(المحاضرة الخامسة)
تطور الفكر العربي في العصر الحديث
 ظهور النزعات الفكرية المتعددة
بدأت منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر نيضة ثقافية في الوطن العربي بعد
فترة طويمة من الركود الفكري وقد تجمت ىذه النيضة في ازدياد المدارس الحديثة التي
يقودىا معممون متنورون وانتشار الطباعة والصحافة وكثرة الجمعيات االدبية والعممية وقد
طرح الفكر الغربي في بدء حركة النيضة ىذه جممة من التساؤالت تتصل بطبيعة
التناقضات االساسية في حياة الغرب وواقعيم وقد تمثمت االجابة بظيور عدة نزعات فكرية
وسياسية واجتماعية اىميا ما يأتي:


النزعة الدينية – االصالحية :مثميا الرواد جمال الدين االفغاني ورفاعة

رافع الطيطاوي ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وتالميذىم والسيد محمد سعيد
الحبوبي وابو الثناء االلوسي.


النزعة الدينية :التي مثميا عبد الرحمن الكواكبي في كتابيو (طبائع

االستبداد) و (ام القرى) والكواكبي عد العرب "االمة الجديرة بحفظ االسالم من
الفساد " ودعا الى اخالق عربية ووجو فكرة االصالح الديني بشكل يتفق مع الفكرة
الغربية.
كان اساس ىذه النزعة التأكيد عمى الصمة القوية بين العروبة واالسالم فاإلسالم
كرسالة ثورية روحية واجتماعية جسد حقيقة االمة العربية كما ان العروبة من جية اخرى
تشكل في نظر الك اكبي الضمانة لممحافظة عمى جوىر االسالم.
كان القران مصدر افكار الكواكبي والعزة وحرية الراي ىدفو والرجوع الى اثار السمف
في دعوتو لقد دعا العرب الى تناسي االحقاد والضغائن واالىتداء الى وسائل الوحدة.
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مارس الكواكبي التعميم فترة من الزمن وقبل العمل في وظائف الحكومة وكان معروفا
بالصراحة والنزاىة لذلك فقد اخذ الكثير من المسؤولين العثمانيين يثيرون لو المتاعب
فأضطر الى ترك الشام والسفر الى مصر سنة  8111حيث دأب عمى التأليف ونشر
المقاالت الفكرية والسياسية.
شن الكواكبي في مقاالتو حممة عمى الفساد والرشوة وىذا ما تدعو اليو مبادئ النزاىة
والشفافية في الوقت الحاضر والظمم واالستبداد وكان يعتقد ان التعميم ىو الوسيمة الميمة
لتعميق الوعي عند االنسان الغربي وف ي كتابو ان القرى انتقد االدارة العثمانية مذك ار
بمركزتييا الشديدة كما انكر عمى السالطين العثمانيين ادعائيم بالخالفة ويقدم الكواكبي
اسبابا عديدة إلقامة خالفة عربية من اىميا ان العرب اقدم االمم االخرى حضارة وانيم اعمم
برسالة النبي محمد صموات اهلل عميو ومن ىنا فان دعوة الكواكبي إلقامة خالفة عربية ىي
دعوة الى نيضة العرب والى وحدتيم قبل كل شيء وانيا دعوة الى تبوئيم مرك از قياديا.
ويختمف الكواكبي عن المصمح المعروف جمال الدين االفغاني بإيمانو ان لمعرب ليم
مكانة متميزة بين الشعوب االسالمية وان االمة العربية ليست رسالتيا دينية فحسب وانما ىي
رسالة مثل وقيم وفضائل ورسالة اخالقية وانسانية وىذه الرسالة تستمد قوتيا من القيم
الحضارية العربية ومن المثل اإلسالمية القائمة عمى التسامح.
وكان الكوكبي كن الدعاة (الالمركزية االدارية) ،وقد تسربت مقاالتو الى مختمف
البمدان العربية واقبل الشباب المثقف عمى قراءتيا واستيعابيا لذلك تجمع الروايات انو ذىب
ضحية الغدر والدسيسة بتدبير من رجال السمطان عبد الحميد الثاني الذين دسوا لو السم في
الطعام اثناء اقامتو في مصر.


