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 أحمد صدقي الدجاني "أبو الطيب"

 *بسمة أحمد صدقي الدجاني

 العربي  أبو 
ُ

رف
َّ
موذٌج ِلرُجٍل دفَعُه الظ

َ
ه ن

ُ
ه وَمن ال يعرف

ُ
ِ َمن يعرف

ل 
ُ
يب ِلك

َّ
الط

 ،
ً
 أخَرى، ومصريا

ً
 تارة، وأردنيا

ً
ِل في غيِر مكاٍن، فكان ليبيا نق  والفلسطيني العام إلى التَّ

، وغيرها. كما قا
ً
 وجزائريا

ً
 وتونسيا

ً
 ومغربيا

ً
 ولبنانيا

ً
 بل سوريا

ً
، وفلسطينيا

ً
َدُه وخليجيا

صه الدقيق(  صُّ
َ
خ

َ
ى نقلْت الرجَل ِمن عالِم التاريِخ )ت تَّ

َ
ومي إلى ِشعاٍب ش

َ
الِعلُم والَهمُّ الق

ى. فجاء إنتاُجه الِعلمي 
َ
إلى َعوالم اللغِة والسياسِة واإلعالِم واألدِب والفن واملوسيق

ه الكبير. وه ري  وثقافَته العميقة وَهمَّ
َّ
 يعكُس ِفكَره الث

ً
 شاِمال

ً
و األمر الذي دفع واسعا

غوي 
ُّ
جه همته إلى الُبعدين: الل بعض الباحثين إلى تتبع فكر الرجل ودراسته في بحٍث تت 

 ،
ً
 وُمشرفا

ً
ستاذا

ُ
 وأ

ً
قا ِ

 وُمنس 
ً
 وُمحاِضرا

ً
 ومؤلفا

ً
ُجِل كاتبا  الرَّ

َ
ومي، اللذين رافقا َمسيرة

َ
والق

ومية العربية. ويصحُّ 
َ
غِة في الحركِة الق

ُّ
 في َدوِر الل

َ
العكُس في البحِث في أثِر  ليبحث

ُه  غِة العربية ِمن خالِل أحمد صدقي الدجاني على أنَّ
ُّ
وميِة العربية في الل

َ
الحركِة الق

قال. ال
َ
 بقوله أنموذٌج ُينبُئ عن الحاِل ويحكي امل

ً
: " أنا من سيما وأنه ذكر ذلك صراحة

 في تحقيق االنبعاث الحضاري لألمم. فنهضة 
ً
 خاصا

ً
الذين يعتقدون أن للغة دورا

م األمم هو عناية  العلوم اللغوية هي الخطوة األولى في النهضة، وأحد مقاييس تقدُّ

ة بلغتها"  .(1)األم 

غٍة 
ُ
صاغ بأسلوٍب رفيع ول

ُ
 فكتابات الدجاني الفكرية والسياسية والتاريخية، كانت ت

 بليغة، وأبدع إنتاجات أدبية صرفة تضعه في ُصفوف األدباء. 
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 :حياته

ر أحمد صدقي بن محمد الطيب الدجاني في يافا في السابع من أيار عام  ِ
 
ك

َ
ف
ُ
ُوِلَد امل

ام وبداية النضال. فكان6391   م، العام الذي شهد ثورة القس 
ً
مولده فيه عالمة

 سواٌء أكان 
ً
ى حياته ُمناضال قاومة طوال عمره النبيل، إذ قض َ

ُ
 حكمت عليه بامل

ً
فارقة

نتديات الصغيرة، أم كان على 
ُ
ذلك على ُمستَوى األعمال الطالبية، ولجان العمل وامل

 ُمستَوى املجالس الوطنية واملركزية التي شارك في أعمالها.

ى الدجاني تعليمه اال  بتدايي في مدرستي النهضة اإلسالمية واملدرسة العامرية تلقَّ

ى تعليمه املدرس ي 6309بيافا حتى عام  م. ثم انتقل بعدها إلى الالذقية بسوريا ليتلقَّ

لته لنيل اإلجازة في اآلداب من قسم  توسط ويحصل على شهادة الثانوية التي أه 
ُ
امل

ر ليحصل فيها على درجة التاريخ في جامعة دمشق بسوريا التي غادرها إلى مص

املاجستير في التاريخ من جامعة القاهرة، ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 

 (1)م.6390

شاركة في الحياة 
ُ
ثابرة على التحصيل العلمي لم تقف بين الدجاني وامل

ُ
هذه امل

 في مدارس إعدادية 
ً
ِسا

االجتماعية والسياسية واألكاديمية؛ إذ عمل الدجاني ُمدر 

مين في سوريا ولبنان، وعمل في التدريس الجامعي في معهد وث
 
انوية ومعاهد ُمعل

لية 
ُ
لية التربية بجامعة طرابلس الغرب، وك

ُ
الُبحوث والدراسات العربية بالقاهرة، وك

اإلعالم بالجامعة اللبنانية، باإلضافة إلى ُمشاركته في تأسيس لجنة العمل الفلسطيني 

نشاطات ُمنظمة التحرير، ونشاطات العمل العربي بطرابلس الغرب، وإسهامه في 

شترك، وفي الحوار العربي األوروبي الشمالي، والحوار العربي الالتيني. كما أنه كان 
ُ
امل

 في املؤتمر الفلسطيني التأسيس ي، واملجلس الوطني، واملجلس املركزي، 
ً
 نشيطا

ً
عضوا
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 في ال
ً
وفد الفلسطيني لألمم والصندوق القومي، واللجنة التنفيذية. وكان عضوا

