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محاضرتان في دمشق ()1937

إيضاح

ينتمي شكيب أرسالن ( )1946-1870إىل املرحلة وجيل املثقفني اللذين شهدا تداعي الرابطة
وتكون املرحلة وجيل الفكرة أو اهلوية «القومية العربية».
العثامنية-اإلسالمية،
ّ
كان أرسالن يف البداية عثامني ًا يدعو إىل احلفاظ عىل «الدولة العلية» سند ًا أمام أخطار التفتت
وأخطار االستعامر األوريب الالئحني يف األفق التارخيي آنذاك ،ولذلك وقف ضد ثورة الرشيف
حسني عام  1916منذ البداية .مثلام وقف ضد املؤمتر العريب األول املعقود يف باريس عام
 .1913فأصدر كتابه إىل العرب :بيان لألمة العربية حول حزب الالمركزية  1332هـ -
 1913م معارض ًا املؤمتر املذكور.

بعد خروج األتراك وتداعي اإلمرباطورية العثامنية وجامعتها اإلسالمية وحتقق خماوف أرسالن
وتياره ،صار شكيب أرسالن من دعاة النهضة الفكرية العربية والقومية اجلديدة مثل ساطع
احلرصي ( )1968-1880وآخرين .واملقاالن النادران التاليان (حمارضتان يف دمشق) يعرضان
خطه اجلديد ،شأهنام شأن مقال آخر عام  1940عنوانه« :العروبة جامعة كلية» .كام حيتوي املقال
الثاين «الوحدة العربية» تنبهه وتنبيهه إىل خطر األتراك ومطامعهم يف املنطقة العربية ،ويف سورية
حتديد ًا ،مع أن شكيب أرسالن كان من أقوى املدافعني عن االئتالف مع األتراك يف ظل اللحمة
العثامنية–اإلسالمية .ومصدر املقالني مثبت يف هناية كل منهام.
أما بعد ،وباملناسبة:

بعد اهنيار الرابطة العثامنية اإلسالمية كان لدى جيل أرسالن واحلرصي رابطة أو هوية بديلة
عن الرابطة املنهارة ،هي الرابطة أو اهلوية «القومية العربية» ،أما جيلنا الذي يكاد يشهد تداعي
الرابطة القومية العربية ،فام هو البديل لديه ،وأي الحم اجتامعي وفكري أو هوية جديدة
سيخرتع يا ترى؟!

حممد كامل اخلطيب

198

العدد 4
ربيع 2013

نهضة العرب العلمية
في القرن األخير
محاضرة األمير شكيب أرسالن

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تمهيد
لقد تكلمنا منذ أيام يف النادي العريب عن هنضة
العرب السياسية وسريهم يف طريق االحتاد فيام
بينهم اقتدا ًء بغريهم من األمم الالئي كن مفككات
مبعثرات ،فام زلن يسعني يف االنضامم إىل أن أصبحن
كتلة واحدة .ونحن نتكلم اآلن عن هنضة العرب
العلمية التي هي يف الواقع أساس النهضة السياسية
خمتارين هلذه املحارضة مكان املجمع العلمي( )1الذي
هو املنرب الطبيعي للمباحث العلمية كام اخرتنا النادي
العريب منرب ًا للكالم عن الوحدة العربية التي هي من
مباحثه ،وإنام كان الفرق بني البحثني أن الواحد منهام
سيايس رصف ال جيوز اخلوض فيه إال باملقدار الذي
تسمح به املصلحة ،وأن اآلخر علمي بحت يقدر أن
يستقيص فيه الباحث ما شاء دون أن يتعرض ملحذور
أو يعرض أمته لرضر ،وهبذه املناسبة أعلن أين آسف
بل جد آسف من أن أرى بعض إخواننا معتقدين أن
اإلنسان إذا حارض يف باب السياسة وجب عليه أن
يفرغ جعبته من أوهلا إىل آخرها ،وأن جيهر بكل ما
يدور يف خلده كام لو حارض يف باب العلم ،فهذا ال
شك مذهب من يسميه اإلفرنج «بالولد اهلائل» ،ومن
ليس يف الواقع جدير ًا بأن يطرق باب السياسة أص ً
ال
بل بني هذا والسياسة ما بني املرشق واملغرب ،فنحن
ال نرىض أن نكون من األطفال اهلائلني وال من الذين
ال يعرفون إىل أين يذهب الكلم ،بل نحن وهلل احلمد
من أمة اشتهرت باملرونة والدهاء ورسعة اللحظ،
وقد جاء يف أمثاهلا :اللبيب من اإلشارة يفهم ،ولقد
كان هادهيا األعظم صىل اهلل عليه وسلم إذا أراد غزوة
وري بغريها ،ومنا الذي يقول
ّ
ومن مل يصانع يف أمور كثرية
يرضس بأنياب ويوطأ بمنسم

وقائل هذا البيت هو الذي قال فيه سيدنا عمر ريض
اهلل عنه أنه أشعر العرب لقوله :و َمن و َمن .ثم أبدأ
بالكالم عن هنضة العرب العلمية فأقول:
منذ عرش سنوات (أي سنة  )1927اقرتح ع ّ
يل
الطيب الذكر األستاذ يعقوب رصوف صاحب جملة
املقتطف ،الذي انتهت إليه رئاسة املجالت العلمية،
أن أكتب إىل املقتطف شيئ ًا يف موضوع النهضة
الرشقية( )2يف هذه اخلمسني سنة األخرية ،فكتبت
يومئذ فص ً
ال ظهر يف أجزاء املقتطف من تلك السنة
وراق العالمة املشار إليه كثري ًا ،وقد بدأته بام ييل:

ال حاجة بنا إىل القول بأن أجىل جمايل هذه النهضة
كان يف العلم والتعليم ،وعندي أنه ال هنضة لألمم
سوى النهضة العلمية ،فإذا وجدت هذه ،جاءت
سائر النهضات من سياسية وعسكرية واجتامعية
واقتصادية ،الخ ....آخذ ًا بعضها برقاب بعض.
فإذا قلنا إن الرشق األدنى هنض هنضة علمية ،كفينا
تعداد سائر مظاهر هنوضه ومعارج رقيه ،ألن العلم
وحده هو املفتاح وبه وحده الدخول إىل داخل البناء،
وكل هنضة ال يكون ظهريها العلم ،فام هي إال ساعة
وتضمحل؛ وقد يقال إن هنضة رشقنا هذه ضئيلة ال
تستحق أن تذكر بالقياس إىل معايل األمم الراقية،
وإننا ال نربح متخلفني بمساوف شاسعة عن أمد
أوربة وأمريكة واليابان ،فلامذا نشغل أنفسنا بام ال
يشغل حيز ًا يف التاريخ العام؟ وعىل هذا نجاوب أنه
ليس العلم متعلق ًا بالكامل وحده ،وال البحث موقوف ًا
دائ ًام عىل ما هبر النهى وبلغ سدرة املنتهى ،وإنام العلم
هو ما تناول الدرجات كلها الدنيا منها والقصوى،
والبحث هو الذي به توزن مقادير األشياء وحتدد
نسبة بعضها إىل بعض ونسبتها إىل الوقت ،ثم إننا
إذا حترينا احلقيقة وجدنا الرشق العريب قد اجتاز يف
هذه اخلمسني سنة يف طريق العلم واحلضارة احلديثة
ما مل يتهيأ ألوربة أن جتتازه قب ً
ال يف أطول جد ًا من هذا
الردح من الدهر ،وذلك أنه من الطبيعي أن يسهل
عىل املتأخر ما ال يسهل عىل املتقدم ،ألن املتقدم قد
يضطر أن يمهد الطريق ويسري ،وأما املتأخر فام عليه
إال أن يلحقه ويسري عىل طريق مذلل أمامه.

199

من المكتبة
محاضرتان في دمشق ()1937

محمد علي الكبير مؤسس
النهضة

فالنهضة الرشقية العربية ـ نسميها بالعربية إخراج ًا
ملا سواها من هنضات الرشق كنهضة اليابان والصني
يف الرشق األدنى بحذائنا ـ قد بدأت يف الواقع منذ
أكثر من مائة سنة لعهد حممد عيل عزيز مرص فهو أول
من حلظ اخلطر احلائق من جراء مجوده عىل أساليب
ديا( )3الغرب
العمران القديمة وجعل نصب عينه ُح ّ
يف أساليبه اجلديدة حتى يتأتى للرشق أن يقاتل
الغرب بسالحه ويدفعه عنه ويستقل بنفسه ،إذ كانت
س ّنة اهلل منذ وجد العمران عىل سطح هذه الكرة أنه
كلام تقوى جانب منها ،سطا عىل اآلخر واجتاحه
ورضب عليه الذلة واملسكنة.
فمحمد عيل هو املؤسس احلقيقي هلذه النهضة الرشقية
العربية ليس بوادي النيل فحسب ،بل يف البالد التي
جتاور هذا الوادي املبارك ويف مقدمتها سورية ،وأول
ما استنشق السوريون ريح احلضارة احلديثة إنام كان يف
زمن حممد عيل ويف زمن غزاة ولده إبراهيم باشا للشام،
ثم انكفأ إبراهيم باشا إىل مرص سنة  ،1840وبقيت يف
وجد السوريون ،ال
سورية آثار االنتباه ونزعة التجددَّ ،
سيام أهل الساحل منهم ،ينشدون أسباب املدنية الغربية
ملا رأوا فيها من القوة والرفاهية ،وأنس املرسلون
األمريكيون هذا االستعداد يف أهل سورية ،فأسسوا يف
بريوت كليتهم( )4الشهرية التي كانت النرباس األول
الذي استضاءت به سورية ،وال يزال هذا النرباس
يزهر يف آفاق الرشق إىل يومنا هذا .ورأت أمم أخرى
(كالفرنسيني واألملان والطليان والروس) أن أرض
سورية قابلة جد ًا لبذور املعارف ،فبثوا فيها املدارس
والكتاتيب وكل ذلك كان يبدأ يف بريوت ثغر الشام
البسام ،ففي بريوت ،واحلق يقال ،ابتزغ زرع العلم
العرصي وأخرج شطأه ثم أنبت يف مجيع الشامات
ثم فيام جاورها واستغلظ عىل سوقه يعجب الزراع
األوربيني أنفسهم ،واضطرت الدولة العثامنية أن تفتح
املكاتب الرشدية واإلعدادية يف سورية ،وأن تقبل
كثريين من شباهنا يف مكاتبها العالية يف القسطنطينية

فتخرج فيها ألوف من الناشئة منهم من تقلدوا مناصب
ملكية( )5أو عدلية ،ومنهم أطباء وصيادلة ،ومنهم
ضباط نبغوا يف الفنون العسكرية وامتازوا بني األقران.
إن ضباط العرب يف العراق وسورية واليمن كلهم ممن
خترج يف مكتب (بانغالتي) يف اآلستانة ،وقد يزيدون
عىل ثالثة آالف ضابط ،فيام يقال.

ومع أن النهضة العلمية يف مرص مل يكن األصل فيها ال
الكلية األمريكية وال الكلية اليسوعية يف بريوت وال
مكاتب الدولة يف اآلستانة ،ال ينكر أن مرص كانت
ميدان ًا جلياد القرائح السورية ،وأن أنبغ الذين خترجوا
يف بريوت إنام ظهروا واشتهروا وتعلقت قناديلهم
بمرص؛ هذا كام أن ملرص عىل الشام فضل ختريج عدد
ال حيرص من أبناء هذه يف العلوم اللغوية والرشعية
باجلامع األزهر وختريج عدد كبري من أطباء سورية
بالقرص العيني ،فام زال كل من القطرين املرصي
والشامي يشد الواحد منهام اآلخر يف كل رضب من
رضوب الرقي العقيل ،وقلام جد يف أحدمها يشء إال
سمعت رجع صداه يف اآلخر .عىل أن النهضة الرشقية
العربية ،وإن كان قد ذر قرهنا منذ قرن فأكثر ،مل ترس
هذا السري احلثيث إال يف اخلمسني سنة األخرية التي
شهدها كاتب هذه األحرف بجميع صفحاهتا ،وذلك
ألين بدأت بالكتابة يف الصحف وبمرافقة احلركة
العلمية يف سريها منذ  25سنة متوالية ،فيل احلق إذ ًا
بأن أدعي معرفة تاريخ هذه النهضة وما دخل فيه من
التطورات عىل قدر ما يستطيع خادم أمني للعلم زاول
عمله يف مكافحة اجلهل طوال مدة مخسني سنة دون
أن يتخلف يوم ًا واحد ًا.

الصحافة
ال نزاع يف أن الصحافة العربية كانت من أقوى عوامل
هذه النهضة بام أثارته من احلركة الفكرية ونقلت من
أخبار الغرب الناهض إىل أهل الرشق النائم ،وقد
كان بحسب معلومايت ،وربام أكون خمطئ ًا يف بعضها،
أول جريدة عربية صدرت يف الرشق ،جريدة الوقائع
املرصية بعهد حممد عيل .ولكن بقيت سورية مدة طويلة
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ال تصدر فيها جريدة ،ويقال إن أول جريدة صدرت
يف بالدنا هي جريدة «حديقة األخبار» أنشأها خليل
أفندي اخلوري ،من شعراء لبنان يف وقته ،وذلك سنة
 ،)6( 1860ثم أصدر املعلم بطرس البستاين الشهري
نرشات وطنية يف بريوت لذلك العهد ،ومل يلبث أن
نرش جريدة أسبوعية باسم اجلنة ،ثم جريدة يومية باسم
اجلنينة ثم جملة شهرية باسم اجلنان ،وقد التزم هذه
املادة يف التسمية ملناسبتها مع اسمه «البستاين» .وكان
اليسوعيون قد أصدروا يف بريوت جريدة باسم البشري
تغلب عليها املباحث الدينية الكاثوليكية ،ثم أصدر
القس لويس الصابونجي جريدة النحلة ،وأصدر غريه
جريدة اسمها النجاح ،وأصدر األمريكيون جريدة
اسمها النرشة األسبوعية ،ثم حترك املسلمون فأصدروا
جريدة سموها ثمرات الفنون ،وكانت تصدر بإدارة
الشيخ عبد القادر القباين ،وقد توىل حتريرها يف البداية
العالمة الشيخ يوسف األسري ،ثم خلفه عليها العالمة
الشيخ إبراهيم األحدب الطرابليس ،وهذا كله كان بني
 1860و ،1880أي يف مدة عرشين سنة ،فوجدت
يف بريوت يف ذلك العهد عدة مطابع ،وصارت تطبع
الكتب العربية بعد أن كان طبع الكتب العربية منحرص ًا
يف مطبعة بوالق املرصية وغريها من مطابع مرص،
وكانت قد صدرت يف اآلستانة يف أثناء حرب القريم
سنة  1855جريدة مرآة األحوال وذلك بأمر الدولة
وتوىل حتريرها رزق اهلل حسون الكاتب الشهري ،وقد
وقعت إيل عدة نسخ كانت باقية عندنا من تلك اجلريدة
فيها أخبار حرب القريم وغريها من األخبار ،ومما
أتذكره أنه كان عند ذكر خديوي مرص يلقبه بسعادة
عزيز مرص ،وأظن أن جريدة مرآة األحوال هذه هي
اجلريدة العربية الثانية بعد تقويم الوقائع املرصية ،وقد
بقيت تصدر يف عاصمة السلطنة العثامنية عدة سنوات،
فر رزق اهلل حسون من اآلستانة إىل أوربة عىل
إىل أن ّ
ً
حادثة جرت معه ،وقيل فيها إنه اختلس ماال للدولة
فالذ بالفرار ،وكان أمحد فارس الشدياق يف باريس
فقدم إىل اآلستانة وأنشأ جريدة «اجلوائب» املشهورة،
فكانت يف وقتها أشهر جريدة عربية يف العامل ،وكان
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هلا مشرتكون يف مجيع األقطار اإلسالمية ،نظر ًا لرباعة

كاتبها أمحد فارس املعدود من أكرب كتاب القرون

األخرية؛ وأما رزق اهلل حسون ،فبعد أن فر إىل أوربة،
نرش كتاب ًا حتت عنوان «النفثات» نال فيه من الدولة
العثامنية ،ومن صاحب اجلوائب ،فأشار هذا إىل كتاب
النفثات بقوله« :كان حسون لص ًا وله رسقات ،فانقلب

ص ً
ال وله نفثات» .وأظنني غري خمطئ إذا قلت إنه لذلك
العهد أو بعده بقليل ظهرت جريدة يف تونس اسمها

«الرائد التونيس» وظهرت جريدة أخرى يف مرص باسم

وادي النيل ،وربام يكون قد صدر يف مرص جرائد أخرى
مل أسمع هبا ،ولست حماو ً
ال يف هذه العجالة اإلحاطة
بأسامء مجيع اجلرائد العربية التي صدرت وتواريخ

