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واملجتمع العلم الجديد بني العقد
بحر جورج

أم طبيعية اقتصادية، اجتماعية، أكانت سواء مختلفة لظواهر وإدراك حقيقي معرفة فالعلم، هو ومتكاملة. مترابطة هي عالقة والمجتمع العلم بين العالقة
أساسه. على ومرتكز العلمي بالتطور مباشرة فمرتبط السياسية واالجتماعية، اآلراء في والتطور واالنفتاح التحرر أي االجتماعي، التقدم أما غيرها.

المجتمع؟ خدمة يمكننا وضع العلم في كيف ولكن، والمجتمع. المستحيل الفصل بين العلم من إذًا،
على: رؤية مبنية من بدّ ال هذا التساؤل، عن لإلجابة

للعلم والسيما العلم األساسي. القيمة العامة توضيح : أوالً -
ثانية. ناحية من لها حلول إيجاد في العلم ودور من ناحية، المجتمعات التي تواجه والحرجة الملحة الموضوعات وتقويم تحديد ثانيًا: -

أفضل. بشكل خدمة اإلنسانية لكي نتوصل إلى والمجتمع العلم بين جديد عقد إيجاد وضرورة في تنمية المجتمع، دور العلم ثالثًا: إبراز -
ومتكامل. مجتمع متجانس كل منهما لبلوغ دور هو وما ضروريان، كليهما أن كيف وإظهار بين الدين والعلم، العالقة تصحيح رابعًا: -

األساسي؟ "العلم والسيما للعلم" في الحياة، العامة القيمة هي ما - I
تواجه التي األزمات لحل طرق أفضل عن للبحث األولية المعلومات ويوفر جديدة، معرفة كل مصدر ألنه األساسي، العلم وخاصة في الحياة، كبيرة قيمة للعلم
جميع وننمي أن نحفظ علينا لذلك، الحياتية. المشاكل حل إمكانية الخبراء وتعطي المجتمع حياة في مباشرة تؤثر العلمية البحوث البشرية. فنتائج الحضارة
إنشائها تاريخ يعود والتي الدول الراقية، الهيئات في هذه أهم ومن بيت. كل إلى وإيصالها نتائجها، البحوث العلمية، ونشر تطوير في تساهم التي الهيئات
عند الوعي العلمي وتغذي المجتمع األكاديميات ضمير هذه تشكل المتحدة. والواليات فرنسا الموجودة في كتلك أكاديميات العلوم هي مئات السنين، إلى
بدعم  للعلوم اللبنانية األكاديمية ٢٠٠٧ آب في أنشئت فقد في لبنان، أما مشابهة. هيئات الدول، حتى اآلن، من العديد لدى تكون أالّ المؤسف ومن العامة.
العلمية لألبحاث جديدة مجاالت توفير في هذه المنطقة في أكاديمية للعلوم وجود وال يقتصر العالمية. األكاديميات من وغيرها الفرنسية األكاديمية من
الهيئات مثل هذه وجود فإن ذلك،  إلى

ً
أفضل. إضافة حياة بناء في واستعمالها فهمها ثم البحوث، نتائج الصحيح للتعرف إلى الطريق يمنح المجتمع بل فقط،

وإثارة غامضة، إلى نشر أفكار وتهدف علمية، غير أسس على بنى
ُ
ت التي والمعتقدات للخرافات األساسي الرادع يشكل العلم، أهل من شرعيتها ة المستمدّ

هي المجتمع، إنما تصيب التي الرديئة المؤشرات من وغيرها الجماعية واالنتحارات المادية، والكوارث العسكرية، النزاعات فمعظم العام. الرأي عند العصبيات
الشعوب. عند وغير علمية غامضة أفكار ونشر وهمية خلق حاالت من ناتجة األساس في

الحلول  إيجاد في العلم دور – II
لها: إيجاد الحلول في العلم دور وإلى اإلنسان، التي تواجه والحرجة المواضيع الملحة بعض إلى النقطة، معالجتي لهذه في سأتطرق،

والجزيئي المفاعل الذري الموضوع األول: تصادم
(atomic and molecular collisions)
الدراسات عانت هذه الكون. تصنع التي الكيميائي للمواد التكوين الجزيئي الذي يغير التصادم تعرف تفاصيل أن السنين، مر على عديدة، حاولت دراسات
 molecular beam)الليزر و أنتج الذي الجديد العلمي التقدم مع ولكن بالمجهر. المجردة، أو حتى بالعين يشاهد أن يمكن ال الذي الجزيئي التصادم واقع من

