – م١٩٧٩(الطبع  )ھ
 )٤١٩ص(، 

 )٢٧١ص(مرجع سابق  ، ،مرآة الشام ، العزیز العظمة  عبد) ٣(

ري :  ھو) ٤( د ھالل الحص ن محم ث  .ساطع ب ب وباح د وُ . كات ـل نعاء(ب یس ،  )ص ده رئ ان وال وك
ةٍ  ا  محكم یم واإلدارة تنو، فیھ ي التعل ل ف ارف ، ق ي وزارة المع ـوول ق(ب م ) دمش رة الحك فت
ى ، لي ـالفیص ادر إل ا غ داد(وبعد احتالل الفرنسیین لھ ا إ، ) بغ رً ا قس ل منھ ى وانتق ب(ل م ) حل ث
  ) م١٩٨٦ -ھـ١٣٨٨(سنة ) بغداد(بـ تھوكانت وفا، كتابًا ) ٥٠(لھ أكثر من  .مصر 

ف :ترجمتھ في یُنظَر  ات  ، أحمد یوس وث ومناقش ل ، بح ى الرحی ا عل ً ون عام ري ثالث اطع الحص س
 )ھـ١٤١٩ – م١٩٩٩() بیروت( الندوة الفكرة ، طبعة مركز دراسات الوحدة العربیة ،
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 ً ّ  شغال ً  االلتحاق من وتمكن،  )دمشق( من فرّ  ذلك وبعد،  سنوات ثالث خالل اشاق
 غیاب بعد رأسھ مسقط إلى عاد وعندما،  المخاطر آالف اجتیاز بعد الصلیبي بالجیش

 العدالة لیست أو،  أوروبا عرفتھا التي الورق طواحین أول أسس سنوات عشر دام
 اظافرً  المقدسة المدینة یدخل أن الصلیبیة الحروب أسیر لحفید سمحت التي ھي العلیا

  )١()؟ امنصورً 

 آب أول في االنتداب إنھاء على عزمھا بریطانیا أعلنت )م١٩٤٧( عام وفي
 تتركس وأنھا،  التقسیم مشروع لتنفیذ قواتھا تستخدم لن وأنھا، ) ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(

  .)٢(االنتداب من اعامً  ثالثین بعد،  فیھا یقوم لمن فلسطین

ا ّ  تابعة البریطاني االنتداب تحت واقعة منطقة في فكانت )األردن شرقي( وأم
 فلسطین عن منفصلة بریطانیة إدارة االحقً  بھ وأسست ، فلسطین في الموحدة لإلدارة
ً  دمی لم لكنھ، " صمویل ھربرت" البریطاني الیھودي رأسھا  فرنسا ألن وذلك،  طویال

 – م١٩٢٠( سنة )دمشق( في" الحسین بن فیصل" الملك مملكة جیشھا اجتاح حین
 ابنھ فأرسل،  یثأر أن وأراد الحجاز ملك" حسین الشریف"  الملك غضب )ھـ١٣٣٨

 فاحتوت،  حملة رأس على -  آنذاك المستقیل خارجیتھ ووزیر الثاني نجلھ- " هللا عبد"
 )األردن شرقي( على اأمیرً " عبدهللا" ـب واعترفت، " حسین الشریف" غضبة بریطانیا

 األمیر وثار،  األردن نھر شرقي الواقعة المناطق إلى" بلفور" وعد یمتدّ  ال أن على، 
 محمد" بذلك رعبّ  كما -  األمس لحلفاء ترضیة )األردن شرقي( مارةإ فكانت" هللا عبد"

   .)٣(- "الخالدي فاروق

ان( في آنذاك عاصمتھ "عبدهللا" أقام ّ  تقوم صغیرة بلدة تزل لم وكانت،  )عم
 ، ھاشمیة حكومة أقام كما،  متواضعین قصرین لنفسھ وبنى، ) أدوم( جبال سفوح على

 )وزراء( من مؤلفة أمرھا بدایة في كانت،  اعامً  ثالثین مدة األردن یحكم واستمر
 كانت فقد،  والتوفیر التدبیر یحسنون والوزراء األمیر یكن ولم،  مھاجرین،  سوریین
 بتعبئة یھتمون الحكومة على القائمون وكان ، سنویة إعانة للحكومة تقدم بریطانیا
بون بل،  جیوبھم     عبر السوریین الثائرین جماعات إلى األموال من كمیات ویھرّ
 أن بعد البریطانیة المالیة وزارة قررت )ھـ١٣٤٢ – م١٩٢٤( عام وفي،  الحدود

  . مالیتھا على البریطانیون أشرف إذا إال األمیر حكومة تمویل عدم اباتھاحس فحصت
                                                             

 )٣٦٨ - ٣٦٧(مرجع سابق ، یوم میسلون ، صري الح ساطع) ١(

 ) ٤٠٠ - ٣٩٩(مرجع سابق ، مدونة أحداث العالم ووقائعھ ، األمیر شكیب أرسالن ) ٢(

ام ، فاروق الخالدي  محمد: یُنظَر ) ٣( ابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الش ع س ) ٤٢٦ - ٤٢٥(مرج
  )٤/٨٢(مرجع سابق ، الزركلي في األعالم ، 

ر ا) ٢( ي خی دین الزركل ّ، ل ي عم ان ف ع ، ان عام ر والتوزی ة للنش ان ،األھلی ّ ى ، عم ة األول الطبع
 )١٢، ١١، ٨ص( )ھـ١٤٣٠ – م٢٠٠٩(
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 اإلشراف قوة ولھ،  البالد في سلطة أعلى البریطاني المعتمد أصبح وھكذا
 المراكز البریطانیون واحتل،  مناصبھم من الدمشقیون الموظفون وفصل،  والمراقبة
 ابلدً  اعامً  عشرین األردن وظلت،  والمالیة الخارجیة كوزارتي الدولة في الرئیسیة

ً  اصغیرً   العمل تستطیع وال،  استقاللھا عھد إلى وعواصفھ العالم تیارات عن معزوال
  .)٢( السیادة بنعمة تتمتع كانت وإن،  البریطانیة المساعدات على وتعیش،  بانفراد

  
  : والثورات الصراع تأجیج:  اثانیً 

،  اآنفً  ذكرت كما المحتل العدو عرضھا يالت والتجزئة لتقسیمل أثرین ھذان وكان
 المذھبیة والتعددیة االنقسام من حالة طویل زمن منذ عاشت الشام بالد أن ویبدو

 بین استمرت والتي،  والدولیة واإلقلیمیة السیاسیة للتجاذبات عرضة وكانت والطائفیة
 الصراعاتو الثورات إذكاء في كبیر أثر لذلك وكان،  الیوم حتى والفتور التصاعد
 الحلفاء ودخول،  )ھـ١٣٣٦ – م١٩١٨( سنة األولى العالمیة الحرب بعد اخصوصً 

  . الخالفة موت بعد) الشامیة( العثمانیة التركة وقسمة،  والمحتلین

 شمال في )١("ھنانو إبراھیم" بثورة عرفت ومقاومة تمرد ثورة أول فھاھي
 حیث، ) ھـ١٣٣٩ - ھـ ١٣٣٧،  م١٩٢١ – م١٩١٩( من عامین استمرت والتي سوریا 

 الفرنسیین واحتالل األردن إلى "ھنانو" بلجوء انتھت التي الثورة مسرح )حلب( كانت
  .)٢(للمدینة الكامل

 )م١٩٢٠/تموز/٢٤( الموافق )ـھ٧/١١/١٣٨٨( في )٣()میسلون( موقعة وھاھي
                                                             

انو :  ھو) ١( ا ھن لیمان آغ ن س وریة  .إبراھیم ب تقاللیة بس ورات االس ادة الث ار ق ن كب ـول، م ي ـــ د ف
ا في ،  )اآلستانة(وتعلم في ،  )حلب( ً و(كان عضو ـ )ميالمجلس العم ب(ب ي ، ) حل ا ف ً و م عض ث
ا في ، ) دمشق(بـ )المؤتمر السوري( ً د ،  )الفتاة السّریة( جمعیةوعضو ة ض ابات عربی قاد عص

ورة ، خاض سبعة وعشرین معركة لم یھزم في واحدة ، فرنسا  بب الث یین بس ، حوكم من الفرنس
ي دان السیاس ي المی ھ ف ى زعامت وریا   واجتمعت عل ا س وفي ، كلھ ـت ب(ب  – م١٩٣٥(نة س) حل

  )ھـ١٣٥٣
 )١/١٣٦(الزركلي ، األعالم ، مرجع سابق  :ترجمتھ في یُنظَر 

 )٣٤٤ - ٣٤٣ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٢(

لون) ٣( ة میس رال :  معرك ان الجن ورو"ك وریا" غ ي لس وض الفرنس ان  المف ى ولبن ا إل ذارً ث إن بع
ك  ل ب"المل ینفیص یین  "ن الحس ارت الفرنس ھ أث ا حكومت ات انتھجتھ ھ مخالف د فی ّ د ا ، ع : منھ

یین  ریح للفرنس عبي الص ومي والش داء الحك یین ، الع د الفرنس ة ض دابیر اإلداری ب ، والت وطال
ام ، بقبول خمسة شروط فرنسیة  ة أی امي خالل ثالث وض الس ر للمف غ األم ى أن یبل م ، عل وإذا ل

ا علیھ) دمشق(توافق حكومة  ل م د أن تعم ا أو مضت المدة المحددة فإن فرنسا ستكون مطلقة الی
  .یلزم

= 
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= 

  :وھذه الشروط ھي 
  )حلب( -ریاق (تسلیم خط حدید  -أ

  .قبول االنتداب الفرنسي -ب
  .إلغاء التجنید اإلجباري -ج
  .قبول تداول النقود السوریة الجدیدة -د
  .الضرب على أیدي رجال العصابات على حدود لبنان -ـ ھ

ى ك  التق ل"المل ھ  "فیص اء حكومت ھ ، بأعض ّ یش وحل ریح الج وا تس ع ، واقترح ى جمی ة عل والموافق
روط  ة"إال أن ، الش ف العظم م  "یوس ل ل یش إذا ح ة أن الج ع بحج ض التوقی ة رف ر الحربی وزی

ة  اإلكراه ، یعد باإلمكان جمعھ ثانی ع ب ى التوقی طروه إل ة ، فاض درت إرادة ملكی ال ص ي الح وف
یش  ل الج رال ، بح روط الجن ول ش ورو"وقب ة " غ م المعارض ذلك رغ ة ب ل برقی إال أن ، وأرس

ة م أن البرقی اكر زع رال الم دة ال الجن ت الم د أن كان ھ بع لت إلی دّدةوص ت  مح د انتھ ا ، ق وبینم
ر االنسحاب  دور أوام د ص ع بع رابط یتراج ي الم یش العرب م ، الج ّ د ي یتق یش الفرنس ان الج ، ك

ب وعاد الملك ووزراؤه ورجّ  یش وإخالء الكتائ ل الج ن ح ام م ة أی د ثالث دفاع بع رة ال وا فك ، ح
ي  یش أھل ألیف ج وطنیین لت وعین وال آالف المتط راغ ب ّ الف د ادوا للضغط ، واقترحوا أن یس وع

ة  ربیةعلى وزیر الح ت حمیّ ت وق ر ، بدعوى أن الوق ى غی وعین عل ور المتط ود جمھ م یق ّ د فتق
یش  )میسلون(إلى  "جمیل األلشي"وكان الملك فیصل أرسل مرافقھ ، نظام  وال الج تطلع أح لیس

یة  - " غوابییھ"ویذھب إلى الجنرال ،  ة الفرنس د الحمل ر  -قائ لّ أخی ة كح ھ الھدن ب من ّ ، لیطل إال
ي"أن  یش  "األلش ي الج عف ف واطن الض ي م د الفرنس ان للقائ ھ فأب ر لقومیت ھ وتنك ان أمانت خ

ي  غ ، العرب ھ ال یبل د أن وع ) ٤٠٠٠(وأك الخبر  ،متط رّ ب ال ، فس دً : وق ا غ ً ً نكإذ اء ي  ونا مس ف
  ).دمشق(ووعد األمین أن یحفظ لھ ھذه الخدمة إذا رجعا إلى  .) دمشق(
ان  وھذه ض الفرس ع بع دم م وعین تق ن المتط ل درزي م وب رج ي ث رض ، خیانة أخرى لكنھا ف وع

ھ  ك ال، على قائد الجیش خدمت ب ذل ى وث دو حت و الع یرة نح دمت المس ا إن تق ا وم ن خلفھ یم م لئ
  .وقتل منھم عددًا ونھب سالحھا وعتادھا، وجعل الجیش بین نارین 

ر ھ  وحض ال ل لٌ یق ماط"رج ین الش ابة " حس یس عص رغایا(رئ د  )س ن قائ ب م داني وطل ى الزب إل
ّمھ المدافع والرشاشات لیحفظھا لھ    .فدفعھ القائد بالتي ھي أحسن، المیمنة أن یسل

ا على قت "یوسف العظمة"القائد  استمر كلھذلك  وعلى الرغم من ً یین اعازم ل ، ل الفرنس د جع ان ق وك
یین  )وادي القرن(على رأس  ة(في طریق الفرنس ا خفی ً غ  )ألغام ا بل لون(فلم دو  )میس ورأى الع

ً أمر بإطالقھا فلم تنفجر  ث ، مقبال ت ، فأسرع إلیھا یبح د قطع إذا أسالكھا ق م، ف اء  أن فعل القض
وه فلم یسعھ إال أن ، نفد  زاحفین نح یین ال ات الفرنس اھیر ، ارتقى ذروة ینظر منھا إلى دباب وجم

ھ ، الوطنیین من أبناء البالد بین قتیل وجریح  ي لدی ا بق ر م زل ، فعمد إلى بندقیتھ وھي آخ م ی فل
ة  ة دبّاب ابتھ قذیف ى أص ا حت ق نیرانھ ي ، یطل ك ف ھ وذل ھد فی ذي استش ان ال ي المك ن ف ودف

ـ٨/١١/١٣٣٨ الموافق  م١٩٢٠/تموز/٢٤( ى ،  )ھ ب عل ھ أن تكت یون لزوجت د سمح الفرنس وق
ة ، قبره  ارة التالی بیة العب ة خش ریفة : (وعلى لوح ة الش ة الحكوم ر حربی ذا وزی دیًّ ، ھ ات جن ا م

  )بشجاعة
= 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

92  

 فیھا وقتل - "فیصل" الملك حكومة في الحربیة وزیر-  "العظمة یوسف" قادھا والتي
 بعد العرب تجاه الحلفاء بسیاسة الرضا عدم عن اتعبیرً  كانت،  الفرنسي المحتل قذیفةب

  )ھـ١٣٣٨ –م ١٩٢٠( سنة "ریمو سان" مؤتمر قرارات

 حملتھم تجاوزاتٍ  من االحتالل قوات اقترفتھ بما اذرعً  الشام أھل ضاق وقد
 تعرض التي یالاالغت محاوالت ومنھا،  االحتالل قادة إلى لتصل المقاومة تصعید على
 ٢٣( ففي. سوریا ولبنان  في الفرنسي السامي المفوض" غورو ھنري" الجنرال لھا

ُ  )ھـ١٨/١٠/١٣٣٩الموافق  م١٩٢١ حزیران  على یسیر وھو علیھ الرصاص طلقأ
  .)١(لبعض األعیان من األمراء  زیارتھ أثناء )القنیطرة( طریق

 التي )٢()الحورانیین ثورة(ـب یعرف فیما لالستعمار المقاومین دور ىننس وال
 وطرد سوریا  احتالل على ااحتجاجً  )حوران( وقرى مدن من جموع فیھا شاركت

 اضطر حتى زعمائھم واعتقال مشایخھم بیوت بإحراق المحتل وقام،  "فیصل" الملك
 على قنابلھا تلقي كانت التي الطائرات العدو استخدم بل،  سوریا  مغادرة إلى بعضھم
 في المقاومة استمرت واألموال األرواح في الخسائر ورغم، رحمة بال اآلمنة القرى

 )دمشق( في المتعاقبة الثورات في كبیر الدور لالستعمار للمقاومین وكان،  )حوران(
  . )٣()ھـ١٣٤٣ – م١٩٢٥( سنة )الدروز جبل(و

 

= 

اكنزن"عنھ المارشال األلماني  قال ى -" م ة األول رب العالمی ي الح ا ف ة رومانی د جبھ ي  -قائ ی، ف  نح
ة  "یوسف العظمة"كان  ك الجبھ ي تل اني ف ق العثم رب الفیل ا : (یشغل منصب رئیس أركان ح م

الي أ ر بب ان یخط ل  نك اني مث یش العثم ي الج ون ف ة"یك ف العظم د  .) "یوس قوط القائ د س وبع
و  ق(أخذت فلول الحملة تتراجع نح ق ، ) دمش ي الطری درزي"فاعترضھا ف واف الشعالن ال " ن

ة  ن الخیال ھ م ن مع وم و، بم لب سالح الق ادھم وس طبل ، عت ى اص راد عل ض األك طا بع ا س كم
یین ، ونھبوا ما كان فیھا من خیول الجیش ، الثكنة  یش الفرنس ن ج ة م ق(ودخلت فرق ي ) دمش ف

ة  ٍ وال مقاوم ال الي دون قت وم الت ي، الی لي ف م الفیص ة الحك ذه المعرك ى بھ وریا   وانتھ ي س ف
   )ھـ٩/١١/١٣٣٨الموافق  م١٩٢٠/تموز/٢٥(

ة :  حول ھذایُنظَر   ز العظم ام ، عبد العزی رآة الش فوة ، م ي ص دة فتح ق نج دن(، تحقی ة  –) لن مطبع
ر  ب والنش ریس للكت اض ال ذلك، ) ٢٧٠ - ٢٦٤ص(، ری الم  وك ي األع ي ف ع ، الزركل مرج

ابق ة ، س ف العظم ة یوس لون ، ) ٨/٢١٣(ترجم وم میس اب ی ي كت ري ف اطع الحص ة ، وس مكتب
 ) ٢٦٩ - ٢٦٨ص( ، )ھـ١٣٦٦ – م١٩٤٧( –بیروت  ،الكشاف 

 )١٣١ص(مرجع سابق ، لعربي ووقائعھ مدونة أحداث العالم ا، شكیب أرسالن ) ١(

 .إلى حوران  نسبة) ٢(

ابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٣( ع س د ، ) ٧٣-١/٧١(، مرج ومحم
 )٣٤٥ - ٣٤٤(مرجع سابق  ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، فاروق الخالدي 
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ً  ویكفي  الفرنسي الجنرال ذكره ما للمستعمر الشامیین مقاومة على دلیال
 – م١٩٢٢( سنة شھدت سوریة إن: ( فقال،  فرنسا حال وصف حیث "ساراي"

 جندي آالف خمسة الفرنسي الجیش من فیھا دفن ثورة وثالثین اخمسً  وحدھا )ھـ١٣٤٠
ً  االنتداب من جعلت قد،     )١()فرنسا عاتق على األشواك من حمال

الموافق  م١٩٢٥/ الثاني كانون/٢( في الكبرى السوریة الثورة وھذه
 األحكام بإلغاء "ساراي موریس" الجدید السامي المندوب أمر حین )ھـ٧/٦/١٣٤٣

 حزب" أعضاء من كان فما،  رجاالتھم واعتقل )الدروز جبل( زعماء ونفى،  العرفیة
 قائد -  )٢("األطرش سلطان" مع وااتفق أن إالّ  "شھبندر الرحمن عبد" بقیادة "الشعب

 وحمي المعارك فاشتعلت،  فرنسیینال  ومقاتلة )دمشق( نحو التقدم على - " الدروز"
 بعدھا نشبت ثم،  )السویداء( الجبل عاصمة احتالل عن فرنسا وعجزت،  الوطیس

ت العام نفس في )حماة( ثورة ّ  ومدافعھا بطائراتھا فرنسا وقصفت،  سوریا  أنحاء وعم
  . اشھورً  الثورة واستمرت،  واألسواق األحیاء

،  شعبیة وطنیة ثورة كانت الثورة ھذه أن:  وھي،  مھمة إشارة ھنا وأشیر
 ورفعت،  قومیة رایتھا كانت بل دینیة رایة ذات تكن لم فیھا شاركت التي واألحزاب

 بعض إن بل،  - سیأتي كما-  "السوري الشعب حزب"ـك "العلمانیة" شعار بعضھا
،  "النصیریین"ـك،  تشترك لم -  "الخالدي فاروق محمد" یقول كما-      الطوائف

.  "األرمن"و،  "الشركس"ـك،  العرقیة األقلیات وبعض )اسكندرونة نجقس( وسكان
  .)٣(الثورة إخماد في وساعدت،  العدو مع تواطأت البدو قبائل وبعض

 ال ما المحتل ووحشیة ھمجیة من وطرقاتھا ھاوأسواقَ  ھاوأھلَ  دمشق لحق وقد
اھم حتى،  ھنا ذكره یسع ّ  حلّ  ما افیھ وصف -  بقصیدة" شوقي أحمد" الشاعر عز

 تشرین/٢٢( في یةكباألز حدیقة مسرح على -  وخراب دمار من )دمشق(ـب
  :فقال )ھـ٧/٦/١٣٤٣الموافق  م١٩٢٥/الثاني

                                                             

 )٧٣-١/٧١(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ١(

اره ، )جبل الدروز(مولده في  . سلطان ذوقان األطرش:  ھو) ٢( ً لھ وألنص ورة  ، وكان معقال اد ث ق
  ) م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢( توفي سنة، سوریا   ثورة مشھورة في

 )١/٢١٠(، مرجع سابق، تتمة األعالم، سفمحمد خیر رمضان یو :في ترجمتھ یُنظَر 

ر ) ٣( واوي : یُنظَ دالغني الن د عب رائیلي ، محم ي اإلس راع العرب ابق ، الص ع س ، ) ٧٧ - ٧٦(مرج
 )١٥١ - ٣٤٨(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، ومحمد فاروق الخالدي 
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 كیف: ( فتقول،  قومھا بني وحشیة تحكي" بولو ألیس" الفرنسیة الصحفیة وھذه
ُ  أن لي ْ أ  الحانات أبناء من نفر قبضة في وقعت قد سوریا  بأن الدمشقیین أصدقائي مھِ ف

 أكثر أن والحقیقة،  الفرنسي بلدنا قمامة سوریا  في أفرغنا أننا أعتقد الوصولیین؟
 ما فكل،  لھا یرثى درجة إلى وجاھلون،  كبیر حد إلى خجولون ھم ھنا مواطنيّ 
 عنھا تتحدث التي العامة األمكنة ضلبع معرفتھم یتعدى ال الشرف عن یعرفونھ
  . )٢()الصحف

ً  تصف وھاھي  امرأة نأ كيحوت.  بالجثث المحملة مالالجِ  من اجنائزیًّ  رتال
 ً  تترامى القتلى أحذیة وكانت،  بطنھا في ما فأسقطت منزلھا نافذة من ذلك شاھدت حامال

 الھائلة البشریة جثثلل مذبح كأنھا بعید من الساحة وبدت،  ممتدة وأذرعتھا،  وھناك ھنا
 الفالحین ھؤالء قتلوا الجنود أن -  ینتحبن وھن -  محجبات نساء عدة روت وقد. 

  .)٣("اإللھ وحق أبریاء ھؤالء كان لقد":  صرخن ثم،  الثوار عن عجزوا عندما األبریاء

 الجنود وكان،  بالمصفحات ومزقت المخازن أغالق حطموا لقد(:  اأیضً  وتقول
 الكتب من اأكوامً  رأیت وقد،  المكتبات وسوق،  الكبیر السوق يف شيء كل ینھبون

 السلطة فرضت ثم،  باألقدام علیھا یداس والتي بالوحل الملطخة المبعثرة واألوراق
 خالل تدفع أن یجب،  ذھبیة لیرة ألف مائة قدرھا مالیة غرامة األھالي على الغاشمة

 آالف ثالثة جمع السلطات من بتطل كما،  جدید من القصف سیعاد وإال أیام ثالثة
 وقد ؟ المال یجمع أین ومن ؟ تدفع أین من ولكن،  األحیاء جمیع على موزعة بندقیة

 ثمن بدفع تأمرنا فرنسا إن(:  یقولون الدمشقیون وصار،  فیھا ما بكل البیوت أحرقت
 سةخم آنذاك فھاجر،  والھجرة بالھرب یفكرون الجمیع فصار،  بھا ضربتنا التي العصا
   )٤()وغیرھا ومصر )بیروت( إلى )دمشق( سكان من األفً  عشر

                                                             

 )٢/٧٤(، مرجع سابق ، دیوان الشوقیات ،أحمد شوقي ) ١(

و أ) ٢( یس بول ق(، ل ل ) دمش ت القناب دني ، تح ر الم د نم ة محم ر ، ترجم ة للنش ق(، دار دانی ) دمش
 )٤٤ – ٤٣ص(  )ھـ١٣٨٥ – م١٩٦٦(

 )٧٧ - ١٥(ص(المصدر نفسھ  )٣(

 )٧٧-١٥ص(مرجع سابق ، ، تحت القنابل ) دمشق(، ألیس بولو  )٤(

        أرقُّ  بردى اــصب من سالم
         والقوافي راعةــالی ذرةــومع
   اللیالي بھ كــرمت اــممّ  وبي

       فرنسا تعرفھ الثوار دم
         باب الحمراء  وللحریة

.  

       دمشقُ  اــی یكفكف ال ودمعٌ 
 وصف عن زءرِّ ـال الءـج

 في لھا اتٌ ــجراح       یدقُّ 
  نور  أنھ وتعلم   عمقُ  القلب
  مضرجة  ید  بكل        وحقُّ 

  .      )١(قّ دَ یُ
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 القوات دخول وعند) م١٩٤٤ – م١٩٣٩( الثانیة العالمیة الحرب أثناء وفي
 طاحنة معارك ونشبت،  بالعدو المنددة المظاھرات قامت )دمشق( والفرنسیة البریطانیة

ً  والسنغال الھند في بجنودھا فرنسا واستعانت،    سوریا  على الكاملة یمنةالھ في أمال
 شدیدة معارضة وجد الذي األمر،  االستقالل بعد حتى لھا خاص وضع وإیجاد، ولبنان 

 یقول كما والبریطانیین األمریكیین عند القول لحن في وعرف،  المواطنین قبل من
 قتل حیث )ھـ١٧/٦/١٣٦٤الموافق  م١٩٤٥/آیار/٢٩( في األمر وتطور،  "الخالدي"

 وقام،  المجلس مبنى إلى المدافع ووجھت،  الفرنسیین بأیدي النواب جلسم مبنى حرس
،  القلعة في المساجین من كبیر خلق مات حتى )دمشق( قلعة بقصف الفرنسي الطیران
ً  )دمشق( في النار إطالق لوقف بریطانیا وتدخلت  العسكریین جمیع فرحل،  حاال

 الھدوء وعاد،  اإلنجلیز بالمقاتلین ھماصطدام من اخوفً  ثكناتھم إلى وأعیدوا الفرنسیین
الموافق  م١٩٤٦/نیسان/١٦( في سوریا  عن الفرنسیین جالء وتمّ ،  أخرى مرة
الموافق  م٣١/١٢/١٩٤٦( في عنھ الفرنسیین جالء تم فقدلبنان  وأما) ھـ١٥/٥/١٣٦٥

ّ  اعیدً  )نیسان/١٧( یوم وأصبح )ھـ٨/٢/١٣٦٦   .)١(للسوریین اوطنیً

 البریطاني االنتداب تحت كانت أنھ فتقدم - )الیوم األردن(-  )األردن شرق( وأما
 رأت البریطانیة الحكومة أن غیر،  فلسطین في االحتالل إدارة عن منفصلة وكانت، 
  ھربرت" فلسطین في الیھودي البریطاني المندوب رئاسة تحت اإلدارتان تكون أن

 اجیشً  وإنفاذه الحلفاء على "حسین الشریف" غضبة ولكن،  بالفعل ذلك وتم،  "صمویل
 ّ  بعد استقال الذي الخارجیة وزیر -  "هللا عبد" ابنھ قاده الحلفاء لقتال الحجاز من اعربیً

 اوخصوصً  الحلفاء جعل -  )ھـ١٣٣٨ – م١٩٢٠( الدمشقیة "فیصل" حكومة سقوط نبإ
 شرق مؤتمرات بعقد األمر وانتھى األمس حلیف لتھدئة وسعھم یبذلون اإلنجلیز
) المنفيّ ( "فیصل" واختیر،  العراق في وطنیة وحدة حكومة إقامة إلى وصلتت أوسطیة

 تنادي وظلت،  )األردن شرقي( حكومة على اأمیرً  "هللا عبد"   واختیر،  لھا املكً 
 في منھ تمكنت حتى،  قرن ربع قرابة) م١٩٤٦ – ١٩٢١( سنة من باالستقالل

 المملكة:  اسم تحمل ةاإلمار وأصبحت )ھـ١٣/٦/١٣٦٤الموافق  م٢٥/٥/١٩٤٥(
 األردنیة البالد بإعالن اقرارً  األردني التشریعي المجلس وأصدر،  الھاشمیة األردنیة

 صاحب حضرة مسمى وإطالق،  نیابیة وراثیة ملكیة حكومة وذات مستقلة دولة
  .)٢("الحسین بن هللا عبد" األمیر على الھاشمیة األردنیة المملكة ملك الجاللة

                                                             

ھ ، شكیب أرسالن  )١( ي ووقائع م العرب داث العل ة أح ا، مدون ع س د ، ) ٣٥١ - ٣٥٠(بق مرج ومحم
دي  اروق الخال ام ، ف الد الش ى ب رى عل ؤامرة الكب ابق ، الم ع س ر ، ) ٣٧٣ - ٣٦٩(مرج وزھی

لق  ّ داب ، الش ن أوراق االنت ائس ، م ة دار النف روت  ،طبع ـ١٤٠٩(بی  - ٣١٧( )م١٩٨٨ - ھ
٣٢٨( 

الن ) ٢( كیب أرس ھ ، ش ي ووقائع الم العرب داث الع ة أح ابق ، مدون ع س ، ) ٣٧٢ - ٣٦٧ص(مرج
 )٤٤٠ - ٤٢٤ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، ومحمد فاروق الخالدي 
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 الذي الحلم تحقیق في یطمع كان "الحسین بن هللا عبد" الملك أن فیھ الشك ومما
د والذي،  قبل من أباه راود ّ  الشام بالد ضمّ  في یطمع وظل،  بأبیھ الحلفاء غدر بعد تبد
  . - "الخالدي" یقول كما -  اغتیالھ یوم حتى یده تحت كلھا

ٍ  سوریا  كل تخضع سوف(( شعاره وكان  وشرق،  الھاشمي البیت من لفرع
  .)١())األولى الخطوة ھو األردن

 كان وإن،  )حوران جبل( في اوخصوصً  الشام بالد إلى جدید من الھدوء عاد
 حتى، والبادیة القرى أھل من والسنیین "النصارى" مناوشة في یبرحوا لم "زالدرو"

ً  بھ استقلوا ّ  استقالال ً  -  ـھ١٢٩٨و ـھ١٢٩٦( عامي خالل ھجومھم:  ذلك ومن . اتام
اللتین  )ولد أم(و )الكرك( قریتي وأھالي،  )الحریر بسر( أھل على )م١٨٨١م و ١٨٧٩

 حاولت وكم،  الرضع األطفال حتى اأحدً  منھم یبقوا ولم ،أبیھم بكرة عن سكانھا ذبح
 وللحقیقة ، )٢(اإلنجلیز ضغوط أمام فشلت لكنھا،  مرة من أكثر تأدیبھم العثمانیة الدولة

د "الدروز" تاریخ عن كتب من فكل ّ  من أوائل من كانوا ولذ،  بھم الوثیقة صالتھم یؤك
موا،  للشام المحتلین الغزاة استقبلوا ّ  رؤساؤھم استطاع بل،  ومساندة دعم كل لھم وقد

 قرار بإصدار علیھم لینعم الفرنسي المستعمر یستعطفوا أن وزعماؤھم،  الروحیون
 كما -  )ھـ١٣٤٠ – م١٩٢٢( عام )المستقلة الدروز جبل دولة( إقامة على الموافقة

،  "لدروزا"ـل حلفاء كانوا اإلنجلیز أن من اسابقً  ذكرتھ ما مع ھذا یتناقض وال . -  سیأتي
 ألوان من لون الطائفتین بین الصراع وأن،  "لموارنةا"ـل حلیفة كانت فرنسا أن كما

 الفرنسیین مع "الدروز" عالقات تطور أن غیر،  المنطقة في الفرنسي العربي الصراع
 معاھدة وتنفیذ األولى العالمیة الحرب بعد الفرنسیة اإلنجلیزیة العالقات بتطور مرتبط

  )٣()بیكو سایكس(

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 )٤٤١ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ١(

 )١/٣٠(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٢(

 )١/٥٨(المصدر نفسھ ) ٣(
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 القرن نھایة إلى االستقالل إعالن من الشام بالد واقع : الثالث المطلب
   . الھجري عشر الرابع

  

  : سوریا  : أوال
 واألردن، ولبنان ، سوریا (إلى لمستعمرا قسمھا التي الشام بالد من جزء وھي

،  والعراق،  لبنان( بھا وتحیط،  آسیا غرب شمال في الیوم وموقعھا . )وفلسطین، 
  .)١()وتركیا،  وفلسطین، واألردن

 بروتوكول" وضع في واشتركت )م١٩٤٦( سنة استقاللھا سوریا ونالت
 في "العربیة الدول جامعة" قیام وعند.  - "العربیة الدول جامعة" میثاق-  "اإلسكندریة

 أبرز أن غیر،  لھا المؤسسین السبعة األعضاء أحد سوریا  كانت )م١٩٤٥( مارس
 البناء جھود على قضت التي العسكریة االنقالبات موجة السیاسیة ساحتھا على المشاھد

 – م١٩٧١( سنة إلى )ھـ١٣٦٨ – م١٩٤٩( سنة بانقالب ابتداءً ، واإلصالح
 ـھ١٤٢١( سنة وفاتھ إلى الجمھوریة رئاسة)٣( "األسد حافظ" ولىت حین،  )٢()ھـ١٣٩٠

                                                             

ة ) ١( ي جریش المي ، عل الم اإلس ر الع ة ، حاض ة وھب ة مكتب ر، طبع اھرة( -مص ة ، ) الق الطبع
 )١٩٣ص(، ) م٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨(السادسة 

رحمن ) ٢( د ال رحیم عب د ال ر ، عب دیث والمعاص رب الح اریخ الع امعي ، ت اب الج ة دار الكت ، طبع
 )٣٧١ - ٣٧٩ – ٣٦٨ص(، ) م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢(الطبعة الثامنة ، ) القاھرة( –مصر 

و) ٣( د :  ھ لیمان األس ن س ي ب ن عل افظ ب دة  .ح ي بل د ف ة(ول وریا )القرداح رب س ب ،شمال غ انتس
ا   ) م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١( توفي سنة،ثالثة عقودسوریا   حكم،لحزب البعث مبكرً

 )١٠٦ص( ،مرجع سابق، إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد ریاض المالح  :في ترجمتھ  یُنظَر
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  . الیوم إلى الرئاسة زمام" بشارحافظ" ابنھ بعده وتولى،  )م٢٠٠٠ - 

 الوحدویة السیاسات نحو االتجاه عام )ھـ١٣٧٦ – م١٩٥٧( عام اعتبر
ریة ار العزیز عبد" علیھ أطلق كما،  العربي المحیط في التحرّ ّ  مافی اوخصوصً ،  "نو

ر )ھـ١٣٧٥ – م١٩٥٦( عام یولیو ففي،  السوري بالجانب یتعلق ّ  النواب مجلس قر
 شكل إلى للتوصل الجانبین بین مفاوضات ذلك وتلت،  مصر مع اتحاد إقامة السوري

 عبد جمال" برئاسة )ھـ١٤٧٧ – م١٩٥٨( سنة فبرایر في أعلنت حتى،  الوحدة ھذه
  .)٢()متحدةال العربیة الجمھوریة( وسمیت )١("الناصر

ّ  )المتحدة العربیة الجمھوریة( نظام كان ّ  ارئاسیً  دستور لھا ووضع،  ادیموقراطیً
 عام المصري والدستور،  )ھـ١٣٦٩ – م١٩٥٠( عام السوري الدستور بموجبھ ألغي

 الخارجیة القوى أزعج )وسوریا مصر( بین الوحدة قیام ولكن، ) ھـ١٣٧٥ – م١٩٥٦(
 انضمام بعد اخصوصً ،  )٣(اأیضً  المحلیة القوى أزعج كما،  نفوذھا على تخشى التي

ً  أثار والذي )٤()المتحدة العربیة الدول( اسم تحت الوحدة إلى )الیمن(   . اواسعً  جدال

 التقریب في ساعدت التي العوامل من مجموعة ھناك أن تخفى ال التي والحقیقة
 مصر قبول نھام،  - الفترة ھذه عن كتب من یذكر كما-  )القاھرة(و )دمشق( بین

د )بغداد حلف( فیھ كان الذي الوقت في السوفیتیة األسلحة صفقات وسوریا ّ  یھد
 على الثالثي العدوان اأیضً  وكذلك،  البریطانیة السیاسة من بدعم السوریة األراضي

  )٥()ھـ١٣٧٥ – م١٩٥٦( عام مصر

 سنوات ثالث من أكثر البقاء للتجربة یقدر ولم،  تعیش أن الوحدة لھذه یكتب لم
                                                             

و) ١( ر :  ھ د الناص لطان عب ن س ل ب ن خلی ین ب ن حس ر ب د الناص ال عب ائر عسكري  .جم م ، ث حك
یوط(ولد بمحافظة ، ا مصر ثمانیة عشر عامً  ز ،  )أس ة لإلنجلی اھرات المعادی ي المظ ارك ف ، ش

ة  ي حكوم وزراء ف ة ال ولى رئاس ب"ت د نجی نة ،  "محم ة س ا للجمھوری م رئیسً  – م١٩٥٦(ث
ـ١٣٧٥ ي،  )ھ أة ف ھ فج ف قلب نة  توق اعات س الث س د ث وفي بع ة وت دول العربی ادة ال اع ق اجتم

  ) م١٩٧٠ -ھـ ١٣٩٠(
 ) ٢/١٣٤(مرجع سابق ، الزركلي ، األعالم : یُنظَر في ترجمتھ 

ار )  ٢( ة ، تاریخ العرب المعاصر مصر والعراق ، عبد العزیز نوّ ة العربی ة دار النھض ان  ،طبع لبن
 )٣١٧ - ٣١٦ص(بدون رقم وتاریخ للطبعة ، بیروت  –

 )٣٧١ص(مرجع سابق ، تاریخ العرب الحدیث المعاصر ، عبد الرحیم عبد الرحمن ) ٣(

ار )  ٤(  )٣١٧ص(، مرجع سابق ، تاریخ العرب المعاصر مصر والعراق ، عبد العزیز نوّ

ر ، عبد الرحیم عبد الرحمن ) ٥( دیث المعاص رب الح اریخ الع ابق ، ت ع س ) ٣٧١ -٣٧٠ص(، مرج
ا وّ ز ن د العزی ر ، ر وعب رب المعاص اریخ الع ر  -ت راق، مص ابق ،  - والع ع س           ، مرج

 )٣١٧ - ٣١٦ص(
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  : منھا؛  كثیرة ألسباب وذلك

 االتحاد نجاح من یمكن،  وسوریا مصر بین مباشر اتصال وجود عدم) ١
  .البلدین بین واالجتماعي السیاسي التكامل من حالة إیجادو،  الفیدرالي

، اإلقلیمین أجھزة توحید من تتمكن لم حیث،  داخلیة بعقبات الوحدة اصطدام) ٢
د فلم،  عھدھا أول في المتوفرة طیاتوالمع الجھود ظل في حتى  تتوحّ

 ولم،  والقضائیة،  اإلداریة النظم تتناغم ولم،  والخارجیة الدفاع وزارات
 نسبة وزیادة السیاسیة االنقسامات إال،  تذكر نتائج الوحدة فترة طوال تتحقق
 المناھضة القوى على السوریة الحدود انفتاح عن ناھیك،  البلدین بین الفقر
  .)١(لھا المعارضة السوریة األحزاب نشاط واستمرار،  دةللوح

،  للوحدة المناھضة األحزاب دعم في الخارجیة القوى لعبتھ الذي الدور) ٣
 والدول وبریطانیا المتحدة الوالیات في الحاكمة األوساط اشتغلت حیث

 أجل من وزیارات مباحثات وعقدت،  األوسط الشرق في بالوضع الغربیة
  .)٢(ذلك

الموافق  م١٩٦١/سبتمبر/٢٨( في" المتحدة العربیة الجمھوریة" سقوط نكا
 – م١٩٧١( عام حتى متكررة وانقالبات حركات بعدھا وقامت،  )ھـ١٨/٤/١٣٨١

   .)٣(شعبي استفتاء على بناءً  للجمھوریة ارئیسً  "األسد حافظ" أصبح حیث )ھـ١٣٩٠

  :لبنان  : اثانیً 
 )ھـ٧/١٢/١٣٦٣الموافق  م١٩٤٤/وفمبرن/٢٢( في االستقالل منلبنان  تمكنت

دھم الفرنسیون المستعمرون وخرج،  تقدم كما دھم بعدَ َ د  م١٩٤٦/دیسمبر/٣١( في وعُ
 یقضي الذي "اإلسكندریة بروتوكول" صیاغة في وشاركت )ھـ٨/٢/١٣٦٦الموافق 

                                                             

ول) ١( ذا الق ر"أن :  من الشواھد على ھ د الناص ال عب دمج  "جم د لل وانین تمھّ ذ ق ي تنفی دأ ف ین ب ح
رك  ة للتح ر المناھض رعت العناص دم ، أس ادة المق وریین بقی باط س ة ض ت جماع         وتحرك

ری" د الك نحالويعب ي ،  "م ال بالد ف ى ال یطروا عل بتمبر/٢٨(وس ق   م١٩٦١/س المواف
ـ١٨/٤/١٣٨١ ال ،  )ھ وا االنفص دھم  .وأعلن وة ض تخدام الق ال اس ض جم ور، ورف رك أم  وت

  . لشعبھا وقادتھا سوریا  
رین  ینما كتبھ أكرم نور الد: یُنظَر  رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص ة ، ساطع في تاریخ ووث طبع

 )١٥٤ص(، ) م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩(الطبعة األولى ، بیروت  –لبنان  ،النفائس دار 

اطع  )٢( دین س ور ال رم ن رین ، أك رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث ابق ، ت ع س ، مرج
 )١٢٣ص(

 . عن مجریات الفترة عند حدیثي عن عوائق المدافعة -إن شاء هللا -سأتحدث) ٣(
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 استقاللھا وحظي،  المستقلة العربیة الدول من )العربیة الدول جامعة( تتألف بأن
ً  الغرب ةبمبارك ،  واستقاللھا سیادتھا باحترام نادت التي العربیة الدول عن فضال

  .)١(الحاضرة بحدودھا

عة تركیبة عن عبارةلبنان  أن ویبدو ّ  والمجموعات والعشائر العقائد من مرق
ّد التقاسم خالل بھا امعترفً  كان حالة وھذه،  العرقیة  واالمتیازات العامة للمناصب المعق

 وقعت التي األھلیة الحرب في اسببً وغیرھا تلك وكانت،  وثانویة رةصغی كانت مھما
 عقب إال نارھا تخمد ولم،  تمزیقھ إلى وأدت،  )٢()ھـ١٣٩٥ – م١٩٧٥( فبرایر في

 وإعادة التعمیر مرحلة بعدهلبنان  وبدأت،  )٣()ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩( في الطائف مؤتمر
  .البناء

 ً   : األردن:  اثالث
 بن هللا عبد" األمیر جیش فیھا قاتل التي الثانیة عالمیةال الحرب نھایة بعد

 لماء اوحفظً ،  بھ قام الذي للدور اتقدیرً  -  بریطانیا رأت،  الحلفاء جانب إلى "الحسین
 حفیظة أثارت التي الخادعة واألماني الكاذبة الوعود بعد.  شيء منھ یبق لم الذي الوجھ

 )األردن شرق( استقالل تضمن،  بریطانیاو األردن شرق یبن معاھدة عقد -  الھاشمیین
 ومدة،  نفسھ عن والدفاع حدوده داخل األمن بحفظ امكلفً  یكون،  سیادة ذات كدولة

 البریطانیین الجنود بعض إقامة یجیز ملحق وللمعاھدة،  اعامً  وعشرون خمسة المعاھدة
  .)٤()ھـ١٩/٤/١٣٦٥الموافق  م١٩٤٦/آذار/٢٢( في ذلك وكان . األردن  شرق في

 الثورة قبل راوده الذي أبیھ حلم یحلم "حسین الشریف بن هللا عبد" الملك كان
 مشروع وتحقیق،  كلھا الشام بالد على سیطرتھ من )ھـ١٣٣٤ – م١٩١٦( سنة العربیة
 ومن . اأیضً  العراق حتى بل؛  - األردن،  فلسطین، لبنان  ، سوریا -  الكبرى سوریا 

 من )ھـ٢٢/١٠/١٣٦٥الموافق  م١٩٤٦/أیلول/١٨( في بھ صرح ما:  ذلك في أقوالھ
 عن تفاصیلھ سیعلن وأنھ،  قدیم مشروع ھو األردن وشرق العراق اتحاد مشروع أن

  .)٥(قریب

                                                             

 )٣٤٠ص(، مرجع سابق ، ث العالم العربي ووقائعھ مدونة أحدا، شكیب أرسالن ) ١(

اطع ) ٢( دین الس ور ال رین ، أكرم ن رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث ابق ، ت ع س ، مرج
 )٣١٦ص(

اطع )٣( دین الس ور ال رم ن ن ا، أك اني م ف الث ائق النص اریخ ووث رین ت رن العش ابق ، لق ع س ، مرج
 )٥٦٠ - ٥٥٤ص(

 )٣٦٧ص(، مرجع سابق ، العالم العربي ووقائعھ  اثة أحدمدون، شكیب أرسالن ) ٤(

 )٣٧٧ص(، المصدر نفسھ ) ٥(
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 كل تخضع سوف( : قولھ آنذاك شعاره أن "الخالدي فاروق محمد" ویذكر
ٍ  سوریا   ھذا وكان )١()األولى الخطوة ھو األردن وشرق،  الھاشمي البیت من لفرع

  .)٢(اغتیالھ یوم حتى،  حیاتھ طوال واألجنبیة العربیة عالقاتھ محور المشروع

 عدم أعلنت - سوریا ولبنان  داخل -  قویة معارضات صادف قد المشروع وكان
 صاحبة الدول بھا تتمتع التي واالمتیازات الحقوق حفظ یكفل ال الذي االتحاد في رغبتھا
 الدول سائر في المواطنین ودعت،  الوجوه من بوجھ ذلك تقبل ال وأنھا،  السیادة
  .)٣(ومكافحتھ المشروع مقاومة إلى توحیدھا المنوي

الموافق  م١٩٤٨/دیسمبر/١( في "هللا عبد" الملك أعلن المشروع لتحقیق اوسعیً
،  األردن لنھر الشرقیة الضفة إلى فلسطین من الغربیة الضفة ضم )ھـ٣٠/١/١٣٦٨
 العرب بین النار إطالق ووقف،  فلسطین في صارھاوانت العربیة الجیوش دخول بعد

 العربیة الدول غالبیة واحتجت،  موقفھم تكییف إعادة فرصة لھم أتاح الذي،  ودــــوالیھ
 األعضاء الدول بعض أن لدرجة،  )العربیة الدول جامعة مجلس أمانة( فیھا بما
 جامعة" عضویة من األردن بطرد طالبت) وسوریا، ولبنان  ، والسعودیة،  مصر(ـك

 ھو الغربیة الضفة ضم بأن بموجبھ األردن تتعھد قرار إلى توصلوا ثم،  "العربیة الدول
  .)٤(فلسطین لقضیة نھائیة لتسویة التوصل حین إلى مؤقت إجراءٌ 

 عند "هللا عبد" الملك اغتیل) ھـ١٦/١٠/١٣٧٠الموافق  م١٩٥١/تموز/٢٠( في
ى حین )القدس( في األقصى المسجد  مأل على الفلسطینیین العرب شبان بعض لھ تصدّ

 بعده العرش أزمة ونشأت )٥(الحال في تلفقُ  الرصاص أحدھم علیھ فأطلق،  الناس من
ُ  الذي،  )٦("هللا عبد بن طالل" المریض ابنھ بعده وتولى،  األردن في  بسبب عفيأ

                                                             

 )٤٤١ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ١(

 )٤٤١ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي  )٢(

 )٣٨١ - ٣٨٠(ص(، مرجع سابق ، داث العالم العربي ووقائعھ مدونة أح، شكیب أرسالن  )٣(

 )٤٤٧ص(، مرجع سابق ، الكبرى على بالد الشام  ةالمؤامر، محمد فاروق الخالدي ) ٤(

 )٤/٨٢(، مرجع سابق ،األعالم ، خیر الدین الزركلي ) ٥(

م ، ن ثاني ملوك األردن الھاشمیی .ھو طالل بن عبد هللا بن الحسین بن علي :  ھو) ٦( ة وتعل د بمك ول
ا ّ ة ، في انجلترا  )ھارد(وتخرج بكلیة ،  نوتعلم بعم ایا العربی ا للقض ّسً ك ، وكان متحم ولى المل ت

ابھ ، بعد أبیھ سنة واحدة  ى ، وخلعھ البرلمان األردني لخلل عقلي أص ل إل دن(وأرس للعالج ) لن
ةحیث مكث فیھا مریضً  )إسالمبول(ثم ،  ان ،  ا عشرین سنة وتوفي بھا بنوبة قلبی ّ ى عم ل إل ونق
.   
 )٢٢٩ - ٣/٢٢٨(، مرجع سابق ، األعالم ،الزركلي :  ترجمتھفي یُنظَر 
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  .)٢(األردن على املكً  )١("حسین الملك" بابنھ ونودي،  الصحیة حالتھ تردي

  : فلسطین:  اابعً ر
 مشروع إقامة من الھاشمیون یعیشھا كان التي األحالم إلى اإلشارة سبقت

 من أبرز وكان،  الثانیة العالمیة الحرب بعد من فكرتھ بدأت والذي )الكبرى سوریا(
 – م١٩٣٣( سنة "األول فیصل" أخیھ وفاة بعد "الحسین بن هللا عبد" األمیر إلیھ دعا

ً  الھاشمیة األسرة أفراد برأك باعتباره )ھـ١٣٥١ ّ  أھالي من كبیر جمع وكان،  اسن
 المشروع ھذا یعارضون )القدس مفتي( )٣("الحسیني أمین الحاج"         بقیادة فلسطین

 بریطانیا مع التفاھم یعني مما،  فلسطین باتجاه ستكون األولى الخطوة أن یعني ألنھ
  .)٤(حسابھم على معھما واالتفاق والیھود

    سیاسة على )العربیة الجامعة( في األعضاء الدول بعض اعتراض بیان وسبق
 شكل مما؛  -  والسعودیة،  وسوریا،  مصر:  ومنھا -  التوسعیة" بن الحسین هللا عبد"

  .تأجیلھ إلى الھاشمي واضطر،  المشروع على اضغطً 
 تقسیم على المتحدة األمم وافقت )ھـ١٦/١/١٣٦٧الموافق  م٢٩/١١/١٩٤٧( في

 ولكن،  )٥(العربي بالرفض القرار ھذا وقوبل،  ویھودیة عربیة دولة إلى سطینفل
 لمشكلة الوحید الحل ھو الكبرى سوریا  مشروع أن أعلن "هللا عبد" الشریف
،  )٧(إمرتھ تحت العربیة للجیوش العلیا القیادة تكون أن على وأصر،  )٦(فلسطین
 )اللد( من قواتھ انسحاب في المأساة اتضحت )ھـ١٣٦٨ – م١٩٤٨( حرب وخالل

 المناطق على تسیطر وھي الحرب من األردن وخرجت،  للیھود وتسلیمھا )الرملة(و
 بما،  المتحدة األمم عنھ أعلنت الذي التقسیم مشروع وفق،  العربیة للدول المخصصة

                                                             

و) ١( ین :  ھ ریف حس ن الش د هللا ب ن عب الل ب ن ط ین ب نة . الحس ارة األردن س ولى إم -م ١٩٥٢(ت
  )ھـ١٤٢٠ –م ٢٠٠٠(مرض آخر عمره ، وتوفي بعد سنة ) ھـ١٣٧١

ھ  ي ترجمت وریس ، ال: یُنظَر ف یمس م ة ج ع ، الطبع ر والتوزی ة للنش ة األھلی وك الھاشمیون ، طبع مل
 )٢١٣ص) (ھـ١٤٣٠ –م ٢٠٠٩(األولى 

اطع ) ٢( دین الس ور ال رین ، أكرم ن رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث ابق ، ت ع س ، مرج
 )٦١ص(

ت  ،) ھـ١٣١٤ – م١٨٩٧( من موالید القدس سنة.  محمد أمین الحسیني:  ھو) ٣( ي بی ى ف ده ترب وال
ي  دس(مفت ھ ،) الق ي بلدت م ف رات ، درس وتعل دة م ل ع افر وتنق وق ،  س ى حق دعو إل ان ی وك

   )ھـ١٣٩٣ – م١٩٧٤( الشعب الفلسطیني حتى توفي سنة
  )١٣( ، مرجع سابق ، الحاج أمین الحسیني ، حسني أدھم جرار: في ترجمتھ  یُنظَر

 )٤٤٢ص(، مرجع سابق ، لشام الكبرى على بالد ا مرةالمؤا، محمد فاروق الخالدي ) ٤(
 )٤٠٠ص(، مرجع سابق ، مدونة أحداث العالم العربي ووقائعھ ، شكیب أرسالن ) ٥(

 )٤٤٥ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٦(

اع) ٧( ي اجتم ة ف ة العربی س الجامع رر مجل روت( ق ة )بی ة عربی اول أي دول رب أال تح ل الح  قب
ً ا إقلیمیّ عً ق لنفسھا توس ن ؛ ا تشترك جیوشھا في الحرب أن تحق طین م اذ فلس و إنق دف ھ ألن الھ

 .الیھود
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 ھذه ضمّ  لھ تضمن التي اإلجراءات "هللا عبد" الشریف واتخذ . القدیمة القدس ذلك في
 برلماني قرار استصدارالشریف  واستطاع ، )١(مملكتھ من اجزءً  لتصبح طقالمنا

  .)٢(كاملة فلسطین عرب حقوق على المحافظة مع،  الغربیة الضفة بضم یقضي أردني

،  وبریطانیا،  األمریكیة المتحدة الوالیات:  الثالث االستعماریة الدول أصدرت
،  إسرئیل حدود بضمان اصریحً ت )ھـ٧/٦/١٣٦٩الموافق  م٢٥/٣/١٩٥٠( في وفرنسا

ٍ  أي ضدّ  الصھیوني الكیان على والمحافظة د خطر ّ  إسرائیل بدعم وقامت،  مصالحھ یھد
ّ  اعسكریًّ   لروسیا وكان . العربیة الدول كل من قدرة أعلى بجعلھا وتعھدت،  اواقتصادیً
َّ  البشري بالعنصر إسرائیل إمدادھا وھو ذلك من أھم آخر موقف   .بالمدر

ل أن بذلك إسرائیل تواستطاع ّ  من تجعل وأن،  المھاجرین الیھود إجراءات تمو
 وصادرت،  العرب السكان بطرد وقامت،  الھجرة یرغب من لكل امباحً  امكانً  فلسطین
 – م١٩٣٦( عام في مساحتھا قدرت التي اإلسالمي الوقف أمالك وسلبت،  أمالكھم
 الحائط عرض بذلك ضاربة،  فلسطین مساحة إجمالي من )١/١٦( بحوالي )ھـ١٣٥٥
  .ذلك كل مع أوفیاء ظلوا الذین العرب مع الصریحة الھدنة اتفاقیات بجمیع

 صارت حتى،  الفلسطینیة القرى على اإلغارة عملیات في إسرائیل تطاولت
د ّ  اإلسرائیلیة القوات بین طاحنة معارك ودارت) مصر(ـك المجاورة العربیة البالد تھد

 وفرنسا بریطانیا وقامت.  أخرى ومناطق )الكونتیلة( و )الشیخ شرم( في والمصریة
 -  ـھ٢٥/٣/١٣٧٦( في مصر على الثالثي بالعدوان عرف فیما إسرائیل بمساندة

ّ  )٣()م١٩٥٦/أكتوبر/٢٩ ً  واشترت الشرقیة الكتلة نحو اتجھت التي مصر على ارد
ً إخال دّ عُ  مما،  )السویس قناة(         بتأمیم وقامت ، تشیكیة أسلحة  الدولیة بالصفة ال

 الجیش عزل إلى یھدف الثالثي التآمر أن لمصر اواضحً  بدا وعندما . )لقناةا(ـل
 )القناة( احتالل طریق عن والتموین اإلمداد طریق وقطع،  )سیناء( في المصري

 من یمكن ما مع )سیناء( من المصریة القوات بسحب اقرارً  المصریة القیادة اتخذت
 بأن )غزة( لقطاع العسكري للحاكم األوامر صدرت كما،  )ناةالق( غرب إلى عتادھا
  . ذلك المصلحة علیھ تحتم عندما یستسلم

 التي المصریة باإلمكانات مقارنة العسكري بالتفوق یحتفظون الیھود كان
 الجانب في حتى اظاھرً  التفوق كان فقد،  وأقواھا العربیة اإلمكانات أكبر أنھا یفترض
 القوات وفي،  الیھود لصالح )٣:١( بنسبة المشاة في التفوق انفك،  البشري العددي

                                                             

 )٤٤٦ – ٤٤٥ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ١(

 )٤٤٤ص(، مرجع سابق ، مدونة أحداث العالم العربي ووقائعھ ، شكیب أرسالن )٢(

د) ٣( رحیم  عب د ال رحمن عب د ال رحیم عب ر ، ال دیث والمعاص رب الح اریخ الع ابق ، ت ع س ، مرج
 )٤٤٩ - ٤٤٨ص(
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 )٢,٥:١( بنسبة المدفعیة سالح وفي،  الیھود لصالح )١,٨:١( بنسبة) الدبابات( البریة
  .اأیضً  الیھود لصالح

 للمدن الكافي الجوي الغطاء بتأمین فرنسا تقوم أن على حلفائھم مع الیھود قونسّ 
 وأن،  اإلسرائیلیة السواحل حراسة تأمین البحري السالح لىیتو أن على،  اإلسرائیلیة

 إلى وأسند،  مصر جانب الى تدخل عربیة دولة أي ضد بالقتال الفرنسیة القوات تشارك
  . األرض على المصري الطیران تدمیر مھمة البریطاني الجو سالح

 العدو تصریحات تحمل ولم،  الیھود بتھدیدات تكترث حینھا مصر تكن لم
 قامت إنھا حتى،  یجري مما الرغم على عسكري استرخاء ھناك كان بل،  الجد ملمح

ٌّ جِ  الحرب أمر بأن علمت لما الثوریة القیادة لكن،  للقتال المعدة القوات أعداد بتخفیف  د
 منھا الجنوبیة الجبھة أھملت بینما، الشرق من )سیناء( حمایة على جھودھا ركزت
 ً ّ ) ١٢٠( خصصت حین امریبً إھماال   .لحمایتھا المشاة من اجندیً

 )ھـ٢٥/٣/١٣٧٦الموافق  م١٩٥٦أكتوبر/  األول تشرین٢٩( في الحرب وبدأت
 من الجنوبیة المنطقة وھو،  المصریة القیادة نظر في اخطرً  األقل الخط بمھاجمة، 
 یعطو حتى،  )السویس قناة( من )كم٤٠( عدبُ على یقاتلون أنھم الیھود وأعلن، )سیناء(

 الدولیة المالحة حریة حمایة بحجة العسكري للتدخل وإنجلترا فرنسا من لكل عةالذری
  . )السویس قناة( في

 وبالفعل أقدم سالح الجو البریطاني على ضرب الطیران المصري على
وأبلى ، دون غطاء جوي على مختلف المحاور  للقتالواضطر المصریون ، األرض

للقوات  )القاھرة(لوال أن أوامر صدرت من  احسنً  ءً المقاتلون المصریون مع ذلك بال
 وفي ظل غیاب أي غطاءٍ  .إنذار تقدمت بھ بریطانیا وفرنسا بعد ، األساسیة باالنسحاب 

 ٍّ ٍّ  جوي ٍ  من جبالٍ  أو طبیعي ّ  أو أشجار ً فقد أصبحت القوات المنسحبة ، اكان االنسحاب شاق
ً أمام الطائرات    .)١( ة والحارقةبكل أنواع األسلحة المدمر المحملةمكشوفة

،  المتوسط األبیض البحر إلى العراق من الممتدة النفط أنابیب سوریا  ونسفت
  . سفینةً  وثالثین اثنتین فیھا المصریون أغرق أن بعد مغلقة )القناة( وأصبحت

 المجاھدین من -  )یونس خان( حامیة رفضت ذلك من الرغمعلى و
 میدان في رخیصة الشھداء أرواح متوقد،  السالح وإلقاء االستسالم - الفلسطینیین

  .الشرف

ّ احتُ  فقد المصري الجیش بھزیمة الحرب انتھت وھكذا  ینسحب ولم )سیناء( تل

                                                             

 )٢٣-٢٢ص(، مرجع سابق ، العلمانیون وفلسطین ، عبدالعزیز كامل ) ١(
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 كیفما العقبة خلیج في بالمالحة السماحب لھم المصریون تعھد أن بعد إال منھا الیھود
  . شاؤوا

ي بالعدوان عرف ما فصول تنتھ ولم ـ١٣٧٦ – م١٩٥٦( سنة الثالث ا )ھ ل،  ھن  ب
تمر راع اس ي الص رائیلي العرب ھ وزادت،  اإلس ت ّ د حد ار بع دة انھی ین الوح ر ب  مص

بتمبر/٢٨( في وسوریا ق  م١٩٦١/س ـ١٨/٤/١٣٨١المواف ث،  )ھ د حی ّ ود تعم ارة الیھ  إث
ة ّ د وتر ح ى الت دود عل وریة الح ت،  الس عارات وكان ة الش تراكیة القومی ة واالش  والثوری
ى دھا عل ي أش وریا مصر ف ا،  وس ى فةإض اھر إل قاق مظ ین الش دول ب اء ال ي األعض  ف

تح منظمة( ظھرت السیئة الحالة ھذه ووسط.  العربیة الجامعة  وأصدرت) الفلسطینینة ف
الغ أول ن ب ا ع أول قیامھ ل ب دائي عم ي ف وم ف ایر/١( ی ق  م١٩٦٥/ین المواف
ـ٢٨/٨١/١٣٨٤ وجئ،  )ھ الم وف البالغ الع ل،  ب رائیل وحم ى إس ال عل ي القت اكن ف  األم
ن،  للفدائیین مراكز أنھا یعتقد التي یس -" أشكول لیفي" وأعل ذاك إسرائیل وزراء رئ  آن
ي مبر( ف انون/دیس ـ١٣٨٦ – م١٩٦٦ األول ك ة - )ھ الده نی ول ب رب دخ دة ح ع جدی  م

  . )دمشق( وسیحتل،  هءأعدا سیالحق اإلسرائیلي الجیش وأن،  العرب

 – م١٩٦٧ نیسان( إبریل فيو،  العدوانیة إسرائیل نیة على كثیرة أدلة وظھرت
،  سوریا على اضخمً  اھجومً  الجوي سالحھم فشن بھ وعدوا ما الیھود نفذ )ھـ١٣٨٦

 بسبب أزمة افتعال بعد،  )دمشق( بدخول "رابین إسحاق" ھدد التالي الشھر وفي
 وكان،  سوریا  داخل من الیھود ضد فدائیة أعمال وقیام،  األردن نھر مجرى تحویل

 العدوان لردع باإلعداد مصر تحركت ھنا ومن،  مصر إلى موجھة الةرس الھجوم ھذا
 في غارقین كانوا قادتھا أن من على الرغم -  الحدود على مواقعھا قواتھا واتخذت، 

) التقدمیة( للقوى نصرة المصري الجیش فیھا أقحم التي الحرب حیث الیمني المستنقع
 غلق مصر وأعلنت -  لشیوعيا االشتراكي المعسكر لصالح) الرجعیة( القوى ضد

 إعالن قرار أنھ الیھود فیھما رأى واللذان،  العقبة خلیج في المالحة ومنع،  المضایق
 الطوارئ قوات انسحاب بعد العقبة خلیج على المصریة القوات وانتشرت،  حرب
  . منھ الدولیة

، ) األردن(و) مصر( بین مشترك دفاع میثاق توقیع أعلن أن بعد االحتقان وزاد
 استخباراتیة معلومات لدیھما بأن "عبدالناصر) "األردن(و) العراق( حكومتا وأخبرت

 المتحدة الوالیات من كل طلبت وھنا،  )یونیو/٥( یوم الھجوم ستبدأ إسرائیل بأن تؤكد
 لھا وضمنت،  النار بإطالق البادئة تكن فال النفس بضبط تتحلى أن مصر من وروسیا

ُ  فاجأ حین الكبرى الضربة كانت ثم،  بذلك إسرائیل تبدأ أال َ  الیھودي الطیران  الطیران
 من األولى الساعات في قاضیة بضربة والعراق واألردن وسوریا مصر في العربي

 ضربة( علیھا أطلق،  )ھـ٢٧/٢/١٣٨٧الموافق  م١٩٦٧ حزیران/یونیو/٥( یوم
 -  "ھود مردخاي" الجنرال صرح المعركة بدء من دقیقة عشرة خمس وبعد،  )صھیون

ً  والعالمیة اإلسرائیلیة الصحافة ممثلي مع لقاء في -  اإلسرائیلي الجو سالح قائد :  قائال
، ) مصر( من طائرات) ٣٠٩( منھا، العدو طائرات من الكبرى الحصیلة دمرنا لقد
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 من طائرة)١٢(و، ) األردن( من طائرة) ٢٩(و، ) سوریة( من طائرة) ٦٠(و
) ١٩( سوى )إسرائیل( تخسرْ  لم حین في،  )لبنان( من واحدة وطائرة، ) العراق(

  . طائرة

 الرادارات قدرة من أدنى منخفض ارتفاع على اإلسرائیلیة المقاتالت وحلقت
 األولى ساعاتھا في المعركة حسم في المقاتالت نجحت وبھذا،  التقاطھا على المصریة

 إسرائیلیة كانت المرة ھذه المقاتالت لكن،  )ھـ١٣٧٥ – م١٩٥٦( حرب في حدث مثلما
  . بریطانیة تكن ولم

،  سوریا  من )الجوالن(و،  مصر من )غزة قطاع(و،  )سیناء( واحتلت
 كما) الستة األیام حرب(ـب الحرب ھذه سمیت حتى،  األردن من )الغربیة الضفة(و

  .)١(العرب یسمیھا كما) النكسة حرب( أو،  لــإسرائی تسمیھا

 - النكسة حرب -  الحرب ھذه لخوض ھیتھاش انفتحت إسرائیل أن ذكره الجدیر
ْ دِّ قُ  التي المناطق ھذه على لتستولي  في اغتصبوھا التي المساحة أضعاف بأربعة رت

 المقایضة عملیة ولتبقى،  الیھود بید )القدس( بقاء لتأمین،  )م١٩٤٨() النكبة( حرب
 النظام تعھد دبع إال تترك لم التي) سیناء( : ذلك على األمثلة ومن،  علیھا والمساومة

 بعد أخرى )تحریر( حرب أي دخول بعدم )ھـ١٣٩٨ – م١٩٧٨( عام مصر في
 تبني عن للتخلي اثمنً  السیادة منقوصة األراضي تلك عن إسرائیل تخلي وكان تحریرھا

ً    )القدس( قضیة  مرارة خاللھا ذاقوا سنوات سبع بعدھا العرب وعاش،  مستقبال
لوا،  الھزیمة ّ ھم شنتھا التي النفسیة الحرب أعباء وتحم ّ  واإلعالم الدعایة أجھزة ضد
  . العالمیة

 األخطاء إلى الھزائم تلك الیھود مع الصراع تاریخ في الباحثین بعض عرجِ ویُ
  : ومنھا،  إسرائیل مع المعركة قادة فیھا وقع التي الفادحة

 ً ّ  ااتجاھً  تشكل كانت المعركة تلك قیادات أن:  أوال ّ  اعلمانیً  بعد تتعظ لمو،  اوقومیً
 في مستبعدة،  نفسھا الرایة حملت التي األولى النكبة من اعامً  عشرین
  . المعركة في اإلسالم دخول عجیب وبإصرار نفسھ الوقت

 بل،  لألمة الذاتیة القدرات من االستفادة وإھدار،  العدو قوة تقدیر إساءة:  اثانیً 
ً  األولى الضربة بتلقي القبول قررت كانت المصریة القیادة إن  على نزوال

 الروس قدر حیث) اسابقً  السوفییتي االتحاد( الشیوعیین الروس رأي

                                                             

الم اإلسالمي ، جمیل عبد هللا المصري : ینظر  ) ١( ر الع ابق ، حاض ع س ، ) ٣٤٣ - ٣٤٢ص(مرج
رحمن  د ال رحیم عب د ال ر ، وعب دیث والمعاص رب الح اریخ الع ابق ، ت ع س  – ٤٥٢ص(، مرج

٤٥٣( 
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% ١٥ بین یتراوح بما األولى الضربة تلقي حال في المتوقعة الخسائر
 ھذه السیاسیة القیادة وعدت،  العربیة الجویة القوة مجموع من% ٢٠و

 البادئ بمظھر) إسرائیل( إظھار مقابل في ومقبولة ضئیلة النسبة
  . العالمي العام الرأي أمام بالعدوان

 ً  ھجمة دبرت كانت لو المصریة القیادة أن على كثیرون عسكریون أجمع:  اثالث
 في تأثیر لذلك لكان الوقت ذلك في اإلسرائیلي الھجوم إلجھاض مضادة
 أي دون االنسحاب أوامر بإصدار اكتفت لكنھا،  المعركة مجرى تغییر
 طائرات أمام ساحتھ وانكشفت،  صفوفھ بكتارت حتى،  جوي غطاء
 من% ٨٠ ـل المصري الجیش فقدان في تسبب ما،  اإلسرائیلیة الجو

،  ضابط وخمسمائة وألف،  الجنود من آالف عشرة وفقد،  السالح
 ولم،  األسر في ضابط خمسمائة ونحو جندي ألف عشر خمسة ووقوع

  .النار إطالق وقف وطلبت،  استسالمھا مصر أعلنت حتى الحرب تقف

 األردن وأعلنت )الغربیة الضفة( فاحتلوا،  األردنیة للجبھة ذلك بعد الیھود التفت
  .  النار إطالق وقف وأعلن،  استسالمھا

 مدینة قاعدتھا مع )الجوالن( مرتفعات واحتلوا سوریا  إلى العدو اتجھ ثم 
  . لكذ بعد النار إطالق وقف وأعلن،  قتال دون سلمت التي )القنیطرة(

 ـھ٩/٩/١٣٩٣( عام رمضان حرب كانت حتى الیھودیة العسكریة غرور وزاد
 حرب( ـب تسمیتھا على كثیرة أوساط درجت التي،  )م١٩٧٣/أكتوبر/٦ الموافق
 والعجیب . األلسنة على اشتھرت كما) التحریر حرب( ال) التحریك حرب( أو) أكتوبر

 ھو الحرب تلك في رئیسي بدور شارك الذي" مبارك حسني" المصري الرئیس أن
 ھذه أن إلى - " كامل عبدالعزیز" یقول كما -  السبب ویرجع،  بذلك اعلنً  وصفھا ممن

ّسلم( حالة بعد األوضاع تحریك أجل من جاءت الحرب ّحرب الال  امتدت التي) والال
 الحل نحو اتجھت النكسة حرب بعد األمور إن إذ،  نشوبھا قبل سنوات عدة

ً  االستسالمي  بعد اإلحباط من حالةً  العربیة الشعوب وعاشت،  اإلسالمي  الحل من بدال
 من العربیة السیاسیة القیادات مواقف سلبیة ومدى،  الكارثة حجم لھا تبین أن

ا عملٍ  من البد كان وھنا ، الیھودیة االعتداءات ّ  حالة إنھاء نحو انطالق نقطة یكون م
 لھذا،  مراحل على العربیة لشعوبا وتقبلھ،  تدریجیة بصورة ولو الیھود مع الحرب

 ردھات في مسبق سیناریو -  یبدو فیما -  لھا وضع التي) التحریك حرب( ـل اإلعداد كان
  :  اتقریبً النحو ھذا على وكوالیسھا الدولیة السیاسة

 اجتازت )ـھ١٣٩٣( رمضان من للعاشر الموافق )م١٩٧٣/أكتوبر/ ٦( یوم في
،  )الشرقیة لضفةا(ـل وانتقلت - )سیناء شرق(-  )السویس قناة( المصریة القوات

 من مترات كیلو عشرة بعد دفاعیة مواقع لتأخذ،  الحصین) برلیف( خط واقتحمت
 القیادة من صالحیة أیة ذلك بعد المسلحة للقوات تعط ولم) سیناء( داخل في القناة شاطئ
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 رئیس إن تىح،  ذلك إمكانیة مع تحریرھا وإكمال) سیناء( في تقدمھا لتتابع العلیا
 واتھمھا السیاسیة القیادة مع اختلف "الشاذلي الدین سعد" المصري الجیش في األركان
  . البالد خارج االختیاري منفاه في طویلة سنوات بعدھا وعاش،  بالتواطؤ

 للعرب -  الظاھر -  النصر نشوة وبدوّ ،  أیام بعشرة الحرب بدء فبعد الیھود أما
 وانتشرت،  المصریة القوات صفوف في ثغرةً  وفتحت،  )السویس قناة( دباباتھم عبرت

جزت،  القناة مدن وحاصرت الغربیة ضفتھا من القناة طول على ُ  المصریة القوات وح
،  األخرى الجیش قطاعات وبین بینھا االتصال وسائل وانقطعت، ) سیناء( في كلھا

 فعدوا والعرب المصریون أما،  منتصرة والعالم مواطنیھا أمام ھنا إسرائیل وبدت
 للمصریین یسمح ال وضع في الحرب توقفت ذلك وعند،  امؤزرً  انصرً  القناة عبور

/ ٢٢( في وذلك،  الكامل الثأر ادعاء من الیھود یمنع وال،  الشامل النصر بادعاء
  )ھـ٢٥/٩/١٣٩٣الموافق  م١٩٧٣/ أكتوبر

 الجیش أسطورة تحطیم من تمكنت العربیة القوات فإن؛  قیل ومھما 
 وتقدمت،  والسوري المصري الجیشین من قاسیة ضربات الیھود وتلقى، إلسرائیليا

 ھو لكنھ) السوریة الجوالن( أرض نحو) القنیطرة( مدینة حتى السوري الجیشقوات 
 . )الجوالن( لتحریر مسعاه بإفشال المصریة القیادة امتھمً ،  مھمتھ یكمل لم اآلخر

 بشكل -  فیھا رفعت والتي،  طرفھم من العرب بدأھا التي الوحیدة الحرب ھذه دّتوعُ 
  .)١(اإلسالمیة الشعارات -  جزئي

 ففي،  الیھود تجاه مواقفھم تطورت حتى االنتصار بنشوة العرب فرحة تدم لم
 یقضي ااتفاقً  وسوریا مصر من كل وقعت )ھـ١٣٩٤-  م١٩٧٤( عام الثاني كانون

 – م١٩٧٥( عام أیلول وفي،  تینالجبھ بین العازلة المناطق في الطوارئ قوات بإحالل
ّع )ھـ١٣٩٥ ق ُ  من أجزء من بموجبھ إسرائیل انسحبت جدید إسرائیلي مصري اتفاق و

 سمح كما،  سنوات ثالث لمدة للقوة اللجوء بعدم وإسرائیل مصر وتعھدت،  )سیناء(
  .)٢()السویس قناة( في بالمرور منھا والقادمة إلسرائیل المتجھة الحربیة غیر للبواخر

 قیام والعالمي اإلسالمي العام الرأي في ضجة أثار الذي األبرز الحدث كانو
 -  ـھ٩/١٢/١٣٩٧( في إسرائیل بزیارة )٣("السادات أنور محمد" المصري الرئیس

                                                             

ل ) ١( دالعزیز كام طین ، عب انیون وفلس ابق ، العلم ع س د هللا ) ٣٨ -٣٥ص(، مرج ل عب و  جمی
ري  المي ، المص الم اإلس ر الع ابق ، حاض ع س دین ) ٣٤٦ - ٣٤٥ص(، مرج ور ال رم ن و أك

اطع  رن ، الس ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث رین ت ابق ، العش ع س  – ٢٩٦ص(، مرج
٣٠٠( 

 )٣٤٧ - ٣٤٦ص(، مرجع سابق ، حاضر العالم اإلسالمي ، جمیل عبد هللا المصري )  ٢(

ة ) ٣( د قری ن موالی وم(م و الك ت أب ة ) می ة(بمحافظ ة  ،) المنوفی ي مدرس دائي ف ھ االبت ى تعلیم وتلق
اط  یة ، األقب ؤاد األول بالعباس ة ف ي مدرس ة ف اھرةال(ودرس الثانوی ة ، ) ق ي الكلی رج ف وتخ

= 
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 في العربي الشعب لمؤتمر الدائمة األمانة وقررت،  )م١٩٧٧/الثاني تشرین/١٩
 االدعاء ھیئة ھما ھیئتان علیھا شرفت قانونیة محاكمة إجراء لیبیا في المنعقد مؤتمرھا

 األمور وزاد،  )١(المجلس محكمة صالحیات تشكیل قرار وفق المحكمة وھیئة العام
 التمثیل وتبادل،  الیھود مع الحرب حالة وإنھاء" دیفید كامب" اتفاقیات توقیع اسوءً 

،  ومصر الیھود بین واإلعالمي والتجاري السیاحي للتبادل الحدود وفتح،  الدبلوماسي
 منذ المنتظرة الیھود آمال وتحققت،  الفلسطینیة القضیة حساب على العالقات وتطبیع
 السادات الرئیس صادق لقد" : (كارتر جیمي" األمریكي الرئیس قال حتى طویلة قرون
 ھذا على الحماسة من درجة وبأعلى،  إكراه دون العالم في األمم أعظم إحدى زعیم

  .)٢()إلسرائیل العظیم الطموح

 الیوم إلى زالت وال،  وغیرھا فلسطین في المسلمین مشاعر ذلك أمام فتحركت
  .   المصطفى أخبر كما الساعة قیام على أمارة ستبقى بل، 

 القرن نھایة إلى الشام بالد استقالل بعد ما فترة نتائج أبرز أن:  والخالصة
  : اآلتي في تلخیصھا یمكن عشر الرابع

،  وثوریة واشتراكیة قومیة من اضجیجً  الدنیا مألت يالت الشعارات فشل) ١
  .ودینھا أصالتھا إلى عودتھا في یتمثل األمة نجاح أن على والتأكید

 مع،  المسلمة األمة بقضایا والمتاجرة،  والزعامات المصالح وراء الركض) ٢
 بین امشتركً  اقاسمً  كان والذي العروبة أدعیاء من والسریع المریب التلون
  .العربیة القیادات أكثر

 عن الغطاء وانكشف،  اإلسالم بالد على الكبرى المؤامرة أبعاد اتضحت) ٣
 من القرن ھذا نھایة وحتى" الحمید عبد" السلطان إسقاط منذ الیھودي الدور
 الضعف حالة وانتھاز،  األدوار وتبادل،  المشبوھة المسرحیات خالل

  .العربي واالنقسام
 

= 

ورة،الحربیة  ل الث ة قب ات الوطنی ي الحرك ارك ف ل وسجن ، وش م ، واعتق یش ث ن الج ل م وفص
د  ة ، أعی ب عالی ي مرات ل ف دل ، تنق رة للج تھ مثی رة رئاس ت فت نة ، وكان ھ س ت باغتیال انتھ

  )م١٩٨١/ھـ١٤٠١(
  )٢/١٢٨(، سابق ، مرجع، تتمة األعالم ، محمد خیر رمضان یوسف: ترجمتھ في یُنظَر 

اطع ) ١( دین س ور ال رم ن رین ، أك رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث ابق ، ت ع س ، مرج
 )٣٧٥ص(

 )٣٥٥ - ٣٥٢ص(، مرجع سابق ، حاضر العالم اإلسالمي ، جمیل عبد هللا المصري )  ٢(
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،  الیھود ضد الحروب نتائج على الدینیة القیادات لحو االلتفاف أثر ظھر) ٤
 ومحاوالت،  والحسّي المعنوي وضعفھا العربیة الشعوب أحوال سوء فمع

 في كبیر أثر لھم كان المجاھدین القادة أن إال العربي العام الرأي على التأثیر
 اإلسالم شباب قوافل من المتطوعین قوافل وسارت،  المعارك سیر تحویل
ّق  الجھاد یستطع لم ومن،  الحاشدة التظاھرات وقامت،  فلسطین على تتدف

م بالنفس ّ  والجرحى القتلى مئات عن القتال أسفر حتى ربھ سبیل في مالھ قد
 لتعرض األمن لمجلس تسارع أن الیھودیة الوكالة ذلك وحمل،  الیھود من

، )١(فلسطین في القتال بدعم إیاھا متھمة العربیة الحكومات ضد شكواھا
  . القادمة الفصول في ذلك في بیان مزید وسیأتي

ّى بما الفترة حروب تمیزت) ٥ ع اإلسالم فكرة( یسم ّ  على حارب فقد )والتجم
 وعلى،  )والسعودیة واألردن والعراق المغرب( من قوات السوریة الجھة
 بتأیید حظیت كما )وفلسطین والجزائر السودان( من قوات المصریة الجھة
  .)٢()وتركیا باكستان(ـك اإلسالمیة دالبال من كثیر

 إلى الرجوع فیھا التعمق یرید بمن یحسن التي النتائج تلك آخر إلى

  الثالث المبحث
  واالقتصادیة االجتماعیة الحالة 

،  بركة هللا أرض أكثر كانت حتى،  الزراعیة بأرضھا الشام بالد رفتعُ 
 عشر السابع القرن منذ أھلھا بھا یقوم لتيا الحرف بكثرة عرفت كما،  خضرة وأحسنھا
 في مثیل لھ یكن لم الشام بالد في حرفي نظام یومئذ للناس وكان،  الیوم إلى المیالدي

                                                             

 )٣٣٦ - ٣٣٥ص(، مرجع سابق ، حاضر العالم اإلسالمي ، جمیل عبد هللا المصري )  ١(

 )٣٤٦ص(، مرجع سابق ، حاضر العالم اإلسالمي ، جمیل عبد هللا المصري )٢(

  :أھم الكتب التي تحدثت عن ھذه الفترة ) ٣(
  )وتحطمت الصورة عند الظھر: (أحمد بھاء الدین  -أ

  )وثائق حرب أكتوبر: (موسى صبري  -ب
  )حرب رمضان: (طھ المجدوب  -ج
  )سالميحاضر العالم اإل: (جمیل المصري   -د

ا من الفشل ،وفلسطین  نیونالعلما( :عبدالعزیز كامل  -ھـ ً   )وماذا بعد، ستون عام
  )تاریخ ووثائق النصف الثاني من القرن العشرین(أكرم نور الدین الساطع  -و
 )الصراع العربي اإلسرائیلي: (النواوي  غنيمحمد عبد ال -ز
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  .)١(العمل وتنظیم بالتخصص تمیز الخالفة والیات بقیة

  :سوریا ولبنان : أوالً 
 ثامنوال عشر السابع( الثالثة القرون خالل الشرعیة المحاكم سجالت وتفید

ً  مائة یقارب ما أن )عشر والتاسع عشر  المحكمة في سجلت حرفیة طائفة وستین اوثالث
 بأمور معرفتھ فیھ واشترط )الطائفة شیخ(ـب تسمیتھ على اصطلحوا شیخ لھا ونصب، 

 ھذه بین من وكان،  واالستقامة بالعفة تحلیھ مع،  واجباتھ أداء على وقدرتھ،  الحرفة
   )الخ... والصباغین،  العطارین،  الدباغین،  لخشابینا،  الخبازین( الطوائف

 القرن حتى قویة نشطة الفترة ھذه خالل الشام بالد في االقتصاد حركة وكانت
 تصدیرھا ذلك ومن،  ببضائعھا العالم أسواق بغزو أوروبا قامت حیث؛  عشر التاسع
 في اسببً ذلك وكان ، النسیج صناعة وخاصة الشام إلى الحرفیة الصناعات لبعض
،  الحرف أصحاب وافتقر،  المحلي الناتج كسد حتى الشام في االقتصادیة الحالة تدھور

 دفع من بعضھم ھرب حتى الحرفیین بعض إفالس وأعلن،  المحالت بعض وأغلقت
،  الغازیة األوروبیة السوق وجھ في الوقوف على الحرفیین أكثر یقو ولم،  الضرائب

 عند تفصیل مزید وسیأتي، (٢)الشام بالد في اقتصادیة ماتأز حدوث في اسببً ذلك وكان
  . االقتصادي للعائق دراستي

 )م١٩٣٠- ـھ١٣٥١( عام في السوري المجتمع في السكان توزیع نسبة تقدر
  : التالي النحو على

 أصبحت وقد،  )%١٣( البدو،  )%٢٥( المدن سكان،  )%٦٢( الریف سكان
  :  التالي نحوال على )ـھ١٣٨١-  م١٩٦٠( عام النسبة

  )% ٥( البدو،  )%٤٢( المدن سكان،  )%٥٣( الریف سكان

 فیمكن) ولبنان سوریا( الشامي المجتمع في االجتماعیة الفئات حیث من أما
  : إلى تقسیمھا

 التأثیر ذات األولى االجتماعیة الفئة تعتبر وكانت:  االقطاعیین فئة - ١
 من ابتداءً  السیاسیة الزعامة دور إن إذ،  الفاعل واالجتماعي السیاسي

 القرن من العشرینات مطلع – الھجري عشر الرابع القرن من الرابع العقد
 التي الكبیرة األسر أبناء أسماء ضمن ینحصر كاد – المیالدي العشرین

                                                             

ي الشام لبالد االجتماعيو االقتصادي التاریخ في بحوث،  رافق الكریم عبد) ١( ر ف دیث العص ،  الح
 )٣٠ص() نشر معلومات بدون( )م١٩/٢/١٩٨٥( وتاریخ) ١١٢٤٨( رقم تحت طبع

 )٥٦ -٥٥ص(،  المصدر نفسھ) ٢(
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 المثال سبیل على األسر ھذه ومن،  لألراضي الشاسعة بملكیتھا اشتھرت
تليوا،  والكیالني،  واألتاسي،  العظم أسرة(:  ّ  والحفار،  والخوري،  لقو
لي،  ْ یشك ّ  . وغیرھا،  )والش

 من السادس العقد مطلع مع بالخطر تشعر العلیا االجتماعیة الفئة ھذه تأبد
 الشبیھة الجمعیات وظھور السیاسیة األحزاب تأسیس بعد،  الھجري عشر الرابع القرن

  )التجاریةو الصناعیة البورجوازیة فئة( ھي لھا منافسة فئة ووجود،  بھا

 منافسة ناشئة كطبقة ظھرت : والتجاریة الصناعیة البورجوازیة فئة - ٢
 ذلك اتضح وقد،  االجتماعي ودورھم السیاسي تأثیرھم في لإلقطاعیین

 . األربعینیات في السوري البرلمان أعضاء مھن تصنیف نتائج من
 

 تتراوح مختلفة اجتماعیة فئات وتضم:  الصغیرة البورجوازیة طبقة - ٣
 ، )اإلقطاعیین( تمثل التي العلیا الفئة بین االجتماعي السلم في لتھامنز

 في ونجد )العمال( فئة وبین،  )التجاریة الصناعیة البورجوازیة( وممثلي
،  جامعیین وأساتذة،  ومحامین،  أطباء من الحرة المھن أصحاب صفوفھا

 . وغیرھم،  كبار وموظفین

 اإلسالمیة والجمعیات السیاسیة لألحزاب ةالشعبی القاعدة تمثل الطبقة ھذه كانت
  .سوریا ولبنان  اوخصوصً  الشام في ظھرت التي

 إحصاء ففي،  التقلیدیة الحرفیة المھن في یعمل أغلبھم كان:   العمال فئة - ٤
ً ) ٢٠٣,٩٢٧( عددھم أن تبین )ھـ١٣٤٥ – م١٩٢٧( سنة أجري ،  عامال
 لصناعاتا في یعملون )% ٨١,٣( مایعادل أي) ١٦٥,٨٠٣( بینھم

 . )١(الحدیثة الصناعیة المؤسسات في یعملون والباقون،  التقلیدیة

 ّ ّت ولما -     الشام بالد سكان لدى الھلع انتشر األولى العالمیة الحرب نواقیس دق
 الشدیدة االحترازیة اإلجراءات بسبب قلقھم وزاد،  - " علي كرد محمد" ذلك یحكي كما
 االنقیاد وعدم القتال ساحات من الجنود ھروب من اخوفً " باشا جمال" بھا أمر التي

ین بعض بإعدام فأمر لألوامر ض كما،  بالقوة أبناءھا وأخرج البیوت وداھم،  الفارّ  فوّ
  .)٢(عشرة من واحدٍ  في الجندیّة من الفرار بسبب اإلعدام بتنفیذ األتراك الضبّاط

ً  الحرب ھذه وكانت  إذ،  روبالح أشأم من وكانت،  الشام بالد على وباال

                                                             

ر ) ١( ة : ینظ دة العربی ات الوح ز دراس دار مرك وطن ، إص ي ال رة ف المیة المعاص ات اإلس  الحرك
 )١١٣-١٠٩ص(،  )ھـ١٤٢٤ – م٢٠٠٤(الطبعة الخامسة ، لبنان  –بیروت  ،العربي

 )١٤٦ - ٣/١٤٥(، مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ٢(
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 خربتھ ما إلى إضافة،  والمجاعة،  الغذائیة المواد وفقد،  المصادرات فیھا اجتمعت
 جمیع وسوق،  المصادرة لسیاسة ونتیجة . )الطاعون(و )التیفوس( انتشار مع،  الحرب
 وأغلقت،  أبوابھا المصارف أغلقت،  النقود وفقد،  الذھب واختفاء،  للحرب الرجال
 مواسم وتعطلت،  قلیلة بأسعار الخاصة الحاجات وبیعت،  لمصانعا وتعطلت،  المعامل
ّ  انقطعت حتى االختفاء في الغذائیة المواد وأخذت،  الرجال قلة بسبب الحصاد  انھائیً
  .)١(واألقمشة،  والكاز،  واألدویة،  كالسكر

 یراه كان ما) دمشق( كتابھ في -  هللا رحمھ -  )٢("الطنطاوي علي" الشیخ یذكر
  : فیقول الناس حال من

،  الخبز من رغیفٍ  أجل من صباح كل یدور )دمشق( أسواق في القتال رأینا(
ة إال فیھ ما مغلق والفرن َّ ،  جانبھ إلى والجندي الخبّاز علیھا یقوم مفتوحة واحدة كو

وا الذین الناس ھؤالء من واحد بعد اواحدً  یدعو ّ  یطلبون ال،  بكثرتھم الشوارع سد
ت وما،  یجدونھ فال بالذھب الخبز یطلبون وإنما،  اإحسانً  وال صدقةً   بالقطر السماء شحّ

 شرّ  لنا وتركوا،  القمح بأطایب استأثروا األلمان حلفاءنا ولكن،  األرض أجدبت وما
  .)٣()وجدناه أنا لیت یا ثم،  الشعیر وأخبث،  الحنطة

 أكوام ینبشون المدرسة إلى طریقنا في الناس رأینا: ( حدیثھ امتابعً  ویقول
 )غرام مائتي( األوقیة صارت حتى السكر وعزّ ،  طعام بقایا فیھا یجدون لعلھم القمامة
 الكاز وقلّ ...ضخمة لولیمة یكفي الحرب قبل المجیدي كان وقد،  مجیدي بریال

ا كثیرة أشیاء وفقدت )البترول( ّ ا مم ّ  علیھ قبضوا التجار عند كان وما،  نستورده كن
  .)٤()اشدادً  اأیامً  وكانت،  عاتھممستود في وأخفوه أیدیھم

 سوداء بسحابة مغطاة المدرسة صحن سماءُ  كانت یوم:  حكایتھ الظریف ومن
اقط وكان دانیة ً  كانت وإنما ممطرة سحابة تكن ولم ، رؤوسھم على شيء منھا یسّ ِجال  ر

                                                             

 )٣٥١ - ٣٤٧ص(، مرجع سابق ، نھایة الحكم التركي : سوریا   تاریخ، علي سلطان )  ١(
اوي :  ھو) ٢( طفى الطنط ن مص ب .علي ب ب ، أدی وعي ، خطی الم موس الي  ، ع ن أھ ق(م  ، )دمش

  )م١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠(توفي سنة  ،) طنطا(أصلھ من 
ھ  یُنظَر ي ترجمت اھرة ، : ف ام ، الق ة دار االعتص رفتھم ، طبع رون ع اء ومفك ذوب ، علم د المج محم

 )٣/١٨٩(بدون تاریخ الطبع 

الھا ) دمشق(، علي الطنطاوي ) ٣( ن نض ر م ا وعب ن جمالھ ور م ارة ، ص دة ، دار المن ة ، ج الطبع
 )٦٦ص( ، )م٢٠٠٧(الخامسة 

ي) ٤( اوي  عل ات ، الطنط ارة ، ذكری دة ، دار المن ة ، ج ة الخامس ـ١٤٢٨ – م٢٠٠٧(الطبع     ،  )ھ
)٥٨ - ١/٥٧( 
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ّى الجراد من   .)١(زرعھا من والیابس األخضر على وأتى وأرضھا الشام سماء غط

 األولى العالمیة الحرب فترة وفي،  الیوم الموجودة المبیدات ھذه ومئذٍ ی تكن ولم
 تكن ولم،  الناس یتداولھا جرائد ثمّ  تكن فلم،  المعركة أخبار عن بعیدین الشام أھل كان

 تعیش،  الساكنة كالبركة الطنطاوي یصورھا كما وكانت،  اإلذاعات أجھزة اخترعت
یة عزلة في ّ   .)٢(الجندیة من والھاربین الجیاع ناظرم وازدادت،  وفكریة ماد

 انتشار األولى العالمیة الحرب فترة خالل الشام ببالد نزل ما أعظم من وكان
 م١٩١٤( أواخر )حلب( في )التیفوس( ضحایا بلغت وقد) الكولیرا( و )التیفوس( وباء

ّ  یموت فكان،  اآلالف )ھـ١٣٣٢ –  في المرض وانتشر،  شخص) ٣٠٠ – ٢٠٠( ایومیً
 وانتشرت،  واألقالیم المدن بقیة وھكذا،  سكانھا من) %٢٥( فأصاب  )یروتب(
 كل على المجاعة وطغت،  الجیش وعامة الجنود بین وخاصة البالد في )الكولیرا(

  : سببان لھا وكان،  المصائب

ً  لھ البالد تشھد ولم،  الصحراء من الوافدة الجراد موجات : األول  منذ مثیال
لبنان  جبال في الثلوج وكثرة األمطار غزارة أن كما،  سنة أربعین
  .سوریا داخل من إلیھ الحبوب وصول منعت

  .)٣(الحرب بدء منذ والحیوانات الرجال معظم صادرت الحكومة أن:  الثاني

 في وخاصة قراھم یھجرون وصاروا،  وسقوفھا بیوتھم شبابیك الناس باع لقد
 والصبیة األطفال وكان،  ألعشابا یأكلون كانوا،  سوریا  نحو ویتجھونلبنان 

 الناس أو الباعة من یرى ما كل یخطف بعضھم بل،  واألسواق الشوارع في یتسولون
ون كانوا الجیاع الجنود إن حتى،  الغذاء من ،  معھم ما فیخطفون الباعة على ینقضّ

  .)٤(بعید من رؤیتھم عند منھم یھربون الباعة وكان

 من ألف) ٣٠٠( أي،  سكانھا عشر فقدت سوریا  أن" علي كرد محمد" ویذكر
  .)٥(والمرض والجوع الحرب جراء

  ؟ الدولة في العثمانیین دور كان ماذا النوازل ھذه كل مع

 )ھـ١٣/١/١٣٣٣الموافق  م١٩١٤/األول كانون/١( في أرسلوا االتحادیون كان

                                                             

 )٥٦ - ١/٥٥(مرجع سابق ، ، ذكریات ، علي الطنطاوي  )١(
 )١/٦٢( المصدر نفسھ ،) ٢(
 )٣٥١ - ٣٤٧ص(، مرجع سابق ، نھایة الحكم التركي : سوریا   تاریخ، علي سلطان )  ٣(
 )١٤٣ - ١٤٢ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، اروق الخالدي محمد ف) ٤(
 )٣/١٦١(، مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ٥(
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م وقد )١(دمشق في العثماني الرابع الفیلق قیادة لیتولى "باشا جمال" ّ  ذلك عن حدیثال تقد
ً " أنّ  من "سلطان علي" إلیھ أشار ما ھنا بالموضوع یتعلق ما لكن ّھمً  كان "جماال  امت

د ّ  فرنسا یوالون ألنھم منھم یتخلص حتى،  خاصةسوریا ولبنان  أھالي تجویع بتعم
  .)٢(العثمانیة للدولة كرھھم ویكتمون،  والحلفاء

 یكفي ما یترك أن دون،  الغذائیة المواد كل بمصادرة أمر قد "جمال" وكان
،  العراء في المخزونة القمح بأكداس جنوده یطعم لم أنھ إضافة،  جوعتھم لسد للسكان

 ال التي اللقمة السكان یقاسمون الجنود وصار،  مجاعة الجیش أصابت حتى
،  معتدلة بأسعار وتبیعھا الحبوب تجلبسوریا ولبنان  في الدولة وبدأت، )٣(یجدونھا
  .)٤(األوان فوات بعد ولكن الفقراء وخاصة

 باخرتان فیھ وصلت الذي الوقت ففي،  المجاعة اشتداد في دور للحلفاء كان
 بعثھالبنان  أھل اوخصوصً  سوریة أھل من والبائسین للجوعى ومالبس اأرزاقً  تحمالن
 میناء( في بحجزھا االنجلیزیة السلطات قامت أمریكا في المقیمون السوریون إخوانھم

 فور ھناك الفقراء قلوب بھا تعلقت أن بعد إلیھم بھا السفر ورفضت،  )ةاإلسكندری
  .)٥(أنبائھا وصول

ا المجاعة أنّ " أرسالن شكیب" األمیر ویذكر ّ ت لم  زمن سوریا  في بأنیابھا عضّ
 على دخل سوریة على البحریة الطرق جمیع الحلفاء دول سدّت وحین،  الحرب

 )األستانة(ـب المقیم "البابوي القاصد" اءباستدع علیھ وأشار،  "األعظم الصدر"
 من لزم ولو الشام إلى والمالبس األطعمة إیصال في للتدخل "لباباا"ـل الكتابة والتماس

ل ذلك ّ  كانوا وإن،  كیسھ من شيء "البابا" یلحق أن دون التكلفة لثمن الدولة تحم
 بأالّ  نتعھد فإننا العثمانیة الحكومة بھا تتصرف والحوائج األرزاق ھذه أن من یخشون

 یشاء لمن أو،  الروحیین للزعماء األھالي على توزیعھا نترك بل،  اشیئً  منھا نمس
  .)٦(اجوابً یرد لم "البابا" لكن،  تعیینھم "البابا"

 القرن خالل الشام لبالد االجتماعیة الصورة "الطنطاوي علي" الشیخ ویحكي
 تمشي أن یمكن شوارع وال،  یاراتس عندنا كانت ما(  : فیقول الھجري عشر الرابع

 أن أذكر وأنا،  األصیلة الخیول تجرھا الجمیلة العربات عندنا كانت إنما،  السیارات بھا
 ینظرون الناس وخرج،  )ھـ١٣٣٤ – م١٩١٦( سنة وصلت إلینا وصلت سیارة أول

                                                             

 )٧٦ص(، مرجع سابق ، مدونة أحداث العالم العربي ووقائعھ ، شكیب أرسالن ) ١(
 )٣٥٨ص(، بق مرجع سا، نھایة الحكم التركي : سوریا   تاریخ، علي سلطان )  ٢(
 )٣٥٩ – ٣٥٨ص(،  المصدر نفسھ) ٣(
 )١٤٥ - ١٤٤ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٤(
 )٤٦٧ص(، مرجع سابق ، تاریخ الدولة العثمانیة ، شكیب أرسالن ) ٥(
 )٤٧٦ - ٤٧٥ص(، المصدر نفسھ) ٦(
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،  رھاتسیُّ الجن إن:  للعوام قائلٌ  قال حصان یسحبھا ال وحدھا تمشي رأوھا فلما،  إلیھا
 كتبي حقیبة وضاعت،  معھم الصغار نحن وھربنا،  ھاربین القلوب ضعاف فتدافع
  .)١()جزائي ذلك على ونلت

 قد تكن ولم،  إذاعات عندنا لیس،  نبیلة ولكنھا قلیلة تسلیاتنا كانت: ( ویقول
ائي كان وال،  اخترعت ّ ینمات وال )٢(الر  ذوناأخ،  الحربیة للدعایة واحدة سینما إال،  السّ

ُ  ثم، نطقت قد السینما تكن لم إذ،  اصامتً  افلمً  فأرونا إلیھا ْ ئَ نشِ أ  وھما للسینما داران ت
نشئت ثم) النصر( وسینما) الزھراء( أو) الزھرة( ُ یَر( و )الكوزموغراف( أ َ ) اإلمب
  . )٣()وقفیة أرض على بنیت التي) العباسیة(و

ا ّ -  الشیخ ذكر كما،  )ھـ١٣٣٣ – م١٩١٥( سنة سوریا  إلى جاءت فقد الطیارة أم
   .)٤(- هللا رحمھ

  الحرمان محل الوجدان وحلّ ،  الحرب ظروف بعد )دمشق( إلى األنفاس عادت
 مكان كل وفي نوع كل من المشترین أمام مبسوط الخبز فھذا - "الطنطاوي" یقول كما- 
ُّ  السكر وكثر،   لمنازلا أبواب وعلى، الدكاكین على األعالم وعلقت والكاز والرز والبن
 كلماتھا صیغت عربیة بأناشید عجل على بدلت القویة األلحان ذات التركیة واألناشید، 
 یھتم ال الناس وكان،  الجدید العربي النشید على القدیم التركي اللحن وركب، 

 أنفسھم وتسلیة،  عیالھم وحفظ،  فرضھم أداء ھمتھم،  بالریاسة وال بالسیاسة جمھورھم
  .)٥(دینھم علیھم یحرمھ لم بما

      اعلیھ أطلق كما المثقف العربي الشباب كعبةبعد ذلك  )دمشق( كانت ثم
 ادورً  لعبوا وقد،  الشامیة األقالیم مختلف من رجال استوطنھا فقد،  )٦("داغر أسعد"

 تظافرت،  متقدة وطنیة وحماسة دائبة حركة في البالد وأصبحت،  الفترة ھذه في اكبیرً 
  .)٧(والوحدة االستقالل دعائم وتوطید،  الواحدة العربیة الدولة لبناء ودھالج فیھا

                                                             

 )١/٥١(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(
 .ھو التلفاز) ٢(
 )١/٤٠١(و) ١/٥٠(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(
 )١/٥٢(، المصدر نفسھ ) ٤(
 )٧١ - ١/٧٠(،  المصدر نفسھ) ٥(
و) ٦( عد:  ھ ن أس ح ب ر مفل ن . داغ ل م ورین( أھ ان )تن م ، بلبن ّ ـ تعل روت(ب ي )بی ة ف ین( مدرس  ع

ة من انتھى حتى النصرانیة) طورا ة المرحل د ، الثانوی د قص تانة( ذاك بع تعلم )اآلس وق ل  ، الحق
ب وكان" األدبي المنتدى" جمعیة مؤسسي إلى انضم وھناك ي یكت دة ف م" جری ریة" المقط  المص

ا ثم ، البریدیة مراسالتھ طریق عن   )م١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٨(توفي سنة ،  لھا محررً
 )    ١/٣٠١(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر     

ر ) ٧( عد داغ ة ، أس یة العربی امش القض ى ھ ذكراتي عل اھرة(، م ـ١٣٨٠ – م١٩٦٠(، ) الق ،  )ھ
= 
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ٍ  اممزوجً  الوقت ذلك حتى العربي الشعور وكان  إن حتى،  إسالمیة بروح
 الوطنیة المناسبات في المتظاھرین من اآلالف بعشرات تمتلئ كانت )دمشق( شوارع

  )١()السیف دین محمد دین( یھتفون وھم

سوریا ولبنان  على االنتداب صك صدور بعد الشام بالد واقع تغیر ما سرعان
 معركة في العرب ھزم أن بعد،  )ھـ٣٠/١١/١٣٤٠ – م١٩٢٢/تموز/٢٤( في

ً  االنتداب فترة وكانت،  المشھورة )میسلون(  وقرارات السالح بقوة اشرسً  احتالال
 التي المعاھدة الفرنسیون نقض )ھـ١٣٥٨ – م١٩٣٩( سنة ففي، الظالمة األمم عصبة

،  البشع االنتداب وجھ وظھر،  الشام في األوضاع فاضطربت،  الوطنیین مع رمتأب
 )٧٥٠( إلى سوریا  اقرشً ) ٥٥٠( من الذھبیة اللیرة مقابل السوریة اللیرة قیمة ونزلت

  .)٢(اقرشً 

 الزمن من قرن ربع من أكثر المحتلون أمضى: ( "الخالدي فاروق محمد" یقول
 بعد بالوكالة لھم لیحكموا العمالء لھم ویربون ، البالد خیرات یستغلون وھم، 

  .)٣()خروجھم

ا  ً   :األردن : ثانی
 في واالقتصادیة االجتماعیة األحوال یحكي )٤("الزركلي الدین خیر" وھذا

 إلى بالنسبة المدقع الفقر من جانب على األردن كان: ( فیقول،  )األردن شرقي( حكومة
 ألف وخمسون ثالثمائة یقیم كان األردن ففي ، العراق"  فیصل" یحكمھا التي البالد

 من أو الجرداء الصخریة الجبال من إما البالد معظم وتتألف،  إال لیس شخص
 ضیق سھل في المزروعة الوحیدة األرض وتقع،  لھا حدود ال التي الشاسعة الصحارى

 قالشر وإلى ، )األردن نھر( الغرب إلى البالد ویحد،  الغربیة الحدود على یمتد
 "هللا عبد"األمیر أخذ عندما )ھـ١٣٤٢ – م١٩٢٤( عام وحتى،  لھا النھایة صحراء

 

= 

 )١٠٥ص(
 )١٠٥ص(، المصدر نفسھ ) ١(
 )١٢٦/ ٤(، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(

  )٣٣٠ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٣(
ي محمود بن الدین خیر:  ھو) ٤( ن عل ارس ب ي ف ركل ّ ر- الز زاي بكس راء ال د . -وال ـ ول روت(ب ، )بی

أ ـ ونش ق(ب م، )دمش ي وتعل ھا ف ة مدارس ع، األھلی األدب أول ان،  ب ا وك اعرً در، ش ة وأص  مجل
معي( بوعیة )األص ادرتھا األس ة فص ة الحكوم ورة،  العثمانی ب لص ت ُ ا ك ورة أنھ ة ص  الخلیف

  )م١٩٧٦ -ھـ  ١٣٩٦(توفي سنة ،  المأمون العربي
 ) ٨/٢٦٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر     
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 إلى منفذ أي لإلمارة یكن لم الحجاز ملك والده من )األردن شرق( من الجنوبي القسم
 ال المنطقة وھذه،  المتوسط األبیض البحر ساحل نحو فلسطین طریق عن إال البحر
، امطلقً  شيء ال والجغرافیة االقتصادیة الناحیتین من ھيف،  اشیئً  تصنع وال ، اشیئً  تنتج

ان(و ّ ) جرش( ـك القدیمة التاریخیة أماكنھا أما،  األردن في الرئیسیة المدینة كانت )عم
 بعد،  الوجود عالم من غاباتھا وزالت،  خرائب كلھا أضحت فقد )الكرك( و) البتراء( و

 بالحطب قاطراتھا تغذیة في أو ، جازالح حدید سكة مدّ  في إما أشجارھا استخدمت أن
 واحدة حدیدیة سكة باستثناء للمواصالت طرق أیة البالد في یكن ولم،  لالحتراق الالزم

  )١()للكیان مقومات وال شرطة وال،  مدارس وال، 

 الصحراء إلى) أدوم( تالل ومن،  الجرداء األردن أراضي ففي: ( اأیضً  ویقول
 سبعة ولھا الشرق في) الرولة(،  المشھورة البدویة ئلالقبا عاشت الشرق في السوریة

 على )عطیة بنو(و،  تایھ أبي وعودة بعامة الجنوب في) الحویطات(و،  خیمة آالف
 في )الجبل أھل(و،  خیمة آالف ثالثة ولھم الوسط في )صخر بنو(و، الحجاز حدود

 أھمیة أقل أخرى روعشائ قبائل عاشت الرئیسیة القبائل ھذه وبین،  الشمالیة المنطقة
 ووقوفھا،  الكبیرة القبائل مع تحالفاتھا على عالقاتھا في تعتمد،  احجمً  وأصغر اوعددً 

 عاشت القبائل ھذه من الغرب وإلى، ... والمنازعات الخصومات أوقات في جانبھا إلى
ً  أقل الناس من جماعات األردن في  زراعة في وعملت،  اقلقً  وأقل الحرب إلى میال

  .)٢()الغربیة الحدود من مقربة على الواقعة األراضي

ّف -  الخالفة أیام آخر إلى -  فكانت الشام بالد في اإلداریة التقسیمات أما  من تتأل
 الوالیة تكون) األقضیة( مجموع ومن ، اإلداریة األجزاء أصغر )٣()القضاء(و ، أقضیة

 الواحد القضاءف الحكومة تكون )المحافظات( الوالیات مجموع ومن ، )المحافظة(
 اتبعً  -  یلیھ ثم،  )٤("مقام قائم" یرأسھا،  كلھا بوزاراتھا للحكومة مصغرة صورة

 وزارة ممثل( المال مدیر ثم الصلح حاكم ثم الشرعي القاضي -  العثمانیة للتشریفات
 وزارة( ممثل الزراعة ومدیر )الصحة وزارة( یمثل الذي والطبیب) المالیة

  .)٥()الزراعة

 حفید - " دیرانیة مأمون مجاھد" فیصفھا القرن ھذا خالل لشامیینا بیوت أما

                                                             

ان، الزركلي  )١( ّ  )١٠ص(، مرجع سابق ، عامان في عم

ان، الزركلي  )٢( ّ  )٣١٣ص(، مرجع سابق ، عامان في عم

ات، المجلس المصغر لممثلي وزارات الحكومة ) ٣( ٍ بھ الیوم مجالس المحافظ دن ،  وأشبھ شيء والم
. 

ٍ بھ الیوم المحافظون في المدن ، رة الداخلیة ممثل وزا) ٤(  .وأشبھ شيء

 )٤/٢١٥(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٥(
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 تفتح،  عدة غرفٍ  من مكون القدیم الشامي البیت: ( فیقول،  -  "الطنطاوي علي" الشیخ
 مفردة طبقة من البیت كان وربما،  الدار صحن في لھا سقف ال مكشوفة بقعة على كلھا

ا،  طبقتین من كان وربّما ّ  الغرفة على یطلقونھ كانوا الذي االسم وفھ" المربَّع" فأم
ً  الشكل مربّعة تكون أن ویغلب،  األرضي الطابق في الكبیرة  ھي )القاعة(و،  فعال
 تكون ما اوكثیرً ،  الضیوف الستقبال فاخرة أرائك فیھا یضعون التي االستقبال غرفة

دف المطعمة األرائك من  ، الیوم تندثر كادت قدیمة شامیة صنعة وھي بالصّ
 فال )المصبات( أما،  الثاني الطابق في تكون التي العلویة الغرف ھيو )الفرنكات(و

  )١()أعرفھا

 بركة وتتوسطھ واألزھار األشجار الدار صحن أطراف على تزرع أن ویغلب
یھ الصحن ھذا،  الماء فیھا یتدفق الرخام من فستقیة ّ ف وكان )الدیّار( الشامیّون یسم ْ  شط
  .)٢(الواجبات أوجب من مرتین أو مرة یوم كل في مسحھ أو بالماء أرضھ

 یستطیع،  متعانقة متداخلة وكانت،  والخشب والطین الحجر من البیوت وكانت
 رجاله تمس ال السطوح فوق اآلخرمن طرفھ إلى الحيّ  طرف من ینتقل أن شاء من

  .)٣(الطریق

 ال ارالد أھل وأن،  مستور بأنھ الخارج من البیت "الطنطاوي" الشیخ ویصف
 شرفة وال،  الطریق على نافذة للبیت ولیس،  أحد یراھم وال الخارج في من یرون

ان( الحارات مدخل في وكان،  علیھا للجیران ّ ال وھو )سم ّ ،  عطار أو بلغتھم البق
ّ  رأى فإن،  الحارة مراقبة ووظیفتھما  ؟ أین وإلى ؟ أین من سألھ الحي في اغریبً اشابً

  .)٤(وحدھا تذھب أین لیرى راقبھای وحدھا امرأة خرجت وإن

 وراءھا من حراس ولھا،  العشاء بعد تغلق بوابات األحیاء بین یفصل وكان
 منھا یخرجوا أن بیت أھل اضطر وإذا،  إلیھ ویطمئنون یعرفونھ لمن إال الیفتحون

  .)٥(لھم فیفتح لنا فافتح بكذا نأتي أن ونرید،  كذا عندنا:  البوابة وراء من نادوا

 فتعرف الواحدة الصناعة أرباب فیھا یجتمع وأحیاء حارات دمشق في وعرفت
، ) الحریر( وسوق، ) الحبوب( وسوق، ) القطن( سوق الشام ففي،  إلیھم وتنسب بھم

                                                             

 )٢١٠ص(، مرجع سابق ، صور من جمالھا وعبر من نضالھا ) دمشق(، علي الطنطاوي ) ١(
 )١٦٨ص(، مرجع سابق ، صور من جمالھا وعبر من نضالھا ) دمشق(، علي الطنطاوي  )٢(
 )٢/١١٢( المصدر نفسھ) ٣(

 )١٧٣:ص( مرجع سابق ،..  صور من جمالھا) دمشق(، علي الطنطاوي )٤(
 )١/٣١٥(،  علي الطنطاوي ، ذكریات ، مرجع سابق) ٥(
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ادین( وسوق) النحاسین( وسوق، ) الصاغة( وسوق ّ   .)١(وغیرھا، ) الحد

 سحب ویتم،  البالد أنھار من الماء إلیھا یصل آبار من تستقي البیوت وكانت
،  الید لعضالت وتقویة،  للبدن ریاضة ضخھا في وكان،  بالمضخات اآلبار من الماء
 حین) المواطیر( الكھربائیة بالمحركات یستعینون الموسرین البلد أھالي بعض وكان

 قبل مثلھا یروا لم ألنھم منھا عجبھم اشتد الناس رآھا فلما،  الشام إلى مرة أول وصلت
  .)٢(ذلك

 وتحتھ الساق نصف إلى یصل الذي الطویل باللباس إال تخرج ال المرأة وكانت
 أو القصیر بالكمّ  البیت في أبوھا راھای أن يتستحی البنت وكانت،  السمیكة الجوارب
  .)٣(زوجھا أمام إال بزینتھا تظھر وال،  المكشوف بالصدر

 یجتمع بالدروس وعامر بالعلماء حافلٌ  جامع دمشق أحیاء من حي كل في وكان
،  األموي الجامع في خاصة تنقطع ال عامرة العلم حلقات وكانت،  صالة كل الناس فیھ

 وجامع،  السالم وباب للعمارة القصب وجامع ، حولھا وما) العقیبة( لحي التوبة فجامع
نانیة  العید مصلى كان حیث) المصلى( باب وجامع،  بھ اتصل وما) الجابیة( لباب السّ

قاق وجامع) منجك( وجامع،  ىالحص میدان أول في ّ  الشیخ وجامع ، )المیدان( لحي الد
 جبل سفح ألحیاء" النابلسي الغني عبد" الشیخ وجامع،  الحنابلة وجامع" الدین محي"
 وكان ، جاورھا وما) المرجة( حي في) یلبغا( وجامع، ) تنكز( وجامع، ) قاسیون(

 وأھلھ،  واحدة أسرة كأنھ الحي نوكا،  واآلخرة الدنیا أمور في الناس مرجع العلماء
 وال،  منھ فاستعاره جاره باب قرع اشیئً  أحد احتاج إن،  واآلنیة الفرش في شركاء

ً  أوفیاء كانوا فقد والمأتم الفرح عن تسأل   .)٤(وعاطفة عمال

،  العصر صالة بعد محالتھم ویغلقون أعمالھم یتركون الشام بالد في الناس كان
 سماور ینصبون )الھبل مصطبة( أو الربوة أو الباز صدر في )السیران( إلى ویذھبون

 المغرب یصلون ثم،  اجمیعً  العشاء ویتناولون،  النھر في البطیخ ویبردون الشاي
  .)٥(دورھم إلى ویعودون

،  ینامون ثم العشاء یصلون األولى العالمیة الحرب قبل دمشق في الناس وكان  
 الساعة من أكثر یسھرون روادھا یكن لم اھيالمق حتى،  السھر یألفون یكونوا ولم

                                                             

 )١/١٩٣(، المصدر نفسھ ) ١(

 )٢٢٧/ ١(،  علي الطنطاوي ، ذكریات ، مرجع سابق )٢(

 )١٧٤ص(، مرجع سابق ، ) دمشق(، علي الطنطاوي ) ٣(
ھ ) ٤( در نفس رف) ١٧٣ - ١٧٢ص(، المص اوي ، بتص ي الطنط ات ، و عل ابق ، ذكری ع س ، مرج

)١/١٩١( 
 .بتصرف) ١٧٥ص(،  ابقمرجع س، ) دمشق(، علي الطنطاوي  )٥(
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 یشاھدون أو) الحكواتي( إلى یستمعون،  الشمس غروب بعد الرابعة أو الثالثة
 عند كان ما إال علیھا ینامون ةأسرّ  لھم یكن ولم،  بیوتھم إلى یمضون ثم،  )١()كراكوز(

 وضعوھا وااستیقظ فإذا ،)٢(متواضعة فرش على األرض على ینامون إنما،  األغنیاء
  .)٣()الیوك( في

 المتعددة األلوان ذات الالمعة األقمشة ونحوھا العید مناسبات في یلبسون وكانوا
 عندھم ویسمى،  ونحوه القطن من المنسوج الرخیص منھا وكان،  المختلفة والخطوط

جة( ـب عندھم المسمى وھو،  وشبھھ الحریر من المنسوج والغالي، ) الدیما( ّ ، ) األال
ً  یبقى متین میكس وھو   .)٤(یبلى ال طویال

 قلیلة بأعداد تطبع الجرائد فكانت،  اعلنً  تباع عامة جریدة الشام في تكن ولم
 وال الروایات ھذه وال،  المصورة المجالت ھذه من شيء یكن ولم للمشتركین وترسل
 بأھلھ یسیر أن الرجل غایة فكان امعروفً  عندھم االصطیاف یكن ولم،  العامة الكتب
 وال )نادٍ ( وال،  مفتوحة قھوة المصطافین قرى في یكن ولم،  یعود ثم ثالثة أو یومین

ن الصالة وقت حضر وإذا )كازینو( ّ ّى المؤذن أذ ّى ولربما،  اإلمام وصل  خلف صل
 رجل منھم یتأخر ال ، مصطاف ستمئة فیھا صفوف ستة السھول بعض في اإلمام
  .)٥(واحد

 أحدھما ، للرادّ  جھازان إال )ھـ١٣٤٩ – م١٩٣١( سنة الشام بالد في یكن ولم
 سعید" األمیر عند واآلخر ،)٦("العابد بك علي محمد" الجمھوریة رئیس عند

 الصغیرة الروادّ  ھذه وجدت قد ماكان،  الثالجة بحجم الجھاز وكان ، )٧("الجزائري
                                                             

 .خیال الظل ) ١(

ا  )٣/١٠٢(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(  )١/١٩٧(وأیضً

ض،رفوف  الخزانة في الجدار بغیر باب وال:  ھو)  ٣( وق بع ة بعضھا ف رش المطوی  تصف فیھ الف
 .ویوضع علیھا ستارة منقوشة مطرزة  ،

 )١٩٢/ ١(، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٤(

 .بتصرف) ١٧٥ص(، مرجع سابق ، صور من جمالھا ) دمشق(، علي الطنطاوي )٥(
د) ٦( ي محم ك عل د ب یس أول:  العاب ة رئ وریة للجمھوری د.  الس ـ ول ق(ب ّ،  )دمش ـبھ موتعل  اــ

ً  عین،  )باریس(بـ الحقوق درس،  )اآلستانة(ـوب ا أوال ا ثم للمالیة وزیرً ة رئیسً وفي.  للجمھوری  ت
  )م١٩٣٩ - ھـ١٣٥٨( سنة )دمشق(بـ ودفن،  )باریس(بـ

 )٦/٣٠٤( سابق مرجع،  األعالم،  الزركلي:  یُنظَر
د : األمیر سعید الجزائري  )٧( ر عب ن األمی ي اب ن عل ري ھو محمد سعید ب ادر الجزائ ي ، الق ، سیاس

د  ـول ق(ب ا ) دمش م منھ وریا، وتعل ة بس ات الخالف رأس جمعی ل ، ولبنان ت ة قبی ة الدول د رئاس تقل
  ) م١٩٨١-ھـ١٤٠٢(توفي سنة . دخول الجیش العربي واإلنجلیزي 

ر  ة : یُنظَ زار أباظ ري ، ن ر الھج امس عش رن الخ ي الق ا ف ام وأعیانھ اء الش ابق ، علم ع س ، مرج
= 
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  .)١(بالید تحمل التي

 في یعمل الذي وكان ، واحد بلد في كمدینتینلبنان  یروتوب الشام مدن وكانت
 وكانت،  ابعضً  بعضھم یقصد المدینتین أھل وكان،  الشام في یعمل كالذيبیروت 

،  إذن إلى امحتاجً  إحداھما إلى السفر یكن ولم،  اللیرة وھي واحدة المدینتین في العملة
  .)٢(متاع تفتیش أو،  أوراق ختم وال،  رخصة وال

 بالمعھد ویسمى )الطب كلیة مستشفى(:  مستشفیات ثالثة دمشق في وكان
 تنصیریّان واألخیران،  )اإلنجلیزي المستشفى(و،  )الفرنسي المستشفى(و ،الطبي

  .)٣(تبشیریّان

ا ّ  یبدو الذي حصاھا وبریق مائھا صفاء إال ناظرك یجذب فال الشام ینابیع أم
 حجر ألف مئة فیھ فیلمع مائھا على الشمس أشعة تنكسر الشالالت وھذه،  كاللؤلؤ
 أن ودویّھ سواده شدة من تظن،  منھ رھبةً  أشد اشیئً  ترى فال اللیل في بھ وتمر،  ألماس

  .)٤(مارد ألف مئة فیھ

 
  

  

  

  

  

 

= 

 )٥٠ص(

  )٢/١٩٧( ،مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )٥٨/ ٤(، المصدر نفسھ ) ٢(

 )٤/٧٨(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(

 .بتصرف )١٨٢ص(، مرجع سابق ، ) دمشق(، علي الطنطاوي )٤(
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ھ الذي الدور یكن لم ْ ت ّ  في اوخصوصً  اإلسالمي العالم في واألحزاب الجمعیات أد
،  مكة  في ظھوره منذ -  اإلسالم فألن جدید غیر كونھ أما،  اغریبً وال اجدیدً  الشام بالد

 إلى العباس وبني أمیة بني وزمن الراشدة الخالفة بعھد امرورً ،  المدینة في دولتھ وقیام
 تكون ما أشبھ وخارجیة داخلیة وتحدیات وتكتالت قوىً  واجھ -  العثمانیة الدولة نھایة

،  الوثنیة تحدتھ مكة في اإلسالم كان فحین،  المعاصرة واألحزاب الجمعیات بتحدیات
 األموال وتجمید،  تارة تھدیدوال بالتعذیب،  عنھ الناس لصد الوسائل شتى ومارست

 وتلبیس بالباطل والمراء واالستھزاء السخریة عن تسل وال،  أخرى تارة ومصادرتھا
 في اإلسالم دائرة اتسعت بل الجھود تلك تفلح لم ذلك ومع،  المؤمنة الفئة على الحق

 اتحدیً واجھ المدینة في دولتھ قامت وحین،  العرب قبائل بھ وسمعت "قریش" بطون
 محاوالت في كبیر دور لھم كان النصارى حتى بل،  الیھود من الكتاب أھل من خرآ

َّ ،  العربیة الجزیرة شمال في لإلسالم المتسارع المد وقف  الذاتیة بقوتھ اإلسالم لكن
، الشام ودیار،  الجزیرة فیافي إلى وامتد،  التحدیات ھذه كل على التغلب استطاع
، الھند وبالد،  العجم وربوع،  األندلس یاضور،  مصر ووادي،  العراق وسواد

 وقف حین )١("الرشید ھارون" العباسي الخلیفة قالھ ما إلى واستمع،  الصین وأرجاء
ت وقد قصره شرفة على  شئت حیث أمطري: ( بقولھ فخاطبھا تمطره ولم سحابة بھ مرّ

 التي یةالسیاس السیادة لعظمة صادق تصویر القول وھذا )٢()سیأتیني خراجك فإن، 
  .اإلسالم بلغھا

 بین الفرقة بذرت باطنیة جمعیات بھا قامت داخلیة محن إلى اإلسالم ضتعرّ  لقد
ت المسلمین  التحدیات واشتدت،  األمویین زمن واستمرت،  الحسام امتشاق إلى وأدّ

 األمة لكن،  والمجوس والفرس الكتاب أھل من بھ تظاھر من اإلسالم في دخل حین
 ھؤالء على فوتت بحیث إیمانھا في القوة ومن،  دینھا على لوعيا من كانت حینھا

مً  -  الجراح رغم -  اإلسالم فسار،  أھدافھم ُدُ  والھوان الذل أھلھ على هللا سلط حتى،  اق
ا ّ  .اآلخرة من الدنیا بالحیاة ورضوا،  الجھاد عن واشتغلوا،  دنیاھم على أقبلوا لم

 المتدثرة واألحزاب القدیمة الجمعیات فیھا نشأت التي الظروف أن نعلم ھنا ومن
 واألحزاب القومیة الجمعیات فیھا نشأت التي الظروف ذات الغالب في ھي باإلسالم

 مع،  اواحدً  كان والحدیثة القدیمة الجمعیات بین االنحرافي الخط وأن،  المعاصرة
 لىع الشاھدة الصورة ولتقریب،  والمكان الزمان ظرف ومراعاة،  الوسائل اختالف

                                                             

راق  .ھارون الرشید بن محمد المھدي العباسي :  ھو) ١( ي الع اس ف ي العب اء بن د ب، خامس خلف ـ ول
ي( نة ، واله أبوه غزو الروم في القسطنطینیة ،  )الرّ ھ س اة أخی د وف ـ١٧٠(وبویع بالخالفة بع  ھ
  ) م٨٠٩ -ھـ ١٩٣(توفي سنة ، أیامھ  فيوازدھرت الدولة ، ) ھـ٧٨٦ -
 )٨/٦٢(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : ترجمتھ في یُنظَر 

ذھبي )٢( یر ، ال بالء أعالم س ة ، الن الة ةمؤسس طبع اض ، الرس ة ، الری ة الطبع ـ١٤٢٩( الثانی  - ھ
 )٩/٢٨٦) (م٢٠٠٨



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

125  

 : أقول وأولئك ھؤالء عند والدافع الدور وحدة

 آل( شعار من اتخذت القدیمة الباطنیة والحركات الجمعیات قامت المّ :  أوال
 فعلت كما،  وأھلھ اإلسالم على الدفین حقدھا تحتھ تخفي ادثارً ) البیت
 الجمعیات رفعتھ الذي ھو الشعار وھذا،  )١("سبأ ابن" الیھودي حركة

 أعضاؤھا ناصر كیف ترى أال،  عنھا نتحدث التي حزابواأل القومیة
 .)٢(البیت آل ساللة من وھو لھا اقائدً  وجعلوه،  "حسین الشریف"

 والعلني السري الطابع والحدیثة القدیمة الباطنیة الجمعیات على غلب : اثانیً 
 على القدرة مع والظالم الخفاء في والدسائس الخطط ووضع،  المنظم
ن ُّ  على والیھود المنافقون فھؤالء،  المسلمة األمة داخل لذوبانوا،  التلو

 رحل الذي "سبأ بن هللا عبد" رأسھا وعلى السبئیة وھذه،   النبي عھد
ً  لبدعتھ یدعو والعراق الحجاز إلى ّ  المجالس في ویؤلب،  اوجھرً  اسر

 في إخوانھم طریقتھم على سار وھكذا،   "عثمان" على والنوادي
 فحینما،  بالسریة نشاطاتھم تتسم فكانت،  الھجري عشر الرابع القرن

ا جمعیةٍ  نظام یكشف ّ لُّ  م َ ُح ى إلى أعضاؤھا فینتقل الجمعیة ت ّ  جمعیة مسم
 الزعامات بعض عالقة عن الوثائق بعض كشفت وقد،  )٣(ثانیة

ن والناشرین والمحققین ّ  اوثیقً  اارتباطً  یرتبط كان أنھ بالفضل عرف مم
  .)٤(الجمعیات ھذه ببعض

 ً  عزة عند تنشط أنھا والحدیثة القدیمة الجمعیات ھذه سیر في الواضح:  اثالث
                                                             

بأ :  ھو) ١( بئیة  .عبد هللا بن س ّ ، رأس الس ي ة عل ة بأولوھی یمن ، القائل ود ال ن یھ ى اإلسالم ، م ادّع
ى  ل إل رة(ورح ة(و )البص ھ  )الكوف دعو لبدعت ر ، ی ي مص ا ف ر بھ ى جھ ال ، حت ر "ق ن حج ب

قھ بالنار ، الة الزنادقة ابن سبأ من غ:  "العسقالني ًا حرّ    .أحسب أن علیّ
ھ  ي ترجمت ر ف در : یُنظَ ي ص ة ف داث الفتن ي إح ره ف بأ وأث ن س د هللا ب ودة ، عب د الع ن حم لیمان ب س

 )م١٩٨٠ - ـھ١٤٠٠(اإلسالم ، دار طیبة ، الریاض ، 
دبیان ) ٢( د ال ات القومی، خال لمین  ةالجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ابق م، العربی ع س ، رج

 . بتصرف، ) ١/٥٠(
دبیان  )٣( د ال ات القومی، خال لمین  ةالجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ابق ، العربی ع س ، مرج

)١/٦٨( 
ھا " جمعیة العرب الفتاة"شكري القوتلي عضو : من ھؤالء ) ٤( رّ ین س ا سجنھ ، وأم ّ ھ لم ال "فإن جم

ة خشي أن یبدر منھ في حال اإلغماء ما یقضي ع "باشا ا ، لیھ وعلى إخوانھ في الجمعی ً ّ قلم د فأع
ّد على سریره الخشبي  ا وتمد رى ، وقرطاسً ده الیس ریان ی ع ش ھ ، وقط ن وعی اب ع رأى ، وغ ف

ا أسفل الباب  ً اوب ، حارس السجن دم دري"فأسرع إلى رئیسھ واستدعى الطبیب المن د ق ،  "أحم
   .وحمل القوتلي إلى المستشفى 

ر  ھ یُنظَ ي ترجمت ابق ، األعالم ، ي الزركل: ف ع س ونس ، ) ٣/١٧٢(مرج ف ی د اللطی كري ، وعب ش
  )١٢ص(،  )ھـ١٣٧٨ – م١٩٥٩( –بمصر  فدار المعار، القوتلي حیاة أمة في رجل 
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 مصالحھا استالب من فیھ تخاف الذي الوقت ففي،  ومنعتھ اإلسالم
، قوة من أوتیت ما بكل علیھ القضاء أجل من جاھدة تعمل ریحھا وذھاب

 لبةوغ أنصاره وقلة اإلسالم دولة لضعف مكة في یظھر لم النفاق فھذا
 النفاق ظھر المدینة في اإلسالم دولة قیام بمجرد ولكن،  الباطل دولة

 وتارة،  أنفسھم عند من تارة والمؤامرات الدسائس وحاكوا، والمنافقون
ي بتحالف    وھلم الیھود وبین بینھم وآخر،  المشركین وبین بینھم سرّ

 ً ّ  إال عثمانیةال الخالفة سقطت وما،  الیوم إخوانھم عنھم یختلف ولم . اجر
بّار الكید بھذا ُ  االنھزام حالة إلى الیوم المسلمون وصل ما بل،  الك

 السریة والتآمرات التحالفات بتلكم إال المعنوي والضعف واالنحدار
 . والعلنیة

 أعضائھا قائمة في تضم أن استطاعت والحدیثة القدیمة الجمعیات أن:  ارابعً 
ّمویھ أجل من مختلفة عقائد ةالع على الت ّ  الناس عقول تشتغل ولئال،  ام

 الھدم عوامل أكبر من ذلك فكان،  مقاصدھم وتتبع أھدافھم إلى بااللتفات
ت "الباطنیة" فھذه . ّ  وكانت،  لإلسالم المناھضة العناصر جمیع ضم

 من واحدة تكاد فما الیوم وأما،  )١(وتفرخ تبیض بینھا التناقضات
 بھا وخدع،  شتى نحل من اخلیطً  أعضاءھا وتجد إال تقوم الجمعیات

 ،  " رضا رشید" والشیخ،  )٢("عبده محمد"ـك؛  اإلسالم أھل بعض
  .)٣("األفغاني الدین جمال"و

ھشة یثیر مما:  اخامسً  ّ ،  أفكارھا یتقبّل اوسطً  لھا وجدت القوى ھذه أن الد
                                                             

ري ) ١( د هللا المص ل عب الم اإلسالمي ، جمی ر الع ان ، حاض ة العبیك اض ، مكتب ـ١٤١٧( ،الری  - ھ
ـ١٩٩٦ ى  )ھ ة األول ـ ١٤٠٥(، الطبع ابعة  ةالطبع، ) م١٩٨٥ -ھ ـ ١٤٢٣(الس ، ) م٢٠٠٢ -ھ

 )٤٧ص(
و) ٢( اني :  ھ ر هللا التركم ن خی ن حس ده ب د عب ریة  .محم دیار المص ي ال ر  ،مفت د بمص م ، ول وتعل

ا  وّف بھ یم ، وتص ي التعل ل ف فة وعم حف ، درس الفلس ي الص ب ف ي ، وكت ارك ف ورة "ش الث
ة ام ، " العرابی ى الش ي إل ا ل .ونف ً ذ ًا وتلمی دیق ان ص انيجـ"ك دین األفغ ال ال دة ،  "م در جری وأص

ر ) العروة الوثقى( ي مص اء ف تئناف ، تولى منصب القض ة االس ي محكم ا ف ارً ل مستش م جع ، ث
  ) م١٩٠٥ -ھـ١٣٢٣(فمفتیًا للدیار المصریة إلى وفاتھ سنة 

 )٦/٢٥٢(مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 
و) ٣( فدر :  ھ ن ص د ب یني ، محم دین الحس ال ال اني جم وف  .األفغ ي ، فیلس د ف اد(ول عد أب  )أس

د  )كابل(ونشأ في ، بأفغانستان  ى الھن افر إل یات وس ي الریاض نة ، برع ف ج س ـ١٢٧٣(وح  - ھ
ل(بـوأقام ) م١٨٥٦ ر و،  )كاب ى مص ل إل اریس(ورح ا ) ب ا وغیرھ یا وألمانی ى ، وروس ا إل دع

ة  ع تل، النھضة واإلصالح في الدین والسیاس أ م ذه أنش ده"می د عب ة  "محم وثقى(مجل روة ال  )الع
ھ ، )باریس(بـ ّ ٌ ، مرض بالسرطان في فك م ھ سُ ّ ل ل دس نة ، وقی تان س ن بأفغانس ـ١٣١٥(ودف  -ھ

  ) م١٨٩٧
 )٦/١٦٨(مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 
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 ادارً  والعراق ومصر الشام بالد من واتخذت شعارھا یردد اوجمھورً 
 - ترجمتھ في تقدم كما-  "سبأ ابن" فھذا،  وترد لجمعیاتا ھذه عنھا تصدر

 وھذا،  أنصار لھ وصار،  مصر في استقر حتى والشام العراق إلى جاء
 سنة العراق أرض من فتنتھ قامت )١("الثقفي عبید أبي بن المختار"
 الباطنیة الحركة" مع تحالفت "الفاطمیة الدولة" وھذه) م٦٨٠ -  ـھ٦١(

 جانب إلى الباطنیون ووقف،  والشام مصر في )٢("اإلسماعیلیة
 جانب وإلى،  )م١١٢٩ -  ـھ٥٢٣( سنة )دمشق( في وخاصة الصلیبیین

 )م١٢٥٨ -  ـھ٦٥٦( سنة )بغداد( في حدث كما المغول

ا ّ ة حذو فساروا إخوانھم من المتأخرون وأم َّ ة القذ َّ  وأحزابھم جمعیاتھم فھذه بالقذ
وا "الحمید عبد" السلطان أیدیھم على ذأخ وحین والعراق الشام بلدان منھا تئن  إلى فرُّ

 .)٣(الشرق نصارى حمایة حق لنفسھا تزعم التي فرنسا إلى أو اإلنجلیز حیث مصر

 وتغذیة،  والفرقة الشقاق إذكاء في بارز دور والنصارى للیھود كان:  اسادسً 
 عبر وذلك،  مبكر وقت منذ وأھلھ اإلسالم ضد واألحزاب القوى ھذه

،  وأتباعھ "سبأ ابن" حركة في تمثلت التي الرافضیة الیھودیة تالتحالفا
،  الصلیبیة الحروب زمن الشام بالد في الباطنیة النصرانیة التحالفات أو
 كما -  التحدي ھذا وكان.  المغول غزو في كما،  الرافضیة الوثنیة أو

،  الصلیبي للغزو الوقت لبعض اشریكً  -  "المصري جمیل" إلیھ یشیر
ً  وأشد،  اخطرً  أكثر الیھود وكان  . تنكیال

د "قطب محمد" وھذا ّ  صدر ولید یكن لم العالم إفساد في الیھود دور أن على یؤك
 إفساد في الطولى الید لھم وكانت،  جیل عن جیل ورثھ قدیم دور لھم كان بل،  اإلسالم

  .)٤(أوروبا في أنفسھم النصارى دین

                                                             

ة  .المختار بن أبي عبید الثقفي :  ھو) ١( ي أمی ى بن وار عل د الث ل ، أح ن أھ ائف(م ع ،  )الط ل م انتق
وحي ،  )البصرة(وسكن ، علي إلى العراق  زول ال وة ون ى النب ھ ادع اره أن وفي . شاع من أخب ت

  )الكوفة(ـب )ھـ٦٧(سنة 
 )٧/١٩٢(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : : یُنظَر في ترجمتھ 

ادق"فرقة باطنیة تنتسب إلى اإلمام :  اإلسماعیلیة) ٢( ر الص یع ،  "إسماعیل بن جعف ا التش ، ظاھرھ
ى إن ، تعددت فرقھا ، وحقیقتھا ھدم اإلسالم  ریة ياالثن"ومالت إلى الغلو حت ض  "عش ر بع تكف

  . أعضائھا 
نة : یُنظَر  ان الس د ، إدارة ترجم تان  –إحسان إلھي ظھیر ، اإلسماعیلیة تاریخ وعقائ ـ ١٤٠٦(باكس ھ
 )م١٩٨٦ -

 )٢/١٠٠(، مرجع سابق ، األدب المعاصر االتجاھات الوطنیة في ، محمد محمد حسین ) ٣(
ب"عقد ) ٤( د قط ا  "محم اد أوروب ي إفس ود ف ن دور الیھ ھ ع دث فی ً تح ذاھب ، فصال ھ م ر كتاب یُنظَ

رة  ة معاص روق،فكری ة دار الش اھرة(، طبع روت  -) الق ى، بی ة األول  -ـ ھ١٤٠٣( الطبع
= 
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وم د والی اریخ یعی ھ الت ؤالء،  نفس ا( یعةالش فھ ریة االثن               ،)١()عش
ـال(و ــاإلسماعیلی(و،  )ةـــــــــــــــــــیریــالنص(و، ) دروزــــــــــــــــ ،  )ةــــــــ
ة(و )٢()ةــــــــــــــــــانیــادیـــــــــــــــــــالق(و ا،  )٣()البھائی تفحل وغیرھ رھم اس ع أم  م

ل . ألمةا طوق الذي الصلیبي االستعمار مجيء ي وھ فویة" دور خف ا الص  "عشریة االثن
ي ة ف ة محارب ة الدول ى العثمانی رّ  عل ورھا م ین ؟ عص ل وح یون احت وریا  الفرنس  س

ت ات وانطلق ة الحرك ھم الجھادی ّ د ان ض ماعیلیة" ك ي "اإلس َمیة( ف ل ا )س اتلون وغیرھ  یق
ى اجنبً ب إل ع جن ارى" م ا،  "النص دروز" وأم یریون"و "ال انوا "النص ى فك رّ  عل  م

اریخ درً  الت ارة امص ل إلث ة،  القالق ن وزعزع ام،  األم ورات وقی ً،  الث  اوعون
 .)٤(للصلیبیین

،  واإلنجلیزي الروسي االستعمار رعایة تحت وھي نشأتھا فمنذ "البھائیة" وأما
 بتخطیط نشأت فإنھا "القادیانیة" وأما،  العالمیة للیھودیة المواالة على تقوم أنھا وحسبك

 تلك آخر إلى،  )٥(خدمتھ على وقامت،  الھندیة القارة في اإلنجلیزي المستعمر من
 

= 

 )٧٩ص(،  )م١٩٨٣
ریة ) ١( ا عش ً :االثن ت أن علیّ ة زعم يفرق ق ف یخین  ا أح ة دون الش ة الخالف ا ، وراث ق علیھ  ویطل

رداب ، ) اإلمامیة( رھم س ل آخ ا دخ ً ر إمام اثني عش الوا ب م ق ذلك ألنھ امراء(وسمیت ب م  )س ول
   .یخرج حتى اآلن 

ة ، الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب : یُنظَر  ة للطباع دوة العالمی دار الن ابق ، إص ع س ، مرج
)١/٥١( 

ة) ٢( أت : القادیانی ة نش نة حرك ـ١٣١٧ – م١٩٠٠( س ي  )ھ زي ف تعمار اإلنجلی ن االس یط م بتخط
اد ،  "مرزا غالم أحمد القادیاني"تزعمھا ، القارة الھندیة  ن الجھ لمین ع رف المس ى ص تھدف إل
   .وأفتى علماء اإلسالم بكفر معتنقیھا ، عقیدتھا مخالفة لإلسالم في كل شيء ، ضد اإلنجلیز 

ر  ر : یُنظَ د الخض اھرة محم المیة ، الق وث اإلس ع البح ة مجم ة ، طبع ین ، القادیانی  - ـھ١٣٨٩(حس
 )م١٩٧٠

ة) ٣( ة :  البھائی ا البابی ال لھ یعي ، ویق ذھب الش ن الم ت م ة نبع تعمار ، حرك ة االس ت رعای وتح
زي وال ي واإلنجلی ةالروس ة  یھودی ھا ، العالمی یرازي"مؤسس د الش ي محم ع ،  "عل ف م تختل

ا ، االسالم في كل شيء  ا بواحً    .وصدرت فتاوي المجامع العلمیة بكفر أصحابھا كفرً
ر  ة : یُنظَ ھیونیة ، مطبع ة والص لتھا بالباطنی دتھا وص ا وعقی ة تاریخھ ل ، البھائی رحمن الوكی د ال عب

 )م١٩٦٢ -ھــ ١٣٨١(السنة المحمدیة ، القاھرة 

البي )  ٤( د الص ي محم ق، عل باب الس ة وأس ل النھض ة عوام ة العثمانی ابق ، وط الدول ع س ، مرج
 )٥٢٠ - ٥١٩ص(

رة ) ٥( زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف وعة المیس ة ، الموس دوة العالمی دار الن إص
 )٤١٦ - ١/٤٠٩(، مرجع سابق ،  ةـــــللطباع
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 . بشرورھا األمة اكتوت التي التحالفات

 أفكارھا بث من تتمكن أنھا والحدیثة القدیمة الجمعیات یمیز ما أھم إنّ  : اسابعً 
ّى حین  دورھا أداء عن وتضعف،  مسؤولیاتھا عن الربانیة القیادات تتخل
 .كثیرة ذلك على الحال وشواھد،  األمة بیضة حمایة في

 بسالمة كفیل الناس حیاة في الشاملة العبودیة مفھوم بتحقیق العلماء قیام إن
 وألئمة ولكتابھ ولرسولھ  النصح طریق عن وذلك،  الغرق من المجتمع سفینة

  .الخلق مصالح بھا تتعلق التي الحیاة میادین جمیع وفي،  وعامتھم المسلمین

 من العظیمة باألعمال حافلة السلف من األوائل حیاة جعل الذي ھو مفھومال وھذا
 أمور على والقیام،  والمنافقین الكفار وجھاد،  رعایاھا وتربیة اإلسالمیة الدولة تقویة

 لزوم إلى األمر آل حتى،  الزمان تقدم كلما افشیئً  اشیئً  المفھوم ھذا انحسار مع المسلمین
 الحق أھل وانشغل،  االجتماعیة الروح حساب على الفردیة روح ونمت،  النفس خاصة

  .العامة عنالخاصة  بأمورھم

ّت،  معینة جوانب في وانحساره األمة حیاة في المفھوم ھذا النحسار ونتیجة  حل
 ً  على وظھرت،  النبوة نور من بقي ما زاحمت إلحادیة مذاھب هللا شریعة من بدال

 .راجعون إلیھ وإنا  فإنا،  ألمةا معالم غیرت وأحزاب جمعیات الوجود

 حصینة الراشدین الخلفاء وزمن  هللا رسول زمن اإلسالم دولة كانت لقد
 رضي "عثمان" زمن في بدأ الذي واالختالف االفتراق خط بدایة من كان ما مع، مانعة

     أصحاب من للعلماء وكان،  االنحرافات غوائل من اسلیمً  ظل المجتمع أن إال عنھ هللا
 .عنھا الناس ودفع الفتن مواجھة في كبیر دور وتابعیھم )١(  هللا رسول

 رسول  عن للدفاع بالحدیث العلم أھل انبرى  هللا رسول على الكذب كثر ولما
وا،   هللا ّ دوا،  الحدیث ونقدوا،  والزنادقة الشیعة أكاذیب ورد َّ وا،  بقواعد لھ وقع  وتحرَّ
 .  النبي إلى ینسب ما في

ا أخطر إلى ووصلت،  الثالث القرن في )٢("الصوفیة" ظھرت نوحی ي مراحلھ  ف

                                                             

 . -رضي هللا عنھم-كابن عباس وابن عمر ) ١(

ة :  الصوفیة )٢( ات فردی فات ، حركة دینیة قامت في القرن الثالث كنزع ن الفلس یط م ى خل وم عل تق
ة  یة والیونانی ة والفارس ر ، الھندی الم والخض الة والس ھ الص ي علی ف والنب ا الكش در تلقیھ مص

  .واإللھام والفراسة واإلسراءات والمعاریج التي تكون لألولیاء
اھرة ، : یُنظَر  ة ، الق ب العلمی ة دار الكت وفیة ، طبع ي الص ـ١٣٩٩(عبد الرحمن الوكیل ، ھذه ھ  - ھ

  )م١٩٧٩
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رن ابع الق ري الس ر الھج ا وظھ ن غیرھ رق م ة الف ل المخالف نة ألھ ة الس  والجماع
ة"ـك ة"و )١("الجھمیَّ ا )٢("المعتزل ان،  وغیرھ اء ك ر دور للعلم ي كبی بھاتھم رد ف  ش

نفوا نفات وص دوا،  المص اظرات وعق وا،  المن َّ د دفاعل وتص ن ل ریعة ع  األرض رب ش
  .)٣(والسماوات

عف ذا ولض دور ھ ي ال رن ف ع الق ر الراب ري عش ح الھج                       أفس
ال اھج المج ة للمن یع الغربی ي لتش ار ف الم دی ة"ـك اإلس ،                    )٤("العلمانی

ة"و ة"و،  )٥("الحداث ة"و،  )٦("اللیبرالی ا . )١("القومی ت كم الدَ  أغرق الم ب  من صورٌ  اإلس
                                                             

ة) ١( ة:  الجھمی ة  فرق فة ، كالمی ركین والفالس ابئة والمش ود والص د الیھ أثرة بعقائ ى ، مت ب إل تنس
فوان" ن ص م ب ن  "الجھ ذھا ع ذي أخ م"ال ن درھ د ب ن  "الجع ذھا ع ذي أخ معان "ال ن س ان ب أب

ودي رآن ،  "الیھ ق الق ول بخل فات وتق ماء والص ع األس ر جمی ود ، تنك م وج زال آلرائھ وال ی
ا عند العصرانیین الجدد خ    .صوصً
ر  رة : یُنظَ زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف وعة المیس ة ، الموس دوة العالمی دار الن إص

 )٢/١٠٤٠(، مرجع سابق ، للطباعة 

ویین :  المعتزلة) ٢( د األم ي ، فرقة نشأت أواخر عھ ر العباس ي العص رت ف ى ، وازدھ دت عل اعتم
وم الفل أثرت بعل فة العقل وت د ، س ى ی أت عل اء"نش ن عط ل ب ذ  "واص ري"تلمی ن البص ،  "الحس
ا العقالنیین والتنویریین  یومویحاول بعض الكتاب ال   . إحیاءھا من جدید خصوصً

ر رة  : یُنظَ زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف وعة المیس ة ، الموس دوة العالمی دار الن إص
  )١/٦٤(، مرجع سابق ، للطباعة 

الم : ر یُنظَ) ٣( یخ اإلس ھ ش ا كتب ةا"م ن تیمی ن  "ب ر ع ادي عش د الح ي المجل اوى ف وع الفت ي مجم ف
 .بن القیم في الصواعق المرسلة وغیرھمااالتصوف والمجلد العاشر عن السلوك وتلمیذه 

اة  : العلمانیة) ٤( ر ، فصل الدین عن الدولة والحی ابع عش رن الس ذ الق ا من ي أوروب ً ف رت أوال ، ظھ
  .وترجمتھا الصحیحة الالدینیة أو الدنیویة ، الشرق في بدایة القرن التاسع عشر  وانتقلت إلى

ر  المیة : یُنظَ اة اإلس ي الحی ا ف ا وآثارھ أتھا وتطورھ ة نش والي ، العلمانی رحمن الح د ال ن عب فر ب س
 )م١٩٨٢ – ـھ١٤٠٢(مكة  –المعاصرة ، جامعة أم القرى 

ة) ٥( اني :  الحداث ي علم ري أدب ذھب فك ي، م ة  بن ة والفرویدی یة والوجودی ار الماركس ى أفك عل
د ، والمذاھب الفلسفیة السابقة مثل السریالیة والرمزیة ، والدارونیة  دین ونق اء ال ویھدف إلى إلغ

ة  ا قدیم ة أنھ ت بحج الفكر ، الثواب دین ب ة ال ھ محارب رز خصائص ن أب ة ، م د الرذیل ، وتمجی
   .اللغة  ىوالثورة عل

ر  وعة المی: یُنظَ رة الموس زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف ة ، س دوة العالمی دار الن إص
 )٢/٨٦٧(، مرجع سابق ، للطباعة 

ة :  اللیبرالیة) ٦( اد والسیاس ي االقتص ادى ، مذھب رأس مالي ینادي بالحریة المطلقة ف ن ن أشھر م
   . "مالتوس"و "آدم سمیث"بھا 

لمي ، اللیب: یُنظَر  ن صمایل الس رى عبد الرحیم ب ة أم الق ا ، جامع ف اإلسالم منھ ة وموق ة  –رالی مك
 )م٢٠٠٦ – ـھ١٤٢٦(المكرمة 
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 .المستعان وهللا.  اغریبً اإلسالم وصار،  والبدع الشرك

  : الضعف مظاھر أھم من وكان

 المیت كان إذا القبور على القباب بناء بجواز األقالیم فقھاء بعض فتوى – أ
 ً  .)٢(ذلك استحسن السلف بعض إن:  بقولھم واحتجوا،  فاضال

 أسندت حیث الشام بالد في العلمیة ةالحال عن" علي كرد محمد" ذكره ما – ب
 بدعوى الجھلة إلى التعلیم منابر من ذلك وغیر والتدریس واإلمامة الخطابة

 ورثوا كما ومناصبھم وظائفھم یرثوا أن أولى وھم،  علماء كانوا آباءھم أن
ّوا أن بالعثمانیین بلغ بل،  وكتبھم وفرشھم وعقاراتھم حوانیتھم   جھاز ول
ٍّ  من وكم،  لألمیّین القضاء ي ّ  )القدس(و )حلب(و )دمشق( في غدا أم

  .)٣(المستعان وهللا،  با إال قوة وال حول وال،  القضاة قاضي )بیروت(و

 حتى االجتماعیة والوقائع السیاسیة األحداث عن وبعدھم العلماء تجافي – ج
 یقرأون ال فكانوا،  أغراضھم تنفیذ في الساسة من لكثیر مطیّة صاروا
 ھناك وجدت وإن،  السیاسة بقوانین یعلمون وال،  مجلة وال جریدة

 أولي ببعض األمر آل بل،  األحداث مستوى على تكن لم فإنھا محاوالت
 اآلخرة عن الفانیة بالدنیا ویرضى،  األرض إلى یخلد أن والحكمة العلم

ان في العجوز مع یتنازع من منھم فكان،  الباقیة ّ ،  سنین عدد ونصف فد
ى من ومنھم،  ماتت حتى ینازعھا فتأ وما ّ  في ویدخلھ جاره حدّ  على یتعد

 ال الذي القرض سبیل على دراھم الناس میاسر من یأخذ من ومنھم،  بنائھ
ة عنھا یترفع التي األمثلة تلك آخر إلى،  یردّ  ّ ً  العام   .)٤(العلماء عن فضال

 

= 

ة :  القومیة) ١( ة جاھلی یة فكری ة سیاس ق ، حرك ن طری یة ع رّ ر بس ع عش رن التاس ر الق أت أواخ نش
ؤتمر ، الجمعیات والخالیا في عاصمة الخالفة  اریس(ثم أعلنت عن نفسھا بعد م  – م١٩١٢() ب

   .ى رابطة اللغة والدم والتاریخ واألرض وتلغي رابطة الدین من الوجود تقوم عل،  )ھـ١٣٣٠
ر  رة : یُنظَ زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف وعة المیس ة ، الموس دوة العالمی دار الن إص

 )١/٤٤٤(، مرجع سابق ، للطباعة 

راالنحرافات العقدیة والعلمیة في القرنین الثا، علي بن بخیت الزھراني )  ٢( ع عش ، لث عشر والراب
 )١/٢٧٢(، مرجع سابق ، عشر

  )٣/٧٠(، مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ٣(

ر ، علي بخیت الزھراني )  ٤( ع عش ر والراب ث عش رنین الثال ي الق ة ف ة والعلمی ، االنحرافات العقدی
 )٦٠٢ - ١/٥٩٦(، مرجع سابق 
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 نفسھا إبراز تحاول أنھا والحدیثة القدیمة الجمعیات على المالحظ من أنھ : اثامنً 
َّ  أو اسیاسیًّ  افراغً  وجدت كلما  غطاء تحت العمل لھا تتیح دستوریة مواد

 الساسة من األمور مقالید بأیدیھم من توجھات اأحیانً  وتستغل،  السلطة
 إلى ذلك خالل من فتصل،  الداخلیة اإلصالحات إحداث نحو والوزراء

،  بالیقظة أحسّت كلما خنسوت تخبو فإنھا،  اأیضً  یقال والعكس.  أھدافھا
   . بالخطر وأیقنت

لھ كان الذي األساسي القانون صدر "الثاني الحمید عبد" السلطان عھد وفي ّ  عط
 القانون بإعادة إال المتالحقة الثورات من للدولة مخرج أال یعتقد وكان،  سنة ثالثین مدة

 بالدھم ھجروا لذینوا،  الحریة بمبادئ المتشبعون األتراك رجال فاستغلھ،  األساسي
 وكان،  )الحمیدي الحكم( فیھا ینتقدون نشرات ینشرون وصاروا،  )باریس(بـ وأقاموا

 وكان،  علیھم النعم بإغداق أو،  عالیة مناصب بتقلیدھم إرضائھم في یجتھد السلطان
  .)١(الخالفة أقالیم في الثوریة والحركات الجمعیات لتعاظم اسببً ذلك

 التدخل االستعماریة الدول ومنحت،  العثمانیین حاتاإلصال ھذه أخضعت وكم
 التراجع یمكن ال شرعیة حقوق إلى تحولت امتیازات وأعطتھم،  الخاصة شؤونھم في
 كانت السلطنة داخل أقلیات تطال أصبحت أن إلى ذلك تعدت إنھا بل،  عنھا التنازل أو

ً  تعتبر ً  فرنسا كاعتبار السلطان رعایا من أصال  "الكاثولیك" حمایة قح لھا أن مثال
  .)٢(بینھم العاملة األوروبیة واإلرسالیات والعثمانیین األوروبیین

 من أعضاؤھا یكون أن على تحرص والحدیثة القدیمة الجمعیات ھذه أن:  اتاسعً 
ة یعرفون وممن،  اوعلمیًّ  اوسیاسیًّ  ااجتماعیًّ  العالیة المكانة ذوي ّ  بالحد

 معاییر الحقیقة في ھي السمات ذهوھ مجتمعاتھم في والنفوذ والذكاء
 عند اقریبً بیان مزید وسیأتي،  العالم في )٣("الماسونیة" أعضاء اختیار

  . الشام بالد في الفكري االنحراف دعاة عن الحدیث

 فألن غریب غیر والحدیثة القدیمة الجمعیات لعبتھ الذي الدور كون وأما
 في دخلت حیث،  العالم تاریخ في مثیل وانتشارھا لسرعتھا یكن لم اإلسالمیة الفتوحات

                                                             

 )٣٢٦ص(،  بقسا مرجع،  العثمانیة الدولة تاریخ،  أرسالن شكیب) ١(

ع القرن في والمسلمین االسالم من وموقفھا العربیة القومیة الجمعیات،  الدبیان خالد)  ٢( ر الراب  عش
 )٢٢٤ - ١/٢٢٣(،  سابق مرجع،  الھجري

ونیة) ٣( ي:  الماس ة ھ ة منظم ریة یھودی ة،  س یم محكم دفھا،  التنظ یطرة ھ ود س ى الیھ الم عل  الع
  )األحرار البناؤون(بـ معتنقوھا یسمى، ) المساواة - خاءاإل – الحریة( شعارت تحت وتتستر

ر  ب ، : یُنظَ الم الكت ي ، دار ع یطاني الخف ل الش ك المحف ونیة ذل ین ، الماس ز الحص د العزی د عب أحم
 )م٢٠٠٠ –ھـ ١٤٢١(الریاض ، الطبعة الثالثة 
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 حركة سجل الذي أمیة بني عھد اخصوصً ،  لھم عداد ال وبشر،  بأكملھا شعوب اإلسالم
  . األرض في اإلسالمي االنسیاح

 عبر النبوة عھد بدایة من اإلسالمي المد إیقاف محاوالت في دور للیھود وكان
 : تعالى قال . النصوص فسیرت في والتحریف،  بالدین التالعب:  منھا،  وسائل

M, -  . / 0  1  2 3 5  4 6 7 8 9 

:  ; < = L باستمرار الفتن إثارة على العمل:  ومنھا،  ٧٢: عمران آل 

b  ]  : تعالى قال،  المجد ذروة إلى التطلع عن األمة إلشغال   a       `  _  ^

f  e  d  c  Zالنبي مع افعلو كما االغتیال محاوالت وتدبیر،  ٢١٧: البقرة 
  ،عثمان مع فعلوا كما السیاسیة الفتن وإثارة - -)التحالف خطوط بدأت وھنا )١ 

اح میمون" المنافق الیھودي ظھر حتى الفتنة تخبو تكد ولم،  الرافضي الیھودي َّ  )٢("القد
،  العلویة األسرة تمجید إلى الناس ودعا،  جماعة علیھ والتف إسالمھ أظھر الذي

، السریة المنظمات بسمات یتسم اجدیدً  اأسلوبً المقنعة الیھودیة لحركةا أخذت وبظھوره
ً  حدیث ولكل،  اتفسیرً  آیة لكل یجعل أخذ حیث  ھذه أن للعامة یزعم وصار،  تأویال

 الظاھر علماء ولكنّ ،  النصوص لھذه ةالباطن المعاني ھي والتأویالت التفسیرات
 منھا وظھر "الباطنیة":  الفترة كتل في فنشأت.  اللب ویتركون بالقشور یتعلقون

  .)٣("الزنادقة"

َّن الشیعي المجوسي الحقد تنامي وبدأ  خضعت أن بعد،  فارس بالد في المبط
 وحضارةً  اعلمً  وأكثر اشرفً  أعلى أنفسھم یعتبرون ذلك قبل كانوا إذ،  اإلسالم لسلطان

                                                             

م دار طبعة،  التاریخ عبر یھودیة مكاید،  المیداني الرحمن عبد) ١( قدم( - القل ة - )ش ابعة الطبع  الس
 .بتصرف )١٤٦ص(، ) م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣(، 

ان، اإلسماعیلیة من )المیمونیة( الفرقة رأس . غیالن أو دیصان بن میمون:  ھو) ٢( ر ك یع یظھ  التش
ا كان،  الزندقة ویبطن یرً فة بص ة بالفلس د،  الیونانی ة ول ل،  بمك ى وانتق واز إل وفي األھ نة وت  س

   )م٧٨٦ - ھـ١٧٠(
 )٧/٣٤١(،  سابق مرجع،  األعالم ، الزركلي :في ترجمتھ  یُنظَر

ظ:  الزنادقة) ٣( ي لف ق،  بٌ رَّ مع أعجم ً  أطل ى أوال ن عل ؤمن م اب ی وس بكت دا( المج ت الزن م )فس  ث
ان كل على استعمالھ في توسعوا ي یتشكك إنس دین ف زأ أو ال ھ یھ د،  ب ًا أویجح یئ ھ ش أت،  من  نش

ان،  العباسي العھد في ا وك ار لھ یئة آث ى س ة عل ا األم ت كم ة فعل  وغالة واإلسماعیلیة القرامط
  .  الشیعة

ر وعة:  یُنظَ رة  الموس زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف ة ، المیس دوة العالمی دار الن إص
 )٢/١٠٦٥(، مرجع سابق ، للطباعة 
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 فكبُر،  سيوالسیا العسكري لنفوذھم خاضعین الجزیرة عرب بعض وكان،  العرب من
وا علیھم ذلك ُّ   .)١(قلوبھم في الحقد وأسر

 أجل من الدسائس المستعمرون حاك فقد الھجري عشر الرابع القرن في وأما
،  عواصمھا بعض ولج بل،  أوروبا أبواب طرق الذي زحفھ وإیقاف،  اإلسالم إسقاط
ة،  البالد داخل الفتن إثارة إلى یلجأون فكانوا ّ ،  الشام بالد في اوطورً ،  البلقان في مر

یھا دون وحالت،  الحروب أفقرتھا أن إلى العربي المغرب وبالد مصر في وأخرى ّ  ترق
 ستة صراع بعد أوروبا وتمكنت،  القلم حصة السیف وأخذ،  والصناعات العلوم في

  .ممالكھا من كثیر استرجاع من قرون

 على الديالمی عشر التاسع القرن من الثاني النصف في أوروبا دول تنافست
  :  اإلسالمیة الشعوب احتالل

ّ  بریطانیا فاستعمرت ً  والجنوب،  العربي الخلیج وسواحل،  مالیزیا:  من كال
،  زانیاـوتن،  وأریتریا،  الصومال من اوجزءً ،  ةوأوغند،  والسودان،  ومصر،  العربي

،  راقالع:  األولى العالمیة الحرب بعد استعمرت كما.  وغانا،  وقبرص،  ونیجیریا
   . وفلسطین،  األردن وشرقي

،  والسنغال،  والنیجر،  وتشاد،  ومالي،  الصینیة الھند فاستعمرت فرنسا وأما
  ،  وغینیا  ، وتونس،  والجزائر،  والمغرب،  وموریتانیا، ) ماالغاش( ومدغشقر
   .ولبنان ، سوریا   استعمرت األولى العالمیة الحرب وبعد . وجیبوتي

   . وأریتریا،  الصومال من اوجزءً ،  لیبیا فاستعمرت إیطالیا وأما

 في اإلسالمیة واألراضي،  الغربیة وتركستان،  سیبیریا فاستعمرت روسیا وأما
   . القوقاز وبالد،  القرم جزیرة وشبھ،  آرال

   . المغربیة والصحراء،  أفني وإقلیم،  المراكشي الریف فاستعمرت أسبانیا وأما

  .)أندونیسیا( الشرقیة الھند جزر تفاستعمر ھولندا وأما

 للعالم الضربات فیھ یكیل األوروبي االستعمار فیھ بدأ الذي الوقت وفي
 من المؤیدة الفارسیة الدولة مع صراعات تخوض العثمانیة الدولة كانت اإلسالمي
  .)٢(الداخل من وتمزقت انھارت أن إلى القوى ھذه تصارع ووقفت،  بریطانیا

                                                             

 )١٤٨ص(،  سابق مرجع،  اإلسالمي التاریخ نكتب كیف،  قطب محمد) ١(

 .بتصرف)  ٩٢ - ٩١ص(،  سابق مرجع،  اإلسالمي العالم حاضر،  صريالم جمیل) ٢(
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،  اخطیرً  السابقة القرون خالل - الشام بالد في-  الفكري رافاالنح خط كان لقد
 القرن ھذا في لكنھ،  كلھ اإلسالمي المشرق بلدان على بل وحدھا الشام بالد على لیس

،  جھة من وأدواتھ وسائلھ لكثرة وخطورة اعمقً  أكثر أصبح الھجري عشر الرابع
 على للقضاء الیوم اجتمعت لتيا العالمیة والمنظمات القوى من المحدودة غیر وللتعبئة
 قدرتھم وعدم،  والمعنوي المادي اإلسالم أھل ضعف ھذا إلى أضف،  داره في اإلسالم

  . الحضاري الصراع مواجھة على وال بل،  البشري البناء أنموذج صناعة على

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  األول المبحث

  الشام بالد في الفكري االنحراف دعاة
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  :تمھید 
 المیالدي عشر التاسع القرن أواخر في يفكرنحراف اللال بدایة أول ظھرت

 عاصمة في والخالیا الجمعیات أجلھا من تألفتالتي  سریةال حركاتال في متمثلة
ْر علنیة حركات في ثم،  الخالفة ّ  )بیروت(و )دمشق( من اتخذت أدبیة جمعیات عب ً  امقر

 عقد الذي األول العربي المؤتمر في المعالم واضحة سیاسیة حركات في ثم،  لھا
   )١()ھـ١٣٣٠ – م١٩١٢( سنة )باریس(ـب

  

  

  

 

 

 

 

 

 الشام بالد في الفكري االنحراف إلى دعت التي الجمعیات:  األول المطلب
   الھجري عشر الرابع القرن خالل

  : الزمني تسلسلھا حسب الجمعیات ھذه أبرز یلي وفیما

  :)٢(والفنون العلوم الكتساب السوریة الجمعیة )١
 مجلة إلى رسالة" سمیث أیلي" األمریكي المرسل بعث )م١٨٤٨/شباط/١٢( في

د،  )بیروت( في جمعیة تأسیس عن فیھا یخبر) ZDMG( األلمانیة )االستشراق( ّ  حد
  : ھي الجمعیة مقاصد أن دستورھا من الثاني القانون

 وخطابات ورسائل مفاوضات بواسطة والفنون العلوم أعضائھا استفادة )أ(
                                                             

وعة) ١( رة  الموس زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف ة ، المیس دوة العالمی دار الن إص
 )١/٤٤٤(، مرجع سابق ، للطباعة

ذا) ٢( ماھا ھك ر س ان أمی كیب" البی الن ش اھا،  "أرس ّ م ورج" وس وس ج ة" (أنطونی  اآلداب جمعی
 . الدبیان خالد  وتبعھ) علوموال
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  .باروأخ
ً  أو طباعةً  كانت سواء وصحف كتب جمع) ب( ّ  كان ما الخصوص وعلى،  اخط

  .الجمعیة لمنفعة اموافقً  العربیة باللغة منھ
 في الخالفیة المسائل عن مجردة العلوم الكتساب اعمومً  الرغبة استنھاض) ج(

  .بھا الجمعیة تعلق لعدم واألحكام األدیان
 االقتراح على وافقت التي األمریكیة یةالتبشیر بالبعثة الجمعیة ھذه ارتبطت

 جمعیة تأسیس والمتضمن )٢("البستاني بطرس"و،  )١("الیازجي ناصیف" كتبھ الذي
 الحدیثة العنایة وظھور المدارس في التعلیم انتشار لمسایرة الجھد بذل إلى تھدف

  .)٣(بالعلوم

م س ض ة مجل اءً  الجمعی ریكیین أعض رزھم أم يإ":  أب میث یل دم" س ره المتق  ذك
وسكر"و دیك ینلی ل، " فن زي ورج مھ انجلی ل" اس ل كولونی ان، "تشرش دّ  ك ة یم  الجمعی

ھ ورة بمال اعدات بص ة مس ن مقدم ا م افة . بریطانی ى إض رس" إل تاني بط              ، "البس
  .)٤( )بیروت( في المقیمین سوریا  نصارى من وآخرین"  الیازجي ناصیف"و

م ى یمض ل ة تأسیس عل ان الجمعی غ تىح عام اؤھا بل م،  اعضوً  خمسین أعض  ل
یھم یكن لم عضو ف ا وأصبح،  "درزي" أو،  مس ة لھ ا صغیرة مكتب ة لكنھ ع عظیم - النف
ا ول كم ورج" یق وس ج یّن،  -" أنطونی یف" وعُ ازجي ناص ً" الی ا اقیّم ان،  علیھ           وك

ت،  للجمعیة اسكرتیرً  "البستاني بطرس" ات وكان رة أول االجتماع ل م م،  أسبوعین ك  ث
ارت ل ص ع تق زمن م ان،  ال ي وك د یلق اء أح ً األعض ي ابحث ل ف اع ك تمرت،  اجتم  واس

                                                             

ن أصلھ . بالیازجي الشھیر جنبالط بن ناصیف بن هللا عبد بن ناصیف:  ھو) ١( ص( م ده )حم  ومول
ن،  نصراني وأدیب شاعر ، بلبنان )شیما كفر( في ل م ین أوائ ات المؤسس ة للجمعی ى القومی  حت
ھ قیل ھ: عن د إن ت عمی ازجي بی ن الی ن ورك ان م ة أرك ة النھض ي العلمی وریا   ف نة ، س وفي س ت

  )    م١٨٧١ -ھـ ١٢٨٧(
 ) ٣٥٠/ ٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

و) ٢( رس: ھ ن بط ولس ب ن ب د ب تاني هللا عب د . البس ي ول دة ف ة( بل بیِّ ِّ ن )الد ان  م م ،لبن ّ ا وتعل  بھ
ـو روت(ب ة آداب )بی ات العربی ة واللغ ان ، األجنبی رانیًّ  وك غ ا،نص وو نب بي ھ ر ، ص ھ ذك  عن

ة مدرسة أسس من أول فكان،  األولیة شرف نال أنھ القومیون أصحابھ ة وطنی ن وأول ، عالی  م
ا ألف ّ  قاموسً ً  اعربیً دأ من وأول ، مطوال روع ابت رة مش ارف دائ ة المع ة باللغ ن وأول،  العربی  م
  ) م١٨٨٣ - ـھ١٣٠٠( سنة توفي،  سیاسیة وجریدة علمیة مجلة أنشأ

 ) ٢/٥٨(،  سابق مرجع،  األعالم،  الزركلي:  في ترجمتھ یُنظَر   

لمین  الجمعیات،  الدبیان خالد ) ٣( ن اإلسالم والمس ا م ابق ، القومیة العربیة وموقفھ ع س / ١(، مرج
٦١ - ٦٠ ( 

 . بتصرف) ١١٧ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٤(
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ة دة الجمعی س م نوات خم درت،  س ي وأص ا ف ر عامھ رره اكتابً األخی                 ح
   )٢()ھـ١٢٦٨ – م١٨٥٢( سنة ونشره )١("البستاني بطرس"

یل ومن خالل مالحظة خط سیر الجمعیة یتضح حرص أعضائھا على تسھ
الذین قدموا إلى بالد الشام إبّان ھذه الفترة ، وانخراطھم في " المستشرقین"مھمة 

نھم من التأثیر علیھا ، والتوجیھ لھا ، من خالل الدعم  ّ منظومة عمل الجمعیة ، وتمك
ّى الجھد الكبیر الذي كان یبذلھ . المادي والثقافي المباشر ، وغیر المباشر  كما یتجل

شعوب ، وإشغالھا عن حركة االستشراق والتغریب ، تحت ذریعة أعضاؤھا في خداع ال
   .اكتساب العلم  والفن 

كانت ھذه الجمعیة حلقة من مسلسل دعم اإلرسالیات األجنبیة لرموز الحركة 
ا نصارى الشام ؛ كـ الذي توافرت فیھ " ناصیف الیازجي"الفكریة والقومیة ، خصوصً

ا  حً ّ ٌ أھّلتھ ألن یكون مرش . للقیام بدور التغریب في بالد الشام  –منازع بال  –صفات
ه منذ نعومة أظفاره على أحد : ومن ذلك  ِ ذ ُ رف عنھ من تشبُّعھ الدیني ، وتتلم ما عُ

یسین" للجوء إلى المخطوطات في ، حتى حملھ ذلك على البحث والمعرفة ، وا )٣("القسّ
  .األدیرة مكتبات 

روه لخدمة مدارس البعثة وحین ذاعت شھرتھ اتجھ إلیھ األمریكان ، وسخّ 
ا من الكتب التي انتشرت بین المعلمین والطالب ،  ّف عددً التبشیریة األمریكیة ، وأل

د علیھا جمھوره  )بیروت( وصیّر بیتَھ في ّ ً یترد   .مثابة

ا إلدارة ھذه الجمعیة ؛ إذ عمل  حً ّ أما ذكاؤه وحنكتھ اإلداریة فھما ما جعاله مرش
ا لكثیر من رجال الدی "      بشیر الشھابي"ن النصارى ، وأخرى في دیوان األمیر سكرتیرً

  . - )٤(حاكم لبنان–

                                                             

 )١١٧ص(، المصدر نفسھ  )١(

 )٣٣ص(،  سابق مرجع،  ووقائعھ العربي العالم أحداث مدونة ، أرسالن شكیب) ٢(

یس) ٣( یخ : القس ي ش ة تعن یم ، كلم م ومق دین والعل ي ال ي ف ى المفت ق عل ارى تطل د النص ي عن وھ
اس، وردت في موضع واحد من القرآن ّ   .  الصلوات، ومرتبتھا بین األسقف والشم

 )٢/١١١٥(ة العالمیة للطباعة ، مرجع سابق الموسوعة المیسرة في األدیان، إصدار الندو:  یُنظَر

ة أنطونیوس، جورج، ) ٧/٣٥٠( ، سابق مرجع ، األعالم الزركلي،: یُنظَر) ٤( رب، یقظ ع الع  مرج
ابق ورجي، ) ١١١-١٠٩ص( س دان، ج راجم زی اھیر ت رن مش ع الق ر، التاس ة دار عش  مكتب
اة روت  ، الحی ان، ،بی د/ د، ) ٢/١٦( لبن دبیان، خال ات ال ن  الجمعی ا م ة وموقفھ ة العربی القومی

ل عیسى، ) ١/٣٧٨( سابق، مرجع ،اإلسالم والمسلمین  ابا میخائی یخ،  س یف الش ازجي ناص  الی
  )ھـ١٣٨٤ – م١٩٦٥(،  )القاھرة(،  المعارف دار، 
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ثل  ِ سندت إلیھ " بطرس البستاني"صدیقھ " : ناصیف الیازجي"وم ُ الذي أ
ُ األجنبیة إمكانیة توظیفھ " سكرتاریة" من  –الجمعیة ؛ حیث وجدت فیھ ھذه اإلرسالیّات

ً للتغریب ، حتى قام ب  –خالل الجمعیة  " إیلي سمیث"بالتعاون مع ) التوراة(ترجمة أداة
ًا للقنصلیة األمریكیة في المرسلون "، واستعان بھ  )بیروت( ، وصیّر نفسھ ترجمان

  .)١(في إدارة األعمال في مطبعتھم" األمریكان

ُبر أعضاؤھا من أول  ُعتَبر ھذه الجمعیة من أوائل الجمعیات القومیة ، كما اعت ت
سوا للفكر القومي ف   . ي البالد العربیة من أسّ

  :  الشرقیة الجمعیة) ٢
 حذو احتذو الذین،  الیسوعیین أیدي على الفرنسیة الجمعیة ھذه أنشئت

 – م١٨٥٠( سنة" الشرقیة الجمعیة" جمعیتھم غرار على فأسسوا،  األمریكیین
 للجمعیة مكررة نسخة وكانت، " دبرونییر" اسمھ رجل لھا المحرك وكان،  )ھـ١٢٦٦
َّت الجمعیة ھذه أن أو،  واحد وقت في الجمعیتین عقد انفرط ولذا ، السابقة ل  بعد حُ
  . )٢(بقلیل األولى

  

  : السوریة العلمیة الجمعیة) ٣
َّت أن بعد الجمعیة أنشئت ل   :  أمرین في عنھما وتختلف،  السابقتان الجمعیتان حُ

  . العرب من أعضائھا جمیع أن:  أولھما

 وكان،  "النصارى" مع فیھا اشتركوا "وزالدر"و المسلمین أن:  ثانیھما
 شتى عقائد من اعضوً ) ١٥٠( أعضاؤھا وكان )ـھ١٢٧٣ – م١٨٥٧( سنة تأسیسھا

 تاریخ في ھذا مثل حدث أن یسبق ولم،  المشتركة أھدافھا لتحقق تعمل أن استطاعت
 ناصیف" حماسة الجمعیة قیام بادئ العجاب واألمر،  الشام بالد في العثمانیة الدولة

 فوافق،  لغتھم لخدمة یتحدوا أن للعرب دعوتھم، و" البستاني بطرس"و" الیازجي
رین یكون أال بشرط الجمعیة في االشتراك على "الدروز"و المسلمون حینھا ِّ  أي للمبش

                                                             

  :  ترجمتھ في یُنظَر)  ١(
  ) ٢/٥٨( سابق، مرجع األعالم، الزركلي، -١
 )١١٦-١١٢ص( سابق، مرجع العرب، یقظة وس،نیأنطو جورج -٢
د -٣ دبیان، خال ات ال لمین  الجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ع ،القومی ابق، مرج  س

)١/٣٥٧ ( 
  . رقم بدون، بیروت  ، للنشر بیسان،  البستاني بطرس المعلم،  خوري قزما یوسف -٤

  )١١٨ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٢(
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إبراھیم ناصیف "و،  )٢("بیھم حسین" إدارتھا مجلس أعضاء من وكان،  )١(فیھا أثر
 – م١٨٦٠( سنة مذابح وقعت وحین،  ائفالطو جمیع من ونصارى،  )٣("الیازجي
 ونالت،  أوسع أسس على تألیفھا أعید ما سرعان ولكن،  عملھا أعیق )ھـ١٢٧٦

 حتى فیھا لالشتراك المجال وفسحت) ـھ١٢٨٥ – م١٨٦٨( سنة الحكومة اعتراف
ت ّ  )القسطنطینیة( في وخاصة،  البالد خارج یقطنون بارزین كثیرین أعضاء ضم

  . )٤()القاھرة(و

ھا كما -  الجمعیة ھذه كانت ّ ل -  أنفسھم القومیون یعد ّ  العرب لحركة ظھور أو
  . )٥(القومیة

  

  : الجمعیة أھداف

 في إیجازھا ویمكن السابقتین الجمعیتین أھداف من مركبة الجمعیة أھداف كانت
  : اآلتي

 عامة للعرب أن أساسھ عام إطار في العربیة القومیة فكرة إبراز : األول الھدف
ً  – ومسلمین یحیینمس – ُّ  وحضارة،  امشتركً  اتراث  جذورھا تمتد

                                                             

ة العداوات كانت) ١( رة الدینی ام فت ین قی ین الجمعیت ائدة األولی ذا،  س ف ول لمون وق دروز"و المس  "ال
ا بمعزل ت،  عنھ ة وكان رین رعای ین المبش ً  للجمعیت امال ا ع ً ي مھم ور ف لمین نف ن المس ة م ،  جھ

 .أخرى جھة من الحروب "النصارى" وبین بینھم دارت الذین "الدروز"و

یھم العیتاني حسین بن عمر بن حسین:  ھو) ٢( د . يالبیروت ب ـ ول روت(ب ھ ، )بی وان ول  ، شعري دی
اء من وكان روت( وجھ ولى ، )بی ة ت ة رئاس ة الجمعی وریة العلمی نة ،  الس وفي س ـ ١٢٩٨(ت  -ھ

