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اعرف عدوك

الرؤية اإلسرائيلية لصراعات المنطقة :تقسيم سوريا!
عبدالرحمن جاسم
ت ــأت ــي دراسـ ـ ـ ــة «الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ــراع ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط
وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى أمـ ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل:
دراسات لجنراالت وباحثني إسرائيليني
كـبــار» (إش ــراف وتـحــريــر أحـمــد خليفة،
وإعداد رندة حيدر ـ ـ مؤسسة الدراسات
الـفـلـسـطـيـنـيــة) ك ــواح ــدة م ــن ال ــدراس ــات
الـ ـت ــي يـ ـص ــدره ــا املـ ــركـ ــز ب ـش ـك ـ ٍـل دوري
ـور ت ـت ـن ــاول الـ ـص ــراع ال ـعــربــي
حـ ــول أمـ ـ ـ ٍ
ّ
الـصـهـيــونــي ال ــذي ال ي ــزال يـشــكــل حـ ّـيـزًا
م ـه ـمــا م ــن ف ـك ــر وط ــري ـق ــة ح ـي ــاة ال ـع ــدو
الصهيوني.
يـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــا م ـه ـم ــا
وشـ ــائ ـ ـكـ ــا ف ـ ــي اآلن عـ ـيـ ـن ــه :كـ ـي ــف ي ــرى
العدو الصهيوني الصراعات في الدول
املـ ـج ــاورة ل ــه؟ وك ـي ــف ت ــؤث ــر عـلـيــه أك ــان
سلبًا أم إيجابًا؟ يضم الكتاب نصوصًا
ومقاالت لجنراالت صهاينة معروفني أو
جامعات معروفة .من هنا،
باحثني من
ٍ
فإن الدراسة ذات أهمية كبيرة؛ إذ يمتلك
ً
هؤالء باعًا طويال سواء بحثيًا ،علميًا أو
عسكريًا تطبيقيًا على األرض .نرى إفرام
ك ــام ،ومـ ــارك هـيـلــر ،وي ـ ــورام شافيتسر،
وب ـنــدي ـتــا ب ـيــرتــي ،وأودي دي ـك ــل ،ونـيــر
ب ــوم ــس ،وغ ــاب ــي تـسـيـبــونــي ،وشـلــومــو
ّ
بـ ـ ـ ــروم (وكـ ــل ـ ـهـ ــم بـ ــاح ـ ـثـ ــون أكـ ــادي ـ ـمـ ــون
مـ ـع ــروف ــون) ،وع ــام ــوس ي ــدل ــن (رئ ـيــس
االسـتـخـبــارات العسكرية الصهيونية ـ
أمان  -األسبق) ،وجدعون ساعر (نائب
فــي الكنيست ووزي ــر داخـلـيــة وتعليم)،
ويعقوب عميدور (رئيس سابق ملجلس
األم ــن ال ـقــومــي الـصـهـيــونــي) وعــامــوس
ّ
هرئيل (معلق عسكري).
على رأس هذه الــدراســات ،نذكر واحدة
ي ـقـ ّـدم ـهــا االس ـت ـخ ـب ــارات ــي الـصـهـيــونــي
«الـ ـعـ ـتـ ـي ــق» عـ ــامـ ــوس يـ ــدلـ ــن (هـ ـ ــو فــي

ال ــوق ــت ع ـي ـنــه رئـ ـي ــس م ـع ـهــد دراسـ ـ ــات
األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي) .إذ ي ـت ـن ــاول ن ــوع ــا من
الـ ـق ــراءة لـلـبـيـئــة االسـتــراتـيـجـيــة لكيان
االحتالل في السنوات التي تلت األزمة
ً
السورية ( )2011وصوال إلى عام .2015
ثم يستشرف في الدراسة ذاتها الوضع
ً
عينه بدءًا من العام الفائت وصوال حتى
ٌ
 .2020هي مغامرة بال شــك ،لكن مراكز
ال ــدراس ــات ف ــي ال ـغ ــرب هــدفـهــا وعملها
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي قـ ــائـ ــم بـ ـشـ ـك ـ ٍـل م ـ ـطـ ــرد ع ـلــى
اسـتـشــراف املستقبل ،وكيفية التعامل
احتماالت محدود ٍة وواقعية.
