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ال بد لمسدداعدتي على القيام بهذا العمو والعثور على ما احتجإ يلي و و الذي قام بما في وسددع   الشددرعيكن لي أن أتعرف بعمق على كنوز األدب المهجري في أمريكا الالتينية لوال الصددديق المهندص صدد ر  لم
المشددرف على  Guillermo P. Pedrazuelaرجو األعماو السددوري والسدديد  شددح ة لورنسددووالسدديد   المشدد ىمدير  قطيط ضدداهرالسددوري اللبناني والدكتور  المشدد ىرئيسددة  يافثمن توجي  الشددكر للسدديدو فيوليإ 

 نادي حمص في ساو باولو وهيئة يدارو النادي لح اوو استقبالهم وحسن تعاونهمومكتبة 

  

  



الشعر  سيعلم الذين ي ل وننا، أن األدب الحقيقي ال يحد بالمناطق، وأن عندئذفي  الثقافة ويتجلى األدب العالمي على منصت  الرفيعة ألوو مرو في التاريخو  تتوحد"سيأتي جيو 
  يال عدد ب غة الذي أنشد فيهاو عندئذ سيذكر العالم بكثير من اإلعجاب واالستغراب أن بالبو الشعر قد صدحإ بنغم لم يسمع أعذب من  بينما لم يتمتعالصحيح ال يعرف بالل

يليا أبو ماضي ورشيد أيوب وغيرهم من شعرا اتيحإضئيو ممن  ي ملكوتهم يذ ئنا العرب المهاجرين فلهم معرفة اللغة التي ينطق بها ذلك الشعبو عندئذ يأتي نسيب عريضة وا 
 يصبح ملكوتهم يرثا للجميع وتباح  زائن األدب وال ن في كو لسان لكو ينسان"و*
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 روح الحقبة

ن كانإ رياح ال كر القومي قد بدأإ تغزو شطر ال الفة األورب شرعشهدإ ال الفة العثمانية في القرن التاسع  مبكرا وكان لمحمد  يهزاإ كبيرو على األصعدو السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعيةو وا 
الية التي أعلنإ على امتداد النصف الثاني للقرن الماضي أن تعزز اتجاها واإلصالحاإ المتت 6781علي فضو زرع أوو وحدو يدارية ذاتية متماسكة في الشطر العربي لل الفة، فقد كان إلعالن دستور 

وسليم تقال و ليو مطران وسامي البارودي ومصط ى كامو والشاعر أحمد شوقي الخو ولم يكن هذا االتجاه  الليثيالعربية مثو أبي النصر علي والشيخ علي  االنتلجنتسياعثماني النزعة شمو العديد من رموز 
ة داعيا رلماني واألزماإ المست حلة في جسم ال الففي ص وف المثق ين، فمنهم من أ ذ بموقف معاد لكو ما هو عثماني  اصة بعد تراجعاإ السلطان عبد الحميد السريعة عن الدستور والتوج  الب وحيدا

 عنوان "هو مصر عثمانية":صاحب جريدو "المشير" الذي يقوو في مقالة ل  ب سركيصلوحدو عربية جامعةو ومن هؤالء سليم 



 :الذين يريدون التمسك بأذياو العرش العثماني"و ويقوو في شعره "لم أجد في حياتي وال قرأإ في مطالعاتي عن أمة تريد االنتقاو من نور االستقالو يلى ظلماإ العبودية يال هذا القسم من األمة المصرية

 بالكواذنرجو صالح الترك قد           ابإ أمانينا 

 ظلمإ ولددددديص العدو عن ظلم بذاهب دولةهي 

فال  ة تحال ا متينا جدا حتى تسددددددتطيع أن تسددددددير مع التيار الغربيويمكن القوو أن االتجاه األكثر قوو وتأثيرا كان ذلك الذي يجمع بين نقد أجهزو ال الفة وضددددددرورو اإلصددددددالح من جهة، "وتحالف األمم الشددددددرقي
، الذي جمع في كتابات  بين نداء حقوق اإلنسدان والحرياإ األسداسدية وصر ة العدو وم هوم األمة والوطن مع نداء تقوية جدار الوطنية أنطون( من جهة أ رىو ولعو فرح 6")يهتضدمهايدوسدها وال يسدتطيع أن 

كن صدددورو عن هذا التوج و وهكذا نجد عند يكن قصدددائد في محبة الوطن وأ رى في نقد زيدان وولي الدين ي جرجييعطي مع  6748منذ  االسدددكندريةالعثمانية في مجلت  "الجامعة العثمانية" التي صددددرإ في 
 :الحميديةاالستبداد كقول  في وصف الحقبة 

 من آو عثمان من سادوا ومن شادوا             الئ ها الفة قد مضى عنها 

 أمجددداد لأل الفبعدهم           والمجد يبقي   لأل الفأبقوا بها المجد 

 وشددددداد عادانتهإ ألمير في تسدلط            ي شى مظالمد  حتى 

 يا ويلنا ينما نبكددي لنا وطنا          يبكي  في الترب آباء وأجددددداد

ن  في "المقتطف" قصيدت  "الصار ة" وفيها: الزهاوي( فقد كان في أدباء وشعراء العراق من هو أكثر نقداو فنقرأ لجميو 2ا تار عدد من شعراء بالد الشام مدح ال الفة العثمانية ) وا 

 السدكاكيناين الرعية أغنددام يحد لهم      والتك المستبدون 



 يا عدو ين الت اتا منك يسعدنا     يا عدو ين ابتساما منك يك ينا

 تهاوننا    وعمنا الظلم يال من تغاضينا منما جاءنا الشر يال 

 ار بأيدينا بأيديندابد من فك ما قد ّشد من عقد    كف اإلس ال

 وفيها: 6748ومعروفة القصيدو التي استتبعإ ن ي  من العاصمة العثمانية في 

 همجية       تسوص بما يقضي هواها وتعمو دولددددةوما هي يال 

 فترفع باإلعزاز من كان جاهال        وت  ض باإلذالو من كان يعقو

   -ومنها

 من جوره ما يحمو عبثإ بالشعب أطماع ظالم       يحمل  لقد

 ويح قوم فوضوا أمر ن سهم     يلى ملك عن فعل  ليص يسأو فيا

ن ئلو في  المت ا احبطوما ترافق من حملة على أنصار الليبرالية والدستور في وقإ  6771ين كان استالم مدحإ باشا والية الشام قد ساهم في ازدهار حركة فكرية وأدبية يصالحية، فقد جاء نقل  يلى أزمير في 
ا في الحرية، لمشدير" بالقوو: "هم ي واننا في اإلنسانية، ورفاقنمن وفاو أوو دسدتور عثماني وتصداعدإ في  األزمة االقتصدادية فا تار من ضداقإ بهم أسدباب العيش أو التعبير الهجرو فيما يعبر عن  صداحب "ا

رجاع مجد مملكتهم الذي انحط يلى علموا أن المجد ال يناو يال عبر جسددر من التعبو فهم يتعبون في السدددعي و  ال موو بإهماو اإلمام الذي جار في أحكام  واألعوان الذين صددداروا  دركاإراء  دمة بالدهم وا 
 (و 3الجرائد") أنشأواو وسوريا وانكلترا وأمريكا  باريزتشروا في بلية على األمة"و ويضيف: "وقد انضم يليهم بعض أدباء سوريا ومصر وهرب البعض منهم من عالم الجور والظلم يلى فضاء الحرية واألمن، فان



ضدديا ، قالعسددجديةن الحران الحلبيان اللذان فاقا األقران بحب الحرية كما فاقا األقران بمعانيها السددحرية ومبانيها 6يقوو في  فارص نمر: "فهذ حسددونورزق ا   مراشونجد  طابا مناهضددا للعثمانية عند فتح ا  
ب الدسددددتورية )أي لندن وباريص( ولكنهما مزجا بالغتهما بعلقم الت ريق بين الترك والعر  والنظاماإن شددددعاع الحرية يلى أبناء سددددوريا من قلب أعظم عاصددددمتين اشددددتهرتا في أوربا بالحرية ردحا من الزمن يرسددددال

 (و9فأصابا بإيقاظ الن وص لطلب الحرية وأ طآ بتمزيق الجامعة العثمانية")

 حداد بعنوان "الدستور العثماني": نقوالليهز المواقف من جديد، وتعود صيحاإ تأييد ال الفة في مواجهة أوربة ويكتب  6417العثماني في جاء الدستور 

 أنتم أمدة      أصبحإ موضوع يعجاب األمم عثمانيا بني 

 المجدددد ب  منذ القدم طبدعسيعيد العدو تاري ا لكم      

 يلى قول :

 المددوإ عليها "ال رحم" كتبماضي وقد      ورأينا دولة ال

و ال الفة وي صددص جميو معلوف دراسددة عن "حقوق اإلنسددان وقد مرإ ال الفة العثمانية مع الدسددتور ب ترو يعادو اعتبار ومصددداقية سددريعة فنجد أبناء المهجر يعودون للحديث عن أمو يصددالح سددياسددي دا 
 المستعادو يقوو:للحرية  شقيرسعيد  الجديدو"  ويغنيوتركيا 

 نمرح أحرارا ب ضلكم             نغدو ونمسي وال هم وال نصب اليوم

 أطلق الحر من سجن أهين ب       وعاد للوطن المحبدوب مغترب قد

 ن شى من وشايتهم       وال جرائدددد تأتينا فنرتعدب جواسيصفال 



 الصبح ال  وف وال رعبتقلقنا         وننهض  األحالمننام في الليو ال 

 رزق ا  يرى في عصبة األحرار المنقذ الذي حقق آمال  العامة: نقوال

 من ظلما غيرسواكم العدو أ وانا سواسية         فليص يظلم فيكم 

 عن مواطن        وال يضام عليم قاو ما علما أديبوليص يقصى 

 وسمابحق من حقوقكم       ذو سلطة جائر مهما عال  يعبثنوال 

 ويصو ب  القوو:

 صرتم أمة في األرض واحدو   من آو عثمان ال عربا وال عجما قد

 ت رقكم أجيالكددم فرقدا       وال تقسمكم أديانكددم قددسما فال

 النقماكم قيدوكم بها أسرى وكم س كوا      دماءكم أو أحلوا فيكدم 

 دزماصاحب       وهاجم الظلم حتى فر منه الحقواليوم جّرد سيف 

 الشيخ والقسيص واصطحبا     من بعد ما افترقا ضدين وا تصما تعانق

 تآ يا في حمى الدستور واتحدا       ورفرفإ راية التوحيد فوقهدما



الثقافي بدأإ السددددياسددددي والقومي و  االنعتاقومع تراجع أوهام  فتح الدسددددتور عند األغلبية السدددداحقة أبواب الرجاء وعمإ مسددددحة االسددددتبشددددار، فكو وجد في  برنامج  وطموحات ، وكو أراد من  تحقيق أحالم و لقد
تور ال ارق بين قصددددددددديدو "تحية الحرية" التي يغني فيها الشددددددددداعر القروي إلعالن الدسددددددددد ولعوتتابع ولم يعد بوسدددددددددع المت ائلين يال النقمة على اغتياو الحلم ورغبة القطيعة مع ما تبقى من ال الفةو   االحباطاإ

 التي يستدرك فيها عدم وقوع تغيير يذكر في لبنان والتي فيها:وقصيدت  بعدها 

 أتى في عصره الدستور لكن    كما طلعإ على األعمى ذكاء

 فساد في الدوائر وا تالو      وظلم في المحاكم والتواء

 وال ترفع يلى الحكام شكوى   فأذن العدو يزعجها النداء !!

 لبنان نهب واعتداءأفي بيروإ أمن واتحاد       وفي 

 ببيإ شعر بسيط: حسونباشا بالد الشام، بو ومن قبو، يل ص  رزق ا   ابراهيمفالسؤاو المركزي في التعامو مع ال الفة منذ د وو  

 أنص ونا أنهمما عليهم لو عاملونا بحسنى     وتساو أو 

 عنهم ابتعدوا عن ال الفة مع بقاء قسم هام منهم يرغب باستمرار بهذه الوحدو الجغرافية القادرو على مواجهة االستعمار األوربيو غابإ وكلماكان المثق ون العرب يطالبون بالحسنى والمساواو واإلنصافوو 

 كانإ  الفة تحتضر وحقبة تندثر وقف فيها صاحب "النبي" جبران يحاوو يسماع من لم ي قد حاسة السمع بعد:

 و"محمدا" في الشطر اآل ر! حشاشت وع" في شطر من " ذوها يا مسلمون، كلمة من مسيحي أسكن "يس

 على اإلسالموو االفرنجين لم يتغلب اإلسالم على الدولة العثمانية، فسوف تتغلب أمم 



 (5"و ) …والعيون الزرقاء البائ ةين لم يقم فيكم من ينصر اإلسالم على عدوه الدا لي، فال ينقضي هذا الجيو يال والشرق في قبضة ذوي الوجوه 

  

برلكسفر   

جديدو،  نافي هربا من القمع والجوع وبحثا عن الكرامة في عوالمما كان لنا أن نتوقف كثيرا عند روح الحقبة و صدددددائصدددددها السدددددياسدددددية والثقافية واالقتصدددددادية لو لم تكن وراء توج  عشدددددراإ آالف العرب يلى الم
سمع بشدكو واسدع، وبالتالي ي ترض وجود دوافع كبيرو جعلإ قطاعاإ شدابة تؤثر مغامرو الرحيو وهي ت الت ريدلية الغربية حديثا ولم تعرف فال ارجون هم أبناء مجتمعاإ عضدوية باألسداص ولجتها معالم الرأسدما

 من كبرائها منذ الصغر "الغربة كربة" والبعد "قطيعة رحم"وو 

، ما يذكرنا برائعة عونض، ولم تكن مرصوفة بالسجادو ونقرأ في كتاب "ذكرى الهجرو" لتوفيق فضو ا  بهماضاق المشرق جاءإ الهجراإ األولى تعبيرا عن هذا الطموح الباحث عن ال بز والحرية بعد أن  وقد
ن مد رات  ما يذكر تتأ ر حتى ال يبقى في جيب القروي مال نادق التي ليص لها منها سوى االسم والبا رو التي  أشباه"أمريكا أمريكا"، فال ارق ال يكاد يذكر بين وسدطاء اسدطنبوو ووسطاء بيروإوو  كازان ييلي

لتي تغطيها ا الحياو اليومية صدددددددد حة المجهولة ويذكرنا بت اصدددددددديووالمعبر اإلجباري يلى مصددددددددر وجوازاإ السدددددددد ر الحقيقية والمزورووو األوجاع هي األوجاع وأدب االعترافاإ يسددددددددمح لنا بإدراك د ائو الن ص وال
الصدددديق وال صدددم بحثا عن ورقة اإلقامة  وقراءو الحقيقة المرو المتكررو في الالوعي اليقظ: "نحن  ووسددداطاإكبيروو فبين فشدددو هذا ونجاح ذاك، هناك ليالي العمو الشددداق بحثا عن اللقمة اإلنجازاإ أو الهزائم ال

لعبودية وال قر، ومع ذلك ندر أن يرى بيننا المسددتطلع يال كو من كان سددلطانا في وطن  فأصددبح، أيا كان، هنا في مهجر لم يؤم  في الغالب يال كو مظلوم معدم سددعيا وراء الرزق والتماسددا للتحرر من أغالو ا
يثارهم جحيم الغرب ادما للناص في مهجره فتثور ح يظت  على المهاجرين الذين اسدددددددتبدلوا من بهاء العروش هباء القروش بدال من أن يغدق عليهم المديح لعلو ه على نعيم اإلقامة في  ةمتهم وحسدددددددن جهادهم وا 

 ( و   1وطن كان وال يزاو للغرباء نعيمة وألبنائ  جحيم ")

ن لم تناقش بجرأو ووضددددددوح حتى مطلع القرن قد أمن هنا نجد البعض يجمع قليو الماو ويعود والبعض اآل ر يسددددددمع بالدسددددددتور العثماني فيركب البا رو شددددددطر الوطن ولو أن فكرو البقاء في المه  ذإ اجر وا 
 المرافقة لها:  واالحساساإ رضها ظروف الحياو ن سها بكو ما تحمو من والدو جيو ثان ال يعرف من الوطن سوى أغنية والدو حنون أو أنشودو شاعرو فلنقرأ شعرا األسبابت 

 يؤكد مسعود سماح  على غياب الحرية في بلده يقوو: 



 الجرئسأترك أرض الجدود ف يها         حياو الجبان وموإ 

 أحدددرارها           وتطلق أيدي ذوي الميسر أقالميد تق

 األبحر لججسأضرب في األرض ال  ائ ا      من البر أو 

 (:8عاما) 26الحمراء )لبنان( يلياص طعم  وعمره  قرنةوبروح الشباب يكتب ابن 

 تعاو أ ي نمزج دموعا أبية      فكو غريب آنص بغريب

 جلوبوكو اغتراب للشقاء بلينا فراع الناص حسن بالئنا     

 كذلك تشقي المرء ن ص أبية     وقلب يرى لذات  بندوب

 الحر أن يجلو ال طوب بحزم    ف ي ال طب تجريب لكو لبيب على

 أقابو أعدائي وأهواو غربتي          بقلب منيدر في ظدالم  طوب

 طروبون ص لنيو المجد تستعذب الردى   كنسر ألصدواإ الرعود 

 يري على األرض تائها    ونومي وحيدا تحإ ثقو كروبيس همنيفما 

 جسمي للمهالك طالبا         دواء لددداء في  حدار طبيبي وتعريض



 سددديو واندالع لهيب تحدرولي همة بين الجوانددح دونها        

 على كو حر دمعدددة وتحية         يذا كان هذا في الجهاد نصيبي

  ة       على بحرنا والشمص عند المغيبأنسإ األس ار ال أنص وق وما

 سددوريا وأودعها الهوى       وك ي بك ي صدداحب ونسيب أودع

 مهيبوأرنو مشوقا من  الو مدامعي        يلى جبو باد الصدد ور 

 بكإ أمي الحنون وراعها        دنو وداع كالحمدددام رهيدب ويوم

 وأدمعها موصولددة بنحديبوقالإ بصوإ ذائب متهدددج         

 مذيبيبني يميددن ا  هو لك عودو         فراقدددك هذا يا بندي 

 أال أنإ باق آمنا تحإ سقد نا          فمثلك لم يولد لصعدب ركوب

 يوما فاصبري وثقي بي سأرجعفقلإ لها والج ن يكتددم عبرو       

 سروبحنددين كطير تصباها ربيدددع بالدنا        فأطربدنا منها 

 مشدوب بالمالوأليص التالقي بعد نأي ألدذ من        ت لف حددب 



 عسدديبدعيني أوف المجدد يا أم حق        وأقض شري ا مثو جار 

 النسر بسط جددناح       يذا الريددح حّيإ وكره بهبدوب ل رخيلذ 

… 

 طلدددوبفكيف أبي بعدي وأمي وأ وتي      وقد بداإ يشقيهم ألج 

 تبصددددري أج انهن تذوبي فإنجماو الشدرق في فتياتنا       وكو

 لهن عيون حامالإ لشمسددنا      فأحداقهددن السددود حب زبيب

 بعثن الهوى موجا ونارا فلم نكن    لننجو وقد حاربننددددا بضروب

 العربياإ الحرائر مهجتي      فهن كروض في الربيددع  صيب فدى

  

در جورج عاصددمة فنزو  كاراكاصفي  يبدأ بالجملة التالية: "غاية الناظم من طبع هذا الديوان مناصددرو لجان الدفاع عن فلسددطين فهو يضددع  تحإ طلبها تتصددرف ب  كما  (  الذي7النوافو)ديوان  صدديدحيال يصددّ
 يلى أمريكا بالقوو: 6428عام  ب تشاء"و يصف الشاعر البا رو الما رو 

  

 نائيندداثم نغددالي في   ننآه  ال  ير في وطن      -يقوو قائلهم



 دار كرام طداب منزلها      يال لنا، فهي تج ونا وتقصددينا ورب

 أبناء ماء وطين لم نجد رحما       يحنو ويعطف، ماءا كان أو طينا

 كارهة      تود لو ظهرها لليدم يلقينددا حموسدد ينة حملتنا 

 اشقا يبداع األهو واألشياء:وفي رائعت  "حلمإ أني قريب منك يا بردى" يصيح ع

 أهواك في قلبك الش اف الح ب      ظو المآذن واألشجار مضطردا

 أهواك كالليث وثابا ومقتحدما      كاألفعوان تلوى، كالغزاو عدا

 أهواك في يقظتي أهواك في حلمي    أهواك مقتربا أهواك مبتعدا

 دمشق وال النهر:أن يستدرك بعد الهجرو والمهاجر حيث ال العين تبصر  قبو

 يا نهر مأساو عمري

 عادإ، ومازلإ تجري

 يا نهر نهريو أنإما 

  



  

 سان باولو

الرجال بيغ عدد سكانها من  5159 وييمؤلفة من دار ييها مدرساة لعليي  الهنود بددار  اببا  اليساوعيين   5111(: أنشات  ساان باولو يي 0يقول) 5091يؤرخ مهاجر عربي لمدينة ساان باولو يي  
يي وساااط  1550نسااامة يلين منه   0005بيغ عدد ساااكانها  5101رجل يأطيق عييها اسااا  مدينة  يي اح اااا   199بيغ عدد ساااكانها من الرجال  5155 وييبرعغالي وهندي يسااامي  ةرية   099

)اععري  به البرعغال بلد  5000ا بدضااية بل  القر  المجاور   وبلد اسعقلل البلد يي ل  يكن عدد الساكان يييد عي  اللشارين ألف 5091 ييناحية الشارق   510 الغرب  وناحية  1551المدينة و 
 ألفا يي سان باولو وميحقاعها  15 5050سنوا ( ايداد عدد السكان يبيغ يي  1

 كبير وقصدها األجانب من كو جانبو نمإ بشكو بعدهامن السوريينو  1أو  5بينهم  99131د و السوريون للمرو األولى المدينة وكان عدد سكانها  6771 في

 ومارسودي  25محاو في شارع  9أو  3ما عدا  المركادوسوري كلهم كانوا يقيمون حوو  611ألف وفيها قرابة  611د و كاتب السطور سان باولو وكان سكانها قرابة  6742"

ألف برازيلي،  611ألف ييطالي،  651نة حاملين ال نون واآلداب والمهن وأسدددباب التمدن والنشددداط وتقسددديمهم كما يلي: ألف غرباء د لوا المدي 211ألف نسدددمة منهم  311بلغ عدد سدددكان المدينة  6415عام 
 و 2111 م تل ة :آالف ألماني،  مسة آالف سوري، جنسياإ  61ألف برتغاليون،  65، يسبانألف  67

ونحن  أماألف سددوريو  65منهم  551وضددع المالحظة التالية: عدد سددكان سددان باولو اليوم  6422إ الجديد" في سددان باولو عام في "م تارا ضددعوننجم وعندما أعاد نشددره توفيق  سددمعانكتب المقاو فارص 
ير عدد السدددوريين واللبنانيين والعرب عامة مليون نسدددمة سدددوري ولبناني وال يسدددتطيع أحد تقد 64نعيد نقو المقطع في عام األل ين فقد بلغ عدد سدددكان المدينة وفقا للمهاجرين السدددوريين )اسدددتكماال لروح النص( 

 ماليين عربي في البرازيو اليومو  9أن من المت ق علي  أن عدد سكان حمص في البرازيو أكثر منهم في مدينة حمص ن سها وأن هناك أكثر من  يالفيهاو 