  )م١٨٨١
 )٢/٢٥٠(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر 

یف بن هللا عبد بن ناصیف بن إبراھیم:  ھو )٣( ن ناص بالط ب دوُ  . جن أ ل ي ونش روت( ف انو ، )بی  ك
رأ ى األدب یق ھ عل ولى ، أبی ر ت دة تحری اح( جری نة )النج ـ١٢٨٩ – م١٨٧٢( س ان ، )ھ  وك

فار ترجمة إصالح في یشتغل ة األس لین المقدس وعیین للمرس والي الیس وام تسعة ح ولى ، أع  وت
ة ة كتاب ب( مجل افر،  )الطبی ى وس ا إل تقر ، أوروب ي واس ر، ف در مص ة فأص ان( مجل م )البی  ث
ن األول الطراز من كان . أعوام ثمانیة فعاشت الشھریة )ءالضیا( مجلة أصدر اب م ره كت  عص

او ، ً ا عضو ً ى رفاتھ قلونُ  ، )القاھرة( في مات) السوریة العلمیة الجمعیة( في مبرز روت( إل ) بی
  . بھا ودفن ،
ابق مرجع ، األعالم الزركلي،: في ترجمتھ  یُنظَر ورج، ) ١/٧٦( س وس ج ة ، أنطونی رب یقظ  ، الع

 )١١١ ،١٥ -١٤( ، سابق مرجع

 )١١٩-١١٨ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٤(

 )١٢٠ص( المصدر نفسھ) ٥(
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  . )١( "البستاني"و" الیازجي" یقول كما اإلسالم قبل ما إلى

ٍ  على الوالءات وبناء،  الدین رابطة إلغاء إلى الدعوة:  الثاني الھدف  أساس
 خیر أجل من والوحدة التفاھم إلى بالجمیع یصل قومي وطني
  .)٢(الوطن

د:  الثالث الھدف  الدعوة یھیئ مما،  فیھا الحكم بفساد والتندید الخالفة على التمرُّ
 ً   . للعرب قومي وطن إیجاد إلى مستقبال

  

  : أھدافھا تحقیق في وسائلھا

اھا،  سیاسیة أسبوعیة صحیفة )بیروت(ـب" البستاني بطرس" أصدر) أ( ّ :        سم
 صفحة من فةمؤل وكانت،  العرب بین الوحدة إلى دعت، ) سوریا نفیر(

 في الصدور لھا أتیح صحیفة أول وھي،  وأفكاره آراءه فیھا یبث واحدة
 المسلمین بین الطائفي الحقد وثورة )ھـ١٢٧٢ – م١٨٦٠( مذبحة بعد البالد

  . )٣("الدروز"و "النصارى"و

 إنشاء من اتقریبً سنوات ثالث بعد أي -  )ھـ١٢٨٦ – م١٨٧٠( سنة في) ب( 
اھا شھریة نصف أدبیة سیاسیة صحیفة أنشأ -  السابقة الصحیفة ّ  سم

 من الوطن حب( شعارھا وجعل،  كالسابقة غایتھا وكانت) الجنان(
 العنوان مع األولى الصفحة على الشعار ھذا إبراز على وحرص) اإلیمان

 العربیة البالد كتاب من عدد فیھا الكتابة في وشارك،  عدد كل في
 )٤(صاحبھا عمر طوال منتظمة توكان،  نفسھا الشام بالد ومن المجاورة

  )م١٨٨٣ - ـھ١٣٠٠( سنة توفي أن إلى، 

 األولى : األولیین سوى أخریین صحیفتین اأیضً  "البستاني بطرس" أنشأ) ج( 
َّة( صحیفة اسمھا نینة( صحیفة والثانیة) الجن ُ   )٥()الج

اھا مدرسة أنشأ) د(  ّ  والقیم الدیني التسامح إلى تدعو) الوطنیة المدرسة( سم
                                                             

ر) ١( د:  یُنظَ اب عب د الوھ د أحم اب عب اریخ،  الوھ رب ت دیث الع ة – الح م دار طبع ي،  القل ،  دب
 . بتصرف )٣٥٥ص(،  )م١٩٨٦ - ھـ١٤٠٧( األولى الطبعة

 )١١٩ص(،  سابق مرجع،  العرب قظةی،  أنطونیوس جورج) ٢(

 )١١٤ص( ، المصدر نفسھ) ٣(

  )١١٥ص( المصدر نفسھ ، )٤(

 )٢/٥٨(،  سابق مرجع،  األعالم،  الزركلي) ٥(
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 للغة امدرسً " الیازجي ناصیف" وعین،  العقائد مختلف بین وطنیةال
  .فیھا العربیة

 خالل من سواءٌ ،  الجمعیة أفكار لنشر والھادئ المحكم السري العمل) ـھ( 
 المواطنین خالل من أو،  األعضاء بعض بیوت في الخاصة اجتماعاتھم

  .الخطاب عاطفة أیقظتھم الذین

  ؟ الصلیبیین اإلسالم بأعداء عالقة عیةالجم لھذه كان ھل؛  اوأخیرً 

 تجد لم التي )١(التنصیریة الحمالت تصمیم من اأساسً  الجمعیة ھذه كانت،  نعم
ر أن إال أھدافھا لتنفیذ وسیلة ّ ث َ  عقول بذلك وتستغل،  إلخ....طبي أو علمي بغطاء تَد
  . )٢(العرب

یة العربیة الجمعیة )٤(  ّ   )٣()السریة الجمعیة( السر

 اوتحدیدً ،  بسنتین العرش "الحمید عبد السلطان" تولي قبل الجمعیة هھذ ولدت
  )ھـ١٢٩٢ – م١٨٧٥( عام في

  : نشأتھا

 الكلیة في درسوا،  العرب نصارى من شبان خمسة ید على الجمعیة نشأت
 "الدروز"و المسلمین انضمام بقیمة حینھا وشعروا،  )بیروت(ـب السوریة البروتستنتیة

 المستنیرین واألدباء العلماء صفوة من اشخصً  وعشرین اثنین مض فاستطاعوا، إلیھم
                                                             

طت) ١( ة نش ات حرك یریة البعث ي التبش الد ف ام ب الل الش رة خ م فت راھیم" حك ا إب  - ـھ١٢٤٨( "باش
ت) م١٨٣٣ ة وكان ا،  كاثولیكی یة ومعظمھ بوتنت،  فرنس ى س وعیین إل یین أو الیس  أو الكبوش

رملیین ان،  الك ن وك یر م ل أن العس ارج تعم ا خ طرت،  نطاقھ ر أن فاض ا تحص ي جھودھ  ف
ة ف رعای یحیة الطوائ ة المس ة الموالی ا لكنیس ى،  روم ام حت راھیم" ق راھیم إب ا إب داث "باش  بإح

  .  واالتساع النفوذ من مكنتھا تغییرات
 )٩٩ – ٩٧ص(،  سابق مرجع،  العرب ةیقظ،  أنطونیوس جورج:  یُنظَر

د)  ٢( دبیان خال ات،  ال لمین  الجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق ، القومی ع س ، مرج
)١/٦٧( 

اھا) ٣( ّ وس جورج" سم ة"أنطونی یة الجمعی رّ ي و،  "الس يھ وعة ف رة الموس ة" المیس ة الجمعی  العربی
یة اھا "السرّ ّ   "السریة الجمعیة" "السریةوت بیر جمعیة"" الدبیان خالد" وسم

ر ورج:  یُنظَ وس ج ة،  أنطونی رب یقظ ع،  الع ابق مرج وعة،  )١٤٩ص(،  س ي  الموس رة ف المیس
رة  زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ة ، األدی ة للطباع دوة العالمی دار الن ابق ، إص ع س ، مرج

د  و    ) ١/٤٤٥( دبیان خال ات،  ال ن اإل الجمعی ا م ة وموقفھ ة العربی لمین القومی الم والمس ، س
 )١/٦٨(، مرجع سابق 
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 و" الیازجي" تالمذة من أكثرھم وكان،  الدینیة الطوائف لمختلف ینتمون البالد في
  . )١(مریدیھما من وجمیعھم" البستاني"

  : مركزھا

ً مق )بیروت( من الجمعیة اتخذت ّ  )دمشق( في افروعً  لھا وأنشأت،  لھا ارئیسً  ار
  )٢()صیدا(و )بلسطرا(و

  

  : أھدافھا

 ھنا كانت وإن،  السابقة الجمعیات أھداف عن الجمعیة ھذه أھداف تختلف ال
ل ما وھو وصراحة اوضوحً  أكثر ّ ً  شك ،  نطاقھا لتوسیع الممكنة الوسائل حشد في تحوال

  : وأبرزھا

  . عنھ باالنفصال والمطالبة،  التركي الحكم على الثورة )أ(

 برنامج صیاغة مع،  األتراك عن االستقالل أو،  اذاتیًّ  احكمً  الشام بالد منح) ب(
  . )٣(وطنیة أھداف ذي

  :  أھدافھا تحقیق في وسائلھا

 أعضاء طریق عن وإشراكھا الشام بالد في "الماسونیة" المحافل استمالة )أ(
  .إلیھا انضموا الذین الجمعیة

  . )٤(واآلراء الخطط ومناقشة السریة االجتماعات عقد) ب(

 وكتابة،  الشخصیة كاالتصاالت؛  وسیلة بكل الجمعیة أفكار نشر) ج(
  . )٥(المنشورات

                                                             

 )١٥٠ -١٤٩ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ١(

ذاھب واأل )٢( ان والم ي األدی رة ف وعة المیس زابالموس رة  ح ة ، المعاص دوة العالمی دار الن  إص
 )١/٤٤٥( ،مرجع سابق ، اعة ـــللطب

 )١٥١-١٥٠ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٣(

 )١٥٠ - ١٤٩ص(،  المصدر نفسھ) ٤(

ة أعضاء قضى) ٥( الث الجمعی ع أو ث نوات أرب م س ون وھ ّ  یجتمع رً دوى دون اس وا،  ج ى فعزم  عل
= 
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  : الجمعیة نھایة

 لألسباب وذلك) ـھ١٢٩٩–م١٨٧٨( عام فأوقفت،  البقاء الجمعیة لھذه یكتب لم
  : التالیة

 كانت الجمعیة أھداف أن إلى" أنطونیوس جورج" ـك القومیین بعض یذھب )أ(
،  زلةً ـمن القومي الوعي تقدم من بلغت البالد وكأن صیغت إذ،  ألوانھا سابقة

  .)١(الحقیقة في بلغتھا تكن ولم

ة مع،  الخالفة على الناري والھجوم الصریحة الثورة) ب( ّ ة السلطان قو ّ  وشد
  .)٢(وطأتھ

 حتى امطویًّ  السرُّ  كان إذ،  وواضح كامل عملي برنامج وجود عدم) ج(
  .)٣(النھایة

 

= 

اقھم لتوسعة كوسیلة الشوارع في المنشورات لصق ان،  نط رھم فك ا أم ا،  عجبً رح فم دھم ب  أح
الي قضوا إال نداءٍ  صیغة یكتب ة اللی م الطویل ون وھ ا یكتب ً رة نسخ ھ كثی إذا،  من ا ف وا م ي انتھ  ف
وبھم وفي األعضاء صغار تسلل اللیل ھدأة ات جی راء زجاج قون الغ ى یلص دران عل ة ج  المدین

ي،  الوقت بھ یسمح ما باح وف د الص اس یحتش ھ الن رأه،  حول دھم ویق وت أح ى مسموع بص  حت
أتي ال ی رطة رج وه الش وا،  فیمزق ى ویقبض اء عل ل،  األبری دأ أن وقب ور جةض تھ ي المنش  ف

روت( رد )بی اء ت ن األنب ور ع ورات ظھ رى منش ي أخ ق( ف رابلس( أو )دمش یدا( أو )ط ،  )ص
ة أعضاء یأخذ بل ھنا األمر یقف ولم،  الخاصة المجالس حدیث المنشور فیصبح  أنفسھم الجمعی

تركون یعرفون ومن أصدقائھم على ویطوفون م ویش ي معھ دیث ف ون،  الح اس آلراء وینتبھ  الن
ًا الجدید نداءھم ویصوغون،  خفیة    قاتھموتعلی ھ لما وفق داء خلف ابق الن ن الس ر م غ،  أث ن وبل  م

انھم ي إتق اء ف م الخف انوا أنھ ون ك داء یكتب الیب الن ة بأس یاغة،  مختلف ة وص ة أدبی ،  متفاوت
ي زیادة،  الخطوط وتغییر،  النحویة األخطاء في الوقوع ویتعمدون ا التشكیك ف ردً تباه وط  لالش

.   
 )١٥١ - ١٥٠ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج:  یُنظَر

 )١٥٦ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ١(

 )١٥٩ص( المصدر نفسھ) ٢(

ري مما بالحیرة الشام بالد وفي )القسطنطینیة( في العثمانیون الوالة أصیب) ٣( ي یج الد ف ام ب ،  الش
ت،  )بیروت( إلى خفیةً  جواسیسھ "الحمید عبد السلطان" فأرسل ازل ففتش ل،  المن ض واعتق  بع

اعة وسرت،  فیھم اشتبھ من ي أن إش ام وال دحت" الش ا م در(" باش م الص ابق األعظ ع )الس ل ّ  مط
ھ الحقیقي المؤسس یكن لم إن وأنھ،  الجمعیة سرّ  على بغ فإن ا یس ھ علیھ ب،  حمایت ھ ونس ھ إلی  أن

س،  العثمانیین حكم عن لھالیفص الشام بالد في االضطراب یقصد ة ویؤس ا مملك اؤه یتوارثھ  أبن
ا علي محمد" فعل كما ي" باش ر ف ن،  مص ة لك م األدل ن ل ة تك د كافی ام لتأیی ع،  االتھ ك وم م ذل  ت

= 
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  : العربي الوطن طةراب جمعیة) ٥( 
               فرض أن بعد،  العرب القومیین حركة وتوقفت،  الھدوء ساد

 إلى اضطرھم حتى رجالھا وطارد،  الجواسیس ونشر،  الرقابة "الحمید عبد السلطان"
 )١("عازوري نجیب" اسمھ نصراني عربي رجل ظھر أنھ غیر،  والمنفى   الھجرة

 یجد لم لكنھ،  العربیة القومیة إلى فیھا دعى،  شھرین ةلمد الشام مدن في بجولة وقام
 رابطة جمعیة( ھناك وأسس )باریس( إلى فھاجر،  األسباب من اآنفً  ذكر لما اأنصارً 
  )٢()ھـ١٣٢٢ – م١٩٠٤( سنة،  "العربي الوطن

  :  الجمعیة أھداف

  :المعلن ھدفھا كان إذ،  السابقة الجمعیات أھداف عن الجمعیة أھداف تختلف ال

 ذات عربیة إمبراطوریة وإقامة،  التركیة السیطرة من والعراق الشام تحریر )أ(
  .)٣(ودینیة مدنیة سلطتین

  .)٤(بھا لالھتمام العام الرأي وتجییش،  العربیة بالبالد التعریف) ب(

  : أھدافھا تحقیق في وسائلھا

  .الثورة إلى العرب تدعو منشورات و نداءات بإصدار الجمعیة قامت )أ(

 

= 

تدعاء دحت" اس ا م ن" باش ل م لطان قب ت،  الس ھ والثاب ان أن ا ك ً ت،  بریئ ة وظل ا الجمعی ً  أو ثالث
ع نوات أرب د س تدعائھ بع ى،  اس لطان" رأى حت د الس د عب ة أن "الحمی ي الحكم اف تقض  بإیق

ن لدیھم كان ما األعضاء فأتلف،  أعمالھا اجر سجالت م ض وھ اء بع ن األعض اط ذوي م  النش
 .قط المتآمرین أشخاص الجمھور وال الحكومة تعرف ولم،  مصر إلى

ي :  نجیب عازوري) ١( اني، سیاس انیین،  لبن ن العثم ال ع دعوة لالنفص اھر بال ن ج ى  ، مم زح إل ن
  )م١٩١٦ - ھـ١٣٣٤(توفي سنة .  )باریس(مصر ومنھا إلى 

 )٨/١٢(، مرجع سابق، األعالم، الزركلي : في ترجمتھ  یُنظَر

وعة) ٢( رة  الموس زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف ة ، المیس دوة العالمی دار الن إص
 )٤٤٥ص(، مرجع سابق ، للطباعة

ورج) ٣( وس ج ة،  أنطونی رب یقظ ع،  الع ابق مرج د  و،  )١٧٢ص(،  س دبیان خال ات،  ال  الجمعی
 )١/٧٨( ،مرجع سابق ، القومیة العربیة وموقفھا من اإلسالم والمسلمین 

 . بتصرف )١٧٢ص(،  سابق مرجع، العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٤(
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اه الفرنسیة باللغة اكتابً" عازوري نجیب" أصدر) ب( ّ ة یقظة( وسم ّ  األم
ف،  العربیة للغة ترجم وقد )١()العربیة   .)٢(الجمعیة بمبادئ فیھ وعرّ

 بعنوان شھریة مجلة الفرنسیین الكتاب من جماعة مع اأیضً  أصدر) ج(
 – م١٩٠٧( سنة إبریل في األول العدد ظھر،  )العربي االستقالل(

 الدستور إعالن بعد أوقفت إذ؛  سنة من أكثر تعش لم لكنھا،  )٣()ھـ١٣٢٥
 إلى تدعو وكانت،  )ھـ١٣٢٦ – م١٩٠٨( سنة )یولیو( في العثماني

  .)٤(إلیھ المشار الثاني الھدف

  :  الجمعیة نھایة

 یقول كما – العربیة الحركة في أثرھا أن إال نتائج من الجمعیة ھذه حققتھ ما مع
  : ألمور وذلك اضعیفً  كان – القومیین بعض

  .)٥(العربي بالوسط االتصال من یمكنھا لم أجنبیة عاصمة في صدورھا:  أولھا

  .)٦(أجنبیة بلغة صدورھا:  ثانیھا

 حركة على ومتقدمة ألوانھا سابقة كانت أجلھا من قامت التي األھداف:  ثالثھا
  .)٧(العربي الوعي

ھ بل،  القومیین بدعم الجمعیة تحظ لم:  رابعھا ّ   .)٨(لمؤسسھا النقد بعضھم وج

  .)١(العرب بقضایا االھتمام من اشیئً  أثارت أنھا نتائجھا أبرز یكون أن ویمكن

                                                             

 )١٧٢ص(،  المصدر نفسھ) ١(

د ) ٢( دبیان خال ات،  ال ن الجمعی ا م ة وموقفھ ة العربی لمین  القومی الم والمس ع ، اإلس ابقمرج ،  س
)١/٧٦( 

 )١٧٢ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٣(

د ) ٤( دبیان خال ات،  ال لمین  الجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق ، القومی ع س ، مرج
)١/٧٧( 

 )١٧٣ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٥(

 )١٧٣ص( ، المصدر نفسھ) ٦(

ھ) ٧( در نفس د  و) ١٧٣ص(،  المص دبیان خال ات،  ال ن اإلسالم  الجمعی ا م ة وموقفھ ة العربی القومی
 )١/٧٦(، مرجع سابق ، والمسلمین 

 )١٧٣ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٨(
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  : العثماني العربي اإلخاء جمعیة) ٦(
 – م١٩٠٨( سنة )٢(العثماني الدستور إعالن بعد الجمعیة ھذه تأسست

ّ  وافتتحت، )ھـ١٣٢٦  في العربیة الجالیة حضرتھ كبیر اجتماع في ارسمیً
ّ  انادیً وأنشأت،  "والترقي االتحاد جمعیة" من وأعضاء )القسطنطینیة(   .)٣(بھا اخاصً

،  )الحمیدي العھد( في العرب موظفي كبار لھا المؤسسین األعضاء من وكان
 من اخوفً ،  الجمعیة في المباشر للعمل العرب الشبان بعض على التأثیر استطاعوا الذین

 ْ  شكري"و،  )٤("العظم المؤید صادق"و،  "العظم المؤید شفیق: " منھم،  مناصبھم دفق
 فتح من الجمعیة وتمكنت . آخرون أعضاء وھناك، ) دمشق( من وھؤالء )٥("األیوبي

 

= 

 )١٧٣ص( المصدر نفسھ) ١(

بقت) ٢( ارة س ى اإلش تور إل ن،  الدس ذي ولك وه ال ذكره أن ا ب ذا أن ھن تور ھ اه الدس             ألغ
ذاك ووضعھ،  )ھـ١٢٩٣ – م١٨٧٦( سنة "الحمید عبد السلطان" دحت" آن ا م ذي" باش ّي ال  سم

واده بعض في ینص وكان) الدستور أبو(   بعد فیما ى م ة عل ة إقام ى حكوم اس عل  انصھار أس
س( أعضاء انتخاب وھكذا  كلھا األجناس ان مجل س) المبعوث ان ومجل یوخا( األعی ص، ) لش  ون
ا الدستور ة بفتح المطلق السماح على أیضً ات األندی ر،  والجمعی ذي األم اعد ال ى س رك عل  التح

ھ وسرح،  نیالسیاسی المساجین جمیع وأطلق،  والظھور ف جیش ن المؤل وس) ٣٠٠٠٠( م  جاس
  . المنفیین على المفروضة القیود ورفعت، 

ة،  أنطونیوس جورج:  یُنظَر  رب یقظ ع،  الع ابق مرج د  و )١٧٦ص(،  س دبیان خال ات،  ال  الجمعی
 )١/٨٢( ،مرجع سابق ، القومیة العربیة وموقفھا من اإلسالم والمسلمین 

 )١٧٧ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٣(

د ، عسكري قائد . العظم المؤید صالح بن صادق:  ھو) ٤( أ ول ي ونش ق( ف لھ ، )دمش لطان أرس  الس
ك" الثاني منلیك" إلى عنھ مندوبًا "الحمید عبد" ة مل نة الحبش ـ١٣١٣ – م١٨٩٦( س نف ، )ھ  ص

ى ا عل ة( إثرھ ى الرحل حراء إل ة ص رى إفریقی ا )الكب دب كم ات انت رى لمھم نة ،  أخ وفي س ت
  )م١٩١١-ھـ ١٣٢٩(
 ) ٣/١٨٥(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

ة في وتخرج ، )شقدم(بـ ولد . األیوبي شكري:  ھو) ٥( ة الكلی ي الحربی م ، )سالمبولإ( ف ي واتھ  ف
رب ة الح ى العالمی الخروج األول ى ب ة عل ة سیاس ة الدول ل ، العثمانی اء واتص ات بأعض  الجمعی
  )م١٩٢٢ -ھـ ١٣٤٠(توفي سنة  ، القومیة

 ) ٣/١٧١(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 
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 ٍ   .)١(والعراق،  سوریا  في لھا فروع

  :  الجمعیة أھداف

  )الدستور( األساسي القانون أحكام على المحافظة )أ(

 الجنس بین تفریق دون للسلطان الوالء على ثمانیینالع وجمع كلمةال توحید) ب(
  .والمذھب

  .وإبرازھا العربیة القومیة إلى الدعوة) ج(

 أساس على حقوقھم وصیانة،  تعلیمھم على والعمل العرب أوضاع تحسین) د(
  .)٢(الدولة في األخرى األجناس مع المساواة

  : أھدافھا تحقیق في وسائلھا

 سمیت ، إصدارھا مؤسسیھا أحد وتولى،  سمھابا مجلة الجمعیة أصدرت )أ(
  )العثماني اإلخاء(ـب

ة )اآلستانة( في الجمعیة التزمت) ب( ّ  یقدمون الذین العرب النواب استقبال مھم
 والطالب أعضاؤھا ویستقبلھم،  الحفالت لھم تعد فكانت،  مرة أول إلیھا

  .العربي القومي الدور یبرز احتفاء في العرب

 ومن،  المھجر عرب من،  شتى أنحاء من للجمعیة تتوارد اتاإلعان كانت) ج(
ِي حتى،  الجمعیة فروع ك  بعث أمریكا في العرب نصارى أحد أن حُ
  .)٣(للجمعیة اعونً  دوالر ألف سیرسل أنھ فیھ یذكر) ابریدً ( امكتوبً

ل عند القو ّ ْ كانت ھذه الجمعیة تشك میین عصر االنفتاح ، والحریة الفكریة ؛ إذ
بین من السلطان كان أعضا ھا مقرّ ُ ابًا في المجلس " عبد الحمید الثاني"ؤ ّ ھم نو ، وبعضُ
ا من المراوغة . العثماني  والدھاء في توجیھ الجمعیة من وھم مع ذلك یملكون قدرً

ٍ من التواصل مع السفارة الفرنسیة في والیة الشام ، طرْ  ٍ كبیرة ٍّ ، وعلى درجة ٍ خفي ف

                                                             

د)  ١( دبیان خال اتالجم،  ال لمین  عی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق ، القومی ع س  ،مرج
)١/٨٢( 

 )١٧٧ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٢(

د)  ٣( دبیان خال ات،  ال لمین  الجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق ، القومی ع س  ،مرج
)٨٦- ١/٨٤( 
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ف عن بعض األ ِ ر ً إلى ما عُ فیق مؤید ش: "عضاء فیھا من قوة الشكیمة ؛ مثل إضافة
ا سیق للتحقیق اعترف بكل ذلك ، وقال ؛ فإنّ " العظم ّ كل ذلك صحیح ، وكما ھو : ھ لم

ا بم ً ٌ بین أیدیكم ، وأزیدكم علم یة . ال تعلمونھ ا مكتوب ّ وأخذ یقص أفكاره السیاسیة السر
ُكتب في وثیقة التحقیق   .)١(التي لم ت

  

   : الجمعیة نھایة

،  االتحادیین أیدي على )ھـ١٣٢٧ – م١٩٠٩( سنة أغلقت أن الجمعیة تلبث لم
 الرجعیة األفكار وظھور،  سوریة في یناسب ال ما وقوع بدعوى،  قیامھا من سنة بعد
 األعضاء بین التجانس فقد إلى ذلك القومیین بعض ویرجع، )٢(وأعضائھا تشكیالتھا في
  .بینھم فیما الوطنیة ءاتالوال وتفاوت،  التفكیر واختالف، 

  

  : األدبي المنتدى جمعیة) ٧(
  اإلخاء جمعیة( أنقاض على) ـھ١٣٢٧ – م١٩٠٩( سنة في الجمعیة نشأت

ّ  ااعترافً  ونالت، )٣(السابقة "العربي       اخلیطً  وكانت،  االتحادیة السلطة قبل من ارسمیً
 عبد"ـك؛  "الشیعة" إلى المنتمین )٤(والطالب،  واألدباء،  والنواب،  الموظفین  من

 – م١٩١٥( سنة إغالقھا إلى الجمعیة رئاسة تولى الذي )٥("خلیل قاسم الكریم
أحمد عزت ":  منھم؛  العرب ونصارى "الدروز"و السنة أھل وإلى  ، ) ھـ١٣٣٣

 ددـــــع غـــــوبل.  "رـــــداغ دـــــأسع"و،  )١("سلوم قـــــرفی"و  ، )٦("األعظمي
                                                             

 )٣/١٦٨(،  سابق جعمر،  الزركلي ، األعالم: یُنظر ) ١(

 )١/٨٩(،  المصدر نفسھ) ٢(

د) ٣( لّ  بع ادیین ح ةـ"ل االتح اء جمعی ي االخ دأت "العرب ذر ب ام ن ي االنقس ور ف ین الظھ راك ب  األت
رة ولدت ھنا ومن،  والعرب ات فك ریة الجمعی ة الس ار إذ،  العربی رب ص رون الع ادئھم ینش  مب

ي دانین ف ي : می ھ علن وادي مجال ات الن میةالر والجمعی ري،  س ل وس ھ تعم ات فی  المنظم
اء في السریة والجمعیات ان.  الخف ك وك رة خالل ذل ن الفت ـ١٣٢٧= م١٩١٤ – م١٩٠٩( م  - ھ

 )ھـ١٣٣٢

 )١٨٤ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٤(

و) ٥( د:  ھ ریم عب ن الك م ب ل قاس ن . الخلی ل م رج( أھ ة ب ن )البراجن واحي م روت( ض م ، )بی  تعل
ي قالحقو تانة( ف بح.  )اآلس ا وأص ا محامیً ً ب ، محترف ا انتخ دى رئیسً ي للمنت وفي ، األدب نة ت  س

  ) م١٩١٦ - ھـ١٣٣٤(
 ) ٤/٥٤(،  سابق مرجع،  األعالم،  الزركلي :في ترجمتھ  یُنظَر

ب)  ٦( ي، كات د عراق أ ول ـ ونش داد(ب ھ ، )بغ تانةا(ـل وتوجّ رج )آلس ي وتخ ة ف وق مدرس ا الحق  ، فیھ
اك م وھن ى انض ة" إل دى جمعی ي المنت در "األدب ة وأص ة مجل مھا ناطق م ، باس ة ث ان( مجل  لس

= 
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 ، )القسطنطینیة( في مقرھا وكان،  )٢(الطالب من رھمـــــأكث األوفً  ھاـــــأعضائ
ئت ِ نش ُ   .)٣(والعراق،  الشام في فروعٌ  لھا وأ

  : الجمعیة أھداف

  .وبعثھا القومیة تعظیم )أ(

ّ ( القومي بالتكوین االھتمام) ب( ّ  – افكریً ّ  – اإداریًّ  – ااجتماعیً   )٤(...)اسیاسیً
  

  : أھدفھا تحقیق في وسائلھا

د )أ( ِّ ّوم منھ قسم وخصص،  بمكتبة المنتدى مقر زو   .)٥(والضیافة للن

  .)٦(الدولة أنحاء جمیع من العرب فیھا یجتمع مقرات بتھیئة القیام) ب(

 – دوریة وحوارات نقاشات( القومیة لبعث المختلفة األنشطة إقامة) ج(

 

= 

رب ا )الع ان فكانت ة ترجم ة الیقظ ي العربی مة ف ة العاص ان ، العثمانی ا وك ً و ي عض ة" ف  جمعی
  ) م١٩٣٦ -ھـ ١٣٥٥(توفي سنة  ،" السریة الفتاة العربیة

  )١/١٧٠(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

م ، )حمص(بـ ولد. شاعر أدیب  . سلوم رزق موسى بن رفیق:  ھو)  ١( ة وتعل یة بالمدرس  ،  الروس
ـ األمریكیة الكلیة ودخل ، مدة وترھّب )البلمند( بدیر )اإلكلیركیة( بالمدرسة ثم روت(ب ام )بی  فأق

ار الحقوق فتعلم ، )اآلستانة( إلى ورحل ، سنة ً فص ان .  احقوقیّ اك ً و ي عض یس ف دى( تأس  المنت
ا ، )اآلستانة( في )األدبي ً االت نشر "السریة الفتاة العربیة جمعیة" في وعضو ن  مق د م ي العدی ف

حف  الت والص ھ .المج راكاأل اعتقل الل ت رب خ ة الح ى، العالمی ذب األول ذابًا وع دیدًا ع  ، ش
ًا وأعدم   .بیروت  في شنق

 )٣/٣٠( سابق مرجع األعالم، الزركلي،: في ترجمتھ  نظَریُ 

 )١٨٥ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٢(

 )١٨٥ص(،  المصدر نفسھ) ٣(

یأتي) ٤( ا س ة أن قریبً ة عنای ذا الجمعی دف بھ رزت الھ یات أف ت شخص ى قام اجمھم عل ة جم  النھض
 .العربیة

 )١٨٤ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٥(

 )١٨٥ص(،  المصدر نفسھ) ٦(
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  )١()مناظرات -  تمثیل – محاضرات

 في االبتدائیة المدارس بإصالح تتعلق امجبر صیاغة في الفاعلة المشاركة) د(
  .النواب طریق عن العربیة الدوائر

 )اآلستانة( في الصادرة العربیة الصحف في بأقالمھم األعضاء شارك) ـھ(
  .)٢()القاھرة(و  )سوریا( في تصدر التي تلك أو،  الحضارة كجریدة

 عزت أحمد" علیھا أشرف،  باسمھا ناطقة مجلة الجمعیة أصدرت) و(
  .)٣(والمطالعین العرب الكتاب من كبیر جمھور لھا وكان "األعظمي

 تعجز ما واحدة كل تؤدي بحیث،  والسریة العلنیة الجمعیات بین التكامل) ز(
  .)٤(األخرى عنھ

 أي لدفع اضمانً ،  وخلقھا صنعھا في ال وتصفیتھا األفكار بتوضیح االكتفاء) ح(
  .)٥(سیاسي فعل رد

مكونات طالئع الیقظة العربیة القومیة ، كما ارتبط  تعتبر ھذه الجمعیة من
عبد الحمید : "أعضاؤھا بدعاة التیار العلماني ورموزه في البالد العربیة ، من أمثال 

  .)٦( ؟"الزھراوي
  

  :  الجمعیة نھایة

 أنھ إال،  والحذر الحیطة من "األدبي المنتدى" جمعیة علیھ تحرص كانت ما مع
لعت،  المستور كشف ّ ي النشاط على "والترقي االتحاد" جمعیة واط ،  للجمعیة السرّ

 ضمن ترد وكانت،  االستقالل على العرب تحرض منشورات على عثورھا ذلك فمن
                                                             

 )١٨٥ص(،  فسھالمصدر ن) ١(

د)  ٢( دبیان خال ات،  ال لمین  الجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق ، القومی ع س ، مرج
)١/٩٢( 

 )١/٩٣(،  المصدر نفسھ)  ٣(

 )١٨٤ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٤(

 . بتصرف )١٨٤ص( المصدر نفسھ ،) ٥(

د:  ھو)  ٦( د عب ن الحمی د ب اكر محم ن ش راھیم ب راوي إب د . الزھ ـ ول ص(ب م )حم ا وتعل اوم،  فیھ  ق
  ) م١٩١٦-ھـ ١٣٣٤(توفي سنة ،  العثماني الدستور إعالن قبل األتراك سیاسة

 ) ٢٨٨/ ٣(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 
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رھا المنتدى مجلة مدیر إلى ترسل التي الجرائد ّ  تثبت رسائل المنتدى في ووجد،  ومحر
 الجمعیة في ابیانً  االتحادیون وأصدر،  )١(الخارج في شباب مع نشاط في تورطھ

ق،  )ھـ١٣٣٣ – م١٩١٥( سنة فأغلقت،  )٢(وأعضائھا   .سبأ أیدي أعضاؤھا وتفرّ
  

  :  القحطانیة الجمعیة) ٨(
ة تئأنش ً  الجمعی ّ ر ر اس نة أواخ ي) ـھ١٣٢٧ – م١٩٠٩( س المبول( ف           )إس

ان وھا وك ن مؤسس رأة ذوي م د" ـك الج د عب راوي الحمی ز" و" الزھ ي عزی           عل
ان -  )٣("يـبكباش ريالمص رب أرك لیم"و،  - ح ي زائريـالج س ان- )٤("بكباش      أرك

ربٍ  زة"و،  -اأیضً ح دي ع د" و،  )٥(" الجن ریم عب ل الك ر" الخلی            :  نیواألمی
دى جمعیة( مؤسسي من واثنین )٧("أرسالن عادل"و،  )٦("أمین" ي المنت ابقة" األدب ،  الس

                                                             

د)  ١( دبیان خال ات،  ال لمین  الجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق م، القومی ع س  ،رج
)١/٩٥( 

 )١/٩٥(،  المصدر نفسھ) ٢(

د) ٣( كري قائ ل،  عس رتھ أص ن أس رة( م رف،  )البص آل تع ات ب د،  عرف ر ول م بمص ي وتعل  ف
ان مدرسة ثم،  )إسالمبول( في الحربیة بالمدرسة ثم )القاھرة( رب أرك رج،  الح ا وتخ نة فیھ  س
ـ١٣٢٢ – م١٩٠٤( ل،  )ھ ا دخ ً و ي عض ة( ف ا جمعی اة تركی نة ،  )الفت وفي س ـ ١٣٨٥(ت  -ھ

  ) م١٩٦٥
 ) ٢٣١/  ٤(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر    

ر من أصلھ . الجزائري الحسني سعید بن محمد بن سلیم ھو) ٤( ده ، الجزائ ـ ومول ق(ب وفي  ، )دمش ت
  )  م١٩١٦ -ھـ ١٣٣٤(توفي سنة 

 ) ٣/١١٩(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

و) ٥( زة:  ھ ن ع د ب ن محم لیمان ب دي س ي الجن د . العباس ـ ول ص(ب م )حم ّ ا وتعل ـو بھ ق(ب  ، )دمش
  ) م١٩١٦ -ھـ ١٣٣٤(توفي سنة ،  طبیبًا عمل )حمص( مدینة في مشھورة وأسرتھ

 ) ٢٣٠/ ٤(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر     

لجم بن مجید بن أمین:  ھو) ٦( ُ در بن م ن . أرسالن حی رة م د ، األرسالنیة األس ي ول ویفات( ف  )الش
ّم ،لبنان  في ى ورحل ، )بیروت( في الیسوعیین عند وتعل اریس( إل نة ،  )ب وفي س ـ١٣٦٢(ت  -ھ

  ) م١٩٤٣
 ) ٢/١٩(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

ونس :  ھو) ٧( ن ی ن آل ارسالن  .عادل بن حمود بن حسن ب ر ، م اعر ، أمی یف ین،ش ر الس ت أمی ع
یب"و"شكیب"شقیق األمیرین  ، )بیروت( من، والقلم  ان ، "نس س المبعوث اء مجل ن أعض ان م ك

  ) م١٩٥٤-ھـ١٣٧٣( توفي سنة ، العثماني
 )٣/٢٤٣(،  مرجع سابق، األعالم ، الزركلي: في ترجمتھ  یُنظَر
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  .)١(أخرى زمراك خمسة في فروع لھا وأسست،  السابقة
  

  : الجمعیة أھداف

 خاصة محلیة وحكومة برلمان لھا الوالیات بین عربیة مملكة لتألیف الدعوة) أ(
  .)٢(عربیة تركیة إمبراطوریة من اجزءً  تصبح، 

 والمطالبة،  العربیة القومیة بفكرة العثمانیة العسكریة المؤسسات غزو) ب(
  .العرب بحقوق

  .الوطنیة ظالل تحت الصف وتوحید الكلمة جمع) ج(

  : أھدافھم تحقیق في وسائلھم

  .)٣(ودقة بعنایة ترشیحھم ویتم،  اإلرادة ذوي من أعضاء اختیار )أ(

  .التركي الجیش في العرب الضباط لضم الجادة المحاوالت بذل) ب(

ي العمل) ج(   .المحكم السرِّ

یة العمل على الجمعیة حرصت وقد  اتاالحتیاط من امزیدً  وبذلت،  تامة بسرِّ
  : أبرزھا من

 مستوى فوق وطنیتھ تكون أن إال،  إلیھا باالنتماء ألحد تسمح تكن لم) ١(
  . )٤(الشبھات

  .للسر بكتمانھ یوثق ممن یكون أن) ٢(

 لم ولذا،  شفھیة بصورة الفترة طوال السیاسي نشاطھا الجمعیة مارست) ٣(
                                                             

د)  ١( دبیان خال ات،  ال الم والمس الجمعی ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق ، لمین القومی ع س ، مرج
 )١٨٧ص( الھامش،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج وكذلك، ) ٩٧ - ١/٩٦(

أخوذة القومیة الفكرة ھذه) ٢( ن م رة م ة( فك اویة المملك ة النمس ث )المجری ان حی ور ك  آل" اإلمبراط
بورغ ع" ھابس ى یض ھ عل اجي رأس ا( ت ر النمس ن )والمج ا وم ادى ھن رب ن ل الع ةالد بتحوی  ول

 . وعربي،  تركي : تاجین ذات مملكة إلى العثمانیة

 )١٨٦ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٣(

 )١٨٦ص(،  المصدر نفسھ) ٤(
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   .)١(مكتوبة وثائق لھا یكن

 أن:  ذلك فمن؛  العضو شخصیة ثباتإل وشفرة سر كلمة للجمعیة كان) ٤(
ِح یضغط َح ید أصابع أحد على المصاف  والوسطى السبَّابة یضع ثم المصاف

) ھالل( كلمة منھما كل ویتھجى،  األصابع بقیة ویضم األیسر الذراع على
) ألف( األول فیقول) الم( الثاني قال) ھاء( األول قال فإذا،  المحادثة عند

  )٢()الم( الثاني فیقول
  

  : الجمعیة نھایة

 أعضائھا أحد أن اكتشف حتى،  اكبیرً  انشاطً  األولى سنتھا في الجمعیة نشطت
ب  من قرار یصدر ولم،  لألعضاء الخیانة تھمة توجیھ خاللھا من یمكن معلومات سرّ

 وبینھم فیھا االستمرار المستحیل من رأوا المؤسسین لكن،  الجمعیة بحلّ  األعضاء
   )٣()ھـ١٣٣١ – م١٩١٣( سنة ذلك وكان یومئذ من الجمعیة فماتت،  خائن

  

  :جمعیة العربیة الفتاة السریة  )٩(
ولذا ،  -  كما سیأتي -  الیةالجمعیة بناءً على السریة الع نشأةفي تاریخ  اختلف

  :تعددت اآلراء في تحدیدھا 

                      كما یقولھ عضوا ،  )ھـ١٣٢٦ – م١٩٠٨(أنھا نشأت في :  األول الرأي
  .)٥("عوني عبد الھادي"و،  )٤("أحمد قدري":  ةیالجمع

                                                             

د)  ١( دبیان خال ات،  ال لمین  الجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق ، القومی ع س  ،مرج
)١/٩٧( 

د )٢( دبیان خال ات،  ال لمین القوم الجمعی الم والمس ن اإلس ا م ة وموقفھ ة العربی ابق ، ی ع س مرج
)١/٩٨( 

 )١٨٧ص(،  سابق مرجع،  العرب یقظة،  أنطونیوس جورج) ٣(

ي بن) قدري( القادر عبد أحمد:  ھو) ٤( ان یح ب . الترجم ان،  طبی ن ك ي م ة( مؤسس ة جمعی  العربی
د )الفتاة ـ ول ق(ب وفي،  )دمش ا وت م،  بھ ھ أول وتعل ا حیات م،  فیھ ل ث ى انتق تانة( إل م )اآلس ى ث  إل

  ) م١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٨(توفي سنة  ، )باریس(
 ) ١/١٥٤(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

ا كان ، الھادي عبد آل من . الھادي عبد بن عوني:  ھو) ٥( م،  محامیً ـ تعل روت(ب تانة(و )بی ،  )اآلس
ة"لـ مؤسسینال من كان،)باریس(بـ الحقوق دراسة وأنھى ة جمعی اة العربی نة "الفت  – م١٩١١( س
  ) م١٩٧٠ -ھـ ١٣٩٠(توفي سنة ،  )ھـ١٣٢٩

 ) ٥/٩٨(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  :في ترجمتھ یُنظَر 
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  )ھـ١٣٢٧ – م١٩٠٩(في  نشأتأنھا :  الثاني الرأي

  )ھـ١٣٢٩ – م١٩١١(في  نشأتأنھا :  الثالث الرأي

  )ھـ١٣٣١ – م١٩١٣(في  نشأتأنھا :  الرابع الرأي

الذي و، بعض األعضاء المؤسسین للجمعیة  ىإل منسوبة األربعةاآلراء  ومستند
ویمكن الجمع بینھا بأن أصل الفكرة ، یترجح أن الخالف فقط خالف في الظاھر 

 اثم تطورت تخطیطً ،  )اآلستانة(في  )ھـ١٣٢٦ – م١٩٠٨(ومنشأھا كان في سنة 
وارتقت إلى جمعیة ذات مجلس إداري  )ھـ١٣٢٧ – م١٩٠٩(في سنة  اوتطبیقً 

ا أنھى مؤسسوھا دراستھم ولم، ) باریس(في  )ھـ١٣٢٩ – م١٩١١(وأعضاء في عام 
ثم نقلت  )١()ھـ١٣٣١ – م١٩١٣(سنة  )بیروت(ـورجعوا إلى بالدھم انتقلت الجمعیة ل

  .المائتینوزاد أعضاؤھا على ،  )دمشق(في السنة التالیة إلى 

، جمیعھم مسلمون ، )٢(ید سبعة شبان عرب علىالجمعیة بادئ األمر  تألفت
ثم انتقل  "ادجمعیة الناطقین بالض"لیھا وأطلقوا ع،  )باریس(كانوا یدرسون في 

  . "العربیة الفتاة" المسمى إلى

  : الجمعیة  أھداف

من كل المحاوالت التي واجھ بھا االتحادیون الجمعیات العربیة لم یكن  بالرغم
وتحول كبیر في تاریخ ، الجمعیة من أثر فاعل  لھذهما كان مثل ألي جمعیة قومیة 

                                                             

دبیان ) ١( د ال ول  خال ذا الق ى ھ ذھب إل ر  .ی الم : یُنظَ ف اإلس ة وموق ة العربی ات القومی الجمعی
 )١/١٩٣( ،مرجع سابق ، والمسلمین منھا 

  :  ھم) ٢(
  ). باریس(طالب كلیة الحقوق في ) من جنین(عبد الھادي  عوني - ١

 ). باریس(طالب كلیة الحقوق في ) دمشق(من (مردم بك  جمیل - ٢
 ). باریس(الحقوق في  كلیةخریج ) بیروت  من(اني ، المحمص محمد - ٣
د - ٤ ي  عب ي العریس ن(الغن روت  م ة ) بی وم السیاس ة عل حافة وكلی ة الص ریج مدرس ي خ ة ف الدولی

 ). باریس(
 )من بعلبك(حیدر  رستم - ٥
 ) بیروت  من(الناطور  توفیق - ٦
 ) من نابلس(التمیمي  رفیق - ٧

 )١٨٧ص(، مصدر سابق ، یقظة العرب ، جورج أنطونیوس : یُنظَر
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وتلون الھدف ، ودقة تنظیمھا ، یز أھدافھا ووسائلھا وذلك لتم، الحركة القومیة 
ة دون . والوسیلة والمنھج وفق ما تقتضیھ طبیعة المرحلة  َّ ویمكن ذكر األھداف العام

  :وأھمھا ، الخوض في األھداف المرحلیة المشار إلیھا 

 ً ّیر التركي  البالدالسعي الستقالل :  أوال أو أي ، العربیة وتحریرھا من الن
  .أجنبياحتالل 

ّ  العربیةالنھوض باألمة :  ثانیا ّ ،  ااجتماعیً ّ ،  اواقتصادیً   . اوسیاسیً

 ً   .)١(بین طبقات األمة كافة ربيتقویة الشعور الع:  اثالث

  

   :في تحقیق أھدافھا  وسائلھا

َّ علیھ نظام الجمعیة لم أقف على شيء من الوسائل  انظرً  للتكتم الشدید الذي نص
القومیة في القرن الماضي أشار إلى  تحثین في تاریخ الجمعیامن البا اولم أجد أحدً ، 

، بحسب الظروف والمراحل  یتغیراننظام الجمعیة وأھدافھا  وألن، شيء من ذلك 
أو بعد ، العربیة  فنشأتھا في فترة حكم االتحادیین تختلف عنھا في وقت إقامة الدولة 

  .)٢(د الشاموتشتت القومیین واحتالل المستعمر لبال )میسلون(حرب 

ّ أسرارھا التي لم ت افي السطور اآلتیة أكشف شیئً  ولعلي إال بعد  ذعمن خفي
 – م١٩١٨(العثماني بعد الحرب العالمیة األولى سنة  الحكماستقالل البالد العربیة عن 

  : ومن ذلك )٣()ھـ١٣٣٦

، وحسن الخلق ، الجمعیة ال تضم إلیھا إال من عرف بانتمائھ العربي  كانت - ١
 . والجرأة، والكتمان ، انة واألم

یكن لھا مقرٌّ معلوم، بل كانت تعقد اجتماعاتھا في بیوت أحد األعضاء،  لم - ٢
                                                             

ة إیالحظ فیما تقدم جوھر الفرق بینھا وبین الجمعیات السابقة، إذ ) ١( تقالل  اآلنن الجمعی ادي باس تن
ا انھائي، بخالف  كامل وانفصال ع بقائھ ذاتي م م ال ى الحك ي إل لجمعیات السابقة التي كانت ترم

 )مملكة ذات تاجین(أو ما یطلق علیھ بعض القومیین ، في نطاق الخالفة 

 )١/١٤٠(، مرجع سابق العربیة وموقف اإلسالم منھا  خالد الدبیان، الجمعیات القومیة. د) ٢(

ره) ٣( در ذك ا یج ماء الجم:  مم ائھا كأن أس ماء أعض ابقة، وأس ریة الس ات الس فتھاعی ات  ش تحقیق
أه  ذي أنش ي ال دیوان الحرب فاح"ال ا الس ال باش م ی، " جم نول ة  مك ن جمعی ة ع ف أي معلوم كش

 . كل الممارسات ضد األعضاءمن رغم على ال ،" العربیة الفتاة"
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ة وجیزة ّ  .وال یتم اإلعالن عنھا إال قبل مد

 امن شروط الدخول في الجمعیة أن یقسم العضو یمین اإلخالص تحقیقً  كان - ٣
، وبشرفي: لمبدأ السریَّة، ونص القسم أسعى في تأیید غایة  أنني ،)١(أقسم با

والسعي في جعل األمة العربیة في ، الجمعیة، وھي االستقالل العربي التام 
ّ األمم الحیة  . مصاف

، وأفضل  أقسم با وبشرفي أن أحافظ على أسرار الجمعیة: ایقول أیضً  ثم
  .  على كل مصلحة فیھاصلحتھا ومصلحة إخواني م

إال اثنین فقط، وھما ینتدبان إلدخالھ إلیھا ال یعرف من أعضائھا  المنتسبأن  - ٤
وتحلیفھ الیمین ، وال یتم ذلك إال بعد اختیار المرشح لعضویتھا بوسائل شتى 

 .  ولفترة من الزمن، 

وشفرات معینة في رسائلھا، كالتي استعملتھا أثناء  اتستعمل رموزً  كانت - ٥
 :  وھي )ھـ١٣٣١ – م١٩١٣(فترة انعقاد المؤتمر العربي األول في باریس 

  وطنك فجر بزغ

  شخصي لعضد مت

  ظسذ ثقة أحي

عن األلفاظ العربیة  رفكانت تعبِّ ) ٢(والزاي تقابل العدد ) ١(تقابل العدد  فالباء
   .)٢(باألرقام التي تقابلھا

ومما  . التي لم یكشف إال عن القلیل منھا، غیر ذلك من ألغاز ھذه الجمعیة  إلى
 ً ھا  یصلح مثاال   من  وكان -  "خیر الدین الزركلي"ما ذكره : لكتمان القومیین سرَّ

لما قبض علیھ االتحادیون  - أمین سر الجمعیة-  )٣("شكري القوتلي"أن :  - أعضائھا 
وأودعوه السجن، ونالتھ ھو وآخرون ألوان التعذیب خشي أن یبدُر منھ حال اإلغماء ما 

ّ قلمً ، یقضي علیھ وعلى إخوانھ  د على سریره افأعد َّ ، وقطع  الخشبي وقرطاسا وتمد

                                                             

 . جلألن القسم خاص با عز و ؛ بالشرف لقسممن المعلوم أنھ ال یجوز ا) ١(

 ) ١/١٤١(خالد الدبیان، الجمعیات القومیة، مرجع سابق ) ٢(

و) ٣( ن محم:  ھ كري ب وتلي ش ي الق د الغن ن عب ق، ود ب رة دمش د واألس ة ، ي المول ي جمعی ل ف دخ
  ) م١٩٦٧ -ھـ١٣٨٧(توفي سنة ، العربیة الفتاة السریة وتولى أمانة سرھا 

 ) ١٧٢/ ٣(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر     
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یحذره من " جمال باشا السفاح"، وكتب رسالة بدمھ وجھھا إلى  شریان یده الیسرى
، فأسرع إلخبار  تحت الباب ا، ورأى حارس السجن دمً  ، ثم غاب عن وعیھ الظلم

-  مؤسسي الجمعیة أحد-  "يدرق أحمد" ، وكان الطبیب المناوب في تلك الساعة رئیسھ
  . )١(عولج إلى حیث "القوتلي"مل فحُ 

  ؟ھل انتھى دور الجمعیة ھنا . الذي یطرح نفسھ والسؤال

  : أن ھذه الجمعیة مرت بعھدین: والجواب

كان عھد االتحادیین الذین ظھرت نقمتھم على العنصر العربي،  : األول العھد
 ا، ونفیًا، وبطشً االعذاب سجنً  وانفأحل بھم أل" جمال باشا السفاح"وعینوا من أجل ذلك 

آخر تحول في المنطقة العربیة في أوائل القرن العشرین،  نیع، وكان ھذا الصاوإعدامً 
فلم یعد العرب عثمانیین، وإنما عادت النزعات القومیة التي قضت على ما بقي من 

إعدام أبرز مؤسسي جمعیة " جمال باشا السفاح"وكان أعظم ما فعلھ  ،)٢(رابطة اإلسالم
كانت  )إسالمبول(أن  اخصوصً ،  سوریا  ورة فيلیمنع قیام أي ث "الفتاة العربیة"

  .)٣(تتعرض لھجوم بحري من أساطیل إنجلترا وفرنسا

 )         م١٩١٥/ آب/٢١(الدفعة األولى في  : على دفعتین اشنقً  فأعدمھم
ً ،  )ھـ١١/١٠/١٣٣٣(الموافق     ، نفذ الحكم على أحد عشر وكانوا ثالثة عشر رجال

 ً                 )میدان الحریة(الذي سمي فیما بعد  )الكبیر بیروت میدان(منھم في  رجال
 محمد"و )٤("درـــــحی حـــــالـــــص"و، " لـــــریم خلیـــــالك دـــــعب: " مـــــمنھوكان 

  .)٥("المحمصاني

،  سوریا  من االعسكریة على أكثر من سبعین شخصً  لمحكمةحكمت ا كما

                                                             

 )٣/١٧٢( ، مرجع سابق ، الزركلي، األعالم) ١(

  )١١٤ص(المؤامرة الكبرى على بالد الشام، مرجع سابق،  الدي،محمد فاروق الخ) ٢(

  )٣٨ص(، ) م١٩٢٣(مذكرات أحمد جمال باشا، ترجمة علي أحمد شكري، مصر ) ٣(

دیتھ، ) بعلبك(من أھالي  .صالح بن أسعد حیدر :  ھو) ٤( یس بل ل ، ا كان رئ ة فقت ة القومی د الحرك أی
ًا في   )م١٩١٦-ھـ١٣٣٤(سنة بیروت  شنق

 ) ٣/١٨٩(، مرجع سابق، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

و) ٥( د:  ھ ن محم باح ب ن . انيالمحمص مص الي م روت( أھ م،  )بی ا تعل ي فیھ ة ف ة الكلی ،  العثمانی
نة )باریس( من الحقوق في الدكتوراة على وحصل ا ،م١٩١٣س اد ولم ى ع روت( إل تغل )بی  اش
  ) م١٩١٥ -ھـ ١٣٣٣(توفي سنة ،  "یةالبیروت اإلصالحیة الجمعیة" في عضوا ودخل،  محامیًا

 )٩٨/ ٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي :  یُنظَر في ترجمتھ
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  ".رشید رضا محمد": منھم ؛  )١(یمین في مصركان معظمھم مق ،وفلسطین ، ولبنان 

ضد الدولة  والتآمر، باالتصال بالقنصل الفرنسي  ھمةالدفعة الثانیة المت وأما
وكان  )ھـ٤/٧/١٣٣٤ – م١٩١٦/ آیار/٦(عنھا فأعدموا في  سوریا  العثمانیة لفصل

ة على أعواد المشانق في ساح )بیروت(و )دمشق(وعشرین، واستیقظت  اعددھم واحدً 
، ) الشھداء( ساحتيوسمیت الساحتان ب،  )دمشق(في  )المرجة(و )بیروت( في )البرج(

 ،"العسلي شكري"و،  "المؤید شفیق" و،  "ويالحمید الزھرا عبد" : )دمشق(كان من 
  ".رزق سلوم رفیق"و  "الشمعة رشدي"و

،  )٢("الغني العریسي عبد"و ،"الجزائري سلیم"أعدم العقید  )بیروت( ومن
  .وآخرون،  )٣("الشھابي عارف"میر واأل

ى  وكان ّ   "جمعیة العربیة الفتاة"ھذا العھد بدایة انحسار مسم

حیث تشكلت حكومات ؛  ولىما بعد الحرب العالمیة األ : الثاني والعھد
  . "فیصل بن الحسین"كالحكومة السوریة بقیادة األمیر ، دستوریة مستقلة 

من الفصل الرابع في ) ١٧(لمادة منطلق التطویر والتنظیم فقد نصت ا ومن
یكون للجمعیة حزب سیاسي علني واسع، تدار (أعمال الھیئة المركزیة العامة على أن 

  )بواسطتھ حركة االنتخابات العمومیة وتطبیق سیاستھا

التوفیق بین سریة الجمعیة والتطورات  للجمعیةھدف الھیئة المركزیة  وكان
بمھام الحكومة العربیة األولى، وحتى یتسع الحزب  الحدیثة، وأھم تلك التطورات القیام
ْ  یحسنفي الوقت نفسھ لضم أشخاص ال  ریّة، ولكن  أن یكونوا في نطاق التشكیلة السّ

                                                             

 )١٢٧ص(، محمد فاروق الخالدي ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، مرجع سابق ) ١(

الي من . العریسي محمد بن الغني بدع:  ھو) ٢( روت( أھ ارك،  صحفي،  )بی ع ش ؤاد" م تس ف  "حن
ر نشر في الصحف أسبق وكانت الیومیة )المفید( جریدة إصدار في ومي الفك ي الق الد ف ام ب  الش
ن كان،  ین م ات المؤسس ة للجمعی ة القومی ة( كجمعی اة العربی دى(و )الفت ي المنت زب(و) األدب  ح

  )م١٩١٦--ھـ١٣٣٤(توفي سنة ، ) العثماني یةاإلدار الالمركزیة
 )٤/٣٤(،مرجع سابق،األعالم ، الزركلي: في ترجمتھ  یُنظَر

و) ٣( ین :  ھ ن حس اه ب ن جھج عید ب د س ن محم ارف ب ھابیة . ع رة الش راء األس ن أم ي ، م د ف ول
ي ، لبنان  جنوب) حاصبیا( ق(وتعلم ف تانة(و) دمش ة ،  )اآلس ادئ القومی ث المب وع لب ل، تط  قت

ًا سنة    )م١٩١٦ -ھــ١٣٣٤(شنق
 )٣/٢٤٦(، مرجع سابق، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ  یُنظَر
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  .)١(یحسن التعاون معھم ویدخلون في دائرة توجیھاتھ

 ً وصاغت لھ لوائح وأنظمة  )بياالستقالل العر(أنشأت الجمعیة حزب  وفعال
ّ قو اووضعت لھ برنامجً  ، وانتسب إلیھ جمیع أعضائھا، وكانت لھ لجنة إداریة تتولى امیً

بقدر ما تسمح بھ الظروف  ا، وفتحت لھ فروعً ) دمشق(، وجعل مقره في  أعمالھ
  . المرحلیة

ً  "االستقالل العربي"أصبح حزب  وبھذا ّ  ممثال للجمعیة حتى لم یعد  ارسمیً
ّى ترقیف   .)٢(عنھا فكانت نھایة المسم

  : )٣(المركزیة اإلداریة العثمانيال حزب )١٠( 
، على ) ھـ١٣٣٠ – م١٩١٢(أواخر سنة  )القاھرة(ھذا الحزب في مدینة  ئأنش

  : منھم ،)٤(بمعرفة االتحادیین، والفلسطینیین ، واللبنانیین ، ید جماعة من السوریین 

در ـــــسكنإ"، و - لھ اـــــوكان رئیسً -  )قـــــدمش(ن ـــــم )٥("ق العظمـــــرفی"
-  )٧("اـــــد رضــــــــــورشی"،  اـــــنائبً - انـــــن لبنـــــم حيـــــیمس-  )٦("ونـــــعم

                                                             

 )١٥١-١/١٥(خالد الدبیان، الجمعیات القومیة، مرجع سابق،  )١(

 .  بتصرف) ١٥٢-١/١٥١(خالد الدبیان، الجمعیات القومیة، مرجع سابق،  )٢(

 )مركزیةالجمعیة الال(بعضھم  یسمیھو) ٣(

  )١٠٠ص(رج انطونیوس، یقظة العرب، مرجع سابق، جو )٤(

م خلیل بن محمود بن رفیق:  ھو )٥( د . العظ ي ول ق( ف أ،  )دمش ً ونش ب امحبّ اریخ لكت ،  واألدب الت
ر زار و مص بي وھ ّ  ص تقر، ◌ ا واس نة فیھ ـ١٣١٦( س ولى.  )م١٨٩٨ - ھ ة ت زب( رئاس  ح

ر )العثماني اإلداریة الالمركزیة ا ونش ً ي بحوث ر ف وفي،  والمجالت صحفال أكب ـ ت اھرة(ب  )الق
  )م١٩٢٥-ھـ١٣٤٣( سنة

  )٣/٣٠(،  سابق مرجع،  األعالم،  الزركلي :في ترجمتھ  یُنظَر

ر وسكن ،لبنان  في )القمر دیر( في ولد . عمون یوسف بن أنطون بن إسكندر:  ھو) ٦( ب،  مص  تقل
ة وولي،  المناصب في ة وكال ة المملك م،  األھلی رف ث ى انص اةالمحا إل ان،  م ن ك ین م  المؤسس
ب تولى و )العثماني اإلداریة الالمركزیة حزب(لـ ب منص زب نائ نة  ، الح وفي س ـ١٣٣٨(ت -ھ

  )م١٩٢٠
 )١/٣٠٢(، مرجع سابق ، األعالم، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

ع)  ٧( ذا الموض ي ھ م ف ذي یھ رة :  وال ذه الفت ي ھ لحین ف رز المص ن أب ان م ھ ك ین أن ان ، أن أب وك
ل أشكالھ ، ا للفتیا بین أقرانھ مع درایة بأوضاع عصره مرجعً  تعمار بك زي  -وقاوم االس اإلنجلی

ا ،  -والفرنسي، واإلیطالي ،  ك ، غیر أن الشیخ مع ھذا كلھ وقع منھ ما ینبغي بیانھ ھن ن ذل : وم
یخھ  أثره بش ده"ت د عب ل " محم ي تأوی ا ف ة وموقفھ ة العقلی نھج المدرس الحیة وم ھ اإلص وآرائ

المعجزات اآلیا ق ب ا یتعل ا فیم رب ، ت واألحادیث وخصوصً تقالل الع ھ وسعیھ الس ذا موقف وك
= 
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= 

ي" فیصل بن الحسین"ودخولھ بعد ذلك في حكومة ، عن الدولة العثمانیة  وریا   ف ھ س ع معرفت م
یین  اءات السیاس ا  -النتم ائمین علیھ بوھة  -الق ي ، المش اد والترق ة االتح ھ بجمعی ، وانخداع

كرتاری ھ س وري " ة وتولی اد الس زب االتح نة " ح ارى س لمین ونص ن مس ا م ً ان خلیط ذي ك ال
ف هللا "وكان النصراني ،  )ھـ١٣٣٦ – م١٩١٨( ھ " میشیل لط ا ل د ،رئیسً ك فق ن ذل الرغم م وب

ھ  ترك فی یخ ، اش ى الش ذ عل ا أخ ا"كم ید رض ي " رش ویتھ ف اني(عض ة العثم زب الالمركزی  )ح
نھم ر م ي مص وریون ف ارى ودروز  الذي ألفھ سیاسیون س لمون ونص زب ، مس ذه الح ان ھ وك

ا  ة معً ة والعلمانی یخ ، نواة للدعوة للقومی اع الش ا دف ى أیضً ا"و ال ننس ید رض ن " رش ال "ع جم
ده"وشیخھ " الدین األفغاني  ھ " محمد عب ي كتاب ا ف ي ذكرھ ا الت ر أعمالھم ام(وتبری اریخ اإلم ) ت

وني  ل الماس ابھما للمحف ھ بانتس ع علم ال ، م دهمح"واتص د عب ي " م م ف تراكھ معھ الیھود واش ب
رانیة  الم والنص ین اإلس ب ب ان والتقری د األدی ات توحی یخ ، مفاوض ة الش م معرف ید "ورغ رش

ا یخھ " رض لة ش ده"بص د عب ـ" محم ر"ب ورد كروم اء " الل ن الثن ر م ان یكث ھ ك ز إال أن واإلنجلی
  .علیھ 
ر             یخ الك ن ، یم ھذا أبرز ما یذكره العلماء عن ھذا الش رت م ا ذك ض م ن بع ب ع ي أجی ولعل

  :أقوالھم من خالل ما وقعت علیھ مما كتب عنھ ومن ذلك 

ر " محمد عبده"أن الرجل كان قد تأثر بشیخھ  - ١ ى مص ام إل ن الش ا م اجر فیھ ي ھ رة الت خالل الفت
وام  الل أع ـ ) ١٣٢٣ -١٣١٥(خ ة ، م ) ١٩٠٥ -١٨٩٧(ھ لك طریق ھ س دا  أن یخ ب ن الش ولك

قاق ، اء والصفات السلف في األسم زة انش ل معج ائل كتأوی ي مس لكنھ خالف ما عارض العقل ف
ة ، القمر رغم أنھا في الصحیحین  ع آراء المدرس ق م ي ال تتف ث الت ن األحادی ا م وتضعیفھ كثیرً

 " .محمد عبده"اإلصالحیة التي تزعمھا 

ا"اھتم الشیخ  - ٢ ید رض ھ هللا-" رش ة  -رحم نة والجماع ل الس ة أھ ب أئم ة كت یخ اإلسالم بطباع كش
یم"والعالمة  "ابن تیمیة" یخ  "ابن الق اب"والش د الوھ ن عب د ب ي ،  "محم ریقتھم ف ھ ط د التزام بع

 .األسماء والصفات 

ى  - ٣ ن تعن م تك ا ل ي دعوتھ ذاك ف ة آن الن القومی ة ف زاب القومی ات واألح ي الجمعی ھ ف ا دخول وأم
د ذل ھ بع ت إلی ة ، ك التمرد على الدین والقیم وثوابت الشریعة كما آل ي المطالب ت تعن ا كان ولكنھ

ات  ي الوالی بة ف ل غاض د ردود فع ا ول ادیین مم ة االتح ادرتھا حكوم ي ص رب الت وق الع  بحق
 .العربیة 

ر  - ٤ ك لخط د ذل ھ بع یخ تنب ي"أن الش اد والترق ة االتح الحیین  "جمعی بوھة باإلص التھا المش وص
ا  ات وأحزابً وا جمعی ذین ألف ادھم ، العرب ال ثھم وفس ن خب ذر م م وح دع بھ د أن خ ف ، بع وكش

 .ولكن بعد فوات األوان وسقوط قلعة اإلسالم ، حقیقة االتحادیین 

ة  ھ  :والخالص رغمأن ى ال یخ  عل إن الش ك  ف ل ذل ن ك ا"م ید رض الحیًّ " رش ا إص ا وداعیً ً ى عالم ا یبق
ة  نة والجماع ل الس ن أھ ا م یخ ، كبیرً نھم الش اء اإلسالم م ن علم ع م ھ جم ى علی د أثن د "وق محم

ر " ت البیطاربھج ة تحری ھ رئاس ار(الذي أسندت إلی احبھا ) المن اة ص د وف یخ ، بع ر "والش ناص
  .  -رحمھم هللا تعالى-" الدین األلباني

  )١٢٦/ ٦(مرجع سابق ،  ، األعالم،  الزركلي الدین خیر:  في ترجمتھ ینظر
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 ، - انــــن لبنــــم- )١("لــــشمی"و             ، - امـــــــالش )لســـــرابـــــط(ن ــــــــــم
من -  )٣("عظمال حقي"و ، - )قــــدمش(ن ــــم-  )٢("ن الخطیبــــحب الدیــــم"و
  ."عبد الحمید الزھراوي"، و - من لبنان-   )٤("فؤاد الخطیب"و ، - )دمشق(

                                                             

ًا طبیبًا كان،  لبناني مسیحي . شمیل إبراھیم بن شبلي:  ھو )١( ي ولد،  باحث ة ف ر( قری یما كف ن )ش  م
ا في سنة وقضى،  )بیروت(بـ األمریكیة الجامعة في وتعلم، بیروت لبنان  ر وسكن ، أورب  مص

ام ، ي أق كندریة( ف م )اإلس ا( ث م )طنط اھرة( ث ولى،  )الق ب ت یس نائ زب( رئ ة ح  الالمركزی
    )م١٩١٧-ھـ١٣٣٥( سنة توفي، ) العثماني اإلداریة

 )٣/١٥٥( ، سابق مرجع،  األعالم،  يالزركل: في ترجمتھ  یُنظَر

ت ، توفیت أمھ وھو ال یزال في حجرھا ، ) دمشق(من أسرة مشھورة في :  ھو)  ٢( ي بی رع ف فترع
ري"فقیض هللا الشیخ ،والده الذي شملھ بالرعایة حتى توفي فأصبح یتیم األبوین  اھر الجزائ " ط

ً ا روحیّ ان أب ھ فك ي دار الك، ا ل ھ ف ین یدی ل ب ذه وعم ة فأخ ب الظاھری دارس ، ت ي الم درس ف
ة ) مكتب عنبر(بـاألمیریة للدولة العثمانیة ثم المدرسة الثانویة المسماة  تھ الثانوی ل دراس ولم یكم

ة ، )بیروت( فأكملھا في ثانویة) بیروت(ـحتى انتقل ل ات القومی یس الجمعی كان لھ جھود في تأس
ـ طتھا ك ي أنش اھمات ف ة ومس ة العرب"العربی ة النھض ةجمعی ي  "ی تھ ف اء دراس ھا أثن ي أسس الت

ة  ة  )مبولالإس(جامع ي مدین ة ف لیة التركی ي القنص ا ف ً یمن مترجم ى ال افر إل ا س دة(ولم ) الحدی
ا لـ  ة(أسس فرعً ـ )جمعیة الشورى العثمانی رع ل ا ف اك أنھ ن ھن ي (وأعل اد والترق ة االتح  )جمعی
ى  اد إل ا ع ق(ولم رب اض) دمش ن الع ادیین م ف االتح ھ موق ین ل ادرة وتب ى مغ ق(طر إل ) دمش

ا إلى  وق ) إسالمبول(مسافرً د الحق ة بمعھ نتھ الثالث ال س ى ، إلكم اد إل ق(وع ھ ) دمش اع منزل فب
دة ، وھناك أسس بثمنھ المكتبة السلفیة ، ر ـــوتوجھ إلى مص د(واشتغل في تحریر جری ، ) المؤی

ان ، ة ومنھا تعاون مع األحزاب القومیة والجمعیات التي تأسست في ھذه الفتر دین "وك ب ال مح
ً لھذه الجمعیة في مصر " الخطیب ي ، ممثال ي األول ف ؤتمر العرب وتولى التنسیق والتحضیر للم

ي  )ھـ١٣٣١ – م١٩١٣(سنة ) باریس( ره ف اب نش اھرة(وجمع أعمال المؤتمر في كت نة ) الق س
ـ١٣٣١ – م١٩١٣( ھ  ) ھ تعان ب ین"اس ریف حس ي "الش یره ف ان یستش ورة وك الن الث د إع  بع

ة  األطراف الخارجی ا  ب از وعالقاتھ ة الحج ور حكوم ي ، أم یش العرب ل الج ا دخ ق(ولم ) دمش
تأذن  ریف"اس ھ "الش أذن ل ا ف ودة إلیھ ي ،  للع ة  ف ة المركزی اء اللجن ن أعض ان م ة "وك جمعی

اة  ة الفت ریةالعربی لیة  "الس ة الفیص دیر الحكوم ي ت ى أن ، الت احثین إل ض الب یر بع ب "ویش مح
ب ھ " الدین الخطی ان علی ا ك ع عم ریف ، تراج ن الش ل  م ة أم یب  بخیب ین"وأص ھ  "الحس وأبنائ

ا في مصر ، ومن االتحادیین  ض المجالت، واستقر أخیرً ر بع یس وتحری ھ ، وشارك في تأس ول
  .   لیف عدیدة آت
ي : یُنظَر  دین الزركل ابق ، األعالم ، خیر ال ع س ر ،  )٢٨٢/ ٥(، مرج د الناص د حام اء ، ومحم علم

 )٩٩(في القرن العشرین ص الشام 

ي:  ھو )٣( ن حق د ب ادر عب د الق م المؤی ن . العظ اء م ق( أبن ا والدةً  )دمش ً اد،  وتعلیم ع أج ة م  العربی
ض في عین،  والفرنسیة التركیة ائف بع ـ الوظ ق(ب تانة(و )دمش وفي،  )اآلس نة ت ـ١٣٧٤( س -ھ
  )م١٩٥٥

  )٢/٢٦٥( ، سابق مرجع،  األعالم،  الزركلي :في ترجمتھ  یُنظَر

و) ٤( ؤاد:  ھ ن ف ن ب ن حس ف ب ب یوس د . الخطی ي ول ة ف رب )شحیم( قری روت( ق تكمل،  )بی  واس
= 
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وفلسطین، وفي أنحاء كثیرة من  سوریا  للحزب فروع في جمیع مدن تحتوفُ 
  .)٢(ووكاالت صغیرة في أماكن أخرى ،)١(العراق

  :)٣(الحكم الالمركزي مفھوم

 في النظرصالحیات  منح السلطة اإلداریة في الوالیات العربیة:  عن عبارة
قضایاھا الداخلیة كإدارة الوالیة وإیراداتھا، والمصالح المحلیة، ونحو ذلك مما یتیح لھا 

ً  ااالھتمام بمصلحة شؤونھا الخاصة مع االعتراف بالسیادة التركیة اعترافً    .كامال

  : التي نشأ فیھا الحزب الظروف  

اریا والصرب والجبل ھذا الحزب في فترة الحرب بین العثمانیین وبلغ قام - ١
بالدھم عن السلطة، وقامت الیونان ھي  باستقاللاألسود الذین طالبوا 

 م١٩١٢/ أكتوبر/٢٧(وكان ذلك في  )األرخبیل(األخرى بالمطالبة بجزر 
وانتھت تلكم الحروب بضیاع ست والیات  )ھـ١٦/١١/١٣٣٠= 

 )انالمبعوث(كانوا یمثلونھا في مجلس  انائبً) ٥٥(أوروبیة، وانسحب 

یبق لھا إال الوالیات المتحدة  لمو، العرب بأن الدولة أفلست من كل شيء  شعر
وبناءً على ھذا ولدت ، مع أقلیات من األكراد واألرمن ، العربیة والوالیات التركیة 

  .)٤( فكرة الحزب

حالة التوتر شدیدة بین الترك والعرب، مما حدا بالعرب بعد ذلك إلى  كانت - ٢
 

= 

تھ ي دراس ة ف ة الجامع نة األمریكی افر،  )م١٩٠٤( س ى وس ا( إل ان )یاف ا فك ة مدرسً ي للعربی  ف
ا كان،  األرثوذكسیة الكلیة ً اء من عضو ع أعض ي المجم ي العلم ي العرب ق( ف ا،  )دمش ت لم  قام
ا فیھا نظم م١٩١٦ سنة الحجاز في الثورة ائد من عددً اعر فسمي،  القص ورة ش نة  ، الث وفي س ت

  )م١٩٥٧- ھـ١٣٧٦(
 )٥/١٦٠( ،مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ  یُنظَر

 )١٦٤ص( جورج أنطونیوس ، یقظة العرب ، مرجع سابق ،) ١(

  )١٨٥ص( نفسھ ، المصدر )٢(

ً مانع لھذا المفھوملم أعثر على تعریف جامع ) ٣( ا خاصّ ً ھ تعریف فت ي عرَّ ر أنن ي ، غی راءة ف د الق ا بع
 .  تكوین الحزب

ین) ٤( د حس د محم ة محم ات الوطنی ابق ، االتجاھ ع س اریخ  )١/٥٦(،  ، مرج ، وشكیب أرسالن، ت
  )٥٦٦ص(،  ، مرجع سابق الدولة العثمانیة
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 . ل الكامل عن األتراكالمطالبة باالستقال

ظروف انشغال الدولة بالحروب الداخلیة كورقة ضغط للموافقة  استغالل - ٣
  . على إنشاء الحزب

  :  الحزب أھداف

  . أھمیة اإلدارة الالمركزیة في الدولة بیان - ١

  .)١( الرأي العام العربي لتأیید الالمركزیة تعبئة - ٢

  : في تحقیق أھدافھم وسائلھم

  . معیة یكفل قیام جھاز حزبي محكمنظام أساسي للج صیاغة - ١
یقیمون في مصر لإلشراف  اعلى تكوین لجنة من عشرین عضوً  الموافقة - ٢

 .على الحزب
  .)٢(ھیئة إداریة من ستة أعضاء تكوین - ٣
 "التركیةواالئتالف  الحریة"في بدایة األمر تحت مظلة جمعیة  االنضمام - ٤

  .)٣(فروع للجمعیة باسمھا وفتح،  رسميالحاصلة على تصریح 
 .)٤( لدفاع عن مبادئ الحزب ونشر مبدأ الالمركزیةا )المنار(جریدة  تبني - ٥
یونیو (في) المؤتمر العربي األول(باریس الحزب في مؤتمر  شارك - ٦

بعد تلقیھ دعوة من اللجنة التحضیریة للمؤتمر،  )ھـ١٣٣١ – م١٩١٣
" الحمید الزھراوي عبد" ورافقھ، " إسكندر عمون"نائب الحزب  ضروح

 .)٥( رأس اللجنة اإلداریة للمؤتمر الذي
الوثیق بین فروع الجمعیة وبین الجمعیات األخرى الموجودة في  التواصل - ٧

 .)٦( الشام والعراق

                                                             

  )٨٥ص(جورج انطونیوس، یقظة العرب، مرجع سابق، ) ١(

  )١٨٥(، المصدر نفسھ ) ٢(

 )١/١٠٧(، مرجع سابق العربیة وموقفھا من اإلسالم  خالد الدبیان، الجمعیات القومیة) ٣(

  )١٧٤ص(محمد فاروق الخالدي، المؤامرة الكبرى على بالد الشام، مرجع سابق،  )٤(

  )١٧٥-١٧٤ص(المصدر نفسھ، ) ٥(

 )١٧٥ص(جورج انطونیوس، یقظة العرب، مرجع سابق، ) ٦(
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ا من مسلمین ونصارى ، وكان بعض أعضائھا من  ً كانت ھذه الجمعیة خلیط
ى الذي تول" عبد الحمید الزھراوي"الدعاة لتطبیق العلمانیة في العالم العربي ؛ كـ

الذي تولى  - المسیحي - " شبلي شمیل"في باریس ، و ) المؤتمر العربي األول(رئاسة 
نظریة (المعروفة بـ" دارون"نائب رئیس الجمعیة ، وھو معدود من دعاة نظریة 

إن أوروبا أصبحت قویة عندما : (وھو الذي قال . في العالم العربي ) النشوء والتطور
م اإلصالح الدیني والثورة الف ّ   )١( )رنسیة سیطرة رجال الدین على المجتمعحط

  : الجمعیة نھایة

  : ھناك مؤشرات لنھایة الجمعیة عجلت بالقضاء علیھا، ومنھا كانت

على وثائق تدین أعضاء الحزب  )االتحاد والترقي جمعیة( عثور - ١
 )جمعیة الحریة واالئتالف التركیة( بالتخطیط النقالب مشترك مع

 .التحادیین ألعضاء الجمعیة وأنشطتھمالشدیدة من قبل ا المراقبة - ٢

 .)٢(المشبوھة بالمستعمر، والتي ثبت ارتباطھا بھ فیما بعد االتصاالت - ٣

في انفراط عقد الجمعیة  واأعضاء من النصارى والیھود ساھم وجود - ٤
  .وانحراف مسارھا الفكري

- م١٩١٥(سنة  "الجمعیة الالمركزیة"االتحادیین بعض أعضاء  إعدام - ٥
   )ـھ١٣٣٣

انفرط عقد الجمعیة، وعدَّت من األحزاب  )ھـ١٣٣٤ – م١٩١٦(م عا وفي
  .)٣(الثائرة على الدولة

  

  :  اإلصالحیة الجمعیة) ١١( 
ى بعد سقوط حكومة االتحادیین على ید المعارض  ظھر َّ أحمد مختار "ھذا المسم

                                                             

  )٣/١٥٥(، مرجع سابق، الزركلي ، األعالم : یُنظَر ) ١(

م  : من ذلك) ٢( زب، وھ ھ : رسائل اإلنجلیز لقادة الح م"رئیس ق العظ ا"، و" رفی ید رض ل  "رش وكی
زب، و دین الخط"الح ب ال بمح تطالع  "ی ة باس وم الجمعی تھم أن تق ام، ورغب ین الع اعد األم مس

  . یرون علیھامواقف زعماء العرب وتوضیح الخطة التي یس
 ) ١/١١٢(، مرجع سابق العربیة وموقفھا من اإلسالم  خالد الدبیان، الجمعیات القومیة: یُنظَر

 )١/١١٣(، ، مرجع سابق العربیة وموقفھا من اإلسالم  خالد الدبیان، الجمعیات القومیة )٣(
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، في كل من ) ھـ١٣٣٠ – م١٩١٢(سنة  أواخر )٢(- زعیم حكومة االئتالفیین-  )١("باشا
  .)٣()الموصل(و،  )البصرة(و،  )بغداد(و،  )حلب(و،  )دمشق(و،   )یروتب( :

  

  

  : نشأة الجمعیة اإلصالحیة أسباب

 ارفع تقریرً  )والي بیروت(بعض الكتاب السبب في نشأتھا إلى أن  یعزو - ١
نھ ما یدور عل ألسنة الناس والصحف من  ّ إلى الحكومة الجدیدة وضم

فأصدرت الحكومة ، مركزیة الدعوة إلى اإلصالحات العاجلة والال
  . لوائح باإلصالحات المطلوبة دیملوالة البالد العربیة بتق االجدیدة أمرً 

البرقیة التي رفعھا الوالي العثماني إلى  إلىالبعض اآلخر السبب  ویعزو - ٢
وكبارھا ونوابھا من المسلمین  )روتبی( على لسان أعیان "الباب العالي"

احتالل فرنسا للبالد تحت ذریعة بضرورة إجراء إصالحات تمنع من 
  .)٤(فأجابھم إلى ذلك ،" رنةالموا"العطف على 

  

  : اإلصالحیة یةالجمع أھداف
  :  وأبرزھا، تختلف أھدافھا عن أھداف الالمركزیة اإلداریة العثماني  ال

  . بحكم ال مركزي في الوالیات العربیة المطالبة - ١

 .)٥(لالنفصال العربي الكامل عن الخالفة التمھید - ٢
  

  :  في تحقیق أھدافھم وسائلھم

                                                             

ازي(بـیلقب ) باشا(حمد مختار أ:  ھو) ١( ة ا )الغ رب التركی ي الح ھ ف ن بالئ ي لحس م ف یة، تعل لروس
   )ھـ١٣٢٦ – م١٩٠٨(سنة  ، توفي وكان من أعضاء مجلس األعیان )إسالمبول(
 ) ١/٢٥٥(مرجع سابق  ، م، األعال الزركلي:  ترجمتھفي یُنظَر 

 )١/١٢٦(خالد الدبیان، الجمعیات القومیة، مرجع سابق، ) ٢(

 )٤٤٥ص(،  مرجع سابق ، الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب) ٣(

 )١٢٧-١/١٢٦(، مرجع سابق، العربیة وموقف اإلسالم منھا  ، الجمعیات القومیة خالد الدبیان) ٤(

 . بتصرف )١٨٩ص(جورج انطونیوس، یقظة العرب، مرجع سابق، ) ٥(
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 . نظام أساسي للجمعیة صیاغة - ١

جمعیة "، و "حزب الالمركزیة اإلداریة العثماني"الوثیق مع  التعاون - ٢
 "العربیة الفتاة

 . برنامج إصالحي یراعي مصالح الوالیة ویحفظ سیادة الخالفة وضع - ٣

  . )١(ھیئة إشرافیة من جمیع العقائد لمتابعة سیر الجمعیة تألیف - ٤
  

  : على الوالیات العربیة یةالجمع آثار

 جمعیة"اإلصالحیة أيُّ أثر على الساحة العربیة، بما في ذلك  یةیكن للجمع لم
كانت تعقد اجتماعات تأسیسیة وتضع الخطوات النھائیة إلعالن اللوائح  لتيا "بیروت

ة الحكم إال أن عودة االتحادیین لسُ  ،)٢(الخاصة بھا َّ ، ة االئتالف بحكوم وإطاحتھم، د
بحلّ الجمعیة  ،وعجلبالحكم المركزي قضى على كل اآلمال والجھود  وتمسكھم

  )٣()ھـ٢/٥/١٣٣١=  م١٩١٣/أبریل/٨(واعتقال زعمائھا في 

  :  العھد جمعیة) ١٢( 
في -  )٤()ھـ٨/١١/١٣٣١=  م١٩١٣/ تشرین األول/ ٢٨(الجمعیة في  نشأت

عزیز علي "على ید القائد العسكري  - فترة التوتر الشدیدة بین العرب واالتحادیین
، وكانت جمعیة سریة خاصة " القحطانیة"، الذي أسس من قبل الجمعیة "المصري

إال اثنین وثق  ابالضباط العرب في الجیش العثماني، ولم یقبل من المدنیین أحدً 
  .)٥(ولم أعرف اآلخر، " عادل أرسالن"أحدھما األمیر ، الوطنیة  زاھتھماـبن

                                                             

ة) ١( ات القومی دبیان، الجمعی د ال ا  خال الم منھ ف اإلس ة وموق ابق العربی ع س ،  )١/١٢٨(، مرج
 . بتصرف )١٩٠ص(، ، مرجع سابق  جورج انطونیوس، یقظة العرب

دبیان )٢( د ال ة خال ات القومی ا  ، الجمعی الم منھ ف اإلس ة وموق ابق العربی ع س ،  )١/١٣٢(، مرج
 )١/١٣٢(بتصرف  )١٩٠ص(، ، مرجع سابق  ، یقظة العرب جورج انطونیوس

  )١٦٥ص(، المؤامرة الكبرى على بالد الشام، مرجع سابق،  محمد فاروق الخالدي) ٣(

وعة  )٤( ي الموس رةف نة  اتأسیسھأن  : المیس ـ١٣٣٠ – م١٩١٢(س رت،  )ھ ا ذك دي م رجح عن والم
ؤتمر  رارات م اریس(ألن الجمعیة لم تؤسس إال بعد بطء تنفیذ ق ي ) ب د ف و (المنعق  م١٩١٣یونی

ـ١٣٣٢ – م١٩١٤(فوقتھا بسنة  "جورج انطونیوس"، وأبعد  )ھـ١٣٣١ – ة ) ھ ھ أراد بدای ولعل
  .برنامجھا العملي

  )١٩٧ص(،  ، مرجع سابق ، یقظة العرب جورج انطونیوس) ٥(
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ّ الج تشكلت ً ِحتوفُ  ،) اآلستانة(في  امعیة سر  )بغداد(لھا فروع في  ت
ھا  ،)١()دمشق(مقر الحزب العام في  كان، و)الموصل(و رشدي بن "وتولى أمانة سرّ

  .)٢("صالح ملحس

ّى ة دورً  وأد اء الجمعی ة  اأعض ة العربی ي السیاس نھم، ف یم: "م د الحك ن " خال م
ق( ا"و  )دمش ي رض ن  )٣("عل ق(م راق)دمش ن الع عید":  ، وم وري الس  ،               )٤("ن
  .)٦("یاسین الھاشمي"و )٥("طھ الھاشمي"و

  : تھانشأ أسباب

مھا أعضاء الجمعیات  تباطؤ - ١ ّ االتحادیین في تنفیذ اإلصالحات التي قد
  )باریس(ـالعمومیة للمؤتمر العربي األول ب

رضا الشبان والضباط العرب عن البرنامج اإلصالحي المقدم من  عدم - ٢

                                                             

  )١٧٠ص(، مرجع سابق،  ، المؤامرة الكبرى محمد فاروق الخالدي) ١(

ر  ،جغرافي ، محقق ، أدیب  ، )نابلس(من موالید  . رشدي بن صالح ملحس:  ھو) ٢( ة س ولى أمان ت
دة " یوسف یاسین"دعاه  ، )العھد(جمعیة  ي جری رى(لیحل محلھ ف ة) أم الق ا ،  بمك ھ نائبً م جعل ث

  ) م١٩٥٩-ھـ١٣٧٨( توفي سنة ،بالدیوان الملكي بالریاض  عنھ في رئاسة الشعبة السیاسیة
 )٣/٢١( ، مرجع سابق،  األعالم، الزركلي  :في ترجمتھ یُنظَر 

و) ٣( ا:  ھ ي رض ا عل ابي باش د الرك ن أحم ود ب ن محم ق . ب اة دمش د والوف ائف  ،ي المول ولى وظ ت
ي ،  كریةعس ي جمعیت ل ف ریة"ودخ اة الس ة الفت د" و "العربی نة ،  "العھ وفي س ـ١٣٦١(ت -ھ

  ) م١٩٤٢
 )٤/٢٨٨( ، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي: في ترجمتھ  یُنظَر

و) ٤( ھ:  ھ ال ط ن الم الح ب ن ص عید ب ن س وري ب ي . ن كري، سیاس ف،  عس اء وعن ھ دھ ن  ، فی م
  )م١٩٥٨-ھـ١٣٧٧( سنة) بغداد(قتل على ید أھل  ،ة شارك في اعتناق فكرة القومی ، )بغداد(
 )٨/٥٣( ،مرجع سابق، األعالم ، الزركلي: في ترجمتھ  یُنظَر

و) ٥( لیمان الھاشمي:  ھ ن س ھ ب د  . ط ن موالی داد(م د عسكري ،) بغ یش  ، قائ ام للج د الع ان القائ ك
طین  رب فلس ي ح ي ف ـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(العرب ي  ،) ھ ن ف ا ودف ي تركی وفي ف د(ت نة  )ادبغ س

  ) م١٩٦١-ھـ١٣٨٠(
 )٣/٢٣٢( ،مرجع سابق،األعالم، الزركلي : في ترجمتھ  یُنظَر

ي . یاسین حلمي باشا بن سلمان الھاشمي:  ھو) ٦( د ،زعیم عراق ن موالی داد(م ل عسكریًّ  ، )بغ ، اعم
ھ، اعسكریًّ  ي وظیفت ل ف دة  ، وتنق یة عدی ب سیاس ولى مناص وفي  ،ت ـت روت(ب ي ، ) بی ن ف ودف

  )م١٩٣٧-ھـ١٣٥٥(سنة ) دمشق(
 )٨/١٢٨( ، مرجع سابق،  األعالم، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 
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ّ ، " الالمركزیة حزب"  .)١(دون تدرج اورغبتھم أن یكون اإلصالح فوریً

العرب المقیمین في  الضباطأنباء عن إصدار أوامر اتحادیة بنقل  بتسرّ  - ٣
ائیة ّ  .العاصمة إلى حامیات الوالیات المتحدة الن

  .)٢(الفوضى والفساد في وزارة الحربیة انتشار - ٤

  : الجمعیة أھداف

:  وزادت علیھا،  )٣("القحطانیة الجمعیة(علیھا نفس األھداف التي قامت  ھي
  . الستقالل العرب عن األتراك السعي

   

  : في تحقیق األھداف وسائلھم

   "جمعیة العربیة الفتاة"و "الجمعیة الالمركزیة"الوثیق بأعضاء  االتصال - ١

 . برنامج یتناسب مع أعضائھا العسكریین وضع - ٢

 . یار األعضاءالنشاط بكل سریة، ووضع آلیات الخت ممارسة - ٣

على العالقات الحمیمة ببعض االتحادیین لالستفادة منھا في درء  اإلبقاء - ٤
 .)٤(الخطر عن األعضاء أو تحقیق مصلحة للجمعیة

  

                                                             

 )١/١١٦(، مرجع سابق، العربیة وموقف اإلسالم منھا  خالد الدبیان الجمعیات القومیة) ١(

  )١٩٦ص(جورج انطونیوس، یقظة العرب، مرجع سابق، ) ٢(

ر ) ٣( د"تعتب ة العھ ن  "جمعی ة ع ة"بدیل ة القحطانی ي "الجمعی ان  الت د خ ائھا ق د أعض ف أن أح اكتش
ع  رى، م ات األخ ي الجمعی الثقة ورأى األعضاء من المستحیل االستمرار بھا فاتجھوا للذوبان ف

 . ثبات األھداف والبرنامج

ك) ٤( ن ذل ل :  م ین اعتق ھ ح ز"أن ري عزی ي المص ة - "عل س الجمعی ض  - مؤس ھ بع اطف مع تع
اء  ي"أعض اد والترق ة االتح ـ "جمعی ا"ك طفى كم اتوركمص ك أت ي "و" ل ب كفتح كرتیر  -" ب س
ى  )طرابلس(، وكانا صدیقین لھ في  - الجمعیة ا إل ا بعث ال إنھم رب، ویق اتورك"الغ ي " أت برقیت

ھ ى اعتقال اج عل ك. احتج اة المل د وف ین "وبع ریف حس ن الش ل ب ین ت، " فیص اع ب ال "م اجتم كم
اتورك وري الس"و" أت ت أن ی"یدعن ان الوق ھ ح ر بأن غ األخی ة ، وأبل ى زعام وا عل ین "تفق یاس
ً  "الھاشمي یال ان زم ذي ك اتورك"ال كلت وزارة " ألت عید وتش ق الس ة، فواف د الدراس ى مقاع عل

   )ھـ١٣٥٣-م١٩٣٥(الھاشمي سنة 
 )١/١٢٠(، مرجع سابق، العربیة وموقف اإلسالم منھا  خالد الدبیان، الجمعیات القومیة:  یُنظَر
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  :  الجمعیة على البالد العربیة أثر

تطاعت - ١ یھا، و اس رز مؤسس ین أب ري ب اء س د لق ة عق ینالجمعی             ب
ل" ین  فیص ریف حس ن الش ھ " ب ت فی د أعلن ورة ض تعدادھا للث ة اس الجمعی

انیین ا تر العثم ب، وأنھ د غ ة وال ذلك" حسین الشریف" هفي زعام ا  ل ، كم
ین" فیصل الشریف"أعلن  ف الیم د ، انضمامھ للجمعیة وحل ل من  متوق ك

ي  د"جمعیت اة"و "العھ ةَ  "الفت ً خط ل ومیثاق ي  اعم روط الت من الش یتض
ؤازروا ب ي ی ا لك رب بتحقیقھ اء الع ب الزعم ا، یطال ى تركی ا عل ریطانی

ة  ة البریطانی ده من الحكوم ین وال ده، وأن یتب ا لوال ل حملھ وطلبوا من فیص
  .)١(للعمل المشترك أم ال؟ اھل تقبل بھذه الشروط أساسً 

العسكریة في  السیاسةكان ألعضاء الجمعیة دور كبیر في تنظیر  أنھ - ٢
ُّ منھم الضباط العرب العراقیون و ،بعض البالد العربیة  على ویخص

ّ  اعین قائدً  الذي )٢("العسكري جعفر"رأسھم الفریق  ً لجیش الحجاز،  اعام
الذي شغل منصب رئیس ھیئة أركان الجیش " یاسین الھاشمي"وكذلك 

 ". بن الحسین فیصل"العربي في حكومة الملك 

ات األخرى ومن - ٣ ة والجمعی ل  ":  أبرز آثار الجمعی ا استطاعت أن تص أنھ
ي ا ى كرس ائھا إل بعض أعض ةب دول العربی ض ال ي بع ة ف ال لرئاس :  ، أمث

ل" ین فیص ن الحس وري"و،  "ب عید ن ق"و، " الس ویدي توفی       ، )٣("الس
  . "القوتلي شكري"و ، )٤("تاسياأل ھاشم"و

  :  نھایة الجمعیة
                                                             

  )٢٤٣-٢٤١ص(سابق، جورج انطونیوس، یقظة العرب، مرجع ) ١(

رحمن العسكري باشا جعفر:  ھو) ٢( د ال د  . بن مصطفى بن عب ن موالی داد(م د عسكري ، )بغ  ،قائ
اوغیر )القصیم(و )البلقان(شارك في حرب  ة وعسكریة ، ھم ب وزاری ولى مناص ار . ت ا ث ّ ولم

ورة  ر الث ى مق ولھ إل ل وص ة ، وقب اء الفتن ده إلطف دقي قصَ ر ص بّاطقتلبك عة ض ا رم ھ بض یً
ّى  بالرصاص   )م١٩٦٣ - ھـ١٣٥٥( سنة )التلول(في مكان یسم

 )٢/١٢٩( ،مرجع سابق،األعالم،الزركلي: في ترجمتھ یُنظَر 

و) ٣( ویدي :  ھ ان الس ن نعم ف ب ن یوس ق ب د . توفی ن موالی داد(م ا، ) بغ م بھ ة ،تعل ادة كلی ولى عم ت
ا للوزراء،الحقوق  ا للمعارف فرئیسً ا للعدلیة فوزیرً   )م١٩٦٨-ھـ١٣٨٨(في سنة تو، فمدیرً

 )٢/٩٣(، مرجع سابق،األعالم،الزركلي  :في ترجمتھ یُنظَر 

ھ  . بن خالد بن محمد بن عبد الستار األتاسي ھاشم:  ھو) ٤( ده ووفات ـمول ص(ب ة ، ) حم ولى رئاس ت
  )م١٩٦٠-ھـ١٣٨٠(توفي سنة، الجمھوریة ثالث مرات

 )٨/٦٥( ،مرجع سابق، األعالم ، الزركلي  :في ترجمتھ یُنظَر 
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فعقدت ، الحكومة االتحادیة بتنامي تكتل عربي في صفوف الضباط  شعرت
ً  ااجتماعً  روا ما یلي،  "الصدر األعظم"ه في وزارة الحربیة حضر اخاصّ   : وقرّ

  إلى المناطق التركیة  )ستانةاآل(الضباط العرب المقیمین في  إقصاء - ١
) ٤٩٠(حتى ال یعود بإمكانھم القیام بأي عمل، وعددھم ، كاألناضول 

  .منھم إلى الجمعیة) ٣١٥(، ینتمي اضابطً 

قصاء الضباط یتولى قیادة الجیوش في البالد العربیة ضباط أتراك، مع إ أن - ٢
 . العرب، واالستغناء عن خدمتھم قدر اإلمكان

  .)١(في سیاسة تتریك العناصر اإلسراع - ٣

صدرت األوامر العلیا ضد أعضاء الجمعیة، ومن وصلت إلیھ ید  وبالفعل
وانحل ما بقي من  )ھـ١٣٣٤ – م١٩١٦(سنة " جمال باشا"م في عھد داالتحادیین أع

  )ھـ١٣٣٩ – م١٩٢٠( ربیة سنةالع لحكومةعرى الجمعیة بعد زوال ا
  

  : حزب البعث العربي االشتراكي ـ١٣
ّ ) ـھ١٣٦٢- م١٩٤٣(ھذا الحزب في عام  تأسس        في  ا، وأعلن عنھ رسمیً

 لــــــمیشی"ھ ــــــادتــــــقی ولىــــت )م١٩٤٧/نیسان/٧(ي ــــــف )قــدمش(
أنھیا  حیث؛  )باریس(د عودتھما من بع )٣("الح البیطارــــــــــص"و )٢("قــــلــــــــــعف

  . دراستھما الجامعیة ھناك

  : الحزب ھدف

إحیاء القومیة العربیة وجعلھا الرابط الوحید الذي یكفل لألمة العربیة االنسجام (
  )العرببین أفرادھا، وإلغاء رابطة الدین وأنھ مصدر تھدید لتقدم وانطالقة 

  

                                                             

 ) ١/٤٧(، مصر الحلبيأمین السعید، الثورة العربیة الكبرى، مطبعة عیسى البابي ) ١(

تراكي  )٢( ا ، مؤسس حزب البعث العربي االش ي فرنس اریخ ف وق والت ة الحق م دراس نة ، أت وفي س ت
  )م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩(
 )٢/٢٧٦(، مرجع سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر رمضان یوسف : في ترجمتھ یُنظَر 

د  )٣( ن موالی ق(م ا ، ) دمش م فیھ ي ،تعل م ف اریس(ث ي ، ) ب ي ، سیاس ار ، حزب تھوتھ األفك اس
  )م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠(توفي سنة ، االشتراكیة والعلمانیة 

 )١/٢٥٠(، مرجع سابق ، تتمة األعالم، محمد خیر رمضان یوسف : في ترجمتھ یُنظَر 
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  : البعثیین في تحقیق أھدافھم وسائل

 )ھـ١٣٦٦ – م١٩٤٧(سنة  ابالحزب وأھدافھ قبل إعالنھ رسمیًّ  ریفالتع - ١
بعنوان " صالح البیطار"و" میشیل عفلق"حیث صدرت نشرة تحمل توقیع 

اشتملت على رؤیة الحزب ) القومیة العربیة وموقفھا من الشیوعیة(
  .)١(ورسالتھ ومشروعھ

خاللھا من المناخات التي یمكن أن یوصل الحزب رسالتھ من  االستفادة - ٢
  :مثل

  :جھده في ھذا المناخ بأن  زبوبذل الح : السیاسي المناخ -أ 

 خاصة إبان فترة  فةالحزب للحصول على ترخیص بإصدار صحی سعى
حیث تقدمت مجموعة  )ھـ١٣٦٢ – م١٩٤٣(االنتداب الفرنسي سنة 

" میشیل عفلق"من أبرزھم ) شباب البعث العربي(أطلقت على نفسھا 
  .)٢(ا لم توفقولكنھ" صالح البیطار"و

 د بجثوم االحتالل في الشام،  منشوراتالحزب بإصدار  قام ّ تند
 .)٣(والمطالبة باالستقالل الكامل

 على الساحة العربیة  اكالحزب األحزاب السیاسیة القائمة آنذ نافس
، واألحزاب الشیوعیة من أجل النفوذ في  كالكتل الوطنیة العربیة

 .)٤(المجتمع عبر الوصول لسدة الحكم

 تمكن الحزب من النفوذ في بعض البالد العربیة أفصح عن جملة  حین
َّ فیھا مبادئ المشروع وأھدافھ، وصاغ  قرارات تنظیمیة وسیاسیة دس

عة لذلك ِّ  . )٥(القوانین المشر
                                                             

زان ا) ١( ي می ة ف ات القومی ب، الحرك د نجی ر محم ى، منی ة األول رمین، الطبع ة الح الم، مكتب إلس
  )٣٣ص( ،) ھـ١٤١٠(

ى) ٢( ة األول تراكي، الطبع ي االش ث العرب ـ١٣٩٩ – م١٩٧٩(،  مصطفى دندشلي، حزب البع ، ) ھ
  )٣٤ص(

  )٣٤ص(،  المصدر نفسھ) ٣(

 ) ٤/١٨٧(،  )ھـ١٣٨٣ – ١٩٦٣ (، بیروت  مجلة نضال البعث، منشورات دار الطلیعة،) ٤(

اني ) ٥( ان، ھ ات، عم ز األردن للدراس دار مرك ي األردن، إص یة ف زاب السیاس وراني، األ ح الح
  )٨٧ص(، ) ھـ١٤١٤ – م١٩٩٣(الطبعة األولى 
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  :وتحت ھذا المناخ :  االجتماعي المناخ -ب 

 واالجتماعات ، الحزب إلى رسالتھ من خالل المناقشات المفتوحة  دعا
  . والدعوة للمشروع في أوساط المجتمع، رة العدد الصغی

 الحزب بشكل منفتح وعلني ال على مستوى القیادة وال على  عمل
ھناك من السریة التي قامت علیھا  یكنمستوى نظام الحزب، فلم 

تكن صعبة  لمبل حتى عضویة الحزب  ،)١(الجمعیات القومیة السابقة
رف من قرب على المشروع مما أتاح للناس التع، المنال كما كانت 

  . )٢(العربي الجدید

 :  التعلیمي المناخ -ج 
بالمناخ التعلیمي الفرنسي الذي قامت فیھ الثورات  )حزب البعث(زعیما  تأثر

 ا، خصوصً  اإلصالح الدیني في أوروبا ورةالتي نادت بضر ةالفرنسیة االشتراكی
، واألمم  الشعوب التي طرحت قضایا )ھـ١٣٣٥- م١٩١٧(سنة  )٣(الثورة االشتراكیة

  .)٤(المجزأة المضطھدة والجماھیر المسحوقة

مما قاما بھ أنھما نشرا مبادئ الحزب من خالل تدریسھما ألبناء العائالت  وكان
ھا من مختلف إلی مونقدِ حیث كان الطالب یَ  )التجھیز(الكبیرة وأعیان البالد في مدرسة 

ً " عفلق"وكان ، المناطق السوریة  ً " صالح البیطار"، و للتاریخ اأستاذ للعلوم  اأستاذ
ان موادھما ببث الفكر البعثي الطبیعیة والفیزیاء ّ              ، حتى استطاعا  ، وكانا یطعم

اذ ماالساحرة وكالمھ ماعقولھم بلغتھ اأن یسحر -  "میشیل عفلق" اوخصوصً  -  ّ   .  األخ

ّى بأفكاره سكارى على اختالف أ: أحد طالبھ فقال عبَّر دیاننا وطوائفنا كنا نتغن
                                                             

  )٣٤ص(مصطفى دندشلي، حزب البعث العربي االشتراكي، مرجع سابق، ) ١(

 )١/١٦٠ص(، مرجع سابق، العربیة وموقف اإلسالم منھا  خالد الدبیان، الجمعیات القومیة )٢(

رن في"  ماركس"  بھ نادى وسیاسي اقتصادي مذھب:  االشتراكیة )٣( ع الق ر التاس یالدي عش ،  الم
اھا قوانین تفاعل على بناه َّ ي بالوقوف لألفراد قبل ال التي بالحتمیة سم بیلھا ف تھا أو س ،  معارض

ي واع وھ ا؛  أن تراكیة":  منھ ة االش تراكیة"و،  "العلمی ة االش ةالدیم" أو "التطوری ،  "قراطی
  .  "المسیحیة"و،  "النقابیة االشتراكیة"و

 )٢/٩٥٨(،  سابق مرجع،  والمذاھب األدیان في المیسرة الموسوعة:  یُنظَر
ا) ٤( ة للدراس ة العربی دار المؤسس ة، إص ة الثوری ة العربی ور األیدلوجی رح، تط اس ف ر،  تإلی والنش

  )٣٥ص(، ) ھـ١٣٩٩ – م١٩٧٩(،  الطبعة السابعة
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لقد كان تفاؤل أستاذنا یغمرنا، ... حیث ال فرق بیننا، وال یضعفنا أننا قلة ونحن وحدنا
  ". محمد میشیل"لقد أطلقنا علیھ 

ا كلنا عفلقیین قلبً: (آخر ویقول ّ ، حین نجلس أمامھ اوقالبً انحن في العراق كن
  )١( )وأسلوبھ الصوفي نشعر أننا في حضرة المسیح، یأخذنا بكالمھ ولغتھ الساحرة

ً  فما ِّ  اظنك إذ الذي حملھ تالمیذھم ومریدوھم لینشروا أفكار األستاذ عند  بالھم
عودتھم لمناطقھم أو دخولھم في المیادین والقطاعات المدنیة والعسكریة أو الحكومیة 

  ...) معلمین، أطباء، ضباط،(لیة واألھ
  

  : الحزب على واقع البالد العربیة آثار

ة الحكم في بعض البالد  قد ء الحزبن أعضاكا ّ تمكنوا من القبض على سد
 ّ وتوحید منظومة  االعربیة كالعراق وسوریا، واستطاعوا تأطیر الفكر البعثي سیاسیً

البعث (القوى الوزاریة للعمل وفق خطة الحكومة المستنسخة من مبادئ ورؤیة 
الثاني من القرن ، إال أن الظروف التي عاشھا الحزب في بدایة النصف )العربي

ھا االن ّصت من كونھ مشروعً  )٢(قالبات السیاسیةالعشرین وأخصُّ ألمة عربیة واحدة،  اقل
ّ  اذات رسالة خالدة إلى كونھ مشروعً  ، واستطاعت الباطنیة قلب طاولة البعثیین اإقلیمیً

حزب البعث العربي (في الستینیات من القرن العشرین المیالدي بعد ركوبھم موجة 
  )٣()اكياالشتر

خالل ما سبق یظھر األثر الكبیر الذي لعبتھ ھذه الجمعیات واألحزاب في  من
وبدا أنھا ، تغییر الھویة اإلسالمیة والجنوح بھا عن الفطرة التي فطر هللا الناس علیھا 

  .مختلفة األدوار لكنھا مؤتلفة في الوصول للغایات والنتائج 
ت ودورھا في االنحراف الفكري في أبین وجوه العالقة بین ھذه الجمعیا ولعلي

  : بالد الشام 
ارتباط كثیر منھا باإلرسالیات التبشیریة التنصیریة في أمریكا وفرنسا  - ١

  .وبریطانیا
 ، جھونھاكان من بین أعضائھا أمریكیون وبریطانیون وفرنسیون یو - ٢

ّ  اویوفرون لھا دعمً ، ویشرفون على أنشطتھا  الجمعیة "كما فعلت ،  اسخیً
                                                             

ریّس،  ھاني) ١( ي، دار ال ث العراق زب البع ن ح دن(الفكیكي، أوكار الھزیمة تجربتي م ة )لن ، الطبع
 )٧٨ص(، ) ھـ١٤١٤ – م١٩٩٣(،  األولى

 ". العائق السیاسي"سیأتي الحدیث عن أثر االنقالبات السیاسیة على المدافعة عند ذكر ) ٢(

 )١/٢٧٠(ع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي، مرج محمد عبد الغني النواوي) ٣(
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  ." الشرقیة"و "سوریةال
وانتسب إلیھا عدد من  ،التف حول ھذه الجمعیات واألحزاب نصارى عرب  - ٣

ّوا إلى القومیة العربیة العلمانیة  غالبیتھم حملوا الدعوة، أھل اإلسالم  ، وتبن
  )لیبرالیّة –شیوعیّة (مذاھب إلحادیة 

، نفصال ودعت إلى اال، حاربت ھذه الجمعیات فكرة الخالفة اإلسالمیة  - ٤
  .وأعلنت تأییدھا لدول أوروبا في القضاء علیھا 

عبر دخول بعض ، والیھودیة "الماسونیة"نفذت إلى ھذه الجمعیات قوى  - ٥
  .  الجمعیاتأعضاء المحافل في قوائم 

  
  
  
  
  
  الثاني المبحث

   الشام بالد في الفكري االنحراف دعاوى

 :  
،  الصدفة ولید عشر الرابع القرن خالل الشام بالد في الفكري االنحراف یكن لم

ً  المسلمة الشعوب ثقافة تغییر یكن ولم  على كانوا الناس إن إذ،  األعداء على سھال
 العوامل من بالرغم السائد ھو للخالفة بالوالء الشعور وكان،  علیھا خلقوا التي الفطرة

َس لكن،  ذلك كل إضعاف على عملت التي ،  مستمیتةال ومحاوالتھ،  الطویل العدو نَف
 األعداء استطاع وھكذا .األغرار والدھماء من الناس  قلوب استمالت،  البراقة ودعاواه

 هللا وصدق ، لھا اإلصالح زعموا حیث من األمة بنیة ضعفوایُ أن والخارج الداخل في
  . ١١: البقرة a b c d e f g h i j k l Z ] : قال إذ تعالى

 على -  التالیة المطالب في االنحراف عاةد بھا تذرع التي الدعاوى أذكر وسوف
  . -  تعالى هللا شاء إن -  القادم الفصل في مفصلة وسائلھم وأدع-  االختصار وجھ
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  : الكبرى العربیة المملكة وبناء العرب الستقالل السعي:  األول المطلب

 للجمعیات تكوین أول عند ارئیسً  اھدفً  كان بل دعوى مجرد األمر ھذا یكن لم
 الحاسمة النتیجة لكن،  )١(تمھیدیة مراحل فتراتھ بعض في اتخذ وإن،  العربیة لقومیةا

  . االستقالل إعالن ھي

 یقول )٢("دروزة عزة محمد" فھذا،  بذلك القومیة الجمعیة أعضاء صرح وقد
  :  القومیة الجمعیات عن

 لھ ویكون،  العرب بالد جمیع یضم قومي عربي كیان قیام إلى تھدف كانت(
 عن االنفصال إلى تطورت ثم،  المشترك العثماني السلطان تاج تحت ذاتي استقالل

 وكانت... المتعددة أقطارھم على تشتمل كبرى عربیة مملكة وإنشاء،  العثمانیة الدولة
 والجمعیات،  ناحیة من وأوالده الشریف بین جرت التي لالتصاالت نتیجة المطالب ھذه

 من الشاملة العربیة الوحدة في مركزة وغدت،  ھدافھاأ تطورت التي السریة العربیة

                                                             

ً مع ) ١( ي"كاالندماج أوال اد والترق ة االتح اني  "جمعی تور العثم ى الدس ة عل ة ، والمحافظ م المطالب ث
 .ثم إعالن االنفصال وقیام الثورة العربیة، بالحكم الذاتي أو الالمركزي

و) ٢( ادي دروزة :  ھ د الھ ن عب زة ب د ع الي  .محم ن أھ ابلس(م طین  )ن نة ، فلس د س                 ول
ـ ١٣٠٥( ة  )م١٨٨٧ -ھ رة عربی ن أس ات ، م ف مخطط ي"كش اد والترق ة االتح د  "جمعی ض

رب  ا ، الع ا فیھ ً و ان عض ى ، وك ل إل م انتق ة"ث تالف والحری زب االئ ارض  "ح س ، المع وأس
  )م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢(توفي سنة  "العربیة الفتاة السریة"ثم انضم إلى  "الجمعیة العلمیة العربیة"
اده ومؤل، حسین حماده : متھ في ترجیُنظَر  ھ وجھ ن حیات فحات م زة دروزة ص ھمحمد ع ة ،  فات طبع

 )ھـ١٤٠٣ – م١٩٨٣(الطبعة الثانیة سنة ، ) دمشق( –سوریا   ،دار قتیبة 
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  )١()أخرى ناحیة

ت وات وتعال رب أص ر،  الع بھم وتفج د غض ام بع ة" قی اد جمعی ي االتح  "والترق
یم دوائر بتقس ة ال رض،  االنتخابی دد وف اء ع س أعض واب مجل یط الن مان بتخط  لض

ة ر األكثری ي للعنص ا،  الترك وا كم ون أن حرص واب یك بالد ن ةالع ال ن ربی ول م  أص
ة ان،  )٢(تركی ذه وك راءات لھ ا اإلج ر وغیرھ یم أث ي عظ د ف عور تمھی ي الش  العرب

  . االنفصال بضرورة

 تنتظم عربیة مملكة بإنشاء ینادون العربیة القومیة الحركة زعماء وطفق
 أكثر وقتذاك مكة شریف وكان،  كبیر دیني زعیمٌ  یرأسھ اتحاد في المستقلة أقطارھا
  .)٣(الدینیة الزعامة ھذه إلى اموحً ط العرب زعماء

 اعتبار صحة في التشكیك العرب القومیین عند الفصل مبررات من وكان
 والیة في القرشیة باشتراط الصحیحة السنة ورود مع،  للمسلمین خلفاء العثمانیین

 أن قرروا وقد،  قومي مبدأ من األمر ھذا األعضاء بعض فاستغل،  الكبرى اإلمامة
 وأصبح ، الخالفة لقب على سطوا العثمانیة الدولة حكام وأن،  بالخالفة أولى العرب

 الصالة علیھ القرشي العربي للنبي خلفاء التتر بالد من القادمون األغراب األتراك
 دعا) القرى أم(و )االستبداد طبائع( كتابیھ )٥("الكواكبي الرحمن عبد" وألف )٤(والسالم

ّ  الخلیفة كونی وأن العربیة الخالفة إلى فیھما ّ  اعربیً   . للشروط امستجمعً  في مكة اقرشیً

 الجمعیات تكوین عند تعددت أنفسھم العرب القومیین اتجاھات أن:  ذكره الجدیر
 ـب المطالبة مع العثمانیة الرابطة ضمن بالبقاء رضوا الذین اإلصالحیون منھم فكان ،
  . "  رضا رشید محمد"ـك )الالمركزي الحكم(

نھم اة وم تقاللا دع بیة الس ة والعص دً  العربی ن ابعی ة ع المیة الرابط         ؛ اإلس
                                                             

 )١/٣٠٧( ،مرجع سابق ، الجمعیات القومیة العربیة ، خالد الدبیان )  ١(

ة ، نشأة الحركة العربیة الحدیثة ، عزة دروزة  محمد) ٢( ة العربی ور المكتب یدا ، منش روت  –ص ، بی
 )٢٩٨ص( –)  م١٩٧٢- ھـ١٣٩٢(الطبعة الثانیة 

 )١٠٠ص( ،مرجع سابق ، االتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر ، محمد محمد حسین )  ٣(

 )١/٣١٢(، مرجع سابق ، الجمعیات القومیة العربیة ، خالد الدبیان )  ٤(

ن :  ھو) ٥( د ب واكبي عبد الرحمن بن أحم ة  .مسعود الك اء ، رحال اب األدب ن الكت ي ،م م ف د وتعل ول
ب( دتي ، ) حل أ جری ھباء(وأنش دال(و )الش ا  )االعت ي ، فأقفلت تقر ف اھرة(اس وفي ) الق ى ت حت

  )م١٩٠٢-ھـ١٣٢٠(سنة
ق ،  :في ترجمتھ یُنظَر  ة بدمش ة العربی ع اللغ ة مجم رون ، طبع ـ١٤٠١(محمد كرد علي ، المعاص  ھ
 )٢٧٩() م١٩٨٠ -
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د"ـك د عب راوي الحمی د" و، " الزھ رحمن عب واكبي ال ن ." الك ارى وم رس":  النص  بط
تاني یف"و، " البس ازجي ناص ھ، " الی راھیم" وابن ي" و، "إب دان جرج          ،  )١(" زی

  .)٢("نمر فارس"و

 صراحة دعا الذي )٣("غانم شكري"ـك؛  الضیقة یةواإلقلیم الوطنیة دعاة ومنھم
 الجمعیة" أصحابھ من نفر مع وأسس،  الفرنسیة الحمایة تحت سوریة دولة إلنشاء

  )باریس( في "المركزیة السوریة

 خالل من،  فقط الكبرى سوریا  وحدة إلى دعا الذي )٤("سعادة أنطون" ـوك
  "السوري القومي الحزب"

ّ  الذي الكبیرلبنان  وحدة إلىلبنان  نصارى كدعوة أو   )٥("الجمیّل أنطون" لھمث

                                                             

و) ١( دان :  ھ ب زی ن حبی ي ب م  .جرج د وتعل ـول روت(ب ة ، ) بی أ مجل الل(أنش ر ) الھ ھ ، بمص ل
  ) م١٩١٤-ھـ١٣٣٢( سنة) القاھرة(بـتوفي ، تصانیف كثیرة 

ق ، : في ترجمتھ یُنظَر  ة بدمش ة العربی ع اللغ ة مجم رون ، طبع ـ١٤٠١(محمد كرد علي ، المعاص  ھ
 )١٤٣ص() م١٩٨٠ -

و) ٢( ارس:  ھ ا" ف ة  "باش ي ناعس ارس أب ن ف ر ب ن نم ي . ب د ف بیا(ول ان) حاص ب  ، بلبن ن ، كات م
ة  ممن أنشأو ،السابقین في العمل الصحفي  ف(مجل ـالشھریة  )المقتط روت(ب ل ) بی ل أن تنتق قب

  ) م١٩٥١ -ھـ١٣٧١(توفي سنة  . الیومیة) المقطم( وجریدة،  لقاھرةـمعھ ل
 )٥/١٢٧( ،سابق  مرجع، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

انم:  ھو) ٣( راھیم غ ن إب اني . شكري ب رنس لبن ي، متف د ف روت( ول ي ،  )بی م ف ین(وتعل ورا ع  )ط
ًا بتونس    )م١٩٣٢ -ھـ١٣٥١(في فرنسا سنة ) انتیب(توفي بقریة  . عمل ترجمان

 )٣/١٧١(،  مرجع سابق،  األعالم، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

یم  .ة مجاعص أنطون بن خلیل سعاد:  ھو) ٤( وري"زع ومي الس زب الق ل  ،" الح ن أھ ویر(م ) الش
ل ،لبنان  في )المتن(بقضاء  ى البرازی ھ إل ع أبی اجر م ى، ھ اد إل م ع روت( ث ھ ،  )بی أ حزب وأنش
رات، السري دة م اني ،  فسجن ع ن اللبن ھ األم بض علی ة العسكریة، ق ررت المحكم ھ  وق إعدام

  )م١٩٤٩ -ـ ھ١٣٦٨(وقتل رمیًا بالرصاص سنة ، ساعتین  بعد 
 )٢/٢٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 

ون :  ھو) ٥( ن أنط ل ب اروني . أنطون بن جمی اني ، م ل ، لبن ن أھ ویر(م اء ) الش تن(بقض ي) الم  ف
ان  د، لبن ن موالی روت( م الت ،  )بی د والمج ن الجرائ ددًا م رر ع ر ، ح رام(ورأس تحری  )األھ

   )م١٩٤٨ -ھـ١٣٦٧( سنة المصریة حتى توفي
 )٢/٢٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ یُنظَر 
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  . ) ١(مصر في )م١٩٠٩( سنة "اللبناني االتحاد" حزب سماه احزبً أسس الذي

 

 

 

 

 

 

  : والحیاة الدین بین الفصل ضرورة : الثاني المطلب

 عن اوانحرافً  شعوبھا على اظالمً  الدین مع المغلوطة األوروبیة التجربة كانت
 أن بعد االنحراف خط ھنا من وبدأ ، والحیاة والعقل العلم على اوتمردً ،  ضاألر عمارة

 عن الدین بفصل فنادت،  نالدی إلى راجع ھو إنما أصابھا ما أن أوروبا حس في وقر
 تسربت ولقد، )٢(فیھا ھوادة ال احربً ومحاربتھ ، جملة الدین نبذ إلى وانتھت ، الدولة

 یسمى ما طریق عن العثمانیة الدولة عھد أواخر المسلمین دیار إلى "العلمانیة"
 العلمیة والبعثات التنصیریة المدارس طریق عنو ، واإلداریة العسكریة باإلصالحات

  .)٣(عامة وأوروبا،  خاصة فرنسا إلى والعسكریة

ذي،  )٤("أتاتورك كمال" ید على عنھا اإلعالن بدایة وكان ن ال اء أعل ة إلغ  الخالف
                                                             

ین ) ١( د حس د محم ر ، محم ة العص اظ ، أزم دة ، دار عك ـ١٣٩٨ – م١٩٧٨(، ج   )٤٣ص( ، )ھ
رو ن : یُنظَ دین زی ور ال ن ن وء، زی ة ال نش ة عالقومی ار ، ربی روت  ،دار النھ  – م١٩٦٨(، بی

ـ١٣٨٧ ر و  )٦١ص(،  )ھ دي : یُنظَ د الخال ام ، محم الد الش ي ب رى ف ؤامرة الكب ع ، الم مرج
 )١٥٩ – ١٥٨ص(، سابق 

 .سفر الحوالي ، العلمانیة نشأتھا وتطورھا ، مرجع سابق : یُنظَر) ٢(

 )١٦ -١٥ص(فاروق الخالدي ، التیارات الفكریة والعقدیة ، مرجع سابق  محمد) ٣(

نة  )سالونیك(موالید  من) ٤( ـ١٢٩٨ – م١٨٨١(التركیة س ة ، ) ھ ا الحدیث س تركی ي ، ومؤس ل ف تنق
ة  ن المدرس رده م د ط كریة بع ب العس نة ، الرت المیة س ة اإلس اء الخالف ام بإلغ  – م١٩٢٤(ق

  )ھـ١٣٥٧ – م١٩٣٨(توفي سنة ، وأعلن علمانیة الدولة ،  )ھـ١٣٤٢
اتورك ،علي شعیب : ترجمتھ في  یُنظَر ال ات اني  ، كم ر اللبن ى ،) روتبی( ،دار الفك ة األول ،  الطبع

  )ھـ١٤١٢ – م١٩٩٢(
= 
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ة ولةد إلى تركیا وتحویل ـ١٣٤٢ – م١٩٢٤( سنة علمانی زامن،  )ھ ع وت ذا م الن ھ  اإلع
دى التغریب تیار تزاید ین ل ي المثقف الد ف ام ب رت،  الش دارس فكث ة الم   وأنشطة ، األجنبی

دمت،  المستشرقین ع وق ري الغزو طالئ د الفك تالل بع ي العسكري االح الد ف ام ب  ، الش
اءت ا وج عارات معھ تراكیة" ش ة"و،  "االش ة"و،  "القومی ة"و،  "الوطنی ،  "الدیمقراطی

  .)١(المسلم الشامي المجتمع في "العلمانیة" غرس في األثر لھا كان التي

 إلى الغربي الفكر نقل في كبیر دور الترجمة وحركة "الماسونیة" للمحافل وكان
  .  سیأتي كما الشام بالد اوخصوصً ،  اإلسالمي العالم

 واشتد ، "العلمانیة" األفكار نشطت جنبياأل االحتالل رھینة الشام كانت وحین
َّزعة أوار  ھم العرب( بأن ونودي) للجمیع والوطن  الدین( شعار ورفع،  القومیة الن

  )٢()ومحمد وعیسى موسى قبل ، عرب

ّ  الوضعي الدستور وساد ً ) العدلیة األحكام( مجلة وألغیت ،سوریا ولبنان  من كال
 الخالفة فترة العربي العالم في منتشرة كانت التيو،  اإلسالمي الفقھ عن انبثقت التي

  .)٣( العثمانیة

 یخرج ولم ، وفلسطین األردن شرقي في قوانینھا تطبق بریطانیا كانت وكذلك
 أبناء من المثقفین من عمالء ترك حتى الشام بالد من والبریطاني الفرنسي االحتالل

 ونشروا،  مبادئھم حملوا الذین -  یةالعلمان واألحزاب،  الوطنیة الكتلة كأعضاء -  البالد
 في الكبیر األثر لھ كان الذي الوطني الجیش من الفرنسیین تركة ننسى وال . دعوتھم

 اخصوصً  ، المدنیة القوانین وسن ، واإلصالح التحدیث باسم "العلمانیة" نحو اإلسراع
 "العلمانیة" نيتب إلى صراحة ودعوا،  البالد دساتیر غیروا الذین،  االنقالبیین عھد في

.  
 

= 

ا   .، بدون معلومات الرحمن  هللا عبد ترجمة عبد،الرجل الصنم ، ضابط تركي سابق:  وینظر أیضً

 ) ٩ص( . العلمانیة نشاتھا وتطورھا وآثارھا ، مرجع سابق، سفر الحوالي :   ینظر) ١(

ر  تكررت) ٢( ان األمی ى لس ا عل ل"ھذه المقولة كثیرً ین فیص ن الحس ة  "ب ي مدین ھ ف ك خطاب ن ذل وم
ب( ي  )حل ـ٧/٢/١٣٣٧=  م١٩١٨/ ١١/١١(ف ررت) ھ ھ  وتك ان أخی ى لس ن "عل د هللا ب عب

ي  "الحسین ي ( :حین قال في منشور للشعب األردن ا ف ا كلھ ا ومنحتھ بعون نفسً ي س ت ل و كان ل
  )سبیل القومیة والوطن ، لما رأیتني قمت بالواجب

ر  د هللا: یُنظَ ك عب ر ، المل دة للنش دار المتح ة ، ال ار الكامل ین ، اآلث ن الحس روت  ب ة بی ة الثانی الطبع
 )١٦٨ص(،  )ھـ١٣٩٩ – م١٩٧٩(

 )٢١ص( مرجع سابق ، فاروق الخالدي ، التیارات الفكریة والعقدیة ، محمد) ٣(
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  : والواجبات الحقوق في المساواة : الثالث المطلب

 وخدعت ، العربیة الشعوب استمالت التي الدعاوى أبرز من الدعوى ھذه كانت
 تكوین في یشاركوا لم الذین واإلصالح الفكر رجال بعض بھا وتأثر بل منھم الدھماء

 استبعدوا فلما ، آنذاك كبیرة جھود لھم كانت الذین المبشرین لوجود مرة أول الجمعیات
 وذریعة،  العربیة القومیة غطاء تحت والقومیة اإلسالم التقى ، المسلمین إلحاح تحت

 ذلك وغیر،  العربیة األمة حقوق عن والدفاع،  القدیمة والحضارات،  المشترك التراث
  .)١(والفوارق السدود وتحطیم،  العداوة ضباب النقشاع اسببً كان مما

 أن -  القومیین بعض یسمیھا كما -  المشتركة العلیا المثل استطاعت ھنا ومن
دةٍ  رابطة وتحت ، مشتركة أھداف لتحقیق المتناحرة العقائد بین تجمع  لھا یسبق لم موحَّ
  . كلھا الشام بالد تاریخ في مثیل

 بل ، فحسب والنحل الملل سائر بین والواجبات الحقوق في المساواة تقف ولم
   )٢(الشخصیة األحوال قانون كما في  ، والمرأة الرجل بین حتى

 وعھد االستقالل عھد في - " الخالدي محمد" یقول كما -  اسوءً  األمر وازداد
 بااللتحاق الجمیالت الفتیات من كبیرة لمجموعة سمح حین الثوریة الحكومات

 وحل ، األستار ھتكت حتى،  )٣(فیھا العزاب بالجند واالختالط الجندیة بمعسكرات
 نادت التي االتفاقیات تلك )الشخصیة األحوال( قانون ونحو.  البالد وخربت ، الفساد

 ، الرجل بھا یتمتع التي ذاتھا الحقوق على وتأكیدھا،  المرأة ضدّ  التمییز على بالقضاء
 النصوص على والمرأة الرجل بین المساواة دعاة من كثیر تطاول أن إلى األمر ووصل

 وفھمھا،  السنة وأحادیث القرآن آیات بعض في النظر بإعادة واوطالب،  الشرعیة
ّ  ھذا في الوقاحة وبلغت . المعاصرة المرأة إلیھ وصلت ما الحسبان في تأخذ بطریقة ً  احد

                                                             

 )١١٩ص(، مرجع سابق ، یقظة العرب ، جورج انطونیوس :  یُنظَر) ١(

یة األحوال(لم یكن مصطلح ) ٢( اء ومعر) الشخص د الفقھ ا عن ً لف طلحات  األوائ ن المص و م ل ھ ، ب
راد  ھالقانونیة المعاصرة ، ویقصد ب ز األف ي تمی ة الت مجموعة األوضاع واألوصاف االجتماعی

ب  واطنین أو أجان ونھم م ھ ، ك ون فی ذي یعیش ع ال ي المجتم ض ف ن بع دین أو ، بعضھم ع راش
   . أو أرامل اتٍ قاصرین ، عزابًا أو متزوجین ، مطلق

ر  ي: یُنظَ یة ف وال الشخص وانین األح ي ، ق یر البیالن ان  بش د البح ،لبن ـمعھ ـوث والدراســ ات ـــــــ
 )١١ص(،  )ھـ١٣٩١ – م١٩٧١( . ةـــــــــــــــالعربی

 )٩٢ص(محمد فاروق الخالدي ، التیارات الفكریة والعقدیة ، مرجع سابق ، ) ٣(
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 .)١(ابعیدً 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المرأة تحریر على العمل : الرابع المطلب

 - الھجري عشر الرابع القرن بدایات خالل-  الشام بالد في المسلمة المرأة كانت
 المالءة یلبسن كن الالتي النصرانیات النساء أولئك حتى ، ومالءتھا بحجابھا مستمسكة

 الحجاب بارتداء زوجتھ یأمر من النصارى من كان بل ، الوجھ إال منھن یبدو وال
  .)٢(المسلمین عند تجري كما الزواج مراسم عندھم وتجري الكامل، الشرعي

 سنة المرأة تحریر دعوة بوادر قامت أن إلى الشام في ذلك على الحال استمر
 ، )لندن( من عودتھا بعد حجابھا" سالم عنبرة" خلعت حین )ھـ١٣٤٦ – م١٩٢٨(

 خالللبنان  في تعقد كانت التي الثقافیة والملتقیات العامة األماكن في ذلك إلى ودعوتھا

                                                             

 )٣١٤ص(، ، مرجع سابق لبنان  النسویة في نھى عدنان القاطرجي ، الحركة) ١(

 )٢٩١/ ٥(علي الطنطاوي ، ذكریات ، مرجع سابق ، ) ٢(
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  .)١(الفترة

 تحریر( إلى الدعوة في ركبی دورلبنان  اوخصوصً  الشام في للنصارى وكان
،  القضیة تحریك في ونساء رجال منھم وشارك الغربیة، التحرر بقیم والتأثر )المرأة
 حركة عبر الدعوة لھذه وإمكاناتھ وسائلھ اإلعالم سخر كما . الواجھة إلى ونقلھا

 التحرر دعاة یدفعون ھئورا من وعمالؤه المستعمر وكان ، النسائیة وخاصة الصحف
  .)٢(خرىأ جھة من

  . االجتماعي المیدان في االنحراف لوسائل دراستي عند بیان مزید یأتي وسوف

  

 

 

 القومیة ظالل تحت واالجتماع االعتقاد حریة ممارسة : الخامس المطلب 
: 

 إقصاء على -  الھجري عشر الرابع القرن خالل -  االنحراف دعاة حرص 
 والدعوة ،اوتخلفً  رجعیة إلیھ العودة وصوروا ، واالجتماعیة السیاسیة الحیاة من الدین

نً  القومیة العصبة إلى ّ مً  اتمد ّ  إحدى ففي الدیانات، جمیع بین امشتركً  اورابطً  ،اوتقد
 عربي، المسلم ، شي كل قبل عرب إننا: ( نودي "األدبي المنتدى" جمعیة محاضرات
ّ  یكون أن قبل عربي والمسیحي  إلى داتوالعبا الدیانات مسألة تركنا وقد ،امسیحیً

  )٣()والكنائس الجوامع

 یتمیز ال الشاسعة الغربیة البلدان ھذه قاطني إن(:  "عازوري نجیب" ویقول
 أرجوك تحصى، ال التي والمذاھب والطوائف باألدیان إال اآلخر البعض عن بعضھم

یون، مسلمون: تحصي أن ّ  وكاثولیك وموارنة، ودروز، ونصیریون، شیعة، مسلمون سن
 إن الشخصیة، المصلحة في تطور إال لیس الدیني التعصب،  ائنةش حقیقة إنھا. 

 بعین یأخذه الذي العائلي الشعور كمثل ،اتقریبً وفطري عفوي شعور القومي التعصب

                                                             

 )٨٨ص(محمد فاروق الخالدي ، التیارات الفكریة والعقدیة ، مرجع سابق ، ) ١(

 )١٨ص(، مرجع سابق ، لبنان  نھى قاطرجي ، الحركة النسویة في) ٢(

رك ، دار طال) ٣( ق(س ، توفیق برو، العرب والت ى ) دمش ة األول ـ١٤١١ – م١٩٩١(، الطبع ،  )ھ
 )٢٦٥ص(
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  )١()دینیة قضیة كل إبعاد یوجب والذي ، سیاسي كل االعتبار

،  والقومیة،  الوطنیة شعارات ورفعت ، األولى الجاھلیة دعوات بدأت ھنا ومن
 بیان مزید یأتي وسوف . والشریعة العقیدة محل لتحلّ ،  والعرق،  واللغة،  والعروبة

  .  البحث ھذا من الثاني للفصل دراستي عند الموضوع ھذا عن

 

 الفرد مستوى على االقتصادیة األوضاع تحسین : السادس المطلب
  : والمجتمع

 طول في الممتدة ومزارعھا الجاریة بأنھارھا معروفة تزال وال الشام كانت
 أیدیھم عملتھ ومما ، األرض من لھم یخرج مما یقتاتون الناس وكان ، وعرضھا البالد

  .سیاتي كما الیدویة الصناعات أنواع من

ً  أحسن الشام تكن ولم  حالتھا أن غیر العثمانیة، الوالیات بقیة من حاال
  .ومرضیّة حسنة كانت االقتصادیة

اـول ّ ْ نُ  الخالفة ضعفت م ر، وبدت ُ  البالد تدھورت األولى العالمیة الحرب ذ
 ، والألواء البالء بھم نزل حتى الناس أحوال وتبدلت ، االقتصادي الوضع وانھار

  . األولى الحرب نھایة حتى الحال بھم واستمر

 عمل) الكبرى سوریا( الشام بالد والبریطاني الفرنسي المستعمر دخل وحین
 وذھبت ، الخاصة مصالحھ أجل نعلیھ م وھیمن الوطني، االقتصاد إضعاف على

 فترة طیلة الوطني االقتصاد وظلّ  ، والبریطانیین الفرنسیین خزینة إلى الشعب أموال
  .والفقر التجویع بنیران الشعب واكتوى ،امنھارً  االنتداب

 االقتصادي االنتعاش وعود فمع ، سابقھ من أحسن اللقاالست بعد األمر یكن ولم
 العیش فساد إال الشام ألھالي یتحقق لم المقھور الشعب أوضاع ینبتحس والتصریحات ،

 وظلم تراكیةـــاالش خدیعة تحت،  الخاصة األمالك ومصادرة،  البطالة وانتشار، 
 .)٢(التأمیم

                                                             

ر،) ١( ات والنش ة للدراس ة العربی م، المؤسس و ملح د أب ة أحم  نجیب عازوري ، األمة العربیة، ترجم
 )١٧٦ص(، بیروت لبنان 

ة( لفظة مشتقة من كلمة:  التأمیم) ٢( ّ لّ ) أم بعض أو ك ة ب ة واإلدارة المتعلق ل الملكی ة نق ي عملی وتعن
ة  ى ملكی اج عل ائل اإلنت ا، وس ة بمجموعھ ارة  . وإدارة األم ادة لإلش تعمل ع ىوتس ة  إل الملكی

= 
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 في المدافعة لعوائق دراستي عند الموضوع بھذا یتعلق مما امزیدً  أذكر وسوف
  . -  تعالى هللا شاء إن -  االقتصادي المیدان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

= 

  . العامة كمفھوم معاكس للملكیة الفردیة
دد: یُنظَر   ي، الع د العرب ة الرائ أمیم ، مجل وبر )١٢( المحامي عبد المحسن أبو میزر، ماھیة الت  ، اكت

 )ھـ١٣٨١ – م١٩٦١(



 

  

  

  

  الثالث الفصل
  وسائل االنحراف الفكري في بالد الشام 

  الرابع عشر الھجري  في القرن

   :وتحتھ خمسة مباحث 

 وسائلھم في المیدان السیاسي:  األول المبحث .   
 ي وسائلھم في المیدان االجتماع:  الثاني المبحث.  

 صاديوسائلھم في المیدان االقت:  الثالث المبحث .   

 وسائلھم في المیدان التعلیمي:  الرابع المبحث .   

 وسائلھم في المیدان اإلعالمي:  الخامس المبحث .  
  

  

  

  األول المبحث
  وسائلھم في المیدان السیاسي

Y :  
ومن ، لھا أدواتھا المختلفة  فكري في بالد الشام وسائل كثیرة لالنحراف ال كان

 ً الذي یعد المیدان األبرز لفرض  بالمیدان السیاسي أبرز ھذه الوسائل ما كان متصال
وقد ، عملیة التغییر والتغریب التي طالت بالد الشام خالل القرن الرابع عشر الھجري 
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عض استغل دعاة االنحراف الفكري الفراغ السیاسي الذي عاشتھ بالد الشام في ب
 خاللمن  عورةلمسحمالت التغریب ا وادیقوأن  واواستطاع، مراحل القرن الماضي 

  : منھا ، وسائل كثیرة 

 ً   :الدعوة إلى علمانیة الدولة :  أوال

ب اواقع بالد الشام مرتبطً  كان ة بس اارتباط ببما یدور في دار الخالف المركزي  ھ
ـ١٣٤٣ – م١٩٢٤(سنة  شمسھانجمھا وتغرب  یأفلقبل أن  رة ،  )ھ ذه الفت ي ھ ت ف وكان

ا م، تبرز على الساحة أحداث وتحوالت  ما یكون منھ ذي ال  بعل ر ال ا الكثی ة ومنھ الخالف
ھ  م عن ھ ، تعل وات أوان د ف ھ بع ؤالء ، أو تعلم ة(فھ ود الدونم ة  )یھ انوا وراء الحرك ك

رب  الم والع رت لإلس ي تنك ة الت ة التركی رزوا، القومی ي" وأف اد والترق ة االتح  "جمعی
ة  اة"وحرك ا الفت اتلتكوین  وسعوا "تركی ي انتشرت  الجمعی رن السریة الت ة الق ي بدای ف

قاط  )سالونیك(العشرین و خاصة في  ا من إس ت جمیعھ ى تمكن ة حت وطن والحری باسم ال
  )١()م١٩٠٩ - ـھ١٣٢٧(سنة " الحمید عبد"           السلطان 

في مؤسسات الدولة ما سمي باإلصالحات  "العلمانیة"في تغلغل  وساعد
والبعثات ، في أرجاء الخالفة  یةبشیرإلى دور المدارس الت إضافة، العسكریة واإلداریة 

  .العلمیة والعسكریة إلى فرنسا خاصة وأوروبا عامة

وطالئع  "الماسونیة"والمحافل  –عربیة وتركیة  –للحركات القومیة  وكان
" الرحمن الكواكبي عبد"و ، " الحمید الزھراوي عبد" :الفكر العلماني من أمثال 

غیرھم  و" زیدان  جورجي"و، " یازجيال آل" و "بستانيال آل" ونصارى الشام من
  .)٢(إلى أوروبا جھةوتحویل الو، إلى الشعوب العربیة  "العلمانیة"كبیر في تصدیر  دورٌ 

یقرر في كتابھ  "رابطة الوطن العربي جمعیة" مؤسس "نجیب عازوري" فھذا
صل الف یجب)٣(العربیة المنفصلة عن العثمانیین ألمبراطوریةا أن )العربیة ألمةیقظة ا(

ً فیھا بین السلطة المدنیة والسلطة الدینیة  ِّال    :ذلك بما یلي  معل

ً  ىسیادة خلیفة اإلسالم عل أن )١  .كافة مسلمي األرض في دولة واحدة یبدو مستحیال

المدنیة  السلطتینبین  الجمع ةمن أسباب سقوط االمبراطوریة العربیة العظیم أن )٢
                                                             

 بتصرف )١١٨ص(، مرجع سابق ، العالم اإلسالمي حاضر ، جمیل المصري ) ١(

رب ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد الخالدي  )٢( د الع ة عن ع ، دور الحركات القومی مرج
 )١٤٩ص( ،سابق 

یجحدود االمبراطوریة المزعومة تمتد من الفرات ودجلة إلى خ )٣( ویس ل ن، الس طالبحر وم  المتوس
 .حتى بحر عمان
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 .في ید واحدة والروحیة

ٍ أو ھیبة روحیة بال منازع  خلیفة نبي هللا یجب أن )٣ ویجب أن ، أن یتمتع بنفوذ
ویجب أن تبقى ، سلطتھ  لىإ یُرتقىوال ، ال ینتقد طوال حیاتھ  ایبقى محترمً 

 .)١(عظمتھ مستقلة

بعد الحرب وفي عھد االنتداب  أما ،قبل الحرب العالمیة األولى  كانما  ھذا 
ذ الغزاة خطتھم  ، "العلمانیة"الفرنسي والبریطاني لبالد الشام فنشطت األفكار  ّ ونف

إذ لم یوجد حزب سیاسي یقوم ، الخبیثة إلبعاد ھیمنة اإلسالم على مجاالت الحیاة كلھا 
ھ الدیني  كل مناسبة للتأكید  یستغلّ "  الھاشميفیصل "بل كان األمیر ، على أساس التوجّ

) عیسى ومحمدقبل موسى و، إن العرب ھم عرب : (یقولالقومي العلماني و التیارعلى 
القومیة  زعةـوكانت الن، ) الدین  والوطن للجمیع(القومیین العلمانیین  بشعارویتغنى 

الذي قال  - ملك شرق األردن- " هللا بن الحسین عبد"العلمانیة تسود خطابات أخیھ الملك 
وضحیتھا كلھا في سبیل القومیة والوطن لما رأیتني  الو كانت لي سبعون نفسً : (لشعبھ 

  )٢()ت بالواجبقم

في بالد الشام دساتیره وقوانینھ الوضعیة التي  قرنربع  خاللاالنتداب  وفرض
سواء  ،الالدینیة صفة الزمة لھا  "العلمانیة"وكانت نزعتھا ، ال تزال سائدة حتى الیوم

وفلسطین وشرقي األردن إلى أن خرج المستعمر من بالد سوریا ولبنان  األمر في
  .)٣(الشام

 "العلمانیة"عھد االستقالل الوطني فكانت الكتلة الوطنیة واألحزاب  اللخ وأما
واالنقالبات العسكریة التي ھدفت إلى تفریغ الجیش العربي اإلسالمي من كل ، 

العناصر الشریفة بالتسریح أو الطرد أو السجن أو اإلعدام لكونھ القلعة الحصینة في 
ل) االستعماري" (االمبریالي"طریق المخطط    .)٤(یبي الصھیونيالصّ

                                                             

 )٢٢٠ص(، مرجع سابق ، العربیة  األمةیقظة ، ازوري نجیب ع )١(

ذكر )٢( ي " ی ن  "الزركل روا م ذین ف وریین ال ومیین الس وطنیین والق ن ال آالف م ت ب ان اكتظ ّ أن عم
ین"وأصبح ، نقمة الفرنسیین  ن الحس د هللا ب ھ " عب ك أبی ة مل د نھای ة بع واء القومی ل ل ا حام حینھ

  ".علي"وانزواء أخیھ ، تھ إلى العراق إلى المنفى وعود" فیصل"ورحیل  ،ونفیھ
ي :ر نظَ یُ  ان ، الزركل ي عم ان ف ابق ، عام ع س دوم، ) ٩ص(، مرج دي  حم ة ، الخال ارات الفكری التی

 )٢١-٢٠ص(، مرجع سابق ، والعقدیة 

 )٥٩٦-٥٤٢ص( ،مرجع سابق ، العلمانیة ، سفر الحوالي : ر نظَ یُ  )٣(

ة ، ) القاھرة(، كتبة وھبة م، حاضر العالم اإلسالمي ، علي جریشة  )٤( ة السادس ـ١٤٢٨(،الطبع -ھ
 . بتصرف )١٩٥ص(،  )م٢٠٠٧
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والترحیب بالتیارات  ، "العلمانیة"اجتمعت كل ھذه العناصر على تبني  وقد
  .الالدینیة في مجاالت الحیاة كلھا

فقد كان معظم  ، أطنابھا في ھذا العھد "العلمانیة"غرابة في أن تضرب  وال
بمبادئ  وآمنوا،  وصنعھم على عینھ ، االحتالل االتھا من المثقفین الذین ربّاھمرج

  .)١(الغربیة "العلمانیة"و "الماسونیة"

تولى  الذي" میشیل عفلق" "البعث العربي االشتراكي"مؤسس حزب  فھذا
وسعى للوصول  )م١٩٤٩ -  ـھ١٣٦٨(سنة " ھاشم األتاسي"وزارة التربیة فترة رئاسة 

ة الحكم ّ ر الدین من ظروف ( :یقول  بحزبھ إلى سد إن علمانیة البعث ھي التي تحرّ
لھ بالتالي أن یتحرر وینطلق في حیاة األفراد  وتسمح،  ساتھاسیاسة ومالبال
  )٢()المجتمعو

اعتبار الرجعیة : ( "حزب البعث"ـتوصیات المؤتمر القومي الرابع ل ومن
د االنطالقة التقدمیة في المرحلة الحاضرة  ّ ، الدینیة إحدى المخاطر األساسیة التي تھد

  :لتركیز في النشاط الثقافي والعلمي على مایليولذلك نوصي القیادة القومیة با

 .خاصة في األقطار التي تشوه فیھا الطائفیة العمل السیاسي، الحزب  علمانیة -  أ

التناقضات بین مصالح الفئات الرجعیة المتاجرة بالدین وبین مصالح  إبراز - ب
وتعمیق ھذه التناقضات بتبني المطالب الشعبیة وتشجیع ، الجماھیر الشعبیة 

 )٣()الخ...اھیر على النضال الجم

 إذ، أن ھذه المرحلة تمیّزت بتطور المفاھیم السیاسیة " جبور جورج" ویذكر
وقویت النزعة العلمانیة لدى القیادات السیاسیة للبالد ،  االعلمانیة سریعً  نحوكان التوجھ 

 لدى عدد من زعةـواتضحت ھذه الن، بحجة مخاطبة فرنسا وعصبة األمم بلغة حدیثة ، 
ھبندر" مثالالمفكرین أ ّ " أنطون سعادة"و،  )٤("األرسوزي زكي"و، " عبد الرحمن الش

                                                             

ة ) ١( یر فنص امرات ، البش ات والمغ ع ، النكب ر والتوزی ات والنش رب للدراس ق( –دار یع ، ) دمش
 )٦٨-٦٠ص(،  )م١٩٩٦(

ث ، میشیل عفلق  ٢)( بیل البع ر ، في س ة والنش ة للطباع ة ، دار الطلیع ة الخامس - م١٩٧١(، الطبع
 )١٤٤ص(،  )ھـ١٣٩١

 )١٨١ – ١/١٧٢(، مرجع سابق ، مجلة نضال البعث ) ٣(

ھ(درس في ،  )الالذقیة(من موالید  .زكي بن نجیب بن إبراھیم األرسوزي :  ھو) ٤( ة ) قونی العثمانی
ل ل، وأتقن اللغة التركیة ، العثمانیة  م انتق روت(ـث دة ) بی س جری ة(وأس ي ، ) العروب ن مؤسس م

  )ھـ١٣٨٨ – م١٩٦٨(توفي سنة ،  "شتراكيحزب العث العربي اال"
ھ    ي ترجمت ر ف ة :  یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح  .الموس

= 
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میشیل " )حزب البعث العربي االشتراكي(وقادة ،  )الحزب القومي السوري(زعیم 
وكذلك قادة الكتلة ، من القرن العشرین  یاتاألربعین في"  البیطارصالح "و" قعفل

  .)١(یلة ضغط على سلطات االنتدابوإن كانت تستخدم الدین وس، الوطنیة

الذي شكل من بقایا الجیش المختلط الذي كان  –لتركیبة الجیش الوطني  وكان
ّحة في سوریا ولبنان  تحت إمرة الفرنسیین مباشرة وأصبح فیما بعد نواة القوات المسل

وسن القوانین  واإلصالح حدیثباسم الت )العلمانیة(دور كبیر في اإلسراع نحو 
  .)٢(المدنیة

في  )٣(قام بعض ضباط الجیش العلمانیین بثالثة انقالبات عسكریة متتالیة وقد
غیَّرت وجھ الحیاة ) ھـ١٣٧٠ - ھـ ١٣٦٨= م ١٩٥١ –م ١٩٤٩(غضون عامین من 

وإحداث ، وتمكنوا من السیطرة على السلطة ،  سوریا  في واالجتماعیةة ــالسیاسی
  .روباإصالحات وتغییرات في دستورھا اقتبست من أو

ومنحت المرأة حق ، صدر القانون المدني الجدید " حسني الزعیم"عھد  ففي
 كما شجع، ة في الحقوق والواجبات وألغي التفریق بین الرجل والمرأ، التصویت 

یھ وعمل على اقتباس القوانین المدنیة الحدیثة حتى حنق عل، السفور  "الزعیم"
د ، المحافظون ّ   .)٥(العلمانیة الحاتھھ وبإصب )٤("اإلخوان المسلمون"وند

 حق )٦("سامي الحناوي"أعطیت المرأة في عھد االنقالب الثاني عھد  كما
 

= 

Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 

ور  )١( ورج جب ي، ج ر ف ي المعاص ر السیاس وریا   الفك ارة ، س روت  ،دار المن ق(وبی  ،) دمش
 )٥١ص(،  )ھـ١٤١٤ – م١٩٩٣(

 )٢٦( ،مرجع سابق ، لتیارات الفكریة والعقدیة ا، محمد الخالدي  )٢(

 .سیأتي فیما بعد ذكر ھذه االنقالبات وأثرھا على المدافعة في بالد الشام )٣(

ا"أسسھا الشیخ ، حركة إسالمیة معاصرة :  المسلمون اإلخوان )٤( ن البن ر  "حس ي مص ھ هللا ف رحم
ة ومنھا إلى ال ، )لقاھرةا(ـثم نقلت ل ، )سماعیلیةاإل(في  ار العربی ى األقط م إل ریة ث ، قرى المص

  . ولھا أنصار في أنحاء العالم الیوم 
  )١/١٩٨(، مرجع سابق ، إصدار دار الندوة ، الموسوعة المیسرة : نظر یُ 

ة  )٥( یر فنص امرات ، بش ات والمغ ابق ، النكب ع س ن  ، )١٤٠,١١٥,١١٣ص(، مرج ود حس محم
 )٢٣٢ص(، الھالل الخصیب ، ي ــــمنس

و )٦( اوي :  ھ ي الحن امي حلم د س د حلب .محم وري ، ي المول یم ث م ، زع ـتعل ق(ب لود، ) دمش  خ
رب العالم )إسالمبول(المدرسة العسكریة في  ارك خالل الح ةوخاض مع ى  ی ي ، األول ل ف وتنق

= 
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  .التصویت في قانون االنتخابات الجدید

وضع  إنجازفي عھد االنقالب الثالث تم  )١("أدیب الشیشكلي"فترة حكم  وأثناء
أن دین رئیس : وكان أبرز مبادئھ ،  )ھـ١٣٦٩ – م١٩٥٠(دستور جدید نشر عام 

وان حریة ،  یعوأن الفقھ اإلسالمي ھو المصدر الرئیسي للتشر، الدولة اإلسالم 
  .)٢(وان الدولة تحترم جمیع األدیان السماویة، االعتقاد مصونة 

 َّ عصبة "ـك، بتطبیق مبادئ العلمانیة والقومیة  "العلمانیة"تنادت األحزاب  ثم
 حزب"و  "السوري عيالحزب الشیو"و  "الحزب القومي السوري"و  "العمل القومي

  .)٣(وغیرھا "البعث العربي االشتراكي
  

  : بیةوالحكم بالقوانین الوضعیة األور:  اثانیً 

من كل  اوخطیرً  اوالمبادئ من أعداء اإلسالم سیئً  یاتأمر استیراد النظر كان
 ٍ   .)٤("قطب محمد" یقول كما،وجھ

 

= 

ة  رة رئاس واء األول فت د الل بح قائ ى أص كریة حت ب العس زعیم"الرت ني ال یح ،  "حس ل أن یط قب
اص  ویقتلھمئھ باألخیر مع رئیس وزرا ا بالرص ة الجمھور، رمیً ولى رئاس ةویت ده  ی ب ، بع انقل

ھ  "أدیب الشیشكلي"علیھ  م أطلق ي، وسجنھ ث اص ف ً بالرص وال ات مقت روت( م ي  ، )بی ن ف ودف
   )م١٩٥٠ -ھـ ١٣٧٠(سنة ) دمشق(

 )٦/١٣٥(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

نة ،  )حماة(من أھل  .كلي أدیب بن حسن الشیش:  ھو) ١( یین س ن الفرنس رر م شارك في معركة التح
ـ١٣٦٤ – م١٩٤٥( نة  ،) ھ طین س ي فلس ـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(وف ع ،  )ھ ف م ني "اختل حس

دثم عاد قا،  منصبھفأقالھ األخیر من  "الزعیم واء  ئ د(ل د  )عقی ي عھ اوي"ف ع  "الحن ب م م انقل ث
اوي" ىزمالء عل ة الجمھوری،  "الحن ولى رئاس الب ، ة وت دبیر انق ھ بت د علم ا بع ازل عنھ وتن

ل  إلىوھرب ، علیھ  ي ، السعودیة ثم إلى فرنسا ثم البرازی ل السیاس زل العم ا ، واعت ات فیھ وم
 ً وال نة  مقت اص س ـ ١٣٨٤(بالرص ر ،  )م١٩٦٤ -ھ ةانظ ي :  الترجم ع ، األعالم ، الزركل مرج
  )١/٢٨٥(، سابق 

 )٢٨٠,٢٢٢ص(، مرجع سابق ، النكبات والمغامرات ، بشیر فنصة  )٢(

ده ، حزب البعث ، سعید بن ناصر الغامدي  )٣( ھ وعقائ وطن ، تاریخ اض ، دار ال ـ١٤١١(، الری  ھ
 )١٤,١٢,٩ص(،  )م١٩٩٠ -

ر ، محمد قطب  )٤( ا المعاص ة المد، واقعن ةمؤسس دة ، للصحافة  ین ة الثا، ج ةالطبع ـ ١٤١١( لث -ھ
 )٣٤١ص(،  )م١٩٩٠
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ت رةال كان ي ا م ى الت توردتاألول ا  س ةفیھ ادئ األم یة  المب نظم السیاس وال
وم و تاالقتصادیة واالجتماعیة من خارج اإلسالم ی ات  احتاج ى تنظیم ل إل ةمن قب  إداری
ة ،  ل ، وأشكال من أشكال الحضارة المادیَّ ابق من قب م تكن في رصیدھا الس ت ، ل وكان

ع  ّس وة تت ة الق ٍ متنامی ة الزم لدول اءة ال ى مستوى الكف ة عل ا محتاجة إلیھا لتقیم الدول رقعتھ
ي ،  )بیزنطة(و )فارس(فأخذت تلك التنظیمات واألشكال من ، بسرعة خیالیة  م تجد ف ول

تین، من ذلك  انفسھا حرجً  َّ ّم األمر على قاعدتین مھم   : ولكن ت

أن األمة لم تشعر بالصغار واالنكسار وھي تأخذ ما تحتاجھ من :  األولى
ّ باالستعال، اعدائھا  )حضارة( ، ئ من اإلیمان ء الناشبل كانت تحس

¡  ¢  £] :  قال تعالى   �  ~  }  |   {      ¤

¥Z ا كانت حالتھ ھو األعلى بإیمانھ أیًّ  فالمؤمن  ١٣٩: آل عمران
فھم یشترون البضاعة الحضاریة ممن یملكھا ، المادیة أو العسكریة 

ٍ لھ مادام معرضً  ٍ روحي أو إكبار   . عن هللا ادون أيّ خضوع

ّ األمة :  الثانیة ٍ إلیھ  –في حركة األخذ ھذه  - أن ّ ما كانت في حاجة ، لم تأخذ إال
نظیمات و فلم تأخذ كل ّ األشكال المادیة من ما عند أعدائھا من الت

وأھم من ذلك أنھا حین استوردتھا لم تأخذ معھا قط ، الحضارة 
ً بھا  ألنھا قامت على عقائد  ؛المبادئ والنظم التي كانت الصقة

أما في حركة األخذ  ، تقیم مع شریعة اإلسالمجاھلیة ال تس توتصورا
قون بین ما ینبغي ، الثانیة فقد انھارت الحواجز  ولم یعد المسلمون یفرّ

 )١(أخذه وما ینبغي تركھ من البضاعة الحضاریة الموجودة عند الغرب
.  

ٍ متقاعس متخاذل متعثر الخطوات  عھماتجھوا إلى ما ینف لقد وأما ، ولكن بجھد
فقد سعوا إلى استیرادھا وتقلیدھا  )٢()النظم(وأما ، وا إلیھ فاستوعبوه كلھ الفساد فسارع

ا أنزل هللا اتمامً  اضاربین صفحً  ّ البشر أقدر على إصالح  قوانینظنوا أن  لقد، تعالى عم

                                                             

 )٣٤٣ص(، مرجع سابق ، معاصر واقعنا ال، محمد قطب  )١(

ین ا )٢( رق ب اتالف َّنظیم ُّظم  لت ن ب -وال د قط ول محم ا یق ة وزراء :  - كم ي الدول ون ف ین یك ھ ح أن
وم ، وللوزراء وكالء  دیرو عم ل ، ثم م نھم بعم ل م تص ك ب یخ و المناص ون مختلف م موظف ، ث

تخدمھ  ام یس دم أيّ نظ یم إداري یخ ذا تنظ ام تص، فھ ى النظ رض عل رة وال یف ا وال فك ً ا معین ورً
ّ یستخدمھ الكل على السواء ، معیَّنة  َّشریع، ومن ثم   .أما النظم فأمرھا مختلف ألنھا تتصل بالت

 )٣٤٣(، مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، محمد قطب  :یُنظَر 
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  .)١(من شریعة السماء جتمعاتالم

 القانون المدني الذي أصدرتھ حكومة االنتداب الفرنسیة: األمثلة على ھذا  ومن
حیث تضمن  ، القاضي بتنظیم أحكام األحوال الشخصیة )م١٩٣٨- ـھ١٣٥٧(سنة 

احتوى نصھ  كما، السماح للمرأة المسلمة بأن تتزوج النصراني أو الیھودي أو الوثني 
 مما أثار غضب العلماء، على مواد خالفت أحكام الشریعة فیما یتعلق بالطالق والمیراث

  . - في الفصل الخامس  كما سیأتي- 
  

 ً   : النفوذ في السلطة  ستغاللا:  اثالث

  :في سوریا  -أ
المتتبع لحركة التغریب في بالد الشام خالل القرن الرابع عشر الھجري  إنّ 

على الشعوب المستضعفة  التأثیرو، یلحظ حرص دعاة التغریب على الوصول للسلطة 
 ً ك الشعوب الغطاءات الرسمیة التي ال تمل وتحت، من خالل المركز السیاسي  أصال

ّ االستسالم  َّغریب حریة الحرك مما، حیالھا إال انة المشروع،  ةیعطي دعاة الت   .وحصَ

تحت غطاء  یعملونكان كثیر من رموز االنحراف الفكري التغریبي  وقد
التي یرجع وجودھا في بالد الشام إلى مطلع القرن السابع  )٢(البعثات التبشیریة األجنبیة

إبراھیم "آنذاك إال أن سیاسة  امجال وجودھا كان محدودً كون  ومع،  المیالدي رعش
انطلقوا منھ  الھم بابً وفتحت، من التغییرات  افي القرن التاسع عشر أحدثت كثیرً " باشا

حیث أنشأوا المراكز والمدارس والكلیات التي  )بیروت(ـب ابدءً ، إلى جمیع أنحاء الشام 
ھروا في النصف األول من القرن التاسع الذین ظ ینفیھا أكثر البارزین القومی جتخرّ 

  .)٣(عشر المیالدي

دید على غرس بذور الوعي " بإبراھیم باشا"األمر  ووصل َّ إلى الحرص الش
فاق حرص أبیھ على  حتى، القومي العربي لیخدم أھدافھ السیاسیة ومطالبھ العسكریة 

م لھ النصح افرنسیًّ  اواستقدم حربیًّ ، ذلك في مصر  ّ فیما یتخذ من أسالیب  من أجل أن یقد
من الفرنسیین و األمریكیین العمل تحت  )٤(لدعاة التغریب والتبشیر نوكل ذلك مكّ ، 

                                                             

 )٣٤٤( ،مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، محمد قطب  )١(

ؤالء ) ٢( ن ھ میث": م ي س ر البروت" أیل ات المبش ة للبن ت أول مدرس ي أسس ھ الت تانتي وزوجت ، س
 ." كوزنیلیوس فان دایك"و

 .منھم بطرس البستاني وناصیف الیازجي) ٣(

یر الشعوب : التبشیر) ٤( ا لتنص تعبیر أطلقھ رجال الكنیسة النصرانیة على األعمال التي یقومون بھ
لمون ، غیر النصرانیة  یّما المس ر. وال س د:  انظ رحمن المی د ال ة ، اني عب ر الثالث ة المك ، أجنح

= 
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  . )١(غطائھ

َّ تنفیذ المخطط  ونظیر ھذا حركة التغریب في المجتمع المصري حیث تم
وأسرتھ حتى قال حفیده " محمد علي باشا"الصلیبي عبر دور كبیر قام علي ید 

حتى  )أوروباأرید أن أجعل مصر قطعة من : ( ةقولتھ الشھیر" لإسماعی الخدیوي"
اللورد " وعین،  )ھـ١٢٩٩ – م١٨٨٢(سنة  نجلیزيمصر لالستعمار اإل تانتھ

ّى ، أول معتمد بریطاني في مصر " كرومر ل ُ و َ  منصب - القسیس–" المستر دنلوب"و
  .مستشار لوزارة المعارف

سقطت  ةفھذه الخالفة اإلسالمی،  دعاة االنحراف على ذلك وتواصوا بھ وتتابع
ةبعد وصول االتحادیین إلى  ّ على "عبد الحمید الثاني"السلطان  وإكراھھم، الحكم  سد

، لى مجریات األمور في الخالفة األساسي الذي یمكنھم من السیطرة ع القانونإعالن 
عرش تركیا سنة " كمال أتاتورك"ولما ارتقى ،  )٢()ھـ١٣٢٦ – م١٩٠٩(ذلك سنة و
ولة  أعلن )ھـ١٣٤١ – م١٩٢٣( َّ ى وعھد بوزارة األوقاف إل، إلغاء الخالفة وعلمانیة الد

وقضى على كل شعار لإلسالم إلى غیر ذلك ،  دـــــوأغلق المساج، وزارة المعارف 
  .)٣(اهمما حفظھ التاریخ ولن ینس

رتینللم وكان ِ أثر كبیر في تھیئة مناخات سیاسیة ) بریطانیا وفرنسا( ستعم
خالل فترة  اخصوصً ، مة لتوظیف أدوار لدعاة االنحراف الفكري في بالد الشام مالئ

  : االنتداب بعد الحرب العالمیة ومن ذلك

 كما،عربیة قومیة خالیة من النزعة الدینیة  اتكانوا یبحثون عن زعام أنھم )١
ح بذلك   "الشریف حسین"حین كان یتنقل بین معسكرات  )٤("لورانس"صرّ

ٍ إال  وأخذت طول الطریق أفكر في: ( فقال، لھذه المھمة  ال ألجل شيء
ھل تتغلب القومیة ذات یوم على النزعة : وأتساءل، وفي الحج ...  سوریا 

 

= 

 )٥٣ص(،  )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠(الطبعة الثامنة ، ) دمشق(، طبعة دار القلم 

 .بتصرف،  )١٠٤،  ١٠٠،  ٩٧(مرجع سابق ، یقظة العرب ، جورج انطونیوس : یُنظَر ) ١(

 )٣٢٩، ٣٢٨ص(،  مرجع سابق، تاریخ الدولة العثمانیة ، شكیب أرسالن  )٢(

 )١٢٩،  ١٢٨ص( ،مرجع سابق ، حاضر العالم اإلسالمي  ،جمیل المصري  )٣(

افون(ولد في مقاطعة .  توماس إدوارد لورانس:  ھو )٤( ام  )كارن إنجلترا ع ز ب ي ویل  – م١٨٨٨(ف
ـ١٣٠٥ ودي ،  )ھ وس یھ ریف ، جاس ورة الش دس ث ان مھن ین"ك یش ، "حس ادات الج ن قی وم

ـالعرب نة، ي ـ ات س ر )  - م١٩٣٥( م ري  :انظ بحي العم ة  ،ص ة واألكذوب ورانس الحقیق ، ل
  )ھـ١٤١١ – م١٩٩١(الطبعة األولى ، ) لندن(، طبعة ریاض الریس 
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 ؟الدینیة؟ وھل یغلب االعتقاد الوطني االعتقاد الدیني 

لُّ ھل تَ : أوضح  وبمعنى ِ ، السیاسیة مكان الوحي واإللھام  یاالمشاكل العل ح
یجول  كانھذا ما  ؟ھا األعلى الدیني بمثلھا األعلى الوطني مثل سوریا  وتستبدل

ھو الزعیم الذي ینشده " فیصل الشریف"كان  حتى، )١()بخاطري طول الطریق
اه  )نبي الوطنیة(اإلنجلیز أو ھو  َّ   ." لورانس"كما سم

الزج بأبناء الساسة والزعماء  على رصوادعاة االنحراف الفكري ح أن )٢
ً وانخراطھم في عضویة ال من  جمعیات العربیة السریّة بغیة تمكنھم مستقبال

 . التربع في مراكز السلطة

 – م١٩١٦(في سنة  )دمشق(زار " فیصل بن الشریف الحسین"ذلك أن  ومن
 )٢("العربیة الفتاة السریة"فأقسم یمین اإلخالص لجمعیة  ، قبل ثورة أبیھ )ھـ١٣٣٤

  )٣()العھد(واجتمع ببعض أعضاء جمعیة 

إمرة القائد العام  الجمعیة الدستوریة العربیة تحت )دمشق(في  تشكلت وحین
نشطت األحزاب " فیصل"وإدارة قائد القوات العربیة الشریف " يبنالجنرال الل"

ٍ ضخم خصوصً  ، الوطنیة العلمانیة التي  امةأن الھیئة المركزیة الع اوتمتعت بنفوذ
ت أعضاء كانوا دعاة لالنحر ىتشرف عل َّ   .)٤(اف الفكري في البالدعمل الحكومة ضم

كجمعیة ، واسعة النطاق  علنیةإن الجمعیات السریة اتجھت لتكوین أحزاب  بل
ّ  احزبً )ـھ١٣٣٨ –م ١٩٢٠(في عام  أنشأتفإنھا ؛  "الفتاة السریة عربیةال" سمي  ارسمیً
 فيمن أجل التوفیق بین سریة الجمعیة والتطورات السیاسیة  )حزب االستقالل العربي(

  .)٥(الجدیدالعھد 

ّفَ  العضویة واقتصرت عضویتھ على ، ) دمشق(في  )النادي العربي( وأل
فة ّ أعلنوا أن أھدافھم اجتماعیة علمیة إال أنھ سرعان ما غدا  یھومع كون مؤسس، المثق

                                                             

ان ، طبعة األھلیة للنشر ،  ةالثورة العربی،لورانس  )١( ّ ة ، عم ة الثانی ـ١٤٣٠ – م٢٠٠٩(الطبع ،  )ھ
 )١٦ص(

 )٥/١٦٥(، مرجع سابق  ،األعالم ، الزركلي ) ٢(

 )٢٣٧ص(، مرجع سابق ، رب یقظة الع،جورج انطونیوس ) ٣(

  )١٠٧ص(، مرجع سابق ، مذكراتي على ھامش القضیة العربیة ، ینظر أسعد داغر ) ٤(

 )١/٨٧(، مرجع سابق ، ة ثحول الحركة العربیة الحدی، محمد عزة دروزة )٥(
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ّ  انادیً ّ  اقومیً ّ  اسیاسیً   .)١(بعد على الحیاة العامة كلھا فیما وسیطر ، اثقافیً

ن ي ال وم أت ف ي نش زاب الت د الاألح دعھ وري( جدی وطني الس زب ال ،       )الح
ا ن أعض ي":  ئھوم ن عل ر ب ریف ناص یخ ،  )٢("الش ني"والش دین الحس اج ال ،              )٣("ت

  . وغیرھم، " محمد كرد علي "و 

  .أعضاؤه بالوالء للفرنسیین ولین الجانب معھم واشتھر

  .)٤(غیر ذلك من األحزاب التي زاد عددھا عن ثمانیة أحزاب إلى

، األمة الفرنسیة  عنایةأن نصارى الشام كانوا موضوع :  ذكربال الجدیر
وبدایة عھد االستقالل فمنھم كبار المسئولین  ، النفوذ الواسع زمن االنتداب وأصحابَ 

في  "العلمانیة"القومیة والوطنیة التي رفعت شعار  والخبراء وقادة األحزاب والحركات
  . )٥(الفترة  ھذه 

حزب البعث العربي "موجة  "النصیریون"لستینات ركب أوائل ا وفي
وتحول القومیون السوریون من أبناء الطائفة إلى أعضاء عاملین في ،  "االشتراكي

 )ھـ١٣٨٢ – م١٩٦٣(وبعد انقالب الثامن من آذار سنة ، شوكتھم وقویت ، الحزب
انضمام  في كشف أسرار التنظیم الناصري من خالل ابارزً  ادورً  "النصیریون"لعب 

 ّ  "النصارى"، وبعد سحق الناصریین اشترك  ابعضھم إلى ھذا التنظیم ظاھریً

                                                             

ر ) ١( میة : ینظ ة قاس ة ، خیری ة العربی ابق ، الحكوم ع س ر ،  )٧٠-٦٩ص(، مرج عد داغ ، وأس
 )١٠٧ص(، مرجع سابق ، لى ھامش القضیة العربیة مذكراتي ع

راف  .ناصر بن علي بن حسین بن فھد بن راضي :  ھو) ٢( ن أش ةالمد(م ق(زار ،  )ین ل ) دمش أوائ
رًّ ،  "فیصل بن الحسین"م مع األمیر ١٩١٦ ة وتعرف س رة العربی ة الفك ض حمل ى بع ا ، ا إل ولم

انیین،  )نةالمدی(كانت ثورة الشریف كان أول من نادى بھا في  ل  ، وخاض القتال مع العثم ودخ
  )ھـ١٣٥٣ –م ١٩٣٤(توفي سنة   )حلبفاتح : (كان یقال لھ ،  "فیصل"قبل ) دمشق(

 )٧/٣٤٩(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٣( د :  ھ دین(محم اج ال د ) ت ن محم دین(ب در ال ني) ب ف الحس ن یوس ل  . ب ي األص ، المراكش
لطانیة ، ي المولد والوفاة الدمشق ة الس ـعین مدرسا للدین في المدرس ق(ب نة ) دمش  – م١٩١٢(س
رتین ، وتنقل في عدد من المناصب ،  )ھـ١٣٣٠ یین م د الفرنس ي عھ ، وتولى رئاسة الوزراء ف

نة  )ھـ١٣٥٩ - م١٩٤١(وتولى رئاسة الجمھوریة سنة  ي س وفي ف ًا من الفرنسیین إلى أن ت تعیین
  )ـھ١٣٦٢ –م ١٩٤٣(

 )٧/٨٢(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 

 )٤٥ص(، مرجع سابق ، مرآة الشام ، عبد العزیز العظمة ) ٤(

 )١/١٥٧(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ،  النواويمحمد عبد الغني ) ٥(
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كانوا األكثریة  "النصیریین"في حكم سوریة ، بید أن  "الدروز"و "النصیریون"و
یة ، وفي نھا آخرونو" فلقمیشیل ع" یاتفي الحكم ، وطرد في منتصف الستین احقةالس

وال یزال األمر كذلك إلى  "لنصیریینا"ـل )١(اخالصً  الستینیات كان الحكم في سوریة
  . الیوم

  :في لبنان  –ب 
ا ً ّ ً لبنان  وأم فقد تجلى فیھ السباق على السلطة  سوریا  من فلم یكن أحسن حاال

والتنافس على الحقائب الوزاریة مع حرص االستعمار على إقصاء اإلسالم من جمیع 
  .شئون الدولة

فكان منھم ، أواخر الخالفة العثمانیة لبنان  فيالنصارى من النفوذ الواسع  تمكن
 "الموارنة" اصً قادة األحزاب والحركات القومیة الوطنیة وكبار المسئولین وخصو

بل نجحوا في استقطاب ، المفكرون والمدرسون والصحفیون ووكان منھم األدباء 
بل ، نجة الذین تتلمذوا في جامعات ومعاھد الفر ینالمثقفة من أبناء المسلم ةالطبق

ٍ ال تفرق بین  عربیةٍ  اإلسالمیة ودعوا إلى وحدةٍ  لرابطةتجرءوا على نقد ا ،  ودین دین
ق أنصاف المثقفین من المسلمین بذلك ّ   .حتى صد

ت بلبنان خالل القرن  وكان ً ّ لفرنسا دورٌ كبیر في التحوالت السیاسیة التي مر
والعقد في  حلسا صاحبة الأن تكون فرن "الباب العالي"إذ قبل ، الرابع عشر الھجري 

  .)٢(اكان یقدم أمرھا على أمره وھو ال یحرك ساكنً  بل، بالد المسلمین 
إذ ، فترة االنتداب الفرنسي على بالد الشام لبنان  التكتالت الطائفیة في وظھرت

ّ وكانت ال تتخذ قرارً ، سوریا ولبنان  أظھرت فرنسا عطفھا على نصارى إال  اا داخلیً
بتقدیم العرائض للمندوب  ھؤالءوبعد أن یقوم ، المواطنین النصارى بعد دراستھ مع 

ویدفع ھؤالء زعماء الطوائف ، الفرنسي زاعمین أن في صدوره مصالح كثیرة 
ویأتي القرار ، األخرى وضعاف النفوس من أبناء المسلمین إلى تقدیم عرائض مماثلة 

  .)٣(الفرنسي استجابة لرغبات الشعب كما یزعمون

الصلیبیة یؤكد لنا التحالف الوثیق بین نصارى الشام والغزاة  وبخ الحرتاری إن
  .)٤(في مختلف القرون والعصور وطانھمالصلیبیین ضد بني أ

                                                             

 )١٧٠-١/٢٦٩( ،ق مرجع ساب، الصراع العربي اإلسرائیلي ،  النواويمحمد عبد الغني  )١(

 .بتصرف )١/١٥٧( المصدر نفسھ ،) ٢(

 )١/١٥٩(المصدر نفسھ ) ٣(

ر ) (٤ ن: ینظ ر  اب اریخ ، األثی ي الت ل ف ي ، الكام اب العرب روت  ،دار الكت ة ، بی ة الثالث ، الطبع
 )٩/١٤، ٨/٢٣٥( )م١٩٧٩ ھـ١٤٠٠(
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ھم الذین رفعوا لواء القومیة العربیة في لبنان  انھ مع كون نصارى والعجیب
ساطع "وكبار مستشاریھ حتى قال " فیصل بن الحسین"الشام وكانوا أصدقاء 

وكان في الحكومة نسبة كبیرة من النصارى منھم مدیر العدلیة العام، : ( "لحصريا
وا علنأنھم أول من تنكروا للعروبة وأ إال) ١()ومدیر األمن العام، ومستشار المالیة العام

الداخلیة والعدل واالقتصاد  اتماذا بقي للمسلمین إذا كانت وزارف ،  )٢(تأییدھم لفرنسا
   )٣( ؟بید النصارى

فبقي النفوذ للنصارى في الشام بالرغم من الرفض " فیصل"بعد زوال حكم  وأما
والذي أصدره  )٤(و لبنان سوریا  العام من المسلمین لقرار التقسیم والفصل بین

قبل  نم احیبً، ولقي تر )ھـ١٣٣٨ – م١٩٢٠( سنة "غورو" سيالمفوض السامي الفرن
إقصاء المسلمین  إلىبعاد ھذا القرار تھدف وكانت أ )٥()رنةالدروز والموا(سكان الجبل 

 ّ ّ  اسیاسیً ّ  اواجتماعیً عن مراكز القوى والقرار ، فاستمر المسلمون في المناداة  اوثقافیً
ورفضوا المشاركة في الحصول على الحقائب والمناصب اإلداریة  سوریا  بالوحدة مع

ھنري دي "إذ وصل مفوض جدید یدعى  )ھـ١٣٤٣ – م١٩٢٥( والسیاسیة حتى عام
في عھده النداءات بإعادة الوحدة وتصعدت االحتجاجات على  وازدادت، "جوفینیل

األربعة وعدم التجاوب مع مطالبھم ،  قضیةإقصاء المسلمین من سكان الساحل واأل
من غیر مشاورة لھم ، وكان من أول ما أ لبنان  وإكراھھم على ضمھم لمتصرفیة جبل

ّ مر بھ تشكیل لجنة لوضع دستور لل  في عموم مسلمین وعلماءھمال ان أن أعیبالد ، إال
ً لبنان  إلى أنھ ال  إضافةً  ، رفضوا االشتراك في صیاغة الدستور لرفض الفكرة أصال

 قرروا فیھ رفضھم )ھـ١٣٤٤ – م١٩٢٦( عام ایتفق مع مصلحة البالد وعقدوا مؤتمرً 
 أقرومع كل ذلك فقد ، )٦(الالمركزیة أساس، وطالبوا بااللتحاق بالوحدة السوریة على 

بل وجعل العلم الفرنسي ،  يفي المجلس النیابي ، وكرس االنتداب الفرنسلبنان  دستور
، وجعل اللغة الفرنسیة لغة الجمھوریة الكبیرلبنان  ان ، وأكد على وحدةللبن اعلمً 

  .)٧(الرسمیة إلى جانب اللغة العربیة

                                                             

 )٩١ص(، مرجع سابق ، یوم میسلون ، ساطع الحصري ) ١(

د الغ)٢(  واوي محمد عب ي الن رائیلي ، ن ي اإلس راع العرب ابق ، الص ع س رف  )١/١٦٣(، مرج بتص
 .یسیر

 )١/١٦٥(، المصدر نفسھ ) ٣(

 .سیأتي الحدیث عن التقسیم عند الحدیث عن العائق السیاسي) ٤(

ة ، المعاصر لبنان  دراسات في تاریخ، حسان حالق )  ٥( روت  ،دار النھضة العربی ـ ١٤٠٥(، بی ھ
 )١٥٤-١٤٧ص(، ) م١٩٨٥ -

 )١٤٢ – ١٤٠و  ١٥٤ -١٤٧( المصدر نفسھ ،)  ٦(

 )١٢٠،  ١٥٠ص(، المصدر نفسھ ) ٧(
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َّ الدستور على دین رئیس الجمھوریة أو طائف لم   تھ ، غیر أن فرنساینص
 )١("شارل دباس"حرصت على تولیة الرئاسة لنصراني ، وأسندت ھذا المنصب إلى 

" شارل دباس" وأسندت رئاسة مجلس الوزراء خالل فترة حكم، )٢()اأرثوذكسیًّ (وكان 
ه: " وھما تناوبا على رئاستھا ننییَّ إلى مارو ّ   .)٤("يبشارة الخور"و ،  )٣("أمیل إد

ومن ذلك  ، القضاء على كل ما یتصل بالدینلبنان  تغریب فيدعاة ال وحاول
القضاء  )ھـ١٣٤٦ – م١٩٢٨(في أواخر كانون األول  )٥("حبیب باشا السعد"محاولة 

                                                             

َّم بھا في ، ) بیروت(بـولد  .شارل دبّاس :  ھو) ١( وعیة(وتعل وق ،  )الیس ي الحق ا ف رج بفرنس ، وتخ
ة  ة اللبنانی یس للجمھوری ام ، أول رئ ب ع ـ١٣٤٤ – م١٩٢٦(انتخ نوات  )ھ الث س رة ث ، لفت

د ل ّ ى وجد رتین إل دھا م ـ١٣٥٣ – م١٩٣٤(ھ بع ى  ،) ھ افر إل رض فس م م ة ث ن الرئاس زل ع ع
  )ھـ١٣٥٤ –م ١٩٣٥(سنة ) بیروت(ـونقل ل، ومات بھا ) باریس(

 )٣/١٥١(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : ترجمتھ  یُنظَر في

ًانفصلت عن الكاثولیكیة ، ھي إحدى الكنائس الرئیسیة الثالث في النصرانیة ) ٢( ة نھائیّ نة الغربی ا س
ـ٤٤٥ – م١٠٥٤( رف ،  )ھ یادةوال تعت ا  بس ا علیھ ا روم ى ، باب یة بمعن ا أرثوذوكس ال لھ ویق

  .ولذا یطلق علیھا الكنیسة الشرقیة ، ویتركز أتباعھا في المشرق ، مستقیمة المعتقد 
ر  ذاھب  :یُنظَ ان و الم ي األدی رة ف وعة المیس ة ، الموس دوة العالمی دار الن ابق مرج، إص ، ع س
)٢/٥٣٨( 

ا ، لبناني ماروني :  ھو) ٣( ل محامیً ورة عل، عم ي الث ارك ف ى  ىش رب األول ان الح انیین إب ، العثم
دام  ھ باإلع م علی ى ، وحك ا حت ى فرنس أ إل ـ١٣٣٦ –م ١٩١٨(فالتج اد ل، ) ھ م ع روت(ـث ، ) بی

وزراء  س ال ة مجل م رئاس ة ث ا للداخلی رً ین وزی موع نة  ث ة س  – م١٩٢٦(رأس الجمھوری
ن، ) ھـ١٣٤٤ یین ع د جالء الفرنس ومي بع ان  أبعد عن العمل الحك نة لبن ي ، م ١٩٤٣س ات ف م

  )ھـ١٣٦٨ –م ١٩٤٩(سنة ) بیروت(بـودفن " صوفر"
ھ ي ترجمت ر ف ي :  یُنظَ الم ، الزركل ابق م، األع ع س واوي ،  )٢/١٤(، رج ي الن د الغن د عب ، ومحم

 )١/١٧٦(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي 

روت  مولده ووفاتھ في .بشارة بن عبد هللا الخوري :  ھو) ٤( ة ، بی ي جامع ف (درس ف دیس یوس الق
وعیة ف الیس ـ )یوس روت(ب ا ، ) بی رج محامیً نة ، وتخ ة س ولى وزارة الداخلی  –م ١٩٢٦(ت

ـ١٣٤٤ وزراء ، ) ھ س ال ة مجل م رئاس نة ، ث ب س ة١٩٤٣وانتخ ا لجمھوری ان  م رئیسً د لبن بع
واد وا، إعالن االستقالل  اء م اول إلغ ین ح ھ ح ن وزرائ ة م عتقل من قبل الفرنسیین مع مجموع

  )ـھ١٣٨٨ –م ١٩٦٨(توفي سنة ، الدستور التي تتناقض مع االستقالل 
ي  ر ف ھیُنظَ ي  : ترجمت الم ، الزركل ابق ، األع ع س واوي ،  )٢/٥٣(، مرج ي الن د الغن د عب ‘ ومحم

 )١/١٦٩(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي 

و) ٥( عد :  ھ ا الس ب باش واب  .حبی س الن ة مجل ولى رئاس ان  ورأس، ت داب لبن رة االنت الل فت خ
ا لمدة، الفرنسي   )م١٩٣٦-١٩٣٤(سنتین  استمر رئیسً

ھ     ي ترجمت ر ف ة :  یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح  .الموس
Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 
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 الثانویة لغة رسمیة یمكن لطالب )العامیة ةغالل(على اللغة العربیة عن طریق جعل 
  .)١(العامة أن یتقدم بھا في امتحاناتھ

في دار  اضخمً  اعقد المسلمون اجتماعً  )ھـ٧/٦/١٣٤٨=  م٩/١١/١٩٢٩( وفي
أمیل "بحضور النواب المسلمین لمناقشة قرار رئیس الوزراء الجدید   "بیروت" مفتي

القاضي بإلغاء المدارس الحكومیة التي یستفید منھا أبناء المسلمین بصورة أساسیة " دهإ
دوا بالقرار وأن غایتھ إحالل الحروف الالتینیة  ، ّ مكان اللغة العربیة ، وتشرید أبناء وند

  .)٢(المسلمین

العرف : أمثلة اإلقصاء الذي مارسھ االستعمار ودعاتھ على المسلمین  ومن
منذ االستقالل إلى الیوم ، ومع أن نتائج إعالن اإلحصاء لبنان  السیاسي الذي استمر في

المسلم لرئاسة  دون تولي ال أن فرنسا حالت، إلبنان  أظھرت أن المسلمین نصف سكان
تولى رئاسة مجلس  )٣("محمد الجسر"ا لھا ، فھذا الشیخ الجمھوریة حتى لو كان صدیقً 

نصحھ  )ھـ١٣٥٠ – م١٩٣١(النواب ، ولما حاول ترشیح نفسھ لرئاسة الجمھوریة عام 
وكان من جملتھم المفوض السامي الفرنسي  ، من الفرنسیین واللبنانیین ؤهأصدقا

لنظر عن ذلك ألن سیاسة فرنسا تقتضي إقصاء المسلمین عن بصرف ا" ھنري بونسو"
  . ة الجمھوریةــــرئاس

لیقابل  )٤(إلى السَّراي الحكوميلبنان  نسخة من دستور عھیلتفت لذلك فحمل م لم
ویؤكد لھ أن الدستور ال یحول دون وصول مسلم  )نائب المفوض الفرنسي السامي(

ر تعلیق الدستور ، وحل المجلس النیابي لرئاسة الجمھوریة ، ففاجأه النائب بقرا
  .)٦)(٥(ألجل غیر مسمى یعاونھ مجلس إداري" اسشارل دبّ "، مع إبقاء  اوالوزارة أیضً 

  .)٦)(٥(إداري
                                                             

 )١٢٣ – ١٢٢ص(، مرجع سابق ، المعاصر لبنان  دراسات في تاریخ، حسان حالق )  ١(

 )١٢٣ص(،  المصدر نفسھ) ٢(

ر )٣( د الجس ي :  محم ر الطرابلس د الجس ا محم ارف ب یخ الع ن الش ین ب یخ حس ن الش د ب محم
یني  یَّادي الحس نوات ، الص س س اني خم واب اللبن س الن رأس مجل نة ، ت وفي س  – م١٩٣٤(ت

  ) ھـ١٣٥٣
 Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 .ر الشبكة العنكبوتیة عبالحرة الموسوعة : یُنظَر 

 . قصر الحكم:  ھو) ٤(

 .١٣٠ص، مرجع سابق ، المعاصر لبنان  دراسات في تاریخ، حسان حالق  )٥(

وّض(أن فرنسا منحت المندوب  إلى أشیر ھنا) ٦( ي )المف امي ف ان  الس رارات لبن ل ق صالحیة تعطی
ّھا متى شاء بل ، المجلس الوزاري والنیابي   .ومثلھ تعلیق الدستور وإمضاؤه، وحل
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" الجسر" خأكد لدولتھ أن إمكانیة وصول الشی "بونسو"المفوض السامي  كان
 ً ّ " الجسر"تماسك الكتلة السیاسیة اإلسالمیة ، ولذلك فنجاح  بسببا إلى الرئاسة كبیر جد

 ً ّ ا ، ألن نفوذ فرنسا إلى المشرق یرتكز سیضع فرنسا في مواجھة سیاسیة صعبة جد
یؤمن  افرنسا إلى إبعاده مع كونھ لبنانیًّ  تاللبنانیین ، فلذا عمد المسیحیینا على أساسً 
ّى رئاسة المجلس ،  سوریا  لضم أي جزء منھ إلى االكبیر ، ومعارضً لبنان  بدولة بل تول

  .)١(وكل ذلك لم یوصلھ للرئاسة ألنھ مسلم، للمفوض السامي  اان صدیقً وك، النیابي

وعھد ، رئاسة الجمھوریة " أمیل إده"تولى ) م١٩٤١- ١٩٣٦(الفترة من  وفي
وھي المرة األولى التي یتولى فیھا مسلم ، )٢("خیر الدین األحدب"برئاسة الوزراء إلى 

ه"وكان ، رئاسة الوزراء  ّ ّة قد یؤدي إلى قبولھم یعتقد أن الت" أمیل إد قارب من أھل السن
  . ویخفف من المطالبة بالوحدة السوریة )الكیان اللبناني( ـواعترافھم ب

ٍ بسبب تطرف لكن ل إلى صراع ّ ه" ھذا التقارب سرعان ما تحو ّ في " أمیل إد
وخشیتھ أن یرى الیوم ، باللون المسیحي لبنان  آرائھ الخاصة إذ كان یھدف إلى صبغ

وذلك لن یكون في  - لتناسلھم السریع  انظرً  - لبنان  في المسلمون أكثریةً  فیھ الذي یصبح
  .)٣(مسیحیة لبنان صالح

فما ، لبنان  إذا لم یر المسلمون قبول الوضع الراھن في: ( أقوالھ الصریحة ومن
 ّ تان مختلفتان كل : ( اوقال أیضً ) الرحیل إلى الحجاز علیھم إال ّ إننا والسوریون أم
  )إننا الجزیرة المسیحیة الوحیدة في البحر اإلسالمي. .االختالف

، أو العروبة  شرقال عالقة لھ وال صلة بال(صرح ألحد الصحفیین بأنھ  كما
  )٤()في تفكیرھم ولغتھم غربیون رنةوأنھ وجمیع الموا

لقد ) : (لسان الحال(في حوار مع جریدة  )٥("محمد جمیل بیھم"ھذا یقول  وفي
                                                             

ابق ، المعاصر لبنان  دراسات في تاریخ، حسان حالق )  ١( ع س رف )١٣٦ -١٣٢ص(، مرج  بتص
. 