معه ضمن
ٍ
إذًا م ــا ه ــي ال ـص ــورة ال ـتــي يــريــد يــدلــن
ً
ت ـقــدي ـم ـهــا؟ أوال ،ي ـش ـيــر ب ــوض ــوح إل ــى
ضعف الدول العربية وحتى اضمحالل
دول مواجهة كبرى« .داعــش» أصبحت
العبًا مركزيًا وقوة ال يستهان بها .الدول
ال ـك ـبــرى (أم ـي ــرك ــا ،روس ـي ــا ،وســواه ـمــا)
بشكل
أدوار عسكرية ـ ـ
عادت إلى لعب
ٍ
ٍ
م ـبــاشــر ال ع ـبــر وس ـي ــط ـ ـ ـ ـ ف ــي املـنـطـقــة.
ت ـطــابــق م ـصــالــح ب ــن ّال ـع ــال ــم «ال ـس ـنــي
البراغماتي» (كما يصنفه) وبني الدولة
الـ ـعـ ـب ــري ــة .الـ ــوضـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أخ ــذ
طعن ودهس.
بالتحول صوب انتفاضة
ٍ
وأخـ ـيـ ـرًا وهـ ــذا ه ــو األه ـ ــم :ال ـخ ـطــر على
تنوع أكثر
دولة االحتالل بات أكبر وذا
ٍ
عمقًا .يـقــدم ضــابــط االسـتـخـبــارات بعد
ذل ــك نــوعــا مــن االس ـت ـشــراف املستقبلي
ض ـم ــن حـ ـل ــول ل ـل ـت ـخ ـلــص مـ ــن ع ـ ـ ــداوات
مستقبلية م ــن خ ــال م ـحــاصــرة إي ــران
ع ـب ــر ات ـف ــاق ـي ــات أكـ ـث ــر ت ـفــاه ـمــا وع ـم ـقــا
مــع الــواليــات املـتـحــدة ،وثــانـيــا محاولة
إضعافها عبر إنهاكها أكثر في الحرب
الـ ـس ــوري ــة؛ م ـت ـطــرقــا إلـ ــى أن «ال ـت ـهــديــد
األكبر إلسرائيل هو بالتأكيد حزب الله،
وعليها ـ أي إســرائـيــل  -أن تتعامل مع
لـبـنــان وال ـح ــزب كـكـيــان واح ــد فــي حــال
هاجمها وضرب البنية التحتية كجزء

دعوة إلى «تنسيق»
أكبر مع مصر واألردن
والسعودية
من املعركة الشاملة» .يدلني نفسه يعود
فــي دراس ــة أخ ــرى ،ليشدد على وجــوب
ات ـخ ــاذ دولـ ــة االح ـت ــال مــوقـفــا واضـحــا
من نظام الرئيس السوري بشار األسد،
«فـمـحــور «ح ــزب ال ـلــه» ،إي ــران ،وســوريــا
هــو الـخـطــر األك ـبــر بالنسبة إلســرائـيــل
اليوم ،فهو يتبنى هدفًا استراتيجيًا هو
القضاء على إســرائـيــل ،وتشكل قدراته
العسكرية الحالية والـقــدرات اإلضافية
التي مــن املتوقع أن يكتسبها وامل ــوارد
ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـع ـل ـم ـيــة ع ـنــاصــر كــامـنــة
ل ـق ــوة إق ـل ـي ـم ـيــة» .وي ــؤك ــد ف ــي ال ــدراس ــة
ع ـي ـن ـهــا ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة خ ـل ــق «ح ـل ـيــف»
عــربــي «سـنــي» للكيان الـعـبــري .ب ــدوره،
يؤكد رون تيرا في دراسته حول مرحلة

َّ
م ــا ب ـع ــد «س ــايـ ـك ــس -ب ـي ـك ــو» بـ ـ ــأن تـلــك
املرحلة قد ولــت إلــى غير رجعة ،فنحن
«أمام شرق أوسط جديد على إسرائيل
ل ـعــب دور أك ـب ــر ف ـي ــه ،م ــن خ ــال تـفــاهــم
وتنسيق أكبر مع مصر (خصوصًا فيما
ّ
ّ
ً
يـتـعــلــق ب ـغ ــزة وس ـي ـنــاء م ـث ــا) واألردن
والـسـعــوديــة» .لكن أهــم مــا يتطرق إليه
هــو تسليح أقليات ومجموعات إثنية
دفع لهم
كاألكراد والدروز وسواهم ،في ٍ
إلــى الواجهة واستخدامهم حني تدعو
ال ـح ــاج ــة ،نــاه ـيــك ب ـت ـقــويــة مـجـمــوعــات
محلية كجبهة «النصرة» (وتحديدًا في
ج ـنــوب مــرتـفـعــات ال ـج ــوالن ال ـســوريــة).