للكون. الكيميائي التكوين خريطة وضع إلى سيؤدي مما خطوة، خطوة الكيميائية التفاعالت ممكنًا درس أصبح ، (technology
فاليوم نستطيع أن اإلنسان. عند الجينات جميع اكتشاف عندما تم البيولوجيا مجال في الذي حصل التقدم تمامًا يشابه الكيمياء مجال في التقدم هذا

الجنين. في الجينات عند تغيير عن األمراض الناتجة معرفة نستبق
جينات وضع طريق عن والسرطانية والجرثومية الوراثية األمراض من العديد معالجة من القريب، المستقبل في العلم والتكنولوجيا، في التقدم هذا ننا سيمكّ
تكنولوجيا جديدة األساسية العلوم البحوث في الناتج عن التقدم لقدأعطانا ،ً إذا .(gene therapy) أو الجيني بالعالج ما يسمى اإلنسان، وهذا في خاليا فعالة

الكيمياء والبيولوجيا والطب. في حقول خيالي تحقيق تقدم تمنحنا اليوم

اإلنسان دماغ الثاني: الموضوع
حيث يجري (synapse اشتباك( نقاط من مليارات طريق من ببعض بعضها تتصل (Neurons ) العصبية الخاليا من مليارات على اإلنسان دماغ  يحتوي
عبر نقاط ترسل إشارات على تعتمد والتفكير، ل التخيّ مثل تعقيدًا أكثر والكالم، وأخرى اللغة مثل بالعقل المنوطة الخاليا. فاألعمال بين تبادل المعلومات

المفصلة لعملها. الطرق وال المواد جميع هذه نعرف ال اليوم، حتى آخر. نوع على وتعمل الخاليا من نوع يفرزها بروتينات أو مواد وهي االشتباك
الضفدعة نأخذ بيضة أن نستطيع فاليوم اإلنسان. في دماغ المواد عمل لمعرفة جديدة الضفدعة طريقة على البيولوجيا في األساسية أعطتنا البحوث
عمله عن اإلنسان والمسؤولة عقل في المواد الموجودة هذه "أفعال" عن بالتالي الدماغ، ونكشف لمواد رة

ّ
المشف بالجينات ونحقنها (oocyte) الناضجة غير

األدوية مدى أبعد: إلى المثل هذا فلنأخذ بحقول أخرى. المتعلقة المشاكل حل في كبير تأثير له يكون معين أن حقل في العلمي للتقدم إذًا يمكن الطبيعي.
يعمل بالتأكيد، السعادة. من حالة إلى حزنهم من يخرجون المكتئبين المرضى يجعل الــذي "الــبــروزاك"  مثل دواء النفسي، االكتئاب لمعالجة التي تعطى
تستعمل التي البحوث لنا ستكشف اليوم، أن إالّ "البروزاك". فاعلية كيفية وتفصيل بدقة نعرف ال ولكن الدماغ، المواد في بعض إفراز إيقاف "البروزاك" على

سلبية أقل. وتأثيرات أكبر مفعول ذات وإمكان إيجاد أدوية جديدة "البروزاك" عمل كيفية بيضة الضفدعة

ن الهوائي
ّ
الموضوع الثالث: الضبخ

(air related smog)
ضوء  الهيدروكاربون وأوكسيد النيتروجين تحت احتكاك عن وينتج الكبيرة، المدن شوارع يغلف الذي والضباب من الدخان هو مزيج ن الهوائي

ّ
 الضبخ

غيره مع العامل، هذا الجوي. في الغالف للهيدروكاربون واسع انتشار إلى يؤدي الطبيعي والغاز والفحم البترول للمحروقات مثل اإلنسان الشمس. واستعمال
إلى وصلنا لقد اإلنسان. عند عديدة رئوية وإلى أمراض الهوائي، ن

ّ
الضبخ مستوى رفع إلى يؤدي المدن، السكاني في والتكاثف الغابات قطع مثل العوامل، من

مئة حوالى من أنه كما أعوام. بضعة منذ ماليزيا، في كانت الحال كما قاتالً الهوائي أصبح ن
ّ
الضبخ معدل إن بحيث العالم، من المناطق بعض في وضع خطير
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عدد  يفوق الـ٥٠٠ مدينة يتعدى ما هناك يكون أن المتوقع فمن سنة ٢٠٢٥، في أما نسمة. المليون يقارب فقط العالم في ١٣ مدينة سكان عدد كان سنة
ماليين عدة. منها كل سكان

نتائجها، ونشر األساسية، العلمية بالبحوث القيام طريق من إال حل
ُ
ت ال  التي العصر مشكلة  المدن سيشكل في الهوائي ن

