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العقيد الركن �شربل فرام
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احلقيقة التي تنقذ..
العقيد الركن �شربل فرام

الكذب ال يدوم طوي ً
ال.
لكن واقعنا يفر�ض علينا �أن نعي�ش يف كذبة ال تنتهي.
ّ
نكذب على �أنف�سنا ،نكذب على الأقربني والأبعدين.
نكذب يف خياراتنا.
نكذب يف معتقداتنا.
نكذب يف وطنيتنا.
�أمل يحن الوقت لنخرج من م�ستنقع الكذب؟
�أمل يحن الوقت لقول احلقيقة ولو ملرة واحدة؟
احلقيقة التي تبني.
احلقيقة التي تنقذ.
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كلّ ما�ضينا كان مبن ًيا على تكاذب وتقاطع م�صالح �آنية.
يوما �أن نبني وط ًنا حقيق ًيا وثابتًا.
مل نعرف ً

كانت الأزمات ت�ستولد �أزمات متالحقة ب�سبب �سوء الإدارة
وغياب امل�صارحة.
كنا دائم ًا نهرب من مواجهة الواقع باالحتيال عليه.
�أهكذا ُتبنى الدول؟
�أهكذا تكون ال�سيا�سات؟
غباء.
نغو�ص يف الوحول القاتلة ونحن ن�ضحك
ً
�آن الأوان النتهاء زمن الكذب وزمن الغباء.
�آن الأوان لزمن احلقيقة وزمن الأفعال.
�آن الأوان لوطن يدوم طوي ً
ال.
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التمثيل ال�شعبي
يف ظل الع�صبيات
الطائفية يف لبنان
د .م�سعود �ضاهر
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ل ��م تكن الطائفية مجرد ظاهرة �سيا�س ��ية عابرة في تاريخ المقاطع ��ات اللبنانية قبل وبعد قيام
دولة لبنان الكبير عام  .1920و�إلى جانب القبلية ا�س ��تخدت الطائفية في �إطار م�ش ��روع ا�س ��تعماري
�أوروب ��ي لتفكيك ال�س ��لطنة العثمانية من الداخل ،والعمل على قيام دول حديثة على امتداد الم�ش ��رق
العرب ��ي ،وبرعاية خارجية مبا�ش ��رة رافقت ن�شاط الإحتكارات الإقت�صادي ��ة ،والكارتالت المالية في
ع�ص ��ر العولمة .فهي ظاهرة اجتماعية � -سيا�سية كانت تعبر عن طقو�س العبادات وال�شعائر الدينية
في �إطار نظام الملل العثماني ،ثم تحولت في الأزمات الحادة �إلى ع�صبيات دينية ذات �أبعاد �سيا�سية
وثقافية و�إجتماعية متنوعة.
منذ القرن التا�سع ع�شر ،عملت الدول الإ�ستعمارية الأوروبية على ت�أجيج ال�صراع على ال�سلطة
تحت يافطة التحرر من ال�سيطرة العثمانية الطويلة ،وبناء نظم �سيا�سية حديثة تحمل راية التحرر
الإجتماع ��ي ،والديموقراطية ،وحق ��وق الإن�سان ،وال�شعب م�صدر ال�سلط ��ات ،غيرها .وقد بالغ بع�ض
الباحثين في التركيز على �أثر العوامل الخارجية في تحويل الظاهرة الطائفية الم�ستقرة �إلى طائفية
متفج ��رة ،لكن قلة متن ��ورة منهم ركزت على العوامل الداخلية الت ��ي �أدت �إلى بروز تحوالت هامة في
مختل ��ف واليات ال�سلطنة العثماني ��ة بعد احتكاك �شعوبها بمقوالت الث ��ورات التحررية في �أوروبا .ما
دفع بع� ��ض ال�سالطين العثمانيين �إلى القيام ب�إ�صالحات متنوعة في مركز ال�سلطنة ووالياتها عرفت
بالتنظيمات العثمانية وما رافقها من خطوط همايونية وتوجه �إ�صالحي على النمط الأوروبي.
لعب ��ت التبدالت ال�سكانية والإقت�صادية والإجتماعية الداخلية دور ًا بارز ًا في عملية التحديث وما
�أعقبها من حركات �إ�صالحية طالت غالبية المجتمعات العربية .كانت حركات الإحتجاج ترتدي وجه ًا
ت�صادمي ًا ب�سبب كثافة التدخالت الخارجية من جهة ،ومحاولة ال�سلطنة قمع و�إرهاب القوى الداخلية
المنتف�ض ��ة من جهة �أخرى .و�أ�س�س ��ت الخطوط الهمايونية لتبدالت �سيا�سي ��ة واقت�صادية واجتماعية
رافقه ��ا تفتت ف ��ي الملكيات العقارية الكبيرة بفع ��ل عامل الوراثة ،وتملك الم�ؤ�س�س ��ات الدينية لكثير
م ��ن �أرا�ضي كبار المالكين ،وب�سبب �سيا�سة الإفقار وزيادة ال�ضرائب التي اعتمدها الوالة العثمانيون
لإ�ضع ��اف الحكام المحليين ،فانتع�شت حركات التمرد والتحرر داخل ال�سلطنة ،ما �ساهم في ظهور
طبق ��ة جدي ��دة من التج ��ار وال�صناعيي ��ن الج ��دد ،وخ�صو�ص� � ًا بورجوازي ��ة الحريرالمناه�ضة لكبار
المالكي ��ن ف ��ي بالد ال�شام .وم ��ا زاد في حدة الأزم ��ات الداخلية �أن ال�شرائ ��ح الإجتماعية الجديدة
تبل ��ورت ب�صعوبة �ضمن طوائف متما�سك ��ة �شكلت "هويات قاتلة" وفق تو�صيف الروائي �أمين معلوف.
ون�شط ��ت المقاوم ��ة ال�شعبية في جبل لبنان ومناطق �أخرى من بالد ال�ش ��ام �ضد الر�سوم وال�ضرائب
التي فر�ضتها ال�سلطنة  .ومنذ �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر ،تعززت مكانة بيروت الإقت�صادية بالتعاون
الوثي ��ق م ��ع بورجوازي ��ة الحرير النا�شطة ف ��ي جبل لبنان .وارتب ��ط بع�ض زعم ��اء الطوائف بعالقات
اقت�صادي ��ة متينة م ��ع تجار بيروت ،ومنهم من لع ��ب دور الو�سيط التجاري بين جب ��ل لبنان و�أغنياء
الداخل ال�سوري من جهة ،ومراكز الر�ساميل الأوروبية من جهة �أخرى.
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التمثيل ال�شعبي يف ظل الع�صبيات الطائفية يف لبنان
د .م�سعود �ضاهر

عل ��ى الجانب الثقافي ،ت�أثرت نخ ��ب الطوائف في بالد ال�شام كثي ��ر ًا بالثقافة الغربية من خالل
المدار�س المحلية والإر�ساليات الأجنبية التي كانت تدر�س العلوم الع�صرية واللغات الأوروبية ،فاحتدم
ال�ص ��راع على ال�سلط ��ة والنفوذ داخ ��ل الطوائف المحلية ،وتح ��ددت معها طبيعة النظ ��ام ال�سيا�سي
الطائف ��ي في جبل لبنان .ولعبت النزاعات الطائفية بي ��ن زعماء الطوائف في بالد ال�شام دور ًا بارز ًا
ف ��ي �إحداث تفجيرات متالحق ��ة لحماية م�صالحهم بالدرجة الأولى .ومع تفجر النزاعات ال�سيا�سية
بين زعماء الطوائف تحول ال�صراع الطائفي �إلى �صراع مذهبي داخلي بدعم خارجي مبا�شر تمهيد ًا
للإع�ل�ان عن الم�شروع ال�صهيوني على �أر�ض فل�سطين وال�سيطرة على المنطقة الممتدة بين الفرات
والنيل.
بع ��د تفج ��ر االنتفا�ضات ال�شعبية في زم ��ن «الربيع العرب ��ي» ارتفع �شعار «ال�شع ��ب يريد �إ�سقاط
النظ ��ام» .فبات ��ت العالقة متوترة بين زعم ��اء الطوائف والجماهير ال�شعبية في لبن ��ان ،وتركت �آثار ًا
�سلبي ��ة وا�ضحة على الأزمات الإقت�صادية والإجتماعية المتزايدة ،ما �أدى �إلى تحول قوى �أ�سا�سية في
لبن ��ان �إلى ق ��وى مذهبية ت�ستخدم �أ�سالي ��ب قمعية �ضد المعار�ضة المطالب ��ة بالتغيير الديموقراطي.
وباتت تهدد اليوم ا�ستقرار دول عدة في المنطقة العربية بعدما �ضربت ركائز الدولة الع�صرية التي
بات ��ت عر�ض ��ة للإنهيار على غرار ما يجري في لبنان ،وليبيا ،واليم ��ن ،والعراق ،و�سوريا ،وال�سودان.
وب ��رز خلل حاد داخل الطوائف المحلية وفي ما بينها ،عل ��ى مختلف ال�صعد ال�سيا�سية والإقت�صادية
والإجتماعي ��ة ،م ��ا �ساعد عل ��ى �إ�ضع ��اف النظام ال�سيا�س ��ي القائم ،وتراج ��ع دور النخ ��ب ال�سيا�سية
الع�صري ��ة ل�صال ��ح بورجوازية ريعية متفلتة من جميع ال�ضوابط ،وتتلقى دعم ًا كبير ًا من دول �إقليمية
ذات م�شاريع معادية للعرب والعروبة كتركيا و�إيران.
نخل� ��ص �إلى الق ��ول �أن الطائفية المتفجرة ارتبط ��ت بم�شروع ا�ستعماري �أوروب ��ي لل�سيطرة على
ال�سلطن ��ة واقت�سام والياتها ،ثم تحولت �إل ��ى ع�صبيات مدمرة تهدد الإ�ستقرار الإجتماعي والإزدهار
الإقت�ص ��ادي ،وهما الركيزتان الأ�سا�سيت ��ان لبناء الدولة الديموقراطية الع�صرية على امتداد العالم
العربي .لذا ال بد من �إمعان النظر في عالقة الع�صبيات القاتلة بالنظام ال�سيا�سي الطائفي في لبنان
وغي ��اب التمثيل الديموقراطي ال�شعبي فيه .فط ��وال �أكثر من مائة عام لم يحقق هذا النظام الوحدة
الوطنية الجامعة بل عزز الع�صبيات المذهبية القاتلة ،وزاد في حدة التناق�ضات الداخلية التي باتت
تهدد ركائز الدولة الوطنية في لبنان.
�أ�ضواء على ن�ش�أة وتطور التمثيل ال�شعبي في لبنان قبل الإ�ستقالل
ت�شكل النظام ال�سيا�سي اللبناني مع �إعالن دولة لبنان الكبير عام  1920على ركائز عدة �أبرزها
الركي ��زة الطائفية .حتى ذلك التاريخ كانت المقاطع ��ات اللبنانية الحالية تتوزع على واليات دم�شق،
وطرابل� ��س ،و�صي ��دا تبع ًا لتطور المراح ��ل التاريخية .و�شهدت تل ��ك المقاطع ��ات �أول �أ�شكال التمثيل
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ال�شعب ��ي من طريق المجال� ��س التمثيلية التي �أن�ش�أها الحكم الم�صري في ب�ل�اد ال�شام خالل �سنوات
 ،1840 – 1831وا�ستم ��رت ب�أ�ش ��كال مختلفة مع بع�ض التعديالت �إبان مرحلتي القائمقاميتين 1845
–  ،1860ومت�صرفية جبل لبنان . 1914 – 1861
لعل �أب�سط تحديد للتمثيل الديموقراطي ال�شعبي �أن ال�شعب ينتخب مندوبين �أو نواب ًا لتمثيله عبر
االنتخاب الحر ،وهذه المقولة تت�ضمن ال�سمات الأ�سا�سية للعمل الديموقراطي.
انطالق ًا من هذا الفهم العلمي للتمثيل ال�شعبي ،يمكن القول �أن الهدف من ممار�سة الديموقراطية
ال�سليمة هو تطوير الوعي لدى ال�شعب ونوابه ،في النظرية والتطبيق .ومع والدة نخب �سيا�سية منتخبة
دوري� � ًا عب ��ر االقت ��راع الديموقراط ��ي ت�صاغ وتق ��ر قوانين جديدة تت�ل�اءم مع التب ��دالت االقت�صادية
وال�سيا�سية في لبنان .لكن غالبية تلك القوانين لم تنفذ وفق التمثيل ال�شعبي ال�سليم الذي ينمي وعي
ال�شع ��ب الختيار ممثليه دوري ًا �إلى المجال�س المحلية ،والبرلمانات النيابية .وال ي�ستقيم ذلك التمثيل
�إال بتطوي ��ر النظ ��م الد�ستوري ��ة و�أواليات تطبيقها ،وتعمي ��ق دورها في ح�ض النا� ��س على م�شاركتهم
الإيجابية لبناء مجتمع ت�سوده الحريات الأ�سا�سية ،وينتفي فيه القمع وم�صادرة حرية التعبير .
لق ��د ن�ش ��رت درا�سات علمية ر�صينة ومتنوع ��ة حول والدة وتطور التمثي ��ل ال�شعبي الديموقراطي
ف ��ي لبنان ،قبل قي ��ام دولة لبنان الكبير وبعده .ل ��ذا نكتفي هنا بت�سليط ال�ضوء عل ��ى الركائز الثابتة
والمتبدلة في ذلك الم�سار ،والتي يمكن �إجمالها على ال�شكل التالي:
� -1شه ��دت المقاطعات اللبناني ��ة والدة مجال�س تمثيلية في ظل الحك ��م الم�صري لبالد ال�شام.
وت�أ�س� ��س التمثي ��ل ال�شعبي على �أ�سا�س مجال�س تمثيلية تم اختيارها بالتعيين على قاعدة تمثيل �أعيان
الطوائ ��ف والعائالت الفاعلة في تلك المقاطعات .كان ��ت المجال�س الأولى خطوة متقدمة ن�سبي ًا على
نظ ��ام الملل العثماني الذي كان �سائد ًا في جميع �أرجاء ال�سلطنة العثمانية .و�أعطيت المجال�س بع�ض
ال�صالحيات اال�ست�شارية في الق�ضايا الإدارية والمالية.
 -2كان ��ت الطائفي ��ة �إحدى ركائز التمثي ��ل ال�شعب ��ي الأ�سا�سية في مت�صرفية جب ��ل لبنان ،وتم
ح�ص ��ره ب�أبن ��اء الأ�سر القوية �أو الأعيان م ��ن ذوي النفوذ وال�سيطرة على مناط ��ق وطوائف بكاملها،
بالإ�ضافة �إلى �سيطرتها على القوى المنتجة من الفالحين والحرفيين و�صغار التجار.
 -3نجح ��ت �صيغ ��ة المجال�س التمثيلية مع قيام مجل� ��س �إدارة مت�صرفية جبل لبنان الذي ا�ستمر
حتى اندالع الحرب العالمية الأولى .كان مجل�س المت�صرفية ينتخب من قبل ن�سبة �ضئيلة من �سكانها
القادري ��ن على دفع ال�ضرائب .وتمثلت فيه الطوائ ��ف الكبرى الموجودة في المت�صرفية .وكانت لديه
�صالحية الرقابة على �أعمال المت�صرف لجهة تخطيط وتنفيذ الم�شاريع الإنمائية ،وجباية ال�ضرائب
ومراقب ��ة �صرفها ،وال�سهر على �أمن المواطنين .وبف�ضل ممار�ست ��ه الفعلية في الرقابة تحول مجل�س
الإدارة �إل ��ى مختب ��ر حقيقي لممار�سة التمثيل ال�شعبي على �أ�سا�س م ��ن التوازنات الطائفية الوا�ضحة
الت ��ي ما زالت نتائجها بارزة حتى الآن .وتر�سخت الطائفية الحق ًا لت�صبح الركيزة الأ�سا�سية للتمثيل
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ال�شعب ��ي في جبل لبنان ،بالإ�ضافة �إل ��ى تمثيل الأعيان وبع�ض الأثرياء من التجار ،وعدد من �أ�صحاب
المهن الحرة والمثقفين من خريجي الجامعات والمدار�س العاملة في لبنان.
 -4عدل ��ت �صيغة التمثيل ال�شعبي الحق� � ًا في مرحلة االنتداب الفرن�سي على لبنان ،مع االحتفاظ
بالطائفي ��ة كقاعدة ثابت ��ة لتمثيل ال�شعب اللبنان ��ي واختيار مجال�سه البرلماني ��ة .واختبر الفرن�سيون
�صيغ ًا متعددة لتمثيل ال�سكان في دولة لبنان الكبير �أبرزها:
�أ -البرلمان الذي يجمع بين التعيين واالنتخاب.
ب -البرلمان المنتخب بكامل �أع�ضائه من قبل اللبنانيين من دون تمييز بين طوائفهم.
لك ��ن �شوائ ��ب كثيرة لحقت بتلك المجال�س �إذ بقي حق االنتخ ��اب حكر ًا على البالغين من الذكور
ب�س ��ن الحادي ��ة والع�شرين ،وا�ستبعد قانون االنتخ ��اب الأول الذي �صدر ع ��ام  1922تمثيل المر�أة في
البرلمان ،ولم يعطها حق االقتراع طوال عهد االنتداب .وبقي التمثيل الطائفي القاعدة الثابتة للتمثيل
ال�شعبي رغم تنوع وتعدد ال�صيغ القانونية المعتمدة .و�شجعت االنتخابات الدورية لتلك المجال�س على
والدة كتلتين كبيرتين لعبتا الدور الأ�سا�سي في تلك المرحلة هما  :الكتلة الوطنية والكتلة الد�ستورية.
فانق�سم غالبية النواب بين هاتين الكتلتين مع االحتفاظ بدور ملحوظ لفئة النواب الم�ستقلين الذين
لعب ��وا دور المرج ��ح لكف ��ة �إحدى الكتلتي ��ن خ�صو�ص ًا �أثناء �أزم ��ات ت�شكيل الحكوم ��ة ،و�إعطاء الثقة،
والت�صديق على الموازنة.
�شه ��دت تلك المرحلة والدة الد�ستور اللبناني لعام  1926الذي �ضمن الحريات الأ�سا�سية لجميع
اللبنانيي ��ن في مجاالت عدة ،كما �ضمن لهم الم�س ��اواة �أمام القانون في الحقوق والواجبات .واختبر
الفرن�سيون �أي�ضا تجربة مجل�س ال�شيوخ على �أ�سا�س طائفي ،ول�سنة واحدة خالل فترة ،1927 -1926
ث ��م �ألغ ��ي بموجب قرار من المفو�ض ال�سام ��ي بذريعة �أن لبنان بلد �صغير الحج ��م وقليل ال�سكان وال
يحت ��اج �إلى مجل�سين تترتب على وجودهما نفق ��ات �إ�ضافية غير مبررة .كما �أن ت�ضارب ال�صالحيات
بي ��ن المجل�سين �أربكت عم ��ل الإدارات الر�سمية .ما جعل المح�صلة النهائية للتمثيل ال�شعبي في عهد
االنت ��داب �سلبي ��ة ،و�ساهمت في تر�سيخ الطائفية وتحويلها �إلى ركي ��زة ثابتة للتمثيل ال�شعبي وللنظام
ال�سيا�سي الم�سيطر على لبنان.
التمثيل ال�شعبي في لبنان الم�ستقل 1990 – 1943
ل ��م تع ��دل �صيغة التمثي ��ل ال�شعبي في لبن ��ان ب�صورة جذري ��ة بعد اال�ستقالل ،فتم ��ت المحافظة
عل ��ى كثير م ��ن القوانين والمرا�سي ��م التي ما زالت �ساري ��ة المفعول مع بع�ض التعدي�ل�ات ال�ضرورية
وال�شكلية في معظم الأحيان .كان تق�سيم الدوائر االنتخابية في خدمة م�صالح زعماء الكتل النيابية
الم�سيط ��رة .ثم �أدخل ��ت بع�ض الإ�صالحات الإيجابية ك�إقرار حق الم ��ر�أة في االقتراع والتمثيل .لكن
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ن�سب ��ة تمثيلها ف ��ي البرلمانات المتعاقبة لم يكن يعب ��ر عن حجم الكتلة الن�سائي ��ة ال�شعبية في لبنان
ودوره ��ا الأ�سا�س ��ي في عملية االنت ��اج ،والإدارة ،والعمل ،والإبداع .كما �أن غالبي ��ة الن�ساء قد انتخبن
�إلى البرلمان اللبناني من طريق وراثة �أو دعم الزوج� ،أو الأب� ،أو ال�شقيق .ومع �أن مرحلة اال�ستقالل
�أق ��رت ر�سمي� � ًا باعتماد العمل الحزب ��ي �إال �أن م�ستوى التمثيل الحزبي ف ��ي البرلمانات المتعاقبة بقي
�أدنى بكثير مما يطمح �إليه اللبنانيون في هذا المجال.
وا�ستخ ��دم التمثيل ال�شعبي لحماية وتجدد نظام �سيا�سي طائفي وطبقي وا�ضح المعالم � .إذ بني
هذا النظام على ركائز ثابتة ي�صعب تطويرها �أو تبديلها من دون ن�سف البنية الطائفية الطبقية التي
ي�ستند �إليها .ويدور نقا�ش �سيا�سي متوا�صل حول كيفية تطبيق التمثيل ال�شعبي ال�سليم في لبنان ب�شكل
ي�ضم ��ن تجاوز الم ��وروث ال�سلبي الذي يعزز دعائ ��م الطائفية ويعطل ممار�س ��ة الديموقراطية ،ن�ص ًا
وتطبيق ًا .وهناك اختالف حاد في وجهات نظر الم�شرعين وال�سيا�سيين اللبنانيين حول تف�سير بع�ض
المواد الد�ستورية ،ومنها المواد التي تن�ص على محاكمة الر�ؤ�ساء ،والوزراء ،والنواب .بالإ�ضافة �إلى
اخت�ل�اف وجهات النظر حول �صالحيات القي ��ادات ال�سيا�سية العليا ،ك�صالحيات رئي�س الجمهورية،
ورئي� ��س مجل�س النواب ،ورئي�س مجل�س ال ��وزراء ،بو�صفهم ممثلين للطوائف الثالث الكبرى في لبنان
ولي�س لأ�شخا�صهم فح�سب .
هن ��اك خالف حاد �أي�ض ًا حول اعتماد قانون ع�صري لالنتخ ��اب يبنى على ن�سبية التمثيل بهدف
الحف ��اظ على م�صلح ��ة لبنان العليا ولي� ��س م�صالح زعماء الكت ��ل ال�سيا�سية والطائفي ��ة فقط  .وفي
كل دورة انتخابي ��ة تبرز م�شكالت ح ��ادة تفر�ض مراعاة التوازنات الطائفي ��ة الم�سيطرة والتي ت�سبق
�إج ��راء االنتخاب ��ات النيابية في لبنان .وغالب ًا ما يتناق�ض قان ��ون االنتخاب الجديد مع ن�ص الد�ستور
ال ��ذي يفر�ض الم�ساواة بين اللبنانيين ،فيلج�أ المجل�س النيابي �إلى ابتداع �صيغ قانونية غير د�ستورية
لتمرير قانون قديم  -جديد لالنتخاب يراد منه حماية م�صالح زعماء الكتل النيابية القوية .ومع �أن
المخالفة الد�ستورية تقرن بعبارة "يعمل بهذا القانون لمرة واحدة"� ،إال �أنها تتكرر مرار ًا.
يت�ض ��ح من ذلك �أن الممار�سة الديموقراطية في لبن ��ان توظف الد�ستور لخدمة زعماء الطوائف
الكب ��رى .وفي كل دورة انتخابية يبرز هاج� ��س �صياغة قانون جديد يق�سم الدوائر االنتخابية ل�صالح
الق ��وى الم�سيطرة .وبموجب قانون واحد لالنتخاب ��ات تعتمد الدائرة االنتخابية ال�صغرى ،والق�ضاء،
والمحافظة بكاملها� ،أو محافظتان مدمجتان .ومع �أن ن�ص الد�ستور ي�ؤكد على �أن النائب «يمثل الأمة
جمع ��اء» ،ف�إن غالبية النواب هم م ��ن غير المعروفين جيد ًا لدى الر�أي الع ��ام اللبناني خارج مناطق
تمثيله ��م ،ال ب ��ل داخل مناطقهم في بع�ض الأحيان  .ولي�ست له ��م برامج �سيا�سية محددة ،ومنهم من
يجه ��ل �أمور الت�شريع والنظ ��م الد�ستورية .ويدين معظمهم بالوالء التام لزعي ��م التكتل النيابي الذي
�أ�سه ��م في انتخابهم بطريق ��ة مغايرة تمام ًا للديموقراطية .و�سرعان ما ي�صب ��ح ع�ضو ًا ملحق ًا بكتلته
البرلماني ��ة ،وال �أم ��ل له بالع ��ودة �إلى قبة البرلمان ما ل ��م يظهر والء ثابت ًا لزعي ��م التكتل طوال فترة
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نيابت ��ه .ولزعي ��م التكتل مزاج ��ه الخا�ص ،وغالب ًا ما ي�ستغن ��ي عن رموز قديمة تح ��ت يافطة «تجديد
الوجوه».
كان م�سار التمثيل ال�شعبي طوال مرحلة الإ�ستقالل ال�سيا�سي للبنان ينحدر من �سيئ �إلى �أ�سو�أ،
فعرف اللبنانيون �صورة م�شوهة للديموقراطية الطوائفية التي لعبت دور ًا �أ�سا�سي ًا في تجديد الطبقة
ال�سيا�سية الحاكمة في لبنان .ويمكن �إجمال �سلبياتها على ال�شكل التالي:
 -1ا�ستم ��ر النظ ��ام ال�سيا�سي الطوائفي ال ��ذي انتخبت على �أ�سا�سه المجال� ��س التمثيلية بوتيرة
تراجعي ��ة من الطائفي ��ة المنفتحة بعد نيل الإ�ستقالل �إلى المذهبية المت�شددة منذ �إندالع الحرب في
لبنان لعام .1975
 -2اعتم ��د التمثيل ال�شعبي في المجال� ��س البرلمانية على قاعدة تمثيل الطوائف الكبرى ب�صورة
توافقي ��ة من خ�ل�ال تحكم زعم ��اء الطوائف والميلي�شي ��ات وت�شكي ��ل اللوائح الإنتخابي ��ة على طريقة
المح ��ادل الت ��ي تلغي كل �أ�ش ��كال المعار�ضة الديموقراطي ��ة .و�أعطيت المجال� ��س المنتخبة الحق في
ت�شكي ��ل الحكوم ��ات بطريق ��ة توافقي ��ة �ألغت كل �أ�ش ��كال الرقابة  ،داخ ��ل الحكومة �أو ف ��ي البرلمان.
وقمعت المعار�ضة ال�شعبية ب�شدة .وتزايد حجم الدين العام ب�صورة مرعبة �إلى �أن تجاوز كل الحدود
ال�سوريالية في بلد ال يتجاوز �سكانه الأربعة ماليين ن�سمة.
 -3عمل ��ت الحكومات المتعاقبة منذ الإ�ستقالل حتى اتفاق الطائف على �إ�صدار ت�شريعات مالية
واقت�صادية و�سيا�سية بالتوافق مع زعماء الكتل البرلمانية ،فانت�شرالف�ساد الإداري والمالي على نطاق
وا�سع في ظل حكومات ملحقة بالكتل البرلمانية الكبيرة ،وعاجزة عن القيام ب�أي �إ�صالح جذري.
 -4عدلت قوانين الإنتخاب للمجال�س التمثيلية مرار ًا من �سيئ �إلى �أ�سو�أ لتر�سيخ التمثيل ال�شعبي
عل ��ى �أ�سا� ��س التوازنات الطائفي ��ة والعائلي ��ة ،و�أف�سح في المجال ب�ص ��ورة �ضيقة ج ��د ًا لتمثيل بع�ض
الأثري ��اء من التج ��ار ،وعدد من �أ�صحاب المهن الحرة ،والمثقفين م ��ن خريجي الجامعات ،وم�ؤخر ًا
لعدد متزايد من كبار الع�سكريين المتقاعدين.
االنتخابات النيابية في ظل �إتفاق الطائف 2020 – 1990
�أدخ ��ل اتفاق الطائف تعدي�ل�ات مهمة على بنية النظام ال�سيا�سي منه ��ا :تعديل الد�ستور القديم،
وتوزي ��ع غي ��ر وا�ضح لل�صالحي ��ات بين الر�ؤ�س ��اء الثالث ��ة �أو «ترويكا الحك ��م» .بالإ�ضاف ��ة �إلى قانون
لالنتخ ��اب كان يع ��دل با�ستمرار ل�ضمان تمثي ��ل الكتل البرلمانية الكبرى والملحقي ��ن بها من النواب.
وبعدما �أقر قانون العام � 1991صيغة ملء ال�شواغر التي نجمت عن وفاة بع�ض �أع�ضاء البرلمان الأخير
لع ��ام  ، 1972اعتمدت قواني ��ن  ،1992و ، 1996و، 2000و ،2005و� 2009صيغ ��ة تق�سيم الدوائر على
قيا� ��س الزعماء الكبار للكتل البرلماني ��ة .و�أجريت االنتخابات النيابية في �أجواء من الحرية الن�سبية،
�إلى �أن توجت بانتخاب  2009ب�إقبال محدود.
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لق ��د تمنى اللبنانيون مرار ًا �أن يعك�س البرلمان ،ولو لمرة واحدة في تاريخه ،التغيير الحقيقي في
المجتم ��ع اللبناني عل ��ى �أ�سا�س االنتخاب الحر الختي ��ار �أف�ضل الوجوه الوطنية الق ��ادرة على االنتقال
بالحي ��اة ال�سيا�سي ��ة في لبنان �إل ��ى م�صاف ال ��دول الديموقراطية المتطورة  .فبع ��د التمديد الق�سري
لنواب البرلمان طوال  20عام ًا ب�سبب الحرب الأهلية ،تم اختيار بع�ض النواب من طريق التعيين عام
 ، 1991ث ��م اعتم ��دت �صيغة اللوائح الكبرى �أو « المحادل « ف ��ي جميع الدوائر االنتخابية خالل دورتي
 1992و .1996وخ ��اب �أم ��ل اللبنانيين في تجديد الحياة ال�سيا�سية م ��ن خالل التمثيل ال�شعبي ال�سليم
ب�سبب الإ�صرار على تق�سيم الدوائر االنتخابية وفق ًا لم�صالح زعماء الطوائف .وتخوف اللبنانيون من
�سيطرة المال االنتخابي الذي تم ا�ستخدامه بكثافة.
ودل ��ت البرلمانات المتعاقبة على قاعدة اتفاق الطائف عل ��ى وجود ع�شرات النواب الذين جمعوا
ث ��روات �سريعة ،وبن�سبة تقارب ثلث عدد �أع�ضاء البرلمان �أحيان� � ًا ،علم ًا �أن تاريخ االنتخابات النيابية
ف ��ي لبنان حافل بالر�شوة  ،و�شراء الأ�صوات ،والتالعب بفرز �أ�صوات الناخبين هي من الأ�ساليب التي
ا�ستخدمت على نطاق وا�سع في جميع االنتخابات البرلمانية المتعاقبة .لذلك ت�شهد االنتخابات �إرباك ًا
وا�ضح� � ًا ف ��ي ت�شكيل التحالفات في الدوائ ��ر االنتخابية .وحتى قبيل موعد االنتخ ��اب ب�أيام قليلة تبقى
التحالف ��ات النيابي ��ة ب�شكلها النهائي غير معلنة في غالبية الدوائ ��ر االنتخابية .وتعرف م�سبق ًا �أ�سماء
غالبي ��ة الفائزي ��ن بالنيابة فور �إعالن اللوائح ،وقب ��ل البدء بالعملية االنتخابي ��ة� .أما حظ المر�شحين
الم�ستقلين وغير الم�شمولين برعاية زعماء الطوائف فيكاد يكون معدوم ًا في انتخابات تعرف نتائجها
�سلف ًا.
غالب� � ًا ما ينح�صر التر�شيح �ضم ��ن اللوائح المتناف�سة التي ت�ضم الزعم ��اء التقليديين �إلى جانب
بع�ض الأغنياء الذين ي�صلون �إلى البرلمان من طريق تمويل اللوائح التي تفتح لهم باب النجاح الأكيد
من دون �أن تكون �أ�سما�ؤهم معروفة من قبل ناخبيهم ،ولي�ست لديهم برامج انتخابية من �أي نوع كان.
ويالحظ �أي�ض ًا �أن الأحزاب ال�سيا�سية غير الطائفية ،على اختالف �إيديولوجياتها ،كانت مغيبة ب�شكل
كام ��ل� ،أو حظي ��ت بمقاعد قليلة جد ًا� .إل ��ى جانب تهمي�ش دور الأحزاب يت ��م تهمي�ش جميع المنظمات
واالتحادات والروابط النقابية ،وال�شبابية ،والن�سائية.
ل ��م تخرج االنتخاب ��ات النيابية في مرحلة اتفاق الطائف عن ال�سياق الع ��ام لالنتخابات اللبنانية
من حيث الوظيفة ال�سيا�سية لقانون االنتخاب ،وتق�سيم الدوائر ،وت�شكيل اللوائح المعلبة ،واال�صطفاف
الطائف ��ي ....فج ��اءت نتائجه ��ا العامة ب�صورة مطابق ��ة �إلى حد بعي ��د لنتائج الإنتخاب ��ات ال�سابقة .
و�أ�ضيفت �إليها تباع ًا �شحنة طائفية مذهبية متزايدة ،بالإ�ضافة �إلى تدخل خارجي ،مبا�شر �أو م�ستتر.
وه ��ي �سمة خطرة ج ��د ًا لأن �إثارة النعرات الطائفية في ظل الف�س ��اد الإداري والمالي الم�ست�شري من
دون �ضوابط قانونية �أو ردعية قاد �إلى مزيد من االنق�سام ال�سيا�سي على �أ�س�س غير ديموقراطية باتت
تهدد الوحدة الوطنية ،والخوف من حرب �أهلية يلعب ال�شحن الطائفي دور المفجر الداخلي لها.
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انتفا�ضة  2019وم�أزق التمثيل ال�شعبي في لبنان
�ش ��دد دعاة �إنتفا�ض ��ة  17ت�شرين الأول  2019على �أن التمثيل النياب ��ي ال�سليم يبنى على قاعدة
“ال�شعب م�صدر ال�سلطات” ،فيحكم نف�سه بنف�سه من طريق االنتخاب الحر .وتت�ضمن هذه المقولة
ال�سم ��ات الأ�سا�سي ��ة للعمل الديموقراطي بو�صف ��ه �أرقى �أ�شكال العمل ال�سيا�س ��ي .ويتوقف على ح�سن
تطبيقه ��ا حماي ��ة الإ�ستقرار الإجتماعي وتطوي ��ر الإزدهار الإقت�صادي .كم ��ا �أن مقولة «حكم ال�شعب
لل�شع ��ب وبال�شعب نف�س ��ه» تتطلب وجود قوانين ع�صري ��ة �سليمة لالرتقاء بوع ��ي النا�س وبناء مجتمع
ديموقراطي حقيقي تكون الحريات الأ�سا�سية فيه م�صانة وفي حمى القانون .فممار�سة الديموقراطية
ا�ستفت ��اء �شعبي �أو االنتخاب البرلماني واجب وطني .لك ��ن الديموقراطية التوافقية في لبنان �شوهت
الإنتخاب ��ات عبر قوانين م�شبع ��ة بالطائفية والمذهبية ،والكتل المعلبة ،والر�شوة ،والقمع ،و�إ�ستغالل
النفوذ ،وغيرها من المعوقات التي جعلت الديموقراطية في لبنان مجرد لعبة برلمانية �شكلية ما دفع
باللبنانيين �إلى الم�شاركة في الإنتخابات بن�سبة �ضئيلة ال تتجاوز الثالثين بالمئة في غالب الأحيان.
م ��رد ذلك �إلى �صالب ��ة طبقة �سيا�سية فا�س ��دة وقوية �ضمت كبار زعم ��اء المناطق والطوائف،
بالإ�ضافة �إلى كبار رجال المال والأعمال ،و�أ�صحاب البنوك ،وكبار الإحتكاريين  ،وممثلي بورجوازية
ريعي ��ة غير منتجة م ��ن الذين جمعوا ثروات طائلة من خالل ال�صفق ��ات الم�شبوهة ،وال�سيطرة على
�أم�ل�اك الدولة ومواردها المالية .عملت الطبقة ال�سيا�سة الحاكم ��ة على تحويل الطائفية الم�ستقرة
�إلى مذهبيات قاتلة ،فن�سفت ركائز التمثيل ال�شعبي والذي بات حكر ًا على �أ�صحاب النفوذ وال�سيطرة
عل ��ى مناط ��ق وطوائف بكامله ��ا ،بالإ�ضافة �إلى �سيطرة �أ�صح ��اب البنوك وق ��ادة ميلي�شيات الحرب،
وتهمي� ��ش القوى المنتجة من عمال وفالحي ��ن وحرفيين و�صغار التجار والطاقات الن�سائية وال�شبابية
والثقافية وغيرها.
�سع ��ت انتفا�ض ��ة ت�شرين اللبناني ��ة �إلى توحيد الجه ��ود الم�شترك ��ة للقوى ال�شعبي ��ة في مواجهة
�أخطب ��وط الطبقة ال�سيا�سية المتحكمة بم�صير لبن ��ان واللبنانيين منذ عقود طويلة ،فدعا منظروها
�إلى �إعداد قانون ع�صري للإنتخاب خارج القيد الطائفي ،وممار�سة الديموقراطية ال�سليمة ،والعمل
على تطوير الوعي لدى ال�شعب اللبناني في النظرية والممار�سة العملية .وتبلورت في الإنتفا�ضة نخب
�سيا�سي ��ة متنورة� ،شددت عل ��ى �ضرورة التحالف الجماع ��ي ،ممار�سة االقت ��راع الديموقراطي ب�شكل
كثي ��ف ف ��ي الإنتخابات المرتقبة في �أي ��ار  2022لإنتخاب كتل ��ة برلمانية قادرة عل ��ى �إحداث تبدالت
�سيا�سي ��ة و�إقت�صادي ��ة و�إجتماعي ��ة وتربوية بالط ��رق الديموقراطي ��ة  .ونجح ��ت الإنتفا�ضة في ح�شد
تظاه ��رات مليونية �ضمت مواطني ��ن من جميع الطوائف والمناطق وفدوا �إل ��ى �ساحات بيروت وباقي
المدن ب�صورة متوا�صلة لفترة زمنية ق�صيرة.
ب ��ات �شعارالتمثيل ال�شعبي ال�سليم ي�ؤ�س�س لم�سار متط ��ور يبنى على احترام القوانين الد�ستورية
ويجذب اللبنانيين المت�شوقين �إلى ممار�سة الديموقراطية وتيار ال�شعب اللبناني ممثليه �إلى المجال�س
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النيابي ��ة بحرية تامة من دون �ضغوط قمعية �أومغريات مادية .وال ي�ستقيم التمثيل ال�شعبي ال�سليم �إال
ب�إحترام النظم الد�ستورية ،و�أواليات تطبيقها ،وتعميق وعي النا�س عبر م�شاركتهم الإيجابية في بناء
مجتمع ت�سوده الحريات الأ�سا�سية،وتنتفي فيه م�صادرة الحريات الفردية والعامة.
�إل ��ى ذل ��ك ،ما زال تمثيل المر�أة اللبنانية خجو ًال جد ًا رغم �أنها ت�شكل عددي ًا �أكثر من ن�صف
المجتمع اللبناني .ورغم الإقرار بحق المر�أة في االقتراع والتمثيل �إال ان ن�سبة تمثليها في البرلمانات
المتعاقب ��ة ال يعبر ع ��ن الحد الأدنى عن حجم الكتل ��ة الن�سائية ال�شعبية في لبن ��ان ودورها الأ�سا�سي
ف ��ي عملية االنت ��اج ،والإدارة ،والعمل ،والإبداع .وهذا ما يف�سر الم�شارك ��ة الكثيفة للعن�صر الن�سائي،
وخ�صو�ص� � ًا ال�شابات منهن ،ف ��ي الإنتفا�ضة التي رفع الم�شاركون فيها العل ��م اللبناني من دون �سواه،
ف ��ي جميع المناطق .كما �أعلنوا بو�ض ��وح �ساطع رف�ضهم للطائفية ،وللمذهبي ��ة ،ولجميع الممار�سات
القمعية التي تلج�أ �إليها ال�سلطات الحاكمة لت�شويه �صورة الإنتفا�ضة والتحركات ال�شعبية والمطلبية.
كذل ��ك م ��ا زال التمثيل ال�شعبي عاج ��ز ًا عن تمثيل البالغي ��ن في �سن الثامنة ع�ش ��رة من الذكور
والإن ��اث في جمي ��ع الطوائف والمناط ��ق .وما زال قانون االنتخ ��اب الذي اتفق علي ��ه تحالف زعماء
الطوائ ��ف والميلي�شي ��ات و�أ�صحاب البنوك يمنع تمثيل ال�شباب الذي ��ن �أثبتوا كفاءة عالية في انتخاب
مجال� ��س طالبي ��ة متنورة في مختلف الجامع ��ات� ،إلى جانب نخب مهنية متن ��ورة في النقابات والتي
تلعب دور ًا بارز ًا في عملية التغيير الديموقراطي  .ويب�شر دعاة الإنتفا�ضة ال�شعبية بتجاوز المجتمع
الذك ��وري المعادي لتمثي ��ل المر�أة والنقاب ��ات وال�شباب ف ��ي البرلمان اللبناني،وح ��ق العمل الحزبي
وتمثيل �أحزاب المعار�ضة الي�سارية ،والليبرالية ،والعلمانية في المجال�س النيابية القادمة.
بع�ض المالحظات الختام ّ َية
بع ��د مائة ع ��ام عل ��ى والدة دولة لبن ��ان الكبير بقي م�ست ��وى تمثي ��ل المعار�ض ��ة الديموقراطية
والليبرالي ��ة في المجال�س الت�شريعي ��ة والتنفيذية ،في حين تعلق ق ��وى التغيير�آما ًال كبيرة على تطوير
هذا النظام بالطرق الديموقراطية .
 -1لق ��د حافظت قواني ��ن الإنتخاب المعدلة منذ قيام دولة لبنان الكبي ��ر على الطائفية كقاعدة
ثابتة لتمثيل ال�شعب اللبناني واختيار المجال�س النيابية .واختبر اللبنانيون كل �أ�شكال اللوائح الكبرى
وال�صغ ��رى لحماية م�صالح زعماءالطوائف وقادة الميلي�شيات ،وتمثي ��ل المتنفذين من ذوي الأموال
الطائلة التي جمعت من طريق الف�ساد ،و�شراء الأ�صوات  ،و�سوء الإدارة ،وتخلف قوانين الإنتخاب.
 -2ما زالت قوى التغيير الديموقراطي ال�سلمي عاجزة عن توحيد �صفوفها للم�شاركة ال�سيا�سية
الفاعل ��ة في بناء نظ ��ام �سيا�سي ديموقراط ��ي حقيقي ،يحم ��ي التعددية ال�سكانية والتن ��وع الثقافي،
ويحقق التنمية الب�شرية والإقت�صادية الم�ستدامة في لبنان .
 -3تخا� ��ض الإنتخابات عل ��ى الأ�س�س نف�سها و�إعتماد ال�صوت التف�ضيلي الذي �شوهها عبر و�صول
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بع�ض النواب بثالثمائة �صوت مقابل ع�شرة �آالف �صوت نالها مر�شح مناف�س من الطائفة عينها.
� -4إ�ستخدم التمثيل ال�شعبي لتجديد نظام �سيا�سي طائفي بني على ركائز طائفية وطبقية ي�صعب
تطويرها �أو التخل�ص من �سلبياتها الكبيرة دون تعديل جذري في بنية لبنان الطائفية والطبقية.
 -5زاد قان ��ون الإنتخ ��اب لع ��ام  2018من حدة الأزم ��ة ال�سيا�سية في لبنان ،وف�ش ��ل المعار�ضة
ف ��ي تعديله �أو التخلي عنه ،ما �أ�ضعف قدرة المر�شحي ��ن الم�ستقلين وغير الم�شمولين برعاية زعماء
اللوائ ��ح ،وح�صر التر�شيح �ضمن اللوائح المتناف�سة التي ت�ض ��م الزعماء التقليديين �إلى جانب بع�ض
الوج ��وه الجديدة من الذي ��ن دخلوا البرلمان دون �أن تكون �أ�سما�ؤه ��م معروفة لدى ناخبيهم ،ولي�ست
لديهم برامج �إنتخابية .
 -6تم تغييب تمثيل كثير من الأحزاب ال�سيا�سية والقوى ال�شبابية غير الطائفية ،وتهمي�ش جميع
المنظمات واالتحادات والروابط النقابية ،وال�شبابية ،والن�سائية.
� -3أ�ض ��اف قان ��ون الإنتخاب الأخير �شحن ��ة مذهبية كبيرة� ،إلى جانب �إ�ستخ ��دام كثيف للر�شوة
المالي ��ة والف�س ��اد الإداري .وهي �سمات خطرة ج ��د ًا ا�ستثارت نعرات مذهبية بات ��ت تهدد الإ�ستقرار
الأمني وال�سيا�سي في لبنان ،و�إعتمدت ديموقرطية توافقية م�شوهة زادت من حدة ال�شحن الطائفي،
ومنع ��ت ت�شكيل حكومات وح ��دة وطنية جامعة في ظل �أجواء �سيا�سية متوت ��رة تهدد بنزاعات داخلية
دموية في ظروف �إقليمية ودولية بالغة الخطورة .
نخل� ��ص �إلى الق ��ول �أن التمثيل ال�شعبي في لبنان م ��ا زال م�شوه ًا جد ًا ب�سب ��ب قوانين االنتخاب،
وتق�سي ��م الدوائ ��ر ،والمال االنتخاب ��ي ،والت�شنج المذهب ��ي وغيرها .كما �أن ممار�س ��ة الديموقراطية
الطوائفية على الطريقة اللبنانية �أفقدتها محتواها الحقيقي في مجال تمثيل ال�شعب.
ل ��ذا ي�ص ��ر دعاة المعار�ض ��ة على ال�سعي لإ�ص ��دار قانون �إنتخ ��اب ع�صري غي ��ر طائفي ي�ساوي
بي ��ن اللبنانيين في الحق ��وق والواجبات ،ويف�سح في المج ��ال �أمام تمثيل جميع الفئ ��ات ،والمناطق،
والطبقات ال�شعبية ،والأحزاب ،وال�شباب ،والن�ساء ،والنقابات المهنية  ،والإتحادات الثقافية  .وذلك
يتطل ��ب العم ��ل على �إي�صال كتلة نيابية ق ��ادرة على �إدخال تغيير ديموقراط ��ي حقيقي ،وتجاوز القيد
الطائف ��ي ،و�إن�شاء مجل� ��س لل�شيوخ تناط به ق�ضاي ��ا الطوائف والميثاقية الوطني ��ة الجامعة ،وتحقيق
الم�ساواة بين اللبنانيين .
فالوح ��دة الوطنية عن�صر م�ساعد على نجاح التمثيل ال�شعبي ال�سليم ل�ضمان الحريات الأ�سا�سية
لجمي ��ع اللبنانيين ،وبناء دول ��ة القانون والم�ؤ�س�س ��ات .والممار�سة الديموقراطي ��ة ال�سليمة تعيد ثقة
اللبنانيي ��ن بنظامه ��م ال�سيا�س ��ي ،وبا�ستقاللي ��ة قرارهم ،وبقدرتهم عل ��ى ت�سيير �ش�ؤونه ��م الداخلية
ب�أنف�سهم.
لبنان اليوم ي�ستحق انتخابات ديموقراطية نزيهة� ،شك ًال وم�ضمون ًا ،تعيد ثقة اللبنانيين بقدرتهم
عل ��ى ت�سيير �ش�ؤونه ��م الداخلية ب�أنف�سهم وم ��ن دون تدخالت خارجية .وق ��وى التغيير الديموقراطي
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ال�سلي ��م مدعوة �إلى االرتقاء بالتمثيل ال�شعبي في لبنان ،ومواجه ��ة الت�شنجات الداخلية ،وخ�صو�ص ًا
الطائفية منها ،والحد من ت�أثير العامل الإقليمي عليها.
ختام� � ًا ،ب ��ات م�صير اللبنانيين رهن� � ًا ب�إجراء تعديالت جذرية على النظ ��ام ال�سيا�سي الطائفي
بع ��د �أن تيق ��ن الجمي ��ع من �أن اتف ��اق الطائف لم يعد م�صدر ثق ��ة ،و�أن النظام القائم ل ��م يعد قادر ًا
عل ��ى اال�ستمرار من دون �إجراء تعدي�ل�ات جذرية على م�ؤ�س�ساته الد�ستوري ��ة والت�شريعية والتنفيذية
والق�ضائي ��ة .ولم تعد قوى التغيير الجذري تثق بنظام �سيا�سي فا�سد �سمح ب�أن ت�صبح موارده المالية
و�إاقت�ص ��اده حكر ًا على حفنة �صغيرة من رجال ال�سلطة وحيتان المال الذين �أو�صلوا لبنان �إلى حافة
الإنفجار ال�شامل .واللبنانيون على قناعة تامة ب�أن النخب ال�سيا�سية والإقت�صادية ،والثقافية ،وممثلي
النقاب ��ات الح ��رة ،والمنظمات الن�سائية وال�شبابي ��ة تمتلك خبرة عالية في مواجه ��ة تحالف ال�سلطة
والم ��ال .وهي تعمل على ا�ستمالة الجماهير ال�شعبي ��ة والفالحية �إلى جانبها ،وت�أمل في تحقيق بع�ض
مطالبها مع الحفاظ على الإ�ستقرار الإجتماعي ل�ضمان الإزدهار الإقت�صادي في لبنان .
ومراجعالدرا�سة
بع�ض مراجع
الدرا�سة
م�صادر
�أيار

 توين ��ي غ�سان:م ��ن �أج ��ل مجل� ��س ح ��ر :ر�صيد �سن ��ة في مجل�س الن ��واب :حزي ��ران -1951 .1952بيروت .1952
الجمهورية اللبنانية :فهر�س القوانين والمرا�سيم .1946 -1918مطبعة دار الفنون ،بيروت .1947 = = قانون انتخاب �أع�ضاء المجل�س النيابي ال�صادر في � 10آب .1950مطابع �صادر ،بيروت .1950 جنبالط ،كمال  :في مجرى ال�سيا�سة اللبنانية� :أو�ضاع وتخطيط.بيروت . 1960 خاطر ،لحد:عهد الم�صرفين في لبنان  .1918-1861الجامعة اللبنانية ،بيروت .1967 الخوري  ،ب�شارة خليل :حقائق لبنانية ثالثة �أجزاء ،بيروت .1961ال�صليبي ،كمال :بيت بمنازل كثيرة .دار نوفل ،بيروت .2012 �ضاهر ،م�سعود :لبنان ،الإ�ستقالل ،ال�صيغة والميثاق .دار الفارابي ،ط  ،3بيروت .2016 �-سعادة ،جورج عارج:تاريخ الإنتخابات في لبنان من �صدر التاريخ حتى الآن.جونية .1964 مرق�ص ،مي�شال :الحياة الإنتخابية في لبنان .1970-1843بيروت .1970 المرك ��ز اللبنان ��ي للدرا�س ��ات( نا�ش ��ر) وثيق ��ة الوق ��اق الوطن ��ي بي ��ن بي ��روت ودم�ش ��ق والطائ ��ف.بيروت .1992
 نا�صيف ،نقوال وبو من�صف ،روزانا :الم�سرح والكوالي�س� ،إنتخابات  96في ف�صولها .دار النهار،بيروت .1996
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�صحي����ح � ّأن االنتخاب����ات النيابي����ة الأخي����رة الت����ي �أجري����ت ف����ي الخام�س ع�ش����ر من �شهر
�أ ّيار(مايو)الفائ����ت� ،ش ّكلت ّ
محط����ة فارقة حظيت باهتمامات �إعالمي����ة و�سيا�سية وا�سعة على
ال�صعيدي����ن المحل����ي اللبنان����ي ،والخارج����ي الإقليم����ي والدولي ،نظ����را لتقاطع����ات الم�صالح
واال�ستراتيجيات،وكذلك لتباين الأجندات والتوظيفات بين هذه القوى المختلفة مع الجماعات
حد �سواءّ � .إن ا�صطفاف ًا �سيا�سي ًا طائفي ًا حكم
المحلي����ة �سواء منها الموالية �أم المعار�ضة على ّ
بق���� ّوة الم�شه����د االنتخاب����ي الأخير عك�سته ح ّم����ى الخطاب����ات التعبوية وال�شعبوي����ة التح�شيدية
للق����وى المتناف�سة ،لي�س فق����ط من �أجل تجديد ح�ضورها النيابي في المجل�س الجديد الحادي
والع�شرين في ت�سل�سل المجال�س النيابية منذ قيام الدولة اللبنانية الحديثة وحتى اليوم ،و�إنّما
�أي�ض���� ًا بهدف زي����ادة �أوزانها في النظام ال�سيا�سي الذي �سيحكم الدولة ونا�سها وفاق ًا لتوزّعات
ال�سلط����ة �أن�صب����ة محا�ص�صاتية بي����ن قوى طوائفي����ة ومذاهبية �سيا�سية ا�ست�أث����رت باال�ستيالء
العامة بذريعة التفوي�ض ال�شعبي لها عبر االنتخابات التي ظ ّلت
والت�سلط على الدولة ومرافقها ّ
�أقرب �إل����ى الديمقراطية المظهرية ال�شكالني����ة منها �إلى الديمقراطي����ة الحقيقية التطويرية
المهددة لوجودها.
وتقدمها وتجنيبها الأزمات
ّ
للحياة ال�سيا�سية الكفيلة بنهو�ض الدولة ّ
تر�ص����د هذه الورقة البحثي����ة الم�سار التطوري لتجربة التمثي����ل ال�شعبي عبر االنتخابات
النيابية ،التي عرفها لبنان منذ قيامه كدولة حديثة ذات جغرافية �سيا�سية� ،إدارية ،اجتماعية
و�س ّكاني����ة ف����ي الأول من �أيلول  ،1920ومع انتخاب �أول مجل�����س تمثيلي في العام  ،1922و�صو ًال
�إل����ى ال����دورة الحالي����ة ،التي �أف�ضت �إل����ى ت�أليف المجل�����س النيابي الحالي ،وه����و ال�سابع ( بعد
الطائف وتوقف الحرب الأهلية ) -الحادي والع�شرون في الت�سل�سل التراتبي للمجال�س النيابية
المتعاقبة(.)1
� ّإن الإ�شكالي����ة المركزي����ة الت����ي حكمت �آليات انت����اج النخبة النيابية ف����ي لبنان على مدى
ق����رن كامل من حياته ال�سيا�سية هي �آليات ظ ّلت ت�ستجيب لم�صالح والئية لزعامات طوائفية-
�سيا�سي����ة محلية نافذة من �أعي����ان الطوائف والمذاهب المتع����ددة المت�ساكنة والمتعاي�شة على
جغرافية لبنانية طبيعية واجتماعية من جهة ،وم�شاريع ا�ستهداف خارجي لقوى دولية و�إقليمية
مدفوعة بطموحات �سيطرة وتغ ّول وتوظيفات جيو�سيا�سية للقوى المحلية الموالية في �أجندات
�سيا�ساتها �إقليمي ًا ودولي ًا من جهة �أخرى.
ث ّم����ة �أربع����ة عنا�صر�أ�سا�سي����ة هي بمثاب����ة عوامل حامل����ة لظاهرة الديمقراطي����ة اللبنانية
الم�أزومة( )2التي ا�ستمرت تع ّبر عن م�أزوميتها المتراكمة من خالل �إعادة انتاج النخبة النيابية
العامة ،ونهب����ت مواردها ،و�أغرقتها
الت����ي �أم�سك����ت بم�ؤ�س�سات الدولة وهيمنت عل����ى مرافقها ّ
ومهددة بدخول المجهول.
بديون خارجية حتى باتت دولة عاجزة وفا�شلة ّ
العام ��ل الأول :ا�ستم����رار التخ ّلف ف����ي عالقات االنتاج ،وهي عالق����ات تقليدية ا�ستمرت
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بعد انتخابات  21جمل�سً ا نياب ًيّا يف مئة �سنة ( :)2022-1922لبنان بني ّ
�سدان
التطييف ال�سيا�سي ومطرقة اخلارج االقليمي والدويل
�أ.د .حممد مراد