سب، بو كانوا من أنشط رجاو الصناعة فيهاو فبعد عام من وصوو أسعد عبد ا  حداد سان باولو قادما من حمص أي يد و العرب للمدينة الكبة والص يحة الموجودو تقريبا في كو أماكن األكو السريع وح لم
الشددداعر  يصدددفو   Rua Siriaاشدددترى مليون متر مربع ليجري بناء حي جديد )حي حديقة سدددان جورج( وقد أسدددمى الجادو الرئيسدددية في شدددارع سدددورية  6462عقد شدددركة تجارية مع صدددديقين ل  وفي  6741



الم صدددددددص للمصدددددددابين بأمراض الصددددددددر من سدددددددورية ولبنان يعالجون في  مجانا: "لم يمض عصدددددددر العجائب، فهذه معجزو مزدوجة من معجزاإ قديسددددددداتنا  جورداندي  كمبوصالسدددددددوري في  المصدددددددحالقروي 
(و  وسدددتزرع الجالية المشدددرقية العربية بصدددماتها في البناء الصدددناعي 61مترا من سدددان باولو") كيلو 265افة على مسدددسدددوريا في لبنان وثانيا جعلهن لبنان  مصدددحاو أقوو مزدوجة ألنهن أوال أنشدددأن الحمصدددياإ

 والجمعياإ اإلنسانية  والنتاج الثقافي بآن معا، لتصبح جزءا من معالم ازدهار المدينةو 

في حديث  عن الجالية السددورية واللبنانية وال لسددطينية وكانإ  ضددعونيقوو توفيق  6422اعو بين اإلنسدداني دون ادعاءاإ ومنذ كان الجيو األوو جيو التواصددو الدائم بالوطن، يال أن البرازيو بلد االندماج والت 
لعياو الذين اقترنوا عدد كبير منهم من أرباب ا ألف، وهناك ومئةنين كلها تعرف بالسدورية: "ال يوجد يحصداء يعوو علي ، ولكن العارفين وأهو ال برو مجمعون على أن عدد السوريين في البرازيو يتراوح بين ثما
صددددبحوا مقيدين دوا يقطعون كو عالقة تربطهم بوطنهم األصددددلي ألنهم أبسددددورياإ أو وطنياإ وأصددددبحوا آباء ألوالد برازيليين ال يهمهم أن يعرفوا عن سددددورية شدددديئا، وهناك كثيرون اعتنقوا الجنسددددية البرازيلية وكا

 (و 66لالن صام جلها مادية وبعضها اجتماعية")بالبرازيو بربط غير قابلة 

د بقيإ لرأي العديد من الشددددهاداإ، لم يكن التأقلم البرازيلي وحده سدددددببا في هذه القطيعةو فق ووفقايمكن القوو اليوم أن نسددددبة من يتكلم العربية قليلة جدا في سدددددان باولو، رغم وجود نواد وتجمعاإ كبيرو وهامةو 
مية التي وصددددلإ الحرياإ في النماذج القو  للحكم  وتغييبإ والنشدددداطاإ األدبية متميزو حتى السددددتيناإ وبدأ التراجع عمليا مع تراجع النموذج البرلماني وصددددعود المؤسددددسددددة العسددددكرية الصددددحف العربية والمجال

افي واإلبداعي مع الحرب األهلية اللبنانية لتضددرب في الصدميم التواصددو الثق وجاءإأمريكا الالتينيةو االفت ار بالوطن أصدبح ردي ا للدفاع عن دكتاتورية بغيضددة ومكروهة في أوسداط الثقافة في  حيثللسدلطةو 
وا طرفا في المعركة كما كان، كان اآلباء واألجداد من المهاجرين طرفا في المعركة السدياسية العسدفالمشدرق الذي أصدبح أنموذجا سدلبيا للشدبيبة العربية التي أدارإ ل  الظهر بمراروو ولكن قبو هذا الطالق مع 

 كال المعركتين كانإ الحرية أنشودو المهاجر األولى، فألجلها غادر الوطن وألجلها غنى للوطن وألجلها بقيإ العودو حلما دائماو وفيالثقافيةو 

  

  

  

 اإلنسان أو البحث عن الذا  ال غر  والكبر 



 (:62 ائيو نعيمة )يقوو مي 6426لسنة  القلميةفي مقدمت  لمجموعة الرابطة 

ن سددددعينا وراء الجماو فإنما نسددددعى وراء أن سددددنا في الجماوو  أن سددددنافي كو ما ن عو وكو ما نقوو وكو ما نكتب ينما ن تش عن أن سددددناو فإن فتشددددنا عن ا  فلنجد  يننا"أجوو  نو في ا و وا  طلبنا ال ضدددديلة فال  ا 
ن بحثنا عن مكروب فال ن اكتشدد نا سددرا من أسددرار الطبيعة فما نحن يال مكتشدد ون سددرا من أسددرارناو فكو ما يأتي  اإلنسددان ينما  نطلب يال أن سددنا في ال ضدديلة، وا  دور حوو ينبحث يال عن أن سددنا في المكروب وا 

 اإلنسان"و-واحد هو محور

 (:63كان )اليوم( والعالقة بالزمان )األمص(، وفي نشيد المهاجر يصرخ بن س  شعرا)من هذه الذاإ الكونية المجردو، يعود نسيب عريضة يلى طرح السؤاو الذي ي الج ن ص كو مهاجر: العالقة بالم

 ما أنإ؟ قد وزعإ روحك في       -أنإمن 

 عهدين من شاسع ماض ومن داني                                      

 ن سين واحدو ذوأنا المهاجدددر ! 

 سيري وأ رى رهن أوطانيتسير                                       

 :عالت ثم يعود من السؤاو يلى وجع الحنين الذي يغ ر للوطن كو الذنوب ويعيده صورو الحلم، بو حتى يعلن عن عشق  ل  بكو 

 ال أنسى الوداع وما -أنا المهاجر

 جرى من الدمع في أج ان غزالن                                

  



 ولوعة في حشا األحباب ما بردإ

 أزمدانو رهن بلقاء  وعللتهدا                                    

 لم أنص العهود وهو  -مرإ ثالثون

يمدان أرحامتنسدى مواثيق                                       وا 

 األهو أهلي وأطالو الحمى وطني

 الربع أترابي وأقراني وساكندوا                                   

 والعين تنظرهم اشتاقهمقد كنإ 

 يا عظم شوقي على بعد وهجران!                                   

 ين أنكرونا فما وا  ننكرهم !

ن ج وا ال نقابلهم بنسددديان !                                    وا 

ننحبهم كي ما كانوا   ركبوا وا 

 الهجددر من آن يلى آن مراكب                                   



  

 أقوى النصددددوص العالمية التي تت طى حدود القوم والعشدددديرو والتراب الوطني تترعرع في عملية االكتشدددداف فلعولم تكن ل حاإ الحنين وحدها الحكم عبر اكتشدددداف المبدعين ألن سددددهم وعالمهم في عالم الغربةو 
ن كانإ هناك حاالإ عشددق ال مكان فيها للعقالنية هنا، أو حاالإ توقف للزمن يوم غادرإ المتبادو للعالم ال اص عبر نظرو جديدو تتكون من بعيد  لسددد ينة ميناء اوالعوالم الجديدو التي ت تحها نوافذ الهجروو وا 

 عيمة: تراكم في الذاكرو ال رديةو هذا االرتقاء يجد تعبيره على لسان يحدى ش صياإ "مذكراإ األرقش" لمي ائيو ن شئالوطن تاركة "كو" 

" ليص سددوى عادو لوطنفاو "وتعودوهاالدموع عند فراق أوطانهم ويتهللون عند العودو يليهاو ولماذا؟ ألنهم أل وها  يذرفون"اإلنسددان يدعو المحو الذي يولد في  "وطن "، وهذه الكلمة مقدسددة في عرف البشددرو تراهم 
ذا تعديتها قابلتك بحد السدددديف حدود"هذا وطني وهذا وطنكو فالزم  -صددددغيروسددددموا األرض كلها يلى مقاطعاإ والبشددددر عبيد عاداإو وألنهم عبيد عاداتهم ق -ال أكثر وال أقو– "؟ وطنك وال تتعد حدود وطنيو وا 

رين في عنادهم عل تلك، األرض يلى مقاطعاإ م تصددة بهذه األمة أو بى قسدمة والسديف ال يزاو يحصدد أعناق البشددر من يوم اسدتعبدوا لعادو الوطن وهاهو يحصدددها اليوم وسديبقى يحصدددها ما دام البشدر مصددّ
 (69مازالوا يؤلهون صنما دعوه "الوطنية"و )

(…) 

ذا كان  -أما أنا شطر اإلنسانية الساكإ لم الذي ال فهذا العا ال بد من وطنفال أدري أين ولدإ وال يهمني أن أدري، ولذاك ال وطن لي، ولو كان لي وطن لتبرأإ من  ألن العالم في نظري هو واحد ال يتجزأ وا 
 (65على قسمتها فليسإ سوى حلقة صغيرو في سلسلة ال بدء لها وال نهايةو) ويتطاحنونيتجزأ هو وطنيو أما هذه الكرو التي يدعونها األرض والتي يتقاسمها البشر 

هذه األمة يال كاألمم  بعض قول  في الوطنية والعالمية: "ليسإ لنقرأانية في كافة التضاريص الذهنية للوطنو لعو جبران  ليو جبران أكثر من وفق في بناء فلسد ة يبداعية همها الوطن في حلم اإلنسدانية واإلنس
رقيا في الغرب سوى  ما تحسب  ة هي تعاسة األرض بكاملها، وليصكافة، فالناص من جبلة واحدو وهم ال ي تل ون بعضدهم عن بعض يال في الظواهر والمظاهر ال ارجية التي ال يعتد بهاو فتعاسدة األمم الشرقي

ن النإ مالمسدد ، والكذب ال يصدير صدددقا يذا لبص الحرير وسدكن القصددورو وال داع ال يتحوو يلى فالرياءشدبح من أشددباح الغرور ال ار و  ن قلم أظافره، والغش يبقى غشدا وا  نة يذا ركب القطار أما يظو رياء وا 
ن سدددددارإ بين المعامو والمعاهدأو اعتلى المنطاد، والطمع ال ينقلب قناعة يذا ق العبودية للحياو، العبودية للماضدددددي، العبودية –أما العبودية  …اص المسدددددافاإ أو وزن العناصدددددر، والجرائم ال تصدددددبح فضدددددائو وا 

ن طلإ وجهها وغّيرإ مالبسدددهاو العبودية تظو عبودية حتى  نللتعاليم والعوائد واألزياء، العبودية لألمواإ فسدددتبقى عبودية وا  ال الشددددرقي أحط يا أ ي، ليص الغربي أرقى من الشدددرقي و  الدعإ ن سدددها حريةو  وا 



عب ميز شددعبا عن شددوالجهالة على السددواء فال ي والعماووال ي رق التعاسددة من الغربي وما ال رق بينهما يال كال رق الكائن بين الذئب والضددبعو ولقد نظرإ فرأيإ وراء مظاهر االجتماع المتباينة ناموسددا أوليا عاد
 (القلميةوال يظلم طائ ة دون طائ ة" )مقتطع من العاص ة في مجموعة الرابطة 

 لهذا العالم يقوو:  مواطنيت يعبر جبران في "صوإ الشاعر" عن 

من وطني والعائلة البشددرية عشدديرتي، ألني وجدإ اإلنسددان ضددعي ا، و غريبا في بلد واحد، و ارجا عن أمة واحدوو فاألرض كلها  ذاتيالبشددر ينقسددمون يلى طوائف وعشددائر وينتمون يلى بالد وأصددقاعو وأنا أرى 
ماراإو)  (61الصغر أن ينقسم على ذات ، واألرض ضيقة، ومن الجهو أن تتجزأ يلى ممالك وا 

 (و68لوهية على األرضو")لبالديو وأحب بالدي بقسم من محبتي لألرض وطنيو وأحب األرض بكليتي ألنها مرتع اإلنسانية روح األ محبتي"أحب مسقط رأسي ببعض 

 يتوج  ييليا أبو ماضي لإلنسان دون حدود وهوية بالقوو:

 حياتك غير ما صورتها          أنإ الحياو بصمتها ومقالها ليسإ

 يولد جميع الناص أحرارا متساوين: اإلنسان :أنإ، أنإ أيها الطين عد يلى لحظة الصدق وتذكر قبو أن ينطق تقنيو األمم المتحدو بتلك العبارو الممهدو إلعالن حقوق 

 ن حقير فصاو تيها وعربد         طيدنسي الطين ساعة أن  

 وكسا ال ز جسم  فتباهدى         وحوى الماو كيس  فتمرد

 يا أ ي! ال تمو بوجهك عني      ما أنا فحمدة وال أنإ فرقد

… 



لي          فلماذا يا صاحبي التي  والصد أنإ  مثلي من الثرى وا 

 أدردكنإ ط ال يذ كنإ ط ال وتغدو     حين أغدو شي دا كبيرا 

 أدري من أين جئإ وال ما   كنإ، أو ما أكون يا صاح في غد لسإ

 ؟ أوحددد؟ يذن ف بددر وال ما     فلمدداذا تظن أنك  أفتدري

 د غنى سعد أو فقر عمرو قمر واحد يطو على بني اإلنسانية وفلك واحد يظلهاوو نعم، فعند الشاعر ال يبالي طير األراك ين أنإ أصغيإ أم أنا وتورد األزاهير ال يتوقف عن

اإلنسددان من جهة، واإلنسددان والمحيط من جهة ثانيةو نقطة االنطالق للشدداعر المهجري هي رفض المحاباو واعتبار  وأ يةفرحاإ أن يضددع جملة من المبادئ ال لقية لتنظيم العالقة بين اإلنسددان  الياصيحاوو 
 (:67صدق مع الذاإ واآل ر منظما أساسيا للعالقة بين البشر)ال

 الحابيكو يحابي كما يهوى فلسإ أرى    في الشيخ عدال وال في المحوو 

 تنتظر أن تراني راضيا فأندا     أرضي ضميري ولو أغضبإ أصحابي ال

 بقول : فتتل صأما العالقة مع اآل ر 

 ا  أم آمنإ بالحجرما دمإ محترما حقي فأنإ أ ي      آمنإ ب

 اال تيار المعلن أو القوو: وليصفاألساص هو العمو والسلوك 

 ال أصدق أن لصا مؤمنا       أدنى لربك من شريف ملحد أنا



 ما يمكن أن يكون سببا لعداواإ وأحقاد ال جدوى منها يترك  الشاعر حرصا على اإل اء اإلنساني: وكو

 وأجناص أدياندنيا فريسة ودعإ ديني وجنسي مذ رأيإ بني     ال

 يمتنع مع تأييده للسالم من نقد المؤتمراإ التي تجري من أجو السالم وال تتجاوز فعاليتها اجتماع الناص أليام في سوق عكاظ: وال

  داعأطالب السالم ك ى رياء     فما أقوالكم يال 

 وليص صدوركم يال ظالما    بهيما ال يلوح ب  شعاع

 يباع وهدىسوق وفيها      ضالو يشترى ومؤتمراتكم 

 ونزع سالحكم سهو ولكن   متى نزعإ م البها السباع

 و في هذا:يقو بو وعدم البقاء أسرى الماضي، فرحاإ على ا تالط البشر واالحتكاك باألفراد واألمم ألن اإلنسان عدو ما يجهو وألن التسامح ابن اكتشاف اآل رو وهو يدعو للنظر للمستق الياصيؤكد 

 ولوعا سال  أذو شعوب هذي األرض شعب     تراه بذكر 

 يذا ماإ اإلباء بصدر شعددب      فقد ماتإ مآثره جميعا

ابخر اكعشاف  

  



اجرين يقوو في بيتين من الشددددعر يعكسددددان وضددددع أغلبية المه الشدددداعر القروي روح االسددددتعداد للتقبو والت اعو ويترجمالمغتربون بجرح عميق لم يمنعهم من رحابة الصدددددر الكتشدددداف عالم في طور البناءو   رج
 (،64الشاعر القروي )

 الحكمة ال يشغلك من     أي ينبوع جدرإ يا مستقي استق

 من فم الورد ووحو الطرق    الندىفشعاع الشمص يمتص 

عم  كرو االستقرار والتأثير عبر هذا االستقرار في البلد المضيف والبلد األصوو ومن أقدم المدافعين عن هذا المبدأ ناللجوء يلى أوربة الذي ارتبط بالمؤقإ، طرح العديد من المثق ين والصناعيين مبكرا ف بعكص 
نشددداء الجمعياإ والمنتدياإ التي تبرازيو ( الذي دافع عن فكرو ينشددداء الشدددركاإ التجارية المنظمة وتبادو الثقة المالية واألدبية بين السدددوريين واألجانب واإلقامة الدائمة في ال6423-6711) يافث سددداعد على وا 

 (و21وحدو الجالية وتكريم العلماء واألدباء )

و يلى أمريكا يالذي يقوو: "ترى سددددددددورية  الية من عمالها و أبنائها األدباء، فهم منتشددددددددرون اآلن في سددددددددائر المعمور من وادي الن يافثللبقاء، بقي هم التغيير في الشددددددددرق موجودا عند نعم   العقلنةومع هذه  
لم اجتماعي سياسيو االجتماع في تلك البقعة لقضإ اآلن على كو ظوشرقي آسيا وغيرهاو وال يستهان بتلك القوو األدبية المنتشرو من أبناء سوريا العلماء األعالم والشبان األذكياء، فإنها لو أتيح لها  واوستراليا

ظلم الوسدددددددددط المحافظ على كو ما هو قديم من عاداإ سددددددددددقيمة وأفكار عقيمة واعتقاداإ  -اك ظلم آ ر أشدددددددددد وقعا من ذلك وهو الظلم االجتماعيالظلم في سدددددددددوريا ليص الظلم السدددددددددياسدددددددددي فقط، بو هن ألن
 (و26و يمة"و)

كان للنساء  وقدو 6417بو ق جانيرودي  وريووسان باولو  وسنتياغواكاص وكار  وسانتوصحياو الجالية العربية في األمريكيتينو وقد وجدنا وثائق لجمعياإ محلية في نيويورك  مبكراد لإ المنتدياإ والجمعياإ 
ن كان معظم النسددداء الالتي تصددددرن من ال ئاإ الميسدددورو فقد د لإ المنافسدددة في األعماو ال يرية هذا الوسدددطو ( كان "هناك عدد كبير من 6422) ضدددعونوكما يشدددير توفيق  دورا هاما في هذه الجمعياإ وا 

جراب  شددددكيب ميليايوالسدددديدو نظيرو سددددالم فرعوني والسدددديدو  يزبكسددددليمان  متيلداإ اللواتي أسددددسددددن الجمعياإ ونظمن الح الإ وزّن المنابر  دمة للمعوزين وال قراء وأ ص منهن بالذكر السدددديدو السدددديداإ األديبا
نما قصدددإ السددابقاإ وصدداحباإ المواهب اإلدارية وال طابية والكتابية" )والسديدو سددلوى سددالمة أطلص وسدواهن كثيراإ ممن ال يحط عدم ت صدديصددي يياهن من قدر فضدلهن وجهادهن و  (و ويتحدث الكاتب 22ا 

للجميع بدون ى تشدد ( ينشدداء مسددتشدد ى كبير للجالية تشددكلإ من أجلها جمعية السدديداإ للمسددتشدد ى السددوري لالكتتاب وجمع التبرعاإو وقد كانإ تؤكد دائما "أن المسدد6451-6771) يافثعن فكرو السدديدو أدما 
ط او دورا كبيرا في دعم مشاريع ينسانية عديدو مثو جملة ينعاش الط و البرازيلي وتنظيم حمالإ لأل يافثتمييز وهو غير مطبوع بطابع ديني أو سياسي أنشأت  الجالية فهو للجالية معهدها ال يري")لعبإ أدما 



البديهي أن الرجو  لرأيها في دور المرأو يتل ص بقولها: "من وكانف لألط او ومستش ى للتوليد هذا في البرازيو يضافة لدعم مشاريع في لبنانو ومستوص ابرنغاالمشردين والنساء المهمالإ وجمعية العماو في 
(ويعد اليوم 23ك اءو وتعاونهما في العمو المقرون بالتضحية ونكران الذاإ"و)والمرأو يكمو كو منهما اآل ر، ويؤل ان معا وحدو كاملة وثيقة العرىو فال تقدم ألمة من األمم، وال للبشدرية قاطبة، يال بتسداويهما بال

 شددح  عبد ا   بيه نمنتدياإ منهن ابنة حمص اللبناني في سددان باولو من أهم مسددتشدد ياإ أمريكا الالتينيةو وقد صددادفني أسددماء أكثر من عشددرو نسدداء تولين رئاسددة الجمعياإ اإلنسددانية وال-المسددتشدد ى السددوري
  ماسية رزق ا وو وأولغا هازار وديع حداد والسيدو  كرجي قيلة السيد أسعد عبد ا  السيدو وع

معية اليد من ج ازارهاألرجنتينيةو وتل ص السدددديدو وديعة  وقد كانإ عدوى األعماو ال يرية تنتقو بسددددرعةو فلم تنجز بعد فكرو المسددددتشدددد ى في سددددان باولو حتى بدأ االسددددتكتاب لمسددددتشدددد ى مشدددداب  في العاصددددمة
تقوو: "فكر يتسرب يلى العقو اإلنساني فيحمل  على أجنحة ال ياو ويذهب سابحا في ال ضاء يلى األقصى البعيد بعيدا عن  6435البيضاء في كلمة ألقتها في تدشين صرح البناء األساسي للميتم السوري في 

ما اسددتنبط   تنعم بهنائها، وأ رى تتقلب على حصددير شددقائهاو أط او لهم كو فئةلمشددرفة على الحياو يرى البشددر على ا تالف طبقاتهموو الضددوضدداء العالية، وهناك في ذلك االن راد ال كري، ومن على الرابية ا
 حتى علة وجودهمو هؤالء غرباء في أوطانهم فكم بالحري في بالد المهجر؟"و شئالعقو اإلنساني من وسائو الراحة والرفاهية، وآ رون حرموا كو 

ير يد الذي اسدددتوعبها كجزء من المجتمع المهاجر الكبحاولإ الجالية العربية االحت اظ بوشدددائج الصدددلة مع الوطن، ومن جهة أ رى كانإ تعطي عن ن سدددها صدددورو الجالية العاملة البناءو للوطن الجد من جهة،
 الذي شكو األغلبية في "العالم الجديد"و 

ن كان التعايش بين الجالياإ واألقوام واألعراق يتم في أحيان كثيرو  بيرو  باعتبارهككانإ الرغبة في اكتشددددددداف اآل ر والت اعو مع    دون بتشدددددددكو في عالقاإ تعايشدددددددإ فيها الجالياإ واألفراد كم هوم ييجابي وا 
 ر كانإ قوية عند المهاجرين بشددددكو عام والن بة األدبية بشددددكو  اصو أن رغبة اال تالط واكتشددداف اآل يالو assimilationأكثر من  االنصددددهار المشدددترك   juxtapositionا تالط وعلى أسددداص التجاور 

مو ارتقاء فرحاإ في بيإ جميو على يصدددددددددددددراره على اال تالط كعا الياصفنجد التواصدددددددددددددو مع كّتاب ناطقين باالنجليزية والبرتغالية منذ بداية القرن ومحاوالإ تعريف للقارئ العربي والعكصو ويؤكد الشددددددددددددداعر 
 ي لثقافة وش صية وعطاء لآل رين وهو القائو:واكتشاف ييجاب