األم ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ي ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى دراس ـ ـ ــة
«حـ ـ ــان الـ ــوقـ ــت ل ـل ـق ــول وداعـ ـ ـ ــا س ــوري ــا،
وداع ــا سايكس بيكو» لجدعون ساعر
وغابي تسيبوني .يشير االثنان إلى أن
ســوريــا كما كــانــا يعرفانها ،قــد انتهت
إلى غير رجعة وال يمكن توحيدها من
جديد .ويجدان أن تقسيمها يصب في
مصلحة الجميع (الــاع ـبــن اإلقليمني
جميعهم فــي املـنـطـقــة) ،كـمــا يسهم في
كبح «داع ــش» .ويـقــارب نير بومس في
دراس ـ ـتـ ــه م ـس ــأل ــة «ح ـس ــن ال ـ ـجـ ــوار» مــع
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي س ــوري ــا كـ
«ال ـن ـص ــرة» وس ــواه ــا .ويـشـيــر إل ــى تلك
الـعــاقــات ويــدعــو إلــى تعزيزها بهدف
إقــامــة منطقة آمنة فــي جنوب الجوالن
وت ـح ــت ال ـح ـمــايــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة بـهــدف
«م ــواص ـل ــة ال ـق ـتــال وال ـت ـم ــدد ف ــي ات ـجــاه
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة وإسـ ـق ــاط الـنـظــام
الـحــاكــم فـيـهــا» .ويـكـشــف الـبــاحــث ربما
للمرة األولى الدور األردني في الصراع
امل ـح ـت ــدم ف ــي ه ـض ـبــة ال ـ ـج ـ ــوالن .وألن
ال ـخ ـطــر اإلس ــام ــي ال ـت ـك ـف ـيــري يـحـتــاج
ملـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـت ــوضـ ـي ــح ،تـ ــأتـ ــي دراسـ ـ ــة
شلومو بروم ويورام شفايستر لتقارب
َّ
األمر من خالل التأكيد على أن «داعش»

قد تكون تهديدًا ألميركا ولكنها ليست
ك ــذل ــك بــال ـن ـس ـبــة إلس ــرائ ـي ــل أق ـل ــه ليس
حــالـيــا .هــي ال تـقــوم ب ــأي عـمــل عسكري
ّ
فــي أو ضــد إســرائ ـيــل .كـمــا أن ال ـصــراع
مع الكيان العبري ال يزال في آخر سلم
ّ
أول ــوي ــات ه ــذا الـتـنـظـيــم .إل ــى ذل ــك ،ف ــإن
أسـ ـل ــوب ال ـت ـص ــدي ل ـح ــرب ال ـع ـصــابــات
التي يقوم بها «حــزب الله» و«حماس»
(وس ـ ــواهـ ـ ـم ـ ــا) ي ـم ـك ــن اس ـت ـع ـم ــال ــه ضــد
«داع ــش» حــال قــررت القيام بــأي أعمال
تخريبية .بعد ذلك ،تأتي دراسة يعقوب
عميدور حول الجيوش العربية .يشير
إلـ ــى أن بـعـضــا م ــن ال ـج ـي ــوش الـعــربـيــة
النظامية التي كانت تهدد فعليًا الكيان
ال ـع ـبــري ،قــد تـلـقــت ضــربــة فــي الصميم
وتفككت وأبـيــدت (كالجيشني العراقي
املقابل ،ظهرت قوى
والسوري) .لكن في
ً
أخ ــرى بــاتــت تحتل مـكــانــة فــي الـصــراع