طوي��ل� ً
ا تحك����م �شروط الإنتاج بين الق����وى المنتجة �سواء منها الفالحي����ة العاملة في الأرا�ضي
الزراعي����ة في الجنوب والبقاع وال�شمال ،من جهة� ،أم الق����وى الم�سيطرة على االنتاج وو�سائله
من �أ�صحاب الملكيات الوا�سعة للأرا�ضي والر�أ�سمال التجاري الم�صرفي والمديني واالغترابي
القائم على اال�ستثمار الربحي التراكمي من جهة �أخرى (.)3
محدد
ت��ل�ازم التخ ّلف والتقليدية الم�ستمرة في عالقات االنتاج الم�شار �إليها مع ا�ستمرار ّ
المحدد يم ّثل �أحد �أبرز المعايير
زبائن����ي -ريعي بوجهيه االنتاجي وال�سيا�سي ،بحيث بات هذا
ّ
التي حكمت وما تزال ،توليد النخبة النيابية من خالل �آليات ت�أليف المجال�س النيابية وعددها
واحد وع�شرون مجل�س ًا نيابي ًا منتخب ًا بين  1922و.2022
� ّأما �أبرز مرتكزات الزبائنية -الريعية فهي ثالثة �أ�سا�سية:
 -1ملكي����ة الأر�����ض الوا�سعة في المناط����ق الطرفية الزراعية في الجن����وب والبقاع وع ّكار.
ف�����إذا كان����ت الأر�ستقراطي����ة العقاري����ة التقليدية ق����د �شهدت مطال����ع ال�سبعيني����ات من القرن
الما�ضي(القرن الع�شرين) ،وخ�صو�ص ًا �إ ّبان الحرب الأهلية ،تراجع ًا مهم ًا في �أحجام �أمالكها
م����ن الأرا�ضي ب�سب����ب لجوئها الى بيع الكثير منه����ا ،ف� ّإن ظاهرة جديدة م����ن التم ّلك العقاري
الوا�س����ع بد�أت تب����رز بق ّوة خالل وبعد الح����رب ،تم ّثلت بحل����ول الر�أ�سم����ال االغترابي والبنكي
والمدين����ي محل تلك االر�ستقراطية� ،إذ راح يراكم ،عبر ال�شراء ،ملكيات وا�سعة من الأرا�ضي
من �أجل توظيفها في �سوق العقارات المبنية ،ال�س ّيما داخل المدن من ناحية ،وفي ا�ستثمارات
زراعي����ة ر�أ�سمالية من خ��ل�ال امتالك الب�ساتين في مناطق ال�سهول ال�ساحلية في �صور و�صيدا
وطرابل�����س ،وحت����ى في البقاع ،والقيام بتطوي����ر زراعة الموز والحم�ضي����ات على اختالفها من
ناحية �أخرى(.)4
 – 2الر�أ�سم����ال الخدمي المالي والتجاري الذي �شهد نمو ًا متزايد ًا بالتالزم مع نمو قطاع
الخدمات والتجارة ،ال�س ّيما في العا�صمة بيروت ،التي تح ّولت �إلى مدينة « كو�سموبوليتية»حجبت
�سائرم����دن الم�ش����رق العربي �إ ّب����ان العقود الثالثة الت����ي �أعقبت اال�ستق��ل�ال الوطني بعد العام
 .1943فق����د ا�ستاث����ر قطاع الخدم����ات ب�أكثر من  %60م����ن �إجمالي النات����ج الوطني في مطلع
الخم�سينيات ،ولم يلبث �أن قفز لي�سجل �أكثر من  %73ع�شية الحرب الأهلية في ني�سان . 1975
خا�صة في مرحلة ما
 – 3الر�أ�سم����ال االغتراب����ي الوافد م����ن الخارج ،والذي برز ب�ص����ورة ّ
بع����د الحرب الأهلية ،معزّ ز ًا بمناخات الثقة التي �أ�شاعته����ا ت�سوية الطائف للوفاق الوطني في
�أيل����ول  ،1989بو�صفها ت�سوي����ة ت�ضع نهاية للحرب من جهة ،ومن جهة ثانية ت�سمح بعبور لبنان
مجتمع���� ًا ودولة �إلى مرحلة من ال�سالم الداخلي ت�ستعيد مع����ه الدولة م�ؤ�س�ساتها ووظيفتها في
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�إدارة ال�ش�����أن العام ،الأمر الذي دفع بالعديد من المغتربين من �أ�صحاب الر�ساميل المعتبرة،
�إلى االنخراط في المرحلة ال�سلمية الجديدة ،فراحوا ي�شهدون ح�ضور ًا وازن ًا ،لي�س فقط على
م�ستوى التوظيفات اال�ستثمارية الربحية التراكمية ،و�إنّما �أي�ض ًا على م�ستوى ت�ش ّكالت ال�سلطة
والنخب����ة ال�سيا�سي����ة التي ت ّمت تهيئتها لمرحلة ما بعد الح����رب فراحت تم�سك بمواقع ال�سلطة
الر�أ�سية بوجهيها النيابي والوزاري.
العامل الثاني :المخزون الثقافي الطائفي ،بحيث � ّأن كل طائفة ،البل كل مذهب طائفي،
ّ
ظل ين�سج ثقافته المذهبية الذاتية �أكثر من اندماجه في ن�سيج ثقافي لبناني وطني جامع.من
محدد ًا رئي�س ًا في �إنتاج و�إعادة
هن����ا ،ا�ستم ّرت الخ�صو�صيات الطائفية والمذهبية �شرط ًا البل ّ
�إنت����اج نخبة الطائفة النيابية.وهذا ما دلَّ عليه تاريخي ًا التحالف الوثيق بين الزعيم ال�سيا�سي
(النائ����ب �أو الوزي����ر) ورج����ال الدي����ن النافذين في كل طائف����ة �أو مذهب .لقد ب����رز هذا الأمر
ب�ش����كل �أكثر و�ضوح ًا خالل �سنوات الح����رب الأهلية ،وا�ستم ّر بعدها ك�أح����د �أبرز المعاييرالتي
قدم����ت النخبة النيابية للبرلمانات ال�سبعة التي انتخبت بعد الطائف ،ومنها المجل�س الأخير
ّ
ً ()5
المنتخب حديثا .
العام����ل الثالث :االخت����راق الخارجي الدولي والإقليمي الوا�سع والمتع����دد للبنية اللبنانية،
بمر ّكباته����ا الديني����ة  -المذهبية والثقافية والأيديولوجية وال�سيا�سي����ة ،الأمر الذي �أف�ضى �إلى
ب����روز والءات �إلى الخارج من جهة ،و�ساعد على تعاظم الم�ؤ ّثرالخارجي في الحياة ال�سيا�سية
اللبنانية ،ال�س ّيما في الت�أثير على نتائج االنتخابات النيابية من جهة �أخرى.
تف�صل على قيا�سات �أهل ال�سلطة الحاكمة
العام����ل الرابع :ا�ستم����رار القوانين االنتخابية ّ
لمجتم����ع الطوائ����ف والدولة على قاع����دة المحا�ص�صة الطائفي����ة ،البل المذهبي����ة ال�سيا�سية،
ولي�����س على قيا�س الدول����ة كم� ّؤ�س�سة وطنية جامعة .فقد عرف لبن����ان بين  2022- 1922اثني
تف�صل في ّ
كل م ّرة على قيا�����س م�صالح ممثلي
ع�ش����ر قانون���� ًا انتخابي ًا(،)6هذه القوانين كان����ت ّ
الطوائ����ف والمذاه����ب في النظ����ام ال�سيا�سي بوجهي����ه ال����وزاري والنيابي ،ولي�س عل����ى �أ�سا�س
اال�ستجاب����ة لم�صال����ح وطنية لبنانية جامع����ة .فالقوانين االنتخابية كله����ا ،وخ�صو�ص ًا القانون
الرق����م  2017/44الأخي����ر ،ال����ذي �أجريت عل����ى �أ�سا�سه انتخاب����ات مجل�س����ي  2018و.2022
ك ّله����ا قواني����ن ك ّر�ست الطائفية ال�سيا�سي����ة ن�صو�ص ًا د�ستورية ،ور�سم����ت الجغرافية االنتخابية
�أي الدوائر،ح�س����ب المذه����ب والطائفة والمنطقة ،الأمر الذي كان ينته����ي دائم ًا �إلى نتيجتين
متالزمتي����ن :الأول����ى ،ب����روز كتلة طائفي����ة  -مذهبية ناخبة ف����ي الدائرة ذات الل����ون الطائفي
الغال����ب من ناحية ،وبروزمهيمن طائفي متح ّكم بنتائج االنتخابات لي�س على م�ستوى المقاعد
المخ�ص�صة للطوائف الأقل
المخ�ص�ص����ة لطائفته وح�سب ،و�إنّما �أي�ض ًا على م�ست����وى المقاعد
ّ
ّ
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وزن ًا انتخابي ًا في الدائرة نف�سها من ناحية �أخرى.
� َّإن ظاهرة التطييف ال�سيا�سي ك�إحدى �أبرز �آليات �إنتاج ال�سلطة ا�ستم ّرت ظاهرة مر�ض َّية
�سلبية مالزمة لم�سار الحياة ال�سيا�سية في الدولة اللبنانية الحديثة بدء ًا من ن�ش�أتها في العام
 ،1920مرور ًا باال�ستقالل الوطني  ،1943و�صو ًال �إلى �صيغة الطائف التي �أوقفت الحرب الأهلية
ميداني ًا عام  1989من دون �أن توقف ال�صراع على توزّعات ال�سلطة �إلى �أن�صبة بين الجماعات
الطائفي����ة ال�سيا�سية ،هذه الجماع����ات التي عرفت ثبات ًا طوي ً
ال في الحك����م ،والتي كانت ت�ضع
العامة التي اعتمدت ك�آليات لت�سيير الدولة و�إدارة �ش�ؤونها .
نف�سها فوق الدولة وفوق القوانين ّ
�ضم ت�سعة ع�ش����ر مذهب ًا روحي ًا ،فقد كان من الطبيعي �أن
ول ّم����ا كان لبنان مجتمع ًا تعددي ًا ّ
ت�صادف عملية توزّع ال�سلطة �إلى �أن�صبة بين الطوائف المختلفة عقبات ،البل �صعوبات ج ّمة،
بحد ذاتها كان����ت على ارتباط وثيق بمتغ ّيرات القوى الطائفية
ال�س ّيم����ا � ّأن عملية المحا�ص�صة ّ
ف����ي �صعودها �أو هبوطها من ناحية ،وبدور العوام����ل الخارجية الإقليمية والدولية ذات التاثير
البال����غ عل����ى حركة الو�ضع اللبناني الداخلي من ناحية �أخ����رى .من هنا ،كان م�سل�سل الأزمات
اللبناني����ة ظاه����رة ملفتة في تاريخ لبن����ان الحديث والمعا�ص����ر ،فما كادت تختف����ي �أزمة حتى
كان����ت تطل �أزمة جديدة ،وذلك في كل م ّرة تتع ّثر فيه����ا عملية توزيع الأن�صبة ال�سلطوية بفعل
المتغ ّيرات الحا�صلة لدى القوى الطائفية نف�سها على م�ستويين اثنين:
الأول داخلي ،ويتم ّث����ل بمتغ ّيرات ديمغرافية ،اجتماعية ،اقت�صادي����ة ،ثقافية� ،أيديولوجية
وع�سكري����ة (ميلي�شياوي����ة) من جهة ،والثان����ي خارجي ،ويعك�س المتغ ّي����رات الإقليمية والدولية
وتقاطعاته����ا مع الداخ����ل اللبناني من جهة �أخرى .لق����د ا�ستم ّرت البني����ة ال�سيا�سية اللبنانية،
وه����ذا هو الأخط����ر في تطور لبن����ان ال�سيا�سي ،ولأكثر م����ن قرن من عمر دولت����ه الحديثة ،في
كونه����ا بنية مخزونة بعنا�صر خارجي����ة .فالعنا�صر الحاملة لهذه البني����ة من داخلية وخارجية
كان����ت تتح ّول با�ستمرار �إلى عنا�صر ت�ضا ّد داخل البنية نف�سها مع مج ّرد � ّأي ت�أزّم يطر�أ داخلي ًا
�أو خارجي���� ًا ،ذل����ك � ّأن � ّأي �أزمة داخلية كان����ت تجد لها �أ�صداء �سريعة في الخ����ارج الإقليمي �أو
الدول����ي ،وكذلك الأمر ،ف� ّإن � ّأي �أزمة في هذا الخ����ارج كانت تثير �أزمة موازية �أو امتدادية لها
في الداخل المحلي اللبناني.
� ّإن نتائ����ج االنتخابات التي �أف�ضت �إلى تركيب �سيا�سي – طائفي للمجل�س الجديد الحادي
والع�شري����ن ال����ذي �شه����د والدت����ه ف����ي � 15أ ّيارالمن�ص����رم� ،سوف ل����ن تختلف من حي����ث البنية
االجتماعي����ة – ال�سيا�سية ،ومن حيث النزعة الت�سلطية الم�ست�أثرة بحكم الدولة عن �سابقاتها
من النتائج التي �أف�ضت الى ثبات النخبة النيابية في الم�شهد االنتخابي ل�سائر المجال�س التي
توا�صلت منذ العام  1922وحتى اليوم(.)7
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و�إذا كانت من عالمات فارقة للمجل�س الحادي والع�شرين الحالي فهي تكمن بالتالي:
�أو ًال :ه����و المجل�س الذي جاءت والدت����ه في ظل �أزمة اقت�صادية ومالية ومعي�شية هي الأكثر
���دة في تداعياتها عل����ى �سائر فئات و�شرائ����ح المجتمع اللبناني ،وه����ي الأزمة التي
ق�س����اوة وح� ّ
�أوقع����ت مجتمع الدول����ة بالفقر والع����وز ،ودفعت بال�شب����اب اللبناني �إلى الهج����رة ،و�إلى تحدي
الم����وت هروب ًا من جحيم الواقع المعي�شي غير الم�سب����وق في تاريخ الأزمات التي عرفها لبنان
في تاريخه المديد.
� ّإن الغالبي����ة من �أع�ضاء المجل�����س الجديد تتح ّمل م�س�ؤولية انهي����ار الدولة في ّ
ظل تال�شي
م�ؤ�س�ساتها العامة خدمي ًا وتربوي ًا و�صحي ًا وق�ضائي ًا وغيرذلك(.)8
ثاني ًا :في التوزُّعات الطائفية – ال�سيا�سية لنواب المجل�س الجديد (:)9
يمكن التمييز بين ثالثة تكتّالت داخل المجل�س ،وهي وفق ًا للآتي:
الأول :هن����اك م����ن ي�سمي����ه بتك ّت����ل � 8آذارال����ذي ظهر في �أعق����اب اغتي����ال الرئي�س رفيقالحريري في � 14شباط عام  ،2005ومحوره حزب اهلل.
الثاني :تكتّل �14آذار ومحوره حزب الق ّوات اللبنانية.الثالث :و�أطلق عليه م�صطلح»قوى التغيير».يت�ض����ح من التوزّع����ات الن�سبية الم�شار �إليها � ّأن المجل�����س الجديد يكاد يكون الفريد بين
�سائ����ر المجال�س ال�سابقة من حي����ث التوازن بين القوى المتكتّلة بين فريقي  8و� 14آذار ،الأمر
ال����ذي �سيت����رك تداعي����ات �سلبية على الحي����اة ال�سيا�سي����ة ،وخ�صو�ص ًا على معالج����ة ال�سلطات
المعني����ة من نيابي����ة ووزارية ورئا�سة جمهورية للأزمة ال�ضاغطة عل����ى ال�شعب اللبناني ،والتي
باتت تهدد م�صير الكيان الوطني ومعه الدولة كوجود �سيا�سي وم�ؤ�س�سي عام .
� ّإن المجل�����س الجديد يعك�س بكل و�ضوح �أزمة النظام ال�سيا�سي الذي حكم الدولة اللبنانية
لأكثر من قرن من الزمن ،و�إذا كان هذا النظام قد تم ّكن ،في غير مرة �سابقة ،من انتاج �سل�سلة
من الت�سويات �ساعدته على البقاء واال�ستمرار(ت�سويات � ،)2008 ،1989 ،1958 ،1943إ ّال �أنّه
ه����ذه المرة ب����ات عاجز ًا عن �إنتاج ت�سوية جديدة ت�سمح ل����ه باال�ستمرار والمحافظة على بنيته
الطائفية  -ال�سيا�سية  -االجتماعية ،وعلى امتداداته الوالئية �إلى الخارج االقليمي والدولي.
� ّإن انق�سام���� ًا عمودي���� ًا يحك����م الم�شه����د النيابي للمجل�����س الحالي ،وهو انق�س����ام يبرز على
م�ستويين اثنين :
الأول :انق�س����ام �سيا�س����ي  -عمودي بي����ن التكتّلين :تك ّت����ل «محور المقاوم����ة �أو الممانعة»بامتداداته الإقليمية ،والتكتّل الآخر برزت ت�سميته في الخطاب ال�سيا�سي لممثليه ،وفي و�سائل
الإعالم ،على �أنّه يمثل القوى ال�سيادية واال�ستقاللية ،وله امتداداته �أي�ض ًا االقليمية والدولية .
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الثاني :انق�سام عمودي – �سيا�سي – طائفي بين ثنائيات الطائفة الواحدةّ � .إن مثل هذااالنق�سام ه����و ظاهرة مالزمة للفوز بال�سلطة داخل الطوائ����ف اللبنانية الوازنة .ففي الطائفة
ال�شيعية كان الثنائي ال�شيعي �أمل -حزب اهلل،وهو ثنائي تحالفي ظهر في غير انتخابات نيابية
�أو بلدي����ة �أو ف����ي وحدة الموقف من ق�ضايا كثيرة� ،إ ّال �أن����ه تحالف ال�ضرورة والحاجة �أكثر منه
تحالف ًا ا�ستراتيجي ًا وثابت ًا ،وهذا ما ك�شفته المناف�سة ال�شديدة بين �أتباع الطرفين في تح�شيد
الت�صوي����ت للمر�شّ ����ح التف�ضيلي التابع حزبي ًا لكل منهما ( .)10وهن����اك �أي�ض ًا الحالة االنق�سامية
نف�سها عند الثنائي الماروني (التيار الوطني الحر – القوات اللبنانية ) ،وكذلك الأمر نف�سه
عند الثنائي الدرزي (الجنبالطي – الإر�سالني) ،حيث �أف�ضت االنتخابات الأخيرة �إلى هزيمة
مدوية للأر�سالنية ال�سيا�سية ،في حين جاءت النتائج لتك ّر�س الجنبالطية ال�سيا�سية ك�أحادية
زعامية م�سيطرة .تبقى الطائفة ال�سنّية التي باتت �أمام الفراغ في القيادة ال�سيا�سية ،ال�س ّيما
بعد ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق الحريري ،وبعد عزوف نجله الرئي�س �سعد الحريري عن التر�شّ ح
لالنتخاب����ات الأخي����رة ،الأمر الذي ترك فراغ ًا قيادي ًا على م�ست����وى المدن(بيروت ،طرابل�س،
�صي����دا )...ذات الح�ضور ال�سنّي ،فلم ت�ستطع الطائفة ملء الفراغ ال�سيا�سي �أو تقديم قيادات
جديدة ذات وزن على موازاة الطوائف المتناف�سة على المحا�ص�صة وتوزّعات ال�سلطة .
ثالث ًا :هو المجل�س الأكثر والئي ًا في ا�صطفاف كتله النيابية ال�سيا�سية-الطائفية مع محاور
خارجية �إقليمية ودولية .
رابع���� ًا :لم تختل����ف البنية االجتماعية له����ذا المجل�س من حيث التركي����ب العائلي والمهني
المح�صل العلمي ،وكذلك م����ن حيث الخب����رة والأداء الت�شريعي،عن �سابقاته من
وم�ستوي����ات
ّ
المجال�س النيابية،فقد توزّع ن ّوابه بين ثالث فئات:
الأول����ى ،من ن����واب حافظوا عل����ى ثباتهم على كر�س����ي النيابة منذ الع����ام � 1992أي منذانتخ����اب المجل�س الأول بعد الطائف وتو ّقف الح����رب الأهلية ،وقد �ش ّكل ه�ؤالء الح�ضور الأكثر
وزن ًا في المجل�س الجديد.
الثاني����ة ،فئ����ة جديدة م����ن حيث �أ�سمائه����ا فقط ،ول ّكنه����ا خا�ضعة ومح�سوب����ة على الكتلالتقليدية التي ر�شّ حتها على لوائحها االنتخابية.
وتوجهاتها ،لكنّها مح����دودة العدد بحيث لم تزد
الثالث����ة ،فئة جدي����دة من حيث دوافعها ّعن  14نائب ًا �أي ما ي�ش ّكل حوالي  %11من �إجمالي المجل�س.
خام�س���� ًا :هو مجل�س ن ّواب النظام ال�سيا�سي الذي ّ
ظل مخزون���� ًا بالأزمات المتوا�صلة منذ
ن�ش�أته ،لكنّه و�صل اليوم �إلى حالة من ان�سداد الأفق مع بلوغه �أزمة الق ّمة التي ع�صفت بالدولة
والمجتم����ع ،والت����ي جاءت انتفا�ض����ة  17ت�شري����ن الأول  2019لت�ش ّكل باكورة الح����راك ال�شعبي
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لمواجه����ة نظام الأزم����ة الذي فقد الفر�صة لأية حل����ول تتيح له ابتكار ت�سوي����ة لتجاوز الأزمات
ال�ضاغطة بق ّوة على الدولة ومجتمعها وم�ستقبل الكيان الوطني برمته.
�إ ّال � ّأن الأكثري����ة النيابي����ة في المجل�س الجديد ،ومع �إدراكه����ا لحراجة الموقف من النظام
الطائف����ي – ال�سيا�سي الذي ب����ات بحكم المقفل �أمام اجتراح المعالجات الكفيلة ببقائه ،فهي
ف����ي مرحل����ة الت�شبث في البقاء م�ستفيدة م����ن ا�ستثمار ثالثة عنا�صر ق���� ّوة ل�صالحها ول�صالح
�إطالة عمر النظام نف�سهّ � ،أما عنا�صر الق ّوة هذه فهي :
خ�صت نف�سها بامتيازات الدولة حتى
 – 1لكون المجل�س النيابي يع ّبر عن طبقة �سيا�سية ّ
باتت فوق الدولة و�أقوى منها .
 – 2هن����اك طبق����ة زبائنية موالية �أف����ادت من الطبقة الحاكمة ،وراح����ت ت�ش ّكل امتدادات
موالية لها في �سائر ال�شرائح االجتماعية في المجتمع اللبناني.
بحدة منذ ت�شرين الأول  ،2019كانت قد �أف�ضت �إلى طبقة
 -3لكون الأزمة التي انفجرت ّ
اجتماعي����ة جدي����دة هي طبقة الأزم����ة ،والتي باتت تتك���� ّون من جماعات م����ن التجار و�شركات
اال�ستي����راد و�أ�صح����اب ال�سوبرم����اركات و�ش����ركات الوق����ود و�أ�صح����اب محط����ات المحروقات،
و�ش����ركات الأدوية ،و�أ�صحاب الم�صارف وال�ص ّرافين ،وغيرهم الكثير ممن �أفادوا من تقلبات
الأ�سع����ار و�سعر �صرف العملة الوطنية مقابل الدوالرالأمريك����يّ ،
كل ه�ؤالء باتوا ي�شكلون طبقة
نم����ت واغتن����ت في ظل الأزمة ،لذلك �ستك����ون هذه الطبقة من دعائم الق���� ّوة للنظام ال�سيا�سي
الحاك����م �أي نظ����ام الأزم����ة نف�سه ،وه����ذا الأمر ظهر جلي ًا ف����ي يوم االقتراع ف����ي � 15أ ّيار حيث
اقترعت الطبقة المذكورة لمر�شحي النظام بهدف المحافظة على مكت�سباتهم وثرواتهم التي
ح�صلت لهم في ظل الأزمة والتي لي�س لها من نهاية في الوقت القريب.
� ّإن جمل����ة من الخال�ص����ات اال�ستنتاجية ب�شان تجربة االنتخاب����ات النيابية اللبنانية التي
توا�صلت لقرن كامل من الزمن ،والتي مازالت متع ّثرة وبعيدة عن التح ٌول الى حالة ديمقراطية
وطنية ،يمكن ت�سجيل هذه الخال�صات على م�ستويي المع ّوقات والحلول وفق ًا للآتي :
� ً
المعوقات :
أوال،
ّ
 – 1تع ّث����ر وظيف����ة الدول����ة اللبنانية ف����ي قدرتها على انتق����ال االجتماع اللبان����ي من دوائر
ال����والءات الأولي����ة الطائفي����ة والمذهبية والع�شائري����ة والعائلية �إل����ى دائرة االجتم����اع المدني
الم�ؤ�س�ساتي المواطني الواحد.
� – 2إ�شكالي����ة الهوية اللبنانية من حي����ث ا�ستمرار الرعية كحالة مفهومية تاريخية ثقافية
ممتدة على ح�ساب ت�ش ّكالت الهوية الوطنية الواحدة.
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� – 3إ�شكالي����ة االقتراع ف����ي االنتخابات النيابية لجهة ا�ستمرار �شيوع مفهوم هو �أقرب �إلى
البيعة والمبايعة منه �إلى االختيار الديمقراطي الحر المتالزم مع الوعي ال�سيا�سي والثقافي.
 – 4مجتم����ع النخب����ة النيابي����ة لم يخرج ف����ي كل المجال�����س المنتخبة عن بنيت����ه كمر ّكب
طائفي -مذهبي-ع�شائري-عائلي..
 – 5غي����اب ق����وى ال�ضغط ومراكز التدخّ ل م����ن �أحزاب غير طائفية وغي����ر مذهبية ،ومن
نقاب����ات مهني����ة وع ّمالي����ة ،وهيئ����ات وروابط اجتماعي����ة ،و�سائ����ر ت�شكيالت المجتم����ع المدني
الأخ����رى ،غيابه����ا عن ممار�سة �أي دور ت�أثي����ري قادر على قيادة التطوي����ر الديمقراطي وانتاج
نخبة نيابية وطنية متجددة .
 – 6مث ّل����ث �أزمات مازال حاكم ًا ومتح ّكم ًا باالنتخابات النيابي����ة بقوانينها و�آلياتها و�إنتاج
و�إعادة �إنتاج نوابها ،وهذه الأزمات هي:
الأول����ى� :أزمة المواطن من حيث ا�ستبداد ثقافة ال����والءات الأولية عنده،و�إبقائه مهزوما�أمام حالة من اال�ستتباعية الحاكمة ل�سلوكه وخياره االنتخابي.
الثانية� :أزمة المجتمع في عدم قدرته على االندماج الوطني والت�أ�سي�س لمجتمع المواطنةاللبنانية الواحدة.
الثالثة :وتتم ّثل بانت�صار النظام ال�سيا�سي على الدولة ،وهو النظام ال�سيا�سي – الطائفيال����ذي �صادر �صالحيات الدولة وح ّولها �إلى دولة مغانمي����ة على قاعدة المحا�ص�صة ل�سلطاتها
التنفيذي����ة والت�شريعية وم�ؤ�س�ساتها و�إداراتها .والأمر الأكثر خطورة هنا ،يكمن في تح ّول هذا
النظ����ام المغانم����ي من مجموعة ق����وى �إقطاع طائف����ي – �سيا�سي (قبل الح����رب الأهلية) �إلى
�أحزاب طائفية �سيا�سية ( بعد الحرب ) .
ثاني ًا :مدخل تمهيدي �إلى الحلول المنا�سبة للمعالجة :
� ّإن ح��ل� ً
ا جذري ًا للم�س�ألة اللبنانية يكمن �أو ًال و�أخير ًا في تغليب الخيار الوطني ،وفي ت�أكيد
نهائية الدولة الوطنية كم�شروع ا�ستراتيجي حا�ضن للوطن وال�شعب اللبناني الواحد.
� ّإن بن����اء الدولة الوطنية الم�ستدامة يكمن في اعتماد اال�ستراتيجية الت�أ�سي�سية المرتكزة
على مبد�أ التراكم الخطي الإيجابي انطالق ًا من الآتي:
�أو ًال :المواطن����ة ،كهوية ثابتة في االنتماء �إلى الوط����ن اللبناني ،مقابل انتفاء خ�صو�صيات
االنتماء الطائفي والمذهبي والجهويّ � .إن انجاز المواطنة اللبنانية يبد�أ مع ممار�سة �إجرائية
���م فاعليات
للهيئ����ة الوطني����ة لإلغ����اء الطائفي����ة ال�سيا�سية وفق �أح����كام الد�ست����ور ،على �أن ت�ض� ّ
و�شخ�صيات ر�سمية و�شعبية ،ورموز ًا نخبوية فكرية و�أكاديمية وثقافية تم ّثل التيار الالطائفي،
لمبا�شرة خطواتها التنفيذية باتجاه العبور من دولة الطوائف والمذاهب �إلى دولة المواطنين
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– دولة ال�شعب اللبناني الواحد.
ثاني���� ًا� :إق����رار قان����ون جدي����د لالنتخاب����ات النيابية ،ي�أت����ي على قيا�����س الدول����ة وال�شعب،
ويعزّ زالتفاعالت الوطنية ويع ّمق االنتماء �إلى الجغرافية والتاريخ والم�صير الوطني الواحد.
وم����ن موا�صف����ات ه����ذا القانون اعتم����اد جغرافية انتخابي����ة على �أ�سا�����س الدوائر الكبرى
والتمثي����ل الن�سب����ي وخارج القيد الطائف����ي �أو المذهب����ي .ويت�ض ّمن �أحكام���� ًا وا�ضحة على نحو
ي�ضمن فر�ص ًا متكافئة بين التكتالت واللوائح المتناف�سة ديمقراطي ًا.
ثالث���� ًا� :إ�صدار قان����ون ع�صري للأح����زاب ال�سيا�سية ،يعزّ زالتوجهات الفكري����ة وال�سيا�سية
الوطني����ة ،ويع ّم����ق الثقاف����ة الديمقراطية وروح االنتم����اء الوطني �إلى الوط����ن اللبناني النهائي
الواحد .
� ّإن مثل هذا القان����ون ي�ساهم في �إغناء الحياة ال�سيا�سية ،ويزيد من م�ساحات التفاعالت
الم�شترك����ة بي����ن اللبنانيين ،و�إليه يعود الدور الأكبر في قي����ام جماعة الدولة على �أ�سا�س و�ضع
الدولة فوق �سائر الجماعات الطوائفية ،ولي�س كما هو حا�صل اليوم ،من حيث وقوف الجماعات
العامة.
الطوائفية فوق الدولة وم�صادرة دورها ووظيفتها الوطنية ّ
راب� �ع� � ًا :ف��ي االق �ت �� �ص��اد ،وج ��وب اع�ت�م��اد �سيا�سة �إ��ص�لاح�ي��ة ت��رب��ط بين
االقت�صادي واالجتماعي ،من خالل الآتي:
 – 1تعزي����ز ال����دور الناظم للدولة في ت�صحيح اختالالت �آليات ال�سوق وما ينجم عنها من
فو�ضى اقت�صادية وتفاقم االحتكار ،وفجوات في توزيعات الدخل بين المواطنين.
 – 2العم����ل على ت�ضييق فجوة االختالالت القطاعي����ة ،واعتماد ا�ستراتيجية تعزّ ز قطاعي
الإنت����اج (الزراعة وال�صناعة) ،وتنقل االقت�صاد من الريعية ال�سائدة �إلى اقت�صاد ذي طبيعة
انتاجية غالبة.
ينبغي على الدولة �إيالء الأهمية الكافية للتدخّ الت الإيجابية في تنمية المناطق الطرفية
والأرياف الزراعيةّ ،
كل ذلك بهدف الو�صول �إلى توازن �إنمائي على م�ستوى القطاعات المنتجة
م����ن جهة ،وم�ستوى المناط����ق اللبنانية من جهة �أخرى .وفي هذا المجال تبرز �أهمية ا�ستعادة
تجرب����ة الم�ش����روع الأخ�ضر الذي �أن�شىء ف����ي العام  1963لتطوير الزراع����ة اللبنانية ،وقد قام
الحد من الهجرة
ب�إنجازات مهمة على �صعيد ا�ست�صالح الأرا�ضي ،وزيادة الإنتاج ،و�أ�سهم في ّ
والنزوح الريفي �إلى المدن.
ف����ي المجال االقت�صادي �أي�ض ًا ،تقت�ضي الحاجة �إلى التخطيط العلمي ،وهنا تبرز �أهمية
�إع����ادة �إحي����اء وزارة الت�صمي����م العام ،وهي وزارة قام����ت بالتخطيط العمران����ي واالقت�صادي
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بعد انتخابات  21جمل�سً ا نياب ًيّا يف مئة �سنة ( :)2022-1922لبنان بني ّ
�سدان
التطييف ال�سيا�سي ومطرقة اخلارج االقليمي والدويل
�أ.د .حممد مراد

باالرت����كاز عل����ى معطي����ات �إح�صائي����ة علمي����ة وم����ن خالل م�س����وح في غاي����ة الأهمي����ة لل�سكان
وال�ص����ادرات والواردات والمي����زان التجاري وتراخي�ص البناء والي����د العاملة وحركة ال�سياحة
واال�صطياف وغير ذلك.
خام�س ًا :في الإ�صالح الإجتماعي:
 – 1عدال����ة توزيعي����ة �شامل����ة اجتماعية واقت�صادي����ة و�إنمائية تنتهي معه����ا مقوالت الغُبن
والغُنم التي �سادت تاريخي ًا بين الطوائف والمناطق اللبنانية.
 – 2التخطي����ط ل�سيا�س����ة اجتماعي����ة ت�سه����م ف����ي تو�سي����ع �شب����كات الأم����ان وال�ضمان����ات
االجتماعي����ة ،ال�س ّيما ف����ي ميادين ال�سكن واال�ست�شفاء والتعلي����م وال�شيخوخة ،وحماية م�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي وال�سعي لتطويرها وتحديثها من �أجل التقدم باتجاه دولة التنمية والرعاية
االجتماعي����ة تك����ون بدي ً
ال للدول����ة المغانمي����ة القائمة عل����ى المح�سوبية والزبائني����ة والخدمية
الريعية.
�ساد�س ًا :في مجال التربية والتعليم والثقافة:
 – 1تر�سي����خ وتعزي����ز الثقاف����ة الوطنية وتطويرها كبدي����ل نهائي للخ�صو�صي����ات الثقافية
الطائفي����ة والمذهبية ،مع الت�أكيد عل����ى التكامل الثقافي بين الوطني اللبناني والقومي العربي
من منظور � ّأن لبنان هو جزء ع�ضوي من مك ّونات الأمة العربية الواحدة.
 – 2اعتم����اد برام����ج ومناهج تربوية تن�ش�����أ عليها الأجيال الوطني����ة القادمة تن�شئة وطنية
خال�صة غير طائفية �أو مذهبية �أو جهوية.
موحد للتاري����خ اللبناني المتقاطع مع الم�س����ار التاريخي الواحد لتاريخ
� – 3إنج����از كت����اب ّ
المنطقة العربية.
 – 4توجيه النا�شئة نحو ثقافة جامعة تر ّكز على الم�شتركات الوطنية والقومية بعيد ًا عن
الثقافات الطائفية والمذهبية المف ّككة للن�سيج الوطني.
 – 5ت�شجي����ع م�ؤ�س�س����ات البح����ث والتطوي����ر العلمي و�إي��ل�اء الأهمي����ة اال�ستثنائية بنهو�ض
الجامعة اللبنانية بو�صفها المختب����ر الأ�سا�س في �إعداد العلماء والباحثين والكادرات العلمية
والتقدم.
الكفيلة بتلبية حاجات الدولة �إلى التطوير
ّ
خال�صة وا�ستنتاجات:
� ّإن �أ�سباب تع ّثر لبنان مجتمع ًا ،وطن ًا ،ودولة ،تكمن �أو ًال و�أخير ًا في ف�ساد الإدارة ال�سيا�سية
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الحاكمة وف�شلها في معالجة الأزمات التي توا�صلت منذ قيام الدولة الحديثة وحتى اليوم ،فلم
ت�ستط����ع المعالجات �إيجاد الحلول المنا�سب����ة والدائمة لتلك الأزمات ،و�إنّما كانت في معظمها
محاوالت لت�أجيل الأزمة ولي�س لإلغاء �أ�سبابها ومحا�صرة مفاعيلها وتداعياتها.
ث ّمة جدلية تاريخية حكمت الم�سار التطوري للبنان الحديث والمعا�صر هي جدلية الأزمة
– الت�سوية ،وذلك عبر دورية تعاقبية لإنتاج و�إعادة �إنتاج �سل�سلة متوا�صلة من الأزمات –
الت�سوي����ات ،بحي����ث � ّأن ّ
���م تعود الت�سوية لتتع ّثر وتتح ّول
كل �أزمة كانت تنتهي �إلى ت�سوية م�ؤ ّقتة ث� ّ
�إلى �أزمة من جديد ،وهكذا دواليك..
المتجددة والمع����ادة الإنتاج ب�صورة دائمة،
� ّإن خ����روج لبنان من م�����أزق �أزماته التاريخية
ّ
�إنّما يكون بقيام الدولة الوطنية اللبنانية بمجل�س نيابي وطني وبحكومة وطنية ملتزمة حاجات
ال�شعب اللبناني �إلى التطور والنهو�ض واالزدهار� ،إنّها الدولة الوطنية العميقة العادلة المدنية
الديمقراطية.
�إ ّن����ه التح����دي الذي يواجه لبنان الي����وم مجتمع ًا ووطن ًا وم�صير ًا ،فه����ل من قدرة لل�شعب
اللبنان����ي عل����ى تولي����د ا�ستجابات من �ش�أنها النهو�����ض مرتكز ًا على قواع����د التطوير من خالل
م�ؤ�س�س����ات ديمقراطي����ة �صحيح����ة وفاعل����ة ،واعتماد مب����د�أ المواطن����ة ك�شرط معي����اري لقيام
الجماع����ة الوطنية اللبناني����ة المتماثلة من حيث وحدة ن�سيجه����ا االجتماعي والثقافي ،ووحدة
م�صالح الحياة الم�شتركة ،والم�ستقبل والم�صير الواحد الم�شترك .

هوام�ش البحث :

( - )1عرف لبنان في ظل دولته الحديثة  21مجل�س� �اً نيابياً منتخباً توزّعت مراحلياً وفقاً
للآتي :
مرحل ��ة االنت ��داب الفرن�س ��ي  6 :مجال� ��س1937 ،1934 ،1929 ،1925 ،1922 ،
و. 1943
مرحلة اال�ستقالل الوطني ماقبل الحرب الأهلية 8 :مجال�س،1953 ،1951 ،1947 ،
. 1972 ،1968 ،1964 ،1960 ،1957
مرحل ��ة م ��ا بع ��د الطائ ��ف وبع ��د الح ��رب الأهلي ��ة 7 :مجال� ��س،2000 ،1996 ،1992 ،
. 2022 ،2018 ،2009 ،2005
المو�سعة:
للمزيد من التفا�صيل راجع درا�ستنا
ّ
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بعد انتخابات  21جمل�سً ا نياب ًيّا يف مئة �سنة ( :)2022-1922لبنان بني ّ
�سدان
التطييف ال�سيا�سي ومطرقة اخلارج االقليمي والدويل
�أ.د .حممد مراد

محمد مراد ،االنتخابات النيابية في لبنان :القوانين ،الدوائر ،الن ّواب ،من�ش ��ورات الجامعة
اللبنانية ،ق�سم الدرا�سات التاريخية الرقم ( ،)53بيروت ،طبعة �أولى. 2013 ،
( - )2ب�ش� ��أن تجرب ��ة الديمقراطي ��ة اللبناني ��ة م ��ن خالل االنتخاب ��ات النيابية ،م ��ن المفيد
العودة �إلى الدرا�سات ال ّهامة التالية:
فار� ��س �أبي �ص ��عب ،و�آخ ��رون ،االنتخاب ��ات النيابي ��ة � ،1996أزم ��ة الديمقراطية ف ��ي لبنان،
المركز اللبناني للدرا�سات والن�شر ،بيروت ،طبعة �أولى. 1998 ،
�أي�ض� �اً� :شوكت ا�ش ��تي ،و�آخرون ،االنتخابات النيابية في لبنان  2000بين الإعادة والتغيير،
المركز اللبناني للدرا�سات والن�شر ،بيروت ،طبعة �أولى. 2002 ،
و�أي�ضاً :االنتخابات النيابية  ،2009دار كتابنا للن�شر ،بيروت ،طبعة �أولى. 2002 ،
( -)3ظ � ّ�ل الن� � ّواب من كب ��ار م ّ
الكي الأرا�ض ��ي الزراعية في المناطق الطرفي ��ة اللبنانية في
الجنوب والبقاع وعكّار ،ي�شكّلون الن�سبة المئوية الأعلى بين باقي ال�شرائح التي �أ ّلفت المجال�س
النيابية بين عامي  1920و� ،1975أي قبل الحرب الأهلية (� ،)1990 – 1975أنظر بهذا
ال�شان :
Abi Tayeh, Sami, Structure Socio-Juridique du Phénomène Electoral au Liban, tome I, Beyrouth, 1982.
Messarra, Antoine Nasri, la Structure Sociale du Parlement Libanais 1920-1976,
Publications du Centre de Recherches, Université
Libanaise, Beyrouth, 1977.
( - )4ب�شان التح ّوالت في الملكية العقارية بين مرحلتي ما قبل الحرب الأهلية وما بعدها،
ّ
لتحل مكانها �أر�ستقراطية ر�أ�سمالية
والتي تمثلت بتراجع فئة االر�ستقراطية العقارية التقليدية
عقارية جديدة من �أ�صحاب الر�أ�سمال االغترابي الوافد بعد الحرب� ،أنظر:
محم ��د م ��راد ،التنمي ��ة الزراعي ��ة ف ��ي لبنان ،تجربة الم�ش ��روع الأخ�ض ��ر في ن�ص ��ف قرن ،دار
مكتبة الفقيه ،بيروت ،طبعة �أولى� ،2019 ،صفحات . 47 – 25
( - )5ب�ش�أن التوزّعات الطائفية في المجال�س النيابية بين  1922و  ،2022راجع مقالة
محمد مراد تحت عنوان « االنتخابات النيابية في لبنان �إعادة �إنتاج للنظام الطائفي – ال�سيا�سي
الحاك ��م للطوائف والمجتمع والدولة» ،مجلة «�ص ��وت المتقاعد المدني» الإلكترونية ،ال�ص ��ادرة
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عن «رابطة المتقاعدين المدنيين في محافظة النبطية» ،العدد الأول ،كانون الثاني. 2022 ،
( - )6عرف ��ت الحي ��اة النيابية في لبن ��ان  12قانوناً انتخابياً بي ��ن  1922و ،2022حمل
الأول الرق ��م  1307تاري ��خ � 10آذار  ،1922والأخي ��ر حمل الرق ��م  44/2017وقد �أجريت
على �أ�سا�سه دورتا  2018و. 2022
( - )7ب�ش� ��أن التركي ��ب االجتماع ��ي للنخب ��ة النيابي ��ة التي ظ ّلت تعي ��د �إنتاج نف�س ��ها في غير
مجل� ��س نياب ��ي� ،أنظر :محمد م ��راد ،االنتخابات النيابي ��ة في لبنان :القواني ��ن ،الدوائر ،الن ّواب،
مرجع �سابق� ،صفحات. 694 – 688 ،
العامة ،راجع بحثنا تحت عنوان «
( - )8حول مظاهر انهيار الدولة ومرافقها وم�ؤ�س�ساتها ّ
انتفا�ضة ت�شرين اللبنانية  : 2019مقاربة اجتماعية – اقت�صادية – �سيا�سية» ،مجلة « طليعة
لبنان الواحد» الإلكترونية� ،أعداد مختلفة .
( - )9التوزيع الطائفي وال�سيا�سي لن ّواب المجل�س الجديد  ،2022ورد في ن�شرة «الجريدة
الألكترونية» تاريخ � 17أ ّيار)AL-JAREEDA( 2022
( - )10كان ��ت االنتخاب ��ات النيابي ��ة لمجال� ��س ما بعد الطائف �أي بي ��ن ،2022 – 1992
عبارة عن ا�س ��تفتاء لحجم الق ّوة بين مر�شّ ��حي الالئحة الواحدة لحركة �أمل وحزب اهلل� .أنظر :
غ�س ��ان �س ��عود « :الرئي�س ب ّري» « ahwal.media/archives/30616.وحيداً» في :
ّ
«�أحوال ميديا» تاريخ  14تموز ،2022
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�أدى ال�صراع حول توزيع مياه النيل بين م�صر وال�سودان من ناحية ،و�إثيوبيا من ناحية �أخرى� ،إلى زيادة
تكثي ��ف نقا� ��ش طال �أمده في المجتمع الدولي ح ��ول م�شكلة المياه .لقد و ّلت منذ زم ��ن بعيد تلك الأيام التي
كان ُينظ ُر فيها �إلى المياه على �أنها نوع من �أنواع الموارد التي ال تن�ضب .لكنها ،في الوقت نف�سه ،وزعت كما
يبدو بطريقة غير عادلة ،فبع�ض الدول لديها فائ�ض كبير ،ولدى البع�ض الآخر نق�ص حاد في وفرتها .وت�شتد
المناف�س ��ة ،حتم ��ا ،وتبرز النزاعات ،عندما يدور الحديث عن الأنهار العابرة للحدود ،وتتفاقم م�شكلة توزيع
موارده ��ا في ظروف ازدياد �أحجام ا�ستخدامها لالحتياجات االقت�صادي ��ة (الري ال�صناعي ،وبناء ال�سدود
لإن�شاء محطات الطاقة الكهرومائية ،وما �إلى ذلك).
وكم ��ا ه ��و معلوم ،هناك نق�ص في الموارد المائية بال�شرق الأو�سط ،م ��ا يولد التوتر وزعزعة اال�ستقرار
بي ��ن دول هذه المنطقة .يقول فيتالي نعومكين ،رئي�س «معه ��د اال�ست�شراق» التابع لأكاديمية العلوم الرو�سية:
«كن ��ت ق ��د �شاركت قبل خم�سين عام� � ًا تقريب ًا ،ب�صفتي مترجم� � ًا �شاب ًا� ،ضمن محادثات ف ��ي بغداد بين وفد
�سوفيات ��ي رفي ��ع الم�ستوى والقي ��ادة العراقية .في ذلك الوق ��ت كان رئي�س العراق �أحمد ح�س ��ن البكر ونائب
الرئي� ��س �صدام ح�سين� .أتذكر كيف �أنني لم �أ�ستط ��ع ت�صديق �أذني عندما �سمعت كيف تحدث قادة «البعث»
العراق ��ي بق�سوة عن زمالئهم ال�سوريين ب�ش�أن م�شروع بناء �س ��د الفرات الذي يتم �إن�شا�ؤه بم�ساعدة مو�سكو.
ب ��ل كان هن ��اك تلميح �إلى �أنه �إذا لم يتم �إيقاف الم�شروع� ،سينظ ��ر العراق في �إمكانية توجيه �ضربة ل�سوريا.
لح�س ��ن الح ��ظ ،لم يحدث هذا .لكن بع ��د ذلك �شعرت بمدى �أهمي ��ة ق�ضية المياه في النظ ��ام الأمني لدول
ال�شرق الأو�سط .على الرغم من �أن معرفتي بمنعطفات ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي ودور عامل المياه فيه
1
كانت قد �أعطتني فكرة جيدة عن ذلك».
اذا كان مو�ض ��وع اقت�سام المياه م�ؤه ًال للإنفجار بين دولتين كانا يحكمان بمبادئ حزب واحد (الحزب
العربي الإ�شتراكي) عقيدة و�سدة حكم ،فالو�ضع بين الدول العربية والدول الأخرى المجاورة� ،إن لم ينفجر
حت ��ى اليوم ،فمرد ذلك لي�س ب�سب ��ب عدم التوزيع العادل للمياه العابرة للح ��دود ،مثال نهري دجلة والفرات
ف ��ي الم�ش ��رق ونه ��ر النيل في ال�شم ��ال الإفريقي ،وما يعانيه الع ��راق من جه �إي ��ران ،والأردن من جهة العدو
الإ�سرائيلي ،بل المو�ضوع ال يخلو من التدخالت ال�سيا�سية من الدول الطامعة والتي ال تعير اهتمام ًا للقوانين
الدولية ،و�أخرى – كالعدو الإ�سرائيلي  -تنا�صر الدول الطامعة وتوظف المو�ضوع المائي في محا�صرة الدول
العربية .م�س�ألة وقت وا�ستعدادات ومهل قد تنفذ عند امتالك عنا�صر القوة الالزمة للدول المجحف بحقها.
�سوف ن�ستعر�ض في هذا البحث م�س�ألة المياه في الوطن العربي بم�شرقه ومغربه وتطور الأزمات المائية
والتوقعات الم�ستقبلية ،في محاولة لر�سم بع�ض اقتراحات الحلول على �صعيد الوطن العربي.
� ّ
أوال :م�س�ألة دجلة والفرات بين تركيا و�سوريا والعراق
ينبع نهرا دجلة والفرات من �أعالي جبال طورو�س ،2الفا�صل الطبيعي بين مجتمعي بالد ما بين النهرين
الت�صحر عنهما،
وبالد الأنا�ض ��ول ،وينحدرا باتجاه �سوريا والعراق باعثين الحياة والخ�صب فيهما ومانعين
ّ
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ث ��م يلتقيان في �شط العرب كانهما يهنئان بع�ضهما على بع ��ث الخير والجمال ب�شعب �أجاد ا�ستعمالهما خلقا
ًوابداع ًا وح�ضارة.
يتك ��ون الف ��رات بعد �أن يلتقي نهري فره �صو ومراد �صو ف ��ي حو�ض مالطية .يبلغ طول النهر  2330كلم،
ي�سي ��ر منها حوالي  442كلم حتى ي�صل الى الح ��دود ال�سورية الحالية .تقدر طاقة النهر بحوالي  31,7مليار
م 3ينب ��ع  %95منه ��ا من جبال طورو�س و %5م ��ن روافد في �سوريا (جدول� )1-أهمها نه ��ر الخابور� .أما نهر
دجل ��ة فم�ساره �أق�ص ��ر من الفرات ويبلغ  1900كل ��م (منها  400كلم داخل تركيا) لك ��ن طاقته المائية �أكبر
لكث ��رة روافده (الزاب الأكبر ،الزاب الأ�صغر ،العظي ��م ،ديالة) وت�صل الى  49مليار م .3م�صادر مياه دجلة
هي  %58من جبال طورو�س و %12من جبال زغرو�س اللذان يقعان تحت ال�سيطرة التركية وااليرانية ،و%30
م ��ن روافد في �شمال �شرق الع ��راق (جدول� .)1-إذا نظرنا لدجلة والفرات والروافد كمنظومة مائية واحدة
فم�صادر المياه موزعة بن�سبة  %72في تركيا و %7,4في �إيران  %20.6في �سوريا والعراق.
مع ��دل تدف ��ق المياه مو�سمي ويختلف م ��ن �شهر الى �شهر؛ فبع ��د ف�صل ال�شتاء تذوب الثل ��وج من �أعالي
طورو� ��س وتنح ��در مياهها بغزارة الى دجلة والفرات بين �شهري �أذار و�أيار ،ومن ثم ت�شح تدريجي ًا حتى �شهر
ت�شري ��ن الأول قب ��ل البدء بالت�صاع ��د ثانية  .3هذا التدف ��ق المو�سمي جعل دول النهر تبن ��ي ال�سدود لتخزين
المياه وا�ستعمالها للري في مو�سمي ال�صيف والخريف الزراعيين ولتوليد الكهرباء.
�أ -الم�شاريع التركية على نهري دجلة والفرات:
فك ��رة ا�ستغالل مياه دجلة والفرات بد�أت منذ �أيام اتاتورك ف ��ي الع�شرينات من القرن الما�ضي بعد ان
ر�سم ��ت معاهدة لوزان في  1923الحدود ال�سورية-العراقي ��ة مع تركيا وايران على منحدرات جبال طورو�س
وزغرو�س بدل �أعالي هذه الجبال ،كما تر�سم الحدود الدولية عادة ،مما �أفقد �سوريا والعراق ال�سيطرة على
دجل ��ة والفرات وروافدهما و�أ�صبحا تحت رحمة تركي ��ا و�إلى حد ما ايران .في  1936ن�ضجت فكرة ا�ستغالل
النهري ��ن ف ��ي تركيا بع ��د تا�سي� ��س ادارة الدرا�سات الكهربائية الت ��ي قدمت درا�سة �سد كيب ��ان الذي نفذ في
الع ��ام  1974على الفرات .ه ��ذه الدرا�سة تبعتها درا�س ��ات �أو�سع و�أ�شمل بعد ت�أ�سي� ��س “م�شروع جنوب �شرق
االنا�ضول”(“غاب ”GAP ،كما يعرف عالمي ًا) الذي اقترح �إن�شاء � 22سد ًا و 19محطة توليد كهرباء لري
 1,7ملي ��ون هكتار وتوليد  7500ميغاوات من الطاقة الكهربائية  .4كلفة الم�شروع قدرت بـ ( )31مليار دوالر
�أميرك ��ي ،و�ستحتاج ال ��ى حوالي  17مليار م 3من مياه الفرات و 8مليار م 3م ��ن مياه دجلة  5و�ست�سبب نق�ص ًا
حاد ًا في دول الم�صب وخا�صة العراق.
ال�سدود في حو�ضي دجلة والفرات
�أه ��م هذه الم�شاريع التي �شملها “غاب” هو �سد اتات ��ورك على الفرات الذي يعتبر خام�س اكبر �سد في
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العالم ،والذي انتهى العمل فيه في العام  ،1990ويروي  872,4الف هكتار ويولد  2400ميغاوات من الطاقة
ف ��ي تركي ��ا .الم�ش ��روع الآخر المهم هو منظوم ��ة �سدي �ألي�سو وج ��زرة على دجلة الذي �سيخ ��زن  10,4مليار
م 3لتولي ��د  1200ميغاوات من الطاقة والذي �سيروي  121,000هكتار من االرا�ضي الحدودية التركية بكلفة
 $1,68ملي ��ار .ب ��دا العم ��ل بهذا الم�شروع في الع ��ام  2006لكنه توقف في كان ��ون االول  2008بعد اعترا�ض
الجمعي ��ات البيئي ��ة واالجتماعية و�ضغطها عل ��ى حكوماتها االلمانية والنم�ساوي ��ة وال�سوي�سرية التي �ألغت في
تم ��وز  2009ال�ضمان ��ات لتمويل الم�شروع� .أهم �أ�سب ��اب االلغاء هو ت�سبب بحيرة ال�س ��د بفي�ضان قرية ح�سن
كاييف االثرية واجبار  10000من ال�سكان المحليين على هجرة منازلهم.6
رغم وقف التمويل الخارجي فتركيا �أ�صرت على اكمال الم�شروع وانتهى العمل بالم�شروع وبد�أ التخزين
في تموز  2019وو�صل الى  5مليار م 3في ني�سان � .2020أمام هذا الواقع �أ�صبحت تركيا م�سيطرة على �أعظم
م�صدري مياه للم�شرق ال�سوري-العراقي وم�ؤهلة لب�سط نفوذها االقت�صادي وال�سيا�سي على المنطقة.
 -1في القانون الدولي:
دع ��ا م�ؤتم ��ر “ا�ستعمال المي ��اه الجارية الدولية لغي ��ر المالحة” في  1994في الم ��ادة  5و 6الى تق�سيم
المي ��اه الم�شتركة بالت�ساوي والمنطق بين دول الم�ص ��در والم�صب ل�ضمان ا�ستمرارية النهر وم�صالح الدول
المت�شاطئة .العوامل التي يجب الأخذ بها بعين االعتبار ل�ضمان الم�ساواة هي العوامل المناخية وااليكولوجية
وحاج ��ة البلدان االجتماعية واالقت�صادية والحاجات االن�سانية لل�سكان الذين يعتمدون على الحو�ض .كذلك
دعت تو�صيات الم�ؤتمر في المادة  7منها الى عدم قيام �أية دولة ب�أية م�شاريع مائية ت�سبب االذى بدول النهر
االخ ��رى ،و�ضرورة الت�ش ��اور معها قبل بناء هذه الم�شاريع .الجمعية العمومي ��ة للأمم المتحدة �أقرت م�سودة
تو�صي ��ات ه ��ذا الم�ؤتمر في  1997باالجماع ما عدا ثالث دول من بينها تركيا ،ولكن لم ت�صادق عليها �إال 21
دول ��ة من مجم ��وع  35دولة يجب �أن ت�صادق عليها لكي تدخل في اطار االتفاق ��ات الدولية .في � 17آب 2014
وبع ��د انتظ ��ار دام � 17سنة �صادقت الدولة الخام�سة والثالثين عل ��ى االتفاقية وبذلك �أ�صبحت االتفاقية قيد
العمل والتحكيم والمرجعية القانونية الدولية.7
 -2تركيا وعدم الإلتزام بالقانون الدولي
تركي ��ا رف�ضت ه ��ذا القانون الدول ��ي لإتباعه ��ا ا�ستراتيجية تتلخ�ص ب�شع ��ار “البترول للع ��رب والمياه
لتركي ��ا” ،وباعتب ��ار نهري دجل ��ة والفرات “نهران وطني ��ان تركيان” .جاء ذلك في ع ��دة ت�صاريح ومواقف
اهمها ت�صريح لرئي�س الوزراء تركت اوزال في العام  1988حيث قال “ادعاء �سوريا والعراق بحقوق في مياه
تركي ��ا (يق�صد دجلة والفرات) هو �شبيه بادع ��اء تركيا بحقوق في بترول �سوريا والعراق .المياه امر �سيادي
ويح ��ق لن ��ا ان نفعل ما ن�شاء فيها ،فهي ثروة تركية كم ��ا هو البترول ثروة عربية ولن ن�سمح بم�شاركتنا ثروتنا
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المائي ��ة وال نري ��د م�شاركتهم ثروته ��م النفطية” .8هذا الموقف ل ��م يتغير عمليا بعد �سيط ��رة حزب العدالة
والتنمية ذي الميول اال�سالمية �إ َّال في ال�شكل .الم�شاريع المائية �سارت وت�سير ح�سب خطة “غاب” المر�سومة
م ��ن العلمانيين ومن دون اي تن�سيق مع دول الجوار ،فالرئي�س التركي رجب طيب اوردغان د�شن م�شروع �سد
الي�س ��و العمالق على نهر دجل ��ة في �آب  2006و�أكمل بنا�ؤه بتمويل تركي ،وب ��د�أ التخزين في  .2019المواقف
كذل ��ك ل ��م تتغير في الجوهر فعندما كانت العالقات جيدة مع �سوري ��ا رف�ض وزير الطاقة والموارد الطبيعية
الترك ��ي ،تان ��ر يلديز ،في اجتم ��اع م�س�ؤولي البلدان الثالثة ف ��ي � 3أيلول  2009في �أنق ��رة توقيع اتفاق �شامل
ومل ��زم ،ووافق فقط على زيادة م�ؤقتة لكمية مياه الف ��رات المتدفقة الى �سوريا �إلى  520م 3في الثانية لمدة
�شهرين ،وادّعى ان تركيا تعطي “اكثر من التزاماتها”.
الجدي ��ر بالذكر ان تركيا تاريخي ��ا ًتقا�سمت المياه الم�شتركة مع جيرانها االخرين فوقعت معاهدات مع
رو�سيا في العام  1927ق�سمت فيها ا�ستعمال المياه على �أربعة �أنهر م�شتركة بين البلدين (كورو ،كورا ،اريا،
ارا�س) ،ومن ثم وقعت معاهدات اخرى في ال�سبعينات .ال�شيئ نف�سه تكرر مع اليونان في العام  1950عندما
وقع البلدان معاهدة لوزان.
عندما ي�سال االتراك عن �سبب عدم تكرار هذه المعاهدات مع جيرانهم الم�سلمين يقولون ان االنهر بين
تركي ��ا ورو�سيا واليونان هي انه ��ر دولية النها تف�صل تركيا عن البلدين الآخرين ،بينما دجلة والفرات نهران
“عابران للحدود” وال ي�شكالن حدود ًا فا�صلة! ،9لذلك فهم يعتبرونهما نهرين تركيين ،ويرف�ضون توقيع �أية
معاه ��دة طويلة المدى تلزمهم بن�سبة معينة من المياه .هذه البدعة التركية نق�ضها م�ؤتمر “ا�ستعمال المياه
الجاري ��ة الدولي ��ة لغير المالحة” التي �صدقت عل ��ى تو�صياته االمم المتحدة ف ��ي  2014وهي تو�ضح انه “ال
يوجد اي اختالف جوهري حول مفهوم االنهار الدولية واالنهار العابرة للحدود”.
� -3أهداف �سيا�سية تتحكم بالموقف التركي من اقت�سام الثروة المائية
يكت ��ب محمد رقية في موقع «لح ��وار نيوز» ان الأ�سباب الرئي�سية لتفاقم �أزمة المياه بين دول حو�ض نهر
الف ��رات ودجل ��ة( تركيا – �سوريا – العراق ) وع ��دم التو�صل لحلول عقالنية خ�ل�ال �أربعة عقود من الزمن
يع ��ود لربط ازمة المياه بملفات ال تمت ب�صلة للمي ��اه وب�شكل خا�ص الملفات ال�سيا�سية والأمنية وتعتبر تركيا
ازم ��ة المياه وملف المياه ك ��رة �ضغط و�سالح تحارب به كل من �سوريا والع ��راق والمنطقة بمجملها ،وكذلك
م ��ن ا�سباب تطور االزمة عدم اعتراف تركي ��ا بال�صفة الدولية لنهر الفرات وتعده نهرا وطنيا عابرا للحدود
وان ��ه ثروة قومية خا�ضعة ل�سيادتها مثل النفط العراقي وكذلك رف�ضها التوقيع علي اتفاقية قانون ا�ستخدام
المج ��اري المائي ��ة الدولية في االغرا�ض غي ��ر المالحية لع ��ام  ،1997ف�ض ًال عن ا�ستم ��رار تركيا في ان�شاء
م�شاريعها المائية على النهرين من دون مراعاة حقوق �سوريا والعراق وح�ص�صهما المائية وا�ستمرار التعاون
الترك ��ي اال�سرائيلي الذي كانت اول بوادره عام ١٩٨٦ب�سبب خط انابيب ال�سالم �إلى الكيان المحتل ومنطقة
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الخلي ��ج ،ال ��ذي �أوقفته �سوري ��ة ،والم�أخذ الأ�سا�س ��ي على تركيا �أنها تمتل ��ك فائ�ض ًا مائي ًا يزي ��د عن حاجتها
الأ�سا�سية في منطقة الأنا�ضول مقابل عجز مائي تعاني منه كل من �سوريا والعراق.
ويب ��دو وا�ضح� � ًا ال ��دور اال�سرائيلي في هذا ال�ش�أن ،فق ��د قدمت بع�ض الدول دعما لم�ش ��روع الكاب ومن
بينه ��ا� :إ�سرائي ��ل ،الوالي ��ات المتحدة الأمريكية ،كن ��دا ،وفرن�سا… وقد اخذت تركيا قرو�ض� � ًا من �إ�سرائيل
لتنفي ��ذ هذا الم�ش ��روع ،ف�إ�سرائيل طلبت من تركيا �شراء �أرا�ضي في منطقة جنوب �شرق تركيا ،ولعل ال�سبب
الرئي� ��س وراء الطل ��ب الإ�سرائيل ��ي هو الح�صول على المي ��اه ،وبالتالي التحكم بالمي ��اه وال�ضغط على �سوريا
والعراق .علما” �أن م�شروع الكاب تم ت�صميمه ب�أيدي خبراء �إ�سرائيليين منهم خبير الري �شارون لوزوروف،
والمهند� ��س يو�ش ��ع كالي� .أما الم�شروع التركي الثاني الذي تم بم�ساع ��دة مالية من �إ�سرائيل فهو م�شروع �سد
�أتات ��ورك .والجدي ��ر بالذكر ان � 67شركة وم�ؤ�س�سة ا�سرائيلية تعم ��ل في م�شروع الكاب منذ عام  1995وتقوم
ب�شراء الأرا�ضي على �ضفاف نهر مناوغات الذي تطمح ا�سرائيل في �شراء مياهه من تركيا لتلبية احتياجات
الم�ستوطنات اليهودية .وتقوم م�ؤ�س�سة م�شاو الإ�سرائيلية للتربية والتعليم بنقل التكنولوجيا الزراعية و�إن�شاء
وادارة الحق ��ول ال ��ى المزارعين اليهود في هذه المنطقة الوا�سعة التي ت�ضم �أربع محافظات في جنوب �شرق
تركيا.10
ب  -الموقف الر�سمي العراقي
 - 1ما قبل وما بعد الغزو الأميركي
لمواجه ��ة هذا الواق ��ع حاولت حكومتا العراق و�سوريا وقف العمل في ه ��ذه الم�شاريع المدمرة ل�شعوبها
واقت�صاده ��ا ولك ��ن دون �أية نتيجة مهمة حتى الآن .عراق �صدام ح�سين تف ّرغ في الثمانينات لحربه مع �إيران
التي عمقت خالفه مع �سورية حافظ اال�سد فاعتمد على تركيا اقت�صاديا لت�صدير النفط عبر المتو�سط ،ولم
�شن حرب ًا
يك ��ن ف ��ي موقع ي�ستطيع فيه مجابهة اي من الم�شاريع التركية .وما كادت تنتهي حرب �إيران ،حتى َّ
عبثية �أخرى على الكويت في الت�سعينات ادت الى ا�ضعاف جي�شه وفر�ض عقوبات قا�سية هم�شت العراق كبلد،
ومن ثم جاء الغزو االميركي ( )2003وتبعته االنق�سامات المذهبية والعرقية التي �شلت العراق كلي ًا و�سمحت
لتركيا باال�ستمرار بم�شاريعها دون اي مقاومة عراقية تذكر.
الع ��راق ،م ��ا بعد �صدام ح�سي ��ن ،من جهته ،ط ّور عالقت ��ه االقت�صادية مع تركيا �أي�ض ��ا ،ب�إبرام معاهدة
التبادل التجاري البالغة  16مليار دوالر في  2019وي�سعى البلدان الى اي�صال التبادل التجاري الى  20مليار
ف ��ي االع ��وام القادمة! ،وجل ما ح�ص ��ل عليه العراق عندما ل ��وح ب�إلغاء هذه المعاهدة ،ح�س ��ب ال�سيد ح�سن
ال�صفار معاون مدير المعهد الوطني في �إدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية ،هو ادراج جملة في
وثيقة المعاهدة تقول ” �إن للعراق حقوقا في مياه نهري دجلة والفرات” .بموازاة كل ذلك ت�ستمر الم�شاريع
المائية التركية ح�سب الخطة المر�سومة والتي كان �آخرها �سد �ألي�سو على دجلة ،و ُتنفد ال�سدود المتبقية من
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م�ش ��روع “غ ��اب” ( )%10-5ح�سب الخطة المر�سومة ،وتزداد الك ��وارث االقت�صادية على ال�شعبين ال�سوري
والعراقي عام بعد عام.11
 -2تداعيات تعبئة �سد �ألي�سو وت�شييد وت�شغيل �سد جزرة على العراق
من المحتمل البدء بت�شغيل �سد جزرة في العام  2024والى ذاك الوقت يكون قد تم ملء �سد �ألي�سو ف�إن
�أ�سوا الحاالت التي يمكن ان تنعك�س على �سد المو�صل تتلخ�ص بما يلي،
 �سينخف�ض متو�سط التدفق ال�سنوي المتوقع �إلى حوالي  119م /3ثانية �أي انه �سينخف�ض الى  %22منمتو�سط التدفق ال�سنوي للثالثين �سنة الما�ضية ( 553م /3ثانية) .الجدير بالذكر ان معدل التدفق �سيكون
بم�ست ��وى او اق ��ل من “التدفق البيئي ( 60م /3ثانية)” لمدة � 5شهور ،وهذا عمليا �سيخرج �سد المو�صل من
الخدمة.
 �سيبل ��غ مع ��دل التدفق التراكمي للع ��ام ب�أكمله في حوالي  4.6مليار متر مكع ��ب �أي �أكثر بقليل من ماي�سم ��ى ب� �ـ “المخزون الميت” في �س ��د المو�صل وتمثل  %42من طاقة تخزين ال�س ��د التي ت�صل الى  11مليار
انخفا�ض كبير في �إنتاج الطاقة الكهرومائية ،ب�سبب تـ�أثر محطتي �سـد المو�صـل و�سد
م .3وهذا �سي�ؤدي الى
ٍ
�سامراء ،اللذان �سيتعذر عليهما �إمداد الم�صانع ومحطات �ضخ المياه وبقية الم�ؤ�س�سات الأخرى بما تحتاجه
مـن طاقـة �ضـرورية لت�شغيلها.
 ازدياد ن�سبة الملوحة في حوالي  700-600الف هكتار من �أجود الأرا�ضي الزراعية وخا�صة ال�شمالية،وزيادة الأرا�ضي الجرداء المت�صحرة بـ  3ماليين دونم ( 7,500كلم)  في الو�سط والجنوب ح�سب الخبراء،
�سيت�سبب بخروج  %35-25من الأرا�ضي الزراعية من الخدمة.
 – 3ايران وبناء ال�سدود على نهر دجلة
م ��ن الناحي ��ة االن�سانية يقدر الخبراء ان ن�سبة قد ت�صل الى  5ماليين عراقي �ست�ضطر الى الهجرة الى
المدن او الدول المجاورة طلبا للرزق ب�سبب �شح مياه ال�شرب والت�صحر .قد ال يكفي هذا البلد المنكوب �أمني ًا
من م�آ�سي �سيا�سية ،فمن جهة �أخرى ،تتفاقم الم�س�ألة المائية وتزداد �سوء ًا من جانب �إيران التي ت�سيطر على
 6ماليين م )%15( 3من المياه المتدفقة للعراق حاليا ،حيث تقوم بدورها ببناء ال�سدود وتحويل االنهار الى
داخ ��ل االرا�ضي الإيرانية على روافد دجلة في ال�شمال (ال ��زاب اال�صغر ،ديالة) وعلى نهري الكارون والكلخ
ف ��ي الجن ��وب قرب �شط العرب .ال ��ى جانب االحتمال الكبير النهي ��ار ال�سدود التركية بفع ��ل الزالزل فهناك
عالق ��ة �سببية م�ؤكدة علميا بين وقوع الزالزل ب�سبب ال�س ��دود العمالقة وبحيراتها وعالقة �أخرى بين انهيار
ال�س ��دود ب�سب ��ب الزالزل في المناط ��ق النا�شطة زلزاليا ،ح�سب الخبير طالل بن عل ��ي محمد مختار� ،أ�ستاذ
12
علوم الجيوفيزياء في احدى الجامعات ال�سعودية.
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ج  -الموقف الر�سمي ال�سوري
 - 1انعكا�س الم�س�ألة المائية على العالقات ال�سورية التركية
في ت�سل�سل تاريخي �شمل ت�سعينات القرن الما�ضي ،كتبت الباحثة ال�سورية �آالء دياب ،تعليقا على مقالة
راج ��ي �سع ��د ،13للتذكير بـ «بع�ض المعلومات عن التقاطعات التاريخي ��ة؛ الع�سكرية وال�سيا�سية التي تدل على
�أن الماء �سي�صبح له ثقل م�ؤثر في قرارات المنطقة وخ�صو�صا في العالقة مع �إ�سرائيل» ،وادرجت تداعيات
القرارات التركية وردود الفعل ال�سورية عليها في موا�ضيع ناتجة عن ملف المياه:
 ف ��ي � 1980أ�ص ��درت رئا�سة الأركان التركي ��ة تقريرا جاء فيه �إن الخطر قادم م ��ن الجنوب و�إن العدوالأكبر لتركيا هو �سوريا.
 في  1983ن�صبت تركيا باالتفاق مع الواليات المتحدة الأمريكية �صواريخ بير�شنغ على حدودنا بحجةمواجهة ال�صواريخ ال�سوفيتية في �سوريا.
 في  1987وقعت معاهدة �سالم بين �سوريا وتركيا كانت �أول اتفاقية �سالم متعلقة بم�س�ألة النزاع عليالمياه لكنها القت انتقادا وا�سعا في تركيا بحجة �أنها ت�ضر بم�صالحهم.
 في  1989بعد اجتماع �أوجالن بال�سوفيتين في دم�شق ،ردت تركيا بقطع مياه نهر الفرات الجاري �إلى�سوريا ،فقامت «الميغ» ال�سورية با�سقاط طائرة م�سلحة تركية وقتل � 5أ�شخا�ص.
 ف ��ي  1990قطعت تركي ��ا المياه الجارية �إلئ بحج ��ة ترميم �سد �أتاتورك ،ف ��رد الرئي�س حافظ الأ�سدبح�ضور لمرا�سيم احتفاالت حزب  pkkفي وادي بيكا
 في � 1992أعلن ديميريل عند افتتاح �سد �أتاتورك �أنه ال حق ل�سورية والعراق في الأنهار المائية في  1993مع ا�ستمرار هجمات حزب العمال الكرد�ستاني ،زار ديميريل دم�شق فتعهد ب�ضمان جريانالمياه بعيدا عن �أي اتفاقية ملزمة وفي نف�س الوقت بد�أ م�شروع تطوير جنوب الأنا�ضول .GAPوهو عبارة
عن � 22سدا و  19م�صنعا لتوليد الطاقة الكهرومائية و  17نظاما للري.
 في  1995اتهمت �سوريا تركيا ب�أن مياه نهر الفرات ملوثة �إلي حد كبير وتقدمت بال�شكوى �إلى الجامعةالعربية واجتمعت دول مجل�س التعاون الخليجي و�صدر �إعالن دم�شق الذي ت�ضمن انتقاد وا�سع لأنقرة
 ف ��ي � 1998أعل ��ن رئي� ��س الأركان الترك ��ي �أن ب�ل�اده ف ��ي حال ��ة ح ��رب غي ��رمعلن ��ة م ��ع �سوري ��ة وت ��م عق ��د اتف ��اق �أ�ضن ��ة حت ��ى ب ��د�أ التق ��ارب بي ��ن البلدي ��ن.
وخل�ص ��ت الباحث ��ة الى �أن التقاطعات التاريخية ال�سيا�سية الع�سكرية تطول ،لكن الفكرة الأ�سا�سية �أن م�س�ألة
المي ��اه �ستك ��ون ورقة بيد تركيا �ضد دول الجوار ،محاولة لك�س ��ب دور �سيا�سي في �صناعة القرار الإقليمي في
المنطقة ،فتركيا تعتقد �أنها ت�ستطيع �أن تخفف حدة التوتر بين دول الجوار و�إ�سرائيل �إذا قدمت عر�ضا لحل
م�شكلة المياه ،ف�إ�سرائيل ت�سيطر علئ نهر اليرموك ومرتفعات الجوالن وحو�ض الأردن مما يرفع حدة التوتر
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مع فل�سطين والأردن و�سورية ،لذلك قدمت �أنقرة عر�ضا بنقل مياه �سيحان وجيمان با�ستخدام �أنابيب كلفتها
 5بليون دوالر ،حظي هذا العر�ض بترحيب من �إ�سرائيل وبرف�ض الدول الباقية.٤١
 - 2الإ�ستراتيجية ال�سورية بين النجاح والف�شل
تبق ��ى الإلتزام ��ت التركية عر�ض ��ة للتغيير حتى ب�شخ�ص م ��ن �أ�صدرها ،ففي الع ��ام  1987وقع البلدان
“بروتوكو ًال امني ًا” ح�صلت �سوريا بموجبه على وعد تركي ب�ضخ 500م 3الثانية من الفرات في مقابل الأمن
عل ��ى الح ��دود بين البلدين .هذا الوع ��د لم يكن كل ما تري ��ده �سوريا التي �سعت الى اتف ��اق ملزم .ومع ذلك
فالرئي� ��س التركي� ،سليم ��ان ديميريل ،حاول التهرب من “الوعد” بقوله � َّإن “الق ��رار التركي باعطاء �سوريا
 500م 3كان ع�شوائي ��ا” .وقطع ��ت تركيا مياه الفرات ع ��ن دول الم�صب لمدة �شهر لتعبئ ��ة بحيرة �أتاتورك،
ف ��زادت �سوريا دعمها لحزب العمال الكرد�ستان ��ي الذي حاول تخريب بع�ض ال�سدود وتاخير العمل في بع�ض
الم�شاريع .ه ��ذه اال�ستراتيجي ��ة ال�سوري ��ة لم تنجح على الم ��دى البعيد و�أً ْجبرت �سوريا عل ��ى ترحيل عبداهلل
اوجالن ،زعيم حزب العمال ،لتفادي حرب غير متوازنة مع تركيا في العام � .1998سوريا اي�ضا ح�صلت على
بع�ض الدعم العربي عبر الجامعة العربية في الت�سعينات لكن دون اي تاثير يذكر على الم�شاريع التركية.15
بعد ت�سلم الرئي�س ب�شار اال�سد الحكم ،وغزو اميركا للعراق في العام  ،2003وجدت �سوريا نف�سها مطوقة
م ��ن كل الجه ��ات ومهددة بع ��دوى التق�سيم الطائفي والعرق ��ي ال�سائد في العراق ،فب ��د�أت بتمتين العالقات
ال�سوري ��ة التركية ووقعت في الع ��ام  2004اتفاق ًا للتبادل التجاري الحر ،وتبعه ��ا تا�سي�س مجل�س ا�ستراتيجي
والغ ��اء تا�شيرات الدخول بين البلدين حتى تخطى التبادل التج ��اري بين البلدين الملياري دوالر في ،2009
ولك ��ن كل ه ��ذا لم يجدي نفعا في اجبار تركيا عل ��ى توقيع اتفاق مائي ملزم .بع ��د  2011تدهورت العالقات
وانقطع ��ت االت�ص ��االت ب�سبب الدع ��م التركي للميلي�ش ��ات الم�سلحة ف ��ي �سوريا وو�صلت الى ح ��د المواجهة
الع�سكرية المبا�شرة لكن المحدودة والتي انح�صرت في ادلب.
ً
ثانيا :م�صر – �إثيوبيا و�سد النه�ضة
�أ � -أخطار �سد النه�ضة على الأمن القومي الم�صري:
ت�شي ��ر �أغل ��ب الدرا�س ��ات� ،إل ��ى �أن مح ��اوالت �إثيوبيا التهوين م ��ن �أخطار ال�س ��د يتم بم�ش ��ورة الخبراء
الإ�سرائيليي ��ن ،فعلى موقع وكالة التعاون الدولي الإ�سرائيلي ��ة ما�شاف  MASHAVعلى الفي�سبوك في
 ،2019/12/3بالإ�شارة �إلى �أن  20خبير ًا �إ�سرائيلي ًا في مجال المياه والزراعة ي�شاركون في تقديم الخبرات
لإثيوبي ��ا في هذا المجال 16،لكن الن�سبة العظمى من الخبراء الم�صريين وغيرهم ي�ؤكدون المخاطر الكبرى
17
المحتملة على م�صر ،وتتمثل في الآتي:
ً
 .1لأن ال�س ��د يقام عل ��ى منطقة فالق زلزالي ،ف�إن احتمال انهياره الحقا تح ��ت ت�أثير زلزال يزيد عن 4
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درج ��ات عل ��ى مقيا�س ريختر ق ��د ينتهي �إلى �إغراق م�ساح ��ات وا�سعة من م�صر وال�س ��ودان (التي يبعد ال�سد
ع ��ن حدودها نحو  40كم فق ��ط) ،مما قد يقود لخ�سائ ��ر ب�شرية كبيرة من الم�صريي ��ن وال�سودانيين .ووفق
المخطط ��ات الأمريكية للم�شروع ،والتي بد�أت لفترة تع ��ود ل�سنة  1964من خالل مكتب ا�ست�صالح الأرا�ضي
الأمريكي  ،US Bureau of Reclamationف�إن المنطقة التي �سيقام فيها ال�سد تت�سم باله�شا�شة
الجيولوجية التي تجعلها �أقل قدرة على تحمل تخزين �أكثر من  11مليار م ،3فهي امتداد لما ي�سمى الأخدود
الإفريقي �أو حفرة االنهدام الكبير  18،Great Rift Valleyولعل ذلك هو ما دعا الخبراء الم�صريين
�إلى دعوة �إثيوبيا لتقلي�ص التخزين من  74مليار م� 3إلى �أقل من  30مليار م.3
 .2تعتم ��د م�صر بن�سبة تت ��راوح بين  %85-80من ح�صادها المائي على الني ��ل ،ويقدر الخبراء �أن ملء
�س� � ّد النه�ضة خالل فترة م ��ا بين � 5-3سنوات �سيقود �إلى تراجع  %20من ح�ص ��ة م�صر البالغة  55.5مليار
م 3طبق� � ًا التفاقيتي  1929و ،1959وعلي ��ه يتراجع ن�صيب الفرد الم�صري من المي ��اه من  2,500م� 3سنوي ًا
�إلى  600م.3
� .3إن م ��لء �س ��د النه�ض ��ة قد يقود �إل ��ى �أن يبقى ال�س ��د العالي فارغا لم ��دة  12عام ًا طيل ��ة فترة الملء
الإثيوبي ،وهناك خالف بين م�صر التي تطلب �أن يتم ملء ال�سد خالل � 10سنوات و�إثيوبيا التي ت�سعى لملئه
19
خالل � 3سنوات ،وهو ما قد يقود �إلى �سل�سلة من النتائج ال�سلبية الكبرى �أهمها:
جفاف الري عن م�ساحة وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية ،مما �سي�ؤدي �إلى تقلي�ص المزروعات التي تحتاج
كميات كبيرة من المياه مثل الأرز ،حيث يقدر �أن تنخف�ض الم�ساحة المخ�ص�صة لهذا المح�صول الأهم ل�سلة
الغذاء الم�صري من  1.8مليون فدان �إلى � 724ألف فدان� ،أي نحو  %40من حجم الم�ساحة الحالية في �سنة
 ،2020وانخفا� ��ض من�سوب المي ��اه الجوفية وخ�سارة م�صر ما بين  19-11مليار م 3من المياه ،وتداخل مياه
البح ��ر م ��ع المياه في الدلت ��ا الم�صرية مما يقود �إلى ارتف ��اع ن�سبة الملوحة في الترب ��ة وجعلها �أقل �صالحية
للزراعة ،والتلوث وتهديد الثروة ال�سمكية ،بالإ�ضافة الى تراجع الطاقة الكهربائية في م�صر بين .%40-25
� .4إن موا�صل ��ة �إثيوبي ��ا لم�شروعها قد يغري بقي ��ة دول الحو�ض الأخرى لبناء �س ��دود مماثلة مما يفاقم
االخط ��ار ال�سابق ��ة الذكر على م�صر وال�س ��ودان ،ويغرق ال�شرق الإفريقي ومنطقة حو� ��ض النيل في نزاعات
عميقة ومدمرة.
ب  -الإ�سهام الإ�سرائيلي في م�شروع ّ
�سد النه�ضة الإثيوبي:
ل ��م يك ��ن نهر النيل بعيد ًا عن الفكر اال�ستراتيجي ال�صهيوني منذ البداية� ،إذ �إن فكرة �إن�شاء م�شروعات
�صهيونية بهدف �إي�صال مياه النيل �إلى “�إ�سرائيل” بد�أت �سنة  1903من خالل دعوات طرحها ب�شكل وا�ضح
ثي ��ودور هرتزل  ،Theodor Herzlوعادت الفكرة للظهور ب�ش ��كل وا�ضح خالل الفترة ،1974-1964
وتجددت مرة �أخرى في فترة الت�سعينيات من القرن الع�شرين .ومعلوم� ،أي�ض ًا� ،أن مو�ضوع �إي�صال مياه النيل
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جيوبوليتيك املياه يف ال�شرق الأو�سط ( خماطر واقرتاحات حلول)
العميد م .ناجي مالعب

