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طلقة تنوير  :56ماذا يخبئ الطالع ألمة العرب في عام 2019؟
فضيحة “ دير شبيجل” :هل ينتهي التسليم بمصداقية اإلعالم الغربي؟
كريمة الروبي
كلمــا انتقدنــا أو شــككنا فــي مصداقيــة خبــر أو واقعــة تخــص قضايانــا العربية ،يــرد علينا
مــن يقــول أن تلــك األخبــار جــاءت نقـاً عــن صحــف غربيــة كبــرى ،وكأن الصحافــة
الغربيــة منزهــة عــن الهــوى واألخطــاء ،علــى الرغــم مــن تبنــي تلــك الصحــف لوقائــع
لــم تحـ ً
ـدث ،إال أن الثقــة المطلقــة فيهــا لــدى الكثيريــن تجعلهــم يصدقــون دون تفكيــر مــا
تقدمــه لهــم شــبكة المصالــح الغربيــة عبــر إعالمهــا.
ال شــك فــي أن اإلعــام الغربــي يقــدم معلومــات يمكــن االســتفادة منهــا ،كمــا أن مســاحة
التنــوع المســموح بهــا داخلــه تكشــف عــن الكثيــر مــن القضايــا ،إال أنــه يقــدم أيضــا ً
معلومــات غيــر دقيقــة أو مجتــزأة ،والحريــة التــي يتمتــع بهــا ليســت مطلقــة ،بحكــم
تبعيتــه لــدول وحكومــات أو رجــال أعمــال ،وهــو مــا علينــا أن نفهمــه حتــى ال نقــع
فريســة ألخبــاره المزيفــة التــي كثيــرا ً مــا يدســها وســط ســيل مــن األخبــار التــي تبــدو
حقيقيــة.
مناســبة هــذا الموضــوع هــو اعتــراف مجلــة “ديــر شــبيجل” األلمانيــة بــأن مراســلها
الشــاب “كالس ريليوتيــوس” قــد قــام بفبركــة  14مقــاالً صحفي ـا ً أهمهــا عــن ســورية
والتــي حصــل بســببها علــى جائــزة مراســل الســنة عــن مقــال بشــأن “شــباب ســوريون
ســاهموا فــى انطــاق تظاهــرات  2011ضــد الحكومــة” ،كمــا كان قــد حصــل علــى
العديــد مــن الجوائــز تقديــرا ً للصحافــة االســتقصائية التــى يقــوم بهــا ،مــن بينهــا جائــزة
“صحفــي العــام” مــن محطــة “ســى إن إن” فــي .2014
وهــو مــا يؤكــد أن الجوائــز الصحفيــة  -كغيرهــا مــن الجوائــز -ذات بعــد سياســي ال
مهنــي ،وإال لمــا اســتطاع صحافــي ملفــق الحصــول علــى جوائــز عــن موضوعــات ال
ـام كانــت الجوائــز إذن؟!.
تتمتــع ولــو بقــدر ضئيــل مــن المهنيــة والمصداقيــة ،فعـ َ
وللعلــم فــإن الصحفــي نفســه صاحــب المقــاالت المفبركــة ،يواجــه اتهامــات بالنصــب
عــن طريــق تنظيــم حملــة مزيفــة لجمــع التبرعــات ألطفــال ســورية ،حيــث طلــب مــن
القــراء عبــر البريــد اإللكترونــي التبــرع باألمــوال لألطفــال الذيــن كتــب عنهــم فــى
تقاريــره المفبركــة ،وذلــك عبــر حســابه المصرفــي الشــخصي! ويبــدو أن انتصــار
الجيــش العربــي الســوري ســتمتد آثــاره لتشــمل كشــف الحقائــق حــول كل مــا أثيــر حــول
الحــرب فــي ســورية وكل مــن اســتفاد وتاجــر بهــا.
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إن مــا شــاهدناه فــي األعــوام األخيــرة الماضيــة مــن الصحــف
والقنــوات الغربيــة الكبــرى بعيــد تمامـا ً عــن المهنيــة التــي كان
يظــن البعــض أنهــا تتمتــع بهــا ،وال نقــول حيــادا ً فاإلعــام ليس
عليــه أن يكــون محايــدا ً بــل عليــه أن يتمتــع بقــدر مناســب مــن
المهنيــة والمصداقيــة فــي تقديــم وتفســير األخبــار ،والمهنيــة
هنــا تشــمل موثوقيــة المصــادر ،وهــو مــا أصبحــت تفتقــده
تلــك الصحــف ووســائل اإلعــام فــي تغطيتهــا للكثيــر مــن
األخبــار عبــر االعتمــاد علــى مصــادر مج ّهلــة مثــل “ذكــر
مصــدر – صــرح ناشــط” ،أو االعتمــاد علــى مصــادر ذات
أهــداف وانحيــازات تجــاه القضيــة المطروحــة مثــل االعتمــاد
علــى “المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان” والــذي اعتمــدت
عليــه الكثيــر مــن التقاريــر اإلخباريــة بخصــوص الحــرب فــي
ســورية وعليهــا .علــى المســتوى األكاديمــي تهــدد مثــل تلــك
األمــور مصداقيــة الصحيفــة حيــث أن تجهيــل المصــادر يفتــح
البــاب أمــام تلفيــق وفبركــة األخبــار.
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الغريــب أن مثــل هــذا االعتــراف بالفبركــة لــن يثنــي البعــض
عــن الوثــوق باإلعــام الغربــي والســير خلفــه مــن دون تفكيــر،
فمــدى صحــة الخبــر لــم يعــد بمصــادره ودالئلــه بــل بالوســيلة
التــي يقــدم عبرهــا .فحيــن ننكــر مــا قيــل بخصــوص إقــدام
الجيــش العربــي الســوري علــى اســتخدام الســاح الكيمــاوي ونســوق البراهيــن ،يصــدق الجمهــور مــا تبثــه وســائل اإلعــام
الغربيــة التــي تعتمــد علــى فيديوهــات مفبركــة لمنظمــة مشــبوهة صنيعــة المخابــرات البريطانيــة وهــي “الخــوذ البيضــاء” ،فعلــى
الرغــم مــن أن مصــادر اإلعــام الغربــي فــي تلــك القضيــة غيــر موثوقــة ومنحــازة وغيــر موضوعيــة إال أنهــا مازالــت األكثــر
مصداقيــة لــدى الكثيريــن مــن شــعبنا العربــي!.
ال شــك أن الشــعور بالدونيــة هــو مــا يفســر كثيــرا ً مــن هــذا االنقيــاد األعمــى ،وهــو نفــس الشــعور الــذي يجعــل البعــض يغفــر
لوســائل اإلعــام تلــك األخطــاء اإلعالميــة وينســاها ويقــع فــي أفخاخهــا مجــدداً ،فــي حيــن مــا زالــت المالييــن تكثــر الحديــث عــن
مزاعــم حــول عــدم دقــة إذاعــة “صــوت العــرب” فــي الماضــي أو إعــام المقاومــة فــي الحاضــر.
االعتمــاد علــى الصحــف الغربيــة فــي تغطيــة األحــداث ليــس المشــكلة ،بــل الوثــوق المطلــق بهــا دون تفكيــر أو تدقيــق هــو الــذي
يــؤدي – وأدى بالفعــل -للوقــوع فــي األخطــاء .لــذا فــا انعــزال عنهــا وال ثقــة مطلقــة بهــا .وإن كان ال بــد مــن متابعــة وســائل
اإلعــام الدوليــة ،فالعالــم ليــس كلــه أمريــكا وأوروبــا ،فاإلعــام الروســي أوالصينــي أكثــر مصداقيــة وأقــرب لوجهــة النظــر
العربيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا يخبئ الطالع ألمة العرب في عام 2019؟

عبدالناصر بدروشي
عنــد أفــول نجــم كل ســنة ،تزدحــم القنــوات اإلعالميــة والصحــف بالمنجميــن ومــن يســمون بالفلكييــن يتنبــؤون بالمســتقبل ومــا
تحملــه الســنة القادمــة مــن أحــداث ،كذلــك فــي السياســة ،يطــل علينــا المتنبئــون مــن الساســة و“نجــوم” التحليــل السياســي وعــدد
مــن “النخــب” ليقدمــوا للمتابــع العربــي قــراءة فــي أهــم أحــداث العــام المنصــرم وبمــا يمكــن أن تحملــه الســنة الجديــدة مــن آمــال
وآالم.
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إال أن أغلــب المتنبئيــن مــن الساســة اليــوم ،فــي قراءتهــم ألحــداث ســنة  ،2018وتحليالتهــم لمــآالت األمــور فــي ســنة 2019
يخبروننــا بمــا هــو ظاهــر لنــا ،والمواطــن البســيط يمكنــه أن يــدرك ويســتنتج مــا يســتنتجونه بــدون الحاجــة إلــى امتــاك مهــارات
تحليليــة وال ســعة إطــاع فــي السياســة واالقتصــاد..

مثـاً ،ال يمكنــك أال تنتبــه ،وأنــت تتجــول فــي الشــوارع العربيــة وفــي
الســاحات واألســواق ،إلــى الوجــوه الهائمــة والحزينــة ،وال تحتــاج
إلــى مهــارة الفراســة لتــرى نظــرات األســى فــي عيــون المواطــن
علــى حــال أمــة تتناهشــها كالب اإلمبرياليــة المســعورة ووكالؤهــا
مــن بنــي جلدتنــا..
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لســت بحاجــة إلــى أن تكــون خبيــرا ً إقتصاديــا ً حتــى تعــرف أن
الوضــع االقتصــادي التعيــس فــي كل األقطــار العربيــة واحــد ،وأن
غــاء األســعار قــد قصــم ظهــر المواطــن العربــي..
لســت بحاجــة للتدقيــق كثيــرا ً لتتبيــن آثــار القتلــة االقتصادييــن وســياط
المحتكريــن البــارزة علــى ظهــر المواطــن الــذي امتــأ بالندوب..
الخــوف والذعــر والرعــب مــن المســتقبل ظاهــر فــي أعيــن
المواطنيــن ،وفقدانهــم لألمــل فــي أن يحمــل لهــم المســتقبل غــدا ً
أفضــل بفعــل الواقــع المتــردي وبفعــل نخبــة أدخلــت فــي قلوبهــم
الهلــع بدعــوى “الواقعيــة”.
مــا يلفــت االنتبــاه هنــا هــو أن أدعيــاء الواقعيــة مــن المحلليــن
السياســيين يســلطون الضــوء علــى مشــاهد التخلــف والقتــل والدمــار
وهــي واضحــة كالشــمس فــي رابعــة النهــار ،ويغفلــون ويطمســون
ويعتمــون علــى االنتصــارات الكبيــرة والمهمــة والتــي ال يقــدر
المواطــن البســيط علــى تمييزهــا وهــو الــذي يفتقــر للقــدرة علــى التحليــل والمســك بالخيــوط المتشــابكة ،والــذي ال يمتلــك نظــارات
تمكنــه مــن الرؤيــة وســط دخــان الحــرب والدمــار والقصــف الحربــي واإلعالمــي..
أخطــر مــا يقــوم بــه اإلعــام و “النخــب” العربيــة اليــوم هــو تكســير نفســية العربــي والحــرص علــى أن يتجــرع مــرارة طعــم
الهزيمــة حتــى وإن كان منتصــراً..
أخطــر مــا تقــوم بــه أبــواق اإلمبرياليــة اليــوم هــو إخــراج وتلبيــس النصــر ثــوب الهزيمــة حتــى ال يرفــع العربــي رأســه مــع أن
حصيلــة عــام  2018تبيــن أن مسلســل الهزائــم العربيــة قــد توقــف نســبياً ،وأن أمتنــا العربيــة اســتطاعت أن تنتقــل مــن وضعيــة
التراجــع والهزيمــة إلــى وضعيــة المقاومــة والهجــوم فــي أكثــر مــن موقــع ،مــن دون أن نزعــم أن المشــروع القومــي العربــي
ـر علــى أن المشــروع اإلمبريالي-الصهيوني-الرجعــي العربــي يتراجــع وينهــزم..
صـ ُ
يتقــدم ،إنمــا نُ ِ
إن معرفــة مــا تخبئــه لنــا ســنة تســع عشــرة وألفيــن ليــس أمــرا ً صعب ـاً ،وليــس بحاجــة لمنجميــن وال مشــعوذين فلكييــن كانــوا
أم سياســيين ،ومــا ســنحصده ســنة  2019هــو مــا زرعنــاه ســنة  ،2018وميــاه القــدر ســتجري فــي المســار الــذي نحتــه الفعــل
السياســي علــى الميــدان..
مــا هــي االنتصــارات الكبيــرة والمهمــة التــي نتهــم أغلــب النخــب بالتعميــة عليهــا؟ وكيــف لنــا أن نزعــم زعمـا ً كبيــرا ً بحجــم القول
بــأن مسلســل الهزائــم قــد توقــف وأن العــرب انتقلــوا إلــى وضعيــة الدفــاع والهجــوم بعــد الهزائــم واالنكســارات؟
على الجبهة الفلسطينية:
* تتكــرر عمليــات القنــص والطعــن والدهــس مــن قبــل شــباب فلســطين باإلضافــة إلــى مســيرات العــودة ،إعالنـا ً مــن شــبابنا بــأن
مــا يســمى “صفقــة القــرن” ســاقطة وأن االحتــال زائــل وإن طــال ،وأن الــدم يرخــص فــدا ًء لــأرض والعــرض وأن المقاومــة
هــي الخيــار الوحيــد واالســتراتيجي فــي مواجهــة االحتــال الصهيونــي علــى الرغــم مــن كل موجــات التطبيــع الرســمي العربــي.
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* أبــدع الشــعب الفلســطيني فــي مقاومتــه لالحتــال وتطــور أداؤه،
فبعــد أن كان الذئــب الفلســطيني المنفــرد يدهــس ويطعــن ويستشــهد
علــى الفــور ،أصبــح ينفــذ عمليــات نوعيــة تــودي بحيــاة المحتليــن
وينســحب بســام ويــدوخ المخابــرات الصهيونيــة (الشــهيد أشــرف
نعالــوة نموذجـاً).
* اســتعملت األجنحــة العســكرية المقاومــة للفصائــل الفلســطينية
صواريــخ الكورنيــت الســورية باالضافــة إلــى التمويــل والدعــم
طيلــة عقــود مضــت ،وهــذا يثبــت أن ســورية لطالمــا كانــت وال
تــزال عصــب المقاومــة وروحهــا وبــدون ســورية لمــا كانــت
المقاومــة الفلســطينية قــادرة علــى امتــاك قــوة كفيلــة بــردع العــدو
كمــا حصــل فــي الســنوات األخيــرة.
على الجبهة اليمنية:
* صمــد اليمــن فــي وجــه عدوان عســكري غاشــم وظالم ،ولــم تفلح
محــاوالت التجويــع فــي شــراء ذمــة العربــي اليمنــي الــذي صمــد
وقــاوم آل ســعود رغــم الجــوع والمــرض واألوبئــة التــي طالــت
مئــات اآلالف بــل المالييــن كمــا أن القصــف والقتــل والدمــار لــم
يقــف حائ ـاً أمــام كســر المقاتــل اليمنــي لشــوكة العــدوان،
كمــا أن الحكمــة اليمانيــة حضــرت بقــوة أذهلتنــا بعــد جريمــة اغتيــال الزعيــم علــي عبــد هللا صالــح ،فرغــم الجــرح الغائــر المؤلــم
الــذي ســببه اغتيــال علــي عبــد هللا صالــح لــم يندفــع أغلــب المواليــن لــه فــي صفــوف الجيــش والشــعب إلــى أحضــان آل ســعود
وقاتلــوا ببســالة ضــد آل ســعود ،وبفضــل الحكمــة اليمنيــة لــم تتصــدع الجبهــة الداخليــة فــي مواجهــة تحالــف البغــي الــذي يقــوده
آل ســعود.
على الجبهة اللبنانية:
* صــار حــزب هللا أصلــب عــودا ً وأصبــح يمتلــك مــن الخبــرة القتاليــة التــي تمكــن منها في الجبهــة الســورية ما يرعــب الصهاينة،
كمــا أن ترســانته العســكرية والصاروخيــة باتــت تــؤرق الكيــان الصهيونــي أكثــر مــن ذي قبــل ،باإلضافــة إلــى البرهــان الــذي
قدمــه فــي اآلونــة األخيــرة علــى قدرتــه علــى التســلل خلــف خطــوط العــدو وتمكنــه مــن تصويــر القــوات الصهيونيــة مــن دون أن
تحــس بشــيء وتمكنــه مــن ســلب العــدو أســلحة فــي وضــح النهــار بــكل هــدوء وســرية وبــدون أدنــى اشــتباك.
على الجبهة السورية:
* تحــررت أغلــب األراضــي العربيــة الســورية ،بعــد عــودة حلــب إلــى الحضــن العربــي الســوري ،وســيطرت الدولــة علــى أكبــر
مســاحة مــن أراضيهــا بعــد معــارك ومالحــم أســطورية ســطرها الجيــش العربــي الســوري وهــو يواجــه أعتــى موجــة تكفيريــة
مدعومــة مــن حلــف الناتــو وتركيــا والكيــان الصهيونــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة وأجهــزة المخابــرات الغربيــة.
حصيلــة هــذه المالحــم كانــت :اســتعادة الغوطــة ،تحريــر درعــا وجنــوب دمشــق ،واليرمــوك ،اســتعادة القلمــون ،تحريــر كامــل
الجنــوب والقنيطــرة  ..وآخرهــا دخــول الجيــش العربــي الســوري إلــى مدينــة منبــج ورفــع علــم الجمهوريــة العربيــة الســورية
فــي ســمائها.
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* بعــد أن تكــرر احتفــاظ ســورية بحــق الــرد ،فــي ظــروف تكالــب عشــرات القــوى اإلقليميــة والدوليــة عليهــا ،وبعــد أن شــكك
الخونــة واألعــادي فــي قــدرة الجيــش العربــي الســوري ،نجحــت الدفاعــات الجويــة الســورية فــي صــد أكثــر مــن عــدوان
صهيونــي وأســقط أكثــر مــن طائــرة صهيونيــة ،وعشــرات الصواريــخ ،ورد عليهــا بالمثــل.