تحدة بين عامي 
ُ
 في املؤتمر القومي العربي.6390م و6399امل

ً
 مؤسسا

ً
 م، وعضوا

شغل أحمد صدقي الدجاني منصب مدير عام دائرة التنظيم الشعبي والشباب، 

ى 6391م و 6391ومسؤول الحوار العربي األوروبي بين عامي 
َ
م، ورئيس املجلس األعل

شارك العربي للجنة الثقافة والعمل والشؤون للتربية والثقافة والعلو 
ُ
م، والرئيس امل

م، ونائب رئيس 6393م و 6391االجتماعية في الحوار العربي األوروبي بين عامي 

نسق العام األول للمؤتمر القومي اإلسالمي بين 
ُ
نظمة العربية لحقوق اإلنسان، وامل

ُ
امل

 ( 1)م.6339م و 6330عامي 

ل املالمح 
ُّ
غير أن هذا النشاط االجتماعي السياس ي األكاديمي كله لم َيُحل دون تشك

ِرن التي أفرزت 
َ
ف، واالجتماعي امل ثقَّ

ُ
زة لشخصية األكاديمي الباحث، والسياس ي امل مي 

ُ
امل

زة بأبعادها النضالية والُعروبية واإلسالمية.  ف ُمتمي  قَّ
َ
ر ُمث ِ

 
ك

َ
باجتماعها شخصية ُمف

نتجة على الصعيد الفكري ونعني بتل
ُ
زة الشخصية اإلبداعية امل مي 

ُ
ك املالمح امل

 
ٌ

ف ِ
 
ٍ سواء، ذلك أن  الدجاني مؤل

واألكاديمي والثقافي والحضاري ثم األدبي على حد 

 في 
ً
َد املكتبة العربية بأكثر من خمسين كتابا

َ
ص، وكاتٌب ُمبدع، وأديٌب رقيق َرف ِ

ُمتخص 

الت التي يمكن أن التاريخ والفكر السياس ي، والدر  ستقبلية والتاريخية، والتأم 
ُ
اسات امل

يها سيرة ذاتية، ومسرحية، ورسائل إلى ولده بل أوالده، وعدد من األبحاث  سم 
ُ
ن

والدراسات في التاريخ والُعلوم اإلنسانية في الصحف واملجالت، وُمداخالت ُمتعددة 

نتديات واملؤتمرات التي شارك فيها. 
ُ
 في امل

ناضل التي رافقته في كل  عاش الدجاني
ُ
ف وامل ثقَّ

ُ
 بُهموم امل

ً
حياته الحافلة مسكونا

ت حرمه الفاضلة سنا الدجاني وأربعة   من أفراد أسرته التي ضمَّ
ً
مكان فكانت واحدا

من األوالد هم مزنة والطيب وبسمة ومهدي وعشرة من األحفاد واألسباط عاشوا في 
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م 4009سع والعشرين من كانون األول عام كنفه ورافقوا رحلته إلى جوار ربه في التا

 رحمه هللا.

 : مؤلفاته

 زلزلة في العوملة وسعي نحو العاملية    4009

 القدس وانتفاضة األقص ى وحرب العوملة  4004

 انتفاضة األقص ى وتفجر الحل العنصري في فلسطين   4006

 الخطر يتهدد بيت املقدس   4006

 عرب ومسلمون وعوملة  4000

 ُبني الحبيب سالم  4000

 ُمسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية اإلسالمية  6333

 لقاء الكهل بالشاب الذي كانه   6333

  أزمة الحل العنصري لفلسطين وسبيل تحريرها  6333

  تفاعالت حضارية وأفكار للنهوض   6339

  تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر  6331

  ال للحل العنصري في فلسطين ــ شهادة على مدريد وأوسلو  6330

 وسطفي ُمواجهة نظام الشرق األ   6330

غيان  6330
ُ
  ُعمران ال ط

 الحوار العربي األوروبي ــ النشأة واملسار  6339

ستقبل برؤية مؤمنة ُمسلمة  6336
ُ
  عن امل

 االنتفاضة وزلزال الخليج   6336

 وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية  6330

 في الطريق إلى حطين والقدس  6330
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 االنتفاضة وإدارة الصراع  6330

 مدرسة عربية في علم السياسة  6393

 االنتفاضة والتحرير  6393

 يُمستقبل الصراع العربي الصهيون  6399
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 نظرات في قضايا معاصرة  6399
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 وثائق الحوار العربي واألوروبي  6391

 عن شعب فلسطين العربي  6391

 بداية الصحوة العربية في مواجهة الغزو الصهيوني  6391

 فكر وفعل  6391

 حوار وُمطارحات  6391

 نحو استراتيجية عربية للُمواجهة  6390

 وشاتيالصبرا   6390

 رؤى مستقبلية عربية للثمانينيات  6399

 ُعروبة وإسالم وُمعاصرة   6396

 ُمنظمة التحرير الفلسطينية والحوار العربي األوروبي  6390
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 الفلسطينيون في الوطن العربي ــ مشاركة في اإلشراف  6399

 وثائق من تاريخ ليبيا ــ الوثائق العثمانية  6391

 بداية اليقظة العربية الحديثة في ليبيا ــ وثائق  6391

ستقبل  6391
ُ
 العرب وتحديات امل

 نوسية: نشأتها ونموها في القرن التاسع عشرالس  6391

 الحوار العربي األوروبي ــ وجهة نظر عربية   6391

 ماذا بعد حرب رمضان  6390

 عبد الناصر والثورة العربية   6399

 هذه الليلة الطويلة ــ مسرحية  6394

6396   
ً
 عبد الحميد الثاني في التاريخ ــ نشر فصوال

 ليبيا قبيل االحتالل اإليطالي  6390

قاومة إلى الثورة الشعبية في فلسطين  6313
ُ
 من امل

 .أحاديث عن تاريخ ليبيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر  6319

