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ملخص: 
يعدُّ اأديب العربية حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي من االأعالم البارزين الذين اأجنبتهم تربة 
هذا الوطن يف تاريخها الذي مل ينقطع مدده، ومل ين�صب عطاوؤه يف حقبة واحدة من حقبه 

احلافلة بالعطاء اجلم واالأحداث اجل�صام. 
واملدقق يف اآثار الن�صا�صيبي ونتاجه- على قلة ما و�صلنا منه- تطالعه �صخ�صية ثرية 
بليغًا ومثقفًا،  اقة، وكاتبًا  ذوَّ اأديبًا  بنو قومه  واالأبعاد، فقد عرفه  حافلة متعددة اجلوانب 
يف  وعمق  اإميان،  وحرارة  نف�ص  �صمو  يف  باالإ�صالح،  ينادي  خ�صبًا  ومفكراً  ثبتًا،  وحمققًا 

التفكري وا�صتقالل يف الراأي. 
ورمبا كان هذا اأحد احلوافز التي �صجعتني على ولوج عامل هذه ال�صخ�صية الرثية، التي 
اأ�صهم �صاحبها باأفكاره واآرائه وتوجيهاته وتاأ�صيالته النظرية يف فتح مغاليق الفكر، ورفد 

ثقافتنا الفل�صطينية واإثرائها، واإبراز معاملها داخل الوطن وخارجه. 
توافر حوله  وما  العلمي،  نتاجه  يديَّ من  وقع بني  ما  ا�صتقراء  و�صاأحاول من خالل 
من درا�صات قليلة، وحتليلها اأن اأجلي بع�ص مناحي التجديد واحلداثة يف جهوده الفكرية 
من  بعدها  طراأ  ملا  اإرها�صًا  كانت  التي  تاريخنا،  من  احلا�صمة  الفرتة  تلك  يف  والرتبوية، 

رت- وما زالت- على م�صتقبل ال�صعب الفل�صطيني وق�صيته العادلة.  اأحداث ج�صام اأثَّ
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Abstract: 
Muhammad Is’af An- Nashasheebi is considered one of the prominent 

Palestinian literary figures. His rich literary production came in one of the 
important historical periods which witnessed significant events in Palestine. 
Through examining his works that we could get , An- Nashasheebi emerges 
as a multidimensional character; he was appreciated as a highly educated 
writer with fine literary taste and as a thinker calling for reformation and 
free thinking. Thus, the researcher tried o explain the role of this writer 
in enriching the Palestinian literature and culture inside and outside 
Palestine. 

The researcher tried to analyze An- Nashasheebi’s writings depending 
on what was available from his literature and through the few studies 
he could get about the writer and his works. Through this analysis, he 
tried to illustrate the modern and innovative trends in his literature. and 
to highlight his educational and linguistic role in a key period of our 
Palestinian history. 
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مقدمة: 
ت�صكل احلقبة التي عا�صها حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي منذ والدته عام 1882م، وحتى 
مطلع  يف  �صهد  فقد  املعا�رص،  الفل�صطيني  التاريخ  يف  رئي�صًا  مف�صاًل  1948م  عام  وفاته 
اإىل هزميتها على  اأدى  العثمانية، مما  الدولة  �صادت  التي  وال�صعف  الفو�صى  �صبابه حالة 
اأيدي احللفاء يف احلرب العاملية االأوىل، على الرغم من املحاوالت االإ�صالحية التي قامت 
امل�صاواة  على  يقوم  1908م  عام  العثمانية  لل�صلطنة  د�صتور  باإ�صدار  متثلت  والتي  بها، 

العرقية، وحتقيق بع�ص املطالب العربية. 
ال�صلطات  و�رصوع  الربيطاين،  االنتداب  حتت  فل�صطني  وقوع  الهزمية  هذه  عن  وجنم 
الربيطانية يف تنفيذ ما ورد يف وعد بلفورالذي اأ�صدره وزير خارجيتها، وما ت�صمنه من 
بنود وتو�صيات، حيث قامت بتدابري خمتلفة لتحقيق فكرة اأقامة الوطن القومي اليهودي، 
الذين  العرب  �صكانها  والت�صييق على  فل�صطني،  اليهودية على  الهجرة  ت�صجيع  اأبرزها  لعلَّ 

كانوا ي�صكلون عرب القرون االأغلبية ال�صاحقة من �صكانها )1( . 
التحالف  اأثمر  الفل�صطيني، فقد  ال�صعب  اأبداها  التي  العنيدة  الرغم من املقاومة  وعلى 
اإقامة الكيان ال�صهيوين يف فل�صطني عام 1948م، ومتخ�ص عن  الربيطاين ال�صهيوين عن 
ذلك ت�رصيد قطاعات وا�صعة من ال�صعب الفل�صطيني، وجلووؤهم اإىل البلدان العربية املجاورة، 
وبخا�صة �صوريا ولبنان واالأردن. وقد فارق اإ�صعاف احلياة بعد اأن �صهد بالده تق�صم مب�صاركة 
املاأ�صاة،  ذروة  يرى  اأن  قبل  عينيه  فاأغم�ص  يتهدد،  �صعبه  م�صتقبل  وراأى  املتحدة،  االأمم 
عواقبها،  من  حذر  وطاملا  فل�صطني،  على  الربيطاين  االنتداب  بداية  منذ  ا�صت�صعرها  ولكنه 
»وهو االأملعي الذي يظن الظن، فيكون كمن راأى و�صمع، ولذلك ميكن القول اإن ع�رص اإ�صعاف 
هو ع�رص انتقال احللم ال�صهيوين من بداياته اإىل حتقيقه يف الواقع، مع ما رافقه من ظلم 

وت�رصيد وتقتيل واقتالع للفل�صطينيني« )2( . 
ن�صوء  اإىل  االأوىل  العاملية  احلرب  بعد  العربية  لالأرا�صي  ال�صيا�صية  التجزئة  واأدت 
حركات وطنية م�صتقلة، غري اأن هذه التجزئة مل حتل- يف الوقت نف�صه- دون ن�صوء وعي 
دول  نكث  ب�صبب  باملرارة  عربي  �صعور  اإىل  واأدى  االإقليمي،  التق�صيم  خطوط  ى  تخطَّ عربي 
غربية بوعودها الر�صمية للعرب، وب�صبب �صيا�صاتها جتاه الق�صايا العربية )3( ، و�صاعف من 
حدة هذا ال�صعور وتر�صيخه، اعتقاد النخب الفكرية والثقافية العربية باأن ال�صيطرة الغربية، 
حتقيق  تعرت�ص  التي  الرئي�صة  العقبة  ت�صكل  العربي،  الوعي  لتغييب  الدائبة  وحماوالتها 

الطموحات العربية يف الوحدة واحلرية واال�صتقالل. 
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إسعاف األديب احملافظ: 
واأن  والظروف،  االأحوال  هذه  غالبية  يعاي�ص  اأن  الن�صا�صيبي  لالأ�صتاذ  اهلل  �صاء  لقد 
ويرقب  والغرب  ال�رصق  بني  االت�صال  ذروة  في�صهد  بداياته،  منذ  الع�رصين  القرن  ي�صاحب 
انبالج النه�صة العربية واالإ�صالمية، وهي تواجه التحدي اال�صتعماري يف وجهيه ال�صيا�صي 

والثقايف. 
وقد تفاعل الن�صا�صيبي بف�صل منهجه العقالين مع م�صكلة التحدي هذه، فبعد رحلة طويلة 
جاب فيها مناحي الرتاث العربي واالإ�صالمي، وو�صع يده على كنوزه واإجنازاته احل�صارية 
التي ات�صمت خالل م�صريتها الفاعلة يف التاريخ باالإيجابية والعاملية، تر�صخت قناعاته باأن 
يف االنكباب على القول القدمي العتيق – كما قال – »خرياً كثرياً، بل اإن فيه كل اخلري، بل ال 
خري اإال فيه« )4( . اإن الرتاث- ح�صب قوله- يحوي عنا�رص اأ�صيلة �صاحلة لال�صتلهام، وهي 
كفيلة بجعل هذه االأمة تخطو على درب النه�صة باأ�رصع مما �صنع االآخرون. ولهذا راأى اأن 
الواجب يحتم علينا اأن ننمي هذا الرتاث، واأن ن�صوغه �صياغة جديدة الأبنائنا، واأن ن�صوقهم 

