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عىل عتبة نظام متعدد األقطاب
بشار شخاترة

حيــن تشــيخ الســدود ،يعلــم المــاء
جيــدا ً مــن أيــن يتســرب مــن ثنايــا
أدق الشــقوق .ترشــح قطــرات
المــاء عبرهــا متكاثــرة كلمــا
اتســعت الشــقوق ،وكلمــا زادت
الصــدوع فــي جســد الســد ،اقترب
االنهيــار وعجــل بالطوفــان.
الــدول واإلمبراطوريــات تنهــار
بــذات الطريقــة ،ولكــن مــا أن تــأذن شــمس إمبراطوريــة بالغــروب إال وكانــت تلــوح
أشــعة شــمس جديــدة تشــرق خجولــة مــن بعيــد ال تــكاد تــرى لهــا ظــاالً .ال تنهــار
الــدول دفعــة واحــدة أو بشــكل مفاجــئ ،إنمــا يتضعضــع بنيانهــا رويــدا ً رويــداً ،تتكاثــر
فيهــا عوامــل الهــدم برتابــة وانتظــام ،وهــذه العوامــل هــي قــرارات وأحــداث وحــروب
ـام علــى
ـار تـ ٍ
تنشــأ عــن وعــي وإدراك أغلــب األحيــان ،وتســير فــي ســياقها الــدول باختيـ ٍ
أســاس أنهــا تصــب فــي المصلحــة ،ولكــن صيــرورة األحــداث وتفاعالتهــا تنتــج واقعـا ً
مغايــراً ،فبعــض العوامــل تبــدو تافهــة وال تحــدث فرق ـاً ،ولكــن تضافــر تلــك العوامــل
يخلــق حالــة الضعــف والتراجــع ،وصــوالً إلــى االنهيــار أو التراجــع علــى األقــل.
فــي العلــوم الطبيعيــة ،الفعــل ورد الفعــل مقنــن بقاعــدة أن لــكل فعــل رد فعــل مســا ٍو
لــه فــي المقــدار معاكــس لــه فــي االتجــاه ،وهــذه القاعــدة تكتســب بعــض الصحــة فــي
الحقــل االجتماعــي السياســي واالقتصــادي الحيــوي اإلنســاني ،لكــن فيهــا قــول ،فالفعــل
السياســي أو االقتصــادي فــي بيئــة اجتماعيــة قطريــة أو دوليــة عالميــة ليــس بالضــرورة
أن يعاكــس فــي االتجــاه ويســاوي فــي المقــدار ،وذلــك ألن رد الفعــل الصــادر عــن
المتلقــي ،وهــو بالضــرورة دول أو كيانــات ،لكنهــا اجتماعيــة حيويــة تتفاعل مــع الحدث
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وتبــدي ردود أفعــال ال يمكــن أن نتنبــأ بهــا ،ألنهــا تأتــي مــن خلفيــات متنوعــة الثقافــة
والمعرفــة والتاريــخ ،وحتــى األيديولوجيــا ،لهــذا تأتــي ردود الفعــل بشــك ٍل حــا ٍد أو
بســيط أيـا ً كان ،لكــن مــع مــرور الوقــت يبــدي ردودا ً تراكميــة ،وفيمــا يشــبه المتواليــة
الهندســية التــي تغــزل علــى منــوال الفعــل المنعكــس والــذي نالحظــه حدثــا ً كبيــرا ً
وبــروزا ً لحالــة أو نظــام أو اتجــاه عــام يقــف فــي مواجهــة الواقــع القائــم ،ونقصــد هنــا
الواقــع الدولــي الــذي يهيمــن عليــه قطــب أو اتجــاه واحــد.
ونحــن علــى أعتــاب عالـ ٍـم جديـدٍ ،بــدأ مخــاض الــوالدة مــن ســفوح قاســيون الشــام .ليس
مــن قبيــل المبالغــة أو التفاخــر ،ولكــن مــن قبيــل الوصــف لحالــة عالميــة جديــدة ،نبتــت
بذرتهــا عندمــا فشــل مشــروع اإلكســير اإلمبراطــوري األمريكــي اإلمبريالــي علــى
أرض الشــام .أعــوام مضــت علــى الحــرب اإلمبرياليــة الغربيــة وأذنابهــا علــى ســورية
صمــدت فيهــا ســورية بشــك ٍل اســتثنائي ٍ وأســطوري .كانــت ســورية تخــوض حرب ـا ً
ضروس ـا ً والعالــم ينتظــر خطابــات النصــر األمريكيــة التــي اعتــاد عليهــا العالــم بعــد
كل حــرب أمريكيــة خــال العقــود الثالثــة االخيــرة .مــا حــدث هــو العكــس .تكســرت
رمــاح اإلمبرياليــة وأذيالهــا علــى الصخــرة الســورية ،وأدرك العالــم أن هنــاك شــيئا ً
تغيــر .لــم تعــد حــروب الواليــات المتحــدة بــذات الســهولة ،ولــم يعــد النصــر حليفهــا
الدائــم ،فســارع مــن كان يراقــب ويتحيــن الفرصــة إلــى الدخــول إلــى المواجهــة مــع
ســورية فــي معركــة الخلــود الرأســمالي ،معركــة تتويــج الواليــات المتحدة ورأســماليتها
ودوالرهــا إلهــا ً للكــون ،يــرث األرض ومــن عليهــا ،ويحســم جولتــه التاريخيــة فــي
العــدوان علــى البشــرية مــذ ولــدت الرأســمالية .هــذه المواجهــة أعــادت بعــث روســيا
ـون بعدمــا تــوارت عقــودا ً خلــف شــيوعيتها الشــفافة
مــن جديــد ،وصبغــت الصيــن بلـ ٍ
ال الحمــراء .مــن الميــدان الســوري أطــل النظــام العالمــي الجديــد برأســيه الروســي
والصينــي ،فــكان الفيتــو المــزدوج باكــورة بــروز التعدديــة القطبيــة ،ولكــن تتابــع
األحــداث فــي الميــدان الســوري عــزز مــن الحضــور الروســي ،وذلــك بالدخــول إلــى
جنــب الدولــة الســورية فــي المعركــة ،وفــرض وقائــع جديــدة علــى الســاحة الدوليــة،
أعــادت عقــارب الســاعة إلــى الــوراء بمــا يذكــر بجــو الحــرب البــاردة أيــام االتحــاد
الســوفييتي .وعــزز ذلــك أيضـا ً مــن الحضــور الصينــي وأعطــى لــكال القطبيــن نوعـا ً
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مــن المصداقيــة التــي تفتقدهــا الواليــات المتحــدة ،والتــي تتجلــى دائم ـا ً بتخليهــا عــن
حلفائهــا .ومــع هــذه الظواهــر المتناميــة مــن قبــل كل مــن روســيا والصيــن إال أنهــا
بقيــت بطيئــة الســير ،ولكــن منتظمــة ،وباتجــاه تصاعــدي ،مــا فتــح أبوابـا ً لقــوى إقليميــة
ـدور مهـ ٍـم فــي مناهضــة أحاديــة القطــب.
علــى مختلــف الســاحات الدوليــة كــي تنهــض بـ ٍ
إن بــذور التراجــع األمريكــي واإلمبريالــي عمومـا ً نشــأت عبــر انفصال الرأســمالية عن
طبيعتهــا اإلنتاجيــة وبــروز عصــر الرأســمال المالــي مــا خلــق ظروفـا ً ومناخــات لكثيــر
مــن دول العالــم للتحــول إلــى اقتصــادات منتجــة مســتفيدة مــن االســتثمار الرأســمالي
الغربــي ،فغــدا العالــم يســير فــي مســارين متفقيــن ومتضاديــن فــي نفــس الوقــت ،فبالقدر
الــذي غــذى رأس المــال اإلنتــاج والتصنيــع فــي عالــم الجنــوب ،ولــو ضمــن تقســيم
دولــي للعمــل يتــرك القمــم العليــا للتكنولوجيــا فــي يــد الغــرب ،ازداد المركــز اإلمبريالي
ثــرا ًء ،وبالقــدر الــذي خلــق أزمــات اقتصاديــة ومعاشــية وبطالــة فــي مركــزه ،حتــى
ونخبــه تــزداد ثــرا ًء ،تراجعــت مــع الوقــت القــدرة التأثيريــة للغــرب فــي مســار السياســة
العالميــة مقارنـةً عمــا كانــت عليــه عشــية انهيــار االتحــاد الســوفييتي.
لقــد أتــاح العقــد األخيــر ،مــع توســع نطــاق التمــدد الصينــي الروســي ،المجال لــدو ٍل مثل
إيــران وجنــوب إفريقيــا والهنــد والبرازيــل لممارســة دور مهــم فــي الســاحة الدوليــة.
دور ،بالمناســبة ،ال يشــبه مــا كان ســائدا ً فــي حقبــة الحــرب البــاردة مــن التبعيــة
وهــو ٌ
ٌ
نمــط مــن التعدديــة القطبيــة العالميــة مــع تعدديــة
لقطــب أو معســكر بعينــه ،ولكنــه
قطبيــة إقليميــة الطابــع أخــذت مكان ـا ً ودورا ً مهم ـا ً علــى مســتوى أقاليــم العالــم ،وأهــم
ب إقليمـي ٍ ضمــن المجــال الحيــوي الــذي تقــع
أمثلتهــا وأوضحهــا الــدور اإليرانــي كقطـ ٍ
فيــه إيــران.
بالرغــم مــن قولنــا إن والدة نظــام متعــدد األقطــاب قــد تمــت علــى األرض العربيــة فــي
أرض الشــام ،إال أن حصــة العــرب غيــر موجــودة فــي ظــل هــذا النظــام ،فــا يوجــد
معبــر حقيقــي وواقعــي يعبــر عــن العــرب فــي ظــل التحــوالت الدوليــة الجاريــة ،مــع
العلــم أن تعــدد القطبيــة الدوليــة يخــدم قضايانــا العربيــة ،إال أن الحالــة العربيــة تــراوح
ى آخــر ،تتدهــور الحالــة
مكانهــا علــى مســتوى بعــض الــدول العربيــة .وعلــى مســتو ً
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العربيــة بشــكل دراماتيكــي ،فالواليــات المتحــدة اســتطاعت أن تحتــاط للتحــوالت عــن
طريــق ربــط الملكيــات العربيــة بشــك ٍل أكبــر مــع كيــان العــدو الصهـ.ـــيوني ،عندمــا
أخرجــت إلــى الوجــود اتفاقــات «الســام اإلبراهيمــي» ،وهــذا عــزز مــن حالــة التبعيــة
وســار بشــكل متســارع نحــو االســتقطاب فــي مواجهــة إيــران بالشــراكة مــع الكيــان
الصهـ.ـــيوني ،ومــن دون مبــرر منطقــي أو واقعــي.
ال نشــك فــي أن مصلحــة األمــة العربيــة مــع نظــام متعــدد األقطــاب لكــن المشــكلة أن
ندخــل إليــه ونحــن متشــرذمون أو منهكــون بفعــل الحــروب المفتعلــة ،ألن الخطــورة
تتجلــى فــي الثمــن الــذي يجــب أن ندفعــه إذا لــم نكــن قطبـا ً إقليميـا ً أو علــى األقــل ضمــن
تحالــف إقليمــي يســير فــي االتجــاه العــام مــع مصالــح أمتنــا العربيــة.
إن الشــكل المقبــل لخارطــة
الصراعــات والتوازنــات الدوليــة
مــع دخــول العالــم إلــى نظــام
دولــي جديــد ،سيتســم باالضطــراب
والقالقــل .فالقواعــد التــي كانــت
تنظــم العالقــات الدوليــة كانــت مبنيــة
على أســاس القطــب الواحــد ،والنظام
الجديــد بضيوفــه الجــدد يريــد أن يغيــر مــن هــذه القواعــد ويضــع بديــاً لهــا ليعبــر
عــن التوازنــات الجديــدة والقــوى الصاعــدة ،وهــذا ســيتوقف عليــه مــدى تعاطــي تلــك
القــوى فــي التفاهــم أو التناحــر .فلــن يكــون غريب ـا ً أن تنفجــر صراعــات خامــدة مــن
عقــود طويلــة ،أو انفجــار صراعــات لــم تكــن موجــودة مــن قبــل ،أو أن يتــم إخمــاد
صراعــات كانــت قائمــة ،فهــذا ســيعتمد علــى مناطــق النفــوذ وعلــى مصالــح األطــراف
المتصارعــة ومســاوماتها ،فــا شــك أن حال ـةً مــن االحتقــان لــدى كثيــر مــن شــعوب
العالــم ســتجد طريقهــا إلــى التنفيــس أو االنفجــار مــع تراخــي القبضــة األمريكيــة .لذلــك
إن أكثــر المخاطــر توقع ـا ً هــي أن تكــون بالدنــا العربيــة ميدان ـا ً لموجــة عنــف جديــدة
بيــن األقطــاب الدوليــة المتصارعــة ،حيــث إن الموجــة األولــى اســتهدفت الــدول العربية
التــي ال تــدور فــي الفلــك األمريكــي ،وكانــت ضمــن ســياق الترتيــب األمريكــي ألقاليــم
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العالــم ،ومنهــا الوطــن العربــي ،ضمــن منظــور هــذا القــرن قــرن أمريكــي خالــص،
فالمخاطــر المســتجدة هــي انفجــار العنــف المذهبــي والطائفــي ضمــن منظومــة الــدول
العميلــة ألمريــكا ،وعلــى رأســها الملكيــات العربيــة ،وليــس مــن بــاب إســقاط تلــك
األنظمــة ،والتــي ال نأســف علــى زوالهــا ،ولكــن مــن بــاب تمزيــق الممــزق وتربــع
الكيــان الصهـ.ـــيوني علــى عــرش منطقتنــا العربيــة.
ال نعلــم علــى وجــه التحديــد شــكل النظــام المتعــدد الجديــد الــذي يبــرز ،ففــي حقبــة
الحــرب البــاردة كانــت األيديولوجيــا هــي المحــرك خلــف العالقــات والصراعــات بيــن
القطبيــن ،أمــا فــي عالــم اليــوم فــا مــكان لأليديولوجيــا ضمــن أجنــدة األقطــاب الدوليــة،
فالســمة المصلحيــة االقتصاديــة هــي الغالبــة علــى الســطح منــذ عقــد وأكثــر ،وهــي
التــي تتجلــى فــي حــرب أوكرانيــا ،فعلــى الرغــم مــن حالــة الحــرب الفعليــة بيــن روســيا
والناتــو فــي أوكرانيــا ،إال أن المصالــح المتبادلــة لــم تنقطــع ،وإن بــدأت تتراجــع ،إال
أن هــذا يشــير إلــى نمــوذجٍ مختلــفٍ فــي عالقــات الصــراع الدوليــة ،والتــي قــد ينشــأ
عنهــا أنصــاف أعــداء وأنصــاف أصدقــاء وأنصــاف حلفــاء ،وقــد يخــدم هــذا النمــط
مصالــح العالــم الثالــث عمومـا ً والعربــي خصوصـاً ،لجهــة أنــه لــن تكــون هنــاك مراكز
اســتقطابية اســتحواذية ناجــزة ،إمــا معنــا أو علينــا ،لكــن األخطــر أن تتجــه منظومــة
التوازنــات إلــى التفاهــم والتقســيم لمناطــق النفــوذ ،والتــي ال يتــم االتفــاق عليهــا تنفجــر
علــى شــكل بــؤرة صــراع دولــي عبثــي غالب ـا ً إلــى حيــن التوصــل إلــى حلــول بيــن
األقطــاب المتناحــرة.
لهــذا نقــول نحتــاج كعــرب إلــى فتــرة اســترخاء قطبــي تجاهنــا وتجــاه قضايانــا حتــى
يمكــن أن نســرق لحظــات نعيــد ترتيــب البيــت العربــي فيهــا ،وهنــا الرهــان قــد يكــون
فــي المرحلــة المقبلــة علــى مصــر والجزائــر ،وربمــا ســورية والعــراق ،إال إذا كانــت
الصيغــة ســورية مــع العــراق ،وهنــا ســيختلف الميــزان وســيختلف التقديــر ،ولكــن ال
يمنــع أن نســتفيد مــن عدائنــا التاريخــي للكيــان بالتعــاون مــع إيــران بمــا يخــدم مصالــح
الطرفيــن.
باختصــار ،نحــن بحاجــة إلــى مشــروعٍ عربــي ،لكــي ندخــل نــدا ً فــي حلبــة التعدديــة
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القطبيــة ،ولكــي ال نبقــى غنائــم ودوائــر نفــوذ وحلبــة صــراع .ومــن البديهــي أن مثــل
هــذا المشــروع يحتــاج إلــى قــوة شــعبية عربيــة منظمــة ضمــن أفــق مشــروعٍ قومــي،
ســواء دفعــت التطــورات الجديــدة بعــض األنظمــة العربيــة إلدراك مصلحتهــا فــي أن
تكــون قطب ـا ً مســتقالً بعيــدا ً عمــا يســمى «ناتــو شــرق أوســطي» ،أم لــم تدركهــا.

ما بني الهجرة والتهميش :طاقات شبابية مهدورة يف
عرص ما بعد السالم
كرمية الرويب
طوبى لمن طعموا خبزه في
الزمان الحسن
المحن
وأداروا له الظهر يوم ِ
«أمل دنقل»
سياســة االنفتــاح االقتصــادي ومــا نتــج عنهــا مــن تغيــرات طــرأت علــى المجتمــع
المصــري أدت إلــى تســليع كل شــيء وتحويلــه من مجتمــع منتج إلى مجتمع اســتهالكي،
بــات كل شــيء قابــاً للبيــع والشــراء ،وأصبحــت (الفهلــوة) هــي شــعار المرحلــة،
و(اللــي مــش هيغتنــي فــي عهــدي مــش هيغتنــي بعــد كــدة أبــداً) ،التــي نطــق بهــا ســابق
عصــره وأوانــه فــي العمالــة والتفريــط ،والتــي فتحــت البــاب للســرقة والتهليــب بعــد أن
هــان عليــه الوطــن وتنــازل عــن األرض والشــرف حيــن زار القــدس فــي  1977ثــم
وقــع كامــب ديفيــد فــي  ،1978والتــي من َحــت للعــدو بعــد هزيمتــه مــا لــم يكــن يحلــم
بــه حتــى فــي عــز انتصــاره ،أصبحــت الكرامــة والشــرف مجــرد شــعارات ال قيمــة
لهــا ،أمــا المواطــن الــذي كانــت تتكفــل الدولــة بتعليمــه وعالجــه ومســكنه وتوظيفــه،
وهــي حقــوق أصيلــة كان يتمتــع بهــا ،فقــد بــات غريبـا ً بعــد أن تخلــت الدولــة عــن كل

6

ذلــك وأصبحــت كل خدمــة تقــدم لــه مدفوعــة األجــر حيــث تحــول الوطــن إلــى مؤسســة
تجاريــة هادفــة للربــح.
إن األنظمــة التــي تــرى أن أيــة خدمــة تقدمهــا لمواطنيهــا يجــب أن تكــون مدفوعــة
األجــر ترمــي بــذور البراغماتيــة وتغليــب المصالــح الذاتيــة في نفوســهم ليتحــول الوطن
فــي نظرهــم إلــى مؤسســة خدميــة مــا إن تعجــز عــن تقديــم خدماتهــا لهــم ســيتركونها
ـن بديــل ،وهــذا ال شــك ناتـ ٌج مــن تحــول النظــام االقتصــادي مــن نظــام
ليبحثــوا عــن وطـ ٍ
اشــتراكي يشــعر المواطــن فيــه أن الوطــن هــو ملــك للجميــع ،وفــي خدمــة الجميــع مــن
دون اســتثناء ،إلــى نظــام رأســمالي تحولــت فيــه كل قيمــة إلــى (ســلعة) ،ويــا ليتــه كان
نظام ـا ً رأســماليا ً مســتقالً ،بــل إنــه نظــا ٌم تاب ـ ٌع مرهـ ٌ
ـون بإرضــاء المؤسســات الدوليــة
التــي تضغــط مــن أجــل المزيــد مــن اإلجــراءات االقتصاديــة القاســية ،والتــي تدفــع
للبعــض إلــى الهجــرة ،وفــي بعــض األحيــان يصــل إلــى االنتحــار بعــد انســداد األفــق
أمامــه فــي حيــاة كريمــة ينعــم فيهــا باألمــان ويشــعر بقيمتــه كإنســان ويخطــط فيهــا
لمســتقبله ومســتقبل أبنائــه.
إن أهــم مــا يميــز هــذه األمــة أنهــا أمــة شــابة حيــث أن حوالــي ثلــث ســكانها مــن الشــباب
ولكنهــا أمــة مبتــاة فــي أنظمتهــا التابعــة التــي ترضــخ للغــرب علــى حســاب مواطنيهــا
فتدفــع بهــم للهجــرة وإهــدار طاقاتهــم الشــبابية التــي تعتبــر الركيــزة األساســية فــي
عمليــات التنميــة ،حيــث يفكــر  42%منهــم بجديــة فــي الهجــرة خــارج البــاد.
وفــي مصــر تحديــدا ً تشــير الدراســات إلــى أن الشــباب مــن ســن ( )15-29يمثلــون
 26%مــن عــدد الســكان أي أن أكثــر مــن ربــع الشــعب المصــري مــن فئــة الشــباب
األقــل مــن  29عام ـاً .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،يتــم إهــدار تلــك الطاقــة الشــبابية بمــا
تحملــه مــن طاقــات إبداعيــة ،ولكنهــا نشــأت فــي بيئــة طــاردة للطاقــات .ففــي القطــاع
الطبــي مث ـاً يعمــل  62%مــن األطبــاء المصرييــن خــارج مصــر ،فهــم إمــا اســتقالوا
مــن عملهــم أو حصلــوا علــى إجــازات مــن دون راتــب بدافــع الســفر.
ال شــك فــي أن الدافــع الرئيســي للهجــرة هــي العوامــل االقتصاديــة ،خصوصـا ً فــي ظــل
انتشــار الفســاد والمحســوبية والتهميــش والشــعور بالظلــم ،ناهيــك عــن تحــول نظــام
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الدولــة إلــى نظــام رأســمالي ،ومــا نتــج عــن هــذا النمــط االســتهالكي مــن أفــكار ماديــة
عبــر عنهــا الفنــان محمــد صبحــي فــي مســرحية «ســكة الســامة  ،»2000حيــن كان
يــردد علــى لســان قــواد مقولــة (أبّجنــي تجدنــي) ،أي ادفــع لــي تجدنــي فــي خدمتــك،
حتــى أصبــح هــذا المنطــق ينطبــق علــى كل شــيء حتــى االنتمــاء للوطــن.
لســنا هنــا بصــدد اتهــام مــن يبحثــون عــن لقمــة عيشــهم خــارج أرض الوطــن ،كمــا أننــا
ال نبــرر لمــن تركــوه فــي محنتــه وراحــوا ينفعــون أعــداءه بعلمهــم الــذي تعلمــوه فــي
بلدهــم ،فــا يمكــن قبــول أي مبــرر لالعــب االســكواش محمــد الشــوربجي الــذي قــرر
بكامــل إرادتــه اللعــب تحــت علــم إنجلتــرا بــدالً مــن علــم مصــر ،والــذي حصــد تحتــه
العديــد مــن البطــوالت ،ونــال تكريمـا ً رســميا ً مــن الدولــة فيهــا ،مبــررا ً ذلــك بأنــه يريــد
أن يــرد الجميــل إلنجلتــرا ،وهــي البلــد التــي احتلــت مصــر لمــا يزيــد عــن ســبعين ســنة،
ومــا زالــت تتآمــر عليهــا ..فــأي جميــل يريــد أن يــرد؟! وأنــه ســيلقى تقديــرا ً أفضــل،
لــم يلقــه فــي مصــر ،التــي تعــرض فيهــا للتهميــش!! أي تهميــش يقصــد؟ هــل اختبــر
تهميــش الطبقــة الفقيــرة ليعــرف المعنــى الحقيقــي للقهــر وقلــة الحيلــة ،وهــو ابــن الطبقة
التــي يلعــب ابنهــا لعبــة أرســتقراطية ال يوجــد لهــا مالعــب ســوى فــي نــوادي النخبــة؟
إننــا إن وجدنــا لــه المبــرر فإننــا ســنجد أنفســنا نقبــل بمــن يخــون وطنــه بســبب تهميــش
أو ظلــم تعــرض لــه ،أو اســتجابةً لتطلعــات كانــت ظــروف بلــده ســببا ً فــي عــدم تحقيقها،
فــكل مــن خانــوا يوم ـا ً وباعــوا أوطانهــم كان لديهــم داف ـ ٌع ،ولكنــه يظــل دافع ـا ً وليــس
مبــرراً ،فالخيانــة تظــل خيانــة ال مبــرر لهــا أبــداً .فمــاذا لــو أن مجنــدا ً فقيــرا ً مهمش ـا ً
مظلومـاً ،توجــد فــي بلــده كل أنــواع الظلــم ،يقــف علــى الحــدود ،قــد بــاع أســرارا ً مهمــة
عــن وطنــه للعــدو؟ هــل ســنرى وقتهــا أن التهميــش الــذي يتعــرض لــه ،رغــم حراســته
لحــدود الوطــن ،هــو مبــرر للخيانــة؟ ومــع ذلــك فإنــه ال يخــون ،فهــو وأمثالــه ملــح
ـن لــم يجــد فيــه وظيفــة مناســبة
األرض ،يضحــي بــا مقابــل ،يضحــي بدمــه فــدا ًء لوطـ ٍ
أو تعليمـا ً جيــداً ،وحيــن يمــرض ال يجــد رعايــة صحيــة جيــدة ،فــي حيــن أنــه يــرى مــن
ينعمــون فــي الوطــن ذاتــه بالتعليــم والصحــة والمــال والســكن والعمــل مــن دون أيــة
تضحيــة ،ومــع ذلــك يتخلــون عــن وطنهــم فــي أول فرصــة ويبحثــون عــن وطــن بديــل
كان يومـا ً مــا – ومــا زال -عــدوا ً لوطنهــم.
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ال شــك فــي أن مــن أبنــاء الوطــن مــن يضطــر لالغتــراب بحث ـا ً عــن عمــل مناســب
يؤمــن لــه حيــاة كريمــة ،ولكــن يظــل الوطــن فــي قلبــه ووجدانــه ،ويتمنــى لــو تتــاح لــه
الفرصــة التضحيــة مــن أجلــه .أمــا مــن اختــار أال ينتمــي لوطنــه فــا مبــرر لــه أو
عــذر مهمــا كان الســبب ،فمــا بالــك وإن كانــت كلهــا مبــررات نابعــة مــن أنانيــة مفرطــة
لمــن اعتــادوا علــى األخــذ بــا عطــاء ،فــي حيــن أن هنــاك مــن هــو مســتعد للعطــاء
والتضحيــة ،وحتــى بالحيــاة ،بــا أي مقابــل.