صدورها ،إنام أنا أذكر اآلن أشهرها عىل سبيل التمثيل،
وأقول :إنه ملا انتشت جريدة اجلوائب بمكان أمحد

فارس من علم اللغة وبراعة اإلنشاء وسعة املدارك
كانت عام ً
ال قوي ًا من عوامل النهضة العربية األدبية،

وصار صاحبها يطبع يف اآلستانة من نفائس الكتب
العربية التي كانت جمهولة ،والتي اطلع عليها يف خزائن

كتب القسطنطينية ما أعجب به العامل العريب كله ،ال
سيام أنه نرشها بالطبع اجلميل ،وربام كانت خدمته
للثقافة العربية هبذه املطبوعات من الدرجة الثانية عن
خدمة مطبعة بوالق ،وإين قد أدركت ،وأنا ابن ثالث

عرشة سنة أو اربع عرشة سنة ،عهد أمحد فارس يف
أواخر عمره وكان ال يزال ،وقد بلغ من العمر عتي ًا،
خيدم هذه اللغة الرشيفة التي كان من أعالمها ،ومن

شاء أن يعلم مدى براعة أمحد فارس ومبلغ بالئه يف
سبيل اللغة العربية والوطن العريب ،فلرياجع جمموعة

كنز الرغائب يف منتخبات اجلوائب ،فهي كتاب حيتوي

عىل سبعة جملدات ال يمكن أن يستغني عنه من أراد
االطالع عىل احلركة العلمية العربية واحلركة السياسية

العاملية بني  1760ـ .1880
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الحركة العلمية
ولنعد إىل سري احلركة العلمية يف سورية فنقول :إنه إىل
حد سنة  1880كانت اجلرائد منحرصة يف بريوت ال
تتعداها إىل غريها من مدن سورية ،ومل يكن يف دمشق
سوى جريدة رسمية للوالية باسم (سورية) وبعد
ذلك بكثري أصدر مصطفى واصف جريدة اسمها
(الشام) ،وبعده أصدر األستاذ كرد عيل جريدة
سياسية يف دمشق اسمها (املقتبس) ،وكذلك كانت
جريدة رسمية لوالية حلب باسم (الفرات) ،وكل
من جريديت سورية والفرات كان نصفها بالرتكي
والنصف اآلخر بالعريب ،وقلام كانت تنرش شيئ ًا
خارج ًا عن األخبار الرسمية .وكانت يف بغداد جريدة
رسمية اسمها (الزوراء) عىل هذا النمط أيض ًا .وأما
بريوت فكانت ال تزال عىل تقدمها يف طريق العلم
والعرفان ،وأول مدرسة داخلية يف بريوت ،كانت
املدرسة التي أسسها املعلم بطرس البستاين ثم أخذت
كل من الطوائف املختلفة التي يف ساحل سورية
تؤسس مدرسة داخلية يف بريوت ،فكانت للروم
الكاثوليك مدرسة يقال هلا (البطريركية) وللموارنة
مدرسة يقال هلا (احلكمة) وللمسلمني مدرسة يقال
هلا (السلطانية) توىل إدارهتا مدة من الزمن العالمة
الشيخ حسني اجلرس الطرابليس صاحب الرسالة
احلميدية يف التأليف بني العلم والدين ،وكان
اليهود ايض ًا أسسوا مدرسة داخلية باسم املدرسة
(اإلرسائيلية) كان يديرها زاكي كوهني.
وكان اليسوعيون قد أنشأوا الكلية (اليسوعية) مناظرة
للكلية األمريكية؛ وكان يف لبنان مدرسة فرنسية يف
كرسوان يقال هلا (مدرسة عينطورة) انتفع منها كثري
ممن اشتهروا يف إتقان اللغة الفرنسية ،ثم رشع أساقفة
املوارنة يؤسسون مدارس ألبناء طائفتهم فكانت
مدرسة (قرنة شهوان) ومدرسة (غزير) لبني زوين،
ومدارس أخرى متعددة ،وقد كان للموارنة من
قبل هذا مدارس قديمة أكلرييكية مثل مدرسة عني
ورقة ومدرسة مار عبدا هرهريا ومدرسة مار يوحنا
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مارون ،وكان للكاثوليك مدرسة يف الشوير ،وقد
اطلعت عىل مطبوعات قديمة ترجع إىل مئة سنة أو
أكثر جرى طبعها يف كرسوان بمطابع للموارنة ،منها
مطبعة دير سيدة طاميش ،وكان املوارنة من القديم
يطبعون بالعربية والرسيانية.

وال جيوز أن ننسى املدرسة التي قام بإنشائها األمري
ملحم أرسالن بمساعدة سعيد بك تلحوق لطائفة
الدروز يف قرية عبية ،فقد كانت من أقدم مدارس
لبنان ،يرجع تأسيسها إىل سنة .1862

وكانت تقبل الطلبة جمان ًا العتامدها يف نفقاهتا عىل
األوقاف التي أحلقها هبا األمري املشار إليه ،وملا
توىل قائمقامية الشوف ابن عمه األمري مصطفى
زاد االعتناء هبا وانتدب هلا م األساتذة مثل العالمة
الشيخ أمحد عباس البريويت وأمثاله ،وهي هي نفس
املدرسة التي يرشف عىل إدارهتا اآلن األستاذ عارف
النكدي مدير العدلية يف الدولة السورية بام اشتهر به
من الدراية واألمانة وعلو اهلمة.

ثم نقول :إنه كان ازدياد عدد اجلرائد متساوق ًا مع
ازدياد عدد املدارس .فظهرت يف بريوت بعد اجلرائد
املتقدم ذكرها جريدة لسان احلال لصاحبها خليل
رسكيس ،وجريدة التقدم التي كان يتوىل حتريرها
أديب إسحق الكاتب املشهور يف وقته ،وجريدة
املصباح التي أنشأها املطران يوسف الدبس مؤسس
مدرسة احلكمة ،وعهد بإدارهتا وحتريرها إىل نقوال
أفندي النقاش من أعضاء جملس األمة العثامين؛
وإىل بولس زين من أدباء املوارنة ،وكانت جملة
املقتطف قد صدرت يف بريوت لصاحبيها العالمتني
الدكتور يعقوب رصوف والدكتور فارس نمر ومن
أول نشأهتا كانت جملة راقية حافلة بالفوائد العلمية
والصناعية والتارخيية واللغوية.
ومما ال جدال فيه أن للمقتطف أثر ًا بليغ ًا يف عموم
النهضة العربية وال ينكره إال كل مكابر ـ ومن
مساعي العالمتني الشهريين رصوف ونمر تأسيس
سموه املجمع العلمي الرشقي
جممع علمي يف بريوت ّ
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قد ضم نخبة العلامء واألدباء الذين كان يشار إليهم
بالبنان يف ذلك الوقت ،ومل يكن هذا املجمع أول جممع
علمي يف بريوت بل قد سبقه مجعية علمية تأسست
قبل ذلك بنحو من عرشين سنة ،كان رئيسها األمري
حممد األمني أرسالن ،وكان من أعضائها الشيخ
يوسف األسري والشيخ إبراهيم األحدب والشيخ
ناصيف اليازجي واملعلم بطرس البستاين صاحب
دائرة املعارف والسيد حسني بيهم وسليم أفندي
رمضان وغريهم من علامء ذلك الوقت وأدبائه.
ويف نواحي سنة  1884فيام أتذكر كان الشيخ عبد
املجيد اخلاين األديب الدمشقي البارع جاء إىل بريوت
فذكر ما رآه فيها من الرقي الفكري ورسد أسامء
جرائدها نظ ًام فقال:

ثمرات مقتطف اجلنـــان بشــريها
بلسان مصبـاح التقدم قـائـل
ظــل املعارف وارف يف أرض بريو
()7
ت ورهط الفضل فيها قائل
ثم أنشأ عيل بك نارص الدين جملة اسمها الصفاء
صارت فيام بعد جريدة سياسية وال تزال إىل هذا اليوم
قائمة حق القيام بخدمة العلم واألدب ،وقد كان يل
فيها أول مقالة صدرت من قلمي وذلك سنة ،1885
وأصدر عبد القادر أفندي الدنا جريدة باسم بريوت
كان كتب فيها األستاذ البليغ السيد مرتىض اجلزائري
ابن أخي املغفور له األمري عبد القادر.

ثمانون جريدة سورية
ولكن عدد اجلرائد مل يزدد هذا ازدياد الرائع إال بعد
إعالن الدستور العثامين ،ومن قبله صدرت جريدة
طرابلس التي كان ينشئها الشيخ حسني اجلرس ،ومل يكن
جريدة سواها تصدر يف غري بريوت من مدن سورية ،إال
أنه ملا أعلن الدستور العثامين وتقررت حرية الصحافة،
أخذت اجلرائد تنترش برسعة عظيمة .فلام نشبت
احلرب الكربى كان ينرش يف سورية وفلسطني ثامنون
جريدة موزعة بني بريوت ولبنان ودمشق وطرابلس
والالذقية ومحص ومحاة وحلب وصيدا وحيفا ويافا
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والقدس ،وكانت تظهر يف هذه البالد جمالت شهرية
وأسبوعية ال تقل عن بضع عرشة جملة ،وال نجد لزوم ًا
لرسد أسامء مجيع هذه اجلرائد وهذه املجالت .وهذا
أول دليل عىل رسعة الرقي العلمي يف سورية ،وليس
يف الكالم أفصح من األرقام ،فوفرة اجلرائد دليل عىل
وفرة عدد القراء ،دليل عىل صدق عمل املدارس ،نعم
إنه ال يزال عدد األميني كثري ًا يف هذه البالد وربام بلغ
مع األسف  60باملائة ،ولكن املظنون بحسب ما نراه
من إقبال األهلني عىل تعليم أبنائهم أنه ال يميض عرش
سنوات حتى ينزل عدد األميني إىل  20باملائة .وقد كان
يف بريوت بضع عرشة مطبعة فتضاعف هذا العدد
مرتني وثالث ًا ،وتأسست مطابع كثرية يف سائر املدن
السورية ،وليس عمل هذه املطابع كله منحرص ًا يف
طبع اجلرائد ،بل هي تقوم بطبع الكتب التي ال تطبع
إال إذا كان أصحاب املطابع جيدون هلا عدد ًا كافي ًا من
املشرتين .وإن مكانة الصحافة اآلن يف سورية ولبنان
بالقياس إىل عدد أهلها ال ّ
تقل عن مكانة الصحافة يف
أوربة .فأما يف مرص ،فمام ال شك فيه أن الصحافة أرقى
منها يف سورية ألن ثروة مرص أعظم من ثروة سورية
بكثري ،وقد كان يف أثناء ثورة عرايب باشا أي سنة
 1882يصدر يف مرص بضع جرائد ال غري منها األهرام
واللطائف واملفيد وغريها .فام زال عدد اجلرائد يرتقي
إىل أن تضاعف مرار ًا ،وإن بعض جرائدها اليومية
تصدر بثامين صفحات أو ست عرشة صفحة .ومنها
جرائد مصورة كثرية وربام تطبع الواحدة من جرائد
مرص الكربى من  30إىل  40ألف نسخة ،وقد أكد يل
أحد اإلخباريني األوربيني الذين يراسلون األهرام من
أمهات اجلرائد املرصية أن هذه اجلريدة لو وضعت يف
جانب صحف باريس يف اإلتقان وسعة النفقات وكثرة
القراء لكانت معادلة ألحسنها.
وملا كانت األمثال أحسن مظهر حلقائق األشياء
وأبلغ مؤثر يف النفوس ،رأيت اآلن إيراد مثال وقع
معي ،وكنت قد ذكرته يف جملة املقتطف ،ومنه يتبني
الفرق اهلائل بني حالة الصحافة يف مرص منذ  40سنة
وحالتها منذ عرشين سنة:
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قلت يف املقتطف :إنني كنت زرت مرص سنة ،1890
وكنا نجتمع يف جملس اإلمام الشيخ حممد عبده ،وأكثر
ما كنا نسمر عند سعد باشا زغلول ،وهو يومئذ سعد
أفندي زغلول وكان من املحامني املشهورين بمرص،
وكان ينتاب تلك احللقة شيخ شخت اخللقة اسمه
الشيخ عيل يوسف ،إذا أتى جلس يف آخر املجلس
ساكن ًا ولبث أكثر املجلس مستمع ًا ،تكاد ترتثي له
لضعفه وملسكنته ،وكان قد بدأ بإصدار جريدة اسمها
املؤيد ،كانت تظهر مرتني باألسبوع وهو يعجز أن
جيعلها يومية إال أن هذا الرجل عىل ضؤولة جسمه
كانت بادية عليه سيامء اهلمة والعزم ،فزرته مرة يف
مطبعة املؤيد فرأيته جالس ًا عىل مقعد رث ال يسع
أكثر من ثالثة جلوس بعضهم ملزوز إىل بعض،
وأمامه منضدة بدون غطاء عليها من بقع احلرب ما
هيول الناظر ،وهو يعالج حترير مقالته يف دخول العام
اهلجري اجلديد حينئذ ،وال يعرف كيف يصوغها،
وكانت بجانب الغرفة غرفة ثانية فيها املطبعة ،وبني
الغرفتني باب مفتوح وأنا من مكان جلويس أرى
منضدي احلروف من خالل ذلك الباب يصفون
احلروف ،ثم إين رأيت الشيخ علي ًا يف تعب زائد مع
مقالته هذه عن احلول اجلديد ،وهو يكتب ويطلش
ويمحو ،فقلت له :لو قلت كذا وكذا ...فأجابني:
باهلل عليك تكتب أنت هذه االفتتاحية ،فكتبتها أمامه،
هذا وبعد  20سنة من ذلك العهد جئت إىل مرص.

المؤيد تطبع  30ألف عدد

وأنا ذاهب إىل حرب طرابلس فامذا وجدت؟ وجدت
جريدة املؤيد من أعظم اجلرائد اليومية يف مرص ،تطبع
يف كل يوم من  20إىل  30ألف نسخة ،ووجدت
إدارة املؤيد تكاد تكون قرص ًا من قصور األمراء،
الزرايب املبثوثة والطنافس احلريرة الفاخرة ،بد ً
ال
فيها
ّ
من ذلك املقعد احلقري ،عليه ذلك الغطاء القديم
من الشيت بدون حشوة ،ووجدت مطبعة بخارية
من أكرب املطابع كان صاحب املؤيد اشرتاها بخمسة
آالف جنيه ،مع أن تلك املطبعة القديمة التي رأيتها
من قبل ما كانت لتساوي  100جنيه.

ثم وجدت الشيخ عيل يوسف نفسه من أكتب ك ّتاب
مرص وأسيلهم قل ًام ،فض ً
ال عن أين وجدته عين ًا من
أعيان مرص وأشهرهم ذكر ًا ،ومل يغفل الشيخ عن
أن يذكرين بزياريت األوىل عندما كان عىل تلك احلالة
الرثة ،وأن يقابل هبا حالة الرتف التي رأيته عليها يوم
زياريت الثانية ،فهذا املثال البارز كاف لقياس درجة
الرقي الفكري يف الرشق(.)8

انتشار الصحافة
في العالم اإلسالمي
ولقد كانت الصحافة العربية فيام مىض منحرصة يف
القطرين املرصي والشامي ،فصارت اآلن منبثة يف
مجيع األقطار العربية .ففي العراق بضع عرشة جريدة
وجملة منها ما هو يف بغداد ومنها ما هو يف البرصة،
وكذلك ظهرت جرائد يف احلجاز قد كان أوهلا جريدة
القبلة يف زمن امللك حسني .وملا استوىل ابن سعود
عىل احلجاز ،استبدل هبا أم القرى ،ثم ظهرت جريدة
اسمها صوت احلجاز يف مكة وجريدة وجملة يف املدينة
املنورة ،وصدرت جريدة اإليامن للحكومة اليامنية يف
صنعاء ،وصدرت جرائد عربية وراء البحار أشهرها
جريدة حرضموت يف جاوة ،كام أنه يوجد يف اهلند
جملة عربية اسمها الضياء لألستاذ مسعود الندوي.

