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راأي

حقيقة والدة وعد بلفور
ح�شن حمادة

تعطيهم  باأن  لل�سهاينة  بريطانية  قطعته  الذي  الإ�ستعماري  الوعد  اإنه  امل�سوؤوم.  الوعد  ُن�سميه 
احلق يف اقتطاع اأر�ٍص من فل�سطني ليقيموا فيها "وطناً لهم".

حدث هذا يوم الثاين من ت�سرين الثاين عام 1917. اأول ما ُيلفت النظر يف هذا الوعد كونه 
ي�سدر عن �سلطٍة اإ�ستعمارية ل متلك احلق يف اإعطاء بالٍد لي�ست لها ول متلك اأي حٍق فيها. 
ومن الناحية احلقوقية ُي�سكل هذا الوعد اأول عمٍل اإجرائي اإجرامي لإغت�ساب فل�سطني، جنم 
عنه "الكيان الغا�سب". هو وعد متوح�ص ُيعرب عن ثقافٍة متوح�سة تقوم على �سرقة ال�سعوب 
يومها كانت  فل�سطني  اأن  اإىل ذلك  ُي�ساف  اأر�سها.  احلياة على  من حقها يف  بدءاً  وممتلكاتها 
رازحة حتت احتالل متوح�ص اآخر هو الحتالل العثماين الذي جعل منها جزءاً ل يتجزاأ من 

املقاطعات والأم�سار التابعة، ظلماً وبهتاناً، لل�سلطنة العثمانية. 
امل�سهد يف حِد ذاته ُيعرب بو�سوح عن �سريعة الغاب التي تطبع العالقات الدولية القائمة بني 
الأقوياء وامل�ست�سعفني. �سلٌب، اإجراٌم، انتحال �سفة، وانتهاك حٍق بامللكية. ي�سدر كل ذلك 
عن دولة امرباطورية تزعم اأنها دولة قانون ودميقراطية تقوم على احرتام مبداأي احلريات العامة 

واحلقوق الفردية. مزاعم تعك�ص هول التوح�ص والكذب وانعدام الأخالق.
قبل ذلك بعاٍم واحد، اأي يف �سنة 1916 كان الإنكليز والفرن�سييون قد اأبرموا فيما بينهم اتفاقاً 
�سرياً يق�سي باقت�سام �سورية الطبيعية اإىل مناطق نفوذ انكليزية وفرن�سية ُعرفت فيما بعد باإ�سم 
اتفاقية �سايك�ص – بيكو تيمناً باإ�سميي رئي�سيي الوفدين الربيطاين والفرن�سي، مارك �سايك�ص 
وفرن�سوا جورج بيكو. مت ذلك ب�سرية كاملة يف �سياق التح�سري ملرحلة ما بعد احلرب العاملية 

الأوىل بق�سد الإ�ستيالء على "اأمالك ال�سلطنة العثمانية".
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الفرن�سيني والربيطانيني  املفاو�سات، والقت�سام، مل جتِر بني  اأن هذه  ُيثبت  التاريخي  والواقع 
فقط بل كانت مفاو�سات ثالثية بني المرباطورية الربيطانية و"اجلمهورية الثالثة" الفرن�سية 

والقي�سرية الرو�سية التي كان يراأ�ص وفدها اآنذاك رجٌل ُيدعى �سازونوف.
واإذا كان الإنكليز والفرن�سييون قد و�سعوا هذا الربنامج بق�سد اقت�سام بالدنا فيما بينهم عند 
هزمية المرباطورية العثمانية يف احلرب فاإن ال�سريك الرو�سي القي�سري يف املفاو�سات كانت 

ح�سته تنح�سر بجزٍء من اأرا�سي تركيا، مب�ساحتها املعروفة الآن، ويف البلقان والقوقاز. 
– �سازونوف وكانت الدول  – بيكو  وكانت هذه التق�سيمات الثالثية حتمل ا�سم �سايك�ص 
الثالث حُتيط هذا الإتفاق الثالثي ب�سريٍة تامة بهدف خداع �سعوب هذه املناطق التي كانت 
تنظر اإىل الغرب كحليٍف لها يف معركة حتررها من ِنريرّ الإ�ستعمار العثماين املتوح�ص. وبالتايل 
كان على هذه الدول الثالث املتاآمرة، وخ�سو�ساً بريطانيا وفرن�سا، اأن ت�ستمر يف زرع الأوهام 
والدميقراطية  والإ�ستقالل  والتحرر  احلرية  ُب�سرى  اإليهم  �ستحمل  باأنها  البالد  هذه  اأهل  عند 
وحقوق الإن�سان، ورمبا احليوان اأي�ساً، وبالتايل اأن لي�ص لها اأطماع يف اأرا�سيهم فيما هي ُتعد 

العدة لالإ�ستيالء عليهم والفتك بهم ونهب خرياتهم وا�ستعبادهم بطرقها اخلا�سة.
الثالثية،  الإتفاقية  حتولت  كيف  هو:  ال�سابة،  الأجيال  بر�سم  خ�سو�ساً  املطروح،  وال�سوؤال 
الربيطانية – الفرن�سية – الرو�سية، اإىل اتفاقيٍة ثنائية حتمل ا�سم �سايك�ص – بيكو فقط!!!...

هنا لبد من �سرد الرواية احلقيقية لذلك لأنها رواية مليئة باملعاين وتعك�ص �سورة عن طبيعة 
لعبة الأمم واأهوالها.

تروت�سكي ينفذ اأوامر وا�سنطن

الرواية احلقيقية هي الآتية: 
من املعروف اأن دولة الحتاد ال�سوفيتي التي قامت على اأنقا�ص القي�سرية الرو�سية ك�سفت اأمر 
هذه التفاقية معلنًة الن�سحاب منها. ولكن، ما ل ُي�سري اإليه املوؤرخون عادًة هو ال�سبب الذي 

دفع بالدولة ال�سوفيتية النا�سئة اإىل ك�سف النقاب عن هذه التفاقية.
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بالأحرى  اأو  وتبنته،  ويل�سون  وودرو  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  اتخذته  قراٍر  اإىل  يعود  ال�سبب 
تربمها  كانت  التي  ال�سرية  التفاقات  بف�سح  ويق�سي  ال�سوفيتية  القيادة  بتنفيذه،  التزمت 
احلكومات الإ�ستعمارية الغربية. يا للمفارقة. ها اأن اأول نظام �سيوعي يقوم يف العامل ياأمتر بقراٍر 
تتخذه الإمرباطورية التي جُت�سد الراأ�سمالية الفاقعة ويتوىل تنفيذ القرار ليون تروت�سكي، قائد 

التيار املتطرف يف الثورة البول�سيفية واأحد الرموز الأوائل للنظام ال�سيوعي النا�سىء.
�ساحب نظرية ف�سح الإتفاقات ال�سرية هذه كان العقيد يف اجلي�ص الأمريكي اإدوارد هاوز وهو 
من اأقرب املقربني من الرئي�ص ويل�سون ودوره ي�سبه الدور الذي لعبه فيما بعد هرني كي�سنجر 
على �سعيد �سياغة ا�سرتاتيجية دولة الوليات املتحدة الأمريكية ما يجعل من هذا الأخري 
تلميذاً، ولو مع فارٍق زمني، للعقيد هاوز. وانطالقاً من مكانته هذه، كان هاوز الرجل الوحيد 
"مبادىء  بـ  ُعرفت  التي  ال�سهرية   14 الـ  املبادىء  ويل�سون يف �سياغة  الرئي�ص  �سارك  الذي 
الرئي�ص ويل�سون". حتى اأن هاوز كتب عن �سرورة ك�سف اأمر هذه الإتفاقيات و�سارك رئي�سه 
يف "ر�سم خارطة جديدة للعامل". ويذكر يف هذا اخل�سو�ص اأن اجلل�سة التي عقدها مع ويل�سون 
لر�سم هذه اخلريطة مل تدم اأكرث من �ساعتني. اأي اأنهما، وخالل �ساعتني فقط، ر�سما خمططاً 
خالل  من  والفرن�سييون  الربيطانيون  �سيحققها  التي  املكا�سب  لن�سِف  م�ستقبلياً  متكاماًل، 
اتفاقية �سايك�ص – بيكو. اإنها �سورة عن املناف�سة ال�سر�سة بني احللفاء اأنف�سهم وعن املوؤمرات 

التي ُيحيكها احللفاء على بع�سهم البع�ص ولي�ص فقط على الدول وال�سعوب ال�سحايا.
اإىل �سبب التزام القيادي ال�سيوعي  وقبل تف�سيل هذا الأمر، ح�سبنا الإ�سارة ب�سكل �سريع 

الأكرث تطرفاً، اأي ليون تروت�سكي، بالقرار الأمريكي. 
ُتوؤكد الوثائق املتعلقة بتاريخ احلركة ال�سيوعية الرو�سية اأن بع�ص قادة البال�سفة املوؤثرين كانوا 
على �سالٍت وثيقٍة بعدٍد من حكومات الغرب، املهتمة بتدمري القي�سرية الرو�سية، ويف مقدمتها 
حكومات اأملانيا وبريطانيا وفرن�سا والوليات املتحدة. وانخرَط يف هذا الربنامج جمموعاٌت من 
بيوت املال والُكتل ال�ساغطة يف هذه الدول. وكان تروت�سكي من ذوي احلظوة عند بيوت املال 
وال�سبكات ال�سهيونية يف الوليات املتحدة، اإذ كان املعنيون هناك قد ر�سدوا كفاءات تروت�سكي 
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القيادية وميزاته اخلطابية الهائلة التي كان يتفوق فيها على الكثري من رفاقه الثوريني، ناهيك 
عن اأ�سوله اليهودية وبع�ص الأوا�سر العائلية التي كانت ت�سُد اأُ�سرتُه برون�ستاين اإىل اأُ�سٍر يهوديٍة 
مليئٍة وُموؤثرٍة يف الأو�ساط القت�سادية واملالية، وبالتايل ال�سيا�سية. هذه ال�سبكات احت�سنت 
تروت�سكي ووفرت له ظروفاً معي�سية مرفهٍة خالل فرتة اإقامته يف برلني وباري�ص ولندن ونيويورك 
به من  باأ�ص  ل  اأن جزءاً  رو�سيا. كما  القي�سري يف  للثورة �سد احلكم  التح�سري  خالل فرتة 
امل�ساعدات املالية واللوج�ستية والإعالمية التي قدمتها تلك العوا�سم الغربية اإىل البال�سفة 
اأن ُتعزز مكانة تروت�سكي يف الأو�ساط ال�سيوعية الإنقالبية. فما اأن انت�سرت  كان من �ساأنها 
الثورة حتى توىل تروت�سكي مبا�سرًة م�سوؤولياٍت ُعليا اإىل جانب لينني كان اأبرزها وزارة الدفاع 
على الرغم من كونه مدنياً وقليل اخلربة يف ال�سوؤون الع�سكرية. فاأ�سهم من موقعه احلكومي 
هذا بفعاليٍة يف تدمري بنية اجلي�ص القي�سري ويف تفريغ خزائن الحتياطي من الذهب و�سحنها 
اإىل الوليات املتحدة واأملانيا ونهب كمياٍت هائلة من حمتويات املتاحف الوطنية الرو�سية. ويف 
هذا املجال حتديداً اأمر تروت�سكي بتعيني زوجته م�سرفٍة عامٍة على املتاحف وجموهرات الأ�سرة 
القي�سرية من دون اأن يكون لها اأي خربة يف هذا املجال. و�سارك يف عملية النهب هذه زوجة 
�سفري الوليات املتحدة يف رو�سيا ال�سيدة بو�ست. كانت هذه مرحلة النهب الكبري وال�سريع 
لبع�ص ممتلكات رو�سيا مبا ي�سبه ما ح�سل خالل فرتة الت�سعينات من القرن املا�سي اأيام حكم 
بوري�ص يلت�سن، اأول رئي�ٍص لدولة الحتاد الرو�سي بعد انهيار الحتاد ال�سوفيتي. ويف الفرتتني 

ال�سالفتي الذكر جرى بيع التحف، ومنها الأيقونات العظيمة باأ�سعار اأقل من بخ�سة.
الثالثية  التفاقية  عن  الك�سف  هو  تروت�سكي  اتخذه  الذي  الأول  الإجراء  كان  طبعاً 
مو�سوع بحثنا اأي اتفاقية �سازونوف – �سايك�ص – بيكو، وبالتايل اإعالن ان�سحاب رو�سيا 
بلفور  وعد  عليها  معطوفاً  – بيكو  �سايك�ص  باتفاقية  ُتعرف  ف�سارت  التفاقية  هذه  من 
الذي تزامن مع الثورة البول�سيفية. هذه ُعرفت بثورة اأكتوبر 1917، وذاك اأي الوعد، يف 
الثاين من ت�سرين الثاين نوفمرب 1917. مده�ٌص هذا التزامن األي�ص كذلك؟!...عقوٌل 
اأكرث من مب�سٍع يق�ص ومُيزق يف اخلرائط واحلدود  اأيديها  �سيطانية متوح�سة ُتخطط ويف 
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وال�سعوب. بالإذن من الذين ل يتقبلون وجود نظرية املوؤامرة. 
الوعد الرو�سي القي�رشي

ويف العودة اإىل وعد بلفور امل�سوؤوم، فلقد �سبق لنا اأن اأ�سرنا اإىل اأن هذا الوعد مل يكن بريطانياً 
رفاً بل كان بريطانياً – فرن�سياً – اأمريكياً "راجع حتولت م�سرقية العدد رقم 10 تاريخ اأيار  �سِ
2016 مبنا�سبة الذكرى املئوية لإتفاقية �سايك�ص – بيكو". اإن جذور الوعد معقدٌة جداً، منها 

ما هو �سيا�سي ومنها ما هو ثقايف – ديني – �سيا�سي. اجلذور ال�سيا�سية رو�سية قي�سرية تعود اإىل 
اأوا�سط القرن الثامن ع�سر. حدث هذا يف زمن المرباطورة الرو�سية ال�سهرية كاترين الثانية، 
وهي من اأبرز ثالٍث اعتلوا العر�ص القي�سري يف تاريخ رو�سيا قبلها كان اإيفان الرهيب وبطر�ص 
يعيثون  اليهود  اأن  العظمى،  امللقبة بكاترين  الثانية،  الأكرب. لقد �سعرت الإمرباطورة كاترين 
تق�سي  اأو حتى  دولتها  مناعة  ُتهدد  رمبا  داخلية  مب�ساكل  لها  يت�سببون  وقد  مملكتها  يف  ف�ساداً 
عليها. فطلبت اإىل الرجل الوحيد الذي كان يحظى بثقتها املطلقة، وهو املاري�سال بومتكني، باأن 
يجد و�سيلًة للق�ساء عليهم اأو يف اأح�سن الأحوال لالإجهاز على قوتهم املتنامية. واملعروف اأن 
بومتكني الذي عرفته وهي يف ريعان �سباها وكان �ساباً يف مقتبل العمر فع�سقته وع�سقها ومنت 
بينهما ثقٌة ل حدود لها. ويف الوقت نف�سه كانت كاترين ُتبدل الع�ساق كما ُتبدل اأزياءها مثلما 
اأق�سى احلدود وكان هو كذلك  اإىل  الن�ساء ول يرف له جفن. كانت مزاجية  هو كان يبدل 
وتو�سال اإىل اتفاق باأن يكونا �سديقني حميمني يحرتم كٍل منهما احلياة اخلا�سة لالآخر. �سار 
هو �سديقها الوحيد واأمني �ِسرها وكذلك هي بالن�سبة اإليه ال�سديقة الوحيدة واأمينة �سره. تلجاأ 

ِدَقها. اإليه حني يتطلب الأمر قراراً دقيقاً وح�سا�ساً وخطرياً. وكان َي�سْ
بعد بحٍث وتدقيق ودرا�سة متاأنية تو�سل بومتكني اإىل قناعة مفادها اأن اليهود يف رو�سيا 
بحيث  اململكة  يف  والأقاليم  املناطق  وحكام  القيادات  لدى  وموؤثرين  متجذرين  باتوا 
لي�ص ل�سالح ملكها. فاقرتح عليها  اإليهم قد تعطي مفعوًل عك�سياً  اأي �سربة توجه  اأن 
ج�سٍر  راأ�ص  م�ستقباًل  ي�سكلون  بحيث  وتفاهم  بهدوء  فل�سطني،  اإىل  بالرحيل  اإغراءهم 
اأحداٌث عدة  "املياه الدافئة". طبعاً وقعت  للنفوذ القي�سري الطامح باحل�سور املوؤثر يف 
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حالت دون حتقيق امل�سروع هذا ب�سكل متكامل. 
امل�سري لأجزاء  با�سا  ابراهيم  اجتياح  اأثر  وعلى  التا�سع ع�سر  القرن  الأول من  الن�سف  ويف 
اإىل الآ�ستانة دخلت معاهدة الدفاع امل�سرتك  وا�سعة من بالد ال�سام وو�سوح نوياه بالو�سول 
التي كانت مربمة ما بني ال�سلطنة العثمانية والقي�سرية الرو�سية حيز التنفيذ وتقدم الأ�سطول 
الرو�سي اإىل م�سائق البو�سفور والدرَدنيل للم�ساركة يف حماية عا�سمة ال�سلطنة. �سكل ذلك 
نذير خطٍر بالن�سبة اإىل بريطانيا التي كانت حتذر من و�سول الرو�ص اإىل "املياه الدافئة" ودعوا 
والنم�سا  وبرو�سيا  رو�سيا  من  كٍل  املتحدة  اململكة  جانب  اإىل  �سم  لندن  رباعٍي يف  موؤمتٍر  اإىل 
حيث تو�سلوا اإىل حٍل لهذه الأزمة يق�سي برتاجع جي�ص ابراهيم با�سا وعودته اإىل م�سر مقابل 
ان�سحاب الأ�سطول الرو�سي من امل�سائق العثمانية على اأن حت�سل رو�سيا من ال�سلطنة على 
عر�ص  ويح�سل  فل�سطني  املقد�سة يف  الأرا�سي  الأورثوذك�سية يف  الكني�سة  امتيازات حلماية 
حممد علي يف م�سر على املُلك بالوراثة. وهذا الجتماع الرباعي الذي ُعقد يف لندن ا�ستثنى 
ا�سرتاتيجية  ذا دللت  تزامن  وثمة  ابراهيم.  وجنله  لـ حممد علي  موؤيدة  كانت  التي  فرن�سا 
خطرية بني هذا احلدث وحدث اآخر ح�سل يف تلك ال�سنة وهو افتتاح قناة ال�سوي�ص يف 15 
متوز 1940 على يد الفرن�سيني الذين كانوا قد جمعوا املال ومولوا �سق قناة ال�سوي�ص واأ�سرف 
اإىل الإنكليز  امل�سروع. وبالن�سبة  تنفيذ  ال�سهري فرديناند دي ل�سب�ص على  الفرن�سي  املهند�ص 
اأتى �سق القناة مبثابة فر�سة عظيمة لهم ُت�سهل التوا�سل مع البالد التي �سكلت امل�سدر الأكرب 
امل�ستحيل  الهند. فكيف ل يحاولون  الربيطاين"..بالد  التاج  "درة  اأ�سموها  لرثوتهم بحيث 

لتاليف و�سول الرو�ص اإىل "املياه الدافئة"؟...
هرتزل االأنغليكاين

واأما اجلذور الثقافية – الدينية – ال�سيا�سية للوعد فهي انكليزية، بداأت يف القرن ال�سابع ع�سر 
مع كتابات الق�ص الأنغليكاين، من اأ�سٍل يهودي، جون بنيان الذي �سكل جميئه اإىل فل�سطني 
اأبرز  املقد�سة. ومن  اإىل الأرا�سي  القد�ص طليعة رحالٍت متتالية  الزمن يف  ومكوثه فرتة من 
نتاج بنيان يف هذا املجال كتابه الذي َدون خمطوطته الأوىل اأثناء اإقامته يف القد�ص وعنوانه 
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اهتمام  وجوب  على  معظمها  ان�سب  بنيان  لـ  املوؤلفات  من  عدد  ذلك  احلاج" وتال  "رحلة 
الإنكليز بفل�سطني كبالد حتتوي على جذور اليهود. وكتاب "رحلة احلاج" �سرعان ما انت�سر 
وُطبع مراٍت عدة و�سار الأكرث مبيعاً يف بريطانيا بعد كتاب العهدين القدمي واجلديد. و�سارت 
املوؤلفات ت�سدر يف هذا الجتاه م�ستلهمة من الدرب الروائي والتنظريي الذي �سقه هذا الق�ص 
الأنغليكاين. فن�ساأ ما ي�سبه التيار الديني الثقايف على خطى بنيان. وراح بع�ص الوجهاء اليهود 
الإنكليز، اأو من هم من اأ�سل يهودي و�ساروا اأنغليكان، يتحركون يف اجتاه احلديث عن اأهمية 
اإقامة مملكة "اإ�سرائيل" على اأر�ص فل�سطني، وملع يف هذا امل�سمار ا�سم منظٍر، اأنغليكاين من 
اأ�سل يهودي، ُيدعى اإدوارد بيكر �ستيث الذي راح يكتب وين�سر وين�سط داعياً اإىل ت�سجيع 
اإ�سرائيل" على  "مملكة  اإ�سرائيل" بق�سد ت�سييد  "بني  بـ  اأ�سماهم  اإىل ال�سرق ملن  الرحالت 
اأر�ص فل�سطني معترباً اأن ذلك �سيمهد الطريق للم�سيح بالعودة اإىل الأر�ص وجعل العامل كله 
يعتنق امل�سيحية على املذهب الأنغليكاين، اأي امل�سيحية التي يتزعمها العر�ص الربيطاين، اأي 
اإن دور  المرباطورية. هنا بداأت طالئع الو�سل ما بني الكتابة الثقافية الدينية مع ال�سيا�سة. 
بيكر �ستيث هذا كان فاعاًل جداً يف �سق درب الجتهاد ال�سيا�سي يف ال�ساأنني الثقايف والديني 
يهودية  بارز، ذي جذور  انكليزٍي  ب�سيا�سٍي  م�ستقوياً  �سديد  بدهاٍء  �سمومه  وبث  الأنغليكاين 
�ستيث  بيكر  وكان  الفكتوري.  العهد  يف  املرموقة  املكانة  ذي  �سافت�سبريي  اللورد  هو  قدمية، 
يعمل كم�ست�سار عند اللورد. كان هو العقل املفكر لـ اللورد واأقنع معلمه بالفكرة ال�سهيونية 
الع�سرين  القرن  واأول  التا�سع ع�سر  القرن  اآخر  بريطانيا يف  ال�سيا�سية يف  الأو�ساط  اأن  بحيث 
اأطلقت عليه لقب هرتزل الأنغليكاين. اأي حني يذكرون ا�سمه يقولون اأنه هرتزل الأنغليكاين 
بثيودور هرتزل موؤ�س�ص احلركة ال�سهيونية احلديثة. فاللورد هذا هو رجل �سيا�سة وعزز  تيمناً 
الرتابط ما بني ال�ساأنني الديني وال�سيا�سي بحيث يكون ال�ساأن الديني بو�سلة ُتربر املخطط 
ال�سيا�سي وتعطيه بعداً "اإميانياً" وُيروى اأن ذاك امل�ست�سار هو الذي كان يكتب املقالت التي 
ُتن�سر يف ال�سحافة الإنكليزية با�سم اللورد وت�سرح الأهمية  القت�سادية التي ميكن لربيطانيا اأن 
حتققها من خالل الإ�ستيالء على الأرا�سي املقد�سة يف فل�سطني. ويعود اإىل اللورد هذا الف�سل 
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الكبري يف اإعطاء م�سروعية للدعوات التي كان ُيطلقها يف هذا الجتاه، يف اأواخر القرن الثامن 
ع�سر واأوائل القرن التا�سع ع�سر املتمول اليهودي القوي مو�سى مونتيفيوري ذي ال�سلة الوثيقة 
جداً بعائلة روت�سيلد. هوؤلء واأتباعهم كانوا ميلئون ال�سحافة يف القرن التا�سع ع�سربكتابات يف 
هذا امل�سمار فالتحق بهم عدٌد من الُكتُّاب الرحالة اإىل فل�سطني مثل الكاتب ال�سهري مارك 
توين وغريه. وبذلك يكون الطرح ال�سيا�سي قد ت�سلل عرب الأدب والطرح الديني ت�سلل اإىل 

ال�سيا�سة دائماً من بوابة الأدب. 
اأُكذوبة وعد بونابرت

ثمة جذور �سيا�سية اأخرى م�سطنعة وغري �سحيحة تتعلق باإعطاء اليهود وعداً بوطن لهم يف 
فل�سطني قبل وعد بلفور. يرجع هذا اإىل اأكرث من مئٍة وثماِن ع�سر �سنة من وعد بلفور اأي اإىل 
العام 1799. يف ذلك العام ُيقال اأن نابليون بونابرت بعد اأن احتل م�سر وتوجه  �سرقاً م�ستهدفاً 
احتالل بالد ال�سام والو�سول اإىل الآ�ستانة وحا�سر اجلزار يف عكا، يقال اأنه را�سل اليهود فيها 
وكانوا قلرّة قليلة واأعطاهم وعداً مفاده اأن انت�سار فرن�سا و�سيادتها على �سوريا الطبيعية �سي�سمح 
لها باإقامة مملكة "اإ�سرائيل" على اأر�ص فل�سطني. ولكن ل يوجد اأي اأثر يثبت اأن هذا الوعد 
قد �سدر فعاًل عن بونابرت. ويف اعتقادي اأن الإنكليز كانوا خلف هذه الرواية املختلقة. كيف؟ 
�سد  العثمانيني  م�ساندة  اإىل  الإنكليزي  الإ�سطول  �سارع  عكا  مبحا�سرة  بونابرت  قام  عندما 
بونابرت لأنهم كانوا يريدون التخل�ص من هذا اجلرنال الفرن�سي، ابن الثورة الفرن�سية، املعادي 
للعر�ص الربيطاين و�ساحب الطموح الذي ل يعرف حدوداً. فهم من جهة �ساندوا ال�سلطنة 
العثمانية واختلقوا رواية الوعد البونابارتي لليهود اإمعاناً منهم يف حتري�ص ال�سلطنة العثمانية �سد 
الفرن�سيني على اعتبار اأن بونابرت كان يهدد الباب العايل ويريد اأن ي�ستويل على الأرا�سي 
القد�ص  حتت�سن  التي  فل�سطني  اأرا�سي  وخ�سو�ساً  ممتلكاته  من  ال�سلطان  يعتربها  كان   التي 
التي بدورها حتت�سن امل�سجد الأق�سى كيف ل وال�سلطان هو اأمري املوؤمنني وخليفة امل�سلمني. 

الرتويج لهذا الوعد ل يعني مطلقاً باأن هذا الوعد قد �سدر فعاًل اإذ ل يوجد اأي اأثر له. 
اإ�سدار الوعد امل�سوؤوم  اأن من جممل هذه التعقيدات ومن قوة الدفع نحو  وعلى الرغم من 
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غري اأن ثمة عقبة كانت تقف يف �سبيل اإ�سداره متثلت مبنابر يهودية انكليزية قوية ذات تاأثري 
اإىل ذلك  اأ�سرنا  اأن  داخل دوائرالقرار يف احلكومة الربيطانية كانت ترف�ص الفكرة و�سبق لنا 
يف العدد العا�سر من حتولت م�سرقية. وهنا املفارقة الكربى والأ�سا�سية. من هذه املنابر القوية 
يف  وزيراً  كان  الذي  مونتاجو  اإدوين  ال�سريرّ  اأمثال  من  �سخ�سيات  الكلمة  وامل�سموعة  الباأ�ص 
احلكومة الربيطانية م�سوؤوًل عن اإدارة بالد الهند املحتلة من الإنكليز، والذي قام بن�ساط كبري 
اأن هذا الوعد يعك�ص توجهاً عن�سرياً  اإىل حد اعتبار  اإ�سدار الوعد ذاهباً  اأمام  لقطع الطريق 
معادياً لل�سامية من قبل احلكومة الربيطانية التي �ستجعل من اليهود حمرقة اإن هي �سكلت 
منهم القاعدة الع�سكرية املنوي اإقامتها يف فل�سطني با�سم دولة "اإ�سرائيل". ثم ن�سر بتاريخ 23 
التي  لل�سامية  العداء  تتناول  "مذكرة  1917 مذكرة حتمل عنوان  العام  )اأغ�سط�ص( من  اآب 
تت�سم بها احلكومة الربيطانية". واإىل جانب مونتاجو وقف يهودي اآخر يدعى لو�سيان وولف 
اأن  به  املفرت�ص  الرجل  اأنه  اأي  اليهودية  لل�سوؤون  الربيطانية  للحكومة  الر�سمي  امل�ست�سار  وهو 
يكون �ساحب الكلمة الف�سل يف كل ما له عالقة بال�سوؤون اليهودية يف ال�سيا�سة الإمرباطورية 
الربيطانية. واإىل جانب هذين املنربين وقف رجل اأعمال بارز يدعى كلود مونتيفيوري وهو ابن 
�سقيق مو�سى مونتيفيوري �سالف الذكر. هوؤلء اليهود الثالثة قادوا، من مواقعهم احلكومية 
والقت�سادية القوية، حملة التنديد باحلركة ال�سهيونية وبتجاوب احلكومة الربيطانية مع طلبات 

هذه احلركة. 
بطبيعة احلال، اإن هذا التيار اليهودي، وخ�سو�ساً قادته الثالثة اآنفي الذكر، يدركون جيداً اأن 
ثمة قناعة يف �سرائح وا�سعة داخل مراكز القرار الربيطاين تريد اإن�ساء هذه القاعدة الع�سكرية 
لأهداٍف تخدم ا�سرتاتيجية الإمرباطورية الربيطانية مبعزٍل عن الطموحات العقائدية لل�سهيونية 
وبالتايل فاإن هذه الطموحات هي التي ت�ستخدم "الق�سية ال�سهيونية" ولي�ص العك�ص هذا على 
الرغم من التزاوج الذي ح�سل ما بني م�سلحتي ال�سهيونية والإمرباطورية الربيطانية. فعلى 
هذا ال�سعيد يعترب قادة التيار املعار�ص اأن احلما�ص اليهودي مل�سروع "مملكة اإ�سرائيل" حما�ٌص 
اإن هوؤلء القادة رف�سوا  اآخر  اأداة حربية ُتهدد وجودهم. مبعنى  اإىل  غري عاقل وُيحول اليهود 
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كل الأدبيات التي ذكرناها اآنفاً كما رف�سوا كل الطموحات التي كان قد تقدم بها �سيا�سيون 
بريطانيون مثل دي�سرائيلي واللورد بارملر�ستون وغريهما خ�سو�ساً واأن الأخري اأي بارملر�ستون مل 
يكن ُيخفي اأمام اأو�ساط القرار يف لندن همه يف اأن يكون لربيطانيا "ْملكية ا�سرتاتيجية" يف 
هذه املنطقة من العامل واأن ت�سجيعه لل�سهيونية ل يعدو كونه اإجراٌء يخدم م�سالح الإمرباطورية 
وبالتايل فاإن اآخر اهتماماته هو البعد العقائدي الذي يتم الرتويج له. رمبا كان بارملر�ستون يهدف 
من خالل هذا البوح تربير املغالة التي اأظهرها بخ�سو�ص �سرورة هجرة اليهود اإىل فل�سطني 
والتي بلغ اأوجها يف تلك الر�سالة ال�سهرية، التوجيهية، التي كان قد بعث بها اإىل �سفريه يف 

ا�سطنبول جون بون�سنبي بتاريخ 11 اآب)اأغ�سط�ص( 1840 والتي جاء فيها: 
العودة  على  اليهود  ت�سجيع  على  ُيقدم  اأن  ال�سلطان  اإىل  بالن�سبة  مبكان  الأهمية  من  "اإنه 
من  تزيد  لأن  معدٌة  معهم  �سيحملونها  التي  الرثوات  واأن  فل�سطني خ�سو�ساً  والإ�ستقرار يف 
مداخيل ممتلكات ال�سلطان. كما اأن ال�سعب اليهودي يف حال عودته حتت اإ�سراف وحماية 
ال�سلطان، وبناًء على رغبته، �سوف ي�سهر على مراقبة كل التحركات املعادية التي من املمكن 
التوجيهات  �سعادتكم  اأُعطي  اأن  واجبي  ومن   )...( خليفته  اأو  علي  حممد  عليها  ُيقدم  ان 
ال�سارمة القا�سية باأن تقنعوا احلكومة العثمانية بوجود م�سلحة لها يف تبني الوعد املقطوع اإىل 
يهود اأوروبا بالعودة اإىل فل�سطني". هذه الر�سالة ُتعترب من اأقوى واأو�سح التوجيهات ال�سيا�سية 
ال�سادرة عن ال�سلطات الربيطانية والتي لقيت على ما يبدو اعرتا�سات من بع�ص الأو�ساط 
الإنكليزية املعادية لليهود مما ا�سطر اللورد بارملر�ستون باأن يبوح مبا باح به اأمام دوائر مغلقة كما 

ذكرنا يف ال�سابق.
بن غوريون:"�رشقنا اأر�س فل�سطني"

و�سط هذا اجلو العام ظهر �سيء من الرتدد عند احلكومة الربيطانية. و�سعرت كٍل من وا�سنطن 
وباري�ص بهذا الرتدد. �سارت باري�ص ت�سغط دبلوما�سياً على لندن ب�سكل مزايدٍة �سهيونية. اأما 
وا�سنطن فاتخذت �سغوطها طابعاً اأكرث خطورة بكثري اإذ راحت بيوت املال ت�ستهدف اجلنيه 
الإ�سرتليني مما ا�سطر بلفور لل�سفر اإىل العا�سمة الأمريكية. وخالل اإقامته هناك ومباحثاته مع 
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اإدارة الرئي�ص ويل�سون ُلوحظ تزايد يف هذه ال�سغوط واأفهمه امل�سوؤولون الأمريكيون باأن اإ�سدار 
الوعد اأمٌر ُملح وباأن م�سري القت�ساد الربيطاين بات مرهوٌن بهذا الأمر. وكان اأكرث امل�سوؤوليني 
الأمريكيني و�سوحاً القا�سي برانديز، ال�سهيوين املت�سدد والقريب جداً من الرئي�ص ويل�سون 
الذي كان قد عينه قا�سياً يف املحكمة العليا. لقد اجتمع بلفور مرتني مع برانديز وتبلغ الر�سالة 
القت�ساد  فيه  كان  وقٍت  يف  كلها  التفا�سيل  وعر�ص  لندن  اإىل  عائداً  فقفل  ُمطلق.  بو�سوٍح 
بل  الأهوال  من  ملزيٍد  الوطنية  العملة  بتعري�ص  ت�سمح  ل  �سعبة جداً  بظروٍف  مير  الربيطاين 
لكارثة حقيقية. فحزمت احلكومة اأمرها واأعطت تكليفاً لبلفور مبرا�سلة اللورد روت�سيلد واإ�سدار 

الوعد. 
بلفور، كما بارملر�ستون كان قومياً انكليزياً واهتمامه باملو�سوع ال�سهيوين كان من منطلق ما يراه 
ولعل  املتوح�سني  الإ�ستعماريني  ككل  متوح�سة  ا�ستعمارية  �سخ�سية  اإنه  لربيطانية.  م�سلحة 
من اأبلغ ما يعك�ص توح�سه ت�سريح �سهري له �سدر بتاريخ 11 اآب )اأغ�سط�ص( 1919 جاء فيه:

ورغبات  اأماين  ا�ستجماع  اإىل  اللجوء  وارد  يف  اأو  �سدد  يف  ل�سنا  فل�سطني،  يف  "نحن، 
�سيئة،  اأم  جيدة  خمطئة،  اأم  حمقة  اأكانت  �سواء  ال�سهيونية،  اإن  للبالد...  احلاليني  ال�سكان 
فاإنها جمزرة يف التقاليد القدمية، ويف الحتياجات الراهنة، ويف الآمال امل�ستقبلية التي تفوق 
يبلغ  والذين  القدمية  الأر�ص  هذه  على  املقيميني  العرب  ال�سكان  واأماين  رغبات  باأهميتها 

عددهم 700 األف، كما تفوق باأهميتها الأ�سرار التي تلحق بهم".
اأو�سح  ولعل  املتتالية.  النكبات  يف  ال�سهيدة  ال�سحية  فل�سطني  وت�ستقر  دورته  الزمن  ويدور 
واأن�سع ما ي�سهد على اجلرمية ذاك البوح – الإعرتاف الذي نطق به املجرم الوح�ص بن غوريون 
اأمام �سديقه نحوم غولدمان موؤ�س�ص املوؤمتر اليهودي العاملي واأحد الآباء الثالثة لـ"اإ�سرائيل" 
"املفارقة  بعنوان  ال�سهري  كتابه  يف  البوح  هذا  اأورد  والذي  ووايزمن  غوريون  بن  مع  احلالية 

اليهودية.." لو كنُت فل�سطينياً لرف�ست كل احللول. لقد �سرقنا اأر�سهم".

راأي



لبنان - بريوت - �سارع احلمرا - بناية ر�سامني - ط 3

tel: 00961 -1 - 751 541
E-mail: info@darabaad.com

�ص.ب: 7179 - 113 بريوت - لبنان



ر"
فو

بل
عد 

"و
دد 

لع
ف ا

مل

15

مبنا�سبة مرور مائة عام على وعد بلفور

من الوعد التوراتي.. اإىل وعد بلفور.. للموؤامرة الكربى 
دعاء ال�شريف - باحثة متخ�س�سة بالدرا�سات الإ�سرائيلية 

من منا مل ينتظر اأمام �سا�سة التلفاز بال�ساعات ليتابع مباراة كرة قدم، �سواء كانت حملية اأو 
دولية.. من منا مل يتع�سب اأو يغ�سب اأو يت�ساجر لأن فريقه الذي ي�سجعه خ�سر املباراة؟..

 من منا مل يلِق باللوم لهزمية فريقه على الالعبني اأو املدرب اأو حتى حكم املباراة، رغم اأن 
ن�سبة اخلطاأ يف املباريات تكاد تنعدم لوجود اأكرث من حكم ومراقب، فهناك عند كل جانب 
من جوانب امللعب حكم م�ساعد للحكم الأ�سا�سي حتى يتم تاأمني كل خطوط وزوايا امللعب 

من اجلوانب الأربعة.. 
اأو التالعب، الكل  اأن يطبق داخل امللعب ومبنتهى الدقة، فال جمال للغ�ص  فالقانون لبد 
ياأخذ ما ي�ستحقه فاحلياد والعدل هو الأ�سا�ص داخل امللعب.. اأما حول امللعب ف�ستجد كل 
الحتياطات الالزمة لتاأمني املباريات الكروية، فهناك تاأمني طبي عايل امل�ستوى معه اأدواته 
ومعداته، وهناك اأي�ساً تاأمني اأمني ومراقبون ولعبون يجل�سون كاحتياطي فال جمال لتعطيل 

املباراة.
داخل امللعب لبد من حما�سبة كل خمطئ وعقابه، بل وطرده اأحياناً وحرمانه من اللعب اإذا 
جتاوز احلد، بل قد يطول العقاب جماهري اأحد الفرق بحرمانها من ح�سور مباريات فريقهم.. 
فاحلق هو ال�سيد، والعدل والقانون لبد اأن ي�سريا داخل امللعب.. ولأهمية اللعب يف حياتنا مت 
اإن�ساء احتاد الفيفا عام 1904 للحفاظ على حقوق الالعبني والأندية وحقوق اللعبة ال�سهرية. 
كل ذلك يحدث داخل امللعب، اأما بالن�سبة حلياتنا اجلادة خارج امللعب على اأر�ص الواقع فال 
جمال للعدل اأو لتطبيق القوانني اأو ملحا�سبة املخطئ اأو لرد احلق لأ�سحابه اأو عقاب املغت�سب 
اأن اجلماهري يف مباراة حياتنا احلقيقية اجلادة هو العامل باأ�سره لكن رد  اأو الت�سدي له رغم 

احلقوق وتطبيق القوانني واإقامة العدل ل يكون اإل يف األعاب الأوملبياد فقط.
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وحقوقه  الفل�سطيني  بال�سعب  املتعلقة  الدولية  القرارات  واأر�سيف  الأممي  امل�سهد  فح�سب 
�سادراً عن  دولياً  قراراً   845 اليوم نحو  املتحدة حتى  فاإن هناك فوق رفوف الأمم  املغت�سبة، 
موؤ�س�ساتها وجلانها املختلفة.. غري اأن كل هذه القرارات حتى امللزمة منها ل تعدو اأن تكون 
حرباً على ورق بعد اأن رف�سها الحتالل الإ�سرائيلي و�سرب بها عر�ص احلائط، اأو بعد اأن 

ا�ستخدمت الوليات املتحدة "فيتو" الظلم والطغيان �سدها.
فقانون العنف والقتل والإرهاب والوح�سية و�سرطان ال�ستيطان و�سرقة الأر�ص هي التوراة 
اجلديدة لأر�ص اإ�سرائيل وقد �سهد على ذلك الربوفي�سور الإ�سرائيلي "يهوذا جمن�ص" الذي 

�سرح قائاًل:
لأر�ص  اجلديدة  التوراة  هي  هذه  البندقية..  بفم  يتكلم  اجلديد  اليهودي  الطريق  "اإن 

)i("اإ�سرائيل
اإ�سرائيل التي �سنتها  وهذا ما ج�سدته على �سبيل املثال ل احل�سر ال�ساعات الأوىل حلرب 
على قطاع غزة يف يناير �سنة 2009، وما تلتها من حروب على القطاع، �سواء يف عام 2012 
اأو يف عام 2014 وهناك حالة من املباركة التي حاول بثها احلاخامات)ii( ال�سهاينة لرفع الروح 
وقتلهم  الفل�سطينيني  حرق  على  حلثهم  الإ�سرائيليني  اجلنود  لدى  والوح�سية  النتقامية 

وتقطيعهم اإرباً لينفذوا م�سيئة الرب. 
"مردخاي  احلاخام  اليهودية  الديار  ومفتي  اإ�سرائيل،  يف  الأول  الدين  لرجل  ت�سريح  ففي 

اإلياهو")iii( ن�سر يف �سحيفة "يديعوت اأحرونوت" يقول: 
اإلهكم  دموع  اإىل  اهلل  اأبناء  يا  انظروا  كبريهم..  قبل  �سغريهم  ترحموا  وال  "اقتلوهم 
واأبيكم التي ال تتوقف من اأجلكم.. انظروا اإىل دموع التكفري عن الذنب والتوبة من االإثم 

الذي ارتكبه اهلل يف حقكم"..iv )تعاىل اهلل عما ي�سفون(

 :)v(ثم تال احلاخام فقرات من التلمود
هلل وتعاىل اهلل عما ي�سفون( فيقول.. ملاذا خلقتني اأ�سغر  )حا�سا  للرب  معاتباً  القمر  "يقف 
من ال�سم�ص؟ ويكررها حتى يبكي الرب ويجمع املالئكة قائاًل لهم: كيف اأكفر عن خطيئتي 

يف حق القمر؟
فتقول له املالئكة: اأكرم اليهود. 
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ملف العدد "وعد بلفور"

فيقول لهم: هم �سعبي املختار.
فتقول املالئكة: اأكرم اليهود.

فيقول: هم اأ�سياد الب�سر.
فيقولون له: اأكرم اليهود. 

فيقول: هم اأبنائي ل اإثم عليهم يف الدنيا والآخرة يفعلون ما يريدون".
الرحيم احلكيم  الدين  نعم رجل  يبدو  وهو كما  اليهودية،  الديار  مفتي  ينتهي كالم  هكذا 
التاريخ ل تدل على  فاأفعالهم على مر  ولكن رمبا حدث خطاأ مطبعي ب�سيط يف ال�سحيفة، 
اأنهم كما يقول تلمودهم املقد�ص اأ�سياد للب�سر واإمنا واحلق يقال "اأ�سياد لل�سر" والفرتاء على 

اهلل ومالئكته والنا�ص اأجمعني.
وهذا لي�ص مب�ستغرب، فعلى مدى ع�سرات ال�سنوات التي م�ست مالأ ال�سهاينة الدنيا �سجيجاً 
و�سخباً مبنا�سبة ودون منا�سبة بالوعد الإلهي وبالأر�ص املقد�سة واتخذ حاخاماتهم املتطرفون 
اآيات الكتاب املقد�ص كحجة لهم رغم اأنها يف حقيقة الأمر حجة عليهم كما �سيت�سح لنا فيما 
بعد، وحاول زعماوؤهم تربير احتاللهم لأر�ص فل�سطني العربية وكذلك تربير كل جرائمهم. 
اأمل تقراأ ت�سريح اجلرنال ال�سهيوين "مو�سي ديان" يف "جريوزاليم بو�ست" عقب حرب 67 

باأ�سهر قليلة اإذ قال: 
"اإذا كنا منلك التوراة، واإذا كنا نعترب اأنف�سنا �سعب التوراة، فمن الواجب علينا اأن منتلك 
جميع االأرا�سي التوراتية اأر�س الق�ساة والكهنة، اأر�س اأور�سليم وحربون، واأريحا واأرا�سي 

)vi("اأخرى اأي�سًا

من  متتد  بل هي  فح�سب،  فل�سطني  لي�ست  "ديان" هنا  يق�سدها  التي  التوراتية  والأرا�سي 
النيل اإىل الفرات كما ورد يف اآيات الكتاب املقد�ص، وهناك مئات الت�سريحات والتربيرات 
لي�ص  الأمر  وكاأن  املقد�ص  الكتاب  اإىل  فيها  م�ستندين  ال�سهاينة  �ساقها  التي  والتف�سريات 
بيدهم فهم ينفذون اأمراً اإلهياً علوياً، ففي �ِسفر التثنية ل يطلب منهم الرب اغت�ساب الأر�ص 

وطرد اأ�سحابها فقط، بل ويطلب منهم األ ي�سفقوا عليهم: 
ְלִרְׁשָּתּה;  ָבא-ָׁשָּמה  ֲאֶׁשר-ַאָּתה  ֶאל-ָהָאֶרץ،  ֱאֹלֶהיךָ،  ְיהָוה  ְיִביֲאךָ،  )ִּכי 
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ְוַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי،  ְוַהְּכַנעֲִני  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהִּגְרָּגִׁשי  ַהִחִּתי  ִמָּפֶניךָ  ּגֹוִים-ַרִּבים  ְוָנַׁשל 
ְוַהְיבּוִסי--ִׁשְבָעה גֹוִים، ַרִּבים ַועֲצּוִמים ִמֶּמּךָ. ב ּוְנָתָנם ְיהָוה ֱאֹלֶהיךָ، ְלָפֶניךָ-
.)vii()ְוִהִּכיָתם: ַהֲחֵרם ַּתֲחִרים אָֹתם، ֹלא-ִתְכרֹת ָלֶהם ְּבִרית ְוֹלא ְתָחֵּנם-

اإلهك اإىل الأر�ص التي اأنت داخل اإليها لتمتلكها، وطرد �سعوباً كثرية  "متى اأتى بك الرب 
من اأمامك: احلثيني واجلرجا�سيني والأموريني والكنعانيني والفرزيني واحلويني واليبو�سيني، 
اأمامك، و�سربتهم، فاإنك حترمهم. ل  اإلهك  اأكرث واأعظم منك. ودفعهم الرب  �سبع �سعوب 

تقطع لهم عهداً، ول ت�سفق عليهم"
كما تو�سيهم التوراة يف ال�سفر نف�سه بقتل �سكان الأر�ص "فل�سطني" التي �سيدخلونها: 

ַהָּׁשָמִים: ֹלא-ִיְתיֵַּצב  ַמְלֵכיֶהם، ְּבָיֶדךָ، ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת-ְׁשָמם، ִמַּתַחת  )ְוָנַתן 
.)viii( )ִאיׁש ְּבָפֶניךָ، ַעד ִהְׁשִמְדךָ אָֹתם

اإن�سان يف وجهك  ال�سماء. ل يقف  حتت  من  ا�سمهم  فتمحو  يدك،  اإىل  ملوكهم  "ويدفع 
حتى تفنيهم"

و�ستجد يف �سفر ي�سوع تف�سياًل دقيقاً لأوامر الرب يف ارتكاب املذابح: 
)ַוַּיֲחִרימּו، ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר ָּבִעיר، ֵמִאיׁש ְוַעד-ִאָּׁשה، ִמַּנַער ְוַעד-ָזֵקן; ְוַעד ׁשֹור 

 .)ix( )ָוֶׂשה ַוֲחמֹור، ְלִפי-ָחֶרב

كل ما يف املدينة من رجل وامراأة من طفل و�سيخ حتى البقر والغنم واحلمري بحد  "وحرموا 
ال�سيف"

واملدينة التي ت�سري اإليها الآيات ال�سابقة هي مدينة "اأريحا"، حيث يطلب منهم الرب عند 
دخولهم للمدينة اأن يقتلوا كل رجل وامراأة وكل طفل و�سيخ ومل ي�ستثِن من الذبح والإبادة 

.)x(حتى احليوانات التي ل ذنب لها والتي ل هي فل�سطينية ول يهودية
ثم ت�سف لنا الآيات بعد ذلك كيفية تلقيهم اأوامر الرب لكي يحرقوا املدينة بكل ما فيها 

من ب�سر وحياة: 
ַהְּנחֶֹׁשת  ּוְכֵלי  ְוַהָּזָהב،  ַהֶּכֶסף  ַרק  ְוָכל-ֲאֶׁשר-ָּבּה:  ָבֵאׁש،  ָׂשְרפּו  )ְוָהִעיר 

.)xi()ְוַהַּבְרֶזל--ָנְתנּו، אֹוַצר ֵּבית-ְיהָוה
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املدينة بالنار مع كل ما بها، اإمنا الف�سة والذهب واآنية النحا�ص واحلديد اجعلوها يف  "واأحرقوا 
خزانة بيت الرب"

كل ذلك قتلهم وحرقهم مباح، اأما الف�سة والذهب فعليهم اأن ياأخذوها وي�سعوها يف خزانة 
الرب وتلك اخلزانة ل توجد طبعاً يف ال�سماء واإمنا يف جيوبهم. 

من اأجل ذلك فهم يحيكون املوؤامرات ويذبحون الأطفال ويقتلون ال�سيوخ ويطردون �سعباً 
من اأر�سه ويحرمونه من وطنه من اأجل الوعد التوراتي الرباين لهم وعلينا نحن العرب بل 
مدار ع�سرات  اقرتفوها على  التي  الب�سعة  املذابح  تلك  يعذرهم يف  اأن  اأجمع  العامل  وعلى 

ال�سنوات اإذ اإنه واجب مقد�ص واأمر اإلهي ل مفر منه.
وي�ست�سهد بنو �سهيون بالعهد الذي تلقاه النبي اإبراهيم يف حران باأن يخرج من �سلبه �سعب 

قوي يرث اأر�ص كنعان "فل�سطني": 
)ֲהִקמִֹתי ֶאת-ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ، ּוֵבין ַזְרעֲךָ ַאֲחֶריךָ ְלדֹרָֹתם--ִלְבִרית עֹוָלם: 
ִלְהיֹות ְלךָ ֵלאֹלִהים، ּוְלַזְרעֲךָ ַאֲחֶריךָ. ח ְוָנַתִּתי ְלךָ ּוְלַזְרעֲךָ ַאֲחֶריךָ ֵאת ֶאֶרץ 

 .)xii()ְמֻגֶריךָ، ֵאת ָּכל-ֶאֶרץ ְּכַנַען، ַלֲאֻחַּזת، עֹוָלם; ְוָהִייִתי ָלֶהם، ֵלאֹלִהים

"واأقيم عهدي بيني وبينك، وبني ن�سلك من بعدك يف اأجيالهم، عهداً اأبدياً، لأكون اإلهاً لك 
ولن�سلك من بعدك، واأعطي لك ولن�سلك من بعدك اأر�ص غربتك، كل اأر�ص كنعان ملكاً 

اأبدياً. واأكون اإلههم"
املقد�سة  الأر�ص  م�ساحة  نف�سه  ال�سفر  التوراة ويف  يحدد يف  نراه  الرب  وعد  يكتمل  وحتى 
هديته التي يعد بها ن�سل النبي اإبراهيم والتي متتد من نهر النيل مب�سر، وحتى نهر الفرات 

بالعراق: 
)יח ַּבּיֹום ַההּוא، ָּכַרת ְיהָוה ֶאת-ַאְבָרם--ְּבִרית ֵלאמֹר: ְלַזְרעֲךָ، ָנַתִּתי ֶאת-
ֶאת-ַהֵּקיִני،  ְנַהר-ְּפָרת. יט  ַהָּגדֹל  ִמְצַרִים، ַעד-ַהָּנָהר  ַהּזֹאת، ִמְּנַהר  ָהָאֶרץ 
ְוֶאת-ַהְּקִנִּזי، ְוֵאת، ַהַּקְדמִֹני. כ ְוֶאת-ַהִחִּתי ְוֶאת-ַהְּפִרִּזי، ְוֶאת-ָהְרָפִאים. כא 

.)xiii(..)ְוֶאת-ָהֱאמִֹרי، ְוֶאת-ַהְּכַנעֲִני، ְוֶאת-ַהִּגְרָּגִׁשי، ְוֶאת-ַהְיבּוִסי

ميثاقاً قائاًل: لن�سلك اأعطي هذه الأر�ص، من نهر م�سر  اأبرام  مع  الرب  قطع  اليوم  "يف ذلك 
اإىل النهر الكبري، نهر الفرات. القينيني والقنزيني والقدمونيني واحلثيني والفرزيني والرفائيني 
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والأموريني والكنعانيني واجلرجا�سيني واليبو�سيني"
لكن واإن كان الرب قد وعد النبي اإبراهيم ون�سله كما تخربنا الآيات ال�سابقة ف�سن�سطدم يف 
تف�سري هذا الوعد مب�سكلتني اأ�سا�سيتني، امل�سكلة الأوىل هي اأن النبي اإبراهيم ل ميكن اعتباره 
يكون  ل  الإن�سان  اإن  تقول  التي  الراهنة  الإ�سرائيلية  ال�سريعة  مبوجب  وذلك  يهودياً  رجاًل 
يهودياً اإل اإذا كان مولوداً من اأم يهودية يف الأ�سا�ص، واإذا ما طبقنا هذا ال�سرط الذي و�سعوه 
باأيديهم فلن يكون للنبي اإبراهيم حظ كبري يف اأن يكون يهودياً لأنه مل يولد من اأم يهودية كما 
�سيت�سح لنا، لذلك فلزاماً عليهم اأن يدخلوا تعدياًل جوهرياً على �سريعتهم الراهنة ما داموا 
يتحججون بذلك الوعد الإلهي ول �سري يف ذلك فقد عدلوا وبدلوا على مدار قرون خلت 
حتى يف ن�سو�سهم املقد�سة، انظر كيف طلب "مناحم بيجن" اأثناء مباحثات كامب ديفيد 
من "ال�سادات" اأن يحذف اآيات القراآن التي تتحدث ب�سكل غري لئق عن اليهود! هكذا 
الب�ساطة  غاية  يف  اأمراً  املقد�سة  ال�سماوية  الكتب  ويف  اهلل  والإ�سافة يف كالم  احلذف  يرون 
ولزاماً علينا اأن نحذف تلك الآيات من القراآن الكرمي اأو ن�ستبدلها بكلمات اأكرث وداً اإذا اأردنا 

ال�سالم مع بني �سهيون!
اأما امل�سكلة الثانية فتتعلق بذلك الوعد التوراتي الذي وعد به ن�سل النبي اإبراهيم، فبناء على 
التوراة نف�سها  اآيات  �سركاء لليهود يف هذا الوعد املقد�ص مبوجب  اأي�ساً  ذلك يكون العرب 

لأنهم خرجوا من ن�سل اإ�سماعيل ابن النبي اإبراهيم. 
ه اأي�ساً لنبيهم مو�سى، فقد جاء يف التوراة يف �سفر  لكنهم رمبا �سيقولون اإن الوعد التوراتي وجرّ
اخلروج اأن الرب وعد نبيه مو�سى باأن يفكرّ اأ�سر بني اإ�سرائيل من اأيدي امل�سريني، واأن يهبهم 

اأر�ص كنعان التي متتلئ باخلري والربكة وتدر لبناً وع�ساًل: 
ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהִחִּתי،  ַהְּכַנעֲִני  ֶאל-ֶאֶרץ  ִמְצַרִים،  ֵמעֳִני  ֶאְתֶכם  ַאעֲֶלה  “ָואַֹמר، 

)xiv( ”.ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי--ֶאל-ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב، ּוְדָבׁש

والفرزيني  والأموريني  واحلثيني  الكنعانيني  اأر�ص  اإىل  م�سر  مذلة  من  اأ�سعدكم  "فقلت 
واحلويني واليبو�سيني اإىل اأر�ص تفي�ص لبناً وع�سال." 

لكن اإذا كان هذا الوعد الإلهي هو الدافع احلقيقي واجلوهري الذي حرك اليهود من خمتلف 
اأنحاء العامل للهجرة وال�ستيالء على فل�سطني، فكيف لنا اأن ن�سدق ذلك وخالل الع�سور 
الطويلة التي كانت فيها اأر�ص فل�سطني مفتوحة لهم ولغريهم مل يظهر اأحد من يهود العامل 
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اأمام  عقبة  اأي  هناك  تكن  مل  املثال  �سبيل  وعلى  فيها،  وال�ستقرار  اإليها  املجيء  يف  رغبته 
دخول اليهود اإىل فل�سطني قبل احلروب ال�سليبية)xv( ومع ذلك فنجد اأن "بنيامني دوتوليد" 
وهو حاج يهودي يذكر اأنه مل يجد يف فل�سطني وقتها �سوى 1440 يهودياً فقط)xvi( وحاج اآخر 

يهودي هو "ناحوم جريوندي" مل يجد يف القد�ص �سوى اأ�سرتني يهوديتني عام 1257م.
وعندما ا�ستوىل ال�سليبيون على القد�ص عام 1099م، فقد اأحرقوا اليهود يف معبدهم، فيما 
لليهود  اأذن  1187م،  عام  القد�ص  ي�ستعيد  وقتها  كان  الذي   ،)xvii()الأيوبي الدين  )�سالح 

بالعودة اإىل املدينة املقد�سة ومل يفد وقتها اإىل اأر�ص فل�سطني ولو حتى يهودي واحد.
فاأين كان وقتها الوعد الإلهي املقد�ص؟ اأمل يكن موجوداً يف اآيات الكتاب املقد�ص اأم يف هذه 

 )xviii(!الفرتة مل يكن قد ذكر يف التوراة؟
حتى يف فرتات ال�سطهاد التي تعر�ص لها اليهود وعندما كان الذهاب اإىل فل�سطني متاحاً 
غري  اآخر  بلد  اإىل  ويذهبون  ي�سطهدهم  الذي  البلد  يرتكون  كانوا  بل  اإليها  يلجوؤوا  مل  لهم 
فل�سطني، ومهما تنقلت بني �سفحات التاريخ فلن جتد اأن ذلك الوعد التوراتي بالأر�ص كان 
حمركاً لهجرة اليهود اإىل فل�سطني ففي عام 1492م عندما طرد العرب من اإ�سبانيا كان امللوك 
فقد  ذلك  ورغم  والقتل،  الذبح  اأو  الن�سرانية  اإىل  التحول  بني  اليهود  يخريون  الكاثوليك 
هاجرت الأغلبية ال�ساحقة من اليهود متجهة اإما اإىل فرن�سا واإما اإىل هولندا اأو اإيطاليا، يف حني 
اجته البع�ص الآخر منهم اإىل جنوب مراك�ص يف املغرب واإىل قرب�ص وم�سر ومل يذهب اإىل 

فل�سطني اإل النذر القليل.
وكذلك عقب املذابح التي تعر�ص لها اليهود يف اأوكرانيا والتي وقعت بني عامي )1658م 
عدد  كان  وعندما  امليعاد،  اأر�ص  اإىل  للجوء  للذهاب  املقد�ص  العهد  يدفعهم  مل  و1845م( 
اليهود يف العامل ع�سرة ماليني مل يكن على اأر�ص فل�سطني �سوى اثني ع�سر األفاً فقط رغم 
 )xix("اأنهم كانوا يرددون يف العامل اأجمع يف كل يوم دعاءهم "اإىل اأور�سليم يف العام القادم

لكن ذلك العام القادم مل ياأِت اإل بعد قرون.
ومهما تنقلت بني �سفحات التاريخ فلن جتد اأن الوعد التوراتي بالأر�ص املقد�سة كان حمركاً 
لهجرة اليهود اإىل فل�سطني)xx(. حتى بعد احلمالت املدوية ال�ساخبة التي �سنها "هريت�سل" 
ال�سنوات  خالل  بها  لالإقامة  فل�سطني  اإىل  يفد  مل  اليهودي  لل�سعب  العاملية  الوحدة  على 

.)xxi(سوى 28 األف يهودي فقط� )اخلم�ص التالية )7191– 1922م
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ونحن ل ننكر الوعد الإلهي بل تو�سح اآيات القراآن الكرمي اأنه كان حثاً على اجلهاد يف �سبيل 
اهلل، فاهلل تعاىل اأمر نبيه مو�سى "عليه ال�سالم" وقومه باجلهاد ومقاتلة اأعدائه الذين يقطنون 

اأر�ص فل�سطني فيقول اهلل تعاىل يف �سورة "املائدة":
َفَتْنَقِلُبْوا  اأَْدَباِرُكْم  َعَلى  ْوا  َتْرَتدُّ َوَل  َلُكْم  اهلُل  َكَتَب  ِتْي  الَّ �َسَة  املَُقدَّ الأَْر�َص  اْدُخُلوا  َقْوِم  "َيا 

 )xxii(."َخا�ِسِرْيَن
على كل حال مل يهتم موؤ�س�ص احلركة ال�سهيونية "ثيودور هريت�سل")xxiii( كثرياً ل بالوعد 
التوراتي ول بالأر�ص املقد�سة؛ فعندما اأ�س�ص احلركة ال�سهيونية عام 1896م كان اأكرث �سدقاً 
درت لنا نحن فقط، فعندما يعلن اأحد زعماء ال�سهيونية اأن  من لحقيه، والكذبة الكربى �سُ
اأر�ص فل�سطني مرتبطة بالوعد الإلهي الذي وعده الرب لأجداده فهو يعرف متاماً اأن موؤامرة 
احتالل اأر�ص فل�سطني كانت بالن�سبة لهريت�سل فكرة ا�ستعمارية بالدرجة الأوىل، فلم يكن 
اأر�ص  على  لليهود  قومي  وطن  اإقامة  فكرة  الأمر  بادئ  تاأِت يف  ومل  املقد�سة  بالأر�ص  يهتم 

:)xxiv(فل�سطني يف راأ�سه.. فيذكر "هريت�سل" يف يومياته
من  غريها  اأو  اأوغندا  يف  اإقامتها  ميكن  بل  فل�سطني  باأر�ص  ترتبط  ل  القومية  اأهدافه  "اأن 

الأرا�سي."
يف  �سراحة  يقول  اإذ  املقد�ص  الكتاب  اآيات  حتركه  تكن  ومل  الدين  اإىل  مييل  يكن  فهو مل 

اليوميات نف�سها: 
ديني."  دافع  لأي  اأنقاد  ل  "اإنني 

اأر�ص فل�سطني منت يف راأ�ص رجل فرن�سي  اإقامة وطن قومي لليهود على  والغريب اأن فكرة 
مل يكن يهودياً ول توراتياً واإمنا كان �سيا�سياً بارعاً وا�ستعمارياً خادعاً هو الإمرباطور "نابليون 
بونابارت" الذي كان يتلون ويت�سكل تبعاً ملقت�سيات الظروف ففي الوقت الذي اأعلن فيه 
اإ�سالمه يف م�سر واأ�سمى نف�سه "عبد اهلل" دعا يف بيان له عام 1798م يهود اآ�سيا واإفريقيا اإىل 
التوجه نحو اأر�ص اأجدادهم يف فل�سطني التي �سلبت منهم واإقامة دولة لهم هناك.. اإذ يقول: 
الذي مل ت�ستطع  الفريد،  ال�سعب  اأيها  الإ�سرائيليون،  اأيها  ال�سرعيني.  فل�سطني  ورثة  "اإىل 
قوى الفتح والطغيان اأن ت�سلبه ن�سبه ووجوده القومي، واإن كانت قد �سلبته اأر�ص الأجداد 

)xxv(."فقط
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ومل يكتِف بونابارت بذلك بل يعر�ص خدماته عليهم وم�ساعدتهم يف اإقامة دولتهم في�ستطرد 
يف بيانه قائاًل: 

اأمامكم حرباً مهولة يخو�سها �سعبكم بعد اأن  اإن  امل�سردون يف التيه.  اأيها  بقوة  "انه�سوا 
اأهوائهم...  بينهم ح�سب  تق�سم  غنيمة  الأجداد  عن  ورثها  التي  اأر�سه  اأن  اأعداوؤه  اعترب 
�سل  الذي  اخلزي  وذلك  العبودية،  نري  اأوقعكم حتت  الذي  العار  ذلك  ن�سيان  من  لبد 
اإرادتكم لألفي �سنة. اإن الظروف مل تكن ت�سمح باإعالن مطالبكم اأو التعبري عنها، بل اإن 
هذه الظروف اأرغمتكم بالق�سر على التخلي عن حقكم. ولهذا فاإن فرن�سا تقدم لكم يدها 
الآن حاملة اإرث اإ�سرائيل، وهي تفعل ذلك يف هذا الوقت بالذات، ورغم �سواهد الياأ�ص 

 )xxvi(."والعجز
كانت هذه هي ال�سيحة الأوىل التي حاولت حث اليهود لإقامة وطن قومي لهم على اأر�ص 
فل�سطني. وهي مل تاأِت من حاخام يهودي متطرف اأو حتى من رجل دين يهودي عادي اإمنا 

جاءت من اإمرباطور فرن�سا الداهية. 
اأما الدعوات ال�سابقة لدعوة "بونابارت" فكانت كلها تنادي بتوطني اليهود يف م�سر ولي�ص يف 
فل�سطني، فقد نادى "�سبتاي زيفي")xxvii( عام 1666م عندما ذهب اإىل الق�سطنطينية للهجرة 
اإىل اإقليم الوجه البحري من م�سر واإقامة وطن قومي لليهود)xxviii(، كما جتددت دعوة اأخرى 
للهجرة  فيها  يدعوهم  اإخوانه  اإىل   )xxix(اإيطايل يهودي  بها  بعث  ر�سالة  1798م يف  عام  مماثلة 

ولإقامة وطن لليهود يف م�سر ال�سفلى.
وكما اأو�سحنا �سابقاً فاإن حركة "ثيودور هريت�سل" كانت تعتمد يف الأ�سا�ص على عقيدة �سيا�سية 

 :209 بالدرجة الأوىل، ولي�ست دينية ول روحية فهو يقول يف كتابه "الدولة اليهودية" �ص 
ول دينية.. اإنها م�ساألة قومية." اجتماعية  م�ساألة  يل  بالن�سبة  لي�ست  اليهودية  "امل�ساألة 

من  لها  يكن  املقد�سة، مل  بالأر�ص  يحيط  ن�سيج  الدينية  العقائد  اأن  "هريت�سل" يرى  كان 
نفع، وكان يرى كذلك اأن امل�سكلة احلقيقية تتمثل يف خلق دولة قومية قوية يف اأي مكان يف 
اإ�سرائيل  اأن تقام دولة  العامل. ومل يطراأ يف عقل موؤ�س�ص احلركة ال�سهيونية يف بادئ الأمر 
التي يحلم بها على اأر�ص فل�سطني بل اقرتح اأن تكون يف الأرجنتني)xxx(، ثم ا�ستبدل فكرته 

وحاول اأن يغري اإنكلرتا قائاًل لها:
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املمتلكات  اأحد  يف  ل�ستعمارنا  ال�سرورية  الأرا�سي  على  اأح�سل  اأن  اأحاول  "�سوف 
الربيطانية." 