  . رأس وزارة الحكومة خالل فترة االنتداب الفرنسي ، لبنان  من رجاالت الصحافة في :ھو ) ٢(
ة عبر الشبكة العنكبو: یُنظَر   Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 .تیة الموسوعة الحرّ

 )١/١٧٧(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٣(

 )١/١٧٧(، المصدر نفسھ ) ٤(

یھم :  ھو) ٥( ین ب ن حس طفى ب د مص ن محم ل ب ث  .محمد جمی ؤرخ ، باح ل، م ن أھ روت( م ،  )بی
ا  م بھ ن ، تعل ة م ى العالمی ل عل ار(وحص ا  ،) یسب م انسحب منھ ونیة ث ل الماس ى للمحاف  ،انتم

ام  ،رأس وفودًا عربیة إلى بلدان العالم  ي الش رأة ف ر الم اة تحری نة ، وكان من أكبر دع وفي س   ت
  )م١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٩(

= 
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دنا أن نسمع ت َّ فلیھاجر منھ ولیرحل عنھ لبنان  صریحات عدة بأن من ال یعجبھ حالتعو
ھي للمسلمین كما ھي ، وبحق السكن فیھا  وأمالكھا على حین أن ھذه البالد بأموالھا، 

  )١()لغیرھم

  وأخرى تكتالت وكانت تظھر بین فترة ، التكتالت الطائفیة إذ ذاك  وسادت
ّ قوىً إسالمیة ومسیحیة الذي ض )المؤتمر الوطني(: منھا ، ة قومی ویعزو بعض ، م

 ً لالستعمار  الكتاب مشاركة النصارى مع المسلمین من باب توزیع األدوار لتكون بدیال
ى باالستقالل ّ   .)٢(في عھد ما یسم

ل التي انتھت إلى إصدار  "الحركة العربیة السریة"القومیون إلى تأسیس  وتوصَّ
  : ومما جاء فیھ )القومیة العربیة(ب أو كتا) الكتاب األحمر( ـكتابٍ سري عرف ب

واألدیان فیھا ھي سبیل المرء ، ال دولة دینیة ، ن الدولة العربیة دولة قومیة إ(
ا الشئون الدنیویة الخالصة ، فھي مصونة ومحترمة ،  العباداتإلى خالقھ في  ّ أم

ً  ارفكاإلدارة واألحكام المدنیة والعقوبات والتجارة والمع ، فیھا  فال دخل للدین أصال
ُّھ الدولة ، والوازع فیھا عرف مدني یجري علیھ الناس  ویخضع لھ جمیع ، أو قانون تسن

  )٣()العرب

أثناء الفترة تحول الصراع الطائفي إلى صراع داخل مؤسسات الدولة بما  وفي
العالمیة  الحرببعد  اخصوصً ، داخل الكتل الطائفیة نفسھا  وإلى، فیھا المجلس النیابي 

لوا كتلتین سیاسیتین  رنةفالموا، الثانیة  ّ   :شك

  ".إده أمیل"تؤید فرنسا بزعامة :  األولى

  . "خوريبشارة ال"بریطانیا بزعامة  تؤید:  والثانیة

ومارست ،  )ھـ١٣٦٢ – م١٩٤٣( لضغط الكنسي على الحكومة منذ عاما وبدأ
 "وزراءرئیس ال" لةإلقا "رئیس الجمھوریة"على  اكبیرً  ادورً  "المارونیة"القوى 
 "الجمھوریةرئیس "فأرسلت الكتلة اإلسالمیة مذكرة إلى  )٤("سامي الصالح"المسلم 

 

= 

 ) ٣٤٨ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، "محمد المالح"و "نزار أباظة":  یُنظَر في ترجمتھ

 )ھـ٨/١٠/١٣٥١=  م٣/٢/١٩٣٣(یة في البیروت جریدة لسان الحال) ١(

 )١/١٦٨(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي  )٢(

 )١٥٦ص(، مرجع سابق ، المعاصر لبنان  دراسات في تاریخ، حسان حالق )  ٣(

و) ٤( الح :  ھ رحیم الص د ال ن عب امي ب ي . س د ف ا(ول یداویة ،  )عك رة ص ن أس يرج تخ، م ة  ف كلی
= 
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أعربت فیھا عن احتجاجھا على نبأ رغبة البطریرك الماروني  )١("الفرد نقاش"آنذاك 
  .)٢(المسلم "رئیس الحكومة"إقالة 

في  اقرارً " كاترو" النیابیة المرتقبة أصدر الجنرال االنتخابات وبسبب
رئیس "و "رئیس الجمھوریة"طلب فیھ من  )ھـ١٢/٣/١٣٦٢=  م١٨/٣/١٩٤٣(

َّائب  یھماتقدیم استقالت "الوزراء للجمھوریة لفترة  ارئیسً  )٣("أیوب ثابت"ثم عین الن
وكانت قراراتھ أثارت الطوائف اإلسالمیة  )امتطرفً  ابروتستانتیًّ  امسیحیًّ (وكان  ، انتقالیة

وتدخلت وساطات كثیرة كان ، وتحرك اإلسالمیون ، وأحدثت احتجاجات صارخة ، 
 ، وانتھت بوضع المیثاق الوطني اللبناني، لمصر وسوریا والعراق وبریطانیا دور فیھا 

  : ومن أبرز بنودھما،  )٤(وتسویة أزمة تخصیص المقاعد بمجلس النواب

ً لبنان  أن )١ ومن ، وال یرتبط بأي دولة أجنبیة ،  اتامًّ  جمھوریة مستقلة استقالال
الواجب على النصارى االمتناع عن طلب الحمایة األجنبیة وخاصة فرنسا 

  . سوریا  معلبنان  كما أنھ على المسلمین أال یحاولوا توحید، 

 

= 

ي ) ھـ١٣٣٩ – م١٩٢١(سنة  )بیروت( إلى انتقل . )باریس( و )إسالمبول(الحقوق في  فعمل ف
ان  اء بلبن نة  )٢٢(القض رات ، س بع م وزراء س ة ال ولى رئاس نة ، وت وفي س  –م ١٩٦٨(ت

  )ھـ١٣٨٨
 )٣/٧٤(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي :  یُنظَر في ترجمتھ

اش )  ١( ورج نق رد ج و: الف ةت ان  لى رئاس ا لبن ل رئیسً ا عم ي ، كم داب الفرنس رة االنت الل فت خ
  " . إمیل إده " للوزراء بعد استقالة 

ة عبر الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر   Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 .الموسوعة الحرّ

 )١٩٨ -١٩١ص(، مرجع سابق ، المعاصر لبنان  دراسات في تاریخ، حسان حالق )  ٢(

  :در في شھور رئاستھ األولى مرسومین تشریعیینأص) ٣(
َّد عدد النواب إلى: األول   ) ٢٢(وللمسلمین ) ٣٢(نائبًا خصّص للنصارى منھا ) ٥٤(حد
  . وال یخفى ما وراء ذلك .وبالطبع ھم نصارى ، إدراج المھاجرین في السجالت الرسمیة : الثاني

ان ، " اش الفرد جورج النق" تولى الرئاسة بعد  :أیوب ثابت و  تانتیًّ " وك ب " ا بروتس ھ تعص ر أن غی
ام . وتثقف ثقافة التینیة ، للكاثولیك  رأي الع رفاتھ ال ى تص ار عل م ، أقالھ الفرنسیون بعد أن ث ول

ا  ً   . تستمر فترتھ عام
ة عبر الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر   Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 .الموسوعة الحرّ

ي، محمد جمیل بیھم ) ٤( یة ف ان  النزاعات السیاس روت  ،لبن ـ١٣٩٧ – م١٩٧٧( ،بی -٧٠ص(،  )ھ
٧٣( 
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ومع ذلك ستظل ، ولغتھ ھي العربیة ، جزء من الوطن العربي  لبنان أن )٢
 . عالقتھ الثقافیة والروحیة بالحضارة الغربیة

جمیع الدول العربیة شریطة أن تعترف تلك الدول  أن یتعاون مع لبنان على )٣
 . باستقاللھ وسیادتھ داخل حدوده الحالیة

فالوظائف الفنیة تكون ، الوظائف كلھا بالتساوي بین جمیع الطوائف  توزیع )٤
رئیس "أما المناصب الرئاسیة فیكون ، األولویة فیھا للكفاءات الفنیة 

ّ  امسلمً  "رئیس الوزراء"و،  امارونیًّ  "الجمھوریة رئیس مجلس "و،  اسنیً
ّ  "النواب  .)١(اشیعیً

من أن بعض بنود المیثاق لم تكن عادلة عند أھل السنة كتوزیع  وعلى الرغم
 "رئیس الجمھوریة"ـومنح الدستور ل،  )٢(المناصب بین الطوائف بنسب متساویة

إال أنھ  "رئیس مجلس النواب"و "رئیس الوزراء"صالحیات وسلطات تفوق سلطات 
وقضى على جذور مشكالت مستعصیة ، لبنان  اعد في إضفاء االستقرار العام فيس

  :منھا

،  )طرابلس(وعن إقلیم ، عن المطالبة باألقضیة األربعة  سوریا  تراجعت - أ
 .الجامعة العربیة حظیرة إلىلبنان  لجذب سوریا  وھذا الثمن الذي دفعتھ

ربعة لسوریا یعني بقاء كثیر من المسلمین أن انضمام األقضیة األ وجد - ب 
ولذلك تبنو ، وتحت حمایة األجنبي ، جزیرة طائفیة مستقلة  )جبل لبنان(

 .)٣(وعدم تقسیمھلبنان  فكرة وحدة

بعد أن لعب الملك  بالتسویةفانتھت  یابيأزمة مقاعد المجلس الن وأما
ائف الطو نعاوأق،  دور الوسیط )١("مصطفى النحاس باشا"ورئیس وزرائھ  )٤("فاروق"

                                                             

 )٢٩٣ – ٢٩١ص(، مرجع سابق ، الھالل الخصیب ، محمود حسان منسي )  ١(

ـ١٣٦٢ –م ١٩٤٣(تشیر الوثائق الرسمیة في عام ) ٢( ي) ھ ل اإلسالم ف ى أن أھ ان  إل یشكلون ، لبن
  :الذي قامت علیھ النسب انطوى على مغالطتین نصف سكانھ بالرغم من أن تعداد ھذه السنة 

  .احتساب المھاجرین مواطنین لبنانین: األولى
دون :  الثانیة م واف ع انھ وطني ، حساب األرمن ضمن النصارى اللبنانین م اء ال وال یشعرون باالنتم

  .لبنان  إلى
 )٢٩٣ص(، مرجع سابق ، الھالل الخصیب ، محمود حسان منسي  : یُنظَر 

 )٢٩٣ص( ،مرجع سابق ، الھالل الخصیب ، حسان منسي  محمود)٣(

ي) الخدیوي(بن إسماعیل ) الملك(بن أحمد فؤاد ) الملك(فاروق :  ھو) ٤( د عل ن محم راھیم ب  .بن إب
= 
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ا مقعدً ) ٢٥(اإلسالمیة وقبلت ما لحقھا بعد ذلك من ظلم ، إذ صار للمسلمین 
ا لھذه النسبة حتى بقً یسیر طِ لبنان  واستمر) ٦:٥(ا أي بنسبة مقعدً ) ٣٠()٢(وللنصارى

تحت ضغط الحرب األھلیة إلى قبول مبدأ المناصفة في اتفاق لبنان  اضطرت حكومة
  )ھـ١٣٩٦ – م١٩٧٦(شباط 

تحت التبعیة األجنبیة لبنان  ر أن الھدف من المیثاق ھو عدم وقوعیظھ وبھذا
  .)٣(عند بعض السیاسیین ، وعدم وقوعھ في أحضان الوحدة العربیة عند آخرین

   من ةخالل الفترلبنان  بالذكر أن الدارس للتیارات السیاسیة والطائفیة في الجدید
د أن المیثاق لم ینفذ على یج "بشارة الخوري"أي في عھد الرئیس ) م١٩٥٢- م١٩٣٤(

  :، فھاھم النصارى سیطروا على كافة مرافق الدولة ومؤسساتھا  )٤(كافة األصعدة

 )والصحة والتعلیم وقطاع السیاحة والمصارف وغیرھا والصناعة التجارة(
بحجة أنھم یتفوقون على المسلمین بالتقنیة والعلم والتطور في المعاملة ، بل إن المیثاق 

إال أنھ ،  "ىنصارال"ـل حق "رئاسة الجمھوریة"ا حتى یقال إن یكن مكتوبًالوطني لم 
صلحة طائفتھ قبل اعتزالھ من حل ھذه المشكلة لم" بشارة الخوري"مع ذلك تمكن 

انتھاء فترتھ األولى في الرئاسة أراد أن یجدد فترة رئاستھ ست سنوات  فبعد، الرئاسة
 

= 

ا و، ) القاھرة(من موالید ، آخر حكام مصر من أسرة محمد علي  ي فرنس ا وف م فیھ را إوتعل نجلت
نة ،  ھ س د أبی ر بع ك مص ولى مل ـ١٣٥٤ –م ١٩٣٦(ت نة) ھ ورة س ھ ث  –م ١٩٥٢( ، وأرغمت

ـ١٣٧١ ل ) ھ ھ ففع ع نفس ى خل ي ، عل دھا ف ام بع ا  ، )اروم(وأق وفي بھ نةوت  –م ١٩٦٥( س
  )ھـ١٣٨٤

 )٥/١٢٨(الزركلي ، االعالم ، مرجع سابق ، : انظر ترجمتھ 

اس :  وھ) ١( طفى النح ا"مص د . " باش ن موالی ي ) سمنود(م ا وف م فیھ اھرة(تعل ل قا، ) الق یًا عم ض
زب  ى ح ب إل ا وانتس د(ومحامیً ة  )الوف ري بزعام ول"المص عد زغل نة " س  –م ١٩١٨(س

ـ١٣٣٦ نة ) ھ تقالل س ة باالس ورة المطالب باب الث ع ش ن طالئ ان م ـ١٣٣٨ – م١٩٢٠(وك  )ھ
ّ ، وتولى وزارة المواصالت في عھد حكومتھ ، واعتقل مع سعد  یً ً فرنس یال ب وك س وانتخ ا لمجل

واب  ةوخل، الن عدـ"ل یف ھ  "س د وفات ـ١٣٤٥ – م١٩٢٧(بع س ،  )ھ وزراء خم ة ال ولى رئاس ت
رات ورة  ، م د ث ھ بع زوم بیت ى ل ره عل ـ١٣٧١ – م١٩٥٢(وأك وفي ،  )ھ ـوت اھرة(ب نة ) الق س

  )ھـ١٣٨٤ – م١٩٦٥(
 )٧/٢٤٦(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 

 )٢٩١ – ٢٨٦ص(، مرجع سابق ، الھالل الخصیب ، محمود حسان منسي )  ٢(

 )٤٢٠ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد الخالدي ) ٣(

 )٤٢٠ص(، المصدر نفسھ ) ٤(
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فكان أن أجرى انتخابات  ، ذا التجدیدبالرغم من أن الدستور یعارض مثل ھ ، أخرى
الدستور بصورة استثنائیة ، وأعاد مجلس خاللھا عدل  )ھـ١٣٦٦ – م١٩٤٧(سنة 

على أن تكون لبنان  النواب انتخابھ ، وبعد انتخابھ للمرة الثانیة تعارف الناس في
ارة بش"ولم یقف األمر عند ھذا الحد ، وإنما نجح  ، "لنصارىا"ـة الجمھوریة لـــرئاس

رئیس "حتى صار منصب  "رئیس الجمھوریة"في توسیع صالحیات " الخوري
  .)١("رئاسة الجمھوریة"لیس أكثر من رئیس كتبة في دیوان  )المسلم( "الوزراء

 - التي أعلنھا بعد تولیھ للرئاسة " بشارة الخوري"إلى ھذا أن وعود  أضف
لظلم عن المسلمین ، الغبن وا فعبر )٢("ریاض الصلح"وزرائھ  یسومنھا وعده لرئ

" الخوري "لم یتحقق منھا شيء ، ولم یر  -  ینالعدل والمساواة بین جمیع اللبنانی إقامةو
  .)٣(ضرورة االلتزام بھا

بعض الباحثین في تاریخ ھذه الفترة كثرة الصراعات السیاسیة  ویعزو
ي واستمرت إلى الیوم إلى الغموض الذلبنان  والنزاعات الطائفیة التي ظھرت في

  .)٤(اكتنف المیثاق والثغرات التي أحاطت بھ
  :األردن وفلسطین  –ج 

ومھیمنة ، األردن وفلسطین فكانت ید االنحراف الفكري مبسوطة فیھما  وأما
ّ  لىع ّ  اكافة الصعد سیاسیً ّ  اوثقافیً ّ  اواجتماعیً نھایة الحرب العالمیة  فبعد ، اواقتصادیً

منطقة شرقي األردن وفلسطین تحت االنتداب األولى ودخول الحلفاء لبالد الشام كانت 
حكومة بریطانیا تأسیس إدارة بریطانیة في شرقي األردن وأخرى  وقررت ،البریطاني 

الیھودي ، " صمویل رتھرب"في فلسطین یرأسھما المندوب البریطاني في فلسطین 
 حتجتاالبریطانیین ، وعندما ا لضباطا إلدارة كل منھما شمل عددا من اوأسس مجلسً 

ونفیھ منھا احتوت بریطانیا غضبة " فیصل"وأمرت بإخراج الشریف  )دمشق(فرنسا 
للثأر من الفرنسیین ، فعینتھ  "عبد هللا"بقیادة ابنھ  االذي أرسل جیشً " حسین"الشریف 

وشكلت ، )٥("ھربرت صمویل"بالرغم من اعتراضات  )شرقي األردن(على  اأمیرً 
                                                             

 )١٧٣ – ١/١٧٢( ،مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ١(

د ) ولإسالمب(ودرس الحقوق في  ،) صیدا(ولد في  ، لبناني، سیاسي:  ھو) ٢( ان بع یس للبن أول رئ
وري"على ید أعضاء  )عمان( اغتیل في مطار ، االستقالل ومي الس دام  "الحزب الق ا إلع ً انتقام
  )ھـ١٣٦٨ – م١٩٤٩(سنة  "أنطون سعادة"زعیمھم 

ھ ي ترجمت ر ف اطع  : یُنظَ دین س ور ال رم ن رین ، أك رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث ، ت
 )٥٢ص(، مرجع سابق 

 )٢٣٨ – ١٣٤(، مرجع سابق ، المعاصر لبنان  دراسات في تاریخ، حسان حالق ) ٣(

 )٤٢١(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد الخالدي ) ٤(

 )٣٠٧ – ٣٠٥ص( ،مرجع سابق ، الھالل الخصیب ، محمود حسن منسي )  ٥(
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ضمت مستشارین  )ھـ٤/٨/١٣٣٩=  م١٩٢١/نیسان/ ١١(حكومة أردنیة في 
إذ كان معظم ، بریطانیین ، ولم تخل ھذه الحكومة من التمثیل القومي العلماني 

والذین  "جمعیة العربیة الفتاة"الذي ورث  )الستقاللا(أعضائھا من زعماء حزب 
ان(بعد احتالل فرنسا ، ومارسوا النشاط السیاسي في  سوریا  غادروا ّ  واستمر،)١()عم

) ھـ١٣٦٧- ١٣٣٥=  م١٩٤٨- ١٩١٧(من  نتداب قرابة ثلث قرن من الزمان ابتداءً اال
 )المملكة األردنیة الھاشمیة(وأصبحت األمارة تحمل اسم  ، ونالت األردن استقاللھا

  )٢()ھـ٥/٥/١٣٦٧=  م٣/١٩٤٨/ ١٥(ووقعت معاھدة بین بریطانیا واألردن في 

وكان یطلق علیھا ، العثمانیة  من اإلمبراطوریة افلسطین فكانت تشكل جزءً  وأما
، وقد تمتعت  )٣(لموقعھا الجغرافي ووضعھا اإلداري احینذاك نظرً  )سوریة الجنوبیة(

الطوائف المسیحیة والیھودیة بفلسطین بحق الحكم الذاتي فیما یتعلق بقضایا الزواج 
 تورلدسا علیھنص  الذيوالطالق واإلرث وممارسة الشعائر الدینیة بموجب نظام الملة 

  )ھـ١٢٩٣ – م١٨٧٦(العثماني الصادر عام 

معظم عرب فلسطین من أھل السنة ، ویعیش غالبیتھم في القرى ،  وكان
والصناعات ،  أعمال التجارة یمارسونویمارسون الزراعة ، وأما سكان المدن فھم 

  .الیدویة في حین التحق فریق منھم بالوظائف الحكومیة 

في فلسطین تعیش على نظام الصدقات الیھودیة  دینیة أقلیةالیھود فكانوا  أما
وبرعوا في الصباغة والحدادة ، وعمل بعضھم مھنیین وفنیین  ، وسماحة المسلمین

 فیةالصیر عمالوتجلید الكتب ، واحتكروا األ اعاتوالخیاطة وإصالح الس
  .)٤(والمصرفیة

 بعض أواوأنش، ) ھـ١٢٣٨- م ١٨٢٣(قدم فلسطین عام  یھوديأول فوج  وكان
َّ ) القدس وطبریا وصفد والخلیل(المستوطنات في مدن  السلطان العثماني  لع، وعندما اط

 )ھـ١٣٠٤ – م١٨٨٧( ففي عام ، على مخططاتھم وضع العراقیل في طریق ھجرتھم
الذین كانوا یدخلون البالد كسیاح  ودعلى ھجرة الیھ اقیودً  فرضت الحكومة العثمانیة

ٍ وذلك بموجب  ، أكثر من ثالثة أشھر في البالدبحیث لم یعد یسمح لھم باإلقامة   جواز
                                                             

 )٢٢٧-٣/٢٢٦(، مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ١(

 )٣٢٠ – ٣١٨ص( ،مرجع سابق ، الھالل الخصیب ، محمود حسن منسي )  ٢(

ا(وسنجقي ، المستقل  )القدس() متصرفیة(تقدم أن فلسطین اشتملت على سنجق ) ٣( ابلس(و )عك  )ن
ام  )بیروت( إلى أن ألحقا بوالیة، التابعین لوالیة الشام  ام ع  م١٨٨٣(بعد إعادة تنظیم والیة الش

  )ھـ١٣٠٠ –
 )٣٧ص(، مرجع سابق ، تاریخ فلسطین الحدیث ، عبد الوھاب الكیالي   :ر یُنظَ 

 )٣٨ص(، مرجع سابق ، تاریخ فلسطین الحدیث ، عبد الوھاب الكیالي )٤(
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جاء الفوج الثاني من سنة  حتىعند دخول البالد ، ا عن جوازھم األصلي عوضً  أحمر
ٍ ) ٤٥٠٠٠- ٣٥٠٠٠(وكان عددھم بین ) ھـ١٣٣٢- ١٣٢٠=  م١٩١٤- ١٩٠٣(  ، مھاجر

أكثرھم من روسیا التي اضطھدتھم  دومق وكان، وكانوا یتمیزون بشدة تعصبھم 
واتھامھا لھم  ، )ھـ١٢٩٩ – م١٨٨٢(وشردت اآلالف منھم بعد مقتل قیصرھا عام 

  .بتدبیر مؤامرة قتلھ 

رین من بولندا فترة االنتداب البریطاني ارتفعت حصیلة الیھود المھاج وفي
  .والیمن والوالیات المتحدة وغیرھا  وألمانیا ورومانیا

ال مھرة  ھؤالء المھاجرون بأنھم كانوا أصحاب أموال وتمیز ّ ، ومنھم عم
  .)١(ساعدوا على تحسین وضع الیھود االقتصادي في البالد

إلى یھودي صھیوني  استھاوأسندت رئ ، الھجرة في فلسطین )٢(ةدائر وشكلت
  .  "ألبرت حایمون"ھو 

الطرق سواء باسم  كلعلى استقدام المھاجرین الجدد ب ةعملت الدائر وقد
الزواج الصوري أو التحایل على القوانین المعمول المعارض التجاریة أو السیاحیة أو 

  . )٣(بھا آنذاك

على فلسطین في تموز سنة  اسامیً امندوبً" ھربرت صموئیل"عین  وحین
ویند "فقام بتعیین ، یھودیة  نیةشكل مجلس إدارة فلسطینیة بریطا )ھـ١٣٣٨ -  م١٩٢٠(

ّ  اسكرتیرً " نورمان بنتویتش"للحكومة وأول  اسكرتیرً " ھام دیدس وكالھما من  اقانونیً
ا ،  طرفةبمیولھما الصھیونیة المت معروفینال ّ ّ " شتویتبن"أم ّ  افكان یھودیً ً م اصھیونیً  وغال

ّ  اوعین نائبً، الصھیونیة    في ً ّ ِ القوانین  اعام وكان موضع نقمة ، وعھد إلیھ بسن
 . )٤(العرب واحتجاجھم الدائم

  

  

                                                             

دي )  ١( وان الجن راھیم رض ادیة ، إب اني االقتص داب البریط ة االنت ل ، سیاس ورات دار كام –منش
ان ّ  )٧١ – ٦١ص(،  )ھـ١٤٠٦ – م١٩٨٦(،  عم

 . الوزارة: یعني ) ٢(

ادیة ، إبراھیم رضوان الجندي )  ٣( اني االقتص داب البریط ابق ، سیاسة االنت ع س  – ٧٠ص(، مرج
٧١( 

 )١٣٦( ،مرجع سابق ، تاریخ فلسطین الحدیث ، عبد الوھاب الكیالي )  ٤(
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  الثاني المبحث

  تماعيوسائلھم في المیدان االج

الكالم عن الحالة االجتماعیة في بالد الشام خالل القرن الرابع عشر  سبق
الھجري في التمھید ، وتحدثت ھناك عن النسیج االجتماعي الذي عرفت بھ الشام على 
وجھ الخصوص ، وأن الغالب في عقود القرن األولى سالمة المجتمع من االنحرافات 

ك أفراده بقیم ال خالقیةاأل مجتمع المسلم وإن لم تكن ھذه الصورة من بعض ، وتمسُّ
زوایاھا تخلو من مالمح انحراف عقدي وفكري لكنھا تعكس حرص المجتمع على بقاء 

اء    .روح اإلسالم وشریعتھ الغرّ

تكن ھذه الروح االجتماعیة اإلسالمیة ترضي أعداء اإلسالم ودول  ولم
ّ األدنى من أھدافھم الصل یبیة ، وال تمكنھم من العیش على االستعمار ، وال تلبي الحد

البقیة الباقیة من آثار  فاستحدثوا وسائل یقضون بھا على ، نھب ثرواتھ وخیراتھ
  .، وفیما یلي أتحدث عن أبرز وسائل االنحراف الفكري في ھذا المیدان اإلسالم

 ً   :الغزو بالنظریات الغربیة :  أوال

تطاعت د بق اس ان ق ا ك یم م ة تحط ة العالمی د  يالیھودی ن عقائ                  م
ین األوروبیی( ـاألمی ـوأنش )نـــــــــــ ـأت ھنـــــــــــ ـالك مجتمعـــــ ـا جدیـــــ اـــــ ً ال  د ب
ـدی ـوال أخ           ن ـــــ ـب القـــــــــــ ـــــــــبع،  دـــــــــــــــل وال تقالیــ د أن ـ

ج ـروّ ــــــــــت للنظـــــ ـریات الداروینیـ ـرویدیــــــوالف        )١(ةـــــــــــ  ،) ٢(ةـــــ
                                                             

نة  .تشارلس داروین  : نسبة إلى )١( ـ١٢٢٣ – م١٨٠٨(ولد في بریطانیا س ة الط )ھ دأ بدراس ب ، ب
ة  ل لدراس م انتق ا ، ث م یكملھ وت(ول اء ، ح )الالھ الم األحی ي ع ث ف ق بالبح ىوتعل ھ  ت ف كتاب أل

ي ) نظریة النشوء والتطور(وضمنھ ) أصل األنواع(الشھیر  یر ف ة تس ات الحی أن الكائن القائلة ب
ا ، وأن  ة تطورھ و قم ان ھ األعلى ، وأن اإلنس ى ف ى األعل اء إل ى األحی تطورھا مرتقیة من أدن

يءال ل ش ق ك ة تخل ق، طبیع ى الخل درتھا عل ّ لق د واء  ، وال ح بط عش بط خ ا تخ ك .وأنھ نة  ھل س
  )ھـ١٢٩٩ – م١٨٨٢(

ھ  ي ترجمت ر ف روق ، :یُنظَ رة ، دار الش ة معاص ذاھب فكری ب ، م د قط روت  محم اھرة( –بی ، ) الق
ى ،  ة األول ـ ١٤٠٣(الطبع داني ،  )٩٣ص(،  )م١٩٨٣ -ھ ة المی ن حبنك رحمن حس د ال ، وعب

م ، ك ة دار القل وف ، طبع ف زی ق(واش ة ، ) دمش ة الثالث ـ ١٤١٩(، الطبع ،  )م١٩٩٨ -ھ
 )٣١٧ص(

ً إلى) ٢(  ص . سیجموند فروید :  نسبة م تخص ا ث ل طبیبً اوي ، عم ودیین ، نمس وین یھ ن أب یھودي م
= 
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ة ایم( ونظری ة  )١()دور ك اع ، ونظری م االجتم ي عل افیللي(الشھیرة ف أن  )٢()مكی ة ب القائل
ا ) الغایة تبرر الوسیلة( ى أوروب وذ إل ا من النف نتھ ّ ، وانتھزت األحداث والثغرات التي مك

ي ا واء ف رون س دة ق اعیھم ع ت مس د أن خاب یحي ، بع الم المس المي أو الع الم اإلس . لع
دوه من  م الیھود قیادة المجتمع األوروبي بعد أن أفسدوه وجرّ ّ ولھذه األسباب وغیرھا تسل

  . عقیدتھ وأخالقھ 
ذي ا وال و  یھمن ا ھ ي : ھن د ذراع ون أح ات أن تك ذه النظری تطاعت ھ ف اس كی
ة  یھا -كماشة ھائل ّ م ا یس ب" كم د قط ا  - "محم ع أوروب رت مجتم رً عص ت  اعص ، وفتت

لتھ ممسوخً  ّ ھً  اكیانھ وحو ّ   ؟ امشو
ا والتھم  ھن ي بروتوك ود ف ھ الیھ ا قال ذكر م اح (: نت ا نج ّبن د رت ھ"لق  )٣("نیتش

 

= 

ي  أفي معالجة األمراض العصبیة والنفسیة ، وأنش ل النفس ة التحلی عیادة خاصة ، مؤسس مدرس
نس ، ألف أ اد والج زعم أن ، كثر من ثالثین كتابًا دارت حول نظریاتھ القائمة على اإللح ث ی حی

ي،  دافع الجنس و ال ھ أال وھ كل سلوك لإلنسان یرجع إلى دافع وحید في كیانھ من میالده إلى موت
ّر حیث ولد سنة    )ھـ١٣٥٧ – م١٩٣٨(سنة  وھلك )ھـ١٢٧٢ – م١٨٥٦(كان ممن عم

ھ ي ترجمت ر ف د :  یُنظ ابق ، محم ع س رة ، مرج ة معاص ذاھب فكری ب ، م د ) ١٠٧ص(قط ، وعب
 )٢٨٩ص(الرحمن المیداني ، كواشف زیوف ، مرجع سابق ، 

و) ١( ایم":  ھ ل دورك ایم " أو " إمی اییم " أو " دورك ھ ام " دورك ح د ع ي ، ول ودي فرنس یھ
ـ١٢٧٤ – م١٨٥٨( ى ال )ھ زا إل رة ، ع ب كثی ھ كت ھ فی اع ، ول م االجتم ي عل ص ف ل ، تخص عق
و ) العقل الجمعي( ھ وال إرادة ، فھ ي فی أنھ ھو من یقوم ویحكم عالم الحیوان ، ویسیره دون وع

  .المكون لألفكار والمذاھب واألخالق والدین 
ابق ،  :یُنظَر في ترجمتھ  ع س رة ، مرج ة معاص ذاھب فكری رحمن  )١١٤(محمد قطب ، م د ال ، وعب

 )٢٣٥(المیداني ، كواشف زیوف ، مرجع سابق ، 

ي  .نیقوال مكیافیللي  : ھو) ٢( ا(إیطالي ولد ف نة  )فلورنس ـ٨٧٣ – م١٤٦٩(س دة  )ھ ي ع ب ف ّ ، وتقل
رة  ، وظائف ي(تفرغ للتألیف آخر عمره ، وكانت لھ معارضة سیاسیة ألس ي  )مدیتش ة ف الحاكم

ة  ى حكوم تولت عل ي اس ا الت ا(إیطالی ان  )فلورنس ي ك افیللي(والت ا ،  )مكی ا فیھ ا ثانیً ارً مستش
ي أن و تلخص ف ا إلى رأي في السیاسة ی یلة(انتھى أخیرً رر الوس ة تب یلة  )الغای ت الوس ا كان مھم

  )ھـ٩٣٣ – م١٥٢٧(سنة  ھلك .والخلق   منافیة للدین 
  )٣٧٩(عبد الرحمن المیداني ، كواشف زیوف ، مرجع سابق ، :  یُنظَر في ترجمتھ

ة  )بون(خرج في جامعة فیلسوف ، ألماني ، ملحد ، ت .فریدریك نیتشھ :  ھو) ٣( ا بجامع ً تاذ ین أس وع
ھ  )بال( ھ اإلل ن أن ى ظ ة حت ون العظم ن جن اني م ان یع بسویسرا ثم استقال وتفرغ للتألیف ، وك
ن  ، "دیوزینوس " ا ع ً اجز ل ع ر العق ي ، اعتب الجنون الحقیق یب ب ى أص ا حت اعتزل الناس أخیرً

ال إدراك حقیقة الوجود ، وأن العقل في اإلنسان ال حاجة إل یر ب اة یس ي الحی ا ف یھ ، وأن معظم م
  )ھـ١٣١٧- ١٢٦٠=  م١٩٠٠ -١٨٤٤(عقل ، عاش ما بین 

= 
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اركس"و د األممی"  دارون"و )١( "م ى عقائ ا عل أثیر أفكارھم ل وإن ت ا بك ح لن ین واض
  ) تأكید

دلتحطیم ع )اتالنظری(الیھود ھذه  استغل و قائ ین ، فعمل ي األممی ى نشرھا ف ا عل
ٍ واسع خصوصً  ام ااألرض وعلى نطاق المي كمصر والش د أن  ، في بلدان العالم اإلس بع

ت الھدف  التي اشتركوا )الثورة الفرنسیة(موجة  ركبوا ب ة قرّ ة معین ھم في توجیھھا وجھ
  . )٢(التي یمكن أن ینفذوا من خاللھا لثغراتوأحدثت ا

بالد اإلسالم الیوم ؟  فيالنظریات  ذهھ عھو واق ما: الذي یطرح نفسھ  والسؤال
ّفتھا في دیارھم ؟ ارھاوما آث   التي خل

ّ ھذه النظریات تقررُ في كثیر من مدارس بال من دنا وجامعاتھا تحت المؤسف أن
ّى بـ ولھا ) علم السلوك(أو ) علم االقتصاد(أو ) علم االجتماع(أو ) علم النفس(ما یسم

  .ھا بنجاح للحصول على الشھادة حصص ومحاضرات ، ویلزم الدارس تجاوز
رة على أبناء المسلمین من أكبر عوامل ھدم  )النظریات(كانت ھذه  لقد المقرّ

  .الدین واألخالق في العقود المتأخرة 
 َّ ھذه النظریات في البالد  یرنظرة فاحصة في الحیاة االجتماعیة تنبئك بتأث إن

تعلیمھا مترجم بالنص أو في الشام ، كیف ال؟ ومعظم مناھج  االعربیة وخصوصً 
بالمعنى من مناھج الغرب وثقافتھ التي تستبعد الدین واألخالق ، وتنطلق من تصوراتٍ 

  .خاطئة 
ٍ إذا ظھر من  وال ّاب من یعلن اعتناقھ لمذھب عجب حینئذ یدعو و" داروین"الكت

، ) نقد الفكر الدیني(في كتابھ  )٣("جالل صادق العظم": إلى السیر على طریقتھ مثل 
 

= 

 )٤٦٦ص(عبد الرحمن المیداني ، كواشف زیوف ، مرجع سابق ، :  یُنظَر في ترجمتھ

اش :  ھو) ١( اني ، ع مؤسس الشیوعیة المعاصرة أو ما یسمى باالشتراكیة العلمیة ، وھو یھودي ألم
ین  ا ب اش م ـ١٣٠٠-١٢٣٣=  م١٨٨٣ – ١٨١٨(ع اش ) ھ ة ، فع تھ الجامعی ل دراس م یواص ل

ي  دیقھ ف ى ص م عل ھ ، ثم على ما كانت تعطیھ أمھ وأختھ المریضة ، ث ّ حیاتھ على نفقة أبیھ ثم أم
ھ " إنجلز"تأسیس الشیوعیة  روا فی ذین أث ار ال اتذتھ الكب س"، من أس ى ھ ف " موس ودي ، أل الیھ

اب  ة(كت ألة الیھودی اب ) المس ال(وكت وم ) رأس الم یحیین ، یق ود والمس وم الیھ رض لھج وتع
  .مذھبھ على إنكار وجود هللا ، وأال إلھ والحیاة مادة 

 )٤٦٣ص(عبد الرحمن المیداني ، كواشف زیوف ، مرجع سابق ، :  یُنظَر في ترجمتھ

 )٩٧ص(فكریة معاصرة ، مرجع سابق ،  ھبمحمد قطب ، مذا: ینظر ) ٢(
ي ) . دمشق(من موالید  :جالل صادق العظم ) ٣(  ادیمي ، شیوعي من أصل ترك ب وآراء ، أك ھ كت ل

ل ، درس الفلسفة في الجامعة األمریكیة ، أثارت السّجال  ا قب ي أمریك ا ف ّ ً ا جامعی ً تاذ كما عمل أس
  ) . دمشق(أن یعود إلى جامعة 

= 
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  )٢()قراءة معاصرةالكتاب والقرآن (في كتابھ  )١("محمد شحرور"و
  : المطلقة الحریة إلى الدعوة : اثانیً 

 وبناءً ،  األمة على الدخیلة والمبادئ األفكار ضد اواقیً ادرعً  العقیدة كانت لما
 ّ  لنیلا من وجعلت والتبدیل التغییر ید تناولتھا الزمان مر على البقاء لألمة یكفل اأساسیً

او اانفتاحً  أكثر جدیدة حیاة لفرض فرصة منھا  أو )المثقفة الفئة( عبر تحضرً
، )٣(مفاھیمھا بعض ذوبان أو العقیدة سلخ إلى دعوا الذین )التنویریین( أو )لعصرانیینا(

  .عنھا بدیلة المنحرفة العقائد وإحالل

-  م١٨٧٠( سنة" البستاني بطرس" أصدرھا التي )الجنان( مجلة تقول
 لھا البدّ  ولذلك حیاتھا زمن كلَّ  تفن لم أمة أمس ھو العربیة األمة أمس إن( )ـھ١٢٨٦

ِضّ  غدٍ  من  بواسطة باالتحاد یتم إنما وھذا،  األمس في الحیاة من خسرتھ ما فیھ تعو
 زمان ألن الدینیة بالعصبة لنا أمل وال،  الوطنیة للعصبة الموافقة الجنسیة العصبة

  )٤()الدین تركنا وقد،  ىــــمض قد النبوة

 وموارنة اودروزً  أرمن و اإسالمً  معابدنا في -  تكون أن البد( اأیضً  وقالت
،  واحدة رایة لنا -  األعمال میادین في ذلك غیر و، اوسریانً  ونصیریة اوكاثولیكً  اورومً 

   )والصداقة والحمیة بالغیرة حولھا باالجتماع یكون إنما الحال واستبدال

 المسلم علیھ یتفق امشتركً  اقاسمً  لیكون )العروبة( شعار القومیون رفع ولقد
 العربیة البلدان ھذه قاطني إن" : (عازوري نجیب" یقول ھذا في و،  والنصراني

َّ  ال الشاسعة  ال التي والمذاھب والطوائف باألدیان إال اآلخر البعض عن بعضھم یتمیز
،  ونصیریون،  شیعة مسلمون،  سنیون مسلمون:  تحصي أن أرجوك،  تحصى

 

= 

 Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 .الموسوعة الحرة عبر الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر 
حرور  )١(  د ش د  :محم ن موالی ق(م ة ، ) دمش ي جامع ة ف یة المدنی تاذ الھندس ق(أس ف ، ) دمش مؤل

ّر لما أطلق علیھ  وفیتي ، ) دمشق(تعلم في ، ) القراءة المعاصرة ( ومنظ اد الس وسافر إلى االتح
ة ،  ي جامع ل ف وم یعم و الی ق(وھ ا) دمش ھ مؤلف ا ل رآن : ( ت منھ اب والق ة (و ) الكت الدول

  ) والمجتمع
 Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011 .الموسوعة الحرة عبر الشبكة العنكبویتة : یُنظَر 

 )٨٧ – ٨٦ص(محمد فاروق الخالدي ، التیارات الفكریة والعقدیة ، مرجع سابق ، ) ٢( 

ي( )الجھاد العربي(بـكالتعبیر ) ٣( ة( )الكفاح العرب رب) (شھید العروب یة الع طین قض وال( )فلس ء ال
 )القومي

 )٦٧٧ – ٦٧٣ص(،  )ھـ١٢٨٦ – م١٨٧٠(مجلة الجنان ) ٤(
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 تطور سوى إال لیس الدیني التعصب..... شائنة حقیقة إنھا وكاثولیك وموارنة،  ودروز
 كمثل،  اتقریبً وفطري عفوي شعور القومي التعصب إن... الشخصیة المصلحة في

 قضیة كل إبعاد یوجب والذي،  سیاسي كل االعتبار بعین یأخذه الذي العائلي الشعور
  )١()دینیة

 كل قبل عرب إننا( : "األدبي المنتدى" جمعیة محاضرات ىإحد في وجاء
ّ  یكون أن قبل عربي والمسیحي،  عربي المسلم،  يءـــــش  مسألة تركنا وقد ، امسیحیً

  )٢()والكنائس الجوامع إلى والعبادات الدیانات

 السیاسیة الحیاة من ألغي أن بعد شھواتھم عن الناس ضبط في دور للدین یعد لم
 المحرمة العالقات وھانت،  الشامیة المدن في السفور وانتشر،  ةواالجتماعی

د اإلعالم أجھزة فھذه، )٣(الناس من كثیر نظر في الھابطة واإلغراءات  العريّ  تمجّ
 تغتالھ المعاصر الجیل وھذا،  الجنس وتثیر،  الرذیلة وتشیع،  والجسدي العاطفي
رة النزوات ّ  والنوادي التعلیم في االختالط وذاع،  والشبھات الشھوات وتتجاذبھ،  المتھو

 ذلك بعد عجب فال، المواصالت ووسائل والمؤسسات الحكومیة واإلدارات والشواطئ
  .)٤(البیوت وتتقوض األسر تنھار أن

وا لقد ّ د حیة لوحة والمرأة، الفرح و السُّرور حالة عن اتعبیرً  الرقص سم  تجسّ
 حتى الھدم بعوامل العربي الشرق وتأثر،  اوتخلفً  رجعیة بالقیم والتمسك،  المعنى ذلك

 ٌ حلم یوجد عصر  أحزاب تأسست فقد،  العصر كھذا الصریح باإللحاد الناس فیھ تبجّ
ُجمع قومیة أو ، الدینیة المعتقدات تحارب یساریة وأخرى، الدین تجافي علمانیة  على ت

 ، واالقتصاد القواألخ السیاسة في هللا شرع تطبیق ومحاربة ، القدیمة الجاھلیات إحیاء
  . والمجتمع األسرة في الحیاة شئون وسائر بل

 ً   : المرأة تحریر دعوة : اثالث

 المرأة بھ تحظى كانت وما،  الشام بالد في االجتماعیة الحالة إلى اإلشارة سبقت
 بقیم وتمسك،  األسرة عن المسئولیة في حقیقیة وشراكة المجتمع في رفیعة مكانة من

                                                             

 )١٧٦ص(، مرجع سابق ، األمة العربیة ، نجیب عازوري ) ١(

 )٢٦٥ص(، مرجع سابق ، العرب و الترك، توفیق برو ) ٢(

ش ) ٣( ة دروی ر وخول د الناص الم ، محم ة واإلس ین الجاھلی رأة ب الة ، الم ة دار الرس ة ، طبع مك
 )٢٢٩ص( ، )ھـ١٤١٣(، المكرمة

ة ، سفر الحوالي : ینظر ) ٤( رى ، العلمانی ة أم الق ة جامع ـ١٤٠٢-م١٩٨٢( ،مكتب  – ٦٤٣ص( ،) ھ
 . بتصرف )٦٤٤
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  .إلیھا المتآمرین وصول دون حال منیع كسیاج كانت التي اإلسالم

 والیھودیات النصرانیات شأن كان بل،  فحسب المسلمة المرأة شأن ھذا یكن لم
 المالءات األولى العالمیة الحرب قبل یلبسن فكنّ ،  ذلك من اقریبً الشام أھل من

 زوجتھ یأمر من النصارى من وكان،  الوجھ إال منھن یرى وال،  كالمسلمات الساترات
 اإلسالم نھج على عندھم تجري الزواج حفالت وكانت،  الشرعي الحجاب ترتدي أن

  .)١(آنذاك

 البنات لثانویة وكیلة أن(: " الطنطاوي علي" الشیخ یحكیھ ما طریف ومن
 أھلھا وخرج،  حوانیتھا كلھا دمشق فأغلقت المدرسة مقر إلى ایومً  سافرة جاءت

،  العقاب علیھا وأوقعت،  بالحجاب فأمرتھا كومةالح روعوا حتى،  متظاھرین محتجین
ً  اوعالمً  اوزیرً  كان أباھا أن ومع،  وجھھا إال تكشف لم أنھا مع   )٢()جلیال

 الغربي العالم في األحداث بمجریات المرأة تأثر أن إلى ألمح أن ھنا المھم من 
 كانوالبنان ووسوریة مصر أن فمع،  العربیة األقطار كل في واحدٍ  مستوىً  على یكن لم

 في اختالف وجود من یمنع لم ھذا أن إال التحرریة األفكار تبني إلى األقطار أسبق
 أخرى جھة من واللبنانیة السوریة والمرأة جھة من المصریة المرأة بین التحرر درجة

 بالنسبة كثیرة بعراقیل واصطدمت الشام بالد في تأخرت التحرر إلى الدعوة إن إذ، 
 إلى المحجبة اللبنانیة المرأة رحلة شبھت" الخالدي سالم عنبرة" إن ىحت،  رـــمص إلى

 آثار تظھر ولم،  )لندن(و )باریس( إلى بالرحلة )ھـ١٣٣٠ – م١٩١٢( سنة القاھرة
 )ھـ١٣٤٦ – م١٩٢٨( سنة إال اللبنانیة اوخصوصً  المسلمة الشامیة المرأة على التفرنج

 وإلقائھا،  )لندن( إلى سنتین دةلم رحلتھا بعد حجابھا" سالم عنبرة" خلع مع
 الصادر) والحجاب السفور( كتاب ظھور مع اتزامنً )٣(العامة األماكن في المحاضرات

 )١("الدین زین نظیرة" باسم ألف أو ألفتھ الذي سنة بعشرین )٤("أمین قاسم" وفاة بعد
                                                             

 )٥/٢٩١(، مرجع سابق ،علي الطنطاوي ذكریات ) ١(

 )٣١١(، ) ٥/٢٩١( المصدر نفسھ )٢(

ى) ٣( اطرجي  نھ دنان الق ي، ع ویة ف ة النس ان  الحرك ة ال، لبن دار مجل ان إص ى ، بی ة األول الطبع
 )١٩-١٧ص(،  )م٢٠٠٧-ھـ ١٤٢٨(

ري  قاسم:  ھو) ٤( ین المص د أم ل  .بن محم ردي األص ة، ك رة محافظ ي أس أ ف ّ.نش ً ان ذكی د ، ا ك ول
ا ، ) القاھرة(بـثم  )سنكدریةاإل(ـونشأ وتعلم ب، بمصر  )طره(ببلدة  وق بفرنس وأكمل دراسة الحق

ى ت،  ھ إل ا فی د دع ر جدی ا بفك اد منھ رأة وع ر الم تئناف ، حری ة االس ا بمحكم ارً ین مستش ھ ع ، ل
اب  رأة(كت ر الم دة(و ) تحری رأة الجدی دورھما دوي ) الم ان لص وفي . وك ـت اھرة(ب نة ) الق س

  )م١٩٠٨ -ھـ ١٣٢٦(
ابق، واقعنا المعاصر ، محمد قطب : یُنظَر في ترجمتھ  ي  ،) ٢٥٠ص(: مرجع س األعالم ، والزركل

 )٥/١٨٤(، مرجع سابق ، 
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 بكتا صاحب) ٢("الرازق عبد علي" الشیخ ظھقرّ  الذي أن االنتباه یثیر مما ولعل
 مشیخة من صاحبھ وفصل،  بإحراقھ األزھر حكم والذي )الحكم وأصول اإلسالم(

  . األزھر

 كان الغربیة التحرر بقیم التأثر في والتفاوت االختالف إن بل،  فحسب ھذا لیس
 النساء بین واضح فرق ھناك كان إذ،  نفسھا الشامیة المرأة أوساط في اظاھرً 

 كون في تجسد مما،  اوتحررً  اتأثرً  أسرع ولىاأل فكانت،  والمسلمات النصرانیات
 من النسائیة للجمعیات والمؤسسات الصحف في والعامالت المتعلمات أوائل

  .)٣(النصارى

 فكریة ونسائیة ذكوریة شخصیات المرأة تحریر حركة بروز في شارك وقد
 قافیةالث القفزة إلى إضافة،  الواجھة إلى ونقلھا القضیة تحریك على عملت واجتماعیة

 دعت التي البنات تعلیم مدارس و ، المختلطة المدارس تأسیس في تمثلت التي الھائلة
ً ،  بالرجل والمساواة التحرر إلى مناھجھا  النسائیة وخاصة الصحافة حركة عن فضال

 العربیة المؤتمرات في ومشاركتھا،  المحلیة النسائیة الجمعیات وتأسیس، منھا
   .)٤(والعالمیة

زّ  الستعمارا یدُ  وكانت ُ ٍ  حلبة النسائیة الساحة وتجعل،  التحریر دعاة تؤ  صراع
 اومؤخرً  وبریطانیا فرنسا ولعبت،  والوطنیة بالقیم التمسك دعاة وبین بینھم دائم

 وإفساد المرأة ترجیل في ادورً  وجامعاتھا إرسالیاتھا عبر األمریكیة المتحدة الوالیات
   .)٥(كلھا الشام دیار في أنوثتھا

 

= 

دین ) ١( ن ال رة زی ة  :نظی یة ، كاتب ة ، سیاس د ، درزی ن موالی ة م تانة(لبنانی ل ،  )اآلس ت العم زاول
  . ) بیروت( في) ھـ١٣٩٦ - ھـ١٩٧٦(توفیت سنة . الصحفي 

 Ar.wikipedia.org/wiki4/june/2011  .الموسوعة الحرة عبر الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر 

ر:  ھو) ٢( د ال د عب ن أحم ن ب ر . ازقعلي بن حس ة بمص ة العربی ع اللغ اء مجم ن أعض ي ، م د ف ول
ي ) المنیا(في محافظة ) أبي جرج( م ف األزھر ث فورد(تعلم ب ر  )أكس ھ شھادة األزھ  ،سحبت من

اة رف للمحام یوخ ، فانص س الش واب فمجل س الن ي مجل ب ف ا، فانتخ رً ین أخی ى ع ا  حت رً وزی
  ) م١٩٦٦-ھـ١٣٨٦(توفي سنة  . لألوقاف

 )٤/٢٧٦(،  مرجع سابق، األعالم ، الزركلي :  یُنظَر في ترجمتھ

 ١٨ص، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، نھى عدنان القاطرجي ) ٣(

 )٢٠ص( المصدر نفسھ) ٤(

 . بتصرف )٩١ص(،  مرجع سابق، التیارات الفكریة والعقدیة ، محمد الخالدي ) ٥(
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 في السعار لھذا الخفي الوجھ یكشف" المي ایتني" الشھیر الفرنسي الكاتب فھذا
 ضریبة إن( فیقول الفرنسیة )لعالمینا( مجلة في نشر لھ مقالٍ  في المرأة تحریر دعوى
َّ  ما التأثیر من لھا كان وإن،  المسلمین أبناء تربیة  مدارس في البنات تربیة فإن،  اهبین

 وراءھا التي نفسھا الغایة إلى ووصولنا ، القصد حقیقة على لحصولنا أدعى الراھبات
 اإلسالم على للقضاء الوحیدة الطریقة ھي الكیفیة بھذه البنات تربیة إن أقول بل،  نسعى

 توجد المسلمین لبنات الراھبات تربیة أو المسیحیة التربیة إن( : قال أن إلى) أھلھ بید
ّ  المنیع حصنھ داخل لإلسالم ً  تربیھا التي المسلمة ألن،  قھره للرجل یمكن ال الدودً  اعدو

 على تؤثر أن علیھا سھل تغلبت ومتى ، الرجل على تتغلب كیف تعرف المسیحیة ید
،  أبیھم دین غیر على أوالدھا وتربي،  إسالمھ عن وتبعده وعقیدتھ زوجھا إحساس

 ھادمة ھي نفسھا المرأة تكون أن في غایتنا إلى وصلنا قد نكون الحالة ھذه وفي
  )١()اإلسالم

وسوف یأتي مزید حدیث عن ھذا الموضوع عند دراستي لوسائل االنحراف 
  . - إن شاء هللا تعالى–الفكري في التعلیم واالعالم 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  الثالث المبحث

                                                             

اب ) ١( د الوھ ي عب د فھم ر، محم ي الش ائیة ف ات النس ھیونیة الحرك تعمار والص لتھا باالس ق وص
 )٨-٧ص(، بدون رقم وتاریخ ، دار االعتصام ، العالمیة 
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  االقتصادي المیدان في وسائلھم

،  ھنا اإلعادة عن یغني بما الشام بالد في االقتصادیة الحالة عن الحدیث سبق
ّيولع  وما ، واالستقالل االنتداب عھدي في اخصوصً  الشام بالد إلیھ آلت ما ھنا أذكر ل

،  الفرد دخل بزیادة خداعة ووعود ، القومي باالقتصاد تتعلق تغیرات من صاحبھما
،  والفقر الظلم نار تحت البالد أوقع مما ذلك ونحو للبالد االقتصادیة الموارد وتنمیة

  : ذلك فمن

  : المستعمر لخدمة وتطویعھ) السوري واللبناني( الوطني تصاداالق إضعاف) ١(
 تعملسوریا ولبنان  على الفرنسي االنتداب عھد في االقتصادیة السیاسة كانت

 ھذه علیھ قامت ما أبرز من وكان،  الوطني االقتصاد أضعف مما فرنسا لمصالح
  : یلي ما السیاسة

  . الفرنسي بالنقد السوري النقد ربط - ١

  . الفرنسیة الشركات لمساعدة سلطتھا تستغل الفرنسیة السلطات تكان- ٢ 

 األوروبیة بالمصنوعات وغزوھا المحلیة السوریة الصناعات إضعاف - ٣
 حیث،  االقتصاد وتدھور البطالة انتشار إلى أدى مما ، الفرنسیة اوخصوصً 

 كبرى صناعیة ثورة تعیش المیالدي عشر التاسع القرن خالل أوروبا كانت
 التي ببضائعھا العالم أسواق أغرقت -  النسیج صناعة مجال في وخاصة - 

 الحرفیة للصناعات قویة ضربة ذلك وكان،  والرخص،  بالجودة تمیزت
  . وجھھا في الوقوف على تقو لم التي،  الشام في المحلیة

 وافتقر فضعفت،  األوروبیة البضائع منافسة من الحرفیة الصناعة وقاست
 تدفق وأدى،  المنتجات وكسدت،  عامة بصورة المحلي القتصادا وتضرر أصحابھا
 وتعرض،  ببیعھا متخصصة دكاكین قیام إلى الشام بالد إلى األوروبیة البضائع
 وتوزیعھا المفلس ثروة جرد إلى القضائیة السلطة وعمدت،  والفقر لإلفالس العاملون

 طلب إلى بعضھم جأول،  الضرائب دفع من الحرفیین تھرب وشاع،  الدائنین على
 وأدت،  الضرائب لتحاشي قبلھم من براءة على والحصول،  األجانب القناصل حمایة
 الكبیرة السفن الستقبال تتسع موانئ إنشاء إلى أوروبا من المتدفقة البضائع حركة
 في البضائع لتصریف) دمشق -  بیروت( طریق إنشاء ذلك واقتضى،  )بیروت( كمیناء
 بادیة في المواصالت طرق على المسیطرة البدو قبائل مع لتنسیقا جرى كما،  الداخل
 من إلیھا البضائع لنقل )بغداد -  دمشق( بین التجاریة القوافل انتقال لتسھیل الشام
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  .)١()بیروت(

 سعارھا وتزاید،  الشام بالد في اقتصادیة أزمات حدوث في اسببً كان ھذا كل
،  عشر التاسع القرن في المتوسط لبحرا في األوروبیة المالحة شركات أنشئت حین

،  الحجاز إلى للسفر البحر طریق األتراك الحجاج من كبیر عدد استخدام إلى ذلك وأدى
 عدد أنقص مما،  )ھـ١٢٨٥ – م١٨٦٩( عام )السویس قناة( افتتاح بعد وخاصة
 النشاط من كثیر من عامة الشام وبالد )دمشق( وحرمت،  )دمشق(ـب  المارین الحجاج

  . الحج قافلة یرافق كان الذي لتجاريا

 االقتصاد على األوروبي لالقتصاد المدمرة التأثیرات تلكمن  رغمعلى الو
،  التحدي ھذا مع التأقلم وحاولت تكیفت الحرفیة الطوائف بعض أن إال المحلي

،  والزيّ  المادة ناحیة من والمستورد المحلي بین تجمع محلیة صناعات وظھرت
 من اتدریجیًّ  التحول إلى المحلیون التجار عمد المتفوق األوروبي المال رأس ولمجابھة

ِ  لم ذلك ولكن،  التحدي لمواجھة الشراكة إلى التجاریة الفردیة  عجلة لدفع یكف
 اقتصادیة تحوالت وحدثت،  األوروبي االقتصاد فلك في یدور وظل،  المحلي االقتصاد

  .)٢(الشام بالد في عمیقة واجتماعیة

 قوات میزانیة في المساھمة على وإجبارھا األربع السوریة الدویالت اهإكر - ٤
 إلى )ھـ١٣٤٥ – م١٩٢٧( عام وصلت حتى الفرنسیة الشرق

  .)٣(المسلحة القوات میزانیة من% ٢٤ بنسبة أي فرنك )٩٣,٠٠٠,٠٠٠(

  :في سوریا  االشتراكي المالي النظام) ٢(
ً  أحسن االستقالل بعد األمر یكن لم  واألحزاب الحركات فھذه ، ابقھس من حاال

 إدراك دون الستالینیة الشیوعیة ولغة )النازیة( بمبادئ آمنت التي -  الیساریة القومیة
 لم -  ومخالفاتھ االستعمار ضد نضالھا في العربیة المنطقة بھا تمر التي للمرحلة سلیم

  . العیش وفساد لةوالبطا الفقر إال األخرى العربیة البلدان شعوب وال الشام ألھالي تحقق

 ھذا وفي،  ابعضً  بعضھم ویلعن یختلفون ما اكثیرً  أنھم االشتراكیین سوء من
 الوضع بسوء ینددون وھاھم،  الناس أعین عن المستورة المھازل لكشف فرصة

                                                             

اب ) ١( د الوھ ي عب د فھم ھیونیة ، محم تعمار والص لتھا باالس رق وص ي الش ائیة ف ات النس الحرك
 )٥٣ – ٥٢ص(،  سابق مرجع ،العالمیة 

 )٥٦ – ٥٥ص(،  المصدر نفسھ) ٢(

الل ا) ٣( ي ، الھ ن منس ود حس ر ، محم ة األزھ یب ، جامع ـ ١٤١٦(لخص ـ١٩٩٥ - ھ  ، )ھ
 . بتصرف   )١٥٤-١٥٦ص(
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  . البعث سوریا  في االقتصادي

 االقتصادي الوضع إن( : لھما بیان في" النابلسي نذیر"و" الحكیم خالد" یقول
، الفنیة والخبرات الكفاءات نزوح وبسبب االستقرار النعدام خانق وضع سوریا  في

ولبنان  األردن إلى السوریین العمال من كبیر عدد ونزوح،  األموال رؤوس وتھریب
ً  األخرى العربیة والدول   )١()والتعذیب االضطھاد من اوھربً ، العمل عن ابحث

 – م١٩٥٨( عام منذ وریا س في تقم لم أنھ أنفسھم البعثیون اعترف بل
 لم أممت التي المصانع ألن،  ملموسة أھمیة أو كبیرة قیمة ذات مصانع أیة )ھـ١٣٧٧
 عن اآلن یمتنع مالیتھ كانت مھما سوري متمول أي فإن ولھذا،  الثمن أصحابھا یقبض

  .)٢(قادم مشروع أي في المساھمة

 من بأكثر للدولة مدینةً  المتحدة العربیة الجمھوریة عھد في المعامل معظم كانت 
 الملكیة خضعت إذ ، العشرین القرن أعجوبة الزراعي اإلصالح وصار ، مالھا رأس

 )٣(علیھم ألحد سلطة وال المحلیة الحزب وقیادة الزراعي اإلصالح موظف ألھواء
 السوري الشعب من% ٤٨ أصبح إذ مروع اقتصادي حصار تحت سوریا  ووقعت

 بمجاعة مھددة األسر من كثیر وباتت ، مخیف بشكلٍ  الةالبط وكثرت ، الفقر خط تحت
 وعشرین اثنین الخارجیة الدیون وبلغت، )٤(االشتراكیة التجارب من قرن ثلث بعد

  . البالد في عاطلةً  العاملة األیدي من %١٨ وكانت ، دوالر ملیار

ً  المجتمع مجلة أوردت  التدھور عن فیھ تحدث "األحمد خالد" للكاتب مقاال
 ، بالخیرات غني زراعي بلد سوریا  إن: ( فقال االشتراكیة سوریا  في صادياالقت

 قال أن إلى...) الوفیر الخیر والمعادن البترول من وفیھ ، المزروعات فیھ وتتنوع
 ابتداءً  ، ویسر بسھولة والكمالیة األساسیة حاجتھ یؤمن امكتفیً السوري الشعب وكان:(

 في المدرس كان إذ ، الجامعة وخریج والموظف رسبالمد وانتھاءً  البسیط العامل من
ً  الثانویة المرحلة  ویشتري ، عملھ من ثالث أو سنتین بعد فیتزوج راتبھ من یوفر مثال

  )والبالد؟ العباد دھى ماذا االشتراكي العھد وبعد ، سیارة یشتري وقد ، ابیتً 

 یعمل مدرس أو موظف كل صار الثمانینیات وبدایة السبعینیات بعد: ( یقول ثم
 ً  راتب للموظف أصبح التسعینیات وفي ، الضروریة حاجتھ لیسد الدوام بعد آخر عمال

                                                             

اوي ) ١( ف القرض ا، یوس ى أمتن ت عل ف جن توردة وكی ول المس ة ،  الحل ة وھب اھرة( ،مكتب ،  )الق
 )٢٢٩ص(، ) م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٦(الطبعة السادسة 

 )٢٣٠ص( مرجع سابق ، ، الحلول المستوردة وكیف جنت على أمتنا، یوسف القرضاوي ) ٢(

 )١٥٢ص(سامي الجندي ، البعث ، مرجع سابق ، ) ٣(

 )١٥٩(، مرجع سابق ،  الخالدي ، التیارات الفكریة والعقدیة محمد) ٤(
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 یبحث أن الموظف وعلى األحوال، أحسن في أیام عشرة إلى سبعة من یكفیھ شھري
 عاش أو،  وجد إن السرقة من أو ، تمكن إن الرشوة من راتبھ أضعاف ثالثة عن

 ، سرقة وال رشوة تجد ال التي المعلمین طبقة سحقت وبذلك،  یدینھ من وجد إن یستدین
 العمارات من الطوب وحمل األقنیة كحفر دوامھم بعد شاقة أعمال في یعملون وصاروا

 الشاغل الشغل ھو اللقمة عن البحث وصار المدارس ومسخت التعلیم وانھار تبنى، التي
 العامل مكانة توارتفع االجتماعیة الموظف مكانة ھبطت وقد، السوریین لمالیین
 وانتشرت،  العالي التعلیم وخاصة التعلیم عن الشباب عزوف إلى أدى مما،  الحرفي
 ، جنوني بشكل األسعار ارتفاع النتیجة وكانت قبل من سوریا  تعھده لم بشكل الرشوة
 من الكیلو سعر كان فقد الغذائیة المواد لبعض األسعار أما ، السوریة اللیرة قیمة وھبوط
 )ھـ١٤١٥ – م١٩٩٥( عام في لیصبح س.ل١,٨٥=  )ھـ١٤٠٠ – م١٩٨٠( عام الخبز

 – م١٩٩٥( عام في ھو وھا س.ل١,٥٠ یساوي كان فقد السكر أما،  س.ل ٨= 
لحم أما،  س.ل ٢٥=) ھـ١٤١٥ ّ  لیصبح س.ل ١٧=  منھ الكیلو سعر كان فقد ال

  . س.ل٢٠٠

 المخابرات تتمكن ةالمجاع ھذه مثل وفي،  المنال بعیدة الخبز لقمة أصبحت لقد
  )١()الشعب أبناء من تریده عددٍ  أكبر تجنید من القمعیة واألجھزة

دوا الذین البعثیین كبار سوریا  في االقتصادي الوضع سوء على شھد لقد ّ  بما ند
 أصبح لقد: (یقول" البیطار صالح" فھذا،  الوفیرة الخیرات صاحب البلد إلیھ وصل

  )٢()ةالھاوی شفا على السوري االقتصاد

 الثامن ثورة أركان وأحد،  البعث حزب مؤسسي أحد- " الجندي سامي" ھو وھا
 سلوك نتیجة باإلحباط ویصاب،  حزبھ من یتبرأ -  )ھـ١٣٨٢-  م١٩٦٣( عام آذار من

 كلمة تصبح أن یحسب منا كان من: ( یقول اوعارً  تھمة للحزب االنتساب ویعدُّ ،  قادتھ
ٍ  عنھ بعضنا یدفعھا تھمة بعثي رّ  بسخر ُ ،  الشعب دروب على بعثرناه الذي شبابنا ؟.. م

ً  كان ذلك كل،  وإیماننا أحالمنا ً  اإذ   )اعبث

ّت(:  ویقول ٍ  في البعث فكرة بذور ظل  فتمرع أصیلة یدٌ  تعھدھا ال،  یباب أرض
ھھا،  وتخصب  أصبحت كأنھا،  نازیة أم ھي ماركسیة:  تعلم فما،  ھواه على كلٌّ  فوجّ

  )٣(..)أحجیةً 

                                                             

ع ، خالد األحمد ) ١( ة المجتم دد ، مجل ي ) ١٤٥٤(الع ـ ١٧/٣/١٤٢٢(ف رف )م٩/٦/٢٠٠١ -ھ  بتص
. 

توردة و، یوسف القرضاوي ) ٢( ول المس فالحل ا كی ى أمتن ت عل الة ،  جن ة الرس روت  ،مؤسس ، بی
 )٢٢٩ص(،  )م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩(الطبعة الخامسة عشر 

 )١٠-٩( ،مرجع سابق ، البعث ، الجندي  سامي) ٣(
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 القیادة من طرد الذي البعث لحزب العام األمین – "الرزاز منیف" ویقول
، " الستالیني" الیسار كبیر حد إلى یشبھ الفئة ھذه یسار إن( : -  )دمشق( في القطریة

  )١()وانحرافاتھا )الستالینیة( أخطاء كل معھ یحمل یسار فھو

 تلفةالمخ بأجنحتھ سوریا  یحكم البعث وحزب )ھـ١٣٨٢ – م١٩٦٣( عام ومنذ
ً  فراغ في یدور یزال وال،   الثالثة شعاراتھ فشلت أن بعد للجماھیر شعارات عن اباحث
 : یقول -  هللا رحمھ -  "الطنطاوي علي" الشیخ وھاھو،  )٢()اشتراكیة – حریة – وحدة(
 لما االتحادیین شعار وھو ،) اشتراكیة( )حریة( )وحدة( األیام تلك في شعارنا كان(

ت،  حریّت(:  األولى العالمیة الحرب لقبی تركیا في قاموا  نفسھ وھو،  )مساوات،  أخوَّ
 لھم اوصرفً  للناس اخداعً  وضعوه،  الیھود وضع من وھو،  الفرنسیة الثورة شعار
 وصرنا،  الحریة وشعارنا حریتنا فقدنا لقد، معناھا حقیقة عن األلفاظ ھذه ببریق

  )٣()الخ....بیوتنا في منفردون ونحن مقیدین محبوسین

  

  

  

  الرابع المبحث
 في المیدان التعلیمي  وسائلھم

  :واإلرسالیات األجنبیة  المدارس) ١(
  :في لبنان -أ

إلى القرن السابع عشر المیالدي مع لبنان  تاریخ تأسیس المدارس في یعود
فمع أن ھذه الحركات التبشیریة لم یتعد عملھا التبشیر في ، دخول اإلرسالیات األجنبیة 

البعثات الكاثولیكیة  بینبدافع المنافسة الدینیة - نصرانیة إال أنھا نجحت ألوساط الا
في تنشیط حركة الطباعة والصحافة  - األمریكیة تیةوالفرنسیة وبین البعثات البروتستان

  .)٤(والترجمة إلى العربیة وافتتاح المدارس في أنحاء متعددة من البالد

                                                             

ة ، منیف الرزاز ) ١(  )٢٨٨ص(،  )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٧(، بیروت  طبعة، التجربة المرَّ

 )١٥٢ص(، مرجع سابق ، البعث ، الجندي  سامي) ٢(

 )٦/٥٩(، سابق  عمرج، ذكریات ، الطنطاوي  علي) ٣(

ة) ٤( ب  حنیف ي، الخطی ائیة ف ة النس ور الحرك اریخ تط ان  ت ي لبن الم العرب ا بالع ع ، وارتباطھ مرج
= 
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 لبعثاتحیث انضم إلى ھذه ا، ھذا التنافس طوال القرن التاسع عشر  استمر
استغلت جمیعھا ضعف الدولة العثمانیة في تحقیق مصالح ، التبشیریة بعثات إنجلیزیة 

ه ذوالذي سمح لھ ،لبنان  ومستفیدة من التنوع الطائفي الذي یعاني منھ، رعایاھا 
، البعثات أن تخطب ود النصارى من أجل تمریر البرامج التي ترعاھا ھذه البعثات 

قناصلھا التجاریین  وفدتوأ، لبنان  ات تجاریة مع النصارى في جبلقلت في عالفدخ
العالقة بدخول ھذه البعثات في تناقضات  وتطورت، الذین تحولوا إلى قناصل سیاسیین 

وخلق الكوادر ، التعلیم  لالتركیبة الطائفیة والسیاسیة ودعمھا لمنطق التمایز من خال
في  اكبیرً  امما جعل لإلرسالیات األجنبیة دورً ، بالدول الغربیة  اوسیاسیًّ  االمرتبطة ثقافیًّ 

  .)١(خالل القرن التاسع عشر لبنان  جبل

أھم األمور التي أدت إلى زیادة عدد المدارس اإلرسالیة ما تقدم من سیاسة  ومن
االنفتاحیة في بالد الشام التي سمحت للبعثات التبشیریة األجنبیة بافتتاح  "إبراھیم باشا"

حتى كان األمریكان قد  )ھـ١٢٧٦ – م١٨٦٠(فما أن وافت سنة ، مدارس لھا خاصة 
 ً ھذا ، من البنات  اخمسھم تقریبً، تلمیذ ) ١٠٠٠(وثالثین مدرسة تضم نحو  اأسسوا ثالث

من  امن منافساتھ اتكن أقل نشاطً  باإلضافة إلى انتشار المدارس الیسوعیة التي لم
وما إن ، ألخرى مرور الزمن بشكل یوازي انتشار ا عم تفانتشر، البعثات األمریكیة 

) ٥٠٠(وفلسطین ولبنان إال وكان لفرنسا في سوریة )ھـ١٣٣٢ – م١٩١٤(أقبلت سنة 
  .)٢(طالبٍ وطالبة ) ٥٠٠٠٠(تضم بین جدرانھا  اطائفیًّ  اتمثل عشرین مجتمعً  سةمدر

عھ إنشاء بل تب،اإلشارة إلى أن إنشاء المدارس لم یقتصر على الذكور  وتجدر
  .)٣( فیما بعد المختلطة مدارس للبنات ثم المدارس

على الصعید الوطني فقد كان النتشار المدارس التبشیریة أثره في دفع بعض  أما
لیس فقط للدفاع عن دیانتھم ولكن ، تأسیس مدارسھم الخاصة  لىالوطنیین اللبنانیین إ

  ومن أمثلتھا ، اؤھم في تلك المدارس ھات التغریبیة التي یتلقاھا أبنا من التوجخوفً  اأیضً 

 

= 

 )١٣ص(، سابق 

د) ١( يهللا مح عب دین  ی ي، ال ة ف ات األھلی ان  الجمعی والت لبن أة والتح ات ، النش ز الدراس مرك
ق  وث والتوثی تراتیجیة والبح ان ،اإلس روت لبن ى ،  بی ة األول ـ١٤٢٠ – م٢٠٠٠(، الطبع ،  )ھ

 )٢١-٢٠ص(

 )١٤ص( ، النشأة والتحوالت ، مرجع سابق ،لبنان  عبد هللا محي الدین ، الجمعیات األھلیة في) ٢(

 )١٤ص(،  المصدر نفسھ) ٣(
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  .)١(أنشأت لھا مدارس للبنین والبنات التي  "جمعیة المقاصد الخیریة اإلسالمیة"

على ید قلة من  أاإلشارة إلى أن تعلیم المرأة في بالد الشام كان قد بد رتجد
ة تدخل وكانت أول فتاة بیروتی، النساء اللواتي درسن في المؤسسات التعلیمیة األجنبیة 

          وتخرجت فیھا ،  )٢("ب قدورةابتھاج أدی" )بیروت( مدرسة البنات األمریكیة في
  )ھـ١٣٢٧ – م١٩٠٩(عام 

عدد اللبنانیات اللواتي حصلن على الشھادات الجامعیة في تلك الفترة  غبل وقد
محامیة ، صیدلیتان ، بیبات ثالث ط: وتوزعن على الشكل التالي ، عشر لبنانیات 

أستاذة ، ممرضة مجازة واحدة ، طبیبة أسنان واحدة ، دكتورة علوم واحدة ، حدةوا
خریجات  اویالحظ أن ھؤالء النسوة باستثناء الممرضة فإنھن جمیعً ، جامعیة واحدة 

آنذاك فكرة اختالط النساء  عوذلك بسبب عدم تقبل المجتم، لبنان  جامعات من خارج
وھذا ، من االسترجال  اول المرأة الجامعة نوعً وعد دخ، والرجال على مقاعد الجامعة 

وولد الخوف ،  حابھاما دفع الجامعات المحلیة إلى عدم الترحیب بوجود الفتیات في ر
  .)٣(ھافي نفوس الفتیات فتمنعن بدورھن عن االنتساب إلی

  :سوریا  –ب 
والمدارس  ،المدارس األھلیة : ثالثة  افكانت المدارس أصنافً  سوریا  وأما

  .والمدارس النصرانیة ) الحكومیة(میركیة األ

ً  أما ٌ ،  اوأكثر عددً ،  المدارس األھلیة فكانت أقوم سبیال وكان ال یملكھا إال آحاد
، لیس للحكومة دخل في مناھجھا وال إدارتھا وال في اختیار معلمیھا ، من الناس 

وترك  اتــلوم اإلسالمیة وفعل الواجبـالب العــوكانت تحرص على تلقین الط
  .)٤(سوة في أسلوبھا التربوي واإلداريلكنھا كانت معروفة بالشدة والق، ات ــالمحرم

                                                             

ة) ١( ب  حنیف ي، الخطی ائیة ف ة النس ور الحرك اریخ تط ان  ت ي لبن الم العرب ا بالع ع ، وارتباطھ مرج
 )١٨ -١٦ص(، سابق 

ي، لبنانیة  :ابتھاج أدیب قدورة ) ٢( اعي ف ائي االجتم ان  ناشطة في العمل النس ي لبن الم العرب ، والع
  . تولت رئاسة العدید من الھیئات والجمعیات النسائیة 

 .شبكة المعلومات السوریة القومیة االجتماعیة عبر الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر 

ة) ٣( ب  حنیف و، الخطی اریخ تط يت ائیة ف ة النس ان  ر الحرك ا بلبن الموارتباطھ ي  الع ع ، العرب مرج
ابق  دورة  )١٣١ص(، س ة ق رأة البیروت، زاھی ف الم اریخ ومواق ة ت المي ، ی ز اإلس  ،المرك

روت  ان  –بی اطرجي ) ٢٩ص(، لبن ى الق ي، نھ ائیة ف ة النس ان  الحرك ابق ، لبن ع س ، مرج
 )٤٢ص(

 )٣٣٣ -٣٣٢/  ٥(،  مرجع سابق، ذكریات ، الطنطاوي  علي) ٤(



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

224  

 يیأت، وھي امرأة تعلم في بیتھا ) الخجة( أدناھاھذه المدارس درجات  وكانت
وھي في الغالب أمیة أو ، إلیھا األطفال لتحفظھم قصار السور أو تلقنھم حروف الھجاء 

ما ) الخجة(وأعلى درجة من ، عرفة واإلدراك ء من الملكن عندھا شي، شبھ أمیة 
َّ الكُ (یسمى بـ    .وكان یدرس بھا األطفال قبل التحاقھم بالمدارس النظامیة ) ابت

ولم یكن ألبناء المسلمین ، المدارس النصرانیة فكانت خاصة بالنصارى  أما
 ،  اللغة األجنبیة لكنھا امتألت على مر السنین بأبناء المسلمین بحجة تعلم، مكان فیھا 

  .)١(على البالد ه السيءوكان لذلك أثر
 من أعیان ھارؤساؤھا أو مدیرو كانو، ھناك ثالث ثانویات أھلیة كبیرة  وكانت

وتخرج  ، )الكاملیة(الذي تولى إدارة المدرسة  "كامل القصاب " الشیخ كأمثال سوریا 
  )٢(د الشام بعد ذلكفي بال دور كبیر لھافي ھذه المدارس رجاالت وشخصیات كان 

  :في سوریا ولبنان تغریب المناھج وتغییرھا ) ٢(
جاء الفرنسیون كان أول ما صنعوه أن جمعوا العلوم اإلسالمیة كلھا في  لما

في مقابل التربیة ) التربیة الدینیة(ثم حولوا عنوانھ إلى ، الدیانة كتاب واحد سموه كتاب 
وزادوا على ذلك بأن ، ) والغناء والرسم وسیقىالم(والتربیة الفنیة ، یاضیة للجسم الر

، یعطى للرسم والموسیقى والریاضة  جعلوا لھا ساعة واحدة في األسبوع مثل الذي
اه التلمیذ في ساعة واحدة من ھذه العلوم ما الذي یمكن أن یتلقّ : والسؤال ھنا 

 )٣(؟ )صولالتجوید والفقھ والتوحید والتفسیر والحدیث والمصطلح واأل(: اإلسالمیة 
: عدد الساعات الدراسیة في المواد الطبیعیة البحتة كالریاضیات بأقسامھا وھي  وزادت

ة الفراغیة والھندسة ــة والمسطحة والھندســالحساب والجبر والمثلثات والھندس(
  . النباتو، والحیوان ، والكیمیاء بأقسامھا ، وكالفیزیاء بأنواعھا  )النسبیة

ّ إد انظامً  أحدثوا ثم  ول وھباطنھ محاربة اإلسالم وإضعافھ في نفوس األطفا ااریً
الدین والعربیة (لھ بمواده الدراسیة كلھا فیدرس ك) الفصل(أن یتسلم معلم واحد الصف 

أن من بین  اعلمً ) والموسیقى وكل ما یتلقاه الطالب الطبیعیات والرسمووالریاضیات 
سم البعیدین عن اإلسالم عقیدة ناس من النصارى وناس من المسلمین باال درسینالم

  ماذا كانت النتیجة ؟ ف، وبعضھم شر من بعض النصارى ،  اوسلوكً 
وینفق الساعة ، فیھملھ ، النتیجة أن یكلف تدریس القرآن من ال یؤمن بھ  كانت

  .في درس آخر غیر القرآن 

                                                             

 )٣٣٢/  ٥(، مرجع سابق ، ذكریات ، الطنطاوي  علي )١(

 )٥/٣٣٥(،  المصدر نفسھ) ٢(

ل  كانت) ٣( ل قلی ا قب رت إلیھ ي أش ة الت دارس األھلی ل ، ھذه المواد تدرس للطالب في الم ت ك وكان
 )٣٣٨/ ٥(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي :  یُنظَر. مادة تستقل عن األخرى 
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أشد من األولى وھي أنھم لم یدخلوا دروس الدین في  كانتتبع ذلك خطوة  ثم
ویحرصون على النجاح في ، المدارس للشھادة  خلونوأكثر الطالب إنما ید، متحان اال

فكانت النتیجة أن أھمل التالمیذ درس ، االمتحان أكثر من حرصھم على العلم والفائدة 
م ألن غایتھم النجاح ولماذا یدرسونھ والعلم بھ ال ینفعھم والجھل بھ ال یضرھ، الدین 

وجعلوا ، لفرنسیین أضعفوا اللغة العربیة بأن قرنوھا بالفرنسیة أن ا والثالثةوالشھادة ؟ 
" ABC" بـ الطالب من حین دخولھ المدرسة وعمره ال یتجاوز الست سنوات یبدأ

ووضعوا لھا ا نجلیز للغاتھم خططً ھم واإلا ورسمو، العربیة " أ ب ت " ع الفرنسیة م
  .منھا  اا أو جزءً أسالیب تستھوي األطفال لم تكن الشام یومئذ تملك مثلھ

الكالم في الفسح القصیرة ودقائق االستراحة زاعمین أنھم یقووننا بذلك  ومنعوا
قطعة من الخشب أو المعدن تسمى  على تعلم اللغة األجنبیة حتى إنھم استحدثوا

،  أحد أعضاء التدریس في المدرسة )السینیال(فكان حامل  )العالمة(ومعناه  )السینیال(
وھي معھ  سومن حانت ساعة التدری، إلیھ  )یالالسین(كلم العربیة دفع فإذا سمع من یت

 ناوكان أحد، التخلص منھا  یریدالتلمیذ الذي یحملھا  وكان، نالھ بسبب ذلك الجزاء 
فرنسا ومن كان قبل  لوكومن جاء بعده من م" نابلیون"تاریخ فرنسا وتاریخ  منیعرف 
  .)١(عن تاریخ اإلسالمیعرفھ  ال احكوماتھا م أخبار ومنالثورة 

  : في سوریا ولبنان االختالط بین الجنسین) ٣(
المرأة في الشام وكیف كانت مصونة ال یستطیع أحد أن  أحوالالحدیث عن  سبق

وعلى وجھھا ساترٌ سمیك ، فال تخرج إال بلباس طویل فضفاض ، یتعرض لھا بسوء 
ّ یلبسن  الساترة  )العباءة(" مالءةال"حتى النصرانیات والیھودیات من أھل الشام كن

  .فقط  وھھنوج كشفنی نال فرق بینھن إال أنھ، كالمسلمات 

المستعمر  جاء حتىالشام في السوق أو الطریق  تمعھذا ھو السائد في مج كان
في التخطیط لحرب اإلسالم  وشرعالفرنسي بالد الشام وتربع على عرش الحكومة 

 ماوھ، الشبھات والشھوات : عظیمین  یقینوالقضاء على كل شعار یتصل بھ عبر طر
اختالطھا بالرجال فیھ إن تحریر المرأة و: فأعداء الحجاب یقولون ، بابان خطیران 

ٍ متین صتقویة ألوا  ولن، ولن تنشأ عنھ عالقات محرمة ، ر المجتمع وربطھا برباط
  .)٢(ینتج عنھ إال الخیر 

ھذا الحجاب  تمولو مزق، النساء  ابإن االنحرافات الجنسیة سببھا حج وقالوا

                                                             

ع) ١( ھ  یراج ا كتب اوي ، م ي الطنط ات ، عل ع، ذكری ابق  مرج رف  )٣٤٣ – ٣٣٨/  ٥(، س بتص
 .یسیر 

 )٢٥٣(، مرجع سابق ، واقعنا العصر ، قطب  محمد) ٢(
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  .)١(بذلك بعض المنتسبین لإلسالم  وخدع .من كل ذلك  تملتخلص

ض االختالط في ریاض رفف، فیذ الخطوة األولى لالختالط العدو في تن بدأ
فكانوا ، ولما جاءت اإلذاعة انتقل االختالط إلیھا عبر برامج األطفال ، األطفال 

ٍ  یجمعون الصغار من الصبیان والصبایا في ٍ واحد ثم سلموا التعلیم في المدارس ، فصل
 ً وقاموا بإدخال المدرسین من الرجال على البنات ، من المعلمین  األولیة لمعلمات بدال

، وكانوا أول األمر من المشایخ المعروفین في الشام ، بحجة فقد المدرسات القادرات 
،  قوة في الدین وكان منھم شباب مستورون ال یعرف عنھم إقبال على المعصیة وال

األمر حتى احتجوا بضرورة وتطور ، ومنھم المجاھر بھ ، ومنھم فاسق یخفي فسوقھ 
وكانت تقام حفالت ، فكشفت العورات واستبیحت المحرمات ) یاضیةالتربیة الر(إدخال 

  .)٢(فیھا ما ال یجرؤون علیھ في غیرھامدرسیة سنویة صنعوا 
، وتمثل فیھ البنات ، ل األجانب المدرسة تقیم حفلھا بحضور الرجا صارت

وكلھن بالغات  )الدبكة الوطنیة(لقصیرة الرقصة الریاضیة ویدبكن ویرقصن بالثیاب ا
  .كبیرات متكشفات بأبھى زینة ویختمن الحفل بالتقاط الصور الملونة 

وصرن یذھبن في ) مثل نظام الكشافة للبنین(اخترعوا نظام المرشدات  ثم
ثم جاءت المصیبة التي أنست ما قبلھا وھي نظام ،  )مشقد(رحالت قصیرة في قرى 

  . )٣(لجندیة وتدریب المرأة على السالحأي لباس ا )الفتوة(
المقررة من المواد  مادةالرقص ال الرقص الریاضي بل الرقص العادي  وصار

وصارت فنون العري واإلباحیة المتمثلة في المسرح ، ت تجبر على تعلمھ الطالبا
جامعات  فيوصار الممثلون یتخرجون ، رس على أنھا فن رفیع والسینما تد
  . )٤(متخصصة

 المعلمونینوون إقامة معرض ألدوات تحضیر الدروس التي صنعھا  وحین
وأبھائھا  مالمركزیة للبنات ببنائھا الضخ الثانویةتترك مدارس البنین كلھا بما فیھا 

یغنین ) الكشافات(قة من البنات ثم یفتح المعرض بدعوة الرجال لمشاھدة فر،  اسعةالو
ما یخفى عادة من  أكثرتبدي لألعین الفاسقة  اضیةویأتین بحركات ری، على المسرح

امتد الشر حتى  ثم ،أو مصادفة من بین الطالبات  االجمیلة التي اختیرت عمدً  اةجسد الفت
وكان الذي ، في قانونھ أن العضو یجيء مع زوجتھ أو ابنتھ غیر المتزوجة  انادیً فتحوا

وسنوا قوانین ،  فأقامھ نفرٌ من الشیوعیین العرب الذین تسلموا فیما بعد شؤون المعار
                                                             

 )٥/٣٥١(، مرجع سابق ، ذكریات ، الطنطاوي  علي) ١(

 )٣٣٤ -٥/٣٣١(، مرجع سابق ، ذكریات ، الطنطاوي  علي) ٢(

 )٣٥٥ -٥/٣٥٤( المصدر نفسھ ، )٣(

 )١٠٠ص(، مرجع سابق ، التیارات الفكریة والعقدیة ، فاروق الخالدي  محمد) ٤(
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  .  إبلیس حتى اغتالوا بھا الفضیلة وھدموا بھا معالم اإلسالم
بلغ من كیدھم أنھم ینقلون  لقد: ( - رحمھ هللا  - " علي الطنطاوي"الشیخ  یقول 

ي فیھا الستر والبعد عن الرجال إلى األحیاء الت المبانيمدارس البنات من األماكن 
كانھا القدیم المستور إلى المكشوفة كما فعلوا في إحدى المدارس حین نقلوھا من م

لھا ، جدیدة في شارع محدث في ظاھر البلد مكشوفة من جھاتھا األربع ) فیال(أخرى 
ن النوم رآھن من فإذا نھضن م، ة الطالبات تظھر من الطریق رَّ وأسِ ، شرفات دائرة بھا 

حفلة خیریة  ملنثم یدفعون خریجات دور المعلمات فیع، یمشي في الشارع بثیاب المنام 
: ویطبعن البطاقة ویكتبن علیھا، ة إال مرقص العباسی )دمشق(في  افال یجدن لھا مكانً 

ا  وترقص فالنة - فسقة المغنین  من - إنھ سیغني فیھا فالن  الراقصة المحترفة رقصً
  )١()ابلدیًّ 

إذ كان في كل مدرسة مستشار  ،سارت األمور في عھد االنتداب وبعده  وھكذا
ھو الفاعل  وفي كل وزارة مستشار،  الومدیر المدرسة تمث، فرنسي ھو اآلمر والناھي 

  . )٢(والوزیر صنم، التارك 
وكادت تضیع  ، الزبىأنھدم السد وبلغ السیل  مصر معجاءت الوحدة  ولما

 وكانت ،وبقیت المعركة مستمرة ،  "االشتراكیة"غمرة الدعوة إلى العقیدة كلھا في 
 ً   . )٣( بین الحق والباطل إلى الیومسجاال

ة ، فرض االختالط في المدارس  لقد ّ ونقل أكثر من ألف ، وفي مخیمات الفتو
والمواصالت ألنھم من ذوي  ضإلى وزارات أخرى كالتمری التربیةمعلم من وزارة 
 ي إلى تلك الوزاراتـــكما نقل معظم المعلمات ذوات اللباس الشرع ،االتجاه اإلسالمي 

 .لناشئةلیمنعوا تأثیر معلمي الدین ومعلماتھ على األجیال ا ، 

                                                             

 )٣٢٤ – ٥/٣٢٣(، مرجع سابق ،  ریاتذك، الطنطاوي  علي) ١(

 . بتصرف )٢٩٣/  ٥(،  المصدر نفسھ) ٢(

 . بتصرف )٣٦٥ – ٥/٣٦٤( المصدر نفسھ) ٣(
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  الخامس المبحث
  وسائلھم في المیدان اإلعالمي

 ً   :الصالونات األدبیة :  أوال
ٍ فیھ الناس من عشاق ل ستقبلمكان یُ(:  "محمد قطب" كما یقول )الصالون( ون

 ، للتعارف والتدارس اون فیھ وقتً ضالخ فیق.. أو الفكر أو الثقافة  معین من ألوان الفن
ً لھم ، والتأثر  )التذوق(و ال یفتح لعامة ، ولكنھ منتدىً خاص ، فیكون بمثابة منتدى

ولھ تقالیده الخاصة التي ینبغي ، إال من أذن لھ صاحب الصالون ورضي عنھ ، الناس 
ً فھو ، أن تراعى  وصاحبھ ھو صاحب التصرف ، بیت مملوك لصاحبھ  او آخرً  أوال

  :وھي  الفترة تلكویمكن ذكر أبرز الصالونات األدبیة خالل ، )١()فیھ

  :الصالونات األدبیة السوریة  -أ
مریانا " صالونكان أول صالون أدبي عرف في الشرق العربي  : أوال

دیدة في السیاسة واألدب وكانت تثار فیھ مناقشات ع، سوریة  في )٢("المراش
واالجتماع وباألخص تلك المطارحات التي تناولت أخالق األوربیین وعاداتھم 

  .)٣(وموضوع التربیة والتعلیم، تحریر ونظرتھم إلى قضیة ال

إلى فرنسا أثره في نقل المبادئ الغربیة إلى بنات  "مریانا ھانم"كان لسفر  وقد
 ً   .)٤(الغربیة  لمرأةباجنسھا وتشجیعھن على العلم اقتداء

ا ً ، وكانت من أسرع المطالبات بحقوق النساء  )٥("زینب فواز"صالون  : ثانی
                                                             

 )٣٠٩ص(، مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، قطب  محمد) ١(

ي) ٢( ا:  ھ اش  مریان رّ رس م ن بط ر هللا ب ن نص تح هللا ب ت ف راش بن ة  .الم اعرة وكاتب دھا ، ش مول
ي  ا ف ب(ووفاتھ ة ) حل ي مجل االت ف رت مق ان(نش دة ) الجن ال(وجری ان الح م ) لس ا عل ان لھ ك

یقى ل ، بالموس دة : قی ة أو جری ي مجل ة ف أت مقال وریة أنش ة س یدة عربی ا أول س یبت ، إنھ أص
  )ھـ١٣٣٧ –م ١٩١٩(خر عمرھا وتوفیت سنة بمرض آ

 )٢١٠/ ٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  : ترجمتھایُنظَر في 

ورج) ٣( ّس  ج ال ة ، ك ر النھض ي عص ویة ف ة النس ة الفكری -١٢٦٥=  م١٩٢٨ -١٨٤٩(الحرك
 )٤٨ص(،  )م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦(الطبعة األولى ، لبنان  –بیروت  ،دار الجیل ) ھـ١٣٤٦

 )٤٨ص(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة الفكریة النسویة في، لقاطرجي نھى ا) ٤(

واز  زینب:  ھي) ٥( ف ف ن یوس د ب ن محم راھیم ب ن إب ن ب ن حس د هللا ب ن عبی ین ب ن حس ي ب بنت عل
املي  ي  .الع دت ف ین(ول رى ) تبن ن ق ل(م ل عام ام  )جب بالد الش ت ب، ب كندریة(ـوتعلم ،  )اإلس

ـ، ) دمشق(وزارت ، ) القاھرة(وانتقلت إلى  ت ب ق"فتزوج ي الدمش ب نظم د ،  "يأدی ا بع وافترق
  )ھـ١٣٣٢-م١٩١٤(وتوفیت بھا سنة ،  )لقاھرةا(ـل ادتوع، قلیل 

= 
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 ّ شددت فیھ على المطالبة بحقوق المرأة ورفع ) الرسائل الزینبیة( :دعتھ  ات كتابًففأل
حتى حذت في بعض مقاالتھا حذو نساء الغرب المتطرفات في ، مكانتھا االجتماعیة 

فطالبت بمنح المرأة كل ما یتعاطاه الرجل من األعمال االقتصادیة  القضیة النسائیة
 )الدر المنثور في طبقات الخدور(: ولھا كتاب آخر ھو.  غیرھاوالسیاسیة واإلداریة و

  .)١(ومللھن أجناسھنالنساء في العالم على اختالف  شھرترجمت فیھ أل

" أدیب نظمي"وجھا األدیبة تعقد المجالس األدبیة األسبوعیة في دار ز وكانت
أن صاحبتھ لم ، والغریب في ھذا الصالون األدبي ، ویحضره عدد من مفكري الشام 

ً  ،وإنما تخاطبھم من وراء حجاب ، تكن ترى الرجال وال یرونھا   وكان زوجھا رسوال
، وكانت تطرح في ھذه المجالس القضایا التي تتعلق بالمرأة ، بینھا وبین ضیوفھا 
ما  اوكثیرً ، واتخاذ رأیھا في مسألة الزواج ، تعلیمھا  ببوجووبخاصة ما یتعلق 

لمرأة الشرقیة رغبة في تعزیز شأن ا، ناظرت الكتاب واألدباء في ھذا الموضوع 
  .)٢(وتمھید سبل تقدمھا

  :الصالونات األدبیة اللبنانیة  –ب 
    : )٣("دمشقیة طعمةجولیا "صالون  -١

وزاوجت في ، ومصر وفلسطین ان لبن قد مارست التعلیم في كل من وكانت
لبنان  ست فيوأس، تحركھا النسوي بین التعلیم والصحافة والعلم االجتماعي والتحرري 

مجموعة من نساء المجتمع  ضم ذيال) السیدات( ملتقى) ھـ١٣٣٥ – م١٩١٧(سنة 
ثم تحولت ، البیروتي الالئي كن یلتقین في منزلھا للتداول في الشؤون النسائیة العامة 

 

= 

 )٣/٦٣(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھا 

الة ، أعالم النساء ، رضا كحالة  عمر) ١( ة الرس ة التاسعة ، مؤسس ـ١٤٠٩(، الطبع ،  )م١٩٨٩ - ھ
)٩١ -٢/٨٣( 

ة  نسویةالحركة الفكریة ال، كالس  جورج) ٢( ابق ، ) م١٩٢٨ -١٨٤٩(في عصر النھض ع س ، مرج
اطرجي  )٢٣٢ص ( ى الق ي، ونھ ویة ف ة النس ة الفكری ان  الحرك ابق ، لبن ع س -٤٦ص(، مرج

٤٧( 

ي) ٣( ة:  ھ ا طعم د  . جولی ن موالی ارة(م ان ) المخت ت ب، بلبن یدا(ـتعلم ین ،  )ص ة ب ت مدرس وتنقل
دةا(المجلة الشھریة  )بیروت( وأنشأت في، ولبنان  فلسطین ومصر رأة الجدی نة ) لم  م١٩٢١(س

ـ١٣٣٩ – ا ،  )ھ ائیة وغیرھ الت النس ن المج ر م ي كثی ت ف ي ، وكتب ت جمعیت ذیب (وترأس تھ
ةً ، ) االتحاد النسائي(و ) الفتاة در ـ"ل وكانت زوج قب ق"فسمیت ،  "یةدمش ة دمش ا طعم " یة جولی

  . رب في إلحاق الزوجة بلقب الزوج على عادة الغ
 )٢/١٤٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھا 
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إلى حلقة أدبیة وفكریة ) یداتالس(في أعمال جامعة  حثذه اللقاءات من جلسات تبھ
تبحث مسائل الفكر وشؤون األدب والوضع االجتماعي والسیاسي الذي خلفتھ الحرب 

ّ  امما جعل من منزلھا صالونً ، العالمیة األولى  ٍ دوري سنة  امنتظمً  اأدبیً  م١٩١٩(بشكل
المرأة (مجلة " جولیا طعمة دمشقیة"سست رتھ حین أوذاعت شھ،  )ھـ١٣٣٧ –

وھي أول مجلة نسائیة عربیة بحثت في قضایا  )ھـ١٣٣٩ – م١٩٢١(عام ) الجدیدة
  .)١(ھا إلى الجمعیاتالمرأة وانضمام

، "أحمد شوقي":  من الشعراء واألدباء منھم ااألدبي كثیرً  ھاضم صالون ولقد
وغیرھم من الرجال ،  )٤("اويجمیل الزھ"و، )٣("مي زیادة"و، )٢("خلیل مطران"و

  .)٥(نوسوریة والعراق وفلسطیلبنان  والنساء من

  :)٦( "مي زیادة"صالون   -٢

بعد  مصرلصاحبة الصالون أثر كبیر في الحركة األدبیة والثقافیة في  كان
 –في وقتٍ من األوقات بظرفھا  افتنت أدباء مصر جمیعً  حتى،  )دمشق(انتقالھا من 

  )٧(ولباقتھا، وثقافتھا ، وحسن استقبالھا للرجال ، حدیثھا ولطف  –كما قالوا 

                                                             

ورج) ١( الس  ج ة ، ك ر النھض ي عص ویة ف ة النس ة الفكری -١٢٦٥=  م١٩٢٨-١٨٤٩(الحرك
 )٢٤٥ص(مرجع سابق ، ) ھـ١٣٤٦

و) ٢( ل:  ھ ران  خلی ف مط ن یوس ده ب ن عب ي  .ب ود ف ك(مول ان ) بعلب ر ، بلبن كن مص ولى ، س وت
ات ،  )شاعر القطرین(بـلقب ، وأنشأ عددًا من المجالت ، ) األھرام(تحریر جریدة  دة روای لھ ع

  )ھـ١٣٦٨ –م ١٩٤٩(توفي سنة ، وغیرھم " وراسین"و" كورناي"و" شكسیر "من تألیف ، 
 )٣٢٠/ ٢(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

 .عد قلیل عند الحدیث عن صالونھا ترجمتھا ب ستأتي) ٣(

داد(بـمولده ووفاتھ  .صدقي بن محمد فیض الزھاوي  جمیل:  ھو) ٤( ل ، ) بغ ردي األص بھ ، ك ونس
ى  بة إل اوي نس او(الزھ ران ) زھ ال إی ن أعم وم م ي الی ة ، وھ ب مختلف ي مناص ب ف ھ ، تقل ول

ة  ھ بالزندق ى اتھام اس عل ل الن في حم ً فلس ى نة ، منح وفي س ـ١٣٥٤ -١٩٣٦(ت ي  )ھ ر ف یُنظَ
 )١٣٧/ ٢(، مرجع سابق ،  األعالم، الزركلي : ترجمتھ 

 )٤٩ص(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، نھى القاطرجي ) ٥(

و) ٦( ة :  ھ ة الكاتب تعار لألدیب م مس ي"اس ف العجم ده یوس ت عب اري بن ا " م ال لھ ت "ویق اري بن م
وذكس " إلیاس روم األرث ة ال ن طائف ن، م لھا م اة(سكان  أص ن،  )حم ا م ان  أبوھ ي ، لبن ام ف أق

دت  ث ول طین حی ي"فلس ي " م تھا ف ت دراس ق(وأكمل یة ) دمش ة والفرنس ن العربی ت م وتمكن
ر ، األلمانیة ویطالیة نجلیزیة واإلواإل ا شعر ونث نة ، لھ ت س ر  )ـھ١٣٨٥ –م ١٩٦٦(توفی یُنظَ

 )١٢٥/ ١(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھا 

 )٣١٠ -٣٠٩(، مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، قطب  محمد )٧(
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وكان ، كل یوم ثالثاء  ھابصالونھا األدبي الذي كان یعقد في دار" مي" رفتعُ 
 ً ً أوروبیین وعربً الصالون یضم رجاال خاصة ، من المقیمین في مصر ،  اونساء

ة من الرجال ولم ینعكس تأثیر صالونھا إال على طبقة محصور، منھم  "النصارى"
على أغلبیة نساء  امباشرً  اانعكاسً  دون أن ینعكس، النساء األوروبیین والمصریین و

وإن ظل یؤرخ على أنھ أحد العوامل المساعدة في سیر الحركة ، المجتمع المصري 
  .)١(النسائیة نحو التحرر 

  :)٢("سلمى جبران الصائغ " صالون -٣

ر لمى" تعتب ات النس" س وز الحرك ن رم يائیم ان  ة ف ة . لبن ت جمعی     إذ أسس
ائیة" ة النس ة  ،" النھض ل"وجمعی ة الس ا ،" مقاوم ة البن ي كلی دریس ف ت بالت  توقام

ة الفرنسیة في روت( العلمانی ً،  )بی ت حین ة وترأس رأة(ا مجل وت الم اجر ) ص ل أن تھ قب
  .لبنان  إلى البرازیل وتعود ثانیة إلى

ت لمى" أقام ا ا" س ي دارتھ ي ف الونھا األدب يص ة ف روت( لقائم ي ،  )بی ف
ینیَّاألربعین ي یَّ ات والخمس رن الماض ن الق ل ، ات م ي العم ھ رواد ف ن مرتادی ان م وك

ي -" إمیلي فارس إبراھیم"النسوي من الرجال والنساء منھم  ل النسوي ف ي العم ناشطة ف
 . )٣(-ائدات الحركات النسائیة في لبنانإحدى ق-" إفلین بسترس"و      ،  -لبنان

  :السینما والمسرح  : اثانیً 

في  االھدف من إقامة السینما والمسرح في البالد اإلسالمیة وخصوصً  كان
اإلسالم التي تمنع االختالط وتنفر من  شریعةھذه الفترة ھو تحطیم  اللمصر والشام خ

 - فتراتھا أضعف فيكونھا  مع -  لشریعةإذ كانت ھذه ا، الخلقي  لالفاحشة واالنحال
یل اإلفساد الخلقي الھائل الذي تھدف الصلیبیة إلى إحداثھ في عقبة ضخمة في سب

  .)٤(مع اإلسالميالمجت

سواء كان الذین ینقلون ، كان ھناك تشجیع خفي لنشر ھذا النوع من الفن  وقد
                                                             

 )١٢٥/ ١(، مرجع سابق ، عودة الحجاب ، إسماعیل المقدم  محمد) ١(

ً  )بیروت( من أھل .بنت جبران الصائغ  سلمى:  ھي) ٢( ى ، مولدًا ووفاة ة عل راھیم "قرأت العربی إب
ذر طفان"و" من ب اس تالل" حبی د اح یون بع تكتبھا الفرنس ان ل واس ائیة ، بن ات نس ت جمعی أسس

  )ھـ١٣٧٣ –م ١٩٥٣(توفیت سنة ، صحفیة 
 )١١٤/ ٣(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھا 

 )٥٠ص(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، نھى القاطرجي  )٣(

 )٢٣٥ص(سابق ،  مرجع،  المعاصر واقعنا،  قطب محمد) ٤(
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  .)١(للدور أو غیر واعین اتمامً  اعینویترجمون ھذه القصص والمسرحیات و

لم  أنھو ، یات السینما في الشامبدا - رحمھ هللا-  "علي الطنطاوي"الشیخ  یذكر
تكن في البلد أوائل القرن العشرین إال سینما أنشأھا األتراك للدعایة الحربیة كان 

ومعارك مما  ةوكانوا یعرضون فیھا مشاھد عسكری، موقعھا في أرض البرلمان الیوم 
لة ثم احترقت وبقیت مھجورة مدة طوی، خاضھ العثمانیون في الحرب العالمیة األولى 

نشئت) زھرة دمشق(وسینما أخرى اسمھا ،  خربتحتى  ُ ، وثالثة أخرى ، ذلك  بعد أ
ن خلسة م لشبانولم یكن یدخل السینما إال بعض ا، السینما صامتة مرتجفة  وكانت

  .)٢(وراء ظھور أھلیھم ومعلمیھم

وغیرة على اإلسالم ، وحمیة ، عامة الناس آنذاك فیھم عاطفة إسالمیة  وكان
اعة من العامة وفیھم عدد من الطالب ھجموا مرة على سینما في وسط البلد حتى إن جم

الفترة كان عندھا  تلكفي  نماأن السی "الطنطاوي"الشیخ  ویذكر، وأوقفوا العرض ، 
  .)٣(ا للرجالللنساء وأیامً  افھي تخصص أیامً ، بقیة من حیاء 

 

   :اللغة واألدب :  ثالثا

األجیال (عنھا محاوالت الفصل بین في ھذه المرحلة التي نتحدث  ظھرت
ووصلت ھذه المحاوالت  ،وبین تراثھا الفكري واألدبي المستمد من اإلسالم  )الحدیثة

،  "أتاتورك"لھا بالحروف الالتینیة كما فعل إلى النیل من لغة القرآن الكریم واستبدا
نمو حین تصیر لكتابة األدب باللغة العامیة لعل ھذه اللغة أن ت اوحاول آخرون أن یدعو

فتقتل اللغة العربیة كما قتلت الفرنسیة واإلیطالیة وغیرھما اللغة لغة الفكر واألدب 
إلى لغات ثم تحولت ، عنھا في صورة لغات عامیة في أول األمر  عتالالتینیة التي تفر

  .)٤(حیة وقتلت اللغة األم

ة التغریب األمور على دعا غیظوكان ھذا من أ، محاوالتھم بالفشل  ءتبا ولقد
رغم محاوالت - فشلوا في القضاء الكامل على اللغة العربیة  حینولكنھم  ، یزال وما

، وجمودھا ، بالحدیث عن صعوبتھا  )األجیال الحدیثة(تشویھ صورتھا في أذھان 
فقد  - والعلم والفنأفي مجال األدب والفكر  سواءوعجزھا عن الوفاء بما یراد منھا 

                                                             

 )٢٣٦ص(المصدر نفسھ ، )١(

 )١٧٠(، مرجع سابق ، صور من جمالھا وعبر من نضالھا ) دمشق(، الطنطاوي  علي) ٢(

 )٥/٣١١( ذكریات ، مرجع سابق ،الطنطاوي  علي )٣(

 )٢٩٥ص(، مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، محمد قطب  انظر) ٤(
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في المجال  سواء )١()التطور(أو توھینھا عن طریق بث فكرة سعوا إلى قطع الصلة بھا 
بفعل  تأثرت بھا أوروبا التي، واألخالقیة  اعیةالعلمي أو المجاالت الفكریة واالجتم

  .)٢(الیھودیة العالمیة 

العدو لمحاربة اللغة العربیة محاولة صھر الشعوب  وسائل منكان  ولقد
أفراد الشعب  ىوذلك بفرض لغة الغازي عل ،اإلسالمیة المغلوبة بالشعوب الغالبة 

  .كما تقدم من صنیع فرنسا في مناھج التعلیم في الشام ، المغلوب 

ً  وقد   : اوصورً  أخذ فرض لغة الغازي أشكاال

ل لغة الغازي لغة إجباریة في المدارس منذ المرحلة االبتدائیة جعْ :  ذلك فمن
ھي اللغة األولى في البالد مع إھمال واعتبارھا ، حتى المرحلة الجامعیة فما فوق ذلك 

وھم یخلطون في ھذا ، اللغة العربیة بدعوى أنھا لغة وطنیة ال تحتاج إلى تعلیم واسع 
، الكالم بین اللغة العامیة المنتشرة وبین اللغة العربیة لتنطلي الحیلة على أفراد الشعب 

بلغة  طقین فال یمر على الشعب المغلوب عقود من السنین حتى ینشأ فیھ جیل
وأما لغتھ العربیة األساسیة فتصبح لغة منسیة حتى ، المستعمرین مثلما ینطق بھا أھلھا 

  .)٣(یتحدث بھا أخذ یرطن كما ترطن األعاجم أنأراد  إذا

یتبع ذلك صورة أخرى وھي اإللزام بأن تكون لغة المستعمر ھي لغة دوائر  ثم
الب العمل أو الوظیفة مما یطلبھ ما لم ط رمانویرافق ذلك ح، ودواوین الدولة  ةالحكوم

عن مصادر  )األجیال الحدیثة(ونجم عن ذلك ابتعاد ،  اجیدً  اللغة الغزاة إتقانً  ایكن متقنً 
القرآن  نالشریعة حتى صار أحدھم وھو العربي األصیل ال یحسن تالوة سورة م

أو ، رب أو حتى قصیدة من قصائد الع،  الكریم وال حدیث من أحادیث رسول هللا 
  .)٤(ما كانت عباراتھ أو مفرداتھ سھلةكتاب خط باللغة العربیة مھ

وكانت أول ما ظھرت في ، الدعوة إلى العامیة داخل البالد العربیة  وظھرت
والقدرة على تلبیة ، كتابات عدد من المستشرقین إذ وصفوا العامیة باللین والسھولة 

                                                             

دیث : (التطور تعني  فكرة) ١( ذا ح دیم  وذاكأن كل حدیث ھو خیر من كل قدیم لمجرد أن ھ ط   ق فق
ة ، بصرف النظر عن أي أسباب أخرى ،  ن ثالث ر م ھ أكث ى علی د مض ا ق ً ولما كان اإلسالم قدیم

ًا    )  واألخذ بما جد بعده وھو الحضارة الغربیة هفالتطور یقتضي نبذ، عشر قرن
 )٢٩٦ص(، مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، محمد قطب : نظر یُ 

  )٢٩٦ص(، مرجع سابق ، عاصر واقعنا الم، محمد قطب  :یُنظَر ) ٢(

د) ٣( داني  عب ة المی ن حبنك رحمن حس ة ، ال ر الثالث ة المك م ، أجنح ق(، دار القل وریا   -) دمش ، س
 )٣٥٥ص(،  )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠(الطبعة الثامنة 

  )٣٥٦-٣٥٥ص(المصدر نفسھ ،  )٤(
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وألبسوا العربیة الفصحى ، نفوسھم  رغبات جمیع األفراد في التعبیر عما یخطر في
جمیع األفراد في التعبیر عن  توعدم قدرتھا على تلبیة رغبا، صفات التعقید والشدة 

ودعوا إلى الكتابة بالعامیة زاعمین أن ذلك سیخلق في األفراد حوافز ، خلجات نفوسھم 
  .)١(ة العربیةعلیھا اللغ تملعن الضوابط والقواعد التي تش ابعیدً  االبتكاراالختراع و

العربیة الفصحى إلى الكتابة  ةمن حث على التحول من الكتابة باللغ وأول
حیث " ولھلم سبیتا" بالعامیات اإلقلیمیة داخل البالد العربیة ھو المستشرق األلماني

وأورد نبذة عن فتح العرب ، ) عد اللغة العربیة العامیة في مصرقوا(ا سماه وضع كتابً
وأنھم قضوا على اللغة القبطیة األصلیة التي لم یبق من ،  )م٦٤٠ -  ـھ١٩(لمصر سنة 

وحاول أن یثیر العنصریة العرقیة المصریة ضد اللغة ، أثارھا سوى بعض المفردات 
وأجاب على ، ودعا في آخر كتابھ إلى اتخاذ العامیة المصریة لغة أدبیة ، العربیة 

عواطف  بھا خدریظن أنھ  ضد مشروعھ الخطیر جھاعتراضات یمكن أن تو
  .)٢(المسلمین

الرغم من أن الدعوة لم یكتب لھا النجاح في العالم العربي إال أن الغزاة  وعلى
 َّ ففي حزیران سنة ، لم ییأسوا من تحریك أجھزتھم وتكریر محاوالتھم  عینالمقن

ھ بعض الھیئات األجنبیة تقدمت فیلبنان  انعقد مؤتمر في )ھـ١٣٩٣ – م١٩٧٣(
ى حت، اشتمل على عناصر ھدم لمعالم اللغة العربیة ) بیة السوریةالعر(       بمشروع 

عمر " وأورد، استنكر وحذر من مآالتھ  )٣("عبد الحلیم محمود"إن شیخ األزھر یومئذ 
وفي أثناء الجلسات : (بعض خیوط المكیدة فقال عن المؤتمر كشف فیھ  اتقریرً " فروخ

ة بین الجلسات جرت بحوث واقتراحات وفي الفترات المتعدد،  تمرالرسمیة للمؤ
إن كل ما دار في مؤتمر ،  جعلتني أوجس خیفة شدیدة من المشروع، ومالحظات 

ِّ  )٤()برمانا( َّ كان یول بأن الغایة األولى واألخیرة من المؤتمر االھتمام  اشعورً  د في
اللبنانیین ونفر من العرب غیر  المؤتمر عدد قلیل من اللبنانیینلقد حضر ھذا  ، بالعامیة

                                                             

 )٣٥٨ص(، مرجع سابق ، أجنحة المكر الثالثة ، الرحمن حسن حبنكة المیداني  عبد)١(

 )٣٦١-٣٥٩ص(المصدر نفسھ ،  )٢(

ر  )محافظة الشرقیة(ولد في إحدى قرى  .عبد الحلیم محمود :  ھو) ٣( ّ ، بمص وفیً ان ص اذلي ، ا ك ش
ة  ر  ،الطریق ات األزھ ن كلی دد م ي ع دین ، درس ف ول ال ة أص ادة كلی ولى عم ا،وت ً            فأمین

وزی ر ف ً لألزھ وكیال وث اإلسالمیة ف ع البح ا لمجم ً رعام ا لألزھ ً یخ اف فش ا لألوق نة ، رً وفي س ت
  )م١٩٧٨-ھـ١٣٩٨(

 )٢٢٢ص( ،مرجع سابق  ، إتمام األعالم،  نزار أباظة ومحمد المالح:  یُنظَر في ترجمتھ

 .المكان الذي عقد فیھ المؤتمر  اسم) ٤(
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  )١(...)جلھم من الرھبان الیسوعیین كثرة من األجانب لفت نظري أن و، 

كان لھا أثر ، أما األدب فقد كانت لھ مجاالت واسعة رحبة ، بالنسبة للغة  ھذا
واتسعت دائرة اإلفساد لتغزو البالد العربیة ، وثقافة  اكبیر في إفساد المجتمع فكرً 

  .شریعة وتقضي على ما بقي من معالم ال

ذلك قیام ما عرف بالروابط األدبیة التي أسسھا معظم نصارى الشام وأھل  فمن
ونادوا بمصطلح ، ربي واإلسالمي المھجر الذین دعوا إلى الثورة على التراث الع

  .لتحقیق النھضة العربیة  تھعلى أدب الغرب وفلسف الطالعوا) التجدید(

  :ة من أبرز ھذه الروابط والمدارس األدبی وكان

 :القلمیة  الرابطة -١

رت ذه ظھ ة  ھ ي مدین ا ف ة أول تكوینھ ورك(الرابط نة ) نیوی  – م١٩٢٠(س
ـ١٣٣٨ ـع )ھ د شع ليـ ـی ـنص یینرـراء مھجـــ ان" ـك؛  ارىـــ ین الریح  و ،  )٢(" يأم

رانران خلیبج" ارى،  )٣("ل جب ن نص ر آخرون م ي تأسیسھا نف ا اشترك ف ان  كم ؛ لبن
  .)٢(وآخرین )١("نسیب عریضة"و )٤("إیلیا أبو ماضي" : مثل

                                                             

 )٣٧٠ – ٣٦٨ص( ،مرجع سابق ، أجنحة المكر الثالثة ، الرحمن حسن حبنكة المیداني  عبد) ١(

اني  .بن فارس بن أنطون بن یوسف البجاني  أمین:  ھو) ٢( ي، المعروف بالریح د ف ان  ول م لبن وتعل
ا  ا ، أول عمره بھ ى أمیرك ل إل م رح دى فرق، ث ق بإح ل والتح ع بالتمثی الد ،  ھأول ین ب ردد ب وت

ا  امالش ً ا ، وأمریكا ثماني مرات في خمسین عام راق وغیرھ یمن والع از وال ، وزار نجدًا والحج
نة انت ي س ي العرب ع العلم ً للمجم ال ا مراس ً و ب عض ـ١٣٣٩ – م١٩٢١(خ نة ،  )ھ ات س م
  )ھـ١٣٥٩ -م ١٩٤٠(

ة ،:  یُنظَر في ترجمتھ روت  جورج صیدح ، أدبنا وأدباؤنا في المھاجر األمریكی ان  –بی  م١٩٥٧(لبن
 )٢٢٠ص(، ) ھـ١٣٧٦ –

ر  . جبران بن خلیل بن مخائیل بن سعد:  ھو) ٣( ن شعراء المھج ن أ، م لھ م ق(ص ي ، ) دمش د ف ول
ة ري( قری ان  )بش م ، بلبن ـوتعل روت(ب ى ،) بی ل إل اریس(ورح ا ) ب نة ، وأمریك ا س وفي بھ وت

  )م١٩٣١-ھـ١٣٤٩(
ة ،: یُنظَر في ترجمتھ  روت  جورج صیدح ، أدبنا وأدباؤنا في المھاجر األمریكی ان  –بی  م١٩٥٧(لبن

 )٢٢٦ص(، ) ھـ١٣٧٦ –

ة( یةولد في قر، من شعراء المھجر  .ضي بن متاھر أبو ما إیلیا:  ھو) ٤( ان ) المحیدث تغل ، بلبن واش
ي  ا ،  )اإلسكندریة(ببیع السجائر ف ى أمریك اجر إل دة ، ھ در جری م ) السمیر(وأص بوعیة ث األس

   )ھـ١٣٧٧ -م ١٩٥٧(توفي سنة ، لھ عدة دواوین ، الیومیة
ة ،جورج صیدح ، أدبنا وأدباؤنا في المھاجر األ: یُنظَر في ترجمتھ  روت  مریكی ان  –بی  م١٩٥٧(لبن

 )٢٥٣ص(، ) ھـ١٣٧٦ –
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ال مشبوه  كانت ي ، ھذه الرابطة ذات اتص ات السریة الت بعض المنظم اء ل وانتم
اعي  توى االجتم ى المس ھیونیة عل ات الص دم مخطط ات  ،تخ ذه المنظم ى رأس ھ وعل

ریة  ونیة(الس ل الماس ري  ، )المحاف الوث المھج ان الث د ك انيا"ولق ران"و" لریح " جب
ل نعی"و ةمیخائی ل  )٣("م ي المحاف طین ف اء نش ونیة"أعض ة  "الماس ان  ،األمریكی وك
ال " الریحاني" االتھ المشبوھة تعدت صراحةً ، أخطر الثالثة في ھذا المج ى إن اتص  حت

ة الخطورة  اد أخرى بالغ ى أبع ي إل ب األدب اب، الجان احب كت ى إن ص ة األ( حت ملعب  )م
  .)٤(شرق األوسط المعاصرتلفت خریطة اللربما اخ" الریحاني"لوال  قرر أنھ

 "الماسونیة"بانتمائھ ألحد المحافل  فقد اعترف صراحةً " مةیمیخائیل نع" أما
في  أثراالذین  درینیكشف لنا بأن المص )٥("عبد الكریم األشتر" وھذا. األمریكیة 

 توما انتھ )الثقافة المسیحیة(: ھما  )الرابطة القلمیة(التكوین الفكري واألدبي لشعراء 
  وما اطلعوا علیھ من آداب الغرب  )الثقافة األجنبیة(و، من فلسفات الشرق وأدیانھ  ھإلی

 

= 

و) ١( یب:  ھ ة  نس عد عریض د  .أس ن موالی ص(م ا ،  )حم ى أمیرك اجر إل ا وھ م بھ ي ، تعل ام ف وأق
ورك( ة ، ) نیوی أ مجل ون(وأنش ددً ، ) الفن ولى ع ن اوت د  م نة ، الجرائ وفي س  -م ١٩٤٦(ت

  )ھـ١٣٦٥
ھ        ي ترجمت ر ف یدح ، أد :یُنظَ ورج ص ة ،ج اجر األمریكی ي المھ ا ف ا وأدباؤن ابق بن ع س ،  مرج

 )٢٧٢ص(

 )٣٠٩ص(، مرجع سابق ، الفكریة والعقائدیة  اتالتیار، فاروق الخالدي  محمد) ٢(

ي ، من أشھر أدباء المھجر الشمالي . میخائیل بن یوسف نعیمة :  ھو) ٣( د ف ي) بسكنتا(ول ان  ف  ،لبن
ة  نطن(انتسب إلى جامع ا حت )واش ي بھ وق وبق ي اآلداب والحق ة ف نح العالمی ة ، ى م ولى أمان ت

  )م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨(توفي سنة ، ) الرابطة القلمیة(سر 
ھ   ي ترجمت ر ف رت ب: یُنظَ ابق ،.روب ع س ر ، مرج ي المعاص الم األدب العرب ل ، أع  كامب

)٢/١٣٣٧( 

ال) ٤( لطان  جم ردة ، س دیث(أدب ال ي الح عر العرب ة الش المیة ) قص ات اإلس ز الدراس     ، مرك
ام  ا  -برمنجھ ـ ١٤١٢(، بریطانی ة ،  )١٤٠ – ١٣٩ص(،  )م١٩٩١ - ھ وادث اللبنانی ة الح مجل

وان اني" : بعن ین الریح ي " أم ركیین ؟ ف ً لألمی یال ان عم ل ك ان / ٣(ھ =  م١٩٧٠/نیس
 )ھـ٢٧/١/١٣٩٠

ت، وتعلم في مدارسھا ، ) ھـ١٣٤٧ – م١٩٢٩(سنة ) حلب(ولد في  :عبد الكریم األشتر ) ٥( غل واش
ھا  ي مدارس دریس ف ة ، بالت ات العربی ن الجامع ٍ م دد ي ع ل ف ة ، عم ن جامع د م ل للتقاع أحی

  ) ھـ١٤٠٨ – م١٩٨٨(سنة ) دمشق(
ر  ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ر الش ي عب وطن العرب وریة وال ي س رب ف اب الع اد الكت اء اتح راجم أعض  .ت

www-qwu-dam.org/dalil5/june/2011  
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  .)١(وفلسفاتھ 
بأن ھذا األدب لم یكن  - أحد نقاد األدب المعاصرین-  "إسماعیل أدھم" ویصف

  . )٢(أوروبي األخیلة، فھو غربي الروح وإال ، فیھ من العربیة سوى االسم 
بأنھم كانوا ینظرون  )٣("عبد المسیح حداد"وھو صرح أحد مؤسسي الرابطة  بل

 اوأن ذلك األمر كان اعتقادً ، إلى األدب العربي على أنھ الوجھ اآلخر للعقیدة اإلسالمیة 
  .)٤(أعضاء الرابطة مناجتمع علیھ عدد 

 :" و لّ أبو"  جماعة -٢

ّ "تنسب ھذه الجماعة إلى  ه ونشأت ھذ،  - أحد آلھة الفینیقیین الوثنیة- " وأبول
أحمد زكي أبو "على ید ،  شرینالجماعة في مصر أوائل العقد الرابع من القرن الع

والتكوین النفسي والمزاج ، وكان غربي النشأة ،  )ھـ١٣٥٠ – م١٩٣٢(سنة  )٥("شادي
ومع العمر القصیر لھذه المدرسة كحركة فكریة ، ھناك  والمزاج فقد عاش أكثر حیاتھ

على  - ن إال أنھا استطاعت أن تلد من رحمھا وأدبیة حیث لم یمتد عمرھا أكثر من سنتی
ً  - الساحة األدبیة والشعریة خاصة  یمكن تسمیتھ بالمدرسة الشعریة التي انتقلت إلى  جیال

واعتبرت رائدة الحركة الرومانسیة ، وبقیت فیھا عدة عقود ، البالد العربیة األخرى 
 .في الشعر األدبي 

إذ  ؛المنظمات الیھودیة السریة ھذه الجماعة ھي األخرى على صلة ب وكانت
وقد وضع مؤلفات دعى  الكبار في مصر "الماسونیة"نفسھ أحد رجال " أبو شادي"كان 

وقد كون في ، ) الحرة ایةروح الماسونیة والبن(:  ومن ھذه الكتب "الماسونیة"فیھا إلى 
ن من وكا، شرقیین وألتف حولھ نفر من ال )منیرفا بطةرا(خلیة ماسونیة تدعى  همھجر

                                                             

تر  )١( ریم األش ري ال، عبد الك ر المھج ر ، نث ة الفك ة ، دار المكتب ة الثالث رب و الطعب رابلس الغ ، ط
 )٢٤ص( )م١٩٧٠(

 )١٩٤ص(،  المصدر نفسھ) ٢(

ا ) حمص(بـولد ، صحفي مھجري  . عبد المسیح حداد: ھو ) ٣( ى ، وتعلم بھ اجر إل ورك(ھ ،  )نیوی
دة  در جری ائح(وأص ي  ، )الس ن مؤسس ان م ة(وك ة القلمی نة ،  )الرابط وفي س ـ١٣٨٢(ت -ھ

  )  م١٩٦٣
ھ ي ترجمت ر ف ة ، : یُنظَ اجر األمریكی ي المھ ا ف ا وأدباؤن یدح ، أدبن ورج ص ابق ج ع س ،  مرج

 )٢٨٥ص(

 )٣٠ص(مرجع سابق ،  النثر المھجري، عبد الكریم األشتر )٤(

ادي :  ھو) ٥( ي ش ب  .أحمد زكي بن محمد بن مصطفى أب ب ، طبی د ، ال نحّ، أدی ـول اھرة(ب ، ) الق
دن(وبجامعة وتعلم بھا  ر ، ) لن ي وزارة الصحة بمص ل ف ى  ،وعم اجر إل ر فھ ھ مص اقت ب ض

  )م١٩٥٥-ھـ١٣٧٤(توفي فجأة سنة ، ) نیویورك(
 )١/١٢٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي :  یُنظَر في ترجمتھ    
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، لبنان  أسس فیما بعد حركة شعریة جدیدة في الذي )١("یوسف الخال"بینھم الشاعر 
  .)٢(الخلیة تعقد ندوات أدبیة كل شھر وكانت ھذه

ّ  تبنت بالشعر العربي من خالل مجلتھا األدبیة التي  اھذه الجماعة اتجاھا تغریبیً
ووصل األمر إلى ،  وأبرزت من خاللھا أشعار المومسات والراقصات، تصدر باسمھا 

في (كقصیدتیھ " أحمد زكي أبو شادي"ائد المؤسس نشر الصور العاریة إلى جوار قص
وكان ھذا الصنیع في ، وقلده في صنیعھ بعض تالمذتھ ، ) حمام الشمس(و ) الحمام

ویروج لمثل ھذه ، الوقت الذي كان االستعمار یخنق حریة الشعب وكرامتھ 
  .)٣(الدعوات

 ألفیت( :قال  )٤("خیر رمضان یوسف حمدم"مجلة الجماعة اطلع على  وحین
 ً ً  كل صورھا ورسوماتھا على عري رجاال هللا المستعان على و، ھذا في الشكل ، ونساء

   )٥()ما في المضمون

عجزت ھذه الجماعة عن أن تجد في قاموس العربیة وتاریخ العرب الطویل  ھل
اإلغریق  أساطیر إلىلعربي حتى تلجأ كالفتة على رأس تجمعھا ا ا یصلحعربیًّ  ااسمً 

ّ (لتأخذ اسم    )٦(؟لترفعھ فوق رأسھا العربي )وأبو لل

 : الحداثة  مدرسة -٣

                                                             

ة  من:  یوسف الخال) ١( د قری ن(موالی ار الحص یس ) عم د قس طى لوال وریة الوس ھ ، بس ل مع وانتق
ى رابلس( إل رج ،  )ط يتخ ة  ف ة األمریكی ـالجامع روت(ب ا) بی فة  متخصصً ي الفلس افر ، ف وس

ا  م، ألمریك س الجام ث ي نف ل ف اد لیعم ةع س ،  ع يأس ان  ف التلبن ا  مج اق(و )أدب(منھ ) آف
نة ، ) الشعر يالحداثة ف(لھ عدة مؤلفات منھا ، التي حملت لواء الحداثة  وھي) شعر(و وفي س ت
  )م١٩٨٧-ھـ١٤٠٨(

ِلّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، .روبرت ب:  ظَر في ترجمتھیُن ب ْ  )١/٥٢٥(كام

 )١٤٢ – ١٤١ص(، سابق  مرجع، ) قصة الشعر العربي الحدیث(أدب الردة ، سلطان  جمال) ٢(

 )١٣٦ – ١٣٥ص( المصدر نفسھ ،) ٣(

د )٤( ر محم ن خی ان ب ن رمض ماعیل ب ف إس ب : یوس ؤرخ،  كات وري م ھ،  س دة ل ات ع  مؤلف
ي)  بري كري(  قریة في ولد،  عدة فنون في وتصانیف ة ف وریا )الحسكة( محافظ ل،  بس  وتنق

  .  عدیدة أعمال في
ھ ي ترجمت ر ف یرتھ:  یُنظَ ة س ھ الذاتی ي بقلم وعة ف رة الموس ى الح بكة عل ة الش  . العنكبوتی

Ar.wikipedia.org/wiki5/june/2011 

د) ٥( ف  محم ان یوس ر رمض ة ا، خی زم تتم ن ح ابق ، دار ب ع س الم ، مرج روت  ،ألع ان  -بی ، لبن
 )١١٥ص(ھامش  )م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٢(، الطبعة الثانیة 

 )١٢٢ص(، مرجع سابق ، أدب الردة ، سلطان  جمال) ٦(
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ني على أفكار وعقائد غربیة خالصة بُ، مذھب فكري أدبي علماني :  الحداثة
وأفاد من المذاھب ،  "الداروینیة"و" الفرویدیة"و "الوجودیة"و "الماركسیة"مثل 

  .)١(اموغیرھ "الرمزیة"و "السریالیة"مثل  سبقتھألدبیة التي الفلسفیة وا

الحداثة إلى إلغاء مصادر الدین وما صدر عنھا من عقیدة وشریعة  وتھدف
وھي خالصة مذاھب خطیرة ظھرت في أوروبا منذ القرن ، بحجة أنھا قدیمة بالیة 

 "كسیینالمار"و "السریالیین"التاسع عشر المیالدي على ید كثیر من األدباء 
لدى األدباء المادیین والعلمانیین  اولقیت ترحیبً، الذین كانوا في باریس  "عثیینبال"و

  .)٢(وصلت إلى شرقنا العربي واإلسالميحتى ،  بدین في الشرق والغرـــوالملح

ویعد مؤسس ، " شارل بودلیر"من الغربیین  "الحداثة"رموز مذھب أبرز  ومن
وقد نادى بالفوضى ، ستاذ الحداثیین في العصر الحدیث وأ،  اثة في العالم الغربيالحد

حتى إن فرنسا على ما فیھا من انحالل وانحراف منعت نشر بعض ، واالنحالل 
  )٣()ھـ١٣٧٦ – م١٩٥٧(ا طبع دیوانھ في باریس سنة قصائده عندم

في الحدیث عنھ واإلشادة  ذلك فقد سودت الصحف العربیة صفحاتھا ومع
یدعو إلى  كان الذي" إدغار"قد أفاد من أفكار األمریكي " ودلیرب"وكان ، )٤(بقصائده

  ".ما یكو فسكي" و" ماال رامیھ": ا ومن رموزھم أیضً ، التمرد على العقیدة واألخالق 

عزرا "نھائي على ید الیھودي األمریكي وصلت الحداثة في الغرب شكلھا ال ثم
ا ولى موتأثرت بھم الموجات األ، " إلیوت"واإلنجلیزي " باوند ن الحداثیین العرب تأثرً
ا   .)٥( كبیرً

 "الحداثة"مؤسسات دولیة مشبوھة سیاسیة أو ثقافیة بدعم إنتاج رموز  وقامت
من مجالت شھیرة أو إصدارات بالرغم من ضحالة األسلوب وانحراف التصور 

حیویة الحركة الشعریة إلیھ خالل العقدین  تانتقللبنان  يفف، وسطحیة المحتوى 
ول والسابع من القرن العشرین المیالدي بفعل ثالث بؤر أدبیة ناشطة تحلقت ح السادس

وكان الخط ، ) اآلداب ومجلة شعر ومجلة حوار(ثالث مجالت وھي على التوالي 
 )یولوجیةأید(الثالث في الدعوة إلى  لبؤرإلى حد بعید بین ا االنفسي والفكري متقاربً

                                                             

 )٢/٨٦٧( المصدر نفسھ) ١(

 )٢/٨٦٧( المصدر نفسھ) ٢(

ي  )٣( د القرن وض محم الم ، ع زان اإلس ي می ة ف ر  ،الحداث ة دار ھج ـ١٤٠٨(طبع ، ) م١٩٨٨-ھ
 )٢٣-٢٢(ص(

 )٣١٤ص(، مرجع سابق ، التیارات الفكریة والعقدیة ، فاروق الخالدي  محمد) ٤(

 )٣١٥ص(، مرجع سابق ، التیارات الفكریة والعقدیة ، فاروق الخالدي  محمد)٥(
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  .الوجود الفردي  یةوحر، والفتیات ، وجودیة مبدؤھا العدم 

ھذه المجالت الثالث تتبنى في صراحة ووضوح عملیة تغریب الشعر  وكانت
ّ  االعربي تغریبً ً   .حتى أصبح شعر روادھا كأنھ ترجمة للشعر األجنبي ،  اتام

وبفعل ، قد برز تیارھا في مجال الشعر بفعل التخصص  )شعر(أن مجلة  بید
 )٢()أدونیس( "علي أحمد سعید"و ،  )١("شوقي أبي شقرا"و،  "یوسف الخال"حیویة 

  .)٣("العظمة نذیر"و

ھذا الثالوث اللبناني محط شبھات عدیدة حتى صرح نفر من الباحثین  وكان
  .ببعض أجھزة االستخبارات الدولیة  )حوار(و )شعر(بارتباط مجلتي 

َّ فقد أصبحت صِ  )حوار(مجلة  أما ا بعد اعترافات رئیس تحریرھا بھ امً التھا مسل
  .)٥(كبذل )٤("توفیق صائغ"

تقاریر عن دور المخابرات األمریكیة عبر المجلس الثقافي الحر في  توكشف
                                                             

قرا  )١( ي ش وقي أب د: ش ن موالی روت( م ة ،  ) بی د الحكم ي معھ رج ف ـتخ روت(ب ي ، ) بی ل ف عم
  . لھ عدة دواوین )  النھار(وھو المسؤول الثقافي في جریدة  .الصحافة

 )١/٢١٨( كامبل ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ،.روبرت ب: یُنظَر في ترجمتھ 

یري ،) ٢( وري  نص ة  .س بالد العربی ي ال ة ف ذھب الحداث روج األول لم د الم اریخ ، یع اجم الت ھ
ى ) أدونیس(فسھ سمى ن، اإلسالمي والدین واألخالق  وز عل ن دالالت ورم م م لما یتضمن االس

وان .مستوى المنطقة  دكتوراه بعن ة ال ل درج ت وال(قدم رسالة جامعیة لنی ولالثاب ارت ) متح ص
 ً یال داثیین إنج ا ،  للح رح فیھ الى بص ة هللا تع ھ بمحارب ومي ، إعجاب زب الق ي الح ا ف ً و ان عض ك

  .السوري 
ِ .روبرت ب: یُنظَر في ترجمتھ  ب ْ  )١/٢٤١(لّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، كام

ـولد ، أدیب ، شاعر  :نذیر العظمة  )٣( ق(ب وریة ) دمش ة س ة تركمانی دكتوراه ، لعائل ى ال ل عل حص
ا ، في األدب من الوالیات المتحدة  ا في جامعاتھ ً دیث ، وعمل أستاذ ألدب الح ا ل ً تاذ بح أس م أص ث

  ) شعر(في تأسیس مجلة شارك ، في جامعة الملك سعود 
ھ  ي ترجمت ر ف ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح  .الموس

Ar.wikipedia.org/wiki5/june/2011 

ة  .توفیق بن عبد هللا الصائغ :  ھو) ٤( ا(ولد في قری ال ) خرب ن أعم وران(م ھ  ، )ح ع والدی ل م انتق
ّ ، إلى فلسطین    )م١٩٧١ -ھـ١٣٩٠(ة سنة توفي فجأ ، )حوار(أصدر مجلة ، ا عمل صحفیً
ِلّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، .روبرت ب: یُنظَر في ترجمتھ  ب ْ   )٢/٨٠٢(كام

ر ) ٥( دي  :یُنظَ اروق الخال د ف ة ، محم ة والعقدی ارات الفكری ابق ، التی ع س ) ٣٢٥ – ٣٢٤(، مرج
 )٣٧ – ٣٦ص(، أدب الردة مرجع سابق ، وجمال سلطان 
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 )انكاونتر(ت األدبیة ومنھا مجلة تأسیس وتمویل عشرات المراكز الثقافیة والمجال
وغیرھما من ، قة العربیة الصادرة في المنط )حوار(البریطانیة الشھیرة ومجلة 

  . المجالت

: في كتابھا  "فرانسیس سوندرز"حدى الكاتبات البریطانیات واسمھا إ وذھبت
إلى أن المخابرات األمریكیة ھي التي ساعدت على نشوء أدب  )من یدفع التكالیف ؟(

 دتوسر، على المستوى العالمي  قتھماوسو، جت لھما وروّ ، الحداثة وما بعد الحداثة 
ل أنحاء العالم والتي كانت تقوم أسماء عشرات الشركات والمؤسسات المنتشرة في ك

  .بھذا الدور 

من المجالت األدبیة  امولت عددً  )إیھ. أي . سي (أظھرت معلومات تفید أن  كما
مجانیة آلالف  االتي كانت ترسل نسخً  )بارتیسان ریفیو(داخل الوالیات المتحدة كمجلة 

) سون ریفیوھرو(و )كینیون ریفیوا(وكذلك ، المشتركین خارج الوالیات المتحدة 
ھذه المجالت في  علىوبلغت تكالیف الصرف ،  )تاریخ األفكار(ومجلة  )شعر(ومجلة 

كثرت المشروعات  وقد، )١(ات ما یزید على ستین ألف دوالر أمریكيیالستین
كتاب في (وع ویمثل مشر، والمؤتمرات التي تدعم ھذا االنحراف الفكري بكل اتجاھاتھ 

=  م٢٠٠١/ ٢٥/٣(في  )بیروت( ثالث فيالذي اختتم مؤتمره ال )جریدة
، محاولة طموحة لنشر بعض النصوص األدبیة على أوسع نطاق  )ھـ١/١/١٤٢٢

 ّ مع  اوتوزیعھ مجانً ، من كل كتاب  اویھدف المشروع إلى طباعة مالیین النسخ شھریً
ھذا المشروع حتى تاریخ عقد المؤتمر  جزوقد أن،  ااألكثر انتشارً  لعربیةالصحف ا

  .)٢(ثالثة مالیین نسخة للكتاب الواحدبمعدل  اوأربعین كتابً اواحدً 

مادیة  نشأت بإمكانات )شعر(المشبوھة أن مجلة  صالتھاالقول ب عززمما ی وكان
بانتمائھ لتجمعات أمریكیة أدبیة  امعروفً " یوسف الخال"وكان مؤسسھا ، غیر طبیعیة 

، " أدونیس"و،  "العظمةنذیر "ـ زمالئھ الكتاب ك والتف حولھ عدد من، مشبوھة 
منھا  وصدر العدد األول، )١("خالدة سعید"و،  )٤("محمد الماغوط"و )٣("أنسي الحاج"و

                                                             

یس) ١( و فرانس الیف ، ندرز س دفع التك ن ی ام ، م وز ع ي تم ـ١٤٢٠ – م١٩٩٩(ف دة ،  )ھ ن جری ع
 .فاضل السلطاني  لمبق،  )م١٢/٧/١٩٩٩ =ھـ ١٤٢٠/ ٣/ ٢٨(الشرق األوسط في 

 )ھـ١/١/١٤٢٢=  م٢٠٠١/ ٢٥/٣(جریدة الوطن في ، الكریم عودة  عبد) ٢(

اني  :أنسي لویس الحاج  )٣( ر ، شاعر لبن ي الصحافة، معاص ل ف ة ،  عم یس مجل ي تأس اھم ف وس
  . لھ عدة دواوین ، ) شعر(

ِلّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، .روبرت ب: یُنظَر في ترجمتھ  ب ْ  )١/٤٤٤(كام

لمیة(ولد في ، أدیب ، شاعر . محمد أحمد عیسى الماغوط  :محمد الماغوط  )٤( وریا ) س ل ، بس عم
  ) ھـ١٤٢٧ – م٢٠٠٦(سنة ) دمشق(توفي في . في الصحافة 

= 
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یوسف "عن عالقات " سامي مھدي"ویتحدث الباحث ) ھـ١٣٧٦ – م١٩٥٧(منھا عام 
لحریة الثقافة وھي منظمة مشبوھة تمول مجالت وتروج  لعالمیةبالمنظمة ا" الخال

في ترویج ما تنشره  )شعر(عن الدور الذي تقوم بھ مجلة  كما تحدث،  نلفكر معی
  .)٢( األمیركیة )فرانكلین(مؤسسة 

ھا كانوا منتمین یإن بعض مؤسس( " :نذیر العظمة"انتماء المجلة یقول  وحول
، زال أكثرھم كذلك وما ، أي الحزب القومي السوري ، للحركة القومیة االجتماعیة 

  )٣()١٥٧ص() أسئلة الشعر(كتابھ  في" یوسف الخال"وقد ذكر ذلك 

جاء فیھا  )مجلة شعر ودورھا في حاضر الشعر العربي(دراسة حول  وأشارت
  : منذ تأسیسھا اتجاھین فكریین  )شعر( ةحملت مجل(: 

 ذیرن"و" أدونیس"و،  "یوسف الخال" لیھوینتمي إ، اتجاه قومي حزبي :  أولھما
  . وآخرون "محمد الماغوط"و "العظمة

وھو االتجاه الذي غلب علیھا في ، اتجاه إقلیمي انعزالي لبناني :  ثانیھما
 "شوقي أبي شقرا"و "نسي الحاجأ": وینتمي لھذا االتجاه كل من ، المرحلة األخیرة 

  .وآخرین

وكل ما یمت إلیھا من أھداف ، على معاداة فكرة العروبة  االتجاھان ویتفق
  )٤()یبالتغر وشعارات ویتفقان في نزوعھما الشدید إلى تیار

كشفت فیھ أھداف الحداثیین العرب  "زین العابدین یلةسھ"مقال للكاتبة  في
 

= 

ھ  ي ترجمت ر ف ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح  .الموس
Ar.wikipedia.org/wiki5/june/2011 

ة ، سوریة المولد ، ناقدة ، كاتبة  :خالدة سعید  )١( ال األدبی ا ، لھا مجموعة من األعم ي فرنس یم ف تق
  " . أدونیس " وھي زوجة ، 

ا  ي ترجمتھ ر ف وعة ال: یُنظَ ة الموس بكة العنكبوتی ى الش رة عل  .ح
Ar.wikipedia.org/wiki5/june/2011 

 )م١٩٨٩ - ھـ١٤٠٩(شھر شوال ) ١٨(العدد ، مجلة البیان ، ولید الطویرقي  )٢(

 .المصدر نفسھ ) ٣(

ة) ٤( دي  الدراس امي مھ ي س اعر العراق دھا الش ا ، أع ات منھ ر مقتطف ل"نش اد فاض ة " جھ ي مجل ف
ا ،  )ھـ١٤٠٧ – م١٩٨٧(ام ع) ٦(العدد ) عربیة آفاق( ات منھ اض مقتطف دة الری رت جری ونش

 )٧١١٥(في العدد 
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مصر و في الشام اوالمراحل التي مر بھا ھذا المذھب في البالد العربیة وخصوصً 
  :خالل القرن الرابع عشر الھجري فتقول 

دف تھ افي شعرنا العربي المعاصر نجدھا لألسف الشدید قد حققت م "الحداثة"
إلى أن حققتھا جمیعھا في مرحلتھا ،  "بروتوكوالت حكماء صھیون"و "الماسونیة"إلیھ 

  : فالحداثة مرت بالمراحل التالیة ، الحالیة األدونیسیة 

ّ "على ید جماعة  )ھـ١٣٥٠ – م١٩٣٢(بدأت سنة :  المرحلة األولى التي  "وأبول
وھو مذھب علماني یھدف ، وقد تبنت مذھب الفن للفن " أحمد زكي أبو شادي"أسسھا 

  . وإبعاده عن كل جوانب الحیاة ، إلى إقصاء الدین 
نزار "وقد ظھرت في شعر ،  أخالقیة اللاالمرحلة :  المرحلة الثانیة

  .ودعوة إلى األدب المكشوف ، وفیھ تمرد على التاریخ ، )١("القباني

یدة عندما نشرت أول قص )ھـ١٣٦٦ – م١٩٤٧(بدأت سنة :  الثالثة المرحلة
 )٣("الوھاب البیاتي عبد"المرحلة  ھذهویمثل ، )٢("نازك المالئكة" ـكتبت بالشعر الحر ل

  .)٥("السیاب"و،  )٤("عبد الصبور    صالح"و، 

                                                             

ّ كان عمّ   )ھـ١٣٤١ – م١٩٢٣(سنة ) دمشق(موالید  من:  نزار قبّاني) ١( رحیً ً مس ثال اش ، ا ھ مم وع
ارة  تغلت بالتج ة اش ي عائل ا ف ً نس ، مترف رأة والج عره للم رس ش ات ، ك ف المومس ، ووص

  . لوھیة واالعتداء على مقام األ
 )٢/١٠٨٤( كامبل ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ،.روبرت ب: في ترجمتھ ر نظَ یُ 

ة) ٢( ادق المالئك ازك ص اعرة :  ن ر ، ش عر الح اب الش ّ ن كت الي ، م ن أھ داد(م ي ، ) بغ ت ف عاش
  ) ھـ١٤٢٨ – م٢٠٠٧(في عزلة اختیاریة ، وتوفیت بھا سنة ) القاھرة(

ا  ي ترجمتھ ر ف رت ب: یُنظَ ابق ،.روب ع س ر ، مرج ي المعاص الم األدب العرب ل ، أع  كامب
)٢/١٢٤٧( 

ي  .عبد الوھاب بن أحمد البیاتي :  ھو) ٣( داد(ولد ف ا ) بغ م فیھ بالد ، وتعل ي ال ة ف وز الحداث ن رم م
ة  ا ، العربی ل منھ ائف وفص دة وظ ي ع ل ف دة دول ، تنق ي ع ل ف نة ، وتنق وفي س ـ١٤٢٠(ت -ھ
  )م١٩٩٩

ِلّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، .روبرت ب:  متھیُنظَر في ترج ب ْ   )١/٣٨٨(كام

ي  .صالح الدین عبد الصبور :  ھو) ٤( ازیق(ولد ف ر ) الزق ي مص ا ، ف م بھ ة ،وتعل ا للغ ً ل معلم عم
ة، العربیة  ة والثقافی ال اإلداری ن األعم ي ، وتنقل في عدد م راءة األدب الغرب ي ق ق ف دأ ، تعم ب
ھ ا ّ حیات تراكیً عریة اش ز،ا لش عره الرم ى ش ب عل وف فغل ود والتص ھ للوج م اتج نة  . ث وفي س ت

  )م١٩٨١-ھـ١٤٠١(
 )٢/٨٧٦( كامبل ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ،.روبرت ب:  یُنظَر في ترجمتھ

ي : بدر شاكر السیّاب   ) ٥( ة ، شاعر عراق ي قری د ف ور(ول وب ) جیك رة(جن یعیة  )البص رة ش  ،ألس
= 
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، احل الحداثة وھذه المرحلة من أخطر مر" أدونیس"یمثلھا :  الرابعة المرحلة
ودعا إلى الثورة على ، إلى نبذ التراث وكل مالھ صلة بالماضي " أدونیس"دعا فیھا 
، مع أن ما یردده لیس بجدید ، دعاة اإلبداع واالبتكار  من أنھوھو یزعم ، كل شيء 

ألبسھا لباس الثورة والتجدید لتحقیق اإلبداع ،  "الصھیونیة"و "الماركسیة"فھذه دعوة 
  )١()ھالذي یدعی

خالل ھذه المرحلة أدباء یساریون شیوعیون حفلت الصحف العربیة  وبرز
: منھم رغم ما مألت بھ أدبیاتھم من انحرافات وتھكمات، إنتاجھم وال زالت إلى الیوم ب

توفیق "و،  )٣("سمیح القاسم"و،  )٢("محمود درویش "الشیوعي الیساري الشاعر 
ُ ، وكلھم من فلسطین  )٥("معین بسیسو"النصراني  والشاعر، ) ٤("زیاد ِ سْ وقد أ غت ب

 

= 

ائف  دة وظ ي ، تقلب في ع یوعي العراق زب الش ى للح ؤتمر ، انتم ي م ارك ف ا(وش ذي ) روم ال
ة  ابرات األمریكی ود والمخ ھ الیھ رف علی م ، أش حابھ فل تجدي أص ث یس لل، ومك یب بالش أص

  ) م١٩٤٦-ھـ١٣٨٣(یبوه ؛ حتى مات في الكویت سنة یج
  )٢/٧٥١( لمعاصر ، مرجع سابق ،كامبل ، أعالم األدب العربي ا.روبرت ب: یُنظَر في ترجمتھ 

 )٨٤٢٤(جریدة الندوة في عددھا ، زین العابدین  سھیلة) ١(

و) ٢( ن:  ھ رة  م ذه الفت الل ھ طین خ ي فلس ة ف عراء الحداث رز ش دة ، أب ي جری ل ف اد(عم ،  )االتح
ة  د(ومجل زب ،  )الجدی ویة الح ال عض رائیل ن ي إس یوعي ف زب الش حف الح ن ص ا م وھم

رائیلي  یوعي اإلس اح(الش زب راك ام) ح ـ١٣٨٠ – م١٩٦١( ع نة  )ھ وفي س  - ٢٠٠٨(ت
  )ھـ١٤٢٨

ِلّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، .روبرت ب: یُنظَر في ترجمتھ  ب ْ  )١/٥٩٤(كام

طیني  :سمیح القاسم  )٣( ة ، شاعر فلس ي قری د ف ة(ول اء ) الرام ن قض ا(م طین ) عك ب ، بفلس انتس
  . بعده لعملھ األدبي  إلى الحزب الشیوعي ، ثم تفرغ

 )٢/١٠٦٧( كامبل ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ،.روبرت ب: یُنظَر في ترجمتھ 

دیتھا ، تعلم فیھا ، في فلسطین  )الناصرة(من موالید  .توفیق بن أمین زیاد :  ھو) ٤( ة بل وتولى رئاس
یوعي ،  نة ، انضم إلى الحزب الش ت س ي الكنیس ا ف ً و ین عض ـ١٣٩٤- م١٩٧٤(وع وفي ،  )ھ ت

  )م١٩٩٤-ھـ١٤١٥(سنة 
ِلّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، .روبرت ب:  یُنظَر في ترجمتھ   ب ْ  )١/٦٧٩(كام

ـولد  .معین بسیسو :  ھو) ٥( زة(ب طین  )غ ة ،فلس ة األمریكی ي الجامع رج ف ـوتخ اھرة(ب ل ، ) الق عم
 ّ اصحفیً ً ّ عین مست، سجن عدة مرات  ، ا ومعلم ا ثقافیً ر شارً ة التحری ات ، ا لرئیس منظم ھ مؤلف  ،ل
  )م١٩٨٤ - ھـ١٤٠٤(سنة ) القاھرة(ودفن في ، إثر نوبة قلبیة) لندن(بـتوفي 

ِلّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، .روبرت ب:  یُنظَر في ترجمتھ ب ْ  )١/٣٣٣(كام
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 .)١(لحزب الشیوعي الیھوديمع عالقتھم الحمیمة با،  علیھم ألفاظ المناضلین والثوریین

ا ً   :الكتب والروایات :  رابع

إسھامات  فىوال تخ، قیمة ومكانة عند الباحثین عنھ والراغبین فیھ  للكتاب
وخلق الحراك الثقافي إضافة إلى البناء ، الكتاب في إثراء الساحة العلمیة والثقافیة 

فإذا بلغت ، وینفذ إلى تقدمھا وتطورھا ، والشعوب  الثقافي الذي یسھم في نھوض األمم
ذلك استطاعت أن تحقق معنى االستخالف في األرض إن استوفت مقومات دینھا 

 A B C D E @ ?  < = > ]: ا قال تعالى وعقیدتھ

F G  H I J K L M N  O P Q R S T VU 

W X  Y Z   \[ ] ̂ _ ̀ a b c d Z ٥٥: النور.  

الرابع عشر الھجري لم تكن حركة التألیف والتصانیف بدایات القرن  وخالل
األمر ھو قیام حركة  ایةوكان الدور األبرز في بد، كالتي ختمت بھا نھایات ھذا القرن 

وإن  ثم أعقبتھا حركة التألیف )نھضةعھد ال(بدأت في أول  لتياألجنبیة  للكتبالترجمة 
ا على الدوامكان خط الت   .)٢(رجمة قد ظل موجودً

ومن األمور الطبیعیة في مثل الحال التي كان (:  "محمد قطب" قال وكما
 الجووفراغ ، المسلمون قد وصلوا إلیھا أن یبدأ األمر بالترجمة لغیاب عنصر التألیف 

  )٣()اإلسالمي كلھ من الفكر الحي المتدفق المتألق المواكب لخط الحیاة

أن تترجم أول  - )٤(ثلما حدث في حركة الترجمة األولىم - من المفترض  كان

                                                             

 )م١٩٩٢ - ـھ١٤١٢(ذو الحجة ) ٥٢(العدد ، مجلة البیان  : ینظر) ١(

 )٢٣٥ص(مرجع ، واقعنا المعاصر ، محمد قطب ) ٢(

 )٢٣٥ص(، المصدر نفسھ ) ٣(

ارة) ٤( ي األول  اإلش ر العباس ي العص لمین ف ض المس ا بع تغل بھ ي اش ة الت ة الترجم ى حرك ا إل    ھن
ة  من) ھـ ٢٣٢ - ١٣٢( ة العربی ة للغ ة والھندی وم الیونانی ة العل اه ، ترجم ذا االتج رف ھ م انح ث

ة  إلى ة اإلغریقی فة اإللھی ن ، الفلس ل م ریان واألق ن الس ة م ؤالء النقل ن ھ ر م م األكب ان القس وك
ود  ة ، الیھ واء خاص ق أھ وا وف ا نقل وا م ل ، فنقل ذا أرس ي ھ أمون"وف ى  "الم قلیة"إل اكم ص  "ح

فة  ب الفلس ة بكت قلیة الشھیرة الغنی ردد ، النصراني یطلب منھ أن یبادر بإرسال مكتبة ص يوت  ف
ال ھ إرس ر بقول ران األكب ھ المط ار علی ھ فأش ال دولت ار رج ھ : ھا واستش لھا إلی ا ، أرس و هللا م ف

  . دخلت ھذه العلوم في أمة إال أفسدتھا 
 ً  )٤٣ص(، مرجع سابق ، العالم اإلسالمي  اضرح :المصري  هللاجمیل عبد/ ن كتاب د عنقال
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ّ  - والتخلف في میادین األمة ،  لمياألمر الكتب العلمیة إذ إن الفقر الع ّ  اصناعیً  اوزراعیً
 ّ ّ  اوصحیً وكان التقھقر واالنحطاط أبرز ما ،  رجائھایضرب أطنابھ في أ كان-  اوتقنیً

أن بعض  ومع،  )١(لى الھزیمة أمام جحافل الصلیبیینأحس بھ المسلمون حین صحوا ع
إال أن الجانب األعظم من حركة الترجمة سار ، الفترة  تلك فيلكتب العلمیة قد ترجم ا

  .عن المطلوب أو عن األمر الواجب في ذلك الحین  البعدفي قنوات أخرى بعیدة كل 
، ترجمت مئات من القصص ، جانب الكتب العلمیة القلیلة التي ترجمت  فإلى
تحمل الفكر العلماني الغربي مع عنایة خاصة والكتب التي ، والمسرحیات ، والروایات 

 ةوسیل طرإن لم تكن أخ اومن ھنا كانت تلك الحركة ال تقل خطرً ، بالنظریات الغربیة 
  .للغزو الفكري الصلیبي

وراح یدعو إلى ، كان الفن الذي یترجم ھو الفن الذي تخلص من القیم الدینیة  لقد
ّ ، مجتمع طلیق من القیم  ّ  ایصبح مجتمعً  حتى ایھبط تدریجیً   .في النھایة  احیوانیً

كان الھدف من ترجمة الكتب الغربیة ما وقع في نفوس أصحابھا من أنھ  لقد
مھما انتشر تعلم اللغات األجنبیة فستظل الجمھرة الكبرى من الشعب عاجزة عن قراءة 

جز تلك الحوا حلتلك األفكار باللغة تنسا بنشرھاف، ھذه األفكار في لغاتھا األصلیة 
  .)٢(المطلوبویمكن حینئذ إحداث الدمار 

لقد ( : "البروتكوالت"العنایة الخاصة بالنظریات الغربیة فیكفینا فیھا قول  وأما
قائد األمیین تأثیر أفكارھم على ع وإن،  )٣("نیتشھ"و "ماركس"و "اروند"رتبنا نجاح 

  )٤()واضح لنا بكل تأكید

بدایات ھذا القرن ارتباطھا الوثیق مما یمیز حركتي التألیف والترجمة في  كان
إضافة إلى ، بجھود البعثات التبشیریة وحركة االستشراق التي غزت العالم اإلسالمي 

  للغزو الفكري  سیلةوو، أنھا تحولت أداة لصرف عقول المسلمین عن اإلسالم 
  .الصلیبي 

  :الصحف والمجالت  إنشاء : خامسا

 اتبشیریة التي طالت بالد الشام وخصوصً لإلرسالیات األجنبیة والمدارس ال كان
دور بارز في تأسیس العمل الصحفي  –ابتداءً من القرن السابع عشر المیالدي  –لبنان 

غیر أن األجواء السیاسیة التي سادت ، بل حتى في مصر ،  فحسبال في بالد الشام 
                                                             

  )٢٣٥ص(مرجع ، واقعنا المعاصر ، محمد قطب :  ینظر) ١(

 .بتصرف  )٢٣٨ص(،  المصدر نفسھ) ٢(

 )وسائل االنحراف في المیدان االجتماعي(ترجمتھم عند مبحث  سبقت) ٣(

 )٢٣٨٥ص(مرجع ، واقعنا المعاصر ، قطب  محمد) ٤(
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  .)١(شجعة لنھوض الحركة الصحفیة آنذاكلم تكن ملبنان  االشام وتحدیدً 

ً  ادور الصحافة كوسیلة مؤثرة من كونھا زادً  برزوی یشمل المثقفین ،  شامال
إذ ھناك من یتحلق ، منھم  قرؤونكما یشمل العامة حتى الذین ال ی، وأنصاف المثقفین 

   .)٢(حتى في أعماق الریف الصحیفةلھم  یقرأ من حولمنھم 

ا في جذب أثرھ" الخدیوي إسماعیل"لألجواء التشجیعیة في مصر في عھد  كان
المسیحیة ،  "المارونیة"وكانوا من الطائفة ، العدید من اللبنانیین واللبنانیات إلى مصر 

  وھل جاؤوا بتوجیھ وتخطیط من الصلیبیة العالمیة ؟ أم بدافع من صلیبیتھم الذاتیة ؟ ، 

لكثرة الدالئل  لميأن الدافع ھو اتفاق صلیبیي عا ىإل "محمد قطب" یعزو
  .)٣(بھ في ھذه الفترة والقرائن المحتفة

 "آل تقال"ـ ل )دار األھرام(: الشامیون في مصر ثالث دور صحفیة كبیرة  أنشأ
ٌ ،  "آل صروف"ـ ل )دار المقطم(و،  "آل زیدان"ـ ل )دار الھالل(و،  وكان لھا دور

ولي ، اإلسالم  رتقلیص دو: خطیر في حیاة المسلمین في مصر على خطین رئیسیین 
 ّ ّ ؛  وروباى أإل ااألعناق لیً ً  جھةھي الو ابحیث تصبح تدریجیً   . )٤(من اإلسالم بدال

وبدایة عھد  )ھـ١٢٩٩ – م١٨٨٢( امع )الثورة العرابیة(بعد نشوب  لكنھ
وخاصة تلك التي تحمل ، لمصر تغیر وضع الصحف في مصر  نجلیزياالحتالل اإل

 ً وبالتحدید ، ین وبدأت تطرح مسألة انخراط اللبنانی،  عثمانیة  فرنسیة أو  میوال
ومدى عالقة التربیة التي تلقوھا في اإلرسالیات األجنبیة ، المسیحیین منھم في مصر 

  .)٥(الخ ...ومسألة التنافس الذي أخذ یزداد بینھم وبین المصریین ، بمواقفھم 

وانتقال كثیر ، من آثار تغیر األوضاع في مصر نفي الثوریین واعتقالھم  وكان
  .)٦(وعملوا ھناك على تأسیس الصحف، بنان ل من اللبنانیین إلى

                                                             

ع أن الحروب الطائف تقدم) ١( رن التاس ف الق ة خالل منتص احة اللبنانی یة والمذابح األھلیة شغلت الس
 .فلول الحركات الثوریة  "عبد الحمید"عندما تعقب السلطان  عشر إلى أوائل القرن العشرین

 )٢٣٩ص(، مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، قطب  محمد) ٢(

 )٢٣٩ص( المصدر نفسھ) ٣(

 )٢٥٠ -٢٣٨ص(المصدر نفسھ من :  بتوسع ینظر) ٤(

 )٢٦(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، عدنان القاطرجي  نھى) ٥(

د) ٦( د  محم ین محم ر ، حس ي األدب المعاص ة ف ات الوطنی ابق ، االتجاھ ع س و  )١٦٠/ ١(، مرج
 )٢٦(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، نھى القاطرجي 
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ام ابتداءً من سنة ـفي الش الصحافةتعیین الفترة التي ظھرت فیھا  ویمكن
بطرس "ین أصدر ح، القرن التاسع عشر المیالدي  من )ھـ١٢٨٣ – م١٨٦٧(

 فیھاینشر ، من صفحة واحدة  توكان) نفیر سوریا(صحیفة أسبوعیة سماھا " البستاني
 )ھـ١٢٨٦ – م١٨٧٠(وبعدھا بثالث سنوات في عام ، الثوریة  القومیةه وأفكار ءهآرا

حب (وجعل شعارھا ) جنانال(یة أدبیة نصف شھریة سماھا أنشأ صحیفة سیاس اتقریبً
وكان ، وحرص على إبراز ھذا الشعار مع العنوان في كل عدد ) اإلیمان منالوطن 

وقد انتظمت أعدادھا ، الشام نفسھا  یشارك في الكتابة فیھا كتاب من البالد العربیة ومن
ا صحیفتان وكان لھ أیضً ،  )م١٨٨٣ -  ـھ١٣٠٠(طیلة حیاة صاحبھا إلى أن توفي سنة 

  )١()الجنینة(والثانیة سماھا ) الجنة(أخریان األولى سماھا 

كمجلة ، صداھا إلى بالد الشام  ھناك مجالت تصدر في المھجر ویصل وكانت
ھا فیفي فرنسا وشاركھ " نجیب عازوري"التي أصدرھا  الشھریة) االستقالل العربي(

لكنھا لم  )ھـ١٣٢٥ – م١٩٠٧(صدر العدد األول منھا في إبریل سنة  ، كتاب فرنسیون
 – م١٩٠٨(نة ـــتعش أكثر من سنة إذ أوقفت بعد إعالن الدستور العثماني في س

  .وكانت تدعو إلى االنفصال والثورة ،  )ھـ١٣٢٦

الدائرة بین  تحف والمجالت التي تأثرت بالصراعاغیر ذلك من الص إلى
  .)٢(الحكومة االتحادیة والعرب

بل كانت ھناك حركة صحفیة نسویة ، تكن الصحافة خاصة بالرجال فحسب  لم
بالرغم من أن الصحافة النسویة في الشام اصطدمت باألجواء ،  اوحضورً  اأكثر تنافسً 

 )ھـ١٣٢٦- ١٢٧٦=  م١٩٠٨ –م ١٨٦٠(السیاسیة التي سادت الشام في فترة ما بین 
، لبنان  خریجات اإلرسالیات والمدارس األجنبیة في تأسیس صحفھن داخل تنجحولم 

  .واقتصرن على نشر مقاالتھن على أنھا ترجمات أو بأسماء مستعارة 

ً ، انتقل كثیر من الشامیین إلى مصر  ءظل ھذه األجوا وفي  وانخرطوا رجاال
ً في مج وكانت الصحافة النسائیة إحدى ھذه المجالت التي ، افة العمل ك االتونساء

، شرقي صدرت فیھ مجلة نسائیة عربیةفتحت أمام اللبنانیات فكانت مصر بذلك أول بلد 
  .  اوتفردت بھ زھاء سبعة عشر عامً ، بأقالم صحفیات لبنانیات 

 )٣("وفلھند ن"لصاحبتھا ) مجلة الفتاة(ئل المجالت النسائیة اللبنانیة أوا ومن

                                                             

 )٥٨/ ٢(، مرجع سابق ، األعالم ،  الزركلي) ١(

 .مرجع سابق " الجمعیات القومیة العربیة " في كتابھ  "نخالد الدبیا"ما كتبھ  یراجع) ٢(

ل  )٣( د نوف ة  :ھن ة لبنانی ى ، أدیب ا إل ع أبیھ اجرت م م ،  )اإلسكندریة(ھ ة باس ة عربی درت مجل أص
فت بلقب ، ) الفتاة( ِ   )أم الصحفیات وعمیدتھن(عُر

= 
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ودعیت ،  )اإلسكندریة(في  )ھـ١٣٠٩ – م١٨٩٢(وكانت شھریة ظھرت سنة 
ووصفت ، صفحة ) ٤٨(وكانت صفحاتھا ، مؤسستھا بأم الصحافیات وعمیدتھن 

  .)١(لمیة تاریخیة أدبیة فكاھیة مصورةالجریدة نفسھا بأنھا جریدة ع

ي نة  وف ـ١٣١٥ – م١٨٩٨(س ة  )ھ درت مجل یس(ص یس الجل اعرة ) أن للش
ة"التي أسستھا ) شرقفتاة ال(ثم صدرت مجلة  )٢("اندرة أفرینوإلكس" سنة  )٣("ھاشم لبیب
ـ١٣٢٤ – م١٩٠٦( اھرة  )ھ ي الق ا، ف ن األدب ر م ا كثی ة فیھ ي الكتاب اركھا ف ان یش  ءوك

نھم  عینالعرب المداف رأة م ر الم ازجي"عن قضیة تحری                  ،  "شبلي شمیل"و، )٤("وردة الی
ي"و از جرج ل"و،  )٥("ب ران خلی طفى"و، " مط اد مص ي قص ة"و، )٦("الرافع  عفیف

 

= 

ا  ي ترجمتھ ر ف كندریة : یُنظَ واج اإلس ة أم ون ، مجل ث والثالث دد الثال ـ١٤٢٨ – م٢٠٠٧(الع ، ) ھ
 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة 

ة) ١( ب  حنیف ي، الخطی ائیة ف ة النس ور الحرك اریخ تط ان  ت ي لبن الم العرب ا بالع  -١٨٠٠(وارتباطھ
ة ) م١٩٧٥ ة دار الحداث روت(،طبع ان  ، )بی ى ، لبن ة األول ـ١٤٠٤ – م١٩٨٤(، الطبع  )ھ

 )٩٠ص(

دھا ل، بیروت  ولدت في، صحافیة لبنانیة  :ألكساندرة أفرینوه  )٢( ،  )إلسكندریةا(ـوانتقلت مع وال
یة ، أصدرت أول مجلة نسائیة بلغة أجنبیة  ة سیاس دة یومی یدات جری ن الس أ م ن أنش وھي أول م

  . أدبیة 
یدات صحفیات: خمسة صحافة : (محمد عبد العباسي مقال : یُنظَر في ترجمتھا  وعة ) س ى الموس عل

 .الحرة على الشبكة العنكبوتیة 

د ،زوجة عبده ھاشم . لبیبة بنت ناصیف ماضي :  ھي) ٣( ن موالی یما(م ر ش ي) كف ان  ف ة ،لبن ، كاتب
  )م١٩٤٧-ھـ١٣٦٦(توفیت سنة ، باحثة ، أدیبة 

 ) ٥/٢٤٠(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي :  یُنظَر في ترجمتھا

ي) ٤( ازجي  وردة:  ھ یف الی ت ناص ل  .بن ن أھ یما(م ر ش ان  )كف ات ، بلبن ة البن ي مدرس ت ف تعلم
ا وقرأت األ، ) بیروت(بـاألمیركیة  ت الشعر ، دب على أبیھ وان ، ونظم ا دی ورد(لھ ة ال ) حدیق

  )ھـ١٣٤٢ -م ١٩٢٤(توفیت سنة 
 )١١٤/  ٨(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھا 

ازجي  جرجي:  ھو) ٥( ة الی ن عائل وال م رأة  .بن نق یر الم ب بنص ى لق ائیة حت ھ النس تھر بأبحاث ، اش
ناء(جلة أصدر م،  )بیروت( من موالید نوات ) الحس الث س ھ ) م١٩١٢ –م ١٩٠٩(الشھریة ث ل

   )ھـ١٣٧٩ - م١٩٥٩(توفي سنة ، أبحاث متنوعة 
 )٢/١١٨(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

ي  مصطفى:  ھو) ٦( رزاق الرافع د ال ن عب ادق ب ب  .ص ب كات اعر أدی ن ، ش رابلس(م ام  )ط ، الش
ات ، لھ دیوان شعر ، ما یراد مخاطبتھ بھ  أصیب بصمم فكان یكتب لھ ن المؤلف دد م وفي ، وع ت

= 
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  . وغیرھم،  )١("كرم

) ٣(منھا ، مجلة ) ٣٣(تلك الفترة ذلك ازداد عدد المجالت حتى بلغ في  عدب ثم
مجلة ) ٢٢: (والباقیة أصدرتھا النساء توزعت بینھن كما یلي ، مجالت أصدرھا رجال 
  . )٢(لفرنسیة) ١(ات و لمصری) ٧(و ، أصدرتھا نساء لبنانیات 

 وظھرت أول، انتقل اللبنانیون إلى دیارھم عملوا على تأسیس الصحف  وحین
 رجيج"على ید الصحفي ) الحسناء(باسم  )ھـ١٣٢٧ – م١٩٠٩(صحیفة لبنانیة سنة 

  . )٣(باتبمساعدة بعض الكات" باز

ي مصر أو فلبنان  ھذه الفترة كان في الناس بقایا اإلسالم وفطرتھ سواء في في
اإلسالم  بمھاجمةفلم یكن یتصور أن تبدأ الصحافة اللبنانیة المسیحیة المارونیة عملھا ، 

فة على رؤوس أصحابھا من أول الجماھیر كفیلة بتحطیم دور الصحا ةفقد كانت غضب
  . )٤(طریق

من أبرز االنتقادات التي وجھت للصحف والمجالت آنذاك أنھا ذات طابع  كان
وشاع فیھا التقول على األشخاص ونسبة المقال لغیر ، نظریة بحتة  ومقاالتھا، خطابي 

لمعت أسماؤھن ال  واتيفمعظم الكاتبات المشھورات الل، كاتبھ لغرض أو لغیر غرض 
تشرین  أصدر في أول حین )٥("سلیم سركیس"ب بأسمائھن كما فعل كتَ وإنما یُ نَ بْ یكتُ 

 

= 

  )ھـ١٣٤٢ –م ١٩٣٧( نةمصر س )طنطا(ـب
 )٢٣٥/ ٧(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي :  یُنظَر في ترجمتھ

ي) ١( ة:  ھ رم  عفیف ف ك ت یوس د  .بن ن موالی یت(م ان  )عمش ت ، بلبن ات وأولع د الراھب ت عن تعلم
ات ) العالم الجدید(لھا مجلة اسمھا ، بكتابة المقاالت  نة ، وعدد من الروای ت س  –م ١٩٢٤(توفی

  )ھـ١٣٤٢
 )٢٣٩/ ٤(مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھا 

 )٢٥ص(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، نھى القاطرجي )  ٢(

 )٢٦ص(،  المصدر نفسھ) ٣(

 )٢٤٠ص(، مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، قطب  محمد) ٤(

و) ٥( لیم:  ھ ركیس  س اھین س ن ش ل .ب ن أھ روت( م ر ،  )بی ي مص تھر ف ن ، اش دد م ھ ع ان ل وك
ناء  مرآة، المشیر (الصحف والمجالت منھا  تان ، الحس راوي، البس ن ) ال ا م رارً ً ف نقال اش مت ع

  )ھـ١٣٤٤ –م ١٩٢٦(توفي سنة . عسف بعض الحكام 
 )١١٨/ ٣(، مرجع سابق ، عالم األ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 
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ا في إصدارھا في مصر متنكرً ) ناءمرآة الحس(مجلة باسم  )ھـ١٣١٣ – م١٨٩٦(الثاني 
 – م١٩٠٧(سنة  ارثم عاد فكشف الحقیقة في مجلتھ في آذ، ) مریم مزھر(باسم 

  )١()ھـ١٣٢٥

  : تقسیم مراحل تطور العمل الصحفي إلى  ویمكن

مرحلة التوازن  وھي )ھـ١٣٣٨- ١٢٨٦=  م١٩٢٠ - ١٨٧٠( : األولى المرحلة
وعاطفة لإلسالم ، ھ الناس من والء للسلطان االعتدال بین ما یطرح فیھا وبین ما یعیشو

حتى إن الغافل لیخدع حین یطلع على بعض أعدادھا فیحسبھا ألول وھلة أنھا صحف 
  .إسالمیة 

وتخصص صفحة تتحدث عن السلطان  تمتدح اإلسالم ورسولھ العظیم  فھي
  .یجد أشیاء من ھنا وھناك تنم عن مقاصد مختلفة  یتأمل منولكن ، ولقاءاتھ 

ال یتحدث عنھ  كنول، عواطف المسلمین  یرضيعنھ بما  تحدثیُ اإلسالمف
ً ، حكم  عةكنظام حیاة وشری  اإضافة إلى أن الحدیث عنھ حدیث مناسبات معینة ال حدیث

 ّ   . یطالع القارئ ایومیً

ھا وحضارتھا في صفحة ھناك ذكر یومي ألوروبا ونھضتھا وقوت وبالمقابل
  .)٢(د لشيء غیر أوروبا في ھذا الوجودعالم و أال وجوبأن أوروبا ھي ال ئاألخبار یوم

أول األمر على الدعوة  صتمن ذلك فقد حر االنسائیة أیضً  فةتخل الصحا ولم
زحفت  التيالتفرنج  موجةللمرأة مع العمل على الحد من  التعلیميإلى رفع المستوى 

  .بشكل كبیر لبنان  اخصوصً  وعلى الشام 

، ذلك ھو الخوف من رفض الوسط االجتماعي یظھر أن الحامل لكل  والذي
 ً   . والرغبة في تمریر القدر القلیل من الحضارة الغربیة مع ضمان بقاء الفرصة مستقبال

كل ذلك فقد أبرزت صحف ومجالت في الفترة األولى من التأسیس الدور  ومع
ھو فكانت تذكر المرأة بأن بیتھا ، المنوط بالمرأة في الحفاظ على تماسك األسرة 

، وأن الزواج وتأسیس األسرة یجب أن یحظیا باألولویة في حیاة المرأة ، مملكتھا 
ورفعت بعض الصحف والمجالت شعارات تؤكد ھذه الحقیقة ومنھا شعار مجلة 

،  )جتماعیة متوقف على إصالح النساءإصالح الھیئة اال( الذي حمل عنوان) لعائلةا(

                                                             

ة) ١( ب  حنیف ي، الخطی ائیة ف ة النس ور الحرك اریخ تط ان  ت ي لبن الم العرب ا بالع ع ، وارتباطھ مرج
 )٩٤-٩٣ص(سابق 

 .بتصرف ، ) ٤٢ -٤٠ص(، مرجع سابق ، واقعنا المعاصر ، قطب  محمد) ٢(
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ك األم یحرس ویرشد مال(ذي حمل عنوان ال) السیدات والبنات(ا شعار مجلة وأیضً 
أن الزواج تضحیة تقدم فیھ المرأة ) فتاة الشرق(كما أعلنت مجلة ، ) الجنس البشري

ذراء كي ال یتضرر الزوج والتي ال تؤمن بذلك أفضل لھا أن تبقى ع،  انفسھا قربانً 
  .)١(واألوالد

ة بالتعلم یة شؤون المرأترق ىبالسعي إل) المرأة الجدیدة(مجلة  وطالبت
ّ  واالھتمام بتوحید، وتخصیص میزانیة لذلك ، اإلجباري ً ا مناھج تعلیمھا لتكون أم

ّ  ھااالرتقاء ب ودم إغفال مسألة تعلیم الفتاة ع ضرورةالفتة النظر إلى ، وطنیة  اعلمیً
 ّ   . )٢(اوأكادیمیً
  

  .الصحافة في عھد االنتداب  : الثانیة المرحلة

على العمل المشترك والتفاعل التام مع الصحافة في ھذه المرحلة  عملت
والموفر لكل وسائل الصحة ، فھو صاحب المآثر واألعمال الخیریة ، المستعمر 

ما ألھم ومال معھم أو  منالشام  بناءمن أ مرونووجد المستع، والتعلیم والحضارة 
ٍ دینھ ب وباع، سایرھم وداراھم  ، بمنصبٍ أو بوجاھة أو بمال : من الدنیا قلیل  عرض

  .)٣(فأعانھم بمنصبھ أو بقلمھ أو بلسانھ

الصحافة في ھذا العھد بأنھا كانت  - رحمھ هللا-  "علي الطنطاوي"الشیخ  یصف
وینتقدون ، فكان أصحاب األقالم یكتبون ما یشاءون ، حرة ال یقیدھا إال القانون 
  .)٤(ویعترضون على ما یشاءون

ً  االصحف حینھا تختلف شھرة وذیوعً  وكانت في أیدي الناس بحسب  وتناوال
أربع ) ھـ١٣٤٨ – م١٩٣٠(ئذ سنة یوم )دمشق(كان في حتى ، ابھا تّ وك وضوعاتھام

وجرائد أخرى لیست في ) فتى العرب(و) الشعب(و) ألف باء(و )المقتبس: (جرائد 
  .)٥( وال ھي مطرودة الصدور مثلھا، ئد منزلة ھذه الجرا

                                                             

 )٢٩ص(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، نھى القاطرجي  )١(

ة) ٢( ب  حنیف ي، الخطی ائیة ف ة النس ور الحرك اریخ تط ان  ت ي لبن الم العرب ا بالع ع ، وارتباطھ مرج
 )٢٥ص(، سابق 

 )١/٣٧٩(، مرجع سابق ، ذكریات ، الطنطاوي  يعل:  ینظر) ٣(

 )١/٣٨٠( المصدر نفسھ ، )٤(

 )١/٣٧٣(،  المصدر نفسھ: یُنظر  )٥(
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كان الرؤساء یدعون أصحاب و،  )١(یكن ألكثر الجرائد یومئذ مراسلونولم 
سیادھم أو یرید أ دونفیوزعون علیھم مبالغ من المال لیكتبوا لھم ما یری، الصحف 
  . )٢(المنتدبون

كان شأني كشأن : (یقول  –هللا  رحمھ– )٣("مصطفى السباعي"الشیخ  وھاھو
وال نعلم ،إخواني من طلبة العلم ال نعلم عن اإلسالم إال أنھ دین الیتبعھ المسلمون الیوم 

إال الصحف السیاسیة  الصحفوال نقرأ من ، عن المسلمین إال أنھم في ذلة واستكانة 
ٍ منھا إذ ، ذات الغایات المختلفة  أما الصحف اإلسالمیة فما كانت أیدینا تصل إلى شيء
ال نعلم من حوادثھ إال ، فكنا في عزلة تآمة عن العالم اإلسالمي ، لم تكن قد خلقت بعد 

ن تلك الحوادث باللون الذي تشاؤه ما تتكرم  ّ ، بھ علینا صحفنا السیاسیة بعد أن تلو
ّ أعمال الكمالیین إصالحً    )٤(...) اونھوضً  اوحسبك أننا كنا نعد

  : ) عھد االستقالل( : الثالثة المرحلة

ومصادرتھ ، وركزت الصحافة في ھذه المرحلة على النیل من االستعمار 
قاء على حسناتھ بمع اإل لھوة بین أفراد الشعب الواحدوتعمیقھ ل، للحقوق والحریات 

  .واالستفادة من قوانینھ وحضارتھ 

الم مسمومة  تعد ا الصحف أق ى زوای ، ھذه المرحلة أخطر المراحل إذ تسابقت إل
یم  الل والتحرر من الق ى االنح دعو إل د ت ، واتجھت موجة التغریب تمأل صفحات الجرائ

ر ر الم رب وتحری د الغ االت ، أةوتقلی ر مق ت تنش ـ  وكان اندة ل ین"مس م أم  ،  "قاس
ران )٥("الطاھر الحداد"و ي الغرب وإی ائیة ف ات النس ار الجمعی ا ،  كما نشرت أخب وتركی

                                                             

 )١/٣٧٤( المصدر نفسھ:  ینظر )١(

 )١/٣٧٥(،  المصدر نفسھ:  یُنظر )٢(

ان  .مصطفى بن حسني السباعي :  ھو) ٣( و حس ا، أب د الع ة المجاھ د ، لم الداعی ن موالی ص(م  )حم
ا  م بھ دكتوراة ، تعل ا ال ال منھ األزھر ون ق ب م التح لمین  ،ث وان المس ة األخ ى رأس كتیب ان عل ك

ن  ة ع دس(المدافع نة )الق ـ١٣٦٧ – م١٩٤٨( س ب ،  )ھ ب المراق ولى منص ة ت ام للحرك الع
  )م١٩٦٧-ھـ١٣٨٤(توفي سنة ، األسالمیة في سوریا

اھرة ،  : یُنظَر في ترجمتھ    ام ، الق ة دار االعتص رفتھم ، طبع محمد المجذوب ، علماء ومفكرون ع
 )١/٣٥٧(بدون تاریخ الطبع 

 )٦٥١(العدد ،  )م٢٧/٤/١٩٣٩(الموافق  )ھـ٨/٣/١٣٥٨(في ، مجلة الفتح ) ٤(

و) ٥( اھر:  ھ ي  الط داد التونس ي  .الح م ف ا وتعل د بھ ة(ول ا  ،) الزیتون ات منھ ھ مؤلف ي : (ل رأة ف الم
  )ھـ١٣٥٣ –م ١٩٣٤(توفي سنة ،  )الشریعة والمجتمع

 )٢٢٠/  ٣(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 
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    . )١(حول المرأة " كمال أتاتورك"التي وصل منھا مواقف 

تشھد المرحلة األخیرة وجود صحافة ولو نسائیة تعنى بشؤون المرأة  ولم
لكنھا شھدت والدة صحف ، وتعمل على رفع مستواھا ، ایاھا واألسرة وتحمل قض

مع اإلشارة إلى ، لمرأة كجسد نسائیة ھي في شكلھا ومضمونھا على تماس مباشر مع ا
 إلى ذلك ما كانت تقوم بھ أضف )٢(ا تصدر بالتعاون مع مجالت أجنبیةمعظمھ أن

ر صور العرایا نظیراتھا في مصر فتنش تقلید منسوریا ولبنان  بعض المجالت في
یستحق القراءة و إنما ألجل  ما فیھافیقبل علیھا الشباب ال رغبة في القراءة فلیس 

  . )٣(رالصو

ھنا أخلص إلى أن التغریب في بالد الشام اتخذ وسائل مختلفة ومیادین  ومن
 امما شكل عائقً ، وإن اختلفت وسائلھا ، متعددة لم تختلف في منطلقاتھا وال في غایاتھا 

أمام جھود المدافعة الفكریة في بالد الشام خالل القرن الرابع عشر  اكبیرً  ایًوتحد
.الھجري

                                                             

 )٣٠ص(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، نھى القاطرجي ) ١(

 )٣٣ص( نفسھ ، المصدر)  ٢(

 )٥/٣٢٢(، ذكریات ، الطنطاوي  علي) ٣(



 

  

  

  

  

  الرابع الفصل  
   الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في المدافعة عوائق

   معھا التعامل وكیفیة

  : مباحث أربعة على ویشتمل

 السیاسي العائق : األول المبحث .  
 اإلعالمي لعائقا : الثاني المبحث .  
 االقتصادي العائق : الثالث المبحث .  
 التربوي العائق : الرابع المبحث .  