�إل ��ى النقب في فل�سطي ��ن المحتلة كان �ضمن بنود المناق�ش ��ات الم�صرية الإ�سرائيلية ف ��ي مفاو�ضات كامب
ديفي ��د� Camp David Accordsسنت ��ي  ،1979-1978وبد�أت هذه المناق�ش ��ات ب�شكل وا�ضح مع
درا�س ��ة الي�شع كالي � Elisha Kaliسن ��ة  ،1974وم�شروع �شا�ؤول �أرلوزوروف Shaul Arlozorov
ال ��ذي ع ��رف بم�شروع (ي�ؤر) �سن ��ة 1977،20وكالهما من خبراء هيئ ��ة المياه الإ�سرائيلي ��ة .وترتب على هذه
الأف ��كار طرح م�شروع قن ��اة جونجلي  Jonglei Canalفي جنوب ال�س ��ودان كو�سيلة لتعوي�ض م�صر عن
المي ��اه الت ��ي �ستذهب للنقب طبق ًا لذلك ،وهو م ��ا �أفرز م�شكالت عديدة في جنوب ال�س ��ودان� 21،أ�سهمت في
نهاي ��ة المط ��اف مع عوامل �أخرى في ت�أجيج النزاع في ال�سودان لينتهي بانف�صال الجنوب وتحوله �إلى �إحدى
الدول الإفريقية الأكثر تقارب ًا مع “�إ�سرائيل”.
م ��ن جانب �آخ ��ر ،يبدو ملفت ًا االهتمام الوا�ضح في الجامعات الإ�سرائيلي ��ة بالمياه في �إفريقيا خ�صو�ص ًا
تلك التي لها �صلة ب�أقطار عربية ،وفي مقدمتها دول حو�ض النيل ،وهو ما يعني �أن “�إ�سرائيل” ترى في النيل
م�صدر ًا �إما لل�ضغط على م�صر من خالل م�ساندة م�شروعات دول الحو�ض ب�شكل ي�ؤثر على ح�صة م�صر من
النه ��ر� ،أو لفت ��ح مجال تطبيع مع م�صر من خالل م�شاريع م�شتركة ت�سه ��م خطوة للأمام في تحويل ال�صراع
العربي ال�صهيوني �إلى �صراع “غير �صفري .”non-zero sum game
وتق ��ف �إثيوبيا على ر�أ�س ال ��دول الإفريقية التي تحظى باهتم ��ام الدوائر ال�سيا�سي ��ة الإ�سرائيلية� ،سواء
لم ��ا تروج ��ه الدعاي ��ة الإ�سرائيلية لج ��ذور تاريخية و�أخرى حديث ��ة ومعا�صرة� ،سواء زم ��ن االمبراطور هيال
�سيال�س ��ي �( Haile Selassieأ�سد يهوذا) �أم الإبعاد التي ركز عليها بنيامين نتنياهو Benjamin
 Netanyahuفي خطابه �سنة � 2016أمام البرلمان الإثيوبي (م�شير ًا �إلى الملك �سليمان)� ،أم من خالل
الإ�شارة للروابط ال�سكانية (يبلغ عدد اليهود الإثيوبيين في “�إ�سرائيل” نحو � 150-140أالف ن�سمة) ،ناهيك
ع ��ن تطور العالقة الإثيوبي ��ة الإ�سرائيلية ،خ�صو�ص ًا الدعم الع�سكري والتقن ��ي الإ�سرائيلي في فترة ال�صراع
الإثيوب ��ي الأرتي ��ري ،وفي مرحلة ما بعد الحرب الب ��اردة ،وهو ما ي�ؤكد االهتم ��ام الإ�سرائيلي الكبير بتطوير
22
العالقة بين تل �أبيب و�أدي�س �أبابا.
وعن ��د متابعة الدور الإ�سرائيلي في ت�أجيج مو�ضوع �سد النه�ضة بين م�صر و�إثيوبيا خالل الفترة -2011
23
� ،2020سنتوقف عند المالحظات التالية التي ت�ستحق الت�أمل وفهم دوافعها:
 .1ت�ؤك ��د م�صادر مختلفة وجود طابق كامل في مبنى وزارة المي ��اه والكهرباء الإثيوبية يقيم فيه خبراء
المي ��اه الإ�سرائيليون ،وهم يقدمون الخبرة التفاو�ضية والفنية للفرق الإثيوبية ،و�أكد ذلك وزير الري والمياه
الم�ص ��ري ال�سابق محمد ن�صر ع�ل�ام ،وكرره م�س�ؤول ��ون �سودانيون من ذوي العالق ��ة بالم�ؤ�س�سات الخا�صة
بال ��ري والمي ��اه .كما �أعاد ذكره نائب رئي�س الأركان الم�صري محمد علي بالل في �أيار /مايو  2013متحدث ًا
ع ��ن وج ��ود �أعداد كبيرة من الإ�سرائيليي ��ن يعملون في ال�سد الذي يتم بنا�ؤه بتموي ��ل غربي و�أمريكي (البنك
الدولي ،و�إيطاليا ،وبنك اال�ستثمار الأوروبي) ،وبنك التنمية الإفريقي ،وال�صين ،و”�إ�سرائيل”.
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 .2ن�ش ��اط ال�شركات الإ�سرائيلي ��ة ،ال �س ّيما تلك التي لها عالقة باحتياجات بن ��اء �س ّد النه�ضة الإثيوبي،
حيث تتواجد ب�شكل فاعل ال�شركات الإ�سرائيلية مثل� :شركة �سوليل بونيه  Solel Bonehللإن�شاءات في
كل م ��ن كينيا ،و�إثيوبيا ،و�أوغندا� ،إلى جانب �شركة �أغروتوب Agrotopللزراعة ،و�شركة كور CORE
للإلكتروني ��ات ،و�شرك ��ة موت ��وروال الإ�سرائيلي ��ة  Motorola Israelللكهرباء والم ��اء ،و�شركة كارمل
 Carmelللكيماويات .ورفعت “�إ�سرائيل” من حجم ا�ستثماراتها في قطاع الطاقة �سنة  2018بقيمة
 500مليون دوالر من خالل �شركة جيجاوات جلوبال  ،Gigawatt Globalوهي �شركة لها عالقات مع
ع�ش ��ر جامع ��ات �إثيوبية ،وهناك ع�شر م�ؤ�س�سات �أخرى �إ�سرائيلية تعمل في �إثيوبيا ،كما �أكد النائب الم�صري
�أحم ��د الع�ضوي �أن الن�شاط الإ�سرائيلي في �إفريقي ��ا ،وخ�صو�ص ًا في �إثيوبيا ،ي�ستهدف الت�أثير على الم�صالح
الم�صرية و�أبرزها ح�صة م�صر من النيل من خالل الدعم الإ�سرائيلي لم�شروع �سد النه�ضة.24
 .3بعد ت�صاعد الخالف بين �إثيوبيا وم�صر حول �آثار ال�سد الإثيوبي ،تواترت تقارير �إ�سرائيلية ،وغربية،
وعربي ��ة ،ف ��ي  ،2019عن قي ��ام “�إ�سرائيل” بن�ص ��ب نظام دفاع جوي م ��ن نوع �سباي ��در �إم �آر Spyder-
 MRحول �س ّد النه�ضة الإثيوبي يمكنه من �إ�سقاط الطائرات الحربية من على بعد  50-5كم ،وقد قامت
ثالث �شركات �إ�سرائيلية هي �شركة رفائيل  Rafaelالمتخ�ص�صة في ال�صواريخ ،وفرع �إم.بي.تي MBT
لل�صواري ��خ التابع لل�صناعات الجوي ��ة الإ�سرائيلية ،و�شركة �أنظمة �إلت ��ا  Eltaالمتخ�ص�صة في الرادارات،
ب�إنجاز هذا النظام الدفاعي لإثيوبيا.
 .4هناك ترابط بين الم�ساندة الإ�سرائيلية لإثيوبيا في مو�ضوع �س ّد النه�ضة وتنامي العالقات المختلفة
بي ��ن الطرفين؛ ففي الجانب االقت�ص ��ادي ي�صل حجم التبادل التجاري بين �إثيوبي ��ا و”�إ�سرائيل” حتى �سنة
 2019نحو  300مليون دوالر 25،وي�صل عدد الم�شاريع الإ�سرائيلية العاملة في �إثيوبيا �إلى  187م�شروع ًا �أغلبها
في الزراعة حتى �سنة 2017.26
م ��ن جانب �آخر ،تزايد التن�سيق الأمني بي ��ن الطرفين بعد حادثين هما تفجير ال�سفارتين الأمريكيتين
ف ��ي نيروبي ودار ال�سالم �سن ��ة  1998من ناحية ،والهجوم على �أحد المتاج ��ر اليهودية الكبرى في كينيا من
قبل مجموعة “ال�شباب” ال�صومالية �سنة  .2013وتدرك “�إ�سرائيل” �أهمية �إثيوبيا لتطل منها على المحيط
الهندي والبحر الأحمر الذي تمر منه  %20من تجارة “�إ�سرائيل” الخارجية ،ناهيك عن الأطالل على منابع
النيل ،وتتعزز كل هذه الجوانب بالتعاون في الت�صنيع والتدريب الع�سكري.
 .5التحري� ��ض االعالمي وال�سيا�سي على م�صر؛ فق ��د �أ�شارت ال�صحف الإ�سرائيلي ��ة �إلى �أن ال�سيا�سات
المائي ��ة الم�صرية �أ�ضرت بالم�صالح الإثيوبية ،فقد ذك ��رت �صحيفة تايمز �أوف �إ�سرائيل The Times
 of Israelفي �أحد مقاالتها �إلى �أن “عواقب هذه ال�سيا�سات الم�صرية قد �أ�ضرت ب�شدة ب�إثيوبيا على مدى
عق ��ود ،و�إن �إثيوبيا ،الغنية بالمياه ،مكبل ��ة باتفاقيات ملزمة قانون ًا بعدم ا�ستخ ��دام مواردها المائية لتوفير
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ال�ش ��راب ل�سكانها البالغ عددهم  90مليون ن�سم ��ة� ،أكبر من �سكان م�صر ،وهو ما جعلها تعاني فترات طويلة
من الجفاف والمجاعة”.
وبن ��اء علي ��ه ،يجب على �صانعي ال�سيا�س ��ات والممار�سين والباحثين في العال ��م العربي تركيز الإهتمام
على دور المياه ،واعتماد ال�سيا�سات التي تحول �إدارة وتخ�صي�ص الموارد المائية �إلى قوة تربط المجتمعات
بع�ضه ��ا ببع�ض� ،إذ �ستبقى ال�س ��دود التي تبنى على منابع نهر النيل ،في �إثيوبي ��ا ،ونهري دجلة والفرات ،في
تركي ��ا ،خطر ًا حقيقي� � ًا �إ�ضافي ًا يهدد الأمن المائي العربي ،الذي ي�شكل خط ��ر ًا ي�ضاف �إلى الأخطار الكبرى
التي تهدد الأمن القومي العربي اليوم.
ي�ستخل� ��ص الدكتور وليد عبدالحي في درا�سته �أن “�إ�سرائي ��ل” معنية ب�إ�ضعاف �أيّ دولة عربية “�أكثر”
م ��ن عنايته ��ا ب�إ�ضعاف الأنظمة العربية مع �أهمية �إ�ضعاف الأنظم ��ة ،ويعتقد ب�أن “�إ�سرائيل” تدرك مركزية
معاد لها �سيكون
المكانة الم�صرية في النظام الإقليمي العربي ،وعليه ف�إن تغير النظام في م�صر �إلى نظام ٍ
ل ��ه مخاط ��ر �أمني ��ة كبيرة على “�إ�سرائي ��ل” �إذا كانت م�صر قوية ،وعلي ��ه ال ب ّد من �إبقائه ��ا �ضعيفة �سيا�سي ًا
(ب�إ�ضع ��اف مركزيتها الإقليمية والدولية) ،واقت�صادي� � ًا (بحرمانها �أو الت�أثير على مواردها المركزية ومنها
الني ��ل) ،وع�سكري� � ًا ب�إغراقها في مواجهات داخلي ��ة (في �سيناء) ،وعلى حدودها م ��ع ليبيا وال�سودان (حول
حاليب وغيرها) ،ومع �إثيوبيا…�إلخ.27
ج  -ا�ستعدادات ع�سكرية وامنية لمواجهة العواقب المحتملة
ف ��ي ت�صعيد وا�ضح ل�سق ��ف خياراتهما في �أزمة �سد النه�ضة ،مع اقت ��راب �إثيوبيا من الملء الثاني لل�سد
عل ��ى نهر النيل ،نظمت م�صر وال�سودان مناورة ع�سكرية �ضخمة تح ��ت ا�سم «حماة النيل» ،وبم�شاركة قوات
بري ��ة وبحرية وجوي ��ة� .أهداف التمرين  -وفق المتحدث با�سم الجي�ش الم�ص ��ري« :ت�أكيد م�ستوى الجاهزية
واال�ستعداد للقوات الم�شتركة ،وزيادة الخبرات التدريبية للقوات الم�سلحة لكال البلدين .وي�أتي هذا التمرين
ا�ستمرار ًا ل�سل�سلة التدريبات ال�سابقة «ن�سور النيل  ،»1و«ن�سور النيل .»2
بع ��د الأخ ��ذ بعين الإعتبار «تلويح» وزير الخارجية الم�صري �سام ��ح �شكري بر ِّد فعل م�صري  -رف�ض �أن
يح ��دده  -ف ��ي حال تجاوز �أدي� ��س �أبابا الخطوط الحمراء في الأزمة ،ف�إن المو�ض ��وع مفتوح على احتماالت ال
تلغ ��ي الخي ��ار الع�سكري ،فهل ي�شكل ه ��ذا التمرين و�سيلة لل�ضغط المعنوي على �إثيوبي ��ا لت�أجيل الملء الثاني
ل�س ��د النه�ض ��ة� ،أو �أن الهدف من تواجد القوات الم�صرية هو حماية ال�سودان من �أي رد فعل �إثيوبي ،في حال
توجيه القوات الجوية الم�صرية �ضربة ع�سكرية ل�سد النه�ضة.
ثالث ًا  -الإدارة الفعالة للموارد المائية في العالم العربي مفتاح النمو الم�ستقبلي واال�ستقرار
توق ��ع تقرير منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي �أن ندرة المياه في منطقة
ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يمك ��ن �أن تكون �إما عام ًال مزعزع ًا لال�ستق ��رار �أو دافع ًا يق ّرب المجتمعات
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بع�ضها ببع�ض ،حيث يعتمد الأمر على ال�سيا�سات المتخذة للتعامل مع هذا التحدي المتنامي.
وح� � ّذر التقرير ال�صادر عام  2018وال ��ذي يحمل عنوان «�إدارة المياه في النظ ��م اله�شة :بناء ال�صمود
ف ��ي وجه ال�صدمات والأزمات الممتدة في ال�شرق الأو�س ��ط و�شمال �أفريقيا» من �أن عدم اال�ستقرار المقترن
ب�ضعف �إدارة المياه يمكن �أن يتحول �إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات االجتماعية ،مع الت�أكيد على
�أن الإجراءات الالزمة لك�سر هذه الحلقة يمكن �أن تكون �أي�ض ًا عنا�صر �أ�سا�سية للتعافي وتعزيز اال�ستقرار.
و�أ�ض ��اف التقري ��ر الم�شترك «ت ��زداد تحديات المياه في منطق ��ة ال�شرق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا �شدة
يوم� � ًا بع ��د يوم؛ فالطل ��ب المتزايد وتغي ��ر المن ��اخ والمناف�سة فيما بي ��ن القطاعات والتو�س ��ع الح�ضري كلها
تفاق ��م تحديات �شح المياه القديمة قدم الدهر في المنطقة .وفي بع�ض بلدان المنطقة ،ي�ؤدي �ضعف هياكل
الحوكم ��ة غي ��ر المالئمة والحواف ��ز �إلى ترك ه ��ذه التحديات دون معالج ��ة �إلى حد كبي ��ر ،ف�ض ًال عن عدم
ا�ستم ��رار الإج ��راءات وال�سيا�سات .وقد �أ�سفرت الت�شوهات الحالية ف ��ي ال�سيا�سات والم�ؤ�س�سات عن نظام ال
يدرك قيمة المياه.
ويخل�ص التقرير الأممي الى �أن عدم التو�صل �إلى حلول لتحديات المياه يزيد اله�شا�شة تفاقما ً ،ف�أزمات
المي ��اه تول ��د �ضغوط ًا على قدرة الأف ��راد والمجتمعات على الحفاظ على �أمن �سب ��ل ك�سب العي�ش واال�ستقرار
ال�سيا�سي ،والأو�ضاع اله�شة  -التي تت�صف ب�ضعف الم�ؤ�س�سات وعدم فاعليتها ،والتاريخ الحافل بال�صراعات،
ونظ ��م ك�س ��ب العي�ش غير الم�ستدامة ،والبنية التحتية المتداعية �أو المت�ض ��ررة  -تزيد التحديات تعقيد ًا في
28
مواجهة الإدارة الم�ستدامة للمياه».
في الخاتمة
�إن ه ��ذا التناف�س في حقيقة االمر نابع من الخلفيات التاريخية للمنطقة التي اثرت على التوزيع الحالي
المنتدبة هي الم�س� ��ؤول االول عن ه ��ذا التق�سيم من خ�ل�ال توقيع بع�ض
للمي ��اه ،فالحكوم ��ات اال�ستعماري ��ة ِ
االتفاقي ��ات بالنياب ��ة عن بع�ض الدول (مثل مافعلت حكومة االنت ��داب البريطاني) ،كما ان �ضبابية المبادئ
القانونية ب�ش�أن تقا�سم مياه الأنهار الم�شتركة ،جعلت من دول المنبع (كتركيا) ت�أخذ من المبادئ ما يتوافق
مع م�صالحها ،مما يجعل تجدد النزاعات حول هذا المورد لي�س بالأمر الم�ستبعد.
بع ��د ه ��ذه المحاول ��ة لإ�سقاط «جيوبوليتي ��ك المياه» على حالت ��ي دجلة والفرات ونه ��ر النيل – من دون
الدخ ��ول ف ��ي الملف الأردني وت�شعباته والذي �سوف ن�ستعر�ضه في درا�سة على حدى  -فمن خالل ا�ستعرا�ض
لأهم ديناميكيات االطراف الرئي�سية في كل ق�ضية يمكن ا�ستخال�ص بع�ض النقاط التالية:
 - 1تعن ��ى جيوبوليتيك المياه عموما بدرا�سة النزاعات ال�سيا�سية على المياه ،مما يجعل منطقة ال�شرق
االو�س ��ط الأ�سيوي ��ة بمثابة نموذج ح ��ي لهذا ال�ش�أن� .إن ذل ��ك التناق�ض بين الح ��دود ال�سيا�سية واتجاه تدفق
الموارد المائية كالأنهار ،يجعل من المنطقة عر�ضة لتجدد النزاعات حول المياه .وما يعزز النقطة ال�سابقة،
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وج ��ود الكي ��ان ال�صهيوني الذي كر�س �شتى الو�سائل لإ�ستغالل المياه ف ��ي المنطقة ،وقد بدا ذلك من خالل
م�شاريعه المتوا�صلة لتغطية ومواكبة عمليات التو�سعة في ان�شاء الم�ستوطنات.
 - 2تعاني المنطقة من �ضعف االطار القانوني خ�صو�صا في ق�ضية مياه نهري دجلة والفرات ،فالطرف
الترك ��ي ي�أخ ��ذ من مبادئ القان ��ون الدولي ما يتنا�سب وم�صالح ��ه ،متجاهال بذلك الط ��رف العربي .ولقد
�أثبتت المالحظة التاريخية للتناف�س اال�سرائيلي  -العربي ،اوالتركي  -العربي ،ان هذا التناف�س لم يقت�صر
عل ��ى الطرفي ��ن فح�سب بل حتى داخل الطرف العربي �أثيرت الكثير من التوترات والتي كادت ان تتحول الى
نزاعات.
في الخال�صة  -نحو ا�ستراتيجية عربية للأمن القومي المائي:
 -1اقت ��راح ان�شاء مجل� ��س اعلى للمياه في الجامع ��ة العربية ،لال�شراف على و�ض ��ع الخطط وتنفيذها
والتفاو� ��ض كج�س ��م واحد عن �أية دولة معني ��ة� ،سواء م تركيا �أو مع �إثيوبيا .ه ��ذا المجل�س يمكن ان ي�ستعين
بكثي ��ر م ��ن الخبرات العربي ��ة في الوطن والمهج ��ر وان ي�شمل عدة لج ��ان تقنية ت�ضع الدرا�س ��ات القانونية
والبيئي ��ة والتاريخية واالعالمية الت ��ي تدعم الحفاظ على الثروة المائية .وم ��ن البديهي الدعوة الى تمتين
الرواب ��ط االقت�صادية بين الدول المعنية عبر زيادة التبادل التج ��اري والتعاون في م�شاريع الطاقة كتطوير
خ ��ط انابيب النف ��ط بين كركوك وبانيا�س وطرابل�س .ومن مهمات هذا المجل�س المقترح التعاون الدولي مع
الجمعيات البيئية واالجتماعية العالمية؛ فقد ا�ستطاعت تلك الجمعيات ان ت�ضغط على حكوماتها االوروبية
وجمد العمل
لقط ��ع الدع ��م المادي عن م�شروع �س ��د الي�سو على نهر دجلة ف�أوقف االتحاد االوروب ��ي التمويل ُ
في ��ه منذ  2008كما ذكرنا �سابقا ،لذلك يجب ان ال ي�ستهان بقدراتها التجييرية .كما ينبغي توجيه التحذير
لل�ش ��ركات الهند�سية والبن ��وك الدولية و�صو ًال الى مقاطعتها اذا ما �شاركت ب�أي م ��ن الم�شاريع المائية غير
المتفق عليها بين الدول المت�شاطئة ح�سب القانون الدولي.
 -2تقديم الدرا�سات الموحدة في الم�شرق العربي ومغربه ،في مجاالت اال�ست�شمار بالطاقة المتجددة
كالطاقة ال�شم�سية والهوائية داخليا واالبتعاد تدريجيا عن ا�ستعمال ال�سدود لتوليد الطاقة وا�ستعمال المياه
للري والحاجات االن�سانية فقط ،فتوليد الطاقة يتطلب �إطالق مياه ال�سدود في مواعيد ال تتنا�سب بال�ضرورة
م ��ع متطلب ��ات الري وقد ي� ��ؤدي ذلك الى ه ��در للمياه .لق ��د تمكن المغرب م ��ن الإ�ستفادة م ��ن الم�ساحات
ال�صحراوي ��ة ال�شا�سع ��ة لتوليد الطاقة ال�شم�سي ��ة وبيع ق�سم منها الى �أوروبا ،وب ��د�أت دول الخليح وا�سرائيل
الإ�ستثم ��ار ف ��ي الطاق ��ة ال�شم�سية ،فقد يعن ��ى المجل�س المقترح بتقدي ��م الم�شورة الى كافة ال ��دول العربية
لتوحي ��د الجهود ،فالم�ساحات ال�شا�سع ��ة والمناخ الحار يجعالن هذه الطاقة بدي�ل� ًا عملي ًا للمياه وا�ستثمار ًا
مربح ًا على المدى البعيد.
 – 3تفعي ��ل دور القان ��ون الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة بتبن ��ي درا�سة ‘حيادية‘ حول ظاهرة وقوع
ال ��زالزل ف ��ي منطقة جنوب �شرق ��ي تركيا ،ومدى ت�أثير ذل ��ك علـى �سدود الميـاه المقام ��ة فيها� .أي�ضا يجب
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ال�ضغط على الجانب التركي على عدم القيـام بـ�إمالء �سد �ألي�سو واتاتوك وغيرهما بكامل طاقتهم التخزينية
قب ��ل �إتمام الأمم المتحدة لدرا�ستها ،وذلك خوف ًا م ��ن �إحتمـال تعر�ضـها لزلزال قوي قد ي�ؤدي على الأرجح،
ح�سب الخبراء ،الى انهيارات وت�صدعات في ال�سدود وتكون عواقبها وخيمة على العراق .وقد يعنى المجل�س
ب�إعداد ملفات تقنية ت�ساعد الدولة المعنية بتقديم ال�شكاوى الى الم�ؤ�س�سات الدولية كمحكمة العدل الدولية
ومجل�س االمن ،في حال تعنت الدول المجاورة وتمنعها عن الإلتزام بن�صو�ص القوانين الدولية.
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مقدّمة
ِ
يثير التطور التكنولوجي جدلية عالئقية بين المتلقي والمحتوى االعالمي .فالمن�صات الإلكترونية
الرقمي ��ة تو ّف ��ر المحتوى وتتناف� ��س على ا�ستقط ��اب المتلقي ،ا�ستجاب ��ة لت�سويق المنتوج ��ات الفكرية،
الت ��ي رغم �إيجابياتها ،له ��ا الكثير من ال�سلبيات ،قد تتعار�ض في م�ضمونه ��ا مع الهوية الثقافية والقيم
م�شاعا
الخلقي ��ة ،التي ينفرد بها كل مجتمع عن �سواه م ��ن المجتمعات الأخرى .و�أ�صبحت الخ�صو�صية ً
عام ��ا ،تعك�س �أه ��داف المن�صة الإعالمية ،التي قد تك ��ون �سيا�سية ،اقت�صادي ��ة �أو اجتماعية �أو غيرها
ً
لتحقيق ال�سيطرة على الم�ستهلك.
له ��ذا ،برزت �أهمية �إع ��داد وت�أهيل المتلقي في الق ��رن الحادي والع�شرين لتف ��ادي المخاطر التي
تنت ��ج من هذا المحت ��وى المتنوع ،وال يقت�صر الت�أهيل على اكت�ساب المع ��ارف والمهارات للتعامل بوعي
وم�س�ؤولي ��ة م ��ع الم�ضمون الإعالمي ،بل �أن ي َتّ�سم بالإبداع � ً
أي�ضا من خالل الم�شاركة الف ّعالة في �صناعة
م�ضامين �إعالمية تع ّبرعن الم�ستوى العلمي الرفيع لدى المتلقي.
م ��ن هن ��ا ،ظهرت الحاجة الى �ض ��رورة توعية المتعلمي ��ن على خ�صائ�ص المحت ��وى الإعالمي .ما
ا�ستدعى االهتمام بالتربية الإعالمية ،وال�سعي لإدخالها الى المناهج التعليمية ،بهدف �إعداد المتع ّلم-
المتلق ��ي خالل �سن ��وات الدرا�سة ،ب�إكت�ساب تقني ��ات القراءة النقدية ،لمعرفة كيفي ��ة التعاطي مع هذا
المحتوى والقدرة على نقده بالطرق العلمية.
ل ��ذا ،فالخط ��ورة ال تكمن في كثافة وغ ��زارة المعلومات� ،إنما في كيفية التعاط ��ي معها ،لئال يكون
التلميذ م�ستهل ًكا فقط ،لأن “الب�شر هم كائنات توا�صلية بطبيعتهم ،والمعلومات هي ما ت�ستهلكها .وكل
جانب من جوانب حياتنا هو عملية �إت�صال ومعلومات ،والمعرفة هي جوهر هذه العملية” (,Grizzle
.)2009
ا�ستوج ��ب هذا الواقع �إع ��داد وت�أهيل المتع ّلم تجاه محتوى و�سائل الإع�ل�ام ،ليتلقى برامجها بروح
نقدي ��ة ،وهو �أمر ي�صعب تحقيقه م ��ن دون م�ساعدة المدر�سة التي ت�ؤهله م ��ن خالل التوا�صل المعرفي
الذي يح�صل بموجبه التغيير خالل �سنوات الدرا�سة.
فالمدر�س ��ة ،يتع َّي ��ن �أن ت�ش ��كل �إحدى الم�ؤ�س�س ��ات التي ُتع� � ُّد المتل ِّقي لكيفية التعام ��ل مع المحتوى
الإعالم ��ي بمو�ضوعية ودق ��ة وحرية مبنية على ح�س ��ن الإختيار ،و�أال يكون م�ستهل� � ًكا فقط ،بل م�شار ًكا
ومبدعا في العملية الإعالم َّية.
ومنتجا
ً
ً
ً
يتم ت�أهيل المتلقي في الم�ؤ�س�سة التربوية
�إنطالق ��ا مما �سب ��ق ،تتمحور �إ�شكالية الدرا�سة حول كيف ّ
ل�صناعة م�ضامين �إعالمية ت َتّ�سم بالإبداع؟
وانبث ��ق م ��ن هذه الإ�شكالية الأ�سئلة البحثي ��ة التالية :ما هي مقومات التربي ��ة الإعالمية في القرن
الح ��ادي والع�شرين؟ ما هي المه ��ارات المطلوبة لإنتاج م�ضامين �إعالمي ��ة مبدعة؟ كيف تك ِّون التربية
ثقافة �إعالمية واعية تتخطى خ�صو�صية المجتمع؟

53

الدرا�سات الأمنية
العدد 91

تنمي
جدل َيّة العالقة بني الإعالم والرتبية يف �صناعة املعرفة :الثقافة الإعالم َيّة ِ ّ
م�س�ؤول َيّة التعبري وتعزيز الإنتماء اىل الوطن
د .منى طوق

تكم ��ن �أهمية الدرا�سة بتحديد مقوم ��ات التربية الإعالمية والمهارات المطلوب ��ة لإنتاج م�ضامين
�إعالمي ��ة �إبداعي ��ة .و ُتترجم الأهمية في كيفي ��ة تكوين ثقافة �إعالمية واعية ل ��دى التالمذة للتعامل مع
محت ��وى و�سائ ��ل الإع�ل�ام بم�س�ؤولية وتوظيف م�ضامينها بم ��ا يعود عليهم بالفائدة م ��ع المحافظة على
الهوية الثقافية في ظل العولمة الإعالمية.
وته ��دف هذه الدرا�س ��ة �إلى بلورة محاور الإع�ل�ام في كتب التربية الوطني ��ة والتن�شئة المدنية في
مناه ��ج التعلي ��م العام في لبنان ،بهدف ت�شخي� ��ص واقع التربية الإعالمية في المج ��ال التربوي ،الذي
ُي�سهم في ت�أهيل المتلقي للم�شاركة في �صناعة م�ضامين �إعالمية �إبداعية.
مفاهيم الدرا�سة
ت�أهيل المتلقي :يعني الت�أهيل في اللغة “ت�أهيل ،منح الأهليةّ � ،أه َل ،جعله �أه ًال ،خ ّول الحق في” (le
 .)409 .p ,2004 ,Dictionnaireوهو”�إعادة هيكلية ال�شخ�ص و�أهليته الكت�ساب ما يفتقده”
( .)869 .p ,2007 ,Jeuge-Maynartكم ��ا �أن ��ه “التجديد وا�ستع ��ادة ال�شيء” (,Robert
 )2170 .p ,2009كتجدي ��د مناه ��ج التفكي ��ر وطرق التعلي ��م .وهو”تهيئة التلمي ��ذ وت�أهيله ال�ستخدام
الو�سائل والأ�ساليب المالئمة ،والقدرة على تكييف الأداء مع الظروف المتغ ّيرة” (الجهوية ،م،2009 ،
ال�صفحات .)73-72
�صناع ��ة م�ضامين �إعالمي ��ة :وتعني كلمة �صناعة ف ��ي الفرن�سي ��ة  techniqueوفي الإنكليزية
 technicsوهي “كل عمل يمار�سه الإن�سان حتى يمهر فيه ،ي�صبح حرفة له ُي�س ّمى �صناعة ،كالطب
�أو المو�سيقى وغيرها .ويطلق لفظ ال�صناعة على الملكة النف�سانية التي ت�صدر عنها الأفعال االختيارية،
�أو ي�ضاف الى الفل�سفة والمنطق .و ُيقال� :صناعة الفل�سفة و�صناعة المنطق و�صناعة الأخالق” (�صليبا،
ج ،1994 ،ال�صفح ��ات  .)735-734وفي اللغة هي “�أ�سلوب ،تقنية الكتابة ،تقنية ا�سترجاع المعلومات
وعلم �إ�ستخدام الو�سائ ��ل التقنية” ( .)768 .p ,2004 ,le Dictionnaireوتعني ال�صناعة في
هذه الدرا�سة معرفة �إنتاج م�ضمون �إعالمي مبدع.
بدعا و�إبتدع ��ه� :أن�ش�أه وبد�أه” (ابن
م�شارك ��ة �إبداعية :الإبداع ف ��ي اللغة يعني “بدع ال�شيء يبدعه ً
منظ ��ور ،جمال الدين� ،1993 ،صفح ��ة  .)310و”يتميز الإبداع بالإنحراف بعي ��دً ا عن الإتجاه الأ�صلي
واالن�شقاق عن الت�سل�سل العادي في التفكير” (بدوي� ،أ� ،1999 ،صفحة  .)86وللإبداع تعريفات كثيرة
ق ّدمه ��ا الفال�سف ��ة وعلماء النف�س “و�صل ��ت في العام  1984الى م ��ا يقارب ال� �ـ  150تعري ًفا” (عبادة،
�أ� ،1992 ،صفح ��ة  ،)14ومنه ��ا “تطوير مواهب الف ��رد و�إ�ستخدام لقدراته و�إ�ستنب ��اط �أفكار جديدة”
(الزهراني ،م�سفر بن �سعيد بن محمد� ،2003 ،صفحة  .)311وكذلك “ت�أليف �شيء جديد من عنا�صر
ويت�سم الإبداع بـ:
موجودة �ساب ًقا كالإبداع الفني �أو العلمي” (�صليبا ،ج� ،1994 ،صفحة ّ .)31
الطالق ��ة :تمثل قدرة ال�شخ�ص على �إنتاج كمية كبيرة من الأفكار تفوق المتو�سط العام في غ�ضون
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فترة زمنية محددة (ال�سويدان ،ط ،1994 ،ال�صفحات .)58-57
المرونة :هي قدرة الفرد على التبديل الم�ستمر للأفكار وعدم النمطية في �أفكار م�ستقرة (عي�سى،
ح� ،1979 ،صفحة .)28
والج َّدة :قدرة الفرد على توليد �أفكار جديدة ونادرة لم ي�سبق �إليها �أحد (ال�سويدان ،ط،
الأ�صال ��ة ِ
� ،1994صفحة .)57
�إنطال ًقا مما �سبق ،فالتعريف الإجرائي للإبداع هو ما يبتدعه ال�شخ�ص لطرح م�سائل غير م�ألوفة
ف ��ي الواقع ،ترم ��ز الى التحرر من الق�ضايا الجام ��دة وتتطلب التفكير المتوا�ص ��ل والوعي لإنتاج �أفكار
جديدة تجدد الذهنية عند حدوث �أي تغيير.
م�س�ؤول َيّة المعرفة الإعالم َيّة
ومنحى جديدً ا نتيجة التغيير،
توا�صلت الدرا�سات حول مو�ضوع ت�أهيل المتلقي الى �أن اتخذ �سيا ًقا
ً
�إن عل ��ى �صعي ��د الإعالم ب�سب ��ب التطور التكنولوج ��ي� ،أو على �صعي ��د التربية ب�إدخال مح ��اور �إعالمية
�ضمن كتب التربية المدنية لمواكبة هذا التطور .و�أو�صت بتدري�س التربية الإعالمية من مرحلة ريا�ض
الأطف ��ال �إلى التعليم العالي من خالل �ش ��ركاء ذوي الخبرة في الدعم التعليمي وتدريب المعلمين على
م�ستوى برامج الما�ستر ،ويرافق ذلك ب�أعمال بحثية تدعم التدريب في الجامعات وو�ضع ا�ستراتيجيات
تقييم ف ّعالة و�شبكة لر�صد ا�ستخدامات المتعلمين و�أ�ساتذتهم داخل وخارج المدر�سة من خالل �شركاء
مثل المكتبات وجمعيات المجتمع المدني وغيرها.
و�أو�ضح ��ت الأدبي ��ات �أهمية المعالجة البحثية لمو�ض ��وع التربية الإعالمي ��ة .وتناولت في غالبيتها
المعرف ��ة العلمية ،كونها حديثة الن�ش�أة في المجال البحث ��ي ،وق ّدمت �شروحات مفاهيمية �أفادت ببلورة
�أج ��زاء تتع ّلق بم�شكلة هذه الدرا�سة ،التيُ ،تد ّلل عل ��ى �أن المعرفة المتراكمة ُتغني للإنطالق بـ”المادة
البحثية الحالية” و�إظهار خ�صائ�ص الإ�شكالية المطروحة.
و�أجمعت الدرا�سات حول �أربعة موا�ضيع م�شتركة حول التربية الإعالمية وهي (,2010 ,Potter
:)681-680 .pp
لو�سائ ��ل االت�ص ��ال الجماهيري القدرة على �إح ��داث ت�أثيرات �سلبية محتملة عل ��ى الأفراد كما لها
ت�أثيرات �إيجابية.
م�ساعدة الأ�شخا�ص على حماية �أنف�سهم من الت�أثيرات ال�سلبية.
تنمي ��ة التربي ��ة الإعالمية واكت�س ��اب المعرفة لأن �شكل ومحت ��وى ر�سائل و�سائل االع�ل�ام في تغ ّير
م�ستمر.
ً
ً
ً
التربية الإعالمية متعددة الأبعاد ،معرفيا واتجاهيا وعاطفيا و�سلوك ًيا لذلك يتطلب تعزيز التربية
الإعالمية نم ًوا في الأبعاد.
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وا�ستنتجت هذه الدرا�سات �أن التربية االعالمية تعمل على :
تنمية القدرة لدى الطالب في محو الأمية الإعالمية .
تنمية تحليل الر�سائل الإعالمية.
تنمية تطوير مهارات التفكير النقدي.
تنمية اال�ستخدام الواعي للر�سائل االعالمية.
وبين ��ت الأدبيات البحثية �أهمية �إدخ ��ال التربية الإعالمية الى المنه ��اج التعليمي ،لتنمية مهارات
وقدرات التلميذ المعرفية والنقدية والإبداعية .وا�ستحوذت التربية الإعالمية اهتمام الباحثين ،كونها
أر�ضا معرفية جديدة� ،إنما تطبيقها في المدار�س يتفاوت بين الدول المتقدمة ،وال يزال اً
ت�ش ��كل � ً
خجول
ف ��ي البلدان العربية .و�ش� � ّكل �إدخال محاور االعالم �ضمن خطة النهو�ض التربوي لمناهج التعليم العام
ف ��ي لبنان الع ��ام  1997وتحديدً ا في منهج مادة التربية الوطنية والتن�شئ ��ة المدنية “خطوة الى الأمام
تتطلب المتابعة والتع ّمق” (خري�ش ،ج� ،2007 ،صفحة .)8
وتظهر هذه الدرا�سة جدلية العالقة الم�ستقبلية بين التربية والإعالم التي تقوم على ت�أهيل المتلقي
م ��ن خالل التربية الإعالمية ب�إنتاج مادة �إعالمي ��ة �إبداعية ت�شاركية في الم�ضامين الإعالمية بطريقة
م�س�ؤول ��ة وواعية ،ال�سيما �أن المن�ص ��ات الإعالمية باتت ت�شرع �أبوابها �أم ��ام المواطن ال�صحافي ،هذه
خط ��ورة بحد ذاتها ،لأن مهنة االعالم لم تع� � ّد مح�صورة ب�أهل االخت�صا�ص� ،إنما من يملك �أية معلومة
ح�صرية �أو �صورة ،تح�صل على �أكبر عدد ممكن من التعليقات.
هك ��ذا بد�أت التربية الإعالمية كم�ش ��روع دفاعي بهدف حماية الأطفال م ��ن الأخطار التي تنطوي
عليه ��ا و�سائ ��ل الإعالم ،وان�ص ��ب التركيز على ك�ش ��ف الر�سائل والقي ��م الزائفة ،لتتط ��ور باتباع منهج
تح�صين ��ي يه ��دف الى تح�ضير المتلقي ال�ستيع ��اب الثقافة االعالمية التي تحيط به ��م والإ�سهام فيها.
ويك ��ون التركيز عل ��ى الفهم والتحليل والتمحي�ص وعلى ما ينجزه التالم ��ذة �أنف�سهم من �إنتاج �إعالمي
(.)9 .p ,2002 ,Buckingham
وعندما �أ�صبحت و�سائل االت�صال جز ًءا من الحياة اليومية للفرد تطورت بتعديل المفهوم ال�سائد،
نوعا من الحماية ،ب ��ل نوع من “االعداد”� .إذ ال تهدف
�إذ “ال ُينظ ��ر �إل ��ى التربية الإعالمية باعتبارها ً
�إل ��ى حماي ��ة ال�شبان من ت�أثير و�سائل الإعالم بل ت�أخذ بيده ��م للإ�ستفادة من ال�شيء الأف�ضل .تم ّكنهم
م ��ن �إتخاذ ق ��رارات مدرو�سة ب�أنف�سهم وتعمل على �إث ��ارة االهتمام بالثقاف ��ة والأخالقيات وال�سيا�سة”
(.)27 .p ,2006 ,frau-meigs
ويمك ��ن ت�سطير مراحل تطور التربية الإعالمية بالآت ��ي� :أو ًال ،مرحلة الحماية من م�ضامين و�سائل
الإع�ل�ام .ثان ًيا ،مرحل ��ة التعامل مع و�سائل الإعالم ،التركيز على كيفية عملها و�إنتاج م�ضمونها وكيفية
التعبيرع ��ن الواق ��ع .ثالث ًا ،مرحلة التمكين (ف ��ي الت�سعينيات وبداية الق ��رن الع�شرين) و�أ�صبح الهدف
التعليمي تمكين الفرد ليكون ناقدًا ،الى مرحلة الم�شاركة (منذ مطلع القرن الحادي والع�شرين) بحيث
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�أ�صبح ��ت الثقافة الإعالمية مهمة للأف ��راد ليكونوا ناقدين ومتوا�صلين ومنتجين للم�ضامين الإعالمية
(الطوي�سي ،ب( )2018 ،الخ ّيون ،ح.)2018 ،
تم ّكن التربية الإعالمية �أفراد المجتمع «من الو�صول �إلى فهم لو�سائل الإعالم االت�صالية والطريقة
الت ��ي تعمل به ��ا هذه الو�سائل ،ومن ث � ّ�م تمكنهم من �إكت�س ��اب المهارات في ا�ستخ ��دام و�سائل الإعالم
للتفاهم مع الآخرين ،ودوره ��ا انتقادي للت�صدي للأو�ضاع والم�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية والحروب
والكوارث الطبيعية والب�شرية» (.)1999 ,Unesco
وت�شم ��ل التربية الإعالمية القدرة عل ��ى التو�صل للمعلومات وتحليل الر�سائ ��ل وتقويمها و�إي�صالها
( .)22 .p ,1998 ,Hobbsوتت�ضمن امتالك المهارات والمعرفة لقراءة وتف�سير و�إنتاج بع�ض �أنواع
الن�صو� ��ص والمنتجات واكت�ساب الأدوات والقدرات الفكري ��ة (.p ,2005 ,Kellner & Share
 .)369ويلتقي الباحثان ( )2004 ,Livingstone( )2010 ,Potterفي �أبحاثهم حول مفهوم
التربية الإعالمية ب�أنها:
القدرة على الو�صول والتحليل والتقييم لمختلف الر�سائل الإعالمية.
كيفية التعامل مع محتوى الإعالم.
تطوير الفكر النقدي ومهارات التع ّلم مدى الحياة.
�إنتاج محتوى �إعالمي وتوزيعه.
كيفية اال�ستخدام ،كيفية التحليل وكيفية �صنع الو�سائط (.)2009 ,Clarembeaux
الإب ��داع ،الم�س�ؤولي ��ة الفردي ��ة واالجتماعي ��ة وتكوي ��ن الكف ��اءات العالمي ��ة (Demidov,
.)474 .p ,2019 ,Melnikov, Meskvina, & Tretyakov
تحقيق الكفاءة الرقمية (.)2019 ,Makarova & Makarova
و ُتبنى التربية الإعالمية النقدية على مقاربات تدري�س التالمذة على تقدير الخ�صائ�ص الجمالية
للإع�ل�ام وا�ستخدام مختل ��ف الو�سائل التكنولوجي ��ة الإعالمي ��ة ك�أدوات للتعبير ع ��ن �أنف�سهم .و ُتح ّلل
الثقاف ��ة الإعالمية كمنتجات للمواد وال�ص ��راع االجتماعي وتع ّلم الطالب �إنتق ��اد التمثيل والمناق�شات
الإعالمية ،وتر ّكز في الوقت عينه على �أهمية تع ّلم ا�ستخدام و�سائل الإعالم كو�سائل للتعبير عن الذات
والقيام بالن�شاطات االجتماعية (.)372 .p ,2005 ,Kellner & Share
يتم التركيز على �أهمية الجانب الجمالي في المحتوى المرئي للتربية الإعالمية ،وال ينبغي �أن يكون
ّ
مثي ًرا فح�سب ،بل �أن يكون غن ًيا بالمعلومات وجذا ًبا من الناحية الجمالية ومتعدد القنوات للت�أثير على
م�ستهل ��ك الو�سائط من خالل ال�سمع والب�صر والخيال با�ستخدام تقنيات جديدة في التدري�س والتع ّلم»
( . )2019 ,Makarova & Makarovaكم ��ا « تتمثل التربي ��ة الإعالمية في بع�ض وظائفها
ف ��ي التكوين الجمال ��ي واللغوي وتطوير القدرات على تع ّلم اللغات و�صن ��ع المعاني « (Becchetti-
Bizot & Brunet, L’éducation aux médias enjeux,état des lieux,
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)2007 ,perspectives
هك ��ذا ،تتولى التربية الإعالمي ��ة تعليم التالمذة وتدريبهم على التعامل مع محتوى و�سائل الإعالم
في الإنتقاء والإدراك و�أن ي�صبحوا �أكثر وع ًيا وم�س�ؤولية تجاه منتجات العملية الإعالمية.
وظائف التربية الإعالمية
تق ��وم التربية الإعالمي ��ة في المدار�س بدور مهم ف ��ي تفعيل العمل الترب ��وي المدر�سي من خالل:
�إقام ��ة عالقة بي ��ن المدر�سة والحي ��اة ،تحقيق التما�سك االجتماع ��ي ،فهم ال ��ر�ؤى العالمية المختلفة،
تعزي ��ز المفاهي ��م اال�ست�شارية للطالب� ،إدراك مفاهي ��م العدالة االجتماعية وفه ��م م�ؤ�شرات الوظيفة
التعليمي ��ة ( ،)188 -183 .pp ,2008 ,El-Khateebلأنها تنمي القدرة على اكت�شاف ما تحمله
و�سائ ��ل االعالم من قيم ف ��ي م�ضامينها ،تقديم �آراء نقدية �إيجا ًبا �أو �سل ًبا ،االختيار الواعي للم�ضامين
الإعالمية و�إنتاجها و�إي�صالها الى الجمهور الم�ستهدف (ال�شميمري ،ف.)2010 ،
كم ��ا ت�ساعد على تكري�س الوعي الإعالمي والتعامل الحذر مع التطور التقني المت�سارع ون�شر ثقافة
الح ��وار� ،إدراك الأه ��داف الخفي ��ة للم�ضامي ��ن الإعالمي ��ة� ،إال �أن تحديد �أ�س�س التطبي ��ق العملي لهذا
المفهوم ما زالت محدودة (�ضيف ،ل. )2017 ،
وتعتب ��ر التربية الإعالمية ومحو الأمي ��ة الإعالمية كفاءات جديدة تم ّك ��ن الطالب من الجمع بين
و�سائ ��ط الإع�ل�ام المختلفة من �أجل الم�شارك ��ة في المجتمع الرقمي الذي هو ج ��زء ال يتجز�أ من حياة
الإن�سان وممار�ساته االجتماعية (.)66-59 .pp ,2010 ,Kupiainen & Sintonen
ولأن المدار� ��س لم تواك ��ب التغيير دائ ًما ،ينبغي بذل الجهود لتمكي ��ن معلمي المدار�س وح�صولهم
عل ��ى الم�ؤهالت الأ�سا�سية ف ��ي التربية الإعالمية .وجرى ذلك كتجربة مع مد ّر�س في مدر�سة ثانوية ّتم
تدريب ��ه في هذا المو�ض ��وع ،لإكت�سابهم القدرة على فهم العوامل التي ت�ساه ��م في التن�شئة االجتماعية
لل�شباب وثقافة الإعالم وقوته الت�سويقية ( .)2008 ,Khanلذا“ ،يتعين عليها تغيير طريقة التعليم
عب ��ر جعل الطالب قادرين عل ��ى تحليل و�سائل الإعالم وا�ستخدامها للتعبير ع ��ن �آرائهم في الت�ضامن
النق ��دي() م ��ع العالم حوله ��م” ( .)381 .p ,2005 ,Kellner & Shareويجب � ً
أي�ضا �أن يكون
م�ضمون التعليم مالئ ًما ويركز على الجوانب المعرفية لعملية التعلم .و�إن اكت�ساب المعارف والمهارات
والقي ��م التي يحتاجه ��ا المواطنون من �أجل مزاولة حياة منتجة واتخاذ ق ��رارات م�ستنيرة واال�ضطالع
ب�أدوار ن�شطة على ال�صعيدين المحلي والعالمي.)49 .p ,2016 ,2030 education( .
ه ��ذا ،يقت�ضي �أن يط ِّور المعلمين قدراتهم على تقييم كيفي ��ة تف�سير الطالب للن�صو�ص الإعالمية
والمعلومات الآتية من م�صادر متنوعة.
ومن مجمل االقتراحات التي تعزز وظائف التربية الإعالمية في المدر�سة ،وهي في الواقع تدريب
عل ��ى تنمي ��ة المقوم ��ات الفكرية الإبداعية� :إع ��ادة التاكيد عل ��ى المبادئ العام ��ة والتحديات و�أهداف
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التربي ��ة الإعالمية في �إطار المدر�س ��ة ،تخ�صي�ص وقت �أو م�ساحة محددة للتربية الإعالمية على الأقل
خ�ل�ال �سنوات التعليم في المدر�سة ،تعيين مرجع للتربية الإعالمية والت�أ�سي�س لإدراج �أي مبادرة تتعلق
بم�شروع تعليمي داخل المدر�سة ،تدريب المعلمين والمديرين لرفع م�ستوى الوعي بين جميع المتدربين،
تعزيز االدارة التربوية لملف التربية الإعالمية على الم�ستوى الأكاديمي والوطني ،ت�سهيل الح�صول على
ال�صحف والمجالت واال�ستخدام التعليمي لإتقان التربية الإعالمية في المدار�س وت�شجيع �إنتاج موارد
عالي ��ة الجودة لل�شباب ،تو�ضي ��ح الأدوار و�إعادة الت�أكيد على م�س�ؤولية مختل ��ف الجهات الفاعلة العامة
والخا�ص ��ةBecchetti-Bizot & Brunet, L’éducation aux médias( .
.)72...60 .p ,2007 ,Enjeux, état des lieux, perspectives
�أهداف التربية الإعالم َيّة
تهدف التربية الإعالمية الى تمكين الطالب لأن يعرف ويقر�أ ويفهم ويق ّدر تمثيالت الر�سائل الآتية
م ��ن مختلف �أنواع و�سائط االت�صال التي يواجهها يوم ًيا وا�ستخ ��دام محتواها بطريقة نقدية ومدرو�سة
(Becchetti-Bizot & Brunet, L’éducation aux médias Enjeux,
. )17 .p ,2007 ,état des lieux, perspectives
وته ��دف � ً
أي�ض ��ا الى تطوير العدي ��د من المهارات ل ��دى التلميذ ،ت�سمح له ب�أداء ع ��دد من الأن�شطة
الإعالمي ��ة (موقع �إلكتروني ،كت ��اب ،كاميرا� ،إ�شارات الم ��رور .)...هذه الأن�شط ��ة ت�ساعده في تطوير
البيئ ��ة الإعالمي ��ة المعا�صرة بطريقة نقدي ��ة ،م�س�ؤولة ومبتك ��رة ،ال�سيما �أن و�سائ ��ل الإعالم �أ�صبحت
حا�ضرة في حياتنا اليومية و�ضرورية وم�ؤثرة في �سلوكياتنا (.)10 .p ,2016 ,Verniers
وتط ��رح التربي ��ة الإعالمية �أ�سئل ��ة �أ�سا�سي ��ة (ملك ��ي ،جMihailidis, Media( )2015 ،
 )2013 ,Literacy : Fondationsوهي:
من هو �صانع المادة الإعالمية؟ �أهو ال�صحافي �أو الم�ؤ�س�سة �أو ال�سيا�سي الممول �أو المالك؟
ما هي �أ�ساليب جذب االنتباه الم�ستخدمة؟ �أهي المواد المتنوعة �أو القيم �أو الأيديولوجيات؟
م ��ا هو �سبب �إر�سال المادة الإعالمية؟ �أه ��و لتحقيق هدف المر�سل �أو الح�صول على المال �أو ن�شر
ر�سالة معينة...؟
كيف يترجم مختلف النا�س المادة الإعالمية ؟ يختلف النا�س حول �شرح مو�ضوع محدد تب ًعا لهويته
ومجتمعه ،فالمواطن الأوروبي يختلف في تف�سيره للمادة الإعالمية عن المواطن الأميركي وكذلك عن
المواطن العربي في كثير من الق�ضايا.
ما هو ت�أثير هذه المادة على المجتمع؟
وعلي ��ه ،فهناك حاجة ما�سة لحماية الأطفال من تدفق المعلومات غير المن�ضبطة .و�أف�ضل طريقة
لي�ست بعدم حظر و�صول ال�شباب �إليها �أو مراقبتهم �إنما بتدريب العقول لال�ستخدام الم�ستنير والم�س�ؤول
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لهذه المعلومات وو�سائط االت�صال” (Becchetti-Bizot & Brunet, L’éducation
.)14 .p ,2007 ,aux médias Enjeux, état des lieux, perspectives
مهارات التربية الإعالم َيّة
ترتب ��ط التربي ��ة االعالمي ��ة بمجموع ��ة م ��ن المه ��ارات والق ��درات (.p ,2008 ,Tornero
)107و ()2010 ,Kotilainenو ( )2010 ,Varisو (Bevort, Frau-Meigs,
 )40 .p ,2008 ,Jacquinot-Delaunay, & Souyriوهي :
المهارة الأولى :مهارة الو�صول �إلى و�سائل الإعالم ومحتوياتها وم�صادر المعلومات .وبالتالي فهم
كيفية ا�ستخدام الوظائف الخا�صة بكل و�سيلة اعالمية.
المه ��ارة الثانية :مه ��ارة التحليل والتقييم للمحت ��وى الإعالمي والمعلوماتي� ،ضم ��ن ال�سياق العام
لحقوق الإن�سان والحريات العامة .وهي ترتبط بمهارة التفكير النقدي للر�سائل الإعالمية.
المهارة الثالثة :مهارة الم�شاركة� ،أي الم�ساهمة والقدرة على االبداع في انتاج المحتوى الإعالمي.
و�أُ�ضي ��ف �إلى تلك المهارات “الوعي والتفكير النقدي والق ��درة على حل الم�شكالت� .إذ تعزز هذه
المه ��ارات جوان ��ب التنمي ��ة ال�شخ�صي ��ة” ( )78 .p ,2010 ,Varisوكذلك”،المه ��ارات الرقمية،
ومه ��ارات الترمي ��ز والبرمج ��ة لتعزي ��ز �إمكاني ��ات جدي ��دة للق ��راءة والكتاب ��ة عب ��ر �أدوات ومن�صات
و�سائ ��ط االت�ص ��ال المتع ��ددة” (Frau-Meigs, Loicq, & Boutin, Politiques
,)2013( d’éducation aux médias et à l’information en France
.)34 .p ,2014
يمكن للتلميذ �أن يتقن المهارات الإعالمية ،في�صبح قاد ًرا على القيام بما يتطلبه تقييم �أي محتوى
�إعالم ��ي ،وه ��ي كم ��ا عر�ضه ��ا ( )24-20 .pp ,2016 ,Verniersو ()2008 ,Torneroو
(Becchetti-Bizot & Brunet, L’éducation aux médias Enjeux,
 )2007 ,état des lieux, perspectivesو ( )3 .p ,2004 ,Livingstoneو
(القرن ��ي ،ف� ،2019 ،صفحة  )126ف ��ي �أبحاثهم حول التربية االعالمية .وكذلك ()2010 ,Varis
و ( )2007 ,Jenkinsالل ��ذان اعتبرا �أن مهارات تقيي ��م التكنولوجيا الرقمية هي المعرفة الدقيقة
للقراءة والكتابة الإعالمية.
وعندم ��ا يتق ��ن التلمي ��ذ مه ��ارات التربي ��ة الإعالمي ��ة التي تتمح ��ور ح ��ول الت�شاركي ��ة ،التعاونية،
التعبيري ��ة النقدي ��ة (Mihailidis & Thevenin, Media Literacy as a Core
Competency for Engaged Citizenship in Participatory
 )2016 ,Democracyيمكن ��ه بذلك �أن يك� � ِّون المعرفة الإعالمية التي ت�ؤهله لكيفية التعاطي
يت�س ��م بالإبداع .و”ت�ش ّكل ه ��ذه المكونات
م ��ع المحتوى الإعالم ��ي بحرية وم�س�ؤولي ��ة و�صناعة محتوى ّ

60

الدرا�سات الأمنية
العدد 91

مجتمع ��ة� ،أي النفاذ �إل ��ى المحتوى وتحليله وتقييمه وت�أليفه ،مقاربة قائم ��ة على المهارات .ويدعم كل
م ِّك ��ون المكون ��ات الأخرى كجزء م ��ن م�سارتع ّلم ديناميكي وغي ��ر خطي ،فتعلم كيفي ��ة ت�أليف المحتوى
ي�ساع ��د الفرد عل ��ى تحليل المحتوى نف�سه الذي ينتج ��ه الآخرون على ال�صعيد المهن ��ي� .أما المهارات
التحليلي ��ة والتقييمية فتفتح الآفاق �أمام ا�ستخدامات جديدة للإنترنت وتعزيز النفاذ �إليه وغير ذلك”
(.)3 .p ,2004 ,Livingstone
مهارة الثقافة الرقم َيّة
ت�شكل الكفاءة المعلوماتية جز ًءا من التربية الإعالمية .وينبغي تدريب الأطفال وال�شباب للم�شاركة
بم�س�ؤولي ��ة واحت ��رام في مجتم ��ع المعلوم ��ات وممار�سة حقوقه ��م وحرياته ��مFrau-Meigs,( .
)180 .p ,2008 ,Media Education Crossing a Mental Rubicon
إ�صالحا جذر ًيا في مجال التربية الإعالمية .وي�صعب
وتفر�ض تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت “� ً
ه ��ذا الإ�صالح من دون ا�ستراتيجية ور�ؤية تربوية ت�شاركي ��ة .ويحتل الإعالميون وو�سائل الإعالم مكانة
حا�سمة في المجتمع وفي مواجهة الدولة ،ما ي�ستدعي ذلك و�ضع �سيا�سات عامة لإدخال تدري�س التربية
االعالمي ��ة و”�صحافة المواطن” ابتدا ًء من المدر�سة االبتدائية .هذه التربية الإعالمية ت�شكل م�صدر
المعرف ��ة� ،أداة التنمي ��ة ،بناء “الوجود االجتماعي” من �أجل ال�سالم وظهور مجتمع المعلومات ال �سيما
في دول الجنوب (.)53 .p ,2009 ,Naji
ف ��ي الخال�ص ��ة ،لقد كانت ال ��دول المتقدِّ مة �س ّباقة ف ��ي ال�سبعينات الى �إدخ ��ال التربية الإعالمية
�إل ��ى المدر�سة ،وانتقلت عملية االهتم ��ام بها في مرحلة الحقة وب�صفة مت�أخرة �إلى بلدان العالم الثالث
والب�ل�اد العربية ،وهي اليوم من المو�ضوع ��ات المطروحة للنقا�ش في الم�ؤ�س�س ��ات التعليمية والتربوية
والإعالمي ��ة يدعمه ��ا في ذلك االنفجار المعرف ��ي وثورة تكنولوجيات االع�ل�ام واالت�صالّ .
(�شطاح ،م،
� ،2013صفحة .)11
التربية الإعالم َيّة في لبنان
بموج ��ب تعديل المناه ��ج اللبنانية التي �صدرت الع ��ام  1997وفق تعميم �صادر ع ��ن وزارة التربية
الوطني ��ة وال�شباب والريا�ضة (�آنذاك) حمل الرقم ( 97 / 10227الجريدة الر�سمية� .)1997 ،أُدخلت
محاورالإعالم �ضمن منهج مادة التربية الوطنية والتن�شئة المدنية بموجب التعميم الرقم \33م97
الذي �صدر بتاريخ � 1آب  .1997وبد�أ التدري�س به خالل العام الدرا�سي .2000 -1999
وتن�سجم �أهداف مادة التربية الوطنية مع ما جاء في مقدمة �أهداف المناهج بـ “تكوين المواطن،
على الم�ستوى الفكري والإن�ساني واالجتماعيِّ ،
موحد ،متما�سك ،منتج وقادر
توخي ًا لبناء مجتمع لبناني ّ
على ممار�سة دوره الح�ضاري في المجتمع العربي ،وتنمية ر�صيده الثقافي والعلمي وذوقه الفني و�صقل
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طاقاته الإبداعية وتعزيز ح�سه الجمالي”.
�أُدرج ��ت ه ��ذه المحاور ف ��ي ال�سنة ال�ساد�سة م ��ن المرحلة االبتدائي ��ة  -التعلي ��م الأ�سا�سي ،ال�سنة
ال�سابعة من المرحلة المتو�سطة  -التعليم الأ�سا�سي وال�سنة الثالثة الثانوية من المرحلة الثانوية بجميع
فروعها.
ويعود �إدخال محاور الإعالم الى منهج مادة التربية الوطنية كما �شرحها �أول من�سق لمادة التربية
الأ�ستاذ مي�شال بدر (بدر� )2018 ،أنه “ كان ال ب ّد ،بعد توقف الحرب و�إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي
�أُق ّرت في الطائف العام  1989والمبا�شرة ببناء الب�شر ،من خالل الم�ؤ�س�سات التربوية التي يع ِّول عليها
القي ��ام بهذه المهمة .انطلقت ور�ش تطوير المناهج في المرك ��ز التربوي للبحوث والإنماء التي �أف�ضت
ال ��ى تعديله ��ا ،ومنها ،مادة التربية الوطنية التي �أُدخلت �إليها مح ��اور حول الإعالم ل�سببين :الأول ،هو
وخ�صو�ص ��ا التلميذ �أ�صبح متلق ًيا للمحتوى الإعالمي دون �أن يك ��ون ناقدً ا .والثاني ،هو لأن
�أن الإن�س ��ان
ً
م ��ادة التربية الوطنية و�أ�ساليب تقييمها هي واحدة في مختلف مدار�س لبنان الر�سمية والخا�صة ،ولأن
الأهداف العامة لمادة التربية تخت�صر �سبعين في المئة من الأهداف العامة للمناهج”.
تتن ��اول هذه المح ��اور ب�شكل عام تكوين المعرف ��ة ،الثقافة ،النقا�ش ،الح ��وار ،التوا�صل والتفاعل.
وانطوى كل محور على �سبعة �أق�سام محددة ووا�ضحة .تندرج تحت عناوين فرعية ،ت�ساعد الأ�ستاذ على
�ضبط تفا�صيل المحتوى المت�شعب.
محاور الإعالم �سياق تعليمي
تمثل ��ت وظيفة تحليل الم�ضمون في التركي ��ز على ك�شف المعاني التي تحملها محتويات الن�صو�ص.
�أي ،تظهير الم�ضمون بمختلف تفا�صيله ب�إبراز المعنى وخ�صائ�ص الن�ص ومميزاته.
�سجل �أبرز المفردات الن�صية في
نظ ًرا لطبيعة الدرا�سة ،اعتُمدت �آلية المفردة وتكرارها .وهناُ ،ت ّ
محاور الإعالم الدالة على المعنى المحدد .والغاية من ذلك ،اعتبار هذه الطريقة ممكنة في ا�ستخراج
و�إع ��ادة تحليل ما ت�ضمنت ��ه محاور الإعالم لمقومات التربية الإعالمية الت ��ي ُت�سهم في تكوين المعرفة
الإعالمية لدى التلميذ.
ه ��ذه الطريقة� ،ساعدت من خ�ل�ال المو�ضوعات المح ��ددة والوا�ضحة الإحاط ��ة بمختلف جوانب
المو�ضوع و�ضبط تفرعاته وقيا�سها وعدم �إهمال �أي جانب يخدم الإ�شكالية المطروحة .هكذا ا�ستُنفدت
الن�صو� ��ص با�ستخ ��راج التعابي ��ر الرئي�سية م ��ن خ�ل�ال الت�سل�سل الن�ص ��ي الظاهر بتجزئ ��ة الم�ضمون
بالمفردات والتعابير الأكثر تحديدً ا.
بع ��د تحليل كل ح�ص ��ة درا�سية على حدة وم ��ا ت�ضمنت من معلومات خ�ضع ��ت للت�صنيف والتكميم
والتحلي ��ل ،ج ��اءت �ضمن �سياق تعليمي ّ
يو�ض ��ح مختلف المقومات الإعالمية الت ��ي يخدم بع�ضها هدف
وتم ا�ستخال� ��ص المفردات الأكثر داللة على التربية الإعالمي ��ة التي ّتم ا�ستنتاجها من خالل
البح ��ثّ .