 وغرب فقد يغنى أ و س ر    عن كو ما تجمع األس ار من حكم شرق

 كتبا      يال يذا احتك باألفددراد واألمدم تالوالمرء ال يرتقي مهما 



يناهضدددددها دفاعا عن  القومية ومنهم من االتجاهاإ  االشدددددتراكيةسدددددياسددددديين العرب في المن ىو فمنهم من يؤيد في ال ياراإ المتنافرو والم تل ة لل واضدددددحاوكان الت اعو مع اآل ر في ال يار الثقافي والسدددددياسدددددي 
الت اق على مبادئ ديمقراطية افي التيار القومي السدددوري في المن ى  ويالحظو البيرونيةاالشدددتراكية الديمقراطية أو الليبراليةو ف ي حين ترجم كتاب زوجة بيرون للعربية كانإ هناك نصدددوص أ رى تنتقد التجربة 

(: "السعي في الدرجة األولى وراء الحصوو على استقالو سورية ولبنان وفلسطين استقالال تاما ناجزا  اليا من 6424علمانية متقدمة عليها في المشرقو فنقرأ مثال في دستور "حزب استقالو األقطار العربية")
 غائبر مركزيةو وال ضددددددددددير أن يظو كو قطر من تلك األقطار الثالثة مسددددددددددتقال عن اآل ر أو أن يؤلف مجموعها أمة واحدو يذا أسدددددددددد رإ عن هذا أم ذاك  الاللية كو قيد وعلى منهج المبادئ الجمهورية التمثي
 (و29شعوبها عن طريق التصويإ السري العام")

في البالد وشدددجب القراءاإ التي تتمسدددك بأهداب الماضدددي على حسددداب الحاضدددر والمسدددتقبو، فيما يترجم  يعادو النشدددر اتجاه سدددل ي أقلوي، كان االتجاه العام نحو البحث عن االتجاهاإ اإلصدددالحية  باسدددتثناء
 فرحاإ: الياصالغزيرو لإلمام محمد عبدهو ونقرأ لشعراء المهجر الكثير من نداءاإ التجديد وعدم البقاء أسرى الماضي كقولة 

 ولوعا سال  أذو شعوب هذي األرض شعب    تراه بذكر 

 يذا ماإ اإلباء بصدر شعددب     فقد ماتإ مآثره جميعا

 (:25مريكية الجنوبية)ولعو فرحاإ أحسن من يصف فلس ة التعامو مع الذاإ واآل ر في رباعيات  هذه ال لس ة التي نقرأها بتجو أكثر في التجربة البرازيلية واأل

 ولم نرحو ولم نثرعّلي الظالمون كما      جاروا عليك  جارجار  يا

 ن شى الغريب ون شى قومنا فإذا     حّو البالء شكونا الضيم للقمر

 مما في  من وضر القلبفيم التقاطع واألوطددان تجمعنا      قم نغسو 

 ما دمإ محترما حقي فأنإ أ ي      آمنإ با  أم آمنإ بالحجر



ن مسلما ولكو أحد، فال يحو ظلم أحد أصال سواء كا شئمر بي استشهاد واحد بابن تيمية يستحق فعال التذكير ب : "ولهذا كان العدو أمرا واجبا في كو في كو ما قرأإ في صحف وأدب المهاجر األمريكية، 
 أو كافرا أو كان ظالما"و

  

  

 نشيد الحرية

نما حلم الح بالنسددبة حالة التمرد  ئشددرية، هذه الحرية لم تكن ذاإ تعريف واضددح كما أنها لم تكن تنتمي لمدرسددة معينةو ينها أوال وقبو كو لعدد كبير من المهاجرين لم يكن ال بز بيإ القصدديد في االغتراب وا 
 والرفض لالستبداد العثماني 

 فيما يعبر عن  الشاعر مسعود سماحة بالقوو:

 الجرئسأترك أرض الجدود ف يها   حياو الجبان وموإ 

 ق أيدي ذوي الميسرأحرارها           وتطل أقالمتقيد 

 األبحر لججسأضرب في األرض ال  ائ ا    من البر أو 

 (:21عند رشيد أيوب هي الغاية والوسيلة، العدالة والنور، وهي الروح الم لصة للبشر من آثامهم، يقوو في األيوبياإ) الحرية

 وأن قإ عمري في هواها محاربا      عشقتهاوحقك يا حرية قد 



 المغارباحب       بنو الشرق يجالال فحلوا وسر جماو فيك هام ب

 قد رأت  مناسبا شئألنإ منى الدنيا وغاية سؤلها   وأفضو 

 الغياهباظلم وأنإ عدالة     وال ظلم، فالنور يمحي  ي تشىفال 

 وال غرابة في أن نجد جمو الوطن في الحرية تتكرر في الكتابة والصحافة، فنقرأ ألمين الريحاني يتغنى بالحرية:

ري ظلماإ بحر الروم؟ أيتها الحرية! متى تدورين مع البدر حوو األرض لتني فينحو الشدددرق أيتها الحرية؟ أيتأتى أن يرى المسدددتقبو تمثاال للحرية بجانب األهرام؟ أممكن أن نرى لك مثيال  وجهك"متى تحولين 
: "لسددإ أ شددى ت طئة الناص لي يذا كنإ أعرفني مصدديبا، وال يسددرني تصددويبهم لي يذا كنإ أعرفني م طئاو ين مأثورت ثيرا مثو وأقوال  تتكرر ك شددميوالشددعوب المقيدو واألمم المسددتعبدو"؟  ونجد صدددى شددبلي 

 الناص يذا قسروا على الجبن والكذب"و وبئصحرية ال كر والقوو تربية الطبع على الشجاعة والصدق  اطالقأقو ما في 

 بين الحرية والمساواو يقوو: صواياا ويربط جورج ونقرأ ألبي شادي ما قال  قبو الهجرو وبعده

 فلتعش بين القلوب عزيزو       وتحي بأفكار الشعوب المساواو أال

 سعوا        تؤدي يلى المجد الرفيع ومرقاو لأللىفما هي يال سلّم 

هذه الممارسة بتعدد التياراإ وا تالفها ووجود تيار علماني مؤمن وآ ر علماني ملحدو كما تتجلى في نقاشاإ وانتقاداإ قوية يلى ممارسة فكرية وممارسة عمليةو وتغتني  والتغنييال أن الحرية تتجاوز الشدعار 
حابها أن يكون لها قيد أو للحرية التي تأبى عند أصددعبر نصددوص نقدية للعبودية ومحاكم الت تيش والدسددتور يلقاء الضددوء على هذه الممارسددة ال كرية  وسددنحاووللطائ ية والتقاليد واالسددتبداد والظلم واالسددتغالوو 

 المذهبية والطائ ية كمثو لهذه الممارسة  نقدأن يقف أمامها سدو وسنتناوو 

 المذهبية والطائفية ضد



أغلبية المهاجرين  ولكنئ ية وشددددداطره الغرب في توظي ها لغاياإ أ رىو  رج أوو المهاجرين يثر مجازر وصدددددراعاإ مذهبية عرفتها سدددددورية ولبنانو كذلك لم يوفر النظام الملي العثماني قضدددددية اسدددددتعماو الطا
 ومناهضددددةثمانية جر األمريكيةو كذلك كان ل ترو مناهضددددة ال الفة العرفضددددإ أن تقع في ال خ الطائ ي ولعو حياو الجمعياإ والغنى ال كري واألدبي قد لعبا دورا كبيرا في مناهضددددة المذهبية والطائ ية في المها

عض مالمح تناوو الدين ب اسددتعراضبين نقد صددارم لألديان ونقد السددتعماالتها المتطرفة والسدديئةو وسددنحاوو  النبراإعمار الغربي ما عزز روح الوطنية على حسدداب االنتماء الديني والطائ يو وقد تنوعإ االسددت
 والطائ ية عند أدباء المهجرو

  

 على دين النبي محمدولدإ على دين المسيح وربما       أموإ 

 ( يقوو:28بمقالة في مجلة الشرق ) الغرزوزيفرد علي  قيصر وحيد 

 أبلدلتساوإ األديان عندك كلها       بين البليد وبين آ ر 

 يا سيدي و رافةو رافة      ومزاعمما ال رق بين مزاعم 

 كن قائد األفكار في التجديد ال     مترددا وكال يجر بمقود

  

 ناظرو بين األديبين أهمية  اصة فالشاعر يقوو القروي في ديوان  بأن  تتلمذ على يد قيصر ويورد قول الم وتكتسب 

 مذاهب بالالال تسلني عن مذهبي فأنا من       مذهب القائلين 



لى هذه الطبديعة ذاهب  أنا من هذه الطبيعة آإ            وا 

 (:ال ورياقو يقوو الشاعر القروي )رشيد سليم من هنا نقرأ ردا يحمو االحترام وبن ص الوقإ االفتر 

حدا علي ، وال رأي  اص ال أكره أ وهوو يطمئن يليها مثلي من الهائمين بالعروبةو ألنها  رجإ من مهد العروبة وصدددلب العروبة وبلغة العروبةوو سدددمحاء"ال أزاو على يعجابي باإلسدددالم بصددد ت  عقيدو فطرية 
العروبة  ماأوال أزاو أجيب ال أد و حتى يد و المسدددلمون قبليوو  فكنإتحب اإلسددالم بهذا المقدار فلماذا ال تد و في و  مادمإألني أكثر من صدددديق من أتباع النبي العربيو أكره من ي ال ني في و ولطالما سدد

 يو ومن ذلك قولي ناشدا البعث العربي والوحدو القومية:فهي ملتي واعتقادي ديننا العام الذي لم يدع أحد أكثر مني يلى تأليف القلوب علي  في  طبي ومقاالتي وأشعار 

 اثنانيا مسلمون ويا نصارى دينكم      دين العروبة واحد ال 

 كرياضكم ورياضكم كعمان         ودمشقكم كدمشقكم بيروتكم

 بعثانال تيأسوا أفما بعثتم مرو           لم ال يكون لمؤمن 

 ح ما أفسدإ األيامو آراء أهو المهجر الباحثين عن اإلصالح الديني والقراءو السمحة لإلسالم والمسيحية، أو ذاك االتجاه الذي يعتقد بأن ليص بوسع أحد يصالبهذه المناقشة أقرأ معظم  ولعلي

ة في القرون الوسدطى من تغيير الدين أو حتى مناقشة معطيات و وقد أورد في حداد في عدو مواقع من موقف الكنيسد جرجيي الراديكاليةو يذكر جلة القلم الحديدحداد صداحب م جرجيمن االتجاه األ ير برز 
( وهو 27ب دين " )يريدها وأن ل  السددددماح أن يسددددتشددددير عقل  في انت اكتاب  "تاريخ وفظائع ديوان الت تيش"  المقطع المتعلق بتغيير الدين: "ملعون ومسدددتحق للموإ كو من يقوو أن  حر أن يعتنق الديانة التي 

 الرسميةو  اإليديولوجياوالدت  عبر المجازر المنظمة ضد كو من جدد أو  الف  م اضاإحمو الكنيسة المسؤولية الكبرى في ضرب ال كر الحر وتأ ير ي

ن قاد  نطق بلسددان البغايا ثورو أ رى في الجحيم ت تعابيرسددطر شدد يق معلوف في الشددرق ثورو في الجحيم فقد  الزهاوياألدب الذي اسددتجوب الذاإ والوطن والعاداإ والتقاليد لم يتوقف عند اسددتجواب العقائدو وا 
 الستجواب الظلم اإلنساني على األرض في رائعت  "عبقر":



 مذ  لع ا  علينا المقو

 زودنا بنظرو ضائعة 

 وشهوو ملحة جائعة

 للقبووو ه افةوبشرو 

 فمن لنا بطاعة ا 

 وهو الذي وسط العاص ة

 زّج بنا باألضلع الراج ة

 المستسلم الواهي والجسد

 ثرنا علي  حينما سامنا

 عس  فلم نصبر على  عس ا

 قد حشد اللذاإ قدامنا

 وجيش العذاب من  ل  



 ربقناأفتى بأن نقوم في 

 بجزية العبد يلى رب 

 هو الذي أذنب في  لقنا

 (24وراح يجزينا على ذنب وو)

  

 بين الروح وتوظيف الروح، بين انتظار المستقبو في أحشاء األمص وصناعة المستقبو:جبران  ليو جبران يرسم معالم فجوو م ي ة 

 عن الدين يلى المذاهب وعن الحقو يلى الزقاق وعن الحكمة يلى المنطق  تنصرف"ويو ألمة 

 ألمة تلبص مما ال تنسج وتأكو مما ال تزرع وتشرب مما ال تعصر ويو

 في غالبيها كماال والقبيح فيهم جماال الزركشةويو ألمة مغلوبة تحسب 

 ألمة ال ترفع صوتها يال يذا سارإ وراء النعش وال ت ا ر يال يذا وق إ في المقبرو وال تتمرد يال وعنقها بين السيف والنطع ويو

 ألمة كو قبيلة فيها أمة ويو

 (31")والتزميراتحا آ ر بالتطبيو ثم تشيع  بالضجيج والص ير لتقابو ف والتزميرويو ألمة تقابو كو فاتح بالتطبيو 



 بعيدا عن ال ياو، يعود جبران ليؤكد:

 هي هيكلكم وهي ديانتكم" اليومية"ين حياتكم 

 والعبادو  يقوووهو يطرح في "المواكب"   قضية العالقة بين اإلنسان 

 في الناص حقو ليص يزرع         غير األولى لهم في زرع  وطر والدين

 ومن جهوو ي اف النار تستعر              مبتشرمن آمو بنعيم ال لد 

 ولوال الثواب المرتجى ك روا ربافالقوم لوال عقاب البعث ما عبدوا      

  سرواكأنما الدين ضربا من متاجرهم         ين واظبوا ربحوا أو أهملوا 

نقيا وقلب  كوردو تت تح في ال جر لتسددددددتقبو ندى السددددددماء، فال فرق يذ ذاك عندي ين ذكر بين الدراويش، أو سددددددجد مع ويقوو جبران في الدين: "هو ما أنار القلب، ومتى كان ضددددددمير جاري كنور الشددددددمص حيا 
 مع البوذيين"و الكنجاليسوعيين، أو اغتسو في نهر 

 رشيد أيوب:دون استثناء وفي  يقوو  القلميةهذا التأكيد على الدين المتسامح أو التسامح في األديان نجده عند أعضاء الرابطة 

 أصلي لموسى وأعبد عيسى   وأتلو السالم على أحمد

 يال أن يكرر  طابا ساد حقبة ارتقى فيها المثقف فوق  طاب التعصب:  الشرتوتيويتجاوز األمر الرابطة يلى األدب المهجري بشكو عام، وال ي عو محبوب 

 شعب فشا التعصب في          هان، والموإ من وراء هوان  كو



 حبيب فرحاإ يترجم على طريقت  هذا التصور بالقوو:يلياص 

 ال أصدق أن لصا مؤمنا      أدنى لربك من شريف ملحد أنا

 ربط  وف الموإ باإليمان يقوو: منتقدا

 دعا       داعي منيت  استغاث بكاهن فإنيزني ويسرق ما استطاع 

 صة للدين المتسامي فوق ت اصيو الشعائر:فرحاإ تعميد ابنت  معلال ذلك بقراءت  ال ا الياصلم يقبو الشاعر 

 تعمد "ليلى" قلإ ال فغلإ     في صدر جدو "ليلى" صورو الكدر قالوا

 زمرو الدير ما يدعو يلى الحذر سمعإ  من"يا ليو" ال تعجبي منها فقد 

 الك يو يذا ما عشإ صالحة    أن تبلغي كو ما للن دص من وطر يني

 والهذر والتعزيمبالملح والزيإ    الدين قلب نقي ال اتصدداو ل    

 وال ضير في جرأو شاعر ي تصر ش صيت  بالقوو:

 الحابيكو يحابي كما يهوى فلسإ أرى        في الشيخ عدال وال في المحوو 

 تنتظر أن تراني راضيا فأنا         أرضي ضميري ولو أغضبإ أصحابي ال



  

ة يي اللين ةاسية كان  الرغب مشااقالذاعية واللامة وكان  المغامر  الفكرية الجي  الثاني من مغامر  المجهول العي ةادعه  ال  اللال  الجديد  وبقدر ما كان  شالرا  وكعااب المهجر هواج  الخوف  كسار
 عرك أثر معميي وخاص بادية أيضا  

 دون حفر آثار خالد  عي   خر  الحيا   المو ل  يكن بوسع عمالقة الهجر  
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 جبران خييل جبران

  



 طوب  ليغربا 

 "أنا غريب في هذا العالم

 عيني أنا غريب وفي الغربة وحدو قاسية ووحشة موجعة غير أنها تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري ال أعرف  وتمأل أحالمي بأشباح أرض قصية ما رأتها

 (…عن أهلي و الني) أنا غريب

 أنا غريب في هذا العالم

 (…غريب وقد جبإ مشارق األرض ومغاربها فلم أجد مسقط رأسي وال لقيإ من يعرفني وال يسمع بي ) أنا

 (…غريب وقد جبإ مشارق األرض ومغاربها فلم أجد مسقط رأسي وال لقيإ من يعرفني وال يسمع بيو) أنا

 أنا غريب في هذا العالم

 وسأبقى غريبا حتى ت ط ني المنايا وتحملني يلى وطنيو" غريبما تنثره الحياو وأنثر ما تنظم و ولهذا أنا  أنظمأنا شاعر 

  

 لكم فكرتكم ولي فكرتي

 كلنا فقير وال غني سوى الحياوو وكلنا مستعط وال ذاهب يال الحياو



 لكم فكرتكم ولي فكرتي

 يولد وتنمو فروعها بقوو االستمرار ولي فكرتي سحابة تتهادى في ال ضاء ثم تهبط قطرا ثم تسيو جدوال يلى البحر ثم تتصاعد ضبابا نحو األعالكم فكرتكم شجرو صلبة تتمسك عروقها بتربة التقالي

  فكرتكم برجا متينا راس ا ال تهزه األنواء وال تحرك  العواصف، ولي فكرتي أعشابا لينة تميو يلى كو ناحية وتجد بميلها بهجة وسروراو لكم

 كو صباح وكو مساءو وتغربلنيفكرتكم مذهبا قديما ال يغير وال يتغير، ولي فكرتي بدعة جديدو أغربلها  لكم

                                         *      *      * 

 لكم فكرتكم ولي فكرتي

أن أحرث األرض بمعولي واسدددددتثمرها بمنجلي، وأن أبني بيتا من الحجارو والطين، وأن أحوك ثوبا من الصدددددوف أو ، ولي من فكرتي سددددداذجكم، ويحتاو داهيتكم على ضدددددعي كم قويكملكم من فكرتكم أن يصدددددرع 
 الكتانو

 من فكرتكم مصاهرو الجاه والثروو، ولي من فكرتي أن أطرح السمعة والشهرو حبتين من الرمو على شاطئ األبديةو لكم

 و المرصع ورياشها من الحرير الم توو، ولي من فكرتي أن أكون نظيف الروح والجسم حتى ولو كنإ بدون مكان اسند يلي  رأسيومن فكرتكم أن تحلموا بصروح أثاثها من الصند لكم

 من فكرتكم أن تكونوا موظ ين ملقبين، ولي من فكرتي أن أكون  ادما نافعاو لكم

                                   *        *       * 

 كرتيلكم فكرتكم ولي ف



 من فكرتكم قواميسها االجتماعية والدينية ومطالبها ال نية والسياسية، ولي من فكرتي أولياإ قليلة بسيطةو لكم

 ابنة كو رجو"و فكرتكم: "امرأو حسناء قبيحة، فاضلة عاهرو، حاذقة بليدو" أما فكرتي فتقوو: "كو امرأو والدو كو رجو، كو امرأو أ إ بال رجو، كو امرأو تقوو

 ة الصارم"ويد، والعقوق نتيج، قاتو،  بيث، عقوقو أما فكرتي فتقوو: " ينما اللص صنيعة المحتكر، والمجرم  ليقة الظالم، والعاقو حليف القتيو، وال بيث ثمرو العربمجرموو فكرتكم: "لص، وتق

ن كان من ناموص أسدداسددي فكلنا واحد أمام ذلك الناموص، فمن يتأفف من السدداقطين كان  كان ثم من شددريعة وضددعية فكلنا ي ال ها يذا"شددرائع، محاكم، قضدداو، عقوباإ"و  فكرتكم :وتقوو  أو كلنا ي ضددع لهاو وا 
نما يتبجح بعصدددددددمة ح بعصدددددددمت  يعلى األوحاو كان مغمورا باألوحاوو أما الذي ي ا ر بترفع  عن العثور والزلو فإنما ي ا ر بترفع اإلنسدددددددانية جمعاء، والذي يتبج المنطرحينمنهم، ومن يلم أذيال  كيال تالمص 

 الحياو ن سها"و

 ، المت نن، األستاذ، النابغة، العبقري، ال يلسوف، اإلمام"الماهروتقوو فكرتكم: "

 فتقوو: "الودود، المحب، الحليف، الصادق، المستقيم، المضحي، المستشهد" فكرتيأما 

"و أما فكرتي فتقوو : "ليص هناك سوى دين واحد مجرد مطلق تعددإ مظاهره وظّو مجردا، وتشعبإ سبل  ولكن مثلما تت رع األصابع من الكف موسدوية، البرهمية، البوذية، المسيحية، اإلسالمكم: "الوتقوو فكرت
 الواحدو"و

 روح "وفتقوو: "الحائر، التائ ، الضعيف، الضرير، اليتيم بعقل  و  فكرتيأما  ،و، ال ارجي، الزنديقالدهريوتقوو فكرتكم: "الكافر، المشرك، 

 فكرتي فتقوو: "كلنا فقير وال غني سوى الحياو، كلنا مستعط وال واهب يال الحياو"و أما، المستعطي"و العاطيوتقوو فكرتكم: "الغني، ال قير، 

 لكم فكرتكم ولي فكرتي



بالعمو، العمو في الحقو وفي الكرم، العمو أمام النوو وفي المصددددددبغة، العمو في المقلع وفي الغاب، فكرتي فتحتم أن األمم  أماوالمؤتمراإ والتقارير والمعاهداإو  واألحزابتدعي فكرتكم أن األمم بالسددددددياسددددددة 
 العمو في المكتب وفي المطبعةو

وعلي بن  وافالطون تسي وليو كن شيوصاألبطاو هم  وقيصر وهانيباو ونابليونو أما فكرتي فتقرر أن واالسكندر ورعمسيصنصر  نبو ذوتحسب فكرتكم أن أمجاد الشعوب بأبطالها ال اتحين فتترنم بذكر نمرود 
 ووباستور وكوبرنيكوصأبي طالب والغزالي وجالو الدين الرومي 

و العضلية واآللية فهم طاو عهد المنتصدرين بالقو فكرتي فتجزم أن ال قوو يال بالحق وال عزم يال للحقيقة ومهما  أماوترى فكرتكم القوو الغالبة بال يالق والمدافع والمدرعاإ والغواصداإ والطياراإ والغازاإ السدامةو 
 المغلوبون في النهايةو

 فكرتكم بين العملي وال يالي وبين اإلجرائي والكمالي وبين الصوفي والماديو وت صو

   ياليا كان من العمليين ورب من تحسدددددددددددددبون  ماديا يجرائيا كان من الواهمين من تعدون فربأما فكرتي فتعلم أن للحياو وحدانية ذاإ أوزان وقياسددددددددددددداإ وجداوو ال تنطبق على أوزانكم وقياسددددددددددددداتكم وجداولكمو 
 الموهمينو

                                        *         *         * 

 لكم فكرتكم ولي فكرتي

 ووالسديمة بين الضباب ، ولي فكرتي وأنا أرقبها مرفرفوالمحجراإلكم فكرتكم فاتبعوها متنقلة بين ال رائب ومتاحف المحنطاإ 

 لكم فكرتكم فمجدوها جالسة على عرش من الجماجم، ولي فكرتي وأنا أتأملها هائمة في األودية البعيدو المجهولةو

 والسجون على مراقصكمو تزميركملكم فكرتكم فاثنوا عليها مزمرو وافرحوا بأن سكم راقصين، ولي فكرتي وفكرتي تؤثر حشرجة النزع على 



  الن وهي فكرو جميع المستأنسين المتآل ين المرتاحين، ولي فكرتي وهي فكرو كو ضائع في مسقط رأس  وكو غريب في أمت ، وكو مستوحش بين أهل  و  فكرتكم لكم

 لكم فكرتكم ولي فكرتي

  

 أيتها الحرية

نا فارحميناو أمام عرشددك الرهيب نقف اآلن ناشددرين على أجسددادنا أثواب آبائ أمامكو وعلى ثلوج أيامنا نسددجد ينافانظر أيتها الحرية فاسددمعيناو من جوانب هذه الظلمة نرفع أك نا نحوك  نناديكمن أعماق أعماقنا 
ار ين الصددراخ الذي أقدامهم، صدد ورهم، سدداحبين القيود التي أبادإالملط ة بدمائهم، مع رين شددعورنا بتراب القبور الممزوج ببقاياهم، حاملين السدديوف التي أغمدإ في أكبادهم، رافعين الرماح التي  رقإ صددد

 أيتها الحرية واسمعيناو فأصغيجرح حناجرهم، نائحين النواح الذي مأل ظلمة سجونهم، مصلين الصالو التي انبثقإ من أوجاع قلوبهم! 