أما يف املهجر ،فإن للعرب نحو ًا من  30جريدة وجملة:
منها ما هو يف أمريكة الشاملية وما هو يف أمريكة
اجلنوبية ،ويف املهاجر العربية هناك من الك ّتاب
والشعراء واألدباء واألطباء والفالسفة نفر تفخر هبم
أوطاهنم ،وهم جزء متمم للعامل العريب األديب ال يتم
إال هبم ،وإين أشبه اجلاليات العربية يف وسط هاتيك
األمم األجنبية التي حتىص بمئات املاليني بجزائر
عربية صغرية يف أوقيانوس من العجمة ال هناية له،
وقد احتفظت مع ذلك هذه اجلزائر الصغرية بلغتها
العربية وآداهبا وأذواقها ومنازعها ومشارهبا ،وهذا
لعمري برهان األصالة والنبالة وعلو اهلمة ،فإن
الذي خيجل بوطنه وقومه ليس بإنسان ،ويف نيويورك
شارع كبري خاص بالعرب جتد فيه عىل أبواب املخازن
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العناوين العربية فوق اإلنكليزية ،وتنظر املطاعم
العربية التي تطهو من املآكل الرشقية املتنوعة ما يكون
قد درس بتاممه يف البالد العربية األصيلة.

وإنك لتسمع املوسيقى ثمة العربية كيفام توجهت،
سواء من املغنني أو من اآلالت احلاكية ،وإذا نظرت
إىل النوافذ وجدت فيها األصص من الفخار فيها
الرياحني وأكثرها من احلبق الذي يقال له الرحيان يف
دمشق ويف لبنان احلبق ،ويظهر أن العرب يأخذون
هذه الرحيانة أينام ذهبوا يف األرض ،فإين قد وجدهتا
بكثرة يف إسبانية وهي حافظة اسمها العريب ،فيقول هلا
اإلسبانيول «هبقة» أي حبقة .ومن غرائب ما سمعته
عن اعتصام السوريني بعاداهتم القومية وهم يف املهجر
أن كثريين منهم يسكنون يف حارات عىل حدة ،وربام
بنوا قرى منفردة ألنفسهم ،وذلك ليكونوا أحرار ًا يف
ممارسة عاداهتم التي كانت هلم يف بالدهم األصلية،
فإذا حصلت أعراس عندهم حسبتها واقعة يف نفس
سورية بام فيها من األغاريد واألناشيد والزغاريد وما
يقال له يف لبنان «الرتاويد» ،وقد حرضت يف نيويورك
عرس فوزي بك الربيدي من زحلة ،وقد اجتمع فيه
أبناء العرب فخلت نفيس يف زحلة أو يف أية بلدة من
لبنان .وكذلك قيل يل إهنم يف األماكن التي يسكن
فيها السوريون عىل حدة يامرسون عاداهتم األصيلة
باملآتم فتندب النساء من جهة حول امليت ،ويندب
الرجال من جهة أخرى ،وهم يذهبون وجييئون
وبأيدهيم املناديل هيزوهنا يف اهلواء ،وهي ما كان
العرب يقولون له املآيل ،واحدهتا مئالة ،إال أن بقاء
هذه احلالة عند السوريني املهاجرين ال يعدو العرص
احلارض ،ألن أعقاهبم مع األسف ذائبون ،إال ما
ندر ،يف اجلنسية األمريكية ،وقلام رأينا من ذرارهيم
املولودين يف أمريكة من يعرف اللغة العربية ،ال سيام
الذين أمهاهتم من هناك ،وقد عالج بعضهم هذه
احلالة وحاولوا استبقاء اللغة العربية بني املولودين يف
أمريكة من أبنائهم ،وفتحا مكاتب وكتاتيب علمت
بوجود اثنني منها يف ديرتويت مشيغن ،وحدثوين
عن غريها ،ولكن هذا العوز ال ينسد ،مع األسف،
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ببضعة كتاتيب ،فالسوريون الذين يف أمريكة الشاملية
يزيدون عىل  200ألف نسمة ،وهم يف األمريكيتني
مجيع ًا أكثر من نصف مليون.

وقد قيل يل إن أعىل املهاجرين العرب مه ًام من جهة
االحتفاظ بلغتهم هم مهاجرو العرب يف الربازيل
الذين عندهم جمالت راقية وجرائد مفيدة كام يوجد
ذلك يف نيويورك ،ومل يتقرصوا يف الربازيل عىل
بعض الكتاتيب الستبقاء عروبة أبنائهم ،بل أسسوا
هناك ،هلذا الغرض ،مدارس عالية يدرس الطلبة
فيها العربية الفصحى إىل جانب اللغة الربتغالية التي
يتكلم هبا أهل الربازيل .أما إذا بقيت أبواب املهاجرة
مسدودة عىل العرب يف أمريكة الشاملية ،فال يميض
عليهم هناك أكثر من نصف قرن حتى ينقرض منها،
مع األسف ،كل يشء أصله عريب ،ويصري وجود
العرب يف تلك القارة خرب ًا من األخبار التارخيية.

الصحافة العربية
في شمالي أفريقية
ولنعد إىل حديث الصحافة العربية الذي كنا يف صدده
فنقول :إن شاميل أفريقية قد هنض يف العرص احلارض
هنضة أكيدة ،وكثرت فيه اجلرائد العربية واملطابع وسائر
أدوات النرش التي تعول عليها كل أمة ناهضة ،ومل يكن
يف بادئ األمر بغري تونس جرائد عربية مغربية ،وقد
تقدم ذكرنا جلريدة الرائد التونيس التي كانت تصدر
فيام أذكر من قبل احتالل فرنسة لتونس ،أي منذ ستني
سنة .وبعد ذلك صدرت يف تونس جرائد أخرى،
ويف يومنا هذا تصدر يف تونس عدة جرائد وجمالت
راقية كالزهرة والنهضة والصواب واملجلة الزيتونية
وغريها .وأما اجلزائر فقد كانت تصدر فيها منذ مخسني
سنة جريدة عربية واحدة اسمها املبرش ،وأظنها كانت
اجلريدة الرسمية للحكومة .إال أن األهايل منذ بضع
عرشة سنة نرشوا جرائد متعددة يف مدينة اجلزائر ويف
قسنطينة ،أتذكر منها «البالغ» و«وادي تراب» ،وأما
اليوم فمن أشهرها جريدة البصائر وجملة الشهاب ،ومل
يقترص إخواننا التوانسة واجلزائريون عىل نرش أفكارهم
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يف الصحف العربية التي أصدروها ،بل ألجل إمكان
تفامههم مع الفرنسيس املحتلني لبالدهم وللمطالبة
بحقوقهم ،عمدوا إىل نرش جرائد وطنية غربية إسالمية
باللغة الفرنسية ،وذلك عىل نسق جملتنا العربية املنهج
اإلفرنسية امللهج «الناسيون آراب»( .)9ومثل ذلك
وقع يف املغرب األقىص ،الذي كانت السلطة مانعة
فيه األهايل الوطنيني من نرش اجلرائد بتات ًا ،خالف ًا
لألجانب ،فقد كان وال يزال مل يؤذن هلم يف ذلك ،بل
كان حمظور ًا إدخال اجلرائد العربية الصادرة يف البالد
األخرى إىل املغرب ،وربام عوقب من وجد قارئ ًا
جلريدة كهذه .إال أن األهايل مل يزالوا يعرتضون عىل
السلطة من أجل هذا الضغط الشديد عىل حرية القراءة
يف بالدهم حتى سمحت من سنوات لبعض األدباء
بإصدار جملة علمية يف الرباط اسمها املغرب ،أذنت
هلا يف الظهور عىل رشط أن تكون موالية للحكومة،
فاضطر احلزب الوطني يف املغرب إىل إصدار جملة
إفرنسية يف نفس باريز باسم املغرب  Magrebجعلوا
إدارهتا بيد ضيف سورية احلايل روبري جان لونغة(،)10
الذي جاهد هو وأبوه كثري ًا يف النضال عن املسلمني
الذين حتت حكم فرنسا ويف منحهم مجيع احلريات التي
هلم احلق فيها ،فلام ظهرت جملة مغرب ،وأقبل شبان
ذلك القطر العزيز ينرشون فيها باللغة اإلفرنسية من
املقاالت القيمة واآلراء السديدة ما أحدث تأثري ًا عظي ًام
يف نفس باريس ،انتقمت السلطة من تلك املجلة بمنعها
من دخول املغرب نفسه ،فأصبحت يف املقيم املقعد مع
الوطنيني الذين كانت ترأسهم عصبة العمل القومي،
ومنذ سنتني متكن السيد حممد بن احلسن الوزاين ،من
زعامء النهضة الوطنية يف املغرب ،من إصدار جريدة يف
فاس باللغة الفرنسية سامها عمل الشعب( )11وجعل
مديرها إفرنسي ًا حتى ال تتمكن السلطة من تعطيلها.
فلام ظهرت هذه اجلريدة وأخذت تناضل عن حقوق
األهلني وتناقش بشدة الصحف الفرنسية الصادرة
هناك ،أمرت السلطة بتعطيل هذه اجلريدة خالف ًا
للقانون ،فبقي أهل املغرب يئنون هذا الضغط إىل أن
تولت فرنسة ،واحلمد هلل ،الوزارة الشعبية يف السنة

املاضية ،فراجعتها عصبة العمل القومي يف موضوع
حرية االجتامع والكتابة .وما زالت املراجعات مستمرة
بإرصار إىل أن أذنت السلطة لعصبة العمل القومي
بإصدار جريدتني إحدامها بالعربية اسمها األطلس،
يتوىل حتريرها السيد حممد اليزيدي ،وأخرى باإلفرنسية
اسمها العمل الشعبي( )12حيررها السيدان أمحد بالفريج
وعمر عبد اجلليل من زعامء احلركة الوطنية املغربية.
وصدرت أيض ًا جريدة عمل الشعب للسيد حممد
بن احلسن الوزاين ،وجريدة أخرى بالعربية يقال هلا
الوداد .كام أنه صدرت يف تطوان من املنطقة التي حيتلها
اإلسبانيول جريدة احلياة للسيد عبد اخلالق الطوريس
وجملة السالح للسيد حممد داوود .وأما يف طرابلس
الغرب فلم يكن أيام الدولة العثامنية غري جريدة الوالية
الرسمية ،ويف الوقت احلارض توجد جريدة للحكومة
يف طرابلس وأخرى يف بنغازي ،ولكن الطرابلسيني
يقرؤون اجلرائد العربية التي ترد إليهم من الرشق
والغرب بلذة زائدة ،وال عجب ،فإن عالقتهم من
جهة الرشق مع مرص والشام ومن جهة الغرب مع
تونس هي عالقات أقطار شقيقة .ويف زنجبار من
رشقي إفريقية مطبعة سلطانية من قديم الزمن ،اطلعنا
عىل كتب مطبوعة فيها ،ومؤخر ًا وصلت إلينا جريدة
عربية صادرة يف جزيرة زنجبار هذه.
فهذه هي ملحة دالة عن الصحافة العربية يف اخلمسني
من السنني األخرية ال نزعم فيها اإلحاطة وإنام نجتزئ
باإلشارة التي تعطي القارئ صورة صحيحة عن هذا
البحث .وباجلملة ،فالصحافة العربية كانت من أعظم
عوامل هنضة العرب وال تزال تتقدم إىل األمام.

المدارس في العالم العربي
إن اجلرائد ليست وحدها هي املقياس الكايف ألجل
إعطاء صورة صحيحة عن درجة الرقي ،بل املقياس
األكرب هو املدارس ،فمدينة بريوت مث ً
ال وعدد
سكاهنا نحو من  200ألف نسمة فيها من املدارس
واجلامعات ما لو قرنته بجامعات أوربة ومدارسها
مل تكن قارصة عنها ،وربام كانت زائدة عليها إذا
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روعيت نسبة عدد السكان .وقد كنت منذ  25سنة
يف مدينة نابلس التي مل يكن أهلها يزيدون عىل 25
ألف نسمة ،فبحثت عن عدد املتعلمني يف هذه البلدة
فكانوا  2000من األحداث يف املكاتب األمريية،
وأحصينا عدد طالب املدارس العالية يف اآلستانة،
فبلغوا مائة شاب .فإذا نظرنا إىل عدد أهايل نابلس،
وجدنا عدد طالب العلم من أهلها ال يقل عام جيب
أن يكون يف أية بالد راقية .وليس هذا املثال وحيد ًا يف
بابه ،بل له أمثلة كثرية يف سورية وإن كنت ال أزال
أتأسف من بقاء األمية يف البالد إىل هذا الوقت أكثر مما
كنت أظن ،وذلك بغلبة البوادي والقرى املفتقرة إىل
التعليم ،ومل يكن هذا كله من تقصري احلكومة وفقد
إرادة العمل ،وإنام للميزانية املالية العمومية دخل يف
نزول درجة التعليم عام جيب أن تكون ،ومن الغريب
أن األمية يف مرص ال تزال أكثر منها يف سورية ،بالرغم
من أن بني القطرين بون ًا شاسع ًا يف درجة الثروة .أما
تقدم التعليم يف سائر البالد العربية ،فأكثر ما برز منه
للعيان بمدة قصرية هو يف اململكة العراقية ،ال سيام
بعد أن حصلت عىل استقالهلا .فإنه يف وقت قصري
أنشئت يف العراق عدة مدارس عالية كدار املعلمني
يف بغداد واملوصل ومدرسة الطب والثانوية املركزية
وعدة مدارس ثانوية متوسطة ،وعدد ال حيىص من
املدارس االبتدائية ،ويف العراق املدارس املسامة
(رياض األطفال)كثرية ،وهي أرقى من أمثاهلا يف
سورية ،والفضل يرجع يف إتقان هذه الرياض إىل
املريب العريب الكبري األستاذ ساطع احلرصي .ثم
يصدرون كل
بلغني أن الكتبية من القاهرة وغريها
ّ
سنة مقادير جسيمة من الكتب املدرسية إىل العراق
وأن هذا يزداد عام ًا فعام ًا.

أما يف سورية ،فجامعتها العلمية تتألف من كلية
الطب وكلية احلقوق واملدرسة التجهيزية الكربى
للبنني ،ومن فروعها دار املعلمني االبتدائية والعالية،
ومدرسة جتهيزية أخرى للبنات وفيها دار للمعلامت
أيض ًا ومدارس ابتدائية كثرية .ويف حلب مدرسة
جتهيزية ومثلها يف دير الزور ومثلها يف محاة وأخرى
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يف محص .ولو كانت امليزانية املالية كافية ،لقطعت
سورية يف أقرص وقت أبعد مرحلة يف طريق التعليم،
وهذا ما نأمل الوصول إليه يف غري بعيد من الزمن،
وال سيام بعد أن نالت البالد استقالهلا ،فإنه ال يرجى
هنضة علمية إال بنهضة سياسية ،فهاتان توأمان دائ ًام.
وقد بلغني من وزير املعارف الدكتور الكيايل( )13أنه ملا
ضاقت مكاتب احلكومة يف السنة عن استيعاب مجيع
األوالد الذين يريد أهلوهم إدخاهلم فيها ،أوىص
الوزير مديري املدارس االبتدائية بتسجيل مجيع
من يريد الدخول فيها ،كام أوىص مديري الكتاتيب
األهلية احلرة بأن يقبلوا كل من يأتيهم عىل أن تؤدي
إليهم احلكومة النفقات الالزمة ،فيقظة األمة ،وال
سيام بعد استقالهلا احلديث ،غري حمتاجة إىل استدالل.

المجمع العلمي
في دمشق ومصر
وال جيوز لنا أن ننسى ذكر جممعنا العلمي هذا الذي
كان أول جممع عىل نسق أكاديميات أوربة يف األقطار
الرشقية .فإنه يضم نيف ًا ومائة عامل رشقي ومسترشق
كلهم من ذوي الشهرة الطائرة ،سواء يف الغرب أو
يف الرشق .وللمجمع جملة علمية من أرقى ما صدر
من املجالت يف العربية وأدقها بحث ًا وأحسنها أسلوب ًا
وأمجعها للنوادر وأحفلها بالفوائد ،وال يستغني
متخصص يف العربية إذا أراد جد االطالع عليها عن
اقتناء جمموعة هذه املجلة منذ صدورها .وقد سبقت
سورية مرص يف تأسيس هذا املجمع ،ولكن مرص
عادت فسدت هذا العوز بتأسيس جممعها احلايل،
فكال املجمعني الشقيقني خيدم هذه اللغة الرشيفة
وثقافتها بكل ما أويت من قوة ووسائل .ولنا األمل بأن
يسري املجمعان مع ًا إىل األمام خطوات واسعة ،وأن
حكومتي القطرين تشد أزرمها باملال إىل احلد الذي
يمكنهام من القيام بخدمات جىل للعربية والعروبة،
كام هو الشأن يف أكاديميات املاملك األوربية ،فإن أمام
العرب مهامت عظيمة يف إثارة دفائن عقوهلم وكشف
دارس مدنيتهم والتنقيب عن دقائق تارخيهم ال يقوم
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هبا إال هذه املجامع العلمية التي هي أيض ًا ال تقوم إال
بتوفري أقساطها من امليزانية املالية .ولست متعرض ًا
اآلن إىل الكالم عام قام به املجمعان الشامي واملرصي
من اخلدمة اللغوية بإجياد األلفاظ التي تقتضيها حاجة
العرص ،وإحياء ما وجد منها يف لغتنا بتطبيقه عىل
املعاين املناسبة له ،فإن من شاء أن يعرف طائ ً
ال من
هذا األمر يقدر أن يراجع جمالت هذين املجمعني.