ك ـ «ح ــزب الـلــه» ،و«ح ـمــاس» ،و«الجهاد
اإلســامــي» ،و«ه ــذه التنظيمات تحيط
بــإســرائـيــل مــن جميع الـجـهــات تقريبًا،
وهي تمتلك قدرات قتالية ليست بقليلة،
وطابعها يحتم على اسرائيل أن تأخذ
ف ــي ال ـح ـس ـبــان اح ـت ـم ــال ت ـغ ـيــر الــوضــع
ال ــروتـ ـيـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي اعـ ـت ــادت ــه إل ـ ــى حــالــة
مــن املــواج ـهــة الـقـتــالـيــة امل ـبــاشــرة معها
بصورة مفاجئة .ومن هنا« ،ثمة أهمية
قـ ـص ــوى ل ـن ـص ــل ال ـس ـي ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي
واستعداد اسرائيل الستخدامه».
ي ــذك ــر أن الـسـلـسـلــة ك ــان ــت ق ــد أصـ ــدرت
ف ــي ال ـس ــاب ــق ث ــاث ــة أبـ ـح ــاث م ـهـ ّـمــة هي
«امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي :ال ــرؤي ــة
اإلسرائيلية ألبعاده وأشكال مواجهته»،
و«الـ ـصـ ـن ــاع ــات األم ـن ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة:
الوظيفة االستراتيجية واالقتصادية»،
و«العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب
إســرائـيــل فــي العقد األخ ـيــر» للباحثني
واملشرفني ذاتهم.

شعر

محمد البندر :تنويعات على «الثالثية الصوفية»
إيهاب حمادة
ً
ّ
ع ـن ــوان ّ
أي ن ــص يـشــكــل م ــدخ ــا رئيسًا
لتكوين ملحة عــن الــرؤيــة التي يحملها
واع ظاهر أو غير
الشاعر .وهــو ،بشكل ٍ
واع ب ــاط ـ ٍـن ،ي ـخ ـتــزن امل ـل ـمــح ال ـس ـحــري
ٍ
لـ ـلـ ـن ــص ،م ـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي إعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـكــر
للقبض عـلــى الـ ــدالالت الـتــي يختزنها.
والعنوان في ديوان «لجمالك الوحشي»
ملـحـمــد الـبـنــدر (دار األم ـي ــر) ،ي ـقــود إلــى
سؤالني رئيسني حــول الجمال وصفته
الوحشية ،وطبيعة النسبة بينهما.
الجمال في اللغة :الحسن الكثیر ،وهو
ّ
مصدر الجمیل ،وما ُی َّ
ویتزی ّن،
تجمل به
وهــو ضـ ّـد الـقـبــح .وفــي االص ـطــاح :رقــة
ّ
مختص
الـحـســن ،وه ــو قـسـمــان :جـمــال
بـ ــاإلن ـ ـسـ ــان ف ـ ــي ذاتـ ـ ـ ــه أو ش ـخ ـص ــه أو
ف ـع ـل ــه ،وجـ ـم ــال ی ـص ــل م ـن ــه إلـ ــى غ ـی ــره.
ّ
وذه ــب البعض إلــى أن مفهوم الجمال
ال ی ـق ـبــل ال ـت ـع ــری ــف .وع ـل ــم ال ـج ـم ــال أو
«األس ـتــاط ـي ـقــا» ،عـلــم مـعـيــاري فلسفي،
يدرس املبادئ العامة للموقف الجمالي
ّ
اإلنساني إزاء الــواقــع والفنون ،ويحلل
املفاهيم والتصورات الجمالية.