العدد رقم (  )56صدر في  1كانون الثاني عام  2019للميالد

* تصــدى الجيــش العربــي الســوري للعــدوان الصهيونــي ورد بقصــف مواقــع صهيونيــة وإعــام العــدو يعتــرف بنجــاح أســود
ســورية فــي اصابــة أهــداف داخــل كيــان االحتــال.
* زيــارة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير لســورية ولقــاؤه بالرئيــس بشــار األســد يعــد انتصــارا ً عربي ـا ً ســوريا ً كبيــراً ،فنظــام
البشــير المنخــرط فــي حلــف آل ســعود بــكل مــا أوتــي مــن قــوة والــذي ســخر الجيــش الســوداني لخدمــة آل ســعود ال يجــرؤ
علــى زيــارة ســورية بــدون ضــوء أخضــر ســعودي ،ســواء كانــت زيارتــه لنقــل رســائل خليجيــة أو بمبــادرة فرديــة فهــذا يعــد
انتزاعـا ً لالعتــراف بمشــروعية النظــام العربــي الســوري القومــي المقــاوم بعــد أن صــرح البشــير فــي حــوار مــع صحيفــة عــكاظ
الســعودية ،نشــر االثنيــن  14مــارس/آذار  2016قائ ـاً“ :إن الرئيــس الســوري بشــار األســد لــن يرحــل وإنمــا ســيقتل”.
* فُتِــح معبــر نصيــب وعــودة الحيــاة للحــدود الســورية األردنيــة التــي تعتبــر شــريانا ً اقتصاديــا ً مهمــا ً سيســاهم فــي إنعــاش
االقتصــاد الســوري وهــو مــا يصــب فــي صالــح المواطــن العربــي الســوري واألردنــي.
* فُتِ َحــت ســفارة اإلمــارات فــي دمشــق ،وهــذا نصــر عربــي مبيــن ،فحيــن يرغــم أحــد الرجعيــات العربيــة علــى التعامــل الرســمي
والدبلوماســي مــع النظــام الرســمي للجمهوريــة العربيــة الســورية فهــذا يعــد انتصــارا ً واعترافـا ً واســتعدادا ً للتعامــل مــع الدولــة
الســورية كأمــر واقــع بعــد أن ســاهمت اإلمــارات العربيــة لســنوات طــوال بتمويــل الحــرب علــى ســورية.
* عادت حركة الطيران المباشر تدريجيا ً بين تونس ودمشق وبدأ تنظيم رحالت مباشرة.
على الجبهة التونسية:
* رغــم تصاعــد موجــات التطبيــع فــي تونــس وارتهــان حكامهــا اإلخونــج والليبرالييــن لإلمــاءات الصهيــو -أمريكيــة ،إال أن
ضــوا مضاجــع المطبعيــن،
فيهــا مناضليــن أشــاوس ق ّ
فقــد نجــح المناضلــون فــي تونــس فــي إجهــاض أكثــر مــن مناســبة تطبيعيــة ثقافيــة وســياحية ورياضيــة وقــد انخــرط القضــاء فــي
معركــة مقاومــة وتجريــم التطبيــع عبــر مســاهمة مشــرفة بعــد أن صــدر أكثــر مــن حكــم قضائــي يقضــي بالغــاء رحلــة تطبيعيــة
إلــى فلســطين المحتلــة باإلضافــة إلــى منــع أكثــر مــن وفــد رياضــي صهيونــي مــن المشــاركة فــي تظاهــرات رياضيــة ومنــع
عــرض فيلــم تطبيعــي بطلتــه مجنــدة صهيونيــة.
على الجبهة الجزائرية:
* رغــم أن الجزائــر ال يعــد بلــد “مواجهــة” نظــرا ً لبعــده الجغرافــي عــن مســرح األحــداث الرئيســي فــي المشــرق العربــي ،إال
أن النظــام الوطنــي فيهــا يحســب لــه أنــه لــم ينســق خلــف تســونامي التطبيــع الــذي اجتــاح الوطــن العربــي ،ولــم ينســق خلــف
القــوى الرجعيــة فــي حربهــا علــى ســورية ،وكانــت دائمـا ً داعمـا ً وعونـا ً لتونــس فــي محنتهــا التــي تعيشــها اليــوم فــي ظــل حكــم
منظومــة الربيــع الصهيونــي.
على الجبهة المصرية:
* رغــم انغمــاس النظــام الرســمي فــي التطبيــع مــن رأســه حتــى أخمــص قدميــه منــذ فتــرة حكــم الســادات ومبــارك مــرورا بحكــم
االخــوان وحتــى فتــرة نظــام الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ،إال أن اجتثــاث حكــم اإلخونــج حــال دون تحــول مصــر إلــى شــوكة
فــي خاصــرة ســورية ،وإلــى قاعــدة للربيــع الدمــوي ،حيــث أن اإلخــوان فــي آخــر خطــاب لرئيســهم مرســي العيــاط المعــروف
بخطــاب “اإلســتاد” طالــب الجيــش المصــري بدعــم مــا أســماه بـ“الثــورة الســورية” ضــد الدولــة الســورية ،كمــا أن مصــر لــو
بقيــت إخونجيــة لكانــت قــوة راعيــة للســعار الطائفــي ورأس حربــة فــي مشــروع تمزيــق وحــدة النســيج المجتمعــي فــي مصــر
وفــي عــدة أقطــار عربيــة.
طبعا لن يدفعنا أي منجز تقوم به أي قوة عربية أو دولة عربية إلى مباركة التطبيع أو أي ممارسة تنتهك ثوابتنا القومية!
5