اإىل التعلق به وممار�صته، واأن نحيي �صواهده، لتكون مناذج حيَّة لالأجيال املقبلة )5( . 
وكان الن�صا�صيبى يف هذا املنحى قدوة يحتذى بها، ومثاًل اأعلى يوؤمت به، وقد غا�ص 
منذ مطلع �صبابه يف بطون اأوابد كتب الرتاث )6( ، وعكف عليها دون �صواها وقراأها قراءة 
بدياًل، وحر�ص على حماكاتهم،  ما ر�صي عنهم  دهره  اأ�صحابها  وعا�رص  متفح�ص مدقق، 
االأفذاد، وظل  الرواد  اأولئك  يكون من طبقة  اأن  نف�صه على  را�َص  بل  والن�صج على منوالهم، 
قرابة اأربعني �صنة ونيِّف يكتب مهتديًا بهديهم، موؤمتًا باإمامتهم، وما كانت كتاباته لت�صدر 
اإال بعد خما�ص ع�صري، فقد كان »يق�صي �صاعات يف كتابة ر�صالة يجّود ما و�صعه التجويد، 
د باأ�صلوب اأنيق حمكم ذي األفاظ متينة  ويوؤنق ما و�صعه التاأنيق، وال عجب بعد هذا اأن تفرَّ
متاآخية، ون�صيج قوي ي�صت�صعر قارئه اأنه من مكنون �صدره، وذوب فوؤاده، ورهيف اأحا�صي�صه 

وم�صاعره« )7( . 
من اأجل ذلك ُعرف الن�صا�صيبي بني معا�رصيه باأنه تقليدي حمافظ، واتهمه بع�صهم 
عن  اأنف�صهم  يعزلون  الذين  اجلامدين  املقلدين  جملة  يف  واالنخراط  والتقعري  بالتقعيد 
وم�صكالته،  همومه  عن  مبناأى  يجعلهم  كثيفًا،  حجابًا  وبينه  بينهم  وي�صعون  املجتمع، 
اختاره  التقعيد ماثلة فيما  الع�رص. و�صواهد هذا  والتطوير وجماراة  للتغري  اأبنائه  وطموح 
اإ�صعاف يف كتاباته من األفاظ التقطها من املعاجم ال من حياة النا�ص، مدفوعًا بعزلته عنهم 

وا�صتعالئه عليهم، مما اأ�صفى عليها قالبًا من الغرابة والتكلف واملغاالة يف حب القدمي. 



182

والتجديد النشاشيبي بني احملافظة  العربية محمد إسعاف  أ.د. حسن عبد الرحمن سلواديأديب 

وقد اأجمل اأمني الريحاين اآراء املعرت�صني على اأ�صلوب الن�صا�صيبي يف عبارات موجزة، 
اإن هذا االأ�صلوب  العربية( حيث قال: »  اللغة  اإليه مبنا�صبة �صدور كتابه )كلمة يف  هها  وجَّ
يف االأدب مثل ذاك البدوي يف احلياة. هو مظهر عجيب ي�صرتعي االأنظار، فيده�ص ويطرب 
ويحزن معًا وملاذا؟! الأنه زائل. اأحببت البدوي )واهلل( ، وكنت معجبًا به، ولكني ال اأ�صتطيع، 
ال  ولكني  بها،  معجبًا  اأطالعها-  واأنا  وكنت-  كلمتك،  واأحببت  مثله،  اأكون  اأن  اأحب  وال 
اأو  ماألوفًا  – اأ�صلوبك- يكون  االأ�صلوب  اأن هذا  اأظن  اأكتب مثلها، وال  اأن  اأحب  اأ�صتطيع، وال 
ولكننا يف غري  معًا،  وعليك  عليَّ  يحكم  فقد  للم�صتقبل،  واحلكم  �صنة،  بعد خم�صني  معروفًا 

االأ�صلوب متفقان« )8( . 
ال  التجديد  به عني  قام  ما  – باأن  يبدو  ما  على  موقنًا-  كان  الن�صا�صيبي  اأن  ويبدو 
التقليد، وقد رد عن نف�صه تهمة التقليد يف رده على الريحاين حيث قال: »قد اأالقي الكاتب 
اأم�صي وراءه، وله قوته وطريقته، ويل �صعفي  العظيم من املتقدمني، فال ي�صيطر علي، وال 
اإذن  »فل�صت  والتاأليف:  الكتابة  نهجه يف  ودفاعه عن  رده  اأي�صًا يف  وقال   .  )9( وطريقتي« 
واأ�صلوب عربي بنيِّ عقلته،  األفاظ عربية م�رصية عرفتها،  واإمنا هي  اأحداً،  القول  مقلداً يف 

وتلك جاءت، ثم كالم هو ذوب روحي، وابن نف�صي وخليقتي وطريقتي« )10( . 
بع�ص  ويح�صبها  مكانها  يطلبها  التي  االألفاظ  هذه  »وما  قائاًل:  الن�صا�صيبي  واأردف 
النا�ص غريبة – وما هي غريبة وما ت�صبه الغريب- اإال األفاظ م�رصية ال حمريية وال ميانية، 
ولي�صْت من األفاظ ح�رصموت اأو ال�صحر. فال تذمنَّها يا اأخا العرب، واعر�صها على ال�صمع ال 
ها، وحرك بها الل�صان فهو ال ي�صتثقلها، وما َغُرَب مثلها اإال تقهقر اأمٍة: القارئ يف بدوها  ميجُّ

وح�رصها يف االألف واحد« )11( . 
العالقة  الأبعاد  مدركًا  كان  االأخرية-  عباراته  من  يت�صح  كما  الن�صا�صيبي-  ولعل 
اجلدلية بني نه�صة االأمم وارتقائها من جهة، وبني عودتها اإىل تراثها من جهة اأخرى، فهو 
يعتقد اأنه بعكوفه على تراث اأمته، وا�صتلهامه اإياه يف حماوالته االإبداعية، اإمنا ُي�صاهم يف 
بعث النه�صة يف جمتمع ران عليه اجلمود واالنغالق لقرون عدة خلت. وقد طرح الن�صا�صيبي 
يف رده على من ي�صمون دعاة التجديد قائاًل: »ماذا يرى املت�صمون باملتجددين اأو املجددين، 
القول وي�صتقيم،  القدمي فيجود  اإىل  اأن ننقلب  اأال يرون معي  اأي �صبيل يهوون امل�صري؟  ويف 
بعد خنثها  من  وتتفحل  االأمة  وترتجل  العربية،  االأ�صاليب  ب�صون  العربية  الوحدة  َخى  ُوتوَّ
وتاأنثها با�صتظهار الكالم الفحل اجلزل، ويتهذب ذوقها مبوؤالفة االأقوال املهذبة املتنَّقاة، 

وتكون هذه االأمم العربية يف الوجود �صيئًا مذكوراً« )12( . 
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وقد حلظ اأحد الباحثني اأن هذه الظاهرة لي�صت حكراً على اأمة العرب، واإمنا هي ظاهرة 
يقول  والرقي،  والنه�صة  التقدم  مدارج  يف  ال�صعود  اإىل  تهفو  اأمة  اأية  عند  وملمو�صة  عامة 
اإبراهيم العلم: »على اأن من االأهمية مبكان اأن ن�صري اإىل اأن اأية نه�صة يف العامل كانت تعود 
والرومان  اليونان  اأدب  اإىل  نه�صتها  عهد  يف  اأوروبا  عادت  وهكذا  امل�رصق،  ما�صيها  اإىل 
وفكرهم، وال �صك يف اأن اإحياء اللغة العربية جزء ال ينف�صل من النه�صة العربية املن�صوده« 

 . )13(

ي�صبق  االأمم  يف  االأدبي  »االنتباه  قال:  حني  احلقيقة  هذه  اأكدَّ  اأن  الإ�صعاف  �صبق  وقد 
االنتباه العلمي، فهذا بناء وذاك اأ�صا�ص« )14( . من هنا اقرتنت حركة التجديد يف االأدب –وفقًا 
القرون  الزاهرة يف  العربي  االأدب  عهود  اإىل  وبالعودة  اللغة  باإحياء  العلم-  الدكتور  لراأي 
الثالثة االأوىل للهجرة، فال غرو اأن ترى جّل الرواد الذين قادوا احلركة االأدبية يف فل�صطني 

ذوي اجتاه تقليدي، اإذ مالوا اإىل املحافظة يف التعبري يف �صياق االألفاظ والرتاكيب. 
ومل يكن اإ�صعاف- يف احلقيقة- بال�صورة التي ر�صمها له معا�رصوه، واإمنا كان جامعًا 
بني القدمي واجلديد، موفقًا بني املا�صي واحلا�رص، مالئمًا بني االأم�ص واليوم، حتى ا�صتوى 
فيه مزاج غريب خا�ص، يجمع بني العاطفة للقدمي والتقبل والتفطن للجديد اإن توافرت فيه 
مقايي�ص اجلودة، » فلي�ص كل جديد ينجم يف الدنيا –كما قال- بجيِّد، وما كلُّ قدمي ب�صاّره 
ُي�صتجاد، وُيحر�ص  بل  ُيرف�ص  اإذا جاد، واجلّيد ال  اإال  قدمه، وال ير�صى احلكيم عن اجلديد 
عليه وما نبذنا اجلديد – واإن قال ال�صاعر القدمي، اأعني احلطيئة لكل جديد لذة- جلدته، لكن 