الخطاب القومي العريب للرئيس د .بشار األسد بني
مرجعية الدولة وعقيدة حزب البعث
إبراهيم حرشاوي

مــع اجتيــاح المعســكر اإلمبريالــي-
الغربــي للســاحة العربيــة الممانعــة
عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة،
صمــدت الدولــة الســورية كآخــر
دولــة عربيــة أمــام هــذه الهجمــة
التــي اســتهدفت بشــكل ممنهــج
األنظمــة العربيــة ذات الخلفيــة
القوميــة والتحرريــة ،مــا يجعــل
أحــد أهــم مســببات العــدوان وخلفيــات الصمــود ،فــي آن معـاً ،هــو العقيــدة األيديولوجية
للدولــة الســورية ،أي الهويــة السياســية التــي يلتــزم بهــا الخطــاب الرســمي الســوري
ويتبنــاه كمرجعيــة فــي تحديــد توجهاتــه واختياراتــه السياســية.

وقبــل التطــرق لموقــع حــزب البعــث العربــي االشــتراكي بصفتــه القــوة السياســية
األكثــر تأثيــرا ً فــي البــاد بحكــم دوره التاريخــي المعــروف فــي تأطيــر المشــهد القومــي
العربــي ،ســواء داخــل ســورية أوخارجهــا ،منــذ ســبعة عقــود ،وبصفتــه حزبـا ً مقاومـا ً
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جعــل مــن رؤيتــه للواقــع عامـاً حاســما ً فــي صمــود الدولــة فــي العقديــن الماضييــن ،أو
باألحــرى بعهــد الرئيــس الحالــي د .بشــار األســد ،فــا بــد ولــو باختصــار مــن تبييــن
مضمــون المرجعيــة التــي يمثلهــا الدســتور الســوري فــي إنتــاج خطــاب قومــي رســمي
للدولــة .ومــع إقــرار وجــود تأثيــر متبــادل وتشــابك عضــوي بيــن الحــزب والدولــة ،فال
بــد مــن النظــر إلــى الجهتيــن كحــاالت مســتقلّة وقائمــة بحــد ذاتهــا .فالدولــة تتميّــز فــي
نهايــة المطــاف بالتزامــات داخليــة وخارجيــة وصالحيــات ال تتواجــد لــدى الحــزب،
ناهيــك عــن اختــاف طبيعــة مجالــي عمــل الجهتيــن مــن حيــث الشــكل والمضمــون.
فــدور حــزب البعــث يختصــر فــي جوهــره مهمــة إرســاء ثقافة سياســية وشــعبية تتصف
بالمفهــوم الواســع ،فــي أغلــب الجوانــب ،بالتوجــه الوطنــي والقومــي العربــي العقائــدي
النابــع مــن التجربــة الفكريــة والنضاليــة للحــزب ،ويكمــن دوره فــي إيجــاد صيغــة
نضاليــة يوفــق فيهــا بيــن مكتســبات وإخفاقــات الماضــي وتحديــات المســتقبل.
أمــا بالنســبة للمرجعيــات المحوريــة
للــدول ،فتعتبــر الوثيقــة الدســتورية،
كمــا هــو معــروف ،المرجعيــة القانونية
األعلــى التــي تترجــم الخلفيــة الفلســفية
والنظــرة لإلنســان والمجتمــع مــن
قبــل القــوى الحاكمــة لتصبــح مســودة
تأسيســية ومهيكلــة لكيــان الدولــة.
ولهــذا الســبب بالــذات تكمــن أهميــة
القيــام بإطاللــة علــى المبــادئ الوطنيــة والقوميــة التــي تــم تبنيهــا دســتورياً ،والقيمــة
السياســية الممنوحــة لهــذه المبــادئ علــى هــذا المســتوى .ومــن الوهلــة األولــى ينتــاب
القــارئ شــعورا ً بــأن الدســتور الســوري يمثــل أســمى تعبيــر شــرعي عــن اإلرادة
القوميــة للشــعب واألمــة بموجــب تعريفــه للهويــة الســورية بمســتهله ،إذ يعبــر النــص
الدســتوري عــن الهويــة الحضاريــة الســورية ورســالتها القوميــة بطريقــة مختصــرة
ودقيقــة كالتالــي« :تعتــز الجمهوريــة العربيــة الســورية بانتمائهــا العربــي ،وبكــون
شــعبها جــزءا ً اليتجــزأ مــن األمــة العربيــة مجســدة هــذا االنتمــاء فــي مشــروعها
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الوطنــي والقومــي ،وفــي العمــل علــى دعــم التعــاون العربــي بهــدف تعزيــز التكامــل
وتحقيــق وحــدة األمــة العربيــة».
ويتبيــن للقــارئ أن العمــود الفقــري للنــص الدســتوري قومــي عربــي بامتيــاز بنــاء
علــى مالحظتيــن أساســيتين أولهمــا تواجــد منطلــق «تحقيــق وحــدة األمــة العربيــة»
فــي مقدمــة الديباجــة الدســتورية ،حيــث تعتبــر الديباجــة الدســتورية بوصلــة المضمــون
القانونــي للدســاتير بشــكل عــام ،بحكــم تمثيلهــا المنطلــق الفلســفي ألي نظــام سياســي
دســتوري ،وثانيهمــا تكمــن فــي دور الديباجــة فــي إخضــاع المــواد والنصــوص التــي
يحتويهــا الدســتور للمبــادئ التــي تتناولهــا الديباجــة وأهــداف النظــام السياســي اآلنيــة
والمســتقبلية.
وبنــاء علــى المبــدأ الوحــدوي العربــي المعبــر عنــه بالديباجــة تســتدعي المقاربــة
األيديولوجيــة للدســتور الســوري النظــر إلــى بقيــة مــواد الفصــول بشــكل منســجم أو
متكامــل مــع مفهــوم الوحــدة العربيــة .وفــي هــذا الخصــوص ،يكتنــز مــا جــاء فــي
الفصــل األول ،تحــت عنــوان «المبــادئ السياســية» ،فقــرا ٍ
ت بالغــة األهميــة فــي التأكيــد
علــى الهويــة القوميــة العربيــة للمنظومــة السياســية الســورية.
وتشــير المــادة األولــى مــن هــذا الفصــل ،فــي هــذا الصــدد ،إلــى انتمــاء ســورية إلــى
الوطــن العربــي وإلــى األ ّمــة العربيــة تيمنـا ً بمــا ورد فــي الديباجــة ،فــي حيــن تحتــوي
المــادة الرابعــة علــى الهويــة اللغويــة للبــاد بعبــارة « اللغــة العربيــة هــي اللغــة
الرســمية للبــاد» .وتــزداد مركزيــة الهويــة القوميــة العربيــة وضوحــا ً فــي التــزام
رئيــس الجمهوريــة بمعركــة الوحــدة العربيــة دســتوريا ً ضمــن المــادة الســابعة مــن
الفصــل األول التــي تصيــغ القســم الدســتوري كالتالــي« :أقســم بــاهلل العظيــم أن أحتــرم
دســتور البــاد وقوانينهــا ونظامهــا الجمهــوري ،وأن أرعــى مصالــح الشــعب وحرياته،
وأحافــظ علــى ســيادة الوطــن واســتقالله وحريتــه والدفــاع عــن ســامة أرضــه ،وأن
أعمــل علــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة ووحــدة األمــة العربيــة».
تتجلــى فــي محتــوى القســم ،بشــك ٍل واضــح ،المســؤوليات واألولويــات التــي تقــف
عليهــا مهمــة رئيــس الجمهوريــةّ ،
وأن مجــيء مهمــة تحقيــق وحــدة األمــة العربيــة فــي
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آخــر المهمــات التــي ينبغــى علــى الرئيــس االلتــزام بهــا ،فــي فقــرة القســم ،ينــم عــن
داللــة اســتراتيجية لمفهــوم الوحــدة بصفتهــا ذروة المشــروع السياســي للدولــة الســورية.
وممــا ال شــك فيــه أن هــذا اإلطــار الدســتوري يدفــع بشــك ٍل تلقائ ـي ٍ نحــو إماطــة اللثــام
عــن موقــع حــزب البعــث كجهــاز سياســي متكامــل األركان فــي بنــاء فلســفة الدولــة
وبلــورة خطابهــا السياســي .وانطالقـا ً مــن الترابــط والتشــابه بيــن المنطلقــات السياســية
للدســتور الســوري وأيديولوجيــة حــزب البعــث يتضــح أنــه ،وبالرغــم مــن اإلصالحــات
السياســية للدولــة الســورية فــي العقديــن األخيريــن ،وعلــى رأســها اإلصالح الدســتوري
ســنة  2012الــذي تخلــى عــن المــادة الثامنــة للدســتور التــي تنــص علــى قيــادة البعــث
المتكونــة مــن مجموعــة
للمجتمــع والدولــة ،مــن خــال الجبهــة الوطنيــة التقدميــة
ّ
أحــزاب ،وتخلــي نفــس الدســتور عــن شــعار البعــث «الوحــدة والحريــة واالشــتراكية»
فــي صياغــة بعــض المــواد الدســتورية ،إال أن البعــث ظــل فــي ريــادة المجتمــع والدولة
بعــد ســنة .2012
فاالنفتــاح علــى األحــزاب األخــرى ،لــم يتحــول إلــى تراجــع فــي نفــوذ فكــر البعــث
وخطابــه ،وإنّمــا ظلــت رســالة الحــزب مهيمنــة فــي المؤسســات الســيادية .ومــن
بــاب التدقيــق فــي هــذه المســألة ،يجــب الوقــوف عنــد رغبــة األميــن العــام للحــزب د.
بشــار األســد ،قبــل انــدالع العــدوان الخارجــي ســنة  ،2011فــي تطويــر أداء الحــزب
الســتمراره كحــزب طليعــي بالمجتمــع والدولــة ،إذ وضــح األميــن العــام رؤيتــه فــي
هــذا الخصــوص كالتالــيّ :
«إن البعــث ،كمــا يفتــرض أن يكــون واضحـا ً فــي ذهــن ك ّل
واحــد منــا ،هــو قضيــةٌ قبــل أن يكــون تنظيمـا ً سياســياً ،وهــو رســالةٌ حضاريــةٌ قبــل أن
يكــون حزبـا ً فــي الســلطة ،وال بـدّ لــه كــي يدافــع عــن قضيتــه ويضطلــع بــأداء رســالته،
مــن أن يطـ ّـور تعاليمــه ومناهجــه وأن يتجــاوز مــا يظهــر مــن قصــور فــي أدائــه ،وأن
يعمــد إلــى االنفتــاح علــى القــوى الوطنيــة فــي مجتمعــه ،وأن يعيــد االعتبــار لحركتــه
الرياديــة فــي أوســاط الجماهيــرّ ،
إن أفــكار الحــزب وتعاليمــه ،كمــا نــرى ونعتقــد ،ال
تــزال راهنــة ومعاصــرة تلبــي مصالــح الشــعب واأل ّمــة».
ويلــزم فــي محاولــة فهــم هــذا الســياق اإلصالحــي وتوجهاتــه داخــل حــزب البعــث
العــودة إلــى المؤتمــر التاســع للحــزب ســنة  .2000فعلــى غــرار الرئيــس الراحــل
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حافــظ األســد ســيضع الرئيــس د .بشــار األســد بصمتــه علــى مســيرة الحــزب ابتــدا ًء
مــن ذلــك التاريــخ ،كــون مؤتمــر ســنة  2000كان متصــاً اتصــاالً مباشــرا ً بفتــرة
الرئيــس الراحــل ،حيــث أن وثائــق المؤتمــر أعـدّت خــال فتــرة حكمه ،كمــا ّ
أن قرارات
المؤتمــر وتوصياتــه كانــت مطع ّمــة بالفتــرة الســابقة.
وقــد عبّــر الرئيــس بشــار األســد ،فــي كلمتــه أثنــاء الجلســة الختاميــة للجنــة المركزيــة
المنبثقــة عــن المؤتمــر التاســع ،عــن ارتباطــه بالبعــث بصفتــه «ابــن البعــث» نتيج ـةً
لنشــأته فــي أســرة مكافحــة .كمــا أك ـدّ علــى تمســكه بنهــج والــده ،فــي حيــن تطــرق
إلــى قضيــة الوحــدة العربيــة عــن طريــق المدخــل االقتصــادي والسياســي معلن ـا ً عــن
ضــرورة البحــث عــن تكتــات اقتصاديــة أو سياســية ضمــن بوتقــة الــدول العربيــة التــي
تتمتــع بروابــط تاريخيــة ،بمــا أنهــا فــي أمــس الحاجــة إلــى مشــروع وحــدوي ،ولــو
علــى مراحــل متعاقبــة.
وعلــى عكــس مــا قــد يتصــوره البعــض ،لــم ينخــرط الرئيــس د .بشــار األســد فــي موجة
اللبرلــة التــي اجتاحــت الســاحة الفكريــة العربيــة ،وخصوص ـا ً فــي المجــال الحزبــي
الــذي عــرف تحــوالً ملحوظـا ً نحــو لبرلــة المفاهيــم والــرؤى السياســية لــدى التيــارات
المنبثقــة عــن مرحلــة التحــرر مــن االســتعمار ومناهضــة األنظمــة الرجعيــة .فقــد رفض
الطروحــات الداخليــة التــي تزعــم أن الوقــت الحالــي يمثــل حقبــة مــا بعــد األيديولوجيات
بمعنــى أنهــا مرحلــة انتصــار المشــروع الليبرالــي ومبــادئ الســوق الحــر بعدمــا أصبــح
جوهــر العمــل السياســي يــدور فــي فلــك المصالــح االقتصاديــة والتقنيــات الحديثــة،
بحســب مروجــي هــذا النــوع مــن الطروحــات .كمــا رفــض أيضـا ً اآلراء التــي تقــول إن
شــعارات الحــزب ال مســتقبل لهــا ،بتأكيــده علــى «أن عقيــدة الحــزب وشــعارته اليــوم
مــا تــزال تتماشــى مــع العصــر وتنســجم معــه» .وخــال هــذا المؤتمــر تــم انتخــاب
الرئيــس د .بشــار األســد أمينـا ً عامـا ً للجنــة المركزيــة للحــزب وقائــدا ً لمســيرة الحــزب
والشــعب.
ويمكــن القــول إن المؤتمــر القطــري العاشــر الذي عقــد تحت عنوان « رؤيــة متجددة...
فكــر يتســع للجميــع» ،ســنة  ،2005هــو المؤتمــر األقــرب للواجهــة األيديولوجيــة
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مــرت
المرتبطــة بفتــرة الرئيــس د .بشــار األســد ،مقارنــة بالمؤتمــر التاســع .فقــد ّ
ســورية والوطــن العربــي ودول العالــم الثالــث بمرحلــة أقــل مــا يمكــن القــول عنهــا
إنهــا مرحلــة مفصليــة ،وذلــك بعــد انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة وأحــداث 11
أيلــول وغــزو أفغانســتان والعــراق وتداعيــات اغتيــال رفيــق الحريــري .فهــي المرحلــة
التــي جــرى فيهــا التخطيــط إللحــاق المنطقــة بمشــاريع «الشــرق األوســط الكبيــر
والجديــد» ،كمــا أوضــح الكاتــب البعثــي ومديــر دار البعــث د .عبــد اللطيــف عمــران
(انظــر «د .عبــد اللطيــف عمــران يلقــي الضــوء علــى الفكــر الجديــد لحــزب البعــث:
البعــث بيــن النظريــة والممارســة»).
وعلــى هامــش هــذه ّ
التطــورات بدايــة هــذا القــرن ،أ ّكــد الرئيــس د .بشــار األســد أن
اســتمرار الحــزب مضمــون بمقــدار تالزمــه مــع الواقــع ،وتماشــيه مــع تطوراتــه
مفســرا ً بذلــك قــدرة البعــث علــى التكيّــف مــع التحديّــات الخارجيــة وتجاوزهــا .ويكشــف
هــذا األمــر عــن قــوة الحــزب فــي الجمــع بيــن تشــبثه بمرجعيتــه العليــا ،وهــو دســتور
الحــزب الصــادر ســنة  ، 1947واتصالــه المتيــن بــروح التجديــد مــن خــال مــا
ورد فــي المحــاور الفكريــة والمنهجيــة بوثائــق فكريــة للحــزب كـ»بعــض المنطلقــات
النظريّــة لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي «الصــادرة ســنة  ،1963والتــي حثــت
علــى ضــرورة نقــد بعــض المفاهيــم.
زد علــى ذلــك الحركــة التصحيحيــة ســنة  1970ودورهــا فــي إنشــاء كتلــة حزبيــة
واســعة تحــت مظلــة «الجبهــة الوطنيــة التقدميــة» ،وحضــور أســلوب المراجعــة النقدية
باســتمرار فــي مقــررات وتوصيــات مؤتمــرات الحــزب القوميــة والقطريــة .وغنــي
عــن البيــان أيضـا ً فــي هــذا الســياق أن ميــول الرئيــس د .األســد اإلصالحيــة ،بمفهومهــا
التطويــري الديناميكــي ال الليبرالــي ،رافــق خطابــه منــذ توليــه منصــب الرئاســة،
مــع إصــراره فــي خطــاب القســم ســنة  2000علــى «أن الفكــر المتجــدد والمبــدع ال
يتوقــف عنــد حــد معيــن ،وال يحصــر نفســه فــي قالــب واحــد جامــد» .وانطالق ـا ً مــن
هــذه الصفحــة الجديــدة شــرع البعــث منــذ ســنة  2004فــي مناقشــة منطلقــات الحــزب
الفكريــة مــن دون أن تفقــد األهــداف الكبــرى وضروراتهــا الوطنيــة والقوميــة أهميتهــا
داخــل أجهــزة الحــزب.
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ـر التقريــر المقــدم إلــى المؤتمــر العاشــر للحــزب
وفيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية ،أقـ ّ
أن وضعيــة التفــكك والعجــز ،باإلضافــة إلــى غيــاب التضامــن العربــي ،حولــت صيغــة
«األرض مقابــل الســام» التــي انخرطــت فيهــا الدولــة الســورية فــي تســعينيات القــرن
الماضــي إلــى صيغــة «الســام مقابــل الســام» .ويــرى هــذا التقريــر أن ســورية
اســتطاعت ضمــن هــذا القــرار العربــي الرســمي أن تحقــق نقطتيــن لصالحهــا إزاء
المعادلــة السياســية والدبلوماســية مــع الكيــان الصهـ.ـــيوني ،األولــى هــي :االعتــراف
بــأن االنســحاب مــن الجــوالن يعنــي انســحاب االحتــال من الجــوالن الســوري إلى خط
 4مــن حزيران/يونيــو  .1967والثانيــة :أن المســؤولية علــى توقــف ما يســمى بـ»عملية
الســام» تقــع علــى عاتــق الكيــان الصهـ.ـــيوني بحجــة أن مذكــرات كبــار المســؤولين
والمحلليــن األمريكييــن تؤكــد ذلــك ،ومــن بينهــا مذكــرات الرئيــس األمريكــي األســبق
بيــل كلينتــون.
ومــع موجــات التطبيــع اإلبراهيمــي التــي شــهدتها الســاحة الرســمية العربيــة تظهــر
رؤيــة الحــزب واضحـةً فــي وضــع المشــروع اإلبراهيمــي والمشــروع القومــي العربــي
علــى طرفــي النقيــض ،إذ تظهــر ردود الحــزب علــى هــذا المشــروع فــي أدبياتــه ،ومــن
بينهــا مقــا ٌل آخــر للدكتورعبــد اللطيــف عمــران (انظــر مقــال «الدبلوماســية الروحيــة
فــي مواجهــة المشــروع القومــي») يوضــح فيــه أن الفكــر القومــي والعروبــي مشــروع
ضــروري ووجــودي ال بديــل عنــه أمــام الخطــر الداهــم الــذي تحملــه الدبلوماســية
الروحيــة (المشــروع اإلبراهيمــي) بيــن طياتهــا.
أمــا األخطــار التــي يواجههــا حــزب البعــث ،فتكمــن فــي المشــروع العدائــي الــذي
تقاومــه ســورية واأل ّمــة العربيــة ،والــذي كان وال يــزال يتجســد فــي العثمانيــة القديمــة
ـرر الحــزب  -حســب
الجديــدة والغــرب بجناحيــه األمريكــي والصهـ.ـــيوني .وقــد تضـ ّ
ـرر الحــزب مــن الحــرب؟
مــا جــاء فــي مقــال آخــر للدكتورعمــران بعنــوان «هــل تضـ ّ
« -علــى ثالثــة مســتويات :أولهــا ،زج شــباب األمــة علــى طريــق البتــرودوالر فــي
التطــرف الدينــي خدمــة ألعــداء األمــة ،وثانيهــا ،التضليــل اإلعالمــي والغــزو الثقافــي،
وثالثهــا ،توجيــه البندقيــة مــن طــرف قــوى رجعيــة باتجــاه محــور مقاومــة المحــور
الصهـ.ـــيوني .ويوضــح الكاتــب نفســه فــي مناســبة أخــرى (انظــر «الحيــاة الحزبيــة
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المعاصــرة :البعــث والتصحيــح») أن اســتهداف الحــزب فكــرا ً ومؤسســا ٍ
وكــوادر
ت
َ
هــو فــي ســياق اســتهداف قضايــا الشــعب والوطــن .ومــع ذلــك ،يبقــى الرئيــس د.
األســد فــي موقــعٍ مركــزي ٍ داخــل المشــهد البعثــي بمســاهماته الخطابيــة والتحليليــة فــي
تأصيــل الــروح الوطنيــة والعروبيــة ومركزيــة القضيــة الفلســطينية فــي ســياق التناقــض
الوجــودي بيــن المشــروعين القومــي العربــي والمشــروع الصهـ.ـــيوني.
يوضــح كتــاب «القائــد القومــي بشــار األســد :قــراءة تحليليــة -مفاهيميــة فــي كلماتــه
الجماهيريــة والرســمية خطــاب ســنوات الحــرب (األعــوام 2011-2019م)» ،للدكتــور
إبراهيــم علــوش ،أبعــادا ً مؤ ِسســة للخطــاب الفكــري والسياســي للرئيــس د .األســد .ومن
أهــم األبعــاد األيديولوجيــة التــي عالجهــا الكاتــب مــا تضمنــه الفصــل الثامــن المعنــون
«القوميــة العربيــة والهويــة الوطنيــة الســورية» ،حيــث ســلط الضــوء علــى مفاهيــم
مفتاحيــة بالمعجــم الرســمي الســوري والبعثــي .ومــن بيــن هــذه المفاهيــم المفتاحيــة
مفهــوم العروبــة الــذي أخــذ دالل ـةً حضاري ـةً تميّــزه عــن العروبــة الرســمية كانعــكاس
لسياســة الجامعــة العربيــة واألنظمــة التابعــة .فالعروبــة عنــد الرئيــس د .األســد تــراث
وتاريــخ وأن الهويــة الوطنيــة الســورية متكاملــة مــع الهويــة القومية العربيــة وال تناقض
بينهمــا (.)10/01/2012
وفــي ذات الكتــاب أبــرز د.علــوش حــرص الرئيــس األســد فــي مناســبات مختلفــة علــى
الحفــاظ علــى مــادة توضــح قضيــة العروبــة وعــدم االســتغناء عنهــا بــأي شــكل مــن
األشــكال ،ممــا يثبــت انخــراط الرئيــس الســوري فــي معركــة الــذود عــن عروبــة هويــة
الدولــة طيلــة فتــرة العــدوان الخارجــي  .وبالعــودة إلــى مصطلــح العروبــة ،اســتعرض
الرئيــس د .األســد ،فــي عــدة لقــاءات تواصليــة ،نظــرة علــى التعريــف غيــر العرقــي
للعروبــة ،وبأنهــا باختصــار حالــة حضاريــة .وتطابقــا ً مــع هــذا الفهــم الحضــاري
للعروبــة نجــد استرســاالً توضيحيـا ً لهــذا المفهــوم ،فــي كتــاب د .علــوش ،فــي مقاربــة
تاريخيــة تــد ّل علــى وجــود تصـ ّـور حضــاري للهويــة العربيــة منــذ القــدم وتأصيلهــا
بالتــراث العربــي عنــد أســاطين الفكــر واألدب أمثــال الجاحــظ والبحتــري.
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ونجــد أيضـا ً هــذا المنحــى لمفهــوم العروبــة مكــررا ً بشــكل جلــي عنــد الكاتــب د .عبــد
اللطيــف عمــران وإلحاحــه علــى الفصــل بيــن العروبــة كنســق فكــري والعروبيــة كنهــج
سياســي ،فــي فقــرة مــن مــادة تحمــل عنــوان «الهويّــة الجامعــة :العروبــة الحضاريــة
والعروبــة السياســية» ،حيــث كتــب « يجــب علينــا كقومييــن عــرب التركيــز علــى
الهويــة الجامعــة والتفريــق بيــن «العروبــة» كنســق فكــري ثقافــي ،وبيــن «العروبيــة»
كنهــج سياســي ،فــا بــد مــن تحصيــن العروبــة الحضاريــة كهويــة جامعــة وتنقيتهــا مــن
العروبيــة السياســية التــي تشــوبها االنتمــاءات الضيّقــة وتهددهــا بســهولة «الهويــات
القاتلــة» بســبب ضعــف منعتهــا قياســا ً إلــى العروبــة الحضاريــة التــي اســتطاعت
المكونــات الحضاريــة للشــعوب األخــرى
عبــر تاريخهــا أن تضــم برحابــة صدرهــا
ّ
علــى مختلــف انتماءاتهــا المناطقيــة والطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة واإلثنيــة ”.ويقصــد
الكاتــب بالعروبــة السياســية السياســات االستســامية لألنظمــة العربيــة التــي شـ ّـوهت
الهويــة السياســية العربيــة وجعلتهــا خاليــة مــن أي معنــى حضــاري ،فــي حيــن تــروج
ذات األنظمــة للطائفيــة والتعايــش مــع المحتــل باســم الحداثــة ونبــذ التطــرف والعنــف.
لــم تنــل ســنوات العــدوان علــى ســورية مــن أمــل تحقيــق الوحــدة العربيــة فــي خطابــات
ـرح أن المشــروع
الرئيــس د .األســد .ففــي لقــاء مــع صحيفــة البعــث ،ســنة  ،2013صـ ّ
ـتهدف دائمـاً ،وأن تحقيــق الوحــدة العربيــة ينبغــي أن يكــون عبــر
القومــي العربــي مسـ
ٌ
ربــط المصالــح بيــن األعــراق والشــرائع والمذاهــب المختلفــة ألن ذلــك ســيؤدي إلــى
ربــط المجموعــات البشــرية فــي إطــار قوميــة واحــدة» .ويضيــف الرئيــس د .بشــار
األســد فــي نفــس المقابلــة ،مراجعــا ً محصلــة التجربــة الوحدويــة العربيــة بمنتصــف
القــرن الماضــي« :فــي الخمســينيات كانــت الوحــدة العربيــة تعنــي أن يكــون الوطــن
العربــي كلــه دولــة واحــدة بحكومــة واحــدة ..عبــر التجربــة ،ومــع تكريــس القطريــة فــي
الــدول العربيــة ،يبــدو أن هــذه الرؤيــة للوحــدة العربيــة غيــر قابلــة للتحقــق فــي المــدى
المنظــور».
وفــي ســنة  ،2021قــدم الرئيــس د .بشــار األســد خــال اســتقباله وفــدا ً مــن المؤتمــر
القومي-اإلســامي رؤيـةً إلحيــاء المشــروع القومــي العربــي ارتكــزت علــى ركزتيــن
أساســيتين :أوالهمــا «أن التحــدي األكبــر الــذي يواجــه المثقفيــن العــرب هــو القــدرة
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علــى إقنــاع النــاس بــأن هنــاك عالقــة مباشــرة بيــن االنتمــاء والمصلحــة» .وثانيهمــا
دعــوة النخــب والمثقفيــن العــرب لتقديــم المشــروع القومــي العربــي بصــورة مشــروع
انتمــاء ،مــع تأكيــده علــى وجــوب التخفيــف مــن «الجرعــات» العقائديــة .وهنــا يتضــح
أن الدعــوة تريــد القــول إن ال بديــل عــن المشــروع القومــي العربــي« ،ألنــه يمثــل
بالدرجــة األولــى ضــرورة للبقــاء ،وضــرورة لحفــظ الــذات الجماعيــة العربيــة ،ثــم إنــه
يمثــل هويــة حضاريــة يعرفنــا بهــا الخــارج ويتعاطــى معنــا مــن خاللهــا ،وإن كان مــن
الضــروري الخــروج مــن حالــة الجمــود التــي اســتولدتها «الــزالزل» التــي شــهدتها
المنطقــة علــى امتــداد العقــود المنصرمــة».
فــي ختــام هــذا التحليــل لمرجعيــة الرئيــس بشــار األســد ،ورؤيــة حــزب البعــث العربــي
االشــتراكي للمشــروع القومــي العربــي ،يمكــن وصــف العقديــن األخيريــن بمرحلــة
المراجعــة ونقــد الــذات .فعلــى ضــوء العــدوان الــذي تواجهــه ســورية ،أصبــح مــن
المعقــول أن ينصــب جهــد قيــادة الدولــة والحــزب حــول مراجعــة جوانــب الفكــر والعمل
القومــي علــى أمــل أن تظهــر أفــكار جديــدة وبرنامــج قومــي ناضــج مــن حيــث قابليــة
تنفيــذه وتكيفــه مــع الظــروف التــي تمــر بهــا ســورية والوطــن العربــي .وإنــه مــن
غيــر المبالــغ بــه القــول إن جانبـا ً ال بــأس بــه مــن اإلضافــات النظريــة علــى الخطــاب
القومــي جــاء مــن واقــع الممارســة اليوميــة للعمــل القومــي مــن طــرف القيــادة الســورية
وكــوادر حــزب البعــث مــن كتــاب ومناضليــن ميدانييــن.
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بني الدولة الحديثة ونقادها
ابراهيم علوش