ر مرهونة بمالمحها التي يرسمها هو دون سواه،  ِ
 
فك

ُ
وأشدُّ ما الشك أن ُهوية امل

ة التزامه بمفهوٍم َوَضَعُه وحدوٍد رسمها   ذا مالمح خاص 
ً
را ِ

 
ك

َ
يجعل من الدجاني ُمف

 من خالل 
ً
ملفهوم الفكر؛ فهو يَرى أن الفكر إعمال النظر في ش يء. وأنه يطرح أفكارا

ِر في األمور، وهو التأمل الذي يعتمد على التفكير
ُّ
. والدجاني ُملتزم بهذا املفهوم (1)التفك

 .
ً
را ِ

 
 ُمفك

ً
 ُمتأمال

ً
، ذلك أنه ُيْعِمُل نظره في كل قضية يطرحها ُمتفكرا

ً
ٍ بعيد فعال

إلى حد 

ر ل وتدبُّ  كثيرة ُيدرك ُمتلقيها تمام اإلدراك أنها نتيجة تأمُّ
ً
  .فيطرح أفكارا

ً
ذلك أن رجال

قاومة الشعبية، واالح
ُ
موها، وفي تاريخ ليبيا، وفي امل

ُ
تالل كتب في السنوسية ونشأتها ون

                                                           
1
 .69الدجاني، تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر، ص   
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اإليطالي لليبيا، وفي عبد الحميد الثاني، وعبد الناصر، والحوار العربي األوروبي، 

م نظرات في تاريخ فلسطين، وُرؤى  والصراع العربي اإلسرائيلي، وصبرا وشاتيال، وقدَّ

ُمستقبلية للثمانينيات، ومجموعات من وثائق الحوار، والوثائق التاريخية، وغيرها 

 بين الكثير الُبدَّ أن ي
ً
تبا

ُ
 من طراز خاص، يجعل من إمكانياته الثقافية ك

ً
را ِ

 
ك

َ
كون ُمف

 ينطلق على لسانه. 
ً
 فصيحا

ً
قا  ُمنم 

ً
 شائقا

ً
 يدي الُقراء، وحديثا

سيطر على الدجاني أينما ذهب، ولكنها ُهموم ُمرتبط
ُ
ف ت ثقَّ

ُ
ر امل ِ

 
فك

ُ
ة فُهموم امل

ثابرة في الوصول إلى  (1)بالطموحات الكبيرة
ُ
قدم له حوافز ُمتعددة من أجل امل

ُ
التي ت

 
ً
 دائما

ً
ا ر بُمجتمعه وحضارته. لذا نجد الدجاني ُمِصر  ِ

 
فك

ُ
عالقة راقية ِمثالية تربط امل

 من خالل مشروعه الثقافي العام الذي 
ً
فكرين عمليا

ُ
ثقفين وامل

ُ
على أن يؤكد دور امل

مه في ُمجمل إنتاجه الذي َوَسَم  وسوعي. فللدجاني ُمطارحات في الفكر قدَّ
َ
ر امل ِ

 
فك

ُ
ه بامل

لها في سياقات 
ُ
مها ك الثقافي، والفكر السياس ي، والفكر االجتماعي، والفكر الديني قدَّ

مولية 
ُ

ُمتعددة ضمن إطاٍر واحد ربط هذا التنوع بخيط متين من صدق املسَعى وش

عرفه الرؤية. "فبهذا املعَنى ال تدري من أين تبدأ بتعريف أ
ُ
حمد صدقي الدجاني، أت

بسيرته الغنية الجامعة بين الفكر والنضال، بين االلتزام والحوار، بين الصالبة 

رونة، بين التشدد في الثوابت والدماثة في العالقات بين مشرق الوطن ومغربه، أم 
ُ
وامل

تعددة وقد بلغ عددها العشرات، وفيها إطالالت وإضاءات في فلس
ُ
تبه امل

ُ
عرفه بك

ُ
طين ت

عرفه من 
ُ
الُعروبة واإلسالم، في الفكر والسياسة، في التاريخ العام والسيرة الذاتية. أم ت

ؤسسات التي ساهم في تأسيسها لتشمل العديد من مجاالت العمل 
ُ
خالل امل

ى مسؤوليات بارزة فيها"الفلسطيني والعربي واإلسالمي والعالمي، وا
َّ
 .(2)لتي تول
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ر العربي  ِ
 
فك

ُ
 التاريخ والدجاني امل

ً
م مشروعه ُمستلهما ِ

د 
َ
العروبي القومي اإلسالمي ُيق

ه ليكون 
َ
ل ز فيه، فأهَّ صه األكاديمي الذي تميَّ الذي له أن يتحدث فيه بوحٍي من تخص 

ز  ستقبل الحافل باألحداث ألنه قارئ ُممي 
ُ
 في مجمع الخالدين. ثم ليستشرف امل

ً
عضوا

ؤت
ُ
نظمات وامل

ُ
 وعضو نشط في عدد كبير من امل

ً
 ُمبينا

ً
مرات والهيئات جعلت منه ناطقا

نظمة. وهو 
ُ
روج من امل

ُ
ر، فيما بعد، أن يحتج  على اتفاق )أوسلو( بالخ رَّ

َ
وصاحب رأي ق

ستقبل بدقة، 
ُ
 دون شك على أن يستشرف امل

ً
األمر الذي يجعل من الدجاني قادرا

سلمين والعوملة، وفي الواقع الثقافي وثقافة
ُ
الديمقراطية،  ويكتب في شؤون العرب وامل