لذلك فقد طلب من اإنكلرتا اأرا�سي العري�ص التي تقع يف �سبه جزيرة �سيناء )xxxi( ثم طلب 
اخلارجية  "ت�سمربلند" وزير  لكن  قرب�ص  يف  املزعومة  دولته  اإقامة  الإنكليزية  احلكومة  من 
الإنكليزي وقتها مل يجد هذا الراأي �سائباً لذلك وبعد اأن ا�ستطلع "هريت�سل" اخلرائط توجه 
ليطلب اأر�ساً من الربتغال يف م�ستعمراتها مبوزامبيق، ومن بلجيكا يف الكونغو)xxxii( ويف مرحلة 

لحقة اقرتحت عليه احلكومة الربيطانية اإقامة وطن قومي لليهود يف اأوغندا.
وكما يبدو لنا اأن هريت�سل مل يكن يهتم بالوعد الإلهي كثرياً، فلم يذكر يف الكتاب املقد�ص 

 .)xxxiii( اأن اهلل "عز وجل" وعد بني اإ�سرائيل بدخول اأوغندا ول الأرجنتني
و�سنجد "هريت�سل" اأكرث �سراحة يف اخلطاب الذي اأر�سله يف 11 يناير 1902 اإىل "�سي�سيل 
رود�ص" التاجر ال�ستعماري يف دولة جنوب اإفريقيا وفيه يعرتف هريت�سل �سراحة باأن حركته 

حركة ا�ستعمارية فيقول: 
)xxxiv("قد تت�ساءل ملاذا اأكتب اإليك يا �سيد رود�ص. ذلك اأن برناجمي هو برنامج ا�ستعماري" 
لقد كان هريت�سل يكره اأي اإن�سان يدعي تعريف اليهودية على اأنها دين ل قومية لدرجة اأنه 
اعترب من باب ال�سذوذ اأن يعظ رباين بالإميان يهودياً خارج بلده الأ�سلي وي�سوق يف ذلك 

 )xxxv(براهني ل ينطق بها اإل اأكرث النا�ص املعادين لل�سامية
لكن اأحالم هريت�سل كادت اأن تنهار، ففي نف�ص وقت انعقاد "موؤمتر بازل")xxxvi( الذي مل 
يعقد يف ميونخ )كما كان يتوقعه هريت�سل( ب�سبب معار�سة اجلالية اليهودية الأملانية، انعقد 
موؤمتر مونرتيال يف اأمريكا )1897م()xxxvii( حيث مت الت�سويت وباقرتاح من احلاخام "اإ�سحق 
ال�سيا�سية  القراءة  وهما  للتوراة،  قراءتان  جذرياً  تعار�ساً  فيه  تعار�ست  قرار  على  مايرويز"، 

والقبلية لل�سهيونية والقراءة الروحانية والدينية لالأنبياء: 
دولة يهودية. واأن اأي حماولت من ذلك  اإن�ساء  اإىل  تهدف  مبادرة  اأي  متاماً  ن�سجب  "لأننا 
بها..  نادى  من  اأول  هم  اليهود  الأنبياء  كان  التي  اإ�سرائيل  لر�سالة  خاطئاً  مفهوماً  تك�سف 

)xxxviii( "ويوؤكد اأن هدف اليهودية لي�ص �سيا�سياً ول قومياً واإمنا روحي
لقد كان هريت�سل يعرف اأن القوة التي �ستحرك اليهود اإىل العودة لي�ص الوازع الديني ول 
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اإىل  الهجرة  اإىل  باليهود  �ستدفع  التي  لل�سامية  املعادية  ال�سطهاد  قوة  واإمنا  الروحي  احلنني 
فل�سطني "واإن�ساء اإ�سرائيل الكربى")xxxix(، ففي كتابه "الدولة اليهودية" �ص 23 يقول: 

املعادين  اأ�ساعد  فاإنني  واحداً  �سعباً  نعترب  حني  باأننا  القول  اإىل  يعمد  جاد  اعرتا�ص  "هناك 
لل�سامية." 

كما قال اأي�ساً يف يومياته: 
اخلل�ص، و�سوف ت�سبح البالد املعادية لل�سامية  اأ�سدقاءنا  لل�سامية  املعادون  ي�سبح  "�سوف 

حلفاءنا." 
التوراة  اآيات  ي�ستمدونه من  الذي  بالتاريخ  ال�سيا�سة  الدهاء واخلبث مت ربط  وهكذا يف غاية 
وطناً  يقيموا  لكي  ول  يحتلوا  لكي  ل  اأتوا  فهم  فل�سطني  احتالل  على  �سرعية  ي�سفوا  كي 
ال�ستقالل  اإعالن  ن�ساً يف  ورد  اليهودية" كما  الدولة  "اإن�ساء  يعيدوا  لليهود بل لكي  قومياً 
الإ�سرائيلي وكلمة "اإعادة" تختلف متاماً عن كلمة "اإن�ساء" فهم ل ين�سئونها من العدم على 
اأر�ص الغري واإل اعترب ذلك ا�ستعماراً بل يعيدون اإن�ساء ما قد كان قائماً قبل ذلك يف التاريخ 
القدمي لأنهم يعتربون فل�سطني "اأر�ص اإ�سرائيل التاريخية" واأنها "حق ديني وتاريخي لليهود"، 
كان هذا هو التوجه الذي خاطبت به ال�سهيونية العقلية الغربية امل�سيحية والذي �سعى لأن 

)xl(."يثبت يف الوجدان الغربي اأن تاريخ املنطقة ل ميكن فهمه اإل من خالل "التاريخ التوراتي

من الوعد التوراتي.. اإىل وعد بلفور
متكن "حاييم وايزمان" الزعيم ال�سهيوين خالل احلرب العاملية الأوىل من ك�سب تعاطف 
بريطانيا وا�ستطاع اأن يح�سل على وعد من وزير خارجيتها اللورد "جيم�ص اآرثر بلفور" يف 2 
فرباير 1917 يف خطاب م�سمونه اأن حكومة بريطانيا تبذل اجلهد لإقامة وطن قومي لليهود 

يف فل�سطني.
قدمه على  �سيا�سياً خطرياً  اآنذاك ت�سريحاً  بريطانيا  "بلفور" وزير خارجية  اللورد  اأ�سدر  وقد 

�سكل كتاب اإىل املليونري اليهودي اللورد "روت�سلد" جاء فيه: 
اليهودي  تاأ�سي�ص وطن قومي لل�سعب  اإىل  تنظر بعني العطف  اجلاللة  �ساحب  حكومة  "اإن 
يف فل�سطني، و�ستبذل غاية جهدها لت�سهيل حتقيق هذه الغاية، على اأن يفهم جلياً اأنه لن يوؤتى 
بعمل من �ساأنه اأن ينتق�ص من احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية 
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البلدان  اليهود يف  به  يتمتع  الذي  ال�سيا�سي  الو�سع  اأو  فل�سطني ول احلقوق  الآن يف  املقيمة 
)xli( ."الأخرى

عدد  بلغ  م�ستوطنة   41" اإىل  امل�ستوطنات  عدد  ارتفع   ،1917 نوفمرب  بلفور،  وعد  اإ�سدار  وع�سية 
الفل�سطينيني  من  األف   700 بني  فل�سطني،  اأرا�سي  من   %  2.5 ميلكون  ن�سمة.  األف   56 �سكانها 

.)xlii( "العرب

و�سهد �ساهد من اأهلها
ورغم زيادة عدد امل�ستوطنات يف فل�سطني ب�سبب وعد بلفور اإل اأنها ازدادت يف هذه الفرتة 
العرتا�سات وال�ستياء من هذا الوعد من جمموعة اأخرى من اليهود.. على �سبيل املثال: 

الوحيد يف  اليهودي  الع�سو  1917م وهو  اأغ�سط�ص عام   23 "مونتاجو")xliii( يف  اللورد  وجه 
احلكومة الربيطانية مذكرة اإىل زمالئه يف الوزارة ب�سبب اإعالن بلفور قائاًل: 

عقيدة �سيا�سية م�سوؤومة.. يبدو يل من غري املعقول اأن تتلقى ال�سهيونية من  ال�سهيونية  "اإن 
احلكومة الربيطانية اعرتافاً ر�سمياً واأن تكون لل�سيد بلفور �سلطة اأن يقول اإن وطناً قومياً يهودياً 
�سوف يقام يف فل�سطني. ل�ست اأدري ما �سوف يرتتب على هذا، ولكن يبدو يل اأن ذلك يعني 
اأن امل�سلمني والن�سارى يجب اأن يتخلوا عن مكانهم لليهود واأن اليهود يتمتعون بو�سع متميز 
بحيث اإن الرتك وامل�سلمني الآخرين يف فل�سطني �سوف يعدون غرباء. اإين اأوؤكد اأنه ل توجد 

)xliv( "قومية يهودية
ثم ي�ستطرد "مونتاجو" قائاًل اإنه يرف�ص ال�سهيونية �سراحة ويطالب احلكومة الربيطانية برف�سها 

باعتبارها نظاماً غري م�سروع، وي�سيف قائاًل: 
اأن  ال�سراح  احلق  من  وكما  وفل�سطني،  اليهود  بني  رباط  اأي  اليوم  يوجد  اأن  اأنكر  "اإنني 
الإ�سالمي،  للتاريخ  بالن�سبة  اأي�ساً  هي  فكذلك  اليهودي،  التاريخ  يف  كبرياً  دوراً  لفل�سطني 
كما لعبت دوراً اأكرث من اأي بلد اآخر يف التاريخ امل�سيحي، فقد كان املعبد يف فل�سطني واأي�ساً 

الق�سم على اجلبل وال�سلب." 
وي�سيف اأي�ساً: 

والواجب احلتمي على جميع اليهود -مثلهم يف ذلك مثل الكاثوليك  ديانة،  اليهودية  "اإن 
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اأن يخدموا دولتهم كمواطنني �ساحلني وجنود خمل�سني.  والربوت�ستانت والأرثوذك�ص- هو 
)xlv(." لقد كانت ال�سهيونية حلماً وغداً لن تكون اأكرث من م�سيدة اأثرية

اإل حتت  تتم  اأن  اليهودي ل ميكن  الدين  التي يتحدث عنها  العودة  اأن  اإىل  اأ�سار مونتاجو  ثم 
اإ�سراف العناية الإلهية. متهكماً باأن بلفور وروت�سيلد لي�سا هما امل�سيح املخلِّ�ص. ويعرتف مونتاجو 
باأن فل�سطني حتتل مكانة خا�سة يف قلوب اليهود، ولكن هذا ينطبق اأي�ساً على امل�سيحيني، بل اإن 

ره( تلعب دوراً اأكرث مركزية يف الروؤية امل�سيحية.  �سة )ح�سب ت�سوُّ الأرا�سي املقدَّ
كما بنيَّ اأن اأع�ساء الوزارة الربيطانية وال�سهاينة ينظرون اإىل فل�سطني من زاوية �سيقـة تركز 
على حقبة واحدة من تاريخ فل�سطني، مبعنى اأنها تتجاهل احلقب غري اليهودية املختلفة والتي 
ت�سمل اجلزء الأكرب من تاريخها )وي�سري مونتاجو يف مذكرة اأخرى اإىل عروبة فل�سطني واإىل 

تاريخها العربي الطويل(. يف نهاية املذكرة، ي�سع مونتاجو النقاط على الأحرف فيقول: 
لليهودي وطن قومي، ف�سوف َينُتج عن ذلك على وجه اليقني اأن يزداد الجتاه  "حينما يكون 
نحو حرماننا من حقوق املواطنة الإنكليزية. �ستتحول فل�سطني اإىل جيتو العامل. ومعنى ذلك 
ع، ولكنه جيتو  ر اليهود داخل جيتو قومي ُمو�سَّ اأن من يعادون اليهود وال�سهاينة يحاولون َح�سْ

)xlvi(".حماط باأ�سوار عالية تف�سل احل�سارة وال�سخ�سية اليهودية عن عامل الأغيار
واقرتح مونتاجو حرمان كل �سهيوين من حق الت�سويت بدًل من حرمان اليهود الربيطانيني 
من جن�سيتهم، واأ�ساف اأنه مييل اإىل التعامل مع املنظمة ال�سهيونية بو�سفها منظمة غري �سرعية 

تعمل �سد امل�سلحة الغربية الإنكليزية. 
ت �سغوط اإدوين مونتاجو )وغريه( على الوزارة الربيطانية اإىل تعديل الن�ص الأ�سلي  وقد اأدَّ
لوعد بلفور، بحيث ل ت�سبح الدولة اليهودية املزمع اإن�ساوؤها دولة كل يهود العامل واإمنا دولة 
من يرغبون يف الهجرة اإليها. كما اأعرب �سقيقه عن اأنه ل يعترب اليهودية اأكرث من ديانة. وُيعترب 
موقف عائلة مونتاجو من احلركة ال�سهيونية تعبرياً عن بع�ص الجتاهات بني اأع�ساء اجلماعات 
خلطها  يف  اجليتو  عقلية  عن  تعبرياً  واعتربتها  ال�سهيونية  رف�ست  التي  املندجمني  اليهودية 
اأع�ساوؤها  يعتنق  دينية  اأقليات  �سوى  ي�سكلون  اليهود ل  اأن  راأت  والقومية. كما  الدين  بني 
هي  التي  القومية  دولتهم  اإىل  املواطنني،  من  مثل غريهم  مثلهم  وينتمون،  اليهودية  الديانة 
م�سدر ثقافتهم ومركز ولئهم. وقد راأى هوؤلء اأن ال�سهيونية ت�سكل عقبة يف طريق الندماج 

ال�سوي. 



28

ويف عام 1938 اأدان العامل اليهودي الكبري "األربت اآين�ستني" فكرة اإقامة دولة لليهود 
فكتب يقول: 

اأن  من  �سلمية  م�سرتكة  اأ�سا�ص حياة  على  العرب  مع  اتفاق  اإىل  ن�سل  اأن  يف�سل  راأيي،  "يف 
نن�سئ دولة يهودية.. ف�سعوري بالطبيعة اجلوهرية لليهود ت�سطدم بفكرة دولة يهودية ذات حدود 
وجي�ص، وم�سروع �سلطة زمنية بهذا القدر من التوا�سع واإين لأخ�سى اخل�سائر التي �سيتعر�ص 
لها اليهود ب�سبب تطورها يف طبقاتنا اإىل قومية �سيقة. فنحن مل نعد يهود مرحلة املكابيني. ولئن 

 )xlvii("عدنا قومية فذلك يعدل اأن نحيد عن روحنة جمتمعنا التي تدين بها لعبقرية اأنبيائنا
وهناك اأي�ساً احلاخام "هري�ص" الذي اأو�سح وجهة نظره يف ال�سهيونية قائاًل: 

)xlviii( ".ي�سبح ال�سعب اليهودي كياناً قومياً.. وتلك هي الهرطقة باأن  ال�سهيونية ق�ست  "اإن 
وهذا كان اأي�ساً هو نف�ص رد الفعل الأول للمنظمات اليهودية مثل: "رابطة حاخامات اأملانيا" 
و"الحتاد الإ�سرائيلي العاملي لفرن�سا"، "والحتاد الإ�سرائيلي" يف النم�سا، وكذلك الرابطات 

اليهودية يف لندن.
كذلك مل يتوقف "مارتن بوبر" طوال حياته وهو اأحد اأهم الأ�سوات اليهودية الكربى يف 
�سهيونية  اإىل  الدينية  ال�سهيونية  انحالل  �سجب  عن  اإ�سرائيل  يف  وفاته  وحتى  القرن،  هذا 

�سيا�سية، فقد ذكر بوبر يف الن�سرة ال�سادرة يف 2 يونيه 1958: 
هو  ال�سهيونية  احلركة  اإىل  ان�سممت  عندما  عاماً،  �ستني  منذ  اعرتاين  الذي  ال�سعور  "اإن 
القومية طريق  تتبع هذه  األ  اأملي  لقد كان  اليوم؛  يعرتيني  الذي  ال�سعور  نف�ص  يف جوهره 
الآخرين واأن تبداأ باآمال عري�سة لكي ل ترتدى بعد ذلك حتى ت�سبح نزعه اأنانية مقد�سة."

ومن اأقواله اأي�ساً: 
قد  ولكننا  معبود  �سنم  اإىل  �سعب  حتويل  خطاأ  من  اليهودية  القومية  اإنقاذ  يف  ناأمل  "كنا 

)xlix(".اأخفقنا

االنتداب الربيطاين على فل�سطني عام 1922
الأمم ح�سب  عليه ع�سبة  وافقت  الذي  الفل�سطيني  النتداب  اأعلن �سك   1922 �سنة  ويف 

املادة )22( ونذكر من تلك املواد: 
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البند الثاين 
واقت�سادية  واإدارية  �سيا�سية  اأحوال  يف  البالد  و�سع  عن  م�سوؤولة  املنتدبة  الدولة  تكون 

ت�سمن اإن�ساء الوطن القومي اليهودي.

البند الثالث 
اإدارة فل�سطني مع  يعرتف بوكالة يهودية �ساحلة كهيئة عمومية لإ�سداء امل�سورة واملعونة اإىل 
هجرة  ت�سهل  واأن  الأخرى  الأهايل  فئات  وو�سع جميع  بحقوق  ال�سرر  اإحلاق  عدم  �سمان 

اليهود يف اأحوال مالئمة..

البند رقم )22( 
يجب اأن تكون الإنكليزية والعربية والعربية لغات فل�سطني الر�سمية.

الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني يف زمن االنتداب الربيطاين
يف هذه املرحلة التي متتد من �سنة 1919 اإىل 1948، فتحت اآفاق جديدة اأمام حركة الهجرة 
فل�سطني،  على  الربيطاين  النتداب  ب�سك  بلفور  وعد  اأدمج  فقد  فل�سطني،  اإىل  ال�سهيونية 
الهجرة  بت�سهيل  تلتزم  �سوف  الربيطانية  الإدارة  اأن  على  منه  ال�ساد�سة  املادة  ن�ست  الذي 
اليهودية ب�سروط منا�سبة، و�سوف ت�سجع -بالتعاون مع الوكالة اليهودية- ا�ستيطان اليهود يف 
الأرا�سي مبا يف ذلك الأرا�سي احلكومية والأرا�سي اخلالية وغري الالزمة لال�ستعمال العام.
كما ن�ست املادة ال�سابعة على �سرورة ت�سهيل اإعطاء املهاجرين اليهود اجلن�سية الفل�سطينية.

ويف 26/ 8/ 1920، اأ�سدرت ال�سلطات الربيطانية نظاماً للهجرة، وت�سهيل عودة اليهود الذين 
كانوا قد خرجوا من فل�سطني اأثناء احلرب، ومل ي�سع هذا النظام اأي قيود على دخول اليهود 
الذين يريدون الهجرة اإىل فل�سطني لغايات دينية، ول على دخول عائالت اليهود واأقاربهم 
املقيمني يف فل�سطني، وقد خولت املنظمة ال�سهيونية مبوجبه �سالحية اإح�سار 16500 يهودي 

اآخر �سنوياً �سريطة اأن تكون م�سوؤولة عن اإعالتهم ملدة �سنة.
 1925 �سنوات  اأكرث من مرة يف  للهجرة، وعدل  نظام جديد   1921 �سنة  يونيو  ثم �سدر يف 
و1926 و1927 و1929، واأخذ �سكله النهائي يف �سنة 1932، وكان املق�سود بالتعديالت التي 
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اأدخلت و�سع بع�ص القيود على الهجرة ب�سبب ت�ساعد املقاومة العربية لالنتداب، و�سيا�سته 
يف فتح اأبواب فل�سطني على م�سراعيها اأمام املهاجرين اليهود، فلقد كان تدفق ال�سهيونية من 
الأ�سباب املبا�سرة لثورات الثالثينيات العربية )ثورة �سنة 1935 وثورة 1936ـ1939(، ولكن 

هذه التعديالت كانت �سكلية فلم تغري �سيئاً يف جوهر نظام الهجرة.
وللم�ساعدة يف اإجناح امل�سروع ال�سهيوين عمدت الوليات املتحدة وبع�ص الدول الغربية 
الأخرى يف هذه املرحلة اإىل و�سع قيود على هجرة اليهود اإىل اأرا�سيها لدفعهم اإىل الهجرة 
اإىل فل�سطني، وتق�سم امل�سادر ال�سهيونية الهجرة التي متت يف فرتة النتداب الربيطاين 

اإىل:

الهجرة الثالثة )1919 ـ 1923( 
وقد بلغ عدد املهاجرين فيها حوايل 35 األف ن�سمة، اأي مبعدل ثمانية اآلف مهاجر �سنوياً، 
جاوؤوا يف معظمهم من رو�سيا ورومانيا وبولونيا، بالإ�سافة اإىل اأعداد �سغرية من لتوانيا واأملانيا 
والوليات املتحدة، والهجرة الثالثة م�سابهة يف تركيبها للهجرة الثانية من حيث كون معظم 
اأفرادها �سباباً و�سابات مفل�سني ومغامرين، وقد تقل�ست هذه الهجرة نتيجة الإجراءات والقيود 

التي و�سعها الحتاد ال�سوفيتي على هجرة اليهود من اأرا�سيه.

الهجرة الرابعة )1924 ـ 1932(
الطبقة  اأبناء  من  معظمهم  يهودي،  مهاجر  األف   89 نحو  املوجة  هذه  يف  فل�سطني  اإىل  جاء 
الو�سطى واأكرث من ن�سفهم من بولونيا، وا�ستغل مهاجرو هذه املوجة روؤو�ص الأموال اخلا�سة 

التي اأح�سروها معهم يف اإقامة بع�ص امل�ساريع ال�سغرية اخلا�سة.
وقد بلغ تدفق املهاجرين ال�سهيونيني ذروته يف عام 1925 فو�سل عددهم اإىل حوايل 33 األفاً 
مقابل 13 األفاً يف عام 1924، وبعد ذلك انخف�ص العدد مرة اأخرى اإىل حدود 13 األفاً يف عام 
1926. ثم بداأت الهجرة بالنح�سار منذ عام 1927 ب�سبب ال�سعوبات القت�سادية يف البالد 
اآنذاك، ففي عام 1927 انخف�ص عدد املهاجرين اإىل ثالثة اآلف، ثم اإىل األفني فقط يف عام 

 .1928

ويف هاتني ال�سنتني زاد عدد النازحني عن عدد املهاجرين وا�سطرت الوكالة اليهودية اإىل دفع 
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تعوي�سات بطالة لليهود العاطلني عن العمل واأقامت بع�ص امل�ساريع لت�سغيل املهاجرين اجلدد 
مب�ساعدة اأموال جمعت من بريطانيا والوليات املتحدة، وقد ظل عدد املهاجرين منخف�ساً بني 
1929 و1931 فبلغ حوايل خم�سة اآلف ن�سمة يف كل من عامي 1929 و1930 ثم انخف�ص 
اأربعة اآلف مهاجر عام 1931، ويف عام 1932 بداأت الهجرة بالت�ساعد ثانية فبلغ  اإىل نحو 

عدد املهاجرين 9553. 
ويف هذه الفرتة و�سل نحو 2500 مهاجر من يهود اليمن اإىل فل�سطني، وبلغ عدد اليهود 
يف فل�سطني يف نهاية هذه املرحلة حوايل 175 األفاً عا�ص 136 األفاً منهم يف 19 م�ستعمرة 

بلدية وعا�ص الباقون يف نحو 110 م�ستعمرات زراعية.

الهجرة اخلام�سة )1933 ـ 1939( 
وقد بلغ عدد املهاجرين الذين قدموا يف هذه الهجرة اإىل فل�سطني نحو 215 األفاً، جاء معظمهم 
منها وحدها  فهاجر  اأملانيا  اإىل احلكم يف  النازية  بو�سول  تاأثرت  التي  اأوروبا  و�سط  اأقطار  من 

خالل هذه الفرتة نحو 45 األف مهاجر.
اأخذت  ثم  األفاً،   62 املهاجرين حوايل  عدد  فبلغ   1935 عام  ذروتها يف  الهجرة  بلغت  وقد 
بالهبوط ب�سبب ا�ستعال ثورة 1936 يف فل�سطني، ومن اجلدير بالذكر اأن املنظمة ال�سهيونية 
اليهود من  اأملانيا لت�سهيل عملية هجرة  النازي يف  اتفاقاً مع احلكم  اليهودية عقدتا  والوكالة 

اأملانيا وتنظيم اإخراج اأموالهم.
ومبوجب هذا التفاق اأمكن اإخراج حوايل 32 األف مليون جنيه، اأو ما يعادل ع�سرة اأ�سعاف 

ما جمعته اجلباية اليهودية حتى ذلك الوقت.
وو�سل اإىل فل�سطني اأي�ساً حوايل 4500 يهودي ميني، وقد بداأت احلركة ال�سهيونية يف هذه 
املرحلة بتنظيم هجرة من نوع خا�ص عرفت با�سم "هجرة ال�سباب"، وذلك بجمع الأطفال 
بهجرة  خا�سة  دائرة  اليهودية  الوكالة  يف  واأن�سئت  فل�سطني،  اإىل  ونقلهم  اأوروبا  من  اليهود 
ال�سباب، ومتكنت احلركة ال�سهيونية من نقل حوايل 30 األف طفل يهودي اإىل فل�سطني من 

عام 1933 اإىل �سهر مايو من عام 1948.
يف  جنحت  فقد  ال�سرعية"،  "غري  الهجرة  با�سم  عرف  ما  اأي�ساً  املرحلة  هذه  يف  وظهر 
الو�سول اإىل ال�سواطئ الفل�سطينية بني يوليو من عام 1934 وبداية احلرب العاملية الثانية 
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)l(."43 �سفينة حتمل 15 األف مهاجر "غري �سرعي

الهجرة ال�ساد�سة )1939 ـ مايو 1948(
والتي متت خالل احلرب العاملية الثانية حتى قيام )اإ�سرائيل(، وقد ا�ستمرت باأ�سكالها املختلفة 
اإما عن طريق الإبحار مبا�سرة اإىل فل�سطني، واإما بالإبحار اإىل موانئ حمايدة يف تركيا والبلقان 
احلرب  �سنوات  يف  فل�سطني  �سواطئ  اإىل  و�سل  وقد  اً،  بررّ اأو  بحراً  فل�سطني  اإىل  النتقال  ثم 
الربيطانية  ال�سرية  الوثائق  وك�سفت  �سرعي"،  "غري  مهاجر  األف   15 نحو  نقلت  مركباً   21
النقاب عن اأن الأ�سطول الربيطاين الذي كان مكلفاً مبراقبة �سواطئ فل�سطني ملقاومة الهجرة 
ال�سرعية" -ح�سب ادعاء احلكومة الربيطانية اآنذاك- كان يقوم باإر�ساد �سفن املهاجرين  "غري 
الفل�سطينية، حيث جتري  ال�سواحل  اإىل  وقيادتها  والوقود  واملوؤن  باملاء  واإمدادها  ال�سهيونيني 

عملية ا�ستيالء وهمية عليها.

ثورات فل�سطني �سد االحتالل وامل�ستوطنات 
يف  اإ�سرابات  اأول  ن�سبت  حيث   1920 �سنة  اأبريل   )8( اإىل   )4( من  الثورات  هذه  بداأت 
فل�سطني اأثناء مو�سم النبي مو�سى، حيث انقلب املو�سم اإىل �سدامات م�سلحة مع البولي�ص 

اأدت اإىل وقوع قتلى وجرحى من العرب واليهود.
�سنة  مايو   )15( اإىل   )1( من  ا�ستمرت  جديدة  ثورة  البا�سلة  يافا  مدينة  يف  اندلعت   ■
1921 - ثورة الرباق يف )15( اأغ�سط�ص �سنة 1929 عندما تقدمت ح�سود يهودية نحو 
حائط الرباق بجوار امل�سجد الأق�سى املبارك ملحاولة احتالل احلائط، حيث هز القد�ص 
اأول هجوم وا�سع النطاق ي�سنه العرب على اليهود، ففي اأعمال ال�سغب قتل العرب 133 
احلركة  اأهداف  من  العرب  خماوف  اإىل  العنف  جذور  وتعود   ،116 منهم  وقتل  يهودياً 

ال�سهيونية التي تهدف لإقامة وطن قومي لليهود يف فل�سطني. 
وكانت بريطانيا قد وعدت اليهود باإن�ساء وطن قومي لهم يف فل�سطني، على األ جتحف بحق 
ال�سكان الأ�سليني يف البالد، ولكن حتى الآن مل تقم بريطانيا بتنفيذ وعدها للعرب بحماية 

حقوقهم املدنية والدينية.
■ ثورة ال�سيخ عز الدين الق�سام �سنة 1935 وهي احلافز الأول للثورة الفل�سطينية الكربى.
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اإ�رشاب ال�ستة اأ�سهر 1936 
الأرا�سي  م�سادرة  على  احتجاجاً  اأ�سهر  �ستة  ملدة  �سامل  عام  باإ�سراب  الفل�سطينيون  قام 

والهجرة اليهودية.

جلنة بيل 1937
منذ وعد بلفور كانت بريطانيا حتاول ت�سوية اخلالف بني اليهود والعرب دون جناح، ففي عام 
1937 قدم اللورد روبرت بيل التقرير الذي خل�ست له اللجنة التي كان يراأ�سها، حيث ورد 
يف التقرير اأن ا�ستمرار العمل بنظام النتداب على فل�سطني غري ممكن عملياً واإنه لي�ص هناك 
اأمل يف قيام كيان م�سرتك بني العرب واليهود، فكان من دواعي تكوين هذه اللجنة تزايد 
اأعمال الحتجاج من قبل العرب يف فرتة الع�سرينيات والثالثينيات ب�سبب الهجرة اليهودية 
وم�سادرة الأرا�سي، فما كان من العرب اإل ت�سكيل اللجنة العربية العليا للدفاع عن اأنف�سهم 

وقاموا بتنظيم اإ�سراب ال�ستة اأ�سهر يف عام 1936.
ويف حماولة للخروج من تلك الأزمة قامت بريطانيا بتكليف اللورد روبرت بيل بدرا�سة الو�سع 

وتقدمي احللول، ولكن العرب قاطعوا اللجنة ورف�سوا التقرير.
بعد تاأكيد التقرير على ا�ستحالة قيام كيان م�سرتك لليهود والعرب، مت اقرتاح تق�سيم فل�سطني 
اإىل دولتني اأحدهما عربية والأخرى يهودية وتو�سع الأماكن املقد�سة حتت الإدارة الدولية، 
وبعد �سنتني من التقرير وجدت بريطانيا يف حالة ل فوز ول خ�سارة وقررت و�سع قيود على 

هجرة اليهود لفل�سطني حلني اإيجاد حل للمع�سلة.

املع�سلة الفل�سطينية- الربيطانية 1945
احلركة  زعماء  عاد  النازية،  العتقال  مع�سكرات  وفتح  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد 

ال�سهيونية للمطالبة بفتح باب الهجرة لليهود اإىل فل�سطني. 
هجومها  �سعدت  جاجن  وال�سترين  والأرجون  الهاجانا  مثل  امل�سلحة  ال�سهيونية  واحلركات 
وعار�ص  الهجرة،  باب  لفتح  بريطانيا  على  لل�سغط  الربيطاين  النتداب  جنود  على  امل�سلح 
العرب ال�سغوط اليهودية، ولكن مل يكن هناك قيادة موحدة للعرب، ففي عام 1945 قامت 
العربية  الدول  جامعة  بتاأ�سي�ص  وم�سر  واليمن  والأردن  والعراق  ولبنان  و�سوريا  ال�سعودية 
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العمالية  احلكومة  الفل�سطينيني،  اأجل حقوق  من  الآخر  اجلانب  من  بريطانيا  على  لل�سغط 
اجلديدة يف بريطانيا كانت تدعم ب�سدة اأهداف وم�ساريع احلركة ال�سهيونية، مع رغبتها بالإبقاء 

على �سداقتها للعرب.
وبال�سغط من الرئي�ص الأمريكي ترومن ذي امليول ال�سهيونية الوا�سحة اأر�سلت بريطانيا 
الفوري  بالتهجري  اأو�ست  الأمريكية  الإنكليزية  اللجنة  الو�سع،  لدرا�سة  جديدة  جلنة 
الأرا�سي  بيع  على  القيود  برفع  اأو�ست  كما  لفل�سطني،  اأوروبي  يهودي   100000 لعدد 

الفل�سطينية لليهود مع اإقامة الكيان امل�سرتك حتت رعاية الأمم املتحدة. 
ق�سية  اإحالة  بريطانيا  قررت  فل�سطني،  يف  الربيطاين  للجي�ص  العالية  التكاليف  �سغط  حتت 

فل�سطني اإىل الأمم املتحدة. 
وبناء على  فل�سطني وتقدمي القرتاحات  الو�سع يف  لتقييم  املتحدة  الأمم  اإر�سال جلنة من  مت 

تقريرها مت اتخاذ قرار تق�سيم فل�سطني رقم 242.
بلتمور،  برنامج  ملقررات  وتنفيذاً  مبا�سرة،  احلرب  بعد  ترومان  الأمريكي  الرئي�ص  طالب  وقد 
باإدخال مائة األف يهودي فوراً اإىل فل�سطني، وت�سكلت جلنة حتقيق اأنكلو- اأمريكية" لبحث 
مدى قدرة فل�سطني على ا�ستيعاب اليهود امل�سردين يف اأوروبا، ويف الأول من مايو عام 1946 

ن�سرت جلنة التحقيق املذكورة تو�سياتها فاأيدت فيها مطلب الرئي�ص ترومان.
فل�سطني  اأبواب  عملياً  فتحت  ولكنها  اللجنة،  تو�سيات  ر�سمياً  النتداب  تنفذ حكومة  مل 
للهجرة ال�سهيونية "ب�ستى اأ�سكالها" فقد و�سلت اإىل �سواحل فل�سطني بعد احلرب )-1945
1948( 65 �سفينة مهاجرين "غري �سرعيني" تقل نحو 70 األف مهاجر ت�سلل ق�سم منهم اإىل 
منهم يف مع�سكرات خا�سة  األفاً   50 اإىل احتجاز نحو  البالد، وا�سطرت احلكومة الربيطانية 
يف قرب�ص، ثم اأخذت تدخلهم اإىل فل�سطني على دفعات مبعدل 750 مهاجراً �سهرياً، وهكذا 

دخل فل�سطني بني عام 1940 وعام 1948 نحو 120 األف مهاجر يهودي.

ان�سحاب بريطانيا وقرار تق�سيم فل�سطني 1947
 1947 بعد �سبع �سنني من احلروب ورغبة بريطانيا يف الن�سحاب من م�ستعمراتها، يف عام 
قررت بريطانيا ترك فل�سطني وطلبت من الأمم املتحدة تقدمي تو�سياتها، مت عقد اأول جل�سة طارئة 
لالأمم املتحدة يف 1947 ومت اقرتاح م�سروع تق�سيم فل�سطني اإىل دولتني فل�سطينية ويهودية على 
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اأن تبقى القد�ص دولية، واأن ت�سود عالقات ح�سن اجلوار والتعاون القت�سادي بني الدولتني.
ومتت املوافقة على القرتاح من 33 ع�سواً مقابل رف�ص 13 ع�سواً وبدعم من الحتاد ال�سوفييتي 

والوليات املتحدة الأمريكية وبامتناع بريطانيا عن الت�سويت.
كان قرار تق�سيم فل�سطني.. ال�سادر يف 29/ 11/ 1947 والذي وافقت عليه هيئة الأمم املتحدة 

يت�سمن ما يلي: 
■ انتهاء النتداب يف موعد ل يتجاوز اليوم الأول من اأغ�سط�ص 1948.

■ تاأ�سي�ص دولتني يف فل�سطني: اإحداهما عربية والأخرى يهودية.
■ اإقامة اإدارة دولية خا�سة يف القد�ص.

■ يتم تاأليف الدولتني اليهودية والعربية والإدارة الدولية يف القد�ص يف موعد ل يتجاوز 
اليوم الأول من �سهر اأكتوبر 1948.

ومن هنا بداأت وا�ستمرت خيوط املوؤامرة الكربى يف احتالل اأر�ص فل�سطني، فكل ما �سبق 
يلخ�ص اأن فكرة احتالل فل�سطني واإقامة دولة قومية لليهود على اأر�سها هي فكرة �سيا�سية 
ا�ستعمارية قومية، ومل تكن تنطلق اأبداً من اأي اأفكار توراتية، ولكن رغم ذلك مت ا�ستخدام 
التوراة يف خدمة امل�سروع ال�سهيوين ال�ستعماري فلي�ص هناك حافز اأقوى من الدين يجذب 
النا�ص لكي يهاجروا من خمتلف دول العامل ويتوجهوا نحو م�سري جمهول مرتكز على الوعود 
التوراتية التي وعد بها الرب ال�سعب اليهودي واأنبياءه.. واإذا كانت الأمم املتحدة املنوطة برد 
احلقوق والف�سل بني النزاعات والق�سايا الدولية لي�ص لها اأي تاأثري يذكر على مدار خم�سني 
عاماً.. واإذا كان تطبيق العدل كما ذكرنا �سابقاً يف بداية هذه الدرا�سة ل يتحقق اإل داخل 

مالعب كرة القدم والدورات الأوليمبية فهل نلجاأ اإىل الفيفا؟  
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جدول يو�سح عدد املهاجرين اليهود القادمني اإىل فل�سطني 
يف اأواخر الع�سر العثماين)1(

الفرتة الزمنية
جمموع املهاجرين 

اليهود اإىل فل�سطني 
)باالآالف(

املتو�سط ال�سنوي 
للهجرة اليهودية 

)باالآالف(

عدد اليهود 
االأ�سكيناز 
)باالآالف(

ن�سبة اال�سكناز 
املئوية

1880  -  1850250.8--

1903  -  188125124%  96

1910  -  1904202.919%  95

1914  -  1911143.5--

1914  -  1850 84.31.3--

 

جدول يو�سح الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني
 ومقارنتها بالهجرة اليهودية العاملية من عام 1840)2(

1- املو�سوعة الفل�سطينية، الق�سم العام، املجلد الأول ، دم�سق، هيئة املو�سوعة الفل�سطينية، 1984.

2-Finkelstein، L.، OP. cit، VOI.2، Table 3 A،P. 1554، and Table 3BP. 1555 
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)1(1948 - جدول يو�سح موجات الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني من عام 1882 

1- د/ يو�سف عبد اهلل �سايغ ، القت�ساد الإ�سرائيلي ، جدول )3( �ص 50 .
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وثيقة.. نداء "نابليون" اإىل يهود العامل �سنة 1798م)1( 

للجمهورية  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  بونابرت  نابليون  "من 
الفرن�سية يف اإفريقيا واآ�سيا اإىل ورثة فل�سطني ال�سرعيني. 

الفتح  قوى  ت�ستطع  مل  الذي  الفريد،  ال�سعب  اأيها  الإ�سرائيليون،  اأيها 
اأن ت�سلبه ن�سبه ووجوده القومي، واإن كانت قد �سلبته اأر�س  والطغيان 

الأجداد فقط. 
اإن مراقبي م�سائر ال�سعوب الواعني املحايدين، واإن مل تكن لهم مقدرة 
الأنبياء مثل اأ�سعياء ويوئيل، قد اأدركوا ما تنباأ به هوؤلء باإميانهم الرفيع 
اأن عبيد اهلل )كلمة اإ�سرائيل يف اللغة العربية تعني اأ�سري اهلل اأو عبد 
اهلل( �سيعودون اإىل �سهيون وهم ين�سدون، و�سوف تعمهم ال�سعادة حني 

ي�ستعيدون مملكتهم دون خوف. 
انه�سوا بقوة اأيها امل�سردون يف التيه، اإن اأمامكم حربًا مهولة يخو�سها 
�سعبكم بعد اأن اعترب اأعداوؤه اأن اأر�سه التي ورثها عن الأجداد غنيمة 
تق�سم بينهم ح�سب اأهوائهم... لبد من ن�سيان ذلك العار الذي اأوقعكم 
اإن  �سنة،  لألفي  اإرادتكم  �سل  الذي  وذلك اخلزي  العبودية،  نري  حتت 
الظروف مل تكن ت�سمح باإعالن مطالبكم اأو التعبري عنها، بل اإن هذه 
الظروف اأرغمتكم بالق�سر على التخلي عن حقكم، ولهذا فاإن فرن�سا 
هذا  يف  ذلك  تفعل  وهي  اإ�سرائيل،  اإرث  حاملة  الآن  يدها  لكم  تقدم 

الوقت بالذات، ورغم �سواهد الياأ�س والعجز. 
اأمامه  بالن�سر  ومي�سي  به،  الإلهية  العناية  اأر�سلتني  الذي  اجلي�س  اإن 
اأيام  ب�سعة  وخالل  لقيادته،  مقرًا  القد�س  اختار  قد  وراءه،  وبالعدل 

�سينتقل اإىل دم�سق املجاورة التي مل تعد ُترهب مدينة داود.

1-  حممد ح�سنني هيكل: املفاو�سات ال�سرية بني العرب واإ�سرائيل . )اجلزء الأول( .
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يا ورثة فل�سطني ال�سرعيني..
اإن الأمة الفرن�سية التي ل تتاجر بالرجال والأوطان كما فعل غريها، 

تدعوكم اإىل اإرثكم ب�سمانها وتاأييدها �سد كل الدخالء. 
اأحفاد  �سجاعة  تخمد  مل  القاهرة  الطغاة  قوة  اأن  واأظهروا  انه�سوا 
هوؤلء الأبطال الذين كان حتالفهم الأخوي �سرفًا لإ�سربطة وروما، واأن 

معاملة العبيد التي طالت األفي �سنة مل تفلح يف قتل هذه ال�سجاعة. 
�سارعوا اإن هذه هي اللحظة املنا�سبة -التي قد ل تتكرر لآلف ال�سنني- 
للمطالبة با�ستعادة حقوقكم ومكانتكم بني �سعوب العامل، تلك احلقوق 
بني  كاأمة  ال�سيا�سي  وجودكم  وهي  ال�سنني  لآلف  منكم  �سلبت  التي 
الأمم، وحقكم الطبيعي املطلق يف عبادة اإلهكم يهوه، طبقًا لعقيدتكم، 

وافعلوا ذلك يف العلن وافعلوه اإىل الأبد.
" " بونابرت 
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وثيقة .. نداء �سبتاي زيف اإىل اليهود 1666 )1(

اأيها الإخوان: ل يغربن عن ذهنكم اأن زفراتكم وتنهداتكم �سعدت يف 
اجلور  اأثقال  حتت  رزحتم  ما  ل�سدة  ال�سماء  عنان  اإىل  الع�سور  خالل 
وال�سطهاد فهال تنوون اأن تتخل�سوا نهائّيًا من احلالة املقرونة بالإذلل 
الزدراء  نرى  اإننا  الهمج،  من  اأنا�س  فيها  و�سعكم  التي  والنحطاط 
لتحطيم  الوقت  حان  فقد  البدار،  فالبدار  مكان  كل  يف  لنا  مرافقًا 
النري  وخلع  اأعناقكم،  بها  العدو  طوق  التي  والإهانة  اخل�سف  �سال�سل 
املركز  واحتالل  لنهو�سنا  الأوان  اآن  قد  نعم  احتماله،  يطاق  ل  الذي 
الالئق بنا بني اأمم العامل فهيا بنا اأيها الإخوان لتجديد هيكل اأور�سليم، 
اإن عددنا يبلغ �ستة ماليني منت�سرين يف جميع اأقطار العامل، ويف حوزتنا 
ثروات طائلة وا�سعة وممتلكات عظيمة �سا�سعة فيجب اأن نتذرع بكل ما 

لدينا من الو�سائل ل�ستعادة بالدنا.
اإن الفر�سة ل�سانحة ومن واجبنا اأن نغتنمها.

وهي  املقد�س  امل�سروع  هذا  لتحقق  التالية  بالو�سائل  العمل  يجب  اإنه 
التالية  بلدًا  ع�سر  اخلم�سة  يف  املقيمون  اليهود  ينتخبه  جمل�س  اإقامة 
وهي: اإيطاليا، �سوي�سرا، املجر، بولونيا، رو�سيا، بالد ال�سمال، بريطانيا 
اآ�سيا، واإفريقيا.  اأملانيا، تركيا،  اإ�سبانيا، بالد ول�س، ال�سويد  العظمى، 
فاللجنة املمثلة لليهود املقيمني يف هذه البلدان كلها ميكنها اأن تبحث 
الواجب  القرارات ب�سددها ويكون من  يف مهمتها لتتخذ ما تراه من 
القرارات ويجعلوها مبثابة قانون ل  يقبلوا هذه  اأن  اليهود  على جميع 

مندوحة لهم من اخل�سوع له.

. 104 - 1- "اإيلي ليقي اأبو ع�سل " ، كتاب يقظة يهود العامل ، القاهرة، 1934م، �ص 101 
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وثيقة.. ر�سالة يهودي اإيطايل اإىل )الإخوان يف الدين �سنة 1798()1( 

اإن البالد التي نقرتح احتاللها �سوف ت�سم )وذلك يخ�سع للرتتيبات 
منطقة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سفلى،  م�سر  منا�سبة(  فرن�سا  تراها  التي 
متتد حدودها على خط ي�سري من عكا اإىل البحر امليت، ومن الطرف 

اجلنوبي للبحر امليت اإىل البحر الأحمر.
اإن هذا املوقع املتفوق على ما عداه، واملتميز عن �سائر املواقع يف العامل 
اأ�سياد جتارة الهند  �سوف يجعل منا حني منخر عباب البحر الأحمر 
و)اإثيوبيا(...  و�سرقها واحلب�سة  اإفريقيا  اأو جنوب  العربية  واجلزيرة 
اإن قرب حلب ودم�سق �سوف ي�سهل جتارتنا مع بالد فار�س، وعن طريق 
البحر الأبي�س املتو�سط ن�ستطيع اإقامة الت�سالت مع فرن�سا واإ�سبانيا 

واإيطاليا و�سائر اأنحاء القارة الأوروبية. 
مركزًا  ت�سبح  �سوف  العامل  يف  الو�سط  مركز  يف  الواقعة  بالدنا  اإن 
جتاريًا لتوزيع ال�سلع من كل املنتجات الفنية والثمينة على �سطح الكرة 

الأر�سية. 
اإيه، اإخواين، األ تت�ساءل قيمة الت�سحيات اأمام حتقيق هذا الهدف؟ 
�سوف نعود اإىل بالدنا ونعي�س يف ظل قوانيننا، ثم ن�ساهد تلك الأماكن 
وم�سائبكم،  بوؤ�سكم  نهاية  دنت  قد  ها  الإ�سرائيليون!  اأيها  املقد�سة 

فالفر�سة مواتية، واحذروا كي ل تدعوها تفوتكم.

1 - Albert Hyawson : «Palestine. The Rebirth of An ancient People» )London 1916(
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وثيقة .. "ت�سمربلني يعر�س م�سروع اأوغندا على هريت�سل")1(

.  146  - �ص145   ، ،ج1  القومي  الإر�ساد  وزارة   ،1949 عام  اإىل   637 عام  من  فل�سطني  وثائق  ملف    -1
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وثيقة.. "ر�سالة ت�سمربلني اإىل هريت�سل لتوطني اليهود يف �سيناء")1(

. 142  - 1-  ملف وثائق فل�سطني من عام 637 اإىل عام 1949، وزارة الإر�ساد القومي ،ج1 ، �ص141 
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وثيقه.. موؤمتر بازل عام 1897 )1(

 ،1897 �سنة  مطلع  مع  �سهيوين  موؤمتر  لعقد  اجلدي  التح�سري   بداأ 
الدعوات  اأر�سلت  عندما  لكن  باأملانيا،  ميونخ  يف  عقده  مقررًا  وكان 
املوؤمتر،  على  �سخطهم  واأعلنوا  الغربيون  اليهود  غ�سب  الر�سمية 
واعتربته ال�سحافة الأملانية اليهودية خيانة، كما رف�ست رابطة رجال 

الدين اليهود يف اأملانيا هذا املوؤمتر ب�سدة.

واأدت هذه احلملة اإىل نقل مكان املوؤمتر اإىل بازل يف �سوي�سرا، وان�سرف 
هريت�سل اإىل مرا�سلة زعماء اليهود قاطبة، يحثهم على انتخاب النخبة 

البارزة بينهم.

اأغ�سط�س 1897(، وح�سره   31  -  عقد املوؤمتر اأخريًا يف بازل )29 
204 اأع�ساء من اليهود، ميثلون 15 دولة، وتراأ�س هريت�سل املوؤمتر.

بازل" ال�سهيوين،  "برنامج  با�سم  بعد  فيما  ما عرف  املوؤمتر   وو�سع 
والقرار الأ�سا�س الذي اتخذه املوؤمتر هو: "اإن غاية ال�سهيونية هي خلق 

وطن لل�سعب اليهودي يف فل�سطني ي�سمنه القانون العام".

وحدد املوؤمتر الو�سائل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية مبا يلي:

واحلرفيني،  املزارعني،  باليهود  فل�سطني  يف  ال�ستيطان  تعزيز  1ـ 
واملهنيني، وبناء على قواعد �ساحلة.

املحلية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  بوا�سطة  وتوحيدهم  كافة،  اليهود  تنظيم  2ـ 
والعامة املالئمة، وفقًا للقوانني ال�سارية يف كل بلد.

الكنعانيني حتى  عهد  من  ال�سيا�سي  التاريخ  احل�سارة(،  ـ  ال�سعب  ـ  )الق�سية  فل�سطني  احلوت،  نويه�ص  بيان   -  1
1917، بريوت، دار ال�ستقالل للدرا�سات والن�سر، 1991
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3ـ تقوية ال�سعور اليهودي القومي وال�سمري القومي.

اتخاذ اخلطوات التح�سريية للح�سول على موافقة احلكومات التي  4ـ 
يجب احل�سول عليها، لتحقيق هدف ال�سهيونية.

العاملية"،  ال�سهيونية  "املنظمة  املوؤمتر  اأ�س�س  التنفيذية،  الناحية  ومن 
الداخلي  النظام  اإقرار  ومت  ال�سهيونية،  للمنظمة  رئي�سًا  هريت�سل  وانتخب 
لكل  الع�سوية  حق  فمنح  الع�سوية،  و�سروط  التنظيمي  وهيكلها  للمنظمة 
يهودي يف العامل يلتزم بربنامج بازل، ويدفع ا�سرتاكًا �سنوّيًا ي�سمى "�سيقل" 
وللمنظمة  القدامى-.  العربانيون  يتداولها  كان  التي  العملة  وحدة  -وهو 
رئي�س وجلنة تنفيذية وجمل�س عام يتمتع ب�سالحياته املوؤمتر ما بني دورات 
انعقاده، كما اأقر املوؤمتر �سكل العلم ال�سهيوين )تر�س داود( ون�سيدًا قومّيًا.

وجدير بالذكر اأن موؤمتر بازل قد تعمد اأن ي�ستعمل يف قراره الرئي�س 
تعبري "وطن"

 )hermstaeete( اأو )Home( لأ�سباب دبلوما�سية، بينما كان 
اأكد  وقد  يهودية".  "دولة  هو  البداية  منذ  للموؤمتر  احلقيقي  الق�سد 
هريت�سل نف�سه هذه احلقيقة يف مذكراته بقوله: "لو اأردت اأن اأخل�س 
موؤمتر بازل بكلمة واحدة، وهي كلمة �ساأحر�س على األ اأتلفظ بها علنًا، 

لقلت: "يف موؤمتر بازل اأر�سيت اأ�س�س الدولة اليهودية". 

اأ�سا�سّيًا يف تاريخ احلركة ال�سهيونية، ولكنه  كان موؤمتر بازل انعطافًا 
احلركة  توجهت  وهكذا  طويل،  طريق  على  خطوة  جمرد  ذلك  رغم 
ال�سهيونية، بعد ذلك املوؤمتر، للعمل على جبهتني بوقت واحد: اجلبهة 

ول وك�سب  تنظيماتها  ا�ستكمال  بهدف  الداخلية 
واجلبهة اخلارجية بهدف ك�سب تاأييد حركة ال�ستعمار الأوروبي العاملي.
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وثيقة.. نظام عمل املوؤمتر ال�سهيوين)1( 

.108 - 1- ملف وثائق فل�سطني من عام 637 اإىل عام 1949، وزارة الإر�ساد القومي ،ج1 ، �ص103 
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الن�س الأ�سلي لوعد بلفور )1(

1- الوعد وترجمته من كتاب وثائق الق�سية الفل�سطينيه ا�سدار جامعه الدول العربية .
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ترجمة ن�س وعد بلفور

ت�سريح بلفور- وزارة اخلارجية

الثاين من نوفمرب �سنة 1917

عزيزي اللورد روت�سلد

ي�سرين جّدًا اأن اأبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته، الت�سريح التايل 
الذي ينطوي على العطف على اأماين اليهود وال�سهيونية، وقد عر�س 

على الوزارة واأقرته:

وطن  تاأ�سي�س  اإىل  العطف  بعني  تنظر  اجلاللة  �ساحب  حكومة  "اإن 
لت�سهيل  جهدها  غاية  و�ستبذل  فل�سطني  يف  اليهودي  لل�سعب  قومي 
�ساأنه  من  بعمل  يوؤتى  لن  اأنه  جلّيًا  يفهم  اأن  على  الغاية،  هذه  حتقيق 
اأن ينتق�س من احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غري 
اليهودية املقيمة الآن يف فل�سطني ول احلقوق اأو الو�سع ال�سيا�سي الذي 

يتمتع به اليهود يف البلدان الأخرى".

و�ساأكون ممتّنًا اإذا ما اأحطتم الحتاد ال�سهيوين علمًا بهذا الت�سريح.

املخل�س
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 مقتطفات من وثيقة اأدوين مونتاجو حتت عنوان "ال�سهيونية")1(
28 اأكتوبر �سنة 1917 جمل�س الوزراء 24/ 

ال�سجالت الر�سمية للحكومة الربيطانية
وزعت مبعرفة وزير الدولة للهند 

املو�سوع،  اآخر عن هذا  الوزراء ببحث  اأ�سغل جمل�س  اأن  ليوؤ�سفني  اإنه 
على  اأعر�سها  اأن  اأود  التي  املعلومات  من  مزيد  على  ح�سلت  ولكني 

اأع�ساء املجل�س.

 لقد تلقينا يف وزارة الهند �سل�سلة من الأبحاث القيمة عن تركيا واآ�سيا 
بقلم الآن�سة جري ترود لوثيان بل، املراأة املرموقة التي بعد اأعوام من 
املعرفة التي جنتها يف اأثناء رحالت فريدة قامت بها يف تلك املناطق 

تعمل ك�سابط �سيا�سي م�ساعد يف بغداد وقد كتبت تقول:

للقومية  املقو�سة  العوامل  من  غريه  عن  اأهمية  يقل  ل  عامل  "وثمة 
اأن �سعبًا غري عربي يعترب جزءًا من �سوريا -  وهو احلقيقة املاثلة يف 
رغم اأنه كبقية اأجزاء �سوريا ت�سكنه غالبية من العرب - مبثابة مرياث 
مو�سى به له وبلغ تعداد اليهود يف فل�سطني على اأح�سن تقدير حوايل 
ولقد  امل�سلمني.  العرب  من  والباقي  اخلم�س  وامل�سيحيني  ال�سكان  ربع 
دعمت الهجرة اليهودية بطريقة م�سطنعة بالإعانات والتربعات من 

اأ�سحاب املاليني من اليهود الأوروبيني.

اللورد كرومر يجد متعة يف رواية حديث كان قد دار بينه   ولقد كان 
وبني اأحد م�ساهري اليهود الإنكليز الذي قال له: "اإذا ما قامت مملكة 
يف  لها  ك�سفري  للعمل  طلب  تقدمي  عن  اأتوانى  فلن  القد�س  يف  يهودية 

1- ملف وثائق و واأوراق الق�سية الفل�سطينية – اجلزء الأول – على حممد على – من �سفحة 264 ل�سفحة 273 .
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ال�سائدة فهناك عامالن يلغيان  لندن". ولكن رغم مثل هذه امل�ساعر 
فكرة فل�سطني اليهودية امل�ستقلة من واقع ال�سيا�سة العملية وهما:

اأوًل: اأن الإقليم كما نعلم لي�س يهودّيًا واأنه ما من م�سلم اأو عربي يقبل 
مدينة  هي  القد�س  العا�سمة  اأن  هو  الثاين  وال�سبب  يهودية،  �سلطة 
وامل�سيحية  اليهودية  الثالثة:  لالأديان  بالن�سبة  بالت�ساوي  مقد�سة 
ال�ستطاعة جتنب  كان يف  طاملا   - اأبدًا  تو�سع  اأن  يجب  ول  والإ�سالم 
ذلك - حتت ال�سلطان املنفرد لأي طائفة من الطوائف املحلية مهما 
الطائفتني  حقوق  حلماية  اإعطاوؤها  ميكن  التي  ال�سمانات  دقة  كانت 

الأخريني."

فل�سطني  يف  اليهود  ال�سكان  حجم  مدى  متامًا  تو�سح  النبذة  هذه  اإن 
هذه  يعرف  �سخ�س  لأي  ميكن  هل  اأخرى:  مرة  لأت�ساءل  واإين  حاليًا، 
اأكيدة  زيادة  ل�ستيعاب  فل�سطني  يف  مكانًا  ثمة  اأن  يت�سور  اأن  البالد 
يف عدد ال�سكان؟ واإذا مل يخطر ذلك ببال اأحد واأي فئة من ال�سكان 
يقرتح �سلبها اأمالكها؟ واإذا ما اأخذنا بعني العتبار الأحوال اجلغرافية 
و�سع  يهدد  اأن  الأمر  ي�ستحق  فهل  لفل�سطني،  واملناخية  واجليولوجية 
الق�سم  ذلك  اأجل  من  الأخرى  البالد  يف  يبقون  الذين  اليهود  جميع 
ال�سئيل من اليهود الذي ميكنه عقاًل اأن يجد لنف�سه وطنًا يف فل�سطني؟. 