يــكاد مصطلــح «الدولــة الحديثــة» فــي
الخطــاب العربــي المعاصــر يتحــول إلــى
شــتيمة .فهــي مصــدر كل اآلفــات العربية
بحســب بعــض التيــارات الرائجــة نخبوياً،
والتــي يعمــل إســاميون وليبراليــون كثــر
عــرف
علــى تعميمهــا شــعبياً .فهــي ،فــي ُ
بعــض اإلســاميين ،إمــا العائــق الرئيــس
أمــام «العــودة إلــى منابــع التــراث» واالنســجام مــع الــذات حضاريــاً ،أو أنهــا ،فــي
عــرف بعــض الليبرالييــن ،العائــق الرئيــس أمــام «التقــدم إلــى األمــام» واالنســجام
ُ
عــرف تيــار «اإلســام المدنــي
مــع العالــم ديموقراطيــاً ،أو أنهــا االثنــان معــاً ،فــي ُ
الديموقراطــي» ،والــذي عملــت «مؤسســة رانــد» األمريكيــة التابعــة للبنتاغــون علــى
بلورتــه بعــد ضربــات  11ســبتمبر عــام .2001
عــرف هــؤالء وأولئــك والتوليفــات بينهمــا،
والمقصــود بـ»الدولــة الحديثــة» ،فــي ُ
هــو الــدول التــي نشــأت بعــد جــاء االســتعمار فــي الوطــن العربــي ،أو شــبه جالئــه
باألحــرى ،مــع أنهــا نســخة مشــوهة عــن الدولــة القوميــة التــي نشــأت فــي الغــرب،
ألنهــا ليســت دولة-أمــة  ،Nation-stateبــل دولــة تجزئــة ،مــن بيــن أشــياء أخــرى.
وحيثمــا تجــد محاولــة للتأصيــل النظــري فــي مثــل ذلــك الخطــاب الناقــد للدولــة الحديثة،
الدولــة القوميــة ،فهــو يمتــد أحيانـا ً إلــى الدولــة الحديثــة فــي الغــرب :أصولهــا ،واقعهــا،
وأزماتهــا .ولكنــك ال تجــد النقــد يطــال الدولــة الحديثــة إذا حكمهــا نظــام أردوغــان
فــي تركيــا ،وال تجــده يطــال الدولــة الحديثــة (دولــة التجزئــة) التــي حكمهــا تحالــف
إســاموي-ليبرالي فــي تونــس المعاصــرة بعــد مــا يســمى «الربيــع العربــي».
ينصــب النقــد علــى الدولــة الحديثــة ،عربيـاً ،مــن زاويتيــن )1 :بُعدهــا عــن التديــن ،مــن
مقاييس الشــفافية والحوكمة
منظــور إســامي ،و )2مركزيتهــا وهرميتهــا وعدم التزامها
َ
وحقــوق اإلنســان إلــخ ،...مــن المنظــور الليبرالــي .والطريــف أن المنظوريــن يجتمعان
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فــي صــب جــام غضبهمــا علــى الدولــة الحديثــة فــي النســخة المحدثــة «الكيــوت» cute
مــن اإلســام السياســي ،اإلســاموية-الليبرالية ،كمــا نجــد فــي «العربــي الجديــد» ،قنــاة ً
تلفزيونيـةً وموقعـا ً إلكترونياً.

حول نقد الدولة الحديثة من زاوية دينية:

ينطلــق النقــد اإلســامي للدولــة الحديثــة ،أي دولــة التجزئــة فــي الوطــن العربــي بعــد
االســتعمار ،مــن علمانيتهــا المزعومــة واستنســاخها للنمــط اإلداري المســتل مــن
قيــم الحداثــة األوروبيــة ،بعيــدا ً عــن فكــرة «حاكميــة هللا» التــي طرحهــا الخــوارج
فــي فجــر اإلســام ،والتــي بلورهــا أبــو األعلــى المــودودي فــي الهنــد فــي ثالثينيــات
وأربعينيــات القــرن العشــرين كخطــاب دينــي مناهــض لالنتخابــات التــي كانــت تدعــو
إليهــا حركــة التحــرر الهنديــة مــن االســتعمار البريطانــي؛ وهــو مــا صــب فــي جيــب
االســتعمار البريطانــي وقتهــا ،فــي شــق الصفــوف طائفيـاً ،مــا بيــن مســلم وهندوســي،
وفــي مواجهــة البرنامــج السياســي لحركــة االســتقالل الهنديــة؛ تمامــا ً كمــا رفعــت
حركــة اإلخــوان المســلمين شــعار «القــرآن دســتورنا» فــي مواجهــة حركــة االســتقالل
المصريــة المطالبــة بدســتور وانتخابــات إلــخ ...إبــان االحتــال البريطانــي لمصــر.
مــن المعــروف أن ســيد قطــب تحديــداً ،مــن بيــن مــن تأثــروا بأبــي األعلــى المــودودي،
أعــاد إنتــاج فكــرة «حاكميــة هللا» عربيـاً ،فــي ســياق اقتــرن بوهبنــة الحركــة اإلســامية
(نســبة إلــى محمــد بــن عبــد الوهــاب ،ونســبةً إلــى ابــن تيميــة فــي المحصلــة) .وثمــة
نس ـ ٌخ مخففــة اليــوم مــن فكــرة الحاكميــة تتــرك حيــزا ً براغماتي ـا ً أرحــب للتنظيمــات
اإلســامية لكــي تشــارك فــي الحيــاة السياســية المدنيــة ،ابتــدا ًء مــن «الحكــم بمــا أنــزل
هللا» ،كشــرط لالعتــراف بمشــروعية الحكــم ،وصــوالً إلــى «عــدم الحكــم بمــا يخالــف
شــرع هللا» ،وصــوالً إلبــراز مفهــوم الشــورى ،بدرجــات متفاوتــة ،بحســب الكاتــب،
باالقتــران مــع المشــاركة المدنيــة مــن أجــل معارضــة أي تشــريع أو إجــراء يخالــف
شــرع هللا مــن وجهــة نظرهــم.
ولذلــك ،مــن الطبيعــي أن تجــد علــى موقــع «الجزيــرة نــت» مثـاً مقــاال ٍ
ت تحــاول إيجاد
نقطــة تــوازن مــا بيــن خــط «الحاكميــة اإللهيــة» والحاجــة البراغماتيــة لحركــة اإلخوان
المســلمين للمشــاركة فــي الحيــاة السياســية المعاصــرة ،ال ســيما بعــد مــا يســمى «الربيــع
العربــي» ،مــن دون أن تبــدو كأنهــا تخلــت عــن مبــدأ الحاكميــة اإللهيــة التــي كرســها
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ســيد قطــب ،والتــي ســعى إخـ ٌ
ـوان آخــرون مــن بعــده للتخفيــف مــن تشــددها مــن أجــل
تســهيل االنخــراط فــي االســتعراضات «الديموقراطيــة» فــي اإلقليــم (انظــر «التيــاران
اإلســاموي والليبرالــي عندمــا يتقاطعــان علــى أرضيــة المشــروع األمريكــي فــي
اإلقليــم» ،طلقــة تنويــر .)52
تبقــى معضلــة اإلســاميين الذيــن يصــرون علــى مبــدأ الحاكميــة اإللهيــة ،أو مــا هــو
أقــل منــه تشــدداً ،فــي رفــض أي مرجعيــة أو محاكمــة دنيويــة للحكــم السياســي ،هــو
أنــه يشــبه مبــدأ ً غربيـا ً آخــر ،مــن لجــة القــرون الوســطى األوروبيــة الكاثوليكيــة ،وهــو
ق إلهــي ٍ يجعلهــم
مبــدأ «الحــق اإللهــي» ،ومفــاده أن الملــوك يحكمــون بموجــب حــ ٍ
نواب ـا ً أو وكالء هلل عــز وجــل علــى األرض للشــؤون الدنيويــة «التافهــة» ،مثــل جمــع
الضرائــب وإنفاقهــا وشــن الحــروب واتخــاذ قــرارات اإلعــدام والســجن أو مصــادرة
األمــاك أو تعييــن مســؤولين موكليــن مــن طرفهــم التخــاذ مثــل تلــك القــرارات ،وإلــى
مــا هنالــك مــن «صغائــر» ...مــن دون أن يُســاءلوا فيهــا بتاتـا ً مــن جانــب الرعيــة (وهي
رعيــة ،ال مواطنــون).
ولــن ندخــل فــي جــدا ٍل هنــا حــول أيهمــا أســبق عهــداً ،الخــوارج أم الكنيســة الكاثوليكية،
فــي طــرح مبــدأ الحكــم اإللهــي بواســطة الملــوك أو الخلفــاء ،وفــي شــرعنة إمضــاء
القــرارات باســم الحاكميــة اإللهيــة بعيــدا ً عــن أي مرجعيــة دنيويــة ،أو حتــى عقليــة ،ألن
مثــل تلــك الفكــرة ،التــي تعنــي حكم ـا ً ثيوقراطي ـا ً مطلق ـا ً فعلي ـاً ،فــي هــذه الدنيــا وعلــى
هــذه األرض ،ســوف ينتجهــا أي منهــج متشــدد دينيـاً ،ســوا ٌء كان مســلما ً أم مســيحيا ً أم
يهوديـا ً أم هندوســيا ً أم غيــر ذلــك .ونقــول «ثيوقراطيــة» ،ألن الزعــم بالحكــم نيابـةً عن
هللا عــز وجــل يســتتبعه بالضــرورة وجــود شــريحة اجتماعيــة ،مــن رجــال الديــن ،أو
اإلكليــروس ،أو الفقهــاء واألوصيــاء ،تتحكــم بالمــوارد الدنيويــة ،أو تمنــح المشــروعية
الدينيــة لمــن يتحكــم فيهــا ،مقابــل المشــاركة فــي ثمراتهــا ،كمــا كانــت عليــه الحــال فــي
النظــام اإلقطاعــي مثـاً غربـا ً وشــرقاً.
وليســت هنــاك مشــكلة ،مــن منظــور سياســي مدنــي ،فــي أن يكــون الديــن أحــد مصــادر
التشــريع ،كمــا أن العُــرف هــو بالضــرورة أحــد مصــادر التشــريع ،وكمــا ال بــد مــن أن
تؤثــر المعاهــدات الدوليــة أو التوجهــات الفكريــة للحاكميــن والمحكوميــن فــي طبيعــة
القوانيــن والتشــريعات المعاصــرة فــي أي مجتمــع.
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لكــن الســؤال يبقــى :أي تأويــل للديــن هــو الــذي يفترض أن يصبــح مصدرا ً مــن مصادر
ـر ،ألن النــص ثابــت ،لكـ ّ
ـن
التشــريع ،أو حتــى مصــدر كل التشــريع؟ وهــو ســؤا ٌل كبيـ ٌ
قراءتــه هــي التــي تتغيــر بحســب تغيــر الزمــن والظــروف وتزايــد المعرفــة والخبــرة
البشــرية والمجتمعيــة .فــإذا عددنــا قــراءة فقهــاء القــرون الوســطى للديــن هــي الديــن
بذاتــه ،فــي أي ديــن ،فــإن ذلــك يختلــف تمامــا ً عــن اعتبــار النــص ومعنــاه وتأويلــه
العقلــي فــي العصــر الراهــن هــو المرجــع ،ولــو بحســب أغلبيــة الفقهــاء ،وبأنــه هــو
الديــن .وثمــة مذاهــب فــي أي ديــن ،وثمــة اجتهــادات ،فهــل نحــن ملزمــون بالقيــاس
علــى النــص وأحكامــه وأســباب نزولــه بنــا ًء علــى ظــروف عصرنــا ،أم أننــا ملزمــون
بالقيــاس علــى مــا جــاء بــه فقهــاء القــرون الوســطى؟ وإذا كان فقهــاء القــرون الوســطى
مرجعنــا ،فأيهــم؟ الغزالــي مثـاً أم ابــن رشــد؟
يدلــل ســجل الوقائــع واألعــام علــى أن الفتــرة األكثــر خصوبــةً وحيويــةً فكريــا ً
وسياســيا ً وثقافيــا ً فــي التاريــخ العربــي بعــد اإلســام هــي الفتــرة الممتــدة بيــن بــدء
الدعــوة اإلســامية ،فــي القــرن الســابع ،حتــى ســيطرة الســاجقة علــى الحكم فــي القرن
الحــادي عشــر .وقــد تميــزت تلــك الفتــرة بميــزة أساســية هــي اتســاع حيــز االجتهــاد
العقلــي ،صوابـا ً أم خطــأً ،واتســاع الوعــاء العربي-اإلســامي بأريحيــة للحــراك الثقافــي
واإلنتــاج المعرفــي بتالوينــه المختلفــة ،ألن تــراث فقهــاء القــرون الوســطى لــم يكــن قــد
تأســس بعــد ،ولــم يكــن قــد فــرض فرضـا ً مــن طــرف ســلطة ثيوقراطيــة متكلســةْ .
لكن،
قبــل االســتمرار فــي هــذه المعالجــة ،علينــا أن نتذكــر ،علــى الهامــش ،أن مثــل ذلــك
اإلنجــاز الحضــاري ولــد فــي أحضــان دول مركزيــة قويــة ،ال فــي إمــارات الطوائــف
والجهويــات المفككــة.
وكمــا ارتبــط اســم أبــي حامــد الغزالــي بالقضــاء علــى المنهــج العقلــي ،النقــدي التحليلي،
فــي الفكــر العربي-اإلســامي ،مــن األهميــة بمــكان أن نشــير إلــى ارتباطــه مباشــرة
بحكــم الســاجقة ،إذ إن الغزالــي كان موظفـا ً براتــب عنــد نظــام الملــك (خواجــة بــزك)،
وزيــر الملــك الســلجوقي ألــب أرســان ثــم عنــد ولــده ملكشــاه .وقــد أنشــأ نظــام الملــك
المــدارس النظاميــة التــي فرضــت تأوي ـاً رســميا ً للديــن ،وأصبــح التخــرج مــن تلــك
المــدارس ،التــي كان الغزالــي أســتاذا ً فيهــا ،شــرطا ً لتولــي المناصــب الحكوميــة.
لذلــك ،يمكــن القــول إن انحطــاط العــرب سياســيا ً بــدأ عندمــا تولــى األتــراك الســيطرة
علــى الخالفــة ،أمــا انحطاطهــم فكري ـاً ،فبــدأ عندمــا توقفــوا عــن التفكيــر واالجتهــاد
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بفضــل النهــج الــذي مثلــه الغزالــي ورســخه الســاجقة كتوجــه رســمي للدولــة .ولــم
ينـ ُج مــن مثــل هــذا المصيــر ،مؤقتـاً ،إال الحكــم الفاطمــي فــي مصــر ،والحكــم العربــي-
اإلســامي فــي األندلــس ،بفضــل تأخــر زحــف التصحــر الحضــاري إليهمــا جغرافي ـا ً
وزمنيــاً .وقــد ولــد ابــن رشــد فــي قرطبــة ،فــي األندلــس ،بعــد وفــاة الغزالــي فــي
طــوس ،فــي إيــران ،بخمســة عشــر عامـاً .وتوفــي ابــن رشــد فــي نهايــة القــرن الثانــي
عشــر فــي مراكــش عــام  1198م.
ـر مــن مفكــري الغــرب وفالســفته ،منهــم ســبينوزا،
تأثــر بابــن رشــد ومنهجــه عــددٌ كبيـ ٌ
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر .والعبــرة ممــا ســبق هــي أن الديــن والتديــن ليســا عائقـا ً
أمــام نشــوء مجتمــع مدنــي وإبــداع حضــاري .علــى العكــس تمام ـاً ،يثبــت التاريــخ
العربي-اإلســامي أن الديــن والتديــن يمكــن أن يشــكال دافعــا ً عميقــا ً إلنتــاج الــدول
والحضــارات عندمــا يقترنــان بالعقــل والعمــل واإلنتــاج .أمــا مــا وصلنــا اليــوم ،فليــس
التديــن العقلــي المن ِتــج والحضــاري الــذي أنتجــه العــرب فــي الثالثمئــة عــام األولــى
ـى
لإلســام ،أو الــذي أسســوه فــي القــرون األولــى لحكمهــم فــي األندلــس ،بــل هــو معطـ ً
مــواز أســس لــه الســاجقة ،وتراكمــت فوقــه رواســب المماليــك ،ثــم رواســب
آخــر
ٍ
العثمانييــن ،ثــم رواســب االســتعمار الحديــث الــذي لــم يتــرك دوالً حديثـةً فــي بالدنــا،
بــل كيانــات ضعيفــة قابلــة للتفجيــر مــن الداخــل والســحق مــن الخــارج .لذلــك ،مــن
التجنــي بمــكان وصــف دولــة التجزئــة القُطريــة بأنهــا دولــةٌ حديثــة ،قبــل المضــي فــي
طريــق إدانتهــا بمثــل تلــك «التهمــة».
والحــال أن مــا لدينــا اليــوم عبــارة عــن ألــف عــام مــن االســتالب ،اســتالب العــرب عــن
ذاتهــم ،واســتالب اإلســام عــن العقــل ضمــن أجنــدة هيمنــة خارجيــة ،تركيــة ثــم غربية.
وتتجلــى النقطــة األخيــرة بالــذات فــي طريقــة توظيــف اإلرهــاب التكفيــري غربيــا ً
(وتركيــاً) فــي التاريــخ العربــي الحديــث والمعاصــر (وللمزيــد حــول هــذه النقطــة،
الرجــاء مراجعــة مــادة «حــركات اإلســام السياســي كمنتــج للحداثــة الغربيــة» ،طلقــة
تنويــر .)31

حول نقد الدولة الحديثة من زاوية مركزيتها وتهميش «اإلنسان-الفرد» و»املجتمع املدين»:

إذا كان نقــد الدولــة الحديثــة ،عنــد بعــض الذين يزعمون التدين ،مرتكــزا ً إلى فقه القرون
الوســطى ،أي إلــى البنيــة الفوقيــة لمرحلــة التفــكك اإلقطاعــي المتظلــل بإمبراطوريــة
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ثيوقراطيــة عابــرة لألمــم والقوميــات،
أي إلــى البنيــة الفوقيــة لمرحلــة مــا
قبــل الحداثــة ،فــإن نقــد الدولــة الحديثــة
المعاصــر ،فــي الغــرب ،والــذي يــردده
المتأثــرون بفكــر مــا بعــد الحداثــة
فــي بالدنــا ،يمثــل صــد ً
ى لمشــروعٍ
آخــر هــو مشــروع العولمــة المعنــي
بتفكيــك الكيانــات السياســية المركزيــة
وبإحــال الهيمنــة العالميــة للشــركات
العابــرة للحــدود محلهــا .مــن هــذه الزاويــة يجــري الحديــث اليــوم عــن «طغيــان الدولــة
المركزيــة ومؤسســاتها» علــى الفــرد ،و»المجتمــع المدنــي» ،واألقاليــم ،واألقليــات،
إلــخ ...كذرائــع إنســانوية فــي المظهــر ،ليبراليــة حديثــة فــي الجوهــر ،لتفكيك مؤسســات
الحداثــة السياســية ذاتهــا ،ال الدولــة المركزيــة وبيروقراطيتهــا فحســب ،بــل األحــزاب
ذاتهــا ،لمصلحــة «شــبكات القضيــة الواحــدة» ،مثــل الدفــاع عــن حقــوق البيئــة أو المرأة
المعنفــة أو األطفــال المتوحديــن إلــخ...؛ وتفكيــك المنظومــة التعليميــة الموحــدة ،إلحالل
منظومــات تعليميــة مختلفــة محلهــا؛ وتفكيــك صالحيــات الدولــة عمومـاً ،والمؤسســات
التــي تشــرف علــى تلــك الصالحيــات ،لمصلحــة القطــاع الخــاص (األجنبــي غالبـاً) أو
الجمعيــات غيــر الحكوميــة (الممولــة أجنبي ـا ً فــي األعــم األغلــب).
جــدار مــا فــي تراثنــا ،وثمــة
وإذا كان النقــد األصولــي للدولــة الحديثــة يرتكــز إلــى
ٍ
جــدران كثيــرة غيــره أقــوى وأجمــل ،فــإن النقــد الليبرالــي الحديــث للدولة الحديثة يســتند
إلــى تغريــب الوعــي ،وتبديــد الهويــة ،وإلــى مشــروع اســتراتيجي هــو إحــال الفــرد
الالمنتمــي والمنقطــع الجــذور محــل «المجتمــع» ،تحــت ســتارة الدفــاع عــن «المجتمــع
المدنــي» .وفــي الطريــق إلــى تحقيــق مثــل ذلــك الهــدف ،ال بــأس مــن تشــجيع كل
نزعــة تض ِعــف الدولــة الحديثــة ،ســواء كانــت طائفيــة أو عرقيــة أو جهويــة ،ال ســيما إذا
كانــت عابــرة للحــدود ،بحيــث تنشــأ روابــط طائفيــة مثـاً أو عرقيــة أعلــى منزلـةً مــن
االنتمــاء الوطنــي .فــإذا لــم يتــح ذلــك ،ال بــأس بــأي مشــروع تفســيخ اجتماعــي تحــت
أي شــعار ،فالمجتمــع المدنــي الــذي يجــري الحديــث عنــه هنــا هــو «المجتمــع المدنــي
الكونــي» ،ال الوطنــي أو القومــي ،فذلــك يمثــل البيئــة المثلــى للعولمــة ،والتــي تــرى
الــدول الوطنيــة عدوهــا األول.
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وحيــث أننــي ســبق أن نشــرت عــددا ً مــن المقــاالت حــول البعــد السياســي لمــا بعــد
الحداثــة فــي مجلــة «طلقــة تنويــر» ،فإننــي ســأعيد القــارئ الكريــم إلــى عناوينهــا
إذا رغــب باالســتزادة حــول الجوانــب المختلفــة لمشــروع تفكيــك الدولــة المركزيــة
ومتعلقاتهــا لمصلحــة العولمــة ضمــن أفــق مــا بعــد حداثــي:
)«1مفهــوم الحداثــة بيــن النهضــة واالســتالب» ،مجلــة «طلقــة تنويــر» ،العدد
 1 ،3آب ،2014
)«2عــن اإلمبرياليــة :تطــورات عالقــات اإلنتــاج فــي التســعينيات ومــا
تالهــا» ،مجلــة «طلقــة تنويــر» ،العــدد  1 ،13حزيــران .2015
)«3هــل انتهــى عصــر األحــزاب السياســية حق ـاً؟» ،مجلــة «طلقــة تنويــر»،
العــدد  1 ،43كانــون األول .2017
)«4دور الجمعيــات غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيــا ً فــي إضعــاف الهويــة
القوميــة» ،مجلــة «طلقــة تنويــر» ،العــدد  1 ،51آب .2018
)«5فــي األســاس االقتصــادي ألفــول األيديولوجيــا فــي العمــل السياســي»،
مجلــة «طلقــة تنويــر» ،العــدد  1 ،60أيــار .2019
)«6المجتمــع المدنــي كمفهــوم مختــرق إمبريالي ـاً» ،مجلــة «طلقــة تنويــر»،
العــدد  1 ،64أيلــول .2019
)«7الليبراليــة وأنواعهــا وتناقضاتهــا وانقــاب دورهــا المعاصــر» ،مجلــة
«طلقــة تنويــر» ،العــدد  1 ،73كانــون الثانــي .2021