قاومة والصمود
ُ
كل هذا  .(1)وقضايا السلم العالمي، وحوارات األديان، ومسائل امل

وغيره يكشف عن معدنه اإلنساني النبيل، وهمه القومي العميق، وتوجهاته النضالية 

 .(2)في مراحل حياته كلها، وفي كتاباته جميعها

، إذ ال إن هذا الفكر الشامل والثقافة الواسعة ال تقف بصاح
ً
ٍ أبدا

بها عند حد 

ُز بالخبرات واللقاءات، فال ُبدَّ له من أن يفيض   وُيَعزَّ
ً
ُد دائما

َ
ٍر ُيْرف

ْ
سع وعاٌء ِلِفك

َّ
يت

 على ما 
ً
َد املكتبة العربية عالوة

َ
ت عنده باإلبداع األدبي؛ إذ َرف

َّ
خَرى تجل

ُ
الٍت أ

ُّ
َمث

َ
فينتج ت

ق بأدب سبق بمسرحية "هذه الليلة الطويلة" وكتاب " رح
َّ
الت ولحظات ُممتدة " يتعل

" اب "لقاء الكهل بالشاب الذي كانهالخواطر والسفر والسياحة في أرجاء املعمورة. وكت

تصلة بفن السينما، باإلضافة إلى أنها ش يء 
ُ
وهي عمل أدبي فريد يجمع بين ذاكرته امل

إلى جانب  من السيرة الذاتية. وكتاب " ُبني الحبيب .. سالم" رسائل إلى ولده تقف

رسائل أحمد أمين إلى أوالده. كما أن له ُمراجعات أدبية ونقدية لعدٍد غير يسير من 

األفالم العاملية والروايات التي يعرضها أو ُيعيد النظر فيها بعين األديب الناقد. وهي 
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مجموعة من اإلنتاجات األدبية الرفيعة على صعيدي املضمون واللغة من شأنها أن 

ضيف إلى ال
ُ
، فتؤهله لُيوضع بين ت

ً
 أديبا

ً
 ُمثقفا

ً
را ِ

 
 آخر فتجعل منه ُمفك

ً
دجاني ُبعدا

.
ً
 ثانيا

ً
 ثم أديبا

ً
 أوال

ً
را ِ

 
فكرين بوصفه ُمفك

ُ
 ُصفوف األدباء امل

 .
ً
 عن قضاياه الشاغلة على الورق أوال

ً
را  بقلمه، وُمعب 

ً
ى الدجاني حياته ُممسكا قض َ

ُيريد. "فالكتابة حرفته وهوايته فاتخذ من الرسائل وسيلة أساسية في إيصال ما 

، فقد كتب في الفكر، واألدب، والتاريخ، والسياسة، والثقافة، 
ً
وُمتعته أساسا

ستقبل، وعن النفس اإلنسانية، وعن العلوم... وكان يَرى أن التواصل من خالل 
ُ
وامل

. وهكذا توافرت مع السنين أعداد ال (1)املداد أمر طبيعي وُمحبب للنفس البشرية "

ناسبات كلها وحول األمور كلها.ح
ُ
 صر لها من رسائله ملن حوله في امل

كما حرص الدجاني على تسجيل رأيه األدبي النقدي على ما يقرأ وما ُيشاهد، فكان 

نه كتابه "  من بين ما كتب بحث نقدي عن رواية "شرف" لصنع هللا إبراهيم وضمَّ

ا الكتاب لتحليل رواية عرب ومسلمون وعوملة "، إذ خصص الفصل الثاني من هذ

 من ُمعالجة صنع هللا إبراهيم لقضايا 
ً
)شرف( وبيان أحداثها وتطوراتها، ُمستفيدا

العوملة والثقافة من خالل سرد لحكاية تدور في السجن، تحفل بكثير من القضايا 

ف الدجاني 
َّ
 لتأثير العوملة. فقد وظ

ً
 صريحا

ً
مثل انعكاسا

ُ
الفكرية والسياسية التي ت

رواية بما فيها من ُمداخالت وإضافات في سياق كتابه نحو اكتمال النظر في هذه ال

تقديم طروحاته في املسألة. وهو استثمار ذكي لألدبي في املجال السياس ي، وللُممتع في 

د من خاللها الدجاني على شمولية رؤيته وانسجامه في كل ما يقرأ 
َّ
السياق الجاد  أك

تمثل
ُ
 . (2)بالهم  القومي والحضاري  وُيقدم مع هدفه العام امل
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ال  آمن أحمد صدقي الدجاني ببيان اللسان ودور الكلمة في تحقيق التواصل الفع 

م بين أبناء األمة، وبأهمية اللغة في تثبيت هوية أبنائها ودعم شخصياتهم. 
َّ
وتكل

ة كغيره من أهل الرأي والباحثين، فالقضية  الدجاني على قضية الفصحى والعامي 

مثار جدل واسع، اهتمت فيها مجامع اللغة العربية والسيما مجمع اللغة العربية 

 
ً
 رئيسا

ً
بمصر، وقد كان أن اتخذ املجمع في القاهرة قضية الفصحى والعامية موضوعا

 6333ملؤتمره السنوي عام 
 
 من أعضاء مجمع الخالدين ، ومل

ً
ا كان الدجاني عضوا

د الدجاني  (1)شارك ببحث وسمه بــ "العامية اليافاوية تأمالت وتساؤالت". وقد َمهَّ

ه قديم جديد بقوله
 
ن فيها حيوية املوضوع من حيث أن ة بيَّ : (2)لبحثه بمقدمة عام 

ق باللسان الذي هو وسيلة التواصل 
َّ
"املوضوع حيوي قديم جديد. حيوي ألنه يتعل

 
ً
شغلت بالنظر فيه بين بني اإلنسان في قوم يجمعهم لسان واحد. وقديم ألن أجياال

. وجديد ألنه مطروح اليوم في عصر منذ أن تباعدت "
ً
العامية" عن "الفصحى" قديما

 وصحافة ثورة االتصال التي تعددت فيها وسا
ً
ئله إذاعة وتلفزة وسينما ومسرحا

  ومطبوعات".