وايزمان  بالربوف�سور  اإعجابي  يف  �سخ�س  اأي  لتاأثري  اأخ�سع  ل  اإنني 
الرو�سي البارز الذي له �ساأن كبري يف مناق�ساتنا، واإن خدماته لق�سية 
احللفاء كانت عظيمة وهو عامل ذائع ال�سيت ولكنه يف هذا الأمر اأقرب 
ما يكون اإىل املتع�سب الديني؛ ذلك اأن حما�سه لهذه الق�سية كان هو 
املبداأ الذي األهمه خالل جزء كبري من حياته، على الأقل، بل اإن هذه 
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اإىل  مثل هذا احلما�س  اأدى  وكم  الطاغي  مبعث حما�سه  الق�سية هي 
جتاهل الإمكانات العملية جتاهاًل تاّمًا. 

املناه�سة  البارزة  ال�سخ�سيات  بع�س  ت�سم  قائمة  على  ح�سلت  لقد 
لل�سهيونية – نذكر هنا جمموعة من الأ�سماء فقط على �سبيل املثال - 
ويالحظ اأنها ت�سم كل يهودي ذي �ساأن يف احلياة العامة با�ستثناء لورد 

روت�سيلد احلايل وم�سرت هريبرت �سمويل وقلة اأخرى منهم: 
Dr. Israel Abrahams. M.A..

University of Cambridge.

C.G. Montefiore Esq.. M.A.

A.R.Moro. Esq

Sir Lionel Abrahams. K.C.B.

Sir Mattew Nathan. G.C.M.G.

Professor S. Alexander. M.A..

University of Manchester.

J.Prag. Eaq.. M.p.

The Right Hon. Viscount Reading

G.C.B.K. C.V.O

D.I Alexander. Esq.. K.C.M.P

Captain O.E. d’Avigdor- Goldsmid.
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‘Leonard L. Cohen. Esq.

Captain Anthony de Rothschild

New Court. St. Swithin’s Lane

E.C.

Robert Waley Cohen. Esq

Dr. A. Eichholz.

الوقت  يف  اإنكليزية  حياة  يحيون  الذين  الرجال  من  جميعًا  وهوؤلء 
الذي يعرتفون فيه باإخوانهم يف الدين ويقدمون لهم اخلدمات �سواء 
املغالني يف  بينهم يهودًا من  اأو خارجها. وي�سم هوؤلء  البالد  يف هذه 

الأرثوذك�سية وبع�س اليهود املبدعني على ال�سواء.

اإن واجب جمل�س الوزراء الأول هو جتاه الإنكليز مواطني الإمرباطورية 
بكل  اأتقدم  واإين  الربيطانية،  التقاليد  اأ�سحاب  من  الربيطانية 
والرو�س  الأمريكيني  ق�سية  تبني  �ساأنهم  من  لي�س  اإنه  بالقول  احرتام 
الربيطانية  باجلن�سية  جتن�سوا  قد  كانوا  واإن  والأملان،  والنم�ساويني 
على ح�ساب اأولئك الذين عا�سوا اأجياًل يف هذه البالد وي�سعرون اأنهم 
اإنكليز. اإن اليهود يهاجمون الآن با�ستمرار لبقائهم مبناأى عن امل�ساعر 
الوطنية العظيمة التي اأ�سعلتها احلرب ولكونهم غري اأميني يف عاطفتهم 
ودوليني يف اأمانيهم. وهذه �سبة ج�سيمة لليهودي الربيطاين واإن كانت 
�سحيحة بالن�سبة لل�سهيوين. واآمل اأن ترتيث احلكومة الربيطانية التي 
اأ�سرتك يف ع�سويتها قبل اأن تتجاهل ال�سعور الربيطاين الذي اأمثله يف 
النزاعات  الطائفة �ساحبة  اأبناء  الفئة من  تلك  املو�سوع ل�سالح  هذا 

الدولية.
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خريطة اإ�سرائيل
 لدى ثيودور هريت�سل واحلاخام في�سمان)1(

1- in his Complete Dialers، vole 11. P 711.
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)Endnotes(
i - الربوف�سور ليون يهوذا ماغن�ص ) 5 يوليو 1877 – 27 اأكتوبر 1948 م(: حاخام اإ�سالحي 
يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية وفل�سطني، وكانت وجهات النظر التي اعتنقها غري 
تقليدية للغاية، ل �سيما فيما يتعلق بالتقاليد وال�سهيونية. ماغن�ص دعا اإىل نهج اأكرث تقليدية 
اإىل اليهودية، خوفاً من النزعات. وكان اخلالف حول هذه الق�سية التي دفعته اإىل ال�ستقالة 
من معبد "اإمانو اإيل "يف عام 1910. ماغن�ص اأي�ساً ان�سق ملزيد من الإ�سالح العام نحو موقف 
تاأ�سي�ص اجلامعة  اأ�سهم يف  ال�سهيونية من الرف�ص بقوة من التجريد من اجلن�سية اليهودية. 
وايزمان ..  اآين�ستاين وحاييم  اإىل جنب مع األربت  1918 جنبا  القد�ص يف عام  العربية  يف 
املثايل  املكان  كانت  اجلامعة  اأن  وراأى  اجلامعة.  رئي�ص  بعد  وفيما  امل�ست�سار  من�سب  �سغل 
لتعاون اليهود والعرب، وعمل بال كلل لتحقيق هذا الهدف.كان ملاغن�ص تاريخ طويل من 
الن�ساط نيابة عن امل�ساحلة مع العرب. خالل فرتة ما قبل الدولة، اعرت�ص ماغن�ص على دولة 
يهودية ب�سكل خا�ص. ويف راأيه، فاإن فل�سطني ل تكون يهودية اأو عربية. بدًل من ذلك، وقال 
اإنه دعا دولة ثنائية القومية التي �سيتم تقا�سم حقوق مت�ساوية للجميع. وهذا القول الذي 
وكان   .1925 عام  ماغن�ص يف  تاأ�سي�سها  اأ�سهم يف  الذي  �سالوم،  برييت  له جمموعة  تروج 
�سالوم برييت يف املقام الأول حركة املثقفني، وتفتقر اإىل قاعدة جماهريية كبرية. كما كان 
من دعاة ال�سالم ، ومبادئ التوافق والتفاهم وا�ستمر يف العمل نحو حتقيق هذه الأهداف 

حتى وفاته يف عام 1948. 
- احلاخام هو الَربرّاينرّ يف اليهودية، وي�سمى احلرب والراب واحلاخام، هو زعيم ديني. كلمة   ii
حاخام العربية ترجع اإىل الكلمة العربية حاخام اأي "حكيم" وهي اللقب الذي اأطلق على 
زعماء اليهود يف البلدان العربية والإ�سالمية.  اأما اللقب الأكرث انت�ساراً لدى اليهود وباللغة 
العربية فهو رب )اأو ربي (ويعني بالعربية القدمية "�سيد" اأو "معلم" وهناك اأنواع للحاخامني.

- اجلاوؤون - حاخام قراراته مقبولة لدى يهود كثريين.
- ال�سديق اأو البار - حاخام خمت�ص ب�سوؤون اأخالقية، اأو مفت�ص يف ي�سيفا  "املدر�سة الدينية( 

- املرن - رئي�ص ي�سيفا اأو حاخام يعلم حاخامني اآخرين اأو رئي�ص جمتمع يهودية كبرية.
يهودية  جمتمع  زعيم  وحاخامنا"(  ومعلمنا  وربنو "  مورنو  اخت�سار ) اأدوننو  وهي  الأدمور   -

ح�سيدية
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- كبري احلاخامات ال�سابق يف اإ�سرائيل والزعيم الروحي للحركة ال�سهيونية الدينية،   iii
دعا احلاخام الرئي�سي ال�سابق يف اإ�سرائيل مردخاي اإلياهو احلكومة اإىل �سن حملة ع�سكرية 

على غزة، معترباً اأن "امل�ص باملواطنني الفل�سطينيني الأبرياء اأمر �سرعي". 
لل�ساأن  خ�س�ست  التي  الإ�سرائيلية  احلكومة  جل�سة  قبيل  بر�سالة  بعث  قد  اإلياهو  وكان 
ل�سفك  ذلك  اأدى  لو  حتى  غزة  قطاع  �سد  التحرك  توجب  فتوى  �سمنها  الفل�سطيني 
دماء الأبرياء، لفتاً اإىل قول تاريخي من�سوب للملك داود دعا فيه ملالحقة الأعداء وعدم 

العودة قبل قتلهم.
اإبداء  بعدم  اإ�سرائيل  لقادة  ت�سريحاً  ت�ستبطن  داود  امللك  اأقوال  "اأن  الفتوى  واأ�سافت 
الرحمة جتاه من ي�ستهدف املدنيني لدينا بوا�سطة اإطالق �سواريخ من داخل مناطق ماأهولة 
بال�سكان". وقال احلاخام يف فتواه اإنه ل يجوز المتناع عن امل�سا�ص مبن �سماهم املخربني 
املختبئني بني املدنيني "فيما يعي�ص �سكان مدينة �سديروت يف خطر دائم". وحث اإلياهو 
رئي�ص الوزراء اإيهود اأوملرت على اخلروج بحملة ع�سكرية حقيقية �سد الفل�سطينيني دون 
"غري نظيفني من  الكرتاث باحتمال اإ�سابة املدنيني الأبرياء، ولفت اإىل اأن هوؤلء اأي�ساً 

اخلطيئة" مقتب�ساً اأقواًل لرجال دين يهود تاريخيني، اأمثال األرمبام، توؤيد وجهة نظره.

واأ�ساف "املواطنون الفل�سطينيون الذين يغطون على قتلة لي�سوا طاهرين من اخلطاأ وهم 
�سركاء باجلرمية امل�ستمرة املتمثلة با�ستهداف مدنيينا، ولذا ل يجوز تعري�ص حياة مواطن 

اأو جندي اإ�سرائيلي واحد للخطر خوفاً من امل�ص بهوؤلء املدنيني امل�ساندين لالإرهاب". 
- جملة فل�سطني يف �سهر، عدد ح�سري عن احلرب على غزة، جامعة الدول العربية   iv

قطاع فل�سطني والأرا�سي العربية املحتلة 2014.
v -التلمود )وجمعها: تلمودمي(، تعني الدرا�سة، ويحتل التلمود مكانة هامة داخل الديانة 
توطدت  التي  وهي  التلمودية،  اليهودية  تلك  �سوى  لي�ست  الربرّانية  فاليهودية  اليهودية، 
دعائمها بني يهود العامل اأجمع .  والتلمود هو جمموعة قواعد وو�سايا و�سرائع دينية واأدبية 
ا من حني اإىل اآخر . �ص �سفهيًّ ومدنية و�سروح وتفا�سري وتعاليم وروايات كانت تتناقل وتدررّ

vi - جريدة جريو �ساليم بو�ست – 10 اأغ�سط�ص 1967

. ) 2 - vii -�سفر التثنية – الإ�سحاح ال�سابع – الآيات ) 1 
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viii - �سفر التثنية – الإ�سحاح ال�سابع – الآية رقم )24( .

ix - �سفر يو�سع  – الإ�سحاح ال�ساد�ص  – الية رقم )20( .

- دعاء ال�سريف، كتاب حتطيم الأ�ساطري التوراتية، حتطيم اأ�سطورة اأريحا، الدار الثقافية   x
للن�سر والتوزيع، القاهرة، 2015. 

xi - �سفر ي�سوع – الإ�سحاح ال�ساد�ص – الآية رقم ) 24 ( .

. )8 - xii - �سفر التكوين – الإ�سحاح ال�سابع ع�سر – الآيات )7 

. ) 21 - xiii - �سفر التكوين – الإ�سحاح اخلام�ص ع�سر – الآيات ) 18 

xiv -�سفر اخلروج - الإ�سحاح الثالث – الآية رقم )17( . 

بويون  قادها غودفري دي  ، طوابري  اللورين  1096 من  اأغ�سط�ص عام  xv - حتركت يف 
ال�سغر  واأخوه  بولون  من  يفت�سايف  الكونت  الأكرب  )اأخوه  اأتباعه  اإليها  وان�سم  الرابع، 
بودوان من بولون اأي�ساً ، كما ان�سم بودوان له بورغ ابن عم غودفري ، والكونت بودوان 
من اينو والكونت رينو من تول( على اثر الدعوة التي انطلقت لها حملة الفقراء ، م�ست 
هذه الف�سائل على طريق الراين-الدانوب التي �سارت عليها قبلهم ف�سائل الفالحني 

الفقراء. حتى و�سلت الق�سطنطينية نهاية عام 1096 .
الالتينية  القد�ص  مملكة  وقيام   1099 عام  القد�ص  احتالل  عن  الأوىل  احلملة  واأ�سفرت 
وطرابل�ص  انطاكية  واإمارة  ،كالرها)ادي�سا(  اأخرى  �سليبية  مناطق حكم  ة  عدرّ اإىل  بالإ�سافة 
بال�سام .ولعبت اخلالفات بني حكام امل�سلمني املحليني دوراً كبرياً يف الهزمية التي تعر�سوا 
وقتها  بالأنا�سول  بنيقية  الأتراك  ،وال�سالجقة  بالقاهرة  الفاطميني  بني  كاخلالفات   ، لها 
وباءت املحاولت لطرد ال�سليبيني بالف�سل كمحاولة الوزير الأف�سل الفاطمي الذي و�سل 
بع�ص  على  ال�سيطرة  ا�ستكملت  التي  ال�سليبية  اجلحافل  اإمام  بعدها  فر  ولكنه  ع�سقالن 

البالد ال�سامية والفل�سطينية بعدها.
xvi - روجيه جاروديه - فل�سطني اأر�ص الر�سالت الإلهية– ترجمة وتعليق الدكتور عبد 

ال�سبور �ساهني - دار الرتاث – 1986 - �ص 362 .
- النا�سر �سالح الدين يو�سف بن اأيوب بن �ساذي بن مروان، اأبو املظفر الأيوبي   xvii
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نبيل وبطل  فار�ص  باأنه  والغرب  ال�سرق  التاريخ يف  1193 م( عرف يف كتب   - 1138(
�سجاع وقائد من اأف�سل من عرفتهم الب�سرية و�سهد باأخالقه اأعداوؤه من ال�سليبيني قبل 
البطل  اإنه  الإ�سالم،  �سنع  ل�سخ�سية عمالقة من  فذ  منوذج  اإنه  �سريته،  وكاتبو  اأ�سدقائه 
�سالح الدين الأيوبي حمرر القد�ص من ال�سليبيني وبطل معركة حطني وقد اأزال �سالح 
الدين ال�سليب عن قبة ال�سخرة، ورفع فيها امل�ساحف وعني لها الأئمة وو�سع يف امل�سجد 
اإن�ساءات  ود�سن  ب�سنعه  زنكي  بن  الدين حممود  نور  اأمر  قد  الذي كان  املنرب  الأق�سى 
لل�سوفية  وخانقاه  )ال�سالحية(  ال�سافعية  مدر�سة  اأهمها  القد�ص  يف  كثرية  اإ�سالمية 
وم�ست�سفى كبري )البيمار�ستان(، واأ�سرف بنف�سه على تلك الإن�ساءات، بل �سارك بيديه 

يف بناء �سور القد�ص وحت�سينه، وعقد يف املدينة جمال�ص العلم .
الواقعة  املنطقة  وقف  الذي  الأف�سل  امللك  ابنه  الدين  �سالح  بعد  القد�ص  توىل حكم 
فيها  واأن�ساأ  املقد�سة،  الرباق  ملنطقة  املغاربة، حماية  ال�سرقي من احلرم على  اإىل اجلنوب 
بن حتمد  عي�سى  املعظم  امللك  الأف�سل  بعد  الأيوبيني  من  القد�ص  وممن حكم  مدر�سة، 
واأن�ساأ ثالث  وال�سخرة  الأق�سى  امل�سجد  تعمريات يف كل من  اأجرى  الذي  اأيوب،  بن 
فدمر  عاد  املعظم  ولكن  الأيوبية(،  الأ�سرة  من  الوحيد  احلنفي  )وكان  للحنفية  مدار�ص 
اأ�سوار القد�ص خوفاً من ا�ستيالء ال�سليبيني عليها و�سرب املدينة فا�سطر اأهلها اإىل الهجرة 
يف اأ�سواأ الظروف وتال املعظم بعد فرتة وجيزة اأخوه امللك الكامل الذي عقد اتفاقاً مع 
ال�سريف،  احلرم  عدا  القد�ص  مبوجبه  �سلمه  الفرجنة،  ملك  الثاين  فردريك  الإمرباطور 
و�سلمت املدينة و�سط مظاهر احلزن وال�سخط وال�ستنكار �سنة 626هـ/1229 م وبقيت 
يف اأيديهم حتى 637 هـ / 1239م عندما ا�سرتدها امللك النا�سر داود بن اأخي الكامل، 
ثم عادت اإىل امل�سلمني نهائياً �سنة 642 هـ / 1244 م عندما ا�سرتدها اخلوارزمية ل�سالح 

جنم الدين اأيوب ملك م�سر.
- ملزيد من التفا�سيل عن الوعد اللهي : دعاء ال�سريف، كتاب التوراة تثبت اأن   xviii

فل�سطني اأر�ص عربيه، دار اأبعاد للطباعة والن�سر بريوت، 2017. 
- اأعداد اليهود املهاجرين اإىل فل�سطني ابتداء من عام 1850 وحتى عام 1914 .  xix

xx - الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني ومقارنتها بالهجرة اليهودية العاملية من عام 1840 - 1942

xxi - الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني ومقارنتها بالهجرة اليهودية العاملية من عام 1840. 1942
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xxii - �سورة املائدة – الآية رقم )21( .

 ،1860 �سنة  باملجر  بوداب�ست  مدينة  ولد يف  )تيودور(   هرت�سل  زئيف  بنيامني   -  xxiii
لأ�سرة يهودية ثرية، التحق باإحدى املدار�ص اليهودية لكنه مل يكمل تعليمه، بعد ذلك 
التحق مبدر�سة ثانوية فنية، ثم بالكلية الإجنيلية، واأكمل درا�سته بجامعة فيينا وح�سل على 
الدكتوراه يف القانون الروماين. ا�ستغل ملدة عام يف املحاكم النم�ساوية، لكنه ترك العمل، 
وتفرغ للكتابة يف الق�سية اليهودية ووهب لها حياته. عمل مرا�ساًل ل�سحيفة باري�سية من 
1895، حيث كتب عن �سرورة وجود دولة ع�سرية يهودية كحل  �سنة  اإىل   1891 �سنة 
اليهود... حماولة حلل  "دولة  ال�سهري  كتابه  ذلك  واأ�سدر يف  العامل،  اليهود يف  مل�سكلة 
ع�سري للم�ساألة اليهودية". دعا اإىل عقد موؤمتر ي�سم ممثلني لليهودية مبدينة بازل ب�سوي�سرا 
وعقد املوؤمتر �سنة 1897، وانتخب هريت�سل رئي�ساً للموؤمتر، ثم رئي�ساً للمنظمة ال�سهيونية 
1904. وقرر املوؤمتر  اأعلن املوؤمتر عن تكوينها، وظل يرتاأ�ص املنظمة حتى وفاته �سنة  التي 
اإىل  اليهود  لهجرة  تاأييد  على  للح�سول  دولية  موافقة  على  ال�سعي  الأول  ال�سهيوين 
فل�سطني متهيداً لإقامة دولة يهودية هناك. عمل على اإقامة ات�سال مع ال�سلطان العثماين 
من  بفل�سطني  وعد  على  احل�سول  ياأمل خاللها يف  كان  اأعوام،  �ستة  ملدة  احلميد،  عبد 
يريد  فكان  احلميد  عبد  ال�سلطان  اأما  الوحيدة،  و�سيلته  باملال  الإغراء  وكان  ال�سلطان، 
الأخذ دون عطاء، فهو مل يكن على ا�ستعداد للتنازل عن �سرب من فل�سطني، لذلك ا�سطر 
هريت�سل �سنة 1902 اإىل التحول من اإ�ستانبول اإىل لندن، بعد وثوقه با�ستحالة احل�سول 

على اأي وعد اأو ت�سريع بفل�سطني، اأو حتى بجزء منها. 
امل�ستوطنات  اإحدى  اإقامة  يف  وفكر  الربيطانية،  امل�ستعمرات  نحو  اأنظاره  هريت�سل  وجه 
املنظمة  لكن  فل�سطني،  يف  اليهود  م�ساعي  عن  الأنظار  لتحويل  اأوغندا  يف  اليهودية 
ال�سهيونية رف�ست اقرتاحه هذا. مات هريت�سل �سنة 1904 يف بلدة اأولخ باملجر، ونقلت 
املعجبني  من  الكثريين  وفاته،  بعد  يرتك هريت�سل،  1949، ومل  �سنة  فل�سطني  اإىل  رفاته 
اأي  ال�سهيونية خالل عهده  باآرائه، ومل حترز  ال�سيا�سي ومتاأثراً  بخطه  ملتزماً  اأو حزباً  به، 
العامل الأول يف  التي كان ظهوره  املوؤ�س�سات ال�سهيونية،  اأن  اإجناز �سيا�سي عملي، غري 
اإقامتها من جهة، ثم تبلور نظريات و�سيا�سات �سهيونية اأخرى، �سرعان ما اأفرزت تنظيمات 
م�ستقلة تلتف حولها من جهة اأخرى، خلقت اأو�ساعاً جديدة، وفجرت طاقات �سهيونية، 
ل�سك اأنها مل تخطر على بال هريتزل عندما اأعلن عن افتتاح م�سروعه ال�سهيوين، وقد 
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منت تلك املوؤ�س�سات، وتطورت وت�سعبت ولعبت اأدواراً مهمة، ب�سكل ي�سعب معه ت�سور 
املوؤ�س�سات،  تلك  وجود  دون  ا�ستمراره  اأو  هريت�سل،  وفاة  بعد  �سهيوين  ن�ساط  اأي  قيام 

ب�سيغتها املختلفة. 
ال�سل�سلة: كتب  الفل�سطينية،.  التحرير  منظمة  الأبحاث  مركز  هريتزل،  يوميات   -  xxiv
فل�سطينية  يوميات هريتت�سل اإعداد اأني�ص �سايغ، ترجمة هلدا �سعبان �سايغ ، بريوت ، 1968 .
xxv -حممد ح�سنني هيكل: املفاو�سات ال�سرية بني العرب واإ�سرائيل ، الكتاب الأول، 

دار ال�سروق، 1996 .
xxvi - كامل الوثيقه اآخر الف�سل نداء نابليون بونابرت.

- �سبتاي زيف )1626م- 1676م ( م�سيح دجال، ولد يف اأزمريوتاأثر بالقباله يف   xxvii
- 1649( وقع حتت تاأثري مفهوم ونداء املخل�ص  �سبابه وبعد مذابح �سميلن�سكي ) 1648 
من ال�سماء باأنه �سوف يخل�ص اإ�سرائيل . واأعلن الغاء ال�سوم ويف �سنة 1654 توجه اإىل 
وطرابل�ص  رود�ص  اإىل  ذهب   1662 �سنة  ويف   . املنتظر  النبي  اأنه  اأعلن  حيث  �سالونيكا 
األقي  ال�سلطان ولكن  ليعزل  الق�سطنطينية  اإىل  1666 ذهب  �سنة  وفل�سطني، ويف  وم�سر 
الدينية  ال�سلطات  غ�سب  من  �سبتاي  وخ�سي  جاليبويل،  قلعة  و�سجن يف  عليه  القب�ص 
فاأعلن اإ�سالمه و�سدمت جماهري اليهود من اإ�سالمه لذلك ظل ميار�ص الطقو�ص الدينية 
اليهودية . ملزيد من التفا�سيل يرجى مراجعة كتاب – يقظة العامل اليهودي – لإيلي 

ليفي اأبو ع�سل – طبعة القاهرة 1934 – �ص 101 - 104 .
xxviii - وثيقه  نداء �سبتاي زيفي لليهود عام 1666 م . 

xxix - وثيقه ر�سالة يهودي اإيطايل اإىل " ) الإخوان يف الدين " �سنة 1798(.

xxx - يوميات هريت�سل- امل�سدر ال�سابق �ص 375

xxxi - وثيقه ر�سالة هريتزل اىل ت�سمربلني مت�سمنه توطني اليهود يف �سيناء 1902  .

xxxii - يوميات هريت�سل �ص 386

xxxiii - وثيقة ت�سمربلني يعر�ص اأوغندا على هريتزل ..

xxxiv -هريتزل – اليوميات- اجلزء الثالث -�ص 105.
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xxxv - روجيه جاروديه – فل�سطني اأر�ص الر�سالت – م�سدر �سابق -  �ص 368 

xxxvi - وثيقه موؤمتر بازل.  

xxxvii - وثيقه نظام عمل املوؤمتر ال�سهيوين 

 1897 ال�سابع  ال�سنوي  الكتاب   ، الأمريكيني  للحاخامات  املركزي  املوؤمتر   -  xxxviii
�سفحة 12 .

xxxix - خريطة تو�سح حدود ا�سرائيلي كما تخيلها ثيودور هريت�سل عام 1904 واي�سا 
احلاخام في�سمان عام 1947.

xl - ملزيد من امللعومات ميكن مراجعه كتاب العربانيني وبنو ا�سرائيل يف الع�سور القدمية 
�ص.25.

xli - وثيقة وعد بلفور وترجمته  .

 – للن�سر  النهار  – دار  الإ�سرائيلية  الإمرباطورية  – �سقوط  كنعان  د.جورجي   -  xlii
الطبعة الثانية –1982 – �سفحة 113 . 

xliii -مونتاجو :عائلة يهودية اإنكليزية وهو من رجال املال وال�سيا�سة، من اأ�سل �سفاردي. 
وقد كانت عائلة مونتاجو تعار�ص احلركة ال�سهيونية من منظور اندماجي. ويف عام 1853، 
و�سركاه  مونتاجو  التجاري: �سمويل  البنك   )1911 مونتاجو )1832 -  �ص �سمويل  اأ�سَّ
الذي اأ�سهم من خالل ن�ساطه يف جمال املبادلت املالية يف جعل لندن املركز الرئي�سي 
للمقا�سة يف �سوق املال العاملي. وقد ظلت اخلزانة ت�ست�سريه يف العديد من ال�سوؤون املالية. 
واهتم  الربملان.  يف  ع�سواً  وكان  "بارون"،  لقب  على   1907 عام  �سمويل  ح�سل  وقد 
�سمويل مونتاجو بال�سوؤون اليهودية، ف�سافر اإىل فل�سطني ورو�سيا والوليات املتحدة، اإل 
اأنه ظل معار�ساً لل�سهيونية ب�سدة. وقد كان ولداه الثنان لوي�ص �سمويل مونتاجو )1869 
اأي�ساً.  – 1924( من معار�سي ال�سهيونية  1927( واإدوين �سمويل مونتاجو )1879   -
وقد عار�ص اإدوين، الذي احـتل عـدة منا�سـب �ســيا�سية مهمة، وعد بلفور. وقبل �سدور 
الوعد باأ�سابيع قليلة، كتب اإدوين مذكرة نبه فيها اإىل ما ينطوي عليه وعد بلفور من كراهية 
لليهود وعداء لهم، وبنيَّ اأنه ل ميكن احلديث عن اأمة يهودية اأو جي�ص يهودي. وقد كانت 
احلركة ال�سهيونية يف ذلك الوقت قد بداأت حماولتها، التي ُكللت بالنجاح يف نهاية الأمر، 
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من اأجل اإن�ساء فيلق يهودي ي�سم املهاجرين اليهود من �سرق اأوروبا، حتارب اإىل جانب 
اإن تاأ�سي�ص مثل  القوات الربيطانية لتاأكيد الوجود اليهودي امل�ستقل. وقد قال مونتاجو 
هذه الفرقة يعني اأن اأخاه وابن اأخيه �سي�سطران اإىل اخلدمة الع�سكرية جنباً اإىل جنب مع 

اأنا�ص ل يفهمون اللغة الوحيدة التي يتكلمانها )الإنكليزية(. 
xliv - اإيدوين مونتاجو : جل�سه )رقم 2 اأ ( بتاريخ  13 اأغ�سط�ص 1917 م .

- وثيقة  اإيدوين مونتاجويف الوثيقه التي قدمها ملجل�ص الوزراء الربيطاين )رقم 24   xlv
/28 ( بتاريخ 9 اأكتوبر 1917 .

46 -http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/
MG6/GZ4/BA4/MD01.HTM

للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  اليهودية يف ع�سرنا -  انحطاط  xlvii - مو�سي مينوحني - 
والن�سر .بريوت عام .1980 �ص 324 .

xlviii - جريدة الوا�سنطن بو�ست ال�سادرة يف 3 اأكتوبر 1978 .

xlix - مارتن بوبر ، اإ�سرائيل والعامل . نيويورك ، 1948 ، �ص 263 . 

l - ملزيد من التفا�سيل عن الهجرات اليهودية: دعاء ال�سريف ،درا�سة �سورة العربي يف 
الأدب العربي جملة خمتارات اإ�سرائيلية مركز الأهرام للدرا�سات ال�سرتاتيجية، 1999.
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يف اأوائل القرن الع�سرين، كانت بريطانيا تب�سط �سيطرتها على معظم �سبه اجلزيرة العربية، يف 
حني كانت م�سر ل تزال حتت ال�سيطرة العثمانية. تغري الو�سع مع انتهاء احلرب العاملية الأوىل 

بهزمية ال�سلطنة العثمانية، و�ساد النتداب الربيطاين معظم امل�سرق.

املوؤامرة الربيطانية التاريخية االأوىل يف امل�رشق
اتفاقية �سايك�س- بيكو

بني نوفمرب 1915 واأيار 1916، ُعقدت مفاو�سات �سرية بني الدبلوما�سي الفرن�سي "فرن�سوا 
جورج بيكو" والربيطاين "مارك �سايك�ص" )بِعْلم الإمرباطورية الرو�سية وقتها( بهدف تق�سيم 
دول امل�سرق اإىل مناطق نفوذ لها، ليتم تنفيذها يف اأعقاب انتهاء احلرب العاملية الأوىل، والتي 

كان وا�سحاً يف حينه، هزمية ال�سلطنة العثمانية فيها.
 1917 اإىل احلكم يف رو�سيا عام  اأعقاب و�سول ال�سيوعيني  مت الك�سف عن التفاق يف 
ذ اإلرّ بعد انتهاء احلرب الأوىل،  على جناحي الثورة البول�سفية. لكن بنود التفاق مل ُتنفرّ
ومت تثبيتها يف موؤمتر �سان رميو عام 1920، واأقرت "ع�سبة الأمم" وثائق النتداب يف 24 

حزيران 1922. 
تال ذلك توافق املُنَتِدبني مع تركيا بعد قيام ثورة اأتاتورك يف اإطار "معاهدة لوزان" عام 1923 
الفرن�سي  بالنتداب  تركيا  اعرتاف  مقابل  لرتكيا،  ال�سمالية  ال�سورية  الأقاليم  عن  بالتنازل 

على �سوريا. 
وهكذا مت �سم املناطق ال�سورية �سمال اخلط احلديدي بني ا�سطنبول وبغداد اإىل تركيا وت�سم: 
مر�سني، طر�سو�ص، قيليقية، اأ�سنة، مرع�ص، عينتاب، كيلي�ص، البرية، اأورفة، حران، ديار بكر، 

من وعد بلفور اإىل التطرف االإ�سالمي اجلهادي

بريطانيا: الوجه الب�سع لال�ستعمار 
د. حافظ الزين - كاتب م�ستقل
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تركيا  بني  العني  وراأ�ص  جرابل�ص  مدينتا  ُق�سمت  كما  عمر،  ابن  وجزيرة  ن�سيبني،  ماردين، 
و�سوريا. جمموع هذه الأرا�سي حوايل 18 األف كلم مربع.

املوؤامرة الربيطانية التاريخية الثانية يف امل�رشق:
دولة قومية لل�سهيونية العاملية

مع انتهاء احلرب العاملية الأوىل، اأ�سبحت بريطانيا الدولة املُنتِدبة يف م�سر، اإ�سافة اإىل الأردن، 
فل�سطني والعراق. 

انتهاء  امل�سرق، حتى قبل  امل�ستقبلية الأكرب �سد  املوؤامرة  اأ�س�ص  بريطانيا يف و�سع  تتاأخر  مل 
اأر�ص فل�سطني  "وطن قومي" لليهود على  تلك احلرب: الإعالن عن دعم بريطانيا لإن�ساء 
التاريخية، والذي ُعرف بوعد بلفور. وقد مت توثيق الإعالن يف مراحل متتالية، منها مرحلتان 

موثقتان باخلرائط.
اآرثر  1. يف 2 نوفمرب 1917، ُك�ِسف النقاب عن الوعد امل�سوؤوم يف ر�سالة خطية اأر�سلها 
جيم�ص بلفور اإىل اللورد ليونيل وولرت دي روت�سيلد يوؤكد دعم "حكومة اجلاللة" اإن�ساء 

وطن قومي لليهود يف فل�سطني:
"اإن حكومة �ساحب اجلاللة تنظر بعني العطف اإىل اإقامة مقام قومي يف فل�سطني لل�سعب 
اأنه لن  اأن يفهم جلياً  اليهودي، و�ستبذل غاية جهدها لت�سهيل حتقيق هذه الغاية، على 
يوؤتى بعمل من �ساأنه اأن ينتق�ص من احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غري 
اليهودية املقيمة يف فل�سطني، ول احلقوق اأو الو�سع ال�سيا�سي الذي يتمتع به اليهود يف اأي 

بلد اآخر. و�ساأكون ممتناً اإذا ما اأحطتم الحتاد ال�سهيوين علماً بهذا الت�سريح".
الربيطاين  "النتداب  خارطة  الربيطانية  احلكومة  ن�سرت   ،1920 ني�سان   24 يف   .2
– 1(. هذه اخلارطة تقرتح  رقم  )اخلارطة  رميو.  �سان  موؤمتر  عقد  مع  لفل�سطني" بالتزامن 
اأن التفكري الأويل لربيطانيا واحلركة ال�سهيونية هو �سمول فل�سطني والأردن بوعد بلفور 

مب�ساحة تبلغ 120.466 األف كلم مربع.
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خارطة رقم )1( 

3. يف 23 متوز 1922، ومع ن�سر اخلرائط الر�سمية ملعاهدة �سايك�ص- بيكو، ن�سرت احلكومة 
الربيطانية خارطة جديدة )خارطة رقم – 2(، تظِهر النتداب الربيطاين لفل�سطني، لكن هذه 
املرة بعد ف�سلها عن الأردن، لت�سمل م�ساحة 28.166 كلم مربع. الفارق الثاين عن اخلارطة 

ال�سابقة هو اإطالق الت�سمية ال�سريحة: "فل�سطني اليهودية".
خارطة رقم )2(
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ا�ستخدمت  بعد تلك املراحل التي ُتعِلن وُتثبرّت تبني بريطانيا لإن�ساء "فل�سطني اليهودية"، 
عرب  الإعالن  لذلك  التنفيذية  اخلطوات  لت�سهيل  فل�سطني  يف  الع�سكري  وجودها  بريطانيا 
م�سارين اأ�سا�سيني: ت�سهيل هجرة اليهود اإىل فل�سطني املُنَتَدبة، وتكوين التنظيمات اليهودية 

هة �سمن القوات الربيطانية. الع�سكرية ممورّ

اأ. ت�سهيل هجرة 570 األف يهودي من اأنحاء العامل بني 1922 و1948
�سكان فل�سطني - عرب ويهود بني 1922 و1948

ب. تدريب بع�س امليلي�سيات ال�سهيونية والتغا�سي عن ن�ساط غريها:
الفيلق اليهودي يف القوات الربيطانية اأثناء احلرب العاملية الأوىل: تاألف من خم�سة كتائب، 

جمموع تعدادها 6400 جندي. ان�سم عدد كبري منهم اإىل �سفوف الهاغاناه عند تاأ�سي�سها.
الهاغاناه: تاأ�س�ست عام 1920. عملت يف داخل فل�سطني بني 1921 و1948

الآرغون: ان�سقت عن الهاغاناه عام 1931. 
�سترين: ان�سقت عن الآرغون عام 1940

 يهود %يهود عرب %عربال�سنة
192266825888.88379011.2

192272551385.612072514.4

192878429583.815165616.2

193185870883.117410616.9

193595295572.835515727.2

1940108099569.946353530.1

1945125570868.457922731.6

1948150840069.865000030.2
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و�سل تعداد هذه امليلي�سيات اأكرث من 50.000 مقاتل عام 1947، يف ظل النتداب الربيطاين 
لفل�سطني، يف الوقت الذي كانت ُتقمع فيه انتفا�سات وثورات ال�سعب الفل�سطيني احتجاجاً 

ع ال�ستيطان اليهودي، من قبل قوات النتداب مب�ساعدة تلك امليلي�سيات. على تو�سرّ

املوؤامرة الربيطانية التاريخية الثالثة يف امل�رشق:
اإن�ساء اململكة العربية ال�سعودية

يف 15 يناير 1902، بداأ حراك اإن�ساء الدولة ال�سعودية الثالثة بعد اأن جنح الأمري عبد العزيز 
بن عبد الرحمن اآل �سعود يف احتالل الريا�ص، ثم �سرع يف توحيد مناطق جند ومتكن من 
اإجناز ذلك يف 2 نوفمرب 1921، حني اأعلن قيام "�سلطنة جند". ح�سل كل ذلك بتغا�ٍص اإذا 

مل يكن بت�سهيل من املندوب ال�سامي الربيطاين.
يف �سيف 1921، اأعلن علماء الوهابية مبايعة الأمري على اأنه "�سلطان جند"، واعرتف املندوب 

ال�سامي الربيطاين بهذه املبايعة لالأمري ومن يخلفه من ذريته يف 2 �سبتمرب 1921.
امللفت هو اأن املقاتلني الذين قادهم الأمري عبد العزيز يف 1902 كانوا ُيعرفون بـ"املجاهدين"، 
ويف 1911 اندمج هوؤلء مع مقاتلي قبائل اأخرى. اأُطلق على القوة اجلديدة ا�سم "الإخوان"، 

وو�سل عددهم يف 1925 اإىل 76.500 مقاتل. 
"الإخوان" كانوا  هوؤلء  الربيطاين.  لال�ستعمار  الثالثة  التاريخية  املوؤامرة  بداية  هذه  كانت 
نواة متدد حكم "�سلطان جند" ليتمكن الأمري عبد العزيز من اإمتام احتالل احلجاز ودخول 
مكة واملدينة، ومن ثم اإعالن اإن�ساء اململكة العربية ال�سعودية يف 23 �سبتمرب 1932... فاأعلن 
الوهابية  مببايعة م�سايخ  ال�سعودية"... طبعاً  العربية  اململكة  "جاللة ملك  نف�سه  �سلطان جند 

ومباركة املندوب ال�سامي الربيطاين ورعايته.
و�سل حجم قوات "الإخوان" عند اإعالن اململكة، ما يزيد على 400.000 مقاتل.

املوؤامرة الربيطانية التاريخية الرابعة يف امل�رشق
 االإخوان امل�سلمون

... واأي�ساً يف تلك الأثناء وبعد اأن ثبتت بريطانيا انتدابها يف م�سر، كانت ن�ساأة تنظيم الإخوان 
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امل�سلمني يف 22 اآذار 1928. الت�سابه يف ال�سم مع "اإخوان" ال�سعودية كان ملفتاً، وي�ساف 
طريق  عن  الإ�سالمية  اخلالفة  تاأ�سي�ص  على  العمل  العقائدي:  املحتوى  اأي�ساً  ال�سم  اإىل 

"اجلهاد". 
ة يف الإ�سالم، والباقون – مبن فيهم  الفرقة الوحيدة املُحقرّ اأنهم  اعتربوا  "اإخوان" ال�سعودية 
اإما  – هي  ال�سنة  امل�سلمني  من   %  95 ي�سكلون  الذين  الأربعة  ال�سنية  املذاهب  اأ�سحاب 
اإذا كانوا من املذهب  اأو رواف�ص كفرة  الوهابي )ابن �سعود(،  بايعوا اخلليفة  اإذا  اإل  مرتدون 
اأو م�ستقاته. بذلك تكون غزواتهم جهاداً يف �سبيل اهلل، وقتل امل�سلمني الآخرين  ال�سيعي 
فون الإ�سالم وُي�سيئون اإليه، ول يرتددون يف التعاون مع اأعداء الإ�سالم  "واجب" لأنهم ُيَحررّ

�سده.
ال�سعودية  "الإخوان" يف  "املجاهدون" ثم  اتبعه  الذي  وامليداين  العقائدي  امل�سار  اإن  اأي 
عرب  بريطانية  برعاية  ذلك  وكل   ...1932 عام  ال�سعودية  يف  احلكم  "خليفة" اإىل  لإي�سال 
مندوبها ال�سامي و"م�ست�ساريها"، هو نف�سه امل�سار والعقيدة التي قال بها الإخوان امل�سلمون، 

مع تخفيف النظرة اإىل اعتبار املذاهب ال�سنية الأخرى "مرتدة".
و�سول الإخوان امل�سلمني اإىل احلكم يف اأعقاب انتفا�سات "الربيع العربي" يف تون�ص، م�سر، 
ليبيا، واليمن كان الربهان القاطع على الت�سابه والتناغم العقائدي مع فحوى العقيدة الوهابية، 
اإذ متيرّزت ممار�ستهم بال�ستئثار واإبعاد القوى الأخرى – حتى الإ�سالمية منها - عن امل�ساركة 

يف احلكم، وتعيني معظم املراكز احل�سا�سة يف الدولة من الإخوان على ح�ساب الكفاءة.
البلدان  كل  يف  تعرثهم  يف  الأ�سا�سي  ال�سبب  كان  احلكم  يف  ال�ستئثاري  امل�سار  هذا 
التي ا�ستلموا حكمها وتراجع نفوذهم وا�سطدامهم العنفي مع القوى الأخرى يف تلك 

البلدان.

�سعود القومية العربية – غيبوبة االإ�سالم ال�سيا�سي / اجلهادي
اإىل  اليهود  املهاجرين  ا�ستح�سار  يف  ال�سهيونية  احلركة  لن�ساط  الربيطاين  ال�ستعمار  تبنرّي 
فل�سطني كان الدافع القوي لنت�سار الفكر القومي العربي الذي جتاوز الأديان، واتخذ هوية 

م�سرقية �ساملة. 
قيادات احلركات القومية العربية تكونت من رجال دين كبار ومثقفني م�سلمني وم�سيحيني، و�سمل 



69

ملف العدد "وعد بلفور"

ن�ساطها العراق، �سوريا، لبنان، فل�سطني، الأردن، م�سر، اليمن، ودول املغرب العربي الأخرى.
قامت ثورات وحراكات ذات طابع قومي، يف وجه النتدابات الغربية يف املنطقة، يف الوقت 
الذي ذهبت القوى الإ�سالمية التي ابتدعها ال�ستعمار الربيطاين يف �سبات منهجي، �سمل 
ب�سكل خا�ص �سبه اجلزيرة العربية )ما عدا اليمن(، الأردن، وتنظيم الإخوان امل�سلمني الذي 
مع عدد من  الأقل  معه، على  وثيق  تن�سيق  مع  )لكن  الربيطاين  للوجود  علنياً  اأظهر عداًء 

القيادات(. لكن موقف الإخوان من احلركات القومية العربية، كان اأكرث عدائية وعلنية.
وقامت   ،1946 عام  والأردن  �سوريا   ،1943 عام  لبنان   ،1932 عام  العراق  ا�ستقل  وهكذا 
ج بالن�سر والتحرير من  الثورة امل�سرية عام 1952، وانطلقت الثورة اجلزائرية عام 1954 لُتتورّ

فرن�سا عام 1962.
ل النتداب الربيطاين  يف حني مت ت�سليم فل�سطني لقب�سة امليلي�سيات ال�سهيونية بعد اأن �سهرّ
هجرة اأكرث من ن�سف مليون يهودي من اأوروبا، وانتظمت القوات اليهودية التي كانت تقاتل 
يف  جندي   60.000 على  تعدادها  زاد  �سهيونية  قوات  يف  الربيطاين  اجلي�ص  �سفوف  يف 

الهاغاناه، اإ�سافة لأكرث من 15 األف م�سلح يف ع�سابات الآرغون و�سترين وغريهما.
مع اإعالن الكيان ال�سهيوين عام 1948، قويت �سوكة احلركات القومية، ومتكنت خالل ع�سر 
�سنوات، من انتزاع احلكم يف عدد من الدول العربية: م�سر، �سوريا، العراق، اليمن، واجلزائر.

لكن ال�سرر التاريخي كان قد جتذر: 
- تق�سيم �سوريا الكربى اإىل دول متعددة، وت�سليم �سمال �سوريا اإىل تركيا

- زرع بذور عميقة لالإ�سالم املتطرف يف ال�سعودية التي اأ�سهمت الرثوة النفطية ومردوداتها 
الهائلة يف اإعادتها اإىل واجهة ال�سيا�سة العربية خا�سة بعد وفاة جمال عبد النا�سر 

اإقليمية كبرية متكنت من هزمية جيو�ص  اإىل قوة ع�سكرية  اإ�سرائيل برعاية غربية  - حتول 
م�سر، العراق و�سوريا يف ثالث حروب كبرية بني 1948 و1973.

- تبلور تنظيم الإخوان امل�سلمني اإىل قوة يف داخل الدول التي حتكمها التنظيمات القومية 
العربية، و�ساعدهم يف ذلك، عدم متكن تلك الدول من بلورة حركات جماهريية وا�سعة 

ومتما�سكة. 
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مع انتهاء حرب اأكتوبر عام 1973، كان توقيع معاهدة ال�سلح بني م�سر واإ�سرائيل يف 1976 
العربية،  القومية  احلركات  �سقوط  ببدء  اأنذرت  والتي  املنطقة،  تاريخ  رئي�سية يف  نقطة حتول 

و�سعود جنم التطرف الإ�سالمي من جديد يف اإطار ورعاية امل�سروع الغربي.
انطالقة هذا احللف الغربي مع الإ�سالم املتطرف كانت مدوية يف رعايته حلركة "املجاهدين" 
يف اأفغان�ستان �سد الدخول ال�سوفياتي )1980 – 1988( وجناحه يف دفع �سدام ح�سني يف 
خو�ص حرب دامية �سد اإيران )1981 - 1988(، ثم يف ا�ستخدامه الدول احلا�سنة لالإ�سالم 

املتطرف كمن�سة ملهاجمة العراق يف 1991 ثم لجتياحه بالكامل يف 2003. 
الحتالل الأمريكي– الأطل�سي للعراق، فكك بالكامل اأحد اأقوى اجليو�ص العربية ذات 
العقيدة املعادية لإ�سرائيل، وا�ستخدم الرتكيبة الدميغرافية للعراق لإطالق املرحلة التالية من 
م�سار دفن احلراكات القومية العربية، وا�ستغالل الفوالق املذهبية يف الإ�سالم لتفعيل الفنت 
ال�سنية- ال�سيعية يف كامل امل�سرق، من خالل دوٍر بارز للحركة الإ�سالمية املتطرفة التي منت 

وتثبتت برعايته: الوهابية، وواجهتها ال�سيا�سية املتمثلة بحكم اآل �سعود.
عت قوى التطرف الوهابي وركزت اهتمامها على حماربة  اأتون احتالل العراق، جتمرّ داخل 
ال�سيعة بدللة املقولة ال�سهرية لأبي م�سعب الزرقاوي، املوؤ�س�ص والأب الروحي لـ"الدولة 

الإ�سالمية يف العراق":
اأمام  اأهل ال�سنة  اأن�سارنا، ون�سع  يرتكز �سد ال�سيعة، فهكذا ن�سد ع�سب  اأن  يجب  "عملنا 
خيار وحيد: الحتماء بنا واللتفاف حولنا. وكلما ازداد ال�سقاق املذهبي، قويت حركتنا". 
اأولي�ص هذا الكالم مطابقاً لأدبيات املحافظني اجلدد وا�سرائيل؟ اإنها العن�سرية والتطرف يف 
الالاإن�ساين يف  والأ�سلوب  العن�سرية،  املمار�سة  التكفريية،  العقيدة  تتوحد يف  الأديان،  كل 

التعاطي مع باقي الب�سر.
وهكذا، كربت كرة التطرف الإ�سالمي وتعاظمت... لن�سهد ما نعي�سه اليوم. 

لإعطاء املزيد من التفا�سيل حول ذلك الن�ساط الربيطاين، نورد مقتطفات من مقدمة كتاب 
للكاتب الربيطاين مارك كريت�ص: "عمليات �سرية: التواطوؤ الربيطاين مع الإ�سالم املتطرف".
ما يتم �سرده يف تلك املقدمة هو ال�ستنتاجات املبنية على الوثائق واملراجع الواردة يف ف�سول 
اأن ما يقوله الكاتب يف مقدمته لي�ص  الكتاب، والتي ل جمال للخو�ص فيها هنا. املهم هو 
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جمرد راأي �سخ�سي، اإنه وقائع مبنية على حقائق موثقة واردة يف كتب ودرا�سات ر�سمية مت 
الك�سف عنها بحكم مرور الزمن )ك�سف كامل عند 50 عاماً وجزئي عند 25 عاماً(.

عمليات �رشية: التواطوؤ الربيطاين مع االإ�سالم املتطرف1
Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam

By Mark Curtis – May 2011 (Paperback Mar 2012)

جتاهلت  العربي"،  بـ"الربيع  ُعرفت  التي  الأو�سط،  ال�سرق  يف  الأخرية  النتفا�سات  اأثناء 
ال�سحافة الرئي�سية ناحية هامة يف ال�سيا�سة اخلارجية الربيطانية: تواطوؤها مع ممثلي الإ�سالم 

املتطرف خلدمة اأهدافها ال�سرتاتيجية النفطية وغريها من الأهداف التجارية.
هذه ال�سيا�سة ال�سائدة منذ زمن طويل، �ساهمت لي�ص فقط يف �سعود الإ�سالم املتطرف، لكن 
كاأكرب  الربيطانية  للحكومة  الوطني  الأمن  ا�سرتاتيجية  فه  ت�سنرّ الذي  العاملي  الإرهاب  اأي�ساً 

املخاطر التي تتهدد البالد.
بريطانيا، مثل دول اأخرى كثرية، تواجه خطر املجموعات الإ�سالمية املتطرفة. تفجريات متوز 
2005 يف لندن التي قتلت 52 �سخ�ساً، كانت اأول هجوم ناجح لالإ�سالميني يف بريطانيا، كما 

حكمت املحاكم الربيطانية على 80 �سخ�ساً بتهم التخطيط لقتل مواطنني بريطانيني.
اإىل العنف الإرهابي ويتكون لديهم  اإىل هنا؟ ملاذا يتحول مواطنون بريطانيون  كيف و�سلنا 

ال�ستعداد لتفجري اأنف�سهم؟ 
عن�سريو اليمني عادة يلومون الثقافة الليربالية وغياب القوانني ال�سارمة التي تقتلع التطرف، 

اأو ُيلقون اللوم على التعددية احل�سارية التي منعت حتدي اأ�سحاب الديانات املختلفة.
�سرارته  اأوقدت  الإرهابي  التهديد  باأن  فريون  ال�سيا�سي،  الي�سار  من  خا�سة  الآخرون،  اأما 
جانب  اإىل  التام  لالنحياز  اإ�سافة  واأفغان�ستان،  العراق  يف  الربيطانية  الع�سكرية  التدخالت 

اإ�سرائيل يف احتاللها لالأرا�سي الفل�سطينية.
هذه بالتاأكيد كانت عوامل اأ�سا�سية: يف ني�سان 2005. هذا ما قالته اللجنة الأمنية امل�سرتكة 

1 -ترمجة: د. حافظ الزين، 18 نوفمرب 2015“ مقتطفات من مقدمة كتاب لـ”مارك كريتس” – صدر يف أاير 2011 
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وهذا  العاملي،  الإرهاب  خطر  فاقمت  العراق  "حرب  اأن   ،2006 يف  ت�سريبه  مت  تقرير  يف 
التهديد �سي�ستمر لزمن طويل. الإرهابيون الذين ارتكبوا تلك العتداءات �سد الغرب تعزز 

زوا اآخرين جدد". ت�سميمهم وقدراتهم، كما حفرّ
د ما قالته اللجنة يف تقارير �سابقة باأن م�سلمي بريطانيا يعتقدون باأن �سيا�سة  هذا التحليل، يوؤكرّ
بريطانيا اخلارجية يف اأماكن مثل العراق، اأفغان�ستان، ك�سمري، وال�سي�سان، هي بالطبع "معادية 

لالإ�سالم".
لكن ما ينق�ص تلك التقارير هي فكرة مركزية: هل �ساهمت بريطانيا ب�سكل مبا�سر يف �سعود 
ة اأو حمافظة،  هذا اخلطر الإرهابي؟ هنا تكمن احلقيقة ال�سادمة: احلكومات الربيطانية، عماليرّ
بهدف تاأمني ما اأ�سمته "امل�سلحة العليا"، تواطاأت لعقود مع قوى الإ�سالم املتطرف، مبا فيها 

التنظيمات الإرهابية.
ترويج  بهدف  لتهم،  ومورّ دربتهم  واأحياناً  جنب،  اإىل  جنباً  معهم  عملت  معهم،  تاآمرت  لقد 
اأهداف حمددة يف ال�سيا�سة اخلارجية. احلكومات قامت بذلك يف حماولة يائ�سة للحفاظ على 
نفوذ بريطانيا الدويل، والذي كان يتاآكل يف اأنحاء عدة من العامل. امل�ساألة يف النهاية تتعلق 

بالنزعة الإمربيالية لربيطانيا و�سعيها لن�سر نفوذها.
مع بع�ص تلك القوى الإ�سالمية املتطرفة، عقدت بريطانيا حتالفات ا�سرتاتيجية ثابتة لتاأمني 
اأهداف حمورية طويلة الأمد يف �سيا�ستها اخلارجية. مع اآخرين، كانت تقاطع م�سالح موؤقت 

للح�سول على مكا�سب ق�سرية الأمد.
اأ�سامة بن لدن  ن�ساأة ومنو  اأظهروا كيف �ساهمت الوليات املتحدة يف  العديد من املراقبني 
والقاعدة، لكن دور بريطانيا يف رعاية الإرهاب الإ�سالمي مل يتناوله اأحد يف حيثيات ن�ساة 

هذا الإرهاب.
بع�ص التقارير املتفرقة التي ُن�سرت يف ال�سحف الرئي�سية حتدثت عن الروابط بني ال�ستخبارات 
الربيطانية وامل�سلحني الإ�سالميني املقيمني يف لندن. بع�ص هوؤلء يعملون كمخربين اأو عمالء 
املخابرات يف حمايتهم من مالحقة  وتقوم  اخلارج،  بالإرهاب يف  انخراطهم  اأثناء  بريطانيني 

اأجهزة خمابرات الدول الأخرى.
بال�سيا�سة  املتعلقة  الكبرية  ال�سورة  من  �سغري  جزء  �سوى  لي�ص  اأهميته،  مع  ن�ساط،  هكذا 
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الإ�سالميني،  النا�سطني  من  نوعني  مع  تاريخياً  تعامل  املخابرات  الربيطانية. جهاز  اخلارجية 
وهذان يتمتعان بعالقات وثيقة فيما بينهما.

التبّني الربيطاين االأول: الدول احلا�سنة الإرهاب االإ�سالم املتطرف 
النوع الأول هم الدول احلا�سنة لالإرهاب الإ�سالمي، والدولتان الأبرز من بني هوؤلء هما 
حليفان ا�سرتاتيجيان اأ�سا�سيان لربيطانيا منذ زمن بعيد: باك�ستان وال�سعودية. خمططا ال�سيا�سة 
اخلارجية تعاونا دائماً يف اخلفاء مع ال�سعودية وباك�ستان على اأنهما حلفاء فيما يو�سف اليوم 

باأنه "حرب على الإرهاب".
يفوق  العامل  اأنحاء  يف  املتطرف  لالإ�سالم  الدولتني  هاتني  دعم  يبلغ  الذي  الوقت  يف  هذا 

باأ�سواط بعيدة دوًل اأخرى هي ر�سمياً "اأعداء" مثل اإيران اأو �سوريا. 
اإمكانات مالية �سمحت  النفط، وفرّرت لها  اأ�سعار  ال�سعودية، خا�سة بعد ال�سعود الكبري يف 
ت مليارات الدولرات لن�سر الفكر الإ�سالمي املتطرف،  لها مبد تاأثريها يف كل العامل، ف�سخرّ
ومنه املنظم وامل�سلح، يف اأنحاء العامل. تنظيم القاعدة، هو على الأقل جزئياً، ربيب ال�سعودية 
حليفة بريطانيا، وعالقته مع املخابرات ال�سعودية تعود اإىل الثمانينيات، مع بدايات اجلهاد �سد 

ال�سوفيات يف اأفغان�ستان.
اأما باك�ستان، فكانت الراعي الكبري ملجموعات اإرهابية عدة منذ ا�ستالم اجلرنال �سياء احلق 
ال�سلطة يف انقالب ع�سكري عام 1977، وهذا ت�سمن التدريب، والتزويد بال�سالح وتوفري 
لهذه  الباك�ستاين  التبنرّي  من  عقود  نتاج  هم  بريطانيا  اإرهابيي  من  الكثريون  الآمن.  امللجاأ 
ل اأكرب خطر  املجموعات. اليوم، ال�سبكات الإرهابية التي تتخذ من باك�ستان مركزاأ لها، ُت�سكرّ

لربيطانيا، وبع�سها يتبلور ليكون اأكرث تهديداً من القاعدة نف�سها.
ال�سعودية وباك�ستان، هما اأنظمة اأنتجتها بريطانيا: ال�سعودية يف الع�سرينيات مع الغزو الدموي 
يف  الهند  عن  انف�سلت  التي  وباك�ستان  وال�سيا�سة؛  بال�سالح  بريطانيا  من  املدعوم  الوهابي 

1947 مب�ساعدة املخططني الربيطانيني.

هذه الدول، مع اأنها خمتلفة يف جمالت كثرية، ل �سرعية لها �سوى اأنها "دول اإ�سالمية". 
يهما لالإرهاب الإ�سالمي – والدعم الربيطاين لهذا الدور  والثمن الذي يدفعه العامل لتبنرّ

– كان �سخماً بالتاأكيد.
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يف ظل حتالفهما مع بريطانيا، لي�ص م�ستغرباً اأن القادة الربيطانيني مل ينادوا بق�سف اإ�سالم اأباد 
اأو الريا�ص، مثلما فعلوا مع كابول وبغداد. هذا يعني اأن "احلرب �سد الإرهاب" لي�ست حرباً 

فعلية، بل هي يف الواقع حرباً �سد اأعداء تقوم وا�سنطن ولندن بتحديد هوياتهم.
ل اأخطاراً  هذا هو بال�سبط ما جعل الت�سكيلة العاملية لالإرهاب متما�سكة وفاعلة، وبالتايل ت�سكرّ

ج�سيمة �سد بريطانيا والعامل.

التبّني الربيطاين الثاين
 التنظيمات االإرهابية بلبا�س االإ�سالم املتطرف

احلركات  هي  بريطانيا  معها  تواطاأت  التي  الإ�سالميني  النا�سطني  من  الثانية  املجموعة 
واملنظمات املتطرفة. اأهم تلك املجموعات هي الإخوان امل�سلمني التي اأوِجدت يف م�سر عام 
1928، و"اجلامعة الإ�سالمية" التي اأوجدت يف الهند الربيطانية عام 1941، وحتولت اإىل قوة 

�سيا�سية وايديولوجية اأ�سا�سية يف باك�ستان.
اً مع حركة "دار الإ�سالم" يف اإندوني�سيا، التي ترعى معظم الن�ساطات  كما عملت بريطانيا �سررّ

الإرهابية يف ذلك البلد. 
ية، لكنها دعمت اأي�ساً  على الرغم اأن بريطانيا تعاونت يف الغالب مع منظمات اإ�سالمية �سنرّ
يف  احلكم  الإ�سالمية  الثورة  ا�ستالم  وبعد  اخلم�سينيات،  يف  اإيران  يف  متطرفة  �سيعية  قوى 

.1979

التنظيمات املتطرفة اجلهادية التي دعمتها بريطانيا هي من اأكرثها تخلرّفاً دينياً و�سيا�سياً، وغالباً 
ما ا�ستهدفوا املدنيني يف عملياتهم الإجرامية. البداية كانت يف اأفغان�ستان عام 1980 بالتعاون 

مع الوليات املتحدة، ال�سعودية وباك�ستان، بهدف هزمية الحتالل ال�سوفياتي للبالد.
"حركة الأن�سار"  اإرهابية م�سلحة مثل  التعاون مع حركات  بريطانيا  تابعت  اأفغان�ستان،  بعد 
يف باك�ستان، احلركة املجاهدة الإ�سالمية يف ليبيا، وجي�ص حترير كو�سوفو، اإ�سافة لتنظيمات 
اأخرى يف اآ�سيا الو�سطى، �سمال اأفريقيا واأوروبا ال�سرقية... وجميعها ترتبط وثيقاً باأ�سامة بن 

لدن. 
اليوم يف  يزال م�ستمراً حتى  املتطرف ل  الإ�سالم  الربيطاين مع  التعاون ال�ستخباري  هذا 
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ال�سرق الأو�سط. املخططون مل يقت�سر جمهودهم على التن�سيق اخلا�ص مع الريا�ص واإ�سالم 
اأباد، فهم يوا�سلون تاآمرهم مع الإخوان امل�سلمني يف م�سر واإ�سالميي ليبيا.