املشكلة هي دولة التجزئة ،والدولة القومية الحديثة هي الحل:

نضيــف أن مشــكلة دولــة التجزئــة القُطريــة ،الدولــة العربيــة المعاصــرة ،تتمثــل بأنهــا
ضعيفــة ،وبأنهــا ليســت دولــة مركزيــة بمــا فيــه الكفايــة ،وهــي لــن تتمكــن مــن التحــول
إلــى دولــة مواطنــة ،يتســاوى فيهــا المواطنــون بالحقــوق والواجبــات ،إال إذا أصبحــت
دولــة وحــدة قوميــة ،تشــرف علــى االنصهــار االجتماعي-السياســي لمــا يســمى
«مكونــات» المجتمــع العربــي .وهــذا بــدوره لــن يحــدث مــن دون مشــروع قومي يحقق
أهــداف الوحــدة والتحريــر والنهضــة .فــإذا كان الغــرب قــد حقــق مثــل ذلــك االنصهــار
مــن خــال الثــورة الصناعيــة وعصــري النهضــة والتنويــر ،فــإن مشــروع النهــوض
القومــي الــذي حملــه محمــد علــي باشــا وابنــه إبراهيــم فــي القــرن التاســع عشــر ،ومــن
ثــم حملتــه الحــركات القوميــة التحرريــة فــي القــرن العشــرين ،مثــل الناصريــة والبعــث
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وحركــة القومييــن العــرب ،لــم
يقيــض لــه أن يتحقــق.
والفــرق بيــن الــدول التــي
أسســها القوميــون فــي الوطــن
العربــي ،منــذ القــرن التاســع
عشــر ،وبيــن دول التجزئــة
القُطريــة المعاصــرة التــي
أسســها االســتعمار ،أن الدولــة
القُطريــة ذات التوجــه القومــي
تصبــح حامـاً لمشــروع :أ – وحــدة عربيــة ،وب – انصهــار اجتماعــي ،أي مواطنــة.
وهــذا يعنــي أن الدولــة القُطريــة ذات النزعــة الوحدويــة النهضويــة هــي دولــة وحــدة
بالقــوة ،ولــو لــم تصبــح دولــة وحــدة بالفعــل ،ومــن هنــا خطرهــا علــى منظومــة الهيمنــة
الخارجيــة وأدواتهــا المحليــة .إن دولــة محمــد علــي باشــا فــي مصــر ،فــي النصــف
األول مــن القــرن التاســع عشــر ،تمثــل هنــا نموذجـا ً فــذا ً لمشــروع دولــة حديثــة حقيقيــة
ألنهــا ســعت إلــى تحقيــق الوحــدة بتجــاوز حدودهــا القُطريــة ،وإلــى النهــوض والتحديث
بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى .ولــو جــاز أن نســتخدم تعبيــر الفيلســوف األلمانــي هيغــل
عــن أن الدولــة تمثــل تجســيدا ً للــروح المطلــق ،لقلنــا إن دولــة محمــد علــي كانــت تمثــل
تلــك الــروح بالنســبة لألمــة العربيــة فــي النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر.
ومــن البديهــي أن هيغــل نظــر للدولــة بمثــل هــذه الطريقــة ألن ألمانيــا فــي تلــك الفتــرة
كانــت فــي طــور التوحــد والنهــوض ،وكانــت ألمانيــا مفككــة إلــى عشــرات الدويــات
واإلمــارات وقتهــا.
فقــط الدولــة المركزيــة يمكــن أن تحشــد المــوارد الالزمــة لتوحيــد األمــم وللدفــاع عنهــا.
ولنالحــظ فــي أوروبــا أن مرحلــة الحكــم المطلــق أعقبــت التفــكك اإلقطاعــي مباشــرةً.
وبعدمــا تأسســت الدولــة القوميــة واســتقرت ،وترســخ مفهــوم المواطنــة ،فــوق الطوائف
واإلثنيــات والمناطــق ،أصبــح مــن الممكــن الحديــث عــن حقــوق مواطــن ،ال عــن حقوق
طائفــة أو أقليــة عرقيــة أو منطقــة .ومــن تاريخنــا القديــم فــي أحــواض األنهــار مثــل
النيــل ودجلــة والفــرات ،نــرى أن الــدول المركزيــة القويــة كانــت شــرطا ً الزمـا ً لتنظيــم
عــرف
الــري والســدود والقناطــر ومواجهــة الفيضانــات ،أي لتنظيــم الحيــاة ،وهــو مــا ُ
باســم «نمــط اإلنتــاج اآلســيوي».
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نقــول إن دولــة المواطنــة القوميــة ال يمكــن أن تنشــأ إال فــي ظــل دولــة مركزيــة قويــة
ترســخ الوعــي القومــي والحــس القومــي ،دولــة تنهــض باالقتصــاد العربــي كمــا ً
ونوعـاً ،وتؤســس البنيــة التحتيــة سياســيا ً ألمــة عربيــة واحــدة مــن خــال جيــش واحــد
واقتصــاد واحــد ومؤسســات دولــة واحــدة ،ونقــول إن كل ذلــك لــم يتحقــق بعــد فــي
وطننــا العربــي كمــا تحقــق فــي الــدول التــي أنجــزت مشــروع الدولــة الواحــدة ،مــن
الصيــن إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة .ولذلــك لمــا نـ ْ
ـزل مفككيــن اجتماعي ـاً ،ال
سياســيا ً فحســب ،ألننــا لــم نمــر بطــور التحــول االقتصادي-االجتماعــي الــذي يحولنــا
مــن قبائــل أو طوائــف أو أعــراق أو جهــات إلــى مواطــن عربــي فحســب.
فــي مثــل تلــك الظــروف ،يمثــل الحديــث عــن تفكيــك الدولــة العربيــة المعاصــرة ،التــي
تعبــر أصــاً عــن تفكيــك ،جريمــةً سياســية نكــراء ،ألن ذلــك يعنــي تحويــل الوطــن
العربــي إلــى  40أو  50دويلــة علــى األقــل .ومــن هنــا ،نقــول إن مشــكلة الدولــة
العربيــة هــي أنهــا ليســت مركزيــة بمــا فيــه الكفايــة ،ال أنهــا مركزيــة أكثــر مــن اللــزوم.

وكمــا جــرت اإلشــارة فــي مســتهل الفصــل الثالــث مــن كتــاب «مشــروعنا :نحــو
حركــة جديــدة للنهــوض القومــي»:
يثبــت تاريــخ الوطــن العربــي أن تاريــخ المناطــق والعشــائر والطوائــف هــو تاريــخ
التخلــف ،بينمــا كانــت تقــوم النهضــة العربيــة دومــا ً علــى أكتــاف الدولــة المركزيــة
والحكــم المركــزي المعبــر عــن مصلحــة األمــة .فإمــا األمــة الموحــدة فــي ظــل دولــة
مركزيــة قويــة ،ســواء كانــت دولــة نبوخــذ نصــر أو دولــة الخالفــة التــي يحكمهــا
العــرب ،أو الفقــر والضعــف والتأخــر فــي ظــل الخــراب المحلــي.
وقــد كانــت هزيمــة الدولــة المركزيــة أمــام قــوى الهيمنــة الخارجيــة ،وتفككهــا ،دوم ـا ً
مقدمــة لهيمنــة الخــاص علــى العــام ،العشــيرة علــى الوطــن ،الطائفــة علــى االنتمــاء،
والجهــة أو المحلــة علــى األمــة ،ممــا أدى تاريخي ـا ً لشــيوع ثــاث ظواهــر متالزمــة
بالضــرورة تغــذي كل منهــا األخــرى منــذ األزل العربــي هــي )1 :التجزئــة)2 ،
االحتــال األجنبــي المباشــر أو غيــر المباشــر (التبعيــة) )3 ،والتخلــف.
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بالمقابــل ،كان المشــروع الوحــدوي ،وأهــم مثــال عليــه فــي تاريخنــا هو الدعــوة النبوية،
هــو نفســه مشــروع التخلــص مــن الهيمنــة األجنبيــة ،وهــو نفســه مشــروع بنــاء الدولــة
المركزيــة ،الوحيــدة القــادرة أن تؤمــن إطــارا ً مــن االســتقرار الداخلــي والخارجــي،
ومــن عناصــر القــوة ،لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة وقفــزات حضاريــة حقيقيــة…
ومــا بــرح هــذا القانــون يحكــم الحيــاة العربيــة المعاصــرة .إذ إن المشــروع النهضــوي
العربــي ال يمكــن أن يتحقــق مــن دون دولــة مركزيــة قويــة توفــر لــه عناصــر القــوة
وتحميــه ،دولــة قويــة قــادرة أن تعبــر عــن مصلحــة العــام على حســاب الخــاص .فاألمة
العربيــة الممتــدة عبــر الصحــارى الشاســعة ،والمكشــوفة علــى أطــول شــواطئ فــي
العالــم ،بالمطلــق وبالنســبة لمســاحتها البريــة ،والمتناثــرة مراكزهــا الحضاريــة عبــر
عــدة مناطــق زمنيــة ،والواقعــة فــي عقــدة طــرق التجــارة العالميــة البريــة والبحريــة
والجويــة ،ال يمكــن أن تنهــض مــن دون دولــة مركزيــة قويــة.
وال حقــوق للمواطنيــن فــي األمــم الضعيفــة المســتعبدة ،وال تحــرر للفــرد أو لألقليــات
حيــث يــرزح الوطــن برمتــه فــي ظــل االحتــال والهيمنــة والتشــرذم والفقــر والتخلــف،
وال ازدهــار للمناطــق القصيــة فــي المراكــز التــي يكــون والؤهــا لذاتهــا فقــط ،بعيــدا ً
عــن مصلحــة األمة.
فالدولــة المركزيــة القويــة المســتقرة المزدهــرة هــي اإلطــار الوحيــد الــذي يمكــن أن
يتربــع فــي ظلــه الحكــم المحلــي والفــرد الحــر .أمــا العصبيــات الجاهليــة ،الطائفيــة
والعشــائرية واإلثنيــة ،فهــي النقيــض الموضوعــي لجوهــر رســالة اإلســام وللمشــروع
آن معـاً ،وهــي ال تمثــل دفاعـا ً عــن المواطــن فــي وجــه طغيــان
النهضــوي العربــي فــي ٍ
الدولــة «الحديثــة» ،بــل تمثــل إعــادة إنتــاج ،بلبــوس معــارض للحداثــة االســتعمارية
وألنظمــة التجزئــة العربيــة ،لمشــروع التفكيــك ،مشــروع القــوى المعاديــة لألمــة .فهــو
فكــر معــارض للحداثــة فع ـاً ،ولكنــه بهــذا المعنــى ليــس معارض ـا ً لالســتعمار ،ألنــه
يكــرس خــط مــا بعــد الحداثــة القائم علــى تفكيك المعنــى الواحــد و«الروايــات الكبرى»،
ومنــه «روايــة» األمــة الواحــدة.
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أخيــراً ،نــرى أن وطن ـا ً عربي ـا ً شاســع المســاحة مثــل وطننــا الــذي تبلــغ مســاحته 14
مليــون كــم مربــع ،وطنــا ً مفتوحــا ً علــى القــارات القديمــة كان عبــر التاريــخ معبــرا ً
للغــزوات والهجــرات والتجــارة العالميــة ،وطنــا ً يمتلــك أطــول شــواطئ فــي العالــم
بالنســبة لمســاحته البريــة ،وطنــا ً تتركــز كثافتــه الســكانية فــي أشــرطة ضيقــة مــن
المســاحة اإلجماليــة ويتألــف مــا عــدا ذلــك مــن مســاحات مهولة مــن الصحــارى المقفرة
المفتوحــة ،إن وطن ـا ً كهــذا ال يمكــن أن يتوحــد وأن ينهــض وأن يحقــق أمنــه القومــي
إال علــى يــد دولــة عربيــة مركزيــة تقـ ِ ّ
ـزم أيــة دولــة مركزيــة ســبق أن عرفهــا التاريــخ
البشــري ،دولــة مركزيــة تليــق بمشــروع النهــوض العربــي ،وبمكانتنــا كأمــة علــى هــذه
األرض.
وليــس القصــد مــن كل مــا ســبق ،بالطبــع ،التغاضــي عــن مشــاكل الفســاد وســوء اإلدارة
فــي الدولــة القُطريــة العربيــة المعاصــرة ،وال أننــا ضــد حقــوق المواطن أو أننــا نناهض
حقــه فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار .علــى العكــس تمامـاً ،ومــرة أخــرى ،نحيــل مــن
يرغــب إلــى المــواد التالية:
)«1هــل يتوجــب علــى القومييــن أن يتبنــوا دولــة التجزئة في زمــن التفكيك؟»،
مجلــة «طلقــة تنوير» ،العــدد  1 ،12أيار .2015
)«2مســألة الديموقراطيــة فــي البرنامــج القومــي الجــذري» ،مجلــة «طلقــة
تنويــر» ،العــدد  1 ،17تشــرين األول .2015
)«3النزعــة القبليــة فــي الشــخصية العربيــة المعاصــرة» ،مجلــة «طلقــة
تنويــر» ،العــدد  1 ،39آب .2017
)«4الظاهــرة الطائفيــة العربيــة :هــل العلمانيــة نقيضهــا المباشــر حقــاً؟»،
مجلــة «طلقــة تنويــر» ،العــدد  1 ،40أيلــول .2017
)«5قــراءة فــي أزمــة الدولــة القُطريــة العربيــة» ،مجلــة «طلقــة تنويــر»،
العــدد  1 ،58آذار .2019
)«6مســألة المواطنــة والديموقراطيــة فــي الدولــة القُطريــة العربيــة
المعاصــرة» ،مجلــة «طلقــة تنويــر» ،العــدد  1 ،62تمــوز .2019
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مقدمة يف الرد عىل فرضيات «التوراة خرجت من جزيرة
العرب»
فارس سعادة

تنويــه( :كاتــب المقــال ال يعتــرف بالتــوراة ويرفــض تاريخيــة أحداثهــا ويعتبرهــا جمعـا ً
مســروقا ً ومــزورا ً
ومحرفـا ً للتــراث العربــي القديــم).
ّ
يعتبــر الماضــي ســاحةً خصبــةً للكتابــة
والدراســة لــكل العلوم اإلنســانية ،إذ يتكون
الماضــي مــن عناصــر ال يمكــن حصرهــا
هنــا ،إال أن الزمــان والمــكان يشــكالن
اإلطــار الرئيســي للماضــي ولألحــداث
التاريخيــة باإلضافــة إلــى العنصــر الفاعــل
والرئيســي ،أال وهــو اإلنســان الجماعــة ،ال
الفــرد .وفــي هــذه المقالــة يســتبدل مصطلــح المــكان بالجغرافيــا ،والزمــان بالماضــي،
واإلنســان بالتــوراة ومؤلفيهــا.
تســتند العلــوم االجتماعيــة إلــى اإلنســان كأســاس مــادي لهــا ،إذ إن دراســة العالقــات
االجتماعيــة بيــن األفــراد والجماعــات تســتند إلــى منهــجٍ تجريب ـي ٍ بح ـ ٍ
ت يعتمــد علــى
ـاض معلــوم بشــكل أو آخــر ،أي إن تجربــة اإلنســان فــي الماضــي
ـن وعلــى مـ ٍ
واقــعٍ معيـ ٍ
وخبرتــه وأعمالــه أصبحــت نوعـا ً مــن فــأر التجــارب لهــذه العلــوم وعلــى رأســها علــم
التاريــخ ،أو التأريــخ ،وعلــوم اإلنســان واآلثــار .وهنــا ،وفــي هــذه المقدمــة ،يعتلــي
علمــا التاريــخ واآلثــار رأس الهــرم فــي نقــد فرضيــات محــددة بذاتهــا لكــي يكــون النقــد
ـاس مــادي ٍ ومعرفـي ٍ بحــت وأقــرب مــا يكــون إلــى الموضوعيــة التــي
مرتكــزا ً علــى أسـ ٍ
ربمــا تختــزل الكثيــر مــن الماضــي فــي ثنايــا هــذه المقدمــة.
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تمثــل التــوراة الكتــاب الروحــي لــكل يهــود العالــم ،ويحصــر هــذا الكتــاب الصــراع فــي
جغرافيــا محــددة مــن قبــل كتــاب التــوراة بحيــث أصبحــت هــذه الجغرافيــا موقــع صراع
حديــث يختلــف عليــه كثــر ويتــم التنظيــر حولــه ،وذلــك نتيجــة ترابــط هــذه األحــداث
«التاريخيــة» بالحاضــر اجتماعي ـا ً وسياســيا ً وعســكرياً .فالصــراع العربــي – الصـــ.
ـــهيوني يشــتعل يومـا ً بعــد يــوم بحيــث انتقــل هــذا الصــراع إلــى كل مجــاالت الحيــاة،
ب عربـي ٍ بأكملــه .وفــي المقابــل ،يتــم
فهــو صــراع وجــودي يومــي يختــزل مأســاة شــع ٍ
التالعــب بالقــارئ العربــي تحديــدا ً مــن خــال محــاوالت طبــع التــوراة بصفــة الحقيقــة
التاريخيــة عبــر حيــل عديــدة أهمهــا التالعــب بالجغرافيــا لصالــح النــص التوراتــي.
تعــود هــذه الفرضيــة إلــى بدايــات القــرن العشــرين ،فقــد شــكك المستشــرق النمســاوي
( ،)Alois Musilفــي أصــل جغرافيــا التــوراة ،باإلضافــة إلــى المستشــرق اإلنجليــزي
 ))David Samuelالــذي قــال بــأن اليمــن ،وســبأ تحديــداً ،هــي أرض التــوراة
وأحداثهــا .هــذه االدعــاءات تحمــل الكثيــر مــن الضعــف ،وذلــك بالنظــر إلــى خلفيــة
هــؤالء المستشــرقين ،فمثـاً ديفيــد صامويــل مختــص فــي شــؤون العرب قبيل اإلســام،
والشــعر العربــي تحديــداً ،وقــد أســقط فهمــه لألحــداث التوراتيــة وبعــض التفاصيــل
العقائديــة فــي التــوراة بأنهــا تشــبه إلــى حــد مــا عــادات وتقاليــد القبائــل العربيــة قبــل
اإلســام فــي اليمــن ،وهــذا إســقاط بــا أي دليــل ال تاريخــي وال إثنو-أركيولوجــي وال
أثــري .وبالرغــم مــن األصــول االستشــراقية لهــذه الفرضيــات فــإن جميــع داعمــي هــذه
الفرضيــات يتبجحــون بــأن التفســيرات األثريــة حــول التــوراة وجغرافيتهــا مــا هــي إال
اســتمرارية للمناهــج االستشــراقية فــي التاريــخ وعلــم اآلثــار ،وهــذا مــا يثيــر الدهشــة
واالســتغراب ،ليــس فقــط بســبب التأصيــل الغربــي لهــذه الفرضيــة ،بــل ألن األب
الروحــي لهــذه الفرضيــة هــو كمــال الصليبــي الكاتــب العربــي اللبنانــي أحــد أعمــدة
فرضيــة تغييــر جغرافيــا األحــداث التوراتيــة.
شــغل الصليبــي مناصــب مختلفــة أهمهــا وأكثرهــا تأثيــرا ً كان منصب األســتاذية ورئيس
قســم التاريــخ وعلــم اآلثــار فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،وقــد تتلمــذ علــى يــد
األســتاذ والمستشــرق برنــارد لويــس ،األســتاذ الجامعــي فــي جامعــة برنســتون .لويــس
البريطاني-األمريكــي مــؤرخ ودارس للتاريــخ اإلســامي ،وقــد تنوعــت بحوثــه حــول
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التاريــخ اإلســامي وتاريــخ ســورية ،وصــوالً إلــى الصــراع العربي-الصـ.ـــهيوني.
ويعتبــر لويــس مــن أشــد مناصــري الخــط الصهـ.ـــيوني .فهــو مــن قيــل عنــه «ربمــا
هــو مــن أكثــر مناصــري الصهـ.ـــيونية المتعلميــن ذوي اللســان المبيــن فــي األوســاط
األكاديميــة المعنيــة بدراســات «الشــرق األوســط» فــي قارة أمريــكا الشــمالية» (المؤرخ
األمريكــي الشــهير جــول بنيــن -ســتانفورد).
يذهــب الكثيــر مــن النقــاد بشــتى المجــاالت إلــى دراســة وتمحيــص الســير الذاتيــة
لألفــراد ،وذلــك لمعرفــة الخلفيــة المعرفيــة لهــذا الشــخص أو ذاك .ومــن هنــا ذكرنــا
نبــذة صغيــرة حــول الخلفيــة المعرفيــة لنــزوع كمــال الصليبــي نحــو فرضيتــه هــذه ،إذ
إن أســتاذه الصهـ.ـــيوني برنــارد لويــس كان مشــرفه فــي رســالة الدكتــوراة .ومــن هنــا
تنحــاز بعــض اآلراء الســطحية إلــى رفــض رأي الصليبــي مــن أساســه بمجــرد معرفــة
خلفيتــه .ولكـ ْ
ـن ،ولألمانــة العلميــة ،يذكــر بحــث الصليبــي حــول نقــل جغرافيــا التــوراة
بالصالبــة األكاديميــة مقارنــة بالبحــوث التــي جــاءت بعــده .لذلــك وجــب الــرد عليــه
مــن قبــل المختصيــن فــي التاريــخ واآلثــار منــذ أول يــوم نشــر فيــه كتابــه المعــروف
«التــوراة جــاءت مــن جزيــرة العــرب» الصــادر عــام .1985
أصبــح الصليبــي مرجعـا ً موثوقـا ً للكثيــر مــن المثقفيــن العــرب والكتــاب فــي مواضيــع
التاريــخ .وفتــح البــاب أمــام التشــكيك بجغرافيــة النــص التوراتــي ال بالنــص نفســه.
وهنــا يســجل علــى الصليبــي تحويلــه مســألة التشــكيك مــن دائــرة النــص إلــى دائــرة
الجغرافيــا ،وهنــا اعتــراف ،بشــكل مقصــود أو غيــر مقصــود« ،ال نــدري» ،بتاريخيــة
النــص التوراتــي ،فيصبــح الحديــث حــول التــوراة أمــرا ً ال يتعــدى مســألة التحقــق مــن
أيــن ومتــى حدثــت هــذه األحــداث التــي تشــكل كمــا يعتقــد البعــض «تاريــخ شــعب
وأمــة»! وهنــا تحولــت المســألة مــن رفــض النــص التوراتــي ،باعتبــاره ســرقة وتزويرا ً
وتشــويها ً للتاريــخ المحلــي للمنطقــة العربيــة فــي المشــرق ،إلــى مســألة تأويــل نــص
دينــي وتحويلــه إلــى نــص تاريخــي ووثيقــة تاريخيــة تحــدد تاريــخ وهويــة المنطقــة.
وهنــا يكمــن الخطــر الكبيــر ،الــذي فتــح بــاب النقــاش والحــوار حــول تاريخيــة الكتــب
الســماوية األخــرى! بحيــث تصبــح الكتــب الســماوية كتبـا ً ذات داللــة أثريــة ،ومصبــاح
عــاء الديــن الــذي يكشــف أيــن ومتــى حدثــت هــذه األحــداث.
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شـ ّكل الصليبــي تيــارا ً غيــر منظــم حــول موضــوع جغرافيــا التــوراة ،فخــرج البعــض
وتمــرد علــى آراء الصليبــي ،وعلــى رأســهم الدكتور فاضــل الربيعي الذي قــال بفرضية
خــروج التــوراة مــن اليمــن ،وأحمــد الــداود كذلــك ،وزيــاد منــى الــذي حــاول أن يثبــت
أن األحــداث التوراتيــة حدثــت فــي منطقــة عســير فــي الجزيــرة العربيــة ،وفــي اليمــن
أيضـاً .واعتمــد علــى علــم فقــه اللغــة للمقارنــة بيــن األســماء الجغرافيــة المذكــورة فــي
التــوراة وبيــن المــدن والقــرى الموجــودة فــي الجزيــرة العربيــة .أطروحــات مختلفــة
وفرضيــات متعــددة ناقشــت هــذه الجغرافيــا المتخيلــة ،ولكنهــا حملــت عنصــرا ً مشــتركا ً
مهمـا ً أال وهــو االعتــراف بحقيقــة هــذه األحــداث .بعــض هــذه األطروحــات لــم يشــكك
ســوى بــأن التــوراة مجموعــة مــن أحــداث طبيعيــة تنــدرج تحــت مصطلــح التــراث
العربــي البــدوي فــي الجزيــرة العربيــة ،كمــا قــال أحمــد الــداود ،والتــي تعرضــت
ـداث حقيقــةٌ تمامـا ً
للتزويــر والتحريــف أو ســوء الفهــم .والبعــض األخــر قــال إنهــا أحـ ٌ
جــرت فــي بيئــة يمنيــة عربيــة خالصــة ،تنــدرج فــي إطــار القبليــة وصراعاتهــا ،كمــا
تحــدث فاضــل الربيعــي.
المفقــود فــي جميــع هــذه األطروحــات هــو عــدم وجــود أي عنصــر مــادي حقيقــي لهــذه
الفرضيــات ،أي فقــدان العمــل والبحــث األثــري .فعــدم وجــود خلفيــة علميــة ومعرفيــة
حقيقيــة لهــؤالء الكتــاب -مــع االحتــرام لهــم -بعلــم اآلثــار ،يشــكل نقطــة ضعــف وركاكة
علميــة فــي كل فرضياتهــم .ففــي مقابــل هــذه الروايــة ،يمكن القــول بكل جديــة ورصانة
إن التنقيبــات األثريــة أثبتــت بشــكل قاطــع عــدم وجــود أي جماعــات بشــرية منظمــة
تحــت إطــار دولــة أو مملكــة «إســرائيل ويهــوذا» خــال األلــف الثانــي واألول قبــل
الميــاد .وفــي نفــس الســياق ،تثبــت المخطوطــات والنقــوش والروايــات التاريخيــة،
فــي «المصــادر الكالســيكية» ،وجــود جماعــات يهـ.ـــودية محليــة فــي مناطــق جنــوب
بــاد الشــام خــال القــرون األخيــرة قبــل الميــاد بالتزامــن مــع االحتالليــن اليونانــي
والرومانــي للمنطقــة .ولــم تذكــر هــذه الجماعــات أي صلــة لهــا بالجزيــرة العربيــة ،بــل
ولــم تكتــب أي نقــش أو مخطوطــة بخطــوط تنتمــي لجنــوب أو غــرب أو وســط الجزيــرة
العربيــة ،بــل كتبــت بالخــط اآلرامــي علــى اختــاف هــذه الخطــوط.
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يشــكل بحــث كمــال الصليبــي األســاس المنهجــي ألغلــب الباحثيــن والكتــاب الذيــن
ســاروا علــى أوهــام الصليبــي .فمنهجيــاً ،اعتمــدت فرضيــة الصليبــي ،ومــن ثــم
الربيعــي ،وغيرهــم كثــر ،المنهــج اللغــوي الركيــك ،أو لنقــل الجغرافيــا اللغويــة ألســماء
التضاريــس التوراتيــة .وهــي فــي الحقيقــة مســألة ضعيفــة حــد االســتنكار ،إذ مــن
عثــر
الغريــب عــدم دراســة الصليبــي ومــن لحقــه الوثائــق والنقــوش التاريخيــة التــي ُ
عليهــا خــال التنقيبــات األثريــة المختلفــة فــي فلســطين وبــاد الشــام والعــراق ومصــر.
فهــي أســاس مرجعــي رئيســي يمكــن ،لمــا تحويــه مــن أصــول تاريخيــة ،نســف أي
فرضيــة .والمشــكلة فــي مطابقــة األســماء التوراتيــة القديمــة ،بأســماء قــرى ومــدن
موجــودة حالي ـاً ،تعــد أكبــر مــن عــدم درايــة هــؤالء الكتــاب بالوثائــق ،إذ إن الكثيــر
مــن األســماء التــي ذكرهــا الصليبــي ،علــى ســبيل المثــال ،فــي مناطــق جيــزان وعســير
تتشــابه وتتطابــق مــع أســماء قــرى حددهــا فاضــل الربيعــي فــي اليمــن وغيــره مــن
الكتــاب ،وهــي أيضـا ً موجــودة فــي فلســطين ،وبعــض أســماء القــرى يوجــد فــي بــاد
الشــام ومصــر والعــراق وأنحــاء مختلفــة مــن المشــرق العربــي .وزيــادة علــى هــذه
المشــكلة ،هنــاك فــراغ أغلــب هــذه األماكــن الجغرافيــة ،التي يدعــي الصليبــي والربيعي
وآخــرون أنهــا جغرافيــا التــوراة األصليــة ،مــن أي تنقيبــات أثريــة ،إضافــة إلــى غيــاب
التــراث الشــفوي والمكتــوب عنهــا مــن جهــة األحــداث التوراتيــة .وهنــا يطــرح ســؤال
مهــم ،حــول علميــة اســتخدام اللغــة لوحدهــا ،بــل األدهــى مــن ذلــك هــو عــدم معرفــة
هــؤالء الكتــاب بهــذه اللغــات والكتابــات .نعــم ،ال الصليبــي وال الربيعــي يعرفــان اللغــة
اآلراميــة القديمــة ،والتــي كتبــت بهــا التــوراة المترجمــة إلــى اللغــة العبريــة الحديثــة
التــي طورهــا علمــاء لغــة صهـ.ـــاينة خــال القــرن العشــرين مــن خــال االعتمــاد علــى
لغــة اليديــش! (المستشــرق األلمانــي ثيــودور نولدكــه هــو مــن أعلــم أوروبــا بــأن لغــة
التــوراة هــي اآلراميــة ،ال العبريــة ،فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر).
ارتكــز الصليبــي إذا ً علــى منهــج المقابلــة اللغويــة غيــر التاريخــي ،بــا أي اعتمــاد علــى
أي منهــج تاريخــي ،بالرغــم مــن معالجتــه لمســألة تاريخيــة بحتــة .كمــا أن الصليبــي
والربيعــي اعتبــرا أن منهجهمــا اللغــوي الناقــص يعتبــر جــزءا ً مــن علــم اآلثــار ،وهــذا
ضــرب مــن الخيــال والتزويــر حقيقـةً ،خصوصـا ً مــع جهلهــم بهــذه اللغــات وأصولهــا.