*      *      * 

  

جزيرو يلى جبو لبنان تمتد يليك األيدي مرتعشة بنزاع الموإ، ومن شاطئ ال ليج يلى أذياو الصحراء منبع النيو يلى مصدب ال راإ يتصاعد نحوك عويو الن وص متموجا مع صراخ الهاوية، ومن أطراف ال من
 وانظريناترت ع نحوك العيون مغمورو بذوبان األفئدوو فالت تي أيتها الحرية 

                                     *      *      * 

 ة،الشبيبة اليائس تناجيكفي المدارص والمكاتب 



 الكتاب المتروك، يستميلكالكنائص والجوامع  وفي

 المحاكم والمجالص تستغيث بك الشرائع المهملة، وفي

 أيتها الحرية و ّلصينا فاش قي

*      *      * 

ير األشددواك ال الح األرض بأظافره ويزرعها حباإ قلب  ويسددقيها دموع  وال يسددتغو غشددوارعنا الضدديقة يبيع التاجر أيام  ليعطي أثمانها يلى لصددوص المغرب وليص من ينصددح ، وفي حقولنا المجدبة يح ر  في
 وليص من يعلم ،

 ب ، يرأفوفي سهولنا الجرداء يسير البدوي عاريا حافيا جائعا وليص من 

 أيتها الحرية وعلمينا فتكلمي

*      *      * 

 بدال من الزهور واألعشاب  والحسكنعاجنا ترتعي األشواك 

 األشجار بدال من الذرو أصووولنا تقضم وعج

 و يولنا تلتهم الهشيم بدال من الشعير

 أيتها الحرية و لصينا  فهلمي



*      *      * 

 منذ البدء وظالم الليو ي يم فوق أرواحنا، فمتى يجئ ال جر؟

 جياو؟تنتقو أجسادنا واألجياو تمر بنا سا رو، فإلى متى نحتمو س رية األ الحبوصيلى  الحبوصمن 

 نير ثقيو يلى نير أثقو تذهب أعناقنا وأمم األرض تنظر من بعيد ضاحكة منا فإالم نصبر على ضحك األمم؟  من

 القيود ت نى وال نحن ننقرض فإلى متى نحيا؟ فالمن القيود يلى القيود تسير ركابناو 

*      *      * 

 ، يلى استبداد الروم، يلى مظالم المغوو، يلى مطامع األوربيين، فإلى أين نحن سائرون؟ ومتى نبلغ يلى جبهة العقبة؟دمةاإلغريق ال رص، يلى  قساوومن عبودية المصريين، يلى سبي بابو، يلى 

*      *      * 

 نحن ذاهبون اآلن ومتى نصددو يلى قبضددة الموإ فنرتاح من فإلى يد من -الشدديطان أياب، يلى براثن نيرون، يلى هيرودوص، يلى أسددياف األسددكندرنصددر، يلى أظافر  نبو  ذمن مقابض فرعون، يلى م الب 
 سكينة العدمو

*      *      * 

 أعمدو الهياكو والمعابد لمجد آلهتهم سواعدنارفعوابعزم 

 وعلى ظهورنا نقلوا الطين والحجارو لبناء األسوار والبروج لتعزيز حماهم



 وبقوى أجسادنا أقاموا األهرام لت ليد أسمائهم

 نبني القصور والصروح وال نسكن غير األكواخ والكهوف م  فحتى 

 ؟واألطمار؟ ونحوك الحرير والصوف وال نلبص غير المسوح والكراثوال زائن وال نأكو غير الثوم  األهراءنمأل  م  وحتى 

*      *      * 

 ة المنتنة؟القبيلة بالقبيلة، فحتى متى نتبدد كالرماد أمام هذه الزوبعة القاسية ونتصارع كاألشباو الجائعة بقرب هذه الجي واحتيالهم فرقوا بين العشيرو والعشيرو، وأبعدوا الطائ ة عن الطائ ة، وبغضوا  ب بثهم

خ أ اه على صدر فحتى متى يصرع األ-لمسيحيحمدي لمنازعة الح ظ عروشهم وطمأنينة قلوبهم قد سلحوا الدرزي لمقاتلة العربي، وحمسوا الشيعي لمصارعة السني، ونشطوا الكردي لذبح البدوي، وشجعوا األ
لى متى يتوعد الجار جاره ويتباعد الصليب عن الهالو أمام عين ا ؟  األم، وا 

ح رجو من رجالنا فمن ي بح يف أجنحتك رو ، فنحن لسددنا أبناء ضددرتك، تكلمي بلسددان واحد منا فمن شددرارو واحدو يشددتعو القش اليابصو أيقظوانظريناأيتها الحرية واسددمعينا، الت تي يا أم سدداكني األرض  يصددغي
لجزية وائم العروش المرفوعة على العظام والجماجم المصدد حة بذهب اسددحابة واحدو ينبثق البرق وينير بلحظة  اليا األودية وقنن الجباوو بددي بعزمك الغيوم السددوداء، وانزلي كالصدداعقة، واهدمي كالمنجنيق ق

 والرشوو المغمورو بالدماء والدموع

*      *      * 

علينا فن نى وننقرض  أو شددددي سددواعد أعدائنا لنحيايا عروص يوحناوو قوي قلوبنا  علميناو أشددعيايا حبيبة  اسددع ينايا رفيقة موسددىو   لصدديناو رومةأيتها الحريةو ارحمينا يا ابنة أثيناو ارحمينا يا أ إ  اسددمعينا
 ونستريحو

  



  

  

 عريضة نسيب

  

  

 حداد جرجي

سبانياعاريخ و  يظاتع ديوان العفعين يي البرعغال وا   

في  6463الحديدي التي بدأإ بالظهور عام  لة القلمقمإ بنشدددر نص للم كرين األحرار بعنوان "نقد الكنيسدددة الكاثوليكية عن منشدددوراإ الجمو في ألمانياو وهي مجموعة مقاالإ نشدددرإ في مج 6474عام  في
حرية ال كر وتحطيم  الطالقعاماو وقد كان صددددداحب الجريدو يعرفها بالقوو : جريدو حرو أنشدددددئإ  65حداد )المعروف أيضدددددا بجورج حداد( والتي أصددددددرها طيلة قرابة  جرجيمدينة سددددداو باولو ورأص تحريرها 

ة دينية كانإ أو دنيوية وطالب بالنضددددداو من أجو الحرية واالسددددددتقالو ال كري اعتبر حداد من مهمات  المركزية نقد كو سدددددلطة غاشددددددم وقدال رافاإ والجهو"، "لسدددددان حاو الم كرين األحرار في العالم العربي"و 
سدبانيا" أصددره في سداو باولو سدنة  صد حة من الحجم المتوسط وقد  211الذي حصدلنا على نسد ة من  مؤلف من  والكتابو 6423والسدياسديو ومن مؤل ات ، كتاب "تاريخ وفظائع ديوان الت تيش في البرتغاو وا 

حقوق  محاكم الت تيش في موسدددددوعة "اإلمعان فيلمناسدددددب نشدددددر فصدددددو كامو من  في هذا الكتابو لن نتد و في المعطياإ التاري ية كون أهمية النص في المعطياإ الوصددددد ية، ونحيو القارئ لمادو رأينا من ا
ائط الكنيسددة( )أي الدفن حيا في ح والتحييطاألعين  وسددمواألعضدداء  وتشددليعأو األعضدداء الجنسددية والكي  اإلنسددان"، الجزء األووو وقد توق نا عن يعادو وصددف عملياإ الحرق وتقطيع الجسددد والتمثيو باألثداء

 ينسانية للتعذيب والقتوو الالوغيرها من التعبيراإ 



  

 الثاني من الكتاب الثاني( إسبانيا  )الفصلجرائم ديوان التفتيش في 

من هم و لبرتغاو فيجدر بنا اآلن أن نصددف بأكثر ييضدداح كي ية التجسددص والقبض على الناص في يسددبانيا وبعض أشددياء ابتدائية عن رجاو ديوان الت تيش قد تقدم لنا وصددف سددجون ديوان الت تيش في يسددبانيا وا
 قاو: بيليتان أوجينوهذا الوصف بقلم 

تقدم وصدددددددددد   تنتظر من ي رج منها ليركبها في غرض ل  أو زيارو وقد أحيطإ هذه العربة بالحرص  ليتصددددددددددور القارئ أن عربة ف مة يجرها أربعة رؤوص من جياد ال يو وق إ أمام ذلك السددددددددددجن المظلم الذي
 ال رسان وهم شاهرو السيوف وقد لبسوا أف ر المالبص كأنهم حرص ملك عظيم الشأنو

الترف  جنة محمد فيها كو أسددددباب كمقاصدددديرجن أو القصددددر الرهيب وقد حول  يلى مقصددددورو وهو قد ات ذ مسددددكنا ل  قسددددما من هذا السدددد دومينيكانيثم ليتصددددور أن  قد  رج من باب ذلك البناء الضدددد م راهب 
 الراهب هو "الم تش" الرهيب الذي بين ش تي  الموإ والحياو هو أحد عماو مار بطرص على األرض ورئيص السالح الدينيو فهذاوالنعيموو 

 يي ة ذلك الصدددياد الحقير، ترتعد من  يسدددبانيا بأسدددرها حتى أن سدددلطان  وحكم  قد امتدا يلى بالط الملك وقصدددور األمراء والعظماء فالويو للذنعم، هذا الراهب الذي هو كمواله  لي ة مار بطرص في رومية،  ل
ى بجيش "الحرب المقدسددة" فقوو هؤالء الظالم جاءإ من يدع كان يغضددب علي  هذا اإلنسددان كائنا من كان ألن ديوان الت تيش كان دولة ضددمن دولة فكان ل  جنده ال اص وأعالم  وكان هذا الجيش أو الجند

 هذا التقديص أو هذه القداسة التي صارإ ويال وهوانا على اإلنسانيةو

رو بو بالتطوع ع بالقوو أو بالقرعة أو باألجيكن هذا الجيش يجم غير أن جيوش الديوان لم تكن كلها جيوشددددا عالنية كجيش الحكومة بو كانإ مسددددتترو والقسددددم القليو منها كان ظاهرا للعيان كجيش الحكومة ولم
ء واألشراف ور فكان أكثر رجاو هذا الجيش يذا لم نقو كلهم من األمراوالسعيد من قبو في جيش الديوان المقدص ألن  حينئذ يكون مالكا يسبانيا بأسرها وكلمت  ال ترد فال يسجن وال يحاكم مهما ارتكب من الشر 

تسو بعدئذ عما كان  الهرطقةوالحجة وتطلعهم يلى النساء الجميالإ اللواتي كان جمالهن سببا لزج أزواجهن أو آبائهن أحيانا يذا عصين في ظلماإ سجون ذلك الديوان المسيحي بالذين كثرإ شرورهم وفسقهم 
 يجري وك ىوو



يلحق بهم ويحشددددر في سددددجونهم حاال بدون سددددؤاو وال جواب ولو كان أكبر كبير في المملكةو فما قولك بعامة يجسددددر أن يتوسددددط أو يشدددد ع بأحد أولئك التعسدددداء من غير أن يعرض ن سدددد  للموإ المحتم يذ  من
 الشعب ألنهم كانوا يعتبرون أن التوسط هو ذاإ الهرطقةو

هو كان أشددددددددب  بأذن كبيرو جدا تسددددددددمع كو ما يدور من األحاديث في بيوإ تماما كالبوليص السددددددددري في هذه األيام ف م  ى"فالجيش المقدص" كان منتشددددددددرا في كو مكان ولكن  كان غير معروف أي أن  جيش 
 وشئوعائالإ يسبانيا وعين كعين ا  تنظر ما في تلك البالد من ال  ايا فال ي وتها 

عها و ومع من يتكلم وأين يسددددهر في الليوو هذه اإليضدددداحاإ كان يسددددمف ينام وماذا ي عشددددرب وكيفكو ينسددددان في يسددددبانيا كان ملزما أن يقدم حسددددابا عن حيات  ال صددددوصددددية بكو دقائقها، كيف يأكو وكيف ي
نق أو ابنت ، واالبن عن أبي ، واألخ عن أ ي ، وهو منهم من يعت الم تش الدذي كان يسددددددددددددددأو عن الرؤيا واألحالم التي يحلم بها المعترف وما نوعها وو فاألب مثال كان مجبورا على أن ي بر ما يعرف  عن ابن 

 والخرو أو الهرطقة وأي نوع من الكتب يطالع ومن هو الذي عنده كتب ويعيره يياه الخ األفكار الح

ره أن يتكلم ويأم و الرجو الذي يريد أن يعرف و ويأ ذ باسدددتنطاق هذا الم تش أو الم تشدددون، فكانوا من الكهنة الذين يعرفون الشدددعب في الكنائص والبيوإ فكان الكاهن ي تلي في كرسدددي االعتراف مع المرأو أ أما
ا القبيو ذرد الحوادث وما يعرف  من األشدد اص وما سددمع  من الكالم بحق الكنيسددة ورجاو ديوان الت تيش ثم يبوح بسددره أيضددا وما ي كر ب  هو ذات  من هالمّعرف بسدد بصددوإ عاو ألن سددمع  ثقيو فيأ ذ الراكع

وأعداء الديوان  لهراطقةاأو يعرف شيئا عن  هرطوقيأسماء األش اص والبلدان وأحيانا يكتب كو اعتراف الرجو يذا وجد بعد اعتراف  أن  كو هذا يجري والكاتب الم تبئ وراء السدتر يكتب ما يراه ضروريا مثو 
سدددددتنطاق تواو لت تيش ما قال  للكاهن وهو قد أ ذ االديوان ا يلقي علي  القبض حين  روج  من الكنيسددددة ويسددددداق يلى المحكمة وحين اسدددددتنطاق  يعاد علي  كالم  الحرفي الذي قال  للكاهن فمن أين عرف رجاو

 الكاهن لم يزو في الكنيسة يال أن يكونوا سحرو أو أنبياء في اف المتهم ويقع  بحيرو عظيمةو

وصوإ  افإ  اتضاعو الديوان هذا كان يأتي يلى بيإ المراد جلب  فيكلم  بكو لطف يريدون القبض علي  برسوو  اص من قبو  اليأما يذا لم يلقوا القبض علي  حاال فإنهم في اليوم التالي يبعثون يلي  أو يلى 
 كصوإ الشحاذ وهو يطلب صدقة:

ي الساعة ال النية ا فينتظرون حضدورك غد فحضدراتهملذلك  "ينني أيها السديد قد اجتمعإ أمص صددفة بآباء اإليمان المقدص وفي أثناء الحديث جاء ذكرك فأحبوا أن يروك ألشدغاو  صدوصدية مهمة تتعلق بك
 فالرجاء أن تحضر في الوقإ المعين"و



دو في سجو م الرجو وأوصاف  وأسماء أعضاء عائلت  كلها مقيفمحكمة ديوان الت تيش لسدإ بغافلة عن الش ص المطلوب هذا ومحاولت  الهرب بعد ينذاره بالحضور فهي قد ات ذإ كو االحتياطاإ الالزمة فاس
ذا حضددر فإن  يزج في سددجون الديوان للتعذالديوان الدموي، فإذا ه موإ أما يذا هرب قبو يب أوال وربما للرب بعد تبليغ  األمر بالحضددور فالمسددألة تكون منحوسددة ليص على الرجو فقط بو على عائلت  أيضددا وا 

ى ال روج من يسدددددددبانيا ولكن  والحالة هذه يجب أن ي رج بشددددددد صددددددد  فقط أي أن يترك عيال  من نحوه مقدما فربما كان يقدر عل السددددددديءطلب  وقدر على  داع رجاو الديوان أي أن  مكر بهم وعرف قصددددددددهم 
 ل  وهرب بسرعة زائدوو شئومقتنيات  وكو 

ان كان يلقي القبض ذا ّقدر للرجو الهرب فإن الديو الء في الطلب، فإغير أن  مع هذه السدددرعة والمجازفة ال ائقة لم يكن يتيسدددر لكثيرين الهرب فإلى أين المهرب وجواسدددديص الديوان الوقوف على حدود البالد لهؤ 
 حاال على كو أعضاء عائلت  ويزجهم في سجون  المظلمة ثم يضبط كو أمالك الرجو ومقتنيات  وما تملك يداه وي رقها على رجال  وجواسيس و

في السددددجن  جوهز يوان وهم مقنعون باألسددددود وهناك يطرحون علي  أسددددئلة أولية حتى يذا فرغوا من اسددددتنطاق  هذا فإذا لم يهرب كما تقدم وحضددددر للمحكمة في الوقإ المعين فإن  يؤ ذ ويوقف أوال أمام رجاو الد
عليهم  الشدددتكونم لماذا سددجنوا ومن ه توا يلى السددجون بدون أن يعرف هؤالءالمعلوم لحين المحاكمة، لكنهم أحيانا كثيرو كانوا ال يحاكمون أسددراهم وال يسددألونهم تلك األسدددئلة األولية مطلقا بو كانوا يذهبون بهم 

ذا سئلوا كان جزاؤهم اإلرساو يلى   التعذيبو )وو( صاعةوا 

تعاش في ر ر ومجرد النظر يليها وفحصدددها كافيان إلحداث االين سدددجون ديوان الت تيش كانإ وهذا في يسدددبانيا  اصدددة تحإ األرض على عمق يشدددب  عمق اآلبار تقريبا، وكانإ رطبة قذرو فاسددددو الهواء كالقبو 
 قلب أي ينسان كانو

 أحيانا أربعة في سجن أو قبر واحدوغرف هذه السجون مقسمة بطريقة أن كو سجن منها يسع رجال واحدا فقط لكن يذا كان المسجونون كثيرين كانوا يضعون اثنين أو ثالثة أش اص و  وكانإ

سبانيا أن  من المستحيو أن يقدر ال كر على تصور حقيقة تلك السجون الضيقة المظلمة الرطبة التي كان يقضي فيها أولئك التعساء قاو أحد المؤر ين في ذلك العصر، وهو من رعايا يحدى الدوو المجاورو إل
 العذاب في العالمو آالنع أنها من أهوو كو العذاب م شهورا بو وسنينا وهم محرومون من الهواء النقي والنور والحركة والغريب أن هذه السجون كانإ بدء العذاب أو مقدمة للعذاب العظيم وليسإ

 والعواطف الشري ة والروح العالية النبيلة روح أولئك الشهداء المساكينو الحريةف ي أعماق هذه السجون كانإ تجد 



برد والصدددقيع وهم في جوف األرض المظلم فالسددداعاإ عندهم كانإ تقطع ال يهرأهموفي أعماق هذه السدددجون الرطبة كان المسدددجونون المسددداكين محرومين من الثياب ما عدا  رق بالية تسدددتر أجسدددادهم فكان 
 كاأليام واأليام كاألسابيع واألسابيع كالشهور والشهور كالسنين الطويلة المهلكةو

ياو قطعة  بز صددغيرو لكو واحد في اليوم بحيث أنهم يح ظونهم بقيد الحوكان يضدداف يلى هذا العذاب، وهذا في سددجون يسددبانيا، عذاب الجوع فإن رجاو الديوان المقدص لم يكونوا يأمرون لسددجنائهم بأكثر من 
وأين مقرهم، هذا  ويبوح بأسدددراره وجمعيات  وا  وان  الهاربينفقط ليوم العذاب لكن علم بعد ذلك أن القصدددد من تجويع هؤالء المسددداكين ليص التعذيب فقط بو يضدددعاف جسدددد ون ص المسدددجون لكي يقر عما يعرف  

 إليمان" وهو زيادو يمالء السجون بمثو هؤالء التعساء      قصد "آباء ا

  

  

 من ال حاية المهجرية

  

ذا كانإ الصدددددحافة  سدددددتمرار الحزبي لم تكن طويلة العمر عميقة األثر، فقد نجحإ المجالإ األدبية في اال ذاإ  التأثيرشدددددكلإ الصدددددحافة المهجرية مرآو تعكص أهم التياراإ ال كرية والسدددددياسدددددية في المهجرو وا 
عطاء صورو ممتازو لإلنتاج األدبي في المهجرو وبمراجعة المجموعة الكاملة لدددددددددددددد "مجلة الشرق" التي تعد من أطوو المجالإ استمرارية مع  الح اظ على نوع من التعددية في الرأي يسمح باتساع موضوعاتها وا 

 نتاجااليف هذه الجريدو التي  صصإ أيضا جانبا لح الإ ونشاطاإ الجالية العربية في البرازيوو ونالحظ في المقاالإ السياسية يعادو كانإ اإلعالناإ واالشتراكاإ تغطي حيزا هاما من تك وقدوتنوع قرائهاو 
رازيوو بنان مثال أ ذإ حيزا هاما في النقاش في البمقاالإ عديدو مرإ بسدددرعة في ل وهناكعدد هام من المقاالإ المنشدددورو في سدددورية ولبنان ومصدددر للتعريف حينا ولالسدددتنجاد برأي من الوطن أحيانا أ رىو 

بين منتقد للمادو الثالثة من الدسددتور السددوري التي تنص على "البالد السدددورية جمهورية نيابية،  6427ومن الممتع تتبع الصددحافة المهجرية عشددية صدددور أوو دسددتور في سددورية ولبنان والنقاش الذي دار في 
ها "الشدددرق" في في األحرار فكانإ مادو نقاش للمهجريين وقد نشدددرت التوينيجبران  االسدددتاذلغياب م هوم السددديادو من الدسدددتور اللبنانيو وقد اسدددتنجدإ أكثر من صدددحي ة برئيسدددياإ  دين رئيسدددها اإلسدددالم" ومنتقد



 السددددتالينيةكإ ال كرية والسددددياسددددية  اصددددة في الحقبة التي تصدددداعدإ فيها التياراإ الشددددمولية و كذلك نالإ مسددددألة دور ال رد وحقوق ال رد أهمية في العديد من النقاشددددا65/4/6427السددددنة األولى / 66عددها 
م يتشددددكالن من االقوو أن ما كان ينشدددر في الصدددحافة لم يرتبط حصددددرا بالمهاجر وال يمكن اعتبار الهجرو دائما مصددددرهوفقد كانإ الصدددحافة والرأي الع ويمكنوالنازية وتأكيدها ل كرو األمة أو الطبقة قبو ال ردو 