لفقدان جودته، فاغُد علينا باجلديد اجليّد نتقبله« )15( . . 
االأقدمني  قوالب  اأو متحنطًا على  الن�صا�صيبي مل يكن متقعراً جامداً  اأن  يت�صح  وهكذا 
ومو�صوعاتهم، بل عالج العديد من الق�صايا االأدبية واللغوية والدينية والرتبوية والثقافية 
م�صمنًا كتاباته واآراءه يف املو�صوعات التي كانت مطروحة يف ع�رصه، وفيها مل ينعزل عن 
ق�صايا �صعبه وجمتمعه، اإذ كان البعد االجتماعي والبعد االأدبي يلتقيان يف ن�صق واحد يظل 

خالله وعي اأديبنا حا�رصاً يقظًاَ )16( . 
وفوران  احل�ص،  بحرارة  الفكر  اإ�رصاقة  املو�صوعات  لهذه  معاجلاته  يف  امتزجت  وقد 
العاطفة حيال ما يتعر�ص له وطنه من خماطر تهدد م�صتقبله ووجوده املتجذر منذ فجر 
التاريخ يف اأر�ص اأبائه واأجداده. و�صاأتناول باإيجاز جوانب التجديد يف فكر الن�صا�صيبي من 
الرتبوي واجلانب  االآخر، وهما: اجلانب  اأحدهما  خالل احلديث عن جمالني رئي�صني يكمل 
الفكري، وبخا�صة موقفه من م�صكالت احل�صارة التي عا�رصها وعاي�صها وجتنَّبت احلديث 

عن جتديده واإبداعه اللغوي واالأدبي لكرثة من كتبوا فيه وتناولوه. 
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التجديد يف فكر النشاشييب: 

أوالً- إسعاف املربي: 

مل يتلق اإ�صعاف يف حياته درو�صًا يف املناهج واالأ�صاليب الرتبوية يف جامعة اأو معهد 
تربوي، ومل يزاول مهنة التدري�ص �صوى فرتة ي�صرية من عمره، فقد اندمج يف �صلك التدري�ص 
الأول مرة يف حياته مدر�صًا لفرتة قليلة يف الكلية ال�صالحية يف بيت املقد�ص يف اأثناء احلرب 
�ص العربية لفرتة وجيزة، يف املدر�صة الر�صيدية يف بيت املقد�ص يف بدء  العاملية االأوىل، ودرَّ
االحتالل الربيطاين ومع ذلك فقد غادر يف تالميذه اأثراً ال مُيحى، وترك يف نفو�صهم ب�صمات 
تربوية رائدة كان لها تاأثري مبا�رص يف �صقل �صخ�صياتهم، وتنمية مداركهم، واطالعهم على 

اجلوانب امل�صيئة من ح�صارة اأمتهم وقيمها االأخالقية الرفيعة. 
وقد عزا الدكتور اإ�صحاق مو�صى احل�صيني – وكان قد تتلمذ على يديه يف �صنيِّ درا�صته 
االأوىل- هذه الظاهرة الفريدة اإىل اأربعة اأ�صباب: » االأول: �صخ�صيته الفذة وت�صلعه يف علوم 
اللغة واالأدب على الرغم من اأنه مل يتلق يف حياته تعليمًا عاليًا بانتظام، بل ح�صله بجده، 
من  بها  يت�صل  وما  للعربية  النظري  املنقطعة  ممار�صته  والثاين:  اخلا�صة،  طريقته  وعلى 
وطبعًا  هوى  وقواعد،  اأدبًا  اللغة،  در�ص  يف  تعمقه  والثالث:  واملعارف،  واالآداب  اللغة  علم 

 

، ال �صنعة وتكلفًا، ولذلك مل ي�رص على منهج معنّي، ومل يتقيد بربنامج مو�صوع. والرابع: 
ح�صن اختياره الن�صو�ص االأدبية �صعراً ونرثاً، وو�صعها بني اأيدي طالبه مع اإغرائهم بفهمها 

وا�صتظهارها« )17( . 
ون�صيف اإىل ما ذكره اأ�صتاذنا احل�صيني �صببًا خام�صًا هو انتماوؤه العميق اإىل �رصقيته 
وعروبته وغريته وحمبته واإخال�صه لدينه ووطنه ولغته العربية، فقد كان يهتبل اأية فر�صة 
على  وطنه  اأبناء  حاثًا  الدينية،  وم�صاعره  ال�صادقة  الوطنية  اأحا�صي�صه  عن  ليعرّب  له  تلوح 
ال�صمود ومقارعة العدو الغا�صب، وكانت ق�صية وطنه املهدَّد باال�صتالب قد ملكت عليه لبَّه، 
قه طوال حياته، و�صدر اإ�صعاف يف  و�صيطرت على كيانه ف�صغل بها، وكانت هاج�صه الذي اأرَّ
كل ما كتب واأملى عن وعي عميق واإحاطة �صاملة وب�صرية نافذة وقدرة حتليلية فائقة على 
التنبوؤ واال�صتنتاج، وا�صتكناه اآفاق ال�رصاع ونتائجه. وهي قدرة ال ميلكها �صوى املوهوبني 

والقادة امللهمني )18( 
التي  املخاطر  اإىل  وطنه  اأبناء  ونبه  واأنذر  فحذَّر  القادة،  اأولئك  اأحد  اإ�صعاف  وكان 
ن�رصت  فقد  بعد،  معاملها  تت�صح  ومل  بواكريها،  يف  كانت  املخاطر  هذه  اأن  مع  تتهددهم، 
)فل�صطني  بعنوان:  بيتًا   )27( وع�رصين  �صبعة  يف  ق�صيدة  1910م  عام  )النفائ�ص(  جملة  له 
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واال�صتعمار االأجنبي( تنباأ فيها مب�صري البالد، مع اأن احلكم كان ما يزال بيد العثمانيني ال 
االإجنليز، وق�صيدته خليقة بالتاأمل من هذا اجلانب، وال�صيما قوله فيها: 

امل���دى ج���اَز  ق���د  اال�ص���تعماَر  اإن 
َعي���اء اأم�ص���ى  ق���د  ال���داَء  ه���ذا  اإن 
تعلم���وا مل  اإن  ق���وُم  ي���ا  فاعلم���وا 
رقدِتك����ْم م���ن  ب���الل  واهج���دوا 

دون اأن يع���دوُه ع���ن �ص���ٍرٍ عداْء
بال���دواْء �رضيع�����اً  فتاف�����وُه 
وفن����اْء ه����اٌك  عقباك�����م  اأنَّ 
واأرفعوا عن اأعينُكم هذا الغ�صاْء )19( 

واأِمل الن�صا�صيبي حني عينته �صلطات االنتداب مفت�صًا عامًا للغة العربية اأن ينجح يف 
مهمة تنظيم املدار�ص، ويف اإ�صالح نظام التعليم فيها، وترقية تدري�ص اللغة العربية واآدابها 
اأن ينه�ص بهذه املهمة اجلليلة  الغر�ص، وقد حاول جاهداً  بو�صع منهاج قوي يوؤدي هذا 
يف  ودفعاه  طموحاته،  من  ا  حدَّ بعاملني  حمكومًا  كان  الرتبوي  املجال  يف  عمله  اأن  غري 
نهاية املطاف اإىل اال�صتقالة من عمله، واأول هذين العاملني: اأن التعليم يف فل�صطني اأواخر 
القرن التا�صع ع�رص ومطلع القرن الع�رصين كان ال ي�صاعد على النه�صة الثقافية والعلمية، 
الأن البالد كانت تغرق يف ظلمات اجلهل والتخلف العلمي والثقايف، وكان النا�ص بعيدين 
عن مظاهر التطور التقني، واملدنية وعلومها احلديثة التي كانت تعج بها اأوروبا يف ذلك 
الوقت )20( ، وكان ال�رصق يغطُّ يف نوم عميق، وحتيط به اأ�صوار العزلة التي ال ت�صاعد على 
يقظته من �صباته ونهو�صه من كْبوِتِه، وا�صتمرت هذه االأو�صاع املزرية يف عهد االنتداب 
�صلطات  بها  قامت  التي  الي�صرية  التجميلية  املحاوالت  بع�ص  من  الرغم  على  الربيطاين، 