ق  جذور هذا التواطوؤ الربيطاين مع الإ�سالم املتطرف يف ال�سرق الأو�سط تعود ل�سيا�سة "فررّ
ت�سد" التي اعتمدتها يف اأيام امرباطوريتها، حني �ساندت احلركات الإ�سالمية ملواجهة املد 

الوطني والقومي التحرري الهادف اإىل مواجهة الهيمنة الربيطانية يف املنطقة.
املخططون الربيطانيون �ساعدوا يف خلق ال�سرق الأو�سط احلديث اأثناء وبعد احلرب العاملية 
"اخلالفة"  اإعادة  الأوىل بفر�ص التق�سيمات الإدارية على القوى احلاكمة. كما عملوا على 
لهذه  وكان  الربيطانية...  ال�سيطرة  ظل  يف  الإ�سالمي،  العامل  قيادة  لت�ستلم  ال�سعودية  اإىل 

ال�سرتاتيجية اأهمية فائقة يف تبلور الأحداث امل�ستقبلية يف ال�سعودية وباقي العامل.
بعد احلرب العاملية الثانية، واجه املخططون الربيطانيون و�سعاً جديداً ت�سوده قوتان عظيمتان، 
والتجاري  ال�سيا�سي  بريطانيا  نفوذ  من  اأمكن  ما  على  احلفاظ  على  م�سممني  كانوا  لكنهم 
يف العامل. على الرغم من اأهمية جنوب �سرق اآ�سيا كم�سدر للمواد الأولية، لكن الأهمية 
ال�سيا�سة  تركيز  مو�سع  فكان  النفط،  من  الهائل  وخمزونه  الأو�سط  لل�سرق  كانت  الكربى 

الربيطانية.
النا�سر يف  العربية بقيادة جمال عبد  القومية  يف هذا الوقت، برز عدو رئي�سي متثرّل ب�سعود 
الأو�سط  ال�سرق  اعتماد دول  اإنهاء  م�ستقلة وعلى  �سيا�سة خارجية  الذي عمل على  م�سر، 

على الغرب. 
ملواجهة هذا اخلطر، عمل الغرب، وخا�سة الوليات املتحدة وبريطانيا، على م�ساندة امللكيات 
والقيادات الإقطاعية، وتعاونوا مع احلراكات الإ�سالمية، خا�سة الإخوان امل�سلمني، لزعزعة 

ا�ستقرار احلكومات القومية والإطاحة بها.
النظام  اإىل  ا�ستندت  ال�ستينيات،  اأواخر  ال�سرق الأو�سط يف  بريطانيا لقواتها من  مع �سحب 
ال�سعودي والإخوان امل�سلمني كاأدوات للحفاظ على امل�سالح الربيطانية يف املنطقة، يعمالن 
للحكومات  م�ساندة  "ع�سالت"  مبثابة  ويكونان  القومية،  الأنظمة  وحماربة  اإ�سعاف  على 

اليمينية املتعاونة مع بريطانيا.
املواجهة  بف�سل  �سيا�سية  كقوة  ُهِزمت  قد  العربية  القومية  كانت  ال�سبعينيات،  حلول  مع 
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الإجنلو- اأمريكية، لتحل مكانها قوى الإ�سالم املتطرف، خا�سة يف م�سر والأردن.
بعد حرب اأفغان�ستان يف الثمانينيات، ت�ساعدت العمليات العنفية لالإ�سالم املتطرف، مبا فيه 
الت�سعينيات.  اإىل الدول الغربية يف  القاعدة، يف الدول الإ�سالمية بداية، ثم لينتقل بعدها 
لكن بريطانيا تابعت عالقتها ودعمها لتلك احلراكات يف مناطق مثل بو�سنيا، ليبيا، اآذربيجان 

وكو�سوفو.
بريطانيا،  يف  لها  اآمناً  مالذاً  اجلهادية  التنظيمات  تلك  من  العديد  وجدت  الفرتة،  هذه  يف 

وبع�سها اأعطي حق اللجوء ال�سيا�سي، فيما هم م�ستمرون يف ن�ساطهم الإرهابي يف اخلارج. 
املخابرات الربيطانية مل تتغا�َص فقط، بل �سجعت على ن�ساأة "لندن- �ستان "كمركز تخطيط 
اً  وجتميع للمجموعات اجلهادية، وبهذا اأعطت ال�سوء الأخ�سر لتلك التنظيمات، وقامت عمليرّ

بت�سجيع ن�ساطها الإرهابي
هذه املجموعات املتمركزة يف لندن، كانت م�سدر معلومات للمخابرات، وُنِظر اإليها على اأنها 
اإدامة وبلورة النزاعات يف ال�سرق الأو�سط،  مفيدة لل�سيا�سة اخلارجية الربيطانية، خا�سة يف 

وكو�سيلة �سغط للتاأثري على �سيا�سات احلكومات اخلارجية.
قوى الإ�سالم املتطرف اأفادت ال�ستخبارات الربيطانية يف خم�سة جمالت:

1. كقوة دولية م�سادة لاليديولوجيات القومية العلمانية وال�سيوعية
2. كقوى حاكمة حمافظة يف باك�ستان وال�سعودية لقمع احلراكات الوطنية

3. كقوة �ساربة ت�ستخدم يف اإ�سعاف حكومات م�ستهدفة والإطاحة بها
4. كاأداة قتالية بـ"الإنابة" تخو�ص معارك ل�سالح الغرب

5. كاأدوات �سغط �سيا�سي لفر�ص مواقف موؤاتية لربيطانيا على احلكومات
مع  لكن عالقتها  الأمد.  وطويلة  ا�سرتاتيجية  كانت  وباك�ستان  ال�سعودية  مع  بريطانيا  عالقة 
التنظيمات املتطرفة مل تكن كذلك. تعاونها مع تلك القوى الإ�سالمية كان م�ساألة م�سلحية 

موؤاتية، لكنها توا�سلت لتكون �سبه دائمة.
وخلورّ  والغرب،  لالإمربيالية  املعادية  القوى  تلك  باأدبيات  كاملة  دراية  على  كانت  بريطانيا 
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مبادئها الجتماعية من الفكر احلر والدميقراطي. ال�ستخبارات الربيطانية مل تعمل مع هذه 
التنظيمات لأنها تتفق معها يف املبادئ... بل فقط لأنها كانت مفيدة لها يف ظرف حمدد. 
والوا�سح اأن تلك التنظيمات تعاونت مع بريطانيا لنف�ص الأ�سباب: ت�سهيل حركتها ون�ساطها، 

وكراهية القومية العلمانية.
اأ�سا�سيني  هدفني  حتقيق  يف  �ساهم  املتطرف،  الإ�سالم  مع  الربيطاين  التواطوؤ  اأن  هو  الأهم 
لل�سيا�سة اخلارجية. الأول هو فر�ص ال�سيطرة والتاأثري على م�سادر الطاقة الرئي�سية التي حتتل 
الأولوية يف �سيا�ستها ال�سرق اأو�سطية. الثاين هو احلفاظ على دور اأ�سا�سي لربيطانيا يف النظام 

املايل الدويل امل�ساند للغرب.
ال�سعودية قامت بتوظيفات �سخمة يف املوؤ�س�سات القت�سادية وامل�سرفية يف الوليات املتحدة 
وبريطانيا، وباملقابل، لدى الدولتني الغربيتني ا�ستثمارات وجتارة �سخمة مع ال�سعودية. هذا ما 

حتميه العالقة ال�سرتاتيجية مع الريا�ص.
اأقام امل�سوؤولون الربيطانيون جمموعة �سفقات �سرية مع ال�سعودية،   ،75-1973 منذ مرحلة 
لتوظيف مردودات النفط يف بريطانيا. وكما �سرنى )يف اأحد ف�سول الكتاب(، كان هناك عهد 
اإنكليزي- اأمريكي- �سعودي للحفاظ على هذا النظام املايل. باملقابل، تغ�ص لندن ووا�سنطن 

النظر، عن اأي �سيء اآخر ت�سرف ال�سعودية املال فيه.
وهكذا، �سخت ال�سعودية اأمواًل �سخمة اإىل الإ�سالميني وق�ساياهم اجلهادية، ورافقتها �سيا�سة 
خارجية غربية تقوم على ا�ستمرارية حكم العائلة ال�سعودية، بغ�ص النظر عن ن�ساطاتها تلك.
التعاون بني الوليات املتحدة وبريطانيا كان ثابتاً يف دعم هذه ال�سرتاتيجية نحو ال�سعودية. 
لكن مع تقل�ص القوة الربيطانية، حتولت هذه اخلطة امل�سرتكة من �سراكة حقيقية، اإىل كون 
التابعة  ثانوياً، حيث تقوم ال�ستخبارات الربيطانية والقوات اخلا�سة ال�سرية  بريطانيا �سريكاً 

لها، مبهام حتددها وا�سنطن.
يف بع�ص الأحيان، حتركت بريطانيا كذراع ميداين للحكومة الأمريكية، تقوم باملهام القذرة 

التي مل تكن وا�سنطن قادرة على تنفيذها )اأو ل تريد ذلك!(.
مع  التعاون  هذا  قبل  ملا  اأي  الإمرباطورية،  لأيام  يعود  الإ�سالمية  للقوى  بريطانيا  ا�ستخدام 
ب�سكل  الربيطانية  ال�ستخبارات  حتركت  الثانية،  العاملية  احلرب  وبعد  املتحدة.  الوليات 
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"لندن- ورعاية  النا�سر يف اخلم�سينيات،  انقالب �سد عبد  اأحياناً، كمثل حماولة  م�ستقل 
�ستان" يف الت�سعينيات.

اأنا ل اأقول اإن الإ�سالم املتطرف والعنف اجلهادي هما �سنيعة بريطانيا اأو الغرب، ففي ذلك 
ت�سخيم للنفوذ الغربي يف مناطق مثل ال�سرق الأو�سط اأو جنوب-�سرق اآ�سيا، حيث عوامل 

ن هذه القوى. كثرية حملية وعاملية �ساهمت، ولأمد طويل، يف تكورّ
اإنكار  من  الرغم  على  لالإرهاب،  احلايل  اخلطر  ن  تكورّ �ساهمت يف  الربيطانية  ال�سيا�سة  لكن 
البيئة الربيطانية العامة لذلك. يف اأفغان�ستان، هناك تركيز اأكرب على الدور الأمريكي ولي�ص 
الربيطاين )مع اأنه كان كبرياً(. وبعد اأفغان�ستان، فاإن الإعالم ي�سوده �سمت كامل حول الدور 

الربيطاين، �سبيه بالتعتيم حول امل�ساركات الربيطانية احلديثة يف العراق وليبيا.
الدولة  اإحقاق  اإىل  للتو�سل  العنف  ي�ستخدمون  من  هم  "اجلهاديون"  الكتاب،  هذا  يف 
الإ�سالمية. اعتمدت يف هذا الكتاب على عدد كبري من الوثائق ال�سرية التي ُك�سفت مبرور 

الزمن، واملخت�سة بال�سيا�سة الربيطانية نحو بلدان العامل الإ�سالمي.
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يف �سياق احلديث عن وعد بلفور 1917، علينا �سوق ب�سع مالحظات ا�ستفهامية/ تاأ�سي�سية 
ل بد منها حتى نتفهم اأبعاد احلا�سل وتداعياته، اإذ ل بد اأن ن�ساأل اأوًل ما املق�سود بفل�سطني 
اآنئذ من وجهة نظرنا ك�سكان لهذه البالد اأوًل، هل هي اأرا�سي الفتح العربي؟ اأم الأرا�سي 
اأيالة  اأرا�سي  هي  اأم  بعد،  فيما  املماليك  اإىل  واآلت  )ال�سليبيني(  الفرجنة  من  حتررت  التي 
اإلخ؟  وبونابارت  با�سا  واإبراهيم  العثمانيون  لحقاً  عليها  وتنازع  الأول  �سليم  فتحها  عثمانية 
ما  معرفة  فعلينا  املا�سي  اإىل  دمنا عدنا  فما  بيزنطية؟،  رومانية  يونانية  فينيقية  اأم هي كنعانية 
هي فل�سطني اأ�ساًل وفرعاً، وما هي الهيئة اخل�سو�سية املحددة لها يف التناف�ص الدويل بعيد 
احلرب العاملية الأوىل ونتائجها مبعنى البحث والتاأكد من عائديتها الدولية، ما هي فل�سطني 
وقتذاك؟ اأو من هي؟ خ�سو�ساً اأننا نتكلم عن قيام كيان غا�سب "الناجت " عن الوعد )ندعي 
احلرب  عن  متاماً  املختلفة  ونتائجها  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اأ�سا�سي(  اأو  مبا�سر  �سبب  اأنه 
العاملية الأوىل اأي زمن الوعد امل�سوؤوم؟. ثانياً من اأين جاءت الأهمية احلقوقية لهذا الوعد، 
وما هي حمددات فعاليته ونتائجها؟ اإذ ل نرى ذكراً لبلفور يف كل الإجراءات العمالنية التي 
اأدت اإىل قيام الكيان الغا�سب، اإذاً لبد من اأهمية ما له، على الأقل يف اأذهاننا نحن؟، ثالثاً 
كانت  مهما  نهب لالحتاللت  لها هي  العربي  الفتح  ومنذ  منها هي  وفل�سطني  املنطقة  اأن 
�سفتها ال�سيا�سية القبلية الدينية الأثنية، وعلى راأ�سها املغول والتتار )املغيبون ثقافياً( والفرجنة 
)ال�سليبيون( الذين يحتلون اأولوية ثقافية يف املواجهة، ناهيك عن العثمانيني، وامل�سريني ومن 
ثم العرب مرة اأخرى )الثورة العربية الكربى( واأخرياً الأوربيون ومن بعدهم ال�سهاينة، فاأية 
ميزة ميكن اأن يحملها بلفور كي تكون لوعده هذه املكانة املوؤثرة هذه؟، فهو وعد ل يلزم الدولة 
الربيطانية العظمى ب�سيء عملي؟ رمبا مع اإجابة القارئ على هذه الأ�سئلة، ميكنه تقدير الوجهة 
الذنب لالآخرين على طريقة  تبدو كهمروجة ذرائعية لتحميل  التي  بلفور  الحتفالية بوعد 

الكتابة عن وعد بلفور

الروؤية بعني واحدة كليلة 
جنيب ن�شري- كاتب
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املوؤامرة، على ما يحتمل اأن يكون هذا الوعد الفارغ اإنذاراً م�سبقاً اأو جر�ص حتذير من خطر 
ال�سهيونية الداهم، وحت�سري ما يلزم لتالفيه، ولكن الذي ح�سل اأن هذا الوعد اأخذ اأهميته 
عندنا بعد النكبة ل قبلها كما جرت العادة!، موؤ�س�ساً ملا ميكن ت�سميته الأداء البولفوري يف 

�ستى اأمور املنطقة وم�سائرها.
لي�ص مرجحاً اأن يكون للتذكري بوعد بلفور تلك الأهمية الن�سالية اأو التوعوية، بغ�ص النظر 
اإذا كان بلفور اأفندي قد بر بوعده اأم نكث، وبغ�ص النظر اإذا كانت اإنكلرتة الدولة التزمت 
بهذا الوعد اأم اأنها تعاطفت اأو �ساعدت باأكرث منه، ل ندري.. ولكن للتاريخ املكتوب واملوثق 
مفاجاآت قد حتبط هذا امل�سعى الحتفايل الذي يحاول ت�سويق عقدة ا�سطهاد اإىل من يفرت�ص 
اأنهم ت�سببوا بها، ورمبا حملت تلك الوثائق ما هو اأخطر واأب�سع بكثري من وعد بلفور نف�سه، 
اأ�سبح يف  نف�سه  فالوعد  العلمية على الأقل،  الثقة  اأجل  من  اأي�ساً  جتدر الإ�ساءة عليها هي 
اإيقاف تدحرجها  قادرة على هر�سنا جميعاً، ويجب  التي ت�سخمت وباتت  الثلج  مركز كرة 
املت�سبب يف  فل�سطني،  املدوي يف حترير  ف�سلنا  هو  واأولها  احلقائق جميعها،  مواجهة  بوا�سطة 
جميع الكوارث التي نعي�سها، فتحريرها هو البو�سلة احلقيقية لوجهتنا، وهذا ل يعني باملطلق 
اأن بقاء املناطق ال�سليبة الأخرى )كيليكيا والإ�سكندرون والأحواز( حمتلة هو اأقل كارثية من 
فل�سطني، اإذ ي�ستبطن هذا التفريق بني احتالل واحتالل نزعة طائفية عن�سرية اأ�سد فتكاً من 
الحتاللت، ومن هنا يبدو تاأثري وعد بلفور ثقافياً عدمي القيمة، اإل من حيث مقدرته على 
تذكرينا باأننا ل�سنا جمتمعاً باملعنى احلديث املعرتف به عاملياً، ول�سنا اأ�سحاب �سخ�سية قومية 
)هوية( ناجزة ومعلنة ميكن فهمها اأو التفاهم معها، فبلفور وح�سب تفكريه هو وعد اأن ي�ساعد 
و�سكان املنطقة ل يعتربون �سعباً  "�سعباً" بال اأر�ص باأن يقيم دولة على اأر�ص بال "�سعب"، 
ناجزاً، هذه هي املع�سلة  على ما قي�ص يف هنود اأمريكا احلمر، ما مل يكونوا جمتمعاً حداثياً 
اأم  تاأ�سي�ص الكيان الغا�سب  اإذا كان هذا الوعد مهماً يف  بلفور ووعده  الكربى يف مواجهة 
كي  عاماً  ثالثون  اأمامهم  وكان  احلقيقة  لهذه  ونخبهم  املنطقة  �سكان  لينتبه  اإنذار  اأنه جر�ص 
"اجليو�ص"  التي توجتها  الثورات والت�سحيات  الرغم من  يتداركوه، وف�سلوا يف ذلك على 
العربية بهزائم وان�سحابات منكرة اأمام ع�سابات �سخيفة باملعنى الع�سكري، حيث جتدر مقارنة 
ما فعله بلفور وما فعلته "العرب"، قبل ومع وبعد ثالثني عاماً من الوعد "امل�سوؤوم" ومالحظة 
اأيهما اأخطر. ويف كل الأحوال مل تعد الكتابة التاريخية والتفنيد لهذا الوعد بذات طائل، 
وخ�سو�ساً اأنه يتم تناوله مبعزل عن اأحوال العامل وقتذاك، وكذلك مبعزل عن املكانة املعرفية 
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ل�سكان املنطقة، بالإ�سافة اإىل ما كان عليه الواقع ال�سيا�سي لها، حيث كانت ب�سدد اإطالق 
الثورة العربية الكربى برعاية اإنكليزية �سرفة وواعية معرفياً مل�ساحلها، وهي متتلك الدالة على 
هوؤلء العرب كي تتربع )ب�سقفة اأر�ص( من الأرا�سي املزمع غزوها ثورياً لأي كان، وهنا ل بد 
من التذكري مبرا�سالت ال�سريف ح�سني حاكم مكة املكرمة، وال�سري هرني مكماهون نائب 
العثماين  امللك الإنكليزي يف م�سر وغريها )مثل وثيقة في�سل وايزمن، مرا�سالت اخلليفة 
لأهميتها  لي�ص  والتمحي�ص  للدر�ص  قابلة  كمو�سوعات  الخ(  هرتزل  وثيودور  احلميد  عبد 
التاريخية ولكن لالإ�ساءة على واقع احلال الجتماعي واملعريف الذي كان �سائداً وتفح�ص اإذا 

كان ملا يزل م�ستمراً حتى يومنا هذا.

رمبا جتدر الإطاللة على املنتوج الثقايف "العربي" الذي �سكل الثقافة املتداولة، التي �سعت اإىل 
النت�سار على الفكر التنويري الأنواري العربي وترثيب منتجاته، حيث �سكلت هذه الثقافة 
العثماين  ثم  ومن  والترتي  املغويل  الغزو  جتاهل  من  انطالقاً  املحتل،  ملفهوم  متخلفة  معايرَي 
الغت�سابات  بتجاهل  وانتهاًء  )ال�سليبي(،  الفرجني  والغزو  الأندل�ص  �سقوط  على  والرتكيز 
الحتاللت  النتدابات/  على  والرتكيز  الخ(  والأحواز  وا�سكندرون  )كيليكيا  الأخرى 
الحتالل  اأنواع  جميع  ت�ساوي  على  التاأكيد  )مع  املقاي�سات  تلك  خطورة  وتقبع  الغربية، 
والغت�ساب مهما كان م�سدرها( يف البتعاد عن مفهوم املجتمع/ الأمة التي متثل اأرا�سيها 
م�سلحة عليا ل�سكانها، والركون اإىل مفهوم الأمة باملعنى الديني الطائفي )املذهبي يف اأيامنا 
هذه، وهذا ما حفر تالياً اأخاديد ثقافية عميقة يف بنية التجمعات الب�سرية الناطقة بالعربية(، 
هذا البتعاد جعل ال�سراع على فل�سطني )وقبلها النتدابات والحتاللت( �سراعاً تب�سريياً، 
ولي�ص �سراعاً قومياً تفهمه وتتعاطف معه الأمم م�سلحياً، ومن هنا تبدو خطورة تلبي�ص بلفور 
الفرجني  الغازي  مبقام  يجعله  ما  وهو  احلقيقة،  عن  لنزياحها  حقنا  يف  اخلطيئة  هذه  وحده 
الكفار  ف�سطاط  الوعد يف  قوم �ساحب  ندري  اأو ل  ندري  )ال�سليبي(، مدخلني من حيث 
اخلطايا  ذات  الأخرى  والوعود  وال�سخ�سيات  العوامل  وبالتغا�سي عن  لفل�سطني،  املحتلني 
الأفدح، نكون قد ح�سرنا ثقافياً بلفور وكل اأقوامه يف دوامة الإرهاب الديني املعا�سر املعادل 
تلخي�ص  ذاته  وهذا يف حد  العامل،  /القومي يف هذا  املجتمعي  بال�سغار  لل�سعور  النتقامي 
وتكثيف ملظاهر �سياع البو�سلة، واتباع الطريق اخلطاأ اإىل فل�سطني وغريها من اأرا�سي الأمة 

املنهوبة.
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ل تقود  "احلديث"،  وبعد مئة عام من الزمن  اإعادة قراءة الوعد وحده منفرداً  تبدو  عملياً 
اإل اإىل دللت ظنية، ل تنفع يف �سيء اإل "التذكري" مبا هو جاثم اأمام عيوننا ليل نهار وهو 
كارثة فل�سطني امل�ستمرة، ولكنها ومن جهة اأخرى تفتح الباب ملقاربة العملية التاريخية التي 
وبالتكثيف(، حماولت اخل�سم  �ساءت، )وهي  اإن  فينا  تفتعل  تزل  وملا  ن�سكن جلة دوامتها 
منع خ�سمه من امتالك اأ�سباب القوة، والقوة يف الزمن احلديث هي املعرفة، و�سبب فعلها هو 
اللتزام بها، وهو ما ف�سل �سكان هذه املنطقة يف امتالك نا�سيته وبالتايل عليهم دفع الثمن، 
اأنواع التخلف  لتبدو مفاعيل هذا الوعد ال�سخيف عبارة عن اإ�ساءة قوية م�سلطة على كل 
واجلهالة التي نتمتع بها، ونلم�ص اآثارها ومنتجاتها ومفاعيلها بكل زهو وانت�سار، ليبدو الوعد 
واإن مل يكن على  وا�سرتاتيجي م�سلحي،  �سيا�سي تكتيكي  اأنه كان على �سواب  امل�سوؤوم 
اأن تكون على حق بل على  اإذ لي�ص مطلوباً يف معمعة التناف�ص الأممي على امل�سالح  حق، 
معرفة، فالدهاء ال�سيا�سي )اأو الذكاء( غادر منذ مدة طويلة جداً ذهنية حادثة الأ�سعري وابن 
العا�ص كتكتيك �سيا�سي ماأثور، التي ك�سب فيها من ك�سب، وملا تزل النا�ص تدفع ثمناً باهظاً 
لذهنية هذا الأداء ال�سيا�سي غري املجتمعي، هذه املغادرة تعني ح�سور ذهنية جديدة ملعنى 
ال�سيا�سة، األ وهي خدمة امل�سالح القومية التي مل تو�سع ول مرة يف تاريخنا "احلديث" يف 
مو�سع معريف منا�سب ملا اآلت اإليه املعرفة يف هذا الع�سر، ليبدو وعد بلفور وحا�سنته ال�سيا�سية 
ت�ستدعي  وكارثة  للم�ستعمر  بالن�سبة  عابرة وجمزية  غ�ص  عبارة عن حادثة  املرحلة  تلك  يف 

النواح والنقيق بالن�سبة لنا.
تبدو كل جمريات املرحلة التاريخية لتح�سري �سقوط و�سقوط وما بعد �سقوط الرجل املري�ص، 
مت�سافرة وجمدولة بحكم انتمائها اإىل منظومة معرفية معلنة وممار�سة على اأر�ص الواقع، حيث 
من غري املفيد ول ينفع يف �سيء، رف�ص هذه املنظومة واإحلاقها بف�سطاط الكفر اأو حتى الإميان، 
فاملعرفة حمايدة معلوماتياً ولكنها بالقطع منحازة اإىل اأخالقيات حتقيق امل�سالح املجتمعية، اإن 
املنعة جتاه  بالإنتاج، وكذلك بتحقيق  اأو  امل�ساواة والعدالة،  بوا�سطة  الداخلي  بالت�سامل  كان 
�سرا�سة  اأ�سد  باردة  وحرب  م�سهودتني  عامليتني  اإىل حربني  قاد  هذا،  املنعة  وحتقيق  اخلارج، 
خي�ست بذكاء ودهاء على ح�ساب دماء الذين هم اأقل معرفة مبعناها العاملي املتداول، وعليه 
اأن ل حق له بقطعه، ولكن اأية حال معرفية ميكنها  ابتنى بلفور جراأته بوعد هو يعرف متاماً 
املحدثة  املفاهيم  قائمة على  اأو حتى جمتمعات  يتمايزوا مبجتمع  املنطقة مل  ف�سكان  منعه؟ 
ومعلومات  الأمم،  املجتمعات/  بع�سر  للحاق  منها  اأي  تطوير  ب�سدد  هم  ول  الأنوار،  لع�سر 
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امل�ست�سرقني جميعها بالإ�سافة اإىل الواقع املعريف املزري، تفيد باأن هناك رف�ساً ع�سوياً اأكرثياً 
بها بني ظهرانينا،  املعرتف  ثقافة اجلهالة  عن  املختلفة جوهرياً  املعرفة احلداثية  ل�ستحقاقات 
والدليل هو ا�سطهاد الكال�سيكيني لهوؤلء التنويريني الذين نادوا باحلداثة واإخمادهم، حيث 
يت�ساعف الفارق املعريف كمتوالية ح�سابية ل تعرف للح�سي�ص قعراً، فثقافة اجلهل املعرفية 
تقود حتماً اإىل ثقافة النهزام احلتمي، وثقافة الت�سكي والثاأر والتي ميكن اإدارة فعاليتها على 
اأنف�سهم، لدرجة ميكن معها الت�سلي باإلقاء القنابل عليهم على ح�سابهم،  ح�ساب اأ�سحابها 
وهذا ما ح�سل بالفعل ويح�سل الآن، بفعل فائ�ص قوة ثقافة اجلهل املعرفية، وهذا ما اعتمده 
بلفور كاأمنوذج من مناذج الت�سرف ال�ستعماري الذي يحتاج يف رف�سه ومقاومته اإىل تلك القوة 
اإل مع ا�ستحالة  املعرفية املوازية يف النوع وال�سدة، وهي قوة ميكن بناوؤها ولي�ست م�ستحيلة 

ال�ستغناء عن ثقافة اجلهل املعرفية وفوائ�ص قوتها البلهاء.
زمن  من  الأول  فالن�سف  معرفياً؟  )الأمنوذج(  لبلفور  يت�سدى  اأو  يكذب  اأن  ي�ستطيع  من 
القرن الع�سرين احلا�سن لوعوده )كاأمنوذج( كانت مليئة بدعوات اخلروج عن املعرفة احلداثية 
والتنوير، حيث بدت هذه الدعوات كاإزاحة عن درب التطور املعريف الأنواري )تغري �سكل 
هذه الإزاحات بعد يالطا(، وكل جمريات ذاك الزمان كانت ت�سب يف هذه الغاية اإن كان 
ملنظومات  التاأ�سي�ص  ناحية  من  اأو  اأفكارهم،  واإعالن  الأنواريني  حتركات  اغتيال  ناحية  من 
موؤ�س�سي  على  النه�سويني  �سفات  لإطالق  �سورع  بل  ل  املعرفية،  اجلهالة  ثقافة  ومنظمات 
تلك املنظومات وملا يزالوا اإىل يومنا هذا يحملون هذا اللقب على الرغم من كل الكوارث 
بل  واإخماد ل  اإحباط  املقابل مت  بكثري، يف  بلفور  )اأمنوذج( وعد  يتجاوز  مبا  بها  ت�سببوا  التي 
واغتيال كل داعية اأنواري ي�سعى اإىل نه�سة جمتمعية بوا�سطة املعرفة احلداثية، فنحن حتى 
ت�سمية على  قابلة لإطالق  اأو  للقيا�ص حا�سراً،  قابلة  ب�سفات جمتمعية  نتمايز  يومنا هذا ل 
�سخ�سية املجتمع )الهوية( املتمايز الذي هي عليه، فالواقع يخربنا ومن دون اأدنى �سك اأننا 
باملجاز  عليه  يطلق  كبري  بدهي  كيان  اأو  بالفلكلور  م�سالح  ذات  واتنيات  متناحرة،  طوائف 
اأو  معرفياً  وا�سحة  جمتمعية  م�سلحة  تلحمها  ل  الواقعية  الأ�سكال  هذه  اأمة،  لقب  اللغوي 
لوعد  املناق�سة  التاأ�سي�سية  النقطة  عن  عمياء  فو�سوية  �سعارات  تقودها  بل  اإرادياً،  حمققة 
تعريفاً  للوطن  يجعل  الذي  /الأمة  املجتمع  وهو  األ  وال�ستعماري،  ال�سيا�سي  ومعناه  بلفور 
ولل�سعب �سخ�سية وهوية، وهو الأمر احلقوقي الذي ميكن من خالله فقط معاك�سة الأمنوذج 
ال( كما يقال، فالأمنوذج البولفوري هو  البولفوري ولي�ص وعد بلفور وحده، وهنا )حطنا اجلمرّ
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يحتاج اإىل مناه�سته اإىل اأمنوذج معريف  اأمنوذج جمتمعي يعرب عن فائ�ص حيوية "ا�ستعمارية"، 
هزمية  وكذلك  اأعقابه،  على  لرده  املعرفية  املوا�سفات  ميتلك  واجلوهر،  ال�سكل  له يف  مقابل 
الأر�ص.  اأ�سقاع  كل  يف  عليها  واملتفاهم  املفهومة  الدنيوية  وم�ساحله  باملجتمع  ربطاً  مفاعيله 
وهنا يتجاوز معنى التحرير )حترير الأرا�سي( فكرة العودة اإىل ما كانت عليه قبل الحتالل، 
وهذا ما يخت�ص بفل�سطني مو�سوع الوعد وكذلك الأرا�سي ال�سليبة الأخرى، فالعودة اإىل 
ا�ستجد بعد  اأيالة عربية فيما  اأو  اأيالة عثمانية  اأنها  اإىل  العودة  ما قبل الغت�ساب تعني متاماً 
الثورة العربية الكربى حيث اأفرزت �سعار )فل�سطني عربية و�ستبقى عربية( على الرغم من 
وثيقة "في�سل وايزمن" التي ل تبدو مهتمة بالعروبة اإل ك�سعار �سيا�سي تكتيكي يف�سي اإىل 
زيادة عدد الأيالت، والت�سرف باإحداها كهدية ل يعني اإل ت�سرف املالك يف ملكه، حيث 
باأدائها، كل  املعرفية  ثقافة اجلهالة  تتجاوز  ال�سلف ال�ستعماري، كما  العربي  الكرم  يتجاوز 
الت�سرفات ال�ستعمارية ليتم الت�سديق على ال�سعار عرب جتاوز �سوؤال من نحن بخفة ل تطاق، 
لتتحول فل�سطني يف هذا ال�سعار الهوامي اإىل اأمكنة دينية فقط، )رمبا كان هذا هو ال�سبب يف 
اأف�سليتها عن بقية الأرا�سي امل�سلوبة( ينا�سل املوؤمن يف �سبيل ا�ستعادة حقوقه يف العبادة، 
ولي�ص يف �سبيل اكتمال جمتمعه الذي يبدو له كتح�سيل حا�سل ا�ستعادة حقوق العبادة، 
ولكنه �ستان بني الأمرين يف العملية التي ت�سمى حتريراً، فالأر�ص التي اغت�سبت ب�سبب واقع 
وبلفور  تخلفاً،  اأكرث  لي�سبح  عليه  م�سغول  معريف  واقع  يحررها  لن  امل�ستمر،  املعريف  التخلف 
)الأمنوذج( ا�ست�سرف هذا الواقع متاماً واعتمد عليه. وعليه اأي�ساً مل يعط بلفور ال�سهاينة اأكرث 

مما اأعطاهم "العرب" العائدون اإىل فتوح ال�سام.
يف كل الأزمات "العربية" يتم التالعب بالألفاظ، ثم تلحق بها جمموعة تف�سريات وتاأويالت 
على  ت�سفي  التي  تلك  الألفاظ  هذه  من  خطورة  الأكرث  ولكن  حتلياًل،  اأو  تفكرياً  ت�سمى 
امل�سائل ما لي�ص فيها، ول يحتمل اأن يكون فيها مما يق�سد من هذه الألفاظ، ولعل تو�سيف 
ترجمنا  تزل  ملا  التي  احلداثة  لـ"ديناميات"  كوا�سعني  العربية،  التفكريية  النه�سة  جنوم 
اأخطر التو�سيفات  بانت�ساراتها الفخمة منذ عبد النا�سر على الأقل... حتى اليوم، هو من 
الدللية والدالة على عمق الت�سويه والت�سوه الذي اأ�ساب هذه الثقافة واأ�سحابها، ليقدم هذا 
التالعب بالألفاظ، طعام الثقافة امل�سمومة على طبق من ذهب اإىل النا�ص امل�سدودين بالعاطفة 
ه مفكروها "املوازون" ملفكري الغرب ال�ستعماري افرتا�سياً، وهكذا  اإىل وجود مو�سوعي يوؤمرّ
مت ترفيع ثلل من م�ساهري املنابر ال�سفاهيني اإىل مراتب التحديثيني واحلداثويني يف �سفقة لغوية 
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مريبة عملت على تزيني ثقافة اجلهل وتقدميها بو�سف منتجيها بحاملي ديناميات احلداثة، 
تكنولوجيات  لتغيري  اإل حماولت  هناك  لي�ص  اأنه  ك�سفا  والتفكريي  العملي  الواقع  ولكن 
ثقافة اجلهل )امل�سماة اخت�ساراً تخلف(، ولعل قارئ مرا�سالت ال�سريف ح�سني ومكماهون 
يكت�سف من تقنيات الكتابة والربوتوكول املعمول به يف الر�سائل فقط، الفارق احلا�سم على 
هو  الذي  بلفور  "وعد"  على  ينطبق  ما  وهذا  احلداثية،  املعرفة  تطبيقات  من  ب�سيط  تطبيق 
جمرد ر�سالة، ولي�ص وعد احلر دين كما فهمنا ونفهم الوعد يف اأدبياتنا، ر�سالة متمل�سة من 
كل واجباتها احلقوقية التي ميكن اأن حتا�سب عليها دولياً اأو حملياً، وهذا بحد ذاته �ساأن مغفل 
يف اأدبياتنا ال�سيا�سية، اإن كان على �سعيد التعاطي احلداثي مع م�ستجدات املهارة ال�سيا�سية، 
املحلي  ال�سيا�سي  الذكاء  وقف  ال�سيا�سي، حيث  للتفكري  احلقوقي  الن�سيج  �سعيد  على  اأو 
عاجزاً عن الرد عليه عملياً، اأو حتى ا�ستيعابه يف فعاليات قومية رادعة، لنكت�سف حالياً اأنه 
ل دور حقيقي لهذا الوعد يف اإقامة الكيان الغا�سب، فهذا الوعد مل يدخل حيز التمثيل 
ال�سيا�سي واحلقوقي خ�سو�ساً مع قيام هيئة الأمم املتحدة احلالية التي تختلف بنوعية تقا�سم 
امل�سالح عن �سلفها ع�سبة الأمم، فالعملية املوازية واملكملة خلروجنا من قب�سة الرجل املري�ص، 
ق�ست على �سوؤال من نحن وجوابه، فاجلواب املنطقي هو اإعالن �سخ�سية اأمة )هوية(، لها 
مرت�سماتها الثقافية من حقوقية و�سيا�سية، حيث يت�سح متاماً ما ي�سادر حقها واأرا�سيها، ولعل 
رواج هذه الر�سالة )الوعد( قد �سجع اآخرين على ق�سم اأرا�ص اأخرى من اأمة غري موجودة 
اأكرث  اإنذار  كجر�ص  هذه  بلفور  ر�سالة  تبدو  وهنا  اأي�ساً(،  )وحالياً  وقتذاك  املعا�سرة  باملعاين 
منها لتحقيق رغبة على ح�ساب الغري، ومل يحا�سب بلفور ول حكومة �ساحبة اجلاللة على 
هذا )التخبي�ص على الأقل( لأنه وبب�ساطة مل تكن هناك هيئة دولية قومية باملعنى املعا�سر، 
بعد  فيما  ظهر  والذي  به،  معرتفاً  حقوقياً  قومياً  متثياًل  احلق  اأ�سحاب  متثيل  ميكنها  وحقيقية 
ا ميكن اأن يكون عليه  اأنهم متعددون ومتناق�سون نتيجة ت�سخم وهوامية تف�سريات احلداثة عمرّ
هوؤلء، فهل هم امل�سلمون يخو�سون حرباً �سد "�سليبية جديدة "؟، هل هم العرب الذين 
مثلوا املنطقة واأ�سحابها يف موؤمتر باري�ص 1918 الذي تبعته مفاعيل معاهدة )�سيفر(؟، اأم هم 
ال�سوريون )ال�سوام( على اعتبار اأن فل�سطني اأيالة �سامية على مر الع�سور؟ اأم هم العثمانيون 
اأ�سحاب ال�سيادة الآفلة؟ ومع هذا فاإن كل هوؤلء ل ي�ستطيعون اأن يكونوا املمثلني لهذا احلق 
لأنهم لي�سوا حداثيني على الأقل، اأو لي�سوا حداثييني كفاية، حيث على الفل�سطينيني اأن 
يكونوا جمتمعاً واأمة باملعنى التقني املعا�سر للكلمة اأوًل، اأو جزء من جمتمع اأمة وا�سحة جلية 
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ذات �سخ�سية )هوية( معلنة، لها من احلقوق والواجبات الأممية ما ل يختلف عليه اأحد. هنا 
تقع الطامة الكربى يف التعامل مع هذا الوعد الأخرق الذي �سكل عقدة كربى مع اأنه ل 

ي�ساوي ثمن احلرب الذي كتب به لو كانت الأمور القومية �سليمة.

واليوم لو اأردنا البحث يف مفاعيل وعد بلفور، فاإنه علينا الدخول يف عملية نقدية تاريخية ملا 
مبعنى اإعادة قراءة التاريخ قراءة نقدية معرفية جمتمعية غري  �سدر �سده من اأفعال "مقاومة"، 
موؤدجلة، فالتاريخ لي�ص مقد�ساً، ول الأفعال التي متت خالله جميعها �سائبة، ول النوايا التي 
التاريخية  فال�سردية  نتائجها،  ظهور  عند  ت�سفع  الأفعال  لهذه  الدافع  تكون  اأن  يفرت�ص  كان 
اإذا كانت هناك  مهما تعددت من حيث الروي اأو التف�سري ل تعرب متاماً عما وقع، خ�سو�ساً 
ثقافة �سفاهية تقدم م�سرودات من خارج املعايري التاأريخية، وكذلك من خارج املعايري املقررة 
حلياة الأمم واملجتمعات، ويف كلتا احلالتني ن�سبح اأمام تاريخ وتاأريخ موهوم ل يقدم اإل دعاوى 
حتمي�سية للثاأر والنتقام، ول يدعو اإىل معايرة الوجود اجلمعي من خالل املنظومة احلقوقية 
اأو فعل،  املعمول بها يف ذلك الع�سر، وعليه فاإن احلقيقة مهما كان ميلها لي�ص لها من دور 
ميكن  ل  قومية  وم�سالح  حقوق  ا�ستباح  فبلفور  لقيا�سها،  املعايري  وجود  انعدام  هناك  طاملا 
للقيا�ص مبقايي�ص الع�سر  قابلة  اآنذاك ول لحقاً، ولي�ص من هيئة جمتمعية مهيكلة  معايرتها 
املتمايزة  ال�سخ�سية  الناه�سة ذات  الأمم  به بني  مبا هو معمول  القومي  لها متثيل احلق  ميكن 
بهيكليات حقوقية مفهومة، ومنها وعلى �سبيل املثال "ال�سيادة" التي مل تكن متوفرة يف يوم 
من الأيام، نظراً لفقدان ثقافة املجتمع /الأمة الأنواري والذي على اأ�سا�ص فقدانه مت اإطالق 
"الوعد البولفوري" وغريه من الوعود واملعاهدات ما ي�سنع واقعياً ما ميكن ت�سميته "الظرف 
وامل�سكلة امل�ستع�سية حتى يومنا هذا، هي عدم وجود ذاك الكيان املعاير معرفياً  البولفوري"، 
للتعبري ولتمثيل الكتلة الب�سرية ل�سكان هذه البالد وتغيري الظرف البولفوري امل�ستمر، وعلى 

هذا ل ميكننا جتاوز �سوؤال اإىل اأين اأو اإىل متى ميكننا ا�ستعادة فل�سطني؟.

ي�سكل وعد بلفور دللة تاريخية على وجود فل�سطني ما، هذه الدللة التي مل ي�ستطع اأحد 
ترجمتها وجوداً حقوقياً معايراً، حتى يف "دولة فل�سطني" ذات الكيانني )رام اهلل وغزة( ل 
يعرفان ماذا يفعالن باأرا�سي هذين الكيانني ول اإىل اأية اأمة ين�سبانها، اإذ لي�ص هناك من معيار 
وا�سح ومفهوم ميكن مقاي�سة وجودهما عليه، بالتايل و�سوح املجال احليوي الذي ي�سكل حدود 
املجتمع/ الأمة، حيث تت�سح م�سكلة بنيوية لدى �سكانيات املنطقة يف عالقتها مع املعرفة، 
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ما يعيد اإنتاج الظرف البولفوري مرات كثرية اأخرى، فتاأ�سي�ص ال�سيادات على التق�سيمات 
ال�سايك�سبيكوية هو ظرف بلفوري بامتياز وكذلك التاأ�سي�ص للممار�سات ال�سيا�سية والثقافية 
الإرادة  فقدان  من  الجتماعية، جتعل  احلقوقية  املمار�سات  من  وغريها  الالحقة،  النتدابية 
املجتمعية �سفة دائمة احل�سور يف ثنايا ال�سكانيات الناطقة بالعربية وخ�سو�ساً البالد امل�سماة 
بالد اآ�سور، وفقدان الإرادة هذا هو ممار�سة ثقافة عدم اللتزام باملعرفة، لأ�سباب �ستى اأهمها 
القناعة التامة بالكتمال املعريف، وبذلك تتحول البولفورية وظرفها اإىل مرجعية واهية تثبت 
احلق املغت�سب ولكنها ل ت�ستطيع فعل اأي �سيء حياله، لإنه الأ�سل يف وجود امل�ساألة برمتها.
لها  ثقافية مل جتد  الأر�ص وال�سعب م�ساألتان مرتبطتان بوجود املجتمع/ الأمة، وهي ق�سية 
حاًل على الرغم من كل هذا الكم من الرتاكم املعريف املتجدد للب�سرية، وعليه �سوف يبقى 
اأو غريها، بل يف ق�سية  الظرف البولفوري �سارياً، لي�ص يف امل�سائل املعلنة كم�ساألة فل�سطني 
الوجود برمتها، وطرح م�سائل الهوية والهويات كبديل اإلهائي عن م�ساألة �سخ�سية املجتمع/ 
م�سوؤوليتهم  وعلى  اأبنائها  باأيدي  املنطقة  مب�سري  اللعب  على  قادرة  بلفورية  ممار�سة  هي  الأمة 
وح�سابهم، فهم من يرف�ص املعرفة احلداثية القادرة على ت�سيري اأمورهم احلياتية مبا هو مفهوم 

ووا�سح ومتفق عليه.
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ال�سيا�سية  الوقائع  اأفرزته  فيما  كان  املعا�سر،  العربي  العامل  يف  التاريخية  املفا�سل  اأحد  اإن 
والتاريخية حول اتفاقية �سايك�ص– بيكو على بنية املجتمع العربي والإ�سالمي خالل احلقبة 
الزمانية املا�سية، اإذ كانت الأ�سابع اليهودية تعمل يف اخلفاء وال�سر، وبخطوات متالحقة يف 
العربية،  الأمة  اأبناء  بني  �سروخ  �سعت لإحداث  العثمانية. حيث  العلية  الدولة  وجود  ظل 
كمقدمة لتطبيق اتفاقية �سايك�ص- بيكو على ال�سام، ل�سيما بعد اأن ُفر�ص النتداب الفرن�سي 
على �سمالها، فق�سم تلك البالد اإىل كيانني: �سوريا ولبنان، فيما ُفر�ص النتداب الربيطاين 
على جنوبها وق�سمها اإىل كيانني: الأردن وفل�سطني. يف حني كانت قد �سبقت تلك الفرتة 
التاريخية التح�سريات الأولية، التي اأدت اإىل الإقرار بوعد بلفور عام 1917)1(، الذي يق�سي 
باإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطني، بعدما اأر�سلت هربرت �سموئيل اليهودي ال�سهيوين 
لها اإىل "اإ�سرائيل" عام 1948، فيما كانت الأحداث املتالحقة  مندوباً �سامياً اإىل فل�سطني ليحورّ
و�سوًل اإىل عام 1967، تهدف اإىل ب�سط اليهود اأيديهم على الأرا�سي الفل�سطينية وجوارها.

يف املقابل، فقد كانت املوؤ�سرات التاريخية لتفاقية �سايك�ص– بيكو، تكمن مبحاربة "اأ�سراف 
احلجاز" بكل الو�سائل املمكنة، و�سرب الوحدة الإ�سالمية، يف حماولة لتقطيع اأو�سال الدولة 
العربية التي �سعى لها ال�سريف ح�سني، من اأجل حتويلها اإىل كيانات م�سطنعة ودول متناحرة، 
ما اأدى اإىل الفرقة بني الأنظمة العربية �سيا�سياً واأيديولوجياً، فاأ�سبحت فكرة الوحدة العربية 
العربية بني م�سر و�سوريا يف عهد  بالوحدة  غري واقعية وذات جتارب متعرثة، كما هو احلال 

الرئي�ص جمال عبد النا�سر خالل القرن املن�سرم. 

1 - حامد ربيع، قراءة فى فكر علماء ال�سرتاتيجية، م�سر واحلرب القادمة، طبعة دار الوفاء، 1998، ج1، �ص 235.

�سايك�س- بيكو

�سيا�سة التجزئة وفري�سة احللول يف العامل العربي 
د. ح�شني علي احلاج ح�شن - باحث تاريخي، اأ�ستاذ م�ساعد يف اجلامعة اللبنانية- الفرع الرابع
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 ومن املفيد ذكره يف هذا املجال، اأن الواقع ال�سيا�سي العربي- الإ�سالمي، كان يرتبط بالقوى 
ال�ستعمارية، حيث جتراأت القوى الأوروبية على اقتطاع الأجزاء الأ�سا�سية منه، ول�سيما اأن 
البدايات كانت يف دخول فرن�سا اإىل اجلزائر عام 1830)1(، ومن ثم تون�ص واملغرب واقت�سامها 
اإىل عدن وعمان وم�سر وال�سودان  ليبيا، وبريطانيا  اإىل  اإيطاليا  بالإ�سافة لدخول  اإ�سبانيا،  مع 
والكويت، اإىل اأن ن�سبت احلرب العاملية الأوىل والتي كان من اأ�سبابها الرئي�سية، تنازع الدول 

الغربية على اقت�سام تركة الدولة الرتكية. 

اإن هذا الواقع ال�سيا�سي، كان قد انتهى اإىل �سدور اتفاقيات متالحقة منها: �سايك�ص- بيكو، 
و�سان رميو، واتفاقيات باري�ص، والتي مت مبوجبها تق�سيم البالد العربية والإ�سالمية اإىل مناطق 
والدول  الكيانات  هذه  لقيام  التق�سيم  ذلك  فاأدى  الأوروبية.  الدول  بني  وا�ستعمار  نفوذ 
اإىل  م�سطرة  كانت  الأوروبية،  الدول  اأن  ول�سيما  والإ�سالمي،  العربي  العامل  يف  املتعددة 
الن�سحاب ع�سكرياً من البالد العربية، حتت �سغط ثورات ال�سعوب وانتفا�ساتها التحررية، 
التيارات  و�سجعت  كما  القطرية،  الكيانات  وتثبيت  التجزئة،  حالة  تكري�ص  على  فعملت 
املتنافرة على ال�سراعات الع�سكرية وال�سيا�سية والقت�سادية فيما بينها. خا�سة يف النزاعات 
يف  فو�سعت  والإ�سالمية،  العربية  الدول  بني  املر�سومة  الكيانية  ال�سيا�سية  باحلدود  املتعلقة 
وال�سراع  النزاع  اإثارة  ي�ستبطن  وب�سكل  نف�سها،  ال�ستعمارية  الدول  من  برتتيب  غالبها 

الإقليمي بكل الو�سائل املتاحة.

ومع هذا مل تكتِف الدول الأوروبية بهذا الأمر، بل فر�ست تق�سيم املنطقة العربية، عرب اتفاقية 
ام، الذين اأمعنوا بالتن�سيق مع الغربيني  �سايك�ص- بيكو، وفر�ست بالتايل جمموعة من احلكَّ
مبا  وتاريخها.  واأ�سالتها  العربية و�سلخها عن دينها  ال�سعوب  الوطنية، وقهر  الرثوات  يف هدر 
من  املتهالكة،  العثمانية  الدولة  انهيار  مع  مرتافقة  كانت  بيكو،  �سايك�ص-  اتفاقية  توقيع  اأن 
ق�ساوة  املنهكة من  ال�سعوب  طاملا كانت   ،1918 لعام  و�سوًل   1516 منذ  الرتكية  ال�سيطرة 
ب�سبب  الف�سل  اإلَّ  ذلك،  من جراء  فلم حت�سد  متوفرة،  طريقة  باأية  اخلال�ص  تن�سد  الأتراك 

1 - اأ�سعد حومد، املف�سل يف اأحكام الهجرة، ج4، �ص 329.
- اأحمد اخلن�ساء، تاريخ العالقات الدولية منذ الثورة الفرن�سية حتى احلرب العاملية الأوىل، الطبعة الأوىل، 1986، 

.182  - �ص179 
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فقدان القيادة الر�سيدة الواعية �ساحبة الب�سرية النافذة.

ال�سرق  يف  الإ�سالمية  البلدان  تق�سيم  اأجل  من  �سراً،  بيكو  �سايك�ص-  اتفاقية  اأبرمت  لقد 
الأو�سط، فما كان من ع�سبة الأمم اإل اأن اأناطت الو�ساية على فل�سطني لربيطانيا، التي �سبقت 
فل�سطني  اإىل  اليهود  ا�ستقدام  خالل  من  ال�سهيونية.  للحركة  بامل�ساعدة  وعودها  وقدمت 
اأحد  مع  طويلة  مواجهة  اأمام  الإ�سالمي،  العربي-  العامل  فكان  ديارهم،  من  اأهلها  وت�سريد 
واملجامع  الر�سمية  واملحافل  الإعالم  و�سائل  �سعت  حني  يف  وال�سهاينة،  الغرب  طرفيها: 
العربي  للعامل  ال�سيا�سي  اخلطاب  بدمياغوجية  العاملية  الإعالم  و�سائل  ل�ستخدام  الدولية، 
ال�سالم املزعومة،  النف�ص، وال�سرتاك يف حمادثات  اإىل ال�سرب و�سبط  والإ�سالمي، ودعوته 
مقابل ذلك عملت الوليات املتحدة الأمريكية بعد ال�ستينيات من القرن املن�سرم، باإغداق 
ال�سالح على الكيان الإ�سرائيلي وم�ساندته يف املحافل الدولية، لتربير ال�سيا�سة ال�سهيونية 
وتر�سيخها اأمام العامل. فالوليات املتحدة الأمريكية، كانت قد ا�ستخدمت �سيا�ستها يف حق 
احلرب  منذ  فل�سطني،  على  ال�ستيالء  ال�سهيوينة يف  امل�ساريع  تاأييد  مل�سلحة  الفيتو  النق�ص 
العاملية الثانية و�سوًل اإىل الأزمة العربية التي ع�سفت باملجتمع العربي منذ مطلع عام 2010.

اإن التفاعل ال�سهيو- اأمريكي، الذي بداأ منذ مطلع ال�ستينيات من القرن املن�سرم، بعد انح�سار 
الدور الفرن�سي ب�ساأن مفاعل دميونا، من اأجل بناء القدرات النووية والع�سكرية النوعية، كانت 
تبني عن مدى ا�ستجرار بنود اتفاقية �سايك�ص- بيكو عام 1916، بعد احلرب العاملية الأوىل 
اأن ال�سعارات ال�سيا�سية التي �ساحبت  اإىل نهاية القرن املن�سرم، وخا�سة  وما تالها و�سوًل 
تلك الفرتة التاريخية، كانت تدعو اإىل احلماية والو�ساية وحق تقرير امل�سري. واأكرث ما ن�سرته 
تلك الدول الأوروبية عن العامل العربي، اأنه ل ي�ستطيع تقرير م�سريه، فهو ل قدرة لديه يف 
�سن  تبلغ  نف�سها، ومل  اإدارة  قا�سرة عن  الغربي-  للزعم  ال�سعوب -وفقاً  املجال، وهذه  هذا 

الر�سد بعد، ولذا فهي بحاجة اإىل احلماية والدعم من كل الأ�سكال.

احلدود  بينها  واأقامت  الإ�سالمي،  العربي-  العامل  ج�سم  مزقت  ال�ستعمارية  الهجمة  اإن 
امل�سطنعة باتفاقية �سايك�ص- بيكو، فتحولت الأمة الواحدة اإىل دول متناحرة، لتنفق اأموالها 
بغية �سراء ال�سالح يف ال�سراع فيما بينها دون اأن ت�ستعد به لعدوها اخلارجي، فتوالت الهزائم 
اليهودي ال�ستعماري  الغزو ال�ستيطاين  امليادين وب�سور خمتلفة. ومن مفارقات  يف جميع 
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لفل�سطني، اأنه اأحاط نف�سه باأنظمة ه�سة و�سعيفة حتميه اأكرث مما ت�سكل عليه خطراً، فيما كان 
الهدف من قيام الكيان ال�سهيوين لدولته عام 1948 بجمع �ستاته من العامل. 

اإن ال�سراعات العربية الداخلية كانت قد اأدت اإىل متزيق املنطقة برمتها من خالل عمالئه 
اإمكانات دوله القت�سادية والب�سرية من خالل ا�ستمرار احلروب  وموؤامراته، التي ت�ستنزف 
املتنقلة والنقالبات ال�سيا�سية وال�سراعات الع�سكرية، التي كان يدبرها من خالل عمالئه 
ال�سيا�سة  قبلها  ومن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سيا�سة  اأظهرته  ما  وهذا  عنه،  بالوكالة 

الربيطانية والغرب عموماً.

لقد كانت الأنظمة ال�سيا�سية يف العامل العربي، ترتبط بال�سيا�سة ال�سهيو- اأمريكية املفرو�سة 
ب�سيا�ستها  ا�ستنزفت  الع�سرين، حيث  القرن  بدايات  واجلاثمة على �سدرها من  الأمة  على 
خريات الأمة وطاقاتها، فعملت على تر�سيخ منطقها ال�سيا�سي من خالل فر�ص هيبتها وبناء 
ال�سجون واملعتقالت و�سن احلروب على اجلريان وبناء الق�سور وتكدي�ص الأموال يف امل�سارف 

العاملية واإنفاقها على ال�سهوات واملوبقات وبناء الأجهزة الأمنية الكثرية.

امل�ستقبل: �رشاع وتق�سيم
يقول امل�ست�سرق اليهودي برنارد لوي�ص: "اإن املنطقة املمتدة من باك�ستان حتى املغرب �ستبقى 
يف حالة ا�سطراب اإىل اأن يعاد النظر يف اخلريطة ال�سيا�سية لدولها")1(. لهذا فاإن التق�سيمات 
اجلغرافية التي تلت اتفاقية �سايك�ص- بيكو مرحلة متقدمة يف جتزئة املنطقة العربية كمقدمة 
ال�سراعات  تزكية  على  �سجع  مما  فيها،  املتواجدة  والثنيات  الطوائف  ت�ستهدف  منها  لبد 
ة �سايك�ص- بيكو،  فاإن اتفاقيرّ املتالحقة فيما بينها خالل الفرتات التاريخية ال�سابقة، وعليه 
ة  التفاقيرّ "هذه  ويف  ة،  العثمانيرّ ولة  الدرّ اأرا�سي  من  الكبرية  الأجزاء  لقت�سام  ة  اتفاقيرّ هي 
مايل من  ال�سرّ ة واجلزء  الأنا�سول اجلنوبيرّ اأرا�سي  لنف�سها مب�ساحة كبرية من  فرن�سا  احتفظت 
ولواء  وبغداد  الب�سرة  بوليتي  لنف�سها  بريطانيا  واحتفظت  املو�سل،  ولواء  ة  بيعيرّ الطرّ �سوريا 
ة والعقبة يف اجلنوب  ة، ابتداء من غزرّ بيعيرّ كركوك، بالإ�سافة اإىل اجلزء اجلنوبي من �سوريا الطرّ

ة الكربى، م�سر، مطبعة عي�سى البابي احللبي و�سركاه، د.ت، 2، 40.انظر اأي�ساً: علي  ورة العربيرّ 1 -اأمني �سعيد، الثرّ
�سلطان، تاريخ �سوريا، 1908ـ 1918م، �ص510.
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ولتان على جعل فل�سطني  الغربي، على اأن تلتقي بحدود العراق يف و�سط البادية، واترّفقت الدرّ
")1( على اأن يلي هذه املرحلة  با�ستثناء اجلزء املعروف بالنرّقب منطقة تخ�سع حلكم دويلرّ خا�صرّ
تق�سيمات �سغرية داخل الكيان القطري يف �سبيل ت�سويغ وجود دولة الكيان الإ�سرائيلي يف 

العامل العربي. 

تركية يف مطلع  التق�سيمات جتاذبات عربية-  �سبق هذه  لقد  ال�سياق،  قوله يف هذا  واجلدير 
الع�سرينيات من القرن املن�سرم، حيث كان الواقع العربي الذي رافق الدولة العثمانية منذ 
اأواخر القرن التا�سع ع�سر، متاأرجحاً على نف�سه، وت�سوده التوترات الدائمة و�سيا�سة املراوغة، 
خا�سة بعدما اعتلى ال�سلطان عبد احلميد الثاين عر�ص ال�سلطنة �سنة 1876، اإذ كانت البالد 
العربية خا�سعة حلكم العثمانيني، ما خال بع�ص املناطق من �سبه اجلزيرة العربية، فيما كانت 
ال�سيطرة على اإفريقيا العربية، اأي على م�سر- ليبيا- تون�ص، ا�سمياً ل وزن لها. ففي اأواخر 
 ،1882 م�سر  وبريطانيا على   ،1881 عام  تون�ص من  فرن�سا على  �سيطرت  احلميدي،  العهد 
بت�سلم  �ساءت  بل  �سيئة،  احلميد  عبد  زمن  الرتكية  العربية-  العالقات  تكن  مل  هذا  ومع 
ب�سبب  تزداد  والعرب  الأتراك  بني  التباعد  عوامل  فكانت   ،1909 عام  ال�سلطة  الحتاديني 
الذاتي،  بهدف احلكم  يقظة  اإىل  العربي  العامل  الفعل يف  ردود  فاأدت  "الترتيك"،  �سيا�سة 
والعلنية،  ال�سرية  العربية  لتاأليف اجلمعيات  اأ�س�ست  والتي  القومية  بنزعتهم  العرب  و�سعور 
وعقد املوؤمترات والت�سالت مع الإنكليز، حيث اأ�سفرت كل تلك احلركة عن الثورة العربية 

عام 1916. 

ورتهم على الأتراك 1916، لنيل  ر العرب القيام بثرّ عور القومي ذروته، عندما قررّ لقد بلغ ال�سرّ
الحتاديرّون  دفعهم  بعدما  د،  املوحرّ والقوميرّ  الوطني  الكيان  وت�سكيل  ال�سيا�سي  ال�ستقالل 
د طموحاتهم  ً يج�سرّ م�ستقالرّ اأنرّ لهم كياناً  بتاريخهم املعا�سر  ة  ل مررّ لذلك، و�سعر العرب لأورّ
واإرادتهم الوطنية، ويجمعهم على ذلك النتماء لقوميتهم العربية. اإلرّ اأنرّ هذه التجربة مل تدم 
ون النق�سا�ص على هذا  طوياًل، فقد كانت خيبتهم كبرية عندما ا�ستطاع امل�ستعمرون الأوروبيرّ
الكيان ال�سيا�سي ومتزيقه، بل واقت�سامه، ل�سيما بعد اإيجاد احلدود امل�سطنعة. فيما كان طمع 
ة، من اأبرز العوامل الرّتي اأ�س�ست للعالقة ال�سيئة بني العرب  لطنة العثمانيرّ الأوروبيني يف ال�سرّ

ة يف دم�سق، د.ت، �ص 37. ة، احلكومة العربيرّ 1 - خرييرّة قا�سميرّ
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والأتراك، بالإ�سافة اإىل ال�سيا�سة الرتكية التي انتهجتها ال�سلطنة يف العامل العربي، فجاءت 
ة �سايك�ص- بيكو  ة، من خالل اتفاقيرّ النتائج ل�سالح الأوروبيني بال�ستيالء على البالد العربيرّ
اإىل  اأدت  والتي  ثانية،  جهة  من  التاريخية  احلقبة  تلك  رافق  الذي  بلفور  ووعد  جهة،  من 

يطرة على البالد العربية بت�سجيع العرب على النف�سال ال�سيا�سي.  ال�سرّ

اأدت وظيفتها الأمنية جتاه اأي خطر تو�سعي م�ستقبلي للعامل  اإن اتفاقية �سايك�ص- بيكو 
لال�ستقالل  وفاقدة  املجالت،  كل  يف  التخلف  رهينة  املنطقة  تلك  جعلت  بل  العربي، 
احلقيقي من اأجل ت�سهيل حكمها من خالل بناء الدولة القطرية بدًل عن الدولة العربية 
ح�سني  ال�سريف  كتجربة  ال�سدد،  هذا  يف  ب�ساأنها  حماولت  عدة  جرت  التي  املوحدة 
خالل فرتة احلكم العربي -1918 1920، اأو من خالل التجربة الثنائية بني م�سر و�سوريا 
-1958 1961 يف عهد الرئي�ص جمال عبد النا�سر. لذا فاإن تكوين الأحالف ال�سيا�سية يف 
العالقات الدولية الأوروبية، كان يهدف اإىل �سمان اإرادتها وجمتمعها ال�ستيطاين، وذلك 
وبلغاريا  واملجر  والبو�سناق  ال�سرب  بني  املقد�ص   )1792 )عام  تكوين حلف  من خالل 
اإىل  الإ�سالمي  العامل  اأو�سال  وتقطيع  اخلالفة،  واإزالة  العثمانيني  لقتال  األبانيا  ون�سارى 

دويالت �سغرية. 