العدد رقم ( )56صدر في  1كانون الثاني عام  2019للميالد

على المستوى اإلقليمي والدولي:
* توتــر العالقــات بيــن الحليــف الروســي والعــدو
الصهيونــي إثــر غــارة قــام بهــا الطيــران الصهيونــي
علــى مدينــة الالذقيــة أدت إلــى إســقاط طائرة روســية
ووفــاة طاقمهــا بالخطــأ ،وهــذا مــا أدى الســتالم
ســورية لمنظومــة الصواريــخ(س.)300
* الحلفــاء الصينيــون والــروس واإليرانيــون
أصبحــوا أقــوى مــن ذي قبــل وأصبحــوا فاعليــن
أساســيين فــي المعــادالت الدوليــة واشــتباكهم مــع
أعدائنــا الرئيســيين وتقاطــع المصالــح بيننــا وبينهــم
فــي ســورية يعــزز مــن صمودنــا ويزيدنــا قــوة ً فــي
مواجهــة العــدوان ،فقــوة الحلفــاء ســتزيد مــن قــوة
وصمــود جبهتنــا الداخليــة.
هــذه حصيلــة ســريعة ألهــم األحــداث خــال ســنة الــــ 2018والتــي تنبــئ بمــا ســتحمله لنــا ســنة الــــ ،2019وهــي أحــداث تنبــئ
بتحــول ،ال يــزال بعيــدا ً عــن امتــاك المشــروع القومــي العربــي زمــام المبــادرة السياســية والميدانيــة ،إال أن مشــاريع أعــداء
األمــة ومخططاتهــم تبــوء بالفشــل ،وهــذا يعنــي خلــط حيــز ملــيء باحتمــاالت النهــوض القومــي ،وأن األمــة العربيــة بصــدد
االنتقــال مــن حالــة الدفــاع االســتراتيجي إلــى حالــة التــوازن االســتراتيجي مــع أعدائهــا.
أمــا بالنســبة لغربــان الشــؤم التــي تنعــق ليـاً نهــارا ً فــإن محاولــة إقنــاع العربــي أنــه مهــزوم وأن مســتقبله أســود ،حســب مــا يتبيــن
لهــم خــال قراءتهــم لطالعنــا ...فإننــا نقــول لهــم بــأن مــا ينتظرنــا فــي الســنة المقبلــة قــد كتبــه الجنــدي العربــي الســوري والمقاتــل
اليمنــي والمقــاوم اللبنانــي والفدائــي الفلســطيني والمناضــل السياســي العربــي فــي كل شــبر مــن هــذا الوطــن الكبيــر.
ولعــل عمليــة بســط الســيطرة الكاملــة للجيــش العربــي الســوري علــى منبــج والتــي كانــت تبــدو فــي عــداد العمليــات الصعبــة أو
المهمــات المســتحيلة ،وإذا بهــا تتــم بلمــح البصــر ،هــي خيــر دليــل علــى مــا نقــول ...وندعــو شــبابنا العربــي بالمناســبة إلــى أن
يتأمــل فيهــا بــدل اإلعجــاب بشــطحات البطــل الفــردي الهوليــودي فــي فيلــم “مهمــة مســتحيلة” لتــوم كــروز ،فالجيــش العربــي
الســوري بطــل حقيقــي يقــوم بمهمــات مســتحيلة يوميـا ً إلنقــاذ مصيــر أمــة العــرب.
ق جــدا ً يبشــر
بســط الســيطرة الكاملــة علــى منبــج يعنــي أن أداء الجيــش العربــي الســوري اختتــم ســنة  2018بمســتوى را ٍ
بنجاحــات كبــرى فــي  ،2019أمــا بالنســبة للذيــن يركــزون علــى النقــاط الســوداء فــي واقعنــا العربــي فالتاريــخ والتجربــة
والمنطــق يعلمنــا أنــه كلمــا ازداد الســواد كلمــا اقتربنــا مــن الفجــر.
وفــي الختــام نذكرهــم بأبيــات أبــي تمــام التــي يصــف فيهــا معركــة فتــح عموريــة ضــد البيزنطييــن ،مكذب ـا ً المنجميــن الذيــن
نصحــوا المعتصــم بأنــه ال يســتطيع فتحهــا إال فــي الصيــف ،وحســب األبــراج والطالــع فــإن خــوض الحــرب ضــد الــروم لــن
يكــون قــرارا صائب ـاً:
ب
ب
ال َّ
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إبراهيم علوش
أدرك أجدادنــا فــي بــاد الشــام ،أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى
فــي الوطــن العربــي ،أن األقطــار الناشــئة بعــد جــاء المســتعمر
البريطاني والفرنســي عســكريا ً كانت نتاج “هندســة اســتعمارية”،
ت نتــاج تطــور طبيعــي أدى إلــى نشــوء دول
بمعنــى أنهــا لــم تــأ ِ
شــامية فــي ســورية ولبنــان واألردن وفلســطين ،بــل نتــاج مســطرة
المســتعمر ومقصــه ،وإذا كانــت كل األقطــار العربيــة قــد تــم رســم
حدودهــا اســتعمارياً ،فــإن اتفاقيــة فرانســوا جــورج بيكــو ومــارك
ســايكس عــام  1916أمعنــت ،أكثــر مــا أمعنــت ،فــي تقســيم بــاد
الشــام لتهيئــة أفضــل الظــروف لقيــام الكيــان الصهيونــي ،لمنــع
وجــود كتلــة مركزيــة قويــة بجــواره ،والقتطــاع فلســطين فــي
جنــوب غــرب بــاد الشــام ،فيمــا كان يفتــرض بصحراء ســيناء أن
تشــكل حاجــزا ً جغرافيـا ً سياســيا ً بيــن مصــر والكيــان الصهيونــي
المزمــع مــن جهتــه الغربيــة.
مــن البديهــي طبع ـا ً أن تجزئــة الوطــن العربــي ككل فــي مســتهل
القــرن العشــرين كان يهــدف إلبقائــه ضعيفــا ً ومتخلفــا ً وتابعــا ً
للخــارج اإلمبريالــي ،وأن مشــروع إعــادة تفكيــك األقطــار العربية
علــى خطــوطٍ طائفيــة وجهويــة و ِعرقيــة وعشــائرية فــي القــرن
الحــادي والعشــرين ،علــى نمــط مــا يســمى “الربيــع العربــي”،
هــو تتمــة لديناميكيــة التفكيــك والتجزئــة التــي تهــدف لتحقيــق
األمــن االســتراتيجي للكيــان الصهيونــي وللهيمنــة اإلمبرياليــة،
أمــا فــي المحيــط المباشــر لبــاد الشــام ،فقــد باتــت فكــرة اختــاق أقطــار متنافــرة و”مســتقلة” بشــدة عــن بعضهــا ،إنمــا غيــر
مســتقلة عــن اإلمبرياليــة ،ضــرورة حيويــة ال للهيمنــة اإلمبرياليــة فحســب ،وال لوجــود الكيــان الصهيونــي ككيــان غريــب طــارئ
فقــط ،بــل لخلــق مجــال حيــوي ضعيــف يمكــن للكيــان الصهيونــي أن يمــأه ويحولــه إلــى حقـ ٍل لنفــوذه ،وإلــى موطــئ قــدم للتغلغــل
ـدم يســاعدة علــى بــث تأثيــره إلــى شــواطئ شــمال إفريقيــا
فــي العــراق والجزيــرة العربيــة ومحيــط البحــر األحمــر ،موطــئ قـ ٍ
العربيــة ،علــى غــرار مــا فعلــه أجدادنــا الفينيقيــون الكنعانيــون العــرب ،مــا دام قــد ِأمــن “شــر” أهــل بــاد الشــام مــن جهــة
الشــرق والشــمال.
كان مــن الضــروري إذا ً للــدول التــي صممهــا االســتعمار قبــل مغادرتــه أن تكــون ضعيفــة لكــي تكــون تابعــة ،وكان مــن
الضــروري أن تبقــى تابعــة لكــي تصبــح مطبّعــة مــع العــدو الصهيونــي ،ولهــذا فــإن التبعيــة لإلمبرياليــة عربي ـاً ،مــن المغــرب
حتــى البحريــن ،ســرعان مــا تتحــول ،علــى مــا رأينــاه فــي العــام  2018مثـاً ،إلــى تطبيــع مــع العــدو الصهيونــي ،وكنــا قــد رأينــا
مــن قبــل كيــف تحولــت التبعيــة إلــى معاهــدات واتفاقيــات ،علــى غــرار “اتفاقيــة أوســلو” التــي أنتجــت ســلطة مطبعــة تتعهــد
أمــن العــدو الصهيونــي ،وعلــى غــرار معاهدتــي “كامــب ديفيــد” و“وادي عربــة” ،وتــدل المؤشــرات علــى أن عمليــة تحويــل
ـدم وســاق مــن خــال مشــروع
ـدم للتغلغــل الصهيونــي فــي المنطقــة جاريــة علــى قـ ٍ
األردن والســلطة الفلســطينية إلــى موطــئ قـ ٍ
“الكونفدراليــة الثالثيــة” مــع الكيــان الصهيونــي ،التــي ســماها شــمعون بيريــز “كونفدراليــة األراضــي المقدســة” فــي كتابــه
“الشــرق األوســط الجديــد” الصــادر عــام  ،1996والــذي قــال فيــه أيضـا ً “إن العــرب خليــط غيــر متجانــس ال يربطــه رابــط”!
مثــل تلــك “الكونفدراليــة الثالثيــة” المهندســة صهيونيـا ً وإمبرياليـاً ،التــي يتــم حاليـا ً إعــداد مشــاريع بنيتهــا التحتيــة ،ومنهــا شــبكة
ســكك حديــدة تصــل عبــر األردن مــن الكيــان الصهيونــي إلــى الــدول الخليجيــة ،يمكــن أن تصبــح أيضـا ً “هويــة” ،ويمكــن حتــى
أن تزعــم إنهــا “وطنيــة” ،بداللــة تعبيرهــا مؤسســيا ً عــن قاطنــي مــكان مــادي ملمــوس ،إذا خضعنــا لمنطــق الهويــات المفبركــة،
ويمكــن أن ينشــأ فــي حيــز مثــل تلــك “الكونفدراليــة” اقتصــاد ومؤسســات و“ثقافــة” خاصــة بتلــك “الكونفدراليــة” تســعى لفــرض
وجودهــا ونيــل االعتــراف بهــا “كأمــر واقــع” إذا مــا حدثــت ،ويمكــن لهــا أن تســعى إللحــاق لبنــان “المســتقل” (عــن ســورية)
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بهــا ،وأي جــزء شــارد مــن ســورية إن وجــد ،لكــن ســيكون مــن قبيــل الســذاجة االنتحاريــة والجهــل القاتل بأبســط أســس الجغرافيا
السياســية أن تتعامــل أي دولــة عربيــة مركزيــة مــع مثــل هــذا التطــور باعتبــاره ال يعنيهــا ،ال ســيما دمشــق التــي ال يمكــن لهــا،
بحنكتهــا المعروفــة ،أن تفهــم مثــل هــذا التطــور إال كاســتهدافٍ مباشـ ٍـر يأتــي فــي أحــد جوانبــه كعمليــة تطويــق اســتراتيجي لهــا.
مــا يعنينــا هنــا هــو أن الوحــدات السياســية المفبركــة اســتعماريا ً تعانــي منــذ النشــأة ال مــن أزمــة هويــة فحســب ،بــل مــن أزمــة
مشــروعية وطنيــة وتاريخيــة ،وهــو مــا أدركــه أجدادنــا جيــدا ً فــي مســتهل القــرن العشــرين ،فكانــت ردة فعلهــم عنيفــة ،تجلــت
عقــد فــي عــام  1919فــي دمشــق (فــي شــارع بورســعيد قــرب ســينما
مث ـاً ،ال حصــراً ،فــي المؤتمــر الســوري العــام الــذي ُ
األهــرام) ،والــذي حضــره مندوبــون ممــا يعــرف اآلن باســم لبنــان واألردن وفلســطين واألقاليــم الســورية الشــمالية التــي اقتطعــت
مــن ســورية الحق ـا ً بموجــب معاهــدة لــوزان ،ومــن لــواء اإلســكندرون طبع ـاً ،والــذي دعــا إلــى وحــدة بــاد الشــام ،فــي ســياق
وحــدة مــع العــراق ومــع بقيــة األمــة العربيــة.
ولــم تكــن مثــل تلــك الدعــوة “عاطفيــة” ،إال بمقــدار مــا تعبــر “العاطفــة” السياســية عــن حــس هوياتــي أصيــل ،تاريخــي ،متجــذر،
بأننــا عــربٌ مــن بــاد الشــام ،فهويــة المشــاركين الوطنيــة فــي المؤتمــر الســوري العــام هــي الشــام ،وهويتهــم القوميــة هــي
العروبــة ،وال تناقــض بيــن االثنتيــن ،كمــا ال تناقــض بيــن اســمك األول واســم عائلتــك ،لكــن فــي حقــل الجغرافيــا السياســية ثمــة
ـور لــكل إقليــم ،ومركــز بــاد الشــام هــو دمشــق ،كمــا يــدل موقعهــا الجغرافــي فــي جنــوب غــرب الجمهوريــة العربيــة
مركــز مكـ ّ ِ
الســورية ،علــى مقربــة مــن لبنــان واألردن وفلســطين ،لتصبــح فــي وســط بــاد الشــام لــو أخذناهــا معـاً ،وبصفتهــا مركــزا ً مكـ ِورا ً
للكتلــة اإلقليميــة المعروفــة باســم بــاد الشــام ،فــإن التأكيــد علــى الهويــة الوطنيــة يعنــي العــودة إلــى المركــز ،إلــى دمشــق ،كمــا
فعــل المؤتمــر الســوري العــام ،أمــا االبتعــاد عــن الهويــة الوطنيــة فيعنــي محاولــة اشــتقاق هويــة فرعيــة متنابــذة معــه ،تصــر
علــى تأكيــد “اســتقالليتها” إزاءه ،وتســتعد مــن أجــل ذلــك أن ترتبــط بقــوى الهيمنــة الخارجيــة ،كمــا فعــل االنعزاليــون فــي لبنــان
مثالً في خضم الحرب األهلية اللبنانية ،وكما ال تزال تفعل “قوى  14آذار” في لبنان.
الحديــث عــن المركــز المكـ ِور فــي اإلقليــم العربــي الشــامي ،علــى المقلــب اآلخــر ،ال يتــم بمعــزل عــن شــيئين أساســيين :أولهمــا،
طبيعــة المنظومــة السياســية الســائدة فــي ذلــك المركــز ،ومــا إذا كانــت مســتقلة أم تابعــة ،وثانيهمــا ،طبيعــة المنظومــات السياســية
الســائدة فــي المراكــز اإلقليميــة المجــاورة ،العربيــة ،مثــل العــراق والجزيــرة العربيــة ومصــر ،وغيــر العربيــة ،مثــل تركيــا ،ومــا
إذا كانــت تبــث تأثيــرات طــاردة أم جاذبــة عبــر إقليمهــا.
بالنســبة للنقطــة األولــى ،أي طبيعــة المنظومــة السياســية فــي مركــز اإلقليــم الشــامي ،فــإن اســتقالل قرارهــا عــن قــوى الهيمنــة
الخارجيــة ،بغــض النظــر عــن أي إيجابيــات أو ســلبيات أخــرى فيهــا ،يعنــي بالضــرورة ،مــن المنظــور الجغرافــي السياســي،
أنهــا ال تســتطيع أن تتــرك نفســها عرض ـةً للتطويــق عبــر خاصرتهــا اللبنانيــة أو األردنيــة أو الفلســطينية ،وأنهــا ال تســتطيع
الحفــاظ علــى اســتقاللها ووجودهــا إزاء الجــار التركــي األكبــر ،وأنهــا ال تســتطيع تجاهــل الخطــر الماثــل عليهــا مــن ســيطرة
قــوى الهيمنــة الخارجيــة علــى العــراق أوالً ،ثــم مصــر ،إال بإنتــاج خطــاب قومــي عربــي هــو وحــده مــا يتيــح لهــا أن تمــارس
تأثيــرا ً إقليمي ـا ً عابــرا ً لحــدود قُطرهــا بصفتهــا العربيــة ،وأن تبــث نفوذهــا ضمــن مجالهــا الحيــوي اإلقليمــي بصفتهــا العربيــة
الشــامية ،ألن ممارســة دورهــا بصفــة ســورية محــض ،خــارج نطــاق الخطــاب والخــط القومــي ،هــو مــا يبــدو تدخـاً فــي شــؤون
اآلخريــن.
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وهــذا القانــون ينطبــق علــى العــراق ،الواقــع تاريخي ـا ً بيــن جاريــن قوييــن ،همــا إيــران وتركيــا ،بدرجــة أكبــر ،وينطبــق علــى
مصــر بالضــرورة ،فمصــر الســاعية الســتقاللية قرارهــا الســيادي عــام  1955أدركــت جيــدا ً أن تطويقهــا بـ“حلف بغــداد” يهددها
وجودي ـاً ،وبالتالــي مــا كان للــدور المصــري أن يبلــغ مــداه وتأثيــره إال بخطــاب قومــي عربــي بلــغ ذروتــه فــي الخمســينيات،
كذلــك لــم يكــن إبراهيــم باشــا يســتطيع أن يتغلغــل فــي بــاد الشــام والجزيــرة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر إال بخطــاب قومــي
عربــي ،وإجمــاالً ،يشــكل الخطــاب القومــي العربــي ضــرورة أيديولوجيــة لــكل دولــة مركزيــة فــي الوطــن العربــي تســعى لتأكيــد
اســتقاللها إزاء قــوى الهيمنــة الخارجيــة ولبنــاء ذاتهــا اقتصاديـا ً وعســكريا ً ممــا يؤثــر بالضــرورة علــى ميــزان القــوى اإلقليمــي
ويســتفز قــوى الهيمنــة الخارجيــة تلقائي ـاً ،ألن القــوة الصاعــدة إقليمي ـا ً أو دولي ـا ً تخلــق حق ـاً مــن النفــوذ والحمايــة مــن حولهــا،
وعندمــا يتمــدد مثــل ذلــك الحقــل محلي ـاً ،فإنــه ســيصطدم بحقــول النفــوذ الغربيــة والصهيونيــة ال محالــة ،ولذلــك فــإن إدامــة
الضعــف والتخلــف والعمــل علــى تناســل الهويــات الفرعيــة هــو شــر ٌ
ي إلدامــة الهيمنــة اإلمبرياليــة والصهيونيــة ،لكن
ط موضوعـ ٌ
مــا يهمنــا هــو أن اســتثارة الهويــة العربيــة يشــكل جــدار حمايــة مــن النفــوذ األجنبــي ومشــاريع التفكيــك ،أمــا اســتثارة الهويــات
الفرعيــة ،الحقيقيــة أو المفتعلــة ،فيشــكل مدخـاً للنفــوذ األجنبــي ومشــاريع التفكيــك ،كمــا يشــكل التأثيــر الطائفــي مدخـاً للنفــوذ
التركــي مثـاً فــي ســورية.
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يمكــن أن نقــول بالمقابــل أن وجــود منظومــة سياســية تابعــة فــي المركــز اإلقليمــي الشــامي ،أو غيــره ،يمثــل عائق ـا ً لنهضــة
واســتقالل أطــراف اإلقليــم ال تســتطيع تجــاوزه إال بتغيــر المنظومــة السياســية فــي المركــز اإلقليمــي ذاتــه ،وهــو مــا يتطلــب
منهــا تبنــي خطــاب هوياتــي مســتند إلــى الهويــة الجمعيــة لإلقليــم ككل ،ال إلــى خطــاب هوياتــي فرعــي (لبنانــي أو أردنــي أو
فلســطيني مثـاً فــي مواجهــة ســورية) ،وال يمكــن لقــوة صاعــدة فــي أطــراف أي إقليــم أن تثبــت وجودهــا فــي مواجهــة المركــز
اإلقليمــي (خــارج ســياق العمــل كجــزء منــه للتأثيــر فــي سياســاته بصفتهــا اإلقليميــة) ،إال باالســتناد إلــى قــوة هيمنــة خارجيــة مثــل
اإلمبرياليــة والصهيونيــة ،أو باالســتناد لتحالــف وثيــق مــع قــوة عربيــة إقليميــة مركزيــة مجــاورة ،فالحديــث عــن إقليــم شــامي
ال يلغــي مث ـاً وجــود تأثيــرات مصريــة قويــة تاريخي ـا ً فــي فلســطين ،أو تأثيــرات عراقيــة قويــة فــي األردن ،ألننــا أقاليــم أمــة
واحــدة فــي النهايــة ،ال أمــم ،لكــن العبــرة هــي أن أطــراف أي إقليــم ال تقــوى علــى ممارســة العــزف المنفــرد بعيــدا ً عــن مركــزه
إال باالســتناد إلــى قــوة هيمنــة خارجيــة ،مث ـاً ،ال تســتطيع قطــر تحــدي النظــام الســعودي فــي إقليــم شــبه الجزيــرة العربيــة إال
باالســتناد لقواعــد أمريكيــة وتركيــة ...وهــذا يتطلــب منهــا ،فيمــا يتطلبــه ،أن تنتــج هويــة فرعيــة وأن تكرســها ،وهــذا بــدوره
يضعــف مــن المركــز ،ومــن الهويــة اإلقليميــة المشــتركة (الشــامية أو الجزيريــة أو المغاربيــة مث ـاً) ،ومــن الهويــة القوميــة
العربيــة ،ومــن المناعــة العربيــة عموم ـاً ،فــا بــد أن نركــز علــى أن الهويــة الوطنيــة والقوميــة مســألة أمــن قومــي ،ال مســألة
تــرف فكــري يتلهــى بــه المثقفــون وهــم “يحتســون القهــوة” ،علــى حــد تعبيــر أحــد المنشــورات علــى فيســبوك!
الهويــة إذا ً ال تأتــي مــن ،وال توجــد فــي ،وال ينتــج عــن تأكيدهــا فــراغ ،إنمــا هــي تعبيــر عــن الكائــن العضــوي ،االجتماعــي-
السياســي ،الــذي تمثلــه ،فهــي تتبــدل وتتطــور ،وتزهــر وتذبــل ،وتتقــدم وتتراجع ،بحســب ظــروف الكينونــة االجتماعية-السياســية
التــي تعبــر عنهــا ،ففــي مراحــل المــد الوطنــي والقومــي ،نجــد الهويــة الوطنيــة والقوميــة تزدهــر وتنمــو ،وفــي مراحــل الجــزر،
نجدهــا تضمــر حتــى تــكاد تضمحــل ،لكنهــا ال تأتــي مــن العــدم ،وال تــؤول إلــى عــدم ،فــإذا تعرضــت ألزمــة نمــو مــن الداخــل ،أو
لتهديــد خارجــي ،نجدهــا تصعــد إلــى الســطح مــن جديــد ،لكنهــا باألســاس تعبيــر عــن حقيقــة الوجــود القومــي ،ال نتــاج التجــاوب
مــع اســتفزاز خارجــي ،إنمــا االســتفزاز الخارجــي هــو الــذي يكشــف عــن رأس جبــل الجليــد الكامــن تحــت ســطح الحــدث الراهــن
وزحــام التفاصيــل اليوميــة.
أزمــة الهويــة الوطنيــة فــي األقطــار العربيــة عمومـا ً إذا ً هــي أنهــا اســتندت منــذ البدايــة إلــى كيانــات رســم حدودهــا االســتعمار،
وقــد ازدادت تلــك األزمــة حــدة ً بمقــدار مــا كانــت تلــك الكيانــات طرفيــة تفتقــد إلــى ســردية تاريخيــة متأصلــة فــي التاريــخ ،كمــا
فــي الــدول العربيــة المركزيــة مثــل العــراق وســورية ومصــر التــي عرفــت الــدول المركزيــة منــذ آالف الســنين ،لكــن الــدول
العربيــة المركزيــة بالــذات هــي التــي كانــت أنظمتهــا تصطــدم بمحدوديــة الهويــة القُطريــة كلمــا حاولــت أن تحقــق نهضتهــا
وتحمــي ســيادتها ،ممــا جعلهــا تصطــدم بالتهديــد وحقــول النفــوذ اإلمبرياليــة ،فــكان ال بــد للدعــوات الوحدويــة أن تنطلــق منهــا،
وكان ال بــد ألي دعــوة وحدويــة حقيقيــة أن تنطلــق مــن مركــز إقليمــي عربــي حتــى لــو بــدأت فــي األطــراف لكــي تحظــى
بالمصداقيــة والمقبوليــة عربي ـاً ،وهــو مــا يعنــي أن القــوى واألحــزاب والشــخصيات والــدول يمكــن أن تتخــذ مواقــف وطنيــة،
بمعنــى الســعي لالســتقالل والتحــرر والســيادة ،أمــا الهويــة الوطنيــة فــي أي قُطــر عربــي فــا تكــون كذلــك حقـا ً إال إذا اتخــذت
بعــدا ً قومي ـا ً عروبي ـاً ،إي إال إذا ســعت لتجــاوز وجودهــا القُطــري ،ألن االســتقالل والتحــرر والســيادة ال تتحقــق فــي ظــروف
الهيمنــة اإلمبرياليــة واالحتــال الصهيونــي ،وفــي ظــروف المشــاريع اإلقليميــة التوســعية لقــوى غيــر عربيــة ،تركيــا نموذجـاً،
وفــي ظــروف تبعيــة الكثيــر مــن األنظمــة العربيــة لإلمبرياليــة والصهيونيــة ،إال فــي ســياق حركــة تحــرر قومــي شــعبية عربيــة.
لذلــك أدى تعثــر حركــة التحــرر القومــي العربــي فــي الخمســينيات والســتينيات ،وعجزهــا عــن تحقيــق الوحــدة والتحريــر
والنهضــة ،وبالتالــي عجزهــا عــن حــل اإلشــكاالت الناتجــة عــن التجزئــة والتبعيــة والتخلــف فــي عمــوم األقطــار العربيــة،
وفــي أقطارهــا بالــذات ،إلــى فتــح البــاب واســعا ً أمــام التشــكيك ،ال بالمشــروع القومــي فحســب ،بــل بالهويــة العربيــة نفســها،
وفــي تلــك األنظمــة الوطنيــة نفســها ،وقــد كانــت رافعــة ذلــك التشــكيك ،وال تــزال ،المــد الرجعــي العربــي ،مــن جهــة ،الــذي
اســتخدم الوهابيــة ومشــتقاتها كأداة لتكفيــر الهويــة الوطنيــة والقوميــة ،والمــد الليبرالــي المعولــم ،مــن جهـ ٍة أخــرى ،الــذي اســتخدم
النزعــات “اإلنســانوية” (بنســخها اليســارية واليمينيــة) لتصويــر الهويــة الوطنيــة والقوميــة كشــك ٍل مــن أشــكال “العنصريــة”
و“الشــوفينية” و“كــره األجانــب” (الزينوفوبيــا).
فاألنظمــة الوطنيــة فــي الوطــن العربــي كان عليهــا أن تتجــاوز حدودهــا القُطريــة ،المرســومة اســتعمارياً ،فــي خطابهــا وفــي
عملهــا السياســي ،لكــي تمــارس وطنيتهــا ،وبمقــدار مــا فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا القوميــة ،ســواء جــاء ذلــك الفشــل نتيجــة
أخطــاء فــي إدارة المشــروع القومــي أم نتيجــة عــدم تكافــؤ ميــزان القــوى بينهــا وبيــن الحلــف اإلمبريالي-الصهيوني-الرجعــي
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(والرجعــي غيــر العربــي) ،فإنهــا باتــت عرضــة لالتهــام بأنهــا أدخلــت أقطارهــا فــي معــارك “عبثيــة ...بــددت المــوارد
الوطنيــة ...وخرجــت بصفــر اليديــن” ،وصــار مطلوبـا ً منهــا أن تتخلــى عــن مواقفهــا وخطابهــا القومــي (“الخشــبي”؟) لكــي تنــال
وســام “العقالنيــة” و”االعتــدال” الــذي وضعتــه اإلمبرياليــة علــى صــدر األنظمــة العربيــة الرجعيــة ،وهــو النهــج الــذي ســعى
أنــور الســادات أن يســير فــي ركابــه ،لكنــه نهـ ٌج لــم ينتــج حلــوالً لألزمــات االقتصاديــة ،بــل فاقــم منهــا ،وظــل ثمنــه يُدفــع مــن
االســتقالل والســيادة ،ومــن ثــم مــن وحــدة أراضــي القُطــر ذاتــه ،ومــن التماســك المجتمعــي فيــه ،أي مــن أســس الهويــة الوطنيــة
والقوميــة ،فليــس هنــاك مــن هويــة وطنيــة بعيــدا ً عــن االنتمــاء القومــي ،فــإذا تخلينــا عــن عروبتنــا ،بذريعــة الحفــاظ علــى هويــة
وطنيــة مــا ضمــن حــدود التقســيم االســتعماري ،فــإن ذلــك ال يطيــح بالمشــروع القومــي فحســب ،بــل يطيــح بالوحــدة الوطنيــة فــي
القُطــر نفســه ،ألننــا إن لــم نعــد عربـاً ،فإننــا ال نصبــح “ســوريين” أو “أردنييــن” أو “فلســطينيين” أو “لبنانييــن” ،بــل ســنصبح
ت وعشــائر وحــارا ٍ
شــيعا ً وطوائــف ومناطــق وجهــا ٍ
ت ال يربطنــا رابــط.
الهويــة بالعــام المجــرد هــي تعبيــر عــن الوجــود االجتماعــي ،وليســت شــيئا ً يصنــع فــي مختبــر معقــم ،والوجــود االجتماعــي
ال يقتصــر علــى وجودنــا الوطنــي ،المتمثــل بهويــة اإلقليــم الــذي تشــكل تاريخي ـا ً كجــزء مــن وطــن عربــي كبيــر يمثــل هويتنــا
القوميــة ،كأن نكــون عربـا ً “شــوام” مثـاً أو مــن أبنــاء الجزيــرة العربيــة أو مــن وادي النيــل أو مــن المغــرب العربــي ،بــل يتحقــق
وجودنــا االجتماعــي علــى مســتويات مختلفــة ،فنحــن أبنــاء عائــات محــددة ،تأتــي مــن حــارات أو قــرى محــددة ،هــي جــز ٌء
مــن نــواحٍ فــي أقاليــم محــددة ...ونحــن نمتلــك هويــة “جندريــة” ترتبــط بالذكــورة واألنوثــة ،ونحــن نقــوم بعمــل محــدد ،فنحــن
عمــال أو موظفــون أو جنــود أو حــدادون أو نجــارون أو مهندســون أو أطبــاء أو أســاتذة مــدارس أو جامعــات أو طــاب أو ربــات
منــازل إلــخ ...أو نحــن عاطلــون عــن العمــل ...ونحــن نرتبــط بأصدقــاء وعالقــات اجتماعيــة محــددة نشــعر باالنتمــاء إليهــا بهــذا
المقــدار أو ذاك ،أو ال نشــعر باالنتمــاء إليهــا فنعيــش فــي غربــة ،وكذلــك ينتمــي ك ٌل منــا بالضــرورة لفئــة عمريــة محــددة ،ونحــن
نعتنــق ديانــة محــددة ،أو ال نعتنــق ،وكل عنصــر مــن هــذه العناصــر يصبــح ُمدخـاً فــي تشــكيل هويتنــا الفرديــة المتكونــة مــن
هــذه العناصــر المختلفــة والمتنوعــة.
فــإذا قمنــا بســؤال أحــد األشــخاص :مــن أنــت؟ أو :كيــف تعــرف نفســك؟ ربمــا تكــون إجابتــه :أنــا أســتاذ مدرســة ،أو أنــا طالــب،
أو أنــا موظــف ،وربمــا تكــون :أنــا ربــة عائلــة ،أو أنــا أب أو ابــن ،وربمــا تكــون :أنــا ابــن حــارة كــذا ،أو مــن القريــة الفالنيــة...
وفــي مثــل تلــك الحــاالت الســابقة ال يتخــذ تعريــف الهويــة الفرديــة بعــدا ً سياســيا ً إال إذا تحــول إلــى منطلــق حصــري لممارســة
العمــل السياســي ،وإال إذا تحــول إلــى عائــق أمــام تكويــن وعــي وطنــي وقومــي عابــر للهويــات الفرديــة المتكونــة مــن عناصــر
مختلفــة ،قــد يطغــى فيهــا هــذا العنصــر الفــردي أو ذاك ،لكنــه ال يتعــارض مــع االنتمــاء الوطنــي والقومــي ،ألنــه تعبيــر عــن
انتمــاء فــردي ،يخــص شــخصا ً محــددا ً فــي ظــروفٍ محــددةٍ ،وال يوضــع كنقيــض لالنتمــاء الجمعــي.
لكــن ثمــة خطــورة كبــرى حيــن يكــون الســؤال ،ال مــن أنــت ،بــل :مــن نحــن؟ لتأتــي اإلجابــة :نحــن ســنة أو شــيعة أو مســيحيون،
أو نحــن أبنــاء العشــيرة الفالنيــة ،أو المنطقــة الفالنيــة ،أو المهنــة الفالنيــة ،بمعنــى أن ذلــك هــو المحــدد األول والرئيســي فــي
هويتنــا الجمعيــة ،وكل مــا هــو خارجهــا خــار ٌج عنــا وليــس منــا وال نحــن منــه ،وبصفتنــا الجمعيــة تلــك فإننــا ننطلــق لنبنــي
عالقاتنــا مــع اآلخريــن ...فعندهــا تطغــى الهويــة الفرعيــة علــى القاســم المشــترك األعظــم مــع أبنــاء وطننــا وأمتنــا ،وتنشــأ
إمكانيــة التناحــر.
كذلــك ال تناقــض بيــن الهويــة الوطنيــة ،التــي تشــكل جــزءا ً مــن الهويــة القوميــة األوســع ،وبيــن الهويــة العربيــة ،ويزيــد مــن
عروبتــك ،وال يقلــل منهــا ،أن تكــون عربيـا ً ســورياً ،أو عربيـا ً مصريـا ً أو عربيـا ً عراقيـا ً أو عربيـا ً مــن أي قطــر عربــي ،ولكــن
تصبــح الهويــة الوطنيــة مشــكلة عندمــا توضــع فــي مواجهــة العــرب اآلخريــن ،ال فــي مواجهــة المحتــل الفرنســي للجزائــر مثـاً،
أو المحتــل الصهيونــي لفلســطين ،أو األمريكــي للعــراق ،فعندمــا تحتــل الواليــات المتحــدة العــراق ،تدعــو العروبــة أن نصبــح
جميعـا ً عراقييــن ،وعندمــا يهاجــم الناتــو ليبيــا ،يفتــرض أن نصبــح جميعـا ً ليبييــن ،وعندمــا احتلــت فرنســا الجزائــر ،زاعمـةً أن
الجزائــر فرنســية (ممــا خلــق أزمــة هويــة فــي الجزائــر مصدرهــا التفرنــس ال تــزال قائمــة حتــى اليــوم) ،كان ال بــد مــن التأكيــد
علــى عروبــة الجزائــر ،وأن نصبــح جميع ـا ً جزائرييــن ،وفــي العــدوان الثالثــي علــى مصــر عــام  ،1956كان مــن الطبيعــي
ـدوان كون ـيٍ ،تصبــح الهويــة الســورية عنوان ـا ً
أن يتماهــى كل العــرب الشــرفاء مــع المصرييــن ،وعندمــا تتعــرض ســورية لعـ ٍ
لــكل العروبييــن ،وطالمــا بقيــت فلســطين محتلــة ،فــإن الهويــة العربيــة الفلســطينية فــي مواجهــة االحتــال الصهيونــي حصريـاً،
تصبــح عنوان ـا ً لــكل العروبييــن ،أمــا عندمــا تصبــح الهويــة الفلســطينية مشــروعا ً إلقامــة دويلــة قُطريــة جديــدة ،بالتفاهــم مــع
االحتــال الصهيونــي واإلمبرياليــة األمريكيــة ،وعندمــا تصبــح طرفـا ً فــي صــراع هوياتــي “أردني-فلســطيني” ،أو فــي صــراع
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باختصــار ،فــي البعــد السياســي لهويتنــا ،نحــن نعيــش
فــي دوائــر متعــددة يفتــرض أن تكــون متحــدة المركــز
 ،concentricويفتــرض أن نجــد نقطــة التــوازن فيهــا فــي
ظــل التحديــات الخارجيــة وديناميكيــات التطــور الداخليــة
لهويــة تمثــل تعبيــرا ً عــن وجودنــا االجتماعــي الــذي ال
يعــرف الســكون وال يفتــأ يتغيــر ويتبــدل مــع الزمــن ،ولنــا
فــي نظريــة “الدوائــر الثــاث” التــي وضعهــا جمــال عبــد
الناصــر فــي كتــاب “فلســفة الثــورة” معتبــرا ً أن دور مصــر
يتحقــق فــي دوائــر ثــاث ،دائــرة عربيــة ،ودائــرة إفريقيــة،
ودائــرة إســامية ،نمــوذ ٌج لفكــرة النطاقــات متحــدة المركــز
التــي تتحقــق هويتنــا متعــددة األبعــاد ضمنهــا ،مــع إضافــة
أبعــاد أمميــة أوســع إذا شــئنا لتلــك الدوائــر ،وأبعــاد فرديــة
أضيــق ،لكــن مــن بيــن تلــك الدوائــر ،فــي هــذه المرحلــة
مــن تطورنــا التاريخــي كعــرب ،فــإن هويتنــا العربيــة تظــل
قاســمنا المشــترك األعظــم ،وفــي ظلهــا ،وبشــك ٍل متكامــ ٍل،
وليــس بالتضــاد معهــا ،ال تتعــارض هوياتنــا الوطنيــة التــي تظــل عربيــة فــي جوهرهــا.
مســألة األقليــات ال ِعرقيــة مســألة أخــرى طبع ـاً ،فوجــود أقليــات قوميــة عنــد أي أمــة ال يلغــي حقيقــة الوجــود القومــي ،وألبنــاء
األقليــات القوميــة حقــوق المواطنــة كاملــة ،وليــس لهــم أن يطالبونــا بـ”تعديــل” هويتنــا القوميــة جينيـا ً بســبب وجــود أقليــات يوجــد
مثلهــا فــي كل أمــة تقريبـاً ،وال يدعــو ذلــك لمطالبتهــا بالتخلــي عــن هويتهــا بذريعــة وجــود أقليــات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظات على هامش التاريخ الحديث