ا لم تكن هددعلى المرء في ال ترو األولى من هددذا القرن أن يتحقق من مكددان تواجددد العددديددد من األقالم التي تركددإ رأيددا مؤثرا في الجدداليدداإ العربيددة ألن بددووجهدداإ نظر مهجريددة أو من الوطن دون تمييز يددذكرو 
 هجرو في الوطن عبر مقالتين األولى في نقاشاإ الدستور السوري والثانية حوو الدولة وال رد في المذاهب السياسيةوبالضرورو مقيمة في المهاجرو فيما يلي صدى الوطن في الهجرو وال

  

 نظرات في مشروع الدستور السوري

 في األحرار" التويني"من رئيسياإ األستاذ جبران 

 المجلص التأسيسي بدرس ، ونعتقد أن أمر تصديق  ال يطوو، ألن أكثر النواب مت قون على المشروعوانتهإ لجنة الدستور السوري من وضع النص النهائي لمشروع الدستور، وسيبدأ 

كإ التعريف تر  من أراضددديها" ولم تشدددأ اللجنة أن تحدد هذه السددديادو ين كانإ للدا و ولل ارج أم هي للدا و فقطو بو شدددئعن  التنزونصدددإ المادو األولى على أن "سدددورية دولة مسدددتقلة ذاإ سددديادو، وال يجوز 
كو فإن هذا النص يوجد لسددددورية شدددد صددددية دولية، لم يوجدها للبنان نص المادو األولى من دسددددتورهو فهي تنص على أن "لبنان الكبير دولة  وعلىمبهما في يطالق ، على اعتقاد أن السدددديادو القومية ال تتجزأو 

ب ، ألن اصدددددطدام لم تحاوو اللجنة السدددددورية أن تتجن وهوو، ولعلهم أغ لوها حتى ال يصدددددطدموا بتح ظاإ االنتداب، أو بصدددددك االنتداب ن سددددد و مسدددددتقلة ذاإ وحدو ال تتجزأ" أما السددددديادو فلم يرد ذكرها في الماد
 االنتداب في سورية سيبدو بمعاهدو تنعقد بين سورية وفرنسة، أي بين دولتين لكو منهما استقالو وسيادوو 

دد التأ ير في وضع هذا النص كان ناتجا عن م ابراإ دارإ في هذا الص ولعوو بونسدو المسديومؤيد لالسدتقالو والسديادو، يال بعد أن اسدتوثقإ من انطباق  على  ط وال نعتقد أن اللجنة وضدعإ هذا النص ال
 للجنة فعلت  قبو وضعها هذا النص، اجتنابا لالصطداموأن ا نعتقدسبقها وضع أساساإ المعاهدو أو "الت اهم" على عالقة هذه السيادو بمصالح فرنسة و"تعهداتها الدولية"و هذا ما 



إن  ال رب العامة عمال غير مشدددروع، يذا هو كان اليوم أمرا واقعا، فوجاءإ المادو الثانية في مشدددروع الدسدددتور السدددوري تؤيد الوحدو السدددياسدددية تأييدا سدددلبيا، أي أنها تعتبر كو تجزئة طرأإ على سدددورية بعد الح
من قبيو تسدددجيو ما يعتبره صدداحب  حقا، للحصدددوو علي  آجال، حتى ال يسددقط بمضدددي المدو، يذا كان ال يسددتطيع الحصدددوو علي   فهيبإزالة هذا األمر الواقع، متى أصددبح ذلك في اإلمكانو يمنع من المطالبة 

برو لكو تجزئة طرأإ عليها بعد نهاية الحرب العامة" وهذه التجزئة تتناوو فلسددطين وشددرق األردن من البالد عاجالو فالمادو تقوو "ين البالد السددورية المن صددلة عن الدولة العثمانية وحدو سددياسددية ال تتجزأ، وال ع
 ، استغ ر ا ، بو للعراقووالنكلترهأن تكون  كليمنصو مسيوالمشمولة باالنتداب البريطاني، وتتناوو الموصو من البالد التي كانإ من "حصة" فرنسة وأراد 

ياسية شاملة، تؤيد الحق في الحصوو على وحدو س ال تروق ل ريق من طالب الوحدو المركزية الشديدو وقد ال تروق أيضا ل ريق من طالب التجزئة واالن صاوو ولكننا نعتقد أن صيغتها المرنة هذه المادو قد ين
 مر الواقعوباأل الرضىيذا هي لم تكن اليوم أمرا نافذا، فليص ما يدو على النكوص عن المطالبة بها، وعلى 

لى دين ين الدسددددددددتور اللبناني لم ينص ع نعملزمان والمكانو المادو الثالثة على أن "البالد السددددددددورية جمهورية نيابية، دين رئيسددددددددها اإلسددددددددالم" وهذه بدعة في الجمهورياإ، ولكنها بدعة أوجبتها حالة ا ونصددددددددإ
ة السددداحقة جدا تدين في سدددورية فاألكثري أمافيها المسددديحيون والمسدددلمون عدداو  يتسددداوىت تلف عن مثلها في سدددوريةو فهنا طوائف عدو يكاد الجمهورية، كسدددواه من دسددداتير الجمهورياإو ولكن الحالة في لبنان 

وضع   ضى ب  العرف ن س و ومع ذلك فإننا ال نرى فيع لكان قباإلسدالم، وهي لم تصدو بعد يلى درجة من "العلمانية" تعتبر في  أن رئاسدة الدولة حق لكو مواطن مهما كان مذهب  ولو أن هذا النص لم يوض
كنا ن ضدددددو أن ال ينص الدسدددددتور على دين الدولة أو دين رئيسدددددها ولكننا متى علمنا أن االعتباراإ المذهبية ال تزاو سدددددائدو في أرقى األمم،  نعمما تؤا ذ علي  اللجنة، يذا أردنا أن نكون عمليين غير نظريينو 

سددمون األيمان يوم يتولون يق انجلترهوك عذرا مقبوالو فإن  صددوم المسددتر سددميث المرشددح لرئاسددة الوالياإ المتحدو ال يجدون ل  ذنبا سددوى أن  كاثوليكي غير بروتسددتانتيو لقد كان مل وجدنا لواضددعي هذا النص
غير  رئيص جمهورية فرنسددددددة الحالي هو أوو رئيص دومر  والمسدددددديو  ألغى هذه ال قرو من اليمينو الملك على اضددددددطهاد الكاثوليك في مملكتهم، ولم يشددددددذ عن هذه القاعدو سددددددوى جاللة الملك جورج الحالي فإن

ستورهم على د على السوريين من غضاضة يذا نص فليصأن أعرق األمم في الحضارو، وأكثرهن تسامحا وحرية معتقد، لم تتسلط العلمانية تماما على دين رئيسها حتى اآلنو  أيكاثوليكي يتولى رئاسة الدولةو 
بين ينص على دين الدولة حرض  صوم  علي  جماهير المتعص دين رئيص الجمهورية، ال على دين الجمهورية ن سدهاو وال يغرب عن الباو أن مهمة المجلص التأسيسي دقيقة جدا في هذا الموقف، فإذا هو لم

 يذهاو فهو بوضع  نصا على دين الدولة قطع الطريق على المشاغبين"و   واتهموه بالزندقة واإللحاد، وعرقلوا المهمة التي أ ذ على عاتق  أمر تن 

  

  



  

  

  

  

 العبودية على ّمر العصور
 الجاري(  51)كعب  بمناسبة عيد عحرير اللبيد الذي وةع يي 

  

عجد يِدنوالظي  يي شيِ  النفوِ    

 عفٍَّة يليِة ال يظي    ذا                             

  

 ومعلوماإ عامة تمهيد



ل ى عدوه ب يل  ورجلالظُّلم ما زاو  لة مالزمة لإلنسان منذ نشأت  كأنها من  بعض كرياإ دم  وجزء من طبع  وفلذو من فؤاده ولعوَّ العبودية أشد مظاهره هو  هو   فيحرق اًل وأكثرها وياًل فما العدوُّ المغير ع 
ل ى ي وانهم فيبيدونهم طعنًا وضربًا ال وال األرض يزلزو زلزالها فتغ ر أفواهها وتبتلع القوى والمدائن و  ضياع  ويقتو رجال  ييتم أط ال  ال وال ال تنة تنشب ا فيها من البشر بأشد هواًل مفي البالد فيقوم األ وان ع 

 من أن يستعيد اإلنسان أ اه اإلنسان فيتصّرف ب  وبعيال  كما يتصرف بالمتاع أو بالحيوانو

إلنسددددددان بين أ اديد العصددددددر ودهاء ا وتتغلًّواء ومازاو الدهاء بصددددددقو ظاهرها دون أن يغير باطنها ويحّور شددددددكلها دون أن يمص جوهرها فهي مازالإ تنسدددددداب بين طيَّاإ الدهور بنإ الده واللبودية
صو سكان إ الشعوب تستعيد الشعوب ثم القاراإ غيرها فتذيقها ال سف والذو الهوان وقد يتو يحّورها وظلم  يكبر دائرتها ويوسع منطقتهاو وبعد أن كان اإلنسان يستعبد الواحد أو األلوف من بني جنس  أصبح

ل ى اسددتبعاد سددكان  ال الدينية شدديئًا عن و  آ ر فتضددمحو من بينهم العبودية حينئذو وهذا ما تسددعى يلي  اإلنسددانية ويعدون  الوصددوو يلى الكماو لم تذكر التواريخ الدنيوية ال سدديَّارهذه الكرو األرضددية يلى اإلن اق ع 
غيره من لم يكن لتنبه  يلى وجود من عة من الضعيف المغلوب يال بأكل  ك أصدو العبودية ونشدأتها وجّو ما ذكرت  ينها رافقإ اإلنسدان منذ و جد التاريخ مرويًا   وقبو أن ي كت ب وال شدك أن اإلنسان األوو الهمجي

 استعبدهوو  روح االقتصاد التي بدأإ تدب في  أن بقاء المغلوب حيًا  ير من ي قتو فيسد ب  جوع يوم وأن باست دام  ما قد يسد جوع أعوام فأبقى علي الصيد سدًا لجوع  ولكن  أدرك باال تبار ومن 

أذن   صلمأو  باسدتغالل  وذريت  بدون بدو وقتل  أو جدع ان   يذن هي صد ة اإلنسدان الذي يكون ونسدل  ملك غيره وكان ي تلف نوعًا بين العبد الروماني الذي كان لسديد علي  الحق المطلق ياللبودية
إ األرض واسددددددتغاللها ما داموا أحياء كان لهم كثير من مميزا بحراثةعيني  أو قتو ف ذه أو جلده بدون عقاب، وبين األرقاء المزارعين في القرون الوسددددددطى الذين مع القضدددددداء عليهم  سددددددموأو قطع لسددددددان  أو 
قُّون لوقوعهم أسددرى في الحروب أو القترافهم الجرائم أو لديون عليهم األحرارو ومن العبي اقة  ضددوعًا ومنهم من كانوا يجبرون على األعماو الشددد من كانوا يولدون أرقاء تحإ تأثير اإلرث ومنهم من كانا ي سددتر 

 وغيرها من البالد األفريقيةوعلى األعماو الشاقة  ضوعًا إلحدى السلطاإ األوربية كما كانإ الحاو في أميركا والكونغو 

ل ى العبودية النحطاط مداره التي يتمُّ عليهعامة الرومانيين يرون العبودية جزءًا متممًا لترفهم وراحتهم وكان م كروهم وفالسدد تهم يرون في األرقاء نوعًا من البشدددر  لق ليعيش في  كان ا عدم مقدرت  ع 
ا بو يلى ت  يف ويالإ بمقاومتها للعبودية ترمي يلى يلغائه رومةفالسدددد ة األقدمين كان يقوو ببقاء العبودية ولم تكن التعاليم ال لسدددد ية والمبادئ المسدددديحية في وهو أكبر  ارسددددتطاليصالدفاع عن حريت  حتى أن 

ل ى معاملتهم بطريقة أقو قسوو وأكثر حنانًا ورأفةو  األرقاء حمو أسيادهم ع 



ها أرباحًا طائلة ون منأمرًا طبيعيًا حتى كان عدد األرقاء في كثير من البلدان يربى على عدد األحرار وكان اليهود من أدعى دعاتها وبقيإ الن اسدددة حرفة يسدددتدر العبودية كانإ في نظر اإلنسدددان  أن
غيرهم قد ذكر المؤرخ و  والكيليكيينالشدددعوب البحرية كال ينيقيين والكريتيين  حتى أوا ر القرن التاسدددع عشدددر وكان للعبودية مصددددر آ ر غير أسدددرى الحروب وهو اال تطاف بالقوو أو باإلغراء و صدددوصدددًا عند

 كانوا يبيعون صغارهم أرقاءو التراقيينأن بعض قبائو  هيرودوتوص

تحها لب من المنحدرين من سددددددكان البالد األصددددددليين قبو أن افتوكان هؤالء على الغا الدوريقيةاإلغريق فإن العبودية نشددددددأإ بينهم من عهد البطولة وكان يكثر أرقاء الزراعة في الوالياإ المتحدو  أما
 وكانوا يأ ذون بدو أتعابهم أجورًا زهيدو ومن المرجح أن طريقة ال الح األوربي ات ذإ عن تلكو الدوريقيون

المجالص النيابية ي القصور وبعضهم تشتري  الحكومة فتبني  األبنية الكبرى واألسوار و وغيرهما من المدن التجارية كانوا يشدترون العبيد من البرابرو وكان بعضهم ي صص لل دمة ف وكورنثياأثينا  وأهل
ل اصددددددددة أربعة ده في دوره اكان عن سددددددددكوروصويقاو أن في السدددددددد ن الحربية وكان الرومان يتباهون باقتناء العدد الكبير من العبيد ويقاو أن الرومان يتباهون باقتناء العدد الكبير من العبيد  للتجذيفأو تت ذه 

 آالف رقيقو ومثو هذا العدد في حقول و

رقيق وهكذا ن الشريعة الرومانية تعترف بزواج الالعبد الروماني يعتبر كبعض المتاع محرومًا من كو الحقوق وكان لسديده حق اسدت دام  في غير الشدؤون ال اصدة واالسدتيالء على أجرت  ولم تك كان
 ن عديدووبقيإ ت عو الكنائص المسيحية مدو قرو 

راطور اإ ودور العلم وبعضدددددددهم يبقون في  دمة اإلمبالحكوماإ الرومانية توزع األشدددددددغاو على ارتقائها حسدددددددب ذكائهم ومقدرتهم وثباتهم على األعماو فمنهم من كانوا عمااًل في دوائرها كالبلدي كان 
 ن وتدبير أمالك الدولة واألقو ذكاًء كانوا يست دمون لرصف الشوارع وتعبيد الطرق وتنظيف األسواقووغيرهم يشغلون مراكز عمومية عالية كالسهر على المباني الكبرى وحراسة السجو 

على  الصالفونيةئو ن القبابأرقاء كانوا يشترون م سراسيايبان الحروب الصدليبية فإنهم اسدتبدلوا أسواق الن اسة في  البندقيينألغيإ الن اسدة عند الشدعوب األوربية المسديحية بقيإ مسدتمرو بين  وعندما
قرن التاسدددع عشدددر هذه الحاو حتى أوا ر ال أما أسدددرى الحرب المسددديحيون الذين كانوا يقعون في قبضدددة المسدددلمين فإنهم كانوا يباعون في أسددواق آسددديا وشدددمالي أفريقيا وبقيإ الن اسدددة على االدرياتيكيشددواطئ 

 اليونان من الحكم التركي عقبها يلغاء العبودية في المغرب ومصر والمملكة العثمانيةو انعتاقسا للجزائر ثم حينما ابتدأإ مدا الإ الدوو المسيحية التي تالها احتالو فرن



لجديد بداًل من سددكان البالد ا وتربية المواشددي في العالم والحراث الن اسددة ثانية باكتشدداف أميركا فإن األمم المسدديحية أ ذإ تشددتري الزنوج اإلفريقيين وتحملهم يلى أميركا لتشددغيلهم في المناجم  عجدد 
 يرغمونهم عليهاو ساداتهماألصليين يذ لم يكن لهؤالء قوو وثباإ على األشغاو الشاقة التي كان 

وج المسدداكين من رجاو دارًا على أولئك الزنشددواطئ أفريقيا فكانوا يسددتولون قوو واقت اكثرحذر البرتغاليون حذر األسددبان في الن اسددة وسددهو لهم هذه التجارو الممقوتة تسددلطهم في ذلك الوقإ على  وةد
 ودا و الطمع وحب الكسددب رؤسدداء كثير من القبائو فأ ذوا يشددنون الغاراإ بعضددهم على بعض دون االطالنتيكيونسدداء وأط او ويحملونهم على العالم الجديد وكثر طلب البرتغاليين للزنوج في أسددواق مواني، 

 لى تلك الحروب كان االستيالء على األسرى وبيعهم من البرتغاليين أرقاء في األسواق األوربيةوأحقاد أو ضغائن بو أن الدافع الوحيد ع

لبالد ملونهم يلى انهم من رجاو ونسدداء وأط او يحعهد غير بعيد كانإ شددركاإ من األوربيين ترسددو بعثاإ يلى أفريقيا طلبًا السددترقاق السددكان فكانوا ينقضددون على أولئك على حين غ لة ويأسددرو  منذ
معين لن اسددددة فاجأإ سدددكان يحدى القرى األفريقية فأسددددرتهم أجاإلسدددالمية وأميركا فيبيعونهم بيع السدددلع وكان يدعى هؤالء المتاجرون بإ وانهم ن اسددددين وحدث منذ تسدددعين سدددنة ونيف أن يحدى هذه الحمالإ ا

راليون حر فرابها محموو تلك السدد ينة ف تشدددتها وأعتقإ أولئك المسدداكين ولكنها لم تعدهم يلى بالدهم بو أنزلتهم في مسدددتعمرو سددديوقادتهم يلى الشدداطئ من  نقلتهم يلى يحدى السددد ن الحربية ولقيتهم في عرض الب
تى أصددبح مطرانًا ثم ومازاو يرقى في درجاتها حفكان مسدديحيًا حارًا وغيورًا انضددم يلى فرقة المبشددرين  كروزوعمد باسددم صددموئيو  ادجاهاإلنكليزية فاعتنق بعضددهم النصددرانية وكان بين المنتصددرين شدداب أسددم  

 وبيرجيريا لالرساليةرئيسًا 

أسر وأستعبد وكان ذا فكرو وقادو وذكاء نادر فأحل  سيدو من ن س  منزلة رفيعة وحرج  على أعظم أساتذو ذلك العصر ثم  ايزوبفي حرب نشبإ بين مدينتين يغريقيتين كبيرتين أن شابًا أسم   وحدث
 يزوباله وو ارتكبها في حضددرو الملك ومن هنا يتضددح لنا مقدار السددطوو والحوو اللذين كان يصددو يليهما الرقيق وكان  ايزوبفزجره  ليدياملك  كزيروالكبير زار بالط  المشددترعاألثيني  صددولونأن أعتق  وقاو 

 التي لم ت لق األيام جدتها ولم تزو حتى هذه األيام تعد من أشهر كتب البالغة والحكم ونقلإ يلى أكثر اللغاإوهذا مشوه ال لقة قبيح الشكو اشتهر بمقدرت  ال ائقة على استنباط القصص ال رافية 

  ووكو يلي  أمورًا يفبلغ مسدددامع اإلمبراطور  بر ذكائ  وعلم  فقرب  يل الزماناإوكان عليو الجسدددم من أهو  نارسدددصرقيق أرمني األصدددو ال شدددأن ل  يدعى  جوسدددتينيانوصفي أيام اإلمبراطور  أشااعهر
سددحإ ييطاليا فاسدددتولإ البربرية اكت القوطقبائو  يقوم بها  ير قيام وأظهر بنوع  اص مقدرو وبراعة فائقتين في ال نون العسدددكرية كان القسددطنطينية آنئذ عاصدددمة المملكة الرومانية وحدث أن نارسددصهامة كان 

طائو حتى أضددطر وبعد معارك دامية لم ي ز هذا القائد من البرابرو ب بليزاريوصجيشددًا لجبًا ترأسدد  قائد محنك باسددو أسددم   جوسددتينيانوصهم اإلمبراطور عليها وأصددبحإ تتهدد المملكة الرومانية جمعاه فجرد علي



ونجى المملكة  القوط أفةشالنصر بالنصر ويصو المجد بالمجد حتى أستأصو فأبلى بهم بالًء حسنًا ومازاو يتبع  القوطالرقيق فاستلم هذا قيادو الجيش الروماني وأغار على  نارسصاإلمبراطور أن يستبدل  من 
 من شرهمو

ظوو ذا حق سددددديدو ممتعًا ببعض االمتياز والح من الشددددائع عند اإلغريق والرومان أن يضددددعوا على الرقيق ثمنًا ويسددددهلون ل  سددددبو الربح حتى يذا تمكن من دفع ثمن عنق  أعتق فيبقى في  دمة وكان
ابة ألكبر أشدددددتهر بين أقران  في مدرسدددددة ال لسددددد ة األ القية وكانإ هذه المدرسدددددة مث ابيكتتووكان لهذا عبد رقيق أسدددددم   أيبافروديإوحكى أن  كان للطاغية اإلمبراطور نيرون عبد عتيق أسدددددم   عبيد والباقتناء 

 فالس ة ذلك العصر ممن اشتهروا بكبح جماع أهوائهم وص اء نياتهم وسمو أ القهمو

طيق  بشددر وحدث مرو يتحمو من قسددوت  ماال ي ابيكتتوكان قد ذاق مرارو العبودية وا تبر بن سدد  ضددروب الهوان والذو التي يتحملها األرقاء فأن  كان سدديدًا عاتيًا قاسدديًا وكان  ايبافروديإمن أن  ورغما  
أن قتو ال  ذ بهذه يقوو لمواله بوداعة وحلم؛ أمرهم أن يتأنوا ف ابيكتتو رون يقومون بهاذ العمو على مرأى من سدديدهم كان رقيق  فأمر ف ذه وبينما كان العبيد اآل ابيكتتوأن هذا العبد العتيق غضددب يومًا على 

 أنذرتك يا سيدي فلم تقنعو أنيفقاو:   لعإ ووهكذا حدث فإن ف ذ المسكين   لعها والطريقة قد يؤدي يلى 

ي فن  ال يصو يلى الن ص فإن الن ص حرو والعذاباإ الجسدية تضمحو كالد ان أمام حرية ال كر الذي يحلق يلى فوق ما تصو قوى اإلنسان فيمرح يقوو ين اسدتعباد الجسد مهما أشتد فإ ابيكتتو وكان
 جو من السعادو والهناء ال تصو يلي  يد المادو الحقيرو ذاإ السلطة المحدودوو

حكيمًا نقو فلس ت  عما  وضع كتاباً  أريانوملكة الرومانية ك يلسوف وأستاذ فماإ دون أن يترك كتبًا من وضع  ولكن أحد تالمذت  وأسم  حتى أعتق وكان قد ذاع ذكره في الم بابيكتتويطو الوقإ  ول 
 هو من أشهر كتب ال لس ة والحكم واألمثاوو أبيكتتوسمع  من 

ن كتابي ال لس ة والحكم اللذين وضعهما  أوريليوص مرقصرقيق منهم اإلمبراطور العالم بعض أكابر علماء الرومان يرون شرفًا رفيعًا باالنتساب يلى التتلمذ لهذا ال وكان لهما  أوريليوص مرقصتلميذه و  أبيكتتووا 
 من أعظم ما أنتجت  قرائح ال الس ة بو من أسمى ما سمإ يلي  أفكار اإلنسان من تطهير الن ص وصقو ال لقو