 قرأ من خالله فواتح الكتب التراثية
ً
 فريدا

ً
 لطيفا

ً
م الدجاني بحثا ن أن (3)قدَّ ، وبي 

لفواتح الكتب )ُمقدماتها( أهمية بالغة؛ إذ يرى الدجاني أن املقدمات وما يجيئ فيها 

 
ً
راث وثيقة الصلة بموضوعات الكتب، ويضرب لذلك أمثاال

ُّ
تب الت

ُ
ثم تتبع . 4من ك

ُتب الحديثة ليرى أنها خلت من الفاتحة التراثية، وعزا السبب 
ُ
الدجاني مقدمات الك
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"ظهور جيل جديد من املؤلفين تعرَّض آلثار الصدع الذي حدث في  (1)وراء ذلك إلى

 
ً
من  ثقافة األمة ففصل أبناءها عن تراثهم. كما يعود إلى اتخاذ الكتاب الغربي نموذجا

 ِقبل الكثيرين". 

 لبلوغ هدف العرب العظيم بقوله: "وإن ألمتنا، 
ً
وهو يرى في اللغة العربية طريقا

وهي تعيش في هذا العصر سباق الثقافات وصراعها، أن تعمل بكل طاقتها على 

مواصلة دورها التاريخي في االرتقاء باإلنسان، وتسَعى إلى ُبلوِغ هدٍف عظيٍم هو تأكيد 

ا، وبسط الثقافِة العربية اإلسالمية كوسيلٍة قادرٍة على عامليِة اللغِة العربية وِعلميته

ومية والحضارية "
َ
وحية والق ر للوفاِء بااللتزاماِت الرُّ ِ

يس 
ُ
  .(2)تمهيِد السبيل امل

ت 
 
هما بحاٍل. وظل

ُ
 ُمتالزمان ال يمكُن فصل

َ
 أن اإلسالَم والُعروبة

ً
رأى الدجاني دائما

ِلحُّ عليه في إنتاِجه األ 
ُ
 ت

ُ
ها. فهو يعرُض هذه هذه الفكرة

 
ل
ُ
دبي والفكري وحياِته العملية ك

ر عليها وعلى بلورِتها في  ها ويدافُع عنها وُيصي 
ُ
ط ِ

تبه، وُيبس 
ُ
الفكرة في غيِر َموقٍع ِمن ك

 ُمتالزمين بالنسبِة للعرِب، وبقيا أذهان قرائِه وُمريديه إذ يقول:
ُ
" ظلَّ اإلسالُم والُعروبة

ان ذلك إثر تطوٍر حضارٍي شامل، وإثر صراٍع بين املبادئ أساَس الُهويِة العربية، وك

سِب 
َّ
ى إلى تجاوِز مفاهيم الن اإلسالميِة وبين املفاهيم الِقبليِة في الحياِة العامة، مما أدَّ

ِة  قافة. وبرز مفهوُم األمَّ
َّ
غِة والث

ُّ
 يستنُد إلى الل

ً
 مفهوما

ُ
 الُعروبة

َّ
واألصل، وإلى أن تتخذ

 للعرِب. وإذا كانت العربية على أساٍس 
ً
 أساسية

ً
 العربية رابطة

ُ
غة

ُّ
ثقافي، وتأكدْت الل

ُل ُمحتَوى هذا  ِ
 
مث

ُ
ها ت

َ
 العربية اإلسالمية وتراث

َ
 االنتماِء فإنَّ الثقافة

َ
 قاعدة

ُ
العربية

 .(3)االنتماء "
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ُجِل العربي اإلسالمي، ففي  َه الرَّ َوجُّ
َ
وإن  َمن يستطلُع مؤلفاِت الدجاني يَرى بجالٍء ت

ياسة واإلعالم وام ِ
لتاريخ تبرُز مؤلفاٌت ِمن ؤلفاِته التي تربو عن الخمسين في ُحقوِل الس 

، مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية 4000عرب ومسلمون وعوملة، مثل: )

، وحدة التنوع وحضارة 6330، في مواجهة نظام الشرق األوسط 6333اإلسالمية 

ر 6396، عروبة وإسالم ومعاصرة 6330عربية إسالمية  ، العرب في مواجهة عالٍم ُمتغي 

 في عالِم السياسة  ،6390، نحو استراتيجيٍة عربيٍة للُمواجهة 6393
ٌ
 عربية

ٌ
مدرسة

 وأفكاٌر للنهوِض 6393
ٌ
  –، الِحوار العربي األوروبي 6339، تفاعالٌت حضارية

ُ
النشأة

، نظراٌت في قضايا معاصرة 6399وني ، ُمستقبل الصراع العربي الصهي6339واملساُر 

هيوني 6399 زِو الص 
َ
حوِة العربية في ُمواجهِة الغ  الصَّ

ُ
، العرُب وتحدياُت 6391، بداية

ستقبل 
ُ
 نظٍر عربية، رؤى ُمستقبلية عربية  –، الِحواُر العربي األوروبي 6391امل

ُ
وجهة

 (. 6399للثمانينات 

واضِح املعالم في ِفكِر الرجِل حول قضايا فُتنبُئ تلك املؤلفات عن اهتماٍم َمنهجٍي 

 ،
ً
 وفكريا

ً
 واقتصاديا

ً
 وعسكريا

ً
العربي والعروبة واإلسالم في مواجهة اآلخر سياسيا

نها مطارحاِته وُمناقشاِته. ها الرجُل في مؤلفاِته وضمَّ ى بثَّ  شتَّ
ً
 أبعادا

ُ
خذ  تتَّ

ً
 ُمواجهة

ٍ صاحَب ِفكرِته ولعلَّ في أعماِل املؤتمر القومي اإلسالمي الذي ُيع
دُّ الدجاني بحق 