ّ
الضبخ مستوى فارتفاع إذًا،

بها. تجنّ وكيفية بحجم المشكلة العام الوعي وتثقيف

ظاهرة الدفيئة الموضوع الرابع:
(Global warming)
أوكسيد ثاني مثل غازات معينة في الجو فارتفاع معدل الحل. إليجاد ثابت دأب في والعلم كبيرة لإلنسانية. مشكلة الجو حرارة في االرتفاع الدائم ل يشكّ
أن والعشرين، الحادي القرن في المتوقع، ومن مئوية. درجة ثلثي أو ثلث يراوح بين الماضية، سنة المئة خالل الطقس ا في حرارة ارتفاعً أنتج قد الكربون،
ستفقد الزراعية المحاصيل من العديد وذلك ألن ا بالزراعة - البشري، بدءً المجتمع في االرتفاع مساوئ عديدة هذا عن سينتج الدرجتين. االرتفاع الحراري يفوق
ا كبيرً ا انتشارً سنشهد بالصحة العامة، إذ - وانتهاءً عدة أماكن مياه الشفة غير صالحة في تصبح البحر، بحيث سطح واألعاصير، وارتفاع معدل الطوفانات بسبب

والرطبة. الدافئة البيئة في تتكاثر التي والفيروسات البكتيريا مثل للميكروبات،
الهوائي ن

ّ
الضبخ ارتفاع من تحدّ سياسية باستراتيجية والمقترنة المناسبة الحلول مجاال إليجاد للعلم توفر أن الحكومات وعلى قرع، قد الخطر فناقوس إذًا

الحرارة. ارتفاع إلى المؤدية الغازات انتشار ومن

وتنميته عن المجتمع في الدفاع العلم دور - III
 ٢٫٥ من ارتفع الذي السكان الطبيعية، تكاثر استنزاف الثروة المناخي، التغيير مثل: متفاعلة بعدة عوامل مهددة وال تزال، األرض، البشرية على كانت
عن  خارجة بتطورات مهددة الدول أصبحت فقد ذلك، إلى إضافة البيئي واالجتماعي. النظام وزعزة غضون خمسين سنة، مليارات في ٦ يعادل ما إلى مليارين
أمور حول اإلنساني بأجوبة للمجتمع يتقدم أن العلم المتفاعلة؟ على التطورات بهذه م التحكّ يمكننا بالتالي كيف أرضها. خارج بعض األحيان، من وفي إرادتها،
االقتصاد عن الناتجة المجتمع، والتهديدات على النووية لألسلحة االقتصادي العبء التقلب المناخي، الثورة المائية، هدر الغذاء، توافر نقص عديدة، منها:
تتم يمكن أن صعبة، وال تبقى المعقدة هذه األمور مواجهة أن غير المجال، في هذا واإلرشادات الحلول بعض م قدّ قد العلم أن الحر. ومع أو المفتوح العالمي
أكثر يبدع أن اإلنسان هل يمكن السؤال، يبقى ولكن المكثفة. التهديدات من المجتمع يحمي الذي العلمي باإلبداع وإنما اليوم، الموجودة بالمعرفة العلمية
تطورات يناسب بيئته بشكل ويحمي عالمه، أن يبني الخالق، وبإمكانه قوة تنفيذ في فعلي اإلنسان مشارك ألن إيجابي، طبعًا هو الجواب اآلن؟ حتى مما أبدع
ليس فهو حدود الطبيعة، تتخطى

ً
قدرة اإلنسان لفكر "إن القائلة الفلسفة وعلى البشرية تاريخ على ، أصالً مرتكز، اإلنسان إبداع بقدرة اإليمان هذا عصره.

اإلحساس". وقدرة حدود تتجاوز التي الحقيقة عمق إلى ليصل الحسي، إدراكه يستعمل أن يستطيع وإنما يراه، ما بمعرفة مقيدًا
بين التوازن النمو. إن طور في هي التي الدول ودول الجنوب، أي المتقدمة، الدول أي دول الشمال، بالتناقضات بين مليء علمي واقع ثانية، هناك ناحية من
على المجتمع. في اإلنتاج من هذا االستفادة وفي والتكنولوجي، العلمي كمية اإلنتاج الفرق الشاسع في خالل نلمسه من ما مفقود كليا،ً وهذا والجنوب الشمال
ففي  كله. العالم في يحصل الذي العلمي اإلنتاج من ٪ ٩٠ حوالى تشكل اليوم الشمال دول في البحوث عن الناتجة العلمية المنشورات المثال، فإن سبيل
الهند  في شخص ألف كل من هناك ٠٫٠٥ فقط اإلنترنت، كان يستعملون المتحدة الواليات في شخص ألف كل من شخصًا كان ٤٤٢ بينما أيضًا، ١٩٩٧ العام
العالمي. والسالم النظام االجتماعي زعزعة وتؤدي إلى المعيشة، مستوى في كبيرًا فارقًا علميًا، تخلق المتوازنة غير هذه الحالة إذًا، استعمالها. على لهم القدرة
االجتماعية، وتخطي والعدالة وانتشار السالم المعيشة، رفع مستوى إلى ويؤدي الجنوب، دول المطلوبة في التنمية حدث أن يُ العلم يمكن كيف هو: هنا السؤال