الحقوو وزرعها وتربية المواشي وغيرهما وكان هؤالء األرقاء أتعص حظًا من الحيواناإ التي كانوا يقومون  حراثةالمنزلية فقط بو للقيام على أمورهم ال اصة من للرومان مئاإ ألوف األرقاء ال لل دمة  كان
 هم ليكونوا تسلية للجمهور في المالعب العموميةوعلى تربيتها وفضاًل عن هؤالء كان لديهم أرقاء آ رون ينتقونهم بين أسرى الحروب والغاراإ فيد لونهم مدارص  اصة تروض



قلوب رفاق  روح  كان يرى نير الرق ثقياًل فن خ في سبارتاكوصيدعى  تراقيايوليوص قيصر أن  كان بين أولئك األرقاء رقيق يوناني يسبرطي من جباو  علونجموكان ذلك عند بدء  بومبيوصفي أيام  وحدث
 رومةمالعب  د والنمرو فيشجعانًا أبطااًل ومهرو في لعب السيف ذوي سواعد م تولة وعضالإ فوالذية وكانوا يحسنون استعماو كو أنواع األسلحة وكانوا يناضلون األسوكانوا  االباقالثورو وحضهم على 

 ومسي ينأي  غالدياتورفينتصرون عليها ويردونها وكانوا يدعون 

ح وا على وانقضوا كالصواعق على القرى المجاورو فأ ضعوها وز  االينينوطوو جباو  يازوفقدامًا فأقاموه عليهم رئيسًا وأعلنوا العصيان حوالي جبو المحرض شجاعًا م سبارتاكوصيرون في  الغالدياتور كان
لم يكن شديد رئيسًا وقائدًا لجيش من الشجعان عرمرم و  سبارتاكوصالرماني حمالإ كبيرو أبلى فيها اآلراء بالًء حسنًا فعادإ  اسرو وكانإ ص وفهم تزداد وتكبر حتى أصبح  السناتووقد جرد عليهم  رومة

وا المملكة الرومانية وأبوا يال أن يسحق سبارتاكوصالنصر المتوالي الذي أحرزوه بقيادو  ب مروبو كان من رأي  طلب عتق رفقائ  وعودتهم يلى بالدهم ولكن األرقاء ثملوا  رومةالرغبة في ال تح والهجوم على 
 سبارتاكوصي  بقيادو أحد قوادهم المحكين فقهرهم بعد عراك هائو وقع ف عديدهاأن يتركهم مع يقين  باستحالة ما يرومون فجيش عليهم الرومان جيوشًا ال يحصى  سبارتاكوصالنصر النهائي فلم يشأ  وينالوا

 آبقين فصلبوا على طوو جادو آبياو صاوكعقتياًل وحكم على من بقي من األرقاء حيًا وكان عددهم يربو على الستة آالف بالقتو 

 يان جاء في وفوق شجاعت  النادرو وقوت  الهرقلية قائدًا ذكيًا و طيبًا محمسًا وقد اثبإ أحد المؤر ين  طابًا ل  على جيش  الرقيق قبيو يعالن العص سبارتاكوص وكان

 فأقهر كو بشر أو حيوان ضار تقدم  لي المملكة الرومانية الكبرى فما نبا سي ي مرو وال  انتني ذراعي قط رومةسنة أعارك في مالعب بحق جعلتموني قائدًا ورئيسًا عليكم وقد رأيتموني مدو اثنتي عشرو  أنك 
ذا كان أحدكم يثبإ أني  ذلإ مرو في حياتي فليتقدم!  ذاوا  مأجور فليتقدموا! غير أني لم أكن دائمًا هذا الوحش ال كان لثالثة منكم معًا قوو ساعد ورباطة جأش على أن يلقوني في ساحة الوغى وجهًا لوج  وا 

 المغطاو بالعرش وال ياض المدبجة باألزهارو   سيرازيالوالرئيص الشرص لقوم أشد مني شراسة فإن أجدادي جاءوا من يسبرطة القديمة واستوطنوا جباو 

ا وعندما كنإ أجمع عند الهاجرو قطيعي الصغيرو في ظو دوحة وآ ذ شابتي وأعزف عليها ألحانًا شجية كان ينضم يلى صديق ط ولتي صافية رائقة كمياه السواقي البلورية التي نعيش على ض افه سنو مر 
مان من بوارجهم على نزو الرو  االمساءأحد يأتينا بها ذوونا وفي  صغير ذو  لق كالسلسبيو ال ت ارق االبتسامة المالئكية ثغره أال وهو أبن جارنا فكنا نقود قطيعينا ب طى واحدو ونقتسم المأكو التي كان
 محرقة حية على هياكو من أكوا نا الحقيرووشواطئنا فأعملوا فينا السيف والحبو والنبو رأينا الصدور التي رضعنا منها الحليب والحب تتكسر تحإ سنابك ال يوو وأجساد آبائنا تقدم 

هائو وعندما رفعإ ال وذو عن رأس  وحدقإ يلى وجه  استولى على الرعب فأن  كان صديقي المسكينو عرفني فابتسم بلطف ومرارو وفتح فم  أيها الرفاق قضى أحدكم نحب  في العراك مع أسد  اليو 
 الجميلةو ط وليتنامن أيام  –لي اطبني وعيني  ليراني ولكن الموإ عاجل  دون أن أسمع كلمة من في  فقضى وعلى ثغره تلك االبتسامة الحلوو التي عرفتها في  من صغره 



حراقها وح ظ رمادها المقدص! أجو أيها الرفاق ا ةي  طاو لشجعان طلبإ يلي جاثيًا باكيًا على رماو الساحة المغلمدير الملعب أن ذلك الميإ كان صديقًا لي وطلبإ يلي  جاثيًا أن يسمح لي بنقو جثت  وا 
ة دامية ولكن روماني يجثو باكيًا أمام كتلة بشري غالدياتورعند السماء، كيف ال وقد رأوا أعظم تسلية لم يحملوا بمثلها قط وهي أن أقسى  ييطبقص بالدماء وكان صراخ الرومانيين من رجاو ونساء وأمراء وأوان

  فهم وحدهم الشرفاءو       رومةالحارص زجرني وأشاح بوجه  عني كأني موبوء بازدراء؛ فليجف جسده ككلبو أن هذا الشرف مح وظ ألبناء 

أجو أنإ أعطيإ قلبًا فوالذيًا وعضالإ حديدية لذلك الراعي الساذج ال جوو الذي لم يكن يسمع في عهد  حنونًا و رؤوماً ! أنك كنإ أمًا رومة رومة الكلبةوعوا أيها الرفاقو أننا سنموإ كالكالب  اسملوا
ال والذ وحلق الشب   ردز رائحة الدماء ولمت  أن يسو سي   ويطعن ب   صم  ما بين  العرار وشميم الزيزفونأنإ أبدلإ في أن   بن خ  الجداوو والشجي ممزوجًا بانين مياه  شبابت الحلوو يال صوإ  ط وليت 

قانيًا تتجمد في رماو قعره  دماً  التيبريجرين نهر ما أوليت  من الصنيعة ولن ين ك عن قتالك حتى  يجزييك وهاهكما يحدق مراهق يلى عيني فتاو بسامة الثغر  الشرىفي ترق قلب  وأن يحدق يلى عيني أسد 
 حياتكو

تضوع من أكمام  عبير ي الم انيث رومةو قد يأتيكم غدًا صباحًا أحد أبناء يازوفالرفاق ظال شجعانًا كما أنتم ف ي أعصابكم المرنة قوو الحباو ال والذية وفي عضالتكم صالبة الشب  وفي دمائكم نيران  أيها
 والطائلةفيجص بأصابع  الوردية الناعمة عضالتكم الم تولة مراهنًا على دمائكم أمال   الزيزفونن شعره أرج الورد وي وح م

ائغة يتسلى بمنظر التهامها ة سبضربة ك   القوية وتصبحون ل  لقم فقاركمطعامًا منذ ثالثة أيام! غدًا ستنشب م الب  في صدوركم وت كك  يذقالسد في عرين ؟ أن  لم  زئيرأيها الرفاق! أال تسمعون  أ غوا
 كنتم رجااًل فاتبعوني! الجزاروان! فن كنتم أنعامًا فانظروا سكين رومةأهو 

 ؟ساداتهمكالعبيد تحإ سياط  فجنعتمفي عروقكم الدم اليوناني الشريف  و ترماتإ يسبرطة! هو زهقإ من قلوبكم الروح اإلغريقية الشماء  هل

جداوو الصافية و قف السماء الزرقاء وقرب العان تحإ سو ين كان البد من جهاد فلنجاهد في سبيو حريتنا وأن كان البد من قتو فلنقتو ظالمينا أو موإ فلنمإ كشجالتراقيينالرفاق الشجعان بو أبناء  أيها
 ! فلنمإ من أجو يسبرطةواك نافلنمإ وسيوفنا في 

 ملوا حياو الذو والهوان اإلرهاق فأبقوا وفروا يلى الدا لية طلبًا للحرية بعد أن استولوا على مقدار كال و بورتوج األرقاء العاملين في أحد مصانع أربعين من الزنو  لبرنامبوكوانأن غزو الهولنديين األوو  حدث
لى المزارع المجاورو فكانوا ينقضون ع اتاالياومزرعة  برناميوكوالجميع بين الهاربين من العقوباإ الجسدية وانضموا يليهم تحصن  وال السيينوالذ يرو ولحق بهم غيرهم من األرقاء الزنوج  المؤونةعظيم من 



الوزراء قوا ل  وكان مشهودًا باإلقدام الحزم ثم انت زومبيأبطالهم أم   ويعودون بغيرهم من العبيد ممن كانوا يعثرون عليهم حتى أل وا جيشًا كبيرًا فنادوا بالحرية وأعلنوا الحكم الجمهوري ورأسوا عليهم أحد
 وأعطوهم ألقابهم بلغتهم األفريقية فكان كو من ينضم يليهم من األرقاء ع وًا يتمتع بالحرية التامة ومن يقد قسرًا يبق قيد العبوديةو والمشترعينواألعوان 

جاإ حتى أربي عددهم على العشرين ألف رجو نص هم قادر على حمو السالح وكانإ رأى السكان سيو هذه الجيوش السوداء المحررو أ ذوا يتحدون معهم فيبيعون األسلحة واألقمشة وغيرها من الحا لما
 اب كبيرو متساوية ببعد الواحد عن اآل رومساحة جمهوريتهم أربعة عشر كيلو مترًا طواًل بمثلها عرضًا أقاموا لها سورًا منيعًا من األشجار المقطوعة وكان لهذا السور ثالثة أبو 

 يهاوفيما بعد على تلك المقاطعة نظرًا يلى كثرو شجر الن يو الذي غرس  الزنوج ف بالمارصعالية كالجبو كانإ لهم كبرج للمراقبة فكانوا يتناوبون فيها الحراسة وقد أطلق أسم  لةتوسط تلك المحلة  وكان

تالهم عن أشبالها ويذودون عن حياضهم ذود األبطاو فأرسلإ لق الليوءوالحرية التي ذاقوا طعمًا دفاع  جردإ عليهم الحكومة إل ضاعهم حمالإ متوالية فلم ت ز منهم بطائو ألن ألرقاء كانوا يدافعون عن وةد
ون ب  مساعدي   ومبيز  ألن الرئيص والذ يرو كادتا تن ذان من معسكر األرقاء فلما رأوا من أعلى مرقبهم عدد العدو وعدت  أسقط في يدهم فلم يقاوموا يال قليالً  المؤونةأ يرًا جيشًا كامو العدو كثيرو العدد وكان 

رؤساء  أقتسمهمحيث  نامبوكوبر وقضوا نحبهم واستسلم الباقون فاقتيدوا يلى لما رأوا الهزيمة أمرًا محتمًا أيقنوا بال شو وأنهم عائدون يلى العبودية المرو فضلوا الموإ ليها فرموا بأن سهم من شاهق ذلك الجبو 
 وعساكرها والحملة 

والم كرين بال طب والجرائد والقصائد الحماسية وتأليف لجان كانإ تطوف عرض البالد وطولها ومجادالإ في المجالص العليا  القالممساعو ال توصف وحمالإ رجاو  وعقيبحوادث بثالثة قرون هذه ال بلد
 و 6777ألغيإ العبودية في البرازيو وأمضإ ذلك اإللغاء األميرو ييزابيو في الثالث عشر من أيار سنة 

 حسونجورج 

  

  

  



 العاريخي الباب

 اللبودية المدنية

  

ها م سدو ال  الفة وهي مضرو بالسيد والعبد على السواء: باألوو ألن سيدو وأن العبودية هي في حقيقتها قانون يصبح بموجب  اإلنسان وعيال  ومقتنيات  ملك غيره ويمسي موت  أو حيات  في يد  ةينا 
 كرهًاو، وبالثاني ألنها ت قده مزايا اإلقدام والشهامة والنشاط فيصبح  اماًل  نوعًا ووكياًل ال يحسن عماًل بو يدفع يلى األعماو موشهوانوحادًا وشرسًا وقاسيًا  غضابياً المزايا فيصبح بتأثير السيادو تنتزع من  كو 

لعبودية المدنية أ ف وطأو وأهون نيرًا منها في الحكوماإ الدستورية يذ كان الرقيق المدني ذو الرزق المك وو من سيدو البالد اإلقطاعية حيث كانإ العبودية السياسية باسطة رواقها كانإ ا يي 
 أحسن حااًل من الرقيق السياسيو

يث الديمقراطية حيث الناص متساوون أو في البالد األرستقراطية ح في الحكوماإ الملكية الراقية أو الدستورية حيث ال ضغط على الرعية وال امتهان للوطنيين فال مسو  للعبودية وفي البالد أما 
 اوالشرائع عادلة ال تمييز فيها بين الناص فإن العبودية منافية لروح الدستور م سدو لأل الق بتقريرها سلطة ورفاهًا وت نثًا ال موجب له

  

 الرومان مشعرعيأ ل وضع ةانون الرق عند 

  

للمدينين الذين يبحثون  ي بأذنكانا الدافعين األكبرين على وضع قانون الرق وشريعت  فن حقوق اإلنسان تسمح باسترقاق األسرى بداًل من قتلهم والقانون المدني الرومان أن الش قة والعطف ي دق ال 
 وعولهمأرقاء والقانون الطبيعي يرى األنسب أن يستعبد أوالد رقيق يعجز عن  ذواتهمأو يبيعوا  دائنيهم عسف



 والبراهين التي أدلوا بها بعيدو عن مواطن الصوابو الشارعونالحجج التي أقامها  أن

البرهان و بذاك ضررًا فلم يبق موجب أو داع لقتل  من ال طأ ال اضح القوو بأن الحرب ت وو اإلنسان قتو اآل ر يال عند الحاجة فإذا أسر الغالب المغلوب أصبح هذا في حالة تمنع  أن يلحق  أوال  : 
 عقيبنود من ضرر الثاني و أما جرائم القتو التي يقترفها الج على ذلك هو بقاء األسير حيًا وهو لو أضطر يلى قتل  لقتو وجو ما ت ول  الحرب من الحقوق لآلسر على األسيران يجعو األوو ن س  في مأمن

 العقوو وا كو الشرائع وتشجبها كو المعارك ببرودو أو تحإ تأثير فعو الهيجاء فهي من األمور التي تقبحه

بضة عن حريت  فيكون كمن نها الثمن الذي يكون في  قأن  بعيد عن التصديق أن يبيع المرء ن س  ألن البيع يصح لقاء ثمن معين فإذا باع المرء ن س  أصبح هو ومقتنيات  وأموال  ملك سيدو وبي ثانيا : 
 مجانيًا وباع ن س  

موع وفي و فرد هي جزء من حرية المجممنوعًا تحرم  كو الشرائع ألن المنتحر يحرم الوطن أحد أبنائ  فكم هو أحرى أبنائ  فكم هو أحرى بالمنع أن يبيع المرء حريت ، وحرية ككان االنتحار  اذا 
 جمعاء والبالد الدستورية هي جزء من حرية األمة بو أن في هذا البيع يجحافًا بحقوق األمة 

غيرهم من أمثالهم وكان من الواجب أن يكونوا في عداد مقتسمي تلك ال يراإ ال من تلك  يقتسمهمائع ت وو الناص حق اقتسام  يراإ األرض فنها لم تضع في عداد تلك ال براإ أناسًا كانإ الشر  ذا 
ذا كانإ الشرائع المدنية تعد لغوًا كو ات اق يقع في  غبن أو غرم على أحد ال ري ن سها وال يراإ   ال ريقينو ذيكبإلغاء ات اق يكون في الغبن تامًا بو قاتاًل ألحد  أحراهاقين المت قين فما وا 

ذا كان المرء ال يملك حق بيع ن س  فكيف يقدر أن يبيع بنية ثالثا :  ذا كانإ ا الوالدو وهي أن يولد اإلنسان رقيقًا وهذه تسقط بسقوط البندين السابقين وا  وق الطبيعية ال تسمح لحقالذين لم يولدوا بعدو وا 
 حرى استعباد بني وفكم باألباستبعاد أسير الحرب 

شريعة ح ظإ كيان  ن الشريعة التي تقاضي  فن تلك الكانإ الشريعة تحلو قتو المجرم فما ذلك يال ألن تلك الشريعة التي تقضي علي  سنإ لحمايت  أيضًا فالقاتو الذي بارتكاب الجريمة يهزأ م اذا 
ائع ر في قانون الرق فإن األمر بالعكص ألن تلك الشريعة ما كانإ قط في جانب الرقيق أو لحمايت  بو هي في كو نصوصها وبنودها ضده عكص كو الش أمالحالة هذه باالعتراض عليها و وال حق ل  وا
 االجتماعيةو



ك ولكي تكون تلك الشريعة ذاإ ن ع حقيقي ومجردو عن كو غاية غير ينسانية ومنزهة عن كو منظمة يجب أن يقوو أن تلك الشريعة أفادت  ألنها ك لإ ل  أسباب معاش  فإذا كان األمر كذل ولقاتل 
ذا حد وأن تسري على الزمنين الذين يعجزون عن تحصيو رزقهم لكن أرقاء من هذا النوع ال يرغب فيهم  داء األمهاإ دبرإ ثقيو أن في عوو أبنائهم فضاًل فذلك مردود ألن الطبيعة التي استدرإ الحليب أ وا 

 لألط او أسباب القوإ حتى يصبح دور مراهقتهم قريبًا من دور صبوتهم يذ تشتد قواهم وت تح لهم أبواب الرزقو

 عما ذكر فإن العبودية منافية لروح الشرائع المدنية بقدر ما هي مناهضة للشرائع الطبيعيةو يضل   

شمل  هي ت وهذا العبد بحكم تلك الشريعة  ارج عن الهيئة االجتماعية وهو والحالة هذه بعيد عما تصو يلي  تلك الشريعة ! أن الشريعة الوحيدو التي اإلباقشريعة مدنية من حقوقها منع عبد من  وأية 
 شريعة اإلجحاف والسيادو التي تسري علي  كإنسان وهو تجاهها كالحيوانو

األسبان عند  يقوو أن غوماراكان اال تالف في العاداإ واألزياء التي كان ينتج عن  احتقار شعب آل ر فاستعباده فإن لويص دي  يتبادر يلى الذهن أن المحلو للعبودية عند بعض الشعوب وةد 
ذه األسص المغلوبين وهنا يقر المؤرخ بأن على هوجراد ات ذها الغالبون حجة على  وزيزان وحالزينوجدوا سالاًل كان سكان البالد األصليون قد وضعوا فيها أقواتهم وبينها سرطان بحري  مارثحلولهم سان 

 األسبانيو الزيبنيإ الشريعة التي  ولإ األسبان حق استبعاد األميركيين واضطهادهم هذا فضاًل عن تد ينهم التبغ وحلقهم لحاهم علي غير 

ا حق استبعاد معتنقي سواء حبًا المتداد سلطة ذلك الدين وتقوية شوكت  فإن هذه الحجج كانإ البرقع أن اال تالف في الدين أيضًا كان من أكبر العوامو على العبودية ي وو معتنقي دين م والظاهر 
 عن نداء اإلنسانية كانوا يأبون يال أن يكونوا مسيحيين وشديدي التقوىو اذانهمالذي كان األسبان يغطون ب  فظاعة استعبادهم للشعوب ألن هؤالء الظالم مع تحجر قلوبهم وصمم 

عبودية هي جلب الكلمة أقنعوه أن الغاية من ال النافذيلويص الثالث عشر قد حرم بتاتًا استعباد زنوج مستعمرات  ووضع قانونًا شديدو الوطأو على تجار الرقيق شدت  على القرصان ولكن بعض  كان 
 المستبعدين يلى الدين المسيحي فاقتنع وسمح بالرقو

  

 الينوج اسعلباد



  

أن شعوب أوربا بعد أن أفنإ هنود أميركا شاءإ أن تستعبد سكان أفريقيا لحرث األراضي الجديدو وزرعها فإن  لقلإ :كنإ م دعاو استعباد الزنوج وطلب يلى اإلدالء بحججي  : لومنعسكيو ةال 
 يستعبد اإلنسان أ اه اإلنسانو السكر لو لم يقم األرقاء بغرص أشجاره صبح عزيزًا غالي الثمن ولكي يكثر هذا الصنف وير ص ثمن  ال بأص في أن

 ذه الش قة عليهمو     ذلك فإن هناك مبرراإ عديدو منها أن المستبعدين ود البشرو من رؤوسهم يلى أ مص يقدامهم فضاًل عن أنهم فطص األنوف فال تجوز والحالة ه ويوق 

 سم حالك السوادوفي ج –و صوصًا ن سًا صالحة  –أن ا  وهو الكلي الحكمة وضع ن سًا  يلقل وال 

عر كانإ س ة كانوا يقتلون كو أشقر اللون والشالطبيعي أن يعتقد البعض أن قيمة المرء وذكاءه هما في لون جلده وشعره فإن المصريين وهم أعظم الشعوب القديمة وأعرقهم في العلم وال ل ومن 
 األقدار ترمي  بين أيديهمو

من  فأصبح المعادن وي ضلون عقدًا من الودع على طوق من الذهب، والذهب عند الشعوب المتمدنة من أثمن  انهم فيهم حاسة اإلدراك وقوو التمييز هو برهان على أن الزنوج ليسوا بشرًا وال وأسطع 
ذا حسبناهم بشرًا فأننا نجدف على لسنا مسيحيينو  الك ر اعتبار هؤالء الم لوقاإ بشرًا مثلنا وا 

ألمر ملوك أوربا العقالء اي الشكوى من استعباد الزنوج ويغالبون في اإلش اق عليهم ولو كان كالمهم م عمًا بالحجج المقنعة وكان الحق في جانبهم لكان تنب  لهذا العقوو القاصرو يبالغون ف ذوي أن 
 وهم كثيرًا ما يهتمون بالتاف  من األمور فكيف بالمهم منها ونظروا في أمر هؤالء الزنوج نظرو يش اق وحنانو

  

 اللبودية الحقيقي أ ل

  



ا لم تكن تسوي شيئًا كانوا يبيعون حريتهم برغبة وما ذلك يال ألنه المسكوبيينأن  بيريفإن العبودية السياسية ت نق الحرية المدنية ويقوو المؤرخ  حريث أن  من السهو في البالد اإلقطاعية أن يبيع المرء  ةينا
المرء على الكسو وتقتو في  الميو يلى العمو فال يقبو علي  يال مكرهًا  وفًا من عقاب يحو ب  فرأوا أن العبودية أعظم دافع  الجسم  وتحموالحارو أن الحرارو ت مو مذكورًا ومن دواعي العبودية في البلدان 