النزعة التاريخية :وىي الفترة التي انعكست كتابات الجيل االول من

المفكرين الغرب امثال الشيخ ناصيف اليازجي وبطرس البستاني ومحمود شكري
االلوسي وغيرىم من الذين استنيضوا ىمم العرب عن طريق التذكير بماضييم
الحضاري وبعظمتيم الماضية واشادوا بالعزة العربية واعتزازىم بالحضارة العربية
وعمموا عمى احياء وعي العرب لتاريخيم وألىمية اراء ومواقف (ناصيف اليازجي)
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نورد شيئا عن حياتو ودوره .ولد ناصيف اليازجي سنة  8111في قرية صغيرة في
لبنان من ابوين فقيرين وقد استفاد من مخطوطات احد االديرة في تثقيف نفسو وكان
يمتيم كل ما يقع امامو من الكتب ولذلك فقد تممكو رغبة جامحة في احياء امجاد
التاريخ العربي واالدب العربي فوىب حياتو كميا في خدمة اآلداب العربية .اصدر
اليازجي كتبا عديدة في عموم المغة والنحو والمنطق والبالغة سرعان ما انتشرت بين
الطالب والمعممين وفي سنة  8181اسس اليازجي باالشتراك مع بطرس البستاني
جمعية العموم واآلداب وىي من اولى الجمعيات في الوطن العربي في العصر
الحديث وكان ليا اثر كبير في النيضة العربية الحديثة لقد كرس اليازجي والبستاني
اعظم الجيود لخدمة االمة العربية في ميادين الفكر والمعرفة والوعي.


النزعة االجتماعية -التقدمية :وتمثمت في كتابات رواد االشتراكية

في الوطن العربي امثال شمبي شميل ( .)0<0: -0;81الذي كان يعظم
اىمية العمم وكان شبمي شميل اول من وضع منياجا لمحزب االشتراكي في
مصر سنة  8011وكذلك كتابات قاسم امين ( )8011-8181عن حرية
المرأة والذي اولى في كتابيو (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة) عناية كبيرة
لمرسالة االجتماعية والتقدم االجتماعي.


النزعات االقميمية :التي اكتفت بالرابطة المحمية (الوطنية االقميمية)

او باالطار الجغرافي المباشر (الهالل الخصيب) (وادي النيل) او اخذت شكل
الدعوة الى تجزئة االمة العربية الواحدة الى امم كالقومية السورية او التي
ىربت الى اطار جغرافي اوسع من حدود الوطن العربي او النزعة الشرقية
والنزعة المتوسطة حيث تييمن فكرة القارة االسيوية بمفيوميا الحضاري
الشرقي او المفيوم الثقافي الجغرافي (ثقافة بالد حوض البحر المتوسط) او
(النزعة الفرعونية والفينيقية) وىي كميا نزعات مصدرىا رد فعل انكماش
اقميمي ضد اخطار موىومة تتسمح بمختمف الحجج والنظريات لحجب الدوافع
الكامنة وراء موقفيا السمبي.
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االتجاهات القومية الخاصة :المتمثمة في اراء نجيب عزوري وىو من

بالد الشام عاش في باريس وتوفي سنة  8088لو كتاب "يقظة االمة العربية في
اسيا" طبعو في باريس سنة  8011وكان ابرز ما في كتابو تحميمو لممطامع
االستعمارية والصييونية وخطرىا عمى العرب.
نشأ عزوري في باريس سنة  8018رابطة باسم الوطن العربي جعمت شعارىا ارض
العرب لمعرب وجاء في اول منشور اصدرتو الرابطة "ان العرب الذين ال يستبد بيم االتراك
اال بفضل سياستيم القائمة عمى ابقائيم منقسمين بأسباب واىية في المذىب او الدين قد
وعوا وحدتيم التاريخية والعرقية وانيم عقدوا العزم عمى االنفصال عن الدولة العثمانية
وتكوين دولة مستقمة .وفي سنة  8011اصدر مجمة بالفرنسية باسم (االستقالل العربي) دعا
فييا الى تحرير العرب من السيطرة العثمانية ولكن جيود عزوري ظمت محصورة في نطاق
ضيق من المثقفين .ومن ممثمي هذه االتجاهات :ساطع الحصري ( )0<9;-0;;1الذي
سعى لخمق سياسة تعميمية عربية خالصة وكان منيجو الفكري قائما عمى ايقاظ شعور االمة
عن طريق التربية والتعميم .وكان يؤكد بان ىدفو االول واالساسي تربية الجيل العربي تربية
قومية لذلك حرص من خالل نشاطاتو الفكرية والثقافية وخاصة في العراق وسوريا ومصر
عمى اصالح التعميم وتخميصو من التبعية لمنظم االستعمارية ويؤكد عمى مسالتين اساسيتين:
المغة العربية والتاريخ العربي وكان يعتق د ان شعار العروبة اوال كفيل بحل جميع التناقضات
القائمة في الواقع العربي وفي مقدمتيا التناقضات الثقافية التاريخية الموروثة.