وإنا نكون غفلنا عن احلق وأمهلناه جانب ًا إذا كنا
ال نقول إنه يف القرون األخرية ،لوال بقاء األزهر
واألموي والزيتونة والقرويني مل يكن بقي أثر من آثار
اللغة العربية ،فض ً
ال عن الرشيعة اإلسالمية ،فهذه
املساجد األربعة هي التي يف الدرجة األوىل قد وقت
هذه اللغة من الدثور ،وهذه الرشيعة من البوار ،وقد
كانت الفوىض يف القرون األخرية املذكورة قد نسفت
عمران هذه البلدان إال بقايا تلوح كباقي الوشم يف
ظاهر اليد ،وتسلط عىل هذه األقطار والة أتوا عىل
احلرث والنسل ،وهدموا كل يشء وطمسوا كل
رسم ،ومع هذا فقد بقيت هذه املساجد األربعة بنوع
خاص مع مساجد أخرى كانت جتري جمراها تقيم
العربية عىل أركان ،وتصد غارات اجلهل عليها وعىل
الرشيعة بقدر اإلمكان ،فكيف تثبت هذه الرشيعة
وهذه العربية يف وسط هذا الزوال؟ وكيف بقيتا يف
هبرة هذا الفناء مدة تزيد عىل أربعة أو مخسة قرون
تعاور العامل اإلسالمي فيها االهنيار من كل جانب،
إن هذا لعجب عجاب.
وال شك أن ثبات الرشيعة واللغة يف وجه هذه
الصدمات السياسية التي تدكدك اجلبال هو الدليل
الكايف عىل متانة أصوهلام ورسوخ قواعدمها وغزارة
القوة احليوية التي فيهام .ويف مرص ،عدا األزهر،
معاهد كثرية للعلم ،مثل اجلامعة املرصية ومدرسة
القضاء الرشعي ومدارس احلقوق واهلندسة
والزراعة مما ال يتيرس يل استقصاؤه اآلن ،وإنام أشري
إىل نتائجه الباهرة .فإنه ال يكابر مكابر يف أن احلركة
السياسية األخرية التي جرت يف مرص يف الشتاء املايض
وانتهت باستقالهلا ،بالرغم من معارضات اإلنكليز

حتت خمتلف العلل ،إنام كانت ثمرة هذه املدارس،
ألن الذين تولوا هذا األمر هم العرشة آالف طالب
الذين ثاروا يف القاهرة ثورة الرجل الواحد وتنجزوا
االستقالل التام لوطنهم تنجز املستميت ،باذلني من
دونه دماءهم بذل السخي ملاله.

أثر الزيتونة والقرويين واألموي
وكام قام األزهر بالواجب الذي عليه يف مرص،
وكان أشبه بالصخرة العالية التي كانت تتكرس
عليها أمواج اجلهل والفوىض ،كذلك كان جامع
الزيتونة يف تونس وجامع القرويني يف فاس
واجلامع األموي يف دمشق .ومنها ومن املساجد
األخرى خرج العلامء األعالم واملصابيح الذين
أناروا اإلسالم يف دياجي ذلك الظالم ،ومن
هؤالء أيض ًا خرج أولئك العلامء الوطنيون الذين
أرادوا إدخال العلوم العرصية يف البالد والتحقق
بمعارف األوربيني حتى ال يبقى الرشق مقرص ًا
عن الغرب ،فكانت اجلامعات واملدارس العرصية
الكثرية وكان إرسال البعثات العلمية إىل أوربة من
أيام حممد عيل إىل اليوم.

النهضة العلمية
والدعوة الوهابية
وال يظن ظان أن احلركة التعليمية يف جزيرة العرب
قد بقيت كام كانت عليه قبل .فأما يف نجد واحلجاز
فال خيفى أن الدعوة الوهابية توجب محل مجيع الناس
عىل التعليم بدون استثناء ،وهو عندهم بمقام اجلهاد.
فرتى املعلمني والفقهاء جيوبون احلوارض والبوادي
ويفتحون الكتاتيب لألحداث ،وربام رشقت قبائل
من العرب وغربت واملعلمون معها حتى ال ينقطع
التعليم بالرحيل ،فاألمية يف البلدان اخلاضعة
لسلطان ابن سعود ستكون نادرة ،ولكن يعرتض
بعضهم قائ ً
ال:

إن هذا التعليم النجدي ال يساعد الرقي املدين ،بل
هو من النمط القديم اجلامد الذي ليس فيه كبري جداء
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ألهل هذا العرص ،وهذا القول مردود من وجوه؛
أو ً
ال أن النجديني يلتزمون تعميم القراءة والكتابة يف
البدو واحلرض ،فزوال األمية هو بنفسه درجة عالية
من العلم ،ثم إهنم حيفظون أحداث القرآن الكريم
ويفرسونه هلم بعد رشدهم ،وأي كتاب حث عىل
العلم والتعليم والسري والنظر أكثر من القرآن ،وأي
كتاب قدس العلم والعلامء ونوه باحلكمة واحلكامء
أكثر من القرآن.

اإلصالح والعمران
في المملكة السعودية
ثم إن منزع النجديني يف الدين منزع إصالح وترقية
وتنقية ،ومرشبه بعيد باملرة عن اخلرافات ،فهو
مرشب إصالحي مستحب جد ًا يف العرص احلارض.
وإذا سألت األوربيني أنفسهم قالوا لك :إن مثل
هذا املرشب هو الذي فك قيود األفكار وحل عقال
العقول يف أوربة .وكان فاحتة عهد االرتقاء ،وكثري ًا
ما أطلق األوربيون عىل الوهابيني لقب (بروتستان
اإلسالم) ،ثم إن هذا امللك عبد العزيز بن سعود
إمام الوهابيني القائم بتنفيذ مبادئهم ،ال يقف عن
قبول أي علم نافع أو اخرتاع عرصي مفيد؛ فهو
جيهز مملكته بجميع طرق العمران احلديثة ،وعنده
التلغراف السلكي والالسلكي يف مجيع بالده ،وعنده
التليفون والراديو ،وعنده السيارات الكهربائية تسري
يف طول البالد وعرضها حتى صارت تلك األرض
الشاسعة تطوى طي السجل للكتاب .ومن أعامل
ابن سعود اعتناؤه بالصحة العمومية وتعويله فيها
عىل الوسائل العرصية احلديثة ،وقد بدأ استخدام
الطيارات يف اجليش ،ولو كانت ميزانيته املالية تأذن
له يف اإلنفاق كام يشاء ملا سبقه يف هذا امليدان سابق،
ولكانت األدوات العرصية يف جيشه ال تقل عن
مثلها يف أي جيش أوريب ،ولكن املال قوام األعامل،
ثم إذا كان املراد من العلم والتعليم هو إجياد األمنة يف
السوابل ،فال يكون يف هذا املعنى أرقى من مملكة ابن
سعود ،ألن األمن العام ضارب أطنابه يف بالده كلها،
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وواصل إىل الدرجة التي يتحدث عنها املؤرخون يف
الكتب بعد أن كانت تلك الصحارى أشبه بمسبعة
تزأر فيها الضواري من كل فج .وباالختصار،
فالوهابيون يقبلون كل إصالح ما مل يصادم الدين،
والعلم والدين ال يتصادمان يف احلقيقة إال عند من
مل حيسن فهم كل منهام.

النهضة العلمية في اليمن
أما اليمن فإنه يضارع مملكة ابن السعود يف أمرين:
عموم التعليم واألمن الشامل ،فقد بلغني أنه ال يكاد
يوجد يف اليمن قرية ختلو من فقيه يعلم األحداث
القراءة والكتابة ،وأنه ال توجد مدينة وال قصبة يف
اليمن إال فيها حلقات تدريس للعلوم والرشعية.
فاألمية يف اليمن نادرة ،نعم ال يوجد هناك من يعتني
بالعلوم العرصية إال نادر ًا ،وهي علة قد تزاح قريب ًا،
ألن العلوم األدبية ال بد أن تثري حركة يف األفكار
وجتعل هنضة يف النفوس ،وهذه من شأهنا أن هتتف
بنشدان العلوم الطبيعية ،وذلك كام جرى يف مرص
والشام وغريمها .هذا وإمام اليمن حييى بن حممد بن
محيد الدين هو بنفسه عامل فاضل متبحر سيال القلم
ال يغرب عن باله يشء مما جيب لرتقية بالده ،ولذلك
نراه مهت ًام باملدرسة العسكرية التي يف صنعاء ،وعنده
معمل سالح صغري شاهدته بعيني أنا وزميالي
هاشم بك األتايس رئيس اجلمهورية السورية واحلاج
أمني احلسيني مفتي القدس الرشيف ورئيس املجلس
اإلسالمي األعىل ،وعلمنا أن هذا املعمل يقدر أن
يعمل البنادق وعلف البنادق كام يصنعوهنا يف أوربة.
ورأينا مصنوعات هذا املعمل عيان ًا ،ولنا األمل بأن
تتسع دائرة هذا املعمل ،وأن يتأسس يف البلدان العربية
معامل أسلحة كثرية تكون وافية بحاجات أهلها ،وال
ننسى أن العراق والشام واململكة السعودية يف مقدمة
األقطار العربية التي حتتاج إىل مثل هذه املعامل ،ألن
عىل العرب واجب ًا ال جيوز أن يغفلوا عنه طرفة عني،
وهو أن ال يكونوا عيا ً
ال عىل أوربة يف التسلح ،فإنه إن
أمكنهم ذلك يف زمن احلرب ،استطاعوا أن يدفعوا
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األخطار عن بالدهم وخري لألرض أن تستغني بامئها
عن مياه غريها التي جيوز أن تنقطع عنها.

الشعر والشعراء
أما اللغة العربية من حيث هي ،فقد طارت يف هذه
اخلمسني سنة األخرية بجناحني وصارت إىل جالهلا
املايض وعنجهيتها القديمة ،فكثر يف السنني األخرية
سواد الكتاب والشعراء حتى صاروا حيصون
باملئات إن مل يكن باأللوف ،ونبغ منهم فحول يقدر
اإلنسان أن يلزهم يف صفوف املنشئني والشعراء من
أهل القرون األوىل لإلسالم عندما كانت اللغة يف
إبان سورهتا فال تنظر يف جريدة إال جتد فيها من
النظم الفائق والرتسل الرائق لشبان مل تسمع يف
عمرك بأسامئهم ،هذا عدا املفلقني والعباقر الذين
سارت بذكرهم الركبان وحفظ الرواة من شعرهم
كام حيفظون شعر املتنبي وأيب متام ،ومل يكن منذ
مخسني سنة بمرص والشام والعراق واملغرب معشار
العدد الذي نجده يف يوم الناس هذا من هذه الطبقة
الراقية يف األدب منذ مخسني سنة أو ستني سنة فام
قبل .وكان إذا نبغ شاعر أو بزغ كاتب ،رضب به
املثل لتفرده وخلو اجلو من حوله ،واحلال أنه لو
نرشته اليوم من قربه ،وعرضته يف اجلمع ،لوجدت
أمثاله يعدون بالعرشات ،وإن كانت ال تزال له
طالوة ،فهذه الطالوة ال ترتفع به إىل صفوف
العبقريني ،وإنام جتعله يف صف املجيدين ،وقد كنا يف
سورية ال نعرف شاعر ًا أحسن من ناصيف اليازجي
اللبناين ،الذي نبغ يف بريوت وصارت له تلك
الشهرة الطائرة باستحقاق ،وهو لو وجد يف زماننا
هذا ملا كان إال واحد ًا من مجاعة ،وكان يف بريوت
من الشعراء املجيدين عمر األنيس البريويت يقرأ
اإلنسان شعره بلذة .وكان قبل األنيس واليازجي
أمني اجلندي وبطرس كرامة ،كالمها من محص وهلام
قصائد كسبا هبا شهرة ال تزال هلام إىل اليوم ،ولو أهنام
عاشا يف هذا العرص مل تكن هلام هذه الشهرة بالرغم
من إجادهتام ،وعلو طبقتهام ،وقد سأل األمري بشري
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الشهايب أمري لبنان يف وقته الشيخ أمني اجلندي عن
املعلم بطرس كرامة قائ ً
ال له :ما نسبة املعلم بطرس
إليك يف الشعر؟ فأجابه :نسبة الثعلب إىل األسد .ومل
يكن هذا اجلواب صحيح ًا ألن لبطرس كرامة من
الشعر ال سيام الغزل والنسيب ما ال يقل رونق ًا عن
شعر اجلندي .وكان يف بغداد ثالثة شعراء أو أربعة
اشتهرت أسامؤهم يف بالدنا مثل عبد الباقي العمري
وصالح التميمي وعبد احلميد املوصيل وعبد الغفار
األخرس .وكان أكثرهم شهرة عبد الباقي العمري
وعبد احلميد املوصيل هنا بسبب مراسالهتام مع
ناصيف اليازجي .كام أن شهرة صالح التميمي
كانت بسبب املناقشة التي وقعت بينه وبني بطرس
كرامة ،وهذه الطبقة ،وإن كانت تعد من الطبقة
العالية يف األدب ،فإن الذين جاءوا بعدها ردوها
إىل الوراء ،فبعد أن كانت من املجلني صارت من
املصلني ،اللهم إال إذا حسبنا الشاعر األرزي الذي
ال يلز هؤالء يف قوته ،ومن قبله ابن معتوق الذي
كان يضارع الشعراء األولني .وأما يف مرص فام بدأ
الشعر ينهض إال بنبوغ حممود صفوت وبعده حممود
سامي وهو صاحب النهضة الشعرية الكربى .وقد
أمجع مؤرخو األدب عىل أنه جمدد الشعر العريب يف
هذا العرص ،وأنه الذي أعاد إليه ديباجته األوىل التي
كانت القرون األخرية ال تعرف منها شيئ ًا ،وما كان
شوقي وحافظ وغريمها من شعراء مرص إال مبعوثني
يف عامل األدب بأنفاس حممود سامي العالية ،واليوم
ال يكاد حيىص عدد املجيدين من شعراء مرص
وأغرب منه نبوغ شعراء يف السودان ال يقل شعرهم
يف اإلجادة عن شعراء األقطار العربية األخرى.
وقد نبغ يف تونس يف القرن املايض حممد قباد وهو
صاحب تشطري (أفاطم لو شهدت ببطن خبت)
الذي دخل فيه مدخ ً
ال ال يفرتق عن األصل ،والذي
له قصائد أخرى جياد .وجاء بعده شعراء يف تونس
مل أعلم منهم أحد ًا بلغ مداه .وقد هبت ريح األدب
يف هذا العرص يف أرجاء اجلزائر واملغرب األقىص،
وظهر شعراء ومرتسلون يمكن أن يضعهم القارئ
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يف صعيد واحد مع شعراء الرشق .ومهام قيل يف
ترقي الشعراء يف هذا العرص األخري ،فأعظم منه
كان ترقي الكتابة التي مل تتقدم يف فصاحة األلفاظ
وتنقيح اجلمل فقط ،بل علت ببالغتها وحسن
أسلوهبا وتشبعها باملعاين الكثرية التي أوجدهتا
احلركة العلمية احلديثة فأديل من الصناعة اللفظية
والسجع الرنان باملسحة العلمية واإلنشاء املرسل
املآلن ،وهذا النوع من الكتابة هو أصعب أنواعها
ملن أراد أن يسمى كاتب ًا ،وال نزاع يف أن ترقي كل
من فني الشعر والكتابة يف األدب العريب قد كان
وليد النهضة العلمية العامة التي محلت املتأدبني
عىل مراجعة أحسن ما كتب العرب وخلفوه يف
زوايا املكاتب فسمت اهلمم بسبب هذه النهضة
العلمية إىل طبع الكتب التي ال تزال جمهولة ،أو مما
ينحرص اقتناؤه يف بيوت األمراء والكرباء فصارت
هذه الكتب من مثل ترسل ابن املقفع واجلاحظ
وأمثاهلام مشاع ًا بني مجيع عشاق األدب ،وكانوا كلام
قرأوا كتب األوربيني شعروا بحاجة إىل مادة أغزر
من اللغة العربية وأساليب أطىل وفنون أبدع وجمال
أوسع ،فكأن اللغات األجنبية هي نفسها قد كانت
احلافز األعظم عىل إتقان العرب املحدثني للغتهم
وارتوائهم من معينها ،وال عجب يف ذلك ،فالعلم
يزيد بعضه بعض ًا س ّنة اهلل يف خلقه.

