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ل���م يكن لهذه الدراس���ة الرائدة ع���ن احلركات
الراديكالي���ة ،الت���ي نش���أت في مصر وس���وريا
خالل الفترة التي سبقت احلرب العاملية األولى،
أن ت َ
ُنش���ر ف���ي وقت أفضل من ه���ذا التوقيت.
فهي تأتي عش ّية األحداث الدرامية التي باتت
حتيط بكل دولة من دول الش���رق األوسط التي
نش���أت على أنقاض اإلمبراطوري���ة العثمانية.
املخفي
يس ّلط هذا الكتاب الضوء على التاريخ
ّ
للجماع���ات واحل���ركات اجلماهيرية والطبقات
الت���ي ميكن اعتب���ار أنها مثَّلت البش���ائر األولى
لظهور احلركات الش���عبية إبان حقبة االنتداب
والفرنس���ي ،والتي ج���رى تصويرها
البريطاني
ّ
ّ
س���اخر ّ
مؤخ ًرا ،وبعد
كاريكاتوري
نح���و
ٍّ
ٍ
على ٍ
عق���ود على نش���أتها ،عل���ى أنها
ض���ي ع���دّ ة
ٍ
ُم ّ
ٌ
تشكيل للشارع العربي األسطوري.

يف ّن���د كت���اب «ش���رق املتوس���ط» ث�ل�اث
متأصلةٍ حول احلداثة العربية
فرضيات رئيس���ة ّ
التي برزت في القرن التاس���ع عشر .وترى أول
هذه الفرضيات أن النهضة العربية التي أبصرت
النور في القرن التاس���ع عشر كانت في أساسها
البرجوازي
حرك���ة قومية َغ َل���ب عليها الطاب���ع
ّ
الذي َو َس���م املفكرين واملهاجرين الس���وريني -
اللبنانيني .وتتص ّور الفرضية الثانية أن النهضة
العربية كانت عبارة عن حركة قومية لم ترتبط
باالضطراب���ات األيديولوجية الت���ي كان العالم
يش���هدها آنذاك .وبالنس���بة للفرضي���ة الثالثة،
فقد كانت ه���ذه النهضة تع ّبر عن حركةٍ أدبية
سياس���ية مس���تعربة كان���ت تفتقر إل���ى أجندةٍ
ثوري.
اجتماعية
ومنظور ّ
ٍ
وتقدّ م الكاتبة خوري  -مقدسي دراستها
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على أنه���ا تفس���ير جديد للنهض���ة من خالل
إلق���اء الضوء بص���ورة متواترة عل���ى اجلماعات
واملص���ادر التي لم تخضع للدراس���ة والتحقيق
أوق���ات س���ابقة ،أو ل���م تُ��� َو ّف ح ّقه���ا من
ف���ي
ٍ
البحث واالستقصاء .وتشتمل هذه اجلماعات
واملص���ادر على احل���ركات النقابي���ة واحلركات
العمالية ،ور ّواد املس���رح واألعم���ال الدرامية،
وأرش���يف البلدي���ات ،وش���بكات املهاجري���ن
التي كانت تربط بني الس���احل السوري ومصر
واملراك���ز احلضرية ف���ي العالم اجلديد ( س���يما
س���ان باول���و ،وبيون���س أيريس ونيوي���ورك) -
واألهم من ذلك ك ّله  -املسارات التي اختارها
عش���رات من الكت���اب والنش���طاء الراديكاليني
ّ
خلط ِسيرهم الذاتية ،والذين ُترِك الكثير منهم
القومي.
في غياهب النسيان مع بروز اخلطاب
ّ
يعي���د ه���ذا الكت���اب النظر في س���يرة فرح
أنطون ،وأمني الريحاني ،وس���يد رضا وكثيرين
غيره���م ،ويقف عل���ى إبداعاته���م الفكرية في
ضوء إس���هاماتهم في خ ْلق اخلطاب االشتراكي
والراديكال���ي ال���ذي لم يك���ن معروفًا في ذلك
احل�ي�ن .وتمُ يط الكاتب���ة اللثام ع���ن روايةٍ جرى
إسكاتها وتهميشها ،مع أن األثر الذي خ ّلفته
ُيعتبر ضرور ًّيا لفهم البيئة السياس���ية والفكرية
التي كان الش���رق األوس���ط ومراك���زه احلضرية
يزخران بها في مطلع القرن العشرين.