62

الدرا�سات الأمنية
العدد 91

ن�صو� ��ص المح ��اور ،ومنها :نق ��ل المعلومات ،تب ��ادل المعلومات ،اال�ستع�ل�ام ،التوا�صل م ��ع الآخرين،
معرف ��ة ما يج ��ري في العالم ،التوا�صل ،تكوين ال ��ر�أي ،حرية الر�أي والتعبير ،ن�ش ��ر المعلومات ب�صدق
و�أمان ��ة وم�س�ؤولي ��ة ،تقدي ��م المعلومات الجدي ��دة والمعرفة والثقاف ��ة والترفيه ،نق ��ل المعرفة والحوار
الدائ ��م ،النقا�ش ،ت�صنيف المعلوم ��ات ،الم�س�ؤولية الإعالمية ،اتخاذ الموقف المنا�سب ،خلق ر�أي عام
واع ،مراقب ��ة كتاب ��ة الخبر ،الدقة ،االلتزام بالم�س�ؤولية االجتماعي ��ة ،ال�صدق وعدم تحريف الحقائق،
ٍ
المو�ضوعية في ن�شر الأخبار ،قوة التغيير ،الديمقراطية ،ال�شجاعة والنزاهية والأمانة ،اقرار الحقيقة
والمعرفة ،حرية الر�أي والتعبير ،الحق في االختيار ،حق الو�صول الى م�صدر المعلومات ،حرية التعبير،
الت�أكد من �صحة الخبر ،تنمية ال�شعور باالنتماء الى الوطن وحق الفرد في التعبير و�إبداء الر�أي...
في التحليل النوعي ،لهذه الجمل داللتها �ضمن االطار المحدد ،ولها تر�سيمتها في تو�ضيح المعنى
تقدم للتلميذ مهارات �إعالمية،
المق�ص ��ود .وهي ،من خالل تكوين المعارف ،خالل �سن ��وات الدرا�سةَ ،
ثقافية ،قدرة على التعبير ،تعزيز الوعي الإعالمي ،تنمية مهارات المعرفة والنقد والتقييم والتحليل.
وعليه ،ت�شكل محاور الإعالم جز ًءا ال يتجز�أ من هذه المادة ،وكذلك مدخلاً لما قد يكت�سبه التلميذ
م ��ن ناحيتي المفهوم (الم�ضم ��ون النظري) والتطبيق (اكت�س ��اب المهارات الت ��ي يحتاجها التلميذ).
وته ��دف هذه المحاور ،كما م ��ادة التربية الوطنية “لي�س اك�ساب المتعلم الم�ضامين المعرفية فح�سب،
ب ��ل تحقيق المواقف ال�سلوكية ال�سوية ،المبنية على القناعات الداخلية الوطنية ،المدنية ،االجتماعية،
والأخالقي ��ة� ،أي كل ما يرفد ال�سلوك اليومي للمتعلم بال�صوابية واالنتظام”( من مقدمة كتاب التربية
الوطنية ،ال�سنة ال�سابعة� ،ص .)7كما تهدف الى “تنمية المواطن الإن�سان وفهم معنى الحريات العامة
وال�شخ�صي ��ة ويمار�سه ��ا .ويدرك معن ��ى االت�صال والتوا�صل ف ��ي المجتمع الب�ش ��ري والوطن( ”...من
مقدمة كتاب التربية ،ال�سنة ال�ساد�سة� ،ص .)9
وتتر ّكز غاية هذه المحاور في عدد من النقاط ،ال �سيما منها ،تربيته على النقد والنقا�ش وتق ّبل
الآخر ،تعريف المتعلم على �أهمية و�سائل الإعالم واالت�صال في ن�شر المعارف والقيم وتوثيق الروابط
بين النا�س وت�شكيل الر�أي العام ،وفي الدفاع عن الحريات ،مما يجعل من هذه الو�سائل �سلطة م�شاركة
ف ��ي تح�سين الحياة العام ��ة ،و�سبي ًال �إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين الأم ��م و�إلى توطيد ال�سالم بين
ال�شع ��وب .و” نح ��ن �أ�ساتذة مادة التربي ��ة �آلينا على �أنف�سنا �إي�صال هذه الم ��ادة معرف ًيا وتطبيق ًيا الى
الط�ل�اب بكل �أمانة و�صدق لتحقيق �أهدافها ،والتعديل في ال�سلوكيات نحو الخير وحب الوطن المبني
على القناعات الداخلية الوطنية والمدنية واالجتماعية والأخالقية” (بلوط ،ع� ،2001 ،صفحة .)269
و�أثبت ��ت م ��ادة التربية �أنه ��ا “�صورة ع ��ن المنهجية الجدي ��دة ،بحيث اعتمدت �أح ��دث الأ�ساليب
التربوي ��ة ف ��ي عر�ض الدر� ��س و�إي�صاله ال ��ى الطالب� .إن عملية ط ��رح المو�ضوع ب�أ�سئل ��ة عامة ،وو�ضع
�أه ��داف الدر� ��س ،ووجود الم�ستن ��دات الكالمية وال�صوري ��ة والم�صطلحات� ،س ّه ��ل المناق�شة ،و�أوجد
حيوية طالبية على مدى �ساعة في ال�صف تحقي ًقا للإبداع والتفاعل واال�ستنتاج عند الطالب” (بلوط،
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ا�ستماعا وقراءة من
�شرحا يتواله المعلم� ،أو
ً
ع� ،2001 ،صفحة  .)270ولم تعد طريقة عر�ض المادة “ ً
المتعلم ،بل تقوم على منهجية االنطالق من الوثائق والم�ستندات يالحظها المتعلم ويتبين عنا�صرها
ومكوناته ��ا ويتفاعل معها ،فيكت�شف ،يفك ��ر ،يناق�ش ويحقق لديه القناعة بالم�ضمون الوطني وال�سلوك
المدني”(من مقدمة كتاب التربية الوطنية ،ال�سنة الثالثة الثانوية� ،ص .)8
تج ��در الإ�ضاءة ،في ه ��ذه المحاور ،على بع�ض الأن�شط ��ة التي ت�ساعد التلميذ ف ��ي التحليل وربط
المعلوم ��ات ببع�ضها لتقييمها و�إتخاذ موقف معين .وهي �إحدى مقومات التربية الإعالمية التي تجعل
مبدعا.
التلميذ ب�إكت�سابها متلق ًيا وم�شار ًكا ً
ُي�ستخل� ��ص م ��ن تحليل محتوى مح ��اور الإعالم� ،أنها تنم ��ي مهارات التلمي ��ذ والتفاعل مع محيطه
والتوعي ��ة �إزاء كل م ��ا يرتبط بالحداثة والتطور .يتع ّرف على مفه ��وم االعالم ووظائف و�سائل الإعالم
ودوره ��ا و�أهدافها .و ُت�سه ��م من خالل الإمكانات المتوف ��رة منهج ًيا وتطبيق ًيا بتكوي ��ن التلميذ وتطوير
قدراته الإبداعية في التعبير.
في �إطار �آخرُ ،عقدت �أ ّول حلقة درا�س ّية حول محو الأم ّية الإعالم ّية في لبنان في الجامعة الأميرك ّية
ف ��ي بيروت ف ��ي العام  .2009ث � ّ�م �أُن�شئت �أكاديمي ��ة التربية االعالمي ��ة والرقمية بمب ��ادرة من برنامج
الدرا�س ��ات الإعالمية في هذه الجامعة بهدف تطوير مهارات الأ�سات ��ذة ومد ّربي الط ّالب والخ ّريجين
الجامعيين في المنطقة العربية.
�إذ ًا ،فالم�ؤ�س�س ��ة التربوية م�ؤهلة �أكثر من غيرها من الم�ؤ�س�سات لتمكين الطلبة من ثقافة �إعالمية
عقالني ��ة واعية ناقدة ،لكن بع�ض المعوقات تحول دون تحقي ��ق ذلك� ،سيما منها ،عدم قدرة المعلمين
عل ��ى تنظي ��م الن�شاط المدر�سي تنظي ًما منهج ًي ��ا يحقق �أهدافه ،عدم توافر الوق ��ت الالزم في المنهج
المدر�س ��ي لممار�س ��ة الن�شاط ،التباي ��ن ال�شديد بين الثقاف ��ة المدر�سية والثقافة الت ��ي تروجها و�سائل
االع�ل�ام وعدم توفر المعلم المتخ�ص�ص ال ��ذي ي�ستطيع ا�ستثمار تكنولوجي ��ا االعالم لأغرا�ض تربوية
(الخطيب ،م.)2007 ،
ُي�ستنت ��ج مما �سب ��ق� ،أن محاور الإعالم في كتب التربية الوطنية والتن�شئ ��ة المدنية في لبنان تق ّدم
نم ��اذج تعليمي ��ة �إعالمية ُتع� � ّد التلميذ وتك� � ِّون لديه المه ��ارات الإعالمية التي ت�ؤهل ��ه لتحليل المحتوى
الإعالمي وتقييمه ونقده ،و�أال يبقى متلق ًيا وم�ستهل ًكا فقط ،بل �أن ي�شارك بالإعتماد على الطرق العلمية
والم�شارك ��ة بتقديم �أف ��كار �إبداعية نابعة من الثقاف ��ة الإعالمية التي تلقاها والأ�س� ��س التوجيهية التي
تعلمها خالل �سنوات الدرا�سة.
كم ��ا �أنه ��ا تع ّد التلميذ من الناحي ��ة االجتماعية� ،إذ ي�صبح قاد ًرا على التوا�ص ��ل ،الحوار ،الح�ضور
الفاع ��ل وتح ّم ��ل الم�س�ؤولية .م ��ن الناحية الثقافية ،يتف ّه ��م ما يحدث ،ينتقد ،يحل ��ل ويتخذ موق ًفا .من
الناحي ��ة الح�ضاري ��ة ،يتفاعل مع الآخر ،يحافظ على التراث ،ينم ��ي �شخ�صيته ويحترم التنوع .يتعرف
الى مفاهيم الحرية ،الديمقراطية ،دور االعالم االيجابي وال�سلبي و�أهميته على ال�صعيد االجتماعي �أو
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ال�سيا�سي �أو غيره .وكلما اكت�سب التلميذ مهارات معرفية وتحليلية ونقدية كلما ا�ستطاع �صناعة محتوى
�إعالمي مبدع.
بينت نتائج الدرا�سة �أن المتلقي ي�ستطيع التح ّكم بالمحتوى الإعالمي من خالل التربية التوجيهية
الت ��ي تواكبه خ�ل�ال �سنوات الدرا�سة ،في�صبح ق ��اد ًرا على الإنتاجية والت�شاركية �أكث ��ر مما يكون متلق ًيا
وم�ستهل� � ًكا فق ��ط .وكلما يكت�سب الم�ؤهالت العلمية كلما تزداد لديه القدرة على �إ�ستنباط �أفكار جديدة
�إبداعي ��ة ،م�ضاعف ��ة التفكي ��ر الممنه ��ج ،و�إ�ضفاء الجمالي ��ة على �إنتاجات ��ه المعرفية للتم ّي ��ز والتفرد.
وي ��درك �أن الإب ��داع هو نتيجة الإعداد والت�أهي ��ل ل�صناعة المعرفة التي ترف� ��ض كل ت�أييد م�سبق وتقوم
على التدقيق والتمحي�ص تمهيدً ا لإبداء الر�أي والتعبير بعيدً ا عن النمطية التقليدية ،والتحلي بالمرونة
وتقديم الحلول التي تراعي �شخ�صيته وتحترم خ�صو�صية المجتمع والوطن.
الخاتمة
التربية الإعالمية ،لها الدور الأ�سا�س في �إعداد التلميذ على كيفية التعاطي مع الر�سائل الإعالمية.
له ��ذا� ،أُدخلت مح ��اور الإعالم في كتب التربية الوطنية والتن�شئة المدني ��ة .و ُت َعد خطوة مهمة ب�إنطالق
تدري�س االعالم �ضمن المناهج التعليمية اللبنانية.
وت�شكل محاور الإعالم في كتب التربية الوطنية والتن�شئة المدنية في �صفوف محددة نقطة �إنطالق
لتعميمه ��ا على كل المراحل التعليمية ب�شكل توا�صل ��ي وتكاملي الى �أن تو�ضع “التربية الإعالمية” مادة
م�ستقلة في المناهج التعليمية م�ستقبلاً .
ُي�ستنتج� ،أن التربية الإعالمية ت�شكل جز ًءا من التربية التي تتولى �إعداد التلميذ بالمعارف و�إكت�ساب
المهارات الإعالمية� .إذ ُتم ّكن الثقافة الإعالمية التلميذ ،من فهم وتحليل واختيار ونقد محتوى المادة
الإعالمية .لذلك ،ت�ؤدي المدار�س دو ًرا فاعلاً في ت�شكيل وتكوين هذه المعرفة.
ت�ؤ�ش ��ر هذه الدرا�سة الى �أن القط ��اع التربوي ي�ستطيع �أن ي�ؤ�س�س لثقاف ��ة �إعالمية واعية ،يكون لها
الأث ��ر الف ّع ��ال ف ��ي المجتمع والم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية من خ�ل�ال تالمذتها ،الذين هم ،ف ��ي الواقع ،من
مكون ��ات ه ��ذا المجتمع .وتعود الأهمية ال ��ى المدار�س كم�ؤ�س�س ��ات تربوية تربي التلمي ��ذ على اكت�ساب
مقوم ��ات الإبداع للح ّد م ��ن الرتابة والإ�سفاف ،وتمكين قدرات التلميذ عل ��ى التعبير بحرية وم�س�ؤولية.
هذه هي تحديات التربية في القرن الحادي والع�شرين التي تتطلب تعديلاً في الإعداد لتنمية المهارات
التي يفر�ضها التطور المعرفي.
والمتع ّلم ،في الواقع ،ي�شكل �أداة التغيير في المجتمع .و ُيمكن تدريبه وتكوينه في الم�ؤ�س�سة التعليمية
ليلب ��ي حاج ��ة المجتمع  -حيث وجوده – لأن هدف التربية ب�شكل عام ينح�صر بخلق مواطنين فاعلين،
مثقفين ،يلتزمون الأهداف الوطنية وي�ساهمون في عملية التطوير الحقيقية.
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الكرملني ،من القي�صر
وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل
تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث
واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س
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مقدّمة
رو�سيا � -أكانت قي�صرية �أو جمهورية �أو في قلب االتحاد ال�سوفياتي  -وبالتالي مو�سكو والكرملين،
خ�ضم مرحل ��ة انتقالية �صعبة
�أر� ��ض الغمو� ��ض وم�سرح الأ�سرار ودني ��ا الألغاز!! فكي ��ف �إذا كانت في ّ
ودقيق ��ة ،خالل الح ��رب العالمية الأولى ،وبعدها مبا�ش ��ر ًة؟ �أحداث �شاملة و�أ�س ��رار كاملة ومفاج�أت
�ست
هائلة ...في درا�سة العالقات الخطيرة والمعقّدة في قلب الكرملين ،بين ٍ
راحل و� ٍآت ...وتحديد ًا ّ
�شخ�صي ��ات :القي�صر نيكوال الثاني ،غريغوري را�سبوتين� ،ألك�سندر كيرن�سكي ،فالديمير لينين ،ليون
تروت�سكي وجوزف �ستالين!!
القي�صري الراحل مم ّث�ل ً�ا بالقي�صر نيكوال الثاني وعائلته وحا�شيته وم�ست�شاريه وعلى
�إ ّن ��ه الزمن
ّ
ال�شيوعي الآتي وفي
ر�أ�سهم را�سبوتين ،و�صو ًال �إلى تجربة �ألك�سندر كيرن�سكي في الحكم ...كما الزمن
ّ
المق ّدمة ملهم الثورة فالديمير لينين الذي فدى الثورة ب�شخ�صهّ ،
ومنظر ال�شيوعية العالمية  -الرجل
ال ُمطارد الحق ًا  -ليون تروت�سكي ،وديكتاتور الم�ستقبل جوزف �ستالين...
خ�ضم الحرب العالمية الأولى وما بعدها ،و�سط ثورات وا�ضطرابات
مرحل ��ة انتقالية خطيرة في ّ
ّ
ومخططات وفر�ص و�أفكار وطموحات ...وفي قلب هذه المرحلة االنتقالية �ست �شخ�صيات يتقا�سمون
الحكاي ��ة الغام�ضة والمثيرة :ما يف ّرقهم بحاجة �إلى متابع ��ة وتفنيد ،وما يجمعهم بحاجة �إلى درا�سة
ومراجعة وتحليل...
�س ��ت �شخ�صيات وفائ�ض من الطموح ��ات ،لقاء �أفكار واختالف ر�ؤىً وتباع ��د م�صالح ،في فترة
زمني ��ة حرجة وقلق ��ة  : 1924 - 1914القي�صر نيك ��والي الثاني �ألك�سندروفيت� ��ش رومانوف (� 18أ ّيار
 17 - 1868ت ّم ��وز  ،)1918وغريغ ��وري يتفيموفيت�ش را�سبوتي ��ن (  21كانون الثاني  30 - 1869كانون
الأ ّول  ،)1916و�ألك�سن ��در فيودوروفيت�ش كيرن�سك ��ي (� 4أ ّيار  11 - 1881حزيران  ،)1970وفالديمير
�ألييت� ��ش ليني ��ن ( 22ني�سان  21 - 1870كانون الثان ��ي  ،)1924وليف دافيدوفيت�ش برون�شتاين  -ليون
تروت�سك ��ي ( 7ت�شرين الثان ��ي � 21 - 1879آب  ،)1940وج ��وزف في�ساريونوفيت�ش �ستالين ( 18كانون
الأ ّول � 5 - 1878آذار .)1953
م ��ا عرف عن العالقات النوعي ��ة بين ال�شخ�صيات ال�ست ،من معلوم ��ات مو ّثقة ومعطيات ها ّمة،
بحاج ��ة �إل ��ى التحليل المع ّمق!! �أ ّما ما خف ��ي فال يق ّل �أهم ّي ًة ع ّما عرف بحث ًا ور�ص ��د ًا وتفنيد ًا وتحلي ًال
�أي�ض ًا ...وبذلك تكتمل �سل�سلة اال�ستنتاجات المرج ّوة!!
الرو�سي الحدي ��ث وال ُمعا�صر� ،إ�شكاليته المر ّك ��زة يع ّبر عنها
النوعي في التاري ��خ
وله ��ذا البح ��ث
ّ
ّ
�س� ��ؤال �شامل :ما هي �أبرز ركائ ��ز وخ�صائ�ص هذه المرحلة االنتقالي ��ة الخطيرة  ،1924 - 1914في
الرو�سي؟؟
المجال
ّ
نهاية را�سبوتين الغريبة!! لعنة را�سبوتين ترافق العائلة القي�صرية الرو�سية.
حكاي ��ا رو�سيا وذكريات مو�سكو و�أ�سرار الكرملين ملأى بمزي � ٍ�ج من الغمو�ض والمفاج�أت والقلق
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

�ال من التحليل والتعليل والتفنيد والمتابعة والمراجع ��ة والتحقيق والتوثيق ...لي�س
والحاج ��ة �إلى مج � ٍ
عل ��ى وجه الك ��رة الأر�ضية ما يثير غبار الت�سا�ؤالت ،والبحث ع ��ن اال�ستنتاجات ،بقدر �ألغاز رو�سيا...
وق�صة را�سبوتين
عل ��ى امت ��داد التاريخ ،منذ فج ��ره ،حتّى يومنا الحا�ض ��ر!! ولع ّل نهاية را�سبوتي ��ن ّ -
ب�أكملها  -هي الأكثر غمو�ض ًا في هذا المجال...
الحاج المتط ّرف
المعالج
الرو�سي المميز ،الفلاّ ح الداهية ،المتج ّول في ك ّل مكانٍ
رو�سي محتملّ ،
ّ
ّ
�إيمان ًا ،بينما �إيمانه خليط من الم�سيحية وال�صوفية والوثنية وال�سحر� ...صاحب الت�أثير المطلق على
ال�سيا�سي
القي�ص ��ر نيكوال الثاني وزوجته �ألك�ساندرا فيودوروفنا ،روح رو�سي ��ا مطلع القرن الع�شرين،
ّ
القي�صري
المح ّن ��ك و�صاحب الر�أي الحا�س ��م ،الالعب على كافة التناق�ضات الموج ��ودة في البالط
ّ
الرو�س � ّ�ي ،الغريب في لبا�سه والعجيب في كالمه والغام�ض ف ��ي ت�ص ّرفاته� ،صاحب الأمر والنهي بعد
دخ ��ول رو�سيا مجال الحرب العالمية الأولى ،فكلمته لدى العائلة القي�صرية وقتذاك خ�صو�ص ًا ال تر ّد
وال تناق� ��ش ...ح ّت ��ى قال «�ألك�سن ��در كيرن�سكي :هل الف�ل�اح ال�شيطاني دفع برو�سيا نح ��و الثورة؟ لوال
الرو�سي
را�سبوتي ��ن لما كان هناك لينين ،)1(».را�سبوتين عالمة فارقة ،وحالة ا�ستثنائية ،في التاريخ
ّ
الحديث وال ُمعا�صر!!
تو�صل را�سبوتين �أن يكون الأكثر ت�أثير ًا على العائلة القي�صرية الرو�سية في اتخاذ القرارات
لق ��د ّ
�س ��واء كانت م�صيري ��ة �أم عادية« ...عندما كان ��ت عائلة القي�صر مجتمعة بالتحدي ��د في ذلك اليوم
الم�شه ��ود ف ��ي ت�شري ��ن الأول  1912لح�ضور �سه ��رة راق�صة في ق�ص ��ر بيالوفيا في رو�سي ��ا البي�ضاء،
وعندما مر�ض �إبن القي�صر �أالك�سي�س ب�شكل خطير ،كان را�سبوتين مبعد ًا من العا�صمة .بينما �أ�صيب
الأطباء بالي�أ�س من �إنقاذ الفتى الم�صاب بالأموفيليا ول ّمحوا بحدوث الأ�سو�أ �أمام القي�صرة� ،أر�سلت
ه ��ذه الأخيرة برقية تتو�س ��ل �شفاعة غريغوري الذي �أجابها برقي� � ًا :ر�أى اهلل دموعك و�سمع �صالتك.
�إبن ��ك �سيعي�ش! �إ�ستعاد �أالك�سي� ��س عافيته ،ما �أثار ذهول الأطباء وال ��وزراء وكل �أفراد الحا�شية،)2(».
م ��ن كان ليجر�ؤ �أن يردع را�سبوتين بعد هذه الحادثة ،عن تحقيق طموحاته القيادية ،وتوثيق �أحالمه
ال�سلطوية الكثيرة ،وتوطيد �سيطرته على الإدارة الرو�سية؟! وبرعاية القي�صرة �ألك�ساندرا وحمايتها،
لت�ستتب له ال�سيطرة
عم ��د �إل ��ى تعيين رجاله الموثوق بهم ،ف ��ي منا�صب ومواقع الدولة الأ�سا�سي ��ة...
ّ
المطلقة ،خلف عباءة العائلة القي�صرية الرو�سية!!
طم ��وح را�سبوتين لي�س له حدود ،ك�أ ّنه بالمجد موع ��ود!! كقائدٍ يقود ،يفر�ض ر�أيه في�سود ،يذهب
ويختفي وفج�أ ًة يعود ...وتمام ًا يعرف ماذا يريد؟! قليله كثير ،ودائم ًا يرغب بالمزيد!! رجل الغمو�ض
ال ��ذي �أتى من بعيد!! «ل ��م تثر �شخ�صي ٌة تاريخية �شهي ��رة غير َة المبدعي ��ن ،وح�سدهم وغبطتهم فى
الوق ��ت نف�سه ،بقدر م ��ا فعلت �شخ�صية الرو�س ��ي :را�سبوتين ،لي�س لجماله ��ا الأ�سطوري الذي تجاوز
الواق ��ع فح�س ��ب ،وال ب�سبب اكتماله ��ا الدرامي المذهل ،و�إنما �أي�ض ًا لخل ��ود فكرتها التي لم تمت حتى
ه ��ذه اللحظ ��ة ،و�أظن �أنها لن تم ��وت �أبد الدهر ،ما دام عل ��ى الأر�ض ب�ش� � ٌر ب�أطماعهم ،وخوفهم من
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الم�ستقب ��ل ،و�أمرا�ضهم ،و�أحالمهم ،وكوابي�سهم ،و�ضعفه ��م ،ونهم بع�ضهم ال�ستعباد بع�ضهم الآخر،
الحجب.)3( ».
وتوقهم �إلى معرفة الغيب وما وراء ُ
مرحلت ��ان �أ�سا�سيتان ف ��ي م�سار اغتيال را�سبوتينّ :
خطة االغتيال وعملي ��ة التنفيذ!! را�سبوتين -
القي�صري وموت العائل ��ة القي�صرية الحاكمة ّ -تم تح�ضير
ال ��ذي تو ّقع في حال مقتله انهيار النظام
ّ
الخطةّ ،
خطة اغتياله على نطاقٍ عالي الم�ستوى!! �إذا كانت ّ
ّ
خطة اغتيال را�سبوتين مع ّدة بعناية بكافة
تفا�صيلها ،فقد تو ّرط في �إعدادها رجال نافذون« ،اتخذ قرار اغتيال را�سبوتين �ضمن الحلقة العائلية
ال�ضيقة في منت�صف ت�شرين الثاني من عام  .1916كان المحر�ضان الأ�سا�سيان على ذلك من �أقارب
نق ��وال الثان ��ي .الدوق الأكبر ديميتري بافلوفيت� ��ش هو �إبن عم القي�صر ،وفاليك� ��س يو�سوبوف �صديقه
الحمي ��م وزوج �إبنه �أخت ��ه �أو �أخيه �إيرينا .وان�ضم �إليهما النائب المنا�صر لحكم الملوك بوري�شكفيت�ش
 بع ��د �أن �ألقى على منبر الدوما ف ��ي  19ت�شرين الثاني  1916خطاب ًا ناري ًا هاجم فيه القي�صرة التيم ��ا زالت �ألماني ��ة وملهمها ال�شيطاني  -كما ان�ضم �إليهم �إثنان م ��ن المنفذين الموثوق بهم :المالزم
ال�شاب �سيرغاي �سوخوتين الذي كان يم�ضي فترة نقاهة في بتروغراد ،و�صديق بوري�شكفيت�ش الدكتور
�ستاني�سال�س الزوفيرت ،)4(».م�ؤامرة قو ّية وخطيرةّ ،تم التح�ضير لها بعناية وحذر ،الغتيال غريغوري
را�سبوتي ��ن ،الذي بات زعيم ًا �صاحب �صالحيات وا�سعة ،م ��ن قبل قيادات عليا في العائلة القي�صرية
الرو�سية!!
لق ��د ا�ستط ��اع غريغ ��وري را�سبوتي ��ن �أن ي�ؤ ّث ��ر بق ّوة عل ��ى القي�صر نيك ��وال الثاني ،وعل ��ى العائلة
القي�صري ��ة ب�أكملها ،و�أن ي�صبح �أي�ض ًا م�ست�شار القي�صرة �ألك�ساندرا المح ّبب والمطلق ال�صالحيات،
و�صديقه ��ا ال�صدوق ،فيحظى بحمايتها الكاملة ورعايتها ال�شامل ��ة ...وهذا ما �أ ّلب مراكز القوى في
العائلة القي�صرية عليه ،فكانت ّ
ب�شكل
الخطة المتينة الغتياله و�سط احت�شاد خ�صومه في تلك العائلة ٍ
غام�ض ،و�صمت القي�صر المريب!!
وكم ��ا كان غريغ ��وري را�سبوتين رجل الغمو� ��ض الج ّبار ،و�س ّي ��د الألغاز والأ�س ��رار بامتياز ،حتّى
ا�شته ��ر على مدى القرن الع�شري ��ن �إلى يومنا الحا�ضر في الذاكرتي ��ن ال�شعبيتين الرو�سية والعالمية
وف ��ي ال�سينما �أي�ض ًا ...كان ��ت عملية اغتياله عابق ًة بالغمو�ض الرهي ��ب واالحتماالت الكثيرة ،كحياته
تمام ًا ...م ّما جعله في نهاية المطاف هو اللغز الغام�ض بعينه!!
فج ��ر  17كانون الأ ّول  ،1916كان اللقاء والحدث الحا�سم!! غادر غريغوري را�سبوتين منزله في
�سيارة الأمير فاليك�س يو�سوب ��وف ،وبرفقته ،بق�صد معالجة زوجته الجميلة �إيرينا ...وكانت ال�س ّيارة
بقيادة الدكتور �ستاني�سال�س الزوفيرت الخطير!! وفي ق�صر فاليك�س ،انتظر و�ضيفه في قاعة الطعام
العلوي .واكتمل ��ت عنا�صر الجريمة باتّجاه
بانتظ ��ار نهاية الحفل ال ��ذي ت�ست�ضيفه زوجته في الطابق
ّ
تنفيذها ...لقد ّتم تح�ضير الجريمة ب�إتقانٍ غريب ،لكن را�سبوتين بقي ملك المفاج�أت!! «كيف يمكن
�أن ي�شك را�سبوتين بوجود ال�سم في الخمر وم�سحوق ال�سيانور القاتل في الحلويات؟ رف�ض را�سبوتين
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

ب ��كل تهذيب �شرب خمر مادي ��ر و�أكل الحلويات ...لح�سن ّ
الحظ غ ّير �ضي ��ف فاليك�س ر�أيه بعد م�ضي
�صب لنف�سه ك�أ� ��س خمر ثم قبل بك� ٍأ�س ثانٍ و�أكل بع� ��ض الحلويات بال�سيانور.
�ساع ��ة م ��ن التحدث� ،إذ ّ
بع ��د ن�صف �ساعة ،ل ��م ي�صدق فاليك�س ما ي ��راه :كان را�سبوتين ي�ستمر في ال ��كالم ...كانت ال�ساعة
الثاني ��ة بع ��د منت�صف الليل تقريب ًا عندما �صعد فاليك�س بحجة ما �إل ��ى الطابق الأول و�أعلن ل�شركائه
ف ��ي الجريم ��ة �أن ال�سم لم يفعل فعله بعد :فيجب عليه �أن يغير الطريق ��ة .ف�أم�سك بم�س ّد�س ديميتري
ون ��زل ال�س ّل ��م :رفعت الم�سد�س بحركة بطيئ ��ة .كان را�سبوتين �أمامي دون ح ��راك ،وعيناه م�س ّمرتان
على ال�صليب� .أطلقت النار .ف�أطلق زئير ًا متوح�ش ًا ...في �شبه العتمة ر�أى المت�آمرون الأربعة فاليك�س
واقف� � ًا ويم�سك بالم�سد�س ،ورا�سبوتي ��ن مج ّثى على الأر�ض ...ميت تقريب� � ًا .عندما نزل فاليك�س من
جدي ��د ،بع ��د �أن �شرب نخب الحدث م ��ع �شركائه ،ر�أى عين را�سبوتين تنفت ��ح ب�شكل مخيف ثم نه�ض
العمالق فج�أة وبقفزة عجيبة هاجم قاتله محاو ًال خنقه! تخ ّل�ص منه فاليك�س ...توجه را�سبوتين نحو
الباحة .انطلق بوري�شكفيت�ش خلفه و�أطلق عليه ر�صا�صة لم ت�صبه ،و�أطلق ر�صا�صة ثانية و�أخط�أه مرة
�أخ ��رى .و�صل را�سبوتين �إلى �إحدى بوابات الق�صر عندما �أ�صابت ��ه الطلقة الثالثة في ظهره والرابعة
في ر�أ�سه :هذا الرجل هو ال�شيطان! لم ي�ستمر البحث وقت ًا طوي ًال في اليوم التالي حيث تم العثور على
الجثة المجلدة .عند ر�ؤية ذراعي المتوفي مرفوعتين �إلى �أعلى ،كما لو �أنه كان يحاول الإفالت للمرة
الأخي ��رة ،اعتبر المحقق ��ون �أن ال�ستارت�س ال�صامد كان ال يزال حي ًا عندم ��ا �ألقي في الماء الجليدي
 بع ��د �أن قاوم ال�سيانور ور�صا�ص ��ات الم�سد�س! هذا ما عزز الحق ًا �أ�سطورة الفالح الذي يحميه اهللوال ��ذي وج ��د قتلته �صعوبة متناهية في طرده من عالم الأحي ��اءّ ،)5( ».
خطة محكمة ّ
ح�ضرها وط ّبقها
وقت ممكن و�أقرب
المت�آم ��رون ،الغتيال غريغ ��وري را�سبوتين!! وك�أنّ المطلوب التخ ّل�ص من ��ه ب�أ�سرع ٍ
فر�ص ��ة م�ستطاعة ،لأنّ وجوده بات ي�ش ّكل خطر ًا متوا�ص ًال وعني ��د ًا ،على العائلة القي�صرية الرو�سية،
ومجري ��ات الح ��رب العالمية الأولى ،وحتّى على م�سار الثورة الرو�سي ��ة المنتظرة ...ورغم ذلك ،فقد
كان ��ت ث ّمة مفاج�أت خطيرة واحتماالت قا�سي ��ة ومترابطة ،خالل تنفيذ هذه العملية الجريئة ...ولقد
�ساهم المت�آمرون و�آلية اتّخاذ القرار وال�صعوبات التي واكبت العملية ،في رفع من�سوب �أهمية �شخ�صية
ّ
والجذابة ،في عمق الذاكرة ال�شعبية الرو�سي ��ة لأجيال قادمة ...ولع ّل
را�سبوتي ��ن الغام�ضة والمثي ��رة
غريغوي را�سبوتين ،في تح ّديه ال�شر�س للمجموعة النخبوية المك ّلفة باغتياله ،عك�س ما ينتظر رو�سيا
في الم�ستقبل القريب ،من تح ّديات خطيرة...
والنهائي عل ��ى غريغوري را�سبوتي ��ن مق�صد هذه المجموع ��ة التنظيمية
كان الق�ض ��اء الحا�س ��م
ّ
رجل فر� ��ض نف�سه في القيادة الرو�سية
المد ّب ��رة ،لكن كما يب ��دو فحجم الم�ؤامرة كبير للتخ ّل�ص من ٍ
العليا ،خلف القي�صر نيكوال الثاني مبا�شر ًة!! فالديمير بوري�شكفيت�ش لم يلم ولم يعاقب ب�سبب �شعب ّيته
ف ��ي الدوم ��ا ...الزوفيرت غادر رو�سيا على الفور ...كذلك غادره ��ا �سوخوتين هارب ًا« ...و�ضع الأمير
يو�سوبوف و�أحد رفاقه بافلوفيت�ش تحت الإقامة الجبرية فور ًا .وكان ال�ضحية الأولى وزير العدل الذي

76

الدرا�سات الأمنية
العدد 91

ف�صل التهامه ب�إعاقة التحقيق ،ولكن بعد �أ�سبوع من عملية القتل �أمر القي�صر ب�إيقاف التحقيق وغلق
ملفه ومنع الإعالم من التحدث عن المو�ضوع ،و�أمر بنفي الأمير الذي اعترف بجريمته و�شريكه،)6( ».
وكما الحق ًا بالن�سبة لم�أ�ساة العائلة القي�صرية الرو�سية ،كذلك بالن�سبة الغتيال غريغوري را�سبوتين،
اال�ستخباري الخطير والمح ّنك �أوزوالد راينر الم�شترك في عملية
البريطاني �س ّري ًا عبر
كان الح�ضور
ّ
ّ
ّ
المخططة والمنفّذة بطبيعة الحال...
اغتيال را�سبوتين المعقّدة ،بتن�سيق متوا�صل مع المجموعة
�آخر �أيّام القي�صر نيكوال الثاني ،وعائلته .ماذا بين القي�صر و�ألك�سندر كيرن�سكي؟
ُرزق القي�ص ��ر الرو�س � ّ�ي نيكوال الثاني � -آخ ��ر القيا�صرة الرو�س  -وزوجت ��ه القي�صرة �ألك�ساندرا
بخم�س ��ة �أوالد� :أولغ ��ا (المولودة يوم  15ت�شرين الثان ��ي  ،)1895تاتيانا (المول ��ودة يوم  10حزيران
 ،)1897مار ّي ��ا (المول ��ودة يوم  26حزيران � ،)1899آنا�ستازيا (المول ��ودة يوم  18حزيران ،)1901
ولي العهد �آلك�سي نيكواليفيت�ش (المولود يوم � 12آب .)1904
و�آخر العنقود ّ
يوم � 15آذار  ،1917يوم حا�سم في حياة العائلة القي�صرية الرو�سية ،فقد ا�ستقال القي�صر تحت
ت�أثيرات ثورة �شباط  1917ومر�ضه المتفاقم ...وفي حين تو ّلى الأمير جورجي لفوف رئا�سة الحكومة
االنتقالي ��ة بي ��ن � 15آذار و  21ت ّموز  ،1917تن ��ازل في يوم الحكومة الأخير لم�صلح ��ة وزير الحربية،
الثوري الطموح �ألك�سندر كيرن�سكي!! ا�ستم ّر كيرن�سكي في موقعه ،حتّى �أطاحت بحكومته ثورة
القائد
ّ
�أكتوبر ال�شيوعية يوم  7ت�شرين الثاني  ،1917وبرز �إلى القيادة ك ّل من فالديمير لينين ورفاقه...
و�صف كيرن�سكي بق�ساوة مواقف العائلة القي�صرية« :كان القي�صر رج ًال �ضعيف الإرادة متردد ًا،
ال ي�ستق ��ر على ر�أي وكان ��ت القي�صرة امر�أة قا�سية القلب� ،ضيقة الأفق ت�ؤم ��ن بالملكية كحق �إلهي...
علي ك ّل عملي وعقّمت ك ّل محاوالتي  ،وكان لهب الثورة قد بد�أ يت�صاعد ،)7(».ثورة لن ي�ستطيع
�أف�سدت ّ
الوقوف �أمام تم ّددها� ،أحد على الإطالق...
كيف جرت الأمور بين � 15آذار  1917تاريخ ا�ستقالة القي�صر نيكوال الثاني و  17ت ّموز  1918تاريخ
ثم
�إع ��دام العائلة القي�صرية؟ عر�ض
ّ
�ضروري وتقييم لمواقف قادة الثورة على اختالف م�شاربهمّ ...
تحلي ��ل �شام ��ل ومر ّكز ...قبل الإ�شارة �إلى م ��ا تبع ذلك من �ألغازٍ كبرى و�أ�س ��را ٍر ها ّمة ...م�سار نهاية
العائلة القي�صرية الرو�سية ،خطير للغاية!!
ويبد�أ العر�ض ال�شامل ،حول م�س�ألة التخ ّل�ص من العائلة القي�صرية ،بطريقة رهيبة ،غابت عنها
التوجه ��ات الإن�ساني ��ة ،ورافقتها الرغب ��ات العنيفة والعني ��دة ،وذلك من نقطة البداي ��ة« :ق ّرر لفوف
ّ
وكيرن�سكي و�ضع العائلة الملكية في الأ�سر ...في ق�صرها بالذات في تزاركوي �سالو ،جنوب بتروغراد.
ت�سوية غريبة .في �شهر حزيران و�صل من لندن خبر �سيء :الحكومة البريطانية ترف�ض وجود القي�صر
وخا�ص ��ة القي�صرة الألمانية عل ��ى �أرا�ضيها .في نهاية �شهر تموز� ،أعلم كيرن�سكي ،القي�صر �أنه �سوف
ينق ��ل �إلى الريف لأ�سباب �أمنية .المكان المق�صود :توبول�سك ،مدينة �صغيرة في �سيبيريا .تم �إ�سكان
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نقوال وعائلته وجزء ًا من حا�شيته في منزل الحاكم ال�سابق الذي ح ّوطه الحر�س ب�سياج .لم يكن هذا
المنفى جحيم ًا .في ربيع  ،1918تناف�س عدة مبعوثين على حرا�سة العائلة الملكية� .أر�سل الم�ساجين
في النهاية �إلى �إياكترينبورغ ،عا�صمة الأورال التي ير�أ�سها مجل�س عمال وفالحين حقود للغاية ،وعلى
ر�أ�س ��ه �شايا غولو�شت�شكين ال�صديق ال�شخ�صي للرئي�سين الحاليي ��ن لينين و�إياكوف �سفردلوف .عند
و�صول الزوجين �إلى �إياكترينبورغ في  30ني�سان ،تم �سجنهما في المنزل الف�سيح للمهند�س �إيباتييف
ال ��ذي ط ��رد منه منذ وق ��ت ق�صير .الدوقات الأربع واب ��ن القي�صر التحقوا بوالديهم ف ��ي نهاية �أيار،
يرافق ��ه طبيب القي�صر �آفغاني بوتكي ��ن ،وثالثة خدم :خادم القي�صر ت ��روب ،والطاهي خريتونوف،
وو�صيف ��ة القي�ص ��رة دوميدوفا .نقوال وعائلت ��ه يعي�شون حياة �صعبة جد ًا ...كل ��ن الو�ضع ال�سيا�سي قد
تغ ّي ��ر �أي�ض ًا ...ت�سارعت الأحداث والرعب الأحمر يتقدم� ...أعط ��ى لينين و�سفردلوف غولو�شت�شكين
ال�ض ��وء الأخ�ضر في برقية و�صلت يوم  17تموز  1918قبل ال�ساعة الثانية فجر ًا بقليل :يمكنه �أن يبد�أ
بالمج ��زرة .كانت �شاحنة م�صابيحها مطف�أة متوقفة �إمام من ��زل �إيباتييف� .أدارت فج�أة محركها...
تلق ��ى الدكتور بوتكين �أمر �إيقاظ مر�ضاه الم�شهورين وخدمه ��م الثالثة النائمين في الطابق العلوي.
ف ��ي الطابق الأر�ضي� ،أبلغ رئي�س ال�سجانين� ،إياكوف يوروف�سكي ال�سجناء ب�أنه �سيتم نقلهم �إلى مكان
اعتق ��ال �آخر .ج ّمع يوروف�سكي المعتقلين الأحد ع�شر في غرفة فارغة ،الخذ �صورة لهم �ستر�سل � إلى
مو�سك ��و ....كان ��ت هذه كذب ��ة .فتح ب�صخب باب مزدوج يط ��ل على بهو ،وظه ��رت مجموعة من �إثني
ع�ش ��ر رج�ل ً�ا م�سلح ًا� .سحب يوروف�سكي من جيبه و�أخذ يقر�أ ورقة ت�أم ��ر ب�إعدام ال�سجناء .و�أطلق هو
نف�س ��ه الر�صا�صة الأولى م ��ن م�سد�سه على القي�صر .ثم انفجر وابل م ��ن الر�صا�ص القاتل والمخيف
والمتوا�صل .لم تمت الدوقات الكبيرات على الفور �إذ حمتهن الحلى التي كنّ قد ع ّلقنها داخل ثيابهن.
فت ��م الإجهاز عليهن بوا�سطة الحراب .وتحول القتل �إلى مجزرة ،)8(».م�ؤامرة محكمة للق�ضاء نهائي ًا
عل ��ى العائلة القي�صرية الرو�سية� ،شارك فيها معظ ��م �أركان الثورة الرو�سية على اختالف م�شاربهم،
الدولي المرادف قد
و�إن كان القرار الحا�س ��م قد اتّخذه البال�شفة في نهاية المطاف � ،اّإل �أنّ ال�صمت
ّ
�أ�ضاف على هذا الم�سار المعقّد ،مزيج ًا من ّ
ال�شك الخطير والغمو�ض ال�شامل والرعب ال�شديد...
�ست ��ة ع�شر �شهر ًا م ��ن الهلع والخوف ،مرحلة زمني ��ة دقيقة و�صعبة ،عا�شته ��ا العائلة القي�صرية
الرو�سي ��ة ،و�سط �أ�صداء لعنة غريغوري را�سبوتين ،وغرابة تلك�ؤ �ألك�سندر كيرن�سكي ،ومواقف القيادة
الثوري ��ة البل�شفي ��ة المت�ش� � ّددة وفي مق ّدمته ��ا � إياكوف �سفردل ��وف وفالديمير ليني ��ن ...وعدم رغبة
ال ��دول الأوروبية  -وخ�صو�ص� � ًا الملكية البريطانية  -في ا�ستقبال القي�صر وعائلته ،وك�أنّ هذه العائلة
القي�صري ��ة ترك ��ت وحيدة لم�صيرها ،و�سط �صم ��ت الجميع!! وفي نهاية المط ��اف ،لم تكن المجزرة
المر ّوعة بحقّ العائلة القي�صرية مب ّررة �أبد ًا...
عل ��ى �أنّ �ألك�سن ��در كيرن�سكي اجتهد في �شرحه لم�س ��ار ق�ضية العائلة القي�صري ��ة الرو�سية ،عبر
تفني ��د وتو�ضي ��ح جهوده لإنقاذ ه ��ذه العائلة« :و�سمعت ف ��ي مظاهرة �شعبية ع�سكري� � ًا يخطب ويقول:
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الم ��وت للقي�صر ،ور�أيت الجماهير ت�صف ��ق له ف�أ�صدرت في الحال مر�سوم� � ًا با�سم الحكومة الموقتة
يلغ ��ي عقوب ��ة الإعدام �إال لجريم ��ة الخيانة .ولم يكن ه ��ذا المر�سوم �آخر محاوالت ��ي لإنقاذ القي�صر
وبيته من الموت .الحكومة البريطانية  -وكان رئي�سها لويد جورج  -ت�شعر ب�ألم �شديد لحال القي�صر
وعائلت ��ه ولكنه ��ا ت�أ�سف جد ًا لعدم تمكنها من الإ�سهام في عملية الهرب لأنها تخ�شى �أن يقابل ال�شعب
الرو�سي �إ�سهامها فيها باالمتعا�ض والغ�ضب وهي جد حري�صة على �أن يبقى جو ال�صداقة بين ال�شعب
البريطان ��ي وال�شعب الرو�سي هادئ� � ًا �صافي ًا .في محاولتنا ت�أمين الحي ��اة للعائلة القي�صرية كنا كمن
يح ��اول ت�أمي ��ن الخلود لنف�سه� .إن يد الم ��وت كانت ممتدة �إلى خناق تلك العائل ��ة ،منذ ن�شوب الثورة،
ولم يكن لها منها خال�ص �إال في المحاولة التي قمت بها وباءت بالف�شل ،)9(».بنى �ألك�سندر كيرن�سكي
مجه ��وده لإنقاذ العائلة القي�صرية م ��ن الموت المحتّم ،على التوا�صل م ��ع بريطانيا ،و�ضمن ًا فرن�سا،
يتم ذلك،
لإر�س ��ال العائل ��ة القي�صرية �إلى هنالك ،ور ّبما �ضمن اتفاقية متبادل ��ة وغام�ضة ...ول ّما لم ّ
خا�ص ،دون �أن يبذل الجهد الكافي بعد ذلك ،لإنقاذ
و�ضع اللوم على البريطانيين والأوروبيين ٍ
ب�شكل ّ
القي�صر وعائلته!!
ال�شيوعي،
ه ��ذه التجربة الإن�سانية الثورية القا�سية� ،أ ّدت فيما بعد� ،إلى ن�شوء االتحاد ال�سوفياتي
ّ
القي�صري ...ولكن ،كان يمكن تف ��ادي المجزرة التاريخية
انطالق� � ًا من رو�سيا ،بعد �سق ��وط النظام
ّ
المتم ّثلة بالق�ضاء على العائلة القي�صرية بهذه الطريقة الخطيرة والب�شعة!! «تظل الحقيقة ماثلة في
�آن كل نهاي ��ة في التاريخ تنطوي بال�ضرورة ،على بدء جديد ،وهذا البدء هو الوعد الوحيد ،والر�سالة
الوحيدة التي يمكن لنهاية �إن ت�ؤ ّديها على الإطالق.)10(»...
�أن يت � ّ�م تعذي ��ب العائلة القي�صرية الرو�سي ��ة بطريقة متقنة الإعداد وعالي ��ة التنفيذ ،خالل �ستة
ع�ش ��ر �شه ��ر ًا ،و�س ��ط مفاو�ضات رو�سية ف ��ي ك ّل اتّجاه �س ��واء مع الألم ��ان �أو مع الحلف ��اء الفرن�سيين
يتم التخ ّل�ص من ه ��ذه العائلة القي�صرية ب�أب�شع الط ��رق الممكنة ،في �إطار
والبريطانيي ��ن ...ث � ّ�م �أن ّ
مج ��زرة حمراء ،تع� � ّد جريمة كبرى �ض ّد الإن�سانية!! ك ّل ذلك يفتح المج ��ال �أمام مزيدٍ من الغمو�ض،
وجملة من االحتماالت...
المف�صلة ،لن تنتهي حكاي ��ة البحث عن ك ّل
ورغ ��م هذه المعلوم ��ات المح ّددة ،وهذه المعطي ��ات
ّ
الحقائق المرتبطة بالعائلة القي�صرية الرو�سية ،وبالنهاية المر ّوعة لآخر القيا�صرة الرو�س وعائلته...
المركزي ،خ�صو�ص� � ًا حول م�صير �آنا�ستازيا
ب ��ل �ستبد�أ �سل�سلة من الأح ��داث المرتبطة بهذا الحدث
ّ
رومانوف و�شقيقها �آلك�سي« :
بع ��د المج ��زرة ،دفن رج ��ال يوروف�سكي ال�ضحايا في بئ ��ر في قطعة �أر�ض ت�سم ��ى الأخوة الأربعة
ف ��ي قرية كوبتياك ��ي ...ولكن بعد انت�شار الق�ضي ��ة ،و�إثر غ�ضب المفو�ض �شاي ��ا غولو�شت�شكين �صديق
فالديمير لينين و�إياكوف �سفردل ��وف ،ورئي�س مجل�س عمال وفالحي � إياكترينبورغ ،وم�ساعده بيوتر
ّ
المقطعة بعد تقطيعها بالف�أ�س ،والمب ّللة من
مخت�ص الجثث
�آرماكوف ،وفي اليوم التالي �أخرج فريق
ّ
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البئ ��ر ،ودفنوها ف ��ي مكان ُمرتجل � ،اّإل جثتان هما على الأرجح ل �ألك�س ��ي و�آنا�ستازيا ،دفنتا في موقع
�آخر �أبعد من الأ ّول ،بعد حرقهما بالبنزين!! نفّذت الجريمة النكراء بحقّ العائلة القي�صرية الرو�سية
الحاكمة!!
ُ
ف ��ي تموز  ،1991بنا ًء على تدخل الرئي�س الرو�سي بوري�س يالت�سن� ،أجريت الحفريات في الموقع
و�سحب ��ت بقاي ��ا ب�شرية لت�سع ��ة هياكل عظمي ��ة!! وفي ع ��ام � ،2007أمر الرئي� ��س الرو�سي
ال ُمحتم ��لُ ،
وعثر على بقايا الجثتي ��ن الناق�صتين :لألك�سي ولإحدى الفتيات
فالديمي ��ر بوتين با�ستئناف البحثُ ،
يرجح �أ ّنها �أنا�ستازيا!! بينما في  17تموز  1998جرت الجنازة الوطنية للعائلة القي�صرية وفي � 14آب
ّ
 2000قام البطريرك �أالك�سي�س بتقدي�س الأمبراطور وزوجته وبناته الثالثة في احتفال مهيب!! ولكن
بكثير من الوقت :ف ��ي � 17شباط  1920ال�ساعة  9م�ساء ،منع ��ت �شرطة برلين امر�أة �شابة
قب ��ل ذلك ٍ
ُ
�صمت
حاول ��ت االنتح ��ار ...ثم �أر�سلت �إلى م�ست�شفى الطب
النف�سي ف ��ي دالدورف ،وبقيت �سنتين في ٍ
ّ
ّجب ��ار� ،إلى �أن �ص ّرح ��ت �إحدى رفيقاتها في الم�ست�شفى �أنها ابنة القي�ص ��ر� :آنا�ستازيا ...يا للمفاج�أة
الكبيرة والغام�ضة في �آن!! وبد�أت حكاية �آنا �آندر�سون � -آنا�ستازيا رومانوف...
�أقام ��ت �آن ��ا �أندر�سون حتّى �سنة ُ ،1928متنقّل ًة بين �ألماني ��ا و�سوي�سرا ،و�سط حالة �ضياع حقيقية
بي ��ن كبار ال ُمهاجرين الرو� ��س ال ُموالين للقي�صرية ،فمنه ��م من يجزم �أ ّنها �أنا�ستازي ��ا ابنة القي�صر
نيك ��وال الثاني ،ومنهم من ُيناق�ض ذلك ...م�ستفيد ًة من الم�ساعدات المالية التي يق ّدمها لها الأمراء
الرو�س في المهجر والأن�سباء من الأمراء الألمان والأوروبيين ...وقد ُعرفت با�سم �آنا ت�شايكوف�سكي،
مثير ًة حولها الكثير من الظروف ال ُمبهمة وال ُمتناق�ضة!!
�أقام ��ت في الوالي ��ات المتّحدة الأميركية بين �سن ��ة  1928و  ،1931حيث دخلت البالد بم�ساعدة
ابنة عمها ال ُمحتملة زينيا غيورغيافنا� ...أ�صبحت ُمطاردة وتحت ُمراقبة ال�صحفيين وطموحهم �إلى
�إدراك الحقيقة ،وال ُمحامين الخطيرين ورغبتهم ب�إدراك �أ�سرار �أموال القي�صر و�أماكن وجودها عبر
العال ��م ،والطبقة الأر�ستقراطية الرو�سية الموجودة ف ��ي الواليات المتحدة و�إرادتها بعودة القي�صرية
�إل ��ى رو�سي ��ا ،ول ��و كان ذلك وقت ��ذاك يكاد يك ��ون م�ستحي�ل ً�ا ...ونتيج ًة لتل ��ك ال ُم�ضايق ��ات الج ّبارة،
االنطوائي ،ق� � ّررت �آنا الرحيل عن الوالي ��ات المتّحدة �إلى
ول ُمعاناته ��ا النف�سي ��ة ال ُمتفاقمة ،ولطبعها
ّ
�ألمانيا مج ّدد ًا...
ثم �ألمانيا
بين  1931و � 1968أقامت �آنا �أندر�سون في �ألمانيا حتّى خالل الحرب العالمية الثانيةّ ،
الغربي ��ة ...وبين ف�ضيح ٍة و�أخرى ،و ُمحاكم ٍة و�أخرى ،و ُمالحق ٍة �صحفية و�إعالمية و�أخرى ،عا�شت في
�زل ُمتوا�ضع ف ��ي الفوري نوار ،عي�ش ًة يكتنفها الغمو�ض الهائل ،وم ��ع تق ّدم ال�سنين ،كانت الأبحاث
من � ٍ
ال�سوفياتي في مكانٍ ما تمنع
ال ُمتعلق ��ة بما�ضي �آنا وحا�ضرها و ُم�ستقبلها تتزايد ،ولكن �سطوة النظام
ّ
من ت�أكيد م�سار الحقيقة ال�صعبة!!
الرو�سي غليب يفغيني بوتكين ،وب ُم�ساعدة من �صديقه الأ�ستاذ
بدعم ُمطلق من �صديقها ال�صدوق
ّ
ٍ
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أميركي جون ماناهان ،عادت �آنا �إلى الوالي ��ات المتّحدة الأميركية من جديد،
والباح ��ث التاريخ � ّ�ي ال
ّ
�سنة  ...1968تز ّوجها ماناهان الذي ي�صغرها بع�شرين �سنة ،يوم  23كانون الأ ّول  ،1968وا�صطحبها
مع ��ه �إل ��ى �شارلوتفيل في فيرجيني ��ا� ...أ�صبحت �آن ��ا� ،أنا�ستازيا ماناهان ،واعت ّد ج ��ون بنف�سه قي�صر
رو�سي ��ا ال ُم�ستقبل � ّ�ي ...توفيت �أنا �أندر�سون في � 12شب ��اط  ،1984بعد حياة مديدة مليئة باالحتماالت
والمفاج�أت والأ�سرار...
حر�صت �أنا �أندر�سون �أن تُق ّدم للجمهور م�سرحية حياة هي �سل�سلة من الألغاز ال ُمترابطة ،على �أن
تبق ��ى هي محور هذه الم�سرحية الطويلة ...وقد �ساعدته ��ا الظروف التاريخية ،والأحداث ال�سيا�سية
عبر العالم ،واالنق�سامات في الر�أي داخل العائلة القي�صرية في المنفى ،وتوق الجميع �إلى الحقيقة،
على �إعادة عر�ض هذه الم�سرحية مرار ًا وتكرار ًا!!
كان ��ت �آن ��ا تبت�سم طوي ًال �إذا ما �أخبرها �أحد برواية الت�شاب ��ه الكبير بين �أخيها ال ُمفتر�ض �ألك�سي
ال�سوفياتي �ألك�سي نيكوالي كو�سيغين ،المولود
نيكوالي رومانوف ،المولود في � 12آب  ،1904والزعيم
ّ
ر�سمي� � ًا ف ��ي � 8شب ��اط  ،1904رئي�س وزراء االتح ��اد ال�سوفياتي بي ��ن  1964و  ،1980والمتو ّفي في 18
يتم البحث عنها ،بل عن �أخي
كان ��ون الأ ّول  ...1980وكان ��ت تقول :ل�ست ابنة القي�صر الوحيدة الت ��ي ّ
الحبيب �ألك�سي �أي�ض ًا.)11( .»...
حجز طويلة؟ فقد
وهك ��ذا ،ول ّما يزل ال�س� � ّر الكبيرَ ،لم جريمة قتل العائلة القي�صري ��ة ،بعد فترة ٍ
تح� � ّول ال�س ّر ،مع م ��رور ال�سنين� ،إلى مجموعة من الأ�س ��رار المترابطة ...كم ��ا ا�ستحال لغز احتمال
اختفاء بع�ض العائلة القي�صرية الرو�سية ،يوم ًا بعد يوم�  ،إلى �سل�سلة من الألغاز المتداخلة...
�أ�سرار العالقة الغام�ضة بين فالديمير لينين و�ألك�سندر كيرن�سكي.
ل ��م يكن فالديمي ��ر لينين خليفة �ألك�سن ��در كيرن�سكي ،فح�سب!! بل م ّه ��د كيرن�سكي ل�سطوع نجم
ليني ��ن الذي ا�ستفاد من �أخطاء وخطايا �صديقه كيرن�سكي ،كثير ًا ...نعم �صديقه اللدود ،و�أكثر ،على
�ضوء الأ�سرار الرو�سية والمفاج�أت البحثية!!
وزعيم ا�ستراتيج � ّ�ي� ،ضمن الم ّدة
ثوري
�أ�ض ��اء �ألك�سندر كيرن�سك ��ي على ف�شله
ال�سيا�سي كقائ ��دٍ ّ
ّ
ٍ
الزمنية التي تو ّلى فيها قيادة الحكومة الرو�سية ،و�إلى ح ّد ما الثورة الرو�سية الآخذة في التط ّوروالتق ّدم
واالتّ�س ��اع في ك ّل �أنحاء رو�سي ��ا القي�صرية �سابق ًا�« :أردت �أن �أكون دانت ��ون ،دانتون فقط ،فا�ستبقتني
الأح ��داث ،ول ��م �أكن مهي�أ وال م�ؤه ًال ل ��دور روب�سبيير .فبقد كنت في �صب ��اي و�شبابي �شديد الإعجاب
بدانت ��ون .والآن �أ�صبحت م�ؤمن ًا ب�أن العقل واالتزان ال يفيدان �شيئ ًا في الثورات الحادة و�أن االحتفاظ
بال�شعبي ��ة �أول �شروط ��ه التطرف ،الإمعان ف ��ي التطرف� .إن الجماهير الثائ ��رة ال تفهم لغة االعتدال
وال ت�سي ��ر �إال وراء الزعم ��اء الذي ��ن يخاطبونها بلغ ��ة الأحقاد وال�شه ��وات والغرائ ��ز الحيوانية،)12(».
ثم في كاف ��ة مراحلها التاريخي ��ة ،ق ّدمها
ا�ستنتاج ��ات خطي ��رة ح ��ول منطق الث ��ورات ،في بداياته ��ا ّ
الرو�سي �ألك�سندر كيرن�سكي ،م�ستند ًا �إلى تجاربه القيادية ال�شخ�صية ،و�إلى مراقبته الدقيقة
الزعيم
ّ
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

للأحداث الثورية الرو�سية المتعاقبة ،وللتغييرات الجوهرية والتب ّدالت ال�شاملة خالل الثورة الرو�سية
بكافة فتراتها الزمنية...
�ش ��رح كيرن�سكي دقة الو�ضع الحكومي الذي جعله �أمام خيارات معقّدة واحتماالت �صعبة للغاية!!
علي �أن �أفع ��ل؟ �أن �أن�سحب .وهذا ما
«ف�ش ��ل ف ��ي ال�سيا�سة الخارجية وف�ش ��ل في الداخل .فم ��اذا كان ّ
فعل ��ت .ف�أي ��ن ه ��ذا من قولهم �أن كيرن�سك ��ي قد خان و�أنه ج ��اء �إلى الحكم عمي ًال لليني ��ن� .أجل ،لقد
�أخلي ��ت الميدان لفالديمير �أوليانوف ،للينين .وما ذنب ليني ��ن �إذا كان يرى �أن ا�شتراكيتي رخي�صة.
ف ��ي ه ��ذا ما يكفي التهامه ب�أنه كان جا�سو�س ًا للألمان� .أنا �أعرف النا�س به و�أ�شهد �أنه امتطى الألمان
ول ��م يجعل نف�سه مطي ��ة لهم .فالديمير �أوليانوف رج ��ل نزيه �شريف ذو عقيدة ووف ��اء ،)13( ».عر�ض
جنوني ...واحترام متبادل
ب�شكل
واقعي لم�سار الأحداث والتط ّورات خالل الثورة الرو�سية المت�سارعة ٍ
ّ
ّ
وا�ض ��ح و�صريح بين �ألك�سن ��در كيرن�سكي وفالديمير لينين!! فت ��ح كالم كيرن�سكي العميق حول الثورة
الرو�سي ��ة وما �ض ّمت من مفاج�أت ،وحول احترامه ال�شديد لتجربة لينين ،وحول عالقتهما الإيجابية،
الطريق �أمام مزيدٍ من التحليل والمتابعة البحثية...
ويم�ضي كيرن�سكي في و�صف الفوارق بين ر�ؤيته الم�ستقبلية لرو�سيا ور�ؤية لينين ،وك�أنّ التغييرات
ف ��ي �سدة القي ��ادة الرو�سية تقع �ضمن �سل�سلة مترابطة ومذهلة في العالق ��ة بين كبار القادة الرو�س،
والحق� � ًا ال�سوفيات« :الفرق بي ��ن ا�شتراكيتي وا�شتراكية لينين فمرده �إلى التباين بين تربيتي وتربيته.
كن ��ت طال ��ب تطور و�إ�صالح فح�سب� .أما لينين فقد عانى من ظل ��م الدهر والرجعية ما لم يعانه �أحد
وع ّذب ُ
و�ش ّرد وذاق م ��رارة الجوع والحرمان في كل بلد نزله ،)14(»...وك�أنّ
م ��ن �أمثالي .فهو قد طورد ُ
�ضم ��ن هذه ال�سل�سل ��ة الغريبة من القادة الرو�س وال�سوفيات ،راغب� � ًا �أو مجبر ًا ،يفتح الزعيم الطريق
لآخر ،للزعيم الذي يليه...
ينف ما عانته رو�سيا م ��ن �أزمات اجتماعية
�ص ��دق كيرن�سكي ف ��ي التعبير عن مزايا لينين ،ول ��م ِ
واقت�صادي ��ة متوا�صلة بع ��د ا�ستقالة القي�صر« ...كان االنهيار ،بمثل ما كان غياب التفريع االجتماعي
ف ��ي �صلب الأعداد الهائلة من �سكان الأرياف في رو�سيا (هذا الج�سد الكبير والرخو ،العديم التربية
ال�سيا�سي ��ة وال ��ذي ي ��كاد يكون ممتنع� � ًا على الأف ��كار الجديرة بت�شري ��ف الفعل)� .صار ل ��دى انقالب
البول�شفيي ��ن عل ��ى نظام كيرن�سك ��ي الديموقراطي ،)15( ».ه ��ل �ش ّكل لينين حرك ��ة ت�صحيحية لتجربة
كيرن�سكي؟ وهل تفاهم الرجالن وتوا�صال عن بعد؟
نظرة كيرن�سكي �إلى مجمل م�سار الثورة على القي�صر حتّى الإطاحة به ،كانت واقعية ومنطقية!!
فالمرحل ��ة الآتي ��ة بعد الثورة �صعبة للغاي ��ة ،و�ستكون طويلة الأمد ،وهي بمثاب ��ة مرحلة انتقالية مليئة
باال�ضطراب ��ات والتحدي ��ات والأزم ��ات ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة واالقت�صادية المترابط ��ة ...لم ير
كيرن�سكي في نف�سه رجل المرحلة االنتقالية� ،أو المنقذ ،فرغب باالن�سحاب...
ف ��ي كالم كيرن�سك ��ي عن لينين ،وف ��ي ر ّد التحية من لينين �إل ��ى كيرن�سكي ،ب ��وادر احترام كبير

82

الدرا�سات الأمنية
العدد 91

نوعي ،بين قائدين من المفتر�ض �أن يكون ��ا في مع�سكرين مختلفين ومت�ضادين!! حاول �إميل
وتقدي ��ر ّ
اللبناني القدير ،دون �سواه �إيجاد الح ّل ال�صعب لهذا اللغز الغريب ،منتزع ًا م�سار
ال�صحفي
الخوري،
ّ
ّ
الحقيق ��ة م ��ن فم كيرن�سكي نف�س ��ه« :الذي كنت �أعرفه ه ��و �أن لينين كان ،طيلة �أي ��ام حكمك ،يعي�ش
متنك ��ر ًا ف ��ي بتروغراد ولم يخ ��رج من مخب�أه �إال ف ��ي ال�ساعة التي تركت فيه ��ا دار الحكم ،ف�إذا �صح
ه ��ذا فلم ��اذا لم تعتقله و�صحبه لت�أمن �ش ��ر التطرف وتكبح جماح الفو�ض ��ى .فابت�سم كيرن�سكي وقال
علي �أحد بعد ...كانت تربطني بلينين روابط عاطفية،
علي هذا ال�س�ؤال الذي لم يلقه ّ
ي�سرني �إن تلقي ّ
رواب ��ط عاطفية قديمة .ولم يك ��ن في مقدور �أحد ،و�أنا �صاحب الأم ��ر� ،أن ي�ضيق عليه �أو يعتدي على
حريت ��ه .وبعد ا�ستالمي الحكم بيومين اثني ��ن ت�سلمت تقرير ًا �سري ًا يقول لي �أنه موجود في �شارع كذا
ما�ض في ا�ستقبال النا�س والت�آمر معهم ف�أر�سلت �إليه في اليوم ذاتي مرافقي حام ًال
ببيت فالن و�أنه ٍ
ر�سالة �شفهية هذا معناها :فالديمير �أوليانوف! �إن �ألك�سندر كيرن�سكي يحييك وهو ال يزال وفي ًا لعهد
�أبي ��ه .وتوق ��ف كيرن�سكي عن الكالم وقد امتقع لونه .ثم ا�ست�أنف الحديث فقال �أن بيت �أوليانوف كان
مقاب�ل ً�ا لبيتن ��ا .وكان �أبو فالديمير �صديق ًا حميم ًا لوالدي ي�سمران وي�سه ��ران مع ًا وال يفترقان �إال في
�ساع ��ات العم ��ل .وفي ليالي ال�شتاء الطويلة كان ي�أتي �إلى بيتنا مع ابنه فالديمير �أو يذهب بي �أبي �إلى
بيت ��ه ويلعب ��ان ال�شطرنج وي�شربان الفودكا حت ��ى �ساعة مت�أخرة .ولما كان النعا� ��س يغلبني كان لينين
يعاملن ��ي برفق ويذهب بي �إل ��ى �إحدى زوايا الغرفة ويحاول مغالبة النعا� ��س الم�ستولي علي بحكايات
يرويها لي فال �أحفظ �إال �إ�سم تول�ستوي �أو غوركي .وحدث �أكثر من مرة �أن والدينا �أو�صيانا ب�أن نكون
مع� � ًا ف ��ي الحياة على ود ووفاء كما كان �ش�أن �أحدهما م ��ع الآخر .و�سكت كيرن�سكي مرة �أخرى ثم قال
وعل ��ي �إن �أعت ��رف ب�أن لينين لم يكن �أق ّل مني وفاء بل ذهب في الوف ��اء �إلى �أبعد الحدود .فلما تركت
الحك ��م انقلب الثوار عل ��ي و�أ�صبحت في نظرهم من كبار �أعداء ال�شع ��ب .فلج�أت �إلى بيت �صديق لي
�أنتظر فيه م�صيري .وفي فجر اليوم التالي دق الباب بعنف فخاف �صاحبي وقال لي وهو يرتعد ماذا
يج ��ب �أن �أقول �أو �أفعل �إذا كان البولي� ��س بالباب فقلت له �أن يقول الحقيقة و�أن يدعهم يعتقلوني .وما
ه ��ي �إال لحظات حت ��ى �سمعت �صوت ًا يقول ل�صاحب ��ي بلهجة الآمر قل لألك�سن ��در كيرن�سكي �أني �أحمل
�إلي ��ه ر�سالة معجل ��ة .فخرجت من غرفتي وقل ��ت لل�ضابط �أنا الرجل المطلوب فم ��اذا تريد .ف�صحح
وقفت ��ه ب�سرع ��ة وحياني التحية الع�سكرية وبعد �أن �أ�شار بر�أ�سه �إل ��ى �صاحبي ب�أن يبتعد قال� :ألك�سندر
كيرن�سك ��ي! �إن فالديمي ��ر لينين يحييك ويقول لك �أن كن مطمئن� � ًا فحياتك وحريتك في ذمته .ولكنه
ين�ص ��ح باال�ستعداد المعجل لمغ ��ادرة الأرا�ضي الرو�سية في اليوم وال�ساع ��ة اللذين �أعود فيهما �إليك
ثم ح ّياني وان�صرف ع�سكري ًا .وبعد يومين جاءني هذا ال�ضابط م�سا ًء فامتثلت وتنكرت بالثياب التي
جاءن ��ي بها وظل ال�ضابط �أمين ًا لي كظلي حتى �صعدت �إلى ظهر الباخرة المحايدة التي �أقلتني بعيد ًا
ع ��ن وطن �أحببته و�أحب ��ه �أكثر من نف�سي وحياتي ،)16(»...معلومات دقيقة و�أ�سرار جريئة ك�شفها �إميل
الخوري ،ت�أكيد ًا لمدى مح ّبة فالديمير لينين و�ألك�سندر كيرن�سكي للوطن ال ّأم رو�سيا ...ولكنّ الجديد
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

التاريخي ،العالقة العائلية المتينة والمتوارثة بين الزعيمين ،واالحترام القائم
المثير في دنيا البحث
ّ
بينهما ،وعهد ال�شرف والدم �أن يحمي �أحدهما الآخر في ال�س ّراء وال�ض ّراء ...وك�أنّ بطلي الرواية في
أح�س �ألك�سندر كيرن�سكي �أ ّنه غير قادر على توجيه الثورة وت�صويبها،
تناغم �شامل وان�سجام ّ
تام :متى � ّ
ٍ
ّ
و�إنقاذ الغالية رو�سيا� ،سلم �شرف المحاولة وراية القيادة �إلى فالديمير لينين...
اللبناني المخ�ض ��رم والبارع في البحث عن الحل ��ول للألغاز التاريخية،
ال�صحفي
لق ��د ا�ستط ��اع
ّ
ّ
الرو�سي �ألك�سن ��در كيرن�سكي،
�إمي ��ل الخوري ،في جل�سات ��ه الباري�سية الطويل ��ة وال�ش ّيقة م ��ع الزعيم
ّ
�أن يكت�ش ��ف ويك�شف �سل�سل ��ة الأ�سرار عن العالقة ال�شخ�صية وال�سيا�سية بي ��ن كيرن�سكي ولينين!! في
ال�ساعة العا�شرة من م�ساء  7ت�شرين الثاني « ،1917ي�ضيف الم�ؤرخ� ،أورالندو فايغي�س ،كانت اللحظة
المف�صلي ��ة ف ��ي التاريخ والتي بدت كم�صادف ��ة بحتة .في مقاله ،ال�سكير الم�سكي ��ن :لينين وانتفا�ضة
�أكتوب ��ر ،يكت ��ب فايغي� ��س :خرج لينين م ��ن مخبئه في حي فيب ��ورغ ببتروغراد يرتدي �شع ��ر ًا م�ستعار ًا
وقبع ��ة مثل العم ��ال ،وقد �أخفى ر�أ�سه متلفع ًا برب ��اط ،كان ب�صحبته البل�شف ��ي الفنلندي� ،إينو راخيا.
توج ��ه الرفيق ��ان �إلى معهد �سمولني مقر مجل�س بتروغراد بغر� ��ض دعوة الرفقاء في الحزب �إلى بدء
االنتفا�ض ��ة في اليوم التالي ،ع�شية اجتماع النواب .وبالقرب م ��ن ق�صر تافريد�سكي �أوقفتهما دورية
لل�شرط ��ة ،لكنه ��ا ر�أت في ليني ��ن �سكير ًا م�سكين� � ًا وتركته يمر .كذل ��ك مر لينين في تل ��ك الليلة على
بواب ��ات معه ��د �سمولني بحرا�سات م�ضادة للبال�شفة� ،إال �أنه تمك ��ن من االختباء و�سط الزحام .ي�ؤكد
المتخ�ص�ص ��ون �أن ��ه لو كان جن ��ود ال�شرطة قد منعوا لينين م ��ن المرور في تلك الليل ��ة لكان قد تغير
وجه التاريخ ،حتى �أن ن�صر لينين ،يبدو مح�ض م�صادفة ،)17( ».لقد بتنا نعرف اليوم ،بف�ضل �شهادة
ال�صحفي �إميل الخوري اال�ستثنائية� ،أنّ الأمر لم يكن �أبد ًا مج ّرد �صدفة خطيرة ،بل امتداد ًا للتفاهم
ّ
�س ّري وتعاون خطير ،بين الزعيمين �ألك�سندر كيرن�سكي وفالديمير لينين!!
لغز الم�صير ،والحدث الكبير :من فالديمير لينين �إلى جوزف �ستالين!!
�صديقان ،فوق حدود ال�صداقة!! طموحان� ،أبعد ما بلغه الطموح!! قائدان من الطراز الأ ّول ،بين
لينين ملهم الثورة الدائم والمجتهد لبلوغها مدى النجاح الكامل واالنت�شار ال�شامل ،ولو على ح�ساب
حياته ال�شخ�صية و�صحته الإن�سانية ...و�ستالين الحالم والواثق بنف�سه زعيم ًا للثورة ولو بعد لينين ،ال
رجلها الثاني في الظ ّل م�ستقب ًال ،ف�أ�سعفه القدر ،واحتاج �إلى �أكثر من القدر!!
البل�شفي لإنقاذ الطبقات ال�شعبية
فالديمي ��ر لينين رمز ال�شيوعية الأ ّول ،ال�صادق في م�شروع ��ه
ّ
الكادح ��ة من عذاباتها المتفاقمة تحت حكم القيا�صرة ،والراغ ��ب ب�ش ّدة في �أن تبلغ رو�سيا الجديدة
بع ��د الث ��ورة �شاطئ الأم ��ان بعد طول معان ��اة ،والمكاب ��ر على حجم الأل ��م متم�سك ًا بالأم ��ل حتّى في
اللحظ ��ات الع�صيبة ،رغ ��م مر�ضه والأحداث الأليمة الت ��ي ع�صفت برو�سيا تباع� � ًا :الحرب العالمية
الرو�سي
الأول ��ى التي كانت بغاي ��ة الق�ساوة من حيث التداعيات المبا�شرة والغير مبا�شرة على ال�شعب
ّ
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الرو�سي ،والحرب الأهلية الداخلية بعد انطالق الثورة بين الجي�ش الأحمر الموالي
كم ��ا على الجي�ش
ّ
للث ��ورة البل�شفي ��ة والجي�ش الأبي�ض المعار�ض له ��ا ،كما الم�آ�سي االجتماعي ��ة واالقت�صادية وال�صحية
المتداخلة« ...ا�شتهر لينين بعالقته الجيدة مع المثقفين وال�شعراء والأدباء ،وعرف باهتمامه البالغ
بالق ��راءة وزيارة المكتب ��ات ،وكانت له عالقة جيدة مع الأديب الإنكلي ��زي هربرت جورج ويلز ،ولكن
�شهرت ��ه الكبيرة اكت�سبه ��ا عبر �سنوات حكمه بعد الثورة البل�شفية التي عاد لأجلها من المنفى ورفعت
�شعار :الخبز وال�سالم والأر�ض للجميع .وفي نهاية حياته ،كتب لينين :لم نكن نعرف كل �شيء ،معترف ًا
بالمع�ضالت التي واجهها على طريق الثورة منذ العام  ،)18( ».1917لم يت�سنّ لفالديمير لينين الوقت
الكاف ��ي ،ب�سب اعت�ل�ال �صحته والأزمات التي تتالت بعد الثورة في كاف ��ة المجاالت ،ليعرف ك ّل �شيء
ع ��ن م�ساعديه المق ّربين ،ورجاله ف ��ي كافة المواقع القيادية العلي ��ا ،والطامحين بينهم �إلى خالفته
بطبيعة الحال!!
فالديمي ��ر لينين الم�ستمع �إلى الآراء المتع ّددة ،والمناق� ��ش بحيوية ،رغب ب�صدقٍ بتغليب مبادئ
الثورة الحقيقية!! « لم تكن في لينين نوازع قائد الجمهور :و�إذ لم يكن خطيب ًا ،ف�إنه لبث م�صر ًا على
االعت ��راف ب�أخطائ ��ه �أمام الملأ وتحليله ��ا �إزاءهم ...يت�ضح �أن لينين  ،كان ي�ؤث ��ر �إيحاء رجل الدولة
ف ��ي نف�سه على قناعاته المارك�سية� ،)19( »...إذ ًا �إنّ �إيجابيات لينين كزعيم االتحاد ال�سوفياتي الأ ّول،
وقائد الثورة ال�شيوعية البل�شفية وملهمها ،كثيرة و�صريحة!!
�أ ّم ��ا جوزف �ستالي ��ن فلم يرتبط به لقب الوريث المنتظر تيمن ًا ب�صداقته مع فالديمير لينين ،بل
رمز دائم
رغ ��ب �أن ي�شغل الأ�ض ��واء ،و�أن يكون رجل ال�ساع ��ة وك ّل �ساعة ،على �أن يبقى ليني ��ن مج ّرد ٍ
لل�شيوعي ��ة والبل�شفية ...لذلك بذل �ستالين ك ّل جهوده النتزاع الموقع الأ ّول ،وفي نهاية المطاف حتّى
ل ��و بالق� � ّوة واال�ستبداد ...لذل ��ك ال عجب �أنّ �ستالي ��ن ا�شتهر بعالقته من ال�صداق ��ة حتّى العداوة مع
�أدولف هتلر« :يا ل�سخريات القدر! ديكتاتور م�ستبد وظالم يد ّمر �أوروبا والعالم ،وديكتاتور �آخر ال يق ّل
عن ��ه ا�ستب ��داد ًا يو�صف بالمخ ّل�ص الذي �أنقذ العالم؟!»( ،)20عالقة م ��ن �أغرب العالقات في التاريخ،
بي ��ن جوزف �ستالين و�أدولف هتلر ،على م ��ا تم ّيزا بخ�صائ�ص التوتاليتارية والديكتاتورية واال�ستبداد
والق ّوة!!
وم ��ن حي ��ث �أراد ليني ��ن �أن تنت�ص ��ر الث ��ورة وتنت�ش ��ر ف ��ي دول العالم ع ��ن قناع ٍة ل ��دى ال�شعوب
والمجتمع ��ات ،ولم يجد �إلى ذلك �سبي ًال ...تذ ّرع �ستالين بمنطق االنت�صار والق ّوة والترهيب ،لفر�ض
ال�سيطرة ال�شيوعية ال�سوفياتية ،في نهاية الحرب العالمية الثانية« ،الجيو�ش ال�سوفياتية تتق ّدم في ك ّل
اتّجاه ،وهدف �ستالين المزيد من ال�سيطرة والو�صاية على الدول والمجتمعات وال�شعوب ،وخ�صو�ص ًا
ف ��ي �أوروبا ال�شرقي ��ة!» ( ،)21م�سافة كبي ��رة ووا�ضحة بين �أفكار وطموحات فالديمي ��ر لينين وم�شاريع
ّ
ومخططات جوزف �ستالين...
ثورية الزعيم الم� ّؤ�س�س فالديمير لينين الفائ�ضة كانت �أي�ض ًا مو�ضع انتقاد على م�ستوى ا�ستمرارية
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