الفكر االممي :الذي بدا في مرحمة العشرينات من القرن العشرين والذي

يكتفي بطرح القضية االجتماعية طرحا نظريا ال يعتمد عمى تحميل الواقع االجتماعي
المباشر قاف از من فوق القضية القومية متجاىال احد التناقضات االساسية في الواقع
العربي وىو تناقض التجزئة.
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 تأسيس الجمعيات الثورية العربية (العمنية والسرية) قبل الحرب العالمية
االولى:
نتيجة لموعي الذي نما في القرن التاسع عشر الميالدي تطورت حركة القومية العربية
من مجرد دعوات لمحررين ومشاعر تجيش في صدور االحرار الى حركة منظمة ليا
انصارىا وبرامجيا السياسية ومما زاد في بمورة الناحية التنظيمية في الحركة القومية العربية
في اواخر القرن التاسع عشر الميالدي واوائل القرن العشرين التطو ارت التي حدثت في
الدولة العثمانية ومن ابرزىا االنقالب العثماني في  32تموز  8011الذي خمع السمطان عبد
الحميد الثاني واعاد العمل بدستور  8118وسيطرة االتحاديين االتراك الذين تمادوا في
سياستيم العدوانية تجاه امتنا العربية ولغتيا وشخصيتيا مما ادى الى ظيور جمعيات عربية
تدعو صراحة او صمتا الى تحرر البمدان العربية الخاضعة لمنفوذ العثماني .ويمكن تقسيم
ىذه الجمعيات العربية الى قسمين:

أ -الجمعيات العمنية:
كون الشباب العربي المثقف جمعيات ذات نشاط ادبي واجتماعي تعمل
اذ ّ