  

  

  

  

  

  

W :  

 العمل عاشھ كبیر فراغ ھناك كان الھجري عشر الرابع القرن بدایات خالل
 الكبیرة المساحة تلك لتمأل اإلسالمیین جھود كانت ماو،  الشام بالد في اإلسالمي

 من اإلسالمي العمل بذات متعلق ھو ما ھامن العوامل من جموعةم إلى ذلك ویرجع
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 بموانع متعلق ھو ما ومنھا،  القرن وتحدیات ظروف لمواجھة وفاعلیتھ تكوینھ حیث
  . عنھا أتحدث التي المرحلة تحوالت فرضتھا خارجیة

 اراجیً،  الفصل ھذا مباحث خالل من المدافعة عوائق أبرز عن أتحدث ولعلي
  . والتوفیق عونال هللا من

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  األول المبحث

 السیاسي العائق

 أثر لھا كان الھجري عشر الرابع القرن خالل سیاسیة بتحوالت الشام بالد مرت
ْ ،  فیھ والمدافعة البناء عامل وضعضعة،  اإلسالمي العمل إضعاف في كبیر  وأوجدت
 السیاسي عائقال قوة بحسب،  أخرى وتزید تارة تقل.  والجزر المد من حالة فیھ

 والسیاسي واالجتماعي النفسي االستقرار وتالزم عالقة مدى یظھر ھنا ومن،  وضعفھ
  .)١(اآلخر في مؤثر منھما واحد كل وأن،  اإلسالمي العمل ونجاحات بإنتاجیة

 عشر الرابع القرن خالل الشام بالد في للمدافعة السیاسیة العوائق أبرز ومن
  : الھجري

                                                             

 .  وكما في العراق وفلسطین ، شواھد الحال على ذلك كثیرة كما في الجزائر وتونس الیوم ) ١(
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 ً   :في سوریا ولبنان  ائفیةالط الحروب : أوال

ة الدولة كانت ل العثمانی قوطھا قب لت عجزت س ي وفش اذ ف ف اتخ ازم موق  من ح
وت التي الطائفیة الثارات ا اكت الد بنارھ ام ب ا الش دم كم ان،  تق ك وك ل ذل ع الفش  والتراج
بب غوط بس ي الض ھا الت ز مارس یون االنجلی ى والفرنس لطنة عل دً ،  الس ى اوتحدی     عل

ّ  المسألة بحل تصدر كانت السلطانیة األوامر إن حتى" ليالعا الباب" ً ّ  حال   .)١(اسلمیً

 من "الدروز" طائفة بین )حوران( جبل في دارت التي الحروب في ذلك یتجلى
 بالجبل "الدروز" یستقل أن قبل،  أخرى جھة من والنصارى السنة أھل وبین، جھة

 ً ّ  استقالال ً   . اتام

 الموارنة" تحمي فكانت فرنسا وأما، " وزلدرا"ـل یتشیعون اإلنجلیز وكان
 نفوذھما توسیع الدولتان ھاتان بھا ترید التي السیاسات باب من ھذا وكان "الكاثولیك

  . سوریا  في

 السلطة أن )م١٩٧٧ -  ـھ١٣٩٧( سنة مذكراتھ في )٢("باشا مدحت" ویذكر
 من اشتكى )اآلستانة( في بریطانیة سفیر لكن "الدروز" تأدیب على عزمت العثمانیة

 تارة" العالي الباب"و تارة" الثاني الحمید عبد" السلطان قصر على یتردد وأخذ،  ذلك
  .)٣(أخرى

 الحدیث وسبق ،) ھـ١٢٧٦ – م١٨٦٠( عام في وقع ما الحروب ھذه أول وكان
 عام وفي،  لتكراره ھنا حاجة فال الشام بالد في السیاسیة الحالة ذكر عند عنھا

) حوران( جبل في )الحریر بسر( أھل على "الدروز" جمھ )م١٨٧٩ -  ـھ١٢٩٦(
) ولد أم(و) الكرك( قریتي ھاجموا )ـھ١٢٩٨( عام وفي،  عشرة أو ثمانیة منھم وقتلوا

  .)٤(الرضع األطفال على حتى یبقوا ولم أبیھم بكرة عن سكانھما وذبحوا

 ٢٥/٧( في )میسلون( معركة بعد اوتحدیدً  -  األولى العالمیة الحرب نھایة وبعد
ّ  امفوضً " غورو" الجنرال وتعیین،  )ھـ٩/١١/١٣٣٨=  م١٩٢٠/ ّ  اوقائدً  اسیاسیً ً  اعام

 تاتصاال وجرت الفرنسیین مع "الدروز" عالقات قویت -  الشرق في فرنسا لجیوش
                                                             

 )١٠٢ – ١٠١/ ٣(، بیروت  ،دار العلم للمالیین ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ١(

وزراء(دیدة منھا الصدارة العظمى تولى مناصب ع، عثماني ، سیاسي  :مدحت باشا  )٢( ة ال ) رئاس
  )سالونیك(و ) بغداد(وكان قبلھا والیًا على 

  .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

 بتصرف  )١٠٢ – ١٠١/ ٣(، سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ٣(

 )١/٣٠(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٤(
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 امقترحً  ابرنامجً  "الدروز" ووضع،  سوریا  عن الجبل استقالل أجل من ومراسالت
 حكومة قبل من علیھ بالتصدیق توسالتھم وذیلوه،  مبالغاتھ بأحد وأرفقوه لالستقالل

 رؤساء البالغ على اإلمضاء تولى الذي وكان،  المعظمة الفرنسیة الجمھوریة
  .)١( الجبل ومشایخ الروحیون "الدروز"

ا ومن ف ننظر ھن ف سعى كی زي الحل ي الفرنسي اإلنجلی اء ف ار إذك ة الن  الملتھب
اد راعات وإیج ة ص ل طائفی الد داخ ا ب ت مالش یة تح رق( سیاس د ف د ،) تس         ویؤك

انوا اإلنجلیز أن" النواوي الغني عبد محمد" ر ك اءً  أكث ةً  دھ ي الفرنسیین من وحنك ذا ف  ھ
ً  ھذا ولیس،  الشأن    .)٢(البالد في وجرائمھم الفرنسیین دور من تقلیال

 جبل إلى تسللت ولذا،  لھا دولة إلقامة فرصة كل تستغل كانت "الدروز" فطائفة
،  أھلھ على واعتدوا،  )م١٧١٠ -  ـھ١١٢٢( عام قبل درزي فیھ یكن لم الذي )حوران(

" الصالخدة"و ، )السویداء( إلى نسبة "السویداني آل" كقبائل مغادرتھ إلى واضطروھم
 ھجرتھم أن فیھ شك ال ومما،  )الكفر( إلى نسبة" الكفري"و،  )صلخد( إلى نسبة

ً  یكن لم )حوران جبل( إلى ووصولھم  "الدروز" اختیار الباحثین بعض ویرجع،  اعبث
  :  إلى الجبلیة المنطقة لھذه

  . العثمانیین العمّ  سیطرة عن بعدھا – أ

  . اوآمنً  احصینً  اموقعً  لیكون الجبل صالحیة -  ب

 الخروج من سیمكنھم البادیة من وقربھا األطراف مترامیة الجبل منطقة أن -  ج
  . نظام أي على

ّ  أنفسھم تنظیم سیمكنھم والروحي المكاني رتباطاال بھذا أنھم -  د ،  اعسكریً
 وأجاویدھم،  األجاوید یلقنون العقل فشیوخ متقن ھرمي شكل على والسیر
  .)٣(مصالحھم ویخدم ینفعھم ما كل عامتھم یلقنون وعقالھم،  عقالھم یلقنون

                                                             

 )٦٦ - ٦٥ص(، مرجع سابق ، سوریا   تطور الحركة الوطنیة في، ذوقان قرقوط ) ١(

 )١٢ – ١١/ ١(مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٢(

  :الدرزیة ثالث طبقات ة الطائف) ٣(
  .یسھم شیخ العقل ة ویسمى رئوھم من بأیدیھم أسرار الطائف:  العقالء   
  .وھم الذین اطلعوا على تعالیم الدین والتزموا بھا :  األجاوید   
  .وھم عامة الناس :  الجھال   
ر     رة : انظ ذاھب المعاص ان والم ي األدی رة ف وعة المیس ة ، الموس دوة العالمی دار الن ع، إص     مرج

= 
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  :فترة االنتداب  الطائفي السیاسي التقسیم : اثانیً 

 دویالت إلى البالد تقسم أن الشام لبالد الفرنسي عماراالست سیاسة من كان
 من وتزید،  الوطنیة وشائج خاللھا من وتذھب،  الشامیة البالد وحدة بھا تتمزق طائفیة
  . أھلھ بین االنقسام عوامل

 السنوات ففي،  االنتداب سلطة تحت مختلفة نفوذ مناطق إلى الشام قسمت
 )دمشق( و )حلب( : ھي دویالت عدة لىإ الجدیدة سوریا  قسمت األولى الخمس
 )ھـ١٣٣٨ – م١٩٢٠( عام ففي " .اسكندرون سنجق"و "الدروز"و "العلویین" ودولتي
ّ  یحكم وكان) حلب(و )دمشق( دولتا أقیمت ً  من عدد یساعده محلي حاكم اممنھ كال

  . الفرنسیین المستشارین

ّ  مستقلة وحدة "الدروز" جبل أعلن )ھـ١٣٤٠ – م١٩٢٢( عام وفي ،  اإداریً
 انظامً  لھا وجعلوا) العلویین دولة( ذلك بعد أعلن ثم،  الفرنسیة الحمایة تحت وكان
 ّ ّ  اإداریً  – م١٩٢٤( عام اتحاد ھذه الدول حل ثم،  )١(فرنسي حاكم لھا وعین،  اخاصً

 وسنجق ودمشق حلب( دویالت شملت التي سوریا  دولة محلھ وحلت،  )ھـ١٣٤٢
  ) العلویین( دولة ھامن واستبعد) االسكندرونة

 )صیدا(و )طرابلس( ومدن )لبنان جبل( شمل الذي الكبیرلبنان  دولة وأقیمت
 خطوة ذلك وكان،  )الخصیب البقاع سھل(و  )بیروت( إلى إضافة بأقالیمھا )صور(و

 األغلبیة من بالرغم النصارى للموارنة سیاسي ومستقبل نفوذ تحقیق نحو فرنسیة
  . فیھ تسكن التي المسلمة

،  الشامیة الدویالت داخل النعرات وأثار،  الطائفیة النزاعات التقسیم ھذا زاد
  . سوریا  من أكثرلبنان  في المحتل سیاسة ونجحت

 إتاحة ھو الكبیرلبنان  تكوین من الھدف كان: ( "الخالدي فاروق محمد" یقول
 وحظي،  واإلدارة االقتصاد مجاالت في ممتاز بمركز النصارى یتمتع كي الفرصة

 أھل أن وطبیعي، ) األخرىلبنان  طوائف إلى اقیاسً  تفضیل بمعاملة خاصة "الموارنة"
ً  اللبناني الكیان فكرة یرفضون كانوا السنة ،  سوریا  مع لالتحاد ویتطلعون أصال

 

= 

 )٣٩٩ – ١/٣٩٨(،  سابق

ام المؤامرة عل، محمد فاروق الخالدي ) ١( ابق ، ى بالد الش ع س ور ، ) ٣٣٧ص(، مرج ورج جب وج
وریة ،  ار ، الفكر السیاسي المعاصر في س روت  ،دار المن ان  -بی ة ، لبن ة الثانی  م١٩٩٣(الطبع
 )٤٧ص(،  )ھـ١٤١٤ –
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 أما،  بسوریا ترتبط االقتصادیة مصالحھم كانت الذین )طرابلس( أھل وخاصة
 كان بینما،  )دمشق( في العربیة الدولة أید فبعضھم،  اغامضً  موقفھم كان فقد "الشیعة"

 كیال،  الطوائف متعددة صغیرة دولة ضمن بقاؤھم األفضل من أنھ یرى اآلخر البعض
 فقد "الدروز" أما،  العددیة الناحیة من اكثیرً  علیھم متفوقة سنیة أغلبیة وسط یذوبوا
ّ  مرتبطین كانوا  تعایش من مستمدة كانت بنانیةالل الشخصیة أن لدرجة بلبنان اتاریخیً

  )١()بینھما الطاحنة المعارك قیام رغم "الموارنة"و "الدروز" طائفتي
  

 ً   : السیاسي االستبداد : اثالث

  :االستبداد السیاسي فترة حكم االتحادیین  -أ
 الرابع القرن في الشام بالد في المدافعة جھود أمام اعائقً  السیاسي االستبداد ظل

  . الیوم إلى العثمانیة الخالفة أواخر منذ الھجري عشر

 العربیة القومیة الحركات زعماء أخذ" الثاني الحمید عبد" السلطان كان ولئن
 وحملھم،  الھجري عشر الرابع القرن أوائل نشاطھم اشتد حین العنف من بشيء

 العرب اجتذاب یحاول كان إذ یبرره ما لذلك فإن الشام بالد من الفرار على بسیاستھ
 الخالفة   حظیرة إلى إعادتھم في اجاھدً  وسعى،  مواقفھم من بالرغم لھم الجانب النةوإ
 رحبوا الذین والفرنسیین اإلنجلیز مع وتعاونھم،  االنفصالیة محاوالتھم لھ تبین وحین، 

 إلى جماعة منھم فر حتى زعمائھم وتھجیر آثارھم تتبع من بد لھ یكن لم الخطوة بھذه
  . اإلنجلیزي االستعمار حیث مصر إلى اأوو وآخرون،  فرنسا

 ھاجرت إذ الشام بالد في المدافعة جھود على أثره السیاسي القرار لھذا كان
 محمد" كالشیخ بطشھا تأمن حیث إلى العرب القومیین بدعوة تأثرت إسالمیة شخصیات

  . حیاتھما بقیة مصر في أقاما الذین" الخطیب الدین محب"و" رضا رشید

 حین،  الخالفة في الحكم سدة إلى االتحادیین وصول بعد اسوءً  األمر وازداد
 رشید" الشیخ عنھا عبر والتي العرب وبین بینھم كانت التي االتفاقیات كل على قضوا
 بین والصالت،  یتعاونون والترك العرب من اإلصالح طالب ظل: ( بقولھ" رضا

 باستعادة ظفروا أن إلى "والترقي االتحاد جمعیة" سیما ال،  تنقطع ال جمعیاتھم
 سبیلھ في جاھدوا بما فازوا أنھم األجناس من غیرھم ظن كما العرب فظن، الدستور

،  المجن ظھر الدولة وعلى "والترقي االتحاد جمعیة" على المتغلبون لھم قلب أن إلى
  )٢()الدولة من الیأس ھوة في وأوقعوھم

                                                             

 )٣٩٢ - ٣٩١(، مرجع سابق ، المؤامرة على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ١(

 )٤٠ص(،  )ھـ١١/١٠/١٣٣٥=  م١٩١٧یولیو  ٣٠(، مجلة المنار ) ٢(
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 العرب نصارى تنكر ینح مثلھ تكرر الخداع ھذا أنإلى  ھنا التنبیھ ویجدر
ا لقومیتھم القومیون ّ  فعل وكما،  لھم الوالء وأعلنوا الشام بالد الفرنسیین قوات دخلت لم

 كان ثم) ھـ١٣٨٥ – م١٩٦٦( سنة "البعث حزب" في شركائھم مع "النصیریون"
 جمال" االتحادیون عین حین للترك العرب إخالص من الباقیة بالبقیة ذھب الذي األمر
ّ  احاكمً " احالسف باشا =  م١٩١٤ األول كانون/٥( في سوریا على اعسكریً
 التركیة السلطة نقمة عھده في وظھرت،  سنوات ثالث ولمدة ،) ھـ١٧/١١/١٣٣٣

  .)١(العربي العنصر على

 واإلرھاب البطش سیاسة اتبع" باشا جمال" أن "الخالدي فاروق محمد" ویذكر
  .)٢(نائیة أماكن إلى العرب الضباط وإبعاد واالعتقاالت والمصادرة

ي" باشا جمال" كان ابعین أعین ف ھ المت ً ل وة بشدتھ امعروف ى شكیمتھ وق د حت  عن
دقائھ ربین أص ھ المق ر،  من ل أن ویظھ د الرج ادیین تعھ أن لالتح ي ب ى یقض روح عل  ال

ذ ھو وھا، )٣(سوریة في العربیة م ینف ي اإلعدام حك اة ف ة دع ة القومی  تصدیق دون العربی
یس من وال لعثمانيا السلطان من وزراء رئ یم سعید" ال ا حل ى )٤("باش ان حت لطان ك   الس

ً  یردد )٥("رشاد محمد"   )٦()سوریة في" باشا جمال" قتلھم الذین دم من بريء أنا(:  قائال

ع امتآمرً " باشا جمال" كان ور" م ا أن ھ وردت إذ" باش ة إلی المبول( من برقی  )إس
 سمع وحین،  شملھم وتمزیق،  القومي العرب تیار لتشتیت الوسائل جمیع باتخاذ تقضي

ا باط بھ رب ض روا الع ن ف داتھم م ي وح یش ف اني الج ل العثم ك أن قب م یفت ال"  بھ  جم
  .)٧("باشا

ا جمال" استطاع  العسكریة المحكمة وشكل،  العرب من اآلالف یشرد أن" باش
                                                             

 )١٥٩ص(،  )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٦(، بیروت  طبعة، المذكرات ، یوسف الحكیم ) ١(

 )١١٤ص(، مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٢(

 )١٥٥ص(، مرجع سابق ، سیرة ذاتیة : انظر كتابھ ، ھكذا وصفھ األمیر شكیب أرسالن ) ٣(

ن  :سعید حلیم باشا   )٤( رة م ي الفت ة ف ي الخالف م ف وزیر األعظ  م١٩١٧ –١٩١٣(تولى منصب ال
  )ھـ١٣٣٩ – م١٩٢١(وتوفي سنة ) ھـ١٣٣٥-١٣٣١= 

 .تاریخ الحكام والسالالت الحاكمة عبر الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

اد ) ٥( رف ب: محمد رش امسـ"یع د الخ ع  . "محم د خل ة بع ولى الخالف ھ ت اني"أخی د الث د الحمی ،  "عب
  .كانت خالفتھ تسع سنین 

 )٣٣٨ص(، مرجع سابق ، تاریخ الدولة العثمانیة ، شكیب أرسالن :  یُنظَر

 )١/١٧١(، مرجع سابق  ،المذكرات الخاصة ، محمد كرد علي ) ٦(

 )١٢٤ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٧(
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ة ین،  العرفی ا وع اء لھ أتمرون أعض أمره ی دد،  ب م ویح ل لھ ل مقاب م ك ذي مالحك اس  ال
  . ذلك یفعلوا لم إن بالقتل المحكمة أعضاء وھدد،  إصداره المحكمة على یتوجب

بت انق ونص یق المش ون وس رب القومی ى الع احة إل رج( س ي) الب روت( ف ،  )بی
ً  منھم وأعدم،  سوریا  في) المرجة(و اال النفي وقضى،  رج ى ب  سوریة أسرة) ٣٠٠( عل

اس عنھم لیستعیض،  الترك أرض إلى العرب من النابھین وأجلى اق شذاذ من بأن ،  اآلف
  .)١( مختلفة امددً  بالسجن آخرین على وحكم

ا ا أم ان م اه ك ون یلق جن المحكوم ي بالس ا فیكف ھ م د قال جناء أح و الس ائز" وھ  ف
ین ان(" : الغص رب ك ف الض واع أخ ذیب أن انوا،  التع زون ك تھم ینخ اإلبر الم  وال،  ب
دعون ین ی امون المتھم الث ین ال ث ا،  لی انوا كم غطون ك رأس یض ین ال دغین ب ة الص   بآل

دماء الضرب من باألجسام تلتصق الثیاب وكانت،  العینین من المخ یخرج یكاد حتى  وال
(...)٢(  

 نھایة حتى سنوات لعشر العرب مع "االتحادیین" سیاسة استمرت وھكذا
  )ھـ١٣٣٦ – م١٩١٨( سنة األولى العالمیة الحرب

  :االنتداب واالستقالل  االستبداد السیاسي فترة -ب
 )ھـ١٣٦٥ – م١٩٤٦( إلى )ھـ١٣٣٨ – م١٩٢٠( من االنتداب فترة في وأما

 وسائلھا المستعمرة فرنسا مارست إذ ذلك قبل علیھ كان عما امختلفً  الحال یكن فلم
 إلى الواحدة األمة ومزقت،  لالحتالل والمعارضین الثائرین قمع في والمتطورة الحدیثة

 أفرادھا بین الحرب نار وأوقدت،  تقدم كما طائفیة دویالت إلى البالد اتقسیمھ عبر أمم
 القضاء من تمكنوا الفرنسیین أن الحوالي سفر ویحكي والیابس األخضر أكلت حتى
 المستعمر الحقد ھذا في وشاركھم اإلسالمي العالم في الجھادیة الحركات على

 كان حتى الوضعیة القوانین محلھا واوأحل الشرعیة المحاكم ألغوا أنھم كما،  اإلنجلیزي
ً  إال الشخصیة األحوال یتجاوز ال اإلسالمیة الشریعة نصیب  دولتا وتمكنت، )٣(قلیال
  .)٤( اإلسالمیة واألوقاف اإلسالمي التعلیم على القضاء من اإلنجلیز و فرنسا

 تكفى الثورات مواجھة في االستبدادیة المستعمر طبائع إلى واحدة نظرة إن
 في الثوریة للحركات قمعھا ذلك ومن االنتقامیة ووحشیتھ التعسفیة سیاستھ على لةللدال
 بطائراتھا قصفت حیث؛  سوریا  من وأنحاء )وحماة( و )دمشق( و )حوران( قرى

،  )ھـ١٣٤٤ – م١٩٢٥( سنة خالل اوشھورً  اأیامً  والبیوت واألسواق األحیاء ومدافعھا
                                                             

 )١٣٩ – ٣/١٣٨(، مرجع سابق ، خطط الشام ، د كرد علي محم) ١(

 )١٢٥ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٢(

 )٥٣٩،  ٥٣٨ص(، مرجع سابق ، العلمانیة ، سفر الحوالي  )٣(

 )٣٤٠ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ٤(
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 كیف(:  فتقول قومھا بني وحشیة عن تتحدث" بولوا ألیس" الفرنسیة الصحفیة وھذه
 الحانات أبناء من نفر قبضة في وقعت قد سوریا  بأن الدمشقیین أصدقائي أفھم أن یمكن

 أكثر أن والحقیقة،  الفرنسي بلدنا قمامة سوریا  في أفرغنا أننا أعتقد ؟ الوصولیین
 ما فكل،  الھ یرثى درجة إلى وجاھلون،  كبیر حد إلى مخجلون ھم ھنا مواطنيّ 
 عنھا تتحدث التي العامة األمكنة لبعض معرفتھم یتعدى ال الشرف عن یعرفونھ
  )١()الصحف

 األقلیة حكم ظل في السیاسي االستبداد تجلى فقد االستقالل عھد في وأما
 سنة وسوریالبنان  استقالل فمنذ،  الغالب السني المسلم الشعب على والطائفیة

 من بعض رشح وإن،  الجمھوریة لرئاسة الوصول نم واحد سني یمكن لم )م١٩٤٦(
  . اشیئً  األمر من یملك ال دمیة بقي لكنھ ذلك دون منصب في السنة ألھل ینسب

 إلى والدعوة السیاسیة الحیاة عن اإلسالم عزل االستبداد ھذا نتائج من وكان
ً  الوضعیة القوانین إلى واالحتكام،  البالد علمانیة  دور ھمش كما،  اإلسالم عن بدال

  . الدولة مؤسسات في اإلسالمیین

 عسكریین ضباط بأیدي كانت الشام في الحكم مقالید إن إذ اغریبً ذلك یكن لم
 آلت ولما،  الغراء وشریعتھ تعالى هللا منھج عن الحائدة الجاھلیة األحزاب لقیادة تسللوا

 أشكال فةكا مورست )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٦( عام منذ الباطنیة "النصیریة" إلى السلطة
  :ومنھا والمسلمین اإلسالم ضد واسعة حمالت وشنت،  البالد في واالستبداد االضطھاد

 وسلموا )القنیطرة( مؤامرة دبروا )ھـ١٣٨٧ – م١٩٦٧( حزیران في - ١
 . إلسرائیل )الجوالن(

،  إلسرائیل قریة وثالثین تسع من أكثر سلموا )ھـ١٣٩٣ – م١٩٧٣( سنة في - ٢
 . التحریر حرب سمي فیما )دمشق( مشارف إلى اإلسرائیلیة القوات ووصلت

 مذابح وارتكبتلبنان  السوریة القوات دخلت )ھـ١٣٩٥ – م١٩٧٥( نھایة في - ٣
 )الزعتر تل( مذبحة ومنھالبنان  في المسلمین جمیع شملت ومجازر عظیمة

 أشھرھا ومن سوریة داخل جرائمھم تزایدت )ھـ١٣٩٨ – م١٩٧٨( سنة منذ - ٤
 طبیب بین شاب ألف یقارب ما ضحیتھ ھبذ الذي )تدمر( سجن مجزرة

 جسر( و )إدلب( و )حلب( مجازر وكذلك،  أحیاء بعضھم دفن ومعلم ومھندس
 )الرقة(و )المعرة( و )الشغور

                                                             

دني ، تحت القنابل ) دمشق" (ألیس بولو ) " ١( ر الم ر ، ترجمة محمد نم ة للنش ق(، دار دانی ، ) دمش
 )٤٣ص( )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٦(
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 یقارب ما ضحیتھا ذھب التي )حماة( مذبحة النظام دبر )م١٩٨٢( سنة في - ٥
 تبالطائرا وقصفت،  وأحیائھا )حماة( مساجد معظم وھدمت،  األفً  ثالثین

 . - با إال قوة وال حول وال-    والمدافع

 الحكم فترة خالل المسلمین خسائر أن یؤكد "النواوي الغني عبد محمد" وھذا
 قتیل بین األفً  وخمسین مائتین) ٢٥٠.٠٠٠( بلغت سوریا  في النصیري الطائفي
  .)١(وجریح

 مسلمون ألنھم االحتیاط ضباط من كاملة دورة تسریح على البعثیون أقدم - ٦
 العاملین الضباط آالف وتبعھم،  اإللزامي التجنید سلك في أنھم رغم مصلون

 صف من العدد ھذا وأضعاف،  بالذات )دمشق( أھل ومن،  اإلسالمیین من
   . والجنود الضباط

 بأحد اعتصم حین ، - سوریا دعاة أحد-  "حدید مروان" النصیریون قتل  - ٧
 ، اعتقالھ من وتمكنوا ، مسجدال اقتحموا الذین الباطنیین وقاوم،  دـالمساج
 سامة حقنة وأعطي ، كیلو )٣٦( إلى كیلو) ٨٠( من السجن في وزنھ ونقص

  )م١٩٧٦ -  ـھ١٣٩٦( سنة في لباریھا روحھ وفاضت
 یدعى ضابط قام حیث،  )حلب(ـب) المدفعیة( مدرسة حادث الباطنیون اصطنع  - ٨

 وألصقت،  ینالباطنی النصیریین الطالب من مجموعة بقتل" یوسف إبراھیم"
 أعضائھا من آالف بل مئات على القبض لیتم "اإلخوان المسلمین" بحركة التھم

ّ  )١٨( المشانق أعواد على منھم وعلق   . اشابً
 والمعلمات المعلمین من) ٥٠٠( وتحویل نقل تم:  والتعلیم التربیة میدان في - ٩

 عن ابعیدً  وإداریة كتابیة وظائف إلى اإلسالم على بغیرتھم المعروفین
  .تخصصھم

یت الصلوات إقامة منعت:  الجیش في - ١٠ ّ  یدي على اإلسالمیة العناصر وصف
 هللا بشعائر التنكیل ووصل ، الباطنیة العسكریة القیادات من مجموعات
 أثناء ثیابھ من وتجریده المصلي على الخمر صبّ  حد إلى منھا والسخریة

  . الصالة
 المتعمد التخریب نتیجة ریةالسو اللیرة قیمة ھبطت:  االقتصادي المجال في - ١١

 في زلـتن ولم السلطة أرصدة إلى البترول عوائد وحولت ، البالد اقتصاد في
  .)٢(المیزانیة

                                                             

 )٣٦٩ – ١/٣٦٨( ،مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني ) ١(

ة ،حاضر العالم اإلسالمي ، علي جریشة ) ٢( ة وھب اھرة(،مكتب ة ال) .الق ة الطبع ـ ١٤٢٨(سادس  - ھ
= 
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ا  الخارجیة المؤامرات:  ارابعً    :على سوریا ولبنان خصوصً
 منذ العثمانیة للخالفة التابعة العربیة الوالیات ترقب المستعمرین أعین كانت

 شئون في التدخل لنفسھا لتسوغ الخالفة داخل األحداث تفتعل وكانت طویل زمن
 بالد على كبیر دور )والنمسا وإیطالیا وأمریكا واإلنجلیز فرنسا(ـل وكان العثمانیین

  .)١( الھجري عشر الرابع القرن خالل الشام

 )الكاثولیك الموارنة( طائفة حمایة على الفرنسیون حرص القرن بدایات وخالل
 كانت التي السیاسات من ھذا وكل،  "لدروزا"ـل تشیعھم اإلنجلیز أظھر كما الشام في

  . سوریة في نفوذھما توسیع الدولتان ھاتان بھا ترید

  ؟ كانت وكیف ؟ مراتآالت ھذه بدأت فمتى

 الخامس القرن أواخر إلیھا الصلیبیین دخول فمنذ الشام في "الموارنة" أما
 لھم وقدموا ومساعداتھم خدماتھم ملھ ویعرضون بھم ترحیبھم یبدون أخذوا الھجري

 في معھم وشاركوا،  )م١٠١٩ -  ـھ٤٩٢( سنة )القدس( طریق إلى یرشدونھم أدالء
  . آنذاك جرت التي المواقع بعض

 وحتى السابقة القرون منذ وفضائحھم "الموارنة" تاریخ عن كتب من أبرز ومن
 موقفھم عن تحدث ثحی؛ )٢("تدمري السالم عبد عمر" المعاصرة التاریخیة المرحلة

،  "التتر" مع وتعاونھم)٣("بیبرس الظاھر" من وموقفھم،  والمسلمین،  اإلسالم من
 عالقاتھم عن یقول" بیھم جمیل محمد" وھذا،  "الروافض"و "الدروز" مع وتحالفھم

 بعض ألن الوقت ذلك من أقدم ھي بفرنسا "الموارنة" عالقات فإن والواقع: ( بفرنسا
 

= 

 )٢٠٤ – ٢٠٣ص(، ) م٢٠٠٧

 )٥٨ص(مرجع سابق ، المؤامرة الكبرى على بالد الشام ، محمد فاروق الخالدي ) ١(

ل ، لبنان  )طرابلس(من موالید  :عمر عبد السالم تدمري  ) ٢( ر فحص ى مص ل إل ا وانتق م فیھ وتعل
ة تولى تدریس التاریخ اإلسالمي في ، على الدكتوراه من األزھر  ة اللبنانی اطات ، الجامع ھ نش ل

  . علمیة واجتماعیة ، ومشاركات محلیة ودولیة 
ة : یُنظَر في ترجمتھ  دكتور ، مجلة مركز ودود للمخطوطات عبر الشبكة العنكبوتی ة بال ة تعریفی ورق

 .عمر 

دین  .بیبرس العالئي البندقداري الصالحي :  ھو) ٣( ن ال اھر ، رك ك الظ ات ، المل احب الفتوح ، ص
ك ع المل طین م ي فلس ار ف ل التت ز" قات ر قط ا ،  "المظف ان شجاعً ي ، ك وفي ف ق(ت نة ، ) دمش س

  )م١٢٧٧ - ھـ ٦٧٦(
 )٢/٧٩(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 
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 البطریركیة خزانة في )ھـ٦٤٨ – م١٢٥٠( سنة وجد" بودیكور" نأ یرون المؤرخین
 الصلیبیة الحروب خالل فیھ یشكرھم )عكا( في "التاسع لویس" من كتاب المارونیة

  )"سمعان" بقیادة مقاتل ألف وعشرین خمسة إرسالھم على

 من جزء ھي" مارون" القدیس إلى تنسب التي الطائفة ھذه إن(:  اأیضً  وقال
  )١(..) رنسیةالف األمة

 أجل من فرصة كل استغالل على "الموارنة" من أحرص فكانوا "الدروز" أما
 أو ایھودً  اإلسالم أعداء مع عالقات لبناء وسعھم ویبذلون،  الدرزیة الدولة إقامة

 فیما األدوار یتوزعون كانوا ولھذا،  إنجلیز أو فرنسیین كانوا وسواء سواھم أو نصارى
 من لھم یتحقق ما بحسب واإلنجلیز الفرنسیین من مواقفھم في ویتلونون،  بینھم

  . المصالح

 أھل على للفرنسیین اأعوانً  كانوا "الدروز"و "الموارنة" نإ:  القول الصةـوخ
  . الماضیین القرنین منذ اإلسالم

 الیھود مع تحالفوا الذین )النصیریون(:  وأھلھ اإلسالم على المتآمرین ومن
،  اإلسالمیة الخالفة إسقاط التحالف ھذا آثار من وكان ، فرنسیینوال اإلنجلیز والحلفاء
 اتفاقیة معھ وعقدوا ، - الیھودي–" أتاتورك كمال مصطفى" مع صالت لھم وكانت

 – م١٩١٨( سنة أواخر الفرنسیین على ثار حین )٢("العلي صالح" زعیمھم بواسطة
  )٣()ھـ١٣٣٦

                                                             

 )١٣٥ص(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني ) ١(

وي :  ھو) ٢( د .صالح بن علي العل دة مول ي بل ھ ف ب(ه ووفات ھ ، ) المریق ي زمان ویین ف یم العل ، زع
ھورة  ورة مش ھ ث ت ل المھ ، كان ت باستس ك ، انتھ د ذل ة بع اة العام زل الحی نة ، واعت وفي س ت

  )م١٩٥٠/ھـ ١٣٦٩(
 )٣/١٩٣(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

ل ساھم النصیریون في ھدم الخالفة اإلسالمیة عند) ٣( ي تص ق الت وس(ما قاموا بقطع الطری  )طرس
ـ اة(ب رة ،  )حم راك كبی ائر األت ت خس نة ، فكان ر س ي أواخ ن  )م١٩١٨(وف ي"أعل الح العل  "ص

ع ،  )ھـ١٣٣٩=  م١٩٢١(ثورة على الفرنسیین استمرت إلى نھایة سنة  ھ م ا معاھدت وعقد حینھ
ـ٢٤/١٢/١٣٣٨=  م٧/٩/١٩٢٠( في" مصطفى كمال" زوده با )ھ ى أن ی ال والسالح عل ، لرج

ھ ، واشتد المستعمرون في قتالھ حتى نفذ ما عنده من السالح  ن معاقل ي م ا بق ى م ، واستولوا عل
ھ ، فأوى لبعض الكھوف ، واستسلم أنصاره فأدركھ الیأس  دام علی م اإلع یون حك ن الفرنس وأعل

ا  ً لم ر مستس ان فظھ ھ األم أعلنوا ل ھ ف دوا إلی م یھت یة، ول اة السیاس زل الحی ام ،  واعت لم زم وس
بالد ، المرحلة ألبناء طائفتھ  ي ال تقالل ف د االس ى شھد عھ ھ حت ي عزلت ا ف ل متابع اه ، وظ وواف

 )م١٩٥٠ -ھـ ١٣٧٩(األجل سنة 
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 الشام على بالد" النصیریة"و" موارنةال"و "الدروز" تآمرات من طائفة ھذه
 عالقتھم كانت كیف:  الیوم اإلسالمیون یطرحھ الذي والسؤال العثماني الحكم خالل
 بالد على ذلك أثر وما،  ؟ الھجري عشر الرابع القرن خالل والیھود االستعمار بدول
  ؟ الشام

 ارھقً  إال تزدھم لم اإلسالم ضد الصلیبیة الحروب أن الغرب الحلفاء أدرك
 غنیمة أصبح والمال السالح من وعتادھم،  زھقت قد مقاتلیھم أرواح فھذه اارً وخس
 تزدھم لم الذین الصامدین المجاھدین وبأس ضراوة من رأوه ما مع،  اإلسالم ألھل

 وأنھ بالفشل علیھا محكوم العسكریة محاوالتھم أن فعرفوا،  اوثباتً  اإصرارً  إال النكبات
 ویحقق،  المقدس وبیت الشام بالد على السیطرة یسھل آخر طریق سلوك من بد ال

  . محسوبة غیر مفاجآت أو كثیرة خسائر بال الغایات

 علي محمد" حملة بعد العرش على"الحمید عبد" العثماني السلطان استوى لما
ّ بُ یر لم" باشا ً  إلى فبادر،  منھا أنقذتھ التي الدول لتوجیھات واالستسالم الخضوع من اد

َّ  لم ذلك كل ولكن، بالتنظیمات سمي ما وأعلن،  طلبھات كانت التي اإلصالحات  من یحد
  . العثمانیة السلطة في الدول ھذه مطامع

 على منھا كل الستیالء العدة تعد الخالفة حول صراعھا في الدول ھذه كانت
  . والثقافیة الدینیة وإرسالیاتھا بقناصلھا مستعینة بھ تطمع الذي القطر

 والیة سكان من األقلیات أن "بیھم جمیل محمد" یقول كما ذلك عواقب من وكان
 بھذه الطامعة الدول على موزعة أصبحت الممتازة )لبنان متصرفیة(و )بیروت(

 "الدروز"و،  لروسیا "األرثوذكس الروم"و،  لفرنسا "والكاثولیك الموارنة"ـف، المنطقة
 أتباعھم یحمون لمسموعةا الكلمة ذات الدول قناصل وكان،  إلنجلترا "البروتستانت"و

  .)١(غیرھم الكتساب یسعون كما والئھم على للحفاظ یسعون كانوا فیما

ّ  المؤسف ومن ً  لم )٢(أجنبیة امتیازات الدول ھذه منحوا قد كانوا العثمانیین أن احق
 جزء ومن المباشرة الضرائب من األجانب ھؤالء إعفاء منھا ، أنفسھم للعثمانیین تمنح
 لم العثمانیة السلطات إن حتى خاصة حصانة بمنحھم وقامت،  جماركال رسوم من كبیر
َّ  لو حتى السبب كان مھما أجنبي رجل بیت ولوج تستطیع تكن  في ارتكبت جریمةأن
 بالتحقیق یقوم الذي كان بل،  للتحقیق تتدخل أن العثمانیة للسلطة كان ما البیت ھذا

  . البیت یسكن الذي الرجل قنصل والفصل والمحاكمة

                                                             

 )١٨٦ص(مرجع سابق ، تطورھا في القدیم والحدیث ، لبنان  عروبة، محمد جمیل ) ١(

دول:  االمتیازات األجنبیة) ٢( ا ال لطة لرعای ا الس ة  حقوق تمنحھ ي اإلمبراطوری ازلین ف ة الن األجنبی
ا   .العثمانیة أو السائحین فیھا أو المارین بھا مرورً



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

268  

 سوء نالھ أن اتفق فإذا،  یشاء كما العثمانیة البالد في یتجول أن أجنبي لكل وكان
 حتى اأحیانً  تشدد وقد،  مضاعفة اأضعافً  بدیتھ تطالب حكومتھ فإن -  اوقدرً  قضاء ولو - 

 القوانین وكانت،  قبل من علیھا تحصل لم جدیدة وتجاریة سیاسیة امتیازات تنال
  .)١(العثمانیة اإلمبراطوریة في النازلین ألجانبا على تطبق ال العثمانیة

  :  إلى فسعتا االمتیازات ھذه وإنجلترا فرنسا استغلت

  . المشرق نصارى على االعتماد – أ

 العلمیة المؤسسات وإقامة التبشیر استخدام طریق عن المشرق في التغلغل ـب
  . االجتماعیة والمراكز والمستشفیات

 الطوائف حمایة في الحق صاحبة أصبحت الزمن مرور فمع فرنسا فأما
 عند یتدخلون )إسالمبول( في وقناصلھا سفراؤھا وكان،  "الموارنة"و "الكاثولیكیة"
 قناصل بتعیین مرة من أكثر فرنسا وقامت،  "الموارنة" عن ادفاعً " العالي الباب"

  . نفوذھم زیادة في منھا ورغبة،  لھم ادعمً  )بیروت( في لھا موارنة

 رغباتھ تنفیذ تتولى وھي الفرنسیة للسلطات یكتب "الموارنة طریركب" وكان
 العثمانیة للدولة شریكة فرنسا كانت أخص وبشكل )إسالمبول( في" العالي الباب" لدى
 على فرنسا وركزت،  "الموارنة"و "الكاثولیك" یخص ما كل في الشام بالد حكم في

  .)٢(لبنان في اخصوصً  التبشیري النشاط

 حمایة نالوا وقد،  فرنسا بعد الثانیة الدرجة في نفوذھم فكان جلیزاإلن وأما
 الطریف ومن،  ألمانیة أو إنجلیزیة أو أمیركیة كانت سواء )البروتستانتیة اإلرسالیات(

ً  أو حمایة لینالوا )البروتستنتیة( باعتناق تظاھروالبنان  في كثیرین أن  دولة من ماال
 مھام بنفسھ یباشر )حلب( في قنصلھا وكان،  بالجان مرھوبة كانت التي اإلنجلیز

 في )٣(البدو تحضیر على )ھـ١٢٧٧ – م١٨٦٠( عام عمل وقد،  المبشرین وصالحیات
                                                             

 )١٣٨ – ١٣٧(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ١(

ق ) ٢( ي تحقی ا یعن در م رانیة بق ى النص دعوة إل ا ال دً ى تحدی رب ال یعن ائر الع التبشیر عند فرنسا وس
ون ل أن تك ن أج ارئ م رف ط ل ظ تغالل ك یة واس ب سیاس ان  مكاس ا لبن ام أرضً احل الش وس

انیین ، فرنسیة بل ، ومن ھذا المنطلق كانت فرنسا تبني عالقاتھا مع العثم رة س إذا سھلت األخی ف
دین  ین البل ة ب نت العالق رین ، التبشیر لرسل فرنسا تحس د المبش ا ض ً ارم راء ص ذت إج وإذا اتخ

  .ى ممارسة الضغوط وتحریك العمالء داخل الوالیات العثمانیة لجأت فرنسا إل
  )١٣٣(، مرجع سابق ، التبشیر واالستعمار ، عمر فروخ وصالح الخالدي : انظر    
 )١٤٠ -١٣٧/ ١(الصراع العربي اإلسرائیلي ، ومحمد عبد الغني النواوي    

 .ا ھم فیھ أي تقدیم الخدمات العلمیة والصحیة وتطویرھم لیتحولوا عم) ٣(
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  .)١(النصرانیة إلى أبناءھم اجتذاب إلى السبیل ھذه من لیتوصل الشام بادیة

 استمالة من االنجلیز تمكن فقد )البروتستانتیة اإلرسالیات( حمایة إلى إضافة
 یستخدمونھم االنجلیز وصار "الموارنة" استمالة في مرة أول فشلوا أن بعد "الدروز"

  في الفرنسیین نفوذ تزاید من قلقین كانوا إذ،  الشام بالد في مصالحھم یھدد من كل ضد
 مع "الدروز" عالقات توتر یعنى فرنسا مع اإلنجلیز عالقة توتر وكان، لبنان 

  .)٢("الموارنة"

 إن(:  یقول )٣("روز الكولونیل" )بیروت( في لبریطانيا القنصل فھذا
 بتعضید ملزمة أضحت بل،  الخیار حق إلنجلترا یبق فلم لفرنسا استسلموا "الموارنة"
  )٤()"الدروز"

 – م١٨٩٠( عام ففي عریضة الشام بالد في النصارى المبشرین آمال كانت
 إلى الھجرة على فشجعوھم بینھم النصرانیة لنشر الیھود استغالل في فكروا )ھـ١٣٠٧

 "الیھود بین النصرانیة لنشر اللندنیة الجمعیة" العام ھذا في اإلنجلیز وأسس،  فلسطین
 الزمن مرور ومع،  الشام بالد في والمسلمین العرب مقاومة ذلك من الھدف وكان

 حكماء" واستطاع الصلیبي نظیره على الیھودي التخطیط وتفوق الصورة تغیرت
 في الیھودي النشاط لخدمة وتسخیرھا التبشیریة الجمعیات من كثیر شراء "صھیون
 ومع البریطانیة االستخبارات دوائر مع التبشیریة الجمعیات تلك تعاون وبرز،  فلسطین
  .)٥(الیھودیة للوكالة السیاسیة الدائرة

ً  السقوط یكن لم،  المرض أكلھا أن بعد العثمانیة الخالفة سقطت وحین  احدث
ًا  والیاتھا في الداخلي الوضع إلیھ آل وما السیاسیة أحداثھا یراقب كان من ندع مفاجئ

 في والعقد الحل صاحبة فرنسا تكون أن" العالي الباب" قبل فقد،  الشام بالد اوخصوصً 
 أشبھ كانلبنان  في عاملھا إن بل،  أمره على أمرھا یقدم وكان،  المسلمین بالد

                                                             

ابق، التبشیر واالستعمار ، عمر فروخ وصالح الخالدي ) ١( ع س ي  ،) ١١٩( مرج د الغن د عب ومحم
 )١/١٤١(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، النواوي 

نة ) ٢( ذابح س ذا م ى ھ واھد عل ط الش ن أبس ـ١٢٧٦ –م ١٨٦٠(م ین ) ھ ت ب ي وقع دروز"الت " ال
 .عنھا في أول البحث  وقد سبق الحدیث" الموارنة"و

 ) عقید(:  أي) ٣(

 )١/١٤٨(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٤(

ا لسیاسة الیھود فھذا البابا ) ٥( ً ادس"لم یزل النصارى إلى الیوم خدم ولس الس ن  "ب ب أعل دما نص عن
یح  ن دم المس ذین آم، تبرئة الیھود م ھ ال دة قوم ذب عقی ة وك رون طویل ذ ق ا من وا بھ دما ، ن وعن

ارى : (قال مخاطبًا الیھود  )ھـ١٣٨٣ – م١٩٦٤(زار القدس عام  ین النص إن الصراع الدامي ب
 )والیھود قد انتھى
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 بالد نصارى فمن،  اقائمً  اواقعً  لتقرر األولى المیةالع الحرب نتائج وجاءت،  فــبالضی
 األحزاب قادة ومنھم "الموارنة" وخاصة والفنیین والخبراء المسئولین كبار كان الشام

 عن باالنفصال ونادت "العلمانیة" شعار رفعت التي والوطنیة القومیة والحركات
 )بیروت( إلى أنشطتھم انقلو ثم ، )باریس( في لھم مراكز ھؤالء واتخذ،  ةـــالخالف

 معظم إن بل،  وصحفیون ومفكرون ومدرسون أدباء ومنھم،  )القاھرة(و )دمشق(و
  . "النصارى" إلى ملكیتھا تعود ومصر الشام بالد في والمجالت الصحف

 المسلمین أبناء من المثقفة الطبقة استقطاب استطاعوا بل،  ھنا جھودھم تقف ولم
 أكاذیب المسلمین المثقفین أنصاف وصدق،  رنجةالف ومعاھد بجامعات وألحقوھم
 بل ونصراني مسلم بین تفرق ال عربیة وحدة إلى معھم دعوا حتى وحیلھم النصارى
  . اللغة وقومیة األرض وطنیة على یجتمعون

 انتداب مقابل -  علیھما انتدابھا وأعلنتسوریا ولبنان  إلى فرنسا دخلت ولما
 نصارى باالحتالل رحب من أول كان -  عراقوال واألردن فلسطین على اإلنجلیز
 الكامل رضاھم والمتضمنة بإمضاءاتھم المذیلة العرائض إلیھم وكتبوا، ولبنان سوریة

 إلیھا دعا من أول ھم كانوا التي العربیة لقومیتھم وتنكروا، )١( علیھم الفرنسیة بالوصایة
.  

 مستقبلي یعةطل في كان "األطرش سلطان" قائدھم أن فیكفي "الدروز" وأما
 رسائلھ إحدى في یعرب ھو وھا،  سوریا  إلى دخولھ عند "لورنس" الیھودي جیش
 لإلنجلیز مؤید أنھ -  الجبل في التركي الجیش قائد - " األطرش باشا سلیم" عمھ البن
 دــبی )طبریا(و )الناصرة(و )نابلس( لسقوط سروره عن ویعرب،  العثمانیة الدولة ضد

،  باإلنجلیز عالقاتھم أبقوا الذین وأجداده آبائھ خطى على ماض وأنھ،  امــالعظ اإلنجلیز
  .)٢(ومستقبلھم "الدروز" شرف على وحافظوا

 م٢٥/٧/١٩٢٠( في )دمشق( الفرنسیون دخل حین "الدروز" موقف ذكر وسبق
 المفوض إن حتى ومساعدة دعم كل لھم وقدموا بھم رحبوا حیث )ھـ٩/١١/١٣٣٨= 

 الخاص حرسھ اختار" غورو" الجنرال سوریا  في فرنسا لجیوش العام والقائد السامي
 العسكري زیھ في وھو صوره من صورة آالف ثالثة من بأكثر الجبل وخص،  منھم
  . المتوھجة وسیوفھم المزركشة العربیة بثیابھم "الدروز" الحرس بھ یحیط

 اتصاالت وجرت،  اإلنجلیز مع ھي كما بالفرنسیین "الدروز" عالقات قویت
                                                             

اب ) ١( ع كت واوي : یراج ي الن د الغن د عب رائیلي ، محم ي اإلس راع العرب ابق ، الص ع س ، مرج
 .جیة الفرنسیة فقد ضمن حدیثھ وثائق من وزارة الخار  )١/١٥٩(

نة ) ٢( ا س رً ة خب راف اللبنانی دة تلغ رت جری ـ١٣٦٩- م١٩٥٠(نش ا  )ھ ة حیف یس بلدی أن رئ د ب یفی
ًا كھدیة رمزیة للزعیم الدرزي   "سلطان األطرش"اإلسرائیلي أرسل سیف
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 استقالل أجل من الجبل ومشایخ والرؤساء الروحیین الزعماء بواسطة الطرفین بین
  .)١(سوریا عن المقترحة )الدروز دولة(

 أمنھا وأجھزة فرنسا جیش في تطوعوا الذین "الدروز" من المسلمون وذاق 
 األذى إلحاق إلى ادومً  تجنح ونفوسھم الرحمة تعرف ال قلوبھم فكانت،  الویالت
  .)٢(المسلمینب والضرر

 وكافأھم،  تقدم كما العثمانیة الخالفة ھدم في اسببً فكانوا "لنصیریونا" وأما
 جالء إلى استمرت خاص نظام لھا دولة ومنحوھم، سوریا  دخولھم بعد الفرنسیون
 رقم تحت وثیقة الفرنسیة الخارجیة وزارة سجالت وفي )٣()م١٩٤٦( سنة الفرنسیین

 عریضة الوثیقة وتتضمن ، )ھـ٢٥/٣/١٣٥٥= م١٥/٦/١٩٣٦( بتاریخ) ٣٥٤٧(
 الفرنسي االنتداب إنھاء عدم فیھا یطلبون سوریة في "النصیریة" الطائفة زعماء رفعھا

 المسلم الشعب عن وتاریخھ وعاداتھ الدینیة معتقداتھ في یختلف شعب وأنھم ، لسوریة
  . الداخل من لسلطة خضع أن األیام من یوم في یحدث ولم،  السني

 الیھود یرغمون )دمشق( مواطني أن كیف الیوم نلمس إننا(:  العریضة لتقو
 الذین الطیبین الیھود إلخوانھم الغذائیة المواد إرسال عدم على ظھرانیھم بین القاطنین

 الذھب فلسطین أرض على ونشروا،  والسالم بالحضارة المسلمین العرب إلى لجأوا
 المسلمون أعلن ذلك ومع ، بالقوة اشیئً  وایأخذ ولم بأحد األذى یوقعوا ولم والرفاه

                                                             

ة ) ١( الح اإلنجلیزی طدم بالمص ال یص اون واالتص ذا التع ن ھ م یك دى ، ل ى م ا إل تكم غالبً ان یح وك
ًا وتنفرج أخرى  ءین فرنسا و اإلنجلیز التي تسوة بالعالق  .أحیان

 )١/٦٢(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٢(

ة ) ٣( یس دول ان رئ ویین"ك داب  "العل رة االنت الل فت ونس"خ د ی لمان مرش ب  "س ویین الملق ھ العل إل
الرب  ھ ، ب مى نفس دري(س وي الحی عب العل یس الش اني رئ نة ) الغس ین س  – م١٩٣٨(ع
ھ ، قضاة وفدائیین  )ھـ١٣٥٧ ھ ، وفرض الضرائب على القرى التابعة ل اء فی ا ج رارً در ق وأص

راد شعبي ،  ى أف ا للتعدیات من الحكومة الوطنیة والشعب السني عل ذا ، نظرً دفع ھ د شكلت ل فق
واد  االعتداء دائیون والق ا یقوم بھ الف ً ة  ،جیش دائیین ألبس ل للف ة وجع ي ، عسكریة خاص ان ف وك

وري ) دمشق(خالل ذلك یزور  یون ، نائبًا عن العلویین في المجلس النیابي الس ا جال الفرنس فلم
ن وریا   ع یان س ھ بالعص لحة أغرت ھ أس وا ل ة، ترك ردت حكوم وریا   فج بعض س ت ب وة فتك ق

ًا في    ) .دمشق(أتباعھ واعتقلتھ مع آخرین وقتلتھ شنق
ف    ن الطری ة أن المس:  وم ة المزیف ذه األلوھی ان وراء ھ ي ك ار الفرنس ان ، تش د"فك لمان مرش " س

ل ، یلبس ثیابًا فیھا أزرار كھربائیة ویحمل في جیبھ بطاریة صغیرة متصلة باألزرار  إذا أوص ف
اجدین  اره س ھ أنص ر ل ن األزرار فیخ وار م اءت األن ار أض م ، التی ار معھ ر المستش ، ویخ

ي: (ویخاطب سلمان بقولھ  ا إلھ ذ  )ی د اتخ د"وق لمان مرش ھ اسمھ " س ً ل وال ده"رس لمان المی " س
ً عند أحد المزارعین في  ص(كان یشتغل جماال ف أن ، ) حم ن الطری د"وم لمان مرش دعي " س م

ً أو. األلوھیة كان راعیًا للبقر   !؟ ھكذا یكون اإللھ راعیًا والرسول جماال
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  . سوریا  في وفرنسا فلسطین في انجلترا وجود من بالرغم المقدسة الحرب ضدھم

 ورغبتھ السوري الشعب عن الدفاع على یحملكم الذي الشعور نبل لكم نقدر إننا
 لروح خاضعة الشریف الھدف ھذا عن بعیدة تزال ال سوریة ولكن استقاللھ تحقیق في

 ھذه على الموقعون مثلھ الذي العلوي الشعب ونحن ، للمسلمین الدینیة اإلقطاعیة
 مصیره یدیھا بین ویضع واستقاللھ لحریتھ اضمانً  فرنسا حكومة نستصرخ المذكرة

ّ  اسندً  لدیھم واجد بد ال أنھ واثق وھو ومستقبلھ  لفرنسا قدم،  صدیق علوي لشعب اقویً
   )١()عظیمة خدمات

ا ؤامرات أم ي الم د ف تقالل عھ ى االس ة إل رن نھای ع الق ر الراب ري عش  ال الھج
عھا فحات تس ذا ص ث ھ ر البح ي غی ألمح أن ات س رة إلماح ارات مختص وجزة وإش ،  م
  : -تعالى با امستعینً -        فأقول

 ولعل الیھود لحساب وتجسسھم بخیانتھم عرفوا فقد العھد ھذا في "الدروز" أما
  : شاھد أصدق التالیة األمثلة

 إلى بزیارة "العربیة الجامعة عام أمین" قام )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨( سنة في - ١
 بأن یطالب اوفدً  "الدروز" فأرسل،  الحرب سبقت التي األیام في سوریا 

،  تحریرھا یتم التي األراضي في باالستیطان العربیة األنظمة لھم تسمح
 خاص نوط بإقامة العربیة الحكومات لھم تسمح أن صراحة أكثر وبشكل

 . بھم

 یقلون ال عندنا "الدروز":  "العام ألمینا"ـل بقولھم السوریون الساسة فأجاب
  . الیھود عن اخطرً 

 كما -  اعربً مسلمین "الدروز" كان إن:  "النواوي الغني عبد محمد" یتساءل
 ھم وھل ؟ هللا لوجھ حربھم تكون ال ولماذا ؟ إخوانھم مع یحاربون ال فلماذا -  یزعمون

  )٢(؟ اأجرً  یأخذوا حتى ةمرتزق

 وزارة في امفتشً  اإلسرائیلیة السلطات عینتھ الذي" فالح سلیمان" أدلى - ٢
=  م٩/٦/١٩٦٦( في) معاریف( صحیفة إلى بتصریح المعارف

 تجنید في فشلت العربیة القومیة حركة إن(: فیھ قال )ھـ٢٠/٢/١٣٨٦
 في وایشترك ولم،  دولتھم قیام وضد الیھود ضد الحرب في "الدروز"

                                                             

 )١/٢٦٧(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ١(

 )١/٨١(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي  )٢(
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 )١(االستقالل حرب قیام ومع،  الیھودیة المستوطنات ضد العربیة الھجمات
 الطائفة قادة وبین )الھاغاناه( قادة بین سریة مقابلة )الكرمل دالیة( في عقد
على  الجمیع وافق المقابلة ھذه وفي "الدروز" جبل من ورسل البالد في

 أدیب" طرد ھذا بوبسب،  العربیة الیھودیة الحرب من "الدروز" تحفظ
 منعت وقد، )٢()اإلنقاذ جیش( أیام الدرزیة )جن بیت( قریة من "الشیشكلي

 وعلى،  الدرزیة المناطق في لھم قواعد یتخذوا أن من العرب االتفاقیات ھذه
 سوریا  من أتت التي الكتیبة تجمید سبب اأیضً  یتضح االتفاقیة ھذه ضوء

 )٣()ھـ١٣٦٦ – م١٩٤٧( عام )عمرو شفا( في وتمركزت

 الجوالن في "الدروز" و الیھود بین المتفق الدرزیة الدولة إقامة مشروع - ٣
 بالنظام المحتلة األرض في الدرزیة القیادة وارتباط،  المحتلة وفلسطین

 . اإلسرائیلي الكنیسة مجلس في عضویة على احصولھ في ساھم الصھیوني

 انائبً" عديم جبر" الدرزي إسرائیل عینت )ھـ١٣٩١ – م١٩٧١( عام في - ٤
،  بھ یثقون من إلى إال یسند ال حساس منصب وھو،  المواصالت لوزیر
ً  قاد )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨( حرب في" معدي جبر" وكان ّ  فصیال  قاتل ادرزیً

 . ظروفھا أحلك في وطعنھا،  العربیة الجیوشَ  الیھود مع

 وظائف وفي،  اإلسرائیلي النظام أجھزة في عملت درزیة شخصیات أن - ٥
 :  منھم،  بھم الیھود ثقة على تدل وأعمال

 أبرز ومن،  العربیة المدارس على المعارف وزارة في مفتش" فالح سلیمان" - 
  .)٤(التعلیم مناھج في االحتالل سیاسة ینظرون الذین

                                                             

رب ) ١( ود ح مي الیھ ذا یس ـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(بھ ة ،  )ھ مونھا النكب رب فیس ا الع ر . وأم : انظ
طین ، عبدالعزیز مصطفى كامل  انیون وفلس د ،العلم اذا بع ل وم ن الفش ا م ً تون عام دا، س ر إص

 )١٥ص(، مجلة البیان 

 .الیھودي "جلوب"الجیش العربي الذي نظمتھ الجامعة العربیة بقیادة ) ٢(

 )١٠٠/ ١ص(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٣(

رائیل " الدروز"یتولى ) ٤( ي إس ة ف اھج العربی اریخ، رسم سیاسة التعلیم في المن ائق الت وا حق ،  وقلب
ھ  درزي(فھذا كتاب الجغرافیا للصف الخامس یتحدث مؤلف ول  )ال ن ( :فیق دروز"تحص ي " ال ف

داء ات األع د ھجم ن) قراھم لكثرة أعدائھم مما اضطرھم إلى الدفاع عن أنفسھم ض دث ع  ویتح
ان  أما( : فیقوللبنان  ًلبن دم زراعیّ د متق ًفبل ا ا وتجاریّ رً ً وأخی ارى أوال ود للنص ھ یع ر تقدم ا وس

  )نھم یشكلون األكثریة فیھأل
دعم     ة واألدب ی اج اللغ ي منھ دروز"وف ود " ال ات الیھ دروز"ومخطط ى " ال رتھم إل ررون ھج ویب

 .سوریا ولبنان  فلسطین بسبب الظلم واالضطھاد الذین لحقا بھم في
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ً  ویعمل،  - كاتب–" عطشھ زیدان" -   في اإلسرائیلیة السفارة في لإلعالم قنصال
  )نیویورك(

 األمن أجھزة وفي والصحافة اإلذاعة يف یعمل كبیر عدد وھناك - 
  )١(والمخابرات

 وصحفھا إسرائیل إذاعة نشرت )ھـ٢/٣/١٣٨٧=  م١٩٦٧/حزیران/٩( یوم في - ٦
 في "الدروز عقل شیخ" أرسلھا التي التھنئة برقیة العالمیة األنباء ووكاالت
 عودة بمناسبة اإلسرائیلي الوزراء رئیس إلى" الطري أمین" فلسطین

 . مإلیھ )القدس(

 على اإللزامي التجنید قانون طبقت )ھـ١٣٧٤ – م١٩٥٥( سنة في إسرائیل أن - ٧
 الخدمة من العرب الطوائف بقیة أبناء أعفي بینما الدرزیة الطائفة أبناء

 . أمنیة العتبارات اإلجباریة

 بتجنیدھم أذنت لما والئھم حسن إلى واطمأنت غدرھم أمنت إسرائیل أن ولوال
  . وأمنھا سالمتھا لضمان الضاربة القوة یعتبر جھاز في

 وھب،  )لبنان جنوب( الیھود اجتاح )ھـ١٣/٨/١٤٠٢= م٥/٦/١٩٨٢( في - ٨
 في "الدروز" أما،  وأموالھم وأعراضھم أنفسھم عن یدافعون المسلمون

 نأ مع،  یعنیھم ال األمر وكأن واحدة رصاصة یطلقوا فلم) الشوف( منطقة
 ھذه في والمقاومة الوطنیة الحركة رئیس كان" جنبالط ولید" زعیمھم
 بالزعماء) المختارة( قریتھ في واجتمع اشیئً  للمقاومة یقدم لم أنھ إال، الحرب
 من) الشوف( منطقة عن والمسئولین البلدیات ورؤساء واألعیان الدینیین

 الغزو مواجھة استطاعتھم عدم على الجمیع واتفق "الدروز" طائفة
 المقاومة وفصائل الوطنیة الحركة تماعاج عن الزعیم وتخلف،  ليـاإلسرائی

 )الغربیةبیروت ( في

 للحركة ارئیسً  بصفتھ" جنبالط ولید" اعتقال على إسرائیل تقدم لم لماذا رىتُ 
  ؟ الفلسطینیة المقاومة مع تقف ألنھالبنان  في إسرائیل عدوة الوطنیة

 مقر یكون أن الحرجة الظروف ھذه مثل في" جنبالط ولید" ـل األولى وھل
  ؟بیروت  في العملیات غرفة أم) المختارة( قصر إقامتھ

" جنبالط ولید" یكون أن والمقاومةلبنان  في الوطنیة الحركة رضیت وكیف

                                                             

 )١٠٨ – ١/١٠٣(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ١(
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  )١(؟ )ھـ١٣٩٥ – م١٩٧٥( حرب في السلبي "الدروز" بموقف علمھم مع،  لھا ارئیسً 

 مؤامراتھم كانت فقدلبنان  في اوخصوصً  االستقالل عھد في )النصارى( أما
 المراكز على یسیطرون فھاھم،  غیرھم من خطورة وأدق أكثر وأھلھ اإلسالم على
ّ  السلطة في العلیا ّ  اسیاسیً ّ  اوثقافیً ّ  اواقتصادیً ّ  اوعسكریً  إلى البالد استقالل منذ اوإداریً
  . الیوم

 أنفسھم تثبیت من تمكنوا حتى ومغالبتھم المسلمین مزاحمة استطاعوا فكیف
   ؟ حولھم من وإقصاء

 المارونیین( بین العالقة عمق یكشف اواضحً  اجوابً یكون الوثیقة ھذه إیراد لعل
 على تحاك أو حیكت التي المؤتمرات يویعرّ ،  )فرنسا( الحنون أمھم وبین )النصارى

  . الشام بالد

 الفلسطینیون المجاھدون اقتحم )ھـ١٣٩٥ – م١٩٧٥( سنةلبنان  حرب خالل
 عثر التفتیش وأثناء،  لعملیاتھم وغرفة النصارى لینللمقات ملجأ كانت وكنائس أدیرة

 – م١٩٤٣( سنة إلى تاریخھ یعود الفرنسیة باللغة مكتوب منشور على الفلسطینیون
 یسوع أبناء یا(:  یقول )ھـ١٣٩٦ – م١٩٧٦( سنة اللبنانیة الصحف نشرتھ )ھـ١٣٦٢
 أیھا،  یدتكمعق عن ادفاعً  القرون عبر والھوان الذل على صبرتم من یا،  المسیح

  : العشر الوصایا ھذه تنسوا ال األطھار الشرفاء

 بعد حریتكم وتباشروا،  فیھ شملكم تجمعوا حتى لكم إال یخلق لم الوطن ھذا أن - ١
 العرب أما،  مسیحي معناھا لبناني كلمة أن اجیدً  فاعلموا التاریخیة الحروب

 . إلیھا یعودوا أن فیجب الصحراء من جاؤوا الذین

،  المنطقة ھذه على حسنة معیشة لكم تضمن التي األشیاء أھم لكم تبنار قد إننا - ٢
،  أیدیكم في كلھ ذلك وضعنا وقد،  األجنبیة والتوكیالت األراضي تملیك مثل

 . األیام مع وتزویدھا المكاسب ھذه على تحافظوا أن علیكم ویبقى

 البحر ساحل وامتالك السیاحة وأمور المصایف على للسیطرة جاھدوا - ٣
 میناء تجھیز تنسوا وال،  أغلبیة أو غالبیة أصبحتم كلما قراكم من خرجوھموأ

   تسنح عندما وذلك مسلمون فیھا یكون ال )بیروت( غیر مدینة في احتیاطي
 . الفرصة

 وعلیكم بالجیش واھتموا،  للشباب وتنظیمات بدنیة لیاقة من القوة بأسباب علیكم - ٤
                                                             

واوي م) ١( ي الن د الغن د عب رائیلي ، حم ي اإلس راع العرب ابق ، الص ع س  -١٢٥،  ١/١١٦(، مرج
١٢٦( 
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 مستمرة األعداء مع المعركة ألن؛  صفوفكم سالمة من والوثوق أموركم بكتمان
 . جانب كل من یطوقونكم وھم،  وطویلة

 واالتحادات النقابات على والسیطرة الكتب كنشر األدبیة الزعامة على احرصوا - ٥
 بال وحاربوا،  وحدھم للمسلمین ملك وتاریخكم لغتكم تراث أن تعترفوا وال، 

 . أفكاركم یعاكسون الذین واألشخاص األفكار ھوادة

 ألن؛  والسطحیة النظریة عن تخرج أال یجب بینكم المذھبیة االختالفات أن - ٦
 علمنا الذي یسوع أبناء ولكنكم،  الكافر العدو أمام باتحادكم مرھونة حیاتكم
 . المحبة

 مانع وال،  عندھم ما لتعرفوا معھم وتداخلوا،  اآلخرین مخططات ادائمً  ادرسوا - ٧
 امرتبطً  یبقى واحد كل ولكن،  ورةالضر عند بتأییدھم التظاھر من للبعض

 . لكم المخلصین اآلباء أوامر یعصي وال،  وكنسیتھ برؤسائھ

 وعلى،  العامة الطرقات على مرتفع مكان في وشعائركم رؤوسكم ارفعوا - ٨
 الجبارة القوة كل أن واعلموا،  البعثات ومراكز المدارس وفي ، التالل رؤوس

 أن علیكم ولكن،  وقت أسرع في بكمجان إلى وتقف تساعدكم الحر العالم في
 . ذلك تعرفون ال كأنكم تتصرفوا

 والخدمات الطبیة بالخدمات ورؤسائھم العرب ملوك من التقرب في اجتھدوا - ٩
ّ  سھل شيء وھذا الشخصیة ً  ویدر للعمل واسعة مجاالت لكم یفتح ولكنھ،  اجد

ً اأمو علیكم ً  طائلة ال  . لیكمع المستعصیة البالد في حتى اكبیرً  اونفوذ

 واھتموا،  ذلك في اكثیرً  ودققوا األھمیة شدیدة اللبنانیة الجنسیة معركة إن - ١٠
 بحقوق لتحتفظوا األخرى البلدان في علیكم نزلوا والذین المغتربین بإخوانكم
 )١()الجھود كل ضاعت وإال لكم المقررة األكثریة

 االحتالل یةبدا منذ الوصایا ھذه نفذوالبنان  في "النصارى" أن الواضح من بات
  . الیوم إلى الفرنسي

 والمؤسسات اإلرسالیات فإن والمعرفة والثقافة التعلیم فرص توفر حیث من فأما
 التربویة والمراكز والجامعات المدارس إنشاء في جھودھا تحصى تكاد ال التبشیریة
 والبعثات والمنح والمستشفیات والمستوطنات والمكتبات والمطابع والمعاھد والنفسیة
 یقدم كما،  وروسیا وأمریكا أوروبا دول من بدعم الجھود ھذه وتحظى،  الطالبیة

 یقدم أخرى جھة ومن،  جھة من وجامعة وثانویة مؤسسة لمائتي مساعدات )الفاتیكان(
                                                             

 )١٨٨ – ١٨٧/ ١(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ١(
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 نفقات یغطي كما النصرانیة ومؤسساتھ اللبنانیات الراھبات لجمیع مساعدة )الفاتیكان(
  .)١()الجبل( اوخصوصً لبنان  أنحاء جمیع في شیریةالتب واألعمال المجاني التعلیم

،  علیھا السیطرة من "النصارى" فتمكن االقتصادیة الموارد حیث من وأما
 نجد بینما،  حد كل فاقت بھا الدولة وعنایة،  الجنان من جنة النصارى فمصایف
 أما،  أمن فیھا یتوفر وال،  طرق فیھا لیس،  المصطافین خاویة اإلسالمیة المصایف

،  النصارى ملكھ) ھجونی( میناء فھذا احتیاطي میناء وتجھیز،  البحر ساحل امتالك عن
  . إلیھ نقلت أسلحة شحنة یصادر أن نفسھ )٢()الوزراء رئیس( وعجز

 المناطق مختلف في االنتشار من مكنتھم فقد العقاریة واألعمال المضاربات أما
 فصاروا رئیسیة ومناطق قرى إلى سللالت خطة ونظموا ، وحده الجبل ولیس اللبنانیة

  . منھا المسلمین وطردوا فیھا األكثریة

 المؤسسات على السیطرة إلى دفعھم االقتصادي تخطیطھم إن القول ویمكن
  . العامة واألشغال المالیة كوزارة البالد في االقتصاد عجلة وتدیر توجھ التي الرسمیة

 وقیادة األمن أجھزة على ىالنصار سیطر فقد العسكري النفوذ حیث من أما
=  م٢٦/٧/١٩٧٣( في عقدت التي النیابیة الثقة جلسة ففي،  مبكر وقت منذ الجیش

 في الدفاع لجنة رئیس أذاع )٣("الصلح الدین تقي" حكومة عھد في )ھـ٢٦/٦/١٣٩٣
ّ  وكان- " لحود فؤاد" الجیش في السابق العقید النائب النیابي المجلس ّ  امسیحیً  - امارونیً

 الجیش قیادات من المسلمین حرمان إلى بوضوح تشیر تساؤل بشكل خطیرة ئیةإحصا
ً  األخرى العسكریة والقوى  العسكریة الوحدات في القادة یكون أن یجوز ھل(:  قائال

 ھذا أعارض إنني ؟ المحمدیة الطوائف من% ١٥ و المسیحیة الطوائف من% ٨٥
  )التوزیع

 الطائفیة الوراثة طریق عن سلطةال ومناصب مراكز على یھیمنون ھم والیوم
  : ذلك ومن،  منھا شيء عن لحظة یتنازلوا أن یمكن وال

 . الجمھوریة رئیس - ١

                                                             

 )١٩٦ – ١/١٩١(، مرجع سابق ، یُنظر المصدر نفسھ ) ١(

 .وھو منسوب إلى أھل السنة " شید كرامير"ھو رئیس الوزراء ووزیر الدفاع آنذاك ) ٢(

و) ٣( لح :  ھ دین الص ي ال د . تق ـول روت(ب ة ، ) بی وعیة واألمریكی ة الیس ي الجامع م ف ان ، وتعل ك
 ّ یً ا سیاس ارً ة مستش ة العربی ي الجامع حفیین ،ا ف ا للص ب نقیبً ان ،انتخ ي البرلم ا ف ر ، ونائبً اختی

ا للداخلیة ا للوزارة، وزیرً   .ثم رئیسً
 )٨٧ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح  : ي ترجمتھیُنظَر ف
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 . الجمھوریة رئاسة عام مدیر - ٢

 . الجیش قائد - ٣

ّ  امركزً  ثالثون - ٤  . امركزً  وأربعین اثنین أصل من الجیش في اقیادیً

 . سلمینللم وأربعین خمسة مقابل النواب مجلس في امقعدً  وخمسون أربعة - ٥

 )الشرطة( الدرك قائد - ٦

 . العام األمن عام مدیر - ٧

 . والمغتربین الخارجیة وزارة عام أمین - ٨

 . التمییزي العام النائب - ٩

 . العلیا التمییز محكمة رئیس - ١٠

 . األعلى القضاء مجلس رئیس - ١١

 . القانونیة واالستشارات التشریع ھیئة رئیس - ١٢

 . اللبنانیة الجامعة رئیس - ١٣

 . المركزيلبنان  مصرف حاكم - ١٤

 . المدنیة الخدمة مجلس رئیس - ١٥

 )العاصمة(بیروت  مدینة محافظ - ١٦

 . الجمیلة والفنون الوطنیة التربیة وزارة عام مدیر - ١٧

 . المال وزارة عام مدیر - ١٨

 . اإلعالم وزارة عام مدیر - ١٩

 . الشخصیة األحوال عام مدیر - ٢٠

 . المتحدة األمم ھیئة فيلبنان  مندوب - ٢١

 العربي البعث حزب موجة افركبو االستقالل عھد في )النصیریون( أما
 – م١٩٦٢( سنة آذار من الثامن انقالب وبعد،  الستینیات أوائل في االشتراكي

 انضمام خالل من الناصري التنظیم أسرار كشف في ابارزً  ادورً  لعبوا )ھـ١٣٨٢
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ّ  التنظیم ھذا إلى بعضھم  "النصارى" اشترك الناصریین سحق بعد،  اظاھریً
 في الحكم كان الستینیات نھایة وفي،  سوریا  حكم في "الدروز"و "النصیریون"و

  .)١(للنصیریین اخالصً  سوریا 

 ویحبكون،  للھرم الوصول سالمة لھم یضمن بھدوء یعملون "النصیریون" كان
 تنادى )ھـ١٣٨٠ – م١٩٦٠( عام ففي،  منظمة سریة اجتماعات في مؤامراتھم
ّ  مشایخھم  ضباط كبار حضره) القرداحة( قریة في للنصیریین مؤتمر أول لعقد اسرً

 الضباط انخراط كیفیة على واالتفاق التداول االجتماع من الھدف وكان،  "النصیریة"
 إلى للوصول اسلمً  وجعلھ الستغاللھ )العربي البعث( حزب صفوف في النصیریین

  : منھا قرارات عدة فیھ واتخذت،  الحكم

  . معھم تعاونوال "لیةیاإلسماع"و "الدروز" بالضباط ریغرالت - 

 على والتشجیع والتعاون للتضامن الطائفة أبناء دعوة المشایخ تكلیف - 
  . الجیش في االنخراط

 مدینة في الثاني مؤتمرھم عقدوا )ھـ٢٧/٢/١٣٨٣=  م١٩٦٣/تموز/١٨( وفي
 مشاریعھم بعض فیھ وناقشوا،  الضباط من أكبر اعددً  المؤتمر ھذا وضم )حمص(

  : التالیة القرارات صدرت ؤتمرالم نھایة وفي،  اإلضافیة

  )حمص( عاصمتھا وجعل "النصیریة" الدولة لتأسیس البعید التخطیط - 

 إلى وخاصة المدن إلى الریف قرى كافة من "النصیریة" نزوح مواصلة - 
  )طرسوس( و )الالذقیة( و )حمص(

 في الموجودین )اإلسماعیلیة( و،  )لدرزیةا( العناصر الستئصال السعي - 
  .)٢(محلھم )النصیریة( العناصر إحالل على والعمل،  یشالج صفوف

 ما القالدة من یكفي(:  قیل وقد، )٣(باختصار ذكرتھا المؤتمر توصیات أبرز ھذه

                                                             

 )١/٢٦٩(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ١(

ذه ) ٢( ن ھ یش م باط الج ض ض ان بع ة  )ةالطائف(ك الن الدول رون أن إع تینیات ی ل الس الل أوائ خ
ارھا االنصیریة في ھذه الفترة سیذھ تطیع أنص ن یس ان ، لصمود ب ریحھا ول ى كی ا عل وحرصً

ًالطائف اھر بعثیّ ي الظ م ف ى الحك ًة یبق وي ، ا ا عربیّ یري عل اطن نص ي الب رورة ، وف ع ض م
  .االھتمام بالمراكز الحیویة في الجیش وكافة مرافق السلطة وعدم إسنادھا إال لمن یكون منھم 

 )٢٨٢-١/٢٨١(راع العربي اإلسرائیلي ، مرجع سابق ، محمد عبد الغني النواوي ، الص: یُنظَر 

 )٢٨٢- ١/٢٨٠(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٣(
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  )بالعنق أحاط

 ذكرتھ ما سوى -  الشام بالد في المسلمین على الطائفة ھذه مؤامرات أبرز أما
=  م١٩/١/١٩٧٦( فيلبنان  احتالل فھو - البحث من المواضع بعض في
 من أحس النصیري النظام أن االحتالل ھذا تداعیات من وكان،  )ھـ١٧/١/١٣٩٦

 اتسعت الغضب دائرة وأن،  الطائفة مستقبل تھدد باتت غاضبة فعل ردود بأن الداخل
 سوریا  داخل اإلسالمي فالتیار، لبنان  اوخصوصً  لسوریا المجاورة البلدان لتشمل
 وھناك ، "النصیریة" السلطة ألوامر االنصیاع یرفض یزال وال،  معھ الحرب تشتعل
 إلى للعودة یسعى الذي العراق في العفلقي البعثي الحزب شعارھا یرفع شدیدة عداوة
ً  ویعتبره،  النصیري بالنظام واإلطاحة )دمشق( في الحكم ّ  ابعث ّ  انصیریً ً  ناھیك،  امرتد

لبنان  في واإلعالم األحزاب حریة وھو المستبدة الطائفة یقلق ظل الذي الكابوس عن
 وسوریالبنان  في أن إلى إضافة، )١(سوریا في االنقالبات معظم تدبیر وراء كانت التي

 على یجمعون وكانوا،  الدول ھذه في اندمجوا الفلسطینیین من اعددً  األردن والعراقو
 تھب شدیدة عواصف كانت تلك كل ، فلسطین قضیة تجاه النصیري الموقف رفض

 النھائیة االستسالم وثیقة توقیع من تمكنھ وال، لبنان  جھة من الطائفي ظامالن على
  . إلسرائیل

 إذا اللبنانیة األراضي من واحد شبر باحتالل لسوریا لتسمح إسرائیل كانت ما
 شمعون" صرح وقد،  "الموارنة" حلفائھا مصالح أو مصالحھا یھدد االحتالل ھذا كان

=  م٨/١/١٩٧٦( یوم )معاریف( لصحیفة - إسرائیل دفاع وزیر -  " بیریز
 سوري تدخل أي حدوث حال في األیدي مكتوفة تبقى لن إسرائیل بأن )ھـ٦/١/١٣٩٦

  .لبنان  في

 وخالل،  أیام بعشرةلبنان  إلى السوریة القوات دخول قبل التصریح ھذا وكان
 ریكياألم الرئیس قنع أن بعد سیما وال،  األمریكیة الوساطة دور جاء األیام ھذه

 وكاالت نقلت )ھـ١٩/١/١٣٩٦=  م٢١/١/١٩٧٦( في، ف سوریا  نوایا بحسن" فورد"
 عن تخلى" فورد" الرئیس إن(:  یلي ما )األبیض البیت( باسم رسمي ناطق عن األنباء

 من كان المتحدة الوالیات وإن، لبنان  في خارجي عسكري لتدخل معارضتھ
 وفي ، )ونوایاھا سوریة مآرب ةطبیع االعتبار بعین تأخذ أن علیھا الضروري

 الفرنسیة األنباء وكالة منھا -  األنباء وكاالت نقلت )ھـ٢٧/١/١٣٩٦=  م٢٩/١/١٩٧٦(
 المتحدة الوالیات إن(:  قولھ األمیركیة الخارجیة وزارة باسم رسمي متحدث عن - 

  )اللبنانیة األزمة لتسویة بالنسبة سوریا  بھ تقوم الذي الدور بأھمیة تعترف

=  م٢٧/١/١٩٧٦( في )واشنطن( من )برس الیونایتد( وكالة نقلت

                                                             

 .ومقاھیھا المشھورة مقرات لتنسیق ھذه االنقالبات لبنان  كانت فنادق) ١(
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 من الرسائل بنقل تقوم بأنھا أكدت األمریكیة الخارجیة وزارة أن )ھـ٢٥/١/١٣٩٦
  . اللبناني الجنوب في الوضع حول سوریا  إلى الصھیوني الكیان

 وأوضحت،  جرت قد النوع ھذا من اتصاالت بأن إسرائیلیة صحف واعترفت
 یستھدف إنما الجنوب في قواتھا وجود أن أمریكیین لمسئولین أكدت سوریا  أن

  . اللبنانیین والیساریین المقاومة

ْ إذ   سوریا  مآرب طبیعة "الموارنة"و وإسرائیل المتحدة الوالیات علمت:  ن
 ضد ولیس الوطنیة والحركة المقاومة ضد ھو السوري التدخل أن علمت كما، ونوایاھا
 إلى ووقفوا معارضتھم عن والیھود األمریكیون تخلى ولھذا،  "الموارنة"و إسرائیل

  . )١(لبنان في السوري التدخل جانب

  :  مھمتین إشارتین أشیر أن بقي

 الھالل وحدة( مشروع تدعم الفترة ھذه خالل كانت سوریا أن:  األولى
) تایمز الفایننشال( صحیفة نشرت حیث الكبرى بسوریا عرف ما أو )الخصیب
 األنباء تفید(:  یلي ما )الكبرى سوریا  نحو دمشق خطوة( عنوان تحت یةالبریطان
 محتمل كحل الكبرى سوریا اتحاد إقامة تقترح )دمشق( أن )واشنطن( من الواردة
 على )واشنطن( في المسئولون أكب وقد،  األوسط الشرق في احالیًّ  الدائر للنزاع
 فرصة تجد لن االقتراحات ھذه إزاء لالفع ردود بأن اقتناعھم رغم التقاریر ھذه دراسة
 إقامة اعتبارھا في وضعت سوریا  إن:  المذكورة التقاریر وتقول،  للظھور كبیرة
ّ  ویضم بنفسھا تتزعمھ اتحاد ً   )الفلسطینیة والدولة واألردن سوریا  من كال

 سنة اللبنانیة األھلیة الحرب وقوع مع تزامن السوري االحتالل أن:  الثانیة
 وتمثلھملبنان  في النصارى "الموارنة" طرفاھا كان التي )ھـ١٣٩٥ – م١٩٧٥(

 الحركة"و "التحریر منظمة" إطار تحت للقتال ھبوا الذین المسلمین وبین الحكومة
 المخیمات في وقعت التي البشعة المجازر بعد العربي "لبنان جیش"و "الوطنیة

 )زحلة( و )شتورا(:  احتالل نم وتمكنوا) الكرنتینا( مجزرة اوخصوصً ،  )٢(الفلسطینیة
                                                             

ى) ١( یریة إل وات النص ول الق ل دخ ان  قب ل لبن د"حص افظ األس ة عل" ح ن دول جامع ویض م ى تف
اء  ا یش ان م ل بلبن ة أن یفع اعدات العسكریة ، الدول العربی دیم المس ة بتق دول العربی دت ال وتعھ

  .والمالیة التي تمكنھ من االنتصار في المعركة 
دین :  یُنظَر    ن العاب رور زی ي، محمد س طینیة ف ات الفلس اة المخیم ان  مأس ة ، لبن ة دار الجابی ، طبع

 )١/٢٤١( ، )لندن(

ة ) ٢( دى منظم ًا بھ ل ا معترف ً روا(یقیم أكثر من نصف الالجئین الفلسطینیین في اثني عشر مخیم  )األن
وة ، البداوي ، نھر البارد : وھي  ین الحل ة ، ع رج البراجن بیة ، وب اس ، ض یدیة ، مارالی ، الرش

  .المیة میة ، ) الجلیل(ویفل ، شاتیال ، البص ، برج الشمالي 
= 
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 وسائر "الموارنة" على الدائرة ودارت )السعدیات(و )الدامور( و )زغرتا( و
 رئیس ھرب حتى )بعبدا( قصر تدك العربيلبنان  جیش مدفعیات وأخذت،  الصلیبیین

 الجیش وسیطر )زغرتا( رأسھ مسقط إلى القصر من )١("فرنجیة سلیمان" الجمھوریة
 في الوضع أن امؤكدً  وبات، )٢("الخطیب أحمد" الضابط بقیادةلبنان  معظم على العربي
  . )٣(الفلسطینیة والمقاومة الوطنیة الحركة لمصلحة سینتھيلبنان 

 لینفذوا )النصیریون( تحركلبنان  في )المارونیة( على الحرج الظرف ھذا في
   )واشنطن( و )أبیب تل( في ساداتھم أوامر

       منظمتھ فأمر،  الفلسطینیة المقاومة في اشریكً  "االشتراكي البعث حزب" كان
 بنادقھم المنظمة أفراد معظم ووجھ،  ففعلت "التحریر منظمة" عن بالتخلي -  صاعقة - 

   المنظمة ھذه أن المعلوم ومن،  وغیرھا المخیمات في الفلسطینیین إخوانھم نحور إلى
  . )٤(االشتراكي البعثي الجیش من جزء -  صاعقة - 

 التي منظمتھ فأمر الوطنیة الحركة في اعضوً  "االشتراكي البعث حزب" نوكا
 تمكن وبذلك،  الحركة عن باالنفصال )٥("قانصوه عاصم" الشیعي یتزعمھا

 شراء من تمكنوا كما،  الوطنیة والحركة الفلسطینیة المقاومة شق من "النصیریون"
  . )٦(نیةواللبنا الفلسطینیة والھیئات الشخصیات من النفوس ضعاف

 

= 

ر    دین م:  یُنظَ ن العاب رور زی د س ي، حم طینیة ف ات الفلس اة المخیم ان  مأس ابق ، لبن ع س ، مرج
)١/١٨( 

و) ١( ة:  ھ بالن فرنجی لیمان ق ي  . س د ف ا(ول ة) زغرت رة مارونی ان ا ، ألس ي البرلم ا ف ب نائبً   نتخ
ة ،باستمرار  ة الجمھوری ب لرئاس ى انتخ وفي  . وشغل مناصب وزاریةفي حكومات عدیدة حت ت

  )م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(سنة 
 )١٧٧ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح :  یُنظَر في ترجمتھ   

  .لم أجد لھ ترجمة ) ٢(

  )٤٨٣-١/٤٨٢(، مرجع سابق ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، محمد عبد الغني النواوي ) ٣(

 )١/٤٨٣(،  المصدر نفسھ )٤(

اني   )٥( ي لبن ي ، سیاس د ف ك(ول یعیة  )بعلب ة ش ري ، لعائل ین القط ب األم ة منص رة طویل غل فت ش
ي ث ف زب البع ان  لح ة حصّ، لبن ن جامع ار م اجم واآلب اص المن ي اختص ة ف ازة ھندس ل إج

  ) زغرب(
 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٤٨٣( محمد عبد الغني النواوي ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، مرجع سابق ، )٦(
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 اللبناني العربي الجیش إطار تحت یقاتل الضباط من شیعي فصیل ھناك كان
 الجیش عن بالتخلي للفصیل الصدریة األوامر فصدرت )١("الصدر موسى" یقوده
 الجیش لقائد امساعدً  كان الذي" بشارة إبراھیم" الضابط مقدمتھم في وكان ففعلوا

 الحركة" عن فتخلت "أمل منظمة"" ردالص موسى" أمر و، " الخطیب أحمد" العربي
  .)٢("العربي االشتراكي البعثي الجیش" جانب إلى ووقوفھا انضمامھا وأعلنت "الوطنیة

،  الفلسطینیین یھاجم فراح الباطني وجھھ عن" الصدر موسى" أسفر ولقد
،  قضیتھم ودعم بتأییدھم یتظاھر كان الذي وھو،  منھم للحذر العربیة األنظمة ویدعو

 الجمھوریة رئاسة تكریس بنوده أھم من وطني میثاق على التوقیع في رعوسا
  .)٣("وارنةلما"ـل

 ً   ؟ المعركة ھذه من المستھدف من:  اإذ

 یقف من وكل الفلسطینیون المسلمون إال المعركة ھذه من المستھدف یكن لم
 هھذ في اطرفً  یكونوا لم "الیساریون" و "الدروز"ـف،  ومستقبلھا "النصیریة" ضد

 عن السالح" جنبالط" منع بل ، القتال ساحات في وحدھم المسلمین وتركوا،  المعركة
 رئیسھا كونھ مع) حمانا( في الجیش مستودعات على سیطر أن بعد "الوطنیة الحركة"
  .)٤(بالحرب تندد التي والتصریحات البیانات بإصدار الشیوعیة الیسار قوي واكتفت، 

 القوات على اساحقً  اانتصارً  لعربي االشتراكيقوات الجیش البعثي ا وانتصرت
 فرض إلى ولجأت "العربي الجیش"و "الوطنیة الحركة"و المقاومة من المشتركة

 أیدي إلى الوصول من واألسلحة المؤن ومنعت،  وجوي وبحري بري حصار
 ونھبت،  للمجاھدین طریقھا في كانت غذائیة مواد على واستولت،  المسلمین

 وأعدمت،  والفرش السجاد ومستودعات مخازن وسرقت،  )روتبی( في المصارف
ّ  بقي من  بطون وبقرت المسلمات أعراض وھتكت،  الفلسطینیة المخیمات في احیً

                                                             

ي ، من دعاة الشیعة وعلمائھم  .موسى الصدر :  ھو) ١( م(ولد ف إیران ) ق ى ،ب ل إل ان  وانتق ام لبن ع
ور(فجعل إقامتھ مدینة ، ) ھـ١٣٧٩ –م ١٩٦٠( ي ، )ص ب ف ھ مكت ان ل روت( وك ولى  ، )بی وت

ل(وأسس حركة ، عبر تنظیمھ الخاص لبنان  رئاسة الشیعة في ام ) أم ـ١٣٩٦ – م١٩٧٦(ع ) ھ
  . ولم یعلم عنھ إلى الیوم  ،) ھـ١٣٩٦ – م١٩٧٦(اختفى من عام  ،

   ٤٤٧ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٤٨٤(محمد عبد الغني النواوي ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، مجرع سابق ،  )٢(

 )١/٤٨٤(المصدر نفسھ ،  )٣(

 )١/٤٨٤(،  المصدر نفسھ )٤(
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  )١( )الزعتر تل(      مخیم في اخصوصً  النساء من الحوامل

  

  : اإلسالمیین بین السیاسي العمل نحو االنقسام:  اخامسً 

 الماضیة قرونھا في-  األمة أصاب الذي حرافاالن خط تتبع عند الواضح من
 عن عزلة ھناك أن -  )ھـ٧٤٩ -  ـھ١٣٢( سنة األمویة الدولة سقوط بعد فیما اوخصوصً 
،  والتغییر القیادة مراكز عن اوانصرافً ،  السیاسیة القرارات صناعة في المشاركة

 واألدلة نصوصال ببعض االتزامً  إما السیاسي الحیاة مشھد عن والرأي العلم أھل وغاب
 حظ لھ بتأویل وإما،  اإلمارة طلب عن ونھت الوالیات ولوج من حذرت التي الشرعیة

 صاحبھا وتعرض الدین تذھب قد فتنة من یخلو ال الباب ھذا دخول أن وھو النظر من
 عند السالمة فإیثار،  األمین)٢(وعزة،  اإلسالم وغربة،  العالمین رب أمام للسؤال
 االنطالقة أن یرى ثالث وفریق،  اذھبً األرض ملء كان ولو ءشي یعدلھ ال ھؤالء

 ھو وال،  المجتمعات واقع إلصالح الحقیقة البوابة ھو لیس السیاسي العمل نحو المبكرة
ً  اإلصالح یكن لم ما السماء لشریعة العالم لخضوع الضامن التغییر طریق  عن أوال
 الروحیة بالتزكیة وتھیئتھا،  الرسالة تبعة بعد فیما لتتحمل النفوس إعداد طریق

 الحقیقة االنطالقة تضمن التي الصلبة القاعدة ھي لتكون،  بقوة الدین أخذ على وتربیتھا
  . واإلصالح التغییر نحو

 القرن خالل الشام بالد في السیاسیة المشاركة نحو اإلسالمیین بین االنقسام أما
 العمل نحو للتوجھ مطلق رفض ھناك یكن لم إنھ:  القول فیمكن الھجري عشر الرابع

 التي المقاعد وتبوء،  القرار صناعة لمراكز الوصول عن والبحث،  السیاسي اإلسالمي
 حثیثة جھود ھناك كانت بل،  الشام بالد في الغراء وشریعتھ اإلسالم حكم بقاء تكفل
 وجھود )٣("المیداني حبنكة حسن" الشیخ بقیادة "المسلمین علماء رابطة" بھا قامت

 رابطة" بھ قامت ما قبل من وذكر،  )الغراء الجمعیة( ومنھا آنذاك اإلسالمیة الجمعیات
 سوریا  استقالل بعد جرت انتخابات أول أثناء اإلسالمیة والجمعیات "المسلمین علماء

اإلخوان " حركة من مرشحین دعم من )ـھ١٨/٨/١٣٦٦( الموافق )م١٩٤٧( یولیو في

                                                             

 )١/٤٨٩(سابق ،  مرجعمحمد عبد الغني النواوي ، الصراع العربي اإلسرائیلي ،  )١(

 .إذا ندر أو قل : من عز یعز ) ٢(

و) ٣( داني :  ھ ة المی رزوق حبنك ن م ن ب د  .حس ب ، مجاھ ُ، خطی ٍّ م اء ،  رب ن أعالم العلم د ، م ول
ات ك، ) دمشق(بـأسھم في تأسیس رابطة العلماء ، ) دمشق(بـ ن الجمعی ددًا م س ع وفي ، ما أس ت

  )م١٩٧٨ - ھـ١٣٩٨(سنة 
 )١١٩ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم  ،نزار أباظة ومحمد المالح :  یُنظَر في ترجمتھ
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 مركز )تنكز( جامع وكان،  الحركة خارج من رىأخ إسالمیة وشخصیات "المسلمین
 أظھرت التي الواسعة الشعبیة والمشاركات الخطب منھ وانطلقت،  االنتخابیة الحمالت

 من كان ما ولوال،  )دمشق(ـل "الدیني الوجھ" بل للمرشحین الجماھیري التأیید مدى
 أقرب وبین نھمبی ساحق بفارق الجمعیات مرشحوا ھاالكتسح االنتخابات نتائج تزویر

  . )١(منافسیھم

 فاز الدولة دستور بوضع المكلف التأسیسي المجلس انتخابات أجریت وحین
 محمد"و )٢("الطرقجي عارف"و" السباعي مصطفى" الشیخ ورشح اإلسالمیون

  . سوریا  في مسبوق غیر ونجاح كبیر فوز بعد المجلس لدخول )٣("المبارك

ّ  ارً ود لعب الذي الكبیر العامل كان  الجھود تلكم آنذاك اإلسالمیین فوز في اأساسیً
 الحدیث تقدم التي العلماء ورابطة اإلسالمیة الجمعیات في والمشایخ العلماء بذلھا التي
  . عنھا

 بھذه احتف أنھ إال والدعوة العلم أھل یبذلھا وتحركات جھود من كان ما ومع
  :  منھا أمور الفترة

 الشام بالد شھدتھ الذي السیاسي حراكال عن عزلة في العلماء بعض ظل أنھ - ١
 الشیخ كتب وقد،  مسئولیاتھ عن وتخلى مسجده زاویة أو بیتھ في وقبع

 )علمائھ أخالق في الدین نكبة( مقالة منھا مقاالت عدة" السباعي مصطفى"
ٍ  ومقال ً  كتب اوأخیرً  ، )علمائھ انحراف في الدین نكبة(:  عنوانھ ثان  سماه مقاال

=  ـھ١١/١١/١٣٥٣( في والثاني األول نشر) سةوالسیا العلماء(
 في والثالث )م٢٦/١/١٩٣٨=  ـھ٢٥/١١/١٣٥٦( و )م١٤/٢/١٩٣٥

 أراد إذا(:  األولى المقالة في قالھ مما وكان )م١٤/٤/١٩٣٧=  ـھ٣/٢/١٣٥٦(
                                                             

دوي ) ١( ن الن و الحس ي ، أب رق العرب ي الش ائح ف ذكرات س الة ، م ة الرس روت  ،مؤسس ة ، بی الطبع
 )٣٢١ص(،  )م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣(، الثالثة

و) ٢( ي :  ھ دقي الطرقج ن ص ارف ب ب  .ع الم ، طبی وقي ، ع ي، حق د ، سیاس ن موالی ب(م ، ) حل
ق(درس في كلیتي الطب والحقوق في جامعة  ة ، ) دمش یس جمعی ي تأس ار"أسھم ف ع  "األنص م

  )م١٩٩٣ - ھـ١٤١٣(توفي سنة  ، "جمعیة الشبان المسلمین"و،  )م١٩٥١(ابنھ عام 
  )٢١٥ص(، مرجع سابق ،إتمام األعالم، حمد المالح نزار أباظة وم: یُنظَر في ترجمتھ 

ارك ) ٣( ادر المب د  .محمد بن عبد الق ن موال ق(م ر ،  )دمش ن الجزائ رتھ م ل أس ة ، أص ابع الدراس ت
ا ، ) دمشق(النظامیة في  ن فرنس ي اآلداب م نة ، وحصل على اللیسانس ف وفي س  -ـ ھ١٤٠٢(ت

  )م١٩٨٢
ر        اء وم: انظ ذوب ، علم د المج دون محم اھرة ، ب ام ، الق ة دار االعتص رفتھم ، طبع رون ع فك

  )١/٢١٩(تاریخ الطبع 
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 كان الذي الداء عن الستار یكشف أن والمسلمین اإلسالم تاریخ في الباحث
 أن لھ فسیبدوا األخیرة العصور في أمرھم وخذالن المسلمین تشتت مبعث
 لوقائع تتبع بعد ھذا نقول ونحن،  ذلك في األوفر النصیب المسلمین لعلماء

 كنا فما،  تجاھل أو تحامل من بعضھم بھ سیلمزنا بما آبھین غیر،  التاریخ
 بعض بالحق الجھر في كان ولئن،  إلیھ إال لندعو كنا وما،  الحق غیر لنقول
 من یرضى اأحدً  نحسب وما،  البالء وكل األلم كل علیھ السكوت في فإن األلم

،  لیسیره متبرم وھو أشده العناء من یتحمل أو، ألقلھ كاره وھو بأكثره الشيء
 وإال،  الداء تفاقم من أھلھ بحزن وال،  الدواء من المریض بنفرة مكترثین غیر
 )١( )نادمین غاشین كانوا

 في وقبعوا،  المسئولیة عن تخلوا فقد العلماء بھم وأعني القادة وأما(:  ویقول
 إال منھم یكن ولم،  الدیار خالل تجوس أن واإلباحیة الفوضى ومكنوا،  والمعابد البیوت

َّ ،  اآلذان یتجاوز ال مسجد في قول ،  والشیوخ العجزة إال یسمعھا ال درس في ةٌ وأن
  )٢( )المھزوم وتكأة العاجز عدة ھما واسترجاع وحوقلة

ً  وتابع  ولكن امؤلمً  یكون وقد،  الواقع ولكنھ اقاسیً الحكم ھذا یكون قد(:  قائال
 صلة الناس أشد یرى حین أسىً  القلب یذوب ال وكیف،  أشد عنھ السكوت في األلم

 مسجد أو وظیفة في منھم واحد كل ینزوي المسلمین عقائد عن بالدفاع وأحقھم،  بالدین
 أحكام وتحارب،  األجنبیة الدعایة بیوت تؤسسو،  بشیرالت معاھد تشاد بینما،  بیت أو
 صوت للعلماء یرتفع وال،  البالد شئون على الحاكمین قبل من یوم بعد ایومً  اعمدً  هللا
 ھیعانی ما لھ فذكرت أحدھم لقیت وإذا ؟ بوجود لھم یحس وال،  أثر لھم یرى وال

 قرب عالمات من ھذا نأ وأنبأك،  الدین وضعف الزمان بفساد لك اعتذر المسلمون
  )٣( )لسانھ وحفظ بیتھ لزم من والسعید،  الساعة

 السیاسي العمل في االنخراط نحو أنفسھم اإلسالمیین بین انقسام بوادر ظھرت - ٢
 اإلسالمیین المرشحین تربع بعد اوتحدیدً  )ھـ١٣٦٨ – م١٩٤٩( سنة من ابتداءً 
 . للدولة التأسیسي المجلس في الثالثة

 لجنة سمیت أعضاء تسعة من لجنة انتخبت) المجلس( تأسیسیةال الجمعیة كانت
 من وإقراره لمناقشتھ اتمھیدً  الدستور مشروع بوضع الجمعیة إلیھا عھدت )الدستور(

                                                             

 )م١٢/١/١٩٣٨(الموافق ) ھـ١١/١١/١٣٥٦(بتاریخ ) ٥٨٤(العدد / مجلة الفتح  )١(

 .المصدر نفسھ  )٢(

 )م١٢/١/١٩٣٨(الموافق ) ھـ١١/١١/١٣٥٦(في ) ٥٨٤(العدد / مجلة الفتح  )٣(
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 عبد" ومقررھا،  - دمشق نائب-  )١("الخوري فارس سھیل" رأسھا التي الجمعیة قبل
،  فیھا اعضوً  "السباعي مصطفى" الشیخ وكان،  - حلب نائب-  )٢("حومد الوھاب
 الدستور في بالنص تطالب اللجنة باسم وثیقة إصدار في - هللا رحمھ-       الشیخ وسعى

 عن الشیخ فأبان ؟ كذلك الدولة دین یكون أن یجب ولماذا،  اإلسالم الدولة دین أن على
،  إلیھ تدعو التي والسیاسیة والقومیة الداخلیة المصلحة وعن،  النص ھذا دیمقراطیة

 والعلمانیین القومیین واعتراضات البالد في المسیحیة الطوائف اعتراضات وناقش
 اإلثارة عن بعید وبأسلوب رفیعة علمیة بلغة الوثیقة وصیغت )٣(الحقوقیین وبعض
  .)٤(الطائفیة والنعرة

ي ة أول وف ة جلس روع لمناقش تور مش دھا الدس س عق ي المجل                      ف
و/ ٢٤( ـ٩/١٠/١٣٦٩=  م١٩٥٠/یولی ل )ھ دأ أن وقب ة تب دیث اللجن ن بالح روع ع  مش

ة فبدأ" السباعي مصطفى" الشیخ بادر عامة بصورة الدستور ي بالمدافع ذه ف ،  القضیة ھ
  : وھي توصیات من الدستور بوضع المكلفة اللجنة إلیھ انتھت وما

 . الدولة دین اإلسالم - أ 

 . ومقدسة محترمة السماویة األدیان - ب 

 . ومرعیة مصونة الدینیة ئفللطوا الشخصیة األحوال - ج 

 إلى الوصول وبین المواطن بین یحال ال الحقوق في متساوون المواطنون - د 
 .)٥( اللغة أو الجنس أو الدین بسبب الدولة مناصب أعلى

                                                             

ور:  ھو) ١( د  .ي سھیل بن فارس الخ ـول ق(ب ا ، ) دمش م بھ د ،وتعل ن معھ دكتوراة م ى ال ل عل حص
  )م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(توفي سنة ، تولى مناصب حكومیة ،) بیروت(بـالحقوق الفرنسي 

 )١٧٩ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

د :  ھو) ٢( ود حوم ن محم اب ب د الوھ ي .عب انوني ، سیاس وقي ، ق د ، حق ـول ب(ب ا ) حل م فیھ ، وتعل
ع  عب م زب الش یس ح ي تأس ارك ف ا"ش دي الكیخی ة  "رش ة الوطنی د الكتل نة ،ض وفي س ت

  )م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢(
ة : یُنظَر في ترجمتھ  زار أباظ ري ، ن ر الھج امس عش رن الخ ي الق ا ف ام وأعیانھ اء الش ع ، علم مرج

 ) ٤٤٧ص( ،سابق 

 .عند الحدیث عن جھود المدافعة في المیدان السیاسي  سیأتي حدیث مفصل عن ھذه العریضة) ٣(

دنان زرزور ) ٤( باعي ، ع طفى الس دد ، مص ھ المج د والفقی ة المجاھ ابق ، الداعی ع س ، مرج
 )٢٦٨ص(

 )٢٧٠- ٢٦٩ص(،  المصدر نفسھ )٥(
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 الشارع ضغط أن كما،  التأسیسیة الجمعیة أعضاء بعض اللجنة قرار أثار
 في األمر انتھى ذلك ومع،  ارً كبی كان اللجنة توصیات بإقرار المطالب العام والرأي
  : التالي النحو على لتكون اللجنة توصیة تعدیل إلى الجمعیة

ً  اإلسالم الجمھوریة رئیس دین - ١  )اإلسالم الدولة دین( من بدال

 . للتشریع الرئیسي المصدر ھو اإلسالمي الفقھ - ٢

 حریة وتكفل،  السماویة األدیان جمیع تحترم والدولة،  مصونة االعتقاد حریة - ٣
 . العام بالنظام ذلك یخل أال على شعائرھا بجمیع القیام

 .)١(ومرعیة مصونة الدینیة للطوائف الشخصیة األحوال - ٤

     " المیداني حبنكة حسن" الشیخ رأي اوخصوصً  سوریا  في العلماء لرأي كان
 التأسیسیة الجمعیة بانتخابات اإلسالمیین فوز في تعالى هللا بعد الفضل لھ كان الذي- 

 الجمعیة من أو المجلس من استقاالتھم المشایخ یقدم أن - الثالثة األعضاء شیحوتر
 على المجلس یجبر واسع شعبي لتحرك كتمھید المذكورة المادة رفضت إذا التأسیسیة

 وتحقیق التحرك بھذا كفیل" المیداني حبنكة حسن" الشیخ أن أو وأنھم،  المادة ھذه تبني
 الدستوریة بالنصوص قبلوا بل،  استقاالتھم یقدموا لم الثةالث النواب ولكن،  النتیجة ھذه

 جھة من المشایخ بین االنقسام شرارة بدأت ھنا ومن،  الجمعیة أقرتھا التي األخرى
  .)٢("السباعي مصطفى" الشیخ اوخصوصً  الثالثة النواب وبین

 "المسلمین علماء رابطة" رأسھم على المتدینین من وجمھور المشایخ وجد
" السباعي مصطفى" الشیخ على "اإلخوان المسلمون" حركة من الشیخ نصارأ وبعض
 والعقد الحل وأھل العلماء لھ یجمع أن اجدیرً  كان اجتھاد من بھ قام ما على والموه

 ووجھات االجتھاد في اخالفً  كونھ من األمر وتحول،  الجمعیة مقعد إلى أوصلوه الذین
 من لون إلى الشاذة األحوال بعض في وصل الذي الحاد االنتقاد من ضرب إلى النظر
  .)٣(والتشھیر االتھام ألوان

ً  )٤("زرزور عدنان" استوضح وحین  یوم ذات" السباعي مصطفى" الشیخ سائال
                                                             

د الشیشكلي سوریا   یوھانس رایسنر ، الحركات اإلسالمیة في) ١( ة عھ ى نھای ات وحت من األربعینی
 )٣٩٠ – ٣٨٩ص(، ) ھـ١٤٢٦ – م٢٠٠٥(یاض الرئیس للكتب والنشر ، الطبعة األولى ، ر

دد ، عدنان زرزور و مصطفى السباعي : یُنظر ) ٢( ھ المج د والفقی ة المجاھ ابق ، الداعی ع س ، مرج
)٢٧٣( 

 )٢٧٤ص(، المصدر نفسھ  )٣(

ق(من موالید :  ھو) ٤( نة ، ) دمش د س ـ١٣٥٨ -  م١٩٣٩(ول ى تعلیم )ھ دارس  ھتلق ي م ة "ف الجمعی
= 
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 والمشایخ العلماء وبین -  الثالثة المجلس أعضاء -  بینھم كان الذي التعاون مدى عن
 ما على نطلعھم وكنا،  اقائمً  نالتعاو كان:  وقال الشیخ وجھ على االمتعاض أثر ظھر
   ؟ "حبنكة حسن" الشیخ و:  لھ فقال،  المجلس في یدور كان

 أنا مرة لزیارتھ ذھبنا ولقد،  القضیة بھذه المھتمین العلماء أبرز من كان:  فقال
 یقل ولم،  والمحاكمة المساءلة إلى أقرب كان االجتماع بأن ففوجئنا" المبارك محمد"و

  .)١(ذلك من أكثر

 بغض اإلسالمیین صفوف داخل امرضیً الدستوریة المعركة في الحسم یكن لم
 من أم "اإلخوان المسلمین" من كانوا سواء ، الحزبیة أو الحركیة انتماءاتھم عن النظر

 یكن ولم،  والمثقفین المتعلمین سائر من أم وطالبھم وتالمیذھم والمشایخ العلماء
 تطرح األسئلة بعض بدأت ھنا ومن،  طلعاتھموت طموحاتھم إلى یرقى الذي بالمستوى

 األسالیب وتناقش،  اإلسالمي الحكم ومفھوم،  السیاسیة بل البرلمانیة المشاركة جدوى
 أسلوب اعتمد وقد اخصوصً ،  ألھدافھا تحقیقھا ومدى اإلسالمیین عمل في المتبعة
 أسلوب ویقابلھ،  طویل لوقت یحتاج األسلوب وھذا واإلیمانیة الخلقیة الفردیة التربیة

 فیھ المقاییس واضطراب الجمھور كثرة مع ، لكنھ الجماھیریة العامة والدعوة الخطابة
  .)٢(النتائج مضمون لیس

 الشیخ وبین والمشایخ العلماء بین الفجوة توسیع في ساعد آخر أمر وھناك
 الشیخ أن ذلك،  اإلسالمیین أوساط في أفعال ردود وأثار" السباعي مصطفى"
 ھو نجح ولما )اإلسالمیة االشتراكیة الجبھة( باسم معھ ومن دخل" السباعي ىمصطف"

 أن مع،  التأسیسیة الجمعیة داخل االشتراكیین مع یعمل أخذ االنتخابات في معھ ومن
 إسالمیة جمعیات ثالث تألیفھ في اشترك التأسیسیة الجمعیة داخل اإلسالمي التمثیل

 ولم.  )راألنصا جمعیة(و،  )الغراء الجمعیة( و،  )المسلمین اإلخوان حركة(:  وھي
 المدن في المحاضرات عشرات یلقي أخذ بل،  فحسب االجتھاد ھذا عند الشیخ یقف

 مصطفى" الشیخ أن" زرزور عدنان" ویؤكد،  باإلسالم االشتراكیة عالقة عن السوریة
 

= 

راء ریعة  "الغ ة الش ي كلی رج ف ـوتخ ق(ب نة ) دمش ـ١٣٨٠ – م١٩٦٠(س یم  )ھ ي التعل ل ف عم
ة  ي جامع امعي ف ق(الج ارات ، واألردن ) دمش ر واإلم ة قط ي جامع م ف ا ، ث ً تاذ ل اآلن أس ویعم

  . بقسم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة في كلیة اآلداب بجامعة البحرین 
ُنظَر   )٥٦٩ص(، ذیل مؤلفھ عن الشیخ السباعي الداعیة المجاھد والفقیھ المجدد : تھ الذاتیة في سیرت

 )٢٧٤ص(، عدنان زرزور ، مصطفى السباعي ، مرجع سابق ) ١(

تور ) ٢( ى الدس راع عل ول الص تزادة ح ر لالس ي: یُنظ المیة ف ات االس نر ، الحرك انس رایس  یوھ
 )٣٩١ – ٣٧٩ص(، مرجع سابق ، سوریا  
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 يف انتخابھ سبقت طوال سنوات من )اإلسالم اشتراكیة( بموضوع عني" السباعي
 بعنوان )دمشق( جامعة مدرج على ألقاھا التي الحاشدة محاضرتھ كانت حتى،  الجمعیة

 في وذلك والتصفیق الھتاف من بعواصف یومئذ وقوبل )اإلسالم اشتراكیة(
 أن یمكن فیما ینظر الشیخ أخذو )م١٩٥٩/ مارس/٣٠(     الموافق )ـھ٢١/٩/١٣٧٨(

 علیھا ینص اوأحكامً  قوانین لتكون جوهالو بعض من واإلسالم االشتراكیة علیھ تجتمع
 لم كما وأنصاره إخوانھ على التسمیة ھذه وقع الشیخ على یخفى یكن ولم،  الدستور

 )١(اشتراكیة نزعة اإلسالم في تكون أن ینكر منھم اكثیرً  أن طویل وقت منذ علیھ یخف
.  

ّ  - هللا رحمھ- " الطنطاوي علي" الشیخ یقول ً  في" السباعي" الشیخ على اراد
  : اإلسالم باشتراكیة القول

 )اإلسالم اشتراكیة( فقالوا أفاضلنا من ناس وخدع،  "االشتراكیة" فتنة كانت ثم(
- " السباعي مصطفى" الشیخ الصالح الرجل هللا إلى الداعیة صدیقنا ذلك في ألف، 

 التي االشتراكیة ھذه عن السوریة الجامعة في محاضرتھ حضرت ولقد - هللا رحمھ
 وأحد الحقوق كلیة في ورفیقي أخي األول الصف في جنبي إلى وكان،  المیةإس سماھا

" السباعي" الشیخ أخانا أعترض فكنت )٢("الزرقا مصطفى" الشیخ عمري أصدقاء
ً  ذكر كلما ّ  قوال  وكان،  مكاني في وأنا وأقاطعھ االشتراكیة إلى أقرب یراه اضعیفً  افقھیً
 أراد ما أنھ لھ أشھد وأنا،  لي وقال فیھا لھ لتق الصحف في ذلك بعد مناقشة وبینھ بیني
 ادینً  أمتن" السباعي" والشیخ،  اإلسالم إلى االشتراكیین یقرب وأن الخیر إال كتب بما

 أوسع كانوا االشتراكیین ولكن،  اإلسالم یخالف ما یقول أو یكتب أن من اعلمً  وأكثر
 من المسلمین تقریبل ذریعة كتابھ فاتخذوا،  وسائل وأكثر أداة وأقوى حیلة

  .)١(اإلسالم إلى االشتراكیین یقرب أن إال أراد وما،  )٣("االشتراكیة"

                                                             

 )٣٨٤ص(عدنان زرزور ، مصطفى السباعي ، مرجع سابق ، ) ١(

اء :  ھو) ٢( د الزرق الي . مصطفى بن أحمد بن محم ن أھ ب(م الم ،) حل وقي ، ع ي ، حق ن ، سیاس م
ة ، تعلم في المسجد ، أسرة حنفیة ذات علم وفضل  دارس النظامی ة ، والتحق بالم ق بجامع والتح

  )م١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠(ة توفي سن، في كلیتي اآلداب والحقوق ) دمشق(
 )٢/٣٤٣(، مرجع سابق ، علماء ومفكرون عرفتھم ، محمد المجذوب : انظر        

یخ ) ٣( راد الش او"م ھ هللا -"  يالطنط یخ :  -رحم ھ الش ل علی ا حص باعي"م ائزة " الس وز بج ن الف م
ون وا وم والفن ى للعل س األعل ل المجل ن قب ھ م یح كتاب آلداب الدولة المصریة التشجیعیة بعد ترش

ـ١٣٨٠ – م١٩٦٠(عام  ھ ،  )ھ ر بطبع ت مص تراكیة ، وقام رویج لالش ریون للت ھ الناص ووظف
ي ا ف دأ تطبیقھ ین ب وریا   ح نة س دة س ام الوح ـ١٣٨١ – م١٩٦١(أی ت ،  )ھ ا قام ا إوحینھ ذاعت

أمیم  )صوت العرب( و) القاھرة( رارات الت ام أن ق رأي الع ام ال اب إلفھ ن الكت بقراءة فصول م
  .یؤیدھا اإلسالم  )الجمھوریة العربیة المتحدة(لتي قامت بھا والمصادرة ا

= 
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  :  السیاسیة االنقالبات : اسادسً 

 البالد في مسبوقة غیر سیاسیة بانقالبات سوریا  اوخصوصً  الشام بالد حفلت
 إذكاء في اكبیرً  ادورً  الحزبیة واالنتماءات السیاسیة التركیبة فیھا لعبت،  العربیة

 أوائل من البالد بھا مرت التي المتوالیة االنقالبات امتتبعً  ھنا وسأذكر،  الصراع
 العربیة جمعیة" في عضو،  الوطنیین الزعماء من- " القوتلي شكري" فھذا استقاللھا

 )ھـ١٦/٨/١٣٦٢=  م١٧/٨/١٩٤٣( في انتخب - سرھا أمین وكان، " یةرالسِّ  الفتاة
 سنة سوریا  عن الفرنسیین جالء عھده على وكان،  یةالسور للجمھوریة ارئیسً 

 الحرب أركان رئاسة یشغل كان،  أیامھ في البالد وازدھرت،  )ھـ١٣٦٥ – م١٩٤٦(
،  الضباط بعض مع امتفقً  بھ أطاح الذي" الزعیم حسني" العسكري القائد عھده في

 في سوریا یختار في انقالب أول ھذا وكان رجاالتھم وبعض وزرائھ رئیس مع واعتقلھ
 على" القوتلي شكري" بعدھا أجبر،  )م١٩٤٩/مارس/٣٠( الموافق )ـھ٢٩/٥/١٣٦٨(

 في فانتخبوه الناس خافھ حیث" الزعیم حسني" بعده الرئاسة وتولى، )٢(استقالتھ تقدیم
 لم، لكنھ  البرلمان وفض،  )م١٩٤٩/یونیو/٢٦( الموافق )ـھ١٣٦٨( سنة شعبان آخر

 یوم فجر في الضباط من مجموعة قام حتى ایومً ) ١٣٦( من أكثر الحكم في یستمر
 بسیاراتھم داره بتطویق )م١٩٤٩/ أغسطس/١٤( الموافق )ـھ١٩/١٠/١٣٦٨( األحد

 والجنود الضباط صغار من عدد یتبعھ كبیر ضابط منھا ونزل،  فحاصروه المصفحة
 القصر ضابطال واقتحم،  بینھم فیما النار إطالق وتبادلوا ، القصر حرس مع واشتبكوا

 القصر خارج إلى انقاد ثم فقاومھ یتبعھ أن إلیھ وطلب،  الرئیس غرفة إلى وصل حتى
 عسكري مجلس وتألف،  )المزة( قلعة إلى بھ وساروا،  سیاراتھم إحدى وأركبوه
 أقل في المجلس وقرر،  الخیانة بتھمة الرئیس وحوكم" الحناوي سامي" العقید برئاسة

  . )٣(الحال في القرار ونفذ،  الرصاصب ارمیً إعدامھ ساعة من

 مقدمتھم وفي العسكریون سیاستھا على یشرف مدنیة حكومة سوریة في أقیمت
" الشیشكلي أدیب" قام )ھـ١٣٦٨ – م١٩٤٩( سنة أواخر وفي" الحناوي سامي محمد"

،  الحكم مقالید على واستولوا" الحناوي سامي محمد" على بانقالب الضباط بعض مع
 رئاسة تولى ثم )ھـ١٣٧٠ – م١٩٥١( سنة العامة األركان رئاسة "یشكليالش" وتولى

 بأن شعر حتى سنة حكمھ یلبث ولم ،) ھـ١٣٧٢ م١٩٥٣( سنة السوریة الجمھوریة
 

= 

 )٣٨٨(، مرجع سابق ، مصطفى السباعي ، عدنان زرزور :  یُنظَر   

 )١٢٦ – ٨/١٢٥(، ذكریات مرجع سابق ، علي الطنطاوي ) ١(

 )١٧٢/ ٣(، مرجع سابق ، األعالم ، خیر الدین الزركلي ) ٢(

 )٢/٢٢٨( المصدر نفسھ )٣(
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 من استقالتھ كتاب التحریر حركة رئاسة في نائبھ فسلم،  حلب في علیھ یدبر اانقالبً
 سیارة وركب،  سوریا  من خروجھ میت أن بعد النبأ إذاعة منھ وطلب الجمھوریة رئاسة

 المملكة إلى بنفسھ اناجیً )ھـ٢٢/٦/١٣٧٣=  م١٩٥٤/ فبرایر/٢٥( في )بیروت( إلى
 عادت ثم اشھورً  الحكم في ولبث" األتاسي ھاشم" الرئاسة تولىو ،)١(السعودیة العربیة
،  )ھـ١٣٧٤ – م١٩٥٥( أغسطس في" القوتلي شكري" إلى أخرى مرة الرئاسة

 رئیسھا مع فاتفق،  سوري وفد رأس على مصر إلى بزیارة قام حتى ئاستھر واستمرت
 )المتحدة العربیة الجمھوریة( اموتسمیتھ القطرین توحید على" الناصر عبد جمال"

 عبد جمال" وكان )ھـ١٣٧٧ – م١٩٥٨ ( سنة الرئاسة عن امختارً  "شكري" وتنازل
 االنقالب وقع حتى،  سنوات ثالث لمدة،  المتحدة العربیة للجمھوریة ارئیسً  "الناصر

 ادةـــــبقی )م١٩٦١ سبتمبر٢٨( وافقـــــالم )ـھ١٣٨١( الثاني ربیع في الوحدة على
 المسماة مصر عن االنفصال حركة قاد الذي" النحالوي الكریم دــبـــع" دمـــــالمق

 أمونم" تكلیف قیادتھ وأعلنت )المسلحة للقوات العلیا العربیة الثوریة القیادة(ـب
 وتشكیل،  البالد شئون إدارة إلیھ وأسندت،  الوزراء لمجلس ارئیسً  )٢("الكزبري
  .)٣(وزرائھا وتسمیة الخاصة المراسیم وإصدار الوزارة

 في فاشل عسكري انقالب وقع )ھـ٢٢/١٠/١٣٨١=  م٢٨/٣/١٩٦٢( وفي
 ربیةالع الثوریة القیادة مجلس من بالغ وصدر وناصریون بعثیون فیھ اشترك سوریا 

 ورئیس )٤("القدسي ناظم" حینھا الجمھوریة رئیس باعتقال المسلحة للقوات العلیا

                                                             

 )٢٨٥/ ١(،  مرجع سابق ، األعالم ، ر الدین الزركلي خی ) ١(

ري :  ھو) ٢( فیق الكزب ن ش انوني  .مأمون ب ي ، ق ي ، سیاس د ف ق(ول ة ) دمش رة علمی ن أس ال ، م ن
ي وعیة ف ة الیس ن الجامع وق م روت( شھادة الحق ة ،  )بی ن جامع دكتوراه م ون(وال ا ) لی بفرنس

  )م١٩٩٨-ھـ١٤١٩(توفي سنة ، تنقل في مناصب الدولة ،
ر) دمشق(علماء ،نزار أباظة :  یُنظَر في ترجمتھ ري وأعیانھا في الق ر الھج امس عش ع ، ن الخ مرج

 )٣٥١ص( ،سابق

اطع ) ٣( دین س ور ال رم ن رین ، أك رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث ابق ، ت ع س ، مرج
 )١٥٥،  ١٥٤ص(

و) ٤( ي :  ھ اظم القدس ي  .ن وقي ، سیاس یس س، حق وریة ابق للجمھرئ ة الس ي ، وری د ف ب(ول  )حل
ا  م بھ عب ، وتعل زب الش یس ح ي تأس ھم ف دة ، أس یة عدی ب سیاس ولى مناص ھ ، ت ت علی فرض

ا لبنان  ثم سمح لھ بمغادرة البالد فرحل إلى، اإلقامة الجبریة بعد حكمھ  ا ، فأوروب رً تقر أخی واس
  )م١٩٩٨-ھـ١٤١٩(في األردن بعیدًا عن السیاسة حتى توفي سنة 

ري ) دمشق(علماء ، نزار أباظة :  في ترجمتھیُنظَر  ر الھج ع ، وأعیانھا في القرن الخامس عش  مرج
 )٣٥٩ص(، سابق
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  .)١(االستقالة على" القدسي ناظم" وأجبر،  الحكومة ووزراء النیابي المجلس

 لھا المناوئین الجیش ضباط بعض )العلیا العربیة الثوریة القیادة( قرارات أثارت
         )حمص( مدن في عسكري مسلح بعصیان لقرارا إصدار من أیام ثالثة بعد فقاموا

 قیادة( أنفسھم وسموا )ھـ٢٥/١٠/١٣٨١=  م٣١/٣/١٩٦٢( في )حلب( و )الالذقیة( و
 وفي،  فشلوا لكنھم مصر مع )٢(الوحدة إلى العودة وحاولوا )األحرار الضباط

 نظامال على اانقالبً والناصریون البعثیون دبر )ھـ١٣/١٠/١٣٨٢=  م١٩٦٣/آذار/٨(
 وشكل )االشتراكي العربي البعث حزب( تنظیم وأعید بعض الضباط ، قاده االنفصالي

  .)٤() ٣("األتاسي لؤي" برئاسة )الثورة لقیادة الوطني المجلس(

 أوساطھ في االنقسام من وقع ما رغم الستینیات خالل الحزب دور واستمر
 في التصحیحیة بالحركة "األسد حافظ" آنذاك الدفاع وزیر قام حتى العقد ھذا خالل

 الدولة رئیس على الجبریة اإلقامة فرض حیث )ھـ١٧/٩/١٣٩٠=  م١٦/١١/١٩٧٠(
 )المدني الجناح( البعث لحزب المساعد العام األمین واعتقل )٥("األتاسي الدین نور"

 في وطنیة ائتالفیة حكومة وتشكلت، لبنان  إلى اآلخرون فر بینما" جدید صالح" اللواء
 )ھـ٢٧/١٢/١٣٩٠=  م٢٢/٢/١٩٧١( یوم یأت ولم" األسد حافظ" ئاسةبر سوریا 

 السوریة العربیة الجمھوریة رئیس بصالحیات امتمتعً " األسد حافظ" أصبح حتى
ّ  النظام أصبح بحیث اختصاصھ منھ) ٩٣( المادة وحددت،  الدستور بموجب   .)٦(ارئاسیً

                                                             

ابق) ١( ع س رین ، مرج رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث اطع ، ت دین س ور ال رم ن ،  أك
)١٥٥ - ١٥٤( 

 )٦٠ص(،  المصدر نفسھ )٢(

راھیم األت:  ھو  )٣( ن إب امي ب د س ن أحم يلؤي ب ابق ،  اس وري س یس س د ، رئ ن موالی ص(م ) حم
  )م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤(توفي سنة ، وقائد عسكري 

ھ  ي ترجمت ر ف ة : یُنظَ بكة العنكبوتی ى الش رة عل وعة الح  .الموس
Ar.wikipedia.org/wiki5/june/2011 

ابق) ٤( ع س رین ، مرج رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث اطع ، ت دین س ور ال رم ن ، أك
 )٢٧٤ص(

الي ، طبیب، بعثي ، سیاسي  . نور الدین األتاسي:  ھو) ٥( ص(من أھ العلم ، ) حم رتھ مشھورة ب أس
ي ، تولى وزارة الداخلیة ، والوجاھة  اكم العرف ا للح ا ، ثم نائبً ة فنائبً س الرئاس ي مجل ا ف ً و فعض

وزراء  رئیس ال ة ، ل ا للجمھوری ر رئیسً زل ، اختی ث أن ع م یلب نة ، ول وفي س ـ١٤١٣(ت -ھ
  )م١٩٩٢

ري ) دمشق(علماء ، نزار أباظھ : یُنظَر في ترجمتھ  ر الھج ع ، وأعیانھا في القرن الخامس عش   مرج
 )٢٤٩ص(، سابق 

ابق)٦( ع س رین ، مرج رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث اطع ، ت دین س ور ال رم ن ،  أك
= 
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 بالد عاشت إذ مدافعةال جھود على كبیر أثر واالضطرابات االنقالبات لھذه كان
،  الداخلیة األحوال سوء بسبب اإلسالمیة الساحة على الركود من حالة حینھا الشام

،  اكذنآ اإلسالمیة الحركة وحلت،  وتھجیر اعتقاالت حملة حینھا الدعوة رموز وطالت
 كما-  األمة ثقافة من الباقیة البقیة على حافظت التي الجھود بعض برزت ذلك ومع

  . - هللا شاء إن سیأتي

  

  

  الثاني المبحث
  اإلعالمي العائق

 االجتماعي الدعم حشد في اإلعالم یلعبھ الذي الدور أھمیة في اثنان یختلف ال
َّ  ◌ٍ  مشروع أي رسالة وتوصیل  ومرئیةً  ومسموعةً  مقروءةً  المختلفة وسائلھ خالل من ام

،  اإیجابً أو اسلبً وتغییرھا الشعوب ثقافات بلورة على قدرتھ ذلك من أعظم إن بل، 
 الحراك في فاعل تأثیر لھ كان لذاو،  واألقالیم الحدود تتخطى جدیدة ثقافات وصناعة

 قناعة من وبالرغم،  الھجري عشر الرابع القرن خالل الشام بالد في الثقافي
 كان منھا استفادتھم مدى أن إال اإلعالمیة بالوسیلة االضطالع بأھمیة اإلسالمیین

 المرحلة تلك فرضتھا التي العوائق بعض إلى یعود ذلك ولعل،  حیانھأ أغلب في اضعیفً 
  :  أھمھا ومن ، أنفسھم باإلسالمیین المتعلقة تلك أو، 

  :  متخصصة إعالمیة إسالمیة مؤسسات وجود عدم - ١
 العمل اإلسالمي اإلعالم عن غاب الھجري عشر الرابع القرن ھذا فخالل

،  فردیة اجتھادات مجرد اإلعالم في مییناإلسال جھود أبرز وكانت،  المؤسسي
 العمل منطلقھا یكون أن دون ، أصحابھا آراء عن تعبر شخصیة ومبادرات ومشاركات

  . المختلفة اإلعالم میادین في المؤسسي اإلسالمي

 وفق یمارس یكن لم اإلعالمي الدور ھذا من اكبیرً  اجزءً  بأن اإلشارة ھنا ویمكن
 آنذاك اإلسالمیة الجمعیات بعض بھ تقوم بل،  حادث إعالمي مشروع أو رؤیة

 المجتمع وتوعیة المنشورات كتابة غایتھ توكان . )الھدایة( و،  )نالتمدّ ( تيـجمعیك
 

= 

 )٢٧٧ص(
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 مناصرة أو تأیید نإعال أو،  منھا العلم أھل وموقف البالد في الداخلیة القضایا حول
  . والعلماء المشایخ بعض لمواقف

 جھدهو،  المتعددة اإلعالمیة بمؤسساتھ یحظى راآلخ اإلعالم وجھ كان بینما
 وصحفھم مجالتھم وھذه، المیالدي  عشر التاسع القرن خمسینیات منذ الدؤوب القومي

  . ذلك على حال شاھد ودوریاتھم

  :  اإلمكانات ضعف - ٢
 أو یمنة تلتفت تكن لم إذ المیدان ھذا في المدافعة عوائق أبرز من العائق ھذا كان

 أو مھملة اإلذاعات في اوأركانً  ھزیلة اصحفً  وجدت إال إسالمي إعالم عن لتبحث یسرة
 لدیھا إمكانات وال،  لھا مطابع ال،  اھالكً مت مبنىً  تحتل مجلة أو جریدة فھذه،  منسیة
ً ،  والقومي الشیوعي اإلعالم مصاف في تقف  كثیر وكانت،  العالمي اإلعالم عن فضال
 وبین بینھم ویحول اأحیانً  التخصص یعوزھم نمعدودی أفراد أكتاف على تقف منھا

  . والمادیة والعلمیة الفنیة اإلمكانات في فقر المأمول اإلعالمي بالدور الوفاء

ً  غرو فال  بین سریعة مقارنة قارنا إذا اشاسعً  والبون،  واسعة الھوة نجد أن اإذ
  .)١(اآلخر العام اإلعالم وبین اإلسالمي اإلعالم

،  والنحل الملل في لھ رسالة أول - هللا رحمھ- " الطنطاوي علي" الشیخ كتب لما
  )فالن نفقة على طبعت( غالفھا على كتب )اإلسالم سیف( عنوانھا وجعل

 یتولى وكان إخوانھ أحد لطبعھا المال جمع تولى الرسائل ھذه توالت وحین
 نةس لھ نشرت التي) اإلصالح رسائل( وھذه )٢()اإلسالمیة الھدایة( جمعیة مع نشرھا

 التجار وكان،  )٣("الكوثري زاھد محمد" وطباعتھا نشرھا تولى )م١٩٢٩ -  ـھ١٣٤٨(
 الناس بین امجانً  المنشور وتوزیع،  الطباعة بتكالیف یتبرعون البالد في الخیر وأھل
َّ  وكان،  )٤(بینھم فیما ویتداولونھ قراءتھ من یتمكنوا حتى  توكان،  قلة الشام في ابالكت
 فكانت الجرائد أما،  األخرى ھي قلیلة كانت وإن مصر من ترد كتبوال المجالت أكثر

                                                             

ا اإلعالم وأثره في نشر القیم اإلسال، محمد إبراھیم نصر ) ١( ر ، میة وحمایتھ واء للنش ة دار الل طبع
 . بتصرف )٧ص(،  )م١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨(، الطبعة األولى ، الریاض ، والتوزیع 

 )٢/١١(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(

و) ٣( وثري :  ھ ي الك ن عل ن ب ن الحس د ب د زاھ ھ  .محم ي ، فقی یر ، حنف األدب والس تغال ب ھ اش ، ل
د و، جركسي األصل  ال ول ن أعم ة م ي قری أ ف ة(نش رقي ) دوزج تانة(ش ض  ، )اآلس ھ بع تناول

  )م١٩٥٢-ھـ١٣٧١(سنة ) القاھرة(بـوتوفي ، الفضالء بالنقد لبعض أفكاره ومواقفھ 
 )٦/١٢٩(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  : یُنظَر في ترجمتھ

 )٢/١٢(، علي الطنطاوي ، ذكریات ، مرجع سابق ) ٤(
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 وكانت،  قلیل فیھا والجائلون،  للمقاالت صفحة منھا صفحات بأربع واحدة كل،  اأربعً 
 وكانت،  )العرب فتى(و )الشعب(و )باء ألف(و )المقتبس( وھي )١(الظھر بعد تصدر

 وموظفین،  إعالمیة وتجھیزات،  تكاملم مقر إلى رتفتق الشامیة والجرائد المجالت ھذه
 ِّ ً ،  المجلة أو للجریدة قونیسو  الجرائد إحدى فھذه،  مھنیین ومراسلین،  مھرة وعماال
 بھو فوقھما دكانین على تشتمل صغیرة عمارة في إدارتھا كانت )العرب فتى( وھي
 دكان يف والتوزیع واإلدارة،  دكان في رجلین من مؤلفة تحریرھا ھیئة وكانت، واسع

 تكتب الجرائد وكانت . وعمالھا   المطبعة فوقھ وكان،  واحد موظف علیھما یشرف
 وأخبارھا مقاالتھا بعض قراءة القراء على یشق األحیان بعض وفي،  الید بخط

 صیغت وربما،  مراسلون یومئذ ألكثرھا یكن ولم،  مرة أول یطالعھا من اخصوصً 
 أو أنصافھا أو الفارغة األعمدة أرباع بھا مأللت الموضوعة والقصص المكذوبة األخبار

  .)٢(كلھا

 یكن لم )ھـ١٣٦٠ – م١٩٤١( عام في أنھ" الطنطاوي على" الشیخ ویذكر
 في كانت بل،  بمھامھا والقیام دورھا ممارسة خاللھ من تستطیع خاص مبنىً  لإلذاعة

 واحد )رادیو( راد إال كلھا )دمشق( في یكن ولم،  آنذاك اآللي الھاتف مبنى من غرفة
ٍ  )رادیو( براد" الجزائري سعید" األمیر جاء ثم" العابد بك علي محمد" بھ جاء   .)٣(ثان

 في الصمود یستطیع ال - اإلسالمي اوخصوصً -  اإلعالمي العمل أن المعلوم ومن
 فھو،  العالمي اإلعالم مصاف إلى بھ الوصول في یسھم ضخم مال برأس إال المیدان
 ومئات الورق من اأطنانً  ویستھلك،  التركیب معقدة،  الثمن یةغال اآلالت إلى محتاج

 عندھم تكون ممیزة وثقافیة فكریة وجبات لقرائھ تقدیمھ ذلك وفوق،  الحبر من البرامیل
ً  اسلیمً  ارأیً   .وظروفھا األمة قضایا مع للتعاطي اإیجابیً وتفاعال

  

  :  ماإلعال في المشاركة حول لإلسالمیین المتباینة المواقف - ٣
 من وبالرغم األصعدة كافة على ضعف من اإلسالمي اإلعالم یعیشھ كان ما مع

 اإلعالم وسائل على والقومي الشیوعي الفكر وھیمنة عنھا أتحدث التي المرحلة مخاطر
 الرسالة ھذه إلیھم أسندت الذین والرجال،  اخافتً  كان اإلسالمي الصوت أن إال، 

 على یكونوا ولم،  بھ أنیط الذي الرفیع الشرف ىمستو دون من منھم كان اإلعالمیة
  . بھ یقابلون الذي التحدي مستوى

                                                             

 )٢٨٩ – ٣/٢٨٤( نفسھ ، المصدر) ١(

 )٣٧٤ – ١/٣٧٣(، نفسھ  صدرالم) ٢(

 )٣/٢١٨(و ) ١/٣٧٣(،  نفسھ صدرالم) ٣(
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 جھود وال،  المیدان ھذا من لالستفادة كافیة إسالمیة تعبئة ھناك تكن لم،  احقً 
 من العلماء بعض لموقف وكان،  العام اإلعالم یلقاه الذي النحو على متضافرة
 المشاركة أن یرى كان فبعضھم،  الجولة ارةخس في كبیر دور اإلعالم في المشاركة

 إلى إضافة،  الوسیلة ھذه الناس القتناء ذریعة )المرئي اإلعالم( اوخصوصً  اإلعالم في
 كان مما ذلك غیر إلى،  علیھا القائمین واالنحالل الفساد لدعاة ومباركة تزكیة فیھ أن

  . نفوسھم في یحیك أو العلماء ھؤالء یبدیھ

 ولم،  أصحابھا صدور في والقیم المبادئ اختزنت أن الجفاء اھذ آثار من وكان
 الناس ینتفع ال مھملة اوأفكارً ،  محنطة اآثارً  وعادت،  واإلذاعة للنشر لھا الفرصة تتھیأ
،  إلیھا تھدیھم التي النماذج من یستفیدون وال ، جوھرھا عن لھم یكشف وال،  بھا

  .)١(أھلھ من لیس من تبوأهلی افارغً  المكان ترك أن كلھ ذلك من وأعظم

 منافقة من القلوب ضعاف فیھ واندس،  عقائد وال لھم رأي ال من فیھ ولج ولذا
 شباب حملوا حتى وعاداتھم ألفكارھم فروجوا،  والشیوعیون والمبشرون،  المسلمین
،  وسلوكھ تفكیره في والوزن االعتبار للمادة یقیم جعلتھ مادیة أفكار تبني على اإلسالم

ً  اإلسالمیة وسلوكیاتھ عباداتھ أصبحت ابینم   .فیھ روح ال شكال

  : االستعماریة الوالءات سیطرة - ٤
،  الوطنیة وتعارض الفرنسي المستعمر مع تمشى والصحف الجرائد أكثر كانت

 عرض وحین،  اكبیرً  ادعمً  الحكومة لھا وفرت ولذا،  الحكومة لسان بمثابة وكانت
 )حلب( مدینة من تصدر التي )األھالي( جریدة حبصا - " الشعباني" المالیة وزیر
 الشیخ على -  الشعب إرادة ومعارضتھا للمستعمر لموافقتھا یكرھونھا الوطنیون وكان

ّ  اكبیرً  امرتبً یعطیھ أن وعده تحریرھا یتولى أن" الطنطاوي علي" ً  الشیخ إن حتى اجد
 الستجابةا عن الشیخ تعالى هللا صرف لكن سمعھ یصدق لم" الطنطاوي علي"

  .)٢(للوزیر

ِّ سُ  بل،  الحال یختلف فلم االستقالل عھد في أما  كانت التي المجالت بعض رتخ
 في اطمعً  ودعاتھ اإلسالم من للنیل - )الشعب جیش( كمجلة-  البعثي الجیش باسم تصدر

 في "خالص إبراھیم" كتبھ ما ذلك ومن،  السلطة وبین بینھم متكافئة غیر معركة خلق
 القیم بكل الكافر الجدید العربي اإلنسان خلق ضرورة(:  أعلن حیث؛  أعدادھا أحد

 توضع أن یجب والقیم والدین هللا أن( : فیھا وذكر )بالیة أصبحت التي التقلیدیة القدیمة

                                                             

ا ، محمد إبراھیم نصر : ینظر ) ١( یم اإلسالمیة وحمایتھ ر الق ابق ، اإلعالم وأثره في نش ع س ، مرج
 )١٨- ١٠ص(

 )٣/٢٠٤(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(
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  )١()التاریخ متحف في

ل ان ب اء ك دعون الرؤس یھم فیوزعون،  الصحف أصحاب ی الغ عل ال من مب  الم
وا م لیكتب ا لھ دون م دی أو یری یادھم ری یون أس ون،  الفرنس مائرھم فیبیع ي ض وق ف  س
  . )٢(النفاق

 ویكفون،  األلسنة بالوظائف یقطعون كانوا إذ قبلھم الفرنسیین سیاسة ھذه وكانت
 )األیام( جریدة مع فعلوا كما صدورھا بمنع بادروا أصحابھا أبى فإن،  األقالم بھا عنھم
 بإصدار ترخیص على حصلوا ولما،  مھوآال آمالھ عن والمعبر الشعب لسان كانت التي

 منعوھا )األیام( نھج على بھا السیر في واستمروا )الیوم( جریدة باسم أخرى جریدة
   )٣( تحریرھا رئیس وأخذوا،  األحمر بالشمع بابھا وختموا،  ابتاتً 

،  السیاسیة لنظمھم اتابعً  اإلعالم كون ضرورة على )السلطویون( حرص وقد
 لھا یصفق من أول اإلعالم وسائل كانت "االشتراكیة" إلى السیاسي النظام دعا فإذا

 المبررات تختلق فیھ الوسائل جمیع راحت "الرأسمالیة" إلى اتجھ وإذا،  ھاــإلی ویدعو
 بعض أن المؤسف ومن.  "الرأسمالیة" یناقض ال اإلسالم بأن قراءھا وتقنع،  لذلك

َّ ویُ،  فریسة یقعون اإلسالمیین   .)٤( قصد بغیر أو بقصد التیارات ھذه لمثل كأداة فونوظ

  : المطلقة اإلعالمیة الحریة - ٥
 قضاء إال علیھا یسیطر وال القانون قید إال یقیدھا ال طلیقة الصحف كانت

 بعض تجرأت حتى تشاء كما تشاء حیث وتصول تجول حرة األقالم وكانت،  القاضي
،  العرایا صور فتنشر مصر يف نظیراتھا تقلد ھائمة فانطلقت )دمشق( في المجالت
  )٥(أجلھ من فتشترى یقرأ ما فیھا لیس ألنھ الصور لھذه الشباب فیشتریھا

،  أجنبیة سفارات كأنھا اصحفً  اإلعالم في المطلقة الحریة أفرزتلبنان  وفي
  .)٦(ھدم معاول أصبحت اوأقالمً 

  

                                                             

 )٢٧٤ص(، مرجع سابق ، لوالد الداعیة حسن حبنكة ا، عبدالرحمن المیداني ) ١(

 )١/٣٧٥(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(

 )٨٧/ ٢(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(

 )٢٣ص(، مرجع سابق ، اإلعالم وأثره في نشر القیم اإلسالمیة ، محمد إبراھیم نصر : ینظر ) ٤(

 )٣٢٢،  ٥/٣٠٣(،  مرجع سابقعلي الطنطاوي ، ذكریات ، ) ٥(

 )١/٣٨١(، المصدر نفسھ ) ٦(
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 المرحلة   بظروف تأثره صعده مختلف على اإلسالمي اإلعالم على الغالب كان -  ٦
:   

 والتحریض التندید بعبارات تعبأ ما اوكثیرً ،  وساخنة حادة خطابھ لغة كانت ولذا
  . والشعبي الوطني

ً  ظل اإلعالم میدان أن إال كبیر إیجابي أثر من الدور ھذا في ما ومع  بھ مشتغال
 المسلم والشباب،  ومشكالتھا المسلمة الفتاة قضایا عرض من البنائي دورهء أدا عن

 )السن كبار -  المرأة -  الطفل( األخرى المجتمع شرائح ومخاطبة،  واھتماماتھ وقضایاه
 یعلو الذي اإلسالمي العام الوعي ونشر،  والتغییر لإلصالح األساسیة القاعدة وبناء
  . والقومیة اإلقلیمیة على

ّ  الناجح اإلعالم إن  یكن ولم،  جمھوره لمتطلبات امستجیبً كان ما ھو كان اأیً
ً  المیدان ھذا في اإلسالمي لدورا  على یكن ولم،  المسلمین من المالیین باستجابة كفیال

 فحال،  المسلم العربي القارئ لھموم یرقى وال،  قرأیُ ال یقدمھ فما، الكفایة مستوى
 أو اشتراكیة أو شیوعیة -  األخرى والمجالت الصحف عن متخلف والمجالت الصحف
 العرض وحسن الموضوعات وتناول والكتابة اإلخراج في افریدً  اتخلفً  -  رأسمالیة
  . والترتیب

  : التكاملیة اإلعالمیة المنظومة غیاب - ٧
 غیاب مدى لھ یظھر المرحلة ھذه خالل اإلعالمیة الساحة في المتأمل فإن

 تتولى التي تلك أو،  الصحف في مقاالتھم خالل من اإلسالمیین بین والتكامل التنسیق
 بین متبادلة آراء أو مشتركة رؤیة ھناك یكن فلم،  اإلسالمیة یاتالجمع بعض نشرھا

 ووضع،  للتنسیق آلخر حین من یجتمع مشترك مجلس لقیام بادرة أو،  الجھات ھذه
  . أجلھا من التعاون على الجمیع یتفق وقضایا محاور

  

  

  الثالث المبحث
  االقتصادي العائق

 ولعبت،  العثماني الحكم اللخ الحرفیة للطوائف تنظیم الشام بالد في رفعُ 
ّ  ادورً  الطوائف ً  فیھا انتظم حیث،  واإلداریة واالجتماعیة االقتصادیة المجاالت في امھم
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 التسویق  أم الخدمات أم اإلنتاج مجال في سواء المدن في وخاصة السكان من كبیر قسم
 بالتخصص -  العثمانیة الوالیات بقیة عن -  الشام بالد في الحرفي التنظیم تمیز وقد، 

  .)١(العمل وتوزیع

 عشر والثامن عشر السابع( القرون خالل الشرعیة المحاكم سجالت ذكرت وقد
ً  مائة یقارب ما )عشر والتاسع  سجالت تشملھا لم طوائف وھناك،  طائفة وستین اوثالث
 لجأت التي الطوائف فقط ذكرت الشرعیة والسجالت الوثائق إن إذ الشرعیة المحاكم
 وبین بینھا أو،  الطائفة داخل منازعات لتسویة أو،  عزلھ أو لھا شیخ نصیبلت للمحاكم

  . السكان أو السلطة وبین بینھا أو،  أخرى طائفة

ن ك وم ف ذل ائعي(:  طوائ بن ب ائعي - ال ات ب ائعي - العبای م ب اموس لح    - الج
ائعي ال ب ّع ة - الن ال ّ ارین - )٢(البغ ّ الین - البق ّ اطرة،  البق ا،  البی ّ الین،  لینالجم    ،  الحبّ

ادین ّ د ریین - الح ین - الحری ّق ة - الحال ة - الحلوانی ازین - الحمامی              - الخبّ
ابین ّ دبّاغین - الخش ّحین - ال ال ابونیة - )٣( الش اخین - الص ارین - الطبّ ّ  - العط
ارین   . )٥(الخ.. )٤(العصّ

 تزال ال ضھاوبع،  شأنھا تضاءل وبعضھا،  انقرض قد الطوائف ھذه وبعض
 غیاب وكذلك،  أعضائھا بین النساء أسماء غیاب الطوائف ھذه على یالحظ ومما، قائمة

 قمن األریاف أو المدن في سواء النساء أن الطبیعي ومن،  بالنساء خاصة طوائف
 إذا أعلم ال ولكن،  الحصیر لصنع القش حبال وحبك القطن كغزل حرفیة بأعمال
 كن التي المغلقة للحیاة انظرً  عنھا اإلعالن یتیسر ولم بھن خاصة طوائف في انتظمن
  .)٦( یعشنھا

 سبیل فعلى،  الدقیق والتخصص العمل توزیع مبدأ الحرفیة الطوائف قتطبَّ 
باغة( مجال في المثال  وآخرون،  األحمر بالصباغ متخصصون صباغون وجد) الصّ

 خاصة طوائف وجدت كما، األلوان ببقیة وآخرون )النیلي أو الكحلي( الغامق باألزرق

                                                             

دیث ، عبد الكریم رافق ) ١( ر الح ي العص ، بحوث في التاریخ االقتصادي واالجتماعي لبالد الشام ف
 )٣٠ص(، مرجع سابق 

 .البغال  وبائع) ٢(

 .المشالح و بائع) ٣(

 .ا مونحوھ، من یعصر السمسم والزیتون ) ٤(

دیث ، ق عبد الكریم راف) ٥( ر الح ي العص ، بحوث في التاریخ االقتصادي واالجتماعي لبالد الشام ف
 )٣٢ – ٣١ص(، مرجع سابق ، 

 )٣٤ص( المصدر نفسھ ،) ٦(
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  . بینھم مشتركة وأخرى والمسیحیین بالمسلمین

 في السائدة الممیزات بعض على االجتماعي المجال في الطوائف وحافظت
 األخالق مستوى تطویر على ساعدت المھنیة وأخالقیتھا بتنظیماتھا أنھا كما،  المجتمع

 عن األحیان أكثر في غاب ذيال )١()المحتسب( دور فاق اكبیرً  ادورً  لعبت بل،  بعامة
  . )٢(الوجود

 أداء على وقدرتھ الحرفة بأمور معرفتھ جانب إلى -  فیھ اشترط الطائفة فشیخ
 الصفات اشترطت كما،  والتدین واالستقامة بالعفة امتحلیً یكون أن -  المشیخة واجبات

ّوا وإذا،  مساعدیھ في نفسھا ق أحدھم أخلّ  أو أخل  القاضي عند عزلھم الطائفة ألفراد حُ
  .)٣( عنده الدعوى صحت إذا

،  الشعب وبالتالي الحرفیین اھتمام على المھنیة باألخالقیة االلتزام ھذا انعكس
  . الشام أھل بین األخالق دعائم ووطد

ّت حین الشام بالد في االقتصادیة الحالة إلیھ آلت ما اأمّ   الحرب نواقیس دق
 من الشام أھل أصاب ما أذكر أن ھنا ویجدر ، عنھا الحدیث سبق فقد األولى العالمیة

 اإلجراءات قلقھم من وزاد،  - " علي كرد محمد" ذلك یحكي كما -  والخوف الھلع
 ساحات من الجنود ھروب من اخوفً " باشا جمال" بھا أمر التي الشدیدة االحترازیة

ین بعض بإعدام فأمر لألوامر االنقیاد وعدم القتال  أبناءھا رجوأخ البیوت وداھم،  الفارّ
ض كما،  بالقوة ّ  واحدٍ  في الجندیّة من الفرار بسبب اإلعدام بتنفیذ األتراك الضبّاط فو

  . )٤(عشرة من

 الجیش وألجل الجیش من وقع ما تفصیل أردنا ولو" : (علي كرد محمد" یقول
سات والعبث،  المصونة األعراض استباحة وأھمھ ّ صات بالمقد ّ  ذلك القتضى والمشخ
دً  ّ   )٥()سھبرأ امجل

،  البالد موارد ونضبت،  األخالق فسدت فقد: ( البالد حال امصورً  اأیضً  ویقول

                                                             

 .رجال الحسبة ) ١(

دیث ، عبد الكریم رافق ) ٢( ر الح ي العص ، بحوث في التاریخ االقتصادي واالجتماعي لبالد الشام ف
 )٤٨،  ٤٢ص(، مرجع سابق 

دیث الكریم رافق ، بحوث في التاریخ عبد ) ٣( ر الح ي العص  ،االقتصادي واالجتماعي لبالد الشام ف
 )٤٩ص(،  مرجع سابق

 )١٤٦ - ٣/١٤٥(، مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي )  ٤(

 )١٤٦ - ٣/١٤٥(المصدر نفسھ ) ٥(
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ً  كحطبٍ  األشجار وقطعت،  الحجري الفحم وقلّ   فترة طالت وقد: ( قال أن إلى) منھ بدال
 الدولة انتقاد على أحدٌ  یجسر ولم،  األخالق وساءت،  األحقاد مراجل وغلت الحرب

 الجنود من الملیون ونصف املیونً  "باشا أنور" جمع وقد،  الشدید العذاب من اخوفً 
ّ  لایر ربع جندي لكل یعطي وكان،  معیل بال أسرھم وترك،  األتراك   )١()شھریا

ً  الحرب ھذه وكانت  إذ،  الحروب أشأم من وكانت،  الشام بالد على وباال
 الحرب خربتھ ام إلى إضافة،  والمجاعة الغذائیة المواد وفقد المصادرات فیھا اجتمعت

 الرجال جمیع وسوق،  المصادرة لسیاسة ونتیجة،  )٢(والطاعون التیفوس انتشار مع
 المعامل وأغلقت،  أبوابھا المصارف أغلقت،  النقود وفقد،  الذھب واختفاء،  للحرب

 الحصاد مواسم وتعطلت،  قلیلة بأسعار الخاصة الحاجات وبیعت،  المصانع وتعطلت
ّ  انقطعت حتى االختفاء في الغذائیة المواد وأخذت،  الرجال قلة بسبب ،  كالسكر انھائیً

  .)٣(واألقمشة،  والكاز،  واألدویة

 من یراه كان ما) دمشق( كتابھ في - هللا رحمھ- " الطنطاوي علي" الشیخ یذكر
  : فیقول الناس حال

،  الخبز من رغیفٍ  أجل من صباح كل یدور دمشق أسواق في القتال رأینا(
ة إال فیھ ما غلقم والفرن َّ ،  جانبھ إلى والجندي الخبّاز علیھا یقوم مفتوحة واحدة كو

وا الذین الناس ھؤالء من واحد بعد اواحدً  یدعو ّ  یطلبون ال،  بكثرتھم الشوارع سد
ت وما،  یجدونھ فال بالذھب الخبز یطلبون وإنما،  اإحسانً  وال صدقةً   بالقطر السماء شحّ

 شرّ  لنا وتركوا،  القمح بأطایب استأثروا األلمان )لفاءناح( ولكن،  األرض أجدبت وما
  )٤()وجدناه أنا لیت یا ثم،  الشعیر وأخبث الحنطة

 أكوام ینبشون المدرسة إلى طریقنا في الناس رأینا: ( حدیثھ امتابعً  ویقول
 )غرام مائتي( األوقیة صارت حتى السكر وعزّ ،  طعام بقایا فیھا یجدون لعلھم القمامة
 -  "الكاز" وقلّ .  ضخمة لولیمة یكفي الحرب قبل المجیدي كان وقد،  مجیدي بریال

ا كثیرة أشیاء وفقدت - البترول ّ ا مم ّ  أیدیھم علیھ قبضوا التجار عند كان وما،  نستورده كن
  )٥()اشدادً  اأیامً  وكانت،  مستودعاتھم في وأخفوه

                                                             

 )١٤٦ - ٣/١٤٥(، مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي  )١(

 )٣/٥٦٣(، مرجع سابق ، ) حلب(نھر الذھب في تاریخ ، زي كامل الغ) ٢(

 )٣٥١ - ٣٤٧ص(، مرجع سابق ، نھایة الحكم التركي : سوریا   تاریخ، علي سلطان ) ٣(

الھا ) دمشق(، علي الطنطاوي ) ٤( ن نض ر م ا وعب ن جمالھ ور م ارة ، ص دة ، دار المن ة ، ج الطبع
 )٦٦ص( ، )ھـ١٤٢٨ – م٢٠٠٧(الخامسة 

 )٥٨ - ١/٥٧(،  مرجع سابق، ذكریات ، طنطاوي علي ال) ٥(
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 انتشار األولى العالمیة الحرب فترة خالل الشام ببالد نزل ما أعظم من وكان
 – م١٩١٤( أواخر )حلب( في التیفوس ضحایا بلغت وقد) الكولیرا(و )التیفوس( وباء

ّ  یموت فكان،  اآلالف )ھـ١٣٣٢  في المرض وانتشر،  شخص) ٣٠٠ – ٢٠٠( ایومیً
 )الكولیرا( وانتشرت،  واألقالیم المدن بقیة وھكذا،  سكانھا من% ٢٥ فأصاب )بیروت(

،  المصائب كل على المجاعة وطغت،  الجیش وعامة الجنود بین وخاصة البالد في
  : سببان لھا وكان

ً  لھ البالد تشھد ولم الصحراء من الوافدة الجراد موجات : األول  منذ مثیال
 وصول منعتلبنان  جبال في الثلوج وكثرة األمطار غزارة أن كما،  سنة أربعین
  . سوریا داخل من إلیھ الحبوب

  )١(الحرب بدء منذ والحیوانات الرجال معظم صادرت الحكومة أن:  الثاني

 في وخاصة قراھم یھجرون وصاروا،  وسقوفھا بیوتھم شبابیك الناس باع لقد
 والصبیة األطفال وكان،  األعشاب یأكلون كانوا،  سوریا  نحو ویتجھونلبنان 

 سالنا أو الباعة من یرى ما كل یخطف بعضھم بل،  واألسواق الشوارع في یتسولون
ون كانوا الجیاع الجنود إن حتى،  الغذاء من ،  معھم ما فیخطفون الباعة على ینقضّ

  . )٢(بعید من رؤیتھم عند منھم یھربون الباعة وكان

 من ألف) ٣٠٠( أي،  سكانھا عشر فقدت سوریا  أن" علي كرد محمد" ویذكر
  .)٣(والمرض والجوع الحرب جراء

 ، القومي باالقتصاد تتعلق تغیرات من صاحبھ وما -  االستقالل عھد في وأما  
 فلم -  ذلك ونحو للبالد االقتصادیة الموارد وتنمیة الفرد دخل بزیادة خداعة ووعود

 االنتداب عھد في االقتصادیة السیاسة كانت إذ . الشام ألھل بالنسبة الحال یتغیر
 حیث الوطني االقتصاد وتضعف فرنسا لمصالح تعملسوریا ولبنان  على الفرنسي

 سلطتھا تستغل الفرنسیة السلطات وكانت ، الفرنسي بالنقد السوري النقد ربطت
 انتشار بسبب السوریة الصناعات إضعاف إلى إضافة الفرنسیة الشركات لمساعدة

 وتدھور البطالة انتشار إلى أدى مما ، الفرنسیة اوخصوصً  األوروبیة المصنوعات
 میزانیة في المساھمة على تجبر كانت األربع السوریة الدویالت أن كما ، االقتصاد

 )٩٣,٠٠٠,٠٠٠( إلى )ھـ١٣٤٥ – م١٩٢٧( عام وصلت حتى الفرنسیة الشرق قوات

                                                             

 )٣٥١ - ٣٤٧ص(، مرجع سابق ، نھایة الحكم التركي : سوریا   تاریخ، علي سلطان ) ١(

 )١٤٣ - ١٤٢ص(، مرجع سابق ، بالد الشام  ىالمؤامرة الكبرى عل، محمد فاروق الخالدي ) ٢(

 )٣/١٦١(، مرجع سابق ، خطط الشام ، محمد كرد علي ) ٣(
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  .)١(المسلحة القوات میزانیة من% ٢٤ بنسبة أي فرنك

ً  أحسن االستقالل بعد األمر یكن لم  واألحزاب الحركات فھذه ، سابقھ من حاال
 إدراك دون "الستالینیة الشیوعیة" ولغة "النازیة" بمبادئ آمنت التي -  الیساریة القومیة

 لم -  ومخالفاتھ االستعمار ضد نضالھا في العربیة المنطقة بھا تمر التي للمرحلة سلیم
 العیش   وفساد والبطالة الفقر إال األخرى العربیة البلدان شعوب وال الشام ألھالي تحقق

.  