فارس سعادة
كتابــة التاريــخ بشــكل تأريخــي أقــرب إلــى حقيقــة الماضــي ،يجــب أن تكــون قائمــة علــى الفحــص النقــدي للمصــادر ،واختيــار
تفاصيــل معينــة مــن المــواد األصليــة فــي تلــك المصــادر ،وتوليــف تلــك التفاصيــل فــي ســرد يقــف فــي اختبــار الفحــص النقــدي.
ومصطلــح التأريــخ معنــي أيضـا ً بالنظريــة وتاريــخ الكتابــة التاريخيــة ،أي المحتــوى االجتماعــي والسياســي والثقافــي المعاصــر
للحظــة التاريخيــة المنشــود دراســتها.
والتأريــخ هــو أيض ـا ً إعــادة بنــاء الســجل البشــري لألنشــطة فــي الماضــي لتحقيــق فهــم أعمــق لــه .وقــد عرفنــا فــي تاريخنــا
عشــرات المصنفــات فــي التاريــخ وضعهــا أمثــال الواقــدي والدينــوري والبــاذري والطبــري واليعقوبــي وابن فضــان والهمذاني
والمســعودي وابــن خلــدون وغيرهــم كثــر ،إال أن النظــرة االستشــراقية ،وتلــك الناقــدة لهــا ،تبــدأ دومـا ً مــن التأريــخ األوروبــي،
حتــى عندمــا تنتقــده ،ممــا يوقعهــا فــي شــراك التحيــز االستشــراقي ذاتــه الــذي تحــاول نقــده...
المهــم أن التأريــخ فــي العصــر الحديــث أصبــح رســميا ً مهنــة أكاديميــة فــي أوروبــا ،وهــذا حصــل فــي أواخــر القــرن الثامــن
عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر (مــع أن ثمــة مؤرخيــن أوروبييــن قبــل ذلــك التاريــخ ،كمــا ســنرى الحقـاً) .وهــذا يعنــي أيضـا ً
دراســة التاريــخ أي النشــاط اإلنســاني الطبيعــي الــذي ال مفــر منــه ،فهــو فــي النهايــة تجربــة إنســانية معينــة ومتنوعــة ومختلفــة
مــن مــكان إلــى آخــر ومــن زمــان إلــى آخــر.
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الســرديات التاريخيــة الخياليــة ،أي األســاطير والميثولوجيــا
اإلنســانية ،قامــت علــى قواعــد عــدة منهــا (تصديــق حــدث مــا
يكمــن فــي تكــراره كحقيقــة) والتاريــخ يختلــف عــن األســطورة
وعــن الشــعر والمالحــم األدبيــة فــي أنــه يســتند فــي ادعائــه إلــى
الحقيقــة جزئي ـاً ،وذلــك مــن خــال نــوع مــن األدلــة الوثائقيــة أو
الماديــة ،ومــن ذلــك مث ـاً دراســة الطبقــات االجتماعيــة الجديــدة
مــن عمــال وجنــود وفالحيــن عبــر أدلــة مختلفــة مثــل المســتندات
الشــخصية والوصايــا وعقــود الزواج...إلــخ ،والشــك فــي التاريــخ
حاصــل دومـا ً بســبب أن كتابــة التاريــخ والكتابــة اختصــت بالنخبة
التــي هــي فــي الحقيقــة أصبحــت مرشــحا ً للمعلومــات التــي تصلنــا
فــي الحاضــر تخفــي مــا تخفــي وتظهــر مــا تريــده.
الوعــي التاريخــي أصبــح أكثــر مقــدرة علــى كتابــة التاريــخ بشــكل
أقــرب إلــى الحقيقــة عبــر الوســائل التــي أتاحهــا التطــور العلمــي
خــال القــرن العشــرين وخصوصـا ُ مــن خــال علــم اآلثــار عبــر
النظريــات الحديثــة التــي تبحــث بشــكل فحــص نقــدي للمصــادر
والشــك فــي كل مــا كتــب مــن تاريــخ قديــم وخصوص ـا ً التاريــخ
الــذي كتــب بشــكل أكاديمــي عبــر ســرديات معينــة مــن قبــل
االســتعمار قبــل وخــال وبعــد فتــرة االســتعمار الحديــث ،أي
االســتعمار األوروبــي للعالــم.
كان الكتــاب المقــدس “التــوراة” أساســيا ً فــي تأريــخ الغــرب!
كتــاب “العهــد القديــم” أو “التــوراة” كتــاب تاريــخ شــعب مفترض
حــاول وضــع قصــة وتاريــخ شــعب وبنــاء هويــة وتاريــخ مفترض
متخيــل لكــي يصــل فــي النهايــة إلــى وعد إالهــي بامتــاك األرض
والتفــوق علــى الشــعوب األخــرى ،وهــي شــعوب المنطقــة وعلــى رأســها الشــعب العربــي ،وهــذا نــوع متطــور مــن “الكتابــة
التاريخيــة” التــي تهــدف إلــى إنشــاء كيــان وطنــي مــا علــى أرض معينــة وشــرعيتها آتيــة مــن الــرب نفســه شــخصياً.
ســاعد دمــج الكتــاب المقــدس العبــري “التــوراة” فــي الشــريعة المســيحية فــي تشــكيل المفهــوم المســيحي للتاريــخ ،وبالتالــي
األوروبــي الغربــي للتاريــخ بشــكل كبيــر ،كمــا كانــت مســاهمة “التــوراة” كبيــرة فــي تشــكيل الفكــر التاريخــي والسياســي
ألوروبــا ،وقــد كان ميكافيللــي ( )1469-1527يوازيــه بالتأثيــر ،خصوصـا ً علــى مســتوى الممارســة السياســية ،فقــد كان تأثيــر
ميكافيللــي كبيــرا ً فــي تاريــخ أوروبــا السياســي مــن حيــث أنــه أكــد علــى أهميــة التاريــخ وأنــه طريــق جديــد مــن شــأنه أن يوفــر
التعليــم لســادة رجالــه فــي أيامــه مــن خــال تجميــع أمثلــة مــن التاريــخ القديــم وهكــذا يصبــح التاريــخ علمــا ً سياســيا ً ولكنــه
براغماتــي ،بحيــث أنــه اســتخدم التاريــخ بحســب مصلحتــه السياســية الخارجيــة.
مارتــن لوثــر ســاهم فــي إدخــال التاريــخ إلــى الجامعــات األلمانيــة ،وديــكارت الفرنســي شــك فــي التاريــخ وقــال إنــه وبالرغــم
مــن أن التاريــخ يمجــد العقــل إال أنــه ال يمكــن أن يوصــل إلــى معرفــة ،عكــس العلــم كالرياضيــات مث ـاً .فولتيــر يعتبــر أب ـا ً
للتاريــخ العالمــي ،أو تاريــخ الحيــاة اليوميــة ،الــذي يبحــث فــي كل الممارســات البشــرية وفــي كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة
البشــرية ،أوغســت كونــت اســتطاع إدخــال علــم االجتمــاع إلــى التاريــخ والدراســات التاريخيــة فــي إطــار تحليــل واحــد ،كارل
المبريشــت اعتبــر أن الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة هــي األســاس فــي التاريــخ ،هيجــل يقــول أن التاريــخ تغييــر ثابــت ...وهــؤالء
جميع ـا ً ســاهموا فــي الدراســة الكميــة والنوعيــة للتاريــخ البشــري فــي أوروبــا ومركــزة المعرفــة التاريخيــة فــي أوروبــا ومــن
ثــم التنظيــر لهــا مركزيـا ً بشــكل اعتباطــي مقصــود أو غيــر مقصــود بحكــم تــزاوج الســلطة بالمعرفــة فــي أوروبــا بعــد التوســع
الكولونيالــي األوروبــي فــي الشــرق واألراضــي الجديــدة وهــو مــا أتــاح لهــم عامليــن كان لهمــا التأثيــر الكبيــر علــى توســيع
النظــرة المركزيــة لألوروبييــن والنظــرة الفوقيــة للحضــارات األخــرى ،وهــذان العامــان همــا:
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 .1التراكم الرأسمالي عبر السيطرة على ثروات الشعوب األخرى والسيطرة على األسواق األجنبية.
 .2التحكــم بــرأس المــال الثقافــي عبــر الســيطرة ومعرفــة العلــوم األخــرى عبــر الترجمــة والســرقات العلميــة وســرقات
المخطوطــات وغيرهــا ممــا جمــع مــن الشــرق واألراضــي الجديــدة تحــت مفهــوم االستشــراق.
يمكــن تصــور التاريــخ بأنــه خطــاب ،ومــن خــال الجــدل يمكــن تفســير التاريــخ! ربمــا ...لكــن الحقيقــة تقــول إنــه ال يمكــن
الوصــول للماضــي إال مــن خــال بقايــاه التــي يمكــن تفســيرها بشــكل براغماتــي مــع التركيــز علــى أهــداف الجهــات الفاعلــة فــي
األحــداث التاريخيــة ،مشــروطا ً بالشــروط الماديــة التــي يتــم بموجبهــا اتخــاذ االجــراءات المناســبة .فالعالقــة غيــر المتســاوية بيــن
الشــرق والغــرب جعلــت إدوار ســعيد مث ـاً يتكلــم حــول صــورة اآلخــر أي صــورة الشــرقي ...اآلخــر هــو الشــرقي ،والشــرق
والصــورة هــي النتــاج المعرفــي الــذي أنتجــه المستشــرق الغربــي لهــذا الشــرق وســكانه! ويقــول ســعيد إن المعرفــة تقــود إلــى
الســلطة ومــن خــال المعرفــة اســتطاع الغــرب تمثيــل الشــرق بشــكل صــور معينــة ومحــددة ،فقــد حــدد ســعيد المعرفــة والتمثيــل
كأدوات اســتخدمها الغــرب للســيطرة علــى الشــرق.
وهــذا صحيــح لكــن مــن زاويــة محــددة وهــي زاويــة القــوة والســيطرة ،فصحيــح أن الغــرب نظــر إلــى الشــرق والحضــارات
األخــرى باســتعالء إال أنــه فــي المقابــل كان العــرب فــي أوج حضارتهــم العربيــة ينظــرون إلى الغــرب بنفس النظرة االســتعالئية،
وذلــك بحكــم القــوة والســيطرة علــى حقــول المعرفــة ،مــع فــارق الصيــرورة التاريخيــة التــي أنجبــت للغــرب النظــام الرأســمالي
واحتــكاره للمعرفــة بــل وســيطرته عليهــا بشــكل تــام وكامــل ومســتبد.
ربمــا تكــون دراســة ســعيد لالستشــراق مــن زاويــة أدبيــة وحيــدة وضيقــة جعلتــه ضيــق األفــق بــل وبعيــدا ً عــن الثوريــة والخطــاب
الثــوري الحقيقــي ،وهــذا تجلــى فــي موقفــه السياســي فــي فلســطين مــن جهــة (أطروحــة ثنائيــة القوميــة) وموقفــه الســلبي مــن
القوميــة العربيــة مــن جهــة أخــرى ،الــذي تماشــى مــع الغــرب بشــكل كبيــر ،ناهيــك عــن العجــز المنهجــي فــي مقولــة “شــرق-
غــرب” عــن تفســير نشــوء إمبرياليــة يابانيــة مث ـاً ،ذات أصــول شــرقية بالمعنــى الحرفــي ،وإشــكالية االنطــاق مــن الثقافــة
لتفســير اإلمبرياليــة ،بــدالً مــن االنطــاق مــن األســاس المــادي االقتصادي-االجتماعــي لإلمبرياليــة فــي تفســير ثقافتهــا ،كبنيــة
فوقيــة تقــوم علــى أســاس مــن عالقــات اإلنتــاج الرأســمالية فــي مرحلتهــا اإلمبرياليــة ،كمــا قــال ماركــس فــي كراســه حــول
المســألة اليهوديــة أن علينــا أن نبحــث عــن ســر اليهوديــة فــي اليهــودي العملــي ،ال عــن ســر اليهــودي العملــي فــي اليهوديــة!
فــي الحقيقــة إن تأريــخ الفتــرات المــا بعــد كولونياليــة مــا هــو إال خطــاب مضــاد ومعاكــس للخطــاب الكولونيالــي ،وبعضهــا أو
األكثــر راديكاليــة وثوريــة منهــا يهــدف إلــى هــدم الخطــاب الكولونيالــي وتصديــر خطــاب جديــد وطنــي يحــل محلــه ...وذلــك
عبــر أدوات منهجيــة علميــة تأريخيــة تســتخدم نفــس المصــادر واألدوات التاريخيــة والعلميــة واألكاديميــة التــي اســتخدمتها
مؤسســات االســتعمار ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن الغــرب اســتخدم المعرفــة والثقافــة للســيطرة الناعمــة علــى الشــعوب
األخــرى إال أنــه فــي األســاس كان مســيطرا ً بشــكل مباشــر دمــوي علــى هــذه الشــعوب ممــا يرجعنــا للنقطــة األســاس وهــي العنف
المضــاد ،أي المقاومــة ،وثقافــة المقاومــة التــي ال يمكــن مــن دونهــا إنتــاج خطــاب مضــاد لإلمبرياليــة ،ومــن الصعــب نشــر هــذا
الخطــاب فــي التيــار الســائد علــى اعتبــار أن القــوة هــي األســاس فــي نشــر المعرفــة أو الســيطرة عليهــا.
التاريخ االستشراقي أنتج (خلق خطابا ً غير مباشر) لإلشارة إلى التثاقف بين الغرب والشرق حسب هومي بابا:
يتكــون الســرد التاريخــي فقــط مــن البيانــات الحقيقيــة (أي تلــك األكثــر تناســقا ً مــع األدلــة المناســبة) ،ولكــن فــي جعلهــا فــي
قصــة ،يعتمــد المــؤرخ علــى نفــس أنــواع المؤامــرات واالســتعارات التــي تشــترك فــي الروايــات العامــة .إن قراءهــم مســتعدون
لتصديقهــم ليــس فقــط ألنهــم يقبلــون بــأن كل البيانــات الفرديــة صحيحــة ولكــن أيضـا ً ألنهــم يســتجيبون لعناصــر القصة المشــتركة
لثقافتهــم .وبإدانــة مطالبــة أكثــر نســبية ،جــادل وايــت بــأن مجموعــة األحــداث نفســها يمكــن أن تصــل إلــى تواريــخ مختلفــة ،ال
تحتــوي كل منهــا إال علــى بيانــات حقيقيــة ،وبالتالــي ال تتأثــر بأســباب تجريبيــة ،ولكنهــا مســتنيرة مــن قبــل اســتجابات مختلفــة
و”مغمــورة” بطــرق متنوعــة )Hayden White( .ورغــم مــا ذكــر أعــاه إال أن هــذه الســرديات حــول الشــرق بعموميتــه ليــس
كمــا قــال فوكــو بــأن التاريــخ كمــا اإلنســان مفهــوم عابــر بــل أصبــح حقيقــة بحاجــة إلــى مراجعــات فكريــة مــن قبــل الشــرق وأهلــه
للــرد علــى هــذه الســرديات الغربيــة المركزيــة بشــكل عنيــف علــى المســتوى الخطابــي نقــدي ومراجــع مفــكك لهــا إلعــادة بنائهــا
مــن خــال أســس جديــدة مبنيــة بشــكل قومــي مرجعيتــه تكــون شــعوب الشــرق ال نخــب الغــرب ومسؤسســات الكولونياليــة ،وذلــك
عبــر الســيطرة السياســية علــى األرض ،فــا يمكــن مــن دون قــوة حقيقيــة أن تقاتــل ال ثقافيـا ً وال غيــره.
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كل مــا ســرد أعــاه ال يتعــدى كونــه معلومــات حــول التاريــخ الحديــث ونظرياتــه بشــكل مقتضــب جــدا ً لتوضيــح حقيقــة التاريــخ
الحديــث ومنظريــه ومؤرخيــه علــى المســتوى النظــري وعلــى مســتوى التاريــخ نفســه أي الماضــي .لذلــك ال تنتهــي األســلئة
الموجهــة لنخــب الوطــن العربــي حــول التأريــخ العربــي الحديــث (والقديــم) ،ومــا إذا كان هنــاك أي أفــق لمشــروع تأريــخ عربــي
قومــي حقيقــي يقــوم بالمســاهمة فــي إعــادة بنــاء الهويــة العربيــة مــن جديــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبــو األعلــى المــودودي :مــن المخابــرات البريطانيــة إلــى التآمــر علــى “ذو الفقــار بوتــو” ..وبينهمــا رجعيــة وتبريــر
لإلقطــاع