هيكلي ��ة الدول ��ة ومركزية الق ��رار« :قال الرئي� ��س فالديمير بوتي ��ن :فيما يتعلق ب�شخ�صي ��ة لينين في
تاريخنا ،وما يعنيه في تقديري� .أرى �أنه لم يكن رجل دولة بالمعنى الحرفي للكلمة ،و�إنما كان ثوري ًا.
وحينم ��ا تحدث ��ت عن دولتنا التي تحمل تاريخ �آالف ال�سنين ،فقد كان ��ت دائما دولة مركزية قي�صرية
كم ��ا نعرف .فما الذي اقترحه فالديمير لينين؟ لم يقت ��رح فدرالية ،و�إنما اقترح كونفدرالية .وبع�ض
ه ��ذه الم�ش ��كالت ال زالت موجودة .بل وهناك مث ��ل هذه المناطق داخل االتح ��اد الرو�سي� ،ألفان من
ه ��ذه المناطق ،تكفي ثانية واحدة ل�صرف انتباهك عنه ��ا ،لتندلع الم�شكالت هناك .بالمنا�سبة كان
�ستالي ��ن �ض ��د هذا الأمر� ...أما بالن�سبة للجثمان .كان االتح ��اد ال�سوفيتي في نهاية المطاف مرتبط ًا
بزعي ��م البروليتاريا العالمية فالديمير لينين .لذلك ال ينبغي م� ��س هذه الق�ضية ،والم�ضي قدم ًا �إلى
الأم ��ام وكف ��ى ،)22( ».كان للينين الوقت القلي ��ل ليهند�س ثورته الإ�شتراكي ��ة الطوباوية .وكان للزعيم
الجدي ��د جوزف �ستالين الوق ��ت الكافي ليفر�ض ا�ستب ��داده وق ّوته و�شروطه ...رغ ��م ظهوره المعتمد
كرجل دولة بامتياز!!
رئي�سي
وكان لتع ّر� ��ض فالديمي ��ر لينين ،ل�سل�سلة من محاوالت االغتيال القا�سي ��ة والمتتالية ،دور
ّ
ف ��ي اعتالل �صحته وابتعاده ع ��ن الواجهة القيادية للثورة ال�شيوعية البل�شفي ��ة ،م ّما �ساهم في �صعود
نج ��م جوزف �ستالين ،الراغب والجاهز ،دائم ًا �أبد ًا ،ال�ست�ل�ام الموقع الأ ّول في القيادة ال�سوفياتية!!
«تعر� ��ض لينين ف ��ي � 30آب  1918لمحاولة اغتيال م ��ن قبل معار�ضيه ،مما �أدى �إل ��ى �إ�صابته بجروح
خطي ��رة .وتقول بع�ض المراجع �إن هذه الجروح كانت �سبب ًا ف ��ي مر�ضه الذي تفاقم عام  1922و�أدى
�إل ��ى انعزاله عملي ًا عن الحي ��اة ال�سيا�سية ،)23( ».لقد خدمت الأح ��داث التاريخية وخ�صو�ص ًا الحرب
وب�صبر عجيب
العالمي ��ة الأولى وتداعياتها ،والظ ��روف ال�صحية الخطيرة للينين ولقد عان ��ى كثير ًا
ٍ
ب�شكل منفرد ،بقدر ق ّوته وبط�شه
م ��ع مرور الأ ّيام� ...ستالين في �سعيه �إلى قيادة االتح ��اد ال�سوفياتي ٍ
وجر�أته وا�ستبداده...
بع ��د انت�صار البال�شفة في الحرب الأهلية الرو�سية ،وق ��د باتت ال�سلطة بيدهم ،حاول فالديمير
ليني ��ن �إطالق �سيا�سة اقت�صادية لينينية جديدة :معظم الحركة االقت�صادية تحت �سيطرة الدولة مع
بع�ض الت�شجيع القت�صاد ال�سوق ...كيف كانت الخارطة القيادية ال�سوفياتية الجديدة؟ «التزم �ستالين
بالم�سار ال�سيا�سي الذي ح ّدده لينين وبقي رفيق ًا وفي ًا و�صادق ًا وقد ق ّدر لينين من دون �شك �إخال�صه.
لم تكن نقطة التح ّول هذه في م�سيرة حياة �ستالين ال�سيا�سية مرتبطة بمواهبه وطاقته فقط ...حدث
الن ��زاع الرئي�سي بين ليني ��ن وتروت�سكي ...كان تروت�سكي الع�ضو البل�شف ��ي البارز الوحيد الذي يمكن
�أن يزع ��م �أنه قائد حق ًا ،ال مجرد تابع للينين� .ساع ��د مر�ض لينين ونزاعه مع تروت�سكي� ،إ�ضافة �إلى
�إع ��ادة تنظي ��م موظفي الحزب� ،ستالين على لعب دور متزايد الأهمية في ال�ش�ؤون الحزبية .في بداية
� ،1922أ�ضحى �ستالين ر�سمي ًا �أمين ًا عام ًا للجنة المركزية للحزب ال�شيوعي الرو�سي (البل�شفي) .دام
االن�سج ��ام بين لينين و�ستالين حتى خريف  ،)24(».1922وفي حين كان ليون تروت�سكي �صاحب موقف
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�صري ��ح ،مع ّبر ًا عن ر�أيه بح ّرية حتّى لو �أزعج ذلك جوزف �ستالين والقائد الأعلى فالديمير لينين...
كان �ستالين يدر�س االحتماالت ليح ّدد الخيارات على �ضوء التط ّورات والم�ستج ّدات...
كان الزعي ��م ال�سوفيات � ّ�ي الطم ��وح والمت� ّأه ��ب جوزف �ستالي ��ن يقي�س التب� � ّدالت المت�سارعة على
ثم القي ��ادة ال�سوفياتية العليا ،بد ّقة متناهي ��ة ...على �ضوء تط ّورات مر�ض
م�ست ��وى القيادة الرو�سية ّ
العام و�صالحياته ...ويوم ًا بعد يوم ،بد�أ
ليني ��ن وحجم ال�صراعات المتزايدة على وراثة موقع القائد ّ
ال�شرعي الوحيد للينين ،لمن دعاه يوم ًا :مع ّلمي!! “فر�ض مر�ض لينين
�ستالين يرى في نف�سه الوريث
ّ
عواق ��ب �سيا�سية ج ّمة� ...أرغم المكتب ال�سيا�سي على الب ��دء بالتفكير في خليفة لينين .كانت ترويكا
زينوفيي ��ف ،وكامينيف ،و�ستالين تزداد نفوذ ًا في نزاعها مع خ�صمها الرئي�س ،تروت�سكي .جرت تلك
المواجه ��ة في الواقع نتيجة تكتي ��ك لينين لعزل تروت�سكي� ،إنما مع مر�ض ليني ��ن ،حاول تغيير توازن
ال�سلط ��ة ،وبدا �ستالين اله ��دف الأ�سهل .في �أيل ��ول  1922بد�أ لينين ير ّوج لبرنامج ��ه وانتقد �ستالين
لت�سرع ��ه ...وف ��ي �أواخر � 1922أو بداي ��ة  ،1923كانت العالقات بين ليني ��ن و�ستالين متدهورة وتكاد
تنقط ��ع تمام� � ًا .ت�شير ك ّل الأد ّل ��ة �إلى �أن لينين ق�ضى �شتاء  1923ي�ستع ��د ل�شن هجوم �ضد �ستالين في
م�ؤتم ��ر الح ��زب الثاني ع�شر ،المق ّرر في �آذار .في � 5آذار  ،1923بعد تجميع الوثائق ال�ضرورية ،تكلم
مجدد ًا مع تروت�سكي ب�ش�أن اقتراح تعاونهما ...ال مجال لل�شك �أن لينين اتخذ خطوات �ضد �ستالين في
�أثناء الأ�سابيع الأخيرة من حياته الن�شطة ،وتبقى �أ�سباب ذلك ق�ضية �أخرى .و�إذ �ساءت �صحته كثير ًا
بع ��د ع ّدة �أيام ،تخ ّلى المكتب ال�سيا�سي الحق ًا عن فكرة عزل �ستالين من من�صب الأمين العام،)25(».
لقد كان جوزف �ستالين واثق ًا من نف�سه ومن قدراته اال�ستثنائية ،ال بل �أكثر القادة ال�سوفيات اعتداد ًا
بالنف�س وا�ستعداد ًا لبلوغ المن�صب الأ ّول بعد موت فالديمير لينين ،الذي بات محتّم ًا وحا�سم ًا ،ب�سبب
تدهور �صحته تباع ًا ...ولقد خدمت الظروف ال�سيا�سية والع�سكرية وتداعيات الحرب العالمية الأولى
�ستالي ��ن كثير ًا لتنفيذ ّ
خطت ��ه و�شقّ طريقه نحو القي ��ادة ،ولقد �أح�سن ا�ستغ�ل�ال الخالفات الجانبية
ف ��ي الر�ؤية والثورة ،بين الزعيمين لينين وتروت�سكي ،وفي نف� ��س الوقت �أجاد تطويع العالقة الثالثية
الخا�صة والخال�صة ...لق ��د ر�سم طريقه ببراعة،
الت ��ي �ض ّمت ��ه مع زينوفييف وكامينيف ،لم�صلحت ��ه
ّ
و�أج ��اد اللعب على التناق�ضات والمواجه ��ات بين الجميع بدهاء �شديد ،وتم ّت ��ع بال�شرا�سة وال�صالبة
�أثن ��اء الم�سيرة القيادية ...ووقف ،ومفاتيح اللعب ��ة ال�سيا�سية بيديه ،بف�ضل تحالفاته وخ�صوماته في
الكر�سي الأ ّول ،وفاة �صديقه اللدود لينين ،بحكمة غريبة و�صبر دقيق ،حتّى �إذا ّتم
�آن ،منتظر ًا �أمام
ّ
ّ
المر�شح الأ ّول لبلوغ المن�صب الأ ّول ...وكان له ،بعد طول انتظار ،ما �أراد!!
ذلك ،بات
بف�ض ��ل مر� ��ض فالديمي ��ر ليني ��ن �إذ ًا ،وت� ّأخ ��ر لي ��ون تروت�سكي عن اتخ ��اذ الق ��رارات المنا�سبة
ال�سيا�سي المطلق وال�صريح
والجريئة ،بات جوزف �ستالين رجل الأ�ضواء بامتياز ،معتمد ًا على الدهاء
ّ
والحا�س ��م!! «ف ��ي كانون الأول  ،1927في �أثن ��اء الجل�سة العامة الأولى للجن ��ة المركزية التي انتخبها
م�ؤتم ��ر الح ��زب الخام� ��س ع�شر� ،أقدم �ستالي ��ن على خطوة مح�سوب ��ة بعناية :ق� � ّدم ا�ستقالته ورف�ض
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ّ
التر�ش ��ح لإعادة انتخابه في من�صب الأمين العام .كما قد تو ّق ��ع �ستالين بالت�أكيد ،رف�ض الحا�ضرون
قب ��ول ا�ستقالت ��ه ،و�أك�سبته هذه الخطوة ر�صي ��د ًا �سيا�سي ًا مهم ًا .قد تكون تلك ه ��ي الحال حين و�صل
ال�سوفياتي المح ّنك
�إل ��ى اال�ستنتاج الم�ؤ�سف �أن م�صيره �أن يحكم م�ستب ��د ًا ،)26(».ال �أحد مثل الزعيم
ّ
ج ��وزف �ستالين ،بالرغم من �شخ�صيته الفوالذية والم ّيالة �إل ��ى الق ّوة والبط�ش واال�ستبداد� ،أجاد في
اللحظ ��ات ال�سوفياتي ��ة الم�صيرية� ،أن يك ��ون رجل الظ ّل المراقب بد ّقة وبعد نظ ��ر ،لينتقل على �ضوء
القوي ،تباع ًا ...ال ب ّد
تزاي ��د مر�ض الرفيق الأكبر لينين� ،إل ��ى موقع ال�س ّيد المطلق المبادر والرج ��ل ّ
ل ��ه� ،أن يتخ ّل�ص من كافة مناف�سيه ،وق ��د ّ
ح�ضر نف�سه ج ّيد ًا لك ّل الخيارات بف�ضل �سل�سلة من الخطط
والخطط البديلة ...و�إن ا�ستعمل منطق اال�ستيعاب في بع�ض الأوقات ،فلمرحلة زمنية مح ّددة بطبيعة
الحال ،فالنتيج ��ة المطلوبة هي الح�سم الكامل وال�سيطرة المطلقة ...لقد �أزعج جوزف �ستالين ،في
هذا الم�س ��ار نحو القيادة المحف ��وف بال�صراعات والم�صاعب والمخاطر� ،صديق ��ه ومع ّلمه ومر�شد
الث ��ورة ال�شيوعية البل�شفية ،فالديمير لينين ،كثير ًا ...كما جعل القادة ال�سوفيات مدركين في خاتمة
المط ��اف ،لما ينوي ��ه الرفيق �ستالين �صاحب االبت�سام ��ة العذبة ،لمن يعتر�ض طريق ��ه نحو الق ّمة...
لق ��د ا�ستثمر جوزف �ستالي ��ن كافة جوانب �شخ�ص ّيته ،ببراعة هائلة ،فبي ��ن االبت�سامات والمواجهات
والت�صفيات ،هدف واحد :ال�سلطة الكاملة والمطلقة!!
طموحات ليون تروت�سكي ،بين ر�ؤية لينين و�صالبة �ستالين!!
الري�ش ��ة (اال�س ��م الحرك � ّ�ي لتروت�سك ��ي) ،التي ر�سم ��ت لوحة الث ��ورة الرو�سية المجي ��دةّ ،
منظر
البول�شفية الأ�ش ّد حما�س ًة ونقاو ًة وق ّوة� ،صديق لينين ال�صدوق مذ التقاه في لندن عام  ،1903الداعم
الرئي�سي لإنهاء مفاعيل الحرب
لال�شتراكية كو�سيلة مطلقة للحكم بعد نجاح الثورة ،مفاو�ض الألمان
ّ
العالمية الأولى ،م� ّؤ�س�س الجي�ش الأحمر وقائده خالل الحرب الأهلية  1921 - 1919حتّى الن�صر...
الرجل الثاني في النظام ب�سبب �صداقته العالية للينين ،و�سط مناف�س ٍة �ضارية ،خ�صو�ص ًا منذ �إ�صابة
لينين بجلطة دماغية ،ومعاناته ال�صحية المتوا�صلة  ،1924 - 1922وفقدان الأمل في �شفائه...
اعت�ص ��م جوزف �ستالين في مواجهة حقّ تروت�سكي ورغب ��ة لينين ،وهو الذي �أ�صبح الأمين العام
للح ��زب البل�شف ��ي ع ��ام � ،1922أن �ش ّكل ثالثي� � ًا قيادي ًا جاه ��ز ًا لوراثة فالديميير ليني ��ن ،طوال فترة
مر� ��ض الأخير ،مع ليف كامينيف ( 18ت ّموز � 25 - 1883آب  )1936وغريغوري زينوفييف (� 23أيلول
� 25 - 1883آب  ،)1936ع ��رف بع ��د تو ّلي ��ه الحكم �إثر وف ��اة لينين �سن ��ة  ،1924ب اللجنة المركزية
وحزم �شديد
للح ��زب
ّ
ال�شيوعي ال�سوفيات � ّ�ي!! هكذا لعب جوزف �ستالي ��ن بهدوء �شام ��ل و�إرادة �صلبة ٍ
وده ��اءٍ م�شهود له ،ك ّل الأوراق الممكنة :انتظر وف ��اة الم� ّؤ�س�س والزعيم فالديمير لينين التي اقتربت
يوم� � ًا بعد يوم ،و�أتقن عزل الرجل الثاني في نظر كثيرين ف ��ي القيادة ال�شيوعية ومناف�سه الأ ّول ليون
تروت�سك ��ي ،كما و�ضع ح ّد ًا لطموح ��ات الزعيمين ال�شيوعيين ليف كامينيف وغريغوري زينوفييف وقد
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�أدركا م ��ن خالل وجودهما م ��ع �ستالين في اللجنة المركزية للح ��زب� ،أنّ �ستالين بد�أ يخطو خطواته
الثابت ��ة نحو الموقع الأ ّول والمطلق!! لقد خا�ض الزعيم جوزف �ستالين م�سار ال�سلطة ،بحرفية عالية
و�إتقانٍ �شديد...
تو ّق ��ف ليون تروت�سكي عند �شرا�سة جوزف �ستالين لل�سيطرة على ال�سلطة في االتحاد ال�سوفياتي
منفرد ًا!! «بعد ع�شر �سنوات ،يتذكر تروت�سكي في مذكراته تحذيرات القادة الآخرين في ال�سباق نحو
ال�سلط ��ة� ،أمثال ليف كاميني ��ف القائل :هل تعتقد �أن �ستالين يفكر الآن بالطريقة التي عليه �أن يجيب
به ��ا على انتقاداتك؟ �أنت مخطئ .بل ي�س�أل نف�سه كيف يمكنه �أن يدمرك� .أو ًال على ال�صعيد النف�سي
ث ��م على ال�صعيد الج�س ��دي� ،إذا �أمكن باالفت ��راء عليك وتدبي ��ر �إ�ستفزاز وفبرك ��ة م�ؤامرة ع�سكرية
وتنظي ��م محاولة �إغتي ��ال! لدى غريغوري زينوفيي ��ف التحليل نف�سه ،فقد قال� :أتعتق ��د �أن �ستالين لم
يفك ��ر بت�صفيت ��ك ج�سدي ًا؟ بل ف ّكر بذلك ع ّدة م ��رات! الحقد الذي يكنه لنا �سبب ��ه �أننا نعرف الكثير
عن ��ه .كان كاميني ��ف وزينوفييف على حق .فقد �صدر حكم الإع ��دام بحقهما خالل محاكمات د ّبرها
�ستالي ��ن ف ��ي مو�سكو في � 25آب  .1936ال �شك �أبد ًا ف ��ي �أن تروت�سكي كان �سيلقى الم�صير نف�سه لو لم
ال�سوفياتي جوزف �ستالين ،زمن مر�ض
يغادر الإتحاد ال�سوفياتي منذ زمن طويل� ،)27(».إرادة الزعيم
ّ
القائ ��د الم� ّؤ�س� ��س للتجربة ال�سوفياتية فالديمي ��ر لينين� ،أو بعد وفاته� ،أن يكون ف ��ي الموقع الأ ّول في
الدول ��ة ال�سوفياتية ومطلق ال�صالحيات ،فوق ك ّل اعتب ��ار ،رغم الأزمات العا�صفة بالكيان ال�سوفياتي
التوجه الخطير لدى �ستالي ��ن ،التخ ّل�ص من جميع
عل ��ى م�ستويات عدي ��دة ...وحتّى لو اقت�ضى ذل ��ك ّ
الطامحي ��ن والمناف�سين!! ّ
ح�ضر جوزف �ستالين ،الزعيم الذي ي ��رى في نف�سه واثق ًا قائد ال�شيوعية
العالمي ��ة نحو الم�ستقبل الباهر ،منذ البداية الأر�ضي ��ة الحزبية ،وجماهير ال�شيوعيين من محازبين
ووجهه ��م نحو توتاليتارية �ستاليني ��ة مطلقة وكاملة!! عرف
وم�ؤ ّيدي ��ن ومنا�صري ��ن ،لتق ّبل اال�ستبدادّ ،
�ستالين ،منذ البداية ،ماذا يريد؟! و�إلى �أين يريد �أن ي�صل؟! «�إن الإجراءات التي اتخذها �ستالين في
�سياق الخطة الخم�سية الأولى التي ر�سمها عام  ،1928يوم كان مم�سك ًا بزمام الحزب كلي ًا� ،أثبتت �أن
الزمان
�شرطان
تحويل الطبقات �إلى جماهير و�إلغاء كل ت�ضامن ما بين الجماعات �إلغا ًء متوازي ًا ،هما
ِ
ِ
لال�ستبداد الكلي ،)28( ».لع ّل جوزف �ستالين �أكثر الزعماء العالميين ا�ستبداد ًا ،والرعب الكبير �شاهد
على ذلك � ،اّإل �أ ّنه �أكثر من ّ
خطط ّ
ونظر وا�ستع ّد لهذا اال�ستبداد العنيد!!
�سيا�سي مت�صاعد!!
تباع ًا فر�ض جوزف �ستالين �سطوته على الحزب والدولة بق ّوة فائ�ضة وجبروت
ّ
�سنة ّ ،1926تم �إق�صاء المعار�ضين من المواقع القيادية في الحزب :تروت�سكي وزينوفييف وكامينيف
القيادي!! في  20كانون الثاني
�سواهم ،ووحدها �أرملة لينين نادجدا كروب�سكايا احتفظت بح�ضورها
ّ
� ،1929أدي ��ن تروت�سكي المعار�ض ب�شدة ل�ستالين وال ��ذي لم يزل لمقاالته وقعها الخطير والمد ّوي...
وب�أم � ٍ�ر مبا�ش ��ر من �ستالين طردت ��ه ال�شرطة ال�سرية عب ��ر �أودي�سا� ،إلى ا�سطنب ��ول ...ومن منفاه في
تركي ��ا ،كتاب ًة ومتابع� � ًة ومحا�ضرات ،ظ ّل تروت�سك ��ي المعار�ض ال�شر�س!! وخوف ًا م ��ن اغتيال محتمل،
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انتق ��ل مع عائلته �إلى فرن�سا ،في ت ّموز  ،1933حيث منحته الحكومة الفرن�سية برئا�سة �إدوار داالدييه
ال�سيا�سي� ...أزعجت م�ضايقات اال�ستخبارات ال�سوفياتية المت�صاعدة ،ومحاكمات �سنة 1936
اللجوء
ّ
غيابي بالإعدام على تروت�سكي وابنه اليون �سادوف الموجود في باري�س،
العنيفة ،و�ضمن ًا �صدور حكم ّ
كم ��ا و�إعدام رجاله و�أ�صدقائه بالر�صا�ص في االتحاد ال�سوفياتي ،ليون تروت�سكي كثير ًا ...فلقد باتت
حيات ��ه محاطة بالخطر ال�شديد وتح ّركاته محفوف ��ة بالمخاطر ...ففي هذه الفترة الزمنية الأوروبية
الع�صيب ��ة ،حيث برز الفوهرر �أدولف هتلر في �ألمانيا ،وقوي ح�ضور النازية والفا�شية في طول القارة
ونهائي بالتخ ّل�ص من كافة معار�ضيه،
ال�سوفياتي جوف �ستالين حا�سم
وعر�ضها ،بدا �أنّ قرار الزعيم
ّ
ّ
ورغ ��م �أنّ ليون تروت�سكي ب ��ات بعيد ًا ن�سبي ًا عن المراقبة الدقيقي ��ة والل�صيقة للأجهزة اال�ستخبارية
أهم والأكثر
ال�سوفياتي ��ة � ،اّإل �أ ّن ��ه في الئحة ج ��وزف �ستالين لل�شخ�ص ّي ��ات المختارة للت�صفية ،ه ��و ال ّ
وبدعم من �أ�صدقاء مجهولين  -ولليون
ب�شكل دائم �صفة الهدف رق ��م ...1
ت�أثي ��ر ًا ...وه ��و من يحمل ٍ
ٍ
تروت�سك ��ي ّ
الرئي�سي داعموه و�أن�صاره عبر العالم  -وعبر �إقناعهم الرئي�س
منظر ال�شيوعية البل�شفية
ّ
المك�سيكي الزارو كاردينا�س بمنحه اللجوء ،انتقل ليون تروت�سكي وزوجته ناتاليا �إلى المك�سيك ،هرب ًا
ّ
من المراقبة الدقيقة لرجال جوزف �ستالين اال�ستخباريين...
ومن المك�سيك ،راقب ليون تروت�سكي ،بح�سر ٍة �شديدة و� ٍألم م�ضاعف ،اغتيال رجاله التروت�سكيين
خ�ضم الحرب
عب ��ر العالم ،ف ��ي االتحاد ال�سوفياتي و�أوروبا ال�شرقية وفرن�سا وح ّت ��ى �إ�سبانيا وهي في ّ
الأهلي ��ة  ،1939 - 1936و�ص ��و ًال �إل ��ى وفاة ابنه البك ��ر الف �سادوف في باري�س ف ��ي ظروف غام�ضة،
دائم� � ًا م ��ا يجيد �صناعتها و�إخفائها رجال �ستالين!! وفي � 24أ ّي ��ار  ،1940في منزله في كويو�أكان في
اغتيال
المك�سيك ،ورغم �أ ّنه تحت حماية ال�شرطة المك�سيكية ،تع ّر�ض ليون تروت�سكي وزوجته لمحاولة
ٍ
�ضاري ��ة ،على يد مجموع ��ة كوماندو�س من ع�شرين رج ًال م�س ّلحين بم�س ّد�س ��ات ّ
ور�شا�شات� ...أطلقوا
الن ��ار والقناب ��ل ع�شوائي ًا في المن ��زل و�سط جلبة مرعب ��ة وقا�سية ...لقد نجا تروت�سك ��ي وناتاليا من
النهائي ،ب�ضرورة التخ ّل�ص من غريمه المعار�ض
الم ��وت ب�أعجوبة!! لقد اتّخذ جوزف �ستالين القرار
ّ
نهائي وحا�سم ،ولو كان الفا�صل بينهما مدن وبلدان وقارات...
ال�شر�س ليون تروت�سكي ،وهذا القرار ّ
وك�أنّ اغتي ��ال تروت�سك ��ي في نظر �ستالين خاتمة الرع ��ب الكبير ،فما زال لي ��ون تروت�سكي في �ضمير
ّ
والمنظر الأ ّول لل�شيوعية العالمية!! وعلى
ال�شيوعيي ��ن والبال�شفة ،عبر العالم ،رفيق الم� ّؤ�س� ��س لينين
اال�ستخباري المحترف والعنيف
�ضوء قرار �ستالين الذي ال رجوع عنه ،جاء دور جاك مورنار ،القاتل
ّ
والغام�ض� ،صديق الح�سناء �سيلفيا �آجلوف ،والتي هي بدورها �صديقة ال�صحفيين الفرن�سيين �ألفريد
ومرغاري ��ت رو�سمر ال ّلذين تربطهما �صداقة متينة بالعائلة التروت�سكية ،م ّما �س ّهل و�صول مورنار �إلى
قل ��ب من ��زل ليون تروت�سكي ...وطبع ًا كان ��ت التعليمات المعطاة �إلى جاك مورن ��ار� ،صريحة �إلى �أبعد
حدود ال�صراحة :يجب الق�ضاء على تروت�سكي في عقر منفاه...
لي ��ون تروت�سكي الفا ّر م ��ن العدالة ،وفق ًا لمفاهي ��م التوتاليتارية ال�ستاليني ��ة ،والذي ما زال يرى
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ف ��ي نف�س ��ه المنقذ المنتظر للثورة ال�شيوعية البل�شفية اللينينية ،حتّى لو كان بعيد ًا ج ّد ًا عن الكرملين
والنهائي
ومو�سك ��و ،ب ��ات �أمام �أق�ص ��ى و�أعلى درج ��ات الخطر ،مع ق ��رار ج ��وزف �ستالين الحا�س ��م
ّ
ب�ضرورة التخ ّل�ص منه ،لأ ّنه خ�صمه الأكبر« ...هكذا قبل تروت�سكي في � 20آب �أن ي�ستقبل في مكتبه،
بع ��د الغ ��داء ،رج ًال طلب منه مراجع ��ة ن�ص مقالة �صحفية له .كان هذا الرج ��ل جاك مورنار ...كان
الزوجان رو�سمر ي�شعران بالحذر منه ،وكذلك نتاليا ،بعك�س تروت�سكي الذي �أدخل الزائر �إلى مكتبه،
ول ��م ي�ستغرب �أن يبقي ه ��ذا الزائر قبعته على ر�أ�سه ومعطفه الواقي من المطر على �ساعده لمناق�شة
مق ��ال �صحف ��ي .بعد ب�ضع دقائ ��ق ،د ّوت �صرخة مرعبة� :ضرب جاك�س ��ون تروت�سكي بعنف من الخلف
بعكاز مزود بمنكا�ش فحطم له الجمجمة و�أتلف الدماغ ،وفي ردة فعل يائ�سة ع�ضه تروت�سكي بيده قبل
�أن ي�سقط �أر�ض ًا .هرع �شرطيو الحرا�سة وطوقوا القاتل .و�أتت �سيارة �إ�سعاف ال�صليب الأخ�ضر ونقلت
الجريح �إلى الم�ست�شفى حيث عاينه عدة �أطباء جراحين ،من بينهم اخت�صا�صي �أميركي �شهير .لكن
دون جدوى� ،إذ فارق الحياة في � 21آب قبل ال�ساعة  20بقليل .القاتل رامون مركادير �أو جاك مورنار
�أو فرانك جاك�سون� ،أعزى فعلته هذه �إلى �أ�سباب �شخ�صية غام�ضة لم تقنع �أحد ًا .حكم عليه بال�سجن
مدة ع�شرين �سنة .تم �إطالق �سراحه عام  1960فذهب �إلى كوبا حيث اختفى �أثره� .إلى �أن عاد فظهر
في مو�سكو بعد ب�ضع �سنوات وق ّلد و�سام اال�ستحقاق برتبة بطل االتحاد ال�سوفياتي ومنح رتبة جنرال
ف ��ي كي جي ب ��ي ،)29(».لقد ّتم لجوزف �ستالين م ��ا �أراد ،وقد �أح�سن �ستالين فر�ص ��ة ا�ستغالل اندالع
أميركي عن بعد بهذه
الح ��رب العالمية الثانية ،و�أحداثها المتتالية ف ��ي القارة الأوروبية ،واالهتمام ال
ّ
المخت�ص الغتيال الزعيم
الح ��رب ،لي�س ّدد �ضربته الكبرى بت�أمين الظ ��روف الم�ؤاتية وفريق العم ��ل
ّ
لي ��ون تروت�سكي!! وكان ذلك حتّى ،لير�ضي الألم ��ان النازيين ودول المحور ،وهم على تفاهم وقتذاك
م ��ع ال�سوفيات ...فخطابات لي ��ون تروت�سكي النارية ،وكتاباته الثوري ��ة ،و�صداقاته الأوروبية ،لم تكن
لتريح �أحد ًا من القوى الأوروبية الفاعلة...
لقد كانت الغلبة في هذا ال�صراع غير المتكافئ بين جوزف �ستالين الديكتاتور ال�سوفياتي العنيد
ّ
اال�شتراكي ،ل�ستالين �صاح ��ب ال�سلطة المطلقة
والمنظر
�وري
والعني ��ف ،وليون تروت�سكي المف ّكر الث � ّ
ّ
عل ��ى ح�ساب تروت�سكي رجل الأفكار الثوري ��ة!! «كتب ليون تروت�سكي ذات مرة �أن ثورة �أكتوبر لخ�صت
ليني ��ن ب�أ�س ��ره .وق ��د �سلط تروت�سك ��ي ال�ضوء على ه ��ذه المالحظة حي ��ن كتب ،في ت�أريخ ��ه لأحداث
 :1917بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الم�صانع والثكنات والق ��رى والجبهة وال�سوفيتات كانت للث ��ورة مختبر ًا �آخر:
دم ��اغ ليني ��ن� ،)30( ».إنه ال�صراع الحا ّد والطويل والمتوا�صل ،بع ��د اعتالل �صحة فالديمير لينين رمز
ثم وفاته ...بين دماغه وع ّبر عنه رمزي ًا ليون تروت�سكي ،وذراعه الحديدية �أي الزعيم
الث ��ورة الأ ّولّ ،
الجدي ��د جوزف �ستالين ...وفي زمن الحرب والت�س ّلط� ،أخ ��ذت الذراع �أي�ض ًا دور الدماغ!! لقد ح�سب
نازي على
ج ��وزف �ستالين الحتم ��ال ال�صراع
ألماني ّ
هجوم � ّ
ّ
الم�ستقبلي مع �ألمانيا النازية ،وفي ح ��ال ٍ
االتحاد ال�سوفياتي واحتالل بع�ض �أرا�ضيه ،قد يكون لليون تروت�سكي احتمال �أن ي�ساهم في المقاومة
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

الرو�سي ��ة وال�سوفياتي ��ة في الم�ستقبل الآت ��ي ،عبر م�ؤ ّيديه الحا�ضرين رغم الرع ��ب الكبير والت�صفية
المتوا�صل ��ة ،لذل ��ك باتت الرغبة ال�ستالينية بالتخ ّل�ص من تروت�سك ��ي مطلقة ...من هنا يفهم الدعم
المال � ّ�ي واللوج�ست � ّ�ي لكافة فرق القتل الموك ��ول �إليها اغتيال تروت�سكي ،وحج ��م التكريم لدى النخبة
ال�سيا�سي ��ة ال�سوفياتية الذي ح ��از عليه القاتل الأخير لتروت�سكي الذي �أت � ّ�م العملية بنجاح باهر وفق ًا
لر�ؤية الرفيق �ستالين...
ت� � ّوج اغتيال تروت�سكي ّ
خط ��ة �ستالين الطويلة الأمد ،لل�سيطرة المطلق ��ة على مفا�صل القرار في
االتحاد ال�سوفياتي!! «كان عن�صر رئي�س في �إ�ضفاء �صفة �ستالينية على الحكومة ال�سوفياتية  -ومنها
القي ��ادة العليا نف�سها  -يتم ّثل في عمليات التطهي ��ر الوا�سعة في الثالثينات .في غ�ضون �شهور د ّمرت
تل ��ك الأحداث الحر�س القديم ف ��ي الحزب وا�ستعا�ض عنهم بوجوه جديدة ،غير مثقلة بمعرفة كبيرة
عن الما�ضي ...بحلول  ،1940بعد تراجع الرعب العظيم ،كانت �أعمار  %57من �أمناء �سر الحزب في
�أقاليم رو�سيا واللجان المركزية للجمهوريات العرقية في االتحاد ال�سوفياتي تقل عن خم�سة وثالثين
عام ًا .بلغت �أعم ��ار الكثير من الوزراء ،والجنراالت ،ومديري الم�ؤ�س�سات الرئي�سة ،وقادة االتحادات
المهنية بين ثالثين و�أربعين عام ًا ،)31( ».رغم ما �أ�سفر عليه الرعب الكبير من �ضحايا وا�ضطهادات
و�أح ��كام ظالم ��ة وغير عادلة ونفي وقتل ...فلن يرتاح بال الزعيم ج ��وزف �ستالين � اّإل متى يتب ّلغ موت
طي الف�صل الأخير من الرعب
رفيق ال�سالح ليون تروت�سكي :وك�أنّ العملية ،وقد ت ّمت بنجاح� ،أ ّدت �إلى ّ
الكبير!!
الكرملين ،ح�صن الأ�سرار والمفاج�أت.
�شهدت هذه المرحلة الزمنية الدقيقة  ،1924 - 1914وتداعياتها ،فائ�ض ًا من الغمو�ض ،و�سل�سل ًة
م ��ن الأ�سرار والألغ ��از ،بحاجة �إلى التحلي ��ل والتدقي ��ق واال�ستنتاجات ال�صريح ��ة والمع ّبرة ...وكان
لذل ��ك �أكب ��ر ت�أثير وارتباط بالكرملين الرو�س � ّ�ي الذي بات ح�صن الأ�سرار والمفاج� ��أت!! ولو �أنّ هذه
الكم م ��ن الغمو�ض الجميل � ،اّإل �أ ّن ��ه �سيمت ّد حتّى نهاية
المرحل ��ة الزمني ��ة قيد الدرا�س ��ة� ،شملت هذا ّ
ال�سوفياتي و�صو ًال �إلى يومنا الحا�ضر...
العهد
ّ
حربان عالميتان في خالل خم�سين عام ًا ،وحروب باردة بعد تلك الحربين ،كما وحروب داخلية
عل ��ى هام� ��ش الحربين العالميتين ...و�سل�سلة م ��ن عمليات التطهير على م�ست ��وى الإدارتين الرو�سية
وال�سوفياتي ��ة ،المدني ��ة والع�سكري ��ة واال�ستخبارية ...و�س ��ط �أزمات مترابطة ،وال تنته ��ي :اجتماعية
و�سيا�سي ��ة و�أمنية ،وعلى وجه الخ�صو�ص اقت�صادية ...حتّى بروز موجات من الجوع والعوز ...و�شعب
ّ
يتوغ ��ل ف ��ي ال�صمود والعناد والكبرياء ،رغ ��م ك ّل تلك الم�صاعب والتج ��ارب ...والقادة يتميزون في
�أوق ��ات ال�ش ّدة بالعناد ال�شديد ...كيف ال؟ ففي النهاية ،ه ��م من هذا ال�شعب« ...الجندي الرو�سي ال
ي�ست�سل ��م ،ويحارب حت ��ى اللحظة الأخيرة ما دام لديه زاد �أو عتاد� ،أم ��ا المدني الرو�سي ف�إنه ي�شتغل
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لح�صارنا ،وهكذا نجد �أنف�سنا �أمام مقاومة مزدوجة في الميدان وخارجه ،)32( ».وهذا يزيد المجال
الرو�س � ّ�ي حاج ًة �إل ��ى الدرا�سة والتحليل ،على �ضوء ك ّل تلك العنا�صر التاريخية المتداخلة وجميع هذه
الفترات الغن ّية بالأحداث والأ�سرار...
� اّإل �أنّ فل�سف ��ة الزعي ��م ال�سوفيات � ّ�ي جوزف �ستالين القيادي ��ة �ش ّكلت فا�ص ًال ف ��ي تاريخ الكرملين
العظي ��م!! «وف ��ي �سبيل �أن يح ّول �ستالي ��ن ديكتاتورية الحزب الواحد الرو�سية �إل ��ى نظام توتاليتاري،
�ركات توتاليتارية ،عمد �إلى ت�صفي ��ة الف�صائل ،و�إلغاء
والأح ��زاب ال�شيوعي ��ة في العالم �أجمع �إلى ح � ٍ
الديموقراطي ��ة في داخل الحزب ،وجعل الأحزاب ال�شيوعية الوطني ��ة فروع ًا في الكومنترن ،تقودها
مو�سكو ،)33( ».قطع جوزف �ستالين الطريق �أمام اال�شتراكية الثورية اللينينية ،وح ّول م�سيرة البل�شفية
با ّتج ��اه التوتاليتارية الم�ستب ّدة بالكامل والمطلقة ال�صالحيات!! لقد انتهت مرحلة الثورة العفوية مع
و�ص ��ول جوزف �ستالين �إلى �س ّدة القيادة في االتحاد ال�سوفيات ��ي ،فلقد �أدرك �ستالين �أنّ توطيد �سبل
ال�شيوعي ال يكون � اّإل بالق ّوة الفائ�ضة والحذر المتوا�صل ،ف�أبقى جميع الم�س�ؤولين تحت خوف
النظام
ّ
المراقب ��ة والت�ش� � ّدد في العقاب ...ولكن من جهة ثانية ،فقد غال ��ى �ستالين في قراراته اال�ستبدادية،
التوتاليتاري الذي �أ ّثر في النهاية كثير ًا عل ��ى الحيوية ال�سوفياتية ،فباتت الإدارة
وف ��ي تفعيل النظام
ّ
ال�سوفياتية بال روح ،والدولة ال�سوفياتية بال قلب...
وبات ��ت توتاليتاري ��ة ج ��وزف �ستالين عني ��د ًة للغاي ��ة وك�أ ّنه عبرها ر�س ��م م�سار م�ستقب ��ل االتحاد
ال�سوفيات ��ي ...ن�سف مبادئ ثورة فالديمير لينين ،لي� ّؤ�س�س نظام ًا م�ستب ّد ًا عنيف ًا على قيا�س �ستالين!!
«في نهاية حياته ،بلغ �ستالين �أوج قوته ،وباتت �سلطته منيعة وال تتع ّر�ض لتهديد من �أي م�صدر .لكن
لم ي�شعر بالأمر على هذا النحو ،ومثل م�ستبدين �آخرين ،لم يتوقف �أبد ًا عن القتال من �أجل ال�سلطة
�أو يث ��ق بمر�ؤو�سي ��ه �إطالق� � ًا .كانت الأ�ساليب الت ��ي ا�ستخدمها ف ��ي معركته المتوا�صل ��ة على ال�سلطة
عا ّم ��ة وب�سيطة ،و�شملت الق�ضاء على �أي تهديد محتمل من �ضمن الحلقة الداخلية حوله ،والإ�شراف
ال�ص ��ارم على ال�سلطة ال�سرية ،وت�شجي ��ع المناف�سة والمراقبة المتبادلة بين �أجهزة حكومية مختلفة،
وتعبئ ��ة المجتمع �ضد �أع ��داء مفتر�ضين داخليين وخارجيين ،)34(».وهك ��ذا دخل االتحاد ال�سوفياتي،
المفتر� ��ض �أن يكون ح�صيلة تجربة ثورية ا�شتراكي ��ة بل�شفية لينينية ،في متاهات اال�ستبداد والت�س ّلط
وال�صراع على ال�سلطة...
�إ ّنها �سل�سلة ا�ستثنائية على مدى حلقات غام�ضة :بين نعمة ولعنة را�سبوتين ،وبين تقاع�س وجر�أة
القي�ص ��ر ،وبين حكمة وتجرب ��ة كيرن�سكي ،وبين ثورية وحلم لينين ،وبين �أفكار وطموحات تروت�سكي،
وبين عناد وجبروت �ستالين ،يتفاعل الكرملين �أ�سرار ًا و�ألغاز ًا ومفاج�أت ،كما كان و�سيكون على مدى
التاري ��خ!! «تعني كلمة الكرملي ��ن بالرو�سية القلعة �أو الح�صن .وتطلق على الق�صر والمباني المحيطة
ب ��ه ،وه ��و من الأماكن المهمة لدى الرو�س ،حتى �أن هناك كلمة م�أثورة تطلق عليه وهي :ال �شيء �أعلى
م ��ن مو�سك ��و �إال الكرملين ،وال �شيء �أعلى من الكرملين �إال ال�سماء .الكرملين �صرح معماري مح�صن
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

و�س ��ط العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،ويرجع تاريخه �إلى ع ��ام  .1156ا�ستخدم الكرملين ك�إقامة ر�سمية
للقيا�ص ��رة ،ثم لقادة االتحاد ال�سوفياتي �سابق ًا ،وتحول الحق ًا �إلى مركز �سيا�سي للفدرالية الرو�سية،
و�أي�ض� � ًا مقر عمل رئي�س البالد .وهو يرمز في و�سائل الإع�ل�ام �إلى الحكومة الرو�سية وال�سلطة ب�شكل
عام.)35( ».
ولق ��د اندفع ��ت الأمبراطوري ��ة ال�سوفياتي ��ة ال�شيوعية تباع ًا من ��ذ الحرب العالمي ��ة الأولى ،حتّى
ق ��وي �ساعدها �إثر انت�صاراتها الع�سكرية الكبرى ف ��ي الن�صف الثاني للحرب العالمية الثانية ،وتم ّدد
وجوده ��ا وتفاع ��ل نفوذها ف ��ي �أوروبا ال�شرقية وعب ��ر العالم بعد الحرب ...ث � ّ�م �أخذت ت�ضعف خالل
ثمانينات ومطلع ت�سعينات القرن الع�شرين :تجربة �شيوعية ا�ستثنائية بد�أت مع بداية القرن الع�شرين،
وانته ��ت م ��ع نهايته!! «في عام  ،1918 - 1917وفي الوقت ال ��ذي كانت فيه ثالث �أمبراطوريات تنهار
ف ��ي القارة ،تحولت الأمبراطورية الرو�سية �إلى �أمبراطوري ��ة �سوفياتية .لقد ا�ستطاعت الإيديولوجية
الجدي ��دة �أن ت�ضف ��ي ال�شرعية عل ��ى الأمبراطورية الجديدة التي ولدت من بي ��ن ركام الثورة .كما �أن
هذه الإيديولوجيا كانت بعد الحرب العالمية الثانية من القوة ،بحيث ا�ستطاعت في ظل �أفول الع�صر
اال�ستعم ��اري للأمبراطوريات الغربية� ،أن تخلق مع�سكر ًا ا�شتراكي ًا� ...أ ّدت �سيا�سة تطوير اال�شتراكية
الت ��ي �أطلقه ��ا غوربات�شيف� ،إلى توجيه �ضربة قوي ��ة للعقيدة .والنقد الذي با�ش ��ره امتد ليطاول كافة
الأمناء العامين ال�سابقين :من بريجنيف �إلى خروت�شيف ،ومن خروت�شيف �إلى �ستالين ،وب�شكل يزداد
�إلحاح� � ًا رغم العقبات ،من �ستالين �إلى لينين .ترك ��ت المح�صلة الم�أ�ساوية ل�سبعين �سنة من التاريخ
ال�سوفيات ��ي ،ال�شك حول عملية المارك�سية اللينينية ،ولكن �سبعي ��ن �سنة من التاريخ ال�سوفياتي ،وفي
الواقع �سبعون �سنة من الرعب ،والجرائم ،والتخلف االقت�صادي ،قد �أثبتت الطابع غير العلمي للنظام
تج�سدها داخل الدولة،
الذي �أن�شئ ،)36(».ونتيج ًة للخالف في الر�ؤية اال�ستراتيجية لمنطق الثورة في ّ
ولوظائ ��ف الدولة الثورية الحق ًا ،بي ��ن فالديمير لينين وليون تروت�سكي وجوزف �ستالين ،كان ال ب ّد �أن
تنفجرهذه الدولة الثورية من داخلها ،وقد �س ّرع ميخائيل غوربات�شيف ذلك...
ل ��م يو ّفق القادة ال�سوفي ��ات المتعاقبين بعد رعيل الم� ّؤ�س�سين الكب ��ار الأوائل ،التوفيق بين ثورية
فالديمي ��ر ليني ��ن اال�شتراكية و�أفكار ليون تروت�سك ��ي البل�شفية و�أ�سلوب حكم ج ��وزف �ستالين العنيد
والعني ��ف ...ح ّت ��ى �أكثر القادة ال�سوفي ��ات ليون ًة وا�ستيعاب� � ًا وا�ستمرارية ،ليوني ��د بريجنيف نف�سه لم
ي�ستط ��ع ذلك!! ولق ��د تو ّقع فالديمير لينين منذ البدايات ،م�سار الأمور ،قبل ذلك بكثير« :تفور داخل
�أزم ��ة الطبقة الم�سيطرة نقمة و�سخط الطبقات المخ�ضع ��ة� ،)37( ».إنّ في انهيار االتحاد ال�سوفياتي،
نتيج ��ة منطقية لأزمات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادي ��ة متداخلة ومتوا�صلة ،و�صمود للروح الرو�سية
�كل �صريح ...وكذل ��ك ،انت�صار
التاريخي ��ة النق ّي ��ة ،وق ��د برزت خ�ل�ال الحرب العالمي ��ة الثانية ،ب�ش � ٍ
لأف ��كار فالديمير ليني ��ن الثورية الطوباوية عل ��ى توتاليتارية جوزف �ستالي ��ن الفائ�ضة!! لقد كان من
الممك ��ن� ،أن يه� � ّز الرعب الكبي ��ر� ،أركان الأمبراطورية ال�سوفياتية ،لو ا�ستم� � ّر لفتر ٍة �أطول ،حتّى في
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النازي
ألماني
ظ� � ّل ا�ستبداد الزعيم
ّ
ال�سوفياتي جوزف �ستالين وع ّز ق ّوته وت�س ّلطه � ...اّإل �أنّ الهجوم ال ّ
ّ
ال�سوفياتي
الج ّرار وال�ضاري على الأرا�ضي ال�سوفياتية ،قلب الأمور ر�أ�س ًا على عقب ،فقد ن�سي ال�شعب
ّ
�اري ،في �سبيل
 كم ��ا �أ�ش ��ار ج ��وزف �ستالين نف�سه �إلى ذل ��ك  -م�ساوئ النظ ��امال�ستاليني التوتاليت � ّ
ّ
توحي ��د الجه ��ود من �أجل توثيق المقاوم ��ة الرو�سية وال�شيوعية ال�شر�سة في مواجه ��ة النازيين ،والتي
�أثمرت الحق ًا انت�صار �ستالينغراد الكبير وتحرير الأرا�ضي ال�سوفياتية من الألمان ،وتم ّدد ال�سوفيات
�ازي برلين نف�سها ...لقد
المنت�صري ��ن الحق ًا عبر �أوروبا ال�شرقي ��ة والبلقان ،حتّى عا�صمة العد ّو الن � ّ
�ساهم �أدولف هتلر ،من حيث لم يرد طبع ًا ،في �إطالة عمر التجربة ال�سوفياتية ،رغم ك ّل تناق�ضاتها،
توتاليتاري م�ستب ّد بالكامل �إلى مطلق ال�صالحيات
وح ّت ��ى في تعديل �أ�سلوب حكم جوزف �ستالين من
ّ
ولكن �أكثر انفتاح ًا وتف ّهم ًا...
لقد �ش ّكلت الثورة ال�شيوعية منعطف ًا تاريخ ّي ًا ها ّم ًا في تاريخ رو�سيا الحديث والمعا�صر ،ا�ستم ّرت
ت�أثيرات ��ه وتداعياته حتّى يومنا الحا�ضر!! «ال ُيختل ��ف الم�ؤرخين والكتاب ال�سيا�سيين ،على �أن الثورة
البل�شفية التي ح�صلت في رو�سيا عام  1917هي من بين �أعظم الأحداث التي مرت في تاريخ الب�شرية،
وال تق ��ل �أهمية عن الثورة الفرن�سي ��ة التي �أر�ست مداميك الحريات وحقوق الإن�سان عام  .1789ولقد
كان ��ت مغامرة ،بل �إحدى �أروع المغامرات التي �سبق للإن�سان ّية �أن �أقدمت عليها� .إنها فع ًال الإع�صار
الأول في التاريخ الذي �صنعته الجماهير الكادحة .وبين تجربة العام  1905الفا�شلة وثورة عام ،1917
ح�صل ��ت عدة من مفارقات �سيا�س ّية ،وتح ّوالت و�أح ��داث م ّهدت لنجاح البال�شفة في �إحكتم قب�ضتهم
عل ��ى الحكم في رو�سيا .ومنذ الإعتراف الدولي بحكومة الث ��ورة البل�شفية ك�أمر واقع ،وب�سط �سلطتها
عل ��ى الأرا�ض ��ي الرو�سية ،بد�أت الت�أثيرات ال�سيا�سية لهذه الثورة ف ��ي مجرى الأحداث العالمية،)38(».
ا�ستراتيجي لهذا
�ال
انطل ��ق �إذ ًا م�ش ��روع ال�شيوعية البل�شفية العالمي ��ة وتط ّور االتحاد ال�سوفياتي كمث � ٍ
ّ
الم�ش ��روع ...لكنّ ال�صراع على ال�سلطة بقي متوا�ص ًال وعنيف� � ًا في القيادة العليا لهذا الكيان ال�ضخم
حجم هائل من الأزمات الإدارية واالجتماعية واالقت�صادية ،المترابطة والمتراكمة!!
مع ٍ
هك ��ذا تح� � ّول م�سار الدولة ال�سوفياتية م ��ن الدولة اال�شتراكية البل�شفي ��ة العادلة كما رغب بذلك
م� ّؤ�س�سه ��ا فالديمي ��ر لينين� ،إل ��ى الدول ��ة التوتاليتارية الم�ستب� � ّدة ال�صارمة بقي ��ادة الزعيم المطلق
ال�صالحي ��ات جوزف �ستالين ،عبر تفعيل وتقوية �أجهزة اال�ستخب ��ارات الداخلية والخارجية ،وب�سط
اللينيني
�سلط ��ة الدول ��ة والزعي ��م ف ��ي ك ّل المجاالت وف ��ي ك ّل جوان ��ب الحياة ...لق ��د �سقط الحل ��م
ّ
والأف ��كار التروت�سكية ،على م�س ��رح م�صالح وطموح ��ات ال�ستالينية� ...أحكم �ستالي ��ن قب�ضته ،ولكنّ
ب ��ذور الم�صاع ��ب الم�ستقبلية انت�ش ��رت في ج�سد الدولة ،ح ّت ��ى يوم النهاية« :وبع ��د الحرب العالمية
العام جوزف �ستالين ،تعززت م�سيرة المخابرات ال�سوفياتية
الثاني ��ة ،وبتوجيه من القائد
ال�سوفياتي ّ
ّ
داخلي ،بالق�ضاء عل ��ى كل معار�ضة ممكنة
برعاي ��ة الرج ��ل الخطير الفرينتي بيريا ،عل ��ى محورين :
ّ
وخارجي،
�أو محتمل ��ة ،وا�ستعم ��ال الق� � ّوة المفرطة لل�سيطرة ب�ش ��كل كامل على كل الدولة والح ��زب!!
ّ
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

التوجه حتى ولو تغيرت
بالت�ص ّدي الكام ��ل لم�شاريع المخابرات المركزية الأميركية!! ولن يتغير هذا ّ
القيادة العليا ،ومهما كان ا�سم الزعيم  :جوزف �ستالين �أو نيكيتا خروت�شيف �أو ليونيد بريجنيف ....
ويب ��رز ه ��ذا التوجه العنيف في التخ ّل�ص م ��ن بيريا ،بعد وفاة �ستالين ،ولع ّل بيري ��ا �ساهم في ت�سريع
وف ��اة �ستالين نف�سه!! وفي مواجهة ا�ستخبارية جريئة وعنيف ��ة وم�ستعرة بين الأميركيين وال�سوفيات،
أميركي
ال�سوفياتي فائق ��ة ،بينما الرئي�س ال
اال�ستخباري مث ًال بمراقبة الرئي�س
واالهتم ��ام الأميرك � ّ�ي
ّ
ّ
ّ
نف�سه جون كينيدي ،تع ّر�ض للموت اغتيا ًال في داال�س في والية تك�سا�س ،في  22ت�شرين الثاني ،1963
اال�ستخباري العنيف بين المخابرات المركزية الأميركية �سي �أي �إيه
في ��ا للعجب!! لقد �شهد ال�صراع
ّ
وذراعها الحديدية في �أوروبا المخابرات الألمانية الغربية من ج ّهة ،والمخابرات ال�سوفياتية كي جي
بي ،حلقات من العنف والعنف المتبادل ،و�سل�سلة اختراقات واختراقات م�ضا ّدة ،وتراوح ال�صراع بين
النجاح والف�شل لك ّل من الطرفين!!» (.)39
لق ��د ا�ستطاع ��ت الثورة البل�شفية الرو�سية �أن تحقّق �إنجاز ًا مف�صلي� � ًا في تاريخ رو�سيا ،عبر و�ضع
نهاي� � ٍة حتم ّي ��ة وحا�سمة لحكم العائلة القي�صري ��ة الرو�سية ...وتتالى على الحك ��م �سل�سلة من القادة،
ول ��ك ّل منهم م ّيزاته و�أ�سلوبه في الحكم و�إدارة �ش�ؤون الدولة ...ولع ّل �أكثر القادة ا�ستفاد ًة من تجارب
الحالي فالديمير بوتين متابع ًا �شام ًال ومح ّل ًال بارع ًا
الرو�سي
الرو�سي ،الرئي�س
الما�ضي ،عبر التاريخ
ّ
ّ
ّ
الرو�سي الحديث
ال�سوفياتي -
لك ّل تلك التجارب وتداعياتها ال�سيا�سية « ...ثالثة كبار ،طبعوا التاريخ
ّ
ّ
ال�شيوعي القدير والم�ستب ّد الخطير
ال�سوفياتي
وال ُمعا�صر ،منذ نهاية الحرب العالمية الأولى :الزعيم
ّ
ّ
جوزف �ستالين ،الذي يخامره ّ
ال�شك والقلق من ك ّل رجاله المخل�صين �أو الطموحين ،لك ّنه يدير ظهره
ثم لالحتالل
للفوه ��رر �أدولف هتل ��ر بك ّل ثقة ،فيتلقّى طعنات الغ ��در منه � ،اّإل �أ ّنه �سيت�ص� � ّدى للهجوم ّ
�وري ،و�سيكتب له االنتقام من النازيي ��ن فر�ص ًة للتعوي�ض ع ّما
�ازي ب ��كل �إرادة �صلبة و�صمود �أ�سط � ّ
الن � ّ
ال�سوفياتي الآخر ليونيد بريجنيف ،المت�أ ّلق في
ارتكب في الداخل من حماقات و�إعدامات!! والزعيم
ّ
الحكم وال�سلطة و�إدارة مفا�صل القرار في الدولة بحنكة عالية وحكمة وا�ضحة ،ولو �أ ّنه ح ّير الأقربين
الرو�سي العظيم ،فالديمير بوتين،
والأبعدين بقدرته على �إدارة الملفّات المعقّدة ب�سال�سة!! والرئي�س
ّ
الدولي ،ب�إمكانيات وا�سعة ور�ؤية �ساطعة وم�ستقبل واعد،
العائد برو�سيا التاريخية �إلى �ساحات القرار
ّ
بف�ض ��ل مه ��ارة �سيا�سية عالية وقدرات ا�ستراتيجية ا�ستيعابية نوعي ��ة!! وبين الثالثة الكبار ،من ر�سم
الطري ��ق كفالديمير لينين ،ومن ّتم الت�ضحية بتعاليمه كليون تروت�سكي ،ومن �أ ّمن المرحلة االنتقالية
كنيكيتا خروت�شيف ،ومن لم يمهله الزمن الوقت الكافي كرجل اال�ستخبارات العنيد يوري �أندروبوف،
وخلفه كون�ستانتان ت�شارنينكو ،ومن �أ�ضاع مجد االتحاد ال�سوفياتي عن ق�صد �أو دون ق�صد ،كميخائيل
غوربات�شي ��ف ،ومن مثل ��ه ب ّدد مجد رو�سي ��ا ،كبوري�س يالت�س ��ن � ،اّإل �أ ّنه �أح�سن ف ��ي اللحظة التاريخية
ال�سيا�سي
الوفي ،والرجل
ّ
المن�شودة ،اختيار الوريث ليكون المنقذ الأكيد!! دون �أن نن�سى �صديق بوتين ّ
الهادئ ،ديمتري ميدفيديف ،رئي�س ًا!!» (.)40
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نعم ،لقد كان الرئي�س بوتين �أكثر الم�ستفيدين من تجارب القادة ال�سوفيات والرو�س ال�سابقين...
و�إن كان منطق الحروب الباردة ،قد غلب بعد الحرب العالمية الثانية المد ّمرة ،لأنّ �أي حرب عالمية
ّ
المتح�ضر ،فالق ��درات النووية ال ح ��دود لها في
ثالث ��ة ال يمك ��ن �أن تت � ّ�م � اّإل وت� ��ؤ ّدي �إلى نهاية العال ��م
الرو�سي العنيد فالديمير بوتين م ّيز الحرب الباردة الثانية
مج ��ال الدمار ال�شامل ...ولكن ،الرئي� ��س
ّ
 ،2020 - 2000بج ��ر�أة �سيا�سي ��ة غير اعتيادية ،و�إمكان ّيات ا�ستراتيجي ��ة وع�سكرية وا�ستخبارية غير
الرو�سي فالديمير بوتين القرار الحا�سم :عودة رو�سيا االتحادية بق ّوة
م�سبوقة « ...لقد اتخذ الرئي�س
ّ
�إل ��ى ال�ساحات الدولية ،ولو اقت�ضى المو�ضوع مواجه ًة ا�ستخبارية حا ّدة مع الأميركيين خالل الحرب
أميركي ب�إنه ��اك رو�سيا ينجح في الفت ��رة الممت ّدة بين والية
الب ��اردة الثاني ��ة ،بعدم ��ا كاد الم�شروع ال
ّ
ال�سوفياتي الأخير ميخائي ��ل غوربات�شيف والرئي�س الرو�س � ّ�ي الأ ّول بوري�س يالت�سن� ...أحكم
الرئي� ��س
ّ
الرئي� ��س فالديمير بوتين قب�ضته الحديدية في الداخل ،ف�أق�صى مراكز القوى والمافيا االقت�صادية،
وك ّل معار�ض ��ة مدعومة من الغ ��رب ،و�صو ًال حتّى تجربة �أليك�سي نافالني ...وعمل على حماية و�صيانة
الرو�سي ،وو�ضع ح� � ّد ًا للطموحات الجورجية،
الحيوي لرو�سيا� :أعاد ال�شي�ش ��ان �إلى الح�ضن
المج ��ال
ّ
ّ
ف�ضم القرم  -المنطقة اال�ستراتيجية � -إلى رو�سيا ،وو ّفق بين
وحا�صر الأحالم الأوكرانية في مهدها ّ
�أرميني ��ا و�أذربيجان في �سبيل الم�صلحة الرو�سية المطلقةّ ،
وتدخل في �سوريا فار�ض ًا كلمته الفا�صلة،
ال�سيا�سي بين الق ��درات الإيرانية والطموحات ال�سعودي ��ة والآمال التركية،
عل ��ى م�سافة من الده ��اء
ّ
وتف� � ّوق ح�ض ��ور ًا �سيا�سي ًا وا�ستخباري� � ًا في البلقان ،وب ��ات الحاكم والحكيم والحك ��م ،وك�أ ّنه القي�صر
الرو�سي الجديد في مطلع الألفية الثالثة.)41( »...
ّ
خاتمة.
ال �ش ��يء �أعلى من مو�سك ��و � اّإل الكرملين ،وال �شيء �أعلى من الكرملي ��ن � اّإل ال�سماء .تقليد موروث
وم�أثور ،وزد ،الكرملين ح�صن الأ�سرار الكبرى والألغاز الغام�ضة والمفاج�أت ال�ساحرة.
الرو�سي،
وك�أنّ تاريخ رو�سيا ،منذ رو�سيا القي�صرية مرور ًا باالتّحاد ال�سوفياتي و�صو ًال �إلى االتّحاد
ّ
العلمي
وي�ضم بي ��ن د ّفتيه عالم الأ�س ��رار والألغاز ،ويهب دني ��ا البحث
كت ��ب ل ��ه �أن يتق ّم�ص الغمو�ض
ّ
ّ
الرو�سي ي ��كاد يحتكر لنف�سه
فر�ص� � ًا ال تنته ��ي و�آما ًال ال تخيب ،ح ّت ��ى ليخ ّيل للباحث �أنّ بح ��ر التاريخ
ّ
�أمواج الغمو�ض تلك ،عبر كافة مراحله التاريخية ...فكيف بتلك المرحلة الذهب ّية الممت ّدة من نهاية
خ�ضم الحرب العالمية الأولى وما بعدها؟! وبين الحدث
القي�صري ��ة �إلى مفا�صل الثورة الرو�سية ،في ّ
المهم الذي يليه ،تحت�شد المعلومات الكبيرة وتتتالى المجريات الخطيرة وتتداخل
النوع � ّ�ي والحدث ّ
المعطي ��ات الكثي ��رة ...رو�سيا وقلبها مو�سكو ،ومو�سكو وقلبها الكرملي ��ن ،والكرملين وقلبه الغمو�ض،
�سل�سلة حكايا ال تنتهي...
عام ويزيد ،على الث ��ورة الرو�سية الذهبي ��ة واال�ستثنائية ،بتج ّلياته ��ا النخبوية واال�شتراكية
مئ ��ة ٍ
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وال�شيوعي ��ة والبل�شفية ،ول ّما يزل الغمو� ��ض الكبير ي�سكن تفا�صيل الثورة ،والأ�سرار تحتاج �إلى متابعة
وتدقي ��ق ،والألغاز ترت�س ��م رغم مرور الزمن ،والأحداث تتط ّلب مزيد ًا م ��ن التفكيك ،و�سط مدىً من
المفاج� ��أت البحثي ��ة ...هل م ��ن جديدٍ �أق ّدم ��ه و�أناق�شه في مج ��ال ركائز وخ�صائ�ص ه ��ذه المرحلة
الثوري ��ة؟ طبع ًا ،نعم!! خ�صو�ص� � ًا انطالق ًا من العالقات المتداخلة بين كب ��ار تلك المرحلة :القي�صر
المخل ��وع نيكوال الثان ��ي وعائلته م�صير ًا وبحث ًا وتحلي�ل ً�ا ،والرجل الظاهرة  -النعم ��ة والنقمة في �آن
 غريغ ��وري را�سبوتي ��ن اغتي ��ا ًال وحا�ضر ًا وم�ستقب�ل ً�ا ،ورئي�س الحكوم ��ة االنتقالية القائ ��د �ألك�سندركيرن�سك ��ي والفر�صة القيادي ��ة ال�ضائعة ،وملهم الثورة الأ ّول وبطلها الأغ ّر فالديمير لينين بين الحلم
الآت ��ي والزمن ال�صعب ،والزعيم الج ّبار ج ��وزف �ستالين الذي نقل االتحاد ال�سوفياتي من الطوباوية
الثوري ��ة اللينيني ��ة �إل ��ى التوتاليتارية الم�ستب� � ّدة ال�ستالينية ،والمتم� � ّرد ليون تروت�سك ��ي ّ
منظر الثورة
ال�شيوعية و�شهيدها الأكبر ولو بعد حين!!
�أكث ��ر من نبوءة و�س� � ّر ومفاج�أة في حياة �صاح ��ب ال�شخ�ص ّيات المترابط ��ة والمتناف�سة ،الم�ؤمن
والكافر ،المالك وال�شيطان ،الحاكم والخ ��ادم ،ال�ضاحك والحزين ،الداهية والب�سيط ...غريغوري
را�سبوتي ��ن ،ال ��ذي �أ�سر قلب القي�ص ��رة �ألك�ساندرا وفكر زوجها القي�صر نيك ��وال الثاني ...كما وجمع ًا
م ��ن المعجبات والمعجبي ��ن والم�ؤيدين والمتعاطفين ،حتّى بات ال�شغ ��ل ال�شاغل لرو�سيا و�شعبها ،في
زم ��ن ال�سلم والح ��رب� ...أ ّو ًال ،ل ّما تو ّقع الب ��ن القي�صر والقي�صرة ،وحيدهما بي ��ن الإناث� ،ألك�سي �أن
يعي� ��ش بنعم ٍة من اهلل ...ل�سنوات قليلة؟! �أو ر ّبم ��ا ل�شخ�ص ّية جديدة؟؟ ...وثاني ًا ،ل ّما تن ّب�أ بنهاية زمن
القيا�ص ��رة وم ��وت العائل ��ة القي�صري ��ة� ،أو بع�ضها ر ّبما� ،إذا م ��ا قتل هو ظلم ًا ...وللعج ��ب ك ّل العجب
الرو�سي وذكاء
ت�ل�ازم الم�ساران ...وثالث ًا ،ل ّما رق�ص خالل الح ��رب العالمية الأولى ،بحرفية الفلاّ ح
ّ
رج ��ل الب�ل�اط ،على حبل �آم ��ال ال�شعب كما على حبل خيب ��ات الأمراء وكبار الق ��وم ،فانتهت الق�ض ّية
�أن اندلع ��ت الث ��ورة الذهبي ��ة ...ورابع ًا ،ل ّم ��ا ربط الرجل  -اللغ ��ز رئي�س الحكوم ��ة االنتقالية الثورية
�ألك�سان ��در كيرن�سكي غريغ ��وري را�سبوتين بفالديمير لينين :لوال را�سبوتين لما كان هناك لينين .فيا
للغراب ��ة!! وخام�س� � ًا ،ل ّما قتل في جريم ��ة ب�شعة ي�سكنها الغمو�ض ويفوح منها عط ��ر الغ�ضب ...د ّبرها
الملكي فالديمير بوري�شكفيت�ش� ،صاحب الر�صا�صات الأخيرة
�أركان الم�ؤامرة برع ��ب �شديد :النائب
ّ
الت ��ي �أطلقها على را�سبوتين ،والذي ترك لحال ��ه لأ ّنه نائب و�صاحب �شعبية كبرى ...والأمير فاليك�س
ثم
يو�سوب ��وف الذي ا�ستدرج را�سبوتين �إل ��ى ق�صره لمعالجة زوجته الفاتنة �إيرين ��ا ،قريبة القي�صرّ ،
موجه ًا ،وال�ضابط �سيرغاي �سوخوتين
قتل را�سبوتين نف�سه ...وابن ّ
عم القي�صر ديميتري بافلوفيت�ش ّ
والدكتور �ستاني�سال�س الزوفيرت م�شاركين ...غادر �سوخوتين والزوفيرت رو�سيا على الفور ،بينما كان
البريطاني الخطير �أوزوالد
لال�ستخباري
عقاب يو�سوبوف وبافلوفيت�ش عابر ًا ودون قيمة ...وث ّمة دور
ّ
ّ
البريطاني �أغ�ضبته ّ
خط ��ة را�سبوتين الذي تنقّل في مفاو�ضاته هادئ ًا ،ولكن
راين ��ر مواكب ًا ،لأنّ التاج
ّ
بدهاء �شديد ،بين بريطانيا والحلفاء من جهة ،و�ألمانيا من جهة �أخرى ...قاوم غريغوري را�سبوتين
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ال�سم في الم�أكل والم�شرب ،وال�ضرب
الم ��وت ب�شرا�س ٍة ال تجارى ،ولع ّل ك ّل �شخ�ص ّياته اتّحدت بوج ��ه ّ
والتعذي ��ب و�إطالق الر�صا� ��ص عليه ...وبعد ،ه ��ل كان القي�صر نيكوال الثاني �شخ�صي� � ًا موافق ًا ،على
م ��ا ارتكبته تلك النخبة البورجوازية الرو�سية ،وذلك ب�سبب غيرت ��ه الفائ�ضة ج ّراء مح ّبة �ألك�ساندرا
يرجح ذلك ...وفي
ال�صريح ��ة وتقديرها الفائق لغريغوري را�سبوتين؟؟ بعد م ��رور ك ّل تلك ال�سنينّ ،
نهاية المطاف ،قتل را�سبوتين ،وم�ضى �إلى العالم الآخر ،وح ّلت لعنته على العائلة القي�صرية!!
�آن الأوان �أن تتح ّق ��ق نبوءة غريغوري را�سبوتين ،حول م�صير العائلة القي�صرية الرو�سية!! � اّإل �أنّ
نهاي ��ة هذه العائلة �ستم� � ّر ب�ستة ع�شر �شهر ًا من االنتظار الثقيل والخ ��وف المتوا�صل والأمل المفقود،
بين يوم ا�ستقالة القي�صر نيكوال الثاني في � 15آذار  ،1917ويوم �إعدام العائلة في  17ت ّموز  ،1918من
منزل
القي�صري ف ��ي تزاركوي �سالو ،مرور ًا بالمنزل
الق�ص ��ر
الريفي في توبول�سك ،و�صو ًال �أخير ًا �إلى ٍ
ّ
ّ
راقٍ ف ��ي �إياكترينبورغ ،حيث ت ّمت الجريمة الحمراء ب�إعدام نيك ��وال و�ألك�ساندر و�أولغا وتاتيانا ومار ّيا
و�آنا�ستازيا و�آلك�سي رومان ��وف ،والطبيب �آفغاني بوتكين والمرافقين الثالثة الأوفياء :الخادم تروب،
حرب ين ��دى لها الجبين،
والطاه ��ي خريتون ��وف ،والو�صيف ��ة دوميدوفا ،رمي ًا بالر�صا� ��ص ...جريمة ٍ
بعدم ��ا تقاع�ست الملكي ��ة البريطانية عن �إنقاذ العائل ��ة القي�صرية ،وت ��ر ّددت الجمهورية الفرن�سية،
و�س ��اوم القادة الثوريون على دماء هذه العائلة طوي ًال ...ه ��ل �أُنقذت �آنا�ستازيا وتركت ت�صول وتجول
في الغرب ح ّر ًة �أو لخدمة الق�ض ّية ال�سوفياتية تحت �إ�سم �آنا �أندر�سون؟ على الأرجح ،نعم!! هل ح�ضن
ال�سوفياتي الحق ًا؟ احتمال ممكن،
البال�شف ��ة �آلك�سي فب ��ات �ألك�سي نيكوالي كو�سيغين رئي�س ال ��وزراء
ّ
ولك ��ن مح ��دود!! لماذا لم ي�ساه ��م الألمان النازيون فيما بع ��د ،في فتح تلك المل ّف ��ات الخطيرة التي
حر� ��ص ال�سوفيات عل ��ى طم�سها؟ على الأرجح ،لمفاو�ض ��ة وم�ساومة ال�سوفيات الحق� � ًا ...لغز �إعدام
العائلة القي�صرية ،يمت ّد على مدىً من الألغاز المعقّدة والمترابطة والمت�شابكة...
الثوري �ألك�سندر كيرن�سكي...
ولك ��ن من م ّه ��د الطريق من را�سبوتين �إلى لينين؟ �إ ّنه حتم ًا القائد
ّ
فبي ��ن دانت ��ون المحاور والمناق�ش مم ّث�ل ً�ا بكيرن�سكي ،ودانتون العنيد والمت�ش� � ّدد مم ّث ًال بلينين ،ظهر
�إعجابهم ��ا الم�شت ��رك بدانت ��ون ،و�أمك ��ن حماية الثورة �إل ��ى حين ،م ��ن �شخ�صية روب�سبيي ��ر العنيفة
الحديدي ج ��وزف �ستالي ��ن ...كان كيرن�سكي
والقا�سي ��ة ،والت ��ي تق ّم�صه ��ا فيما بعد ببراع ��ة الزعيم
ّ
�س ّي ��د الق ��رارات في المرحل ��ة الأولى من الث ��ورة ،حتّى زمن الأمي ��ر لفوف ،وبعد ذل ��ك تو ّلى القيادة
مبا�شر ًة ...وكان لينين ،ينتظر دوره� ،إذا ف�شل كيرن�سكي يوم ًا ،وقد ف�شل!! �أ ّما ما ك�شفه �إميل الخوري
�شرف بي ��ن الرجلين ،جاري الطفولة ورفيق ��ي ال�صبا ،ب�ضمان ��ة والديهما ال�صديقين
فعظي ��م :عهد ٍ
ال�صدوقي ��ن ،واحترام متبادل و�شامل ،و�إعجاب �أكيد وم�شترك ،و�إ�شادة �أحدهما بالآخر ،في ال�س ّراء
وال�ض� � ّراء ...وهك ��ذا ،حمى كيرن�سكي رئي�س ًا للحكومة االنتقالية لينين م ��ن االعتقال ،حتّى في �أحلك
الظ ��روف و�أ�صعبها!! كما �أنقذ ليني ��ن كيرن�سكي بعد نجاح ثورة �أكتوب ��ر البل�شفية ،و�سقوط الحكومة
االنتقالية ،وبرعايته غادر كيرن�سكي البالد وا�ستق ّر �أخير ًا في باري�س ...ولع ّل لينين ر ّد التح ّية م ّرتين
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هروب غام� ٍ��ض ومفاجئ ...هل ّ
حذر
�إل ��ى كيرن�سك ��ي ،مع و�صول الأمير لفوف �إل ��ى باري�س �أي�ض ًا� ،إثر ٍ
كيرن�سكي لينين من طموحات �ستالين وته ّور تروت�سكي؟ يبدو الأمر وارد ًا ،وبق ّوة!!
ل ��م نكن نعرف ك ّل �شيء ...ع ّبر فالديمير ليني ��ن ،في هذه الجملة ال�صريحة ،بما واجهته الثورة
البل�شفي ��ة من تح ّدي ��ات معقّدة ومواق ��ف خطيرة!! فالديمير ليني ��ن رجل النقا�ش والح ��وار بامتياز،
الموجه ،وجد نف�سه �أمام
بي ��ن مجموعات الث ��ورة ،مق ّدم ًا نف�سه ب�صفة
ّ
الثوري المنفتح ورجل الدول ��ة ّ
اتّجاهين متناق�ضين :نظريات ليون تروت�سكي الثورية الخام ن�سب ًة �إلى �شخ�صية تروت�سكي المتم ّردة،
�وي ن�سب ًة �إلى ر�ؤية �ستالي ��ن التوتاليتارية..
نظام ق � ّ
ورغب ��ات جوزف �ستالي ��ن العنيدة ب�ضرورة �إن�شاء ٍ
الحالي فالديمير بوتين في
الرو�سي
وبينهما طوباوية لينين الثورية الفائ�ضة ،والتي انتقدها الرئي�س
ّ
ّ
معر� ��ض حديث ��ه عن بقاء جثمان لينين المح ّن ��ط حيث هو!! تفاقم مر�ض لينين تباع� � ًا بدء ًا من �سنة
 ،1922وهو نتيجة لمحاولة اغتياله العنيفة في � 30آب  ،1918وكان لينين �شاهد ًا على وقوف �ستالين
خلف ��ه بخطوات ثابت ��ة ،منتظر ًا موته بدهاءٍ ا�ستثنائ � ّ�ي ،متحو ًال تدريجي ًا م ��ن ال�صديق ال�صدوق �إلى
الخ�ص ��م اللدود!! حاول لينين ا�ستباق النهاية ،مح ��او ًال عزل �ستالين من من�صب الأمين العام للجنة
المركزي ��ة للحزب ال�شيوعي ،لكنّ الموت داهمه قبل ذلك ...و�سيعود �ستالين �سنة  ،1927ليجيد لعب
ه ��ذا الدور ببراعة مطلق ��ة ،محاو ًال اال�ستقالة من ه ��ذا المن�صب بملء �إرادت ��ه ،لي�سارع الحا�ضرون
�إل ��ى رف�ض االقتراح ،وتثبيت الرفيق المخل�ص في من�صبه ...وهكذا ي�ضيع وهج الثورة ،بين طوباوية
القوي الذي يقبع على ر�أ�س ال�سلطة م�ستب ّد ًا في
الم� ّؤ�س� ��س وحر�صه عل ��ى نجاحها ،وبين �سلطة الرجل ّ
نهاية المطاف!!
�أ ّما بالن�سبة لزعيم الثورة الرو�سية �إلى جانب لينين ،وقائد الجي�ش الأحمر خالل الحرب الأهلية،
ّ
الرئي�سي ،ليون تروت�سكي ،فك�أ ّنه
البل�شفي
والمنظر
�صدي ��ق لينين ال�شر�س بح�ضوره والغريب بمواقفه
ّ
ّ
اخت ��ار من ��ذ البداي ��ة �أن يكون �ضمير الث ��ورة ،فكيف ال يك ��ون �شهيدها؟ وقد نقل �ستالي ��ن هذه الثورة
م ��ن �ضفة اللينيني ��ة البل�شفية الطوباوية �إل ��ى التوتاليتاري ��ة الم�ستب ّدة المطلق ��ة ،متخ ّل�ص ًا من رفاق
الم�سي ��رة كليف كامينيف وغريغوري زينوفييف ،وممار�س ًا الرعب الكبير قبل الحرب العالمية الثانية
الرو�سي ،منتق ًال
لرجل ع�شق التراب
في كافة ثنايا الج�سد
ال�سوفياتي الجريح ...وهكذا كتب المنفى ٍ
ّ
ّ
م ��ن تركيا حيث كتب وحا�ض ��ر ّ
ونظر في ال�شيوعية العالمية� ،إلى فرن�سا حي ��ث �أدار حلقات ال�شيوعية
العالمية وبلور �أفكارها ،و�أخير ًا �إلى المك�سيك المنفى البعيد بعدما اغتالت اال�ستخبارات ال�سوفياتية
نخب ��ة رجاله ،وعلى الأرجح ابن ��ه البكر الف �سادوف ...ورافقته في رحلت ��ه �إلى المك�سيك مع زوجته
ناتالي ��ا ،جر�أة �ستالي ��ن متم ّثل ًة ب�أخطر قراراته :المطلوب �إلغاء تروت�سك ��ي عن الخارطة الإن�سانية...
وبعدم ��ا �أ�سعف الح � ّ�ظ تروت�سكي وزوجته فنجيا ب�أعجوبة� ،أثر محاولة اغتي ��ال تو ّلتها ق ّوة كوماندو�س
مد ّربة من ع�شرين رج ًال ،اقتحموا منزله بنيران الر�شا�شات والم�سد�سات والقنابل ،في �أ ّيار ...1940
ال�صحفي الغام� ��ض ،والقاتل المحترف ،رامون مركادي ��ر �أو جاك مورنار
ج ��اء دور الزائ ��ر الغريب،
ّ
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�أو فران ��ك جاك�س ��ون ،ليغت ��ال تروت�سكي� ،أثن ��اء زيارة له ف ��ي �آب  ،1940بتو�صية م ��ن �أ�صدقاء ،وكان
قرب ب�آلة حا ّدة ...وبعد ع�شرين عام ق�ضاها ف ��ي ال�سجن ،ومن كوبا �إلى مو�سكو،
االغتي ��ال قت�ل ً�ا عن ٍ
ظه ��ر مورنار وك�أ ّن ��ه من �أبطال االتحاد ال�سوفيات � ّ�ي الكبار� ...شعر �ستالي ��ن باال�سترخاء ال�شديد بعد
النازي
نهاية تروت�سكي المر ّوعة ،وك�أنّ الرعب الكبير انتهى بموته� ،إلى �أن ع ّكر هذا اال�سترخاء الغزو
ّ
لالتحاد ال�سوفياتي...
ال�سيا�سي
يقف قي�صر رو�سيا الحديثة ،القي�صر الرمز ،والرئي�س الداهية ،والقائد المخ�ضرم ،و
ّ
الب ��ارع ،فالديمي ��ر بوتين ،في قلب الكرملين في قل ��ب مو�سكو في قلب االتحاد الرو�س � ّ�ي ،مت�أ ّم ًال في
ه ��ذا التاريخ العظيم ،الذي �أح�سن �أخذ العب ��ر منه� ،أكثر من �سواه ،مح ّل ًال مرحلة حكم �سلفه بوري�س
يالت�س ��ن ب�سلب ّياتها ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية الحا ّدة وببع�ض �إيجابياته ��ا و�أه ّمها على الإطالق اختيار
يالت�س ��ن له كوريث �سيا�س � ّ�ي ،متفاهم ًا مع كوكبة م ��ن رجاله الأوفياء كالرئي� ��س ديمتري ميدفيديف،
متفادي� � ًا هفوات كون�ستانت ��ان ت�شيرنينكو القيادية ،و�أخطاء نيكيتا خروت�شي ��ف اال�ستخبارية ،وخطايا
ميخائيل غوربات�شيف ال�سيا�سية ،م�ستفيد ًا من حكمة و�شرا�سة ليونيد بريجنيف ودهاء و�صالبة يوري
�أندروب ��وف ...ولكن �أبعد من ذلك ،كانت ر�ؤيته عميقة لم�سار الثورة الرو�سية ،ال هكذا ينتهي التاريخ
االم ،ولقد �ضاعت
القي�ص � ّ
�ري المديد بجريمة قتل العائلة القي�صرية و�إح ��راج الكني�سة الأرثوذك�سية ّ
منجزات الثورة بين ت�س ّرع جورجي لفوف ،وتلك�ؤ �ألك�سندر كيرن�سكي متفاهم ًا �س ّر ًا مع لينين ،وعفوية
مله ��م الثورة فالديمي ��ر لينين حتّى درجة الفو�ضوية ،وبعد ّ
منظره ��ا الأكبر ليون تروت�سكي عن نب�ض
ال�ش ��ارع وال�شعب ،وميل الزعيم الكبير جوزف �ستالين �إل ��ى التوتاليتارية واال�ستبداد والرعب الكبير،
�وي ،وا�ستطاع ال�صمود ح ّت ��ى الن�صر بوجه رجل
� اّإل �أ ّن ��ه حاف ��ظ على مركزية الدول ��ة وح�ضورها الق � ّ
الح ��رب الأ ّول �أدول ��ف هتلر ...فالديمير بوتين ،من خالل الأبع ��اد التاريخية لخطاباته ،قارئ مثقّف
الرو�سي العظيم...
وعريق وبارع للتاريخ
ّ
وبع ��د ،في جوان ��ب هذه الدرا�سة ال�شاملة عن مرحلة الثورة الرو�سية وما �سبقها وتالها مبا�شر ًة،
�إ�ض ��اءات تاريخية وعالمات جيو�ستراتيجية ومفاج� ��أت بحثية ،لع ّلها تب ّدد بع�ض الغمو�ض عن مرحلة
مركزي ��ة ف ��ي التاريخ الرو�س � ّ�ي الحديث وال ُمعا�ص ��ر� ...أبرزها عل ��ى الإطالق توثيق م ��دى العالقات
ال�شخ�صي ��ة واالجتماعي ��ة وال�سيا�سية بين كوكبة من قادة هذه المرحل ��ة االنتقالية :القي�صر المنهك
والأخي ��ر نيكوال الثاني ،والم�ست�شار الغام�ض والخطير غريغ ��وري را�سبوتين ،والقائد الحذر والخبير
ّ
والمنظر الطم ��وح والكبير ليون
�ألك�سن ��در كيرن�سك ��ي ،والقائ ��د المله ��م وال�شهي ��ر فالديمير ليني ��ن،
تروت�سكي ،والزعيم الم�ستب ّد والقدير جوزف �ستالين...
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الكرملني ،من القي�صر وكرين�سكي ورا�سبوتني� ،إىل تروت�سكي ولينني و�ستالني:
�سل�سلة من الأ�سرار والأحداث واملفاج�آت!!
د� .إيلي اليا�س