االنتداب لتح�صني اأو�صاع التعليم والنهو�ص بها. 
املعارف  دائرة  اتبعتها  التي  اجلائرة  التعليمية  ال�صيا�صة  العاملني  هذين  وثاين 
اليهودي �صالحيات  املّلي  املجل�ص  اأعطت  ففي حني  العربي،  التعليم  الربيطانية يف حقل 
اليهود،  وامل�صتوطنني  املهاجرين  لتعليم  يعتمدها  التي  الربامج  يف  كاملة  وحرية  وا�صعة 
فاإنها و�صعت �صل�صلة من القيود وال�صوابط التي حتد من حرية التعليم يف القطاع العربي، 
ت�صطدم  الرتبوي،  املجال  يف  واالإ�صالحية  االإبداعية  الن�صا�صيبي  حماوالت  كانت  ولهذا 
التي ت�صمرها حكومة االنتداب، كما  ال�صيا�صة  اأ�صا�صًا مل�صلحة  ت  ممِّ التي �صُ غالبًا بالنظم 
اأن اخلالفات الكبرية النا�صئة يف اإدارة املعارف كانت ت�صدر عن اأمزجة متناق�صة، جعلت 
الرتبوية،  واملبادئ  الرتبية  ح�صاب  على  ولو  منه،  مفرَّ  ال  اأمراً  اخلالفات  بهذه  االن�صغال 

وو�صعها مو�صع التنفيذ يف احلياة املدر�صية )21( . 
ومل مينع ذلك كله الن�صا�صيبي من حتقيق بع�ص ما كان ي�صبو اإليه، فقد اأ�صعفه ت�صلعه 
الن�صي،  واأن املنهج  االأدب اجلّيد،  الرتبية اجلّيدة تكمن يف  باأن  العميق  واإميانه  بالعربية، 
ومنطلقًا  وفهمًا  وتعليقًا  عْر�صًا  املعلم  طرف  من  معه  والتعاطي  الن�ص  اعتماد  مبعنى 
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لتدري�ص �صائر فروع اللغة من اأدب ونقد وبالغة، ي�صكل مدخاًل رئي�صًا لتعليم الن�صء وتثقيفه، 
الن�صو�ص  يده من  عليه  ما وقعت  اأجود  اختيار جمموعتني �صمنهما  كله يف  ذلك  �صاعده 
، وخ�ص�صها  الن�صا�صيبي(  ا�صم: )جمموعة  االأوىل  واأطلق على املجموعة  والنرثية،  ال�صعرية 
، وخ�ص�صها لطلبة امل�صتوى  )الب�صتان(  ا�صم:  الثانية  واأطلق على  الثانوي،  لطلبة امل�صتوى 
ح�صه  ورهافة  الرفيع،  وذوقه  االأ�صيلة  العربية  ثقافته  املجموعتني  يف  وجتلَّى  االبتدائي، 

وتوجهه القومي والوطني. 
ومن بن االأهداف التي �صعى الن�صا�صيبي لتحقيقها من اختياره ن�صو�س هاتن 
املجموعتن: اإبراز حما�صن اللغة العربية واآدابها، وتاألق �صورها اجلليلة امل�رصقة، لرتاها 
ال�صامية،  ومعانيها  الرفيع،  باأدبها  وتتاأدب  العذب،  معينها  من  وتنهل  العربية،  االأجيال 
وتتغذى بثمارها الطيبة احللوة، وتتاأثر ببالغتها وقوة بيانها. يقول الن�صا�صيبي يف فاحتة 
املجموعة االأوىل: » جمعت هذه االأقوال لريويها ن�صء العرب فيهتدوا بهداها« )22( ، وكذلك 
األ�صنتهم واأقالمهم على  اأهدافه تربية الروح القومية يف نفو�ص التالميذ، ومترين  كان من 

البيان الف�صيح، وغر�ص االأخالق والقيم العليا يف نفو�صهم )23( . 
امتدت  بل  فح�صب،  فل�صطني  وطنه  على  قا�رصة  الرتبوية  الن�صا�صيبي  تكن جهود  ومل 
لت�صمل العديد من االأقطار العربية ال�صقيقة، فحني عر�صت وزارة الرتبية والتعليم امل�رصية 
مقرتحًا لتي�صري النحو العربي، مل ي�صْع الن�صا�صيبي اإال اأن يديل بدلوه يف هذه امل�صاألة التي 
الن�صا�صيبي  وقد عار�ص  امل�رصيني،  واملربني  املثقفني  اأو�صاط  وا�صع يف  دار حولها جدل 
ما ورد يف مقرتح الوزارة، ون�رص ردوده على �صفحات جملة الر�صالة القاهرية، واأكد فيها 
اأن امل�صكلة اإمنا تكمن يف املعلم والكتاب، ولي�ص يف اللغة وبنيتها: نحواً و�رصفًا اأو بالغة. 
يقول: » العربية هي ك�صائر اللغات، ولي�صت باأ�صعّبهن، واإنَّ نحوها- واإن لطفت دقائقه وجلت 
، ولي�صت امل�صكلة يف �صعوبة اللغة اأو �صهولتها، وال يف قاعدتها، واإمنا  حقائقه- اإال كنحوهنَّ
هي يف املعلم والكتاب. فهما اللذان ي�صهالن وي�صعبان، وهما اللذان يهديان وي�صالن، وهما 
اللذان يحببان اإىل الفتى اأو ُيكرهان، فاملع�صلة كل املع�صلة هي يف املعلم وعلمه وتعليمه، 

وكتاب كل �صف من ال�صفوف وتبويبه وتبيينه« )24( . 
وي�صيف الن�صا�صيبي حمذراً من امل�ّص بقواعد اللغة اأو تغيريها، فيقول: » ومن ظن اأو 
اأو مو�صو�ص  �ص يهذي،  اأو ت�صهيلها هو يف تهدمي قواعد فيها- مهوَّ اأن تقريب العربية  اأيقن 
اأو عويلم حتى  اأو عامل  اأو اُديِّب،  اأديب  اأو  اأو كويتب،  يلغو، ولي�صت اللغة العربية ملك كاتب 

يت�رصف فيها ت�رصف امل�صتملكني. كال ثم كال« )25( . 
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تطوير،  اأو  تغيري  دون  جامدة  الدهر  على  تبقى  اللغة  اأن  راأيه-  – يف  هذا  يعنى  وال 
ر، وُيلغى وُيعلَّق، وَينق�ص اأو يزيد،  فاللغات يف امل�صارق واملغارب » اإمنا ُيقدَّم فيها وُيوؤخَّ
اأو االنتخاب الطبيعي، واإال الدهر،  اأو يبيد، فاإنه ال يفعل ذلك اإال االحتياج الطبيعي  ويحيا 
ر، ولقد كان التبديل الطبيعي يف هذا الل�صان يف كل ع�رص،  ال الالعب العابث وال اجلاهل الغَّ
ولو ا�صتمرت تلك املدنية، ولوال الترت وال�صليبيون املخربون يف ال�رصق، والفرجن اجلاهلون 

املدمرون يف االأندل�ص ويف املغرب، لراأت الدنيا من ارتقاء العربية كل عجيبة« )26( . 
اللغات  تطوير  يف  الطبيعي  االنتخاب  دور  حول  فكرته  لتاأكيد  الن�صا�صيبي،  وكتب 
الن�صوء  )دارون( يف  يبدو من نظرية  ا�صتمدها على ما  والتي  واإثرائها،  و�صقلها وتهذيبها 
التوليد  فكرة  على  فيها  ركز  الزمن«،  مع  ما�صية  »اللغة  بعنوان  مقاالت  �صل�صلة  واالرتقاء، 
االألفاظ  اإيجاد  يف  احتياجاتهم  بتلبية  اللغة  اأ�صحاب  ت�صعف  التي  والتعريب  واال�صتقاق 
االنتخاب  ا�صم  عليه  اأطلق  ما  وهو  وفنون،  علوم  من  ي�صتجد  وما  ح�صارتهم  عن  املعربة 
اللغة  قدرة  بعدم  ذهبوا  من  اأقاويل  يفند  بذلك  وهو  تعبريه،  ح�صب  ال�صنعي  اأو  ال�صناعي 
على الوفاء مبتطلبات الع�رص، ومن دعوا اإىل ا�صتبدالها باللغة العامية، اأو ا�صتبدال حروفها 
دعوات �صادرة-  امل�رصي، وهي  القطر  بالفرعونية يف  ا�صتبدالها  اأو  الالتينية،  باحلروف 
االأمة  تقوي�ص  اأهدافها  راأ�ص  على  جعلت  ا�صتعمارية  دوائر  عن  الن�صا�صيبي-  راأي  ح�صب 
بتقوي�ص لغتها، وال�صيما يف املجال التعليمي مب�صتوياته املختلفة. وقد كّر�ص الن�صا�صيبي 
وتعرية  وتفنيدها  امة،  الهدَّ والدعوات  املفرتيات  هذه  مثل  لدح�ص  واهتمامه  عنايته  جل 
العربية هي  اللغة   « اأن  اأهدافها، وبيان خماطرها، فنبه يف غري مو�صع من كتاباته على 
وكل  االأوىل،  الثانية هالك  الثانية، وهالك  االأوىل �صعف  اللغة، و�صعف  واالأمة هي  االأمة 
قبيل حري�ص جد حري�ص على اأن ي�صتمر كوُنه على اأال يبيد، فهو م�صتم�صك بلغته لالحتفاظ 
اث �صائٌن ما ورث، واأ�صفههم يف  اأورثه االآباء االبناء، واأحزُم الورَّ بكينونته، واللغة مرياث 