السيد شبل
أبــو األعلــى المــودودي ،بحســب المفكــر ســمير أميــن فــي كتابــه “مذكراتــي” ،كان متابعــا ً لرجــال المخابــرات البريطانيــة
فــي كتاباتــه األصوليــة والنافيــة لفكــرة المواطنــة والتطــور ،..لدرجــة أنــه نســخ عنهــم فقــرات بعينهــا حرف ـا ً بحــرف ،وكانــت
المخابــرات اإلنجليزيــة تســتهدف مــن ذلــك تخريــب الحركــة الوطنيــة الهنديــة ،وشــطب التعايــش بيــن الهنــدوس والمســلمين،
وهــو الســيناريو الــذي انتهــى بســلخ باكســتان عــن الهنــد فــي  ،1947ثــم خــوض حــروب اســتنزافية بيــن البلديــن ،كان فيهــا
محرضـاً ،معتبــرا ً أن الحــرب واجــب جهــادي مقــدس .علمـا ً بأنــه حتــى اليــوم يوجــد فــي الهنــد حوالــي  172مليــون
المــودودي
ّ
مســلم =  14%مــن عمــوم الســكان ،أي عــدد معتبــر ،وربمــا قريــب مــن عــدد المســلمين فــي باكســتان!.
بعيدا ً ع ّما ذكره أمين ،فإن ما نعرفه من المودودي ،هو رجعيته المفرطة المتمثلة في أشياء مثل:
 معاداته للفنون والموسيقى والسينما والمسرح. هدمــه إلمكانيــة تأســيس مجتمــع مســتقر انطالقـا ً مــن رفضــه فكــرة المواطنــة والمســاواة بيــن أفــراد الشــعب بصــرف النظــرعــن موروثــات أو معتقــدات كل فــرد الدينيــة ،لــذا هاجــم المــودودي “جواهــر الل نهــرو” واعتبــره عــدو للديــن ألنــه يســعى
لدمــج المســلمين مــع الهنــدوس ،ويعــارض التقســيم علــى أســاس الديــن! ،فبحســب المــودودي ،ليــس مــن حــق غيــر المســلم تولــي
منصــب فــي إدارة شــؤون البلــد ،وليــس متاحـا ً أمامــه التصويــت فــي االنتخابــات الرئاســية أو فــي انتخابــات النــواب المســلمين،
ذلــك مــع مالحظــة أن ثمــة جــدالً آخــر يورطنــا فيــه منهــج المــودودي ،يتعلــق بتحديــد مــن هــو المســلم؟ فهــو ،مثـاً ،ال يعتبــر أن
الطائفــة األحمديــة مــن المســلمين ،مــن هــذا البــاب شــجع علــى أعمــال العنــف ضدهــم فــي الهــور بعــام  ،1953وهــي مــا أدت
ـام ومقتــل  200علــى األقــل مــن أتبــاع هــذه الطائفــة ،وقــد ُحكــم عليــه باالعــدام بســبب هــذا التحريــض ،لكــن الحكــم
لتخريـ ٍ
ب عـ ٍ
ُخفــف نتيجــة ضغــط واســع وتــم اإلفــراج عنــه بعــد عاميــن ،كمــا أدان المــودودي تعييــن األحمــدي “ظفــر اللــه خــان” وزيــرا ً
للخارجيــة (ثمــة اتهامــات وطنيــة مبــررة لهــذه الطائفــة نظــرا ً لدعــم االحتــال البريطانــي لهــا ،ورضــاه عنهــا بســبب إعالنهــا عدم
شــرعية قتالــه ،لكــن هنــاك فــارق بيــن أن يكــون الموقــف الرافــض منطلقـا ً مــن أرضيــة معنيــة بالمصالــح المعاشــية والمعقولــة
للشــعب ،وبيــن مواقــف تتأســس علــى أفــكار غيبيّــة ،وتكــون إشــارة النطــاق قطــار يستســهل التكفيــر ،ويتابــع فــي التفتيــت،
ويبــث خطــاب كراهيــة ..إلــى مــا ال نهايــة).
 اعتراضــه علــى عمــل المــرأة أو توليهــا منصبـا ً قياديـا ً كبيــرا ً عامـا ً أو تشــريعياً ،ودعوتــه إلــى حصــر وجودهــا داخــل المنــزلإال للضــرورة القصــوى وحينهــا تخــرج ُمغطــاة بالكامــل ،وتعصبــه لمســألة الفصــل التــام بيــن الجنســين ،وعندمــا تــم ســؤاله عــن
ضــا
تنظيــم األســرة ،بغــرض أن يتمتــع األطفــال بحيــاة أرغــد وتغذيــة أفضــل ،قــال أن المعانــاة والمحنــة أشــياء مطلوبــة (!) ،راف ً
تنظيــم النســل.
 ....إلى آخر هذا الصنف من المواقف.
لكــن هنــاك جانــب آخــر مهــم ومنســي بســيرة المــودودي ،وهــو شراســته فــي الهجــوم علــى االشــتراكية ،لدرجــة أنــه رفــض
خطــوة إصالحيــة طبيعيــة جــرت فــي معظــم البلــدان بالخمســينيات ،وهــي اإلصــاح الزراعــي ،وتعديــل نمــط الملكيّــة ،فرغــم
الفقــر الظاهــر فــي باكســتان ،عــارض المــودودي «ياقــات علــي خــان» رئيــس الــوزراء ومســاعيه لإلصــاح الزراعــي ،وأيّــد
اإلقطــاع ،وبــرر لــه مســتخدما ً تفاســير تتوافــق مــع هــواه للنصــوص الدينيــة ،وحــارب أي موقــف داعٍ لتغييــر هــذا النمــط
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اإلقطاعــي الســيئ ،والــذي هــو صناعــة بشــرية أساسـا ً ونتــاج مراحل
قديمــة كان فيهــا الحاكــم يهــب األراضــي لمــن يشــاء مــن معاونيــه
وحاشــيته أو حتــى ال ُمرفهيــن عنــه ،أو نتــاج تدخــات اســتعمارية
خارجيــة ،أو امتــداد لزمــن كان يضــع فيــه القــوي يــده علــى األرض
حســب هــواه ..وتماشــيا ً مــع ذلــك كان مناهض ـا ً لحقــوق العمــال ،أو
علــى األقــل ،محــذرا ً مــن الداعيــن لهــا ،رافض ـا ً أن يكــون المجتمــع
ملتزمـا ً بتوفيــر العمــل ،ألن هــذا يســتلزم هيمنــة شــاملة علــى مــوارد
البــاد ،وهــو مــا ال يجــوز برأيــه!.

العدد رقم (  )56صدر في  1كانون الثاني عام  2019للميالد

وكان المــودودي يعتقــد بــأن المجتمــع ســيتم إصالحــه عبــر دعــوة
األثريــاء لاللتــزام بالفضيلــة وحســن الخلــق! وبهــذا نكــون قد رســمنا،
بحســب المــودودي“ ،الطريــق الثالــث” الــذي يحــل كل مشــكالت
الرأســمالية واالشــتراكية معًــا! ومــن المعلــوم أن جماعــة اإلخونــج
فــي مصــر كان لهــا نهــج قريــب أو مماثــل لمــا ســبق ،واصطــدم
الهضيبــي مرشــد الجماعــة مــع ثــورة يوليــو بخصــوص أمــور كتلــك.
** المــودوي تســتقبله نيويــورك للعــاج  ..وذو الفقــار بوتــو خصــم
البيــت األبيــض تســتقبله المشــنقة **
فــي  22أيلــول /ســبتمبر  ،1979وبعــد فتــرة عــاج الئقــة ،توفــي أبــو
األعلــى المــودودي بمشــفى فــي مدينــة بافلــو غــرب واليــة نيويــورك
األمريكيــة  -نعــم األمريكيــة  ،! -بعــد أن كان قــد ســلّم فــي 1972
قيــادة “الجماعــة اإلســامية” ،التــي أسســها فــي  ،1941لـــ“ ميــان
طفيــل محمــد”.
“طفيــل” بــدوره هــو خــال الجنــرال محمــد ضيــاء الحــق ،الــذي كان قــد انقلــب فــي  5تمــوز /يوليــو عــام  ،1977بدعــم وتأييــد
وفتــاوى مــن المــودودي ،علــى القائــد السياســي الوحيــد الــذي يمكــن النظــر إليــه بعيــن التقديــر فــي باكســتان ،وهــو ذو الفقــار علــي
عــرف “بوتــو” بميولــه االشــتراكية،
بوتــو (الــذي حكــم كرئيــس ثــم رئيــس وزراء بدايــة مــن ديســمبر  1971وحتــى االنقــاب) ،و ُ
ونهجــه الداعــم للتصنيــع والتعليــم والحصــول علــى الســاح النــووي ،ومحاوالتــه نــزع فتيــل التوتــر مــع الهنــد ،وسياســاته التــي
حاولــت التنفــس خــارج المظلــة األمريكيــة ،وقــد دعــم “بوتــو” العــرب فــي معركــة أكتوبــر  ،73وتبنــى سياســة عــدم االنحيــاز،
واقتــرب مــن الســوفييت والصيــن الشــعبية وصنــع عالقــات مــع كوريــا الشــمالية وفيتنــام وليبيــا وســورية ،..فأثــار اســتياء الرئيــس
األمريكــي جيمــي كارتــر ..وحصــل االنقــاب ضــده ،ثــم تــم إعدامــه بعــد محكمــة هزليــة فــي  4نيســان /إبريــل .1979
وبحســب محلليــن وساســة ،فهنــاك اعتقــاد علــى نطــاق واســع بــأن أعمــال الشــغب واالنقــاب ضــد بوتــو ،وهــي األمــور التــي
ســاهمت فيهــا “الجماعــة اإلســامية” المودوديّــة ،قــد تمــت بتدبيــر مــن وكالــة االســتخبارات المركزيــة بســبب مخــاوف البيــت
األبيــض مــن سياســات بوتــو االشــتراكية التــي كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا متعاطفــة مــع االتحــاد الســوفياتي (شــهادة وزيــر العــدل
األمريكــي الســابق  /رامــزي كالرك فــي صحيفــة “نيويــورك تايمــز” حــول تشــابه ظــروف اإلطاحــة بــذو الفقــار بوتــو مــع
ظــروف اإلطاحــة بالســلفادور اللينــدي فــي تشــيلي).
ويعتبــر الجنــرال ضيــاء الحــق شــبيه أنــور الســادات فــي مصــر ،وســيقوم ،بحســب مصــادر صحفيــة عربيــة ،بتعييــن طفيــل
(خليفــة المــودودي) كوزيــر إعــام ،وســيبذل كل جهــده لدعــم الخطــة األمريكيــة فــي أفغانســتان بالثمانينيــات ،وحشــد المقاتليــن
للحــرب مــع الســوفييت! وســتلعب “الجماعــة اإلســامية” المودوديــة دور الــذراع األيديولوجيــة والسياســية لنظامــه ،وإن كانــت
ثمــة احتــكاكات قــد وقعــت بيــن الطرفيــن ضمــن اإلطــار المفهــوم للصــراع علــى النفــوذ.
وقــد تلقــت “الجماعــة اإلســامية” فــي باكســتان ،وأبــو األعلــى المــودودي ،دعمـا ً بشــكل عــام مــن الســعودية ،وأثنــاء الصــراع مــع
“ذو الفقــار بوتــو” ،وكان الدعــم الســعودي للمــودودي برعايــة فيصــل آل ســعود ، ،الــذي بــذل كل جهــده بالتعــاون مــع واشــنطن
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إلجهــاض مشــروع الصعــود العربــي بقيــادة جمــال عبــد الناصــر..
ثــم تابــع حــكام الســعودية علــى ذات خط فيصــل في دعــم المودودي
وجماعتــه .ومــن المعلــوم أن المــودودي كان أحــد زعمــاء جامعــة
المدينــة المنــورة فــي الســعودية ،كمــا صــار فــي  1963عضــوا ُ
مؤسسـا ُ فــي المجلــس التأسيســي لرابطــة العالــم اإلســامي (منظمــة
يقــع مقرهــا فــي مكــة) ،والحقـا ُ أصبــح أول مــن حــاز علــى جائــزة
فيصــل عــام  .!1979ومــن المناســب هنــا لفــت األنظــار إلــى أن
النظــام الحاكــم فــي باكســتان كان ســندا ً عســكريا ً للنظــام الســعودي
فــي حربــه التــي شــنها بالســتينيات ضــد الثــورة اليمنيــة المدعومــة
مــن عبدالناصــر ،وكانــت باكســتان بدعمهــا للنظــام الســعودي
وكذلــك األردنــي ،تطمــع بالمــال مــن جهــة ،وتؤكــد مــن جهــة
أخــرى علــى موقعهــا فــي الصــف الغربــي األنجلوساكســوني ،وهــو
صــف واضــح منــذ أن كانــت عضــوا ً فــي حلــف بغــداد االســتعماري
ال ُمؤســس عــام  ..1955وال يعنــي مــا ســبق أن األمــور بيــن الســلطة
الباكســتانية بتلــك الفتــرة مــن الخمســينيات والســتينيات وبيــن
المــودودي كانــت علــى وفــاق مطلــق ،فقــد حاولــت الســلطة كبــح
“الجماعــة اإلســامية” عــددا ً مــن المــرات ،وذلــك للحفــاظ علــى
حـ ِد مــا مــن الطابــع المدنــي والحديــث للدولــة ،ولخفــض التوتــرات
الطائفيــة التــي تتســبب فيهــا تلــك الجماعــة ،لكــن التحالف كان يشــتد
فــي إطــار الصــراع مــع الهنــد ،كمــا حصــل بالحــرب التــي حظيــت
برعايــة أمريكيــة وبــدأت فــي أغســطس  1965تحــت حكــم أيــوب
خــان ،وهــو الرئيــس الــذي انتهــى حكمــه الحقًــا فــي  1969بعــد
غضــب شــعبي واســع ألســباب اجتماعيــة ووطنيــة ،وكان “بوتــو”
أحــد أهــم محرضيــه.
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بشــكل عــام يتنفــس إرث المــودودي إلــى اليــوم عبــر أفــكار الحاكميّــة ،التــي مــأ بهــا كتبــه ،خاصــة «المصطلحــات األربعــة فــي
القــرآن» الــذي صــدر عــام  ،1941وهــي األفــكار التــي كانــت هــي ال ُملهــم األساســي ألفــكار ســيد قطــب التــي كتبهــا بالســتينيات،
وهــي األفــكار التــي تالقحــت مــع المنهــج الوهابــي ،لينتــج عنهــا ســائر الحــركات الســلفية الجهاديــة ،وآخــر نســخها “داعــش”،
كمــا تملــك جماعــة المــودودي روابــط قويــة بالحــركات المتطرفــة فــي باكســتان ،ومنهــا “حركــة تطبيــق الشــريعة (تحريــك)”
و“طالبــان باكســتان” .والمــودودي هــو جــزء مــن نســيج “اإلخــوان” العــام ،وقــد أثــر كثيــرا ً فــي عبــد هللا عــزام ،وأثّــر عـ ّ
ـزام بــه
فــي أســامة بــن الدن خــال الحــرب األفغانيــة ،كمــا كانــت أفــكاره خلــف تنظيمــات ســورية المتطرفــة مــن الســتينيات وصاعــداً،
ـر علــى مــروان حديــد وســعيد حــوى ،وهــو أيض ـا ً المصــدر الــذي نهلــت منــه “الجماعــة اإلســامية”
ـر كبيـ ٌ
حيــث كان لــه تأثيـ ٌ
و“تنظيــم الجهــاد” فــي مصــر ،كمــا كان لــه إســهام كبيــر عــام فيمــا ســمي بـ“الصحــوة اإلســامية” ،ويكفــي أن نشــير إلــى أن
مــن ضمــن تالمذتــه مجموعــة الطاجيكــي األفغانــي /برهــان الديــن ربانــي (مؤســس “الجمعيــة اإلســامية” عــام  – 1972والــذي
اتصــل مباشــرة بإخــوان مصــر أثنــاء حصولــه علــى ماجســتير بالفلســفة اإلســامية مــن األزهــر بنهايــة الســتينيات – والــذي كان
مــن أوائــل مترجمــي كتــب ســيد قطــب للفارســية) ،وهــذه المجموعــة أســاءت ألفغانســتان كثيــرا ً فــي تاريخهــا الحديــث عندمــا
بثّــت أفــكارا ً رجعيــة تخريبيــة وحاولــت التآمــر علــى أول رئيــس جمهوريــة فــي أفغانســتان “محمــد داوود خــان” بخريــف
 ،1974ثــم عندمــا قاتلــت بالتحالــف مــع المخابــرات األمريكيــة فــي الثمانينيــات ،ثــم عندمــا انقســمت علــى نفســها ودخلــت فــي
حــرب أهليــة مريــرة بعــد وصولهــا للحكــم ألربــع ســنوات منــذ  92وحتــى أطاحــت بهــا طالبــان ،ثــم عندمــا كانــت حليفــة للجيــوش
ـر فــي “الصحــوة الســاداتيّة
الغربيــة وهــي تقصــف أفغانســتان فــي  ،2001ودخلــت كابــول بفضلهــا ،كمــا كان للمــودودي تأثيـ ٌ
فــي مصــر” ،لدرجــة أن عبــد المنعــم أبــو الفتــوح قــال فــي كتــاب “شــاهد علــى تاريــخ الحركــة اإلســامية” أن تســمية الجماعــة
الســلفية المدعومــة حكومي ـا ً والتــي كان ينشــط فيهــا بالجامعــة فــي الســبعينيات ،باســم “الجماعــة اإلســامية”“ ،كان محاولــة
لتقليــد المــودودي أو بتأثــر منــه” ،لكــن الالفــت هنــا أن “أبــو الفتــوح” يذكــر أيض ـا ً أن جماعــات الســبعينيات اســتمدت زخمهــا
أو ارتبطــت بتيــار طالبــي “إســامي” عالمــي فــي الخــارج كان محــوره فــي “آخــن” بألمانيــا الغربيــة حينهــا (!) ،حيــث انعقــد
ـرب هــذا االتحــاد
فيهــا عــام  1969المؤتمــر التأسيســي األول لـ(رابطــة االتحــاد اإلســامي العالمــي للمنظمــات الطالبيــة) ،وقــد قـ ّ
بيــن الحركــة اإلســاموية فــي باكســتان وأندونيســيا والوطــن العربــي وأوروبــا (!!) ،وتولــت المنظمــة طباعــة كتــب ســيد قطــب
16