الهوام�ش.
( )1بيرنارد لوكومت� ،أ�سرار الكرملين ،جرو�س بر�س نا�شرون ،الطبعة الأولى ،طرابل�س� ،2019 ،ص .9
( )2بيرنارد لوكومت� ،أ�سرار الكرملين� ،ص .17
( )3د� .سهير الم�صادفة ،وجوه را�سبوتين ،الأهرام.
( )4بيرنارد لوكومت� ،أ�سرار الكرملين� ،ص .21
( )5بيرنارد لوكومت� ،أ�سرار الكرملين� ،ص .25 ،24 ،23
( )6زيد خلدون جميل ،من قتل را�سبوتين ...كيف ولماذا؟ ،القد�س العربي 3 ،ت ّموز .2016
(� )7إميل خوري� :آثار �أقدام ،الجزء الثاني ،دار الن�شر للجامعيين� ،1956 ،ص .250
( )8بيرنارد لوكومت� ،أ�سرار الكرملين� ،ص .49 ،48 ،47 ،46
(� )9إميل خوري� :آثار �أقدام ،الجزء الثاني� ،ص .257 ،251
( )10حنة �أرندت� ،أ�س�س التوتاليتارية ،دار ال�ساقي ،الطبعة الثانية ،بيروت� ،2016 ،ص .277
ألماني ،دار �سائر الم�شرق.2021 ،
( )11د� .إيلي جرجي اليا�س ،مئة عا ٍم من الأ�سرار �سيرة قائدٍ � ّ
(� )12إميل خوري� :آثار �أقدام ،الجزء الثاني� ،ص .254
(� )13إميل خوري� :آثار �أقدام ،الجزء الثاني� ،ص .259
(� )14إميل خوري� :آثار �أقدام ،الجزء الثاني� ،ص .261
( )15حنة �أرندت� ،أ�س�س التوتاليتارية� ،ص .39
(� )16إميل خوري� :آثار �أقدام ،الجزء الثاني� ،ص .264 ،263 ،262
( )17هل كانت الثورة الرو�سية  1917مح�ض م�صادفة؟� 20 ،RT ،آب .2017
( )18لم نكن نعرف كل �ش ��يء ..لينين ا�ش ��تهر ب�ص ��داقته للمثقفين ود�ش ��ن قرن الديكتاتوريين ،الجزيرة،
ثقافة ،رو�سيا.2020/1/12 ،
( )19حنة �أرندت� ،أ�س�س التوتاليتارية� ،ص .48
( )20د� .إيلي جرجي اليا�س� :أدولف هتلر و�إيفا براون من برلين �إلى الأرجنتين حب �أقوى من الحرب ،دار
�سائر الم�شرق ،بيروت� ،أذار � ،2019ص .77
( )21د� .إيل ��ي جرج ��ي اليا� ��س :الدول ��ة النازي ��ة ف ��ي �أمي ��ركا الجنوبية مفاج� ��أت هائلة في الأ�ش ��هر الأخيرة
للحرب العالمية الثانية ،دار �سائر الم�شرق ،بيروت� ،أذار � ،2020ص .37
( )22بوتين :جثة لينين المحنطة يجب �أن تبقى �إلى حين.2019/12/19 ،RT ،
( )23فالديمير لينين ،الجزيرة� ،شخ�صيات ،رو�سيا.2014/12/16 ،
(� )24أوليغ ف .خلفنيوك� ،س ��تالين� ،س ��يرة ذاتية جديدة لم�س ��تبد ،ج ّرو�س بر�س نا�ش ��رون ،الطبعة االولى،
� ،2017ص .118 ،113 ،112 ،111
(� )25أوليغ ف .خلفنيوك� ،ستالين� ،سيرة ذاتية جديدة لم�ستبد� ،ص .127 ،125 ،123 ،122 ،119 ،118
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(� )26أوليغ ف .خلفنيوك� ،ستالين� ،سيرة ذاتية جديدة لم�ستبد� ،ص .151
( )27بيرنارد لوكومت� ،أ�سرار الكرملين� ،ص .68
( )28حنة �أرندت� ،أ�س�س التوتاليتارية� ،ص .17
( )29بيرنارد لوكومت� ،أ�سرار الكرملين� ،ص .81 ،80
( )30مئة وخم�سين عام على مولد لينين ،دافيد نورث 22 ، wsws.org ،ني�سان  ،2020باللغة الإنكليزية.
(� )31أوليغ ف .خلفنيوك� ،ستالين� ،سيرة ذاتية جديدة لم�ستبد� ،ص .235 ،234
( )32كام ��ل م ��ر ّوة :بيروت  -برلين  -بيروت ،دار ريا�ض الري�س للكتب والن�ش ��ر ،الطبعة الأولى� ،أ ّيار ،1991
بيروت� ،ص .172
( )33حنة �أرندت� ،أ�س�س التوتاليتارية� ،ص .127 ،126
(� )34أوليغ ف .خلفنيوك� ،ستالين� ،سيرة ذاتية جديدة لم�ستبد� ،ص .487
( )35الكرملين� ..صرح المعمار وال�سلطة بقلب مو�سكو ،الجزيرة.2017/1/5 ،
( )36مي�ش ��يل هيلير :ال�س ��كرتير ال�س ��ابع والأخير ن�ش ��وء وانهيار الإمبراطورية ال�شيوعية ،ترجمة د .نظير
جاهل ود .ح�سن ال�ضيقة� ،شركة المطبوعات للتوزيع والن�شر ،بيروت� ،1992 ،ص .351 ،350
( )37مي�شيل هيلير :ال�سكرتير ال�سابع والأخير ن�شوء وانهيار الإمبراطورية ال�شيوعية� ،ص .103
( )38مي�شيل هيلير :ال�سكرتير ال�سابع والأخير ن�شوء وانهيار الإمبراطورية ال�شيوعية� ،ص .80 ،79
( )39د� .إيلي جرجي اليا�س� ،أوروبا ت�شتعل في خ�ض ّم الحرب الباردة ،حرب ا�ستخبارية �أميركية � -سوفياتية
�ض ��رو�س� ،ألماني ��ا الغربي ��ة ،و�أوكراني ��ا ،وكرواتيا ،و�إ�س ��بانيا ،مثا ًال !! ،الدرا�س ��ات االمنية والقانوني ��ة والعلمية
واالجتماعية والنف�سية ،ف�صلية ت�صدر عن مجلة الأمن ،العدد الثمانون ،ت�شرين الأول � ،2019ص .151
( )40د� .إيل ��ي جرج ��ي اليا� ��س ،الح ��رب الب ��اردة تمت� � ّد والمواجهات اال�س ��تخبارية ت�ش ��ت ّد (، )1990 - 1975
الدرا�س ��ات االمنية والقانونية والعلمية واالجتماعية والنف�س ��ية ،ف�ص ��لية ت�ص ��در عن مجلة الأمن ،العدد ،86
ني�سان � ،2021ص .145
( )41د� .إيل ��ي جرج ��ي اليا� ��س ،ما بين تج ّليات الح ��رب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!! ،الدرا�س ��ات
االمنية والقانونية والعلمية واالجتماعية والنف�س ��ية ،ف�ص ��لية ت�ص ��در عن مجلة الأمن ،العدد ،ت�ش ��رين الأول
� ،2021ص.
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�ضمانات القيد يف
ّ
العقاري
ال�سّ جل
ّ
الدكتورة جناة جرج�س جدعون
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المُ ِّ
قدمة
خا�صة،
ال�سائدة حال ًّيا في لبنان� ،أنَّ الملك ّية العقار ّية ت�سودها �أحكام ّ
�إعتب َرت الأنظمة العقار ّيةّ ،
ال�سجل
وال ُب� � ّد ل�سريانه ��ا تجاه الغي ��ر و�إنتاجها لمفاعيلها ،حتّى بي ��ن ال ُم ِ
تعاقدين ،م ��ن �أنْ ت َّ
ُ�سج َل في ّ
إن�شائي للقيد؛ بمعنى �أنّ التّ�ص ّرف لي�س من �ش�أنه
العق � ّ
�اري .وقد �أخذ ال ُم ِ
بناني بمبد�أ الأثر ال ّ
�شترع ال ّل ّ
�إن�شاء �أو نقل الحقّ
العقاري.
ال�سجل
ّ
العيني ،حتّى بين المتعاقدين �أنف�سهم� ،إ ّال بقيده في ّ
ّ
ال�سجل
ال�سياق ،فنتيجة لأعمال التّحديد والتّحرير ،الإجبار ّية والإختيار ّية ،يجري فتح ّ
وف ��ي هذا ّ
ُ�سجل الملك ّية وما يتف ّرغ عنها من حقوقٍ عين ّي ٍة �أخرى.
ّ
العقاري حيث ت َّ
إ�شتراعي
�أ ّما باقي العقارات ا ّلتي لم تتناولها �أعمال التّحديد والتّحرير ،فقد �أخ�ضعها المر�سوم ال
ّ
لنظام خا� �ّ�ص�ُ ،أل ِغ َي بموجبه مكتب ّ
الطاب ��و والمكاتب ال ُمعاونة
رق ��م  12تاري ��خ � 28شباط �سنة 1930
ٍ
ُ
المركزي
ن�ش ��ئ بد ًال عنها المكتب
ومكات ��ب التّ�سجيل ا ّلت ��ي كانت ُمن�ش�أة وف ًقا لنظام لبنان القديم ،و�أ ِ
ّ
ّ
للطابو والتّ�سجيل.
العقاري قد يح�صل �أحيا ًنا نتيجة �سه ٍو �أو �أغ�ل�اط كتاب ّي ٍة �أو �أخطاء ما ّد ّي ٍة
ال�سج ��ل
ّ
و�إنَّ القي ��د في ّ
ال�صحيفة العين ّية �أو في �إحدى الوثائق ال ُم ِّتم َمة لها .وعندها� ،أجا َز القانون �إجراء التّ�صحيح
في قيود ّ
�صبح القيد م�ستقي ًما و ُمنطب ًقا على وا ِقع الحقّ ا ّلذي ُيم ّثله.
ال ّالزم ل ُي َ
كما �أنَّ بقاء القيد ُمرت َهن ببقاء الحقّ ا ّلذي ُيم ّثله .وينتج عن ذلك �أنَّ القيود قابلة للتغ ّير والزّوال
بتغ ّير الحقوق �أو بتب ّدل �أ�صحابها �أو بزوال الحقوق نف�سها .وفي هذه الحاالت ،يقت�ضي تغيير القيد �أو
خا�صة ّ
نظمها القانون ،وهي المعروفة «التّرقين».
�إلغا�ؤه عن طريق �إجراء معاملة ّ
�اري عن الأ�ضرار ال ّناتجة
ال�سجل العق � ّ
م ��ن هنا ،يبرز التّ�س ��ا�ؤل حول معرفة مدى م�س�ؤول ّية �أمين ّ
العقاري ،وبالتّالي مدى �إمكان ّية ّ
الطعن بقراره في حال رف�ضه
ال�سجل
ّ
عن �إهمال �أو خط�أ في القيد في ّ
�إجراء القيد؟
�أ�سئلة ُتطرَح في هذا المجال:
العقاري؟
ال�سجل
ّ
 ما هو مفهوم ّ هل يكون للحقّالعقاري؟ وهل �إنَّ قيد
ال�سجل
ّ
العيني من كيانٍ قبل �إتمام �إجراءات ت�سجيله في ّ
ّ
العقاري ُيك�سبه ق ّوة ثبوت ّية مطلقة وعلن ّية؟
ال�سجل
ّ
الحقّ في ّ
 ما هي �أنواع القيود والأحكام ال ُمتع ِّلقة بها؟العقاري؟
ال�سجل
ّ
 �أين يجري� ،أ ّو ًال ،ت�سجيل المعامالت العقار ّية ا ّلتي تر ُد �إلى �أمانة ّ�اري ،هل ُيمكنه �أنْ يطل � َ�ب تدوين قيد
ال�سجل العق � ّ
 ك ّل َم ��ن ي ّدع ��ي ح ًّق ��ا ما في عقا ٍر مق َّي ��دٍ في ّإحتياطي ل�صيانة هذا الحقّ م�ؤ ّقتًا؟
�
ّ
ال�صحيفة العين ّية؟
هائي في ّ
 -ما هي ال ّنتائج ا ّلتي تنجم عن التّ�سجيل ال ّن ّ
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 هل ُيمكن ّالعقاري في حال رف�ضه �إجراء القيد؟
ال�سجل
ّ
الطعن بقرار �أمين ّ
���اري بالإ�ستمرار ّي����ةْ � ،إن من حيث ت�صحيح
ال�سجل العق� ّ
 و�إل����ى � ّأي مدى يتم ّت����ع القيد في ّالأخطاء الما ّد ّية� ،أو من حيث التّرقين؟
وعليهَّ � ،إن ّ
المتع ِّلقة بالقيد في
تم ا�ستعرا�ضه ُيثير الإ�شكال ّية حول معرفة ّ
كل ما َّ
ال�ضمانات ُ
العقاري من جهةٍ �أولى ،ومن حيث مفاعيل
ال�سجل
ال�سجل
ّ
ّ
العقاري من حيث مفهوم القيد في ّ
ّ
هذا القيد من جهةٍ �أخرى؟
ال�ضوء على تلك الإ�شكال ّية ومن
أهم َّيه بحثنا من خالل �إلقاء ّ
�إ�ستن����ا ًدا �إلى ما َّ
تقدم ،تبر ُز � ِّ
ق�سمين على ال�شّ كل
خ��ل�ال �إيالئها المزيد من ّ
ال�ضمانات .من �أجل ذلك� ،إرت�أينا تق�سيمه �إلى َ
الآتي:
العقاري
ال�سجل
ّ
الق�سم الأ َّول :في مفهوم القيد في ّ
العقاري
ال�سجل
ّ
الق�سم ال ّثاني :في مفاعيل القيد في ّ
الق�سم الأ َّول
ّ
العقاري
ال�سجل
في مفهوم القيد في ّ
تمهيد وتق�سيم:
العيني ،بحيث ال
المن�شِ ئ للقيد يجعل من هذا القيد م�صد ًرا للحقّ
� َّإن تكري�����س مبد�أ الأثر ُ
ّ
عقاري �أ�صبح
عيني
المتع ّلق بحقّ
ّ
يك����ون ل����ه من كيانٍ قبل �إجرائه .و ُيمكن القول � َّإن التّ�ص���� ّرف ُ
ّ
العقاري .ويكون م�صدر
ال�سج����ل
ت�ص ّر ًف����ا �شكل ًّيا
الم ِ
ّ
ّ
ي�ستمد ق ّوته م����ن الإتّفاق ُ
قترن بالقيد في ّ
ال�سجل .ولهذا التّكري�س مب ّرراته:
الحقّ بالتّالي ،لي�س الإتّفاق �أو التّ�ص ّرف ،بل القيد في هذا ّ
َّ � - 1إن الأخذ بمبد�أ الأثر النّاقل للملك ّية بموجب العقد ،قبل ت�سجيله ،يترتّب عليه �إ�ستمرار
الم�ستترة،
ال�سجل ،بجانب الملك ّية الحقيق ّية ُ
وج����ود ملك ّية ظاهرة ،وهي ال تزال تظهرها قيود ّ
ويناق�ض �أحد
حد له����ا،
وه����ي المترتّب����ة عن العقد .وهو �أم���� ٌر يف�سح في المج����ال
ُ
ٍ
لمنازعات ال ّ
العيني ،وهو تحقيق الإ�ستقرار والتّقليل
الهامة ا ّلتي يرتكز �إليها �إن�شاء نظام التّ�سجيل
الأ�س�س ّ
ّ
ما �أمكن من المنازعات.
العقاري ،ي�صبح للملك ّية ،بالإ�ضافة �إلى َدورها في خدمة الفرد،
ال�سجل
ّ
 - 2بموجب نظام ّ
العامة لت�ش ّك َل
أحكام تجعلها تحظ����ى بال ّثقة ّ
وظيف����ة �إجتماع ّية ،م ّما يق�ضي بتنظيمها بموجب � ٍ
الوطني.
الدخل
���ردي وبالتّالي ّ
�ضما ًن����ا ُي�س ّهل عمل ّية الإقترا�����ض والإ�ستثمار وزيادة ّ
الدخل الف� ّ
ّ
المن�شِ ئ للقي����د دون العقد قبل ت�سجيل����ه ،من �ش�أنه � ْأن ُيع����زِّ ز هذه الوظيفة
و� َّإن الأخ����ذ بالأث����ر ُ
الإجتماع ّي����ة بت�أمين الإ�ستقرار وتوفير ال ّثقة ،وذلك ب�إظهار المال����ك
الحقيقي للعقار �أو الحقّ
ّ
الم�سجلة.
العيني وهو َمن ُ�س ِّج َل على �إ�سمه دون � ّأي اعتبارٍ للعقود العاد ّية غير
ّ
ّ
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و� َّإن القيد يُمكن � ْأن يكو َن:
قيدا �إحتياط ًّيا.
 �إ ّما ًال�سجل العقاري.
 �إ ّما ًقيدا في ّ
قيدا نهائ ًّيا في دفتر الملك ّية.
 �إ ّما ًخ�ص�ص � � ��نا لدرا�سته الق�س � � ��م الأوّل من هذا البحث بعد تق�سيمه �إلى
الأمر ا ّلذي ّ
ثالثة �أبواب على ّ
ال�شكل الآتي:
إحتياطي
الباب الأ َّول :القيد ال
ّ
اليومي
ال�سجل
الباب ال ّثاني :القيد في ّ
ّ
هائي في دفتر الملك ّية
الباب ال ّثالث :القيد ال ّن ّ
الباب الأوّل
إحتياطي
القيد ال
ّ
بناني القيد الإحتياطي ،بل اكتفى بو�ضع �شروطه وتحديد مفاعيله في المواد
لم ُي ِّ
عرف القانون ال ّل ّ
العقاري».
ال�سجل
ّ
 25و 26و 47و 74و  75من القرار ّ 188
ال�صادر في � 15آذار  1926وال ُمتع ِّلق «�إن�شاء ّ
�إ ّال �أ َّنه ُيمكن� ،إ�ستنا ًدا �إلى هذه الأحكام� ،إ�ستخال�ص تعريف له:
ال�صحيفة العين ّية لم ّد ٍة مع ّين ٍة ريثما يح�صل �إ ّتف ��ا ٌق بين ّ
الطر َفين �أو ريثما
«ب�أ َّن ��ه قيد ُيد َّون عل ��ى ّ
�زاع �أو تعاقدٍ على الحقّ ،
ُتق ��ام ال ّدع ��وى وتُق َّيد على �صحيفة العق ��ار وهو يت�ض ّمن �إبالغ الغير بوجود ن � ٍ
و�إحتمال �إلغاء هذا الحقّ ونزعه بنتيجة الح ّل ا ّلذي يقترن به ال ّنزاع(.»)2
ن�صت الما ّدة  25من القرار  188على ما يلي:
كما ّ
إحتياطي
العقاري ،فله �أنْ يطل � َ�ب تدوين قيد �
ال�سجل
ّ
«ك ّل َم ��ن ي ّدع ��ي ح ًّقا ما في عقا ٍر ُمق َّي ��دٍ في ّ
ّ
ل�صيانة هذا الحقّ م�ؤ ّقتًا.
ويجري الحكم نف�سه على َمن ير ّد طلبه حتّى ي�ستكمل الأد ّلة ال ّت�أييد ّية ال ّالزمة».
وقد ُق ِ�ض َي في هذا المجال ما يلي:
«ق�ض ��ت الهيئة العا ّمة لمحكمة التّمييز بر ّد دعوى م�س�ؤول ّية ال ّدولة عن �أعمال الق�ضاة لأنَّ القرار
إداري بخ�صو�ص تدوين القيد
الم�شك ��و من ��ه ال يحوز على �صفة القرار
الق�ضائي ال ُمب َرم ،بل ه ��و قرا ٌر � ّ
ّ
العقاري ،ويع ��ود للغرفة الإبتدائ ّية �أنْ تنظ� � َر فيه ب�صفتها
ال�سجل
ّ
�أو رف� ��ض تدوين ��ه �صادر عن �أمي ��ن ّ
ال�صفة الإدار ّية ولي�س الق�ضائ ّية ،وهو غير قابل ّ
طريق من
للطعن ب� ّأي ٍ
مرج ًع ��ا �إدار ًّيا ل ��ه ،وقرارها له ّ
ط ��رق ّ
العقاري �صيانة الحقّ م�ؤ ّقتًا
ال�سجل
الطعن .و�إذا كانت الغاية من ت�سجيل القيد ال
ّ
إحتياطي في ّ
ّ
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إحتياطي ال يعني زوال الحق.
وف ًق ��ا للم ��ا ّدة  25من القرار  ،1926/188ف�إنَّ ر ّد طلب ت�سجي ��ل القيد ال
ّ
ِتب ًع ��ا ِلما تق � َّ�دم ،تكون المراجع ��ة ال ّراهنة غير مقبولة ،و ُيل ��زَ م الم ّدعون بال ّنفق ��ات والعطل ّ
وال�ضرر
والغرامة»(.)1
بناني ،في الما ّدة  25من القرار  ،188بعد تعديلها� ،إجراءات تدوين القيد
وقد َّ
حدد ال ُم�شترع ال ّل ّ
إحتياطي كما يلي:
ال
ّ
بحر َّية التّعاقد ،ومت ��روك لإرادة الفرقاء،
 ُيمك ��ن طل ��ب القيد �إ�ستنا ًدا �إل ��ى �إ ّتفاقٍ  ،وهو يتع ّل ��ق ِّنزاع حول حقّ ما،
ويج ��ري ذل ��ك عند الإتّفاق على بيع عقار �أو �إن�شاء حقّ ّ
عيني عليه �أو في حال وجود ٍ
إحتياطي للعقد �أو الإتّفاق ريثما يعمد الفرقاء �إلى نقل الملك ّية �أو الحقّ نهائ ًّيا �أو بانتظار
ف ُي ��د َّون قي ��د �
ّ
�إنتهاء ال ّنزاع.
ال�ستة �أ�شهر.
في هذه الحالة ،يزول مفعول القيد بانق�ضاء المهلة ال ُمتّفق عليها على �أ ّال تتع ّدى ّ
 وكذلك ُيد َّون القيد �إ�ستنا ًدا �إلى ّق�صد بذلك ك ّل م�ستند ُيثبت الحقّ ا ّلذي يطلب
�صك �أو َ�سند؛ و ُي َ
الم�ستدع ��ي الإعالن عنه .ومثال ذلك تدوين قيد �إحتياط � ّ�ي يتع ّلق ّ
يجر تنفيذها بعد
ب�صك و�ص ّية لم ِ
ولم تُب َّلغ �إلى الورثة ،وذلك بهدف منع ه�ؤالء الورثة من التّ�ص ّرف بالعقارات مو�ضوع الو�ص ّية.
�إنَّ م� � ّدة ه ��ذا القيد ه ��ي �شهر ،كما ُحدِّ َدت ف ��ي القانون رق ��م  99/76بعد �أنْ كان ��ت ع�شرة �أ ّيام
بمقت�ضى الما ّدة  26من القرار .188
إحتياطي �إ�ستنا ًدا �إلى قرا ٍر �صاد ٍر
بن�ص الما ّدة  25من القرار ُ ،188يمكن تدوي ��ن قيد �
 وعم�ل ً�ا ّّ
ع ��ن رئي� ��س محكمة البداية �إذا لم يتو ّفر لطالب القيد �ص � ّ�ك �أو م�ستند و�إذا لم ي�ستطع الح�صول على
موافق ��ة ّ
حر َّي ��ة التّقدير في
الط ��رف الآخر ،فيتق � َّ�دم ٍ
بطلب التّخاذ ه ��ذا القرار ،ولرئي� ��س المحكمة ِّ
الموافقة �أو ال ّرف�ض �إ�ستنا ًدا لما يت�ض ّمنه ّ
إحتياطي.
الطلب لتدوين القيد ال
ّ
إحتياطي،
بناني قد �أعطى رئي�س الغرفة الإبتدائ ّية �صالح ّية تدوين القيد ال
ّ
ُيالحظ �أنَّ القانون ال ّل ّ
مرجع �آخر التّخاذ هذا الإجراء.
ّوجه �إلى � ّأي
م ّما يحول دون الت ّ
ٍ
ن�صت الما ّدة  27م ��ن القرار  188على �أنَّ القيود �أو
�أ ّم ��ا بال ّن�سب ��ة لترقين القيد ال
إحتياطي ،فقد ّ
ّ
العقاري ُيمكن ترقينها بنا ًء على ك ّل ّ
كت�سب ق ّوة
ال�سجل
�صك �أو حكم ُم ِ
ّ
القيود االحتياط ّية ال ُمد َّونة في ّ
�سجل ح�سب الأ�صول ،عدم وجود �أو
الق�ض ّية المحكمة ،يثبت تجاه جميع ذوي العالقة ،في �صدد حقّ ُم َّ
�سقوط الحدث �أو الحقّ ا ّلذي تعود �إليه تلك القيود �أو تلك القيود الإحتياط ّية.
ووف ًق ��ا للما ّدة  28م ��ن القرار ذاته ،ف�إ َّنه ُيمكن ترقين القيود �أو القي ��ود الإحتياط ّية باتّفاق ّ
خط ّي
بين ذوي العالقة. ...
العقاري مهلة
ال�سجل
ّ
كما عالجت الما ّدتان  74و  75من القرار  188الحالة ا ّلتي يعطي فيها �أمين ّ
قيدا �إحتياط ًّيا:
لإتمام ال ّنواق�ص حيث ُيد ِّون ً
ال�سجل رئي�س المكتب
 الما ّدة �« :74إذا ُو َجد مان ٌع يحول دون التّ�سجيل المطلوب ،ف ُيمكن لأمين ّ
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يمنح الم�ستدعي مهلة منا�سبة تُم ِّكنه من �إزالة المانع و�إ ّال ُي َر ّد ّ
الطلب.
ّ
العقاري �أنْ َ
وف ��ي الحال ��ة الأولىُ ،ي� � َر ّد ّ
الطلب بعد انق�ض ��اء المهلة ال ُمع ّين ��ة� ،إذا لم يتم ّك ��ن الم�ستدعي ،في
خاللها ،من �إثبات زوال المانع».
ال�سجل رئي�س
 الما ّدة �« :75إذا َّتقدم طلب �آخر قبل فوات المهلة ال ُمع ّينة للم�ستدعي ،فعلى �أمين ّ
قيدا �إحتياط ًّي ��ا لم�صلحة الم�ستدعي الأ ّول .و�إذا ر ّد طلبه في ما بعد
المكت ��ب
العقاري �أنْ ُيد ِّونَ حك ًما ً
ّ
إحتياطي حك ًما».
فير ّقن القيد ال
ّ
ال�سنتين
�أ ّم ��ا بال ّن�سب ��ة لآثار القيد القيد الإحتياط � ّ�ي ،ف�إ َّنه �إذا اكت ُِ�سب الحقّ العين � ّ�ي خالل مهلة ّ
إحتياطي،
المن�صو�ص عنها في الما ّدتين  31من القرار  186و 17من القرار  ،188وبعد تدوين القيد ال
ّ
العقاري ،بل لم�ضمون
ال�سجل
ّ
َّ
وتم ت�سجيله نهائ ًّيا ف�إنَّ الق ّوة ال ّثبوت ّية تكون بالتّالي ،لي�س لم�ضمون قيود ّ
�صحة الوقائع الواردة فيه ،وال ي�سع هذا الغير �أنْ
حجة تجاه الغير على ّ
القي ��د الإحتياط � ّ�ي ا ّلذي ُيعت َبر ّ
َ
يتجاهل م�ضمونه ا ّلذي ُيعت َبر تحذي ًرا له من جه ٍة ،ودلي ًال قاط ًعا على معرفته ب�أ�سباب بطالن الحقّ �أو
العقاري
ال�سجل
نزع ��ه لم�صلحة م ّدعي الحقّ بحيث يفقد الغير ا ّلذي
اكت�سب الحقّ ُم ً
ّ
َ
�ستندا �إلى قيود ّ
الحماية ال ُمق َّر َرة في الما ّدة  13من القرار .188
وقد ُق ِ�ض َي في هذا المجال ما يلي:
الخا�ص
حيث �إنَّ ط َر َفي ال ّنزاع متّفقان في �أوراقهما على �أنَّ القيود االحتياط ّية تخ�ضع للقانون
ّ
العام ،وبالتّال ��ي �إنَّ القيد الإحتياط � ّ�ي ُير َّقن في المبد�أ
رق ��م  76تاري ��خ  1999 /4 /3ولي�س للقان ��ون ّ
القانوني،
تطبي ًقا لن�صو�ص القانون المذكور و�إنَّ القول بعك�س ذلك يبقى في غير مح ّله
ّ
تن�ص على ما يلي« :ال ُيد َّون � ّأي
حي ��ث �إنَّ الفق ��رة  4من الم ��ا ّدة الأولى من القانون رقم ّ 99 /76
�سجل �إ ّال وف ًقا للأحكام الآتية... :
عيني
قيد �
ّ
عقاري على عقار ُم ّ
إحتياطي بحقّ ّ
ّ
يحول دون ت�سجيل � ّأي عقدٍ يتناول ح ًّقا عين ًّيا عقار ًّيا وف ًقا لأحكام الما ّدة
« -4في حال وجود مانع ُ
نتجا لمفاعيله القانون ّية حتّى �إزالة المانع ،وفي
 74م ��ن الق ��رار  26 /188وي�ستم ّر القيد ال
إحتياطي ُم ً
ّ
مطلق الأحوالُ ،ير َّقن القيد حك ًما بعد مرور �سنة على تاريخ ت�سجيله»،
َ
حال بعد مرور
�ص ال ُمد َرج �آن ًفا �أنَّ زوال المانع يجب �أنْ
يح�صل في مطلق ٍ
حيث ُي�ستفاد من ال ّن ّ
�سن ��ة على ت�سجيل القيد ،وبالتّالي �إنَّ �إج ��راءات التّقا�ضي �أو زوال الموانع طالت م ّدتها �أو ق�صرت ،ال
تح � َ
�ول دون وجوب �إتّخاذ التّدبير ال ُمالئم في الم ّدة الملحوظة قانو ًنا وبمن ً�أى عن � ّأي اعتبا ٍر
ُيمك ��ن �أنْ ُ
�آخر،
حي ��ث ،تف�سي� � ًرا ِلما ج ��اء� ،إنَّ عدم وجود مهلة لإزال ��ة الموانع يبقى دون ت�أثي � ٍ�ر على الإجراء �أو
تن�ص على مهل ٍة ق�صوى لترقين
التّدبي ��ر ،طالم ��ا �أنَّ الفقرة  4من الما ّدة  1من القانون رق ��م ّ 99 /76
القي ��د ،وبمعنى �آخر ،ال ي�ستقيم تمديد فترة �إزالة المانع م ��ا دام �أنَّ القانون يمنع ذلك لفتر ٍة تتجاوز
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المهلة الق�صوى المذكورة فيه،
�سجل (قيد
العقاري
ال�سج� � ّل
ّ
ّ
المركزي بالإنابة ق ّرر في  2008 /9 /8ما يليُ « :ي ّ
حي ��ث �إنَّ �أمين ّ
ول�ضم ال ّنواق�ص التّالية ،...
عقد ال ّت�أمين) �إحتياط ًّيا و ُيعاد لتو�ضيح
ّ
ال�سج ّل
حيث ،في معر�ض ما �أُدر َِج ،تُدلي ال ُمم ّيز عليها ب�أنَّ ال ّنواق�ص الملحوظة في قرار �أمين ّ
المركزي َّتم �إكمالها ب�إق ��رار ال ُمم ّيزة ،في حين تنفي ال ُمم ّيزة ذلك وتُ�شير �إلى �أنَّ الم ّدعية،
�اري
ّ
العق � ّ
ال ُمم ّيز عليها ،لم تُبرز � ّأي جديد،
إبتدائي رقم  2011 /10تاريخ  2011 /1 /24وبعد �أنْ ا�ستجاب
حي ��ث م ��ن ال ّالفت �أنَّ الحكم ال
ّ
لمطال ��ب الم ّدعية �أ�شا َر على الم ّدعية ب�أنْ تتو ّلى تقديم ال ّنواق�ص المفرو�ضة في القرار تاريخ /9 /8
ال�سج ّل
ال�سج ّل العق � ّ
ال�سنتين وال ّن�ص ��ف على قرار �أمين ّ
�اري ،وهذا يعني �أ َّنه بعد مرور ّ
 2008لأمان ��ة ّ
�اري ،لم تكن الم ّدعية قد �أكملت ال ّنواق�ص المطلوبة ،وهذه الم ّدة تفوق طب ًعا الم ّدة المن�صو�ص
العق � ّ
عليها في الفقرة  4من الما ّدة  1من القانون .99 /76
توجب لي�س فقط
ال�سج ّل
ّ
العقاري تاريخ  2008 /9 /8لكان ّ
حيث �إ َّنه لو جرى تنفيذ قرار �أمين ّ
هائي� ،أ ّما و�إنَّ التّنفيذ لم يح�صل وهو
الإبق ��اء على القيد ال
إحتياطي ،بل الإنتقال �إلى �إجراء القيد ال ّن ّ
ّ
ال�سنة على تدوين القيد
م ��ا �أوردت ��ه الفقرة الحكم ّية في الحكم ال
إبتدائي المذكور ،ف�إنَّ �إنق�ضاء مهلة ّ
ّ
يوج ��ه حك ًم ��ا �إلى تقرير �شطب القيد الإحتياط � ّ�ي َ�س ًندا للفقرة  4من الم ��ا ّدة الأولى من القانون رقم
ّ
،99 /76
حيث �إنَّ هناك تواف ًقا بين ّ
إحتياطي ُير ّقن بعد �سنة على تاريخ تدوينه
الطر َفين على �أنَّ القيد ال
ّ
عم ًال ب�أحكام القانون ،99 /76
حي ��ث �إنَّ الق ��ول بعك�س ذل ��ك ي�ؤ ّدي دون ري � ٍ�ب �إلى ال ّنيل م ��ن حقوق الملك ّية ومن ��ع المالك من
المحكي عن ��ه في هذا ّ
زم ��ع �إن�شا�ؤه لم يثبت
خا�ص ��ة و�أنَّ الم�شروع
الملف وال ُم َ
التّ�ص� � ُّرف بالعقاراتّ ،
ّ
تح ّقق ��ه �أو تحقّق الأرب ��اح منه ،في�صبح القول ب�أنَّ الحقوق الإقت�صاد ّية ال ُمن َّوه بها فيه ال تنقلب مطل ًقا
�إلى حقوق عين ّية(.)3
إحتياطي يبرز التّ�سا�ؤل حول معرفة �أين يجري� ،أ ّو ًال ،ت�سجيل
بعد تحديد �إجراءات تدوين القيد ال
ّ
العقاري؟
ال�سجل
ّ
المعامالت العقار ّية ا ّلتي ِتر ُد �إلى �أمانة ّ
�سنف�صله في الباب التّالي.
الأمر ا ّلذي
ّ
الباب ال ّثاني
اليومي
ال�سجل
القيد في ّ
ّ
ال�صادر ف ��ي  15اذار عام  1926والخا� �ّ�ص بالتّف�صيالت
ج ��ا َء في الم ��ا ّدة  9من الق ��رار ّ - 189
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اليومي
ال�سجل
ال�سجل العق � ّ
ال ُمتع ّلق ��ة بتنفي ��ذ القرار رق ��م  1926 /188ال ُم ّ
�اري� -أنَّ ّ
خت�ص ب�إن�ش ��اء ّ
ّ
العقاري.
خ�ص�ص لإثبات تاريخ �إيداع طلبات التّ�سجيل في
ّ
ُم َّ
العقاري يجري ت�سجيلها
ال�سجل
ّ
وبذلك ،يتب َّين �أنَّ جميع المعامالت العقار ّية ا ّلتي ِترد �إلى �أمانة ّ
العقاري.
ال�سجل
ّ
�أ ّو ًال في ّ
وبالفع ��ل ،فق ��د ُق ِ�ض َي ب�أ َّنه�َ ،س ًندا للما ّدة  9من الق ��رار  189وللما ّدتين  9و 10من القرار � ،188إنَّ
العقاري ال يح ّل
ال�سجل
ال�سج ��ل
ّ
اليومي هو �سج ّل ُم َّ
خ�ص�ص لإثبات تاريخ �إي ��داع طلبات التّ�سجيل في ّ
ّ
ّ
العقاري ال ينقل الملك ّية ّ
لل�شاري �إ ّال من تاريخ
ال�سج ��ل
ال�سجل
ّ
ّ
العقاري ،و�إنَّ قيد عقد البيع في ّ
مح� � ّل ّ
()4
ال�صحيفة العين ّية .
ت�سجيل هذا العقد في ّ
وفي قرار �آخرُ ،ق ِ�ض َي ما يلي:
وحيث ُي�ستفاد م ّما َو َر َد في القرار المطعون فيه �أ َّنه ا�ستند لإثبات تو ّفر �شروط الما ّدة  242ملك ّية
عقار ّية لجهة �أ�سبق ّية َ�سند تم ّلك ال ُمم ّيز عليهم �إلى رقم معاملة الإنتقال و�إلى رقم معاملة عقد البيع
للأ�سهم مو�ضوع ّ
اليومي،
ال�سجل
ال�شفعة ال ُم ّ
�سجلين بذات التّاريخ في ّ
ّ
اليومي
ال�سجل
وحي ��ث ال ُيمك ��ن الإ�ستن ��اد �إلى رقم المعامل ��ة ال ُم ّ
ال�سجل اليوم � ّ�ي لأنَّ ّ
�سجلة في ّ
ّ
ال�سجل
ُم ّ
خ�ص� ��ص ،وف ًق ��ا للما ّدة  9من القرار رقم  ،189/26لإثبات تاريخ �إيداع طلبات التّ�سجيل في ّ
العقاري ولي�س لإثبات �أ�سبق ّية َ�سند التّم ّلك،
ّ
إ�ستئنافي �أنَّ ال ُمم ّيز عليهم تذ ّرع ��وا لإثبات �أ�سبق ّية َ�سند
وحي ��ث تب َّين من الملفَّين الإبتدائ � ّ�ي وال
ّ
تن�ص ،في فقرتها ال ّثانية ،عل ��ى �أنَّ ك ّل َمن يكت�سب
تم ّلكه ��م ب�أح ��كام الما ّدة  204ملك ّية عقار ّية ا ّلت ��ي ّ
قدم ��ة �أمام هذه
عق ��ا ًرا ب ��الإرث ه ��و مالك قب ��ل التّ�سجيل .وقد ك� � ّرر ال ُمم ّيز عليهم ف ��ي الئحتهم ال ُم َّ
المحكمة تذ ّرعهم بهذه الما ّدة وقد تب ّلغ ال ُمم ّيز عليه هذه ال ّالئحة،
وحي ��ث من ال ّثابت بالم�ستندات ال ُمب َر َزة في المل � ّ�ف �أنَّ ال ُمم ّيز عليهم تم ّلكوا �أ�سهمهم في الق�سم
 19من العقار  ...769عن طريق الإرث بعد وفاة مو ّرثتهم وبالتّالي ،ف�إ َّنهم ُيعت َبرون ،وف ًقا للما ّدة 204
مالكين قبل التّ�سجيل .وبالتّال ��ي ف�إنَّ َ�سند تم ّلكهم �أ�سبق من تاريخ �سند تم ّلك ال ُمم ّيز
ملك ّي ��ة عقار ّيةِ ،
ال�شفعة من �إحدى وريثات المالكة� ،أي �أنَّ ّ
ا ّلذي ا�شترى الأ�سهم مو�ضوع ّ
ال�شراء َّتم بعد الوفاة،
وحيث وف ًقا للما ّدة � 731أ.م.م .لمحكمة التّمييز �أنْ تر َّد ّ
الطعن با�ستبدال خاطئ في القرار ب�سبب
قانوني �صرف،
ّ
�ستم ّد من الما ّدة 204
ال�سب����ب
وحي����ث يقت�ض����ي َ�س ً
القانوني ُ
الم َ
ندا لهذه الما ّدة �إ�ستبدال ّ
ّ
ا�ستندت �إليه محكم����ة اال�ستئناف المطعون
القانوني الخاطئ ا ّل����ذي
بال�سب����ب
َ
ملك ّي����ة عقار ّية ّ
ّ
بقرارها،
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وحي����ث يقت�ضي في �ضوء ذل����ك ر ّد التّمييز و�إبرام القرار المطعون فيه من حيث النّتيجة
ندا لِما َو َر َد �أعاله(.)5
َ�س ً
كما ُق ِ�ض َي � ً
أي�ضا في هذا الخ�صو�ص:
ّمييزي �إ�ستنا ًدا �إلى الما ّدة � 708أ�صول المحاكمات المدن ّية
ال�سبب الت ّ
“قبلت محكمة التّمييز ّ
المبن � ّ�ي عل ��ى مخالف ��ة المواد  11من الق ��رار  188و 393موجب ��ات وعق ��ود و 20و 21و 204و 205من
�شاغل العقار
القرار رقم  3339والما ّدة � 579أ�صول المحاكمات المدن ّية والخط�أ في تطبيقها لأنَّ حقّ ِ
ال ُم�شت� � َرك مع �سائر المالكي ��ن ال يكون قائ ًما بوجههم �إ ّال بالتّ�سجيل ال ّنهائ � ّ�ي لحقّه في دفتر الملك ّية،
�إعم ��ا ًال لنظ ��ام ّ
بناني بهدف �ضمان �إ�ستق ��رار التّعامل بين
ال�شهر
ّ
العقاري ا ّل ��ذي اعتنقه ال ُم�ش� � ّرع ال ّل ّ
ال ّنا� ��س ،و� ً
إحباط ��ا للمنحة ال ُمق � َّ�درة للمت�شايع في �أنْ ي�شف� � َع اال�سهم ال ُمباعة من الغي ��ر .وال ُيغ ّير من
اليومي ُيفيد ّ
بال�ش ��راء لأنَّ هذا القيد يتع ّلق
ال�سجل
ه ��ذه ال ّنتيج ��ة و�ضع الم�شتري لقيدٍ �
إحتياطي ف ��ي ّ
ّ
ّ
بالأف�ضل ّية بالتّ�سجيل وال ينقل الملك ّية بحد ذاته ،و�أ َّنه عند الإدالء بالتّع ّدي الوا�ضح على الحقوق يكون
تفح� ��ص ك ّل الم�ستندات المعرو�ضة وترتيب ال ّنتائ ��ج القانون ّية عليها لجهة وجود
عل ��ى قا�ضي العجلة ّ
تقدم تكون قد
وا�ضح �أم ال على الحقوق الم�شروع ��ة .و�إنَّ محكمة الإ�ستئناف بذهابها خال ًفا ِلما َّ
تع � ٍّ�د ٍ
()6
خالفت القانون وع َّر�ضت قرارها لل ّنق�ض” .
ال�صحيفة العين ّية،
وهن ��ا ،تبرز الإ�شكال ّي ��ة ال ُمتع ِّلقة بمعرفة مدى � ِّ
هائي ف ��ي ّ
أهم َّي ��ة التّ�سجيل ال ّن ّ
وبالتّالي ال ّنتائج ا ّلتي تنجم عن هذا التّ�سجيل؟
خ�ص�صنا لدرا�سته الباب التّالي.
الأمر ا ّلذي ّ
الباب ال ّثالث
هائي في دفتر الملكيّة
القيد ال ّن ّ
ن�شئ للقيد يجعل من هذا القيد م�صد ًرا للحقّ
العيني،
قلنا في ما َ�س َبق �أنَّ تكري�س مبد�أ الأثر ال ُم ِ
ّ
أ�سا�سي لن�شوء الح ��قّ وذلك بال ّن�سبة
بحي ��ث ال يكون له من كي ��انٍ قبل �إجرائه .فالتّ�سجيل ه ��و �شرط � ّ
للفرق ��اء �أنف�سه ��م ا ّلذين يكون هذا الح ��قّ مو�ضوع تعاقد في ما بينهم� ،أو بال ّن�سب ��ة للغير .والغير هنا
ي�شمل جميع َذوي ّ
ال�ش�أن ا ّلذين لم ُي�شاركوا في العمل
الهادف �إلى �إن�شاء الحقّ  ،و ُيمكنهم �أنْ
القانوني ِ
ّ
يتذ ّرعوا بعدم �سريانه عليهم.
كم ��ا ر�أينا � ً
اليومي ،حيث يعمد
ال�سج ��ل
أي�ض ��ا �أنَّ ت�سجيل المعامالت يبد�أ ف ��ي دفتر اليوم ّية� ،أي ّ
ّ
رئي� ��س المكت ��ب المعاون �إلى ت�صفي ��ة ال ّر�سوم الواجب ت�سديده ��ا ،وعلى طالب القي ��د �أنْ ُي�سدِّ َد هذه
ثم ُيبرز الإي�صاالت
ال ّر�س ��وم خ�ل�ال ثالثة �أ ّيام ا ّلتي تلي ت�سليم ��ه الأمر بال ّدفع� -أي الإر�سال ّية -وم ��ن ّ
ال ُمثبت ��ة لل ّدف ��ع في خالل الأرب ��ع والع�شرين �ساعة ا ّلتي تل ��ي �إبراز هذه الإي�صاالت ،ث � ّ�م ُير�سل رئي�س
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العقاري ا ّلذي
ال�سج ��ل
ّ
المكت ��ب المعاون ن�سخة ع ��ن المح�ضر ال ُمب َرز مع الوثائ ��ق ال ُمبر َزة �إلى امين ّ
ُيعطي و�ص ًال با�ستالمها.
ر�سلة �إليه:
ال�سجل رئي�س المكتب
ّ
العقاري في الأوراق ال ُم َ
و ُيد ّقق �أمين ّ
يمنح الم�ستدعي مهلة منا�سبة تُم ّكنه
 ف�إذا َو َج َد مان ًعا يحول دون التّ�سجيل المطلوب ف ُيمكنه �أنْ َمن �إزالة المانع .ف�إذا لم يتم ّكن الم�ستدعي من �إزالة هذا المانع خالل المهلة ال ُمع ّينة ف ُير ّد ّ
الطلب.
ال�سج ��ل رئي�س المكتب
و�إذا ُق ��دِّ َم طل ��ب �آخر قبل ف ��وات المهلة ال ُمع َّينة للم�ستدع ��ي ،فعلى �أمين ّ
قيدا احتياط ًّيا لم�صلحة الم�ستدع ��ي الأ ّول ،ف�إذا ر َّد طلبه في ما بعد ف ُير َّقن
�اري �أنْ ُي ��د ِّون حك ًما ً
العق � ّ
الطلب الآخر في المرتبة مكان ّ
إحتياطي حك ًما ،ويح ّل ّ
الطلب الأ ّول.
القيد ال
ّ
ال�سجل
و�إذا َو َر َدت ع� � ّدة طلب ��ات م ًع ��ا وكان تنفيذ بع�ضها يمن ��ع تنفيذ البع�ض الآخر فعل ��ى �أمين ّ
يتم �إزالته �ضمن المهلة
�أنْ ُيعل � َ�م الم�ستدعين عن ذل ��ك ،و�أنْ ُيحدِّ َد لهم مهلة لإزالة المانع ،ف�إذا ل ��م ّ
ال ُمع َّينة ُت َر ّد ّ
الطلبات م ًعا.
ال�سج ��ل �أنَّ المعاملة ُمنطبقة على القانون و�أنَّ الوثائق ال ُمب َر َزة ال تحتوي على
�أ ّم ��ا �إذا َو َج َد �أمين ّ
نق�ص َع َم َد �إلى التّ�سجيل.
� ّأي مخالف ٍة وال يعتورها � ّأي ٍ
ال�صحيفة العينيّة� .أمّ ا من حيث
هائي في ّ
هذا من حيث �إجراءات ال ّت�سجيل ال ّن ّ
�أهمِّ يَّة ونتائج ال ّت�سجيل:
عدلة وف ًقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ )1932/4/20
ن�صت الما ّدة  9من القرار ( 188ال ُم َّ
 فقد ّعل ��ى �أنَّ الحق ��وق العين ّية العقار ّية ال ُمرخَّ � ��ص �إحداثها بموجب القان ��ون ،والق�صورات العقار ّية،
�سجل ،يجب حت ًما �أنْ تُد َّونَ
والحج ��وز ،وكذلك ال ّدعاوى العقار ّية ال ُمتع ّلقة بعقا ٍر �أو ٍ
بمال غير منقول ُم َّ
�ال غير منقول في دفتر الملك ّي ��ة ،وال تُعت َبر موجود ًة تجاه
خ�ص�صة لك ّل عقا ٍر �أو م � ٍ
ف ��ي ّ
ال�صحيف ��ة ال ُم َّ
العقاري وابتدا ًء من تاريخ هذا القيد.
ال�سجل
ّ
الغير �إ ّال بقيدها في ّ
عدلة وف ًقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ )1932/4/20
 و�أ�ضافت الما ّدة  10من القرار ذاته (ال ُم َّمجا ًن ��ا �أم ببدل ،وك ّل حك ��م ُمكت�سب ق� � ّوة الق�ض ّية المحكمة،
�أنَّ ك ّل �إ ّتف ��اقٍ بي ��ن فريقي ��ن �سواء �أكان ّ
عيني �أو نق ��ل ذلك الحقّ �أو �أع�ل�اه �أو تعديله� ،أو
وب�ص ��ور ٍة عموم ّي� � ٍة ،ك ّل ح � ٍ
�دث يرمي الى �إن�ش ��اء حقّ ّ
�إ�سقاطه ،يجب �أنْ ُيع َلنَ عنه بقيده في دفتر الملك ّية.
ال�صكوك ال ّر�ضائ ّي ��ة والإتّفاقات ا ّلتي ترمي �إلى
 وبمقت�ض ��ى الما ّدة  11من القرار نف�س ��ه ،ف�إنَّ ّتعاقدين� ،إ ّال
عيني �أو �إلى نقله �أو �إعالنه �أو تعديله �أو �إ�سقاطه ال تكون نافذة ،حتّى بين ال ُم ِ
�إن�ش ��اء ح ��قّ ّ
تعاقدين من ممار�سة حقوقه ��م ودعاويهم ال ُمتبا َدلة عند
اعتب ��ا ًرا من تاريخ قيده ��ا وال يمنع ذلك ال ُم ِ
عدم تنفيذ �إتّفاقاتهم.
عدلة وف ًقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ ،)1932/4/20
و�سن � ً�دا للما ّدة  13من القرار عينه (ال ُم َّ
َ -
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العقاري� ،أُق َّر في
ال�سجل
إكت�س َب ح ًّقا بمال غير منقول
ً
ّ
ف�إنَّ ك ّل َمن � َ
م�ستندا في ذلك �إلى قيود وبيانات ّ
مكت�سبه ...غير �أ َّنه ال ُيمكن �أنْ يتذ ّر َع بمفعول القيود الأ�شخا�ص الآخرون ا ّلذين عرفوا ،قبل اكت�ساب
الحقّ  ،بوجود العيوب �أو الأ�سباب ا ّلتي تدعو �إلى �إلغاء الحقّ �أو �إلى نزعه.
 و�أ�ضا َف ��ت الما ّدة  14من القرار  188المذكور ب�أنَّ القيد ُيعت َبر ُمخال ًفا للأ�صول �إذا جرى بدونال�س ّي ��ئ ال ّن ّية ،بعدم قانون ّية ذلك
ح ��قّ  .وك ّل َمن يت�ض َّرر ِمن القي ��د ُيمكنه الإ ّدعاء مبا�شر ًة على الغير ّ
القيد.
عدلة وف ًقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ ،)1932/4/20
 وبمقت�ضى الما ّدة  15من القرار نف�سه (ال ُم ََّ
يح�صل
ُيمكن لك ّل �شخ�ص ت�ض َّرر في حقوقه ب�سبب قيد �أو تحوير �أو ترقين جرى بدون �سبب
�شرعي �أنْ
ّ
العقاري بدون
ال�سجل
ّ
عل ��ى �إبطال ��ه �أو على تحوي ��ره ،وال ُيمكن �إبطال �أو تحوير � ّأي قيد كان من قي ��ود ّ
ر�ض َي بذلك كتابة ذوو العالقة.
قرار
ق�ضائي �إ ّال �إذا ِ
ّ
وقد ُق ِ�ض َي في هذا المجال ما يلي:
العقاري والتّف ّرغ عن ملك ّية العقار �أو الق�سم ال ُمباع
ال�سجل
ّ
�سج ��ل عق � ّ
�اري� :إنّ حقّ التّ�سجيل في ّ
هو حقّ من�صو�ص عنه في القوانين ال ُمط ّبقة في الجمهورية ال ّلبنان ّية ،وال �س ّيما في المواد  372و393
م .وع .والم ��واد  9و 10و 11م ��ن القرار  188و  204ملك ّية عقار ّية� ،س ��واء لحظ الأطراف ال ُمتعاقدون
هذا الأمر في العقود ّ
المنظمة ِمن ِق َبلهم �أم لم يلحظوه.
ال�سبب
ال�سب ��ب الت ّ
ّمييزي الأ ّول :حي ��ث �إنَّ الجهة المم ّيزة تعيب على محكم ��ة الإ�ستئناف في ّ
ف ��ي ّ
الحا�ضر ت�شويهها لم�ضمون الم�ستندات ،وهي تُدلي بهذا الخ�صو�ص بت�شويه المحكمة المذكورة لعقد
البي ��ع تاريخ  1994/3/2وذل ��ك با�ستنادها على البند الخام�س منه ا ّلذي يل ��زم المم ّيز ( )...بفراغ
وت�سجيل المبيع على �إ�سم المم ّيز بوجهه م�شيرة �إلى �أنَّ البند المذكور قد �أُل ِغ َي باتّفاق ّ
الطرفين وف ًقا
لن�سخة العقد ال ُمب َر َزة ِمن ِق َبلها،
ُ
وحيث �إنَّ ال ُمم ّيز بوجهه ُيدلي ب�أنَّ عبارة �إلغاء البند الخام�س من العقد قد �أ ِ�ضيفت بعد �سفره
الحجة لنف�سه،
�إلى ال ّدانمارك وهي عبارة ال قيمة لها لعدم جواز ا�صطناع المرء ّ
وحيث �إ َّنه ،وف ًقا للبند الخام�س من العقد ال ُم�ؤ َّرخ في  « ،1994/3/2يتع ّهد الفريق الأ ّول بت�أمين
فراغ وت�سجيل المبيع على ا�سم الفريق ال ّثاني �أو َمن ي�شاء الأخير عند انتهاء معامالت الإفراز ،وتكون
ر�سوم الإفراز على عاتق الفريق الأ ّول ور�سوم التّ�سجيل على عاتق الفريق الثاني»،
وحي ��ث �إ َّنه ّ
قانوني ،ف�إ َّنه
بغ�ض ال ّنظر عن ما �إذا (كان) �إلغاء البند المذكور �إلغاء قانون ًّيا �أم غير
ّ
وم ّما ال خالف عليه بين ّ
عقاري وهو �أمر ُمب ّين في
الط َرفين �أنَّ العقد تاريخ  1994/3/2هو عقد بيع
ّ
باقي بنود العقد المذكور،
العقاري والتّف ّرغ عن ملك ّية العق ��ار �أو الق�سم ال ُمباع هو حقّ
ال�سجل
ّ
وحي ��ث �إنَّ حقّ التّ�سجيل ف ��ي ّ
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من�صو� ��ص عنه في القوانين ال ُمط ّبقة في الجمهور ّي ��ة ال ّلبنان ّية ،ال �س ّيما في المواد  372و 393م .وع.
والمواد  9و 10و 11من القرار  188و 204ملك ّية عقار ّية� ،سواء لحظ الأطراف المتعاقدون هذا الأمر
في العقود ال ُم ّ
نظمة ِمن ِق َبلهم �أم لم يلحظوه،
وحي ��ث �إنَّ �إدالء الجه ��ة ال ُمم ّي ��زة بت�شوي ��ه محكمة الإ�ستئن ��اف للعقد تاري ��خ  1994/3/2حينما
ا�ستن ��دت �إلى �أحكام البند الخام�س منه ،ال ُملغى وف ًقا لما �أور َدت ،لتلغي العقد على م�س�ؤول ّيتها ب�سبب
ع ��دم قيامها بموجباتها العقد ّية لناحية ت�سجيل المبيع ،يبق ��ى غير ُمنتج في ال ّنزاع في ظ ّل �إلتزامها
ن�ص في العقد ال ُم ّ
نظم بينها وبين
بالتّ�سجي ��ل وف ًقا لل ّن�صو�ص القانون ّية ال ُمن َّوه عنها �أعاله� ،سواء َو َر َد ّ
()7
المم ّيز بوجهه على ذلك �أم لم يرد ،فيقت�ضي وتب ًعا لذلك ر ّد ما تُدلي به لل ّناحية ال ُم�شار �إليها .
ن�شئ
�إنطال ًقا م ّما َ�س َبقَ در�سه في الق�سم الأ ّول من هذا البحثُ ،يمكننا القول �إنَّ الأخذ بالأثر ال ُم ِ
للقي ��د ،دون العقد قب ��ل ت�سجيله ،من �ش�أنه �أنْ ُيع ��زِّ ز الوظيفة الإجتماع ّية للملك ّي ��ة بت�أمين الإ�ستقرار
الحقيقي للعق ��ار �أو الحقّ
العيني؛ وهو َمن ُ�س ِّجل على �إ�سمه دون
وتوفي ��ر ال ّثقة ،وذلك ب�إظهار المالك
ّ
ّ
�سجلة.
� ّأي اعتبا ٍر للعقود العاد ّية غير ال ُم َّ
العقاري؟
ال�سجل
�إ َّال �أنَّ ك ّل ما َّ
ّ
تقدم ال يزال يطرح الإ�شكال ّية ال ُمتع ِّلقة بمفاعيل القيد في ّ
الأمر ا ّلذي �سنتناوله بالدِّ را�سة في الق�سم ال ّثاني من هذا البحث.
الق�سم ال ّثاني
ّ
العقاري
ال�سجل
في مفاعيل القيد في ّ
تمهيد وتق�سيم:
العقاري هو مجمل الوثائق ا ّلتي تُب ِّين فيها �أو�صاف ك ّل عقار وتُع ّين بها
ال�سجل
ّ
قلنا في ما َ�س َبق �أنَّ ّ
ال�شرع ّية وتُذ َكر فيها حقوقه و�أعبا�ؤه وتُو َرد فيها االنتقاالت والتّعديالت ّ
حالت ��ه ّ
الطارئة عليه .ويت�أ ّلف
ال�سجل اليوم � ّ�ي ومحا�ضر التّحديد
ال�سجل من :دفت ��ر الملك ّية ،ومن الوثائق ال ُم ِّتم َم ��ة له ،وهي ّ
ه ��ذا ّ
والتّحرير ،وخرائط الم�ساحة وال ّر�سوم ال ُم�ص َّورة الج ّو ّية وت�صاميم الم�سح والأوراق ال ّثبوت ّية.
وهنا� ،أ�سئلة ُتطرَح في هذا المجال:
 هل ُيمكن ّالعقاري في حال رف�ضه �إجراء القيد؟
ال�سجل
ّ
الطعن بقرار �أمين ّ
�اري بالإ�ستمرار ّية �إنْ من حي ��ث ت�صحيح الأخطاء
ال�سجل العق � ّ
 �إل ��ى � ّأي مدى يتم ّت ��ع القيد في ّالما ّد ّية� ،أو من حيث التّرقين؟
�أ�سئلة �سنتو ّلى الإجابة عليها في هذا الق�سم بعد تق�سيمه �إلى ثالثة �أبواب على ّ
ال�شكل الآتي:
الباب الأ ّولّ :
العقاري.
ال�سجل
ّ
الطعن بقرار �أمين ّ
الباب ال ّثاني :ت�صحيح الأخطاء الما ّد ّية.
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الباب ال ّثالث :التّرقين.
الباب الأوّل
ّ
ّ
العقاري
ال�سجل
الطعن بقرار �أمين ّ
عدلة وف ًقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ  )1932/4/20على
ن�صت الما ّدة  80من القرار ( 188ال ُم َّ
ّ
ال�سجل رئي�س المكت ��ب
العقاري طلب ت�سجيل �أو ترقين ،ف�إنَّ
ّ
�أ َّن ��ه ،ف ��ي ك ّل الحاالت ا ّلتي َي ِر ّد بها �أمين ّ
قرار ال ّرد قابل الإ�ستئناف �إلى محكمة مح ّل العقار.
وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بنا ًء على الوثائق ال ُمب َر َزة ،فيما �إذا كانت الأ�سباب ا ّلتي ر ّد �أمين
ال�سج ��ل م ��ن �أجلها طلب القيد ت�ستند �إلى الأح ��كام القانون ّية وال ّنظامية المرعي ��ة االجراء ،فت�ص ّدق
ّ
ال�سجل بالتّ�سجيل على �أنْ يعطى رتبته
�سبب
ق ��رار ال ّرد �إذا كان ُم ً
�ستندا �إلى ٍ
قانوني ،و�إ ّال فت�أمر �أمين ّ
ّ
بح�سب مركز قيد ّ
نهائي.
ال�سجل
الطلب في ّ