الفقه اإلسالمي
هذا ما كان من جهة األدب العريب ،وأما من
جهة الفقه اإلسالمي فال نقدر أن نقول إنه تقدم
إىل األمام ،بل رجع يف احلقيقة إىل الوراء ،وذلك
باستغناء الناس عنه بعلم احلقوق منذ ترمجت
الدولة العثامنية هذا العلم عن قوانني أوربة إىل
الرتكية والعربية .ومن عادة الناس أن يكون أكثر
انشغاهلم بام ينفعهم يف دنياهم ،وليس كل العلم
طراز جمالس .نحن أوالء قد أدركنا يف أواخر
القرن املايض طبقة عالية من علامء العلوم الرشعية
يف دمشق مثل الشيخ حممود احلمزاوي والشيخ
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سليم العطار والشيخ بكري العطار والشيخ
سعيد األسطواين والشيخ الطنطاوي والشيخ
عالء الدين عابدين والشيخ حممد البيطار وأخيه
الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ طاهر اجلزائري
والشيخ عبد الغني امليداين والشيخ حممد اخلاين
والشيخ مجال الدين القاسمي وغريهم .وكان
الناس يستفتوهنم يف النوازل ويعولون عىل آرائهم
يف الدين والدنيا ،فلام انترشت العلوم العرصية،
ومنها القوانني األوربية املرتمجة التي عملت
الدولة هبا ،صار إذا مات واحد من هؤالء الفقهاء
ال خيلفه غريه ،وما زال األمر كذلك إىل أن كادت
هذه الطبقة تنقرض باملرة .وكذلك كان يف بريوت
الشيخ حمي الدين اليايف والشيخ يوسف األسري
والشيخ إبراهيم األحدب ،ويف طرابلس الشيخ
حسني اجلرس والشيخ حممود نشابة ،فامت كل
هؤالء ومل خيلفهم أحد ،وصار النبوغ للمحامني
الذي خترجوا يف املدارس األوربية أو يف مكاتب
الدولة العثامنية .واملحامون بمرص أكثر منهم
بالشام ملا يف مرص من استبحار العمران.
إال أنه نظر ًا لوجود األزهر ومدرسة القضاء الرشعي
يف مرص ،بقي محلة العلوم الرشعية فيها أكثر منهم يف
سورية ،وكان الواجب عىل هذه األمة يف كل قطر
أن ال هتمل هذا العلم الذي هو من مفاخر الثقافة
العربية ومن حماسن تارخيها والذي ال يستغني
عنه املسلمون يف املعامالت الدنيوية ،فض ً
ال عن
املسائل االعتقادية.

الطب واألطباء والصيدلة
وأما الطب فهو من العلوم التي يقوم عليها املشارقة
أكثر من غريهم ويوفقون فيها .ومن األطباء الرشقيني
من يقيمون اآلن يف أوربة ويشتهرون بالنبوغ بني
أهلها .وقد كانت الدولة العثامنية من الدول الراقية يف
علم الطب حتى يقال إهنا يف الدرجة اخلامسة بالنسبة
إىل الدول األخرى ،وقد نبغ فيها عدد كبري من
األطباء اجلراحني يعدون يف الطبقة العليا بالنسبة إىل
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أطباء أوربة وجراحيها أنفسهم ،منهم أتراك ومنهم
عرب ومنهم أروام ومنهم أرمن .وال نقدر أن نقول
إن سورية متأخرة يف حلبة الطب هذه عن غريها،
بل إين أتذكر أنه ملا نشبت احلربة العامة ،واحتاجت
الدولة إىل أطباء جليشها ساقت إىل اجليش 200
طبيب ذي شهادة من جبل لبنان وحده وبقي عدد
كبري منهم يف البالد .واليوم قد ازداد هذا العدد عىل
ما كان عليه قبل ،وبلغني أن يف دمشق وحدها اليوم
طبيبا ،وإنا نرى خرجيي مدارس الطب من
(ً )150
السوريني يتعاطون صنعتهم هذه يف مرص والعراق
والسودان واحلجاز وغريها .وما يقال يف الطب يقال
يف الصيدلة التي هلا ممثلون كثريون من أبناء سورية.
وكذلك بدأ كثري من الشبان يدرسون يف أوربة علم
اجلراثيم (البكرتيولوجية).

منافسة سورية للبالد العربية
جيد يف أوربة إال أقبل عليه الرشقيون
وما من علم ّ
كام أقبل الغربيون وأخذوا منه بنصيب .فاملباراة إذ ًا
جارية بكل ما يمكن من اهلمة .عىل أن سورية يف
علم الطب وتوابعه هي ذات املركز األول يف البلدان
العربية ،وذلك لسبقها غريها إىل ورود حياض العلوم
الكونية ،فال مرص وال العراق وال جزيرة العرب وال
إيران وال املغرب تضارع سورية يف هذا املوضوع.
ولكن نحن عىل ثقة أن مجيع البالد العربية من اآلن
إىل ثالثني وأربعني سنة تصري متساوية بعضها إىل
بعض يف درجة الرقي العلمي.
ومن العلوم التي يمتاز هبا العرب ،وال سيام السوريني
منهم ،العلوم العددية .وقد نبغ الكثريون ممن ال نقدر
عىل إحصاء أسامئهم ،نذكر منهم عىل سبيل التمثيل
الشيخ حممد الطيبي يف دمشق واملعلم بطرس البستاين
واملعلم أسعد الشدودي يف بريوت وغريهم.

وملا كان السوريون من أقوى أمم األرض عىل
التجارة ،كان علم احلساب من العلوم التي
يتخصصون هبا بطبيعة احلال .وكذلك يف مرص ال
ينكر ترقي العلوم الرياضية التي مرص من مراكز
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ازدهارها ،بل نقدر أن نقول إن املهندسني فيها أكثر
منهم عدد ًا يف سورية ،نظر ًا ألن الزراعة يف وادي
النيل أرقى بكثري منها يف سورية.

بقي علينا أن ننظر كيف يكون اجتاه األمة العربية
يف املستقبل من جهة الثقافة! أتأخذ بالثقافة الغربية
ولوازمها ومتمامهتا إىل النهاية ،أم تبقى معتصمة
بثقافتها الرشقية األصلية ال تبغي هبا بد ً
ال وال عنها
حو ً
ال أم تأخذ من الثقافتني مع ًا وجتعل من ذلك ثقافة
خاصة ال رشقية وال غربية! هذا سؤال يرد كثري ًا
من خواطر الباحثني وكل منهم يذهب يف اجلواب
مذهب ًا .وأظن أن ثقافة العرب املستقبلة ستكون
عرصية آخذة من التجدد بأوىف نصيب ،لكن مع
االحتفاظ التام بالطابع العريب ،وهذه أشبه بام سبق
للثقافة العربية يف زمن بني العباس ويف زمن بني
أمية باألندلس حينام نقل العرب حكمة اليونان إىل
لغتهم واطلعوا عىل علوم فارس واهلند فجعلوا من
هذه الثقافات الثالث ومن الثقافة العربية األصلية
ثقافة جديدة عالية كانت أرقى ثقافة يف القرون
الوسطى ،لكنها كانت زاهرة بطابعها العريب الذي
مل يكن يفارقها بحال من األحوال ،وهكذا ستكون
ثقافة العرب بعد اليوم غري جامدة عىل القديم الذي
ثبت للعرب املحدثني وجوب التعديل فيه واإلضافة
إليه ،ولن تكون منسلخة من القديم جاهدة يف التربؤ
منه عىل النحو الذي نحاه األتراك الكامليون الغالبون
عىل تركية اليوم .ولكنها تكون ثقافة جامعة بني
القديم واجلديد ،خمتارة من كل يشء أحسنه مع بقاء
الصبغة العربية التامة غري املفارقة للعرب ،وذلك
عىل النحو الذي نحاه اليابانيون الذين اقتبسوا مجيع
علوم األوربيني ومل يغب عنهم منها يشء وال فاهتم
من صناعات أوربة دقيق وال جليل ،ولبثوا مع ذلك
يابانيني أصالء يف لغتهم وأدهبم وطرهبم وطعامهم
ورشاهبم ومجيع مناحي حياهتم ،وحسب العرب
قدوة لالقتداء ومثا ً
ال لالحتذاء هذه األمة اليابانية
العظيمة التي ال يوجد أشد منها رجوع ًا إىل قديم وال
آخذ ًا منها بحديث.
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واآلمال معقودة بأنه ستكون يف الرشق األدنى هنضة
عربية علمية تضاهي النهضة العلمية التي رأيناها يف
الرشق األقىص.

لماذا تأخر الشرق األدنى
عن األقصى
وإن كان الرشق األدنى قد تأخر عن األقىص يف درجة
الرقي العرصي ،فلم يكن ذلك كام يتوهم بعضهم
من مجود األمم الرشقية العربية وتفوق اليابانيني
عليهم يف حب العلم ونشدان وسائل القوة ،وإنام كان
املوقع اجلغرايف للبالد العربية قد عرضها من هجوم
األجانب وغاراهتم املتوالية ملا مل يتعرض له اليابانيون
بسبب تقايص ديارهم وبعد مزارهم بحيث خال
هلم اجلو ومتكنوا من أن يتعلموا ويتهذبوا آمنني عىل
حوزهتم ،وهذا فرق طاملا غفل عنه الناس ومل يتفطنوا
خلطورته ،فحملوا بسبب غفلتهم عنه عىل الرشيعة
اإلسالمية وجعلوها ،ظل ًام وعدوان ًا ،هي املسؤولة
عن هذا التأخر ،واملسؤول احلقيقي يف الواقع هو
االعتداء األجنبي املتواصل الذي يتيرس يف الرشق
األدنى ما ال يتيرس يف الرشق األقىص .والسالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته
شكيب ارسالن

املصدر:
جملة جممع اللغة العربية ،م 15 .ـ جـ  11ـ  ،12كانون
أول 1937

األمير شكيب أرسالن

الوحدة العربية

()14

بسم اهلل الرمحن الرحيم

كلمة الناشر
ألقى صاحب العطوفة األمري شكيب أرسالن يف
النادي العريب يف دمشق حمارضة قيمة عن الوحدة
ضمنها النادر الطريف من علمه الغزير
العربية ّ
وخربته الواسعة.

وقد أذنت لنا هيئة النادي العريب املوقرة بنرشها ليعم
نفعها وهي صفحة رائعة حافلة باآلراء السديدة
حول الوحدة العربية املنشودة حقق اهلل اآلمال ووفقنا
لنرش كل صالح مفيد
حممد ياسني عرفة

محاضرة عطوفة أمير البيان
األمير شكيب أرسالن
التي ألقاها في ردهة النادي العربي
في الساعة الثامنة والنصف من
مساء االثنين في 37/9/20

قبل أن أبدأ بالكالم عىل موضوع املحارضة التي أريد
أن ألقيها أستميح خمربي اجلرائد الرجاء بأن ال ينرشوا
منها شيئ ًا قبل اطالعي عليه وإجازيت نرشه ،وذلك
حتى ال يقع معنا مثل ما وقع يف خطبتنا التي ألقيناها يف
جامع حلب والتي من أجل كلمة واحدة جرت سهو ًا
عىل قلم واحد من خمربي اجلرائد ثارت تلك الضجة
املعلومة عندكم ،ورشع بعض الناس حيملون علينا
تع ّنت ًا وحتام ً
ال دون أن يروا إمضاءنا عىل تلك اخلطبة
ودون أن يعلموا أصل الكالم ،فالتزمنا أن نوضح
احلقيقة أربع مرات يف الصحف إلزالة سوء فهم
مصدره غلطة واحدة من خمرب جريدة ،وبعد هذا أقول:
بعض املفكرين يرون أن اإلكثار من التكلم عىل القضية
العربية ودوام اخلوض يف حديث وحدة العرب ليسا
من املصلحة يف يشء ،ألن األعداء الكثريين الذين
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يرتبصون الدوائر باألمة العربية يتخذون من ذلك
سبب ًا إلجياد العثرات يف طريق هذه الوحدة ،ولعرقلة
هذا املرشوع بجميع الوسائل التي لدهيم .وأنا ال أرد
هذا الكالم عىل إطالقه ،فإنه ليس من احلزم أن نبوح
بكل ما عندنا يف هذه القضية ،وليست السياسة يف
عرض كل يشء عىل اجلمهور ،وقد ورد يف احلديث
الرشيف «استعينوا عىل قضاء حوائجكم بالكتامن»
ومن قديم جاء يف األمثال «ما كل ما يعلم يقال» ،وقد
سبقت يل مجلة يف إحدى اجلرائد «إن من األمور ما
جيب أن ال يتجاوز البحث فيه اجلدران األربعة من
البيت يف أجواف الليايل حتت األيامن املغلظة التي
تندق من دوهنا الرقاب» وجعلت مرة عنوان إحدى
مقااليت« :لنقُ ل قلي ً
ال ولنفعل كثري ًا».
ولكن األمر بعدم التحدث عن القضية العربية
ال أوافق عليه أص ً
ال ،ألن األمة العربية ملا تبلغ
من الثقافة واالستعداد ونضج األفكار يف الوقت
احلارض ما يؤهلها لفهم مجيع ما حتتاج إىل معرفته يف
موضوع الوحدة دون أن يتحدث إليها الناس فيه
ويرشحوا هلا دقائقه ،ويوضحوا هلا املانع واملقتىض،
فإذا بقي هذا احلديث مطوي ًا عىل غرة توهم
الكثريون من العرب أن ليس هناك مرشوع يقال له
مرشوع الوحدة العربية.

إذن يتعني علينا أن نبحث يف هذا املوضوع علن ًا ونجيل
فيه قداح الفكر ،وأن نخرب الناشئة اجلديدة بام عندنا فيه
ونطلعهم عىل البضاعة التي يف خمزننا مما يتعلق هبذا
البحث حتى إذا انرصفنا من هذه الدنيا يكونون عىل
علم بمقدماته وكيف وصلنا من القضية إىل ما وصلنا
إليه ،فربام وجدوا عندنا حقائق يصعب عليهم االطالع
عليها إذا فارقنا احلياة ومل نشافههم هبا من اآلن.

نبدأ بالقول :هل الوحدة العربية رضورية للعرب أم
ال؟ فإنه من األمور املنطقية أن اإلنسان ال يقدم عىل
عمل إال إذا اعتقد رضورته له ،وما مل يعتقد هذه
الرضورة فغري معقول أن يقدم عليه فض ً
ال عن أن
يتجشم له املشاق ،فهل وحدة العرب السياسية هي
من األمور الرضورية حلياة العرب؟ أم هو مرشوع
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معدود من األمور الكاملية قد يستغني عنه العرب
وال يستحق أن تتوجه إليه اهلمم وأن ترضب إليه
آباط اإلبل؟ اجلواب عن هذا أننا إذا أنعمنا النظر
يف حالة العرب احلارضة ومواقعهم اجلغرافية
ومطامع الدول املحيطة هبم سواء يف الرشق أو
يف الغرب ،وجدنا وحدة العرب هي هلم رضورة
من الرضورات احليوية حتى يعيشوا آمنني وحتى
يستوثقوا من مستقبلهم وال يتعرضوا للمصائب
التي سيحدثها هلم بقاؤهم مفككني مبعثرين كام هم
اآلن .إن العرص احلديث بام فيه من عنارص اجلشع
وسياسة التكالب املستمر عىل أمالك الضعفاء أصبح
غري متحمل إحراز نصيب رشيف من احلياة لألمم
الصغرية أو لألمم التي تفكك أوصاهلا قد جعلها
يف حكم األمم الصغرية ،ولو كانت هي يف األصل
كبرية ،وقد يقال إن كثري ًا من األمم الصغرية تعيش
يف أوربة معيشة األمم الكبرية وال نجد الكبري هناك
قادر ًا عىل التهام الصغري .واجلواب عن هذا أنه يف
نفس أوربة ال نزال نجد الدول واألمم الصغرية يف
خوف دائم عىل استقالهلا ،وكثري ًا ما وقع أن بعضها
صار عرضة لغارات األمم الكربى كام وقع يف أوائل
احلرب العامة عندما دخلت اجليوش األملانية إىل
بلجيكا عنوة جمتازة منها إىل فرنسا .وكام حصل
مع اليونان عندما احتلتها دول احللفاء بالرغم من
حكومتها الرشعية وجعلت بالدها جما ً
ال حلركاهتا
العسكرية .ولو أردنا استقصاء األمثال عىل عبث
الدول الكبار بحقوق الدول الصغار لطال بنا املقال
واستغرق ذلك جملدات ،عىل أنه ال ينكر أن يف
أوربة نعرة أوربية حرة غالبة عىل األوربيني ،وكثري ًا
ما تقف بمطامع الدول العظام وتردها إىل الوراء،
حتى أنك لتجد عند الدول الكبرية أناس ًا قائمني
من أنفس رعاياها إذا رأوها حتدث نفسها باالعتداء
عىل دولة صغرية ثاروا يف وجهها ،ففي أوربا إذ ًا
رأي عام أوريب يغار عىل اجلنس األوريب أي ًا كان
ويتوجه يف أكثر األحيان حلفظ التوازن وللدفاع عن
الضعيف من األوربيني مما قد حفظ إىل يومنا هذا
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كيان هذه الدول الصغار التي ال تقدر هي بنفسها
أن تساوي يف القوة تلك الدول الكبار إذا أرادت
أن تعتدي عليها ،لكن ما يقال عن أوربة ال يقال
عن آسية وأفريقية اللتني جرت عادة دول أوربة أن
تعتدي عىل كل ما تقدر أن تعتدي عليه منها بدون
حرج .وإذا وقع يشء من ذلك ال نجد الرأي العام
األوريب ثائر ًا كام يثور يف حال اعتداء إحدى الدول
الكربى عىل دولة أوربية ضعيفة .فلو فرضنا أن
دولة أوربية مدت يدها إىل مملكة من املاملك العربية
وقضت عىل استقالهلا فإن أوربة ال هتتز هلذا األمر
وال تقوم وتقعد كام لو حصل مثله عىل مملكة أوربية
ولنا عىل ذلك شواهد متعددة ،فلم يعد ممكن ًا إذن أن
يعيش العرب آمنني يف أوطاهنم ما داموا مليون ًا يف
هذا القطر ومليونني يف ذاك القطر وثالثة ماليني يف
ذلك القطر ،وكل منها ال يربطه باآلخر غري النطق
بالضاد ،فأنتم تعلمون القوى العظيمة اهلائلة التي
عند دول االستعامر الالئي منها ما يقود مائة مليون
من البرش ومنها ما يتوىل أربعامئة مليون وهلم جرا.