 لتلك الشعوب على الكد والعموو

ورغد  رفاهبن يجراءه يال بواسطة الرقيق أو المجرمين نظرًا لمشقت  أما اليوم فمن المعروف أن ال حامين والمعدنين يعيشون أن ذلك غلط فاضح في أوربا كانوا يرون أن احتقار المناجم والمعادن ال يمك وعندي
ا كان شاقًا يعجز الناص عن القيام ب  ب  من األجور وما هي لهم من أسباب الراحة وترتيب أمور المعاش فال عمو مهم يكافأونال يقالن عن رفاه ورغد سواهم من العماو وأصحاب المهن وذلك ب ضو ما 

يرًا من إ التجارية والكهربائية التي وفرإ على سواعد العماو كثاللهم أن تكون يدارو ذلك العمو ودفع أجور القائمين ب  ملقاو بين أيد منبسطة غير منقبضة وال ضنينة و صوصًا بعد ما ظهر من اال تراعا
 رقيق على القيام بها قسرًاواألشغاو الشاقة التي كانوا يجبرون ال

 ووهؤالء العماو المأجورين الرقاءكانإ أغنى بكثير من معادن المجر مع أن هذه كانإ تنتج أكثر من تلك بما ال يقاص وما ذاك يال ألن الترك كانوا يعتمدون فيها على  طمسقاراألتراك في  ملادن أن

  

 أنواع اللبودية

  

ألرقاء عمو في مساكن ء احقيقية وش صية فالحقيقة هي ما كان عمو الرقيق فيها مقتصرًا على استغالو الحقوق وتربية المواشي كما كانإ عند الجرمان فلم يكن لهؤالأن العبودية على نوعين  ةينا 
ليهم غير هذا الحق فال يتعدون  وبقيإ هذه العبودية حتى عهد قريب في المجر كالقمح والحبوب أو األقمشة واألنعام ولم يكن لسادتهم ع المحصوالإسادتهم بو كانوا يتقون معهم على كمياإ معينة من 

 وألمانيا الس لى وسوريا وغيرها من البلدانو وبوهيميا



ق يشتغو في وذلك منتهى لقسوو يذ كان الرقي أرقائهمالش صية هي ما كان األرقاء فيها يقومون ب دمة سادتهم في منازلهم وكثيرًا ما كانإ بعض الشعوب تجمع بين نوعي العبودية في  واللبودية 
 الحقوو وامرأت  وأوالده ي دمون في بيإ سيدو محتملين عذاباإ جسدية ون سية ال تطاقو 

ب تلك البالد اتها وكان ذلك من اكبر مصائ ة فتيفي البالد اإلسالمية فإن السيد لم يكن فقط ذا سلطة على حياو عبده وعيال  من نساء وأط او بو كانإ سلطت  تمتد يلى شرف تلك العياو وع أما 
نها تحمو وكانإ هذه األمور عي واالنحاطأن هذا كان من أكبر بواعث ذلك الشعب على الكسو وال موو  مشاحةواشد كوارثها يذا كان قسم من أهلها سيدًا مطلقًا على القسم الثاني يتصرف ب  كيف شاء وال 

 ا يقومون بتدابير أموره كلهاوالسيد على الكسو أيضًا ألن عبيده كانو 

أمكنة لهو وقصف حتى لألرقاء أن سهم الذين شيدإ تلك القصور لسجنهم فأصبح كو مياو للكسو يجد في تلك المساكين الجميلة  وسرايات ال موو وهذه البطالة كانتا تجعالن قصور الشرق  وهذا 
 الهادئة  ير ما تصبو يلي  ن س و

اًل للقيام بتلك الجاهو أه فمن الواجب أن تكون في سبيو المن عة العامة يذ يتسلط القسم المتعلم من الشعب على الجاهو فيشغل  بما في   ير األمة يلى أن يصبح ذلك كان البد من العبودية اذا  
ا اللذاإ ال صوصية فإن عرض الرقيق وشرف  هما من األمور ال اصة ب  ومما ال يجب أن األعماو بن س  مدفوعًا يليها بدافع طبيعي وهو يدراك المن عة ال أن تكون العامو األكبر على الظلم والغاية منه

مائكم ين يكونوا فقراء  اإليامي وأنكحواتصو يلي  سلطة سيدو مهما امتدإو وعلى ذلك نص القرآن الشريف " يجدون الذين ال  تع فوليس عليم وا  من فضل  وا  واسع  يغنهممنكم والصالحين من عبادكم وا 
رض الحياو من ماو ا  الذي أتيتم وال تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أرن تحصنًا لتبتغوا ع وآنوهمنكاحًا حتى يغنيهم ا  من فضل  والذين يبتغون الكتاب مما ملكإ أيمانهم فكاتبوهم أن علمتم فيهم  يرًا 

 الدنيا"و

لغائها ومحوها بتاتًا أما في روسيا تزو العبودية حتى يومنا هذا ضاربة أطنانها بين ز  ل   إن فنوج يفريقيا وفي بعض أنحاء آسيا بالرغم مما تبذل  الحكوماإ الراقية من المساعي للقضاء عليها وا 
أما في الوالياإ  6797وفي المستعمراإ ال رنساوية سنة  6733حوالي سنة  وفي الهند اإلنكليزية 6716الثاني عام  نقوالاألوو ولم تلغ تمامًا يال في أيام  نقوالالعبودية لم تبذو بال دمة اإلجبارية يال في عهد 

عالن  يلغاء العبودية ودامإ تلك الحرب الضروص  مص سنوا عقيبوذلك  6715المتحدو فإن العبودية لم تلغ يال سنة  بين  إالحرب األهلية التي نشبإ فيها عند انت اب يبراهيم لتكون رئيسًا للجمهورية وا 
 إ القائلة بالعبودية والوالياإ المحررو انتصرإ فيها األ يرو انتصارًا تامًاوالواليا

 حسون  جورج 



  

  

  

  

 شرةية شؤون

 ملضية األةيية

 بين الخطب والريحاني

  

ليين القادر ال طيب في الزميلة الراقية ألف باء الدمشقية وأننا ناشرون هذين ال صاألستاذ أمين الريحاني يلى النواب السوريين التالية التي أذاعتها صحف سورية قاطبة وقد أجاب  عليها العالمة عبد  أرسل
 ألنهما يحومان حوو موضوع الجمهورية والملكية واألقلياإ وهو موضوع يهتم ل  النزالء الشرقيون في البرازيو جد االهتمامو

  

 وهذه هي الرسالة:

 الوطني الفاضل  حضر 



ذا التاريخ بما كتبإ ه أقدم نس ة من كتابي "النكباإ" أو م تصر تاريخ سورية وأرجو أن تعطوه ساعة من وقتكم، وتحكموا العقو ال القلب ما تستنتجوه من مطالعت  بعد التحية واإلكرام، اليك  
ن ص: كو ما انتهيإ من فصو أسائو ال وكنإ بكيإ ويدنو من ال ياو، بكيإ نعم  اضطرم في فؤادي من النار، وأنا في حوادث  وبما ذرفإ عيناي من الدموع، أقوو الدموع ال كالشاعر بو كالمؤرخ الذي ال

 كنإ استلقي، بعد العمو، على فراشي واسم سورية ولبنان، مثو حزن شديد، يحرق قلبي ويحرمني النومو بورددت  في اليقظة وفي المنامو  سؤاوومتى يبدأ عهد سورية الجديد، العهد ال الي من النكباإ؟ 

 ال أبغي لهذه البالد غير ال الص أواًل مما غشيها في ال مسة اآلالف التي مضإ، من النكباإو وأناال أبغي من هذه البالد غير الشهادو بحبي لها وتعلقي بهاو  وأنا 

لم جع لألمة ما يضمن  الصها من ذلك الماضي ا والمشترعونهد جديد،  تمإ في النكبة األ يرو نكباإ التاريخ؟ لسإ أدريو أن الجواب المسعد يتوقف عليكم أنتم الواق ون اآلن في باب ع يهل 
 ال ظيعو

دموع، وباسم العدو والحرية بو باسم الحب الذي تروي  الأل إ نظركم أواًل يلى السبب األوو في ال جيعة بو يلى األهم ما حو ببالدنا من النكباإ، وأسألكم باسم الوطن، وباسم األ وو الوطنية،  أني 
 عزموا العزم الصاد الثابإ على يزالة ذلك السبب، فتضعون حجر الزاوية في بناء األمة الجديدوين ت

في  وذلكتتالشىو إ فقد بدأ العصبياإأما  معًا والعصبياإ األمثولة الكبرى، األمثولة الم جعة، في تاري نا منذ  اتمة العهد الروماني يلى اليوم، هي في العصبياإ أو األقلياإ أو في األقلياإ و  أن 
وق غيرها غير ها غير غيرتها على المصالح العامة، وال يرفعها فتحولها وتقلصها من عصبية القبائو يلى عصبية العائالإ التي كانإ تتولى األحكام في الماضي أمسإ اليوم كغيرها من أبناء األمة ال يشرف

 اليوم لبرهان قاطع ما أقووو االشتراعريم في كرسي حبها للوطن والتضحية في سبيل و وأن وجودكم أيها النائب الك

دائمًا،  وكانإأما مطية للظالم، وأما سي ًا بيد ال اتح وأما فريسة للمنتقينو  –كما ترون في التاريخ  –كانإ دائمًا  بواألقلياإ، وهي المعضلة التي لم تحو حاًل سديدًا عاداًل منذ عهد األمويينو  بقي  
 األحواو، وياًل على ن سها وعلى األكثرية في البالدوفي كو حاو من 

 لغيرا، ومن هذه األقلياإ صعدإ األصواإ التي لم تكن دائمًا أصواإ التعصب واالفتراء والتي كانإ مسموعة في أوربةو وال عجبو فالمسيحيون الحماياإاألقلياإ  لقإ أو ا تلقإ  لهذه 
لسياسي وماليون يستثمرون عطف األتقياء في بالدهمو هذا هو السبب ا واقتصاديونيين في هذا الشرق األدنىو وفي الحكوماإ األوربية المسيحية سياسيون السياسيين هناك يعط ون على ي وانهم المسيح

 العداء ال  ي للمسلمينو فيوالديني في التحذير من المسلمين، بو 



حموا األقلياإو فمثل  ال أنظر فيهاو أنهم ها هناو واألكثرية اإلسالمية  ال تزاو حاكمة، واألقلياإ ال اءوا اليوم ليال يثقون بهاو أما أنهم جهناك ليثقوا باألكثرية الحاكمة وهم حتى اآلن  القوم  كان ما 
ي أ اطبكم من الحكام المسلمين، وال ثقة لهم بالحكام المسلمين ين ويتحذرونتزاو مسيحية، والمسيحيون في أوربة وأميركة، البعيدون عن السياسة والسياسيين، ال يزالون يعط ون على ي وانهم المسيحيين، 

 ا و وحسبيما عليكمو  علىباللغة الساذجة البريئة من ال ياو والتنميقو يني أ وكم في الوطنية، 

 ن أصحاب  ومستمرًا ما شاء ا و، واالنتداب يظو مبررًا بأعيال جوعالحاو كما وص إ، فالبالد ت تعو من دور يلى دور في طورها الواحد  يمايال  

 يليكم هذا ال طابو  واوج لكم كتابي م تصر تاريخ سورية  اقدملذلك 

ص الملك ومن  يكون للملكية دين رسمي يمثو بش قدالجمهوري ال يكون حقًا جمهوريًا يال يذا تجرد رسميًا من كو صبغة دينيةو  والحكمأرى أن الحكم الجمهوري هو  ير الحكام لهذه البالدو  اني 
 الجمهورية التي يتغير رئيسها كو بضع سنين ال يجوز أن يكون لها دين رسمي ينما الوطن دين الجمهوريةو ولكني ل   من أسرت و 

نكم يذا فعلتم تو أن الدين   والوطن للجميعو فإياكم وال طأ الذي ارتكب  المجلص السوري التأسيسي األووو ال ه واالوطد ، أن ركن الجمهورية األووأجل  قعون تد لوا الدين في السياسة واألحكام و وا 
 في الورطة التي أورثإ األمة تلك المشاكو المحزنة، تلك المشاكو التي أدإ يلى هذا التد و األجنبي في شؤونناو

لريب وال وف من ا ييزيولألمة أن تقدموا على العمو الذي  المشترعينذلك وانتم اآلن من با  أن تبقوا األديان  ارج المجلص التأسيسي و ارج الدستور، و ارج الحكومة، وأسألكم فوق  اسعحيفك  
 كعربي سوري لبناني أن اطلب ذلكو بالحرىأوربة ليتد لوا في شؤونناو وأن  لي كسوري من لبنان، أو  بها  ساسةصدور المسيحيين الغير سياسيين ويزيو األسباب التي يتذرع 

رجى ب ضلها اون انجلإ واستقامإ فصار يالسورية، وكان من نتائجها الحسنة انت اب هذا المجلص التأسيسي من أبنائها الوطنيين الصادقينو وكان من نتائجها الحسنة أن سياسة التعالثورو  كان  
 تحقيق الميثاق القوميو



دسائص التي تولد الشكوى، الصادرو من أصحاب األغراض في األقلياإ، يذا كنتم ال تقدمون اليوم على عمو هو أكبر أقوو لكم أن الميثاق القومي يظو ناقصًا ويظو في  منافذ للشكوى، أو لل ولكني 
هو االنقالب في  من كانوا سائديناالنقالب الذي ال يضر باالنتداب والذي ال ين ع  صوصًا المسلمين هو االنقالب في عقلية  هومن الثورو وأضمن منها بما سيثمر للسيادو القومية بو هو الثورو الكبرىو 

 ن كو ذريعة يتذرعون بها لحماية األقلياإون سية من ال تزاو السادو من حقوقهم الوطنية األولىو ولكنهم في تنازلهم عن شيء منها، من أجو ي وانهم المسيحيين ينتزعون من األوربيي

ني  أسألكم أذن أن تولوا عليكم واحدًا من األقلياإ ولو لم أكن أني  عربيًا قبو أن أكون مسيحيًا، ولو لم تكن مسيحيتي غير مسيحية أكثر الناص، لما كنإ أطلب هذا الطلب ولما كنإ أفكر في و وا 
 تامومتيقن أنكم في انت ابكم الرئيص األوو للجمهورية السورية من المسيحيين ت طون باألمة ال طوو األولى الكبرى يلى االستقالو الحقيقي ال

ني من الذين يجلون الدكتور في ا أن  براهيم  شهبندرلمسلمين الزعماء من يستحقون وال ريب الرئاسة وا  حسان الجابري و  الغزيوفوزي البكري وفوزي  األتاشيوهاشم  هنانووالشيخ تاج الدين وا  ا 
ذا الوطن العزيز وكلهم مدركون ما أنا مدرك  وعاملون ينشاء ا  بما تقتضي  المصلحة الكبرى من وسائر رفاقهم الكرام وكلهم من المجاهدين في سبيو ه والكياليوال طيب  والبرازيوالبارودي والح ار 
 التضحية الكبرىو

ن الثورو الحقيقية، والثورو الر يصة بأسبابها الغالية بنتائجها الثورو التي ال حد ل أن  االنتداب  ضطر دولة لسياسية، والتي ال ت وائدها االجتماعية وااألمر ناضج لذاك االنقالب العظيم الذي ذكرإو وا 
 من المسيحيينو – تجرد عليها الجيوش، وتسير عليها الدباباإ والطياراإ، وهي التي تحمو أ واني لمسلمين على انت اب الرئيص األوو للجمهورية من األقلياإ أن

هناك في األقلياإ أكبر رجالهاو هناك صديقكم وأ وكم وزميلكم الوطني المجاهد، العربي الصميم، األستاذ  الزاوية وص ، ف ذوه انتم واجعلوه في رأالبناؤونفي تلك األقلياإ الحجر الذي رفض   وهناك 
 وال وريفارص 

بو  – ي السياسي المحنك، وهو أبن المن ، وهوفي حاجة يلى تعداد ص ات  الجمة، فهو العالم ال قي  وهو الشاعر األديب، وهو اال تصاصي بعلمي الماو واالقتصاد وسائر العلوم الحقوقية لس  
 واألمريكيةفي سبيو الوطنو وال أظن أن هذه الص اإ كلها تجتمع لرئيص من رؤساء الجمهورياإ األوربية أو  –المنافي 

نكم يذا ؟ يواحترامهاير، الحائر ثقة كو الناص، المتمتع بإعجاب األمة في جيوبكم اليوم أيا الزعماء األفاضو، وتنت بون هذا الرجو، هذا الزعيم الكب –المشروعة  –تضعون مطامعكم الوطنية  يهل 
 كبرو  وال أظن أن حكومة االنتداب تقوو : ال، يذا أحب المسلمون أن ينت بوا للجمهورية رئيسًا مسيحيًاووز األفعلتم ل ائزون ال 



ني  وال فرق يذ ذاك مسيحيًا ف ي عهد الرئيص الثاني أو الثالث في األكثر  –مسيحيًا ف ي عهد الرئيص الثاني أو الثالث في األكثر فوق ذلك أقوو، أعتقد وأتيقن، أن  يذا كان رئيص الجمهورية األوو  وا 
ية السورية اللبنانية تحإ ذاك االنتداب المحدد في تتم الوحدو السورية الكبرى، وفيها ساحو النور وجبو النار، وتصير الجمهوريتان جمهورية واحدو أي الجمهور  –وال فرق يذ ذاك مسيحيًا كان أو مسلمًا  –

 شكل  ومدت  الذي يت ق علي  والحكومة المنتدبةو

من  يني وش صي صوصية ومن كو مأرب يلي  وهذا ما أطلب  منكمو وأن  ليحق لي ذلك وأنا من أبناء هذه األمة الساعين في سبيو يسعادها سعيًا متواصاًل، مجردًا من كو غاية   أنبهكمما  هذا 
 أبناء هذه األمة ال يبتغون منها غير الشهادو بحبهم لها وتعلقهم بها، وال يقبلون بغير ال ير األكبر لهاو 

م والسيادوو التضحية أولى العلًا مما هو حق األكبر ال يكون، أيها النائب الكريم بغير التضحية الكبرىو والتضحية الكبرى ليسإ بالن وص فقط وبالماو التضحية الكبرى هي ما يجئ ع و  والخير 
 وال وريالكبرى هي اليوم في تنازلكم عن رئاسة الجمهورية ألخ لكم مسيحي، لكبير من كبار الوطنيين لزميلكم المجاهد األستاذ فارص بك 

 هو رأيي، هذه هي عقيدتي قي يدارو ال ير األكبر اليوم للوطنو هذاهي كلمتي،  هذي 

ن هذا االنقالب ليحدث انقالبًا في عقلية القوم هناكو فيمسحون عيونهم  اإلسالمية وبهذا االنقالب في العقلية السياسية  أوربة، فاجئوا أوربة اليوم  ون "سبقنا السوريونو ما يرون، وهم يقول ليصدقواوا 
  سبقنا المسلمون، والمسلمون سابقون أن شاء ا و وال وز لمن سبقو والسالم عليكم ورحمة ا  وبركات "و

  

 من الخطيب ال  الريحاني

 الحمد هلل وحده 

 ظهيرًا للوطن والقومية العربيةو الزلإالعربي الصميم وال يلسوف الحكيم والوطني الم لص واألديب الشاعر الناثر  أيها 



ي قوم  من ولحمة اإل الص فاغتبطإ بها وقدرإ كاتبها حق قدره على ما يسدي  يلى بن الغيرو بسدىفقد تلقيإ بمزيد الشكر وفائق االحترام هديتك القيمة )النكباإ( ورسالتك الزاهرو المنسوجة  وبلد 
ظهر ر بمسيحية بالنسبة يلى األكثرية اإلسالمية في سورية لنظهالنصائح الثمينة الدائرو على محور التسامح ومناهضة التعصب وحو معضلة األقلياإ بالمناداو بالجمهورية وانت اب رئيسها من األقلية الم

ر أنني لو كنإ فكن على ثقة أيها الوطني الغيو  مسيحي  المشرقالتعصب حتى ندحض ما يت ذه الساسة حجة علينا ويستثمرون ب  عطف أتقياء مسيحيي المغرب على ي وانهم  شائباإالتسامح الن قي من 
نقاذ بالدنا من النكباإ )التي حلإ بها منذ  مسة اآلالف س نة( وحو معضلة األقلياإ على المناداو بالجمهورية وانت اب رئيسها من األقلية المسيحية لكنإ أوو المنادين والمنت بين موقنًا أن توقف نجاحنا وا 

القومية العربية يغ لون المت انين ب ضرابكأحًا عن شيء ما أ او بالرغم عن الموانع التي تبررها القاعدو الشرعية )وهي الضروراإ تبيح المحظوراإ( لكني أراك أيها الوطني النزي  عن التعصب قد ضربإ ص 
القضية  ربية التي تحرص أنإ عليها وتدعو يليها ببرهان هذهعن  أو يغ لون  وهو أن قوام العربية في مادتها اإلسالمية فالقضاء على أركان اإلسالمية وشعائرها يقضي بالضرورو على جميع مقوماإ الع

نا باألتقياء لتبإ ما كتبإ نظرإ بمنظار الغرب دون الشرق فنشدإ عطف أتقياء مسيحيي الغرب وصرفإ النظر عن عطف أتقياء مسلمي المشرق )كما ينعتهم أمثاالمنطقية وي يو يلى أيضًا أنك حينما ك
الذين قلدونا هذه  لدماشقةاشعري هو يقرنا على اقتراحك يا عزيزي جمهور قلبية تناقض ما تدعون يلي  فليإ  عط اإالثورو الشامة  منكوبيوينعتهم غيرنا بالمتعصبين( الذين عط وا بقلوبهم وأموالهم على 

قية مواطنينا في سورية الدا لية فهو يرضى عنا بذلك ب األهليناألمانة التي تش ق منها السمواإ واألرض والجباو وهو يقر على ذلك أيضًا نوابهم جماهير العربية في دمشق وحلب وعلى فرض قبوو جميع 
ية مأم هو يعذرنا ي واننا في العربية واإلسالمية والجوار كالمصريين والعراقيين والحجازيين والنجديين واليمانيين أو في العربية واإلسال والكليكيينر الشام كالساحليين واألردنيين وال لسطينيين من أهو قط

أن تن يذ هذا االقتراح يثير  وسواد األتراك و الصة القوو والدغستان والقزاإ ارسيين والب اريين والهنود واألفغان واألكراد واأللبان كالمراكشيين والتونسيين وغيرهم من عرب يفريقية أو في اإلسالمية والشرقية كال
ام روط اإلمامة في اإلسالم وينظرون يلى قطر الشاظ بشحنق العالم اإلسالمي علينا في شرق الكرو الرضية وغربها وشمالها وجنوبها ألن جمهور المسلمين في جميع أنحاء األرض حريصون على االحت 

ري بنا أتقياء مسيحي ين فنغضب بذلك أتقياء مسلمي في حين ال يدبنظر القدسية لكون  مهبط الوحي وعرين األنبياء وباب بيإ ا  الحرام وأني أوجص  ي ة أن ن سر بهذا االقتراح الص قتين ونعود ب  ي حن
 الو والسالموعليهما الصي أسلم وقإ استواء الشمص وماإ قبو غروبها فأوغلإ أم  بندب  قائلة : لم ي جعني موت  بقدر ما آلمني كون  أغضب عيسى ولم يدر ب  محمد المغرب، مثو ذلك المسيحي الذ