ً  فسوریا  كانت المتحدة العربیة لجمھوریةا فترة في االشتراكي العھد خالل مثال
 الزراعي اإلصالح وصار ، مالھا رأس من بأكثر للدولة مدینةً  فیھا المعامل معظم

 وقیادة الزراعي اإلصالح موظف ألھواء الملكیة خضعت إذ ، العشرین القرن أعجوبة
 اقتصادي حصار تحت سوریا  ووقعت، )٢(علیھم ألحد سلطة وال المحلیة الحزب
 بشكلٍ  البطالة وكثرت ، الفقر خط تحت السوري الشعب من% ٤٨ بحأص إذ مروع
 التجارب من قرن ثلث بعد بمجاعة مھددة األسر من كثیر وباتت ، مخیف

  .)٣(االشتراكیة

 األیدي من %١٨ وكانت ، دوالر ملیار وعشرین اثنین الخارجیة الدیون وبلغت
  . البالد في عاطلةً  العاملة

ً مقا )المجتمع مجلة( أوردت  التدھور عن فیھ تحدث "األحمد خالد" للكاتب ال
 ، بالخیرات غني زراعي بلد سوریا إن: (فقال االشتراكیة سوریا  في االقتصادي

 : قال أن إلى...) الوفیر الخیر والمعادن البترول من وفیھ ، المزروعات فیھ وتتنوع
 من ابتداءً  ویسر لةبسھو والكمالیة األساسیة حاجتھ یؤمن امكتفیً السوري الشعب وكان(

 في المدرس كان ،إذ الجامعة وخریج والموظف بالمدرس وانتھاءً  البسیط العامل
ً  الثانویة المرحلة  ویشتري ، عملھ من ثالث أو سنتین بعد فیتزوج راتبھ من یوفر مثال

   والبالد؟ العباد دھى ماذا االشتراكي العھد وبعد،  سیارة یشتري وقد ، ابیتً 

ً  یعمل مدرس أو موظف كل صار الثمانینیات وبدایة السبعینیات بعد  آخر عمال
 شھري راتب للموظف أصبح التسعینیات وفي ، الضروریة حاجتھ لیسد الدوام بعد

 ثالثة عن یبحث أن الموظف وعلى األحوال، أحسن في أیام عشرة إلى سبعة من یكفیھ
 وجد إن یستدین عاش أو،  وجد إن السرقة من أو ، تمكن إن الرشوة من راتبھ أضعاف

                                                             

ود )١( ر ،  محم ة األزھ یب ، جامع الل الخص ي ، الھ ن منس ـ ١٤١٦(حس  )١٥٤-١٥٦ص) (ھ
 .بتصرف 

 )١٥٢ص(الجندي ، البعث ، مرجع سابق ،  سامي) ٢(

 )١٥٩ص(الخالدي ، التیارات الفكریة والعقدیة، مرجع سابق ،  محمد) ٣(
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  . یدینھ من

 یعملون وصاروا ، سرقة وال رشوة تجد ال التي المعلمین طبقة سحقت وبذلك
 تبنى، التي العمارات من الطوب وحمل األقنیة كحفر دوامھم بعد شاقة أعمال في

 لمالیین الشاغل الشغل ھو اللقمة عن البحث وصار المدارس ومسخت التعلیم وانھار
  . السوریین

 مما،  الحرفي العامل مكانة وارتفعت االجتماعیة الموظف مكانة ھبطت وقد
 لم بشكل الرشوة وانتشرت،  العالي التعلیم وخاصة التعلیم عن الشباب عزوف إلى أدى

 قیمة وھبوط ، جنوني بشكل األسعار ارتفاع النتیجة وكانت،  قبل من سوریا  تعھده
 عام الخبز من الكیلو سعر كان فقد الغذائیة المواد لبعض األسعار أما ، السوریة اللیرة

 ٨=  )ھـ١٤١٥ – م١٩٩٥( عام في لیصبح س.ل١,٨٥=  )ھـ١٤٠٠ – م١٩٨٠(
) ھـ١٤١٥ – ١٩٩٥( عام في ھو وھا س.ل١,٥٠ یساوي كان فقد السكر أما،  س.ل
لحم أما،  س.ل ٢٥= ّ   . س.ل٢٠٠ لیصبح س.ل ١٧=  منھ الكیلو سعر كان فقد ال

 المخابرات تتمكن المجاعة ھذه مثل وفي،  المنال بعیدة خبزال لقمة أصبحت لقد
  )١(الشعب أبناء من تریده عددٍ  أكبر تجنید من القمعیة واألجھزة

دوا الذین البعثیین كبار سوریا  في االقتصادي الوضع سوء على شھد لقد ّ  بما ند
 أصبح لقد: (یقول" البیطار صالح" فھذا،  الوفیرة الخیرات صاحب البلد إلیھ وصل

  )٢()الھاویة شفا على السوري االقتصاد

 الثامن ثورة أركان وأحد،  البعث حزب مؤسسي أحد - " الجندي سامي" ھو وھا
 سلوك نتیجة باإلحباط ویصاب،  حزبھ من یتبرأ -  )ھـ١٣٨٢ – م١٩٦٣( عام آذار من

ُّ ،  قادتھ  كلمة تصبح أن یحسب منا كان من: (یقول اوعارً  تھمة للحزب االنتساب ویعد
ٍ  عنھ بعضنا یدفعھا تھمة بعثي رّ  بسخر ُ ،  الشعب دروب على بعثرناه الذي شبابنا ؟.. م

ً  كان ذلك كل،  وإیماننا أحالمنا ً  اإذ   )اعبث

ّت(:  ویقول ٍ  في البعث فكرة بذور ظل  فتمرع أصیلة یدٌ  تعھدھا ال،  یباب أرض
ھھا،  وتخصب  أصبحت كأنھا،  زیةنا أم ھي ماركسیة:  تعلم فما،  ھواه على كلٌّ  فوجّ

                                                             

د ) ١( د األحم ع ، خال ة المجتم دد ، مجل ي ) ١٤٥٤(الع ـ ١٧/٣/١٤٢٢(ف ،  )م٩/٦/٢٠٠١ =ھ
 .بتصرف

ا ، القرضاوي  یوسف) ٢( ى أمتن ت عل ف جن توردة وكی ول المس الة ، الحل ة الرس روت  ،مؤسس ، بی
 )٢٢٩ص(،  )م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩(الطبعة الخامسة عشر 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

306  

  )١(..)أحجیةً 

 القیادة من طرد الذي البعث لحزب العام األمین – "الرزاز منیف" ویقول
  : - )دمشق( في القطریة

 معھ یحمل یسار فھو، " الستالیني" الیسار كبیر حد إلى یشبھ الفئة ھذه یسار إن(
  )٢()وانحرافاتھا" الستالینیة" أخطاء كل

 الفكریة المدافعة لجھود اتحدیً یشكل كان قتصادياال العائق أن األمر وخالصة
 كما،  وألسرتھ لھ العیش لقمة وتأمین الحطام جمع إلى المخلصین بعض ھم انصرف إذ

 على ینفق العلماء بعض وصار،  الشرعیة كالمدارس الطالبیة المحاضن بعض تعطلت
 المحسنین اتتبرع من إلیھ یرد ومما،  السنویة الغلة من أرضھ تخرجھ مما جمعیتھ

  .  الحي وأھل

  

  

  

  

  

  الرابع المبحث
  التربوي العائق

 ً   :في سوریا  اإلسالمیة الصفوف في الداخلي االنقسام : أوال

 اإلقامة فترة وانتھاءلبنان  في" السباعي مصطفى" الشیخ عن اإلفراج بعد
 خالفات برزت وقد سوریا  إلى عاد" الشیشكلي أدیب" عھد في استمرت التي الجبریة

 – م١٩٥٤( عام في أوجھا بلغت "اإلخوان المسلمون" حركة صفوف داخل وانشقاقات
 حملة إلى" السباعي مصطفى" الشیخ نفسھا للحركة العام القائد وتعرض،  )ھـ١٣٧٣

                                                             

 )١٠-٩( ،مرجع سابق ، البعث ، الجندي  سامي) ١(

ة ، منیف الرزاز ) ٢(  )٢٨٨ص(،  )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٧(، بیروت  طبعة، التجربة المرَّ
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 بعض ویشیر،  الحركة في إلیھ الناس أقرب من الشخصي األذى من یسلم ولم،  تشویھ
ً  كانت الشیخ على المسعورة الحمالت تلك بأن الحركة وأنصار الباحثین  من عامال
  .)١(الشلل إلى بھ انتھت التي العوامل

" السباعي مصطفى" الشیخ یبقى أن" الشیشكلي أدیب" للرئیس الحیاة تطب لم
 عن بعزلھ فأمر )الرئیس( سیاسة بھا عارض التي وآرائھ مواقفھ بعد،  سوریا  في

 مصطفى" الشیخ من كان فما،  سوریا  من وطرده،  مرتبھ وإیقاف الجامعي العمل
 فیھا ومكث" الشیشكلي" عھد فترة خالللبنان  في لیستقر منھا خرج أن إال" السباعي

  )ھـ١٣٧٣ – م١٩٥٤( سنة العھد زال أن بعد إال یعد ولم،  سنین ثالث

 التي التدابیر من سلسلة واجھ سوریا  إلى" السباعي مصطفى" الشیخ رجع حین
 علیھا القضاء تستھدف انقالب بمحاوالت تكون ما بھأش وھي،  الحركة ضد حیكت
  . نفسھا الحركة داخل انشقاقات وخلق

 اإلسالمیة الحركة أنصار بعض أن من )٢("المجذوب محمد" ذكره ما ذلك ومن
 تخص التي الھبات بعض على باالستیالء "السباعي مصطفى" الشیخ یتھمون كانوا

 ؟ كانت كیفلبنان  في إقامتھ مدة نفقاتھ في بعضھم وارتاب،  مصیرھا یعلم وال الحركة
  )٣(أین؟ ومن

ا ً   : في األردن وسوریا الفكریة التیارات: ثانی

 الشام أزمات وخالل المیالدي العشرین القرن من الثاني النصف أوائل في
 تنظیماتھم بمختلف اإلسالمیین حدیث كانت التي الواسعة الجدل وأجواء،  السیاسیة
ً  أثارت التي واألحزاب الجماعات بعض قامت وأحزابھم ّ  اونقاشً  جدال ً  صفوف في احاد

  : منھا اإلسالمیین

ـح( -١ ـالتح زبـــ ھ:  )٤()ریرـــ ـالشی أسس ـمحم" خـــ ـتق دـــ ـال يـــ         دینـــــــ
                                                             

 )١/٣٦٦(، مرجع سابق ، علماء ومفكرون عرفتھم ، محمد المجذوب ) ١(

و) ٢( ذوب :  ھ طفى المج ن مص د ب ة  .محم ب ، داعی اعر ، أدی ي ،ش د ف وس(ول وریة ) طرس الس
ي، ألسرة متدینة تعمل بالتجارة  یم ف وریا   عمل في وظائف التعل ب س ى جان ة إل ة النبوی والمدین

  )م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠(توفي سنة ، ا الدعوة لھ نحو خمسین كتابً 
 )٤١١ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح :  یُنظَر في ترجمتھ

 )٣٦٨ – ١/٣٦٧( محمد المجذوب ، علماء ومفكرون عرفتھم ، مرجع سابق ،) ٣(

ھ :  ھو) ٤( ة الخالف، حزب سیاسي إسالمي یدعو إلى تبني مفاھیم اإلسالم وأنظمت ة اإلسالمیة وإقام
یة ر أداة رئیس ا الفك دً ر  معتم ي التغیی س، ف ام  تأس ي ع ـ١٣٧١ –م ١٩٥٢(ف یخ ) ھ د الش ى ی عل

ل " محمد تقي الدین النبھاني" ت مح رعیة كان ایا ش ي قض صدرت عن قیادة الحزب اجتھادات ف
= 
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اني ث؛  )١("النبھ ر حی ن حض ار م زب أنص ى الح ق( إل طون )دمش ن ناش ،  األردن م
ة الحزب مفاھیم إلى الدعوة في واسعة بحملة وقاموا انوا،  والسیاسیة الفكری  یجذبون وك
ار ع أنظ ابعتھم المجتم أن بمت ي للش ي السیاس دولي العرب ى وال و عل ر نح ود غی ي معھ  ف

فوف المیین ص ي اإلس وریا  ف ات ونشروا،  س م بیان ا - لھ ون میزوھ ا بل یض غالفھ  األب
ي - الحمراء وعناوینھا فوف ف دارس "اإلخوان حركة" ص دعوة وم ة ال  األخرى والتربی

  .  عناصرھا بعض ألفكارھم تحمس حتى، 

 بالقدرة یتمتعون )التحریر( حزب بأنصار اتصلوا الذین الشباب ھؤالء یكن لم
 األفكار ھذه أثارت ولذا،  الحزب أنصار من القلیل النفر أولئك أوتیھا التي الجدل على

ً  الدخیلة ّ  اونقاشً  جدال ً  حركة أنصار وبین وبینھم،  معا بوجھ اإلسالمي الصف في احاد
  . الخصوص وجھ على "اإلخوان المسلمین"

 كان الذي والنقاش الجدل أسلوب استھواھم اإلسالمیة الحركة أنصار بعض كان
 

= 

لمین  اء المس د علم د عن ارھم ، نق یكإنك روج المس ر وخ ذاب القب دجال  حلع ر ، ال ال األم وإغف
ال ا ب ھ منھم ر وتخلی ن المنك ي ع دل ، معروف والنھ اره بالج غال أنص ل ، وانش دیس العق وتق

دة  ب العقی ي جان ا ف ا ، خصوصً ة وتقبیلھ افحة األجنبی ة كمص ة غریب ا فقھی ً دارھا أحكام ، وإص
افر ، وجواز والیة القائد الكافر  لم للك ن المس ت ، ودفع الجزیة م و أخرج ال ول ز الم ة كن وحرم

ھ  ز ا، زكات زب یرك دم الح أن یتق افي ب ل الثق ق العم ن طری الم ع دعوة لإلس ى ال زب عل لح
دھم  ر بتأیی ى یظف ة حت وار والمناقش ر الح یھم عب اره عل رض أفك ور ویع ل ، للجمھ تم بالعم ویھ

یة ائع السیاس وادث والوق د الح ي ویرص ي األردن ، السیاس ً ف زب أوال ار الح أت أفك نش
وریا دان ولبنان وس مل البل اطھ لیش د نش ة وامت ا وخاص ى أورب ا إل رً ل أخی ى وص المیة حت اإلس

ة ، النمسا وألمانیا  ل والی ي ك یم ف ود التنظ ات ویق ا بالوالی ل فیھ ي یعم دان الت یسمى الحزب البل
ن  كل م ة وتتش ة الوالی مى لجن ة تس ة خاص اء ) ١٠ - ٣(لجن ات ، أعض ان الوالی ع لج وتخض

  . لمجلس القیادة السري
 )٣٤١/ ١(، مرجع سابق ، ألدیان والمذاھب واألحزاب المعاصرة الموسوعة المیسرة في ا:  یُنظَر

ین . محمد تقي الدین النبھاني :  ھو) ١( رة ب ي الفت ـ ١٣٩٧ - ١٣٢٦(عاش ف ) م١٩٧٧ - ١٩٠٨ =ھ
ة  د قری ن موالی زم(من فلسطین م ال ) أج ن أعم ا(م طین  )حیف ي ، بفلس دائي ف ھ االبت ى تعلیم تلق

ّ ) القاھرة(بـعلوم وتخرج في األزھر ثم دار ال، قریتھ رعیً یًا ش م قاض ا ث ي ثم عاد وعمل مدرسً ا ف
ة ، عدد من مدن فلسطین  د نكب ـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(غادر وطنھ بع ى )ھ روت( إل د  )بی ین بع وع

ا في محكمة االستئناف في  ً ي ،  )بیت المقدس(ذلك عضو ة اإلسالمیة ف ي الكلی ا ف ین مدرسً ثم ع
) َّ ام ،  )انعم ـ١٣٧١ – م١٩٥٢(وفي ع ا أن )ھ رً ة ونش ھ كتاب ن أجل ل م رغ للعم ھ وتف أ حزب ، ش

  .ودفن فیھا  )بیروت( تنقل بین مدن الشام حتى كانت وفاتھ في
اھرة ، : ترجمتھ یُنظَر في    ام ، الق ة دار االعتص رفتھم ، طبع رون ع اء ومفك محمد المجذوب ، علم

 )١/١٨٣(بدون تاریخ الطبع 
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" السباعي مصطفى" الشیخ ینتقدون فبدؤوا،  األحیان بعض في لساعات یستمر
 في الحركة من آخرون ودخل،  الحركة قیادة في والتفرد بالرأي باالستبداد ویتھمونھ
 وتحول،  الحركة داخل القالقل إثارة سوى طائل وراءھا یكن لم ھؤالء مع مھاترات

  .)١( )التحریر حزب(ـل لالنضمام أنصارھا بعض

اإلخوان " صفوف شق بھ یراد الحزب نشاط أن واسع نطاق على اعتقاد وساد
 یستبعدون ال نفسھ الوقت وفي،  ذلك ینفون الحركة قادة بعض كان وإن "المسلمین

أعضاء  وأن ، ببعض مبعضھ وقادتھ اإلسالمي العمل لضرب الحزب لھذا ما اتوظیفً 
  . ذلك إلى ندبوا الحزب

ّ  بھ )اإلخوان حركة( من العناصر بعض ربط في الحزب نجح حین ً  بدأ اسر
 الوقت في وإقصائھم بالحزب وربطھم آخر عدد الستقطاب المكثفة محاوالتھم ھؤالء

 طرد وبعد،  جبریة إقامة بیتھ في یقیم كان الذي "السباعي مصطفى" الشیخ عن ذاتھ
 أوساط في وأشیع ، الحزب نشاط ازداد )بیروت(ـب المنفى في وإقامتھ سوریا  من الشیخ

ّ  امراقبً یعد لم الشیخ وأن،  مباشرة بمصر مرتبطة أصبحت أنھا الحركة ً ،  للحركة اعام
لبنان  في بالشیخ مباشرة یتصل )دمشق( في ھال مكتب تشكیل إلى الحركة واضطرت

 إلى ذلك أدى ولو )دمشق( إلى اسریعً  العودة الشیخ من لبوطُ ،  الحركة عمل لتسییر
  )٢()ھـ١٣٧٢ – م١٩٥٣( سنة أواخر )دمشق( إلى الشیخ فعاد السجن دخولھ

 أدیب" الرئیس إصدار عقب سوریا  إلى "السباعي" الشیخ رجوع كان
ّ  اعفوً " الشیشكلي ً  وذلك السیاسیین السجناء شمل للجمھوریة ارئیسً  انتخابھ بمناسبة اعام

 إلى الصراع خرج الشیخ عودة ومع،  )٣()ھـ٢٨/١٠/١٣٧٢=  م١٠/٧/١٩٥٣( في
 بالحزب ارتبطت التي العناصر بفصل اقرارً سوریا  فيمكتب الحركة  وأصدر العلن

 ضد بھ أرجف ما كل أن من الحركة أنصار وتحقق )المنشقین( مسمى علیھم وأطلقت
  . باطل" السباعي مصطفى" الشیخ

 منتسبین أعضاء یكونوا لم وإن الحركة اسم یحملوا أن على) المنشقون( أصر
 اإلخوان جمعیة" باسم العاصمة أمانة من ترخیص بطلب الخفاء في فتقدموا إلیھا

ّ  )الجابیة( باب مركز فتسلموا لھم فأذنت،  "المسلمین  مركزین أحد وكان-  ارسمیً
" السباعي مصطفى" الشیخ بقتل ھددوا أن األمر بھم وبلغ - ) دمشق(  في لإلخوان

                                                             

 )٣٠٧ص(، ق مرجع ساب، مصطفى السباعي ، عدنان زرزور ) ١(

 )٣١٠ – ٣٠٧(، المصدر نفسھ ) ٢(

وریة " مصطفى السباعي"تؤكد بعض الشخصیات في الحركة اإلسالمیة أن الشیخ ) ٣( ى س ردد عل ت
رًّ  رة س ن م ر م ذكور ، ا أكث رار الم ب الق ائي عق كل نھ ا بش ود إلیھ ل أن یع ر ، قب دنان : انظ ع

 )٣١٠ص(، مرجع سابق ، مصطفى السباعي ، زرزور 
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 )١("العسلي صبري" السید الوزراء رئیس إلى وذھب،  احازمً  اموقفً  الشیخ ووقف
 ینتمي الذي "الوطني الحزب" باسم ترخیص بطلب وتقدم-  للداخلیة اوزیرً  اأیضً  وكان

ً قا "الشعب حزب"و" العسلي" إلیھ  كما الحزبین ھذین باسم مراكز فتح نرید:  ئال
 لسحب الوزراء رئیس فاضطر ، "اإلخوان المسلمین" باسم لغیرنا مركز بفتح سمحتم

 في المسلمین لإلخوان التنفیذي المكتب( باسم عام مركز فتح وتم المنشقین ترخیص
 المحكمة امــمأ قضائیة دعوى برفع المنشقون فقام) الجابیة باب( مركز وأغلق - )سوریا
  .)٢(الدعوى برد فحكمت،  الترخیص سحبت ألنھا الحكومة ضد العلیا

 نشاط أوقفت السوریة الحكومة أن أوھم قد للتصریح الحكومة سحب كان
 العالم بإیھام الخارجیة اخصوصً  الجھات بعض استغلتھ الذي األمر اإلسالمیة الحركة

 الذي الوقت في لھا الممنوح خیصالتر نشاط أوقفت السوریة الحكومة بأن الخارجي
  . سوریا  أنحاء جمیع في بأنشطتھا تقوم الحركة مراكزخاللھ  كانت

ّ  امكتبً تبَ خَ وانتَ ،  تشریعیة ھیئة شكلت  وأنذرت،  )اإلخوان حركة( یمثل اتنفیذیً
 مراكز جمیع في نفذ الذي قرارھا تنفیذ بوجوب السابق )دمشق( مكتب أعضاء

 النظام في علیھ المنصوص القسم وأداء،  االنتساب بتجدید اضيالق السوریة المحافظات
 التشریعیة الھیئة لقرار الخضوع )دمشق( مكتب أعضاء رفض ولما،  للحركة األساسي

ّ  مكتبھم اعتبر ً  التنفیذي المكتب وباشر،  الحركة عن مفصولین أعضاؤه واعتبر،  منحال
 لمركز جدید مكتب عنھا بثقان جدیدة انتخابات جرت أن إلى )دمشق( مكتب أعمال

  )٣()م١٩٥٥/یونیة/٩( الموافق )ـھ١٩/١٠/١٣٧٤( في )دمشق(

 باسم رخصة بطلب فتقدموا المنحل القدیم المكتب ألعضاء ذلك یرق لم
 المؤسسین عداد من وجعلوا ، الممتازة )دمشق( محافظة إلى "اإلخوان المسلمون"

 یتعلق األمر أن المحافظة موظفو وظن،  قبل من الحركة مھفصلت الذین األعضاء بعض
 وزارة بموافقة تقترن أن دون رخصة فمنحتھم،  حقیقة "اإلخوان المسلمون" بحركة

فقام أعضاء من المكتب التنفیذي للحركة بزیارة ،  الممتازة والمحافظة الداخلیة
 باألحزا بقیة شأنھ قائم الحركة كیان أن لھم وأبانواالمحافظة والحدیث مع مسئولیھا ، 

ا  یخولون ال وأنھم" الشیشكلي أدیب" لقانون تخضع لم التي والھیئات  كانت مھماأحدً

                                                             

وري  .صبري العسلي :  ھو) ١( د ، رئیس الوزراء الس ـول ق(ب ة  ، )دمش ة الوطنی ى الكتل م إل ، انض
ره ، وشارك في تأسیس الحزب القومي  ر أم یة آخ نة  ،اعتزل الحیاة السیاس وفي س ـ ١٣٩٧(ت  ھ

   )م١٩٧٧ -
 )١٩٩ص( ،مرجع سابق ،إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح :  یُنظَر في ترجمتھ

 )٣١١ – ٣١٠ص(، مرجع سابق ، مصطفى السباعي ، ان زرزور عدن) ٢(

 )٣١٢ص(، مرجع سابق ، مصطفى السباعي ، عدنان زرزور )٣(
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 التحدث أو ترخیص على والحصول الحركة مسمى باستغالل قبل من بالحركة صلتھ
 بإلغائھا القرار وصدر الرخصة ببطالن المسؤولون فاقتنع ، "اإلخوان المسلمون" باسم
  .)١(الحركة باسم تحدثوای أن ومنعوا بذلك أصحابھا وأبلغ

  : األحباش جماعة - ٢
 في ظھرت )٢("الھرري الحبشي هللا عبد" یدعى رجل إلى تنسب جماعة وھي

 )ھرر( في بفتنة قام أن بعد الحبشة من جاء وقد )ھـ١٣٨٠ – م١٩٦٠( عام منذلبنان 
 إلى رھافغاد،  )اإلسالمیة الوطنیة الجمعیة( على القائمین السنة بأھل اكثیرً  أذى ألحقت

 جامع( في وسكن )ھـ١٣٦٩ – م١٩٥٠( سنة )دمشق( مدینة إلى وتوجھ، سوریا 
  )القمیریة( محلة في )القطاط

 دوره وكان،  سیاسي أو دیني تجمع أو معینة أھداف أو بشعارات حینھا ینادِ  ولم
 الزھد یظھر وكان،  معھ والجلوس لغرفتھ العلم طلبة بعض ارتیاد في امحصورً 
 ناصر" الشیخ وأبرزھم ، )دمشق( علماء علیھ أنكرھا التي المخالفات وبعض والورع

 یقیم أن فرغبوالبنان  من الطلبة ببعض یلتقي كان الفترة ھذه وخالل . )٣("األلباني الدین
 )البقاع(و )بیروت(ـل متكررة بزیارة فقام،  اإلسالم أھل على الجھل اشتداد بدعوى بھا

                                                             

 )٣١٢ص(، المصدر نفسھ ) ١(

ة  .عبد هللا بن یوسف الھرري :  ھو) ٢( ي مدین د ف رر(ول نة ) ھ ـ ١٣٣٩(س احب ،  )م١٩٢٠ -ھ ص
اذة  ى ، االعتقادات الفاسدة والفتاوى الش م عل ن الصحابة نق لف م ة الس ابعین  أئم ى ، والت حت

اب"والشیخ  "بن تیمیة"نال من شیخ اإلسالم  د الوھ ن عب د ب ل ،  "محم د أھ اد ض ف بالمرص وق
ا  ى إثرھ ت عل ة أغلق ت فتن ة وكان یھم الحكوم ب عل ى أل ة (السنة في الحبشة حت ة الوطنی الجمعی

ا ) اإلسالمیة اؤھا ، وصودرت مدارسھا وممتلكاتھ ل أعض ة ، واعتق الي المدین رر أھ م الض وع
والھم ونھ رقت أم ى س وتھم بحت ا ، ت بی ل فیھ ھ القالق د إثارت ة بع ھ الحكوم ترطت ، اعتقلت واش

نة سوریا   فغادر إلى، إلطالق سراحھ أن یغادرھا  ـ١٣٦٩ – م١٩٥٠(س اك ،  )ھ ھ ھن ف ل ووق
اني"علماؤھا وعلى رأسھم الشیخ  ى،  "األلب ا إل ى مغادرتھ طر إل ان  فاض د أن فنلبن ا بع زع إلیھ

نة  ا س تقر فیھ ا فاس ة بھ ھ اإلقام ض أتباع ھ بع ن ل ـ١٣٨٠ – م١٩٦٠(زی ي )ھ روت( ف ي  )بی ف
  .إلى الیوم لبنان  معقل األحباش في) برج أبي حیدر(منطقة 
تزادة  ر لالس اش ، سعد الشھراني : یُنظَ ة األحب أتھا ، فرق دھا ، نش ا  -عقائ د، آثارھ الم الفوائ ، دار ع

  )٦١ – ١/٢٧(،  )م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣(، الطبعة األولى  ،مكة المكرمة 

و) ٣( اني :  ھ وح األلب ن ن دین ب ر ال د ناص لھ  .محم ى أص ً إل بة ھور ، نس دث مش ي ، مح د ف ول
دین  )ألبانیا(عاصمة ) أشقودره( ور ال ي أم ا ف ٍ كان مرجعً دینھا ، لوالد رتھ ب رت أس م  -ف ن حك م

ك  و"المل د زوغ ى  -"أحم ق(إل ا، )دمش م فیھ یوخھا ،  وتعل ن ش م ع ذ العل ى ، وأخ ف عل وعك
ة اإلسالمیة، دراسة الحدیث حتى برع فیھ ل بالجامع اب  ، عم ة كت ن مائ ر م ھ أكث نة ،ل وفي س ت

  )م١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠(
ھ ي ترجمت اھرة ،  : یُنظَر ف ام ، الق ة دار االعتص رفتھم ، طبع رون ع اء ومفك ذوب ، علم د المج محم

 )١/٢٧٧(بدون تاریخ الطبع 
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ّ لبنان  من اتخذ ، )دمشق( في أمره كشف أن وبعد،  ً  – م١٩٦٠( سنة منذ اجدیدً  امقر
 ومجلة "الخیریة المشاریع جمعیة" سمیت جمعیةلبنان  في ولألحباش )١()ھـ١٣٨٠
  .)٢(لبنان في تصدر )الھدى منار( تسمى شھریة

 لترویج خصبة اأرضً لبنان  اوخصوصً  الشام" الھرري الحبشي عبدهللا" وجد
ً  لقي حیث الضالة أفكاره ،  الخرافة وأھل،  الصوفیة الطرق مشایخ بعض دعن قبوال

 أصول من كثیر في لتساھلھ عنده حاجتھم یجدون إذ ، األخالقي االنحالل وطالب
  .)٣(وفروعھ اإلسالم

 خالفت وما،  العقدي الفرقة ھذه منھج عن الحدیث "الشھراني سعد":  كفانا ولقد
 ھذه واقع ھو ھنا ذكره جدری الذي أن غیر،  والجماعة السنة أھل السلف عقیدة فیھ

  . غیرھا وفي الشام بالد في اإلسالمیة الساحة على تأثیرھا ومدى،  الیوم الجماعة

" الحبشي" كان بل سیاسي أو دیني لتجمع دعوة أي األمر بادئ في تظھر لم
 العام التیار أوساط في لشخصیتھ تدریجي ظھور مع،  بالتدریس )بیروت( في یشتغل
 وقت منذ اتصاالت ھناك كانت أنھ إال،  والعقیدة الشریعة مسائل يف یستفتى كان حیث
 سنة قانوني تصریح على حصلت التي اإلسالمیة الجمعیات إحدى إلحیاء مبكر

 منافسة من تتمكن ولم،  اإلمكانیات وفرة لعدم ركدت لكنھا )ھـ١٣٤٩ – م١٩٣٠(
  )٤("اإلسالمیة الخیریة المشاریع جمعیة":  ھي و األخرى اإلسالمیة الجمعیات

 )جمعیة( خالل من العمل ھو بھ المصرح الرسمي للعمل المفتوح المجال كان
 – م١٩٧٥( عام وفي،  خاللھا من والعمل علیھا للسیطرة "الحبشي" دعا الذي األمر

  .)٥(وحدھا )بیروت( في )١٥٠( نحو الجمعیة في الحبشي حول اجتمع )ھـ١٣٩٥

=  م١٩٨٢-  ١٩٧٥( من الفترة في انلبن في األھلیة الحرب طبول دقت وحین
 والتحقوا، " الحبشي" أتباعھا بعض وترك الطائفة تشرذمت )ھـ١٤٠٢ - ١٣٩٥

 تأثروا ممن قلیل إال یبق ولم،  الفترة تلك فيلبنان  اجتاحت التي المسلحة بالتنظیمات

                                                             

 )٦٠ – ١/٥٩(، مرجع سابق ، آثارھا ، عقائدھا ، نشأتھا ، فرقة األحباش ، شھراني سعد ال) ١(

ان ) ٢( یخ عثم د الش ان ، محم ة البی دد ، مجل نة ) ٦٢(الع وال س ـ١٤١٣(ش ال ،  )م١٩٩٣ - ھ مق
 )١١١ -١١٠ص() األحباش دعوة أم فتنة(بعنوان 

 ) ٣٧٢ص(، سابق  مرجع، التیارات الفكریة والعقدیة ، محمد فاروق الخالدي ) ٣(

 )١/٨٦(، مرجع سابق ، آثارھا ، عقائدھا ، نشأتھا ، فرقة األحباش ، سعد الشھراني ) ٤(

 )١/٨٧(، مرجع سابق ، آثارھا ، عقائدھا ، نشأتھا ، فرقة األحباش ، سعد الشھراني ) ٥(
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  )١(بھ

 عن یعرف لم )ھـ١٤٠٢ – م١٩٨٢( عام لبنان اإلسرائیلي العدو اجتاح وعندما
 في )حیدر أبي برج( في معقلھم إن حتى،  الغاشم العدو ضد شاركوا أنھم باشاألح

 في اإلسالمیة الجمعیات من كثیر ذلك تؤكد كما اإلسرائیلي القصف ینلھ لم )بیروت(
 الیھود خروج وبعد . "السلفیة واإلحسان الھدایة جمعیة" من الصادر والتقریر،  لبنان

 نزار" تمكن أن بعد بقوة للظھور األحباش دعا )ھـ١٤٠٢ – م١٩٨٢( سنة لبنان من
 )ھـ١٤٠٣ – م١٩٨٣( سنة )اإلسالمیة الخیریة المشاریع جمعیة( رئاسة من )٢("الحلبي

 ودراسات أبحاث مراكز وإقامة،  مدارس إنشاء الجمعیة استطاعت قلیلة سنوات وبعد
 وجمعیات ، ریاضیة وأندیة إذاعة وأنشأت،  النسائیة للمھارات اومركزً ،  إسالمیة

  .)٣(الكثیرة األنشطة من ذلك غیر إلى كشفیة

 )طرابلس( و )بیروت( من كل في )الثقافة مدارس( الشام بالد في مدارسھم فمن
 صیفیة دورات فیھا وتقام،  المراحل شتى في الطالب مئات إلیھا ینتسب التي )بعلبك( و

  . )٤(وشتویة

 حافالتھم ومألت،  كلھا انلبن بقاع في مدارسھم انتشرت األخیرة اآلونة وفي
  .)٥( الحكومة مدارس سعة مدارسھم أبنیة وفاقت،  المدن شوارع

 أنشطتھم أبرز ذكر ویمكن،  مبكر وقت منذ بھ عنوا فقد اإلعالمي نشاطھم وأما
  : فمنھا، 

 وتنشر بأخبارھم تھتم شھریة مجلة وھي )الھدى منار( مجلة إصدارھم - ١
 )الشباب منبر( سمى بھا املحقً  اخرً مؤ وأصدروا،  عنھم وتدافع عقائدھم

                                                             

 )١/٨٧( المصدر نفسھ ،) ١(

ن الحلبنزار رش:  ھو) ٢( د .ي ید حس ن موالی روت( م ام )بی ـ١٣٧٢ -م ١٩٥٢( ع ى ،  )ھ    درس عل
د هللا " يعب غیر " الحبش و ص ھ ، وھ ھ كتب رأ علی ي، وق م ف روت( وتعل ا  )بی ل أزھرھ م دخ ، ث

ي  درس ف ر لی ى مص ل إل ر(ورح انون ،  )األزھ ریعة والق ة الش ي كلی رج ف ا ، وتخ ً اد إمام وع
جد  ي مس ا ف در(وخطیبً ي حی رج أب ة ) ب ولى رئاس ة"ت ة اإل جمعی اریع الخیری المیةالمش  ، "س

   )ھـ١٤١٥ – م١٩٩٥(واستمر على ذلك حتى قتل عام 
ھ  اش ،  سعد الشھراني: یُنظَر في ترجمت ة األحب ابق ، فرق ع س ف ،  )١/١٢٧(، مرج ن تعری ً ع ال نق

 .بالجمعیة ورجالھا صادر عن األحباش 

 .بتصرف یسیر  )٩٣ -٩١/ ١(، مرجع سابق ، فرقة األحباش ، سعد الشھراني  :ینظر ) ٣(

 )٩٣ص(، ) ١١(عبد الرحمن الحجاج ، مجلة البیان ، العدد ) ٤(

 )٩٣ص(المصدر نفسھ ،  )٥(
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،  كتبھم طبع تتولى )والتوزیع والنشر للطباعة المشاریع دار( إنشاء - ٢
 . لبنان وخارجلبنان  في للكتاب الدولیة المعارض في وتشارك

لبنان  وخارج لبنان في تبث )اإلیمان نداء إذاعة( سموھا إذاعة إنشاء - ٣
 . وأمریكا أوروبا دول وخاصة

 شارك فقد،  الكبیرة والتجمعات العالمیة المؤتمرات بعض في المشاركة - ٤
 وباكستان والھند العربیة البالد في عقدت مؤتمرات في القدامى عناصرھم
 صالت ولھم،  وأوروبا إفریقیا دول وبعض وأمریكا وتركیا وبنغالدیش

 مؤتمراتھم ویشاركونھم،  العالم في المنتشرة الصوفیة الطرق ببعض وثیقة
 . السلفیة بالدعوة عھمم وینددون

 برنامج مثل ودینیة تعلیمیة برامج وھي التلفزیونیة البرامج بعض إصدار - ٥
 وبرنامج )لیالینا( وبرنامج )ثقافیة مسابقات في رالي( وبرنامج )الدین حكم(
 )الطالب نادي(

 والوطنیة الدینیة االحتفاالت في للمشاركة الدیني لإلنشاد فرق إنشاء - ٦
 . وخارجھلبنان  داخل الجماعیة والمسیرات

 لغات وبعدة) orgـaicp( بعنوان العنكبوتیة الشبكة على ضخم موقع إنشاء - ٧
 .)١(للعربیة إضافة عالمیة

 الوالیات من كل في فروع فتح واستطاعوا ،لبنان  خارج إلى نشاطھم وامتد
 وأوكروانیا وبریطانیا والدنمارك والسوید وسویسرا وألمانیا وفرنسا وكندا المتحدة

 التي ومراكزه ومدارسھ مساجده ولھ،  بھ خاصة إداریة ھیئة لھ فرع وكل،  واألردن
  . علیھا یشرف

 وروسیا،  والھند وداغستان )٢(كالشیشان الفروع ھذه غیر في أنشطة لھم أن كما
  .)٣( الدول من وغیرھا واسترالیا، 

                                                             

 )١٠٥- ١٠٢/ ١(، مرجع سابق ، فرقة األحباش ، سعد الشھراني ) ١(

حیفة ) ٢( رت ص اة(نش ددھا  )الحی ي ع ي ) ١١ - ٥٦(ف ایو / ٢١(ف =  م ١٩٩٣/ م
ی) ھـ٣٠/١١/١٤١٣ ھ رئ ان یترأس ن الشیش د م ابق نبأ زیارة وف ة الس وھر دود "س الجمھوری ج
ة " ایف روف غامض ر ، ومعھ وزراء بالده للحبشي وجمعیة المشاریع في ظ وان الخب ان عن وك
یرات ، موسكو تستغرب : ( د تأش اء الوف ب إعط یس ، والخارجیة اللبنانیة لم تطل ل رئ ف دخ كی

 )؟لبنان  الشیشان إلى

 )١٠٨،  ١/١٠٧(، مرجع سابق ، فرقة األحباش ، سعد الشھراني  )٣(
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 في ضيالریا الفوز نادي مثل الریاضیة األندیة بفتح الفرقة ھذه اھتمت كما
 تمارس،  مختلطة أندیة وھي . اأیضً  )طرابلس( في الریاضي ناجي ومجمع )طرابلس(

  . )١(والكاراتیھ،  والسلة،  القدم ككرة؛  الریاضات أنواع فیھا

،  السالح فیھا ویرفعون المشكالت فیھا یفتعلون المساجد من كثیر وھناك
 )البالط وزقاق وصیدا مدح( مساجد في فعلوا كما المصلین على النار مرة وأطلقوا
 عشر ثالثة على یزید ما وطعنوا المسجد دخلوا حین )العربیة الجامعة( مسجد وحادثة
 على حي( امنادیً ویقول المسجد باب عند أصحابھ یستصرخ أحدھم وكان،  امصلیً
  )الجھاد

 طالت اإلسالمیة والجماعات الدعاة من لكثیر مكیدة تدبیر مرة غیر وحاولوا
،  والھجرة بالنفي علیھم حكم وآخرون،  السجن بعضھم أودع حتى ارموزھ بعض
  .)٢(اظلمً  قتل من ومنھم

:  ومنھا ، لألبحاث أجھزة وأكبر للمخطوطات مركز أكبر یمتلكون الیوم وھاھم 
 ویقوم،  )للخدمات اإلسالمیة المشاریع جمعیة(و ، )والخدمات األبحاث مركز(

 الدین عماد"و، " الحوت كمال":  من لك والمخطوطات التحقیق على باإلشراف
،  التحقیق طریقة في البدع أھل مسالك ویسلكون. " البارودي هللا عبد"و" حیدر

  .)٣( العلم أھل عند معروفة لیست غریبة ألسماء ویحیلون

 إال قانوني إطار في بھ مصرح نشاط لھا لیس أنھ الفرقة ھذه أمر في والغریب
 وزارة عبر )٤()األردن( و،  الرئیس المعقل وھيان لبن : ھما عربیتین دولتین في

،  األردن مساجد في وخطباء أئمة الفرقة أنصار بتعیین قامت التي،  األردنیة األوقاف
 – م١٩٩٥( عام في الترخیص تم حیث ؛ )اإلسالمیة العربیة الثقافة جمعیة( وعبر

 من مرحلة كل في البرلمانیة االنتخابات لخوض العدة األحباش ویعد،  )ھـ١٤١٥

                                                             

 )٤٣٩(، مرجع سابق ، التیارات الفكریة والعقدیة ، محمد فاروق الخالدي ) ١(

ق) ٢( رحمن دمش د ال اؤه ، یة عب ذوذه وأخط ي ش ة ، الحبش ة الثالث ـ١٤١٧(، الطبع ،  )م١٩٩٦ - ھ
 )١٢٥ – ١٢٢،  ٣٢ص(

 )٤١ص(، المصدر نفسھ ) ٣(

دوتق، فلألحباش فیھا نشاطات قائمة سوریا   أما) ٤( ة اام مھرجانات ص اء رئاس ت غط نویة تح قة س
ي  في العرب اد الكش ولى رئاست، االتح ة یت یة لبنانی ة حبش ة بعثی ي منظم ـوھ دنان "ھا ــــ ع

اش(وھو من فرقة  - النائب اللبناني -" يــــــطرابلس ً،  )األحب و حالیّ یس وھ ب رئ ة "ا نائ جمعی
ة  "المشاریع الخیریة اإلسالمیة ة للفرق نویجت، التابع اركة م ات للمش ع آالف الطالب والطالب  م

اء ، سوریا ولبنان  رقص والغن ً، وتقام لھم حفالت ال وري یومیّ از الس ا التلف رة وینقلھ ا خالل فت
 .ان ــالمھرج
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 الثمانینیات منتصف منذ بدأ األردن في األحباش وجود وكان . الترشیح مراحل
 انتشروا حیث التسعینیات في نشاطھم وبرز، لبنان  من منھم عدد وفود بعد المیالدي

ان( العاصمة مساجد من عدد في ّ  على وحصلوا،  المدن بقیة إلى نشاطھم وانتقل ، )عم
،  خطیرة وفقھیة عقدیة انحرافات من عندھم ما رغم فاألوقا وزارة من ترخیص

  .)١(ودعاتھا السنة وعلماء الصحابة على وتھجم

  

  

 ً   : في عموم بالد الشام الجماعي العمل وغیاب الفردیة الجھود : اثالث

 دمشق إلى الصیف في رجعت لما(:  - هللا رحمھ-  "الطنطاوي علي" الشیخ یقول
 إلى الصوفیة أصحاب من اإلسالم إلى الدعوة جالم في العاملین )٢(داري إلى دعوت
 الوعاظ إلى األربعة المذاھب فقھاء ومن،  اأحدً  منھم أغادر لم،  السلفیة أرباب

 وباقي "التمدن" جمعیة ورجال "اإلسالمیة الھدایة" جمعیة رجال ومن،  والخطباء
 بعد لھم وقلت ، المآل ذلك مثل وحذرتھم،  العراق في رأیتھ عما فحدثتھم،  الجمعیات

 أرید ولكن،  مشربھ یغیر أن وال طریقتھ منكم أحد یبدل أن أرید ال أنا:  طویل كالم
 علیھ اجتمعت فإن،  ینفتح لم واحدة ید دفعتھ إن المغلق الباب ھذا أن ھو،  اواحدً  اشیئً 

 وھ واقتراحي،  وحده كلٌّ  یعمل أن ال نتعاون أن ھو أریده والذي،  فتحتھ الكثیرة األیدي
 كان اإلسالم یمس ما رأوا فإن،  األحداث یراقبون منكم ثالثة فیھا لجنة تنتخب أن

 عمل العمل بوجوب منكم اقتنع فمن،  عملھم وحده ھو ھذا،  فقط بھ یبلغوكم أن عملھم
 یعرض والمدرس،  الجمعة یوم خطبتھ في ذلك یذكر الخطیب:  وأسلوبھ طریقتھ على

 ومن، أصحابھ إلیھ ینبھ واحد وكل،  مدرستھ في تالمیذهل یذكره والمعلم،  حلقتھ في لھ
 أو فیھا الكتابة على عمل الصحف وأصحاب األقالم بأرباب صلة لھ كانت أو قلم ذا كان
 ھذا إزالة على یقدر الذي الوزیر یراجع أن استطاع ومن،  أصحابھا ذلك إلى دفع

  . المنكر إنكار منھ لبوط األمر لھ فشرح یختاره وفد مع أو وحده إلیھ ذھب المنكر

 والشیخ )٣("الخطیب كمال محمد" وھم،  ثالثة فیھا وكان،  اللجنة وانتخبت
                                                             

ع ، أسامة عبد الرحمن ) ١( دد ، مجلة المجتم ي ) ١٤٤٠(الع ـ ١٢/١٤٢١/ ٤(ف  )م٢٧/٢/٢٠٠١ =ھ
 )٦٩ص() ١١٠(العدد ، ومجلة البیان 

 )ھـ١٣٥٦ – م١٩٣٧(كانت ھذه الدعوة بعد عودة الشیخ من العراق سنة  )٢(

و) ٣( ني :  ھ ب الحس د الخطی ن أحم ال ب ن كم د ب ة  .محم ذھب ، داعی لفي الم امي ، س د ، مح ول
ق(بـ م ) دمش رة عل امیًّ ،ألس ا عص ً أ یتیم ات اإلسالمیة ،ا نش ن الجمعی دد م یس ع ي تأس اھم ف ، س

ا للتعلیم الخاص في وز رتین ، ارة المعارف السوریة عین مدیرً ى السعودیة م تقر ، رحل إل واس
  )م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١(توفي سنة ، بھا قبل وفاتھ بسنوات 

= 
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  .)٢("الطنطاوي علي"و )١("عرفة یاسین"

 علي" الشیخ منزل في والمشایخ العلماء اجتمع )ھـ١٣٧٨ – م١٩٥٩( سنة وفي
 محمود محمد"و )٣("الزھاوي أمجد"  الشیخین من برغبة،  أخرى مرة" الطنطاوي
 الدعوة في" الطنطاوي علي" الشیخ مع وتناقشا،  العراق من قدما الذین )٤("الصواف

 الشیخ بھم واتصل،  والمشایخ العلماء دعوة على واتفقوا،  ضعفھا وأسباب سوریا  في
 إلى ودعاھم،  الصوفیة جماعة أقصى إلى السلفیة جماعة أقصى من،  واحد بعد اواحدً 

 الشیخ وتكلم،  أحد منھم تخلف فما،  العشاء بعد األشرفیة یثالحد دار في االجتماع
" الصواف محمد" الشیخ تكلم ثم، " الزھاوي أمجد" الشیخ إلیھم امقدمً " الطنطاوي"

 وأنھم جوانحھم بین أضرمت قد الحماس نار أن المجتمعون توھم حتى وحماس باندفاع
 اجتماعھ في قالھا التي عبارتھ" الطنطاوي" الشیخ وكرر،  للعمل مستعدین صاروا
 فیھ یعملون إسالمي میثاق على اجمیعً  الحاضرون ووقع،  والمشایخ بالعلماء السابق

 قال كما األمر وكان،  فیھا الوقوع من المجتمع وتخلیص الشبھات ولدفع لإلسالم
 ھي الجلسة ھذه وكانت،  المیثاق وقعنا بعدما وافترقنا(:  - هللا رحمھ- " الطنطاوي"

  )٥()األخیرة ھي وكانت،  األولى

 

= 

 )٤٠٤ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح :  یُنظَر في ترجمتھ

ة ، عالم  .یاسین بن محمد عید بن حامد بن محمد عرفة :  ھو) ١( د ، داعی ـول ا ) قدمش(ب م بھ ، وتعل
  )م١٩٩١-ھـ١٤١٢(توفي سنة ، مرض أواخر حیاتھ في عموده الفقري 

 ) ٢٢٨(ص(، مرجع سابق ، وأعیانھا ) دمشق(علماء ، نزار أباظة :  یُنظَر في ترجمتھ

 )١٣/ ٤(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(

اتكانت لھ إصال، تولى القضاء فیھا ،  من علماء العراق:  ھو) ٣( ة جمعی ا رئاس اآلداب ( حات منھ
المیة لمون"و) اإلس وان المس المیة(و "اإلخ ة اإلس طین(و )التربی اذ فلس دارس ،  )إنق لح م أص
  . وافتتح المدارس األھلیة ، األوقاف 

 )٥٤٤ص(، مرجع سابق ، رجال من التاریخ ، علي الطنطاوي :  یُنظَر في ترجمتھ

د :  ھو) ٤( ن موالی ل(م الم ،  )الموص ة د، ع د، اعی األزھر ، مجاھ ق ب ر ، التح تطاع أن یختص واس
ت  ن س ً م نتین ، دراستھ في ثالث سنوات بدال ي س ة ف ى العالمی ل عل ص ، وحص ى التخص وعل

ى ، في سنة  ب إل لمی"انتس وان المس راق " ناإلخ ل الع ھ أھ ع هللا ب نة ، ونف وفي س ـ١٤١٣(ت   - ھ
     )م١٩٩٢

ھ ر نظَ یُ  ي ترجمت اء: ف ذوب ، علم د المج اھرة ،  محم ام ، الق ة دار االعتص رفتھم ، طبع رون ع ومفك
 )٣/٢٩٥(بدون تاریخ الطبع 

 )٣٨٨ – ٣٨٧/ ٥( ، مرجع سابق، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٥(
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ا في سوریا  الشرعیة المدارس بین االنقسام : ارابعً    :خصوصً

 الذي والعقدي بل والفكري الفقھي االنقسام من خالیة الشرعیة الساحة تكن لم
  . أشدھا یكن لم إن المیدان ھذا في المدافعة عوائق من اعائقً  بدوره شكل

 التعصب حد إلى وصل والذي األربعة بالمذاھ أتباع بین الفقھي االنقسام فھذا
 ذلك إعالن على یجرؤ ال فإنھ بھ لیق ولئن،  النادر القلیل إال ھبالمذ لقول واالنتصار

  . الخاصة حدیث یكون وإنما المأل على

 الحنفي المفتي أكبرھم،  األربعة للمذاھب مفتین أربعة فیھا كان الشام بالد فھذه
  .)١(أخرى طبقة محلھا حلت طبقة انقرضت إذاو،  )الجمھوریة مفتي( یدعى الذي

 تقدیم آثاره توكان،  كادت أو الفتنة بسببھ قامت حتى المذھبي التعصب وشاع
  . االجتھاد باب وإغالق،  الدین على والتحایل،  الدلیل على الرأي

 معھا تكون ھل االستسقاء صالة في اختلفوا الشام في المشایخ أن كیف تقدم وقد
 أن یرید منھم كل وكان ؟ النساء إلیھا یخرج ھلو ؟ بعدھا أم قبلھا لخطبةا وھل ؟ خطبة
 إن بل . بعید   عھد من الشام في نسیت قد االستسقاء صالة وكانت،  بمذھبھ الناس یفتي

 أن خشیة لھا الناس خروج على یوافق لم الحنفي العام المفتي" عابدین الیسر أبا" الشیخ
 بالخروج المذاھب في العلماء أفتى وحین . األعداء بھم فیشمت یسقوا فال یستسقوا

 جبل سفح اختیر المذھبي وتعصبھم العلمي جدالھم من وفرغوا،  االستسقاء لصالة
 مریدوھم ومعھم الصوفیة المشایخ من جماعة فاحتج،  فیھ الصالة إلقامة )قاسیون(

َّ ،  العید صالة الوھابیة فیھ یقیم المكان ھذا أن بزعمھم فیھ الصالة إقامة ینكرون  ولج
 رابطة رئیس- " المیداني الخیر أبي" الشیخ دار في واجتمعوا معارضتھم في ھؤالء
 علي" الشیخ حضرھا ممن وكان،  منھم جماعة الجلسة ھذه احاضرً  وكان - العلماء

 یستجیبوا لم ولكن األدلة وأقاما معھم فحاوال" الزرقا مصطفى" والشیخ" الطنطاوي
 المسألة حلت ثم،  فسكتوا اشدیدً  اغضبً وغضب" الزرقا مصطفى" الشیخ علیھم فثار
 مكي" الشیخ ونائبھ" المیداني الیسر أبي" الشیخ باسم الصالة إلى الدعوة تكون بأن

  .)٢(بالوھابیة اتھامھما على الناس من أحد یجرؤ ال صوفیان وھما" الكتاني

 آل العزیز عبد" الملك وحد لما(:  یقول" الطنطاوي علي" الشیخ وھذا

                                                             

 )٢٨/ ٨(مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )٣٠- ٢٨/ ٦( ، مرجع سابق، ذكریات ، علي الطنطاوي  ) ٢(
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ً  )المعتمدیة( فأقامت،  )دمشق( في )٢()معتمدیة( المملكة أنشأت الجزیرة )١("سعود  حفال
َّ  فعتب بخطبة فیھ شاركتُ   كانوا إذ اشدیدً  الومً  والموني،  الصوفیة مشایخي علي
  )٣()بالوھابیة )المعتمدیة( ـب اتصل من كل یتھمون

 في مرة عوقبت ولقد،  یفةمخ تھمة الوھابیة وكانت(:  یقول آخر موضع وفي
 )٤("بدران القادر عبد" الشیخ حلقة في المشھود بالجرم أمسكوني ألنھم المدرسة
  )٥()المدخل صاحب

 الذي الوقت ففي،  الثقافي االنقسام أنفسھم اإلسالمیین بین االنقسام صور ومن
 اصدھامق یوضحون،  اوشرحً  اتعلیقً  السلف كتب على بالعكوف المشایخ فیھ یشتغل كان
 التألیف في وأسلوبھم،  التعلیم في طریقتھم ینتقد البعض كان،  عباراتھا ویفكون، 

 السماء عن األرض بعد البیان عن بعیدة علیھا یعكفون التي الكتب أكثر كانت(:  فیقول
 غامض یوضح من فیأتي،  الكلمات عربیة كانت وإن السبك أعجمیة،  العبارة معقدة، 

 من المحروق الجلد الیوم یرقعون كما ، منھ جملتین كل بین عنده من جملة فیدخل المتن
،  الشرح ھو وھذا،  الفتق أثر یظھر أو الرتق فینجح،  السلیم جلده من بقطعة اإلنسان

ً  حواشي الشرح لھذا یضع من ویأتي ،  ویعطلھ یقبحھ أو فیجملھ فیھا یطولھ،  وذیوال
  )٦()الحاشیة ھي وھذه

 في الخطباء فھب العلمیة الحركة على السلبیة آثاره الالذغ النقد ھذا ترك
 یردون وطالبھا بمشایخھا الشرعیة والمدارس،  األوقاف مدیریة من بإیعاز المساجد

 الشخصیة بالخالفات واالشتغال السجال وطال،  والمنتقدین المتطاولین على
  . ورائھا من طائل ال التي والمجادالت

                                                             

و) ١( دالرح:  ھ ن عب دالعزیز ب عود عب ل آل س ن فیص رن  .من ب ن آل مق ي ، م د ف اض(ول ،  )الری
ت  ي الكوی ھ ف ع أبی بابھ م ي أول ش تقر ف ة ، واس د المملك وفي ، موح ـت ائف(ب ي ، ) الط ن ف ودف

  )م١٩٥٣  - ھـ١٣٧٣(سنة ، ) الریاض(
 )٤/١٩(مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

 ) سفارة(تسمى الیوم ) ٢(

 . بتصرف) ٣٠/ ٣(، مرجع سابق ، ذكریات ، طنطاوي علي ال) ٣(

و) ٤( دران :  ھ د ب ن محم رحیم ب د ال ن عب طفى ب ن مص د ب ن أحم ادر ب د الق ھ  .عب ولي ، فقی ، أص
دة ، ) دمشق(عاش وتوفي في ، عارف باألدب والتاریخ ، حنبلي لفي العقی ان س انیف ، ك ھ تص ل

  )م١٩٢٧-ھـ١٣٤٦(توفي سنة ، 
 )٤/٣٧(، مرجع سابق ، األعالم ، زركلي ال:  یُنظَر في ترجمتھ

 )١/١٠٦(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٥(

 )٢/٦(و ) ٨/١٣١(علي الطنطاوي ، ذكریات ، مرجع سابق ، ) ٦(
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 حول إخوانھم بعض من الصادر النقد یناإلسالمی بین االنقسام صور ومن
 على الوصایة وفرض الفرنسي االحتالل عھد مع تزامن الذي وأسلوبھا الدعوة طریقة
 الصدامات وودع،  الدعوة سبیل في العقبات وتذلیل توحید األولى كان إذ،  البالد

  . تدفع وال وتعوق،  تجمع وال تفرق التي والخالفات

 سمي ما أو المشایخ حركة من موقف - هللا رحمھ-  "الطنطاوي علي" للشیخ كان
 علي"و )١("الخطیب ھاشم" الجلیلین العالمین أیدي على قامت التي )المشایخ نھضة( ـب

  :  قال حیث سیأتي كما امبمدارسھ یستقال أن قبل )٢("الدقر

ان( ل ك ن یؤم ذه م ة ھ ون أن الحرك ا یك ار لھ ق آث ى أعم ا،  وأبق ت ولكنھ  كان
ت،  الجوھر من قلیل وراءه المظھر من ركثی على قاصرة ة وكان أمور معنی روع من ب  ف
روع دعیم ال،  الف س بت ت األس ول وتثبی ا األص ر كم رع أم نع الش ول وص ھ الرس  علی
ا ودعاة علماء وخرجت اخیرً  أثمرت لقد،  والسالم الصالة ا وأحی  )حوران( أرض هللا بھ

ـالبلق(و ن -)األردن(-       )اءــــــــ ان ولك رأ ك ِّ  كث م ا ھ ن متبعیھ ى وم ت مش ا تح  لوائھ
اء ى إعف ویر اللح ائم وتك ذ وأن،  العم اء تتخ یض رزاأل النس دل الب الءات ب ود الم ،  الس
اش تجار ذلك من استفاد اش وباعة الش ون وخسر،  القم ا الحالق أت لم ذقون عنھم ن ،  ال

  )٣(...) أركانھ وھذه الدین ھو ھذا كأن

 المشایخ جھود أن إال الحق لبعض إصابة من الشیخ عن النقل ھذا في ما ومع
 نھضة من )البلقاء( و )حوران( مناطق إلیھا آلت التي الحال تلك ھال شھدت وآثارھم
 معھم یقف أن - هللا رحمھ- " الطنطاوي علي" بالشیخ األجدى وكان،  وعلمیة دعویة
  ؟ باطنوال الظاھر بإصالح إال بالشرع االعتصام وھل،  ولسانھ وقلمھ وفكره بعلمھ

  : الحكومیة غیر المشایخ لمدارس المادي الدعم ضعف : اخامسً 

 غرار على والبنات لألبناء مدارس فتح إلى الشام بالد في المشایخ بعض اتجھ

                                                             

اء ) ھـ١٣٠٧ – م١٨٩٠(مؤسس الجمعیة الغراء ، ولد عام :  ھو) ١( دي العلم ى أی ھ عل ، تلقى تعلیم
ي دین ف ة وال ا للغ ً تاذ ل أس ریعة  ، عم ة الش ي كلی ا ف رً وي ، وأخی جد األم ر والمس ب عنب مكت

  ).دمشق(بـ
  )٤٦٥ص(یوھانس رایسنر ، الحركات اإلسالمیة في سوریة ، مرجع سابق ، : انظر 

ي ، ) دمشق(من أھالي ، مؤسس الجمعیة الغراء  .محمد علي الدقر :  ھو) ٢( وي ، عالم حنف ھ ، نح ل
  .لى القرى فدعى أوالدھا وعلمھم القرآن والفقھ عمد إ،آثار عظیمة في العلم والدعوة 

 ) ٢٥ص(، مرجع سابق ، علماء الشام في القرن العشرین ، محمد حامد الناصر :  یُنظَر في ترجمتھ

 )٢٤١ – ١/٢٤٠(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(
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 التي الیائسة المحاوالت بعد وذلك،  الدینیة الشعب ھویة على احفاظً  الحكومیة المدارس
 إقامة ھو سبیل أفضل أن ووجدوا،  یةالحكوم المدارس في التعلیم إلصالح بھا قاموا

 إلى تؤدي أن یمكن" الدقر علي"و" الخطیب ھاشم" الشیخان علیھا یشرف مدارس
  .)١(منھا األوالد وإخراج الحكومیة المدارس مقاطعة

 من األوالد من مئات یومئذ وخرج )المشایخ نھضة( ـب یومئذ االتجاه ھذا وسمى
 مدارس تستوعبھم لم إذ،  الحكومیة المدارس مقاطعة تتم لم ولكن،  الحكومة مدارس
  . قلیل عدد ممنھ وبقي الرسمیة المدارس إلى مضطرین األوالد وعاد،  المشایخ

 ھو المسلم الشعب كان إذ وشعبي رسمي بدعم تحظى الحكومیة المدارس كانت
 فالفرنسیون ، أمره على امغلوبً بیده بیتھ یخرب الذي وھو،  علیھا ینفق الذي

  )٢(ذلك ثمن یدفع من ھو والشعب،  التعلیم في الفساد یشرعون مرونالمستع

 البقاء لھا یضمن شعبي أو رسمي دعم لھا یكن فلم المشایخ مدارس أما
ً  واالستمرار  أو الشعب أفراد خاللھا من تستقطب جذب عوامل لھا یوفر أن عن فضال

  . ومضاھاتھا الحكومیة المدارس مستوى إلى الوصول من تمكنھا

،  الخاصة  أموالھم على قائمة ومدارسھم،  والمشایخ العلماء جمعیات ظلت ذاول
 المشایخ وكان،  البلد في والمكانة الجاه وذوي،  وھباتھم وصدقاتھم التجار وتبرعات

 وتأمین،  الفقراء العلم طالب وكفالة،  والزكاة المال لجمع الجانً  یشكلون مدارسھم في
 على للحصول األوقاف مدیریة مع للتنسیق جاھدین ویسعون،  لھم والغذاء السكن
  . العلم لطالب الوقف صكوك في المخصصة األوقاف من نصیب

 والجمعیات المدارس على بأوقافھا تشح للحكومة التابعة األوقاف مدیریة وكانت
ا الشرعیة  للدین وینتصرون ، يالسلطو النظام ضد یقفون مشایخھا كان إذا خصوصً

 فیضطر،  اأحیانً  اإلعانة عنھم تقطع وكانت، )٣(والدروس حاضراتوالم المنابر عبر
 من المھن أھل وبعض تالمذتھم ومعھم بأنفسھم لواویزا أن ھذا كل مع المشایخ

 غرف بناء -  أجورھم ببعض أو أجورھم بكل المتبرعین -  والطیانین والبنائین النجارین
 ندب من ، وكان منھم الثمن رخیصة القدیمة البیوت أنقاض من الطالب إسكان

  . )٤(اولباسً  ودواءً  غذاءً  وكفالتھم لرعایتھم المحسنین

                                                             

 )١١٨ص(یوھانس رایسنر ، الحركات اإلسالمیة في سوریة ، مرجع سابق ، : یُنظر ) ١(

 )٥/٣٥٩(علي الطنطاوي ، ذكریات ، مرجع سابق ، ) ٢(

 )١٠٢ص(، مرجع سابق ، الشیخ حسن حبنكة ، عبد الرحمن المیداني ) ٣(

 )٩٣ – ٩٢ص( المصدر نفسھ ،) ٤(
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  : والتربیة اإلصالح عملیة عن واإلسالمیین اإلسالم إقصاء : اسادسً 

 مواقعھم خالل من مستمرة المیدان ھذا في والمشایخ العلماء جھود ظلت
،  والخطب المنابر خالل من أو ، المدارس أو الجامعات في سواء،  البالد في الرسمیة

 كان التي الخیریة ومدارسھا الجمعیات خالل من أو،  والمحاضرات الدروس أو
  . الشام بالد مشیخة بعض علیھا ویشرف یتوالھا

 العلماء ومطالبات اإلصالح دعوات وأمام،  المشكورة الجھود ھذه ظل وفي
 حدة من زادت التغییر ركةح أمام عوائق ھنالك وقفت دینھا إلى بالبالد بالعودة

 والدعاة العلماء بین تحول أن كثیرة أحیان في تستطع لم ذلك ومع،  والصراع المواجھة
  . المیدان ھذا في اإلصالحیة جھودھم وبین مواقعھم بمختلف

  : منھا المبحث بھذا المتعلقة العوائق بعض ھنا وأذكر

 : واإلسالمیین اإلسالم من التعلیم منابع تجفیف -١

 كل في وعین،  المحتلین الفرنسیین إلى الفرنسي االنتداب فترة خالل لتعلیما آل
 ھو وكان،  الفرنسیون یشاء كیف الوزارات في یتصرف فرنسي مستشار وزارة
 تغییرات لیحدث قدمھ یرسخ أن بھذا واستطاع،  صورة اآلخر والوزیر حقیقة الوزیر

 ومواده مناھجھ في حتى بل،  ھواستراتیجیات وخططھ التعلیم نظام في لیس وتحوالت
  . والطالب والمعلمین

ً  لھم أبقوا الفرنسیین ألن الحال یتغیر لم االحتالل خرج ولما  تربت كانت ذیوال
  . الوزارات من غیره تولت كما التعلیم عرش تولت )باریس( في

 عشر أحد فیھا الموظفین عدد یتجاوز ال الفرنسي االحتالل أیام الوزارة وكانت
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 من وكلھم )حقیقة الوزیر( المستشار عند یعملون أربعة أو خمسة منھم،  اموظفً 
 وطنیة شخصیات ترشیح أو لتوظیف التفاتة أو رغبة ھناك یكن ولم، )١("النصارى"

 مقالید ظلت ولذا،  الفرنسیین ھوى من أشرب ما إال مؤثرة إسالمیة عناصر أو نزیھة
 في العمل عن اإلسالمیین إقصاء اعوااستط وبھذا،  االنتداب فترة بأیدیھم الوزارة
  . الوزارة

 : لھم الرادعة الجزاءات وتطبیق علیھم الضغوط ممارسة -٢

ً  كان لما أنھ - هللا رحمھ- " الطنطاوي علي" الشیخ یذكر  مدرسة في امعاونً  اأستاذ
 ودعي،  النبوي المولد بذكرى احتفال المدرسة في أقیم )الرسمیة الثانویة( التجھیز
 - هللا رحمھ-  الشیخ زمالء من وكان،  االحتفال حضور إلى العلیا فالصفو طالب

" عفلق میشیل" وكتب )٢("الموصلي نظیم"و،  بدعوتھ یدعو أن قبل" عفلق میشیل"
 الشیخ من كان فما المشایخ غضب أثارت" الموصلي نظیم" ألقاھا المناسبة بھذه خطبة

 من بھ ورمى فجذبھ لخطیبا ثوب بعنق وأخذ المسرح رقي أن إال" الطنطاوي علي"
َّ ،  الصوت مكبر والتقط األول الصف في من على فوقع،  المسرح فوق         على ورد

  . الخ" .. عفلق میشیل"

 )الزور دیر( محافظة إلى" الطنطاوي علي" الشیخ ذلك إثر على عقوبةً  نقل
  .)٣(الموظفین من علیھ مغضوب لكل منفى الفرنسیین أیام كانت التي

 مدیر طریق عن-  الحكومة استدعت حینما )٤("حافظ أمین" الرئیس عھد وفي
ا - "سویدان أحمد" المقدم الضابط المخابرات  حبنكة حسن" الشیخ منھم العلماء من عددً

 محمد" الشیخ بین حوار دار معھم للتحقیق )٥("المصري أمین محمد" والشیخ" المیداني
                                                             

 )٥/٣٣٧(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

ي .  نظیم بن إبراھیم بن نعمان بن یوسف الموصلي:  ھو) ٢( د ف صح(ول ا ) م أ بھ ن ،ونش ل م حص
ي اآلداب ، على أربع شھادات في التاریخ والجغرافیا) لیون(و )جنیف( ة ف وراه الدول از دكت وح
   )م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣(توفي سنة ، 

 )٨١ص(، مرجع سابق ، وأعیانھا ) دمشق(علماء ، نزار أباظة :  یُنظَر في ترجمتھ

 )١٩٣،  ١٨٧/ ٤(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(

ابق : ھو  ) ٤( وري س یس س افظ ، رئ د عسكري ، محمد أمین ح یة ، قائ ب سیاس دة مناص ، شغل ع
ا لالقتصاد  ّ ً الب ، شھد عھده توجھًا اشتراكی ؤامرة انق د م راق بع ى الع ھ إل ى ، نفاه أقران اد إل وع

  )ھـ١٤٢٤ – م٢٠٠٣(بالده بعد الغزو األمریكي للعراق سنة 
 .الحرة على الشبكة العنكبوتیة الموسوعة : یُنظَر في ترجمتھ 

ة ، مرب ّفاضل ،) دمشق(من موالید  .محمد أمین المصري :  ھو) ٥( ي دار ، وعالم وداعی رج ف تخ
ین  ـالمعلم ق(ب ھ، ) دمش ي طالب ا ف ؤثرً ان م عودیة،ك ى الس م إل ر ث ى مص ل إل م ،رح ورأس قس

= 
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 أمین محمد"   الشیخ قالف : التالي والنح على" سویدان أحمد" والمقدم" المصري أمین
 الدین وأصول والتربیة الفلسفة في )لیسانس( یحمل" الباني الرحمن عبد" " :المصري

 التربیة وزارة في الدینیة للتربیة امفتشً  یعمل وھو سنین عشر زھاء علیھ مر وقد، 
 عملھ من قلھن إلى أدت التي األسباب ھي فما،  المستقیم الموظف مثال وكان،  والتعلیم

  ؟ الخاصة المدارس في العمل إلى

،  الجواب  في اصریحً  أكون أن دكتور یا أحب" : سویدان أحمد" المقدم فأجاب
  " .الدین بدر الرحمن عبد" والتعلیم التربیة مدیر من األسباب فھمت وقد

 تبنى إنما الدولة أن یرى ھو،  القاعدة في" الباني الرحمن عبد" مع نختلف نحن
،  عربي قومي أساس على تبنى إنما الدولة أن نرى ونحن إسالمي أساس على

 الطالب یعلمون أساتذة المعلمات ولدار المعلمین لدار یختار ذلك على بناءً " الباني"و
 الطالب ھؤالء سیكون تعلمون وكما،  إسالمي أساس على تبنى إنما الدولة أن

 وفي،  طالبھم إلى األفكار ھذه لونوسیحم،  واحدة دراسیة سنة بعد أساتذة والطالبات
 وفي،  النتیجة ھذه إلى نصل ال حتى العمل ھذا من نقلھ إلى صرنا ولذلك،  فیھ ما ھذا

  .)١(فقط القومیة تنظمھا إنما،  الدولة ینظم ال اإلسالم أن رأینا

  

  : لمطالبھم واالكتراث االلتفات عدم - ٣
 ضج التي التعلیم بمنكرات یتعلق ما تجاه بواجبھم یقومون والمشایخ العلماء كان

 یناشدون ورسائلھم بالغاتھم ویرفعون،  المنابر عبر یطالبون وابتدروا، )٢(البلد بھا
 تخالف التي واألنظمة القرارات من أحدثوه فیما النظر إعادة المعارف ووزارة الحكومة

 الشعب إرادة احترام إلى ودعوھم،  الفضیلة وتھون للرذیلة وتدعو اإلسالم شریعة
 فیتشاكون یجتمعونثم  عنھا یفھم أو یسمعھا من تجد لم النداءات تلك كل لكن،  المسلم

 تنفعھم فال الوزیر أو الرئیس فیراجعوا صفوفھم یجمعوا أن إال یجدون ال ثم ویتبادلون

 

= 

رى  ة أم الق ریعة بجامع ة الش ي كلی ا ف ات العلی ة اإل،الدراس م بالجامع المیةث ي ، س وفي ف ت
  )م١٩٧٧ -ھـ١٣٩٧(سنة  المكرمة ودفن بمكة، إثر عملیة جراحیة  )سویسرا(

 )٣٤٠ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح  :ترجمتھ  یُنظَر في

 )٢٥١ – ٢٥٠(، مرجع سابق ، الشیخ حسن حبنكة الوالد الداعیة ، عبد الرحمن المیداني ) ١(

 .من ھذا البحث ) جھود المدافعة في المیدان التعلیمي(بتوسع  :یُنظَر ) ٢(
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  .)١( اشیئً  المراجعة

 : القرار أصحاب إلى الوصول عن حجبھم - ٤

 المستشارون كان بل،  التعلیم في لمسئولینا لقاء عن محجوبین اإلسالمیون كان
 بكتابات إلیھ بعثوا مرة وكم،  الوزیر لمكتب برقیاتھم وصول یمنعون الوزیر عند

 طریق وال المقابلة طریق فال،  الطریق دونھا وانسد وصولھا تعذر لكن ورسائل
 ضمو،  الوحدة عھد في مصر إلى الشام من سافر الذي -  الوفد قصة وما،  المراسلة

 علي" والشیخ )٢(األمة مجلس أعضاء من واثنین ونائبھ العلماء رابطة رئیس
 وزیر لقاء یرغبون كانوا إذ ، ببعید عنا -  دمشق جامعة أساتذة وأحد" الطنطاوي
  .)٣(بلقائھ ایحظو ولم أیام عشرة بابھ وقرعوا المعارف

                                                             

 )٣٥٦،  ٣٣٨/ ٥( علي الطنطاوي ، ذكریات ، مرجع سابق ،) ١(

 .ھكذا سمى عبد الناصر مجلس البرلمان ) ٢(

اوي ) ٣( ي الطنط ات ، عل ابق ، ذكری ع س ود ( )٦٩/  ٦(، مرج ي جھ د ف ة الوف رت قص د ذك وق
 )فلتراجع، یمي المدافعة في المیدان التعل



 

  
  

  

  

  

   الخامس الفصل
 عشر الرابع القرن في الشام بالد في للمدافعة الفكریة الجھود 

   ووسائلھا،  الھجري

  : مطالب عدة على ویشتمل

 السیاسي المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود : األول المطلب 
  . ووسائلھا

 المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود:  الثاني المطلب 
  . ووسائلھا االجتماعي

 نالمیدا في للمدافعة الفكریة الجھود : الثالث المطلب 
  .ووسائلھا التعلیمي

 المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود : الرابع المطلب 
   .ووسائلھا اإلعالمي

 المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود : الخامس المطلب 
  . ووسائلھا والتربوي الدعوي
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  : ووسائلھا السیاسي المیدان في المدافعة جھود : األول المطلب
 صراعات من الھجري عشر الرابع القران خالل الشام دبال بھ تمر كانت ما مع
 أن إال،  اإلسالم ألھل واإلقصائیة السیاسي االستبداد ظل في اوخصوصً  وانقالبات

 ومحاولة اإلصالح جانب تناول عن بعیدة تكن لم الدین حیاض عن المدافعة جھود
 علماء فیھا شارك وھناك ھنا من محاوالت وانطلقت،  السیادة مراكز في التأثیر

ٍ  ورجاالت  یكونوا أن والعقود المراحل بعض في خاللھا من استطاعوا،  ودعاةٌ ،  فكر
 العلماء تالحم أن كما،  السیاسیة القرارات بعض وصیاغة صناعة في مؤثرة عناصر

 ورد،  الشام بالد في الدعوة مستقبل على الحاقدین جھود أفشل وأھلھ اإلسالم ودعاة
  . اخیرً  واینال لم علیھمھم مكر

   :جھود المدافعة في سوریا : أوالً 
 حبنكة حسن" الشیخ أبرزھم الشام بالد من وعلماء رجال المیدان ھذا في برز

 ھذا في المباركة جھودھما أستعرض وسوف" السباعي مصطفى" والشیخ" المیداني
  : بالذات المیدان

ً  حیةبالصال" الدین محي" الشیخ جامع في األوقاف مدیریة أقامت -أ  احتفاال
تلي شكري" آنذاك "الجمھوریة رئیس" إلیھ دعت ّ  أركان بعض ومعھ" القو

 أحد وألقى،  االحتفال ضمن بھ والتمجید الرئیس تكریم وغرضھا،  حكومتھ
 وألقى" عابدون غالب" السید وھو األوقاف مدیریة كلمة المدیریة موظفي

 ." الجمھوریة یسلرئ" تمجید وفیھا،   الرسول عن كالم بعض فیھا كلمة

ّكة حسن" الشیخ الحاضرین بین من وكان  لرابطة العام األمین -  "المیداني حبن
 تعالى هللا حمد بعد كلمتھ واستھل فقام،  توجیھیة كلمة إللقاء فدعي،  -  "المسلمین علماء

 G H I J K L M ]  : تعالى بقولھ  رسولھ على والسالم والصالة

ONZ لتعظیم الرؤساء  اھ ما كان ینبغي أن نجعل المسجد مكانً بأن اعریضً ؛ ت ١٨: الجن
ّن كلمتھ نصائح ورسائل صریحة تتعلق بالحاكم والمحكوم ، مھما كان شأنھم  ، وضم

نبأ االحتفال وأكبروا موقف  )دمشق(وتناقل الناس في ، قائمة في البلد  اوانتقد أوضاعً 
اء والملوك من اإلطراء والمدح الشیخ وأنھ لم یفعل كما یفعل بعض الخطباء أمام الرؤس

الشرعیة الخاصة التي تتلقى بعض مساعدات من  درستھولم یخش على م، والتعظیم 
ھا وكان یطالب بزیادتھا ألنھا ما كانت، األوقاف   دائرة َ ّ من النفقة الحقیقیة عشر  )١(تسد

. 

                                                             

داني ) ١( رحمن المی د ال داني ، عب ة المی ن حبنك یخ حس ي الش ة المرب د الداعی ابق ، الوال ع س ، مرج
 )٢٢٣ -٢٢٢ص(
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تلي"السید  "رئیس الجمھوریة"من عادة  كان - ب ّ أن یقصد صالة " شكري القو
، وھو الجامع الذي یؤمھ الرؤساء والوجھاء  )منجك(لجمعة في جامع ا

ّكة"علم بمقدمھ الشیخ  فلما أعد خطبة ذكر فیھا أمجاد األمة " حسن حبن
وبین فیھا وظائف الحاكم المسلم ومھماتھ وواجباتھ في حمایة ، المسلمة 

وسرد قصة ، الدین ورعایة من تحتھ من الرعیة بما یرضي هللا تعالى 
ً   -   –" مرع"  المشھورة مع المرأة في ظاھر المدینة حین خرج لیال

 بكلمةولم یتعرض في خطبتھ المستفیضة للرئیس ، ینظر أحوال رعیتھ 
ولما فرغ من الخطبة والصالة ،  ولم یشر إلى حضوره، اء أو إطراء ثن

ولم یمش  اوانصرف خارجً ، عند محراب الجامع  اقام إلیھ الرئیس مسلمً 
وتكررت زیارات . ي محرابھ بل بقي ف، ھ إلى باب المسجد الشیخ مع
واستمر الشیخ على طریقتھ لم یغیر ، للجامع " يشكري القوتل"الرئیس 
  . )١(امنھا شیئً 

  : عربیة حكومة أول دین تعیین حول الشرعیة المدافعة - ج

=  م١١/١٩١٨/ ٣( في )دمشق(" الحسین بن فیصل" األمیر دخل
 نھایة بعد السوریة العربیة الحكومة میالد عن وأعلن،  -  تقدم كما -  )ھـ٢٩/١/١٣٣٧

 تأسیسیة لجنة بتشكیل وأمر،  )ھـ١٣٣٧ – م١٩١٨( سنة األولى العالمیة الحرب
 وحماة وحلب دمشق( الداخلیة سوریا  مناطق في االنتخابات مراكز طریق عن تنتخب

 المناطق في المحلیة التجمعات قبل من والتسمیة الترشیح طریق وعن )وحمص
 وتم، ) ھـ١٣٣٧ – م١٩١٩() مایو( أیار في وذلك -  )فلسطین(ولبنان  -  األخرى
 من انتخابھا تم داخلیة لجنة المجلس شكل األولى المجلس دورة وفي،  أعضائھا انتخاب

ِّ كُ  )ھـ٢١/١٠/١٣٣٧=  م١٩/٧/١٩١٩( في األعضاء قبل ،  للبالد دستور بوضع فتل
 من-  )٣("دروزة عزة محمد" لھا المقرر وكان،  )٢("األتاسي ھاشم" السید رأسھا

                                                             

 )٢٢١ص(،  المصدر نفسھ) ١(

و) ٢( ي :  ھ تار األتاس د الس ن عب د ب ن محم د ب ن خال م ب ة .ھاش ولى رئاس وریا   ت رات س الث م ، ث
م  )العربیة الفتاة(جمعیة من أعضاء ، ) حمص(مولده ووفاتھ في  ة(ث ة الوطنی ي ،  )الكتل ل ف تنق

   )م١٩٦٠-ھـ١٣٨٠(واعتزل في آخر حیاتھ حتى توفي سنة ،مناصب سیاسیة عدیدة 
 )٨/٦٥(، مرجع سابق ،األعالم ،الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٣( زة دروزة:  ھ د ع ث .  محم ؤرخ  ،باح د  ،م ن موالی ابلس(م ي د ،) ن ھ ف د تعلم ل بع رة عم ائ
نة  ة س د العثمانی رق والبری ـ١٣٢١ – م١٩٠٣(الب رت ،) ھ ة اال ویس ھ الوظیف ى ل الع عل ط

ا ، ) المؤید والمقتطف والھالل والمقطم(الدوریات المصریة مثل  ات أبرزھ ن المؤلف لھ العدید م
  ) م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤(توفي سنة ، مذكراتھ عن الحركة العربیة الحدیثة 

 )٢/١٩٦(، مرجع سابق  ،األعالم  ،الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 
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 المسلمین وبعض المسلمین غیر من التأسیسیة اللجنة في األعضاء طالب وقد- فلسطین
 طالب حین في،  دینیة ال حكومة سوریا  حكومة أن على الدستور في ینص بأن

 ادینھ وأن،  عربیة إسالمیة حكومة أنھا على النص بضرورة اآلخرون األعضاء
 نائب- " رضا رشید محمد" الشیخ واقترح،  الخالف واحتدم،  اإلسالم ھو الرسمي

 جمیع عنھا یفھم دینیة ال حكومة أعلنت إذا ألنھ المسألة ھذه عن السكوت - )طرابلس(
 غیر أنھا ذلك لوازم ومن،  وحرام بحالل تتقید ال وتعطیل كفر حكومة أنھا المسلمین

،  االقتراح ھذا على األعضاء غالبیة ووافقت،  كاناإلم عند إسقاطھا یجب بل شرعیة
 األولى المادة نص جاء وھكذا،  اإلسالم ھو ملكھا دین یكون أن باشتراط االكتفاء وعلى

 دمشق عاصمتھا،  نیابیة مدنیة حكومة العربیة السوریة المملكة حكومة(:  الدستور من
  )١()اإلسالم ملكھا ودین،  الشام

َّ  - د  )دمشق(العلماء وقادة الكفاح والدفاع عن اإلسالم في مجموعة من  التف
ّكة المیداني" خحول الشی كونھ الرجل الشجاع الذي یواجھ  "حسن حبن

وكان من ، ھ وأنصاره وكثرة محبی، مع قوة بیانھ ، السلطة بنزاھة وتجرد 
-  )٣("الدقرأحمد بن علي "والشیخ  )٢("مال رمضان البوطي"ھؤالء الشیخ 

محمد أمین "و ،  - )الجمعیة الغراء(ه في رئاسة الذي خلف والد
  .)٤("عبد الكریم الرفاعي"والشیخ ، "المصري

                                                             

یم ) ١( ف الحك لي ، یوس د الفیص وریة والعھ ر ، س ار للنش روت  ،دار النھ ة ، بی ة الثالث ، الطبع
 )٩٤ص( )م١٩٦٨(

وطي :  ھو) ٢( افعي  .مال رمضان الب ھ الش ن شمال،الفقی ردي م وریا   ك ن ، س ان(م اجر ، )بوط ھ
دین  يمحی"شیخ وسكن في حارة األكراد في حي ال ،) دمشق(إلى  نة .  "ال وفي س ـ ١٤١٠(ت  -ھ

  ) م١٩٩٠
ري ) دمشق(علماء ، نزار أباظة  :یُنظَر في ترجمتھ  ر الھج ع ، وأعیانھا في القرن الخامس عش مرج

 ) ١٩٨ص(، سابق

و) ٣( دقر :  ھ دالغني ال ن عب ي ب ن عل د ب د  .أحم ن موالی ق(م ة ،  )دمش ده العالم ة وال ي رعای ا ف نش
وه بالت، ھ أب د إلی ارك، دریس وعھ یس  وش ي تأس راء"ف ة الغ تھا ، "الجمعی ھ رئاس ت إلی ، وانتھ

ي  ا ف ً و ب عض اف (انتخ س أوق ق(مجل ى(و )دمش س اإلسالمي األعل اء(و )المجل س اإلفت  )مجل
  ) م١٩٧٧ -ھـ١٣٩٧(وتوفي سنة ، صیب بالفالج أ

ر  ،إتمام األعالم  ،نزار أباظة ومحمدالمالح :  یُنظَر في ترجمتھ ة ،  ) قدمش(، دار الفك ة الثانی الطبع
 )٤٥ص(،  )م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤( ،

الي  .عبدالكریم الرفاعي :  ھو) ٤( ن أھ ق(م یخ  ،) دمش ذ الش داني"وتلمی ة المی ن حبنك ت ،  "حس كان
ارزة  ة ب ة دعوی ھ حرك المي  ،ل باب اإلس ھ الش ع حول ى اجتم بالد حت اء ال ي أنح یتھا ف ار ص ط

لمات  ات المس الي ، والفتی ا أھ ق(وآزرھ ً  ) .دمش وة ً ودع ة ھ تربی ى طالب ر عل ر كبی ھ أث ان ل ك
ا  ً   )ھـ١٣٩٣ – م١٩٧٣(وتوفي سنة ، أصیب بالشلل آخر عمره ، وعلم

= 
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ّ  ااتفقوا على أن یعقدوا اجتماعً  وقد " حسن حبنكة المیداني"ا في دار الشیخ دوریً
وما یطرأ ، ویناقشون أحوال المسلمین العامة ، من كتب العلم الكبرى  ایقرؤون فیھ كتابً

  .)١(وتوالت ھذه االجتماعات الدوریة، سوریة من أحداث على الساحة ال

ْ الغیورین على اإلسالم  انالشبَّ اندفع جماعة من  - ـھ یت ّ م ٍ سُ فیما  لتكوین جماعة
دون ،  سوریا  في محافظات اوقد ظھرت بعض آثارھ.  )كتائب محمد(بعد 

اعلم الناس  ً ٌ فعلیّ   . بأنھا جماعة

من خالل " محمد أمین المصري" عیةھذه التجمعات تلتف حول الدا وكانت
وتفسیر سورة ، غزوة بدر ومنھا  وشرحھ غزوات الرسول ، دروسھ في السیرة 

  .ألحداثھا  ااألنفال التي نزلت بیانً 

،  "العلمانیة"و "االشتراكیة"عنف السلطة البعثیة الحاكمة في التطبیقات  واشتد
  " .عبدو أمین الحافظ أبو"الضابط البعثي الحلبي  ئاسةوكان ذلك في عھد ر

تستثیر جماھیر المسلمین ضد الحكم  )دمشق(ھذه الجموع ومعظمھم من  اندفعت
الستثارة من تحت ، المدرسین و، وخطباء المنابر ، وتحرك علماء المسلمین ، البعثي 
، لھا  امن یكونون عیونً  "كتائب محمد"السلطة البعثیة الحاكمة تدس في  وكانت،  أیدیھم

ً ومن یوجھو بعمل  ن الجموع ویستدرجونھم إلى مذابح ترھب كل من یفكر مستقبال
وفود كثیرة من " حسن حبنكة"كان یتوافد على الشیخ  األثناء وفي ھذه، إسالمي 

من علماء وخطباء وتجار ومحامین وسیاسیین ومثقفین ، مختلف طبقات الشعب 
 لحصرفاتھا ضد مصاومن سوء السلطة وطغیانھا وت، وشباب یشكون من الوضع القائم 

وفي ھذه األثناء زار الشیخ في داره بعض أعضاء تجمع  الدین وضد تعالیم، شعبھا 
، تنظیم مسلح إلسقاط الحكم القائم وعرضوا علیھ ضرورة إیجاد ، )كتائب محمد(

  .وألمحوا باستعدادھم ألن یجندوا أنفسھم في ھذا التنظیم 

على مستقبل اإلسالم ضرر  یكترث الشیخ لھذا العرض لعلمھ بأن ضرره لم
الدولیة العامة ال تسمح  روفواإلمكانات الشعبیة وظروف الحكم القائم والظ، محقق 

  .بتورط من ھذا القبیل یعود على العمل اإلسالمي في البالد بما ال تحمد عقباه 

أن مجموعات من الشباب یطوفون على  )دمشق(أحد األیام أشیع في  وفي
ً في الیوم الثاني في مسجد ویدع، مساجد المدینة  بني (ون الناس إلى االجتماع ضحى

 

= 

 )٥٩ص( ،مرجع سابق ، الوالد الداعیة المربي ، عبدالرحمن المیداني :  یُنظَر في ترجمتھ

 )٢٣١ص(، مرجع سابق ، الوالد الداعیة المربي ، عبد الرحمن المیداني ) ١(
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  . )دمشق(للخروج بمظاھرة احتجاج ضد تصرفات السلطة بقیادة علماء الدین في  )أمیة

كتائب (وفي مقدمتھم جماعة ، إلى ھذا التجمع عدة آالف من الناس  واستدرج
ن حرضت جماھیر ثم ظھر فیما بعد بأن عناصر من مخابرات الدولة ھي م،  )محمد

  .المسلمین على حضور ھذا االجتماع 

وعقب انفضاض الدرس الصباحي الذي یعقده الشیخ ، صباح الیوم التالي  وفي
:  - رحمھ هللا- فقال ، وأبلغھ باالجتماع واستشاره بشأنھ  جاءه أحد الدعاة الفجربعد 

ً  )لیس ھذا ھو الطریق( ّ  وضرب لھ مثال یعني  )حھ قنطارالحجر بمطر(:  امعروفً  اعامیً
  .وسھل التصرف بھ ، فإذا فارق مكانھ خف وزنھ : 

دة العمل اإلسالمي یومئذ حضر إلى دار الشیخ قا االساعة التاسعة صباحً  وفي
 "أحمد الدقر"والشیخ " عبد الكریم الرفاعي"والشیخ " مال رمضان البوطي"الشیخ 

وي بعد أن زین لھم بعض بعزم الذھاب إلى الجامع األم" مصريمحمد أمین ال"الشیخ و
  .الغیورین المتحمسین ضرورة الحضور 

االتصاالت الھاتفیة من الجامع األموي بالشیخ ومن معھ من العلماء  وتوالت
م محسوب من طالب العلم وھو في ، تستحثھم للحضور  ِّ وكان الذي یستحثھم رجل متعم

  .الحقیقة من مخابرات الدولة 

ّ  االشیخ المشاركة رفضً  ورفض ً " محمد أمین المصري"الشیخ  وكان،  ابات
ھل أنتم الذین دبرتم ھذا : ومعظم القادة یرجحون المشاركة فقال لھم الشیخ في حزم 

  أنتم الذین بعثتم طالبكم ومریدیكم للدعوة إلیھ ؟  ھل األمر وأعددتم لھ عدتھ ؟

تأخذكم أو ، حتى تقتلوا ، وما یدریكم أنھ فخ صنع لكم : فقال لھم ، ال :  قالوا
إما أن أحبسكم عندي ھنا في البیت ، أنتم بین خیارین ، الدولة بجرم القیام بثورة مسلحة 

إن ، وال أسمح ألحد منكم بالمشاركة في ھذا األمر  وإما أن تنصرفوا إلى بیوتكم، 
  .فال تمكنوا أعداءكم منكم  لیكمالمسلمین بحاجة إ

وتبین أن األمر مدبّر من ، خ وتحققت فراسة الشی، القادة إلى بیوتھم  انصرف
وكان بمثابة فخ تحصد ، واشتركت بعض أجھزتھا السریة في الدعوة إلیھ ، قبل السلطة 

فال ، وأنھم سقطوا ضمن المقاومة ، فیھ قیادات إسالمیة بتھمة القیام بثورة مسلحة 
  .مسؤولیة على الدولة في مقتلھم 

جة باألسلحة الناریة  وكانت ّ معھا جاءت و، سریعة الطلقات كتیبة عسكریة مدج
، واالنقضاض على من فیھ باألسلحة ، أمیة  نيأسلحة مدرعة لتطویق جامع ب

، دون تمییز بین مشارك في المظاھرة  لدولةوحصدھم تحت ذریعة القیام بثورة ضد ا
ٍ في المسجد ، ومصلّ  ٍ عاكف ٍ عجوز   .وشیخ
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لمقصود قد اكتمل ھجم الساعة التي ظن فیھا مدبروا المكیدة أن النصاب ا وفي
ودخل الجنود بغارة وحشیة قتل ، الجنود بأسلحتھم وتقدمت دبابة فكسرت باب المسجد 

وكانت مذبحة شنیعة لم یكن لھا نظیر في كل عھود االستعمار الغربي ، فیھا خلق كثیر 
.  

ّ  واستاق تحت ضربات  إلى شاحنات السیارات العسكریة االجنود من بقي حیً
مي من ھذه وأنجى هللا قادة العمل اإلسال، یب الوحشي ومنھا إلى السجون البنادق والتعذ

  . )١(المكیدة بعنایتھ وحفظھ

ا من حمل ساعي البرید في أحد األیام بریدً  )كتائب محمد(بعد حادثة  - و
عي فیھ الشیخ إلى دُ ،  "حسن حبنكة المیداني" المحكمة العسـكریة للشیخ

 اداء الشھادة في الساعة الثامنة صباحً الحضور لمقر المحكمة العسكریة أل
  .من الیوم المحدد 

) كتائب محمد(الشھادة تدور حول حركة الشبان الذین سموا أنفسھم  وكانت
  .وآخرین ألقي القبض علیھم في بیوتھم ، في الجامع  موقبض علیھ

، فحضر الشیخان  " محمد أمین المصري"الشیخ ا قد دعي للشھادة أیضً  وكان
  لماذا دعوتمونا ؟، ھاتوا ما عندكم : " حبنكة"یخ وقال الش

حدیثھم عما بأیدیھم من تقاریر المخابرات عن الخطابات والدروس التي  فبدأوا
وما آفة :  بقولھ" محمد أمین المصري"الشیخ  فأجاب،  یھا انتقاد للسلطة من قبل الشیخف

فقد یكون فھمھم ،  اصحیحً  فما كل ما ینقلھ لكم موظفوا مخابراتكم، األخبار إال رواتھا 
  .وكثیر منھم محدود الثقافة ال یفھم مرامي الكالم ، أو یفسرون من عندھم ،  اناقصً 

ھل جئتم بنا للشھادة أم للمحاكمة ؟ إن كان للمحاكمة : وقال ھ الشیخ حدیث فقطع
 ودافعوا، وإذا شئتم حاكمونا على أقوالنا، فكل ما في تقاریركم ھذه صحیح و أكثر منھ 

وبموجب ،  لقانونیةوا  عن تصرفاتكم وتصرفات الدولة بمقتضى األحكام الدستوریة 
و أخذ یناقش مسألة االستیالءات االشتراكیة الظالمة على ، و الشرع  الحق والعدل

وما نجم ، وآثار ذلك على اقتصاد البالد ،  )اإلصالح الزراعي( ـاألراضي فیما سمى ب
وتحولت الجلسة من استجوابات ، تي جرى تأمیمھا عنھ من فساد أحوال المصانع ال

  .إلى محاكمة السلطة على تصرفاتھا  وصاحبھللشیخ 

ٍ قتلتم ظلمً : مما قال لھم  وكان ٍ حكمتم علیھ باإلعدام بغیر ؟ وكم إنسا اكم بريء ن
  ؟حق 

                                                             

 )٢٣٥ -٢٢٩ص(، مرجع سابق ، الوالد الداعیة المربي ، د الرحمن المیداني عب) ١(
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ً في ، التلفزیون والرادیو السوریان ینقالن ھذه الشھادة  وكان فكان ذلك زیادة
  .شیخ وإجاللھ لدى جمھور الشعب السوري رفع قدر ال

في تعریف الناس  االناقمون من أولي السلطة أن ھذه الحادثة كانت سببً ووجد
برزت للشعب فساد السلطة كما أنھا أ، بھذا الرجل وتمجیدھم لھ من حیث لم یحتسبوا 

  .)١(وطغیانھا

 )ـھ١٨/١٠/١٣٦٦(بعد االستقالل في یوم االثنین  سوریا  أجریت في - ز
وشارك فیھا قیادات من ، أول انتخابات  )م١٩٤٧یولیو  –تموز  ٧(الموافق 

  .الحركات اإلسالمیة واألحزاب القومیة والوطنیة 

وبعض الشخصیات  "اإلخوان المسلمین"في ھذه االنتخابات حركة  وشاركت
 "رابطة علماء المسلمین"تقف وراءھم  وكانت اإلسالمیة من غیر أنصار الحركة

حیث كان لكل ، اللتان كان لھما دور واسع في دعم المرشحین  "الغراء یةالجمع(و
حزب أو جماعة أو مرشح كبیر مركز انتخابي وكان أكبر مركز انتخابي ھو الذي 

أبو الخیر "وكان رئیسـھا الشیخ ،  )كزـتن(في جامع  "العلماء رابطة" أقامتھ
حتى ، ادت الناس یوم االنتخاب والتي ق" مكي الكتاني"ائبھ السید ون،  )٢("المیداني

ألن الزمن كان زمن ) شیخةالم(صار الوطنیون یقدمون أنفسھم للعامة بلقب 

 التأیید مدى االنتخابیة الحفالت ھذه في الواسعة الشعبیة المشاركة عكست وقد
تلي شكري" إن حتى،  )دمشق( في اخصوصً  اإلسالمیین للمرشحین الجماھیري ّ     " القو

، )٤(المرشحین أسماء بنفسھ وأعلن "الغراء الجمعیة"ـل حضر - الجمھوریة رئیس- 
 االنتخابات ھذه في الجیش تدخل ولوال،  مرشحیھا قائمة "العلماء رابطة" وأصدرت
 )٥("الجندي سامي" ذلك ذكر كما - "اإلخوان المسلمین" ضد" القوتلي شكري" لمصلحة

 فجيء الصنادیق لتوبدّ ،  االنتخابات زورت حیث ؛ االنتخابات في اإلسالمیون لفاز - 

                                                             

 )٢٤٢-٢٣٦ص(، مرجع سابق ،  المربي الوالد الداعیة، عبد الرحمن المیداني ) ١(

و  )٢( داني :  ھ ري المی ن بك ین ب ن حس د ب ن محم د ب ر . محم أبي الخی ى ب ي ، یكن د ح ن موالی م
ا كان مھابًا مت، ) دمشق(بـ) المیدان( ا ورعً ًا ألقاربھ ورحمھ ، وطالبھ ، واضعً   .وفیّ

 .دار الحدیث النبوي على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١٣٩ -١٣٨/ ٧(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(

دوي )  ٤( ن الن و الحس ي ، أب رق العرب ي الش ائح ف ذكرات س الة ، م ة الرس ة ، مؤسس ة الثالث ، الطبع
 )٣٢١ص (،  )م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣(

دي )  ٥( امي الجن ث ، س ر ، البع ار للنش ة دار النھ روت  ،طبع ـ١٣٨٩ – م١٩٦٩(، بی ص (،  )ھ
٥٠( 
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ِئت،  أوراقھم فیھا الناس ألقى التي بغیر ل ُ   .)١(االنتخاب زمراك إلى بھا یصلوا أن قبل وم

من مدیریة أوقاف " حسن حبنكة المیداني"بعد صدور قرار عزل الشیخ  _ ح
الذي كان یخطب فیھ عن صالة الجمعة  )جامع منجك(تعطل  )دمشق(

فكانوا یصلون الجمعة في غیره " حسن حبنكة"ا للشیخ تأییدً  ،ستة أشھر 
  .من مساجد الحي 

وأبدوا ، عقد في المسجد اجتماع حافل تتابع الخطباء في النصح والتوجیھ  ثم
الخطباء حماسة المحتفلین للمطالبة بعودة  واستثار، الحسرة على خلو منبره من الشیخ 

  ألم تحن إلى خطب الشیخ ومواعظھ ؟: قال لھ و، الشیخ حتى التفت بعضھم إلى المنبر 

حرك ،  امؤثرً  اوتكلم كالمً ، في الناس  اوقام خطیبً" حسن حبنكة"الشیخ  فاندفع
قرار الحكومة  اعلى منبره یوم الجمعة القادم متحدیً اووعد أن یكون خطیبً، القلوب 
عواطف جماھیر لئال تثیر وآثرت الدولة حینئذ أن تتغاضى ، ونفذ ما وعد ، البعثیة 

  .)٢(المسلمین

 ورئیس" األتاسي الدین نور" ئاسةر فترة في )م١٩٦٦- ـھ١٣٨٦(سنة  في - ط
ومعھ عدد " حسن حبنكة المیداني"حج الشیخ  )٣("یوسف زعین"  الوزراء

وجرى في تلك الحجة لقاء واحد خاص بینھ وبین الملك ، من إخوانھ 
ّ  وكان )٤("رشاد فرعون" بحضور مستشاره "فیصل" تطرق  االلقاء ودیً

، الشیخ لمشكالت المسلمین وما یتعرض لھ اإلسالم من كید عالمي 
  .وضرورة جمع كلمة المسلمین ونصرة قضایاھم إلى غیر ذلك 

أعدوا أنفسھم  سوریا  بأن الشیخ یستعد للعودة إلى )دمشق(سمع أھل  ولما
، في صباح أحد األیام  وتم ترتیب أمر السفر بالطائرة، الستقبالھ في حشد شعبي كبیر 

أن الشیخ قادم قبل  )دمشق(أشاع في  – اوربما كان ذلك مكرً  –إال أن بعض المبلغین 
ووقفوا ساعات ، فخرجت الجماھیر الحاشدة الستقبالھ في المطار ، موعد السفر بیوم 

                                                             

 )١٤٢/ ٧(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )٢٦٩ص(،  مرجع سابق، الوالد الداعیة المربي ، عبد الرحمن المیداني ) ٢(

  . ولى رئاسة الوزراء مرتین ت، رئیس وزراء سوري سابق   )٣(
 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

وري ، تعلم بھا ،  )دمشق(من موالید ، سیاسي، طبیب :  ھو) ٤( یش الس ین ، مارس الطب في الج ع
ك  د المل ا للصحة في عھ دالعزیز"وزیرً اص ،  "عب ھ الخ ان طبیب ة ، وك ا للمملك فیرً ولى س ا ت كم

ا ، فرنسا في  ا فسفیرً   )م١٩٩٠-ھـ١٤١١(توفي في مكة سنة ، ثم أعید وزیرً
 )٢٠٣ص(، مرجع سابق ، وأعیانھا ) دمشق(علماء ، نزار أباظھ : یُنظَر في ترجمتھ 
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  .ولما یئسوا رجعوا ، ینتظرون قدوم الطائرة 

 بالوخرجوا الستق، الي تنادوا بسرعة علموا بالموعد الحقیقي في الیوم الت ولما
  .لكن جمع األمس كان أعظم  اكبیرً  اوكان جمعً ، الشیخ ومن معھ 

الزینات واألضواء ومظاھر االحتفال بعودة الشیخ وإخوانھ قد امتدت في  وكانت
 )دمشق(وتوافدت مواكب المسلمین علیھ من كل أحیاء ،  )دمشق(حي المیدان من 

  .سوریة والقرى وسائر المدن ال

 )دمشق(في احتفاء ما شھدتھ ، الوفود ثالثة أیام تتوارد دون انقطاع  واستمرت
 حین زار" جمال عبد الناصر"إال ما كان للرئیس ، طان مرتقب لرئیس منتخب وال لسل

  .أیام الوحدة  سوریا 

 هولم یكن في وسعھا قمع ھذ، حكومة البعث من ھذه الحفاوة  واغتاظت
بضرورة تقویض  )١("محمد حبنكة المیداني"ال أن توحـي لشقیقـھ إ المظاھرة الكبیرة

رئیس "برئاسة  وكان وفد حكومي یومئذ، الزینات وإزالة حبال األضواء الكھربائیة 
وقامت حكومة االتحاد ، في زیارة عمل لالتحاد السوفییتي " یوسف زعین" "الوزراء

وحذرتھ من مغبة مثل ھذا  ،السوفییتي بإطالع الوفد على صور االستقبال الحاشد 
  .االستقبال وخطورتھ على حزب البعث وعلى التطبیقات االشتراكیة 

وأوائل عام  )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٦(بعد ذلك الحكومة بقیة عام  وتربصت
ثم تحركت مستخدمة مكیدة اإلثارة ووضع الكمائن للشیخ ومن  ، )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٧(

ً ، معھ  في مجلة  ةفكتب مقال" إبراھیم خالص"  نكرة من المالحدة یدعىفدفعت رجال
أعلن فیھا ضرورة خلق  - باسم الدولة  - التي تصدر باسم الجیش  )جیش الشعب(

وذكر فیھا ، اإلنسان العربي الجدید الكافر بكل القیم القدیمة التقلیدیة التي أصبحت بالیة 
  .أن هللا والدین والقیم یجب أن توضع في متحف التاریخ 

یدة المدبرة وجد قادة العمل اإلسالمي وعلى رأسھم الشیخ أنھم ھذه المك وأمام
  : أمام ثالثة طرق 

 .یسكتوا ویتغابوا خشیة أن یستجروا إلى معركة مع الدولة غیر متكافئة  أن - ١

یدخلوا مع الدولة في معركة حقیقیة أكثر من النضال البیاني الفكري مھما  أن - ٢
 .كانت التضحیات والنتائج 

                                                             

داني :  ھو) ١( ة المی ھ  .محمد خیر بن حسن حبنك ث ألبوی ن الثال یخ ، االب اه الش ر أخ ن"ناص  ، "حس
ً ل، ا للفتوة وكان محبًّ    .كانت لھ تجارات مختلفة ، وسائل البطولة میاال

 ) ٤٢ص(، مرجع سابق ، الوالد الداعیة المربي ، عبدالرحمن المیداني  :یُنظَر في ترجمتھ 
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ومناشدة ، ویقفوا عند حدود الكلمة ، الحق بصراحة وحكمة یقولوا كلمة  أن - ٣
وإعالن شجبھا لھذه ، والمشرفین على المجلة ، الدولة محاسبة كاتب المقال 

 .االتجاه اإللحادي 

المشاورة والتفكیر رأى القادة أن السكوت على األمر سیعطي الدولة  وبعد
وأن الدخول معھا في ، ات فرصة التمادي إلى ما ھو أشد في اإلعالنات والتطبیق

معركة حقیقیة تورط یعطي السلطة الحاكمة فرصة التدخل بقوتھا العسكریة لقمع القیادة 
وظھر لھم أن أھون األمور الثالثة ، وفرض االتجاه اإللحادي بصراحة وقوة ، الدینیة 
ة وھذه مھم، ومناشدة الحكومة األخذ على أیدي أصحاب الفتنة ، كلمة الحق  النھو إع

  . االعلماء التي ال یجوز لمثلھم التخلي عنھا في أشد الظروف وأقساھا وأكثرھا اضطھادً 

على ھذا القرار الحكیم انبرى العلماء والخطباء یبینون للناس بالحكمة  وبناءً 
ویناشدون السلطة تعدیل الموقف الذي نجم عن ، والعقل الحق فیما سطره الكاتب 

والبراءة صراحة مما جرى تسوید صفحات ، الصریح  لحادمحاربة الدین وإعالن اإل
َّ ، المجلة بھ  توا على مدبري المكیدة ھدف استدراج الدعاة والخطباء والعلماء وفو

بھذه الحكمة  احتى ضاقت الحكومة ذرعً ، والجماھیر إلى معركة عسكریة مسلحة 
  .وذلك العقل مع ضبط اللسان ومناقشة القضیة بالبرھان والمنطق 

ففي أواخر شھر ، كل ذلك لم یشفع للقادة العلماء أن تسكت الحكومة عنھم أن  إال
حسن حبنكة "دبرت مكیدة للقبض على الشیخ  )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٧(نیسان من سنة 

بعد صالة الجمعة بذریعة تھم ملفقة ومؤامرة استعماریة مكذوبة نسجت لقمع " المیداني
  . تجاه اإلسالمي المناضل في الشاماال

شیخ بلغھ نبأ القبض علیھ بعد الجمعة فصعد المنبر وألقى خطبتھ كعادتھ ال وكان
وتابع الحدیث عن التصریحات بإعالن اإللحاد ، أعصابھ  امالكً ، لسانھ  اوكان حافظً ، 

إنھا تمارس مھنتھا تحت : السلطات تقول (: وقال ، ومحاربة الدین في مجلة الجیش 
في آخر عدد من المجلة التي تسمى  اأناه أخیرً قر يإال أن التصریح الذ، رقابة الشعب 

فأین رقابة الشعب ؟ وما فائدة ، یتحدى عقیدة الشعب وإرادتھ  )مجلة جیش الشعب(
ولم یعط تقریره ؟ لیس من ، ولم یبد رأیھ ، الرقیب إذا لم یفصح عما في ضمیره 

ٌ أ االمعقول مطلقً  ٌ أن یتحدى عقیدةَ ھذه الشعب وإرادتَھ فردٌ أو عصابة   .و جماعة

لكن المصائب تھون ، ھذا الشعب یصاب في كل یوم بكثیر من المصائب  إن
  .وترخص أمام المصیبة في الدین 

ھذه من دوافع : المؤسف والمحزن أنھ كلما قامت صیحة دینیة صادقة قالوا  من
  .االستعمار والدوالر والذھب 

بل ھم ، شأنھم شيء الذین یلحدون با وینكرونھ ویجحدونھ فال یقال في  أما
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  .قوم مرضي عنھم مفسوح لھم المجال في كل شيء 

م للمحاكمة ألنھ قال الحق  ھذا ّ وذاك مدرس یضرب ألنھ قال كلمة ، متكلم یقد
وھذا یسحب إلى المخابرات واآلخر ، وھذا معلم یقتل أو یسرح ألنھ قال بالحق ، الحق 

  . وذاك في العلن، ھذا في السر ، إلى المباحث 

ذي یتكلم باسم الدین عمیل ومأجور یتكلم بدوافع ذاتیة ؟ والذي ینكر الرب ال 
  یتكلم باسم الشعب ؟ ویدعو إلى الرذیلة شریف ، لخالق ا

وأبان أن ھذا ، التي نشرتھا المجلة " إبراھیم خالص"شیخ عن كلمة تحدث ال ثم
راجھ إلى ھ استثارة غضب الشعب الستدوأنھ إن كان الغرض من دسِّ ، الرجل مدسوس 

وإن كان غرض ، ولكل أجل كتاب ، ثورة دمویة تسفك فیھا الدماء فما جاء وقت ذلك 
 َ لیعرف مقدار ما فیھا من حماس وغیرة على دینھا فلیعلم أن ؛ األمة  ھ نبضَ سَّ ن دم

  .با حتى غیر المسلمین منھ  االشعب ال یزال مؤمنً 

یصرحوا بأنھم یؤمنون با أیخجل الذین بأیدیھم السلطة أن ( :قال الشیخ  ثم
، ویكتبوا في ذلك مفصالت من الكالم لیثبتوا عقیدتھم وعقیدة شعبھم ، والیوم اآلخر 

ال نرى في الجرائد والمجالت كلمة واحدة  لماذا، ولیكون الناس على حسن ظن بھم 
  )یذكر فیھا هللا ؟

وا وكان، بعض عناصر المخابرات مندسین بین الجمھور في الجامع  وكان
وكان الشیخ على معرفة ، یفتعلون شعارات وأصوات تندد بالدولة أثناء سكتات الشیخ 

 َ ، ال تلتفتوا إلى أي صیحة (: ھم یقول للحاضرین دَ حَ بحالھم فكان الشیخ إذا سمع أ
استمعوا إلي وال تلتفتوا (: وقال لما سمع آخر ،  )أعطوني قلوبكم، فالصیحات كثیرة 

واطلبوا النصر من ، وثبتوا قلوبكم ، أمسكوا أعصابكم ، أنھا ش كانإلى الصیحات مھما 
  )ربكم

فمشى عناصرھا إلى داره ، السلطة رتبت نفسھا للقبض على الشیخ  وكانت
ً ، وقد عرف الشیخ أنھا حیلة ، وأخبروه بدعوة وزیر الداخلیة لمقابلتھ   ولم یوافق أوال

من وزراء  مقابلتيمن كان یرید وكل ، بیتي مفتوح للجمیع : وقال لھم ، على الذھاب 
، فحقن الدماء ووافق ، ثم علم أنھم سیستعملون القوة ، وغیرھم كانوا یأتوني في بیتي 

ولم تكن في الحقیقة دعوة للقاء وإنما ،  "محمد"ومعھ شقیقھ وولده  بسیارتھوذھب 
  . السجنسَوقٌ إلى 

 ُ أودع فیھا ھي التي  وكانت الغرفة التي، الشیخ وولده إلى سجن القلعة  ذَ خِ فأ
وأما شقیقھ فسیق إلى أحد مراكز الدولة في ، "ابن تیمیة"سجن فیھا شیخ اإلسالم 

  .السیارة  درتوصو،  )الحلبوني(

التي ) جمعیة التوجیھ اإلسالمي(صباح الیوم التالي صدرت مراسیم إلغاء  وفي
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فرع  - مي د التوجیھ اإلسالعھم( –وصودرت مدارسھ ومبانیھا ، یشرف علیھا الشیخ 
في  )دار القرآن(وحجزت ،  -  )فرع اإلناث - معھد التوجیھ اإلسالمي (و ،  )الذكور
كما صدرت ، وصودرت ممتلكات الجمعیة وسلمت لوزارة األوقاف ،  )منجك(جامع 
عبد الرحمن " وم تسریح ولدهـمع صدور مرس، ة ـالخاص یخوال الشـیم حجز أمـمراس

  .)١(لتربیةالوظیفة في وزارة ا من" حبنكة 

  . للدولة الدین تعیین حول الشرعیة المدافعة -  ي

 البرلمان أروقة داخل كبیرة معركة قامت )ھـ١٣٦٩ – م١٩٥٠( سنة في
ّمت،  السوري العام الرأي شغلت،  وخارجھ ُد  والبرقیات العرائض آالف إثرھا على وق

ً  الشعب وبقي،   دین(ـب المتعلقة الدستوریة المادة وھي أال،  أشھر سبعة بھا مشغوال
  )الدولة

 تسعة من لجنة انتخبت قلیل قبل إلیھا أشرت التي التأسیسیة الجمعیة كانت
 تھـلمناقش اتمھیدً  تورـالدس روعـمش عـبوض إلیھا عھد،  الدستور لجنة سمیت أعضاء

 نائب- " الخوري فارس سھیل" برئاسة اللجنة انتـك،  یةـالجمع قبل من رارهـوإق
 مصطفى" والشیخ،  - حلب نائب- " دـحوم الوھاب عبد" یةالجمع ومقرر- دمشق

  " .السباعي

 أن یرى الذي اإلسالمي الشارع ضغط بین طویلة مساجالت المادة ھذه أحدثت
 قد والشعب األمة ھویة أن أو،  اإلسالم عن التخلي یعني المادة ھذه على النص عدم

 وبعض والعلمانیین ومیینوالق المسیحیة الطوائف وبین،  جھة من العدوان علیھا جرى
  . أخرى جھة من الحقوقیین

 التي الجمعیة جلسة في عرضھا )وثیقة( مرافعةً " السباعي مصطفى" الشیخ أعد
َّ ،  )ھـق٩/١٠/١٣٦٩=  م١٩٥٠ عام) یولیو( تموز/ ٢٤( في انعقدت  فیھا ىجل

 ونیك أن یجب ولماذا،  اإلسالم ھو الدولة دستور بأن النص إلى تدعو التي األسباب
 وأن،  وسیاسیة وقومیة داخلیة ومصالح، للدیمقراطیة تطبیق فیھ النص ھذا وأن ؟ كذلك

  . الدستور لجنة إلیھ انتھت ما ھو الرأي ھذا

  : اآلتي النحو إلى انتھى قد المشكلة الدستور لجنة قرار كان

 . الدولة دین ھو اإلسالم أن - ١

 . ومقدسة محترمة السماویة األدیان - ٢

                                                             

 )٢٨٨ص(، مرجع سابق ، الوالد الداعیة المربي ، عبدالرحمن المیداني ) ١(
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 . ومرعیة مصونة الدینیة للطوائف الشخصیة األحوال - ٣

 أعلى إلى الوصول وبین المواطن بین یحال ال الحقوق في متساوون المواطنون - ٤
 . اللغة أو الجنس أو الدین بسبب الدولة مناصب

،  الشھیر التاریخي بیانھ خالل من الوثیقة عن" السباعي مصطفى" الشیخ دافع
 -  العام للرأي - " السباعي صطفىم" الشیخ نشره الذي البیان ھذا خالل من وظھر

 الكلمات مادة اللقاءات بعض في علیھا أطلق التي المادة ھذه إلقرار المستمیتة محاوالتھ
  ؟ النتائج كانت فماذا،  الثالث

" السباعي مصطفى" الشیخ جھود فیھا تفلح لم التي الدستور معركة انتھتلقد 
  : إلى

 المقر الدستور في الثالثة المادة نصب )اإلسالم الدولة دین( المادة نص تعدیل(
  : أن على تنص التي التأسیسي المجلس قبل من

 . اإلسالم الجمھوریة رئیس دین - ١

 . للتشریع الرئیس المصدر ھو اإلسالمي الفقھ - ٢

 حریة وتكفل، السماویة األدیان جمیع تحترم والدولة،  مصونة االعتقاد حریة - ٣
 . العام بالنظام ذلك یخل أال على،  شعائرھا بجمیع القیام

  . ومرعیة مصونة الدینیة للطوائف الشخصیة األحوال - ٤

وضع " حافظ األسد"لشعب في إحدى دورات حكم الرئیس أراد مجلس ا - ك
ّ  اوكان االتجاه في الدولة أن یكون دستورً ، دستور للدولة  فنھض ، ا علمانیً

جمع من العلماء ورجال الحركات اإلسالمیة یطالبون أن یوضع في 
وكتبوا في ذلك عرائض وقعھا ،  )دین الدولة اإلسالم(دستور مادة ال

وحضر ، ووجھوا البرقیات لرئیس الدولة ولرئیس مجلس الشعب ، كثیرون 
الذي كان قد وقع على العریضة " حسن حبنكة"العلماء إلى الشیخ جمع من 

 لالجتماع اوطلب موعدً ، فطلبوا منھ القیام باألمر فاتصل بقصر الرئاسة ، 
وزور الرئیس في نفسھ أن الغرض من االجتماع ، فحدد الموعد ،  بالرئیس

َّ ، في الدستور  )دین الدولة اإلسالم(المطالبة بوضع مادة  بعض  فأعد
 "حزب البعث"األجوبة التي عرضھا علیھ مستشاروه القانونیون من قیادات 

.  

، في الدستور )دین الدولة اإلسالم(اجتمعا طالب الشیخ الرئیس بوضع مادة  لما
  .وبین لھ أن ھذا مطلب علماء المسلمین والجماھیر العریضة من الشعب 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

340  

أن الدولة إنما ھي أرض : منھا  - تعتمد على المغالطات- الرئیس بإجابات  فأجابھ
وھذه أمور ال تتعلق بدین أو بغیر دین ، ومباني وإدارات ومؤسسات إداریة وعسكریة 

  .ة في الدستور فال معنى لذكر مثل ھذه الماد، 

ویبینون لك ، إن القانونیین الذین أفھموك ھذا یتجاھلون الحق : الشیخ  فأجابھ
  .خالفھ 

  وكیف ذلك ؟: الرئیس  فقال

وھم نائبون عن الشعب في ، إن الدولة جھاز من أفراد الشعب : الشیخ  فقال
دولة في اإلدارة وللشعب الذي تمثلھ ال، ویمثلونھ في التعبیر عن إرادتھ ، تحقیق مطالبھ 

  .أرض ومؤسسات وممتلكات 

ً ألن تقولوا  ولو ، نحن دولة اشتراكیة : كان األمر كما زعموا لك لما كان معنى
وتعمل بموجبھ ، وال أن تعلن كل الدول في دساتیرھا المبدأ االعتقادي الذي تؤمن بھ 

 ؟القانون  أفكل ھؤالء الناس ال یفھمون ، ..)اشتراكي - یھودي –ماركسي  –علماني (
 ّ   مع مفھوم الدولة ؟ افھم عن جھل یضعون في دساتیرھم ما ال یتالءم منطقیً

مرت على البالد حكومات كان فیھا جماعة من علماء المسلمین : الرئیس  فقال
ولم  اووضعوا دستورً ،  "اإلخوان المسلمین"وكان فیھم عددٌ من ، ممثلین عن الشعب 
اإلسالمي  الفقھواقتصروا على أن یكون ،  )المدین الدولة اإلس(یضعوا فیھ مادة 

  فكیف تطالبوننا بما لم تفعلوه أنتم ؟، المصدر الرئیس للتشریع 

وھل سكتت جماھیر المسلمین ، وھل سكت علماء المسلمین : الشیخ  فأجاب
اوملؤوا ال، یؤمئذ ؟ لقد ثاروا    .من أجل وضع ھذه المادة  دنیا صیاحً

وكانت القوة الغالبة لسلطان ، ة واإلقناع للشیخ الحوار وكانت الحج وانتھى
  .)١(الدولة والحزب الحاكم 

" حسن حبنكة المیداني"الشیخ  ىجاء أحد القادة اللبنانیین من شیوخ السنة إل - ل
وتحریك جماھیر ،  اعلنً " حافظ األسد"یقنعھ بمناصرة الرئیس  - حمھ هللار- 

فھم  ،م ــھؤالء القوم ال مأمن لھ فبین لھ الشیخ أن، المسلمین السنة لتأییده 
، لذلك فھو یداریھم التقاء شرھم ،  اویبطنون مكرً ، یخادعون في الظاھر 

وظن الشیخ بھذا القائد ، وال ینصرھم وال یتعاون معھم بحال من األحوال 
  .فأرسل لسانھ بھذا الكالم أمامھ  اخیرً 

                                                             

 )٣٠٦-٣٠٤(، مرجع سابق  ،المربي الوالد الداعیة ، عبد الرحمن المیداني ) ١(
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بالشیخ بعد ذلك ألمر فاجتمع ، نبأ ما جرى في ھذه الزیارة إلى الرئیس  ووصل
 "موسى الصدر"لإلمام  وكذاأنت قلت كذا : فقال لھ الرئیس ، عام من أمور البالد 

وكانت غلطة من الرئیس في تعیین الشخص وكانت للشیخ  –زارك في دارك  حینما
ِّ لم یزرني مطلقً  "موسى الصدر": فقال لھ الشیخ  –ا من الموقف مخرجً  یوم من  ا في أي

ولو ، حتى إنني ال أعرف وجھھ  ،لم أزره ، وباستطاعتي مواجھتھ وتحدیھ  األیام ، وأنا
فتعجب ، ھذا ھو اإلمام : أنني رأیتھ في مجلس بین جمع لم أعرفھ إال أن یقال لي 

  .)١(الرئیس من األمر وسكت 

  " :حسن حبنكة"الشیخ  بحضور مرة في لقاءٍ " حافظ األسد"قال الرئیس  - م

فأعداد المنتسبین إلیھ یصلون إلى  ، یر ال یستھان بھحزب كب "حزب البعث" إن
  .نحو مئة ألف عضو 

  وما قیمة مئة ألف من أصل عشرة مالیین ھم من الشعب ؟ : لھ الشیخ  فقال

األقوى لك أن تعمل بما یرضي الكثرة الكاثرة من الشعب حتى یؤیدك  من
بالنسبة إلى الشعب وھم ، ال أن تعمل بما یرضي أفراد الحزب ، وینصرك الشعب كلھ 

 ّ ً   .)٢( اعدد قلیل جد

في سنة " أبو عبدو أمین حافظ"الحكومة البعثیة برئاسة الفریق أصدرت  -ن
مت  اشتراكیةقرارات  )ھـ١٣٨٥ – م١٩٦٥( ّ شركة صناعیة ) ١٠٨( فیھاأم
  .وأعلنت تھدیداتھا لكل من یعارض ھذه القرارات ، 

وسائر المدن السوریة  )دمشق(ي ذلك اإلصدار بیانات للعلماء والخطباء ف وتال
وأنھ ال یحفظ حق الفرد والجماعة ، یحذرون فیھا من النظم االشتراكیة والرأسمالیة ، 
  .دون جور أو انحیاز إال اإلسالم  امعً 

ُ التي أنطل وساء َّ ھذه الحملة َ البعثي ، قت من المنابر ودروس المساجد الحكم
وكان الناس في موسم ، امع العامة والخاصة أفواه العلماء والدعاة في الحفالت والمجو

، وھو موسم تكثر فیھ الدروس ،  )م١٩٦٤ -  ـھ١٣٨٤(الصیام في شھر رمضان 
 وما كان للحكومة إال أن أرسلت عناصرھا من رجال، ویقبل الناس فیھ على ربھم 

 الحملةالمخابرات الستدعاء ستة من رواد العمل اإلسالمي الذین كان لھم دور في ھذه 
و الداعیـة  "محمد أمین المصري" والشیخ الداعیة" حسن حبنكة"على رأسھم الشیخ 

م في ـومة بالتحقیق معھـوقامت الحك، سواھم  ثةوثال" الخطیب كمالمحمد "المحامـي 
                                                             

 )٣٠٨ – ٣٠٧(، المصدر نفسھ ) ١(

 )٣٠٨ص(،  مرجع سابق، الوالد الداعیة المربي ، عبد الرحمن المیداني ) ٢(
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ى التحقیق إلى عزل وانتھ" أبو عبدو أمین حافظ"سـراي الحكومة برئاسـة الفریـق 
  .)١(من وظائفھم في الخطابةمن إخوانھ وعدد " حسن حبنكة"الشیخ 

ل والعم، خالل التحقیق الدور الكبیر الذي كان یبذلھ ھؤالء العلماء لخدمة األمة  وبرز
)٢(ألجل إعالء كلمة هللا في األرض

. 

- ١٩٦٢(في النصف األول من العقد السادس من القرن العشرین من  - س
 "حزب البعث العربي االشتراكي"تمكن  )ھـ١٣٨٤- ١٣٨١=  م١٩٦٥

وبعد ، من السیطرة على أجھزة الحكم في سوریة بانقالباتھ العسكریة 
إعالن الحزب لبرنامجھ السیاسي العلماني االشتراكي نھضت احتجاجات 

 "االشتراكیة"و "العلمانیة"ـمتعددة من علماء المسلمین وجماھیرھم تندد ب
، ھ وتعلن الحرب علیھما كونھما تخالفان أحكام اإلسالم وعقیدتھ وشریعت

ورافقت ھذه االحتجاجات احتجاجات أخرى من أصحاب المصالح 
 اوسرھا أن تتحرك الجماھیر اإلسالمیة لتتخذ منھا ترسً  )الرأسمالیة(

س بھ  ال یھمھم شأن اإلسالم  )الرأسمالیة(مع أن أصحاب المصالح ، تترّ
  . )الرأسمالیة(إال بمقدار ما یحمي مصالحھم 

تحارب اإلسالم وأنظمتھ وشرائعھ وتتجھ إلى  )االشتراكیة(أخذت التطبیقات  
وكان منھم ، وقفھم ومع ذلك ظل العلماء صامدین على م، العنف من قبل أجھزة الحكم 

ّك"الشیخ  ویأمر ، بجرأة وحكمة كلمة الحق  الذي أخذ یعلن" المیداني ةحسن حبن
،  ة الئمویواجھ جبابرة الحكام ال یخاف في هللا لوم، بالمعروف وینھى عن المنكر 
، التي تمس اإلسالم عقیدة وشریعة  الداخلیةالدولیة ووكان یتابع األحداث السیاسیة 

وكان یعلن بجرأة وحماسة عدم رضى جماھیر ، ویبین موقف اإلسالم منھا وحكمھ فیھا 
المسلمین وھم األكثریة عن أي نظام أو تطبیق أو إعالن فیھ حرب لإلسالم أو مخالفة 

 ، ھوكان الناس یتناقلون خطبھ ودروس .د للمسلمین عنھ وعن تعلیمھ أو إبعا، لمنھاجھ 
  .)٣(ویتأثرون بآرائھ ویدعون بدعوتھ

  

  : البرلمان في اإلسالمي التمثیل -  ع

                                                             

 )٢٤٣ص( المصدر نفسھ ،) ١(

ً الشیخ عبد الرحمن المیداني في كتابھ ) ٢( ي(التحقیق أورده كامال ابق  )الوالد الداعیة المرب ع س مرج
 )٢٦٨-٢٤٣ص(، 

 )٢٢٨ص(، مرجع سابق ، الوالد الداعیة المربي ، یداني عبد الرحمن الم) ٣(
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 انتخابات إلجراء اموعدً  )ھـ٢٣/١٢/١٣٦٨=  م١٥/١٠/١٩٤٩( تاریخ حدد
،  للبالد شامل دستور وضع إلیھ سیعھد الذي التأسیسي المجلس أو التأسیسیة الجمعیة

 إخوانھ من نفر مع نفسھ فرشح،  مصر من عاد قد "السباعي مصطفى" الشیخ وكان
 انجاحً  فیھا وحققوا" الطرقجي عارف"و "المبارك محمد" : منھم )دمشق( مدینة عن

 دھشتھ عن" القدسي ناظم" السید عبر وقد،  لالنتخابات األولى الدورة بدایة من اساحقً 
ً  فیھ ىورأ، النجاح ھذا من   .)١(الشام بالد في اإلسالمیة الحركة قوة على دلیال

ّ  اإلسالمي للتیار اتزایدً  شھدت الفترة ھذه أن إلى ھنا وأشیر ً  في لھ ادً مطر اونمو
 "اإلخوان حركة"ـل تكوین وجود عن النظر بغض )دمشق( اوخصوصً  البالد محافظات

  . الماضي المیالدي القرن نم الرابع العقد أواخر حتى میالدھا تأخر التي الشام في

أسر اإلسالمیین من  كانت ،لسوریا  "حافظ األسد "في فترة رئاسة  - ف      
حسن "في سجون الدولة تناشد الشیخ  األسارى "اإلخوان المسلمین" حركة

، ویسعى لإلفراج عنھم ، أن یشفع ألبنائھا عند السلطة " حبنكة المیداني
وإطالقھم من المعتقالت ، ح أوضاعھم فكان الشیخ یدعو الحكومة إلصال

   .للشعب والثورة  احتى ال یكون ذلك محرضً 

سعید "وفي ذات مرة جاءت أسرة الشیخ ،  اوكانت السلطة تستجیب للشیخ أحیانً 
وطلبوا ، الشیخ  ىإل -  )حماة(في مدینة  "اإلخوان المسلمین"وكان من قادة -  )٢("حوا

ّ ،  منھ أن یسعى لإلفراج عنھ عند الرئیس على مكتب الرئیس وأخذ  افاتصل الشیخ ھاتفیً
ویدعوا إلى دین هللا ، ھذا الرجل عالم وعاقل : فلما لقیھ الشیخ قال لھ ، لمقابلتھ  اموعدً 

في تدبیر أیة مؤامرة  اوال نعلم عنھ تورطً ، وال نعلم عنھ إال ما ھو خیر ، بحكمة وعقل 
  .مسلحة أو نحوھا 

  ؟ "حسن"شیخ ھل تضمنھ یا : الرئیس  فقال

  أما بعد ذلك فال ، أضمنھ منذ والدتھ إلى ھذه الساعة ، نعم : الشیخ  فقال
ال تستطیع أن  اوأنت أیضً ، كما ال أضمن أخي وابني وأقرب المقربین مني ، أضمنھ 

 تجد ما ال یسرك من أشد الناس مناصرة لك دفق، من جماعتك في المستقبل  اتضمن أحدً 
                                                             

د ، عدنان زرزور  )١( ة المجاھ باعي الداعی طفى الس دد ، مص ھ المج م ، والفقی ق(، دار القل ، ) دمش
 )م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤(، الطبعة الثانیة 

وى :  ھو) ٢( ب ح د  .سعید بن محمد بن دی ن موالی اة(م ا،  )حم ً أ یتیم ھ ، نش ھ جدت ى درس ،فكفلت عل
ي، عدد من علماء سوریة  لمین ف وان المس ادات اإلخ وریا   كان من قی بب  ،س ل بس زل العم اعت

ى غط والكل كر والض ي والس لل الجزئ األمراض كالش ابتھ ب نة ، إص وفي س ـ ١٤٠٩( ت  -ھ
  )م١٩٨٩

 )١/٢٠٧(، مرجع سابق ،تتمة األعالم ، محمد خیر رمضان یوسف  :یُنظَر في ترجمتھ 
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  .الیوم 

ً ، اإلفراج عنھ الرئیس ب ووعد وخرج ، علم الشیخ باألمر دون أن ی،  وأنجز ما قالھ حاال
ألنھ لم ، وحضر لزیارة الشیخ والسالم علیھ فلم یجده ، من السجن " سعید حوا"الشیخ 

)١(ن عاد إلى داره من مقابلة الرئیسیك
 . 

  :  السیاسیة المدافعة صور ومن - ص

 في اإلسالمي للتاریخ امدرسً " عفلق میشیل" المعارف وزارة عینت لما أنھ
،  وأئمتھ اإلسالم على تطاولھ بعد علیھ العام الرأي ثار )دمشق(ـب التجھیز مدرسة
 وزیر إلى اخطابً )دمشق(ـب "المسلمین الشبان جمعیة" في والتعلیم التربیة لجنة ورفعت

 في طعنھ وضمنتھ، ) دینھم في المسلمین یحارب عفلق میشیل:( بعنوان المعارف
 المقدسة صفتھا عن وإخراجھا،  الصحیحة النبویة لألحادیث وجرحھ،  الكریم لقرآنا

 إعفائھ على الحكومة وأجبرت،  للمحكمة وإحالتھ بإقالتھ وطالبت،  وضعیة صفة إلى
ً  وعینت، )٢(التدریس من  اأیضً  عنھ یختلف یكن لم الذي )٣("العارف عارف" منھ بدال

 دار أساتذة أحد مكانھ وجعلت فأبعدتھ أخرى مرة للتدخل المعارف وزارة فاضطرت
  . )٤(األرقم

 أدیب" الثالث االنقالب قائد بین سوریا  في السیاسیة األزمة نشبت لما -  ق
 التي والبرلمان )الشعب حزب( وراءه ومن" الدوالیبي معروف" وبین، " الشیشكلي

 "الشیشكلي دیبأ" وكان،  )ھـ٣/٣/١٣٧١=  م٢/١٢/١٩٥١( في البرلمان بحل انتھت
 أن إلى وستضطره مقبولة لیست قدمھا التي الوزاریة القائمة بأن" الدوالیبي" حذر قد

 بحل" الشیشكلي" فأمر،  تسویة بأي یرض لم "الدوالیبي" ولكن،  النیابي المجلس یحل
 لحزب العام األمین"و "الحكومة أعضاء"و "الوزراء رئیس" على والقبض البرلمان
 وأغلقت،  "المسلمین اإلخوان جماعة" بحل أمر كما،  سیاسیینال من وآخرین "الشعب
 بالسیاسة "اإلخوان المسلمین" اشتغال بدعوى القطر أنحاء جمیع في ومدارسھم مكاتبھم

                                                             

 )٣٠٢-٣٠١(، مرجع سابق  ،المربي الوالد الداعیة ، میداني عبد الرحمن ال) ١(

ؤتمرھم األول ، مقال مصطفى السباعي : انظر ) ٢( اتھم وم تح ، شباب محمد جمعی ة الف دد ، مجل الع
 )م٢/٢/١٩٣٩= ھـ ١٢/١٣٥٧/ ١٣(تاریخ ) ٦٣٩(

دس(ـم بولد وتعل، دارة والسیاسة من رجال اإل، مؤرخ .  عارف بن عارف المقدسي:  ھو) ٣( ،  )الق
اء ،  ن أعض ي(كان م دى األدب ي ، ) المنت ره ف ر عم ام آخ نة ، ) رام هللا(أق وفي س ـ١٣٩٣(ت -ھ

  )م١٩٧٣
 )٣/٢٤٥(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي :  یُنظَر في ترجمتھ

 )٩٥ص(عدنان زرزور ، مصطفى السباعي ، مرجع سابق ، ) ٤(
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ُرد،  صرفة دینیة ھیئة األصل في وھم  ألنھم والجامعات المدارس أساتذة من عدد وط
 الذي" السباعي مصطفى" لشیخا منھم وكان،  للحكم الوالء یمین یقسموا أن رفضوا

 قبل السباعي الشیخ وحاول،  سنوات عدة سوریا  دخول من ومنع ، )بیروت( إلى نفي
 واإلفراج،  البالد إلى البرلمانیة الحیاة وإعادة األزمة ھذه حل" الشیشكلي"ـب یصطدم أن

َّ " الدوالیبي" عن  الشیخ الباعتق األمر وانتھى،  یوفق لم أنھ إال بینھما اأیامً  دوترد
 في" السباعي" وبقي" الدولیبي معروف" صدیقھ إلى وضمھ" السباعي مصطفى"

 یؤسفني(:  لھ وقال،  لمقابلتھ" الشیشكلي أدیب" ودعاه عنھ أفرج ثم أشھر أربعة السجن
 ومن بإخالصك وأثق جھادك أقدر الذي وأنا،  نحوك إساءة عني تصدر أن أستاذ یا

ً  نأتلف أن بنا األحرى كان وقد...  معك  فإن ذلك ومع،  ختلفنو نختصم أن من بدال
  )ولنتعاون الماضي فلننس لذلك امتسعً  أمامنا یزال ال المجال

  . التالقي إلى سبیل أال لي أكد منك وجدتھ الذي ولكن" : السباعي" فقال

 قلبي یمأل،  مسلم وهللا وأنا،  اإلسالم إلى تدعو إنك ؟ ال ولم" : الشیشكلي" قال
  ؟ تالقینا یتم ال فكیف،  وكتابھ ورسولھ اب اإلیمان

 في فاإلسالم نحن أما،  وعقیدة عبادة اإلسالم تفھم لعلك" : السباعي" قال
 نستطیع ال أننا ذلك ومعنى،  حسابھ شيء لكل ویقدر،  الحیاة یشمل نظام مفھومنا
 حتى شروعةالم الوسائل بكل النضال من لنا بد وال،  القوة تفرضھ الذي بالواقع القبول

 مركز تسنمت وبھ،  التاریخ أمتنا دخلت بھ الذي اإلسالمي نظامھا الدیار ھذه إلى نعید
  . الصین أقصى إلى أوروبا من العالمیة القیادة

ً (:  معارضتھ على" السباعي" إلصرار أسفھ امعلنً " الشیشكلي" فقال  فنحن اإذ
ّ  نراه ما كل باتخاذ معذورون  إمكان من نیأس أال آمل ولكني،  أھدافنا لحمایة اضروریً

   )١()دكتور یا أغراضي حقیقة لكم تتضح عندما آخر وقت في التالقي

ً  الحوار ھذا على" المجذوب محمد" علق ّ  وكان(:  قائال  یفرض أن اطبیعیً
 مختلف من بالزائرین تزدحم أخذت التي داره وعلى،  الفقید تنقالت على الحصار

 فأخرجھ وللفقید لھ تتسع ال )دمشق( أن" الشیشكلي" رأى ثم،  وغیرھا )دمشق( أنحاء
   )٢()العھد ذلك نھایة إلى ھذا منفاه في بقي حیث، لبنان  إلى

  . الدولة مستوى على السیاسي والتمثیل المشاركات - ر

                                                             

دنان زرزور )١( باعي ، ع طفى الس ة المج، مص د الداعی دد ، اھ ھ المج ابق ، والفقی ع س           ، مرج
)٣٠١-٢٩٨( 

 )١/٤٠٠(، جع سابق ،علماء ومفكرون عرفتھم ، محمد المجذوب ) ٢(
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 رحمھ- " السباعي مصطفى" الشیخ مشاركات في اواضحً  األمر ھذه ویبدو   
 – م١٩٥١( عام سوریا  وفد ترأسھ ومنھا،  العالمیة المؤتمرات من عدد في - هللا

 المؤتمر شخصیات أبرزوكان ،  باكستان في العالمي اإلسالمي للمؤتمر )ھـ١٣٧٠
  . اوتأثیرً  اإنتاجً  وأكثرھا

 اإلسالمي المؤتمر إلى سوریا  وفد رأس )ھـ١٣٧٣ – م١٩٥٤( عام وفي   
 اإلسالم( عن شھیرال خطابھ ھناك وألقى، لبنان  في )بحمدون( في المنعقد المسیحي

 التي الغربیة االستعماریة المناورات إحباط في الفضل معھ ومن لھ فكان،  )والشیوعیة
  . المؤتمر وراء تتستر كانت

 بھذا الشدید إعجابھم عن واإلسالمیة العربیة الوفود أعضاء جمیع وأعرب
 البیان مع والسیاسة والتاریخیة العلمیة والدقة بالجرأة اتصف الذي،  الجامع الخطاب

  .)١(الرفیع

 الجامعات لزیارة السوریة الجامعة أوفدتھ )ھـ١٣٧٥ – م١٩٥٦( عام وفي 
 وبریطانیا إیطالیا:  فزار فیھا اإلسالمیة الدراسات مناھج على واالطالع الغربیة
ً  وفرنسا وألمانیا والسوید وھولندا وبلجیكا   . أخرى ودوال

،  والشرقیة اإلسالمیة الدراسات ذةأسات من بالمستشرقین زیاراتھ خالل واجتمع
 وقعوا التي والتاریخیة العلمیة األخطاء لھم وكشف،  اإلسالم عن مؤلفاتھم في وناقشھم

 العلم وغزارة البرھان بقوة فأدھشھم،  علمي بأسلوب اإلسالم حقیقة لھم وبین،  فیھا
  .  األسلوب ومرونة

 في وشارك،  والجامعات المساجد في المحاضرات ألقى ھناك إقامتھ أثناء وفي
  )٢(عامة المسلمین وقضایا،  )والجزائر فلسطین( في العرب حقوق عن فیھا دافع ندوات

 الجامعة كلیات عمداء مع،  )موسكو( إلى سافر )ھـ١٣٧٦ – م١٩٥٧( عام وفي
،  األقالیم مختلف في الروسیة الجامعات معظم خاللھا زار) موسكو جامعة( من بدعوة
 في وناقشھم واالجتماعیة والتاریخیة الشرقیة الدراسات بأساتذة زیارةال خالل والتقى
،  أخطاءھم لھم وكشف السوفیاتیة الشخصیات من اعددً  ناقش كما ، اإلسالم في آرائھم

 لھم كشف كما،  العربیة البالد في الشیوعیة من وموقفھ الصریح رأیھ لھم ووضح
،  واالجتماعیة الوطنیة القضایا من ةاإلسالمی العربیة بالدنا في الشیوعیین مواقف

                                                             

ذوب ) ١( د المج رفتھم ، محم رون ع اء ومفك ابق ، علم ع س ام ،  )١/٤٠٣(، مرج د بس ومحم
 )٤٦ – ٤٥ص(، مرجع سابق ، مصطفى السباعي صفحات من جھاد متواصل ، األسطواني 

 )٥٤٢ – ٥٤١ص(، مرجع سابق ، من أعالم الحركة اإلسالمیة المعاصرة ، عبدهللا العقیل ) ٢(
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  .)١(وأسالیبھم أخالقھم وفضح

 في )٢("القسام الدین عز" بالشیخ" القصاب كامل محمد" الشیخ التقى لما - ش
 اإلعداد في تعاونا - سوریا في الفرنسیین من باإلعدام علیھما حكم أن بعد-  )حیفا(

 وإنكار تعالى هللا إلى الدعوة واجب عن األمر ھذا یصرفھما ولم،  فلسطین في للجھاد
  . والشرك البدع ومحاربة المنكرات

 اتھم حتى،  آنذاك فلسطین في المنتشرة للبدع تصدیھما ذلك على األمثلة ومن
 في الخطاب فصل(:  بعنوان اكتابً المشایخ بعض وألف،  السلفیة بالوھابیة الشیخان

 أوامر رد في والبیان النقد(:  عنوانھ بكتیب علیھ فردا )والقصاب القسام على الرد
  .)٤(األئمة السلف وأقوال والسنة الكتاب من أدلة تضمن )٣()الخزیران

 أثر الشام بالد في قبلھ یكن لم الذي" القاسمي الدین جمال" الشیخ وھذا - ت
 الشیخ فجاء، " القیم ابن" وتلمیذه" تیمیة ابن" اإلسالم شیخ وفاة بعد السلفیة للدعوة
 كالشیخ قبلھ المصلحین دعوات كسائر تكون أن السلطة خشیت حتى إلیھا الناس ودعا

 كان فقد ذلك ورغم،  تتعقبھ السلطات فأخذت،  - هللا رحمھ- " الوھاب عبد بن محمد"
 فكره في اإلسالم بشیخ اكثیرً  تأثر قد وكان،  حولھا وما )دمشق( على اكبیرً  دعوتھ أثر

 كان ولذا؛  ذلك في العلماء ویناقش،  جماعةوال السنة ألھل للمخالفین وجھاده وعلمھ
ً  وكان،  علیھ یقدر لمن االجتھاد باب فتح ویرى والجمود التعصب ینبذ  بجمیع متصال

ً  اتأثیرً  أكسبھ مما الناس   .)٥(عندھم وقبوال

ا " القاسمي الدین جمال" للشیخ كان -  ث  لھ كان حیث،  وعلمیة فكریة حلقةأیضً
                                                             

طواني ) ١( ام األس د بس ل  .محم اد متواص ن جھ فحات م باعي ص طفى الس ابق ، مص ع س  ، مرج
ر ،  )٤٩ – ٤٧ص( د الناص د حام رین ، ومحم رن العش ي الق ام ف اء الش ابق ، علم ع س ، مرج
 )٤٥٠– ٤٤٩ص(

ة ) جبلة(من موالید بلدة :  ھو) ٢( ة(التابعة لقضاء مدین ت ،  )الالذقی ال عرف رة الح ة فقی رتھ ریفی أس
اني والصھیوني  ،درس في األزھر ،تعلم في الكتاب ، بالعلم والتقوى  تالل البریط ، وقاوم االح

  )ھـ١٣٥٥ – م١٩٣٦(توفي سنة ، أنشأ منظمة القسام المجاھدة 
ھ  ي ترجمت ر ف ني أ:  یُنظَ رار حس م ج یة ، دھ ة وشھید قض د حرك ام قائ دین القس ز ال یخ ع دار ، الش

 )م١٩٨٩-ھـ١٤١٠(الطبعة األولى ، عمان  -األردن ، الضیاء

ا ) ٣( راد بھم یخ : الم ران"الش بحي خزی د ص ي " محم رعیة ف ة الش یس المحكم ا(رئ یخ ،  )عك والش
 )عكا(مفتي " عبدهللا الجزار"

 )١٣/ ٧(، مرجع سابق  ،األعالم ، خیر الدین الزركلي ) ٤(

ة ) ٥( زار أباظ مي ، ن دین القاس ال ال ام ، ، جم ي الش دیث ف الح الح اء اإلص د علم م ، أح ، دار القل
 )٣٤٧ص(،  )م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨(، ) دمشق(
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 ویتدارسون المصنفات یطالعون وإیاھم ھو وشرع،  لمطریق الع على صحبھم أصدقاء
 العلمیة الحلقة في بأصحابھ" القاسمي الدین جمال" الشیخ اجتماع أن إال،  بینھم العلم
 علماء أن وذلك )م١٨٩٥- ـھ١٣١٣( عام )المجتھدین حادثة( ـب عرفت محنة لھ سبب

 منھم عشرة إلى انتھت ، امحدودً  اعددً  تضم حلقة في للمذاكرة یجتمعون كانوا )دمشق(
 بینھم اندسوا احسادً  أن وحدث،  واالجتھاد الفكر في والحریة والبحث العلم جمعھم، 

 للشیخ وأن "المجتھدین جمعیة" شكلوا المشایخ أن وزعموا،  أكاذیب علیھم واقواختل
ً خا امذھبً" القاسمي الدین جمال" ،  للوالي األمر ووصل )الجمالي المذھب( یسمى اصّ

 سبیلھم فخلي المفتي برئاسة شرعیة محكمة لھم وشكلت،  األمر ذلك والمفتي ھو كرفتذا
 التي المحاكم على حملة شن الذي )١("الحسني الدین بدر" الشیخ إلیھم ضم قد وكان، 

ُّ  الباقون وأما،  الربا على تحتال  أن ویزعمون،  مجتھدین أنفسھم یعدون بأنھم مواھِ فات
 فقال الوشاة على" القاسمي الدین جمال" الشیخ رد وقد . اعضوضً  املكً  صارت الخالفة

 :  

  ماليــالج ىـیدع ذھبيــم   أنيــــــــــب اســــــــالن مــزع
  الــــــــــاالنتح يـفـلـس      يـإن قــالح روـمـوع،  ال

  الـــالمتع ربِ  ھــــــــل ـ      ال كتاب في ما بيـمذھ
  الــوق لــقی ال ارـــبـ        ــاألخ نـم حـص اـم ثم

  الــالرج آراءــب ىــض        أر وال قــالح يــأقتض

 خاصة وأصحابھ "القاسمي" أمر إلیھ یؤول ما خشیت العثمانیة السلطة وكانت
 كان ولذا،  الجمود ونبذ التجدید إلى دعوتھ من عنھ عرف وما شھرتھ ذاعت أن بعد

  .)٢(أحوالھ أغلب في للتحقیقات یتعرض

ا ث ً   :جھود المدافعة في لبنان : انی
 ،لبنان  أحداث اوخصوصً  الشام بالد أزمات حل في كبیر دور للعلماء كان -خ

 أجل من )دمشق( إلى بزیارات قام الذي )٣("خالد حسن" الشیخلبنان  مفتي ھؤالء ومن
                                                             

ي :  ھو) ١( ي المراكش دالرحمن المغرب ن عب ف ب ن یوس د ب ني ، محم دین الحس ام  .بدرال دث الش مح
اكان ، ) دمشق(ولد في ، في عصره ً ا صوام ام ، ورعً نة ،ذا مكانة عند الحكام وأھل الش وفي س ت

  )م١٩٣٥-ھـ ١٣٥٤(
 )٧/١٥٦(، مرجع سابق  ،األعالم  ،الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 

افر القاسمي ،  )٢٠١ص(، مرجع سابق ، جمال الدین القاسمي ، نزار أباظة ) ٢( دین ، وظ ال ال جم
 )٩٣ص( )م١٩٦٥ - ھـ١٣٨٥() دمشق(، مكتبة أطلس ، القاسمي وعصره 

َس في مدارس المقاصد اإلسالمیة ، ) بیروت(من موالید :  ھو) ٣( رعیة ، دَر والثانویة في الكلیة الش
ا في الكلیة الشرعیة  والدراسات العلیا بمصر، ) بیروت(بـالشرعیة  ً ـفعین أستاذ روت(ب م ، ) بی ث

= 
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 بلدانھم في المسلمین وقادة زعماء زار كما،  اللبناني السیاسي الوضع في البحث
 أخرى إسالمیة ودول،  )واألردن والجزائر والمغرب ومصر والسعودیة إلماراتا(ـك
  . )وفرنسا وكندا روسیا(ـك أجنبیة ودول،  )وأندونیسیا باكستان(ـك

 عام بوجھ اإلسالمي الشأن تھم التي السیاسیة األحداثلبنان  على توالت ولما
ّ  داره كانت خاص بوجھ واللبناني ً  السیاسیون الزعماء قدھایع دوریة الجتماعات امقر

 الشیخ وكان،  والنصارى المسلمین زعماء بین لقاءات عدة شھدت كما،  المسلمون
 المیلیشیات أجواء ظل فيلبنان  في والجماعة السنة ألھل دور بقاء على احریصً 

  .)١(البالد على أطبقت التي والطوائف

ا  ً   :جھود المدافعة في فلسطین : ثالث
 الجمعیات من اعددً  یترأس )القدس( مفتي )٢("العلمي الدین سعد" الشیخ وھذا - ذ
 ، )العلیا اإلسالمیة الھیئة( و،  )القدس لجامعة العلیا الھیئة( كرئاسة اإلسالمیة والھیئات

 فترة خالل وقام . )اإلسالمیة والثقافة العلوم جمعیة( و،  )األوقاف مجلس رئاسة( و
 رأس كما،  الیھودیة نجلیزیةاإل االعتداءات ضد المقدسات حمایة في كبیر بدور تولیھ

 الشیخ وأسھم،  المقدسات على المحافظة مھامھا أبرز من كان التي ، )القدس لجنة(
 حیث ؛ )اإلسالمي العالم رابطة( أقامتھا التي اإلسالمیة األنشطة في المشاركة في اأیضً 
 في المستوطنین ضد المتظاھرین طلیعة فيوكان ،  التأسیسي المجلس في اعضوً  كان

،  للدموع المسیل للغاز تعرضھ بعد للمستشفى األكتاف على حمل حتى القدیمة القدس
 ذلك وفي،  فأبى لمطالبھم لیرضخ بالمال وأغروه،  مرة غیر اغتیالھ الیھود وحاول

َّ  أرسل(:  ھو یقول  في رونيوخیَّ ،  واإلنذارات التھدیدات من الكثیر الصھاینة بعض إلي
َّ  تھمإنذارا أحد ّ  أردني دینار ملیون منھم أقبل أن : أمرین بین ةمر ً  لھم السماح مقابل اسر

  )ذلك رفض عند اغتیالي أو،  فیھ والصالة األقصى المسجد ساحات بدخول

ّ  امؤتمرً  حینھا في عقدت وقد(:  قال  بالحرف وقلتُ ،  المحتلة األرض في اشعبیً
 

= 

رعیة  ا الش ي محكمتھ ین ف اء ، ع ي القض ھ ف تمر عمل ا للب، واس ر مفتیً ي اختی ان ف  – م١٩٦٦(ن
ـ١٣٨٥ نة ،  )ھ دقائھ س ن أص دد م ھ وع ن حرس ین م ع اثن ة م یارة ملغوم ار س ر انفج وفي إث ت

   )م١٩٨٩-ھـ ١٤٠٩(
 )٥٥ص(، مرجع سابق ، علماء الشام في القرن العشرین ، محمد الناصر : ینظَر في ترجمتھ 

  )م١٩٨٩ - ھـ١٤٠٩(ذو الحجة ) ١٩(العدد ، مجلة البیان ) ١(

دس(ولد في ، من المجاھدین ، مفتي القدس  .عد الدین العلمي س:  ھو) ٢( ر  ، )الق ي األزھ رج ف وتخ
ا في المجلس اإل ، ً   )م١٩٩٣ -ھـ١٤١٣(توفي سنة ، سالمي األعلى في بلده كان عضو

 )١٦٤ص(، مرجع سابق ، تتمة األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 
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 المسلم عند یساوي ال اذھبً األرض ملء أن كلھا وللدنیا إلسرائیل امعلومً  لیكن:  الواحد
ً  أقدموا باغتیالي ھددوا وحینما،  المبارك األقصى المسجد تراب من ذرة  ھذا على فعال

 في "األیوبي الدین صالح" شارع في مكتبي في قنبلة وضعوا بأن وذلك القبیح العمل
 حي لنسف كافیة القنبلة وكانت )المبارك األقصى المسجد( إلى ینقل أن قبل )القدس(

 ولیس،  انفجارھا قبیل القنبلة ھذه اكتشفت إذ،  سبقت تعالى هللا رحمة أن غیر،  بأكملھ
ِّ  وسیارتي بیتي إحراق على أقدموا بل،  فقط ھذا  من الممارسات ھذه مثل أن ینظان

ٌّ وظَ  مٌ ھْ وَ  وھو ، ناقفمو من تغیر أو ترھبنا أن شأنھا ،  والواقع الحقیقة یجافي ن
  )١()ذلك كلفنا مھما مقدساتنا عن الدفاع على قوي وتصمیمنا،  شدید افإصرارن

ا  - ض ً ث بھ: ومن جھود المدافعة في بالد الشام عموم " المبارك محمد" ما حدّ
 دھره أكثر كان(:  فقال - تعالى هللا رحمھما -  "نيالحس الدین بدر" المحدث الشیخ عن

 ویغضب،  یده تقبیل ومن لھ القیام من لناسا یمنع،  ذكر أو بعلم إال یتكلم قلما،  اصائمً 
 على وكان،  المستعمر الكافر إلخراج الجھاد فرضیة دروسھ في یعلن وكان،  لذلك
  )٢()سوریة في فرنسا على الثائرین مع مستمرة صلة

 العھد ذلك في الشام نائب بناھا مدرسة الممالیك عھد على )دمشق( في كانت - ظ
 استعمر ولما،  حربیة مدرسة منھا جعلت قد العثمانیة لدولةا وكانت ، )٣("تنكز" األمیر

 یریدھا" الدقر علي" الشیخ وكان،  عسكریة ثكنة وجعلوھا ورثوھا الشام الفرنسیون
 ّ ً  بھ امستعینً "  نيالحس الدین بدر"  الشیخ شیخھ إلى فجاء،  للكبار العلمي للمعھد امقر
 علي" الشیخ معھ فمشى،  - لعامیة با – یابا امش:  لھ وقال لھ فاستجاب،  ذلك في

 وكان -  مدیرھا إلیھ فأسرع،  المدرسة الشیخ دخل حتى ورائھ من وتالمیذه" الدقر
ّ  اضابطً   ترجمانھ بحضور لھ فقال،  بھ یأمر عما ویسألھ ویكرمھ یستقبلھ -  اكبیرً  افرنسیً

 علي" للشیخ فأعطوھا،  حق فیھا مالكم وأنتم،  مسجد وفیھا،  دینیة مدرسة ھذه: 
ّ  امعھدً  یجعلھا" الدقر   . اعلمیً

 ننتقل محل عن نفتش حتى مھلة إلى نحتاج لكنا،  تأمر كما:  الضابط لھ فقال
  . متاعنا إلیھ وننقل،  إلیھ

 المدرسة )الغراء الجمعیة( استلمت حتى شھر یمر ولم،  یابا طیب:  الشیخ قال
،  أعضائھا من األموال توجمع،  البناء بتجدید الجمعیة وشرعت،  الرقعة الواسعة

  . )٤(مرة أول كانت كما عادت حتى سنین ذلك في واشتغلت

                                                             

 )٢٠٣/  ١(، مرجع سابق ، تتمة األعالم  ،محمد خیر رمضان یوسف ) ١(

 ) ٢٣٩/ ١(، مرجع سابق ، علماء ومفكرون عرفتھم ، محمد المجذوب ) ٢(

 .یرادف المؤرخون بین اسم تنكز وجنكیز ولعلھ ھنا كذلك ) ٣(

 )٤٥٤ – ٤٥٣(، مرجع سابق ، رجال من التاریخ ، علي الطنطاوي ) ٤(
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 في المفتي منصب )١("عابدین الیسر أبو محمد" المجاھد العالمة وتولى -غ
 )ھـ١٣٧٣ – م١٩٥٤( سنة باإلجماع لھ األعلى اإلسالمي المجلس انتخاب بعد سوریا 

 بما لھم لیفتي ضمیره شراء )ھـ١٣٨٢ – م١٩٦٣( سنة الزعماء بعض أراد وعندما، 
 في ذلك قبل شارك قد وكان،  المنصب وترك قام هللا شریعة خالف ولو یشتھون
  . الفرنسیین ضد السوریة الثورات

                                                             

دین محمد أبو الیسر بن محمد أبي ا:  ھو) ١( الم  .لخیر عاب ة ، الع د ، العالم ب ، المجاھ ي، األدی  مفت
وریا   راء ضمیره ، س اء ش ض الزعم ا أراد بع بھ لم رك منص د ، ت ن موالی ق(م درس ، ) دمش

ھادتھ  ال ش ب ون وق ، الط یة ، ودرس الحق ة والفارس یة والتركی ن الفرنس نة ، وأتق وفي س ت
  )م١٩٨١-ھـ١٤٠١(

  )٣/٢٤٥٦( ، وریاض المالح ، إتمام األعالم ، مرجع سابقنزار أباظة :  یُنظَر في ترجمتھ
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  : ووسائلھا االجتماعي المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود : الثاني المطلب
 وال،  فحسب واحد میدان على تقتصر الشام بالد في الفكریة المدافعة تكن لم

 فیھا یتلقى التي والبیئة،  االجتماعي الحیاة جانب شملت بل محدودة صغیرة ساحة على
 وكانت،  خاطئة أم كانت صحیحة والمعلومات والعقائد األفكار من اكثیرً  اكمًّ  الناس

 تصحیح من بھا یتعلق لما سواھا من اتحدیً أكثر االجتماعي المیدان في الجھود
 ما وألن،  عقود أو قرون عبر ترسبت ومعتقدات أفكار وصراع،  ةخاطئ تصورات

 والتضحیة والتخطیط والحكمة العلمب والمدافعة ریالتغی عملیة من المیدان ھذا یتطلبھ
  . غیره یحتاجھ مما بكثیر أكبر واالبتالء

 ورجال العلم وطلبة العلماء مستوى على كبیرة بجھود المیدان ھذا حظي ولقد
،  الجھود تلك عبر الماضي قرنھا خالل األمة قطفتھا ثمار ھنالك وكانت روالفك األدب
  : االجتماعي المیدان في المدافعة جھود أبرز ومن

  :في سوریا : أوالً 

  :  )اإلسالمي الحقل في العاملین ملتقى( -  أ
 في العلمیة المدارس ورواد المساجد خطباء من والدعاة العلماء یضم ملتقى وھو

 )الھدایة جمعیة( ـك اإلسالمیة الجمعیات وزعماء األربعة المذاھب ھاءوفق سوریا 
 المشارب جمیع من،  والكتاب األقالم وأصحاب،  الجمعیات وباقي )التمدن جمعیة(و

  . والسلفیة الصوفیة من
 حین -  هللا رحمھ - " الطنطاوي علي" الشیخ الملتقى ھذا نواة بدأ من أول وكان

 دعاھم حیث،  )دمشق( إلى )العراق( من )ھـ١٣٥٦ -   م١٩٣٧( سنة صیف في عاد
 منكم أحد یبدل أن أرید ال أنا(:  لھم قال مما وكان،  اأحدً  منھم یغادر فلم داره إلى

 دفعتھ إن المغلق الباب ھذا أن ھو،  اواحدً  اشیئً  أرید ولكن مشربھ یغیر أن وال،  طریقتھ
 أن ھو أریده والذي ، فتحتھ ثیرةالك األیدي علیھ اجتمعت فإن،  ینفتح لم واحدة ید

 یراقبون منكم ثالثة فیھا لجنة تنتخب أن ھو واقتراحي،  وحده كل یعمل أن ال نتعاون
،  عملھم وحده ھذا،  فقط بھ یبلغوكم أن عملھم كان اإلسالم یمس ما رأوا فإن،  األحداث

 خطبتھ يف هیذكر الخطیب ، وأسلوبھ طریقتھ على عمل العمل بوجوب منكم اقتنع فمن
،  المدرسة في لتالمیذه یذكره والمعلم،  حلقتھ في لھ یعرض والمدرس،  الجمعة یوم

ٍ  ذا كان ومن،  أصحابھ علیھ ینبھ واحد وكل  األقالم بأرباب صلة لھ كانت أو قلم
 أن استطاع ومن،  أصحابھا ذلك إلى دفع أو فیھا الكتابة على عمل الصحف وأصحاب

 یختاره وفدٍ  مع أو وحده إلیھ ذھب المنكر ھذا إزالة ىعل یقدر الذي الوزیر یراجع
 وھم أعضاء ثالثة من وكونت اللجنة وانتخبت )المنكر إنكار منھ وطلب األمر لھ فشرح

 من ھذا وكان" الطنطاوي علي" والشیخ " عرفة یاسین" والشیخ "الخطیب محمد" :
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   .)١(سوریا في والعاملین العلماء ملتقیات أول

  :  )ھـ١٣٧٨ – م١٩٥٩ سنة في علماءال ملتقى( - ب
 بزیارة "الصواف محمود محمد"و" الزھاوي أمجد" الشیخان قام العام ھذا في

،  األیام أحد في العصر صالة بعد" الطنطاوي علي" بالشیخ فیھا والتقیا،  )دمشق(ـل
– وقال هللا دین على وغیرة حماسة في" الطنطاوي" الشیخ على" الزھاوي أمجد" فثار
  ؟ ویصلحون العلماء یجتمع ال لماذا،  شيء تعملون ما قاعدین إنتو ، أفندي:  - ھبلغت

 وأرواحھم وحدھا بأجسامھم اجتماعھم فكان اجتمعوا مرة كم:  الشیخ فقال
 ىـــعل والنجاح تجمعھم أن علیك أنت" : الزھاوي" فقال،  االجتماع أفاد فما،  متفرقة

  .  العشاء بعد هللا شاء إن ةاللیل لك سأجمعھم:  الشیخ فقال،  هللا

 الصوفیة جماعة أقصى من اواحدً  اواحدً  بھم یتصل" الطنطاوي" الشیخ وأخذ
 فما،  العشاء بعد )األشرفیة( الحدیث دار في لالجتماع ودعاھم السلفیة أقصى إلى

 فتكلم" الزھاوي أمجد" الشیخ إلیھم یقدم" الطنطاوي" الشیخ وتكلم،  أحد منھم تخلف
 واندفاعھ بحماستھ" الصواف محمد" الشیخ تكلم ثم،  قلوبھم المس امؤثرً  امً كال األخیر

 وفي،  السابق اجتماعھم في قال ما بمثل" الطنطاوي" الشیخ تكلم ثم،  صوتھ وجھارة
 ولدفع لإلسالم فیھ یعملون إسالمي میثاق على اجمیعً  الحاضرون وقع االجتماع ختام

 أو ریاسة عن بحث وال سیاسي غرض بال،  فیھا الوقوع من أبنائھ ولتخلیص الشبھات
   .)٢(افترقوا ثم زائل لعرض كسب

  : )الثقافیة األسابیع مشروع( - ج
 بیت في مرة اإلسالمیة الجمعیات في العاملین الشباب من والدعاة العلماء اجتمع

 أن یمكنھم وكیف،  بالبلد حل الذي الفساد دفع في الجمیع وتناقش" الكتاني مكي" الشیخ
  . واإلفساد واالنحراف التغریب ریاح من المجتمع یحفظوا

 أحد في مرة كل یتنقل ثقافي أسبوع بإقامة" الطنطاوي" الشیخ علیھم فأشار
 ویبعدونھم بدینھم المسلمین فونیعرِّ ،  منا ناس مرة كل فیھ ویخطب )دمشق( مساجد

 تكون وأن،  الفكرة على الجمیع واتفق،  أخالقھم على ویقضي عقائدھم علیھم یفسد عما
 صوت مكبراتھ ولھ البلد وسط في یقوم اكبیرً  اجامعً  لكونھ )تنكز( جامع من انطالقتھا

، " عابدین الیسر أبو" الشیخ المفتي بكلمة األسبوع یفتتح وأن،  أنحائھ في من تسمع
 مكي" الشیخ االجتماع ویختم، " الطنطاوي" الشیخ عند بعدھا المحاضرة تكون وأن

  . - العلماء رابطة رئیس نائب-  "الكتاني
                                                             

 )٣٨٨/ ٥،  ١٤-١٣/  ٤(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )٣٨٨ -٣٨٧/  ٥(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(
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،  )دمشق( لھا اھتزت خطبة" الطنطاوي" الشیخ خطب )تنكز( جامع وفي
 جره وما،  بالبالد حل الذي الفساد عن بالحدیث بدأ،  الناس في األثر عمیقة وكانت

 ومدارس المعارف وزارة في یدور وما،  والفتیات الشباب لعقول غزو من المستعمر
 الرذیلة إلى تدعو مواد من یستحدث وما،  ھوقیم اإلسالم لتعالیم إقصاء من التعلیم

  . العربیة الوحدة ثم واالستقالل الجالء إلى االستعمار بعد ما فترة من الفضیلة وتحارب

،  ومجالسھم بیوتھم في الناس حدیث كانت حتى الخطبة یوم یمضي یكد ولم
 االجتماع في قولھ ینوي بما یخبرھم لم ألنھ الشیخ على وغضبوا المشایخ بعض وعتب

 برنامج في اإلذاعة في یقولھ كان ما جنس من محاضرتھ الشیخ یلقي أن االتفاق كان إذ
  . رمضان عشیة في )القرآن من نور(

 أن على األسبوع محاضرة لیلقي )١("زھرة أبو محمد" الشیخ دعي ذلك وبعد
  . الحرارة فیفةخ،  اإلثارة عن بعیدة لكنھا للحق بیان فیھا محاضرة تكون

ي ي وف دیم ح ي ق رف ف ق( ط دعى )دمش ي( ی ة ح ى )العقیب یخ ألق              الش
د" و محم رة أب ي رتھضمحا" زھ د ف ٍ  حش ر◌ م كبی رَ  ل ھ ی ا- مثل ى كم و حك ك ھ ،  -ذل

جد حنھ فالمس ھ بص رق وحرم ة والط ھ المؤدی قوف إلی رفة والس ھ المش احات علی  والس
ٍ  قدم موطئ فیھا سلی بالناس مزدحمة كلھا،  منھ القریبة ان وال،  لماش د مك ھ یقع  قاعد فی

ا ونصبت األسالك إلیھا مدت وقد،  رات فیھ ا ووضعت الصوت مكب ابیح فیھ ي المص  ف
  . الشارع أضواء فیھا تكفي ال التي األمكنة

 تحول ما سرعان الذي الشیخ مشاعر التھاب في اكبیرً  ادورً  األجواء ھذه أدت
 یقدر كان ما غیر على الخطبة وكانت الحضور اطفةع ھز حماس إلى الھادئ أسلوبھ

  .لھا

 قطعوا صنعوه ما رأوا فلما،  بالحاضرین اختلطوا قد بالمئات المخبرون كان
 وعمت الخطیب صوت فخفت،  كلھ الحي عن الخطبة وسط في الكھربائي التیار

 ضواءاأل عادت حتى دقیقتان تمض لم أنھا المفاجأة وكانت،  حولھ وما المسجد الظلمة
 - الخطبة ھذه رتبوا الذین-  الشباب إن إذ،  الحي في تجلجل عالیة األصوات ورجعت

 من ینقطع أن یمكن ما لوصل محركات وھیئوا،  عدتھا متوقعة مفاجأة لكل امسبقً  أعدوا
  . اعجیبً انجاحً  ونجحت،  التیار

                                                             

و) ١( رة :  ھ و زھ د أب ة . محم ر ، عالم ھور ، مفك ة ، مش د بمدین رى(ول ة الكب ي، )المحل م ف  تعل
ات ، وتولى مناصب علمیة داخل األزھر وخارجھ ، األزھر  ن الجامع تولى التدریس في عدد م

  ) م١٩٧٩-ھـ ١٤٠٠(توفي سنة ، 
 )٣٦٢(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظھ ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 
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 في ووھ،  )ثابت بن زید جامع( في الثقافي البرنامج أقیم الثالث األسبوع وفي
          الشیخ علیھا یقوم شرعیة مدرسة فیھ وكان )دمشق( أطراف من الثاني الطرف

  " .الطنطاوي" الشیخ عند األسبوع ھذا في الخطبة وكانت،  "الرفاعي الكریم عبد"

،  الخطب من فیھا یلقى كان وما،  الثقافیة األسابیع بھذه الحكومة واھتمت
  : الناس كسائر وتساءلوا

   ؟ األسابیع ھذه إقامة إلى المشایخ فعد الذي ما

  ؟ المشایخ یرید ماذا

  ؟ ثورة البلد في یحدثوا أن المشایخ یرید ھل

 العلم أھل على هللا أخذه الذي والعھد دینھم على غیرتھم دفعھم الذي أن والحق
  .)١(یكتمونھ وال للناس یبینوه أن

 عبر لموتھ حزن ةرنّ  الشام في كانت" الحسین الشریف بن فیصل" مات لما - د 
 بینھم ذكراه یخلدوا أن أناس وأراد،  وحبره بقلمھ البلیغ واألدیب،  بشعره الشاعر عنھا
ً  لھ نصبوا حینما العراق أھل فعل كما  إلى فسعوا،  برؤسائھم اإلفرنج یفعل وكما،  تمثاال

  .)٢(اإلسالم دخول منذ التماثیل تعرف لم التي )دمشق( في لھ تمثال إقامة

 )اإلسالم في تماثیل ال( عنوانھ منشور بكتابة" الطنطاوي" الشیخ قام حینئذ
 في" الطنطاوي" بإمضاء "اإلسالمیة الھدایة جمعیة" وتوزیعھ بطباعتھ وقامت

ً  یعوز ھل(:  فیھ قال ومما )م٢٠/٩/١٩٣٣=  ـھ١/٦/١٣٥٢(  حتى الخلود فیصال
 التاریخ وفي القلوب في ایًباق ألیس ؟ الباردة الصخور وھذه الصم األحجار بھذه تخلدوه

  ؟

  ؟ تماثیل وال لھم صور وال الدین وصالح عمر قبلھ من یخلد ألم

 المسلمة العربیة البالد ھذه أن تحسبوا وال،  الصالح سلفكم منھج عن تحیدوا فال
 یطفئ من الدھر آخر في یأتي وأن،  لتھدیمھ  محمد بعث ما فیھا یبنى أن ترضى

 بكم ضاقت ھل ثم،  اأبدً  ذلك یكون ال وهللا ال،  أولھ في  محمد أضاءه الذي النور
  ؟ األمة ھذه بھا وتنفعون" فیصل" ذكرى بھا تخلدون مأثرة تجدوا ولم التكریم مذاھب

                                                             

 )١٥-١٣/ ٦( )٣٨٩/  ٥(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

ري ) دمشق(كایة ھذه الحال عن ح) ٢( ر الھج ع عش ، إنما كانت خالل النصف األول من القرن الراب
اء  -رحمھ هللا -" الطنطاوي"وإن ذكر  ا العلم ام فیھ أنھ نصب فیھا تمثاالن أقیما في لیلة مظلمة ن

 .وال أظن أن لیس فیھا الیوم إال تمثاالن ، اآلمرون بالمعروف والناھون عن المنكر 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

356  

  ؟ ذكراه وتخلد مبادئھ من الصالح تبث مدرسة تفتحون أال

 عن أغفلتم ؟ امصنعً  أو ملجأ باسمھ تنشئون أال ؟ مستشفى باسمھ تشیدون أال
 في المسلمین بھا وتؤذون مالكم بھا تمحقون الصم األحجار ھذه إال تجدوا ولم كلھ كذل

  ؟ دینھم

 الذي  نبیھ وبھدي بقرآنھ ثابت،   محمد دین في حرام التماثیل نصب إن أال
ٌّ  یكن لم وإذا،  الفكرة ھذه عن أقلعوا المأل أیھا فیا ، الھوى عن ینطق ال  تقلید من بد

 حصن )دمشق( غیر وفي،  المسلم" فیصل" غیر مع ذلك فلیكن تباعھماو الغربیین
   )١()والسالم اإلسالم

  : الشخصیة األحوال قانون وضع - ـھ
 جامع ألحكامھا شامل كلھا العربیة البالد في قانون أول القانون ھذا یعتبر

 والنسب النفقاتو والعدة والتفریق ةعوالمخال والطالق الزواج( أحكام من)٢(لمسائلھا
  )الخ..  والمواریث الوصایا وأحكام واألوصیاء األولیاء وأحكام والرضاعة الحضانةو

 كبار من لجنة ید على الماضي القرن أواخر في اموضوعً  القانون ھذا كان
 األحكام مجلة( ـب آنذاك عرفت التي المجلة ضمن وأدرجتھ،  العثمانیة الدولة علماء
  . البالد في المدني القانون ھي صارت والتي )العدلیة

 وكانت،  المحاكمات أصول في باب وفیھا،  الفقھ ألبواب جامعة المجلة وكانت
 )الذمة براءة األصل( كقولھم الفقھ في العامة القواعد تتضمن مادة مئة في مقدمة لھا

 كان وإن،  قانونیة مادة مئة وثمان ألف وفیھا،  )قدمھ على یبقى القدیم( وكقولھم
  . ذلك بعد كثرھاأ نسفوا العثمانیون

 )العائلة حقوق قرار( باسم عرف ما العثمانیین أیام القانون ھذا مواد ضمن كان
 تخالف مواد وفیھ،  األربعة المذاھب من - الطنطاوي یقول كما-  مواده یستمد وكان ،

 الشیخ علیھا حمل حتى،  )٣(والسنة الكتاب تخالف بل،  كلھا األربعة المذاھب
 مشروع وضع لما لذلك هللا ووفقھ،  وإلغائھا إبطالھا في - هللا رحمھ- " الطنطاوي"
  .)٤(سوریا في الیوم یطبق الذي )الشخصیة األحوال قانون(

                                                             

 )٤٠-٣٩/  ٤(، مرجع سابق ، الذكریات ، الطنطاوي  علي) ١(

 )٣٥٨/ ٥(، المصدر نفسھ ) ٢(

زواج : كمسألة ) ٣( ى أن ال ة عل واد المجل بطالن زواج البنت التي دون التاسعة حیث نصت إحدى م
 .باطل وال یعتد بھ 

 )٢١٠،  ٢٠٨/ ٤(مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٤(
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 األحوال قانون( باسم )م١٩٥٣- ـھ١٣٧٢( سنة سوریا  في القانون ھذا صدر
 ھذا مشروع بوضع" الطنطاوي علي" الشیخ كلفت العدل وزارة وكانت )الشخصیة

 ،) ھـ١٦/١١/١٣٦٤=  م١٩٤٥/ ١٠/ ٢٢( وتاریخ )١٢٢٩٩( رقم ابكتابتھ القانون
  : التالیة الخطوات ألجلھ واتخذ ذلك الشیخ فقبل

 والذي،  العثماني )العائلة حقوق قرار( في الواردة النصوص في والتأمل النظر - ١
 وجد فإن،  )الشخصیة األحوال قانون( مشروع قبل سوریا  في یطبق كان

 المذاھب كتب في نظر ثم ، المذھب مطوالت إلى عرج للمذھب امخالفً  النص
 . علماءھا وسأل األخرى

 المطبوعة والحدیث الفقھ كتب بأكثر تحفل كانت التي المكتبات من الشیخ استفاد - ٢
 . وأبیھ جده كمكتبة

 تحویھا كانت والتي "رضا رشید" للسید )المنار( مجلة من اكثیرً  الشیخ استفاد - ٣
 . )١("طارالبی بھجت محمد" شیخھ مكتبة

 )األزھر( وزیارة،  مصر إلى إیفاده السوریة العدل وزارة على الشیخ اقترح - ٤
 على ااطالعً  أكثر كانوا إذ،  ھناك القضاة مع المشروع ودراسة،  وعلمائھ
 وتاریخ )٥١٦( برقم الوزارة قرار وصدر،  الحقوقیة والكتب القانونیة المباحث

 أن على واحدة سنة لمدة شیخال بإیفاد )ھـ٨/١/١٣٦٦=  م١٩٤٦/ ١٢/ ٢(
 المحاكم كتشكیالت بالقضاء المتعلقة القضایا بعض دراسة علیھ یتوجب

 والسجالت الوثائق وحفظ اإلشھاد نظام ودراسة المرافعات وأصول الشرعیة
 في ھناك والتقى،  وبناتھ أھلھ الرحلة ھذه في الشیخ رفیق وكان،  ذلك غیر إلى

 في التشریع إدارة:  ثالث بین یتردد الشیخ وكان ،)٢("القاسم نھاد" رفیقھ مصر
 )السلفیةالمطبعة ( و )الرسالةدار( و،  عملھ فیھا حیث العدل وزارة

 على األخیرة العرضة یعرضھ أن إال أبى المشروع وضع من فرغ لما الشیخ أن - ٥

                                                             

ار )١( ت البیط د بھج د ب :محم ل ، ول الم ، فاض ار ، ع دین البیط اء ال ن بھ ت ب د بھج ق(ـمحم  )دمش
نة  وفي س ر ، ت ن الجزائ لھا م رة أص ھ ) م١٩٧٦ – ـھ١٣٩٦(ألس ر ترجمت ة : ، انظ زار أباظ ن

 )٢٢٤ص(وریاض المالح ، إتمام األعالم ، مرجع سابق 

د، ) دمشق(ثم استوطن ، بفلسطین ) نابلس(ولد في   )٢( اء ، وت ى اشتغل بالقض بھ حت ي مناص رج ف
ا لھیئة تفتیش الدولة  نة ) دمشق(توفي في . وتقلد منصب وزیر العدل ، أصبح رئیسً  م١٩٧٠(س

  ) ھـ١٣٩٠ –
 .موقع العائالت النابلسیة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 
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 إقرار ومع.  )١("العاني القادر عبد" الشیخ دار في اجمیعً  فجمعھم،  العلماء
 بعض في الشیخ مع اختلف قد كان بعضھم أن إال القانون ھذا في لما العلماء

    .)٢(نصوصھ
 

  :دور القضاة والعلماء  -و
 على وحثھم،  الدین شعائر على الناس أطر في كبیر دور والقضاة للعلماء كان
 أن إلى سوریا  في بقي جزائي قانون العثمانیین أیام في كان أنھ ذلك من،  بھ االعتصام

 جدید بقانون وأبدلھ القانون ھذا فألغى المشھور انقالبھ بعد" الزعیم حسني" ھدع جاء
  . الوضعیة األجنبیة القوانین عن مترجم

 إلى حبس اعلنً  رمضان شھر في أفطر من أن على ینص العثماني القانون كان
 أركان من الركن ھذا وتعظیم احترام على الناس یحمل القانون ھذا وكان،  الشھر نھایة

" الطنطاوي علي" الشیخ رمضان أیام أحد في ومر،  مسلمین غیر كانوا ولو،  اإلسالم
ً  ورأى -  اقاضیً وكان -   وال الناس بشعور یبالي ال مقھى في قاعد وھو اعلنً  یدخن رجال

 شھر نھایة إلى بحبسھ الشیخ فأمر،  فتنة إلى یجر عملھ وكاد باعتراضھم یحفل
  . رمضان

،  والمتزلفین المأجورین أقالم فتحركت امسلمً  یكن لم الرجل ھذا أن اتفق
 جوابھ وكان،  الشیخ فسألت العدل وزارة إلى األمر ووصل،  الحاقدین ألسنة وانطلقت

ّ  لیس رمضان شھر في اعلنً  اإلفطار منع أن  السكان لجمیع عام ولكنھ بالمسلمین اخاصً
  . العامة باآلداب اإلخالل نوع من ألنھ، 

 على الناس فتجرأ الجزاء قانون ألغى الرئاسة" الزعیم يحسن" تولى وحین
 الشام في النقض محكمة فاتخذت،  علیھم عقوبة أال وظنوا،  رمضان في الفطر

ً  العلني اإلفطار ھذا باعتبار اقرارً  - العامة بھیئتھا-  )التمییز محكمة( ّ  باآلداب مخال
ّ  االجتماعیة للھیئة اومزعجً ،  العامة ً  العامة الھیئة قرار كون ومع،  للعقوبة اومستحق

  .)٣(القضاة حكم في أثر لھ ولكن قانونیة قوة لھ لیست التمییز لمحكمة

                                                             

ة ، فاضل ، عالم  .عبد القادر بن أحمد العاني :  ھو) ١( یس جمعی  "ة اإلسالمیةالھدای"شارك في تأس
یخ  ھا الش ع رئیس ین"م ود یاس م ، "محم ة الئ ي هللا لوم ذه ف ا التأخ ً ان جریئ نة ، وك وفي س ت

   )م١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨(
 )٣٠٩/ ١(، مرجع سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١٢٤، ١٠٠ -٩٨/  ٧(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(

 )٢٢٩ – ٢٢٨/ ٤(، مرجع سابق ، الذكریات ، وي علي الطنطا) ٣(
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  : مواقف الشیوخ والعلماء  - ز
  :  یقول - المحكمة في لھ وقع- " الطنطاوي علي" الشیخ یحكیھ آخر موقف ھذا

 نم رأةـام یتزوج أن یرید رــــكبی ضابط" الشیشكلي أدیب" عھد على جاءنا
 أقدر بما أصرفھ أن فحاولت،  درزي أنھ لي تبین أوراقھ في نظرت فلما،  )دمشق(

 بأرواحنا الوطن نفدي نحن:  وقال صوتھ رفع ثم،  یصر وھو واللین اللطف من علیھ
 لم إذا:  لھ فقلت للمجاملة مجال یبق فلم ؟ ال أم مسلمون نحن فھل بحیاتنا عنھ وندافع

 أعتبرك أن أستطیع فال )مسلم( كلمة مكانھا یكتب ولم ، أوراقك من الكلمة ھذه تمح
  . بھا أزوجك وأن امسلمً 