اليومي .وقرار المحكمة ّ
ّ
ال�صحيفة
ال�سجل �أنْ ُي ��د ِّونَ في ّ
وعندم ��ا ي�ست�أن ��ف ق ��رار ال ّر ّد �إلى المحكمة ،يج ��ب على �أمين ّ
قيدا �إحتياط ًّيا للحقّ المطلوب ت�سجيله.
العين ّية ً
ال�سابقة:
ن�ص الما ّدة  -80المذكورة �آن ًفا -قد جا َء ً
ُي َ
الحظ �أنَّ ّ
تتويجا ِلما َو َر َد في المواد ّ
ال�سج ��ل رئي�س المكتب
العقاري �أنْ
ّ
 فق ��د �أور َدت الم ��ا ّدة  72من القرار  188من �أ َّنه على �أمين ّ�صحة الوثائق
يتح ّق ��قَ على م�س�ؤول ّيت ��ه من �إنجاز المعام�ل�ات المن�صو�ص عنها في هذا القرار وم ��ن ّ
أييدا ّ
للطلب �سواء من حيث �شكلها �أو من حيث م�ضمونها.
ال ُمب َر َزة ،ت� ً
ي�ستثبت
ال�سجل رئي�س المكتب العقاري �أنْ
َ
 و�أ�ضاف ��ت الما ّدة  73من الق ��رار � 188أ َّنه على �أمين ّم ��ن �أنَّ المعامل ��ة الوا ِقع ب�ش�أنها ّ
العقاري وال مخالفة لأحكام هذا
ال�سج ��ل
ّ
الطلب لي�ست مباينة لقيود ّ
القرار ،و�أنَّ الوثائق ال ُمب َر َزة تُجيز التّ�سجيل.
�اري �صالح ّية ّ
الطلب �إل ��ى �أ�صحاب العالق ��ة �إ�ستكمال
ال�سج ��ل العق � ّ
وق ��د �أعطى الق ��رار لأمين ّ
يعمد �إلى رف�ض �إجرائه.
معامالتهم و�إزالة الموانع من التّ�سجيل َقبل �أنْ َ
 فمقت�ض ��ى الم ��ا ّدة  74من الق ��رار � ،188إذا ُو ِج َد مان ٌع يحول دون التّ�سجي ��ل المطلوب ،ف ُيمكنيمنح الم�ستدعي مهلة منا�سب ��ة تُم ّكنه من �إزالة المانع و�إ ّال
ال�سج ��ل رئي�س المكتب
ّ
العقاري �أنْ َ
لأمي ��ن ّ
الطلب .وفي الحالة الأولىُ ،ير ّد ّ
ُي ��ر ّد ّ
الطلب بعد انق�ضاء المهل ��ة ال ُمع ّينة� ،إذا لم يتم ّكن الم�ستدعي،
في خاللها ،من �إثبات زوال المانع.
ً
وحفاظ ��ا على مرتبة ّ
ال�سجل،
الطل ��ب المذكور ،ف َر َ�ضت الما ّدة  75من الق ��رار  188على �أمين ّ
قيدا
�إذا تق ّدم طلب �آخر ،قبل فوات المهلة ال ُمع ّينة للم�ستدعي� ،أنْ ُيد ِّونَ حك ًما� -أي من تلقاء نف�سهً -
ال�سجل
�إحتياط ًّي ��ا لم�صلحة ال ُم�ستدعي الأ َّول .ف�إذا تم َّكن هذا الم�ستدعي من �إزالة الما ِنع يقوم �أمين ّ
ب�إجراء القيد المطلوب.
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االحتياطي و ُير ّد طلب القيد ويح ّل
�أ ّما �إذا لم يع َم ْد هذا الم�ستدعي �إلى �إزالة المانع ف ُير َّقن القيد
ّ
في مرتبته ّ
الطالب الآخر المذكور.
ال�سجل �أنَّ المعاملة المطلوب �إليه �إجراء القيد �إ�ستنا ًدا لها ال تنطبق
وعلى ذلك� ،إذا َ
وجد �أميي ّ
قرر ر ّد طلب القيد ،وذلك تطبي ًقا لأحكام الما ّدة  80من القرار .188
على القانون ،ف�إ َّنه ُي ِّ
وقد ُق ِ�ض َي في هذا المجال ما يلي:
ال�ص ِادر نتيجة ّ
نهائي:
ال�سجل
ّ
المبد�أ :القرار ّ
الطعن بقرار �أمين ّ
العقاري هو قرار ّ
ال�ص ِادر نتيج ��ة ّ
الطعن في قرار
حي ��ث �إ َّنه وف ًق ��ا للما ّدة  80من الق ��رار  ،1926/188ف�إنَّ القرار ّ
نهائي.
ال�سجل
ّ
�أمين ّ
العقاري هو قرا ٌر ّ
أ�سا�سا عل ��ى قابل ّية القرار المذكور
خا�ص ،لم ّ
وحي ��ث �إنَّ القرار  ،1926/188وهو قان ��ون ّ
ين�ص � ً
ّ
نهائي.
للطعن ال بل َّ
حدد �أنَّ هذا القرار هو قرار ّ
ت�صح العودة ،والحالة كما ذكر� ،إلى �أح ��كام قانون �أ�صول المحاكمات المدن ّية وهو
وحي ��ث �إ َّنه ال ّ
الخا�ص ال ُمن َّوه عنه.
�ص
القانون ّ
ّ
العام في ظ ّل وجود ال ّن ّ
وحي ��ث �إنَّ الق ��رار ال ُم�ش ��ار �إليه ال يقبل بالتّال ��ي � ّأي طريق من طرق المراجع ��ة بما فيها ّ
الطعن
تمييزً ا.
الحا�ضرة لع ��دم قابل ّية القرار
وحي ��ث �إ َّن ��ه يقت�ضي ِتب ًعا لذل ��ك عدم قبول المراجع ��ة التّمييز ّية
ِ
المطعون فيه للتّمييز.
المركزي
العقاري
ال�سجل
الوقائعَّ :
ّ
ّ
قد َم ال ُمم ّيز بتاريخ � 2010/11/6إ�ستدعاء تمييز بوجه �أمين ّ
�ادر بتاريخ  2010/10/21عن الغرف ��ة الإبتدائ ّية
ال�ص � ِ
ف ��ي بي ��روت ،طع ًنا بالقرار رق ��م ّ 2010/453
العقاري في بيروت،
ال�سجل
ّ
ال�سابع ��ة في بيروت ب�صفتها مرج ًع ��ا �إ�ستئناف ًّيا للقرار ّ
ال�ص ِادر عن �أمين ّ
ّ
أ�سا�سا.
وا ّلذي ق�ضى بر ّد الإ�ستئناف � ً
َ�ص َد َر عن الغرفة التّا�سعة لمحكمة التّمييز القرار ال ُمنتهي الى فقرته الحكم ّية:
المنطوق :لذلك وت�أ�سي�سً ا على ما َّ
تقد َم ف�إ َّنها تق ّرر بالإجماع:
الحا�ضر لعدم قابل ّية القرار المطعون في ��ه ّ
للطعن تمييزً ا وم�صادرة ال ّت�أمين
ع ��دم قبول التّمييز
ِ
عجلها.
و�إبقاء ال ّر�سوم على عائق من ّ
()8
قرا ًرا َ�ص َد َر و�أُفهم في بيروت بتاريخ . 2011 /1/13
العقاري عن
ال�سجل
ّ
�إ ّال �أنَّ ك ّل م ��ا تق � َّ�دم يطرح الإ�شكال ّية ال ُمتع ِّلقة بمعرفة م ��دى م�س�ؤول ّية �أمين ّ
العقاري؟
ال�سجل
ّ
الأ�ضرار ال ّناتجة عن �إهمال �أو خط�أ في القيد في ّ
العقاري م�س�ؤول �شخ�ص ًّيا عن الأ�ضرار
ال�سج ��ل
ّ
ّ
ن�ص ��ت الما ّدة  95من القرار  188على �أنَّ �أمين ّ
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ال ّناتجة ع ّما يلي:
ال�سجل� ،إذا طلب من دوائره �إجرائه
 -1ع ��ن �إهمال تدوين قيد� ،أو قيد �إحتياط � ّ�ي �أو ترقين ،في ّ
ب�صور ٍة قانون ّية.
ال�سجل
 -2ع ��ن �إهم ��ال الإ�شارة �إلى قي ��د �أو جملة قيود �أو قيود �إحتياط ّية �أو ترقين ��ات ُمد َّونة في ّ
العقاري ،في ّ
العقاري وا ّلتي ُيعطيها ُمو َّق َعة ب�إم�ضائه.
ال�سجل
ّ
ّ
ال�شهادات �أو الخال�صات الم�أخوذة عن ّ
ال�سجل
 -3ع ��ن عدم قانون ّية �أو عن بطالن القيود ،والقيود الإحتياط ّية �أو التّرقينات ال ُمد َّو َنة في ّ
العقاري.
ّ
�أ ّما رئي�س المكتب ال ُمعاون ف�إ َّنه م�س�ؤول �شخ�ص ًّيا عن الأ�ضرار ال ّناتجة ع ّما يلي:
اليومي.
ال�سجل
عن خط�أ �أو �إهمال في قيود ّ
ّ
إهمال �أو عدم قانون ّية في التّ�صريحات والمحا�ضر ا ّلتي يتلقّاها و ُي ّ
نظمها.
عن ك ّل � ٍ
توجبة وعائدات الأوقاف.
عن ك ّل خط�أ في ت�صفية الخرج وال ّر�سوم ال ُم ِّ
أخير ُي�س ّببه في �إيداع المحا�ضر والوثائق ال ُمب َر َزة.
عن ك ّل ت� ٍ
ه ��ذا م ��ع الإحتفاظ بالأحكام ال ُمع ّينة ف ��ي القوانين المرع ّية الإجراء ب�ش� ��أن م�س�ؤول ّية ّ
الموظفين
الذكر ،تكون الحكومة م�س�ؤول ��ة مدن ًّيا عند عجز ّ
ال�سابق ��ة ّ
موظفيها
العموم ِّيي ��ن .وفي جميع الأحوال ّ
عن ال ّدفع.
وقد ُق ِ�ض َي في هذا المجال:
العقاري برف�ض التّرقين� - :إعفاء الإدارة من الم�س�ؤول ّية ال ّناجمة عن القيود
ال�سجل
ّ
ق ��رار �أمين ّ
طالبي التّ�سجيل � -سلط ��ة خارجة عن �صالح ّيات
العقاري وتحميل هذه الم�س�ؤول ّي ��ة �إلى
ال�سج ��ل
ّ
ف ��ي ّ
ّ
العقاري و�إلزام هذا الأخير بترقين الإ�شارة.
ال�سجل
ال�سجل
ّ
ّ
العقاري  -ف�سخ قرار �أمين ّ
�أمين ّ
العقاري التّدقيق ف ��ي ّ
الطلبات الهادفة
ال�سجل
ّ
أ�سا�سا في �صلب ّ
حي ��ث �إ َّن ��ه يدخ ��ل � ً
مهام �أمي ��ن ّ
إحتياطي �أو و�ضع �إ�ش ��ارة ُمع ّينة �أو ترقين قيد ُمع ّي ��ن و�إعطاء ّ
ال�شهادات �أو
نهائي �أو �
ّ
�إل ��ى تدوين قي ��د ّ
ال�صحائف العين ّية للعقارات ممهورة بتوقيعه وختم الأمانة؛
ال�سن ��دات �أو الإفادات �أو الخال�صات عن ّ
ّ
اليومي
ال�سجل
مهام رئي�س المكتب العق � ّ
أ�سا�سا ف ��ي �صلب ّ
كم ��ا �أ َّن ��ه يدخل � ً
�اري ال ُمعاون �ضبط قي ��ود ّ
ّ
وتلقّي ّ
العقاري كما وت�صفية
ال�سجل
ّ
الطلبات والمحا�ضر والتّ�صريحات وتنظيمها و�إيداعها لدى �أمانة ّ
ّن�صل من الموجبات القانون ّية
الخ ��رج وال ّر�سوم ال ُم ّ
توجبة وعائدات الأوقاف؛ وال يج ��وز ل ّأي منهما الت ّ
المِ َهن ّي ��ة ال ُملقاة عل ��ى عاتقه وذلك تحت طائلة ترتيب م�س�ؤول ّية ك ّل منهم ��ا عن الأ�ضرار ال ّناتجة عن
خطئ ��ه ّ
ال�صريح للما ّدة  95معطوفة عل ��ى الما ّدة  96من
ال�شخ�ص � ّ�ي؛ (تحليل ُم�ستفاد من المنط ��وق ّ
القرار رقم  188تاريخ )1926/3/15؛ وذلك �إ�ضافة �إلى الم�س�ؤول ّية الم�سلك ّية)؛
لموجبات قانون ّي ٍة
العقاري الإلتفاف على القواعد ال ِآم َرة ال ُمن�شئة
ال�سجل
ٍ
ّ
وحيث ال يجوز لأمين ّ
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ال�صحيفة العين ّية للعقار المطلوب
عل ��ى عاتقه؛ عبر المبادرة بقرا ٍر
�شفهي منه �إلى و�ضع �إ�شارة على ّ
ّ
�إجراء قيدٍ بخ�صو�صه تعفيه من الم�س�ؤول ّية ّ
ال�شخ�ص ّية عن �أخطائه �أو تعفي ال ّدولة من الم�س�ؤول ّية عن
قرارات ��ه الآيلة �إلى تدوين ذات ّ
الطريق ��ة بال ّن�سبة للم�ستفيدين من القيد َع ْب� � َر و�ضع �إ�شارة بتح ّملهم
خت�ص لتقدير مدى
كام ��ل الم�س�ؤول ّية ع ��ن القيود ا ّلتي دونها بنا ًء لطلبهم؛ ذلك �أ َّنه لي� ��س المرجع ال ُم ّ
تحقّق قواعد الم�س�ؤول ّية وترتيب ال ّنتائج القانون ّية عن �إنعقاد �شروط الم�س�ؤول ّية المدن ّية �أو الجزائ ّية؛
وعليه تُعت َبر مثل هذه الإ�شارات عديمة الفائدة من ال ّناحية القانون ّية وبالتّالي من غير الجائز �إرهاق
ال�صحائف العين ّية للعقارات بها؛
ّ
حي ��ث تطلب الجه ��ة ّ
ال�صحيفة العين ّي ��ة للعقار رقم 1994
الطاعنة ترقين الإ�شارة ال ��وارِدة على ّ
العقاري في المتن بالحرف ّية التّالية« :يتح ّمل
ال�سجل
م ��ن منطقة ...وال ُمد ّونة بقرا ٍر
ّ
�شفهي من �أمين ّ
ّ
الفريق ��ان كام ��ل الم�س�ؤول ّية عن ال ��وكاالت ال ُم ّ
نظمة خارج لبن ��ان وال ُم�ستعملة في ه ��ذا العقد وتُعفى
الإدارة من �أ ّية م�س�ؤول ّية»...؛
تقدم �أنَّ الإ�شارة المذكورة عديم ��ة الفائدة لأ َّنه لي�س
أ�سي�سا على ك ّل م ��ا َّ
وحي ��ث ت ��رى المحكمة ت� ً
العقاري �أنْ يعفي الإدارة من الم�س�ؤول ّية عن تدوين قيدٍ بالإ�ستناد �إلى الوكالة المحفوظة
ال�سجل
ّ
لأمين ّ
بمل ��ف العقار رق ��م  1991من منطقة ...وال ُم ّ
نظم ��ة لدى مكتب توثيق العق ��ود ...برقم  44987تاريخ
 ،1998/2/20و�أنْ ُيح ّم َل بالتّالي طر َفي عقد المقا�سمة ال ّر�ضائ ّية عدد  999/981تاريخ 1999/3/3
�صحة الوكالة المذكورة �أو
يتوجب عليه في حال �إرتاب في ّ
الم�س�ؤول ّي ��ة عن ت�سجيله ب�صورة نهائ ّية؛ �إذ ّ
َ
يرف�ض التّ�سجيل(.)9
�سواها من الوكاالت �أنْ
كما ُق ِ�ض َي � ً
أي�ضا في هذا الخ�صو�ص:
“ر�أت محكم ��ة التّميي ��ز المدن ّي ��ة ب�أ َّن ��ه �إذا كان من الجائز في بع�ض الح ��االت �إعتبار تجاهل
ق�ض ��اة المو�ض ��وع لم�ستن ��دٍ ما ت�شوي ًها له ع ��ن طريق الإغفال ،ف�إ َّن ��ه ال ُب َّد �أنْ يكونَ له ��ذا الم�ستند �أث ٌر
وحا�س ٌم على مو�ضوع ال ّنزاع ونتيجته؛ الأمر غير ال ُمتوافر في الق�ض ّية ال ّراهنة ،ما يقت�ضي معه
مبا�ش ٌر ِ
ر ّد ّ
الطعن لهذه الجهة.
ال�سنة المن�صو�ص عليها في الما ّدة 248
ور�أت �أنَّ م ��ا ُيع َّول عليه لتحديد تاريخ بدء �سري ��ان مهلة ّ
العقاري على �إ�سم
ال�سجل
ّ
م ��ن القرار  3339ملك ّية عقار ّية ،هو فقط تاريخ ت�سجي ��ل المبيع نهائ ًّيا في ّ
ّ
ال�سجل
اليوميُ ،م�ؤ ّكدة على �أنَّ
تاريخ �آخر كتاريخ القي ��د في ّ
ّ
ال�ش ��اري الم�شف ��وع منه ،و�أ َّنه ال ُيعت ّد ب� ّأي ٍ
ال�سجل وم�ساعدوهم ،ال �ش�أن للق�ضاء فيها.
تاريخ التّ�سجيل هو نتيجة عمل ّية �إدار ّية يتو ّالها �أمناء ّ
كما ر�أت ب�أنَّ ّ
البت فيه �إلى فتح ال ُمراجعة التّمييز ّية �إ ّنما هو ذلك
الطلب ا ّلذي ُي�ؤ ّدي �إلى �إغفال ّ
أحد الخ�صوم الق�ضاء به لم�صلحته.
يلتم�س به � ُ
الم�ؤ ّلف لمو�ضوع ال ّدعوى ،وا ّلذي ُ
الطع ��ن ال ُم�س َند �إلى مخالف ��ة الحكم مو�ضوع ّ
وق�ض ��ت المحكم ��ة بر ّد ّ
الطعن �أح ��كام الما ّدة 248
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ملك ّي ��ة عقار ّي ��ة ،وذلك لعدم قانون ّيتهُ ،م�شيرة �إلى �أنَّ دعوى ّ
ال�شفعة قد َو َر َدت �ضمن المهلة القانون ّية،
فال تكون بذلك قد خالفت �أحكام هذه الما ّدة”(.)10
العقاري من حيث الأخطاء
ال�سجل
ّ
ولك ��ن يبرز التّ�سا�ؤل حول معرفة مدى �إ�ستمرار ّية القي ��ود في ّ
الما ّد ّية؟
الأمر ا ّلذي �سنتناول درا�سته بالتّف�صيل في الباب التّالي.
الباب ال ّثاني
ت�صحيح الأخطاء الما ّديّة
العقاري قد يح�صل �أحيا ًنا نتيجة �سه ٍو �أو �أغالط كتاب ّية �أو �أخطاء ما ّد ّية في
ال�سجل
ّ
�إنَّ القيد في ّ
ال�صحيف ��ة العين ّية �أو في �إحدى الوثائق ال ُم ِّتم َمة لها .وعندها� ،أج ��از القانون �إجراء التّ�صحيح
قي ��ود ّ
�صبح القيد م�ستقي ًما و ُمنطب ًقا على وا ِقع الحقّ ا ّلذي ُيم ّثله.
ال ّالزم ل ُي َ
العقاري �صالح ّية القيام حك ًما� ،أي من تلقاء
ال�سجل
ّ
�أعط ��ت الم ��ا ّدة  15من القرار � 188أمين ّ
نف�سه ودون � ّأي مراجعة ،بت�صحيح الأغالط الكتاب ّية .على �أنَّ ذلك ال يمنع �أ�صحاب العالقة ،في حال
ال�سجل المبادرة ،من �أنْ يق ّدموا �إليه طل ًبا بالتّ�صحيح.
عدم �إتّخاذ �أمين ّ
ال�سجل بالتّ�صحيح من تلقاء نف�سه ،ف�إ َّنه يفتر�ض �أنْ ُيب ِّل َغ هذا التّ�صحيح
وفي حال قيام �أمين ّ
ل ��ذوي العالقة وهم َمن ي�ستفيدون من ذلك �أو َم ��ن يت�ض ّررون منه؛ وهو ما ُي�ستفاد من �أحكام الفقرة
ال ّثالثة من الما ّدة  15بقولها:
« و�إذا اعتر� ��ض عل ��ى ذل ��ك ذوو العالق ��ة »...م ّما يعن ��ي �أنَّ علي ��ه �إبالغهم القرار ا ّل ��ذي اتّخذه
ال�صحيفة العين ّية؛ �إذ فر�ضت ذلك
حتمي ِل َمن يحمل �صورة عن ّ
بالتّ�صحي ��ح .كما �أنَّ هذا الإب�ل�اغ هو ّ
الما ّدة  31من القرار  189بقولها:
ال�صورة
«يجب دائ ًما �أنْ تُب َّلغ التّ�صحيحات ِ
ال�صحيفة ،مع �إنذاره بوجوب �إبراز هذه ّ
لحامل �صورة ّ
لل�صحيفة».
لجعلها مطابقة ّ
العقاري ،فله �أنْ يتّخذ موق َفين:
ال�سجل
و�إذا َّ
ّ
قدم �أ�صحاب العالقة طل ًبا بالتّ�صحيح �إلى �أمين ّ
 ف�إ ّما �أنْ َيقبل ب�إجابة ذوي العالقة ويجري التّ�صحيح ال ّالزم.
ت�صحيحا ال يتوافق مع ما ُط ِل َب �إليه �إجرا�ؤه.
 و�إ ّم ��ا �أنْ يرف� ��ض �إجراء ما ُط ِل َب �إليه� ،أو �أنْ يجريً
وعنده ��ا ،ب�إمكان ُمقدِّ م ّ
بحكم ُيت ََّخذ في
الطلب مراجع ��ة المحكمة ال ُم ّ
خت�صة ا ّلتي تف�صل ف ��ي الأمر ٍ
غرف ��ة المذاكرة (الما ّدة  28من القرار  ،)189ويجب �أنْ يق ّد َم ّ
الطلب �إلى المحكمة المذكورة ب�شكل
العقاري .ويكون قرار المحكمة قاب ًال للإ�ستئناف.
ال�سجل
ّ
مراجعة �أ�صل ّية ولي�س �إ�ستئنا ًفا لقرار �أمين ّ
ال�سجل على �إجراء التّ�صحيح من تلقاء نف�سه ،ف�إنَّ الغير �أو �أ�صحاب العالقة
وفي حال �إقدام �أمين ّ
خت�صة،
ال�سجل �أمام المراجع الق�ضائ ّية ال ُم ّ
ا ّلذين يعنيهم ذلك ال ُيمكنهم الإعترا�ض على قرار �أمين ّ
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ال�سجل
وذل ��ك لأنَّ ن� ّ��ص الما ّدة  15من الق ��رار َّ 188
حدد طريقة ح� � ّل ال ّنزاع ال ّناتج عن ق ��رار �أمين ّ
العقاري في هذه الحالة بقوله� ،إذا اعتر�ض على ذلك (�أي على �إجراء التّ�صحيح) ذوو العالقة يطلب
ّ
ال�سجل عندما ُيب ّلغه
ال�سج ��ل
ّ
العقاري التّ�صحيح من القا�ضي .وهكذا ،ف�إ َّنه ّ
يتوجب عل ��ى �أمين ّ
�أمي ��ن ّ
ذوو ّ
خت�ص ليف�صل
ال�ش�أن عدم موافقتهم على ما َ
قام به من ت�صحيح �أنْ يرف َع الأمر �إلى القا�ضي ال ُم ّ
فيه.
بناني بين المحكمة الوارِد ذكرها في الما ّدة  28من القرار  189والقا�ضي
وقد ف َّرق الإجتهاد ال ّل ّ
ال ��وارِد ذك ��ره في الما ّدة  15من القرار ُ ،188معت ِب ًرا �أنَّ الأولى ه ��ي المحكمة العاد ّية ا ّلتي يقع العقار
إ�ضافي.
�ضمن نطاقها ،و�أنَّ ال ّثاني هو القا�ضي
ّ
العقاري ال ّ
وتُثار هنا م�س�ألة تتع ّلق ب�أثر التّ�صحيح تجاه الغير:
ح � َّ�ددت الفقرة الأخيرة من الم ��ا ّدة  15من القرار  188م�صير الحقوق ا ّلت ��ي يكت�سبها الغير في
الفت ��رة ا ّلت ��ي يكون فيها القيد المغلوط ال يزال ُمد َّو ًنا؛ فف َّرق ��ت بين ما �إذا كان هذا الغير ح�سن ال ّن ّية
�أو �س ّيئ ال ّن ّية؛ ف�أوردت ب�أ َّنه:
الح�سني ال ّن ّية .كما ال ُيمكن
حال من الأحوال ،مفعول على الغير
«ال يكون للإبطال �أو التّحوير في ٍ
ّ
ال�ص ِادر بالإبطال �أو التّحوير �أنْ يق�ضي ب�إلغاء الحقوق ال ُمكت�س َبة وال ُمق َّيدة ب�صور ٍة قانون ّي ٍة قبل
للقرار ّ
ت�ضرر �أنْ يتذ ّر َع ،في ه ��ذه الحال ،ب�أحكام الفقرة الأخيرة
ح ��دوث القي ��د ال ُمخت َلف عليه .وللفريق ال ُم ِّ
من الما ّدة  14من القرار .»188
العقاري من حيث
ال�سجل
ّ
وهن ��ا ،تُط َرح الإ�شكال َّي ��ة ال ُمتع ِّلقة بمعرفة مدى �إ�ستمرار َّية القيود ف ��ي ّ
التّرقين؟
ّالي.
الأمر ا ّلذي �سنتو ّلى الإجابة عليه في الباب الت ّ
الباب ال ّثالث
ال ّترقين
�إنَّ بق ��ا َء القي ��د ُمرت َهنٌ ببقاء الحقّ ا ّل ��ذي ُيم ّثله .وينتج عن ذلك �أنَّ القي ��ود قابلة للتغ ّير والزّوال
بتغ ّير الحقوق �أو بتب ّدل �أ�صحابها �أو بزوال الحقوق نف�سها .وفي هذه الحاالت ،يقت�ضي تغيير القيد �أو
خا�صة ّ
نظمها القانون ،وهي المعروفة بالتّرقين.
�إلغا�ؤه عن طريق �إجراء معاملة ّ
ال�صحائ ��ف العين َّية ب�أ َّنها تلك
ُ�سجل �إ�شارتها على ّ
بناني ال ّدع ��اوى ا ّلتي ت َّ
وق ��د ح � َّ�دد القانون ال ّل ّ
بمال غير منقول( .الما ّدة  9من القرار .)188
ال ُمتع ِّلقة بعقا ٍر �أو ٍ
ال�صحيفة
الحظ �أنَّ الما ّدة  9المذكورة قد ف َّرقت بين َ
ُي َ
نوعين من ال ّدعاوى الواجب تدوينها في ّ
العين َّية:
 -ال ّدعاوى ال ُمتع ِّلقة بعقار Bien- fonds
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منقول Immeuble
بمال غير
ٍ
 ال ّدعاوى ال ُمتع ِّلقة ٍال�صحيفة
وعل ��ى ذل ��ك ،ف�إنَّ ال ّدعاوى ال ُمتع ِّلقة بحق ��وق �شخ�ص ّية ال ُيمكن ت�سجي ��ل �إ�شارتها في ّ
العين َّية.
عيني ،فقد َو َر َدت هذه الأ�سباب في الما َّدتين 27
�أ ّما بال ّن�سبة لأ�سباب ترقين القيد ال ُمتع ِّلق بحقٍّ ٍّ
و 28من القرار  188على الوجه التّالي:
العقاري ُيمك ��ن ترقينها بنا ًء
ال�سجل
ّ
الم ��ا ّدة �« :27إنَّ القي ��ود �أو القي ��ود الإحتياط َّي ��ة ال ُمد َّو َنة في ّ
كت�سب ق ّوة الق�ض ّية ال ُمحكمةُ ،يثبت تج ��اه جميع ذوي العالقة ،في �صدد حقّ
حكم ُم ٍ
عل ��ى ك ّل �ص � ّ�ك �أو ٍ
�سجل ح�سب الأ�صول ،عدم وجود �أو �سقوط الحدث �أو الحقّ ا ّلذي تعود �إليه تلك القيود �أو تلك القيود
ُم َّ
الإحتياط ّية».
أي�ض ��ا ترقين القيود �أو القيود الإحتياط ّية باتّفاق ّ
الم ��ا ّدة ُ « :28يمكن � ً
خط ّي بين ذوي العالقة� ،أو
�سج ��ل .وفي هذه الحالة ،عليه ،قبل
ال�سجل
ّ
عيني ُم َّ
حك ًم ��ا عندما يفتر� ��ض �أمين ّ
العقاري �سقوط حقّ ّ
التّرقين� ،أنْ يلج�أ �إلى �إجراء تحقيق و�أنْ ي�ست�صد َر قرا ًرا من المحكمة ب�سقوط الحقّ بغية ترقينه».
وقد ُق ِ�ض َي في هذا المجال ما يلي:
العقاري
ال�سج ��ل
ّ
�سج� � ّل عق � ّ
�اري :عم ًال بالم ��ا ّدة  80من الق ��رار  ، 188تُ�ست�أ َنف ق ��رارات �أمين ّ
ال ُمتع ّلقة بالقيد �أو التّرقين �أمام الغرفة االبتدائ ّية ا ّلتي يكون قرارها نهائ ًّيا �أي �أ َّنه ال يقبل ّ
الطعن:
في ّ
ال�شكل:
حي ��ث �إنَّ ال ُمم ّي ��ز ُيدلي ب� ��أنَّ القرار المطعون فيه َ�ص � َ�د َر بنتيجة «مراجعة �إبط ��ال» فيكون متّ�س ًما
الق�ضائي ا ّلذي يجعله عر�ضة ّ
ّ
ال�صاد َرة عن محاكم
بالطاب ��ع
للطعن فيه تمييزً ا �أ�سو ًة بكا ّفة القرارات ّ
ّ
ال�شروط ّ
الإ�ستئناف ويطلب قبول �إ�ستدعاء التّمييز ال�ستيفائه ّ
ال�شكل ّية كا ّفة،
حيث بالعودة �إلى قرار الغرفة الإبتدائ ّية ال ّثامنة في ...تاريخ ( 2010 /6 /22رقم )2010 /69
تو�سل ّ
تب َّي ��ن �أنَّ تلك المحكمة ق َّررت ر ّد ّ
قدم �أمامها من ( )...من حيث ّ
الطعن
الطعن ال ُم َّ
ال�شكل لأ َّنه ّ
ذهب
ال�سجل
ال�سج ��ل
العقاري ً
ّ
ّ
العقاري َ
�سندا للما ّدة  80قرار ِ ،26 /188عل ًم ��ا �أنَّ �أمين ّ
بق ��رار �أمين ّ
ال�س َيد ( )...لأ َّنه يرمي �إلى �إ ْلغاء َ�سن ��د تمليك ّ
أ�صلي
�إل ��ى رف� ��ض �إجابة طلب َ
نظم بدي ًال عن ّ
ال�سند ال ّ
ال�ضائع للعقار رقم  ...1642ذلك �أنَّ مثل هذا ّ
ّ
الطلب يخرج عن نطاق تطبيق الما ّدة  80المذكورة،
حي ��ث �إنَّ محكمة الإ�ستئن ��اف بقرارها ال ُم�ؤ َّرخ في ( 2011 /12 /15رق ��م � )2011 /790أو َر َدت
العقاري عم ًال بالما ّدة 80
ال�سجل
ّ
�أنَّ ق ��رار المحكم ��ة االبتدائ ّية ّ
ال�ص ِادر نتيجة �إ�ستئناف قرار �أمي ��ن ّ
نهائي� ،أي �أ َّنه ال يقبل ّ
بن�ص الما ّدة  641فقرة � 2أ.
تم�سكه ّ
الطع ��ن ،وال ينفع الم�ست�أنف ّ
المذك ��ورة هو ّ
م .م .لأ َّن ��ه ال يجوز التّذ ُّرع بتو�سيع نطاق الإ�ستثن ��اءات المن�صو�ص عليها في تلك الما ّدة ،وانتهت �إلى
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الحا�ضر وم�صادرة ال ّت�أمين،
عدم قبول طلب الإبطال
ِ
ن�ص ُيجيزه،
حيث �إنَّ ال ُمم ّيز لم ي�سند طلب قبول تمييزه �شك ًال �إلى � ّأي ّ
العقاري
ال�سجل
ّ
حيث �إ َّنه �إذا كان القرار ّ
ال�ص ِادر عن محكمة البداية بنتيجة �إ�ستئناف قرار �أمين ّ
ن�ص الما ّدة  80من القرار رقم  ،26 /188فذلك يعني �أنَّ القرار المذكور غير قابل
نهائ ًّي ��ا �إ�ستن ��ا ًدا ِل ّ
ّ
القانوني حول هذه الم�س�ألة،
�ص
للطعن ،وال ّدليل على ما جا َء انعدام ال ّن ّ
ّ
ن�ص ُيجيز ّ
�ص ا ّلذي
الطعن بقرار محكمة البدايةّ ،
فبحجة �أولى �إنعدام ال ّن ّ
حيث �إ َّنه �إذا كان ال ّ
ُيجيز التّمييز النتفاء الإ�ستئناف،
ن�ص،
حيث �إ َّنه ال �إجازة حيث ال ّ
ن�ص الفقرة  2من الما ّدة � 641أ .م .م .للقول بجواز التّمييز
ي�صح الإرتكاز �إلى ّ
حيث بالتّالي ،ال ّ
ً ()11
في الو�ضع
الحالي حيث �إنَّ �إ�ستدعاء التّمييز يكون ،بالتّالي ،مردو ًدا �شكال .
ّ
كما ُق ِ�ض َي � ً
أي�ضا:
ّمييزي ال ُمتع ّل ��ق بال ّدعوى العقار ّية
“ر َّدت محكم ��ة التّميي ��ز المدن ّي ��ة في بيروت الإ�ستدع ��اء الت ّ
ح ��ول مو�ضوع �إلزام بالتّ�سجيل لعدم مخالفته لأحكام الم ��ا ّدة � 537أ�صول المحاكمات المدن ّية ولعدم
القانوني ولعدم ت�شويهه م�ضمون الم�ستندات المن�صو�ص عليه في الما ّدة � 708أ�صول
فقدانه الأ�سا�س
ّ
المحاكمات المدن ّية ُمع ّللة ذلك ب�أنَّ محكمة الإ�ستئناف قد �أجابت �ضم ًنا على الم�س�ألة ال ُمثارة ِمنْ ِق َبل
أوجدت
ال ُمم ّيز ال ُم�ست�أنف لجه ��ة �إمكان ّية ترقين القيد ال
إحتياطي المو�ضوع بوكال ٍة غير قابل ٍة للعزل و� َ
ّ
ح�ل ًّ�ا للم�س�ألة المطروحة عندما اعتب َرت �أ َّنه ال ي�س ��وغ الإعتداد بمفاعيل الوكالة بوجه ّ
ال�شاري �إ ّال ِمنْ
�سابق لتاريخ قيد �إ�شارة بعقد البيع ،و�أنَّ تقدير الأد ّلة لناحية
انعقدت الوكالة ل�صالحه
ِق َبل َمنْ
َ
بتاريخ ٍ
ٍ
تح ّق ��ق التّواط�ؤ كما وتقرير الب ّينات المعرو�ضة يعود لمحكمة الأ�سا�س ا ّلتي ك َّونت قناعتها على ّ
ال�شكل
ال ُمب َّين في قرارها ،و�أنَّ ت�شويه الم�ستندات يفتر�ض ذكر وقائع خال ًفا ِلما َو َر َدت عليه فيها �أو يفتر�ض
وال�صريح لن�صو�صها .و�إنَّ ك ّل ما فعلته محكمة الإ�ستئناف لهذه الناحية هو
مناق�ضة المعنى الوا�ضح ّ
تو�ص ًال لتحديد ال ّن ّية ا ّلتي ان�ص َرف �إليها الفرقاء عند تنظيمها
تف�سير م�ضم ��ون الم�ستندات ال ُمبرزة ّ
القانوني ِتب ًعا لذلك .و�إنَّ المم ّيز لم ُيح ّدد تحت � ّأي بندٍ من بنود الما ّدة � 708أ�صول
العتماد الو�صف
ّ
()12
ال�سبب ال ّرابع” .
المحاكمات المدن ّية يق ُع باقي ما �أدلى به؛ الأمر ا ّلذي اقت�ضى معه ر ّد ّ
و�أخي ًرا تبقى م�س�ألة يقت�ضي التّو ّقف عندها نظ ًرا لأه ٍّم َّيتها؛ وهي تتع َّلق بمدى ت�أثير مرور الزّمن
العقاري؟
ال�سجل
ّ
على قيود ّ
ن�ص ��ت الم ��ا ّدة  19من الق ��رار  188على �أ َّنه ال ي�س ��ري مرور الزّمن على الحق ��وق ال ُمد َّو َنة في
ّ
العقاري.
ال�سجل
ّ
ّ
ُكر ُ�س المبد�أ ذاته بقولها �إنَّ مرور الزّمن ال
كما جا َءت الما ّدة  255من قانون الملك ّية العقار ّية ت ِّ
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الخا�ضعة لإدارة �أمالك ال ّدولة.
العقاري �أو
ال�سجل
ِ
ّ
ي�سري على الحقوق ال ُمق َّي َدة في ّ
كت�س ��ب بمرور الزّمن حقّ البتّة على العقارات
و�أ�ضا َف ��ت الم ��ا ّدة  256من القانون نف�سه ب�أ َّنه ال ُي َ
المتروكة والمحمية وال ُمرف َقة.
العقاري ُيم ِّثل �أحيا ًنا ح ًّقا ُمع َّي ًنا �أو يكون موثو ًقا به؛ ف�إذا كان هذا الحقّ
ال�سجل
ّ
�إ َّال �أنَّ القيد في ّ
م ّما ي�سقط بمرور الزّمن ف�إنَّ ذلك ُي�ؤ ّدي �إلى �سقوط القيد نف�سه ِتب ًعا لذلك.
ن�صت عليها الما ّدة  19من قانون الملك ّية ي�سقط فيها حقّ التّ�ص ّرف
خا�صة ّ
كما �أنَّ هناكل حالة ّ
بعدم زراعة الأر�ض الأمير ّية �أو بعدم �إ�ستعمالها م ّدة خم�س �سنوات.
الخاتمة
�إ�ست َن � َ�د البح ��ثُ
�اري؛ �إذ �إنَّ تكري�س هذا
الحالي �إلى مب ��د�أ الأثر ال ُم ِ
ال�سجل العق � ّ
ن�شئ للقيد في ّ
ُّ
المب ��د�أ م ��ن �ش�أن ��ه �أنْ َ
يجعل م ��ن هذا القيد م�ص ��د ًرا للحقّ العين � ّ�ي ،بحيث ال يكون له م ��ن كيانٍ قبل
أ�صبح ت�ص ّر ًفا �شكل ًّيا ي�ستم ُّد ق ّوته من
عيني
ٍّ
عقاري � َ
�إجرائ ��ه .و ُيمكن القول �إنَّ التّ�ص ّرف ال ُمتع ِّلق بحقٍّ ٍّ
العقاري ،ويكون م�صدر الحقّ بالتّالي لي�س الإتّفاق �أو التّ�ص ّرف،
ال�سجل
ّ
الإ ّتف ��اق ال ُم ِ
قترن بالقيد ف ��ي ّ
ال�سجل.
بل القيد في ّ
إحتياطي� ،أو القيد
أو�ضح البحثُ خ�صو�ص ّية الإجراءات ا ّلتي يتمتّع بها القيد �سواء القيد ال
كما � َ
ّ
هائي في دفتر الملك ّية.
ال�سجل
في ّ
اليومي� ،أو القيد ال ّن ّ
ّ
كم ��ا �أظه� � َر البحثُ مدى �إ�ستمرار ّية القيود من حيث ت�صحي ��ح الأخطاء الما ّد ّية هذا من جه ٍة،
وم ��ن حي ��ث التّرقين من جه ٍة �أخرى؛ ه ��ذا ف�ض ًال عن الم�س�ألة ال ُمتع ِّلقة بمفاعي ��ل ّ
الطعن بقرار �أمين
العقاري في حال رف�ضه �إجراء القيد.
ال�سجل
ّ
ّ
�إ ّال �أ َّنه تجدر الإ�شارة �إلى بع�ض المقترحات ا ّلتي نراها �ضرور َّية في هذا المجال:
وا�ضح له هذا من
خا�ص ��ة للقيد ال
�أ ّو ًال� :ض ��رورة �إي�ل�اء � ِّ
أهم َّية ّ
ّ
إحتياطي ،من حيث و�ضع تعري � ٍ�ف ٍ
جه ٍة ،وتبيان �شروطه وتحديد مفاعيله من جه ٍة �أخرى.
العقاري.
ال�سجل
ّ
ثان ًي ��ا� :ضرورة �إعطاء �إهتمام خا� �ّ�ص للم�س�ألة ال ُمتع ِّلقة بالق ّوة ال ّثبوت ّية لقي ��ود ّ
الأم ��ر ا ّلذي من �ش�أنه �أنْ ُيعزِّ َز الوظيفة الإجتماع ّية ا ّلت ��ي تتمتّع بها الملك ّية ،وذلك بت�أمين الإ�ستقرار
وتوفير ال ّثقة.
ثال ًثا� :إ�ضافة المزيد من ّ
ال�ضمانات من �أجل تعزيز م�س�ألتَين هما على درج ٍة كبير ٍة من الأه ّم ّية:
العقاري ،وال ّثانية تتمحور حول م�س�ؤول ّية �أمين
ال�سجل
ّ
الأولى تتع َّلق بمدى ت�أثير مرور الزّمن على قيود ّ
العقاري.
ال�سجل
ّ
ّ
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ينطل ��ق هذا البحث من درا�سة تحليلي ��ة ونقد ّية لتف�سير تراثي لنهج البالغ ��ة� ،صدر م� ّؤخر ًا في طبعة
مخدوم ��ة و�أكاديمي ��ة( )1لي�ستبي ��ن �آف ��اق التقري ��ب بين المذاه ��ب الإ�سالمي ��ة ،وتفعيل الح ��وار الم�سيحي
الإ�سالم ��ي وذلك من خالل درا�سة وتحليل عدد م ��ن تفا�سير “النهج” هذا الكتاب التراثي والديني البالغ
الأثر والأه ّمية.
م�صطلح “مخطوط مطوي” ومعانيه
يط ��رح كت ��اب �صديقنا البروف�س ��ور خ�ضر نبه ��ا “مخطوط مطوي” ال ��ذي نتدار�سه ف ��ي هذا البحث
الن�ص وتقديمه
�ات وت�سا� ٍ
�إ�شكال ّي � ٍ
ؤالت عديدة في ال�ش ��كل والم�ضمون ،وكذلك في المنهج وطريق ��ة تحقيق ّ
وغير ذلك من الأمور.
وال تتي ��ح لنا الم�ساحة المحدّدة والمحدودة لمقالتنا هذه �أن نتناو َلها ك َّلها بالعر�ض والتحليل والتقييم
بع�ض منها.
والتفنيد ،لذا ال مف ّر من �أن نكون انتقائيين و ُنق�صر بحثنا على �أبرزها� ،أو على ٍ
و�أ ّول م ��ا نبتغ ��ي مناق�شته عن ��وان الكتاب ،وقد اختار ل ��ه د .نبها عنوان ًا رئي�س ًا ه ��و التالي“ :مخطوط
ن�ص� � ًا مح ّقق ًا لهذا المخطوط ال ��ذي اكت�شفه �أو عثر عليه
مط ��وي” .وهو عنوا ٌن يوح ��ي وك�أن الكتاب يقدّم ّ
الم�ؤ ّل ��ف ،وه ��و ما ته ّي�أ لي عندما عاينت الغالف للم ّرة الأول ��ى ،ال �سيما و�أ ّنه ذكر عليه وفي �صفحة عنوان
الكت ��اب“ :تحقي ��ق ودرا�سة خ�ضر نبها” ما يعني �أ ّنه عمل على تحقي ��ق مخطوطة لكتاب الو َبري .وال �أُخفي
�أ ّنني �أح�س�ستُ ب�شيء من خيبة الأمل عندما ت�ص ّفحتُ الكتاب ،فتب ّين لي �أ ّنه لي�س تحقيق ًا لهذا المخطوط،
ون�صو�ص منه من م�صادر �أخرى و�إعادة تركي � ٍ�ب وبناء لهذا الكتاب ال�ضائع
�راج لعنا�ص َر
ٍ
ب ��ل مج ّر َد ا�ستخ � ٍ
عل ��ى طريق ��ة ال . Puzzleدون �أن يعن ��ي ذلك بتات ًا انتقا�ص ًا م ��ن قيمة هذا العمل ،وهو م ��ا �سنعود �إلى
الحديث عنه.
وال�س� ��ؤال البديه ��ي الأ ّول الذي طرح ُته كان التالي :عبارة “مخطوط مط ��وي” وهي العنوان الرئي�سي
للكتاب هل هي م�صطل ٌح بحثي �أجه ُله؟! ال �سيما و�أن لي في مجال تحقيق المخطوطات العربية م�ساهمات
عدي ��دة �إذ ن�شرتُ �أكثر من ع�شر مخطوطات مح ّققة ،كما �أ ّنني ن�شرتُ مخطوط ًة ق ّيمة �ضائعة هي “معراج
ن�صها الالتيني بعد �أن �ضاع الأ�صل العربي لها
مح ّمد :المخطوطة الأندل�سية ال�ضائعة” من خالل ترجمة ّ
مع �ضياع الأندل�س ،وهي الرواية الأطول والأكمل من روايات المعراج كما ب ّينتُ في درا�ستي لها.
و�س�ؤال ��ي البديه ��ي هذا ،كان م ��ن الطبيعي �أن �أبحثَ له ع ��ن جواب في كتاب د .نبه ��ا عي ِنه ،وال �سيما
ف ��ي مقدّمت ��ه ،وهنا كانت لي خيب ُة �أم � ٍ�ل ثانية� ،إذ بدا لي التعريف الذي يقدّمه الكات ��ب مبتور ًا �أو �أق َّله غي َر
�وف للغر�ض .يقول نبها (� ��ص“ :)13-12وبعد التي ّقن من �ضيا ِع �شرح الو َب ��ري ا�ست�أنفتُ التدقيق في
م�ست � ٍ
�ش ��رح البيهق ��ي و�أق ّل ��ب نقوالته عن الو َب ��ري ،فوجد ُتها عدي ��دة ( )...عندها لمع في عقل ��ي �أن �أجمع هذه
مخطوط مطوي
عمل م�ستق ّل ( )...لأن في جمعها �إحيا ٌء لعم � ٍ�ل �ضائع ومفقود ،وهو بمثابة
ٍ
الن�صو� ��ص في ٍ
مطبوع ومتوافر بين �أيدينا”
عمل
في ٍ
ٍ
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ولك ��ن م ��اذا تعني عب ��ارة “مخطوط مط ��وي” تحدي ��د ًا؟! فالكاتب لم ي�ش � ِ�ف غليلي وي�ش ��رح لي هذه
العب ��ارة التي اختاره ��ا عنوان ًا رئي�س ًا لكتاب ��ه .ووا�صلتُ الق ��راءة ،فوجدتُ نبها يتابع مردف� � ًا“ :ومن عاد ِة
مخ�ص�صة للحديث عن
المراك ��ز العلمية في العالم والدول المهت ّمة بالتراث ،الدعوة �إلى م� ٍ
ؤتمرات علمية ّ
المخطوطات المطو ّية في التراث المطبوع ،بمعنى �أن هناك م�ؤ ّلفات للقدامى هي مفقودة و�ضائعة اليوم،
نتف
فات مطبوعة ،هذا يعني �أن ما هو مفقود ،عندما نعث ُر على ٍ
ولكنها مبثوثة ومن�شو ٌر �أجزاء منها ،في م�ؤ ّل ٍ
أعمال مطبوعة ،فهو بمثابة مخطوط مطوي في الأعمال المن�شورة” .ويخل�ص نبها قائ ًال في هذا
منه في � ٍ
ً
ُ
ينطبق عليه هذا العم ُل المنهجي”�( .ص.)13
ال�صدد“ :وطبعا �صاحبنا الو َبري
علم تحقيق المخطوطات وم�صطلحاته
ا ّت�ضح لي ،بعد هذا ال�شرح بالطبع ،ماذا يعني الباحث بعنوان كتابه “مخطوط مطوي” .لكن بقي في
ٌ
ذهن ��ي ال�س�ؤال الإ�شكالي الكبي ��ر :هل هذه العبارة م�صطل ٌح
معروف في علم تحقيق المخطوطات؟! ف ّت�شتُ
ُ
مناهج �أكاديمية وعلمية له
وتعر�ض
تدر�س تحقيق المخطوط ��ات العربية
َ
ف ��ي معظم الكتب المنهجية التي ُ
فلم �أجد لها �أثر ًا ،فمن �أين جاء �صديقي نبها بها؟ وبعد �أن �أعياني البحث كان ال ب ّد وال مف ّر من اال�ستعانة
بغوغ ��ل � Googleشفي� � ِع الباحثين الجدي ��د والم�ستجدّ .وهنا فقط جاءني الج ��واب .فعبارة “مخطوط
مط ��وي” م�صطل ٌح �سعى د .يو�سف زيدان مدير �إدارة المخطوط ��ات في مكتبة الإ�سكندرية �إلى �إدخاله في
عل ��م التحقيق وا ّتخذه عنوان ًا للم�ؤتمر الدولي الخام�س لمركز المخطوطات بمكتبة الإ�سكندرية الذي ُعقد
ت�صريح له لوكالة الأنباء
بي ��ن  6و  8ماي ��و  .2008وهو يفخر بم�ساهمته هذه ويعتب ُرها اكت�شاف� � ًا ق ّيم ًا ،ففي
ٍ
والمنتظر منه قال زيدان�“ :إن
الفرن�سي ��ة في  2007/8/14تحدّث فيه عن �أهداف ه ��ذا الم�ؤتمر وم ّيزاته
ِ
م�صطلح المخطوطات المطوية هو م�صطلح تراثي جديد المرا ُد به الم�ؤ ّلفات التي اختفت �أو �أخفيت ل�سبب
فالطي هو نقي�ض الن�شر بمعنى الظهور ،وهو هنا يعني االختفاء �أو االنزواء لبع�ض الن�صو�ص التي
�أو لآخر،
ّ
و�صلتنا عناوينها من دون محتواه”.
و� َ
أ�ضاف �أن عنوان الم�ؤتمر بم�صطلحه التراثي الجديد ي�أتي كدعوة لكبار الباحثين لمناق�شة ما حدث
ؤتمرات �سابقة التي �صاغ ��ت مجموعة من الم�صطلحات التراثية وال ��ر�ؤى الجديدة للتراث
م ��ن َقب� � ُل في م� ٍ
المخطوط وفتح نوافذ مبتكرة للإطالل عليه”
ٌ
وب�سيط ُيطرح!!
كيف يكون هذا الم�صطلح تراث ّي ًا وجديد ًا في الوقت عينه؟! �س�ؤا ٌل بديه ٌي
َ
ؤتمر ومحاوره
وي�ضي ��ف زيدان مع ّرف� � ًا بالم�صطلح الجديد الذي يقترحه ،فيقول� “ :إن
الهدف من الم� ِ
ُ
الك�شف عن الم�ؤ ّلفات العربية التي �ضاعت �أ�صو َلها لكن و�صلت عنها �إ�شاراتٌ وتلميحات وردت في
البحثية
م�ؤ ّلف ��ات �أخرى ،وذلك بق�صد الك�شف عن الن�صو�ص المفقودة و�أ�سباب فقدانها والخ�صائ�ص العامة التي
تجمع بين المفقود من التراث”.
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م�صطلح ملتب�س
“مخطوط مطوي”
ٌ
فم�صطل ��ح “مخطوط مطوي” م�صطلح “زيداني” �إذ ًا ،لم يق� � ّره �أي مجم ٍع للغة العربية ،وقد انتقده
أ�ستاذنا و�صدي ِقنا د .ر�ض ��وان ال�س ّيد �إذ كتب
ع ��د ٌد م ��ن الباحثين الذين �شاركوا ف ��ي الم�ؤتمر المذك ��ور ،ك� ِ
يومها جري ��د ُة الم�ستقبل ف ��ي بيروت في ع ��دد الجمعة  2008/5/9فق ��ال“ :يعم ُد
ف ��ي مقال ��ة ل ��ه ن�شرتها َ
الدكت ��ور يو�سف زيدان مدي ��ر �إدارة المخطوطات بمكتبة اال�سكندرية� ،إلى �إثارة االنتباه واالهتمام بق�ضايا
المخطوط ��ات العربية ،من طريق �إطالق �أ�سماء غريبة وطريفة عل ��ى م�ؤتمرات للمخطوطات التي يقيمها
ويدعو الباحثين العرب والأجانب ،للم�شاركة فيها .وقد �أقامت �إدارة المخطوطات م�ؤتم َرها الخام�س هذه
الأيام بعنوان :المخطوطات المطوية ،وقد ق�صد د .زيدان من وراء ذلك الن�صو�ص التي كانت �ضائعة �أو ما
تزال ،و�أمكنَ �أو يمكن التعرف عليها وا�ستنقاذها والتعريف بها من خالل االقتبا�سات منها في مخطوطات
�أخرى� ،أو من خالل اكت�شاف مخطوطة لها ما كانت معروفة من قبل”.
ووا�ض� � ٌح م ��ن كالم ر�ضوان ال�س ّي ��د �أ ّنه غير را� ٍ��ض عن الم�صطلح ال ��ذي اقترحه زي ��دان .والواقع �أ ّنه
ومعان مختلفة ومتباينة .ف�أ ّو ُل ما يتباد ُر �إلى الذهن عند �سماع كلمة
م�صطلح ملت ِب�س يمكن �أن ُيف َهم بطرق ٍ
كطي ال�سجل للكت ��ب} (�سورة الأنبياء .)104/ونطوي
مط � ّ
�وي الآية الكريمة القائلة{ :يوم نطوي ال�سما َء ّ
“كطي الكتب”.
هنا بمعنى َنثني� .أخرج الطبري في تف�سيره عن ابن ع ّبا�س �شارح ًا هذه الآية قائ ًال:
ّ
المخ�ص�ص منها للمخطوطات،
ومكتبة الملك فهد/الريا�ض على �سبيل المثال ال الح�صر ،وفي الق�سم
ّ
ال تزال �إلى اليوم ت�ستخدم عبارة “مخطوط مطوي” على �أ ّنه مخطوط مثني �أو ملفوف.
وه ��ذا م ��ا نجده كذلك ف ��ي �أكث ��ر القوامي�س“ :مط ��وي :مثن ��ي”( )2وبالفرن�سي ��ة  ،pliéوبالإنكليزية
� foldedأو � rolled upأي ملفوف ومطوية :مطبوعة مطوية وبالفرن�سية  dépliantوبالإنكليزية
()3
foldout
بيد �أ ّننا نجد في المنجد المعنى الذي ق�صده زيدان :مطوي :مثني �أو ملفوف ،ومطوي :ما ُطوي جز ٌء
()4
منه داخل جز ٍء �آخر� :س ّكين مطوي”
والخال�ص ��ة كان على الكاتب/المح ّق ��ق بر�أينا عو�ض �أن َ
يغرق في تعميم ��ات مبهمة وملتب�سة عن هذا
الم�صطل ��ح ويتحد َّث عن مراك ��ز علمية في العالم والدول المهت ّمة بالت ��راث ال نعرف �أين هي وما هي؟ �أن
يح� �دّد بال�ضبط ع ّمن �أخ ��ذ م�صطلح “مخطوط مطوي” ،في�س ّمي زيدان مطل ��قَ هذا الم�صطلح ومر ّو َجه،
وي�شي� � َر كذل ��ك �إلى الم�ؤتمر الدول ��ي الخام�س لمركز المخطوط ��ات بمكتبة الإ�سكندري ��ة الذي اعتمد هذا
الم�صطلح وجعله عنوان ًا لدورته هذه .فهذا �أ�ضعف الإيمان ،و�أق ّل ما تقت�ضيه �أمان ُة البحث العلمي.
نزعة التقريب بين المذاهب الإ�سالمية في تفا�سير النهج
�صديقنا الم�شترك ف�ضيلة ال�شي ��خ الدكتور �أحمد مب ّلغي،
وقف� � ٌة ق�صير ٌة الآن عند مق ّدم الكت ��اب
ِ
وبع�ض ما جاء في مق ّدمته .ين ّوه مب ّلغي بنزع ِة المحقّق التقريبية بين المذاهب الإ�سالمية ُ
فيقول عنه
ِ
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(� ��ص“ :)9ي ّتج� � ُه نظ ُره الجا ّد نحو الوحدة بين ال�شيعة وال�س ّنة عل ��ى م�ستوى الأ ّمة ،وهذا ما تبلور في
بع� ��ض كتبه ،الأمر الذي يجب على ك ّل من له درا�س ��ات و�أن�شطة علمية في المذهب ال�س ّني �أو ال�شيعي
�أن يتّبعه ويتابعه ٍّ
وا�ضح قر�آني”
كخط ٍ
وال نج ��د َ
إعالمي ذو نزع ٍة حواري ٍة
�شيخن ��ا الجليل �إال ُمح ّق� � ًا تمام ًا في تنويهه هذا .فخ�ضر نبه ��ا �
ٌّ
ودودة وا�ضحة برزت تمام ًا للعيان في برنامجه التلفزيوني الناجح “�أح�سن الحديث” ،وتبلورت لي�س
ف ��ي كتبه ال�سابقة وح�سب ،بل وفي هذا الكت ��اب بالذات .وم ّما ا�ستوقفنا في هذا ال�سياق ،وعلى �سبيل
ال�س َرخْ �سي �أحد �شارحي
المث ��ال ،حديثه عن ال�صداقة التي ربطت بين الفخر الرازي وعلي بن نا�صر َ
نهج البالغة .يقول نبها (�ص“ :)82ويظه ُر �أن عالق ًة مل�ؤها الو ّد والمح ّبة واالحترام ،كانت بينه وبين
المف�سر الم�شهور ،رغم التباعد في المذهب ،حيث �إن الرازي
الإمام فخر الدين الرازي (ت606هـ)
ّ
ال�س َرخْ �سي �إمامي جعفري ،وهذا التباعد لم ي�ؤ ِّد �إلى التنافر والتنازع بينهما،
�شافعي ،وعلي بن نا�صر َ
بالحب
لل�س َرخْ �سي مملوءة
ِّ
ب ��ل �أور َد ال�شيخُ العطاردي ُن�سخ ًة مخطوطة من ر�سالة بعثها الفخر الرازي َ
والتقدير والإعجاب”.
�صفات حميدة كانت عند علمائنا
وهن ��ا يعق ُّب نبها على هذا الخبر العميق الدالل ��ة قائ ًال“ :هذه
ٌ
القدامى ،فه ��ذا ه�شام بن الحكم (ت179هـ) ُ
تلميذ الإمام جعفر ال�صادق كان على �صداق ٍة و�شراك ٍة
تجاري ��ة مع عبداهلل بن يزيد الإبا�ضي ،رغ ��م التنافر في اعتقادهما ،حتى ُ�ضرب المثل ب�صداقتهما،
راجع �أطروحتي عن ه�شام بن الحكم”...
و�إذا عدنا �إلى ر�سالة الفخر الرازي �إلى ال�سرخ�سي لوجدنا فيها من عبارات المو ّدة والتح ّبب ما
متوجه� � ًا �إلى هذا الأخير“ :و�أنا �أخب ُر �س ّيدي وم ��والي �صدر الم ّلة والدين،
يثل ��ج ال�صدر ،ففيها يقول ّ
و�شم� ��س الإ�س�ل�ام والم�سلمي ��ن ( )...ب�أ ّن ��ي �أح ّبه م ��ن �صميم قلبي ،و�أح � ّ�ب �أ ّني �أح ّب ��ه ،و� ُ
أبغ�ض �أن ال
()5
�أح ّبه”
فيجيبه ال�سرخ�سي بر�سالة يمتدحه �شعر ًا فين�شد:
بال�شكر
لموالي فخر الدين عندي النعم لأي�سرها قد خاف ذرعي
ِ
بالفكر (م .ن)
العلم �إال ح ّلها هو
�أخو الخاطر
ِ
ِ
الوداد لم تبقَ عقد ٌة من ِ
�إ ّنه ��ا ح ّق� � ًا عالقة مو ّدة نموذجية بين عا ِل َمين ،لم ي�ؤ ّثر اختالف المذهب على عالقتهما ،وليتهما
يكونان �أ�سوة لعلمائنا اليوم!
والمه � ّ�م �أن هذا التركيز الدائم على الجانب الحواري الودود في تراثنا العربي والإ�سالمي ميز ٌة
الفتة في خ�ضر نبها ،وجدير ٌة ِّ
يج�س ُدها في �شخ�صه وعي�شه اليومي وعالقاته
بكل تنويه وتثمين .وهو ّ
الوطي ��دة والب ّن ��اءة مع رج ��االت من مختل ��ف المذاهب والطوائ ��ف والأديان ،ال ف ��ي كتاباته وح�سب.
جوانب م�شرق ٍة ودودة
وك ��م نحن بحاج ٍة اليوم �إل ��ى باحثين من �أمثاله ي�ستخرجون ما في تراثنا م ��ن
َ
وي�س ّلطون عليها ال�ضوء لتكون �أ�سو ًة للكثيرين م ّمن يتخ ّبطون في ظلمات المذهبية ال�ض ّيقة والبغي�ضة.