واملـ ـت ــأم ــل ف ــي الـ ــرؤيـ ــة ال ـص ــوف ـي ــة إل ــى
ال ـج ـم ــال ،ال ب ــد أن ي ـقــع ع ـلــى مـفـهـ َ
ـومــي
الـجـمــال وال ـجــال الـلــذيــن يتصف بهما
الـ ـح ــق .وح ـق ـي ـقــة الـ ــرؤيـ ــة إلـ ــى ال ـج ـمــال
لــدى املتصوفة تتلخص فــي أن الخلق
ظل الله ،وأن جمال الخلق إنما هو من
جمال الخالق .ويقول رائد األدب املقارن
ال ـعــربــي مـحـمــد غـنـيـمــي ه ــال ( 1916ـ
 )1968في هــذا املعنى «إن الجمال عند
ال ـصــوف ـيــة ق ـس ـمــان :حـقـيـقــي وصـ ــوري.
ف ــال ـج ـم ــال ال ـح ـق ـي ـقــي ص ـف ــة أزل ـ ـيـ ــة لـلــه
تـعــالــى ،وقــد شــاهــده فــي ذات ــه مشاهدة
علمية وأراد أن يراه في صنعه مشاهدة
ع ـي ـن ـيــة ،ف ـخ ـلــق ال ـع ــال ــم كـ ـم ــرآة يـشــاهــد

فيها جـمــالــه عـيــانــا (وه ــذا هــو الجمال
ال ـصــوري عند الـصــوفـيــة) .فالعالم كله
تـعـبـيــر ع ــن ال ـح ـســن امل ـط ـلــق ،وال ــوج ــود
كله ص ــورة حسن الـلــه ومظهر جماله،
وال ـت ــأم ــل ف ــي ج ـم ــال ال ـك ــون سـبـيــل إلــى
االهتداء إلى الجمال الحق» .ولعل هذا
ما دفع البعض إلى القول بتأثر النظرة
الـصــوفـيــة إل ــى ال ـج ـمــال ،عـلــى نـحــو من
األنـ ـح ــاء ،بــال ـن ـظــرة األف ــاط ــون ـي ــة الـتــي
تذهب إلى أن الحب هو حب الجمال ،أو
حب الكمال املطلق.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل ف ـ ــي م ـع ـنــى
«ال ــوح ـش ــي» مـعـجـمـيــا ،ن ـســوق تعريفًا
أولـيــا حتى تتسنى لنا مقاربة الــداللــة
من خالل التركيب الوصفي ،أو الجمعي
بــن الجمال والــوحـشــي .والــوحـشــي كل
م ــا يـنـســب إلـ ــى ال ــوح ــش ،واألخـ ـي ــر في
حيوان البر الواحد،
«مختار الصحاح»ٌ َ :
ي ـ َق ــال َأرض َمـ ـ ْـو ُحـ ــوشـ ــة ذات ُو ُحـ ـ ــوش،
وأ ْو َحــش املنزل أقفر وذهب عنه الناس.
وت ـس ـتــوقــف امل ـتــأمــل ف ــي ه ــذا الـتــركـيــب
(«لجمالك الوحشي») جملة من األسئلة
أهمها :ماهية الــام؟ الكاف للتذكير أم
للتأنيث أم لكليهما؟ الجمال الوحشي
ت ـع ــارض بـمـعـنــى اإلشـ ـ ــارة إل ــى مـفـهــوم
قبح الجمال؟ إشارة إلى مفهوم الجمال
ّ
ال ـصــارخ املتمكن الـحـضــور؟ الوحشية
بمعنى الجمال األولي البدائي؟ بمعنى
َ
معايير ومقاييس
غير املتناسق ،أي بال
(خ ـ ـ ــاف الـ ـجـ ـم ــال االسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـق ــي)؟ه ــذه
املعاني كلها؟ لجمالك الوحشي يهدي
ال ـشــاعــر امل ـج ـمــوعــة كـلـهــا أم الـقـصـيــدة
ب ـع ـي ـن ـه ــا؟ ال ـ ـكـ ــاف أخ ـ ـي ـ ـرًا ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
الـحـبـيـبــة فـحـســب ،أم بــوصـفـهــا األنـثــى
أهم رمــوز املتصوفة للداللة على الذات
اإللهية والجمال اإللـهــي ،ألنها بحسب
ابن عربي فيها الظهور األتم واألكمل؟
في محاولة اإلجــابــة عن هــذه األسئلة،

األنثى هي الظهور
األتم واألكمل
للذات اإللهية
نـ ـح ــاول رصـ ــد «ش ـب ـك ــة» امل ـص ـط ـل ـحــات
والرموز الصوفية في نص البندر.