 فتنبھت . ذلك غیر یقول )١("عابدین مرشد" الشیخ القاضي ولكن:  الرجل فقال
 بأن قال الذي إن:  للرجل فقلت،  فیھ أنا فرماني الموقف من یھرب أن أراد القاضي أن

 في )٢("عابدین ابن" اإلمام وھو، " عابدین دمرش" الشیخ جد ھو مسلمین غیر الدروز
" مرشد" الشیخ إلى فاذھب،  المعروفة الحاشیة وھو الفتوى فيإلیھ  یرجع الذي كتابھ
  .)٣(األمر ھو یدبر أن أو،  جده كتاب من الكلمة ھذه یمحو أن لھ وقل

 مقاعد على الجلوس أو المحاكم دخول من تمنع السافرة المرأة كانت - ح
ّ  احجابً تلبس أن إال المحكمة   . آخر یوم إلى وتؤجل الجلسة ترفع أو،  اشرعیً

 المحامین مقاعد على ایومً  وجد اقاضیً كان لما أنھ" الطنطاوي" الشیخ ویحكي
 أنك یكفیك أما:  لھا فقال،  الصدر وأعالي النحر بادیة الشعر مكشوفة سافرة امرأة

 قعدت أن إال یسعك لم ثم،  فدخلت تدخلي أال المحكمة روأمْ ،  فتكشفت الشرع خالفت
 جاءت أنھا وتبین،  بطاقتھا وأبرزت،  محامیة إنني:  قالت ؟ المحامین مقاعد في

  . واحدة مدرسة في الشیخ مع یدرس كان قدیم زمیل أخت عن للوكالة

 الشیخ وقرر،  المدعیة عن بالنیابة حضورھا بالضبط وأثبت الجلسة الشیخ حتفتا

                                                             

دین :  ھو  )١( ن عاب ر ب ن عم ي ب د الغن ن عب د ب ن أحم ر ب ن ، مرشد بن محمد أبي الخی م ع ذ العل أخ
وق ، كما تعلم في المدارس الحكومیة ، وأجازه إجازة عامة ، والده  ة الحق ى كلی ب إل ھ ، وانتس ل

  . عدة مؤلفات 
 .ھل الحدیث على الشبكة العنكبوتیة ملتقى أ: یُنظَر في ترجمتھ 

قمحمد أمی:  ھو) ٢( دین الدمش دالعزیز عاب ن عب ر ب ن عم ي  .ي ن ب ھ ف ده ووفات ق(مول ھ ، ) دمش فقی
امیة  دیار الش ره ، ال ي عص ة ف ام الحنفی ھ، وإم ار:(ل در المخت ى ال ار عل روف ) رد المحت المع

  )م١٨٣٦ -ھـ١٢٥٢(توفي سنة ، "ابن عابدین"بحاشیة 
 )٦/٤٢(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : ي ترجمتھ یُنظَر ف

 )٤/٣٦١(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(
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  :  التالي القرار

 أو المتقاضون یأتیھا أن بحرمتھا اإلخالل من وكان،  حرمة للمحكمة كان مال
 وتأجیلھا الجلسة رفع تقرر العامة لآلداب منافیة ویراھا العرف ینكرھا بثیاب وكالؤھم

  . )١(تعد ولم المرأة فذھبت،  كذا یوم إلى
  

  :إلغاء المحاكم الشرعیة  ممانعة - ط
 للجمھوریة" الناصر عبد"حكم  فترة رمص في الشرعیة المحاكم ألغیت لما

 لجنة بأعضاء لالجتماع اكبیرً  اموظفً  الرئیس أوفد )ومصر سوریا( المتحدة العربیة
، " الطنطاوي" والشیخ" الزرقا مصطفى" الشیخ منھم )الشخصیة األحوال قانون(

 محاكم محلھا تحل وأن الشام في الشرعیة المحاكم بإلغاء یقنعھم أن الموظف وأراد
 لھ وساقوا،  طویلة مناقشة المشایخ وناقشھ،  )الشخصیة األحوال محاكم( تدعى دیدةج

 فقال - هللا رحمھ- " الطنطاوي علي" الشیخ صدر فضاق،  فأبى لیقنعوه والبراھین األدلة
 والتفت، فسكتوا،  اللجنة في عضو بأني ال،  أنا باسمي فسأتكلم لي اسمحوا:  للمشایخ

  :  الشیخ فقال الموظف إلیھ

 أقولھ الذي ھذا تصدق لم وإذا،  الشام في تلغى أن یمكن ال الشرعیة المحاكم إن
 فأستوقف فأخطب أمامك النافذة أفتح أن أستطیع ھل،  عني فاسأل الشارع إلى فانزل
 المحاكم بإبقاء لتطالب الحكومة دار إلى تمشي بمظاھرة وأخرجھم وأجمعھم الناس

  ؟ أستطیع ال ننيأ أم إلغاءھا أردتم إذا الشرعیة

 ھل:  فقال أنفاسھ استرد ثم،  الشیخ سمع حین العجب منھ ونال،  الرجل فبھت
  ؟ تھدید ھذا

،  ھین كلھ فھذا الناس بإثارة وال،  بالمظاھرة ال،  تھدید إنھ،  نعم:  الشیخ فقال
 من احكمً  ینسخ أن أراد من كل یصالھا التي الحمراء بجھنم هللا من لكم تھدید ولكنھ

  . یبطلھ أن أو یعدلھ أن أو هللا كامأح

 بغیر رجع ثم قصیرة مدة وغاب،  الوزیر غرفة إلى وخرج الرجل فانتفض
،  الشیخ یسترضي عاد بل،  اراضیً انً یِّلَ  وعاد اغاضبً ذھب،  بھ ذھب الذي الوجھ

 لھ قال قد الوزیر أن بالحدس" الطنطاوي" الشیخ أدركو،  كان ما أثر یزیل أن ویحاول
  . الشقاق أثر ومحي واالتفاق بالسالم االجتماع وانتھى،  یعلمھ یكن لم اشیئً 

 تقیم -  العامة األوقاف مدیریة اسابقً  تسمى وكانت -  األوقاف وزارة كانت - ي 

                                                             

 )٣٦١،  ٣٦٠/ ٦( المصدر نفسھ ، ) ١(
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 ً  الفرنسیین كبار ویحضره،  األموي الجامع في تقیمھ عام كل النبوي بالمولد احتفاال
  هللا رسول على مكذوب كالم فیھ ىیتل وكان، )٢(الشعب وعامة )١(المستعمرین

 الرجال من الخاصة وكان،  واألكاذیب الخرافات من بھا احتفت وما مولده كقصة
 تلك في وتنشد،  )العروس مولد( یقرأن النساء وخاصة،  )البرزنجي مولد( یقرؤون
 وأشیاء وصالھ وذكر وجمالھ  هللا برسول غزل إنھ فیھا یقال ما أیسر قصائد الموالد

 بسید بالك فما الضیعة لشیخ مثلھا یقال ال حیاءٍ  وقلة  الرسول مع أدب سوء لھاك
  )٣(؟ البشر

 وإطرائھ  الرسول دعاء من الظاھر الشرك وھو ھذا من أشد ھو ما وفیھا
 التي الوقوف حالة عن ناھیك،  تعالى  إال یجوز ال بما وصفھ إلى األمر یصل حتى

 أن منادیھم فینادى ینصرف ثم فیصافحھم لیھمع یدخل  هللا رسول أن یزعمون
،  )الملبس( عندھم وتسمى الفستق قراطیس االحتفال أثناء الشام في ویوزع،  اجلسوا

:  فقال - هللا رحمھ- " الطنطاوي" وصفھ منظر في علیھا ویتزاحمون الناس یتخاطفھا
  )٤()وصفھ من بأكثر ھجاءً  یھجونا أن لنا عدو أعدى یستطیع ال منظر(

 أقل  على ولو هللا دین في البدعة وھذه االحتفال ھذا یلغي أن المشایخ بعض ادأر
-        " الطنطاوي علي" الشیخ فاقترح،  الحق من بشيء الباطل ھذا یزاحم أن تقدیر
 ھذه واعُ دَ یَ  أن العام األوقاف مدیر على )ھـ١٣٦٢ – م١٩٤٣( سنة في - هللا رحمھ

 مرة وأخذ،  ھافی تقع التي المخالفات من ذكره سبق مال الجامع في تقام التي االحتفاالت
 أن أتحب" : الطنطاوي" الشیخ لھ وقال األوقاف وزیر إلى )٥("العطار أنور" صدیقھ

ً  تعمل  كلھ ھذا تبطل:  الشیخ فقال،  نعم:  قال ؟ الناس بھ ویحمدك عنك هللا یرضي عمال
 وأخي،  كلمة أنا ألقي ثم،  الكریم القرآن من بآیات االحتفال حتیفت القراء بشیخ وتأتي، 
 إن:  الوزیر فقال، ،  المنكرات من اخالیً االحتفال فیكون،  قصیدة" العطار أنور"

                                                             

امع ) ١( ن الج ا م دة العلی ي الس دون ف دوار ویقع لم ال عدون الس یون یص ؤولون الفرنس ان المس ك
 . ویسمعون ویرون حال المسلمین في تلك اللیلة

رة ) ٢( دان إسالمیة كثی ي بل ا ف رً زال منتش ان وال ی دید ك ف الش ة لألس ذه اللیل اء ھ دعم ، إحی د ال وتج
 .وال یخفى ما وراء ذلك من الحكم . الرسمي والحكومي 

 )١/٣٤٧(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي  )٣(

 )١/٣٤٨(، المصدر نفسھ  )٤(

ي محمد"من تالمذة ، شاعر ، أدیب :  ھو )٥( ة  ،" كرد عل دارس النظامی ي الم م ف ولى إدارة ، تعل وت
ا في األدب ، ودرس في العراق، )منین(المدرسة األولیة في  ً   . كان مبرز

ھ  ي ترجمت ر ف ة ،: یُنظَ ب العلمی ة دار الكت اء ، طبع م األدب وري ، معج لمان الجب ل س روت  كام  –بی
  )١/٤٢٧) (ـھ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣(، الطبعة األولى لبنان 
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 أغضب أن أرید ال ولكن اإلصالح أرید وأنا،  المولد قرار بغیر یرضون ال الناس
  . الرئیس یغضب أن أرید وال،  أثیرھم أو الناس

 المولد من األخیرة التعطیرة أحد المشایخ فلیقرأ" : الطنطاوي علي" الشیخ فقال
  الرسول مدح في لھ نحن نختارھا قصیدة )١("المنجد توفیق" السید ینشد ثم،  المعتاد

  .)٢(اإلسالم یخالف شيء فیھا یكون ال

 ذكره ما مثل المولد لیلة یحیون كانوا من لبعض الشیخ ذكر آخر موضع وفي
ً :  وقال،  للوزیر  على الفریة في والمشاركة،  المكذوبة القصص ھذه ةتالو من بدال
 الھدایة جمعیة" وتطبعھا ألقیھا محاضرة أنا أعدُّ  معھ األدب وإساءة  هللا رسول

ً  وتوزعھا ، "اإلسالمیة   ؟ الوالدة ذكر عند بالقیام فكیف: فقالوا )الملبس( من بدال

    ؟ اإلسالم ضفرائ من القیام ھذا إن قال ومن،  هللا سبحان:  الشیخ فقال

 أقیمھم أنا:  الشیخ قال ؟ قیام بال مولد یكون كیف:  قالوا،  لھ أصل ال بدعة إنھ
 یرید كما السامعین یحرك المتمكن الخطیب إن:  فقال ؟ كیف:  قالوا،  شئتم إن لكم

  . المنبر سحر ھذا،  وأكبر وأجل منھ أعلم ھو من فیھم كان ولو،  یده وبحركات بلسانھ

:  الشیخ قالف المولد ذكر عند الوقوف لحظة جاء حتى محاضرتھ خالشی وألقى
  . للعالمین رحمة أرسلھ الذي  اشكرً  الرؤوس طأطئوا،  قفوا

 قال ولما،  اجمیعً  فنھضوا،  القیام إلى الممدودة الید بإشارة )قفوا( كلمة وقرن
) [  O   N   M   LZ في عادتھم على اإلبراھیمیة الصالة واءقر ٥٦: األحزاب 

  )٣( قراءتھا من بد ال أنھ أو ھنا واجبة أنھا على ال،  المولد

ً " البیطار بھجت محمد" شیخھ برفقة مرة" الطنطاوي علي" الشیخ حضر -  ك  احتفاال
 اقریبً وكان بلطف الشیخ فنبھھ یلحن اقارئً  فسمع،  حضوره إلى اضطر النبوي بالمولد

 من أنا:  قال الشیخ ومن منھ ذلك كثر فلما،  ھالتنبی إلى الشیخ فعاد اللحن إلى فعاد،  منھ
                                                             

ھ ،یشتھر بالمنجد الشتغالھ بالتنجید .توفیق بن أحمد فرید كركوتلي :  ھو )١( ده ووفات ـمول ق(ب ) دمش
  )م١٩٩٨-ھـ١٤١٩(توفي سنة ، رئیس رابطة المنشدین فیھا ، 

 )٨٨ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح :  یُنظَر في ترجمتھ

 .ر بین الشیخ والوزیر في أي موضع من كتبھ لم أعثر على بقیة الحدیث الذي دا) ٢(

ّ ، ال یخفى ما في ھذا من التكلف ) ٣( ھ وقد اجتھد الشیخ في ھذه المسألة اجتھادًا خاصً ق ، ا ب وال یواف
  .علیھ 

ُنظَر  )٦/٣٨٦، ١/٣٤٧(، مرجع سابق ، علي الطنطاوي في ذكریات القصة  ت
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 محمد" الشیخ مثل لكم یقرأ من وتریدون اللیلة في لیرة مئة أفتدفعون،  المائة صنف
  .)١("رفعت

 حسن منشدٌ  فقام،  اأیضً " البیطار بھجت محمد" الشیخ برفقة مولد في مرة وكان
 انتھى فلما،  مكشوفال الغزل من مشھورة غزلیة أغنیة یغني األداء مطرب الصوت

 الحاضرون وكان،  -   هللا رسول في جعلھا -  علیھ وبارك وسلم صلِّ  اللھم:  قال منھا
ً  أتجعل،  اخرس" : الطنطاوي" الشیخ بھ فصرخ،  مئات  لسید امدحً  غالم في غزال

  .)٢(ھأھلَ  الشیخُ  وأغضب،  المولد وفسد ؟ امـــاألن

 خالل نضالي وعمل قیادي دور - هللا رحمھ- " الطنطاوي علي" للشیخ كان -  ل
 الدفاع في جھوده أبرز من وكان،  سیرتھ بذلك تشھد كما الھجري عشر الرابع القرن

 للمنكرات العلماء من وجمع ھو إنكاره واألخالق القیم على والمحافظة الشریعة عن
 وذوي لألمة ونصحھم،  وسوریا مصر بین الوحدة انإبَّ  كانت التي االنحرافاتو

 كبیر اجتماعي دور للعلماء كان كما،  بینھم فیما وتحكیمھ هللا لشرع یعودوا أن انالسلط
 جمیع في قضایاه وتبني،  مصالحھ وتحقیق تھوحریّ  بالشع حقوق عن الدفاع في

 م٣/١٠/١٩٦١( الثالثاء یوم أذیعت التي خطبتھ ھذا على شاھد خیر ولعل،  المجاالت
 علیكم السالم(:  فیھا ما أبرز ھنا وأنقل،  یامأ بخمسة االنفصال بعد) ھـ٢٣/٤/١٣٨١= 

 أني منعوني الذین وظن ظننت بعدما إلیكم عدت،  إلیكم عدت لقد :وبركاتھ هللا ورحمة
  . اأبدً  ألقاكم أال قرروا لقد،  أعود لن

 األیام وأن ، اردوّ  الفلك أن ونسوا،  یدور فال بمسمار الفلك سمروا أنھم وظنوا
  . لھم یدوم حتى قبلھم كان لمن لملكا یدم لم وأنھ،  دول

،  یعجبھم یكن لم لھم أقولھ كنت الذي ألن بل،  اجرمً  أجرمت ألني منعوني وما
 لم، " تیتو" شرع من وأقوم أقوى فھو،  الشرع إلى عودوا:  لھم أقول أن یعجبھم لم

  . المحرمات وامنعوا العورات استروا:  لھم أقول أن یعجبھم

  . وأعادني هللا فأبعدھم،  اأبدً  اإلذاعة إلى دْ تع ال:  وقالوا أبعدوني لذلك

 ولن قط نكن لم نحن،  الرئیس سیدي یا ال( " :عبد الناصر"ویقول مخاطبًا 
 في وأعلنوھا الوحدة طلبوا الذین ونحن،  االنفصال دعاة وال الوحدة أعداء اأبدً  نكون

                                                             

ي  .محمد محمود رفعت :  ھو) ١( راء ف اھیر الق ن مش ر م ي ، مص ھ ف ده ووفات اھرة(مول ّ ،) الق ف ك
ة  ي السادس ره ف ة ، بص ة والعالمی ات العربی ض اإلذاع ھ بع جلت ل نة ، س وفي س ـ١٣٦٩(ت  -ھ

  )م١٩٥٠
  )٣/٢٤٦٠(نزار أباظة وریاض المالح ، إتمام األعالم ، مرجع سابق : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٢/١٣٧(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(
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  )مصر في إعالنھا قبل الشام في مجلسھم

 حین معك األدب أسيء أن یجدر فما،  احترام بكل أقول نأ لي اسمح(: ویقول 
 تفھم لم إنك،  الوحدة في األمة أمل خیب الذي أنت إنك أقول،  سلطان علي لك یبق لم

 قد ولكن،  مصر في الشعب أخو الشام في الشعب إن،  أخالقھ وال الشعب ھذا طباع
،  الشام في یصلح ال مصر في یصلح وما،  الواحدة الدار في األخوین طباع تختلف
 لم اثوبً تلبسنا أن أردت وأنت الشام أھل یلبسھ أن یستطیع ال لمصر یفصل الذي والثوب
  )علینا یفصل

 لذلك وسعینا،  امرارً  المواعید وطلبنا،  نقابلك أن العلماء معشر حاولنا ولقد(
 الرائي في نراك أننا مع،  بلقائك نظفر أن استطعنا فما،  سبیل كل لھ وسلكنا،  اسعیً

 الراقصات ترى والعبادة الطاعة لیالي،  رمضان لیالي من كاملة لیلة تمضي )التلفاز(
 لھذا وقتك اتسع فھل )المدینة أضواء( حفالت في الفاسقات المغنیات وتسمع،  العاریات

  )؟ العلماء لقاء عن وقتك وضاق

  ؟ االشتراكیة القرارات وبھذه الفاسقة التقدمیة بھذه علینا تمن 

  )االشتراكیة القرارات وھذه الفاسقة التقدمیة ھذه إال أغضبنا ما إنھ

ا   حققناه ما انظر،  بارعون أھلھ،  تاجرٌ  بلدٌ  سیدي یا البلد ھذا إن: (ویقول أیضً
 )االشتراكیة( سمیتھا التي بقراراتك فجئت،  والمشروعات المعامل من سنین عشر في
 ھذا،  امجنونً  كان إذا إال امشروعً  یقیم دأح یعد لم،  مالھ على أحد یأمن یعد فلم
،  فشجعتھ المعمل إقامة فكرة علیك وعرض الخارج من بالمالیین جاء )١("الدبس"

 أقامھ الذي معملھ افتتاح یوم في فخطبت بنفسك وجئت،  لھ فضمنت الضمان وسألك
  ؟ معملھ منھ تأخذ منطق بأي،  قانون بأي،  سیدي یا دین فبأي،  بمالھ

،  یرتشي ممن ولست،  بغیره وال بھ لي صلة وال الرجل ھذا أعرف ال وهللا أنا
  . الفراخ لحوم أكلة بأنھم فوصفتھم تفضلت الذین من وال

 بلدك علماء تھجو أن الرئیس سیدي یا اعیبً ألیس ؟ فراخ أكلة الناصحون العلماء
  ؟ الكالم بھذا األجانب أمام

 سلطانك في وأنت،  وجھك في الوقوف على ویجرؤ،  علیك ینكر الذي وھل
  ؟ الفراخ بأكلة ذمتھ یبیع ممن یكون

 العلماء من إلیك ویتزلفون لك ینافقون الذین ھم الفراخ أكلة ولكن،  وهللا،  ال
                                                             

 .سوریا   من كبار رجال المال في) ١(
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 اإلسالم مجددي إن:  فیقولون الجوامع منابر على یقومون الذین،  العلماء غیر ومن
      ،  "الناصر عبد جمال"و،  "یوبياأل الدین صالح"و،  "العزیز عبد بن عمر":  ثالثة

بحنا لقد ُ  رأینا لقد،  العظیم وهللا إي،  االنتداب أیام مثلھ نر لم ما رأینا لقد،  الوحدة أیام ذ
،  هللا أنزل ما بغیر والحكم والتكشف واالختالط الشرع ومخالفة والعصیان الفسوق من- 

كم حكم وال ذنب بال الناس وسجن،  األقالم وعقل،  األفواه وكم،  الحریات وخنق  بھ حُ
َّ  حتى صبرنا ولقد،  الثورة أیام وال وهللا ال،  الفرنسیین أیام مثلھ نر لم ما -  علیھم  مل

  .  آه:  فقلنا،  األلم نحتمل نعد ولم،  الصبر صبرنا من

 المال وال یبقى الملك فال،  فیھا ما كل زائل،  الرئیس سیادة یا زائلة الدنیا ھذه 
 تقف الذي هللا اتق،  هللا فاتق،  إلیك وصلت لما قبلك كان لمن دامت ولو طانالسل وال
،  یحمیك من وال،  لك یھتف من وال،  بك یحف من معك لیس،  وحدك یدیھ بین اغدً 

 من:  األمة أموال من قرش كل وعن،  أصدرتھ للشرع مخالف قانون كل عن وسیسألك
 منكر كل وعن،  بكشفھا رضیت أو تھاكشف عورة كل وعن ؟ أنفقتھ وأین جمعتھ أین

  )١()االمتحان لیوم فاستعد،  االمتحان ھنالك...  تمنعھ فلم منعھ على قدرت أو أقررتھ

  :اھتمام العلماء بالحركة العلمیة  - م
 والمحافظات المناطق في العلمیة بالحركة الشام في والمشایخ العلماء اھتم

 وراءھم وسیرھم،  بھم الناس اقتداء في مالعظی أثره لذلك وكان،  اخصوصً  السوریة
 أو بلیة كل في عنھم ویصدرون علمائھم حول یلتفون الناس كان وكم،  عنھم ودفاعھم

  . یلم حدث

 فكان،  ومدارسھا الشام جوامع بھم تغص كادت حتى بعلمائھا الشام عرفت لقد
 مفتي( یدعى لذيا الحنفي المفتي أكبرھم،  األربعة للمذاھب رسمیین مفتین أربعة فیھا

  . العثمانیة للدولة الرسمي المذھب الحنفي المذھب كان إذ )الجمھوریة

 - محدث الشام–" بدر الدین الحسني"كالشیخ  الحدیث أھل من جماعة فیھا وكان 
 من سواھمو" األلباني الدین ناصر" والشیخ )٢("الكتاني جعفر بن محمد" اإلمامو

 استمر وقد،  "العمادي آل" العلمیة األسر فمن،  نیحصو ال كثیر العلم وطلبة العلماء
ً  اأمدً  الفتوى منصب فیھم  - الشامیة األسر أقدم من وھم -  "الحمزاوي آل" ومنھا،  طویال

- " العطار وآل" فیھم اغالبً الشافعیة إفتاء وكان. " يالغزّ  آل"و "الكزبري آل"و
 الشیخ ومنھم- " لبیطارا آل"و" الخاني آل"و" السیوطي آل"و،  - ) حمص( من وأصلھم

                                                             

 )٧٨ -٦٤/  ٦(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

انیف ،مؤرخ ،محدث،  )فاس(بـمولده ووفاتھ  .محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني :  ھو) ٢( ھ تص  ،ل
  )م١٩٢٧ -ھـ١٣٤٥(توفي سنة ،عاد إلى المغرب ،  )الحجاز(و) دمشق(سكن 

 )٦/٧٢( ،مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 
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 -  "القاسمي الدین جمال" الشیخ وأعلمھم- " القاسمي آل"و،   - " البیطار بھجت محمد"
" المحاسني آل"و،  - )١("األیوبي توفیق" الشیخ ومنھم - " األیوبي آل"و،  -  الشام عالم

 آل" اأیضً  ومنھا،  )البان قضیب( إلى نسبة" الباني آل"و،  "األسطواني آل"و
، " الجندي آل"و، " السفرجالني آل"و، " المرادي آل"و، " المنیني آل"و، " الحسیني

، " عابدین آل"و، " المنجد آل"و، " السویدي آل"و، " الحلبي آل"و، " المالكي آل"و
  .)٢(یحصون ال وكثیر

  :البرامج اإلذاعیة  - ن
 صالة بعد یذاع،  اإلذاعة في أسبوعي حدیث" الطنطاوي علي" للشیخ كان

  . )٣(عشرة التاسعة سنتھ ینھي كاد حتى اإلذاعة في الحدیث ھذا استمر وقد،  معةالج

  : االستسقاء صالة سنة إحیاء - س
 جدب من الشام بھ مرت ما ومع،  والمشایخ العلماء من فیھا ما مع الشام كانت

 وكان،  تزید أو سنة مائة من نسیت قد االستسقاء صالة أن إال العثمانیین أیام من وقحط
 الشیخ فحث،  السماء من المطر ینزل ولم كلھ الشتاء الشام أھل على مر قد
 فعل كما االستسقاء صالة وإحیاء هللا إلى والرجوع التوبة على الناس" الطنطاوي"

 بعید عھد منذ تركت قد الصالة ألن الخروج إلى الدعوة بھذه الناس وفوجئ،   النبي
 ال" عابدین الیسر أبو" الشیخ العام المفتي لیھاع یوافق ولم،  الفكرة أبى ممن وكان، 
 ً ّ ً  وال للسنة ارد  الناس وسائر والعلماء المشایخ یخرج أن خاف ولكنھ بأحكامھا جھال

  . علیھم للكالم ألسنتھم وتنطلق األعداء بھم فیشمت،  یسقون الف فیستسقون

 أمرھم وهللا،  للسنة ااتباعً  واألشیاخ ھو یخرج بأنھ" الطنطاوي" الشیخ فأجاب
 أوسع ھي حكمة لھ فإن لھم هللا یستجیب أال یضرھم ولیس،  اإلجابة هللا وعلى بالدعاء

 األربعة المفتین من بفتاوى وجاء" الطنطاوي" الشیخ وذھب،  كلھم الخلق عقول من
 مفتي "الكتاني مكي" والشیخ،  )الحنفیة مفتي( "الیسر أبو" الشیخ المذاھب في

 الفقیھ" العقاد صالح" والشیخ،  )الحنبلي(" الشطي حسن" والشیخ،  )المالكیة(
  . - الجمیع هللا رحم- " األلباني ناصر" الشیخ منھم الحدیث أھل من وجماعة،  )الشافعي(

                                                             

و  )١( وبي :  ھ عدي األی د س ن محم ق ب د : توفی ن موالی ق(م ا تعل، ) دمش ة ، م فیھ ن العربی وأتق
َّ بالفارسیة والتركیة   ) ھـ١٣٥٠ – م١٩٣٢(توفي سنة . ، وألم

ری: یُنظَر في ترجمتھ  ر والعش ع عش بكة (ن معجم البابطین لشعراء العربیة في القرنین التاس ى الش عل
 )العنكبوتیة

 )٢٦٧-٢٦١/ ١ – ٢٨/  ٨(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(

 )٢١/  ٦(، المصدر نفسھ ) ٣(
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 أتباعھم ومعھم للصوفیة یمیلون الذین المشایخ من جماعة أن المفاجأة وكانت
ّى ونلیك )قاسیون جبل( سفح اختیار" الطنطاوي" الشیخ على أنكروا  أن بدعوى مصل

 العلماء فاجتمع،  معارضتھم من دواوصعَّ ،  العید صالة" الوھابیة" فیھ یقیم المكان ھذا
 السید الشیخ منھم وكان،  "العلماء رابطة رئیس"" المیداني الخیر أبي" الشیخ دار في
 جماعة وحضرھا، " الزرقا مصطفى" والشیخ" الطنطاوي" والشیخ" الكتاني مكي"

،  فأبوا والبراھین الحجج لھم یقیموا وأن،  بالحسنى یأخذوھم أن العلماء حاولف،  منھم
 ثم،  أسكتھم اشدیدً  اغضبً علیھم وغضب ثورة" الزرقا مصطفى" الشیخ علیھم فثار
" المیداني الخیر أبي" الشیخین باسم االجتماع إلى الدعوة تكون بأن المشكلة حلت

 الناس من أحد یجرؤ ال صوفیان جلیالن یخانش وھما، " الكتاني مكي" السید ونائبھ
  : نصھا ھذاو،  الدعوة ونشرت،  كالمھما یرد أن أو ،" الوھابیة"ــب اتھامھما على

ً :  العلماء رابطة  صالة إلى الخروج إلى الناس تدعو المطھرة بالسنة عمال
      في الجمعة یوم صباح،  المھاجرین خط آخر )قاسیون جبل( سفح في االستسقاء

 وأن )م١٩٦٠ )أكتوبر( األول تشرین/٢٨( فقواالم )ـھ١٣٨٠/األولى جمادى/٨(
ّ ذوالت بالتخشع خروجھم یكون وأن،  أوالدھم معھم یخرج ،  والتضرع واالستغفار لل
،  هللا إلى الرجوع وصدق،  الحقوق وأداء،  المظالم ورد،  الصادقة التوبة بعد وذلك
 علي" ویخطب،  "المیداني" بالناس یصلي،  اتمامً  التاسعة الساعة في الصالة وتقام

  . "الطنطاوي

 نائب "الكتاني مكي"/ العلماء رابطة رئیس "المیداني الخیر أبو":  اإلمضاء 
  .)١(الرئیس

  : لإلسالم المخالفة الفرق مدافعة - ع
 الشیخ مكتبة في ایومً  یجلسون كانوا أنھم - هللا رحمھ- " الطنطاوي" الشیخ یحكي

 وما،  أدبیة نوادٍ  الشام في یكن لم إذ،  المثقفون یرتاده امكانً  وكانت "عرفة یاسین"
   قصائد عندھا تلیت وكم،  المكتبة ھذه أمام إال تقوم والمجادالت المناقشات كانت

 منھم أحد یعرفھ ال رجل فجاء" عرفة یاسین" الشیخ مكتبة أمام ایومً  فكانوا،  ومقاالت
 إلى یدعو أنھ معھ أدركوا اعجیبً اكالمً  یتكلم جعلو،  فیھم نفسھ وحشر بینھم فاندس

 الشیخ فأشار،  الموجعة والسخریة القاسي بالرد فتناوشوه،  الباطلة النحل من نحلة
ُّ ،  لي دعوه أن:  الرجل یدركھا لم أصحابھ إلى إشارة" الطنطاوي"  وجعل،  عنھ وافكف

 بما یقتنع بدأ أنھ الرجل امإفھ إلى الشیخ وصل حتى،  بھ ویلف معھ ویدور یكلمھ الشیخ
 ما:  وقال فاستبشر الكالم من أبلغ حجة من فیھا بد ال الدعوى ھذه مثل ولكن،  یقول
،  حاضر:  الرجل قال،  النقود إلى إشارة،  السبابة على اإلبھام الشیخ فحرك ؟ ھي

 أمام ھمافأخذ بھما یده ومد،  - اعظیمً  اشیئً  الذھبیة اللیرة كانت-  ذھبیتین لیرتین وأخرج
                                                             

 )٣٠ – ٢٨،  ٢١/  ٦(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(
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 انفجرت حتى یبتعد كاد فما،  اسمھ عرف أن بعد الرجل وانصرف،  اجمیعً  الحاضرین
،  أخي یا شاركنا:  قائل فمن،  مازحین علیھ الشیخ أصحاب وأقبل،  بالضحك الصدور

  . صانع أنا ما سترون:  الشیخ لھم فقال،  بستان في نزھة أو ولیمة بھما اعمل:  وقائل

 اإللحادیة والمذاھب والنحل الملل عن فیھا تكلم الةرس وكتب الشیخ وذھب
 باسم-  )فالن نفقةعلى  طبعت( غالفھا على وكتب )اإلسالم سیف( عنوانھا وجعل
  . -  اللیرتین دفع الذي الرجل

ّ جَ یُ  كاد أنھ بلغني:  الشیخ قال  اأمرً  ینكر أن یستطع ولم،  یفعل ماذا یدر ولم،  ن
  .)١( عاقبتھ أن بعد طردتھ جماعتھ أن بلغني وقد،  البلد أدباء من سبعة علیھ یشھد

  : بالید إنكار المنكر  - ف
 علي" الشیخ فذھب،  مرة )دمشق(إلى  - الشعراء أمیر- " يشوق" جاء
 في امقیمً  وكان،  لزیارتھ -  هللا رحمھما - " العطار أنور"  الشیخ ومعھ "الطنطاوي

 )٢("الخوري بشارة" منھم ومثقفیھ مالشا أدباء من اجمعً  عنده فوجدا )خوام( یسمى فندق
وس حلیم"و )٤("جبري شفیق"و )٣(" الطمال شبلي"و ّ  أواني علیھا مائدة وأمامھم )٥("دم

َّ ،  عصا" الطنطاوي" الشیخ مع وكان،  الخمر ك،  المائدة وجھ على اھاومش  كل وحرّ

                                                             

 )١١ -٩/  ٢(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

رف  . الخوري بشارة بن عبدهللا:  ھو) ٢( ـع ل الصغیر(ب ھ  )األخط ائده ب ذیل قص ان ی أشھر ، إذ ك
دة ، في العصر الحدیث لبنان  شعراء رق(أنشأ جری ي دول ، ) الب ة ف ات أدبی ي مھرجان ارك ف ش
  )م١٩٦٨ -ھـ١٣٨٨(توفي سنة ، عربیة 

 )٥٣/ ٢(، مرجع سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف : یُنظَر في ترجمتھ 

انیوس إدهش:  ھو) ٣( لیمان ط ن س ب  . بلي بن یواكیم بن منصور ب ـیلق اني ،  )المالط(ب اعر لبن ، ش
د  ن موالی دا(م دریس  )بعب ي الت ل ف ي ، عم ي ف م العرب اب القل ا لكت ین رئیسً ان(وع ل لبن  )جب

  )م١٩٦١-ھـ ١٣٨٠(سنة ، ) بیروت(بـتوفي  ، )الوطن(و) النصیر(وأصدر جریدتي 
 )٣/١٥٥(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٤( ري :  ھ ش جب فیق دروی ب  .ش ب ، أدی الي ، كات ن أھ ق(م دیوان وزارة  )دمش ا ل ین رئیسً ع
  )م١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠(توفي سنة ، وتنقل بعدھا في عدة مناصب ، المعارف 

ِلّ ، أعالم األدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ، .روبرت ب: یُنظَر في ترجمتھ  ب ْ  )١/٤٢١(كام

وس :  ھو) ٥( ُّ د ، أرثوذكسي  .حلیم إبراھیم بن جرجس دم ة(من موالی ـلبنان )زحل ق(سكن ، ب ) دمش
   )م١٩٥٧-ھـ ١٣٧٧(توفي بلبنان سنة ، بعد الحرب األولى 

 )٢٧٠/ ٢(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 
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  . )١(فكسرھا علیھا كان ما

 اإلسالمیة البالد في أبناؤھا بھا قعد حین العربیة باللغة الشام أھل اھتم - ص
 من العرب أبناء من لنا یظھر الشوھاء بلغتھم اإلنجلیز یعتز فحین،  األخرى والعربیة

 وال )خمار( یقول فال والفرنسیة اإلنجلیزیة من بمرادفتھا وینطق الفصحى لغتھ یدع
 ولیق بل )تقانة( یقول وال )مانطو( یقول بل )معطف( یقول وال )إشارب( بل) وشاح(
  . )٢(ذلك وأمثال )تكنولوجیا(

 العربیة وأساتذة العلماء جھود إلى الشام في العربیة باللغة االھتمام یرجع
 العنایة إلى الفرنسیین یدفعون كانوا حیث،  والقومیة اإلسالمیة الفكریة ثقافاتھم بمختلف

 في ودھموجھ العلماء مدافعة عن الكالم تقدم وقد،  إھمالھا عواقب من ویخوفونھم بھا
  . بھا یتعلق فیما المعارف وزارة على وإنكارھم عنھا الذب

 جامعة في العربیة اللغة تدریس ولي لما )٣("األفغاني سعید" الشیخ وكان
 الكریم القرآن دراسة المسلم غیر وفیھم الطالب یلزم قرن ربع من ألكثر )دمشق(

 فیھا یعتمد الذي األول نصال وأنھ،  العربیة یدرسون وھم بالعربیة كتاب أنھ باعتبار
 إال ینلھا لم مرتبة العربیة في بلغت تالمیذه من طبقة جاءت حتى،  إلیھ ویرجع علیھ

  . القلیل

 اھتمام لھ كان -  كلھا المجامع أبا كان الذي -  )دمشق(ـب )العلمي المجمع( أن كما
 عز"و )٤("النكدي عارف"و" علي كرد محمد" أمثال من لرجالھ وكان،  بالعربیة كبیر
  . عنھا المدافعة في بارز دورٌ  المجمعیین من بعدھم جاء ومن،  )٥("يالتنوخ الدین

                                                             

 )٣٧٧/ ١(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )٢٥٣/ ٥(، المصدر نفسھ ) ٢(

ن ) دمشق(بـولد ، نحوي ، باحث  .سعید بن محمد بن أحمد األفغاني :  ھو) ٣(  )كشمیر(لوالد جاء م
ق(درّس في جامعة ،وتعلم وعمل بھا ،  )كشمیر( ي، )دمش ان  وف ا لبن والسعودیة واألردن ولیبی
   )م١٩٩٧-ھـ ١٤١٧(توفي سنة ، 

 ) ١٧٠ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ،لمالح نزار أباظة ومحمد ا :یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٤( دي:  ھ عید النك ن س ین ب ن أم ارف ب اة ، درزي .  ع د والوف اني المول اء ، لبن ال القض ن رج م
   )م١٩٧٥ -ھـ١٣٩٥(توفي سنة ، ) دمشق(بـعضو المجمع العلمي العربي ،واإلدارة 

 )٣/٢٤٥(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٥( ق:  ھ ین الدمش ن أم دین ب ز ال ي  .ي ع ھ ف ده ووفات ق(مول األدب ، ) دمش الم ب اء ، ع ن أعض م
  )م١٩٦٦ -ھـ١٣٨٦(توفي سنة ، المجمع العلمي العربي المؤسسین لھ 

 )٤/٢٢٩(، مرجع سابق ،األعالم ، الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

370  

 المعھد أساتذة جھود العربیة اللغة بقاء على ساعدت التي العوامل أھم ومن
َّ  والمجامع الجامعات عنھ قعدت بما قاموا الذین )الطب كلیة( الطبي  مدى على بوافعر
 درست ما الیوم إلى الحین ذلك ومنذ،  الطبیة مالعلو مصطلحات جمیع قرن نصف
:  المعھد في األطباء : األساتذة  ھؤالء ومن،  بالعربیة إال الشام في كلھا الطب علوم

  . وغیرھم،  )٣("اطرـــــــخ مرشد"و )٢("الخاني جمیل"و )١("سبح حسني"

 غةالل من وعدت،  للجمیع املكً  صارت الناس ألسنة على كلمات الیوم وتدرج
 )فیزیاء( وكلمة،  الفرنسیة )جیني( لكلمة ترجمة فإنھا )عبقریة( كلمة مثل،  العامة
 وكلمة،  )سبونتانیھ( الفرنسیة للكلمة ترجمة وھي )عفوي( وكلمة )برمائیة( وكلمة
 النھضة أوائل في وضعت )دراجة(و )سیارة(و )تلفون( لكلمة مقابلة وضعت ھاتف

  .  العربیة

 العبء حمل ثم،  العراق ثم  )سوریا( الشام التعریب ھذا ىإل البالد أسبق وكان
  . القاھرة في )العربیة اللغة مجمع( األكبر

 أوائل )دمشق( مجمع في كانت أنھ - هللا رحمھ- " الطنطاوي علي" الشیخ ویذكر
  .)٤( واألسماء المصطلحات لتعریب دائمة لجنة الفرنسي االنتداب عھد

  :لشخصیة الوقوف ضد قانون األحوال ا - ق
 ینظم امدنیًّ  اقانونً  المستعمرة فرنسا أصدرت )م١٩٣٨ -  ـھ١٣٥٧( سنة في

 ھذا وكان،  الغراء اإلسالمیة الشریعة أحكام خالف على الشخصیة األحوال أحكام
 أو وثني أو یھودي أو بنصراني تتزوج بأن المسلمة للمرأة السماح یتضمن القرار
 والطالق الزواج من كتابھ في بینھا التي تعالى هللا أحكام یغیر أنھ كما،  ملحد أو مشرك

  . ذلك ونحو والمیراث
                                                             

اة ) دمشق(من  .حسني بن یحي سبح :  ھو) ١( اء ،مولدًا ووف ن أشھر أطب وریا   م ة ، س ولى رئاس ت
  )م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٧(توفي سنة  ،والمجمع العلمي العربي فیھا ، المعھد الطبي العربي 

 )١٢١ص(، مرجع سابق ،إتمام األعالم ، نزار أباظة محمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

اني :  ھو) ٢( د  .جمیل بن محي الدین بن أحمد الخ ـول ق(ب ا ) دمش وفي بھ ب ، وت اء ، طبی ن أعض م
  )م١٩٥١ -ھـ١٣٧١(توفي سنة  ، تولى رئاسة نقابة أطباء سوریا ،المجمع العلمي العربي 

 )٢/١٣٨(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 

اطر :  ھو )٣( م خ ن نج اھر ب ا ض ن حن د ب ة  .مرش ن قری اتر(م ان ) بت راح ، بلبن ب ج و ، طبی عض
  )م١٩٦١ -ھـ١٣٨٠( سنة) دمشق(بـتوفي ، ي المجمع العلمي العرب

  )٧/٢٠٢(، مرجع سابق ،األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٣٤٨- ٣٤٦/  ٥(، ) ١٧٦ -١٧٥/  ٢(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٤(
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 حبنكة حسن" الشیخ وكان،  وخطباءھا ومشایخھا الشام علماء انونالق ھذا أثار
،  الفرنسي القرار وجھ في للوقوف الجماھیر یدعو كان إذ،  الموقف بطل" المیداني

  ألحكام حمایة فرنسا على بالثورة قاموا وإال،  بإلغائھ العامة الجماعیة والمطالبة
  .الشریعة

 في الجمعة یوم في الجوامع في الموضوع ھذا عن للحدیث الخطباء یوجھ وكان
 من وفود عدة الشیخ على توافد الناریة الخطب وإثر،  )دمشق( من المیدان حي

 وأراد ، "القصاب كامل" العالم السلفي الشیخ منھم الوطنیة الحركات وذوي السیاسیین
 بإنھاء والمطالبة،  الفرنسي المستعمر ضد للثورة الموقف ینتھزوا أن السیاسیون

  )القرار بإلغاء نكتفي وال رالمقرِّ  إلغاء نرید( عبارة أیامھا وأطلقوا،  االنتداب

القضیة  یفسد وقد،  الدائرة یوسع المطلب ھذا أن وھو آخر رأي للشیخ وكان
 الحین ذلك في السوري الشعب استطاعة في ولیس،  أجلھا من اآلن الناس ثار التي

 القرار ھذا إلغاء في المطلب انحصر إذا ولكن،  البالد من وإخراجھم الفرنسیین مقابلة
 ثورة إلى االجتماعیة المظاھرة تتحول أن من اخوفً  قرارھا عن فرنسا تتراجع فقد

  . المستعمرة الدولة لطرد مسلحة

 قانون( بإلغاء المطالبة حدود اآلن أتجاوز لن : وقال موقفھ على الشیخ وأصرّ 
ّ  الشعوب حق فمن،  ودیننا عقیدتنا مع یتنافى قانون ألنھ )الطوائف  لھم تكون أن ادولیً
  . بھا نطالب ونحن الدینیة حریاتھم

 )منجك( بجامع الخاصة الشرعیة مدرستھ في الشیخ أعلن األیام أحد مساء وفي
 ضرورة والنھار اللیل طلبة من لھ المنقطعین غیرو العلم لطلب المنقطعین لطالبھ

ّ  یعقده كان الذي العام الدرس في التالي الیوم صباح اجمیعً  حضورھم  صالة بعد ایومیً
،  أقصاه إلى أقصاه من )المیدان( حي أھالي منادین الدرس عقب لیخرجوا الفجر

  )الطوائف قانون( ضد االحتجاج مظاھرة في لیشاركوا لھم ومحرضین

 حي على وطافوا،  طالبھ وخلفھ مسیرة الشیخ قاد الدرس عقب الصباح في
ً  بھ نرضى ال دیننا(:  یھتفون وھم )المیدان(  أصدقائھ أحد إلى الشیخ وأرسل )بدیال

 وأرسل،  نفوذه مركز أنھ باعتبار )الفوقاني المیدان( حي ورجال وفتوات وجھاء لیجمع
 جامع في المؤثر الخطیب العالم أنھ عتباربا" البیطار بھجت محمد" الشیخ العالم إلى

 أئمة جمیع إلى وأرسل،  -  الحي جوامع أكبر وھو -  )الفوقاني المیدان( حي في الدقاق
 التظاھر على المسلمین لتحریض كلھ )المیدان حي( وجوامع مساجد وخطباء
  . اعـواالجتم

 يح( ورجاالت وشباب أھالي اجتمع حتى اصباحً  العاشرة الساعة تأت لم
 بعض جاء كلما الشیخ وكان،  القانون ھذا ضد متالحقات مظاھرات في )المیدان
 وجوھھم في وتالمیذه ھو وقف سیاسیة بھتافات ینادون السیاسیة األحزاب أنصار
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ً  عنھ نرضى ال دیننا( الوحید الھتاف على وأصروا   . الطوائف قانون ولیسقط )بدیال

 -  )المصلى باب( جامع عند لمظاھرةا بعد الكبیر التجمع یكون أن الشیخ وقرر
 تحمل المتظاھرة الجموع وسارت -  )التحتاني المیدان( حي في الكبیر الجامع وھو

 ومنع،  )بنادق -  الیدویة القنابل بعض -  سیوف -  خناجر -  مسدسات( خفیفة أسلحة
 إلیھ قام الرصاص المتظاھرین أحد أطلق إذا وكان،  امطلقً  الرصاص إطالق الشیخ
  . امطلقً  الرصاص إطالق منع" حبنكة حسن" الشیخ إن:  لھ فقال الشیخ المیذت بعض

 مھمة في )حوران( إلى للسفر امتجھً كان الفرنسي السامي المندوب أن واتفق
 ھذه وشاھد،  بسیارتھ اتقریبً والنصف العاشرة الساعة في فمر،  الیوم ذلك إداریة

مع،  الشارع مألت التي المظاھرات ،  الجو إلى تتوجھ الرصاص اتطلق بعض وسُ
 ینقل أن -  )المیدان( حي وجھاء أحد وكان - " قویدر عثمان" الحاج الشیخ فكلف

 األمر وسرى،  امطلقً  الرصاص أحد یطلق ال:  یقول" حسن" الشیخ بأن للمتظاھرین
  . الرصاص إطالق وتوقف بسرعة

 المدینة في الرسمي مكتبھ إلى آخر طریق من وعاد مھمتھ السامي المندوب قطع
 في والوجھاء العلماء واجتمع،  فرنسا على مسلحة ثورة قیام من خشي إذ،  األمر لیتابع
ّ  االتصال وجرى،  الكبیر المصلى باب جامع  إلبالغھ الوزراء مجلس برئیس اھاتفیً

 الوزراء مجلس رئیس منھم فرجى،  الحكومة إلى مسیرتھا ستتابع وأنھا بالمظاھرة
 وعدم المظاھرة بإیقاف الشیخ وأمر،  للمفاھمة اوفدً  یرسلوا أن )١("رالحفا لطفي" السید

  . الوفد بھ یعود ما انتظار في الحكومة سراي إلى سیرھا

 جماھیر مطالب عن فأعلن،  عنھم المتحدث ھو الشیخ وكان،  الوفد وذھب
 نسیةالفر الحكومة تلغ لم ما غضبھا ویسكن ثورتھا تھدأ لن وأنھا،  سوریة في المسلمین

  . الطوائف قانون

 إلى للوصول یجب ما كل باتخاذ اوعدً  الوفد )الوزراء مجلس رئیس( وأعطى
،  فیھ غرفتھ إلى وصعد،  الشیخ ودخل،  الجامع إلى الوفد وعاد،  الطوائف قانون إلغاء

،  العجلة وعدم االنتظار منھم وطلب،  جرى ما لھم وبین الجماھیر على أشرف ثم
 الفرنسیة الحكومة تتراجع لم فإذا،  الیوم ذلك في أغلقت التي تجاریةال محالتھم حتْ وفَ 

 ثورة إلقامة مدعوون سوریا  في المسلمین فإن القانون ھذا تلغ ولم،  قرارھا عن
                                                             

ا،  )ھـ١٣٠٢ – م١٨٨٥(سنة ) دمشق(من موالید . لطفي بن الحاج حسن الحفار :  ھو) ١( م بھ  وتعل
ا ة  بھ ة والثانوی ة ، االبتدائی ي جمعی ن مؤسس ریة(م ة الس ة العربی ب ، )النھض ي مناص ل ف تنق

  ) .دمشق(بـ )ھـ١٣٨٨ – م١٩٦٨(توفي سنة ، )رئیس مجلس الوزراء(الدولة ونال أعالھا 
ھ ي ترجمت ر ف اطع  : یُنظَ دین س ور ال رم ن رین ، أك رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث ، ت
 )٢٤١ص(، مرجع سابق 
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  . فرنسا على مسلحة

ّ  ابیانً  الشیخ وأصدر،  الجمع وانفض ً  نشر وربما،  ووزع وطبع،  باألمر اعام
 إیقاف قررت أن إال الغضب ذلك رأت وقد لفرنسیةا للحكومة یكن ولم،  الصحف في

  .)١(الطوائف بقانون العمل

 رئیس" بحضور الرئاسة قصر في مرة" المیداني حبنكة حسن" الشیخ كان -  ر
 مدینة محافظ فجاء،  للشعب عامة بقضیة یتعلق ألمر "شكري القوتلي" "الجمھوریة

 الشعب بخبز المحافظة ھتماما بھ لیظھر األفران أحد من أحضره رغیف ومعھ )دمشق(
   الرغیف إلى الرئیس فنظر،  اجیدً  اخبزً  تصنع حتى لألفران الشدیدة ومراقبتھا، 

 وصل فلما،  الرئیس مجلس حضور على الصنع الممتاز الرغیف ودار،  واستحسنھ
  ؟ وجدتھ كیف:  لھ وقیل،  الشیخ إلى

ّ  ممتاز:  فقال ً  سائر خبز أما:  أي،  ظالمحاف رغیف یكون أن أخشى ولكني،  اجد
  .)٢( كذلك فلیس الشعب

 والتمسوا،  ورجاالتھم علمائھم حول التفوا أمر حزبھم إذا الناس كان -  ش
 انقضت فإذا،  األموي الجامع في الجمعة صالة إلى یتداعون وكانوا،  ورأیھم توجیھھم
 وترین على یضربون العلماء وكان،  المظاھرة خرجت ثم الخطباء خطب الصالة
 االستقالل:  والثاني،  مؤمنین كانوا إن للناس المحرك ھو الذي الدین:  األول مھمین

 المستعمرین الغاصبین تأیید إلى ودنیاه نفسھ بھ مالت من إال الشعب كل إرادة وھو
 مسجد في الجمعة لصالة موعد على كان أنھ "علي الطنطاوي" الشیخ ویحكي

 عنك نفتش إنا:  لھ فقالوا الطب من طالب هفجاء،  فیھ یسكن الذي حیھ في )القصب(
 جمھور فیھ احتشد فقد،  األموي الجامع إلى:  قالوا أین؟ إلى:  قال،  معنا فاذھب فھیا
 یقاومھم ال أنھم فرأینا،  خطباءھم وأعدوا أیام من لھ واستعدوا )٣(الوطنیین غیر من

  . غیرك

 قرار ھذا إن:  قالوا ینح الطریق علیھ وقطعوا،  فأبوا یعتذر أن الشیخ فحاول
 وكان،  إلیھ الناس التفت حتى )هللا عباد إليّ  إليّ (:  نادى أن إال ھو فما،  فذھب،  الكتلة
  : شوقي ببیت وبدأ،  ذلك بعد لھ اشعارً  صار ثم،  مألوف غیر نداء

                                                             

داني ) ١( ة المی رحمن حبنك د ال ة  .عب ن حبنك یخ حس ي الش ة المرب د الداعی د ، الوال الم مجاھ ة ع قص
یم شجاع  یر ، حك ة دار البش دة ، طبع ى ، ج ة األول ـ١٤٢٣( –الطبع  -٢١٣ص(،  )م٢٠٠٢ -ھ

٢١٨(  

 )٢٢٤ص(، المصدر نفسھ ) ٢(

ا على معارضي االنتد) ٣( ً  .اب كان اسم الوطنیین في ذلك الوقت علم
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ٍّ ـبص جئنا     كثیرة وفـبالصف وناـأت وإذا   یكسرا لن دـواح ف

 خطبة وكانت،  صفھم وإلى،  المسجد ندع المرصوصة صفوفھم إلى وأشار
  .)١(عنھم الناس وصرفت أمرھم الوطنیین غیر على وأفسدت أثرھا إال الناس نسیھا

  

  :الحفاظ على المظاھر اإلسالمیة  - ت
 )الطربوش( لنبذ الشام في مسعورة حملة قامت )ھـ١٣٤٩ – م١٩٣١( سنة في

  . واتسن بعشر الفرنسیین دخول بعد وذلك )لقبعةا( واتخاذ

 عدالة في قادح تركھا أن كما،  المروءة مكارم من آنذاك )الطربوش( لبس وكان
 على الطالب دخل إن،  رؤوسھم عن یضعوھا أن لھم یجوز فال،  ومروءتھ الرجل
 ارتكب فقد الرأس حاسر وھو توقیره علیھ یجب من التقى أو مدرستھ مدیر أو أستاذه

 مدة شكوا والشام مصر في الناس أن إال،  اللوم علیھ یستحق أو العقوبة یستوجب اذنبً
 الى اكثیرً  االتجاه وكان،  البدیل في اختلفوا لكنھم إبدالھ في وفكروا )الطربوش( من

 خفیفة وبدأت،  المصایف في الرؤوس على ظھورھا وبدأ،  )زنطیةیالب( )القبعة(
 ذلك ونیر الناس وكان،  المدارس في تنتشر أخذت ثم )القش( شبھ من مصنوعة
 الزعیم )دمشق(ـب مر حتى،  الخاصة مجالسھم في یتكلمون وقد،  یتكلمون وال فیتألمون

 لھ صفق حتى احماسً  تتفجر خطبة أھلھا في فخطب )٢("علي شوكت" الھندي
،  )دمشق( أھل یا بكم أولى كان لقد:  وقال،  وغضب،  اواستحسانً  اإعجابً الحاضرون

 الھند استبدلتھ ما:  قال ؟ بھا نستبدل وماذا:  قالوا،  رنجیةاإلف   العادة ھذه عن تعدلوا أن
  ؟ ذاك وما:  قالوا،  ونصاراھا بمسلمیھا العربیة وفلسطین المسلمة

 أھل رأى ولما . أكبر هللا،  أكبر هللا:  المكان لھ ارتج بصوت شدقیھ بملء فصاح
 ھذا إن:  قال أوروبا في المصنوعة األقمشة من األوروبیة األزیاء یرتدون الشام

 الوطنیة األزیاء إلى العودة إلى ودعاھم،  لبلداننا استعمارھم فوق ألجسادنا استعمار
  . علیھا والحرص

ً " الطنطاوي" الشیخ وكتب  )العقال( واتخاذ )الطربوش( نبذ إلى فیھ دعا مقاال
 ً ً  واشترى والعباءات العقاالت تجار أحد إلى وذھب )القبعة( من بدال  وكوفیة عقاال

 المدیرین بعض ومنع،  العقال إلى الطالب من حولھ من ودعا،  بھا وخرج وعباءة
 الشیخ إلیھ فذھب،  )دمشق( في ابتدائیة مدرسة أكبر مدیر منھم،  لبسھ من الطالب

                                                             

 )٣٦/  ٢(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 .من أظھر قادة المسلمین في الھند في تلك األیام " محمد علي"كان ھو وأخوه ) ٢(
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ً  كان ولكنھ،  ذعر الشیخ قدوم بلغھ فلما،  الطالب  كبار من نفر ومعھ  من فبعث عاقال
 فلفوه منھ منعھم قد وكان،  بھ یظھر أن )العقال(ـب جاء لمن یسمح أن المراقب یخبر

 غرفتھ في الشاي إلى معھ ومن ودعاه بالترحاب الشیخ واستقبل، حقائبھم في ووضعوه
 أن إلى اطمأن حتى أجلھ من جاء الشیخ أن أدرك عما بالحدیث یروغ وجعل، 
 أن أحببت:  الشیخ فقال ؟ آمر ؟ نعم:  فقال،  المدرسة باحة في ظھرت )عقاالتـال(

 فقاطع ، العرب شعار وھو )العقال( اتخاذ من التالمیذ یمنع قانون عندكم ھل:  أسأل
َ :  وقال الدھشة امظھرً  الشیخ ْ وم َ  ن ،  ھذا من شيء عندنا ما اأبدً ،  با أعوذ ؟ ھمعَ نَ م

  . انظر وتفضل

 مكان وكل الزوایا من زاویة كل في )العقاالت( فرأى الباحة إلى بالشیخ وخرج
  .)١( البلد وجھاء بعض اتخذه حتى )العقال( وانتشر،  المدرسة نم

   :محاربة البدع  - ث
 اوخصوصً ،  الشام بالد في البدع مدافعة في كبیر دور والمشایخ للعلماء كان

 بدعة إبطال في دورھم ذلك ومن،  وطقوسھا وأورادھا الصوفیة بطرق یتعلق فیما
 فیھا ویلقون رسمیة برعایة االحتفاالت لھا یقیمون ھنالك الناس كان التي الموالد
 أنموذج ذكر وسبق )الملبس( والسكر الحلوى قطع فیھا وتوزع،  والمواعظ الخطب

 االحتفال مناسبة أبطل حین - هللا رحمھ-  "علي الطنطاوي" الشیخ وھو جلیل لعالم
 وحظي،  الناس وماج الحفلة اضطربت حتى )عنبر مكتب( مدرستھ مسرح في بالمولد

 إلى نقلوه أنھم ذلك عاقبة وكان،  كلھا اإلسالمیة والجمعیات العلماء من واسع تأییدب
  )٢()الزور دیر(

 یعرف كان فیما هللا رحمھ" السباعي مصطفى" الشیخ موقف اأیضً  النماذج ومن
،  عام كل من )إبریل( نیسان شھر في تقع موسمیة مناسبة وھو،  )المشایخ خمیس( ـب

 باسم المنكرات من فیھا ویقع،  وأعالمھم بطبولھم الطرق یخمشا مواكب فیھ تخرج
 لتبریر الجھل توظیف یحاولون كعادتھم الفرنسیون وكان،  المسلم منھ یخجل ما الدین

 لتشویھ أوروبا في لعرضھا واألفالم الصور التقاط إلى وعمدوا،  وتكریسھ االحتالل
 إلحیاء الطرق مشایخ دفعونی وكانوا،  عامة والمسلمین خاصة السوري الشعب سمعة

 معھ ومن )السامي المفوض( إن حتى،  الدین في المحدثة االحتفاالت وإقامة مناسباتھم
 رعایة ویرعونھا المناسبات ھذه فونیشرِّ  كانوا الحكومة ورجاالت الفرنسیین من

  . لدنھم من رسمیة

 ھخطب في )المشایخ خمیس( بإلغاء ینادي - هللا رحمھ- " السباعي" الشیخ كان
                                                             

 )١٧١ – ١٦٣/  ٢(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )١٨٩ – ١٨٦/ ٤( المصدر نفسھ ،) ٢(
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 أن وبحجة،  هللا إلى -  زعمھ في -  اتقربً دمھ یسفك بعضھم وكاد،  العامة علیھ ثار حتى
ً  أبوه علیھ خشي ذلك وعند،  وھیبتھ اإلسالم أمجاد على القضاء یرید الشیخ  یا:  قائال

 أتظن ، البدعة ھذه محاربة في اعنیفً  كنت ولكنك،  إلیھ تدعو فیما الحق على إنك بني
ّ  علیھا تقضي أن تستطیع قرون خمسة من أكثر علیھا مضى بدعة أن  بعض في انھائیً

َ  ؟ تلقیھا ومحاضرات خطب  إلى األذھان نبھت أنك وحسبك،  نفسك على قْ شفِ أ
  )١( ).. القریب المستقبل في أثره ذلك یحدث أن بد وال،  أضرارھا

  
  :التنصیر والتغریب مقاومة  – خ

نشئت سوریا  على الفرنسي االنتداب فترة في ُ  األجنبیة التبشیر مدارس أ
 في دورھا تمارس واستمرت،  الفرنسیة االستعماریة السلطات وحمایة بمساعدة
- " مصطفى السباعي" الشیخ قام وحینئذ،  )حمص( مدینة في اوخصوصً  التنصیر

 بعض إلیھا ضم،  األجنبیة التبشیر مدارس لمقاومة سریة جمعیة بتكوین - هللا رحمھ
 كتابة بنفسھ یتولى" مصطفى السباعي" الشیخ وكان،  الجمعیة في كأعضاء أصدقائھ

 ویقوم،  المدارس ھذه من األسر وأفراد اآلباء من األمور أولیاء تحذر التي المنشورات
 على األمر خطورة مدى یبین كان أنھ كما،  الجمعیة أعضاء وأصدقاؤه ھو بتوزیعھا

  . المدارس ھذه على الفرنسي االستعمار تعویل ومدى، المسلمین أجیال

 یستأذنھ" الخطیب الدین محب" إلى وكتب،  التبشیر حركة یقاوم الشیخ واستمر
 وجھ في الوقوف أجل من )حمص( في امجانً  لتوزیعھ )اإلسالم محاسن( كتاب طبع في

  . أباطیلھم ورد المبشرین

 سیئ رأث )حمص( بلدتنا في المبشرین لعمل كان: ( رسالتھ في قال مما وكان
 المسلمین وتنبیھ،  الجد ساعد عن یرمشالتّ  إلى كبیر وداع -  مبلغھ یعلم وهللا -  نفوسنا في
 -  عزمنا لذلك،  ورقدتھم غفلتھم عاقبة من وتحذیرھم،  المبشرین ھؤالء نوایا سوء من

 منكم فیھ نطلب،  الكتاب ھذا لحضرتكم نرسل أن على -  )حمص( شباب من فئة نحن
 اإلذن ونطلب،  البلدة في امجانً  نوزعھا لكي )اإلسالم محاسن( طبعب لنا تسمحوا بأن

،  - هللا شاء إن-  فاعلین إال نخالكم وال" مصطفى السباعي"الشیخ  مؤلفھا من اأیضً 
 نظن وال،  خدمتھ في والتفاني الدین ھذا على الغیرة من فیكم نعھده لما أملنا ومحققین

  )... النافع العمل ھذا على الن مشجعین ستكونون حضرتكم أن إال اأیضً 

 االحتالل ظل في وخاصة -  المدارس ھذه أمر أن یؤكد "زرزور عدنان" وھذا
 إلى ذھب أن بعد )الفتح( مجلة في عنھا فكتب مضجعھ یقض بقي -  المقاومة ومرحلة

 -  ـھ١٣٥٤( عام المجلة ھذه في كتب ما أوائل من عنھا كتابتھ كانت بل،  مصر
                                                             

 )١١٦،  ١١٥ص(، مرجع سابق ، داعیة والفقیھ المجدد مصطفى السباعي ال، عدنان زرزور ) ١(
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 إلى دفعھ وربما )حمص( في السابقة لكتاباتھ استمرار الكتابة هھذ لكأن حتى ،)م١٩٣٥
 الشیخ أتبع فقد حال أیة وعلى،  مصر في المدارس ھذه انتشار من رآه ما ذلك

 واألحكام االحتالل ظل وفي -  )حمص( مدینة في المنشورات تلك" مصطفى السباعي"
 القبض فألقي،  المغرب في الفرنسیین سیاسة ضد بالناریة وصفت بمنشورات -  العرفیة

 تم أن وبعد،  اعامً  عشر ستة ابن وھو )ھـ١٣٤٩ – م١٩٣١( سنة في مرة ألول علیھ
 التي الصاخبة المظاھرات رؤوس وعلى الناري منبره عبر ثورتھ تابع عنھ اإلفراج

  .)١( األحیان معظم في الجمعة صالة بعد یقودھا كان

 الظلم أشكال محاربة في كبیر دور - هللا رحمھ- " مصطفى السباعي" للشیخ كان
 في الخلل وإصالح البطالة على القضاء على عمل حیث الشام بالد في االجتماعي

 الریف في التخلف أشكال وسائر،  األسعار في الغالء مشكالت ومعالجة،  المجتمع
، األمیة مكافحة لجنةو،  الثقافیة كاللجنة لذلك لجان عدة وأنشأ المدن في الفقیرة واألحیاء
  .)٢(الخیریة والجمعیات الطبیة واللجنة،  الطالبیة واللجنة العمالیة واللجنة

  :  - هللا رحمھ-  بھ قام الذي االجتماعي الدور معالم وأبرز 

،  العمال حقوق عن الدفاع عبء - هللا رحمھ-  حمل فقد:  العمال حركة تبني - ١
 من أصدقائھ مع-  بنىوت،  واألخالقي واالجتماعي المادي مستواھم برفع والمطالبة

 على عملوا كما،  النیابي المجلس في مطالبھم - )االشتراكیة اإلسالمیة الكتلة( نواب
 المحافظات جمیع ذلك وشمل،  الفكري مستواھم ورفع لتعلیمھم للعمال مدارس إنشاء

 كما،  والثانویة المتوسطة المدارس في العمال بعض وتخرج،  والقرى األقضیة ومعظم
 من أكثر المدارس ھذه في العلم یتلقون الذین عدد وبلغ،  الجامعة في نآخرو تخرج
  . لیلیة مدارس في بالمجان یتعلمون عامل آالف خمسة

مصطفى " الشیخ حرص فلقد:  فیھا والفالحین القرى مستوى رفع - ٢
،  لمشكالتھم ویستمع،  بالفالحین ویلتقي یزورھا النائیة بالقرى العنایة على" السباعي

،  الماء وتوفیر،  الكھرباء بإیصال نادى حیث،  النیابي المجلس إلى أصواتھم قلوین
  . فیھا الصحیة والخدمات المدارس وبناء

 المعھد( بناء إلى إخوانھ من نفر مع" مصطفى السباعي" الشیخ سعى - ٣
 إلى الحضانة من التعلیم مراحل جمیع شمل وقد،  )دمشق( في )اإلسالمي العربي
  . السوریة المحافظات مراكز بقیة في لھ افروعً  فتحوا وقد،  واإلناث ذكورلل الثانویة

 الریاضة ممارسة على الشباب یشجع" مصطفى السباعي" الشیخ كان- ٤
                                                             

 .مرجع سابق ، مصطفى السباعي الداعیة المجاھد الفقیھ المجدد ، عدنان زرزور ) ١(

 )٢٧٥ – ٢٧٣ص(، مرجع سابق ، علماء الشام في القرن العشرین ، محمد الناصر ) ٢(
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 األندیة من عدد تأسیس في وساھم،  والروحیة الجسمیة القوة فیھم لتحقق والفتوة
 نظام - هللا رحمھ-  شیخال وأنشأ . المحافظات جمیع في اإلخوان مراكز في الریاضیة

،  الریاضیة األلعاب مختلف على ویتدربون،  الرحالت للشباب تقام فكانت،  الفتوة
،  بعض على بعضھم ویتعرف،  بینھم الصالت فتوثق السنویة المعسكرات في ویلتقون
" الشیشكلي دیبأ"  جاء حتى "اإلخوان المسلمین" لفتوة العامة القیادة الشیخ وتولى

  . تقدم كما أمالكھا وصادر ةالجماع فحل

 من عدد تأسیس في - هللا رحمھ-  الشیخ ساھم:  الخیریة واألعمال المواساة - ٥
 المرضى من المحتاجین على وتوزیعھا،  اتوالتبرع اإلعانات لجمع اللجان

 سماه سنوي یوم تنظیم على وعمل،  الفقیرة األسر برعایة اأیضً  واھتم، والعاجزین
 اإلعانات لجمع األحیاء في وتسیر،  التجار على اللجان فیھ تطوف) الفقیر یوم(

 المستشفیات من عدد بناء في وساند،  واألعیاد الشتاء مواسم في للفقراء وتقدیمھا
  .)١(والمحتاجین للفقراء المجانیة الصحیة

یة( قضاء في امعلمً  )٢("الشقفة خالد" الشیخ عین لما -خ ْ َم  لمحافظة التابع )سل
 نصرة في دوره برز )ھـ١٣٧٣- ١٣٦١=  م١٩٥٤ - م١٩٤٢( من فترةال في )حماة(

 في الرئیسي )اإلسماعیلیة( معقل كانت التي المحافظة ھذه في والجماعة السنة أھل
 في الشافعي للفقھ اومدرسً ،  مساجدھا في اإلسالمیة للعلوم امعلمً  ولي لما ثم،  سوریا

 اآمرً  وكان،  والسیاسیة جتماعیةواال الدینیة الحیاة في شارك )الشرعي حماة معھد(
،  الحكام یقابل ما اوكثیرً ،  بالناس الخلطة كثیر وكان، المنكر عن اناھیً بالمعروف

ّ ،  هللا حدود عند اوقافً  وكان   .)٣(للبدعة امنكرً  للسنة اومحبً

 رجل ألقاھا محاضرة )دمشق(ـب العربي العلمي المجمع في مرة أقیمت - ض
 على وأثنى،  فیھا ما كل نأخذ أن رأیھ في ینبغي وأنھ الجدیدة الحضارة عن تكلم لبناني
 من المنافقون علیھ أقبل محاضرتھ من انتھى ولما،  المسلمین لباس وذم اإلفرنج لباس

 بین من وكان،  أسلوبھ وحسن أطروحتھ جمال على یھنئونھ آلرائھ المؤیدین أصدقائھ
 فصاح،  الئم لومة فیھ یخاف ال حقبال اصداعً  وكان" الخطیب كمال" الشیخ الحاضرین

                                                             

رار ) ١( م ج ني أدھ ة ، حس د أم ل ورائ د جی باعي قائ طفى الس ابق مر، مص ع س  – ١٢٧ص(، ج
١٣٠( 

قفة ) ٢( دهللا الش ي  .خالد بن عب د ف اة(ول ا،  )حم ً أ یتیم د ،ونش ي معھ م ف ى العل اة(تلق رعي  )حم ، الش
ا في  ً وریا )سلمیة(وعین معلم ا ، ، مركز اإلسماعیلیة في س نة فیھ ل الس نھج أھ ن م ل ع  ،وناض

نة  وفي س ـ١٣٩٧(ت ر  )م١٩٧٧-ھ ال: انظ ة األع ان  تتم ر رمض د خی ابق ، م محم ع س ، مرج
)١/١٥٩( 

ا) ١/١٥٩( ،مرجع سابق،تتمةاألعالم،محمد خیر رمضان   )٣( ر:وأیضً د الناص ام ، محم اء الش علم
 )٤٢ص( ،مرجع سابق،في القرن العشرین
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 في المغرقة وبلھجتھ،  للصوت مكبرات عشرة یغلب كان الذي بصوتھ القاعة آخر في
لك: ( العامیة ْ   حط ولو إنسان واإلنسان،  وینطرون بدلة لبس ولو حمار الحمار:  و
  .)١(مكانھا في المحاضرة وتركوا الشیخ بكلمة الناس فانصرف..)  جالل

 الناس حب یبالي یكن ولم،  المنكر عن ونھیھ بالمعروف بأمره الشیخ رفوعُ 
 ویحترمونھ الناس یحبھ كان ذلك ومع،  احتقارھم وال بإكبارھم یحفل وال كرھھم وال

 یسلم ال،  والفقراء واألغنیاء،  والجھالء والعلماء،  والحكومة الشعب رجال:  ویھابونھ
 یعرفھم ممن الجماعة مع یجلس أنھ حالھ من كانو،  أحد یكرھھ ال ولكن أحد لسانھ من

،  ذلك مثل فیفعلفي مجامع الناس  ویدور،  وینھى ویأمر وینصح فیعظ یعرفھم أوال
 وإن،  بكلمة المدرس شجع یعجبھ ما وجد فإن )األموي الجامع( في الحلقات على ویمر
ً  أو،  شرح اإیجازً  أو،  استوضح اغموضً  أحس وإن،  علیھ رد اشیئً  أنكر  من ملال

 أبى وإن،  منھ یأبونھ فال ذلك المدرسون لھ ویعرف،  بنكتة عنھم نفس السامعین
ٍ  سلقھ بعضھم   )الجامع مفتش( یسمونھ المشایخ بعض كان حتى،  حدیدٍ  بلسان

 أھل أكثر یعرف وھو،  أحوالھم ویدرس الناس یراقب األسواق في یدور وكان
 كالقنبلة بكلمة رماه فتكبر األیام ھرفعت احقیرً  رأى فإن،  وأجدادھم وآباءھم )دمشق(

ً  رأى وإن،  علیھ الناس وجرأ قدره فعرفھ  منھ حط اعالمً  فحسبوه الناس بھ انخدع دجاال
 لعن هللا(:  وقال صرخ للفرنسیین اممالئً  أو اجاسوسً  أبصر وإن،  عنھ فصرفھم

 أو،  البائع یضایق امشتریً أو،  امشتریً یغش ابائعً  رأى وإن، ) والمنافقین الجواسیس
 أو جسده في آخر على امعتدیً رأى أو،  للشباب تتصدى امرأة أو،  بالنساء یتحرش اشابً
 وكان،  فیھا المعلم وھو تالمیذھا والناس مدرسة كلھا البلد فكأن علیھ القیامة أقام مالھ

 وال محكمة بال الناس بین ویقضي،  المشكالت لحل ویعرض،  الخصومات في یتوسط
،  یقضي ثم الفریقین حجج بین ویوازن الخصمین من فیسمع،  وريجمھ مرسوم
ّ  فكم،  حكمھ ینفذ ال لمن لسانھ جحیم من والویل  شریكین بین وأصلح،  زوجین بین فأل

ّ  أو،  اواقتدارً  سطوة األغنیاء من یأخذ وكان ،  المستورین الفقراء فیعطي،  اوإكبارً  احبً
  .)٢(السؤال حر ماءھا أذھب لواله اوجوھً  بھ هللا فیعف

ا  ً   :العمل النسوي في لبنان : ثانی
 التبشیریة النصرانیة الحركة مواجھة ھدفھا كان نسائیة جمعیات أنشئت - ذ
 بینما التبشیریة السیاسیة ألھدافھا والخدماتیة الرعائیة الجوانب استغلت التي والفكریة

 وكان،  متأخرة مرحلة في إال الجانب ھذا إلى بااللتفات یبدؤوا لم المسلمین أن نجد
 تقدیم التأسیس من الھدف كان حیث الجمعیات ھذه إنشاء في أثره التعلیم النتشار
 التي الجدیدة مھاراتھا وتوظیف المرأة مستوى رفع على والعمل الخیریة األعمال

                                                             

  )٤٧٢ص( ،مرجع سابق،رجال من التاریخ، علي الطنطاوي) ١(

 )٤٧٤ – ٤٦٩(، مرجع سابق ، رجال من التاریخ ، علي الطنطاوي ) ٢(
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  .)١(تعلمتھا

 منتصف إلى استقاللھ بعد اخصوصً ، لبنان  في النسائي العمل تنامى ولقد
 اھتمت التي جتماعیةاال الجمعیات أبرز من وكان،  الماضي القرن من السبعینیات
  :  الفترة ھذه في المرأة بموضوع

نشئت:  الخیري العمل تأمین جمعیة - ١ ُ  )ھـ٤/٧/١٣٦٩=  م١٩٥٠/نیسان٢١( في أ
 . محتاجة لكل العمل تأمین أھدافھا وكانت

نشئت : الثقافیة الخیریة الجمعیة  - ٢ ُ  من) ھـ٢٦/٥/٧٥٤=  م١٣٥٣/تموز ٦( في أ
 األشغال جمیع المرأة فیھ تتلقى مصنع وإنشاء المرأة مستوى رفع أھدافھا
 . النسائیة

نشئت : االجتماعیة النھضة جمعیة - ٣ ُ =  م١٩٥٣/تموز/٩( في أ
 وتقدیم االجتماعي المرأة مستوى رفع أھدافھا ومن )ھـ٢٧/١٠/١٣٧٢

 . للمحتاجین المعونة

ُ  : النسائیة الخیریة الجمعیات رابطة - ٤ =  م١٩٥٣ عام تموز ١٦( في نشئتأ
 المرأة مستوى رفع أھدافھا ومن، " قدورة ابتھاج" ممثلتھا )ھـ٥/١١/١٣٧٢
 . النسائیة األشغال المرأة فیھ تتلقى عام مصنع وإنشاء، 

نشئت:  النسائیة اإلسالمیة الخیریة األمور جمعیة - ٥ ُ  م١٩٥٣ عام تموز ١٦( في أ
 نسائي منتدى إلیجاد األعمال متابعة أھدافھا ومن )ھـ٥/١١/١٣٧٢= 

  )٢(للفقراء مجانیة ومدرسة

 بأنھ العربیة الدول من غیره عنلبنان  في اإلسالمي النسوي العمل تمیز ولقد
 الطبقات مساعدةب تتعلق التي،  والدعویة الخیریة األعمال على مجملھ في یقتصر
 واالشتغال،  - ةوالعجز والمرضى الیتامى:  مثل-  المسلمین من والمحرومة الفقیرة

 . تعالى هللا إلى بالدعوة

 ومساعدة ، تعالى هللا إلى الدعوة بمفھوملبنان  في االجتماعي العمل ارتبط بل
 داخل من وانبثقت،  اإلطار ھذا في النسائي األھلي العمل حصر حتى اآلخرین

ّ  تطرح التي بالقضایا ااھتمامً  أظھرت لجان الجمعیات  أن الإ المرأة حقوق حول اعالمیً

                                                             

ي، حنیفة الخطیب ) ١( ائیة ف ان  تاریخ تطور الحركة النس ابق ، لبن ع س ،  )١٢٠ – ١١٩ص(، مرج
 )٥٩ – ٥٨(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، ونھى القاطرجي 

 )٦٠ – ٥٩(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في ،نھى القاطرجي ) ٢(
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 ضعف بسبب إما وذلك،  المطلوب المستوى دون یزال وال كان االھتمام ھذا
 الزكاة:  مثل الفردیة التبرعات على الجمعیات ھذه معظم تعتمد حیث المادیة اإلمكانیات

 سبیل في تدفع وال الفقراء مساعدة بھدف الغالب في تدفع التبرعات وھذه،  والصدقة
 والمتفرغ المتخصص البشري العنصر غیاب بسبب وإما ، القضایا ھذه مثل عن الدفاع

 بعض في ینحصر الجمعیات ھذه عمل جعل الذي األمر،  وأمثالھا األعمال لھذه
  . المحلیة المؤتمرات في والمشاركات المحاضرات

  : المرأة بقضایا التوعیة على عملت التي اللجان ھذه أبرز ومن

 ً  مجلة عنھا تصدر التي : )اإلسالمي حاداالت( جمعیة في النسائیة اللجنة:  أوال
 أھدافھا ومن ، والمجتمع المرأة بشئون تھتم دعویة نسائیة مجلة وھي )الداعیات منبر(
:  

 في األمیة نسبة حیث،  المسلمة المرأة عقل وخاصة،  المسلم العقل توعیة -  أ
 في والتدني الثقافي التخلف ومظاھر،  مخیفة اإلسالم بالد في النساء أوساط

 . متفشیة ھتماماتاال

 والتوجیھات،  الصحیة اإلرشادات في حتى جماعھا فھو،  تعالى هللا إلى الدعوة -  ب
 الطرفة فيتطغى  حتى بل،  واالجتماعیة الثقافیة األنشطة وأخبار،  التربویة
 . والدعابة

 مشاكلھا صعید على،  المعاصر مجتمعھا في المسلمة المرأة بحاجات االھتمام -  ت
 وطرح،  المجتمع أزمات معالجة وسبل،  ألوالدھا وتربیتھا بالرجل وعالقتھا

 تنطلق إسالمیة برؤى لھا الحلول وتقدیم أسبابھا وتحلیل االجتماعیة المشكالت
  .)١(المناسبة الشرعیة والمعالجات األحكام علیھ لتسقط الواقع فھم من

ًا  اللجنة ھذهو:  )الخیریة واإلصالح اإلرشاد( جمعیة في النسائیة اللجنة:  ثانی
  :  یلي ما تتضمن المرأة بحقوق یتعلق فیما للجمعیة عامة خطة ضمن تعمل

 . إلیھا للوصول یسعى التي المرأة تحدید - ١

 والمفیدة الفاعلة األنشطة في طاقاتھن استثمار على النساء وتشجیع تأھیل - ٢
 . المجتمع في والمؤثرة

 . أساسھا على اسالن وتوعیة وشئونھا المرأة لقضایا إسالمیة رؤیة تأسیس - ٣

                                                             

 . ١٣٥ -١٣٣، مرجع سابق ،  لبنان الحركة النسویة في،نھى القاطرجي ) ١(
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 منھ الخطأ وتمییز،  ومساندتھ منھا الصواب وتحدید المھمة المرأة قضایا عتتبُّ - ٤
 . إصالحھ ومحاولة

 لھا إسالمیة حلول لطرح أھمیة األكثر والقضایا،  الحقیقیة المرأة مشاكل تحدید - ٥
،  المرأة ضد العنف،  الطالق،  الترمل،  العنوسة،  االجتماعي الظلم(:  مثل

 )١( )المحجبة المرأة ضد التمییز،  التعسفي قالطال
  . بالمرأة یتعلق فیما الجمعیة خطة ھتنتضمّ  مما ذلك غیر إلى

ا  ً   :الجمعیات اإلسالمیة في لبنان وسوریا : ثالث
  :إنشاء الجمعیات   - ض

 وصحیة وتعلیمیة اجتماعیة جمعیات إنشاء الشام بالد في والمشایخ العلماء تبنى
  : ومنھا،  وتوجیھھم الناس وتعلیم الخدمات تقدیم في معظی دور لھا كان

 من العشرینیات بدایة في أسست:  "الفقراء أوالد لتعلیم الغراء الجمعیة"  - ١
 محمد"و" الخطیب ھاشم محمد" الشیخین یدي على المیالدي العشرین القرن
 وجاء، " الدقر علي محمد" الشیخ ذلك بعد علیھا أشرف ثم، " الدقر علي

 من وھي،  االستعماریة لإلدارة الجدیدة التربویة السیاسة على ااحتجاجً  اتأسیسھ
 واستفاد، )٢(واالجتماعیة السیاسیة الحیاة في بارز دور لھا كان التي الجمعیات

 معلمین لقراھم عادوا الذین) البلقاء(و) حوران( مناطق من الفقراء الطالب منھا
قفت )دمشق( مساجد في یرةكث اغرفً  لھم فاستخلص الشیخ وقام،  ودعاة ُ  على و
ً  لھم وجمع،  فیھا فأسكنھم العلم طالب  وفتح،  بھ یحفون الذین التجار من أمواال

ّ  اومعھدً ،  للصغار مدارس  الشیخ تلمیذه إلى إشرافھا وأسند،  )٣(للكبار اعلمیً
 اعتمد ثم، ) األبناء سعادة( مدرسة تنظیم إلیھ أوكل الذي" المیداني حبنكة حسن"

 وأدار،  بالمیدان العسكریة زقاق في) األبناء وقایة( مدرسة تأسیس في یھعل
 تولى الشیخ توفي ولما، الخیاطین سوق عند المحكمة بزقاق )الریحانیة( مدرسة

 الشیخ وبعده" الدقر علي محمد بن أحمد" الشیخ وھما ابناه بعده من رئاستھا
 .)١(بإغالقھا السلطة امرأو صدرت أن إلى )٤("الدقر علي محمد بن الغني عبد"

                                                             

 )١٣٦ – ١٣٥(، مرجع سابق ، لبنان  الحركة النسویة في، نھى القاطرجي ) ١(

ر) ٢( ة :  یُنظَ دة العربی ات الوح ز دراس ي ، مرك وطن العرب ي ال رة ف ات اإلسالمیة المعاص ، الحرك
 )١١٤ص(، مصدر سابق 

 ) ٤٥٤ -٤٥٣ص(، مرجع سابق ، رجال من التاریخ ، علي الطنطاوي ) ٣(

دقر:  ھو) ٤( د  . عبد الغني بن محمد علي بن عبد الغني ال ن موالی ق(م ھ ، ) دمش وي ، فقی م ، نح تعل
  )م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢(، توفي سنة  أخذ عن أبیھ، ) دمشق(على ید علماء 

 )٢/٩٦(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة : یُنظَر في ترجمتھ 
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 لرعایة "حسن حبنكة المیداني" الشیخ أسسھا:  "اإلسالمي التوجیھ جمعیة"  - ٢
 المعروف معھده أنشأ كما،  والعلمیة الدعویة الجھود من بالعدید والقیام،  طالبھ

 نشاط لھ وكان،  )منجك( جامع في )اإلسالمي التوجیھ معھد( ـب )دمشق( في
" الدقر علي محمد" شیخھ طریقة على الشیخ وسار ، امالش بالد في كبیر وأثر

 على باإلشراف لھ شیخھ تكلیف أثناء إداریة خبرة واستفاد،  الجمعیة ھذه في
 . )الغراء الجمعیة( مدارس

 إلى الدعاة وتخریج،  اإلسالمیة العلوم نشر عاتقھا على أخذت جمعیتھ وكانت
 .)٢(االجتماعیة بالمھام ھاقیام جانب إلى الشرعیة الشھادات حملة من هللا

 لھا وكانت )٣("فرفور صالح محمد" الشیخ أسسھا:  "اإلسالمي الفتح جمعیة" - ٣
 علمھم الذین الطالب من عدد حولھ یجتمع كان حیث،  وتربویة علمیة نھضة

َّ  جعل وتربوي علمي منھج وفق ورباھم  المساجد وبعض األموي الجامع همقر
 )یمیةــالتعل الخیریة اإلسالمیة الفتح عیةجم معھد( فیھا أسس كما، القریبة

 ھیئتھ في یكون من یدیھ على تربوا الذین طالبھ من وانتقى،  )دمشق(ـب
 رئیسھا وكان لجمعیتھ الشیخ وتفرغ، )٤("النشوقاتي موفق" كالشیخ التدریسیة

 .)٥(معھدھا  وعمید

 عیانوأ علماء من نخبة أسسھا جمعیة وھي:  "اإلسالمیة الخیریة الجمعیة" - ٤
 اجتماعیة علمیة جمعیة وكانت، " الجزائري طاھر" الشیخ رأسھم على )دمشق(

 

= 

ابق ، م تتمة األعال، محمد خیر یوسف ) ١( در س الح ، ) ١٣٨/ ١(، مص د الم ة ومحم زار أباظ  ،ون
  )٥٤ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم 

 )١٣٨/ ١(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف ) ٢(

ا ، ) دمشق(بـولد  .محمد صالح بن عبد هللا بن محمد الفرفور :  ھو) ٣( ن علمائھ م م ا وتعل ، ونشأ بھ
رعیة ، أخذ عن علمائھا ورحل لبالد بعیدة و وم الش ا للعل دً ام معھ ا ، أق ً ھ معلم ى طالب ف عل وعك

  )م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧(توفي سنة ، ومربیًا 
ھ ي ترجمت ر ف اء :  یُنظَ ق(علم ري ) دمش ر الھج امس عش رن الخ ي الق ا ف ابق ، وأعیانھ ع س ، مرج

 ) ١٥٠ص(

وقاتي :  ھو) ٤( ل  .موفق بن محمد رسالن بن عمر النش اء ، فاض ن علم ق(م دیث ، ) دمش ن الح أتق
  )    م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١(توفي سنة ، وعلومھ 

 )٤٤٨ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٤٧ص(، مرجع سابق ، علماء الشام في القرن العشرین ، محمد حامد الناصر ) ٥(
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،  األجنبیة وإرسالیاتھ العلمیة بأنشطتھ التبشیري التحدي ظروف في ولدت، 
،  للذكور مدارس ثمان من أكثر ففتحت مزاحمتھ من الجمعیة وتمكنت

 إلى )ھـ١٢٩٦=  م١٨٧٩( نھایة في الجمعیة وتحولت، لإلناث ومدرستین
 .)١()معارف دیوان(

 تضم وكانت،  )ھـ١٣٤٩ – م١٩٣١( عام تأسست:  "اإلسالمي التمدن جمعیة" - ٥
،  وأطباء،  جوامع وخطباء،  فقھاء من )الصغرى البورجوازیة( طبقة ممثلي

 حسن" والشیخ، " البیطار بھجت محمد" الشیخ كأمثال،  وأدباء،  ومحامین
 والشیخ -  انشطً  اعضوً  وكان - " الخطیب الدین كمال محمد" والشیخ، " الشطي

 أحمد" أسسھا،  )٢("سعید نسیب محمد"المربي واألدیب، " القصار كامل محمد"
 نادیھا وعلى علیھا اومشرفً  لھا ارئیسً  ثم سرھا أمین وكان، )٣("العظمة مظھر
ً  اإشرافً   حیاتھ طوال وأدبھ فكره من ویغذوھا عطائھ من یتحفھا ، لھا اوفیًّ ، كامال

، " الخطیب الدین كمال محمد" الشیخ سرھا أمانة تقلد –هللا رحمھ– توفي ولما ،
 منھا كلٌّ  حملت إسالمیة مدارس للجمعیة وكانت،  )٤(طویلة اأعوامً  مجلتھا وأدار
ّ  بھا اعترف،  )اإلسالمي التمدن مدرسة( مسمى  مدرستھا وفتحت،  ارسمیً

 أسست كما،  )ھـ١٣٦٥ – م١٩٤٦( سنة للطالب أبوابھا )دمشق( في الثانویة
 في كبیر أثر لھا وكان،  "الطالب فقراء لمساعدة األخویة الرابطة" الجمعیة
 )ھـ١٣٥٤ – م١٩٣٦( عام الفلسطیني الشعب انتفاضة أیام الفلسطینیین مساعدة

 مشھورة مجلة وصدرت ، )القدس في المنكوبین إعانة لجنة( أسست كما، 
 عام منھا األول العدد وصدر،  )مياإلسال التمدن مجلة( سمیت للجمعیة

َ  وكان،  )م١٩٣٥ - ـھ١٣٥٤(  المشاركین أسماء بنفسھ یدون،  تحریرھا رئیس
 ھذه على واستمر،  العمل لھذا موظف أجرة لیوفر بیده العناوین یكتب،  فیھا

 وحین،  الدولة مفتشي رئیس أصبح حین حتى الزمان من قرن نصف الحال

                                                             

 )٧١ص(، المصدر نفسھ ) ١(

  )م١٩٨١-ھـ١٤٠١(توفي سنة ، سوریا   من أھالي، أدیب ، فاضل  . محمد نسیب سعید:  ھو) ٢(
 )٤١٧ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح  :یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٣( ة :  ھ د العظم ن أحم ر ب د مظھ الم  .أحم ي ، ع وقي ،سیاس ھ شعر ، حق د ،ل ن موالی ق(م ) دمش
ـتعلم ،ألسرة تركمانیة األصل ، دة ،) قدمش(ب اة م ل بالمحام ارس العم یس ،وم ى تأس ل عل وعم
وین  ، )جمعیة التمدن( ة والتم ا الزراع ا وزارت ة ومنھ ائف الدول ي وظ ي ، تنقل ف ا ف ً ط ان ناش ك

  )   م١٩٨٢-ھـ١٤٠٣(توفي سنة ، العمل االجتماعي 
ري ) دمشق(علماء ، نزار أباظھ : یُنظَر في ترجمتھ  ر الھج ع ، وأعیانھا في القرن الخامس عش  مرج

 )٦٦ص(، سابق

 ) ٤٠٤ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح ) ٤(
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 .)١(الوحدة أیام اوزیرً  أصبح

 سنة" النبھاني الدین تقي محمد" الشیخ أسسھا:  "اإلسالمیة االعتصام جمعیة" - ٦
 الدین عز" الشیخ واستشھاد،  الفلسطینیة الثورة قیام بعد )ھـ١٣٥٦ – م١٩٣٨(

 الھجرة ومقاومة،  االنجلیز المحتلین طرد أھدافھا من وكان، " القسام
 .)٢(الیھودیة

 منھم،  الشام في العلماء من عدد أسسھا:  "دمشق في العاملین العلماء رابطة"  - ٧
 الشیخ وأمینھا" الكتاني مكي" الشیخ ونائبھ" المیداني الخیر أبو" الشیخ رئیسھا

، )٣("الكتاني مكي" الشیخ وفاة بعد رئیسھا صار الذي" المیداني حبنكة حسن"
  والشیخ )٤("طوق أبو عبدالرؤوف" والشیخ" البیطار بھجت محمد" والشیخ

 .تعالى هللا رحمھم" القصاب كامل محمد" والشیخ" فرفور صالح"

 منھم،  الشام وأھالي علماء من جمع أسسھا:  "الخیري العمل أسرة جمعیة"  - ٨
  .)٥(" المیداني حبنكة حسن" الشیخ

 وضمت، " الشقفة عبدهللا خالد" الشیخ ترأسھا:  "حماة في العلماء جمعیة"  - ٩
 عبدهللا" والشیخ، " الحامد محمد" خالشی أمثال من الشام علماء من أعضاءً 
 دور لھا وكان، " الشقفة خالد" الشیخ وفاة بعد رئاستھا تولى الذي )٦("الحالق

                                                             

رین ، محمد حامد الناصر ) ١( رن العش ي الق ام ف ابق ، علماء الش در س ا ،  )٤٤٣ص(، مص : وأیضً
اب  ي كت ف ف ة المؤل ف : ترجم ان یوس ر رمض د خی الم ، محم ة األع ابق ، تتم در س ، مص

ابق ، إتمام األعالم ،  نزار أباظة ومحمد المالح: وعند  )١/٣٦( در س ا  ،) ٥٦ص( ،مص وأیضً
ي ، مركز دراسات الوحدة العربیة :  وطن العرب ي ال رة ف در ، الحركات اإلسالمیة المعاص مص

 )١١٤ص(، سابق 

 )٩٢/ ١(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف ) ٢(

 )١٣٨/ ١(،  المصدر نفسھ) ٣(

وق ع:  ھو) ٤( ي  .بد الرؤوف أبو ط اء ف ار الخطب ن كب ق(م ا ، ) دمش ھ بھ ده ووفات ى ، مول رأ عل ق
س ، نشط في الحیاة االجتماعیة والدینیة ، كبار علمائھا  ي مجل ا ف ً و ان فعض ي البرلم ا ف ان نائبً ك

نة ، األمة أیام الوحدة  ـ ١٤١٨(توفي س ر ) م١٩٩٨-ھ الح : انظ د الم ة ومحم زار أباظ ام ، ن إتم
 ) ٢٣٢ص(، مصدر سابق  األعالم 

 )١/١٣٨(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف ) ٥(

و) ٦( دین :  ھ اء المجاھ د العلم ي ، أح ن مؤسس المیة(م ة اإلس ي  )الحرك اة(ف ة ،  )حم رأس جمعی
  )  م١٩٨٢-ھـ ١٤٠٢(توفي سنة ، عرف بالصدع بالحق ،  )حماة(في  )العلماء(

 )١٩٩/ ٣(، مصدر سابق ، المستدرك على تتمة األعالم ، سف محمد خیر یو: یُنظر في ترجمتھ 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

386  

 )١()حماة( مدینة في اخصوصً  واالجتماعیة والسیاسیة الدینیة الحیاة في فاعل

 الرؤوف عبد" األدیب العالم أسسھا:  "بدمشق اإلسالمیة الندوة جمعیة"– ١٠
 فیھم ورسخت،  اإلسالمیین المعلمین من اأعدادً  وضمت،  )٢("شقيالدم الحناوي

 .)٣(والحق والھدى الدین رابطة

 ،) م١٩٣٠- ـھ١٣٤٩( سنة أسست:  "بدمشق اإلسالمیة الھدایة جمعیة" – ١١
 عضوان بھا قام زیارة إثر مصر في اإلسالمیة الحركة مع عالقات أقامت وقد
،  )٥("یاسین محمود" الشیخ ستھارئا تولى،  )٤(وسوریا فلسطین إلى مصر من

 أحمد القادر عبد" الشیخ منھم )دمشق( علماء من عدد أعضائھا من وكان
 الذي )٧("الحفار الرزاق عبد" والشیخ" عرفة یاسین محمد" والشیخ )٦("العاني
ّ  اعضوً  كان الذي  الدعویة بمھمتھا واضطلع،  طویلة مدة فیھا اومحاسبً اإداریً
، " القصار كامل محمد" الشیخ حیاتھ آخر حتى سرھا أمانة وتولى،  توفي حتى

 سنة النبویة المدینة إلى دمشق من انطلقت بریة بعثة في وفدھا مع ورحل
 الحدیدي الخط نسف بعد نوعھا من رحلة أول وكانت ،) م١٩٤٠- ـھ١٣٥٩(

 علیھم- )٨(مختلفة مشقات ذلك سبیل في ولقوا،  تسییره إعادة بقصد الحجازي
                                                             

 )١/١٥٩(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف ) ١(

ي ، ) دمشق(درس على عدد من علماء  ،من رجال التربیة  ،أدیب ، عالم  : ھو) ٢( ي وزارت ل ف عم
  )م١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧(توفي سنة  .التربیة والعدل 

 )٢٨٨/ ١(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد رمضان یوسف : في ترجمتھ ر نظَ یُ 

 )١/٢٨٨(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف ) ٣(

ة ) ٤( دة العربی ات الوح ز دراس ي ، مرك وطن العرب ي ال رة ف ات اإلسالمیة المعاص در ، الحرك مص
 ) ١١٤ص(، ابق ـــــس

ین ال:  ھو  )٥( ن یاس د ب ن أحم ود ب قي محم د م، دمش ق(ن موالی ره ، ) دمش اء عص ى علم رأ عل ، ق
  ) م١٩٤٨ - ھـ١٣٦٧(توفي سنة ، وساھم بكتابة المقاالت الدینیة في المجالت والصحف 

ام"مقال : یُنظَر في ترجمتھ  یّد اللح اء " : بدیع الس ود علم ق(جھ ع ) دمش رن الراب ي الق دیث ف ي الح ف
 . عشر الھجري 

 ) ١/٣٠٩(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف ) ٦(

ار:  ھو) ٧( ھ  . عبد الرزاق بن عبدالعزیز بن محمد الحف ب ، فقی د ، خطی ن موالی ق(م رأ ، ) دمش وق
ا  ى علمائھ ب وأم ودرّ ، عل اجدھا خط ي مس ا ، س ف ً ھ كفاف ان عیش نة  .ك وفي س ـ١٣٩٧(ت  -ھ

  )  م١٩٧٧
 ) ٢٣١ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٤٠٣ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : انظر ) ٨(
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 .- تعالى هللا رحمة اجمیعً 

 وزارة إلى الدائم الطلب تأسست منذ الجمعیة ھذه نشاط وجوه أبرز من كان
ّ  فیھا االمتحان وجعل،  الدینیة بالدروس للعنایة المعارف  في الجمعیة وسلكت،  اإجباریً

 على یترتب بما وتذكیرھم،  األمر أولي نصیحة في اجھدً  تأل ولم،  المسالك شتى ذلك
 .)١(كافة وللوطن أمورھم وأولیاء والطالب ومةللحك المصالح من ذلك

 ومشایخ علماء فیھ والتدریس الدراسة على تتابع:  "الشرعي حماة معھد" – ١٢
 بارز دور ولعلمائھ لھ وكان، " الشقفة خالد"و" الحامد محمد" كالشیخ )حماة(

 یسكنھا التي المدینة ھذه في والجماعة السنة أھل مذھب نصرة في
 .)٢(سوریا في الرئیسي مركزھم وھي،  "اإلسماعیلیة"

، " المیداني حبنكة حسن" الشیخ علیھ أشرف:  "اإلسالمي التوجیھ معھد" – ١٣
 القادر عبد" كالشیخ )دمشق( ومشایخ علماء من نخبة فیھ التدریس وتولى
 إثر على وقامت ، الطالب من كثیرةً  اأعدادً  المعھد خرج وقد، )٣("بركة صادق
 بھم تعالى هللا نفع الشبان من واعیة جماعة قطبتاست علمیة حركة تأسیسھ

   .)٤(البالد

 أمین بن محمد" الشیخ رئاستھا وتولى "الخیریة المیدان جمعیة" – ١٤
 .)٥("الرفاعي

 )دمشق( وجھاء من لفیف أسسھا:  "اإلسالمیة العلوم طالب إسعاف جمعیة" – ١٥

                                                             

یخ ) ١( ھ رئیسھا الش ا كتب ذا م ى ھ واھد عل ین" من الش ود یاس تح " محم ة الف ي مجل دد، ف  )٤٤٧(الع
عة  نة التاس اریخ ، الس ـ ٢٧/٢/١٣٤٥(بت ت ، ) ١١٤٥ -١١٤٤(ص(، ) م٥/٩/١٩٢٦= ھ تح

 )كتاب مفتوح إلى وزارة المعارف في الجمھوریة السوریة( :عنوان

 ) ١/١٥٩(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف ) ٢(

امع ، ) دمشق(من موالید ، أصولي ، لغوي ، فقیھ : عبد القادر صادق بركة ) ٣( ي ج اط ف كان لھ نش
لى(جامع باب  امع  )المص نة ،  )منجك(وج وفي س ـ ١٤٠٦(ت ر ) م١٩٨٦ -ھ ر : انظ د خی محم

 ) ١/٣١١(، مصدر سابق ، یوسف 

 ) ١١٩ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : انظر ) ٤(

و) ٥( اعي :  ھ ین الرف ن أم د ب د  .محم ن موالی ق(م امع ، ) دمش ة ج ولى إمام دقاق(ت امع  )ال م ج ث
ا( ي  )الثری ي ح دان(ف ي ،  )المی ل ف ة(عم ات الخیری اد الجمعی ع  ، )اتح ھ بض ا ل ار رئیسً وص

نوات  یخ ، س ا للش ً تاذ ان أس داني"ك ة المی ھ" حبنك ي ھدایت ببًا ف نة ، وس وفي س ـ١٤٠٨(ت  -ھ
  )  م١٩٨٧

 )٢/١٢٦(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف : یُنظَر في ترجمتھ 
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 مجلس ترأس الذي )١("الطباع الرحمن عبد" الشیخ منھم،  وعلمائھا وتجارھا
         "عابدین" الشیخ كان ولما، (٢)"عابدین الدین بدر محمد" والشیخ،  إدارتھا

ھ التركیة للغة امتقنً  - هللا رحمھ -   المغتربین والحجاج للطالب نشاطھ وجّ
 أمور یعلمھم وأخذ،  )دمشق( في منھم والمقیمین ویوغسالفیا تركیا من القادمین

 اإلسالم وبالد بالدھم بھم تعالى هللا ونفع،  منھم كثیر تخرج حتى دینھم
 وألحق،  )٤(مباركة علمیة نھضة وكانت،  )٣("األرناؤوط القادر عبد"كالشیخ
 الدین فخر" الشیخ إدارتھ تولى مسماھا حمل امعھدً  بالجمعیة" عابدین" الشیخ

 .)٥("الحسني

 على نوتعاو،  )دمشق(ـب )المیدان( حي في مقرھا وكان:  "الفرقان جمعیة" – ١٦
 بدر محمد" الشیخ أبرزھم ومن،  وتجارھا ووجھاؤھا دمشق علماء تأسیسھا

 .)٦("عابدین الدین

                                                             

اع :  ھو) ١( یس الطب ن أن الي  .عبد الرحمن بن شكري ب ن أھ ق(م ولى ، ) دمش افوزارة األ(ت  )وق
ة ، وكانت لھ جھود في تشیید المساجد والعنایة بھا ، سوریا   في رعیة التابع د الش وإنشاء المعاھ

  ) م١٩٨١-ھـ١٤٠٢(توفي سنة ، لألوقاف 
 )٢/٩٠(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة :  یُنظَر في ترجمتھ   

د م، تربوي ، واعظ ، فقیھ  .محمد بدر الدین عابدین :  ھو) ٢( ق(ن موالی دین ، ) دمش وم ال درس عل
ره  )الجامع األموي(كانت لھ دروس في ، على كبار علماء الشام  نة ، وغی وفي س ـ١٤٠٢(ت  -ھ

  )م١٩٨١
 )٢/١٣١( ،مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف : یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٣( اي :  ھ دول بالك ن عب وقل ب ن ص دري ب اؤوط ق ادر األرن د الق ادر المش .عب د الق ھور بعب
دینھما ،  )كوسوفو(ولد في ، محقق، فقیھ ، محدث ، عالم ، األرناؤوط ا ب رارً وه ف و وأب اجر ھ ھ

ى  ق(إل ا ، ) دمش ى علمائھ رأ عل د ، وق لفي المعتق ان س ق ، ك نة وتحقی ة الس رف لخدم انص
  )م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥(توفي سنة ، مصنفاتھا

 )٢/١٢٦(، مصدر سابق ،  إتمام األعالم، نزار أباظة : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٣٤٢ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : انظر ترجمتھ عند ) ٤(

ني :  ھو) ٥( ام . فخر الدین بن إبراھیم عصام الدین بن محمد بدر الدین الحس دث الش د مح ن ، حفی م
س ، ي تولى إدارة دائرة اإلفتاء العام والتدریس الدین، ) دمشق(من موالید  ي المجل ا ف ً كان عضو

ى  اء األعل س اإلفت ي ومجل اف المحل س األوق نة ، اإلسالمي األعلى ومجل وفي س ـ ١٤٠٧(ت  -ھ
  )م١٩٨٧

 )٣٠٩ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

 ) ٢/١٣١(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف : انظر ) ٦(
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 وأشرف أسسھ:  "اإلسالمي العالم أبناء من للوافدین الشرعیان المعھدان" – ١٧
 أقعده حتى لھما ارئیسً  الشیخ واستمر، " عابدین الدین بدر محمد" الشیخ علیھ

 الشام داخل العلمیة النھضة دعم في كبیر أثر للمعھدین وكان،  المرض
 .)١(وخارجھا

 بن محمد" الشیخ أسسھا - )دمشق( قرب – "حرستا في الخیریة الجمعیة" – ١٨
 الشریف والحدیث الكریم القرآن فیھا العلم طالب وأقرأ )٢("عوض دیب

 )٣(والفقھ

 الشیخ عمادتھا تولى قد وكان:  "الخیریة اإلسالمیة الفتح جمعیة معاھد" – ١٩
،  لإلناث وآخر للذكور امعھدً  فیھا وأنشأ، لبنان  من عودتھ بعد" فرفور صالح"

 رحمھ-  توفي حتى علیھا امشرفً  یزل ولم،  والعلماء الدعاة من اكثیرً  وخرجت
  )٤(- هللا

اتھا في .  الشرعیة العلوم معاھد" – ٢٠ ّ  و )تنكز( جامع: وكانت مقر
 التكیة( وجامع،  )القنوات(ــب )العداس( وجامع )الكالسة( بحي )الشمیساتیة(

 الدین بدر" كالشیخ )دمشق( ومشایخ علماء من جمع أسسھا:  ") السلیمانیة
- " الخطیب عبدهللا محمد" والشیخ، " الدقر علي محمد" والشیخ، " الحسني

 عھد -  هللا رحمھ-  "المیداني حبنكة حسن" الشیخ وكان - تعالى هللا رحمة علیھم
 )٥()تنكز( جامع في الشرعي دالمعھ على باإلشراف إلیھ

 الدعاة خیرة من مصلحین علماء تخریج الشرعیة المعاھد ھذه ثمرات من وكان
  .)٦(الشام بالد في هللا إلى

                                                             

 ) ٢/١٣١( المصدر نفسھ )١(

وض :  ھو) ٢( الم  .محمد بن دیب ع ب ، ع ي ، خطی د ف تا(ول رب ) حرس ق(ق ي ، ) دمش ن خریج م
ل ، ) معھد التوجیھ اإلسالمي( ب العم دًا دائ ا زاھ ً دیث ، كان عفیف رآن والح رأ الق نة ،أق وفي س ت
  ) م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٦(

 )٢/١٥٢(، در سابق مص، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف  :یُنظَر في ترجمتھ 

 ) ١٥٢/ ٢(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف ) ٣(

ا، ) ٢/١٧٠(، المصدر نفسھ ) ٤( ابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : : وأیضً در س مص
 )٣٧١ص(، سابق 

 ) ١١٩ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : انظر ) ٥(

 ) ٢/١٩٠(، مصدر سابق ، تتمة األعالم ، خیر یوسف محمد ) ٦(
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 هللا ھبة محمد" الشیخ رأسھا:  "بدمشق والتعلیم التھذیب جمعیة" - ٢١
   .)١("الخطیب

 جمعیةال رئیس علیھ أشرف:  "الشرعیة العلوم إسعاف جمعیة معھد" - ٢٢
ج "عابدین الدین بدر محمد" الشیخ   .)٢(المغتربین الطالب من اكثیرً  وخرّ

  "اإلسالمي التعاون جمعیة" - ٢٣

  "الخیریة البر أعمال جمعیة" - ٢٤

 – م١٩٣١( عام مطلع في أسست:  "حلب في واألخالق البر جمعیة" - ٢٥
 في سرھا أمانة وتولى - هللا رحمھ-  )٣("الطباخ راغب محمد" الشیخ رأسھا،  )ھـ١٣٤٩
 العقیدة تثبیت أھدافھا من وكان، " الدوالیبي معروف محمد" الحقوقي فتراتھا بعض

  .  والسنة الكتاب بأحكام والعمل،  المسلمین نفوس في وتقویتھا اإلسالمیة

 هللا عبد محمد" الشیخ مؤسسیھا من:  "بحلب اإلسالمیة األیتام جمعیة" - ٢٦
  .)٤(" الشامي

 الشیخ رئاستھا تولى:  "الدینیة العلوم لنشر الخیریة ةالنھض جمعیة" - ٢٧
  .)٥("الشامي صالح بن أحمد"

                                                             

و) ١( ب :  ھ ة هللا الخطی د ھب الم  .محم ب ، ع الم ، خطی ن أع ق(م ة ، ) دمش رة علمی ي أس أ ف نش
ة  ة ، معروف ولى خطاب ا ت ددة كم ات متع یس جمعی ي تأس ارك ف وي(ش امع األم ة  )الج ثمانی

ا  ً   )  م١٩٨٦-ھـ ١٤٠٧(توفي سنة ، وأربعین عام
 )٢/٢٣٣(، مصدر سابق، تتمة األعالم ، محمد خیر رمضان یوسف : ترجمتھ  یُنظَر في

 )٣٤٢ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : انظر ) ٢(

ا  . الحلبيمحمد راغب بن محمود بن ھاشم الطباخ :  ھو) ٣( ار الفضالء ، مولده ووفاتھ بھ ن كب ، م
رعیة ودرَّ ، ة وأنشأ مطبعة علمی، تعلم وتأدب  ـس في الكلیة الش ب(ب ا ،  )حل ا لھ دیرً ر م ، واختی

  )م١٩٥١-ھـ١٣٧٠(توفي سنة 
 ) ٦/١٢٣(، مصدر سابق ، األعالم ، خیر الدین الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ

ة  .محمد عبد هللا الشامي :  ھو) ٤( اب(من موالید مدین ـ )الب ب(ب ا  )حل م بھ اف، تعل اھرةا(ـل روس  )لق
ي كل رج ف ة وتخ رعیة(ی ر الش ري ،  )األزھ اطھ الخی رف بنش ات ، ع یس جمعی ي تأس ارك ف ش

ا وخطیبًا ومفتیًا ، ومشاریع خیریة  ً   )  م١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠(توفي سنة ، عمل معلم
 )٣/٢٥٤(، مصدر سابق ، المستدرك على تتمة األعالم ، محمد خیر یوسف : یُنظَر في ترجمتھ 

وب:  ھو) ٥( ب ب د أدی ن محم الح ب ن ص ة  .س أحمد ب ي الحنابل د ، مفت ـول ة(ب رب  )دوم ق(ق ، ) دمش
اس ، ) دمشق(تتلمذ على علماء  وائج الن نة ، عرف باالستقامة وكرم السجایا وقضاء ح وفي س ت

= 
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ة(ـب الخیریة الجمعیة" - ٢٨ ّ  مصطفى أحمد" الداعیة أنشأھا:  ") النعمان معر
 ،) م١٩٦٢- ـھ١٣٨٢( سنة الشرعي النووي اإلمام معھد فیھا وأسس،  )١("الحصري

  . البلدة في یركب أثر ولھ،  الیوم إلى اقائمً  یزال وال

 بن أنور" الشیخ رئاستھا تولى:  "بدمشق الخیریة المساعدة جمعیة" - ٢٩
  . )دمشق(ـب )العمارة( حي في للعجزة ادارً  بھا وألحق، )٢(" سلیم محمد

 مدارسھا في التدریس تولى وقد:  "ببیروت اإلسالمیة المقاصد جمعیة" - ٣٠
 "البیطار بھجت محمد" كالشیخ،  لفالس طریقة على كانوا ممن الشام علماء من نخبة

 مصطفى" األدیب الطبیب فیھا عمل كما )٣("الصباغ سعدي محمد" والشیخ
  .)٤("الخالدي

 مصطفى" الشیخ أسسھا : "دمشق جامعة في الشرعیة الكلیة" - ٣١
 برعایة رسمي احتفال لھا وأقیم، ) ھـ١٣٧٤ – م١٩٥٥( سنة - هللا رحمھ - "السباعي

 والسفراء والوزراء الحكومة ورئیس النیابي المجلس رئیس حضره الجمھوریة رئیس

 

= 

  ) م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤(
 ) ٤١ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمھ 

ٍّ  .أحمد بن مصطفى الحصري :  ھو) ١( رب ة م د ، داعی ـول ان(ب رة النعم اة(شمال  )مع م ،  )حم تعل
ة  رعیة(بالمدرس رویة الش ـ )الخس ب(ب دریس ، ) حل ة والت ة والخطاب ولى اإلمام ـت امع (ب الج

  )م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦(توفي سنة ، في بلدتھ  )الكبیر
 )٥٤ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

لطان :  ھو)٢( ادر س د الق ن عب لیم ب د س ّ  .أنور بن محم رب الم م ة ، ع ن كلی ة م ال العالمی ول (ن أص
دین ر  )ال ي األزھ ر ، ف ام ومص اء الش د علم ى ی م عل ذل ، تعل راء وب ى الفق العطف عل رف ب ع
  ) م١٩٨١-ھـ١٤٠١(توفي سنة ، لھ مشاركات في اإلذاعة والتلفاز السوریة ، الندى

 )  ٧٤ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

باغ :  ھو )٣( ین المشھور بالص د یاس د المجی ن عب ن أسعد ب د  .محمد سعدي ب ن موالی ق(م ، ) دمش
رعیة ، عالم فاضل  ات ش ات وكلی ي جمعی ل ، درس ف ق(داخ ا ) دمش ة ،وخارجھ ھ الحكوم كلفت

ا الم ى طالبھ راف عل عودیة باإلش ة الس ة األمریكی ى الجامع دین إل ـوف روت(ب نة  ، )بی وفي س ت
  ) م١٩٧٦-ھـ١٣٩٦(

 )٣٦٣ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

 )  ٤٣٨ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : انظر ) ٤(
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ن وكان، )١(الجامعة وأساتذة والعلماء ّ س مم  الشیخ وفضالئھا الشام علماء من بھا درّ
 توفیق بن محمد" والشیخ" الطنطاوي مصطفى علي" والشیخ" البیطار بھجت"

 والحقوقي،  "االزرق مصطفى" والشیخ،  )٣("الرنكوسي محمود" والشیخ، )٢("الشماع
-  )٤("عابدین الیسر أبو محمد"الشیخ تأسیسھا في ساھم كما،  "الدوالیبي معروف"

  . - تعالى هللا رحمھم

 من نخبة فیھا التدریس تولى:  "العلماء لجمعیة التابعة الشرعیة الكلیة" - ٣٢
  . "الشماع توفیق بن محمد"  الشیخ أمثال من الشام علماء

 توفیق بن محمد" الشیخ أسسھا:  "بدمشق میةاإلسال النھضة جمعیة" - ٣٣
  )٥("الشماع

س، ) لبنان أزھر( وتسمى:  "بیروت في اإلسالمیة الشرعیة الكلیة" - ٣٤  ودرّ
 حسن" الشیخلبنان  ومفتي،  "الصباغ سعدي محمد" الشیخ )٦(الشام علماء من فیھا
 علي" والشیخ،  )٧("الشامي نافع" والشیخ،  "فرفور صالح" والشیخ،  "خالد

  . "الطنطاوي

نشئت:  "العلماء جمعیة" - ٣٥ ُ  من جمع أسسھا،  )م١٩٣٧ -  ـھ١٣٥٦( سنة أ
 - رئاستھا تولى الذي - "القصاب كامل محمد" الشیخ منھم ودعاتھا )دمشق( علماء

 وكان -  إدارتھا في شارك الذي -  )٨("القصار كامل "والشیخ،  "فرفور صالح" والشیخ
                                                             

  )م٢٥/٥/١٩٥٥=  ھـ٤/١٠/١٣٧٤(تاریخ ،  )٦(دد الع، السنة األولى ، جریدة الشھاب ) ١(

ٍ  .محمد بن توفیق الشماع :  ھو) ٢( یوخ ، ) دمشق(من موالید ، فقیھ ، قاض ار ش ى كب طلب العلم عل
ائیة ، وتولى القضاء في مختلف المدن السوریة ، الشام  ي ، وتدرج في المناصب القض ارك ف ش

  ) م١٩٩٤ -ھـ١٤١٥(وفي سنة ت، العدید من المؤتمرات الفقھیة والقانونیة 
 )  ٣٤٧ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

 . ستأتي ترجمتھ بعد قلیل ) ٣(

 )٤٢١ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح ) ٤(

 )٣٤٧ص( المصدر نفسھ ،) ٥(

 )٤٥٦،  ٣٧١،  ٣٦٣،  ١١٣ص(، المصدر نفسھ ) ٦(

امي :  ھو) ٧( طفى الش ن مص ریم ب د الك ٍّ  .نافع بن عب رب ة ، م ة ، داعی د مدین ن موالی ب(م ي ) إدل ف
وریا ي ، س اعي والسیاس ل االجتم ي العم رز ف د ، ب لفي المعتق ان س نة ، ك وفي س ـ١٤١١(ت -ھ
  )م١٩٩١

 ) ٤٥٦ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة : یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٨( ار :  ھ ر القص ن عم ل ب د كام اء  .محم ن علم ق(م ا ، ) دمش د فیھ یخ ، ول ات الش الزم حلق
= 
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 الشرعي القضاء إلغاء دون الحیلولة أنشأت حین الجمعیة بھ قامت ما أبرز وكان
 ّ   .)١(األھلیة األوقاف حلّ  ومعارضة،  اتدریجیً

 الشیخ منھم فلسطین علماء من جمع أسسھا: "فلسطین علماء رابطة" - ٣٦
  . فیھا الرئیس نیابة منصب تولى الذي )٢("إبراھیم سلیم جمال"

، )٣("الفرا محمد" الشیخ أسسھا:  "بدمشق الخیریة الزاھرة حي جمعیة" - ٣٧
 الشیخ أقام حیث،  اشتھروا أناس طالبھا من ونبغ،  سنةً  وثالثین اخمسً  رئاستھا وتولى
   .والطالبات للطالب الكریم القرآن وتحفیظ الشرعیة العلوم بتدریس علمیة نھضة

 بن كامل محمد" الشیخ مؤسسیھا من:  "منبج في الشرعیة المدرسة" - ٣٨
  . )٤("الحسني الدین بدر

 نسیب محمد" الشیخ أسسھا:  "المستقیم للصراط السلفیة الدعوة جمعیة" - ٣٩
  .)٥("الرفاعي

 

= 

  )م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦(توفي سنة ، شارك في تأسیس الجمعیات اإلسالمیة ، " محمود یاسین"
 )٤٠٣ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

ر ) ١( تح : انظ ة الف دد ،مجل ر ) ٦٣٧( الع ة عش نة الثالث اریخ ، الس ـ ٢٨/١١/١٣٥٧(ت  =ھ
 .مقالة الشیخ مصطفى السباعي ، )م١٩/١/١٩٣٩

ا ،  )نابلس(بـولد  .جمال سلیم إبراھیم :  ھو) ٢( م بھ ة اإلسالمیة  ،وتعل ة التوعی ي لجن ا ف ً یط ان نش ك
ا في ، في بلدتھ  ً ا بارز   )  م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢(توفي سنة ،  )حماس(وقائدً

 )٢/٤٦(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة : نظَر في ترجمتھ یُ 

ا  ،) دمشق(من علماء  .محمد الفرا :  ھو) ٣( ا ، ولد بھ ً أ یتیم یخ ، نش ات الش باه بحلق ي ص ق ف والتح
د ، " حسن حبنكة المیداني" ي معھ اجد وف ھ اإلسالمي(وبرع حتى أقرأ في المس وفي ،  )التوجی ت

  ) م١٩٩٨-ھـ١٤١٨(سنة 
 )٣٩٨ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

ني :  ھو) ٤( دین الحس اء  .محمد كامل بن بدر ال د العلم د ، أح ن موالی بج(م ى ، ) من ل إل ب(انتق ) حل
ا  ن علمائھ ذ ع تھا ، وأخ م بمدرس رویة(وتعل رعیة  )الخس ة الش ي الكلی رج ف ي ، وتخ ل ف عم

  )م١٩٩٢ -ھـ١٤١٣(توفي سنة ، والتدریس  األوقاف
 )٤٠٣ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ   

ب(من علماء  .محمد نسیب بن عبد الرزاق بن محي الدین الرفاعي :  ھو) ٥( ذ ، ) حل ا وتتلم م بھ تعل
اء  ا وعلم ى علمائھ ق(عل ة ، ) دمش وف والطریق رك التص ة ت لف ، الرفاعی ة الس زم طریق ، ول

= 
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 منھم،  )دمشق( علماء من جمع أسسھ:  "حمص في الشرعي المعھد" - ٤٠
  .)١("الكعكة جنید محمد بن محمود" الشیخ

،  )ھـ١٣٧١=  م١٩٥٢( سنة نشأت:  "بدمشق الحدیث دار جمعیة" - ٤١
 في مدرسة لھا وكانت، )٢("الرنكوسي قاسم بن محمود" شیخال مشاركةً  ورأسھا

 مصطفى" الشیخ منھم )دمشق( علماء من لفیف تأسیسھا في وساھم، ) العصرونیة(
 لضم وسعى،  أنشطتھا توسعة على وأشرف،  سرھا أمانة تولى الذي )٣("الصواف
- هللا رحمھ – توفي أن إلى فیھا للطالب اداخلیًّ  اسكنً  وأنشأ،  التربیة وزارة إلى مدرستھا

)٤(  

 الشیخ أسسھا:  "دمشق قرب )إدلب( مدینة في اإلسالمي الفتح مدرسة" - ٤٢
  .)٥(منطقتھ في نوعھا من األولى وكانت، "الشامي نافع"

 عبد" الشیخ رأسھا:  "حوران في االجتماعیة والخدمات البر جمعیة" - ٤٣
  .)٦("زید أبا العزیز

 

= 

  ) م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(توفي سنة 
 )٤١٧ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

افعي :  ھو) ١( ة الش د الكعك د جنی اء  .محمود بن محم ن فقھ ص(م ا ) حم ھ ، وواعظیھ ي الفق رع ف ب
ا في الفقھین الشافعي وال   )  م١٩٩٣-ھـ١٤١٤(توفي سنة ، حنفي حتى كان مرجعً

 )٤٣١ص(مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

ي :  ھو) ٢( روف بالرنكوس ون المع م بعی ن قاس الم  .محمود ب ّ ، ع رب ي ، م د ف وس(ول رب  )رنك ق
  ) م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥(توفي سنة ، ) دمشق(تعلم على كبار علماء ، ) دمشق(

 )٤٣٠ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

م  .مصطفى بن محمد عید بن مصطفى الصواف :  ھو) ٣( د وتعل ـول ق(ب ا ، ) دمش ن علمائھ و م وھ
  ) م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥(توفي سنة ، ) دمشق(طلب العلم على ید كبار علماء ، وأجالئھا 

 )٢/١٦٨(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، ر أباظة نزا: یُنظَر في ترجمتھ 

 )٢/١٦٨(المصدر نفسھ ) ٤(

 )٤٥٦ص(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة ومحمد المالح : انظر )  ٥(

ق(ـورحل ل،تعلم بھا ، من موالیدھا ،  )درعا(مفتي  .عبد العزیز أبا زید :  ھو) ٦( م ) دمش ا للعل طالبً
ا للنا،  ً ً وعاد معلم   )م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣(توفي سنة ، س وداعیة

 )٢/٩٣(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة : یُنظَر في ترجمتھ    
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     الشیخ أسسھا:  "الشرعي التعلیم درسةم"و "الشرعي التعلیم جمعیة" - ٤٤
  .  العلم وطالب العلماء أسر رعایة أھدافھا أبرز من وكان، )١("الدین سراج هللا عبد"

 إثر على سوریا  في اإلسالمیة الحركة أسستھ:  "بدمشق العربي المعھد" - ٤٥
 بناءً ،  )ياإلسالم التمدن مدرسة( بعد فیما إلیھ انضم وقد،  الفرنسي العدوان حوادث

 المعھد( االتفاق بعد المعھد اسم وأصبح،  والمدرسة المعھد على القائمین بین اتفاق على
،  )حلب(و) إدلب(و) حمص(و) درعا( في مماثلة فروع لھ وكانت، ) اإلسالمي العربي
  .)٢(كافة األساسي التعلیم مراحل فیھ الدراسة وتشمل

ا  ً   :العمل اإلسالمي في لبنان : رابع
لبنان  تعتبر الجماعة اإلسالمیة في:  "الجماعة اإلسالمیة في لبنان" - ٤٦

ٍّ وجماھیريٍّ في  ً من القوى السیاسیة الرئیسة في البالد ، وتتمتع بحضور شعبي واحدة
  . "اإلخوان المسلمین"، وتنتمي إلى حركة لبنان  معظم مناطق

       ماعة نشأت الجماعة اإلسالمیة أوائل الستینات ، بعد أن استقلت عن ج
حیث نالت الجماعة موافقة وزارة الداخلیة ) طرابلس(وكان مركزھا  ،" عباد الرحمن"

= م ١٨/٦/١٩٦٤(على تأسیسھا ، وفق القانون األساسي ، والنظام المقدم إلیھا في 
  )ھـ٨/٢/١٣٨٤

كره ھنا  ِ أن ھذه الجماعة كان أعضاؤھا یشاركون بمواقفھم السیاسیة : الجدیر ذ
 )الوحدة العربیة(الداخلي اللبناني ، والقضایا اإلقلیمیة ؛ كالموقف من من الصراع 

: وأصدروا نشراتٍ غیر رسمیّة ؛ مثل .  )الصراع العربي اإلسرائیلي(و) حلف بغداد(و
 ْ تَي َّ ) ھـ١٣٧٧ – م١٩٥٨عام –الثائر (و ) ھـ١٣٧٦ – م١٩٥٧عام  –الفجر (مجل

ٍّ وطائفي ؛ وما ) ھـ١٣٧٧ – م١٩٥٨(وعندما اندلعت أحداث  ٍ وطني ز ْ صاحبھا من فر
ٌّ وعسكري واضح، فأنشؤوا في  ا للتدریب ، ) طرابلس(كان لھم موقع سیاسي معسكرً

ِق علیھا  ُطل ً إذاعیّة ، أ   )الحرلبنان  صوت(ومحطة

ّى رئاسة الجماعة  ً إلى بقیة المؤسسین ؛  )٣("فتحي یكن"الشیخ : تول ، إضافة
                                                             

دین :  ھو) ١( راج ال ب س د نجی ي  .عبد هللا بن محم د ف ب(ول ا ،  )حل م بھ ى ، وتعل یلھ عل م تحص وأت
اجد والم، من كبار العلماء الصلحاء ، والده  رعیة انصرف للتدریس في المس وفي ، دارس الش ت
  ) م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢(سنة 

 )٢/١٠٣(، مصدر سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظة : یُنظَر في ترجمتھ     

لمین ، مصطفى السباعي ) ٢( وان المس م الطالب ، دروس في دعوة اإلخ ورات قس ق(،منش ، ) دمش
 )١٥٤ص(،  )م١٩٥٥(

و) ٣( ة :  ھ د عنای ي محم ـ. فتح روف ب ن"المع ي یك د " . فتح ن موالی رابلس(م ولھ  )ط ود أص ، تع
ة . لتركیا  ي جماع ِم ، من مؤسس رحمن(سیاسي ، عال اد ال م ) عب ة اإلسالمیة(ث ولى ) الجماع وت

ل  ّ ل اإلسالمي(أمانتھا العامة قبل أن یشك ة العم نة ) جبھ واب ، س س الن ي مجل ا ف ً و ب عض ِ ُخ انت
= 
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األمین العام ، ونائب رئیس المجلس  – "فیصل مولوي"القاضي المستشار : منھم
  .  - نائب األمین العام  –" إبراھیم المصري"، و  - األوروبي لإلفتاء 

  :أبرز أھداف الجماعة ؛ كما توضحھا نشراتھم 

ً بالعصر ومشكالتھ  –أ  ً ، متصلة ً ، صافیة   .تبلیغ دعوة اإلسالم إلى الناس ؛ نقیة

اإلسالم ، وتثقیفھم بھ ، وتأھیلھم لیكونوا تنظیم الذین استجابوا للدعوة إلى  –ب 
  .الطلیعة 

ي الحضارة الغربیة  –ج  ّ   .مواجھة تحد

فات    –د  السعي لبناء مجتمع جدید ، یكون اإلسالم فیھ ھو المیزان بتصرّ
  .األفراد 

ل المذاھب اإلسالمیة ؛ بالرجوع إلى األصول  - ھـ  ْ ع شم ْ السعي لجم
  . )١(یةـاإلسالم

ّى أمانة ال إبراھیم "، الذي عھد إلى " فیصل مولوي"جماعة الیوم یتول
بمتابعة سیر العمل فیھا ؛ بسبب ظروفھ الصحیة الشدیدة ، بعد أن استقلّ " المصري

 – م٢٠٠٦(في عام ) جبھة العمل اإلسالمي(عنھا ؛ بتكوینھ " فتحي یكن"الشیخ 
  . - علیھ رحمة هللا  –قبل أن یموت ) ھـ١٤٢٧

ً لحاجة العالم اإلسالمي :  "وزاعي بلبنانجامعة اإلمام األ" - ٤٧ نشئت تلبیة ُ أ
ُعنى بتطبیق اإلسالم في مختلف نواحي الحیاة  ُعنى بتدریس اإلسالم ، . إلى كلیات ت وت

ً : ودراستھ من النواحي المختلفة  ً ، وفقھًا ، وشریعة كما تھتم بتكوین الدعاة ، . عقیدة
ً ، وجن عھم لغة ُّ ا ، وتنو ً ا وانتشارھم جغرافیّ وھي الجامعة الوحیدة التي تمنح شھادات . سً

  .لبنان  المعترف بھا في) الدكتوراه(و ) الماجستیر(و ) البكالوریوس(

كلیة اإلمام (تحت اسم ) م١٩٧٩ - ھـ ١٤٠٠(باشرت الجامعة مھمتھا في عام 
) ھـ١٢/٢/١٤٠٧=  م١٥/١٠/١٩٨٦(وفي تاریخ ) األوزاعي للدراسات اإلسالمیة

 

= 

  )م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣٠(توفي سنة . لھ عدة مؤلفات ) ھـ١٤١٢ – م١٩٩٢(
 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

 .موقع الجماعة اإلسالمیة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر ) ١(
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 .)١(الذي اعترف بإنشاء الجامعة) ٣٤٨٤(م صدر المرسوم برق

نشئت عام :  "نعة عباد الرحمجما" - ٤٨ ُ  – م١٩٤٩(مؤسسة إسالمیة ، أ
، وأخذت على  )٢("محمد عمر الداعوق"على ید الداعیة  )بیروت( في) ھـ١٣٦٨

  :عاتقھا الرسالة اآلتیة 

روس تذكیر المسلمین ، وتوعیتھم عن طریق المحاضرات ، والنشرات ، والد* 
  .، بالوسائل السمعیة والبصریة 

االھتمام بالمجتمع المسلم ، وتأمین ما أمكن من خدمات الزكاة ، وتشجیع * 
ُف بین األغنیاء والفقراء    .التعاط

ٍ من ا*  ٍ صالح ً لتربیة جیل شباب یؤمن بالقیم الدینیة ، ویسعى التخاذھا سبیال
ا عن العصبیة ، والطائفیة   .)٣(للحیاة ، بعیدً

 على اوحفاظً ،  واألخالق القیم عن ادفاعً  قامت الجمعیات ھذه أن الحظوالم
َّ حُ لِ  اوتصدیً،  اإلسالمیة البالد ھویة  ھذا خالل الشام الدـــب طالت التي التغریب ىم

 غرابة فال،  بینھا فیما وتتعاون،  عملھا وأسالیب،  أھدافھا في تتشابھ أنھا كما،  رنـــالق
  . أخرى جمعیات في نفسھ الوقت في أعضاء رزینالبا قادتھا بعض تجد أن

  

                                                             

ع ؛ یُنظَر ) ١(  .موقع الجامعة على الشبكة العنكبوتیة : للتوسُّ

لد لعائلة. لبنان  في) جماعة عباد الرحمن(مؤسس :  ھو) ٢( یلھ یة مشھوربیروت وُ ھ تحص ى ب ة ، انتھ
ة  ى مھن ي إل دس(العلم ذلك ) مھن رف ب ى عُ ھ . حت ف نفس ّ ة ، وثق وم الدینی ن العل بٍ م ّ بجان م . أل

ا  زوّج فیھ نوات ، وت دة س ام ع اك ، وأق ل ھن طین للعم ى فلس ھ إل ى. توجّ اد إل ان  ع نة لبن س
طین(عندما الحت كارثة ) ھـ١٣٦٦ – م١٩٤٧( رب فلس ي ا) ح ٌ ف ارز ٌ ب اط ھ نش ان ل ة وك لتوعی

دریس  ي. والت ھ ف ن إخوان ٍ م ر ع نف س م روت( أسّ رحمن() بی اد ال ة عب ى ) جماع ل عل وحص
ھًا عبر وسائل اإلعالم ) الشارقة(انتقل بعد ذلك إلى . ترخیص رسمي  ا وموجّ ي . مدرسً وفي ف ت

  )م٢٦/٣/٢٠٠٦= ھـ ٢٦/٢/١٤٢٧(
 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

 .نبذة عن الجماعة في الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : نظَر یُ ) ٣(
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  : ووسائلھا التعلیمي المیدان في للمدافعة الفكریة الجھود : الثالث المطلب
 اإلسالم أھل بین صراع حلبة الھجري عشر الرابع القرن خالل الشام بالد تعتبر

 وظھر ، أخرى جھة من أعینھم على تربوا الذین وأذیالھم المستعمرین وبین،  جھة من
 من والبراء،  لھ الوالء إلى ینتھي وأھلھا للبالد شامل تغییر في المحتل رغبة اواضحً 

  . معنى وال لھ أثر ال اظاھرً  اشعارً  اإلسالم ویبقى،  وثوابتھ الدین عالئق كل
 اإلسالمیة الھویة لتغییر وأحفاده المستعمر بھا بدأ التي المیادین أبرز من وكان

  . سبق كما التعلیم نمیدا الشام في وحربھا

  :في سوریا : أوالً 
 الشام بالد في المتعاقب السیاسي النظام وسلطة،  االستعمار سطوة من بالرغم

 الوطیس حامیة المعركة وكانت،  ھناك الساحة على بارزة كانت المدافعة جھود أن إال
ً  وكانت،   ھذا في عینالمداف أبرز من" الطنطاوي علي" الشیخ وكان،  الفریقین بین دوال

ً  وأكثرھم،  المیدان  وسطرت،  اخصوصً  بالعنایة أفردتھ ولقد،  ویده ولسانھ بقلمھ نضاال
   : ذلك ومن،  أبرزھا مواقفھ من

 في البدو عشائر بھ تمتاز خاص قانون وضع على وافقوا الفرنسیون كان - أ
 الحكام وكان،  متقالیدھ فیھ ثبتوا حیث،  البالد سائر في العام القانون سوى الشام بالد
ّ  الصنیع ھذا یكن ولم،  أنفسھم من  األمة تفریق من المستعمرین عادة ولكنھا،  لھم احبً

 ھذه في وقبائلھا المشھورة البدو عشائر من وكان،  دویالت إلى الدولة وتمزیق الواحدة
 یخش وكان،  ربیعة من أسد بن ةزَ نَ وعَ ،  ةزَ نَ عَ  من فرع وھم )١()الرولة( قبیلة الفترة
 السامي المفوض مندوب أن القبائل بین وأذیع، )٢("الشعالن نوري" )الرولة( مشایخ

،  باستقبالھ الجمیع وسیشرف،  العشائر مؤتمرات إحدى سیحضر" سولومیاك المسیر"
یةسَ ( في الحكومة دار فزینت،  بالمستعمر للحفاوة ااستعدادً  ترتج الشام بادیة وكانت ْ َم ) ل

ب األعالم ألسواقوا المنازل على ورفعت  على والشبابُ ،  المدارس في الطالب ودرِّ
  .)٣(والسالم التحیة

 وأساتذتھا مدیرھا فخرج االبتدائیة )سلمیة( مدرسة سیزور المندوب أن أعلن
 مواد طالبھ یدرس" الطنطاوي علي" الشیخ وكان،  الستقبالھ التالمیذ وصف كلھم

                                                             

ذا ) ١( َوَ رْ (یدعونھا سكان شمال المملكة ونجدھا ھك واو  )ةل تح ال راء وف ا للصحیح ، بسكون ال ً خالف
 . في لغة العرب إذ إنھم ال یبدؤون بساكن وال یقفون على متحرك إال في ضرورة الشعر 

الحكم ، من دھاة العرب .  نایف الشعالننوري بن ھزاع بن ) ٢( رد ب بابھ لینف ي ش اغتال شقیقین لھ ف
   )م١٩٤٢-ھـ ١٣٦١(توفي سنة  )الرولة(فانقادت لھ قبائل  ،

 )٨/٥٣(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : في ترجمتھ نظر یُ 

 )٢٥٢ -٢٥١/ ٢(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(
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 مغبة من وحذره وبطالبھ بنفسھ یخرج نأ المدیر نصحھ،  والتاریخ والخطابة الكتابة
 في معھم ویقي،  یخرجون طالبھ یدع ولم یخرج فلم،  المناسبة عن اإلعراض

 الدرس یشرح وھو الموظفین وكبار )المقام قائم( ومعھ المندوب علیھ فدخل )الصف(
 حقوق عن وتحدث )الفرنسیة الثورة أسباب( عنوانھ جعل أو عنوانھ وكان،  للطالب
ً  إال یختلف ال اكالمً  وقال،  وحریتھ أرضھ وسلب حقوقھ على تعدى منو الشعب  قلیال

 وطال،  اھمسً  للمندوب أحدھم یترجم وكان،  والمظاھرات الثورات تردده كانت عما
 البلد في أثره الموقف لھذا كان وقد،  وخرج یستمر أن وأشار اشیئً  یقل لم لكنھ وقوفھ
 وحب الدین على الغیرة من نفوسھم تكنھ تكان ما وترجم،  الناس حدیث صار حتى

  .)١(لالستعمار والكراھیة اإلسالم ظالل تحت عیشال

 وإقامة ، التاریخیة المشاھد ذكرى إحیاء الشام بالد في الناس عادة من كان - ب
 بدر وغزوة النبویة والھجرة النبوي المولد كذكرى - یزعمون كما-  الدینیة المناسبات

  . ونحوھا مكة وفتح

 االحتفاالت وتقام،  والمواعظ الخطب واألیام اللیالي تلك في لقىوت
،  مستقلة حفلة تقیم مدرسة كل وصارت،  والمساجد المدارس داخل والمحاضرات

 بحضور فیھ العلیا الصفوف طالب فاجتمع )عنبر مكتب( المدارس تلك ضمن من وكان
" البیطار بھجت محمد" خوالشی،  "علي الطنطاوي" الشیخ منھم وكان،  المكتب أساتذة

 لكنھ الجاھلیة بدعوتھ دعا حینئذ یكن ولم، " عفلق میشیل"و، " التنوخي الدین عز"و، 
 اتعظیمً  تضمنت -  المكتب مدرسي أحد -  "الموصلي نظیم" عنھ ألقاھا خطبة كتب

 غیر عظماء من عظیم عن یتكلم كما عنھ تكلم أنھ غیر لشمائلھ اوذكرً   للرسول
،  فقط البشریة عظمتھ عن تكلم فكأنھ النبوة إلى أشار وال الرسالة ذكر ما،  المسلمین

 بنظراتھما فانكرا" التنوخي"و" البیطار":  نیْ الحاضرَ  إلى الطنطاوي علي الشیخ فنظر
 أن إال "الطنطاوي" الشیخ من كان فما،  یتكلما لم لكنھما،  أیدیھما من خفیة وبإشارة

 ثوب بعنق وأخذ عاله حتى وقفز علیھ خطبونی الذي المسرح طرف على كفیھ وضع
 واستلم،  األول الصف في من على فوقع المسرح فوق من بھ ورمى فجذبھ الخطیب

 الحفلة واضطربت،   هللا لرسول ینبغي بما وتكلم،  حدیثھ علیھ ورد الصوت مكبر
  مؤیدین أكثرھم كان،  وقعوھا عرائض الطالب وكتب،  الكالم وكثر الناس وھاج

 تكون كادت كلمة لھم قال مما وكان، " عفلق میشیل"ـل مؤیدة قلیلة قلة وكانت،  شیخلل
 ً  فیھ ما،  عنھا والدفاع ونصرتھا العربیة یدعي الذي ھذا( : الناس ألسنة على اسائرً  مثال
 ورجع،  )الفاء فصل القاف باب المحیط القاموس في مكتوب اسمھ أن إال العربیة من

  .)٢(الكلمة معنى رفواوع القاموس إلى الناس

                                                             

 .بتصرف  )٢٥٤/  ٢(،  المصدر نفسھ) ١(

 )١٨٨ – ١٨٦/ ٤(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(
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 ووزعتھ طبعتھ اواحدً  امنشورً  ونشرت،  كلھا اإلسالمیة الجمعیات واجتمعت
 على ذلك قبل یجتمعوا لم قوم علیھ التوقیع على اجتمع بل،  لموقفھ ونصرة للشیخ اتأییدً 
  .)١(أمر

 دوحة( مدرسة لھا یقال دمشق في األھلیة الثانویة المدارس إحدى في - ج
 التدریس كان -  النسائیات بالزعیمات آنذاك الناس یدعوھم من بعض شأھاأن -  )األدب

 )دمشق( في دار أكبر لھا یختار كبیرة حفلة إقامة على المدرسة وعزمت،  امختلطً  فیھا
 وبمشاركة،  الشعبیة للفنون امتحفً  اآلن صارت وقد،  )٢("العظم باشا أسعد" دار وھي ،

،  )حلب( في القدیم الغناء ومعرفة،  الموشحات وحفظ،  بالموسیقى المشھورین كبار
   "الوزراء رئیس" رأسھم على دمشق في الشعبیین الوطنیین الزعماء أبرز من وبرعایة

  . )٤("البارودي فخري"و،  )٣("العظم بك خالد"

 ھذا من فرع بھ تغردت مما وكان - یقولون كما-  العربي الفن مثابة )حلب( كانت
 فقیل،  أصلھ في اختلفوا وإن الشام أھل عند مشھور وھو )شالعطا اسق( عنوانھ الفن
 األرض وتجدب المطر ینقطع عندما ینشدونھ الصوفیة كان إذ،  صوفي أصلھ إن

  : كقولھم

  السخا ذا یا،  الرضا ذا یا     الوفا ذا یا العطا ذا یا

  الظما من طاش فالعقل     تكرما العطاش اسق

 بدقات وعبروا وقفوا یماثلھا وما الموشحات أنشدوا إذا الصوفیة مشایخ وكان
 أسلوب على النغمة حركات عن بأیدیھم وأشاروا الموسیقي اإلیقاع على أقدامھم

 ما باإلنكار وأولى وأقبح،  السلیمة والفطر األلباب أولى عند السوء یبلغ،  یعرفونھ
                                                             

 )١٨٨/ ٤(، المصدر نفسھ ) ١(

ي  )القصر األثري(صاحب . أسعد بن إسماعیل بن إبراھیم العظم :  ھو) ٢( ق(ف د ، ) دمش ن موالی م
ِّ ،  )دمشق(   )م١٧٥٧-ھـ ١١٧١(مات مقتوال ًسنة ، من العثمانیین ) دمشق(ي ول

 )١/٣٠٠(، مرجع سابق ،األعالم ، الزركلي  :یُنظَر في ترجمتھ 

رة ، وتوفي بھا ) دمشق(بـولد  .خالد بن محمد فوزي العظم :  ھو) ٣( ر م ، تولى رئاسة الوزراء غی
  )م١٩٦٤-ھـ ١٣٨٤(توفي سنة . ونال مناصب سیاسیة أخرى 

 )٢/٢٩٩(، مرجع سابق،األعالم ،الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ  

ارودي :  ھو  )٤( ود الب ي ، محمد فخري بن محم اعر ، صحافي ، عسكري ، سیاس د ، ش ن موالی م
ق( دة ، ) دمش نوات عدی وري لس ان الس ي البرلم ب ف ب نائ نة . شغل منص وفي س  – م١٩٦٦(ت

  )ھـ١٣٨٥
 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 
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 ھذه في كبیر أثر" البارودي فخري" ـل وكان،  منھ ھو وما بالذكر عندھم یسمى
ً میَّ  بالموسیقى امولعً  كان إذ المناسبة  الرقص من النوع ھذا ینقل أن فأراد للفن اال
 الجمیالت الغید إلى اللحى ذوي الصوفیة والكھول المشایخ من )السماح رقص( المسمى

 في كان بأستاذ )حلب( من فجاء،  )األدب دوحة( مدرسة بنات من الفاتنات والصبایا
 إال فسقھ في یدانیھ وال أحد یجاریھ ال،  امفردً  الموشحات وحفظ القدیم الغناء معرفة

َّ وحَ ، " البطش عمر" لھ یقال جنبیھ بین شیطانھ  عشق كلھا موشحات الطالبات ظف
 ونقل،  الرجل تخاطب البنت كالم من لیكون صیغ منھ وكثیر،  وھیام وشوق وغرام
  . ودعاء تضرع نم الصوفیة علیھ ویرقص ینشده كان مما ومقاماتھا أنغامھا

 فھب ومكانھا موعدھا عن أعلن حتى تامة سریة في واإلعداد التدریب واستمر
 ، أقیمت الحفلة لكن أوراقھا من لھم كشف ما وندوینق،  إقامتھا من یحذرون الغیورون
 العقید رأسھم وعلى الوطنیون الزعماء ومعھ،  یومئذ "الوزراء رئیس" وحضرھا

 في خبرھا وأذیع،  وكبارھم الناس وجوه من قوم وحضرھا،  "أدیب الشیشكلي"
  . الجرائد في تفاصیلھا ونشرت ، )١(اإلذاعة

  ھذا بعد الجمعة منبر ارتقى حین - هللا رحمھ-  "الطنطاوي علي" الشیخ یقول
 أعذرت أنني وحسبت وكتبت فیھا تكلمت ألنني للحفلة التعرض أنوي أكن لم(:  الموقف

 وما الحفلة بالي على ترَ طَ خَ  الخطبة آخر في الدعاء غتبل لما ولكني،  ربي إلى بذلك
 ال وأنا،  أخرس اشیطانً  أكون وأن إنكارھا على اساكتً  یراني أن هللا من فخفت فیھا كان

 لما ؟ أخرس اشیطانً  أكون أن أفارضى،  ابلیغً  اناطقً  اشیطانً  أكون أن لنفسي أرضى
َّ  لم، أحفظھ ال أنني صدقوني اكالمً  قلت الدعاء بلغت  بھ تكلم وإنما،  أرصفھ ولم هأعد

 ظئر دمشق أن معناه ما قلت إنك ذلك بعد لي السامعون قال،  لساني على إیماني
،  األخالق مكارم یذھب بما وال اإلسالم یخالف بما ترضى ال األخالق ومثابة اإلسالم

 اإلسالم تنافي ھاوأن،  حرام وأنھا،  منكرة الحفلة ھذه وأن،  فاعلھ أو قائلھ كان من اكائنً 
  )٢()دیوث محارمھ على یغار ال الذي وأن،  آثم بھا ورضي حضرھا من كل وأن، 

 وفي،  "الطنطاوي علي" للشیخ مؤیدین السوریین من الناس عامة وكان
 رحمھ- " األھدل محمد" الشیخ العالم الفاضل القاضي منھم العلم أھل رجاالت مقدمتھم

 طبعت ابیانً  اإلسالمیة الھیئات ونشرت )الطنطاوي علي كلنا( عنوانھا مقالة كتب - هللا
 اإلسالمیة الھیئات بیان( عنوانھ البالد أرجاء في ووزعتھ،  نسخة ألف مئة من أكثر منھ
 للحكومة تعلن المسلمین وعلماء اإلسالمیة الجمعیات إن(:  فیھ قالت) الكریم الشعب إلى

 على أدیانھ تنكر الذي الشعب ھذا من الساحقة والكثرة،  الدستور وباسم،  الدین باسم
 الراقصة الحفالت وإقامة والتھتك والدعارة الفسوق وأخالقھ أعرافھ وتنكر،  اختالفھا

                                                             

 .رف في بالد الشام لم یكن التلفاز في ھذه الفترة یع) ١(

 .بتصرف  )١٤٠ – ١٣١/  ٥(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(
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 مدرسة أقامتھا التي الحفلة من غضبت والتي،  والریاضة والذوق الفن باسم المتكشفة
 ھرش في الرجال أمام راقصات المسلمات البنات فیھا وعرضت،  )األدب دوحة(

 هللا نصر یستنزل وال،  الیھود مع حرب مرحلة في ونحن،  - الطاعة شھر-  رمضان
  .  هللا بمعصیة

،  المنكر بإنكار یأمر الذي الدین بواجب اقیامً  أنھ للحكومة الجمعیات وتعلن
 ً  ال   وأخالقھا عقائدھا عن اوذودً ،  والعفاف الخلق یحمي الذي الدستور ألحكام اوتنفیذ

 وشھواتھا أھواءھا تتبع التي للفئة والسماح، العفاف وشرع هللا شرع بمخالفة ترضى
،  أبنائھا ومستقبل بناتھا وأعراض بأخالقھا تتحكم أن والتجدید التقدمیة دعوى باسم

،  الجامعة مسجد في أعلنھا التي الحق كلمة في "الطنطاوي علي" الشیخ فضیلة وتؤید
 بعض لمؤازرة حد وضع وتطلب،  لھا تحریف كل وتنكر،  الدین حكم عن فیھا وعبر
  . الخ....  الماجنة للحفالت وحمایتھم،  الناس لھؤالء الحكومة رجال

  : وھم الشام في العلم أھل من نخبة بتوقیعات البیان ھذا ذیل ثم

   " .المیداني الخیر أبو" العلماء رابطة رئیس

   " .القصاب كامل" العلماء جمعیة رئیس

  .)١("الحمزاوي سعید محمد" سالمیةاإل الھدایة جمعیة رئیس

  ." الكتاني مكي" العلماء رابطة رئیس نائب

  .)٢("كفتارو أحمد" األنصار جمعیة رئیس

  ." الخطیب ھاشم" والتعلیم التھذیب جمعیة رئیس

   " .الریاشي محمد" الدینیة الشعائر جمعیة رئیس

   " .الدقر أحمد" الغراء الجمعیة رئیس نائب
                                                             

راف ، ) دمشق(من أھالي . محمد سعید درویش الحمزاوي :  ھو) ١( ـتولى نقابة األش ام(ب الد الش  )ب
   )م١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨( توفي سنة، لھ أبحاث ومقاالت ، شغل عددًا من المجالس الرسمیة ، 

 )١٦٠/ ٢(، مرجع سابق  ،تتمة األعالم ، محمد خیر رمضان : ر في ترجمتھ یُنظَ 

ق(بـولد  . حمد بن محمد أمین بن موسى كفتاروأ:  ھو) ٢( ة ) دمش رة كردی ام ، ألس اء الع ولى اإلفت ت
وریا  یوخ ، بس ن ش بندیة(م ان ، )النقش ین األدی ب ب اة التقری ن دع ي ، وم یم ف د للتعل أ معاھ أنش

  )م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥(توفي سنة ، وكانت لھ مشاریع كبیرة ،  )األنصار(یة ورأس جمع، سوریا
 )٢/٢٨(، مرجع سابق، إتمام األعالم ، نزار أباظة : یُنظَر في ترجمتھ 
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   " .السباعي مصطفى" المسلمین خوانلإل العام المراقب

  . - الجمیع هللا رحم-  "الشطي حسن محمد" اإلسالمي التمدن جمعیة رئیس

 فیھ قالت أخر امنشورً  )اإلسالمیة الھدایة جمعیة(ـك الجمعیات بعض وأصدرت
 إقامة من الحكومة والجمعیات العلماء من وكثیر" الطنطاوي" الشیخ فضیلة حذر لقد(: 

 الظرف ولیس،  عواقبھا وعن عنھا غنى في ھي أمور من عنھا ینشأ ومما،  الحفلة ھذه
...  الدین عنھا یرضى ال مسائل إثارة أو،  الواحد الشعب أفراد بین التفكك یالئم بالذي

 المسلمین وعلماء الدین قادة عنھ یسكت الذي باألمر جرى الذي كان وما:  قالت أن إلى
  . الخ..  "الطنطاوي" الشرعي دمشق قاضي فضیلة طلیعتھم وفي، 

 أحترم أنا:  لھم قال لمناصحتھ الوزراء برئیس العلماء جمع التقى ولما
 ھو بمثلي یلیق وال بھ وصفني ابذیئً  الفظً  علیھ أنكرت ولكني،  وأقدره الطنطاوي

 علیك وحرمت كفرت لقد:  لھ وقال" العاني القادر عبد" الشیخ بھ فصرخ،  الدیوث
 الحدیث في وورد  هللا رسول استعملھ لفظ عن أتقول،  إسالمك جددت أن إال امرأتك

ً  یجد ولم فبھت ؟ بذيء لفظ إنھ ّ    .)١(االعتذار من ابد

 النیابي المجلس في وأثیرت تصعدت القضیة إن بل القصة آخر ذكرتھ ما یكن لم
 ااستجوابً المجلس ووجھ )ھـ٢٢/٩/١٣٧٠=  م١٩٥١ )یونیو( حزیران ٢٦( جلسة في

 اأیضً  دمشق ونائب، " السباعي مصطفى" الشیخ دمشق نائب من اموقعً  ومةللحك
   . الرسمیة الجریدة في ونشر،  آخرین ونواب، " المبارك محمد"

  : یلي ما في وألھمیتھ بالبحث لعالقتھ ألخصھ أن ویمكن

 ً  باسم" العظم آل" قصر في أقیمت التي الحفلة ھذه في الحكومة ترى ھل:  أوال
 في والعشرین عشرة الثامنة سن في الفتیات فیھا وبرزت )األدب دوحة( مدرسة

 استعملت،  مثیر بشكل والغرام الھوى أناشید وأنشدت،  الجمھور أمام متعددة رقصات
 في الحكومة ترى ھل،  وقدسیتھ القرآن جاللة مع تتفق ال مواطن في القرآن آیات فیھا
  ؟ الوزاري وبیانھا الدستور نصوص مع یتفق ما ھذا

 للتعلیم أنشئ معھد بھا یقوم أن یصح الحفالت ھذه مثل أن الحكومة ترى ھل
 وزارة تعلیمات ومع الوزاري بیانھا مع ینسجم مما أنھ الحكومة ترى ھل ؟ والتھذیب
 أن رمضان شھر في والنساء الرجال بین العامة الشوارع في االختالط بمنع الداخلیة

                                                             

 )١٤٣/  ٥(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(
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 حلیة وأجمل زینة أتم في والتلمیذات السیدات انتك حین الحفلة تلك في باالختالط تسمح
   ؟

 الرأي لحریة ااحترامً  للقضاء" الطنطاوي"الشیخ  تقدیم في الحكومة ترى ھل
   ؟ بھ الدولة تمسك وجوب على الدستور نص الذي لإلسالم اواحترامً 

 القضاء مجلس أمام" الطنطاوي" الشیخ بمحاكمة القصة ھذه فصول انتھت
  .)١( متعاقبین شھرین راتبھ رعش وخصم األعلى

ا  ً   :في لبنان : ثانی
ّ  اتنظیمً  الوزارة أصدرت األولى االحتالل فترة في - د  یحقق أنھ زعمت اإداریً

 الفصل یتسلم أن على ینص،  فیھا النظام استقامة على ویعین،  مدارسھا في الجودة
ِّ ،  واحد معلم الواحد  -  الطبیعیات -  ضیاتالریا -  العربي -  الدین( مواده جمیع سیدر
 ناس المسلمین المدرسین بین وكان،  )بتلقیھ الطالب یكلف ما وكل -  الموسیقى -  الرسم

 ،اسمھ إال اإلسالم عن یعرف ال من المسلمین المعلمین من كان بل،  النصارى من
 درس في الساعة وینفق فیھملھ،  بھ یؤمن ال من القرآن تدریس یكلف أن النتیجة وكانت

 وتاریخ السیرة بتدریس )بیروت( في النصارى المدرسین أحد وكلف،  القرآن غیر آخر
 إلى فذھب،  - رحمھ هللا–الشیخ حسن خالد  - آنذاك– )بیروت مفتي( فقام،  الصحابة

 الترجمان وسأل،  بھ رحب علیھ دخل فلما،  السامي المفوض مقابلة وطلب المفوضیة
ّ  عندي إن:  لھ فقال یریده عما  المسیحیة تاریخ وعلى دیانتكم على امطلعً  امسلمً  اشابً

  . النصارى   أبناء یرغب تدریس الكنسیة
  ؟ یمزح ھو أم یجد الشیخ ھل:  الترجمان وسأل السامي المفوض عجب
ّ  ذلك أطلب إنني:  الشیخ فقال ً  أبناء نسلم أن ترید كیف:  المفوض لھ فقال،  اجاد

 ألسأل جئت،  أجلھ من جئت ما ھذا:  فتيالم فقال ؟ بدینھم یؤمن ال معلم إلى النصارى
 بما ویكفر دیننا من دینھ ولیس،  دیننا یعلمھم معلم إلى أبناءنا نسلم أن ترضون كیف: 

  )٢(؟ بھ نؤمن
  :ومن جھود المدافعة في ھذا المیدان في بالد الشام 

 العلوم جمعوا أن التعلیم في صنعوه ما أول وكان الشام إلى الفرنسیون جاء - ھـ
 )الدینیة التربیة( عنوانھ جعلوا ثم،  الدیانة درس سموه واحد درس في كلھا سالمیةاإل
،  )والرسم والغناء الموسیقى وھي الفنیة التربیة( و )الریاضیة التربیة( مقابل في

 فما،  والریاضة والرسم للموسیقى یعطى كالذي األسبوع في واحدة حصة وصیروه
  . كلھا العلوم ھذه من واحدة ساعة في التلمیذ یتلقاه أن یمكن الذي

                                                             

اوي ) ١( یخ الطنط اب الش ي كت ا ف ذكورة بطولھ ة م ذكریات ، القص ابق ، ال ع س  -١٣١/  ٥(، مرج
١٤٦(  

 )٣٣٩/  ٥(، مرجع سابق  ،الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

405  

ِم  -  الجبر -  الحساب( بأقسامھا للریاضیات ما مثل الساعات من نصیبھا یكن لمْ  ل
 ولم،  بأقسامھا والكیمیاء،  بأنواعھا كالفیزیاء بعلومھا الطبیعیات أو،  )الخ...  المثلثات

 وعدم الدین دروس بإلغاء یقضي اقرارً  أصدروا حتى ذلك في تتقدم العدو خطوات تزل
 فلماذا،  الدیانة درس أھمل أن النتیجة وكانت،  والطالبات الطالب امتحانات في دخولھا

  .  دةاھالش ھي إنما والغایة یضرھم ال بھ والجھل ینفعھم ال بھ والعلم یدرسونھ
 المعركة یخوضون وظلوا،  القرارات ھذه بإلغاء المطالبة في العلماء سعى

 في ویخطبون،  الصحف في ویكتبون،  الحكام یراجعون،  اأحیانً  ةً وظاھر اغالبً مستترة
 إلى فدعا یئس من منھم إن حتى،  التغییر وضرورة اإلصالح إلى ویدعون،  المساجد

 الشعب یریده وما الدین على تنشئھم لھم مدارس وفتح،  منھا األوالد وإخراج مقاطعتھا
  .)١(المدارس ھذه على مالھ ینفق الذي المسلم

 بإعادة الحكومة طالبوا الذین الشعب وعامة العلماء بجھود ثم تعالى هللا لوبفض
 في وأدخلت،  األسبوع في أخرى ساعة الدین علوم زیدت القرارات ھذه في النظر

 في تفكر ال الوزارة بأن المعارف وزیر وصرح،  والطالبات للطالب السنوي االمتحان
  .  عددھا زیادة تبحث بل،  الدیانة ساعات عدد تخفیض

 بین والمدافعة المعركة شدة - هللا رحمھ- " الطنطاوي" الشیخ لنا ویصور
ً  وكانت،  مستمرة المعركة وبقیت(:  فیقول الفریقین  نتقدم ولكننا،  وبینھم بیننا سجاال
 لنقیم حجر على احجرً  بأیدینا نضع اللیل نسھر،  اأربعً  بعدھما فیؤخروننا خطوتین

  : قالوا اوقدیمً ،  بنینا ما لیھدم الكبار المعاول یحمل من جاء رالنھا طلع فإذا،  الجدار

ً  البنیان یبلغ متى   ؟ یھدم وغیرك تبنیھ كنت إذا   تمامھ ایوم

 نبني كما بأیدیھم یھدمون ال،  مئات أمام كنا ولكننا،  اواحدً  الھادم كان إذا ھذا
  .)٢()والقنابل بالبارود بل بالمعاول یھدمون ولكنھم،  بأیدینا

  :األنشطة الصیفیة  - و
 أنشطة الطالبیة اإلجازة وبدایة الدراسة نھایة بعد الصیف فصل في تقام كانت

 علمیة برامج للطالب لیقیم المشایخ بعض إلیھا یبادر المدرسیة المجمعات بعض في
ّ  مطبوعة نشراتفي  عنھا ویعلن واجتماعیة وثقافیة  وربما،  العامة األماكن في قتعل

 ورق على الید بخط كتب اإلعالن طباعة یتیسر لم وإذا،  الصحف بعض يف عنھا أعلن

                                                             

أموالھم ) ١( رف ب وال الشعب وتص ى أم وم عل ت تق ومي كان یم الحك دارس التعل ى أن م ا إل یر ھن أش
 .شؤونھا 

ر ) ٢( اوي : انظ ي الطنط ذكریات ، عل ابق ، ال ع س ،  ٣٦٤،  ٣٥٩،  ٣٤٠،  ٣٣٨/  ٥(، مرج
٣٦٥( 
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 العطلة یألفون ال التالمیذ آباء وكان،  )الصیفیة المدرسة( تسمى وكانت،  ثقیل صقیل
 فترة فیھا لیبقوا المدارس ھذه أوالدھم یدخلون أكثرھم كان أو كانوا لذا،  الصیفیة
 إلیھا یأتي وكان،  أبنائھم على احفاظً  رسةالمد اشتراك رسوم دفعوا وربما،  الصیف
 الرسائل إلیھم وجھت الذین والنصرانیة واألھلیة الرسمیة الثانویة المدارس طالب

 ھذه على یتھافتون الطالب وكان،  المنشورات مدارسھم في وعلقت،  والدعوات
  .)١(منھا اإلفادة أجل من ویتنافسون،  المدارس

  

  :مناھج التعلیم  - ز
 معلن سبیل كل وسلك،  واللغة الدین ھدم في الفرنسي االستعمار غلأو لما

 مناھج شملت قوانین إصدار إلى فعمد شره زاد عنھما الناس صرف أجل من وخفي
 الفقھ وأصول والفقھ التوحید( الدین علوم إلى عمد أنھ ذلك ومن،  والمعلمین التعلیم

 ثم )الدیانة( سموه اواحدً  ادرسً  فجعلوھا )والمصطلح والحدیث والتفسیر والتجوید
 فاستبعدوا اسوءً  األمر زادوا ثم،  األسبوع في واحدة ساعة فأعطوه الشر في واأوغل

 المعلمین أضعف لھا یختارون صاروا إنھم بل،  العامة االختبارات من )الدیانة( دروس
،  وعلومھ الدین معالم فضیعت،  منھا اجزءً  وجعلوھا العربیة بعلوم ألحقوھا ثم ،

 مادة واإلنشاء واإلمالء والصرف النحو فجعلوا ھذا من اقریبً العربیة في وصنعوا
  . واحدة

 في درجات عشر من درجة نصف أخذ من أن االبتدائیة الشھادة قانون وكان
 في خمسین من أكثر أي( النصف فوق كلھا المواد في درجاتھ مجموع وكان، مادة

 قد وھم ھذا،  المواد إحدى في اصفرً  أخذ قد یكن لم ما،  االمتحان في نجح )المائة
 وكانت،  واحدة مادة في كلھا العربیة وعلوم،  واحدة مادة في كلھا الدین علوم جمعوا
  . العربیة واللغة بالدین الجاھل ینجح أن النتیجة

 أو القانون ھذا بتبدیل الحكومة ویناشدون یطالبون الحق أھل العلماء وكان
 إال ینعقد یكن ولم )الكبیر المعارف مجلس( ینعقد أن إلى أمھلونا:  ردھا ویكون تعدیلھ
ً  نادرا  في وكتب - هللا رحمھ-  "علي الطنطاوي" الشیخ النكر األمر لھذا فانبرى، ◌

،  )ومشاھدات أحادیث( الرئیس عنوانھا كان سلسلة خالل من )العرب فتى( جریدة
 في االستعمار دور فیھ كشف )الكبیر المعارف مجلس إلى(:  بعنوان مقال وتحت
 كانت وما،  العثمانیین حكم خالل والیة كان أن بعد دویالت وتقسیمھ الشام تمزیق

 دولة(و )العلویین دولة(و )حلب دولة(و )دمشق دولة( ذلك قبل تعرف المسلمة الشعوب
 مكان كل في المستعمرین سنة لكنھا،  )األردن شرقي( وإمارة )فلسطین(و )الدروز

                                                             

 )٢٦٧، ١٥٨/  ٢(، مرجع سابق ،  المصدر نفسھ) ١(
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 ساعدت التي التعلیمیة والمناھج المعارف ونظام التعلیم بقوانین ذلك بعد ىوثن،  وزمان
 المطالبات إلى فیھا القرار صانعوا یلتفت ولم،  الدین معالم من تبقى ما ھدم على

 التعدیل ھو ھذا(:  - هللا رحمھ-  قالھ مما وكان،  والتغییر اإلصالح بضرورة الشعبیة
 على تسیطر قوة ھناك أن نعلم كنا وإن،  رالكبی المعارف مجلس من نطلبھ الذي

 . األمة ترید لما ال ھو یرید لما المجلس اسم یستغل من وھناك، تحركھم اویدً ،  أعضائھ
 یقوم ومن،  األمانة یؤدي من المجلس ھذا أعضاء في ونجد السیئ ظننا یخیب فھل

 األمة ھذه شرف وعن،  القرآن لغة وعن هللا دین عن المدافع یكون ومن،  بالواجب
 أعضاء في نرى ھل مرتبھ؟ وفقد منصبھ خسران إلى ذلك بھ أدى ولو،  تاریخھا وعن

 أن أرجو ولكن،  نراه لن أنا أظن ؟ األمین القوي ھذا ؟ الشریف الرجل ھذا المجلس
  .)١()الرجل ذلك كلھم أراھم وأن ظني هللا یكذب

  :صیانة األخالق  - ح
 وراء خفیة كانت التي الخطة وظھرت،  الشام في التعلیم مستوى ھبط لما

 فكرة ونشأت،  الجنسین بین االختالط بسبب والطالبات الطالب أخالق وفسدت، الستار
 كلیتان إال )دمشق ةجامع( في یكن لم إذ العلیا للدراسات )فرنسا( إلى الطالب ابتعاث

 مادة في )٢(التخصص أراد فمن )الطب كلیة( ومعھد،  )الحقوق كلیة( معھد:  وھما فقط
 لدراسة الطالب بعض یبتعث أن الناس بعض وزین،  فرنسا إلى یبعثونھ كانوا أخرى
،  ھناك إلى الطالب بعض وذھب اترحیبً الرأي ھذا ووجد،  فرنسا في العربیة اللغة

ً  الطنطاوي الشیخ كتب حتى،  ذلك في واألدباء العلماء إنكار واشتد ّ  اعنیفً  مقاال ً  قال اجد
 األیام تمرّ و )مارسیھ؟ المسیو العصر أصمعي إلى ترسلونھ لھ(:  اساخرً  فیھ

 في قاعد وھو بكبر الوزیر فقابلھ،  إلیھ فذھب الشیخ -  آنذاك -  المعارف وزیر فاستدعى
 رأسھ رفع ثم ، أمامھ بأوراق یتشاغل وأخذ،  علیھ یرد فلم الشیخ علیھ وسلم،  مكانھ
  ؟ عملك ھو ما ؟ تعمل ماذا أنت:  للشیخ وقال

 الحدیث بقیة یكمل" الطنطاوي" الشیخ وھذا . اشدیدً  اغضبً الشیخ علیھ غضبف
 وأنني،  مرتبھا إلى محتاج أني ونسیت،  الوظیفة نسیت عندئذ(:  یقول،  الوزیر مع

 كرامتي أن أال أذكر ولم كلھ ھذا نسیت،  المرتب ھذا غیر لھم مورد ال لي إخوة أعول
ً  قعدت،  تسَّ مُ  قد  والصغار الكبار أعلم،  معلم وظیفتي أنا:  لھ وقلت،  ھمن إذن بال أوال

                                                             

ا ) ١( ام ملوكھ ن أی ا م اریخ فرنس ذكریات أن ت ي ال ال ف ى المق ق عل أشار الشیخ الطنطاوي في التعلی
اریخ " شارل العاشر"األوائل إلى عودة  ادة الت دارس ضمن م ي الم ا ف ررً ان مق ، إلى عرشھا ك

ھ، وأنھم درسوا تاریخ الثورة الفرنسیة بتفاصیلھا  ھ  وعرفوا عن رف مثل م یع ا ل ة م اء الدراس أثن
  . أو جزء منھ عن الفتوح اإلسالمیة وسیر الخلفاء 

 )٣٨٦/  ١(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي : یُنظَر 

 )اإلخصاء(اصطلح أھل الشام على تسمیتھ بـ ) ٢(
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 وأن،  ضیفھ یكرم العربي ألن باحترام ضیوفك تستقبل أن شيء كل قبل أنت أعلمك، 
 أنا لي:  لي فقال،  اإلسالم دین في واجب السالم رد ألن علیك سلم من على السالم ترد

  ؟ الكالم ھذا تقول

  )المنبر فوق من وتسمعھ ، الجریدة في وستقرؤه،  نعم:  قلت

 من الدرجة ھذه على أنت لماذا:  للشیخ قال اللھجة ھذه الوزیر سمع فلما
 ھذا بمثل وتكلم،  الشباب معشر ھكذا أنتم:  وقال،  أسلوبھ وبدل الن ثم ؟ العصبیة

 الشیخ   فقال،  )الزور دیر( إلى بالنقل خفیةً  الشیخ وھدد،  الشاي من اكوبً وطلب الكالم
،  بمائھا أذوب وال بشمسھا أتبخر ال الجزیرة إلى ذھبت إن وهللا أنا:  الوزیر معالي یا: 

 وقف أن إال الوزیر من كان فما،  الحق كلمة إال أقول وال اآلن أنا كما اصامدً  وأبقى
  .)١(كتب ما على یوافقھ كاد بل،  شيء على یلمھ ولم،  بنفسھ الشیخ وودع

  :الخطابة والوعظ  - ط
 في من كل فیجتمع للخطابة األسبوع في یوم المدارس بعض في یخصص كان

َّ  على المعلمین أحد ویقوم،  المدرسة  فیلقي التالمیذ أحد ذلك بعد یتبعھ ثم،  فیخطب مسل
 المفوض"" غورو الجنرال" بعزل فرنسا قامت األسابیع أحد وفي،  ارتجالیة كلمة

 أن ذلك أثر على الحكومة توأمر، " ویغان الجنرال" مكانھ وعینت،  )٢("السامي
 ھذا في الحكومة أمر ووافق،  الستقبالھ وتالمیذھا بمعلمیھا كلھا المدارس تخرج

،  عشرة الرابعة عمره یتجاوز لم االبتدائي السادس الصف طالب أحد خطبة األسبوع
 في كان ومن جیرانھا من حولھا ومن،  المدرسة في من كل سمعھ بصوت خطبتھ ألقى

 یجوز ال وأنھ،  ووطننا دیننا أعداء الفرنسیین إن:  فیھا قال مما وكان،  ھاأمام المسجد
  . زعیمھم الستقبال نخرج أن

 المفوض" استقبال عن المعلمین وبعض التالمیذ امتنع أن النتیجة وكانت
 السلوك درجة علیھ وكسرت،  والعقوبة للجزاء الطالب وتعرض،  الجدید "السامي

،  عشرة من عشرة كلھا المواد في درجاتھ بینما،  عشر نم اتسعً  وكانت واألخالق
  .)٣(- هللا رحمھ-  "علي الطنطاوي":  ھو الطالب ھذا وكان

  :مواقف مشھودة  - ي
 المتحان موافقة اللجنة العلیا لنیلھا یشترط الشام في االبتدائیة الشھادة قانون كان

                                                             

 )٢٠١ – ٢٠٠/ ٣(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي : انظر ) ١(

ومتيالمفوض ال) ٢( ان  سامي كانت لھ سلطة حك وریا ولبن ا س راف ، معً ابیین واإلش یھما النی ومجلس
 .على القضاء فیھما وھو یعد أوسع من سلطان رئیسي الجمھوریتین وحكومتیھما 

 )١٣١/ ١(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(
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 القانون ھذا حسنات من نوكا،  عام امتحان الفرنسیین عھد على یعقد فكان،  الشھادة
 عشر من درجة لھ یكسر اإلمالء في یخطئ الذي التلمیذ أن ذلك ومن،  بالعربیة عنایتھ

 یعطي فإنھ المقدرة الدرجة نصف بلغت إذا األخطاء أن على ینص وكان،  درجات
 الدرجات أعلى أخذ ولو االمتحان في یرسب المواد من مادة في اصفرً  أخذ ومن، اصفرً 

  . المواد جمیع في

، " راجھ المسیو" وھو المعارف مستشار االمتحان على العام المشرف كان
  .مصر في "دنلوب" مثل الشام في وكان

 مدرسة من لتلمیذ ورقة فجاءت،  مكشوفة االمتحان في الطالب أسماء وكانت
 الشیخ اللجنة أعضاء ضمن من وكان،  اللجنة بھ تھتم أن یرید والمستشار،  نصرانیة

  ".المبارك القادر عبد" الشیخ رئیسھا وكان" الطنطاوي علي"

 الرسوب لیرسب كافیة وخمس،  اعشرً  فبلغت الطالب أخطاء اللجنة أحصت
،  اصفرً  یأخذ لئال اربعً  ولو یعطوه أن اللجنة أعضاء من اللین أھل فأراد،  النھائي
،  حقةالمست الدرجة ھو الصفر وأن النظام تطبیق على" الطنطاوي" الشیخ فأصر
 معھم مال فكأنھ" المبارك القادر عبد" الشیخ اللجنة رئیس إلى فیھا احتكم مشادة وكانت

 فدخل" السبع میشیل" ترجمانھ ومعھ بنفسھ" راجھ المسیو" جاء حتى األمر دعِّ وصُ ، 
 الشیخ فقال،  ھدده ثم الكالم في أغلظ ثم باللین فكلمھ" الطنطاوي" الشیخ على

 المكتب فوق من ورقة یأخذ أن اآلن یقدر أنھ أعلم أنني المستشار سعادة بلغ:  للترجمان
 ال ولكنھ ذلك یستطیع،  أحد قراره یرد وال،  الوظیفة من عزلي قرار فیھا یكتب وأن

ِّ  یجعلني أن منھ أكبر وال ھو ال یستطیع  في الشیخ وثبت،  باطل أنھ عتقدأ ما على عأوق
  )١()دمشق( في صدى لذلك وكان،  الطالب ورسب موقفھ

  :الكتابات والمقاالت  - ك
 في الترقي باب ھي وكانت،  المعارف وزارة في فاشیة "الماسونیة" كانت

 سكت أو معھا أنھ تظاھر بھا امؤمنً  یكن لم ومن، الحكام عند الحظوة وطریق الوظیفة
،  اإلفساد إلى بدعوتھ معروف لالستعمار الٍ وَ مُ  وزیرٌ  الفترة ھذه في وعین،  عنھا
  . الوزارة في امطلقً  احاكمً  علوج

 عنھ عرفوا أنھم اخصوصً ،  البلد ووجھاء العلماء حفیظة تعیینھ خبر أثار
علي " الشیخ فكتب،  الحرب علیھ فأعلنت،  بطشھ قوة مع بالخصوم تربصھ

 اخارجً  كالحدید حمراء حامیة ھااتُ مِ وكلِ ،  السیف كحد مسنونة حروفھا مقالة "الطنطاوي
-  المقالة أوردت التي الجریدةَ  وتخاطف،  عجیب الناس في أثر لھا نوكا،  الكیر من

                                                             

 )١٩٩ -١٩٨/ ٣(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(
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 ساعات بعد یطلب الجریدة عدد وصار،  والمعلمات المعلمون -  )باء ألف( جریدة وھي
 ھلالت خمس األصل في وثمنھ،  لیرات خمس فیھ بذل ولو إلیھ یوصل فال معدودات

)١(.  

  :مناصحة ذوي السلطة  - ل
 آنذاك سمیت التي وسوریا مصر بین الوحدة ةفتر في االنحراف عظم

 المعارف وزارة في كان ما صوره من كان ما وأعظم،  )المتحدة العربیة الجمھوریة(
 فوضى سوریا  الشمالي اإلقلیم حكومة وعاشت،  العام االجتماعي الفساد عن ناھیك

 وصودرت،  الجفاف بأرضھم ونزل،  جوع الناس أصاب حتى واجتماعیة اقتصادیة
 اإلقلیم حكومة رئیس - یومئذ– )٢( "السراج" وكان )االشتراكیة( مسمى تحت ممتلكاتھم
 لیس أن علموا لما ترجى مصلحة معھ الحدیث في أن یرون ال العلماء وكان،  الشمالي

 على أصحابھ بعض یحثھ كان الذي" الطنطاوي" الشیخ منھم وكان،  شيء األمر من لھ
 اقتنع حتى،  بلقائھ لي حاجة فال یدعني لم وإن،  أجبتھ دعاني إن:  فیقولعلیھ  الدخول

 فخر" الشیخ )اإلفتاء دائرة( مدیر بصحبة ایومً  فالتقاه،  المسلمین ینفع لقاءه بأن ایومً 
  : " الطنطاوي" الشیخ لھ وقال" الحسني الدین

 المھنتین وكال،  القضاء ومھنة التعلیم مھنة:  بمھنتین عمري في اشتغلت إنني
 على أتكلم أن لي تسمح أن فطلبي،  الدبلوماسیین طرائق وعن السیاسة أسالیب عن بعید

 أقول أال قلبي على المطلع ھو الذي هللا عھد علي ولك،  نفسي في ما أقول وأن سجیتي
  . الحق إال لك

 بالطالب المعارف وزارة موظفو یصنع عما الشیخ وتكلم،  تفضل:  قال
،  الحاكم على یجب بما لھ ونصح،  المنكرات نم یفعل ما لھ وشرح،  والطالبات

 من استزادة وال،  غضب أو ارضً  وجھھ على یبدو وال یتكلم ال صامت" السراج"و
 یقول ما الشیخ عند یبق ولم،  الساعة أرباع ثالثة انقضت حتى،  ملل وال الحدیث
،  الھم فأذن باالنصراف وصاحبھ الشیخ استأذن حتى،  اساكتً  اآلخر وبقي،  فسكت
  ؟ كالمي من غضب تراه ھل:  لصاحبھ الشیخ قال خرجا فلما،  یودعھما ووقف

َّ  علیھ وافق تراه ھل:  قال،  أدري ال:  قال  یقل ولم،  أدري ال:  قال ؟ بھ وسر
                                                             

 )٣٤٢/  ٣(، لمصدر نفسھ ا) ١(

و) ٢( راج :  ھ د الس كري  .عبدالحمی ي ،عس وري ، سیاس یة ، س ب سیاس دة مناص غل ع ، ش
ا في  ا على تجریده من النفوذ في الدولة  )دولة الوحدة(وخصوصً د ، حتى استقال احتجاجً ولم یع

  . للعمل السیاسي بعد ذلك 
ھ  ي ترجمت ر ف اطع : یُنظَ دین س ور ال رم ن اریخ وو، أك رین ت رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص ، ث
 )١٥٣ص(، مرجع سابق 



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

411  

 إلى كلھا رمضان أیام یستمع كان إنھ فیھا قال كلمة،  كلمتین إال كلھا الجلسة خالل
 یسكت ولكنھ،  فیھا یجيء ما كل إلى ینتبھ كانو،  )القرآن من نور( الشیخ أحادیث
 على خطب لما الشیخ من صدرت كلمة على اعتابً كانت والثانیة،  نیتھ حسن العتقاده

 من أرفع قدمي تكون علیھ أقوم وحین،   هللا رسول منبر وھذا:  وقال المنابر أحد
 في الناس:  لھ وقال،  الشیخ فتغابى )الرؤوس أعلى( كلمة وكرر،  الرؤوس أعلى

 )سنتمتر( امعشارً  سبعین عنھا یرتفع رأس وأعلى األرض على یقعدون المسجد
  .)١(أمتار ثالثة علوه والمنبر

  : فمنھا،  األخرى الجماعیة الجھود أبرز أما

 مستقبلیھ طلیعة في كان الناس لھ وخرج الشام "الناصر عبد جمال" قدم لما  - أ
 عبد" علیھ مر فلما،  )٢("السباعي رفیق" بینھم من وكان،  المشایخ المطار في

 الحمید عبد" إلى ودفعھا،  بھا وارتاب منھا الرئیس فعجب،  كبیرة ورقة ناولھ" الناصر
 إنھا:  الرئیس فقال،  منھ ال منك مطالبنا وفیھا،  لھ ال لك إنھا:  الشیخ لھ فقال" السراج
  . إليّ  وصلت

 في والمشایخ العلماء كان رئیسال سفر یوم وجاء الزیارة أیام انقضت فلما
 رفیق" الشیخ وكان،  منھم اعددً  یصافح یده ومد،  استقبالھ في كانوا كما وداعھ

   ؟ بطلباتنا صنعت ماذا:  لھ فقال -  الكف عریض وكان بینھم من" السباعي

  عمالھ وأفعال أفعالھ أجابت،  األیام أجابت ولكن "الناصر عبد" یجب لم
 تحت فوضعونا المطر تحت كنا( فیقول یعلق هللا رحمھ" طاويالطن" وھذا،  ورجالھ
 النار جمر على فسیرونا الحار الحصى على الشمس في نمشي إذ نشكو وكنا،  المیزاب

  )٣( )زاد بل نشكوه كنا مما شيء مازال... 