باسم  ب  أتقياء المسيحيين في أوربة وأميركة ألن السياسة القديرو على نشره في المشرقأتعسنا بتن يذ هذا االقتراح فيما يذا عاد علينا بنقمة جمهور المسلمين في أنحاء األرض بدون أن يشعر  يما 
او و أن أغلب  اصتها )ما عدا المستشرقين( ال يعلمون من أحالشذوذ على يرادو العالم اإلسالمي لهي أقدر على طي  في المغرب على حساب تعصب المسلمين وقد أ برنا رواد العلم في العواصم األوربية 

نت اب لموانع وتوفرإ األسباب فإني ال أحجم حينئذ عن السعي البالدنا يال قلياًل فيا عجبي كيف تكون معرفة عامتهم األتقياء الذين ت طب ودهم وتنشد عط هم الموهوم فيا حبذا لو صحإ األحالم وزالإ ا
نعم لو كان ي واننا اللبنانيون ألقوا علينا درسًا من دروص التسامح والكرم بانت ابهم رئيسًا مسلمًا لجمهوريتهم  الكلمة وعربيًا بجميع معنى العالم ما دام  ال وريالشماص الناسك لرئاسة الجمهورية فضاًل عن 

 عمري وكانإ قاعدتها عاصمة دولة بني أميةواللبنانية لكان لنا شيء من المعذرو أمام العالم اإلسالمي بانت اب مسيحي لرئاسة الجمهورية في بالد عريقة باإلسالمية منذ ال تح ال



لواء تعصبهم وينص ونا نهم الدا ليين أن ي   وا عن غعليك أيها الناصح الغيور أن تبدأ أواًل بالنصح لعشيرتك األقربين ي واننا اللبنانيين الذين يقصون عن الوظائف الجليلة والحقيرو ي وا اقتر لهذا 
على معراج التسامح درجة بعد درجة حتى يصعدوا يلى مستوى االتحاد العام فينت بوا رئيسًا مسلمًا لجمهوريتهم المصطبغة اآلن بالصبغة  العروجثم ترشدهم بعد ذلك يلى  بالتعامو على أصوو تبادو المنافع

 تقوو(والنصرانية يذ يجب أن تكون النصيحة لألقرب فاألقرب عماًل بمقتضى الحديث الشريف )ابدأ بن سك ثم بأ يك ثم بمن 

بما يبعث على رد  لبنان الكبير الذي تأبى فلس ت  التذرعيسري بعد ذلك اإلرشاد بال عو دون القوو من الساحو يلى الدا و بناموص العدوى ال بناموص ال طرو العقيمة التي يحاوو انتهاجها فيلسوف  ث  
لمين الموصوف صديق المس ال وريلئال تظهر بمظهر الدعاية الش صية التي تنبو عنها عقلية المدعو ل  وهو فارص بك ال عو كما يجدر بحكمت  العالية أن يرسو نصيحة مطلقة من تعيين األش اص 

دون ذلك من قبو كثير  ور من عامتهم انت اب  كما تحو بجميع ما وص ت  يا عزيزي من الص اإ العليا وأن  برت  بالشريعة اإلسالمية التي وضعت  في منتصف الطريق لتسهو على  اصة المسلمين وكثي
األرثوذكسية  قبو المسلمين الذين أثاروا ضغن مواطنيهم من الطائ ةالمسلمين في بالدنا ألن  وأن كان مسيحيًا فليص بجميع معنى الكلمة التي تريدها الكنائص حتى أن أ اه فائز بك القدير كان انت اب  من 

 يتهم دون فارص بك العلمانيوبنصران األقحاحموازنة لبنا مع األحبار  بطريريكها الناصح الم لص ينبغي تطبيقها فيما يذا كانإ مثمرو على من ينت ب  غبطة الرومية با تياره دون غيره لهذا أرى أن نظريتك أي

 أيها الوطني األمين قبوو فائق احترامي " أرجووفي ال تام  

  

  

  

 الدولة والفرد يي 

 السياسية  المذاهب



 تالف ألوانها الطبقاإ رغم اسة في عصرنا الحاضر، على حياتنا االجتماعية، ون ذإ يلى كو منحنى من مناحيها، وتغلغلإ في عقوو البشرية الحاضرو، وسيطرإ على م اهيم تسلطإ السيا لقد 
حإ عثإ الحروب وما ينشأ عنها من تدمير وت ريب، ووجهإ أسص حياتنا وجودنا، فأصبومشاربها، وأثرإ على العدالة التي تنشدها ونحتمي بها، ولعبإ في استتاب األمن واضطراب حبل  في أيام السلم، وب

زماإ ال وادح، الذي مازالإ تعاني في  اإلنسانية أزمة من أعنف األ العناية بها، واستطالع أسرارها، ومحاولة تعرف مذاهبها، أمرًا ضروريًا كاد أن يكون طابع هذا العصر الحافو باألحداث العظام، وال طوب
وهذا ال الف يمتد يلى  ،والت كير السياسي الحديث اليوم في حالة تميع وعدم استقرار فالمسائو التي يعالجها واألمور التي يتناولها مثار  الف شديد ونقاش عنيف مريرًا ووتبذو جهودًا مضنية وتقاسي ألمًا 

مصدر الصعوبة األصلية هو ما نراه في رجاو الحكم ونلمس  في أقطاب الساسة وزعماء األحزاب وأصحاب النحو السياسية، من  مشكالتها األساسية ويتسلسو يلى طرائق وضعها وأساليب عرضها، ولعو
يدركون بغريزتهم السياسية ودرايتهم الواسعة، و ة  برتهم المست يضة، ميو شديد يلى تبسيط مذاهبهم السياسية رغبة منهم في اكتساب المناعة لها وتقوية دعائمها وتمكين مبادئها، وهم يعلمون حق العلم، بنتيج

 العلمية، أن نجاح أي حركة من الحركاإ مرهون بتبسيط فكرتها والمبالغة في تأكيدها والتهويو في يعالنهاو

ذ ب  لألفئدو التبسيط والتكرار يقرب  يلى العقوو وتمزج  بالن وص وتن  ال ريب في  والشك أن هذه المبالغة تغض قيمة المذاهب، من ناحية ثانية ال تشترى وتهب ريح  يال بهذه الطريقة، يذ أن ومما 
 والقلوب وتساعد على  لق العقلية التي تدبر ب  وتؤمن ييمانًا ال يعرف الشك و ال يقف عند حدو

لذا يص من الميسور، بطبيعة الحاو، وال من السهو استيعابها جملة في بحث واحد مقتضب، و السياسية في العالم اليوم كثرو ومراميها عدو ووجوهها ونزعاتها متلونة وتياراتها م تل ة، ولذا ل والمذاهب 
القوية  اعلت  يصبح دعامة من دعائمها األساسية ووتد من أوتادهفقد يكون من ال ائدو أن ن ص موضوعنا هذا ببحث ال رد والدولة لما ل  من عالقة متينة بالسياسة ن سها وارتباطاإ شديدو بروحها وكنها ج

 التي بنإ عليها السياسة صرحها وشيدإ بناءها المترامي األطرافو

أن عصرنا هذا أشتد اينها، وتبيح لنا القوو بأن تعدد اآلراء في وصف هذا العصر الحاضر وكثرو النظرياإ في توضيح  صائص ، وتضارب األفكار في تحديد ميزات ، بالرغم من ا تالفها وتب عي  
ما كانإ تسلك من مما كانإ تألف وتعيد النظر في الروح، ومادإ ب  الم اوف وساورتها الشكوك، وكثرإ التجارب القاسية والعبر األليمة اإلنسانية التي تعودإ أن تنكر ما كانإ تعرف وتعجبفي  القلق، قلق 

 مبادئ وأمور، شطإ بدون هوادو وال تردد أسص السياسة ونظم الدولة وأساليب اإلداروو



يميز فيها الحق ويحاوو أن يستش ي عناصرها و  فواعلهالإلنسان، يذا أراد أن يقوم بقسط علي في توطيد الحضارو ودعم وتأييد القيم السامية، من أن يواج  القوى التي تعمو حول ، فيستوضح  والبد 
 اسية وتجارها وآثارها وتص ح مذاهبها يساعد، بال ريب وال شك، على األ ذ بالمبادئ السلمية وتكوين اآلراءفاإللمام بالنظرياإ السي بصحتها ومن الباطو ويدرب ن س  على العمو وفق المبادئ التي يقتنع 

 الصحيحة، والعلم في أمص حاجة وأشدها يلى االستمساك بالعقائد الصادقة وتطبيقها في السياسةو

تلعب بها وال يلقي عنائها يلى أيدي المقابر تعبث بغاياتها وأمانيها، وأن يعمو ويدأب ليصو  مستقبل  حسب مشيئت  باإلنسان أن يقدر كرامة ينسانيت  فال يتركها في مهب رياح الحوادث  وجدير 
 وليكون مصيره في يده ويردد قوو شاعرنا المتنبي:

 ات يراوأراد لي فأرادإ أن  …أعطى الزمان فما قبلإ عطاءه

لصواب افة أصقاع المعمورو أزماإ شديدو التعقيد متدا لة المشكالإ ليص من السهو أن نعرف األسباب الحقيقية التي أدإ يلى حدوثها ويست لص وج  العالمية الراهنة المترامية األطراف في كا واأليما  
ة والنزعاإ الصغيرو؟ أو هي صراع بين المبادئ االشتراكي ستضي ةالمومقطع الحق في نارها المتأججة، فهو هي في صميمها صراع بين الحرية والطغيان؟ أم هي محاولة استغالو األمم الكبيرو القوية لألمم 

ة و الف مستحكم ناجم عن مشاكو عالقاإ هي نزاع بين عوامو ال وضى الدولية من ناحية ومحاولة تنظيم حكومة عالمية من ناحية أ رى؟ أم هي في األساص نزاع قوي بين ال رد والدول أوالرأسمالية؟ 
 شعب ن س ؟ التي يمنحها يياها ال إ هذه في عرف الحقوق والسياسة فئة من الناص تعلو الحكم لتؤمن مصالح ال رد والشعب وتحو مشاكل  وتدبر أموره مستعينة بذلك على السلطةاألوو بالثانية، مادام

وهي  وأن كان األوان قد أصبحا اليوم في دور الكهولة واالندثار بعد الرحب الماضية، يمقراطية ،والدالسياسية التي تسترعي النظر في عصرنا الحاضر أربعة مذاهب هي "النازية وال اشية والشيوعية  والمذاهب
لقائو، أن رادو الدولة بدأ اوالشيوعية سارإ، وأن شئإ فقو قامإ، على الم جميعها على المبدأ القائو، ين يرادو الدولة ومصلحتها فوق يرادو وتلتقي عند نقطة هامة، وهي عالقة ال رد بالدولة" فال اشية والنازية

رف ال حقيقة ل  يال باندماج  في الدولة وت اني  فيها، بينما تعتومصلحتها فوق يرادو ال رد ومصلحت ، يذ أن في اعتقادها الجازم أن ال رد وسيلة من وسائو الدولة، وأداو من أدواتها بو هو محض تجريد و 
نماء ش صيت  معتقدو أن  بتحسين حالة ال رد ورفع مستواه، ينتظم المجتمع ويزهو ويتقدم طالما المجتمع ماالديمقراطية بوجود ال رد وتقوم على احترام آر   و يال مجموعة لألفرادوه ائ  وتعمو على يعالء، شأن  وا 

ن م تل ين عصرنا الحديث وال كرو القائلة بسيادو الدولة المطلقة تستمد قوتها من مصدريسيادو الدولة ومدى عالقة ال رد بتلك السيادو في طليعة المسائو التي يقوم حولها الجدو، ويست يض البحث في  ومسألة
 من مصادر الت كير اليونانيو



المذهب فاعلنا في  من أفالطون وأسطو بهذاع بأسره وقد أ ذ كو المصدر األوو فهي نزعة الت كير اليونان والتي كانإ ترمي يلى اعتبار الدولة وحدو كلية قائمة بذاتها، مكت ية بن سها، مستغرقة للمجتم أما
 سة والكراهة المتأصلةوبحوثها السياسية أن من طبيعة الدولة االكت اء بن سها وقاال بأن العالقة الوحيدو بين الدولة والدوو األ رى هي عالقة العداء والمناف

ي ذلك حين قاو "الدوو بطبيعتها أعداء" ومن هنا يتضح جليًا أن ال وجود البتة في الت كير اليونان هوبزو وقد ردد ال يلسوف كانإ عالقة الحكوماإ اليونانية بعضها ببعض قائمة على العداء المسترس ولذا
، وحقوقها مقدمة على الت كير مستوعبة لجميع األفرادالدولة بعرف ذلك يلى ما يعتبره بعض الم كرين عالقتين متمايزتين، وعالقة ال رد بالدولة من ناحية، وعالقت  بالنوع اإلنساني من ناحية أ رى، وذلك ألن 

 حقوقهم، ومكانتها هي المكانة السامية المرموقة فهي مالذ ال رد وكهف رجائ و

ية المن ردو يلى أن حقيقة ال رد هي تلك الش صيذهب المصدر الثاني فهو تصور م كري اليونان للطبيعة اإلنسانية، وذلك ألن أكثر من تحدث منهم عن النظرياإ السياسية يستمسكون بالرأي الذي  وأما
متكلف  مو أعباءه، وما المجتمع في رأي هؤالء زعمهم األبناء صناعيالحائرو التي يعرفها ال رد في تلك الحالة ال يالية االفتراضية المسماو )حالة الطبيعة( وذلك قبو أن يد و المجتمع وي ضع ألحكام  ويح

لنظرية في تعليو نشوء ا وهذهو يقيده وموجب  ال رد يلى المجتمع ليضع حدًا للحالة الطبيعية التي كان يرتع في بحبوحتها وينعم في ظاللها، حيث ال سلطة ترهق  وال قانون قائم على تعاقد محدود د و ب
 المجتمع هي نظرية "العقد االجتماعي"و

ل رد في عزلت  عن بني اإلنسان حياو غير طبيعية وال مألوفة، وطبيعة ال رد ال يسترسو نماؤها ويسير تقدمها يال بين أحضان المجتمع، أننا نحن نرى غير ذلك، ونذهب مذهبًا آ ر نؤمن ب  هو أن حياو ا عي 
نماء قدرات  واستكماو  طبيعي أن يعيش إلنسان مدنيًا بالطبع فمن البديهي والدام ا وماو ش صيت  ووالمجتمع هو أحسن محيط يتيح لإلنسان ال رصة ال تيار طاقت  وتحقيق مطالب ، و ير جو لح ز مواهب  وا 

 في المجتمعو

كرو بناء فلس يًا ، ال يلسوف األلماني، على أساص هذه ال هيجوو وقد أقام ش صيت  والبد ل  من دولة تنظم  "فالدولة تضمن حقوق ال رد وتجبره من أ طار ال وضى ودياجير الحرية السلبية وت لق  والمجعمع
تراضية الطليقة ثوبها عندما غادروا حالتهم الطبيعية االفطراف، متسق المنطق  الصت  أن القوم في المجتمع يتمتعون بحرية أصدق أثرًا وأعظم وقعًا من تلك الحرية الغارقة في ال وضى التي  لعوا محبوك األ

و  المجتمع نثمرو من ثمرات ، ومنظرها ال ارجي القوانين المرعية، ومظهرها الدا لي تلك اآلداب التي يتلقاها ال رد ممن القانون، والحية الصادقة هي الحرية التي يظ ر بها ال رد في حدود المجتمع فهي 
رادو مستقلةو فالدولة  تعطي ال رد حرية ال يظ ر بها في غيرها، وهي ينما ت عو ذلك ألن لها ش صية حقيقية وا 

 وق كو  الف وتعلو على حقوق األفراد وذلك ألن ال رد يتلقى حقوق  وواجبات  من الدولة فال يمكن أن تكون ل  حقوق تتعارض مع حقوقهاوش صية، ولهذه الش صية حقوقها التي تسمو ف وليدولة



 يستطيع أن ، فهو نبإ يدها وثمرو غرسها وهو من ثم البأن الدولة مادو أ القية شاعرو بن سها ويرى أن العالقة التي تربط ال رد بالدولة في كليتها الشاملة هي ن سها جزء من ش صية ال رد هيجو ويقول
 يعمو في عزلة عنها، وال يمكن أن تبعث ل  يرادو أو يتسق ل  أمو بجزء من يرادو الدولة ونصيب من آمالهاو

 أن ال رد حتى في ثورت  وانت اض  على الدولة فالدولة في حالة الثورو تعد منشقة على ن سهاو يوزانكي  وير 

يقة يلى ميدان و محرر حياو ال رد من دائرو األثرو الضبقوتها المتسامية وق األفراد، وما تطلب  من والء متصو وتضحياإ مستمرو توسع ش صياإ األفراد وتنقيها من شوائب األغراض الحقيرو، وتنق والدولة
 الحياو العامةو

مليًا في أيام الحرب، وتوجههم الوجهة التي تريدها ما دامإ األفراد الذين تبسط عليهم سلطانها ال ي تل ون عن األفراد الذين يباشرون في وسعها أن تسيطر على حياو األفراد نظريًا في أيام السم وع والدولة
 يرادتهمومن الرغباإ الحقيقية لهؤالء الذين يطيعونها، ويلبون رغباتها حتى عندما يطيعونها رغم  موحاوسير األحواو ويتقلدون السلطة، وأوامر الحكومة 

طوتها "حالة الحرب تكشف عن قوو الدولة وتبين مدى س هيجو :قاو  يدها و، ومن حقها أن تطلب يلى األفراد أن يضعوا حياتهم رهن تصرفها وطوع للطماإهي التي تتصدى لحو المشكالإ وتثبإ  والدولة
 وعظيم بطشها، والوطن حينذاك هو القوو التي تقضي ب ناء استقالو األفراد"و

ا ، بو هي نظرية  طرو ألنها تمنع الحكوماإ المسوغاإ التي من شأنهللوقاعالسيادو الدولة المطلقة، على ما يبدو بها من مظاهر التماسك ال كري واالتساق المنطقي، نظرية غير سليمة وال مطابقة  نظريةو 
 وال أصوو اآلدابو أن تجعلها تنهج في السياسة ال ارجية منهجًا غير متردد، وال يبالي من األ الق

ذا كان للدولة السلطة التامة والقدرو الالواضح في نظرية سيادو الدولة هوان الدولة، تمشيًا مع تلك النظرية تعتبر ن سها ممثلة للنوع اإلنساني بأسره، وهو افتراض مناف للحقي والليب كاملة من حيث قة، وا 
 سلم بها أن هذا الحق ال يمكن أن ينهض يال على افتراض أن الدولة تمثو يراداإ جميع األفراد تتكون منهم الدولةوعالقتها باألفراد ال اضعين لها، فإن  من األمور الم



ذا شريعة األ الق  باعاتدولة من لسامة في فكرو تحلو الكانإ قواعد اآلداب مرعية فبي عالقاإ األفراد بعضهم ببعض، فليص هناك ما يمنع العمو بمقتضاها في عالقاإ الدوو بعضها ببعضو وقد وجد ا وا 
وتحطيمها  6718، وكذلك مهاجمة ينكلترا لكوبنهاجن افلس ةليًا لتلك  ير سند لسياستهم ال ارجية واستهانتهم بحقوق الدوو األ رى، وقد كان اعتداء األلمان على حياد البلجيك  الو الحر بالعالمية مثاًل عم

 كانإ تستلزم هذا االعتداءوبحجة أن سالمة الدولة  الدانماركياألسطوو 

ظهار قدرت ، والظ ر بحريت ، فإننا نقر بأن ذلك ال يقتضي كون  ونحن دولة موجودو الحكومة قادرو على كو شيء، وال ين ي أن العلى الرغم من تسليمنا بأن ال رد في المجتمع يتمكن من ينماء طبيعت ، وا 
ونحن يذا سلمنا بذلك، أتضح لنا ما ينطوي علي   …المجتمع وليص للدولة معنى أن لم تعمو على يسعاد ال رد، ألن الدولة ليسإ غرضًا من أجو ذاتها  ألجو ال رد، فإن ال رد لم يوجد ألجو الدولة وسعادو

 مذهب سيادو الدولة المطلقة من مغالطة ووضع لألمور في غير نصابهاو

رادو الدولة حتى في حالة بعض أنصار نظرية سيادو الدولة أن  ير متيسر للدولة أن  ويقول تبني مجدها على أنقاض حياو ال رد أو أن تستبد ب  وتطغى علي  ألن مصلحة الدولة هي بذاتها مصلحة ال رد وا 
دمًا أن الدولة في أي  الف بين الدولة وال رد فإن  ي ترض مق دما ينشباالستبداد والطغيان هي يرادو ال رد، ولكن الحقيقة التي نراها نحن هي أن نظرية السيادو المطلقة تناقض فكرو الحرية الش صية، ألن  عن

سماع كلمت و  جانب الصواب، وأن ال رد حقيق باللوم، وال سبيو ل  يلى رفع صوت  وا 

غاية ما قد  حدود حقوق ال رد، وال نجد في سيادو الدولة منتهى المدنية أوفإن تطور العالم المتواصو وتقدم  السريع ونمو عالقات  السياسية وازدياد روابط  االقتصادية يجعلنا ال نقف بأفكارنا عند  والخل ة
نما تتطلع يلى ما وراء ذلك لنرى عالمًا جديًا تسود في  فكرو جديدو  الصتها "يذا سلمنا بأن  من الال ة، زم أن يعرف ال رد أن هناك مصلحة أسمى من مصلحة المجتمع والدوليصو يلي  اإلنسان من التقدم، وا 

اق  وترامإ ما أن ي الص ال رد ألسرت  ولقبيلت  قد اتسعإ آففليص هناك ما يمنع من السير بذلك يلى نهايت  المنطقية والوقوف عند فكرو أن مصلحة النوع اإلنساني قاطبة فوق مصلحة الدولة ن سها، وك
 ي الصًا ووالء لبني اإلنسان، وليص هنالك ما يثبإ أن الدولة هي أقصى مرحلة من مراحو التدرج االجتماعيو حدوده وأصبح ي الصًا للدولة، فإن  من المنظور أن يزداد اتساعًا وشمواًل ويصبح 

اماًل سيترك ال محالة، ين األمم، عالمواصالإ وتقوية الروابط ب كانإ الدولة تستمد قوتها من وجود عاداإ وتقاليد مشتركة ومن بقائها رهن يلى حد كبير باالحت اظ بتلك العاداإ والتقاليد، وكانإ سهولة ولما
لى تصور أسمى للدولة و نقوو أن العالم سيتجاوزها ياألمن والنظام واستتباب  أثره المحتوم في تغير تلك العاداإ والتقاليد، لذا فإن العالم، بالرغم من ضرورو االحت اظ بالدولة واعتبارها عاماًل أصياًل في صيانة

 من األ طار الطارئة والصدماإ المباغتة كما ضمإ الحكومة سالمة ال رد واستن ذت  من حالت  الطبيعية غير المحتملة وال المرضيةو يضمن سالمة الدولة ووقايتها



من البعيد  جتماع بسائر القبائو لتكوين األمة، وليصلى االاإلنسان في العصر الحاضر معقود بتلك الغريزو التي أوحإ المجتمع، وساقإ ال رد يلى الحياو مع ال رد لتكوين القبيلة، وقادإ القبيلة ي وأمل
 والتي تجعو منظمة األمم أمرًا عديم الجدوى وضعيف األثروالمستنكر أن تسير سيرنها وتتابع  طواتها وتجمع بين األمم في ساحة األممية الشاملة حيث تبطو فكرو الدولة المنطلقة من قيود األ الق 
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