35

إضافــة إلــى كل هــذا ،فــإن منهجيــة نقــل جغرافيــا
التــوراة تجاهلــت حقائــق اللغــات القديمــة تمامـا ً من
حيــث انتشــارها ،فاآلراميــة مث ـاً ســيطرت علــى
مناطــق بــاد الشــام منــذ مــا قبــل نهايــة األلفيــة
األولــى قبــل الميــاد ،وهــو مــا تجاهلــه الصليبــي
فــي كتاباتــه ،كمــا تجاهــل عــدم وجــود تنقيبــات
أثريــة فــي عســير أو اليمــن علــى ســبيل المثــال.
يعتمــد مناصــرو فرضيــة نقــل جغرافيــا التــوراة
مــن بــاد الشــام إلــى الجزيــرة علــى العربيــة
علــى صحــة مــا كتــب فــي التــوراة بشــكل كبيــر.
فالصليبــي ،مثـاً ،يؤكــد مــن خــال طرحــه صحــة
مــا ورد فــي التــوراة ،إذ إن بحثــه انطلــق مــن
نصــوص توراتيــة خالفيــة ليــس فــي المجــال الثقافــي العربــي ،بــل فــي الغــرب ،وفــي
داخــل أروقــة المراكــز البحثيــة فــي الكيــان الصهـ.ـــيو نــي أيض ـاً .مقاربــة الصليبــي
بيــن الجغرافيــا والتــوراة ال تختلــف بشــيء عــن مقاربــة الالهوتييــن والتلمودييــن اليهـــ.
ـــود بيــن التــوراة وأحــداث المســتقبل والخزعبــات الغيبيــة ،فقــد تجاهــل الصليبــي وكل
مــن ســار خلفــه كل المكتشــفات األثريــة الحديثــة التــي أثبتــت بــا أي شــك بــأن فلســطين
هــي فلســطين والقــدس هــي القــدس بعيــدا ً عــن نفيهــا لمــا جــاء فــي التــوراة مــن أحــداث
ملحميــة ،فنقــد التــوراة مــن خــال علــم اآلثــار الحديــث موضــوع آخــر لــه مســاحة
خاصــة فــي مقــال آخــر.
تجاهــل الصليبــي لعلــم اآلثــار والبقايــا األثريــة وصــل إلــى حــد جهلــه بــأن الكثيــر مــن
هــذه األســماء الجغرافيــة التــي طابــق بيــن مــا ذكــر منهــا فــي التــوراة ومــا هــو موجــود
فــي الجزيــرة العربيــة لمــدن وقــرى وتضاريــس ،قــد ذكــرت فــي الوثائــق التاريخيــة
المصريــة والســورية واآلشــورية ،وعلــى رأس هــذه الوثائــق التاريخيــة هــي واجهــات
معبــد الكرنــك فــي مصــر ،والتــي تحتــوي علــى أســماء المناطــق التــي مــر بهــا عــدة
ملــوك مصرييــن قدمــاء أثنــاء حمالتهــم العســكرية أهمهــم ســتي األول ورمســيس
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الثانــي وشاشــنق األول وتحتمــس الثالــث .هــذا الجهــل أو التجاهــل جعــل الكثيــر مــن
المختصيــن فــي علــم اآلثــار يســتخفون بهــذا الطــرح ممــا أدى إلــى ركاكــة الــردود
علــى هــذا الطــرح فــي الســاحة العربيــة ،فبعيــون عالــم اآلثــار ال يوجــد دليــل أقــوى
مــن الدليــل المــادي ،أي المــادة الثقافيــة التــي تكتشــف خــال التنقيبــات ،وهــي بالمناســبة
دقيقــة للغايــة فــي كثيــر مــن األحيــان ،ويمكــن تأويلهــا فــي أحيــان أخــرى.
تجــاوزت هــذه الفرضيــة مالييــن النقــوش والكتابــات واألختــام العراقيــة والمصريــة
و(الســورية الكنعانيــة والعموريــة واآلراميــة) -وكلهــا تنبــع مــن عيــن واحــدة -التــي
تثبــت بــأن مــا ذكــر بالتــوراة مــا هــو إال تخيــات وتحريــف للحيــاة القديمــة فــي منطقــة
الهــال الخصيــب (بــاد الشــام والعــراق) .هــذا التجــاوز الكبيــر علــى شــعب المنطقــة
وشــعوبها القديمــة يحــول التــوراة إلــى الوثيقــة األهــم تاريخيـا ً فــي مقابــل تاريــخ المنطقة
القديــم المســجل بشــكل كبيــر منــذ منتصــف األلــف الرابــع قبــل الميــاد .وفــي الحقيقــة
هــذا هــو عيــن االستشــراق ولبــه وهدفــه الرئيــس.
هنــاك الكثيــر ليقــال فــي الــرد علــى فرضيــة منبــع التــوراة وأصلهــا الجغرافــي هنــا،
وعلــى رأســها تقاطــع المكتشــفات األثريــة فــي العــراق ومصــر وســورية مــع التــوراة
مــن ناحيــة الجغرافيــا ال األحــداث ،إذ إن المكتشــفات األثريــة نفــت وجــود اليهـ.ـــودية
مــا قبــل األلفيــة األولــى قبــل الميــاد ،ونســفت جميــع الروايــات التوراتيــة ،إال أنهــا
فــي نفــس الوقــت ،أي المكتشــفات األثريــة ،أكــدت أن مــن كتــب التــوراة قــد كتبهــا مــن
خــال إطــار معرفــي وجغرافــي شــامي وفلســطيني للدقــة.
يجــب العلــم بــأن علم اآلثار في فلســطين مورس ضمن إطار صهـ.ـــيوني واســتعماري،
وبالرغــم مــن هــذا فقــد أســقط كل الروايــات التوراتيــة مــن زاويــة مصداقيتهــا ،وأثبــت
أن كتّــاب التــوراة عملــوا علــى قلــب الحقائــق ودس الخيــاالت فــي أســفارهم وذلــك لعــدة
أهــداف دينيــة وعقائديــة .ولذلــك نجــد أن أغلــب األحــداث التاريخيــة التــي ذكــرت فــي
التــوراة لــم تحــدث كهــدم أســوار أريحــا التــي كشــفت التنقيبــات األثريــة بأنهــا هدمــت
قبــل وجــود اليهـ.ـــودية بآلــف الســنين مثـاً ،كمــا زودتنــا الحفريــات األثرية بعــدم وجود
ذكــر مــادي أو معنــوي لممالــك إســرائيل ويهــوذا ،وعــدم وجــود أي ملــك باســم داود أو
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ســليمان ،وفــي نفــس الوقــت فــإن بعــض المكتشــفات األثريــة أكــدت وجــود صــراع فــي
مــدن معينــة كمدنيــة تــل المتســلم «مجيــدو» ،إال أن التــوراة زورت مــا حــدث بشــكل
كبيــر ،بحســب آخــر المكتشــفات ،والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــال مواقــع
البحــث ،فهــي موجــودة بكثــرة بالمناســبة ،وباللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة.
وفــي النهايــة يأتــي منهــج الصليبــي والربيعــي وغيرهــم ضمــن منهج تصحيحــي للتوراة
ـض لــكل
ـراف مباشــر بصحــة التــوراة واألحــداث التوراتيــة ،ورفـ ٌ
ال ناقــد لهــا وهــو اعتـ ٌ
اإلرث الحضــاري للمنطقــة لحســابات توراتيــة ،وإن بشــكل غيــر مقصــود ،وهللا أعلــم.
ولذلــك وجــب توضيــح حقيقــة هــذه الفرضيــات ،بــل وســيتم تشــريح هــذه الفرضيــات
ونقدهــا ضمــن مقــاالت مختلفــة قريبـاً.