واهد على قابليِة 
َّ

م أنصَع الش ِ
ه العام، ما ُيقد 

َ
ق ِ

ورائَد العمِل على القياِم به وُمنس 

ٍ سواء، اإلسالمي 
الرجِل للحواِر العربي العربي، العربي الغربي، العربي وغيِره على حد 

وسائر األديان. وذلك واضٌح اإلسالمي، اإلسالمي املسيحي، اإلسالمي اليهودي، اإلسالمي 

هاِت أعماِل املؤتمر القومي اإلسالمي األول؛ ذلك أن املوضوعات  جلي ِمن خالِل توجُّ

ِ العربي 
ها في ُمناقشِة الَهم 

ُّ
روحاُتها كل

ُ
مت من ِقبل أساتذٍة وأعالٍم جاءت ط ِ

د 
ُ
التي ق

 بين: على 
ً
صعيِد مواجهة األهم؛ امللف العربي الصهيوني. فجاءت عناويُنه ُمتراوحة

العدو، على صعيِد العمل لفك الحصار عن شعِب العراق واحترام حقوق اإلنسان، 
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قاطعة الشعبية له، على صعيِد 
ُ
على صعيِد ُمقاومة التطبيع مع العدو، وإحكام امل

وى الهيمنِة الدولية، هدف تحرير األراض ي العربية املحتلة، تحركات إيجابية 
ُ
ُمواجهِة ق

سلمين، ُجهوٌد ِمن أجِل سيادِة الشوَرى في مواجهة العدا
ُ
ء األمريكي للعرِب وامل

ولكنها لم تغفْل القضايا العربية األخَرى كالتعايش  والديمقراطية وحقوق اإلنسانية.

بين املسلمين واملسيحيين من مثل: الكنيسة القبطية األرثوذكسية وقضية القدس 

 وااللتزام بالقضية. 

 لطروحاته سارت مؤلفات الدجاني على 
ً
منهجية واضحة تلتزم بالُبعد اللغوي مهادا

خذ الدجاني منهج بسط املصطلحات  ا كانت. واتَّ الثقافية والسياسية واإلعالمية أي 

ن معاني املصطلحات من الناحية  وتوضيحها في بداية كل فكرة يعرض بها فكان ُيبي 

 اللغوية ثم االصطالحية.

ن الف رق بين مصطلحات اآلخر واآلخر الصهيوني ناقش الدجاني املصطلحات وبيَّ

 على جماهير الباحثين 
ً
وفاضل بين كثيٍر من املصطلحات، وكان ينتخب بعضها مقترحا

 استعمالها.

 ال يمكن فصله بأية حال، 
ا

ال
ُ
وقد انطلق الدجاني من اإلسالم والعروبة بوصفهما ك

 عمق العال
ً
ة مؤكدا قة وأهمية التشديد وكان يصل إلى نقطة البداية نفسها غير مر 

ث في أثر  ن َدوَر االحتكاك الحضاري في الساحة العربية اإلسالمية، وتحدَّ عليها. كما بيَّ

 التفاعل السلبي واإليجابي، وفي تأثيره على اللغة العربية.

اِد الذين كتبوا دراساٍت عن ليبيا، إذ اختار موضوَع رسالِتِه   كان الدجاني من الُرو 

ها وانتشاُرها " 6314تير التي أنجزها عام لنيِل درجِة املاجس موُّ
ُ
 السنوسية: ن

ُ
الحركة

عوِة في القرِن التاسع عشر  ِمن َمراِجِع الدَّ
ً
ا  ُمهم 

ً
". وأصبح هذا الكتاُب َمْرِجعا

تِبه.
ُ
ِسلِة ك

ْ
نوسية، وكان ِبَمثابِة الحلقِة األولى في ِسل  السَّ
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ف الدجاني كتاَبه الثاني في السلسلِة "أحاديو 
َّ
 عن تاريِخ ليبيا في القرنين الثامن أل

ٌ
ث

عشر والتاسع عشر" الذي نشرته داُر املصراتي للطباعِة والنشِر في طرابلس عام 

ٍة من تاريِخ ليبيا فكان موضوُع  .6319 ه لفترٍة ُمهم 
ُ
وقد تتابعْت دراسُته الدقيقة وتأريخ

بيل " 6390طروحِتِه لنيِل درجِة الدكتوراه عام أ
ُ
االحتالِل اإليطالي أو طرابلس ليبيا ق

 م(". 6366–6994الغرب في آخِر العهِد الُعثماني الثاني )

أما الكتاب الرابع في سلسلة كتبه التأريخية عن ليبيا فهو "وثائق تاريخ ليبيا 

شر عام 6366–6996الحديث: الوثائق العثمانية 
ُ
بدايات " . ويأتي كتاب6390"، وقد ن

، وقايع محاكمة أول 6366إلى   6994اليقظة العربية والنضال الشعبي في ليبيا من 

ه أحمد صدقي الدجاني،  تنظيم سياس ي في ليبيا" ليكون الكتاَب الخامس الذي أعد 

شر عام 
ُ
مه، ون  . 6399وقد 

إن شخصية الدجاني الفكرية األدبية برزت للكثيرين ممن عرفوه وممن قرأوا له 

 به في رثائه 
َ

زوا مكانته في عالم الثقافة الواسع. وكان مما ُوِصف أعماله املختلفة فمي 

أنه "هو العلم الفلسطيني البارز في سماء الفكر العربي واإلنساني، والذي ُيشكل بما 

 
ً
عاصر ظاهرة

ُ
مه للعلم واملعرفة في مجاالت الفكر الفلسطيني والعربي واإلنساني امل قدَّ

 بالدر 
ً
، ومؤرخ بارع، وُمفكر ُمبدع، جديرة ِ

اسة؛ فهو باحث أصيل، وُمحلل ُمترو 

وسياس ي ُمحنك، وعالم ُمتمكن، وبفقدانه يكون الشعب العربي بصفة عامة قد فقد 

رائه 
ُ
 كسب احترام ُمعاصريه من عرب وغيرهم، وسيظل يكسب تقدير ق

ً
 بارزا

ً
علما

 في سماء الفكر واملعرف
ً
 ساطعا

ً
"كان بحق وسيظل شجرة  .(1)ة"وثناءهم، إذ كان نجما

                                                           
1
 .613جاء هذا فيما كتبه د. صادق عبد هللا أبو سليمان في رثاء الدجاني، حبيبنا سالم ص   
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ى أبوابها مفتوحة 
َ
 ومدرسة ستبق