الدنيا م�صيع« )27( . 
ومن هنا جاءت دعوته اإىل ترقية التدري�ص باللغة العربية، والوفاء بحقها يف التجديد، 
يف  األقاها   ، املدر�صة(  يف  )العربية  بعنوان:  له  خطبة  يف  ذكر  كما  منوطان-  واالأمران 
موؤمتر روؤ�صاء املدار�ص يف معارف فل�صطني يف الثاين من ني�صان �صنة 1927م- باملدر�ص 
والكتاب: »مدر�ص يتقن الف�صحى، كما جتلَّت يف ع�صور ازدهارها، وي�صتخدمها يف مواقفه 
التعليمية كافة، وكتاب يتيح للطلبة االطالع على كنوز الرتاث وفرائده وذخائره النفي�صة، 
وبذلك ت�صتعيد العربية �صابق عزها وجمدها، وتوؤدي ر�صالتها يف نه�صة االأمة ورقيها، على 
الرغم من كل حمالت الطعن والت�صويه والت�صكيك التي تتعر�ص لها من اأعدائها واملناوئني 

لها من م�صتعمرين ومتفرجنني منكرين لتاريخهم وتراثهم العربي واالإ�صالمي« )28( . 
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إسعاف ومشكالت احلضارة: 
كتب االأ�صتاذ عجاج نويه�ص ذات يوم يف �صحيفته التي كانت ت�صدر يف القد�ص عنوانًا 
وكان  بريطانيا،  اإىل  القد�ص  ومغادرته  الربيطاين،  ال�صامي  املندوب  ب�صفر  يتعلق  عري�صًا 
العنوان بال�صيغة االآتية: )مندوبنا اإىل لندن( ، فات�صل به اإ�صعاف على الفور وكانت تربطه 
به �صداقة متينة، وقال له م�صتنكراً: اأ�صتاذ عجاج... مرحبًا. هل تقول مندوبنا؟؟ ... نا؟ ... نا؟ 

... نا؟ ..... – نو... نو... No ، واأغلق الهاتف مغ�صبًا )29( . 
واخلرب على ب�صاطته ال يخلو من دالالت تك�صف لنا بع�ص املالمح من �صخ�صية اإ�صعاف. 
فالرجل – كما يبدو- مل يعزل نف�صه عن ق�صايا الوطن وهموم االأمة، ومل يقف منها موقف 

املحايد اأو الالمبايل، بل عا�صها وتفاعل معها، بغ�ص النظر عن حجمها اأو مبلغ تاأثريها. 
وم�صمون اخلرب يثري لدى القارئ العديد من الت�صاوؤالت واال�صتف�صارات، فهل ين�صحب 
موقفه الراف�ص لالحتالل الربيطاين الذي اأوحت به عباراته على جممل مواقفه من احل�صارة 
الغربية والتمدن الغربي؟ وهل تقت�صي تهمة )املحافظة( التي يل�صقها به خ�صومه اأن يقف 

من هذه احل�صارة موقف الطاعن املعادي، اأو على االأقل موقف املتوج�ص احلذر؟ 
وكمدخل لالإجابة عن هذين ال�صوؤالني، اأ�صري اإىل عبارة وردت يف كتاب )اأقوم امل�صالك 
يف معرفة اأحوال املمالك( خلري الدين التون�صي يقول فيها: »اإن التمدن االأوروبي تدفق �صيله 
يف االأر�ص، فال يعار�صه �صيء اإال اإذا ا�صتاأ�صلته قوة تيارة املتتابع، فيخ�صى على املمالك 
ة  املجاورة الأوروبا من ذلك التيار، اإال اإذا حذوا حذوه، وجروا جمراه يف التنظيمات الدنيويَّ

فيمكن جناتهم من الغرق« )30( . 
الذي  التحدي  اإ�صكالية  اأمام  لوجه  وجهًا  التون�صي  الدين  خري  ي�صعنا  العبارة  بهذه 
واجهته اأمتنا يف الن�صف االأخري من القرن املا�صي، حني اأ�صبح االجتياح االأوروبي حقيقة 
مت�ص الواقع، وتبعث على اجلدل يف خمتلف االأ�صعدة )31( . فالتمدن الدي رافق هذا االجتياح، 
اإمنا هو قوة متنامية مطردة، اكت�صحت اأمامها كل �صيء حتى كياننا االإن�صاين ذاته، و�صكلت 
بنموها واأ�صاليبها وتقنيتها وعدوانيتها اأي�صًا حتديًا خطراً لي�ص علينا االآن فقط، ولكن على 
اأن املواقف يف مواجهة الع�رص  اأي�صًا، ولئن دل ذلك على �صيء، فعلى  ما�صينا وم�صتقبلنا 
احلديث مل تتح�صم بعد يف �صورة نهائية، وما زال الفكر االإ�صالمي يعي�ص اأزمة التكيف مع 
احل�صاري  النمط  قبل  من  الداخلي  االخرتاق  بعد  وبخا�صة  معه،  والتعامل  احلديث  العامل 

الغربي يف كثري من جماالت احلياة واأمناط املعي�صة )32( . 
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الن�صا�صيبي بف�صل منهجه العلمي العقالين مع م�صكلة التحدي هذه، فاإذا  وقد تفاعل 
عني له يف مقتبل ال�صباب على كتاب يقراأه يف تعليمه املدر�صي، وعني له اأخرى على ركود 

املجتمع الرازح حتت وطاأة اال�صتعمار وو�صائله املدمرة. 
وجتذب هذه االإ�صكالية الن�صا�صيبي اإىل حلبتها، فاإذا هو ي�صيف اإىل جانب اهتماماته 
لتنتظم يف  واأ�صياًل بحث من خالله عن �صبل فعالة  االأدبية واللغوية جمااًل فكريًا خ�صبًا 
اأن  بعد  كبوته،  من  ونهو�صه  االإ�صالمي  العامل  برقي  الكفيلة  واالإمكانات  الو�صائل  اإطارها 

ت�صّورته االأمم وتداعت عليه كما تداعى االأكلة على ق�صعتها. 
االأجواء  ب�صدق  عك�صت  املرحلة  هذه  يف  واآراءه  الن�صا�صيبي  مواقف  اإن  القول  وي�صح 
الع�رصينيات والثالثينيات، وما بعدها  التي كان املثقفون يف فرتة  النف�صية واالجتماعية 
يتحركون يف اإطارها، وبخا�صة بعد اأن بلغت احل�صارة احلالية درجة من العموم مل تبلغها 
اأية ح�صارة من قبل، حتى اإنها مل تعد يف نظر الكثريين ملكًا للغرب فح�صب، واإمنا هي اإرث 

م�صرتك بني �صعوب العامل قاطبة )33( . 
اأن  موؤكداً  الغرب،  اإىل  الغربية  احل�صارة  ن�صبة  الن�صا�صيبي  يرف�ص  املنطلق  هذا  ومن 
امل�صلمون  فيه  و�صارك  العقول،  جميع  فيه  ا�صرتكت  اإن�صاين  تراث  هي  اإمنا  احل�صارة  هذه 
تقدم يف  االآن من  – مدين مبا ميلكه  – كما قال  الغربي  بالذات م�صاركة كبرية. فالعامل 
العربية  احل�صارة  اإىل  واملعي�صة  االجتماعية  احلياة  واأ�صاليب  والفنون  العلوم  جماالت 
االإ�صالمية، ويعرب عن هذه احلقيقة بقوله: »حممد والعرب وامل�صلمون هم هداة العاملني، واإن 
َب الغربيون اليوم يف العلم واملدنيَّة، فاأنطقوا اجلماد وبهروا و�صحروا مبا ابتدعوا اأعني  ُنَوّ
الناظرين و�صمع ال�صامعني، فالف�صل للمتقدمني وال�صابقني االأولني، ولوال امل�صلمون ما علم 
اجلاهلون، فال يتيُهنَّ على مر�صديهم متغطر�صني« )34( . ويقرر بعد ذلك بحزم: »لوال حممد 
والعرب وامل�صلمون ما تقدم يف الدهر الغربيون« )35( . ولي�ص فيما قاله اإ�صعاف غرابة ل�صبب 
واحد هو اأن التالقح احل�صاري، اأو ما ميكن ت�صميته بال�صيولة احل�صارية اأقوى من احلواجز 
الطبيعية والفوارق ال�صيا�صية واالقت�صادية ف�صاًل عن اأنه عامل �رصوري له اأهمية كبرية يف 