العدد رقم (  )56صدر في  1كانون الثاني عام  2019للميالد

وعبد القادر عودة وحسن البنا وأبو األعلى المودوي ..وهذه واقعة صريحة لكيفية توظيف عواصم غربية لهذا التيار.
-مالحظة:
= بينظير بوتو لم تكن تشبه أبيها ذو الفقار في أفكاره االشتراكية والمعارضة لواشنطن
* مصادر:
 باكستان  /الفصل الثالث :آسيا بين الرأسمالية المنتصرة والمأزق  /كتاب مذكراتي ..سمير أمين قصة باكستان مع األمريكيين ..كمال خلف الطويل من نيويورك إلى كابول ..حسنين هيكل اإلسالم السياسي في خدمة اإلمبريالية ..سمير أمين اإلسالم السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة ..محمد الدمرداش العقالي اإلسالم في سوريا  //محاولة لنحديد األصولية ..مقالين لمحمد سيد رصاص أبو األعلى المودودي ،الجماعة اإلسالمية  //ذو الفقار علي بوتو ..ويكيبديا إنجليزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صهاينة في أنقرة« ..حماة» اإلسالم والمسلمين

صالح بدروشي
نــودّ مــن خــال هــذه المحاولــة تســليط الضــوء علــى موضــوع يشــوبه الغمــوض والضبابيــة لــدى الكثيــر مــن المواطنيــن العــرب
بفعــل الدعايــة التــي اســتبقت مرحلــة اإلعــداد لعمليــة «الربيــع العربــي» .ارتكــز مشــروع مــا يســمى بـ«الربيــع العربي»،حســب
رأينــا المتواضــع ،علــى عــدة دعامــات أساســية كان منهــا الحركــة التكفيريــة والجمعيــات غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيـاً ،لكــن
كانــت هنــاك باألخــص أربــع دعامــات أساســية تـ ّم إعدادهــا والترويــج لهــا بعنايــة فائقــة ماديـا ً وإعالميـاً ،وهــي:
 )1قنــاة «الجزيــرة» التــي تــم شــراؤها جاهــزة مــن الب.ب.ســي ،مــع الحفــاظ علــى طاقــم التســيير الفنــي المتكــون مــن خبــراء
ـرم الخــوض فيهــا والتابوهــات التــي فرضتهــا أنظمــة
بعضهــم يهــود والتــي فتحــت بــاب الحديــث فــي المواضيــع الممنوعــة والمحـ ّ
القمــع والعمالــة فــي أغلــب األقطــار العربيــة مــن أجــل كســب قلــوب وثقــة شــريحة واســعة مــن الجماهيــر العربيــة.
 )2المدعــو بـ«الشــيخ» يوســف القرضــاوي الــذي ت ـ ّم تخريجــه وتســويقه كمرجعيّــة إســامية مــن خــال برنامــج «الشــريعة
والحيــاة» الــذي أكســبه صبغــة مفتــي المســلمين «األكبــر» ،وكذلــك مــن خــال تنصبيــه عبــر المــال القطــري علــى رأس
«االتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين» ،هــذه الهيئــة التــي تــم تمكينهــا علــى حســاب تغييــب مجمــع اإلفتــاء اإلســامي.
 )3عزمــي بشــارة عضــو الكنيســت الصهيونــي وعضــو حــزب راكاح الصهيونــي ســابقاً ،حيــث تــم افتعــال قضايــا لــه وإخراجــه
مــن فلســطين المحتلــة مــن أجــل صناعتــه وتســويقه كمف ّكــر ومرجعيــة قوميــة بعــد أن كان «شــيوعياً» وتــم تكليفــه بالتنظيــر لطرح
ـروج لهــا عزمــي بشــارة هــي أن غيــاب الديموقراطيــة
عروبــي «جديــد» و«مج ـدّد» قومــي ليبرالــي .جوهــر الفكــرة التــي يـ ّ
بمفهومهــا الغربــي هــو ســبب البــاء وجــذر كل المشــكالت التــي يعانــي منهــا الوطــن العربــي ،فهــو يجعــل مشــكلة غيــاب
«الديمقراطيــة» مقدَّمــة حتــى علــى االحتــال باعتبارهــا أخطــر مــن اإلمبرياليــة وأن االســتبداد الداخلــي أولــى بالمقاومــة مــن
االحتــال الخارجــي الــذي يمكــن حتــى االســتفادة منــه حســب طرحــه الجديــد والتعــاون معــه لمكافحــة االســتبداد الداخلــي !!..
ي وتجنيدهــم لقصــف
كمــا تــم تكليفــه باســتقطاب المف ّكريــن العــرب عبــر الرشــوة ودفعهــم للكتابــة فــي هــذا المحــور بمقابــل ســخ ّ
العقــول.
 )4والركيــزة الرابعــة التــي تـ ّم إعدادهــا هــو رجــب طيــب أردوغــان كـ“زعيــم سياســي” للمســلمين والــذي تــم تلميعــه وتصويــر
تركيــا األردوغانيــة علــى أنهــا نمــوذج يُحتــذى بــه ّ
وأن مــا قــام بــه حــزب “العدالــة والتنميــة” فــي تركيــا هــو معجــزة المعجــزات،
وتلميــع الحقبــة العثمانيــة المظلمــة عبــر قنــاة “الجزيــرة” ،باإلضافــة إلــى مســرحية منتــدى “دافــوس” و“حادثــة” ســفينة مرمــرة،
وتــم تســويق أردوغــان كنمــوذج ناجــح وزعيــم مناهــض للصهيونيــة قــادر علــى اســتقطاب الجماهيــر حــول حركــة اإلســام
السياســي التــي اعتمــدت عليهــا اإلمبرياليــة فــي تنفيــذ مشــروع “الربيــع العربــي”.
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هــذا المرتكــز األخيــر (أردوغــان ونظامــه) هــو موضــوع
هــذه المقالــة حيــث ســنحاول مــن خــال ســرد بعــض الحقائــق
التاريخيــة المعاصــرة إزالــة الغشــاوة التــي وضعهــا اإلعــام
المعــادي إلخفــاء حقيقــة النظــام التركــي بقيــادة “حــزب العدالــة
والتنميــة” اإلخوانــي .كمــا ســنقتبس فــي هــذه المقالــة جملــة
مــن الحقائــق التاريخيــة الموثقــة فــي عديــد المراجــع والتــي
ورد جانــب مه ـ ّم منهــا فــي تقريــر فــي شــكل  111فيلــم وثائقــي
بعنــوان“ :صهاينــة فــي أنقــرة” أع ـدّه اإلعالمــي المختــص فــي
الشــأن التركــي أســامة شــحود ،وهــو مــا أوحــى لنــا بكتابــة
هــذه المقالــة .يرصــد هــذا الفيلــم الوثائقــي الــذي تــم بثــه علــى
أربعــة أجــزاء تاريــخ العالقــات التركيــة – “اإلســرائيلية” منــذ
احتــال فلســطين المســمى بنكبــة عــام  1948حتــى الســنوات
الجاريــة ،ويســلط الضــوء فــي تفاصيلــه علــى مراحــل نمــو هــذه
العالقــة المشــبوهة واالتفاقيــات والمعاهــدات األمنيــة والعســكرية
ســرية فــي أغلــب األحيــان ،ولــم
واالقتصاديــة والتــي بقيــت
ّ
يتك ّ
شــف الكثيــر منهــا ّإل فــي الســنين األخيــرة ،مــع العلــم أن
هــذه الحقائــق ليســت تحليــات ووجهــات نظــر ولكــن وقائــع
ووثائــق واتفاقيــات مســ ّجلة ومنشــورة ويمكــن الرجــوع إليهــا
ي وقــت.
فــي أ ّ
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بعض األحداث ذات الدّاللة:
فــي ســنة  1949بتاريــخ  28مــارس/آذار كانــت تركيــا ّأول دولــة
إســامية تعتــرف بدولــة “إســرائيل” ،أي بعــد أقــل مــن عــام علــى إعــان “تأسيســها” يــوم  14مايو/أيــار  ،1948وتــم تبــادل
الســفراء مــن الجانبيــن برتبــة وزيــر مفـ ّـوض..
ومنذ سنة  1978كانت الشركات “اإلسرائيلية” العبا ً أساسيا ً في الحقل العسكري التركي..
وبــدأت تركيــا فعالياتهــا الدبلوماســية فــي مــا يســمى بـ“إســرائيل” يــوم  7يناير/كانــون الثانــي  ،1950مــع تعييــن أول رئيــس
للبعثــة الدبلوماســية فــي الممثليــة التركيــة بـ“تــل أبيــب”.
توتّــرت العالقــات بينهمــا فــي الســتينيات والســبعينيات حيــث تــم تخفيــض مســتوى العالقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن إلــى
مســتوى القائــم باألعمــال ســنة  1956وعــادت العالقــات كاملــة ســنة ..1963
تــم تخفيــض مســتوى التمثيــل الدبلوماســي خــال الســبعينيات لغايــة مطلــع  1980حيــث ُرفعــت العالقــات الدبلوماســية بيــن
البلديــن إلــى مســتوى الســفراء ثــم عــادت وخفضــت إلــى أدنــى مســتوى.
تـ ّم رفعهــا إلــى مســتوى القائــم باألعمــال عــام  ،1986إلــى أن تمــت إعادتهــا إلــى مســتوى الســفراء عــام  ،1992وبــدأت حـدّة
ـف بعــد تصويــت تركيــا لصالــح الكيــان الصهيونــي ضــد مشــروع قــرار لحظــر تمثيــل
التوتــر فــي العالقــات بيــن الدولتيــن تخـ ّ
“إســرائيل” فــي األمــم المتحــدة عــام .1989
في  31مارس آذار  1994تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين تركيا والكيان الصهيوني،
ومــع وصــول ّأول حــزب “إســامي” إلــى الســلطة فــي تركيــا ســنة  1996تطـ ّـور التعــاون العســكري وأقيمــت أول تدريبــات
وبريــة فــي إطــار اتفاقيتــي
جويــة وبحريــة ّ
واســعة النطــاق بيــن الجيــش التركــي والجيــش الصهيونــي عبــر منــاورات مشــتركة ّ
التدريــب فــي المجــال األمنــي والعســكري بيــن الطرفيــن ،كمــا تــم توقيــع اتفاقيــات للتعــاون فــي مجــال الصناعــات الدفاعيــة،
وأخــرى للتجــارة الحــرة.
وفــي عــام  1998أجــرت قــوات مــن البحريــة التركيــة و“اإلســرائيلية” واألميركيــة منــاورات مشــتركة فــي البحــر األبيــض
ـرة التركيــة “اإلســرائيلية” ســارية المفعــول..
المتوســط ،ومنــذ عــام  2000أصبحــت اتفاقيــة التجــارة الحـ ّ
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ومنــذ انتخــاب أردوغــان عــام  2003ســارت العالقــات مــع الكيــان الصهيونــي علــى أحســن مــا يــرام حتــى عــام  2009حيــث قــام
أردوغــان بتوجيــه انتقــادات اســتعراضية للحــرب علــى قطــاع غـ ّ
ـزة خــال منتــدى “دافــوس” اإلمبريالــي وتـ ّم تســويقه بتطبيــل
كبيــر مــن قنــاة “الجزيــرة”
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كزعيـ ٍـم وكرمـ ٍـز لحــراكات اإلســام السياســي “مدافعـاً” عــن المقدســات اإلســامية  ..ثــم تلــى ذلــك التطبيــل اإلعالمــي لبطــوالت
أردوغــان فــي الدفــاع عــن غــزة فيمــا عــرف بقضيــة العــدوان الصهيونــي علــى ســفينة “مرمــرة” التركيــة.
فســفينة الحريــة مرمــرة التــي انطلقــت مــن تركيــا باتّجــاه غــزة لمحاولــة فـ ّ
ـك الحصــار كانــت ضـدّ إرادة حــزب أردوغــان الــذي
الحريــة ول ّمــا قتــل الجيــش الصهيونــي تســعة مــن أفــراد طاقــم الســفينة
ي مــن نوابــه مــن المشــاركة فــي وفــد أســطول
ّ
منــع أ ّ
ـرف الكيــان الصهيونــي األرعــن وطالــب
األتــراك افتعــل أردوغــان حــركات هــاج فيهــا ومــاج بالتصريحــات الناريــة ضــد تصـ ّ
باالعتــذار والتعويــض للذيــن قتلــوا وأعلــن تجميــد العالقــات علــى عــدة مســتويات ،ولنالحــظ هنــا أنّــه تجميــد وليــس قطــع وأنــه
ليــس علــى كل المســتويات  ..وبعــد عــام مــن الحادثــة قــام نتنياهــو بمكالمــة هاتفيــة ألردوغــان أبلغــه فيهــا “بحــدوث أخطــاء
عمليــة خــال عمليــة الســفينة مرمــرة” ،وهــو مــا اعتبــره أردوغــان اعتــذارا ً كافيـا ً إلعــادة األمــور إلــى مجاريهــا ،وحتــى هــذه
ت ّإل بثمــن دفعتــه تركيــا وهــو رفــع الفيتــو عــن تعــاون حلــف النيتــو مــع “إســرائيل” ،علمـا ً ّ
أن تركيــا لــم تقطــع
المكالمــة لــم تــأ ِ
ّ
العالقــات ولــم تطــرد الســفير ولكنهــا اســتغلت حركــة التغييــر الــدوري للســفراء فــي دولــة الكيــان الصهيونــي ولــم تصــادق
علــى اعتمــاد الســفير الجديــد ..كمــا أنــه مــن المعــروف عنــد قطــع العالقــات الدبلوماســية ّ
فــإن الملحــق العســكري هــو ّأول
شــخص يغــادر البــاد ولكــن ظـ ّل الملحقــان العســكريان مــن الطرفيــن فــي مكانيهمــا فــي أنقــرة و“تــل أبيــب”  ..ولــم يقــع تجميــد
االتفاقيــات االقتصاديــة والعســكرية ..بــل بعــد هــذه األحــداث مباشــرة وافقــت تركيــا علــى نصــب الــدرع الصاروخــي األطلســي
علــى األراضــي التركيّــة كخطــوة لحمايــة األمــن القومــي “اإلســرائيلي” ضــد الصواريــخ اإليرانيــة ،وبلــغ عــدد االتفاقــات
العســكرية بعــد  2010وبعــد حادثــة ســفينة مرمــرة الســتين اتفاقيــة ..كمــا يوجــد مكتــب دائــم لتركيــا فــي “إســرائيل” لتشــجيع
االســتثمار “اإلســرائيلي” مــع القطــاع الحكومــي التركــي ..
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه علــى إثــر مهاجمــة الجيــش الصهيونــي للســفينة التركيــة “مرمــرة” المتجهــة إلــى غـ ّ
ـزة وقتــل جــزء
ـرح رئيــس
مــن طاقمهــا ،فقبــل حتــى أن تعتــذر حكومــة الكيــان الصهيونــي علــى هجومهــا اإلجرامــي علــى الســفينة التركيــة صـ ّ
ســن بتقـدّم ملحــوظ وأن مجــال الخالفــات فــي وجهــات النظــر يتقلّــص يومـا ً
الــوزراء التركــي بـ ّ
ـأن العالقــات مــع “إســرائيل” تتح ّ
بعــد يــوم .ومــن بيــن مشــاريع التعــاون العســكري العلنــي نذكــر تزويــد شــركة “إســرائيلية” -تركيــة بمع ـدّات عســكرية منهــا
ـزودة بنظــام اإلنــذار والمراقبــة.
معـدّات الكترونيــة بقيمــة مليــون دوالر ألربعــة طائــرات تركيــة مـ ّ
مجــرد دغدغــة لمشــاعر الجماهيــر مــن
كمــا يتبيّــن مــن ســير األحــداث أن حــركات أردوغــان التــي تدّعــي البطولــة كانــت
ّ
ـس بجوهــر العالقــات مــع الكيــان الصهيونــي والتحالــف القائــم بيــن تركيــا و“إســرائيل” فــي المجــاالت العســكرية
دون أن تمـ ّ
مــورد أســلحة إلــى الدولــة
واالســتراتيجية والدبلوماســية حيــث أصبحــت “إســرائيل” أكبــر شــريك عســكري لتركيــا وأكبــر
ّ
ـتمرة علــى أعلــى مســتوى والتحالــف متواصـاً
التركيــة ..وحتــى فــي ذروة الخــاف العلنــي بيــن الطرفيــن كانــت العالقــات مسـ ّ
ـرح مســؤولون صهاينــة أن التعــاون العســكري مــع تركيــا قائــم ومتطـ ّـور وخيــر مثــال للتدليــل علــى ذلــك نذكــر
وخــال ذلــك صـ ّ
تطويــر وتحديــث طائــرة “إف 4فانتــوم” فــي تركيــا.
فــي الســياق االســتعراضي ذاتــه الــذي يقــوم بــه أردوغــان للتعميــة علــى تطبيعــه وجرائمــه فــي حــق فلســطين واألمــة العربيــة
نــورد معلومــة نشــرتها محطــة ســي.إن.إن االمريكيــة حــول شــركة ليمــاك التركيــة التــي فــازت فــي  2018بمناقصــة مشــروع
بنــاء الســفارة األمريكيــة فــي القــدس ،بينمــا كان أردوغــان يولــول بعــد أن هــاج ومــاج تعبيــرا ً عــن اعتراضــه وامتعاضــه مــن
قــرار الرئيــس األمريكــي بنقــل ســفارة الواليــات المتحــدة لــدى الكيــان الصهيونــي إلــى القــدس ،ويقــول إن القــدس خـ ٌّ
ـط أحمــر!
ومــن قبلــه كان نجــم الديــن أربــكان ،رئيــس حــزب الرفــاه “االســامي” (الــذي كان ينتمــي لــه أردوغــان) ورئيــس تركيــا آنــذاك،
قــد ق ِبــل ان يســتقبله المســؤولون الصهاينــة فــي القــدس كعاصمــة وليــس فــي “تــل أبيــب” وذلــك فــي  14تمــوز /جويليــة تمــوز
 ،1999أي أنهــم اعترفــوا بالقــدس عاصمـةً للكيــان الصهيونــي قبــل ترامــب بحوالــي عشــرين عامـاً..
كنمــوذج للمواقــف الرســمية التركيــة فــي ظــل أردوغــان نــورد هــذا التصريــح لوزيــر الدفــاع التركــي« :إن التصريحــات
الهجوميــة مــن قبــل مســؤولي الدولتيــن ليســت ســوى خالفــات سياســية ظاهريــة لــن تنفــذ إلــى العالقــات القويّــة والمتينــة جــدا ً بيــن
ـام للمســلمين
البلديــن .. »..وعلــى مــدار ســنوات حــاول أردوغــان بدعــم مــن اإلعــام اإلخونجــي القطــري أن يسـ ّـوق نفســه كحـ ٍ
ونصيـ ٍـر مدافــعٍ عــن القضيــة الفلســطينية ،وخاصــة عــن غـ ّ
ـزة ،ولكــن ذلــك كان بشــكل زائــف :ففــي عــام  2013أنجــز تعــاون
عســكري تمثّــل فــي تزويــد شــركة «إســرائيلية» تركيــا بمع ـدّات عســكرية (شــركة إلكتــا الصهيونيــة).
19