ال أمل يف ثبات العرب أمام دول كهذه إال إذا كانوا
متحدين جبهة واحدة يف وجه األجنبي الطامح بحيث
ال يكونون يف كتلتهم هذه أقل من عرشين مليون ًا
وبحيث يعلم األجنبي أن اقتحام هذه الكتلة يف عقر
دارها ،وهي متحدة قلب ًا وقالب ًا جمهزة بأسباب الدفاع
الالزمة ،يكاد يكون النجاح فيه حما ً
ال .وقد رأيتم أهيا
اإلخوان يف السنة املاضية كيف أن احلبشة مع شدة
بأس رجاهلا ومع أن أهلها يبلغون عرشة ماليني تقريب ًا
مل تقدر أن تثبت يف وجه إيطالية أكثر من ستة أشهر.
وبعد هذا أقول أن األخطار التي تتهدد العرب
والتي توجب وحدهتم مجيع ًا وتقيض برسعة عىل هذه
الوحدة تنحرص يف ثالثة:

األول :هو اخلطر الشاميل املعني به خطر الرتك
الذين يتهددون شاميل سورية وشاميل العراق والذين
ينتظرون نشوب حرب أوربية حتى حيققوا ما بأنفسهم
من املطامع يف بالدنا ،وال عربة بام يؤكدونه بني وقت
وآخر من حسن نيتهم بحق البالد العربية ،فهذه هي
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شنشنة مجيع الدول ،وهي أن يقولوا بألسنتهم ما ليس
يف قلوهبم ،فلو كان عند الرتك من حسن النية ما
يزعمونه ما كانوا اضطربوا ذلك االضطراب العظيم
عندما سمعوا بأننا ننوي توحيد العراق مع سورية،
فلم يكن ثمة يشء خيشى منه عليهم ،وليس يف نية
العرب أن يتجاوزوا بمقدار سنتيمرت عىل الرتك،
وكل ما يطمحون إليه هو أن يسلموا من جتاوز الرتك،
فلام بلغ الرتك أن امللك فيصل شارع يف قضية توحيد
القطرين الشقيقني أنذروه بأنه إذا بقي مرص ًا عىل
مرشوعه هذا فإنه جيد تركية وإيران والروسية متفقات
عىل منعه بالقوة ،قالوا له هذا يف وجهه ،وقد حدثني
هو بذلك ،أفهذا كالم جريان هلم يشء من حسن النية
بحق العرب؟ أنا ال أتكلم عن الشعب الرتكي نفسه
فإنني أدري جيد ًا أن هذا الشعب ال ينوي لنا إال اخلري
كام أننا نحن ال ننوي له إال اخلري ،وال نرىض أن دولة
جنبية تستويل عىل تركية أو هتيض من جناحها ،وكم
فرح العرب يوم استقالل تركية وطردها اليونان من
بالدهم ،وإنام أتكلم عن احلكومة الرتكية احلارضة
التي عندي من الدالئل أكثر من واحد عىل أهنا تضمر
لسورية وللعراق غري ما تظهر.
وما دام الشعب الرتكي طائع ًا حلكومته احلارضة،
مساير ًا هلا يف سياستها فإننا نعرف أن تركية غري
مأمونة اجلانب ،وأهنا قد هتجم علينا بأول فرصة إذا
رأت نفسها مطلقة اليد ،ولعمري إذا نشبت حرب
أوربية فاملعاهدات الدولية احلارضة تصبح حرب ًا عىل
ورق ،فلنكن إذن عىل حذر من جهة الشامل ،ولنكن
مستعدين للدفاع عن ذمارنا إذا خطر ببال الرتك أن
يغدروا بنا.
اخلطر الثاين هو من جهة الرشق وهو خطر قد يمكن
أن يتأتى من جهة إيران لوال اجلامعة الدينية التي
تربط اإليرانيني بالعرب والتي من أجلها وقفت
مؤخر ًا إيران إىل جانب العرب يف قضية فلسطني،
ويمكن أن يتأتى من جهة اإلنكليز الذين غلبوا عىل
عامن والكويت والبحرين ،ثم يف األيام األخرية غلبوا
عىل حرضموت واملك ّ
ال وجوارمها.
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اخلطر الثالث :هو اخلطر األوريب الغريب ومصدره ال
حيتاج إىل بيان ألنه جائز الوقوع من عدة جهات كلام
سنحت الفرصة لدولة استعامرية عظيمة ال يكون عندها
مانع من أن تبسط إلينا يد االعتداء ،وربام حصلت
املساومات فيام بينهن عىل بلداننا ،فلم يبق لنا سوى
اجلهة اجلنوبية بمأمن من اخلطر ،وال عجب يف ذلك
فإن اجلهة اجلنوبية هي جهة عربية بحتة بل هي بنت
العرب والعروبة ،وهي التي ال بدلنا من االحتاد معها
حتى نأمن عىل أنفسنا وتأمن هي عىل نفسها ،وليس فيام
أقول عن هذه األخطار الثالثة أرسار جيب احلرص عىل
كتامهنا ألن اخلطر الشاميل قد بدت لنا نواجذه عيان ًا يف
مسألة اسكندرونة ،وطاملا رصح رجال الرتك حتى ذوو
املناصب الرسمية منهم بأهنم ال يرضون بوحدة العراق
وسورية ،عىل حني أن هذه املسألة ال تعني الرتك أص ً
ال
وأن العرب مل يتدخلوا وال يتدخلون يف أمور تركية
الداخلية ،وليس برس أيض ًا كون األوربيني طاحمني
بطبيعتهم إىل استعامر كل بالد يقدرون عليها.

فنحن إذن مضطرون بعد أن حاقت بنا األخطار
من اجلهة الشاملية والرشقية والغربية أن نتحد
احتاد ًا عسكري ًا واقتصادي ًا وسياسي ًا يضمن لنا البقاء
ويقف بأطامع الطامعني فينا ،ألن الطمع طبيعي
يف النفس البرشية ال يصده غري القوة ،وليس هذا
االحتاد السيايس العسكري االقتصادي مما يستلزم
االحتاد اإلداري ويوجب متام اندماج مملكة بأخرى،
بل الوحدة العربية ممكنة بسهولة مع إبقاء كل من
العراق وسورية واململكة العربية السعودية ممالك
مستقلة بإدارهتا الداخلية ،وقد رأينا يف املايض
كيف كان احتاد النمسا واملجر وكل منها مستقلة
بإدارهتا فلنتخذ هذا مثا ً
ال أمامنا .وعندنا مثال آخر
وهو احتاد دول االئتالف الصغري وهي رومانية
واليوغوسالفية والتشيكوسلوفاكية فإن ك ً
ال منها
هي مستقلة متام االستقالل عن حليفتيها .ولكن بني
الدول الثالث املذكورات حمالفة عسكرية واتفاق يف
أمور اقتصادية كثرية مما جعل هذه الدول قوة كبرية
يف رشقي أوروبة حيسب حساهبا ويتهيبها جرياهنا،
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فإذا كنا نحن السوريني متحدين مع إخواننا العراقيني
أو مع إخواننا النجديني واحلجازيني أو مع إخواننا
اليامنيني فإن أمامنا مثا ً
ال نحتذيه .وما علينا إال أن
نعقد فيام بيننا معاهدات أشبه بام كان بني النمسة
واملجر أو باألقل أشبه بام هو اليوم بني رومانية
وتشيكوسلوفاكية ويوغوسالفية ولقد تم بعض هذا
االحتاد العريب وذلك باملحالفة العسكرية التي جرت
بني العراق من جهة واحلجاز ونجد من جهة أخرى
ثم دخل فيها اليمن أخري ًا فكانت دو ً
ال عربية ثالث ًا
متحدات يف وجه كل من ينوي بأحدها رش ًا.

ومل يمنع انضامم سورية إىل شقائقها الثالث املذكورات
سوى حداثة عهد سورية باالستقالل وكوهنا اآلن يف
دور انتقال فإذا دخلت املعاهدة السورية اإلفرنسية يف
دور العمل وصارت سورية من مجلة أعضاء مجعية
األمم فال يبقى ما نع من صريورة الدول العربية
الثالث أربع ًا يتكون من جمموع تبعتها عرشون
مليون ًا ،وبدهيي أن فلسطني ورشقي األردن مها
أيض ًا داخالن يف هذا الربنامج ،فإن كنا اآلن ال نتكلم
عنهام يف موضوع هذا االحتاد العريب فليس ألهنام غري
داخلني فيه بل مها من أركانه كام هي سورية وإنام
نحن اليوم يف إنقاذمها من اخلطر الصهيوين احلائق
هبام ،ومن املعلوم أن درء املفاسد مقدم عىل جلب
املنافع ،فرجاؤنا من كرم اهلل أن ينتهي أمر فلسطني
باستبقائها بالد ًا عربية كام هو حقها وتتالشى آمال
اليهود الطاحمني إىل هتويدها ،وحينئذ تصري فلسطني
من مجلة أركان االحتاد العريب الذي نحن يف صدده.

وكذلك توجد يف أطراف جزيرة العرب أمارات
كثرية مثل حلج والنواحي التسع وحرضموت وظفار
وسلطنة عامن وأمارة البحرين وأمارة الكويت
وغريها ،فهذه كلها أرسع إىل االحتاد العريب من املاء إىل
احلدور ،وذلك بمجرد حتققه بني الدول األربع الشام
والعراق ومملكة ابن السعود ومملكة اليمن ،وعند
احتاد مجيع هذه البلدان يبلغ العرب الذين فيها من
العدد ال أقل من ثالثة وعرشين مليون ًا من األنفس،
فإذا وجدت مرص يف رشقيها ثالثة وعرشين مليون ًا
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عربي ًا متحالفني حتالف ًا عسكري ًا اقتصادي ًا اجتامعي ًا
متحدين كتلة واحدة يف وجه كل مناوئ فال نظن
أهنا ترتدد يف أن ترتبط مع هذه األمة العربية الكبرية
ارتباط ًا متين ًا وثيق ًا عسكري ًا واقتصادي ًا .وتصري عندنا
بذلك جبهة رشقية هائلة يربو عدد أهلها عىل مخسة
وأربعني مليون نسمة ،وإذا تم هذا االحتاد وسيتم إن
شاء اهلل فال يبقى أحد منا نحن العرب غري آمن يف
رسبه واثق يف مستقبله ،وهذه الوحدة العربية ترسع
هبذه األمة يف مجيع هذه األقطار إىل نشدان أسباب
الرقي بحذافريها واستكامل وسائل القوة بأنواعها
فال يتم هذا االحتاد حتى تراها كلها جمهزة التجهيز
الدويل الالزم يف كل معنى من معاين احلياة .وإن
كان هذا التجهيز بطيئ ًا اليوم فام ذاك إال لعدم حتقق
الوحدة السياسية بالفعل ،ولكون األجانب ال يزالون
يعملون نفوذهم يف أطراف هذه البلدان وأحيان ًا يف
أحشائها فيعرقلون سري وحدهتا ويقيمون خمتلف
العوائق يف وجه هنضتها.
فأما لبنان الذي كثري ًا ما نسمع االعرتاضات عىل تلكؤه
يف النضامم إىل سائر البالد العربية فإنه قطر عريب بحت
من جهة الثقافة واللغة ،ولكنه ينشطر إىل شطرين يف
منحاه السيايس أحدمها يتوىل الدول األوربية وال
يأمن إال حتت ظل سيادهتا ،واآلخر ينظر إىل الرشق
وإىل العامل العريب وال يأمن إال يف محى العروبة ،وكل
من الشطرين مناوئ لآلخر ،ولكن الرجحان بينهام
إنام يكون من عمل الزمن الذي إذا ساعد الوحدة
العربية وأدخلها يف طور الفعل مل يمتنع لبنان كله أن
يكون من أركاهنا .وإن قرص العرب عن حتقيق أمنيتهم
هذه بقي لبنان عىل خطته احلارضة وربام محد األوربية،
وباإلمجال فليس لعشاق هذا املرشوع اليوم أن جيعلوا
لبنان من أهدافهم القربى ،ألن وحدة العرب إنام تبدأ
يف مركز قوهتا ولبنان ليس مركزة قوة هلا وإنام هو مركز
تردد فيها :القوة تقيض به والعجز يمنع منه.

وأما شاميل أفريقية فهو عبارة عن أقطار عربية متصلة
دينها اإلسالم وثقافتها ال ختتلف يف كثري وال قليل
عن ثقافتنا ،وإن الرببر الكثريين الذين يسكنون يف
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بعض تلك األقاليم الواسعة مل خيرجوا عن كوهنم
أمة عربية ،فقد ترجحت عروبتهم من جهة التاريخ
وإهنم من أصل سامي إال قلي ً
ال منهم ،واجلميع يدينون
بدين العرب الذي هو اإلسالم ويشعرون مع العامل
اإلسالمي بشعور واحد يف الرساء والرضاء ،فنحن
مع شاميل أفريقية بجميع قلوبنا ،وأهل شاميل أفريقية
هم معنا بجميع قلوهبم ،وال نفرقهم عن أنفسنا يف
يشء كام أهنم ال يفرقونا عن أنفسهم يف يشء ،ولكن
وحدتنا معهم ال تتعدى الوحدة الدينية واللغوية
والثقافية واالجتامعية ،فإذا جرى جتاوز عىل دينهم أو
لغتهم فالعامل اإلسالمي عموم ًا والعامل العريب بخاصة
ينهضان للذب عنهم ،ألن هذا من احلقوق العمومية،
ويف نفس مجعية األمم مقرر كون الدفاع عن حرية
األديان واأللسن هو من املبادئ التي ينبغي لعصبة
األمم أن تعنى هبا ،فأما الوحدة السياسية بيننا وبني
شاميل أفريقية فليس من املمكن البحث فيها بالنظر
إىل أوضاع تلك البالد احلارضة ،وهي أوضاع ختتلف
اختالف ًا بعيد ًا عن أوضاع البالد العربية الرشقية ،وذلك
أن هذه مطلقة األيدي ال يعوزها سوى صحة العزيمة
حتى تتحد كتلة واحدة ،بخالف تلك التي ال تزال
مقيدة بقيود ثقيلة ويكون يف غري مصلحة أهلها تعرضنا
نحن إىل مصريها السيايس ،وغاية ما يمكننا أن نقول:
إن هذا املصري هو عائد إىل أهلها دون غريهم خيتارون
ألنفسهم ما يشاؤون من مصري سيايس ،والعامل العريب
والعامل اإلسالمي من ورائه يعطفان عليهم بمجامع
قلوهبام عطفهام عىل أخلص البالد العربية اإلسالمية،
وإن كنا ال ندخل هذه األقطار يف برنامج الوحدة
العربية الرشقية فلم يكن ذلك من قبيل االستئثار
بمصلحة الرشق اإلسالمي دون الغرب اإلسالمي
فإهنام واحد ،وإنام كان ذلك ألن احلكم يف املوضوع
السيايس العائد إىل املغرب منوط بإرادة أهله ،واحلقيقة
أن هذه األمة هي هي أينام وجدت وأهنا (شجرة مباركة
زيتونة ال رشقية وال غربية).
ثم نقول إن وحدة العرب التي نتكلم عنها ال يمكن
أن تقع دفعة واحدة بل هي كسائر املرشوعات العظيمة
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غري قابلة للتحقيق إال تدرجيي ًا ،س ّنة اهلل يف خلقه ولن جتد
لس ّنة اهلل تبديال ،وهذا التدريج يف إمتام مرشوع الوحدة
ال يقترص عىل الكمية بل هو شامل للكيفية أيض ًا ،فمن
جهة الكمية نقول إننا لسنا قادرين عىل أن نحقق وحدة
األقطار العربية يف الرشق يف سنة واحدة بل إن هذا
األمر يقتيض سنوات غري قليالت ،وهذا إن رافقته
اهلمم العالية والعزائم املشبوبة ،فاملرحلة األوىل منه
قد اجتيزت بتحالف اليمن والدولة السعودية والعراق
حتالف ًا عسكري ًا ،واملرحلة الثانية ستكون بانضامم سورية
ورشقي األردن وفلسطني إىل هذا احللف العريب الذي
انعقد القسم األول منه .وأما من جهة الكيفية فال خيفى
أنه يتعذر ربط مجيع هذه احلكومات العربية املتباعدة
بأقطارها املحرومة إىل اآلن من السكك احلديدية
الكافية وذلك برابطة واحدة تكون هي هي يف كل
قطر منها ،بل الرابطة فيام بينها يكفي منها يف مبدأ األمر
االحتاد العسكري واالقتصادي ثم إن الزمن وانتشار
العلوم يكفالن فيام بعد حتقيق تلك الرابطة عىل الوجه
الذي نراه اليوم يف املاملك األوربية التي كانت من قبل
مفككة مبعثرة كام هم العرب اليوم.