حركة التاريخ وتطور احل�صارة )36( . 
جمرد  االإ�صالحيني  من  وغريه  الن�صا�صيبي  عند  الغرب  من  االقرتا�ص  اأ�صبح  وهكذا 
بامل�صتقبل،  االأمل  اإىل حد ما طريق  الت�صويغ  فتح هذا  وقد  �صابقًا،  اإليه  اأعطي  ا�صرتداد ملا 
فكما اأن اأوروبا ا�صتطاعت اأن تاأخذ العلوم من امل�صلمني، وتوؤ�ص�ص عليها ح�صارتها ومتدنها، 
فاإن باإمكاننا بل االأجدر بنا اأن نعود اإىل ما كان لنا ون�صتعيده منها، ولن يتم ذلك اإال اإذا 

عدنا اإىل ديننا وت�صّلحنا بالعلم الذي انبعث به اأ�صالفنا. 
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النه�صة يتفقون حول هذه  ويكاد غالبية املفكرين العرب امل�صلمني منذ بداية ع�رص 
النقطة التي اأ�صبحت حمور االأيدولوجية االإ�صالحية االإ�صالمية فيما بعد. 

وعلى راأي اأحد الباحثني املحدثني: اإن هذه املقولة قد حققت فائدتني على جانب كبري 
من االأهمية: فمن ناحية بررت اال�صتعارة من الغرب، ومنحتها ق�صطًا كبرياً من امل�رصوعية، 
اأوروبا يف  اأح�ّص به امل�صلمون جتاه تفوق  فت ال�صعور بالنق�ص الذي  ومن ناحية ثانية لطَّ

الثقافة والقوة )37( . 
موؤلفاته  – من خالل  يبدو  – كما  الن�صا�صيبي كان مقتنعًا  فاإن  االأمر،  ما كان  واأيا 
لها  بل كان متحم�صًا  االإن�صاين،  الفكر  تيارات  بكل  واال�صرت�صاد  اال�صتعارة  باأهمية  واأقواله 
االإ�صالم،  �صباب  وجتديد  العربية،  باالأمة  للنهو�ص  االأ�صا�صية  الو�صائل  اإحدى  باعتبارها 
اأقبل  اال�صتعارة يف جتربة تاريخية �صابقة، حني  الن�صا�صيبي م�صوغًا م�رصوعًا لهذه  ووجد 
رواد احل�صارة العربية على كنوز االإغريق، واأفادوا منها وزادوا عليها يف تالقح فريد بني 
اأوروبي(  وعقل  عربي  )قلب  بعنوان:  له  ر�صالة  يف  الن�صا�صيبي  يقول  الب�رصية،   احل�صارات 
ا ظعنت عن جزيرتها القت يف   ن�رصها يف عام 1922م: » فالعربية ربة مدنية، فاإنها ملَّ
طريقها املدنية االإغريقية، فما �صعرت عنها خدها، وال تعبَّ�صت، وما اأدلت بف�صيلتها )واإنها 

لذات ف�صيلة( ، وا�صتيقنت باأنها اأعلى منها، فاأطالت اجلثوم بني يديها وحدثت عنها« )38( 
وينتقل الن�صا�صيبي بعد ذلك اإىل بيان ماآثر املدينة الغربية ويعددها بالتف�صيل، وكاأنه 
يتمنى اأن يحذو اأبناء العروبة حذوها، وي�صريون على هديها، يقول: » واملدينة الغربية ذات 
تعاجيب، فهناك النظام ت�صحبه الهيبة، وهناك العلم قد وافقته احلقيقة، وهناك الفن اإن راآه 
الرائي بهت، واق�صد باري�ص تَر الدنيا، وهناك اجَلَلد اجلرماين يف العمل والبحث والتدقيق، 
وهناك االبتداع يتبعه ابتداع يليه ابتداع، وهناك الوطنية تعّلم جاهلها كيف تكون، وهناك 
احلرية ا�صرتيت بغايل الثمن، وهناك االقت�صاد وهو عماد ذاك ال�رصح، وهناك الوجود يف 
ات، وهناك ال�صعي االأمريكي والع�صامية، وهناك  �صبيل اخلري والعلم، وهناك اجلامعات النرَيّ

اخللق ال�صك�صوين« )39( . 
واملتفح�ص ملا عدَّده الن�صا�صيبي من ماآثر املدنية الغربية، ال يخاجله �صك اأنه مطلع 
عنها  غريبًا  لي�ص  واأنه  احلياة،  مناحي  خمتلف  يف  اإجنازات  من  حققته  ما  على  كثب  عن 
بعقله ووجدانه، فهو يتحدث عنها كما لو كان يعي�ص دهره بني اأبنائها، ويف�صل فيها القول 
معجبًا مبا حققته من خري للب�رصية قاطبة، واإعجابه هذا ال يتعار�ص مع كرهه لالإمربالية 
الغربية املتمثلة يف بريطانيا، فالعلم واحل�صارة �صيء، وما متار�صه ال�صيا�صة اال�صتعمارية 
لل�رص والع�صف  الثانية مثال �صارخ  االأوىل، فاإن  اآخر، فاإذا توافر اخلري كل اخلري يف  �صيء 
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وحثِّ  الغربيني،  لدى  االإمربيالية  النزعة  تعرية  يف  الن�صا�صيبي  يرتدد  مل  ولهذا  والطغيان، 
بني قومه على مواجهتها، يقول: » اأيها الغربيون، ارجعوا اإىل بالدكم مذمومني مدحورين، 
انقلبوا اإىل دياركم خائبني مقهورين اأيها الغربيون علَّمكم نور الدين و�صالح الدين ما مل 
متمدنني  تكونوا  واأن  والعدل،  االأخالق  ومكارم  والوفاء  املروءة  علَّماكم  تعلمون،  تكونوا 
مهذبني، لكنكم تالميذ، األفيناكم بعد قرون – اأرى اهلل بكم – جهااًل اأغماراً غري كرام، غري 

مهذبني« )40( ، 
وعربَّ اإ�صعاف عن مقته ال�صديد لال�صتعمار الغربي، وكراهته له بعدما ات�صحت نواياه، 
وحقوق  والدميوقراطية  باحلرية  وتعلق  وتقدم،  ت�صامح  من  عنه  اأ�صيع  ما  اأفعاله  وخالفت 
االن�صان، وبعدما عّمت �رصوره واآثامه بالد العرب وامل�صلمني، وال �صيما وطنه فل�صطني، يقول 
يف خطبته التي األقاها يف ذكرى معركة حطني: »نور الدين، �صالح الدين اإن القوم قد عادوا 
واأعادوها بعد ع�صور جذعة. اللنبي، غورو، قد اأتانا ما قلتما، قد فهمناه، قد عقلناه، اإنها مل 
تنته، اإنها مل تنته اأيها الغربيون. هذي بالدنا، هذي ديارنا، زايلوا بالدنا، غادروا بالدنا. 
الكاذبة املزورة،  ، وملدنيتكم  اإنا لكم ولوجوهكم )�صاهت وجوهكم ال حياها اهلل وجوهًا( 
ولظلمكم وجوركم والنتقامكم من القالني، من املبغ�صني، من املنكرين، من اجلاحدين، من 

الكافرين«. )41( 
للعلم  موئل  الغرب  باأن  يقر  اإ�صعاف  فاإن  اال�صتعمارية،  للنزعة  عداوته  اإ�صهار  ومع 
هديه،  على  ال�صري  من  لنا  منا�ص  فال  ال�صبيل،  هذا  ب�صلوكه  القمة  ارتقى  واأنه  واحل�صارة، 
واالإفادة مما اأجنزه، ولهذا نراه يدعو اأهله وبني قومه لالإقبال على العلم االإفرجني واحل�صارة 
الغربية، كيما ال يبقوا الأهل الغرب تابعني م�صتعبدين، يقول: »اإذا مل ن�صتيقظ من هجعتنا، 
اأرقاء ع�صفاء واجلاهل  ونعرف مقدارنا، ونتخرج يف العلم على زعيمه، ظللنا الأهل الغرب 
اأعتاب هذه احل�صارة،  اأن نلج  من  اإذاً  لنا  . فال منا�ص  للعلم يف كل زمان عبٌد قن« )42( 
ونتفاعل معها، وننهج نهجها، كي ن�صمو يف معارج التقدم واملدنية. يقول: » تلكم مدينة 
الغرب، فاخلري كل اخلري يف اأن نعرفها، وال�رص كل ال�رص يف اأن جنهلها، الأننا اإذا عاديناها 
وهي ال�صائدة ال�صاطية، ا�صتعلتنا، واإذا ما نبذنا عليها حقرتنا، وهي مدنية قد غمرت الكرة 