ومن الوا�سح اأن القراءة التحليلية لهذا املعطى التاريخي، يبني اإىل اأي مدى كان الن�سجام 
الفكري والديني الأوروبي الدافع الأ�سا�سي يف تكوين احللف بني تلك القوى ملواجهة ال�سراع 
ال�سيا�سي- الع�سكري، ولهذا فاإن مثل هذه الأمور، كانت تتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية يف 
التق�سيمات ال�سيا�سية لتفاقية �سايك�ص- بيكو، التي تتجلى خطورتها يف العامل العربي على 

ال�سكل الآتي: 

اإيجاد ال�سروخ الدائمة يف ا�ستمرار اخلالفات العربية- العربية على احلدود امل�سطنعة،   -  1

واللتجاء يف نهاية املطاف اإىل املنظمات الدولية حلل النزاعات.

الوطنية من  الثقافية والرتبوية  التي تقوم مبهمة ر�سد احلركات  الثقافية،  ن�سر امللحقيات   - 2

خالل املتابعات امليدانية عرب البعثات املختلفة التي تدخل اإىل العامل العربي بعناوين متعددة.

تاأثري الغرب ال�سيا�سي يف احلركات النف�سالية على الكيان العربي امل�سطنع، تارة   -  3
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بدافع ن�سر الدميوقراطية، واأخرى من خالل املناداة باحلقوق وخالفها. مع العلم اأن التخلف 
اإىل  بالإ�سافة  القائم،  ال�سيا�سي  الواقع  اإىل  �سببه  يعود  العربي  العامل  ي�سيطر على  الذي 

التبعية للغرب ال�سيا�سي. 

ال�سيا�سية،  وحدته  قيام  من  منعاً  العربي  العامل  قلب  ال�سهيوين يف  الكيان  اإيجاد   -  4

عرب وعد بلفور الذي جاء بعد املرحلة التمهيدية لتفاقية �سايك�ص- بيكو، ليكون قاعدة 
للم�سروع ال�سيا�سي الغربي التو�سعي.

بنود اتفاقية �سايك�س- بيكو

كانت بنود اتفاقية �سايك�ص- بيكو، قد ق�سمت اأمالك الدولة العثمانية بني دول ثالث على 
ال�سكل التايل:

اأ-اأن يكون لفرن�سا اجلزء الأكرب من �سوريا، وجانب كبري من جنوب الأنا�سول، ومنطقة 
املو�سل يف العراق.

ب- اأن يكون لإنكلرتا البالد الواقعة بني اخلليج واملنطقة الفرن�سية )العراق و�سرق الأردن 
ثم حيفا وعكا(.

جـ- اإن�ساء اإدارة دولية يف فل�سطني ب�سبب وجود الأماكن املقد�سة فيها.

د- حقوق لرو�سيا يف الأنا�سول وامل�سايق.

يف املقابل، يف �سنة 1917، كانت اإنكلرتا قد اأعلنت على ل�سان وزير خارجيتها اللورد بلفور 
وعداً باإن�ساء وطن قومي لل�سعب اليهودي يف فل�سطني، فيما تال ذلك يف عام 1920، مقررات 

موؤمتر �سان رميو مبا يلي:

اأ- جعل منطقة �سرقي الأردن من ن�سيب بريطانيا، كجزء من دائرة الو�ساية على فل�سطني.

ب- فر�ص النتداب الفرن�سي على كل من �سوريا ولبنان.
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جـ- فر�ص النتداب الربيطاين على العراق وفل�سطني)1(.

ويف عام 1918 وبينما كان ال�سريف ح�سني يتهياأ للجلو�ص على عر�ص اإمرباطوريته، كان اجلرنال 
انتهاء  الأ�سهاد  روؤو�ص  على  واأعلن  القد�ص،  دخل  قد  للحلفاء  امل�سرتكة  القوات  قائد  اللنبي 
هويتها  اإىل  القد�ص  الدين  �سالح  اأعاد  يوم  احلروب  هذه  تنته  مل  وقال:  ال�سليبية.  احلروب 
الإ�سالمية؛ بل انتهت اليوم عندما اأعادها اللنبي اإىل هويتها ال�سليبية، وفعل مثل فعله اجلرنال 
غورو الفرن�سي وهو يدخل دم�سق، وقال مثل قوله، وهو يقف على قرب �سالح الدين: ها قد عدنا 

يا �سالح الدين)2(..!

مراحل قيام "اإ�رشائيل" 
عن  بالأ�سالة  الدويل  املجتمع  مع  والتاآمر  ال�سيا�سي،  الكيان  لقيام  اليهودي  التخطيط  اإن 
نف�سه وبالوكالة عن غريه، ف�ساًل عن انق�سام العامل العربي جراء احلركات الثورية املناوئة لها 
ال�سالعة بالولء لل�سرق والغرب. كانت قد هياأت الظروف لل�سهاينة ب�سبب �سعف العامل 

العربي وتفرقه وتناحره، ومُيكن اأن تخت�سر مراحل قيام "اإ�سرائيل" بخم�ص مراحل وهي:

اأقررّ قيام واإن�ساء وطن  1897، الذي  - قيام موؤمتر بازال اليهودي يف �سوي�سرا من عام   1

قومي لليهود.

باإن�ساء وطن قومي لهم يف  اليهود   ،1917 بلفور عام  الربيطانية  - وعد وزير اخلارجية   2

فل�سطني.

اأعطى  ما  الربيطاين،  النتداب  فل�سطني حتت  بو�سع   ،1922 عام  الأمم  قرار ع�سبة   -  3

لربيطانيا قدرة بالوفاء بوعدها باإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطني.

- موؤمتر �سايك�ص- بيكو وتق�سيم العامل العربي اإىل مناطق ا�ستعمارية للدول الكربى   4

بعد احلرب العاملية.

دار  ال�ستعمار،  ال�ست�سراق،  التب�سري،  وخوافيها:  الثالثة  املكر  اأجنحة  امليداين،  الرحمن ح�سن حبنكة  عبد   -  1
القلم، دم�سق- بريوت، الطبعة 2، 1400 هـ، ج1، �ص155.

2 - حممد حامد النا�سر، بدع العتقاد واأخطارها على املجتمعات الإ�سالمية، ج2، د.ت، �ص 216.
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- قيام "دولة اإ�سرائيل" عام 1948.  5

االرتهان ال�سيا�سي يف العامل العربي
اإن الآثار التي ترتبت على اتفاقية �سايك�ص- بيكو، من خالل التجربة ال�سيا�سية ال�سالفة، 
كانت قد بينت اأن العامل العربي، كان يعاين من فقدان �سناعة القرار الوطني جراء ال�سيا�سات 
املتبعة، بالإ�سافة اإىل عدم اجلزم يف الق�سايا الأ�سا�سية وامل�سريية، حيث بقيت فيها امللفات 
على لوائح النتظار، ويف موقع الرتهان ال�سيا�سي للواقع الإقليمي والدويل، جراء العديد من 
الأ�سباب، لي�ص اأقلها ال�ستدانة والقرو�ص التي كانت توؤدي اإىل فر�ص ال�سيا�سات الأجنبية 

مقابل الدين يف الكثري من دول العامل العربي.

ال�سيا�سية  للتجربة  رهيناً  كان  العربي،  العامل  يف  ال�سيا�سي  ال�ستقالل  اأن  وا�سحاً  ويبدو 
واملواجهة املفرت�سة يف العالقات الدولية، بدءاً من قيام الكيان ال�سهيوين "لدولته"، و�سوًل 
اإىل الأزمات الداخلية التي �سهدتها املنطقة العربية، منذ خم�سينيات القرن املن�سرم، كحالت 
هذه  اأن  اإل  ال�سيا�سي.  بال�ستقالل  العربية  الدول  فيها  متاهت  تاريخية  لأحداث  ارتدادية 
الأوطان، كانت يف الظاهر تنادي بال�ستقالل اأمام اأتباعها ويف حميطها الإقليمي، بينما كانت 
ال�سيا�سي اخلارجي، وترتبط مبعاهدات �سرية يف �ستى املجالت  للولء  يف حقيقتها تخ�سع 
للقوى  ترتهن  كانت  الدول  هذه  اأن  يعني  ما  والأمنية.  والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
التي ا�ستعمرتها ردحاً زمنياً. وعليه؛ فاإذا كانت اتفاقية �سايك�ص- بيكو قد جرت بني فرن�سا 
وبريطانيا، فاإن التاأثري ال�سيا�سي لذلك، كان قد دخل يف بنية احلكم و�سكل النظام ال�سيا�سي 
يف العامل العربي، ون�سخاً للتجارب الأوروبية يف �سن الد�ساتري التي حتاكي د�ساتريه)1(. فيما 
حاول العامل العربي يف �سيا�سته التم�سك مببداأ ويل�سون، الذي ركز فيه الرئي�ص الأمريكي 
على مبداأ الهتمام ب�سورة اأكرب مب�ستقبل ال�سلم والأمن يف ال�سرق الأو�سط، وكان هذا املبداأ 
ين�ص على علنية التفاقيات ال�سيا�سية كاأ�سا�ص مل�سروعيتها الدولية. مبعنى اآخر �سكل مبداأ 
يكن  ومل  ب�سنتني،  اإعالنه  �سبقت  التي  بيكو،  �سايك�ص-  لتفاقية  �سريحة  اإدانة  ويل�سون، 
بفرن�سا  اآنذاك  املتمثلة  القوى ال�ستعمارية  الدولية، مبواجهة  العالقات  اإل حلقة متقدمة يف 

1- موسوعة الرد على املذاهب، أوهام االستقالل، ج29، ص 129.
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وبريطانيا، بغية التمهيد خلروج اأمريكا من عزلتها ال�سيا�سية. فكان للمبداأ امل�سار اإليه ممار�سات 
لل�سعوب  القوميات  اإىل منح  بنوده  الرئي�ص الأمريكي يف بع�ص  دبلوما�سية، حيث دعا فيها 
التي كانت تخ�سع ل�سلطة الدولة العثمانية، مع اإعطاء كل ال�سمانات التي توؤكد حقها يف 
الأمن والتقدم وال�ستقالل وحقها يف تقرير م�سريها)1(. يف حني كان اليهود الذين ا�ستوطنوا 
فل�سطني اآنذاك خارج حدودها ول ي�سكلون قومية خا�سة بهم، فيما كان ال�سعب الفل�سطيني 
يرزح كغريه من ال�سعوب العربية حتت نري الأتراك ومن ثم اأخ�سع لحقاً كغريه لتق�سيمات 

�سايك�ص- بيكو والنتدابات الأوروبية. 

 االنق�سامات ال�سيا�سية العربية
كانت النتائج التي اآلت اإليها الوقائع ال�سيا�سية، جراء انهزام تركيا يف احلرب العاملية الأوىل، 
لتق�سيمات �سايك�ص- بيكو، انق�سامات  وما ترتب عليه احلال بعد جتزئة العامل العربي وفقاً 
اأمتني؛ واحدة  �سيا�سية متعددة يف الرتكة العثمانية، ما جعل الأمة الإ�سالمية، تنق�سم اإىل 
عربية والثانية تركية، ف�ساًل عن تعدد يف القوميات التي دخلت يف نطاقها ال�سيا�سي، خا�سة 
بعدما مهدت لذلك دولة الحتاد والرتقي يف عام 1908 من اجلهة الرتكية، وما جنم من وقائع 

ميدانية للثورة العربية الكربى عام 1916 من اجلهة العربية. 

ع ما كان  اإ�سافة اإىل ما �سبق ذكره، فاإن الواقع التاريخي يبني اأن الثورة العربية مل ت�ستطع اأن جتمرّ
متفرقاً، فاندفع دعاة القومية لرت�سيخ مفهوم القطرية، بالعتماد على عن�سري اللغة والتاريخ، 
وا�ستبعاد الدين من جمتمع تكوين الأمة، مع العلم اأن فهم العامل العربي والإ�سالمي، كان 
يقت�سي الإملام بالدين الإ�سالمي، لأن الإ�سالم دخل يف كل التفا�سيل احلياتية والفكرية 
والجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، التي عك�ست الراأي الديني جتاه التق�سيم ال�سيا�سي 
الحتاد  جمعية  كانت  فيما  وبريطانيا،  فرن�سا  بني  فيما  امل�سلمني  مقدرات  على  وال�ستيالء 
دت للحكم، بخطوات �سيا�سية من اأجل تغيري واقع الدولة العلية العثمانية،  والرتقي قد مهرّ

1 - انظر يف جلنة كينغ – كراين اليت شكلت للبحث يف حق الشعوب بتقرير مصريها، فجالت تلك اللجنة يف فلسطني 
ولبنان وسوراي يف عملية استمزاج اآلراء حول الواقع السياسي الذي كانت تعيشه واملرجتى الذي تتوخاه ابلوصول إليه بعد 

هناية احلرب العاملية األوىل.
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ل�سيما بعد جتربتها يف تركيا، اإذ ميكن تلخي�ص اأهم خطواتها مبا يلي: 

- تق�سيم العامل الإ�سالمي اخلا�سع للدولة العثمانية بني احللفاء، وفقاً لتفاقية �سايك�ص-   1

بيكو.

2 - املوافقة على وعد بلفور الذي اأ�سدرته بريطانيا بتاريخ 2/ 11/ 1917، القا�سي باأن تكون 

فل�سطني وطناً قومياً لليهود.

- تغريب تركيا وحتويلها لدولة علمانية بعد �سقوط نظام اخلالفة على يد م�سطفى كمال   3

اأتاتورك. 

مقابل ذلك فاإن التق�سيمات ال�سيا�سية، كانت تكمن يف التاأ�سي�ص الثقايف امل�ستقل لكل قطر 
عربي مبعزل عن غريه، ما �سجع على احلركات النف�سالية، وعدم الدعوة للوحدة ال�سيا�سية، 
بل اعتبارها خياًل ووهماً، ول تتقاطع مع الوحدة الثقافية القطرية، اإل بالنتماء الديني الذي 

عرفته املجتمعات على مدار تاريخها ال�سابق.

الفدرالية)1( والفدراليات العربية
عك�سته  فيما  خا�سة  معاً،  واملذهبي  والطائفي  الأثني  ال�سعور  حتاكي  الفدرالية  كانت  لرمبا 
الأزمات العربية املرتاكمة خالل التاريخ املعا�سر، اإذ كان من ال�سروري البحث عن خمارج 
لفدرلة  تعي�ص يف كنفها، يف حماولة  التي  الدول  بتق�سيم وجتزئة  القا�سية  لنظرتها  وفقاً  لها، 
احلكم باأ�سكال خمتلفة، مغايرة للبناء الوطني الدميوقراطي، نحو الدويالت املذهبية واحلكم 
الذاتي، وقد ظهر اأثر ذلك ب�سكل جلي، يف الأحداث ال�سيا�سية والأمنية يف لبنان و�سوريا 
اأهلية،  اإىل حروب  اأدى  قد  العراق، كان  الفيدرالية يف  اأن طرح م�سروع  والعراق. ول�سيما 
تتالقى فيها مع اتفاقية �سايك�ص- بيكو، التي مزقت العامل العربي لقوميات متنافرة، خم�سعة 
اإياها ملوالة وتبعية �سيا�سية خارجية، فعانى املجتمع العربي يف غالبيته من الوعي ال�سيا�سي 
بني اأفراده، فيما خ�سع العامل العربي لختباراته يف معرفة اأثر الرتبية القومية على املجتمع 
عام  بعد  ما  ال�سيا�سية  اأزمته  خالل  ال�سوري  املجتمع  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  عام،  ب�سكل 

1 -ريتشارد بوسنر، احملاكم الفدرالية،مطبعة جامعة هارفارد، بوسطن، 1985،ج12، ص 9.
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الوطنية وحده مبعزل  اإرادته  اأن يج�سد  ال�سوري  املجتمع  ا�ستطاع  قد  اإذا كان  2010، وعما 

عن املحيط العربي- الإ�سالمي؟. وهل كان الوعي الوطني مب�ستوى التحديات التي �سهدتها 
�سراحة عن  بكل  لالإجابة  الروؤية  و�سوح  تفرت�ص  التاريخية  ال�سواهد  كانت  ولرمبا  �سوريا؟. 

التجارب ال�سيا�سية العربية.

اإن معاجلة الواقع يف العامل العربي، كان قد حدد امل�سكلة التي تعر�ص لها، والتي تنح�سر يف 
الأ�س�ص الثالثة التالية:

1ـ مفهوم الدميقراطية يف الأقطار العربية.

2ـ بيان حول مفهوم الفدرالية والأنظمة ال�سيا�سية.

3. اإلغاء �سيا�سة التمييز الطائفي.

الوحدة  بناء  على  قادر  ما جعله غري  العربي،  العامل  اإ�سكالت  اإحدى  كانت  الأمور  وهذه 
الوطنية لعدة اأ�سباب منها:

والإيرانية  والعراقية  ال�سورية  الأرا�سي  من  اأجزاء  على  دولتهم  بقيام  الأكراد  حلم   -
والرتكية.

الرتباطات  الداخلية جراء  النق�سامات  بعد  العربي  ال�سيا�سي  النظام  فدرلة  - حماولة 
باملحاور الإقليمية والدولية. 

- انت�سار النفوذ الطائفي يف العراق و�سوريا ما بعد عام 2010.

- اعتبار احلكم الذاتي الفل�سطيني يف قطاع غزة وال�سفة الغربية منوذجاً م�ستحدثاً يف العامل 
العربي، والذي هو دون م�ستوى الدولة، وي�سكل �سابطة اأمنية للمجتمع الفل�سطيني يف 

مناطق نفوذه ال�سيا�سي والجتماعي.

- انق�سام العامل العربي جتاه الق�سايا الأ�سا�سية يف اأولوية ال�سراع ال�سيا�سي والع�سكري 
والأمني، خا�سة ما بعد عام 2016 جراء الأحداث التي �سهدتها ليبيا و�سوريا والعراق، 
ما جعل الآراء العربية متباينة حول الق�سية الفل�سطينية والواقع الذي اآلت اإليه الوقائع 
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الأمنية بني العامل العربي والكيان ال�سهيوين.

اجلغرافيا ال�سيا�سية يف العامل العربي
اإ�سافة اإىل ما �سبق الإ�سارة اإليه، فقد كانت الوقائع التاريخية، تظهر مدى التجاهل الأوروبي 
العراق  بني  فيما  امل�سرتكة  باحلدود  اهتمامه  وعدم  العربية،  ال�سيا�سية  للجغرافية  حتليله  يف 
وال�سام من جهة، ول بينهما معاً وبني تركيا من جهة اأخرى، فربزت امل�سكلة احلدودية بني 
اعتربت  حني  يف   ،1916 عام  بيكو  �سايك�ص-  اتفاقية  بعد  جميعها؛  العربي  امل�سرق  دول 
النظرة الأوروبية اأن هذه املنطقة، م�سرعة الأبواب على م�ساريعها، ول�سيما اأنها كانت عر�سة 
لالحتاللت والغزوات الع�سكرية من جهاتها الأربع، وكانت �سيا�ساتها متنافرة الجتاهات، ما 
جعلها جماًل وا�سعاً ومرتقباً لل�سراعات امل�ستقبلية، حول الكثري من الق�سايا ال�سائكة والعالقة 

بني الكيانات ال�سيا�سية، لي�ص اأقلها ب�سبب امل�ساألة احلدودية)1( واحلاجة اإىل املياه.

مل يكن الت�سور ال�سيا�سي للمنطقة العربية وا�سحاً اأمام جمتمعاتها، رغم التاأثريات الدينية 
القائمة على اأ�سا�ص العتقاد بالديانة الإ�سالمية، ولهذا كثرياً ما كانت ال�سلطة العربية ت�سري 
على هدي الدول الغربية يف غياب �سبه كامل للق�سية الفل�سطينية، رغم التجارب الع�سكرية 
1956 و1967 و1973 و1982 و1996 و2000 و2006، و2008، وما جنم  املمتدة ما بني 
الفل�سطينة  امل�ساألة  �سكلت  فيما  والأمني.  ال�سيا�سي  ال�ساأن  تناولت  متالحقة  اأحداث  من 
املحطات  اأبرز  فكانت  اخلليجي.  التعاون  دول جمل�ص  منه  وخا�سة  العربي،  للعامل  اختباراً 
1975، والتي �سكلت حلقة يف  اللبنانية عام  العربية، احلرب الأهلية  التي �سهدتها املنطقة 
ان�سحبت  التي  الطائفية  اأمن املجتمعات  ال�سيا�سي يف طرح  الفعل  هذا املجال، جراء تربير 
لحقاً على العامل العربي، كما هو حال الغيتو ال�سهيوين ما قبل قيام دولة الكيان على اأر�ص 
فل�سطني، بحيث اأ�سبحت هذه التجربة ال�سيا�سية معتمدة يف ال�سرق الأو�سط، والتي كان 
يراد منها ت�سكيل الكانتونات ال�سيا�سية يف ظل غياب �سبه كامل جلامعة الدول العربية عن 
دورها الإقليمي، ليحل حملها طرح البديل واملرتقب، يف قيام جامعة دول ال�سرق الأو�سط 

التي جتمع العامل العربي بدوله الطائفية- الكانتونية واإىل جانبه "اإ�سرائيل".

1 - املشكلة احلدودية بني السعودية واليمن، واحلدود فيما بني لبنان وفلسطني وسوراي مبا له عالقة يف ترسيمها ومزارع شبعا.
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اإن تاأثر العامل العربي بالتجربة القومية والقت�سادية، كان مرتبطاً مع الغرب ال�سيا�سي الذي 
بقي معزوًل عن الق�سايا النف�سية والتاريخية، التي توجه ال�سعوب العربية يف الأقطار املتعددة، 
الإ�سالمية من قبل  الدينية  واملبادئ  العقائد  ت�سويه  الق�سايا تكمن يف  اإحدى هذه  وكانت 
الأنظمة ال�سيا�سية املرتهنة بقرارها الوطني، ونظرتها الت�سويغية لتفاقية �سايك�ص- بيكو. فيما 
نف�سه  ففر�ص  بينها،  فيما  العربية  تكري�ص اخلالفات  اإىل  قد عمد  ال�سيا�سي  ال�ستعمار  كان 
حكماً يف �سراعاتها، ما دفع العامل العربي رغم قدراته القت�سادية، لأن يت�سول القرو�ص من 
الغرب تارة بهدف التنمية واأخرى ل�سراء الأ�سلحة. ول�سيما اأن تق�سيم العامل العربي اإىل 
دويالت متنافرة، وقيام الدولة القطرية، وفقاً لتفاقية �سايك�ص- بيكو، كانت تتجلى يف تكوين 
العربية  الأمتني  هوية  وبا�ستهداف  الذات،  بتغييب  خطورتها  تبدت  حيث  جمتزاأة،  اإرادة 
بالتهديد والإلغاء.  وال�سيا�سي واحل�ساري  العقدي  والإ�سالمية، ف�ساًل عن �سرعية وجودها 
ال�سيا�سية  القوميات  �سياع  بعد  العربي،  العامل  لها  تعر�ص  التي  الختبارات  اأحد  فكانت 
يف بدايات القرن املن�سرم، تكمن يف جتفيف ينابيع الأمة العقدية وال�سيا�سية واحل�سارية من 
م�سامينها التحررية، خا�سة بعد احلكم الرتكي الذي ا�ستمر جاثماً على العامل العربي با�سم 

الإ�سالم منذ عام 1516 حتى احلرب العاملية الأوىل. 

اإل  ال�سيا�سي،  وال�ستقالل  احلرية  اإىل  تواقة  والإ�سالمي،  العربي  العامل  �سعوب  كانت 
تعدد  ال�سيا�سية، جراء  الجتماعية  البنية  اإ�سعاف  �ساهم يف  قد  كان  الداخلي  ال�سراع  اأن 
اأدت  قد  كانت  التي  الثقافية،  امللحقات  وتبعية  امل�سطنعة،  واحلدود  ال�سيا�سية،  املرجعيات 
اأدت  حيث  وال�سيا�سة،  العقدية  ال�سكوك  فزرعت  وجذوره،  العربي  املجتمع  درا�سة  اإىل 
ووفقاً  العربي،  العامل  داخل  ال�سهيوين  الكيان  لوجود  كمقدمة  النف�سالية،  احلركات  اإىل 
لتفاقية �سايك�ص- بيكو بالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة عن غريه كقاعدة تو�سعية. فالحتالل 
بـ"�سعب اهلل  ال�سهيوين لفل�سطني من خالل التربير الديني ون�سر مزاعمه وفكره ومقولته 

املختار"، كانت قد ارتكزت على اأ�سا�سني: 

اغت�ساب الأر�ص الفل�سطينية وجوارها كمقدمة لبناء اإمرباطورية داوود بالقوة، وفقاً   -  1

ل�سرتاتيجيات مرحلية يف حتقيق اأهدافها.

الق�ساء على اأ�سحاب الأر�ص بالقتل والتهجري.  -  2
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العربية  الثورة  بعد  ما  العربي  العامل  عا�سها  التي  والأحداث  الوقائع  متابعة  ميكن  هنا،  من 
بيكو،  �سايك�ص-  معاهدة  نف�سها  اجلارية  ال�سنة  خالل  �سهدت  قد  كانت  والتي   ،1916

لقت�سام البلدان العربية، وترقية م�سطفى كمال اأتاتورك اإىل رتبة لواء، ومنحه لقب البا�سوية. 
فيما قامت بريطانيا عام 1917 باحتالل بغداد والقد�ص، حيث ترافق ذلك مع وعد بلفور، 
باإن�ساء وطن قومي لليهود على اأر�ص فل�سطني. مقابل ذلك كان احلكم العربي قد بداأ منذ 
عام 1918 بدخول لوران�ص اإىل دم�سق مع في�سل بن احل�سني، بعد اندثار اخلالفة العثمانية 
من كل البلدان العربية، والتي ا�ستمرت حتى عام 1920، حيث اأبعدت فرن�سا في�سل عن 

�سوريا ولبنان وانتدبتهما، فيما انتدبت بريطانيا فل�سطني و�سرق الأردن والعراق. 

اال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية التفاقية �سايك�س- بيكو
بات من املعلوم اأن العامل العربي، خالل الفرتة التي عقبت اتفاقية �سايك�ص- بيكو، كان 
قد وقع حتت تاأثري العائدات البرتولية، التي وظفت خارج اإطار ال�سراع العربي- الإ�سرائيلي، 
ف�ساًل عن تاأثريات اأخرى ل تقل اأهمية عما ذكرنا، وذلك عرب ن�سر الفكر الديني امل�ستورد 
من خالل املعاهد الإ�سالمية الأوروبية، بهدف ت�سويغ الدين وفقاً لإرادتها ال�سيا�سية، وذلك 

عرب اإخماد جذوة املقاومة يف البناء الوطني امل�ستقل.

لقد �سهد العامل العربي بعد اتفاقية �سايك�ص- بيكو، حماولت يف تر�سيخ املنطق ال�سيا�سي 
فقدان  جراء  وال�سيا�سية،  الجتماعية  املعوقات  من  بالرغم  العربية،  املنطقة  على  الأوروبي 
وتظهر  حديثاً.  ا�ستعماراً  واعتباره  العربي،  العامل  الوجودية يف  ل�سرعيته  ال�سهيوين  الكيان 
اإذ  التاريخية،  املرحلة  تلك  خالل  العربي  العامل  رافقت  التي  الإخفاقات  يف  امل�ساألة  هذه 
التي خا�ست  العربية  الأنظمة  "التطبيع"، رغم حماولت  مع  العربية  ال�سعوب  تتفاعل  مل 
هذه التجربة يف هذا ال�ساأن، ف�ساًل من اأن تربيرات بع�ص الأنظمة لواقعها ال�سيا�سي يف بناء 
التاريخي يبني عن عدم  الواقع  ال�سهيوين. فقد كان  الكيان  ال�سرتاتيجية بهدف مواجهة 
وجود القدرات الع�سكرية والآليات ال�سيا�سية الفاعلة التي تعنى ب�ساأن املواجهة، فيما برر 
امل�ستويات،  التنمية على كل  ال�سيا�سي وجتربته يف احلكم، يف �سوؤون  اإخفاقه  بع�سها الآخر 
بحجة ال�سرورات ملواجهة "اإ�سرائيل". فالتعبري عن اخلطاب ال�سيا�سي واللهجة ال�ستقاللية، 
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الأنظمة وحدها،  التي تخ�ص تلك  التاريخية  املفا�سل  اأوقات حمددة، وعند  ي�ستد يف  كان 
حيث كانت املجتمعات العربية تناأى عن مراقبتها ال�سيا�سية حلكوماتها اأو للقيام بامل�سوؤوليات 

الوطنية الداخلية.

تباين  جراء  العربي،  العامل  يف  احلزبي  الفكر  تنافر  ظهر  التاريخية،  الوقائع  هذه  مقابل 
الأيديولوجيات ال�سيا�سية والأهداف التي قامت لأجلها، ول�سيما اأنها خ�سعت لختبارات 
الأنظمة العربية التاريخية، التي مرت مبحاولة "التطبيع" بعد معاهدة كامب دافيد مع م�سر، 
اإىل الفرز الجتماعي والطائفي واملذهبي داخل  وجتزئة العامل العربي. وهذا ما اأدى لحقاً 
الكيانات ال�سيا�سية العربية، كعملية متهيدية للفدراليات غري املعلنة. فيما كانت املعاناة التي 
الفيتو  اأو  العرتا�ص  فحق  الدولية،  املنظمات  من  اأي�ساً  تاأتي  الفل�سطينية  الق�سية  �سهدتها 
ا�ستخدامه  ب�سبب  الفل�سطينية،  للم�ساألة  كبرياً  اإرباكاً  اأثار  قد  كان  الأمن،  جمل�ص  داخل 
�سبه  غياب  ظل  يف  العربي،  العامل  يف  ال�سيا�سية  فاعليته  من  قيرّد  ما  "اإ�سرائيل"،  مل�سلحة 
كامل جلامعة الدول العربية، واأهدافها التي تكمن باملحافظة على ا�ستقالل الدول الأع�ساء، 

و�سيانة الأمن العربي)1(.

اخللق الهجني
�سكلت ال�سيا�سة الأمريكية يف العامل العربي ا�سرتاتيجية نافذة للمناداة باحلرية، حيث بداأت 
كامل  لت�سمل  اجلنوب  نحو  الع�سكرية  مظلتها  وتتمدد  الأطل�سي،  اأو�ساط  يف  قبوًل  تلقى 
املنطقة العربية من املغرب وحتى البحرين)2(. فكانت حموراً معتمداً لل�سيا�سات الأمريكية 
عملها  اعتمدتها يف  التي  ال�سرتاتيجيات  بناء  من خالل  والإ�سالم،  الأو�سط  ال�سرق  جتاه 

1 - راجع أهداف جامعة الدول العربية الداعية إىل: 
- احملافظة على استقالل الدول األعضاء

- صيانة األمن العريب وعدم اللجوء إىل القوة لفض املنازعات وحيق جمللس اجلامعة التوسط لفض اخلالفات
- حتقيق التعاون بني الدول العربية يف شىت اجملاالت )االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية...(

- العمل على حتقيق مزيد من الوحدة واالنصهار بني الدول العربية
- إقامة عالقات وطيدة مع دول العامل واملنظمات الدولية.

2 - ذكر وزير الدفاع األمريكي رامسفيلد هذه االسرتاتيجية يف العديد من التصرحيات التلفزيونية.
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ال�سيا�سي والع�سكري لتلك املنطقة. 

ويف هذا ال�سدد ن�سرت �سحيفة النيويورك تاميز الإ�سرتاتيجية التي كانت معتمدة يف عهد 
اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف  �ساران�سكي)1(  ناتان  راأي  مع  متاهت  والتي  دبليو،  جورج  الرئي�ص 
التي اأعجب بها الرئي�ص الأمريكي جورج بو�ص، حيث �سرح فيها �ساران�سكي نظريته حول 
"الفو�سى اخلالقة" التي دعا فيها اأمريكا اإىل ا�ستخدام "الطائفية" يف العامل العربي كو�سيلة 
للق�ساء على "حماور ال�سر" وفقاً لزعمه من اأجل حتقيق الدميقراطية. اإذ اإن �ساران�سكي مل 
"اإ�سرائيل" والعامل  يهدد  الإ�سالم  اأن  يعترب  كان  فهو  والعن�سرية؛  ة  ال�سداميرّ روؤيته  يخف 
وال�سيا�سية  احلزبية  الإ�سالمية  احلركات  ا�ستئ�سال  فكرة  يتوان عن  لذا مل  باأكمله،  الغربي 
من العامل بعد اأن نعتها بالإرهاب، معترباً اأن ذلك ل يتم اإل با�ستخدام القوة الع�سكرية من 
اأجل جتفيف املنابع التي ت�ستفيد منها هذه احلركات. ولهذا فاإن النظرة الغربية- الأمريكية، 
كانت تعترب اأن معاجلة الأ�سباب املرتبطة مبفهوم الإرهاب، م�سدرها �سيا�سات الأنظمة العربية 
ال�ستبدادية الفا�سدة، وبالتايل فاإن مقولة �ساران�سكي تتوافق مع ما طرحه هانتنغتون، من اأن 

الإ�سالم عدو ح�ساري للغرب. 

 ومن الوا�سح اأن املواجهة لالإ�سالم كانت هي اخلطوة ال�سيا�سية املرتقبة، وهي احلرب العاملية، 
التي توؤكد اأن هدف الوليات املتحدة الأمريكية، النت�سار يف احلرب على الإ�سالم الأ�سويل 
من خالل زرع الفو�سى الطائفية داخل املجتمع العربي)2(. مبعنى اأن هذه التطلعات تهدف 
اإىل ت�سكيل املنطقة �سيا�سياً وجغرافياً بـ"م�سروع ال�سرق الأو�سط اجلديد"، عرب القوى املوؤثرة 
يف املنطقة العربية، ووفقاً لتجزئة جديدة يف تق�سيمات اتفاقية �سايك�ص- بيكو، التي تهدف 

اإىل هيمنة القوى العظمى اخلارجية على ال�سيا�سات والقت�ساديات والرثوات العربية.

لقد ا�ستمر ال�سراع بني فرن�سا وبريطانيا حول مناطق النفوذ، حتى اتفقتا يف معاهدة �سايك�ص- 

1 -انظر يف كتاب )قضية الدميقراطية( لنااتن شارانسكي، يهودي مهاجر من روسيا إىل إسرائيل، أصبح وزيراً لفرتة واحدة 
يف عهد شارون.

2 - دعت وزيرة اخلارجية األمريكية »كوندوليزا رايس« يف مصر إىل تغيريات دميوقراطية يف الشرق األوسط، مبحاضرة ألقتها 
يف اجلامعة األمريكية ابلقاهرة فقالت: »إن الوالايت املتحدة سعت على مدى ستني عاماً إىل حتقيق االستقرار يف املنطقة 

على حساب الدميقراطية، ولكنها ستتبىن اآلن هنجاً يدعم »التطلعات الدميوقراطية لكل الشعوب«.
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بيكو على اقت�سام العامل العربي- الإ�سالمي، وقيام كل منهما يف منطقة نفوذهما بالق�ساء 
الوليات  يف  املتمثل  اجلديد  لالحتالل  دوراً  املعا�سر،  التاريخ  �سهد  فيما  الإ�سالم.  على 
املتحدة الأمريكية، باحتالل اأفعان�ستان والعراق واإدارة الأزمة يف احلرب اللبنانية، بالتمهيد 
القومي  والت�سرذم  الفرقة  اإىل  يوؤدي  الذي  اجلديد"،  الأو�سط  بـ"ال�سرق  امل�سمى  مل�سروعها 
والوطني. يف الوقت الذي اأخ�سع العامل العربي اإىل عدة اجتاهات �سيا�سية متنافرة، ما اأدى 
اإىل فقدان النتماء نحو الق�سايا الأ�سا�سية يف فرتات الأزمات العربية- العربية جراء اختالف 

مفاهيم حولها. 

العربية  املنطقة  لتجزئة  �سريحة  دعوة  اجلديد"،  الأو�سط  ال�سرق  "م�سروع  �سكل  هنا  من 
بـ"اإعادة هيكلة  العربية،  املنطقة  بيكو، بهدف ر�سم م�ستقبل  ا�ستكماًل لتفاقية �سايك�ص- 
ال�سرق الأو�سط"، وتق�سيم العراق و�سوريا وال�سعودية، اإىل دويالت طائفية متنازعة، حيث 
العربية  الأرا�سي  على جميع  والع�سكرية  ال�سيا�سية  �سيطرتها  على  "اإ�سرائيل" فيها  حتافظ 
الردع  قوة  اأ�سا�ص  على  قائماً  قبلها  من  املزعوم  "ال�سالم"  ليكون  املحتلة،  والفل�سطينية 

من جهة اأخرى. م�سطنعة  كيانات  اإىل  العربية  الدول  ومتزق  جهتها،  "الإ�سرائيلية" من 

اتفاقية  ر�سمتها  التي  هي  اجلديد"،  الأو�سط  "ال�سرق  ملفهوم  وفقاً  ال�سيا�سية  اخلارطة  اإن 
لها  ت�سعى  التي  الأهداف  اأحد  اإن  اإذ  الطائفية،  الكيانات  ا�ستحداث  يف  بيكو،  �سايك�ص- 
اخلطط  بو�سع  تكمن  العربي  العامل  داخل  امل�سمار،  هذا  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ما  وهذا  و�سالم،  "اإ�سرائيل" باأمن  فيها  تعي�ص  التي  املنا�سبة  الإقليمية  البيئة  �سكل  حول 
يهودية  دولة  وجود  تربر  التي  ال�سيا�سية  الكيانات  يف  الطائفية  التكتالت  اإيجاد  اإىل  يدفع 
بالإ�سافة  كمرجعية حمورية.  العربية  املنطقة  مع  التعامل  على  القدرة  لديها  تكون  مقابلها، 
اإىل ذلك فاإن الوقائع التاريخية التي �سهدها العامل العربي يف الفرتات ال�سابقة، تبني مدى 
فبناء  الغربي والأمريكي.  الأوروبي  العامل  لبقية  بالن�سبة  وال�سيا�سي  املكان اجلغرايف  اأهمية 
ل تقل �ساأناً عن التاريخ  ا�سرتاتيجية،  اأولوية  اجلديد" يكت�سب  الأو�سط  ال�سرق  "م�سروع 
ال�سالف للعامل العربي، رغم التقنية احلديثة التي �سملت كل امل�ستجدات امليدانية والعلمية. 
الكربى  الأهمية  ذات  والبحرية،  والربية  اجلوية  املمرات  على خطوط  تقع  العربية  فاملنطقة 
مل�سالح الوليات املتحدة الأمريكية، وقد �سكلت املجال احليوي وال�سريان الأ�سا�سي للطاقة 
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العاملية عرب التاريخ ال�سالف، بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الدافع لذلك كان املرحلة املقبلة التي 
تتح�سر لها املجتمعات الغربية جمتمعة، جراء دور املنطقة العربية املرتقب، بالرغم من رف�ص 
�سعوب املنطقة العربية للم�سروع الأمريكي، وذلك من خالل تعاظم دول ال�سرق الأق�سى، 
اأي ال�سني، والهند. لذا فاإن افتعال الأزمات العربية الداخلية، كان من �ساأنه تهدمي العالقة 
تاريخ  يف  وممانعة  جتذراً  التاريخية  الهويات  اأكرث  لته�سيم  كمقدمة  العربي،  للعامل  الع�سوية 
هذه املنطقة، وهذا يعني اأن تهدمي املفاهيم الداعية كانت ت�ستهدف الهوية يف بعدها القومي 

والثقايف، بهدف هيمنة الثقافة الواحدة والنظام ال�سيا�سي. 

االإرث والرتكة يف العامل العربي
اإن احلركات التنظيمية التي ن�ساأت يف مواجهة ال�سلطة يف العامل العربي، جراء الأحداث 
التي ع�سفت به خالل مرحلة ما �سمي بـ"الربيع العربي"، والتي انطلقت من مفاهيم تربيرية 
لفعلها العنفي، مل تكن يف واقع الأمر حركات جهادية باملعنى الديني الإ�سالمي، اأو حركات 
قومية تنطلق من البعد القومي العربي، بل كانت عبارة عن تربيرات �سيا�سية، بهدف اإلغاء 

الآخر وفقاً لأيديولوجية "اخلالفة الإ�سالمية"، ولآراء متعددة حول م�ساألة "التكفري". 

اإن هذا املفهوم، مل يكن له اأي جذور �سرائعية تاريخية ميكن البناء عليها، وخا�سة اأنها كانت 
ت�سدر عن بع�ص الفرق الدينية املتزمتة، جراء انت�سار قرابة 24 األف مدر�سة فكرية دينية يف 
اأفرزت تلك املدار�ص فكرها ال�سلفي على العامل العربي-  باك�ستان والعامل العربي، حيث 
الإ�سالمي، نتيجة ملنظومة فكرية تربيرية تنطلق من مفهوم "اخلالفة" والعودة اإىل الإ�سالم 
الرا�سدي. فتجارب العامل العربي والإ�سالمي ما بعد احلرب العاملية الثانية، كانت قد اأدت 
اإىل تنافر الآراء الفكرية الإ�سالمية حول الكيان والدولة، وانت�سار العديد من الأفكار، حول 

الوعي ال�سيا�سي ون�سر الإ�سالم املعتدل النابع من التاريخ.
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تتوخى هذه الأملية الإحاطة الإجمالية بالتحولت التي اأطلقتها اتفاقية �سايك�ص– بيكو على 
اجلغرافيا العربية امل�سرقية �سحابة مائة عام م�ست. كما تويل عناية خا�سة بالآثار املرتتبة عليها، 
�سي�سيب  الذي  مبتداأ اخلطب اجللل  مبا هو  بلفور )1917(  اإىل وعد  النظر  وخ�سو�ساً جلهة 
املنطقة العربية من القلب يف منت�سف القرن الع�سرين املن�سرم. ولقد كان عليرّ -تبعاً لذلك- 
اأن اأقارب م�سامني واأبعاد التفاقية من وجهني متالزمني: اأوًل، بو�سفها حادثاً تاريخياً فتح 
وعي  �سيا�سية حكمت  لثقافة  �سة  موؤ�سِّ اأطروحة  بو�سفها  وثانياً،  اآخر،  على  وَخَتَم  زمن  على 

نخب امل�سرق العربي وجماهريه على امتداد اأجيال متعاقبة.

1 - من جهة كونها حادثاً تاريخياً �سكلت منظومة �سايك�ص– بيكو حلظة انتقال تاريخي من 
ز ما ا�سطلح عليه بالوطن الإ�سالمي حتت رعاية الدولة العثمانية املرتامية الأطراف، اإىل  حيِّ
ز مغاير اأملته رغبات وم�سالح اإمربياليات احلداثة ال�ساعدة يف الغرب. كانت احل�سيلة  حيِّ
اأ�سبه  اإىل رهٍط من الأوطان، و�سارت احلدود فيما بينها  اأن جرى حتويل الوطن الواحد 
بـ"ُجُدر مقد�سة"، اأطلقت منازعات وحروباً وفتناً ل تني تداعياتها تع�سف بتلك الأوطان 

من كل جانب.

اأن�ساأت �سايك�ص-  اأطروحة يف الثقافة ال�سيا�سية التاريخية، فقد  اأما من جهة كونها   -  2

النا�سئة  الدول  وثقافات  وهوية  ماهية  الكربى حول  الأ�سئلة  لولدة  بيكو حقاًل خ�سباً 
وم�ستقبل �سعوبها. 

ت�ساركت  وثقافية  ا�سرتاتيجية  جيو-  هند�سة  اأمام  جندنا  املتالزمني  الوجهني  هذين  كال  يف 
العربية– الإ�سالمية.  القارة  مفارقاً يف �سبه  تاريخاً  يف �سياغتها فرن�سا وبريطانيا لتفتتحا معاً 

جيوبوليتيك الت�سظي

وعد بلفور مبا هو لعنة جيو– ا�سرتاتيجية راهنة 
قة – بريوت حمم�د حيدر - مفكر وباحث يف الفل�سفة ال�سيا�سية - رئي�ص مركز دلتا لالأبحاث املعمرّ
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اأما خال�سة هذه الهند�سة، ف�سنجدها يف ال�سورة الإ�سرائيلية كوليد غري طبيعي يف الفيزياء 
الطبيعية للم�سرق العربي، وبالأخ�ص كتمثيل بنيِّ للوعد الإمربيايل بوطن قومي يهودي على 

اأر�ص فل�سطني.

لكن ماذا لو ا�ستقراأنا ماآلت الوعد المربيايل امل�سار اإليه كما يبدو يف حا�سر املنطقة ومقبلها 
املنظور؟

1 -اجليوبوليتيك العربي يف مقام التو�سيف

امتداد  هي  امل�سرقية  ناحيته  يف  ول�سيما  اليوم،  العربي– الإ�سالمي  اجليوبوليتيك  �سورة 
لل�سورة الأ�سلية قبل مائة عام. فاإنها ل تفارقها اإل يف تقنيات الظهور والتظهري.

قد يقول قائل اإن تو�سيفاً كهذا قد ينقل اإىل الأذهان انطباعاً موؤداه: اأن تبدياًل جوهرياً فيما 
انعقدت عليه هند�سة �سايك�ص– بيكو بات ل وجوب له ما دام كل حدث يجري الآن ل 
يناق�ص احلادث املوؤ�س�ص ول ينفيه. ولكن، قد يكون لهذا التو�سيف حظ من ال�سواب لو 
انتاأينا قلياًل من زحام التحولت الذي يطوي املنطقة حتت اأجنحته الدموية منذ العام 2011. 
حالئذ �سوف يظهر لنا و�سٌل جوهرٌي بني منطق �سايك�ص- بيكو يف بدايات القرن الع�سرين، 
وما ينبني عليه امل�سهد املتمادي يف م�ستهل القرن احلادي والع�سرين. فاحلا�سل هو اأدنى اإىل 
ال�ستئناف املتجدد لهذا املنطق. حتى اجليولوجيا ال�سيا�سية الأمنية التي تع�سف باملنطقة 
بربيع  ُعرف  فما  بيكو.  �سايك�ص-  املمتد ملنطق  الف�ساء  نحو �ست �سنني ل تخرج عن  منذ 
العرب كان اأدنى اإىل ثورات وثورات م�سادة، وحروب اأهلية تغذيها حماور اإقليمية ودولية.. 

وكل ذلك يجري يف منازل اجليوبوليتيك العربي على نحوين متوازيني:

ال�سيا�سي  اجليوبوليتيك  و�سع  اإىل  اأدى  الداخلي،  التحول  ا�سطراب يف  الأول:  النحو 
ين �سالبني: حدرّ ال�ستغراق يف الفو�سى والعنف.. وحدرّ  والجتماعي العربي اأمام حدرّ
امل�سادرة والحتواء. وهو ما األفيناه جلياً يف اختبارات م�سر وتون�ص واليمن وليبيا، ف�ساًل 

عن �سوريا ولو بوقائع و�سور متباينة.

غايتها  م�ستاأنفة،  دولية  ترتيبات  مع  ذروته  بلغ  الإقليم،  ف�ساء  احتدام يف  الثاين:  النحو 
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اأو�سطية، وتركز ب�سفة  القارة ال�سرق  اإ�سرتاتيجية، تغطي �سبه  اأمنية  اإعادة ت�سكيل مظلرّة 
خا�سة على البلدان العربية املحيطة بالدولة اليهودية يف فل�سطني. وما كان تدمري �سوريا 
ودفعها باجتاه التفترّت والتاآكل �سوى التمثيل الأ�سد ق�سوة لنظرية الفو�سى التي ل تفارق 

جيوبوليتيك �سايك�ص– بيكو روحاً و�سكاًل.

الولدة  ع�سر  الفارقة،  عالماته  من  رمادي  زمن  اإرها�سات  �ستظهر  النحوين،  هذين  بني 
ر  الطبيعية لربيع ثوري عربي، ميلك حظَّ ال�ستقالل عن املداخالت اجليوبوليتيكية والتحررّ

من موؤثراتها.

العربية بعد مائة عام على  ال�سيا�سية  الثقافة  ة ملحركات  اإجماليرّ روؤية و�سفية  لنا من  لو كان 
�سايك�ص- بيكو، لوجدنا ما ي�سهد على توا�سل وطيد مع احلدث التاأ�سي�سي الكبري يف العام 
1916، حت�سرنا اليوم ثالثة �سياقات ي�سابق الفاعلون فيها بع�سهم بع�ساً، وكلرّ فاعل، يبدو 

حمموًل على �سغف امل�ساركة يف �سناعة حقائق الزمن اجلديد:

مع  املتمادية،  النيوليربالية  املوجة  بتوقيعات  الر�سى  على  ويقوم  ال�ستتباع،  �سياق  الأول: 
ما ُيفرت�ص باملنخرطني يف هذا ال�سياق من قبول مب�سروعية الدولة اليهودية، وهي تقطع اآخر 

اأطوارها يف رحلة ال�ستيالء على فل�سطني، وتبديل هويتها الأ�سلية.

الثاين: �سياق الت�سحية واملواجهة، وهو �سياق ينبغي اأن ُيقراأ انطالقاً مما ظهر من اختبارات 
ة،  ة ونه�سويرّة واأخالقيرّ املقاومة املعا�سرة يف فل�سطني ولبنان، اأي النظر اإليها كمنظومة كفاِحيرّ
الأحيان  بع�ص  الروؤية يف  قلبت  ن�سو�ص وخطب  من  القراءة  هذه  على  طراأ  مما  الرغم  على 
راأ�ساً على عقب، وعليه فاإن هذا ال�سياق هو �سياق بديهي وواقعي ما دامت املواجهات مع 

الأطروحة الإ�سرائيلية �سارية يف اأزمنة املنطقة. 

العرب"،  بـ"ربيع  ا�ستباهاً  �سمي  فيما  �سورته  وجد  ما  وهو  امللتب�ص،  التغيري  �سياق  الثالثة 
وتطبعه  امل�سطرب  العربي  الو�سع  تغ�سى  رمادية  وقائعه يف ظل حالة  ما جرت  نحو  ويجري 
بطبائعها. وهو �سياٌق يك�سف عن نف�سه يف الغالب الأعم، بقول �سيا�سي اإجمايل قوامه، الرغبة 

املحمومة يف تغيري اأنظمة احلكم. 
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الثورات  اأِلفناها يف  ا  كنرّ التي  الفكرية  الأبنية  من  ُخلواً  يبدو  اأنه  ال�سياق  هذا  مفارقات  من 
وا�سحة  اإ�سرتاتيجيات  اإىل  يفتقر  عينه،  الآن  ويف  املُن�سرمة.  والدينية  وال�سرتاكية  الوطنية 

املعامل، تف�سح عن الت�سورات املفرت�سة حول طبيعة ال�سلطة، ونظام الدولة املن�سود...

اإلرّ كتجلٍّ �سريح لحتدام هذا املثلث من  لت اجليوبوليتيك العربي الأخري،  تاأِت حتورّ مل 
نْي تاريخيَّني  ال�سياقات. لكنه ُيف�سي على وجه الإجمال، اإىل ن�سوء وعي جديد من اأخٍذ بهمرّ

متالزمني: همرّ ال�سيطرة ال�ستعمارية، وهمرّ ال�ستبداد الداخلي.

الوجه الأ�سدرّ خطراً يف امل�سهد، ذاك الذي يتوله اجلهاز الإيديولوجي النيوليربايل، يف �سياق 
ما ن�سميه بـ"احلرب على املعنى". وهو �سياق يعمل على اغتيال الولء للهويات الوطنية، 
اأ�س�ست لتلك  التي  تلك  الدينية والأخالقية، خ�سو�ساً  الفكرية  القيم  وتفكيك منظومات 
الهويات، ومنحتها الت�سديد والتاأييد على امتداد اأجياٍل كاملة. فلئن كانت الغاية البتدائية 
من وراء هذه املوجة، �سناعة وعي عام قابل لالإذعان، فاإن غايتها الق�سوى تتمثرّل يف جعل 
اجلمهور املُ�ستهَدف را�سياً مبا هو عليه، وممتنعاً باإرادته عن الت�ساوؤل والنقد والعرتا�ص. واأما 
حا�سل ما تن�سده، هو اأن حتيل املهيَمن عليه اإىل و�سعية جتعله غافاًل عما هو فيه، وتدفعه نحو 

قناعات ُتف�سي به اإىل ال�ست�سالم والإ�سغاء والتمثرّل.

2 -اال�ستئناف املتجدد لالأطروحة

املمتد  التاريخي  ال�سياق  يف  املعنى"  على  "احلرب  وقائع  تتحرك  العربية،  ة  الو�سعيرّ يف   
لأطروحة �سايك�ص- بيكو. وميكن معاينة ذلك �سمن ثالثة حماور:

ل: م�سادرُة اأيرّ احتمال للتغيري، من �ساأنه اأن ي�سع �سعوب املنطقة على �سراط ال�سيادة  الأورّ
الكاملة. 

كا�ستمرار  والتفكيك"  الفو�سى  "لعبة  ممار�سة  اإمربيايل،  النيو-  العقل  ا�ستئناف  الثاين: 
للمرياث ال�سيا�سي والع�سكري الذي ظهر بقوة يف حقبة املحافظني الأمريكيني اجلدد. لكن 
ك جمدداً على �سكل حروب متالزمة من الحتالل والغزو املبا�سر،  هذه اللعبة، �سوف تتحررّ

اإىل تغذية املنازعات الطائفية واملذهبية، وبالتايل اإىل الدفع باحلروب الأهلية املفتوحة.
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�سعوب  لدى  بالن�سر  التفاوؤل  م�ساعر  احتواء  اإليه،  ال�ساعون  فيق�سد  الثالث:  املحور  ا  واأمرّ
الُبعد الوطني والأخالقي والإمياين لثقافة  املنطقة؛ وذلك ما يظهر ب�سورة جلية يف تبهيت 
ويف   ،2006 عام  لبنان  املقاومة يف  قتها  حقرّ التي  النت�سارات  مناخ  ويف  الحتالل.  مقاومة 
ذروتها. يف  اليوم  بلغت  الحتواء حتى  وتائر  ت�ساعفت  �سرنى كيف   ،2009 عام  فل�سطني 
ي الذي اأظهرته احلمالت الإعالمية امل�ستهِدفة معنى العداء لإ�سرائيل ومغزى  النموذج املدورّ
اأ اإجراء حتويالت  النت�سار عليه. �سوف ن�سهد تدفقاً ل�سيل هائل من اخلطب وال�سياغات تتغيرّ
عميقة يف الوعي العربي والإ�سالمي العام ي�سل مداه اإىل "عقلنة" الأطروحة الإ�سرائيلية، 
ويهدف اإىل جعلها جزءاً من اجليوبوليتيكا احل�سارية، والدينية، وال�سيا�سية ل�سعوب املنطقة. 
املجتمع  بثقافة  والأخذ  الليربالية،  القيم  تعميم  جلهة  اإن  تداعيات،  من  ن�سهده  ما  ولعلرّ 
ة ملا ا�سُطلح عليه بـ"ربيع  ات التطبيع، اإمنا ُيظهر املقا�سد احلقيقيرّ املفتوح، اأو لناحية تفعيل عمليرّ
العرب". حيث احتلت ثقافته م�ساغل التفكري يف عاملنا العربي والإ�سالمي، حتت عناوين 
ة ا�ستثنائية لل�ستخدام يف  احلرية والدميقراطية وحقوق الإن�سان. وملرّا كانت قيم كهذه ذات قابليرّ
ة على ما ل �سرعية لوجوده، بحيث ل يوؤدي اأي  لعبة التوظيف، كانت النتيجة اإ�سباغ ال�سرعيرّ
تغيري ثوري اإىل و�سع املجتمعات العربية والإ�سالمية، ومراكز القرار فيها، يف مواجهة تاريخية 

مع ال�سيطرة الثقافية ال�ستعمارية، وبالتايل مع الدولة اليهودية يف فل�سطني.

ل العربي، فالذي يبدو من �سورته امل�ستخل�سة  ة للتحورّ اإذا كانت هذه هي ال�ِسمات الإجماليرّ
هو الإنباء عن زمن ا�ستثنائي وجديد من املواجهات.

انتقالياً هو اأ�سبه برحلة  ال�ستثنائية واجلدة، ك�سفتني مالزمتني للزمن اجلديد، جتعالنه زمناً 
�سر والهزمية. ذاك اأن ال�سمة الالفتة  ر، والنرّ م والتاأخرّ قلقة يت�ساوى فيها اخلوف والرجاء، والتقدرّ
الإجمايل  باحل�ساد  متعلرّق  اأمر  النهائية،  �سورته  جالء  واأن  ل،  ومتحورّ مركب  زمن  اأنه  فيه 
فاإنه  باآمال كربى،  وعوداً  كهذا  زمناً  يحمل  ومثلما  وقواه.  ومكوناته  عنا�سره  بني  لالحتدام 
الإحياء احل�ساري  بثقافة  الأمل  الآن عينه، على روح مت�سائمة قد حتجب طول  ينطوي يف 

لدى نخب الأمة وجماهريها1.

1 - انظر يف هذا الصدد الفصل األول من كتاب "ثورات قلقة – إشراف وتقدمي حممود حيدر- مركز احلضارة لتنمية الفكر 
اإلسالمي – بريوت 2013.
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رخو  تاريخيٌّ  منف�سٌح  اأمامنا  ينك�سف  �سوف  هذا،  امل�ستحدث  الزمن  �سفات  على  ترتيباً   
تتعادل فيه رهانات النه�سة مع هواج�ص النكو�ص والإحباط1. ولنا اأن نالحظ ظهورات هذا 

املنف�سح من زاويتني:

 اأوًل: اإن �سوؤال النه�سة، ما عاد بالن�سبة للنرّخب، جمرد خطبة افرتا�سية �سكلت على مدى 
اأحقاب طويلة منعقداً لفظياً ل طائل منه.. فاإن املزيرّة الأبرز للحراك اجلاري تكمن يف تنبيه 
م  التقدرّ بيان  �سياغة  اإعادة  نحو  تدفعه  اإ�ساءات  وجود  اإىل  بالت�ساوؤم،  املثقل  العربي  الفكر 
زات والولءات  على قاعدة التفاوؤل. ومثل هذا التنبيه �سيكون له اأثر حا�سم يف اإمداد التحيرّ

الوطنية باآمال اخلروج من اخلوف وعدم الثقة وعقدة الهزمية.

البيئة العربية لإجناز  نات هذا املنف�سح، ا�ستئناف ال�سعور بعدم قابلية  بيرّ "اأن من  الثانية: 
م احل�ساري العربي اأطروحة  ولدات فكرية و�سيا�سية وثقافية، ُتف�سي اإىل جعل فكرة التقدرّ
راهنة. مردُّ هذا ال�سدع، الذي �سرب البنية املفاهيمية التقليدية ال�سائدة، مل يكن وليد 
اللحظة الراهنة، واإمنا ح�سيلة �سل�سلة من الحتقانات والإحباطات املرتاكمة، لعل اأكرثها 
املنطقة  مدار  على  قة  املمزرّ والولءات  ال�سائعة،  بالهويات  منها  تعلرّق  ما  للنقا�ص  مدعاة 

والعامل.

3 - �سايك�س- بيكو و�سريورة االن�سداد احل�ساري

واملقبل من  والراهن  املا�سي  وخطورة على  وجتذراً  اأ�سد عمقاً  بيكو كان  �سايك�ص-  فعله  ما 
جمرد تقا�سم نفوذ على جغرافيات المرباطورية العثمانية املنهارة. فل�سفته العظمى اإطالق 
ا البيانات الإجمالية لهذه ال�سريورة  �سريورة طويلة الأمد من الن�سداد احل�ساري. ولو عاينَّ

�سنالحظ جريانها على ثالثة خطوط متالزمة:

اخلط الأول: اإقامة جدار اإ�سمنتي �سميك اأمام �سريان قيم احلداثة اإىل الدول واملجتمعات 
تاأ�سي�ساً  الأمة–  الدولة  بناء  اإقامة  التبعية–  من  التحرر  التجزئة:  بجيوبولتيك  امل�سمولة 

1-  قد تكون والدة هذا املنفسح الرمادي يف مناخ اترخيي عريب ممتلئ ابملتناقضات الداخلية واملؤثرات اخلارجية، هي اليت 
جعلت القلق عنواانً مهيمناً تدور حتت سطوته جممل حتوالت الشارع العريب.
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على العدل الجتماعي والدميوقراطية والف�سل ال�سلبي بني الدين وموجبات بناء املجتمع 
وموؤ�س�سات الدولة.

الإمربيايل  التمو�سع  حفظ  يتوىل  ا�ستيطاين  ع�سكري  جيوبوليتيك  اإن�ساء  الثاين:  اخلط 
امل�ستحدث وي�سبط اأي خرق ثوري ا�سرتاتيجي ملثل هذا التمو�سع. ودليلنا الب�سيط هنا، اأن 
الوعد الربيطاين بوطن قومي لليهود يف فل�سطني مل يكن �سوى التجلي الأ�سيل لأطروحة 

�سايك�ص- بيكو ومقا�سدها الكربى.

اخلط الثالث: التاأ�سي�ص لحرتاب اأهلي ل قرار يف الأمد املنظور. وذلك عرب جعل مقولة التجزئة 
ا�سرتاتيجية على احلروب يف كل الجتاهات. حيث تتحول اجلغرافيا العربية اأر�ساً ل تهداأ ول 
يكون ل�سعوبها منف�سح للبناء والتقدم. واحل�سيلة الإجمالية لهذا اخلط، ل تف�سي يف جوهرها 
مبا يتعدى منطق �سايك�ص- بيكو ومقا�سده– بل اإىل جتددها نحو ي�ساوق ال�سروط املو�سوعية 

لأحوال املنطقة والعامل. على امتداد مائة عام ظهر امل�سهد الإجمايل وفق التدرج التايل:

الأول: -نزاع المربياليات الغربية يف احلرب العاملية الثانية، بداية الأربعينيات.

- حرب احتالل فل�سطني نهاية الأربعينيات.

- حرب العدوان الثالثي على م�سر 1956.

- حرب احتالل ما تبقى من فل�سطني وما تبعها من تو�سع اإىل الأرا�سي العربية 1967.

- احلروب املتتالية التي �ُسنَّت على احلركة الوطنية الفل�سطينية منذ العام 69 واإىل يومنا هذا.

الثاين: راهن وهو ما ن�سميه بـ"حروب التاآكل" اأو حرب اجلميع على اجلميع، حيث انفجر 
اجليوبوليتيك العربي من داخل، بعدما بلغت اختبارات احلروب املبا�سرة عليه درجات غري 

م�سبوقة يف تاريخنا احلديث.