المستقبل؟ تصور في االجتماعي المنطق وضعف الجنوب دول في هجرة األدمغة مثل حاليًا الموجودة الحواجز
أهمها: واضحة، أسس على ترتكز والمجتمع بين العلم معاهدة جديدة أو جديد، عقد خلق في فهو الجواب، أما

استعماله طريقة واحتواء العلم أبعاد تطوير : أوالً
معينة، حقول في ومفيدة مهمة معلومات أعطى قد المنهج أن هذا من الرغم وعلى أو محدودة. قة، ضيّ مواضيع على يركز اليوم، حتى ومازال العلم، كان
أكبر أثر هناك ليس الحاضر، وقتنا أنه، في ومع ومتكاملة. إجمالية متممة بصورة أن تؤخذ يجب لها العلم المجتمع ومعالجة مشاكل ينفع، ألن يعد فإنه لم
غير أن تعاني، بطريقة وتخشى العلمي، التقدم إلى بارتياب تنظر تزال ال األرض المجتمعات على العديد من فإن العلمي الحديث، أثر اإلنتاج من البشرية على
االنتقال أي الطور االنتقالي، في يدخل أن العلم على إذًا، المجتمع. في امتيازات ذات معينة طبقة على بالفائدة سوف يعود الذي برأيها التقدم هذا من أوالًمباشرة، االنتقال هذا نجاح مهمة وتقع الغنية والفقيرة على السواء. للدول وشامل إنساني كروي متكامل، أي إلى علم عليه، يكون أن يجب ما إلى عليه كان مما
بحوث ومشاريع في الجنوب دول من العلماء مشاركة على وا وأن يصرّ التكنولوجي، مخاطر التقدم للمجتمع حوا يوضّ أن منهم المطلوب العلم كاهل أهل على

جمعاء. اإلنسانية تفيد

والثقافة المعلومات نشر ثانيًا:
استيعابها، من العامة لتتمكن الفهم وسهلة صحيحة بطريقة ونشرها للدراسات العلمية كامل توضيح على بنى يُ أن والمجتمع العلم بين الجديد العقد على
وتلفزيون، وراديو صحف من وسائل اإلعالم، على اإلطار، هذا في المجتمع. في معينة فئات وتوجهات ألطماع مخالفة كانت ولو حتى تفسيرًا دقيقًا وتفسيرها
المسؤولين التقدم من من هنا وال بد العام. الرأي إلى العلمية الحقيقة وإيصال بواجبهم، القيام على قادرين علميين صحافيين من خالل ا، أساسيً ا دورً تلعب أن
بتحضير  والبدء يوميًا، تعرض التي التقليدية المعطى لألفالم الوقت من ،٪ ١٠ بنسبة تخفيض، ولو العربي بطلب والعالم لبنان الشبكات التلفزيونية في في
العلمية نشر الثقافة إن المجتمع. فرد في كل حياة تحسين في على أهميتها د

ّ
والعلوم، ووتؤك التكنولوجيا حقلي التطورات في آخر تشرح للشعب علمية برامج

الدائم. والتطور الحياة مستوى رفع من أسس هما الثقافة توضيح هذه على قادرة إعالمية وتحضير كوادر

الشمال والجنوب بين تصحيح العالقة ثالثًا:
الجنوب أقل في بلدان المادي فالدعم المثال، سبيل والجنوب. على الشمال بلدان بين العلم وتنفيذه تنمية في الكبير الفارق أساسية تسبب هناك عوامل
ليس والتقنية العلمية المعلومات واستعمال أن فهم كما التربوية، السياسة في مهمة مرتبة يحتالن ال العلمية األبحاث وتطوير إبداع أن على دليل وهذا بكثير،
الدول تواجه التي المشاكل أخرى، ناحية معدومة. من شبه هي السياسة أهل قبل من لهم المتاحة واإلمكانات جدا،ً قليل العلماء وعدد العامة، عند المنال سهل
في تنتشر الشاكاس، ومرض البلهارسيا مثل األمراض، بعض أن المثال سبيل على هنا ر