االأر�صية، فلي�ص ثمة عا�صم، واإن اآويت اإىل املريخ« )43( . 
موقف  الغربية  املدنية  من  يقفون  من  مهاجمة  يف  ذلك  بعد  الن�صا�صيبي  ويندفع 
ه اإلينا هذه املدينة، ويثلُب علمها ونظامها وفنها،  اال�صتنكار اأو العداء: »فالعربي الذي يكَرّ
وي�صخر من روادها ال يروم وحياتكم اأن نحيا يف هذا الوجود اأو ن�صود، بل يريد اأن نبيد اأو اأن 

نعود يف النا�ص مثل العبيد، وهذا عدو، وما متنى عدو لغريه خرياً« )44( . 
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ويختتم الن�صا�صيبي ر�صالته بحثِّ العربي على االقتداء بالغربي يف علمه وفنه ونظامه 
واتقانه واإخال�صه لعمله، ثم يقرر يف غريما لب�ص وال اإبهام: » فاإن اأتيت يا اأخا العرب فقد 
اأح�صنت اإىل اأمتك واعتزَّت بعد الذلة عربيتك، قد حملت هامتك عقاًل اأوروبيًا، كما اأقلَّ �صدرك 
قلبًا عربيًا فانتعتَّ بالنعتني، وا�صتبددت باملنقبتني، بل هما ح�صنان ح�صينان اعت�صمت 

بهما فنجوت، وغادرت خزيان ينظر، ولو مل تكن لوالهما بالناجي« )45( . 
راأي  يف  وم�رصوعة  �صائغة  علومه  من  واالإفادة  الغرب  من  اال�صتعارة  كانت  واإذا 
وال  اأحد،  من  منَّة  اأو  هبة  تاتي  ال  فالنه�صة  �صائك،  ودربها  وعر  �صبيلها  فاإن  الن�صا�صيبي، 
تتيح الأحد اأن يفتح مغاليقها اأو ميلك زمامها، وي�صتحوذ على اأعنتها ما دام قابعًا ال يكد وال 
ي�صعى، يقول الن�صا�صيبي موازنًا بني ال�صعب االأملاين وال�صعب العثماين: »اإن االأملان مل يبلغوا 
ما بلغوه وهم هاجدون نائمون ومنغم�صون يف النعيم مرتفون، ال واهلل ما ظفروا بذلك كذلك، 
ولكن بحوادث وكوارث �صابت لها االأطفال، ووقائع يوم احلروب تقلقلت منها اجلبال، ومل 
اأ�صا�ص من احلقائق متني، وعلوم برزت  الرجال، ومدار�ص بنوها على  االأبطال من  تتزلزل 

على علوم املتقدمني وت�صافر واحتاد وكدح وداأب وِجدُّ ال حظٌّ من الدهر وجد« )46( . 
وهكذا يبدو الن�صا�صيبي من دعاة العلم، فالع�رص ح�صب راأيه ع�رص العلم: »فكل من مل 
، وكل من رجا النور يف هذه احلياة بغريه خاب  ، وكل من مل ينتهج نهجه زلَّ يهتد به �صلَّ

رجاوؤه، وخ�رصت اأمنيته ومل يربح« )47( . 
والعلم احلق يف راأي الن�صا�صيبي، وكما يج�صده الواقع، وتنطق به احلقيقة » لن يلقاه 
االإقليم قد  اأهل هذا  فاإن  االإفرجني،  االإقليم  اإال يف  رائده  الع�رص نا�صده، ولن يجده  يف هذا 
هجروا الكرى منذ قرون وامل�صارقة هاجدون« )48( . وي�صيف: »وما يقلقل من مكانة العربي، 
وُي�صحك منه خ�صيمه وخليله، اإال اأن يجد املنهل العذب، وهو ملتهب الكبد فال َيِرد، ويتنور 
مقتب�ص االأنوار، وقد دجا واحلولك، فال يقتب�ص، فهذا الذي ي�صينه وال يزينه، وي�صخط االإن�صانية 
وال ير�صيها، فاطلب العلم يا فتى ولو يف ال�صني، ونقب عن احلكمة يف كل مكان، وتلقفها 

من كل اإن�صان، والعق الع�صل، وال ت�صل عن نحله« )49( . 
ودعاة  العلمانيني  من  قريب  �صاحبها  اأن  ي�صبهها  وما  الدعوة  هذه  توحي  رمبا 
يف  االأمر  ولكن  التقليديني،  املحافظني  من  باأنه  معا�رصوه  نعته  كما  ولي�ص  التغريب، 
احلقيقة خالف ذلك، فالرجل كما ات�صح من جممل مواقفه واآرائه لي�ص علمانيًا تغريبيًا، 
كما اأنه لي�ص موقف املفكر التقليدي اأو ال�صلفي املنغلق، الذي جتمد على الن�صو�ص، وفقد 
امكانية احلوار واإمكانية االأخذ والعطاء، بل هو موقف يرتكز يف اأ�صا�صه ومبناه على 
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قاعدتن رئي�صيتن: املحافظة ثم التجديد. 
فاإذا كانت مواقف املثقفني جتاه املدنية الغربية ترتاوح بني من يدعو اىل التجديد 
احلر املطلق من كل قيد، ولو كان على ح�صاب الثابت من القيم واملبادىء، وبني من يدعو 
الن�صا�صيبي  اأ�صلوبًا ومنهجًا، فاإن  الرف�ص املطلق لكل جديد وم�صتحدث  اإىل احلذر، ويعتمد 
يرف�ص هذه الثنائية، وهذا اخليار بني طريقني ال ثالث لهما، ويوؤكد اأن هناك طريقًا يجمع 
اأواًل على الرتاث، ثم االإفادة بعد  اأح�صن ما يف الطريقني من جوانب االإبداع: االعتماد  بني 

ذلك من ثقافة الع�رص. 
وعقاًل  وا�صتق�صاء،  بحثًا  الن�صا�صيبي  راأي  يف  يتطلب  باملا�صي  احلا�رص  ربط  ولكن 
كا�صفًا، وملكة �صافية، واإميانًا را�صخًا، وو�صل احلا�رص بامل�صتقبل يقت�صي عزميًة �صادقة 
واإقدامًا ما�صيًا وثورة جريئة، وهنا موطن التحدي امام امل�صلم املوؤمن بدينه احلري�ص على 

دنياه. 

خامتة: 

لعملية  متكامال  نظريا  ت�صورا  يقدم  مل  الن�صا�صيبي  اأن  �صحيحًا  يكون  فقد  وبعد، 
الذي  مبوقفه  ا�صتطاع  اأنه  احلقيقة  النتيجة  ولكن  الوافد،  الغربي  الفكر  ومواجهة  التجديد، 
عر�صته يف ال�صفحات القليلة ال�صابقة اأن يغلق الباب بوجه حماوالت نقد العقيدة، واأوجد يف 
الوقت نف�صه نوعًا من االطمئنان النف�صي خفف من حدة ال�صعور بالنق�ص جتاه الغرب، وبذلك 
التجربة احل�صارية، تقيه عرثات  االإ�صالمي نظرة يف عمق  العربي  الفكر  اأن مينح  ا�صتطاع 
التقليد والتقوقع يف معطيات احل�صارة الغربية، ونحن نرى يف كتبه وموؤلفاته قيمًا فكرية 
اأ�صيلة، تفتح اأمامنا اآفاقًا فاعلة يف حل بع�ص م�صكالت االإن�صان العربي املعا�رص التي هي 

يف جوهرها ح�صارية مت�صعبة اجلذور واالأبعاد. 
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اهلوامش: 

االأقطار  من  و�صواها  فل�صطني  يف  وال�صعراء  االأدباء  من  كثري  مثل  مثله  اإ�صعاف  ب  رحَّ 1 .
الذي  بالن�رص  م�صيداً  له  ق�صيدة  من  يقول  خرياً،  فيه  واأمل  الد�صتور،  ب�صدور  العربية 

حققته الدولة العثمانية على اليونان: 
اأخط���ري الي���وم يف الرب���وع اختياال
تخ���ايف ال  كي���ده  م���ن  التخ���ايف 
اأيه���ا ال����رضق ط���ال نوم���ك فانه�س
ً هج���را والعماي���ة  اجله���ل  اأهج���ر 

ال تخ���ايف م���ن الع���دو اغتي���اال
وزاال وىل  الع���دو  كي���د  اإن 
االأجي���اال و�ص���افح  للمع���ايل 
اإرق���اال مرق���ًا  للعل���م  واع���ُد 

)القد�ص:  الن�صا�صيبي  اإ�صعاف  حممد  العربية  اأديب  احل�صيني،  مو�صى  اإ�صحاق  د.  انظر، 
مركز االأبحاث االإ�صالمية، 1987م( ، �ص: 66.