إذن ال بد من التدريج يف هذه الوحدة سواء من جهة
الكمية أو من جهة الكيفية ،ولكن قولنا بالتدريج ال
يعني بذلك أننا سنقيض قرون ًا وأعرص ًا حتى نجعل
وحدتنا هذه حقيقة من احلقائق ،فإهنا وهلل احلمد
سائرة بني العرب برسعة الكهرباء ،وكل من عرف
سورية وفلسطني من عرش سنوات وشاهدمها اآلن
وجد نمو الفكرة العربية فوق كل تصور ورأى أن
البالد قطعت من هذه الناحية أشواط ًا ما كان يظن
أهنا تقطعها يف مائة سنة ،وكذلك بلغ من شيوع
هذه الفكرة بني العرب البادية األميني أن صاروا
يتحدثون هبا يف الصحراء وأن بيوت الوبر كبيوت
املدر صارت تضم السماّ ر كل ليلة ألجل التحدث
عن الوحدة العربية ،واحلال أن ألفاظ ًا كهذه مل يكن
يسمعها الناس يف املايض من أصلها فض ً
ال عن أهنم
إن سمعوها ال يفهمون هلا معنى ،فرسعان ما صارت
اليوم موضوع ًا لألسامر ومتجه ًا جلميع األفكار .ولقد
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كنت منذ ثامين سنوات يف احلجاز فرأيت من هنضة
الشبان هناك وغرامهم بحديث الوحدة العربية ما
يفوت كل ما كنت أتوقعه ،فقد كانوا يف كل مأدبة
ويف كل اجتامع يلقون اخلطب الفياضة هبذا احلديث
املستعذب وينتدبونني أن أتكلم فيه وأطيل الكالم
ما شئت حتى يشفوا ما يف صدورهم منه ،وكذلك
عدت إىل احلجاز منذ ثالث سنوات فرأيت النهضة
العربية قد ازدادت عىل ما كانت من قبل ،وملا ذهبنا
إىل صنعاء اليمن وجدنا مع الدهشة هذه احلالة
بعينها مع أن اليمن كان يف املايض بعزلة تامة عن
هذه املواضيع فأصبح اليوم ال يفرتق عن غريه من
أقطار العرب مستنجز ًا هذه الوحدة التي أيقن مجيع
العرب أن حياهتم تتوقف عليها وال ننكر أنه قد كان
للصحافة العربية اليد الطوىل يف نرش هذه األفكار وهبا
اجتازت هذه القضية ما اجتازته من املراحل ،ولكن
ال جيوز أن نقترص يف وسائلها عىل عمل الصحافة
وعىل مناهج التعليم بل هناك وسائل أخرى ال تقل
با ً
ال عن الوسائل األدبية وهي تسهيل املواصالت
وتعبيد الطرق للسيارات ومد السكك احلديدية التي
تطوي املسافات فإن هذا من رشوط توحيد األقطار،
وتوحيد األقطار هو من أسباب توحيد القلوب.
فالقلوب ال تتقارب بني الشعب الواحد بمجرد احتاد
اللهجات ،بل يشرتط له تقريب الديار والبيئات.
ولقد كان (كافور) مؤسس الوحدة اإليطالية يعنى
بمد السكك احلديدية يف إيطالية قبل أن متت وحدهتم
ببضع عرشة سنة ،فلام اشتبكت يف إيطالية خطوط
احلديد وقربت بني خمتلف أقطارها تقاربت بني أهلها
األفهام وتوحدت املبادئ وصار االحتاد عىل طرف
الثامم ،فام مضت بضع عرشة سنة حتى متكن (كافور)
وزير مملكة (البيا مونت) من ربط سائر املاملك
اإليطالية بعضها ببعض بأيرس جهد ،وكلكم يعلم
أن دولة نابويل التي كان أهلها عرشة ماليني فأكثر
قد انضمت إىل الوحدة اإليطالية وثارت وأعلنت
إسقاط حكومتها يف يوم واحد عىل يد (غاريبالدي)
الذي كان يقود جيش ًا ال يزيد عىل ألف مقاتل ،فكون
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جيش ال يزيد عىل ألف مقاتل يسقط دولة سكاهنا
عرشة ماليني يدل عىل أنه كان االعتقاد برضورة
الوحدة غالب ًا عىل مجيع األفكار هناك.

وإن األمة النابولية كانت مستعدة هلذا األمر من قبل
جميء غاريبالدي .فالبالد كانت حبىل ال بد هلا بعد
متام مدة احلمل من أن تضع.

إننا يف قضية الوحدة العربية كنا آخذين بسياسة عملية
ال تعبأ بغري النتائج وال تعتمد عىل النظريات املجددة؛
ولذلك ال نفتأ نراجع ملوك العرب الثالثة عبد العزيز
بن سعود وحييى بن حممد بن محيد الدين وفيصل بن
احلسني الذين يف أيدهيم بالد العرب املستقلة حتى
يقتنعوا بوجوب التحالف فيام بينهم عىل وترية دول
االئتالف الصغري يف رشقي أوروبة ،وطاملا ملا جاء
امللك فيصل رمحه اهلل إىل أوربة وحتدثنا إليه يف موضوع
إزالة اجلفاء بينه وبني ابن سعود وقلنا أن الوحدة
العربية لن تتم ما دام هذا اجلفاء مستحك ًام بني هاتني
األرستني وإنه بمكانة من الغرية عىل العرب وغرامه
الالزم بالسعي يف هنضتهم ال يكثر عليه مد يداملصافحة
إىل من كان عدوه باألمس ،فإن هذه العادات الداخلية
واملشاحنات العائلية جيب أن تذوب بأمجعها يف بوتقة
االحتاد العريب الذي هو رضورة كلية ألجل اتقاء
العرب غارات األجانب عىل بالدهم ،وكان فيصل
قبل أن تقرر استقالل العراق بينه وبني إنكلرتة ربام أتى
إىل أوربة وتوارى من وجهنا حتى ال نحدثه بيشء مل
يكن له قبل به ،ولكنه يف سنة  1930جاء إىل إنكلرتة
ثم إىل أملانية ثم إىل سويرسة وأراد مالقايت وكنت يومئذ
سائح ًا يف إسبانية فأوعز إىل زمييل اجلابري(*) بأن يربق
إيل طالب ًا قدومي عليه رسيع ًا ،وكرر هذا الطلب بالربق
حتى أقنعت بأنه لو مل يكن ثمة أمر ذو بال ملا وقع منه
هذا اإلحلاح يف استقدامي إليه فجئت من إسبانية إىل
(أنطيب) من جنويب فرنسة واجتمعنا هناك به وكان
معه بعض بطانته وزمييل السيد اجلابري ،فبقينا ثالثة
أيام نتكلم عن القضية العربية ونتصفح وجوهها
وماذا جيب أن نتذرع به ألجل جعلها حقيقة ثابتة يف
الداخل واخلارج فأمجعنا عىل أن الرشط األول لذلك
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هو زوال املنافسة بني البيت اهلاشمي احلجازي والبيت
السعودي النجدي ،وأنه من بعد متهيد هذه العقبة ال
يمنع العرب مانع من أن يسريوا سري ًا حثيث ًا يف طريق
الوحدة ،وما تفارقنا حتى كتبت أنا إىل امللك ابن
السعود أروي له مجيع ما تقرر بيننا وبني امللك فيصل
وذكرت له أنه يكون يف مصلحة آل سعود ومصلحة
العرب أمجعني تنايس تلك الضغينة التي بني البيتني
هوى
وإحالل اإلخاء حملها ،وقد صادف كتايب هذا ً
يف نفس جاللة عبد العزيز فاقتنع بلزوم هذا التآخي
وهذه املحالفة السيام أنه مل يكن له ثأر عند امللك فيصل
وإخوته ،وإنام كان هؤالء هم املوتورين ،ولكن اجلرائد
الوطنية يف ذلك الوقت عندما رأت امللك فيصل
أرسل وزيره نوري السعيد إىل مكة لالتفاق مع ابن
السعود ترسعت يف حكمها بأن هذه احلركة إنام هي
دسيسة إنكليزية مقصود هبا القضاء عىل االستقالل
الباقي للعرب ،وهو استقالل ابن سعود وأخذت هذه
اجلرائد سواء يف مرص أو يف الشام أو يف فلسطني أو يف
بريوت أو يف العراق ،حتمل احلمالت الشداد عىل هذا
املرشوع الذي تومهت أنه مرشوع إنكليزي ال ريب فيه
وتظهر ما فيه من اخلطر عىل العرب وكل هذا بمجرد
توهم ال عربة به ،وكان قد وقر هذا الوهم يف نفوس
أصحاب تلك اجلرائد بام سبق يف بالدنا من الدسائس
األجنبية التي جعلت الكثريين منا ال ينظرون إىل عمل
من األعامل العامة إال وضعوا نصب أعينهم أنه صادر
عن دولة أجنبية وأنه مكيدة استعامرية.
ولقد بالغت هذه األمة يف محل كل حركة وطنية عىل
الدسائس األجنبية يف بالدنا حتى أرض ذلك بمصلحة
العرب احلقيقية ،وكان الواجب عىل مفكري العرب
أال يفرطوا يف سوء الظن وأن يعلموا أن األمة جيب
عليها أن متيز بني اخلري والرش وتفرق بني ما يرضها
وما ينفعها ،فإذا حتققت لدهيا فائدة أحد املرشوعات
السياسية التي تقوم بدراستها وجب عليها أن ختتاره
بدون أن تنظر هل هو مطابق ملصلحة الدولة الفالنية
أم ال؟ وسواء طابق أم مل يطابق فالذي يتحقق أنه خري
للعرب جيب أن يكون رائد العرب ،فاألمة العاقلة
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الرشيدة جديرة بأن تعرف خريها من رشها برصف
النظر عام هنالك من خمتلف األهواء .فلام قامت
تلك الضجة حول مرشوع التحالف بني ابن سعود
وفيصل ،أثار ذلك شبهة يف خاطر جاللة امللك عبد
العزيز فاقترص يف حمادثاته مع نوري باشا السعيد
عىل بعض املسائل املتعلقة بحسن اجلوار بني اململكة
السعودية واململكة العراقية ورجع نوري باشا غري
فائز بكل ما أراده امللك فيصل :فكتب املرحوم إىل
كاتب هذه األحرف يقول يل :أمل أقل لك أن مدارك
هذه األمة السياسية ال تزال غري ناضجة وأهنم قد
يتلقون مرشوعنا هذا عىل غري وجهه وتذهب فيه
الظنون كل مذهب؟ أفال ترى هذه اجللبة القائمة اآلن
من جراء دعوتنا جارنا ابن سعود إىل االحتاد معنا؟
فأجبته بربقية من لوزان أقول له فيها« :إىل األمام
وال ختف ،فإن احلق ال بد أن يتغلب عىل الباطل».
ثم أزهقت بعد ذلك قلمي فقىض يف مدة وجيزة عىل
تلك األوهام التي مل يكن الباعث عليها سوى شدة
ما كان قد كابده أبناء الوطن من املؤامرات األجنبية؛
وأوضحت أن هذا األمر الذي كنا يف صدده مل يكن
فيه يشء من دسائس إنكلرتة وال كانت إنكلرتة من
الدول الالئي ترغب فيه وإنام هو مرشوع قررناه
مع امللك فيصل يف «انطيب» وجعلناه مبدأ للوحدة
العربية مبارشين العمل فيه عىل سبيل التجربة حتى
إذا نجحت التجربة تقدمنا منه إىل غريه ،وقد رددنا
عىل أولئك الذين كانوا مثبطني للمرشوع متشائمني
به بناء عىل استنتاجات غري صحيحة ،ومتى كانت
املقدمات فاسدة فالنتائج ال بد أن تكون فاسدة،
مثلها .فالقضية كانت عندهم هي هكذا :فيصل
ال يمكن أن يأيت بعمل إال إذا أشارت عليه به دولة
إنكلرتة ،فدولة إنكلرتة ال يمكن أن تشري بعمل يكون
فيه خري للعرب ،إذن فاملرشوع الذي يقوم به اآلن
فيصل ليس فيه خري للعرب ،فاملقدمة التي معناها
أن فيصل ال يصنع شيئ ًا إال إذا وافق هوى إنكلرتة
هي منقوضة بدليل أنه لو كان ذلك كذلك ملا كان
فيصل يتقاىض إنكلرتة االعرتاف باستقالل العراق
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وهو يف الواقع ليس من مصلحة إنكلرتة التي كانت
جعلت العراق من مستعمراهتا ،فكام أن فيصل أرص
عىل هذا األمر وهو ليس من مصلحة إنكلرتة وقد
أجابته هذه إىل طلبه بعد جهاد سيايس استمر أكثر من
عرش سنوات ،كذلك فيصل كان يقدر أن يرغب إىل
خصمه القديم ابن سعود يف الصلح واحللف بدون
أن ينظر هل هذا من مصلحة إنكلرتة أم ال؟