 إذ،  مصر إلى الذھاب على عزموا المشایخ عن الجواب وأبطأ الصمت طال لما
 من إال أمر وال لھم حیلة ال،  لھ تبع الشام في عندھم ومن،  فیھا یقیم اآلن رئیسھم إن
  . أمره بعد

                                                             

 )١٦/ ٦(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

ّ ، عالم  .محمد رفیق بن عبدالفتاح السباعي :  ھو) ٢( ي ، طبیب، فقیھ ، مرب د ف ص(ول م ، ) حم تعل
ده  د وال ى ی م ، عل ة الئ ي هللا لوم اف ف ا الیخ ً ان جریئ ى ، ك ل عل ب حص ھادة الط ل ،ش واتص

یخ  ني "بالش دین الحس ة  "بدرال ب والجامع رك الط م وت رغ للعل نة ، وتف وفي س ـ١٤٠٣(ت  -ھ
   )م١٩٨٢

 )٢/١٥٥(، مرجع سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر رمضان : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٥/٣٧٧(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٣(
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  : منھم جماعة وكانوا

  .  العلماء رابطة رئیس "المیداني الخیر أبو" الشیخ

  . الرئیس نائب "الكتاني مكي" الشیخ

  " .المصري أمین محمد" 

  . الوحدة لحكومة النیابي المجلس في النواب من واثنان

  . أسمائھم على أعثر لم المشایخ من غیرھم وھناك،  "الطنطاوي علي" والشیخ

 على دخولھم موعد ینتظرون فنادقھا بأحد أقاموا مصر إلى المشایخ وصل ولما
،  یتمكنوا فلم الرئیس على الدخول في المشایخ جھد وقد األیام ومرت،  الرئیس

 المعارف وزیر قابلوا أن هصنعو ما وكل،  منھم یتوارى وھو بالوزیر اللقاء وحاولوا
  سوریا  الشمالي باإلقلیم لھ شأن ال بأنھ لھم واعتذر )مصر( الجنوبي اإلقلیم في

ُّ  وكان سوریا  إلى المشایخ ورجع  أثره وكان،  اعظیمً  نفوسھم في األمر ذلك حز
  .)١( اسیئً  الشام أھالي على

 العلماء إلیھ فبعث،  زیارتھا المعارف وزیر عزم الشام في الناس تناقل - ب
 كان من أن علموا ثم،  جواب منھ یأت فلم،  بھ لالجتماع اموعدً  فیھا یطلبون برقیة
،  إلیھ وصولھا دون وحالوا برقیتھم كتموا الشام في الموظفین المصریین من حولھ

ً  ذلك إلى یجدوا فلم مھاتفتھ إلى فلجأوا   . سبیال

       الشیخ أصدقاء أحد حضره اجتماع أو صغیر مھرجان زیارتھ أثناء وعقد
 فما،  منھ الدنو یستطع لم لكنھ،  للوزیر رسالة سلمھ قد الشیخ وكان "علي الطنطاوي"

 الصدیق فرفع منھ دنت حتى السیارة یعترض خرج لما طریقھ على وقف أن إال كان
 أن كاد الذي الموقف وبھذا،  الورقة منھ وأخذ،  إلیھ یوصل أن الوزیر فأمر الورقة
 العلماء لھ واجتمع،  الوزیر موعد على یحصلوا أن العلماء استطاع الصدیق یھف یموت

  .  وغیرھا )حماة( و )حمص( و )حلب( علماء من،  كلھا  الشام أقطار من

،  )٢("غدة أبو الفتاح عبد" الشیخ )حلب( من الحاضرین العلماء بین من كان
                                                             

 )٣٧٧/ ٥(، جع سابق مر، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

ل .  عبدالفتاح بن محمد بشیر أبو غدة:  ھو) ٢( ب(من أھ دث ، )حل ھ مح ة فقی اء ،عالم ن علم ذ ع أخ
ر ، الشام والھند وباكستان وتركیا ومصر وغیرھا  ن األزھ ة م ود ، ونال الشھادة العالمی ھ جھ ل

یس ، علمیة ودعویة ي تأس اركة ف الم اإلسالمي(منھا المش ة الع وف، ) رابط نة ت ـ١٤١٧(ي س  -ھ
  )م١٩٩٧

= 
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 المفتي الشیخ منھم،  كثیرون )دمشق( ومن،  " الحامد محمد" الشیخ )حماة( ومن
 عبد" والشیخ، " المنیر الحكیم عبد" الشیخ الفتوى وأمین، " عابدین الیسر أبو" الطبیب
  . وغیرھم" السباعي رفیق" الطبیب والشیخ، "العاني القادر

ً  العلماء اجتمع  ثم،  المفتي الحدیث حتیفت أن على واتفقوا،  اإلفتاء دار في أوال
 من تبقى فیما الحدیث - الشام في العلم لأھ عن نیابة-  "ويعلي الطنطا" الشیخ یتولى
 )الشعائر أرباب( لرواتب وعرض الحدیث المفتي الشیخ فبدأ االجتماع وعقد،  الوقت
 من الحدیث ینتقل وأن،  غایتھ عن المجلس یتحول أن "علي الطنطاوي" الشیخ فخشي

 یا:  لھ وقال صوتھ رفع أن إال یملك فلم،  شخصیة مصلحة إلى عام بإصالح المطالبة
  . لھ جئنا مما اأیضً  وھذا" : عابدین الیسر أبو" الشیخ فقال،  جئنا لھذا ما،  سیدي

 من انحوً  وكانوا-  الحاضرین إلى فالتفت یده من األمر یفلت أن الشیخ وخشي
 فصاحوا ؟ جئتم ألھذا:  إخوان یا:  لھم وقال،  -  سوریا  علماء كبار من اعالمً  خمسین

 وعن الدین عن مدافعین جئنا ولكن الرواتب أجل من جئنا ما،  ال:  واحد بصوت قائلین
  . باإلصالح ومطالبین،  األخالق

  : للوزیر وقال الكالم بزمام الشیخ وأمسك،  المفتي فسكت

 من إلیھ یبعث مراقب منا واحد كل،  اأحرارً  ھنا لسنا أننا سیادتك تعلم ھل
 حتى ؟ جائحة تصیبنا أال آمنین مطمئنین نعیش فكیف،  وسكناتھ حركاتھ علیھ یحصي

  . تفعل أو تقول ما بكل اتقریرً  عنك ویرفعان یراقبانك اثنین معك إن،  أنت

 یعد لم الشیخ أن ظنوا حتى الحاضرون دھش الكالم ھذا إلى الشیخ انتھى لما
 إلى بل،  الرئیس سیادة إلى یرفع ال التقریر وھذا:  یقول بالشیخ فإذا،  یقول ما یدري
 مال ینفع ال یوم . المیعاد یوم األشھاد رؤوس على یعلن،  العالمین رب الرئیس رب
 الجواب تعد بل،  اآلن یرضینا اجوابً تھیئ أال فأرجوا،  ریاسة وال وزارة وال بنون وال

  . الحساب یوم العالمین لرب

 سوریا  في یعملون الذین المصریین أحد إلى الوزیر التفت االجتماع أثناء وفي
" الطنطاوي" الشیخ رآه فلما،  هیسارُّ  أذنھ من ودنا،  الشیخ قالھ ما بعض عن وسألھ
 سیادة یا:  اجھرً  لھ فقال،  أجلھ من جاءوا الذي األمر بھ یفسد ما فیھا یلقي أن خشي

 الرئیس سیادة ویغشون یغشونك وأمثالھ ھو ولكنھ،  صدیقي إنھ،  منھ تسمع ال،  الوزیر
 ویكتمون علیكم یكذبون وھؤالء،  ولألخالق  اغضبً تغلي واألمة ناقم ھنا الشعب، 

 

= 

 )٢٤٥ص(، مرجع سابق ،  إتمام األعالم، نزار أباظة : یُنظَر في ترجمتھ 
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  . عنك   ذلك

  وعشر ساعتان ومرت،  یقول ما یدري یعد لم حتى ذھول معھ ومن فأصابھ
 رعایة ریاسة( في اموعدً  عنده ألن االنصراف یرید بالقیام الوزیر وھمّ .  دقائق

 اللعب ھمھ كل من إلى أتذھب:  - هللا حمھر-  "الكتاني مكي" الشیخ بھ فصاح،  )الشباب
  .)١(فقعد.  اقعد ؟ وآخرتك دینك علیك یحفظون جاءوا الذین المسلمین علماء وتدع

ً  - هللا رحمھ-  "علي الطنطاوي" الشیخ كتب - ج  للفضیلة فیھ انتصر مقاال
 الفق الدستور ضمنھا التي الحریة باسم والتربیة التعلیم ساحة في ذبحت أن بعد والعفاف

:  

 علیھا االعتداء وجعلتم،  وعظمتم وھولتم وزمرتم لھا طبلتم التي الحریة ھذه ما
  ؟ الدیمقراطیة بشرعة اوإلحادً  الحضارة بدین اكفرً 

  ؟ شاءت وأین أرادت متى جسمھا من ترید ما تكشف أن المرأة حریة أھي

 الفسوق حریة أھي ؟ ماخور إلى مدرستھ یحول أن المدرسة ناظر حریة أھي
  ؟ عندكم المقدسة الحریة ھي أھذه ؟ العصیانو

 أنكم وإما،  تفھمون ال ما تقولون أنكم إما:  أمرین بین السادة أیھا یا إنكم
 أي:  فخبروني وإال،  أجسادكم ورغبات نفوسكم أغراض الحلوة األسماء بھذه تسترون

   ؟ العرب ؟ الصنیع ھذا مثل تصنع أمة

 تقابلھا ال لسانھم في العرض كلمة وإن،  راضعاأل على الناس أغیر العرب إن
  . بھا تترجم األمم ألسن في كلمة

  . العورة وستر البصر بغض أمر اإلسالم إن ؟ المسلمون

 تكشفونھا فعالم،  الملعب في الشباب أفخاذ یكشفون الفرنسیین إن ؟ الفرنسیون
  ؟ والنساء الرجال وفیھ والشراء للبیع وھو الحمیدیة سوق في أنتم

 العلم بیوت جعلتم وأنتم،  للعلم اوبیوتً  واللذة للھو ابیوتً  ینشئون لفرنسیینا إن
  . ولھو لذة بیوت

 عن كشفتم الجیش أنتم استلمتم فلما،  الجند سیقان یسترون كانوا الفرنسیین إن
  . أفخاذھم

                                                             

 )٣٨٦ -٣٨١/ ٥(مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(
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 االختالط أن عرفوا لما المدارس في الجنسین بین فصلوا الروس إن ؟ الروس
 آخر إلى....  المدارس في الجنسین لجمع طریق بكل اآلن تسعون وأنتم،  بخیر یأتي ال

 علینا یحفظ إلیھ أوصلتمونا الذي ھذا ھل:  قولوا فتفضلوا:  فقال ختمھا التي المقالة
 ربنا یرضي ھل ؟ رؤوسنا على یخربھا أم بیوتنا یعمر ھل ؟ علینا یضیعھ ھو أم عفافنا

  ؟ بقوتنا یذھب ھو أم قویة أمة یجعلنا ھل ؟ علینا یسخطھ أم

 وال الصحة تریدون ال إنكم،  عنقي في وأضعھا اغموسً  ایمینً  أحلفھا،  وهللا ال
 العید باسم بناتنا أجساد بمرأى التلذذ تریدون إنما،  بالعید المشاركة وال الریاضة

  . والصحة والریاضة

 بالطال آباء نحن علینا الحق،  علیكم الحق لیس ولكن،  أعراض لصوص إنكم
 استمرت وإذا،  نغار ال حمیر،  ننطق ال خرس،  نبصر ال عمیان فنحن،  والطالبات

 وعیسى داود لسان على إسرائیل بني على نزلت التي اللعنة إال أمامنا فلیس الحال ھذه
  . مریم بن

 بنا تحلل وال لعنتك علینا تنزل ال اللھم،  المنكر أنكرت لقد اللھم،  بلغت لقد اللھم
  . غضبك

،  والحكام الرؤساء وبطش،  واألقالم األلسنة أذى المقالة ھذه بعد الشیخ الون
  .)١( ربھ عند ذلك - هللا رحمھ-  فاحتسب

 الثالثاء یوم أذیعت كلمة -  هللا رحمھ- " الطنطاوي" الشیخ ألقى - د
 الشمالي اإلقلیم في ضباط قیام من أیام خمسة بعد )ھـ٢٣/٤/١٣٨١=  م٣/١٠/١٩٦١(

ً " الناصر عبد جمال" فیھا خاطب االنفصال بحركة سوریا    : قائال

 الممكن من إن سأقول،  المعاذیر لك ألتمس وأنا،  نتكلم أن نستطیع وال نتألم كنا(
 یا أنت المسئول أم نحن المسئول وھل ؟ بھا تعلم لم لماذا ولكن،  بآالمنا تعلم تكن لم أنك

   ؟ سیدي

 الوزارة رئیس أو الجمھوریة یسرئ إلى فینا واحد أصغر یذھب أن تعودنا لقد
 لنفسك فجعلت أنت فجئت،  وصدیقھ جاره یكلم كما ویكلمھ شاء متى الباب علیھ فیقرع

 یصل أن یستطیع ال،  واألوان العصر سابق في" شروان أنو كسرى" ابكحجَّ  اابًحجَّ 
  . إنسان إلیك

 اسعیً لذلك اوسعین امرارً  المواعید وطلبنا نقابلك أن العلماء معشر حاولنا ولقد
 الرائي في نراك كنا أننا مع،  بلقائك نظفر أن استطعنا فما،  سبیل كل لھ وسلكنا

                                                             

 )٣٢٥/ ٥(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(
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 ترى والعبادة الطاعة لیالي،  رمضان لیالي من كاملة لیلة تمضي )التلفزیون(
 فھل،  )١()المدینة أضواء( حفالت في الفاسقات المغنیات وتسمع العاریات الراقصات

 أنني علمت لقد بل،  اآلن الكالم ھذا أقول ال ؟ العلماء لقاء عن وضاق لھذا وقتك اتسع
 أكتمھ لم اعلنً  قلتھ،  الحفالت ھذه فیھا تحضر كنت التي اللیلة في )تنكز( جامع في قلتھ
  . هللا ترضى ألنھا مقالتي في اأحدً  أخف ولم،  بھ أدار ولم

 رابطة رئیس( میض الشام من اوفدً  إن حتى،  وحاشیتك أعوانك ذلك في قلدك ثم
ً  األمة مجلس دعوتموه الذي المجلس ھذا أعضاء من واثنین ونائبھ )العلماء  من اوأستاذ
 الحجاب ونسأل األبواب نقرع،  أیام عشرة وأقمنا مصر إلى ذھبنا،  وأنا الجامعة أساتذة

 وزیر حضرة في المثول بشرف نحظى أن استطعنا فما،  المعارف وزیر إلى الوصول
  . المعارف

 فتعذر،  الكتاب ینبعث فال الكتاب ونبعث البرقیة تصل فال البرقیة نرسل كناو
 إلیك نشكو أن نرید كنا،  المراسلة وطریق المقابلة طریق،  الطریق وانسد الوصول

 وكنا،  استطعنا وحیثما المجامع وفي المساجد في الشكوى ونعلن،  منك نشكو فذھبنا
 سكتنا إن هللا عذاب نذكر ولكنا،  منك نخاف وكنا،  والتعذیب السجن بیدك أن نعلم

  )علیك فنتكلم منك خوفنا فیذھب هللا من فنخاف

،  بناتھ عفاف على محافظ مستمسك مؤمن بلد في إننا(:  - هللا رحمھ-  قال ثم
 الحانات من بمدرسیھ نأتي وأن،  المدارس في ادرسً  الرقص یكون أن أفنرضى
ً  الرقص بناتنا لیعلموا والخمور  بناتنا تذھب وأن ؟ واآلداب األخالق تعلیمھن من بدال
 الحكومة تقیم وأن ؟ األجانب الرجال مع المعسكر في )التل( قریة في اشھرً  لیقضین

 سنة ویبقى )الروضة جامع( أمام للراقصات تمثال یوضع وأن ؟ للرقص رسمیة دائرة
  . واإلفساد ةالسخاف لوزارة وإنھا،  )واإلرشاد الثقافة وزارة( أقامتھ ؟ كاملة

 مثلھ یسمع لم ما وأسمعناه،  العلماء مع قابلناه لما الشباك من للوزیر أریتھ لقد
  )٢()ذوق وال دین ال ؟ بالذات الجامع أمام ؟ موالنا یا ترى ھل:  لھ قلت،  عمره في

  . ومصر الشام في واسع صدى لھا كان التي الكلمة ھذه آخر إلى

 الصحیحة العقیدة نشر على حرصھم التعلیم يف العلماء جھود أبرز من كان - ـھ
 الوسط معھا یتعاطف قد التي المحدثة البدع من التعلیم بمدارس یحتف ما على والقضاء
 من قط خالیة تكن لم وقتئذ المدارس أن على،   النبي محبة ذریعة تحت المدرسي

                                                             

ر) ١( ابع والعش ة الس ان لیل ھر رمض ي ش ام ف ة تق ذه الحفل ت ھ ي كان ق(ین ف ور ) دمش د "بحض عب
 ."الناصر

 )٧١ – ٦٨/ ٦(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(
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ّ  كان المدافعة خط أن إال،  ذلك ً   : ذلك ومن،  امستمر

 – م١٩٣٧( سنة المنفى من "القصاب كامل" الشیخ السلفي المالع عاد لما أنھ
 نبذ إلى ودعاھم العلماء جمع،  إخوانھ وعن عنھ العام العفو صدور بعد )ھـ١٣٥٦

َّ ،  والمشایخ والدعاة اإلسالمیة الجمعیات معھ فمشت،  الخالف  الجمعیة( عنھ توشذ
 )الغراء الجمعیة( أن إلى ذوذالش ھذا ویرجع، " الدقر علي" الشیخ یرأسھا التي )الغراء
 یفتتحون البالد من كثیر في الطالب وكان ،)١("التیجانیة" بالطریقة متأثرة كانت

باح  كان أو،  األیام تلك في امعروفً  یكن ولم،  الوطن بنشید أو العلم أھل بتحیة الصّ
ّ  اعرفً  یكون أن یبلغ لم ولكنھ امعروفً  ً  ما ھاطالب تلقن مدرسة كل كانت لذلك،  اعام
 وتدعھم اشیئً  تلقنھم أوال ، الصفوف إلى الدخول قبل جماعة بھ لیجھروا لھم تختاره

  . صامتین دروسھم غرف یدخلون

 وذكر بتالوة یومھم طالبھا یفتتح مدارس لھا فكانت "الغراء الجمعیة" أما
 صل اللھم( وھي الفاتح صالة ذلك من وكان ، جماعة بھ ویجھرون یحفظونھ ودعاء

 إلى والھادي بالحق الحق ناصر،  سبق لما والخاتم،  أغلق لما الفاتح محمد ناسید على
 أھل من جمع فانبرى المدارس في البدعة ھذه العلماء یرتض ولم، )المستقیم صراطك

 الخضر محمد" الشیخ أوائلھم من وكان،  مصدرھا ویبینون،  خفایاھا یكشفون العلم
 كشف رسائل فیھا وكتب األردن نزل ثم ، لنبویةا للمدینة امفتیً وكان،  )٢("الشنقیطي

 یدور، " البني كامل" السید الشام في ویوزعھا یطبعھا وكان،  الطریقة ھذه حقیقة فیھا
 ویستفتیھم "التیجانیة" الطریقة كتب من انسخً  إلیھم ویحمل والمفتین العلماء على بھا

 والمساجد المدارس في امجانً  توزع كانت متتابعة رسائل في فتاواھم وینشر،  فیھا
 الھیئة" علیھا اإلنفاق وتتولى تصدرھا وكانت ، البرید في وترسل ، الناس ومجامع
  " .المحمدیة الشریعة لنصرة اإلداریة

                                                             

ة") ١( وفیة :  "التیجانی دات الص ار والمعتق ن األفك ة م حابھا بجمل ؤمن أص وفیة ی ة ص ، طریق
النبي  اء ب ة اللق اد بإمكانی ا االعتق دون علیھ یًّ  ویزی اء حس دنیا لق ي ال الة ، ا ف ھ خصھم بص وأن

ات اني"أسسھا ، ح الف ار التیج ن المخت د ب ن محم د ب د ،  "أحم ن موالی ر(م ین  )الجزائ ا ب اش م ع
  ) م١٨١٥-١٧٣٧=  ھـ١٢٣٠ -١١٥٠(
ر  رة : یُنظَ زاب المعاص ذاھب واألح ان والم ي األدی رة ف وعة المیس ة ، الموس دوة العالمی دار الن أص

  )١/٢٨١( ،مرجع سابق ، للشباب 

رقي األردن تول، ) شنقیط(أصلھ من بالد   )٢( ة ش ي حكوم دل ف ده ، ى منصب وزارة الع ن بل دم م ق
ة  ً للمغرب فالحجاز حتى استقر في المدین الكي ، مرتحال ذھب الم ا للم ر مفتیً ى ، واختی ان عل وك

ي السعودیة ، عالقة وثیقة بشریف مكة  فیر األردن ف ب س ي ، تولى منص ل السیاس زل العم اعت
  . ولم یلبث أن توفي  ، )م١٩٣٦ -ھـ ١٣٥٤(وعاد إلى المدینة في سنة ، آخر عمره 

 .موقع الرائد اإلخباري على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 
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 المصریة الدیار مفتي فتوى ومنھا ، العلماء فتاوى تنقل الرسائل ھذه وكانت
 ، "البیطار بھجت" یخالش ألقاھا التي والخطبة،  )١("المطیعي بخیت محمد" الشیخ

 َّ َّ  ھاتْ صَ ولخ ْ قَ وعل  الدین محب" لألستاذ) الفتح( ـك اإلسالمیة والمجالت الصحف علیھا ت
 وروت ، )التقوى(و )اإلسالمیة الجامعة(و" رضا رشید" للشیخ) المنار( و" الخطیب
 وفیھا،  )الھالل دار( تصدرھا كانت التي) شيء كل( ومجلة) النھار( جریدة أخبارھا

ً  الشھر ونصف اشھرً  توقفت الرسائل ھذه أن ذكر  "الغراء الجمعیة" تعود أن في أمال
 ولكن،  السوریة المحافظات في المفتین فتاوى نشرت بعدما "التیجانیة" الطریقة عن

  . عنھا ترجع ولم علیھا أصرت

ً " الجزائري القادر عبد" األمیر حفید" الجزائري خالد" األمیر وجمع  نقلھا أقواال
 )المستفید بغیة( و )المعاني جواھر( ـك الطریقة ھذه أصحاب عند المعتمدة لكتبا من
  :  كقولھم )األحمدیة اإلفادة(و

 وتسبیح ذكر كل من مرة آالف ستة تعادل الفاتح صالة من الواحدة المرة إن(
  )الكون في وقع صغیر أو كبیر دعاء كل ومن،  وتھلیل

 غیر من  هللا رسول من" التیجاني" ھاأخذ الطریقة ھذه أن "التیجانیة" ویزعم
  . امنامً  ال یقظة واسطة

 حین عظیم موقف" الكسم عطا" الشیخ آنذاك السوریة الجمھوریة لمفتي وكان
 وال،  للشرع ومخالف باطل النوع ھذا من كتاب وأي،  الكتب ھذه في ما كل بأن أجاب
  . تداولھا وال قراءتھا تجوز

 العقیدة ھذه على للرد السوریة المحافظات يف والمفتون العلماء معھ وھبّ 
  :  فیھ قالت ابیانً  "الغراء الجمعیة" نشرت والمقاالت الردود كثرت ولما،  الباطلة

ً " التیجاني" الشیخ على مدسوسة األقوال ھذه إن  مثلھ یقل ولم،  دلیل بال قوال
  .البیان صدور یوم إلى أولھا لدن من الطریقة ھذه أتباع من أحد

 ّ ً " الشنقیطي الخضر محمد" الشیخ قام البیان ھذا في الباطلة مزاعمھم على اورد
 فإذا الخرافات لتلك وتستند،  البدع تلك إلى تدعو التي الطریقة ھذه كتب للعلماء یبعث

 بإنكار ذلك بعد منھم واحد صوت یرتفع ولم،  القوم فبھت،  فیھا موجود الكالم ھذا كل

                                                             

و  )١( ي :  ھ ین المطیع ن حس ت ب ن بخی د ب ریة ، محم دیار المص ي ال دة ، مفت ي بل د ف ة(ول ) المطیع
ر ) أسیوط(التابعة لمحافظة  ي األزھ ھ ، وتعلم ف ات ، ودرّس فی ھ مؤلف ان، ل ذھب  ك ي الم . حنف

  ) م١٩٣٥-ھـ١٣٥٤(توفي سنة 
 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 
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  .)١( الفتنة ذلك إثر على انطفأتو" التیجاني" شیخھم إلى نسبتھ

 ال،  القرى وأبناء التجار إلیھ الناس أقرب كان" الدقر علي" الشیخ وھذا -و
 مزدحمة جاھلیة تعیش والتي األردن حدود على الشام جنوبي في )حوران( أھالي سیما

 أھلھا جل وكان الحلم ضد ھي التي الجاھلیة وفیھا العلم ضد ھي التي الجاھلیة ففیھا، 
ِ  لم من حیاة یعیشون -  هللا رحمھ-  "علي الطنطاوي" الشیخ یقول كما ً  أن یدر  رسوال

 من أوالدھا من یأخذ قریة أو بلدة كل إلى" الدقر علي" الشیخ فعمد،  نزل اوقرآنً  بعث
،  اومرشدً  امعلمً  بلده إلى بعدھا یعود،  سنوات الشیخ فیالزم الدین في ویفقھھ یعلمھ
 أقطار في أصداؤھا تجاوبت حتى شھور دعوتھ على تمر ولم،  لدیارا تلك بھ هللا فأحیا
 من علیھ القرى أوالد إقبال الشیخ رأى ولما،  والداني للقاصي ووصلت، كلھا الشام

 الفساد من علیھم خاف،  )دمشق( في غرباء وأنھم -  األردن –) البلقاء(و )حوران(
 على موقوفة المساجد في كثیرة غرف )دمشق( في وكان،  التعب من علیھم وأشفق

 للتسلیة مجالس یتخذونھا طالبھ من وال العلم أھل من لیسوا ناس علیھا تسلط العلم طلبة
 فیھ فأسكن استطاع ما منھا فاستخلص،  التجارة لعروض مخازن أو للسكن ابیوتً  أو

 قائم مسكن إلى بحاجة العلم طلبة وأن،  یكفي ال كلھ ھذا أن رأى ثم الطالب ھؤالء
 الغراء الجمعیة( المسماة جمعیتھ بھ یحفون الذین التجار ھؤالء من فألف دائم وردوم

ً  الجمعیة وعملت )الفقراء أوالد لتعلیم  اومعھدً ،  للصغار المدارس ففتحت اعظیمً  عمال
 ّ   . )٢(للكبار اعلمیً

 الذي الرجل( - "علي الطنطاوي" الشیخ وصفھ كما- " الدقر علي" الشیخ وكان
 أرجائھا في وصرخ،  سنة مائتي من مثلھا تعرف لم ھزة سنة أربعین من )دمشق( ھز

  )٣( ).. الناس لھا واستجاب الشام أقطار في أصداؤھا فتجاوبت اإلیمان صرخة

 منھا تخرج شرعیة ثانویة إلى الشیخ وفاة بعد )الغراء الجمعیة معھد( وتحول
 وما،  )دمشق( جامعة في الشریعة بكلیة أكثرھم التحق الذین العلم طالب من العدید

  . الشرعیة الثانویة في سونیدرِّ  الشیخ مدرسة من الطالب بعض زال

  

  

                                                             

 )٤٢ – ٣٣/ ٧(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )٤٥٣ – ٤٥١(، مرجع سابق ، رجال من التاریخ ، علي الطنطاوي ) ٢(

 )٤٤٧(، المصدر نفسھ ) ٣(
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  : ووسائلھا اإلعالمي المیدان في المدافعة جھود : الرابع المطلب

  

  :تمھید 
 الوصول واتجاھات أفكار أو قوى ألي تمكن ووسیلة مؤثرة أداة اإلعالم كان لما

 من بعدھم جاء ومن المستعمرین من األمة أعداء اھتم فقد،  علیھا والتأثیر الشعوب إلى
،  األداة ھذه طریق عن الشام بالد في المسلم المجتمع غزو في وأذیالھم تالمذتھم

،  المقروء( اإلعالم وسائل جمیع ومارسوا،  باإلسالم یتعلق ما كل لتحطیم وسخروھا
،  كلھ ھذا عن بمعزل ةوالدعا العلماء یكن ولم،  علیھ للقضاء )والمرئي،  والمسموع

  . الناس واقع في مؤثرة كانت أنھا إال محدودة كانت وإن جھود ذلك في لھم كان فلقد

 ھذا في اإلسالمیة والجمعیات والكتاب والدعاة العلماء جھود ھنا أبرز ولعلي
  : الحصر ال المثال سبیل على فمنھا،  الجانب

  : حادیةاإلل والمذاھب والنحل الملل أتباع على الرد – أ

 عنوانھا وجعل علیھم الرد في رسائل كتب تقدم كما" الطنطاوي" الشیخ فھذا
 امجانً  توزع وكانت،  رسائل عشر على زادت حتى الرسائل وتوالت،  )اإلسالم سیف(

" العاني القادر عبد" الشیخ نشرھا في العمل بأكبر ویقوم،  لطبعھا المال جمع یتولى، 
 وكان،  یتداولونھا الناس وصار،  الرسائل ھذه وانتشرت،  )اإلسالمیة الھدایة جمعیة(و

ً  الطبع ّ  مثل مختلفة وعناوین عدة موضوعات تتناول وكانت،  مفتوحة والمطابع،  احر
 األدب(و )البشریة على خطر أكبر الشیوعیة(و )مسلم أنا لماذا(و )وأسرارھا الصالة(

  )١()جدیدة بدعة(و )القومي

 المجلة تكون أن بھ الشیخ أراد-  )الرسالة( مجلة في - هللا رحمھ-  لھ مقال وفي
 القراء شھوات أو الحكام أھواء بھ تلزمھا بما ال،  والدین بالخلق الملتزمة المجالت من
 الكریم الخلق ینافي وما،  الدین ینافي ما تنشر بأال تلتزم بل،  األخرى الرواج أسباب أو

 األدب( مذھب:  اثنین بین منھا ولكنا ، كثیرة األدب مذاھب(:  یقول -  والعدل والحق
 لدینا وسواء،  وحده )الفني الجمال(،  وغایتنا أنعمل،  )للحیاة األدب( ومذھب )للفن
 وغایتنا نعمل أم.. ، ملحدة مقالة أم مفسدة قصة أم ماجنة مقطوعة في الجمال ھذا أكان

 اإلصالح وسائل نم ووسیلة،  لتحقیقھا أداة واتخاذھا،  الكبرى للقضیة األدب تسخیر

                                                             

 )١١/ ٢(، مرجع سابق ، الذكریات  ،علي الطنطاوي ) ١(
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  )١( )الخ..  واالجتماعي والسیاسي األخالقي

 یتحرر عظیم باب أنھا ورأوا،  أھلھا غضب الشام بالد السینما دخلت لما - ب
 فانطلقوا،  المنكر إلنكار منھم جماعة فاندفع،  واألخالق الدین من والفتیات الشباب بھ

  .)٢(المنكر وأزالوا علیھن فدخلوا نساء إال فیھا لیس البلد وسط في سینما إلى

 اإلسالمیة المجالت إصدار في جھود الفكر ورجاالت العلماء لبعض كان - ج
اھا مجلة اصدر الذي" الطنطاوي علي" الشیخ ومنھم،  الشام في ّ  )البعث مجلة( سم

 مــاالس ھذا سرق الذي )البعث( حزب یؤلف أن قبل الشام في إسالمیة مجلة أول وكانت
  .)٣(أعداد سةخم منھا صدر، 

ً " یني ماري" اسمھا األدبیات إحدى كتبت - د  بین الكاملة المساواة( عنوانھ مقاال
 والمقالة،  الجنسین بین والواجبات الحقوق في المساواة إلى فیھ دعت )والمرأة الرجل

 أحسن ھي بالتي وجادلھا" الطنطاوي" الشیخ علیھا فرد )باء ألف( صحیفة في منشورة
ً  بھا السخریة إلى فمال،  معھا یفد لم ذلك كل لكن،  والبراھین دلةاأل لھا وساق،  :  قائال
 من تخلو ال والدنیا،  المصیبة وأنت المخطئ أنا أني وتبین الحق حصحص اآلن(

ُ  عما أرجع ولذلك،  المصائب  رأس في وأقف عریضة وسأعد،  أنتِ  قلتِ  ما إلى قلت
 ھذه بتحقیق لتأمر الحكومة إلى وأرفعھا ، والغادي الرائح من وأوقعھا الحمیدیة سوق

ً  اقانونً  وتصدر،  الكاملة المساواة  سنة المرأة وتحبل سنة یحبل أن الزوج یلزم مستعجال
 یعمال بأن المساواة تتحقق وال یعقل ال إذ،  سنة ھي وترضع،  سنة الطفل ھو ویرضع، 
 وتحمل،  العبء من انصیبً عاتقھ على منھما كل ویحمل المصنع في أو اإلدارة في امعً 
ً  ویطبق القانون ھذا یصدر أن وإلى،  مثلھ بطنھ في یحمل ال ما بطنھا في ھي  أقطع فعال
 غلبت التي ھي وأنھا،  غلبت وأني انھزمت قد بأني امعترفً  المناظرة ھذه

  )٤()وانتصرت

  : )الحر الشعر( دعاة على الرد - ـھ

ّ  مقالة "علي الطنطاوي" الشیخ كتب ً  والشعر األدب في التجدید اةدع على ارد
 ً  وال،  بالماضي الصلة بقطع یكون ال األقل على أنا أفھمھ أو نفھمھ كما التجدید(:  قائال

،  العامیة إلى الحمقاء بالدعوة وال،  كالمھا في العرب وسنن اللغة قواعد على بالخروج
 وال بالنثر ھو ال بشيء ونأتي حباتھا وننثر،  خیوطھا فنقطع الشعر عقود إلى نعمد وأن

                                                             

 )٤٠١/ ٢(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي )١(

 )٣١١/ ٥( ، المصدر نفسھ )٢(

 )١٠٨/ ٧(، المصدر نفسھ ) ٣(

 )٣٨٨،  ٣٨٧/ ٢(،  مرجع سابق، الذكریات ، علي الطنطاوي  )٤(
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 الركاكة عن بعیدة قویة بلیغة،  العلل من سلیمة عربیة اللغة تبقى أن بل،  بالشعر ھو
 نصنع أن أي،  جدیدة وأفكار جدیدة أسالیب من شئنا ما ذلك بعد فیھا نصب،  والضعف

،  عربیة فجعلوھا والفرس الیونان كتب ترجموا حین العباسي العھد في أجدادنا صنع ما
 أصلھا من امسخً  ممسوخة لغة وال،  فارسیة وال یونانیة أجلھا من لغتھم علوایج ولم

  . اخنزیرً  أو اقردً  فمسخ اإنسانً  كان الذي كالقرد العربي

،  أدبھم والفرنسیین االنجلیز عن تترجم،  المجالت في التي القردیة اللغة ھذه
ً  لھتنق ال،  كسره بعد لكن البدیع التمثال ینقل كما إلینا تنقلھ  وقد،  تمثال رفات بل تمثاال
  .)١()أفھمھا ال ثم منھ صفحة أفھم أن أحاول وقتي من ساعة أنفق

  : )األدبي المجمع( خصوم على الرد - و

 عاد أن بعد )٢("العجالني منیر" ید على )األدبي المجمع( ھذا تكوین بدایة كانت
ً  فرنسا من ،  فرنسا في الطالب بین نشاط لھ وكان،  الحقوق في الدكتوراه شھادة حامال
ً  یقعد أن یستطع لم الشام إلى رجع فلما  سنھ في ھم ممن الشباب أدباء فجمع،  خامال
،  فیھ الجدیدة المذاھب وعن،  األدب عن یحدثھم وجعل،  وأصغر منھ أكبر ھم ومن
 أطیب لھم ویقدم،  )دمشق( في عمارة أضخم في المحامي أخیھ مكتب في یجمعھم وكان

 والمناقشات األدب في وأحادیثھم لقاءاتھم تعدد ومع،  الحلویات وأنفس المرطبات
 رابطة أو لجنة أو جمعیة إما،  بینھم الروابط من نوع إنشاء بعضھم اقترح والمناظرات

 )المجمع األدبي( یسمى أن علیھم فاقترح،  "علي الطنطاوي" الشیخ معھم وكان، 
  . المسمى لعم معرفة إال یبق ولم،  االسم على ووافقوا

 الروح إیقاظ )المجمع األدبي( غایة تكون أن على المنتخبون األعضاء اتفق
 من عارض أقعده نابغ أدبي كل ومساعدة،  اإلنتاج على والتعاون،  البلد في األدبیة

  . قوي جدید أدب وإنشاء، )٣(الدھر عوارض

َّ  )المجمع األدبي( مجلس وكان             " العجالني منیر":  من كل من نتكو
      علي "و، " األفغاني سعید"و،  "عفلق مشیل"و، " العطار أنور"و،  اسكرتیرً 

                                                             

 )٣٨٠/ ٢( ، المصدر نفسھ )١(

، وعمل بالمحاماة والصحافة ، ) باریس(حقوق فیھا وفي ودرس ال، ) دمشق(ولد في ، سیاسي   )٢(
ن  ا ع ب نائبً ق(انتخ رات ) دمش دة م وزارات ، ع ن ال ددًا م ولى ع عودیة ، ، وت ى الس ل إل انتق

  . ودفن فیھا ، ) م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥(توفي في الریاض سنة ) المجلة العربیة(وأسس 
 .ترجمتھ على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

 .ال یجوز نسبة الحوادث إلى الدھر بل یجب نسبتھا إلى مصرف الدھر وھو هللا تعالى ) ٣(
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 زكي"و،  )١("سلطان جمیل" و،  "الزركلي سلیم"و،  إداریین أعضاء "الطنطاوي
  . نیوآخر )٢("المحاسني

 من البلغاء نھج وعلى،  القرآن على تربوا الذین األدباء المجمع ھذا في بقي
 ندوة" سموھا جماعة ألنفسھم فألفوا،  ذلك غیر إلى أمیل كانوا من منھ وخرج ، األدباء

 إمام الحرب ھذه خاض ممن وكان،  وأسلوبین فكرتین بین حرب وقامت،  "المأمون
 األدبي المجمع(:  عنوانھا مقالة فكتب،  "علي الطنطاوي" األدیب الشیخ الجماعة

 منھا أقتبس )جناحھ من بضربة ذبابال من أمة النسر یحطم كما نحطمھم:  وخصومھ
ِنّ  طالماف،  وبعد( فیھا یقول،  نصوصھا بعض  األدب أمر في ینخرطون الذین لھؤالء ال

َاتھ وینطحون المجمع ھذا على ویتجرؤون،  أھلھ من ھم وما فیھ ویدخلون،  ف ،  )٣(صَ
 كما وإیاھم وكنا،  یریدون ما وبین بینھم فخلینا،  جدال وبینھم بیننا یكون أن نحب ولم
  :  األول قال

ً  رأیتك لي ما:  قائل وكم   راكب أنك أجل من:  لھ فقلت   ؟ راجال

ّ  نجد لم،  اجبنً  وترفعنا،  اعجزً  سكوتنا وحسبوا،  علینا أكثروا إذا حتى ً  من ابد
 المجمع ھذا أنشأنا ما ونحن،  لیننا من أشیاء أریناھم كما غلظتنا من اشیئً  نریھم أن

،  النسب كالصحیح الدعي وما األدب ھذا ادعت الناس من طائفة ألن إال األدبي
  . انحریرً  كاتبًا كان صحیفة في وخط بقلم أمسك من كل أن وظنت،  علم بغیر وبعبعت

  

 والمجامع،  بآثارھا الصحف ومألت،  بالؤھا وانتشر الطائفة ھذه وكثرت
 قال الذي حارثة كصالة إال كتابتھا وما،  األدب في تكتب وطفقت،  بأحادیثھا والمجالس

  : الشاعر فیھ

  ! حمار من أكفر وھو یصلي   بدر بن حارثة أن تر ألم

 خیر فھو منھ اخیرً  عمل ومن،  مثلنا فھو مثلھ عمل فمن،  عملنا ھذا:  للناس قلنا
                                                             

ن ، )دمشق(من موالید ، لغوي ، باحث ، أدیب  .جمیل سلیم سلطان :  ھو) ١( ة م ى العالمی حصل عل
  )م١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠(توفي سنة ،  )حوران(تولى إدارة المعارف في ، ) باریس(

  )١/١١٥(،  تتمة األعالم، خیر رمضان محمد : یُنظَر في ترجمتھ 

و) ٢( ني :  ھ ن شكري المحاس ي ب ب . زك ق، أدی اة دمش د والوف وق ، ي المول ة الحق ي كلی رج ف ، تخ
   )م١٩٧٢-ھـ ١٣٩٢(توفي سنة  ،وعمل في المحامات والتدریس فترات طویلة 

 )٣/٤٧(، مرجع سابق ،  األعالم، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

 .ة ھي الصخر) ٣(
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 وحفظنا،  علمھ بفضل إال أحد على ألحد فضل ال،  دوننا فھو دونھ عمل ومن،  منا
،  هللا نستغفر،  بھم والتسمیع انتقاصھم في منا واحد یفكر ولم ، أقدارھم األدب لشیوخ

ً  إنا ؟ وأساتذتنا شیوخنا أننتقص   . سوء لقوم اإذ

 النقد نقدنا إلى ندعوھم،  خصومھ منطوق وذاك )األدبي المجمع( منطق ھذا
:  لنا فیقولون،  معكم ونحن اعملوا:  لھم ونقول،  البذيء السب فیسبوننا الصحیح

  )١( )الخ...  علیكم فنحن تعملوا ال وأ اعملوا

 صالة بعد یذاع،  اإلذاعة في أسبوعي حدیث"علي الطنطاوي" للشیخ كان - ز
  .)٢( سنة عشرة تسع من ألكثر اإلذاعة في البرنامج ھذا استمر وقد،  الجمعة

ِرت في السابق ، فال حاجة لتكرارھا ،  جھود وھناك ك ُ لھا عالقة بھذا المیدان ذ
ّق بھذا المیدانوسیأتي في  ُ ما یتعل   . المیادین الالحقة بعض

  

  

  

                                                             

 )٣٨٧ – ٣٨٣/ ٢(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )٢١/ ٦(، المصدر نفسھ ) ٢(
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  : ووسائلھا والدعوي التربوي المیدان في المدافعة جھود : الخامس المطلب
  

  :تمھید 
 في ساعدت كبیرة بجھود الھجري عشر الرابع القرن خالل الشام بالد حفلت

ّ  أفراده وتطویر الشامي المجتمع بناء ّ  اتربویً  كانت التي العقبات من بالرغم،  اودعویً
ً  ظل والتربوي الدعوي لإلصالح التوجھ أن إال آنذاك اإلسالمي العمل تواجھ ّ  تسیر اخط
 أجلھ من للعمل ویندفع،  الدینیة والمدارس والجمعیات المؤسسات من كثیر علیھ

 بل الشامیة البالد داخل آثارھا الجھود لتلك وكان،  اإلسالمي العمل ورواد المشایخ
  : الجھود تلك أبرز ومن،  وخارجھا

  :في سویا : أوالً 

  :  )المشایخ نھضة( ـب رفعُ  ما قیام - أ

 وكانت،  الھجري عشر الرابع القرن من الرابع العقد في النھضة ھذه بدأت
ّ  المجتمع أفراد بناء إلى تھدف ّ  ادینیً ،  واألخالق السلوك بتھذیب العنایة مع،  اوروحیً

 وحربھ،  واإلعالم التعلیم على السیطرة من وتمكنھ االستعمار دخول بعد اوخصوصً 
  . المؤسستین ھاتین خالل من والقیم الثوابت على

 وال،  الحكومة مدارس من السوریین األبناء إخراج في المشایخ فكر حینھا
نشئتف،  عنھا تغني مدارس بفتح إال ھذا یتحقق ُ  إشراف تحت )الغراء الجمعیة( أ

 فبقیت،  بمدرسة منھما كل استقل ثم، " الخطیب شمھا"و" الدقر علي" الشیخین
 التھذیب جمعیة( "الخطیب ھاشم" الشیخ وأنشأ، " الدقر علي" للشیخ )الغراء الجمعیة(

تعالى  هللا وأحیا،  والدعاة العلماء اجتوخرّ ،  المدرستان ھاتان أثمرت ولقد . )والتعلیم
  )١()األردن(و )حوران( أرض بعلمھم

 من" الرفاعي الكریم عبد" الشیخ بھ یقوم كان ما:  لجھودا ھذه صور من - ب
 طالبھ من اطالبً ایومً  رأى حیث المسجد رسالة إحیاء خالل من الحي بشباب اھتمام
َّ فسُ ،  درسھما مذاكرة على المدارس تالمذة من اثنین یعین :  فسألھ صنیعھ وأعجبھ بھ ر
 أجرة بال،  هللا ثواب ابتغاء تالمیذال من أكبر عدد على الدرس ھذا مثل تلقي أن تقبل ھل

 منتصف الصالة موعد تجعل أن اجتھد:  لھ فقال نعم:  قال ؟ منھم وال مني تأخذھا
 علیھا امواظبً منھم كان فمن،  الصالة إلى أنت قمت المؤذن أذن إذا حتى،  الدرس
 تفتح ربماف اإجبارً  تجبره وال،  اشیئً  لھ تقل فال یقم لم ومن،  إلیھا معك وقام لھا استعد

                                                             

 )٢٤٠/ ١(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(
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ً  للشیطان  استحیا ینظرون الناس ورأى اقاعدً  وبقي أنتم قمتم فإذا، منھا فنفره إلیھ سبیال
 المتوسطة المدارس في المدرسین من منھم كثیر وكان -  طالبھ وسأل،  فصلى منھم

 فیھا یرغبون عنده والطالب ؟ مجانیة خاصة ادروسً  یلقوا أن یقبلون ھل -  والثانویة
 العلوم فیھا تلقى مدرسة المسجد فصار،  نعم:  فقالوا،  أجرتھا دفع عن یعجز من ومنھم

 من وكان،  المغرب إلى العصر صالة بعد من والثانویات المتوسطات في تدرس التي
 فحضروا المسجد في البقاء وأطالوا،  الجماعة صالة على كلھم الطالب أقبل أن ذلك

 صالحین ونشأوا،  والدنیا الدین لومع فتعلموا،  فیھ تقام التي الحلقات بعض
  .)١(مصلحین

 العلماء عنایة والدعوي التربوي المیدان في المدافعة جھود أبرز من - ج
ً  طالبھم بتأصیل والمشایخ ّ  تأصیال ،  الناس بھا یھتدي منارات لیكونوا وإعدادھم،  اعلمیً

 التي واألسبوعیة الیومیة العلماء دروس خالل من وذلك،  بصیرة على هللا إلى دعاةو
،  المساجد في كان ما ومنھا،  البیوت في تلقى كانت ما فمنھا،  الشام بھا تغط كانت
  . المشایخ أنشأھا التي الدینیة المدارس في یلقى ما ومنھا

 : ھؤالء منو.  الطالب من وال الحكومة من ال رواتب یتقاضون یكونوا ولم
 الصباح في یوم كل علیھ لیقرؤوا شایخللم داره فتح الذي" الطنطاوي مصطفى" الشیخ

 لھم فیكون،  إلیھم ینضمون آخرون ویأتي،  التوبة جامع إلى منھم طائفة یذھب ثم، 
 صالة بعد یبدأ العشاءین بین )التوبة( جامع في آخر درس لھ وكان،  آخر درس

 - الشام مفتي-  "عابدین الیسر أبو" الشیخ ومنھم،  العشاء صالة قبل وینتھي المغرب
 الصباح في دروس منھا،  یوم كل الخمسة أو األربعة عن تقل ال دروس لھ كانت الذي
حسن " الشیخ ومنھم،  اللیل في ودروس،  العشاءین بین ودروس،  الفجر صالة بعد من

 ھو أنشأھا مدرسة إلى مجلسھ تحول ثم،  منتظمة دروس لھ كانت الذي "حبنكة المیداني
     الشیخ ولده منھم،  الجد على معھم وعكف كبیرة یةعنا بھم عني تالمیذ لھ وكان، 
 القارئ والشیخ،  )٣("الخن مصطفى" والشیخ،  )٢("المیداني حسن بن الرحمن عبد"

                                                             

 )٢٦/ ١(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

و) ٢( داني:  ھ ة المی ن حبنك ن حس رحمن ب د ال الم  . عب ث ، ع ر ، باح ة داع، مفك ھ شعر ، ی د ، ل ول
ھ ، ونشأ في رعایة والده ، ) دمشق(بـ ن علم ذ م ر ، وأخ ن األزھ دكتوراه م ال ال ي ودرَّ  ،ن س ف

  )م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥(توفي سنة ، عدد من الجامعات السعودیة 
اھرة ، : یُنظَر في ترجمتھ    ام ، الق ة دار االعتص رفتھم ، طبع رون ع اء ومفك محمد المجذوب ، علم

  )٣/٥٩(طبع بدون تاریخ ال

و  )٣( ن:  ھ عید الخ طفى س افعي ،  مص داني ، الش ق، المی ولي . ي الدمش الم األص ي ، الع د ف ول
اء " حسن حبنكة المیداني " وتأثر بشیخھ ، ) قـدمش( ات ، وغیره من العلم دة مؤلف ھ ع وفي . ل ت

  ) . دمشق(في ) م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩(سنة 
 .العنكبوتیة  الموسوعة الحرة على الشبكة: یُنظَر في ترجمتھ 
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 لھم كان الذین المشایخ ومن، " البوطي رمضان سعید" والشیخ،  )١("خطاب  حسین"
 علماء كبیر كانو" الحسني الدین بدر" الشیخ الشام علماء شیخ الشام بالد في أثر

 والشیخ،  األموي الجامع قبة تحت دروسھ تعقد وكانت،  آنذاك البالد في الحدیث
 في دروسھ تعقد وكانت - )المستطرفة الرسالة( صاحب - " الكتاني جعفر بن محمد"

 والحدیث النحو لمــــع في" ارـــالبیط بھجت دـــــمحم" والشیخ، األموي الجامع
،  "زھرة أبو محمد" العالم والشیخ، " بدران القادر عبد" خــــوالشی،  رــوالتفسی
،  - فلسطین مفتي-  "الحسیني أمین" الحاج والمفتي، " القاسمي الدین جمال" والشیخ
 والشیخ،  "الخطیب ھاشم" والشیخ، " الزرقا مصطفى" والشیخ، " الدقر علي" والشیخ
 أبو الفتاح عبد" والشیخ، " الشاویش زھیر" والشیخ، " األلباني الدین ناصر" المحدث

 مفتي-  )٢("نجا مصطفى" والشیخ، " المصري أمین محمد" الداعیة والشیخ، " غدة
  . ومشایخھا الشام علماء من وغیرھم ، - لبنان

  : اإلسالمیة الجمعیات إنشاء - د

 ذلك قبل موجودة كانت وإن،  )ھـ١٣٤٧ – م١٩٢٩( سنة إنشائھا فكرة ولدت
 )دمشق( في كان حیث،  أحدھم منزل في العلم طلبة بعض یعقده اجتماع صورة في

،  بینھم )٣()وردَ ( في یلتقون العلم طلبة بعض ومعھم وكرامھم التجار كبار من جماعة
 االجتماع ھذا إلى فأخذه،  مصر من عاد قد - هللا رحمھ-  "علي الطنطاوي" الشیخ وكان

 مصر في الجمعیات إنشاء عن الشیخ فحدثھم،  )٤("العاني القادر عبد" اسمھ لھ صاحب
 ینتفع جمعیة إلى )الدور( ھذا لوایحوّ  أن علیھم واقترح،  ونظامھا قانونھا لھم وذكر، 
 واختاروا،  تعالى هللا إلى الدعوة وھو النبوة میراث من حظ لھم ویكون، الشام أھل بھا

 واوأعدّ  ، مصر في قائمةً  ذاك إذ وكانت،  واسمھا )اإلسالمیة الھدایة جمعیة( قانون

                                                             

د ، شیخ القراء ، خطیب ، عالم مشارك . حسین بن رضا بن حسین خطاب :  ھو) ١( ـول ق(ب ، ) دمش
یخھ ،  ى ش ف عل داني"عك ة المی ي ، "حبنك ل السیاس ي العم ارك ف ھ ، ش م اعتزل نة  .ث وفي س ت
  ) م١٩٨٧-ھـ١٤٠٨(

رن ا، نزار أباظھ : یُنظَر في ترجمتھ     ري علماء الشام وأعیانھا في الق ر الھج امس عش ع ، لخ مرج
 ) ١٦٦ص(، سابق 

ا :  ھو ) ٢( د نج ادر محم د الق د. مصطفى بن محیي الدین بن مصطفى بن عب ن موالی روت( م ، ) بی
ارة  التقوى والتج ي، عرفت أسرتھ ب ز ف اجد والمراك یس المس ي تأس اھم ف ان  س نة . لبن وفي س ت

  )م١٩٣٢-ھـ١٣٥٠(
 .العنكبوتیة ترجمتھ على الشبكة : یُنظَر في ترجمتھ 

ا معدودة عند واحد منھم : الدور ) ٣( ً ا ، أن یجتمعوا أیام ً  .فإذا كان آخر یوم صنع لھم طعام

 )٣٤٤/ ١(،  سابق مرجع،  الذكریات،  الطنطاوي علي) ٤(
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  .)١( الرسمیة بالرخصة الخاصة األوراق

 أحمد" أنشأھا التي )اإلسالمي التمدن( وأولھا،  الجمعیات بعدھا من وتوالت
 انیشرف ومجلة ثقافي ناد لھا وكان،  )٢("الخطیب الدین كمال محمد"و" العظمة مظھر
 الجمعیة على الیوفر بنفسیھما الطوابع ویلصقان،  بأیدیھما عناوینھا یكتبان،  علیھا
  .)٣( العمل ھذا یتولون موظفین أجرة

 الجمعیة( و، " الخطیب ھاشم" الشیخ أنشأھا التي )والتعلیم التھذیب( وجمعیة
 مدارس الجمعیات لھذه وكان. " الدقر علي" الشیخ علیھا أشرف التي )٤()الغراء

 اليأھ عند عظیم أثر لھا كان )٥(ورسائل وحفالت ومحاضرات ومنشورات ومجالت
  . الشام

 یتعلق وما،  العلم لمذاكرة أسبوعیة مجالس یعقدون الشام علماء بعض كان - ـھ
علي " الشیخ منھم،  والشام مصر بین الوحدة أیام ذلك في والتشاور البالد بواقع

،  "البوطي رمضان سعید محمد" ومنھم،  - لھم بیتھ یفتح كان الذي-  "الطنطاوي
 في والدعاة العلماء بعض یعقده كان مثلھ مجلس قلیل قبل مر وقد، " القاسمي محمد"و

  . - هللا رحمھ-  "حسن حبنكة المیداني" الشیخ بیت

 الشیخ ذھب عسكریة مدرسة وجعلوه )تنكز( جامع الفرنسیون احتل لما - و
،  المسجد باب من دخل حتى ورائھم من واألمة،  تالمذتھ ووراءه" الحسني الدین بدر"

 اغازیً جاء فما،  رؤساءه أخبر بل،  بیده سالحھ أن مع یمنعھ أن الحارس یستطع فلم
 الصوت خفیض الوجھ مشرق اشیخً  وجدوا بل،  لینازلوه امحاربً وال،  لیردوه امقتحمً 

 ھذا:  لھم قل:  یابھ:  للترجمان فقال ؟ یرید ماذا:  اسألھ:  لترجمانھم فقالوا،  الكالم قلیل
 ؟ لنا لتخلوه األیام من یكفیكم فكم،  فیھ نصلي جئنا وقد،  للصالة والمساجد،  مسجد
  .)٦(كان كما امسجدً  وعاد،  فأخلي

 بتألیف الناس انتفاع - هللا رحمھ- " الحسني الدین بدر" الشیخ رأى لما - ز

                                                             

ة إال إذا ) ١( وزارة الداخلی دم ل ار یق لم یكن إصدار المجالت أو تألیف الجمعیات یحتاج إال مجرد إخب
 .كانت سیاسیة 

 )٢٦٩/ ٢(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(

 )٢٩٣/ ٢(، المصدر نفسھ ) ٣(

 )٣٥٩/ ٥(،  مرجع سابق، الذكریات ، علي الطنطاوي )٤(

 )١٤٢/  ٥،  ٢٩/ ٤(، المصدر نفسھ )٥(

 )٢٥٨/  ٣(، مرجع سابق ، علي الطنطاوي ذكریات ) ٦(
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 الخیر على وإقبالھم -  المشایخ بنھضة عرف فیما اوخصوصً  -  اإلسالمیة الجمعیات
َّ  والھدى  یبذال أن" الدقر علي"و" الخطیب ھاشم" الشیخین یشجع فأخذ،  ذلك هسر
 ، الناس لوعظ سوریا  مدن في معھما یجول أن فسأاله،  جمعیتھما خالل من وسعھما
 خرج البلد شارفوا إذا وكانوا،  معھم فمشى،  المنكر عن ونھیھم بالمعروف وأمرھم

 لىع ویحثون ویعلمون فیعظون بالمسجد فیبدؤون،  معھم وساروا الستقبالھم الناس
  .)١(وجوبھ وحاالت أحكامھ یبینون الجھاد

ا  ً   :الدعوة في سوریا ، ولبنان ، واألرن ، وفلسطین : ثانی
  : الشامل والتربوي الدعوي البناء - ح

 ما العشرین القرن من اتیالثالثین عقد من الثاني النصف خالل سوریا  في نشأ
 واألسماء الشعارات للك اجامعً  العنوان ھذا وكان،  "رابطة شباب محمد" ـب عرف
،  )دمشق( في المسلمین والشبان،  )حمص( في الدینیة كالرابطة،  آنذاك كثرتھا على
 ھذه أقدم األرقم دار وكانت،  )حماة( في المسلمین واإلخوان،  )حلب(ـب األرقم ودار

  .)٢( الشام بالد في الجمعیات

 اإلشراف یتولى وكان،  وثقافیة اجتماعیة أنشطة )محمد شباب( لمجموعة وكان
 أثر لھم كان ودعاة وعلماء رجاالت السوریة المحافظات فروع في األنشطة ھذه على
  . البالد في كبیر

 العلماء اجتمع مصر من - هللا رحمھ- " مصطفى السباعي" الشیخ عاد ولما
 توحید وقرروا،  السوریة المحافظات كافة من اإلسالمیة الجمعیات ورجال والدعاة

 لعموم "المسلمین اإلخوان جماعة" ـب سمیت واحدة جماعة تحت عملوال،  الصفوف
ا  سنوات ثالث بعد ثم،  )ھـ١٣٦١ – م١٩٤٢( سنة وذلك،  السوري القطر  فيوتحدیدً

 عام مراقب أول" مصطفى السباعي" الشیخ اختیر )ھـ١٣٦٤ – م١٩٤٥( عام
  . سوریا  في "اإلخوان المسلمین"ـل

،  ذلك قبل بدأت قد الشام في اإلسالمي العمل في النھوض بوادر أن بید
 الجمعیات تأسیس كثر إذ،  المیالدي عشر التاسع القرن من اتیالثالثین أوائل وبالتحدید
 الھدایة جمعیة( تأسست )دمشق( ففي،  لإلسالم العاملین أعداد وزادت،  اإلسالمیة
 )إلسالمیةا الشبیبة جمعیة(:  إسالمیة جمعیات ثالث )بیروت( وفي،  )اإلسالمیة

 جمعیة )طرابلس( وفي،  )الخیري المجلس(و )اإلسالمیة الخیریة المقاصد جمعیة(و
 واألخالق البر جمعیة( تألفت )حلب( وفي،  )الخیري التعاون جمعیة( وھي إسالمیة

 قامت فلسطین وفي،  )اإلسالمیة الھدایة جمعیة( ـل فرع تألف )حماة( وفي،  )اإلسالمیة
 )اللد(و )الرحمن خلیل(و )صفد(و )عكا(و )یافا(و )حیفا(و) نابلس( في جمعیات

                                                             

 )٢٨٤/ ١(، المصدر نفسھ ) ١(

 )١١٢(، مرجع سابق ، مصطفى السباعي الداعیة المجاھد والفقیھ المجدد ، عدنان زرزور  )٢(
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 الشبان جمعیة( اسم منھا كل تحمل وكانت،  )سلوان(و )یونس خان(و )الرملة(و
 -  ـھ١٣٤٦( سنة مصر في أسست التي )المسلمین الشبان جمعیة(ـل اتبعً  )المسلمین

 فقد تأسیسھا وتداعیات،  "رابطة شباب محمد"ـب سوریا  في عرف ما أما،  )م١٩٢٧
 الدین بھاء صدقي عمر"و )١("تونجيال الوھاب عبد" وھما مؤسساھا عنھا تحدث

 العالم في ومؤسساتھا  محمد شباب رابطة( بعنوان لھما مقالة في )٢("األمیري
/ ٧ = ـھ ١٣٥٦/ ١٠/ ٢( بتاریخ الصادر عددھا في )الفتح( مجلة نشرتھا )اإلسالمي

ْ  سنوات ثالث قبل(:  فیھا وقاال )م١٩٣٧/ ١٠ رَ  خلت عَ  الجامعة طالب بعض شَ
 منھ یبق لم الدین أن وكیف،  والدینیة الخلقیة الناحیة من المنحطة البالد بحالة السوریة

 إلى وتنبھوا،  شيء في اإلسالم جوھر من لیست فارغة مظاھر غیر الجمھور عند
ُّ  بالدوال أنفسھم نحو واجبات علیھم أن وعرفوا،  المضمار ھذا في تقصیرھم  ھاأجل
 لتھذیب فیھا یجتمعون حلقات بتأسیس بینھم فیما فقاموا،  األخالق صیانة وأعظمھا

 مونظِ نْ یَ  وجعلوا،  الشباب بین ھذه بفكرتھم والتبشیر،  األخوة روابط وتقویة النفس
 األیام مع الدائرة اتسعت وقد،  عقدھم سلك في للصالح القابل أو الصالح وغیر الصالح

ً  ببعض بعضھا متصل عدة حلقات الواحدة الحلقة بدل الوجود إلى وبرز،  ّ  اتصاال ،  اقویً
 التعارف سبیل في المتنوعة بالرحالت وتقوم،  جھة من دائمة مراسلة في فھي

 البأساء في لتتعاون وتجتمع،  أخرى جھة من اإلخاء أواصر وتمكین واالجتماع
 الحلقة أفراد رأى مناسبة وكانت ، المختلفة اإلسالمي العالم شؤون وتدرس،  والضراء

 اإلسالمیة األمور بعض في ومباحثتھ سوریة في الزعماء كبار أحد مقابلة ضرورة فیھا
،  الشبان ھؤالء تجمع التي الرابطة اسم عن سألھم الزعیم ذلك مع یتحدثون ھم وفیما، 

 األوساط في االسم ھذا فانتشر ) محمد شباب نحن( البداھة على أحدھم فأجاب
ّ  ااسمً  لجعلھ دعا مما،  اآلذان في دوي لھ وأصبح،  اسریعً  اانتشارً  ً  على یطلق اعام

  . الجھات جمیع في الحلقات مجموع

ا رقت وم مس أش نة ش ارس/  آذار - ـھ١٣٥٦( س ان إال )م١٩٣٧ م           وك
باب د ش د  محم روا ق ي انتش اق ف بحت،  اآلف م وأص ز لھ ي مراك ق: ( ف                )دمش

ب( و اة( و) حل ص( و )حم ت( و )حم دس بی رقي( و )المق اریس( و )األردن ش            )ب
رلین( و راكش( و )ب م )م عون وھ ل- یس ل -هللا بفض تھم لجع مل رابط ر تش بالد أكث  ال

                                                             

اة و، من مؤسسي دار األرقم . عبد الوھاب صبحي التونجي ) ١( رعي عمل في المحام اء الش ، القض
  . سوریا   في) اللجنة المركزیة بالحركة اإلسالمیة(كان عضو ، ) حلب(من أھالي 

  )٤٦٩(ص ، مرجع سابق ، ات اإلسالمیة في سوریة الحرك، یوھانس رایسنر : یُنظَر 

ب(من أھالي :  ھو) ٢( ا ، ) حل ً ا ومعلم ل محامیً تان والسعودیة ، عم ي باكس ا ف فیرً الده س ل ب ھ ،مث ل
   )م١٩٩٢-ھـ ١٤١٢(توفي سنة ، عدة مؤلفات ودیوان 

ھ  ي ترجمت ر ف رار : یُنظَ م ج ني أدھ دع وحس داللطیف الج د عب دعوة اإلس، أحم عراء ال ي ش المیة ف
 )٥/ ٢(،  )ھـ١٣٩٨ – م١٩٧٨ ( ،بیروت  ،مؤسسة الرسالة ، العصر الحدیث 
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  )اإلسالمیة

 أخویة روحیة رابطة  محمدشباب  رابطة كانت ولما(:  بقولھما المقال الوذیّ 
 با تستعین أن الحلقات مراكز بعض في العزیمة صحت فقد،  رسمي بقید تتقید ال

 والوسائل النظامیة بالطرق وغایاتھا أھدافھا تحقق رسمیة أندیة تأسیس في تعالى
 الشبان جمعیة( )دمشق( في وأسست،  "األرقم دار" )حلب( في فأسست،  القانونیة

ً  وھلم،  )الدینیة الطالب رابطة( )حمص( وفي )المسلمین ّ   )١( )... اجر

 وزارة في المسئولین مخاطبة منھا،  أخرى جھود الجمعیات لھذه كان وقد
ّ  فیھا االمتحان وجعل،  الدین بعلوم بالعنایة المعارف  سیمكن القرار ھذا وأن،  اإجباریً

 طبع في إسھامات لھا كانت كما،  الدینیة واجباتھم معرفة من البالد في اإلسالم شباب
 كانت كما،  نفقاتھا على بطباعتھا وتقوم العلماء ھایكتب التي والرسائل المنشورات

،  لھم التأیید في الرسمیة بیاناتھا وتصدر،  عنھا والدفاع العلماء آلراء تنتصر
 ممن الوجھاءو والتجار العلماء من فیھا ومن "اإلسالمیة الھدایة جمعیة" اوخصوصً 

  .)٢( مسموعة وكلمة رفیعة منزلة البلد في لھم

 وكانت،  والقصائد الخطب فیھا تلقى احتفاالت تقیم لجمعیاتا بعض كانت كما
ً ،  االستعمار أحدثھ الذي الواقع لنقد أدبیة اسوقً   عیوبھا وبیان الوزارات لنقد ومجاال

  .)٣( ونحوھما والثقافة المعارف تيكوزار إصالحھا وكیفیة

ّ  تصدر مجالت اأیضً  لھا وكان  جمعیة( أصدرتھا التي )البعث مجلة( ـك اأسبوعیً
 – م١٩٣١( سنة )دمشق( في تصدر إسالمیة مجلة أول وكانت ، "والتعلیم التھذیب
  )٤( )ھـ١٣٤٩

 وعلى "رابطة شباب محمد" على غلب الذي "اإلخوان المسلمین" اسم أما
 بعد )ھـ١٣٦٥ – م١٩٤٦( عام صیف في تم فقد األمر آخر اإلسالمیة الدینیة الحركة

 إحدى على أطلق أن سبق االسم ھذا كان وإن،  الشام بالد عن الفرنسي االستعمار جالء
  )٥( )ھـ١٣٦٠ – م١٩٤١( سنة )حماة( في الجمعیات

 في لھم امركزً  )ھـ١٣٦٥ – م١٩٤٦( عام في "المسلمون اإلخوان" افتتح وقد
                                                             

 )٧ص(، ) ٥٧٠(العدد ، الفتح ) ١(

 )١٣، ١٢/  ٢( )٤٤٣/  ٣(، مرجع سابق ، الذكریات ، علي الطنطاوي ) ٢(

 )٣٤٤/  ٣( ،المصدر نفسھ ) ٣(

 )١٦٢/ ٢(علي الطنطاوي ) ٤(

 )١٦٢( ،مرجع سابق ،  مصطفى السباعي، عدنان زرزور ) ٥(
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 )دمشق( وسط في للجماعة العام المركز افتتح كما،  سوریا  محافظات من محافظة كل
ّ  فكان )الجابیة باب( في الثاني ركزھمم أما،  )السنجقدار( في  وحركة بالفتوة اخاصً

  )١( الكشفیة اإلخوان

 مصر في اإلسالمیة الحركة تجربة سوریا  في "اإلخوان المسلمون" اتخذ
 في تعمل مستقلة ولكنھا وتعاون تضامن عالقة بینھما العالقة وكانت،  یحتذى اأنموذجً 

 لیست ھذه لكن،  تلك تشبھ فھذه،  وريالس المجتمع واقع معطیات مع منسجمة خطة
  .)٢(تلك

 حیث )ھـ٨/٢/١٣٨٤=  م١٨/٦/١٩٦٤( في امركزً لبنان  في لھم واؤأنش كما
 والنظام األساسي القانون وفق إسالمي تنظیم تأسیس على الداخلیة وزارة موافقة نال

 راھیمإب"و ،"یكن فتحي" الشیخ المؤسس أمینھا الجماعة قادة من وكان،  إلیھا المقدم
  .)٤(ا ماإلسالمیة وغیرھ الجماعة نائب أمین عام الیوم یتولى الذي )٣("المصري

 في فكرھم نشر على "اإلخوان المسلمون" عمل الثانیة العالمیة الحرب وخالل
 لھا كان "مصر في اإلخوان جماعة" كانت وإن،  )٥(وفلسطین األردن شرقي من كل

 م١٩٣٦( سنة" القسام الدین عز" الشیخ قادھا التي الكبرى الثورة ونصرة تأیید في دور
  . - سیأتي كما-  )ھـ١٣٥٥ –

 جیل تربیة في ساھمت دعویة تربویة نخب ببروز الشام بالد حظیت - ط
 في االجتماعیة المكانة من تحملھ بما وزاحمت،  الحق إلى ودعوتھم آنذاك الشباب
 الشیخ والدعوي لتربويا المیدان في المؤثرین أبرز من وكان المستعمر خطط مدافعة

 العشرین القرن من والسابع السادس العقدین في لھ وكانت، " المصري أمین محمد"
 عاش فقد وأحادیثھ ودروسھ محاضراتھ خالل من المسلم الشباب تربیة في الكبیرة آثاره
 سوریا  في "محمد كتائب"ـل اوموجھً اومشرفً ،  الجامعات بعض في امدرسً  خصبة فترة

 تخالف نظرات لھ وكانت،  الفترة تلك خالل "اإلخوان المسلمین" حركة مع اومنسقً ، 

                                                             

 )١٦٤(، المصدر نفسھ ) ١(

ة ) ٢( دة العربی ات الوح ز دراس ي ، مرك وطن العرب ي ال رة ف ات اإلسالمیة المعاص در ، الحرك مص
 )١٥٦ص(، ابقـــــس

ان  یشغل الیوم نائب أمین عام الجماعة اإلسالمیة في، لبنان ) طرابلس(من موالید   )٣( رأس ، لبن وی
  ) األمان(و ) المجتمع(و ) الشھاب(منھا ، ت اللبنانیة تحریر عدد من المجال

 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

 .عبر الشبكة العنكبوتیة لبنان  موقع الجماعة اإلسالمیة في) ٤(

 .المصدر نفسھ ) ٥(
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  . التربویة آرائھ من كثیر في المستقلة شخصیتھ لھ بل،  اآلخرین نظرات

  : طالبھ مع وأحادیثھ أطروحاتھ على غلبت التي الشیخ ركائز أھم ومن

 وتربیة،  بالذات األم وتربیة المنزل تربیة على والتركیز التربیة موضوع - ١
  مدارسنا في تزال ال التي التقلیدیة التربیة طرق وینتقد،  المدرسة

  . وجامعاتنا

 على اكثیرً  ویؤكد،  المجتمع أو المسجد أو المدرسة في الناشئة تربیة - ٢
 . الخضوع تربیة ال االستقالل تربیة،  العبید تربیة ال القیادة تربیة تربیتھم

 العلماء وحورھا،  المسلمون تركھا تيال الغائبة الجھاد شعیرة عن حدیثھ - ٣
 الشیخ قال حتى،  واالستشراق الواقع ضغط أمام وبدلوھا المنھزمون

 على ینام أن یجب المسلمة األسرة في الطفل إن(:  المشھورة مقولتھ
 )علیھا ویستیقظ الجھاد أحادیث

 یرتفس غیر یتقن ال أنھ یظنون - هللا رحمھ-  الشیخ یعرفون ال الذین كان ولذلك
،  األنفال سورة تفسیر إال أعرف ال أنا:  ویقول یعرفھ من یمازح وكان،  األنفال سورة

 لتضمنھا واألحزاب والتوبة عمران آل:  سور تفسیر من - هللا رحمھ-  یكثر كان كما
  . المعنى لتأكید ذلك یكرر كان وإنما،   الرسول حیاة في المعارك صور

 تستطیع التي النخبة ھي والقلة،  الموقف تنقذ قلة من بد ال بأنھ ینادي كان - ٤
 ما قوةً  الفرد یعطي الرسالة حمل إن(:  إلخوانھ یقول وكان،  األمانة حمل
 الرسالة حمل حال في والشعب،  العادیة الحاالت في بمثلھا لیحلم كان

 األولى الدفعة بقوة سیره كان الروح ھذه فترت فإذا،  النھوض في یستمر
 )حین إلى

 یلح - هللا رحمھ-  الشیخ كان مواضیع ھناك أن یالحظون وطالبھ هزائرو وكان
  .)١( تكرارھا من یسأم وال ، ویكررھا علیھا

،  )دمشق(ـب المھاجرین بحي المرابط مسجد في عدیدة محاضرات یلقي وكان
 دعاة تخریج إلى اتواقً  وكان،  )النبویة المدینة( في اإلسالمیة الجامعة مسجد وفي

  . الشام بالد في واالستعمار العدو نیجالدو ومجاھدین

ان ن وك رز م دعاة أب ي ال دان ف وي المی دعوي الترب :                       اأیضً وال
                                                             

ري أمین محمدـ"ب التعریف في مختصرة مقدمة،  العبدة محمد) ١( انق،  "المص ن لتھ ع م ق( موق  طری
 . www.islamway.com) اإلسالم
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ارك القادر عبد بن محمد"  الشیخ ذي، " المب ان ال وقن ك یم أن ی یس التعل  عرض مجرد ل
ل المؤمن اإلنسان بناء تستھدف تقویم عملیة ولكنھ،  للمعلومات واع العام  للمسؤولیة يال

  .)١(تعالى هللا أمام

 عدد وضع في وأسھم،  العالمیة العلمیة المؤتمرات من العدید في الشیخ شارك
،  )السعودیة(و )السودان(و )مصر(و )الشام( في والجامعیة التعلیمیة المخططات من

 رغم أقرت وقد،  بسوریا الثانویة للمدارس والدین العربیة اللغة مناھج بوضع وكلف
 عام حتى المناھج ھذه واستمرت،  "الحصري ساطع" المعارف وزیر رضةمعا

  )٢()ھـ١٣٩٦ – م١٩٧٦(

 أصدقاء مع )ھـ١٣٥٧ – م١٩٣٨( أواخر فرنسا من عودتھ بعد الشیخ عمل وقد
 الدعوة في تعمل إسالمیة جمعیة )دمشق(و )حلب( من كل في أسسوا قد كانوا لھ

 ضوء في اتوجیھً یمارس الشیخ وكان،  والثقافي االجتماعي المجالین في لإلسالم
 ضوء في والسیاسي االجتماعي الفكر ومعالجة،  العقیدة نشر في اودورً ،  اإلسالم
 ومشكالت،  علمیة إسالمیة موضوعات فیھا یناقش علمیة حلقات لھ وكانت،  اإلسالم

 إلقاء في متواصل نشاط لھ وكان،  والعمال والمدرسین الطالب مع اجتماعیة
  .)٣( المستویات مختلف على العامة راتالمحاض

 والدعوي التربوي المیدان ھذا في مؤثرین كانوا رجاالت الرجلین ھذین ومثل
 صالح محمد"الشیخ و، " يالبان الرحمن عبد"الشیخ و، "  الرفاعي الكریم عبد":  منھم

 والشیخ، " الزرقا مصطفى" والشیخ، " غدة أبو الفتاح عبد" والشیخ، " فرفور
 )٤("الصالح صبحي"الشیخ و،  "حسن حبنكة المیداني" والشیخ، " طفى السباعيمص"
  . كثیر وغیرھم، 

ا  ً   :قضیة فلسطین ودور بالد الشام فیھا : ثالث
                                                             

اء،  الناصر حامد محمد) ١( ام علم ي الش رن ف رین الق الي دار،  العش ان،  المع ة،  عم ى الطبع  األول
 )٢٠٤ص(،  )٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٤(

ذوب ) ٢( رفتھم ، محمد المج رون ع اء ومفك ام ، علم اھرة( -دار االعتص ة ، ) الق ة الثالث  ١(، الطبع
/٢٤٣ – ٢٤٦( 

 )١/٢٤٤(،  المصدر نفسھ )٣(

و) ٤( الح :  ھ راھیم الص ن إب بحي ب ر . ص الم ، مفك ي ، ع د ف رابلس(ول ل )ط ة األص رة تركی ، ألس
ى(تولى  رعي األعل س أول ،  )نائب رئیس المجلس اإلسالمي الش افي إسالمي(وأس ز ثق  )مرك

ا  ي فرنس دد مدرَّ ، ف ي ع ةس ف ات العربی ات ، ن الجامع ھ مؤلف نة ، ل وفي س ـ ١٤٠٧(ت  -ھ
  )م١٩٨٦

 ) ١٩٧ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظھ ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 
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 الجھاد مسیرة دعم( والدعوي التربوي المیدان في المدافعة جھود أبرز من - ي
  )الیھودي واالحتالل األجنبي االستعمار ضد هللا سبیل في

،  الھجري عشر الرابع القرن في المدافعة صور أبرز من الجانب ھذا براعت
 حیث،  والعراق ومصر الشام في اوخصوصً  وإسالمي عربي اھتمام ھناك كان حیث

 منذ والمشایخ العلماء جانب من اإلسالم حیاض عن للدفاع النفوس وتھیئة اإلعداد بدأ
،  )ھـ١٣٣٨ – م١٩٢٠( عام في امالش لبالد البریطاني الفرنسي االنتداب أیام أول

 )ھـ١٣٦٧- ١٣٦٦=  م١٩٤٨ - ١٩٤٧( عام فلسطین روابي على الجھاد حركة وخالل
.  

 كان الفرنسي المحتل ضد )ھـ١٣٤٣ – م١٩٢٥( عام السوریة الثورة قامت لما
 الشیخ ومعھ - الشام محدث- " الحسني الدین بدر" الشیخ فھذا،  القرى یطوفون المشایخ

 من خرجوا )ھـ١٣٤٢ – م١٩٢٤( عام في، " الخطیب ھاشم" والشیخ، " الدقر علي"
 طافوا حتى )حلب(و )حماة(ثم  )حمص( إلىو )النبك( إلىومنھا  )دوما( إلى )دمشق(

 كلما وكانوا،  علیھ الناس ویحضون،  هللا سبیل في الجھاد على یحثون كلھا سوریا 
 ثم،  والمواكب باألھازیج لھمالستقبا أبیھم بكرة عن أھلھا خرج بلدة أو قریة وصلوا
َّ  ووعظوا فیھ فتكلموا،  المسجد إلى وراءھم ساروا  اإلسالمیة العزة وأثاروا،  سواوحم

 األول العامل ھي الرحلة ھذه فكانت،  هللا كلمة إلعالء الجھاد على وحثوا،  النفوس في
 – م١٩٢٥( عام منذ سنتین امتدت وقد،  فرنسا ضد السوریة الثورة لقیام والمباشر

  .)١(األرض أھل ببطولتھا وأذھلت،  )ھـ١٣٤٣

 والشیخ" الحسني الدین بدر" الشیخ تالمیذ من الجھاد بدافع العلم طلبة وخرج
 محمد" الشیخ إلى انضم الذي "حسن حبنكة المیداني" الشیخ ومنھم، " الدقر علي"

ً  السالح یحمل حسن الشیخ وكان، )٢("األشمر  حي ومن ، مسجد إلى مسجد من متنقال
  سنتین ھناك وبقي،  الثوار بعض مع األردن إلى لجأ الثورة ضعفت ولما،  حي إلى

  .)٣(اتقریبً

 ھنا یسعني فلیس فلسطین عن الدفاع في وتالمذتھم والمشایخ العلماء دور وأما
                                                             

ر ، رجال من التاریخ ، علي الطنطاوي ) ١( ارة للنش دة ، دار المن رة ، ج ة العاش ـ ١٤٢٩(، الطبع  ھ
 )٤٥٤ص( ، )م٢٠٠٨ -

یخ ، مجاھد ، ) دمشق(ل من أھ  )٢( ى الش دین عل ني " درس علوم ال دین الحس در ال ي " ب ارك ف وش
ة  لون(معرك ى، ) میس اد إل م ع ى األردن ث وء إل طر للج وریا   اض ن س یین ع و الفرنس د عف بع
ار  نة ، الثوّ ـ١٣٥٥ – م١٩٣٦(شارك في الثورة الكبرى في فلسطین س ارات ، ) ھ ق انتص وحق

  ) ھـ١٣٧٩ – م١٩٦٠( توفي سنة، ضد البریطانیین 
 .ترجمتھ على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١٣٨/ ٢(، مرجع سابق ، تتمة األعالم ، محمد خیر رمضان یوسف : ینظر ) ٣(
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  . باختصار ذلك إلى أشیر وإنما،  تفصیالتھ عن الحدیث

=   م١٩١٩ -  م١٩١٨( عام في" الحسیني أمین" الحاج فلسطین مفتي فھذا
 سیاسیة منظمة أول )القدس( في أصدقائھ بعض مع صباه في كون )ھـ١٣٣٧- ١٣٣٦
 لھا ارئیسً  "الحسیني أمین" الحاج انتخب وقد . "العربي النادي" وھي فلسطین عرفتھا

  . حینذاك الفلسطینیة الوطنیة الحركة انطالق في كبیر أثر النادي لھذا وكان، 

 االستفتاء لجنة" الحسیني أمین" الحاج قاوم )ھـ١٣٣٧ – م١٩١٩( سنة وفي
 وتؤكد،  باالستقالل تطالب راحت كبرى مظاھرة وتزعم،  )كراین -  كینغ( األمریكیة

  .)١( البریطانیة السلطات  فاعتقلتھ" بلفور" وعد رفض

 إن حتى والمؤتمرات اللجان یعقد ما ادائمً " الحسیني أمین" الحاج وكان
 – م١٩٢٠( عام اضطرابات إلیھ ونسبت،  امرارً  اعتقالھ حاولت انیةالبریط السلطات

 لفلسطین عاد أن لبث وما،  )دمشق( إلى ففر وطاردتھ،  )بیسان( منطقة في )ھـ١٣٣٨
لبنان  إلى ففر،  اعتقالھ البریطانیة السلطة حاولت )ھـ١٣٥٦ – م١٩٣٧( عام وفي، 

  .)٢(البحر طریق عن بزورق

 قبل من األعلى اإلسالمي للمجلس ارئیسً " الحسیني نأمی" الحاج انتخب وحین
 نصرة أجل من اإلسالمي العالم أنحاء إلى الفلسطیني للشعب الممثلة الوفود بعث الشعب

 )ھـ١٣٤١ – م١٩٢٣( عام الوطنیة الحركة رجال من وفد رأس على وسافر،  فلسطین
 الجیش من قوة ھفی نزلوا الذي )فیكتوریا( فندق طوقت المساء وفي،  )دمشق( إلى

 الحاج من القوة قائد وطلب،  معھ من وعلى علیھ السالم من الناس ومنعت،  الفرنسي
 من منعي حقكم من لیس:( بقولھ فأجابھم،  افورً  )دمشق( مغادرة" الحسیني أمین"

 على ونقلوه بالقوة المفتي وحملوا،  المتظاھرین الفرنسیون وقاوم،  )وطني في اإلقامة
  .)٣( العراقیة الحدود إلى نسیةفر دبابة متن

 لتدشین )ھـ١/٩/١٣٤٣=  م١٩٢٥/ آذار/٢٥( في فلسطین" بلفور" زار ولما
 األماكن جمیع إغالق األعلى اإلسالمي المجلس أعلن )القدس( في العبریة الجامعة
 وصدرت،  ساحاتھا إلى الدخول أو الزیارة من ومنعھ،  وجھھ في اإلسالمیة المقدسة

 من" صمویل ھربرت" السامي المندوب وطلب،  بالسواد مجللة الیوم ذلك في الصحف

                                                             

 )٤٥/ ٦(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي ) ١(

ل ) ٢( د هللا العقی رة ، عب المیة المعاص دعوة اإلس ة وال الم الحرك ن أع ة ا، م المیة مكتب ار اإلس لمن
 )١٢٥ص(،  )م٢٠٠١ - ھـ١٤٢٢(، الكویت 

رار ) ٣( م ج ني أدھ یة ، حس ل قض اد وبط د جھ یني رائ ین الحس اج أم اء ، الح ان ، دار البیض ، عم
 )٧٧- ٦٧ص(،  )ھـ١٤٠٧(
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 بإغالق وأمر،  لھ یستجب فلم الشریف األقصى زیارة من" بلفور" یمكن أن المفتي
 ووجد العدو فجاء،  ومرافقیھ" بلفور" ـل یفتحوھا أال الحرس من وطلب الحرم أبواب

  .)١( أتوا حیث من معھ ومن فعاد وجھھ في موصدة األبواب

 بقایا فیھ أن زاعمین األقصى للمسجد الغربي الجدار إلى الیھود تسلل ولما
َّ ،  )سلیمان ھیكل(  حائط(ـل الملكیة حق یكتسبوا أن جاھدین حاولوا واكَ وبَ  أمامھ واوصل

 سنة )القدس( في إسالمي مؤتمر عقد إلى" الحسیني أمین" الحاج فبادر  )البراق
 العربیة البالد أنحاء جمیع من شاركم) ٧٠٠( حضره )ھـ١٣٤٦ – م١٩٢٨(

 والظلم،  فلسطین في البریطانیة السیاسة فیھ استنكروا ابیانً  وأصدروا،  واإلسالمیة
  . األخرى العربیة البلدان في المستعمر أنزلھ الذي

 الیھودي العلم رفع الیھود حاول )ھـ١/١٠/١٣٤٧=  م١٩٢٩/ آب/ ١١( وفي
 أنحاء في االشتباكات فوقعت،  المسلمین أیدي من ھانتزاع معلنین )البراق حائط( على

 من أكثر واستمرت،  )طولكرم(و )جنین(و )بلسان(و )الخلیل( في )المقدس بیت(
 )١٣٣( بمقتل وانتھت اإلنجلیزیة القوات الیھود عصابات مع فیھا وشارك،  أسبوعین

 ١٧( في ینالمسلم من ثالثة إعدام وتم،  المسلمین العرب من) ١١٦(و،  الیھود من
  )٢()ھـ٢١/١/١٣٤٩=  م١٩٣٠/ یونیو/

 على والمشایخ العلماء من معھ ومن" الحسیني أمین" الحاج المفتي عمل كما
،  المستقلة الوطنیة المعاھد وبعض المدارس في والریاضیة الكشفیة الفرق تشكیل
 والالج( منظمة یده على وشكلت،  المحتل ومنازلة فلسطین عن الدفاع لمرحلة اإعدادً 

 ولما،  عنھا والدفاع فلسطین قضیة لخدمة عضو ألفي من أكثر ضمت التي )المسلم
 القائد ید على المقدس الجھاد وأعلن )ھـ١٣٥٥ – م١٩٣٦( سنة الفلسطینیة الثورة قامت

 منظمة أفراد من لوائھ تحت انضووا ممن قلیل غیر عدد كان )٣("الحسیني القادر عبد"
 باسم والدعاة العلماء من جمعیات" الحسیني أمین" مفتيال وشكل . )المسلم الجوال(
 المنازعات وإزالة الشعب لتوعیة المنكر عن والنھي بالمعروف األمر جمعیات(

 لشراء فلسطین شبان من سریة لجان بتألیف قام كما . )األھالي بین والخصومات
                                                             

طین ، وبیان نویھض الحوت  )٧٩- ٧٧(، المصدر نفسھ ) ١( القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلس
 )٢١٨ص(،  )ھـ١٤٠١ – م١٩٨١(، لبنان  ،بیروت  ،لفلسطینیة فلسطین مؤسسة الدراسات ا

رب ، فلسطین واالنتداب البریطاني ، كامل محمود خلة ) ٢( رابلس الغ ـ١٤٠٢ – م١٩٨٢(، ط ،  )ھ
 )٢٩٢ص(

ن ) القسطل(شھید قریة ،  )إسالمبول(ولد في ، عبد القادر موسى كاظم الحسیني :  ھو )٣( ة م القریب
رب ) ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(استشھد سنة ، ضد اإلنجلیز والیھود عرف بجھاده ،  )القدس( ي ح ف

  . فلسطین 
 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 
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،  الجھاد یامأل ھانیزوتخ،  المجاورة العربیة البلدان ومن فلسطین داخل من السالح
 إلعداد فلسطین في مناطق عدة في سریة مراكز والدعاة العلماء من وإخوانھ ھو وأقام

 جلبھ ذلك في وساعده،  العصابات وحرب السالح استعمال على وتدریبھم الشباب
  . العثماني الجیش في یعملون كانوا ممن المتقاعدین العرب الضباط لكبار

 ، فلسطین أنحاء بعض في الصامدین الوطنیین من مسلحة عصابات وشكل
 وكانت،  فلسطین شمال في )عكا(و )بیسان(و )الناصرة(و )صفد( أقضیة في وخاصة

ً  العام الرأي شغلت العصابات ھذه  م١٩٣٥ - ١٩٣١( خالل واإلنجلیز الیھود عن فضال
  .)١(ویقودھا یوجھھا عمن وال،  اشیئً  عنھا أحد یعرف أن دون )ھـ١٣٥٤- ١٣٤٩= 

 تنظیم تكون فقد فلسطین شمال في للجھاد السري التنظیم وجود من غمالرعلى و
" الحسیني القادر عبد" المجاھد لواءه قاد،  )القدس( وخاصة الجنوبیة المناطق في آخر

 ھذه وتولت )ھـ١٣٥٤ – م١٩٣٥( سنة وذلك،  )سالمقدّ  الجھاد( اسم علیھ وأطلق، 
 العامة األحوال ساءت وعندما )ـھ١٣٦٧ – م١٩٤٨( عام حتى الجھاد أعمال المنظمة

 التشكیالت جمیع توحید على" أمین الحسیني" الحاج المفتي عمل فلسطین في
، " عبد القادر الحسیني" القائد یرأسھ كان الذي السري التنظیم فیھا بما والتنظیمات

 َّ عبد القادر " القائد المفتي واختار "المقدس الجھاد منظمة"ـب سمي ما حینھا لوشك
  .)٢( المباشرة السریة ورئاستھ المفتي إشراف تحت وكانت لھا اقائدً " سینيالح

 ھذه خارج ظلت واألھمیة الخطورة في غایة عسكریة سریة منظمة ھناك كانت
عز الدین " الشیخ منظمة وھي،  مسئولوھا علیھا أجمع وخطة التفاق اوفقً  المنظمة

  .)٣()القسامیین منظمة( علیھا أطلق والتي" القسام

  : مرحلتین على الجھادي تنظیمھ" عز الدین القسام" الشیخ بنى

،  )ھـ١٣٤٣ – م١٩٢٥( عام حتى فلسطین في مقامھ استقر منذ : األولى
 الجھاد روح ونشر،  الفلسطیني للشعب النفسي اإلعداد بعملیة المرحلة ھذه وتمیزت

  . نطاق أوسع على

 عام منذ بدأت والتي السري ظیمالتن انتشار مع والبناء اإلنشاء مرحلة : الثانیة
 – م١٩٣٥( نوفمبر في - هللا رحمھ-  استشھاده حتى واستمرت، ) ھـ١٣٤٣ – م١٩٢٥(

  )ھـ١٣٥٣
                                                             

 )١٣٦ -١٣٤ص(، مرجع سابق ، الحاج أمین الحسیني ، حسني أدھم جرار : ینظر ) ١(

ا ، إمیل الغوري ) ٢( ً ر ،دار النھار ، فلسطین عبر ستین عام ان بی ـ١٣٩٢ – م١٩٧٢(، وت لبن ،  )ھ
 )٢٤٤ص(

 )١٣٨ص(، مرجع سابق ، الحاج أمین الحسیني ، حسني أدھم جرار ) ٣(
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 السلطات مراقبة عن ابعیدً  التنظیم بناء في الكاملة بالسریة المرحلة وتمیزت
  .)١(الیھودیة والعصابات البریطانیة

 واألمة الفلسطیني للشعب ینكشف لم المنظمة سر أن "الغوري إمیل" ویؤكد
  .)٢(" عز الدین القسام" الشیخ استشھاد عند إال العربیة

 والتربیة للعمل كمنھج بشمولھ اإلسالم" عز الدین القسام" الشیخ منظمة تبنت
َّ  اشرطً  تعالى با اإلیمان وجعلت،  والجھاد   .)٣( المنظمة في للدخول لَ أو

 َّ  وإقامة للیھود القومي الوطن مخطط قاطوإس،  االنتداب طرد فھي غایتھا اوأم
  .)٤( اإلسالم شریعة من المستمد اإلسالمي الحكم

 یستطیع ما یحفظ أن عضو كل على فرض فقد ألفرادھا التربوي منھجھا وأما
 التي اإلسالمیة الحروب یدرسون كانوا كما،  هللا سبیل في الجھاد وأحادیث آیات من

،  وقاص أبي بن وسعد العاص بن وعمرو الولید ابن كخالد وأصحابھ  الرسول قادھا
 بن طارق"و "نافع بن عقبة"و "القاسم بن محمد" أمثال من اإلسالمیة الفتوح وقادة
 اآلخرین تجارب على الوقوف مراعاة مع،  وغیرھم "األیوبي الدین صالح"و "زیاد

 . )٥( منھا لالستفادة

  . )استشھاد أو نصر،  جھاد ھذا( المنظمة شعار وكان

 كل یحمل أن واعتادوا،  حیاة كمنھج القرآن مع یتعاملون المنظمة أفراد وكان
 متى الیومي الورد وتسمیع قراءة لیستطیع وقت كل في الكریم القرآن من نسخة منھم
 األذكار ممارسة على" عز الدین القسام" الشیخ شجعھم كما،  شغل غیر في نفسھ وجد

  . )٦( للجھاد أنفسھم یعدون وھم ھایرددون وأناشید ابتھاالت وأعطاھم، 

                                                             

الح ) ١( د ص ن محم ة، محس ره حرك طین وأث ي فلس المي ف ار اإلس اد  التی الح ، الجھ ة الف ، مكتب
 )٢٦٨ص(،  )م١٩٩٠ - ھـ١٤١٠(، الكویت

ا ، إمیل الغوري ) ٢( ً  )٢٥٢ص(، مرجع سابق ، فلسطین عبر ستین عام

ین ) ٣( بحي یاس طین ، ص ي فلس ابات ف رب العص ي ، ح اب العرب اھرة(، دار الكت - ٦٣ص(، ) الق
٦٤( 

 )٢٧١،  ٢٧٠ص(، مرجع سابق ، التیار اإلسالمي في فلسطین ، محسن محمد صالح ) ٤(

 )٦٤- ٦٣ص( ،مرجع سابق ، حرب العصابات في فلسطین ، صبحي یاسین ) ٥(

 )٢٧٣ص(، مرجع سابق ، اإلسالمي في فلسطین ، الح محسن محمد ص) ٦(
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 یذكر - )حیفا( علماء من-  )١("الخطیب نمر محمد" الشیخ فإن فیھا العضویة وأما
 والعقیدة الدین أھل من جماعتھ أعضاء ینتقي كان" عز الدین القسام" الشیخ أن

  .)٢(الصحیحة

 فقد واالستقامة التدین عنصر على" عز الدین القسام" الشیخ حرص وكما
ّ  العضو كون على اكثیرً  حرص ً  ولدیھ،  المنظمة داخل واالنضباط للطاعة امستعد
  . هللا سبیل في للتضحیة األكیدة الرغبة

 یستقطب فلسطیني تنظیم أول یشكل أن" عز الدین القسام" الشیخ واستطاع
 القرى بعشرات عالقاتھ إلى إضافة،  والبدو والفقراء الفالحین من والشباب الشیوخ

  . )٣( ومناصر منتظم بین مجاھد ألف حولھ التف حتى

 األثریاء بعض مع والحسنة الوثیقة الصالت فمصدره للمنظمة المالي الدعم وأما
 لھا كان المنظمة أن كما،  والنزاھة واألمانة بالدین عرفوا الذین فلسطین أھل من

ً  كونھم إلى إضافة األعضاء یدفعھ اشتراك  كلھ لكذ ومع،  العیش ألجل یكدحون عماال
،  اسالحً  بھ ویشتري الضروریة األسرة حاجة عن یزید ما كل یدفع من منھم كان فقد

 الشخصي عملھم من یصرفون كانوا أنھم" الكبیر إبراھیم أبو" القسامي القائد ویذكر
 لزوم على نفسھ وأكره الضروریات من نفسھ منع من ومنھم،  السیاسي عملھم على

  . واإلعداد العمل

 على االعتماد على حرصت" عز الدین القسام" الشیخ منظمة أن ھنا ویتبین
ّ  نفسھا ، األشخاص لكسب المال تستخدم ولم،  خارجیة لجھات نفسھا ترھن ولم،  امالیً

 والوالءات القیود من تحررت أن ذلك نتاج فكان مراتب أو برواتب أعضاءھا دْ عِ تَ  ولم
  .)٤(ننفعییوال ینكسبللمت مجال داخلھا من یكن لم أنھ كما،  الخارجیة

                                                             

ب :  ھو )١( یخ سعید الخطی ن الش اح ب د الفت ن عب ر ب د نم ة ، محم ي مدین د ف ا(ول ي ) حیف طین ف فلس
ا ) عكا(تعلم على ید علماء ، أسرة علم  ل ، التي رحل إلیھ د مقت اد بع ب الجھ اد كتائ ام " ق " القس

ز والیھ،  د اإلنجلی دة ض ارك عدی راق، ود وشھد مع ام والع ك بالش د ذل ام بع ان  أق ً ولبن تغال مش
  . بالخطابة والتدریس والتألیف 

 .الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

ب ) ٢( ر الخطی د نم ة ، محم ر النكب ن أث ة ، م ة العمومی ق(، الطبع ـ١٣٧٠ – م١٩٥١() دمش ،  )ھ
 )٨٧ص(

د، علي خلف ) ٣( ز ال یخ ع ام تجربة الش د ، ین القس ن رش ان ، دار اب ـ١٤٠٤ – م١٩٨٤(، عم ،  )ھ
 )٥٣ص(

 )٢٨٦ص(، مرجع سابق ، التیار اإلسالمي في فلسطین ، محسن محمد صالح ) ٤(
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 حمل على األفراد جمیع یتدرب أن على" عز الدین القسام" الشیخ حرص
 سنة البراق ثورة وبعد،  الجھاد إعالن عند معركة أي لخوض ااستعدادً  السالح

ً  یخرج فكان،  بنفسھ األعضاء تدریب تولى )ھـ١٣٤٧ – م١٩٢٩( ،  ویدربھم لیال
:  فقال لھ الطاعة ودرجة،  طریقتھ قسامیینال أحد وصف وقد،  وجد بحزم ویوجھھم

 في نتدرب كنا وعندما،  حفاة نمشي أن منا ویطلب،  التدریب لدروس یأخذنا كان(
 استخدام دون السیر منا یطلب وكان،  بارد جو في العراء في ننام یجعلنا كان،  الجبال
 أو مرة امنن أن منا یطلب وكان،  والعطش الجوع تحمل نستطیع حتى ماء أو لطعام
ٍ  على األسبوع في مرتین  وعمل،  )١().. خفیف وبغطاء األرض على )قش( حصیر
 لدعم" عز الدین القسام" الشیخ من االستفادة على" أمین الحسیني" الحاج المفتي

 الوطنیة االجتماعات في )حیفا( مدینة ممثلي أحد وكان، إلیھا فضمھ الوطنیة الحركة
 مدینة في االستقالل جامع في اواعظً  امدرسً  وعینھ،  )القدس( في آنذاك عقدت التي

 )٢(هللا سبیل في والجھاد الدعوة في الشیخین بین الوثیق التعاون ھذا وكان،  )حیفا(
 أواخر فرنسا ضد السوریة الثورة بعد ھاجر الذي" القصاب كامل" الشیخ یقوده

 كان كما، " يأمین الحسین" الحاج بالمفتي صلة لھ وكانت،  )ھـ١٣٣٦ – م١٩١٨(
 جبال في فرنسا ضد السوریة الثورة قاد الذي" عز الدین القسام" للشیخ اصدیقً 

  علیھما وحكمت الثورات على فرنسا قضت أن بعد )حیفا( في والتقیا، ) صھیون(
  .)٣(باإلعدام

 المفتي الحاج بین الوصل حلقة لیكون اختیر" القصاب كامل" الشیخ وكان
 )السریة القسام منظمة( یخص فیما" عز الدین القسام" والشیخ" أمین الحسیني"

 فأصبح )القدس( إلى امتدت" القصاب كامل" الشیخ أعمال وكانت،  وتوجیھھا وأعمالھا
ّ  اأمرً  المفتي على تردده  الثورة في اشھیدً " عز الدین القسام" الشیخ توفي ولما،  اعادیً

 م١٩٣٦( سنة العامة الثورة ىإل أتباعھ انظم )ھـ١٣٥٤ – م١٩٣٥( سنة االنجلیز ضد
  )٤( )ھـ١٣٥٥ –

 ثورة( في أبطالھا من ثالثة فقدت" عز الدین القسام" الشیخ منظمة كانت
 محمد"و،  )٥("الزیر عطا":  وھم )ھـ١/٢/١٣٤٩=  م١٩٣٠/یونیو/٢٧( في )البراق

                                                             

 )٢٥٠،  ٢٨٨ص(، المصدر نفسھ ) ١(

ا ، إمیل الغوري ) ٢( ً  )٢٥٠ص(، مرجع سابق ، فلسطین قبل ستین عام

 )١٦ – ١٥ص(، مرجع سابق ، سام تجربة الشیخ عز الدین الق، على خلف ) ٣(

 )١٣٨ص(، مرجع سبق ، الحاج أمین الحسیني ، حسني أدھم جرار ) ٤(

طین ) الخلیل(من موالید )٥( ي فلس ة ، ف القراءة والكتاب ً ب یال م قل ة ، أل ن الیدوی بعض المھ تغل ب ، واش
  . شارك في المظاھرات االحتجاجیة على ھجرة الیھود إلى فلسطین 

 .ترجمتھ على الشبكة العنكبوتیة : ھ یُنظَر في ترجمت
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 یحضرون كانوا وممن،  الشیخ تالمذة من وكانوا، )٢("حجازي فؤاد"و،  )١("جمجوم
  .)٣(نجلیزاإل قبل من باإلعدام علیھم حكم وقد،  دروسھ

 االنتداب ضد العسكریة العملیات وبدء،  الجھاد بإعالن اإیذانً  الحادثة ھذه كانت
 منظمة قامت )ھـ١٣٥٤- ١٣٤٩=  م١٩٣٥ – ١٩٣٠( من الفترة وفي،  اإلنجلیزي

 والجواسیس ةوالسماسر والیھود نجلیزلإل االغتیاالت من بعدد" عز الدین القسام" الشیخ
 وھي )٤()ھـ١٣٥٤ – م١٩٣٥( نوفمبر في الجھاد المنظمة أعلنت حتى األرض وباعة
ّ  )٦١٨٥٤( دخلھا حیث،  فلسطین إلى فیھا الیھود ھجرة تازداد التي السنة ،  ایھودیً

   .)٥(- حینذاك– العربیة األراضي من اكثیرً  الیھود واشترى

 ااستعدادً  )حیفا( في الوحید بیتھ یبیع أن إال" عز الدین القسام" الشیخ أمام یكن لم
َّ لِ حُ  أنصاره وباع،  للجھاد  بنادق بثمنھا واشتروا،  بیوتھم أثاث وبعض زوجاتھم ي

َّ ،  اورصاصً     .)٦( الجنة في اللقاء وواعدھم أھلھ منھم واحد كل عوود

ً ) ٢٥( یرافقھ" عز الدین القسام" الشیخ وخرج  )حیفا( في إخوانھ من مقاتال
 منطقة اخصوصً  القرى یطوفون وأخذوا،  )ھـ١٣٥٤ – م١٩٣٥( سنة أكتوبر في وذلك

 من كبیر عدد لھم استجاب حیث؛  المسلحة الثورة إلى الناس یدعون )جنین(
  .)٧(المخلصین

 القرى یطوفون المجاھدین من معھ ومن" عز الدین القسام" الشیخ كان وبینما
                                                             

وم  )١( ل جمج د خلی ة . محم ن مدین ل(م ا ، ) الخلی ة فیھ تھ االبتدائی ى دراس د ، تلق اده ض رف بجھ ع
دة باالحتالل ، المحتلین  ّ   . وكان یتقدم المظاھرات المند

 .ترجمتھ على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

ة  )٢( ن م، أصغر الشھداء الثالث ة م د مدین فد(والی ة ) ص ي الكلی ة ف ة والثانوی تھ االبتدائی ى دراس تلق
  . عرف بالشجاعة منذ صغره ، ) بیروت( وأتم الجامعة في الجامعة األمریكیة في، االسكتلندیة 
 .ترجمتھ على الشبكة العنكبوتیة : یُنظَر في ترجمتھ 

روق ، الوعي والثورة ، سمح حمودة ) ٣( ان ، دار الش ة ، عم ة الطبع ـ١٤٠٦ – م١٩٨٦(الثانی ،  )ھ
 )١٠١ص(

زة دروزة ) ٤( طینیین ، محمد ع اد الفلس طین وجھ ي ، فلس اب العرب اھرة(، دار الكت  م١٩٥٩(، ) الق
 )٢٨ص(،  )ھـ١٣٧٨ –

 )٥٩١ص(، مرجع سابق ، فلسطین واالنتداب البریطاني ، كامل خلة ) ٥(

 )٣٠٨ص(، سابق مرجع ، التیار اإلسالمي في فلسطین ، محسن محمد صالح ) ٦(

ین ) ٧( بحي یاس طین ، ص ي فلس رى ف ة الكب ورة العربی ي ، الث اب العرب اھرة(، دار الكت ، ) الق
 )٦٧ص(،  )ھـ١٣٨٧ – م١٩٦٧(
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ّ ی فیھا المجاھدون فقتل الكھوف بأحد ةدوری مرت  فانكشف،  االستسالم رفض اھودیً
 جنیھ ألف خصصت البریطانیة السلطات وكانت ، المواجھة خطة اكتمال قبل أمرھم

 وانتقل، " عز الدین القسام" الشیخ على للقبض تقود بمعلومات یدلي لمن فلسطیني
 وتفرقوا،  )یعبد أحراش( في آخرھا كان،  مناطق عدة إلى انكشافھم بعد المجاھدون

  .)١(رفاقھ من وعشرة" عز الدین القسام" الشیخ وبقي،  نفرقتی

 القوات طوقت )ھـ٢٤/٨/١٣٥٤=  م١٩٣٥/نوفمبر/ ٢٠( صباح وفي
 ورفض،  اإلنجلیز من معظمھم جندي بأربعمائة )یعبد أحراش( منطقة اإلنجلیزیة

 علیكم،  شھداء موتوا(:  معھ لمن وقال،  االستسالم معھ ومن" عز الدین القسام" الشیخ
 ماذا یدرون ال مساكین فھم العرب الجنود أما،  رصاصكم ھدف فاجعلوھم نجلیزباإل

 موتوا رفاقي یا،  أكبر هللا،  أكبر هللا( یردد الشیخ وأخذ،  )یصنعون ما وال نصنع
 واستشھد،  اجندیًّ ) ١٥( االحتالل جنود من وقتل، العصر إلى القتال واشتد،  )شھداء
 نھایة وبعد،  خمسة وأسر ، اثنان وجرح،  إخوانھ من ثالثةو" عز الدین القسام" الشیخ

،  اجنیھً) ١٤( و امصحفً  إال تجد فلم الشیخ مالبس االنجلیزیة السلطات فتشت المعركة
  . )٢(السجن أودعوا حیث )نابلس( إلى واألسرى )جنین( إلى الشھداء ونقل

 الثورة إعالن بدایة المعركة ھذه في - هللا رحمھ-  الشیخ استشھاد وكان
   )ھـ١٣٥٥ – م١٩٣٦( سنة الكبرى الفلسطینیة

  : وجوه عدة من وذلك؛  الثورة كھذه والیھود نجلیزاإل على أشد ثورة تكن لم

 . أحوالھا ومختلف منطلقھا في إسالمیة كانت أنھا - ١

 مع،  "القسام منظمة" دخول في ظھرت التي المنظمة والجھود المحكم التنسیق - ٢
 )نابلس( ولواء فلسطین شمالي في عملیاتھا بتركیز ھاوقیام،  األخرى المنظمات

 المجاھد تولى كما،  ھناك السریة العصابات وتنظیم الجبال في أفرادھا نشرو
أمین " الحاج للمفتي وكان،  )القدس( منطقة قیادة" عبد القادر الحسیني"

 المرحلة في معلن غیر بشكل الثورة وتنظیم تمویل في ریادي دور" الحسیني
 . )٣(الثانیة مرحلتھا في ومباشر،  ولىاأل

دور - ٣ د ال اء الرائ ي للعلم ة ف عب توعی ھ الش ى وتحریض اد عل ي الجھ بیل ف ،  هللا س

                                                             

 )٣٩ص(، مرجع سابق ، التیار اإلسالمي في فلسطین ، محسن محمد صالح ) ١(

 )٣١٢ -٣١١ص(،  المصدر نفسھ) ٢(

ین ) ٣( بحي یاس ر، ص ة الكب ورة العربی ابق ، ى الث ع س الح ،  )٤١ص(، مرج د ص ن محم ، ومحس
 )٤١٢،  ٣٦١ص(، مرجع سابق ، التیار اإلسالمي في فلسطین 
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اب كامل" الشیخ قیام في ذلك ویظھر ھ وبعض" القص الطواف إخوان ي ب دن ف  الم
رى ث،  والق ان حی م ك ر لھ ر أث ي كبی تالم ف ادرة اس د المب یخ بع                   الش

 . )١("دین القسامعز ال"

 بمختلف الوطنیین جمیع من )العلیا العربیة اللجنة( الثورة ھذه أثناء تشكلت
 في عام إضراب إلى اللجنة ودعت، " أمین الحسیني" الحاج المفتي برئاسة اتجاھاتھم

 شمل حیث،  أشھر ستة اإلضراب واستمر،  اإلنجلیزي االنتداب سیاسة بسبب البالد
، والمستشفیات الموظفین ومكاتب التجاریة والمحالت جامعاتوال المدارس اإلضراب

  .)٢( األسواق إلى محصوالتھم إنزال من القرویون وامتنع

َّ ،  فلسطین أنحاء جمیع في الثورة واشتعلت  لم التي البطوالت المجاھدون روسط
 الملوك من أصدقائھا لدى بریطانیا سعت حتى،  األول األمة رعیل في إال تعھد

ّ  األزمة لحل التوسط أجل من العرب ءوالرؤسا :  فیھ جاء نداءً  منھم أربعةٌ  فوجھ،  اسلمیً
 الحكومة صدیقتنا نوایا حسن على معتمدین،  السكینة إلى لإلخالد ندعوكم إننا(

  )٣()مساعدتكم سبیل في السعي وسنواصل،  العدل لتحقیق المعلنة ورغبتھا،  البریطانیة

ي وأذاع ب المفت ك عق ً ذل م ابیان ة( باس ة اللجن ا العربی ا )العلی ھ دع واطنین فی  الم
ة،  اإلضراب إلنھاء داء تلبی اء لن داءً  العرب الرؤس =  م١٩٣٦/األول تشرین/٨( من ابت

  )ھـ٢٢/٧/١٣٥٥

 حتى أشھر أربعة علیھ تمر ولم،  المفتي ألوامر استجابة اإلضراب إنھاء تم
 موقف للمفتي وكان،  ىأخر مرة الثورة فعادت،  فلسطین إلى یھودي )١٨٠٠( دخل
 )التایمز( جریدة فھذه،  العرب وملوك رؤساء بھا نادى التي السلمیة الحلول تجاه حاسم

ً  تنشر اإلنجلیزیة  المفتي إن(:  فیھ جاء )ھـ٨/٥/١٣٥٦=  م١٩٣٧/تموز/١٦( في مقاال
 حكومة على فیجب،  الیھود مع والتفاھم الفلسطینیة القضیة حل أمام الوحیدة العقبة ھو

 بھ تبطش وأن،  صبھمن من تقیلھ أن علیھا بل،  لنشاطھ خالیة الساحة تترك أال بریطانیة
  )المتطرفین من العنید المتصلب وبالفریق، 

 بینما )العلیا اللجنة( مقر عسكریة قوة اقتحمت حیث،  الجریدة أرادت كما وكان
 الباب من بةبأعجو اإلفالت من وتمكن،  المفتي برئاسة جلساتھا إحدى تعقد كانت

 إلى فلسطین لمغادرة اضطر حتى اإلنجلیزي لالحتالل اھدفً  ذلك بعد وصار،  الخلفي

                                                             

 )٤١ص(، المصدر نفسھ ) ١(

 )١٤٩،  ١٤٨ص(، مرجع سابق ، الحاج أمین الحسیني ، حسني أدھم جرار ) ٢(

ر ) ٣( ریم العم د الك یني ، عب ین الحس اج أم ذكرات الح ة وال، م الي للطباع ر األھ ق(، نش ، ) دمش
 )٢٧،  ٢٦ص(،  )ھـ١٤٢٠ – م١٩٩٩(الطبعة األولى 
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 وإخوانھ ھو وأنشأ، )١(فلسطین في الجھاد عملیات على اإلشراف ھناك وتابع، لبنان 
 جرحاھم  وعالج وإعانتھم المجاھدین بتوجیھ اللجنة وقامت،  )للجھاد المركزیة اللجنة(
ّ  اجھادً  المرحلة ھذه حتى الجھاد وكان.    .)٢(اإسالمیً

 تضیق أن فرنسا من اإلنجلیزي االنتداب طلب )ھـ١٣٥٨ – م١٩٣٩( عام في
 اعتقال معسكرات فرنسا بإقامة الخناق فبدأ،  الفلسطینیین المجاھدین على الخناق
ین أم" الحاج المفتي كانو ، اللبنانیة )بكفیا( و )تدمر( من كل في فیھا المجاھدین لوضع

 فاضطر،  المناسب الوقت في كشفت أنھا غیر اغتیال مؤامرات لعدة اھدفً " الحسیني
  .)٣( إخوانھ بعض معھ وكان،  الفرنسیین غفلة في العراق إلىلبنان  مغادرة إلى

 الھیئة( إنشاء على "العربیة الجامعة" وافقت )ھـ١٣٦٥ – م١٩٤٦( عام في
 لھا وفتحت،  لھا ارئیسً " أمین الحسیني" حاجال المفتي ورشح،  لفلسطین )العلیا العربیة
  . العالم عواصم من عدد في فروع

،  فلسطین داخل إلى ونقلھ السالح بشراء الفترة ھذه خالل وإخوانھ المفتي واھتم
 أصدرت ولما،  فلسطین في الجھاد ثورة لقیام اتحسبً خاصة مخابئ في ووضعھ
=  م١٩/١١/١٩٤٧( في فلسطین یمبتقس قرارھا المتحدة لألمم العمومیة الجمعیة

 ذلك إثر على واندلعت،  فلسطین أھالي وكافة وإخوانھ المفتي رفض )ھـ٦/١/١٣٦٧
 ومدھم المجاھدین توجیھ یتولى المفتي وكان،  القرار صدور من قلیلة أیام بعد الثورة
  . القاھرة من المعركة إدارة على ویشرف والسالح بالمال

 حدود على مرابطة العربیة الجیوش تبقى أن )العلیا العربیة الھیئة( رأي وكان
،  األمر خطورة العدو وأدرك، والمال بالسالح الفلسطینیین دعم استمرار مع فلسطین

 التي مساعداتھا دخول لتمنع الجامعة وعلى العربیة الدول على الضغط إلى فسعى
 السالح من-  ساعداتالم ومنعت،  ذلك في ونجح ، )العلیا العربیة لھیئةا( إلى أصدرتھا

 بمقاومة حینھا الجمیع فوجئ ولكن،  )العلیا العربیة الھیئة( إلى الوصول من - والمال
عبد القادر " المجاھد بقیادة "المقدس الجھاد" منظمة قادتھا فلسطین أھالي من باسلة

 دعم في كبیر دور لھا كان التي "اإلخوان المسلمین" حركة وكتائب" الحسیني
  . فلسطین في المجاھدین

                                                             

رن ، صیر بصالح مسعود أبو ) ١( ف ق تح ، جھاد شعب فلسطین خالل نص روت ، دار الف ان  ،یی لبن
 )١٤١ص(،  )ھـ١٤٠٨ – م١٩٨٨(الطبعة الخامسة ، 

ا ، محمد عزة دروزة ) ٢( ر، القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلھ ة العص ان  ،یة المكتب روت لبن بی
 )م ٢٠٩/ ١(، ) ھـ١٣٧٩ - م ١٩٥٩(

 )١٨٣ – ١٧٣ص(، مرجع سابق ، الحاج أمین الحسیني ، حسني أدھم جرار ) ٣(
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 مجلس إلى أبرق - هللا رحمھ- " البنا حسن" اإلمام أن" العارف عارف" یؤكد
 على إنھ(:  یقول )ھـ١٦/١/١٣٦٧=  م١٩٤٧/ الثاني تشرین/ ٢٩( في العربیة الجامعة
 إلى "اإلخوان المسلمین" من )أولى دفعة( مجاھد آالف عشرة یبعث ألن استعداد
   )١()الطلب ذلك رفضت المصریة الحكومة لكن،  فلسطین

 وفتحت،  مصر من األسلحة شراء یریدون فلسطین أھالي من سیل وتدفق
 ما على للحصول فلسطین أھالي لمساعدة لجنة وألفت،  الباب لھم المصریة الحكومة
ّ  "اإلخوان المسلمون" وقبل،  یریدون  لھذه شبابھم بعض وتطوع،  اللجنة ھذه في ارسمیً

ّ  ھموراء مصالحھم وتركوا الغایة  من آالف وتقدم،  یستطیعون ما كل وقدموا،  اظھریً
 واستأذن،  التطوع باب فتح أن بعد فلسطین أرض على للجھاد للحركة التابعین الشباب

،  واألردن سوریا  في التدریب معسكرات إقامة في الحكومة "اإلخوان المسلمون"
 العربیة القوات دخول قبل )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨( مارس في فلسطین دخول واستطاعوا

 اعددً  واحتلوا معسكرات ھناك وأقاموا،  أفواجھم وتتابعت،  شھرین من بأكثر النظامیة
 كادت وما،  )٢()البریج معسكر(و )النصیرات معسكر( ـك العدو معسكرات من

 أن وقبل )ھـ٦/٧/١٣٦٧=  م١٩٤٨/مایو/١٤( في فلسطین على انتدابھا تنھي بریطانیا
 المقاتلة كتائبھم "اإلخوان المسلمون" أرسل وقد إال كیانھا قیام ةالیھودی العصابات تعلن

 أن بالیھود حدا مما بالعدو والمادیة البشریة الخسائر یلحقوا أن المجاھدون واستطاع، 
 اإلخوان جماعة" وحل،  الھدنة إعالن طریق عن الموقف لتنقذ بأمریكا یستنجدوا
ّ  ارفضً  "اإلخوان المسلمون" ورفض،  "المسلمین ً  أصدرتھا التي الھدنة قرارات اتام

 الیھود على حاسم نصر إحراز وشك على المجاھدین كتائب كانت أن بعد )األمم ھیئة(
 الجیوش تدخل أن بعد إال للھدنة قبول ال أنھ - هللا رحمھ-  "البنا حسن" اإلمام وأعلن، 

َّ ،  )ةطبری(و )عكا(و )یافا(و )حیفا (من الیھود وتطرد،  )أبیب تل( العربیة  وترد
 جندي بآخر نقذف حتى لقتالاف وإال،  دیارھم إلى فلسطین عرب من المھاجرین
 صدمة ولكن،  الرجس ھذا من المباركة فلسطین وتطھر،  البحر في صھیوني

 الھدنة قرارات قبولھا -  آنذاك -  العربیة الحكومات أعلنت عندما كبیرة كانت المجاھدین
 عن التخاذل سوى معنى من القبول لھذا یكن لم ذإ،  )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨ یولیو( في

 عدوانھم واستمرار أنفسھم تكوین إلعادة للیھود الفرصة وإتاحة،  الجھاد مواصلة
 حكوماتھا بمواقف محكومة الحرب دخلت التي العربیة الجیوش وكانت،  وجرائمھم
ّ  موافقة معظمھا كانت التي السیاسیة ً  وإقامة سیمالتق مشروع قبول على اعلنً  أو اسر

  تنفیذ على یساعد عسكري وضع في العربیة الجیوش وضعت ولذلك،  الیھودیة الدولة
واھدوال،  حد أبعد إلى التوسع في للیھود المجال یفسح بل،  التقسیم َّ  كثیرة   ذلك على ش

                                                             

 )٣٩٨/ ٢(، بیروت  ،المكتبة العصریة ، نكبة بیت المقدس ، عارف العارف ) ١(

لمون ، محمود عبد الحلیم ) ٢( وان المس اریخ ، اإلخ نعت الت داث ص د، أح ، اإلسكندریة  -عوة دار ال
 )٥٨/  ٢(،  )م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٤(الطبعة األولى 
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 ٤٠ - ٢٠ من : أي،  الوقت ذلك في فرقتین تعداده كان الذي العراقي الجیش أن منھا، 
 جندي) ١٥٠٠( إال والحاسم األول الشھر خالل فلسطین في منھ یقاتل لم جندي ألف
  . فقط

 كلوب" مذكرات ومنھا،  ذلك على شاھدة الوثائق فإن األردن جھة ومن
 شھر في إنھ(:  مذكراتھ في قال حیث ؛ - الوقت ذلك في األردني الجیش قائد-  )١("باشا
 إلى "الھدى أبو یقتوف" الحكومة ورئیس ھو سافر )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨( آذار

 یجري ال وأن األردن إلى التقسیم من العربي القسم یضم أن على واتفقوا،  بریطانیة
  )الیھودي والجیش األردني الجیش بین قتال

 اقائدً  أرسل - األردني الجیش قائد- " باشا كلوب" إن:  اأیضً  المصادر وتقول
ً حا )الھاجاناه( قیادة إلى األردني الجیش في الفرق ألحد :  فیھا یقول رسالة مال

 یأخذ حتى حركتھ لتأخیر استعداد على األردني الجیش فإن،  سبق ما إلى باإلضافة
  . اآلخر الجانب على مواقعھ الیھودي الجیش

 صادق"  الفریق ومنھم األردني الجیش في العرب الضباط كبار تقدیر وحسب
أن  فیھ یؤكد )إسرائیل مع العرب حروب( بعنوان اكتابً امؤخرً  أصدر الذي"  الشرق

 قیام منع على قادرةكانت  )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨( عام المتوفرة العربیة العسكریة القوة
 اوخصوصً ،  الصحیح العسكري بالشكل الجیوش ھذه استخدمت لو الیھودیة الدولة
 – م١٩٤٨( في تھزم لم العربیة فالجیوش،  المناسب الوقت في المباغتة الحركة بمبادأة
ّ  )ھـ١٣٦٧   . )٢( سلیم عسكري وضع في حكوماتھا قبل من توضع لم أنھاإال

 الدول جامعة" تولت أن اأیضً  والیھودیة اإلنجلیزیة الضغوط نتائج من كان
َّ  الفلسطینیة القضیة "العربیة  العربیة الجیوش في فلسطین عرب بإدخال وقامت،  تھابرم

 الجنرال إلى الجامعة في العسكریة الشئون ملف وسلمت،  الكارثة فكانت النظامیة
 بل بذلك تكتف ولم،  "كالیتون" الجنرال إلى السیاسیة الشئون وملف،  "كلوب"

" سبیرز" الجنرال إلى فیھ عھدت )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨( نیسان في اقرارً  أصدرت
 كیف نرى وھكذا،  ھجنی) ٥٢٠٠٠( إلیھ وحولت،  فلسطین لقضیة الدعایة شئون بتولي

ِّ  طینیةالفلس القضیة ملف أن ،  أھلھا من القضیة انتزعوا الذین خصومھا إلى مسل
                                                             

ـ عُ ، خدم في العراق ثم انتقل إلى شرقي األردن ، ضابط بریطاني ) ١( دو ب ین الب ك"رف ب و حنی  "أب
  .شغل منصب رئیس أركان الجیش األردني  ،

رن ، أكرم نور الدین ساطع  : یُنظَر   ن الق رین تاریخ ووثائق النصف الثاني م ابق ، العش ع س ، مرج
 )٩٠(ص(

ال ) ٢( ر مق وقي : انظ طفى دس ده مص ھادات ورؤى ، عب طین ش ي فلس وان ف اد اإلخ ع ، جھ موق
 .Www.ikhwanonline.com. على الشبكة العنكبوتیة ) اإلخوان المسلمین(
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ُّ  أن الجامعة باسم واستطاعوا  المعركة تدیر كانت التي -  الجھادیة القیادات أیديَ  وایكف
ّ  - العدو مع ً  ھم واویحل  ثمنھا دفع التي الكثیرة األسلحة باسمھا صادروا كما ، منھم بدال

 قیادة تحت كانوا الذین المجاھدین تسلیحل )ھـ١٣٦٦ – م١٩٤٧( عام فيلبنان  أھل
  )١()الدائم فلسطین مكتب( إشراف تحت كانت التي" عبد القادر الحسیني" المجاھد كتیبة

 في) فلسطین عموم( حكومة قیام" أمین الحسیني" الحاج المفتي أعلن ولما
 استجوبت" القادر عبد حلمي أحمد" برئاسة )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨( سنة )غزة(

ُّ  فاعتذر،  )القاھرة( إلى -  )غزة( في وكان -  المفتي المصریة الحكومة  ثانیة علیھ وافألح
 إلى فوصل،  عسكریة قافلة في" سري حسین" اللواء المصري القائد فحملھ،  فاعتذر

 لحكومة وبدا،  فلسطین إلى العودة من ومنع،  الشدیدة الرقابة تحت ووضع )القاھرة(
 وتفعیل بدعمھا وعدتھا حیث األخیرة من بطلب رمص إلى تنتقل أن )فلسطین عموم(

 السفر من )العلیا العربیة الھیئة( وأعضاء الحاج ومنع،  الفلسطینیین تجاه مسئولیاتھا
 حتى والحركة العمل قنوات كل مدونھ وأغلقت،  الھدنة قیام بعد حتى )غزة( إلى

  .)٢(اإلذاعة ومحطات والمجالت الصحف

 تجاه والعربیة بل الدولیة بالمالحقة یشعر" سینيأمین الح" الحاج المفتي بدأ
 م١٩٥٦( سنة مصر على الثالثي العدوان وبعد،  الفلسطینیة القضیة من الثابت موقفھ

،  )لقاھرةا(ـل بزیارة - المتحدة لألمم العام األمین- " شولد ھامر" قام )ھـ١٣٧٥ –
 بأن المفتي شعر رةالزیا تلك ومنذ، " الناصر عبد جمال" مع مباحثات خاللھا وأجرى

َّ  اشیئً   المصریة الحكومة قیام الشعور ھذا من وزاد،  الفلسطینیة القضیة ضد یحاك ام
 القضیة نار خمدت حتى بزیارتھ یقوم من لكل ومراقبتھا،  االتصاالت من المفتي بمنع

  . الموقف سیدة للقضیة السلمیة الحلول وصارت،  الجئین قضیة إلى فجأة وتحولت، 

 یعد" شولد ھامر" بأن أفادت )المتحدة األمم ھیئة( من المفتي إلى الةرس وكانت
 خطوطھ على" الناصر عبد جمال" مع اتفق وأنھ،  فلسطین قضیة لحل امشروعً 
َّ  االتفاق وأن،  الكبرى   . سنوات عشر خالل القضیة حل أساس على تم

 )لعلیاا العربیة الھیئة( ضد حملة تشن الحكومیة المصریة الصحف ھبت وفجأة
 الھجمة عن فیھ یستفسر" الناصر عبد جمال" إلى اخطابً المفتي حینئذ وكتب،  ورجالھا

=  م١٩٥٩/ أیلول/١٥( في وذلك سوریا  إلى السفر فقرر،  علیھ یرد فلم
  .)٣( فیھ فأقاملبنان  إلى بعدھا ثم )ھـ١٢/٣/١٣٧٩

                                                             

 )١٠٣ص(، مرجع سابق ، مذكرات الحاج أمین الحسیني ، عبد الكریم العمر ) ١(

 )٢٦٦،  ٢٦٥ص(، مرجع سابق ، الحاج أمین الحسیني ، رار حسني أدھم ج) ٢(

ان  ،دار الفرقان ، ألف یوم مع الحاج أمین الحسیني ، زھیر الماردیني ) ٣( روت لبن  – م١٩٧٧(، بی
 )٣٠٥ص( ،) ھـ١٣٩٧ –
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 )ھـ١٣٧٩ – م١٩٥٩( عام في مشروعھ تفاصیل أعلن" شولد ھامر" وكان
 الضخمة المالیة المساعدات وتقدیم،  العربیة البالد في الالجئین بتوطین فیھ وعد الذي
  . استیعابھم تكفل التي المشاریع وإنشاء،  لھم

 بسحب طالب الذي العربي العام الرأي بتوجھ اصطدم المشروع ھذا لكن
 سحب وتم،  الفلسطینیة القیادات داخل اشدیدً  ارفضً  لقي أنھ كما،  المشروع
  .)١(المشروع

 والقیادات الوطنیة العناصر تصفیة محاوالتھم في وعمالؤه العدو واستمر
 )ھـ١٣٨٣ – م١٩٦٣( عام أیلول وفي،  والعربي الفلسطیني العام الرأي على المؤثرة
  :  موضوعي لبحث )القاھرة( في "العربیة الدول جامعة" قیادات اجتمعت

   فلسطین قضیة - 

 . يالفلسطین الكیان وإحیاء- 

 الوفد رئاسة وأسندت،  الجامعة في فلسطین یمثل من تعیین الجامعة وقررت
 . لتمثیلھ یختاره من أو الرئیس إلى الفلسطیني

 بقیادة) الفلسطینیة التحریر منظمة(ـب سمي ما إنشاء االجتماع ھذا عن وانبثق
 توكان،  )ھـ١٧/١/١٣٨٤=  م١٩٦٤/ أیار/٢٨( في )القدس( في )٢("الشقیري حمدأ"

 للقضیة أعداءً  أعضائھ من عدد كان بل،  شرعیة أي تحمل ال المؤتمر ھذا قرارات
 من كان بعضھم أن كما،  والیھود لإلنجلیز الداعمة ھبمواقف عرف وممن،  الفلسطینیة

  . والسماسرة األراضي باعة

 أمر وھو،  قومیة قضیة إلى فلسطین قضیة تحویل من" الشقیري أحمد" وتمكن
  .)٣( إلیھ للتوصل الجھود وبذلوا وعمالؤھم الیھود تمناه طالما

 )دمشق جامعة( مسجد حولوا العربیة الحكومة جیش الفرنسیون غلب لما - ك

                                                             

 )٢٧١ص(، مرجع سابق ، الحاج أمین الحسیني ، حسني أدھم جرار ) ١(

قیري :  ھو) ٢( ام  .أحمد أسعد الش یس ل، مح طینیة(ـأول رئ ر الفلس ة التحری ة ،  )منظم ي قلع د ف ول
ین( وبي) تبن ي جن ان  ف رتین ، لبن وزه م د ف ة بع ة المنظم ن رئاس تقالتھ م ن اس ي ، أعل وفي ف ت

  )ھـ١٤٠٠ – م١٩٨٠( األردن سنة
ھ  ي ترجمت ر ف اطع : یُنظَ دین س ور ال رم ن رین ، أك رن العش ن الق اني م ف الث ائق النص اریخ ووث ، ت

 ) ٣٩٥ص(،  مرجع سابق

 )٣٤٣ص(، مرجع سابق ، علماء الشام في القرن العشرین ، محمد حامد الناصر ) ٣(
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ّ  ملھى أو انادیً ،  أیدیھم من المشایخ فاسترده،  اصورً  جدرانھ على وصوروا،  الیلیً
،  الصالة ھفی وأقاموا،  تحریره على المتوھج السوري الشباب من طائفة معھم وعمل
 وكان ، جمعة خطبة أول منبره على - هللا رحمھ-  "علي الطنطاوي" الشیخ وألقى

 "علي الطنطاوي" الشیخ ألقى،  لیلیة ادروسً  فیھ جعلوا ثم،  )الجمعة خطبة( موضوعھا
 وكان،  منھا رسالة أول الشیخ وكتب،  للمشایخ رسائل بطبع قاموا ثم،  منھا درس أول
  .)١(" الطنطاوي سعید محمد" أخوه الرسائل ویطبع دروسوال الخطب یرتب الذي

  :  التربیة میدان في المدافعة صور ومن - ل

 قضیة أجل من - هللا رحمھ- " مصطفى السباعي" الشیخ بھا قام التي الجھود تلك
 قادتھا بینما الخطر بھا یحدق،  أمة وحیاة،  وجود قضیة لھ بالنسبة كانت حیث فلسطین
  .  الھون

 – م١٩٤٣( سنة عنھ اإلفراج عقب كلھا سوریا  أنحاء في یطوف یخالش بدأ
 فیھم ویثیر الناس في یخطب فكان،  السنة ونصف سنتین استمر اعتقال بعد )ھـ١٣٦٢

  .)٢(ورخیص غالٍ  كل للقضیة یبذلوا بأن والمواثیق العھود علیھم ویأخذ،  الحماس

 كل وفي مكان كل وفي حدیث كل في لسانھ على فلسطین قضیة كانت وھكذا
  .)٣(وصحفھا وأندیتھا وبرلمانھا،  كلھا سوریا  مساجد بذلك تشھد،  مناسبة

 "السباعي" قام )ھـ١٣٦٧- ١٣٦٦=  م١٩٤٨ -  ١٩٤٧( عام التقسیم قرار وبعد
 من كتیبتین فشكل،  هللا سبیل في الجھاد إلى أھلھا ویدعو السوریة المدن یجوب

 رأسھم على ھو وكان،  الجیش معسكرات في )قطنا( في تدربوا سوریا  في )اإلخوان(
 وخاضوا،  المقدس وبیت األقصى المسجد عن یدافعون القتال میدان إلى توجھوا ثم ،

  . )القدس( أحیاء داخل حامیة معارك

،  شارع إلى شارع ومن،  بیت إلى بیت من فیھا یدور یومئذ القتال كان  
 من المجاھدین من الشھداء راتعش وسقط،  البطولة نماذج أروع وإخوانھ ھو فضرب

 التقى المعركة أرض وفي،  األقصى المسجد بجوار أكثرھم ودفن،  "اإلخوان" شباب
 وتوزعوا،  واألردن مصر من "اإلخوان" كتائب بقیادات" مصطفى السباعي" الشیخ
  . الھدنة على العرب بتوقیع القتال وقف تم أن إلى القتال أماكن

                                                             

 )١٣٧/ ٥(، مرجع سابق ، ذكریات ، علي الطنطاوي ) ١(

 )٢٧٠ص(، مرجع سابق ، علماء الشام في القرن العشرین ، محمد الناصر ) ٢(

اد (مصطفى السباعي ، محمد بسام األسطواني ) ٣( لصفحات من جھ ر ) متواص وراق للنش  ،دار ال
 )٢٧ – ٢٦ص( ،) م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠(بیروت 
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فةً ومن معھ  "السباعي" وأظھر  وفي )القطمون( حي معارك في بطوالت مشرّ
 بعد استسلموا الذین الیھود من المجاھدون )اإلخوان( حررھا عندما )القدیمة القدس(

 ساحات في لینــالمص لقصف الیھود یستعملھ كان الذي الیھودي الكنیس نسف
  )١()الروضة( حي في المجاھدین قیادة ومقر،  ىــاألقص

 بعد" مصطفى السباعي" الشیخ كشف الھدنة قبول على العرب توقیع وبعد
  :  قال حیث المعركة أرض في وھو بنفسھ عرفھا حقائق )دمشق(ـل عودتھ

 لما المعارك ھذه في بنفسي تبینتھا التي الحقائق أكشف أن واجبي من وجدت(  
 )دمشق( في محاضرات ذلك في وألقیت،  ویكتب یذاع بما الجمھور انخداع من وجدتھ

 من أبدیتھ لما الجمھور ذھل وقد،  السوریة المدن من وغیرھا )حمص(و )حلب(و
  )٢( ).. اتمامً  لدیھم معروفة تكن لم حقائق

 عنا منعت قد اإلنقاذ جیش قیادة في العسكریة اللجنة وكانت(:  اأیضً  وقال
 حدود على الخیر وأھل المجاھدین بتبرعات لشرائھ اضطررنا حتى والذخیرة السالح

ان مدینة وفي تركیا ّ   )٣( )عم

 إلى قیادتھ وأوكلت "العربیة الدول جامعة" ألفتھ الذي اإلنقاذ جیش إن(:  وقال
 یقصد لم وأنھ،  بلد كل في الھائج العرب لشعور اتسكیتً  إال یكن لم )٤("القاوقجي فوزي"

ّ  یقاتل أن منھ  لم بل،  الیھود بأیدي العربیة والقرى المدن سقوط یمنع أن أو،  اجدیً
 قرب یقیم كان" القاوقجي"ـف،  فلسطین في واحدة معركة اإلنقاذ جیش قیادة تخض

 فلسطین یدخال لم "باشا صفوت"و" الھاشمي طھ"و،  بحتة عربیة منطقة في )نابلس(
 في "الھاشمي" مقر كان بل،  فلسطین في األوضاع حقیقة یعرفان یكونا ولم، قط

  . )القاھرة(بینھا وبین  یتنقل )دمشق(

 الجھاد( منظمة تحطیم في تتمثل كانت اإلنقاذ جیش مھمة أن یبدو(:  وقال

                                                             

ر ) ١( د الناص رین ، محم رن العش ي الق ام ف اء الش ابق ، علم ع س ،  )٢٧١ -٢٧٠ص(، مرج
وراق ، ومصطفى السباعي  ان  ،جھادنا في  فلسطین دار ال روت لبن ـ ١٤٢٠(بی  ،) م٢٠٠٠ -ھ

 )١٤ – ٢٠ص(

 )٣٤ – ٣٣ص(، مرجع سابق ، في فلسطین جھادنا ، مصطفى السباعي ) ٢(

 )٢٧ص(، المصدر نفسھ ) ٣(

ة ، الشام  )طرابلس(من موالید ، أحد قادة الثورة السوریة الفلسطینیة ) ٤( ة الحربی ي المدرس تخرج ف
ة  ا ،العثمانی رً كریة مبك ھ العس رت قدرات ة ، وظھ كریة عالی ب عس ي مناص ھ ، وول ا قیادت منھ

وف، لجیش اإلنقاذ العربي  نة ت ـ١٣٩٧(ي س ر  )م١٩٧٧ -ھ الح : انظ اض الم ة وری زار أباظ ، ن
  )٣١٥ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم
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 التاریخ لھم سجلھ ما البطوالت من وأبدوا،  فلسطین شباب فیھا انخرط التي )المقدس
 من یحصل أن یحاول" عبد القادر الحسیني" الشھید قائدھا وكان،  وإكبار بإعجاب

 إلى جاء حین إنھ حتى مسعاه فخاب األسلحة من كاف قدر على "العربیة الجامعة"
 اواحدً  امدفعً  منھم طلبت لقد:  قال إخواننا من األول الفوج معھ لیأخذ )قطنا( معسكر

،  السیارة في معي ھي وھذه،  النار لوقود إال تصلح ال بندقیة مائة وأعطوني ، فرفضوا
 أكثرھاو،  األولى العالمیة الحرب أعقاب في الفیصلي العھد من ببنادق فإذا ونظرنا

 ألسترد فلسطین إلى ذاھب إنني(:  "الحسیني"فقال لھم  )الحدید من بعصائب معصوب
 ثرى على واستشھد،  لألعداء طعمة بالدي أترك ولن ھناك سأموت )القسطل(
  .)٢( - الجمیع هللا رحم-  )١()المقدس بیت( أبواب عند) القسطل(

 في الھجري شرع الرابع القرن تاریخ صفحات في سیرتھم سطروا وممن - م
 في شارك الذي )٣("التل هللا عبد" اللواء المجاھد القائد الجھادیة والقیادة التربیة میدان
ّ  اقائدً  بفلسطین )م١٩٤٨( عام حرب ً  اومفكرً  اعسكریً  وخطرھم الیھود مكاید في اوباحث

  . والحدیث القدیم في

 الجیوش لدخو قبل الیھود ضد بطولیة معارك" التل هللا عبد" المجاھد قاد
 رأس على ودخل،  )ھـ٧/٧/١٣٦٧ – م١٩٤٨/ مایو/١٥( في فلسطین إلى العربیة

                                                             

طین ، مصطفى السباعي ) ١( ي فلس ابق ، جھادنا ف ع س ر ، ) ٣٨ – ٣٧ص(، مرج د الناص ، و محم
 )٢٧٣ – ٢٧٠ص(، مرجع سابق ، علماء الشام في القرن العشرین 

ذكر ) ٢( اویش"ی ر الش باعي"یخ أن الش" زھی طفى الس ان " مص طین وك ارك فلس ي مع ھ ف اد إخوان ق
الوا ، مصابًا بضغط الدم  ا ق أ بم م یعب ة فل رك الخطاب ة وت اء بالراح ھ األطب ار علی ار ، فأش وص

اعة  ة الس ة قراب ي الخطب تمر ف ى ویس جد األقص ي المس ة ف ب الجمع رض ، یخط ى م افة إل إض
ر ، السكر  رب العص ا إلى ق ى و، ثم یلقي بعدھا درسً دواء حت تعمال ال ة اس ن متابع ل ع ان یغف ك

ام ، ینفجر الدم من أنفھ  یا ع  – م١٩٥٧(ویحدث بسام األسطواني أن الشیخ بعد عودتھ من روس
ھ  )ھـ١٣٧٦ ل حركت ر فش ردي ، ھجم علیھ المرض فأخذ منھ أكثر نصفھ األیس ن ت اعف م وض

ود  ره القع ھ ك ھ ولكن ي ق، حالت ة وف ي الجامع اطھ ف ابع نش تمر یت الل واس ى خ ث وألق ة البح اع
   .) دمشق(مرضھ أھم محاضراتھ العلمیة على مدرج جامعة 

طواني : یُنظَر  ام األس د بس ل ، محم اد متواص ن جھ فحات م باعي ص طفى الس ابق ، مص ع س ، مرج
 )٥٨ – ٥٦ص(

ر، شمال األردن ) إربد(المعروفة في ) التل(من أسرة . عبد هللا التل :  ھو) ٣( د ، مفك ارك ، مجاھ ش
كریًّ ق دًا عس رب ائ ي ح ـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(ا ف ن ،  )ھ رجھم م رة وأخ ائر كبی ود خس د الیھ وكب

ة  ا ، المدینة القدیمة قبل دخول الجیوش العربی ب منھ ھ كت طین(ل ة فلس ة (و) كارث ر الیھودی خط
ل اإلسالم(و) جذور البالء(و) العالمیة على اإلسالم والمسیحیة وفي ) األفعى الیھودیة في معاق ت

   )م١٩٧٣ -ھـ١٣٩٣(سنة 
 )٤/٧٥(، مرجع سابق ، األعالم ، الزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 
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 وكان-  الیھودیة القوات من القدیمة المدینة وطھر،  )دســـالق( مدینة السادسة الكتیبة
  . - آنذاك العربیة للقوات اقائدً 

،  حرب أركان دورة من عاد حین شبابھ أول في الجھاد مع رحلتھ بدأت  
 لمدة دورة في وشارك،  )صرفند( في وقیادتھا األولى البریطانیة بالفرقة بعدھا حقوالت

ّ  واتصل،  أشھر ثالثة ً ،  فلسطین شباب من أعداد تدریب أجل من عرب بضباط اسر
 البرتقال مزارع إلى یوم كل ظھر بعد یخرجون العرب الضباط من ورفاقھ ھو فكان

ّ  یقھاتطب ثم السالح على النظریة الدروس لشرح  ذلك یتم وكان،  األسلحة على اعملیً
 ّ ً  في الرسمي العمل بعد االستراحة فترة خالل وذلك،  اإلنجلیز أعین عن ابعیدً  اسر

  )الرملة( و )اللد( منطقتي

 في تعالى هللا بعد الفضل لھم كان الذین،  الشباب من كثیر أیدیھم على وتدرب
  .)١( العربیة الجیوش دخول قبل وغیرھما المنطقتین ھاتین عن الدفاع

 بنفسھ المعركة عملیات" التل هللا عبد" اللواء أدار ساقھا عن الحرب كشفت ولما
  : ومنھا،  الیھود ضد

        مستعمرة في الیھود وقتالھ،  اإلنجلیز أوامر وتجاھلھ للمجاھدین قیادتھ - ١
 فیھا وقتل،  لھا التابعة المستعمرات وبقیة ھي استسلمت حتى )عصیون كفر(

ّ ) ٣٥٠( واستسلم،  یھودي جندي )٥٠٠( من أكثر  إلى نقلوا السكان من ایھودیً
 قاده الذي الجیش أما،  األردن في )المفرق( مدینة في الحرب أسرى معسكر

ّ  )١٦( منھم فاستشھد" التل هللا عبد" ً  امتطوعً  )٢٠( من اجندیً  وكان،  مناضال
 )٢()ھـ٥/٧/١٣٦٧=  م١٣/٥/١٩٤٨( في ذلك

 حتى اشدیدً  احصارً  اتھبقوّ  مھحاصر أن بعد الیھود على األولى انتصاراتھ - ٢
 . ذلك في تاریخیة وثیقة توقیع وتم االستسالم إلى الیھودیة الحامیة اضطرت

 بھا قام التي اإلسالمیة واألخالق الرجولیة المواقف تلك من یومئذ العجب وكان
 واألطفال والنساء لشیوخل سمح االستسالم لشروط الیھود رضخ فحین،  معھ ومن القائد

  . الیھودیة األحیاء في بذویھم باللحاق

 والمرضى العجزة نحمل وجنودنا أنا كنت(:  مذكراتھ في" عبد هللا التل" یقول

                                                             

ل ) ١( ف الت د یوس ل ، أحم دهللا الت دس ، عب ة الق ل معرك ان ، بط ان ، دار الفرق ، األردن  -عم
 )م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩(

ل ) ٢( د هللا الت طین(مذكرات عب ة فلس م ) كارث ة دار القل اھرة(، طبع ـ١٣٧٨ – م١٩٥٩(، ) الق ،  )ھ
)٣٤ – ١٧/ ١( 
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 سلوك أتذكر كنت،  والغذاء الماء لھم یقدمون جندنا وكان،  األكتاف على واألطفال
  )الرائعة أخالقھم تمثل ظلست األمة ھذه أن وأتیقن الفاتحین المسلمین من السلف

 ھذه في الیھود من وقتل،  )ھـ٢١/١١/١٣٧٨=  م٢٨/٥/١٩٤٨( في الفتح وتم
 ما منھ أسرو،  الیھودي الحي سكان وطرد،  مثلھم وجرح جندي ألف قرابة المعركة

 بینما،  نفسھا )القدس( من والباقي )عصیون ركف( من نصفھم یھودي )٦٠٠( على یزید
 أسابیع أربعة خالل واحد ضابط بینھم اشھیدً  وعشرین اواحدً  سةالساد الكتیبة خسرت

)١(.  

 )ھـ٢٢/١١/١٣٧٨=  م٢٩/٥/١٩٤٨( الموافق الفتح من الثاني الیوم وفي
 على للموافقة األمن مجلس في نفوذھا واستعملت،  سریع بشكل بریطانیة تدخلت

 الدول وأجمعت ، نفسھ التاریخ من ااعتبارً  شھر لمدة النار إطالق لوقف اقتراحھا
  . الھدنة قبول على العربیة

 على العربیة الدول موافقة بأن مذكراتھ في" عبد هللا التل" اللواء یؤكد وھنا  
ً  كان وقبولھا الھدنة شروط ،  فلسطین في العربي اإلسالمي النصر كفة قلب افادحً  خطأ

 ارتبطت التي ثارواآل النتائج في تفكر لم العربیة الدول لجامعة السیاسیة اللجنة وأن
ً  الظن یسیئوا أن قبل ووافقوا،  لیفھموا یسألوا أن قبل وافقوا فھم،  بقبولھا  بشروط قلیال
 القرار ذلك عن مسئولة العربیة الدول جمیع أن" عبد هللا التل" اللواء ویعتبر،  الھدنة

  . الھدنة قبول على فیھ أجمعوا الذي األسود الیوم في

 ألف مئة وأنقذت،  )القدس( مدینة عن الحصار فك لىع وافقت اللجنة إن إذ  
  .)٢(اوعطشً  اجوعً  الموت أو االستسالم وشك على كانوا یھودي

، العرب عند اإلعداد یتم ولم،  الھدنة أیام جاءت(:  بألم یقول القائد ویضیف  
 أولئك قلوب إال الحسرة تأكل ولم،  نیام والعرب دقیقة كل یستغلون بدؤوا والیھود

 لم الیھود أن كما،  القریب للمستقبل الیھود استعدادات یرون الذي والجنود باطالض
 العربیة الحكومات كانت بینما،  القتال جبھات من جبھة أي في الھدنة شروط ینفذوا
 والنزاعات الخالفات وزادت ، والذخائر باألسلحة جیوشھا تعزیز على تعمل لم،  الھیة

 المھاجرین وینقلون صقع كل من السالح یستوردون دالیھو كان حین على،  السیاسیة
  )٣()باآلالف

                                                             

 )١٢٤ -١١٧/  ١(، مرجع سابق ، كارثة فلسطین ، عبدهللا التل ) ١(

 )٢٤٧/ ١(، مرجع سابق ، عبد هللا التل بطل معركة القدس ، أحمد بن یوسف التل ) ٢(

 )٢٣٠ت  ٢٢٦/ ١(، مرجع سابق ، ) كارثة فلسطین(عبد هللا التل )  ٣(
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 اللواء من بتدبیر-  )نباال بیت( في المرابطة العربي الجیش كتائب إحدى قامت - ٣
 الكتیبة معسكر من بالقرب مرت یھودیة قافلة على باإلغارة - "التل هللا عبد"

 .)١(ةالقافل سیارات جمیع ودمرت )ھـ٢٤/٦/١٣٧٩=  م٢٤/١٢/١٩٤٨( یوم

 وخادم الشام محدث - هللا رحمھ-  "األلباني الدین ناصر محمد" الشیخ وھذا - ن
ً  الشیخ كان حیث،  والدعوة التعلیم في بارز دور لھ كان السنة  السنة أھل رایة حامال

 دمشق في أسبوعیة دروس لھ تعقد وكانت،  والسنة العقیدة عن اومدافعً  والجماعة
) ھـ١٣٦٥ – م١٩٤٥( عام قبل وذلك الشام أھالي من والمثقفون العلم طالب یحضرھا

 الصحیحة العقیدة إلى الدعوة على تركز فكانت وتوجیھاتھ ودروسھ محاضراتھ وأما ،
 للكتاب الصحیح الفھم إلى یدعو ما اوكثیرً ،  والتصوف والخرافات البدع ومحاربة

 على أنھا عيتد والطوائف الفرق معظم فإن وإال الصالح السلف فھمھا كما والسنة
 التصفیة على والخاصة العامة ومجالسھ دروسھ في طالبھ یحث وكان،  والسنة الكتاب

 على المسلمین وتربیة،  والضاللة الخرافة من بھ علق مما اإلسالم تصفیة،  والتربیة
 األحادیث من فیھا مما السنة وتصفیة،  العقیدة وتصفیة،  ىــالمصف اإلسالم ھذا

 كتب وتصفیة،  الضعیفة الروایات من النبویة السیرة وتصفیة، والضعیفة الموضوعة
  . والضعیفة المنكرة واألحادیث اإلسرائیلیات من التفسیر

 ومشایخ المذاھب متعصبوا وعارضھ،  الشام بالد في السلفیة دعوتھ الشیخ نشر
،  رأشھ ستة قرابة فسجن،  ضال وھابي إنك:  لھ وقالوا،  العامة علیھ وأثاروا الصوفیة
 حیاتھ طوال یسلم ولم،  األردن في المقام بھ فاستقر والتھجیر التضییق لضغط وتعرض

  . محتسب صابر ذلك في وھو األذى من

 )حلب( في خصومھ فعلھ ما لھ دبرت التي المضایقات ضمن من وكان
 عدیدة عرائض رفعوا حیث،  السوریة المدن لبعض الشیخ زیارات خالل )الالذقیة(و

 مالحقة واستمرت،  الداخلیة ووزارة الشرطة إلى ذلك بعد وحولت،  شامال مفتي إلى
 بأنھ خصومھ من وعدد )دمشق( مفتي قبل من اتھم كما،  إثرھا على ومساءلتھ الشیخ

  .)٢( السلفیة باسم الخالفیة القضایا إثارتھ بسبب البالد في الفتنة یثیر

 في المتعددة دروسال عقده والدعویة العلمیة الشیخ أنشطة أبرز من وكان
 في والمثقفون العلم طالب یحضره أسبوع كل درسان لھ یعقد كان حیث الواحد األسبوع

 أحمد":  آنذاك یحضرھا وممن،  )ھـ١٣٦٥ – م١٩٤٥( عام قبل كلھا وكانت )دمشق(

                                                             

 )٦٠ص(عركة القدس عبد التل بطل م، أحمد بن یوسف التل ) ١(

ذوب ) ٢( د المج رفتھم ، محم رون ع اء ومفك ابق ، علم ع س وني ،  )١/٢٩٥(، مرج م القری ، وعاص
 )٢٤١ -١٨٦ص(،  )م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢٠(كوكبة من أئمة الھدى الطبعة األولى 
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، " نحالوي الرحمن عبد"و، " الباني الرحمن عبد" والشیخ،  )١("النفاخ راتب
  ." الصباغ محمد"و، " غبرة نبیھ" یبوالطب،  "العطار عصام"و

 كل من واحد بأسبوع بدأت منظمة شھریة رحالت - هللا رحمھ-  للشیخ وكان
 المحافظات إلى بزیارة فیھا الشیخ یقوم،  شھر كل أیام ثالثة على استقرت ثم،  شھر

 آثار لھا وكانت )حماة( و )الرقة( و )حمص( ثم )سلمیة( و )إدلب( و )حلب( السوریة
   . عظیمة وثمرات طیبة

 محمد" الشیخ والسلوك والتربیة الدعوة میدان في أثروا الذین أبرز ومن - س
 وقام،  والجماعة السنة أھل منھج لزوم إلى دعا حیث اإلصالحیة ودعوتھ "رضا رشید
-  "الوھاب عبد ابن محمد" والشیخ "القیم ابن"و "تیمیة ابن"ـك السلف كتب بطبع

،  والضعیف الصحیح ومعرفة الحدیث بتخریج اھتمامھ إلى إضافة،  - هللا رحمھم
 حتى والجماعة السنة أھل لمنھج المخالفة الفرق ومحاورة،  والخرافات للبدع وإنكاره

 وبدع طرق من علیھ ھم ما علیھم أنكر حین-  آنذاك األزھر علماء بعض مع معركتھ إن
  .)٢( ذلك على شاھدة-  وانحرافات

،  والخارجي الداخلي صعیدھا على أحداث من الشام بالد بھ تمر بما یھتم وكان
 آراءه خاللھا من وكتب،  والمسلمین اإلسالم قضایا عن للدفاع )المنار( مجلتھ وسخر

  . األمة تجاه بواجبھم القیام إلى العلماء ودعا اإلصالحیة
) ٣٤( منھا صدر التي )المنار( مجلة المیدان ھذا في آثاره أبرز من وتعتبر

  .)٣(یكتمل ولم امجلدً ) ١٢( في مطبوع وھو )المنار تفسیر( و امجلدً 
" فرفور صالح" الشیخ بھ قام ما المیدان ھذا في المدافعة جھود أبرز ومن - ع

 علمیة نھضة فیھا وأنشأ )دمشق( في أقام ثم،  )بیروت( في الشرعیة الكلیة في درس إذ
ّ  امركزً  األموي عالجام من وجعل،  اھموربَّ  الطالب من اعددً  ودرس،  متمیزة  اعلمیً
 ّ َّ ،  وتربوي علمي منھج لھ كان حیث اوتربویً  المحیطة المساجد بعض في سھودر

 وانتقى )دمشق( في )التعلیمیة الخیریة اإلسالمیة الفتح جمعیة( بتأسیس وقام،  باألموي
  . الجمعیة في تدریسیة ھیئة وجعلھم المسجد في رباھم الذین الطالب من

 كان كما ، واللغة واألدب والفقھ كاألصول العلوم من عدد في نبوغ للشیخ وكان
                                                             

اخ :  ھو) ١( ي النف وي  .أحمد راتب بن مرس الم لغ ب، ع تاذ، أدی د ، أس ـول ق(ب ا ،) دمش وفي بھ ، وت
ل أس ن أص ك(رتھ م اكر"الزم ، )بعلب ود ش ر  "محم ي مص ة ، ف ع اللغ ي مجم ل ف رغ للعم تف

  )م١٩٩٢-ھـ ١٤١٢(توفي سنة ، ) دمشق(العربیة في 
 )٣٦ص(، مرجع سابق ، إتمام األعالم ، نزار أباظھ ومحمد المالح : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١١ص(، ) ١١(العدد ، مجلة البیان ) ٢(

 )١٢٦/ ٦(، مرجع سابق ، عالم األ، خیر الدین الزركلي ) ٣(
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  .)١(معاصریھ ومشكالت العصر ولواقع وأصولھا للفتوى عمیق فھم لھ
 الجمعیة( العلماء من عدد مع یؤسس" الجزائري طاھر" الشیخ وھذا - ف

 شعورھم من فكرتھا وانطلقت،  )دمشق( وأعیان علماء ضمت التي )اإلسالمیة الخیریة
 من )دمشق( في بدأت التي التعلیمیة وأنشطتھا األجنبیة التبشیریة اإلرسالیات تحدیاتب

 لإلناث ومدرستین للذكور مدارس ثماني تفتتح أن الجمعیة واستطاعت )م١٧٥٥( سنة
 طاھر" الشیخ وعین )معارف دیوان( إلى )م١٨٧٩( نھایة في الجمعیة وتحولت، 

ّ  امفتشً " الجزائري ً  من عدد تألیف الفترة ھذه في وبدأ،  االبتدائیة المدارس على اعام
 برامج وضع مع والطبیعة والریاضة والعربیة الدین في االبتدائیة الصفوف مناھج كتب

  . لھا

رص یخ وح ى الش اء عل ة إنش ة مطبع وم حكومی ع تق ات بطب ة المؤلف           العام
ب دارس وكت ي الم عھا الت تطاع،  وض یخ واس ع الش ود م ض جھ دقائ بع                      ھأص
دعم والي وب اني ال ع العثم ب جم ة الكت ادرة المخطوط ي والن ان ف د مك                       واح

د ت أن بع ة كان ي متفرق اجد ف ا المس وت والزوای ة وبی ان،  الخاص ان وك              المك
ذي اره ال یخ اخت ع الش ب لجم و الكت ة( ھ ة المدرس رب- )الظاھری امع ق وي الج  مث -األم

ت ى تحول ة( إل ة المكتب ارت،  )الظاھری ة أول وص ا مكتب ق( عرفتھ ي )دمش ا ف  تاریخھ
  )ھـ١٢٩٧ -١٢٩٦=  م١٨٨٠- ١٨٧٩( عام الحدیث

 )طرابلس( و )حمص( و )حماة( في عامة مكتبات عدة بعدھا الشیخ وأسس
 سوریا  والیة في الكتب خزائن مفتش( وظیفة بتولي العثمانیة الحكومة إلیھ وعھدت
  )القدس فیةومتصر

ان ا ك ز مم ھ تمی یخ ب اھر" الش ري ط اده" الجزائ لوب اعتم                        أس
وار ري الح ن الفك الل م دوات خ ات الن بوعیة واالجتماع ي األس                            الت

د د تعق الة بع ة ص ى واستمرت،  الجمع ر حت ى ف ام مصر إل ـ١٣٢٥ – م١٩٠٧( ع                    ،  )ھ
ان ع وك ي یجتم ذه ف دوات ھ ار الن اء  بكب ره علم ھ عص ن ومثقفی ال م یخ أمث            الش

ال" دین جم مي ال ؤرخ" القاس د"  والم رزاق عب ار ال یخ" البیط لیم" والش اري س ، " البخ
ق ا والتح دد بھ ن ع باب م ام ش ذاك الش ق"ـك آن م رفی د"و" العظ رد محم ي ك                ، " عل

د"و د عب را الحمی ب"و ، " ويالزھ دین مح ب ال كري"و، " الخطی لي ش             ، " العس
وتلي"و كري الق لیم"و،  "ش ري س د"و" الجزائ رحمن عب ھبندر ال ارس"و، " الش  ف

   . وآخرین،  "الخوري
ا أھداف الفكریة الندوات لھذه وكان م:  منھ وم تعل ة العل اریخ ودراسة،  الحدیث                        الت

راث ال والت ة،  مياإلس ة واللغ ا العربی دعوة،  وآدابھ ى وال ك إل ن التمس الق بمحاس  األخ
                                                             

ري ) دمشق(أعالم ، محمد عبد اللطیف الفرفور ) ١( ر الھج ع عش دار المالح ودار ، في القرن الراب
 )٣٦٥ص(، )م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨() دمشق( -حسان 
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الل من الغرب على واالنفتاح،  اإلسالم وقیم ث خ الح عن البح ھ من الص رك،  مدنیت  وت
  .)١( اإلسالم شریعة مع ینسجم ال ما

                                                             

یخ ) ١( ان الش ري"ك اھر الجزائ ي " ط اب العرب ن رواد الكت الح وم اة اإلص ن دع ذ ، م ى نب ا إل دع
ب والج تمالتعص اد ود وف اب االجتھ ھ ، ح ب الل حلقات ن خ ھ م ى طالب ر عل أثیر كبی ھ ت ان ل وك

ّ ، الفكریة  ً ن وكان ملم ن ذھ ي م ا أوت ع م االتھم م ا بعلوم الشریعة وتاریخ العرب واإلسالم ورج
ر  ع النظی الع منقط اد واط ب ، وق د أن رك انیون بع ھ العثم د أقال ذا فق ل ھ ع ك یخ م ر أن الش غی

ا  وخشیت، موجة القومیین العرب  السلطة العثمانیة من بثھ ألفكاره بین األساتذة والطالب ومنھ
  )ر أخالقھاإن استیالء الترك على العرب أزال مدنیتھا وغیَّ : (قولھ 

ال      ن أمث لھم م لونھ ویراس انوا یراس ذین ك رقین ال داقتھ للمستش التھ وص ھ ص ذ علی ا أخ ان مم وك
ودي-" جولد سیھر" ون"و -المجري الیھ ودياإلنج-" مرغلی زي الیھ دي"و -لی الي " جوی ، اإلیط
راون" و زي–" ب ة  -اإلنجلی ھ وعام ھ وطالب ھ شجع أقران ھ بوج ھ علی الغرب وانفتاح ھ ب وغرام

راق ، الناس على قبول ما عندھم بال ضابط  ع االستش ل م ي التعام ذر ف ب الح كما أنھ أغفل جان
ھ  ھ ورجال ا، وأھداف احبھم فك ى ص ل حت ل والنح حاب المل ع أص امح م ع وتس س م ن یجل

نة  )الشیعة(و )مقدم النصیریة(و )شیخ العقل(و )الحاخام(و )المطران( ل الس مثل جلوسھ مع أھ
.  

ري ، حازم زكریا محي الدین :  یُنظَرلالستزادة      م، طاھر الجزائ ق( -دار القل ـ١٣٢١() دمش ،  )ھ
ة ال، ومحمد سعید الباني تنویر البصائر في سیرة الشیخ طاھر  ة الحكوم وریة مطبع ة الس  -عربی

 )٤٣٢ص(، مرجع سابق ، رجال من التاریخ ، وعلي الطنطاوي ، الطبعة األولى ) دمشق(



 

 

  

  

  

  

  

   السادس الفصل
   المعاصرة وتطبیقاتھا المدافعة من المستفادة الدروس 

  : انمبحث وتحتھ

        المدافعة من المستفادة الدروس : األول المبحث .  

       المعاصرة التطبیقات : الثاني المبحث   

  

  

  

  

  

  

   األول المبحث
  المدافعة من المستفادة الدروس

بر ، التي  ِ ً باألحداث والع كانت ھذه الفترة من القرن الرابع عشر الھجري ملیئة
ر الوقوف عندھا ، واالستفا ھ یجدُ ِ ھ ، واللیالي یُشب دة منھا ؛ إذ إن التاریخ یعید نفسَ

ا  ھا بعضً  :ویمكن أن أذكر ھنا أبرز الدروس المستفادة من المدافعة ؛ وھي . بعضُ
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 الفكریة معركتھا بحجم قط معركة تخض لم – وتاریخھا قرونھا عبر – األمة أن - ١
 . الھجري عشر الرابع القرن في العالمیة القوى أمام والعسكریة

 عشر الرابع القرن اوخصوصً  المتأخرة قرونھا في– األمة انحراف خط أن - ٢
 وكانت،  الصلیبیة فیھا نفذت التي الشام بالد من األولى خطوتھ كانت –الھجري

 غزو نحو األولى العدو بوابة كانت حتى والتحالفات للمؤامرات عریضةً  ساحةً 
 . اإلسالمي العالم

 العربیة البالد في شعارھا ورفع،  الجاھلیة القومیة دعوة تصاعد من كان ما مع - ٣
 وتساقط،  دورھا تضاءل أن فتأت ما أنھا إال الھجري عشر الرابع القرن خالل

 من الباطنیون وتمكن،  منھم الشام بالد في السیاسیة الساحة وخلت،  أتباعھا
 . دونھم بالحكم والتفرد،  وتھجیرھم طردھم

 أو رایة وأي،  اإلسالم شعار سوى عیرف شعار أي أن في عظیم درس ھذا إن
  . السقوط ونھایتھا الزوال عاقبتھا فإن،  رایتھ سوى علیھا الناس یجتمع جماعة

 بعضھم وانقلب،  قادتھ وطرد،  رموزه تساقط )االشتراكي البعث( حزب فھذا
،  المیالدي العشرین القرن من الستینیات عقد في سوریا  حكموا أن بعد بعض على
 بشعار خدعوا الذین بعده من وأوالده" حسین" الشریف حال من كان ام ذلك وقبل

 ففقدوا اإلسالمیة الخالفة على وثاروا،  لھا للزعامة نفوسھم وتطلعت،  العربیة القومیة
  .)١( الباردة المستعمرین غنیمة وكانوا لكھممُ 

 العروبة شعار رفعوا الذین،  القومیین العرب لنصارى الحقیقي الوجھ ظھر - ٤
 المسلمین من والسذج البسطاء بھا وخدعوا،  الھجري عشر الرابع القرن ائلأو
 وبمجرد،  ومفكریھ علمائھ من اإلسالم أھل بعض رایتھا تحت انضوى كما، 

 عم وتحالفوا،  لعروبتھم النصارى القومیون تنكر الشام الفرنسیین دخول
 .  ووطنیتھم بالدھم ضد المستعمر

،  اواحدً  ایومً  تھدأ لم،  االستعمار فترة طوال شعبیة وطنیة انتفاضة الشام عاشت - ٥
 المظاھرات ھذه خالل یبرز وكان،  العاصفة یسبق الذي الھدوء فھو ھدأت وإن

،  ودعاتھا البالد علماء النفوس في یحركھ كان الذي الدیني التعاطف والثورات
 موجة ویركب التیار مع یسیر أن إال یسعھ ال الوطنیین بعض كان بل
 . سالمییناإل

                                                             

ا ) ١( ام : من أمثلة سقوط الشعارات الجاھلیة المعاصرة أیضً راق ع الد الع ي ب ث ف سقوط حزب البع
ن ، والقبض على رموزه في مشاھد مخجلة ذلیلة ، ) ھـ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣( ق م والسكوت المطب

 .دعاة القومیة آنذاك 
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 كثیر على – ومجاھدین ومفكرین وأدباء ودعاة علماء من – الشامیین دور خفي - ٦
 امرتعً  كانت الشام بالد أن كثیرون وظن،  والمثقفین ابتّ والكُ  المفكرین من

 ً  العدو ومدافعة،  كبیرة الجھود كانت بینما،  للمستعمرین اباردً  اومغنمً ،  سھال
 اأنموذجً  الشام في المدافعة كانت بل،  لسنانوا والسیف والبیان بالحجة قائمة

ا   . األخرى اإلسالمیة البلدان في المدافعة صور بین منفریدً

 تجاه احازمً  اموقفً  یتخذوا لم أنھم العثمانیون فیھا وقع التي األخطاء أعظم من - ٧
 الفرنسیین بمنح واقام بل،  الشام بالد في "النصارى"و "الدروز" طوائف

 وتمرد صراع نقطة المنطقة وجعل،  ھناك وجودھم فرض من مكنتھم امتیازات
 . الخالفة على

 إلى تزال وال،  قرون عدة وعسكري وفكري دیني صراع حلبة الشام كانت - ٨
 ومثقفات مثقفین أیدي على قام العربي العالم في الفكري صراعال إن بل، الیوم

 . الشامیة واألطیاف التیارات مختلف من

 من،  الشام اوخصوصً  اإلسالمي العالم غزو في عدة لوسائ االستعمار اتخذ - ٩
 وإقصاء،  الدینیة والمراكز المؤسسات على الضغوط ممارسة أبرزھا

 . ھیئاتھ بكل السیاسي العمل في المشاركة من اإلسالمیین

 تارة،  الشام في اإلسالمي العمل عرقلة في كبیر دور الضالة للفرق كان - ١٠
 بافتعال وتارة،  الصوفیة یفعل كما الروح ةریاض على واالعتماد العمل بترك

 )األحباش(و )التحریر حزب( فعل كما وإذكاؤه اإلسالمیین بین االنقسام
ً بإثارة الفتنة وتعمیق الطائفیة ؛ كما یفعل الرافضة وبعض  وغیرھما ، وتارة

 .الجماعات المخالفة ألھل السنة والجماعة 

،  األمة أزمات أعظم وأمام الھجري عشر الرابع القرن ھذا فترات خالل - ١١
 تناسب إعدادات أو قیادات األمة مجموع في تتوفر لم،  اصراعً  وأكثرھا
 الذي العدو وطبیعة،  المعركة طبیعة فھم األمة تستكمل لم بل،  المرحلة
 إخفاقات سلسلة ذلك آثار من وكانت،  خلفھ یقفون الذین والحلفاء،  یدیرھا

 .  عقود ستة طولھا صار متواصلة

 المسلمین رفع أن تؤكد المتأخرة العقود في واضحة عملیة ادروسً  األمة تلقت - ١٢
 ثمرات أعطى األرض بقاع شتى في المصیریة معاركھا في اإلسالمیة للرایة

 العلمانیة الرایات تحت أعدائھا مع األمة معارك طوال نراھا اأبدً  نكن لم
 . والقومیة

 أي عن اإلسالم إبعاد في )یینالعلمان( قومنا بني قبل من جدیة ھناك كانت - ١٣
 مواجھة عن الحقیقیة العقیدة وتنحیة،  توجیھھا عن اإلسالم وإقصاء،  معركة
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 المسلمون استبعد الیھود مع الصراع مراحل أحد في إنھ بل،  الباطلة العقیدة
 وصف الصراع على فأطلق،  ابتداءً  المعركة في المشاركة من العرب غیر

،  أخرى مرة )العربیة القومیة معركة( و،  مرة )لياإلسرائی العربي الصراع(
 أنھا بمعنى )األوسط الشرق أزمة( الغربیون أطلقھا التي للتعمیة استجابوا ثم

 تحویل مسلسل زال وما،  وغربھ شرقھ في اإلسالمي العالم لباقي أزمة لیست
 دول( ثم )الطوق دول( إال تخص ال أزمة صار حتى الصراع وتصغیر
 الفلسطینیین بین نزاع مجرد إلى األزمة لتتحول؛  )حديوالت الصمود

د إلى النھایة في الصراع لیتحول، و واإلسرائیلیین ّ  بین أمنیة مشكلة مجر
 تساندھا التي،  الیھود دولة وبین جھة من المحاصرة "اإلسالمیة حماس"

 .)١(كلھا  الدولي الطغیان قوى

ْ كان ھو عین كان لالستشراق أثر كبیرٌ في بالد الشام خالل  - ١٤ ھذه الفترة ؛ إذ
إبراھیم "وقد ثبت أن المستشرقین منذ عھد . االستعمار على بالد المسلمین 

كانوا یكتبون تقاریر حول األوضاع السیاسیة والثقافیة " ابن محمد علي باشا
 .واالجتماعیة في بالد الشام ، قبل أن یرسلوھا إلى حكوماتھم 

ا یُؤسَف لھ  - ١٥ ّ ا ؛ أن الصراع السی: مم ً ا كان مصالحیّ ً اسي على بالد الشام عموم
ْ كانت تظھر بین فترة وأخرى أطماع االستعمار الفرنسي واإلنجلیزي من  إذ
ع بعض دول الجوار لتوسیع نطاقھا ، وضم  ّ ٍّ تتطل ٍ خفي جھة ، ومن طرف

 – م١٩٤٨(أجزاء من أرض الشام إلیھا ، وما زالت الشواھد منذ حرب 
 .إلى الیوم ) ھـ١٣٦٧

دور الجمعیات القومیة في التعاون المعلن والخفي مع المستعمر ،  برز - ١٦
ر بعض رموزھا لعروبتھ    ّ ْ تنك ُھا بعد خروجھ ؛ إذ وانكشف غطاؤھا وزیف

ً عن اإلسالم بوھویّتھ ، ونادى   .إحالل المناھج الغربیة العلمانیة بدیال

بّانیّون من العلماء والدعاة عن أداء مسئولیاتھم  - ١٧ ّ ف الر ، والقیام حین یضعُ
ن أعداؤھم من الیھود والنصارى  ّ بواجب المیثاق الذي أخذه هللا علیھم ؛ یتمك
ّ أفكارھم ، والتأثیر على الشعوب المسلمة ؛  وسائر الفرق األخرى من بث

 .بسبب غیاب القیادات ، والمرجعیّاتِ الشرعیة 

ا بالد الش –كانت الخطوات األولى للتغریب في العالم اإلسالمي  - ١٨  - اموخصوصً
ّت قنوات اإلعالم المرئیة  ْ التعلیم واإلعالم ؛ حیث استغل ابتَي ّ عن طریق بو
 ً علت أداة والمسموعة والمقروءة في ھدم العقیدة اإلسالمیة ، وتشویھھا ، وجُ

                                                             

د ؟ ، العلمانیون وفلسطین ، عبد العزیز مصطفى كامل : ینظر ) ١( اذا بع ل وم ن الفش ا م ً تون عام س
 )١٠ص (، مرجع سابق 
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ھ من تغریب التعلیم ؛ عبر . للغزو الفكري الساقط  ُ ن المستعمر وذیول ّ كما تمك
إحداث أنظمة تتوافق مع خططھ السیطرة على وزارة التربیة والتعلیم ، و

وغایاتھ ، واستطاع من خالل ذلك فرض رؤیتھ في مناھج التعلیم ، والقائمین 
 .علیھا 

ا للقوى العالمیة واإلقلیمیة  - ١٩ ً ونلمس في . إلى یومنا ھذا ؛ ال تزال بالد الشام ھدف
كیف أن الغرب األدنى واألقصى یستعمل كل أسالیب : واقع العالم الیوم 

ا فلسطین المكر واال ّ بالد الشام ، وخصوصً    .بتزاز ضد

  

  

  

  

  

  

  

   الثاني المبحث
   المعاصرة التطبیقات 

  : مطلبان وتحتھ

  . والسنة الكتاب في أھلھ وفضائل الشام مناقب:  األول المطلب

  . المنشود ومستقبلھ المعاصر الشام واقع:  الثاني المطلب

  : النبویة والسنة الكریم لقرآنا في أھلھ وفضائل الشام مناقب : األول المطلب

 ً   : الكریم القران من األدلة:  أوال

 *  (  ) ' & % $ # " ! ]:  تعالى قولھ – أ
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+ , - . /  0 21 3   4 5 6 7 Z ١: اإلسراء  

الشام التي باركھا هللا تعالى بالزروع  )إیلیاء(إسرائھ كان إلى  نأ ومعلوم
  .والثمار التي حول المسجد 

    © ¨ § ¦ ]:  - علیھ السالم-  "موسى"ى في قصة قولھ تعال – ب

ª « ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´   µ ¶ ¸ ¹ 

º » ½¼ ¾ ¿ À     Á Â Ã Ä Å Æ Ç Z 
  ١٣٧:األعراف

ومعلوم أن بني إسرائیل إنما : ( -  رحمھ هللا -  "بن تیمیةا"شیخ اإلسالم  قال
  )١( )ن في الیمأورثوا مشارق أرض الشام ومغاربھا بعد أن أغرق فرعو

 ° ]:  - علیھ الصالة والسالم-  "إبراھیم الخلیل"قولھ تعالى في قصة  – ج

± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹  º » ¼ ½ ¾ Z 
إنما نجاه هللا  - المعلیھ الصالة والسّ -  "إبراھیم الخلیل"ومعلوم أن " ٧١ـ٧٠:األنبیاء

  .)٢(رض الشام من أرض الجزیرة والعراقإلى أ - السالم الصالة وعلیھ  -  "الوطً "و

 º »  ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã ¹  ¸ ¶ ] : ھ تعالىقول – د

Ä Å Æ Z فیھا مملكة  لتيوإنما كانت تجري إلى أرض الشام ا( ٨١: األنبیاء
  )٣()- علیھ الصالة والسالم -  "سلیمان"

 º ¹  ¸ ¶ ] : في قولھ تعالى - رحمھ هللا-  "العماد بن كثیر" وقال

»  ¼ ½ ¾ ¿ À  Z٤(أرض الشام : یعني   ٨١: األنبیاء(.  

                                                             

 )٧٥ص(، مرجع سابق ، مناقب الشام وأھلھ ، بن تیمیة ا) ١(

 )٧٦ص(، مرجع سابق ، مناقب الشام وأھلھ ، بن تیمیة ا )٢(

 )٧٧ص(المصدر نفسھ ، ) ٣(

 )م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢(الطبعة األولى ، الریاض ، مكتبة الرشد ، التفسیر ، بن كثیر ا )٤(
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 ^ [ \ ] T U V W X  Y Z ]: قولھ تعالى  -  ـھ

`_ a b c d e f Z ١٨: سبأ.  