وتعزو الكتابة هذا اإلسكات إلى عدد من

العوامل ،منها س���يطرة حرك���ة التأريخ القوم ّية
التي انبثقت في أعقاب احلرب العاملية األولى،
وانتصار ال���دول اإلقليمية التي كانت تش���هد
االنقس���ام والتف ّت���ت ،والرواي���ات الت���ي كانت
ال ّنخب احمللية فيها تقدّ مها ،ووفرة الدراس���ات
الفك���ري من خالل
الت���ي تط ّرق���ت إلى التاريخ
ّ
منظ���ور الصحاف���ة الض ّيق واملذك���رات احملدودة
التي كانت النخب املذكورة تضعها.
وبالنظر إلى استش���راء األمي���ة والرقابة على
نطاق واس���ع ،تطرح الكاتبة فرضية مفادها أن
ٍ
الكلمة املطبوعة «لم تكن بالتأكيد هي الوسيلة
الوحيدة املس���تخدمة للتعبير عن الراديكالية،
فق���د كان���ت الكثير م���ن األف���كار الراديكالية
تلق���ى التعبير عنها على خش���بة املس���رح وفي
املقاهي واجلمعي���ات التعاونية واملدارس الليلية
(ص .)168 .وعل���ى الرغ���م م���ن أن العديد
من أع�ل�ام هذه اجلمعيات الراديكالية ،س���يما
أولئ���ك الذين كانوا يش���تغلون ف���ي الصحافة
واملس���رح ،ينحدرون في أصوله���م من أقليات
دينية أو مش���رقية إثنية مهمشة في بالد الشام
(كأقليات الطليان ،واألرمن واملهاجرين الشوام
ف���ي مص���ر) ،تس���تعرض الكاتبة حال���ة مقنعة
تق���ول فيها إن ه���ذه احلركة  -أو باألحرى هذه
احل���ركات  -كانت في مرحلة مبكرة ،وبحلول
الثمانينيات من القرن التاس���ع عش���ر على وجه
التحدي���د ،حتول���ت إل���ى ح���ركات أصيلة ،بل
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و ُأس���بِغت عليها هذه الصفة .وقد ش���مل هذا
كبيرا من املصلحني اإلس�ل�اميني
التح ّول عد ًدا ً
والعسكريني من أبناء الطبقة العاملة والنقابيني
الفوضويني.
وم���ن اخلطأ ،كم���ا ترى الكاتب���ة النظر إلى
نهضة القرن التاس���ع عشر من منظور االنبعاث
القوم���ي العرب���ي وح���ده ،ألن العدي���د م���ن
ِّ
منظريها البارزين كانوا منخرطني في احلركات
الراديكالي���ة والثوري���ة احمللي���ة والعاملي���ة و/أو
مش���تركني معها .ومن بني امل���دن الثالث التي
تتناولها هذه الدراس���ة (وهي القاهرة وبيروت
واإلس���كندرية) ،يبدو أن مدينة اإلسكندرية
جتمع التيارات الدولية
جس���د ُّ
متثّل املركز الذي ّ
ومه���د الطريق لقي���ام بيئة حضرية
واإلقليمي���ة ّ
كوزموبوليتية خالق���ة وأصيلة في جانب كبير
منها.
حتمس���ها إلثبات
وتنقاد الكاتبة ،بناء على ّ
األثر التي أفرزته احلركة الراديكالية ّ
املبكرة في
سوريا ومصر ،بني الفينة واألخرى إلى استقراء
قدر كبير من النفوذ الذي مارس���ته شخصيات
مغمورة وثانوية كانت تنشط في هذه احلقبة.