ّ
ونذك النامية. الدول في المشاكل عن أحيانا تختلف قد النمو في طور

المشاكل. هذه حل سبيل في والبشرية المادية الطاقات لوضع النامية الدول في العلمية الهيئات من استعدادا نرى ولذلك ال الجنوب فقط، بلدان
طريق: من وذلك الجنوب، وبلدان الشمال بلدان بين الفجوة هذه يردم أن والمجتمع العلم بين الجديد العقد واجب من أنه نرى لذا
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المائية. والثروة والطاقة الصحة حقول في مشاكلها، والسيما الدول حل هذه لكي تستطيع والخبرات العلمية القدرات النمو طور إعطاء البلدان في (١
بعيدة علمية منطقية سياسة خالل من الثروات الطبيعية إدارة وفي فيها وتساهمان البيئة حماية اللتين تشجعان والتكنولوجيا المعرفة إنتاج تسهيل (٢

المدى.
العلمية. البحوث في إنتاج تساهم الوسائل التي العلماء جميع الجنوب، ومنح من بلدان األدمغة هجرة وقف (٣

باألخالق اقتران السياسة العلمية رابعًا:
إلى قد تؤدي الحديثة التكنولوجيا أن اإلنسان ومجتمعه. ومع على سلبيًا أثرًا يحدث قد االجتماعية، المؤشرات جميع االعتبار في يأخذ الذي ال التقدم إن
ناحية، من المجتمع. هذا طبقات في واالنقسام الحاد الفقر وتنتج في فرص العمل، نقصًا قد تسبب نفسه الوقت في فهي التجاري، اإلنتاج عالية في زيادة
على تبنيه المجتمع قدرة تفوق يتم بسرعة (Medical Biotechnology) والطبية الحيوية حقل التكنولوجيا التقدم الهائل في فإن أخرى، ناحية من أما
الوقت في ولكن، األمراض ومعالجتها. تشخيص هذه في منفعة ملموسة أعطى قد الوراثية األمراض في األبحاث تقدم أن ذلك على المثال واجتماعيا. أخالقيًا
إلى التي تهدف األقلية في أيدي نتيجتها تصبح أن من تخوف وإلى اإلنسان، حقوق حول كثيرة طرح أسئلة التطبيقية إلى البحوث هذه أبعاد أدت نفسه،
الوراثية الشفرات أو الجينات خالل اإلنسان من تفسير على ويركز ا

ً
مخيف منحىً الطبية العلوم حقل في يأخذالتقدم وفيما االجتماعية. أوتحطيم التركيبة تغيير

والمجتمع العلم الجديد بين العقد يفرض إذًا، عليه. هو ما اإلنسان على حفظ في تساهم واالجتماعية التي البيئية النواحي مرعب، بشكل يهمل، فهو فقط،
ما هو بين التمييز على ويساعدوا اكتشافات علمية، على أي األبعاد المترتبة لمناقشة المجتمع وأهل السياسة أهل مع مفتوح حوار يدخلوا في أن العلماء على
يفرض والذي لألطباء، (هيبوكرات) أبوقراط سم

َ
ق في الحال هو كما للعلماء، األخالقي م سَ

َ
تتبنى الق أن العلمية المجموعة فعلى مضر. واجتماعي نافع اجتماعي

الوصول الى أن يعي أن جانبه، من المجتمع، وعلى اإلنسان ومجتمعه. أخالقية لتالئم البحوث في المتبعة المناهج ويحدد العلماء، على نة معيّ أخالقية سيرة
الدول. عند والتربوية العلمية السياسات في تحديد العلم أهل بإشراك إال ان ال يتمّ وممارستها العلمية األخالقية تنظيم

والدين العلم - IV 
علم بال والدين أعمى، دين "العلم بال : قائالً عديدة سنوات منذ ذلك عن اينشتاين ألبرت تحدث لقد مات.

ّ
المسل من الدين عن العلم فصل مخاطر كانت لطالما

كان حين في القيم والعالقات اإلنسانية، من مسافة على يبقون العلماء كان ما سواء. غالبًا حد على انتقادًا للفريقين يوجه أينشتاين كان هذا، بقوله أعرج".
مترابطتان. ا دائمً والقيم فالمعرفة خطآن. الموقفين أن فيه شك ال مما بمعتقداتهم. ال صلة تربطها أن معتبرين العلمية بالمعرفة يستخف الدين رجال بعض
غير فهم بالقيم والمعتقدات، أولئك المهتمون االعتبار الوسيلة التي سيتم فيها استخدام معرفتهم. أما في يأخذوا أن دون العمل من العلماء ليس باستطاعة