املعا�سرة ملرياث  املقا�سد  اأ�سياًل يف  اليوم يدخل دخوًل  املنف�سح الدموي الذي نعربه  هذا 
�سايك�ص- بيكو. مل تكن فل�سفة الفو�سى اخلالقة التي اقرتفها عقل املحافظني الأمريكيني 
اجلدد �سوى تظهري م�ستاأنف لفل�سفة التجزئة التي �سرت مفاعيلها يف العام 1916، وها هي 
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اليوم تتمدد اإىل كل ناحية يف اأ�سقاع اجليوبوليتيك العربي املعا�سر.

التفاتاً اإىل عمق اأطروحة �سايك�ص- بيكو واأ�سالة ح�سورها يف التكوين التاريخي للجيوبوليتيك 
العربي، اأنها ا�ستطاعت اأن ت�ستولد مقولة الإرهاب ثقافة وفعاًل وامتداداً جغرافياً، لتزيد من 
فاعليات الن�سداد احل�ساري، ثم لتدفع ب�سيل هائل من التفجري حفظاً ملا اأُ�سِكَنت فيه املنطقة 

قبل قرن خال.

قة مع اإدارة التوح�ص، �سواء اأدرك ذلك املت�سافرون اأم مل  لقد ت�سافرت اإدارة الفو�سى اخلالرّ
روا لالإرهاب فقهاً وعماًل ميدانياً كانوا على يقني مما �سنعوا، ولو  يدركوا. والأ�سح اأن الذين نظرّ

كان لكل منهم غاياته ومراميه.

اإن ما يبدو اليوم على ن�ساأة التفتيت بعد مائة عام على التجزئة، هو �سرب من ح�سور بنيرّ 
للما�سي يف احلا�سر. بل هو اأدنى اإىل تراجيديا دامية تدار بعقل �سارم ونف�ص باردة. وما ذاك 

اإل للحفاظ على اأ�سوار مدينة �سايك�ص- بيكو غري الفا�سلة.

عه  �سررّ ما  حدود  تتعدى  �سوف  الرتاجيديا  هذه  اأن  ذاك،  احلال  واقع  يف  يل  يرتاءى  ل 
ولعبة  واحلرب  ال�سيا�سة  يف  يجري  �سيء  كل  دام  فما  والربيطاين.  الفرن�سي  الدبلوما�سيان 
َيٍة حُمكمة  الدم باٍق داخل ال�سور املحفوظ مب�سالح املنخرطني، فكل �سيء يجري وفق �َسرْيَّ
الإيقاع. وما ذاك اإل لأن املواجهات احلاكمة اليوم على اجليوبوليتيك العربي– الإ�سالمي، 

�سيكون ماآلها العودة اإىل موائد الت�سويات.
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قراءة تاريخية لوقائع "وعد بلفور1"
�شايد فرجنيه - كاتب

مع مرور قرن على اإعالن وعد بلفور امل�سوؤوم الذي قدم املدخل ال�سهيوين لغت�ساب اأر�ص 
فل�سطني واقتالع �سعبها وطرده من وطنه، ويف �سياق اجلرائم التاريخية التي ارتكبتها حكومات 
التي  والوقائع  الأحداث  لت�سل�سل  قراءة  من  بد  والفرن�سي، ل  الربيطاين  ال�ستعمار  ودول 

�سبقت اإعالن وعد بلفور، والتي �ساهمت بتاأ�سي�ص الكيان ال�سهيوين يف فل�سطني.
يف العام 1807 دعا نابوليون بونابرت اإىل عقد جممع يهودي بح�سور كل الطوائف اليهودية 
القادة  اإىل  ر�سالة  نابوليون  القد�ص وجه  وبعد دخوله  اليهودية،  الأمة  اأوروبا جلمع �سمل  يف 

اليهود قائاًل: "يا ورثة فل�سطني ال�سرعيني".
الرثي  اليهودي  الزعيم  موقف  باملر�ستون  اللورد  بريطانيا  وزراء  رئي�ص  اأيرّد   1838 العام  يف 
روت�سيلد يف اإر�سال جمموعات من يهود اأوروبا اإىل فل�سطني لإن�ساء �سبكة م�ستعمرات لكي 

ت�سكل حاجزاً يف�سل م�سر عن �سوريا.
يف نهاية القرن التا�سع ع�سر يف العام 1897 كانت ولدة احلركة ال�سهيونية يف "بازل" �سوي�سرا، 
حيث اأعلن موؤ�س�سها "هرتزل" اأن النجاح يف حتقيق اإقامة "الدولة اليهودية" مرتبط بتبني 

الدول العظمى هذا امل�سروع لكونه يتوافق مع م�ساحلها يف ال�سرق الأو�سط.
يف ت�سرين الأول 1917 اأ�سدر الرئي�ص الأمريكي ول�سون بياناً اإىل ال�سعب الأمريكي اأعلن فيه 

موافقته على اإر�ساء "كمونولث يهودي يف فل�سطني".1
بعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل وتفكك المرباطورية العثمانية واكت�ساف اتفاقية �سايك�ص- 
بيكو يف 25 اأيار من عام 1916 التي تق�سم املنطقة العربية اإىل كيانات �سيا�سية، اأعلن وزير 
خارجية بريطانيا اآرثر بلفور يف 2 ت�سرين الثاين عام 1917 وعداً: "اأن حكومة جاللته تنظر 

بعني العطف اإىل تاأ�سي�ص وطن قومي لليهود يف فل�سطني". عرف فيما بعد بوعد بلفور.
1- ُكتب املقال بتاريخ 2 – 11 - 2016.



118

هذا الوعد الذي منح الأر�ص ملن ل ميلكها ملن ل ي�ستحقها. هذا الوعد الذي اأدى اإىل اأكرب 
كارثة اإن�سانية عرفها التاريخ الب�سري.

الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سهيوين  الإ�سفني  الربيطاين  ال�ستعمار  دق  بلفور  باإعالن 
وبعد 30 عاماً على الوعد وفت بريطانيا بوعدها و�ساهمت باغت�ساب فل�سطني باإقامة الكيان 

ال�سهيوين على اأر�ص فل�سطني يف العام 1948.
لقد �سكل وعد بلفور حجر الأ�سا�ص يف ال�سراع العربي ال�سهيوين الذي مل تتوقف الدول 

ال�ستعمارية عن رعاية امل�سروع ال�سهيوين.
الهدف الوحيد لتنفيذ وعد بلفور هو اغت�ساب فل�سطني وطرد �سعبها واإحالل اليهود مكانهم.
ولكنها  فل�سطني  يف  ال�سهيوين  الكيان  بزرع  بلفور  وعد  ونفذت  بوعدها  بريطانيا  وفت  لقد 
خانت حليفها ال�سريف ح�سني ومل تنفذ وعدها له الذي اأطلقه الربيطاين هرني مكماهون 
يف العام 1916 لل�سريف عرب مرا�سالت ح�سني- مكماهون والتعهد بقيام مملكة عربية ت�سم 
املناطق العربية اخلا�سعة للحكم العثماين يف �سرق البحر املتو�سط مقابل التحالف مع بريطانيا 

�سد تركيا يف احلرب العاملية الأوىل.
يف الذكرة املئوية لوعد بلفور ت�ستمر العتداءات الإ�سرائيلية على الفل�سطينيني وهدم منازلهم 
واغتيال �سبابهم وتنفيذ خمطط تهويد القد�ص وتو�سيع امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية و�سط 
�سمت عربي اأ�سود وتهافت عربي ر�سمي نحو التطبيع مع الكيان ال�سهيوين املحتل، الأمر 
الذي اأدى برئي�ص وزراء الكيان املغت�سب لالإعالن باأن العديد من الدول العربية مل تعد ترى 

يف اإ�سرائيل عدواً لها.
العربي، ول اغت�سابها  العار  اأنظمة  البو�سلة عند  بلفور مل تعد فل�سطني  بعد قرن على وعد 

وت�سريد �سعبها كارثة اإن�سانية ول القد�ص عنواناً عربياً اإ�سالمياً.
الت�سحيات  يقدم  والعربي  الفل�سطيني  ال�سعب  يزال  ل  بلفور  وعد  من  قرن  امتداد  على 

والبطولت من اأجل حترير فل�سطني.
اإن املقاومة وثقافتها هي الرد على وعد بلفور واغت�ساب فل�سطني واملخططات ال�سهيواأمريكية، 
وما انتفا�سة ال�سكاكني الثالثة وبطولت �سباب فل�سطني اإل تاأكيد على اأن ال�سعب الفل�سطيني 

ع�سي على الإخ�ساع والتطويع وال�ست�سالم.
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فل�سطني يف مواجهة "وعد بلفور"
�شفية �شعاده - دكتورة يف التاريخ وباحثة

الهدف الأول من اإقامة هذه الن�ساطات والتي يجب اأن ت�ستمر طوال ال�سنة حتى 2 نوفمرب 
2017 هو تر�سيخ الوعي، خا�سة بني ال�سبان وال�سابات حول خ�سارة فل�سطني التي هي جزء 

من بالد ال�سام. 

اأما الهدف الثاين، والذي براأيي هو الأهم، فاإن الرتكيز على الق�سية الفل�سطينية هو جامع 
م�سرتك لكل الطوائف واملذاهب والثنيات املتواجدة يف �سوراقيا. فل�سطني م�سغر جلميع 
وعد  على  الت�سويب  ال�سميم.  يف  اجلميع  ت�سيب  خ�سارتها  وبالتايل  �سوراقيا،  مكونات 
بلفور، هذه ال�سنة ويف ال�سنني القادمة يعني اإخراجنا من متاهات التق�سيم والتفرقة والفنت 

الطائفية.

هذا  اأن  من  بالرغم  املنا�سبات  يف  واملحا�سرات  اخلطابات  اإلقاء  على  املنظمون  درج  لقد 
الأ�سلوب ل ي�سجع ال�سباب على امل�ساركة، كما اأنه يخت�ص بنخبة مثقفة ويهمل تثقيف عامة 

ال�سعب، لذلك اأقرتح طرقاً جديدة للتوا�سل مع جميع اأفراد املجتمع.

1. يف الثاين من نوفمرب القادم، اأي يف 2017 ي�سار اإىل حتديد ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهراً 
لتوقف كل ن�ساط يف لبنان ملدة خم�ص دقائق، واإذا اأمكن التوا�سل مع كل الدول العربية 
املدار�ص  العمل:  عن  التوقف  كافة  املوؤ�س�سات  على  امل�سرتك.  الهدف  هذا  اأجل  من 

واجلامعات، املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، حركة ال�سري، الإعالم املرئي وامل�سموع، الخ.

للتذكري  نوفمرب   2 يوم  والأبي�ص  بالأ�سود  العربي  العامل  دول  يف  اجلرائد  ت�سدر   .2
بال�ستيطان ال�سهيوين.
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3. ينت�سر الك�سافة وال�سبان يف الطرقات ويوزعون الأعالم الفل�سطينية مع لفتات تطالب 
بحق العودة.

4. يتطوع �سبان و�سابات فل�سطينيون، يحمل كل واحد منهم لفتة حتدد القرية اأو املدينة 
الفل�سطينية التي يتحدر منها ومرادفها باللغة العربية اليوم. ت�ستطيع هذه املجموعة التنقل 

من مكان اإىل اآخر، اأمام املدار�ص وامل�سارف وامل�سايف ومقار الأمم املتحدة وال�سفارات.

بلفور  وعد  نتائج  حول  املدار�ص  يف  �ساعة  ملدة  للنقا�ص   2017 نوفمرب   2 تخ�سي�ص   .5
والق�سية الفل�سطينية.

6. الت�سديد على اأن فل�سطني هي املكان الذي ولد فيه امل�سيح ومنه انبثق الدين امل�سيحي 
ليعم العامل فيما بعد.

و�سائل  على  وتوزيعها  العربية  ل  الفل�سطينية  الأ�سماء  مع  لفل�سطني  خرائط  توزيع   .7
الإعالم واملدار�ص ب�سكل خا�ص.

8. اإطالق بالونات حتمل ا�سم فل�سطني باجتاه الكيان ال�سهيوين يف جنوب لبنان واجلولن 
والأردن و�سيناء.

9. و�سع الأعالم الفل�سطينية على كامل احلدود مع الكيان ال�سهيوين )لبنان، �سوريا، 
الأردن، �سيناء(.

10. اإحياء اأم�سيات مو�سيقية لفل�سطني على مدار ال�سنة يف املنتزهات وال�سوارع واملولت 

على اأن تكون جمانية.

11. اإقامة م�سارح دمى لالأطفال اأيام الآحاد يت�سمن ق�س�ساً عن فل�سطني.

12. عر�ص اأفالم ت�سجيلية حول فل�سطني يف �سالت ال�سينما.

مالحظة: يو�سع رقم اأو اأرقام هاتف لكل من يريد اأن ي�ساهم اأو يتطوع يف هذه الن�ساطات 
واإقامة جلنة تنظم املتطوعني.
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لتفاق  لينني  حكومة  ك�سف  �سنة.  خم�سون  البول�سفية  اأكتوبر  ثورة  �سنة.  خم�سون  بلفور  وعد 
�سايك�ص – بيكو الذي قرر بني ما قرر م�سري فل�سطني خم�سون �سنة.

واأم�ص وبينما الكني�ست الإ�سرائيلي يحتفل يف القد�ص وبح�سور وزير بريطاين بالذكرى اخلم�سني 
مبثابة خليفة  الذي هو  براون  امل�سرت جورج  لندن مع  يتحادث يف  امللك ح�سني  بلفور كان  لوعد 
من  بل  العثماين  الحتالل  من  ل  العرب  حترير  على  للم�ساعدة  رمبا  ويدعوه  الوعد  �ساحب 
احتالل ورثة وعد بلفور. ويف هذا الوقت كان ي�سل اإىل لندن الرئي�ص الرتكي جودت �سوناي اأول 
رئي�ص دولة تركي يزور بريطانيا منذ مئة عام كخليفة خللفاء بني عثمان الذين حتالف اجلد الأعلى 
للملك ح�سني، �سميه ال�سريف ح�سني، مع بريطانيا لتحرير العرب من حكمهم بعدما اأ�سبحت 

المرباطورية العثمانية "الرجل املري�ص".

خليفة  يزورها  التي  بريطانيا  املري�ص" هي  "الرجل  دور  الآن يف  العثمانية  المرباطورية  وخليفة 
اأملانيا  اأوروبا فتو�سد لها الباب، مع فرن�سا،  ال�سالطني، واقفة على باب ديغول تريد الدخول اإىل 
"الحتالل  ابتعاد احلرب وتاريخها، �سبب  النهاية، وبعد  – والتي كانت يف  – اأو ماتبقى منها 
�سالحاً  يطلب  علي  بن  ح�سني  ال�سريف  خليفة  اإليها  يذهب  التي  النكليز  الأمريكي" لبالد 

فتخاف الت�سرف اتقاء لغ�سب البي�ص الأبي�ص ورمبا لغ�سب ورثة وعد بلفور.

المرباطورية  حليفة  اأملانيا  خليفة  هي  بريطانيا  وجه  فرن�سا يف  مع  اأوروبا  باب  تو�سد  التي  واأملانيا 
العثمانية اأيام وعد بلفور وثورة لينني واتفاق �سايك�ص – بيكو.

1 - هذا املقال، كتبه الصحايف الكبري ميشال أبوجودة وُنشر يف جريدة النهار بتاريخ 2 - 11 - 1967، مبناسبة مرور 
50 سنة على وعد بلفور. وقد أعدان نشر املقال مبناسبة مرور 25 سنة على وفاة ميشال أبوجودة.

خم�سون �سنة واأكرث1 
مي�شال اأب�ج�دة 
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واأملانيا التي تخاف الآن من ورثة لينني يف حال اإقدام بريطانيا على �سحب قواتها من الراين هي 
خليفة اأملانيا التي �سحبت الثورة البول�سفية مبا ي�سبه الهزمية وعلى ح�ساب ق�سم من الوطن الرو�سي.

واأملانيا التي ت�سببت يف اإر�سال ق�سم كبري من اليهود اإىل فل�سطني والتي اعتذرت للملك ح�سني 
ت�سليح ومتويل  تولت  – بعدما  واإ�سرائيل  العرب  التو�سط بني  اأو حتى عن  ال�سالح  اإعطائه  عن 
اإ�سرائيل فرتة من الزمن – تر�سل م�ست�سارها ال�سابق، خليفة اأدولف هتلر، الدكتور لودفينغ ارهارد 
اىل اإ�سرائيل ليقول عند و�سوله اإليها "�سالوم" كاأنه جاء للتهنئة باحلرب، وكاأن قوات مو�سي دايان 
ل تذكره بقوات النازي، وكاأن كالم ليفي اأ�سكول عن "اإ�سرائيل الكربى" ل يعيد اإىل ذاكرته ما 

جره على اأملانيا واأوروبا كالم اآخر عن "الوطن الأملاين الكبري".

وامللك ح�سني يهدد بريطانيا بالت�سلح من رو�سيا التي تر�سل اإ�سطولها الآن اىل بور�سعيد بعد مئة 
عام تقريبا على �سق قناة ال�سوي�ص التي كانت �سبب الحتالل النكليزي مل�سر.....

بينما بريطانيا ت�سرخ عالياً طالبة فتح القناة كي ل تخ�سر كل ما ربحته طيلة قرن كامل....

و�سبب �سق القناة تق�سري طريق الهند التي تتوىل الآن يف الأمم املتحدة حماولة اإنقاذ م�سر وبريطانيا 
مما جرته عليهما قناة ال�سوي�ص.

ورو�سيا التي يهدد امللك ح�سني بريطانيا بالت�سلح منها ت�ستعد ل�ستقبال مدعو اآخر لحتفالت 
ثورة اأكتوبر هو الرئي�ص ال�سالل خليفة الإمام يحيى اأول رئي�ص دولة يف العامل اعرتف بحكومة 

لينني وبدولة الحتاد ال�سوفياتي.

يف هذا الوقت ت�ستعد بريطانيا للجالء عن عدن و"جنوب اليمن املحتل" وتعجز عن جندة خليفة 
احل�سني بن علي وت�سرخ عالياً طالبة فتح قناة ال�سوي�ص.

...ووعد بلفور خم�سون �سنة. وثورة لينني خم�سون �سنة....

وك�سف اتفاقية �سايك�ص – بيكو خم�سون �سنة. وم�سري فل�سطني خم�سون �سنة.

وخليفة ال�سريف ح�سني مع خليفة ال�سالطني يف لندن. ولندن عند ورثة وعد بلفور يف القد�ص. 
ورئي�ص حكومة ورثة وعد بلفور يدعو امللك ح�سني للتفاو�ص يف القد�ص ال�سريف.
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خفف الوطء ما اأظن اأدمي االأر�س اإال من هذه االأج�ساد )املعري(

لهذا املقال خلفية  قدمية تعود اىل الزمن الذي وقف فيه الإن�سان حائراً اأمام ظاهرتي احلياة 
حركة  بتاأثري  اأنه  التاريخ،  قبل  ما  ع�سور  من  بها  ي�ستهان  ل  فرتة  بعد  اأدرك،  يوم  واملوت. 
نظام  يف  ويخرج  لإيقاعها  وفقاً  حياته  ينظم  اأن  ي�ستطيع  ونهار،  ليل  بني  وانتظامها  ال�سم�ص 
تهبط  التي  النار  بالدفء حول  والتنعم    ، ليال ً املغاور  والإحتماء يف  نهاراً  لل�سيد  جماعي 
عليه، بني احلني والآخر،  ب�سكل كرات نارية من ال�سماء فيحمل جمراتها  يف وعاء من الطني 
ومي�سك  احليوان  فراء  ويرتدي  امل�سننة  واحلراب  كاملدي  الأدوات  لنف�سه  وي�سطنع  املحمى 

ب�سظايا عظمية �سلبة وين�سق ا�سرتاتيجيات بدائية لغزوات اأهلية .
وقلما جتاوز اإن�ساننا هذا العقد الثالث من العمر قبل ان ي�سقط  فري�سة مر�ص اأوعراك اأو رحلة  
�سيد وحو�ص كا�سرة كونه احللقة ال�سعيفة  يف توازن القوى مقارنة بال�سواري  اإىل اأن حتققت 

له الغلبة با�ستعمال الرماح والهراوات.  
وكان يقف حائراً اأمام بني جن�سه الذين ي�سقطون ول ميلك اأكرث من اأن يهيل عليهم الرتاب 
�سعائر   و�سط  يحرقها  اأخرى  وتارة  قتاله  يدفن  تارة  وكان  الروائح.  وطرد  ال�سواري  لإبعاد 
وطقو�ص كطلي الأموات و�سبغهم  بلون اأحمر لإ�سفاء  �سيء من مظاهر احلياة عليهم، دللة 

على اإلإميان  باأن ثمة �سيء وراء الوجود. 
لأجداده  القدمي  الإن�سان  عبادة  هو  واإمنا  الأ�ساطري  لي�ص  العادات  اأ�سل  اأن  العلماء  ويقول 

1 -هذه الدراسة آخر ما كتبه املؤلف، وقد خص هبا جملة “حتوالت مشرقية” قبل وفاته. تويف الكاتب يف 23 شباط 2017. من 
مؤلفاته: كتاب “8 متوز” وكتاب “أنطون سعاده حياته وفكره”  وسيصدر له قريباً  قاموس لكتاب “نشوء األمم”-  وله العديد 

من الكتاابت واحملاضرات.  

رحلة االأبدية
انط�ان بطر�س1 - باحث وموؤرخ
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املوتى. واأن هذا الإن�سان  اآمن بـ"حياة " املوتى ب�سبب اأحالمه التي كان يراهم فيها. وكان 
بع�ص  ويبرت  يقيدها  اأو  ويدفنها  القبور  ويحفر  املوتى  اأحداده  يخ�سى جثث  القدمي  الإن�سان 
اأن حرق اجلثث يعود على الأقل  العلماء  اأع�سائها قبل الدفن ب�سبب اخلوف منها. ويقدر 

ع�سرين األف �سنة اإىل الوراء مقابل مائة األف �سنة للدفن. 

ويف رحلة احل�سارة الب�سرية مل تتخل املوؤ�س�سات الروحية يوماً عن  ممار�سة الطقو�ص التي تدعم 
كيانها كونها �سالحها الأم�سى يف �سمان ال�سيطرة على املجتمع . وحرمت الكني�سة حرق 
اأ�سحاب  خيار  احلرق  اأ�سبح  احلديثة  ع�سورنا  ويف  كربى.  دينية  خطيئة  واعتربته  الأموات 
على  براأيهم  ت�سمو  �سخ�سية  وتقدميني لعتبارات  ومفكرين  وفنانني  علماء  احلر من  الفكر 
ما يف الأديان من تقاليد.  واأعطت بع�ص املجتمعات احلرق  تعبرياً ملحمياً تكرم به  اأعمال 

البطولة .  

ومن اأ�سد  العراقيل التي كانت ول تزال تقف اأمام الرتميد التعلق بالطقو�ص الدينية مت�سكاً 
ولكن لبع�ص املوؤمنني امل�سلحني  ردهم " اإذا كان اهلل   بالقول:" من تراب واىل تراب تعود". 

�سبحانه ي�ستطيع اأن ُيحيي حفنة تراب فهو لن يعجزعن اإحياء حفنة رماد". 

واجه اأ�سلوب احلرق �سعوداً وهبوطاً. وقلما يوجد اليوم بلد غربي ل تتوفر فيه خدمة حرق 
املوتى. و�سياأتي اليوم  الذي ي�سبح فيه احلرق القاعدة لأن املقابر �ستحتل  كل مرتين مكعب  

من الأر�ص. 

اأمثال:  يجد  املوت  بعد  جثمانهم  ُيحرق  اأن  اختاروا  الذين  بع�ص  اأ�سماء  يراجع  الذي 
�سيغموند فرويد، اأبو التحليل النف�سي وابنته اآنا، وهي بدورها حمللة نف�سية، وهربرت ج 
ويلز، الكاتب الأملعي واأحد موؤ�س�سي الق�س�ص العلمية، والكاتب برنارد �سو، وفريديك 
عابر  اأول  لندبرج،  وت�سارلز  املارك�سي،  الفكر  تاأ�سي�ص  يف  مارك�ص  كارل  �سريك  اجنلز، 
للمحيط بالطائرة، وفن�سنت براي�ص، ا�ستهر يف متثيل اأفالم الرعب، وبيرت �سلرز، �ساحب 
وماريا كال�ص، مغنية  �سخ�سية املفت�ص كلوزو،  وفيفيان  يل، بطلة فلم "ذهب مع الريح"،  
الأوبرا ال�سهرية، وبول تيبت�ص، قائد الطائرة التي اأ�سقطت القنبلة الذرية على هريو�سيما، 
النزعة  با�ستثناء  اللهم  بينهم  بال�سرورة   جميع هوؤلء والألوف غريهم، لجامع م�سرتكاً 
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العقلية والذوق اخلا�ص للخروج عن  طقو�ص تعود اىل األوف ال�سنني. 

وهناك عامل رئي�سي يدفع باملرء  اىل تف�سيل الرتميد، وقد يكون عاماًل مبدئياً عقالنياً ظاهرياً 
وعاماً، كما قد يكون عاماًل نف�سياً ُخُلقياً مزاجياً وم�سترتاً.

وال�سفة امل�سرتكة هي النظرة ال�سخ�سية املتحررة جتاه  الطقو�ص عامة. قد يقول قائل وما هي 
قيمة خيارات ما بعد املوت اإن كنا ل نعي منها �سيئاً؟ واجلواب اأولي�ص البديل )الدفن( خياراً 

مفرو�ساً ملا بعد املوت؟

ومن العوامل الهامة الأخرى يف اختيار طقو�ص لدينية احرتام الإن�سان لكيانه ولذاته وطريقة 
موته ونفوره  مما ي�سيبه من �سور تقزز لها النف�ص؟ ملثل هذا ال�سبب اأو�سى الكاتب امل�سري 

التقدمي  �سالمة مو�سى اأن يحرق جثمانه بعد وفاته. 

من اأ�سباب تف�سيل احلرق على الدفن ب�ساطته ب�سورة عامة وانخفا�ص كلفته و�سداقته للبيئة 
و�سرعة اإجراءاته ) ل ي�ستغرق احلرق اأكرث من �ساعة لكل 50 كيلوغرام(. واإمكان  اإ�سفاء 
الطابع ال�سخ�سي على هذه  الإجراءات. كتحويل  الرماد اىل بلورات من الكري�ستال. ي�ساف 
اىل ذلك اأ�سباباً اأخرى اأبرزها اخلوف من الأماكن ال�سيقة )الكلو�سرتوفوبيا( و �سرقة اجلثث 

وبيعها ملعاهد الت�سريح الطبى .    

ومن امل�ساهري الذين جاهرو باخلوف من الأماكن ال�سيقة واختاروا احلرق بديال من الدفن 
ُيحرق  باأن  اأو�سى  الذي  الأ�سل   اللبناين  النه�سوي  والكاتب   الطبيب  �سميرّل،  �سبلي 
جثمانه خوفاً مما اأ�سماه بـ"يقظة" القرب. وقال �سميل  اإن العالمات املعروفة  التي ترافق املوت 
ويعول عليها  النا�ص حتى اليوم كاأدلة على املوت، همود  اجل�سم  وبرده، وانقطاع التنف�ص،  
وانقطاع النب�ص  ووقوف دقات القلب، وهي عالمات تخطيء اأحيانا فيدفن املرء حياً بالواقع 
وميت ظاهريُا. ويختتم �سميرّل بالقول " ل اأخاف املوت  ول اأخاف ما بعد املوت ول يهمني  
لهذه  اأنه  والواقع  " القرب".  "يقظة  اإل  اأخاف  الرتاب...ل  يف  دفنت  اأم  النار  يف  اأاأحرقت 
الأ�سباب  �سنت بع�ص الدول الغربية ت�سريعات متنع الدفن اأو احلرق قبل مرور حواىل يومني 

بانتظار ح�سول تعفن .
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اأما بالن�سبة اىل كلفة احلرق مقارنة بكلفة �سراء اأو ا�ستئجار قطعة اأر�ص للدفن. ففي الرتميد 
ي�ستغنى عن اخل�سب املتني واجليد وتعتمد �سناديق من الكرتون املقوى اأو اأ�سباه اخل�سب اإذا 
لزم الأمر. وب�سورة عامة  ترتاوح كلفة  الرتميد  ما بني خم�سمائة اىل ثالثة  اآلف دولر مبا فيه 
ثمن الإناء حلفظ الرماد. وقد يكتفى بذر الرماد يف البحر اأو النهر اأو احلديقة اأو منزل الفقيد 

اأو حتويله كما اأ�سرنا اىل كري�ستال.  

وتكمن امل�سكلة يف عدم معرفة النا�ص مبا يح�سل لهم بعد موتهم من تغيريات وب�ساعات. 
اأنهم ميار�سون مع املوت مفاهيم و�سعائر تعود اىل الن�سان القدمي  قبل  وقد ل يعلمون اأي�سا 
األوف ال�سنني.  ملاذا ل ندعهم ير�سمون �سورة بهية قائمة على الب�ساطة والنظافة يف  مئات 
املرحلة  هذه  عن  عو�ساً  لتطوره،  مرعبة  �سورة  فري�سة  الإن�سانية  نرتك  ملاذا  املوت؟  مواجهة 
الب�سعة من كيانها حتى واإن كان يجهلها يف هذه املرحلة من ح�سارته. اأو لي�ص من الأن�سب 

جملة وتف�سيال جتنيب اجلن�ص الب�سري هذه ال�سورة املرعبة  ملفهوم الكيان واحل�سارة.  

حت�سريُا  الرتميد  ل�سيناريو  والآخر  الدفن  ل�سيناريو  واحدة  افرتا�سيتني  �سورتني  يلي  وفيما 
مل�سرح الأبدية:   

امل�سهد االأول ) الدفن(: 

�سندوق خ�سبي  مغلق  على اإن�سان حتول فجاأة من ج�سد حي لطيف امللم�ص خالل حلظات 
املتعذر  من  ي�سبح  اأيام  وخالل  اإليه.  النظر  اأطلت  اإن  يخيفك  له  لتعابري  بارد  كائن  اىل  
الإقرتاب منه  لذا يوارى الرثى حتت الأر�ص اأو يف جارور م�ستطيل من الإ�سمنت امل�سلح 
ويو�سد عليه بوا�سطة لوح من احلديد. و ابتداء من هذه اللحظة اأ�سبح غري ذي وجود فيزيائي 
ول نعرف �سيئا عنه. اإل اإذا ا�ستيقظ واأمكن اإخراجه واإعادته اىل الوجود. كثريون ممن مروا 
يف جتربة م�سابهة ذكروا اأنهم وقفوا اأمام دهليز م�سع بال�سوء لكنهم مل يكملوا عبوره وا�ستفاقوا 
وعادوا اىل احلياة. اإنها حالت نادرة جداً وغام�سة والعلم ل يعرتف باأن اأحداً عاد من املوت 
)با�ستثناء ال�سيد امل�سيح ومن كان حوله مثل األيعازار وطابيثا التي قيل اإن اهلل اأقامها على يد 

بطر�ص بعد موتها(.  
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بالأبدية.  ي�سمى  ما  اىل  وم�سى يف رحلته  فقيدنا   فوق  الرتاب  اأهيل  الأحوال    يف جميع 
تنه�ص ج�سد  التي   والديدان  البكرتيا  ناجتة عن ماليني  كريهة جداً  رائحة  املكان  وت�سود  
مبي�سة  تظهر من  " لأنكم ت�سبهون قبوراً  امل�سيح  ال�سيد  الفقيدة(  عماًل بقول  )اأو  الفقيد 
خارج  جميلة وهي من داخل  مملوءة عظام اأموات وكل جنا�سة  )متى 27:23( اىل اأن ي�سبح 

املدفون هيكال عظميا اأين منه ذلك الرجل الو�سيم اأو تلك ال�سبية احللوة. 

امل�سهد الثاين )و�سية طالب احلرق(: 
اأما بالن�سبة  لالإجراءات ال�سخ�سية  فقد اخرتت اأن يحرق جثماين �سباح غد اً مع اإنبالج  
الفجر فوق روابي بلدتي )...( حيث ع�ست واأ�سرتي ال�سنوات اخلم�سون الأخرية من عمري. 

اإنها بلدة ال�سوت ال�ساحر واملو�سيقى والثقافة والعامية الأوىل.  

اأطلب اأن يذر رمادي يف  الف�ساء الف�سيح وفوق اأ�سجار ال�سنوبر الأخ�سر وب�ساتني الربتقال 
العطر، حتت �سماء �سافية والهواء الندي الذي عرب اجلبال والوديان بن�سيمه العليل ونقاوته 

ال�سافية. 

ف�سيئاً  �سيئاً  الأر�ص  تغمر  وهي  يومها  بداية  يف  ال�سم�ص  ا�ستقبال  يف  اأ�سارك  اأن  وح�سبي 
وحتت�سنني اأ�سعتها وتدب احلياة على �سنوفها. فتتفتح الزهور وتزقزق الع�سافري ويبا�سر النحل 

غزواته فوق م�ساكب الورود ويراكم ال�سهد على  نوافذ  احل�سناوات. 

وحتملني الطبيعة على كفيها  وتطري بي على ب�ساط �سحري. واأرى طيفي يف  احلقول  واأ�سمع 
نف�سي يف اأنغام الطبيعة واأحلق مع الطيور املهاجرة  اىل  كل مكان وكل زمان  حتى اأ�سبح  

جزء من عمارة الكون فاأعيد للوجود ما �سبق واأخذته من خري وبركة. 

فيذهب اىل حيث  الب�ساعة  تعفى  دورة وجوده من  واإن  نظيفاً   الن�سان  اأن يظل  وح�سبي 
اختارت  العوامل اأن مي�سي فال اأبواب مو�سدة ول اأزهار ياب�سة... 

ويف امل�ساء ي�سحرين الغروب مثلما ي�سحرين ال�سروق. واأمتاهى مع عبور القمر وحركة النجوم 
ودوران الزوابع واملجرات التي تدور ك�ساعة عمالقة  تنظم الكون على وقع اأنغام خفيفة متنح 

الكون حركته وجيويته.  



دار نل�سن
هاتف :01/739196

darnelson@hotmail.com: الربيد الإلكرتوين
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بالد ال�سام منذ فجر التاريخ
بررّ ال�سام بالد قدمية تعود ح�سارتها اإىل اآلف ال�سنني وتقع بني بالد ما بني النهرين من جهة 
ووادي النيل من جهة اأخرى، �ساملة ما كان يعرف بال�ساحل الفينيقي ال�سوري- اللبناين- 
الفل�سطيني، من اأوغاريت �سماًل وحتى عكا جنوباً، والق�سم الداخلي من اجلمهورية العربية 

ال�سورية احلالية، وفل�سطني التاريخية. 

مت للب�سرية منفردة  ولي�ص يف الأمر مبالغة اأنرّ بالد ال�سام، على �سغر م�ساحتها اجلغرافية قد قدرّ
مته اأي منطقة اأخرى يف العامل- من معارف وعلوم واآداب وحياة روحية. ول غرو يف  اأكرث مما قدرّ
�سة للديانات التوحيدية الثالثة الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية، ويف قلب  ذلك، فهي اأر�ص مقدرّ
البقعة:  هذه  من  ما  مكاٍن  اإىل  ه  ت�سدرّ بو�سلٌة  العامل،  يف  الديانات  هذه  من  بواحدة  موؤمٍن  كل 
اجلامع  القيامة،  كني�سة  املهد،  كني�سة  الأق�سى،  امل�سجد  اأنطاكيا،  حلم،  بيت  النا�سرة،  القد�ص، 
الأموي، مقام ال�سيدة زينب، وادي قادي�سا، الخ. فبالد ال�سام هي مهد امل�سيحية واليهودية ومنها 
انطلق الإ�سالم يف القرن ال�سابع امليالدي ليوؤ�س�ص اأكرب امرباطورية يف التاريخ وعا�سمتها دم�سق2. 

إىل  العصور  أقدم  من  التاريخ  يف  "سورية  األخري  ديب  كتاب كمال  بريوت -   - الشرقية  املكتبة  عن  1- صدر 
2016"، هذا جزء من الفصل األول ننشره مبوافقة املؤلف.

2 - The first three chapters of this book rely on the following works: Hitti, 
Philip, Syria A Short History, New York, The MacMillan Company, 1959; 
Petran, Tabitha, Syria: Nations of the Modern World, New York, Praeger 
Publishers, 1972;  Tibawi, Abdul-Latif, A Modern History of Syria including 
Lebanon and Palestine, New York, Mcmillan St. Martin’s Press, 1969.   

�سورية يف �ستة اآالف عام1
باحث وموؤرخ كمال ديب -
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واإفريقيا.  واأوروبا  اآ�سيا  التاريخ:  عرب  الثالثة  القدمية  القارات  ربط  الذي  اجل�سر  هي  �سورية 
ط مناطق �سحراوية  فهي جزٌء من منطقة الهالل اخل�سيب ال�سالح للمعي�سة واحل�سارة، تتو�سرّ
وجرداء اإجماًل. ولذلك جذبت �سورية الهجرات الب�سرية منذ ما قبل التاريخ اجللي، وكانت 
دة نظراً لأهميتها ال�سرتاتيجية وثرواتها الطبيعية. وال�سراع على  هدفاً لغزوات ع�سكرية متعدرّ
�سورية لي�ص وليد القرن الع�سرين كما عنوَن باتريك �سيل كتابه )Struggle for Syria(، بل 
هذا ال�سراع لو�سع اليد على �سورية عمره اآلف ال�سنني وهو ثيمة مركزية يف تاريخ �سورية1. 
فقد ت�سارعت جيو�ص قادمة من بر الأنا�سول واله�سبة الإيرانية ومن وادي النيل وبالد ما 
بني النهرين، واأخرياً من اجلزيرة العربية بعد ظهور الإ�سالم، لت�سع يدها على �سورية، لأنرّ 
ال�سيطرة على �سورية كانت مفتاَح بناء المرباطوريات وباَب الهيمنة الإقليمية. وكان موقع 
ل ال�سعوب واجليو�ص بل كنقطة تالٍق ح�ساري لتاأثريات ثقافية  �سورية كج�سر لي�ص فقط لتنقرّ
عة. كما اأنرّ موقعها كج�سر جعلها تقاطع طرق التجارة الدولية من قوافل و�سفن فجاءتها  متنورّ
ال�سناعات والتقنيات والأفكار، فكانت �سورية و�سيطاً جتارياً وح�سارياً بني المرباطوريات. 
وقولبها وفق حاجاته و�سنع  اأنواعها  التاأثريات على  امت�ص هذه  قد  �سورية  اإنرّ �سعب  حتى 

مت الكثري من الإجنازات يف تاريخ الب�سرية. ح�سارة قدرّ

وتربز اأمام الباحث �سعوبة يف تاأريخ هذه البالد يف فرتة ما قبل احلرب العاملية الأوىل. ففي 
خون دائماً باأنرّ ا�ستعمال عبارتي "بر ال�سام" و"�سورية"  ر املوؤررّ كل ما ُكتـب عن �سورية، يذكرّ
هو دللة على منطقة تت�سارك يف تاريخها العام الكيانات التي ظهرت بعد العام 1920 )اأي 
ثم  وكيليكيا(،  كال�سكندرون  اأخرى  ومناطق  احلالية  ال�سورية  واجلمهورية  وفل�سطني  لبنان 

ي�سبح لكل كيان تاريخه املنف�سل بعد 1920.        

 -  1914( الأوىل  العاملية  احلرب  وحتى  الإغريق،  ا�ستعمله  التاريخ  يف  قدمي  �سورية  فا�سم 
�سماًل  طورو�ص  جبال  من  ومتتد  املتو�سط،  البحر  �سرق  تقع  لبالد  جغرايف  كتعبري   )1918

وحتى �سيناء جنوباً واأطراف ال�سحراء �سرقاً. اأو كتعبري اإداري �سيا�سي لهذه البالد اأو جلزء 
منها. فيما ا�ستعمل العرب ت�سمية "بالد ال�سام" اأي املنطقة الواقعة �سمال )�ساآم( احلجاز 

1-Petran، Tabitha، Syria: Nations of the Modern World، p. 31.
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مقارنة باليمن الواقعة اإىل ميني احلجاز. واإذ يغلب على املناطق ال�ساحلية �سل�سلة جبلية متتد 
ة ثالثة ممرّرات ت�سقرّ هذه ال�سل�سلة: الأول  اأق�سى ال�سمال وحتى جنوب لبنان، فاإنرّ ثمرّ من 
يقع مبا�سرة جنوب جبال طورو�ص وي�ستمر حتى جبال الن�سريية وي�سمح بالعبور اإىل حلب 
ا�ستعمل  ولقد  اآ�سيا.  وو�سط  الإيرانية  واله�سبة  النهرين  بني  ما  بالد  اإىل  و�سوًل  واملو�سل 
وامل�سافرين.  والغزاة  للجيو�ص  وكطريق  واآ�سيا  اأوروبا  بني  للتجارة  ال�سنني  لآلف  املمررّ   هذا 
ه ينتهي ببادية ال�سام. والثالث يقع مبا�سرة اإىل اجلنوب  والثاين هو ممررّ طرابل�ص- حم�ص ولكنرّ
النيل،  وادي  مع  ية  الربرّ والتجارية  امل�سرية  للغزوات  الرئي�سي  املمر  ل  و�سكرّ لبنان  من جبل 
و ثم وادي الأردن فوادي الريموك ليت�سل بدم�سق والداخل  عرب وادي الكرمل و�سهل جمدرّ
طبيعية  مالجئ  التاريخ  عرب  مثرّلت  فقد  والن�سريية-  -لبنان  اجلبلية  املناطق  ا  اأمرّ ال�سوري. 

لالأقليات الدينية1.

واإذ ي�سيطر املناخ املتو�سطي املعتدل على كامل ال�ساحل، مع من�سوب جيد من الأمطار والثلوج، 
ما ي�سمح بتجميع املياه اجلوفية وتدفق الأنهر ال�ساحلية، فاإنرّ اجلبال التي ي�سل ارتفاع قممها 
ال�سوري،  الداخل  املتو�سطي يف  املناخ  انت�سار  اأمام  �سخماً  ل حاجزاً  ت�سكرّ قدم  األف   11 اإىل 
د �سرقاً يف منطقة الالذقية ووادي العا�سي  با�ستثناء املمرات التي جتعل املناخ املتو�سطي بالتمدرّ
فل�سطني حتى  �سمال  �ساحل  الو�سط، ويف  �سماًل، ويف طرابل�ص وعكار وحمافظة حم�ص يف 
وادي الأردن ووادي الريموك و�سوًل اإىل حوران ودرعا. واإذا اأ�سفنا وادي البقاع الذي يعربه 
نهر الليطاين ونهر العا�سي، وغوطة دم�سق جلمعنا كل مناطق �سورية التي ن�ساأت فيها احل�سارة. 
ولكن الأمطار يف الداخل بعيداً عن ال�ساحل قليلة الهطول وتختلف كمياتها بني عاٍم واآخر 
رت �سنوات اجلفاف عرب اآلف  واأحياناً متررّ �سنوات جفاف فيتدهور النتاج الزراعي. ولقد تكررّ
ته من جماعة  �ص- العهد القدمي "ال�سنوات ال�سبع العجاف" وما جررّ ال�سنني وذكر الكتاب املقدرّ
ال�سورية يتلقى  العربية  اأرا�سي اجلمهورية  باملئة من   60 اأكرث من  فاإنرّ  اليوم  وم�سقات. وحتى 
250 ملم من الأمطار، فيما يتلقى 30 باملئة من الأرا�سي 300 اإىل 500 ملم، وفقط 10 باملئة من 

البالد يتلقى من�سوباً معقوًل هو 500 اإىل األف ملم من الأمطار �سنوياً. )وم�سكلة اجلفاف كانت 
من اأ�سباب احلرب التي ا�ستعلت يف �سورية عام 2011(.   

1-  Petran, Tabitha, Syria: Nations of the Modern World, p. 18.
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ة بادية كربى غري �سحراوية  وراء هذا ال�سريط املمتد من البحر وحتى عمق 100 كلم تقريباً ثمرّ
تغطيها احل�سائ�ص والنباتات املو�سمية متتد من اجلنوب جوار وادي الأردن يف قو�ص �سمال 
ال�سحراء ال�سورية اأو ال�سامية لتنتهي عند اخلليج العربي1. ولذلك فقد اأطلق املوؤرخ الأمريكي 
جيم�ص هرني بر�ستيد على جميع الأرا�سي اخل�سبة التي تقع اإىل ال�سمال من هذا القو�ص 
ا�سم الهالل اخل�سيب، �سورية ذراعه الغربي وبالد ما بني النهرين ذراعه ال�سرقي. وجند يف 
الذراع ال�سوري من اجلنوب اإىل ال�سمال �سهل حوران وغوطة دم�سق و�سهول حم�ص وحماه 
وحلب ثم اجلزيرة ال�سورية الواقعة بني دجلة والفرات2. ورغم اأنرّ اجلزيرة هي جزء من بالد ما 

بني النهرين جغرافياً اإل اأنرّها كانت دائماً �سورية ح�سارياً وثقافياً وتاريخياً.            

اب بالإ�سارة اإىل املنحى اجلغرايف لال�سم فقط دون اأن يتوقفوا على ما  وعادة ما يكتفي الكترّ
زة عن  لت بوؤرة ح�سارية متوا�سلة ومميرّ ده املوؤرخون وعلماء الآثار من اأنرّ هذه امل�ساحة �سكرّ اأكرّ
ة اآلف �سنة. فيوؤرّول كثريون وخا�سة كترّاب غربيون، نظرتهم اإىل �سورية  جوارها لأكرث من �سترّ
ل وحدة اإثنية اأو �سيا�سية ذاتية عرب التاريخ. وبهذا الإغفال ال�سطحي اأو املق�سود،  اأنرّها مل ت�سكرّ
اب تو�سيفهم لبالد ال�سام اأنرّها مل تكن يوماً بالداً واحدة، انطالقاً من واقع القرن  يبني الكترّ
الع�سرين. اأي اأنرّ �سورية اجلغرافية هي جمموعة دول ظهرت عام 1920 بعد اأربعمائة عام من 
احلكم الرتكي. وي�سيفون اأنرّ التجزئة ال�ستعمارية عام 1920 قد م�سى عليها ما يناهز القرن 
ال�سورية  العربية  للبنان وتاريخ لفل�سطني وتاريخ للجمهورية  تاريخ  اليوم �سوى  اأمامنا  ولي�ص 

التي مل تكن موجودة �سابقاً، وتواريخ للمناطق الأخرى. 

عن  منعزلة  حقبات  ودرا�سة  واجلغرافيا  التاريخ  تفكيك  ميكنها  ل  وافية  درا�سة  اأي  ولكن 
واحدها الآخر اأو عن منطقة دون اأخرى. ولذلك فالف�سول التالية ت�ستعر�ص تاريخ �سورية 
ز بعد ذلك على الدولة  التاريخية واجلغرافية من اأقدم الع�سور وحتى العام 1920 على اأن تركرّ
كان  �سواًء  الأكرب  ال�سورة  يهمل  الذي  فالتاأويل  الع�سرين.  القرن  ُولدت يف  التي  ال�سورية 
ا  مق�سوداً بداٍع اإيديولوجي، اأو �سطحياً ل ينظر اإىل التاريخ خارج احلدود اجلغرافية احلالية، اإمنرّ

1- Grant, Christina, The Syrian Desert, London, 1937, p. 50.

2- Petran, Tabitha, Syria: Nations of the Modern World, p. 19.
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يغفل حقائق جوهرية هذه بع�سها:

• اإنرّ بالد ال�سام كانت منطقة ح�سارية جغرافية واحدة منذ اآلف ال�سنني، حتى لو وقعت 	
حتت احلكم الأجنبي يف تاريخها الطويل )الفراعنة والإغريق والفر�ص والرومان...( واإنرّها 
دة ب�سلطة مركزية يف ظل الدولة ال�سلوقية الهلرّينية، وعا�سمتها مدينة اأنطاكية  كانت موحرّ
دة اأي�ساً كمركٍز للخالفة الأموية وعا�سمتها  من العام 301 اإىل 141 ق.م. كما كانت موحرّ

دم�سق من العام 661 اإىل 750 م.

• من 	 على جزء  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اأُطلق  قد  �سورية  ا�سم  اإنرّ  حترّي  فيليب  يقول 
الكل، بعد قيام "اجلمهورية العربية ال�سورية" ولذلك اقت�سر ا�سم "�سوري" و"�سوريرّة" 
كا�سم  معمماً  كان  بعدما  الدولة،  هذه  ومواطنات  مواطني  على  �سيا�سي  كا�ستعمال 

اجتماعي ح�ساري على �سائر �سكان بر ال�سام. 

• كما اأنرّ ا�سم �سورية توا�سل مع الع�سر احلايل يف لغة حملية هي اللغة ال�سورية ال�سريانية 	
كر�سياً  اأنطاكية  تتخذ  م�سيحية  �سريانية  �سورية  دينية  ملذاهب  كا�سم  وا�ستمر  اليوم،  اإىل 

لها1.

• هم 	 �سورية  ان  �سكرّ اإنرّ  وُيكتب  يقال  ملا  اإذ خالفاً  �سورية.  دميغرافية يف  ا�ستمرارية  ة  وثمرّ  
فراعنة،  )حثيون،  التاريخ  عرب  جداً  كثرية  ولغوية  اإثنية  لأ�سول  تنتمي  �سعوب  خليط 
اأنرّ العن�سر  اأوروبيون( فاحلقيقة  اأتراك،  اإغريق، رومان، �سليبيون، مغول،  فر�ص، فل�سطو، 
الطاغي اأبداً ودائماً وحتى اليوم -اإثنياً ولغوياً- هو العن�سر ال�سامي. فالغزوات الأجنبية 

مهما طالت مل توؤدرّ اإىل تغيرٍي عميٍق يف الدميغرافيا ال�سورية. 

• وُيقال وُيكتب اإنرّ اجلزيرة العربية هي املوطن الأ�سا�سي لل�سعوب ال�سامية التي انطلقت 	
اإىل �سورية قبل اآلف ال�سنني، واإنرّ اللغات ال�سامية م�ستقة من اللغة العربية. ولكن هذين 
الراأيني مل ُيثبتا علمياً. اأوًل، مل يكن ممكناً عملياً نزوح ب�سري باأعداد هائلة دون و�سيلة 
نقل تعرب مئات الكيلومرتات عرب ال�سحراء من اجلزيرة العربية اإىل �سورية. فاجلمل مل 

1- Hitti, Philip, Syria A Short History, p. 15.
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ي�سبح حيواناً األيفاً وو�سيلة لل�سفر اإل قبل األف عاٍم قبل امليالد1. كما مل ياأِت ذكٌر للغة 
العربية قبل 856 ق.م.، يف حني كانت اللغات ال�سامية منت�سرة يف اأنحاء �سورية حتى يف 
الألفية الثالثة قبل امليالد. ولكن ومنذ القرن ال�سابع قبل امليالد بداأت هجرات عربية 
كربى نحو �سورية اأخذت تطبع �سعب �سورية اإثنياً ولغوياً خا�سة منذ ظهور الإ�سالم يف 
القرن ال�سابع امليالدي. وهكذا فاإنرّ اختالط العرب ال�ساميني مع �سكان �سورية ال�ساميني 
هو  يزال  ل  دة،  واإثنية حمدرّ اجتماعية  ب�سخ�سية  متجان�ساً  �سورياً  �سعباً  اأوجد  الذي  هو 

ال�سائد حتى اليوم2. 

• انق�سم �سكان �سورية اإىل قبائل ومذاهب دينية يف البداية، ثم اتخذ هذا النق�سام اأ�سكاًل 	
ثقافية واجتماعية ويف مناطق جغرافية متجاورة ولكن منف�سلة. فالهجرات ال�سامية اإىل 
اأفراد.  هجرات  تكن  ومل  قبلية  جمموعات  �سكل  اتخذت  ال�سنني  اآلف  قبل  �سورية 
دة وجتاور قبائل اأخرى ب�سفة م�ستقلة. واإذ  وكل قبيلة وافدة كانت تنزل يف منطقة حمدرّ
اأو ركنها اخلا�ص على اأر�ص  نت زاويتها  كان الأ�سا�ص قبلياً وعائلياً، فاإنرّ كل جماعة كورّ
لهجاتها.  رت تقاليدها وعاداتها وفولكلورها واأزياءها واأحياناً  �سورية ومع مرور الزمن طورّ
وا�ستمر هذا النق�سام اإىل اليوم حيث يغلب النتماء العائلي والقبلي واملناطقي واأحياناً 
ة قروٍن برز النق�سام القبلي يف �سورية بني  املذهبي على النتماءات الأكرث �سمواً. ولعدرّ
قي�سية )عرب ال�سمال( ومينية )عرب اجلنوب(. ذلك اأنرّ اليمنيني قد نزلوا �سورية اأوًل 
ومنذ القرن ال�سابع قبل امليالد، ومل تلحقهم قبائل �سمال اجلزيرة وباأعداد كبرية اإل بعد 
الفتح الإ�سالمي يف القرن ال�سابع امليالدي. وحتى القرن التا�سع ع�سر، كانت النزاعات 

القي�سية اليمنية ل تزال تظهر يف جبل لبنان بني يزبكية وجنبالطية.

• مذهبي، 	 ديني  خا�سة  ولكن  اجتماعي  قبلي  هو  القدم  ومنذ  اإذاً  �سورية  يف  النق�سام 
واللغة  العربية  الثقافة  �ساهمت  الع�سرين  القرن  ويف  لغوياً.  اأو  اإثنياً/عن�سرياً  يكن  ومل 
اأقليات  موزاييك  هي  �سورية  اإنرّ  فالقول  ولذلك  ال�سوري،  ال�سعب  توحيد  يف  العربية 

1- Petran, Tabitha, Syria: Nations of the World, p. 24.   

2- Petran, Tabitha, Syria: Nations of the World, p. 25.   
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ن�سبة  من  اأكرث  واللغوية  العرقية  الأقليات  ل  ت�سكرّ ومل  احلقيقة.  عن  يكون  ما  اأبعد  هو 
�سمال  يف  وخا�سة  الأكراد  كان  الإثنية  الأقليات  هذه  واأهم  ال�سكان.  من  �سغرية 
يتو�سط  والذي  العريق  بتاريخه  الأ�سلي  موطنهم  كرد�ستان،  من  جاوؤوا  بعدما  �سورية، 
اإيران. لقد اندجمت الهجرات الكردية ال�سابقة يف  �سرق تركيا و�سمال العراق وغرب 
جمتمع �سورية منذ قرون ومعظمهم اأ�سبح ناطقاً بالعربية. ولكن يف القرن الع�سرين بعد 
البالد،  �سرق  يف  الكرد  �سد  املفرط  ال�سطهاد  الرتك  مار�ص  الرتكية،  اجلمهورية  قيام 
الفرن�سي وتلك املوجة هي  اإىل �سورية ولبنان يف زمن النتداب  اأعداد منهم  فهاجرت 
التي احتفظت بهويتها ولغتها. ويقيم الكرد اليوم يف منطقة اجلزيرة ال�سورية وجبال كرد 
ا حي ال�ساحلية يف دم�سق فاأكراده  داغ �سمال غرب حلب وجرابل�ص �سرق حلب1. اأمرّ
 نزلوا فيه يف القرن الثاين ع�سر اأيام �سالح الدين الأيوبي الذي كان كردياً من تكريت. 
ا ال�سرك�ص فهم جلوؤوا من جبال القفقا�ص اإىل �سورية هرباً من احلرب الرتكية الرو�سية  اأمرّ
التي دارت جزئياً يف ديارهم عامي 1877 و1878. وكانوا من امل�سلمني ال�سنة وتزاوجوا 
ا اأرمن �سورية فمعظمهم جلاأ اإليها هرباً من  من العرب حتى اأ�سبحوا ناطقني بالعربية. اأمرّ

ال�سطهاد الرتكي خا�سة بعد احلرب العاملية الأوىل. 

اأي اإن�سان مثقف اأو حا�سل على �سهادة مدر�سية اأو جامعية لأي بلد انتمى يف العامل، يدرك 
ا جاءت من بالد ال�سام. فمن هنا انطلقت مقولة  متاماً اأنرّ الكثري من مفاهيمه وقيمه العليا اإمنرّ
نع على �سورة اهلل واأنرّ كل اإن�سان هو اأخ لكل اإن�سان يف ظل  وحدانية اخلالق واأنرّ الإن�سان �سُ
الرعاية الأبوية الإلهية، واأنرّ الب�سرية ُولدت من اأم واأب هما اآدم وحواء. وهذه الأفكار على 
ب�ساطتها اخرتقت اأُ�س�ص النظرية الدميقراطية يف الفل�سفة اليونانية حول جوهر الإن�سانية. كما 
قوى  انت�سار  وفكرة  ال�سمية  الروحانية  واملبادئ  الإخالقية  القيم  اأي�ساً  �سورية  انطلقت من 

اخلري على ال�سر. وبهذا يكون اأهل بالد ال�سام هم معلمو العامل منذ القدم. 

للعامل وعددها  الأبجدية  البالد الأحرف  مت هذه  ال�سامية، قدرّ الروحية  الأفكار  وعدا عن 
22 حرفاً. فاعتمدتها معظم لغات العامل تقريباً )با�ستثناء بلدان �سرق وجنوب اآ�سيا كال�سني 

1- Petran, Tabitha, Syria: Nations of the World, p. 29.   
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واليابان وكوريا، الخ(. وانت�سار هذه الأحرف حافظ على تراث الب�سرية العلمي والأدبي من 
ال�سياع بكتابته وتدوينه منذ اآلف ال�سنني بالأحرف الفينيقية وما ا�ستق عنها من حروف 
ة اخرتاع يف كوكب الأر�ص يفوق قيمة هذا  كالالتينية والإغريقية والرو�سية. ولذلك لي�ص ثمرّ
ال�سعوب  اإىل  ونقلوها  )الفينيقيني(  الكنعانيني  من  الأحرف  الإغريق  تعلرّم  فقد  الخرتاع. 
ال�سالفية يف �سرق اأوروبا، واإىل الرومان الذين ن�سروها يف غرب اأوروبا وباتت ُتعرف بالأحرف 
العربية  اإىل اجلزيرة  الأبجدية هذه  بنقل حروف  الآراميون  قام  اأي�ساً  �سورية  الالتينية. ومن 
واإىل مناطق انت�سار الناطقني بالعربية، الذين بدورهم نقلوها اإىل بالد الفر�ص والهند وال�سند 

يف فتوحاتهم الإ�سالمية. 

لقد �سبق كتابة الأحرف الأبجدية الكتابة امل�سمارية، حيث ُعرث على اأقدم لوحات منقو�سة 
على حجر الآُجر تعود اإىل 3500 قبل امليالد من حقبة �سومر يف جنوب العراق. وتوا�سل 
رها وانت�سارها على ال�ساحل ال�سوري خالل مئات ال�سنني وخا�سة منذ 2500 ق.م، مع  تطورّ
العمورية  احل�سارتني  �سقيقتيها  ومع  ال�ساحل،  الكنعانية على  الفينيقية  ال�سامية  احل�سارات 
ر  ة ظهرت الألفباء ب�سكلها املتطورّ الكنعانية يف �سمال �سورية والآرامية يف دم�سق1. واأول مررّ
كانت يف �سمال �سورية، حيث عرث علماء الآثار على لوحات يف اأوغاريت عليها اأحرف تعود 

اإىل القرن الرابع ع�سر قبل امليالد2.  

�سهدت حفريات اأركيولوجية اأنرّ الثورة الزراعية الأوىل يف العامل قد بداأت اأ�ساًل يف �سورية 
مع تدجني القمح لي�سبح نبتة يزرعها ويح�سدها الإن�سان بانتظام مو�سمي قبل اآلف ال�سنني، 
�سورية  ويف  �سنة.  اآلف  �سبعة  اإىل  تعود  اأريحا  يف  قمح  بقايا  على  الآثار  علماء  عرث  حيث 
بزغ الع�سر الربونزي حيث اكت�سف �سب النحا�ص واحلديد معاً يف تطوير اأدوات ال�سناعة 
ت اإىل ظهور املدن  اأدرّ واحلرب، وظهرت �سناعة اخلزف والفخار. وهذه الثورات القت�سادية 
اأو يف ال�سهول  اأم يف اجلبال  وا�ستقرار الإن�سان يف �سورية القدمية �سواًء على طول ال�ساحل 
دم�سق  مدن  اآثار  ذلك  على  وت�سهُد  العامل.  يف  اآخر  مكان  اأي  قبل  الداخل،  يف  الوا�سعة 

1- Hitti, Philip, Syria A Short History, p. 36.

2- Petran, Tabitha, Syria: Nations of the World, p. 32.   
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وحلب وجبيل على �سبيل املثال التي بداأ �سكناها ومل يتوقرّف منذ ما قبل اأكرث من �سبعة 
اآلف �سنة.     

م �سورية اأي خدمة اأخرى للب�سرية �سوى القيم الروحية  ويقول فيليب حترّي: "حتى لو مل تقدرّ
واحلروف الأبجدية، فهذا كاٍف ليجعلها اأعظم بالٍد اأفادت الب�سرية"1. 

وم�ساهمة �سورية مل تتوقف عند هذا احلد، بل اإنرّ اأعماًل ح�سارية وتاريخية مهمة وقعت يف 
هذه الرقعة من العامل ل مثيل لها يف اأي رقعة م�ساوية لها بامل�ساحة يف العامل. وهذا جعل 
رة لتاريخ ح�سارة العامل. وحتى يف اأعظم ح�سارتني غربيتني -الإغريقية  �سورية بوتقة م�سغرّ
وفال�سفة  ومعلمني  وموؤرخني  مفكرين  جند  الغربي،  العامل  اأ�سا�َص  كانتا  اللتني  والرومانية- 

وعلماء من هذه البالد، واأوىل معاهد احلقوق الرومانية كانت يف بريوت. 