ففي النقاش املط َّول الذي تس���رده حول احلركة
العمالي���ة في جبل لبن���ان والدور الب���ارز الذي
اضطلع���ت به جريدة «النور» ،التي كان فارس
مش���رق وجرجي باز يديرانها ،تخ ُلص الكاتبة
مقدس���ي إلى نتيجة مفاده���ا أن هذه اجلريدة،

ومن خالل تصديها للدفاع عن حقوق العمال
والدعوة إلى الس���يطرة على العملية اإلنتاجية،
خطت خطوات جديدة نحو املفهوم الراديكالي
للعمل .وتضيف في هذا املقام:
«لقد نش���أ التص ّور بأن العمال ميلكون قوة
توجه�ي�ن .فمن جهةّ ،
متخض
التفاوض نتيجة ّ
هذا التصور عن إدراك حقائق تضرب جذورها
في الواق���ع احمللي ،والتي كان���ت تتمثل [على
وجه التحديد] في الوضع االقتصادي الس���ائد
ف���ي س���وريا وواقع االخت���راق األوروب���ي .ومن
جهةٍ أخرى ،يش���ير التصور املذك���ور إلى بروز
ً
مرتبطا
ه���ذا الواقع احمللي بعينه  ...ألن���ه كان
جتريدا للعمل ،وهو ما
بالتعبير عن تصور أكثر ً
أش���ار إلى فهم ي ّتس���م بدرجة أكبر من التعقيد
للمبادئ االقتصادية» (ص.)102-101 .
ّ
ت���دل املادة التي تقتبس���ها الكاتبة
ومع ذلك،
توجه
في البداي���ة لتأييد هذا االس���تنتاج على ّ
اجتماع���ي دميقراطي س���لمي نقاب���ي (وخيري
تقريب���ا) س���اد في أوس���اط القي���ادات العمالية
ً
ذاته���ا ،والتي كانت تس���عى إلى إب���رام اتفاقية
عم���ل م���ع أصح���اب املش���اريع بغي���ة جت ّن���ب
خ���وض مواجهة مباش���رة مع العمال تتس���بب
في اضطرابات عمالي���ة طويلة األمد .وتقتبس
الكاتبة عن هؤالء قولهم« :نحن ال نسعى إلى
إطالق ثورة أو إلى مواجهة بني الشركة وهؤالء
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العمال  ...ولكننا نطلب من اإلدارة أن تساعد
هؤالء الفقراء ،وأن متنحهم ما يس���تحقونه وأن
تس���اوي بني حقوقه���م وواجباتهم ».وفي هذا
املق���ام ،ن���رى أن اله���دوء وجت ُّنب الص���راع بني
غطاء من التحريف الراديكالي.
الطبقات يمُ نح ً
وللتأكي���د على ذل���ك ،ال تط���رح الكاتبة
بدي ً
ال يقابل تاريخ النخبة ،وإمنا تعرض ش���بكة
خفية ومعقدة ومتعددة املستويات من اخلطاب
الفكري الذي قدّ مته طبقة من أصحاب ا ِحلرف
ّ
وامله���ن الذين ينحدرون من الطبقة الوس���طى،
والذين كان الكثير منه���م يحظون باألمان في
منزلته���م االجتماعية ويحاولون إثارة الش���عور
العام إلقامة نظام اجتماعي يخلو من اس���تغالل
الطبقات وم���ن قمع الدول���ة واالضطهاد الذي
متارس���ه .وكان���ت األدوات الت���ي ّ
وظفوه���ا في
مس���عاهم ذاك تش���مل اجلمعي���ات التعاوني���ة
وامل���دارس الليلي���ة والصحاف���ة الراديكالي���ة -
واأله���م م���ن ّ
كل ذل���ك  -احلرك���ة املس���رحية
ّ
الش���عبية الت���ي كان���ت تعمل مبثاب���ة «صحافة
اجلماهير».
تكمن أصالة كتاب «ش���رق املتوسط» في
أنه يقدّ م منوذج ًا اس���تقصائيا يسعى إلى احتواء
الشبكات اإلقليمية والعاملية التي عملت هذه
األفكار واحلركات ف���ي ظلها .ومن خالل هذا
النم���وذج ،تس���عى الكاتبة إلى إعادة تفس���ير
الش���امي في مصر والعالم
طبيعة وجود املهاجر
ّ

اجلدي���د ،باإلضافة إلى أوج���ه االلتقاء والترابط
التي كانت قائمة بني النخبة املث َّقفة الراديكالية
الت���ي ينحدر أفرادها من بالد الش���ام والتيارات
االش���تراكية والفوضوية التي كانت منتشرة في
جنوب أوروبا واألمريكتني آنئذ.