وھو ما كان بین الیمن (:  - رحمھ هللا تعالى  – "بن تیمیةا"شیخ اإلسالم  قال
  )١()مارة القدیمة كما ذكره العلماءوبین قرى الشام من الع، مساكن سبأ 

بیت : باركنا فیھا القرى التي : ( - رضي هللا عنھما  -  "بن عباسا" وقال
  )٢()المقدس

 ½ ¼  « º ¹ ̧  ¶ ]: في قولھ تعالى  - - "أبي كعب" وعن

¾ ¿ À  Zء عذب إال یخرج من تحت الصخرةوما من ما، الشام : (قال  ٨١: األنبیاء(  

فأنجاه هللا ، كان بأرض العراق (:  "قتادة"وقال ،  اأیضً  "أبو العالیة"قال  وكذا
وما نقص من األراضي زید في الشام ، لشام عماد دار الھجرة وكان یقال ل، إلى الشام 

  )٣()وما نقص من الشام زید في فلسطین، 

قال . اآلیة ... ٩٣: یونس h  g  f  e  d  cZ  ] : قولھ تعالى  –و 
أھم الشام وبیت المقدس:  - رحمھ هللا– "قتادة" ّ   .)٤( بو

  

  :األدلة من السنة :  اثانیً 
 أمة أمتي من یزال ال(:  یقول سمعت النبي : ال ق - - "معاویة"عن  -  ١

  )ذلك على وھم هللا أمر یأتي حتى خالفھم من وال كذبھم من یضرھم ما،  هللا بأمر قائمة

َ خَ یُ  بن مالك" فقال ً  سمعت:  "رام    )٥()بالشام وھم(:  یقول امعاذ

                                                             

 )٧٧ص(، مرجع سابق ، مناقب الشام وأھلھ ، بن تیمیة ا) ١(

 )١٢٠٢ص(، مرجع سابق ، التفسیر ، بن كثیر ا) ٢(

 )٩٦١ص(، مرجع سابق ، التفسیر ، عماد الدین بن كثیر )٣(

 )٢١٠ص( ،مرجع سابق ، فضائل الشام ، بتحقیق عادل سعد  ابن رجب الحنبلي ،) ٤(

د ) ٥( اب التوحـی ي كـت الى  -أخرجھ البخاري ـف ول هللا تـع اب ـق ¶   ¸  º  ¹      «  ¼  ½   ¾  ] : ـب
= 
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 أھل یزال ال(:   هللا رسول قال:  قال - - "وقاص أبي بن سعد" وعن -  ٢
  )١()الساعة تقوم حتى الحق على ظاھرین الغرب

 أھل فسد إذا: (  هللا رسول قال:  قال - - "المزني إیاس بن مرة" وعن - ٣
 حتى خذلھم من یضرھم ال،  منصورین أمتي من طائفة تزال ال،  فیكم خیر فال الشام
  )٢()الساعة تقوم

 فقال  هللا ولرس عند اجالسً  كنت:  قال - - "الكندري نفیل ین سلمة" وعن
 قد، جھاد ال:  وقالوا،  السالح ووضعوا، )٣(الخیل من الناس أذال هللا رسول یا:  رجل

 جاء اآلن اآلن،  كذبوا(:  وقال،  بوجھھ  هللا رسول فأقبل،  أوزارھا الحرب وضعت
 ویرزقھم،  أقوام قلوب لھم هللا )٤(ویزیغ،  الحق على یقاتلون أمتي من یزال وال،  القتال
 إلى الخیر نواصیھا في معقود والخیل،  هللا وعد یأتي وحتى،  الساعة تقوم حتى منھم
 یضرب )٦(اأفنادً  تتبعوني وأنتم )٥(ملبث غیر مقبوض أني إلى یوحي وھو القیامة یوم

 

= 

  Á  À          ¿Z ل ارة )٧٤٦٠(رقم    ٤٠: النح اب اإلم ي كت ھ  ٠ومسلم ف اب قول زال (:   ب ال ت
   )٤٩٣٢(رقم ....)  من أمتيطائفة

  )٤٩٣٥(رقم  )ال تزال طائفة من أمتي ظاھرین: ( باب قولھ  –رواه مسلم في كتاب اإلمارة ) ١(

تن ، أخرجھ الترمذي ) ٢( رقمفي كتاب الف ام ب ي الش اء ف ا ج اب م ي ب ال ) ٤/٤٨٥) (٢١٩٢( ف : وق
ن صحیح  دیث حس ذا ح ة ، ھ ي المقدم ھ ف ن ماج اب ، واب ول هللا اب نة رس اع س ) ٦(م رق تب

ند وأ م  ،خرجھ اإلمام أحمد في المس دیث صحیح  )٣/٤٣٦) (١٥٦٣٥-١٥٦٣٤(رق ناد الح وإس
  .كما قال األلباني 

ر    ي :  یُنظَ ام للربع ائل الش ث فض ریج أحادی المي ، تخ ب اإلس ة المكت ة ، طبع ة الرابع الطبع
 )١٩ص() دمشق(و )بیروت( ،) م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥(

  .وقیل أرسلوھا ووضعوا عنھا آلة الحرب ، خفوا بھا أھانوھا واست:  أذال الناس من الخیل) ٣(
 )٦/٢١٤)) (حاشیة السیوطي على النسائي((   

 )٦/٢١٤)) (حاشیة السیوطي على النسائي. ((أي یمیل :  یزیغ) ٤(

  .المكث واإلقامة : واللبث ، اسم مفعول من ألبثھ أو لبثھ :  ملبث) ٥(
 )٦/٢١٥)) (حاشیة السیوطي على النسائي((   

  .جماعات متفرقة : أفنادًا ) ٦(
 )٦/٢١٥)) (حاشیة السیوطي على النسائي((   
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  )١()بالشام المؤمنین دار وعقر،  بعض رقاب بعضكم

 أمتي من طائفة لتزا ال(:   هللا رسول قال:  قال - - "أمامة أبي" وعن -  ٤
 ألواء من أصابھم ما إلى خالفھم من یضرھم ال،  قاھرین لعدوھم ظاھرین،  الدین على
  )كذلك وھم هللا أمر یأتیھم حتى

   ؟ ھم وأین:  هللا رسول یا قالوا

  )٣( )المقدس بیت)٢( وأكناف،  المقدس یتبب(:  قال

ما هللا تعالى رحمھ – "الحضرمي مرة بن كثیر"و "األسود بن عمیر" وعن -  ٥
 تقوم حتى األرض في المسلمون یزال ال:  قاال السمط وابن ھریرة أبا إن:  قاال - 

  )قوامة عصابة تزال ال: ( قال  النبي أن وذلك،  الساعة

  )٤()الشام أھل ھم: (  النبي وقال

:  یقول  هللا رسول سمعت:  قال -- "األنصاري ثابت بن زید" وعن -  ٦
  )للشام طوبى یا،  للشام طوبى یا . للشام طوبى یا(

   ؟ ذلك وبم،  رسول یا:  قالوا

  )٥()الشام على أجنحتھا باسطوا هللا مالئكة تلك: ( قال

 ستجندون: (  هللا رسول قال:  قال  - – "حوالة بن هللا عبد" وعن -  ٧
 یا يل خر فقلت:  هللا عبد قال )بالیمن اوجندً  بالعراق اوجندً  بالشام اجندً ،  اأجنادً 

                                                             

ل ) ١( اب الخی ي أول كت ائي ف ھ النس م أخرج دیث رق ند ) ٦/٢١٥) (٣٥٦٠(، ح ي المس د ف وأحم
 )١٩٣٥(السلسلة الصحیحة ، حدیث رقم : یُنظَر . كما قال األلباني صحیح  هوإسناد )٤/١٠٤(

 .كنف الناحیة والجانب  جمع كنف وھو: األكناف ) ٢(

ى ) ٣( ن ُ ي الك اري ف ھ البخ ق ّ د و) ٧٥٢(عل ام أحم ن اإلم د هللا ب ي ، )٥/٢٦٩(رواه عب ي ف والطبران
ع ) فضائل القدس(وابن الجوزي في  )٧٦٤٣(حدیث رقم ) ١/١٤٥(الكبیر  ل  -الباب التاس فض

 . فیھ ضَعفوالحدیث ) ٩٣ص(السكنى فیھ 

اریخ الك) ٤( ي الت اري ف ھ البخ دي أخرج مط الكن ن الس رحبیل ب ة ش ي ترجم ر ف م ، بی ) ٢٦٩١(رق
 .ورجال الحدیث ثقات واإلسناد صحیح ) ٤/٦٢(

ذي ) ٥( ال ) ٢/٣٣١(أخرجھ الترم ن : وق دیث حس خ . ح ض النس ي بع د  .صحیح : وف ام أحم واإلم
  . -رحمھ هللا  - وھو صحیح كما قال األلباني) ٥/١٨٤( في المسند

 . ١٢ص ) ١(حدیث رقم ، مرجع سابق ، فضائل الشام للربعي تخریج أحادیث :  یُنظَر    



الھجري عشر الرابع القرن في الشام بالد في الفكریة المدافعة  

468  

  . هللا ولـــرس

 عز هللا فإن،  غدره من ولیستق،  بیمنھ فلیحلق أبى فمن،  بالشام علیكم: ( فقال
  )وأھلھ بالشام لي تكفل قد وجل

 بھ هللا تكفل ومن( : یقول الحدیث بھذا یحدث "إدریس أبا" فسمعت:  ربیعة قال
  )١()علیھ ضیعة فال

:   هللا رسول قال:  قال - عنھما هللا رضي-  "عمرو بن هللا عبد" وعن -  ٨
 بھ عمد ساطع نور ھو فإذا فنظرت،  وسادتي تحت من عانتز الكتاب عمود رأیت إني(

  )٢()بالشام الفتن وقعت إذا اإلیمان إن أال،  الشام إلى

،  لھ بناء في وھو  هللا رسول أتیت:  قال -- "مالك بن عوف" وعن -  ٩
ِّ كُ :  فقلت،  دخلا:  قال . هللا رسول یا نعم:  قلت ؟ عوف:  فقال علیھ فسلمت  أم يل

َّ كُ  بل: ( قال ؟ يبعض ّ  عوف اعدد: ( لي فقال:  قال )كل ً  لھنأوّ ،  الساعة یدي بین است
 والثانیة،  إحدى:  قل(:  قال،  یسكتني  هللا رسول جعل حتى فاستبكیت:  قال . موتي

 في یقع موتان والرابعة.  تيأم في تكون فتنة والثالثة،  اثنین:  قل،  المقدس بیت فتح
 الرجل إن حتى افیضً  فیكم المال یفیض والخامسة، )٣( الغنم اصقكع یأخذھم أمتي

 بني وبین بینكم تكون ھدنة والسادسة،  اخمسً :  قل،  یسخطھا فیظل دینار المائة لیعطى
 فسطاط،  األفً  عشر اثنا رایة كل تحت،  رایة ثمانین على إلیكم یسیرون،  األصفر

  )٤()دمشق:  لھا ویقال مدینة فیھا،  الغوطة:  لھا یقال أرض في یومئذ لمسلمینا

                                                             

ند ) ١( ي المس د ف ام أحم ھ اإلم اكم ) ٥/٣٣(أخرج ھ ) ٥١٠/ ٤(والح ناد ووافق حیح اإلس ال ص وق
ذھبي و داود ، ال ر أب ق آخ ن طری ھ م ند ) ١/٣٨٨(وأخرج ي المس د ف ام أحم ) ٢٨٨/ ٥(واإلم

ّ : األلباني وقال ) ٢/٣٥" (مشكل اآلثار " وأخرجھ الطحاوي في    .ا حدیث صحیح جدً
 . ١٣ص ) ٢(حدیث رقم ، مرجع سابق ، تخریج أحادیث فضائل الشام للربعي :  یُنظَر    

اكم ) ٢( ھ الح ي ) ٥٠٩/ ٤(أخرج یم ف و نع ة((وأب اكم ) ٢٥٢/  ٥)) (الحلی ال الح ى : وق حیح عل ص
یخین  رط الش ذھبي ، ش ھ ال ع ، ووافق ي المجم ي ف ال و) ٥٨/ ١٠(وأورده الھیثم رواه : ق

  ))األوسط((و )) الكبیر((الطبراني في 
  .حدیث صحیح : وقال األلباني    
 . ١٤ص ) ٣(حدیث رقم ، مرجع سابق ، تخریج أحادیث فضائل الشام :  یُنظَر   

قاصُ ) ٣( ِ وت :  الع ا أن تم يءٌ الیلبثھ ا ش ن أنوفھ َ فیسیل م ُ الغنم ً . داءٌ یأخذ ة ُ لغ ص ل ، أو : والعق القت
ُ ا ل الموت   .لمعجَّ

 )٣١٧٦(حدیث رقم ) ٦/٣٣٤(ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : یُنظَر 

ند ) ٤٩٧ - ٤٩٦/ ٢(وابن ماجھ ) ٢١٣/ ٦(أخرجھ البخاري ) ٤( ي المس رھم ) ٦/٢٥(وأحمد ف وغی
= 
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 وقعت إذا: ( یقول  هللا رسول سمع أنھ - - "ھریرة أبي" وعن -  ١٠
ً  دمشق من هللا بعث المالحم  یؤید اسالحً  وأجودھم افرسً  العرب أكرم الموالي من ابعث

  )١()الدین بھم هللا

 ستخرج(:   هللا رسول قال:  قال - - أبیھ عن "هللا عبد بن سالم" وعن - ١١
:  قال ؟ هللا رسول یا تأمرنا فما:  قلنا )الناس تحشر حضرموت من الزمان آخر في نار

  )٢()بالشام علیكم(

 یا قلت:  قال جده عن أبیھ عن "القشیري معاویة بن حكیم بن بھز" وعن -  ١٢
 محشورون إنكم(:  قال،  الشام نحو بیده أوأوم )ھنا ھا(:  فقال ؟ تأمرني أین هللا رسول
 ً   )٣()وجوھكم على ومجرون اوركبانً  رجال

 یوم المسلمین فسطاط: ( قال  هللا رسول أن - - "الدرداء أبي" وعن -  ١٣
   )الشام مدائن خیر من،  دمشق لھا یقال مدینة جانب إلى بالغوطة الملحمة

 )٤(فسطاط،  الكبرى لحمةالم یوم: ( یقول  النبي سمعت:  قال روایة وفي
 المسلمین منازل خیر دمشق:  لھا یقال مدینة فیھا،  الغوطة لھا یقال بأرض المسلمین

 

= 

  ))فسطاط المسلمین: ((دون قولھ في آخره ، من طرق أخرى عن عوف بھ 
 . ٦٣ص ) ٣٠(حدیث رقم ، مرجع سابق  ،تخریج أحادیث فضائل الشام : انظر    

ھ ) ١( اكم ) ٥٢٠/ ٢(أخرجھ بن ماج ال ) ٥٤٨/ ٤(والح اري((وق رط البخ ى ش ال )) صحیح عل وق
  .حدیث حسن : البخاري 

 . ٦١ص ) ٢٨(حدیث رقم ، مرجع سابق ، تخریج أحادیث فضائل الشام : انظر    

تن ) ٨/ ٢(أخرجھ أحمد ) ٢( اءوالترمذي في الف ا ج اب م ن :  ، ب ار م رج ن ى تخ اعة حت وم الس ال تق
  .حدیث صحیح : وقال الشیخ األلباني ، وصححھ ) ٢٢١٧(قبل الحجاز ، رقم 

 . ٣٣ص ) ١١(حدیث رقم ، مرجع سابق ، تخریج أحادیث فضائل الشام للربعي :  یُنظَر

تن ) ٥و ٣/ ٥(أخرجھ أحمد ) ٣( ي الف ذي ف م والترم دیث رق ام ، ح ي الش اء ف ا ج اب م  )٢١٩٢(، ب
  . -رحمھ هللا-وصححھ األلباني ، وقال صحیح اإلسناد ووافقھ الذھبي ) ٥٦٤/ ٤(والحاكم 

 )٣٦ص () ١٣(حدیث رقم ، مرجع سابق ، تخریج أحادیث فضائل الشام للربعي :  یُنظَر

طاط) ٤( ُس ف  – الف ا أل ین بینھم ائین مھملت ة ، وط ین المھمل كون الس اء وس ّ الف م ن :  -بض صْ ِ ح
نون بھ  المسلمین الذي   .الخیمة : وأصلھ . یتحصّ

 )١١/٣١٦(عون المعبود : یُنظَر 
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  )١()یومئذ

 سمعت:  قال،  - رضي هللا عنھما– "الكالبي سمعان بن النواس" وعن -  ١٤
 شرقي البیضاء المنارة عند السالم علیھ مریم بن عیسى ینزل(:  یقول  هللا رسول
  )٢()دمشق

 سیكون: ( قال  النبي عن - عنھما هللا رضي-  "عمرو بن هللا عبد" وعن -  ١٥
 أھلھا شرار األرض في ویبقى،  إبراھیم مھاجر ألزمھم األرض أھل فخیار،  ھجرة

  )٣()والخنازیر القردة مع النار وتحشرھم الرحمن نفس وتقذرھم،  أرضوھم تلفظھم

، أنھ  - - "ذي األصابع"حدیث من  "انيبرالط"و "أحمد"أخرج اإلمام  - ١٦
ْ ابتلینا بالب: قال    )٤( )علیك بالشام: (اء بعدك ؟ قال قیا رسول هللا ، أین تأمرنا إن

كان  "أبا الدرداء"، أن  "عبد هللا بن ھبیرة"عن  "یحیى بن سعید"روى  - ١٧
سة ؛ أرض الجھاد: ( "سلمان"قاضیًا بالشام ، فكتب إلى  ّ ّ إلى األرض المقد م ُ   )٥( )ھل

ا : ، قال  "عطاء الخراساني"في تاریخھ عن  "ابن عساكر"روى  - ١٨ ّ لم
ُّقلة من خراسان شاورتھ ُ بالن ت ْ ن أھل العلم  مم ِ ھا م ِ ن ب َ أین ترون أن أنزل بعیالي ؟ : م

ھم یقول  ّ ھا من أھل العلم . علیك بالشام : فكل ِ ن ب َ ُ م ُ البصرة فشاورت أین ترون : ثم أتیت
ھا من أھل وثم أتیت الكوفة فشا. علیك بالشام : م یقول أن أنزل بعیالي ؟ فكلھ ِ ن ب َ ُ م رت

ُ . علیك بالشام : أین ترون أن أنزل بعیالي ؟ فكلھم یقول : العلم  ثم أتیت المدینة فسألت
ن بھا من أھل العلم  َ   .)٦(علیك بالشام: أین ترون أن أنزل بعیالي ؟ فكلھم یقول : م

ً رواھا ف –رحمھ هللا– "ابن رجب"أورد  - ١٩ ة الصلت بن "ي فضائل الشام قصّ

                                                             

د ) ١( ھ أحم و داود ) ١٩٧/  ٥(أخرج اكم ) ٢١٠/  ٢(وأب ال ) ٤٨٦/ ٤(والح ناد : وق حیح اإلس ص
  .حدیث صحیح : وقال األلباني  ووافقھ الذھبي

 . ٣٨ ص) ١٥(حدیث رقم ، مرجع سابق ، تخریج أحادیث فضائل الشام للربعي :  یُنظَر

 )٣٧/ ٢(والترمذي ) ٢١٣/ ٢(وأبو داود ) ١٩٧/  ٨(أخرجھ مسلم ) ٢(

  .حدیث حسن : وقال األلباني ) ٢٤٧٩(باب في سكنى الشام ، رقم أخرجھ أبو داود في الجھاد ) ٣(
ة : انظر      ن تیمی ب ، تخریجھ ألحادیث مناقب الشام وأھلھ لشیخ اإلسالم ب ة المكت ، اإلسالمي  طبع

 )٨٢ص(،  )م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥( –یروت ب -) دمشق(

 )٤/٢٨١(والطبراني ) ٤/٦٧(أحمد في المسند ) ٤(

 )١/٦٧(أخرجھ ابن عساكر في التاریخ ) ٥(

ا ) ١/٤٥(أخرجھ ابن عساكر في التاریخ ) ٦(  .مختصرً
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 یا أخي ،:  "أویس القرني"ـل "ھرم بن حیّان"قال : ، قال  "وھب بن منبّھ"عن  "حكیم
ّ :  "أویس"فقال . إني أخاف الوحشة من بعدك  ُ هللا عز وجل ا یعرف ُ أن أحدً ما ظننت

ُ لھ : قال . فیستوحش منھ  ُ : قال . ام فأومأ بیده نحو الش: أین أكون ؟ قال : قلت : فقلت
َط ھذ: كیف أصنع بالمعیشة ؟ قال  ْ خال ُ فما ینفعھا شيءإن َ الضعف   .)١(ه النفوس

ِل  - ٢٠ ُق كنى الشام ، واالنتقال  –رحمھ هللا– "اإلمام أحمد"عن ن ّ سُ أنھ استحب
ا أطرافھا وثغورھا القریبة من الساحل فال  )دمشق(ـبالذریة والعیال إلى معاقلھا ك ّ ، فأم

ریّة ؛ لما یُستحَ  ّ كناھا بالذ ّ سُ ار ، وإنما یُستحب اإلقامة بھا  یُخشىب ّ علیھم من إغارة الكف
یة  ّ . للرباط ، بدون نقل النساء والذرّ وكل ما كان من بلدانھا أقرب إلى السواحل ، وأشد
یة إلیھ  ّ ر ّ ا فإنھ یُكره نقل الذ ً ا األحادیث في فضائل الشام فال تختص عنده . خوف ّ فأم

ة لجمیع أرض الشام ؛ ك بثغورھا ؛ ّ ،  )دمشق(وما وااله ، و )بیت المقدس(ـبل ھي عام
  .)٢(وهللا تعالى أعلم. وغیرھا 

ّفھ عن  "عبد الرزاق"أخرج  - ٢١ مر"في مصن ْ القاسم "عن  "األعمش"عن  "مع
ِي إلى : ، قال "بن عبد الرحمن ك ُ نخشى أن ینفتق : الفرات ، فقالوا  "ابن مسعودٍ "ش
ره علینا ، فلو أرس ّ َ لھ من یسك ّ على الناس :  "هللاعبد "فقال . لت ره ، فو هللا لیأتین ّ ال تسك

ره ،  نصُ ٍ إلى عُ ّ كل ماء ٍ ما وجدتموه ، ولیرجعن ٌ لو التمستم فیھ ملء طشتٍ من ماء زمان
  .)٣(ویكون بقیة الماء والمسلمین بالشام

مشق ال یزال بد: ( قال رسول هللا : ، قال  - - "أبي ھریرة"وعن  - ٢٢
  )٤( )عصابة یقاتلون على الحق حتى یأتي أمر هللا وھم ظاھرون

تي یقاتلون : ( قال رسول هللا : ، قال  - -وعنھ  - ٢٣ ّ ٌ من أم ال یزال عصابة
على أبواب دمشق وما حولھا ، وعلى أبواب بیت المقدس وما حولھا ، ال یضرھم من 

  )٥( )خذلھم ، ظاھرین على الحق إلى أن تقوم الساعة

ال تزال طائفة من أمتي : (، قال  عن النبي  - - "سلمة بن نفیل"وعن  - ٢٤
ٍ فیقاتلونھم ، ویرزقھم هللا منھم ؛ حتى یأتي  ُ هللا قلوب أقوام ظاھرین على الناس ؛ یزیغ

                                                             

ة ،) ١( ب العلمی ب ، دار الكت ن رج ام الب ائل الش روت  عادل سعد ، مجموع فضائل الشام ، فض ، بی
 )١٦٤ص) (م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢(ألولى ، الطبعة ا

 .بتقحقیق عادل سعد ) ١٦٦ص(ابن رجب الحنبلي ، فضائل الشام ، مرجع سابق ، ) ٢(

 )٢٠٧٧٩(رقم ) ٣٧٤-١١/٣٧٣(مصنف عبد الرزاق ) ٣(

 ) ١/١١٦) (دمشق(أخرجھ ابن عساكر في تاریخ ) ٤(

 ) ١/١١٦) (دمشق(أخرجھ ابن عساكر في تاریخ  )٥(
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قر دار المؤمنین بالشام. أمر هللا وھم على ذلك     )١()أال إن عُ

  : لنا یتبین افرةضالمت األدلة من سبق ما خالل منو

 ً  وأنھا،  أعدائھ كید من وأھلھ اإلسالم حفظ في ودورھا األرض ھذه أھمیة:  أوال
 مكانة من بھ تتمتع كانت بما یشھد القدیم وتاریخھا،  ومھاجرھم األنبیاء موطن كانت

 المؤمنین مأرز ستكون اوغدً ،  الیوم إلى مباركة األرض ھذه تزال وال،  ورفعة
  . فتوحاتھم ومنطلق

   النبي موالة "سعد بنت میمونة" فعن،  والمنشر المحشر أرض ھاأن:  اثانیً 
ْ أ هللا نبي یا:  قالت   )٢()والمنشر المحشر أرض: ( فقال،  المقدس بیت في ناتِ ف

 في كما الناس یحشر إلیھا والشام(:  - هللا رحمھ-  "تیمیة بن" اإلسالم شیخ قال
،  الخلق معاد وإیلیاء،  مبدأ ةكفم،  الثاني الحشر على ھنبّ ف )الحشر ألول( تعالى قولھ

 دینھ ومخرج ومبعثھ،  إیلیاء إلى مكة من  بالرسول أسرى فإنھ،  األمر بدأ وكذلك
  . بالشام المھدي یملكھ حتى وتمامھ وظھوره دینھ وكذلك،  مكة من

 الكونیة الكلمات في واألمر الخلق في اآلخر ھي والشام،  األول ھي فمكة
  .)٣( )والدینیة

 ً  قال  "معاویة" حدیث ففي،  الساعة قیام إلى المنصورة الطائفة بھا أن : اثالث
 من وال كذبھم من یضرھم ما،  هللا بأمر قائمة أمتي من یزال ال: (  هللا رسول قال: 

  )٤()ذلك على وھم هللا أمر یأتي حتى خالفھم

 أھل یزال ال: (  قال ، - - "وقاص أبي بن سعد" عن مسلم صحیح وفي
  )٥()الساعة تقوم حتى الحق على ظاھرین ربالغ

: - رحمھ هللا–  حنبل بن أحمد الــوق: ( - هللا رحمھ-  "تیمیة بن" اإلسالم شیخ قال

                                                             

 )١/٥٣) (دمشق(وابن عساكر في تاریخ ) ٦/٢١٤(والنسائي ) ٤/١٤(أخرجھ أحمد ) ١(

د ) ٤٣٠ - ٤٢٩/  ١(وابن ماجھ ) ٤٦٣/ ٦(أخرجھ أحمد ) ٢( افظ أحم ال الح ا ق ناده صحیح كم وإس
 )المجموع(وقواه اإلمام النووي في ) زوائده(بن أبي بكر البوصیري في 

ة ا) ٣( ن تیمی ھ ، ب ام وأھل ب الش المي، مناق ب اإلس ق(،  المكت روت  -) دمش ة ، بی ة الرابع الطبع
 )٧٨ص( )م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥(

     )٦٠٩ص( تقدم تخریجھ) ٤(

    )٦٠٩ص(تقدم تخریجھ ) ٥(
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  : لوجھین قال كما وھو،  الشام أھل ھم المغرب أھل

  . الشام أھل أنھم بیان الحدیث سائر في أن:  أحدھما

 ومن الشام أھل ھم )لغربا أھل( في مدینتھ وأھل  النبي لغة أن:  الثاني
 المغرب فإن،  والعراق نجد أھل ھم )المشرق أھل( في لغتھم أن كما،  عنھم یغرب

 قد شرق ولھ،  لغیره اشرقً  یكون قد غرب لھ بلد فكل النسبیة األمور من والمشرق
 بھذا تكلم حیث لھ اوشرقً  اغربً كان لما  النبي كالم في فاالعتبار،  لغیره غربًا یكون

  .)١( )المدینةب ، وھو دیثالح

أھل الغرب في  "أحمد"وقد فسّر اإلمام (:  - رحمھ هللا– "ابن رجب"وقال 
 ّ ٌّ ، والنبي إنما قال ھذا  الحدیث بأھل الشام ؛ فإن التشریق والتغریب أمرٌ نسبي

ى أھل نجد والعراق بالمدینة ّ ون أھل الشام : ، وقد سم ّ أھل المشرق ؛ فلذلك كانوا یسم
َ الم ق عنھا أھل ا تتشرّ ّ نجدً ب من المدینة ، كما أن وكانوا . غرب ؛ ألن الشام تتغرّ

َك إلى الھند  ا ؛ ألنھا من جھة الھند ، ومنھا یُسل ّون البصرة ھندً  –ولھذا قال خالدٌ . یسم
ا عزلھ عمر عن الشام ّ َ أمرني أن آتي الھند :  - لم وكانت الھند : ي قال الراو. إن عمر

  )البصرة: عندنا 

ٌ أخرى الغرب المذكور في الحدیث بالدلو العظیم ، وقالوا وفسّ  ْ طائفة : رت
،  "علي بن المدیني"وھذا قول . المرادُ بھم أھل الغرب ؛ ألنھم یستقون بالمغرب 

  . - علیھم رحمة هللا – وغیره

وقد وردت األحادیث أن الغرب یھلك في آخر الزمان ، فال یبقى منھم بقیة إال 
  .)٢(مر في تفسیر الحدیث بأھل الشامفیرجع األ. بالشام 

 بدمشق عصابة تزال ال( المنصورة الطائفة حدیث روایات بعض في جاء وقد
 أبواب وعلى،  حولھا وما دمشق أبواب على یقاتلون( بلفظ أخرى وفي )٣())ظاھرین

  )٤()..... حولھ وما المقدس بیت

 أن كما،  الشام في خیرال ببقاء مرتھن األمة في ودوامھ الخیر بقاء أن:  ارابعً 
                                                             

 )٨٠ – ٧٩ص(، مرجع سابق ، مناقب الشام وأھلھ ، شیخ اإلسالم بن تیمیة ) ١(

ابق ، : یُنظَر ) ٢( ع س ادل بتح) ١٨٨-١٨٧ص(ابن رجب الحنبلي ، فضائل أھل الشام ، مرج ق ع قی
 .سعد 

 ) ٣/٣٥(أخرجھ البخاري في التاریخ الكبیر ) ٣(

ة أخرجھ ) ٤( ب العالی ي المطال ا ف ى كم ام ، أبو یعل ل الش اب فض ب ب اب المناق م ) ١٦٤/ ٤(، كت رق
)٤٢٤٤ ( 
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:  قال  "المزني إیاس بن قرة" حدیث في كما،  عنھا بزوالھ مرتھن األمة عن زوالھ
  )١().. فیكم خیر فال الشام أھل فسد إذ(:   هللا رسول قال

  . الفتن عند المؤمنین أمان أنھا : اخامسً 

 أكثر يھف الشام إلى یأرزوا أن الفتن عند أصحابھ  هللا رسول أرشد لقد
 قال:  قال عنھما هللا رضي "عمرو بن هللا عبد" حدیث ففي اإیمانً  األرض نواحي
 ھو فإذا فنظرت،  وسادتي تحت من عانتز الكتاب عمود رأیت إني: (  هللا رسول

  )٢()بالشام الفتن وقعت إذا اإلیمان إن أال،  الشام إلى بھ عمد ساطع نور

:   هللا رسول قال:  قال - عنھما هللا رضي-  "عمر بن هللا عبد" حدیث وفي
 رسول یا تأمرنا فما:  قلنا )الناس تحشر حضرموت من الزمان آخر في نار ستخرج(

  )٣( )بالشام علیكم: ( قال ؟ هللا

 یا قلت:  قال جده عن أبیھ عن "القشیري معاویة بن حكیم بن بھز" حدیث وفي
 إنكم(:  قال،  الشام نحو بیده وأومأ) ھنا ھا: ( فقال ؟ تأمرني أین:  هللا رسول

ً  محشورون   )٤()وجوھكم على ومجرون اوركبانً  رجال

 دار)٥(وعقر(:   قال الطویل - - "الكندي نفیل بن سلمة" حدیث وفي
  )٦()بالشام المؤمنین

و معظمھا فیھ إشارة إلى أن ھذه الطائفة أ:  - رحمھ هللا  – "ابن رجب"قال 
كما  –إن ھذه الطائفة المنصورة ھم أھل الحدیث : وأما من قال من العلماء .  امـــبالش
 "يــعلي بن المدین"، و "لأحمد بن حنب"، و "یزید بن ھارون"، و "ابن المبارك"قالھ 
ٍ لما ذكرناه ؛ ألن الشام في آخر الزمان  - ، وغیرھم  "اريـــالبخ"، و ؛ فإنھ غیر مناف

لك اإلسالم ، وھي عقر دار الم ُ ؤمنین ، فال بد أن یكون فیھا من بھا یستقر اإلیمان ، وم
                                                             

 )٦١٠ص(تقدم تخریجھ ) ١(

 )٦١٢ص(تقدم تخریجھ ) ٢(

 )٦١٣ص(تقدم تخریجھ ) ٣(

 .    )٦١٤ص(تقدم تخریجھ ) ٤(

ام ال) ٥( تن  -عقر بضم العین وفتحھا أي أصلھا وموضعھا كأنھ أشار إلى أن الش ت الف ن  -وق لم م أس
  .غیرھا 

 )٢١٥/  ٦(حاشیة السیوطي : یُنظَر 

 )٦١١ص(تقدم تخریجھ ) ٦(
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وأھل العلم بالسنة النبویة . میراث النبوة من العلم ما یحصل بھ سیاسة الدین والدنیا 
  .)١(بالشام ھم الطائفة المنصورة ، القائمون بالحق ، الذین ال یضرھم من خذلھم

  : المسلمین ودرع اإلسالم حارسة أنھا : اسادسً 

 لنا جلى أنھ إال بھا المنصورة الطائفة وجود من  الرسول بھ أخبر ما فمع
 الغرب أھل یزال ال(:  روایة وفي)٢()قوامة عصابة( مرة فقال أوصافھا من اوصفً 

  )٣()ظاھرین

 ومع اإلسالم لبیضة وحمایتھا الطائفة ھذه بأس على داللة الوصفین ھذین ففي
 باعتصامھا الحق على باتالث في وقوتھا عونھا تستمد أنھا إال والعدة العدد قلیلة كونھا
  . والمخذلین المخالفین كثرة مع ربھا بأمر

 صیانة في حتى بل أرضھ عن الدفاع في تنحصر ال لإلسالم حراستھا إن بل
 عقولھم إلى والخرافات الضالالت وسائر والبدع الشرك ولوج من اإلسالم أھل

  . دنیاوال الدین تفسد التي واألفكار الشبھ من یثار ما ودفع وعقیدتھم

 التحدیات قوة إلى إشارة )٤()... فیكم خیر فال الشام أھل فسد إذا(  قولھ وفي
  . لھا المخالفین مع الطائفة ھذه تخوضھا التي والصراعات

 ستجندون(: (  هللا رسول قال:  قال - - "حوالة بن هللا عبد" حدیث وفي
 یا لي خر:  فقلت فقمت:  هللا دعب قال )بالیمن اوجندً ،  بالعراق اوجندً ،  بالشام اأجنادً 

  )٥())الحدیث....  بیمنھ فلیلحق أبى فمن،  بالشام علیكم: ( فقال،  هللا رسول

  :  فیھا ولمن لھا تعالى هللا كفالة : اسابعً 

 حلت التي والنكبات اإلحن كل من فبالرغم،  وأھلھ بالشام تعالى هللا تكفل حیث
َّ  األعداء أظھر بین عیشال ألھلھ سھل تعالى هللا أن إال بالشام  السماء ببركات علیھم ومن

السابق ،  "حوالة بن هللا عبد" حدیث ففي،  الیوم إلى الماضیة القرون طوال واألرض
 فمن،  بالشام علیكم(:   فقال،  هللا رسول یا لي خر:  وقال:   هللا رسول سأل حین

                                                             

 .بتحقیق عادل سعد ) ١٩٤ص(ابن رجب الحنبلي ، فضائل الشام ، مرجع سابق ، ) ١(

 )٦١١ص(تقدم تخریجھ ) ٢(

 )٦٠٩ص(جھ تقدم تخری) ٣(

 )٦١٠ص(تقدم تخریجھ ) ٤(

 )٦١٢ص(تقدم تخریجھ ) ٥(
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  )وأھلھ بالشام لي تكفل دق وجل عز هللا فإن،  غدره من ولیستق،  بیمنھ فلیلحق أبى

 هللا تكفل ومن(:  یقول الحدیث بھذا یحدث "إدریس أبا" فسمعت:  "ربیعة" قال
  )١()علیھ ضیعة فال بھ

 ثبت فقد علیھا أجنحتھا تبسط أن مالئكتھ یأمر أنھ لھا وجل عز هللا حفظ ومن
 بىطو یا للشام طوبى یا(:  یقول  هللا رسول سمعت:  قال  "ثابت بن زید" عن

 باسطوا هللا مالئكة تلك(:  قال ؟ ذلك وبم،  هللا رسول یا:  قالوا )للشام طوبى یا، للشام
  )٢()الشام على أجنحتھا

  : األرض أھل خیار أھلھا أن:  اثامنً 

،  الكبرى الملحمة یوم(:  یقول  هللا رسول سمع أنھ - - "الدرداء أبي" فعن
 منازل خیر،  دمشق لھا یقال مدینة ھافی،  الغوطة لھا یقال بأرض المسملین فسطاط

  )٣()یومئذ المسلمین

 سیكون: ( قال  النبي عن - عنھما هللا رضي-  "عمرو بن هللا عبد" وعن
 األرض في ویبقى،  إبراھیم مھاجر ألزمھم األرض أھل فخیار،  ھجرة بعد ھجرة
  )٤()الحدیث...  أرضوھم تلفظھم أھلھا شرار

  : لفتوحاتوا المالحم أرض أنھا:  اتاسعً 

 من هللا بعث المالحم وقعت إذا(:   رسول قال:  قال  "ھریرة أبي" فعن
ً  دمشق   )٥( )الدین بھم هللا یؤید اسالحً  وأجودھم،  افرسً  العرب أكرم،  الموالي من ابعث

:  رجل فقال  هللا رسول عند اجالسً  كنت:  قال "الكندي نفیل بن سلمة" وعن
 وضعت قد،  جھاد ال:  وقالوا السالح ووضعوا،  الخیل الناس أذال:  هللا رسول یا

،  لقتالا جاء اآلن،  اآلن،  كذبوا(:  وقال بوجھھ  هللا رسول فأقبل،  أوزارھا الحرب
 حتى منھم ویرزقھم،  أقوام قلوب هللا ویزیغ،  الحق على یقاتلون أمة أمتي من یزال وال

،  القیامة یوم إلى الخیر نواصیھا في ودمعق والخیل،  هللا وعد یأتي وحتى،  الساعة تقوم
                                                             

 )٦١٢ص(تقدم تخریجھ ) ١(

 )٦١١ص(تقدم تخریجھ ) ٢(

 )٦١٤ص(تقدم تخریجھ ) ٣(

 )٦١٤ص(تقدم تخریجھ ) ٤(

 )٦١٣ص(تقدم تخریجھ ) ٥(
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 رقاب بعضكم یضرب اأفنادً  تتبعوني أنتم و،  ملبث غیر مقبوض أني إلى یوحي وھو
  )١()بالشام المؤمنین دار وعقر بعض

 أمتي من طائفة تزال ال(:   هللا رسول قال:  قال - - "أمامة أبي" وعن
 ألواء من أصابھم ما إال خالفھم نم یضرھم ال،  قاھرین لعدوھم ظاھرین،  الدین على
   )كذلك وھم هللا أمر یأتیھم حتى

   ؟ ھم وأین:  هللا رسول یا قالوا

  )٢()المقدس بیت وأكناف،  المقدس ببیت(:  قال

 ینزل(:   هللا رسول قال:  قال - - "الكالبي سمعان بن النواس" حدیث وفي
  )٣()دمشق شرقي البیضاء المنارة عند مریم بن عیسى

 إلى إشارة دمشق منارة عند - والسالم الصالة علیھ-  "مریم بن عیسى" زولون
 آخر ھي المقاتلة الفئة وأن،  الدجال المسیح وراءه تقاتل التي المنصورة الطائفة وجود

 هللا رسول قال:  قال "القرظي كعب بن محمد" حدیث ففي الشام في المنصورة الطائفة
 )یخرج حتى خالفھم من یبالون ال،  الحق لىع ظاھرین أمتي من عصابة تبرح ال 

  )٤()فیقاتلونھ الدجال المسیح

 المسلمین بین تكون التي الملحمة إلى إشارة - - "مالك بن عوف" حدیث وفي
 بني وبین بینكم تكون ھدنة والسادسة... (:  فقال  هللا رسول أخبر حیث والروم

  )٥()الحدیث...  األفً  عشر اثنا یةرا كل تحت رایة ثمانین على إلیكم یسیرون،  األصفر

 أبي" حدیث ففي،  الساعة قیام قبل والیھود والروم المسلمین بین القتال وابتداء
 أو باألعماق الروم تنزل حتى الساعة تقوم ال(:  قال  هللا رسول أن - - "ھریرة
 اتصافو فإذا یومئذ األرض أھل خیار من،  المدینة من جیش إلیھم یخرجف ،)٦(بدابق

                                                             

 )٦١٠ص(تقدم تخریجھ ) ١(

 )٦١١ص(تقدم تخریجھ ) ٢(

 )٦١٥ص(تقدم تخریجھ ) ٣(

 )٣٢٧٦(برقم ) ٣/٢/١٧٨(منصور  رواه سعید بن) ٤(

 )٦١٣ص(تقدم تخریجھ ) ٥(

رب وقعت فیھ،  حلب مدینة شمال یقع ، دابق بمرج یعرف ممرع سھل:  دابق) ٦( ین الح لطان ب  الس
لطان لیم الس اني األول س لطان العثم وكي والس وه الممل وري قانص نة الغ ـ٩٢٢( س ت )ھ  وانتھ

ة لطان بغلب اني الس ھ العثم وریة ودخول ا،  س ن وانتزاعھ م م ك حك ر  .الممالی ف : یُنظَ تعری
= 
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 ال وهللا،  ال:  المسلمون فیقول،  نقاتلھم منا سبوا الذین وبین بیننا خلوا:  الروم قالت
 ثلثھم ویقتل،  اأبدً علیھم  هللا یتوب ال ثلث فینھزم،  فیقاتلونھم،  إخواننا وبین بینكم نخلي

 ینمافب،  قسطنطینیة حونتفیفت:  اأبدً  یفتنون ال الثلث ویفتتح،  هللا عند الشھداء أفضل، 
 قد المسیح إن:  الشیطان فیھم صاح إذ بالزیتون سیوفھم علقوا قد الغنیمة یقتسمون ھم

 یعدون ھم فبینما،  خرج الشام جاؤوا فإذا،  باطل وذلك،  فیخرجون،  أھلیكم في خلفكم
،  فأمھم السالم علیھ مریم بن عیسى فینزل الصالة أقیمت إذ الصفوف یسوون،  للقتال

 ولكن ، یھلك حتى نذاب ال تركھ فلو،  الماء في الملح یذوب كما ذاب هللا عدو رآه فإذا
  )١()حربتھ في دمھ فیریھم،  بیده هللا یقتلھ

:  قال  هللا رسول أن - عنھما هللا رضي-  "عمر بن هللا عبد" حدیث وفي
  )٢()فاقتلھ تعال،  ورائي یھودي ھذا مسلم یا:  الحجر یقول حتى ویھود أنتم تقتتلون(

 یھودي ھذا،  مسلم یا:  الحجر یقول حتى فلتقتلنھم،  الیھود لتقاتلن: ( وایةر وفي
  )٣()فاقتلھ فتعال

 شرقي أنتم(:   قولھ في والیھود المسلمین بین القتال موضع تعیین جاء وقد
  . الشام ببالد األردن نھر بالنھر والمقصود )غربیھ وھم النھر

أنھا أرض الجھاد ؛ فأھلھا : الدینیة ومن بركتھا :  - رحمھ هللا– "ابن رجب"قال 
ٍ ، و ُضانفي جھاد ورباط ٍ  عففقتھم على أنفسھم كالنفقة في سبیل هللا ، ت . سبعمئة ضعف

ّ :  - - "سلمان"إلى   "أبو الدرداء"وقد كتب  م ُ سة ، أرض ھَل ّ إلى األرض المقد
  .  الجھاد

رؤساء مسلمة وكذلك كان السلف یختارون اإلقامة بھا للجھاد ؛ كما فعل ذلك 
  .الفتح من قریش 

ٌ :  "عمر"قال :  "أرطأة بن المنذر"قال  ا رویجل بالشام آخذ أعظم الناس أجرً
ھ ،  ُ ة تلدغ ّ ٌ یفترسھ ؟ أم ھام بلجام فرسھ ، یكأل من وراء بیضة المسلمین ، ال یدري أسبُع

ٌّ یغشاه    .أو عدو
 

= 

 )١/٤٧٨(باألماكن الواردة في البدایة والنھایة البن كثیر 

 )٧٢٠٧(حدیث رقم ) ٢٢٩/ ١٨(أخرجھ مسلم ) ١(

 )٧٢٦٦(حدیث رقم ) ١٨/٢٥١(أخرجھ مسلم ) ٢(

 )٧٢٦٤(حدیث رقم ) ١٨/٢٥١( أخرجھ مسلم) ٣(
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یَر فعلیھ بأھل من أراد علم ا: وغیره من العلماء یقولون  "ابن عیینة"وكان  لسِّ
ُ الناس بأحكام الجھاد    .الشام، فإنھم لكثرة جھادھم أعلم

لم المالحم فعلیھ بأھل الشام: قال  –رحمھ هللا– "الشافعي"وعن  ِ   )١(من أراد ع

: ومن بركات الشام الدینیة : في موضع آخر  –رحمھ هللا  – "ابن رجب"وقال 
رقت قصورھا منھ ، فكان أول مبدأ دخول عند والدتھ سطع إلیھا ، فأش أن نور النبي 

ْ بھ مما كان فیھا من  نوره الشام ، ثم دخلھا نور دینھ وكتابھ ، فأشرقت بھ ، وطھُرت
ُھا ھا وبركت ُدسُ ل بذلك ق ُ   .)٢(الشرك والمعاصي ، وكم

  : بالءً  الناس أشد أھلھا أن : اعاشرً 

 فإن الزمان آخر كائنةال منزلتھا إلى یعود وأھلھا الشام بالد على البالء شدة فإن
 وحارسة،  اإلسالم بالد وخیر،  یومئذ المؤمنین مھاجر وھي،  إلیھا یأرز اإلیمان
 وتدعو سبیلھ في وتقاتل هللا بأمر تقوم التي المنصورة الطائفة وبھا،  العدو من بیضتھ

 اإلسالم كتائب ومنطلق،  الفتن عند المؤمنین عقر وھي،  علیھ للثبات المسلمین
 إبراھیم" ھجرة وإلیھا،  إسرائیل بني أنبیاء ومبعث،  األقصى المسجد وفیھا،  دةالمجاھ
 وعمود،  ملكھ وبھا،  معراجھ كان ومنھا،   "محمد" نبینا مسرى وإلیھا،  "الخلیل

  . والمعاد المحشر وإلیھا،  وكتابھ دینھ

 أن عجب ال تقدم ما مثل شرعیة نصوص علیھا تتظافر الشام بالد مثل فبالد
  :  علیھم وأشده البالء أنواع أعظم ومن، )٣( والمحنة البالء أھلھا وعلى علیھا ینصب

 وقوى،  واحدة قوس عن یرمونھم األرض سواد فإن:  لھم المخالفین كثرة -  أ
 محتسبون صابرون ذلك مع وھم واإلبادة ویعجوالت والكید المكر بشرر ترمیھم العالمیة
 من انتھوا كلما،  القتال عن یتوقفون ال إذ،  الساعة قیام إلى تعالى هللا بأمر قائمون
  . آخرین اقومً  لیقاتلوا قاموا قوم مقاتلة

 الطریق أثناء یبتلون المدافعة وتلك الجھود ھذه مع فھم:  لھم المخذلین كثرة -  ب
 ّ  الدیار في ویرجفون،  المسیر عن یعوقونھم،  وأقوامھم وأھلیھم إخوانھم من ةلبمخذ

                                                             

 )٢١٣ص(ادل سعد ، مرجع سابق ابن رجب الحنبلي ، فضائل أھل الشام ، بتحقیق ع) ١(

 )٢١٥ص(ابن رجب الحنبلي ، فضائل أھل الشام ، بتحقیق عادل سعد ، مرجع سابق ،  )٢(

ا ) ٣/٤٩٩(روى اإلمام أحمد في المسند ) ٣( ً وط : ((عن خریم بن فاتك األسدي موقوف ام س ل الش أھ
ي األرض  اء ، هللا ف ف یش اء كی ن یش م مم تقم بھ افقیھم ، ین ى من رام عل ى وح روا عل أن یظھ

ًاولن یموتوا إال ھمًّ ، مؤمنیھم  ا أو حزن ً ا : قال األلباني )) ا أو غیظ ً ناده صحیح موقوف ر ، إس انظ
 )٨٦ص(، مرجع سابق ، تخریج أحادیث مناقب الشام وأھلھ : 
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 حتى الخذالن دائرة وتتسع،  لھم االستجابة عن أمصارھم في الناس بطونویث،  والقرى
  . األرض أصقاع في إخوانھم یخذلھم

 إلیھا أشار التي وھي والفقر والمرض والخوف الجوع من المصائب نزول -  ج
 ىـــعل يـأمت من طائفة تزال ال(:   هللا رسول قال:  قال - - "أمامة أبي" حدیث
 حتى ألواء من أصابھم ما إال خالفھم من یضرھم ال،  قاھرین عدوھمل ظاھرین،  الدین
  )كذلك وھم هللا أمر یأتیھم

   ؟ ھم وأین:  هللا رسول یا قالوا

  )١()المقدس بیت وأكناف المقدس ببیت: ( قال

 طریقھ،  اإلسالم عن للدفاع كبیر دور ینتظرھم وأھلھا الشام بالد أن والخالصة
 ومخذلون ومكذبون ومناوئون مخالفون حولھ ومن،  واإلحن بالفتن مليء شاق

 ما وال،  البالد من یالقونھ ما یثنیھم ال صابرون ثابتون ذلك مع وھم،  ومحاربون
  . الألواء من یصیبھم

 األراضي ومصادرة والقسري والتھجیر التجویع ممارسات كل مع إنھم بل
 فیھ بقاءً  "إبراھیم" مھاجر في الناس ألزم أنھم إال فیھا الیھودیة المستوطنات وبناء

  . لتھـــــلم اواتباعً 

 خیار أن -   النبي -  أخبر فقد(:  - هللا رحمھ-  "تیمیة بنا" اإلسالم شیخ قال
،  عنھ یذھب ثم إلیھ یأتي من بخالف،  "إبراھیم" مھاجر ألزمھم من األرض أھل

  )٢()الشام ھي "إبراھیم" ومھاجر

  :أنھا أرض مباركة  :حادي عشر ال

واعلم أن البركة في الشام تشمل البركة في (:  - رحمھ هللا  – "ابن رجب" قال
یت األرض المقدسة  ّ م قال تعالى حاكیًا على لسان . أمور الدین والدنیا ؛ ولھذا سُ

 Z}  |   {  ~  �  ¡          ¢  £  ] : - علیھ الصالة والسالم-  "موسى"
  )٣( )٢١: المائدة

  ؟ الطائفة تلك أوصاف الشام أھالي یستجمع كیف
                                                             

 )٦١١ص(تقدم تخریجھ ) ١(

 )٨٣ص(، مرجع سابق ، مناقب الشام وأھلھ ، ابن تیمیة ) ٢(

 .تحقیق عادل سعد ) ٢٠٩ص(، فضائل الشام ، مرجع سابق ،  ابن رجب الحنبلي) ٣(
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 الحق أھل الیوم یتمثلھا أن بد ال وصفات خصائص المنصورة للطائفة إن
 بسبب اكثیرً  فیھا النصر تأخر التي فلسطین في اوخصوصً  الشام بالد في ودعاتھ
 المنصورة الطائفة صفات من اكثیرً  أن ومع،  والمناھج والزعامات الرایات اختالف

 المھم من أن إال بمجموعھا المجاھدین فصائل على ویتوزع یتجمع بدأ وخصائصھا
 تلك أن العلم مع،  عائد ویعود متذكر ویتذكر متعلم لیتعلم الصفات تلك تكرار

 األصل في ألنھا نفسھا في استجماعھا على تقوى طائفة أیة في للتحقق قابلة الخصائص
  : الخصائص تلك وأھم،  األمة عموم إلى موجھة شرعیة تكالیف

 ً  )ظاھرین الحق على(:  بقولھ لھا  النبي لوصف:  )بالحق ستمساكاال(:  أوال
  )١()الحق على ظاھرین( أو

 والسنة للكتاب وتحكیمھم،  بالدین والباطن الظاھر التزامھم:  ھو فظھورھم
  .الطائفة  منھج أساس بھ والتمسك للحق اإلتباع فكمال،  االختالف عند إلیھما والرجوع

 ال النصر وأن،  للحق انتسبت التي ھي المنصورة ةالطائف أن نعلم ھنا ومن(
 قومیة،  الضالة الرایات أصحاب من إلیھا المنتسبین غیر على تنزیلھ یتصور أن یمكن
 نزولھ تصور یمكن ال وكذلك،  دینیة غیر أخرى صیغة أي أو یساریة أو بعثیة أو كانت
 السلف لطریقة المتبعة الناجیة الفرقة منھج عن اعتقادھا في خارجة ضالة طائفة على
 لیس نصرھا فإن فتراتھا بعض في الغلبة أحزرت وإن فإنھا،  بعدھم ومن الصحابة من

  )٢( )هللا نصر( ـب زعیمھم تلقب أو )هللا حزب( أنھم أصحابھ ادعى وإن للدین انصرً 

 أن یستحیل إذ،  الناجیة الفرقة من المنصورة الطائفة تكون أن البدھي ومن(
  )٣()غیرھا في نصروال الحق یكون

  :  بالحق القیام:  اثانیً

 وتعمل بھ تقوم بل،  اتصدیقً  أو ااعتقادً  فقط بالحق تلتزم ال المنصورة فالطائفة
 ھلأ أنھم كما ظاھرة استقامة أھل أنھم ھذا ومعنى،  حیاتھا واقع على وتطبقھ بمقتضاه

  . إلیھا الناس ویدعون یحملونھا دعوة دینھم وأن،  باطنة سالمة

 ً   : بالحق الظھور:  اثالث

                                                             

     )٦٠٩ص(تقدم تخریجھ ) ١(

ل ، العلمانیون وفلسطین ، عبد العزیز كامل ) ٢( ن الفش ا م ً تون عام ابق ، س ع س د ؟ مرج اذا بع ، وم
 )١٥٤ص(

 )١٦٧ص (، مرجع سابق ، صفة الغرباء ، سلمان العودة ) ٣(
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 مجرد على ازائدً  معنى یفید) ظاھرین الحق على( بأنھم  النبي فوصف
  : مدلوالت ثالثة ولھا،  بالحق االستمساك

 والمقاتلة الحق على الثابتة المنھجیة بھویتھم معروفون،  للناس بارزون أنھم - ١
  )١()فاجرة مداھنة أو عاجزة مھادنة دون،  علیھ

 نصرھم قبل والبیان بالحجة منصورون فھم الناس على تھمحج ظھور -  ٢
  . والسنان بالسیف

  .)٢(الحق بھذا والتمكین والقوة الغلبة موقع في أنھم -  ٣

  :  الحق على المصابرة:  ارابعً 

 أنفسھم یأخذون المنصورة الطائفة أھل أن لنا تبین سبقت التي الخصائص فإن
،  المخذلون المخذولون علیھ یقدر ال ما وھذا،  تبالثبا بینھم فیما ویتواصون بالعزائم

  )٣()... خالفھم من وال خذلھم من یضرھم ال: (  النبي قال ولذا

  : الحق على البقاء:  اخامسً 

 عبر وجودھا ینقطع لم،  الوجود قدیمة المنصورة الطائفة أن على داللة وفیھ
¶     ´   µ] :  عالىت قال،  الساعة تقوم حتى ینقطع ولن السماء رساالت مراحل

  Á   À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸Z للفرقة اقتداء وھي  ١١٦: ھود 
 واحدة فرقة إال منھا كل في فلیس،  االفتراق حدیث ذلك على دل كما ملة كل في الناجیة
 یمثلون الذین  النبي صحابة ھم األمة ھذه في الناجیة الفرقة أجیال وأول،  ناجیة
  . الخیریة مةاأل في الخیریة ذروة

 الفرقة شروط أبرز بھم واالقتداء الصحابة تعظیم شرط یكون أن ھذا استلزم وقد
  .)٤(المنصورة والطائفة الناجیة

                                                             

ل ) ١( ز كام د العزی د العلم، عب اذا بع ل وم ن الفش ا م ً تون عام طین وس ابق ، انیون وفلس ع س    ، مرج
 )١٥٦ص (

 )١٥٦ص(، المصدر نفسھ ) ٢(

     )٦١١ص(تقدم تخریجھ ) ٣(

د ، عبد العزیز كامل : ینظر ) ٤( اذا بع ا من الفشل وم ً ابق ، العلمانیون وفلسطین ستون عام ع س مرج
 )١٥٨ – ١٥٧ص(، 
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  : الحق عن الدفاع:  اسادسً 

ّ  الحق تعتقد ال المنصورة فالطائفة ّ  لھ تمتثل وال،  فقط انظریً ،  فحسب اعملیً
 یقاتل حتى( شأنھا ھذا وسیبقى ، والنفیس نفسوال جھَ المُ  دونھ وتبذل،  عنھ تدافع وإنما

  )١()الدجال المسیح آخرھم

   

  

                                                             

 )٦٢٤ص(تقدم تخریجھ ) ١(
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 : واقع الشام المعاصر ومستقبلھ المنشود : انيالث المطلب

ت بالد الشام خالل القرون الماضیة بحمالت متسارعة ؛ صلیبیة ووثنیة ،  مرّ
ٌّ ظاھرٌ كشف القناع عن وجھھ ، وآخر. عسكریة وفكریة  منافقٌ  حمل لواءھا عدو

ا ، فانقلب على وجھھ ، ودینھ ، وأھلھ ، وفطرتھ  ِض قلبُھ فزاده هللا تعالى مرضً   .مر

ً ، لم تستطع قوى  ا حصینة ّت بالد الشام درعً وعلى الرغم من كل ذلك ؛ ظل
ر هللا لھا من  ّ لتھا ، وسخ َ ن یذود عن حیاضھا ، ویحفظ لھا أالكفر مناز َ ھلھا وعلمائھا م

ھ ة والبیان دینھا ، ویقارع عدوّ جّ ُ نان ، والح   .ا بالقلم والسّ

ا في  كان القرن الرابع ا على األمة ، وخصوصً عشر الھجري أكثر القرون خطرً
ھا دوفالمؤامرات والدسائس على ا. بالد المشرق العربي  ل لوالیات العربیة كانت تقودُ
بالد وكانت الطوائف واألحزاب الشیوعیة والقومیة في داخل . االستعمار األوربي 

ا للعمل اإلسالمي ، الذي قاده العلماء ،  ً م ْ ا إلى جنبٍ مع االستعمار خص الشام تقف جنبً
ُ والمساجد ، ومكاتب الحركة اإلسالمیة ، والمدارس غیر  وسارت خلفھم الجمعیّات

  .الحكومیة 

ٍ دفاعي وبنائي ؛ یواجھون  ِ أھل اإلسالم عن القیام بدور ن ْ ّ كل المؤامرات لم تَث إن
  .المستعمر ، ویحفظون بیضة اإلسالم في بالد الشام بھ خطط 

ة  ّ لقد كانت مدافعة أھل اإلسالم شدیدة ؛ على الرغم من ضعف اإلمكانات ، وقل
 ّ ة البطش ، ودھاء العدو ّ ل القریب ، وشد ُ   .الناصر ، وتخاذ

عند واقع الشام المعاصر ومستقبلھ المنشود من خالل النقاط ویمكن الوقوف 
  : التالیة

ٍّ منقطع النظیر ، طوال فترات القرن ؛ فقد كان ح) ١ ٍ شعبي ظیت المدافعة بتأیید
لإلسالم حضورٌ في نفوس أھالي الشام ، وكان للعلماء والدعاة رصیدٌ شعبي 
ا في االنتخابات  واجتماعي، ساعد على التفاف الشعوب حولھم ؛ كما بدا ذلك واضحً

  .د بالالبرلمانیة ، والمظاھرات التي یقودھا علماء ال

ُعنى  ومن ھنا ینبغي على العلماء والقیادات الدعویة والمؤسسات االجتماعیة أن ت
ُل حمایة المجتمع من التغریب  . بضرورة الحضور الشعبي ، وتبذل كل السبل التي تكف

ا–كیف أن التنصیر : ونحن نرى الیوم ونسمع ! كیف ؟ في بالد الشام یتجھ  - خصوصً
ا لتنصیرھا عبر لتوفیر الخدمات الصحیة والت علیمیة واالجتماعیة للشعوب الفقیرة ؛ سعیً

  .الدخول من ھذا الباب 

إن على المؤسسات والمراكز والجمعیات اإلسالمیة واالجتماعیة والخدمیة 
ا  تھا ، وتبني جسورً ّ والدعویة أن تنھض بواجبھا الشرعي واإلنساني تجاه شعوبھا وأم
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ّ إلى الشارع ، واألسرة ،  ً تمتد وحین تقوم بھذا األمر . والمجتمع بكل شرائحھ عظیمة
َھ  - بإذن هللا–ستضمن  سالمة المجتمع ، وحمایتھ من الغزو الفكري الدخیل ، وانصراف

ٍ . بشیر والتغریب تعن جھود المستعمرین في ال كما یكفل تأییده لھا تحت أي ظرف
ّ بھ أھل اإلسالم    .وموقف یمر

ِنت العلمانیة في مؤسسات ) ٢ عل ُ ِضت على أھل اإلسالم في حین أ ُر السلطة ، وف
ً عن وبالد الشام ،  ّت الرأسمالیة ثم االشتراكیة بدیال نظام المال اإلسالمي حل

 –وھناك  لى الدین ، وانبعثت أصوات من ھناعرف الناس حینئذ حاجتھم إ =ومصرفیّتھِ 
زھا عن تلبی - حتى من بعض الثوریین أنفسھم ْ ة تنادي بإفالس ھذه المذاھب ، وعج

ا ھو الحل الوحید  ا ودستورً ً ومنھاجً حاجات الشعوب ، وأن العودة إلى اإلسالم شریعة
  . لكل  ذلك 

ً لم  ا ، وخواء ً ا روحیّ ً لقد عاش الناس في ھذا القرن الرابع عشر الھجري فراغ
ا ،  ه الشعارات القومیة ، وال المذاھب الفكریة ؛ حملوا االشتراكیة العلمیة منھجً ْ تمأل

ْ أوض ا فزادت ً ِ سوء ّ  والتفتوا إلى قبلة أوروربا ، فما راعھم. اع البالد إالستعمار  إال
  .الجاثم الذي التھم ما بقي من خیراتھم 

  فما الحلُّ إذن ؟

ا ، دون تشذیب وتھذیب ،  ً ومنھاجً الحل في اإلسالم المنزل من السماء ؛ شرعة
ٍ ، أو رھبانیة  ٍ ، أو طغیان   .ودون إیغال

رضوا اإلسالم الحقیقي في صورتھ عْ ي بالد الشام أن یَ ى أھل الثغور فإن عل
ّت التجارب المرّ النقیة الناصعة ؛ سیّما وھم یرون الشعوب و ْ تحت الظلم قد مل ّت ة ، وأن

األولى : والبغي والحرب الطائفیة األھلیة ، وقبل ذلك اكتوت بلھیب الحربین العالمیتین 
  .الیھودي ، ومنظماتھ العالمیة  وھي الیوم تنتظر قدَرھا مع العدو. والثانیة 

خرج من كل ذلك إال بالعودة إلى اإلسالم ، وقیام أولي العلم والحكمة  َ فال م
. والرأي ببعث اإلسالم مرة أخرى في نفوس أھلھ ، وإحیاء العقیدة في قلوبھم وسلوكھم

ُولد اآلمال    .وحینھا تستقیم الحیاة ، وتصلح النفوس ، وت

كم : سالم فھو زائل ؛ ھذا الذي أثبتتھ األیام والسنن كل شعار سوى شعار اإل) ٣
ا یُعبد من دون هللا ؟ ّت إلھً فع من شعارات االشتراكیة الشیوعیة ، حتى ظل ٍ ! رُ ة ّ وكم مر

َم الشرقي ، وفرضھا على شعوبھ المكلومة الفقیرة ؟ دھا العال وكم اصطلت بنارھا ! مجّ
ً عن اإلسالم حین أصب –ومنھا بالد الشام  –البالد العربیة  ً بدیال ّ   .حت فیھا حال

ق اتحادھا ، وما لبثت الشیوعیة  ّ االشتراكیة أن سقطتا عند أصحابھا ، وتمز
ھا  ُ   .وانھار نظام
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ھا في البالد العربیة ، ما فتئت یتضاءل  فع شعارُ وھذه القومیة الجاھلیة التي رُ
ھا ، وخلتِ  ن الساحة السیاسیة في بالد الشا دورھا ، ویتساقط أتباعُ ّ م منھم ، وتمك

د بالحكم دونھم  دھم وتھجیرھم ، والتفرّ ْ   .الباطنیون من طر

 وحین بُعثت من جدید في العراق في العقد السابع من القرن الرابع عشر 
ُھا المخجلة في سقوط  الھجري ً حتى كانت نھایت م طویال ، وقامت دولة البعث ؛ لم تدُ

ٍ ، ز ٍ ذلیل ر زعیمھ في مشھد تھ سكوت دعاة القومیة آنذاك حزب البعث ، وأسْ ّ   .اد من ذل

إن على المدافعین عن حیاة األمة وثقافتھا الیوم أن یستیقنوا نصر هللا تعالى 
ً بوعد هللا تعالى القائل . لدینھ، ورسلھ ، وأولیائھ  |  ] : وأن یملؤوا قلوبھم ثقة   {

  ¡   �    ~  }Z ق سنن ال ولیعلموا أن نصر هللا تعالى یجري وف.   ٤٧: الروم
ل ، وأن أعظم السنن استجالبًا للنصر  ّ إصالحُ النفس ، وبناء اإلنسان : تتغیّر وال تتبد
¡  ] : قال تعالى . والمجتمع على قاعدة الدین ، ولزوم مصادره الثابتة    �   ~  }    |

¦   ¥   ¤  £      ¢  Zوقال تعالى  ١١: الرعد ، : [  ¯  ®   ¬  «   ª  ©  ̈

Z ٧: محمد  

ُ الدور االحتسابي من العلماء والدعاة ممّ ) ٤ ا یمیّز المدافعة في بالد الشام بروز
فقد ظھرت على ساحة العمل اإلسالمي جھود الجمعیّات . في نصح األمة وتوجیھھا 

اإلسالمیة في میادینھا التعلیمیة واالجتماعیة والتربویة ، وكان لھذا الدور االحتسابي 
دھم من حظوظ أنفسھم ، وكان في الوقت نفسھ آثار عظیمة على نفوس أصحابھ ،  ُّ وتجر

ْ ال مساومة على عقیدة الناس ، ودینھم  ٍ ؛ بأن ً لخصوم اإلسالم یومئذ ً واضحة   .رسالة

عھم  سْ ُ ْ یبذلوا و َ في بالد الشام وغیرھا أن اس العقیدة والفضیلة الیوم رّ ّ على حُ إن
عي ، في بناء اإلنسان المسلم ، وإیجاد المجتمع الكریم ، من  ّ خالل ممارسة العمل التطو

 ّ لم ؛ سیما وأن موارد العمل اإلسالمي نضبت ، وأن ِ وبذل النفس والمال والوقت والع
ا قبل ذلك وبعده  ً ھ بالد الشام عموم ُ ْ ، مع ما تعیش بت ِ ُص حبائل الغرب في القضاء علیھ ن

 ٍ باتٍ سیاسیة ُ ُلقي بظاللھا على العمل امن تجاذ   .إلسالمي ، وانقسامات ، ووالءات ت

ا في بالد الشام - وفي ظل ھذه الظروف التي یعیشھا العمل اإلسالمي   - خصوصً
ه ؛ بجمعیّاتھم ، ومؤسساتھم ، ومراكزھم ؛ إلى قیام  ُ ه ورموز ّ أن یلتفت أنصارُ ال بد

یة وخارجیة  ّ تكفل استمراریة  –في ظلّ غیاب الدور الرسمي  –شراكاتٍ وقنواتٍ محل
  .بواجباتھ ومسئولیاتھ العمل اإلسالمي ، وتنھض 

إن من أعظم العوامل التي تنھض بالعمل اإلسالمي ، وتثبتھ في ظل ) ٥
ّ التحدیات المعاصرة  ً تتحطم علیھا معاول العدو العنایة بأنصاره : ، وتجعل منھ صخرة
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ا  ً ا ، وسیاسیّ ً ا ، وفكریّ ً وتحصینھم من . وحزبھ المؤمنین ، وتطویر ذواتھم ؛ علمیّ
ُسَرھم ، وتأمین الشبھات والشھو ا ، مع العنایة بأ ً ات ، والعمل على رعایتھم اجتماعیّ

العیش الكریم لھم ، وإخضاعھم لدوراتٍ بنائیة وبرامج تربویة وقیادیة ترتقي بواجباتھم 
ز الثقة فیھم  ّ اد مؤسسات العمل اإلسالمي . ، وتعز ّ القیام بواجبھم تجاه أفرادھم وعلى رو

  .وشعوبھم 

ً واحدةً  ّ نظرة لتحدید مدى عنایة الجمعیات والمدارس اإلسالمیة بھذا الجانب  إن
مق ھذه المشكلة في فترة ھذا القرن إلى الیوم    .تكشف لنا عُ

 ، ٍ ًا اإلسھام في تطویر فئة من العاملین بإمكانات محدودة ولربّما كان ممكن
 ٍ   . - على أقلّ تقدیر –وبجھود احتسابیة

كر بعض الفرص التي تتناسب م ِ ع واقع وظروف العمل اإلسالمي في ویمكن ذ
ا    :بالد الشام خصوصً

ّاھا الجمعیات والكلیات والجامعات ) أ إیجاد مشاریع تعلیمیة وتنمویة ، تتبن
تھدف إلى البناء الشامل للشخصیة المسلمة ، . الشباب المسلم الشرعیة ؛ ینخرط فیھا 

  .وتشرف علیھا ھیئات شرعیة واعیة 

دورات في : لتنسیق مع الجھات ذات العالقة ؛ مثل تنفیذ دورات موسمیة با) ب
العلوم الشرعیة ، وأخرى في اإلسعافات األولیة وإطفاء الحرائق ، ونحو ذلك ؛ مما 

  .یتناسب مع ظروف المرحلة 

ُ من ) ج التسویق اإلعالمي المتمیز لما تقوم بھ الجمعیات اإلسالمیة والجامعات
ِھا  ض ثمرات ھد ، وعرْ اصر تستطیع دفع عجلة العمل اإلسالمي ؛ على عن وجھودھاجُ

ً في الداخل أم الخارج  ّیھا ورعایتھا لھذه الجمعیّات ؛ سواء   .عبر تبن

د زیاراتٍ ) د ْ التنسیق مع المؤسسات االجتماعیة والدعویة في الخارج ؛ لعق
ُ على جھود  لع من خاللھا الجمعیّات ّ   .في العالم اإلسالمي  نظیراتھارسمیّة متبادلة ، تط

ُ على نشر المنھج  - ٦ ِھ ومؤسساتھ العمل اد العمل اإلسالمي وجمعیّات ّ على رو
ا وحَ الشرعي ، والدعوة إلیھ ، واالن ً ّ ا عند االختالف ؛ كَ طالق من خاللھ ، وجعلھ مرد ً م

ا عن األھواء والمصالح الشخصیة ، وضغط الواقع  Ô  ] : قال تعالى . بعیدً    Ó  Ò

      Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ            å  ä  ã  â   á  àß  Þ  Ý  ÜZ النساء :

٥٩   

كما إن علیھم المحافظة على سالمتھ من االختراق الفكري الغالي أو الجافي ، 
قال . ومراعاة المصالح والمفاسد ، وفقھ النوازل ؛ من خالل الرجوع إلى أھل العلم 
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o  n  m  l  k  j   i  h] : تعالى    g     f  e   d  Zءالنسا :

٨٣  

ع  ُ قال . ولیحرصوا على وحدة الكلمة ، ونبذ الخالف المفضي إلى التدابر والتناز
Æ  ] : تعالى    Å  Ä  Ã  Â   Á    À  ¿     ¾  ½   ¼  »

   Ç  .   -     ,  + *   ) (  '   &   %  $   #  "  !
0/Z ٤٦ – ٤٥: األنفال  

ا یحرص علیھ دعاة الضاللة واالنحراف  ّ ّ مم ب العمل اإلسال: إن ْ مي بید  ضر
ه وأنصاره ؛ وذلك باختالق األكاذیب ، ونشر  ِ ِبَل رموز أھلھ ، والقضاء علیھ من ق
الشائعات ، وتھویل األخطاء ، وتوظیف النفعیّین ؛ إلشغال الرأي العام بھذه القضیة أو 

  .تلك 

ھ من الداخل ، وینطلق برؤیة ثابتة  ن العمل اإلسالمي نفسَ ومن األھمیة أن یحصِّ
ٍ ،  ل ٌ وال خفاء ، ویستبین سبیل المجرمین المتربصین بھ ، واضحة یس فیھا غموض

 ً بة ّ ً ومتقل ا مضطربة ا في البلدان التي تعیش أوضاعً   .خصوصً

ا في بعض  - ٧ ً ا مالیّ ً ، وحصارً ا سیاسیّة ً ا ما یواجھ العمل اإلسالمي ظروف كثیرً
ً تتجاوز بھا والقطاعات الخیریة الناجحة ھي التي تضع لنفسھا آلیّاتٍ و. فتراتھ  حلوال

مخاطر المرحلة وأزماتھا الطارئة ، وتضمن بھذه الخطط سالمة القطاع الخیري ، 
ّ وا َّ على الطریق ستمرار العمل فیھ ، ولو بط ًا ؛ فإن المضي أ ذلك عجلة العمل حین

ٍ وتمھُّل خیرٌ من المجازفة    . والمنعبحكمة

الزجَّ ببعض  تحاول بعض المؤسسات والھیئات والجمعیات المشبوھة - ٨
ًا ؛  ا وبھتان ٍ زورً یة ، وإقحامھا في مسلسل أحداث أمنیة داخلیة ّ ن القطاعات الخیریة السُّ

م بینھا وبین النظام السیاسي  وأكثر من یسارع إلى ذلك الطوائف المخالفة . بغیة التصادُ
ى عالمیة خفیة ، تھدف إلى تجفیف العمل اإلسال ً ًا قو مي ألھل السنة والجماعة ، وأحیان

ّراتٍ تنتھي بھ إلى الزوال    .الخیري ، وإیجاد توت

 ّ وھنا ینبغي التعامل بحكمة ورویّة ، مع یقظة واستبانة لسبیل المجرمین ، وسد
ّ لتمریر مؤامراتھ  ھا العدو ّ   .كل الثغرات التي قد یستغل

وعلى المدافعین عن حیاض األمة أن یتعرفوا واقع ھذه الطوائف والھیئات ، 
ٍ لنشأتھا ، وتاریخھا ، ویحرصوا على  ع والتشبُّع ، من خالل قراءة ناضجة ُّ التضل

  .ووسائلھا، وغایاتھا 
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ٌ طائفیة ومذھبیة ،  - ٩ ظھرت في بالد الشام خالل فترة القرن الماضي انقسامات
ا في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة  ومن أبرز . واستطاع اإلسالمیون أن یسجلوا حضورً

ْ عل   :ى ذلك العوامل التي ساعدت

التشاورات والتفاھمات التي قام بھا بعض العلماء فیما بینھم ، وكان لھا دور  –أ
كبیرٌ في تجاوز األزمات ، وسالمة المؤسسات والجمعیات والرموز من كید األعداء 

  .والمتربصین 

ً على الساحة  - ب المرجعیة الواضحة ألھل العلم والحكمة ، التي كانت بارزة
ّون حول علمائھم ، ویرجعون االجتماعیة ؛ حیث  كان الناس في كل مناسبة أو نازلة یلتف

ا  ً ا ، أو ثقافیّ ً ا ، أو اجتماعیّ ً ّ أو ینزل سیاسیّ   .إلیھم فیما یستجد

العمل الدؤوب والجھد الكبیر الذي كان یقوم بھ بعض العلماء والدعاة لعموم  - ج
ُقام الدروس ، والمحاضرات ، و وفي المدارس . الخطب الشعب ، في المساجد ؛ حیث ت

م ، ورباطة . ، والجامعات ، وفي المناسبات العامة  ْ ة العز ّ ّى خالل ھذه الفترة قو وتجل
ا  ّ الدنیا عالجأش ، واألخذ بعزائم األمور ؛ بعیدً بن ، وحب   .ن الكسل ، والجُ

ا فی–مع أھمیة الدور الذي تقوم بھ المرأة المسلمة في اإلسالم  - ١٠ ما وخصوصً
، ومساھماتھا في الدعوة إلى هللا ؛ إال أن االھتمام بھا ال  - یة األجیال المسلمةیتعلق بترب

بون ّ ا لألعداء ؛ یصو ً ّت المرأة خالل ھذه الفترة ھدف  یتجاوز حدود الدفاع عنھا ، بینما ظل
ھم في اإلعالم  َ ً . علیم توالإلیھ سھام ویعقدون من أجلھا المؤتمرات ، ویجعلون منھا أداة

  .ر مشاریع التغریب لتنفیذ وتمری

إن من العوامل التي تدعم المحافظة على تراث األمة وأصالتھا من ریاح التغییر 
ًا : والتغریب  ًا ، وأخت ً ، وبنت ا ، وزوجة ً ّ ُ بشأن المرأة أم ل كل السبل الكفیلة . العنایة ْ وبذ

ّ ا ن األمة نفسھا من الداخل ، وتسد لطریق بحمایتھا ، ورعایتھا ، وتوجیھھا ؛ حتى تحصّ
  .على دعاة التحریر 

ُ منھا في توجیھ المرأة    :وأھم الوسائل التي یمكن االستفادة

ا الكلیّات الشرعیة ؛  –أ منابر الكلیات والجامعات في البالد العربیة ، وخصوصً
ّ بقضایا المرأة ، ودورھا في  حیث تقوم بعض الكلیات والجامعات بعقد مؤتمرات تھتم

 ً ُقام داخل الجامعات النھوض بالمجتمع ؛ فضال   .عن األسابیع الثقافیة التي ت

االستفادة من منابر المساجد ومحاریبھا في الحدیث عن المرأة في اإلسالم،  - ب
  .وما یمكن أن تقوم بھ في الحیاة المعاصرة ، مع ضرورة تنسیق الجھود 

ّ بالمرأة واألسرة المسلمة - ج ،  إنشاء الجمعیات النسائیة اإلسالمیة التي تھتم
ل دور المرأة في التعلیم والتربیة ؛ داخل األسرة ،  طط التي تفعّ ُ وتضع األھداف والخ
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  .وخارجھا 

ا  –فتح القنوات اإلعالمیة اإلسالمیة الخاصة باألسرة  - د ؛  - والمرأة تحدیدً
 ً ً ، أو مقروءة ً ، أو مرئیّة ْ مسموعة ً كانت ً عن القنوات المحمومة . سواء لھا بدیال ْ وجع

ٍ من رؤیة إسالمیة األخرى ،  وفق خطة إعالمیة تعالج قضایا المرأة المعاصرة ، نابعة
  .شرعیة ؛ لتدفع بھا نحو المشاركة في التربیة واإلصالح 

ّ للمشاركة في  - ھـ االستفادة من العناصر النسائیة المتمیزة ، وفتح المجال لھن
ا ً ّ مالیّ ّ ، ودعمھن ا  بناء األسرة والمجتمع ، عبر رعایة مشاریعھن ً واللقاء . ، وفكریّ

ّ ؛ من أجل االرتقاء بدور المرأة ، وتوظیفھا في خدمة المجتمع واألمة    .بنظیراتھن

من ثمرات جھود المدافعة في بالد الشام خالل القرن الرابع عشر  - ١١
ٍّ واحد ؛ ھو االستعمار وذیولھ : الھجري َ عدو ٍ أمام ّ واحد . أنھا جمعت الفرقاء على صف

ّ أن هللا تعالى  فعلى الرغم من ت بھا بالد الشام آنذاك ، إال االختالفات الفكریة التي ضجّ
ّق بعض العلماء والدعاة من أھل السنة والجماعة الحتواء المخالفین لھم ، وتوظیفھم  وف
ً في مجادالتٍ وخصوماتٍ ؛ بل إن  في العمل اإلسالمي ، دون الدخول معھم ابتداء

ّ غی ا وأشد ً على اإلسالم من بعض منتسبة أھل السنة والجماعة بعضھم كان أكثر تأثیرً رة
.  

ا في بالد الشام  –إن على القائمین على العمل اإلسالمي الیوم  أن  –وخصوصً
ّ یحر ً في المسائل  صوا على جمع الكلمة ، ووحدة الصف ، واحتواء الخالف ؛ خاصة

ع علیھاركة ویمكن العمل في المسائل المشت. االجتھادیة التي یسوغ فیھا الخالف  َ جم ُ  الم
ّي بالحكمة وسالمة الصدر ،  مسائل النزاع، وإرجاء ما یمكن من  ، مع التحل

ًا  ا وباطن   .واإلخالص  ظاھرً

  :ومن وسائل العمل المشتركة 

تكوین ھیئات شرعیة ومجالس علمیة ، تضم العلماء والدعاة ، ویشرف  –أ
ء من علماء البالد من أھل السنة والجم ّ   .اعة علیھا أجال

توظیف المساجد والجمعیات الشرعیة ، والمعاھد في المدافعة عن ثقافة  - ب
ا من أصحاب النزعات الفكریة  ٍ دخیل ؛ حیث إن كثیرً الشعوب ودینھا أمام أي فكر

  .سنة والجماعة في ھذا الجانب الالعقدیة یقفون مع أھل 

ا السنیة منھا  –یمكن للجمعیات اإلسالمیة  - ج إلى تألیف  رتبادأن  –وخصوصً
ا على نظاق المحافظة ا ّ والوالیة لواحدة ، أرابطة بین الجمعیّات في البلد الواحد ؛ إم

ٍّ مشترك بین الجمعیات أو . الواحدة  ویمكنھا التوسع فیما بعد ، أو تكوین مجلس تنسیقي
ّ العقبات التي  الجمعیاتالمدراس ، یھدف إلى التعاون والتكامل والتواصل بین  ، وحل

  .أمام العمل اإلسالمي تقف 
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تفعیل الدور االجتماعي ، والمشاركة في الحیاة االجتماعیة ؛ عبر مشاریع  - د
میة ؛ مثل  دَ ِ إطفاء  –زیارة المصابین  –إسعاف المرضى  –مساعدة الفقراء : (خ

  ...)محو األمیة  –كفالة الیتامى واألرامل  - الحرائق

ن یعلموا أنھم قد ھُدوا إلى أحسن على المدافعین عن حیاض اإلسالم الیوم أ - ١٢
ٍ لعزة اإلسالم وتمكینھ في األرض ؛ وھو  الدعوة إلى هللا تعالى : طریق وأقوم سبیل

و أن یزداد . باللسان ، والقلم ، والسیف  ْ ر وأنھم بذلك یحفظون بیضة اإلسالم ؛ فال غَ
، صابرون  وھم مع ذلك محتسبون. بالؤھم ومصابُھم في أنفسھم ، وأموالھم ، وأھلیھم 

�  ] : قال تعالى .    ~   }     |  {  z   y  x  w  v  u    t   s

    ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «      ª  ©   ¨   §  ¦   ¥    ¤  £  ¢    ¡

  Ä  Ã  Â  Á  À¿   ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

   Ç   Æ    ÅZ ١٧٢ – ١٧٠: آل عمران  

فاق والمنافقین في خلخلة الصف ، عند ظھور اإلسالم وأھلھ یبرز دور الن - ١٣
ّ الطریق دون وصول اإلسالمیین إلى مراكز القوة والتأثیر  وعلى القائمین على . وسد

فكم اغتالوا من . العمل اإلسالمي أن یحذروا من العمالء والدخالء ، والجواسیس 
ا ، وز! العلماء والدعاة والمجاھدین ؟ ً بوا من معلوماتٍ ، وكشفوا أوراق ّ یّفوا وكم سر

َم ؟ ْ العمل اإلسالمي في بلدان العال   !حقائقَ طالت

ة الخطوب ، واختالط الحق  ّ ّ ما یكون الحذر منھم عند تواتر الفتن ، وشد وأشد
ٍ ، ولیعرفوھم في لحن أقوالھم ، وصنیع . بالباطل  فلیكن أھل اإلسالم منھم على بصیرة
  .أفعالھم 

 - ن منھجھم وشریعتھم الربانیةوھم یدافعون ع –على أھل السنة والجماعة  - ١٤
زوا قیاداتھم العلمیة ، ویدفعوھم للتأثیر على الساحة السیاسیة واالجتماعیة ، من  ِ أن یُبر

وال ینبغي أن یتوارى العلماء والقادة خلف مؤسساتھم ، أو . خالل مكانتھم االجتماعیة 
ر مدارسھم  َ ج د في بالد الشام ولقد كان للعلماء في ھذه الفترة أثر على كافة . في حُ عُ الصُّ

ً لسائر الناس    .؛ حین كانت قلوبھم وبیوتھم مفتوحة

ا للنزول في المیدان ؛ فإن  ًا ، وال یستطیعون جھدً ولئن كان العلماء ال یجدون وقت
رة ، وآذانَھم الصاغیة لما یستجد من القضایا  ِ بص ُ ن تحتھم أن یكونوا أعینھم الم َ على م

  .یاة والنوازل في جمیع میادین الح

ا في الوصول إلى بوابة التعلیم ،  –وال یزال  –كان  - ١٥ ً ّ جھد الغرب مستمر
ض أجندتھ ورؤیتھ  ل في شئونھ ومناھجھ ، وفرْ ّ وھا ھو الیوم یسعى إلى تغییر . والتدخ
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ا الشرعیة  –المناھج التعلیمیة  في بالد اإلسالم ، ویزعزع الثقة فیھا ،  –وخصوصً
م ویشكك في نزاھة القائمین عل ِ ّھمھم باإلرھاب واألصولیة والرجعیة ، ویَص یھا ، ویت

  .المناھج بالجمود واالنغالق 

ھا ید التغییر الغربیة ؛  ا أن نحفظ عقیدتنا وشریعتنا عن أن تمسّ إن علینا جمیعً
ٍ علمانیة ، أولیبرالیّة رلتحرف مسارھا الدیني إلى مساراتٍ شرقیة یسا . یة ، أو غربیّة

  :عینة على ذلك ومن أھم الوسائل الم

ُرجى فیھا  –أ االستعانة با تعالى ، واللجوء إلیھ ، والدعاء في المواطن التي ت
  .اإلجابة 

ُھا ؛ بل یمكن إعادة النظر في  - ب ھا وتبدیل لیس معنى التطویر في المناھج تغییرُ
َھا    .المحتوى ؛ بحیث یلبي حاجة المرحلة ، وظروف

وزیارتھم ، والحدیث معھم حول بعض الرفع للمسئولین ، ومخاطبتھم ،  - ج
  .مستجدات التعلیم ، وجوانبھ الحسنة والسیئة 

تشكیل فریق یُعنى بتقییم المناھج الشرعیة ، ومدى تناولھا للقضایا ) د
ّ خمس سنواتٍ . المعاصرة، ومحافظتھا على األصالة  ویمكن أن تكون عملیة التقویم كل

.  

ا  ینبغي تفعیل دور االحتساب الشرعي - ھـ  ل خطرً ّ ٍ یمكن أن تشك عند أي خطوة
على التعلیم وثقافة أبنائنا وبناتنا ؛ لیس في التعلیم فحسب ، بل في جمیع وزارات 

ُعنى . الحكومة  ا ؛ بل ینبغي أن ت ّ ٍ م بل ال یقف دور لجان االحتساب عند معالجة مشكلة
ًا ، وتطرح رؤا ھا بوضوح اللجان بالبحث والدراسة ، وتخطو خطوات استباقیة أحیان

  .وشفافیة ، قبل أي خطوة یتخذھا الطرف اآلخر 

تطویر أداء المعلمین والمعلمات من ذوي التخصصات الشرعیة ، وتأھیلھم  - و
ٍ تتناسب مع واقع العالم الیوم ، وطالبنا في العالم العربي  للتدریس والتربیة ، بطریقة

  .واإلسالمي 

ا في بالد الشام  –على العاملین في الحقل اإلسالمي الیوم  - ١٦ أن  –وخصوصً
ً المقروءة أو المسموعة أو المرئیة  فكم رأینا الغرب . یُعنَوا بالرسالة اإلعالمیة ؛ سواء

ّ فیھا جھده الفكري والمالي والبدني ؛ من أجل أن یزیغ  ر لھا كل إمكاناتھ ، ویصب ّ یسخ
سالمي بھذه الرسالة ومن خالل نظرة سریعة لمدى عنایة العمل اإل. قلوب أبنائنا وبناتنا 

ا  ف حسیرً ّ الطرّ َ الحثیثة والمتتابعة على تسخیر . یرتد بینما نرى في المقابل الجھود
  .اإلعالم كأداة لتغریب وتغییر ثقافة األمة المسلمة 

نعم ؛ ھناك جھود في العقود المتأخرة ، لكنھا لیست على مستوى التحدي 
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تائج على الساحة العربیة واإلسالمیة ؛ ومع ذلك ؛ فقد كان لھا ثمرات ون. والمواجھة 
  .بل والعالمیة 

إن من فریضة الوقت على أعیان األمة ؛ من علماء ، ووجھاء ، ورجال أعمال 
روا طاقاتھم من أجل نشر اإلسالم في األرض ؛ لیسمعھ القریب والبعید ،  ّ أن یسخ

  :ومن ذلك . والمسلم والكافر ، والعربي والعجمي 

  .شرافیة متخصصة في اإلعالم اإلسالمي إیجاد ھیئات إ –أ 

ُعنى  - ب بدراسة اإلعالم ، تكشف عن فتح كلیات ومعاھد أكادیمیّة إعالمیة ، ت
  .شخصیات إسالمیة محترفة في ھذا المجال 

السعي إلنشاء قنوات إعالمیة تعرض اإلسالم بصورتھ النقیة ، وتحقق  - ج
  .الشمولیة والمعاصرة 

لعمل ؛ لمناقشة رسالة اإلعالم اإلسالمي ، ومدى إقامة المؤتمرات وورش ا - د
  .فاعلیّتھ وتأثیره 

  .إقامة حفل تكریم ألبرز القنوات اإلسالمیة على مستوى العالم  - ھـ

  .إنشاء صندوق لدعم اإلعالم اإلسالمي  - و

ا في فلسطین  –على إخواننا المجاھدین في الثغور الشامیة  - ١٧ أن  –وخصوصً
ٍ  –بالمنظور الشرعي  – یدركوا أن أيّ نجاحاتٍ  ى شرعیة ؤً ُ ّ أن تستند إلى ر ال بد

ُبنى المواقف  ٍ تنطلق منھا ، وعلى ضوئھا ت   .واضحة

یرى بعض المتخصصین في دراسة بالد الشام أن ھناك دالئل وقرائن  - ١٨
كثیرة تدلّ على أن الفصائل المجاھدة الیوم على أرض الشام وما حولھا ھي طالئع 

كما إن ھناك دالئل وقرائن على أن . المذكورة في األحادیث  الطائفة المنصورة ،
ال ال عالمیة عصابات الیھود الموجودة في فلسطین وما حولھا الیوم ھي طالئع دولة الدجّ

ُھ ، وأن النزال المستقبلي و ُھ ، وإرھاصات مات ّ   .الحتمي تلوح في األفق مقد
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 التوصیات

 ً ا للمدافعة بین قوى الحق  –لت وما زا –كانت بالد الشام منذ قرون :  أوال مسرحً
ساتھا ؛  ّ سعھم في الدفاع عنھا وعن مقد ُ والشر ، وعلى أھلھا من أھل اإلسالم أن یبذلوا و

ذالن بعض العرب والمسلمین لھم  ُ   .في ظل خ

ًا ة للدراسة والبحث في واقع بالد الشام خالل ھذه الفترة :  ثانی ھناك حاجة ملحّ
التھ ، وما سبقھا ؛ فالحدیث عن الش ام ال تكفي عنھ أطروحة ؛ بل ینبغي دراسة تحوّ

الھ الفكریة ، والسیاسیة ، ثیره على البالد اإلسالمیة األخرى ، والبحث في أحووتأ
ل  ُّ ٍ ، وتأم   .واالجتماعیة ؛ بأناة

ا ً ْ بھ بالد الشام خالل القرن :  ثالث ت تمرُّ كثیرٌ من بلدان اإلسالم الیوم بما مرّ
ومن ھنا یجب على أولي العلم والرأي أن ! اللیلة بالبارحة  وما أشبھ. الماضي 

 ً وا الطریق ؛ ابتداء ّ یسارعوا في االستفادة من تجربة أھل الشام في المدافعة ، وأن یسد
  .باإلعداد النفسي ، والمالي ، والفكري ؛ لحمایة مجتمعاتھم 

ا ا أھل الشام  –أھل اإلسالم إذا أراد :  رابعً الحقیقي على  االنتصارَ  –وخصوصً
ّة نبیّھم  ھم فعلیھم بالعودة إلى شریعة ربّھم ، وسن ّ : قال تعالى . ، والدعوة إلیھا  عدو

 [  H     G   F    E   D  C   B    A   @  ?     >  =   <
     X    W  VU  T  S  R  Q   P  O     N  M  L  K  J  I

   d  c  b  a  ̀    _  ̂   ]  \[      Z  YZ ٥٥: النور  

فات من  أعداء اإلسالم ھم أعداؤه الیوم ؛ ال یزال:  اخامسً  ُ فالتآمرات والتحال
ّ القریب والبعید ، والعمالء المنافقون في الداخل ، والحصار والتج م من قبل ویع المنظ

ً  الغرب األدنى واألقصى دفة ً وال صُ د غریبة ُ وعلى اإلسالمیین أن یدرءوا عن . لم تع
نوا مؤسساتھم من الداخل  أنفسھم وعن إخوانھم كید العدوّ    .، ویحصّ

ا في ظل الحرب على العمل الخیري ؛ یجب على القائمین علیھ أن :  سادسً
ّجھوا إلى المشاریع االستثماریة ، أو الوقفیة ، التي تكفل دعم المؤسسة أو الجمعیة  یت

ّي  ھا الماد ّ حاجتھا وعجزَ   .الخیریة ، وتسد

ا ل یجب على أھل اإلسالم حمایة :  سابعً ْ شعوب األمة في عقیدتھا وثقافتھا ، وبذ
  .الجھد والوقت والمال في سبیل ذلك 

ًا ھا ؛ ومن ذلك :  ثامن َّ ّ : ھناك تحدیات تواجھھا األمة وھي تدافع عدو قوة العدو
  .في سالحھ العلمي ، والمادة ، والحضاري ، والعسكري 
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ا ُ نسبة زی: ھناك مشكالت وخروقات في جسد ھذه األمة ؛ منھا :  تاسعً ادة
ُّف في كثیر من میادین العمل  ...) طاقة  –زراعة  –صناعة (األمیة، والبطالة ، والتخل

 ٍ ا للوصول إلى بناء مجتمع كریم ً ا مضاعف   .مما یستنزف جھدً

ا ً ا بیت  –أن على عموم األمة أن یلتفتوا للدفاع عن الشام :  عاشر وخصوصً
ٍ  - المقدس وأكنافھ  ا عن القومیة ، والحزبیة،  ، ویحملوا ھذه القضیة بروح ٍ ؛ بعیدً إسالمیّة

ستكون مع مرور الزمان في بالد الشام ،  والطائفة المنصورة التي أخبر عنھا النبي 
ا أھل فلسطین    .وفي ھذا بُشرى ألھل الشام ، وخصوصً

ُ في الحدیث عن ھذا   الموضوع : وفي الختام  قت ّ ف ُ أسأل هللا تعالى أن أكون قد و
ّي والشیطان وما كان فی.  ٍ فمن ا . ھ من صواب فمن هللا وحده ، وما كان فیھ من خطأ داعیً

 ٌ د وعلى . المولى أن ینفعني بھ ، أنھ سمیع قریب ّ وصلى هللا وسلم على نبینا محم
  .أصحابھ أجمعین 

  .والحمد  رب العالمین 
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  ٦١٣  .................................................................  ... والمنشر المحشر أرض
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  ٤٥١  جمال الدین القاسمي  الجمالي  زعم الناس

  ٥٢٧  -       یھدمُ   متى یبلغ

  ١٠٥  أحمد شوقي  مطاع  كلنا وارد
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  األعالم المترجم لھمفھرس 

م           َ ــلُ◌ َ                                          اسم الع
  الصفحة

  ٢٨٩  ............................................................................................ابتھاج أدیب قدورة

  ٥٦٤  ..............................................................................................إبراھیم المصري

  ١١٦  ................................................................................بن سلیمان آغا ھنانوإبراھیم 

  ٧٦  ..................................................................................  إبراھیم بن محمد علي باشا

   ١٨٠  ................................................  جنبالط بن ناصیف بن هللا عبد بن ناصیف بن إبراھیم

لبلمأبو عبد هللا بن كثیر بن ا ّ  ١٩  ............................................................................  ط

  ٥٨٤  ..........................................................................................  أحمد أسعد الشقیري

  ٤٨  ........................................................................................  أحمد بن زیني دحالن

  ٥٠٧  .....................................................................  د بن صالح بن محمد أدیب بوبسأحم

اني الدمشقي الأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم الح   ٤٠  ........  تقي الدین، أبو العباس ، حنبلي رّ

  ٤٢٦  ..........................................................................  الغني الدقر أحمد بن علي بن عبد

  ٦٣  .........................................................................  أحمد بن علي بن محمد العسقالني

  ٥٢٣  ....................................................................  حمد بن محمد أمین بن موسى كفتاروأ

  ٦٣  ....................................................................  بن محمد بن أبي بكر القسطالني أحمد

  ٥٠٧  ...............................................................................  أحمد بن مصطفى الحصري 

  ٥٩٣  ................................................................................  أحمد راتب بن مرسي النفاخ

  ٣٠٦  ............................................................  بن محمد بن مصطفى أبي شاديد زكي أحم

  ١٠٥  .......................................................  )الشاعر. ( شوقي بن علي بن أحمد شوقي أحمد

  

   ١٩٩  .............................................................  الترجمان یحي بن) قدري( القادر عبد أحمد
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  ١٩٢  ........................................................................................  أحمد عزت األعظمي

  ٢١٤  ...................................................................  )الغازي(ـب الملقب) باشا(أحمد مختار 

  ٤٩٩  ................................................................................أحمد مظھر بن أحمد العظمة

  ٢٤٦  ....................................................................................  ن الشیشكليأدیب بن حس

  ٥٢٠  .......................................................................  راھیم العظمسعد بن إسماعیل بن إبأ

  ١٤٩  ...........................................................................................  داغر مفلح بن أسعد

  ٢٠٧  .......................................................................عمون یوسف بن أنطون بن إسكندر

 ٣٢١  .............................................................................................  ألكساندرة أفرینوه

  ٤١١  .................................................................................................  أمجد الزھاوي

ّه   ٢٥٧  .........................................................................................................  إمیل إد

  ٢٧١  .......................................................................  إمیل دور كایم= إمیل دور ك ھایم 

  ٣٠٣  ............................................................  فارس بن أنطون بن یوسف البجاني بن أمین

لجم بن مجید بن أمین ُ   ١٩٧  .................................................................  أرسالن حیدر بن م

  ٣١٢  ............................................................................................  اجأنسي لویس الح

  ٢٣١  .................................................................................  أنطون بن جمیل بن أنطون

  ٢٣٠  ...........................................................................  طون بن خلیل سعادة مجاعصأن

  ٤٦٩  ....................................................................................................  أنور العطار

  ٥٠٩  ................................................................ن محمد سلیم بن عبد القادر سلطانأنور ب

  ٤٥  .................................................................  بن عامر بن جزء بن مالك القرني أویس

  ٣٠٦  ....................................................................................بن متاھر أبو ماضي إیلیا

  ٣١٤  .............................................................................................  بدر شاكر السیّاب

  ٢٥٧  ........................................................................  بشارة بن عبد هللا الخوريالرئیس 

  ٤٧٧  .........................................................................  هللا الخوري ة بن عبدبشاراألدیب 

  ٧٧  .....................................................................................  بشیر قاسم عمر الشھابي

  ١٧٦  .....................................................................  البستاني هللا عبد بن بولس بن بطرس

  ٣٤٣  ......................................................................یبرس العالئي البندقداري الصالحيب

 ٣٥٨  ..............................................................................................  تقي الدین الصلح
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  ٤٦٩  ..............................................................................  توفیق بن أحمد فرید كركوتلي

  ٣١٥  ...........................................................................................أمین زیاد توفیق بن

  ٣١٠  ....................................................................................توفیق بن عبد هللا الصائغ

  ٤٧٤  .............................................................................توفیق بن محمد سعدي األیوبي

  ٢٢٠  ......................................................................  توفیق بن یوسف بن نعمان السویدي

  ٢٥١  ......................................................................................  توماس إدوارد لورانس

  ٣٠٤  .......................................................................  جبران بن خلیل بن مخائیل بن سعد

  ٢٣٠  ......................................................................................  جرجي بن حبیب زیدان

  ٣٢٢  ....................................................................................  بن نقوال الیازجي جرجي

  ٢٢٠  .....................................................  بن مصطفى بن عبد الرحمن العسكري باشا جعفر

  ٢٧٣  ...........................................................................................  صادق العظم جالل

  ٥٧  .............................................................  دین بن محمد سعید بن قاسم الحالقجمال ال

  ٥١٠  ............................................................................................  ل سلیم إبراھیمجما

  ١٢٥  .......................................  سین بن خلیل بن سلطان عبد الناصرجمال عبد الناصر بن ح

  ٤٨٠  .....................................................................  میل بن محي الدین بن أحمد الخانيج

  ٥٤٩  ............................................................................................  جمیل سلیم سلطان

  ٢٩٧  ...................................................................  صدقي بن محمد فیض الزھاوي جمیل

  ١٠٩  ....................................................................................  جورج حبیب أنطونیوس

  ٢٩٦  ....................................................................................................  جولیا طعمة

  ١٢٤  ............................................................................  حافظ بن علي بن سلیمان األسد

  ٢٥٨  ..............................................................................................  حبیب باشا السعد

  ٣٦٨  ..........................................................................  حسن بن مرزوق حبنكة المیداني

  ٤٥١  ......................................................................................................  حسن خالد

  ٤٨٠  ..........................................................................................  حسني بن یحي سبح

  ٥٥٤  ..........................................................................  حسین بن رضا بن حسین خطاب

  ١٣٠  ................................................................  )ملك األردن(الحسین بن طالل الشریف 

  ٩٢  ................................  الحسین بن علي بن محمد بن عبد المعین بن عون الحسني الھاشمي
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  ١٨٠  ........................................................البیروتي بیھم العیتاني حسین بن عمر بن حسین

  ٢١٠  ...........................................................................  العظم المؤید درالقا عبد بن حقي

وس ُّ   ٤٧٨  ............................................................................حلیم إبراھیم بن جرجس دم

  ٤٩١  ........................................................................................  خالد بن عبدهللا الشقفة

  ٥٢٠  .................................................................................  خالد بن محمد فوزي العظم

  ٩٤  .............................................................................ین بن محمد الحكیمخالد بن یاس

  ٣١٢  .....................................................................................................  خالدة سعید

  ٢٩٧  ...........................................................................  بن عبده بن یوسف مطران خلیل

  ٢٥٩  ............................................................................................  خیر الدین األحدب

ركلي فارس بن علي محمود بن الدین خیر ّ   ١٥١  ..........................................................  الز

  ٤٣٣  ..................................................................................................  رعونرشاد ف

  ٨٨  .................................................................  رشدي بك بن أحمد باشا بن سلیم الشمعة

  ٢١٧  .....................................................................................  رشدي بن صالح ملحس

  ٢٠٧  ...........................................................................  العظم خلیل بن محمود بن رفیق

  ١٩٣  .................................................................................  سلوم رزق موسى بن رفیق

  ٢٦٦  .................................................................................................  ریاض الصلح

  ٥٥٠  ...................................................................................زكي بن شكري المحاسني

  ٢٤٥  ....................................................................  زكي بن نجیب بن إبراھیم األرسوزي

  ٢٩٥  ..............................  ليالعام ،بنت علي بن حسین بن عبید هللا بن حسن بن إبراھیم  زینب

  ١١٢  ......................................................  أبو خلدون ، ھالل الحصري بن ساطع بن محمد 

  ٢٦١  ...............................................................................  سامي بن عبد الرحیم الصالح

  ٤٥٢  ..............................................................................................سعد الدین العلمي

  ٤٧٩  ...........................................................................  سعید بن محمد بن أحمد األفغاني

  ٤٤٤  ...............................................................................  سعید بن محمد بن دیب حوى

  ٣٣٧  ................................................................................................  سعید حلیم باشا

  ١١٨  ...........................................................  األطرشبن مصطفى ذوقان باشا بن سلطان 

  ٢٩  ..........................................................................................  السلطان سلیم الثالث
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  ٣٠  ..................................................................................  سلطان عبد الحمید الثانيال

  ٣٠  .................................................................................  السلطان عبد المجید محمود

  ٣٣٦  ..........................................................................................محمد رشادالسلطان 

  ٣٠  .......................................................................................  لطان محمود الثانيالس

  ٢٩٨  ...................................................................................  بنت جبران الصائغ سلمى

  ٣٢٣  .....................................................................................  بن شاھین سركیس سلیم

  ١٩٦  ...............................................................  الجزائري الحسني سعید بن محمد بن سلیم

  ٣٦٥  .........................................................................................  سلیمان قبالن فرنجیة

  ٣١٥  ....................................................................................................  سمیح القاسم

  ٣٧١  ....................................................................................  سھیل بن فارس الخوري

  ٢٧١  ................................................................................................  سیجمون فروید

  ٢٥٦  ....................................................................................................  شارل دبّاس

  ٢٠٩  .......................................................................................  شمیل إبراھیم بن شبلي

  ٤٧٨  ...................................................  شبلي بن یواكیم بن منصور بن سلیمان طانیوس إده

   ٨٨  ............................................................................  العظم المؤید أحمد بن بك شفیق

  ٤٧٨  .........................................................................................  شفیق درویش جبري

  ١٩٠  ................................................................................................  شكري األیوبي

  ٨٨  ......................................................................  شكري بك بن علي بن محمد العسلي

  ٢٣٠  ......................................................................................  شكري بن إبراھیم غانم

  ٢٠٣  ..................................................................لغني القوتليبن عبد ا شكري بن محمود

 ٧٦  ...........................................................  بن محمود بن حسن بن یونس أرسالن شكیب

  ٣٠٩  ...............................................................................................  شوقي أبي شقرا

   ١٩٠  .............................................................................  العظم المؤید صالح بن صادق

  ٢٠٤  .........................................................................................  صالح بن أسعد حیدر

  ٣٤٤  .......................................................................................  صالح بن علي العلوي

  ٥٦٤  ..................................................................................صبحي بن إبراھیم الصالح

  ٤٠١  ................................................................................................  صبري العسلي
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  ٢٢٢  .................................................................................................  صالح البیطار

  ٣١٤  ...................................................................................  صالح الدین عبد الصبور

  ٣٢٧  ......................................................................................  ياد التونسالحد الطاھر

  ١٢٩  .....................................................................  ل بن عبد هللا بن الحسین بن عليطال

  ٢١٧  ......................................................................................  طھ بن سلیمان الھاشمي

  ١٩٧  ........................................................................  عادل بن حمود بن حسن بن یونس

  ٤٧٩  ...........................................................................  عارف بن أمین بن سعید النكدي

  ٢٠٦  ................................................................................................  عارف الشھابي

  ٣٦٩  ................................................................................  عارف بن صدقي الطرقجي

  ٤٤٦  ..................................................................................  عارف بن عارف المقدسي

  ٢٠٦  ..............................................................  ف بن محمد سعید بن جھجاه بن حسینعار

  ٣٦٥  ................................................................................................  عاصم قانصوه

  ٣٠٢  .............................................................................................  بد الحلیم محمودع

  ٥٣٣  ...........................................................................................  الحمید السراج عبد 

  ١٩٥  ......................................................  الزھراوي إبراھیم بن شاكر محمد بن الحمید عبد

  ٥٠٠  ......................................................................................  عبد الرؤوف أبو طوق

  ٥٠١  .......................................................................................  الحناويعبد الرؤوف 

  ٢٢٩  ...............................................................  الكواكبيعبد الرحمن بن أحمد بن مسعود 

  ٤٩  ........................................................  من بن حسن بن محمد بن عبد الوھابعبد الرح

  ٥٥٤  .....................................................................  عبد الرحمن بن حسن حبنكة المیداني

  ٥٠٣  ..................................................................د الرحمن بن شكري بن أنیس الطباععب

  ٩٤  .............................................................................  من بن صالح شھبندرعبد الرح

  ٥٠٢  ..............................................................  عبد الرزاق بن عبدالعزیز بن محمد الحفار

  ٥١٢  ............................................................................................  عبد العزیز أبا زید

  ١٩٦  ...............................................................  )عزیز المصري(العزیز زكریا علي  عبد

  ٢٠٥  ...............................................................................  العریسي محمد بن الغني عبد

  ٤٩٧  ...........................................................   عبد الغني بن محمد علي بن عبد الغني الدقر
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  ٥٠٤  ..........................................  قادر األرناؤوط قدري بن صوقل بن عبدول بالكايعبد ال

  ٤٦٤  ..................................................................................  عبد القادر بن أحمد العاني

  ٤١٣  ....................................طفى بن عبد الرحیم بن محمد بدرانعبد القادر بن أحمد بن مص

  ٥٠٣  ......................................................................................  عبد القادر صادق بركة

  ٥٦٨  ..........................................................................  اظم الحسینيعبد القادر موسى ك

  ٣٠٥  .............................................................................................عبد الكریم األشتر

  ٤٢٦  ..........................................................................................  عبد الكریم الرفاعي

  ١٩٣  ..................................................................................  الخلیل اسمق بن الكریم عبد

  ٥٨٩  ....................................................................................................  عبد هللا التل

  ٥٠١  .................................................................................................عبد هللا الحالق

  ١٠٣  ................................................  ن بن علي بن محمد الحسني الھاشميعبد هللا بن الحسی

  ١٦٠  .................................................................................................  عبد هللا بن سبأ

  ٥١٢  .......................................................................  لدینعبد هللا بن محمد نجیب سراج ا

  ٤٠٣  ..................................................................................  عبد هللا بن یوسف الھرري

  ٣٠٥  ..............................................................................................  عبد المسیح حداد

  ٩٤  ...........................................................................  عبد الوھاب بن أحمد اإلنجلیزي

  ٣١٤  ................................................................................  أحمد البیاتي عبد الوھاب بن

  ٣٧١  ..............................................................................  ومدعبد الوھاب بن محمود ح

  ٥٥٨  ...............................................................................  عبد الوھاب صبحي التونجي

  ٤١٣  ........................................................  الرحمن بن فیصل آل سعود یز بن عبدالعز عبد

  ٥٣٦  .........................................................................  غدة الفتاح بن محمد بشیر أبو عبد

  ٣٧٣  .................................................................................................عدنان زرزور

ام   ٤٤٩  ...............................................................................................  عز الدین القسّ

  ٤٧٩  ..................................................................................عز الدین بن أمین الدمشقي

  ١٩٦  ...............................................................  سيالعبا الجندي سلیمان بن محمد بن عزة

  ٥٧٤  ......................................................................................................  عطا الزیر

  ٣٢٢  .......................................................................................  بنت یوسف كرم عفیفة
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  ٣٠٩  ................................................................................................علي أحمد سعید

  ٢٧٧  .......................................................................  علي بن حسن بن أحمد عبد الرازق

  ١٤٥  ...............................................................................  علي بن مصطفى الطنطاوي

  ٢١٧  ............................................................  بن محمود بن أحمد الركابي باشا علي رضا

  ٥٥٩  ...........................................................................  عمر صدقي بھاء الدین األمیري

  ٣٤٣  .....................................................................................  عمر عبد السالم تدمري

 ١٠٧  ...........................................................................................  بد هللا فروخعمر ع

  ١٩٩  .........................................................................................لھاديا عبد بن عوني

  ٢١٠  ..........................................................................الخطیب یوسف بن حسن بن فؤاد

  ٥٧٤  ...................................................................................................  فؤاد حجازي

  ٩٥  ........................................................................................نفائز بن زعل الغصی

  ٢٣٠  .................................................................  بن نمر بن فارس أبي ناعسة باشا فارس

   ٢٦٤  .....  بن إبراھیم بن محمد علي) الخدیوي(بن إسماعیل ) الملك(بن أحمد فؤاد ) الملك(فاروق 

  ٥١٤  .........................................................................)فتحي یكن(فتحي بن محمد عنایة 

  ٥٠٤  .....................................  الدین بن محمد بدر الدین الحسني عصامفخر الدین بن إبراھیم 

 ٢٦٢  ............................................................................................  الفرد جورج نقاش

  ٢٧٢  ................................................................................................  فریدریك نیتشھ

  ٥٨٧  ...............................................................................................  فوزي القاوقجي

  ٩٨  .............................................................بن الحسین بن علي الحسني الھاشميفیصل 

  ٢٧٧  ..............................................................................  بن محمد أمین المصري قاسم

  ٥٨١  ......................................................................................................  كلوب باشا

  ٢٣٢  ..................................................................................................  كمال أتاتورك

  ٣٧٩  ..................................................................أحمد سامي بن إبراھیم األتاسي لؤي بن

  ٣٢١  ...................................................................................  لبیبة بنت ناصیف ماضي

  ٤٨٣  ................................................................................لطفي بن الحاج حسن الحفار

  ٢٧٢  ..........................................................................................................ماركس

  ٢٩٩  ....................................................................)مي(ماري بنت عبده یوسف العجمي 
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  ٣٧٨  ...................................................................................  مأمون بن شفیق الكزبري

 ٦  ...................................  الخطیب صالح بن القادر عبد بن محمد الفتح يأب بن الدین محبّ 

  ٢٥٣  ..........................................  بن یوسف الحسني) بدر الدین(بن محمد ) تاج الدین(محمد 

  ٤٥٤  .............................................................  بدینالیسر بن محمد أبي الخیر عا محمد أبو

  ٤٥٩  ................................................................................................  محمد أبو زھرة

  ٣١٢  .................................................................................  محمد أحمد عیسى الماغوط

  ٥٦٦  ...................................................................................................محمد األشمر

  ٤٧  ....................................................................................................محمد الحامد

  ٥٤٢  .....................................................................................  محمد الخضر الشنقیطي

  ٥١٠  ......................................................................................................  محمد الفرا

  ١٣٠  .........................................................................................  محمد أمین الحسیني 

  ٤٢٠  .........................................................................................  محمد أمین المصري

  ٤٦٥  ....................................................  عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقيمحمد أمین بن 

  ٤١٩  ..............................................................................................  محمد أمین حافظ

  ١٣٩  ...........................................................................................مد أنور الساداتمح

  ٥٠٣  ......................................................................................  محمد بدر الدین عابدین

  ٥١  .....................................................ل بن إبراھیم بن المغیرة البخاريمحمد بن إسماعی

   ٢٥٨  .....الصیَّادي الحسیني محمد بن الشیخ حسین بن الشیخ العارف با محمد الجسر الطرابلسي

  ٥٠٣  ......................................................................................  محمد بن أمین الرفاعي

  ٥٤٣  ........................................................................  محمد بن بخیت بن حسین المطیعي

  ٥٠٩  ......................................................................................  محمد بن توفیق الشماع

  ٤٧٤  .........................................................................  ر بن إدریس الكتانيد بن جعفمحم

  ٥٠٥  ........................................................................................  محمد بن دیب عوض

  ١٦٢  ..................................................................  محمد بن صفدر األفغاني ، جمال الدین

  ٩٦  ................................................................  بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي محمد

  ٣٦٩  ................................................................................  محمد بن عبد القادر المبارك

  ٤٩  ......................................................  ي النجديمحمد بن عبد الوھاب بن سلیمان التمیم
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  ٤٧  ......................  )یسيمحمد علي اإلدر(حمد بن إدریس محمد بن علي بن محمد بن السیف أ

  ٤٣  .........................................................................  محمد بن علي بن محمد بن عربي

  ٤١٠  ................................................................  د بن كمال بن أحمد الخطیب الحسنيمحم

  ٤٣١  .............................................................محمد بن حسین بن بكري المیدانيمحمد بن 

  ٢٠٥  ..............................................................................  المحمصاني مصباح بن محمد

  ٣٩٧  ...............................................................................  ن مصطفى المجذوبمحمد ب

  ٤٥١  ...........................  بدرالدین الحسني ،بن عبدالرحمن المغربي المراكشي  محمد بن یوسف

  ٤٦٣  ..........................................................................................محمد بھجت البیطار

  ٣٩٩  .....................................................................................  نيمحمد تقي الدین النبھا

  ٢٦٠  ..........................................................  جمیل بن محمد مصطفى بن حسین بیھممحمد 

  ٥٧٤  ...........................................................................................  محمد خلیل جمجوم

  ٤٣٤  .......................................................................  محمد خیر بن حسن حبنكة المیداني

  ٣٠٧  ..............................................................محمد خیر بن رمضان بن إسماعیل یوسف

  ٥٠٧  ........................................................د بن ھاشم الطباخ الحلبيمحمد راغب بن محمو

  ٣٣٧  .....................................................................................................  محمد رشاد

  ٦  ...........................................................  يلقلمونشید بن علي رضا بن محمد امحمد ر

  ٥٣٤  .........................................................................محمد رفیق بن عبدالفتاح السباعي

  ٣٨٢  ..................................................................زاھد بن الحسن بن علي الكوثري محمد

  ٢٤٦  .................................................................................  محمد سامي حلمي الحناوي

  ٥٠٨  ......................................  بد المجید یاسین المشھور بالصباغمحمد سعدي بن أسعد بن ع

  ١٥٦  ..................................................  در الجزائريمحمد سعید بن علي ابن األمیر عبد القا

  ٥٢٣  .............................................................................  محمد سعید درویش الحمزاوي

 ٤٤  ...................................................................  یم بن محمد تقي الدین الجنديمحمد سل

  ٢٧٣  .................................................................................................  محمد شحرور

  ٤٩٧  ...............................................................  الح بن عبد هللا بن محمد الفرفورمحمد ص

  ٣٤  .............................................................  )القایاتي(محمد عبد الجواد بن عبد اللطیف 

  ٥٠٧  .........................................................................................  محمد عبد هللا الشامي
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  ١٦٢  ..................................................................  عبده بن حسن خیر هللا التركماني محمد

  ٢٢٨  ..........................................................................محمد عزة بن عبد الھادي دروزة

  ٤٢٥  .............................................................................................  محمد عزة دروزة

  ٤٧  ...........................................  )اإلدریسي(س دریي محمد ابن السیف أحمد بن إمحمد عل

  ٤١٥  ...............................................................................................  محمد علي الدقر

 ٤١  ..........................................................................................  محمد علي السنوسي

  ٧٤  .................................................................  علي باشا ابن إبراھیم أغا بن عليمحمد 

 ١٥٦  ..........................................................................................  بك العابد محمد علي

  ٥١٥  ..........................................................................................  محمد عمر الداعوق

  ٥٢٠  .........................................................................  محمد فخري بن محمود البارودي

  ٧٤  .........................................................................  محمد فرید بك ابن أحمد فرید باشا

 ٦  .............................................................القادر القصاب عبد بنكامل بن أحمد  محمد

  ٥١١  ..........................................................................  محمد كامل بن بدر الدین الحسني

  ٥١٠  ................................................................................  محمد كامل بن عمر القصار

   ٢٧  ............................................................................................  محمد محمد حسین

  ٤١١  .......................................................................................محمد محمود الصواف

  ٤٧٠  ..........................................................................................  محمد محمود رفعت

  ٤٠٣  ........................................................................  نوح األلباني محمد ناصر الدین بن

  ٥١١  ...................................................عبد الرزاق بن محي الدین الرفاعيمحمد نسیب بن 

  ٤٩٨  .............................................................................................  محمد نسیب سعید

  ٥٧٢  ......................................................  د الفتاح بن الشیخ سعید الخطیببن عبمحمد نمر 

  ٥٠٦  .......................................................................................  محمد ھبة هللا الخطیب

  ٥٠١  ........................................................................محمود بن أحمد بن یاسین الدمشقي

  ٥١٢  ...........................................................  بن قاسم بعیون المعروف بالرنكوسيمحمود 

  ٥١١  ....................................................................  افعيمحمود بن محمد جنید الكعكة الش

  ١٠٧  .......................................................................................  محمود بن محمد شاكر

  ٣١٥  ................................................................................................  محمود درویش
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  ١٦٣  .................................................................................  المختار بن أبي عبید الثقفي

  ٣٣٢  .....................................................................................................  شامدحت با

  ٤٨٠  .......................................................................  ن نجم خاطرمرشد بن حنا ضاھر ب

  ٤٦٥  ..............................  بن عبد الغني بن عمر بن عابدینمرشد بن محمد أبي الخیر بن أحمد 

اش المراش بنت فتح مریانا   ٢٩٤  ...........................................هللا بن نصر هللا بن بطرس مرّ

  ١٠٧  .............................................................................................  مصطفى الخالدي

  ٢٦٤  .....................................................................................  "باشا"طفى النحاس مص

  ٣٧٦  ......................................................................  مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقاء

  ٣٢٦  ................................................................................  اعيمصطفى بن حسني السب

  ٥١٢  ..........................................................  طفى بن محمد عید بن مصطفى الصوافمص

  ٥٥٥  .....................................  مصطفى بن عبد القادر محمد نجا مصطفى بن محیي الدین بن

  ٥٥٤  ..................................................الدمشقي، المیداني ، الشافعي  ،مصطفى سعید الخن 

  ٣٢٢  ................................................................  بن عبد الرزاق الرافعي صادق مصطفى

  ٣١٥  ....................................................................................................  معین بسیسو

  ٤٢٦  .........................................................................................  مال رمضان البوطي

  ٥٤٩  .................................................................................................  منیر العجالني

  ٣٦٦  .................................................................................................  موسى الصدر

  ٤٩٨  ..............................................................  بن محمد رسالن بن عمر النشوقاتي موفق

  ٣٠٤  ....................................................................................  میخائیل بن یوسف نعیمة

  ٢٢١  ....................................................................................................  میشیل عفلق

  ١٧١  ................................................................................  غیالن أو دیصان بن میمون

  ٣١٤  ........................................................................................  نازك صادق المالئكة

  ٢٥٣  .............................................................  ر بن علي بن حسین بن فھد بن راضيناص

  ١٧٦  ........................................  بالیازجي الشھیر جنبالط بن ناصیف بن هللا عبد بن ناصیف

  ٣٧٩  ...................................................................................................  ناظم القدسي

  ٥٠٩  ..................................................................بد الكریم بن مصطفى الشاميع بن عناف

 ١٨٧  ...............................................................................................  نجیب عازوري
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  ٣١٠  ....................................................................................................  نذیر العظمة

  ٤٠٥  .....................................................................................  نزار رشید حسن الحلبي

  ٣١٣  ......................................................................................................  نزار قباني

  ٣٠٤  ..........................................................................................  أسعد عریضة نسیب

  ٢٧٧  ..............................................................................................  نظیرة زین الدین

  ٤١٩  ........................................................  نظیم بن إبراھیم بن نعمان بن یوسف الموصلي

  ٤٦٣  ......................................................................................................  نھاد القاسم

  ٣٨٠  ............................................................................................  نور الدین األتاسي

  ٢١٧  ....................................................................  ھنوري بن سعید بن صالح بن المال ط

  ٥١٧  .........................................................................  نوري بن ھزاع بن نایف الشعالن

  ٢٧١  ...............................................................................................  نیقوال مكیافیللي

  ١٥٩  ................................................................  ن الرشید بن محمد المھدي العباسيھارو

  ٤١٥  .................................................................................................  ھاشم الخطیب

  ٤٢٥  .........................................................  ھاشم بن خالد بن محمد بن عبد الستار األتاسي

 ٣٢١  ........................................................................................................  ھند نوفل

  ٣٢٢  .................................................................................يبنت ناصیف الیازج وردة

  ٤١٢  ...........................................................  ن محمد عید بن حامد بن محمد عرفةیاسین ب

  ٢١٨  .....................................................................  باشا بن سلمان الھاشمي یاسین حلمي

  ٣٠٦  ...................................................................................................  یوسف الخال

  ١٠٤  ..........................................................  بن إبراھیم بن عبد الرحمن العظمةیوسف بك 

  ٤٣٢  ...................................................................................................یوسف زعین
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  اللغة والغریب والمصطلحاتفھرس 

                                                  المصطلح   / الغریب           
  الصفحة

 ٢٥  ..........................................................................................................  غیایتان

  ١٠٣  ..............................................................................................  اتفاقیة سان ریمو

  ١٠٢  .......................................................................................  بیكو  –اتفاقیة سایكس 

  ٣٣٤  ...........................................................................................  األجاوید= أجودي 

  ٦٠٦  ....................................................................................................  أھان= أذال 

  ٦٠٦  ...............................................................................................جماعات= أفناد 

  ٦٠٧  .................................................................................  جوانب ، ونواحي= أكناف 
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  ٣٤٥  ...........................................................................................  االمتیازات األجنبیة

  ٧٧  .........................................................................  )الوزیر) (اآلصفي(الباب العالي 

الة ّ   ٣٨٨  ...........................................................................................................  البغ

 ٢٣٨  ...........................................................................................................  التأمیم

  ٣٣٤  ..........................................................................................................الجُھالء

  ١٥٥  .......................................................................................  كراكوز= خیال الظل 

  ٢٦٩  ............................................................................................................  دائرة 

  ٢٧٠  .......................................................................................................  الداروینیة

 ٢٦  ..................................................................................................  المدارأة= درأ

  ٥٥٥  ............................................................................................................  الدور

 ١٤٩  ...............................................................................................  التلفاز= الرائي 

  ٧٨  ...............................................................................................  الرجل المریض

لة  ْ و َ  ٥١٧  ...................................................................................................  )قبیلة(ر

  ٦٠٦  .....................................................................................................  مالَ  =زیغ 

  ٣٨٨  .......................................................................................................الشالّحین 

  ٥٥٠  ............................................................................................  الصخرة= الصفاة 

 ّ   ٣٦٧  ................................................................................................  قلّ ، ندر= عز

ارون   ٣٨٩  .....................................................................................................  العصّ

قاص  ِ   ٦٠٩  .................................................................................................  )داء(الع

  ٦١٧  ............................................................................................................    العُقر

  ٣٣٤  ...........................................................................................................العُقالء

  ٧٥  ..........................................................................................................الفرمان

  ٢٧١  .......................................................................................................  الفرویدیة

  ٦١٠  .................................................................................)مینحصن المسل(الفسطاط 

  ٣٨٩  .......................................................................................................المحتسب 

 ٦٠٦  .........................................................................................  مكث ، إقامة= ملبث 

  ١٠٢  ......................................................................................................  وعد بلفور
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  ١٥٥  ...............................................................................................الخزانة= الیوك 

  

  

  

  

  الفرق والجماعات والمذاھب الدینیة والسیاسیةفھرس 

                                      المذھب/الجماعة/الفرقة    
  الصفحة

  ١٦٤  ...................................................................................................  االثنا عشریة

  ٦١  ........................................................................................................  األحمدیة

  ٢٤٦  ............................................................................................  اإلخوان المسلمون

  ١٦٣  .....................................................................................................  ةاإلسماعیلی

  ٢٢٤  ......................................................................................................  االشتراكیة

  ٦١  .......................................................................................................  البطائحیة

  ١٦٥  ..........................................................................................................  البھائیة

  ٢٥٠  ............................................................................................  )التنصیر(التبشیر 

  ٥٤٢  ......................................................................................................  "التیجانیة"

  ٣٤  .................................................................................................  ةابیّ رَ الثورة العُ 

  ٨٦  ......................................................................................  جمعیة االتحاد والترقي

 ٩٣  ...................................................................................  جمعیة اإلصالح البیروتیة

  ٩٣  ..........................................................................................  جمعیة العربیة الفتاة

  ٩٢  .............................................................................................الجمعیة القحطانیة

  ١٦٧  ..........................................................................................................الجھمیة

  ١٦٨  ..........................................................................................................  الحداثة

  ٩٢  .............................................................................................  حزب الالمركزیة

  ٣٩٨  .................................................................................................  رحزب التحری
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 ٨٣  ..........................................................................................................  الدروز

  ٦١  .........................................................................................................الرفاعیة

  ١٧٢  .........................................................................................................  الزنادقة

  ٥٣  .........................................................................................................  الشاذلیة

  ١٦٧  ........................................................................................................  الصوفیة

 ١٦٨  .........................................................................................................  العلمانیة

 ٦١  .........................................................................................................  القادریة

  ١٦٤  ........................................................................................................  القادیانیة

 ١٧٨  ..........................................................................................................  القسیس

  ١٦٨  ....................................................................................  )القومیة العربیة( القومیة

 ١٧٠  ........................................................................................................  اللیبرالیة

  ٨٤  .......................................................................................................  المارونیة

 ١٧٠  .......................................................................................................  الماسونیة

  ٦٧  .......................................................................................................  المجاذیب

  ١٦٧  .........................................................................................................  المعتزلة

 ٨٤  .......................................................................................................  النصیریة

  ٥٥  ...................................................................................................وحدة الوجود

  

  

  

  والبلدان األماكنفھرس 

                                                        البلد/ المكان   
  الصفحة

 ٥٩  ......................................................................................................  اسكندرونة

  ٦٢١  .........................................................................................................  األعماق

  ٣٨  ....................................................................................................جبل قاسیون
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 ٣٧  .....................................................................................................  حضرموت

  ٣٦  بحلَ 

 ٣٧  ..........................................................................................................  حلحول

 ٣٧  ...........................................................................................................  الخلیل

  ٦٢١  .........................................................................................................  ...دابق 

  ٣٥  ............................................................................................................دمشق

 ٣٥  ..........................................................................................................  سبسطة

  ٣٥  .........................................................................................................  ...صیدا

ِزّ  ل ِ  ٣٦  ............................................................................................................  .. ك

ة النعمان  ٣٩  ...................................................................................................  معرّ

 ٣٩  ........................................................................................................  الموصل

 ١١٥  ...................................................................................  )ركةأرض المع(میسلون 

 ٣٨  ............................................................................................................  نابلس

 ٣٨  ............................................................................................................نینوى

  ٣٧  ............................................................................................................  ...یافا

  

  قائمة المؤلفین

 

ّـان–منشورات دار كامل ، سیاسة االنتداب البریطاني االقتصادیة ، إبراھیم رضوان الجندي  - ١  عم
  )ھـ١٤٠٦ – م١٩٨٦(، 

 -ھـــ ١٤٢٧(ابــن أبــي شــیبة ، مصــنف ابــن أبــي شــیبة ، طبعــة مكتبــة الرشــد ، الطبعــة الثانیــة ،  - ٢
  )م٢٠٠٦

ن - ٣ اریخ ، ر األثـی اـب ي الـت ل ـف ي ، الكاـم اب العرـب روت  ،دار الكـت ة الطبـع، بـی ـ١٤٠٠(، ة الثالـث  - ـھ
  )م١٩٨٠

  .ابن الجوزي ، فضائل القدس ، طبعة اآلفاق الجدیدة ، تحقیق جبرائیل جبور  - ٤

ن تیمیــة ا - ٥ وابنــھ  ، لنجــديعبــد الــرحمن بــن قاســم ا: طباعــة ورثــة جامعھــا ، مجمــوع الفتــاوى  ،ـب
 .محمد

، بیــروت  ،دار بــن حــزم ، المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز ، ندلســي ابــن عطیــة األ - ٦
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  )م٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٣(الطبعة األولى 

ة ،  - ٧ ة الثانـی ان ، الطبـع ابن ماجھ ، سنن ابن ماجھ ، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبـن
  )م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤(

ن منظـور ا - ٨ ي، لسـان العــرب ، ـب راث العرـب اء الـت ي  مؤسســةو دار إحـی اریخ العرـب  –بیــروت  ،الـت
  ) م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧(الطبعة الثانیة ، لبنان 

دوي  - ٩ و الحسـن الـن ي ، أـب ذكرات سـائح فــي الشـرق العرـب روت  ،مؤسسـة الرسـالة ، ـم الطبعــة ، بـی
  )م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣(، الثالثة

ع ،  - ١٠ ر للنشـر والتوزـی ة دار الفـك روت ، أبو داود ، سنن أبي داود بشرحھ عون المعبود ، طبـع بـی
  )م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣(لبنان ، الطبعة األولى ، 

  .أبو نعیم ، الحلیة ، تحقیق سامي أنور جاھین ، طبعة دار الحدیث  - ١١

  .أبو یعلى ، مسند أبي یعلى ، تحقیق حسین سلیم أسد ، طبعة مكتبة الرشد  - ١٢

ا وأسـتاذنا وشـیخنا المر، أبوبكر محمد شطا  - ١٣ حـوم نفحة الرحمن في بعض مناقب سـیدنا وموالـن
  )م١٨٨٧ - ھـ١٣٠٥(القاھرة ، دار فینوس ،  "أحمد بن المرحوم السید زیني دحالن"

ا ، نشـأتھا ، القبوریة ، أحمد بن حسن المعلم  - ١٤ ا ، آثارـھ اء منـھ ف العلـم یمن أنموذجًـا(، موـق ، ) اـل
  )م٢٠٠٦ - ھـ١٤٢٧(الطبعة األولى ، دار ابن الجوزي 

ي بــن حجـر العسـقالني  - ١٥ ن عـل د ـب تح ، أحـم اري المســماة مقدمــة ـف دي السـاري(الـب طبعــة دار ) ـھ
  .السالم بالریاض ودار الفیحاء بدمشق 

كر للطباعـة ـــدار الف، إرشـاد السـاري شـرح صـحیح البخـاري ، أحمد شھاب الدین القسطالني  - ١٦
  )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١(لبنان  -بیروت  ،والنشر والتوزیع 

ي  بعةط، الشوقیات ، أحمد شوقي  - ١٧ روت  ،دار الكتاب العرـب ان  –بـی ة عشـرة ، لبـن ة الثانـی الطبـع
  )م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣(، 

  )ھـ١٣٧٧ –م ١٩٥٨(القاھرة  –محاضرات في تاریخ قضیة فلسطین  –أحمد طربین  - ١٨

ي العصـر الحـدیث ، أحمد عبداللطیف الجدع وحسني أدھم جرار  - ١٩ ، شعراء الدعوة اإلسـالمیة ـف
  )ھـ١٣٩٨ – م١٩٧٨ ( ،بیروت  ،مؤسسة الرسالة 

، األردن  -عمــان ، دار الفرقــان ، بطــل معركــة القــدس ، عبــدهللا التــل  ،أحمــد یوســف التــل  - ٢٠
 )م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩(

ة ، تحقیق محمد علي النجار ، تھذیب اللغة ، األزھري  - ٢١ ألیف والترجـم دار المصـریة للـت طبعة اـل
 )٢/٢٢٦( –دفع  –مادة ، 

  )ھـ١٣٧٩ –م ١٩٦٠(، القاھرة ، مذكراتي على ھامش القضیة العربیة ، أسعد داغر  - ٢٢

ــر ، الصـــحاح ، إســـماعیل الجـــوھري  - ٢٣ ــة دار الفـك ــروت  ،طبـع ــان  –بـی ــى ، لبـن ــة األوـل الطبـع
  ) م١٩٩٨ -ھـ١٤١٨(
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ائس ، تاریخ ووثائق النصف الثاني من القرن العشرین ، ساطع  ینأكرم نور الد - ٢٤ ة دار النـف طبـع
  )م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩(الطبعة األولى ، بیروت  –لبنان  ،

ة للدراسـاإلیاس فرح، تطور األیدلوجیة  - ٢٥ ة، إصـدار المؤسسـة العربـی والنشـر،  تالعربیة الثورـی
  )ھـ١٣٩٩ – م١٩٧٩(،  الطبعة السابعة

دمشــق ، دار دانیــة للنشــر ، ترجمــة محمــد نمــر المــدني ، دمشــق تحــت القنابــل ، ألــیس بولــو  - ٢٦
  )ھـ١٣٨٥ – م١٩٦٦(

  .، المكتب اإلسالمي ، بیروت  المسنداإلمام أحمد ،  - ٢٧

  )ھـ١٣٩٢ - م١٩٧٢(، بیروت لبنان ،  دار النھار،  ابر ستین عامً فلسطین ع، إمیل الغوري  - ٢٨

  . مصر –الثورة العربیة الكبرى مطبعة الحلبي ، أمین سعد  - ٢٩

ــور - ٣٠ ــدي  أـن ــالمي ، الجـن ــالم اإلســ ــاب المصـــري ، الـع ــى ، دار الكـت ــة األولــ  – م١٩٧٩(الطبـع
  )ھـ١٣٩٩

 ث والدراســات العربیــة،معھــد البحــولبنــان  بشــیر البیالنــي ، قــوانین األحــوال الشخصــیة فــي - ٣١
  )ھـ١٣٩١ – م١٩٧١(

، دمشــق  –نشــر والتوزیــع دار یعــرب للدراســات وال، النكبــات والمغــامرات ، فنصــة  البشــیر - ٣٢
  )ھـ١٤١٦ – م١٩٩٦(

ـــویھض الحــوت  - ٣٣ ــان ن ـــي فلســطین مؤسســـة الدراســـات ، بی ـــادات والمؤسســـات السیاســیة ف القی
  )ھـ١٤٠١ – م١٩٨١(، لبنان  ،بیروت  ،الفلسطینیة 

د الصـمد شـرف الــدین ، األ ةتحـف - ٣٤ ق عـب زي ، تحقـی دین الـم ال اـل ة األطـراف ، جـم شـراف بمعرـف
  .الدار القیمیة ، بومباي ، الھند 

  )ھـ١٤١٢ – م١٩٩١(توفیق برو، العرب والترك ، دار طالس ، دمشق ، الطبعة األولى  - ٣٥

  )م١٢/٧/١٩٩٩ =ھـ ١٤٢٠/ ٣/ ٢٨(، بتاریخ جریدة الشرق األوسط  - ٣٦

 )٨٤٢٤(دد ، الع ریدة الندوةج - ٣٧

 )ھـ١/١/١٤٢٢=  م٢٠٠١/ ٢٥/٣( ، بتاریخجریدة الوطن  - ٣٨

 )ھـ٨/١٠/١٣٥١=  م٣/٢/١٩٣٣(، بتاریخ جریدة لسان الحال البیروتیة  - ٣٩

ة ، جمال باشا الصغیر  - ٤٠ وات العثمانـی داني ، كیف جلت الـق ؤاد المـی ة ـف روت  ،ترجـم  م١٩٣٢(بـی
  )ھـ١٣٥١ -

، مركــز الدراســات اإلســالمیة  )یثقصــة الشــعر العربــي الحــد(أدب الــردة ، ســلطان  جمــال - ٤١
  )م١٩٩١ - ھـ ١٤١٢(، بریطانیا  -برمنجھام 

الم اإلسـالمي ، جمیل عبد هللا المصري  - ٤٢ ان ، حاضر الـع ة العبیـك اض ، مكتـب ـ١٤١٧( ،الرـی  - ـھ
  )م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣(السابعة  ةالطبع، ) م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥(، الطبعة األولى  )م١٩٩٦
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دین األسـد ت، یقظة العرب ، جورج أنطونیوس  - ٤٣ اس ، و رجمة ناصر اـل ة دار ، إحسـان عـب طبـع
  )ھـ١٤٠٧ – م١٩٨٧(الطبعة الثامنة ، لبنان  ، یینالعلم للمال

ي سـوریة ، جورج جبور  - ٤٤ ر السیاسـي المعاصـر ـف ار ، الفـك روت  ،دار المـن ان  -بـی ة ، لبـن الطبـع
  )ھـ١٤١٤ – م١٩٩٣(الثانیة 

ّس  جورج - ٤٥ ال ي عصـر ا، ـك ة النسـویة ـف ة الفكرـی ل  )م١٩٢٨ -١٨٤٩(لنھضـة الحرـك  ،دار الجـی
  )م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦(الطبعة األولى ، لبنان  –بیروت 

   .لبنان  ،بیروت  ، الحیاة مكتبة دار عشر، التاسع القرن مشاھیر تراجم زیدان، جورجي - ٤٦

  )م١٩٠٣ - ھـ١٣٢١(دمشق  -دار القلم، طاھر الجزائري ، حازم زكریا محي الدین  - ٤٧

  )م١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨(بیروت  ،دار الفكر ، ي تمییز الصحابة اإلصابة ف، الحافظ بن حجر  - ٤٨

 .الحاكم ، المستدرك على الصحیحین ، تحقیق محمود مطرجي ، طبعة دار الفكر  - ٤٩

ــاریخ، حســـان حـــالق  - ٥٠ ــي ـت ــان  دراســـات ـف ــة ، المعاصـــر لبـن ــروت  ،دار النھضـــة العربـی ، بـی
 )م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥(

د جـھ، حسني أدھم جـرار  - ٥١ ین الحسـیني راـئ ان ، دار البیضـاء ، اد وبطـل قضـیة الحـاج أـم ، عـم
  )م١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧(

 -األردن ، دار الضـیاء ، الشیخ عز الدین القسام قائد حركة وشھید قضـیة ، حسني أدھم جرار  - ٥٢
 )م١٩٨٩-ـھ١٤١٠(الطبعة األولى  ،عمان 

  .طفى السباعي قائد جیل ورائد أمة مص، حسني أدھم جرار  - ٥٣

اده  - ٥٤ د عـزة دروزة صـف، حسـین حـم اده ومؤلمحـم ھ وجـھ ن حیاـت ھحات ـم ة ،  فاـت ة دار قتیـب  ،طبـع
 )ھـ١٤٠٣ – م١٩٨٣(الطبعة الثانیة سنة ، دمشق  –سوریا  

ي، الخطیب  حنیفة - ٥٥ ة النسـائیة ـف ان  تاریخ تطـور الحرـك ي لبـن الم العرـب ا بالـع  -١٨٠٠(وارتباطـھ
ـ١٣٩٥-١٢١٤=  م١٩٧٥ ة دار الحداثــة  )ـھ روت  ،طبـع ة األولــى ، لبنــان  ،بـی  م١٩٨٤(، الطبـع

  )ھـ١٤٠٤ –

   )م٩/٦/٢٠٠١ =ھـ ١٧/٣/١٤٢٢(في ) ١٤٥٤(العدد ، مجلة المجتمع ، خالد األحمد  - ٥٦

ن اإلسـال، خالد الدبیان  - ٥٧ ، دار المسـلم للنشـر، م والمسـلمین الجمعیات القومیة العربیة وموقفھا ـم
  )م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥(الطبعة األولى ، الریاض 

ي  - ٥٨ د الزھراـن ة العال ،خاـل دافع وحقیـق ین الحـق والباطـل سـنة الـت ة ـب ة الرشـد ، ـق اض ،مكتـب ، الرـی
  )م٢٠٠٩ -ـ ھ١٤٣٠(الطبعة األولى 

ــدافع وحقیقــة العالقــة ، خالــد موســى الزھرانــي  - ٥٩ مكتبــة الرشــد ، الحــق والباطــل  بــینســنة الت
  ) م٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠(، الطبعة األولى  –الریاض  ) ھـ١٤٢٩(

ي  - ٦٠ ین، األعـالم ، خیر الدین الزركـل م للمالـی روت  ، دار العـل ان  -بـی ة السـابعة عشـرة  -لبـن الطبـع
 ) م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨(
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ّــ، خیــر الــدین الزركلــي  - ٦١ ّــان ،األھلیــة للنشــر والتوزیــع ، ان عامــان فــي عم الطبعــة األولــى ، عم
  )ھـ١٤٣٠ – م٢٠٠٩(

 –م ١٩٧١(فــي دمشــق ، طبعــة دار المعــارف بمصــر ، الحكومــة العربیــة ، خیریــة قاســمیة  - ٦٢
  )ھـ١٣٩١

رآن ،  الراغب األصـبھاني - ٦٣ اظ الـق ردات ألـف دین ، معجـم مـف راھیم شـمس اـل ة إـب ة دار  ،عناـی طبـع
 )م١٩٩٧- ھـ١٤١٨(الطبعة األولى ، بیروت لبنان  ،الكتب العلمیة 

رآن ، الراغب األصفھاني  - ٦٤ م ، مفردات ألفاظ الـق ة ، دمشـق ، دار القـل ة الثالـث ـ١٤٢٣(الطبـع  - ـھ
 )٢٠٨ص(، صفوان داوودي : تحقیق ،  )م٢٠٠٢

ة ، اإلسـالمي  طبعة المكتب،  تخریج أحادیث فضائل الشام، الربعي  - ٦٥ ة الرابـع ـ١٤٠٥(الطبـع  ـھ
  . ودمشقبیروت  ،) م١٩٨٥ -

لق زھیر  - ٦٦ ّ   )م١٩٨٩ - ھـ١٤٠٩(بیروت  ،طبعة دار النفائس ، من أوراق االنتداب ، الش

ان ، ألف یوم مع الحاج أمین الحسـیني ، زھیر الماردیني  - ٦٧ ان  ،دار الفرـق روت لبـن  م١٩٧٧(، بـی
  )ھـ١٣٩٧ –

  )ھـ١٣٨٨ – م١٩٦٨(، بیروت  ،دار النھار ، القومیة الغربیة ، نشوء ، زین نور الدین زین  - ٦٨

بــدون  -بیــروت  –طبعــة جدیــدة ، منشــورات دار االتحــاد ، یــوم میســلون ، ســاطع الحصــري  - ٦٩
 .تاریخ

  )ھـ١٣٨٩ –م ١٩٦٩(، بیروت  ،طبعة دار النھار للنشر ، البعث ، سامي الجندي  - ٧٠

ــاش ،  شـــھرانيســـعد ال - ٧١ ـــة األحـب ــدھا ، نشـــأتھا ، فرق ـــا  -عقاـئ ـــد  ،آثارھ ــة ، دار عـــالم الفوائ مـك
  )م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣(، الطبعة األولى ، المكرمة

ف العصـور ، سعید الدیوه جي  - ٧٢ ي مختـل ة شـفیق ، جامع الموصـل ـف داد ، مطبـع ع ، بـغ سـنة الطـب
  )م١٩٦٣ - ھـ١٣٨٢(

  .د الحمید ، دار الصمیعي ، الریاضسعید بن منصور ، سنن سعید بن منصور ، تحقیق سع - ٧٣

ــدي  - ٧٤ ــن ناصـــر الغاـم ــث ، ســـعید ـب ــده ، حـــزب البـع ــوطن ، تاریخـــھ وعقاـئ ــاض ، دار اـل ، الرـی
 )م١٩٩٠ - ھـ١٤١١(

  )ھـ١٤٠٢-م١٩٨٢( ،مكتبة جامعة أم القرى ، العلمانیة ، سفر الحوالي  - ٧٥

  .، دار ابن الجوزي صفة الغرباء ، سلمان العودة  - ٧٦

ــى  - ٧٧ ــلیمان موســ ــة ال، ســ ــة الحركــ ــان ، عربیــ ــروت ، لبنــ ــار ، بیــ ــة دار النھــ  –م ١٩٧٧(، طبعــ
  )ھـ١٣٩٧

ان  حاشیة السیوطي على النسائيالسیوطي ،  - ٧٨ روت ، لبـن ع ، بـی ، طبعة دار الفكر للنشر والتوزـی
 )م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥(، 

ب اإلسـالمي ،  لیمانیةالرحلة ا، شرف عبد المحسن البركاتي  - ٧٩ ة المكـت روت  ،طبـع ـ١٣٨٤(بـی  ـھ
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   )م١٩٦٤ -

  )ھـ١٣٧٨ – م١٩٥٩( –بمصر  فدار المعار، ي القوتلي حیاة أمة في رجل شكر - ٨٠

روت ، تاریخ الدولة العثمانیة ،  شكیب أرسالن - ٨١ ر بدمشـق وبـی ن كثـی ة دار ـب ة ، طبـع ودار التربـی
  )م٢٠٠١ -ـ ھ١٤٢٢(الطبعة األولى ، بدمشق وبیروت 

ـــة ، شـــكیب أرســـالن  - ٨٢ ـــة ، ســـیرة ذاتی ــة دار التقدمی ــان  ،طبـع ـــة ، لبـن ــى الطبع  – م٢٠٠٨(األوـل
  ) ھـ١٤٢٩

تومــا "و "یوســف حســین"إشــراف ، مدونــة أحــداث العــالم العربــي ووقائعــھ ، شــكیب أرســالن  - ٨٣
ــة  "یوســف قزمــاخوري"و "توفیــق ــدار التقدمی ــان  –طبعــة ال  –م ٢٠٠٨(الطبعــة األولــى  –لبن
  )ھـ١٤٢٩

ة  - ٨٤ ھ ، شیخ اإلسالم بن تیمـی ب الشـام وأھـل ب اإلسـالمي ، مناـق ر -دمشـق ، المكـت ة ، وت بـی الطبـع
 )م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥(الرابعة 

رن ، صـیر بمســعود أبــو صـالح  - ٨٥  ،ییــروت ، دار الفــتح ، جھــاد شــعب فلسـطین خــالل نصــف ـق
  )ھـ١٤٠٨ – م١٩٨٨(الطبعة الخامسة ، لبنان 

ریس ، لورانس الحقیقة واألكذوبة ، صبحي العمري  - ٨٦ اض اـل ة رـی دن ، طبـع ى ، لـن ة األوـل الطبـع
 )ھـ١٤١١ – م١٩٩١(

ــي فلســـطین ، ین صـــبحي یاســـ - ٨٧ ـــرى ـف ــة الكب ـــورة العربـی ـــي ، الث ــاب العرب ــاھرة ، دار الكـت ، الـق
  )ھـ١٣٨٧ – م١٩٦٧(

   .القاھرة ، دار الكتاب العربي ، حرب العصابات في فلسطین ، صبحي یاسین  - ٨٨

  .، لأللباني ، طبعة دار غراس صحیح سنن أبي داود  - ٨٩

  )ھـ٣٠/١١/١٤١٣= م ١٩٩٣/ ایو م/ ٢١(في  )١١ - ٥٦( العدد )الحیاة(صحیفة  - ٩٠

ي وأوالده ، تاریخ حضرموت السیاسي ، صالح البكري  - ٩١ ابي حلـب ة الـی ة ومطبـع ، مصـر ، مكتـب
  )م١٩٥٦ - ھـ١٣٧٥(الطبعة الثالثة 

 .، بدون معلومات الرحمن  هللا عبد ترجمة عبد،الرجل الصنم ، ضابط تركي سابق - ٩٢

 .عارف الطبراني ، المعجم األوسط ، تحقیق محمود الطحان ، طبعة دار الم - ٩٣

  .الطبراني ، المعجم الكبیر ، تحقیق عبد المجید السلفي ، مطبعة األمة ، بغداد  - ٩٤

  )م١٩٦٥ - ھـ١٣٨٥(دمشق ، مكتبة أطلس ، جمال الدین القاسمي وعصره ، ظافر القاسمي  - ٩٥

  .بیروت ، المكتبة العصریة ، مقدس نكبة بیت ال، عارف العارف  - ٩٦

  )م١٩٩٩ -ـ ھ١٤٢٠(بعة األولى كوكبة من أئمة الھدى الط،  القرموشيعاصم  - ٩٧

  .بیروت  ،دار الفارس ، في التراجم واألخبار  اآلثارعجائب ، عبد الرحمن الجبرتي  - ٩٨

 الطبعــة - دمشــق - القلــم دار طبعــة،  التــاریخ عبــر یھودیــة مكایــد،  المیــداني الــرحمن عبــد - ٩٩
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  )م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣(، السابعة

 .لكتب العلمیة ط دار ا، ھذه ھي الصوفیة ، عبد الرحمن الوكیّل  - ١٠٠

قصــة عــالم ،  "حســن حبنكــة"الوالــد الداعیــة المربــي الشــیخ  .عبــد الــرحمن حبنكــة المیــداني  - ١٠١
  )م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣( –الطبعة األولى ، جدة ، طبعة دار البشیر ، مجاھد حكیم شجاع 

دار الصــمیعي للنشــر ، فــتح المجیــد شــرح كتــاب التوحیــد ، عبــد الــرحمن حســن آل الشــیخ  - ١٠٢
  )م١٩٩٧ - ھـ١٤١٧(الطبعة الثانیة ،  -اضالری–والتوزیع 

د - ١٠٣ ، ســوریا   -دمشــق ، دار القلــم ، أجنحــة المكــر الثالثــة ، الــرحمن حســن حبنكــة المیــداني  عـب
  )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠(الطبعة الثامنة 

عبــد الــرحمن حســن حبنكــة المیــداني ، كواشــف زیــوف ، طبعــة دار القلــم ، دمشــق ، الطبعــة  - ١٠٤
  )م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩(الثالثة ، 

  )م١٩٩٧ - ھـ١٤١٧(، الطبعة الثالثة ، الحبشي شذوذه وأخطاؤه ، بد الرحمن دمشقیة ع - ١٠٥

رب الحـدیث والمعاصـر ، عبد الرحیم عبد الرحمن  - ١٠٦ اب الجـامعي ، تاریخ الـع ة دار الكـت ، طبـع
  )م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢(الطبعة الثامنة ، القاھرة  –مصر 

، تحقیــق محمــد بھجــت ث عشــر حلیــة البشــر فــي تــاریخ القــرن الثالــ، عبــد الــرزاق البیطــار  - ١٠٧
  .البیطار، طبعة دار صادر 

دن ، تحقیق نجدة فتحي صفوة ، مرآة الشام ، عبد العزیز العظمة  - ١٠٨ ریس  –لـن اض اـل ة رـی مطبـع
  .للكتب والنشر 

ار  - ١٠٩ وّ ز ـن د العزـی راق ، عـب رب المعاصـر مصـر والـع اریخ الـع ة ، ـت ة دار النھضـة العربـی  ،طبـع
 .د ط ، دت ، بیروت  –لبنان 

ة ، دار المكتبة الفكر ، النثر المھجري ، كریم األشتر عبد ال - ١١٠ ة الثالـث رب و الطعـب ، طرابلس الـغ
  )ھـ١٣٩٠ – م١٩٧٠(

، دمشــق ، األھــالي للطباعــة والنشــر ، مــذكرات الحــاج أمــین الحســیني ، عبــد الكــریم العمــر  - ١١١
  )ھـ١٤٢٠ – م١٩٩٩(الطبعة األولى 

 العصــر فــي الشــام لــبالد جتمــاعيواال االقتصــادي التــاریخ فــي بحــوث،  رافــق الكــریم عبــد - ١١٢
ــع،  الحـــدیث ــم تحـــت طـب ــاریخ) ١١٢٤٨( رـق ـــ٢٩/٥/١٤٠٥=  م١٩/٢/١٩٨٥( وـت ــدون( )ـھ  ـب
  )نشر معلومات

  )ھـ١٣٧٨ – م١٩٥٩(، القاھرة ، طبعة دار القلم  )كارثة فلسطین(مذكرات عبد هللا التل ،  - ١١٣

دعوة اإلسـالمیة المعاصـرة ، عبد هللا العقیل  - ١١٤ ة واـل ن أعـالم الحرـك ار اإلسـالمیة ، ـم ة المـن مكتـب
  )م٢٠٠١ - ھـ١٤٢٢(، الكویت 

 ) م١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٥(، مطابع الریاض ، شھر في دمشق ، عبد هللا بن خمیس  - ١١٥

الدراســات  مركــز، النشــأة والتحــوالت لبنــان  الجمعیــات األھلیــة فــي، الــدین  یــيهللا مح عبــد - ١١٦
  )ھـ١٤٢١ – م٢٠٠٠(، الطبعة األولى ، بیروت لبنان  ،اإلستراتیجیة والبحوث والتوثیق 
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دد - ١١٧ ي، الـع د العرـب ة الراـئ وبر )١٢( عبد المحسن أبو میزر، ماھیة التأمیم ، مجـل  م١٩٦١( ، اكـت
 )ھـ١٣٨٠ –

اب عبد - ١١٨ د الوـھ د أحـم اب عـب اریخ،  الوـھ رب ـت ة – الحـدیث الـع م دار طبـع ي،  القـل ة،  دـب  الطبـع
  )م١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧( األولى

  .میة المعاصرة الم الحركة اإلسالمن أع، العقیل  عبدهللا - ١١٩

م بدمشـق ،  مصطفى السباعي الداعیة المجاھد والفقیھ المجدد،  عدنان زرزور - ١٢٠ ة دار القـل طبـع
  )م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤(الطبعة الثانیة ، 

ة ، عزیز بك  - ١٢١ داني ، االستخبارات والجاسوسیة في الدولة العثمانـی ؤاد المـی ب ـف روت  ،تعرـی بـی
. 

ر ـم، علي الطنطاوي  - ١٢٢ ا وعـب ارة ، ن نضـالھا دمشق صور من جمالـھ ة ، جـدة ، دار المـن الطبـع
  )ھـ١٤٢٨ – م٢٠٠٧(الخامسة 

  )ھـ١٤٢٨ – م٢٠٠٧(الطبعة الخامسة ، جدة ، دار المنارة ، ذكریات ، علي الطنطاوي  - ١٢٣

ــي الطنطـــاوي  - ١٢٤ ــاریخ ، عـل ــن الـت ــارة للنشـــر ، رجـــال ـم ــة العاشـــرة ، جـــدة ، دار المـن ، الطبـع
 )م٢٠٠٨ - ھـ١٤٢٩(

ي  - ١٢٥ ت الزھراـن ن بخـی ي ـب ع ا، عـل ث عشـر والراـب رنین الثاـل ي الـق ة ـف ة والعقدـی ات العلمـی  النحراـف
 ) م١٩٩٨ -ھـ ١٤٨١(الطبعة الثانیة  -دار طیبة بمكة وآل عمار بالشارقة ، عشر 

الطبعــة ، القــاھرة  -مصــر، طبعــة مكتبــة وھبــة ، حاضــر العــالم اإلســالمي ، علــي جریشــة  - ١٢٦
  )م٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨(السادسة 

  )ھـ١٤٠٤ – م١٩٨٤(، عمان ، دار ابن رشد ، لدین القسام تجربة الشیخ عز ا، علي خلف  - ١٢٧

ي شـعیب  - ١٢٨ اتورك ،عـل ر اللبنــاني  ، كمــال اـت روت  ،دار الفـك ة األولــى ،بـی  – م١٩٩٢(،  الطبـع
  )ھـ١٤١٢

دار التوزیــع ، الدولــة العثمانیــة عوامــل النھضــة وأســباب الســقوط ، علــي محمــد الصــالبي  - ١٢٩
  )م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١(ولى الطبعة األ، بورسعید ، والنشر اإلسالمیة 

 -ھـــ ١٤٢٢(الطبعــة األولــى ، الریــاض ، مكتبــة الرشــد ، التفســیر ، عمــاد الــدین بــن كثیــر  - ١٣٠
  )م٢٠٠١

ـــر - ١٣١ ــة  عم ـــالة ، أعـــالم النســـاء ، رضـــا كحاـل ــة التاســـعة ، مؤسســـة الرس ـــ١٤٠٩(، الطبـع  - ـھ
  )م١٩٨٩

ــة العصــریة ، ر واالســتعمار التبشــی، عمــر فــروخ وصــالح الخالــدي  - ١٣٢ صــیدا ، طبعــة المكتب
  )م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩(وبیروت ، لبنان ، 

  )م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨(طبعة دار ھجر  ،الحداثة في میزان اإلسالم ، عوض محمد القرني  - ١٣٣

ـــاھرة،  المعــارف دار،  الیــازجي ناصــیف الشـــیخ،  ســابا میخائیــل عیســى - ١٣٤  – م١٩٦٥(،  الق
  )ھـ١٣٨٥
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ي عـواجي  - ١٣٥ ف اإلسـ، غالب عـل ان موـق ى اإلسـالم وبـی رق معاصـرة تنتسـب إـل ا ـف دار ، الم منـھ
  ) م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨(الطبعة الثالثة -دمنھور  -لینة للنشر 

روت  –دار األندلس ، الصلة بین التصوف والتشیع ، كامل بن مصطفى الشیبي  - ١٣٦ ة  –بـی الطبـع
  )ھـ١٤٠٢ – م١٩٨٢(الثالثة 

ب ، كامل حسین الحلبي الغزي  - ١٣٧ اریخ حـل ي ـت ذھب ـف ر اـل ة ، نـھ ة المارونـی ـ١٣٢٤(المطبـع  - ـھ
  )م١٩٠٦

ــة  - ١٣٨ ــود خـل ــل محـم ــاني ، كاـم ــداب البریطـ ــطین واالنـت ــرب ، فلســ ــرابلس الغــ  – م١٩٨٢(، طـ
  )ھـ١٤٠٢

اء  - ١٣٩ ة ،اللجنة الدائمةللبحوث العلمیة واإلفـت ة"بحـث عـن الطائـف رئاسـة إدارة البحـوث ، "التیجانـی
 )م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣(الطبعةالثالثة  ، الریاض، العلمیة واإلفتاء 

ــورانس  - ١٤٠ ــ،ـل ــورة العربـی ــة األ،  ةالـث ــة للنشـــر طبـع ّـــان ، ھلـی ــة ، عم ــة الثانـی  – م٢٠٠٩(الطبـع
  )ھـ١٤٣٠

  )ھـ١٤٠٧ – م١٩٨٧(عام ) ٦(العدد  ، عربیة مجلة آفاق - ١٤١

  )ھـ١٨/٣/١٣٩١=  م١٩٧١آیار  ١٣( –) ٦٢١(عدد ، بیروت  –مجلة األسبوع العربي  - ١٤٢

ــان  - ١٤٣ ـــ ــة البی ــ ــدد ، مجل ـــ ــدد  ،) ١١ص(،  )١١(الع ــدد ،   )١١٠(العــ ـــ ــع األول ) ١٢٧(الع ـــ ربی
ــ١٤١٩( ــدد ،  )م١٩٩٨ –ـ ـھ ــھر شـــوال ) ١٨(الـع ـــ١٤٠٩(شـ ــدد ،  )م١٩٨٩ - ـھ ذو ) ١٩(الـع

 )ھـ١٤١٢(ذو الحجة ) ٥٢(العدد ،  )م١٩٨٩ - ھـ١٤٠٩(الحجة 

  )ھـ١٢٨٦ – م١٨٧٠(مجلة الجنان  - ١٤٤

 )ھـ٢٧/١/١٣٩٠=  م١٩٧٠/نیسان / ٣( ، بتاریخمجلة الحوادث اللبنانیة  - ١٤٥

ــة  - ١٤٦ ــ ــتح مجل ــ ــدد ، الف ــدد ،  )٧ص(،  )٥٧٠(العــ ــاریخ  )٦٣٩(العــ ــ ـــ ١٢/١٣٥٧/ ١٣(ت ـــ = ھ
ــدد،  )م٢/٢/١٩٣٩ ــاریخ ، اســـعة الســـنة الت )٤٤٧( الـع ـــ٢٧/٢/١٣٤٥(بـت ، ) م٥/٩/١٩٢٦=  ـھ

ــدد ــة عشـــر ) ٦٣٧(الـع ــنة الثالـث ــاریخ ، السـ ـــ٢٨/١١/١٣٥٧(ـت ــدد   )م١٩/١/١٩٣٩  = ـھ ، الـع
 )م١٢/١/١٩٣٨(الموافق  )ھـ١١/١١/١٣٥٦(بتاریخ ) ٥٨٤(

 )م١٣٣٥ – م١٩١٧(دیسمبر  ٢٥وتاریخ ) ٧٤( العدد، مجلة الكواكب القاھریة  - ١٤٧

ة المجتمــع  - ١٤٨ ) ١٤٥٤(العــدد ،  )م٢٧/٢/٢٠٠١ -ھـــ ١٢/١٤٢١/ ٤(فــي  )١٤٤٠(العــدد ، مجـل
  )م٩/٦/٢٠٠١ -ھـ ١٧/٣/١٤٢٢( بتاریخ

 )ھـ٢٩/٨/١٣٣٤=  م١٩١٦/ یونیو  ٣٠( )ھـ١٣٤٠ –م ١٩٢٢(القاھرة  –منار مجلة ال - ١٤٩

  )م٢٠٠٧(الثون العدد الثالث والث، مجلة أمواج اإلسكندریة  - ١٥٠

  )١٩٦٣(، منشورات دار الطلیعة، بیروت،  مجلة نضال البعث - ١٥١

وان  )سیرة جیل(محب الدین الخطیب  - ١٥٢ أقالمھم(طبعت تحـت عـن دین ـب ن سـیر الخاـل ق  )ـم تحقـی
 )م١٩٩٨ - ھـ١٤١٨(، دمشق وبیروت  -القادري  دار، سویدان  حسن
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ة ، محسـن محمــد صــالح  - ١٥٣ ، مكتبــة الفــالح ، الجھــاد التیــار اإلسـالمي فــي فلســطین وأثــره حرـك
  )م١٩٩٠ - ھـ١٤١٠(، الكویت 

راھیم نصـر  - ١٥٤ ا ، محمد إـب یم اإلسـالمیة وحمایتـھ ي نشـر الـق ره ـف واء ، اإلعـالم وأـث ة دار الـل طبـع
  )م١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨(، الطبعة األولى ، الریاض ، للنشر والتوزیع 

  )م١٩٩٢ - ھـ١٤١٣(شوال سنة ) ٦٢(العدد ، مجلة البیان ، محمد الشیخ عثمان  - ١٥٥

ا  :وطارق عبد الحلیم ، محمد العبدة  - ١٥٦ اھرة ، الصوفیة نشأتھا وتطورـھ ة دار الصـفوة بالـق طبـع
  )م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧( األولى عةالطب،  مصر –

اف علماء ومفكرون عرفتھم ، محمد المجذوب  - ١٥٧   .، دار الشوّ

ش  - ١٥٨ د الناصـر وخولــة دروـی ین الجاھلیــة واإلسـالم ، محـم مكــة ، طبعــة دار الرسـالة ، المــرأة ـب
  )م١٩٩٢ - ھـ١٤١٣( ،المكرمة 

دار الــوراق  )صــفحات مــن جھــاد متواصــل(مصــطفى الســباعي ، محمــد بســام األســطواني  - ١٥٩
  )م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠(بیروت  ،للنشر 

ــة ،  محمــد بــن إســماعیل ، صــحیح البخــاري - ١٦٠ بشــرحھ للقســطالني ، طبعــة دار الكتــب العلمی
  )ھـ١٤٣٠ –م ٢٠٠٩(بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، 

اریخ اإلسـالمي،  محمد بن صامل السلمي - ١٦١ ن الجـوزي ،  منھج كتابة الـت ة دار اـب ة ، طبـع الطبـع
   )م٢٠٠٨ - ھـ١٤٢٩(شوال  –األولى 

ـــدین القاســـمي  - ١٦٢ ــال ال ـــد جـم ـــد ، محم ــدع والعوائ ــن الـب ــة  -إصـــالح المســـاجد ـم تخـــریج العالـم
ــاني" ــراف  – "األلبــ ــاویش"إشــ ــر الشــ ــة  – "زھیــ ـــ ١٤٢٢(ط السادســ ــب ال -) م٢٠٠١ -ھــ مكتــ

  اإلسالمي

 الطبعــة،  عمــان،  المعــالي دار،  العشــرین القــرن فــي الشــام علمــاء،  الناصــر حامــد محمــد - ١٦٣
  )٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٤( األولى

روت  ،دار ابن حزم للطباعة والنشـر  طبعة، األعالم  تتمة ،محمد خیر رمضان یوسف  - ١٦٤  –بـی
 ) م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢(الطبعة الثانیة  –لبنان 

، طبعــة دار الجابیــة ، لبنــان  مأســاة المخیمــات الفلســطینیة فــي،  محمــد ســرور زیــن العابــدین - ١٦٥
  .لندن

ة السـوریة ، محمد سعید الباني تنویر البصائر في سیرة الشیخ طـاھر  - ١٦٦ ة العربـی ة الحكوـم مطبـع
  .دمشق الطبعة األولى  -

طبعــة الترقــي م، تحقیــق عمــر رضــا كحالــة ، تــاریخ معــرة النعمــان ، محمــد ســلیم الجنــدي  - ١٦٧
  )م١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٣(، الدمشقیة 

م ال، محمد سید الكیالني  - ١٦٨ اني األدب المصري في ظـل الحـك اھرة، دار الفرجـاني ، عثـم  ط، الـق
  )ھـ١٣٨٤ – م١٩٦٥(

 -بیــروت  -دار الرائــد العربــي، نفحــة البشــام فــي رحلــة الشــام ، عبــد الجــواد القایــاتي  مــدمح - ١٦٩
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  )م١٩٨١ -ھـ١٤٠١(

 -ھـــ ١٤٠٣(الطبعــة األولــى ، ســرائیلي الصــراع العربــي اإل ،محمــد عبــد الغنــي النــواوي  - ١٧٠
  )م١٩٨٣

د عبــد اللطیــف الفرفــور  - ١٧١ ع عشــر الھجــري ، محـم دار المــالح ، أعـالم دمشــق فــي القــرن الراـب
  )م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨(دمشق  -ودار حسان 

 "عبــد الــرحمن بــن حســن آل الشــیخ"بشــرح الشــیخ ، كتــاب التوحیــد ، محمــد عبــد الوھــاب  - ١٧٢
ّى  د(المسم ق ا،  )فتح المجـی از وتعلـی ن ـب ھ هللا  -لشـیخ اـب ة دار الفیحـاء بدمشـق ودار ،  -رحـم طبـع

  )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١(الطبعة األولى ، السالم بالریاض 

د عـزة دروزة  - ١٧٣ ا ، محـم ف مراحلـھ ة العصـریة ، القضـیة الفلسـطینیة فــي مختـل بیــروت  ،المكتـب
  )ھـ١٣٧٨ –م ١٩٥٩(لبنان 

ــة الحدیثــة ، عــزة دروزة  محمــد - ١٧٤ ــة العربیــة منشــ، نشــأة الحركــة العربی  –صــیدا ، ور المكتب
  )م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢(الطبعة الثانیة ، بیروت 

طباعــة ونشــر الشــركة ، تحقیــق علــي الشــنوفي ، الرحلــة الحجازیــة  ،محمــد علــي السنوســي  - ١٧٥
  )م١٩٨١ - ھـ١٤٠١(التونسیة للتوزیع 

، ة القــاھر، دیث دار الحــ، المعجــم المفھــرس أللفــاظ القــرآن الكــریم ، محمــد فــؤاد عبــدالباقي  - ١٧٦
  )م١٩٩٦ - ھـ١٤١٧(الطبعة األولى 

رن العشـرین ، محمد فاروق الخالدي  - ١٧٧ ن الـق اني ـم ي النصـف الـث ة ـف ، التیارات الفكریة والعقدـی
 ) م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣(الطبعة األولى ، دار المعالي 

ــدي  - ١٧٨ طبعــة دار الــراوي للنشــر  ،المــؤامرة الكبــرى علــى بــالد الشــام ، محمــد فــاروق الخال
  )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١(، السعودیة ، الطبعة األولى ، ، الدمام والتوزیع

ك المحـامي  - ١٧٩ د ـب د فرـی ة ، محـم ة العثمانـی ة العلـی اریخ الدوـل ي ، ـت ق إحسـان حـق طبعــة دار ، تحقـی
  )م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧(الطبعة العاشرة ، لبنان  –بیروت  ،النفائس 

اب  - ١٨٠ د الوـھ ي الشـرق وصـلتھا باالسـتعمار وال، محمد فھمي عـب ات النسـائیة ـف صـھیونیة الحرـك
  .بدون رقم وتاریخ ، دار االعتصام ، العالمیة 

ة الثا، جـدة ، للصـحافة  ینةمؤسسة المد، واقعنا المعاصر ، محمد قطب  - ١٨١ ةالطبـع ـ ١٤١١( لـث ـھ
  )م١٩٩٠-

  ) م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥(، طبعة دار الشروق  ، كیف نكتب التاریخ اإلسالمي،  محمد قطب - ١٨٢

روت  روق ،محمد قطب ، مذاھب فكریة معاصرة ، دار الش - ١٨٣ ى ،  –بـی ة األوـل اھرة ، الطبـع الـق
  )م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣(

  )م١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣(بیروت  –دار العلم للمالیین ، خطط الشام ، محمد كرد علي  - ١٨٤

وني  - ١٨٥ ب البتـن د لبـی ة ، محـم ة الحجازـی ارف ، الرحـل د سـعید كمــال"الناشـر ، مطبعــة المـع  ، "محـم
  .الطبعة الثالثة ، الطائف 
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  )ھـ١٣٩٨ – م١٩٧٨(، جدة ، دار عكاظ ، العصر  أزمة، محمد محمد حسین  - ١٨٦

ي األدب المعاصـر، محمد محمد حسین  - ١٨٧ ع  –االتجاھات الوطنیة ـف دار الرسـالة للنشـر والتوزـی
 .مكة ، ) م١٩٩٢ -ھــ١٤١٣(الطبعة التاسعة ، 

 .محمد ناصر الدین األلباني ، السلسلة الصحیحة ، طبعة مكتبة المعارف  - ١٨٨

  )م١٩٥١(دمشق ، الطبعة العمومیة ، النكبة من أثر ، محمد نمر الخطیب  - ١٨٩

  )م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦(حسن منسي ، الھالل الخصیب ، جامعة األزھر ،  محمود - ١٩٠

محمــود شــاكر ، التــاریخ اإلســالمي ، طبعــة المكتــب اإلســالمي ، بیــروت ، لبنــان ، الطبعــة  - ١٩١
 )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١(الثامنة ، 

اریخ أحداث ص، اإلخوان المسلمون ، محمود عبد الحلیم  - ١٩٢ دعوة ، نعت الـت سـكندریة اإل -دار اـل
  )م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٤(الطبعة األولى ، 

ة ، شـرح صـحیح مسـلم ، الدین النووي  يمحی - ١٩٣ ة دار المعرـف روت  ،طبـع ة العاشـرة ، بـی الطبـع
  )م٢٠٠٤ -ھـ ١٣٢٥(

  )ھـ١٣٦٧ – م١٩٤٨(  -دمشق – قيمطبعة التر، مذكرات محمد كرد علي  - ١٩٤

ــة  - ١٩٥  ،العربــي  الحركــات اإلســالمیة المعاصــرة فــي الــوطن  ،مركــز دراســات الوحــدة العربی
  )ھـ١٤٢٥ – م٢٠٠٤(الطبعة الخامسة ، لبنان  –بیروت 

ن الحجــاج ، صـحیح - ١٩٦ ان ، الطبعــة مســلم  مسـلم ـب ة ، بیــروت ، لبـن بشـرح النــووي ، دار المعرـف
 )م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥(العاشرة ، 

  )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠(ان بیروت لبن ،فلسطین دار الوراق   جھادنا في، مصطفى السباعي  - ١٩٧

، دمشـق ،منشورات قسـم الطـالب ، دروس في دعوة اإلخوان المسلمین ، مصطفى السباعي  - ١٩٨
  )ھـ١٣٧٤ – م١٩٥٥(

  )ھـ١٣٩٩ – م١٩٧٩(،  مصطفى دندشلي، حزب البعث العربي االشتراكي، الطبعة األولى - ١٩٩

ب  - ٢٠٠ ة ، منیر محمد نجـی ة الحدیـث ات القومـی زان اإلسـالم ، الحرـك ي مـی ار إصـدار م، ـف ة الـن ، كتـب
  )م١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣(، الطبعة الثانیة ،  ناألرد

ة الحـرمین - ٢٠١ زان اإلسـالم، مكتـب ي مـی ة ـف ات القومـی ى،  منیر محمد نجیب، الحرـك ة األوـل ، الطبـع
 ) م١٩٩٠ - ھـ١٤١٠(

ة ، منیف الرزاز  - ٢٠٢   )ھـ١٣٨٦ – م١٩٦٧(، بیروت  طبعة، التجربة المرَّ

ة للشـباب ، ألحـزاب العاصـرة الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب وا - ٢٠٣ دوة العالمـی دار الـن
اض ،  "مانع الجھني"/ بإشراف د ، اإلسالمي  ة للطباعـة والنشـر بالرـی دوة العالمـی ، طبعة دار الـن

  )م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤(الطبعة الخامسة 

 .Www.ikhwanonline.com. على الشبكة العنكبوتیة  )المسلمین اإلخوان(موقع  - ٢٠٤
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 .لبنان  في موقع الجماعة اإلسالمیة - ٢٠٥

  .موقع صید الفوائد  - ٢٠٦

ة الخامسـة ، دار الطلیعة للطباعـة والنشـر ، في سبیل البعث ، میشیل عفلق  - ٢٠٧  م١٩٧١(، الطبـع
  )ھـ١٣٩١ –

ری - ٢٠٨ د الـك ل  مناصر بن عـب ا ، العـق ف السـلف منـھ دع وموـق رق والـب واء والـف ي األـھ ، دراسـات ـف
 ) م١٩٩٧ - ھـ١٤١٧(عة األولى الطب –دار أشبیلیا للنشر  –طبعة مركز الدراسات واإلعالم 

، ترجمــة صــالح ســعداوي صــالح ، األرشــیف العثمــاني ، نجــاتي أقطــاش وعصــمت بینــارق  - ٢٠٩
ـــة اإلســـالمیة باســـالمبول  ـــون والثقاف ــاریخ والفن ـــز األبحـــاث للـت ــان ، منشـــورات مرك ـــة عـم طبع

  )م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦(

بیــة للدراســات نجیــب عــازوري ، األمــة العربیــة، ترجمــة أحمــد أبــو ملحــم، المؤسســة العر - ٢١٠
  .بیروت لبنان  والنشر،

م ، علماء اإلصالح الحدیث في الشـام ، جمال الدین القاسمي ، نزار أباظة  - ٢١١ ، دمشـق ، دار القـل
  )م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨(

دالمالح  - ٢١٢ ام األعـالم ،نزار أباظـة ومحـم ر  ،إتـم ة ،دمشـق ، دار الفـك ة الثانـی ـ١٤٢٤( ،الطبـع  -ـھ
  )م٢٠٠٣

لســیوطي ، دار الفكــر للنشــر والتوزیــع ، بیــروت ، لبنــان ، النســائي ، ســنن النســائي بشــرح ا - ٢١٣
 )م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥(

اطرجي  نھى - ٢١٤ ي، عـدنان الـق ة النسـویة ـف ان  الحرـك ان ، لبـن ة البـی ى ، إصـدار مجـل ة األوـل الطبـع
  )م٢٠٠٧-١٤٢٨(

 .النووي ، المجموع ، طبعة عالم الكتب ، تحقیق محمد نجیب المطیعي  - ٢١٥

ان، ھاني الحوراني، األ حـزاب السیاسـ - ٢١٦ ز األردن للدراسـات، عـم ي األردن، إصـدار مرـك یة ـف
  )ھـ١٤١٣ – م١٩٩٣(الطبعة األولى 

تجربتــي مــن حــزب البعــث العراقــي، دار الــریّس، لنــدن، ، ھــاني الفكیكــي، أوكــار الھزیمــة  - ٢١٧
  )ھـ١٤١٣ – م١٩٩٣(،  الطبعة األولى

  .الھیثمي ، مجمع الزوائد ، تحقیق عبد هللا الدرویش ، طبعة دار الفكر  - ٢١٨

 .شبكة المعلومات العنكبوتیة، وجھة نظر قائد أمریكي كونفدرالي ، ولیام وینك لورنك  - ٢١٩

والنشـر  للطباعـةللطباعـة والنشـر ودار صـادق بیروت  دار،  معجم البلدانیاقوت الحموي ،  - ٢٢٠
  )م١٩٥٧ -ھـ ١٣٧٦(بیروت  ،

  )ھـ١٣٨٥ – م١٩٦٦(، طبعة بیروت ، ت المذكرا، یوسف الحكیم  - ٢٢١

، الطبعــة الثالثــة ، بیــروت  ،دار النھــار للنشــر ، یة والعھــد الفیصــلي ســور، یوســف الحكــیم  - ٢٢٢
  )ھـ١٣٨٧ – م١٩٦٨(
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ا  كیفالحلول المستوردة و، یوسف القرضاوي  - ٢٢٣ ى أمتـن روت  ،مؤسسـة الرسـالة ، جنت عـل بـی
  )م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩( ةالطبعة الخامسة عشر، 

ى أمتنــا، یوسـف القرضـاوي  - ٢٢٤ ت عـل ف جـن ول المســتوردة وكـی ة،  الحـل ة  مكتـب ،  القــاھرة ،وھـب
  )م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٦(الطبعة السادسة 

  . رقم بدون،  بیروت، للنشر بیسان،  البستاني بطرس المعلم،  خوري قزما یوسف - ٢٢٥

مــن األربعینیــات وحتــى نھایــة عھــد ســوریا   یوھــانس رایســنر ، الحركــات اإلســالمیة فــي - ٢٢٦
  )ھـ١٤٢٦ – م٢٠٠٥(الشیشكلي ، ریاض الرئیس للكتب والنشر ، الطبعة األولى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحتویاتفھرس 

                                      الموضــوع          
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