العبارة األشهر في االستعمال للداللة
على لغة الصوفية هي عبارة «األلفاظ
الـ ـج ــاري ــة ف ــي كـ ــام الـ ـص ــوفـ ـي ــة» ،وه ــذا
م ــا ن ـج ــده ل ــدى أب ــي ن ـصــر الـ ـس ــراج في
كـ ـت ــاب «الـ ـبـ ـي ــان عـ ــن املـ ـشـ ـك ــات» الـ ــذي
شــرح ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم،
كالحق والفناء والبقاء والوقت واملقام
وال ـل ــوام ــع الـ ـ ــخ ...فـيـمــا ذه ــب الـقـشـيــري
إل ـ ــى بـ ـي ــان م ـع ــان ــي ه ـ ــذه األل ـ ـفـ ــاظ بـعــد
مـقــدمــة ق ــال فـيـهــا« :اعـلــم أن لـكــل طائفة
مــن العلماء ألفاظًا يستعملونها ،وقد
انفردوا بها ّ
عمن سواهم ،كما تواطؤوا
عليها ألغراض لهم فيها» .ولم يشر ابن

خـلــدون فــي بــاب الـتـصــوف فــي مقدمته
ب ــوض ــوح إل ــى املـصـطـلـحــات الـصــوفـيــة،
لكنه تناولها لــدى حديثه عــن الشطح،
فقال« :أما األلفاظ املوهمة التي يعبرون
عنها بالشطحات ،ويؤاخذهم بها أهل
الـ ـش ــرع ،فــاع ـلــم أن اإلنـ ـص ــاف ف ــي شــأن
القوم أنهم أهل غيبة عن الحس.»...
ّ
يتبي مـ ّـمــا تـقــدم أن لفظ املصطلحات
أو ال ــرم ــوز (بــاملـعـنــى االص ـط ــاح ــي) لم
ً
يـكــن مـسـتـعـمــا حـتــى ال ـق ــرن ال ـس ــادس،
إنـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـعـ ـم ــل هـ ـ ــو األل ـ ـ ـفـ ـ ــاظ.
وب ـعــد تـحـلـيــل س ــري ــع ،يـتـبـ ّـن أن اللفظ
ال ـص ــوف ــي امل ـق ـص ــود ي ـع ـنــي م ــا يـعـنـيــه
املصطلح .والسؤال املطروح :هل نعتمد
امل ـص ـط ـل ـح ــات كـ ــرمـ ــوز ،أم أنـ ـن ــا نـعـنــي
رم ــوزًا غير تلك املصطلحات املتعارف
عليها لــدى املتصوفة مــن قبيل الوقت
والحال واملقام وغير ذلك؟ وفي معرض
اإلج ــاب ــة ،نـقــول إنـنــا أم ــام ثــاثــة ألـفــاظ:
املصطلحات ،الرموز ،واللغة الصوفية.
املـصـطـلـحــات هــي األل ـفــاظ ال ـجــاريــة في
كالم املتصوفة ،فيما الرموز تعني أبعد
ّ
مما يعنيه املصطلح من خالل التوظيف
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــص ال ـ ـ ـصـ ـ ــوفـ ـ ــي .وق ـ ـ ـ ــد يـ ـك ــون
املصطلح مستخدمًا في النص بمعناه
االصـطــاحــي لــدى املـتـصــوفــة ،لكنه في
النص الصوفي الحديث يستخدم كرمز
ل ــه داللـ ــة أوسـ ــع م ــن ت ـلــك ال ـتــي يعنيها
املـصـطـلــح .أم ــا الـلـغــة الـصــوفـيــة فتعني
م ــا ت ـع ـن ـيــه ال ـل ـغ ــة بــامل ـج ـمــل م ــن أل ـف ــاظ
وتراكيب ،وتؤدي كلها ما يؤديه الرمز.