ّ
ويترك���ز التحليل الذي تس���تعرضه املؤلفة
على العالقة الثالثية القائمة بني اإلس���كندرية
(«مه���د الراديكالي���ة ف���ي ش���رق املتوس���ط»)
والقاه���رة وبي���روت  -مدينت���ان أس���متهما
«باملركزين احملوريني» للشبكة اإلقليمية .ومع
أن اختي���ار هذه املدن الثالث يلقي الضوء على
إشكاليا في ذات
اجلوانب الغامضة ،فهو ُيعتبر
ً
الوقت .فالقاهرة وبيروت واإلسكندرية كانت
مد ًن���ا كوزموبوليتية احتضنت صحافة نش���طة
ومس���رحا حديث النش���أة وطبقة مثقفة كانت
ً
ت ِ
مس���تفيض
لنقاش
ٍ
ُخض���ع األفكار الراديكالية ٍ
ف���ي ح���وارات لم تك���ن تف ُتر م���ع مفكرين من
أقرانه���م (مث���ل الدارويني�ي�ن واالش���تراكيني
والفوضوي�ي�ن) ف���ي أوروب���ا .كم���ا خاضوا في
اجلدل ح���ول حترير املرأة واإلصالح اإلس�ل�امي
بق���در ّ
 وهم���ا حركتان ِأقل بكثير من
حظيتا
ٍ
االهتمام والتمحيص من جانب الكاتبة.
وكان���ت ه���ذه امل���دن مرتبط���ة بحركت�ي�ن
رئيستني جمعت بني ش���تاتهما .وكانت أولى
هاتني احلركتني الهجرة السورية الكبرى للتجار
وأصحاب املهن واملفكري���ن في أواخر النصف
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الثاني من القرن التاسع عشر ،والذين سعوا إلى
الهرب من الرقابة عل���ى الصحافة واالضطهاد.
وقد ش���كلت هذه احلركة ما ب���ات ُيعرف فيما
بعد بالوجود الش���امي في مص���ر .وفي املقابل،
كان���ت هجرة املصريني املعاكس���ة من مصر إلى
سوريا وفلسطني ،التي لم َ
حتظ بذات القدر من
الشهرة (ولم تعاجلها املؤلفة في كتابها) تتألّف
في ُج ِّلها م���ن الطبقة البروليتارية العاملة .وقد
بدأت هذه الهجرة مع حملة إبراهيم باش���ا في
الثالثينيات من القرن التاس���ع عشر وتواصلت
دومنا انقطاع حتى نهاية ذلك القرن.
أما احلركة الثانية فقد اس���تهدفت اإلفالت
م���ن قبض���ة املركزي���ة العثماني���ة .وكانت هذه
احلركة ،اتخذت من القاهرة مق ًّرا لها ،تس���عى
إل���ى إع���ادة حتديد عالق���ة الب���اب العالي مبصر
بغي���ة احلصول على قدر أكبر من االس���تقالل.
وقد حتول���ت هذه احلركة ،ف���ي مرحلة الحقة،
إل���ى الدعوة إلى إقامة احتاد ب�ي�ن مصر اخلديوية
وسوريا.
ويعتب���ر اختي���ار الكاتبة للم���دن املذكورة
إشكالي ًا كذلك بسبب اجلوانب التي يستبعدها
و ُيقصيها .فهناك ُبع���دٌ غائب من أبعاد الدولة
العثمانية .فطاملا أن هذه الدراسة َّ
مؤطرة ضمن
منوذج يتناول وضع ش���بكة عاملية من احلركات
في منطقة ش���رق املتوس���ط ،ينده���ش املرء من
غياب دمشق وإسطنبول ،وهما مدينتان تقفان

جسدت وعكست أكثر
إلى جانب حلب التي ّ
م���ن غيره���ا املعضالت الت���ي اقترن���ت بالهوية
العثماني���ة ف���ي س���وريا الكب���رى ب�ي�ن الثورتني
الدستوريتني في العامني  1876و.1908
وف���ي ه���ذا املق���ام ،م���ن الالفت للنظ���ر أنه
بعدم���ا ُف ِص���ل ش���بلي ش���م ّيل ،أح���د األبطال
الذي���ن تستش���هد به���م الكاتبة وأح���د أعالم
الفكر االش���تراكي والدارويني في القرن التاسع
عش���ر ،من مدرس���ة الطب في الكلية السورية
اإلجنيلية في بي���روت في الثمانينيات من القرن
التاس���ع عشر ،فقد سعى إلى استكمال دراسته
ف���ي إس���طنبول وليس ف���ي القاهرة الت���ي هاجر
إليه���ا الكثير من رفاقه مبا فيهم جورجي زيدان
وغيره.