ً
 ومعرفة وخلقا

ً
 وعلما

ً
برتقال يافاوية معطاءة حبا

ى مع تالش ي الزمان" 
َ

، وُعمق تأثير ال يتالش 
ً
 . (1)كرما

حكمة 
ُ
 التركيبية امل

ُ
 على مشروِع الدجاني هي ِمن دوِن شٍك الرؤية

ُ
 الغالبة

ُ
مة ِ

"والس 

نته ِمن
َّ
غوي  التي َمك

ُّ
ريِح والناجح ِمن حقٍل معرفٍي إلى آخر. فهو األديُب الل

ُ
ِل امل نقُّ التَّ

ُر األكاديمي النابُغ في َدوراِت  ِ
 
فك

ُ
ه في جلساِت مجمع اللغِة العربية بالقاهرة، وهو امل فوَّ

ُ
امل

ناضل عن حريِة وكرامِة اإلنساِن 
ُ
 ُحقوِق اإلنسان وامل

ُ
األكاديميِة املغربية، وهو داعية

ه ال ِ
تفق 

ُ
مة العربيِة ِلُحقوِق اإلنسان. وهو العالُم امل

َّ
نظ

ُ
عربي عبر َموقِعه القيادي في امل

 
ً
ياس ي املرموق فلسطينيا ِ

ردني للحضارِة اإلسالمية، وهو الس 
ُ
جمع األ

َ
ر في امل ِ

تنو 
ُ
امل

بادراِت الفكر  ا.وعربيً 
ُ
ِ امل

ستغرِب أن نلمَس أثَره الفاعل في أهم 
ُ
يِة ولذا لم يكن ِمن امل

 
ً
 العربية في الُعقوِد األربعِة األخيرة في حياِته بدءا

ُ
والسياسية التي عرفتها الساحة

 بمبادراِت الِحواِر العربي 
ً
بإنشاِء أوِل ُمنظمٍة وطنيٍة لتمثيِل الشعِب الفلسطيني، ُمرورا

جتمِع املدني العربي )مركز دراسات الوحدة 
ُ
األوروبي، وانتهاًء بمؤسساِت وهيئاِت امل

لعربية، املؤتمر القومي العربي، املنظمة العربية لحقوق اإلنسان...(. وكان الدجاني ا

ُب  وافُق، ُيقر  بادرات واللقاءات رجَل اإلجماِع الذي ينعقُد عليه التَّ
ُ
ِ هذه امل

في كل 

 املِرنة، 
َ
صطلحاِت واملفاهيَم الدقيقة

ُ
صوِم، وَينتقي امل

ُ
ُق بين الخ

 
 البعيدة، وُيوف

َ
واقف

َ
امل

 وش
ٌ
درة

ُ
ه ُمفاوٌض َصلٌب، له ق ِ

 
ل
ُ
ستقبلية الناجعة. وهو إلى ذلك ك

ُ
 امل

َ
عاراِت التعبئة

ة، مع االحتفاِظ بوقار وآداِب  رجعياِت القار 
َ
مُسِك بامل بدأ، والتَّ

َ
باِت على امل

َّ
 على الث

ٌ
غريبة

صم"
َ
خالف والخ

ُ
اس بَمن فيِهم امل  .2التعامِل مع ُمختلِف الن 

                                                           
1
 . 649، كتاب الرثاء ص 4/6/4000من كلمة رثاء شرورو، فضل، مشرف عام إذاعة القدس/ في   

رجل اإلجماع. من كتاب رثاء الدجاني حبيبنا سالم،  ولد أباه، السيد، في وداع الدجاني .. رحيل 2

 . 631ص 
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"إنه رجل ُيحبه العلماء والباحثون ألنه عالم بحاثة يحترم نفسه وقراءه بفكٍر 

يجعله العاِلم الذي يعيش في عصره، وُيحبه األدباء ألنه أديب، يكتب بأسلوب 

غة األديب، وُيحبه العروبيون ألنه عربي ُمخلص، يعتز 
ُ
األديب، وبيان األديب، ول

 .(1)بالعربية الُفصَحى"ال يتكلم إال بعروبيته وبقومه وبلغته ف

د األبعاد الثالثة في   جسَّ
ً
 إسالميا

ً
 قوميا

ً
 عروبيا

ً
يمكننا أن نُعدَّ أبا الطيب مفكرا

 .(3) (2)شخصه وفكره وإنتاجه

  

                                                           
1
 .699القرضاوي، يوسف، حبيبنا سالم في رثاء أبي الطيب، ص   

اإلسالمي في شخص الدكتور  –فقلما تجسدت فكرة في رجل كما تجسدت فكرة اللقاء القومي " 2

ن يتحول إلى رمٍز للحوار الدجاني الذي استطاع بإخالصه وتفانيه وسعة ثقافته ورحابة صدره أ

 ."من املصاعب التي برزت في املسيرةوالتالقي والتفاعل، وأن يعالج بهدوئه وحكمته ونضجه العديَد 

تشرين  43اإلسالمي الثاني، بيروت،  –انظر: البيان الختامي الصادر عن اجتماع املؤتمر القومي 

نهوض، دار املستقبل العربي، القاهرة، . من كتاب الدجاني، تفاعالت حضارية وأفكار لل6339األول 

 . 614، ص 6339

 مثاله في أصالته وتمسكه بالقيم واملبادئ واالعتزاز بعروبته.  3
ً
 نادرا

ً
"كان أحمد صدقي الدجاني رجال

 الرجل الذي ترجم العروبة في ذاته، في بيته لغة، وعقيدة ومبادئ ال يحيد عنها، وال يتزعزع يقينه".