العدد رقم ( )56صدر في  1كانون الثاني عام  2019للميالد

وفــق مــا أ ّكــده األكاديمــي التركــي البروفيســور التركــي باريــش دوســتار فــي مقــال لــه بتاريــخ  2016-12-10وفــي حديــث
لــه مــع قنــاة “اآلن” التركيــة فــإن “رئيــس النظــام التركــي رجــب طيــب أردوغــان متحالــف ســريا ً مــع الكيــان الصهيونــي منــذ
بدايــة اســتالمه للســلطة فــي تركيــا وكل مــا يفعلــه يصــب بخدمــة هــذا الكيــان وإن أقوالــه وحركاتــه “ليســت ّإل مســرحية إلخفــاء
الحقائــق عــن الشــعب التركــي والشــعوب العربيــة واإلســامية” واصفــا قــرار المحكمــة التركيــة بإغــاق قضيــة جريمــة اعتــداء
الكيــان الصهيونــي علــى ســفينة مرمــرة عــام  2010بنــاء علــى أوامــر أردوغــان “بالخطيــر جــدا” مبينـا ً أنــه يحــدث ألول مــرة
ـرأت المحكمــة القتلــة الصهاينــة الذيــن أقدمــوا علــى قتــل تســعة
فــي تاريــخ القضــاء فــي العالــم أجمــع وليــس تركيــا فقــط إذ بـ ّ
مواطنيــن أتــراك بشــكل مقصــود ومتع ّمــد عندمــا كانــوا علــى متــن الســفينة”.
ـرر فيهــا مصالحتــه الكيــان الصهيونــي وادعــاءه بتقديــم هــذا الكيــان االعتــذار عــن مقتــل
وحــول تصريحــات أردوغــان التــي بـ ّ
ً
ً
المواطنيــن األتــراك أ ّكــد دوســتار أن أردوغــان “يكــذب” فــي هــذا الموضــوع أيضـا ألن “إســرائيل” لــم تعتــذر رســميا مــن أنقــرة
إنمــا اكتفــت بدفــع أمــوال لعائــات الضحايــا اعتبرتهــا “تبرعـا ً إنســانياً”.
لقــد أدّى المنــاخ الــذي نشــأ نتيجــة عمليــة “الســام” االستســامية مــن أوســلو ومــا شــابهها خــال تســعينيات القــرن الماضــي
ســن فــي العالقــات التركية“-االســرائيلية” ،غيــر أن عربــدة رئيــس الــوزراء الصهيونــي أرييــل شــارون المعــادي حتــى
إلــى تح ّ
لهــذا االستســام والتــي أدّت إلــى إشــعال انتفاضــة عــام  ،2000تســببت فــي توتّــر العالقــات التركية“-اإلســرائيلية” .وبعــد
خمــس ســنوات ،اتُخــذت خطــوات تهــدف إلــى تحســين العالقــات بيــن البلديــن ،حيــث قــام كل مــن وزيــر الخارجيــة التركــي فــي
ذلــك الحيــن عبــد هللا غــل ،ورئيــس الــوزراء التركــي آنــذاك رجــب طيــب أردوغــان ،بزيــارة “إســرائيل” والســلطة الفلســطينية
(بفــارق أربعــة أشــهر بيــن الزيارتيــن).
وخــال فتــرات المــد والجــزر فــي مســتوى التمثيــل الدبلوماســي بيــن تركيــا و“إســرائيل” لم يتجــاوز الخــاف والتوتّــر االحتجاج
علــى مسلســل يســيء للطــرف اآلخــر أو التنديــد بتصريــحٍ معــا ٍد ومطالبــات متبادلــة باالعتــذار .كمــا أن توتّــر العالقــات فــي
ـس مســتوى التمثيــل الدبلوماســي .وحتــى عنــد غيــاب مثــل هــذا
ـس العالقــات نفســها ولكــن فــي أقصــى الحــدود يمـ ّ
الحقيقــة ال يمـ ّ
التمثيــل فـ ّ
ـإن العالقــات العســكرية واالقتصاديــة ظلــت متواصلــة دون انقطــاع.
وبتاريــخ  27يونيو/حزيــران  2016أعلــن رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلدريــم توصــل الطرفيــن “اإلســرائيلي” والتركــي
فــي العاصمــة اإليطاليــة رومــا -إلــى تفاهــم حــول تطبيــع العالقــات بينهمــا .وضمــن بنــود اتفــاق المصالحــة بيــن الجانبيــن،قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الكيــان الصهيونــي إيمانويــل نخشــون فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي  2016إن بــاده عيّنــت
إيتــان نائيــه ســفيرا ً جديــدا ً لهــا فــي تركيــا .وأمــا بالنســبة لتركيــا فقــد قــال أردوغــان“ :قررنــا تعييــن كمــال أوكــم ســفيرا ً لنــا
فــي “إســرائيل” ،كمــا عينــوا هــم ســفيرا ً لهــم فــي تركيــا”( .كمــال أوكــم كان مستشــار الشــؤون الخارجيــة لرئاســة الــوزراء)
وعلــى إثــر قــرار الكيــان الصهيونــي منــع األذان فــي األراضــي المحتلــة فــي مايو/أيــار  2017لــم تتجــاوز ردة فعــل أردوغــان
التصريحــات واتهــام حكومــة الكيــان بالعنصريــة والتمييزيــة وهــو مــن يدّعــي بأنــه حامــي حمــى اإلســام والمســلمين ..وظلّــت
العالقــات والســفارات فــي أحســن مســتوى بالنســبة للتنســيق العســكري واالقتصــادي والســياحي واألمنــي والسياســي..
لقــد جــاء فــي إحــدى مقــاالت صحيفــة البديــل االلكترونيــة (مصــر) جملــة مــن النقــاط تشــرح عالقــات تركيــا مــع الكيــان
الصهيونــي نــورد منهــا مــا يلــي:
• الكثيــر مــن محبــي تجربــة أردوغــان فــي تركيــا وخارجهــا انتظــروا نفــي تصريحاتــه بقبــول االعتــذار الشــكلي والتعويــض
المالــي عــن العــدوان الصهيونــي علــى الســفينة التركيــة وقتــل عشــرة مــن طاقمهــا ألنهــا تتعــارض مــع ادعاءاتــه الســابقة بأنــه
عا مناهضـا ً للكيــان الصهيونــي فــي منطقــة “الشــرق األوســط” ،إال أن هــؤالء ال يدركــون ّ
أن العالقــات التركيــة-
يحمــل مشــرو ً
”اإلســرائيلية” فــي عهــد أردوغــان كانــت ذات اتجاهيــن :األول العالقــات الرســمية ،والثانــي الصعيــد الشــعبوي واإلعالمــي
المنافــق .فاالتجــاه الثانــي هــو لمجــاراة الموقــف والشــعور الطبيعــي للمســلمين والعــرب تجــاه العــدو الصهيونــي ،وأ ّمــا االتجــاه
األول الــذي هــو التطبيــق الفعلــي علــى أرض الواقــع فهــو النتيجــة الطبيعيــة ألن تركيــا دولــة تابعــة لحلــف شــمال األطلســي
ّ
الناتــو ،لذلــك دائمـا ً مــا يكــون االشــتباك الخطابــي هــو الظاهــر علــى الســاحة اإلعالميــة لكســب التعاطــف مــع التجربــة التركيــة
الحاليــة ،ولكــن العالقــات الرســمية لــم تتأثّــر ســلبا ً بذلــك قيــد أنملــة.
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• منــذ أن بــدأ “أردوغــان” حياتــه السياســية ،وهــو مدعــوم مــن اللوبــي
اليهــودي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عبــر الســفير األمريكــي فــي
أنقــرة آنــذاك “مورتــون إبراموفيتــس”؛ ولهــذا منحــه المؤتمــر اليهــودي
األمريكــي عــام  2004وســام الشــجاعة ،وقــال المســؤول عــن المؤتمــر
اليهــودي أثنــاء تقديــم الوســام ألردوغــان :إن هــذا الوســام ليــس فقــط
تقديــرا ً للخدمــات التــي قدمهــا أردوغــان ألمريــكا ،بــل يعــد أيضـا ً تقديــرا ً
للخدمــات التــي قدمهــا لدولــة “إســرائيل” وموقفــه الطيــب حيــال المجتمــع
اليهــودي فــي العالــم.
• رغــم األزمــة السياســية بيــن الجانبيــن ،تُظ ِهــر معطيــات وزارة
الصناعــة والتجــارة الصهيونيــة فــي كل عــام أن حجــم التبــادل التجــاري
بيــن تركيــا و“إســرائيل” يبلــغ أعلــى مســتوياته ،وعلــى عكــس المتوقــع،
لــم يُــؤ ِدّ التّوتــر السياســي بيــن البلديــن  2010إلــى أزمــة اقتصاديــة ،بــل
ازدادت العالقــات التجاريــة ،حيــث نمــت التجــارة التركية“-اإلســرائيلية”
بنســبة  19%منــذ عــام  .2009وتشــير المعطيــات إلــى أن االســتيراد
التركــي مــن الكيــان الصهيونــي ارتفــع مــن  1.4مليــار دوالر عــام 2010
إلــى ذروة غيــر مســبوقة ،بلغــت ملياريــن فــي عــام  ،2012كمــا ازداد
التصديــر التركــي للكيــان مــن مليــاري دوالر عــام  2010إلــى  2.4مليــار
عــام  .2011فمث ـاً علــى الصعيــد العســكري ،لــم يمنــع توتّــر العالقــات
التــي أعقبــت حــادث مرمــرة ،مــن متابعــة المفاوضــات واالتفــاق علــى
بيــع “إســرائيل” القمــر الصناعــي “أفــق” لتركيــا ،ونظــام الدفــاع الجــوي
“أرو” المضــاد للصواريــخ ،كمــا أنــه فــي عــام  2010زار وزيــر الدفــاع
ـورة فــي مجــال
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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الصهيونــي الســابق إيهــود بــاراك تركيــا ،ووقّــع اتفاقيــة عســكرية تقضــي
ِّ
الطيــران ،وقــد بلغــت قيمــة العقــد  141مليــون دوالر.
لقــد تضاعفــت عقــود التســليح بيــن تركيــا والصهاينــة فــي الوقــت الراهــن وتحولــت إلــى مــا يمكــن اعتبــاره شــراكة اســتراتيجية،
صــدد تعليقـا ً معبّــرا ً قرأتــه
فحوالــي  70%مــن إجمالــي الحركــة التجاريــة بيــن الدولتيــن كانــت عقــودا ً عســكرية .أذكــر بهــذا ال ّ
ـرة يقــول صاحبــه:
ذات مـ ّ
 “كثيــرا ً مــا نقــرأ تركيــا تطــرد الســفير “اإلســرائيلي” ،..تركيــا تســتدعي الســفير “اإلســرائيلي” ،..تركيــا تطــرد الســفير“اإلســرائيلي”....... ،..
 ولكــن فــي المقابــل :حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا يرتفــع مــن  2.7مليــار دوالر فــي عــام  2009الــى  5.5مليــار دوالر فــيعــام  2014وارتفــع بنســبة  14%فــي عــام ” 2017
كمــا ال يمكــن أن نغفــل عــن اإلشــارة إلــى هــراء يشــيع فــي صفــوف بعــض اإلســامويين بــأن أردوغــان وحزبــه رفضــوا العــدوان
صوتــوا مــع الحــرب والســماح
علــى العــراق عــام  ،2003والحقيقــة أن مثــل هــذا الــكالم كــذب وتضليــل ،فأردوغــان وحزبــه ّ
للقــوات األمريكيــة بدخــول العــراق عبــر تركيــا ،وفشــل ذلــك المشــروع فــي البرلمــان التركــي علــى  3أصــوات ،وبعــد ذلــك
صوتــوا وتمكنــوا مــن تمريــر قــرار عبــر البرلمــان التركــي بالســماح لألمريــكان باســتخدام المجــال الجــوي التركــي لضــرب
العــراق ...ولمــن يرغــب فــي المزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع يمكنــه:
 أن يجــد ملخصـا ً عمــا جــرى فــي المــادة المنشــورة فــي عــام  ،2012والمنقولــة مــن صفحــة الئحــة القومــي العربــي /الصفحــةالرســمية .بعنــوان«( :تركيــا و غــزو العــراق  … 2003عــن بعــض األوهــام األردوغانيــة» محمــود عرفــات) علــى الرابــط
التالــي:
?https://d.facebook.com/Egy.Nasser/photos/a.2138484686376278/2138484756376271/type=3&__tn__=%2AW-R
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 ويجــد التفاصيــل كاملــة بقــراءة تقريــر مكتبــة الكونغــرس كامــاًعــن دور تركيــا بيــن مارس-مايــو  2003لغــزو العــراق ،وهــو تقريــر
شــامل موثــق ويعــد أهــم مصــدر علــى اإلطــاق لتوضيــح دور تركيــا
فــي غــزو العــراق:
�http://congressionalresearch.com/RL31794/docu
…ment.php
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 ويمكــن الحصــول علــى  6مراجــع أخــرى ومصــدر المــادة حــولالموضــوع فــي:
http://ar.mideastyouth.com/?p=15962
وفــي الختــام نذ ّكــر بـ ّ
ـأن مــا ظهــر مــن عــاج جرحــى أعضــاء جبهــة
النصــرة فــي مشــافي الكيــان الصهيونــي هــو انعــكاس للتنســيق
والتعــاون التركي“-اإلســرائيلي” فــي العــدوان علــى ســورية
باإلضافــة إلــى التقائهمــا ك ّل مــن جانبــه فــي دعــم اإلرهابييــن تحــت
مســمى “المعارضــة المســلّحة”.
وننهــي بســؤال يُعـدّ إجابــة شــافية فــي حـدّ ذاتــه :مــاذا تعنــي مشــاركة
النظــام التركــي فــي المؤامــرة الصهيو-أمريكيــة إلســقاط النظــام
فــي ســورية الــذي يعتبــر الخــط المتقــدم بــل رأس حربــة فــي جبهــة
المقاومــة ضــد العــدو الصهيونــي فــي المنطقــة ؟ وســورية التــي كان
إلــى وقـ ٍ
ب حليفـا ً داعمـا ً للنظــام التركــي وعلــى حســاب بعــض
ت قريـ ٍ
مصالحهــا أحيان ـاً؟!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ذكرى شهيد العروبة (صدام حسين)

طالب جميل
تعطلــت الحافلــة التــي توصــل إلــى المجــد ،وارتفعــت أجرتهــا ولــم يبــقَ فيهــا شــواغر ألي راكــب آخــر ،وتــم إغــاق درب
الشــهادة إلــى إشــعار آخــر ،ولكــن هنالــك (تحويلــه) قــد يصــل المــرء مــن خاللهــا إلــى الشــهادة وقــد ال يصــل.
انشــغل الجبنــاء والخونــة بتســاؤالت كثيــرة ،وأمضــوا وقتـا ٌ طويـاَ يبحثــون عــن عروبــة ناقصــة  ...لــم يعرفــوا مــن أيــن تشــتق؟
وتســاءل بعضهــم كيــف نصنــع تاريخـاَ؟ ومــا هــي المصــادر الحقيقيــة التــي تســتخرج منهــا الرجولــة؟ حتــى أن بعضهــم يســأل
عــن الحكمــة مــن وجــود دجلــة وعــن عالقــة الفــرات بالحيــاة؟
كان يجــب أن يمــر عليهــم تاري ـ ٌخ أو أكثــر وبضــع حضــارات ليعرفــوا أن األرحــام التــي تنجــب الجبنــاء تختلــف فــي تركيبتهــا
الفســيولوجية عــن األرحــام التــي يخــرج منهــا الرجــال واألبطــال ،وكان عليهــم أن ينخرطــوا فــي دروس خصوصيــة ودورات
تدريبيــة مكثفــة لتعلــم أساســيات اكتســاب الكرامــة ومراحــل الوصــول إلــى الرجولــة وكيفيــة التخلــص مــن الجبــن العالــق فــي
أجســادهم وذاكرتهــم ،وأن يقومــوا بإعــداد أبحــاث ودراســات علميــة عميقــة ليعرفــوا أن ظــل نخيــل العــراق لــم يخلــق ليســتفيء
فيــه تجــار األوطــان وسماســرة األرض والعمــاء.
لــم يختلــف حمورابــي ونبوخــذ نصــر وآشــور بانيبــال والجواهــري والســياب ومظفــر النــواب علــى أن هــذه األرض ال مــكان
فيهــا إال للذيــن يبحثــون عــن المجــد ،ولــم تختلــف بغــداد وبابــل والكوفــة والبصــرة علــى أن شــجر النخيــل كلمــا ازداد طولــه علَــت
هامتــه وازداد شــموخا َ واقتــرب مــن الســماء.
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ســجان المرهــق الجبــان واللــص القــادم مــع المحتــل والسماســرة
ال َ
والحامليــن العــار أينمــا ذهبــوا ،وكل الذيــن أعلنــوا حالــة الطــوارئ لحيــن
إخــاء العــراق ممــا تبقــى فيهــا مــن عروبــة ،وعصابــات اغتيــال الشــمس
والنجــوم لــم يســتطيعوا أن يلغــوا فكــرة الخلــود ،ولــم يقــدروا أن يمنعــوا
األبطــال الذيــن غســلوا وجوهــم بالمجــد وتوضئــوا بالكرامــة أن يقدمــوا
رؤوســهم فديــة مــن أجــل أن ال تندثــر العروبــة ،ولكــي يبقــى حــذاء المتنبي
أكبــر وأهــم مــن إمبراطورياتهــم الوهميــة .
العــار لمــن عــاروا عروبتهــم  ..والــذل والمهانــة لمــن هانــت عليهــم
ق وإن األمــة التــي تلــد مثــل هــؤالء الرجــال
أرضهــم ،وإن العــراق لبــا ٍ
لــن تمــوت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكر سيء
الصفحة الثقافية-قصة قصيرةٌ :