وعىل فرض أن إنكلرتة هلا كلمة يف املوضوع فإنه
غري خاف عىل أحد أن اإلنكليز بدهائهم املعروف
ليس من عادهتم أن يصادموا التيارات القومية التي
يروهنا جارفة كل ما يعرتضها ويرون املسري معها أنفع
وأيرس عليهم من مقاومتها بالقوة ،وعىل كل حال
فذلك املرشوع العريب البحت ،وهو التحالف بني
العراق من جهة واحلجاز ونجد من أخرى كان فكرة
عربية خالصة تقرر العمل ألجلها بيننا وبني امللك
الفقيد والسعي وراءها عند ابن سعود لتكون براعة
استقالل هذه الوحدة العربية .ولقد استفرغنا جعبة
األدلة التي عندنا يف خماطبة امللك عبد العزيز ألجل
إقناعه بلزوم هذا التحالف وأرشنا يف مراجعاتنا
الكثرية له إىل ما يتهدد العرب من أخطار االستعامر
إذا لبثوا متفرقني متدابرين كام كان .ونحمد اهلل عىل
أن امللك احلازم الرشيد املتوقد الذكاء عبد العزيز بن
سعود تفطن هلذا األمر فيام بعد ورآه صواب ًا وعقد
مع العراق املحالفة التي كان قد تردد يف عقدها
قبل ذلك بثالث أو أربع سنوات ،واألمور مرهونة
بأوقاهتا .ولقد ازداد امللك عبد العزيز ثقة بحكمة
املرحوم امللك فيصل وذلك بعد وفاته رمحه اهلل وقال
يل مرة :إن فيصل هو أعقل من عرف من رجاالت
األمة العربية ،وكان فيصل يوم وفاته بعينه قد حادثني
طوي ً
ال يف موضوع القضية العربية وقال يل :لوال ابن
سعود لذهبت جزيرة العرب من أيدينا ،هكذا كان
إنصاف فيصل يف حكمه وإخالصه يف خدمة أبناء
جلدته وهو الذي كتب إيل قائ ً
ال :إنني «أشهد أمام
اهلل والناس بأنك أنت أول من تكلم معي من العرب
يف الوحدة العربية» وكتابه هذا حمفوظ عندي يف مجلة
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مكتوبات ربام تنرش بعد ذهايب من هذه الدنيا خدمة
للتاريخ وتعريف ًا بكيفية تطور هذه القضية ،كام أن
عندي إضبارة كبرية من الكتب الصادرة من ملوك
العرب اآلخرين يمكن أن يعرف منها معظم تاريخ
املسألة العربية يف النصف األول من القرن الرابع
عرش للهجرة .ولقد كنت مدة بضع عرشة سنة دائب ًا
يف التقريب بني جاللة ابن سعود وجاللة اإلمام حييى
حتى صار ابن السعود إذا رآين مقب ً
ال يقول« :جاء
اإلمام حييى» وكذلك كان اإلمام حييى يعتقد أنني
أشد الناس نضا ً
ال عن ابن سعود يف مجيع قضاياه.
وأخري ًا اقتنع االثنان بأنني مل أكن مناض ً
ال إال عن
املصلحة العربية العامة ال غري ،وبالرغم من كل ما
بذلته من املساعي ،أدى النزاع بينهام إىل احلرب سنة
 1934فانتدبت يف مجلة الوفد الذي ذهب للصلح
بينهام ،وهو مؤلف من احلاج أمني احلسيني وهاشم
بك األتايس رئيس مجهورية سورية احلايل وحممد عيل
باشا علوبه من نظار مرص السابقني وهذا الفقري إليه
تعاىل ،وقد أمكن اهلل من الصلح بواسطة حب كل من
امللكني حلقن الدماء ومجع شمل العرب.
وانعقدت بينهام معاهدة هي أشبه بمحالفة منها
بمعاهدة سالم ،ومل يمض عىل ذلك أكثر من ثالث
سنوات حتى دخل اإلمام حييى يف املحالفة العربية
التي كانت قد انعقدت بني اململكة السعودية والعراق
فصارت جامعة للملكة السعودية والعراق واليمن
أي أصبحت ثالثية بعد أن كانت ثنائية .ومما حيسن
وقعه عند كل ناطق بالضاد أن اإلمام حييى فوض
مؤخر ًا إىل امللك ابن سعود متثيله لدى الدول يف قضية
فلسطني إثبات ًا للتضامن العريب ،وتوطيد ًا للحلف
الذي تم بني املاملك الثالث ،والقارئ يرى هنا هذه
الرسعة املدهشة يف تقدم القضية العربية ،ويعلم كيف
أن هؤالء امللوك الثالثة بعد أن كانوا منذ عرش سنوات
أو نحوها كل منهم يعمل منفرد ًا حذر ًا من أخيه وال
يثق متام الثقة يف جاره صاروا ينضحون بأمجعهم عن
قوس واحدة ويتكلمون مع الدول األوربية باسم
األمة العربية أينام كانت ،ال فرق عندهم بني شامها
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ويمنها ونجدها وعراقها وأصبح الشبه عظي ًام بينهم
وبني دول االئتالف الصغري املتحالفات يف رشقي
أوربة فمن كان حيلم هبذا من قبل؟ ال جرم أن قضية
فلسطني وما جرى فيها من هتور اإلنكليز واليهود
خالف ًا لكل عقل ولكل عدل قد خدمت القضية
العربية العامة أكثر من مجيع العوامل واستفزت هذه
األمة من مرشقها إىل مغرهبا وأوجدت بينهم من
التكافل ما مل يكن حيلم أحد بمثله لو مل توجد هذه
النازلة القاسية وقب ً
ال قيل :إن األمة التي ال تتخلل
تارخيها املصائب ال يمكن أن تصري أمة.
بقي علينا أن نقول إن كثري ًا من أبناء جلدتنا ال يزال
غالب ًا عليه التشاؤم إىل يومنا هذا بالرغم من رسعة
سري قضيتنا إىل األمام ،خلق يعده بعضهم من باب
احلزم واحليطة ،واحلال أن احلزم يشء والتشاؤم يشء
آخر والتفريق بينهام سهل ،فليس من احلزم كلام رشعنا
يف مرشوع مطابق للعقل مماثل ملرشوعات كثرية
سبقته وليس فيه ما يستحيل إجراؤه أن نقوم وننعي
العمل فيه ونثبط السعي وراءه وننعته بأنه خيال أو
بأنه فوق أن ينال .فإذا كنا نحن أوالء الذين هيمنا قبل
اجلميع أمر الوحدة العربية التي هي مسألة حيوية لنا
أن نسارع إىل القول بأهنا مستحيلة ،فكيف يمكننا
إذن أن نقنع غرينا هبذه الوحدة وأن ننهض باألعامل
التي جتعل هذه األمة جديرة بتارخيها األحفل وجمدها
األقعس ولغتها الفصحى وبسائر املزايا التي متلكها.

إن العرب فيهم النجابة والصالبة وخفة احلركة
وحدة الذهن وأصالة الرأي وكرم اخللق وعلو
ّ
اهلمة ومتام القابلية لكل ما يرقي األمم؛ وفيهم مع
ذلك العدد اجلم الذي جيعلهم من أكرب األمم إذ
يبلغون يف هذا العرص نحو ًا من سبعني مليون نسمة
بني آسية وإفريقية ،وبأيدهيم أوسط البقاع وأقدمها
تارخي ًا وأذكاها تربة وأكثرها اعتدا ً
ال وأفرطها إىل
حوض املدنية ،فاملدنية البرشية إنام نبتت يف البالد
التي هي اليوم مساكن العرب ،وفن الكتابة الذي
ال تتصور احلضارة بدونه قد وضعه العرب يف
اليمن عىل أحد القولني وعىل القول اآلخر هو من
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وضع الفينيقيني الذين مل خيرجوا عن كوهنم عرب ًا يف
األصل ،وبالد العرب من اجلنوب إىل الشامل حافلة
بآثار العمران املدهشة التي تنطق بام يقدر عليه العرب
إذا سمت مهمهم إىل املجد ،وال يزال العرب يف نفس
قابليتهم التي كانوا فيها ال يعوزهم سوى االنتهاض
واالرتياض واالنضامم بعضهم إىل بعض ،فامذا الذي
يا ليت شعري حيمل هؤالء املتشائمني عىل القول بأن
الوحدة العربية إنام هي رضب من اخليال وإن حتقيقها
من دونه نقل اجلبال ،وأي سبب معقول يقدر هؤالء
أن يستظهروا به عىل تشاؤمهم هذا؟ ومن الناس من
كتب أن احتاد سورية والعراق غري ممكن من اجلهة
احلقوقية ،وهذا أغرب من األول .فمتى كانت
االنقالبات الدولية والنهضات الشعبية يتوخى هبا
املطابقة لعلم احلقوق؟ وهل هنضة بولونية الستئناف
كياهنا السيايس كانت مطابقة للحقوق؟ وهل هنضة
إيرلندة التي نالت هبا استقالهلا احلايل كان موافق ًا
لقانون إنكلرتة! إن احلقوق الدولية التي يبنى عليها
استقالل الشعوب إنام هي جمرد إرادة الشعب وهنضته
العلمية ال غري ،وما سمعنا بأمة مغلوبة عىل أمرها
حصلت عىل حريتها واستقالهلا بعلم احلقوق.

وكذلك من غرائب ما سمعناه من االعرتاض عىل
مرشوع الوحدة العربية قول بعضهم أن الدول األجنبية
ال تسمح به ،فإذا كنا ال نقدم عىل عمل من األعامل إال
إذا كانت الدول األجنبية تسمح لنا به ،فلامذا أقدمنا
إذن عىل طلب االستقالل وأرقنا يف سبيله الدماء
الزكية ومل نبال بخراب البيوت وذهاب األموال؟
وهذا االستقالل الذي نلناه هبذا الثمن الوجع مل تكن
الدول األجنبية املتغلبة علينا لتهواه وال لرتىض به،
فكيف نجعل األجانب حك ًام يف قضية الوحدة ،ونحن
مل نجعلهم حك ًام يف قضية االستقالل وما الفرق ،ليت
شعري ،بينهام؟ إن ك ً
ال من املرشوعني أمر حيوي
للعرب ،فكام بذلنا النفوس والنفائس يف سبيل األول،
جيب علينا إذا أجلأ األمر أن نبذل النفوس والنفائس يف
سبيل الثاين ،السيام أنه ال يعرتض هذا من العقبات ما
كان يعرتض األول ،فنكون مثل العبد الذي إذا أريد
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عىل عمل من األعامل أجاب :استأذنوا يل من سيدي
حتى أعمله ،كال مل نكن ولن نكون عبيد ًا حتى نستأذن
األجانب يف أمر وحدتنا.

ثم ينسى القائلون بأن هذا املرشوع هو من باب
اخليال أنه لو كان كذلك ملا حسبت الدول له هذا
احلسبان كله ،والسيام الدول الالئي تطمح إىل
بالد العرب فإن اخليال ال خييف أحد ًا ،وما خييف
رجال السياسة سوى احلقائق ،ورجال السياسة
املحنكون هم أدهى من أن يرتاعوا ألشباح باطلة
وأخيلة مضمحلة ،عىل أن هذه اهلواجس التي جتول
يف صدور بعض الدول من أجل مرشوع الوحدة
العربية ليست سوى آثار اجلشع االستعامري الذي
مل ينفع قط أهله والذي كانت احلرب الكونية العامة
أحد آثاره ،فلو تأمل أرباب األطامع من رجال
السياسة بعني الروية لوجدوا الوحدة العربية خري ًا
هلم وضامن ًا كاف ً
ال لعدم التنافس ،فاالقتتال فيام بينهم
وال يوجد يشء رضوري للسلم يف الرشق األدنى
وبالثاين يف أوربة أكثر من وحدة العرب السياسية
والعسكرية ملا فيها من إزالة التنافس الدويل .إذن
قضيتنا هذه قضية سلمية عمرانية مدنية مبنية عىل
حفظ الذمار منع ًا للقتال الذي أكثر ما يقع عىل
أسالب الضعفاء ،قضيتنا هذه قائمة بعوامل داخلية
وخارجية كل منها رضوري لنجاح املرشوع ،أما
العوامل الداخلية فهي مهتكم أهيا الشبان الذين
عليهم اعتامد الوطن يف مستقبله ،وهي أخذ البالد
العربية باألسباب املادية واملعنوية الكافلة لنهضتنا
وارتقائها ووحدة الشعوب بني أقسامها .وأما
العوامل اخلارجية فهو ما حيدث من وقت إىل آخر
من األزمات السياسية العامة واملنافسات الدولية
التي جيد من خالهلا العرب فروج ًا كثرية يتمكنون
هبا من الوصول إىل مرادهم ،وهي هذه املنافسات
الدولية التي رأينا حممود آثارها يف السنة املاضية يف
االعرتاف باستقالل أعز البالد علينا وأغالها لدينا،
فكل نوع من هذين النوعني له تأثريه يف تأمني سبيل
الوحدة كام كان له تأثريه يف تأمني سبيل االستقالل،
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وعىل العاقل أن ال يقرص يف اهتبال الغرر وانتهاز
الفرص كلام سنحت ،وأن حيذر دائ ًام من التهور يف
السيئات واالندفاع يف عداوة األعداء عىل اإلطالق،
فكثري ًا ما بلغ بنا خرق سياستنا أن مجعنا بني
األضداد ونبذنا إىل اجلميع عىل سواء ،وأن ال يكون
بالعواطف واألهواء ولكن باحلسابات الدقيقة،
وكثري ًا ما حيتاج احلازم إىل كظم غيظه يف املوقف
التي يكون مضطر ًا فيها إىل اختيار أهون الرشين،
وهبذا أختم كالمي راجي ًا أن هذا املرشوع املقدس
الذي نحن يف صدده يتم بحسب برناجمنا املرسوم
من قبل وتقر به عيوننا ونحن يف هذه احلياة ،وإذا
مل أعش حتى أراه حقيقة جمسمة فيوشك أن أبرش
به وأنا حتت الرتاب فليست العربة يف حياة األفراد
إذا كانوا ،وإنام العربة هي يف حياة األمم ،فلتكن إذ ًا
كلمتنا دائ ًام :لتحيى أمتنا العربية!

المصدر
كراس مستقل بعنوان الوحدة العربية طبعته مكتبة
عرفة – دمشق يف مطبعة االعتدال بدمشق،1937 ،
والكراس هو حمارضة من اثنتني ألقامها شكيب
رسالن يف دمشق سنة  ،1937وكانت األوىل يف
«املجمع العلمي العريب يف دمشق» (هنضة العرب
العلمية يف القرن األخري) وقد صار اسمه اليوم :
جممع اللغة العربية .والثانية يف «النادي العريب» وهو
ناد أسس يف دمشق بعد خروج األتراك وتأسيس
احلكومة العربية سنة  ،1918وضم نخب املثقفني
املنضوين حديث ًا حتت الفكرة القومية الوليدة ،وال
يزال هذا النادي قائ ًام يف مكانه عند جرس فكتوريا يف
دمشق ،لكن نشاطه حمدود منذ فرتة.

النصان كامالن ومل نفعل شيئ ًا إال تصحيح األخطاء
املطبعية وبعض اإليضاحات ،وقد حافظنا عىل طريقة
الرتقيم والتنضيد ألننا نعترب ذلك من روح الكاتب
والعرص.
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الهوامش
 1من غريب االتفاق أن يلقي األمري العالمة هذه املحارضة
اجلامعة يف املجمع العلمي يف املكان الذي اجتمع فيه ألول مرة
يف مقتبل شبابه بمفتي دمشق الشيخ حممد املنيني الذي كان
يقطن يومئذ يف املدرسة العادلية التي كان له حق التولية عليها
يومئذ.

 2ربام ينبغي هنا مالحظة االنتقال يف حديث شكيب أرسالن
من مفهوم ومصطلح «النهضة الرشقية» وهو من بقايا الفكرة
«العثامنية» املستخدمة حتى سنة  1927إىل مفهوم ومصطلح
«النهضة العربية» املستخدم سنة  1937يف هذه املحارضة ،مما
ييش بتغري يف املفهوم السيايس ومفهوم الرابطة املجتمعية لدى
“
شكيب أرسالن( .م.خ)
ديا :بمعنى احتداء والسري عىل هنج( .م.خ)
ُ 3ح َّ

 4املقصود ما أصبح يعرف منذ سنة ( )1920باجلامعة األمريكية
يف بريوت ،وكانت قد تأسست سنة ( )1863باسم «الكلية
السورية اإلنجيلية» وبدأ التدريس فيها سنة (( )1866م.خ)
 5ملكية تعني هنا حكومية( .م.خ)

 6الصحيح هو عام ( . 1858م.خ)

 7األوىل من القول والثانية من القيلولة.
 8ال حاجة بنا اآلن إىل رسد أسامء اجلرائد املرصية الكثرية،
وال إىل رسد أسامء اجلرائد السورية الصادرة يف دمشق وحلب
وبريوت وفلسطني ،وال إىل ذكر املجالت الشهرية كاملقتطف
تعرف وال
واهلالل والرسالة وأمثاهلا ،فإن األعالم الشهرية ال ّ
حتتاج إىل تعريف.
9 La Nation Arab.

10 Robert Gean Longuet.
11 L’action du Peuple.
12 L’action du populaire.

 13املقصود الدكتور عبد الرمحن الكيايل (،)1969-1887
طبيب وسيايس وكاتب سوري خريج اجلامعة األمريكية يف
بريوت ،ثم صار رئيس ًا للحزب الوطني .من أهم كتبه :كتاب
املراحل « 4أجزاء» أرخ فيه للحياة السياسية السورية أثناء فرتة
االنتداب( .م .خ)

ُ 14عنيت بنرشه مكتبة عرفة بدمشق ،مطبعة االعتدال بدمشق.

* املقصود هو إحسان اجلابري املولود يف حلب سنة 1882
سيايس وإداري سوري ،درس يف استنبول ،وكان أحد أمناء
امللك فيصل ،وغادر معه إىل أوروبا سنة  ،1920وصار
فيام بعد نائب ًا يف حلب ورئيس ًا للحزب الوطني وحمافظ ًا
لالذقية ،بعد أن كان قد عمل يف أوروبا للقضية العربية مع
شكيب أرسالن خالل عرشينيات القرن العرشين .واجلابري
من اجليل الذي حتول انتامؤه ،حتت ضغط األمر الواقع ،من
الرابطة «العثامنية  -اإلسالمية» إىل الرابطة أو اهلوية «القومية
العربية»( .م.خ)