وعل���ى الرغ���م م���ن أن الكاتب���ة تخ���رج
مبالحظات هامة حول اإلسهامات اجلليلة التي
قدّ مها مدحت باشا في إقامة األماكن العامة في
سوريا ،وإسهام املس���ؤولني العثمانيني احملليني،
من قبيل متصرف جبل لبنان مظفر باش���ا ،في
توس���يع امل���دارس الليلية للعمال ف���ي عدد من
املناط���ق (ص ،)97 .فإن ه���ذه املالحظات ال
تندرج ضمن األطروحة الرئيس���ة التي تبسطها
في كتابها.
وفض�ل�اً عن ذلك ،يالح���ظ القارئ معاجلة
غني���ة و ُم َ
حكم���ة للجماعات في جب���ل لبنان،
ولكن���ه يلح���ظ ،املقاب���ل ،غيا ًبا تا ًم���ا للمراكز

 | 264الكرمل الجديد |  | 2خريف 2011

احلضري���ة التي كانت حتتل أهمي��� ًة قصوى في
أقالي���م كالالذقي���ة ويافا .فقد ش���هدت هاتان
احلاضرتان بواكير احلرك���ة العمالية الراديكالية
(مزارعو التب���غ في الالذقية وعم���ال امليناء في
ياف���ا) .فه���ل كان ميك���ن أن تك���ون الص���ورة
مختلفة لو درس���ت الكاتبة املسائل الراديكالية
التي كانت تستحوذ على اهتمام مجلة «ثروت
فنون» [ث���روة املعرفة] الطليع ّية اإلس���طنبولية
والصحافة الدمشقية؟
تختتم الكاتبة دراس���تها بإشارة مقتضبة،
وآس���رةٍ ف���ي ذات الوق���ت ،إل���ى اآلث���ار املدمرة
الت���ي خ ّلفته���ا احل���رب العاملية األول���ى ونهاية
اإلمبراطورية العثمانية ،على اإلمكانيات التي
كان���ت هذه اجلماع���ات الراديكالية تزخر بها.
عل���ى وجه اإلجمال ،ميكن ق���راءة هذا الكتاب
تاريخا
على
ٍ
مستويات مختلفة ،وذلك باعتباره ً
تصحيحي��� ًا حلركة النهض���ة ،وباعتب���اره نافذة
على العالم واحلي���وات وا ِحلقب التي عاش فيها
مفك���رون ثوريون في بالد الش���ام خالل الفترة
التي سبقت انتش���ار الشيوعية فيها ،وباعتباره
دراسة لشبكات الفكر الراديكالي العاملية التي
س���ادت في القرن التاسع عشر وارتبطت بشرق
املتوسط من خالل مراكزه احلضرية احملورية.
وق���د س���اعد إمل���ام الكاتب���ة باملص���ادر العربي���ة
والعثمانية والتركية واإليطالية والفرنسية على

الكش���ف عن جوان���ب ضائعة ،وغي���ر معروفة
بالنس���بة لق���راءٍ ُكث���ر ،م���ن احلي���اة الثقافية في
الش���رق العرب���ي .ومن املؤكد أن ه���ذا الكتاب
سيش���كل مرج ًع���ا ال غن���ى عن���ه ح���ول الفكر
الراديكالي العربي في القرن التاسع عشر وحول
امتداداته في بلدان املتوسط وفي بلدان العالم.
وس���وف يجد الباحثون املتخصصون في عصر
النهض���ة العربي���ة ضالّته���م ف���ي ه���ذا البحث
الدقيق واملستفيض حول األصوات الهامة التي
غ ّيبه���ا النس���يان في بواكير احل���ركات العمالية
واالش���تراكية والفوضوية وح���ول الر ّواد األوائل
في املسرح والصحافة.
سليم متاري