اإلمربيالية اإلمريكية وحقوق اإلنسان العريب
ناجي علوش

(نشــرت هــذه المقالــة فــي أيلــول /ســبتمبر 1991
فــي مجلــة «الفكــر العربــي» ،العــدد  ،65الســنة ،12
الفصــل  ،3فــي الصفحــات  .135-146وهــي مــادة
تظهــر ســعي ناجــي علــوش لتعريــة خطــاب «حقــوق
اإلنســان» فــي الغــرب ،ووظيفتــه كأداة لالختــراق
والتفكيــك ،عندمــا تحــول إلــى رايــة لفــرض هيمنــة
القطــب الواحــد ،منــذ أكثــر مــن  30عامــاً)
هــل نســتطيع ،ونحــن نحــاول الكتابــة عــن حقـــوق
اإلنســان العربــي ،أن ننســى اإلمبرياليــة؟ إننــا ال
نســتطيع حتمـاً ،ألن اإلمبريالية ،احتلــت أرض الوطن،
ورســمت خرائــط حـــدود داخلــه ،واصطنعــت قـــوى اجتماعيــة حاكمة ،وبُنــى اجتماعية
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وحولــت االقتصــاد الوطنــي إلــى اقتصــاد
مرتبطــة ،تحافــظ عليهــا بقـــوة الجيــوش.
ّ
تابــع ،ونهبــت الثــروات القوميــة .وألن اإلمبرياليــة مــا زالــت تفعــل ذلــك ،كمــا أثبــت
اغتصــاب فلســطين ،ســنة  ،1948وعـــدوان  ،1956وحــرب  ،1973وحــرب الخليــج
أخيــراً .وكمــا تثبــت وقائــع التاريــخ الحديــث ،منــذ أوائــل القــرن الســابع عشــر (.)1
ومـــا ينطبــق علــى الوطــن العربــي ،ينطبــق علــى مــا يســمى «العالــم الثالــث» عـامـــة،
وأجـــزاء أخـــرى مــن العالم.
ولقـــد عــرف الوطــن العربــي ،منــذ بــدء الغــزوات اإلسبـانيـــة والـبرتغـالـيـــة ،حتــى
اليــوم ،أشكـــاالً مــن االحتــال والنهــب والقتــل واإلذالل ،ال حــدود لهــا ،ومــا زال يعيــش
المحنــة عينهــا ،رغــم التطــورات التــي حدثــت علــى المســتوى العالمــي ،ورغــم قيــام
الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة األميركيــة ،والثــورة
االشــتراكية فــي االتحــاد الســوفياتي ،ســنة .1917
إن حقــوق اإلنســان ،فــي الوطــن العربــي ،تواجــه إذن مشــكلة رئيســة كبــرى ،معقــدة،
اســمها اإلمبرياليـــة عامــة .فمــا هــي هــذه المشــكلة؟
إن اإلمبرياليــة« :هــي سياســة ،أو هــدف مــد ســلطة حكومــة وحكمهــا إلــى مــا وراء
حـــدود دولتهــا األصليــة ،وإدخــال أمــم وأراض أخــرى ،في وحـــدة سـيـاسيـــة واحـــدة»
( .)2وهــي «امتـــداد للســلطة ،مـــن خـــال الفتــح» (.)3
ورغــم أن ظاهــرة قيــام االمبراطوريــات قديمــة قــدم قيــام الــدول ،فــإن الظاهــرة الحديثــة
ارتبطــت بمــا يلــي :أوالً :تحــول مركــز قيــادة العالــم إلــى أوروبــا .ثـانيــاً :قيـــام الـــدول
القـوميـــة الحـديثـــة ،والثـــورة الديمقراطيــة ،والثــورة الصناعيــة .وقــاد العامــل الثانــي
إلــى امتــاك الــدول األوروبيـــة تمركــزا ً نوعيـا ً جديــداً ،وقــدرة عســكرية تجعلهــا قــادرة
علــى الفتــوح ،ونهــب الثــروات ،وإخضــاع األمــم ،وتكديــس مصــادر قــوة جديــدة؛ مــع
انعــدام القــدرة علــى المواجهــة ،أو ضعفهــا فــي معظــم األحيــان.
ولذلــك شــهدت القــرون الســابع والثامــن والتاســع عشــر والنصــف األول مــن الـقـــرن
العشريـــن حـــروب فتـــوح العالــم ،كمــا شــهدت حــروب التنافــس عـــلى المســتعمرات.
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وحولتــه إلــى مســتعمرات ودول تابعــة،
ولقــد أخضعــت الــدول األوروبيــة العالــمّ ،
ورســمت حــدوده الجغرافيــة ،وخرائطــه السياســية واالجتماعيــة.
وكـــان الوطــن العربــي ،ذو الموقــع االســتراتيجي ،والثــروات البـائنـــة والـكـامنـــة،
مطمــح هــذه الــدول اإلمبرياليــة ،فأخــذت تهاجمــه ،وتحتــل أراضيــه ،حتــى تــم احتــال
أراضيــه ،مــع نهايــة الحــرب العالميــة األولــى ،ولــم يبــقَ خـــارج اإلطــار االستعمـــاري
إال قلــب الجـزيـــرة العربيــة (.)4
وإذا كانت اتفاقية ســايكس ـ بيكـــو السريـــة سنـــة  ،1916قد جســدت نيـــة اقتســام الوطن
العربــي ،فــإن اتفاقيــة ســان ريمـــو العلنيــة ( )1920قــد نظمــت هــذه العمليــة .وأنشــأ
الحلفــاء عصبــة األمــم ،إثــر الحــرب العالميـــة األولــى ،لتكــون أداة هيمنتهــم الجـديـــدة
علــى األمــم ،وغطــاء مناوراتهــم ومطامعهــم التوســعيةّ ،إل أن قيـــام ثــورة أكتوبر ،ســنة
 ،1917وتحــرر الكثيــر مــن األمــم بعـــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،أربــك هــذه السياســة،
حتــى أواخــر الثمانينــات ،حيــن اتفقــت الــدول الكبــرى مــن جديــد.
ومنــذ  1917والعالــم يعيــش صراعـا ً داميـاً ،علــى ثالثة محاور :األول :محـــور كـفـــاح
األمم من أجل االســتقالل ،والتحرر من النير اإلمبريالي ،وبنـــاء دول قـوميـــة مســتقلة.
وقــد قدمــت األمم هنـــا تضحيـــات بـاهـــظة ،وخاصة ضــد دول االســتعمار الكولونيالي:
بريطانيــا ،فرنســا ،إيطاليــا ،إســبانيا ،وضــد الواليــات المتحــدة األميركيــة فــي أمريــكا
الوســطى والجنوبيــة .الثانــي :محــور صــراع الــدول الرأســمالية :بريطانيــا  -فرنســا،
فرنســا ـ ألمانيــا ،إســبانيا ـ الواليــات المتحــدة األميركيــة .ولقــد قــاد هــذا الصــراع إلــى
تبلــور محوريــن ،أولهمــا بقيــادة ألمانيــا الهتلريــة ،والثانــي بقيــادة بريطانيــا ،ومــن ثــم
إلــى قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة .الثالــث :محــور صــراع الرأســمالية ـ االشــتراكية
الــذي بــدأ بعــد قيــام ثــورة أكتـوبـــر ســنة 1917؛ لينتهــي مــع أواخــر الثمانينــات.
وأنتــج كفــاح األمــم قيــام دول كبرى كالصيــن والهند ،ومتوســطة كإندونيســيا ،وصغرى
كالــدول العربيــة؛ علــى درجـــات مختلفــة مــن االستقـــال والتبعيـــة ،وعـــلى مســتويات
مختلفــة مــن التخلــف والتقــدم ،وكان بعضهــا كالصيــن والهنــد يمثــل نموذج ـا ً للتطــور
واالســتقالل .وفــي الميــدان الثانــي ،تحــول صــراع الــدول الرأسماليـــة الكبــرى ،بعــد
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الحــرب العالميــة الثانيــة ،إلــى تنافــس اقتصـــادي ،مــن دون حــروب ،ألن اإلمبرياليــة
األميركية أمسكت بـزمـــام قيـــادة الـعـــالم الرأسمالي ،وهي ذات مصـــادر قـــوة متعـــددة
وكبيــرة ،بينمــا أخـــذت الـــدول األخـــرى ،ومنــذ الحــرب العالميــة الثـانيـــة ،تضعــف
وتتراجــع؛ وتــزداد خضوع ـا ً للبرنامــج الكونــي األميركــي ،بســبب الــدور األميركــي
فــي الحــرب العالميــة الثـانيـــة ،ونتيجـــة مـــا يســمى «خـــطر الشيـوعيـــة» ،وضــرورة
مواجهتــه ،وقيــام شــعوب المســتعمرات بثوراتهــا الوطنيــة والديمقراطيــة؛ وتهديدهــا
المصالــح اإلمبرياليــة .وفــي الميــدان الثالــث ،توقــف الصــراع مؤقتـا ً بانهيــار منظومــة
الــدول االشــتراكية انهيــارا ً تـامــا ً أمـــام زحــف الرأســمالية مــن الخــارج والداخــل ،مــع
نهايــة الثمانينيــات.
وعدنــا اليــوم ،وبعــد خمســة وســبعين عامـا ً مــن انتهــاء الحــرب العالميــة األولــى ،وقيــام
ثــورة أكتوبــر االشــتراكية ،إلــى عالــم الهيمنــة اإلمبرياليــة ،بقيــادة حكومــة الواليــات
المتحــدة األميركيــة .وبــدأ مــا يســمى هيمنــة القطــب الواحــد ،والدولــة الواحــدة ،هيمنـةً
كاملـةً علــى الصعيــد الدولــي.
فمــاذا عــن اإلمبرياليــة ،عامــة ،واإلمبرياليــة األميركيــة خاصــة؟ ومــاذا عــن حقــوق
اإلنســان؟
إن تاريــخ الــدول اإلمبرياليــة الحديثــة معــروف ،وهــو تاريــخ احتــال ونهــب وقتــل
وتدميــر ،واصطنــاع خـــرائط جغرافيــة وسياســية واجتماعيــة .ورغــم قيــام الثــورات
البرجوازيــة الديمقراطيــة فــي الــدول اإلمبرياليــة ،فــإن هــذا لــم يغيــر مــن طبيعتهــا
العدوانيــة التوســعية ،ولــم يبـدّل مــن أســاليب تعاملهــا فــي المســتعمرات .وظــل األمــر
كذلــك ،قبـــل قيـــام عصبـــة األمــم ،ومــن ثــم األمــم المتحـــدة ،وبعدهــا.
وجــرى التعامــل مــع العالــم ،خــارج هــذه الــدول ،علــى أنــه أرض مشــاع ،أو مباحــات،
يحــق لــكل قــادر أن يحتــل وينهــب ،ويرســم الحــدود ،كمــا جـــرى التعـامـــل مــع الســكان
األصلييــن ،علــى أنهــم عبيــدٌ مخيرون بين خياريــن ،الخضوع أو اإلبادة؛ أو الخضـــوع
واإلبـادة معاً.
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ولــم يتغيــر هــذا النهــج ،بعد الحــرب العالميــة األولى ،رغم تصريحـــات ولســـون رئيس
الواليــات المتحـــدة األميركيــة ،وال تغيَّــر ،بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،رغــم نهــوض
الحــركات الديمقراطيــة وحــركات التحــرر الوطنــي فــي كل أنحــاء العالــم ،واضطــاع
االتحــاد الســوفياتي بــدور أكبــر فــي السياســة العالميــة .وهــا هــي حــرب الخليــج ،تؤكــد
أن هــذا النهــج لــم يتغيّــر ،وأن محاولــة الخــروج علــى الخرائــط المرســومة ،تقــود إلــى
حــروب إبــادة.
لقــد كان تاريــخ اإلمبرياليــة تاريخ ـا ً عدواني ـاً ،ضــد األمــم ،ال يعتــرف بإرادتهــا ،وال
بحقوقهــا الثابتــة ،حتــى بعـــد إعــان ميثــاق األمــم المتحــدة في هــذا المجــال ،وال يعترف
بحقــوق المواطــن واإلنســان التــي أعلنتهـــا الثــورة األميركيــة ،أو الثـــورة الفرنســية ،أو
ميثــاق األمــم المتحــدة (.)5
وال يختلــف تـاريـــخ الواليــات المتحــدة األميركيــة المعاصــر ،عــن تاريــخ الــدول
اإلمبرياليــة التقليديــة ،فهــذا كان شــأن اإلدارة األميركيــة ،مــع دول أمريــكا الالتينيــة
والوســطى ،ومــن ثــم مــع العالــم كلــه ،ولمــا كانــت الكتــب والدراســات التــي تكشــف
التاريــخ اإلجرامــي لــإدارة اإلمبرياليــة كثيــرة ،فـإنـــا ســنكتفي ببعــض اإلشــارات
الضروريــة.
وهنــاك اتفــاق أن اإلدارة االميركيــة ،ومنــذ  ،1939تلعب دور «شــرطي الـعـــالم» (.)6
وكـانـــت اإلدارة األميركيــة ،كلمــا خرجــت مــن عزلتهــا ،ودخلــت أرجــاء العالــم «بــات
أمنهــا القومــي فــي خطــر دائــم» ،وبــات مــن الضــروري «أن تـواجـــه األخطــار مبكراً،
وفيمـــا وراء البحار» (.)7
ورأى قـــادة أمريــكا ،فــي صيــف  ،1945ورغــم دور أمريــكا فــي الحــرب العالميــة
الثانيــة ،أن عليهــم أن يخشــوا علــى المســتقبل ،مــن ثالثــة أســباب :األول :كان سياســياً؛
وهــو إمكانيــة ظهـــور هتلــر جديــد ،هــذا الــدور الــذي بــدا أن ســتالين ســيضطلع بــه.
الثانــي :وكان تكنولوجيـاً :ألن الســر الــذري ،يمكــن أال يحتفظ به أبداً ،ويشــير تـطـويـــر
األلمــان لســـاح الصـــواريخ أن المــدن األميركيــة فــي الحرب القـادمـــة ســتكون أهدافاً.
الثالــث :وكـــان اقتصـاديــاً :ألن مجيء الســـام ،ســيحمل معه عودة األزمــة االقتصادية
(.)8
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وكانــت مواجهــة هــذه األخطــار ،تتطلــب ترســيم عالــم مــا بعــد الحــرب ،ليصبــح
االقتصـــاد الحــر ،مــع بـــاب مفتــوح للتجــارة ،القاعــدة وليــس االســتثناء (.)9
وفــي ظــل مثــل هــذه األفــكار والشــعارات ،امتـــدت القواعــد األميركيــة فــي العالــم.
وإذا كان عــدد الجيــش  185ألفـاً ،ســنة  ،1939فقــد أصبــح مليـونــا ً ونصــف المليــون،
بعــد ثالثيــن عامـاً .وباتــت الميزانيــة أكثــر مــن مئــة مليــار ،وبــات للواليــات المتحــدة
األميركيــة قــوا ٍ
ت فــي مئ ـ ٍة وتســعة عشــر بلــدا ً (.)10
ومــن الطبيعــي أن يقـــود ذلــك إلــى زيــادة دور المج ّمـــع العســكري ،و«إلــى قيــام وضع،
يميــل فيـــه األميركيــون إليجــاد حلول عســكرية للمشــاكل السياســية» (.)11
وأدت هــذه السيـاســـة إلــى اعتبــار العصــر عصـــرا ً أميركي ـاً« :ونظــر الساســة إلــى
مناطــق يمكــن أن يســتقر النفــوذ األميركــي فيهــا .ونظــر رجــال األعمــال إلــى أســـواق
مربحــة ،ومصــادر جديــدة لخامــات رخيصــة ،وبحــث العســكريون عــن قـواعـــد فيمـــا
وراء البحــار .وكلهــم وجــدوا مــا يريــدون ،عندمــا افتتحــت أمريــكا بـرنـامـــج توســع
المعرفــة
بــا حــدود كامنــة فيــه» ( ،)12واقتــرن ذلــك كلــه «بالنمــو الفلكــي للمناطــق
ّ
بأنهــا مناطــق مصالــح أميركيــة حيويــة» (.)13
ويعالــج نعــوم تشومســكي سياســة التدخــل والعـــدول هــذه ،فيردهــا إلــى مخطط وضعـــه
فـــريق مــن الخبــراء ،خــال الحــرب العالميــة الثانيــة  ،1939-1945أســمي فريــق
دراســات الحــرب ـ الســلم .وقــد أســمي التصــور الــذي وضعــوه «تخطيــط والمنطقــة
العظمــى» .وكمــا أوضــح أحــد المخططيــن ،فــإن هــذه المنطقــة العظمــى ،يجــب أن
تكــون اإلقليــم «الضــروري اســتراتيجيا ً للتحكــم بـالـعـــالم» .وتشــمل هــذه المنطقــة« :
نصــف الكــرة الغربــي« ،الشــرق األقصــى» ،واإلمبراطوريــة البريطانيــة الســابقة...
أوروبــا الغربيــة والجنوبيــة ،والمناطــق المنتجــة للنفــط فــي «الشــرق األوســط» .وفــي
الحقيقــة ،أنهــا يجــب أن تضــم كل شــيء ،إذا كان ذلــك ممكن ـاً».
وقــد وضعــت خطــط مفصلــة ألقاليــم خـاصـــة ،مــن المنطقــة العظمــى ،وللمؤسســات
الدوليــة أيضـا ً التــي كان عليهــا أن تنظمهــا ،وتضبطهــا ،وتخضعهــا للمصالــح الداخليــة
للواليــات المتحــدة األميركيــة.
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ويــرى تشومســكي أن عــدم فهــم «هــذا التصـــور الجيوسياســي ،يجعل الحظــوظ في فهم
مــا يجــري فــي العالــم ضعيفــة نســبياً» .ويعــرض تشومســكي ،ضمــن هــذه الرؤيــة،
سياســة الواليــات المتحــدة األميركيــة فــي فيتنــام ،وجنـــوب أمريــكا والعالــم ،ويكشــف
المذابــح والفظائــع فــي أكثــر مــن مــكان .ففــي فيتنــام ،تركــت الحـــرب 1965-1975
ثـالثـــة مالييــن مــن القتلــى .وفــي إندونيســيا تـــركت المذبحــة ســبعمئة ألــف ،وهكذا في
أماكــن عديــدة أخــرى.
ويحــاول تشومســكي أن يفســر أســباب هــذه السياســة ،فيتحــدث عمــا جــرى لجرينــادا
قائـاً« :وهكــذا ،علــى ســبيل المثــال ،بمجــرد أن بــدأ نظــام بيشــوب فــي جرينــادا يقـــوم
بحــركات بنــاءة ،أصبــح الهــدف الفـــوري لعــداوة أميركيــة هائلــة ،ال ألن تلــك البقعــة
الصغيــرة فــي الكاريبــي تمثــل خطــرا ً عســكريا ً كامنـاً ،أو أي شــيء مــن هـــذا القبيــل.
إنهــا تهـديــدٌ فــي بعــض المجـــاالت األخـــرى :فــإذا كان بلدٌ
صغير معـــد ٌم ،بـــا مـــوارد
ٌ
طبيعيــة ،يســتطيع البــدء بتخليــص نفســه ،مــن نظــام العــوز واالضطهــاد الــذي ســاعدنا
علــى فرضــه ،فــإن بــادا ً أخــرى ،تملــك المزيــد مــن المــوارد ،يمكــن أن تغــرى لتحــذو
حــذوه».
ويصــل تشومســكي إلــى النتائــج التاليــة1 :ـ أن الحريــة التــي يُدعــى لهــا ،وهــي حريــة
أن تَن َهــب ،وهــي وحـدهـــا الحريــة التــي تعنــي شيئــاً ،ومــا عـداهـــا ،فإنهــا فــي األغلــب
للعــرض .وعلينـــا ،لكــي نحتفــظ بحريــة النهــب واالســتغالل ،أن نعــارض بانتظــام
تحقيــق الديمقراطيــة ،ورفــع مســتوى المعيشــة ،وحقـــوق اإلنســان2 .ـ أن المعادلــة
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان تقـــول« :كلمــا ســـاء مـنـــاخ حقـــوق اإلنســـان ،كلمــا ازدادت
المســاعدات األميركيــة لألنظمــة المعنيــة .ولذلــك ،فــإن :السياســة الخارجيــة للواليــات
المتحــدة األميركيــة مبنيــة ،فــي الحقيقــة ،علــى مبــدأ أن حقــوق اإلنســان غيــر واردة،
ولكــن تحســين منــاخ العمليــات االقتصاديــة الخارجيــة واردٌ إلــى أقصــى الحــدود».
ويتســاءل تشومســكي :كيــف يمكــن أن يتحســن المنــاخ للعمليــات االقتصـاديـــة فــي بلــد
مــن البلــدان الناميـــة؟ ويجيــب« :حســناً .إنــه مــن الســهل عليــك أن تقتـــل الكهنــة ،وأن
تعــذب منظمــي الفالحيــن .وأن تـدمـــر المنظمــات الشــعبية ،وأن تنظــم القتــل الجماعــي
والقمــع الجماعــي ،لتمنــع أي تنظيــم شــعبي» (.)14
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إن سياســة اإلدارة األميركيــة واضحــة فــي النظريــة والممارســة .فعلــى الصعيــد
النظــري ،تطالعنــا الصحــف والكتــب ونشــرات األخبــار ،وبرامــج التلفزيون يوميـاً ،بما
يؤكـــد هــذه السياســة .وعلــى الصعيــد العملــي ،تواجهنــا السياســة األميركيــة كل يــوم
بجديــد ،مــن حــروب التدخـــل والعــدوان ،إلــى سياســات التآمــر والقتـــل ،إلــى سياســات
الحصــار والتجويــع .وتنكشــف فــي هــذه األيــام وثائــق جديــدة عــن السياســة األميركيــة،
تتعلــق بإبــادة الجنــس البشــري .وتعـــود فكــرة هــذه الوثائــق ،إلــى ســنة  ،1969حيــن
أعلــن جــورج بــوش ،عضــو الكونغــرس عــن تكســاس ،فــي مجلــس النــواب ،بتاريــخ
 1969/7/21أن خطــر النمـــو الســكاني البشــري ،مــا لــم «يقَــر بــه ،ويعالــج ،فــإن
المجاعــة والطاعــون ،والحــرب ،ســتحله لنــا».
ومــا لبــث مجلــس األمــن القومــي األميركــي ،أن أصــدر وثيقــة بتاريــخ ،1974/12/10
بعنوان« :مـذكـــرة األمن القومي الدراسيـــة  ،200مضاعفات النمـــو السـكـــاني العالمي
الشــامل علــى أمــن الواليــات المتحــدة األميركيــة ومصالحهــا وراء البحــار» .وقــد
أعــدت هــذه الدراســة لجنــة مــن األمــن القومــي بإشــراف هنــري كيسنجـــر الــذي كان
آنــذاك وزيــر الخارجيــة ،ومستشــار الرئيــس لألمــن القومــي .وكان الرئيــس نيكســون
قــد أمــر بإجــراء هــذه الدراســة بتـاريـــخ  .1970/8/10وبعـــد إعـــداد الـدراســـة ،طلب
کیســنجر تبنّيهــا فــي  .1975/10/16فوافــق عليهــا الرئيــس فــورد ،وأصــدر مجلــس
األمــن القومي القرار  314الـــذي اعتمـــد الدراســـة وتـوصـيـاتهـــا فــي .1975/11/26
ووقــع القــرار مستشــار األمــن القومــي آنــذاك برنــت ســكوكرفت وأرســلت رســميا ً
إلــى وزارات الخارجيــة ،والخـزانـــة ،والدفــاع ،والزراعــة ،ورئيــس هيئــة األركان
المشــتركة ،ومديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة لعمــل مــا يلــزم.
ويعـــدد التقـريـــر ( )NSSM 200ثالثــة عشــر بلــدا ً أساســيا ً فيهــا «مصالــح سياســة
واستراتيجيـــة خاصـــة للواليــات المتحــدة تتطلــب فـــرض سيـاســـة ضبــط النســـل أو
تخفيضــه» .وهـــذه البلــدان هــي :الهنـــد ،بنغــادش ،باكســتان ،نيجيريــا ،المكســيك،
إندونيســيا ،البرازيــل ،الفلبيــن ،تايلنــد ،مصــر ،تركيــا ،إثيوبيــا ،وكولومبيــا .ويعـــود
االهتمــام بهــذه الــدول إلــى« :أن أثــر النمـــو الســكاني فيهــا ،يرجــح احتمــال الزيــادة
النســبية فــي دورهـــا السياســي والعســكري واالقتصــادي اإلقليمــي ،وحتــى قوتهــا
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العالميــة» .ويعــود أيض ـا ً إلــى أن إنقــاص نمــو ســكان هــذه الــدول الغنيــة بالمعــادن،
«ســيجعل الوصــول المســتمر لمثــل هــذه المــوارد ،أكـثـــر قـابـليـــة لالعتمــاد عليـــه مــن
الناحيـــة السياســية» .وتخشــى الدراســة أن يقـــود عــدم االســتقرار السياســي فــي هــذه
البلــدان ،نتيجــة عــدم خضوعهــا ،إلــى «احتمــال أن تصــادر التنــازالت للشــركات
األجنبيــة ،أو أن تخضــع للتدخــل التعســفي».
وتضيف الـدراســـة عـامــاً آخـــر لمخـاطـــر النمـــو السكاني ،وهو «ميـــل هـــذه الـدول
لـزيـــادة مطالبهـــا للتطويــر االقتصــادي» .وتعطــي الـدراســـة بنغــادش مثـاً .ذلك أن
بنغــادش« :مؤيــد صلــب لمواقــف العالــم الثالــث ،إذ تدعــو إلــى توزيــع أفضــل للثــروة
العالميــة ،وتنــازالت تجاريــة واســعة لألمــم الفقيــرة .وكلمــا ازدادت مشــاكلها وفشــلت
قدرتهــا فــي الحصــول علــى المعونــات فــي المواكبــة ،فــإن مــن المحتمــل أن تصبــح
مواقــف بنغــادش فــي القضـايـــا الـدوليـــة أكـثـــر جـذريـــة ،وبالضــرورة فــي معارضة
مصالــح الواليــات المتحــدة ،علــى القضـايـــا األساســية ،حيــن تســعى لتصطــف مــع
آخريــن لفــرض المســاعدة المالئمــة» (.)15
وبهذا يفسر أكـثر من بـاحث حرب الخليـج األخيرة (.)16
إن هــذا الخــط فــي السياســة األميركيــة واضــح ،ولقـــد عکســه مــن الناحيــة النظريــة
«التقريــر الكونــي إلــى الرئيس  ،)17( »2000کما عکســته دراســـة روبــرت مكنمارا:
«قنبلــة موقوتــة أو خرافــة :المشــكلة الســكانية» ( .)18وتؤكــد هذه الدراســة ،ما ذكرناه
آنفـاً ،مــن أن الزيــادة الســكانية لهــا نوعــان مــن النتائــج« :األولــى ،وهــي اآلثــار التــي
تثقـــل خـطـــو التـــطور القومــي االقتصــادي ،واالســتقرار السياســي ،وحقـــوق اإلنســان
فــي البلــدان الناميــة .الثانيــة :وهــي اآلثــار فــي النظــام الدولــي ،ومــن حيــث المبـــدأ،
تكريــس الفجــوة بيــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة ،وكل مــا له عالقــة بالعالقــات االقتصادية
والسياســية الدوليــة».
ولمكنمارا مخاوفه من حدوث تحوالت سياسية عالمية.
وللوطن العربي أهميته الخاصة ،ضمن إطار هذه السياسة العالمية.
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ولقــد أكــدت كل الدراســات األميركيــة ،كمــا أكــدت الوقائــع العملية ،كيف جــرى التحول
بعــد فيتنــام إلــى مــا يســمى «الشــرق األوســط» .ورغــم وجـــود «الشــرق األوســط» في
«اســتراتيجية المنطقــة الكبــرى» ،إال أن وطننــا أصبــح ذا أهميــة خاصــة ،منــذ بدايــة
الســبعينيات .كمــا كـــان بالنســبة للقــوى اإلمبرياليــة من قبــل (.)19
وتقوم االستراتيجية األميركية في وطننا على األسس التالية:
1ـ «الـوصـــول المضمـــون ،وبالشــروط المعقـولـــة ،وباألثمــان المتهــاودة ،لنفــط
اإلقليــم ،وخاصــة الجزيــرة العربيــة» .ولذلــك جــرى تضخيــم مــا يمكــن أن يســمى
أزمــة الحصــول علــى النفــط (.)20
2ـ «بقاء دولة إسرائيل وأمنها».
3ـ «تحقيــق مبــادئ معينــة ،مــا أمكــن ،بمــا فــي ذلــك التســوية الســلمية للنزاعــات
العالميــة ،وعــدم الســماح باالســتيالء علــى األراضــي بالقــوة ،وحــق الشــعوب فــي
تقريــر المصيــر».
وهــذه مصالــح كبــرى «...إن كل واحــدة مــن هـــذه المصالــح .إذا مــا أخــذت وحـــدها،
تعطــي الواليــات المتحــدة اهتمامـا ً حيويـا ً بمســتقبل «الشــرق األوســط» .فــإذا مــا أخذت
معـاً ،وإذا مـــا نظــر بـــاالعتبار أيضا ً إلــى التفجر الشــديد للنزاع العربي«-اإلســرائيلي»
غيــر المحلــول ،فإنهــا تجعــل «الشــرق األوســط» المنطقــة األكثــر أهميــة بمفردهــا فــي
العـــالم ،مــن زاوية المصـالـــح األميركية ،واألكـــثر خطورة» (.)21
ولقد قادت هذه النظرة إلى حرب الخليج.
وفي هذه الحرب كشفت اإلدارة اإلمبريالـيـة األميركية كل أهدافها ،فهناك:
 - 1اســتراتيجية التدميــر الشـامـــل ،إذ إن القصــف الــذي اســتهدف العــراق اســتهدف
أمريــن :األول :اإلبــادة الـواسعـــة ألكبــر عــدد ممكــن مــن الجنــود ،القــوة الحيــة فــي
المجتمــع ،ال وهــم يقاتلــون ،وال وهــم فــي كمائنهــم ،بــل وهــم منسحبـــون ،إثـــر قـــرار
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االنســحاب .ورغــم اختــاف التقديــرات ،فــإن عـــدد الضحايــا بيــن الجنــود والمدنييــن
كبيــر .الثانــي :تدميــر البنيــة التحتيــة ،وخاصــة الصناعيــة والزراعيــة والعلميــة
والمدنيــة)22( .
 - 2استراتيجية منع التطور السياسي واالقتصادي والقومي والمدني.
 - 3استراتيجية إثارة صراع الطوائف واإلثنيات.
 - 4اســتراتيجية ضمــان أمــن االحتــال الصهيونــي ،وإبقائــه القــوة األكبــر فــي المنطقة.
ولذلــك يفــرض علــى القيــادة فــي العــراق االنســحاب بالقــوة ،وال يضغــط علــى الحكومة
فــي الكيــان الصهيونــي لتنفيــذ قــرارات األمــم المتحــدة ،المجحفــة بحق العــرب ،ويطلب
مــن الــدول العربيــة تســليم أســلحتها .وتخــزن األســلحة فــي الكيــان الصهيونــي)23( .
 - 5اســـتراتيجية اإلخضاع الشـامـــل والهيمنة الشاملة.
وهــي فــي النهايــة اســتراتيجية تدميــر بنيــة األمــة ،بمنــع نمــو قواهـــا الحية ،وإبقـائـهـــا
مجزأة متخلفـــة تـابعـة.
ولذلــك ،وبينمــا اســتهدف الهجــوم قــوة العــراق ،ومعالــم تقدمــه ،جــرى التشــديد
بالمقابــل علــى حمايــة أنظمـــة كاألنظمــة فــي الجزيــرة والخليــج ،ورفــع دولي ـا ً علــم
الدفــاع عــن األقليــة الكرديــة فــي العــراق ( .)24وتــم االســتخفاف بــإرادة جماهيــر
الوطــن العربــي كلهــا.
وتبَيــنَ بوضــوح أن االســتراتيجية األميركيــة المعلنــة ،والتــي أشــرنا إليهــا ،طبقــت
بـأكـــثر األساليب همجية ،وأشـدهـــا عـــداء لسيـادة األمة ،ولحقـــوق المـواطنين العرب.
إنها اإلمبريالية ،وريثة كل االستعمار الحديث.
وهــي فــي الوطــن العربــي سياســة عدائيــة بــا حــدود ،وسيـاســـة هيمنـــة مكشوفـــة ،ال
تعــرف المـواربـــة .ويساعدهـــا غيــاب دور االتحــاد الســوفياتي والصيــن عــن مجلــس
األمــن ،وخضـــوعهما للبـرنـامـــج األميركــي الســتخدام األمــم المتحــدة غطــا ًء.
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وكانــت السياســة األميركيــة ،منــذ  ،1957وهــي تتدخــل ،وتدافــع علنـا ً عــن الحــق فــي
التدخـــل ( ،)25وال تــری عالقــة بيــن السياســة واألخــاق ( .)26ومــن  1947حتــى
 1967كانــت« :فكــرة مســؤولية الواليــات المتحــدة األميركيــة عــن األمــن والحريــة
في كل جزء من العالم هي الحكمـــة الســائدة لمعظم القـــادة السيـاسـيـــين والمـواطـنـــين
األميركييــن» (.)27
ومنــذ  ،1961طــرح الرئيــس جــون كنيــدي ،فــي خطابــه الــذي ابتــدأ بــه رئاســته،
سياســة االحتــواء طـــرحا ً محــددا ً واضحـاً .وتقــوم هــذه الفكــرة «علــى االلتــزام القومــي
فــي الدفــاع عــن طريقــة الحيــاة غيــر «الكلياتيــة» التــي يمكــن أن يهددهــا الخطــر
إذا مــال ميــزان القــوى العالمــي مي ـاً حاس ـا ً نحـــو االتحــاد السـوفـيـــاتي أو الصيــن،
منفصلتيــن أو مجتمعتيــن» (.)28
ولــم تقتصــر السياســة األميركيــة علــى االحتــواء ،بــل قرنت االحتــواء باالختــراق ،حتى
اســتطاعت أن تســهم فــي زعزعــة تماســك المنظومــة االشــتراكية ،وأن تدفــع باتجــاه
انهيارهــا ،ســواء بانهيــار دولهــا ،أو انهيــار فكــرة النظــام االشتـراكـــي واالشــتراكية،
ووجـــود معســكرين إلخ...
وبانهيــار المنظومــة االشــتراكية ،وتراجــع حــركات التحــرر الوطنــي والحــركات
الثوريــة ،تفــردت اإلدارة األميركيــة بالهيمنــة ،وأصبحــت أكثــر قــدرة علــى التدخــل،
وأكثــر جــرأة عليــه .وكان مخططــو السياســة األميركيــة ،قــد دعـــوا إلــى النهــوض بهذا
الــدور ،معتبريــن «أن وقــت الخطــر القــادم هــو فرصــة منـاسبـــة لـقـائـــد أمـــيركي ،كي
ينهــض للتحـــدي ،ويســتخدم قــوة الواليات المتحــدة األميركية الفذة وغيــر العادية ،فيحل
المشــاكل ويحــول المخاطــر التــي تقــف فــي األمــام» ( ،)29وهـــا هـــو بـــوش يســتخدم
قـــوى الواليــات المتحـــدة الخارقــة لفــرض «الســام األميركــي» ،ولتكريــس الهيمنــة
األميركيــة ،كمــا لــم يحلــم رئيــس أميركــي منـــذ قيـــام الواليــات المتحــدة األميركيــة.
إذا كان األمر كذلك ،فاذا عن حقوق اإلنسان؟
إن اإلمبرياليــة عامــة ،ومــن حيــث هــي م ـدّ ســلطة دولــة إلــى خــارج حدودهــا ،هــي
اعتــداء علــى ســيادة أمــم أخــرى ،وعلــى حقــوق مواطنيهــا .وقــد أثبتــت اإلمبرياليـــة
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عامــة مــدى اســتعدادها الغتصــاب حقــوق األمــم ،ومــدى تمرســها فــي مصــادرة حقــوق
مواطنــي األمــم التــي تحتلهــا ،أو تخضعهــا .ويحفــل التاريــخ الحديــث بجرائم اإلنجليـــز
والفرنســيين واإليطالييــن واإلســبان والبرتغالييــن والــروس واليابانييــن ضــد األمــم
األخــرى؛ وضــد البشــرية عموم ـاً.
وتأتــي اإلمبرياليــة األميركيــة ،التــي تمرســت علــى التدخــل والعــدوان فــي القــرن
الماضــي وأوائــل هــذا القــرن فــي أمريــكا الالتينيــة ،لتــرث كل أشــكال اإلمبرياليـــة
ولتطــل بوجههــا اإلجرامــي علــى البشــرية.
ولقد كانت القوى اإلمبريالية المعاصرة عموماً ،ذات وجهين وسياستين:
األولــى :داخليــة ،تتعلــق بـالمـركـــز الحـــاكم ،وهنـــا تضمــن النظــم بعــض حقــوق
المواطنيــن ،وتتيــح المجــال لقــدر مــن الحريــات ،ضمــن إطــار النظــام .وهــذا هــو
وجههــا األول.
الثانية :خـــارجية ،وتتعلق بالعالقة مع األمم األخـــرى ،وهي سياســة افتراس وعـــدوان
ونهــب ،ال وازع فيها.
ولكن هذا ال يمنع هذه القـوى من الحديث عن التمدين والتحديث وحقوق اإلنسان.
إال أن تجربــة هــذه القــوى ،تــدل ،وبــا أدنــى شـــك علــى أنهــا كانــت تصـــادر دائم ـا ً
حقــوق األمــم ،وحقـــوق مواطنيهــا ،وأنهــا كانــت تســتخدم كل أشــكال القمــع والقتــل فــي
التعامــل معهــا .وحيــن كانــت القــوات اإلمبرياليــة ،تخــرج مــن بلــد ،كـــانت تحــرص
علــى بقــاء زمـــرة متســلطة فيــه ،تنفـــذ السياســات اإلمبرياليــة .وكانــت هــذه الزمــرة
تنــال الحمايــة الكافيــة لمنــع الثــورة الديمقراطيــة ،وتنــال مــن المســاعدات بمقــدار مــا
تبطــش بحقــوق المواطنيــن (.)30
ولــم تثبــت الوقائــع أن الــدول اإلمبريالـيـــة عـامـــة ،تصالحــت مــع تجربــة ديمقراطيــة
فــي الــدول الناميــة .وهــا هــي الهنــد ،وهــي تعيــش تجربــة ديمقراطيــة برجوازيــة،
منــذ االســتقالل ،تحظــى بأكبــر قــدر مــن التآمــر والحصـــار كمــا يعــرف الجميــع .وإذا
كانــت حكومــة بريطانيــا ،قــد لعبــت بوحــدة الهنــد ،فأقامــت مــع رحيلهــا دولتيــن :الهنــد