ضياء الدين داوود، رحيل مفكر عظيم، في رثاء أحمد صدقي الدجاني، كتاب حبيبنا سالم، ص 

469  . 
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 :املصادر واملراجع

 .93ص  ،(6394)أكتوبر ، 4100العدد  ،مجلة املصور "كتاب جديد"  .أبو كف، أحمد

 .6391 دار املستقبل العربي، القاهرة: .ومطارحاتحوار الدجاني، أحمد صدقي. 

 :القاهرة .بداية الصحوة العربية في مواجهة الغزوة الصهيونية العنصرية الدجاني.

 .6391دار املستقبل العربي، 

 .6393 دار الطيف للمطبوعات، القاهرة: .6ط .رحالت ولحظات ممتدة .الدجاني

دار املستقبل العربي،  القاهرة: .6ط .العامليةزلزلة في العوملة وسعي نحو  الدجاني.

4009. 

 .4000 دار املستقبل العربي، القاهرة: .6ط .عرب ومسلمون وعوملة الدجاني.

 .6394 منشورات فلسطين املحتلة، بيروت: .عروبة وإسالم ومعاصرة الدجاني.

 .6330 دار املستقبل العربي، القاهرة: .6ط .عمران ال طغيان الدجاني.

 .د.ت دار املستقبل العربي، القاهرة: .في مواجهة نظام الشرق األوسط الدجاني.

 .6330 د.ن، القاهرة: .القدس وانتفاضة األقص ى وحرب العوملةالدجاني. 

 . 601-30ص ، 4006، القاهرة 66الجزء  .مجلة فكر وإبداع الدجاني.

مركز يافا للدراسات  القاهرة: .6ط .لقاء الكهل بالشاب الذي كانه الدجاني.

 .6333 واألبحاث،

الحضارة العربية لإلعالم مركز  القاهرة: .4ط .مسرحية هذه الليلة الطويلة الدجاني.

 .6339 والنشر،

مركز يافا  القاهرة: .(6339-6330اإلسالمي ) -رسائل املؤتمر القومي .)تقديم( الدجاني.

 .6339للدراسات واألبحاث، 

مجلة مجمع اللغة  "الفصحى والعامية: العامية اليافاوية تأمالت وتساؤالت" الدجاني.

 .6333 .30، العدد القاهرةالعربية ب
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الدجاني. "املشروع الحضاري النهضوي العربي في مواجهة الفكر الغربي ومشروعيه 

، العدد 4006إبريل  43، القاهرة ،الحضاري واالستعماري" مقال. جريدة األهرام

06994. 

دار  القاهرة: .وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية في عالم مترابط الدجاني.

 .6330 املستقبل العربي،

ليبيا في الفكر العربي الحديث من خالل أعمال أحمد صدقي  الدجاني، بسمة.

 .4060 ،منتدى الفكر العربيعمان الدجاني. 

. مجلد والعلوم اإلنسانيةمجلة النجاح لألبحاث  الدجاني، بسمة وفاطمة العمري.

41. 4066. 

اللغة العربية وسيرورة الفكر القومي العربي: أحمد " الدجاني، بسمة وفاطمة العمري.

 .00. مجلد مجلة النجاح لألبحاث اإلنسانية واالجتماعية "اصدقي الدجاني نموذًج 

4060. 

مسرحية هذه الليلة  مقدمةقراءة منهجية في مسرحية الدجاني.  .الدجاني، مزنة

 .6391 مركز الحضارة العربية لإلعالم والنشر، القاهرة:. 4، ط الطويلة

من رسائل والدي إلي في مرحلة  .ُبني الحبيب سالم .الدجاني، مهدي أحمد صدقي

 .4000 حقوق النشر محفوظة للمؤلف، القاهرة: .التفتح

 "مع الفصحى والعربيةتأمالت في الرحلة الصدقية " .الدجاني، مهدي أحمد صدقي

كلمة في ندوة حول املرحوم أحمد صدقي الدجاني في مؤسسة عبد الحميد شومان، 

 .4001 ديسمبر ،عمان

 .6391دار املعارف،  القاهرة: .املسرحية السياسية في الوطن العربي .العشري، أحمد

 الحلبي،مطبعة مصطفى البابي  القاهرة:. املحاكاة –فن األدب  .القلماوي، سهير

6319. 
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سالم، في رثاء أحمد صدقي  حبيبنا ... لجنة الحفاظ على تراث أحمد صدقي الدجاني.

 .4000 مركز الحضارة العربية، القاهرة:. الدجاني "أبي الطيب"

 .6399 ،. القدسمجلة املسرح اسر "الحياة املسرحية في فلسطين"املالح، ي

، عن مقدمة 00ص  الكواكبمجلة عالء الدين، "مسرحية فلسطينية"،  وحيد،

  .4املسرحية، ط

في  49/9/4003لقاء خاص مع السيدة سنا الدجاني أرملة أحمد صدقي الدجاني في 

 عمان.

 .6390مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت: .القومية العربية في الفكر واملمارسة

الدجاني املفكر واملقاوم، مداخلة لرثاء الدجاني في املنتدى الثقافي  .بالحاج، فتحي

 .4000العربي بباريس، كانون ثاني 

الطيب صدقي الدجاني،  .إسهامات أحمد صدقي الدجاني في أكاديمية اململكة املغربية

  www.arabthinker.org ، املغرب.4009، 6ط 
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