في العلم. جديد ما هو بكل إالّ إذا ربطوه بواجبهم القيام على قادرين
السابع العلمي. ففي القرن التطور من األولى المراحل في وذلك أفضل، مستقبل بناء أجل من والدينية العلمية بين المسائل الحاجة للربط إلى تم التنبه لقد
العلمية  فهم القضايا على الناس لديانة تساعد تصوره Francis Bacon عن فرنسيس بايكون والفيلسوف الديني الكبير تحدث العالم في إنكلترا، عشر،
المشكلة، ولكن مترابطتين. المسألتان كانت هاتان إلى بيكون حياتهم الخاصة. بالنسبة العالم وعلى السيطرة على على قدرتهم من وتحسن والتكنولوجية،
أنفسهم في يعزلون الدين رجال كان حين في وكيفية تطبيق علومهم، الكون بدراسة فالعلماء كانوا منشغلين بعضهما. عن بفصلهما كانت الحين، منذ ذلك
بين الطرفين المواجهة الدائمة هذه تطورت ما غالبًا والدين، العلم تاريخ في اإللهية. لإلرادة وفقًا الله والعمل من التقرب إلى السعي معابدهم، ويركزون على
فيها أشخاص يتقابل لالجتماعات عامة علينا إنشاء مراكز والعلم، الدين بين لمعالجة هذا االنشقاق النزاع. من تاريخ أو التجاهل المتبادل تاريخ من إلى لتتحول
نأمل أن يمكننا فقط، وقيمها. بهذه الطريقة الدينية والمعتقدات العلمي العمل بين للربط مفتوح حوار في المجالين، وذلك للمشاركة إلى ينتمون ملتزمون
بشكل كبير المستقبل في والدين العلم من كل دور سيعتمد أفضل. مستقبل لتأمين الضرورية األخرى المجاالت والدين وكل مكان للعلم فيه مجتمع ببناء
الدين رجال تحسين أداء على بالتحدي القائم وثيق، بشكل ، مستقبالً المجتمع سيرتبط في والدين العلم أن دور أرى لذا، الطرفين. من كل عمل طريقة على

سواء. والعلماء على حد
تربط التي والفلسفية األخالقية طرح األسئلة أعاد قد والتطبيقية، العلوم األساسية مجال في األخيرين العقدين في إحــرازه، تم الذي الكبير إن التقدم
الفوازييه على الكيمياء وال ،Newton نيوتن على يقتصر الفلك علم يعد ولم Laplace فقط، بالبالس مرتبطة تعد الفيزياء لم أن لذا، وبما بالمجتمع. العلم
أو شيء على تفسير كل يدعي القدرة يعد فلم حدوده. هي ما ا الثقافية، ولكن يعرف أيضً أهميته يعي علم جديدة للعلم. لنا اليوم صورة تظهر ،Lavoisier
الضروري صار من األلفية الثالثة، هذه في إلى الحقيقة. للوصول واألديان التعاليم جميع مع الحوار وعلى أخرى منفتح على مقاربات علم إنه شيء. بكل ؤ التنبّ
على اإلنسانية. باألمور أكبر يهتم بشكل وتطوير اقتصاد البيئة حماية إلى والحاجة األخالقية، هموم الناس االعتبار في آخذين العلمية المعرفة نستخدم أن
تطوير مساعدًا للعمل على مكانا المجتمع يكون أن يجب بين العلم والمجتمع. وأخيرًا، األساسية للجمع وبأنه الوسيلة التحول، هذا بحصول يعترف المجتمع أن
هذه إلى اللجوء والعلماء، والمواطنين، الحكومات، على ويتوجب والعلمي. التقني أوتوماتيكية للتطور االقتصادي، كنتيجة فقط يستمر أن يمكنه ال القيم، إذ

ذلك. على تعتمد الكريم والعيش الديموقراطية استمرارية أن إذ القيم.

سها ومؤسّ "العرفان" مجلة (١٩٠٩-٢٠٠٩)
[٢] والكبرى الصغرى الدائرتني في

الخالدي طريف

"العرفان": مجلة حول الخالدي طريف الدكتور دراسة من الثانية االخيرة الحلقة
لسنة العثماني قانون االراضي عقب وذلك الوجهاء افرادها من باعتبار السكان بقية عن السياسية وتمتاز الصدارة تحتل طبقة الوجهاء ككل بقيت وقد
في بالظهور تأثيره وبدأ االوقات. بمختلف االمبراطورية مختلف مناطق في سريانه تدريجيا جرى بل مباشرة التنفيذ موضع القانون هذا يوضع ١٨٥٨. ولم
الى عامل، جبل من وجعلت االرض ضرائب نظمت قد دقتها، وعدم بدائيتها على االراضي، تسوية ان الماضي. القرن وثمانينات سبعينات عامل في جبل
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من الموظفين صغيرا االراضي جيشا وتسوية الضريبة قانون خلق واخيرا، قبل. ذي من دخالً اجزى الزراعة فغدت رشادا اكثر اقتصادية وحدة ذلك، جانب
النظام الضريبي فأخذ المدن وجهاء مع تفاهم ما توصلوا الى سرعان انهم بحيث ضعف المرتب كبيرة من درجة على اغلبهم كان الماليين والقضائيين
تسعينات صور في وجدت الوجهاء من هذه الطبقة وفي من الحاالت. كثير في موظفي الدولة انفسهم من وامسى الوجهاء لمنفعة الطرفين معا. يعمل
الدولة قبل من محرمة انها جيدًا المعروف من بأمور االشتغال هويت التي الجنينية والسياسية االدبية الجمعيات في االقل على واحدة جمعية الماضي القرن