50

وبـاكـستـــان ،وأجـجـــت الصــراع بيــن الهنــدوس والمســلمين ،فــإن اإلدارة اإلمبرياليــة
األميركيــة ،تســعى لتقســيم الهنــد مزقـاً ،وإلثــارة أوســع الصراعــات داخلهــا .وهــو مــا
جــرى فــي االتحــاد الســوفياتي والصيــن ،وأماكــن أخــرى مــن العالــم ،ومــا يجــري فــي
هــذه األيــام علــى نطــاق عالمــي واســع.
إن هــذه الحقيقــة المعروفــة ،ال تنكـــرها حتــى الدوائــر األميركيــة الحاكمــة .ولقـــد أشــار
الرئيــس كارتــر ،إلــى شــيء مــن ذلــك ،فــي مذكراتــه .يقــول كارتــر« :وعلــى كل
حــال ،فمنــذ أيـــام تـرومـــان فــي البيــت األبيــض ،فــإن التأييــد الـــدائب لسيـاســـة كهــذه
(أي تدعــم حقـــوق اإلنســان) كان فــي الغالــب قاصــراً .وفــي معظــم الوقــت ،فشــلنا فــي
إبــراز ُمثُـــل جفرســون وولســون ،باعتبارهــا معلمـا ً أميركيـاً ...ونتيجــة التأكيــد الشــديد
الــذي أعطــي للمنافســة السوفياتيـــة ـ األميركيــة ،أصبــح العـامـــل المهيمــن فــي تعاملنــا
مــع البلــدان األجنبيــة ،أكانــت تناصــر خــط معــاداة الشيوعيـــة أم ال .وكان الملــوك
اليمينيـــون والطغــاة العســكريون ،أحيانـاً ،معصوميــن مــن أي نقــد لتصرفاتهــم القمعيــة.
وكان التزامنـــا الـظـاهـــري ،أن نحميهــم مــن أي حـركـــة داخليـــة سيـاسيـــة يمكــن أن
تــؤدي إلــى حكــم فريــق حاكــم أكثــر ليبراليــة».
وال يكتفــي كـارتـــر بهــذا االعتــراف ،بــل يضيــف« :لقــد انزعجــت كثيــرا ً مــن األكاذيب
التــي أبلــغ بهــا مواطنونــا :لقــد تــم اســتبعادنا مــن صياغــة السياســة األميركيــة سياســيا ً
وعســكريا ً فــي فيتنــام ،كمبوديــا ،تشــيلي ،وأقطــار أخــرى؛ ناهيــك عــن نشــاطات أخرى
مزعجــة لحكومتنــا ،مثـــل دور وكالــة المخابــرات المركزيــة األميركيــة فــي تنظيــم
جـرائـــم القتــل العمــد ،وجرائــم أخــرى».
ويعتــرف كارتــر بأنــه قــرر أن يقــرن« :التأييــد لحلفائنـــا وأصدقائنــا األكثــر تســلطية،
مــع التشــجيع الفعّــال لحقــوق اإلنســان فــي أقطارهــم» (.)31
ويعتبــر الرئيــس كارتــر أن الرئيــس هــاري ترومــان كان المدافــع األقـــوى واألكثــر
فعاليــة عــن حقــوق اإلنســان .ويذكــر لــه فــي هــذا المجــال أن تشــجيعه لقيـــام األمــم
المتحــدة «وثباتــه فــي وجــه الضغــط الكبيــر ،لــدى اعترافــه الســريع بأمــة إســرائيل
الجديــدة ،كانــا تظاهرتيــن حيتيــن للنفــوذ األميركــي فــي أجلــى صـــورة» (.)32
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وحيــن وصــل ريغــان إلــى الرئاســة ،واصــل الحملــة مــن أجـــل حقــوق اإلنســان ،ولكــن
سجـــل عـهـــد ريـغـــان لــم يختلــف عــن ســابقيه ،ال فــي فلســطين ،وال فــي الســلفادور أو
ِ
نيكاراغوا إلخ ...وهـــذا مـــا اسـتـــدعى منـاقشـــة ذلك في الصحـافـــة األميركية ،وفضح
الدعـــوة األميركيــة لسياســة حقــوق اإلنســان هــذه .ومنــذ األيــام األولــى لــه فــي البيــت
األبيــض ،لــم يحــاول الرئيــس ريغــان أن يخفــي احتقــاره لسياســة ســلفه كارتــر فــي
ميــدان حقــوق اإلنســان.
ورغــم أن قضيــة حقـــوق اإلنســان ،كانــت قضيــة رئيســة فــي انتخابــات  ،1980فــإن
ريغـــان ربط نفســه بـــالسيدة جين كيربـاتـريـــك التي عينهـــا فيـــما بعـــد منـدوبــةً دائمةً
فــي األمــم المتحــدة ،مــع أنهــا كـــانت تـــرى ،وكـــان هـــذا معروفـاً« :أن سياســة كارتــر
األخالقيــة حــول حقــوق اإلنســان ضــارة بمصالــح أميركيــة اســتراتيجية».
وكان مــن أول قــرارات ريغــان ،فــي البيــت األبيــض ،تعييــن أرنســت ليفيفــر مســاعدا ً
لوزيــر الخارجيــة لشــؤون حقــوق اإلنســان والقضايــا اإلنســانية ،مــع أن المـذكـــور
اقـــترح أال يكـــون تشــجيع حقـــوق اإلنســان فــي الخــارج مســؤولية الواليــات المتحــدة.
وفــي هــذا الوقــت كتــب حوالــي ســبعين من رجـــال الديــن البارزين رســالة إلــى ريغان،
بعــد انتخـابـــه ليعبــروا عــن خشــيتهم ألن« :الحكومــات العســكرية فــي بلــدان عديــدة،
يــرون انتخابكــم بمثابــة ضــوء أخضــر» النتهــاك حقــوق اإلنســان .ومــا لبــث ألكســندر
ـرح بعــد قليــل مــن بــدء رئاســة ريغــان أن« :اإلرهــاب
هيــج ،وزيــر الخارجيــة ،أن صـ ّ
الدولــي ســيأخذ مكـــان حقــوق اإلنســان فــي اهتمامنــا ،ألنــه أقصــى اإلســاءات لحقــوق
اإلنسان».
ولذلــك ،مــا إن بــدأ ريغــان رئاســته ،حتــى بــدأ يحــث الكـــونغرس علــى تخصيــص
المسـاعـــدات العسكـريـــة لألنظمــة فــي األرجنتيــن والتشــيلي وجواتيمــاال وأورغــواي
التــي حرمــت منهــا فــي عهـــد كـارتـــر ،بســبب إســاءاتها لحقــوق اإلنســان ،...وعــاد
وزيــر الخارجيــة هيــج ،فألقــى خطاب ـاً ،فــي ربيــع  ،1981أكــد فيــه أن قضيــة حقــوق
اإلنســان ،ستســتخدم ســاحا ً ضــد األنظمــة الشــيوعية المعاديــة (.)33
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وهنــاك الكثيــر ممــا يمكــن أن يقـــال فــي مجـــال غطــاء االســتخفاف بحقــوق اإلنســان،
واالنقــاب عليهــا (.)34
وهكــذا كانــت سياســة حقوق اإلنســان مجــرد لممارســة التغلغــل السياســي واالقتصادي،
ولمهاجمـــة الحكومــات المعاديــة ،ولحمايــة الحكومــات المعادية لحقوق اإلنســان .وكان
الهــدف دائمــا ً حريــة االغتصــاب والنهــب وقتــل البشــر ،وتدميــر كل عوامــل البنــاء
واالســتقالل فــي الــدول األخــرى.
ولقـــد كـــانت هــذه السياســة ،بالنســبة لنــا نحــن العــرب ،ومنــذ ســنة  1957سيـاســـة
«مـــلء الفــراغ فــي الشــرق األوســط» التــي تضمنــت تأييــد الكيــان الصهيونــي بــا
حــدود ،وحمايــة غزواتــه ضدنــا ،وتمويــل مستـوطـنـاتـــه ومصانــع أســلحته .كمــا أنهــا
كانــت سياســة محاربــة القــوي القوميــة والديمقراطيــة ،لمصلحــة القـــوى األكثــر تخلفـا ً
وعــدا ًء لحقــوق األمــة ،وحقــوق المواطنــة.
وظهــرت هــذه السياســة واضحــة فــي الموقــف العـــدائي مــن جمــال عبــد الناصــر،
والمقاومــة الفلســطينية ،وسياســة التحريــر والبنــاء في كـــل الـــوطن العربي ،كما كـــانت
سياســة حمايــة للتخلــف والتجزئــة والتبعيــة .وتبــدو هــذه السيـاســـة بكـــل أبعـادهـــا ،في
حــرب الخليــج ،ومــا يتلوهــا ،مــن محاولــة الحتــال األرض ،وتقســيم الشــعب ،وضرب
المعالــم الحضـاريـــة ،ونهــب الثــروات بــا معيق ،وفرض االستســام التـــام ،أو الموت
الــزؤام .إنهــا سياســة إبــادة الجنــس فعـاً ،كمــا تشــير الوثائــق التــي أشــرنا إليهــا...
وبمقـــدار مـــا يـسـتـطيـــع العـــرب التحرر من هـــذه السياســة ،يســتعيدون ســيادة األمة،
وإرادة الشــعب وحقــوق المواطــن .وبمقــدار مــا يخضعــون لهــا ،يفقــدون الســيادة،
وحقــوق المواطنــة .وعليــه ،فــإن الدعــوة للتعــاون مــع الهيمنــة األميركيــة ،مــن أجــل
نيــل حقــوق اإلنســان ،ال تحقــق إال التبعيـــة والمهانــة .وهــذه السياســة األميركيــة تحاول
كل يــوم أن تقنعنــا أال ســام لنــا ،إال باالستســام لمتطلباتهــا التــي ال تنتهــي ،مــن التســليم
لالحتــال الصهيونــي ،إلــى التنــازل عــن ســاحنا ،ومــن إعطــاء العــدو األرض إلــى
إعطائــه المــاء ،ومــن قبــول احتــال جــزء مــن أرض الوطــن ،إلــى قبــول الهيمنــة
الشــاملة ،ومــن بيــع النفــط بأســعار زهيــدة ،إلــى التخلــي عــن الكرامــة.
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وماذا بعـد؟ قبـول الـبرنـامـج األميركي لحقوق اإلنسان العربي!...
(المراجع في الصور المرافقة)
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الصفحة الثقافية :1

(مسلسل جزيرة غامم)
طالب جميل

يعــد المسلســل المصــري (جزيــرة
غمــام) أحــد أفضــل مــا كتــب
الكاتــب والسيناريســت (عبــد
الرحيــم كمــال) ،والــذي ســبق وأن
كتــب عــدة مسلســات أخــرى القت
استحســانا ً ورواجــا ً كبيــرا ً لــدى
الجمهــور العربــي ،مثــل (الخواجــه
عبــد القــادر ،شــيخ العــرب همــام،
دهشــة ،الرحايــا ،القاهــرة كابــول) وغيرهــا مــن األعمــال الدراميــة .فالكاتــب ،ومــن
خــال هــذا العمــل ،يصــل ألعلــى مراحــل النضــج فــي الكتابــة ،حيــث يرتحــل بيــن
األزمــان ويقــدم عمـاً متماســكا ً بمضاميــن عميقــة وخلطــة مــن الواقع ممزوجــة بالخيال
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ويطــرح قضايــا مهمــة تســتدعي النقــاش ويســتخدم جمـاً حواريــة تجمــع بيــن البســاطة
والصــدق الــذي يســكن الــروح والحكمــة والغطــاء الوجدانــي العميــق.
يتنــاول العمــل قصــة جزيــرة متخيلــة ،فــي زمــن يعــود ألكثــر مــن 100عــام ،يعيــش
أهلهــا تحــت حكــم العجمــي (ريــاض الخولــي) ،وهــو حاكــم شــديد ،لكنــه يديــر الجزيــرة
بطريقــة يحــاول مــن خاللهــا تحقيــق العدالــة بيــن أهلهــا ،لكــن فــي الجزيــرة ايضـا ً حاكم
دينــي يدعــى الشــيخ مديــن (عبــد العزيــز مخيــون) ،وهــو الشــيخ الروحانــي الزاهــد
الــذي يتبــارك فيــه األهالــي ويؤمنــون بحكمتــه وبصيرتــه .وفــي الحلقــات األولــى مــن
العمــل يمــوت هــذا الشــيخ ويــورث تركتــه لثالثــة مــن تالميــذه الذيــن رباهــم كأنهــم
أبنــاؤه ،وهــم محــارب (فتحــي عبــد الوهــاب) ،وهــو الرجــل المتشــدد الــذي يــرى أن
الحكــم الدينــي هــو الحــل ،ويورثــه الشــيخ المشــيخة والزعامــة الدينيــة ،ويســري (محمد
جمعــة) ،الــذي ال يمتلــك مــن العلــم إال القليــل ،ويحــاول التكســب مــن خــال القيــام
ببعــض األعمــال القريبــة للشــعوذة ويورثــه الشــيخ بيتــه ،وعرفــات (أحمــد أميــن)،
وهــو الزاهــد الراضــي القنــوع الــذي يدعــي أنــه ال يملــك مــن العلــم شــيئا ً لكنــه يمتلــك
كثيــرا ً مــن البصيــرة واألقــرب لقلــب الشــيخ ،لكــن الشــيخ لــم يورثــه ســوى ســبحته
دون فيــه الشــيخ كثيــرا ً مــن األحــداث التــي جــرت فــي الجزيــرة.
وكــراس ّ
يتعــرض اســتقرار الجزيــرة للتهديــد نتيجــة قــدوم غربــاء علــى مركــب تبــدو مالمحهــم
أشــبه بالغجــر ،ويطلــق عليهــم أهــل الجزيــرة (طــرح البحــر) ،يتقدمهــم قائــد يدعــى
خلــدون (طــارق لطفــي) ومعــه زوجتــه وتدعــى العايقــة (مــي عــز الديــن) .ويبــدأ
هــؤالء الغربــاء بتهديــد اســتقرار الجزيــرة وبــث الفتــن وإشــاعة الفوضــى فيهــا ودفــع
األهالــي للتخلــي عــن قيمهــم والذهــاب نحــو عالــم الملــذات عبــر جذبهــم للعــب القمــار
وإدمــان المخــدرات ،فيقومــون ،بشــكل تدريجــي ،باختــراق الجزيــرة وتنفيــذ أجندتهــم
التخريبيــة بالتواطــؤ مــع البطــان (محمــود البــزاوي) ،وهــو أحــد المقربيــن مــن حاكــم
الجزيــرة.
تــزداد الصراعــات فــي الجزيــرة فيختلــف العجمــي مــع أقــرب رجــال الجزيــرة لــه،
ويحــاول محــارب الســيطرة علــى الجزيــرة عبــر ســلطته الدينيــة ،بعــد أن جنــد بعــض
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أتباعــه لمالحقــة النــاس إللزامهــم بتطبيــق الواجبــات الدينيــة ،وزج عرفــات ،وهــو
رجــل الجزيــرة الزاهــد البســيط النقــي المســالم فــي بعــض النزاعــات بهــدف تشــويه
صورتــه والتقليــل مــن مصداقيتــه أمــام األهالــي.
ويظهــر جليــا ً للمشــاهد اعتنــاء
الكاتــب برســم شــخصية عرفــات
الممتلــئ قلبــه بالمحبــة ،والــذي
يعــي قيمــة الســبحة التــي ورثهــا
مــن شــيخه ،ويؤمــن أنهــا أثمــن
مــا يملكــه ،لكــن روحــه مليئــة
بــاألرق وبالكثيــر مــن األســئلة،
وهــو الــذي يحمــل مزيجـا ً متنوعـا ً
مــن اإلســقاطات الدينيــة فيهــا مــن القــرآن واإلنجيــل واألســطورة ،وهــو العــازب الــذي
يعمــل نجــارا ً ويأنــس بمجالســة األطفــال ويكثــر الحديــث معهــم عــن المحبــة ،وهــو
المنحــاز للفقــراء الــذي ال يخشــى انتقــاد رجــال الديــن ألن منظــوره للديــن مختلــف
تمامــا ً عــن منظورهــم ،لكــن علــى يديــه تتحقــق كثيــر مــن الكرامــات والمعجــزات
رغــم ضعــف مهاراتــه االجتماعيــة ،فتظهــر فــي شــخصيته النزعــة الصوفيــة واللمســة
الروحانيــة ،حيــث يبــدو واضحـا ً أنــه يمكــن تأويــل ارتبــاط هــذه الشــخصية بشــخصية
الســيد المســيح ،ورغــم ذلــك فهــو ليــس معصوم ـا ً عــن الخطــأ وهــو معــرض للوقــوع
فيــه ويمكــن إغــواؤه.
يتولــى عرفــات تحذيــر النــاس مــن الزوبعــة التــي حــذر منهــا شــيخه مديــن كلمــا زادت
الفتــن وشــح الــرزق فــي البحــر وتخلــى النــاس عــن بعضهــم ،وقــد تحققــت نبوءة الشــيخ
فــي الحلقــة األخيــرة حيــن داهمــت الزوبعــة الجزيــرة ولــم ينـ ُج منهــا إال مــن احتمــى مــع
عرفــات فــي كهــف الســفينة الــذي أعــده فــي مشــه ٍد أشــبه بقصــة طوفــان نــوح.
يناقــش العمــل قضايــا مهمــة تســتحق التأمــل يمكــن إســقاطها علــى القضايــا التــي
تعانــي منهــا مجتمعاتنــا العربيــة فــي هــذه األيــام ،مثــل عالقــة النــاس بالديــن والتطــرف
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والصــراع علــى الســلطة والمــال ،ويؤســس لفكــرة تجديــد الخطــاب الديني التــي صارت
حاجــة ملحــة فــي عصرنــا الحالــي ،أمــا أهــم وأبــرز الــدالالت التــي يمكــن قراءتهــا مــن
العمــل فهــي أن الجزيــرة تمثــل أرض فلســطين وأن الغربــاء مــن (طــرح البحــر) هــم
االحتــال الصهـ.ـــيوني الــذي دخــل وتســلل إلــى بالدنــا بالطريقــة ذاتهــا .ومســاهمتهم
بتقســيم الجزيــرة وإقامــة الحواجــز بيــن قســمي الجزيــرة بعــد إثــارة الفتنــة بيــن أهلهــا
يؤكــد ذلــك ،كمــا أن الناجيــن مــن الزوبعــة لــم يكونــوا ســوى مــن آمنــوا بوحــدة الجزيــرة
ومــن ســاهموا بإزالــة الجــدار العــازل بيــن شــقي الجزيــرة ومــن توحــدوا ضــد أعــداء
الجزيــرة.
ولعــل اإلشــارة األهــم فــي هــذا العمــل هــي أن قصــة المسلســل قــد بــدأت بظهــور
الرئيــس الســادات بزيــارة لقريــة تســمى (أوالد عرفــات) فــي ســبعينيات القــرن الماضي
التــي كانــت تدعــى فيمــا مضــى بجزيــرة غمــام ،حيــث افتتــح فيهــا مســجداً .وطلــب
إمــام وخطيــب المســجد مــن الرئيــس أن يحكــي لــه حكايــة الجزيــرة حيــث تبــدأ أحــداث
المسلســل بمشــهد اســترجاعي لتعــود بالزمــن إلــى عــام  .1914واختيــار الســادات
ـرع دخــول الصهـــ.
بالــذات ليظهــر فــي هــذا المشــهد لــه رمزيــة كبيــرة فهــو الــذي شـ َ
ـــاينة إلــى األرض العربيــة مــن خــال اتفاقيــة كامــب ديفيــد المذلــة ومهــد الطريــق
لالنبطــاح والتســليم ،وهــو الــذي أطلــق العنــان لتيــار التشــدد والتطــرف الدينــي فــي
مصــر لمحاربــة خصومــه السياســيين وتلويــث المجتمــع.
الصــراع بيــن الخيــر والشــر يبــدو جليـا ً وواضحـا ً فــي العمــل ،لكنــه يســير بشــك ٍل فيــه
كثيــر مــن الرمزيــة .والشــخصيات تحتمــل دالالت سياســية ودينيــة عديــدة ،ولغــة
الكاتــب واضحــة فيهــا اللمســة الصوفيــة الدينيــة علــى لســان بعــض الشــخصيات ،فيمــا
تفــوح رائحــة الواقعيــة الســحرية مــن ثنايــا المشــاهد ،وال يخلــو األمــر مــن نظــرة
رومانســية لتفاصيــل الحيــاة اليوميــة ،ومــن إعــاء واضــح للقيــم والمبــادئ على حســاب
القســوة والعنــف.
العمــل مــن الناحيــة البصريــة مميز ،وهذا يــدل على نجــاح للمخرج (حســين المنباوي)،
فهنــاك جماليــات لهــا عالقــة بالفتــرة الزمنيــة للعمــل تســتحق التأمــل ،وهنــاك مســاحة
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بصريــة خلقهــا فــي مشــاهد كثيــرة للمتعــة وهنــاك عالــم مرئــي بديــع يعكــس مــا كتــب
علــى الــورق فجعــل الصــورة خالبــة والحكايــة ممتعــة والعمــل متماســكا ً وأشــبه بملحمة
شــعبية تســودها أجــواء شــبه أســطورية .كمــا ســاهمت البطولــة الجماعيــة بإضفــاء
مزيــد مــن الصالبــة علــى العمــل ،وجــاءت موســيقى (شــادي مؤنــس) الفلكلوريــة بآالت
شــرقية ،مــزج فيهــا بيــن ألــوان موســيقية مختلفــة كالصوفيــة ،الصعيديــة ،الغجريــة،
فكانــت ترجمــة لهويــة العمــل وزادت مــن عمقــه وشــاعريته ومنحتــه جماليــة واضحــة.
رغــم أن القصــة خياليــة إال أنهــا قدمــت بطابــع تراثــي ،وظهــر ذلــك جليـا ً فــي مالبــس
الممثليــن والديكــورات التــي تناســب المرحلــة الزمنيــة ،ورغــم المبالغــة أحيانــا ً فــي
الحــوار المباشــر وبعــض التفاصيــل غيــر المكتملــة وغيــر الواضحــة فــي بعــض
المشــاهد ،إال أن كل ذلــك ال يؤثــر علــى قيمــة العمــل الــذي قدمــت فيــه قصــة بســيطة
مفعمــة باقتباســات مــن التــراث واألديــان واألســاطير والفلســفة عبــر عمــل غنــي
بالعناصــر الفنيــة والبصريــة ،مــع نجــاح دقيــق فــي رســم الشــخصيات ،فتــح أفقـا ً واســعا ً
للتأمــل وقــراءة العمــل مــن زوايــا متعــددة تتيــح إســقاطه علــى واقعنــا المعاصــر وربطه
بكثيــر مــن القضايــا واألزمــات التــي تعانــي منهــا أمتنــا العربيــة هــذه األيــام.
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الصفحة الثقافية :2

عن الشاعر الفارس ...ناجي علوش
مريم نرصالله

برق لم َع،
ومض
هو
ُ
ٍ

خيط نور الح،
حلم وصحوةٌ جارحة،
لحظةٌ من ٍ
فجرت في الروحِ نب َع عطاء ،ثم مضت...
فكان الوحي ،وكان الشعر.