وبعد انطالق الإ�سالم من اجلزيرة العربية اإىل بالد ال�سام، �سرعان ما اأ�سبحت دم�سق هي 
غرباً  وفرن�سا  اإ�سبانيا  امتدت من  التي  الأموية  العربية  المرباطورية  وعا�سمة  قاعدة اخلالفة 
المرباطورية  من  اأكرب  �سورية  جعل  ما  ال�سني.  حدود  وحتى  �سرقاً  والهند  ال�سند  وبالد 
الرومانية يف اأوجها. ثم كان ا�ستمر دور �سورية اأ�سا�سياً يف ع�سر العرب الذهبي حتى بعدما 
انتقل كر�سي احلكم اإىل بغداد يف الع�سر العبا�سي عام 750 ميالدياً. فقد كانت بالد ال�سام 
ال�سوريون  امل�سيحيون  �ساهم  ولذلك  العربي،  الفتح  قبل  البيزنطية  المرباطورية  من  جزءاً 
ب�سكل رئي�سي برتجمة اآلف الن�سو�ص اليونانية القدمية اإىل لغتهم ال�سورية الأم- ال�سريانية 
وثم اإىل اللغة العربية، وخا�سة يف اأكادميية بيت احلكمة يف بغداد. وبذلك حفظ ال�سوريون 
تراث اليونان من علوم وريا�سيات وفل�سفة ومو�سيقى و�سائر حقول املعرفة من ال�سياع بنقله 
ن اأوروبا من  اإىل العربية. وبذلك كانوا ج�سراً ح�سارياً اأثناء ع�سر الظلمات يف اأوروبا، لتتمكرّ

ال�ستناد اإليه يف حتقيق نه�ستها املعروفة. 

لت نواة �سراع  ومنذ القرن الثاين ع�سر ميالدي، اأ�سبحت �سورية م�سرح اأحداث عاملية �سكرّ
ب�سكل  واإنكلرتا  واأملانيا  فرن�سا  الفرجنة من  فقد جاءتها غزوات  قرون.  ة  لعدرّ والغرب  ال�سرق 
رئي�ص منذ العام 1099 وحتى مطلع القرن الرابع ع�سر، واحتلت ال�ساحل ال�سوري وه�ساب 

1- Hitti, Philip, Syria A Short History, p. 12.
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فل�سطني ومدنها الداخلية لفرتة فاقت املائتي �سنة. ومنذ ذلك احلني اأ�سبحت �سورية ميداناً 
للمواجهة الع�سكرية بني ال�سرق والغرب ب�سبب موقعها ال�سرتاتيجي الو�سيط بني  رئي�سياً 
اإلزامياً لطرق التجارة الدولية بني هذه القارات  قارات اأوروبا واآ�سيا واإفريقيا، وكذلك معرباً 

ومركزاً لنطالق الفكر واملعرفة. 

اأكرب.  اأن ُيدر�ص كم�ساحة منعزلة بل كجزء من منطقة  اإنرّ تاريخ �سورية القدمي ل ميكن  ثم 
ف�سحيح اأنرّ الغزوات كانت تاأتي �سورية من المرباطوريتني النهريتني على جانبيها -وادي 
النيل غرباً وبالد ما بني النهرين �سرقاً، مع حتومت�ص و�سرجون الأكادي مثاًل- ثم يف املرحلة 
العربية مع خالد بن الوليد و�سالح الدين الأيوبي وبيرب�ص. ولكن هذه الغزوات اختلفت 
عن الغزوات الهلينية والرومانية وال�سليبية. فطبيعة ال�سراعات الإقليمية بني �سعوب املنطقة 
لت اأهم  ومنذ فجر التاريخ ل تنفي اأنرّ �سورية ووادي النيل وبالد ما بني النهرين جمتمعًة �سكرّ
ت على العامل. فال ميكن نكران اأنرّ ح�سارة �سورية القدمية قد توا�سلت مع  كتلة ح�سارية اأ�سعرّ
بالد ما بني النهرين �سواًء عرب التوا�سل ال�سكاين العمراين من حلب اإىل املو�سل، اأو عرب 
انتقال الثقافة الكتابية من �سومر يف جنوب العراق اإىل ال�ساحل ال�سوري قبل 5500 عام. 
واأنرّ �سورية كانت لقروٍن عديدة غري منقطعة جزءاً من املمالك امل�سرية والأكادية وما تالها 

من ممالك بالد ما بني النهرين. 

وكانت  النيل،  وادي  حل�سارة  اخل�سب  اإىل  الفرعونية  م�سر  احتاجت  التاريخ،  فجر  ومنذ 
الأ�سجار متوفرة بكرثة يف جبال يف �سورية- يف جبال الآمانو�ص وجبال لبنان، كالأرز وال�سنوبر 
وبداأ  �سورية.  �سمال  كيليكيا يف  والف�سة من  الذهب  واحلور وكذلك  وال�سنديان  وال�سربني 
فيما  امليالد،  قبل  الرابع  الألف  منت�سف  �سورية يف  من  واملعادن  لالأخ�ساب  م�سر  ا�سترياد 
بداأت املدن ال�سومرية با�سترياد الأخ�ساب ال�سورية يف الألفية الثالثة. وكانت جبيل هي مرفاأ 
اإىل  ال�سفن تنطلق من جبيل  الثالث. فكانت  ابتداًء من الألف  الرئي�سي  ال�سورية  التجارة 
لة بالب�سائع وخا�سة الأخ�ساب ومواد التحنيط ومنتجات ا�سرتاها الفينيقيون من  م�سر حممرّ
بالد ما بني النهرين حل�ساب م�سر1. ولقد طمع الفراعنة برثوات �سورية وغزوها مراراً، فكانت 

1- Petran, Tabitha, Syria: Nations of the World, p. 31.   
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�سورية جماًل حيوياً مل�سر لفرتات زمنية طويلة. يف العام 1479 قبل امليالد، انت�سر الفرعون 
حتومت�ص الثالث على حتالف �سوري �سم قوات ع�سكرية من املدن الرئي�سية، وذلك يف معركة 

جمدو يف فل�سطني. فنهب جي�سه كنوزاً كبرية دلرّت على م�ستوى الرفاهية والغنى.             

ال�سام  بر  الفرجنة على �سورية. ف�سهد  بحروب  الغزوات الأوروبية، بدءاً  1099 توالت  ومنذ 
نابليون  بقيادة  فرن�سا  جيو�ص  وقدوم  ع�سر  الثامن  القرن  يف  مثاًل  الرو�سي  الأ�سطول  هبوط 
بونابرت عام 1799. ثم ومنذ الثورة الفرن�سية ُولد التحدي احل�ساري والع�سكري الأوروبي. 
والثقافية،  والعلمية  الأدبية  نه�سته  قيادة  العربي  العامل  واأعطى  اإىل الزدهار  ال�سام  بر  فعاد 
ن اأبناء �سورية ولبنان وفل�سطني يف القرن التا�سع  انطالقاً من حلب وبريوت وحم�ص. فقد متكرّ
حت�سيل  من  وال�سفر،  الأكادميية  وبالدرا�سة  الغربية  باأوروبا  العميق  احتكاكهم  وعرب  ع�سر 
م�سر  ثورية يف  اجتماعية  ر حركة  فجرّ ما  الأدنى.  ال�سرق  بلدان  اإىل  ونقلها  اجلديدة  املعارف 
املراأة.  وحترير  واملعاهد  اجلامعات  تاأ�سي�ص  ويف  وامل�سرح  والأدب  ال�سحافة  يف  ال�سام  بر  ويف 
ولعبت الهجرة من بالد ال�سام دورها يف هذه النه�سة احلديثة التي رفدتها جاليات ال�سوريني 
واللبنانيني من بلدان النت�سار، �سواًء من القاهرة وال�سكندرية اأو من نيويورك وبو�سطن و�ساو 
باولو وبوين�ص اآيري�ص و�سيدين. ما اأعطى منوذجاً متوا�ساًل عن ديناميكية واإقدام �سكان هذه 

البالد يف املجالت احل�سارية منذ فجر التاريخ اإىل اليوم.

ة  وهكذا فاإننا ن�سهد حياة ح�سارية يف بر ال�سام ب�سكل متوا�سل ومن نف�ص ال�سعب لفرتة �سترّ
اآلف �سنة يف عر�ص تاريخي متوا�سل. فاإذا قورنت باأوروبا منذ القرن الرابع قبل امليالد وحتى 
القرن اخلام�ص ع�سر ميالدي، جند ح�سارة �سورية �سم�ساً �ساطعة مل تكن اأمامها اأوروبا �سوى 

منطقة مظلمة ومتخلرّفة ا�ستفادت من نور هذه ال�سم�ص.  

ولي�ص غريباً اأن تبداأ الديانات التوحيدية من �سورية. فقد �سبق ذلك عبادة اآلهة متعددة رافقت 
حقبة انت�سار الثورة الزراعية قبل اآلف ال�سنني وتدجني احليونات الأليفة. فقد ابتكر قدماء 
الأ�سحية  تقدمي  �سعائر  رت  وتطورّ والقطيع.  اآلهة كقوى خارقة حتر�ص احلقول  ة  ال�سوريني عدرّ
الزراعية واحليوانية عند مذابح هذه الألهة ل�سكرها يف موا�سم احل�ساد. وكذلك انت�سر الإميان 

ة حياة اأخرى بعد املوت، فيرتك ذوو امليرّت الأطعمة واحلبوب داخل التابوت.  اأنرّ ثمرّ
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م هذه الآلهة ال�سم�ص ب�سبب  اآلهة �سورية يف الع�سر الزراعي ويف مقدرّ نت مفاهيم  لقد تكورّ
الأهمية الق�سوى حلرارة ال�سم�ص ونورها للزراعة. وباتت ال�سم�ص اإلهاً حمورياً، حتى اإنرّ اأحد 
معاين كلمة �سورية هي "بالد ال�سم�ص ال�ساطعة1. يليها الأر�ص وهي الأم التي ينبت منها 
كل �سيء وميوت يف ح�سنها كل �سيء. فظهرت اآلهة اخل�سوبة ومنها ثنائي اآدوني�ص- ع�ستار 
د الطبيعة كل عام اأي النبعاث بعد املوت. ويعادل هذه الآلهة  )اأو ع�سرتوت( ومفهوم جتدرّ

اإيزي�ص واأوزيري�ص يف م�سر الفرعونية.    

ة اأ�سرة لغات �سامية م�سرتكة، انت�سر بع�سها وب�سكل وا�سع يف اأنحاء �سورية وبالد ما بني  وثمرّ
النهرين منذ الألف الثالث قبل امليالد. فكان النت�سار ال�سامي الأول والأهم حوايل 3000 
�سنة قبل امليالد هو للعموريني يف �سمال �سورية وللكنعانيني على ال�ساحل. يليهم الآراميون 
والعربانيون يف الألفية الثانية قبل امليالد، ثم الأنباط )عرب( يف الن�سف الثاين من الألفية 
الأوىل قبل امليالد. ومنذ القرن ال�سابع اأو الثامن قبل امليالد مل تتوقف الهجرات العربية اإىل 

بلدان الهالل اخل�سيب2. 

واللغات ال�سامية يف �سورية هي: الأكادية )الآ�سورية اأو الآثورية البابلية( يف ال�سمال ال�سرقي، 
والكنعانية )الفينيقية والعمورية( يف ال�سمال والغرب، والآرامية )ال�سريانية اأو ال�سورية( يف 
د املوؤرخون اأنرّ الت�سابه بني هذه اللغات  الو�سط، والعربية والعربية يف مناطق اجلنوب. ويوؤكرّ
يف املفردات والقواعد هو كبري، حيث ميكن متييزها كعائلة لغوية واحدة ب�سهولة عن اأي عائلة 
لغوية اأخرى. كما ي�سري املوؤرخ الأملاين غرهارد هيلم اإىل اأنرّ الناطق بالعربية الذي ي�سافر اإىل 

�ساحل لبنان قبل 3000 عام لن يجد �سعوبة يف التفاهم مع الناطقني باللغة الفينيقية3.

 1- وقيل أيضاً هي مشتقة من اسم مدينة صور على قاعدة إطالق اجلزء على الكل.

2- Petran, Tabitha, Syria: Nations of the World, p. 24.   

3- Gerhard Helm, The Phoenicians: The Purple Empire of the Ancient World, New 
York, William Morrow Publishers, 1975m pp. 11-27. 
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1 - عيدي اأمني والّثورة الفل�سطينية 

َتقُع  اإفريقيا،  العامل �َسرقيرّ  الَعذبة يف  املائية  البحرْيات  اأكرب  فاف ُبحرية فيكتوريا؛ ثاين  على �سِ
يل. لًة ُعمقاً ُمهماً ملنابع النرّ اأوغندا، ُم�سكرّ

ة  زراعيرّ اأر�ٌص  وباأنرّها  الَفريد  مبناخها  ُتو�سف  َم�ساحتها،  �ُسد�ص  الُبحريات  ِكُل  ُت�سرّ التي  اأوغندا؛ 
، وباأنرّها غنيٌة باملعادن واخلريات كالنحا�ص  ع بريرّ َخ�سبة، تكرث فيها الغابات ال�ستوائية، ومتتاز بَتنورّ

والذهب واحلجر اجلرييرّ وامللح، ما َجعلها حَتظى ِبَلَقب"ُلوؤُلوؤَة اإفريقيا".1

وا�سَتقلرّت اأوغندا عام 1962 َبعَد احتالل بريطاينرّ دام �سبعني عاماً، ا�ستقالٌل انتزع لَبلٍد اأَنهكتُه 
ة املُختلفة. اخلية بني اجلماعات العرقيرّ زاعات الدرّ راعات اخلارجية والنرّ �سيا�سة ال�ستعمار وال�سرّ

املُعا�سر يف  الَعربيرّ  بالتاريخ  الت�ساقاً  1979، الأكرث   -  1971 اأوغندا ما بني عامْي  اأعواُم  َوُتعَترَبُ 
 ،)2003 - اإفريقيا، وذلك من حلظة تويلرّ قائد اجلي�ص الأوغنديرّ "عيدي اأمني الدادا" )1925 
َذُه َبعَد حُماولة اغتياله الفا�ِسلة واملُدبَّرة من  للُحكم يف 25/ 12/ 1971، اإثر انقالٍب َع�سكري نَفَّ

َرئي�ص البالد ميلتون اأوبوتي، وحتى الإطاحة به على َيد املعار�سة يف11 ني�سان 1979. 2

ة يف تاريخ اأوغندا، فهو من  ات كثرية واأحداثاً َمف�سليرّ و�َسِهَدت �سنوات عيدي اأمني يف احُلكم َتغريرّ
ئي�ص لالأبد، واملُ�سري، ومار�سال املَيدان، واحلاج  َل نَف�َسُه األقاباً مل َيُحزها �ِسواه؛ مثل فخامة الررّ َحمرّ
ة يف اإفريقيا عامة واأوغندا  ُد ُكلرّ وحو�ص الأر�ص واأ�سماك البحار، وقاهر الإمرباطوريرّة الربيطانيرّ �َسيرّ

خا�سة.

مهّمة َفتح يف اأوغندا
جنان اأ�شامة ال�شل�ادي / حمزة العقرباوي - كاتب وباحث
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اأوغندا، وحاول جَت�سيد مكانته  يه ُحكم  اإفريقيا بعد تولرّ اأمني خارطة التحالفات يف  َ عيدي  وَغريرّ
حمة جتاه ُخ�سومه  اأُ�سطوريرّ قاِهر لال�ستعمار َوُحلفاِئه، وجلاأ ل�سيا�سة �سارمة ل َتعرف الررّ كزعيم 

لتعزيز ُحكمه يف البالد.

ومن امللفت يف امل�سرية ال�سيا�سية حلكمه للبالد؛ اإعالنه العداء لربيطانيا، و�سعيه احَلثيث ل�سرتداد 
ة بال�ستعمار يف منطقة بحرية فيكتوريا، وطرده لالآ�سيويني الُهنود الذين َجلبتهم  الأمالك اخلا�سرّ
يطرة على القت�ساد  - 1962(، فكانت َلُهم ال�سرّ بريطانيا يف �سنوات ا�ستعمارها لأوغندا )1894 

لوا ُقوة َتخلرّ�َص منها عيدي اأمني واأجربهم على ُمغادرة البالد.3 َو�َسكرّ

ة،  ورة الفل�سطينيرّ ة والثرّ ول العربيرّ زاً العالقة مع الدرّ كما اأعاد ترتيب عالقاته وحتالفاته يف املنطقة ُمعزرّ
تها  فارة الإ�سرائيلية َوُقوَّ وجتلرّى ذلك بو�سوح يف َقطع الَعالقات الدبلوما�سية مع بريطانيا وطرد ال�سَّ

ورة الفل�سطينية عام 1973. اها ب�سفارة للثرّ اجَلوية من اأوغندا؛ ُم�ستبدًل اإيرّ

من خاللهم  ز  ُتعزرّ ُحلفاء  َتبَحُث عن  كانت  والتي  ة،  الفل�سطينيرّ الثورة  مع  َقوياً  حَتاُلَفاً  نَ�َسَج  وقد 
اأوغندا  فكانت  ولية،  والدُّ الإقليمية  مكانته  واإ�سعاِف  الحتالل  َعزل  على  َمعهم  وتعمل  ُقوتها 
ول َبعَد قرار عيدي اأمني،  عت َبع�ُص الدرّ ل يف اإفريقيا؛ بَحيث َت�سجَّ ة النطالق والتَّحول الأورّ حَمطرّ
َلُه  �َسبَق  دت َعالقاتها مع الحتالل الإ�سرائيلي الذي  ة َوجمرّ الفل�سطينيرّ للثورة  اأبوابها  وفتحت 

وُغل دبلوما�سياً يف اإفريقيا.4 الترّ

ة يف اأوغندا من اأهمرّ ال�سفارات واأقربها اإىل الرئي�ص عيدي اأمني،  وكانت �َسفارة الثورة الفل�سطينيرّ
ة كثرية ورمُبا يف َتعيني بع�ص  لدرجة اأنرّ ال�سفري الفل�سطينيرّ خالد ال�سيخ5 ا�سُت�سري يف اأمور �سيا�سيرّ

الُوزراء يف البالد.6

�سمية املُهمة، حيث كان عيدي  وكان طاقم ال�َسفارة كاماًل ُيدَعى يف الحتفالت واملُنا�سبات الررّ
اأمني ُي�سارع للرتحيب باأفراد الطاقم َو�ُسوؤالهم عن "اأخيه" يا�سر عرفات.

ة يف كمبال عا�سمة اأوغندا، وُدعي رئي�ص  ويف العام 1975؛ ُعَقَد ُموؤمتر منظمة الوحدة الإفريقيرّ
"الأنظمة  اأَن  اعترب  قراٌر  اإثره  على  واأُ�سدر  �سوره؛  حِلُ عرفات  يا�سر  ة  الفل�سطينيرّ الترّحرير  ُمنظمة 
اإىل  اإفريقيا، جميعها َترجع  الُعن�سريرّة احلاكمة يف كلٍّ من فل�سطني املُحتلة، وزميبابوي، وجنوبي 
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اً  ُل َكياناً كلياً، ولها َهيكٌل عن�سريرّ واحد، وترتبط ارتباطاً ع�سويرّ اأ�سٍل ا�ستعماريرّ ُم�سرتك، َوُت�سكرّ
يف �سيا�ستها الرامية اإىل اإهدار كرامة الإن�سان وحرمته."7

َوي�سَتذِكُر الَعميد ناجح عثمان، َم�سوؤول الإ�سارة يف �سفارة فل�سطني يف كمبال حينذاك، اأنرّ �َسفارة 
ورة يا�سر  مة �سارعت لتعليق َعدد من املل�سقات واملن�سورات يف العا�سمة، ا�ستقباًل لقائد الثرّ املُنظرّ
عرفات، واأثناء قيامهم بذلك َمَررّ بهم الرئي�ص الأوغندي عيدي اأمني، َيتجوُل وحيداً دون ُمرافقني 
ى لهم التَّحية و�ساألهم اإن كانوا  ول َحر�ص �َسخ�سيرّ ال�ساعة الثانية بعد منت�سف الليل، َفوَقف واأدرّ

يحتاجون اأيرّ م�ساعدة، و�َساألهم عن عرفات قبل اأن ُيكمَل طريقه.

الأوغنديرّ  الرئي�ص  َمنَحهم  كما  اأوغندا،  ة يف  وتعليميرّ ة  طبيرّ بعثات  الفل�سطينية  فارة  لل�سرّ وكانْت 
 1975 العام  وذلك يف  اأدوية؛  َم�سنع  لإن�ساء  َومكاناً  ة،  زراعيرّ اً  َواأَر�سَ "�سامد"،  ملُوؤ�َس�سة  َمعر�ساً 
مَّ اأحمد قريع، وفتحي عرفات، واإبراهيم �سهيون8.  ورة الفل�سطينية �سَ اإثر زيارة قام بها وفد من الثرّ

اأمني  عيدي  َم�سرية  يف  فا�سلة  حَمطة  كانت   1976 عام  �سيف  يف  َعنتيبي  مطار  حادثة  ولعلرّ 
ًة-  خا�سرّ الفدائيرّ  والعمل  ة-  الفل�سطينيرّ ة  الق�سيرّ جتاه  موقفه  ي�سهد  مل  حني  وذلك  يا�سية،  ال�سرّ
اجَلبهة  ِقَبل  ِمْن  باري�ص  اأبيب" اإىل  "تلرّ  مطار  من  املُترّجهة  كاب  الرُّ طائرة  َخطف  بعد  َتراجعاً، 

ويل يف اأوغندا. ة لتحرير فل�سطني، والهبوط بها يف َمطار َعنتيبي الدرّ ال�سعبيرّ

راً للقوى ال�ستعمارية والَغربية للعمل  ة ُمربرّ اعم للثورة الفل�سطينيرّ َل َموِقُف عيدي اأمني الدرّ  �َسكَّ
ة لتحرير اأوغندا(، َوَخلِق َم�ساكل و�سراعات دائمة  على َدعم املُعار�سة الأوغنديرّة )اجلبهة الوطنيرّ
داخل اأوغندا َوَمَع دول اجلوار، َوَفتِح َجبهات ُمتَعددة لرُتِهَق البالد َوُت�سِهُم يف اإ�سقاط احُلكم، 
هيوينرّ َدوراً َكبرياً يف �َسيَطَنِة عيدي اأمني واإظهار َجراِئِمه واأخطاِئه  كما َلِعَب الإعالم الَغربيرّ وال�سُ

ويرّة واأنرّ فرّرتةرّ ُحكِمه �َسِهدت َجراِئَم َقتٍل َو�سراعاٍت َكثرية. مرّ واإخفاقاِته، واترّهاِمه بالدرّ

عم والِغطاء واملَوِقع  َر لها الدَّ ، الذي َوفَّ  َوَوجدت املُعاَر�سة الأوغندية �َسنداً لها من اجلي�ص التنزاينرّ
َذت  يطرة على البالد. َوَقد ُنفِّ اجُلغرايفرّ لالنطالق من اأرا�سيها؛ لإ�سقاط ُحكم عيدي اأمني وال�سَّ
ُة حُماولت فا�سلة لالنقالب على عيدي اأمني طوال َفرتة ُحكِمه للبالد، َغرَي اأنرّه جَنا ِمنها؛ على  ِعدرّ

غم ِمْن َو�سِفه بال�سيا�سيرّ َغري املُحنرّك9.  الرُّ
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ُحكِمه،  َفرتة  على  ال�ستار  َواأُ�ْسِدَل  اأمني،  بعيدي  اأَطاَحت   ،1979 عام  الأخرية  املَعركة  اأنرّ  غرَي 
ة التي قاتلت على احُلدود الأوغنديرّة  ورة الفل�سطينيرّ وانتهى َمعها َف�سٌل ُمهم ِمْن الَعالقة مع الثرّ

. مة َكمبال ِدفاعاً عن َحليِفها الإفريقيرّ ة وا�ستب�َسلت يف القتال على ُتخوم العا�سِ التنزانيرّ

مهّمة فتح يف اأوغندا
2 - فتح َتقود املعارك يف اأوغندا

ة لتحرير اأوغندا"، َمع  اندَلَعت �َسرارُة الأحداث الأخرية يف اأوغندا حني اأقدَمت "اجَلبهة الَوطنيرّ
اجلي�ص التنزاين عام 1978، على حُماولة احتالل َمنِطَقة كاجريا احُلدودية.

َوَترتيب َجبهة القتال يف  مت َحركة التَّحرير الفل�سطينيرّ )فتح( للُم�ساَركة يف املَعركة،  وُهنا َتقدرّ
ة  بلوما�سيرّ اأوغندا؛ لأنَّها خ�سيت اأن ُيوؤدي �سقوط نظام "عيدي اأمني" يف اأوغندا اإىل �سقوط الدرّ

الَعربية، التي ا�ستطاعت َتقليل حَتاُلفات "اإ�سرائيل" يف اإفريقيا.10

للَموقف  درا�سة  َوَتطلََّبت  َمراحل،  ة  ِبعدَّ اأوغندا  َحرب  الَع�سكريرّة يف  فتح  َحركة  ُم�ساركة  ت  مررّ
باأنرّ لها  اً  ٌة للَموت"؛ ُخ�سو�سَ "مهمَّ باأنَّها  ُتْقِدم على ُخطوة و�سَفت  اأن  اإْذ كاَن عليها  ا�ص،  احَل�سرّ

ليفها عيدي اأمني.  ة َمَع َدولة تنزانيا اخَل�سم الأ�سا�سي حِلَ َعالقات دبلوما�سيرّ

اجلويرّة  بالقوة  ٌل  ممثرّ الأخرية،  احَلرب  قبل  اأوغندا  يف  َع�سكريرّ  تواجٌد  ة  الفل�سطينيرّ للثورة  كان 
اري  مة يف اأوغندا- جَمموعة من طيرّ ة؛ فقد اأَر�سلت َحركة فتح- بعد افتتاح �َسفارة املنظرّ الفل�سطينيرّ
الطوافات )Helicopters( نَزلوا يف ُمَع�سكر "َعنتيبي"، َوجَمموعة من الطيارين احَلربيني، نزلوا 

يف ُمع�سكر "جول"11.

يو�سف  ار  كالطيرّ ة،  التدريبيرّ والطلعات  ات  املَهمرّ اأثناء  �ُسهداء  طياريها  من  عدداً  ة  القورّ َمت  وَقدَّ
براغيث، الذي ا�ست�سهد عام 1975، والطيار حم�سن اأبو النور الذي ا�ست�سهد يف العام 1976. 

واإجراء  للَبحث  موفد  لإر�سال  فتح  قيادة  �سارعت  الأحداث؛  َوَت�ساُرع  احلرب  ُطبول  َدقرّ  َومع 
ورة يف املَعركة من َعدمه، وَتوىل تلك  رورة ُم�ساَركة الثرّ درا�سة �ساِمَلة للَو�سع يف اأوغندا، ولتقييم �سَ
اأمني  بالرئي�ص عيدي  التقى  َحيُث  اب"،  "خطرّ الرب  اأبو  العام عزت  ال�سيا�سي  �ص  املُفورّ ة  املهمرّ
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واأركان نظامه، قاِئَماً بجولت َميدانية لالطالع على الَو�سع ِبدقة.12

َوم�ساحِلها يف  الفل�سطينية  ورة  بالثرّ �َستلَحُق  التي  الأ�سرار  بحجم  َت�سوراً  اب" َيحِمُل  "خطرّ وعاَد 
َع�سَكرية  ُم�ساَعدة  اإىل  ِبحاَجة  الأخري  باأنرّ  ياً  ُمو�سِ اأمني؛  عيدي  نظام  �سقوط  حال  يف  اأوغندا، 
مَّ يا�سر عرفات وخليل الوزير و�سعد  رت قيادة فتح، بعد اجتماع �سَ عاجلة. وعلى اإثِر ذلك؛ َقررّ
ة الع�سكريرّة الَعقيد مطلق حمدان )اأبو فواز( 13؛ لرتتيب اآلية ُم�ساعدة  �سايل، ا�ستدعاء قائد الكليرّ
ة واإ�سرائيل َتدَعم باجتاه اإ�سقاط  ول الأوروبيرّ ورة اأنرّ َبع�ص الدرّ عيدي اأمني وطرقها، وذلك لإدراك الثرّ

نظام َحليِف الثورة.

مرّ قائد �ِسالح املَدفعية الفل�سطينية الرائد  اأوغندا مع َوفد َع�سكري �سَ اإىل  ك الَعقيد حمدان  حَترَّ
َمَع  واجتمعوا  عو�ص،  اإبراهيم  قيب  والنرّ اهلل،  حمد  ح�سن  ُجمعه  قيب  والنرّ عريقات،  وا�سف 
الع على  ئي�ص عيدي اأمني وقاِئد العمليات ووزير الدفاع ورئي�ص َهيئة الأركان، بهدف الطرّ الررّ

اآخر الأو�ساع الَع�سكريرّة14.

 كانت الأمور ل َت�سرُي ل�سالح عيدي اأمني لوجود اخرتاقات اأَمنية للُمعاَر�سة يف اجلي�ص الأوغندي 
عاُمل َمع اجلي�ص  َكما َتبني ِمن ِخالل ُمتاَبعة الأحداث َعن َكَثب؛ ولذا اتُّخذ الَقرار باحَلَذر يف التَّ

ة َع�سكريرّة للَمعَركة15. زول للَميدان لو�سع خطرّ الأوغندي، والنرّ

ة  ة، َحملتهم الطائرات الليبيرّ ورة الفل�سطينيرّ َل اإىل اأوغندا 40 ُمقاتاًل ِمَن الثرّ ويف تلك الَفرتة؛ َو�سَ
َر�سمتها  التي  ة  اخُلطرّ على  بناًء  املَعارك،  يف  للُم�ساَركة  ة  ليبيرّ �سواريخ  ووحدة  ة  مدفعيرّ كتيبة  َمَع 

القيادة الَع�سكرية يف املَيدان 16.

يرّة مل  ة �سررّ َوَح�سب اللرّواء وا�سف عريقات، الذي �سارك يف قيادة ِتلَك املَعَركة، َفقد مَتَّ َو�سع خطرّ
فر؛ متام ال�َساعة الثالثة  يتم اإبالغ القيادة الَع�سَكرية الأوغندية َعنها، اإلرّ بعد اأن حانت �ساعة ال�سرّ

ة عن�سرْي املُباغتة واملُفاجاأة. ع؛ فحققت اخلطرّ َبعَد الظهر، وكاَن ذلك موعداً َغريَباً َغري ُمتوقرّ

واخترَي املُقاتلون الأوغنديرّون من َبنِي الكتائب الأوغنديرّة اخَلم�سة املَوجودة يف احَلرب، ليكونوا 
ة؛  امليدانيرّ التح�سريات  ة  الفل�سطينيرّ القوات  اإنهاء  وبعد  الفل�سطينيني.  املُقاتلني  مع  الطليعة  يف 
ة، وبادرت بالهجوم بالدبابات واملُ�ساة املَحمولة  ات الأوغنديرّة اإىل اخلطوط الأماميرّ كت مع القورّ حَترَّ
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، َر�سم خَططه وبنك اأهدافه قائد املدفعية  بقيادة حمدان وعريقات؛ يف ظل اإ�سناد ناريرّ مدفعيرّ
الفل�سطينية عريقات.

الوراء،  اإىل  التنزانية  القوات  م �سريع على الأر�ص، ودحر  اإحراز تقدرّ اإثر ذلك من  نوا على  ومتكرّ
لهجوم  وال�ستعداد  احة  للررّ وقتاً  القوات  اأعطيت  َحيُث  اللرّيل  منت�سف  حتى  القتال  وا�ستمر 

املرحلة الثانية.

ة بهجومها  ويف �سباح اليوم التايل، اأثناء التح�سري لهجوم املرحلة الثانية، بادرت القوات التنزانيرّ
حَتمل  جَمموعة  بادرت  َحيُث  يها،  ت�سدرّ يف  الأوغنديرّة  ة  الفل�سطينيرّ القوات  فنجحت  املُعاك�ص، 
تلك  ويف  الَع�سكري،  الترّقدم  واإيقاف  ُمتقِدَمة  َتنزانية  َدبرّابة  بعطب  روع  للدرّ اً  75" ُم�سادرّ "مدفع 
َتطوَلُه  اأن  َقبل  ربها  و�سَ الفدائيني  اأحد  لها  ى  َفَت�سدرّ اآخر  اجتاه  الترّقدم من  َدبرّابة  َحاولت  الأثناء 

ُتها َفُت�سيُبه َوُيفقد17. �َسظيَّ

اأن حُتقق  هما وا�سال القتال حتى توقرّفت املعركة ُكلياً، دون  اأ�سيب حمدان وعريقات لكنرّ كما 
م على الأر�ص، تاركًة خلفها عدداً كبرياً من القتلى والدبرّابات والآليرّات  ة اأيرّ تقدرّ القوات التنزانيرّ

املُعطلة.

مود يعود ِلَب�ساَلة الفل�سطينيرّني الذين التحموا مع القوات  َوي�ستذكُر اللرّواء عريقات اأنَّ هذا ال�سُّ
ة بال�سالح الأبي�ص يف الأدغال وامل�ستنقعات كثرية التما�سيح واحليوانات املُفرت�سة، ومل  التنزانيرّ
َين�سحبوا على ِغرار اجُلنود الأوغنديني الذين ل ِخرَبَة لهم باحلرب ول َجَلَد لديُهم على القتال.

القادة  اإ�سابة  اإىل  اإ�سافًة  اآخرين،  َخم�سٍة  وفقدان  الفدائيني  اأحد  با�ست�سهاد  املعركة  وانتهت 
ي العالج ثمرّ  الفل�سطينيرّني يف املَعركة؛ حمدان وعريقات وعو�ص، والذين ُنقلوا اإىل امل�سفى لتلقرّ

ة. نَقلتهم طائرة اإىل اأثينا بقراٍر من القيادة الفل�سطينيرّ

ة  ه اإىل اأوغندا ل�ستكمال املهمرّ وجرّ ا�ص18 بالترّ َكلََّفت القيادة الفل�سطينية، لحقاً، العقيد حَممود َدعرّ
واإنقاذ املُقاتلني؛ لأنَّ َمعركة عيدي اأمني اأَو�َسَكت على النتهاء، وقام العقيد دعا�ص حَلَظة و�سوله 
ارين(، اإىل ق�سمني: ق�سم توىل  بتق�سيم املُقاتلني الفل�سطينيني، البالغ عددهم 75 مقاتاًل )دون الطيرّ
فاع عن العا�سمة َكمبال التي دارت املَعارُك على َم�سارفها، وق�سم اآخر اأُر�سَل َبعيداً عن  ة الدرّ مهمرّ
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ودان19. املَعركة اإىل احُلدود َمع ال�سرّ

َعقاِرب  القتال َعك�ص  َوبَذلهم ُجهداً عظيماً يف  َكمبال،  ِبَب�سالة يف حُميط  الفدائيني  قتال  رغم 
َوعدم  واخليانة  الَكرثة  اأنرّ  اإلرّ  املُ�سلرّحة،  املُعار�سة  ِبَيِد  َمة  العا�سِ �سقوط  ُدوَن  َيحولوا  َكي  َمن،  الزَّ
َرغَبة الأوغنديني بالقتال َهَزَمت �َسجاعة الفل�سطينيني؛ ِلينَتهي نَهاُر َمعَركة َكمبال ب�سقوط ُحكم 

عيدي اأمني.

َوعرَب طريٍق َطويل َوُمغاَمرات قا�ِسية؛ َرحل الفدائيون ِمن اأوغندا َتاركنَي َخلَفُهم ذكرياٍت َوُبطولت 
ى  ُهم مل ُيعرف َكيَف ماتوا يف املَعارك، ول اأين ترقد ُجثثهم؛ اأَعانَقها الرثَّ واثنْي َع�سر �َسهيداً َبع�سُ

اأَْم َتناَولتها مَتا�سيُح الأَدغال واأ�سودها على ُحدود اأوغندا؟

املراجع
1 - اللواء الركن وا�سف عريقات، اأحد الذين قادوا معركة اأوغندا على احلدود مع تنزانيا يف 

العام 1979 وتعر�ص لإ�سابتني يف تلك املعارك. مقابلة يف مكتبه يف رام اهلل 30/ 7/ 2016
- العميد متقاعد ناجح عثمان، م�سوؤول الإ�سارة يف �سفارة منظمة التحرير الفل�سطينية يف   2

- 1975(. وهو يحمل جواز �سفر اأوغندياً، مقابلة يف منزله يف رام اهلل 18/  اأوغندا )1974 
.2016 /12

- اللواء الركن وا�سف عريقات، م�سدر �سابق.  3

اأبو قا�سم  اللواء �سالمة زيدان   .1994  -  1973 - عمالقة القتال، الع�سكرية الفل�سطينية   4

)مازن عز الدين(. الهيئة الوطنية للمتقاعدين الع�سكريني 2013.
- اللواء الركن وا�سف عريقات، م�سدر �سابق.  5

- اللواء الركن وا�سف عريقات، م�سدر �سابق.   6

- 1994، م�سدر �سابق. 7 - عمالقة القتال، الع�سكرية الفل�سطينية 1973 

- اللواء الركن وا�سف عريقات، م�سدر �سابق.  8

- الفريق حممود دعا�ص: قائد قوات الريموك بعد ا�ست�سهاد �سعد �سايل، توىل م�سوؤولية   9
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اليمن  الفل�سطينية يف  للقوات  قائداً  الفل�سطينية، وكان  الثورة  والتح�سينات يف  الإن�ساءات 
وال�سودان. قبل عودته للبالد. 

- 1994، م�سدر �سابق. 10 - عمالقة القتال، الع�سكرية الفل�سطينية 1973 

- 2000، عبد  - للمزيد انظر: اأوغندا من ال�ستعمار الربيطاين اإىل جي�ص الرب 1952   11

القادر اإ�سماعيل- الإفريقية الدولية للن�سر والطبع 2014
- العميد املتقاعد ناجح عثمان: توىل امل�سوؤولية عن الإ�سارة يف �سفارة منظمة التحرير يف   12

- 1975( وهو يحمل جواز �سفر اأوغندياً، وقد روى بذاكره حديدية مواقف  اأوغندا )1974 
كثرية ومهمة يف حياة عيدي اأمني وعالقته بالثورة الفل�سطينية. اأجريت املقابلة يف بيته يف رام 

اهلل 18/ 12/ 2016
13 - العميد ناجح عثمان م�سدر �سابق.

14 - مقابلة مع اللرّواء الركن وا�سف عريقات، الذي كان من �سمن القيادة الفل�سطينية التي 

توجهت اإىل اأوغندا يف العام 1979 لتقييم الو�سع، و�سارك يف املعارك احلدودية واأ�سيب يف 
تلك املعارك. مقابلة يف مكتبه يف رام اهلل 30/ 7/ 2016. 

 )2011  -  1945( الفل�سطيني  الدبلوما�سي  ال�سلك  عميد  ال�سيخ  ح�سن  د.خالد   -  15

لل�سلطة  �سفاراته  اآخر  وكانت  اأمني.  الرئي�ص عيدي  اأوغندا يف عهد  املنظمة يف  �سفارة  توىل 
الفل�سطينية يف الهند واليمن. وتويف يف طولكرم عام2011. 

16 - العميد ناجح عثمان م�سدر �سابق.

- الأمن اجلماعي الإفريقي، امل�ستويات القاري والإقليمي، حممود اأبو العينني – معهد   17

الدرا�سات الإفريقية، جامعة القاهرة 1994.
18 - العميد ناجح عثمان م�سدر �سابق.

19 - العميد ناجح عثمان م�سدر �سابق.
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اإعمال الفكر  �سًة على  ًة حمررّ رة، مناذج جدليرّ املتاأخرّ مة منها، كما  اأدوني�ص املتقدرّ اأعمال  ل  ت�سكرّ
لع على  را�سة. غري اأنرّ هذا لي�ص وقفاً على جيٍل عا�سره اأو اطرّ عٍة للبحث والدرّ وعلى فتح اآفاٍق متنورّ
ل نتاجه، كما نتاج غريه من �سعراء جملرّة  ادرة عنه. فقد حتورّ ته الآراء ال�سرّ �سعره، اأو حترّى ا�ستفزرّ
قايفرّ يف بالدنا؛ لذلك وجب اأن يكون تراثاً لالأجيال.  اث الثرّ اإىل وجٍه من وجوه الرترّ "�سعر"، 
قديرّة على يد اجليل  را�سة النرّ ًة للدرّ عريرّ مادرّ ومن هذا الباب، وجب علينا اأن جنعل من عمله ال�سرّ
قديرّ اخلا�صرّ بها،  اأي النرّ ، بل على �سبيل اإبداء الررّ الآتي، لي�ص على �سبيل تناولها مبنحى حياديرّ
ة اأو غريها، وما اأكرثها يف جمتمعنا... كما مبعزٍل عن  ة اأو �سيا�سيرّ مبعزٍل عن اأي �سغوطات اجتماعيرّ
، وما اأكرث  اأثري الإعالميرّ قة بفعل الترّ الآراء امل�سبقة التي قد ت�سدر اأحكاماً اأبعد ما تكون عن الدرّ
1. ني عموماً، واملنتمني منهم اإىل بيئتنا على نحٍو خا�صرّ ما ُيعِمل هذا املوؤثرّر �سلطته يف اأذهان املتلقرّ

يميائيرّ الذي يعمد اإىل مقاربة  ياق، و�سمن اإطار العمل الترّطبيقيرّ على املنهج ال�سرّ ويف هذا ال�سرّ
ة،  ة نف�سها ل املوؤثرّرات اخلارجيرّ يرّ �سرّ ة وفق درا�سٍة حديثة منطلقها العالمات النرّ �سو�ص الأدبيرّ النرّ
ة-الفرع الرابع بالعمل على م�سروٍع  بنانيرّ قامت جمموعة من طلبة الأدب العربيرّ يف اجلامعة اللرّ
اعر اأدوني�ص ح�سب  " لل�سرّ م�سقيرّ ٍة من ديوان "اأغاين مهيار الدرّ يهدف اإىل درا�سة ن�سو�ٍص �سعريرّ
كتور لوؤي زيتوين. وفيما ياأتي، قد مترّ اختيار  ة، وذلك حتت اإ�سراف الدرّ يميائيرّ الوجهة البنيويرّة ال�سرّ
 ، �سو�ص من نحٍو منطقيرّ ثالث درا�سات منها لثالث طالبات، كانت الأكرث قدرًة على مقاربة النرّ
ايل الو�سول اإىل  ة يف الترّحليل وال�ستنتاج، وبالترّ اإذ ا�ستطاعت اأن ت�سل اإىل روؤيٍة عميقٍة وخا�سرّ

1-عمل مشرتك لثالث طالبات يف األدب العريب – اجلامعة اللبنانية- إبشراف د.لؤي زيتوين.) الطالبة: ريتا وديع 
القراءة  أدونيس إىل  إميان برو" دعوة  الطالبة:  الوعي، واالنتماء" -  ادونيس واحلجر..األرض،  التنوري"الشاعر 

اجلديدة للحياة يف قصيدة "رؤاي" – الطالبة: عبري خليل ""مرآة احلجر" الوعي والبحث عن احلقيقة".

قراءات �سيميائية يف "مهيار" اأدوني�س1
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، مع ما فيه من غمو�ص. عر الأدوني�سيرّ بواطن ال�سرّ

ال�ّساعر اأدوني�س واحلجر
االأر�س، الوعي واالنتماء

"حجر"
اأع�سُق هذا احلجَر الوداعا

راأيُت وجهي يف تقاطيِعِه

ائَعا وراأيُت فيِه �سعِرَي ال�سرّ

اأّوالً: اإ�ساءة على الّن�ّس:
ا�سرب"،  �سعيد  اأحمد  "علي  وري  ال�سرّ اعر  لل�سرّ �سعٍر  ديوان  عنوان   " م�سقيرّ الدرّ مهيار  "اأغاين 
ة منذ العام 1948  �سمية العربيرّ املعروف با�سمه امل�ستعار اأدوني�ص، الرّذي خرج به على تقاليد الترّ

ة. ناً باأ�سطورة اأدوني�ص الفينيقيرّ تيمرّ

اأدوني�ص بلورة منهٍج  عر احلديث، فقد ا�ستطاع  يوان الباب على م�سراعيه لل�سرّ فتح هذا الدرّ
عر العربيرّ يقوم على توظيف اللرّغة على نحٍو فيه قدر كبري من الإبداع، ي�سمو  جديٍد يف ال�سرّ
ومقايي�سها  الف�سحى  ة  العربيرّ اللرّغة  عن  اأبداً  يخرج  اأن  دون  قليديرّة  الترّ ال�ستخدامات  على 

النرّحويرّة.

د من خاللها مفاهيم وروؤى جديدًة انطلق  ًة اإىل ق�سائده، ج�سرّ اأ�سفى ميزًة رمزيرّ �ساعر احلداثة 
اها اإىل بحر اخليال  منها بخياٍل وا�سٍع. وقد اقتطف ثمار هذه املفاهيم من اأر�ص الواقع، حاماًل اإيرّ
ل الغد طريدًة ويعدو وراءها، وكلرّ ذلك  وحلم الق�سيدة. فهو ي�سريرّ احلياة زبداً ويغو�ص فيه، يحورّ

مز يف �سعره. قليد اإىل الررّ بهدف عبور حدود الترّ

اعر الرّذي  ة ال�سرّ " غريبٌة، حائرٌة، يائ�سٌة، ثائرٌة وراف�سٌة، متاماً ك�سخ�سيرّ م�سقيرّ ة "مهيار الدرّ �سخ�سيرّ
د اأفكاره باأ�سلوٍب  قليديرّة و�سوًل اإىل مرحلة اخللق والإبداع، حيث يج�سرّ د على الأ�سكال الترّ يتمررّ

ة. ز برمزيرّته الإيحائيرّ اإبداعيٍّ جديٍد يتميرّ
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ثانياً: �سيميائّية العنوان:
عن  �سًة  ملخرّ �سورًة  يحمل  الرّذي  "حجر"،  ق�سيدته  خالل  من  اأدوني�ص،  اعر  ال�سرّ ي�ستوقفنا 

. مو�سوع النرّ�صرّ
ة معاٍن، منها: فاحلجر لغًة يحمل عدرّ

نة  لبة املكورّ خور ال�سرّ خور اأو ال�سرّ ل على وزن )َفَعل( قد يعني ك�سارة ال�سرّ  - احَلَجُر الأورّ
في�سة  النرّ اأي  الكرمية  الأحجار  يعني  اأنرّه  كما  وت�سلرّبهما،  والفتات  الك�سارة  ع  جتمرّ من 

والثرّمينة كالياقوت.
- احَلِجُر الثرّاين على وزن )َفِعل( ي�ستخدم لالأماكن الكثرية احلجارة.

الث على وزن )َفْعل( له دللت عديدة، منها: - احَلْجُر الثرّ
رع اأي املنع من الترّ�سرف ل�سغٍر اأو �سفٍه اأو جنوٍن. احلجر يف ال�سرّ

احلجر من الإن�سان يعني ح�سنه.
ويقال: هو يف حجره اأي يف كنفه وحمايته.

كما ت�ستعمل ب�سيغة "حجر العني" اأي ما يدور بها.
فر من اللرّحم. ابع على وزن )ُفُعُل( يعني ما يحيط بالظرّ - احُلُجُر الررّ

- احِلْجُر الأخري على وزن )ِفْعل( يعني القرابة، وقد يدلرّ على العقل.
دللًة  اكت�سب  وقد  اللرّغويرّة،  معانيه  بع�ص  عن  كثرياً  يبتعد  فال  ال�سطالح،  يف  "احلجر"  ا  اأمرّ

ًة ليعربرّ عن الأر�ص والوطن احلا�سن والنتماء. ت�سمينيرّ
ه ويك�سبه  الإن�سان ينتمي اإىل اأر�ٍص، ل تلبث اأن ت�سبح وطنه وملجاأه الرّذي يحميه وي�سمرّ
فاع عن ا�ستقالله و�سموده ودميومته. ول �سكرّ  علرّق بهذا الوطن والدرّ ًة، اإ�سافًة اإىل الترّ هويرّ
�ص ذكرياٍت له بني  ة" الرّتي ولد وعا�ص فيها وخ�سرّ بيعيرّ ه اإىل "�سوريا الطرّ اأن اأدوني�ص يتوجرّ
ًة، وهو الرّذي ينتمي اإىل فكر  ًة وانتماًء وقوميرّ اأح�سانها. فكيف له اأن يهمل وطناً اأك�سبه هويرّ
وري القومي الجتماعي، وقد �ساهمت جميعها يف تعزيز  "اأنطون �سعاده" اأي الفكر ال�سرّ

ته ومعتقداته؟! �سخ�سيرّ
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ل ج�سد  بة، وقد �ساهم العلم يف اكت�ساف حقيقة حتورّ كما اأنرّ "احلجر" جزٌء من الأر�ص والرترّ
انية الرّتي تكت�سبها مفردة  ة الثرّ للة الترّ�سمينيرّ الإن�سان اإىل تراٍب بعد زوال اآخر نف�ٍص منه. فالدرّ
مة امل�سرتكة  باأر�سه، وطبيعة العالقة القائمة بينهما ب�سبب ال�سرّ هي تعلرّق الإن�سان  "حجر" 
ابط الرّذي يجمعهما. وطبعاً، عالقة "اأدوني�ص" باأر�سه تتجاوز حدود �سوريا اليوم  بينهما والررّ

ة كلرّها. بيعيرّ لت�سمرّ �سوريا الطرّ
ة الرّتي يطرحها ويعاجلها اأدوني�ص يف هذه الق�سيدة؟ وما هي الفكرة الرّتي اأراد  فما هي الإ�سكاليرّ

اإي�سالها لنا من خالل هذا العنوان؟

ثالثاً: حركة ت�سّكل الّن�ّس واالأمناط ال�ّسائدة:
عريرّة اإىل ثالث فقراٍت: ميكن تق�سيم هذه الق�سيدة ال�سرّ

الفقرة الأوىل: "اأع�سُق... الوداعا".
انية: "راأيُت... تقاطيعه". الفقرة الثرّ

ائعا". الثة: "وراأيُت... ال�سرّ الفقرة الثرّ
ا يتخبرّط بداخله  - يف الفقرة الأوىل، افتتَح اأدوني�ص ق�سيدته باعرتاٍف وجداينٍّ يك�سف عمرّ
على  يحمله  رفيعٍة،  درجاٍت  اإىل  بالإن�سان  ي�سمو  فالع�سق  ا�سٍة.  جيرّ واأحا�سي�ٍص  م�ساعر  من 
عور، فهو احلجر اأي  رف الآخر الرّذي يبادله هذا ال�سرّ ا الطرّ جناحيه ويعرب به حدود الواقع. اأمرّ
لني  اأبناوؤها متاأمرّ الرّتي خ�سرها  اأو بالأحرى  اأبناءها،  الرّتي �ساعت وفارقت  اأو الأر�ص  الوطن 

كها دون ملٍل ول كلٍل. تفكرّ
اأينما دار فيها وجد  اعر فكرة انتمائه اإىل هذه الأر�ص، لأنرّه  د ال�سرّ انية، يوؤكرّ - يف الفقرة الثرّ
الفرحة  اأهلها وحترّى يف جميع حلظاتها  ومع  بيوتها  �سوارعها وداخل  زواياها ويف  نف�سه بني 

ئة. يرّ اجليرّدة واحلزينة ال�سرّ
، يحنرّ اإىل  ا�ٌص وعاطفيٌّ د على اأنرّه اإن�ساٌن ح�سرّ د ذكر �سعره يوؤكرّ الثة، جمررّ - واأخرياً، يف الفقرة الثرّ
عر �سائعاً تائهاً يتيماً، متاماً كالوطن الرّذي ُفِقَد �سيئاً ف�سيئاً  وطنه ويغرق يف دهاليزه حترّى يولد ال�سرّ
راع الرّذي ين�ساأ  ة وال�سرّ ف�سيرّ اعر النرّ والرّتي �ساهمت عوامل كثريٌة يف اإ�سالله، ما يعك�ص حالة ال�سرّ

يف داخله، اإذ ي�سعر اأنرّه يجب اأن ينتمي اإىل اأر�ٍص لكنرّ هذه الأر�ص ما عادت موجودًة.
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اعر والوطن  الثة، نقع على ظاهرة النحالل، اأكرث منها انعكا�ساً، كاأنرّ ال�سرّ انية والثرّ يف الفقرتني الثرّ
يرّة الرّتي  بيعة املادرّ ا نقطة الختالف بينهما، فهي الطرّ عر غدوا كياناً واحداً ونف�ساً واحدًة. اأمرّ وال�سرّ
الثة، والفعل "راأيُت"  دٍة يف الفقرة الثرّ ٍة جمررّ ل اإىل وجدانيرّ انية، ما تلبث اأن تتحورّ تربز يف الفقرة الثرّ
ظر بالعني والقلب والعقل. فالإن�سان ذو  نائية لأنرّه يحمل بذاته معنى النرّ �ساهم يف اإبراز هذه الثرّ

عر. طبيعتني كما الوطن كما ال�سرّ
مورّ  ال�سرّ مراكز  اإىل  وامل�ساحات  ة  اجلغرافيرّ احلدود  ى  تتعدرّ باأر�سه  اعر  ال�سرّ جتمع  الرّتي  والعالقة 
والعالء. فاأدوني�ص يفتح باباً على الأر�ص، ي�سعل نار احل�سور، خالقاً وطناً من رماد اجلذور، وطٌن 

ٌة تتجاوز املكان والإن�سان. ت�سكنه ق�سائد حروفها خياٌل، �سطورها حلٌن، ومعانيها دوائر زمانيرّ
اعر ي�سف  �سبة اإىل النرّمطني املوجودين يف هذه الق�سيدة، فاأبرزهما هو النرّمط الو�سفيرّ لأن ال�سرّ بالنرّ
فات بهدف اإغناء و�سفه  ة باأ�سلوٍب غري مبا�سر. فقد ا�ستعمل بع�ص ال�سرّ ف�سيرّ لنا م�ساعره وحالته النرّ
ًل هذا الو�سع املاأ�ساويرّ املت�سائم اإىل حالٍة  ائهة املفقودة، حمورّ اً عن و�سع اأر�سه الترّ ودعم �سوره، معربرّ
عي من  ال�سرّ ها على  فو�ص وحثرّ النرّ الطماأنينة يف  اإنعا�ص  بهدف  متفائلٍة،  ٍة  وثقافيرّ ٍة  واجتماعيرّ ٍة  نف�سيرّ

اأجل الو�سول اإىل ما ت�سبو اإليه، فتطري وحتلرّق يف الف�ساء الررّحب حترّى ت�سمو الب�سريرّة.
راً من موؤ�سرات النرّمط  كما اأنرّ الفعل "راأيُت"، اأي وجود اإحدى احلوا�ص اخلم�ص، ُيعترب موؤ�سرّ
اعر  فال�سرّ والعقل.  والقلب  بالعني  هي  الق�سيدة  هذه  يف  وؤية  الررّ �سابقاً،  ذكرنا  وكما   ، الو�سفيرّ
ر  فا�سيل، بهدف ا�ستنارة العقل الب�سريرّ والترّحررّ جمعها لتكون روؤيته كاملًة، ل ينق�سها اأدنى الترّ

قاليد. من املوروثات واملعتقدات والترّ
لنا  ي�سرد  اعر  ال�سرّ ، لأنرّ  رديرّ ال�سرّ النرّمط  رات  موؤ�سرّ بع�ص  نقع على   ، الو�سفيرّ النرّمط  اإىل  اإ�سافًة 
املراحل الرّتي مررّ بها والرّتي تتخابط يف داخله، بدءاً من انتمائه وتعلرّقه وع�سقه لوطنه، فانعكا�ص 

ايل على �سعره. اعر، و�سوًل اإىل تاأثريه عليه وبالترّ وانحالل هذا الوطن مع ذات ال�سرّ

رابعاً: امل�ستوى الّلغوي:
. ريفرّ والنرّحويرّ ، ال�سرّ ن امل�ستويات الثرّالثة: املعجميرّ ويت�سمرّ

اأ - امل�ستوى املعجمّي والّداليّل:
ظر بالعني والقلب والعقل.  ي�ستوقفنا يف هذه الق�سيدة تكراٌر للفعل "راأيُت"، اأي النرّ
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كما اأنرّه قد يكت�سب معنى العتقاد والب�سرية.
و�سبابه  طفولته  ذكريات  حيث  اأعماقه،  من  نابعًة  ًة  عاطفيرّ نظرًة  وطنه  اإىل  ينظر  اأدوني�ص 
ٍل لواقٍع يعي�سه �سعٌب مرغٌم على  واللرّحظات الرّتي حُتفر يف القلب، وينظر اإليه نظرة قلٍق وتاأمرّ
ًة ت�سعى اإىل الإ�سالح والنقالب على  احتماله والن�سياع له، كما ينظر له نظرًة حكيمًة نقديرّ
اعر ي�سعى اإىل تغيري هذا الواقع وازدهاره، بالإ�سافة  الواقع امل�سوؤوم الرّذي ُفر�ص علينا. فال�سرّ

اإىل الترّخلرّي عن املعتقدات واملوروثات الرّتي تربرّينا عليها والرّتي حتدرّ من و�سع اآفاقنا واآمالنا.
ونالحظ ورود حقلني معجميرّني ودلليرّني:

والثرّاين  �سعري(،  الوداعا–  )اأع�سق–  ا�ص  احل�سرّ اللرّنيرّ  د  املجررّ حتت  يندرج  الأول  احلقل 
لب )احلجر– وجهي– تقا�سيمه(. فالإن�سان موؤلٌف من نف�ٍص  يرّ امللمو�ص ال�سرّ يخت�صرّ باحل�سرّ
ٌة. كما اأنرّ عالقة الفرد بوطنه هي كذلك، فغياب  وج�سدٍ، والعالقة بينهما هي عالقٌة جوهريرّ
اأحد الطرفني يفر�ص غياب الآخر ووجود اأحدهما يفر�ص وجود الآخر. لذا، العالقة بني 
الأفراد واأر�سهم يجب اأن تكون �سلبًة متينًة للحفاظ عليها، وهذه العالقة ت�ساهم يف خلق 
فاع عن ا�ستقالله، بالإ�سافة اإىل الوعي  عب بوطنه والدرّ ٍة ت�سهم يف تعلرّق ال�سرّ عاطفٍة جماعيرّ

ى فتحلرّل وتعالج. اجت عن ب�سريٍة حكيمٍة تتلقرّ النرّ
يطغى  فال  وعاطفته  عقله  بني  ي�ساوَي  اأن  الإن�سان  على  اأنرّ  يعني  ما  مت�ساويان،  فاحلقالن 

اأحدهما على الآخر.

ريّف: ب - امل�ستوى ال�سّ
تني. الفعل  ر مررّ يطالعنا يف الق�سيدة ح�سوٌر لثالثة اأفعاٍل، وهي: "اأع�سُق" و"راأيُت" مكررّ
ة. فاأدوني�ص يحبرّ  زمنيرّ ل منها هو يف �سيغة امل�سارع الرّذي يدلرّ على ال�ستمراريرّة والالرّ الأورّ
ابقة، ولكنرّ هذا  ة ال�سرّ ل لو اأنرّها حافظت على حدودها اجلغرافيرّ اأر�سه الرّتي ينتمي اإليها، ويف�سرّ
ابق،  ه ال�سرّ ا لأنرّه يعطيه ف�سحة اأمٍل بعودة وطنه اإىل عزرّ ا ما زال موجوداً رمبرّ الع�سق مل ي�سع، اإمنرّ

ليمة. ياً له العودة ال�سرّ واإن مل يرجع ف�سيظلرّ ميدح ذاك املا�سي متمنرّ
اعر  للة على تف�سيل ال�سرّ تني وجاء ب�سيغة املا�سي للدرّ ر مررّ ا الفعل الثرّاين "راأيُت"، فتكررّ اأمرّ

ابق الرّذي كان مزدهراً. وطنه ال�سرّ
ن على  وكلتاهما تدلرّ ائعا"،  ال�سرّ "الوداعا–  اأخرى، فقد برزت �سفتان، وهما:  ناحيٍة  من 
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اإىل  ة وتق�سيمها  بيعيرّ الطرّ ك �سوريا  اعر ب�سبب تفكرّ ال�سرّ الرّذي يحياه  الواقع  دان  الفراق وجت�سرّ
ق�سيم تاهت وفقدت. دٍة، كاأنرّها بهذا الترّ دوٍل متعدرّ

ت - امل�ستوى الّنحوي:
برز هذا  وقد  نف�سه،  الكاتب  اأي  "اأنا"،  وهو  غائٌب  النرّ�صرّ  الفاعل يف هذا  اأنرّ  الوا�سح  من 
اعر الرّذي يحياه وغياب الفرد  الغياب من خالل الأفعال امل�ستخدمة، وهذا ي�سف واقع ال�سرّ

الفاعل الرّذي يحدث تغيرياً ملحوظاً.
ة عمل الفعل ولي�ص  للة على اأهميرّ ة اللرّمح، للدرّ كما نلحظ ا�ستتار الفاعل، ممرّا اأعطى للفعل قورّ

للة على املكان. من يقوم بالفعل. وبرز حرف اجلررّ "يف" للدرّ
ا موجود يف  ا بالفتح اأو بالك�سر: فالفتحة للك�سف عمرّ نلمح اأي�ساً حتريك اأوخر الكلمات، اإمرّ
نوٌع من �سرخٍة يطول �سداها  اأنرّها  ماأنينة، كما  والطرّ احة  الررّ والترّخلرّ�ص منه بهدف  اخل  الدرّ
قاليد واملعتقدات  ، فترتك اأثراً فيه حترّى يثور على هذا الواقع وهذه الترّ عب العربيرّ لتعرب ال�سرّ
ماأنينة  اعة، وتوحي بالطرّ كينة والهدوء والطرّ الرّتي ورثها عن اأجداده. والك�سرة تعربرّ عن ال�سرّ
ته وي�سعى اإىل تطبيقها، وهو  احة اإذ ما يزال يحافظ على ق�سيرّ اعر ي�سعر بالفرح والررّ لأنرّ ال�سرّ

عارٌف اأنرّ الوطن موجوٌد يف داخله واأنرّه حا�سٌر يف كلرّ زاويٍة من زواياه.