وع ـل ـي ــه ،ف ــإن ـن ــا ،ف ــي ن ــص ال ـب ـن ــدر ،أم ــام
مصطلح ورم ــز ولـغــة شـعــريــة صوفية.
ومـ ــن امل ـص ـط ـل ـحــات ال ـت ــي ت ـحــولــت إلــى
رمـ ـ ــوز :ال ـس ـط ــوع ،الـ ـك ــأس ،الـ ـظ ــن ،غ ــار،
قــراءات ،الظل ،السراب ،الغياب ،الغراب،
الـ ـعـ ـنـ ـق ــود ،عـ ـن ــاق ال ـ ـشـ ــاربـ ــن ،ح ــان ــوت
ال ـخ ـمــرة ،لـغــة الـ ـش ــراب ،ق ــدس ،طـقــوس،

ال ـع ــاش ـق ــون ،الـ ـعـ ـش ــق ...وفـ ــي تـصـنـيــف
سريع لهذه الــرمــوز ،نــراهــا تنتمي إلى
ث ــاث ـي ــة الـ ــرمـ ــوز ال ـص ــوف ـي ــة األم ،وه ــي
الطبيعة واألنثى والخمر.
فالطبيعة ،كما يراها الصوفي ،هي في
مـظــاهــرهــا الـكـثـيــرة انـكـشــاف لأللوهية
املـحــايـثــة الـبــاطـنــة .وه ــذا مــا يعبر عنه
بــالـكـثــرة فــي عــن ال ــوح ــدة .وك ــل مظهر
مـ ــن مـ ـظ ــاه ــره ــا ي ـح ـي ــل إلـ ـ ــى صـ ـف ــة مــن
ً
صفات الذات الواحدة .فالحمائم ،مثال،
تـشـجـيـهــم وتـ ـح ــرك فـيـهــم شــوق ـهــم إلــى
الـكـيـنــونــة ال ـتــي اع ـت ـبــرت عـنــدهــم وطــن
األوط ــان .والعرفانية الصوفية احتفت
من الحيوان بالبقرة التي أشربت رمز
النفس املستعدة لـلــريــاضــة ،ومــن عالم
الطير رمــزت بالعنقاء إلــى الهباء الذي
فتح الله فيه أجسام العالم...
أمــا األنـثــى فقد اتـخــذ املتصوفة منها
رم ـزًّا مرتبطًا بالحب اإللـهــي ،بوصفها
ت ـم ــث ــل ال ـج ـم ــال امل ـط ـل ــق .وي ـت ـض ــح ذل ــك
صراحًا في موقف ابن عربي من النساء
ً
باعتبارهن تمثيال للجمال اإللـهــي ،إذ
إن الله ـ ـ الحق ـ ـ «ال يشاهد مجردًا عن
املواد أبدًا ،ألنه بالذات ّ
غني عن العاملني.
ف ــإذا كــان األم ــر مــن هــذا الــوجــه ممتنعًا
ولــم يكن الشهود إال فــي م ــادة ،فشهود
الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله».
ّ
ولهذا ،نحا املتصوفة إلى التغزل بهن،
ولـكــن لـيــس عـلــى نـحــو دالل ــي معجمي،
معان خاصة يصطفيها
بل إشــارة إلى
ٍ
الصوفي بحسب وجده وذوقه.
وأخيرًا ،ال شك في أن للخمر ومتعلقاتها
(سكر ،شــرب ،)...بوصفها رمــوزًا ،مكانة
بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـش ـعــر ال ـص ــوف ــي ،إذ مــاثــل
املـت ـصــوفــة بـيـنـهــا وب ــن ال ـح ــاالت الـتــي
تعتريهم أثناء طـ ّـي العوالم واملقامات،
فكانت رمزًا من رموز الحب اإللهي الذي
يبعث على الوجد الصوفي.