عمى نشر التراث العربي وتوعية الجماىير العربية وتعزيز الروابط القومية بينيم،
منها:
 جمعية االخاء العربي – العثماني :تأسست في اسطنبول في آب سنة 8011
واصبح ليا فروع في بعض البمدان العربية وقد جاء في برامجيا السياسي انيا
تدعو الى تحسين حالة الواليات العربية الخاضعة لمدولة العثمانية عمى اساس
المساواة الحقيقية بين العرب وغيرىم وتشجيع التعميم بالمغة العربية.
 جمعية المنتدى العربي :تأسست سنة  8010وضمت عددا من الطالب
والموظفين العرب في اسطنبول وكان ىدفيا ثقافيا ينحصر في انشاء مقر
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يمتقي فيو العرب وقد ازداد عدد اعضائيا حتى بمغ الوفا وفتحت ليا فروعا في
مدن مختمفة في سوريا والعراق.
 حزب الالمركزية االدارية العثمانية :تأسس في اواخر سنة  8083في القاىرة
وىدفو السعي لتطوير اسموب الحكم في واليات الدولة العثمانية عمى اساس
النظام الالمركزي في االدارة وبعبارة اخرى منح كل والية قسطا كبي ار من
االستقالل االداري حتى تستطيع تنفيذ االصالحات الضرورية ومقاومة اي
غزو اجبني في حالة تعذر مساعدة الحكومة المركزية ليا خشية ان يتكرر ما
حدث في ليبيا التي تعرضت لمغزو االيطالي سنة 8083
كما ظيرت في بيروت اواخر سنة ( 8083لجنة االصالح) تألفت من ستة وثمانين
عضوا .وكانت تيدف الى التطبيق العممي لممبادئ التي نادى بيا دعاة الالمركزية ولقد
اعمنت لجنة االصالح منيجيا في اواسط شباط سنة  8082ونشرتو عمى نطاق واسع
وخاصة في سوريا والعراق فعمدت السمطات العثمانية الى مطاردة بعض اعضائيا  .غير
انيا اضطرت تحت ضغط المظاىرات التي عمت بالد الشام ان تطمق سراح المعتقمين من
اعضاء المجنة وتعمن عزم الحكومة عمى القيام باإلصالحات عمى اساس الالمركزية اال ان
االتحاديين اصدروا يوم  1ايار سنة  8082قانونا جديدا لمواليات العربية خطوة جديدة نحو
مزيد من المركزية وتمكينا لقبضة استانبول من الواليات العربية.
واجو القانون الجديد بعد تشره مقاومة عنيفة في الواليات العراقية الثالث  :بغداد
والبصرة والموصل فأخذت الصحف تندد بو كما عقدت االجتماعات التي دعت الى مقاومة
تطبيقو ألنو غير كاف إلصالح والياتيم.
ان االتحاديين بدال من ان يحققوا لمعرب مطامحيم القومية اتجيوا نحو تطبيق
مركزية شديدة واعتنقوا (سياسة التتريك) وتمجيد النعرة العنصرية القائمة عمى تفضيل
االتراك عمى غيرىم من عناصر الدولة ولجأوا في فرض سياستيم الى االرىاب .فألغيت
الجمعيات العربية العمنية وكان لفشل االتحاديين في الدفاع عن طرابمس العربية ضد الغزو
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االيطالي سنة  8088ان احس العرب بضرورة بناء كيانيم الخاص المتميز فبدأوا يجيرون
برفضيم لمسيطرة العثمانية داعين الى المساواة بين العرب واالتراك فضال عن مطالبيم
العمنية التي يمكن تمخيصيا بما يمي:
.0

االعتراف بكيان العرب ومنحهم االستقالل الذاتي في بالدهم.

.2

مقاومة سياسة االتراك.

.3

اقامة حكم دستوري بعيد عن الظمم واالرهاب.

وىكذا كانت مطالب العرب واحرارىم ومثقفييم تتمخص بكممتين ىما :الحرية
واالستقالل لذلك لجأوا الى تنظيم انفسيم في جمعيات وحركات سياسية سرية لمواجية
االخطار الجديدة.

ب -الجمعيات السرية:
وهي جمعيات تتبع اساليب تنظيمية سرية دقيقة من ابرزها:


الجمعية القحطانية :اسسيا في اسطنبول عزيز عمي المصري

وىو ضابط عربي في الجيش العثماني كان متحمسا لمقضية القومية اواخر
سنة  8010وكان من اىدافيا ان يكون لمعرب كيان خاص مستقل داخل
البناء العثماني العام.


جمعية العربية الفتاة :تأسست في باريس في  88تشرين

الثاني سنة  8088وقام بتأسيسيا مجموعة من الطمبة العرب الذين كانوا
يتمقون العمم ىناك وكان ىدفيا تحقيق استقالل البمدان العربية وتحريرىا من
النير العثماني .وفي سنة  8082نقل مركزىا الى بيروت ثم نقل في السنة
التالية الى دمشق وىي اىم الجمعيات السياسية العربية امتازت بوضوح
اىدافيا ووعي اعضائيا واخالصيم ودقة نظاميا وقد بقى سر ىذه الجمعية
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مكتوما الى تشكيل الحكومة العربية في دمشق سنة  8081وقد كان ليذه
الجمعية دور كبير في الحركة العربية اثناء الحرب العالمية االولى.