وأمــا الشــاعر ،فمــن ســما خيــاالً حتــى رســم مــن الحلــم عالمــا ً ســاحرا ً عــاش فيــه،
ورهاف ـةً حتــى أيقظــه رفيــف جنــاح فــي عليــا الســماء وأوحــى لــه أن يبــدع ،وعشــقا ً
يتجــدد مــع كل دفقــة ،وألمـا ً يحفــر فــي العمــق ،وفرحـاً ،وإيمانـا ً وصدقـا ً وشــجنا ً وحبـا ً
ٌ
وإدراك ربطــه بعالم
يمــأ الكــون .ولمــا كان للشــاعر ملكـةُ وموهبــة طـ ّـوع فيهــا اللغــة،
ليــذوب فــي المجمــوع ،وحميّــةٌ دفعتــه للحــق والخيــر
الواقــع ،وغيريــةٌ أنســته ذاتــه
َ
والجمــال دفع ـاً ،وشــجاعة ألهمتــه أن يهــدم أســوار الــكالم ويدخــل غمــار الحــرب إذ
قرعــت طبولهــا ،فــإن الســمو هنــا قــد بلــغ أرفــع المراتــب ،فاســتحق بجــدارة مرتبــة
اإلنســان.
تضيــق اللغــة عندمــا تجــد نفســها أمــام قامــة كبــرى ،ويصبــح النقــد مــن توافــه األمــور،
فمــن ذا ينقــد جب ـاً وفارس ـا ً مغــواراً؟ ومــن ذا يحاســب شــاعرا ً علــى رقــة كلماتــه؟
وإنســانا ً علــى صــدق مشــاعره؟ فــإذا كان الشــاعر إنســانا ً فارسـا ً ومقاتـاً وعاشــقا ً فــي
آن مع ـاً ،بلــغ العجــز فينــا أشــده .مــا يلــي مــن الســطور ،ومــا بينهــا ،هــو رحلــةٌ فــي
ثنايــا تجربــة شــعرية وإنســانية ق ـ َّل نظيرهــا ،وهــو تحيــةٌ ،وامتنــان ،وشــكر ،ال يفــي
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صاحبهــا حقــه فــي ذكــرى الرحيــل العاشــرة ،لكنهــا «هديــة المقـ ّل –والمقـ ُّل ال يُــا ُم -إن
ت بالكثيــر»
لــم يــأ ِ
ناجي علوش...

املحطة األوىل – البحث:

تشــكل القصائــد المكتوبــة بيــن عامــي  1953/1960البدايــة الفعليــة لتجربــة ناجــي
علــوش الشــعرية تقريبـاً ،رغــم أن لهــذه المرحلــة جذورهــا فــي شــعر األرض المحتلــة
الــذي لــم يجــد طريقــه إلــى النشــر أو الجمــع مــع باقــي القصائــد ،لذلــك يمكننــا اعتبــار
مجموعــة «يــا طريــق الجــراح» نقطــة البدايــة ،والمجموعــة األولــى التــي أتــت فــي
خضــم مرحلــة المــد القومــي فــي الخمســينيات ،بســبعٍ وعشــرين قصيــدة ،نشــهد مــن
خاللهــا تبلــور الموقــف السياســي والقومــي للشــاعر ،نفَــس البعــث متج ـ ٍّل بوضــوح،
التــوق إلــى التجديــد واالنفتــاح علــى صعيــد التجربــة األدبيــة يتلمــس طريقــه مــع بعــض
القصائــد التــي بــدأت تخــرج مــن القيــد العمــودي ،فالمذهــب االتباعي أصبــح يقيد جموح
الشــاعر الشــاب ،والرغبــة بالتحــرر واالنطــاق فــي تجربــة الشــعر الحــر بــدأت تبصــر
النــور مــن خــال بضــع قصائــد توحــي بتغييــر ســيطرأ بعدئــذ علــى مســتوى الشــكل
والمضمــون فــي هــذه التجربــة الشــعرية.
الشــعر فــي نظــر علــوش ثــورة ،وثائــر هــو الشــعب ،عنــه تــروى الحكايــات ،ولــه
تصــاغ األشــعار ،إنهــا جماهيــر المــد القومــي التــي يخاطبهــا فــي قصيدتــه «مالييــن»:
ماليين في وطني تُسفح

****

الرب والمذب ُح
أما شبع
ُّ

الرب في عرشه
أما أشب َع
َّ

****

بخورك ذاك الذي ينف ُح
ُ

وتلك الزغاريد واألغنياتُ
َ

****

الشعر واألغنيات
فديتُك ما
ُ

****

بأنوار ثورتنا تنض ُح
ِ
إذا لم تكن ثورة ٌ تلف ُح
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تزامنــت هــذه الفتــرة مــع ظهــور الكثيــر مــن الشــعراء العــرب ،والفلســطينيين تحديــداً،
وبــدا أن طابع ـا ً أساســيا ً غلــب علــى الجميــع ،ســواء شــاعرنا أم معاصــروه ،ونذكــر
هنــا الراحــل يوســف الخطيــب ،الشهـ.ـــيد كمــال ناصــر ،الراحــل ســليمان العيســى
وســواهم مــن القامــات التــي رســمت مالمــح األدب والشــعر فــي هــذا المرحلــة ،إنــه
جيــل الشــباب الغاضــب والمؤمــن بالوحــدة والحريــة واالشــتراكية ،الشــباب المتفائــل
والمحــرض علــى الثــورة بقصائــد شــعرية ذات نبــرة خطابيــة عاليــة تلهــب مشــاعر
الجماهيــر وتشــعل الحمــاس فــي الصــدور ،وفــي هــذا اإلطــار تأتــي قصائــده األولــى
فــي الديــوان مثــل« :لنــا الســاحل»« ،فــي الميــدان»« ،قــذارة األرض» ،صمـ ُّ
ـت فلــم
يســمح»« ،اعصفــي يــا ريــاح»« ،األســطورة القدســية»« ،بطوالتنــا والغــد األكبــر»،
هــو الشــعب»« ،يــا طريــق الجــراح» ...وجميعهــا قصائــد عموديــة علــى غــرار الشــعر
العربــي القديــم.
بيــد أن نزعــة التحــرر مــن إســار التقليــد ،والمضــي أكثــر نحــو الــذات ،كفــرد مــن
الجماعــة ،ال بمعــزل عنهــا ،بــدأت تبــدو شــيئا ً فشــيئا ً فــي هــذا الديــوان ،مــع االتجــاه نحو
التفعيلــة والنبــرة الخافتــة األشــبه بالمناجــاة أحيانـاً ،وقصائــد مرهفــة تشــي بالقليــل عــن
الجانــب العاشــق فــي شــخصية الشــاب الثائــر ،مثــل «النرجســة البريئــة»« ،الفــرار»،
«حكايــة كبيــرة» ،و«شــجرة األســرار» التــي يناجــي فيهــا محبوبتــه ورفيقتــه ،المناضلة
ســميرة ،وفيهــا يقــول:
غيري يمنّي من يحب بالنجوم
غيري يمنّي من يحب باللؤلؤ والمرجان
أما أنا
فليس عندي غير بعض الشعر
حصاد رحلتي وغربتي
عزيزتي
ُّ
يستحق الذكر؟
هذا الذي لدي ...هل تراه
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تجربــة إنســانية مؤثــرة يخطهــا الشــاعر فــي قصيــدة «نحــن» التــي يكتبهــا إلــى ذلــك
اإلنســان المعــذب الالجــئ البائــس ،ســليمان قــدورة ،و«تحيــة الــوداع» علــى أمــل اللقاء
إثــر حديــث عــن صــدور قــرار باإلبعــاد مــن الكويــت فــي  ،1959يلقيهــا علــى الرفــاق
العطــاش المتعبيــن والجيــاع ،و»أغنيــة للصامديــن» يهديهــا لفريــدة الجزائريــة الثائــرة
ذات الســنوات الثمانــي ،و»هوالكــو الجديــد» وقصائــد أخــرى لبغــداد ســتكون بمثابــة
الخطــوة األولــى فــي رحلــة طويلــة نحــو التفــرد بــدأت تتبلــور وتتألــق لتكشــف عــن
نفســها فــي المجموعــة الثانيــة «هديــة صغيــرة».

املحطة الثانية – التحول:

ثمــان وعشــرون قصيــدة مرتبــة حســب
التسلســل الزمنــي بيــن عامــي 1960/1966
فــي مجموعــة «هديــة صغيــرة» أظهــرت
تحــوالً حقيقيــا ً فــي تجربــة ناجــي علــوش
الشــعرية ،باإلضافــة إلــى مجموعــة «النوافــذ
التــي تفتحهــا القنابــل» التــي ضمــت القصائــد
المكتوبــة خــال ثــاث ســنوات بيــن عامــي
 1967/1970وعددهــا خمس وعشــرون .في
هاتيــن المجموعتيــن ،يعتبــر الشــاعر الشــاب
أن مــا يكتبــه هــو «محاولــة فــي ميــدان الكتابــة
الشــعرية» ،ويحكــي أنــه يكتــب الشــعر عندمــا
يحــس بحاجــة ماســة ال يســتطيع التعبيــر عنهــا
بغيــر الشــعر ،وال يســتطيع الهــروب منهــا ،إذ
يذكــر فــي مقدمــة مجموعتــه «النوافــذ التــي
تفتحهــا القنابــل» أنــه فكــر خــال عامــي  1964/1965أن ينصــرف عــن الشــعر
معتبــرا ً أنــه ال يملــك موهبــة غيــر عاديــة يرتقــي فيهــا بتجربتــه الشــعرية واالرتفــاع
إلــى المســتوى الــذي ينشــده ،إضافــة إلــى انغماســه فــي العمــل السياســي الــذي يزيــد
تجربتــه غنــى ،لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يدخــل الكثيــر مــن العوامــل القاتلــة للشــاعرية
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فيهــا ،كمــا أن اهتمامــه بالدراســات وعكوفــه عليهــا يحــد مــن قدرتــه علــى متابعــة
ثقافتــه الشــعرية والنقديــة.
وهنــا ،عــذرا ً أبــا إبراهيــم ،مــا الشــعر إن لــم يكــن تعبيــرا ً صادقـا ً مــن القلــب ،ورحلــة
بحــث عــن الكمــال ال تنتهــي ،ومــاذا ً يلجــأ إليــه المناضــل فــي عتمــة الليــل إثــر مهمــة
وحســب الشــاعر الحــق أن
أو مطــاردة أو قتــال؟ ال عــاش الشــعر إن لــم يكــن هــذا،
ُ
يشــحن صــدرا ً بالثــورة واإليمــان ،ويبكــي عاشــقا ً أضنــاه الوجــد ،ويفــرح متعب ـا ً ذاق
مــرارة الظلــم والحرمــان ،ويعطــي ســجينا ً فــي هــذا الوطــن الكبيــر أمـاً بالحيــاة .وإال
فمــا هــو الشــعر ومــن هــو الشــاعر؟
ب آخــر ،تطغــى شــخصية الشــاعر االســتثنائية هنا ،ونعتقــد أنها الدافع األســاس
مــن جانـ ٍ
لهــذا الشــعور ،فناجــي علــوش المقاتــل والمبدئــي الباحــث أبــدا ً عــن الكمــال ،ال يرضــى
بأنصــاف الحلــول ،فإمــا شــاعر فــارس وإمــا ال شــيء ،وناجــي علــوش ابــن الفــاح
البســيط ،ال تأخــذه نفســه بعيــدا ً نحــو الغــرور ،إلــى حــد يصــل فيــه أحيان ـا ً إلــى عــدم
االعتــراف بمــا لديــه مــن حــس شــعري مرهــف يســتحق التقديــر ،ولعــل قصيــدة «ســيدة
ي عــن هــذا
البســتان» التــي كتبهــا فــي رحيــل والدتــه فــي شــباط  ،1963هــي مثــال جلـ ٌّ
الحــس المرهــف والتعبيــر الصــادق عــن الوجــع اإلنســاني:
سيدة َ البستان
ُ
نحضن الصقيع
ال تتركينا
ُ
يحضن الربيع
فالتراب
والبراعم
ُّ
تنشق عن أوراقها
تقاوم الصقي َع والريا َح والمطر
الليــل والبحــر والمطــر ،الشــاطئ والمدينــة الخــراب ،الجــوع والريــح والعاصفــة ،هــي
رمــوز ســتزخر بهــا قصائــد هــذه المجموعــة ،والقاهــرة وعمــان ودمشــق والجزائــر
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والكويــت وهافانــا ،هــي مــدن ســتترك بصمــة واضحــة فــي شــعر هــذه المرحلــة،
فالشــاعر يحــن إلــى طفولتــه فــي الوطــن الســليب ،ويقطــع حــدود الســجن الكبيــر ،ويعود
فــي آخــر الليــل تواقـا ً ليخــط شــعراً ،ســيعيش ســنوات طــوال ،شــاهدا ً علــى كل عذابــات
المرحلــة ،وعلــى البــؤس والحــزن والخــذالن واأللــم ،لكنــه ينهــي هــذه القصيــدة بقســم
مــن دمشــق يهديــه لع ّمــان فــي شــتاء عــام  ،1970يقــول فيــه:
أقسمت بالمساكن
تهدمت على رؤوس صحبنا وأهلنا
أقسمت بالثواكل
ينُحنَ عند النصب

املحطة الثالثة – الجرس:

أقسمت يا ع ّمان أن أقاتل

تضــم مجموعــة جســور األشــواق عشــرين قصيــدة كتبــت بيــن عامــي ،1971/1977
وهــذه المجموعــة كمــا اســمها ،جســر ،يمــده ناجــي علــوش بعــد مســيرة طويلــة مــن
األســفار تركــت آثــرا ً فــي المجموعتيــن الســابقتين ،هــذا جســر يمــده الشــاعر فيســمح
لنــا بالعبــور إلــى ذاتــه شــاعرا ً وإنســاناً ،طف ـاً وأخ ـا ً وأب ـاً.
الذكــرى؟ إنهــا لحظــة بارقــة ،شــرارة ،صــوت ،تقتحــم علينــا خلــوة النفــس وترخــي
بظاللهــا علــى أرواحنــا ...يتذكــر ناجــي علــوش أخــاه موســى الــذي رحــل فــي الطفولة،
ويقــول فــي قصيــدة «وداعـا ً أخــي موســى»:
أبك حين رجعتُ
وأذكر أنني لم ِ
دون أخي
وال حدَّثتُ خالني عن األحزان
ق...
َ
والحر ِ
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أحباب
فيا
ُ
أنا في الثلج
جاء الثل ُج
وانتظمت مواكبُه على األبواب
حزني المخزون
وأطلقَ
َ
وتلــح ذكــرى والدتــه فــي قصيــدة «زيــارة فــي الثلــج إلــى قبــر أمــي» ،وذكــرى صديقــه
بطــل المخيــم ،أبــي قاســم ،فــي قصيــدة «فــارس الفرســان» ،ويمــد جســر شــوق آخــر
يناجــي فيــه ابنتــه ســلوى فــي قصيدتــي «الغائب اآلتي» و«جســور األشــواق» ،وجســرا ً
إلــى بيــروت الجريحــة فــي قصيــدة يهديهــا إلــى ابنــه إبراهيــم الــذي يعيــش ملحمــة
بيــروت مــع كل أبنــاء جيلــه« ،بيــروت تولــد فــي العاصفــة» ،وجســرا ً إلــى فلســطين
فــي قصيدتــه «صامــدا ً ســأظل» ،والتــي يقــول فيهــا:
حنانيك...
ِ
وبينك
بيني
ِ
ٌ
ٌ
وتوق ،وحلم لقاء
شوق
وبينك سدٌّ
وبيني
ِ
والقهر والحير ِة القاهرة
الصخر
من
ِ
ِ
وتمــد قصيــدة «الدمعــات التــي خبأتهــا العيــون» جســرا ً إلينــا نحــن ،ســنعبره ،وفــي كل
خطــوة صــورة مــن حيــاة ناجــي علــوش ،هــل هــي قصيــدة أم رحلــة فــي خبايــا نفســه؟
هــل تصــف حالــه أم حالنــا؟ إنهــا مــرآة روحنــا الكســيرة ،فهــل هنالــك مــا هــو أبلــغ؟
يأخذنــا ناجــي علــوش نحــو مســتوى آخــر فــي هــذه التجربــة الشــعرية ،إنــه المســتوى
الــذي يجتمــع فيــه وجعنــا بوجعــه ،ويمتــزج فيــه الخيــال بالحقيقــة ،ويختفــي فيــه حاجــز
الفصــل بيــن اليــوم واألمــس ،ويتالشــى فيــه الفاصــل بيــن جوانــب شــخصية الشــاعر،
فهــو الفــارس ،والجائــع ،والشــاعر ،والثائــر ،والعاشــق ،والضائــع ،وهــو نحــن إذ يقول:
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وأنا هائم
حائر
ثائر
علمتني الشجون
أن أرى الخفقات الكسيرة واللهفات الكسيرة
أن أرى في العيون الدمعات التي خبأتها
العيون...

املحطة الرابعة – التجيل:

إذا قلنــا إن المرحلــة األولــى كانــت مرحلــة تبلــور الموقــف السياســي والقومــي للشــاعر
علــى الصعيــد اإلنســاني ،فــإن المرحلــة الرابعــة التــي تجلــت فــي مجموعتــه الخامســة
«عــن الزهــر والنــار» هــي –بــا شــك -مرحلــة تبلــور ذاتــه الشــعرية علــى الصعيــد
األدبــي بأبهــى صــورة فــي ســبع عشــرة قصيــدة كتبــت بيــن عامــي ،1977/1989
باإلضافــة إلــى قصائــد «أغاديــر» وعددهــا ســبع.
الصعب
وأنا الفارس
ُ
في جسدي ك ُّل جرحِ القبيلة
أشعارها
في خلدي ك ُّل
ِ
ولقد علمتني القبيلة
أن أعشق المهرة الجامحة
فــي أروع مــا كتــب مــن شــعر ،تــروي قصائــد «المهــرة» حكايــة الشــاعر الفــارس،
الشــاعر العاشــق ،والشــاعر المقاتــل ،وهــو القــادر بلغــة سلســة وبســيطة ،أبعــد مــا
يكــون عــن االســتعراض ،أن يأســرنا بلطــف كلماتــه وصدق أحاسيســه ،وكأن بــه يقول:
كمــا أن الغمــوض مذهــب درج عليــه كثيــر مــن الشــعراء وأســرف بعضهــم فيــه حتــى
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أضحــى الشــعر لديهــم طالســم تســتهوي «نخبــة» مــن مدعــي الثقافــة ،فالبســاطة مذهــب
يليــق بالشــاعر إذ يكــرس حياتــه ونضالــه وشــعره للجماهيــر.
رغــم أن قصائــد هــذه المجموعــة بأكملهــا هــي روائــع شــعرية وإبداعيــة خالصــة ،مثــل
قصائــد «أنــا المــودع»« ،ســاما ً يــا أبــا ناجــي»« ،هــو النســر طــار» ،وغيرهــا ،إال أن
قصيــدة «محــاورة مــع أبــي الطيــب المتنبــي» هــي تج ـ ٍّل ســاحر ألروع مــا ُكتــب فــي
ـر بالمعانــي ،عميــق وصــادق حــد الكمــال،
تجربــة ناجــي علــوش الشــعرية ،تجـ ٍّل زاخـ ٌ
وإبــداع شــعري رفيــع المســتوى علــى صعيــد الجماليــة الفنيــة للقصيــدة ،فمــاذا بعــد؟
يجيبنــا ناجــي علــوش فــي كل مــرة:
للني ِل عادتُهُ
وقلبي ال تغيره الريا ُح الموسمية
فإذا تخاذ َل متعبونَ على الطريق
بغير زا ِد
وخلَّ َ
فوك ِ
فاصبر قليالً

إن سربَك سوف يأتي
من مضارب ال تغادرها الحمية
ع
ع هو الصرا ُ
إن الصرا َ
ص ْ
ت قد ٌم ،ولو
وأنا أصار ُ
ع لو ع َ
ع
كلَّت ذرا ُ
ي ،مهما
والني ُل
ُ
يعرف وجهه البحر َّ
غيَّر الرم ُل القوافي...
والني ُل ال ينسى ،وال يلهيه عن
عطشي الضياعُ...
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قصيدة العدد :بريوت تولد يف العاصفة
ناجي علوش

«إلى ابني إبراهيم الذي يعيش ملحمة بيروت مع كل أبناء جيله»
()1
وأصحو...
ثوب المنام
فبيروتُ تخل ُع َ
ق الواسعة
وتهر ُ
ع في الطر ِ
وبيروتُ تكد ُح،
بيروتُ تسر ُح،
بيروتُ تُذب ُح،
بيروتُ تُذبح،
تلهث وس َ
ُ
بيروتُ
ط الزحام
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لحم بنيها
وبيروتُ تأك ُل َ
وتتركُ للعابرينَ العظام
وبيروتُ تلهو بها الفاجعة
()2
وبيروت تُبنى
وتعلي البنايات صفا ً فصفا ً
وتغلق أبوابها للرياح
وتأكل أشجارها الخانعة
وبيروت تمتد عبر البطاح
وبيروت تكبر في ظلها المدن التنكية
وتلتف حول خواصرها حاضرات الخيام
وبيروت تأخذ من كل ّ
فن
وبيروت عامرة بالتمني
ومثقلة بمنى ساكنيها
وبيروت تأكل رعبا ً
وتشرب خوفا ً
وبيروت ترقص حتى الصباح
وبيروت معنية «بالقضية«
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()3
وبيروت حين ُّ
يجن الظالم
تعود إلى نفسها الضائعة
وتسأل عن لحظات السالم
ُّ
فيكتظ مقهى
ويصخب ملهى
وتذوي مع الساهرين ال ُمدام
ويصرخ في المقل الهاجعة
ٌ
حنين إلى راحة ال تزول
وخوف من اليوم والغد،
ٌ
يطلب
والحارس البلدي الذي
ُ
الرسم في كل عام ،ومن شرطي
يجوب الدروب ،ليبحث عن
صيده المرتجى،
ومن صاحب البيت
ال يتأخر عن حقه
ليلةً
قدر داهم ليس يخطئ،
ومن ٍ
أو عثرةٍ من بنات الزمان
وبيروتُ آمنةٌ وادعة
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طعم األمان
وبيروتُ تعشق
َ
وبيروتُ صاحيةٌ هاجعة
وبيروتُ تعمي عيونَ بنيها
وتضحكُ في وجه مغتصبيها
وبيروتُ ...
بيروتُ ...
بيروتُ ...
()4
وبيروتُ تغفو
ُّ
فينبط جر ٌح
ويلت ُّم جر ُح
وبيروتُ إن كدَّرتها الجراح
بيروتُ تصفو
وبيروتُ
تجف
أنهارها ال
ُّ
ُ
وبيروتُ حاضرة ٌ وادعة
فو ُر أحشاؤها باألماني
ت ُ َّ
وبيروتُ ثائرة ٌ خاضعة
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()5
وبيروتُ ...
البحر ،تخطفُها الري ُح
يبهرها
ُ
ُ
يسرقُها الغابرون
فتخلدُ للراح ِة الخادعة
وبيروتُ يقصدُها الجائعون
بأنوارها الساطعة
ليلهوا
ِ
وبيروتُ
مالعب لألرج ِل الضائعة
ُ
لألنفس الضائعة
مسار ُح
ِ
وبيروتُ ...
بيروتُ ...
بيروتُ ...
لو تعلمون
()6
وأصحو
وأغفو
وبيروت تصحو وتغفو
وعكا...
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تغالب أغاللها اآلسرة
وتبصق نارا ً على غاصبيها
وتسألُنا عن رحي ِل الجليل
وعن وجع الّلد والناصرة
وعن أم ٍة حرةٍ ال تضا ُم
تخلف أبنا َءها في السالسل
ُ
()7
وعكا على البحر...
منذ افترقنا
تطالع في أعين العابرين
أرقتها
ى ّ
رؤ ً
وتسأ ُل ري َح الشما ِل وري َح الجنوب
وكل الطيور التي ال تني عابرة
عن العائدين
نومها،
حلمهاِ ،
وتذكر في ِ
ُ
ليلةً داهمتها
فلما استفاقت وط َّل الصبا ُح
وراحت ُّ
ْ
تنز الجرا ُح
ْ
وصاحت أال َمن يقاتل؟
تفرقَ في التي ِه شم ُل القبائل
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وعكا
على البحر
منذُ افترقنا
تض ُّم جراحاتِها وتقاتل
()8
وبيروتُ تغفو
وتغفو العواصم
وعكا
تقص ليافا
ًّ
ثوارنا في الجليل
حكايا ِ
ت ِ
وأحالم أجيا ِلنا الطالعة
َ
وعكا التي خلَّفوها
والعار...
مع الجرح
ِ
ظلَّت تقاوم
وأصحو
وتغفو العواصم
وعكا التي خذلتْها
وبكر ووائل
وقيس
تمي ٌم
ٌ
ٌ
تغالب أغاللَها وتقاتل
ُ
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وعكا سبية
ً
وبيروتُ
ترطن باألجنبية
وتنتظر السفنَ األجنبية
ُ
س َح ِن األجنبية
وتهتف لل ِ ّ
ُ
()9
وأصحو وبيروتُ تصحو
ثوب المنام
وبيروتُ تخل ُع َ
ُ
وتطلق أحال َمها الهاجعة
ُ
البنادق
ت
فتسط ُع في الطرقا ِ
وتعلو المتاريس ...ركنا ً فركنا ً
وأصحو
وبيروتُ تمس ُح عن وج ِهها العربي
مساحيقها الزائفة...
ع عكا
فبيروتُ تحم ُل أوجا َ
ع يافا
وأوجا َ
ُ
وتحضن أحال َمنا الراعفة
وبيروتُ تصحو
ب شقائق
ُ
فتزهر في كل در ِ
وتعلو بيارق
وأصحو
فبيروتُ
مزهوة ٌ بالبنادق
َّ
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وبيروتُ ...
ترعف
ُ
بيروتُ
تهتف...
ُ
بيروتُ
تزحف
ُ
بيروتُ تولدُ في العاصفة
*****************
عن المدينة تنتشي برائحة البارود ،عن النوافذ تفتحها القنابل ،وعن الشوارع تدنسها
أقدام الغزاة وتمحو عارها أقدا ُم المقاتلين ،عن المدينة التي تموت ألف مرة ،كل يوم،
وتحيا بعدها ألف ألف مرة ،عن بيروت التي تثور ،تقاتل ،ويزهر فيها الدم المقدس،
بيروت التي تولد في العاصفةُ ،ك ْ
تبت هذه األبيات.
«بيروت تولد في العاصفة» من مجموعة «جسور األشواق» ،يكتبها المقاتل ناجي
علوش ويهديها إلى ابنه المقاتل مع كل أبناء جيله الذين يسطرون ملحمة بيروت ذات
شتاء ،عام .1976
ونعيد نشرها في «طلقة تنوير» بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل ناجي علوش الموافق
 29تموز /يوليو .2022
**************
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رسم العدد
ثورة  23يوليو وفلسطني
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