132

الدرا�سات الأمنية
العدد 91

ّ
مفكرو لبنان الم�سيحيّون وم�ساهماتهم في تقييم التراث الإمامي
وتبق ��ى لن ��ا ملحوظ ٌة ب�ش� ��أن مقدّمة �صديقنا ال�شي ��خ مب ّلغي ن�سوقها م ��ن باب المونة علي ��ه ،فهو يقول
م�ستهلاّ ً تقديمه ومتحدّث ًا عن �إعجاب المف ّكرين من مختلف اال ّتجاهات والم�شارب بنهج البالغة (�ص:)7
“والالفت �أن هذه الظاهرة لم تقت�ص ْر على الم�سلمين ،بل وقد عبرت حدودَهم ّ
وغطت غير الم�سلمين
كذل ��ك ،حيث نجد �أن العديد من المف ّكرين من الديان ��ات الأخرى ،عندما ر�أوا نهج البالغة ،وت�أ ّملوا فيه،
كتبوا �أو قالوا �إن له مكانة مه ّمة”...
يكتف بهذه التعميمات الغريبة
تم ّنيتُ هنا و�أنا �أقر�أُ هذا الكالم الإن�شائي البليغ لو �أن �شيخنا الجليل لم ِ
واحد على الأق� � ّل ،و�س ّمى بع�ض ه�ؤالء
مثل ٍ
كالمه هذا ب�أمثل ٍة وا�ضح ��ة� ،أو ٍ
ع ��ن النه � ِ�ج الأكاديمي ،بل ق ��رن َ
المف ّكري ��ن والأدباء غي ��ر الم�سلمين الذين �أكبروا في نه ��ج البالغة عل َّو قامته الفكر ّي ��ة م�ضمون ًا و�أ�سلوباً،
وعل ��ى ر�أ�س ه�ؤالء ،ب�ل�ا ريب ،م�شاهي ُر كتّاب لبن ��ان الم�سيحيين :جبران خليل جب ��ران ،وميخائيل نعيمه،
()6
بحث �سابق.
وجورج جرداق ،وبول�س �سالمه ،و�سليمان كتّاني وغيرهم م ّمن در�سنا م�ساهماتهم في ٍ
ن�ص
فهذه الإ�شارات والت�سميات لو ح�صلت لكانت هنا في مح ّلها ،ولأن�صفت ه�ؤالء القوم ،ولأخرجت َّ
مهم .والتعميماتُ هذه
�شيخن ��ا مب ّلغ ��ي من التعميمات التي
ِ
تالم�س الح ّد التمويهي ،وال تفي ُد الباحثَ ب�شي ٍء ّ
ُ
تبل� � ُغ ح َّده ��ا الأق�صى ،فتكت�سي فيه بطاب ٍع �شعب ��وي وا�ضح في ختامها حيث يخل� ��ص ال�شيخ الدكتور فيقول
َ
اعترف الجمي ُع ب�أ ّنه �أي نهج البالغة في العدالة قد تقدّم �إلى �أعما ِقها ،وفتح طبقا ِتها”
(�ص“ :)7وقد
الطاعنون بن�سبة نهج البالغة بين الأم�س واليوم
الجميع :من هم ،ومن المق�صود؟! يذ ّكرني هذا التعبير بنظرية �إجماع الأ ّمة �أو �إجماع الأئ ّمة كم�صدر
“حجة الإجماع” وفق تعبي ��ر �شارح النهج الكي ُذري الذي ينقل
للفق ��ه عن ��د �أهل ال�س ّنة والجماعة �أو م�س�ألة ّ
عن ��ه نبه ��ا (�ص� .)70أ ّي ًا يكن ،فهو �إجم ��ا ٌع لم يح�صل بتات ًا كما نعلم وتعلم ��ون .فمن هم “الجميع” الذين
يتح� �دّث عنه ��م �شيخنا؟! وهل نن�سى هنا �أو نغفل ونتنا�سى �أن عدد ًا من الم�ؤ ّرخين والمف ّكرين من القدامى
�صح ��ة ِن�سبة نهج البالغة �إل ��ى الإمام عليه ال�س�ل�ام ،وذلك بدء ًا م ��ن ابن خ ِّلكان
والمحدّثي ��ن طعن ��وا في ّ
علي ،و�إ ّنما الذي جمعه ون�س َبه �إليه هو
(ت681ه� �ـ) الذي �أورد رواية تقول عن النهج�“ :إنه لي� ��س من كالم ّ
ال ��ذي و�ضعه”( .)7وال�صفدي في الواف ��ي بالوفيات من بعده .والإمام محمد بن �أحمد الذهبي (ت748هـ)
ال�سب
القائ ��ل في كتاب ��ه “ميزان االعتدال“ :م ��ن طالع نهج البالغة ج ��زم ب�أ ّنه
ٌ
مكذوب على عل � ّ�ي ،ففيه ّ
ّ
وعمر ،وفيه من التناق� ��ض والأ�شياء الركيكة والعبارات التي َمن له معرفة
ال�ص ��راح،
والحط على �أبي بكر ُ
()8
بن َف�س القر�شيين ال�صحابة وغيرهم م ّمن َبعدهم من المت� ّأخرين جزم ب�أن الكتاب �أكثره باطل”
مرور ًا باليافعي في مر�آة الجنان ،وابن ُحجر الع�سقالني في ل�سان الميزان( .)10( )9و�صو ًال �إلى جرجي
زي ��دان القائ ��ل“ :ال نظ ��نّ ك ّل ما حواه نه ��ج البالغة من الخطب ل ��ه �أي للإمام عل ��ي ()11و�“ :إن كثير ًا من
الخطب في نهج البالغة لي�ست لعلي بدليل اختالف الأ�سلوب ،ومخالفة ما فيها من المعاني لع�صره ،وغير
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ذل ��ك م ّما ال مح� � ّل لتف�صيله” (زيدان ،تاريخ �آداب ،م� .س�� � ،ص .)599/2والم�ست�شرق هوارت Huart
في كتابه “الأدب العربي” )12(.والم�ست�شرق الفرن�سي ديمومبين القائل �إن وا�ضع نهج البالغة هو ال�شريف
الر�ضي(.)13
وط ��ه ح�سين القائ ��ل عن نهج البالغة“ :ال �أعتقد �أ ّنه من كالمه �أي الإم ��ام علي لأن ال�صنعة والتك ّلف
أرجحه �أ ّنه
تغلب ��ان عليه ،ف�ض ًال عن ا�شتماله على عبارات وكلمات لم تظهر �إال في زمن المتك ّلمين ،والذي � ّ
()14
من ت�أليف ال�شريف الر�ضي”
كثير من ُ
الخ َطب
و�أحم ��د �أمي ��ن القائل“ :ون�سبوا �إلي ��ه �أي الإمام علي نهج البالغة ،وهو ي�شتم ��ل على ٍ
والأدعي ��ة والكتب والمواعظ والحكم وق ��د ّ
�شك في مجموعها الن ّقاد قديم ًا وحديث� � ًا ( )...وا�ستوجب هذا
ال�ش ��ك �أم ��ور :م ��ا في بع�ضه من �سج� � ٍع من ّمق ،و�صناعة لفظي ��ة ال ُتعرف لذلك الع�ص ��ر ( )...وما فيه من
تعبي ��رات �إنم ��ا حدثت بع ��د �أن ُنقلت الفل�سفة اليونانية �إل ��ى العربية ،وبعد �أن ُد ّونت العل ��وم ( )...هذا �إلى
أ�سلوب لم ُيع َرف �إال ف ��ي الع�صر الع ّبا�سي” (�أمي ��ن� ،أحمد ،م� .س،
م ��ا فيه من مع � ٍ
�ان دقيقة من َّمقة عل ��ى � ٍ
�ص.)149-148
و�شوقي �ضيف ،ومحمد محمود �شاكر (الفتال ،م� .س� ،ص .)22-21وغيرهم.
منهجية ر�صينة في تحقيق جوانب مخفية من التراث
ويبق ��ى �أ ّننا نوافق ال�شيخ مب ّلغي تمام� � ًا في تنويهه ب�أن المح ّقق د .نبها (�ص“ :)9ر ّكز معظم اهتمامه
جوانب تراكم
جوانب من التراث هي غير معروفة� ،أو غير معرو�ضة� ،أو غير مكتوبة.
وجهده على اكت�شاف
َ
َ
ب�سبب كونها مخف ّية في زاويا من التاريخ”.
على جمل ٍة منها غبا ُر الهجر والجهل والن�سيانِ ،
ً
وعن هذه الميزة “النبهاو ّية” بالذات نو ّد �أن نتحدّث ،وتحديدا من خالل منهج ّيته الر�صينة في جمع
ندر�س �أي �شرح الو َبري للنهج.
وتحقيق الكتاب الذي ً
�شرح
يق ��ول نبها �شارح� � ًا طريقته ومنهج ّيته في الجم ��ع والتحقيق (�ص“ :)12بعد التي ّق ��ن من �ضياع ِ
الو َب ��ري ،ا�ست�أنفتُ التدقي ��قَ في �شرح البيهقي �أت�أ ّم ��ل و�أق ّلب نقوالته عن الو َب ��ري ،فوجد ُتها عديدة ()...
أعمال كهذه”
عندها لم َع في عقلي �أن �أجم َع هذه الن�صو�ص في ٍ
عمل م�ستق ّل ،و�أنا المعتا ُد على � ٍ
َ
بجهده في هذا المجال.
وت�ستوق ُفن ��ا عب ��ار ُة نبها الأخيرة هذه .وال نملك �سوى �أن
ن�صادق عليها ،ونن ّو َه ِ
فه ��و ،و�إن ل ��م يكن هو م ��ن ابتكر هذا النهج في الجم ��ع والتحقيق ،فهو من المب ِّرزين في ��ه ،وله على تراث
المعتزل ��ة ال�ضائع ف�ض ٌل عمي ��م ،و�إ ّني لأتمنى عليه �أن يثابر على نهجه الر�صي ��ن هذا ،وما كتابه هذا �سوى
أن�صح طلاّ بي في الدكتوراه وغيرها بتحقيقاته لتراث
واح ��دة من ثمراته .وال ب�أ�س من �أن �أذكر هنا �أ ّنن ��ي � ُ
وحوا�ش مفيدة .وغير ذلك.
جهد ودرا�سات
المعتزلة كالتفا�سير وغيرها لما فيها من ٍ
ٍ
ُ
و�شرحه �أن يقولوا عنه:
وم ��ن م�ألوف ع ��ادات الكتبيين في التنويه عن ٍ
كتاب �أح�سن تحقي ُقه ودرا�س ُت ��ه ُ
“كتاب مخدوم” .ونبها خاد ٌم ر�صين �أتقنَ و�أح�سنَ خدمة ترا ِثنا الكالمي والإ�سالمي عا ّمة .ويبقى ال�س� ُؤال
ٌ
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كيف تج ّلى ح�سنُ خدمته للتراث في هذا الكتاب بالذات؟!
ّ
المتكلمين
�أبرز �شارحي النهج من
الوبَري �شارح من�سي للنهج
من�سي و�شب ِه مجهول :الو َبري الخوارزمي (�أوائل ق  6هـ).
�إ ّنه يع ّرفنا �أو ًال بمتك ّل ٍم مغمور،
و�شارح للنهج ّ
ٍ
ونكاد ال ُ
�شروحات لنهج
نعرف عن الو َبري �سوى ما نقله عنه معا�ص ُره علي بن زيد البيهقي (ت565هـ) من
ٍ
يتب�سط في عر� ِ��ض �شروحات الو َبري دار�س ًا ومر ّكز ًا عل ��ى م ّيزاتها الكالمية ،ورياد ِتها في
البالغ ��ة .ونبها ّ
ه ��ذا المج ��ال ،م�شير ًا �إلى ذلك حتى في العنوان الفرعي لكتاب ��ه ،وح�سن ًا فعل .كما �أ ّنه ي�ستوفي البحث في
ت�أثي ��ر الو َبري على من تاله م ��ن ال�شارحين ،فيعقد ف�صو ًال ثالثة يتناول في ك ّل منها �شارح ًا للنهج نقل عن
الو َب ��ريُ ،
مف�سري ��ن للنهج يجم ُعهم مع الو َبري
مو�سع ٍ
وواف وجلي ُل الفائدة .وهم ثالثة ّ
وعر�ضه ه ��ذا مو ّث ٌق ّ
و�سنخ�ص كلاّ ً منهم بوقفة ق�صيرة ا�ستكما ًال للبحث.
ع�ص ٌر واحد.
ّ
البيهقي �شارح للنهج ي�ست�شهد بالإنجيل والمزامير
-1عل ��ي بن زي ��د البيهقي (ت565هـ) ،وهو �أبرز من َ
نقل وح ِفظ بالتالي �شروحات الو َبري في م�ص ّنفه
“معارج نهج البالغة” ،ولواله ل�ضاعت غالبية هذه ال�شروحات .وهو ي ِكنُّ للو َبري ك ّل االحترام والتقدير
والإعج ��اب ،وال يذك ُره م ّر ًة دون لقب “الإمام الجليل”� ،أو “الإم ��ام المتك ّلم” دالل ًة على موقعه في نف�سه.
�شرح
(� ��ص .)64وقد نقل في �شرحه عن الو َبري  109ن�صو� ��ص ّ
يتب�سط المح ّقق في ذكرها وتق�سيمها بين ٍ
وثالث ِلحكمه عليه ال�سالم�( .ص.)64
و�شرح لر�سائلهٍ ،
ِ
لخطب � ِ
أمير الم�ؤمنينٍ ،
ال�شارحان التالي ��ان الكي ُذري
�شرح البيهق ��ي �أنه الأ�ص ��ل والمرجع ل�ش ��رح الو َبري �أم ��ا
َ
والالف ��تُ ف ��ي ِ
وال�س َر ْخ�س ��ي ف�أخ ��ذا عنه نقوال ِتهم عن الو َبري ،ولم يعودا �إلى الأ�صل� ،أي �شرح الو َبري رغم قرب الم�سافة
َ
ً
الزمني ��ة بين ال�شارحين الأربعة ه�ؤالء �إذ هم معا�ص ��رون .وهذا ما ي�ؤ ّكده نبها مرارا (�ص ،100وغيرها).
�شرح الو َب ��ري مبا�شر ًة يت�ساءل نبها (� ��ص .)78-77الجواب
فم ��ا �س� � ُّر ذلك �إذ ًا ،وهل ّاطل ��ع الكي ُذري على ِ
�والت البيهقي! ولع ّل في هذه النقطة بالذات يكمنُ �س ُّر �ضيا ِع
البديه ��ي يبدو �سلب ّي ًا ،و�إال لما كان اكتفى بنق � ِ
ُ
الو�صول �إل ��ى مخطوط ِة الو َبري �أمر ًا لي�س
�رح الو َبري �أو بع�ض ًا م ��ن هذا ال�س ّر ،فمنذ زمن الكي ُذري بات
�ش � ِ
بالي�سير!!
بن�ص للو َبري”،
“�ش ��رح الو َب ��ري المفقود كان له الأثر الط ّيب على الكي ُذري ،فنجده يفتتح �شرحه ٍّ
يق ��ول لن ��ا نبها (�ص .)78فه ��ل كان مفقود ًا منذ ذل ��ك الزمن؟ العب ��ارة ملت ِب�سة ،والأرج ��ح ال ،وكان عليه
بر�أين ��ا �أن يق ��ول دفع ًا لاللتبا�س “المفقود في �أيامنا� ،أو المفقود اليوم” .ويعو ُد نبها في خال�ص ِة بحثه �إلى
وال�س َر ْخ�سي
الإ�شارة �إلى هذه الإ�شكالية التي بقيت غير مح�سومة ،فيقول (�ص“ :)100يظه ُر �أن الكي ُذري َ
ل ��م يع ��ودا �إلى �شرح الو َبري .وال �أعلم �إذا كان �شرح الو َب ��ري متو ّفر ًا عندهما �أم هو مفقود� ،أم �أنهما اكتفيا
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بما هو منقول عند البيهقي؟!” .م�س�أل ٌة تبقى �إذ ًا بر�سم البحث والتفتي�ش!
الميزة الحوارية عند �ش ّراح نهج البالغة
مي ��ز ٌة �أخ ��رى ل�ش ��رح البيهقي ي�شي ُر �إليه ��ا نبها ب�سرعة ،ولي َت ��ه �أوالها ما ت�ستحقّ م ��ن تحليل ودرا�سة،
يق ��ول عن هذا ال�شرح (�ص“ :)58والملفت �أن ��ه البيهقي كان ي�ستفي ُد �أحيان ًا من الإنجيل والزبور” ،ويع ّينُ
واحد من هذين الكتا َبين المقد َّ�سين ،ف�إذا
المح ّقق في الهام�ش بع�ض الموا�ضع التي عاد فيها البيهقي �إلى ٍ
هي �ستة.
اخت�ص بها م�ؤ ّلفو الم�ص ��ادر الإمامية ،وت�ستح ُّق
والأم ��ر له دالال ُته البعيدة .فهي مي ��ز ٌة حوارية جليلة ّ
درا�س� � ًة على حدة وتحلي�ل ً�ا مت�أ ّني ًا .وقد اقترحتُ مرار ًا على طلاّ بي في الدكتوراه في علوم الأديان �أن تكون
مو�ضوع� � ًا لأطروحته ��م .فعلما ُء الإمامية ّ
تخط ��وا غالب ًا ُعقدة التحريف التي عان ��ى منها �سائر علماء وعن
فهم للق�صد القر�آني ،ونهل ��وا من الم�صادر الم�سيحية واليهودية ،ول ��م يحجموا حتى عن الأخذ عن
�س ��و ِء ٍ
الم�ص ��ادر البوذي ��ة .وفي درا�س� � ٍة �آنف ٍة لي تو ّقفت عند ال�شي ��خ ال�صدوق ابن بابويه الق ّم ��ي ،وكيف �أورد في
ق�صة المغبوط غوتاما بوذا ،ع ،المعروفة ب “بلوهر وبوذا�سيف” ولم
م�ص ّنفه :كمال الدين وتمام النعمة ّ
يجد حرج ًا في ذلك .وللأمر هذا دالالته البعيدة.
علي ،ع،
م�سيحيّو لبنان و�إجاللهم للإمام ّ
-2قط ��ب الدي ��ن الكي ُذري (ت� ،)576صاحب �ش ��رح للنهج عنوانه الفت“ :حدائ ��ق الحقائق في ف�سر
إ�شكالي بامتياز .ولع ّل هذا م ��ا جعل مح ّقق الكتاب عزيز اهلل الفطاردي
دقاي ��ق �أف�صح الخاليق” .عنوا ٌن � ّ
يع� �دّل في العنوان عند تحقيق الكتاب ون�شره فيجعله “حدائق الحقائق في �شرح نهج البالغة”�( .ص-66
ح�س ��ن نبها َ
عر�ض هذه الإ�شكالية ومناق�شتَها .ف�إذا كان الإمام عليه ال�سالم �أف�صح الخاليق ،فما
 .)67و ُي ِ
القول في كالم ابن ع ّمه عليه ال�صالة وال�سالم؟!
نف�س الو�صي علي هو نف�س النبي،
التع�س ��ف �إذ يقول�“ :إن َ
يب ��دو تبري ُر الكي ُذري لعنوانه على �شيء من ّ
علي �أف�صح من النبي� ،أو
لق ��د ظهرا �شخ�صين والروح واحد ّ
بن�ص حديث النف� ��س والنور )...( ،فال ُيقال ّ
نف�س واحدة” (�ص.)67
علي ،لأنهما ٌ
النبي �أف�صح من ّ
تم ّني ��تُ ل ��و �أن �صديقي البروف�س ��ور نبها وبعد �أن ا�ستوفى ه ��ذه الإ�شكالية عر�ض ًا� ،أ ّن ��ه �أبدى فيها ر�أي ًا
كالم ّي ًا كنتُ �أنتظره منه� .أما هو فاكتفى بالقول (�ص“ :)67وي�ؤ ّكد الكي ُذري �أن قوله (�أف�صح الخالئق) هو
بنقل �أخير
علي هو مدينة علم النبي وهو نف�سه” ،و�أنهى الحديث في هذه الم�س�ألة ٍ
ٌ
مخ�صو�ص بالنبي ،ولأن ّ
اللفظ والمعنى ،وتوافقَ اال�سم والم�س ّمى،
للكي� � ُذري ُيعيد فيه ت�أكيد ما �سبق وقاله“ :وهذا يقت�ضي تطاب ��قَ ِ
أف�صح الخلق”.
النبي الذي هو � ُ
علي مطابق ٌة وموا ِفقة لف�صاحة ّ
فف�صاح ُة ّ
�أي� � ًا يكن ،فهي �إ�شكالية تذ ّكرني بما كان ع ّمي و�أبي الروحي الخوري فرن�سي�س �صليبا ()1996-1918
كالم الخال ��قَ ،
كالم المخل ��وق” ،وذلك �إثر
وفوق ِ
يك� � ّرره عل ��ى م�سامع ��ي من �أن الإمام عل � ّ�ي “كال ُمه دون ِ
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�إهدائ ��ه ل ��ي ُن�سخ ًة من نهج البالغ ��ة ،و�أنا ل ّما �أزل �صب ّي ًا يافع ًا ،كما رويتُ في بح � ٍ�ث �سابق (�صليبا ،لوي�س،
أطرح الإ�شكالية
نح ��و الح ��وار ،م� .س� ،ص .)114-113وقد ت�ساءلتُ منذ ذاك البحث ،ول ّم ��ا �أزل �أت�ساءل و� ُ
علي ،وتقديمه حتى على ابن ع ّمه عليه
التالية“ :لماذا َ
درج م�سيح ّيو لبنان على المبالغة في �إجالل الإمام ّ
ال�صالة وال�سالم؟! وبت�أثير من كان ذلك؟!
�إ�شكالي� � ٌة طرح ��ت نف�سها مرار ًا عل � ّ�ي ،وب�إلحاح ال �سيما من خ�ل�ال التجربة المعي�ش ��ة .وع�ساني يوماً
ا�ستوفي هذه الم�س�ألة درا�سة وتمحي�ص ًا.
بكالم للوبري ،كما ي�ؤ ّكد لنا نبها مرار ًا .وللأمر دالل ُته.
ويبقى �أن الكي ُذري تم ّيز ب�أنه بد�أ و�أنهى َ
�شرحه ٍ
فمقا ُم الأخير عند الأ ّول وق ْد ُره كانا جلي َلين.
ال�س َر ْخ�سي� ،صاحب �شرح للنهج عنوانه “�أعالم نهج البالغة” ،وهو معا�صر للإمام
-3علي بن نا�صر َ
اختالف في مذهب ك ّل منهما .ويقول عنه
الفخ ��ر الرازي (ت 606هـ) ،كما �سبق و�أ�شرنا ،و�صدي ٌق له على
ٍ
ال�س َر ْخ�سي ،و�أ ّما ر�أيه في
نبه ��ا (�ص�“ :)88إن �آراء الو َبري في الإمامة غير م�س ّل � ٍ�م بها عند علي بن نا�صر َ
الم�سائل الكالمية فال اعترا�ض عليها”.
المف�سرين الثالثة فيها� ،أي البيهقي والكي ُذري وال�سرخ�سي مقارنة بر�أي الو َبري
وم�س�ألة الإمامة و�آراء ّ
�سنخ�صه ��ا بوقف ٍة تحليلية مقار ِنة تكون بمثاب ��ة نموذج للتمايز في ال�ش ��رح والتف�سير بين ال�ش ّراح
و�شرح ��ه
ّ
الأربعة ه�ؤالء.
ميّزات �شروحات الوبَري لكالم �أمير الم�ؤمنين
وقب ��ل الغو�ص في م�س�ألة الإمامة نتو ّقف عند نماذج من �شروحات الو َبري لمقوالت �أمير الم�ؤمنين ،ع،
في النهج.
العلم �أن
ق ��ال علي ��ه ال�سالم (�ص“ :)154ما �أخذ اهلل على �أهل ِ
الجهل �أن يتع ّلموا ،حتى �أخذ على �أهل ِ
يع ّلموا”
واجب على العا ِل ��م ال مج ّرد ٍّ
حق
معادل ��ة ب ��ارزة يطرحها �أمي� � ُر الم�ؤمنين ،ع ،في قولته ه ��ذه.
ُ
التعليم ٌ
واجب على الجاهل ،ال مج ّرد حقّ وح�سب.
وح�سب ،تمام ًا كما �أن التع ّلم ٌ
وهي معادلة تذ ّكرني بقاعد ٍة �س ّنها المغبوط غوتاما بوذا ،وجاء فيها“ :ال�س ّرية دمغ ُة العقيدة الخاطئة
الم�ض ِّللة .ي�ضيء النامو�س الذي �أعلن ُته بكلماته عندما ُيعلن ،ولي�س عندما ُيخفى”(.)15
فالإ�سرارية ال مكان لها في تعليم بوذا وعقيدته ،وهو ما نفهمه من مقولة �أمير الم�ؤمنين هذه ،فتعليم
يخ�ص بعلمه هذا دون ذاك .ويقول الو َبري �شارح ًا (�ص:)155
الجاهل �أم ٌر ٌ
واجب على العا ِلم ،ولي�س له �أن ّ
“وجب على العلماء التعريف ،وعلى غيرهم المعرفة”.
ب�سيط
ويتاب ��ع المغب ��وط غوتام ��ا قائ ًال في هذا ال�ص ��دد“ :لقد ع ّلم ��تُ النامو�س بدون �أي تميي ��ز بين ٍ
ومفهوم فقط من قبلها” (م .ن).
ومفهوم و�شعبي ،وبين ما هو ُم َع ّد لفئة قليلة،
ٍ
ٍ
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وم ّم ��ا يلفتنا ف ��ي �شرح الو َبري لمقولة �أمير الم�ؤمنين هذه قوله (�ص“ :)155فالمفيد في العقل ّيات �أن
يكون من ّبه ًا ال مع ّلم ًا”.
فه ��و هن ��ا يذ ّكرنا بقاع ��دة هندوية معروفة ع ّبر عنها جب ��ران خليل جبران في النب ��ي بقوله“ :ما من
رج � ٍ�ل ي�ستطي� � ُع �أن ُيعلن لكم �شيئ ًا غير ما هو م�ستق ٌّر في فج ��ر معرفتكم و�أنتم غافلون عنه )...( .والمع ّلم
�إذا كان بالحقيق ��ة حكيم ًا ،ف�إ ّنه ال ي�أمركم ب�أن تدخل ��وا بيت حكمته ،بل يقودكم بالأحرى �إلى عتبة فكركم
()16
وحكمتكم”
ً
يوعيك� ،أو طبق� �ا لتعبير الو َب ��ري �أن ين ّبهك ،ال �أن
دور المع ّل ��م �أن يوق ��ظ المعرفة الهاجعة في ��ك� ،أن ّ
يع ّلمك.
وف ��ي �سياق التع ّلم والتعلي ��م عينه نقر�أ لأمير الم�ؤمنين (�ص“ :)150عا ِل� � ٌم ر ّباني ،ومتع ّل ٌم على �سبيل
النجاة”
واحد من الق�س َمين ،من العا ِلم والمتع ّلم� ،إ ّنما
ونقر�أ في �شرح الوبري لهذا القول“ :معنى ذلك �أن ك ّل ٍ
فلح �إذا جمع بين العلم والعمل ،والمتع ّلم �إ ّنما يفوز
يف ��و ُز ويباين الهمج الرعاع �إذا جمع و�ص َفين .فالعالم ُي ُ
�إذا جمع �إلى التع ّلم الق�صد ل�سبيل نجاته”.
ن�ص ��ب نف�س ��ه للنا�س �إمام ًا فليبد�أ بتعليم نف�سه قبل تعليم غي ��ره .وليكن ت�أديبه ب�سيرته قبل
“م ��ن ّ
()17
ت�أديب ��ه بل�سانه .ومع ّلم نف�سه وم�ؤدّبه ��ا �أحق بالإجالل من مع ّلم النا�س وم�ؤدّبهم”  ،يقول �أمير الم�ؤمنين
يج�سد ما يع ّلم في عي�شه و�سلوكه ،وهو ما يق�صده الو َبري بالجمع بين
في حكمة من النهج .والعا ِلم عليه �أن ّ
قا�صد
العل ��م والعمل .ويتابع ه ��ذا الأخير �شرحه (�ص“ :)151ف�إذا كان العا ِل ُم غير عام � ٍ�ل ،والمتع ّلم غير ٍ
ل�سبيل النجاة ،فهما من جملة الرعاع”
فه ��ل يبدو الإم ��ام ال َوبري �صارم ًا ف ��ي حكمه الأخير ه ��ذا؟! �إنه بالحري واقعي وعمل ��ي عمالني .وما
يتج�سد عند العا ِلم والمتع ّلم عم�ل ً�ا و�سلوك ًا ،وما الذي يم ّيز �أ ّي� � ًا منهما عندها عن عا ّمة
نف ��ع العل ��م �إن لم ّ
()18
الج ّهال؟! ومن ِحكم �أمير الم�ؤمنين في هذا المجال قوله“ :خير المقال ما �صدّقه ال َف َعال”
ومن الم�أثورات عن المغبوط غوتاما بوذا �أن الدهارما � Dharmaأي النامو�س الكوني ،وهي حجر
الزاوي ��ة ف ��ي تعليمه هي االن�سج ��ام والتناغ ��م� ،Dharma c’est la cohérence :أي �أن يطابق
�سل ��وك الم ��رء وعي�ش ��ه كالم ��ه ،ال �أن ينطب ��ق علي ��ه قول المث ��ل“ :ا�سم ��ع �أو �إق ��ر�أ تفرح ،ج� � ّرب تحزن”.
والو َبري نف�سه يقول (�ص�“ :)152إن الدين على ثالثة �أق�سام :بالقلب والل�سان والجوارح”
يج�سد قول الل�سان ون ّية القلب.
فعمل الجوارح �إذ ًا يجب �أن يطابق �أو ّ
بع�ض اله ّنات المنهجية في التحقيق
ولنا مالحظات تتناول بع�ض الإرجاعات والمراجع في درا�سة �صديقنا د .نبها.
-1يقول (�ص“ :)47ويرى الوبري �أن علم الإمام ،ع ،بالدين �أوفى من علمه بالدنيا”
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ملحوظ ��ة بالغ ��ة الأه ّمية ومن �ش�أنها �أن ت�ستكمل اللوحة التي نح ��اول ر�سمها عن الإمامة عند الوبري،
لذا عدنا �إلى المرجع ( )5المذكور في �أ�سفل �ص� ،47أي في �شرح البيهقي ،فلم نجد لها � ّأي �أثر!! بيد �أ ّننا
وجدناه ��ا ف ��ي كتاب نبها �ص  ،141خطب ��ة  189من تف�سير البيهقي .والم�س�ألة تع ��ود �إلى خلط في هوام�ش
�ص!47
-2نق ��ر�أ ف ��ي هام�ش  4من � ��ص :125والجدير ذك ��ره �أن �صاحب حدائق الحقائق � ��ص  670ي�ضيف ما
ن�صه“ :قال الوبري :الذي ذكرته ال يقت�صر على المذكور ،بل هو تب ّنيه على �أمثاله نف�س عليه ما �أ�شبهه في
ّ
الإثم وما زاد عليه ،فلي�س هذا بح�صر ،بل ذكر البع�ض عن الك ّل”
م ��ا يعن ��ي �أن الكي� � ُذري �صاحب حدائق الحقائ ��ق ي�ضيف على تف�سي ��ر البيهقي ما لي� ��س فيه من �شرح
الو َب ��ري ،فهل نقل عن م�ص ��در �آخر ،وذلك خالف ًا لقول نبها �أن م�ص ��دره الوحيد في �شروحات الوبري هو
ح�صر ًا البيهقي!!
وبالع ��ودة �إل ��ى تف�سير البيهقي في � ��ص الم�شار �إليها (في هام�ش ( )4من � ��ص )125نجد �أن المح ّقق
�أ�سع ��د الط ّي ��ب ذكر في هام�ش ال�صفحة �إ�ضاف ��ة الكي ُذري هذه على تف�سير البيهق ��ي .فيبقى ال�س�ؤال ع ّمن
نقلها الكي ُذري؟!!
-3مكتبة البحث ت�ستحقّ المزيد من الجهد ف�أكثر المراجع تفتقر �إلى الد ّقة .فالم�صادر ذات الأرقام:
 ،19 ،18 ،15 ،6 ،5 ،4ال نج ��د فيه ��ا �أي ذكر للنا�شر ومكان الن�شر وتاريخ ��ه وغير ذلك من تفا�صيل مه ّمة
و�ضرورية.
مف�سرين للنهج
م�س�ألة الإمامة بين �أربعة ّ
ً
ً
م�س�أل ��ة ت�ستح� � ُّق منا وقف ��ة وت�أ ّم ًال وا�ستب�ص ��ارا .وتتع ّلق تحدي ��دا بالإمامة ،وهي م�س�أل� � ُة الم�سائل في
ّ
ال�صف الواحد .حتى قال ال�شهر�ستاني قولتَه ال�شهيرة“ :
أ�سا�س لمعظم الخالفات التي �ش ّقت
الإ�س�ل�ام ،و� ٌ
ُ
خالف بين الأمةُ ،
خالف الإمامةْ � ،إذ ما ُ�س َّل ٌ
�سيف في الإ�سالم على قاعد ِة دينية مثل ما ُ�س ّل على
أعظم ٍ
و� ُ
()19
الإمامة في ك ّل زمان»
وال�س َر ْخ�سي عن الو َبري �شرحه
ماذا الآن في التفا�صيل؟ ينقل �ش ّراح النهج الثالثة البيهقي والكي ُذري َ
لقول� � ٍة �شهي ��رة لأمير الم�ؤمنين ،ع ،كما يلي (�ص« :)110قوله �أي الإم ��ام علي :طاعتي �سبقت َب ْيعتي .وقال
ُ
ونعرف من حا�شية المراجع
الإم ��ام الجلي ��ل الو َبري� :أي طاعتي للخلفاء الذين كانوا قبلي �سبق ��ت َبيعتي».
التي و�ضعها المح ّقق نبها �أن ال�ش ّر َاح الثالثة الآنفي الذكر نقلوا هذا الكالم عن الو َبري .ويخب ُرنا المح ّقق
مخالف للو َبري».
ال�س َر ْخ�سي (�ص« :)88وبعد هذا النقل يع ّلق بر�أي
ٍ
نبها �أن ال�شارح الثالث �أي علي بن نا�صر َ
وكان م ��ن الأج ��دى ،لو �أن نبه ��ا ،ونظر ًا لد ّق ��ة الم�س�ألة و�أه ّميته ��ا وحيو ّيتها ،لم يكت � ِ�ف بهذا التعقيب
ال�س َر ْخ�س ��ي المخالف للو َبري بحرف ّيته ،وكذلك تعليق ��ات �ساب َقيه البيهقي
المقت�ض ��ب ،ب ��ل نقل �إلينا تعليق َ
ن�صو�ص
والكي ُذري �إن وجدت .وبالن�سبة �إلى هذا الأخير يروي لنا نبها (�ص« :)80ويظهر �أن الكي ُذري نقل
َ
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(84ن�ص ًا) لم ي ��ورد ر�أي ًا مخالف ًا
�اب وتقدير وثن ��ا ٍء لها ،فمن مجموع الن�صو� ��ص التي نقلها
الو َب ��ري ب�إعج � ٍ
ّ
للو َبري �إال في مو�ضعين تتع ّلق يتع ّلقان بالإمامة».
الخالف على تف�سير «طاعتي �سبقت َبيعتي»
وم ��ن هوام�ش المراجع الت ��ي ذكرها نبها في نقله عن الكي ُذري (�ص ،80و�ص ،)110يتب ّين لنا �أن هذا
الأخير على الأرجح لم يوافق الوبري في �شرحه لقول الإمام علي« :طاعتي �سبقت َبيعتي».
وكم �ش ّوقنا المح ّقق �إلى تفا�صيل هذه الم�س�ألة الخالفية ،دون �أن يروي عط�شنا ويقط َع َّ
ال�شك باليقين
وعدد من ال�ش ّراح
الح�سا�سة هذه ،واالختالف على �شرح قولة الإمام علي بين الو َبري ٍ
ب�ش�أن م�س�ألة الإمامة ّ
الآخرين.
ً
ل ��ذا كان ال ب ّد لنا ،وتبيانا لدقائق المواقف والتفا�سير ،من �أن نعود لم�ص ّنفات ال�ش ّراح الثالثة ونقارن
ونح ّلل ون�ستخل�ص.
ونب ��د�أ بالأقدم زمن ّي ًا �أي البيهقي .نقر�أ في �شرح ��ه ما يلي« :قوله :طاعتي �سبقت َبيعتي ،يعني طاعتي
()20
هلل ولر�سوله �سبقت َبيعتي»
يف�سر المق�صود من طاعة الإمام علي �أنها طاعة هلل ور�سوله لي�س �إال .ونتابع مع البيهقي
ما يعني �أ ّنه ّ
ف ��ي �شرحه ،فهو ي � ُ
�ردف قائ ًال« :وقال الإمام الجليل الو َبري� :أي طاعت ��ي للخلفاء الذين كانوا قبلي �سبقت
َبيعتي» (البيهقي ،م� .س� ،ص.)318/1
يب ��د�أ البيهق ��ي بتف�سيره هو لقولة �أمي ��ر الم�ؤمنين ،ثم ُيتبع ��ه بتف�سير الو َبري المخال ��ف لتف�سيره هو.
ووا�ض� � ٌح �أ ّن ��ه ال يرى ف ��ي كالم الإمام علي ما يراه الو َب ��ري .فتف�سيره هو �أورده في البداي ��ة م�سبوق ًا بعبارة
مخالف له� ،إذ يردف مبا�شرة قائ ًال« :وقيل :طاعتي لرع ّيتي،
«يعني» .وهو ُيتبع تف�سير الو َبري بتف�سير �آخر
ٍ
علي �سبقت َبيعتي» (م .ن)
ب�سبب حقوقهم ،وما يجب ّ
وا�ض� � ٌح �أن البيهقي يخالف ال َوبري في فه ��م قولة الإمام علي هذه وفي تف�سيره لها ،و�إن كان ال ي�ص ّرح
جه ��ر ًا به ��ذه المخالفة .وبالتال ��ي فقول نبها (� ��ص« :)64والملفت �أن عل ��ي بن زيد البيهق ��ي حين �شرحه
لن�صه ،دون
للم�سائ ��ل الكالمية في كالم الإم ��ام علي ،ع ،كان ي�ستعين بالإمام الو َبري في �شروحاته ،ناق ًال ّ
نقد �أو اعترا�ض».
تعليق� ،أو ٍ
�أي ٍ
فهذا القول يبدو حكم ًا غير دقيق� ،إذ �إن البيهقي ال يرى ما يراه الو َبري �أق ّله في هذه الم�س�ألة الكالمية:
�أال وهي م�س�ألة الإمامة!!
طاعة الر�سول �أم الخلفاء؟!
ف�سر بدوره هذا القول .نقر�أ في �شرحه للنهج« :طاعتي �سبقت َبيعتي:
م ��اذا الآن ع ��ن الكي ُذري ،وكيف ّ
�أي طاعتي هلل ولر�سوله .قال الو َبري� :أي طاعتي للخلفاء قبلي �سبقت َبيعتي .وقيل :طاعتي لرع ّيتي ب�سبب
()21
رعاية حقوقهم»
حرفي عن البيهقي ،ويتب ّنى �شرحه لقول �أمير الم�ؤمنين هذا دون
وا�ض� � ٌح �أن الكي ُذري ينق ُل نق ًال �شب ��ه ّ
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لوي من باب هذا النقل الحرفي.
زياد ٍة �أو نق�صان .وهو يورد �شرح الو َبري للقول ال َع ّ
ّ
العلوي المذكور؟
ف�سر القول
ماذا الآن عن
المف�سر الثالث �أي ال�سَ ر َْخ�سي ،وكيف ّ
ّ
نق ��ر�أ في �شرح ��ه المو�سوم بـ «�أعالم نهج البالغ ��ة» ما يلي« :قال بع�ض ال�شارحي ��ن :يعني طاعتي هلل
وللر�س ��ول �سبق ��ت .قال الإمام الو َب ��ري� :أي طاعتي للخلفاء الذين كانوا قبلي ،وقي ��ل طاعتي للرع ّية ب�سبب
()22
علي �سبقت َبيعتي»
رعاية حقوقهم ،وما يجب ّ
ً
ال�س َر ْخ�سي ما قاله البيهقي �شارحا ،بيد �أ ّنه ال يكتفي بهذا النقل الحرفي كما فعل �سابقه
هنا ي�ستعيد َ
خا�ص به ،فيع ّقب على ما نقل من �شرح« :قال ال�س ّيد الأج ّل
الكي� � ُذري ،بل يم ّيز نف�سه ك�شارح للنهج
ٍ
بموقف ّ
بن�ص ر�سول اهلل� ،ص ،وجعله
الم�ص ّنف زيد عل ّوه ،و�أقول� :إن الغالب على ظ ّني �أن المراد �أ ّنه كان قبل ال َبيعة ّ
مقام وموقف واجب الطاعة ،فكانت من هذا الوجه �سابقة على َبيعته»
�إ ّياه و�ص ّي ًا وول ّي ًا ً
ومولى ،في �أكثر من ٍ
(ال�سرخ�سي ،م� .س� ،ص.)69/1
�شرحي �ساب َقيه:
وا�ض ��ح �أن ال�س َر ْخ�س ��ي ُيدخ ��ل في �شرحه مفاهيم وتعابي ��ر وم�صطلحات لم ترد ف ��ي َ
والولي» .ونتابع �شرح ��ه� ،إذ يردف« :وي�ؤ ّكد هذا المعنى قوله ،ع ،قبيل
الن�ص،
البيهق ��ي والكي ُذريّ :
الو�صي ّ
ّ
ه ��ذه الخطب ��ة� :أتراني �أكذب عل ��ى ر�سول اهلل� ،ص ،واهلل �أنا �أ ّول من �صدّقه ،ف�ل�ا �أكون من كذب عليه ،ثم
بنى على هذا قوله ،ع ،فنظرتُ في �أمري ،ويعني بنف�سه كذبه على ر�سول اهلل� ،ص� ،إنه ال يكذب في ادّعائه
للإمامة والخالفة في قبل ر�سول اهلل» (م .ن).
والولي وغيرها في �شرحه للمقولة العلوية
الن�ص على الخالفة
وال�سرخ�سي ب�إدخاله مفاهيم ّ
والو�صي ّ
ّ
ه ��ذه �أطاح ك ّلي ًا ب�ش ��رح الإمام الو َبري لها .وفي ذلك يقول نبها (�ص« :)88وهذا داللة على �أن �آراء الو َبري
في الإمامة غير م�س ّل ٍم بها عند علي بن نا�صر (ال�س َر ْخ�سي) ،و�أ ّما ر�أيه في الم�سائل الكالمية ،فال اعترا�ض
عليها»
ً
وواقع الأمر �أن �آراء ال َوبري في الإمامة غي ُر م�س ّل ٍم بها عند ال�شارحين الثالثة معا :البيهقي ،والكي ُذري،
َ
وال�سرخ�س ��ي ،ولي�س عند الأخير وح�سب .بي ��د �أ ّننا نلمح تد ّرج ًا مع الزمن من عدم الأخذ بها عند البيهقي
�إل ��ى رف�ضه ��ا ك ّلي ًا عن ��د ال�س َر ْخ�سي ،وهكذا تزداد اله ّوة بي ��ن العلماء الم�سلمين ك ّلما تق� �دّم الزمن ،وتتّ�سع
ال�ش ّقة.
ِ
ووا�ض ��ح �أن مفه ��وم الو َبري للإمام ��ة يختلف عن مفهوم ال�ش� � ّراح الثالثة الآخرين له ��ا .ويزداد ذلك
و�ضوح ًا �إذا ما قار ّنا بين �شرحه لقول �أمير الم�ؤمنين« :بطرق ال�سماء �أعلم» ،و�شرح البيهقي له.
جاء في �شرح البيهقي (م� .س� ،ص« :)706/2قوله :بطرق ال�سماء �أعلم»
يعني �أنا عال ٌم بالعلوم ال�سماو ّية ،كما �أنا عال ٌم بالعلوم الأر�ضية.
قال الوبري :معناه �أن علمه بالدين� ،أوفى من علمه بالدنيا»
و�ش ّت ��ان بين �شرح البيهق ��ي للقولة العلوية ،وال�شرح الذي ينقله عن الو َب ��ري لها .فالإمام بمفهوم هذا
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التقريب بني املذاهب الإ�سالم َيّة واحلوار امل�سيحي-الإ�سالمي
يف تفا�سري نهج البالغة
�أ .د .لوي�س �صليبا

الأخي ��ر �أوف ��ى علم ًا ب�أم ��ور الدين منه ب�أمور الدنيا ،ما ق ��د يعني �أن الإمامة بمفهومه تخت� ّ��ص �أو ًال بالأمور
الدينية! ولي�س هذا بر�أي البيهقي في هذه الم�س�ألة المثيرة للجدل.
�شرح الوبَري و�أهمّ يته في التقريب بين المذاهب الإ�سالمية
ويبق ��ى �أن �شرح الو َبري لقول �أمير الم�ؤمنين طاعتي �سبقت َبيعتي الفتٌ  ،ومن �ش�أنه �أن ي�ض ّيق م�ساح َة
الح�سا�سة .ومن هن ��ا �أه ّمية البحث في
الخ�ل�اف واالختالف بين المذاه ��ب الإ�سالمية في ه ��ذه الم�س�ألة ّ
دقائ ��ق �ش ��رح الو َبري لهذا القول مقارن ًة بموق � ِ�ف ال�ش ّر ِاح الثالثة الآخرين منه .وفي ه ��ذا ك ّله تبرز �أه ّمية
جهد وم�ساهم ٍة في و�ضع
�ش ��رح الو َبري وفرادته ،وبالتال ��ي قيمة ما قدّمه زمي ُلنا البروف�سور خ�ضر نبها من ٍ
هذا ال�شرح� ،أو بالحري المتو ّفر منه ب�أيدي الق ّراء العرب.
فمب � ٌ
زمن ع�صيب .فهو جه ٌد ق ّي ��م وم�شكور ،وع�ساه يكون �أ�سوة
�ارك له هذا المول ��و ُد الجديد الآتي في ٍ
للكثيري ��ن من �أمثاله الباحثين ،فيعملون على التنقيب ع ّما في تراثنا الثمين من نفائ�س مهجورة �أو من�س ّية
تق ّرب بين �أبناء الأ ّمة والوطن وتردم اله ّوة التي يعمل الكثيرون ،مع الأ�سف ،ولغايات مب ّيتة حين ًا ومك�شوف ًة
�أحيان ًا ،على تعميقها.
هوام�ش:
- 1نبها ،د .خ�ض ��ر مح ّمد ،مخطوط مطوي� :أقدم �ش ��رح كالمي لنهج البالغة للمتك ّلم الوبَري الخوارزمي
المحجة البي�ضاء ،ط.2021 ،1
(�أوائل القرن ال�ساد�س هـ) ،تقديم ال�شيخ الدكتور �أحمد مب ّلغي ،بيروت ،دار
ّ
مو�سع في اللغة العربية،
- 2ر�ضا ،د .يو�سف محمد ،معجم العربية الكال�سيكية والمعا�صرة :معجم �ألفبائي ّ
بيروت ،مكتبة لبنان ،ط� ،2006 ،1ص.1499
- 3البعلبك ��ي ،د .روح ��ي ،المورد الثالثي قامو� ��س ثالثي اللغات عربي�-إنكليزي-فرن�س ��ي ،بيروت ،دار العلم
للماليين ،ط� ،2005 ،3ص.1651
- 4المنجد في اللغة العربية المعا�ص ��رة ،ت�أليف �ص ��بحي حموي و�آخرين ،بيروت ،دار الم�ش ��رق ،ط،2008 ،3
�ص.929-928
- 5ال�س َر ْخ�س ��ي ،عل ��ي ب ��ن نا�ص ��ر (ق6هـ)� ،أع�ل�ام نهج البالغة ،تحقيق ال�ش ��يخ عزيز اهلل العط ��اردي ،طهران،
وزارة الثقافة والإر�شاد الإ�سالمي :م� ّؤ�س�سة الطباعة والن�شر ،ط1415 ،1هـ� ،ص.26
�- 6ص ��ليبا ،د .لوي�س ،نحو الحوار الم�س ��يحي الإمامي :بحوث في نقاط االلتقاء بين الم�س ��يحية والت�ش� � ّيع،
جبيل/لبنان ،دار ومكتبة بيبليون ،ط ،2018 ،2ب/2ف ،1فق� :أهل البيت في الفكر اللبناني-الم�سيحي� ،ص.121-112
- 7اب ��ن خ ّل ��كان� ،أبو الع ّبا�س �ش ��م�س الدين �أحمد بن مح ّمد بن �أبي بك ��ر (681-608هـ) ،وفيات الأعيان و�أنباء
�أبناء الزمان ،تقديم محمد المرع�شلي ،بيروت ،دار �إحياء التراث العربي ،ط ،1997 ،1ج ،2ع� ،443ص.149
- 8الجن ��دي ،محم ��د �س ��ليم ( ،)1955-1881عل ��ي بن �أبي طالب� :س ��يرته �ش ��مائله ف�ص ��احته وكلم ��ة عن نهج
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البالغ ��ة ،درا�س ��ة/مقدّمة د�س ��تور معال ��م الح َك ��م وم�أثور مكارم ال�ش� � َيم من كالم �أمي ��ر الم�ؤمنين علي ب ��ن �أبي طالب،
ت�أليف الإمام الحافظ �أبي عبداهلل محمد بن �س�ل�امة الق�ض ��اعي الم�ص ��ري ال�ش ��افعي ،دم�ش ��ق ،دار القلم ،ط،2003 ،1
�ص.137
� - 9آل يا�سين ،ال�شيخ محمد ح�سن ،نهج البالغة لمن؟ بغداد ،دار الأنوار للمطبوعات ،ط� ،1977 ،4ص.14
المحجة البي�ضاء ،ط� ،2005 ،1ص.16
- 10الف ّتال ،علي ،الم�ش ّككون بنهج البالغة والر ّد عليهم ،بيروت ،دار
ّ
- 11زيدان ،جرجي ،تاريخ �آداب اللغة العربية ،الجزء الأ ّول ي�ش ��تمل على تاريخ �آداب اللغة العربية في ع�ص ��ر
الجاهلية و�صدر الإ�سالم والع�صر الأموي ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،ط� ،1992 ،1ص.189
�- 12أمي ��ن� ،أحم ��د ،فج ��ر الإ�س�ل�ام :بح ��ث ف ��ي الحي ��اة العقلية في �ص ��در الإ�س�ل�ام �إلى �آخ ��ر الدول ��ة الأموية،
القاهرة ،مكتبة النه�ضة الم�صرية ،ط� ،15ص.149
�- 13آل يا�سين ،ال�شيخ محمد ح�سن ،نهج البالغة لمن؟ ،بغداد ،دار الأنوار للمطبوعات ،ط� ،1977 ،4ص.15
- 14الد�سوقي ،د .محمد� ،أيام مع طه ح�سين ،دم�شق ،دار القلم ،ط� ،2002 ،1ص.119
�- 15ص ��ليبا ،د .لوي� ��س ،البوذي ��ة تاريخه ��ا وتعاليمها و�آثارها في الم�س ��يحية و�أر�ض الإ�س�ل�ام :مدخل عا ّم �إلى
البوذية ،جبيل/لبنان ،دار ومكتبة بيبليون ،ط� ،2022 ،1ص.139
- 16جب ��ران ،جب ��ران خلي ��ل ( ،)1931-1883النبي ،ترجمة الأر�ش ��مندريت �أنطونيو�س ب�ش ��ير ،بيروت ،المكتبة
الأدبية ،د .ت� ،ص.74
الر�ضي� ،أبو الح�سن محمد بن �أبي �أحمد الح�سين (404-359هـ) ،نهج البالغة وهو مجموع ما
- 17ال�شريف
ّ
اختاره ال�شريف الر�ضي من كالم �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب� ،شرح ال�شيخ محمد عبده ،بيروت ،دار المعرفة،
د ت ،ج� ،4ص.16
- 18الق�ض ��اعي الم�ص ��ري ال�ش ��افعي ،الإمام الحافظ �أبو عبداهلل محمد بن �س�ل�امة (ت454هـ) ،د�ستور معالم
الحكم وم�أثور مكارم ال�ش َيم من كالم �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب� ،شرح ال�شيخ �إبراهيم الدجموني ،دم�شق ،دار
القلم ،ط� ،2003 ،1ص ،169ع.3
- 19ال�شهر�ستاني ،الإمام �أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (548-479هـ) ،كتاب الملل والنحل ،تحقيق محمد
بن فتح اهلل بدران ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو الم�صرية ،ط ،1956 ،2ج� ،1ص.30
- 20البيهق ��ي ،عل ��ي بن زيد ،معارج نهج البالغة ،تحقيق �أ�س ��عد الط ّيب ،ق ّم�/إيران ،من�ش ��ورات بو�س ��تان كتاب،
ط1422 ،1هـ ،ج� ،1ص.318
- 21الكي� � ُذري ،قط ��ب الدي ��ن �أب ��و محم ��د ب ��ن الح�س ��ين بن الح�س ��ن (ق6ه� �ـ) ،حدائ ��ق الحقائق في �ش ��رح نهج
البالغة ،تحقيق ال�شيخ عزيز اهلل العطاردي ،ق ّم�/إيران ،مطبعة اعتماد ،ط1416 ،1هـ ،ج� ،1ص.274
ال�س َر ْخ�س ��ي ،عل ��ي ب ��ن نا�ص ��ر (ق6هـ)� ،أع�ل�ام نهج البالغة ،تحقيق ال�ش ��يخ عزيز اهلل العط ��اردي ،طهران،22
َ
م� ّؤ�س�سة الطباعة والن�شر في وزارة الثقافة والإر�شاد الإ�سالمي ،طهران ،ط1415 ،1هـ ،ج� ،1ص.69-68
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larger than several European countries combined.
Although the Han race presented most of China’s population,
the Chinese community was made up of 56 ethnic groups that were
all recognized by the state, except for some other small minorities.
Most of the warlords were the leaders of these ethnic groups. A Civil
war waged on the land of East Asia, where everyone was fighting, and
sometimes some allied with their opponents and sometimes, raging
battles took place among people of the same ethnic group.
No one can deny that the Japanese expansionist ambitions toward
the Asian mainland, but the conflict between the Chinese Nationalists and
Communists was fateful for both parties more than the Japanese invasion.
Soviet leader Joseph Stalin played an essential role of intimidation for the
unity of the Chinese formal grade to confront the Japanese intervention;
its goal was to attrition the Japanese military capabilities, and thus pushed
back the imperial threat from the Siberian border of the Soviet Union.
The Japanese built an alliance with the local Chinese powers,
especially with the nearby ethnicities like Mancho and Mangol. They
established a new relationship with the ethnics in south China in Southern
Advance the stage where its advantages met with Igor and Pashtek and
Tagicin middle Asia87.
As for the establishment of The Greater East Asia Co-Prosperity
Sphere Dai Tōa Kyōeiken88 politically and the Yen Bloc89 economically
meant that the goal strategic was clear. It aimed to impose financial
domination toward the colonist nations, but it was not a pure Japanese
idea, it was born after the British foundation of the economic ABCD bloc
Ēbīshīdī rain90 to confront the policy to sink the Japanese consumerism
market in East Asia which was followed by the full oil embargo under
the command of the United States to subject the Japanese economy.
Japan applied the Imperial policy in its foreign relations, where
Imperialism was a part of the colonist struggle that included the entire
world and Japan couldn’t be a pigeon in the face of the imperialistic
Eagles.
(Endnotes)

 Nanta, Arnaud (2008). “Physical Anthropology and the Reconstruction

of Japanese Identity in Postcolonial Japan”. Social Science Japan Journal. 11
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  Militarization had all
the
Japanese
corners
spread
throughout Federations villages, neighborhood associations, and
paramilitary organizations. Finally, militarization garlanded by a decree
the abolition of political parties in Japan in July 1940 when Japan
became a fully Totalitarian State80.
     US provocative pressure by imposition the trade restrictions
and the freezing of deposits reached a full oil embargo. The Japanese
popular response aimed to enhance the attachment to its imperial
policies, the national slogans permeated which most of the population
responded in an extreme nationalist fervor. Among the most important
of these logos was Wish Nothing until Victory, Hakkō ichiu81, and the
famous Luxury is the enemy82.
      The hypothesis of the militarization of the Japanese Empire was
very clear in the interwar period and was the product of the national
environment, as well as its global counterparts, where the nationalist
thought to spread in different parts of the globe, especially in Europe.
  Proceeding from the militarization hypothesis we can understand
the convergence of foreign interests of Japan with Nazi Germany and
Fascist Italy to create the Axis powers Sūjikukoku83 against Communist
expansion and compete with the Anglo-Saxon alliance.
5. Closure, Sealed Path towards WWII
Here,
the
systematic
question
is
the
following:
Did Imperial Japan present the absolute imperialism Asian?
There is no doubt that the Japanese leaders had their expansion
aspirations which took advantage of the existence of absolute power in
the hand of the emperor and financial monopolies to strive and open
new markets for their products where the new Zaibatsu appeared
representatives by Nissan Konzern in Manchuria and Nitchitsu Konzern
in Korea84.
  There were several benefits from the bounties of these two countries
and then a look forward towards a huge consumer market In China.
China was in a state of instability, especially with the outbreak
of the conflict between the Nationalists led by Chiang Kai-shek85 and
the Communists led by Mao Tse-tung86, in addition to the presence of tens
of warlords who controlled some areas in a way that their territories were
الدرا�سات الأمنية
91 العدد

153

The Control Faction Tōseiha70 supported by bureaucrats and
veterans had been seeking to build modern Japan, protected by an
advanced army which would not only defend the motherland but
also protect the colonies in Taiwan and Korea, also the multi-friendly
nations in the land of the continent, especially Manchukuo71 NankingRepublic of China, Mengkukuo72 and other puppet nations which allied
with Japan in Southeast Asia.
On the other hand, the Imperial Way Faction Kōdōha73, was
endorsed by the junior officers and commanders. Those were the most
extreme, aimed to increase military expansion towards the north where the
Soviet Union, and south, towards the Western European colonies.
   The two sides agreed to enhance the fighting capabilities of the
Japanese army, but the difference was on how, where and when the next
expansion will be. Although the assassinations and arrests exchanged
between the two groups, the moment of truth was the intervention of
Emperor Hirohito personally after February 1936 ,26, Ni-Ni Roku Jiken
incident74 for the benefit of the veteran’s wisdom of Tōseiha75.  
     The control of the right-wing currents on the intellectual and
political arenas was clear because of the pressure that the leftist was
faced, and the cruelty in dealing with its leaders and individuals.
  The attention was oriented toward the populist mobilization of the
masses in favor of internal militarization and foreign imperialism.
   Journalism and arts, in general, played a prominent role in
popular mobilization, then began work on the younger generations,
and a booklet was issued highlighting the main principles of Japanese
nationalism and uniqueness Kokutai no Hongi76. It printed millions of
copies and was distributed to schools in the homeland and the colonies
to raise generations on the love of the emperor and the preference of the
group over the individual77.
  By the outbreak of war on the Chinese mainland, Japanese
society directed towards full militarization, especially with the issuance
of National Mobilization Law Kokka Sōdōin Hō78 which enabled the army
to control the manpower and natural resources, industrial production,
and the flow of money. At the same time, the government passed a law
imposing censorship on media and unwanted public meetings79.
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4. Japanese Militarism Era, Nihon gunkoku shugi
When Emperor Hirohito60 officially took over the
throne, imperialism was in theoretical power again. The ritual
of his appointment on the throne presented him as Living
Deity Arahitogami61, in addition to being the Supreme Commander
of the Armed Forces Dai-gensui62. By that, the emperor restored
the full absolute
power,
supported
by
financial monopolies
63
Zaibatsu . The serious work began for the militarization of the Japanese
society Nihon gunkoku shugi64.
At the beginning of the Showa Period Shōwa jidai65, Japan was
suffering from a severe economic crisis, which affected the internal
balance with the emergence of a military tendency calling for external
expansion, which was long suppressed by the democracy partisan
governments. The Japanese foreign policy began gradually to transform
from a positive neutrality policy to direct intervention in the affairs of
neighboring countries.
With the investiture of Emperor Hirohito, the militarism of the
Japanese state reached its full extent where the Great Empire of Japan Dai
Nippon Teikoku66 which was the first Non-Western imperialist country
that had a powerful economy and advanced army67.
The imperial Japanese war phase was characterized by severe
interference in the political, economic, and military factors, accompanied
by the internal political difference on overseas expansion strategy.
  Japanese power of different political orientations endeavored to
serve the emperor and then the Japanese nation. Among that overlap
the ideological conflict at the political level was overwhelming, and
both litigants strove to the emperor’s satisfaction.
The
supporters
of
the
supreme
monarch
68
theory Tenno Kikanseru looked at the emperor as the ultimate
symbol of the state. The consideration of the new leaders Jushin69 heirs
of Genro, was that he was the deity god. Thus, similar liberal ideas and
it is contradictory militant ideas meet on the importance of the emperor
as the head of state. When the ideological conflict switched from the
political arena to the military institution, the two parties collided on
issues of expanding, rather than increment or cessation.
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in the management of state affairs. In his reign, the principle of the
supreme monarch aimed to harmonize the presumed authority of
the emperor, because the parliamentary system became widespread.
This quiet approach was that of his opponents within the military and
financial conglomerates monopolistic. Meanwhile the economic and
financial recovery in the first phase of the post-World War I kept the
criticism limited49.  
  The economic boom was soon exposed to social spasms and
natural disasters that precipitated towards the end of the Taisho
democracy. The first signs of inflation were the rising of the main
commodity prices, especially rice, which is the main meal of the Japa
nese people. That triggered the Rice Riots kome sōdōin 191850.
However, the harsh blow came from the Tokyo earthquake, the Great
Kanto Earthquake Kantō dai-jishin, where 105,000 died51. Moreover,
the issue of the treasury liquidation aiming to address the effects of
the “Earthquake Bonds”, followed by mismanagement was the cause
of the internal Financial Crisis that proceeded with the great global
recession in 192952.
From here the most important hypothesis was highlighted,
would the state strategy be affected by the variation in power?
Health problems escalated with Emperor Taisho, and his son
Hirohito was the Crown Prince, so he exercised a lot of his father’s
duties throughout the years 1926-1921 until he officially took over the
government.
Taisho democracy53 ended during the reign of its emperor; Peace
Preservation Law Chian Keisatsu Hō was issued in 192554 to counter
the leftist tide in Japanese society.
Cultural and labor milieus in Japan conveyed the triumph of
the Bolshevik revolution55 against the House of Romanov56, then the
establishment of the Soviet Union. The USSR created the International
Communist Organization Comintern57 to publish socialist ideas around
the world.
As a result of external activation and Interior reactivity, the
Japanese Communist Party Nihon Kyosantō58 was established, which
then attracted many syndicates and student groups59.
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tional theater. From this ambition, Japan participated in the First World
War. In August 1914 at the outbreak of World War I, Japan, deciding
to honor the terms of its 1902 alliance with Great Britain, declared war
on Germany despite deep misgivings among many in the government
and army, who felt Germany would prevail. The war in Europe quickly
became a stalemate along the Western Front, with both sides dug into
trenches, unable to achieve a decisive victory42.
     Despite this military action, Japan lived a period of liberalism
in the reign of Emperor Taisho in what was called: Taisho Democracy.
     By the ruling of Emperor Yoshihito to succeed his father,
the central authority, represented in the person of the emperor, was
relieved. The citizens began to advocate a Japanese model of democracy
called: Minpon-shugi (The Democratic Application of Sovereignty)43
which was different from the Western model representing the absolute
democracy, where the rule belongs to the voters Minshu-shugi (The
Sovereignty of the People)44.
   Based on these general principles the democratized partisan
governments were rolled, and Japan lived a period of economic
prosperity, taking advantage of its regional expansion, which earned it
new territory. Including the primary ores, as well as new markets for
Japanese goods.
  The constitutional concept prevailed at home and imperialism
towards the neighboring territories. “Constitutionalism at home,
Imperialism abroad”45 meant that all the state institutions, such
as the militaristic, political, economic, and educational systems were
harnessed for the construction of an expansive state supported by
a modern army.
     Meanwhile, Japanese diplomacy had been active to promote
imperial prestige on the global stage. Japan was one of the main
victorious countries where it was involved in the Versailles conference46,
where it contributed actively to the creation of the League of Nations
(LN)47 which established the global system in that historic era.
Japan also participated at the Washington Conference48, signed
the treaties emanating therefrom and achieved as much as possible of
the gains, to become a dominant force in East Asia and the Pacific.
  At homeland, Emperor Taisho has predisposed a peaceful trend
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     The Korean protectorate33 was the epicenter of explosives in East
Asia34. Proceeding confrontation with China occurred35, and the defense
of the Japanese expansion led to the clash with Tsarist Russia, where the
Russo-Japanese War36 waged between the most modern in Asia, versus
the least developed nation in Europe.
For the first time, an Eastern state has been able to defeat the Western
force, triggering a wave of joy within each people submitted under
Western colonization.
      Britain, despite its declaration of neutrality in that war, provided
support to its ally Japan, which contributed to the Asian victory. The
British intelligence informed the Japanese navy of the movement
of Russian warships “in case of vision”37. The Royal Navy (RN) had
a role in the prevention of the Russian Black Sea Fleet from crossing
the Dardanelles in collaboration with the Ottoman Empire. That had an
impact on the balance of military forces and accelerated the Russian
response to accept the initiative of US President Roosevelt38, who won
the Nobel Peace Prize in honor of his role in resolving that conflict39.
Emperor Meiji died in 1912 after he converted his country
from a feudal state with primitive agriculture to a sophisticated imperialist
empire that contained all the elements of a state Kokka.
By the end of the Meiji era, Nippon had all the elements of regional and
international power. Internally, it lived a civilization and enlightenment
era Bunmei Kaika40 through a cultural renaissance accompanied by
modern heavy industries that created a strong army able to protect the
country.
3. The Rise of Military Political Influence
When the Meiji period ended in 1912, his son Emperor Taisho41
succeeded him. Then, the Japanese nation achieved its primary objectives,
adding the ambition to play a strategic role in the international scene.
     Externally, this force created a nationalist chauvinist ideology with
the ambition to play an imperial role on the East Asia stage and enabled
Nippon to participate in the First World War expanding its regional
influence.
  The reign of Emperor Meiji ended at a time when Japan turned into
a major regional power aspired to play an important role at the interna
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industries were in collaboration with the army headquarters. The factories
of gunpowder, iron and shipbuilding and Petrochemical industries were
set up, followed in a later stage by the establishment of cannon factories,
in addition to its accessories and special munitions factories, its final
purpose was promoting the Japanese combat capabilities. All that
was under the slogan of “rich country strong army” Fukoku kyōhei27 tha
t fiscal Zaibatsu monopolies adopted28.
  Zaibatsu was an integration of a range of institutions in a single
company. According to the Holding system (stock), it has consisted of
the alliance between Emperor and his entourage on one side, and the
Japanese businessmen on the other side29. The national goal was to steer
the Japanese economy in line with the national revival and modernization
of the army.
   The fourth objective was to build a modern army capable of
defending the Japanese territories and to confront the West colonial
threats. Japan, meanwhile, was a primitive state on the military scale. The
Opium War30 between Britain and China the closest example to
the Japanese people, where the superiority of Western firearms
appeared imposing the opium trade on defeated China, which fought
with primitive weapons, mostly white arms.
   Under the Meiji government, the reform leaders brought French
missions for founders the Japanese Imperial Army Dai-Nippon Teikoku
Rikugun31. The Japanese armed forces were commanded by the samurai,
while all the Japanese citizens were allowed to join it and then upgrade
within the military ranks. After the French initial foundation, the Imperial
army adopted the German thought of direct combat tactics, to become a
regional power that every state feared.
     Japanese leaders reckoned with a self-term policy to get rid of
the unfair agreements that were imposed on Nippon starting from 1854
. The Japanese military modernization had a big role in amending those
agreements.
Britain was ahead of countries that have concluded agreements
with the new Japanese Empire in 189432, then followed by 14 other
nations. Britain was not only content with trade treaties, but rather signed
a strategic alliance treaty with Japan in 1902, the Japanese ambitions
started to play a role in the regional and international arenas.
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That radical change allowed all individuals to elevate on the
social scale. The individual initiative was strengthened and served the
community where all the Japanese citizens Nihonjin20 were able to gain
higher posts in serving the Japanese state Kokka.
     As for the parliamentary democratic activation, beginning from
the first quarter of 1868, Emperor Meiji issued the Five Principles of
Reform21 OATH22, which were a significant leap in the Japanese political
life23, in which it thrived especially in the preparation to declare the
Japanese Constitution Dai-Nippon Teikoku Kenpō 24 that was presented
by Emperor Meiji himself on February 188925 ,11.
   The Constitution was a double-edged sword for Japanese political
elites. Although it was inspired by the Western constitutions, it stressed
the sanctity of the emperor with the lack of accountability, in addition to
giving the priority to the benefit of the Japanese nation. This nationalism
transformed Japan from a Western model of democracy to a democratic
state that served the supreme interest of Imperial ambition.
   The third goal was the industrial modernization26. The
initial development began by supporting the traditional industries,
especially the textile industry with both types of cotton and
silk by importing high-tech machines from Europe to improve the
quality of the local production under the direct supervision of European
engineers. That was the beginning of the government’s support for the
private sector. Economic reforms included a unified modern currency
based on the yen, banking, commercial and tax laws, stock exchanges, and
a communications network. The establishment of a modern institutional
framework conducive to an advanced capitalist economy took time but
was completed by the 1890s. By this time, the government had largely
relinquished direct control of the modernization process, primarily for
budgetary reasons. Many of the former daimyo, whose pensions had been
paid in a lump sum, benefited greatly through investments they made in
emerging industries. Those who had been informally involved in foreign
trade before the Meiji Restoration also flourished. Old bakufu-serving
firms that clung to their traditional ways failed in the new business
environment.
  This approach initiated the interest in the Heavy Industry and begin
a new phase of manufacturing in military service, where most of the new
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right of political practice for the citizens15.
  On the educational front16, the results were spectacular. It is
noticed the lack of literacy among the younger age groups by the year 1910
because of the great reform through the improved educational system,
which was based on the establishment of schools and universities. The
Meiji government’s decision to create a centralized school system can
be seen in the context of two broad transformations in the concept and
practice of education that have occurred worldwide in the last 400 years.
The first is the widespread proliferation of educational institutions for
commoners. This transformation occurred first in Western Europe and
North America during the 17th and 18th centuries, when clergy and local
elites, convinced that a limited education for local masses would have a
positive effect upon the moral climate and the level of religious devotion
in their communities, established schools for local children. Meanwhile,
the expansion of the written word into the social and economic lives
of ordinary people enabled them to conceive of the potential value of
such schools17. The breakthrough was sending missions to the West
to learn the modern scientific methods, in addition to bringing foreign
expertise O-yatoi Gaikokujin18.
As for equality in local society, the old class system was abolished,
that strict system characterized the Japanese people as19:
Ryōmin (lit: good citizens): were the upper-class, divided into the
four following subcastes:
a- Kanjin: government officials.
b- Kōmin: citizens.
c- Shinabe: professionals and tradesmen relevant to court functions.
d- Zakko: tradesmen, especially those relevant to the military, are
considered of a lower class than the previous three.
The Senmin (lit: low citizens) were the lower-class, divided into the
five following subcastes:
a- Ryōko: dedicated to the imperial family or guards of imperial
tombs.
b- Kanko: dedicated to public ministries.
c- Kenin: servants of high-ranking families.
d- Kunuhi: slaves of the court.
e- Shinobi: slaves of families.
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toward neighboring countries.
  Japan benefited from the presence of this loving leader of his people,
who also gained a loyal group of councilors who formed an integrated
team aiming at serving the Japanese nation following the principle of
Kokutai8 religious roots9, where the emperor was the head of state family Kokka Shugi10.
   The Genrō11 around the emperor were descendants from the old
Samurai class12, who had given up their previous privileges to engage in
nation-building quest. Eventually, they had a leading role in the military,
education, and the creation of a new culture.
Emperor Meiji’s assistants met a series of goals endeavored to
realize them. Among these goals were:
1/ Unification of power under one banner of the Empire.
2/ Developing society.
3/ Modernization of industry, and the creation of heavy industry.
4/ Establishing a strong army according to Western modern standards.
5/ Abolition of unfair agreements with the colonial powers.
2. The Birth of Japanese Militarism
The first goal was achieved with the beginning of the imperial era
where Japan was united under a single state, whose capital was Tokyo13.
Japan began its avid assimilation of Western civilization. Buildings made
of stone and bricks were built on the sites of the mansions of feudal lords,
and the major roads were paved with round stones. In 1869 Japan’s first
telecommunications line was opened between Tokyo and Yokohama, and
the first steam locomotive started running in 1872 from Shimbashi to
Yokohama. Western hairstyles replaced the traditional topknot14 worn by
men, and bowler hats, high collars, and bustled skirts were the height
of fashion. In 1882 Japan’s first zoological gardens were opened in
Ueno. In 1885 the cabinet system of government was adopted. With the
promulgation of the Constitution of the Empire of Japan in 1889, Japan
established the political system of a modern state.
The Meiji reform commenced through a series of Imperial laws
that targeted the second goal, which was the Japanese society revival.
The community culture was reflected in the level of education among
children. The second target abolition of class distinctions, in addition
to parliamentary life under a modern constitution that guaranteed the
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The Japanese people, Nihonjin1, with their remarkable history and
civilization made Nippon a unique and distinctive model in human
history in the phases of its development. This distinction had its role
on the political stage reflecting the Land of the rising Sun solo pattern
in local independent governance. The main fact is that The Japanese
Imperial Family ruled the country from 660 BC till today2.
   This majestic ruler family3 is the only strain that has not been
affected by fluctuations over the centuries. They remained on the head
of the authority despite all fateful strategic changes through centuries.
At some stages, that royalty had absolute power, whereas at other stages
they were just a symbol of the Japanese’s majestic divinity and didn’t
have any effect on crucial decisions.
     Japan does not only belong to the Asian continent geographically,
but it is also unique in its religious, historical, social, and economic facets.
However, in modern history, its political experience in modernization
is differentiated from the rest of the Asian experiences because
it was able to build its first revival retrofit in the nineteenth century
without falling under Western colonialism. The Empire of Japan later
controlled the resources of the defeated countries basing it on sparkling
slogans, in a way that the “modernization” turned into subordination
that serves the colonizer.
Nippon was a feudal country4 threatened by Western
colonialism, supported by its superior military arsenal. The Western
brutal expansion defeated most of the peoples and nations of the
world, then assigned Europe as the commandment of the third world
countries and their fortunes.
Facing this Western crucial threat, most of the leaders in the
Japanese Clans adopted the idea of Rationalism, where the goal was to
convert their tribes into a Nation, defended by a strong modernized army,
based on an industrialized economy.
1. Meiji Restoration
   Within this situation, the enlightened Emperor Meiji5 came to
power in the year 18686. The modern renaissance of Japan initiated due
to Meiji Ishin7, thus became the first non-Western nation that stood equal
to the colonial powers, while in turn embracing the imperialist policy
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