جمعية العهد :اسست في اسطنبول في  31تشرين االول سنة

 8082بزعامة عزيز عمي المصري الضابط العربي المتحمس وقد سميت
ىذه الجمعية بيذا االسم الن انتماء اي عضو الييا يعد بمثابة عيد بينو وبين
اهلل تعالى عمى خدمة االمة العربية وشعارىا" :ان ليس لإلنسان اال ما سعى"
وكان ىدف الجمعية الحصول عمى استقالل االمة العربية وقد حرص
مؤسسوىا عمى اقتصار الجمعية عمى العسكريين ومن الذين قبموا فييا من
المدنيين االمير عادل ارسالن احد االعضاء المؤسسين لمجمعية القحطانية
وكان لجمعية العيد فروع في مختمف المدن العربية ولعل من اقوى فروعيا
تمك التي فتحت في كل من الموصل وبغداد.
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المؤتمر العربي االول في باريس 0<03
لقد شعر العرب بضرورة تعريف الراي العام العالمي بمطالبيم العادلة ورغبوا كذلك
في توحيد جيودىم ونضاليم إقامة كيان سياسي خاص بيم لذلك قرروا عقد مؤتمر عربي
عام فاستقر راييم عمى عقده في باريس يعيدا عن بطس السمطات العثمانية.
يعد ىذا المؤتمر عالمة بارزة في تطور الوعي العربي فقد حصره مندوبون عن
معظم انحاء الوطن العربي فجسد بذلك الوحدة النضالية العربية ضد المستعمرين وقد ىيأت
لممؤتمر لجنة تحضيرية مؤلفة من عبد الغني العريسي وعوني عبد اليادي وجميل مردم
ومحمد المحمصاني وندرة مطران وشكري غانم وشارل دباس وجميل المعموف وقد اتصمت
ىذه المجنة بالجمعيات القومية والشخصيات العربية والقومية البارزة.
لقد كانت اولى خطوات المجنة التحضيرية اتصاليا بحزب الالمركزية االدارية
العثماني في القاىرة وعرضيا عميو تبني المؤتمر ورئاستو ألنو كان يضم رجاال بارزين .وقد
ترددت دعوة المؤتمر في كل ارجاء الوطن العربي ورات المجنة ان ذلك من عوامل نجاح
المؤتمر والوصول بو الى نتائج ممموسة استجاب كثير من قادة الحركة العربية لمنداء
وتوجيوا الى باريس وحضروا المؤتمر الذي عقد جمساتو بين  81و 32حزيران .8082
ولقد جاء في بيان المجنة التحضيرية لممؤتمر الذي اذيع عمى ابناء االمة ":اننا ندعو
كل من يخفق قمبو المة العرب صغي ار او كبي ار ان يمبي داعي الوطن" وقد وحددت المجنة
الموضوعات التي سوف يبحثيا المؤتمر وابرزىا :مناقشة حقوق العرب في الدولة العثمانية
وضرورة اصالح اوضاعيم.
حضر المؤتمر حوالي  311شخصا يمثمون مختمف البمدان العربية وتمفى برقيات
تأييد من شخصيات عديدة في الوطن العربي واتخذوا عدد من المقررات التي اكدت ضرورة
االعتراف بحقوق العرب السياسية الكاممة وعمى ان يكون ليم دور في ادارة الدولة كما اكدت
ضرورة الدفاع عن البمدان العربية من اي عدوان خارجي.
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والحق بمقررات المؤتمر شروط نصت عمى ان االعضاء المنتمين الى الجمعيات
العربية يمتنعون من قبول اي منصب حكومي في الدولة العثمانية اال بموافقة جمعياتيم كما
ان مقررات المؤتمر ستكون بمثابة البرنامج السياسي لمعرب القوميين في تعامميم مع
السمطات العثمانية.
ان مقررات المؤتمر المتعمقة بالدعوة الى االصالح والمساواة كانت من القوة بحيث
اجبرت الحكومة العثمانية عمى اعالن قبوليا لتمك الق اررات او التظاىر بقبوليا فقد ارسمت
جمعية االتحاد والترقي سكرتيرىا العام الى باريس لمتفاوض مع رجال المؤتمر في مطالبيم
وفتحت ابواب المفاوضات واتضح بما ال يقبل الشك ان االتحاديين ما كانوا مخمصين في
نواياىم ففي  0شباط  8088اعتقموا عزيز عمي المصري وكان من انشط الضباط العرب في
الجيش العثماني ومن اكثرىم كفاية وايمانا عندئذ اتصمت في دمشق جمعية (العربية الفتاة)
بجمعية العيد وسمك في سنة  8081ووحدتا جيدييما لمسير في طريق واحد ميد لقيام الثورة
العربية في الحجاز سنة  8088بقيادة الشريف حسين بن عمي.
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