العثمانية(٣٠).
التاسع القرن اواخر الى من اواسط الفترة في عامل جبل في الحبوب تجار من مجموعة االصل في ان الوجهاء هم القول على اآلن حتى تقتصر مناقشتي ان
مالكين صيرورتهم طريق عن وذلك صيتًا، واالعرض المجزية الزعماء طريقهم الى طبقة لشق الجديدة القوانين العثمانية منها صغير عدد عشر، استغل
دخل القرن فبمستهل الزين. وآل الخليل وآل آل عسيران هي طريقها شق تحقيق امكنها عوائل ثالث وابرز الدولة. في وموظفين للضرائب وملتزمين لالرض
اقتسمت وبذا االسعد. عشيرة سوى العشائرية القديمة طبقة الزعماء من هذه االثناء لم يبق وفي الزعماء. طبقة في بأخرى، بطريقة او الثالثة، هؤالء كل
موضوع فهي المتشابكة لعالقاتها المحركة القوى اما عامل. جبل في السياسية السلطة من والكثير الضرائب التزام عمليا بينها فيما االربــع االسر هذه
لنظام الموفق استخدامهم زودهم وقد للضرائب التزامهم حدود االقليمية: الحدود تمليها التي بشأن الحاجة منازعات كانت بينها غالبا ما معقد. والمنازعات
القومية. واختار انواع أو آخر من نوع اعتناق عنهما تمخض بالنفس وبشعور باالستقالل بثقة الماليين الدولة موظفي على سلطانهم زودهم كما الضريبة
الزين احمد عارف الشيخ مكنت التي االسباب احد وان الثانية. فاختاروا السورية، والعربية/ االسالمية وهما المتوفرتين القوميتين بين من العموم على الزعماء

بعينه. صارما مذهبا ذلك مع عليه، تفرض لم والتي الزين، ألسرة الثابت السياسي بالدعم تمتعه هو الطويل االمد العرفان لذلك اصدار من
الحرب كان تقدم ومع سنة. اربعين او نحو ثالثين عامل جبل في الجديدة العثمانية االرض قوانين مر على قد كان االولى العالمية الحرب اندلعت وحين
التي الجيش مستودعات من شبكة طائلة. وبنيت بأرباح الملتزمين والفالحين على لالدارة العسكريين تولي عاد وقد بالرخاء. عامل اخذ جبل الواضح ان من

الحبوب. من هائلة يوم، كميات كل في ف، تصرّ كانت
بهذا المكلفون المخمنون فكان السابقة. الفترة في الملتزمين كما من نقدا طلبها من بدال عينًا االرض ضرائب اآلن يطلبان الجيش العثماني والدولة واخذ
الفالحين نصيب زيادة النتيجة وتكون حقيقته من بأقل عامل جبل في االرض حاصل بموجبه تخمين يتم الملتزمين مع اتفاق يصلون بسرعة الى الواجب
اوائل عامل في جبل فان قالقل ومن هنا واالدارة(٣١). العسكرية الدولة حساب على الضريبة وارد من المقررة حصتهم من جميعًا والمخمنين والملتزمين

بغتة. تتوقف ثم تتحسن كانت االمور ألن تحدث التي لالنتفاضات مثل كالسيكي الثالثينات العشرينات وفي
الحرب، قبل لما العثماني نظام الضريبة واعاد الحرب "السعيدة" ازمان فجأة انهى ألنه خاص بشكل للحنق مثيرا عامل في جبل الفرنسي االنتداب كان
أحكم االنتداب  وقد االرض. ضرائب جميع بعدئذ الثالثينات ثم الغوا اوائل في الفرنسيون اوالً تسوية االراضي اجرى ان سنة الى ١٢ نحو استمرت حالة وهي
السورية العملية لربط فعل ذلك، انه قيل سوريا، او من الذهب من طائلة مبالغ لحسابه واقتطع الكبير على لبنان االقتصادية العشرينات قبضته الفرنسي في