إبراهيم يونس البطوش
ـب يابــس فــي القفــر ،فأضــرم بقتــب ناقتــه.
ـو واللحظــة .فأوقــد النــار ،لكســب الوقــت .ال حطـ َ
الزمــه األمــل بنيــل مآربــه بالتـ ّ ِ
الحــت لــه طريــدة فــراح يالحقهــا .راغــت منــه .وتبعهــا متخفيـاً .غافلهــا .ثــم أطلــق رصاصــة .أخطأتهــا الرصاصــة .والقتــب
يســتعر .تســلق ســفحا ،حتــى بلــغ قمــة الهضبــة .كانــت تــراوح فــي الســهل جيئــة وذهابـاً ،كمــن يبحــث عــن نفيــس فقــده .قـدّر
أنهــا مــن البعــد مــا لــم يبلغهــا مــدى بندقيتــه .انحــدر مــع الســفح اآلخــر للهضبــة نحــو الســهل .تعثــر ،وســقط ،ثــم نهــض وواصــل
االنحــدار ،وغبــار يعلــوه .لجــأ إلــى تلــة أخــرى .اختبــأ خلــف صخــرة ،فــي انتظــار أن تعــود .لــم يمكــث طويـاً .فهــرع راكضـا ً
نحــو نــاره .كانــت فــي أوج لهيبهــا .أرســل الطــرف مــع شــعاع الشــمس نحــو كهــف يقابلــه ،فخيّلــت لــه شــجيرة يابســة .انطلــق
نحوهــا .كانــت ركام حجــارة ،تعلوهــا أشــواكٌ داكنــة .ولــج الكهــف .فراعــه مــرأى مــا يقيــد طريدتــه فــي الســهل المجــاور.
ظبيــان صغيــران ،ولــدا للتــو .لــم تثــر نظرتيهمــا شــفقته .ولــم يالمــس ذعرهمــا منــه شــغاف قلبــه .كانــا كمــن يتوســل ،ويتســول
الرحمــة .أيقــن عــودة أمهمــا .فجثــا خلــف ركام الحجــارة .وفــي خلــده أن الصغيريــن ف ـ ٌخ متيـ ٌ
ـن يوقــع بــه فــي األم .أطالــت
الغيــاب .فانطلــق يغــذ الســير الحثيــث نحــو موقــد النــار ،ومرقــد الناقــة .النــار باتــت جمــراً .والناقــة جوعــى .عــاد منتظــرا ً أمــام
الكهــف .أقبلــت األم مذعــورة ،كأنمــا اســتحال الثــرى تحتهــا لهب ـاً ،رغــم بــروده .مــن بيــن األشــواك صــوب بندقيتــه نحوهــا،
ضغــط علــى الزنــاد ،وخذلتــه البندقيــة .أخــرج الرصاصــة ،ثــم أعادهــا بيــد مرتجفــة ،كانــت قــد اقتربــت أكثــر ،ضغــط علــى
الزنــاد ،وأخطأهــا ثانيــة .أتبعهــا بأخــرى مرتبكــة ،كادت تصيبهــا ..ولكــن ..ول ّمــا كانــت الثالثــة رصاصتــه األخيــرة ،غــادر علــى
عجــل .أخــرج فــي مهجعــه مــا يحملــه مــن دقيــق ومــاء .أع ـدّ عجينــا .ووضــع بــه علــى الجمــر .ســاق خطــاه نحــو الكهــف،
ليأتــي بالصغيريــن .بيــد أن األم ســبقت ،ونقلتهمــا .بحــث عنهمــا بيــن الصخــور ،وفــي الشــعاب والشــقوق .خــارت قــواه .ولــم
يفلــح بالعثــور عليهمــا .تملكــه شــعور بالغربــة .عــاد ليلتهــم خبــزه ويرحــل .إذ لــم يظفــر بصيــد .والليــل بــدأ يرخــي ســدوله.
الخبــز بــات فحمـاً .الراحلــة تفلتــت مــن عقالهــا ،ورحلــت .البندقيــة بــا ذخيــرة .والليــل يدلهــم.
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قصيدة العدد:
ب  /إبراهيم اليازجي
تَنَبَّ ُهـوا َوا ْ
ـر ُ
ست َ ِفيقُـوا أيُّ َها العَ َ
ب
تَنَبَّ ُهـــوا َوا ْ
ـر ُ
ست َ ِفيقُـــوا أيُّ َهــا العَــ َ
فِيــ َم التَّعَلُّـــ ُل ِباآل َمـــال ت َ ْخ َدعُـــكُم
ـر َمــا َهـ ـذَا ال َمنَـــا ُم فَقَـ ـ ْد
الل ـهُ أ َ ْكبَــ ُ
شـتَك َ
َكـ ْم ت ُ ْظلَ ُمـ َ
سـت ُ ْم ت َ ْ
ُون َو َكـ ْم
ـون َولَ ْ
ــار ِع ْن َدكُــ ُم َط ْبعَــا ً
ــو َن َحتَّــى َ
أ َ ِل ْفتُــ ُم ا ْل َه ْ
ص َ
ارقَتْكُــ ْم ِل ُ
طــو ِل الــذُّ ِ ّل نَ ْخ َوتُـــ ُك ْم
َوفَ َ
ص ْب َركُــ ُم
ـر ُك ُم لَــ ْـو أ َ َّن َ
ِللّـ ِه َ
ص ْبــ ُ
ص ْبـ ٍـر َ
غ ـدَا ِللـ ـذُّ ِ ّل ُمجْ ت َ ِلبَـ ـا ً
َك ـ ْم بَ ْيـ َ
ـن َ
ـروا َوا ْن َه ُ
ضــوا ِلألَ ْمــ ِـر َوا ْبت َـد ُِروا
فَ َ
ش ِ ّمــ ُ
ال ت َ ْبتَغُــوا ِبا ْل ُمنَــى فَــ ْـو َزا ً أل َ ْنفُسِــ ُك ْم
صبَـا ً
ـب َ
س ـت َ ُووا ُ
ع َ
َخلُّــوا التَّعَ ُّ
ع ْن ُك ـ ْم َوا ْ
صـ َ
َ
ـــرى َوكَــ ْم فِئ َـــ ٍة
أل َ ْنتُــ ُم ال ِفئ َـــةُ ال ُكثْ َ
َه ـذَا ال ـذِي قَــد َر َمــى بِال َّ
ـف قُ َّوتَـ ـ ُك ْم
ض ْعـ ِ
ــو َر فِــي أ َ ْق َط ِاركُــ ْم فَغَــدَتْ
َو َ
سلَّـــ َط ال َج ْ
ــع َم َهانَتِـــ ِه
َو ُح ِ ّكـــ َم ال ِع ْلـــ ُج فِيكُــ ْم َم ْ
ِم ْ
ـــب
يــم َمــا لَـــهُ نَ َ
ــن ُك ِ ّل َو ْغــ ٍد َزنِ ٍ
س ٌ
َو ُك ِ ّل ذِي َخنَــ ٍ
ــس
ــش ُم ْنغَ ِم ٍ
ث فِــي الفَحْ ِ
ْــم َمك ُْر ُهــ ُم
ِ
ســا ُح ُه ْم فِــي ُو ُجــو ِه ال َخص ِ
عقَـــدُوا
عهْـــ ٌد إِذَا َ
ست َ ِقيـــم لَ ُهــ ْم َ
ال يَ ْ
سبَبَـ ـا ً
ِإذَا َطلَ ْبـــتَ ِإلَــى ُو ٍ ّد لَ ُهـ ـ ْم َ
َوا ْل َحــقُّ َوالبُ ْطـ ـ ُل فِــي ِم َ
ع
ـر ٌ
يزانِ ِه ـ ْم شُــ َ
أ َ ْعنَاقُـــ ُك ْم لَ ُهـــ ْم ِرقٌّ َو َمالُكُـــ ُم
ســ َمانُ نِعَـــاجٍ بَ ْي َ
ــن أ َ ْذ ُر ِعـــ ُك ْم
بَاتَــتْ ِ
ض ِم ْنكُــ ْم ِض ْم َ
ــن َ
ض ْيعَتِــ ِه
فَ َ
ص ِ
ــب األ َ ْر ِ
اح ُ
س ِفكَـــتْ
َو َمــا ِد َما ُؤ ُكـ ُم أ َ ْغلَــى إِذَا ُ
ـس أَع َْرا ُ
ض ُكـ ْم أ َ ْغلَــى ِإذَا ا ْنت ُ ِه َكــتْ
َولَ ْيـ َ
بِاللــ ِه يَــا قَ ْو َمنَـــا ُهبُّـــوا ِلشَأْنِـــ ُك ُم
سـت ُ ُم َمـ ْ
ض َو ْافتَت َ ُحــوا
أَلَ ْ
ـن َ
سـ َطوا فــي األ َ ْر ِ
َو َمـ ْ
ارتَعَـ ـدَتْ
ـن أَذّلُّــوا ا ْل ُملُــوكَ ال ِ ّ
صي ـ َد فَ ْ
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ـب َحتَّــى َ
ـب
صـ ِ
غا َ
الر َكـ ُ
فقــد َط َمــى ال َخ ْطـ ُ
ت ُّ
َوأ َ ْنتُـــ ُم بَ ْي َ
لـــب
ــن َرا َحــا ِ
ت القَنَـــا ُ
س ُ
ش ـكَا ُك ُم ال َم ْه ـ ُد َوا ْ
ب
َ
ـر ُ
شتَاقَتْـ ـ ُك ُم التُّــ َ
ون فَــا يَ ْبـدُو لَ ُكـ ْم َ
ضبُ َ
سـت َ ْغ َ
ـب
تُ ْ
غضَــ ُ
ـــب
َوبَ ْع ُ
ــر ِء ُم ْكت َ َ
س ُ
ـــض ِطبَـــاعِ ا ْل َم ْ
ـــب
ــف َوال َ
ــس يُ ْؤ ِل ُمكُــ ْم َخ ْ
س ٌ
ع َط ُ
فَلَ ْي َ
ـن ا ْل َخ ْيـ ُل ت َ ْ
فِــي ُم ْلتَقَــى ا ْل َخ ْيـ ِل ِحيـ َ
ب
ض َطـ ِـر ُ
ص ْبــ ٍـر َ
غ ـدَا ِلل ِعــ ِ ّ
َوبَ ْيـ َ
ـب
ـن َ
ـز يَجْ ت َ ِلــ ُ
ِمـ ْ
صــةً َ
ـب
ـن َد ْه ِر ُكـ ْم فُ ْر َ
ضنَّــتْ بِ َهــا ِ
الحقَــ ُ
ق ال َّ
ـب
ق الفَـ ْـو ُز َمــا لَـ ْم يُ ْ
ال يُ ْ
صـ َد ُ
صـ َد ُ
طلَـ ُ
ْ
ـع ال ُّ
ـب
َ
ظ ْلـ ِـم ت َ ْعت َ ِصـ ُ
علَــى ال ِوئ َــ ِ
ـام َو َدفـ ِ
قَ ِليلَـــ ٍة تَــ َّم ِإ ْذ َ
ـــب
ض َّمــتْ لَ َهــا الغَلَ ُ
َو َ
ـب
ـو ُم ْن َ
غــاد ََر ال َّ
شـ ْ
ـم َل ِم ْن ُك ـ ْم َو ْهـ َ
ش ِعــ ُ
ض َهــا د َ
َوأ َ ْر ُ
ب
ـــر ُ
ـــار ا ْل َمــا ِخ َ
ُون أ َ ْق َط ِ
ـــواهُ َح ْي ُ
ـــب
يَ ْقتَـــا ُد ُك ْم ِل َه َ
ـــث يَ ْنقَ ِل ُ
ــس لَـــهُ د ٌ
َب
ِيـــن َوال أَد ُ
يُــد َْرىَ ،ولَ ْي َ
يَ ْ
ــزدَا ُد بِا ْل َح ِّ
ب
ــر ُ
ـــك فِــي َوجْ عَائِـــ ِه ال َج َ
ِب
ــر ُج ْند ُهــ ُم الت َّ ْد ِل
يـــس َوا ْلكَـــذ ُ
َو َخ ْي ُ
ُ
َوال يَ ِصـــ َّح لَ ُهــ ْم َوعْــ ٌد إِذَا ض ََربُــوا
فَ َمــا ِإلَــى ُو ِ ّد ِه ـ ْم َ
ب
غ ْيــر ا ْل ُخنَـــى َ
س ـبَ ُ
ـب
فَــا يَ ِميــل ِ
سـ َ
ـوى َمــا َميَّـ ـ َل الذَّ َهـ ُ
ــن ال ُّد َمـــى َوال ِ ّ
بَ ْي َ
ــب
ــر ِد ُم ْنت َ َه ُ
طـــا َوالنَّ ْ
َوبَــاتَ َ
ـــب
غ ْي ُركُـــ ُم ِللــد ِ َّر يَحْ ت َ ِل ُ
ب
ُم ْ
ـــر ُ
ست َ ْخـــ َد ٌم َو َر ِب ُ
يــب الــد َِّار ُم ْغت َ ِ
ِمـ ْ
ب
ـن َمـ ِ
ـش يَ ْن َ
ـاء َوجْ ـ ٍه لَ ُهـ ْم فِــي الفَحْ ـ ِ
سـ ِك ُ
ِمـ ْ
ـب
ض َم ْملُو ِك ِهـ ْم ِبال ِف ْلـ ِ
ـن عـ ْـر ِ
ـس يُجْ تَلَـ ُ
فَكَــ ْم تُنَادِيكُــ ُم األ َ ْ
ـــب
ـــار َوا ْل ُخ َط ُ
شع َ ُ
ش َْرقَــا ً َو َ
غ ْربَــا ً َوعَــ ّ
ـزوا أ َ ْينَ َمــا ذَ َهبُــوا
َو َز ْلــ َ
ـب
ـز َل األ َ ْر َ
الر َهــ ُ
ض ِم َّمــا تَحْ ت َ َهــا َّ

العدد رقم (  )56صدر في  1كانون الثاني عام  2019للميالد

ـز أَع ِْمــ َدةً
ـروحِ ال ِعــ ِ ّ
ـب
ق َ
ت َ ْه ِوي ال َّ
ص َوا ِعــ ُ
َو َم ْن بَنوا ِل ُ
ع ْنها َو ْه َي ت َ ْنقَ ِلــ ُ
صــ ُ
صبَحْ تُــ ُم َه َمـاً
ـب
فَ َمــا لَ ُكــم َو ْي َح ُكــم أ َ ْ
َو َوجْ ــهُ ِع ِ ّز ُكـ ُم ِبا ْل َهــ ْـو ِن ُم ْنت َ ِقــ ُ
ال د َْولَـــةٌ لَ ُكـ ُم يَ ْ
َب
شتَــ ُّد أ َ ْز َركُــ ُم
ب يُ ْنتَــد ُ
بِ َهــاَ ،وال نَ ِ
اصـ ٌ
ـر ِل ْل َخ ِطــ ِ
ـس ِمـ ْ
ع َّ
ب
ـن ُح ْر َمــ ٍة أ َ ْو َرحْ َمـ ٍة لَ ُكـ ُم
علَ ْي ُكــم ِإذَا َ
تَحْ نُـــو َ
ضتْــ ُك ْم النُّــ َ
ـو ُ
َولَ ْيـ َ
ـون التُّــ ْـر ِك نَ ِازلَـــةٌ
َو َحقُّــكُم بَ ْيـ َ
ـب
أ َ ْقدَار ُكــم فــي ُ
ـن أ َ ْيـدِي التُّـ ْـر ِك ُمغت َ َ
صـ ُ
عيُــ ِ
ـب
ف
ـس يُ ـد َْرى لَ ُك ـ ْم َ
َوال ُو ُجـــو ٌد َوال ا ْ
ـر ٌ
سـ ـ ٌم َوال لَقَــ ُ
شــأ ْ ٌن َوال شَــ َ
فَلَ ْيـ َ
ـرب َولَـ ْ
ـن يُ َ
ـب
ـوى َ
فَيَــا ِلقَ ْو ِمــي َو َمــا قَ ْو ِمـــي ِ
ضيَّــ َع فِ ْي ُهــم ذَ ِلــكَ النَّ َ
سـ َ
ســ ُ
عـ َ
ـب
ـس فِي ُكــم أ َ ْهـ ُل َم ْن ِزلَــ ٍة
هـ ْ
الرتَـ ُ
ـر أ َ ْو ت ُ ْع َطــى لَـهُ ُّ
يُقَلَّـــد األ َ ْمــ َ
ـب أَنَّــهُ لَ ْيـ َ
ـب
ـر ٍة
ِل ْلعَ ْقــ ِد َوا ْل َحــ ِ ّل فــي األَحْ ـك َِام يُ ْنت َ َخـ ُ
ـس فِي ُكـ ْم أ َ ُخــو َحــ ْـز ٍم َو َم ْخبَــ َ
َولَ ْيـ َ
صـ ِل القَ َ
ـب
ـس فِي ُكـ ْم أ َ ُخــو ِع ْلــ ٍـم يُ َحكَّــ ُم فــي
ـاء َو ِم ْنكُــ ْم َجــا َء ِ
فَ ْ
ضـ ِ
ت ال ُكتُـ ُ
َولَ ْيـ َ
ـب
ـف
ـس فِي ُكـ ْم فِي ُكــم َد ٌم يَ ْهتَا ُجـهُ أَنَــ ٌ
ـار إ ْذ يَثِـ ُ
يَ ْو َمــا ً فَيَ ْدفَــ َع َهـذَا العَــ َ
َولَ ْيـ َ
ـض بَ ِارقَـــةً
ب
ـمعُوني َ
سـ ِ
فَا ْ
ص ِليــ َل ال ِبيــ ِ
ـع ِإ ِنّي إ ِلى َرنَّاتِــ َها َطــ ِـر ُ
في النَّ ْقــ ِ
ـارو ِد ُم ْن َط ِلقَــا ً
يُـد ّ َِوي بِــ ِه ُك ُّل قَـــاعٍ ِحيـ َ
ـب
ـن يَ ْ
ـمعُونِي َ
سـ ِ
َوأ َ ْ
ص َط ِخـ ُ
صــدَى البَـ ُ
َ
لَ ْم يَبْقَ ِع ْن َدكُــ ُم شَي ٌء يُضَــ ُّ
ـب
ـن ِبــ ِه
ـوس َ
علَ ْي َها الذُّ ُّل يَ ْن َ
ير النُّفُــ ِ
س ِحــ ُ
غ َ
ب
ست َ ْغنُوا بِ َرا َحتِــ ِه ع َْن َ
فَبَاد ُِروا ا ْل َم ْوتَ َوا ْ
ع ْي ِش َم ْن َماتَ َم ْوتَا ً ُم ْلــ ُؤهُ تَعَ ُ
ـرا ً َهيَــا أ ُ َّمـــةَ التُــ ْـر ِك التِــي َظلَ َمــتْ
ـب
َ
ـرا ً فَعَ َّمــا قَل ِيــ ٍل ت ُ ْرفَــ ُع ال ُح ُجــ ُ
َد ْهــ َ
ص ْبـ َ
فَلَــ ْ
لنَ ْطلُبــ ّ
ب
ـف َمأ ْ َربَنَـــا
س ْيــ ِ
ـن ِب َحــ ِ ّد ال َّ
ـن يَ ِخيــ َ
ـب لَنَـــا فِــي َج ْنبِــ ِه أ َ َر ُ
َونَتْ ُركَــ َّ
ـب
ُب َمــا
ـن ُ
قَـ ـ ْد قَ َّد َمتـْـهُ أَيَادِي َهـــا َوت َ ْنت َ ِحــ ُ
علُــو َج التُّــ ْـر ِك ت َ ْنـ ـد ُ
ـش يَ َر َواألَيَّـــا ُم ُم ْق ِبلَـــةٌ
ب
يَلُـــو ُ
ح ِل ْل َمــ ْـر ِء فِي أَحْ دَاثِ َها العَ َج ُ
َو َم ْن يَ ِعــ ْ
قبــل أكثــر مــن مئــة عــام مضــت ،أطلــق الشــاعر والمفكــر إبراهيــم اليازجــي قصيدتــه الشــهيرة صرخـةً لــكل عربــي رازحٍ تحت
االحتــال العثمانــي آنــذاك ،ولئــن نشــرها باســم مســتعار فــي ذلــك الوقــت خوفـا ً مــن بطــش الســلطات ،فــإن الشــاعر واللغــوي
والسياســي الــذي ســكن بداخلــه ،اعتــاد العمــل الســري إثــر انخراطــه فــي الجمعيــة العلميــة الســورية فــي بيــروت ،وهنالــك رأس
تحريــر العديــد مــن المجــات مثــل الضيــاء ،النجــاح ،الطبيــب والبيــان ...باإلضافــة إلتقانــه العربيــة والعبريــة والســريانية،
اللغــات التــي درســها لغايــة تنقيــح الكتــاب المقــدس مكلفـا ً مــن اآلبــاء اليســوعيين ،كمــا قــال عنــه الشــيخ المنفلوطــي ذات يــوم:
هــو أكبــر عالــم لغــوي فــي العصــر الحاضــر واتفــق لــه مــا ال يتيســر إال لقليــل مــن اللغوييــن مــن قــوة البيــان وبراعــة اإلنشــاء،
فهــو فخــر ســورية خاصــة والعــرب عامــة ،ولــو أن اللــه أبقــاه للغــة العربيــة لنالــت فــوق مــا نالــت علــى يــده خيــرا ً كثيــراً.
ولد الشاعر في بيروت  ،1847وتوفي في القاهرة ..1906
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