اإ�صعاف  العربية حممد  اأديب  اأبحاث عن  اإ�صعاف، من كتاب  اأبو عليان، ع�رص  د. يا�رص  2 .
الن�صا�صيبي، )القد�ص: مركز االأبحاث االإ�صالمية، ط1، 1987م( ، �ص: 5- 6. 

من�صورات  النا�رصة:   ( الع�رصين،  القرن  يف  فل�صطينيون  مفكرون  النا�صف،  تي�صري  د.  3 .
الطالئع، ط3، 1999م( ، �ص 12- 13. 

حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، كلمة يف اللغة العربية، )القد�ص: مطبعة دير الروم االرثوذوك�ص،  4 .
ط 2، 1925م( ، �ص: 57. 

امل�صدر نف�صه وال�صفحة نف�صها.  5 .
الرتاث  يف  درا�صات  كتاب  من  الن�صا�صيبي،  اإ�صعاف  حممد  �صاحلية،  عي�صى  حممد  د  اأ.  6 .
الثقايف ملدينة القد�ص، )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات والن�رص، 2010م( ، �ص: 81. 

 . انظر، د. اإ�صحاق مو�صى احل�صيني، اأديب العربية حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي( ، �ص: 56. 7
جملة  البالغة،  يف  له  قوالن  الريحاين:  اأمني  الفيل�صوف  الن�صا�صيبي،  اإ�صعاف  حممد  8 .
الر�صالة، )جملد 13، عدد، 639، اأول اأكتوبر 1945م( ، �ص: 1054 نقاًل عن، د. ا�صحاق 

مو�صى احل�صيني، اأديب العربية حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، �ص: 16. 
الن�صا�صيبي، اللغة العربية واالأ�صتاذ الريحاين، )دم�صق: جملة امليزان الدم�صقية، رم�صان،  9 .

1344هـ/ 1925م( ، �ص: 33. 
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 .  امل�صدر نف�صه، �ص: 33، 34. 10
 . نف�صه، �ص: 34. 11

اأنظر اأ. د. عبد الرحمن ياغي، اأكتب عن رواد النه�صة يف فل�صطني، )عمان: اأمانة عمان  12 .
الكربى، 2005( ، �ص: 234. 

اهلل:  )رام  اآفاق،  جملة  واالأدب،  اللغة  يف  الن�صا�صيبي  ا�صعاف  مدر�صة  العلم،  ابراهيم  د.  13 .
اأكادميية امل�صتقبل للتفكري االبداعي، العدد الثالث، 1999م( ، �ص: 100. 

نف�صه وال�صفحة نف�صها.  14 .
 . الن�صا�صيبي، كلمة يف اللغة العربية، �ص: 95. 15

اأ. د. ح�صن ال�صلوادي، مواقف يف حياة اأديب العربية حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، )القد�ص:  16 .
مركز االأبحاث االإ�صالمية، 1999م( ، �ص: 34. 

 . ا�صحاق مو�صى احل�صيني، اأديب العربية حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، �ص: 41- 42. 17
الن�صا�صيبي، �ص:  اإ�صعاف  العربية حممد  اأديب  مواقف يف حياة  ال�صلوادي،  د. ح�صن  اأ.  18 .

 .81 -80
، نقاًل عن، د. اإ�صحاق  النفائ�ص الع�رصية، ال�صنة الثانية، املجلد الثاين، 1911م، �ص: 576. 19

مو�صى احل�صيني، اأديب العربية حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، �ص: 64. 
اإ�صعاف  حممد  العربية  اأديب  عن  اأبحاث  كتاب  من  مربيًا،  اإ�صعاف  املالح،  يا�رص  د  اأ.  20 .

الن�صا�صيبي، �ص: 71. 
 . املرجع نف�صه، �ص: 85. 21

هـ(  حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، جمموعة الن�صا�صيبي، )القاهرة: املكتبة ال�صلفية، 1341. 22
، �ص: 3. 

 . اأ. د حممد عي�صى �صاحلية، حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، �ص: 43. 23
 . جملة الر�صالة، القاهرة، ال�صنة ال�صاد�صة، عدد، 283، )5/ 12/ 1938( ، �ص: 1972. 24

 . جملة الر�صالة، ال�صنة ال�صاد�صة، عدد، 271، )12/ 9/ 1938( ، �ص: 1494. 25
املرجع نف�صه وال�صفحة نف�صها.  26 .
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 . الن�صا�صيبي، العربية يف املدر�صة، )القاهرة: مطبعة املعارف، 1928م( ، �ص: 42. 27
 . امل�صدر نف�صه، �ص: 44. 28

اأديب  عن  اأبحاث  كتاب  من  الن�صا�صيبي،  اإ�صعاف  حممد  حياة  الرمياوي،  كمال  انظر،  29 .
العربية حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، �ص: 37. 

املّن�صف  د.  حتقيق،  املمالك،  اأحوال  معرفة  يف  امل�صالك  اأقوم  التون�صي،  الدين  خري  30 .
ال�صنويف، )تون�ص: الدار التون�صية للطباعة والن�رص، 1972م( ، �ص: 50. 

هذا الو�صع لي�ص قا�رصاً على املجتمع العربي، بل واجهته اأي�صا كل املجتمعات التقليدية  31 .
يف مراحل حتديثها االأوىل. انظر على �صبيل املثال: الدكتور علي هالل، التجديد يف الفكر 
ال�صيا�صي امل�رصي احلديث، )القاهرة، معهد البحوث والدرا�صات اال�صالمية، 1975م( ، 
�ص: 31- 50، الدكتور ا�صحاق مو�صى احل�صيني، اأزمة الفكر العربي )بريوت: دار بريوت، 

1954م( ، �ص: 6- 46. 
بني  احل�صيني  مو�صى  اإ�صحاق  الدكتور  ال�صلوادي،  ح�صن  د  اأ.  املوازنة،  �صبيل  على  انظر  32 .

الوفاء والذكرى، )الطيبة، مركز اإحياء الرتاث العربي، 1991م( ، �ص: 212. 
 . املرجع نف�صه، 214. 33

هـ( ، �ص:  حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، مقام ابراهيم، )القد�ص: مطبعة بيت املقد�ص، 1354. 34
 .24 -23

 . امل�صدر نف�صه، �ص: 24. 35
م( ،  اأ�صالة الفكر العربي، )بريوت: من�صورات عويدات، 1982. 36 انظر حممد علي مرحبا، 

�ص: 156. 
، �ص:  م(  النهار، 1978. 37 العرب والغرب، )بريوت: دار  الدكتور ه�صام �رصابي، املثقفون 

 .35
هـ  38 .1342 املقد�ص  بيت  مطبعة  )القد�ص:  اأوروبي،  وعقل  عربي  قلب  اإ�صعاف،  حممد 

1924م( ، �ص 3- 4. 
 . امل�صدر نف�صه، �ص 13. 39

�صوقي،  اأحمد  اخلالد  وال�صاعر  الدين  �صالح  اخلالد  البطل  الن�صا�صيبي،  اإ�صعاف  حممد  40 .
)القد�ص: مطبعة بيت القد�ص، 1932م( ، �ص: 109 وما بعدها. 
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 . امل�صدر نف�صه، �ص: 112. 41
حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، كلمة موجزة يف �صري العلم و�صريتنا معه، )القد�ص: مطبعة دير  42 .

الروم االأرثدوك�ص 1340 هـ( ، �ص: 13- 14. 
القد�ص  بيت  مطبعة  )القد�ص:  اأوروبي،  وعقل  عربي  قلب  الن�صا�صيبي،  اإ�صعاف  حممد  43 .

1342هـ( ، �ص: 5. 
 . امل�صدر نف�صه، �ص: 13. 44

امل�صدر نف�صه وال�صفحة نف�صها.  45 .
انظر، اأ. د. عبد الرحمن ياغي، اأكتب عن رواد النه�صة يف فل�صطني )عمان: اأمانة عمان  46 .

الكربى، 2005م( ، �ص: 245. 
 . املرجع نف�صه، �ص: 216. 47

 . حممد اإ�صعاف الن�صا�صيبي، كلمة موجزة يف �صري العلم و�صريتنا معه، �ص: 14. 48
 . امل�صدر نف�صه، �ص: 18. 49
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املصادر واملراجع: 

أوالً- الكتب: 
ال�صنويف،  من�صف  د.  حتقيق،  املمالك،  معرفة  يف  امل�صالك  اأقوم  الدين،  خري  التون�صي،  1 .
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