المتأرجح. الفرنسي بالفرنك
وحدة العمل ان كثيرون ادرك حينما المسائل من مسألة الطائفية مناهضة وتغدو لالهتمام. مثير عنيف اقتصادي جدل العرفان على صفحات وتفاقم
المنذهل. العرفان لمحرر وكأنها بابل العصرية على عجل، فتبدو مزدهرة عاصمة بيروت واصبحت باالعتبار(٣٢). جدير هدف هي ضد االنتداب االقتصادي
األمل خيبة وحين حين بين العشرينات في العرفان افتتاحيات وتعكس الفرنسيين. قبل من باطراد تجاهله ويجري الباهظة الضرائب عليه تفرض والجبل

بكثير. منها اسوأ ربما كان بل العثمانية الحقبة افضل من االنتداب ليس الرأي القائل بأن منها فيبرز االنتداب، في العميقة
جبيل.  بنت ١٩٣٦ في سنة حادث هي والثانية وصادق حمزة، خنجر ادهم تمرد هي االولى المرحلة رئيسيتين. مرحلتين على عامل جبل العنف في انطلق
التابعة التبغ انحصار ان ادارة االمر هو كان الثانية وفي الضريبية. التغييرات فجاءة مع تصادف عفوي تمرد فالحي عن عبارة التمرد كان االولى الحالة في
الفالحين طبقة تكون وبذا التبغ المتذمرين. مزارعي يقودون الذين الراديكاليين والوجهاء الجدد الزعماء من قاسية انتقاما اقتصادية اجراءات فرضت للدولة

الفرنسي.(٣٣) خالل االنتداب لجبل عامل الكبريين االزمتين السياسيتين في مباشرة متورطة

-٥-
التي العلماء طبقة شأنها شأن فالمجلة، الطويلة. العثمانية الحقبة بها سجلت التي الحرية من نفسها بالدرجة الحدثين تسجيل هذين العرفان تستطع لم
النظرية. السياسية عن الموضوعات منفصلة تكن لم وان اليومية، السياسة عن بمعزل وكانت متشددة، اخالقية نظرة االمور عن حملت ر، المحرّ اليها ينتسب
مسافة على الوقوف علمهم وعي جماعي" من "ال عامل ينحدرون جبل فعلماء العلماء. طبقة بها التي تنهمك لسياسة الحذر السياسي انعكاسًا االنفصال وكان
كيف نالحظ ان لنا تتيح والتي روحيتها في سياسية حصيفة مجلة اوجد عارف الزين قد احمد والشيخ بحذر. معاملتها علمهم كما من االمبراطوريات امينة
للنصوص واللغوية الناحيتين التاريخية من ادق العامليين تفهما علمت عشر التاسع القرن اواخر المؤسسة في والمدارس جبل عامل. دنيا بخاصة العلماء رأى
يصطرع قبل ان حتى العلماء، وكان واالقتصادي. السياسي تهذيبا للتحول اكثر خاصة تفهما الوجهاء طبقة في المدارس هذه وغرست الشيعية. االسالمية
التغيير لة مَ اوائل حَ هم كانوا العلماء ان ومع هذا، مع للنجف. الهيمنة الفكرية وحدهم ضد مندفعين كانوا والفرنسيين، العثمانيين مع القدامى والجدد الزعماء

.١٩٣٦ اضطرابات عقب للكفاح السياسي، في انضمامها االربع المجموعات آخر فانهم كانوا الفترة هذه العقائدي في
بالتقويم جدير موضوع المجلة تعكسها عامل كما جبل نهضة ان التاريخية. التحوالت وهادئة عن هذه شاملة "العلماء" تعطينا نظرة مجلة العرفان، ان

الجيل الفائت. ذلك من االحياء الباحث مقابلة ال يزال بوسع يكون حين ، عاجالً بذلك وينبغي القيام الشامل.

الهوامش
الماضي. القرن تسعينات هي البحث موضوع والفترة بعدها. وما ٢٤، ص٧٠٤ العدد العرفان، أنظر: "الجنين"، والسياسية االدبية الجمعيات حول هذه (٣٠)

الخليل. كاظم المعالي بها صاحب تفضل الحرب الكبرى خالل عامل جبل اقتصاد حول من المعلومات الكثير (٣١)
بعدها. وما ١٦، ص١ العدد العرفان، أنظر: سوريا، من الذهب خروج حول ١٤، ص٣٦١، و٢٥، ص٧٧٦. متفرقة؛ مواضع ،٩ االعداد العرفان، : أنظر مثالً (٣٢)

شرارة. الزين موسى والسيد الخليل وكاظم عسيران عادل المعالي صاحبا بها تفضل االنتفاضتين هاتين المعلومات حول (٣٣)