خام�ساً: الّرموز وال�ّسيفرات الثقافّية:
ة، املتعلرّقة بروؤى  ة والقوميرّ ن هذا النرّ�صرّ بع�ص الإ�سارات املرتبطة باجلذور احل�ساريرّة والثقافيرّ يت�سمرّ
املفردتني  ا�ستخدم  وقد  فقدت،  الرّتي  ة  بيعيرّ الطرّ �سوريا  عودة  اإىل  ي�سعى  فهو  واأحالمه.  اعر  ال�سرّ

للة على ذلك. ائعا" للدرّ "الوداعا– ال�سرّ
ة من خالل العبارتني الآتيتني: "احلجر الوداعا– �سعري  قافيرّ يفرات الثرّ كما برزت بع�ص ال�سرّ
ن لنا النتماء والهويرّة، ولولهما لعا�ص الفرد  فاحلجر هو الأر�ص والوطن الرّذي يوؤمرّ ائعا".  ال�سرّ
عر" يعترب ظاهرًة من ظواهر احل�سارة، يجمع بني العاطفة واخليال،  ب�سياٍع وعذاٍب دائٍم. و"ال�سرّ
وجود،  ائعا" فتمثرّل عدم ال�ستقرار والالرّ ا "ال�سرّ مورّ والعالء. اأمرّ ويعلو بالإن�سان نحو درجات ال�سرّ
بات والنتماء الرّلذين يحتاج اإليهما كلرّ اإن�ساٍن وكلرّ وطٍن كي ل يزول يف اآخر  ما يعاك�ص الثرّ

املطاف.
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ا�ستنتاج:
من حبرّ الوطن يخرج اأدوني�ص، �ساعراً ممتطياً عتبة الكلمة، ممت�سقاً �سيف املعنى، �سابحاً يف عمق 
باألواٍن �سترّى، وت�سرخ من داخلها مو�سيقى  الرّتي متوج عرائ�سها  عر  ال�سرّ مدائن  املبنى، ومفتتحاً 
ت�سيل اأنغامها وتن�ساب معانيها اإىل الأعماق، موؤتلفًة مع م�ساعر القارئ، متناغمًة مع اأحا�سي�سه، 
�ص �سهادًة للعطاء  عريرّة هذه تكررّ موقظًة ما كان غافياً من خيالٍت واأ�ساطري. اإبداعات اأدوني�ص ال�سرّ
املا�سي،  من  القادم  اأدوني�ص  ة.  العربيرّ الكلمة  ومباين  معاين  م�ساحات  يف  د  املتجدرّ الإن�ساينرّ 

يح وميلك يف اأر�ص الأ�سرار. م�سقيرّ الرّذي يحيا يف ملكوت الررّ �سح باحلا�سر، هو مهيار الدرّ املترّ
دعوة اأدوني�س اإىل القراءة اجلديدة للحياة

يف ق�سيدة "روؤيا"

"روؤيا"
اأملح بني الكتب الذليله

ة ال�سفراء يف القبرّ
مدينة مثقوبة تطري

اأملح جدراناً من احلرير
وجنمًة قتيله

ت�سبح يف قارورة خ�سراء
كوع من خزف الأ�سالء والررّ

يف ح�سرة الأمري

اأوالً: اإ�ساءة على الّن�ّس:
ة  وهو �ساعر احلداثة الرّذي يحاول اأن يعطي �سفة خا�سرّ هذه الق�سيدة هي لل�ساعر "اأدوني�ص"، 
اً من عنا�سر الق�سيدة يف ال�سكل وامل�سمون، وقد  لق�سائده، وقد ا�ستعمل يف �سوره عن�سراً مهمرّ

ة. ة اأو الإيحائيرّ مزيرّ اعر ليعرب حدودها وي�سل اإىل اأوج ال�سورة الررّ جتاوز ال�سرّ
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د ال�ساعر مفاهيم وروؤى جديدة ينطلق منها باأخيلة وا�سعة  ومن خالل هذه ال�سور الرمزيرّة، يج�سرّ
عر عند  مز والإيحاء، ولأنرّ ال�سرّ قليد، ليمثرّل الررّ الترّ عرب الواقع الرّذي يعي�سه اإىل اخليال متجاوزاً 
حيل الدائم اإىل املجهول. فهو يحاول اأن يرحل اإىل اأفق جديد جمازفاً يف بثرّ  "اأدوني�ص" هو الررّ
مزيرّة الرّتي يقتطف ثمارها من �سجرة احلياة، لي�سل بها اإىل بحر اخليال اأو اإىل  املعاين والألفاظ الررّ
حلم الق�سيدة الرّتي يكتبها، فهو يقول:" اأنا مع احللم، واأريد اأن تكون الق�سيدة حلماً"، اأي اإنرّه 

يجعل من الق�سيدة حلماً ي�سافر اإليه عرب األفاظها ومعانيها.
على  د  يتمررّ اأن  عليه  ال�ساعر  لأنرّ  عر،  ال�سرّ مز يف  الررّ اإىل  قليد  الترّ يعرب حدود  اأن  يحاول  اإذاً  فهو 
، فيكتب حينها  وليديرّ الترّ اأو الإبداع  اإىل مرحلة اخللق  قليديرّة، وهو بذلك ي�سل  الترّ الأ�سكال 

اً. اً اإيحائيرّ اً رمزيرّ ة جديدة، وتاأخذ منحى ت�سويريرّ الأ�سياء بطبيعة اإبداعيرّ

ثانياً: �سيميائّية العنوان: 
عن  �سة  ملخرّ �سورة  يحمل  والرّذي  "روؤيا"،  العنوان  خالل  من  "اأدوني�ص"  ال�ساعر  ي�ستوقفنا 
عر اجلديد على اأنرّه روؤيا، وهذه الروؤيا هي قفزة خارج  د "اأدوني�ص" ال�سرّ ، وبهذا يحدرّ طبيعة النرّ�صرّ

املفاهيم املعهودة واملعروفة.
ن معنيني: الروؤيا الأوىل والرّتي هي على وزن "فعلى" اأي ما يراه الإن�سان يف  فالروؤيا لغة تت�سمرّ
منامه وحلمه، بينما الروؤية بالهاء فهي تعني العني ومعاينتها لل�سيء، وتاأتي اأي�ساً مبعنى العلم. 
ظر بالعني والقلب، فالروؤية  الرّذي يفيد معنى النرّ نان معنى الفعل" راأى"،  فهذان املعنيان يت�سمرّ

ر(. ة. )اأي الب�سرية والتب�سرّ ة معرفيرّ ا الروؤية بالقلب فهي يقينيرّ بالعني ب�سريرّة، اأمرّ
احللم،  منها:  اأخرى  معاين  وحتمل   ، اللرّغويرّ املعنى  عن  تخرج  فال  ال�سطالح  يف  الروؤيا  اأما 
ا يف احللم  اأمرّ والإلهام، والوحي وغريها. فالإلهام يكون يف اليقظة بينما الروؤيا تكون يف النوم، 
ويحزنه،  عي�سه  ر  ليكدرّ للموؤمن  ال�سيطان  يريه  الرّذي  الفظيع  الأمر  ذلك  هو  احللم  اأنرّ  والروؤيا، 
. بينما يف الروؤيا والوحي والرّذي يقول عنه" ابن فار�ص":  بينما الروؤيا هي روؤية الأمر الرّذي ي�سررّ
فالوحي هو باب الوعد ويلقى اإىل  "اإنرّه اإ�سارة ور�سالة وكتابة كلرّ ما األقيته اإىل غريك ليعلمه"، 
الأنبياء من عند اهلل تعاىل، والفرق بينه وبني الروؤيا وا�سح، وروؤيا الأنبياء وحي. ولكن الروؤيا مع 
ة، فال�ساعر براأيه ل ميكن اأن يكتب  ظرة امل�ستقبليرّ "اأدوني�ص" هنا اأخذت اأبعاداً اأخرى األ وهي النرّ

التاريخ واأن يكتب ما ليراه الآخرون.
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؟ وما هي الفكرة الرّتي اأراد اإي�سالها  ة الرّتي يعاجلها "اأدوني�ص" يف هذا النرّ�صرّ فما هي الإ�سكاليرّ
اإلينا من خالل هذا العنوان؟.

ثالثاً: حركة ت�سّكل الّن�ّس واالأمناط ال�سائدة:
عريرّة اإىل ثالث فقرات: ميكن تق�سيم هذه الق�سيدة ال�سرّ

الفقرة الأوىل: "اأملح بني... تطري".
الفقرة الثانية:" اأملح جدراناً... خ�سراء".

الفقرة الثالثة:" اأملح متثاًل... الأمري".
ا يف الفقرة الثانية  عر اجلديد على اأنرّه روؤيا تغريرّ يف نظام الأ�سياء، اأمرّ ف ال�سرّ ففي الفقرة الأوىل، يعررّ
الإن�سان  تك�سف عن جوهر  والرّتي  اجلديد،  عر  بال�سرّ ة  اخلا�سرّ القوانني  معرفة  على  تن�صرّ  والرّتي 
عر  ا فيما يتعلرّق بالفقرة الثالثة والأخرية، وهي تخلرّي ال�سرّ وذلك كلرّه عن طريق احللم واخليال. اأمرّ
ة اإىل  ة، والك�سف عن كلرّ ما هو غري ماألوف، اأي اأن يبتعد عن اجلزئيرّ اجلديد عن الروؤية الأفقيرّ

عر اجلديد ك�سفاً وروؤيا. روؤيا للعامل وبذلك يكون ال�سرّ
عريرّ  كل ال�سرّ د على ال�سرّ عر اجلديد هو روؤيا، بذلك يكون نظاماً يتمررّ باأنرّ ال�سرّ وكما ذكرنا �سابقاً 
ومن  والو�سف.  ال�سرد  ولي�ص  الإبداعيرّ  وليديرّ  الترّ املعنى  قوامه  عر  فال�سرّ القدمي،  قليديرّ  الترّ
اأ�سطورة  فال�ساعر يخلق  الأبديرّ لالإن�سان،  القلق  الترّعبري عن  عر اجلديد هو  ال�سرّ خ�سائ�ص هذا 

وي�ستقطب امل�سكالت الرّتي يجابهها الإن�سان يف الكون. الإن�سان كما قال "�سارتر"، 
الإح�سا�ص  اإنرّه  العلم،  قانون  عن  ز  متميرّ قانونها  املعرفة،  من  نوعاً  اجلديد  عر  ال�سرّ ي�سبح  وهكذا 

والك�سف عن جوهر الإن�سان لي�ص بالعقل واملنطق، ولكن باحللم واخليال.
عر اجلديد هو عامل غري متوا�سع ومترّفق عليه، فهو اإذاً اكت�ساف ما مل يكن معروفاً، اإنرّه  ولأنرّ ال�سرّ

ة الترّعبري". ة الوجود وكيفيرّ "كيفيرّ
ية  احلررّ منبعها  والرّتي  القدمية  عريرّة  ال�سرّ الأ�سكال  على  د  ومتررّ وروؤيا  ك�سف  هي  الروؤيا  فالق�سيدة 
ف�سيرّ واحل�ساريرّ  عر اجلديد يتجاوز الترّ�سوير اإىل الك�سف عن واقع ال�ساعر النرّ والنبوءة. وهذا ال�سرّ
قليديرّة لعدم منا�سبتها حياته  ل ال�ساعر عن الو�سائل الترّ والجتماعيرّ والتنبوؤ بامل�ستقبل. اإذ حتورّ

ة الرّتي يحياها. ة يف م�سمونها، لريبط بني اأدوات تعبريه اخلا�سرّ املتغريرّ
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عر  ال�سرّ مفهوم  يف  تغيرياً  لي�ست  والرّتي  "الروؤيا،  الق�سيدة  ة  اإ�سكاليرّ اأمام  "اأدوني�ص"  ي�سعنا 
اً بدًل  ا هي تغيري يف عالقة الإن�سان بذاته والعامل من حوله. فالق�سيدة تترّجه عاموديرّ فح�سب، واإمنرّ
طح لأنرّ العامل الرّذي تخلقه هو عامل الك�سف وا�ست�سراف امل�ستقبل، فتحمل  من مالم�سة ال�سرّ
يف ثناياها قدراً كبرياً من الأمل... وق�سيدة "الروؤيا" هي ق�سيدة الأ�سئلة، لأن من يقراأها يطرح 
ك يف كلرّ �سيء، وب�سبب ذلك،  يبة وال�سرّ م اإجابات بقدر ما تبذر الررّ اأ�سئلة كثرية، اإذ اإنرّها ل تقدرّ
ق اجلرح الوجودي. وهذه الق�سيدة ت�سف و�سفاً  فاإنرّها تفتح عيني الإن�سان على الطبيعة، وتعمرّ
ح بها ال�ساعر من اأر�ص عزلته، حيث تتالطم  اً، فكالمها القليل هو مبثابة رموز واإ�سارات يلورّ اإميائيرّ

العتمات وتقف اللرّغة خر�ساء وعاجزة عن �سرد الكارثة. 
الفقرة الأوىل: )اأملح( هذا يعني اأنه يرى من بعيد )روؤيا م�ستقبلية(، و"الكتب الذليله" فالكتب 
اأعلى �سيء كما  ة هي  فالقبرّ ال�سفراء"  ة  ياأخذ ول يعطي، و"القبرّ حتتوي على �سعر ذليل فقري 
ة ال�سفراء" فهنا اللرّون الأ�سفر عالمة للموت، وهنا جمع  ا "القبرّ اأنرّها مظلرّة الروؤو�ص ال�ساخمة، اأمرّ
، وبالن�سبة اإىل "مدينة مثقوبة تطري" فهي  عر احلا�سر باأنرّه ذليل ينازع وهو م�سفررّ ال�ساعر روؤيته لل�سرّ

ح�سارته يف مدينته املثقوبة وهذا براأيه عيب يف احل�سارة.
ة اجلدران حريراً،  اأبدع ال�ساعر حني جعل مادرّ والفقرة الثانية: "اأملح جدراناً من احلرير" وهنا 
لبة كال�سخرة، وذلك كلرّه ليبنيرّ خدعة اجلدران  ة اجلدران القا�سية ال�سرّ حيث الأ�سل هي مادرّ
بنعومتها، و"جنمة قتيله" النجمة هي عبارة عن اآلة الهداية، ولكن قاتلها جمهول، و"ت�سبح يف 

وهذه النجمة ت�سبح يف قارورة خ�سراء، واللون الأخ�سر عالمة احلياة. قارورة خ�سراء"، 
عادة التمثال هو جت�سيد ل�سيء  موع"،  ا بالن�سبة للفقرة الثالثة والأخرية: "اأملح متثاًل من الدرّ اأمرّ
موع فت�سبح  ا اأن يزاوج ال�ساعر بني التمثال والدرّ �سلب وجامد وكما اأنرّه دللة اخللود ل�ساحبه، اأمرّ
موع متثاًل يرمز من خالله اإىل احلزن الدائم واإىل البكاء الدائم اأي�ساً على ما�ص، لأنرّ  ة الدرّ مادرّ
"خزف  موع هي  الدرّ لت�سكيل  اأخرى  ة  مادرّ ال�ساعر  واأ�ساف  م�ستقبل،  يبكي على  الإن�سان ل 
"يف  والنقياد،  الن�سياع  تدلرّ على  كوع  والررّ املوت،  الأ�سالء دللة على  كوع"،  والررّ الأ�سالء 
والعلورّ  ال�سمورّ  اأي   ، املهمرّ املركز  وعلى  العايل  املقام  على  تدلرّ  الأمري  كلمة  الأمري"،  ح�سرة 
عر ل�سلطان الأمري )العرف، والواقع، والتقليد...(. من خالل حتليلنا  والزدهار، اأي خ�سوع ال�سرّ
اأنرّ النرّ�صرّ منق�سم اإىل حمورين روؤيا وواقع، اأو موت وحياة، اأو  لهذه الفقرات يتبنيرّ لدينا تباعاً 

ا امل�ستقبل فهو احلداثة. احلا�سر وامل�ستقبل، فاحلا�سر عنده هو القدمي، اأمرّ
عر ي�سرح  عر هو على �ساكلة املقالة، وعادة ال�سرّ قدي، وهذا ال�سرّ عر النرّ يندرج هذا النرّ�صرّ �سمن ال�سرّ
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عر، وهنا طرح هذه  ة لل�سرّ يطرح روؤيا م�ستقبليرّ "اأدوني�ص"  ات، وهنا ال�ساعر  لبيرّات والإيجابيرّ ال�سرّ
العنا�سر بن�صرّ �سعري، الروؤيا، والنرّمط املهيمن هو النرّمط الو�سفيرّ يف هذه الق�سيدة، فال�ساعر هنا 
فاوؤل  ه يطمح يف تغيري الأحداث املحزنة اإىل اأحداث مفرحة واأن يبعث الترّ ي�سف لنا اأحداثاً ولكنرّ
عي من اأجل الو�سول اإىل ما ت�سبو اإليه، واأن تطري وحتلرّق  ها على ال�سرّ فو�ص املت�سائمة، ويحثرّ يف النرّ
ا�سع من اأجل �سمورّ الب�سريرّة، فهو اإن�سان حامل يجمح باأجنحته اإىل الأعايل من  يف الف�ساء ال�سرّ
اأجل تغيري الواقع املرير اإىل عامل اخليال والروؤى، وكلرّ ذلك من اأجل ا�ستنارة العقل الب�سري 

ر من التقاليد واملعتقدات. والتحررّ

رابعاً: امل�ستوى الّلغوّي:
ن امل�ستويات الثالثة: املعجمي، وال�سريف، والنحوي. يت�سمرّ

اأ. املعجمي والّداليل: ت�ستوقفنا يف هذا النرّ�صرّ بع�ص املفردات الرّتي تتعلرّق بالروؤيا: "الروؤيا- 
وهذه الكلمات  ة- مدينة- جدراناً- جنمة- قارورة- متثاًل- وخزف".  الكتب الذليله- القبرّ
يف  وا�سحة  دللة  املعاين  هذه  يف  ولعلرّ  ال�سواء.  على  ليل  والدرّ املعجمي  باحلقلني  تتعلرّق 
نائية امل�سيطرة  د على الواقع املعا�ص، لأنرّنا من خالل هذه املعاين ن�ستطيع اأن ن�ستخرج الثرّ التمررّ
ومن  اأو امل�ستخرجة من هذا النرّ�صرّ األ وهي: ثنائية "احلا�سر وامل�ستقبل" اأو "روؤيا وواقع"، 
فمن خالل هذا الفعل يلمح ال�ساعر ويجتاز  املفردات الدالرّة على هذا تكرار للفعل "اأملح"، 
بالروؤيا لأنرّها هي اخلال�ص الوحيد للهروب من عامل الواقع اإىل عامل اخليال، وهنا فعل "اأملح" 
يف  الروؤية  فعل  على  فقط  تدلرّ  تعد  مل  "اأملح"  لأنرّ  "الروؤية"،  فعل  من  اأكرث  اأبعاداً  اأخذ 
والرّتي تدلرّ على بعد  احلا�سر بل يف امل�ستقبل، فالفعل "اأملح" هو مفتاح يف روؤية "اأدوني�ص"، 
قليديرّة،  نظره، وكذلك ذكر الفعل "تطري" اأي اإنرّ اأحالمه حتلرّق بالأعايل هرباً من الأفكار الترّ
والفعل "ي�سبح" اأي ي�سبح ويغو�ص باأفكاره اجلديدة يف اأعماق الب�سر من اأجل تغيري واقعهم 

املعا�ص.
ل يدلرّ على النهزام  نالحظ يف هذه الق�سيدة وجود حقلني معجميرّني ودلليرّني، فاحلقل الأورّ
موع-  الدرّ قتيله-  ال�سفراء-  "الذليله-  ذلك:  على  الدالرّة  املفردات  ومن  والأمل،  واملوت 
واحلياة،  م،  قدرّ والترّ والزدهار،  فاهية  الررّ على  فيدلرّ  الثاين  احلقل  ا  اأمرّ كوع"،  الررّ الأ�سالء- 
ويبدو ذلك جلياً وا�سحاً من خالل ا�ستعمال املفردات الآتية: "جدراناً من احلرير- قارورة 
ل هو امل�سيطر "الروؤيا"،  ونالحظ هنا اأنرّ احلقل الأورّ خ�سراء- روؤيا- خزف- ح�سرة الأمري". 
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موع اإىل الفرح والب�سمة واحلياة. والرّذي من خالله يطمح ويحلم من تغيري احلزن والأمل والدرّ
وهذه  ب. ال�سريف: يطالعنا يف النرّ�صرّ ح�سور لثالثة اأفعال وهي: "اأملح، وتطري، وت�سبح"، 
ها  ة وال�ستمراريرّة، ولكنرّ نا عادة على احلركيرّ الأفعال هي يف �سيغة امل�سارع، وهذه ال�سيغة تدلرّ
ة جديدة  ة واملوت اأي�ساً، ثمرّ تعود مررّ نا اأحياناً على النك�سار والنهزام وال�سقوط مررّ هنا تدلرّ
ه من  لتبعث فينا احلياة والنهو�ص وال�سمو والرفعة. ولأنرّ ال�ساعر كما لحظنا كان كلرّ همرّ

هذه الروؤيا هو التغيري من العامل الواقع املعا�ص اإىل عامل اأكرث ح�سارة واأكرث ثقافة. 
من ناحية اأخرى، فقد برزت �سفات وهي: "الذليله- �سفراء- قتيله- خ�سراء"، فبع�ص هذه 
ا  ، وال�سحوب واملوت وكلرّها عبارة عن الواقع املعا�ص، اأمرّ لرّ فات تدلرّ على ال�سعف والذرّ ال�سرّ
غيري والتجديد اأي اخليال واحللم والروؤيا. كلمة خ�سراء فهي احلياة. وقد ق�سد بها ال�ساعر الترّ
الكاتب  اأي  "اأنا"  مري  ال�سرّ الرّذي هو  للفاعل  النرّ�صرّ غياب  ت. الّنحوّي: نالحظ يف هذا 
ذلك  ويف  "اأملح"،  الفعل  خالل  من  ال�ساعر  ذات  اأو  مري  ال�سرّ هذا  غياب  برز  وقد  نف�سه، 
ل  اه اخليال واحللم نحو اكت�ساف مفهوم حتورّ ي�سف ال�ساعر واقعه وعامله، لأنرّ الروؤيا هي اجترّ

الواقع العربي نحو التجديد.
موع..."  كما نلمح اأي�ساً ت�سكيناً يف اأواخر بع�ص الكلمات مثل: "الذليله، وتطري، واحلرير، والدرّ
ا ال�سبب احلقيقي هو الإيحاء  عريرّة، واإمنرّ نة لي�ص لل�سرورة ال�سرّ وا�ستعماله هذه الكلمات امل�سكرّ
رنا باملوت  ة والرّتي تدعو اإىل ن�سيان كلرّ ما هو ما�ٍص، والرّذي يذكرّ والو�سول اإىل الروؤيا احلقيقيرّ

هو�ص واحلريرّة. م والنرّ قدرّ والأمل والنهزام، واأن يبثرّ فينا العزمية والأمل من اأجل الترّ
ة عمل الفعل  ة اللرّمح، وللدللة على اأهميرّ وهنا نرى ا�ستتار الفاعل بفعله ممرّا اأعطى للفعل قورّ
ة،  ولي�ص على من يقوم بالفعل، كما كرثت يف هذا النرّ�صرّ حروف اجلررّ نذكر منها: "يف القبرّ
موع، من خزف الأ�سالء، يف ح�سرة" وهذه  جدراناً من احلرير، ت�سبح يف قارورة، متثاًل من الدرّ
احلروف لها مدلولن: بيان نوع مثل: جدراناً من احلرير، واملدلول الآخر حتديد ظرف مثل: 

ة ال�سفراء. يف القبرّ

خام�ساً: امل�ستوى املجازي
عن  خروجاً  اتها  طيرّ يف  حتمل  الرّتي  املفردات  من  الكثري  الق�سيدة  هذه  يف  ت�ستوقفنا   
العديد  الق�سيدة  هذه  ل يف  تو�سرّ قد  فال�ساعر  الإيحائي،  املجازي  الواقع  اإىل  املعا�ص  الواقع 
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ال�ستعارات  من خالل  اً  جليرّ ذلك  برز  وقد  ة،  الإيحائيرّ ة  الت�سمينيرّ املجازيرّة  الأ�ساليب  من 
والت�سبيهات والكنايات.

ال�ساعر  ه  �سبرّ فقد  الذليله"،  الكتب  "اأملح بني  وهو:  )ت�سبيه(  يطالعنا  الق�سيدة  ففي مطلع 
اته يف احلياة، وحينها ي�سعر  ع ب�سالحيرّ يرّ اأو الرّذي ل يتمترّ الكتب باأنها ذليلة كالإن�سان الأمرّ
لرّ والإهانة لأنرّه غري قادر على اإفادة جمتمعه. وهنا اأ�سند كلمة "الذليله" اإىل الكتب،  بالذرّ
ى  ي�سمرّ ما  وهذا  اآخر،  معنى  اإىل  والأ�سلي  احلقيقيرّ  معناها  عن  انزاحت  الكلمة  وهذه 
لالإن�سان  يكون  عادة  لرّ  الذرّ لأنرّ  ا�ستعارة،  اأي�ساً  اجلملة  هذه  نعترب  اأن  وميكننا  بالنزياح. 
ه ا�ستعاره هنا للكتاب للدللة على قلرّة  ولالأ�سياء املح�سو�سة ولي�ست لالأ�سياء اجلامدة ولكنرّ

قيمته، اإن مل يحمل ما يفيد الب�سريرّة، وهذه ال�ستعارة هي تعدية بالو�سف.
ة  : "يف القبرّ كما ظهرت لنا العديد من ال�ستعارات بالتعدية، اأي التعدية بوا�سطة حرف اجلررّ
موع- من خزف الأ�سالء".  ال�سفراء- جدراناً من احلرير- يف قارورة خ�سراء- متثاًل من الدرّ
اأو من  الإن�سان  الأ�سفر من  اللرّون  ال�ساعر  ا�ستعار  ال�سفراء(،  ة  القبرّ الأوىل )يف  فال�ستعارة 
واأي�ساً  واملوت  والذبول  ال�سحوب  عالمة  هو  الأ�سفر  فاللرّون  ة،  القبرّ اإىل  واأ�سنده  النبات 
ي�سل  مل  اإن  براأيه  فالطموح  والرتقاء،  والطموح  العلورّ  عالمة  هي  ة  القبرّ بينما  النحطاط، 

ب�ساحبه اإىل الرتقاء فهو دللة على ال�سحوب واملوت والنحطاط.
عف، الرّذي ت�سلرّل اإىل واقعنا املرير  ا بالن�سبة لـ"مدينة مثقوبة" فهنا توجد كناية عن ال�سرّ اأمرّ

واملعا�ص حتى اأ�سبح واقعاً مثقوباً وتتداخله فجوات وثغرات.
ك ون�سبه اإىل  "مدينة تطري" وهنا اأي�ساً ا�ستعارة، فلقد ا�ستعار فعل الطريان من الطائر املتحررّ
املدينة الثابتة اجلامدة، وذلك كونه يتمنرّى تغيري اأر�ص الواقع املرير اأو ترك الأر�ص الرّتي يعي�سها 

لكي يعي�ص يف عامل اخليال، والأحالم والطريان، وهذه ال�ستعارة هي تعدية بالو�سف.
ا "جدران من احلرير" فهي ا�ستعارة تعدية، فقد ا�ستعار احلرير، وهو من القما�ص الغايل  اأمرّ
ت عليها حروب كثرية، يطلب منها اأن ت�ستبدل  الثرّمن، ون�سبه اإىل اجلدران البالية والرّتي مررّ
ن�سيان ما�سيها  اأفكارها عرب  اإىل تطوير  واأن ت�سعى  التقليديرّة  اأي الأفكار  البايل  الثوب  هذا 

الأليم اإىل الأفكار امل�ستحدثة.
ر ومقتول من قبل عقول  و"جنمة قتيله" هي كناية عن الهداية والنور، ولكن هذا النور مدمرّ
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ر وتفتك بعقول الب�سريرّة، ويطمح ال�ساعر اإىل تغيريه من اأجل رقيرّ املجتمعات. حتاول اأن تدمرّ

ا "ت�سبح يف قارورة خ�سراء" وهنا ا�ستعارة بالو�سف وبالتعدية معاً، فلقد ا�ستعار ال�سباحة  اأمرّ
من الإن�سان املح�سو�ص اإىل الأ�سياء غري املح�سو�سة، وكلرّ ذلك ليجعل تفكري الإن�سان وروؤياه 

م. قدرّ هو�ص والترّ ت�سبح وتغو�ص يف اأعماق النرّ

ك يف هذا الكون  موع من الإن�سان املتحررّ لقد ا�ستعار ال�ساعر الدرّ موع"،  و"اأملح متثاًل من الدرّ
موع عادة هي تعبري عن اأحا�سي�ص وحزن  املليء باحلركة اإىل التمثال ال�سلب اجلامد، والدرّ
وح واحلياة.  ه هنا ن�سبها اإىل التمثال ليبثرّ فيه الررّ يعتمران داخل الإن�سان ويف كيانه، ولكنرّ

)هذه ا�ستعارة بالتعدية(.

كوع  هذه اأي�ساً ا�ستعارة تعدية، فقد ا�ستعار الأ�سالء والررّ كوع"،  ا "من خزف الأ�سالء والررّ اأمرّ
كوع هو  الررّ اإىل اخلزف، فالأ�سالء هي عبارة عن بقايا وجيف الأموات، بينما  من الإن�سان 
النحناء واخل�سوع والن�سياع والنقياد، وقد ن�سبهما اإىل اخلزف للدللة على عدم النقياد 
نكون كاخلزف  واأن  اأ�سالء وجثث  وكاأنرّنا  املجهول  العامل  واإىل  املرير  الواقع  اإىل  والن�سياع 
ما  اأف�سل  م  يقدرّ واأن  اأن يكون طموحاً  الإن�سان  ما ميلكه، وكذلك على  اأثمن  يعطي  الرّذي 

قي ولكي يقدم على حياة اأف�سل. م نحو احل�سارة والررّ ميلك، لكي يتقدرّ

 ، املجازيرّ املعنى  اإىل  والأ�سليرّ  احلقيقيرّ  املعنى  عن  وعدول  انزياح  كلرّها  ال�ستعارات  هذه 
اعر اخلروج من واقعه املرير اإىل واقع اأكرث خياًل وثقافة  اأي مبعنى اآخر يق�سد من خلفها ال�سرّ

وح�سارة واجتماعاً...

�ساد�ساً: الّرموز وال�سيفرات الّثقافّية
ة واملتعلرّقة اأي�ساً  ن هذا النرّ�صرّ الكثري من الإ�سارات املرتبطة باجلذور احل�ساريرّة والثقافيرّ  يت�سمرّ
فهاتان الكلمتان  اأ�سار لنا ذلك من خالل "ح�سرة الأمري".  اعر واأحالمه، فقد  بروؤى ال�سرّ
م والزدهار نحو الأف�سل، لأنرّ الأمري براأيه هو رمز مهمرّ من  قدرّ مورّ والرفعة والترّ ن على ال�سرّ تدلرّ
ات تغريرّ الواقع املعا�ص  ع ب�سالحيرّ رموز الفكر والثقافة والطموح اإىل املجد، واأي�ساً كونه يتمترّ

نحو الأف�سل.
"الكتب-  الية:  الترّ الألفاظ  خالل  من  ة  قافيرّ الثرّ ال�سيفرات  بع�ص  لدينا  برزت  وكذلك 
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وح�سارتنا،  تاريخنا  لنا  حفظت  الرّتي  هي  فـ"الكتب"  جنمة...".  متثال-  مدينة-  ة-  القبرّ
اً  دينيرّ رمزاً  تعترب  ة"  و"القبرّ العابرة،  الأيرّام  مع  ال�سالفة  احل�سارات  اأجماد  ل�ساعت  ولولها 
من  نة  معيرّ طائفة  عند  عادة  تكون  ة  والقبرّ وال�سمود،  والعلورّ  موخ  ال�سرّ على  تدلرّ  وهي  اً  مهمرّ
 ، ا "املدينة" فتمثرّل املجتمع وق�ساياه ومعتقداته وهو مكان ح�ساريرّ النا�ص )امل�سلمون(. اأمرّ
ر من  يرّة املخنوقة والرّتي يطمح اإليها الب�سر من اأجل التحررّ و"التمثال" قد يكون رمزاً للحررّ

قيودهم ومن العبوديرّة املفرو�سة عليهم من اأجل العي�ص ب�سالم.

�سابعاً: امل�ستوى ال�سوتي
ة مع الإيقاع، مقطعاً، ونرباً، وتنغيماً.  لليرّ  يهدف هذا امل�ستوى اإىل درا�سة تنا�سب البنية الدرّ

روؤيا

1. اأملح بني الكتب الذليله

○/○//│○///○/│○///○/

 ،)○///( طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سري  )///○(،│ومقطع  طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سري  مقطع 
│مقطع طويل )//○(، ومقطع ق�سري )/○(.

 مفتعلن│مفتعلن│فعولن

ة ال�سفراء 2. يف القبرّ

 ○○/○/│○//○/○/

الطول  زائد  ومقطع   ،)○/( ق�سري  )//○(،│ومقطع  طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سريان  مقطعان   
.)○○/(

 م�ستفعلن│فعالن

3. مدينًة مثقوبًة تطري

○○//│○//○/○/│○//○//
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زائد  )//○(،│ومقطع  طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سريان  )//○(،│ومقطعان  طويالن  مقطعان 
الطول )//○○(.

مفاعلن│م�ستفعلن│فعول

4. اأملح جدراناً من احلرير

○○//│○//○/○/│○///○/

طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سريان  )///○(،│ومقطعان  طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سري  مقطع 
)//○(،│ومقطع زائد الطول )//○○(.

مفتعلن│م�ستفعلن│فعول

5. وجنمًة قتيله

○/○//│○//○//

مقطعان طويالن )//○(،│ومقطع طويل )//○(، ومقطع ق�سري )/○(.

مفاعلن│فعولن

6. ت�سبح يف قارورٍة خ�سراء

○○/○/│○//○/○/│○///○/

طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سريان  )///○(،│ومقطعان  طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سري  مقطع 
)//○(،│ومقطع ق�سري )/○(، ومقطع زائد الطول )/○○(.

مفتعلن│م�ستفعلن│فعالن

موع 7. اأملح متثاًل من الدرّ

○○//│○//○/○/│○///○/

طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سريان  )///○(،│مقطعان  طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سري  مقطع 
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)//○(،│ومقطع زائد الطول )//○○(.

مفتعلن│م�ستفعلن│فعول

كوع 8. من خزف الأ�سالء والررّ

○○//│○//○/○/│○///○/

طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سريان  )///○(،│مقطعان  طويل  ومقطع   ،)○/( ق�سري  مقطع 
)//○(،│ومقطع زائد الطول )//○○(.

مفتعلن│م�ستفعلن│فعول

9. يف ح�سرة الأمري

○○//│○//○/○/

مقطعان ق�سريان )/○(، ومقطع طويل )//○(│مقطع زائد الطويل )//○○(.

م�ستفعلن│ فعول

ثامناً: املقطع االإيقاعي
الية: تائج الترّ ل اإىل النرّ  بعد درا�ستنا لهذه الق�سيدة، نتو�سرّ

توّزع االأن�ساق:
احلركاتالأن�ساق
6مفتعلن
2فعولن

2م�ستفعلن
2فعالن
7مفاعلن
5فعول

24املجموع
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توّزع املقاطع:
مقطع زائد الطولمقطع طويلمقطع ق�سري

25187احلركات 

، �سيطرة املقاطع الق�سرية على املقاطع الطويلة، وهذا يعني �سرعة  عريرّ نالحظ يف هذا النرّ�صرّ ال�سرّ
يف الإيقاع لأنرّه ابتداأ ال�ساعر يف ثالثة مقاطع طويلة ومقطع ق�سري اأي بن�سبة 75 % للبطء مقابل 
ي اإىل ال�سرعة يف الوقت، اأي ي�سبح هناك خلل  % لل�سرعة، اأي )مفتعلن(، وهذا الإيقاع يوؤدرّ  25
راع الرّذي يعي�سه ال�ساعر  ة، وهذا ال�سرّ و�سراع يف الق�سيدة اأو يف النرّ�صرّ من خالل املقاطع ال�سوتيرّ
ت  ح من خالل الق�سيدة. ولكن هذه الن�سب مل يحافظ عليها يف كلرّ الق�سيدة، بل تغريرّ يتو�سرّ

لت بني مقاطع ق�سرية ومقاطع طيلة، ومقاطع زائدة الطول. وتبدرّ
راع  د ال�سرّ 1. الإيقاع النرّربي: نرى بو�سوح اأنرّ هناك نرباً يف هذه الق�سيدة، وهذا النرّرب يج�سرّ
قليد  الترّ راع بني  ال�سرّ اآخر وهو  نوع  من  لنا �سراعاً  يبنيرّ  رعة من جهة، كما  وال�سرّ البطء  بني 

. د ال�ساعر بني روؤيته وبني الواقع احلقيقيرّ راع ج�سرّ واحلداثة، ومن خالل هذا ال�سرّ
ة. فاجلمل اخلربيرّة )اأملح،  ع النرّ�صرّ بني اجلمل اخلربيرّة وبني اجلمل الإن�سائيرّ : يتوزرّ نغيميرّ 2. الترّ
بات واجلمود  الثرّ اإىل  ي  توؤدرّ ة  بينما اجلمل الإن�سائيرّ اإىل احلركة،  ي  توؤدرّ وتطري، وت�سبح( كلرّها 

كون. والررّ
ع يف الق�سيدة، اإذ ابتداأ ال�ساعر ق�سيدته بالهاء ال�ساكنة "الذليله"  من ناحية الروي: هناك تنورّ
ال�ساكنة يف  والعني  "تطري، واحلرير"،  ال�ساكنة يف  والراء  "ال�سفراء"،  األف املدرّ يف  اإىل  جاً  تدررّ
على  يدلرّ  ما  ومنها  ال�ساكنة(،  )الهاء  ه  التاأورّ على  للدللة  ذلك  وكلرّ  كوع"،  والررّ موع،  "الدرّ
اأو�سل  قد  ع  نورّ الترّ اعر. وهذا  ال�سرّ اإليه  ما يطمح  اإىل  الو�سول  اأجل  ( من  املدرّ عوبة كـ)األف  ال�سرّ
اعر اإىل عبور الطريق الطويل، وال�سعوبات الرّتي واجهها من اأجل تغيري هذا الواقع )اأي من  ال�سرّ

قليدي اإىل �سعر جديد(. عر الترّ اأجل تغيري ال�سرّ
غم من خلورّ هذه الق�سيدة من ال�ستفهام اإلرّ اأنرّها مل تفقد النغم، وبهذا يكون الإيقاع  وعلى الررّ

ة. لليرّ ق متانة للبنية الدرّ نغيمي قد حقرّ الترّ
لتاريخ  جديدة  قراءة  اإىل  يدعو  هذه  ق�سيدته  خالل  ومن  "اأدوني�ص"  اعر  ال�سرّ اإنرّ  ا�ستنتاج: 
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عر لولدة تتعلرّق بطبيعة "الروؤيا"، وهذه الق�سيدة ت�سعى  الإن�سان يف الكون، واأن نك�سر بنية ال�سرّ
القول دون مبالغة  . وميكن  النرّ�صرّ �ص �سكل  يوؤ�سرّ الرّذي  اإىل تطوير الإيقاع وجعل امل�سمون هو 
ي�ستقررّ  اأن  اإلرّ  وياأبى  احلديث،  العربي  عر  ال�سرّ يف  د  املتجدرّ الترّجريبيرّ  عر  ال�سرّ "اأدوني�ص" هو  اإنرّ 

ي. ي ال�سلبي عند القارىء اأو املتلقرّ ة وتك�سري دائرة التلقرّ للم�ساركة يف الإبداعيرّ
"مراآة احلجر"

الوعي والبحث عن احلقيقة
مقطع زائد 

الطول مقطع طويل مقطع ق�سري

0 7 4
1 - عارياً حتت نخيل الآلهه،

/o//oo//o/o/ o///o/ 

1 4 2
2- لب�ساً رمل ال�سنني

oo//o/ o/o//o/

0 6 2
كنت األهو باحت�ساري  -  3

o/o//o/ o/o//o/

1 6 4
4 - كنت اأبني ملكوت الآخرين

oo//o/ o/o/// o/o//o/

0 2 2
5- بغباري

o/o///

0 7 4
6- يا نبَي الكلمات التائهه
 o//o/ o/o/// o/o//o/

0 8 4
7- يا نبَي ال�َسفر الآتي اإلينا

o/o//o/o/o/// o/o//o/
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0 4 3
8- يف رياح املطر
o///o/o//o/

0 11 5
9- اأنا والياأ�ص عرفنا اأنك الآتي اإلينا

o/o//o/o/o//o/o/o///o/o/o//

0 6 5
- وعرفناك نبياً ُيحت�سر˚  10

o//o/o/o///o/o///

0 3 1
- فانحنينا  11

o/o//o/

0 8 4
- وهتفنا: اأُيها الآتي اإلينا  12

o/o//o/o/o//o/o/o///

0 7 5
- �سائعاً يقطر نفياً وحريقا  13

o/o///o/o///o/o//o/

0 7 5
- نحن نر�ساك اإلهاً و�سديقا  14

o/o///o/o///o/o//o/

0 4 2
15 - يف مرايا احلجر.

o//o/o//o/

0 4 3
16 - يا نبيَّ ال�َسفر

o///o/o//o/

0 7 5
17 - اأنا اأر�ساك اإلهاً ورفيقا

o/o///o/o///o/o/o//
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0 4 2
18 - يف مرايا احلجر.

o//o/o//o/

1 6 4
19 - با�سمك اليوم اأغنرّي للغيوم˚

oo//o/o/o///o/o//o/

1 6 4
20 - و�ساأبني بني قلبي والف�ساء

oo//o/o/o//o/o/o///

1 4 2
21 - عند اأطراف النجوم

oo//o/o/o//o/

0 6 4
- حاجزاً يلب�ص وجه الب�سر  22

o//o/o///o/o//o/

1 1 1
23 - وال�سماء˚،

oo//o/

1 3 3
24 - واأغنرّي للغيوم –

oo//o/o/o///

0 8 7
25 - حجٌر وجهي ولن اأع�سق غري احلجر.

o///o/o///o/o//o/o/o///
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�سيميائية العنوان:
العنوان هو مراآة الن�ص، فكما املراآة تعك�ص ال�سورة التي اأمامها، كذلك اأي�ساً العنوان يعك�ص 
حمتوى الق�سيدة. هذا ما نعرفه ب�سكل عام، لكن عندما تكون املراآة للحجر فهذا اأعطانا بعداً 
اآخر، مما ولَّد �سيميائية جديدة، فاحلجر معروف عادًة بال�سالبة والقوة واجلمود وعدم القدرة على 
ون�ستخل�ص  واملوطن،  الوطن  رمز  وبالتايل  والبقاء  الر�سوخ  رمز  نراه  اأخرى  ناحية  احلركة، ومن 
باأنرّ احلجر هو الوطن القوي ال�سلب الباقي الذي ل يقهر. وعندما دمج "املراآة" معه جعل له 
بعداً جديداً، فال�ساعر يرى انعكا�ص �سورة الوطن، وهذه ال�سورة املعكو�سة هي امل�ستقبل الآتي 
د  اإىل هذا الوطن. امل�ستقبل الذي ير�سمه ال�ساعر وكل الذين ي�سريون على دربه، وطن التجدرّ

ة والعي�ص على اأنقا�ص املا�سي. والنبعاث املعترّق من التبعيرّ
ائدة: ل النرّ�صرّ والأمناط ال�سرّ حركة ت�سكرّ

النرّ�صرّ مررّ بثالث حركات:- احلركة الأوىل )من 1 اإىل 5( متُثل ال�سكوى والأمل والياأ�ص والتعب 
11( متثرّل ب�سي�ص الأمل عند روؤية  اإىل   6 انية )من  الثرّ – احلركة  اإىل درجة الحت�سار.  وامللل 
فر القادم برغم �سعوبة الدرب وبرغم تعبه واحت�ساره. –  بذرة النبعاث التي يحملها نبيرّ ال�سرّ
الثة )من 12 اإىل 25( ومتثرّل اكتمال عملية النبعاث والتعاي�ص مع احلياة اجلديدة بكل  احلركة الثرّ
اهن. اإذاً ن�ستخل�ص من هذه  فرح، ولكن هذا الأمر �سيح�سل يف امل�ستقبل ولي�ص يف الوقت الررّ
لت  احلركات: الثنائية التي احتوت النرّ�صرّ وهي ثنائية الحت�سار والنبعاث، وهذه الثنائية �سكرّ

. ة الكاملة للنرّ�صرّ البنية الدلليرّ
 ، رديرّ ا من حيث الأمناط، فرنى اأنرّ النرّ�ص يحتوي اأكرث من منط، فكان هناك ظهوٌر للنمط ال�سرّ اأمرّ
حيث كان انتقال الأحداث من املا�سي اإىل احلا�سر اإىل امل�ستقبل، فاملا�سي هو الياأ�ص والحت�سار، 

ا امل�ستقبل فهو اكتمال النبعاث. ا احلا�سر فهو الأمل وولدة النبعاث، اأمرّ اأمرّ
فر يخربه مبعرفة  اإنرّه خاطب نبيرّ الكلمات وال�سرّ ، حيث  النرّمط احلواريرّ �صرّ اأي�ساً  وقد تخلرّل النرّ
ب به ويهتف له  ه بالرغم من ذلك ُيرحرّ قدومه ومبعرفة احت�ساره وباأنرّ الأمل منه �سعيف ولكنرّ
الو�سفيرّ قد و�سع  النرّمط  د، لأنرّه هو احلامل لالنبعاث. كما نرى  املتجمرّ اإلهاً يف وطنه  وير�ساه 
ب�سماته ب�سكل وا�سح، خ�سو�ساً يف بداية النرّ�صرّ ويف نهايته، لي�سف حال الوطن كيف كان قبل 
نائية املذكورة  الثرّ اأ�سا�سياً يف دعم ركائز  اأ�سبح بعده، وقد لعبت الأمناط دوراً  النبعاث وكيف 

�سابقاً.
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دور االإيقاع البنائّي:

الإيقاع املقطعي:   .1

ع الأن�ساق: - توزرّ

�سق  انيةاحلركة الأوىل النرّ الثةاحلركة الثرّ احلركة الثرّ

o//o/o/ 120م�ستفعلن

oo//o/o/ 203م�ستفعالن

o///o/ 248مفتعلن

o/o// 011فعولن

o//o/ 4413فاعلن

o/o//o/ 012فاعالتن
oo//o/ 002فاعالن

o/o/// 124فعالتن
101433املجموع

ع املقاطع: - توزرّ

مقطع طويلمقطع ق�سري
مقطع 
زائد 
ول الطرّ

ن�سبة املقاطع 
الق�سرية

ن�سبة املقاطع 
الطويلة 
والزائدة 

ول الطرّ
1425234.265.8احلركة الأوىل 
انية  2239036.163.9احلركة الثرّ
الثة  5075538.561.5احلركة الثرّ
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ل  الأورّ �سق  النرّ ا  اأمرّ )وجوازاتها(.  وفاعالتن  )وجوازاته(  م�ستفعلن  ن�سَقني:  على  مبني  النرّ�صرّ 
)م�ستفعلن /o//o/o( الذي ميثرّل البطء عادًة، حيث اإنرّه يتاألرّف من 3 مقاطع طويلة ومقطع واحد 
النرّ�صرّ ينطلق من البطء وي�ستمررّ فيه مع  اإذاً  % لل�سرعة،  % للبطء و25   75 اأي ما يعادل  ق�سري 
ل "م�ستفعلن" اإىل )م�ستفعالن /oo//o/o( الرّذي ميثرّل ن�سبة البطء الأكرب، حيث اإنرّ املقطع  حتورّ
وفاعلن   )o/o//( فعولن  اإىل  ل  التحورّ مع  ا  اأمرّ  .)oo/( ول  الطرّ زائد  اإىل  ل  حتورّ هاية  النرّ يف  الطويل 
)/o//o( فترتاجع ن�سبة البطء 75 % اإىل 66.6 % مقابل زيادة ال�سرعة من 25 % اإىل 33.4 %. 
ل اإىل متفعلن )/o///o( حيث اأ�سبحت ن�سبة املقاطع الق�سرية  ونرى ازدياد ال�سرعة اأكرث مع التحورّ
 )o/o//o/( ا بالن�سبة اإىل الن�سق الثرّاين فاعالتن ت�ساوي ن�سبة املقاطع الطويلة 50 % لالثنني. اأمرّ
ازدادت وترية   )oo//o/( فاعالن اإىل  لها  لل�سرعة، ومع حتورّ  %  25 % للبطء مقابل   75 ميثرّل  فهو 
اإىل  ل  التحورّ مع  رعة  ال�سرّ ن�سبة  تزداد  وكذلك   ،%  70 البطء  ن�سبة  تراجع  مقابل   %  30 رعة  ال�سرّ

فعالتن )///o/o( فت�سبح مت�ساوية مع ن�سبة البطء 50 %. 
�سَقني نرى التغيرّري يف م�ستويات ال�سرعة والبطء، فالنرّ�صرّ انطلق من البطء وهو دللة  ويف كال النرّ
رعة،  ال�سرّ ن�سبة  يف  زيادًة  نرى  الأَول  التحَول  يف  ثمرّ  املوت،  على  والو�سوك  والحت�سار  اجلمود 
العن�سر هو الأمل وحماولة احلراك واخلروج عن  التغيرّري وهذا  وذلك عالمة على دخول عن�سر 
م ال�سرعة لتجاري  ل الأخري نرى تقدرّ ة واجلمود وباخت�سار هو ولدة النبعاث، ويف التحورّ التبعيرّ
راع بني الحت�سار والنبعاث، لكنرّ م�سار  ال�سرّ بقاء  اإ�سارة على  البطء وهذا  ن�سبة  يف م�ستوياتها 
رعة هي من موؤ�سرات النبعاث والبطء من  تقدم ال�سرعة ُيرجح الغلبة لالنبعاث، حيث اإنرّ ال�سرّ
ادة التي تقوم بها  ع الأن�ساق دلرّ على املقاومة اجلرّ موؤ�سرات الحت�سار واملوت. وهكذا نرى اأنرّ توزرّ

نزعة النبعاث يف مواجهة الحت�سار.

1. االإيقاع التنغيمّي:
ة  ى وظيفة اأ�سا�سيرّ ة. فاخلرب هنا قد اأدرّ اً بني اجلمل اخلربية واجلمل الإن�سائيرّ �صرّ اأ�سلوبيرّ ع النرّ يتوزرّ
امل�ستقبل من  اأن يكون عليه  ناحية، وت�سوير ما يجب  املاأ�ساويرّ من  الواقع  تتمثرّل يف ت�سوير 
دة بعك�ص الواقع، فقد كان ح�سور  ناحية اأخرى، فهكذا نرى تفلتاً من الزمان وال�سياقات املحدرّ

ة ملجريات الأحداث يف الن�ص. ورة احلقيقيرّ اخلرب متكاماًل ليعطي ال�سرّ
، اأبرز م�ساعر ال�ساعر واجلماعة معه جتاه هذا العامل  م الإطار العاطفيرّ للنرّ�صرّ ا الإن�ساء فقد قدرّ اأمرّ
فر  ودورهم يف القيام بالبعث، وقد ظهر ذلك من خالل ا�ستعمال اأ�سلوب النداء )يا نبيرّ ال�سرّ
ورفيقا( فهذا الأ�سلوب كان  اإلهاً  اأر�ساك  اأنا  فر،  ال�سرّ نبيرّ  يا  اإلينا–  اأيرّها الآتي  اإلينا–  الآتي 
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للحاجة اإىل خملرّ�ص ينت�سلهم من عذاب املا�سي واحت�ساراته وينقلهم اإىل م�ستقبل  جت�سيداً 
واعد بالفرح.

اإىل  ي�سري  ما  فمنها   ، وظيفيرّ ولكن  الق�سيدة،  تباديلرّ يف  ب�سكل  ع  فتنورّ وي،  الررّ ناحية  ا من  اأمرّ
اء  اكنة امل�سبوقة مبد( ومنها ما ي�سري اإىل الر�سوخ وال�ست�سالم )الررّ الياأ�ص والأنني )النون ال�سرّ
وة )القاف  ون املتبوعة مبد(، اإعالن القرّ املتبوعة مبد( ومنها ي�سري اإىل الرتياح لروؤية الأمل )النرّ
اكنة امل�سبوقة مبد(. وهكذا نرى اأنرّه  احة )امليم ال�سرّ اء(، الهدوء والررّ املتبوعة مبد(، ال�سيطرة )الررّ

ة ب�سكل اأكرب بوا�سطة الروي امل�ستخَدم. لليرّ ة الدرّ مترّ متتني البنيرّ

حيادّية الّنظام الّلغوّي:

1. حيادّية الّنظام املعجمّي
الحت�سار   : النرّ�صرّ ة  بثنائيرّ عميقة  �سالت  لها  التي  املفردات  من  لكثري  تكرار  النرّ�صرّ  يف   
من  �ستح�سل  النبعاث  عملية  اإنرّ  كيزة، حيث  والررّ الوطن  وهو  "احلجر"  منها:  والنبعاث، 
رمٌز  وهو  واآلهة"  "اإلهاً  كلمة  رت  تكررّ كما  اجلماعة،  ي�سم  الرّذي  الوطن  الوطن،  هذا  اأجل 
يف  والآلهة  الأ�ساطري  حاكوا  التموزيني  جميع  اأنرّ  املعلوم  ومن  النبعاث،  عملية  يف  اأ�سا�سيٌّ 
اإنرّه  القريب، حيث  واملا�سي  املا�سي  الوطن يف  وهي حالة  "الحت�سار"   ، النبعاثيرّ �سعرهم 
اإىل  الحت�سار  من  النتقال  مرحلة  ة،  الآنيرّ احلالة  فر"  "ال�سرّ الأموات.  خملفات  على  عا�ص 
" حامل النبعاث... كما  روة. "النبيرّ النبعاث. "اأغنرّي" اكتمال النبعاث والو�سول اإىل الذرّ
نرى الرتادف ظاهرًة اأ�سهمت يف بناء النرّ�صرّ فالأفعال: "األهو، هتفنا، �ساأبني، اأغنرّي "تختلف 
ي دللة املقاومة والتغلب على  اأنرّها تاأتلف يف النرّ�صرّ لتوؤدرّ ة فيما بينها، اإلرّ  يف دللتها الأ�سليرّ
اً، لب�ساً" فقد لعب  ا الت�ساد "عاريرّ الحت�سار وك�سر القيود والنطالق بحريرّة دون خوف. اأمرّ
اأنهما احتدتا يف جت�سيد حالة  اإلرّ  اأنرّهما مت�سادتان،  وبالرغم من  الأبرز يف ت�سوير احلالة  ور  الدرّ

ياع والعجز والعوز التي عانى منها الوطن يف مرحلة الحت�سار. ال�سرّ
بغباري،  ملكوت،  احت�ساري،  رمل،  اً،  "عاريرّ الحت�سار:  اأ-  معجميني:  ٌع حلقلني  توزرّ وهناك 

اً، حريقاً، حاجزاً".  الياأ�ص، ُيحت�سر، �سائعاً، نفيرّ
عرفنا،  هتفنا،  فانحنينا،  املطر،  الآتي،  فر،  ال�سرّ اأبني،  األهو،  "لب�ساً،  النبعاث:   - ب   
اأغنرّي،  يلب�ص،  النجوم،  الف�ساء،  قلبي،  �ساأبني،  اأغنرّي،  رفيقا،  �سديقا،  اإلهاً،  نر�ساك، 
اإنرّ  بالقول  ن�ستخل�ص  بالنبعاث  اخلا�ص  املعجميرّ  احلقل  مفردات  ولكرثة  اأع�سق". 
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اأدب

النبعاث غالب على الحت�سار وهو َمن �سيكون له النت�سار.

يّف:  2. حيادّية النظام ال�رشّ
عرفنا،  )كنت،  املا�سي  �سيغة  ا  اأمرّ وامل�سارعة،  املا�سية  يغ  ال�سرّ ذات  بالأفعال  النرّ�صرّ  انفراد 
وكيف  كان  كيف  القريب،  املا�سي  اإىل  القدم  منذ  للحياة  ت�سوير  فهي  هتفنا...(  انحنينا، 
يقطر،  امل�سارع )ُيحت�سر،  ا  اأمرّ انبعاث.  اإىل  ل  بالأحرى ت�سوير الحت�سار كيف حتورّ اأو  اأ�سبح، 
لتعزيز  ا�سُتخدم  وامل�ستقبل  زمنه احلا�سر  اأع�سق...( يف  لن  �ساأبني،  اأغنرّي،  اأر�ساك،  نر�ساك، 
به  يخت�صرّ  بال�ستمرارية كما  يخت�صرّ  امل�سارع  هو معروف  فكما  –النبعاث-  انية  الثرّ احلركة 
ة النرّ�صرّ ب�سكل كبري، حيث  ل من املا�سي اإىل امل�سارع قد خدم ثنائيرّ النبعاث، وهذا التحورّ
اهن وما �ستوؤول اإليه  ا مرحلة الوقت الررّ اإنرّ مرحلة الحت�سار قد م�ست كما م�سى املا�سي، اأمرّ
ا ا�ستخدام فعَلي امل�سارع "ُيحت�سر ويقطر" يف بداية  اأمرّ مرحلة امل�ستقبل فتتمثرّل بالنبعاث. 
بداياتها،  يف  النبعاث  مرحلة  منها  �ستعاين  التي  ة  امل�سقرّ على  عالمٌة  فهو  امل�سارعة  الأفعال 

ة حامليها �ستقاوم وتنت�سر.  حيث �ستتعر�ص للهجوم وال�سطهاد ورمبا الحت�سار ولكن بهمرّ
مري  كما نرى ظهوراً بارزاً ل�سمري املتكلم املفرد، حيث اإنرّ ال�ساعر ومن خالل اعتماد هذا ال�سرّ
ل  ة التحمرّ ل العواقب يف عملية النبعاث، ولي�ص هو فقط َمن �سيقوم بعمليرّ اأخذ على عاتقه حتمرّ
�سمري  ا  اأمرّ املتكلمني،  جمع  �سمري  ا�ستخدام  خالل  من  وذلك  اجلماعة  فيها  �سي�ساركه  ا  اإمنرّ
حامل  وهو  عينه  خ�ص  ال�سرّ بهما  املق�سود  كان  فقد  املفرد،  املذكر  والغائب  املفرد  املخاطب 

النبعاث ويتمثرّل بالإله القادر على احلياة والنبعاث من بعد املوت. 
اً، الآتي  ا، عاريرّ وهناك ظاهرة اأخرى بارزة وهي ا�ستخدام �سيغة ا�سم الفاعل ب�سكل كبري )لب�سرّ
ا  ، اإمنرّ غت هذه الظاهرة احلالة املُعا�سة، وهي حالة طارئة لن تدوم و�ستتغريرّ )3(، �سائعاً( وقد �سورّ

عاب من اأجل الو�سول اإىل املبتغى. حتتاج اإىل اأُنا�ص م�ستعدين ملواجهة ال�سرّ

3. حيادّية الّنظام الّنحوّي
 نرى تطويع الفاعل ذات �سيغة املتكلرّم )مفرداً وجمعاً( يف اأغلب الأفعال، وهذا اإ�سارة اإىل اأنرّ 
اأيديهم  اأيديهم النبعاث وعلى  ال�ساعر واأمثاله من ال�سعراء التموزيني، هم َمن �سُيوَلد على 
�ُسرتت  فقد  يلب�ص(  يقطر،  )ُيحت�سر،  امل�سترتة  الفواعل  ذات  الأفعال  ا  اأمرّ ة،  بعيرّ الترّ �ستنتهي 

ة الفعل، فالعمل هو املهم ولي�ص القائم به. لأهميرّ
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املجاز واخلروج على الّنظام اللُّغوّي: 
ة ال�ستعارة بح�سورها امللفت بوا�سطة الترّعدية  زة، بخا�سرّ اأ�ساف املجاز على اأ�سلوب النرّ�صرّ مل�سًة مميرّ
ل عن  ُيلب�ص وقد ح�سل التحورّ نني( فالرمل ل  والإ�سافة، وال�ستعارة بالتعدية )لب�ساً رمل ال�سرّ
ة لإبراز حالة اجلمود والياأ�ص والالمبالة. )�سائعاً يقطر نفياً وحريقا( ما يقطر عادًة  ورة الواقعيرّ ال�سرّ
املرير  الواقع  ليعك�ص  اأتى  الواقعية  ورة  ال�سرّ ل عن  والتحورّ النفي واحلريق  ولي�ص  م  الدرّ اأو  املاء  هو 

الرّذي �ساد فيه الظلم والنفي واحلريق والدمار...
فر...( اأي اإ�سافة اللرّفظة  نني، نبيرّ ال�سرّ ا ال�ستعارة بالإ�سافة )مراآة احلجر، نخيل الآلهه، رمل ال�سرّ اأمرّ
ًة جديدة جت�سيداً ملا  ة واإلبا�سها هويرّ اإىل ما هو لي�ص لها يف اأ�سل اللرّغة، وحتويلها عن الهويرّة احلقيقيرّ

�سيكون عليه الأمر بعد النبعاث.

الّرموز وال�ّسيفرات الّثقافّية:
ة  ينيرّ قافة الدرّ يفرات. مثاًل الثرّ قافات من خالل ا�ستخدام بع�ص ال�سرّ انعك�ست يف النرّ�صرّ بع�ص الثرّ
د ديانًة بذاتها، فلي�ص املهم  ينيرّ دون اأن يحدرّ ( فقد عزف ال�ساعر على الوتر الدرّ )ملكوت، اإلهاً، النبيرّ
بعة، بل املهم هو العالقة مع اهلل وعبادته فهو يرى اأنرّه من الواجب ف�سل عالقة الفرد  اأيرّ ديانة مترّ
مع ربرّه عن عالقة الفرد مع العباد– هذه الثقافة ظهرت من خالل ا�ستخدام مهيار يف ديوانه– 
ما  فبنظره ل جناح حل�سارة  يا�سة،  ال�سرّ ين عن  الدرّ ف�سل  اأي�ساً  الف�سل  الغاية من هذا  كما كانت 
فر، الغيوم،  بعية يف �سلطتها. وهناك �سيفرات اأخرى م�ستخدمة )الآلهة، نبيرّ ال�سرّ زالت تعاين الترّ
اتها دللة الأ�ساطري والآلهة، وهي �سيفرات ا�ستخدمها كلرّ  النرّجوم...( هي �سيفرات حتوي يف طيرّ

وزيرّني يف الكالم عن النبعاث. مرّ عراء الترّ ال�سرّ

خال�سة: 
وزيرّني نادى بالنبعاث على غرارهم، فكل ق�سائدهم متحورت حول  مرّ الترّ عراء  اأدوني�ص كباقي ال�سرّ
ري على خطا الأقدمني، اإن كان يف الق�سائد  ة وال�سرّ بعيرّ عراء قد يئ�سوا من الترّ هذا املو�سوع. فهوؤلء ال�سرّ
ة هي التي ُت�سريرّ ق�سائد  اأو يف احلياة العامة، ففي الق�سائد كانت ما تزال الق�سيدة العاموديرّة اخلليليرّ
عن  املوروثات  واتباع  التقليد  على  قائمة  فرناها  العامة  احلياة  يف  ا  اأمرّ ببعيد،  لي�ص  لزمن  عراء  ال�سرّ
قود  الأجداد والآباء، ول حماولة للمجيء ب�سيء جديد ما يجعل احل�سارة تعي�ص يف حالة من الررّ
واجلمود، هذا اإن مل نقل احت�ساراً، ولن يكون هناك ح�سارٌة بنظرهم اإلرّ من خالل اخللق والإبداع، 

ة يف الع�سور الو�سطى. كما ح�سل مع الغرب يف ع�سر الأنوار بعد العي�ص يف الظلمة لقرون عدرّ
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